
 . آلیات الطعن5

 تحسین عملیة المراجعة المستقلة 5.1

 قدمةم
العدید من التعلیقات التي تدعو لفحص دقیق وإصالح لعملیة المراجعة  ICANNترتب على عملیة االستشارة التي تقوم بھا 

لعقد معیار سلوك موضوعي ولیس مجرد تقییم لما إذا  ICANNوقد دعت التعلیقات  .ICANN) الحالیة في IRPالمستقلة (
إضافة إلى ذلك، حث  كما دعا المعلقون إلى عملیة كانت ملزمة ولیست استشاریة فقط. كان اإلجراء تم اتخاذه بحسن نیة أم ال.

فافة وفعالة وأن یتم یمكن الوصول إلیھا، سواء على المستوى المالي أو من منظور دائم وش IRPالمعلقون بقوة على أن تكون 
 وضعھا إلصدار نتائج مترابطة متسقة ستعمل كإرشادات للمزید من اإلجراءات.

 تعلیقات من المشورة العامة
 مخالف.؛ ولم یعرب أحًدا عن رأي ICANNأعرب المعلقون عن دعمھم للفكرة العامة لتعزیز عملیة المراجعة المستقلة لـ

بدون المزید من التفاصیل. وفیما یتعلق بالھیكل  IRPأنھ ال یمكنھ االستجابة القتراح رفض مجلس اإلدارة التعلیق على أساس 
، أي أنھ ال یمكن صممت لتكون "ICANN، وحث اثنین من المعلقین أنھ "یجب أن تظل آلیة داخلیة داخل IRPالعام لل

بمراجعة النص من  CCWG -جنة مساءلةقامت ل "محكمة التقلیدیة للتحكیم الدولي" أو "لوحة التحكیم التجاري الدولي."
  ) على أساس مساھمة المجتمع المحلي ومزید من المناقشات.2015مایو  4مسودة التقریر المبدئي (

ویمكن دعوتھم مع  ICANNتدعو العملیة المبینة أدناه إلى لجنة دائمة مستقلة من القضاة / المحكمین المھرة الذي تحتفظ بھم 
ستبقى ضمن مھمتھا التقنیة المحدودة، وما إذا كانت  ICANNلحل النزاعات فیما یتعلق بما إذا كانت الوقت وعبر المشكالت 

 و/أو لوائحھا الداخلیة. ICANNستتصرف بما یتفق مع عقد تأسیس 

یدعو المقترح لوظیفة قضائیة / تحكیمیة مستقلة بالكامل. والغرض من وجود لجنة دائمة ھو ضمان أن أعضاء اللجنة لن 
ھذه لبناء  IRPأو أي من جھاتھا التأسیسیة، ولكن تلزم مھارة رئیسیة لألعضاء في  ICANNكونوا ملحوظین بالنسبة إلى ی

 ، والتزاماتھا وقیمھا الجوھریة المطبقة، مع الوقت وعبر مختلف المواقف.ICANNفھم شامل وتفضیلي لكیفیة تنفیذ مھمة 

و ھیئة جدیدة في القانون الدولي: إنھا لیست وظیفة معاھدة، وھي داخلیة خاصة ال یقدم المقترح إنشاء محكمة دولیة جدیدة أ
ألصحاب المصلحة المتعددین. تظل ھذه  ICANNالتي أنشأھا مجتمع  ICANN. إنھا تستعرض تطبیق قواعد ICANNبـ

لضمان اتباع آلیة یستخدمھا المجتمع  IRPالمتعددین، لذا تظل  ICANNالقواعد تحت سیطرة مجتمع أصحاب مصلحة 
 سیاساتھ وعملیاتھ، وال تصبح وسیلة لالستبدال أو إخضاع مجتمع أصحاب المصلحة لكیان آخر.

(مثل النظام  IRPسیتم إنشاء لقواعد التفصیلیة لتنفیذ  سوف یتطلب تنفیذ ھذه التحسینات بالضرورة عمالً إضافیًا مفصالً.
عبر المجتمع (بمساعدة المحامین والخبراء المناسبین، واللجنة  من خالل مجموعة العمل ICANNالداخلي) من قبل مجتمع 

الدائمة عند التأكید)، والتي أقرھا المجلس ، ھذه الموافقة ال یمكن حجبھا بدون سبب. ویمكن تحدیثھا في ضوء المزید من 
عمل على النحو المنشود، فإننا ت IRPالخبرات من خالل نفس العملیة، إذا لزم األمر. باإلضافة إلى ذلك، للتأكد من أن وظائف 

 لمراجعة المجتمع بشكل دوري. IRPنقترح إخضاع 

ال تتجاوز نطاق المھمة التقنیة المحددة لھا  ICANNیتمثل العرض الكلي في ضمان أن  :IRPالغرض من  .1
 وأنھا تتصرف وفق نظامھا اآلساسي والالئحة الداخلیة. 

تمكین المجتمع واألفراد/الجھات المعنیة من منع "تسلل المھمة" وتنفیذ االمتثال للمواد واللوائح من  )أ
 .ICANNخالل مراجعة ذات مغزى، ومناسبة وقابلة للوصول للخبراء إلجراءات 

مسئولة أمام المجتمع واألفراد / الجھات عن اإلجراءات خارج مھمتھا أو تلك  ICANNضمان أن  )ب
 قوانینھا أو لوائحھا.  التي تخالف

والعاملین  ICANNالحد من النزاعات الناشئة من خالل إنشاء سابقة إلرشاد وإخطار مجلس إدارة  )ت
 والمجتمع فیما یتعلق بوضع السیاسات وتنفیذھا. AC/ لجان  SOومنظمات 



 ) ما یلي:IRPسیكون دور عملیة المراجعة المستقلة( :IRPدور  .2

من خالل مجلس إدارتھا أو موظفیھا قد تصرفت(أو فشلت في  ICANNسماع أو حل دعاوى أن  )أ
التصرف إنتھاًكا لنظامھا األساسي أو للوائحھا (بما في ذلك أي انتھاك للوائح الناتجة عن اإلجراءات 

 المتخذة استجابة لمشورة / مدخالت من أي لجنة استشاریة أو منظمة دعم)؛ 

 المحددة "لجان الخبراء"؛ و التوفیق بین القرارات المتضاریة في العملیة )ب

االستماع وحل الدعاوى التي تنطوي على حقوق العضو الوحید بموجب القوانین أو اللوائح (تخضع  )ت
 لحدود التصویت). 

لجنة قضائیة / تحكیمیة دائمة تتولى مھام المراجعة والتصرف فیما  IRPیجب أن یكون لدى  اللجنة الدائمة: .3
یتعلق بالشكاوى المقدمة من أفراد و/أو جھات و/أو المجتمع الذي تضرر بصورة مادیة من خالل إجراء 

ICANN .أو اإلغفال من جانبھا في انتھاك للنظام األساسي و/أو اللوائح الداخلیة 

من خالل تقدیم شكوى للجنة یدعي فیھا أن إجراء أو إغفال  IRPبدء یمكن ألي طرف متضرر  :IRPبدء  .4
و/أو اللوائح. ستخضع األمور المحتفظ بھا على وجھ الخصوص إلى  ICANNمحدد مخالف لعقد تأسیس 

  .IRPفي عقد التأسیس أو اللوائح الداخلیة لمراجعة  ICANN"العضو الوحید" في 

إعالن أن العمل/الفشل في العمل امتثل أو لم یمتثل مع نظام  IRPعن سوف ینجم  :IRPالنتائج المحتملة من  .5
ملزمة  IRPإلى الحد المسموح بھ من قبل القانون، یجب أن تكون قرارات  .ICANNتأسیس و/أو لوائح 

  .ICANNلمنظمة 

 

بكامل الكاملة  IRPستكون قرارات لجنة اتخاذ القرار الثالثیة األعضاء قابلة لالستئناف أمام لجنة  )أ
یمكن مراجعة أو  ھیئتھا، على أساس خطأ واضح من الحكم أو تطبیق معیار قانوني غیر صحیح.

 الفرعیة. IRPاستكمال المبدأ بواسطة عملیة مجموعة 

ویقصد من ھذا التوازن بین الحق المحدود في الطعن وتقیید نوع القرار المتخذ للحد من التأثیر  )ب
للھیئة على مختلف الجھات الخارجیة، وتجنب أن تغلب نتائج الھیئة المحتمل ألحد القرارات الرئیسیة 

 على مجلس اإلدارة في مھامھ المؤتمن علیھا.

تتم موازنة الحق المحدود في االستئناف بواسطة القوى المجتمعیة، وعملیة وضع السیاسات ذات  )ت
 الئحة الداخلیة.الصلة، والمشورة من اللجان االستشاریة، كل على النحو المنصوص علیھ في ال

 IRPبعین االعتبار وربما یعتمدون على القرارات السابقة لمعالجة  IRPقد یأخذ المتحدثون في )ث
  لقضایا مماثلة.

سیتوفر تدبیر مؤقت (تحفظ محتمل، غیر نھائي، زجري، وفًقا للوضع الراھن) مقدًما إلجراء  )ج
 المجلس / اإلدارة / العاملین عندما تعرض شكوى:

كن عالجھ بمجرد اتخاذ القرار أو ال یوجد لھ تصحیح مناسب بمجرد اتخاذ ضرًرا ال یم .1
 القرار؛

 إما (أ) احتمالیة نجاح للمزایا، أو (ب) تساؤالت جادة بصورة كافیة حول المزایا؛ .2
 توازن للصعوبات یمیل نحو الطرف الذي یسعى للتدبیر.  .3

یترتب علیھ وجود مخالفة  ICANNإغفال من أي شخص/ مجموعة / جھة "تتأثر مادیًا" بإجراء أو  الدائمة: .6
وطلب تعویض. یجب علیھم  IRPو/أو لوائحھا الداخلیة، یحق لھا رفع شكوى بموجب  ICANNلعقد تأسیس 

الفرعیة] أیام من تاریخ العلم باالنتھاك المزعوم  IRPالقیام بذلك خالل [عدد األیام التي تحددھا مجموعة 
وز للعضو الوحید رفع دعوى تنشأ بموجب حقوقھ الممنوحة من خالل المواد یج وكیف یزعم أنھا تؤثر علیھم.

الفرعیة، بمساعدة  IRPوسیتم تحدید القضایا المتعلقة بالضم والتدخل من قبل مجموعة  واللوائح الداخلیة.
 الخبراء واللجنة الدائمة األولیة، بناء على التشاور مع المجتمع.

. في IRPبمنح المجتمع الحق في وجود موقف دائم باستخدام  CCWG-توصي لجنة مساءلة  :IRPمجتمع  .7
التكالیف المرتبطة باللجنة الدائمة، على الرغم من أن المجموعة  ICANNمثل ھذه الحاالت، سوف تتحمل 

 قد توصي برفع دعوى أو رسوم أخرى بالقدر الالزم لمنع إساءة استخدام ھذه العملیة. IRPالفرعیة لـ



في  ):ccTLDتفویض/إعادة تفویض استئناف تفویض نطاق المستوى األعلى لرمز البلد (استثناءات؛  .8
اإلشراف ما یلي "وھكذا، یجب أال تقوم أي آلیة طعن -CWG، وضحت 2015أبریل  15خطابھا بتاریخ 

حیث یتوقع تطویرھا من  ccTLDالمساءلة بتغطیة موضوعات تفویض / إعادة تفویض -CCWGتضعھا 
اإلشراف، فسیتم استبعاد القرارات فیما -CWGمن خالل العملیات المناسبة." كما طلبت  ccTLDقبل مجتمع 

أو حاالت بطالنھا من الموقف الدائم، حتى یتم وضع آلیات الطعن ذات الصلة من  ccTLDیتعلق بتفویضات 
 بالتنسیق مع األطراف األخرى.  ccTLDمجتمع 

 م العنوان أیًضا إلى ان المنازعات المتعلقة بموارد رقم اإلنترنت یجبأشارت منظمة دع ستثناءات؛ مصادر األرقام:ا .9
 ، سیتم استبعاد القرارات بشأن مصادر األرقام من الترشح.ASOووفًقا لما طلبتھ  .IRPأن تكون خارج نطاق 

معین، القضیة/القضایا المحددة على أساس  IRP، فیما یتعلق ـب IRPسوف تقرر لجنة  معیار المراجعة: .10
ولوائحھا الداخلیة في سیاق القانون الحاكم المعمول بھ. یعتبر معیار  ICANNفسیرھم المستقل لمواد ت

و / أو ینتھك  ICANNالمراجعة دراسة موضوعیة حول ما إذا كان العمل المشكو منھ یتجاوز نطاق مھمة 
یة المدعي. یجوز لوقائع قض IRP. ستستند القرارات على تقییم كل عضو في لجنة ICANNمواد ولوائح 

 للجنة مباشرة مراجعة جدیدة للقضیة، والعثور على نتائج للوقائع وإصدار قرارات استناًدا إلى ھذه الوقائع.

خبرة قانونیة كبیرة، خاصة في القانون الدولي، وحوكمة الشركات، والنظم القضائیة /  تشكیل الھیئة والخبراء: .11
 DNSیجب أن یمتلك أعضاء الھیئة أیًضا الخبرة التي تتطور مع الوقت حول  تسویة المنازعات / التحكیم.

حول العمل  كحد أدنى، یجب أن یتلقى أعضاء الھیئة تدریًبا وممارساتھا وإجراءاتھا. ICANNوسیاسات 
كما یجب أن یكون لدیھم وصول إلى الخبراء ذوي المھارة التقنیة عند طلب  واإلدارة في نظام اسم النطاق.

، یمكن أن یواجھ األعضاء مشكالت عند الحاجة إلى DNSإضافة إلى الخبرة القانونیة والفھم الواسع في  ذلك.
إلى الحد الذي یتمتع فیھ  ت عملیة ودبلوماسیة وتنظیمیة.مھارات تقنیة عالیة ومتعلقة بالمجتمع المدني ومھارا

أعضاء اللجنة األفراد بخبرة في واحد أو أكثر من ھذه المجاالت، یجب أن تضمن العملیة أن ھذه الخبرة 
 متوفرة عند الطلب.

لزوم. ستتخذ تمثل اللغة اإلنجلیزیة لغة العمل الرئیسیة مع توفیر ترجمة للخدمات لمن یطلبھا عند ال التنوع: .12
جھودا معقولة لتحقیق تنوع التقالید الثقافي واللغوي، والنوعي والقانوني، مع سقف طموح عدد من المحاضرین 

 من أي منطقة واحدة (على أساس عدد أعضاء الفریق الدائم ككل). 

 حجم الھیئة: .13
 أعضاء للھیئة 7حد أدنى  -اللجنة الدائمة )أ

 أعضاء 3 -الھیئة التقریریة  )ب

، بما في ذلك منظمات الدعم واللجان االستشاریة ICANNیجب أن یكون األعضاء مستقلین عن  لیة:االستقال .14
یجب تعویض األعضاء بمعدل ال ینخفض خالل مدتھم المحددة، وال یتم االستبعاد  .ICANNالتابعة لمؤسسة 

 ن االستقاللیة، یجبسوى لسبب محدد (الفساد وإساءة استخدام المنصب ألغراض شخصیة، وما إلى ذلك) لضما
سنوات، بدون تجدید) ویحظر التعیین بعد المدة في مجلس اإلدارة أو لجنة الترشیح أو  5أن تسري حدود المدة (
سیكون ألعضاء الھیئة التزاًما مستمًرا للكشف عن أي  لفترة معینة من الزمن. ICANNالمناصب األخرى في 

 .IRPاللجان االستشاریة أو أي مجموعة أخرى في ، المنظمات الداعمة أو ICANNعالقة مادة مع 

سیتم اختیار أعضاء الھیئة من خالل عملیة من أربع خطوات: سوف تشرع  االختیار والتعیین: )أ
ICANNبالتشاور مع المجتمع، في عملیة المناقصة للمنظمة لتقدیم الدعم اإلداري لـ ،IRP تبدأ من ،

 العطاء.خالل استشارة المجتمع حول مشروع وثیقة 

دعوة للتعبیر عن االھتمام من أعضاء الھیئة المحتملین؛ العمل مع المجتمع  ICANNثم ستصدر  )ب
المحلي ومجلس اإلدارة لتحدید والتماس الطلبات المقدمة من المرشحین المؤھلین تأھیالً جیًدا مع ھدف 

ع لوضع قواعد والمجتم ICANNتأمین التنوع؛ إجراء مراجعة أولیة وفحص الطلبات؛ والعمل مع 
 IRPتنفیذیة لـ

 سیقوم المجتمع بترشیح قامة بأعضاء اللجنة المقترحین. )ت

 . ICANNیخضع االختیار النھائي لتأكید مجلس  )ث

) سنوات بدون أي استبعاد 5یتم إجراء التعیینات لمدة محددة لخمس ( االستدعاء أو أسالیب المساءلة األخرى: .15
المنصب ألغراض شخصیة، وما إلى ذلك). سیتم إعداد عملیة  سوى لسبب محدد (الفساد وإساءة استخدام

 الفرعیة. IRPاالستدعاء بواسطة مجموعة 



 جھود التسویة: .16

 یجب بذل جھود معقولة، كما ھو محدد في السیاسات العامة، لحل النزاعات بصورة غیر رسمیة قبل/ )أ
 .IRPمع تقدیم حالة 

إال أن كل طرق قد یدخل وسیط حل نزاعات یشارك األطراف بالتعاون مًعا بصورة غیر رسمیة،  )ب
یمكن لكل طرف إنھاء جھود حل النزاعات غیر الرسمیة  األولي. CEPمستقل (الوسیط) بعد اجتماع 

(سواء عملیة المشاركة التعاونیة أو الوساطة)، إذا توصل الطرف بعد فترة محددة بحسن نیة إلى أن 
 ھذه الجھود لن تسفر عن اتفاق. 

العملیة إلى قواعد منشورة مسبًقا ومفھومة تسري على كال الطرفین وتخضع لقیود یجب أن تخضع  )ت
عملیة المشاركة التعاونیة  CCWG -على وجھ الخصوص، سوف تراجع مسائلة  زمنیة صارمة.

 .2كجزء من مسار العمل 

 اتخاذ القرارات: .17

ف یختار كل طرف عضو ھیئة سو في كل حالة، سیتم اختیار لجنة من ثالثة أعضاء من اللجان الدائمة. )أ
نتوقع أن تقوم اللجنة الدائمة بصیاغة القواعد اإلجرائیة  واحد، ویختار ھذان العضوان العضو الثالث.

التركیز على اإلجراءات السلسة البسیطة مع قواعد تكون سھلة الفھم  وإصدارھا للتعلیقات ومراجعتھا.
 واالتباع. 

یجوز للجنة مباشرة  لوقائع قضیة المدعي. IRPعضو في  ستستند قرارات اللجنة إلى تقییم كل )ب
مراجعة جدیدة للقضیة، والعثور على نتائج للوقائع وإصدار قرارات استناًدا إلى ھذه الوقائع. سیتم 

 توثیق كافة القرارات وإعالنھا وستعكس تطبیق مشفوع بالحیثیات واألسباب للمعیار المطبق.

  القرارات: .18
 

اللجنة وفًقا ألغلبیة بسیطة. بدالً من ذلك، قد یدرج ھذا ضمن فئة اإلجراءات التي  سیتم تحدید قرارات )أ
  من تعیینھا بنفسھا. IRPیجب تمكین لجنة 

"متفقة مع السوابق القضائیة"، بمعنى أن اللجنة  IRPالمساءلة بأن تكون قرارات -CCWGتوصي  )ب
 IRPمن خالل نقل الترجیح المسبق حول قرارات اللجنة، یمكن أن توفر  تراعي القرارات السابقة.

إضافة  ، وھو أمر قیم.ICANNإرشادات لإلجراءات المستقبلیة واإلعفال من قبل صانعي القرار في 
د معاملة غیر متسقة بین شخص وآخر، استناًدأ إلى األشخاص إلى ذلك، فذلك یحد أیًضا من فرص وجو

  الذین تتشكل منھم لجنة اتخاذ القرار في القضایا المحددة.

أنھ إذا قررت اللجنة أن اإلجراء أو اإلغفال من قبل المجلس أو الموظفین فیھ  CCWG-تھدف مساءلة  )ت
توجیھ المجلس والموظفین التخاذ اإلجراءات انتھاك للمواد أو اللوائح، یكون ھذا القرار ملزًما وسیتم 

 ومع ذلك، لن تحل اللجنة محل حكم المجلس االئتمني بحكمھ الخاص. المناسبة لمعالجة الخرق.

من المقرر أن تكون األحكام الصادرة عن ھیئة اتخاذ القرارات أو اللجنة الدائمة قابلة للتنفیذ في المحاكم  )ث
 لتي تقبل نتائج التحكیم الدولي. األمریكیة ومحاكم الدول األخرى ا

 قابلیة الوصول والتكلفة: .19

التكالیف اإلداریة وتكالیف صیانة النظام (بما في  ICANNالمساءلة بأن تتحمل -CCWGتوصي  )أ
ویمكن أن  ذلك رواتب أعضاء اللجنة)، بینما یتحمل كل طرف تكالیف المشورة القانونیة الخاصة بھ.

تحویل الرسوم في حالة تحدیدھا أن طعن ما أو دفاع ما غیر جدي أو  تحدد اللجنة أن یدفع الخاسر /
إلنشاء عملیة الوصول، على سبیل المثال عن طریق الوصول إلى  ICANNتعسفي. یجب أن تسعى 

تمثیل للمصلحة العامة للمجتمع، ومقدمي الشكاوى غیر الھادفة للربح والشكاوى األخرى التي یمكن 
 ن العملیة.استثناؤھم من االستفادة م

یجب أن تكمل اللجنة العمل على وجھ السرعة؛ مع إصدار أمر جدولة مبكًرا في العملیة وفي المسار  )ب
الطبیعي، یجب إصدار القرارات ضمن إطار زمني قیاسي (ستة أشھر). سوف تصدر الھیئةتحدیثًا 

 .وجدوالً زمنیًا متوقًعا في حالة عدم قدرتھا على إكمال عملھا خالل تلك الفترة



بعد المراجعة كلوائح داخلیة أساسیة. سوف یتطلب تنفیذ  IRPالمساءلة أن یتم اعتماد -CCWGتقترح  التنفیذ: .20
(مثل النظام الداخلي)  IRPسیتم إنشاء القواعد التفصیلیة لتنفیذ  ھذه التحسینات بالضرورة عمالً إضافًیا مفصالً.

ة المحامین والخبراء المناسبین، واللجنة المساءلة (بمساعد -CCWGمن خالل  ICANNمن قبل مجتمع 
الدائمة عند التأكید)، والتي أقرھا المجلس ، ھذه الموافقة ال یمكن حجبھا بدون سبب. ویمكن تحدیثھا في ضوء 

تعمل  IRPالمزید من الخبرات من خالل نفس العملیة، إذا لزم األمر. باإلضافة إلى ذلك، للتأكد من أن وظائف 
 لمراجعة المجتمع بشكل دوري. IRPد، فإننا نقترح إخضاع على النحو المنشو

 

 ICANNعبر المجتمع عن مخاوف فیما یتعلق بسیاسة الوصول إلى المعلومات / الوثائق في  الشفافیة: .21
 ویعتبر الوصول الحر إلى المعلومات ذات الصلة عنصًرا ضرورًیا لوجود عملیة مراجعة مستقلة. وتطبیقھا.

) كجزء من تحسینات المساءلة في DIDPسین سیاسة اإلفصاح عن المعلومات الوثائقیة (نوصى بمراجعة ةتح
 .2مسار العمل 
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