
 2. بنود یجب نظرھا في مسار العمل 11
 على ما یلي: CCWGینص میثاق مساءلة 

 بمساري عمل: CCWGفي المناقشات حول عملیة المساءلة، ستبدأ مساءلة 

التي یجب أن تكون ساریة ومفّعلة أو ھناك  ICANNیركز على اآللیات التي تعزز من مساءلة  :1مسار العمل  •
 ؛IANAالتزام بھا في حدود اإلطار الزمني لعملیة نقل إشراف 

یركز على التعامل مع موضوعات المساءلة والذي یمكن تمدید إطار زمني خاص بوضع الحلول  :2مسار العمل  •
 .IANAوالتنفیذ الكامل لھا لما یتجاوز عملیة نقل إشراف 

أو االلتزام بھ قبل حدوث االنتقال، یصر المیثاق على أنھ یجب أن یبقى ثابتًا ضمن نطاق  2تطبیق مسار العمل  بینما ال یلزم
 . 1. لذلك، یجب مراعاة البنود المدونة أدناه حیث أنھا لیست أقل أھمیة من البنود الواردة في مسار العمل CCWGمساءلة 

 2االلتزام بمسار العمل  11.1

عند االنتھاء  2فیما یتعلق بتنفیذ مقترحات مسار العمل  ICANNحول حوافز  CCWGف ضمن مساءلة قد أُثیرت مخاول
بحكم مؤقت لالئحة الداخلیة لضمان التزام  CCWG. وتوصي مساءلة IANAمنھا بعد حدوث انتقال دور اإلشراف على 

ICANN.1، مع مالحظة أّن ھذه األحكام قد استُخدمت بنجاح في الماضي  

 ICANNبأن یعتمد مجلس اإلدارة حكم انتقالي في لوائحھا الداخلیة ستلزم  CCWGتوصي مساءلة  ة:التوصی
بما في  ICANNوتحمیل المجموعة مھام إنشاء تحسینات إضافیة على مساءلة  CCWGبتنفیذ توصیات مساءلة 

ج ھذا الحكم االنتقالي ضمن ذلك، على سبیل المثال ال الحصر قائمة الموضوعات التالیة (راجع أدناه). ویجب إدرا
 .IANAقبل انتقال دور اإلشراف على  - 1اللوائح الداخلیة كجزء من مسار العمل 

 ، عندما تلقى دعًما من التوافق باآلراء السائدة أو توافق اآلراءCCWGنبغي أن تقدم صیغة ھذه المادة االنتقالیة توصیات مساءلة ي
، والتي أقرتھا المنظمات األعضاء، وھي حالة مماثلة لتوصیات فرق مراجعة CCWGعلى النحو المبین في میثاق مساءلة 

 علًما بأّن قرار مجلس اإلدارة سیخضع للطعن من خالل عملیات إعادة النظر والمراجعة المستقلة المعّززة. 2تأكید االلتزامات.

 2بنود یجب نظرھا في مسار العمل  11.2

. القائمة 2العدید من البنود التي رأت أنھا یجب حلھا كجزء من مسار العمل  CCWGالل مسار المداوالت، واجھت مساءلة خ
 في تاریخ ھذا التقریر على النحو التالي:

 ، والتي تشمل، على سبیل المثال ال الحصر، ما یلي: 1لمقترحات مسار العمل  التفاصیل التشغیلیةتنقیح  •

o  ّزة. تأسیس نظام داخلي لعملیة المراجعة المستقلة المعز 

، عندما یكون مناسًبا، أحكاًما انتقالیة ضمن لوائحھا الداخلیة لتحدید الموضوعات الالزم تناولھا بصورة ICANNاستخدمت  1
في  بعد جھود التطور واإلصالح 2002ن في سنة انتقالیة، ولكنھا ستنتھي عقب وقوع حدث آخر. كان أوسع استخدام لحكم انتقالي كا

ICANN مما حقق التزامات نحو الوقائع المستقبلیة مثل مذكرة تفاھم جدیدة بین ،ICANN  ومجموعة سجالت اإلنترنت اإلقلیمیة
 الِعبمجرد وضعھا. ط ccNSO، أو االلتزامات التي سیتم اتخاذھا من قبل ASOفي وقت سریان االلتزامات الجدیدة بخصوص 

  .en#XX-15-12-2002-pages/Bylaws-https://www.icann.org/resources/unthemedالموقع اإللكتروني 

، وسیتم تنفیذ مقعد المجلس المختار من قبل مجتمع GNSOتوجد أیًضا سابقة الستخدام الشروط االنتقالیة بعد إعادة ھیكلة 
At-Large. 

في الموافقة وبدء تنفیذ توصیات فریق المراجعة في  ICANNسوف تتطلب أحكام الالئحة الداخلیة نظر مجلس إدارة  2
 أشھر. 6غضون 

                                              

https://www.icann.org/resources/unthemed-pages/bylaws-2002-12-15-en%23XX


o  تحسین عملیة إعداد المیزانیة والتخطیط فيICANN  لضمان قدرة المجتمع على إجراء مساھمات وعلى
 المراعاة الالزمة لھذه المساھمات. 

o  تحدید الطرق العملیة لمنتدى مجتمعICANN. 

o  مع المجلس.توضیح فھم المھام المفّوضة من مجلس اإلدارة والتوقعات المرتبطة بھا المتعلّقة بسلوك المدیر 

 .ICANNفي  لمشاركة الحكوماتمواصلة تقییم التحسینات  •

 أدناه.  11.3على النحو المبین في القسم  الوالیة القضائیةالنظر في مسألة  •

 ).8.3(انظر القسم  ACو SOمساءلة تعزیز  •

 : ICANNداخل منظمة  ثقافة شفافیةإرساء  •

o  تحدید قدرةICANN .على رفض طلبات الشفافیة واإلفصاح 

o .تحسین دور محقق الشكاوى ووظیفتھ 

o  تحسین سیاسة اإلبالغ عن المخالفات لدىICANN. 
o  زیادة الشفافیة حول تفاعالتICANN .مع الحكومات 

 .ICANNوإصدار الشھادات األمنیة في أنظمة تكنولوجیا المعلومات في  عملیات التدقیقتحدید شروط  •

 ). 8.1في كافة الجوانب وعلى كافة مستویات المنظمة (انظر القسم  التنوعتحسینات على  دراسة إدخال •

 في إطار مھمتھا). حقوق اإلنسانتحلیالت تأثیر  ICANN(تحدید طرق كیفیة دمج  •

 الوالیة القضائیة: قضیة متعددة الجوانب 11.3

ووضعھا موضع التنفیذ. وتمنح حقیقة أّن  ICANNمساءلة ؤثر الوالیة القضائیة تأثیًرا مباشًرا على طریقة ھیكلة عملیات ت
ICANN  تعمل الیوم بموجب تشریعات والیة كالیفورنیا المنظمة بعض الحقوق وتُشیر إلى وجود بعض آلیات المساءلة ولكنھا

والیة القضائیة ذو تفرض كذلك بعض القیود فیما یتعلق بآلیات المساءلة التي یمكنھا اعتمادھا. ونتیجًة لذلك، فإّن موضوع ال
. وبصورةٍ خاصة، یكون السؤال الوحید الذي یمكن طرحھ لتأطیر ھذه المناقشة ھو: "ھل یمكن تعزیز CCWGصلة بمساءلة 

 استناًدا إلى القوانین الساریة على إجراءاتھا؟" ICANNمساءلة 

 الوضع الحالي: 
ICANN  ھي مؤسسة منفعة عامة تأسست في كالیفورنیا، وھي خاضعة لقوانین والیة كالیفورنیا والقوانین االتحادیة األمریكیة

كیان ُمعفًى من الضرائب بموجب قانون  ICANNالمعمول بھا والوالیة القضائیة لكٍل من الوالیة والمحكمة االتحادیة. كما أّن 
 الضرائب االتحادیة األمیركي. 

 ICANNبین  2009لتأكید االلتزامات الموقعة في  8لحكم ُمدرج ضمن الفقرة  ICANNضافة إلى ذلك، تخضع وباإل
 وحكومة الوالیات المتحدة، من خالل وزارة التجارة، على النحو التالي:

الخاص باإلنترنت على  DNSالتزامھا بـ: (أ) الحفاظ على األھلیة والقدرة على تنسیق نظام  ICANNتؤكد  .8
المستوى العام للعمل على صیانة اإلنترنت الفردي والقابل للتشغیل؛ و(ب) الحفاظ على حالتھا كمنظمة ذات فائدة 

عامة ال تھدف للربح یقع مقرھا الرئیسي بالوالیات المتحدة األمریكیة باإلضافة إلى شبكة مكاتب حول العالم لتلبیة 
أصحاب المصلحة المتعددین وكمنظمة یقودھا القطاع الخاص احتیاجات المجتمع العالمي، و(ج) العمل على أساس 
 في كل أعمالھا.  ICANNبمساھمات من العامة وھم من تعمل لصالحھم منظمة 



 الداخلیة أیًضا على أن تتخذ المكاتب الرئیسیة من والیة كالیفورنیا مقًرا لھا، على النحو التالي: ICANNتنص الئحة 

 والختمالمادة الثامنة عشر: المكاتب 

 . المكاتب1البند 

 في مقاطعة لوس أنجلوس بوالیة كالیفورنیا في الوالیات المتحدة األمریكیة. ویحق ICANNیقع المقر الرئیسي لتعامالت 
 أن یكون لدیھا مقر أو مقرات إضافیة داخل الوالیات المتحدة أو خارجھا قد تقوم بافتتاحھا من وقت آلخر. ICANN لـ

أیًضا مكاتب في بلدان أخرى، وتعمل في مناطق أخرى من العالم، وتخضع لقوانین الوالیات  ICANNوتملك 
  القضائیة لألماكن التي توجد فیھا مكاتبھا وتعمل فیھا.

 قضیة متعددة الجوانب: 
 الي: بأّن الوالیة القضائیة ھي قضیة متعددة الجوانب وحددت ھذه "الجوانب" على النحو الت CCWGلقد أقرت مساءلة 

 مقّر التأسیس والعملیات والوالیة القضائیة لھا، بما في ذلك حوكمة النظام الضریبي، والموارد البشریة، وما إلى ذلك.  .1

 الشروط ذات الصلة: 
 تشریعات قویة لحوكمة المنظمة، األمر الذي یقّدم مساءلة فّعالة، )أ

مصالح المتعددین إلى ھذا في الوقت نفسھ تُتیح المرونة بحیث یتسنى ترجمة نموذج أصحاب ال )ب
 اإلطار القانوني.

 

 الوالیة القضائیة ألماكن الوجود المادي. .2

 الشروط ذات الصلة:
 یتعین أن توّفر أماكن الوجود المادي أطر عمل قانونیة مستقرة للعمل (لتوظیف العاملین) )أ

 عضاء المجتمع) مستوًى معین من المرونة للتأشیرات (لمالءمة العاملین الدولیین والسفر من قبل أ )ب

ینبغي أن یأخذ الوجود المادي المخاوف األمنیة بعین االعتبار أیًضا، وذلك لكٍل من العاملین  )ت
 والعملیات على حٍد سواء.

 

القانون الحاكم للعقود مع أمناء السجالت والسجالت والقدرة على المقاضاة والخضوع للقضاء في إطار والیة  .3
 اقدیة قضائیة محددة بشأن العالقات التع

 الشروط ذات الصلة:
 نظام قانوني مستقر ومتوقع )أ

(سواًء من حیث  ICANNالقدرة على تحمل تكالیف اإلجراءات القانونیة لألطراف األخرى بخالف  )ب
 التكالیف ومن حیث فھم النظام القانوني)

 الموازنة بین الحاجة إلى توفیر فرص متكافئة بین األطراف المتعاقدة في جمیع أنحاء العالم )ت
 وضرورة امتثال كل طرف متعاقد للتشریع الوطني

 
القدرة على المقاضاة والخضوع للقضاء في إطار والیة قضائیة من أجل عمل العاملین وتقاعسھم، ومن أجل  .4

إصالح واستعراض قرارات مجلس اإلدارة، وھیئة المراجعة المستقلة، وقضایا المساءلة والشفافیة األخرى، بما 
 االلتزامات  في ذلك التأكید على

 الشروط ذات الصلة:
من جھة، یعتبر بعض أصحاب المصلحة أّن القدرة على فرض آلیات المساءلة أمام أي محكمة أمًرا  )أ

 ضرورًیا.

ومن جھة أخرى، ال یجد أصحاب مصلحة آخرون مقبوالً أن یؤدي النظام القانوني لبلد واحد ھذا  )ب
في تجنب استخدام النظام القانوني ألي بلد  . ویتمثّل شرطھمICANNالدور في إطار عمل مساءلة 

  واحد قدر اإلمكان.



، واألسماء المحمیة ccTLDاالرتباطات بالوالیات القضائیة الوطنیة من أجل قضایا محلیة خاصة (مدراء نطاقات  .5
 سواًء للمؤسسات الدولیة أو أسماء البلدان واألسماء الجغرافیة األخرى، واألمن الوطني، وما إلى ذلك)،

 والخصوصیة، وحریة التعبیر

 الشروط ذات الصلة:
ینبغي أالّ تتمتّع والیة قضائیة محددة بوضع یمّكنھا من إلغاء الوالیات القضائیة المحلیة عند التعامل  )أ

مع قضایا محلیة معینة (على سبیل المثال الوالیة القضائیة للتأسیس المتداخلة مع قرار یتعلق بسیاسة 
 محدد). ccTLDنطاق 

 ّرق بعض المعلقین إلى إمكانیات اتفاقات البلد المضیف الموصى علیھا.یتط )ب

 

 )NTIAاستیفاء شروط الوكالة الوطنیة األمریكیة لالتصاالت والمعلومات ( .6
 .CCWGشرًطا شامالً لمساءلة  IANAفي بدایة انتقال دور اإلشراف على  NTIAتمثّل المعاییر التي حددتھا 

 الشروط ذات الصلة: 
 وتعزیز نموذج أصحاب المصالح المتعددةدعم  )أ

 الخاص باإلنترنت DNSالحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام  )ب

 IANAتلبیة احتیاجات وتوقعات العمالء والشركاء العالمیین لخدمات  )ت
 الحفاظ على انفتاح اإلنترنت. )ث

  بحل تقوده الحكومات أو المنظمات الحكومیة. NTIAتعّذر أن یستبدل المقترح دور  )ج

 الحالیة:  CCWGالتقییم األولي للفجوة بناًء على مقترحات مساءلة 
، مع أخذ التعلیقات الواردة بعین االعتبار، تم تحدید القضایا التالیة إلجراء مزید CCWGفي ھذه المرحلة من عمل مساءلة 

 من التحقیق: 

آلیات المساءلة): على الرغم من نظر  (القدرة على المقاضاة والخضوع للقضاء لفرض اللوائح الداخلیة أو 4الشرط  •
 البعض إلى ھذا الشرط على أنّھ ضروري، یتجنب البعض اآلخر استخدام النظام القانوني ألي بلد واحد قدر اإلمكان. 

بموجب قانون والیة كالیفورنیا، وخاصًة عند مناقشة نموذج  CCWGالمقایضة بین شروط وخیارات مساءلة  •
 تمكین المجتمع المحلي.

 فستكون ملزمًة على الرغم من قرارات الوالیة القضائیة المحلیة.  ICANNضد  IRPا كانت قرارات أیً  •

 بشأن القانون الحاكم للعقود مع أمناء السجالت والسجالت مزیًدا من التحقیق. 3وقد یتطلب الشرط  •

تُجِر بعد فحًصا موضوعًیا للوالیات لم  CCWGعلى الرغم من أّن ھذه القضایا تحتاج إلى مزیٍد من التحقیق، فإّن مساءلة 
 ICANNالقضائیة البدیلة التي من شأنھا أن تالئم شروطھا بصورةٍ أفضل. وعلى الرغم من توضیح بعض المعلقین أّن دمج 

بموجب النظم القانونیة األخرى، مثل النظام السویسري غیر الربحي، سیكون مفیًدا (رغم بقاء قاعدة افتراضھم غیر مؤكدة)، 
 . 2غي النظر في إجراء مزیٍد من التحلیل والمداوالت الالزمة بشأن نھج قائم على حقیقة خالل مسار العمل ینب

 الخطوات التالیة 
 ما یلي:  2یتضمن النظر في الوالیة القضائیة في مسار العمل 

 وانبتأكید وتقییم تحلیل الفجوة، وتوضیح كافة المخاوف بشأن قضیة الوالیة القضائیة متعددة الج •

 في ظل إطار العمل الحالي CCWGتحدید البدائل المحتملة وقیاس قدرتھا على موافقة كافة شروط مساءلة  •

 المحتملة بناًء على نتائج ھذا التحلیل. 2النظر في توصیات مسار العمل  •

عیة خاصة لمساءلة . وسیتم تشكیل مجموعة فر2یتسق اإلطار الزمني الُمقّدر لھذا العمل مع النھج الشامل لمسار العمل 
CCWG  وستُسند إلیھا كذلك، أثناء تقدیم التقاریر لمساءلةCCWG  ككل، مھمة االضطالع بالخطوات المذكورة أعاله. ومن

 . ICANN 57. وستقّدم التوصیات من خالل ICANN56و ICANN55المزمع تحدید فترتین للتعلیقات العامة، حول 



 CCWGلمساءلة  2خطة عمل لمسار العمل  11.4

المختلفة. ومع ذلك، یبدو  2بالفعل بقدر كبیر من العمل من أجل تحدید نطاق بنود مسار العمل  CCWGقد اضطلعت مساءلة ل
. ونتیجًة 1تعتمد، في مضمونھا وتوقیتھا على حٍد سواء، على االنتھاء من بنود مسار العمل  2واضًحا أّن بنود مسار العمل 

 . ICANN 54حتى اجتماع دبلن  2عمل لمسار العمل  لذلك، ال یمكن إتمام اعتماد خطة

 وتتضمن الخطة األولیة، رغم ذلك، اإلنجازات الرئیسیة التالیة: 

 تحدید نطاق العمل والمنظمة في إطار المجموعات الفرعیة. ):ICANN 54( 2015أكتوبر  •

 .CCWGصیاغة مقترحات المجموعة الفرعیة، تحت إشراف مساءلة  :2016حتى نھایة ینایر  2015أكتوبر  •

یوًما، بما في ذلك المناقشات خالل  40فترة تعلیق عام تبلغ  :2016حتى مطلع مارس  2016نھایة ینایر  •
ICANN 55 .في مراكش 

 .CCWGتنقیح مقترحات المجموعات الفرعیة، تحت إشراف مساءلة  :2016مارس حتى منتصف مایو  •

یوًما، بما في ذلك المناقشات خالل  40فترة تعلیق عام ثانیة تبلغ  :2016مایو حتى نھایة یونیو منتصف  •
ICANN 56 .في أمریكا الالتینیة 

إنھاء المقترحات وتقدیمھا للمنظمات األعضاء. والحصول على الموافقة وتقدیم المقترحات  :2016بنھایة یولیو  •
 .ICANN 57في  ICANNلمجلس إدارة 
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