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الرئيسيةوصياتالتوالصورالملخصاتتقدم. األعلىفيالمشروحالعرضفيالموجودةالرئيسيةللنقاطملخصالوثيقةهذهتعتبر

.االقتراحذلكعلىأدخلتالتيالتنقيحاتعلىبناءً محدثةالوثيقةهذهتكونقد. الكاملاالقتراحفيالموجودة
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المسارينموازيةعملية

ذلكومنذ،IANAالمخصصةلألرقاماإلنترنتهيئةوظائفعلىاإلشرافمهمةلنقلنيتهاعن(NTIA)الوطنيةوالمعلوماتاالتصاالتإدارةأعلنت

اللمساتووضع،االنتقالمقترحإشرافIANAالمؤقتمشروعهICGاستكمل.متوازيينبمسارينعمليةفيبالعملICANNمجتمعيقومالوقت

.1العمللمسار2االقتراحمسودةعلىمساءلة-CCWGعلىاألخيرة

NTIA
إعالن

والمعيار

ICANNCCWG
مساءلة

ICANNمساءلةتعزيز

ICG

علىاإلشرافأنتقال
IANAوظائف

مقترح
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إدارةمجلس
ICANNNTIA

مقترح

ICG

إشراف
CWG

الصلة

فريق

IANAخطة
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الهدف

زلتعزيالمجتمعاتعبرالعملمجموعةتقدمأنالمتوقعمن

ICANNمساءلةمنتعززمقترحاتICANNمساءلة

.المصلحةأصحابجميعتجاه

ICANNإدارةومجلسمجتمع

أنحينوفي.مهمينمصالحأصحابتمثلواحدةكل،(ACs)استشاريةلجانوأربع،(SOs)دعممنظماتثالثمنICANNمجتمعيتألف

وصياتتوتقديموضععنالمسئولةهيالدعممنظماتأنإال،السياسةتوصياترفضأواعتمادفيالصالحيةمطلقلديهICANNإدارةمجلس

أجلمنالمشكالتطرحيمكنها،الحاالتبعضوفي،ICANNإدارةمجلسإلىالنصائحفتقدماإلستشاريةاللجانأما.اإلدارةمجلسإلىالسياسة

المصالحأصحابتجاه(ICANNوموظفين)اإلدارةمجلسمساءلةعلىالتأكيدعلىمساءلة-CCWGجهودمعظمتتركز.السياساتوضع

.كذلكعليهالعملتمللمجتمعالمساءلةسؤاللكن،هؤالء

عامةنظرة

المجال

التيICANNمساءلةمنتعززالتياآللياتعلىيركز–1العملمسار

يالزمناإلطارحدودفيبهاالتزامهناكأوومفعلةساريةتكونأنيجب

هناكأوومفعلةساريةتكونأنيجبالتي؛IANAإشرافنقللعملية

.IANAإشرافنقللعمليةالزمنياإلطارحدودفيبهاالتزام

يمكنوالذيالمساءلةموضوعاتمعالتعاملعلىيركز–2العملمسار

عمليةزيتجاولمالهاالكاملوالتنفيذالحلولبوضعخاصزمنيإطارتمديد

.إشرافنقل
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:الحاليةالمساءلةآلية

.المساءلة-ICANNتحسينأجلمنالمطلوبةالمساءلةآلياتتمثلأساسيةعناصرأربعةالمساءلة-CCWGحددت

المبادىءاللوائح
موالقيوااللتزاماتوجهبأكملبالمهمةالقيامتضمن

.اللوائحخاللمنICANNلـاألساسية

المستقلاالستئنافآليات
.الحاجةحسب،والتصحيحالمراجعةأجلمنالصالحيةتمنح

ICANNمجتمع
.(ACs)استشاريةلجانوأربع( Sos)داعمةمنظماتثالثإلىيمقسمة

ICANNإدارةمجلس
التيهارفضأوالسياسةتوصياتعلىالموافقةفيالمطلقةالسلطةلديه

إدارةمجلسإلىالنصائحاالستشاريةاللجانهذهوتقدم.SOsيقررها

ICANNالسياساتلوضعأومعينةمشاكليخصبما.

ACSOACSOACSOAC
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الراهنوالوضعالمساراتتصعيد

التيدةمسانمحللتحلالقوىهذهوتهدف. األسفلفيمبينهوكمللحكمالقوةالمشتركةالمصالحصاحبالمجتمعبإعطاءالمساءلة-CCWGتوصي

.المتحدةالوالياتحكومةمعالتاريخيةالعالقةتقدمها

حالةفيالتصعيدمسارمنكجزءالمصدرلتوفيرالقوىهذهتهدف

يتدخلونال.ICANNومجتمعإدارةمجلسبينكبيراختالف

:يوميا ً ICANNبهاتقومالتياألساسيةبالعمليات

عاتالمجموبهذهالمشاركينعملعلىالتغييرهذاإجراءيؤثرولن

.إليهاجديدةمخاطرإدخالأو

ACSOACSOACSOAC

12345
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المساءلةلتحسينالمقدمةاآلليات

.المساءلة-ICANNتحسينأجلمنالمطلوبةالمساءلةآلياتتمثلالتياألساسيةللعناصرالمطلوبةالتحسيناتالمساءلة-CCWGحددت

المستقلاالستئنافآليات

.الحاجةحسب،والتصحيحالمراجعةأجلمنالصالحيةتمنح

ACSOACSOACSOAC

المبادىء
اموااللتزوجهبأكملبالمهمةبالقيامتضمن

.ICANNلوائحخاللمناألساسيةبالقيم

.(الدستورمثل)

المَمكَّنالمجتمع
فياإلجراءاتباتخاذACsوSOsلألفرادأي،للمجتمعتسمحالتيالصالحياتإلىيشير

.(الناسمثل)للمبادئICANNمخالفةحالة

ICANNإدارةمجلس
التيهارفضأوالسياسةتوصياتعلىالموافقةفيالمطلقةالسلطةلديه

إدارةمجلسإلىالنصائحاالستشاريةاللجانهذهوتقدم.SOsيقررها

ICANNالمجالمثل)السياساتلوضعأومعينةمشاكليخصبما

.(التنفيذي

12345
ميزانية•

الخياراتوخطةاالستراتيجية•

اللوائح•
والرفضالمراجعة

والتصحيحالمراجعة

IRPالدائمةاللجنةأعضاء+7جديد:

اإلنشائيةالمراجعات
االجتماعيةالمساءلةكما

األساسي

الداخليةاللوائح

موجودة

+

جديد

اآلليات

+

االلتزاماتتأكيد

(AoC)

المراجعات

اللوائح

جديد

المستقلاالستئنافآليات
 .الحاجةحسب،والتصحيحالمراجعةأجلمنالصالحيةتمنح
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الجوهريةوقيمهاوالتزاماتهاICANNمهمةمبادىء

المبادئبعضمعيتفقبماأنشطتهاوإدارةالمحدودةمهمتهانطاقضمنفقطبالتصرفICANNتلزمفهي: ICANNمساءلةقلبالداخليةاللوائحتعد

.الالوائحعلىووضعهاالتاليةبالتغييراتالمجتمعاتعبرالعملمجموعةتوصي.األساسية

ICANNالتزاماتتأكيديتطلبحيث

التفويضبعدواحدةسنةطوالاالستعراض

أغراضوتتمثل. الجديدةgTLDبشأناألول

مساءلةلتعزيزالمجتمععبرالعملمجموعة

ICANNاماتااللتزتأكيدمراجعاتتضمينفي

.ICANNلمؤسسةالداخليةاللوائحفي

أنشطةنطاقيصفICANNمهامبيانأن

بوصفمساءلة-CCWGتوصي.المنظمة

وماICANNنطاقوخارجداخللماأفضل

الICANNأنواضحةتكونوأن،بهتقوم

عليهمنصوصغيرأمربأيبالقيامتستطيع

.باللوائح

اتخاذعمليةICANNلـالجوهريةالقيمتقود

مساءلة-CCWGيوصي.إجراءاتهاأوقراراتها

لتزاماتاإلىالحاليةالجوهريةالقيمأحكامبتقسيم

".جوهريةقيم"و

اللوائح
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األساسيةاللوائح:المبادىء

لتعزيزالمجتمعاتعبرالعملمجموعةمقترحاتمساءلة-CCWGتشمل.اإلدارةمجلسمنبقرارعامبشكلً ICANNلمؤسسةلوائحتغييريمكن

يمكنوالخاصةبحمايةتتمتعوالتياألساسية،الداخليةاللوائحمنمجموعةلوضعICANNلمؤسسةالداخليةاللوائحمراجعةICANNمساءلة

.المجتمعمنمسبقةموافقةعلىبناءً إالتغييرها

تتمتعبأنمساءلة-CCWGالمجتمعاتعبرالعملمجموعةوتوصي

:الداخليةاللوائحبميزاتالتاليةالعناصر

الجوهرية؛القيم/االلتزامات/المهام1.

؛المستقلةالمراجعةلعمليةالمخصصالعملإطار2.

؛األساسيةاللوائحتعديلبهايمكنالتيالطريقة3.

الوحيدالعضوتكونبحيثالمجتمعآلية4.

أوالميزانيةرفض/النظربإعداتالمجتمعيةالقوىتقومقد5.

لوائحعلىالتغييراتترفض/النظرتعيدأو،العملخطط/االستراتيجية

ICANN،مدراءبعضوإزالةICANNإدارةمجلسعنالثقةورفع

ICANN.

مقترحيتطلبهاالتيالفصلوعملية IANAوظيفةمراجعة6.

CWG-اإلشراف؛

أيضامطلوبةاالنتقالبعدIANAوإدارةللعمالءالدائمةاللجنةهياكل7.

.اإلشراف-CWGمقترحفي

اللجنةالحالي

اللوائح

األساسي

الداخليةاللوائح

.موجودة

+

جديد

اآلليات

+

االلتزاماتتأكيد

(AoC)

مراجعات
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مستقلةمراجعةعملية:الطعنآليات

معينبفعلتأثركيانأوشخصأييقومبحيث،(IRP)الحاليةالمستقلةالمراجعةعمليةعلىجذريةبتحسيناتالمساءلة-CCWGيوصي

.تمالذيلإلجراءالثالثللطرفحرةمراجعةإجراءيطلبفقد،ICANNإدارةمجلسخاللمنICANNللوائحخرقفي(آخربأمرأو)

امستقلةتحكيميةوظيفيةفيللعملقائمةلجنةتعيينفيالتوصياتجوهريتمثل اللجانمنأعضاءثالثةمنمراجعةلجنةاختيارسيتم،حالةكلفي.ICANNبمجتمعتمام 

.الدائمة

القائمةالهيئة
.(األقلعلى)أعضاء7:التشكيل

عضاءأوترشيحلتحديدالمجتمعبهايقومالتيالجهودبتنظيمICANNتقوم:االختيار

.عليهمللموافقةاإلدارةمجلسعلى

إلىالوصول.DNSوICANNأعمالفيالخبرة .كبيرةقانونيةخبرة:الخبرة

.طلبهاعلىبناءآخرينخبراء

منطقةمنالمتحدثينمن2عنيزيدالهدفمع،التنوعلتحقيقمعقولةجهود:التنوع

ICANN.

المراجعةلجنات
.القرارأصحابمن3:التشكيل

ويقوم،فريقكلمناختيارهيتمعضو1الئحة.الدائمةاللجنةمنالمختار:االختيار

.الثالثالعضوبإختيارإختيارهمتمالذيالعضوين

.الطلبعلىبناءآخرينخبراءإلىالوصولالمسألة؛فيللنزاعصلةله:الخبرة

منبهالمسموحللحد(اللجنةكامللطعنتخضع)ICANNعلىملزما ًيكونأن:القرارات

:هيالمتوقعةالقرارات،القانونقبل

اللوائحمعيتفقال/يتفقالعملعدم/العمل(1

الوحيدالعضوحقوقعلىإجرائيغيرقرار(2

IRPونطاقدور

.الأملوائحهامخالفةفي( بالقيامفشلتأو)ICANNقيامتحديد•

"الخبراءلجان"المحددةالعمليةفيالتضاربتوفيق•

الوحيدالعضوحقوقعلىتنطويالتياالستماعمطالبات•

المراجعةلجناتالقائمةالهيئة



10العامللتعليقالعرضمسودة2مساءلة(CCWG)المجتمعاتعبرالعملمجموعة

النظرإلعادةطلب:الطعنآليات

2النساءلة (CCWG)المجتمعاتعبرالعملمجموعة

:المقترحةاألساسيةاإلصالحاتتشمل

بأييتأثرقدشخصأييتقدمأنشأنهامن،(RFR)النظرإعادةعمليةفيICANNتقدمهاالتيللحلولاالقتراحاتبعضCCWGمسائلةتقدم

.المجلسقبلمناإلجراءفيالنظرإعادةأومراجعةبطلب ICANNقبلمنإجراء

إدارةمجلسمنالطلب

ICANNجميععلىقرارإلتخاذ

ياتالتوصعلىالحصولبعدالطلبات

بثمنبدال ً)المجلسحوكمةلجنةمن

BGCباألمر).

دتقييتم،تقدمماإلىضافةإ

بويجالملخصاالستبعادأسس

ICANNإدارةمجلسيتخذأن

بخالف)الطلباتكافةحولقرارات

.(ملالعفريقمشكالتتتولىلجنةأي

إعادةطلبلتقديمالوقتتمديد

ا30إلى15مننظر .يوم 

حالمسموالطلباتنطاقتوسيع

اذهااتختمالتياإلجراءاتلتشملبها

لسمجقِبلمناتخاذهايتملمالتيأو

معتتعارضوالتيالعملفريق/اإلدارة

والتزاماتهاICANNمهامسياسة

.الجوهريةوقيمها

سنةمحشفافيةمتطلباتتقديم
إصدارعندثابتةنهائيةومواعيد

.القرارات

لىعللحصولالطلباتمقدمينتزويد

كمةحولجنةتوصيةلرفضالفرصية

بلقمننهائيقراراتخاذقبلالمجلس

.بأكملهالمجلس

المظالمأمينتكليف

التقييممع ICANNفي

للطلباتاألوليالموضوعي

فيالمجلسحوكمةلجنةلمساعدة

.توصيته
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الوحيدالعضونموذجباعتبارهالمجتمعآلية

11

علىالحصولتتطلبوالتيمطبقةقوىعلىللحصولوتمكينهالمجتمعتنظيمشأنهامنوالتيكاملبشكلالقانونيةاآللياتأوالهياكلمنالعديدفحصتم

.الوحيدالعضونموذجباعتبارهالمجتمعمساءلة-CCWGتوصي. القضائيةالسلطةفي "القانونيةالصفة"

اإلدارةمجلس اإلدارةمجلسقراراتأوإجراءات

منظماتعنالصادرةالقراراتوستحدد.ICANNمنالوحيدوالعضولوائحعلىإعتمادا ًستبنىوالتيالمجتمعيةالقوىلممارسةمعا ً SOs/ACSبمشاركةالمجتمعآليةتكون

.(CMSM)الوحيدالعضوباعتبارهالمجتمعآلليةالحقوقممارسةمباشرةبصورةالمجتمعآليةفيSOs/Acsاالستشاريةواللجانالدعم

اإلدارةمجلس

المجتمع

؟المجتمعيعترضهل

....رجوعال

ACSOACSOACSOAC

إصنع

السياسات

SOs

إنصح

ACs

.ةاإلدارمجلسعنالنيابة

الحالي
اللجوءيمكنهمال،اإلدارةمجلسبهاقامإجراءاتأوقراراتعلىالمجتمععارضإذا

.لتغييره

اإلدارةمجلسقراراتأوإجراءات

المَمكَّنالمجتمع

؟المجتمعيعترضهل

ACSOACSOACSOAC

إصنع

السياسات

SOs

إنصح

ACs

المجتمع.ةاإلدارمجلسعنالنيابة

أنهاعلىاآللية

وحيدعضو

القوى

1
234

5

!الرجوعحق

اللجنة
طريقعنعليهاالعتراضيمكنهم،للمجلسإجراءأوقرارعلىالمجتمعيوافقلمإذا

.CMSMخاللمنسلطاتهمممارسة

اإلدارةمجلسقراراتأوإجراءاتاإلدارةمجلس
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.صالحياتخمسبمنحهوذلكالمجتمعبتمكينICANNمساءلةلتعزيزCCWGالمجتمعاتعبرالعملمجموعةتوصي

التشغيلخطط/اإلستراتيجيةأوالموازنةرفض/فيالنظرإعادة. 1

ن .هاورفض(سريانهاقبلولكن)اإلدارةمجلسقبلمناعتمادهابعدوالموازنةالتشغيلية/اإلستراتيجيةالخططنظرمنالمجتمعالصالحيةهذهتُمك ِ

ICANNلمؤسسة"القياسية"الداخليةاللوائحعلىالمقترحةالتعديالترفض/فيالنظرإعادة.2

ن .سريانهالقبولكناإلدارةمجلسقبلمناعتمادهابعدالداخليةاللوائحعلىالمقترحةالتغييراترفضمنالمجتمعالصالحيةهذهتُمك ِ

"األساسية"الداخليةاللوائحعلىالمقترحةالتغييراتاعتماد.3

االسلطةهذهستشكل أيةعلىإيجابيبشكلالمجتمعموافقةذلكويتطلب."األساسية"اللوائحعلىتغييراتأيعلىلالتفاقالمذكورةالعليةمنجزء 

.أعلىتصويتتتطلبقدالتغييراتهذهومثلوالمجتمعاإلدارةمجلسبينالمشتركالقراراتخاذعمليةأوتغييرات

األفرادICANNإدارةمجلسأعضاءإقالة.4

اعينتالتيالمجتمعلمنظمةيمكن قامتالتيلجهةاأنعلى،القانونأحكاممعيتفقبما،العامالنهجوينص.آخرتعيينوإعادةخدمتهإنهاءمحدد امدير 

.الخدمةبإنهاءالمخولةهيبالتعيين

بالكاملICANNإدارةمجلساستعادة.5

(.إستثنائيةظروففياستخدامهالمتوقعومن).بالكاملICANNإدارةمجلسإقالةللمجتمعالصالحيةهذهتتيح

والقوىالمَمكَّنالمجتمع
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الممارسةقوىالتمريرنموذج

العملطريقةونتكولكن،الممنوحةبالسلطاتمرتبطةخطواتللمجتمعالمختلفةالسلطاتبعضممارسةيتضمنقدقواه؟بممارسةالمجتمعيقومكيف

.كالتاليعامبشكل

العمليةفيللبدءتصويتهناكيكونحيث)استشاريةلجنةأودعممنظمةأيبمعرفةتعيينهيتمICANNإدارةمجلسفيعضوإلىبإقالةالخاصةالصالحياتخطواتثالثمنالمكونةالعمليةهذهفيبالذكرالجديرةاالستثناءاتومن

تغييراتإلجراءمقترحأيلخالمنتلقائيبشكليحدثاستخدامهاكانمامتى)األساسيةالداخليةاللوائحعلىتتمالتيالتغييراتعلىالموافقةفياالتفاقأو(العمليةفيالنظرفيالبدءأجلمناالستشاريةاللجنةأوالدعممنظمةداخل

.التماسعلىالتوقيعأجلمن(دعممنظمةاألقلعلىمنهماواحدةتكونأنعلى)االستشاريةاللجانأوالدعممنظماتمناثنتينيتطلبفهذابالكاملICANNإدارةمجلسوإلقالة.(الداخليةاللوائحعلى

صىاألقبالحدفترةعامبشكل
اعشرلخمسة منيوم 
أيبدقدالذيللقراراإلعالن

.الصالحيةاستخدامفي

123

الناتجالقرارالنقاشااللتماس السبب

يالتاالجراءاتتتسببقد
أواإلدارةمجلسبهايقوم

إدارةمجلسفيعضو
ICANNكبيرةمخاوف
.المجتمعمنألعضاء

ICANNإدارةمجلس
لقراراتوفقاالتصرف

ICANN.

احدوقبلمنااللتماسيبدأ
أوSOsمناألقلعلى

ACs( ًالقوةعلىبناء)
تخاذإوعمليةرسميا ًنقاشا ً
قوةلممارسةالقرار

.المجتمع

جميع-كلهالمجتمع
واللجانالدعممنظمات

ACsوSOsاالستشارية
المقترحاألسلوبمناقشة

كةشبعلى،القوةإلستخدام
خاللمنأو/واإلنترنت
منمقترحاجتماعيمنتدى

ICANN.

الدعممنظماتتقوم
االستشاريةواللجان

يدتحدأجلمنبالتصويت
الصالحيةكانتإذاما

.الأماستخدامهايتمسوف

لمدةهذهالمناقشةفترةوتستمر
تبدأ،يوما ًعشرخمسة
ا تاريخلالتالياليوممناعتبار 
.صحيحالتماستقديم

اتالقراراتخاذفترةوتستمر
،يوما ًعشرخمسةلمدةهذه
اتبدأ اليالتاليوممناعتبار 
الفترةمناالنتهاءمن

.للمناقشةالمخصصة
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ICANNلمؤسسة"القياسية"الداخليةاللوائحعلىالمقترحةالتعديالترفض/فيالنظرإعادة:مثال

العملطريقةونتكولكن،الممنوحةبالسلطاتمرتبطةخطواتللمجتمعالمختلفةالسلطاتبعضممارسةيتضمنقدقواه؟بممارسةالمجتمعيقومكيف

.كالتاليعامبشكل

 .مؤيدغير ICANNمجتمعأنإلىواضحةإشارةعلىالمجلسخاللهايحصل،رفضعمليةفهي :الداخليةالالئحةعلىاإلدارةمجلسمنمقترحتغييرصياغةإعادةللمجتمعالصالحيةهذهتتيحال

123

القرارالنقاشااللتماس

الناتج

السبب

يُجريأنالمحتملومن
علىتعديال ًاإلدارةمجلس
ةالقياسيالداخليةاللوائح
يدعمهاالالتيبالطرق
.المجتمع

فيهايتمالتيالحاالتوفي
غيينب،اعتراضأيقبول
اإلدارةمجلسعلى

إجراءوالتعقيباتاستيعاب
واقتراحالتعديالت
منجديدةمجموعة
اللوائحعلىالتعديالت
عملياتهاحسبالداخلية

.االعتيادية

نواللجاالدعممنظماتتقوم
منبالتصويتاالستشارية

كانتإذاماتحديدأجل
يتمسوفالصالحية
وسيتولىالأماستخدامها

منمنظمةكلرئيس
لجنةوكلالدعممنظمات

االستشاريةاللجانمن
أواألصواتنقلمسؤولية
إلىACsوSOsقرارات
.ICANNإدارةمجلس

ذههاستخدامعمليةلتحريك
،المجتمعقبلمنالسلطة

منعريضةتلقييتم
SOsأوACs.

فإنه،اعتراضأيولقبول
علىالحصوليتطلب
فيالدعممن%66مستوى

.المجتمعآلية

قابأعفيالتوقيعمنيتضح
البسيطةألغلبيةاقرار

لتتجاوزكافيةأصوات)
فياإلداريةالهيئةمن%(50

SOوAC's.

يةالرسمالمناقشاتمنمزيج
وتقديم،الرسميةوغير

إطارفي-والنظرالمشورة
رسميغيربشكلالمنتدى
الداعمةالمنظماتداخل

.االستشاريةواللجان

جميع-كلهالمجتمع
واللجانالدعممنظمات

ACsوSOsاالستشارية
المقترحاألسلوبمناقشة

كةشبعلى،القوةإلستخدام
خاللمنأو/واإلنترنت
منمقترحاجتماعيمنتدى

ICANN.
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بالكاملICANNإدارةمجلساستعادة:مثال

العملطريقةونتكولكن،الممنوحةبالسلطاتمرتبطةخطواتللمجتمعالمختلفةالسلطاتبعضممارسةيتضمنقدقواه؟بممارسةالمجتمعيقومكيف

.كالتاليعامبشكل

123

القرارالنقاشالعريضة
الناتج السبب

منمجموعةترسخت
نفقداإلىأدىمماالمشكالت
مجلسفيثقتهالمجتمع
.اإلدارة

محلالمؤقتالمجلسيحل
فيالقديمالمجلس

ICANN(باستثاء
(الرئيس

الدعممنظماتتقوم
االستشاريةواللجان

يدتحدأجلمنبالتصويت
الصالحيةكانتإذاما

الأماستخدامهايتمسوف
ظمةمنكلرئيسوسيتولى

وكلالدعممنظماتمن
ريةاالستشااللجانمنلجنة

أواألصواتنقلمسؤولية
إلى ACو SOقرارات
،ICANNإدارةمجلس

اثنتينمنمقدمالتماس
منظماتمناألقلعلى
،ةاالستشاريواللجانالدعم
منهماواحدةتكونأنعلى
.دعممنظمةاألقلعلى

عقابأفيالتوقيعمنيتضح
البسيطةألغلبيةاقرار

لتتجاوزكافيةأصوات)
اإلداريةالهيئةمن%(50
.AC'sوSOفي

يةالرسمالمناقشاتمنمزيج
وتقديم،الرسميةوغير

إطارفي-والنظرالمشورة
رسميغيربشكلالمنتدى
الداعمةالمنظماتداخل

.االستشاريةواللجان

األصواتلجميع75%
المجتمعآليةداخلالمتاحة
داخلوحيدكعضو

CMSMاإلدالءيتمسوف
لكياإلقالةلمصلحةبها

.نافذةتصبح

الجميع-كلهالمجتمع
SOsوACs-
حالمقتراألسلوبمناقشة

كةشبعلى،القوةإلستخدام
خاللمنأو/واإلنترنت
منمقترحاجتماعيمنتدى

ICANN.
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المجتمعآلياتعلىالتأثير

اللجنةأوالدعممؤسسة

االستشارية

من#

األصوات

العناويندعممنظمة

ASO
5

العامةاألسماءدعممنظمة

(GNSO)
5

البلدانرموزأسماءدعممنظمة

(ccNSO)
5

الحكوميةاالستشاريةاللجنة

GAC
5

العامةاالستشاريةاللجنة

(ALAC)
5

لألمناالستشاريةاللجنة

واالستقرار

(SSAC)
2

لنظاماالستشاريةاللجنة

الجذرخادم

(RSSAC)
2

وزيعتالتاليالجدوليحدد.المجتمعفيالمختلفةلألجزاءالقراراتخاذمقدارفيالمساءلة-CCWGنظرت

.المساءلة-CCWGعملمجموعةاقترحتهاالتيالتصويت

واللجانالدعممنظماتمشاركةإن

عضوبوصفهاتفيلناالستشارية

ةالداعمالمنظماتمنأعضاءيتمكنلن

(SOs)العناويندعمومنظمات

(ASOs)التصويتمن.

اللوائحفيكورةالمذالقواعدمنلمجموعةوفقابذلكستقومالوحيدالعضوفيالتصويتفيتشاركالتياالستشاريةواللجانالدعممنظماتإن

االستشاريةاللجانمنلجنةوكلالدعممنظماتمنمنظمةكلستكونكما.الغرضلهذاخصيصاوضعهاسيتموالتيICANNلـالداخلية

االستشاريةاللجانمنلجنةوكلالدعممنظماتمنمنظمةكلرئيسوسيتولى.القواعدهذهبموجبالتصويتعملياتتحديدعنمسؤولة

عملالتراكميةوالقراراتاألصواتتمريريجعلأنشأنهمنوهذا.ICANNإدارةمجلسإلىACوSOقراراتأواألصواتنقلمسؤولية

.الوحيدالعضوأعمالمن

المجتمع

أنهاعلىاآللية

وحيدعضو

اإلدارةمجلس

ACSOACSOACSOAC

.ميثاقمنظمةبوصفهاRSSACوSSACوGACمشاركةإقراريتملمأنهإلىاإلشارةوتمت:مالحظة
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اإلجهاداختبارات

يتمثل.المساءلةتحسيناتتحملاختبارعلىICANNمساءلةلتعزيزCCWGالمجتمعاتعبرالعملمجموعةميثاقمنأساسيجزءيركز

القائمةالمساءلةآلياتمالءمةوتقييم،التعرضحاالتأوالنتائجحالةفيICANNاستقرارتحديدفيهذهاإلجهاداختباراتمنالغرض

. ICANNلمجتمعالمتوفرةوالمقترحة

1

أوالماليةاألزمة

التعثر

2

اءاستيففياإلخفاق

يةالتشغيلااللتزامات

3

تشريعي/قانونيإجراء

4

ةالمساءلفياإلخفاق

5

المساءلةانعدام

المصالحألصحاب

الخارجيين

المجتمعاتعملمجموعةلمجموعةللسماحالزمةتكونقدالتيالداخليةICANNلوائحفيالتغييراتاإلجهاداختباراتتطبيقممارسةحددت

.تحدياتمنتحديدهيتممالتلبيةالمناسبالنحوعلىالمقترحةالمساءلةآلياتبتقييمالمساءلة-المتعددة
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والتطبيقالعملمسارات

لإلشرافانتقالأيحدوثقبلبهاااللتزامأو1العملمسارفيالمساءلةتغييراتتنفيذيجب:إثنينمسارينالىمساءلة-CCWGالمجموعةعمليقسم

.  NTIAمنIANAعلى

:2العملمسارفيالمعتبرةالعناصر

1العملمسارلمقترحاتالتشغيليةالتفاصيلتنقيح•

ICANNفيالحكوماتلمشاركةالتحسيناتتقييممواصلة•

صالحيةالمسألةفيالنظر•

ةًلجانًالدعمًوالمنظماتًاالستشاريةمساءلتعزيز•

ICANNمنظمةداخلشفافيةثقافةإرساء•

مستوياتجميعوعلىالجوانبكافةفيالتنوععلىتحسيناتإدخالدراسة•

المنظمة

مهمتهاإطارفياإلنسانحقوقتأثيرتحليالتICANNدمجكيفيةطرقتحديد•

:1العملمسارفيتطبيقهاالممكنمنالتياألساليب

مراجعتهابعدالجوهريةوالقيموااللتزاماتالمهام•

أساسيةداخليةلوائحوضع•

IRPعمليةتحسيناتإكمال•

الداخليةاللوائحفيالمجتمعيةالقوىودمجمجتمعيتمكينآليةإنشاء•

الداخليةاللوائحفيAoCمراجعاتدمج•

النظرإعادةعمليةتحسيناتإكمال•

2015
ريناي رفبراي مارس أبريل مايو ويوني يوليو أغسطس برسبتم رأكتوب رنوفمب رديسمب يناير رفبراي مارس أبريل مايو يونيو ويولي أغسطس برسبتم رأكتوب رنوفمب ديسمبر

2016

(2العمللمسارمواضيعوتحديد)تطوير1العملمسار

تطبيق1العملمسار

تطوير2العملمسار

تطبيق2العملمسار

ICANN 52

فرانكفورت إسطنبول

ICANN 53

باريس

ICANN 54 ICANN 55 ICANN 56 ICANN 57
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؟المتطلباتإتماممساءلة-CCWGالمجتمعاتعبرالعملمجموعةإقتراحCWGاإلشرافمقترحمتطلبات

ICANNموازنة

والتطويربالنظريتعلقفيماالمجتمعحقوق

أوالموازنةرفض/النظرإعادةالمطلوبةالمجتمعسلطة

التشغيلخطط/اإلستراتيجية

ICANNإدارةمجلس

األعضاءتعيينعلىالقدرةالخصوصوجهوعلىالمجتمعحقوق

بالكاملالمجلسواستدعاءوإقالتهم

المطلوبةالمجتمعسلطات

إدارةمجلسإسترجاع،ICANNومدراءموظغيوإقالةتعيين

ICANNالكامل

ICANNلوائح

وظائفمراجعةعملية.ICANNلـالداخليةالالئحةمنللتاليمخالف

IANAالفصلوعمليةالدائمةالعمالءولجنة.

.الداخليةICANNلوائححسبإضافتهيفضل

األساسيةاللوائح

باعتبارهاICANNمنظمةلوائحفيالسابقةاآللياتتعزيزيجب

."األساسيةاللوائح"

.الداخليةICANNلوائححسبإضافتهيفضل

المستقلةالمراجعةلجنةتكونأنيجب

وظائفعلىساريةالمستقلةالمراجعةهيئةتكونأنيجبأنهكما

IANAنطاقاتمديريجميعخاللمنإليهاالوصولويمكنTLD.

واإللغاءاتccTLDتفويضاتعلىإالللتطبيققابلةستكون

.القراراتوترقيم

العملمجموعةعلىاإلشرافعمليةمعوالوثيقةالمستمرةالمشاركةأنICANNمساءلةلتعزيزCCWGالمجتمعاتعبرالعملمجموعةأدركت

بنتائجمشروطأمرالمجتمعاتعبرالعملمجموعةعلىCWGاإلشرافلمقترحالرئيسيةالجوانبوتُعتبر.ضروريأمرالمجتمعاتعبر

.ICANNمساءلةلتعزيزCCWGالمجتمعاتعبرالعملمجموعة

المجتمعاتعبرالعملمجموعةعلىاإلشرافعمليةمعالربط


