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التزامات المجلس فیما  11التوصیة رقم  - 11الملحق 
) GACیتعلق بمشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة (

 )18(اختبار الجھاد 
 

 . خالصة1
 ICANNطابًعا خاًصا كما ھو موضح في لوائح  ICANNتمتلك مشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة الحالیة بالنسبة لمجلس إدارة  •

 :2الداخلیة المادة الحادیة عشرة، القسم 

تي ي. یجب مراعاة المشورة التي تقدمھا اللجنة االستشاریة الحكومیة حول نواحي السیاسة العامة كما ینبغي، في عملی
أن یتخذ إجراء ال یتوافق مع مشورة  ICANNتشكیل السیاسات وتبنیھا على السواء. وفي حالة ما إذا قرر مجلس 

اللجنة االستشاریة الحكومیة فیجب علي المجلس حینئذ إخطار اللجنة وتحدید األسباب التي جعلتھ یقرر عدم اتباع 
 -بحسن نیة وطریقة مناسبة وفعالة-بعد ذلك  ICANNدارة المشورة. وستحاول اللجنة االستشاریة الحكومیة ومجلس إ

 التوصل إلى حل یقبلھ الطرفان.

ل الحكومات باللجنة االستشاریة الحكومیة إجراءات التشغیل الخاصة بھا وذلك  18یراعي اختبار اإلجھاد  • السیناریو الذي فیھ تُعدِّ
. وبما أن مجلس اإلدارة ICANNلبیة على مشورة مجلس إدارة للتحول من قرارات اإلجماع (ال اعتراضات) إلى التصویت باألغ

یجب أن یسعى إلیجاد حل مقبول للطرفین إذا رفض مشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة، فقد أثیرت مخاوف بأن مجلس إدارة 
ICANN ریة الحكومیة بشأن قد یضطر للتحكیم بین الحكومات ذات السیادة إذا كانت منقسمة في دعمھا لمشورة اللجنة االستشا

شؤون السیاسة العامة. باإلضافة إلى ذلك، إذا خفضت اللجنة االستشاریة الحكومیة سقف قرارھا بینما تشارك أیًضا في المجتمع الجدید 
ض، فإن بعض أصحاب المصلحة یعتقدون أن ھذا یمكنھ أن یزید من نفوذ الحكومة على   .ICANNالمفوَّ

لمخاوف، فإن مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز المساءلة توصي بإجراء تغییرات على لوائح من أجل التخفیف من وطأة ھذه ا •
ICANN .الداخلیة المتعلقة بمشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة، كما ھو موضح في التوصیات التفصیلیة التالیة 

 
 

 ICANN. توصیات مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة 2
 الداخلیة. ICANNل ھذه بعمل التغییرات التالیة على المادة الحادیة عشر من القسم الثاني للوائح توصي مجموعة العم 1

ي. یجب مراعاة المشورة التي تقدمھا اللجنة االستشاریة الحكومیة حول نواحي السیاسة العامة كما ینبغي، في عملیتي 
أن یتخذ إجراء ال یتوافق مع مشورة اللجنة  ICANNوفي حالة ما إذا قرر مجلس تشكیل السیاسات وتبنیھا على السواء. 

االستشاریة الحكومیة فیجب علي المجلس حینئذ إخطار اللجنة وتحدید األسباب التي جعلتھ یقرر عدم اتباع المشورة. أي 
یة الحكومیة، تفھم على أنھا تعني مشورة من اللجنة االستشاریة الحكومیة معتمدة باإلجماع الكامل من اللجنة االستشار

ممارسة اتخاذ القرارات باالتفاق العام في غیاب أي اعتراض رسمي، وال یجوز رفضھا إال بأغلبیة ثلثي مجلس اإلدارة، 
بعد ذلك، وبحسن نیة وبطریقة فعالة وفي الوقت المناسب،  ICANNوستحاول اللجنة االستشاریة الحكومیة ومجلس إدارة 

 ٍض للطرفین.إیجاد حل مُر

 

تمتلك اللجنة االستشاریة الحكومیة استقاللیتھا في تحسین إجراءات التشغیل الخاصة باللجنة لتحدید كیف تتم إثارة االعتراضات والنظر  2
قل فیھا (على سبیل المثال، عدم السماح لدولة بمواصلة االعتراض على نفس القضیة إذا لم تنضم بلدان أخرى إلى ھذا االعتراض). عند ن
مشورة متفق علیھا باإلجماع إلى مجلس اإلدارة حیث تسعى اللجنة االستشاریة الحكومیة لتلقي اھتماًما خاًصا، تمتلك اللجنة االستشاریة 

 الحكومیة حق االعتراض لتأكید عدم وجود أي اعتراض رسمي.
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 مالحظات:  3

رى جھدھا لضمان أن المشورة المقدمة واضحة ومدعومة إدراج إشارة لجمیع اللجان االستشاریة: "ستبذل اللجنة االستشاریة قصا •
 بأساس منطقي".

مفھومة بطبیعتھا في ھذه المرحلة. سیقوم المستشار  ICANNتكون الصیاغة المقترحة في توصیات تنقیحات اللوائح الداخلیة لـ •
بعمل مسودة للصیاغة  ICANNوالفریق القانوني لـ ICANNالقانوني الخارجي لمجموعة عمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة 

 النھائیة لھذه التنقیحات المجراة على بنود التأسیس واللوائح الداخلیة (اللوائح الداخلیة األساسیة / اللوائح الداخلیة الموحدة)

 
 

 . توضیح تفصیلي للتوصیات3
 

 معلومات أساسیة 4
ل الحكومات باللج 18یرتبط اختبار اإلجھاد  5 نة االستشاریة الحكومیة إجراءات التشغیل الخاصة بھا وذلك للتحول بالسیناریو الذي فیھ تُعدِّ

. وبما أن مجلس اإلدارة یجب أن یسعى إلیجاد حل ICANNمن قرارات اإلجماع إلى التصویت باألغلبیة على مشورة مجلس إدارة 
قد یضطر للتحكیم بین  ICANNارة مقبول للطرفین إذا رفض مشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة، فقد أثیرت مخاوف بأن مجلس إد

 الحكومات ذات السیادة إذا كانت منقسمة في دعمھا لمشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة. باإلضافة إلى ذلك، إذا خفضت اللجنة االستشاریة
یزید من نفوذ الحكومة الحكومیة سقف قرارھا بینما تشارك أیًضا في آلیة المجتمع الجدیدة، فإن بعض أصحاب المصلحة یعتقدون أن ھذا 

 على نحو غیر الئق.  ICANNعلى 
یتمثل ھدف التوصیة أیًضا في تفعیل المبادئ، المستمدة من بیان اللجنة االستشاریة الحكومیة بدبلن، والتي وافقت علیھا مجموعة العمل  6

 :18عند إجراء التحریات اإلضافیة عن اختبار اإلجھاد  ICANNعبر المجتمع لتعزیز مساءلة 

 قد تحدد اللجنة االستشاریة الحكومیة قواعدھا الخاصة بھا •

 تسعى اللجنة االستشاریة الحكومیة إلى االلتزام في العمل عن طریق اإلجماع  •

 لن تعمل اللجنة االستشاریة الحكومیةعلى أساس األغلبیة البسیطة لمشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة •

 ل مشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة، بعد محاولة إیجاد حل مُرٍض للطرفین یمتلك مجلس اإلدارة القدرة على عدم قبو •

 على مشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة أن توفر اتجاًھا واضًحا وأساًسا منطقًیا  •

 

 العملیة واالعتبارات المؤدیان إلى التوصیة
لبیة في دعم التغییر المقترح للوائح الداخلیة، مع اعتراضات من عدة استمالت المسودة الثانیة من التوصیات عدًدا كبیًرا من التعلیقات، بأغ 7

 حكومات. بعد ختام الجولة الثانیة من التعلیقات العامة، أعربت حكومات أخرى عن مخاوفھا بشأن التغییر المقترح على اللوائح الداخلیة. 
اللجنة االستشاریة الحكومیة بعد اجتماع دبلن، كجزء من  أیًضا اتصاالً من ICANNتلقت مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  8

 بیانھا، والذي جاء فیھ:

أن تستوعب اللجنة االستشاریة الحكومیة بشكل أفضل اآلراء المختلفة المتعلقة  18"ساعد النقاش على اختبار اإلجھاد 
تنظر اللجنة االستشاریة الحكومیة إلى عملیة تقییم المبررات المختلفة التي تم تقدیمھا حتى اآلن المتعلقة باختبار بالمشكلة. 

 ، على النحو التالي:18اإلجھاد 

 ضرورة أن تقوم كل لجنة استشاریة بالتأكید على أن المشورة المقدمة واضحة وتعكس رأي إجماع اللجنة •

 ة بالحفاظ على استقاللیتھا الخاصة في تعریفھا لإلجماعضرورة قیام كل لجنة استشاری •

 القیمة التي یقدمھا المجلس للوصول إلى مشورة إجماع •
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، 2تتسق توصیة مجموعة عمل تنفیذ توصیات مجلس األدارة واللجنة األستشاریة الحكومیة، من قبل فریق مراجعة المسؤولیة والشفافیة  •
نة االستشاریة الحكومیة الخاصة بالتصویت بأغلبیة الثلثین، مع الحد المقرر لرفض برفض مشورة اللج ICANNلضبط قرار مجلس 

 توصیات المنظمة الداعمة ألسماء رموز الدول و المنظمة الداعمة لألسماء العامة وعملیة وضع السیاسة."

 

في دبلن، نظمت مجموعة العمل عبر المجتمع  بعد فترة التعلیق العام الثانیة، والمدخالت الواردة من بیان اللجنة االستشاریة الحكومیة 9
 مجموعة فرعیة محددة من أجل: ICANNلتعزیز مساءلة 

 تقییم الخیارات الموجودة، ونقاط االتفاق / االختالف •
 بالكامل بملخص موجز لوجھات النظر والخیارات ICANNتزوید مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  •
بحیث یمكن تقییم اإلجماع حول كیفیة االستجابة الختبار  ICANNعمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة إعداد تقاریر إلى مجموعة ال •

، والذي حدد المخاطر التي یمكن أن اللجنة االستشاریة الحكومیة قد تغیِّر قاعدتھا المتبعة في اتخاذھا للقرارت، وبالتالي 18اإلجھاد 
 التحكیم بین الحكومات ذات السیادة ICANNتطلب من مجلس إدارة 

 

 ضمن ھذه المجموعة الفرعیة تم االتفاق على االستنتاجات التالیة: 10

 قد تحدد اللجنة االستشاریة الحكومیة قواعدھا الخاصة بھا •

 العمل بإجماع اآلراء ضمن اللجنة االستشاریة الحكومیة •

 شاریة الحكومیةعدم العمل على أساس األغلبیة البسیطة لمشورة اللجنة االست •

 یمتلك مجلس اإلدارة القدرة على عدم قبول مشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة، بعد محاولة إیجاد حل مُرٍض للطرفین  •

 على مشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة أن توفر اتجاًھا واضًحا وأساًسا منطقیًا •

 
 

 الخیارات البدیلة المعتبرة والمرفوضة 11
 داخل ھذه المجموعة، تم تقدیم العدید من الخیارات والنظر فیھا.  12
 قدمت البرازیل اقتراًحا بالتغییرات التالیة على الالئحة الداخلیة 13

بالوقوف على مشورة اللجنة االستشاریة، ولم یتم تبني ھذه المشورة، فھو مطالب بالوصول  ICANNحیث التزم مجلس إدارة […]  •
طراف لتنفیذ ھذه المشورة، وستبذل اللجنة االستشاریة قصارى جھدھا لضمان وضوح ھذه المشورة والتأكد إلى حل یرضي جمیع األ

 […]من أنھا تعكس بجالء إجماع اللجنة. في ھذا السیاق، تمتلك اللجنة االستشاریة الحق في تحدید تعریف معین إلجماع اآلراء". 

تشاریة الحكومیة بإجماع األراء إال بأغلبیة أكثر من ثلثي مجلس اإلدارة. وستحاول [...] ال یتم رفض أي مشورة اعتمدتھا اللجنة االس •
 […]التوصل إلى حل یقبلھ الطرفان.  -بحسن نیة وطریقة مناسبة وفعالة-بعد ذلك  ICANNاللجنة االستشاریة الحكومیة ومجلس إدارة 

 

جانب بعض أصحاب المصلحة بأن مقترح البرازیل من شأنھ أن یخلق بعد المناقشات داخل المجموعة الفرعیة، والمخاوف التي أثیرت من  14
في حین ال یوفر ضمانات كافیة بأن عملیة صنع القرار من اللجنة االستشاریة الحكومیة ستظل  ICANNالتزامات أقوى لمجلس إدارة 

الدنمارك، وتعززه مجموعة من أعضاء اللجنة تركز وبقوة على إجماع اآلراء، كان ھناك مقترح، مبني على الصیاغة األولیة التي كتبتھا 
 االستشاریة الحكومیة األوروبیین، تم اعتباره: 

"یجب مراعاة المشورة التي تقدمھا اللجنة االستشاریة الحكومیة بشأن النواحي السیاسة العامة كما ینبغي األخذ في عین االعتبار، في 
 عملیتي تشكیل السیاسات وتبنیھا على حد السواء. 

أن یتخذ إجراء ال یتوافق مع مشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة فیجب علي المجلس حینئذ  ICANNي حالة ما إذا قرر مجلس وف
 إخطار اللجنة وتحدید األسباب التي جعلتھ یقرر عدم اتباع المشورة.

الحكومیة، تفھم على أنھا تعني ممارسة  باإلجماع الكامل من اللجنة االستشاریةأي مشورة من اللجنة االستشاریة الحكومیة معتمدة 
 اتخاذ القرارات باالتفاق العام في غیاب أي اعتراض رسمي، وال یجوز رفضھا إال بأغلبیة ثلثي مجلس اإلدارة. 
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أي مشورة معتمدة من اللجنة االستشاریة الحكومیة بإجماع اآلراء مع اعتراضات من أقلیة صغیرة جًدا فقط من أعضاء اللجنة 
 اریة الحكومیة، قد یتم رفضھا بأغلبیة أصوات مجلس اإلدارة. االستش

التوصل  -بحسن نیة وطریقة مناسبة وفعالة-بعد ذلك  ICANNستحاول اللجنة االستشاریة الحكومیة ومجلس إدارة  في كال الحالتین،
 إلى حل یقبلھ الطرفان".

 

ت "أي مشورة معتمدة من اللجنة االستشاریة الحكومیة بإجماع اآلراء دعم بعض أصحاب المصلحة تعدیالً على ھذا المقترح إلزالة الكلما 15
 ".ICANNمع اعتراضات من أقلیة صغیرة جًدا فقط من أعضاء اللجنة االستشاریة الحكومیة، قد یتم رفضھا بأغلبیة أصوات مجلس إدارة 

عنھا خالل التعلیق العام الثاني إزاء عدم وجود مرونة وقوبل ذلك بدعم وكذلك مقاومة، بحجة أن ھذا لن یعالج الشواغل التي تم اإلعراب 
 بشأن إجراءات صنع قرار من اللجنة االستشاریة الحكومیة. 

وعندما أعرب بعض المشاركین عن مخاوفھم بشأن إدخال حد الثلثین لیصنع مجلس اإلدارة قراره، تم تقدیم مقترًحا متوسًطا على ھذا  16
 النحو:

ي تقدمھا اللجنة االستشاریة الحكومیة حول نواحي السیاسة العامة كما ینبغي، في عملیتي تشكیل "ي. یجب مراعاة المشورة الت
 السیاسات وتبنیھا على السواء.

أن یتخذ إجراء ال یتوافق مع مشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة فیجب علي المجلس حینئذ  ICANNوفي حالة ما إذا قرر مجلس 
 ب التي جعلتھ یقرر عدم اتباع المشورة.إخطار اللجنة وتحدید األسبا

والتي تتمتع بتأیید واسع من أعضاء اللجنة االستشاریة الحكومیة في غیاب قد یتم رفض مشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة 
 بأغلبیة األصوات من مجلس اإلدارة.اعتراض كبیر 

التوصل  -بحسن نیة وطریقة مناسبة وفعالة-بعد ذلك  ICANNفي ھذه الحالة، ستحاول اللجنة االستشاریة الحكومیة ومجلس إدارة 
 إلى حل یقبلھ الطرفان. 

 

نوفمبر. بعد مناقشة مستفیضة، وعلى  24في  ICANNتم تقدیم ھذا المقترح المقارن إلى مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  17
ح كحل وسط، إال أنھ تبقت اعتراضات كبیرة. حدد الرؤساء الرغم من أن بعض أصحاب المصلحة أعربوا عن استعدادھم لقبول المقتر

 بالمشاركة أن مستوى الدعم لم یكن كافًیا الستدعاء التوافق باآلراء السائدة على ھذا المقترح.
نوفمبر، قامت المجموعة بتقییم  26یوم  ICANNوعند مناقشة سبل المضي قدًما داخل مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  18

. 181نوفمبر بشأن اختبار اإلجھاد  25من بیان  )NTIAبیان اإلدارة الوطنیة لالتصاالت والمعلومات (لمناقشات الماضیة، وأشارت إلى ا
 ). وتم تأكید المقترح في غیاب أي اعتراض. ICGتم تقدیم المقترح النھائي بشكل مشترك مع الدنمارك وكیث درازیك (بالتواصل مع 

 

 الذي حمل بین طیاتھ كل ھذا، أصبحت صیغتھ اآلن:اختبار اإلجھاد  19
 

ل الحكومات باللجنة االستشاریة الحكومیة ( :18اختبار اإلجھاد رقم  20 ) إجراءات التشغیل الخاصة بھا وذلك للتحول من GACتُعدِّ
 ICANNقرارات اإلجماع إلى التصویت باألغلبیة للنصیحة إلى مجلس 

نصیحة اللجنة االستشاریة الحكومیة وترد علیھا، حتى إذا  ICANNالداخلیة القائمة، یجب أن تنظر بموجب اللوائح  النتیجة (النتائج): 21
 لم تكن النصیحة مدعومة باإلجماع. ویمكن أن توافق أغلبیة الحكومات على مشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة.
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 )18) (اختبار الجھاد GACاالستشاریة الحكومیة ( التزامات المجلس فیما یتعلق بمشورة اللجنة :11التوصیة رقم  - 11الملحق 

 

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

) أن 11الداخلیة الحالیة (المادة  ICANNتشترط لوائح  22
العثور على حل یرضي جمیع األطراف  ICANNتحاول 

 بالنسبة لنصیحة اللجنة االستشاریة الحكومیة.
كما تعتمد اللجنة االستشاریة الحكومیة في الوقت الراھن  23

"یُفھم اإلجماع : 47نصیحة رسمیة وفًقا للمبدأ التشغیلي رقم 
ى ممارسة اعتماد القرارات باالتفاق على أنھ یعني توافق عل

 العام مع غیاب أي اعتراض رسمي." 
یجوز أن تقوم اللجنة االستشاریة الحكومیة في أي وقت  24

 بتغییر إجراءاتھا بدالً قاعدة اإلجماع الحالیة. 
وحینھا سینطبق شرط إیجاد حل مقبول لدى األطراف في  25

مشورة  اللوائح الداخلیة الحالیة، ولیس سینطبق فقط على
 إجماع اللجنة االستشاریة الحكومیة.

 

 ICANNمن بین التدابیر المقترحة إجراء تعدیل على لوائح  26
"ي") لتطلب محاولة 1، الفقرة 2، البند 11الداخلیة (المادة 

العثور على حل مقبول فقط عندما تكون مشورة اللجنة 
االستشاریة الحكومیة مدعومة باإلجماع، ُیفھم اإلجماع على 

ھ یعني توافق على ممارسة اعتماد القرارات باالتفاق العام أن
 مع غیاب أي اعتراض رسمي.

یُقر إجراء المساءلة المقترحة أن قرار عدم اتباع مشورة  27
  .ICANNمجلس  2/3توافق باإلجماع یتطلب أغلبیة 

كذلك، یمكن أن تقدم اللجنة االستشاریة الحكومیة مشورة إلى  28
ICANN  بإجماع تام أو بدونھ.في أي وقت، سواء 

انطالًقا من االعتراف بالمبدأ العام أن اللجنة االستشاریة یجب  29
أن تكون حكًما ذاتًیا لتحسین إجراءات التشغیل الخاصة بھا، 

یمكن أن تحدد اللجنة االستشاریة الحكومیة كیفیة إثارة 
 االعتراضات وكیفیة أخذھا في االعتبار

 
 

 بھذا؟ ICANNلماذا توصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  30
لإلجراءات التي تتخذتھا مؤسسة ICANNمن بین السیناریوھات المحتملة التي یمكنھا اختبار مدى تحدي مجتمع  18كان اختبار اإلجھاد  31

ICANN .ھذا على عاملین:ینطوي األساس المنطقي لتطویر اختبار اإلجھاد  وعما إذا كان یمكنھا ذلك 
على علم بأن بعض أعضاء اللجنة االستشاریة الحكومیة قد أعربوا عن رغبتھم في تغییر أسلوب اللجنة  ICANNأوالً، كان أفراد مجتمع  32

االستشاریة الحكومیة التاریخي في استخدام اإلجماع لصنع القرار، حیث "یُفھم اإلجماع على أنھ یعني توافق على ممارسة اعتماد 
وعالوة على ذلك، فإن األمر لن یستغرق سوى أغلبیة بسیطة من أعضاء اللجنة  رارات باالتفاق العام مع غیاب أي اعتراض رسمي".الق

 االستشاریة الحكومیة لتغییر طرق صنع القرار إلى مستوى أقل. 
تلزم مجلس اإلدارة بمحاولة  ICANNلیة ـلأن اللوائح الداخلیة الحا ICANNثانًیا، أدركت مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  33

ھذا المستوى من االحترام المطلوب فرید من  إیجاد "حل مقبول لدى األطراف" إذا قرر عدم اتباع مشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة.
واألھم من ذلك،  خرى.نوعھ للجنة االستشاریة الحكومیة وغیر مطلوب للحصول على مشورة من منظمات الدعم واللجان االستشاریة األ

ینطبق التزام مجلس اإلدارة بإیجاد حل مقبول لدى األطراف على كل مشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة، حتى لو كانت ھذه المشورة 
 غیر مدعومة بإجماع اللجنة االستشاریة الحكومیة أو كانت تعارضھا أقلیة مھمة من أعضاء اللجنة االستشاریة الحكومیة. 

إلى مسودة االقتراح، وخلُص طرف  18اختبار اإلجھاد  ICANNسباب، أضافت مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة لھذه األ 34
عن أفعالھ إذا كان  ICANNعمل اختبار اإلجھاد إلى أن تدابیر المساءلة الحالیة لم تكن كافیة للسماح للمجتمع لعقد مساءلة لمجلس 

 تفاوضي مع اللجنة االستشاریة الحكومیة.  المجلس قد اضطر إلى البحث عن حل
تعدیالً على لوائح  ICANN، اقترحت مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة 18ومن أجل توجیھ االھتمام باختبار اإلجھاد  35

ICANN .لب مجلس إدارة سیحافظ التعدیل على مط الداخلیة بشأن التزامات المجلس فیما یتعلق بمشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة
ICANN  للبحث عن حل مقبول لدى األطراف، ولكن فقط للحصول على مشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة التي كانت مدعومة بتوافق

 اآلراء بین أعضاء اللجنة االستشاریة الحكومیة.
بالدخول  ICANNإلى التزام مجلس إدارة  ینبغي أال تؤدي مشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة التي تعارضھا أقلیة مھمة من الحكومات 36

في مفاوضات ثنائیة مع اللجنة االستشاریة الحكومیة بشأن مسألة تؤثر على مجتمع اإلنترنت العالمي. وینبغي أن یكون التفاوض بین 
عادة حل الخالفات ولیس إل -والحكومات  ICANNواللجنة االستشاریة الحكومیة إلزامًیا فقط لحسم الخالفات بین  ICANNمجلس إدارة 

 بین الحكومات نفسھا. 
وكنتیجة طبیعیة ألھمیة اإلجماع على مشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة، یشمل االقتراح مطلب وھو أن یحتاج مجلس اإلدارة إلى أغلبیة  37

 الثلثین لیقرر عدم اتباع إجماع مشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة. 
ة متفق علیھا باإلجماع إلى مجلس اإلدارة حیث تسعى اللجنة االستشاریة الحكومیة لتلقي اھتماًما ولتجنب أي غموض، عند نقل مشور 38

 خاًصا، تمتلك اللجنة االستشاریة الحكومیةحق االعتراض لتأكید عدم وجود أي اعتراض رسمي بین أعضاء اللجنة االستشاریة الحكومیة.
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 )18) (اختبار الجھاد GACاالستشاریة الحكومیة ( التزامات المجلس فیما یتعلق بمشورة اللجنة :11التوصیة رقم  - 11الملحق 

 

ارسة التي تستخدمھا اللجنة االستشاریة الحكومیة حالًیا، والتي تستخدم قاعدة توافق اآلراء یتماشى التغییر المتقرح للوائح الداخلیة مع المم 39
 التالیة لقراراتھا: 

 "یُفھم اإلجماع على أنھ یعني توافق على ممارسة اعتماد القرارات باالتفاق العام مع غیاب أي اعتراض رسمي."
الخاص بھا  47المبدأ التشغیلي رقم ز للجنة االستشاریة الحكومیة وفًقا لتقدیرھا تعدیل یقر التغییر المقترح على اللوائح الداخلیة بأنھ یجو 40

 ICANNمماثلة لسیاسة اإلجماع والمشورة بالفعل في لوائح توجد قواعد  ".ICANNفیما یخص "توفیر المشورة إلى مجلس إدارة 
 الداخلیة، والتي تتطلب دعًما كبیًرا لتوصیات السیاسة القادمة من المنظمة الداعمة لألسماء العامة ومنظمة دعم أسماء رمز البلد.

ال یتداخل مع أسلوب اللجنة االستشاریة الحكومیة في اتخاذ القرارات.  18إن التغییر المقترح على اللوائح الداخلیة الختبار اإلجھاد رقم  41
تمتلك اللجنة االستشاریة الحكومیة استقاللیتھا في تحسین إجراءات التشغیل الخاصة باللجنة لتحدید كیف تتم إثارة االعتراضات والنظر 

  القضیة إذا لم تنضم بلدان أخرى إلى ھذا االعتراض). فیھا (على سبیل المثال، عدم السماح لدولة بمواصلة االعتراض على نفس
ملزمة بإعطاء  ICANNوإذا ما قررت اللجنة االستشاریة الحكومیة اعتماد المشورة بطرق أخرى غیر عملیة اإلجماع، فسوف تظل  42

یة سواء في تشكیل السیاسات أو العنایة الواجبة إلى مشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة: "یجب مراعاة النصیحة وفًقا لألصول المرع
 اعتمادھا". 

"في حالة إذا ما قرر  شرح سبب عدم اتباع مشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة: ICANNعالوة على ذلك، سیتعین على  43
أن یتخذ إجراء ال یتوافق مع مشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة فیجب على المجلس حینئذ إخطار اللجنة وتحدید  ICANN مجلس

 األسباب التي جعلتھ یقرر عدم اتباع تلك المشورة".
ین وبطریقة فعالة ومناسبة "بالمحاولة وبیق ICANNیتمثل التأثیر الوحید لھذا التغییر في اللوائح الداخلیة في الحد من النصیحة عند التزام  44

سیسري متطلب االستشارة الدقیق والصعب في بعض األحیان فقط بالنسبة لنصیحة اللجنة  زمنیا للعثور على حل مقبول من الطرفین".
  االستشاریة الحكومیة التي تم اعتمادھا باإلجماع بین أعضاء اللجنة االستشاریة الحكومیة.

 

 ' 1دة الثاني لتوصیات مسار العمل . تغییرات من 'اقتراح المسو4
 

 :18إصدار مقترح المسودة الثانیة الختبار اإلجھاد  45
 

ل الحكومات باللجنة االستشاریة الحكومیة ( :18اختبار اإلجھاد رقم  46 ) إجراءات التشغیل الخاصة بھا وذلك للتحول من GACتُعدِّ
 ICANNقرارات اإلجماع إلى التصویت باألغلبیة للنصیحة إلى مجلس 

نصیحة اللجنة االستشاریة الحكومیة وترد علیھا، حتى إذا  ICANNبموجب اللوائح الداخلیة القائمة، یجب أن تنظر  النتیجة (النتائج): 47
لم تكن النصیحة مدعومة باإلجماع. وعلى سبیل المثال یمكن أن توافق أغلبیة الحكومات بموجب ذلك على مشورة اللجنة االستشاریة 

 تقید حریة التعبیر. الحكومیة التي

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

) أن 11الداخلیة الحالیة (المادة  ICANNتشترط لوائح  48
العثور على حل یرضي جمیع األطراف  ICANNتحاول 

 بالنسبة لنصیحة اللجنة االستشاریة الحكومیة.
االستشاریة ویكون ھذا مطلوًبا ألي نصیحة من اللجنة  49

 الحكومیة ولیس فقط النصائح باإلجماع.
كما تعتمد اللجنة االستشاریة الحكومیة في الوقت الراھن  50

: "یُفھم اإلجماع 47نصیحة رسمیة وفًقا للمبدأ التشغیلي رقم 
على أنھ یعني توافق على ممارسة اعتماد القرارات باالتفاق 

تقوم العام مع غیاب أي اعتراض رسمي." ولكن یجوز أن 
اللجنة االستشاریة الحكومیة في أي وقت بتغییر إجراءاتھا 

 الستخدام التصویت باألغلبیة بدالً من اإلجماع الحالي.

 ICANNمن بین التدابیر المقترحة إجراء تعدیل على لوائح  51
"ي") لتطلب محاولة 1، الفقرة 2، البند 11الداخلیة (المادة 

صیحة اللجنة العثور على حل مقبول فقط عندما تكون ن
 االستشاریة الحكومیة مدعومة باإلجماع.

كما یمكن أن تغیر اللجنة االستشاریة الحكومیة المبدأ  52
الستخدام أغلبیة التصویت لنصیحتھا  47التشغیلي رقم 

الداخلیة ستتطلب محاولة  ICANNالرسمیة، إال أن لوائح 
 GACالوصول إلى حل مقبول فقط عندما تتلقى نصیحة 

  إجماًعا.
في أي  ICANNنصیحة إلى  GACكذلك، یمكن أن تقدم  53

 وقت، سواء باإلجماع أو بدونھ.
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 )18) (اختبار الجھاد GACاالستشاریة الحكومیة ( التزامات المجلس فیما یتعلق بمشورة اللجنة :11التوصیة رقم  - 11الملحق 

 

 :18إصدار مقترح المسودة الثالثة الختبار اإلجھاد  54
 

ل الحكومات باللجنة االستشاریة الحكومیة ( :18اختبار اإلجھاد رقم  55 ) إجراءات التشغیل الخاصة بھا وذلك للتحول من GACتُعدِّ
 ICANNإلى التصویت باألغلبیة للنصیحة إلى مجلس قرارات اإلجماع 

نصیحة اللجنة االستشاریة الحكومیة وترد علیھا، حتى إذا  ICANNبموجب اللوائح الداخلیة القائمة، یجب أن تنظر  النتیجة (النتائج): 56
 یة الحكومیة.لم تكن النصیحة مدعومة باإلجماع. ویمكن أن توافق أغلبیة الحكومات على مشورة اللجنة االستشار

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

) أن 11الداخلیة الحالیة (المادة  ICANNتشترط لوائح  57
العثور على حل یرضي جمیع األطراف  ICANNتحاول 

 بالنسبة لنصیحة اللجنة االستشاریة الحكومیة.
كما تعتمد اللجنة االستشاریة الحكومیة في الوقت الراھن  58

"یُفھم اإلجماع : 47نصیحة رسمیة وفًقا للمبدأ التشغیلي رقم 
على أنھ یعني توافق على ممارسة اعتماد القرارات باالتفاق 

  العام مع غیاب أي اعتراض رسمي."
یجوز أن تقوم اللجنة االستشاریة الحكومیة في أي وقت  59

 راءاتھا بدالً قاعدة اإلجماع الحالیة. بتغییر إج
وحینھا سینطبق شرط إیجاد حل مقبول لدى األطراف في  60

اللوائح الداخلیة الحالیة، ولیس سینطبق فقط على مشورة 
 إجماع اللجنة االستشاریة الحكومیة.

 

 ICANNمن بین التدابیر المقترحة إجراء تعدیل على لوائح 
"ي") لتطلب محاولة 1، الفقرة 2، البند 11الداخلیة (المادة 

 GACالعثور على حل مقبول فقط عندما تكون مشورة 
مدعومة باإلجماع، ُیفھم اإلجماع على أنھ یعني توافق على 

ممارسة اعتماد القرارات باالتفاق العام مع غیاب أي اعتراض 
 رسمي.

یُقر إجراء المساءلة المقترحة أن قرار عدم اتباع مشورة توافق 
  .ICANNمجلس  2/3ع یتطلب أغلبیة باإلجما

في أي  ICANNمشورة إلى  GACكذلك، یمكن أن تقدم 
 وقت، سواء بإجماع تام أو بدونھ.

انطالًقا من االعتراف بالمبدأ العام أن اللجنة االستشاریة یجب  61
أن تكون حكًما ذاتًیا لتحسین إجراءات التشغیل الخاصة بھا، 

كیفیة إثارة االعتراضات وكیفیة أخذھا  GACیمكن أن تحدد 
 في االعتبار

 
 

 . اختبارات اإلجھاد ذات الصلة بھذه التوصیة5
ل الحكومات باللجنة االستشاریة الحكومیة إجراءات التشغیل الخاصة بھا وذلك للتحول من قرارات اإلجماع 18اختبار اإلجھاد  • : تُعدِّ

 ICANNإلى التصویت باألغلبیة للنصیحة إلى مجلس 
 
 

 ؟CWG. كیف یستجیب ھذا لمتطلبات إشراف 6
 ال یوجد •
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 )18) (اختبار الجھاد GACاالستشاریة الحكومیة ( التزامات المجلس فیما یتعلق بمشورة اللجنة :11التوصیة رقم  - 11الملحق 

 

 ؟NTIA. كیف یعالج ھذا معاییر 7
 

بعض المتطلبات لھذا النقل، بما في ذلك النصیحة بأن یكون اختبار  NTIAقدمت اإلدارة الوطنیة األمریكیة لالتصاالت والمعلومات  •
. ICANNاختباًرا مباشًرا للمطلب الخاص بتجنب التوسع الكبیر في دور الحكومات في عملیة اتخاذ القرارات داخل  18اإلجھاد رقم 

 ومن ثم فإن التغییرات المقترحة على الالئحة الداخلیة تمثل جزًءا ھاًما في مقترح المجتمع.

 

باإلجماع، یوفر المقترح ضمانة ضد احتمال وجود مجموعة من خالل ضمان بقاء ُحكم مشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة مدفوًعا  •
 . ICANNكبیرة من الحكومة تحاول التأثیر بشكل مفرط على مجلس 

 

وفي الوقت نفسھ، فإن المقترح ستتمكن اللجنة االستشاریة الحكومیة، إذا وصلت حكومة ما إلى مرحلة تسيء فیھا استخدام قدرتھا على  •
عتراض على مشورة السیاسة العامة، لتعدیل مبادئھا التشغیلیة لمعالجة ھذه الحالة الطارئة. ومع ذلك، االعتراض رسمًیا من أجل اال

 ستكون المبادئ المعتمدة مناسبة لمتطلبات اإلجماع المنصوص علیھا في اللوائح الداخلیة. 
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