
 CCWG ICANNفي مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  CWGمتطلبات مجموعة عمل المجتمع بدور اإلشراف  - 13مرفق  

متطلبات مجموعة عمل المجتمع بدور  - 13مرفق 
في مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزیز  CWGاإلشراف 

 .ICANN CCWGمساءلة 
 

 ICANN CCWG. وملخص ومراجع إلى اقتراح مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة 1
ولكن  ICANNأو االعتراض علیھا بعد أن وافق علیھا مجلس إدارة  IANAأو  ICANNقدرة المجتمع على الموافقة على موازنة  •

:  ICANN# التأكد من مشاركة المجتمع في عملیة صنع القرار الخاصة بمنظمة 4التوصیة رقم  -قبل أن تصبح ساریة المفعول 
 صالحیات المجتمع السبع الجدیدة.

#. 4راجع التوصیة رقم  -والقدرة على إقالة جمیع أعضاء مجلس اإلدارة  ICANNعلى تعیین وإقالة أعضاء مجلس إدارة  القدرة •
 : صالحیات المجتمع السبع الجدیدة. ICANNالتأكد من مشاركة المجتمع في عملیة صنع القرار الخاصة بمنظمة 

أو  IANAما یتعلق بالتوصیات الناجمة عن عملیة مراجعة وظائف فی ICANNالقدرة على مراجعة واعتماد قرارات مجلس إدارة  •
#. التأكد من مشاركة المجتمع في عملیة صنع القرار الخاصة بمنظمة 4راجع التوصیة رقم  - IANAالمراجعة الخاصة لوظائف 

ICANN .صالحیات المجتمع السبع الجدیدة : 

 #.4التوصیة رقم  -،" ICANNعلى "اللوائح الداخلیة األساسیة" الخاصة بمنظمة  القدرة على الموافقة على التعدیالت التي یتم إجراؤھا •

. وسوف یتم ضم عملیات IANAالمفّوضة بإجراء عملیات مراجعة خاصة ودوریة لوظائف  IANAتصمیم عملیة مراجعة وظائف  •
تفاقیة "تأكید االلتزامات" في المراجعات االلزامیة ال IANAوعملیات المراجعة الخاصة لوظائف  IANAمراجعة وظائف 

 الداخلیة. ICANNالمنصوص علیھا في لوائح 

وتصعید المشكالت التي استعصى حلّھا إلى  IANAاللجنة الدائمة للعمالء تصمیم لجنة دائمة للعمالء مفّوضة بمراقبة أداء وظائف  •
). یجب أن تكون المنظمة الداعمة ألسماء GNSO) ومنظمة دعم األسماء العامة (ccNSOالمنظمة الداعمة ألسماء رموز البلدان (

 مفّوضة لمعالجة المشكالت التي یتم تصعیدھا من اللجنة الدائمة للعمالء. GNSOومنظمة دعم األسماء العامة  ccNSOرموز البلدان 

لتحدید فیما إن كانت عملیة الفصل ضروریة أم ال، فإن كانت  IANAعملیة الفصل. تمكین عملیة المراجعة الخاصة لوظائف  •
) من أجل مراجعة المشاكل SCWGضروریة سیتطلب ذلك تقدیم توصیة بتشكیل مجموعة عمل عبر المجتمع مسؤولة عن الفصل (

 المحددة ووضع توصیات بخصوصھا.

 .IANAقلة، تُستخدم إلعادة النظر بالمشاكل التي تتعلق بوظائف آلیة الطعن. وھي آلیة، تكون على سبیل المثال على شكل ھیئة مراجعة مست •
 .ICANN. تعزیز عملیة المراجعة المستقلة الخاصة بمنظمة 7انظر التوصیة رقم 

." "كلوائح داخلیة أساسیة ICANNاللوائح الداخلیة األساسیة یجب أن یتم إدراج جمیع اآللیات السابق ذكرھا في اللوائح الداخلیة لمنظمة  •
 باعتبارھا "لوائح داخلیة قیاسیة و"لوائح داخلیة أساسیة" ICANN. إعادة تعریف اللوائح الداخلیة لمنظمة 3انظر التوصیة رقم 

 

 CCWG. توصیات مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز المساءلة 2
 تعدیل اللوائح األساسیة لتطبیق التعدیل التالي على عملیة المراجعة المستقلة:  1

 لجنة قضائیة/تحكیمیة دائمةوجود  •

 تشكیل لجنة مؤلفة من خبراء في مجاالت مختلفة •

 معیار المراجعة •
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 تسھیل الوصول إلى لجنة المراجعة المستقلة •

 تقلیل وتیسیر مصاریف لجنة المراجعة المستقلة •

 ضمان توصل العملیة إلى قرار ملزم •

 التابعة ألصحاب المصلحة المتعددین التصاعدیة و ICANNضمان عدم تحایل العملیة على طبیعة عملیات  •

 أدناه. 3مالحظة: تمت اإلشارة إلى ھذه التحسینات بالتفصیل في القسم  2

 

 CWG. توصیات من التقریر النھائي لمجموعة عمل المجتمع بدور اإلشراف 3
 https://community.icann.org/x/aJ00Awعلى:  CWGویمكن إیجاد االقتراح النھائي لمجموعة عمل المجتمع بدور اإلشراف  3

 

 . ھیكل ما بعد مرحلة االنتقال المقترح)1.أ.3(القسم  4
 

بشكل كبیر وھو مشروط بشكل واضح على تنفیذ آلیات المساءلة من مستوى  CWGیعتمد مقترح مجموعة عمل المجتمع بدور اإلشراف  5
ICANN عة عمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة من خالل مجموICANN مساءلة)-CCWG وفًقا لما ھو مشار إلیھ أدناه. قام الرؤساء (

 ICANN CCWGومجموعة عمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  CWGالمشاركون لمجموعة مجموعة عمل المجتمع بدور اإلشراف 
واثقة من أن توصیات مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز  CWGبتنسیق جھودھما كما أن مجموعة عمل المجتمع بدور اإلشراف 

، في حالة تنفیذھا حسب ما ھو متصور، سوف تفي بالمتطلبات التي أشارت إلیھا مجموعة عمل المجتمع ICANN CCWGمساءلة 
اءلة على . وإن لم یتم تنفیذ أي عنصر من آلیات المسCCWGفي السابق إلى مجموعة عمل عبر المجتمع  CWGبدور إلشراف 

، فإن ذلك یعني ضرورة إجراء CWGوكما ُحّددت عند وضعھا في مقترح مجموعة عمل المجتمع بدور اإلشراف  ICANNمستوى 
یتطلب مساءلة  CWGمراجعة لھذا المقترح. وبصفة خاصة، فإن الھیكل القانوني ومقترح مجموعة عمل المجتمع بدور اإلشراف 

ICANN :في الجوانب التالیة 
 

قدرة المجتمع على الموافقة أو االعتراض على المیزانیة بعد أن تمت الموافقة علیھا بمعرفة  .IANAومیزانیة  ICANNة میزانی .1
استناًدا إلى عدم التوافق  ICANNولكن قبل أن تصبح ساریة المفعول. یجوز للمجتمع رفض میزانیة  ICANNمجلس إدارة 

ولوائحھا الداخلیة، أو عدم توافق المیزانیة مع المصلحة  ICANNھم في بنود الملحوظ مع الغرض والمھمة والدور المنصوص علی
، أو االستقرار المالي أو األمور األخرى التي تھم المجتمع. توصي ICANNالعامة العالمیة، أو احتیاجات أصحاب المصلحة في 

واضحة وأنھ یجب أن تضم  IFO IANA بأن تكون التكالیف الشاملة لمشغل وظائف CWGمجموعة عمل المجتمع بدور اإلشراف 
لمستوى المشروع وأقل منھ حسب الحاجة. ویمكن أن  IANAومیزانیتھا تفاصیًال بكافة تكالیف عملیات  ICANNخطط تشغیل 

، و"التكالیف المباشرة للموارد المشتركة" و"تخصیص وظائف "IANAعلى "التكالیف المباشرة لقسم  IANAیشتمل تفصیل تكالیف 
وعالوة على ذلك، یجب أن یتم تحدید ھذه التكالیف بشكل مفصل أكثر حسب الوظیفة المحددة في مستوى المشروع أو  الدعم".

المستویات األدنى منھ حسب الحاجة. كما یجب أن یكون ھناك میزانیة سنویة في الھیئة القانونیة لمابعد عملیة إنتقال اإلشراف على 
وبشكل سنوي. ویجب على الھیئة  ICANNه المیزانیة والموافقة علیھا بمعرفة مجتمع بحیث تتم مراجعة ھذ IANA PTIوظائف 

قبل تسعة أشھر على األقل من العام  ICANNتقدیم میزانیة إلى  IANA PTIالقانونیة لمابعد عملیة إنتقال اإلشراف على وظائف 
بأنھ یجب أن تتم الموافقة  CWGاإلشراف  . وترى مجموعة عمل المجتمع بدورIANAالمالي من أجل ضمان استقرار خدمات 

اإلجمالیة. وسوف یتعین  ICANNفي إطار زمني مبكر عن صدور میزانیة  ICANNبمعرفة مجلس إدارة  IANAعلى میزانیة 
(أو أي مجموعة تنفیذ تأتي بعدھا) تطویر عملیة مقترحة من أجل مراجعة المیزانیة المحددة لـ  CWGعلى مجموعة عمل المجتمع 

IANA.والتي قد تصبح أحد المكونات في عملیة مراجعة المیزانیة اإلجمالیة ، 
 

تمكین مجتمع أصحاب المصلحة المتعددین من أجل الحصول على الحقوق التالیة فیما یخص مجلس إدارة  آلیات تمكین المجتمع. .2
ICANNأعضاء ألصحاب المصلحة: ، ھذه العملیة یجب أن تكون مضمونة من خالل اإلنشاء المرتبط لمجتمع / مجموعة 

 ICANNوالقدرة على إقالة جمیع أعضاء مجلس إدارة  ICANNالقدرة على تعیین وإقالة األعضاء في مجلس إدارة  .أ
 بالكامل؛
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(ویشمل ذلك العملیات التي تتعلق بإشراف  ICANNالقدرة على ممارسة اإلشراف فیما یخص قرارات مجلس إدارة  .ب
فیما یخص  ICANN) قرارات مجلس إدارة 1) من خالل مراجعة واعتماد (IANAعلى وظائف  ICANNمجلس إدارة 

 ؛ وICANN) میزانیة 2و( IANAأو المراجعة الخاصة لوظائف  IANAالتوصیات الناجمة عن عملیة مراجعة وظائف 

 على النحو الموضح أدناه. ICANNالقدرة على الموافقة على التعدیالت على "اللوائح األساسیة" لمنظمة  .ج
 

التي تتمتع بصالحیة إجراء عملیات مراجعة خاصة ودوریة  IANAتصمیم عملیة مراجعة وظائف  IANAمراجعة وظائف  .3
في المراجعات  IANAوعملیات المراجعة الخاصة لوظائف  IANA. وسوف یتم ضم عملیات مراجعة وظائف IANAلوظائف 

 الداخلیة. ICANNلوائح  االلزامیة التفاقیة "تأكید االلتزامات" المنصوص علیھا في
 

وتصعید المشكالت التي استعصى حلّھا إلى  IANAتصمیم لجنة دائمة للعمالء مفّوضة بمراقبة أداء وظائف  اللجنة الدائمة للعمالء .4
). یجب أن تكون المنظمة الداعمة ألسماء GNSO) ومنظمة دعم األسماء العامة (ccNSOالمنظمة الداعمة ألسماء رموز البلدان (

مفّوضة لمعالجة المشكالت التي یتم تصعیدھا من اللجنة الدائمة  GNSOومنظمة دعم األسماء العامة  ccNSOوز البلدان رم
 للعمالء.

 

لتحدید فیما إن كانت عملیة الفصل ضروریة أم ال، فإن كانت  IANAتمكین عملیة المراجعة الخاصة لوظائف  عملیة الفصل. .5
) من أجل مراجعة المشاكل SCWGتشكیل مجموعة عمل عبر المجتمع مسؤولة عن الفصل (ضروریة سیتطلب ذلك تقدیم توصیة ب

 المحددة ووضع توصیات بخصوصھا. 
 

وھي آلیة، تكون على سبیل المثال على شكل ھیئة مراجعة مستقلة، تُستخدم إلعادة النظر بالمشاكل التي تتعلق بوظائف  آلیة الطعن. .6
IANAلمباشرون الذین لدیھم مشاكل ومسائل لم یتم تصحیحھا بعد والتي أشارت إلیھا . على سبیل المثال، العمالء اccNSO  أو

GNSO  بعد تصعیدھا من اللجنة الدائمة للعمالء سوف یكون لھم إمكانیة الوصول إلى ھیئة مراجعة مستقلة. ولن تغطي آلیة الطعن
، وھذه اآللیة المقرر وضعھا ccTLDألسماء البلدان المشكالت ذات الصلة بتفویض وإعادة تفویض نطاقات المستوى األعلى 

 .ccTLDبمعرفة مجتمع ما بعد نقل نطاقات المستوى األعلى ألسماء البلدان 
 

"كلوائح داخلیة  ICANNیجب أن یتم إدراج جمیع اآللیات السابق ذكرھا في اللوائح الداخلیة لمنظمة  اللوائح الداخلیة األساسیة .7
للوائح الداخلیة األساسیة" فقط بموافقة مسبقة من المجتمع وقد یتطلب األمر موافقة الجھات العلیا كخطوة أساسیة." ویمكن تعدیل "ا

 أولى قبل إجراء التعدیالت النموذجیة المعتادة (مثل، تصویت األغلبیة المطلقة).
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