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 باعتبارھا "لوائح داخلیة قیاسیة و"لوائح داخلیة أساسیة"

 

 . خالصة1
 حالیاً صنف واحد من اللوائح الداخلیة. ICANNیوجد لدى  •

o  حیث من الممكن تغییر لوائحICANN  ثلثي أصوات مجلس إدارة  2/3الداخلیة من خاللICANN. 

o  ال یفترض من مجلس اإلدارة مشاورة مجتمعICANN  أو الجمھور األوسع قبل تغییر ھذه إال أنھا قامت بذلك طوعاً حتى
 ھذه اللحظة.

داخلیة أساسیة" و"لوائح داخلیة قیاسیة" حیث ستكون اللوائح  الداخلیة إلى "لوائح ICANNالمساءلة بتقسیم لوائح -CCWGتوصي  •
 الداخلیة األساسیة أكثر صعوبة في التغییر. 

 تحدیداً على أن: ICANN CCWGوتوصي مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  •

o  تطلب المشاورات العامة في كافة التحدیات في لوائحICANN د سواء. الداخلیة، األساسي والمعیاري على ح 

o  وتضاف المتطلبات للمشاورات العامة إلى لوائحICANN  الداخلیة باعتباره الالئحة الداخلیة األساسیة لضمان ضرورة
 للمشاركة مع المجتمع في المستقبل. ICANNمواصلة 

o  تتطلب أي تغییرات على اللوائح الداخلیة األساسیة الموافقة من مجلس إدارةICANN في صالحیة  والمجتمع كما ھو محدد
#: التأكد من مشاركة المجتمع في عملیة صنع القرار لھیئة اإلنترنت لألرقام 4المجتمع المعنّي (راجع التوصیة رقم 

 ): صالحیات المجتمع السبع الجدیدة"). ICANNواألسماء الُمخصصة (

o  تم رفع المستوى المطلوب العتماد مجلس إدارةICANN 3/4إلى  2/3ساسیة من على تغییر اللوائح الداخلیة األ. 

 بھذا؟ ICANN CCWGلما توصي مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  •

o  شعرت مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلةICANN CCWG  بأنھ كان من المھم ضمان أنھ ال یمكن تغییر
الداخلیة التي تجسد غایة المنظمة (المھمة وااللتزمات والقیم الجوھریة) والمقصودة لضمان مساءلة مجلس  ICANNلوائح 
  بمفرده. ICANNمن خالل تصرف مجلس إدارة  ICANNإدارة 

 CCWG. توصیات مساءلة 2
 أیضاً بما یلي: GACأوصت اللجنة االستشاریة الحكومیة  1

 الداخلیة إلى "لوائح داخلیة أساسیة" و"لوائح داخلیة قیاسیة". تتضمن أمثلة اللوائح الداخلیة األساسیة ما یلي: ICANNتقسیم لوائح  •
o المھام وااللتزامات والقیم الجوھریة 

o إطار العمل المخصص لعملیة المراجعة المستقلة 

o  عملیة تعدیل اللوائح الداخلیة األساسیة وعقد التأسیس 
o تمع الصالحیات السبع للمج 

o "آلیة المجتمع باعتبارھا تسمیة منفردة، أي "المجتمع المخول 
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o  عملیة مراجعة وظائفIANA،  مراجعة وظیفةIANA  الخاصة وعملیة الفصل التي یتطلبھا مقترح انتقال دور اإلشراف
 IANAعلى 

o ف على وظائف كما تعتبر اللجنة الدائمة للعمالء وحوكمة الھیئة القانونیة لما بعد عملیة انتقال اإلشراIANA  أیًضا مطلوبة
 IANAفي مقترح انتقال دور اإلشراف على 

o  6330منح حق المعاینة لجھة التعیین الفردیة على النحو المبین في قانون الشركات في كالیفورنیا رقم. 

أما اللوائح الداخلیة  تغییر.الداخلیة تحت فئة "اللوائح الداخلیة األساسیة" التي ستكون أكثر صعوبة في ال ICANNیتم تعیین لوائح  •
 الباقیة (أو "القیاسیة") فستتطلب أیًضا مشاورات قبل إمكانیة تغییرھا.

والمجتمع على النحو  ICANNطلب الموافقة على أي تغییرات على اللوائح الداخلیة األساسیة وعقد التأسیس من كل من مجلس  •
: التأكد من مشاركة المجتمع في عملیة صنع القرار لھیئة اإلنترنت 4رقم  المبین في صالحیات المجتمع ذات الصلة (راجع "التوصیة

 ): صالحیات المجتمع السبع الجدیدة"). ICANNلألرقام واألسماء الُمخصصة (

 .%75على تغییر الئحة داخلیة أساسیة أو عقد التأسیس من الثلثین إلى  ICANNزیادة القیمة الحدیة لموافقة مجلس  •

 

 تفصیلي للتوصیات. توضیح 3
 ما المقصود بـ "اللوائح الداخلیة األساسیة"؟ 2
، بما في ذلك النص على مھمة الھیئة والتزاماتھا وقیمھا ICANNكیفیة ممارسة الصالحیات في  ICANNتصف اللوائح الداخلیة لـ  3

تحدد نطاق صالحیة شركات الھیئة، وتحدد  ألنھا ICANNالجوھریة. تعتبر اللوائح الداخلیة سویاً مع بنود التأسیس جزًءا أساسیًا في 
 إطار الحكم وتحدید ممارسات العمل. 

. وتعتقد مجموعة عمل عبر %66الداخلیة الیوم عبر قرار مجلس اإلدارة بناًء على تصویت الغالبیة  ICANNوقد یتم تغییر لوائح  4
والستمراریتھا التشغیلیة وأساسیة  ICANNة الستقرار أن مجموعة اللوائح الداخلیة الرئیسیة أساسی ICANNالمجتمع لتعزیز مساءلة 

لحقوق قرارات المجتمع التي ینبغي منحھا حمایة إضافیة من التغییرات التي تتطلب موافقة المجتمع على أیة تعدیالت. وسیتم تحدید ھذه 
 اللوائح الداخلیة األساسیة على أنھا "اللوائح الداخلیة األساسیة".

 

  
  

 المساءلة جعل اللوائح الداخلیة األساسیة أصعب في التغییر من اللوائح الداخلیة القیاسیة بطریقتین: -CCWGوھكذا، تقترح  5
(یجري تنظیم ذلك من خالل  ICANNومجتمع  ICANNمن خالل مشاركة سلطة التصریح بعمل تغییرات بین مجلس إدارة  .1

: إنشاء مجتمع مخّول إلنفاذ 1لى النحو المبین في "التوصیة رقم المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة في "المجتمع المخول" ع
 صالحیات المجتمع")

 من خالل طلب قیمة حدیة أعلى للتصریح بإجراء تغییرات في اللوائح الداخلیة األساسیة عن تلك الموجودة في اللوائح الداخلیة القیاسیة. .2

باشرة لمجتمع اإلنترنت العالمي بمشاركة السلطة اتخاذ القرار على نطاق م ICANNوسیعزز إنشاء اللوائح الداخلیة األساسیة مساءلة  6
 .ICANNأوسع وزیادة صعوبة تعدیل ھذه الجوانب األساسیة في 
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، حیث قدمت العالقة التعاقدیة التاریخیة مع حكومة الوالیات المتحدة ضمانة للمجتمع IANAوھذه التوصیة أمر مھم في سیاق نقل إشراف  7
األساسیة دون اتفاق واسع النطاق. ودون وجود ھذه العالقة، یجب أن تساعد الحمایة  ICANNالمرجح تغییر طبیعة بأنھ من غیر 

 .ICANNعلى ثقة مجتمع  ICANNاإلجرائیة وحقوق اتخاذ القرار واسعة المشاركة في محافظة المكونات األساسیة لنطاق وسلطة 

 

 وضع لوائح داخلیة أساسیة. 8
 ائح الداخلیة األساسیة، ستتم إضافة بند جدید إلى اللوائح الداخلیة الذي ینص على أن:ولتنفیذ إنشاء اللو 9

 أي بنود من اللوائح الداخلیة تمثل لوائح داخلیة أساسیة (أي، قائمة البنود / األقسام / األقسام الفرعیة التي تعتبر أساسیة). .1
 كن تعدیل أو استبعاد اللوائح الداخلیة األساسیة القائمة.كیف یمكن تحدید اللوائح الداخلیة األساسیة الجدیدة وكیف یم .2

 

 إضافة لوائح داخلیة أساسیة جدیدة أو تعدیل اللوائح الداخلیة األساسیة الحالیة 10
داخلیة، لن تخدم  ICANNبتدعیم جوانب معینة في لوائح  ICANN CCWGبینما توصي مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  11

من التطور بشكل أساسي رداً على بیئة اإلنترنت المتغیرة. وبالتالي تدرك مجموعة عمل  ICANNلعالمیة إذا لم یتمكن المصلحة العامة ا
أھمیة القدرة على تحدید اللوائح الداخلیة األساسیة مع الوقت، أو لتعدیل أو إزالة أخرى  ICANN CCWGعبر المجتمع لتعزیز مساءلة 

 حالیة. 
 

 
  

(أو  ICANNإلنشاء الئحة داخلیة أساسیة جدیدة أو لتعدیل أو إزالة الئحة موجودة، سیتم إتّباع الخطوات التالیة، حیث یقترح مجلس إدارة  12
 ) اإلضافة أو التعدیل:ICANNطاقم العمل من خالل مجلس إدارة 

 ة أو إزالة الئحة داخلیة أساسیة.ویقترح مجلس اإلدارة الئحة داخلیة أساسیة جدیدة أو تعدیل الئحة داخلیة أساسی •

 بكافة المدراء الدائمین. 3/4ویعتمد مجلس اإلدارة إضافة أو تعدیل أو إزالة الالئحة الداخلیة األساسیة مع تصویت  •

لتغییر ویعتمد المجتمع إضافة أو تعدیل أو إزالة الالئحة الداخلیة األساسیة بتحدیدھا استخدام صالحیتھ بصفتھ مجتمع مخّول العتماد ا •
#: التأكد من مشاركة المجتمع في عملیة صنع القرار لھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة 4(راجع "التوصیة رقم 

)ICANN("صالحیات المجتمع السبع الجدیدة :( 
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 والمجتمع على حد سواء: ICANNوإذا تم الموافقة على إضافة أو تعدیل أو إزالة الالئحة الداخلیة األساسیة بناًء على مجلس إدارة  13

ستظھر الالئحة الداخلیة األساسیة الجدیدة/المنقحة في اللوائح الداخلیة، وستتم إضافة إشارة مناسبة إلى النص باعتباره الئحة داخلیة  •
 أساسیة (إذا تطلب األمر) إلى الجزء من اللوائح الداخلیة الذي یسردھا. 

 الداخلیة الحالیة، سیتم حینھا تحدیث النص.وفي حالة إجراء تعدیل على نص اللوائح  •

 وفي حالة اإلزالة، ستتم إزالة النص. •

 

المساءلة لم تقترح أن یخول المجتمع صالحیة االقتراح المباشر إلجراء تعدیالت عل -إن مجموعة عمل مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 14
 اللوائح الداخلیة.

 

 ئح داخلیة أساسیة؟أي من اللوائح الداخلیة القائمة ستصبح لوا 15
الداخلیة  ICANNبأن یتم تحدید الجوانب الھامة فقط من لوائح  ICANN CCWGتقترح مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  16

. واستنتجت مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزیز ICANNفي اللوائح الداخلیة األساسیة وذلك لتفادي الجمود غیر الضروري في ھیاكل 
الداخلیة المستویات ذاتھا  ICANNبأن من شأن اقتراح ضرورة مواجھة كافة التغییرات على لوائح  ICANN CCWGمساءلة 

 بشكل عام ولن یساعدھا. ICANNالمقترحة بخصوص اللوائح الداخلیة األساسیة سیضر بمساءلة 
حدد مھمة والتزامات والقیم "الجوانب الھامة" كتلك التي ت ICANN CCWGوترى مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  17

  ، وأدوات مساءلة القیم التي یتطلبھا المجتمع.IANA، ومتطلبات انتقال دور اإلشراف على ICANNالجوھریة لـ 
 :1المساءلة بتنفیذ الجوانب التالیة في اللوائح الداخلیة األساسیة كجزء من مسار العمل -CCWGوبالتالي، توصي  18

 الجوھریةالمھام وااللتزامات والقیم  .1
 إطار العمل المخصص لعملیة المراجعة المستقلة .2
 عملیة تعدیل اللوائح الداخلیة األساسیة وعقد التأسیس .3
 من ھذا التقریر 7الصالحیات المنصوص علیھا في القسم  .4
 ؛ICANNآلیة المجتمع بحیث تكون العضو الوحید لـ  .5
 اإلشراف-وعملیة الفصل التي یتطلبھا مقترح مجموعة عمل المجتمعات IANAمراجعة وظیفة  .6
 اإلشراف-بعد االنتقال مطلوبة أیضا في مقترح مجموعة عمل المجتمعات IANAھیاكل اللجنة الدائمة للعمالء وإدارة  .7
 .6333منح حق التفتیش إلى التسمیة المنفردة، كما ھو محدد في قانون شركات كالیفورنیا  .8

 

ھي الالئحة الداخلیة  ICANNالداخلیة بخصوص موقع مقر  ICANNالسؤال المتعلق عما إذا كان ینبغي أن تكون الئحة ولتناول  19
(ب) من تأكید االلتزامات، حیث 8إلى الفقرة  ICANN CCWGاألساسیة، فقد أشارت مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة 

غیر ربحیة ما مقرھا في الوالیات المتحدة األمریكیة ومكاتبھا حول العالم لتلبیة التزاماتھا إتجاه: (ب) بقاء مؤسسة  ICANNتؤكد 
عبارة عن مؤسسة ذات منفعة  ICANNفعلیاً ینص على أن  ICANNاحتیاجات المجتمع العالمي ..." وقررت بأن وجود بنود تأسیس 

 غیر ربحیة منظمة بموجب قانون كالیفورنیا:
بحیة ذات منفعة عامة ولم یتم تنظیمھا لتوفیر مكاسب خاصة ألي فرد. إنھا مدرجة بموجب قانون . ھذه الھیئة ھي ھیئة غیر ر3" 

 الشركات غیر الربحیة ذات الفائدة العامة لألغراض العامة والخیریة."

 

 موافقة مجلس اإلدارة: ICANNیتطلب إجراء تغییر على بنود تأسیس  20

أغلبیة حاسمة لحوالي ثلثي مدراء الھیئة. وعندما تصبح لدى الھیئة أعضاء، یجب . یمكن تعدیل ھذه المواد عن طریق التصویت ب9" 
 ) األعضاء ممن لھم حق التصویت على التعدیل المقترح."2/3اعتماد أي تعدیل بأغلبیة ثلثي (

 

الحالي  ICANNوبموجب مقترح آلیة المجتمع باعتباره العضو الوحید ، سیجب على األعضاء الموافقة على أي تغییر في وضع  21
 باعتبارھا مؤسسة نفع عام غیر ربحیة یتم تنظیمھا بموجب قانون والیة كالیفورنیا.
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 :1، البند 18الداخلیة الحالیة، في المادة  ICANN"ب" موجود بالفعل في لوائح 8كما أن التزام "مقرھا" الوارد في  22
في مقاطعة لوس أنجلوس بوالیة كالیفورنیا في الوالیات المتحدة. ویحق  ICANNیقع المقر الرئیسي لمعامالت  "المكاتب. 
 أن یكون لدیھا مقر أو مقرات إضافیة داخل الوالیات المتحدة أو خارجھا قد تقوم بافتتاحھا من وقت آلخر." ICANNلـ

 

 تمنع آلیة المجتمع المخّول التغییر المقترح. بینما قد یقترح مجلس اإلدارة إجراء تغییر على بند اللوائح الداخلیة ھذه، فمن الممكن أن 23
في مسودة التقریر المبدئي من المعلقین تحدید ما إذا كانت المادة  ICANN CCWGطلبت مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  24

یة المعیاریة، أو یمكن اعتبارھا یجب أن تبقي على وضعھا الحالي باعتبارھا من الالئحة الداخل 1الثامنة عشرة من اللوائح الداخلیة البند 
 على أنھا "الالئحة الداخلیة األساسیة".

اقتراح تحدید المادة الثامنة  ICANN CCWGویشیر اإلقتراحین إلى أنھ ال یبنغي من مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  25
 عشرة باعتبارھا من الالئحة الداخلیة األساسیة:

سودة األولى والثانیة بالتساوي بشأن مسألة تحدید ما إذا كانت المادة الثامنة عشرة من الالئحة الداخلیة تم تقسیم التعلیق العام في الم •
وكانت الحكومات بین  .GNSOاألساسیة أم ال. حیث دعم ھذا التحدید العدید من المعلقین من مجموعة أصحاب المصلحة التجاریة ـل

 ر.الذین عبروا عن معارضتھم القویة لذلك األم

، والتي تنص على أنھ ICANNثانیاً، بإمكان المجتمع المخّول منع أي تعدیل مقترح على المادة الثامنة عشرة من اللوائح الداخلیة لـ  •
 في مقاطعة لوس أنجلوس في والیة كالیفورنیا." ICANN" یجب أن یكون المكتب الرئیسي إلدارة أعمال 

 

 اللوائح الداخلیة األساسیة"صالحیات المجتمع: اعتماد التعدیالت على " 26
 ICANNسیضمن إنشاء اللوائح الداخلیة األساسیة إمكانیة تغیییر الجوانب المھمة للصالحیات والعملیات المطلوبة للمحافظة على مساءلة  27

والمجتمع على  ICANNإلى المجتمع ومھمة المنظمة وااللتزامات والقیم الجوھریة فقط كنتیجة إلجماع مجلس اإلدارة في مجلس إدارة 
 حد سواء.

ومن خالل المجتمع المخّول، سیتعین على المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة تقدیم الموافقة اإلیجابیة على أي تغییر مقترح من مجلس  28
نشاء والمجتمع. ومن خالل إ ICANNقبل إستكمال التغییر، وذلك كجزء من عملیة القرار المشترك بین مجلس إدارة  ICANNإدارة 

على نطاق أوسع مما ھي  ICANNعملیة القرار المشترك الخاصة ھذه، تتم مشاركة السلطة لتغییر الجوانب األساسیة إلطار عمل إدارة 
 علیھ الیوم.

في ظل افتراض أنھ من غیر المرجح تغییر بنود اللوائح الداخلیة  ICANN CCWGتعمل مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  29
لمستحسن أن تصبح اللوائح الداخلیة األساسیة في أحیان كثیرة. وحینما یتم إجراء تغییرات، فإنھ من غیر المحتمل أن تنشأ في التي من ا

مھلة قصیرة أو أن تكون ھناك حاجة للتعامل مع الحاالت التشغیلیة على المدى القصیر. وبالتالي ال تعتقد مجموعة عمل مجموعة عمل 
 الحالیة.  ICANNساءلة بأن تشكل صالحیة المجتمع، حسبما تم اقتراحھ، تحدیات على السالمة التشغیلیة أو كفاءة الم-المجتمعات المتعددة

تتطلب ھذه التعدیالت درجة عالیة من موافقة المجتمع، حیث أن الغرض من ھذه السلطة ھو أن یتم إجراء تعدیل على البنود في ھذه  30
 ة من المجتمع. اللوائح الداخلیة فقط بدعم واسع للغای

المساءلة، -لمزید من المعلومات حول صالحیات المجتمع األخرى التي أوصت بھا مجموعة عمل مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 31
): ICANN#: التأكد من مشاركة المجتمع في عملیة صنع القرار لھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة (4راجع التوصیة رقم 

 ع السبع الجدیدة.صالحیات المجتم

 

 ' 1. تغییرات من 'المسودة الثانیة المقترحة لتوصیات مسار العمل 4
 وھي قائمة بالتغییرات األساسیة من اقتراح المسودة الثاني، والذي یؤثر على ھذا القسم: 32

 صالحیات المجتمع") #: إنشاء مجتمع مخّول إلنفاذ1تغییر من عضو فردي إلى تسمیة منفردة/مجتمع مخّول (راجع التوصیة رقم  •

بالدعم في المسودة الثانیة إلى أربعة مؤیدة ودون اعتراض أكثر من واحد في المسودة الثالثة من أجل موافقة  3/4تغییر من تصویت  •
 المجتمع على التغییرات في اللوائح الداخلیة األساسیة.
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 #3التوصیة رقم  - 03الملحق 

 

 . اختبارات اإلجھاد ذات الصلة بھذه التوصیة5
 ال یوجد 33

 

 ؟CWGكیف یستجیب ھذا لمتطلبات إشراف . 6
والذي ینصح مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  CWGتستوفي ھذه التوصیات متطلب مجموعة عمل المجتمع بدور اإلشراف  34

ICANN CCWG :بإنشاء لوائح داخلیة أساسیة وبأن تتضمن ھذه اللوائح ما یلي 

 وتطویرھا ICANNخصصة: حقوق المجتمع فیما یتعلق بنظر موازنة مؤسسة موازنة ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء المُ  •

مجلس إدارة ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة: حقوق المجتمع وعلى وجھ الخصوص القدرة على تعیین/إقالة أعضاء  •
 واستدعاء مجلس اإلدارة بالكامل ICANNمجلس إدارة 

 ولجنة العمالء الدائمة وعملیة الفصل IANA: عملیة مراجعة وظائف ICANNالداخلیة لمؤسسة  : إدماج ما یلي في اللوائحICANNلوائح  •

ھیئة المراجعة المستقلة: یجب أن تكون ساریة على وظائف ھیئة اإلنترنت لألرقام المخصصة ویمكن الوصول إلیھا من خالل  •
 مدیري نطاق المستوى األعلى

  

 ؟NTIA. كیف یعالج ھذا معاییر 7
 وتعزیز نموذج أصحاب المصلحة المتعددیندعم  35

 ال یمكن تعدیل ضمان آلیات مساءلة نموذج أصحاب المصلحة المتعددین بدون تمكین موافقة المجتمع. •
 

 الخاص باإلنترنت DNSالحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام  36

أمًرا بالغ األھمیة الستقرار  ICANNلھیئة  یعتبر إنشاء "اللوائح الداخلیة األساسیة" التي توفر أشكال إضافیة من الحمایة •
 المنظمة واستمراریة التشغیل

 

 IANAتلبیة احتیاجات وتوقعات العمالء والشركاء العالمیین لخدمات  37

  ال یوجد •
 

 الحفاظ على انفتاح اإلنترنت 38

 ال یوجد •
  

 بحل لمنظمة حكومیة أو بین الحكومات NTIAأي مقترح یبدل دور  NTIA"لن تقبل  39

  ال یوجد •
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