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: تغییر جوانب 5تفاصیل بشأن التوصیة رقم  – 05الملحق 
مھمة ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة 

 والتزاماتھا وقیمھا الجوھریة
 

 . خالصة1
الداخلیة لضمان أن تلك اللوائح  ICANNبإجراء تعدیالت على لوائح  ICANNتوصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  1

 تعكس توصیاتھا. 

الداخلیة تُعد ذات طابع مفاھیمي وعند ھذه المرحلة؛  ICANNمالحظة: إن اللغة المقترحة في تلك التوصیات والخاص بتنقیح لوائح  •
ني بإعداد مشروع الصیاغة النھائیة لھذه التعدیالت التي القانو ICANNسیقوم المستشار القانوني الخارجي بالتعاون مع فریق 

 أدخلت على عقد التأسیس واللوائح الداخلیة.

 

 بیان المھمة 2
 ،1، (اللوائح الداخلیة، المادة ICANNبالتغییرات التالیة على "بیان مھمة"  ICANNتوصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  3

 ):1القسم 

 DNSمقصورة على تنسیق وضع وتنفیذ السیاسات الموضوعة لضمان التشغیل اآلمن والمستقر لنظام  ICANNتوضیح أّن مھمة  •
 . DNSوالتي تعتبر ضروریًة بصورة معقولة لتسھیل انفتاح وقابلیة تشغیل وسالسة واستقرار 

 منھ ھذه الخدمات أو تقدمھ. أو تنظیم المحتوى الذي تتض DNSال تتضمن تنظیم الخدمات التي تستخدم  ICANNتوضیح أّن مھمة  •

 . ICANNبمعنى أن أي شيء ال تنص علیھ اللوائح الداخلیة یقع خارج نطاق سلطة  "معدودة"، ICANNتوضیح أن سلطات  •

o  مالحظة: وھذا ال یعني أن سلطاتICANN  ال یمكن أن تتطور، ولكنھ یضمن، مع ذلك، أن أي تغییر سیكون متعمًدا
 ومدعوًما من قبل المجتمع.

 

 القیم الجوھریة 4
، (اللوائح الداخلیة ICANNبالتغییرات التالیة على "القیم الجوھریة" في  ICANNتوصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  5

 ):3والقسم  2والمادة  2والقسم  1والمادة 

 تقسیم أحكام القیم الجوھریة الحالیة إلى التزامات و"قیم جوھریة." •

o  دمج التزامICANN  في اللوائح "للعمل على تحقیق فائدة لمجتمع اإلنترنت ككل، وتنفیذ أنشطتھ بما یتفق مع القانون
 الساري والقانون الدولي والمعاھدات الساریة عبر عملیات متاحة وشفافة تتیح المنافسة" للوائح الداخلیة. 

o  مالحظة: ھذه االلتزامات مدرجة اآلن في عقد تأسیسICANN. 

القیم األساسیة لتشغیلھا حیث یتمثّل القصد منھا في تطبیقھا  ICANNیم الجوھریة "كالتزامات". وتتضمن التزامات تحدید بعض الق •
 على نحٍو متسق وشامل. 

 االلتزام بما یلي: ICANNوتتضمن التزامات 
o  لكل من الحفاظ على وتحسین االستقرار والموثوقیة واألمان وقابلیة التشغیل الشاملة والسالسة واالنفتاحDNS 

 واإلنترنت؛
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o  تحدید أنشطتھا بھؤالء الموجودین ضمن مھمةICANN التي تتطلب أو تستفید بصورة كبیرة من التنسیق العالمي؛ 

o توظیف إجراءات أصحاب مصلحة متعددین متاحة وشفافة وشاملة؛ 

o یز العنصري.تطبیق السیاسات بصورة متسقة وحیادیة وموضوعیة ونزیھة، بدون إخراج أي طرف بسبب التمی 
 

 تعدیل القیم الجوھریة المتبقیة بصورة صغیرة لما یلي: •
o عكس األحكام المختلفة في تأكید االلتزامات، مثل الفعالیة والكفاءة التشغیلیة والمسئولیة المالیة؛ 

o  .أضف إلى ذلك التزام بتجنب االستیالء 
 

 اختبار التوازن أو التسویة 6
بتعدیل نص "التوازن" في اللوائح الداخلیة لتوضیح طریقة حدوث ھذا  ICANNتوصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  7

 التوازن أو التسویة. على وجھ الخصوص:
 

یثاق كما أن ھذه االلتزامات والقیم الجوھریة یُقَصد منھا التطبیق في أوسع نطاق ممكن من الظروف. وتعكس االلتزامات الم
مع مجتمع اإلنترنت العالمي، ویتمّثل الغرض منھا في تطبیقھا على نحو متسق وشامل على  ICANNاألساسي لھیئة 

. والطریقة المعینة التي تنطبق بھا القیم الجوھریة، بشكل فردي أو جماعي، على كل موقف جدید، یجوز ICANNأنشطة 
عھا أو احتسابھا بالكامل. وقد تنشأ المواقف بحیث یكون الوالء األمثل أن تعتمد على العدید من العوامل التي ال یمكن توق

لجمیع القیم الجوھریة بشكل متزامن أمر غیر ممكن. في أي موقف تجب فیھ تسویة إحدى القیم الجوھریة مع أخرى، ربما 
المحددة  ICANNمھمة تكون تلك القیمة قیمة جوھریة منافسة، فیجب أن یحقق التوازن ھدف مصلحة عامة مھم في إطار 

  من خالل عملیة أصحاب المصلحة المتعددین من أدنى إلى أعلى.
 

 اللوائح الداخلیة األساسیة. 8
 بأن یتم اعتماد بیان المھام وااللتزامات والقیم الجوھریة بعد المراجعة كلوائح ICANNتوصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  9

 الداخلیة باعتبارھا "لوائح داخلیة قیاسیة و"لوائح داخلیة أساسیة") ICANN: إعادة تعریف لوائح 3صیة رقم داخلیة أساسیة. (راجع: التو
 

 CCWG. توصیات مساءلة 2
 الداخلیة لتنفیذ ما یلي: ICANNتعدیل لوائح  10

 DNSستقر لنظام مقصورة على تنسیق وضع وتنفیذ السیاسات الموضوعة لضمان التشغیل اآلمن والم ICANNتوضیح أّن مھمة  •
 . DNSوالتي تعتبر ضروریًة بصورة معقولة لتسھیل انفتاح وقابلیة تشغیل وسالسة واستقرار 

 أو تنظیم المحتوى الذي تتضمنھ ھذه الخدمات أو تقدمھ.  DNSال تتضمن تنظیم الخدمات التي تستخدم  ICANNتوضیح أّن مھمة  •

 . ICANNبمعنى أن أي شيء ال تنص علیھ اللوائح الداخلیة یقع خارج نطاق سلطة  "معدودة"، ICANNتوضیح أن سلطات  •

 تقسیم أحكام القیم الجوھریة الحالیة إلى التزامات و"قیم جوھریة."  •

 تحدید بعض القیم الجوھریة "كالتزامات".  •

 تعدیل القیم الجوھریة المتبقیة بصورة صغیرة. •

 خلیة لتوضیح طریقة حدوث ھذا التوازن أو التسویة.الدا ICANNتعدیل نص "التوازن" في لوائح  •

 اعتماد بیان المھام وااللتزامات والقیم الجوھریة بعد المراجعة كلوائح داخلیة أساسیة. •
 

 مالحظة: ویمكن االطالع على التوصیات المحددة بشأن كیفیة تنفیذ ھذه التعدیالت في نھایة القسم التالي. 11
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 الخلفیة 12
مسؤولة أمامھم؟ عن ماذا تكون مسؤولة؟ كانت ھذه األسئلة نقطة بدایة الزمة لعمل مجموعة العمل عبر  ICANNَمن ھم الذین ستكون  13

، وتوضح اإلجابات كافة التوصیات. ویحاول عملنا المبذول على عملیة المراجعة المستقلة اإلجابة على ICANNالمجتمع لتعزیز مساءلة 
مھمة محدودة  ICANNاألھم أن لدى  ل. كما تم وضع التغییرات الموصي بھا في اللوائح الداخلیة لتجیب على السؤال الثاني.السؤال األو

أیًضا باالمتثال للسیاسات التي  ICANNویجب أن تكون مسئولة عن اإلجراءات التي تتجاوز نطاق مھمتھا. عند القیام بمھمتھا، تلتزم 
یار متفق علیھ للسلوك المبینة من خالل التزاماتھا وقیمھا الجوھریة. ومع النظر إلى المھمة المقترحة یدعمھا إجماع المجتمع ومع

مقابلھ والتي یمكن أن تكون مسئولة. وألن  ICANNوااللتزامات والقیم الجوھریة مًعا، فإن البیان یوضح المعیار الذي یمكن قیاس سلوك 
، فنحن نقترح أن یتم اعتمادھا كلوائح داخلیة أساسیة یمكن تغییرھا فقط ICANNة أساسیة لمساءلة ھذه األحكام الواردة في اللوائح الداخلی

 بموافقة المجتمع وفًقا لسبل الحمایة اإلجرائیة والموضوعیة. 
 

 المھمة والقیم الجوھریة 14
 على ما یلي:  ICANNتتضمن اللوائح الداخلیة الحالیة في  15

 بیان مھمة •

 بیان بالقیم الجوھریة،  •

 وحكم یحظر السیاسات والممارسات غیر المنصفة أو الصادرة عن أي طرف بصورة مستقلة بمعاملة متباینة.  •
 

، فھي تلزمھا بالتصرف فقط ضمن نطاق مھمتھا المحدودة وإدارة أنشطتھا بما یتفق ICANNھذه األقسام الثالثة ھي في صمیم مساءلة  16
مقابلھ وتحمیلھا المسئولیة من  ICANNقسام الثالثة توفر أیًضا معیاًرا یمكن قیاس سلوك مع بعض المبادئ األساسیة. وھكذا، فإن ھذه األ

 1خالل اآللیات القائمة المحسنة مثل عملیة إعادة النظر والمراجعة المستقلة.
 ICANNحكام الواردة في الئحة إلى أن األ ICANNستناًدا إلى تعقیبات المجتمع ومناقشاتنا، توصلت مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة ا 17

 مسئولة نحو أصحاب المصلحة لدیھا وكذلك مجتمع اإلنترنت العالمي.  ICANNالداخلیة یجب تعزیزھا وتحسینھا لتقدم ضمانات أكبر بأن 
 

 
  

 على وجھ الخصوص لما یلي: ICANNوقد توصلت مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  18

 .ICANNیحتاج لتوضیح فیما یتعلق بنطاق صالحیات سیاسات  ICANNأن بیان مھام  •

قیمھا الجوھریة یعتبر ضعیًفا ویتیح لصانعي القرار  ICANNأن النص الوارد في اللوائح الداخلیة الذي یوضح كیف یجب أن تطبق  •
 ممارسة حریة تصرف مبالغ فیھا. ICANNفي 

                                              

 .2003الداخلیة الحالیة عام  ICANNتم اعتماد النص ذي الصلة في لوائح  1
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 یة لتأكید االلتزامات.أن اللوائح الداخلیة الحالیة ال تعكس العناصر األساس •

 الداخلیة. ICANNأن مجلس اإلدارة یجب أن یكون لدیھ فقط التزام محدود نحو تغییر أحكام المساءلة الرئیسیة ھذه في لوائح  •

 

وااللتزامات والقیم الجوھریة،  ICANNالمعنیة بتغییر جوانب مھمة  ICANNتوصیات مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  19
والقدرة الالزمة للمؤسسة  ICANNول أوجھ القصور المبینة أعاله. وقد ناقشت المجموعة كیفیة موازنة احتیاجات الحد من مھمة ھي لتنا

 من أجل ضبط البیئة المتغیرة. 
 

 بیان المھمة 20
 

 
  

 ):1، القسم 1لوائح الداخلیة، المادة ، (الICANNبالتغییرات التالیة على "بیان مھمة"  ICANNتوصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  21

 DNSمقصورة على تنسیق وضع وتنفیذ السیاسات الموضوعة لضمان التشغیل اآلمن والمستقر لنظام  ICANNتوضیح أّن مھمة  •
 . DNSوالتي تعتبر ضروریًة بصورة معقولة لتسھیل انفتاح وقابلیة تشغیل وسالسة واستقرار 

 أو تنظیم المحتوى الذي تتضمنھ ھذه الخدمات أو تقدمھ. DNSنظیم الخدمات التي تستخدم ال تتضمن ت ICANNتوضیح أّن مھمة  •

 . ICANN"معدودة"، بمعنى أن أي شيء ال تنص علیھ اللوائح الداخلیة یقع خارج نطاق سلطة  ICANNتوضیح أن سلطات  •

o  مالحظة: ال یعني ھذا أن سلطاتICANN  ،أن أي تغییر سیكون متعمًدا ال یمكن أن تتطور، ولكنھ یضمن، مع ذلك
 ومدعوًما من قبل المجتمع.

 

 القیم الجوھریة 22
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، (اللوائح الداخلیة ICANNبالتغییرات التالیة على "القیم الجوھریة" في  ICANNتوصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  23
 ):3والقسم  2والمادة  2والقسم  1والمادة 

 تقسیم أحكام القیم الجوھریة الحالیة إلى التزامات و"قیم جوھریة."  •

o  دمج التزامICANN  في اللوائح "للعمل على تحقیق فائدة لمجتمع اإلنترنت ككل، وتنفیذ أنشطتھ بما یتفق مع القانون
 ح الداخلیة. الساري والقانون الدولي والمعاھدات الساریة عبر عملیات متاحة وشفافة تتیح المنافسة" للوائ

o  مالحظة: ھذه االلتزامات مدرجة اآلن في عقد تأسیسICANN. 

القیم األساسیة لتشغیلھا حیث یتمثّل القصد منھا في تطبیقھا  ICANNوتتضمن التزامات  تحدید بعض القیم الجوھریة "كالتزامات". •
 على نحٍو متسق وشامل. 

 االلتزام بما یلي: ICANNوتتضمن التزامات 
o ى وتحسین االستقرار والموثوقیة واألمان وقابلیة التشغیل الشاملة والسالسة واالنفتاح لكل من الحفاظ علDNS واإلنترنت؛ 

o  تحدید أنشطتھا بھؤالء الموجودین ضمن مھمةICANN التي تتطلب أو تستفید بصورة كبیرة من التنسیق العالمي؛ 

o توظیف إجراءات أصحاب مصلحة متعددین متاحة وشفافة وشاملة؛ 

o .تطبیق السیاسات بصورة متسقة وحیادیة وموضوعیة ونزیھة، بدون إخراج أي طرف بسبب التمییز العنصري 

 تعدیل القیم الجوھریة المتبقیة بصورة صغیرة لما یلي: •
o عكس األحكام المختلفة في تأكید االلتزامات، مثل الفعالیة والكفاءة التشغیلیة والمسئولیة المالیة؛ 

o بتجنب االستیالء.  أضف إلى ذلك التزام 

 

 اختبار التوازن أو التسویة 24
 

بتعدیل نص "التوازن" في اللوائح الداخلیة لتوضیح طریقة حدوث ھذا  ICANNتوصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  25
 التوازن أو التسویة. على وجھ الخصوص:

 

أوسع نطاق ممكن من الظروف. وتعكس االلتزامات المیثاق األساسي  كما أن ھذه االلتزامات والقیم الجوھریة یُقَصد منھا التطبیق في
 .ICANNمع مجتمع اإلنترنت العالمي، ویتمّثل الغرض منھا في تطبیقھا على نحو متسق وشامل على أنشطة  ICANNلھیئة 

والطریقة المعینة التي تنطبق بھا القیم الجوھریة، بشكل فردي أو جماعي، على كل موقف جدید، یجوز أن تعتمد على العدید من 
العوامل التي ال یمكن توقعھا أو احتسابھا بالكامل. وقد تنشأ المواقف بحیث یكون الوالء األمثل لجمیع القیم الجوھریة بشكل متزامن 

موقف تجب فیھ تسویة إحدى القیم الجوھریة مع أخرى، ربما تكون تلك القیمة قیمة جوھریة منافسة، فیجب  أمر غیر ممكن. في أي
المحددة من خالل عملیة أصحاب المصلحة المتعددین من أدنى  ICANNأن یحقق التوازن ھدف مصلحة عامة مھم في إطار مھمة 

  إلى أعلى.

 

 اللوائح الداخلیة األساسیة. 26
بأن یتم اعتماد بیان المھام وااللتزامات والقیم الجوھریة بعد المراجعة  ICANNلعمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة توصي مجموعة ا 27

الداخلیة باعتبارھا "لوائح داخلیة قیاسیة و"لوائح داخلیة  ICANN: إعادة تعریف لوائح 3كلوائح داخلیة أساسیة. (راجع: التوصیة رقم 
 أساسیة")

 

 5 2015 نوفمبر 30



  :5التوصیة رقم  - 05الملحق 

 

 ' 1تغییرات من 'المسودة الثانیة المقترحة لتوصیات مسار العمل . 4
الداخلیة الحالیة. في  ICANNالحد من التغییرات في نص الئحة ICANNحاولت مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  28

ة الداخلیة القائمة إلظھار خًطا أحمر لنص الالئح ICANNالمخططات القادمة، تضمنت مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة 
 التغییرات المقترحة. 

 

  تغییر النص المقترح ----
 انتقال النص المقترح ----
 مالحظات، توضیح ----

 

  الثالثةمسودة التوصیات  الثانیةمسودة المقترح  اللوائح الداخلیة القائمة

تتمثل مھمة شركة اإلنترنت لألرقام 
في  ")ICANNالُمخصصة ("واألسماء 

أنظمة ، على المستوى اإلجمالي، وتنسیق
 اإلنترنت العالمیة للمعّرفات الفریدة

وبالتحدید لضمان استقرار وأمان تشغیل 
أنظمة المعرفات الفریدة لإلنترنت. بشكل 

 :ICANNخاص، فإن 

 

تتمثل مھمة شركة اإلنترنت لألرقام واألسماء 
على و، تنسیقفي  ")ICANNالُمخصصة ("

أنظمة اإلنترنت العالمیة ، المستوى اإلجمالي
وبالتحدید لضمان استقرار  للمعّرفات الفریدة

وأمان تشغیل أنظمة المعرفات الفریدة 
 تتولى: ICANNلإلنترنت. بشكل خاص، فإن 

 

تتمثل مھمة شركة اإلنترنت لألرقام واألسماء 
دعم، على ") في ICANNالُمخصصة ("

ت اإلنترنت المستوى اإلجمالي، سجال
لضمان استقرار وأمان  األساسیة وبالتحدید

كما تشغیل أنظمة المعرفات الفریدة لإلنترنت 
فإن وبشكل خاص،  ،تحدیداً . ھو مبین أدناه

ICANN  :تتولى 

 

. تعمل على تنسیق التخصیص والتعیین 1
للمجموعات الثالث للمعرفات الفریدة 

 لإلنترنت، وھي:

التخصیص والتعیین تعمل على تنسیق  .1
للمجموعات الثالث للمعرفات الفریدة 

 لإلنترنت، وھي:

تم تعدیل ھذا النص وتوزیعھ على وظائف 
 أنظر أدناه محددة.

 أسماء النطاق [تنسیق التخصیص والتعیین ل]. أ
 ،")DNS(تشكل نظاماً یشار إلیھ بـ "

 

 

أسماء  [تنسیق التخصیص والتعیین ل] أ.
 ً   ،")DNSیشار إلیھ بـ " النطاق (تشكل نظاما

 

األسماء في منطقة تنسق توزیع وتخصیص  .1
في إطار  ").DNSالجذر بنظام اسم النطاق ("

في تنسیق  ICANNھذا الدور، تتمثّل مھمة 
 وضع وتنفیذ السیاسات:

ق  • التي یعد القرار الموّحد أو الُمنسَّ
ضرورًیا فیھا بشكل معقول، وذلك لتسھیل 

) DNSالنطاقات (انفتاح نظام أسماء 
وإمكانیة تشغیلھ تشغیالً بینیًا وسالستھ 

 وأمانھ و/أو استقراره؛
التي یتم وضعھا من خالل إحدى عملیات  •

أصحاب المصلحة المتعددین ویكون 
التدرج فیھا من األدنى لألعلى ویتمّثل 

الغرض منھا في ضمان التشغیل المستقر 
 واآلمن ألنظمة أسماء اإلنترنت الممیزة.
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  الثالثةمسودة التوصیات  الثانیةمسودة المقترح  اللوائح الداخلیة القائمة

تنسیق تشغیل وتطویر نظام خادم اسم . 2
 .DNSالجذر لـ 

 

تنسق تشغیل نظام خادم اسم الجذر لـ  .2 
DNS .وتطوره 

تنسق تشغیل نظام خادم اسم الجذر لـ  .2
DNS .في ھذا الدور، یجب تقدیم  وتطوره

مھمة ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء 
[عن طریق اللجنة االستشاریة  الُمخصصة
 الجذر]. لنظام خادم

عناوین  [تنسیق التخصیص والتعیین ل]ب 
") وأرقام النظام IPبروتوكول اإلنترنت ("

 ")ASالمستقل ("
 

عناوین  [تنسیق التخصیص والتعیین ل]ب 
") وأرقام النظام IPبروتوكول اإلنترنت ("

 ")ASالمستقل ("
 

من  أعلى مستوى. تنسق تخصیص وتعیین 3
وأرقام النظام ") IPبروتوكول اإلنترنت ("

ھي  ICANNتكون مھمة "). ASالمستقل ("
المحددة في اتفاقیة تفاھم منظمة دعم العناوین 

 .RIRبینھا وسجالت 

 

منفذ  [تنسیق التخصیص والتعیین ل]ج 
 البروتوكول وأرقام المعلمات

منفذ  [تنسیق التخصیص والتعیین ل]ج 
 البروتوكول وأرقام المعلمات

 

ت األخرى المناسبة لنشر تتعاون مع الھیئا .4
السجالت األساسیة الالزمة لعمل شبكة 

فیما یتعلق بمنافذ  -في ھذا الدور  اإلنترنت.
تتمثل مھمة  -البروتوكول والمعلمات 

ICANN  في توفیر خدمات التسجیل
والوصول المتاح للسجالت في النطاق العام 
المطلوب من قبل ھیئات وضع بروتوكول 

 .مجموعة مھام ھندسة اإلنترنت، مثل اإلنترنت

 

. تنسیق وضع السیاسات المتعلقة بھذه 3
 الوظائف التقنیة بصورة منطقیة ومناسبة.

 

. تنسیق وضع السیاسات المتعلقة بھذه 3 .أ
 الوظائف التقنیة بصورة منطقیة ومناسبة.

في إطار ھذا الدور، فیما یتعلق بأسماء  .ب
في  ICANNالمجاالت، تتمثّل مھمة 

 تنسیق وضع وتنفیذ السیاسات:
ق  .ج التي یعد القرار الموّحد أو الُمنسَّ

ضرورًیا فیھا بشكل معقول، وذلك 
لتسھیل انفتاح نظام أسماء النطاقات 

)DNS وإمكانیة تشغیلھ تشغیالً بینًیا (
 وسالستھ وأمانھ و/أو استقراره؛

 التي یتم وضعھا من خالل إحدى عملیات .د
ن ویكون أصحاب المصلحة المتعددی

التدرج فیھا من األدنى لألعلى ویتمّثل 
 الغرض منھا في ضمان التشغیل المستقر
 واآلمن ألنظمة أسماء اإلنترنت الممیزة.

 IPفي ھذا الدور، فیما یتعلق بعناوین  .ه
ھي  ICANN، تكون مھمة ASوأرقام 

بین  ASOالمحددة في اتفاقیة تفاھم 
ICANN  وسجالتRIR. 

علق بمنفذ في ھذا الدور، فیما یت .و
البروتوكول وأرقام المعلمات، تكون 

[كما سیتم تقدیمھا من  ICANNمھمة 
[في اتفاقیة التفاھم  ].IETFقبل 

 … ]واالتفاقات التكمیلیة مع 

من النص  تبقىالمقدمة وتم توزیع ما تم حذف 
 .األزرقباللون  كما ھو مبین أعاله
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  الثالثةمسودة التوصیات  الثانیةمسودة المقترح  اللوائح الداخلیة القائمة
في ھذا الدور، فیما یتعلق بنظام الخوادم  .ز

 ICANN، تكون مھمة DNSالجذر في 
[كما سیتم تقدیمھا من قبل مشغلي 

 الخوادم].

بأي سلطة للتصرف  ICANNال تتمتع  
بخالف ما ھو محدد وفًقا لمھمتھا، وبالقدر 
المعقول الضروري المناسب إلنجاز ھذه 

 المھمة. 

 

وبدون تقیید الحظر المطلق السابق بأي 
تنظیم  ICANNصورة، ال یجوز لھیئة 

الخدمات التي تستخدم معرفات اإلنترنت 
الفریدة أو المحتوى الذي تنفذه أو توفره ھذه 

  الخدمة.

 

للتصرف  بأي سلطة ICANNال تتمتع 
لمھمتھا، وبالقدر وفًقا  بخالف ما ھو محدد

المعقول الضروري المناسب إلنجاز ھذه 
 المھمة. 

 

 وبدون تقیید الحظر المطلق السابق بأي صورة
تنظیم الخدمات التي  ICANNلھیئة   یجوز،ال

تستخدم معرفات اإلنترنت الفریدة أو المحتوى 
 الذي تنفذه أو توفره ھذه الخدمة.

 

القدرة على  ICANNینبغي أن یكون لھیئة 
التفاوض، والدخول في وإنفاذ االتفاقیات مع 

 مھمتھا.تعزیز خدمة أطراف التعاقد في 

 

یاغة نص عند ص مالحظة لصائغي النص:
اللوائح الداخلیة المقترحة لتعكس بیان المھمة 

ھذه، رغبت مجموعة عمل عبر المجتمع 
CCWG  في أن یقوم صائغي النص بعكس

 :االعتبارات التالیة

 

النھي عن تنظیم "محتوى" ال یھدف إلى  .1
من األخذ بعین  ICANNمنع سیاسات 

استخدام أسماء النطاقات االعتبار 
 اللغات الطبیعیة.كمعرفات في مختلف 

المقصود من فھم القضایا المحددة في  .2
إلى اتفاقیة السجل  1المواصفات 

وإلى اتفاقیة اعتماد  4والمواصفات 
") سیاج موتدالمسجل (أو ما یسمى ب "

 .ICANNأن تكون ضمن نطاق مھمة 
ومرفق ھنا مقارنة جنبًا إلى جنب مع 

في االتفاقیات المعنیة -سیاج موتد-صیاغة 
  مرجًعا. لتكون

لتفادي الشك، ینبغي ترخیص اتفاقیات  .3
 السجل الحالیة واعتماد المسجل.

وتتوقع مجموعة العمل عبر المجتمع  .4
أن صائغي  ICANNلتعزیز مساءلة 

الالئحة الداخلیة قد یحتاجون إلى تعدیل 
أحكام عقد التأسیس لتتماشى مع اللوائح 

 التي تمت مراجعتھا.
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(التغییرات من  الثالثةمسودة المقترح  الثانیةمسودة المقترح     
 )باللون األحمر المقترح الثانیة مسودة

 القیم األساسیة .2البند 

لمھمتھا  ICANNوخالل ممارسة 
یجب على المبادئ األساسیة التالیة أن 

تكون مرشدة لقراراتھا وإجراءاتھا 
 الخاصة بھا:

  والقیم الجوھریةااللتزامات  .2البند 

في أثناء أداء مھمتھا بصورة  ICANNستتصرف 
وتعكس تلك  ICANNتتوافق مع التزامات 

 الجوھریة ICANNااللتزامات وتحترم قیم 
 وكالھما مبین أدناه. 

  االلتزامات والقیم الجوھریة .2البند 

في أثناء أداء مھمتھا  ICANNستتصرف 
 ICANNبصورة تتوافق مع التزامات 

وتعكس تلك االلتزامات وتحترم قیم 
ICANN .الجوھریة وكالھما مبین أدناه 

 االلتزامات 
لمھمتھا یجب علیھا  ICANNوخالل ممارسة  .1

العمل بطریقة تتفق مع لوائحھا الداخلیة لمنفعة 
مجتمع اإلنترنت ككل، عن طریق تنفیذ أنشطتھا 

بما یتفق مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة 
واالتفاقیات الدولیة المعمول بھا والقانون المحلي، 

ومن خالل عملیات مفتوحة وشفافة تساعد على 
المفتوح إلى األسواق المرتبطة التنافسیة والدخول 

وعلى وجھ الخصوص، یجب أن یكون  باإلنترنت.
  كما یلي: ICANNإجراء 

 االلتزامات
لمھمتھا یجب  ICANNوخالل ممارسة  .1

علیھا العمل بطریقة تتفق مع لوائحھا الداخلیة 
لمنفعة مجتمع اإلنترنت ككل، عن طریق تنفیذ 

الدولي  أنشطتھا بما یتفق مع مبادئ القانون
ذات الصلة واالتفاقیات الدولیة المعمول بھا 

والقانون المحلي، ومن خالل عملیات مفتوحة 
وشفافة تساعد على التنافسیة والدخول 

 المفتوح إلى األسواق المرتبطة باإلنترنت.
وعلى وجھ الخصوص، یجب أن یكون إجراء 

ICANN :كما یلي  

. المحافظة على استقرار تشغیل 1
ومصداقیتھا وأمنھا وإمكانیة  اإلنترنت

 تشغیلھا عالمیًا وتعزیز ذلك.

العملیة الحیادیة والمطلقة وحكم الحفاظ على  .2
DNS واالستقرار التشغیلي والموثوقیة واألمان ،

وقابلیة التشغیل الشاملة والسالسة واالنفتاح لكل 
 واإلنترنت وتحسینھا؛  DNSمن 

الحفاظ على العملیة الحیادیة والمطلقة  .2
، واالستقرار التشغیلي DNSوحكم 

والموثوقیة واألمان وقابلیة التشغیل الشاملة 
 DNSوالسالسة واالنفتاح لكل من 

 واإلنترنت وتحسینھا؛ 

على  DNSالحفاظ على أھلیة وقدرة تنسیق  .3 
مستوى إجمالي والعمل على الحفاظ على وجود 

 قابل للتشغیل؛ إنترنت فردي 

 DNSالحفاظ على أھلیة وقدرة تنسیق  .3
على مستوى إجمالي والعمل على الحفاظ 
 على وجود إنترنت فردي قابل للتشغیل؛ 

. احترام اإلبداع واالبتكار وتدفق 2
المعلومات التي یوفرھا اإلنترنت من 

على تلك  ICANN خالل قصر أنشطة
األمور التي تقع ضمن نطاق 

والتي تتطلب تنسیًقا  ICANN مھمة
 عالمًیا أو تستفید منھ بدرجة كبیرة.

احترام اإلبداع واالبتكار وتدفق المعلومات التي  .4
 ICANNیوفرھا اإلنترنت من خالل قصر أنشطة 

على تلك األمور التي تقع ضمن نطاق مھمة 
ICANN  وتتطلب تنسیقًا عالمًیا أو تستفید منھ

 بدرجة كبیرة؛

اع واالبتكار وتدفق المعلومات احترام اإلبد .4
التي یوفرھا اإلنترنت من خالل قصر أنشطة 

ICANN  على تلك األمور التي تقع ضمن
وتتطلب تنسیًقا عالمیًا  ICANNنطاق مھمة 

 أو تستفید منھ بدرجة كبیرة؛
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. تبّني آلیات مفتوحة وشفافة لوضع 7
) تعزیز 1السیاسات والتي تعمل على (

جیداً استناداً إلى القرارات المدروسة 
) ضمان 2استشارات الخبراء و (

مساعدة ھذه الكیانات والھیئات األكثر 
 تأثراً في عملیة وضع السیاسة.

وشاملة فیما توظیف عملیات مفتوحة وشفافة  .5
یخص وضع سیاسات ألصحاب المصلحة المتعددة 

القطاع الخاص، بما في ذلك  یقودھا األدنى فاألعلى
الشركات صاحبة المصلحة والمجتمع المدني 

والمجتمع الفني واألوساط األكادیمیة، ومن شأن 
) تسعى إلى تعقیبات من 1ھذه العملیات أن (

في جمیع  ICANNالجمھور الذي تستفید منھ 
) تدعم القرارات المدروسة استناًدا 2و(الحاالت، 

ضمن أن ھذه الجھات ) ت3إلى نصیحة الخبراء، و(
األكثر تأثًرا یمكن أن تساعد في عملیة وضع 

 السیاسات؛

توظیف عملیات مفتوحة وشفافة وشاملة  .5
فیما یخص وضع سیاسات ألصحاب 

المصلحة المتعددة األدنى فاألعلى یقودھا 
القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات 

صاحبة المصلحة والمجتمع المدني والمجتمع 
والمستخدمین ساط األكادیمیة، الفني واألو

النھائیین واألخذ بعین االعتبار مشورة 
السیاسة العامة من الحكومات أو السلطات 

) تسعى 1( العامة ومن شأن ھذه العملیات أن
إلى تعقیبات من الجمھور الذي تستفید منھ 

ICANN )تدعم 2في جمیع الحاالت، و (
القرارات المدروسة استناًدا إلى نصیحة 

) تضمن أن ھذه الجھات األكثر 3راء، و(الخب
تأثًرا یمكن أن تساعد في عملیة وضع 

 السیاسات؛

 

اتخاذ القرارات من خالل تطبیق  -8
سیاسات ُموثَّقة بصورة محایدة 

التكامل  وموضوعیة، بقدر من
 .والنزاھة

. عدم التمییز 3، القسم 2(من المادة 
 في المعاملة)
رھا تطبیق معایی ICANNال ینبغي لـ 

أو سیاساتھا أو إجراءاتھا أو ممارستھا 
بطریقة تفتقر إلى العدالة، وال أن تخص 

بمعاملة مختلفة، ما لم یبَرر ذلك  طرًفا
بسبب وجیھ ومعقول، مثل تشجیع 

 .المنافسة الفعالة

اتخاذ القرارات من خالل تطبیق السیاسات  .6
الموثقة بصورة متسقة ومحایدة وموضوعیة 

عدالة بدون استبعاد أي طرف ونزیھة بنزاھة و
 ؛تمییزیةمحدد لمعاملة مستقلة 

 

اتخاذ القرارات من خالل تطبیق  .6
السیاسات الموثقة بصورة متسقة ومحایدة 
وموضوعیة ونزیھة بنزاھة وعدالة بدون 
استبعاد أي طرف محدد لمعاملة مستقلة 

 تمییزیة؛ 

 

 

 

استمرار المسؤولیة نحو مجتمع  -10
ز من فعالیة  اإلنترنت عبر آلیات تُعزِّ

ICANN. 

استمرار تحمل المسئولیة نحو مجتمع اإلنترنت  .7
التي  المحددة في اللوائح الداخلیةمن خالل اآللیات 

 . ICANNتحّسن فعالیة 

استمرار تحمل المسئولیة نحو مجتمع  .7
ة في اإلنترنت من خالل اآللیات المحدد
 . ICANNاللوائح الداخلیة التي تحّسن فعالیة 

 

  القیم الجوھریة:  

مھمتھا، یجب  ICANNخالل ممارسة ھیئة  .1 
أن ترشد المبادئ األساسیة التالیة أیًضا القرارات 

 واإلجراءات الخاصة بالھیئة:

مھمتھا،  ICANNخالل ممارسة ھیئة  .1
یجب أن ترشد المبادئ األساسیة التالیة أیًضا 

 القرارات واإلجراءات الخاصة بالھیئة:

ینبغي  ألقصى حد ممكن ومناسب،. 3
تفویض مھام التنسیق أو االعتراف 

بدور سیاسة الكیانات المسؤولة األخرى 
التي تعكس مصالح األطراف 

 المتضررة.

تفویض مھام التنسیق أو االعتراف بدور . 2
السیاسة للكیانات المسؤولة األخرى التي تعكس 

وأدوار كل من مصالح األطراف المتضررة 
الجھات الداخلیة وجھات الخبراء الخارجیة في 

ICANN؛  

ینبغي  ألقصى حد ممكن ومناسب،. 2
تفویض مھام التنسیق أو االعتراف بالدور 

ة األخرى التي تعكس سیاسة الكیانات المسؤول
وأدوار كل من مصالح األطراف المتضررة، 

الجھات الداخلیة وجھات الخبراء الخارجیة 
 ICANNفي 
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. طلب مشاركة واسعة ومدروسة 4
ودعمھا مما یعكس التنوع الوظیفي 

والجغرافي والثقافي لإلنترنت على كافة 
 مستویات تطویر السیاسة واتخاذ القرار.

المشاركة الواسعة المستنیرة  السعي إلى ودعم .2
التي تعكس التنوع الوظیفي والجغرافي والثقافي 
لإلنترنت على جمیع مستویات وضع السیاسات 

واتخاذ القرار لضمان أن عملیات وضع سیاسات 
أصحاب المصلحة المتعددین بالتدرج من األدنى 

للتأكد من المصلحة العامة العالمیة فاألعلى تُستخَدم 
أن ھذه العملیات خاضعة للمساءلة وللتأكد من 

  ؛وشفافة

السعي إلى ودعم المشاركة الواسعة  .3
المستنیرة التي تعكس التنوع الوظیفي 

والجغرافي والثقافي لإلنترنت على جمیع 
مستویات وضع السیاسات واتخاذ القرار 

لضمان أن عملیات وضع سیاسات أصحاب 
المصلحة المتعددین بالتدرج من األدنى 

فاألعلى تُستخَدم للتأكد من المصلحة العامة 
یة وللتأكد من أن ھذه العملیات خاضعة العالم

 للمساءلة وشفافة؛ 

 

. تشجیع بیئة تنافسیة والعمل على 5
متى  دعمھا اعتماًدا على آلیات السوق

 كان ذلك ممكنا ومناسبًا

. توفیر الدعم والمساندة لبیئة تنافسیة صحیة في 4
العمیل  ثقةتعمل على تحسین  DNSسوق 

  .آلیات السوقاعتماًدا على واختیاره وذلك 

. توفیر الدعم والمساندة لبیئة تنافسیة صحیة 4
تعمل على تحسین ثقة  DNSفي سوق 

العمیل واختیاره وذلك اعتماًدا على آلیات 
 السوق. 

 

. تقدیم المنافسة وتعزیزھا في تسجیل 6
أسماء النطاق حیث تتوفر إمكانیة 

الممارسة وتحقیق االستفادة للمصلحة 
 العامة.

تقدیم المنافسة وتعزیزھا في تسجیل أسماء  .5
النطاق حیث تتوفر إمكانیة الممارسة وتحقیق 

على النحو المحدد من االستفادة للمصلحة العامة 
خالل عملیة وضع السیاسات الشاملة ألصحاب 
المصلحة المتعددة والتي یكون التدرج فیھا من 

  .األدنى لألعلى

جیل أسماء تقدیم المنافسة وتعزیزھا في تس .5
النطاق حیث تتوفر إمكانیة الممارسة وتحقیق 
االستفادة للمصلحة العامة على النحو المحدد 

من خالل عملیة وضع السیاسات الشاملة 
ألصحاب المصلحة المتعددة والتي یكون 

 التدرج فیھا من األدنى لألعلى. 
 

العمل بسرعة تناسب احتیاجات  -9
لقرار اإلنترنت كجزء من عملیة اتخاذ ا

والحصول على آراء وتعلیقات 
المعلومات المعروفة من ھذه الھیئات 

 .المتأثرة

التشغیل بكفاءة وفعالیة، مع العمل بصورة  .6
وبسرعة تكون مناسبة  مسئولة من الناحیة المالیة

 .العالمي اإلنترنتالحتیاجات مجتمع 

 

التشغیل بكفاءة وفعالیة، مع العمل بصورة  .6
حیة المالیة وبسرعة تكون مسئولة من النا

 مناسبة الحتیاجات مجتمع اإلنترنت العالمي.

 

مع بقائھا مرتبطة بالقطاع  -11
الخاص، إال إنھ یجب االعتراف بأن 

الحكومات والسلطات العامة ھي 
المسؤولة عن السیاسة العامة، واألخذ 
بعین االعتبار توصیات الحكومات أو 

 الھیئات العامة.

ومع بقائھا مرتبطة بالقطاع الخاص، إال إنھ  .7
یجب االعتراف بأن الحكومات والسلطات العامة 

بما في ذلك ھي المسؤولة عن السیاسة العامة، 
الشركات صاحبة المصلحة والمجتمع المدني 

واألخذ بعین  والمجتمع الفني واألوساط األكادیمیة،
االعتبار مشورة السیاسة العامة من الحكومات أو 

  السلطات العامة.

ومع بقائھا مرتبطة بالقطاع الخاص إال أنھ  .7
یجب االعتراف بأن الحكومات والسلطات 

العامة ھي المسؤولة عن السیاسة العامة، بما 
في ذلك الشركات صاحبة المصلحة والمجتمع 

المدني والمجتمع الفني واألوساط األكادیمیة 
عتبار واألخذ بعین اال والمستخدمین النھائیین

مشورة السیاسة العامة من الحكومات أو 
 السلطات العامة. 

 

السعي لتحقیق توازن معقول بین مصالح  -8 
  مختلف أصحاب المصلحة.

السعي لتحقیق توازن معقول بین مصالح  -8
 مختلف أصحاب المصلحة. 
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 . اختبارات اإلجھاد ذات الصلة بھذه التوصیة5
 : االستجابة لمشورة رسمیة من اللجان االستشاریة (مثل اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار)17اختبار إجھاد رقم  •
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 ؟CWG. كیف یستجیب ھذا لمتطلبات إشراف 6
 ال یوجد 29

 
 

وقد تم التعبیر عن ھذه القیم األساسیة 
بمصطلحات عامة بحیث توفر إرشادات 
مفیدة ومرتبطة على أوسع نطاق ممكن 

 من الظروف. 

 

 

ألنھا لم تعرف بعد بشكل واضح، فإن 
الطریقة المحددة التي تنطبق بھا بشكل 
فردي أو جماعي على الحالة الجدیدة 
سوف تعتمد بالضرورة على عدد من 

التي یتعذر تنفیذھا كاملة أو العوامل 
سردھا وألنھا تعتبر بیانات مبادئ خالل 
األشیاء العملیة فإن الحاالت سوف تنشأ 

بشكل أساسي من اإلخالص الكامل 
لكافة المبادئ األحد عشر بالتزامن مع 

 بعضھما قدر اإلمكان. 

وسوف یمارس أي كیان تابع لـ 
ICANN  ممن یقوم بتقدیم توصیة أو
تحكیمھ وذلك لتحدید أي  اتخاذ قرار

المبادئ األساسیة األكثر مالءمة وكیفیة 
تطبیقھا على الحاالت الخاصة للقضیة 
في متناول الید وللتوصل إلى التوازن 
المناسب والذي یمكن الدفاع عنھ بین 

القیم المتنافسة متى ما اقتضت 
 الضرورة.

كما أن ھذه االلتزامات والقیم الجوھریة یُقَصد منھا 
بیق في أوسع نطاق ممكن من الظروف. التط

وتعكس االلتزامات المیثاق األساسي لھیئة 
ICANN  مع مجتمع اإلنترنت العالمي، ویتمّثل

الغرض منھا في تطبیقھا على نحو متسق وشامل 
  .ICANNعلى أنشطة 

والطریقة المعینة التي تنطبق بھا القیم الجوھریة، 
د، بشكل فردي أو جماعي، على كل موقف جدی

یجوز أن تعتمد على العدید من العوامل التي ال 
یمكن توقعھا أو احتسابھا بالكامل. وقد تنشأ 

المواقف بحیث یكون الوالء األمثل لجمیع القیم 
 الجوھریة بشكل متزامن أمر غیر ممكن. 

 

 

في أي موقف یجب فیھ تسویة أحد القیم الجوھریة 
مع أخرى، ربما تكون تلك القیمة قیمة جوھریة 
منافسة، یجب أن یحقق التوازن مصلحة عامة 

المحددة  ICANNمستھدفة مھمة في إطار مھمة 
من خالل عملیة أصحاب المصلحة المتعددین من 

  أدنى إلى أعلى.

كما أن ھذه االلتزامات والقیم الجوھریة یُقَصد 
منھا التطبیق في أوسع نطاق ممكن من 
الظروف. وتعكس االلتزامات المیثاق 

مع مجتمع اإلنترنت  ICANNاألساسي لھیئة 
العالمي، ویتمثّل الغرض منھا في تطبیقھا 

على نحو متسق وشامل على أنشطة 
ICANN.  

 

بھا القیم والطریقة المعینة التي تنطبق 
الجوھریة، بشكل فردي أو جماعي، على كل 
موقف جدید، یجوز أن تعتمد على العدید من 

العوامل التي ال یمكن توقعھا أو احتسابھا 
بالكامل. وقد تنشأ المواقف بحیث یكون الوالء 

األمثل لجمیع القیم الجوھریة بشكل متزامن 
 أمر غیر ممكن. 

 

 

لقیم في أي موقف یجب فیھ تسویة أحد ا
الجوھریة مع أخرى، ربما تكون تلك القیمة 

قیمة جوھریة منافسة، یجب أن یحقق التوازن 
مصلحة عامة مستھدفة مھمة في إطار مھمة 

ICANN  المحددة من خالل عملیة أصحاب
  المصلحة المتعددین من أدنى إلى أعلى.
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 لمتعددیندعم وتعزیز نموذج أصحاب المصلحة ا 30
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 الخاص باإلنترنت DNSالحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام  31

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

 

 IANAتلبیة احتیاجات وتوقعات العمالء والشركاء العالمیین لخدمات  32
  ال یوجد •

 

 الحفاظ على انفتاح اإلنترنت 33
  ال یوجد •

 

 بحل لمنظمة حكومیة أو بین الحكومات NTIAأي مقترح یبدل دور  NTIA"لن تقبل  34
  ال یوجد •
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