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: تحصین طلب ھیئة اإلنترنت 8التوصیة # – 08الملحق 
 لألرقام واألسماء الُمخصصة إلجراء عملیة إعادة النظر

 

 . خالصة1
من  2القسم  4المادة  ICANNحالًیا، یمكن ألي شخص أو جھة التقدم بطلب إلعادة النظر أو مراجعة إجراء أو تراخي قامت بھ  •

 ICANNلوائح 

 

لعملیة إعادة النظر، وبموجبھ  ICANNعدًدا من اإلصالحات الرئیسیة على طلب  المساءلة-تقترح مجموعة عمل المجتمعات المتعددة •
 أو العاملین، بما في ذلك:  ICANNبإعادة النظر في قرار أو إجراء أو إغفال حدیث قام بھ مجلس  ICANNیلتزم مجلس إدارة 

o  توسیع نطاق الطلبات المسموح بھا 

o یوًما  30 إلى 15طلب إعادة نظر من  تمدید الوقت لتقدیم 

o  تضییق أسباب حذف الملخص 

o ،جعل مجلس إدارة  إضافة إلى ما تقدمICANN  مسؤوال عن كافة القرارات حول كافة الطلبات (بخالف أي لجنة تتولى
 مشكالت فریق العمل)

o  جعل أمین مظالمICANN  مسؤوالً عن التقییم الموضوعي األولي للطلبات 

 

 المساءلة تحسینات متعددة على متطلبات الشفافیة ومواعید نھائیة ثابتة عند إصدار القرارات، بما في ذلك:  -CCWGكما تقترح  •

o یجب نشر التسجیالت/النصوص لمناقشات مجلس اإلدارة 

o تقدیم فرصة للطعن على التوصیة النھائیة للجنة حوكمة مجلس اإلدارة 

o ا في ذلك ھدف ثابت تصدر بھ القرارات النھائیة لمجلس اإلدارة خالل ستین تجب إضافة مواعید نھائیة ثابتة إلى العملیة، بم
 یوًما من تاریخ الطلب بأي حال من األحوال. 120یوًما من طلب التعبئة حیثما كان ذلك ممكًنا، وبما ال یزید عن 

 

المساءلة بأنھ -CCWGى . توص2ومعلومات حول سیاسة اإلفصاح عن المعلومات في مسار العمل  ICANNسیتم تناول وثیقة  •
) لتتوافق مع االحتیاجات القانونیة لمقدمي الطلبات للحصول ICANN )DIDPیجب تحسین سیاسة اإلفصاح عن المعلومات ومستند 

 ذات الصلة بطلباتھم. ICANNعلى وثائق 

 

 CCWG. توصیات مساءلة 2
 لتعكس التغییرات التالیة: CANNIمن لوائح  3 ، القسم4المادة  تعدیل  1

 توسیع نطاق الطلبات المسموح بھا  •

 یوًما  30إلى  15طلب إعادة نظر من  تمدید الوقت لتقدیم •

 الحد من أسباب الفصل •
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 قرارات حول كافة الطلبات (بخالف أي لجنة تتولى مشكالت فریق العمل) ICANNخذ مجلس إدارة یجب أن یت •

 بعملیة تقییم موضوعي مبدئي للطلبات  ICANNیجب أن یقوم محقق الشكاوى في  •

 نشر السجالت/ النصوص المدونة لمناقشات المجلس •

 ارةتقدیم فرصة للطعن على التوصیة النھائیة للجنة حوكمة مجلس اإلد •

تجب إضافة مواعید نھائیة ثابتة إلى العملیة، بما في ذلك ھدف ثابت تصدر بھ القرارات النھائیة لمجلس اإلدارة خالل ستین یوًما من  •
 یوًما من تاریخ الطلب بأي حال من األحوال. 120طلب التعبئة حیثما كان ذلك ممكنًا، وبما ال یزید عن 

 

 . توضیح تفصیلي للتوصیات3
لعملیة إعادة النظر، وبموجبھ  ICANNالمساءلة عدًدا من اإلصالحات الرئیسیة على طلب -وعة عمل المجتمعات المتعددةتقترح مجم 2

أو العاملین وقد تم النص علیھ في  ICANNبإعادة النظر في قرار أو إجراء/إغفال حدیث قام بھ مجلس  ICANNیلتزم مجلس إدارة 
  الداخلیة. ICANNائح القسم الثاني من المادة الرابعة من لو

 تشمل اإلصالحات األساسیة المقترحة ما یلي:  3

یتم توسیع نطاق الطلبات المسموح بھا لتشمل اإلجراءات التي اتخذھا أو لم یتخذھا مجلس اإلدارة/فریق العمل والتي تتعارض مع  •
 أو التزاماتھا أو قیمھا الجوھریة وللتوفیق بین "آراء الخبراء" المتضاربة/غیر المتسقة  ICANNمھام 

 یوًما.  30إلى  15وتمدید الوقت لتقدیم طلب إلعادة النظر من  •

قرارات حول كافة الطلبات (بخالف أي  ICANNإضافة إلى ما تقدم، تم تقیید أسس االستبعاد الملخص ویجب أن یتخذ مجلس إدارة  •
  جنة تتولى مشكالت فریق العمل).ل

 للطلبات لمساعدة لجنة حوكمة المجلس في توصیتھ. بالقیام بالتقییم الموضوعي األولي ICANNتكلیف أمین المظالم في  •

 ICANNتزوید مقدمین الطلبات للحصول على الفرصیة لرفض توصیة لجنة حوكمة المجلس قبل اتخاذ قرار نھائي من قبل مجلس  •
  بأكملھ.

 ما تقترح أیًضا متطلبات شفافیة أكثر ومواعید نھائیة ثابتة عند إصدار القرارات.ك •

 

 
  

 2015نوفمبر  30



 8التوصیة رقم  - 08الملحق 

 

 األھلیة 4
تعدیل "من" لدیھ موقف مناسب لتقدیم طلب إعادة نظر لتوسعة نطاقھ من خالل إدراج اإلجراءات المتخذة/غیر المتخذة من مجلس  5

وقد لوحظ أنھ بموجب  (والتي كانت قبل ذلك السیاسات فقط). ICANNاإلدارة/فریق العمل التي تتعارض مع المھمة والقیم الجوھریة في 
 من عملیة طلب إعادة النظر. 1تحد بصورة كبیرة من الحقوق الممنوحة في الفقرة  2، فإن الفقرة ICANNمةفي اللوائح الداخلیة القائ

 (النص المضاف باللون األحمر أدناه): ICANNیمكن تغییر اللوائح الداخلیة في  6
 أو موظفي بفعل أو إغفال من مجلسعملیة یمكن من خاللھا ألي شخص أو ھیئة تأثرت مادیًا  ICANNسوف تجري  .1

ICANN  من المجلس.  أو اإلغفالأن یطلب مراجعة أو إعادة النظر في ھذا الفعل 

("طلب إعادة  ICANNیمكن ألي شخص أو جھة التقدم بطلب إلعادة النظر أو مراجعة إجراء أو تراخي قامت بھ  .2
 النظر") حیث تكون الجھة قد تأثرت بما یلي:

أو فریق العمل التي تتعارض مع سیاسات  ICANNمجلس إدارة غیر المتخذة من واحد أو أكثر من اإلجراءات المتخذة أو  .3
ICANN  أوومھمتھا وقیمھا الجوھریةالموضوعة ، 

التي تم تنفیذھا أو رفضھا بدون النظر إلى  ICANNواحد أو أكثر من اإلجراءات المتخذة أو غیر المتخذة من قبل مجلس  .4
یام مقدم الطلب بتقدیم، ولكن لم یتم تقدیم المعلومات لینظر بھا المجلس وقت تنفیذ المعلومات المادیة، إال في حال احتمال ق

 اإلجراء أو التراخي، أو

والتي تم اتخاذھا كنتیجة العتماد مجلس  ICANNواحد أو أكثر من اإلجراءات المتخذة أو غیر المتخذة من قبل مجلس  .5
 ة.خاطئة أو غیر دقیق ذات صلة مادیةاإلدارة على معلومات 

اإلشراف إلى ما یلي "وھكذا، یجب أال تقوم أي آلیة طعن -، أشار طلب مجموعة عمل المجتمعات2015أبریل  15في خطابھا بتاریخ  7
حیث یتوقع تطویرھا من قبل  ccTLDالمساءلة بتغطیة موضوعات تفویض/إعادة تفویض -تضعھا مجموعة عمل المجتمعات المتعددة

اإلشراف، فسیتم استبعاد القرارات فیما یتعلق -لمناسبة." كما طلبت مجموعة عمل المجتمعاتمن خالل العملیات ا ccTLDمجتمع 
بالتنسیق مع  ccTLDأو حاالت بطالنھا من الموقف الدائم، حتى یتم وضع آلیات الطعن ذات الصلة من مجتمع  ccTLDبتفویضات 

 األطراف المعنیة األخرى.
 .IRPرنت خارج نطاق تعد النزاعات المتعلقة بموارد رقم اإلنت 8
 

  األھداف 9
 المساءلة إلى ما یلي: -تھدف مقترحات مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 10

توسعة أنواع القرارات، التي تمكن إعادة فحصھا لتتضمن اإلجراءات المتخذة/غیر المتخذة من قبل مجلس اإلدارة/فریق العمل  •
أو التزاماتھا أو قیمھا الجوھریة (على النحو المبین في اللوائح الداخلیة/عقد التأسیس) وبغرض  ICANNبما یخالف مھمة 

 التوفیق بین آراء فریق الخبراء المتضاربة/المتعارضة.

 توفیر قدر أكبر من الشفافیة في عملیة االستبعاد. •

على أساس عدم مشاركة صاحب الشكوى في  تزوید مجلس اإلدارة بالحق المعقول في رفض الطلبات التافھة ولكن لیس فقط •
 وضع السیاسات ذات الصلة أو فترة التعلیق العامة أو كان الطلب مفتعل أو ساذج.

 كما یلي: BGCمن استبعاد ملخص  9اقتراح تعدیل الفقرة  •

o  كافیة. یجوز تراجع لجنة الحوكمة في مجلس اإلدارة كل طلب إعادة نظر بعد استالمھ لتحدید ما إذا كان مبیًنا بصورة
) فشل مقدم الطلب في تلبیة المتطلبات 1للجنة الحوكمة في مجلس اإلدارة االستبعاد الملخص لطلب إعادة نظر إذا: (

) إذا قدم مقدم الطلب إخطاًرا وكان لدیھ 3(؛ أو أو كیدي أو مزعج) إذا كان غیر جدي 2إلحضار طلب إعادة نظر؛ (
التوثیق . یتم ترة التعلیق العام فیما یتعلق باإلجراء محل الطعن، إن وجدفرصة في المشاركة ولكنھ لم یشارك في ف

 لالستبعاد الملخص من لجنة الحوكمة في مجلس اإلدارة ألي طلب إعادة نظر على موقع الویب. والنشر الفوري
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 التشكیل 11
القانوني (من لدیھ التزام قانوني  ICANNالمساءلة فیما إذا كانت ھناك حاجة لالعتماد بصورة أقل على قسم -CCWGتنظر مجموعة  12

في عملیة  ICANNكما تلزم مشاركة أكبر من أعضاء مجلس إدارة  قوي بحمایة المؤسسة) إلرشاد لجنة حوكمة المجلس حول توصیاتھ.
 اتخاذ القرار الشاملة.

ة) ألول تقییم موضوعي. بدالً من ذلك، (سواء العاملین بدوام أو خارج الشرك ICANNیجب أال تذھب الطلبات بعد ذلك إلى المحامین في  13
الذي سوف یقوم بعمل التوصیات األولیة للجنة حوكمة المجلس ألن  ICANNسوف تذھب طلبات إعادة النظر إلى أمین مظالم 

CCWG- الداخلیة  المساءلة تعتقد أن أمین المظالم قد یكون لدیھ أكثر من رؤیة لإلنصاف للمجتمع بالنظر في الطلبات. الحظ أن اللوائح
تفرض على لجنة حوكمة المجلس ھذه المھام، مما یعني أن لجنة حوكمة المجلس سوف تستعمل أمین المظالم من ممارستھا  ICANNلـ 

 لدعم لجنة حوكمة المجلس في تقییمھا المبدئي. ICANNالحالیة من المحامین في 
بالكامل (ولیس فقط الطلبات حول إجراءات مجلس  ICANNل مجلس سیتم اتخاذ كافة القرارات النھائیة في طلبات إعادة النظر من قب 14

  اإلدارة كما ھي الممارسة الحالیة).
 :3تعدیل الفقرة  15

یعین مجلس اإلدارة لجنة حوكمة المجلس ألجل مراجعة وإعادة النظر في أي طلبات یتم تقدیمھا إلعادة النظر. وللجنة  .6
 حوكمة مجلس اإلدارة الصالحیة لـ:

 بات للمراجعة أو إعادة النظر؛تقییم الطل •

 االستبعاد الملخص للطلبات غیر المستوفیة؛ •

 تقییم الطلبات للنظر العاجل؛ •

 التحقق من مالءمة عقد تحقیق واقعي؛ •

 طلب مزید من التقدیمات اإلضافیة المكتوبة من الطرف المتأثر أو من األطراف األخرى؛ •

علق باإلجراءات المتخذة أو غیر المتخذة من فریق العامل، اتخاذ قرار نھائي حول طلبات إعادة النظر فیما یت •
 ؛بدون الرجوع إلى مجلس اإلدارة

 إصدار توصیات إلى مجلس اإلدارة بخصوص تفاصیل الطلب، كما ھو الزم. •

لمتخذة/غیر ألن المجلس سیتخذ كافة القرارات النھائیة فیما یتعلق بالطلبات ذات الصلة باإلجراءات ا 15باإلضافة إلى حذف الفقرة  16
 المتخذة من فریق العمل.

 

 عملیة اتخاذ القرار 17
وأسباب اتخاذ القرارات  ICANNیلزم إجراء تحسینات على الشفافیة فیما یتعلق بالمعلومات التي توجھ ضمن عملیة اتخاذ قرار مجلس  18

 لخیار مقدم الطلب.یجب إرسال التسجیالت/النصوص الخاصة بقرارات المجلس الموضوعیة وفًقا  بصورة نھائیة.
تقدیم فرصة قابلة للرد لقرار لجنة حوكمة المجلس النھائي (بالرغم من أن مقدمي الطلبات ال یمكنھم طرح إصدارات جدیدة في الرد) قبل  19

 اتخاذ قرار نھائي من المجلس بالكامل.
ھائیة لمجلس اإلدارة خالل ستین یوًما من طلب إضافة مواعید نھائیة ثابتة إلى العملیة، بما في ذلك ھدف ثابت تصدر بھ القرارات الن 20

 یوًما من تاریخ الطلب بأي حال من األحوال.  120التعبئة حیثما كان ذلك ممكًنا، وبما ال یزید عن 
 یوصى بتعدیل قوانین طلب التوصیات كما یلي: 21

ا یخص طلب إعادة النظر خالل ثالثون یوماً تُصدر لجنة حوكمة مجلس اإلدارة قرارھا النھائي أو توصیاتھا النھائیة إلى المجلس فیم
من استالم الطلب، ما لم یكن ذلك ممكًنا، وفي ھذه الحالة ال بد أن تبلغ اللجنة مجلس اإلدارة بالظروف التي منعتھا من التوصل إلى 

لنھائیة. في أي حالة، یتم توصیاتھا النھائیة وما ھو أقرب وقت یتوقع أن تتمكن خاللھ من وضع تلك القرارات النھائیة التوصیات ا
سوف یتم نشر التوصیة النھائیة على  یوًما من استالم الطلب. 90إلى مجلس اإلدارة في غضون  BGCتقدیم التوصیة النھائیة من 

في  BGCیجوز لمقدم الطلب تقدیم طعن على توصیة  ویتناول كل من الحجج التي یطرحھا الطلب. ICANNالفور على موقع ویب 
 وتقدیمھ إلى مجلس اإلدارة بالكامل إلجراء تقییم لھ.  ICANNیوًما من استالمھ، والذي یتم نشره أیًضا على موقع ویب  15غضون 
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 مجلس اإلدارة غیر ملزم بتنفیذ توصیات لجنة حوكمة المجلس. یعلن عن قرار المجلس النھائي وأسبابھ كجزء من التقریر المبدئي ومن
خاللھ اتخاذ اإلجراء. ینبغي على مجلس اإلدارة إصدار قرارھا بشأن توصیة لجنة الحوكمة في مجلس سجل اجتماع المجلس الذي یتم 

یوًما من استالم طلب إعادة النظر أو في أقرب وقت ممكن بقدر اإلمكان بعد ذلك. یجب تحدید أي ظروف  60اإلدارة في غضون 
. في أي حالة، یتخذ ICANNالزمني ونشرھا على موقع ویب یترتب علیھا تأخیر مجلس اإلدارة في التصرف ضمن ھذا اإلطار 

 ICANNیتعین نشر التوصیات النھائیة بشكل فوري على موقع  یوًما من استالم الطلب. 120مجلس اإلدارة قراره النھائي في غضون 
 رار نھائي بشأن التوصیات. یوًما من صدور ق 120اإللكتروني. وفي سائر األحداث، یتخذ مجلس اإلدارة قراره النھائي في غضون 

 

 إمكانیة الوصول 22
یوًما ومن حینھا یعلم مقدم الطلب  30إلى  15المساءلة بتمدید وقت الموعد النھائي لتقدیم طلب إعادة النظر من -CCWGتوصي  23

  القرار/اإلغفال.
 كما یلي: 5تعدیل الفقرة  24

ي الذي تحدده لجنة حوكمة مجلس اإلدارة خالل ثالثین یوماً بعد ما یجب إرسال كافة طلبات إعادة النظر إلى عنوان البرید اإللكترون .1
 یلي:

بالنسبة للطلبات التي تعارض إجراءات المجلس، تاریخ نشر المعلومات الخاصة بمعارضة إجراء المجلس ألول مرة في قرار إذا  )أ
 یوًما من النشر األولي لألسباب؛ أو 30لم یكن نشر القرار غیر مصاحب ألسبابھ. وفي ھذه الحالة، یجب تقدیم الطلب خالل 

بالنسبة للطلبات الخاصة بمعارضة إجراءات العاملین، التاریخ الذي أدرك فیھ الطرف مقدم الطلب أو أوشك على إدراك اإلجراء  )ب
 الذي قام بھ العاملون؛ أو

یھ الشخص المعني إلى أن اإلجراء بالنسبة للطلبات التي تعارض تراخي إما من جھة المجلس أو العاملین، التاریخ الذي توصل ف )ت
 لن یتم في الوقت المحدد لھ.

 

 العملیة المناسبة 25
ویجب تحسینھا لتتوافق  2) مسألة مھمة تجب معالجتھا في مسار العمل ICANN )DIDPتعد یسیاسة اإلفصاح عن المعلومات ومستند  26

 لصلة بطلباتھم.ذات ا ICANNمع االحتیاجات القانونیة لمقدمي الطلبات للحصول على وثائق 
یتعین تقدیم كافة المواد المختصرة المقدمة إلى مجلس اإلدارة إلى مقدم الطلب حتى یعرف الحجج ضده ویكون لدیھ الفرصة للرد (وفًقا  27

 لمتطلبات السریة القانونیة والموثقة).
بھ القرارات النھائیة لمجلس اإلدارة  یجب إصدار القرارات النھائیة في أقرب وقت. سوف تشمل التغییرات الھدف الثابت الذي تصدر 28

 یوًما من تاریخ الطلب بأي حال من األحوال. 120خالل ستین یوًما من طلب التعبئة حیثما كان ذلك ممكنًا، وبما ال یزید عن 
 یجب توفیر وقت أكثر لمقدمي الطلبات لمعرفة اإلجراء/اإلغفال لتقدیم الطلب. 29
 الملیة، بما في ذلك وثائق مكتملة بصورة أكبر والنشر الفوري للمحررات والقرارات متضمنة أسبابھا.یتم طلب تحسینات الشفافیة طوال  30
 

 ' 1. تغییرات من 'المسودة الثانیة المقترحة لتوصیات مسار العمل 4 
 ال یوجد. 31
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 8التوصیة رقم  - 08الملحق 

 

 . اختبارات اإلجھاد ذات الصلة بھذه التوصیة5
 ال یوجد 32

 
 

 

 ؟CWG. كیف یستجیب ھذا لمتطلبات إشراف 6
 ال یوجد 33

 
 

 

 ؟NTIA. كیف یعالج ھذا معاییر 7
 دعم وتعزیز نموذج أصحاب المصلحة المتعددین 34

وإلزام عملیات التحكیم وزیادة تحصین وتوسیع اختصاصھا، ستتم تقویة المجتمع  ICANNمن خالل تعزیز آلیة االستئناف في  •
 بشكل أكبر

 

 نترنتالخاص باإل DNSالحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام  35

 وقد صممت تدابیر المساءلة ھذه للمساھمة في الحفاظ على األداء التشغیلي للمنظمة •

 

 IANAتلبیة احتیاجات وتوقعات العمالء والشركاء العالمیین لخدمات   36

 وقد صممت تدابیر المساءلة ھذه للمساھمة في الحفاظ على األداء التشغیلي للمنظمة •

 

 الحفاظ على انفتاح اإلنترنت 37

 تدابیر المساءلة على التخفیف من احتماالت وقوع السیناریوھات اإلشكالیة عن طریق وضع وإیجاد آلیات قویة للمساءلة. تساعد •

 

 بحل لمنظمة حكومیة أو بین الحكومات NTIAأي مقترح یبدل دور  NTIA"لن تقبل  38

 ال یوجد •
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