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المعلومات اإلحصائیة للمشاركة واإلنخراط  -- Dالملحق 
 بالعمل توثیق األستشارات العامة

الى جمع ردود األفعال والتأكیدات  CCWG-Accountability، سعت مجموعة 1عملیة وضع توصیات مسار العمل في جمیع مراحل 1
والمداخالت من مجتمع اإلنترنت العالمي ألصحاب المصلحة المتعددین. وتشمل القنوات التي تمت من خاللھا تلك المشاورات (على سبیل 

 المثال ولیس الحصر):
 . ICANNتنظیم وتقدیم جلسات المشاركة خالل إجتماعات  •
 اإلستشاریة وبشكل دوري بكافة المستجدات وذلك من خالل عروض األعضاءوموافاة المنظمات الداعمة واللجان  •
 .)Webinars( إقامة ندوات نقاشیة متعددة اللغات عبر الویب •
 ألجل التعلیقات العامة (مبینة وبمزید من التفاصیل في أدناه) 1نشر إصدارات لتوصیات مسار العمل •

قد تم النظر فیھ بشكل مالئم من قبل مجتمع  ICANNأن العمل على تعزیز مساءلة  ة التوعیة ھذه بمنتھى العنایة لضمانأنشطتم تصمیم  2
ICANN  برّمتھ. ونشرت مجموعةCCWG-Accountability في عملھا مدّونات وبیانات وفدیوات متعددة اللغات لتوثیق تقدمھا 

 وإلنشاء مصادر لتوسیع دائرة المشاركة واألنخراط.
فترتین للتعلیقات العامة واللتین تعتبران أساسیتین في تحدید وتنقیح توصیاتھا لمسار  CCWG-Accountabilityوقد نّظمت مجموعة  3

 :1العمل
 
 )2015 یونیھ/حزیران 12 -مایو/أیار  4فترة التعلیقات العامة األولى ( •

ردود األفعال حول مسودة مقترحھا األولى خالل فترة التعلیقات العامة إرسال  CCWG-Accountabilityت مجموعة إلتمس
التي إعتبرتھا أساسیة أو ضروریة ینبغي تنفیذھا أو اإللتزام بھا قبل أنتقال اإلشراف على وظائف  ICANNلتعزیز مساءلة 

IANA 37. وتم طرح مجموعة من للعمل على تحسین مقترحھا وإغناء مراحلھا القادمةTUاألسئلة المرّكزةU37T  للمساعدة على توجیھ ردود
 في الخطوات القادمة.  CCWG-Accountabilityاألفعال التي تحتاجھا مجموعة 

o  37یمكن اإلطالع على المساھمات الواردة لھذه الدعوة لتقدیم المداخالتTUھناU37T . 
o  37ویمكن إیجاد موجز للتعلیقات الواردة التي أعّدھا العاملونTUھناU37T . 

 
وعلى شاكلة فترة التعلیقات العامة األولى، تم إطالق ) 2015سبتمبر/أیلول 12-أغسطس/آب  3فترة التعلیقات العامة الثانیة ( •

 CCWG-Accountabilityلمجموعة  1یدات بخصوص توصیات مسار العملالدعوة الثانیة لتقدیم المداخالت إللتماس التأك
وتحدید مستویات الدعم وأیة مخاوف قائمة حول اآللیات الموضوعة. وتم توفیر تأطیر لألسئلة وخالصة للتغییرات بین التقریرین 

 األول والثاني لتسھیل قراءة المجتمع للتقریر.
o 37الدعوة لتقدیم المداخالت  یمكن اإلطالع على المساھمات الواردة لھذهTUھناU37T . 
o  37ویمكن إیجاد خالصات فریق العمل والكادر العامل لھذه الدعوة الثانیة للمداخالتTUھناU37T. 

 

https://www.icann.org/public-comments/ccwg-accountability-draft-proposal-2015-05-04-en
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