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نظرة عامة
لمجتمع اإلنترنت ICANNمجموعة من التحسینات المقترحة على مساءلة ICANNخالل العام الماضي، وضع مجموعة عمل من أعضاء مجتمع 

.دعوة للمنظمات األعضاء لنظرھا وكذلك للمشاورة العامة1وتعتبر توصیات مسودة مقترح مسار العمل . العالمي
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معلومات أساسیة
أن یتم مراجعة آلیات ICANN، طلب مجتمع IANAولمعالجة شواغل المساءلة التي أثیرت خالل المناقشات األولیة بشأن انتقال دور اإلشراف على 

ICANNونتیجة لذلك، اجتمعت مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة . الموجودة وتعزیزھا كجزء أساسي من عملیة االنتقالICANNمساءلة 
).  CCWGمساءلة (

:إلى مسارین اثنینICANNینقسم عمل مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة 

التي یجب أن تكون ساریة ومفعلة أو ھناك التزام بھا في حدود اإلطار الزمني ICANNتعزز من مساءلة اآللیات التي یركز على : 1مسار العمل 
IANAلعملیة نقل إشراف 

جاوز عملیة یركز على التعامل مع موضوعات المساءلة والذي یمكن تمدید إطار زمني خاص بوضع الحلول والتنفیذ الكامل لھا لما یت:2مسار العمل 
IANAنقل إشراف 

تجاه جمیع أصحاب ICANNمقترحات تعزز من مساءلة ICANNمن المتوقع أن تقدم مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة :  الھدف
المصلحة
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1مسودة مقترح بشأن توصیات مسار العمل 
المقترح :البنیة

)صفحة57(األساسي★

)بما في ذلك الملخص(مرفقا مفصال للتوصیات المقترحة15★

مالحق10★

برتغالیةالترجمات تتوافر باللغة العربیة واإلسبانیة والفرنسیة والروسیة والصینیة وال

https://community.icann.org/x/eLRYAw: راجع

):  دیسمبر21یغلق یوم (استطالع التعلیقات العام 
https://www.surveymonkey.com/r/ccwg-acct-draftproposal
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قوالب البناء األربعة
.ICANNأربعة عناصر أساسیة تمثل آلیات المساءلة المطلوبة من أجل تحسین مسائلةICANNحددت مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة
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:  ICANNضمان مشاركة المجتمع في عملیة صنع القرار في 
صالحیات المجتمع الجدید السبع

6

اقترحت مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة 
ICANNمجموعة مكونة من سبع صالحیات للمجتمع تھدف

ھم عن ICANNإلى تمكین المجتمع من عقد مساءلة مؤسسة 
).المھمة وااللتزامات والقیم الجوھریة(مبادئ الھیئة 

ومن األھمیة بمكان أن نالحظ أن الصالحیات، فضالً عن إطالق 
كما ھو مطلوب من تبعیات (مجموعة العمل عبر المجتمع للفصل، 
ملیة یمكن أن ُتعزز باستخدام ع-) إشراف مجموعة العمل عبر المجتمع

.ھالمراجعة المستقلة للمجتمع أو صالحیة إقالة مجلس اإلدارة بأكمل



المشاركة والتصعید واإلنفاذ: تخویل المجتمع من خالل اإلجماع

، توصي ICANNوفي محاولة لمنع الخالفات بین المجتمع ومجلس إدارة 
ICANNبأن تلتزم ICANNمجموعة عمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة 

ت أو بالمشاركة مع المجتمع في أي قرارات رئیسیة تدرسھا مثل المیزانیا
.  تغییر اللوائح الداخلیة

ة في حالة نشوب خالفات، فإن مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزیز مساءل
ICANNع تقترح سلسلة من اإلجراءات التي تكفل بأن یكون لدى جمی

ا من األطراف فرصة لمناقشة أي خالفات ولدیھا فرص متعددة لحل أي قضای
.ھذا القبیل قبل الحاجة إلى اللجوء إلى صالحیات المجتمع المخول
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الحدود المطلوبة لعملیات التصعید
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صالحیات المجتمع المطلوبة ھل یجب عقد مؤتمر ھاتفي؟ ھل یجب عقد منتدى للمجتمع؟ ھل ھناك تأیید باإلجماع لممارسة صالحیة المجتمع؟

المیزانیة المقترحة/الخطة االستراتیجیة/رفض الخطة التشغیلیة. 1 / إیقاف دعم المنظمات الداعمة2
اللجان االستشاریة

/ إیقاف دعم المنظمات الداعمة3
اللجان االستشاریة

رفض الدعم وعدم وجود أكثر من اعتراض واحد4

اعتماد التعدیالت في اللوائح الداخلیة األساسیة وعقد التأسیس. 2 الموافقة على دعم المنظمات 2
اللجان االستشاریة/ الداعمة

الموافقة على دعم المنظمات 3
اللجان االستشاریة/ الداعمة

الموافقة على الدعم وعدم وجود أكثر من اعتراض واحد4

رفض تغییرات اللوائح الداخلیة العادیة. 3 / إیقاف دعم المنظمات الداعمة2
اللجان االستشاریة

/ إیقاف دعم المنظمات الداعمة2
اللجان االستشاریة

رفض الدعم وعدم وجود أكثر من اعتراض واحد3

اریةإقالة أحد أعضاء مجلس اإلدارة المعینین من قبل المنظمة الداعمة أو اللجنة االستش. أ4 ة أو األغلبیة مع تعیین المنظمة الداعم
اللجنة االستشاریة

عمة األغلبیة مع تعیین المنظمة الدا
أو اللجنة االستشاریة

أغلبیة . اللجان االستشاریة واالطالع علیھا/ الدعوة إلى التعلیقات من كافة المنظمات الداعمة
منظمة الدعم المعینة مع إقالة عضو مجلس اإلدارة/ في اللجنة االستشاریة3/4

إقالة أحد أعضاء مجلس اإلدارة المعینین من قبل لجنة الترشیح. ب4 / من المنظمات الداعمة2دعم من 
اللجان االستشاریة

/ من المنظمات الداعمة2دعم من 
اللجان االستشاریة

.تأیید وعدم وجود أكثر من اعتراض واحد3

إقالة مجلس اإلدارة بالكامل. 5 / من المنظمات الداعمة2دعم من 
اللجان االستشاریة

/ من المنظمات الداعمة3دعم من 
اللجان االستشاریة

تأیید وعدم وجود أكثر من اعتراض واحد4

بدء عملیة المراجعة مستقلة ملزمة. 6 / من المنظمات الداعمة2دعم من 
اللجان االستشاریة

/ من المنظمات الداعمة2دعم من 
اللجان االستشاریة

.تأیید وعدم وجود أكثر من اعتراض واحد3
یتطلب وساطة قبل بدء علمیة المراجعة المستقلة     

، بما في ذلك بدء IANAالمتعلقة بمراجعة وظائف ICANNرفض قرارات مجلس . 7
IANAالفصل بعد انتقال اإلشراف على وظائف 

/ من المنظمات الداعمة2دعم من 
اللجان االستشاریة

/ من المنظمات الداعمة3دعم من 
اللجان االستشاریة

تأیید وعدم وجود أكثر من اعتراض واحد4



إنشاء مجتمع مخول إلنفاذ الصالحیات المجتمعیة 

اآلن باستخدام ICANNللتصدي لھذه الشواغل، توصي مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة 
واستبعاد أعضاء ویكون لجھة التسمیة المنفردة فقط السلطة القانونیة في تعیین". التسمیة المنفردة"نموذج "

عزیز األفراد أو المجلس بالكامل وھو ما یعتبر أحد متطلبات مجموعة عمل عبر المجتمع لتICANNمجلس 
وتوصي مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزیز . اإلشراف-ومجموعة العمل عبر المجتمعICANNمساءلة 
مجموعة التي أبلغ المحامي القانوني أن ال. منح الحق في التفتیش إلى جھة التسمیة المنفردةICANNمساءلة 

یٍر ضئیٍل على ھیكل قد یظل سارًیا أثناء تلبیة متطلبات المجتمع ویحظى بتأث" التسمیة المنفردة"تبني نموذج 
ICANNالمؤسسي.
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معلقون عن قلقھم وأعرب ال."  الحقوق القانونیة"قد منح عدًدا كبیًرا من الصالحیات بموجب قانون والیة كالیفورنیا یسمى " العضو الوحید"أثیرت مخاوف من أن نموذج 
.من أن ھذه الحقوق، مثل القدرة على حل الھیئة، قد ال تكون مقیدة بشكل كاف، وربما تكون لھا عواقب غیر مقصودة وغیر متوقعة



اللجنة -إقالة عضو مجلس اإلدارة المعین 
منظمة الدعم/االستشاریة

منظمة /خطوات إضافیة تخص إقالة عضو مجلس إدارة اللجنة االستشاریة
الدعم المعین 

جلس منظمة الدعم التي تعین مؤتمرا خاصا مع عضو م/یعقد رئیس اللجنة االستشاریة★
اإلدارة

یصدر رئیس منتدى المجتمع دعوة رسمیة للتعلیقات★

أیام7اللجان االستشاریة التوصیات في غضون /تنشر منظمات الدعم★

تعین وتنشر ُترسل المعلومات التي تم استالمھا إلى منظمة الدعم أو اللجنة االستشاریة التي★
أیام7علنا في غضون 

أیام من انتھاء فترة 7في غضون (وتقع مسؤولیة القرار باستخدام صالحیة مجتمع مخول ★
على عاتق المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشاریة التي تعین وحدھا) التعلیق

المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشاریة التي تعین مسؤولة عن تسمیة البدیل★
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ة التشغیلی/أو الخطط االستراتیجیةICANNرفض میزانیة 
أو الخطط ICANNخطوات إضافیة تخص رفض میزانیة 

التشغیلیة/االستراتیجیة

تقدیم التماس منفصل مطلوب لكل میزانیة أو خطة یجري االعتراض علیھا ★

المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشاریة المقدمة لاللتماس یجب علیھا تقدیم حیثیات★

)ذالتفاصیل في حیز التنفی(في حالة رفض میزانیة سنویة، ُتقبل المیزانیة المؤقتة ★

ھامة ) قضایا(التشغیلیة فقط إذا كانت ھناك قضیة /یمكن الطعن في المیزانیة أو الخطة االستراتیجیة★
نوقشت في مرحلة المشاركة لم ُتعالج قبل الموافقة 

:كمیزانیة منفصلة، أي عملیتان متمایزتانIANAالنظر في میزانیة وظائف ★

أي تأثیر على ICANNلن یكون الستخدام صالحیة المجتمع لرفض میزانیة ○
ICANNأي تأثیر على میزانیة IANA، ولن یكون لرفض میزانیة IANAمیزانیة 
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عملیة مراجعة مستقلة معززة 
ال یتجاوز نطاق المھمة التقنیة المحددة لھا وأنھا تتصرف وفق ICANNیتمثل الغرض الكلي من عملیة المراجعة المستقلة في ضمان أن أي إجراء أو إغفال من 

كالً من بنود تأسیسھا ولوائحھا الداخلیة
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واإللغاءات وترقیم القراراتccTLDاستثناء تفویضات ★



اإلشراف-تبعیات مجموعة عمل عبر المجتمع
ووضعھاICANNحقوق المجتمع فیما یتعلق بنظر میزانیة : ICANNمیزانیة 

ICANNإقالة أعضاء مجلس إدارة /حقوق المجتمع وعلى وجھ الخصوص القدرة على تعیین:ICANNمجلس إدارة 
واستدعاء مجلس اإلدارة بالكامل

ولجنة العمالء الدائمة IANAعملیة مراجعة وظائف : ICANNإدماج ما یلي في اللوائح الداخلیة لمؤسسة :ICANNلوائح 
وعملیة الفصل

الداخلیة باعتبارھا اللوائح ICANNیلزم توفیر جمیع اآللیات السابقة المنصوص علیھا في لوائح :اللوائح الداخلیة األساسیة
الداخلیة األساسیة

ھا من خالل یجب أن تكون ساریة على وظائف ھیئة اإلنترنت لألرقام المخصصة ویمكن الوصول إلی:ھیئة المراجعة المستقلة
مدیري نطاق المستوى األعلى
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والتزاماتھا وقیمھا ICANNتغییر جوانب مھمة 
الجوھریة

:أیضاً بما یليGACأوصت اللجنة االستشاریة الحكومیة 

تتصرف بدقة وفقاً لمھمتھا، وبحسب االقتضاء المعقول فقط لتحقیق مھمتھا ICANNتوضیح أن ★

فیما یتعلق باألسماء واألرقام وخوادم الجذر ومنفذ البروتوكوالت والقیم الوسیطةICANNلینص بوضوح على دور ICANNتحدیث بیان مھمة ★

. أو تنظیم المحتوى الذي تتضمنھ ھذه الخدمات أو تقدمھDNSال تتضمن تنظیم الخدمات التي تستخدم ICANNتوضیح أّن مھمة ★
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باحترام حقوق اإلنسان المعترف ICANNإعادة التأكید على التزام 
بھا دولًیا أثناء تنفذ مھمتھا 

، وال أي كیان مرتبط ICANNال ُیجبر ھذا االلتزام . حقوق اإلنسان المعترف بھا دولًیاICANNفي إطار مھمتھا وضمن عملیاتھا، ستحترم "
وعلى وجھ . ، بأي شكل من األشكال، على حمایة أو إنفاذ حقوق اإلنسان بما یتجاوز ما قد یكون واجبا بموجب القانون المعمول بھICANNبـ

."ICANNللرد أو النظر في أي شكوى أو طلب أو مطالبة تسعى إلنفاذ حقوق اإلنسان من قبل ICANNالخصوص، فال ینشئ ھذا أيَّ إلزام إضافي لـ

15

امل حتى یتم الالئحة الداخلیة المقترحة لالعتماد لن یتم تنفیذھا بالك★
وضع إطار عمل التفسیر

2یوضع إطار عمل التفسیر في مسار العمل ★

)  أدناه(مسودة نص الالئحة الداخلیة ★



تعزیز مساءلة المنظمات الدعم واللجان االستشاریة 
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:أیضاً بما یليGACأوصت اللجنة االستشاریة الحكومیة 

1إدخال مراجعة آلیات مساءلة منظمات الدعم واللجان االستشاریة كجزء من مسار العمل ★

إدراج المراجعات في المراجعات الھیكلیة الدوریة الحالیة ★

ICANNیعتبر الھدف من المراجعات الھیكلیة ھو مراجعة أداء وتشغیل منظمات الدعم واللجان االستشاریة لدى ★



یة التزامات مجلس اإلدارة بشأن مشورة اللجنة االستشار
)18اختبار االجھاد (الحكومیة 

.  j: 2، الفقرة 11الداخلیة المادة ICANNالتعدیالت المقترحة على لوائح 

تشكیل عملیتيیجب مراعاة المشورة التي تقدمھا اللجنة االستشاریة الحكومیة بشأن النواحي السیاسة العامة كما ینبغي األخذ في عین االعتبار، في"
ى أن یتخذ إجراء ال یتوافق مع مشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة فیجب علICANNوفي حالة ما إذا قرر مجلس . السیاسات وتبنیھا على حد السواء

ة باإلجماع الكامل أي مشورة من اللجنة االستشاریة الحكومیة معتمد. المجلس حینئذ إخطار اللجنة وتحدید األسباب التي جعلتھ یقرر عدم اتباع المشورة
فضھا إالمن اللجنة االستشاریة الحكومیة، تفھم على أنھا تعني ممارسة اتخاذ القرارات باالتفاق العام في غیاب أي اعتراض رسمي، وال یجوز ر

بعد ذلك، وبحسن نیة وبطریقة فعالة وفي الوقت ICANNمجلس اإلدارة، وستحاول اللجنة االستشاریة الحكومیة ومجلس إدارة ) 2/3(بأغلبیة ثلثي 
."المناسب، إیجاد حل ُمرٍض للطرفین
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نوفمبر 15
2015

التحدیث الرسمي 
لقضایا مجموعة 
عمل عبر المجتمع

دیسمبر 21
2015

دیسمبر 24
2015

توزیع ملخص طاقم
العمل

الموعد النھائي 
WPلتحلیل 

دیسمبر31
2015

*جمیع المواعید مبدئیة

ینایر7
2016

إرسال التقریر 
المعدل إلى مرة 

أخرى إلى المنظمات 
األعضاء 

اجتماع المنظمات األعضاء 
)مبدئي(

ینایر 22
2016

لنھائي تسلیم التقریر ا
إلى مجلس إدارة 

ICANN

الجدول الزمني لمجموعة عمل عبر المجتمع لتعزیز 
الحالیةICANNمساءلة 

التقریر المفصل

لعام فترة التعلیق ا
یوما21لمدة 

نوفمبر 30
2015

طرح مسودة 
ات المقترح للتعلیق

العامة

+ المرفقات 
المالحق



2االلتزام بمزید من عمل المساءلة في مسار العمل 
-CCWG، تقترح 2كجزء من مسار العمل 

المساءلة إجراء تحسینات إضافیة على عدد من
یل اآللیات والعملیات المعینة وتنقیح التفاص
.1ار العمل التشغیلیة المرتبطة ببعض توصیاتھا لمس

بحلول نھایة 2وھو یھدف إلى إتمام مسار العمل 
.2016عام 
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