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تخويل المجتمع من خالل  2التوصية رقم  - 02الملحق 
 المشاركة والتوعية  اإلجماع:

 . خالصة1

 المشاركة 01

                                               اليوم على التشاور طوعا  مع مجتمع أصحاب المصلحة  ICANNيعمل مجلس إدارة هيئة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة  02
 ICANNالداخلية. ويستخدم مجلس إدارة  ICANNالمتعددين حول قرارات متنوعة تتضمن الميزانية السنوية والتغييرات على لوائح 

ائل المتعلقة بالموضوع. ويشار آليات لتجميع المالحظات مثل المشاورة العامة وجلسات المعلومات لتقدير دعم المجتمع و/أو تحديد المس
  ."إلى آليات المشاورة هذه باسم "عملية المشاركة

إلى أنه سيتم تشكيل عمليات المشاركة بالنسبة إلجراء محددة  ICANN CCWGوتوصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  03
                             في هذه العمليات طوعا  اليوم،  ICANNمجلس إدارة  في اللوائح الداخلية األساسية. وعلى الرغم من مشاركة ICANNلمجلس إدارة 

                                                                         رسميا  إجراء عملية مشاركة مكثفة )بما في ذلك على األقل، عملية استشارة عامة  ICANNستفرض هذه التوصية على مجلس إدارة 
 لالستشارات العامة( قبل إتخاذ إجراء في أي من األمور التالية: ICANNكاملة تتوافق مع قواعد 

 لخطة الخمسية االستراتيجية لهيئة اعتماد اICANN. 

  اعتماد الخطة الخمسية التشغيلية لهيئةICANN. 

  اعتماد الخطة التشغيلية السنوية والميزانية لهيئةICANN. 

 ( اعتماد ميزانية وظائف هيئة اإلنترنت لألرقام المخصصةIANA.) 

 ة أو بنود التأسيس، أو اعتماد بيع اعتماد أية تعديالت على اللوائح الداخلية القياسية أو األساسيICANN  أو أية تصرفات أخرى
 .ICANNلكل أو إلى حد كبير لكل أصول 

  اتخاذ قرارات مجلس إدارةICANN  المتعلقة بمراجعة وظائفIANA بما في ذلك اتخاذ إجراءات تنفيذ أية عملية فصل ،
 (.PTIأو ) IANAمتعلقة بمرحلة ما بعد انتقال 

ل )كما هو معرف في  ICANNثمة تباين بين مجلس إدارة في حال تقرر أنه  04                                                                  والمجتمع بعد عملية المشاركة، فإن المجتمع المخو 
ل إلنفاذ صالحيات المجتمع( قد يقرر استخدام صالحية المجتمع بعد استكمال "عملية التصعيد" المناسبة.1 التوصية                                                                                                               : إنشاء مجتمع مخو 

ل عملية تصعيد  05  من أجل:                                     وقد يبدأ المجتمع المخو 

  رفض خطة استراتيجية لخمس سنوات مالية، أو الخطة التشغيلية لخمس سنوات مالية، أو الميزانية والخطة التشغيلية السنوية، أو
 .IANAميزانية وظائف 

  رفض التغيير على معايير اللوائح الداخلية فيICANN. 

  اعتماد تغييرات على اللوائح الداخلية األساسية و/أو بنود التأسيس، و/أو اعتماد بيعICANN  أو أية تصرفات أخرى لكل أو إلى
 .ICANNحد كبير لكل أصول 

  إقالة مدير مجلس إدارةICANN .مفرد 

 .استعادة مجلس إدارة هيئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الم خصصة بالكامل                                                                 

 بدء عملية مراج( عة مستقلةIRP وملزمة للمجتمع، حيث أن قرار لجنة قابل للتنفيذ في أية محكمة تعترف بنتائج التحكيم )
بإعادة النظر في قرار أو إجراء/عدم إجراء حديث  ICANNالدولي، أو طلب إعادة اعتبار غير ملزم، حيث يلتزم مجلس إدارة 

 أو العاملون فيها. ICANNقام به مجلس 

 إدارة  رفض قرار لمجلسICANN  متعلق بمراجعات وظائفIANA بما في ذلك اتخاذ إجراءات تنفيذ أية عملية فصل ،
 (.PTIأو ) IANAالمتعلقة بمرحلة ما بعد انتقال 
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 التصعيد 06

                                                                      وقد تختلف عملية التصعيد، بشكل كبير أحيانا ، من صالحية مجتمع إلى أخرى.  07

لكافة صالحيات المجتمع من أجل "رفض"، أو إقالة لجنة ترشيح مفردة لمجلس إدارة                                               إحدى أكثر الصيغ توحيدا  لعملية التصعيد مطلوبة 08
                             معي ن أو إقالة مجلس اإلدارة. 

 وتتضمن عملية التصعيد هذه الخطوات التالية: 09

لAC( أو لجنة استشارية )SO                                    يقدم الفرد التماسا  في منظمة داعمة ) .1 )راجع                                                   ( والتي تعتبر مشاركا  تقريريا  في المجتمع المخو 
 : إنشاء مجتمع مخول إلنفاذ الصالحيات المجتمعية(.1التوصية رقم 

  إذا تم اعتماد االلتماس من طرف تلك المنظمة الداعمةSO  أو اللجنة االستشاريةAC .سيمضي إلى الخطوة التالية ، 

  وإذا لم يتم اعتماد االلتماس من طرف تلك المنظمة الداعمةSO  أو اللجنة االستشاريةAC، .يتم إنهاء عملية التصعيد 

التي وافقت على االلتماس، مع المشاركين التقريريين اآلخرين لتطلب  ACأو اللجنة االستشارية  SOتتواصل المنظمة الداعمة  .2
 منهم دعم االلتماس. 

  يجب أن تدعم منظمة داعمةSO  و/أو لجنة استشاريةAC أو،  واحدة إضافية على األقل االلتماس )اثنين على األقل
 من أجل إقالة مجلس اإلدارة، ثالثة( لتنظيم منتدى للمجتمع لمناقشة الموضوع. 

o .وإذا لم تتم تلبية المستوى المطلوب، سيتم إنهاء عملية التصعيد 

o .أما إذا تمت تلبية المستوى المطلوب، سيتم تنظيم منتدى للمجتمع لمناقشة االلتماس 

 ويتم ترتيب منتدى مجتمعي مفتوح لمدة يوم أو يومين ألي من أصحاب المصلحة المهتمين بالمشاركة في المجتمع.  .3

  المنظمة الداعمةSO  و/أو اللجنة االستشاريةAC :المقدمة لاللتماس سوف 

o .توزيع مبرر تفصيلي القتراح استخدام صالحية المجتمع لكل المشاركين التقريريين 

o  تعين ممثل)ين( لالتصال مع منظمات الدعمSOs اللجان االستشارية/ACs  لإلجابة عن األسئلة من طرف
 .ACs/اللجان االستشارية SOsمنظمات الدعم 

o  إذا كان مرغوبا  في ذلك، اختياريا ، طلب قيام                                            ICANN  بتنظيم مؤتمر هاتفي قبل منتدى المجتمع لصالح
 المجتمع لمناقشة القضية.

  مجلس إدارة إذا تمكنICANN  ل من حل مسائلهم قبل أو في منتدى المجتمع، فإنه يتم إنهاء عملية                                                                              والمجتمع المخو 
 التصعيد. 

 .ل تحديد فيما لو كان يرغب باستخدام صالحيته المجتمعية                                                                                    خالف ذلك، يجب على المجتمع المخو 

ل إلى استخدام صالحية المجتمع. .4                                                 ينظر المجتمع المخو 

  المستوى المطلوب الستخدام صالحية المجتمع، أو يوجد أكثر من اعتراض واحد، سيتم إنهاء عملية وإذا لم تتم تلبية
 التصعيد.

  خالف ذلك، إذا تمت تلبية المستوى المطلوب الستخدام صالحية المجتمع، ولم يوجد أكثر من اعتراض واحد، يقدم
ل لمجلس إدارة  ت لالمتثال بها )كما هو موضح في اللوائح مشورة القرار ويعطيه توجيها ICANN                            المجتمع المخو 

 الداخلية األساسية لصالحية المجتمع هذه(.

ل المشورة لمجلس إدارة  .5  .ICANN                                         يقدم المجتمع المخو 

  إذا قرر المجتمع المخول استخدام صالحيته، فسوف يقدم مشورة لمجلس إدارة هيئة اإلنترنت لألرقام واألسماء
 ه مجلس اإلدارة التخاذ أي إجراء ضروري لالمتثال بالقرار.                              الم خصصة باتخاذ القرارات وتوجي

 

 اإلنفاذ 10

ل باستخدام صالحيات المجتمع )أخرى غير اتخاذ قرار إقالة  ICANNفي حالة رفض مجلس  11                                                                                             أو فشله في االمتثال لقرار المجتمع المخو 
ل، كما تتم مناقشته أسفله(، يجب على المجتمع                                               بأكمله بمقتضى السلطة التشريعية للمجتمع المخو   ICANNمدير فردي أو مجلس إدارة 

ل اتخاذ قرار فيما إذا كان يرغب ببدء عملية اإلنفاذ.                                                           المخو 
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 ويمكن أن تبدأ عملية اإلنفاذ بواحدة من طريقتين: 12

  ل الوساطة وإجراءات  للمجتمع. IRP                                         قد يبدأ المجتمع المخو 

 ل عملية تصعيد إلقالة مجلس إدا  بأكمله. ICANNرة                                                      أو قد يبدأ المجتمع المخو 

 خالف ذلك، إذا كانت هناك حاجة لذلك، فإن نتيجة عملية اإلنفاذ قابلة للتنفيذ في المجكمة.  وقد ينتج عن عملية اإلنفاذ حل للقضية. 13

ل الستخدام القوة القانونية إلزالة أي مدير فردي لـ  ICANNإذا رفض مجلس إدارة  14  ICANN                                                                                       أو فشل في االمتثال لقرار المجتمع الم خو 
ل معالجة هذا الرفض بإقامة دعوى في  ICANNأو إقالة مجلس إدارة  ل لمدير(، يمكن للمجتمع الم خو                                                                                                   بأكمله )أو بتعيين المجتمع الم خو 

ل ببدء أو إجراء عمليات إنفاذ أخرى مثل الوساطة أو عملية                                                                                                                           المحكمة التي لها سلطة قضائية؛ ليست هناك حاجة لقيام المجتمع الم خو 
 مستقلة إلنفاذ الصالحية. مراجعة

 

 CCWG. توصيات مساءلة 2

إجراء عملية مشاركة مكثفة )بما في ذلك على األقل، عملية استشارة عامة  ICANNإنشاء الئحة داخلية أساسية تفرض على مجلس إدارة  15
 لالستشارات العامة( قبل إتخاذ إجراء في أي من األمور التالية: ICANNكاملة تتوافق مع قواعد 

  اعتماد الخطة الخمسية االستراتيجية لهيئةICANN. 

  اعتماد الخطة الخمسية التشغيلية لهيئةICANN. 

  اعتماد الخطة التشغيلية السنوية والميزانية لهيئةICANN. 

  اعتماد موازنة وظائف هيئة اإلنترنت لألرقام المخصصةIANA . 

 اسية أو بنود التأسيس، أو اعتماد بيع اعتماد أي تعديل على اللوائح الداخلية القياسية أو األسICANN  أو أية تصرفات أخرى
 .ICANNلكل أو إلى حد كبير لكل أصول 

  اتخاذ أي قرار لمجلس إدارةICANN  متعلق بمراجعات وظائفIANA بما في ذلك اتخاذ إجراءات تنفيذ أية عملية فصل ،
 (.PTIأو ) IANAالمتعلقة بمرحلة ما بعد انتقال 

 ت المشاركة، والتصعيد، واإلنفاذ في اللوائح الداخلية األساسية. إدراج عمليا 16

  عمليات التصعيد لكل صالحية من صالحيات المجتمع: ضمان مشاركة المجتمع في عملية  4مالحظة: تتضمن التوصية رقم
 : صالحيات المجتمع الجديد السبع. ICANNصنع القرار في 

 . توضيح تفصيلي للتوصيات3

 المشاركة 17

                                                                                                  في الوقت الحالي طوعا  مع المجتمع حول مجموعة من القرارات مثل الميزانية السنوية والتغييرات في لوائح  ICANNر مجلس يتشاو 18
ICANN  الداخلية. ولتجميع التعقيبات، يستخدم مجلسICANN  آليات مثل المشاورات العامة لقياس تأييد المجتمع و/أو تحديد المشكالت

 يات المشاورة هذه باسم عملية المشاركة. حول الموضوع. ويشار إلى آل

بأن يتم إدراج عملية المشاركة هذه في اللوائح الداخلية األساسية. وعلى  ICANNتوصي مجموعة العمل عبر المجتمعات لتعزيز مساءلة  19
اء عملية مشاركة إجر ICANNيقوم بالفعل بهذه العملية، ستفرض هذه التوصية على مجلس إدارة  ICANNالرغم من أن مجلس إدارة 

لالستشارات العامة( قبل إتخاذ إجراء في أي من  ICANNمكثفة )بما في ذلك على األقل، عملية استشارة عامة كاملة تتوافق مع قواعد 
 األمور التالية:

  اعتماد الخطة الخمسية االستراتيجية لهيئةICANN. 

  اعتماد الخطة الخمسية التشغيلية لهيئةICANN. 

  التشغيلية السنوية والميزانية لهيئة اعتماد الخطةICANN. 
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  اعتماد موازنة وظائف هيئة اإلنترنت لألرقام المخصصةIANA . 

  اعتماد أي تعديل على اللوائح الداخلية القياسية أو األساسية أو بنود التأسيس، أو اعتماد بيعICANN  أو أية تصرفات أخرى
 .ICANNلكل أو إلى حد كبير لكل أصول 

  اتخاذ أي قرار لمجلس إدارةICANN  متعلق بمراجعات وظائفIANA بما في ذلك اتخاذ إجراءات تنفيذ أية عملية فصل ،
 (.PTIأو ) IANAالمتعلقة بمرحلة ما بعد انتقال 

ل استخد ICANNفي حال تقرر أنه ثمة تباين بين مجلس إدارة  20 ام صالحية                                                            والمجتمع خالل عملية المشاركة، فقد يقرر المجتمع المخو 
 المجتمع بعد استكمال عملية التصعيد المناسبة.

ل عملية تصعيد من أجل: 21                                              وقد يبدأ المجتمع المخو 

  رفض خطة استراتيجية لخمس سنوات مالية، أو الخطة التشغيلية لخمس سنوات مالية، أو الميزانية والخطة التشغيلية السنوية، أو
 .IANAميزانية وظائف 

 ر اللوائح الداخلية في رفض التغيير على معاييICANN. 

  الموافقة على تغيير الالئحة الداخلية األساسية و/أو عقد التأسيس، و/أو الموافقة على بيعICANN  أو التصرف فيها بطريقة
 أخرى لكل أصولها أو جزء كبير من األصول التابعة لها.

  إقالة مدير مجلس إدارةICANN .مفرد 

 رنت لألرقام واألسماء الم خصصة بالكامل.استعادة مجلس إدارة هيئة اإلنت                                     

  بدء طلب ملزم لعملية المراجعة المستقلة )حيث أن قرار اللوحة غير قابال  للتنفيذ في أي محكمة تعترف بنتائج التحكيم الدولي( أو                                                                                                                        
التقاعس من /جراءبإعادة النظر في القرار األخير أو اإل ICANNطلب غير ملزم إلعادة النظر )حيث يلتزم مدراء مجلس إدارة 

 أو العاملين(. ICANNقبل مجلس إدارة 

  رفض قرار لمجلس إدارةICANN  متعلق بمراجعات وظائفIANA بما في ذلك اتخاذ إجراءات تنفيذ أية عملية فصل ،
 (.PTIأو ) IANAالمتعلقة بمرحلة ما بعد انتقال 

 

 التصعيد 22

                                                                        حية مجتمع إلى أخرى. إحدى أكثر الصيغ توحيدا  لعملية التصعيد مطلوبة لكافة                                                  وقد تختلف عملية التصعيد، بشكل كبير أحيانا ، من صال 23
                                                                                                صالحيات المجتمع من أجل "رفض"، أو إقالة لجنة ترشيح مفردة لمجلس إدارة معي ن أو إقالة مجلس اإلدارة.

 يها الحاالت التي يكون ف مالحظة: تنطبق بعض االستثناءات على صالحية رفض تغييرات على اللوائح الداخلية القياسية في
: ضمان مشاركة المجتمع في عملية صنع 4تغيير الالئحة القياسية هو نتيجة عملية وضع سياسة، كما هو موصوف في التوصية 

 : صالحيات المجتمع الجديد السبع. ICANNالقرار في 

في ذلك اتخاذ إجراءات تنفيذ أية عملية  )بما IANAمتعلق بمراجعات وظائف  ICANNقد تتم ممارسة حق رفض قرار لمجلس إدارة  24
ل لعدد غير محدود من المرات.PTIأو ) IANAفصل متعلقة بمرحلة ما بعد انتقال                                                      (( من طرف المجتمع المخو 

  مالحظة: صالحية اعتماد تغييرات على اللوائح الداخلية األساسية وبنود التأسيس، واعتماد بيعICANN  أو أية تصرفات أخرى
أو لجنة  SO، وصالحية إقالة مدراء فرديين معينين من طرف منظمة داعمة ICANNحد كبير لكل أصول  لكل أو إلى
: ICANN: ضمان مشاركة المجتمع في عملية صنع القرار في 4تتضمن ميزات خاصة مغطاة في التوصية  ACاستشارية 

 صالحيات المجتمع الجديد السبع. 
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 إطالق مراجعة عبر التماس مجتمع . 1الخطوة  25

       يوما ( 21) 26

  يوم ا من وقت نشر مجلس اإلدارة لتصويته على  21مالحظة: لممارسة أي من صالحيات الرفض، مثل رفض ميزانية، تبدأ فترة                                         
ويت، فال                              يوم ا من نشر مجلس اإلدارة للتص 21العنصر الذي قد يتم رفضه. إذا لم تنجح الخطوة األولى من االلتماس في غضون 

ل. ACأو لجنة استشارية  SOيمكن استخدام عملية الرفض. يبدأ التماس في منظمة داعمة                                             تعتبر مشاركا  تقريريا  في المجتمع المخو 

 يمكن ألي فرد أن يبدأ التماس كخطوة أولى الستخدام صالحية المجتمع.  

 وفق ا آللياتها الخاصة. -الستشارية                                                               ليكون االلتماس مقبوال ، يجب أن تقبله المنظمة الداعمة أو اللجنة ا                      
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 نقطة القرار: 27

  يوم ا، تنتهي عملية التصعيد.  21في حالة عدم موافقة المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشارية على االلتماس في غضون                             

 في حالة موافقة المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشارية على االلتماس، يمكن االنتقال إلى الخطوة التالية. 

 
 

 . بدء مراجعة االلتماس المجتمعي الجزء الثاني 2الخطوة  28

 أيام بعد انتهاء الخطوة السابقة( 7) 29

  تتواصل المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشارية التي وافقت على االلتماس، مع الجهات األخرى المشاركة في اتخاذ القرار في
عم االلتماس جهة إضافية على األقل من الجهات المشاركة في اتخاذ القرار المجتمع المخول لتطلب منها دعم االلتماس. يجب أن يد

)من أصل جهتين كحد أدنى( لتنظيم منتدى مجتمعي لمناقشة الموضوع. ويتطلب التماس لمنتدى المجتمع العتبار إقالة مجلس إدارة 
ICANN مشاركين تقريريين لدعم االلتماس. بأكمله ثالثة 

 

 نقطة القرار: 30

  يجمع االلتماس الدعم المطلوب، فسوف تنتهي عملية التصعيد.إذا لم 

  .إذا دعم مشاركان تقريريان )أو ثالثة، حسب ما ينطبق( االلتماس في غضون سبعة أيام، فيتم تنظيم منتدى مجتمع 

 

  مالحظة: بالنسبة لقرارات مجلس إدارة هيئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الم خصصة                                                                       ICANN  بشأن التغييرات على اللوائح الداخلية
                                                                                                                         القياسية والميزانية السنوية والخطة االستراتيجية أو التشغيلية، سيكون من الواجب على مجلس اإلدارة تلقائيا  توفير فترة تصل إلى 

فترة  األقل في غضون                                                                                            يوم ا قبل أن يسري القرار للسماح بتأكيد التصعيد. في حالة دعم االلتماس من مشاركين تقريريين على  28
                                                                                                                     يوم ا، فإنه يتعين على مجلس اإلدارة أن يؤجل تنفيذ القرار المطعون فيه لحين االنتهاء من عمليات التصعيد واإلنفاذ. والهدف من  28

عن أشياء )في حال الموافقة على الرفض(،  ICANN                                                                  ذلك هو تجنب أن تتطلب هيئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الم خصصة التراجع 
ا التراجع عنها.ا                                                   لتي من الممكن أن يكون من الصعب جد 

 
 

 . عقد منتدى مجتمعي 3الخطوة  31

                                                              يوم ا لتنظيم وعقد الحدث بدء ا من تاريخ االلتماس الذي تسبب فيه( 21) 32

 قدم س الميتمثل الغرض من المنتدى المجتمعي في تبادل المعلومات )األساس المنطقي لهذا االلتماس وخالفه( واآلراء بشأن االلتما
                                                أن تعمم آرائها األولية كتابيا  بشأن ممارسة صالحية  ACأو لجنة استشارية  SO                                             من المجتمع. وبناء  عليه، يجوز ألي منظمة داعمة 

 المجتمع، قبل أو في المنتدى المجتمعي.

  يوما  من االلتماس الناجح لعقد المنتدى المجتمعي. 21يجب عقد المنتدى في غضون                                               

  ن اعتماد التماس، سيقوم المشارك التقريري المقدم لالتماس بما يلي:ساعة م 24في ظرف 

  توزيع مبرر تفصيلي القتراح استخدام صالحية المجتمع لكل المشاركين التقريريين. أية منظمة داعمةSO  أو لجنة
شئت لهذه المسألة                                                                               قد تساهم بأفكار أو أسئلة أولية كتابيا  عبر قائمة بريد إلكتروني مؤرشفة محددة أن ACاستشارية 
 المحددة.

  تعيين ممثل)ين( لالتصال مع المشاركين التقريريين لإلجابة عن األسئلة من طرف منظمات الدعمSOs اللجان/
 .ACsاالستشارية 

  إذا كان مرغوبا  في ذلك، اختياريا ، طلب قيام                                            ICANN .بتنظيم مؤتمر هاتفي لصالح المجتمع لمناقشة القضية 
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 معي:صيغة المنتدى المجت 

  من المتوقع بالنسبة لمعظم الصالحيات أن يتضمن هذا فقط طرق المشاركة عن بعد كالمؤتمرات الهاتفية واالجتماعات
 ICANN                                                                       لفترة يوم أو اثنين على األكثر. وما لم ي ت ح الوقت المشاركة لحضور اجتماع  Adobe Connectعبر 

                                                        ن وجه ا لوجه. وما نتوقعه من هذا هو صالحية استدعاء المجلس المجدول بانتظام، فليس من المتوقع أن يتقابل المشاركو
ا وجه ا لوجه.                                             بالكامل والتي ستتطلب اجتماع 

  سيقرر المشاركون التقريريون الذين دعموا االلتماس إذا ما كان عقد المنتدى المجتمعي يمكن أن ينتظر حتى االجتماع
خاص لتجميع المشاركين )فقط في حالة إقالة مجلس اإلدارة(. أم أنه يجب عقد اجتماع  ICANNالعادي القادم لمنظمة 

وفي هاتين الحالتين كلتيهما، سيقوم المشاركون التقريريون الذين دعموا االلتماس الذي أدى إلى عقد منتدى مجتمعي بنشر 
                     مجتمعي مكتمال  بنهاية                                                يوم ا. وفي هذه الحالة، قد يتم اعتبار المنتدى ال 21تاريخ عقد الحدث والذي لن يخضع لقيود مدة 

، IANAأو  ICANN                                                                                    االجتماع المباشر. مالحظة: هذا التمديد ليس متوفرا  لممارسة صالحية المجتمع بشأن ميزانيات 
                                                                    نظرا  ألهمية اإلبقاء على عملية موافقة على الميزانية في الوقت المناسب.

 .ومفتوح لكافة األطراف المهتمين 

  نزيهة ومحايدة.وتتم إدارتها ومراجعتها بطريقة 

  تقدمICANN  خدمات الدعم. حيث سيقوم طاقم عمل دعمICANN  بتجميع ونشر منتديات السجل العام، بما فيها كافة
 الطلبات المكتوبة. 

  ومن المتوقع أن يحضر ممثلين عن مجلس إدارةICANN  .ويكونوا على استعداد لمعالجة القضايا التي أثيرت 

 اذ القرار ذات الصلة أن تحدد مدى الحاجة لمزيد من المداوالت، ويمكن عقد جلسة ثانية على الجهات المشاركة في اتخ
 وثالثة للمنتدى.

  ولن يتخذ المنتدى القرارات أو يطلب اإلجماع، ولن يحدد ما إذا كان سيمضي قدما  في االلتماس إلى مرحلة القرار؛                                                                                                       
 دى المجتمعي كما تتم مناقشته أسفله. وبالرغم من ذلك، يمكن أن يتم حل القضية قبل أو خالل المنت

 

 نقطة القرار: 33

  ل ومجلس إدارة حل هذه القضية قبل أو في منتدى المجتمع، فسوف تنتهي عملية التصعيد.  ICANN                                       إذا استطاع المجتمع المخو 
د أن عملية التصعي سوف تؤكد الجهات المشاركة في اتخاذ القرار التي دعمت االلتماس االتفاق رسميا، وفقا آللياتها الخاصة،

 يجب أن يتوقف.

  ل ومجلس إدارة ل أن يقرر إذا ما كان  ICANN                                          وإذا لم يستطع المجتمع المخو                                                              حل المشكلة، فإنه يجب على المجتمع المخو 
 يرغب في اتخاذ المزيد من اإلجراءات.

 
 

ل 4الخطوة  34                                               . القرار الستخدام صالحية المجتمع كمجتمع م خو 

 تام منتدى المجتمع(          يوم ا من خ 21)في غضون  35

 

 نقطة القرار: 36

  إذا دعم أربعة أو أكثر )بالنسبة لبعض الصالحيات، ثالثة( من المشاركين التقريريين وال يوجد ما يزيد عن اعتراض واحد في
ل صالحيته.  21فترة  ا للسبب وراء اختيار القيام                                            يوم ا، فسوف يستخدم المجتمع المخو  ا تفسير  ل أيض                                                                   سوف ينشر المجتمع الم خو 

 بذلك. ويمكن للتفسير المنشور أن يعكس مجموعة متنوعة من األسباب الكامنة.

  يوم ا، فسوف تنتهي عملية التصعيد. 21في حالة عدم تلبية االقتراح للحدود الدنيا المطلوبة خالل فترة                                 
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 ICANNة إلى مجلس إدارة . تقديم المشور5الخطوة  37

       يوما ( 1) 38

  ل المشورة لمجلس إدارة بشأن قراره وسيقوم بتوجيه مجلس اإلدارة التخاذ أي إجراء ضروري  ICANN                                          سيقدم المجتمع المخو 
 لالمتثال بالقرار.

 

 

 اإلنفاذ 39

ل باستخدام صالحيات المج ICANNفي حالة رفض مجلس  40 تمع )أخرى غير اتخاذ قرار إقالة                                                              أو فشله في االمتثال لقرار المجتمع المخو 
ل، كما تتم مناقشته أسفله(، يجب على المجتمع  ICANNمدير فردي أو مجلس إدارة                                                                                          بأكمله بمقتضى السلطة التشريعية للمجتمع المخو 

ل اتخاذ قرار فيما إذا كان يرغب ببدء عملية اإلنفاذ.                                                           المخو 

ل الستخدام أحد صالحياته قد رفض أو فشل في  ICANNسيتم اعتبار أن مجلس إدارة  41                                                         االمتثال لطلب من طرف المجتمع المخو 
ل.  30المجتمعية إذا لم يمتثل للطلب خالل                                                 يوما  من إعالمه بالطلب من طرف المجتمع المخو 

                                                         بأكمله، والذي يجب أن يصبح ساريا  مباشرة بعد تقديم اإلشعار  ICANNأو مجلس  ICANNاالستثناء من هذا هو إقالة مجلس إدارة  42
ل الستخدام القوة القانونية إلزالة أي مدير  ICANNإذا رفض مجلس إدارة  لمجلس اإلدارة.                                                                                أو فشل في االمتثال لقرار المجتمع الم خو 

ل ICANNأو إقالة مجلس إدارة  ICANNفردي لـ  ل معالجة هذا الرفض                                    بأكمله )أو بتعيين المجتمع الم خو                                                 لمدير(، يمكن للمجتمع الم خو 
ل ببدء أو إجراء عمليات إنفاذ أخرى مثل                                                                                                                         بإقامة دعوى في المحكمة التي لها سلطة قضائية؛ ليست هناك حاجة لقيام المجتمع الم خو 

 الوساطة أو عملية مراجعة مستقلة إلنفاذ الصالحية.

 قتين، تتم مناقشتهما أسفله.ويمكن أن تبدأ عملية اإلنفاذ بواحدة من طري 43
 

 للمجتمع. IRP: البدء في الوساطة وإجراءات عملية المراجعة المستقلة 1الخيار  44
 

  

 

ل ومجلس إدارة  (أ  مرحلة وساطة رسمية.  ICANN                                                سوف يتولى ممثلون من المجتمع المخو 

 .ل النتيجة من مرحلة الوساطة )كما تتم مناقشته أسفله(، فسوف يتم إنهاء عملية اإلنفاذ                                                                                                          وإذا قبل المجتمع المخو 

  ل بعملية ل النتيجة من مرحلة الوساطة، فسوف يقوم المجتمع المخو   .IRP                                                                                        وإذا لم يقبل المجتمع المخو 

 :)مواصفات العملية )إرشادات عامة للتنفيذ 

o ل سيكون األفراد ال ل هم ممثلو المجتمع المخو                                                                                           مختارون من طرف المشاركين التقريريين لتمثيلهم في المجتمع المخو 
 في عملية الوساطة.
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o  ل وسينشر علنا  تقريرا  مع التوصيات                                                                                                         بمجرد تحديد الوسيط أن مجهودات الوساطة قد اكتملت، سينتج المجتمع المخو 
       يوما . 14في ظرف 

o ل عملية التصعيد القياسية لتأكيد إذا ما كانوا سيقومون يجب أن يستخدم المشاركون التق                                                                              ريريون في المجتمع المخو 
ل الستخدام صالحية  IRPبإجراء طعن                                                                              مجتمعي لمجلس اإلدارة الذي فشل في االمتثال لقرار للمجتمع المخو 

ل بدء  مجتمعية، باستخدام التقرير أعاله كأساس لاللتماس. مجتمعي، فسيتم اعتبار أن  IRP                                 إذا لم يعتمد المجتمع المخو 
ل قد قبل نتيجة الوساطة.                                       المجتمع المخو 

 

ل عملية مراجعة مستقلة  ICANNسوف يتولى ممثلون من مجلس إدارة  (ب  رسمية وملزمة. IRP                                        ومن المجتمع المخو 

  إذا كانت نتيجة عملية المراجعة المستقلةIRP  للمجتمع في صالح مجلس إدارةICANN إجراءات ، فسوف يتم إنهاء
 اإلنفاذ.

  وإذا كانت نتيجة عملية المراجعة المستقلةIRP  ل، فسيجب أن يمتثل مجلس إدارة                                                            الملزمة في صالح المجتمع المخو 
ICANN  يوما  من القرار. 30في غضون                 

 

ل خيارين:IRPلقرار عملية المراجعة المستقلة  ICANNوإذا لم يمتثل مجلس إدارة  (ج                                   ، فإن لدى المجتمع المخو 

 ل من محكمة مختصة إنفاذ نتيجة عملية المراجعة المستقلة يمك  . IRP                                                                             ن أن يطلب المجتمع المخو 

  ل صالحيات المجتمع إلقالة مجلس إدارة  بأكمله. ICANN                                                               يمكن أن يستخدم المجتمع المخو 

 

 : البدء في عملية التصعيد الستدعاء مجلس اإلدارة بأكمله.2الخيار  45

  ل كافة أعضاء مجلس إدارة                                                                                                       إذا تحقق المستوى المطلوب من دعم المشاركين التقريريين، فسوف يقيل المجتمع المخو 
ICANN  .باستثناء المدير التنفيذي( ويستبدلهم بمجلس إدارة مؤقت حتى يتم تعيين مجلس إدارة جديد( 

 ل من إنفاذ الصالحية الستعادة مجلس اإلد                                  ارة بأكمله قانونيا  في المحكمة.                                                           وقد يتمكن المجتمع المخو 

 

                                                                                                           جدول: المستويات المطلوبة لعمليات التصعيد واإلنفاذ المتنوعة )استنادا  على أدنى حد من خمس مشاركين تقريريين في 
ل(                    المجتمع المخو 

 

المستوى المطلوب لاللتماس من أجل  هل تعتبر الصالحيات المجتمع مطلوبة؟
 عقد منتدى مجتمعي

ييد باإلجماع لممارسة صالحية هل هناك تأ
 المجتمع؟

. رفض الخطة التشغيلية/الخطة 1 46
 االستراتيجية/الميزانية المقترحة

اثنان من المنظمات الداعمة  47
SOs اللجان اإلستشارية/ACs 

أربعة ترفض الدعم مع عدم وجود أكثر من  48
 اعتراض واحد

اعتماد تغيير على اللوائح الداخلية . 2 49
األساسية وبنود التأسيس، واعتماد بيع 

ICANN  أو أية تصرفات أخرى لكل
 ICANNأو إلى حد كبير لكل أصول 

ثالثة ترفض الدعم مع عدم وجود أكثر من  51 ال يوجد  50
 اعتراض واحد
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المستوى المطلوب لاللتماس من أجل  هل تعتبر الصالحيات المجتمع مطلوبة؟
 عقد منتدى مجتمعي

ييد باإلجماع لممارسة صالحية هل هناك تأ
 المجتمع؟

. رفض التعديالت على اللوائح 3 52
 الداخلية القياسية

اثنان من المنظمات الداعمة  53
SOs اللجان اإلستشارية/
ACs بما في ذلك المنظمة ،

التي قادت عملية  SOالداعمة 
التي  PDPوضع السياسة 

تتطلب تغيير الالئحة الداخلية 
 )إذا كانت(

ثالثة يدعمون الرفض، بما في ذلك المنظمة  54
التي قادت عملية وضع  SOالداعمة 
 ير الالئحةالتي تتطلب تغي PDPالسياسة 

الداخلية )إذا كانت(، مع عدم وجود أكثر 
 من اعتراض واحد

أ. إقالة مدير فردي في مجلس إدارة 4 55
أو  SOمرشح من قبل منظمة داعمة 

)ومعين من طرف  ACلجنة استشارية 
ل(                  المجتمع المخو 

األغلبية ضمن المنظمة الداعمة  56
SO اللجنة االستشارية/AC 

 التي قامت بالترشيح 

إلى التعليقات من كافة المنظمات  الدعوة 57
اللجان االستشارية /SOsالداعمة 

ACs في المنظمة  3/4واعتبارها. أغلبية
التي  AC/اللجنة االستشارية SOالداعمة 

 قامت بالترشيح إلقالة مديرهم

ب. إقالة مدير فردي في مجلس إدارة 4 58
مرشح من قبل لجنة الترشيح )ومعين 

ل(                         من طرف المجتمع المخو 

اثنان من المنظمات الداعمة  59
SOs اللجان اإلستشارية/ACs 

ثالثة تدعم مع عدم وجود أكثر من  60
 اعتراض واحد 

ثالثة من المنظمات الداعمة  62 . إقالة مجلس اإلدارة بالكامل5 61
SOs اللجان اإلستشارية/ACs 

أربعة تدعم مع عدم وجود أكثر من  63
  1اعتراض واحد

 IRP. بدء عملية مراجعة مستقلة 6 64
 ملزمة أو طلب إعادة االعتبار

 

اثنان من المنظمات الداعمة  65
SOs اللجان اإلستشارية/ACs 

ثالثة يدعمون، بما في ذلك  66
المنظمة/المنظمات الداعمة التي وافقت 

على التوصيات السياسية من عملية وضع 
والتي تم الطعن فيها من  PDPالسياسة 

)إذا  IRPخالل عملية المراجعة المستقلة 
مع عدم وجود أكثر من اعتراض  كانت(،
 واحد

يتطلب وساطة قبل بدء علمية المراجعة  67
 المستقلة

 
 
  

. رفض قرار لمجلس إدارة 7 68
ICANN  متعلق بمراجعات وظائف

IANA بما في ذلك اتخاذ إجراءات ،
تنفيذ أية عملية فصل المتعلقة بمرحلة 

 (PTIأو ) IANAما بعد انتقال 

اثنان من المنظمات الداعمة  69
SOs اللجان اإلستشارية/ACs 

أربعة تدعم مع عدم وجود أكثر من  70
 اعتراض واحد

 

ل حالي ا أن تشارك جميع المنظمات الداعمة  71 االستشارية  At-Large، ولجنة ICANNفي  SOs                                                                           من المتوقع لدى تنفيذ المجتمع المخو 
ل المشاركة( في المجت GAC)إذا ما اختارت  GACواللجنة االستشارية الحكومية  أي، أنهم سيتم إدراجهم في اللوائح الداخلية  -           مع المخو 

 بصفتهم المشاركين التقريريين الخمسة.

                                            
 ، أو السماح باعتراض واحد لمنع اإلجماع.ACsولجان استشارية  SOsطلب خمس منظمات داعمة  CCWGيفضل األقلية من مشاركي مساءلة  1
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واللجان االستشارية  SOs                                                                                                         لقد تم تحديد المستويات الواردة في هذه الوثيقة بناء  على هذا التقييم. إذا وافق أقل من خمس من منظمات الدعم  72
ACs  فيICANN ا تعديل على أن يكونوا مشاركين ت                                                                               قريريين، فيمكن تعديل هذه المستويات المطلوبة لدعم اإلجماع. قد يتعين أيض 

 . ACsأو اللجان االستشارية  SOsلتحتوي على مزيد من المنظمات الداعمة  ICANNالمستويات المطلوبة إذا تغيرت 

، فإن النسبة المطابقة يمكن أن يتم استخدامها كإرشادات مفيدة ACs/لجان استشارية SOsفي حالة إنشاء )أو إزالة( منظمات داعمة  73
لتعديل المستويات المطلوبة. رغم ذلك، ستكون هناك حاجة ألن يكون هناك قرار واع، حسب الظروف، بشأن تلك التعديالت. إذا كان مثل 

ية، والتي تغيير عملية تغيير الالئحة الداخلية األساسهذا التغيير سيؤثر على قائمة المشاركين التقريريين في المجتمع المخول، فسيتبع ال
 تمكن اتخاذ مثل هذا القرار الواعي. 

ا بأنه في حالة حيث قد ال تشارك  CCWGتوصي مجموعة مساءلة  74 ل من  GAC                                  أيض                                           كمشارك تقريري بسبب أن المجتمع المخو 
جماعية مع كون المستوى المطلوب هو أربعة داعمين، فستبقى اإل GACالمقترح أن يتم استخدامه للطعن في تنفيذ مجلس اإلدارة لمشورة 

 الصالحية سارية في حالة تأييد ثالثة مع عدم اعتراض أي أحد، مع االستثناء التالي:

  إذا كانت السلطة التي ستتم ممارستها تقيل مجلس اإلدارة بأكمله بسبب تنفيذ مشورةGAC فإن المستوى األدنى المخفض ،
، تصرف مجلس اإلدارة بطريقة غير متسقة GACأنه، في تنفيذ مشورة  IRPسينطبق فقط بعد أن تجد عملية مراجعة مستقلة 

ولم تكن لصالحه، فإنه ال يمكن  IRPالداخلية. إذا قام المجتمع المخول بمثل هذه العملية للمراجعة المستقلة  ICANNمع لوائح 
ع المخول أن يمارس صالحيته إلقالة مجلس اإلدارة بأكمله فقط بناء على المسألة المقررة من عملية المراجعة المستقلة للمجتم
IRP.لكنه يمكنه رغم ذلك أن يمارس تلك الصالحية بناء على أسس أخرى . 

 

 ' 1. التغييرات من 'المسودة الثالثة المقترحة لتوصيات مسار العمل 4

 ض خطوات التصعيد استجابة للتعليقات. حافظت على الجدول الزمني العام مماثال  عبر دمج وإزالة بعض الوقت الممدد لبع                                                                                           
 الخطوات )المؤتمر الهاتفي اإللزامي(.

  جعلت من اإللزامي على الطرف المقدم لاللتماس أن يتواصل مع المنظمات الداعمةSOs اللجان االستشارية/ACs  لتبادل
                              تمعيا  قبل المنتدى المجتمعي. المعلومات ذات الصلة مج

  من  60، الفقرة 12أقرت بالتعليقات بشأن تعديالت المستويات المطلوبة في حالة كان عدد المشاركين التقريريين أقل )الصفحة
المسودة المقترحة الثالثة(، عبر حذف هذا الخيار واستبداله بمستوى مطلوب أقل العتماد التغييرات على اللوائح الداخلية 

األساسية. وبما أن عملية تغيير الالئحة الداخلية األساسية متطلب من أجل "الموافقة" وليس خيار "رفض"، فإن هذا سيحافظ على 
 متطلب حماية أقوى للوائح الداخلية األساسية.

 اقتراحه كإرشاد  حددت أن استخدام النسبة المطابقة للمستويات المطلوبة كما هو موصى به من طرف مجلس اإلدارة يمكن أن يتم
لكن يجب أن يكون هناك قرار واع، حسب الظروف. إذا كانت مثل  ACs/لجان استشارية SOsفي حالة إنشاء منظمات داعمة 

                                                                     ستصبح مشاركا  تقريريا  في المجتمع المخول، فسيتطلب هذا التغيير تعديال   AC/اللجنة االستشارية SOهذه المنظمة الداعمة 
 األساسية وسيتطلب نتيجة لذلك الموافقة من طرف المجتمع المخول. على اللوائح الداخلية 

  ( بأن 18: التزامات مجلس اإلدارة بشأن مشورة اللجنة االستشارية الحكومية )اختبار االجهاد 11نفذت التسوية للتوصية
                  مشاركا  تقريريا . GACمتطلبات المستوى المطلوب سيتم تغييرها إذا كانت 

 

 هاد ذات الصلة بهذه التوصية. اختبارات اإلج5

  الصالحيات24، 16، 10، 9، 8، 7، 6، 5اختبارات اإلجهاد ، 

 12إلجهاد اختبار ا 

  13اختبار اإلجهاد رقم 

  27اختبار اإلجهاد 

  28اختبار اإلجهاد 
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 ؟CWG. كيف يستجيب هذا لمتطلبات إشراف 6

 آليات تخويل المجتمع والتي سوف تتمكن من: CWGطلبت مجموعة إشراف  75

  تعيين وإقالة أعضاء مجلس إدارةICANN  واستعادة مجلس إدارةICANN .بأكمله 

  ممارسة الرقابة فيما يخص القرارات الرئيسية لمجلس إدارةICANN  بما في ذلك رقابة مجلس إدارة(ICANN  على وظائف
IANA ( قرارات مجلس إدارة 1)( وذلك من خالل مراجعة والموافقة علىICANN ( فيما يخص التوصيات الناتجة منIFR )

 .ICANN( موازنة 2و ) IANAأو عملية المراجعة الخاصة لوظائف  IANAعملية مراجعة وظائف 

  اعتماد التعديالت على اللوائح الداخلية األساسية الخاصة بمؤسسةICANN. 

 العمليات الالزمة لتلبية هذه المتطلبات. CCWGي أوصت بها مجموعة مساءلة تقدم آلية التصعيد واتخاذ القرار المحددة والت

 

 ؟NTIA. كيف يعالج هذا معايير 7

 دعم وتعزيز نموذج أصحاب المصالح المتعددة. 76

  إضفاء الطابع الالمركزي على السلطة داخلICANN .من خالل مجتمع مخول 

  تقوية عمليات المشاورة بين مجلس إدارةICANN ع في لوائح والمجتمICANN .الداخلية 

 .إنشاء منتدى مجتمعي عام لضمان سماع كافة األصوات ووجهات النظر قبل تنفيذ صالحية المجتمع 

 .اإلبقاء على عملية صنع القرار على أساس توافق اآلراء بدال  من التصويت                                                                  

 

 الخاص باإلنترنت. DNSالحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام  77

  اإلجراءات التي تكفل بأنه قد كانت لدى الطرفين فرصة للمناقشة بشكل كامل ودقيق ألي خالفات وأنهم كانت اقتراح سلسلة من
 لديهم فرص متعددة لحل أي قضايا من هذا القبيل دون اللجوء إلى صالحيات المجتمع المخول للمساءلة أو قابلية التنفيذ.

  مخاطر للضبط.ترسيخ المستويات المطلوبة في اإلجراءات لتخفيف أية 

 

 .IANAتلبية احتياجات وتوقعات العمالء والشركاء العالميين لخدمات  78

  تضمين األطر الزمنية المحددة والعمليات التي تتسم بالشفافية والمستويات المطلوبة ذات الصلة للمحافظة على االستمرارية
 التشغيلية.

 

 الحفاظ على انفتاح اإلنترنت. 79

  .إنشاء منتدى مجتمعي عام لضمان سماع كافة األصوات ووجهات النظر 

  الحفاظ على سياسات المشاركة المفتوحة بالمنظمات الداعمة واللجان االستشارية التابعة لمؤسسةICANN. 
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 بحل لمنظمة حكومية أو بين الحكومات. NTIAأي مقترح يبدل دور  NTIAلن تقبل  80

 إلى الحد الذي توده اللجنة ا( الستشارية الحكوميةGAC للمشاركة في صنع القرار من جانب المجتمع المخول، حيث إن اللجنة )
االستشارية الحكومية لديها المرونة الالزمة لتحديد ذلك، فإنها ستكون واحدة من أصل خمسة جهات مشاركة في اتخاذ القرار. 

ك كصانع قرار في مداوالت المجتمع التي تنطوي على طعن على وباإلضافة إلى ذلك، فإن اللجنة االستشارية الحكومية لن تشار
                                                    هذا "االنتقاء"، جنب ا إلى جنب مع الضمانات الواردة في  تنفيذ مجلس اإلدارة لمشورة اللجنة التي حظيت بتوافق في اآلراء.

هذا قد تم استيفاؤه،  NTIAلالعتقاد بأن مطلب  ICANN، تقود مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة 11التوصية رقم 
للمجلس من أجل رفض مشورة اللجنة االستشارية الحكومية التي حظيت  %60إلى  50حتى عند النظر في زيادة الحد من 

 بتوافق اآلراء.

  تمكين كل أصحاب المصلحة المعنيين من االنضمام إلى المشاورات من خالل المنظمات الداعمة واللجان االستشارية أو من
 منتدى المجتمعي.خالل ال

 


