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: اللوائح الداخلية القياسية 3التوصية رقم  - 03الملحق 
 واللوائح الداخلية األساسية وعقد التأسيس

 . خالصة1

 آلية فردية للتعديل.( حالياً ICANNتمتلك اللوائح الداخلية لهيئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة ) 01

  يمكن تغيير لوائحICANN  ثلثي أصوات مدراء مجلس إدارة  2/3الداخلية من خاللICANN. 

  ال يفترض من مجلس إدارةICANN  مشاورة مجتمع أصحاب المصلحة المتعددين أو الجمهور األوسع قبل تعديل اللوائح
 الداخلية، إال أنه قام بذلك طوعاً حتى هذه اللحظة.

الداخلية إما إلى "لوائح داخلية  ICANNبتصنيف كل الئحة من لوائح  ICANNجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة توصي م 02
 أساسية" أو "لوائح داخلية قياسية" حيث ستكون اللوائح الداخلية األساسية أكثر صعوبة في التغيير. 

 داً على أن:تحدي ICANN CCWGتوصي مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  03

  تطلب المشاورات العامة في كافة التحديات في لوائحICANN  .الداخلية، األساسي والمعياري على حد سواء 

  إضافة شرط المشاورات العامة إلى لوائحICANN  الداخلية باعتباره الالئحة الداخلية األساسية لضمان ضرورة مواصلة
ICANN .للمشاركة مع المجتمع في المستقبل 

  يتطلب أي تغييرات على اللوائح الداخلية األساسية موافقًة من مجلس إدارةICANN  والمجتمع الُمخّول كما هو محدد في
: ICANN: ضمان مشاركة المجتمع في عملية صنع القرار في 4صالحية المجتمع المخول )كما هو موضح في التوصية رقم 

 صالحيات المجتمع الجديد السبع(. 

 ى المطلوب العتماد مجلس إدارة تم رفع المستوICANN  3/4إلى  2/3على تغيير اللوائح الداخلية األساسية من. 

  تستخدم الموافقة على التغييرات في عقد التأسيس نفس العملية المطلوبة للموافقة على التغييرات المجراة على اللوائح الداخلية
 األساسية، بما في ذلك المشاورات العامة.

 بهذا؟ ICANNجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة لماذا توصي م 04

  شعرت مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلةICANN CCWG  بأنه كان من المهم ضمان أنه ال يمكن تغيير لوائح
ICANN رة الداخلية التي تجسد غاية المنظمة )المهمة وااللتزامات والقيم الجوهرية( والمقصودة لضمان مساءلة مجلس إدا
ICANN  من خالل تصرف مجلس إدارةICANN .بمفرده 
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 ICANN CCWG. توصيات مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة 2

 أيضاً بما يلي: GACأوصت اللجنة االستشارية الحكومية  05

  تصنيف كل الئحة من لوائحICANN  .الداخلية إما كلوائح داخلية أساسية أو لوائح داخلية قياسية 

  عمل اللوائح الداخلية األساسية لتوصيات مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز المساءلةCCWG  ومجموعة عمل المجتمع بدور
 التالية: CWGاإلشراف 

o  المجتمع الُمخّول لتنفيذ صالحيات المجتمع، بما في ذلك دور المعّين المنفرد لمدراءICANN  كما هو موضح في التوصية
 خول إلنفاذ صالحيات المجتمع.: إنشاء مجتمع م1رقم 

o  تخويل المجتمع من خالل اإلجماع: المشاركة 2آليات التصعيد واإلنفاذ على النحو المنصوص عليه في التوصية رقم :
 والتصعيد واإلنفاذ.

o  عملية تعديل اللوائح الداخلية األساسية و/أو عقد التأسيس، واعتماد بيعICANN افة أو حسم جميع المسائل األخرى أو ك
باعتبارها "لوائح  ICANN: إعادة تعريف اللوائح الداخلية لمنظمة 3كما هو مذكور في التوصية رقم  ICANNأصول 

 داخلية قياسية" و"لوائح داخلية أساسية."

o  ضمان مشاركة المجتمع في عملية صنع القرار 4صالحيات المجتمع السبع على النحو المنصوص عليه في التوصية رقم :
 صالحيات المجتمع الجديدة السبع. :ICANNفي 

o  تغيير جوانب مهمة 5المهمة، وااللتزامات والقيمة الجوهرية على النحو المنصوص عليه في التوصية رقم :ICANN 
 والتزاماتها وقيمها الجوهرية.

o ( إطار العمل المخصص لعملية المراجعة المستقلةIRP على النحو المنصوص عليه في التوصية رقم )ز عملية : تعزي7
 .ICANNالمراجعة المستقلة الخاصة بمنظمة 

o  عملية مراجعة وظائفIANA ومراجعة وظيفة ،IANA  الخاصة وعملية الفصل، وآليات المساءلة لوظائف تسميةIANA 
 .CWGوالتي هي مطلوبة بموجب اقتراح انتقال دور اإلشراف على 

o ( هياكل اللجنة الدائمة للعمالءCSC وإدارة )IANA نتقال، مطلوبة أيًضا في مقترح مجموعة عمل المجتمعاتبعد اال-
 اإلشراف.

o  إنشاء مجتمع مخول إلنفاذ صالحيات المجتمع.1حقوق التحقيق والتفتيش على النحو المنصوص عليه في التوصية رقم : 

  تتطلبICANN ية أو عقد التأسيس.إجراء مشاورات عامة بشأن أي تغييرات مقترحة على اللوائح القياسية أو اللوائح األساس 

  تتطلب الموافقة على أي تغييرات على اللوائح الداخلية األساسية وعقد التأسيس كل من مجلس إدارةICANN  والمجتمع الُمخّول على
: ICANN: ضمان مشاركة المجتمع في عملية صنع القرار في 4النحو المبين في صالحية المجتمع كما هو مذكور في التوصية رقم 

 المجتمع الجديدة السبع.  صالحيات

  زيادة القيمة الحدية لموافقة مجلسICANN  من كل مدراء  %75على تغيير الئحة داخلية أساسية أو عقد التأسيس من الثلثين إلى
 .ICANNمجلس إدارة 

 

 . توضيح تفصيلي للتوصيات3

 ما المقصود باللوائح الداخلية األساسية؟ 06

، بما في ذلك النص على مهمة الهيئة والتزاماتها وقيمها ICANNكيفية ممارسة الصالحيات في  ICANNتصف اللوائح الداخلية لـ  07
ألنها تحدد نطاق صالحية شركات الهيئة، وتحدد  ICANNالجوهرية. تعتبر اللوائح الداخلية سوياً مع بنود التأسيس جزًءا أساسًيا في 

 إطار الحكم وتحديد ممارسات العمل. 

لكل المدراء. وتعتقد  2/3الداخلية عبر قرار مجلس اإلدارة بناًء على تصويت بنتيجة  ICANNفي الوقت الراهن، قد يتم تغيير لوائح  08
والستمراريتها  ICANNأن مجموعة اللوائح الداخلية الرئيسية أساسية الستقرار  ICANNمجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة 

حقوق قرارات المجتمع التي ينبغي منحها حماية إضافية من التغييرات بطلب موافقة المجتمع الُمخّول على أي التشغيلية واألساسية ل
 تعديالت. 
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 وسيتم تحديد هذه اللوائح الداخلية الرئيسية على أنها اللوائح الداخلية األساسية. 09
 

  

  

للوائح الداخلية األساسية أصعب في التغيير من اللوائح جعل ا ICANNوهكذا، تقترح مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  10
 الداخلية القياسية بطريقتين: 

والمجتمع الُمخّول، يتم التنظيم من خالل المنظمات  ICANNمن خالل مشاركة سلطة التصريح بعمل تغييرات بين مجلس إدارة  .1
ر" في المجتمع المخول على النحو المبين في التوصية الداعمة واللجان االستشارية بصفتها "الجهات المشاركة في اتخاذ القرا

 : إنشاء مجتمع مخول إلنفاذ صالحيات المجتمع.1رقم 

من حيث تخويل إجراء تغييرات على اللوائح الداخلية األساسية عن  ICANNمن خالل طلب قيمة حدية أعلى لدعم مجلس إدارة  .2
 تلك الموجودة في اللوائح الداخلية القياسية.

مباشرة لمجتمع اإلنترنت العالمي بمشاركة السلطة اتخاذ القرار على نطاق  ICANNإنشاء اللوائح الداخلية األساسية مساءلة وسيعزز  11
 .ICANNأوسع وزيادة صعوبة تعديل هذه الجوانب األساسية في 

مة الواليات المتحدة ضمانة لمجتمع ، حيث قدمت العالقة التعاقدية التاريخية مع حكوIANAوهذه التوصية أمر مهم في سياق نقل إشراف  12
األساسية دون اتفاق واسع النطاق. ودون وجود هذه العالقة،  ICANNأصحاب المصلحة المتعددين بأنه من غير المرجح تغيير طبيعة 

على ثقة  ICANNيجب أن تساعد الحماية اإلجرائية وحقوق اتخاذ القرار واسعة المشاركة في محافظة المكونات األساسية لنطاق وسلطة 
 .ICANNمجتمع 

 

 وضع لوائح داخلية أساسية 13

 ولتنفيذ إنشاء اللوائح الداخلية األساسية، ستتم إضافة بند جديد إلى اللوائح الداخلية الذي ينص على أن: 14

 (.أي بنود من اللوائح الداخلية تمثل لوائح داخلية أساسية )أي، قائمة البنود / األقسام / األقسام الفرعية األساسية .1

 كيف يمكن تحديد اللوائح الداخلية األساسية الجديدة وكيف يمكن تعديل أو استبعاد اللوائح الداخلية األساسية القائمة. .2

 

 إضافة لوائح داخلية أساسية جديدة أو تعديل اللوائح الداخلية األساسية الحالية 15

داخلية، لن تخدم  ICANNبتدعيم جوانب معينة في لوائح  ICANN CCWGبينما توصي مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  16
 من التطور رداً على بيئة اإلنترنت المتغيرة.  ICANNالمصلحة العامة العالمية إذا لم يتمكن 

أهمية القدرة على تحديد اللوائح الداخلية األساسية مع  ICANN CCWGوبالتالي تدرك مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  17
 ت، أو لتعديل أو إزالة أخرى حالية. الوق

 



 3التوصية رقم  - 03الملحق 

 

 2016فبراير  19
  

4 

 

  

قد تكون هناك حاجة إلى الخطوات التالية إلنشاء الئحة داخلية أساسية جديدة أو لتعديل أو إزالة الئحة موجودة، حيث يقترح مجلس إدارة  18
ICANN  أو طاقم العمل من خالل مجلس إدارة(ICANN:اإلضافة أو التعديل أو اإلزالة ) 

  اإلدارة الئحة داخلية أساسية جديدة أو تعديل الئحة داخلية أساسية أو إزالة الئحة داخلية أساسية.ويقترح مجلس 

  بكافة المدراء بمجلس إدارة  3/4ويعتمد مجلس اإلدارة إضافة أو تعديل أو إزالة الالئحة الداخلية األساسية مع تصويت
ICANN. 

 ضمان 4زالة الالئحة الداخلية األساسية )على النحو المبين في التوصية رقم ويوافق المجتمع الُمخّول على إضافة أو تعديل أو إ :
 : صالحيات المجتمع الجديد السبع(.ICANNمشاركة المجتمع في عملية صنع القرار في 

لُمخّول على حد والمجتمع ا ICANNوإذا تم الموافقة على إضافة أو تعديل أو إزالة الالئحة الداخلية األساسية بناًء على مجلس إدارة  19
 سواء:

  سيتم إدراج الالئحة الداخلية األساسية الجديدة/المنقحة في اللوائح الداخلية لـICANN وستتم إضافة إشارة مناسبة إلى النص ،
 باعتباره الئحة داخلية أساسية )إذا تطلب األمر( إلى الجزء من اللوائح الداخلية الذي يسردها. 

  لوائح وفي حالة إجراء تعديل على نصICANN .الداخلية الحالية، سيتم حينها تحديث النص 

  وفي حالة اإلزالة، ستتم إزالة النص من اللوائح الداخلية لـICANN. 

لم تقترح أن يخول المجتمع صالحية االقتراح المباشر إلجراء  ICANN CCWGإن مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  20
 تعديالت على اللوائح الداخلية.

 

 أي من اللوائح الداخلية القائمة ستصبح لوائح داخلية أساسية؟ 21

 ICANNبأن يتم تصنيف الجوانب الهامة فقط من لوائح  ICANN CCWGتوصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  22
. واستنتجت مجموعة عمل عبر المجتمع ICANNالداخلية في اللوائح الداخلية األساسية وذلك لتفادي الجمود غير الضروري في هياكل 

الداخلية المستويات  ICANNبأن من شأن التوصية بضرورة مواجهة كافة التغييرات على لوائح  ICANN CCWGلتعزيز مساءلة 
 بشكل عام ولن يساعدها. ICANNذاتها المقترحة بخصوص اللوائح الداخلية األساسية سيضر بمساءلة 

"الجوانب الهامة" كتلك التي تحدد مهمة والتزامات والقيم  ICANN CCWGع لتعزيز مساءلة وترى مجموعة عمل عبر المجتم 23
، وأدوات المساءلة الجوهرية التي يتطلبها CWG، ومتطلبات اقتراح مجموعة عمل عبر المجتمع بدور إشراف ICANNالجوهرية لـ 

  المجتمع.

بتنفيذ الجوانب التالية في اللوائح الداخلية األساسية  ICANN CCWG وبالتالي، توصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة 24
 :1كجزء من مسار العمل 

  المجتمع الُمخّول لتنفيذ صالحيات المجتمع، بما في ذلك دور المعّين المنفرد لمدراءICANN  1كما هو موضح في التوصية رقم. 
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 2ة رقم آليات التصعيد واإلنفاذ على النحو المنصوص عليه في التوصي. 

 عملية تعديل اللوائح الداخلية األساسية و/أو عقد التأسيس، ومن أجل اعتماد طلب السوق لـICANN  أو حسم جميع المسائل
 .3كما هو مذكور في التوصية رقم  ICANNاألخرى أو كافة أصول 

  4صالحيات المجتمع السبع على النحو المنصوص عليه في التوصية رقم. 

 5والقيمة الجوهرية على النحو المنصوص عليه في التوصية رقم  المهمة، االلتزامات. 

  7إطار العمل المخصص لعملية المراجعة المستقلة على النحو المنصوص عليه في التوصية رقم. 

  عملية مراجعة وظائفIANA ومراجعة وظيفة ،IANA  الخاصة وعملية الفصل، وآليات المساءلة لوظائف تسميةIANA 
 .CWGة بموجب اقتراح انتقال دور اإلشراف على والتي هي مطلوب

 ( هياكل اللجنة الدائمة للعمالءCSC وإدارة )IANA بعد االنتقال، مطلوبة أيًضا في مقترح مجموعة عمل المجتمعات-
 اإلشراف.

  المجتمعية(.: إنشاء مجتمع مخول إلنفاذ الصالحيات 1حقوق التحقيق والتفتيش على النحو المنصوص عليه في التوصية رقم 

 

 عقد التأسيس 25

بما يلي عن النظر في تغيير عقد تأسيس  ICANN CCWGنصح المستشار القانوني لمجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مسائلة  26
ICANN: 

 

بين  هي عقد تأسيسها ولوائحها الداخلية. هناك تسلسل هرمي ICANN"الوثائق التأسيسية لشركة نفع عام غير ربحية بكاليفورنيا مثل 
وتسود بنود العقد حتى في حال وجود أي تعارض بين بنود العقد واللوائح الداخلية. وهذه العالقة الهرمية ملِزمة حتى لو —هذه الوثائق

، يكون الطرف ICANNكان التعارض بين بنود العقود واللوائح الداخلية "األساسية"والذي يتطلب موافقة طرف ثالث )في حالة 
 الُمخّول( ليتم التعديل. الثالث هو المجتمع

بموجب قانون كاليفورنيا للشركات غير الربحية، إذا كان ال يوجد بالشركة أعضاء يمثلون القانون، فإنه يمكن لمجلس اإلدارة اعتماد 
في حالة  .ةومع ذلك، فقد يخضع تعديل بنود العق لموافقة طرف ثالث، مثلما يجوز تعديل اللوائح الداخلي التعديالت على بنود العقد.

ICANN إذا لم يتم توفير للمجتمع الُمخّول الحق في الموافقة على التعديالت التي أُدخلت على بنود العقد، فهناك خطر تقويض أحكام ،
 وبالتالي، فإننا نوصي بتضمين للبنود، نظًرا للعالقة الهرمية المذكورة أعاله. ICANNالالئحة الداخلية األساسية بتعديل مجلس إدارة 

لصالح المجتمع الُمخّول بنفس طريق امتالك المجتمع المخول لحقوق  ICANNحق الموافقة فيما يتعلق بالتعديالت الخاصة ببنود عقد 
 الموافقة فيما يتعلق باللوائح الداخلية األساسية".

 

يتم إدخالها على بنود عقد  بأن تتبع التغييرات التي ICANN CCWGوبالتالي، توصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة 27
 نفس عملية الموافقة ونفس الحدود المذكورة أعاله للموافقة على إدخال تغييرات على اللوائح الداخلية األساسية. ICANNتأسيس 
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 الحالي ينص على: ICANNمن المهم مالحظة أن عقد تأسيس  28
 

حوالي ثلثي مدراء الهيئة. وعندما تصبح لدى الهيئة أعضاء، يجب . يمكن تعديل هذه المواد عن طريق التصويت بأغلبية حاسمة ل9" 
 ( األعضاء ممن لهم حق التصويت على التعديل المقترح."2/3اعتماد أي تعديل بأغلبية ثلثي )

 

أن يتم تعديل عقد التأسيس إلزالة مفهوم األعضاء وتفعيل  ICANN CCWGلذلك، توصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  29
، فضالً عن موافقة المجتمع الُمخّول ICANNعلى األقل من جميع المدراء في مجلس إدارة  3/4الحاجة إلى تصويت إيجابي أعلى بنسبة 

 لداخلية األساسية.باستخدام نفس عملية الموافقة والحدود كما في الموافقة على إدخال تغييرات على اللوائح ا

 

 بحاجة إلى أن يكون ضمن الالئحة األساسية؟ ICANNهل موقع المكتب الرئيسي لـ  30

 وموقع مكتبها الرئيسي: ICANNوكذلك اللوائح الداخلية كالً من حالة التأسيس )أو محل الشركة( لـ  ICANNيستوفي عقد تأسيس  31

  ينص عقد التأسيس الحالي لـICANN :على 
 

الهيئة هي هيئة غير ربحية ذات منفعة عامة ولم يتم تنظيمها لتوفير مكاسب خاصة ألي فرد. إنها مدرجة بموجب . هذه 3"
 قانون الشركات غير الربحية ذات الفائدة العامة لألغراض العامة والخيرية."

 

  ينص القسم األول من البند الثامن عشر للوائح الداخلية الحالية لـICANN :على 
 

في مقاطعة لوس أنجلوس بوالية كاليفورنيا في الواليات المتحدة. ويحق  ICANNيقع المقر الرئيسي لمعامالت  ."المكاتب 
 أن يكون لديها مقر أو مقرات إضافية داخل الواليات المتحدة أو خارجها قد تقوم بافتتاحها من وقت آلخر."  ICANNلـ

 

  ب( الخاصة بتأكيد االلتزامات على: 8تنص الفقرة( 
 

التزامها بـ: )ب( البقاء كمؤسسة غير ربحية مقرها الواليات المتحدة األمريكية ولها مكاتب حول العالم  ICANN"تؤكد 
 لتلبية متطلبات مجتمع عالمي..."

 

في القسم أعاله، قد تتطلب بنود عقد التأسيس بأن تستخدم  ICANN CCWGوفًقا لتوصية مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  32
الموافقة على أي تغييرات ببنود عقد التأسيس نفس العملية ونفس الحدود المطلوبة للموافقة على إدخال تغييرات على اللوائح الداخلية 

 األساسية. 

دية من المجتمع الُمخّول. ومع ذلك، للتأكد من أن حالة دون موافقة تأكي ICANNوبالتالي، ال يمكن تغيير حالة محل التأسيس/مؤسسة  33
ICANN  باعتبارها شركة نفع عام غير ربحية بكاليفورنيا ال يمكن تغييره عن طريق تحويل األصول و / أو الحل دون موافقة تأكيدية

مع الُمخّول على نقل كل أو جزء كبير من من المجتمع الُمخّول، فستكون هناك حاجة إلى إضافة بند إلى عقد التأسيس يتطلب موافقة المجت
 .ICANNأصول 

 ICANNتقديم مقترح بشأن إجراء تغيير بأحكام اللوائح الداخلية ينص على أن موقع "المكتب الرئيسي" لـ  ICANNيمكن لمجلس إدارة  34
 في كاليفورنيا، ولكن بإمكان المجتمع الُمخّول منع هذا التغيير. 

  إضافة هذا الحكم إلى الالئحة الداخلية األساسية والذي يتطلب موافقة تأكيدية من المجتمع الُمخّول.لم يكن هناك إجماع على دعم  35

 

 صالحيات المجتمع: اعتماد التغييرات في اللوائح الداخلية األساسية وعقد التأسيس 36

على بنود عقد التأسيس إمكانية تغيير  سيضمن إنشاء اللوائح الداخلية األساسية وطلب موافقة المجتمع الُمخّول على إدخال تعديالت 37
إلى المجتمع ومهمة المنظمة وااللتزامات والقيم  ICANNالجوانب المهمة للصالحيات والعمليات المطلوبة للمحافظة على مساءلة 

 والمجتمع على حد سواء. ICANNالجوهرية فقط كنتيجة إلجماع مجلس اإلدارة في مجلس إدارة 
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له قبل أن يصبح التعديل فعاالً من  ICANNخّول تأكيد الموافقة على أي تغيير مقترح واعتماد مجلس إدارة سيتعين على المجتمع المُ  38
والمجتمع الُمخّول. ومن خالل إنشاء عملية  ICANNالناحية القانونية، وذلك كجزء من عملية اتخاذ القرار المشترك بين مجلس إدارة 

على نطاق أوسع مما هي عليه  ICANNلسلطة لتغيير الجوانب األساسية إلطار عمل إدارة القرار المشترك الخاصة هذه، تتم مشاركة ا
 اليوم.

في ظل افتراض أنه من غير المرجح تغيير بنود عقد التأسيس  ICANN CCWGتعمل مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  39
خلية األساسية في أحيان كثيرة. وحينما يتم إجراء تغييرات، فإنه التي من المستحسن أن تصبح اللوائح الدا ICANNواللوائح الداخلية لـ 

 من غير المحتمل أن تنشأ في مهلة قصيرة أو أنه ستكون هناك حاجة إلى التعامل مع الحاالت التشغيلية على المدى القصير. 

المساءلة بأن تشكل صالحية المجتمع، حسبما تم اقتراحه، تحديات على -وبالتالي ال تعتقد مجموعة عمل مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 40
 الحالية.  ICANNالسالمة التشغيلية أو االستقرار أو كفاءة 

خّول، حيث إن الغرض من هذه السلطة هو أن يتم تتطلب هذه التغييرات درجة عالية من دعم المشاركين في اتخاذ القرار في المجتمع المُ  41
 إجراء تعديل على اللوائح الداخلية األساسية أو عقد التأسيس فقط بدعم واسع للغاية من المجتمع. 

 ICANNلمزيد من المعلومات حول صالحيات المجتمع األخرى التي أوصت بها مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  42
CCWGضمان مشاركة المجتمع في عملية صنع القرار في 4رقم  ، راجع التوصية :ICANN.صالحيات المجتمع الجديدة السبع : 

 

 " 1. تغييرات من "المسودة الثالثة المقترحة لتوصيات مسار العمل 4

  أوضحْت أن أحكام عملية مراجعة وظائفIANA  ال تنطبق إال على وظائف تسميةIANA  متطلب مجموعة عمل المجتمع(
 (.CWGبدور اإلشراف 

  أوضحْت أن عملية إدخال تغييرات على عقد التأسيس يجب أن تكون مشابهة لعملية إدخال تغييرات على اللوائح الداخلية
ة لـ أو التصرف بطريقة أخرى لكل أو لجزء كبير من األصول التابع ICANNاألساسية، فضالً عن عملية الموافقة على بيع 

ICANN. 

  3/4أضافت توصية محددة تعديل عقد التأسيس الحالي إلزالة فكرة األعضاء وتفعيل الحاجة إلى تصويت إيجابي أعلى بنسبة 
  ، فضالً عن موافقة المجتمع المخول.ICANNعلى األقل من جميع المدراء في مجلس إدارة 

 . اختبارات اإلجهاد ذات الصلة بهذه التوصية5

 ال يوجد 
 
 

 ؟CWGكيف يستجيب هذا لمتطلبات إشراف  .6

والذي ينصح مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  CWGتستوفي هذه التوصيات متطلب مجموعة عمل المجتمع بدور اإلشراف  43
ICANN CCWG :بإنشاء لوائح داخلية أساسية. وهذه تتضمن ما يلي 

  موازناتICANN ات وخطط التشغيل/الخطط االستراتيجية وموازنIANA حقوق المجتمع فيما يتعلق بتطوير ومراعاة :
 .IANAوخطط التشغيل/الخطط االستراتيجية وموازنات  ICANNموازنات 

  مجلس إدارةICANN حقوق المجتمع وعلى وجه الخصوص القدرة على تعيين/إقالة أعضاء مجلس إدارة :ICANN  واستدعاء
 مجلس اإلدارة بالكامل.

  لوائحICANNلي في اللوائح الداخلية لمؤسسة : إدماج ما يICANN مراجعة وظيفة :IANA  ومراجعة وظيفةIANA 
 ، واللجنة الدائمة للعمالء، وعملية الفصل.IANAالخاصة وإدارة الهيئة القانونية لما بعد عملية انتقال اإلشراف على وظائف 

  عملية المراجعة المستقلة: يجب أن تكون سارية على وظائفIANA صول إليها من خالل مديري نطاق المستوى ويمكن الو
 األعلى.
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 ؟NTIA. كيف يعالج هذا معايير 7

 دعم وتعزيز نموذج أصحاب المصالح المتعددة. 44

 .ال يمكن تعديل ضمان آليات مساءلة نموذج أصحاب المصلحة المتعددين بدون تمكين موافقة المجتمع 

 

 الخاص باإلنترنت. DNSالحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام  45

  ُيعد إنشاء اللوائح الداخلية األساسية التي توفر أشكال إضافية من الحماية لهيئةICANN  أمًرا بالغ األهمية الستقرار المنظمة
 واستمرارية التشغيل.

 

 .IANAتلبية احتياجات وتوقعات العمالء والشركاء العالميين لخدمات  46

 ال يوجد  

 

 ت.الحفاظ على انفتاح اإلنترن 47

 ال يوجد 

  

 بحل لمنظمة حكومية أو بين الحكومات. NTIAأي مقترح يبدل دور  NTIAلن تقبل  48

 ال يوجد  

 

 


