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: ضمان مشاركة المجتمع 04التوصیة رقم - 04الملحق 
: صالحیات المجتمع ICANNفي عملیة صنع القرار في 

 الجدید السبع

 . خالصة1
بضرورة أن تكون الصالحیات السبع الجدیدة للمجتمع في موضعھا  ICANNأوصت مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  01

 وضمان المشاركة المجتمعیة.  ICANNلتحسین مساءلة 
 "صالحیات المجتمع" ھذه ھي: 02

رفض خطة استراتیجیة للسنة المالیة، أو الخطة التشغیلیة للسنة المالیة، أو المیزانیة والخطة التشغیلیة السنویة، أو میزانیة  .1
 .IANAوظائف 

 .ICANNرفض التغییر على معاییر اللوائح الداخلیة في  .2

أو التصرف فیھا بطریقة  ICANNالموافقة على تغییر الالئحة الداخلیة األساسیة و/أو عقد التأسیس، و/أو الموافقة على بیع  .3
 أخرى لكل أصولھا أو جزء كبیر من األصول التابعة لھا.

 .ICANNإقالة عضو فردي بمجلس إدارة  .4

 استعادة مجلس إدارة ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة بالكامل. .5

) (حیث أن قرار اللوحة غیر قابالً للتنفیذ في أي محكمة تعترف بنتائج التحكیم IRPبدء طلب ملزم لعملیة المراجعة المستقلة ( .6
إعادة النظر في القرار األخیر أو ب ICANNالدولي) أو طلب غیر ملزم إلعادة النظر (حیث یلتزم مدراء مجلس إدارة 

 أو العاملین). ICANNالتقاعس من قبل مجلس إدارة /اإلجراء

)، بما في ذلك IANAالمتعلق بمراجعات وظائف ھیئة اإلنترنت لألرقام المخصصة ( ICANNرفض قرار مجلس إدارة  .7
 .IANAالتسبب في أي عملیة فصل بعد االنتقال لوظائف تسمیة 

لمجتمع الُمخّول والعملیات المرتبطة بھا لضمان عدم تمكُّن أصحاب المصلحة من ممارسة أي سلطة بمفردھم وعدم ُصمِّمت صالحیات ا 03
 السماح، تحت أي ظرف من الظروف، حتى ال یكون أي جزء فردي من المجتمع قادًرا على منع استخدام السلطة.

 

 ICANN CCWG. توصیات مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة 2
 یضاً بما یلي:GACأوصت اللجنة االستشاریة الحكومیة  04

 تحدید صالحیات المجتمع باعتبارھا لوائح داخلیة أساسیة: •

رفض خطة استراتیجیة للسنة المالیة، أو الخطة التشغیلیة للسنة المالیة، أو المیزانیة والخطة التشغیلیة السنویة، أو  .1
 .IANAمیزانیة وظائف 

 .ICANNرفض التغییر على معاییر اللوائح الداخلیة في  .2

أو التصرف فیھا  ICANNالموافقة على تغییر الالئحة الداخلیة األساسیة و/أو عقد التأسیس، و/أو الموافقة على بیع  .3
 بطریقة أخرى لكل أصولھا أو جزء كبیر من األصول التابعة لھا.

 .ICANNإقالة عضو فردي بمجلس إدارة  .4

 مجلس إدارة ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة بالكامل.استعادة  .5
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بدء طلب ملزم لعملیة المراجعة المستقلة (حیث أن قرار اللوحة غیر قابالً للتنفیذ في أي محكمة تعترف بنتائج التحكیم  .6
القرار األخیر أو  بإعادة النظر في ICANNالدولي) أو طلب غیر ملزم إلعادة النظر (حیث یلتزم مدراء مجلس إدارة 

 أو العاملین). ICANNالتقاعس من قبل مجلس إدارة /اإلجراء

)، بما IANAالمتعلق بمراجعات وظائف ھیئة اإلنترنت لألرقام المخصصة ( ICANNرفض قرارات مجلس إدارة  .7
 .IANAفي ذلك التسبب في أي عملیة فصل بعد االنتقال لوظائف تسمیة 

بالكامل، فسیتم تشكیل مجلس إدارة  ICANNوالتي تنص على أنھ إذا تمت إقالة مجلس إدارة  ICANNإضافة الئحة داخلیة لـ  •
 )SOsمؤقت طالما كانت ھناك حاجة لعملیة اختیار/انتخاب مجلس إدارة بدیل لیحل محلھ. سوف تضع المنظمات الداعمة (

ن مجلس اإلدارة المؤقت لن یكون یظل ) عملیات استبدال تضمن أNOMCOM) ولجنة الترشیح (ACsواللجان االستشاریة (
یوًما. وسوف تكون لمجلس اإلدارة المؤقت نفس ما لمجلس اإلدارة الذي یحل محلھ من صالحیات  120سارًیا لمدة تزید عن 

 كما أنھا ICANNوواجبات. یعتبر وجود مجلس إدارة سارًیا في جمیع األوقات أمر بالغ األھمیة لالستمراریة التشغیلیة لمؤسسة 
 شرًطا قانونًیا.

o  سوف تذكر اللوائح الداخلیة لمؤسسةICANN  باستثناء الظروف التي تحتاج إلى قرارات عاجلة لحمایة المرونة  -أنھ
فسوف یتشاور مجلس اإلدارة المؤقت مع المجتمع من خالل قیادة  -نظام أسم النطاق  SSRواالستقرار والشفافیة 

قبل اتخاذ القرارات الكبرى. حیثما كان ذلك مناسًبا، سوف یتشاور مجلس اإلدارة المنظمة الداعمة واللجنة االستشاریة 
قبل اتخاذ أي إجراء من شأنھ أن یعني إجراء تغییر جوھري في  ICANNالمؤقت أیًضا من خالل منتدى مؤسسة 

سة العا ICANNإستراتیجیة مؤسسة   ملة والمدیر التنفیذي.أو سیاساتھا أو إدارتھا، بما في ذلك استبدال الھیئة المؤسِّ
o  مالحظة: یرد المزید من التفاصیل بشأن ماھیة السلطات بالقسم التالي ویمكن االطالع على مزید من التفاصیل عن

 . 2كیفیة استخدامھا بالملحق 
عملیة وضع  ةیكون بھا استثناء لرفض اللوائح الداخلیة القیاسیة في الحاالت التي یكون فیھا تغییر الالئحة القیاسیة ھو نتیج •

 السیاسة. وسوف یكون االستثناء على النحو التالي:
o  تتطلب اللوائح األساسیة أال یجمع مجلس إدارةICANN  بین موافقةICANN  على تغییرات الالئحة التي ھي نتیجة

 لعملیة وضع السیاسة وأي تغییرات أخرى على الالئحة.
o  تتطلب اللوائح األساسیة أن یشیر مجلس إدارةICANN  بوضوح إلى ما إذا كان تغییر الئحة داخلیة لـICANN  ھو

 نتیجة لعملیة تطویر سیاسة عندما یوافق المجلس على التغییر.
o  تتطلب اللوائح الداخلیة األساسیة، أنھ إذا كان تغییر اللوائح الداخلیة لـICANN  ھو نتیجة لعملیة وضع سیاسة، فإن

یاسة یجب أن تدعم رسمًیا التمسك بمنتدى المجتمع وممارسة سلطة رفض المنظمة الداعمة التي قادت عملیة وضع الس
تغییر الالئحة الداخلیة. إذا كانت المنظمة الداعمة التي قادت عملیة وضع السیاسة التي تتطلب تغییر الالئحة ال تدعم 

تخدام سلطة المجتمع رسمًیا التمسك بأحد منتدیات المجتمع أو ممارسة السلطة لرفض الالئحة، ومن ثم ال یمكن اس
 لرفض الالئحة.
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 . توضیح تفصیلي للتوصیات3
  

 
 

مجموعة مكونة من سبع صالحیات للمجتمع تھدف إلى تمكین المجتمع  ICANNاقترحت مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  05
 ھم عن مبادئ الھیئة (المھمة وااللتزامات والقیم الجوھریة).  ICANNمن عقد مساءلة مؤسسة 

 تتمثل صالحیات المجتمع المقترحة في:  06
 

 أو الخطط االستراتیجیة/التشغیلیة IANAأو موازنة وظائف  ICANNالصالحیة لرفض موازنة مؤسسة 
 ICANNصالحیة رفض التغییرات على اللوائح الداخلیة القیاسیة لمؤسسة 

  األفراد ICANNصالحیة إقالة أعضاء مجلس إدارة 
 بالكامل ICANNصالحیة استدعاء مجلس إدارة 

السلطة للموافقة على التغییرات في الالئحة الداخلیة األساسیة و/أو عقود التأسیس، و/أو الموافقة على بیع 
ICANN أو التصرف فیھا بطریقة أخرى لكل أصولھا أو التصرف في جزء كبیر من األصول التابعة لھا 

 الصالحیة لبدء علمیة مراجعة مستقلة ملزمة أو طلب إعادة نظر غیر ملزم
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، بما في ذلك اتخاذ إجراءات IANAالمتعلقة بمراجعة وظائف  ICANNصالحیة رفض قرارات مجلس إدارة 
 تنفیذ عملیة الفصل

 

، (كما ھو مطلوب 1فضالً عن إطالق مجموعة العمل عبر المجتمع للفصل -ومن األھمیة بمكان أن نالحظ أن الصالحیات المذكورة أعاله  07
یمكن أن ُتعزز باستخدام عملیة المراجعة المستقلة للمجتمع أو صالحیة استدعاء  -من تبعیات إشراف مجموعة العمل عبر المجتمع) 

  .مجلس اإلدارة بأكملھ
 ICANNأو فشل في االمتثال لقرار المجتمع الُمخّول الستخدام القوة القانونیة إلزالة أي مدیر فردي لـ  ICANNإذا رفض مجلس إدارة  08

بأكملھ (أو بتعیین المجتمع الُمخّول لمدیر)، یمكن للمجتمع الُمخّول معالجة ھذا الرفض بإقامة دعوى في  ICANNأو إقالة مجلس إدارة 
لتي لھا سلطة قضائیة؛ لیست ھناك حاجة لقیام المجتمع الُمخّول ببدء أو إجراء عملیات إنفاذ أخرى مثل الوساطة أو عملیة المحكمة ا

 مراجعة مستقلة إلنفاذ الصالحیة.
 

 أو الخطط االستراتیجیة/التشغیلیة ICANNصالحیة رفض موازنة مؤسسة  09
یمثل حق وضع المیزانیات والتوجیھات اإلستراتیجیة صالحیة حوكمة مھمة ألي منظمة. ومن خالل تخصیص الموارد وتحدید األھداف  10

ألرقام لالتي یتم توجیھ تلك الموارد إلیھا، یكون للخطط االستراتیجیة والتشغیلیة والمیزانیات تأثیًرا كبیًرا حول ما تقوم بھ ھیئة اإلنترنت 
الة. یلعب مجتمع مؤسسة واألسماء  بالفعل دوًرا فعاال في تقدیم مساھمة في ھذه  ICANNالُمخصصة وكیف تقوم بدورھا بصورة فعَّ

 .ICANNالوثائق الرئیسیة من خالل المشاركة في عملیات التشاور الحالیة التي تنظمھا مؤسسة 
بأن ُتعطى المجتمع الُمخّول صالحیة  ICANNیز مساءلة لتوفیر ضمانات مساءلة إضافیة، اقترحت مجموعة العمل عبر المجتمع لتعز 11

  رفض ما یلي:

 ICANNالخطة الخمسیة اإلستراتیجیة لمؤسسة  •

 ICANNالخطة الخمسیة التشغیلیة لمؤسسة  •

 ICANNالخطة التشغیلیة السنویة والموازنة لمؤسسة  •

  IANAموازنة وظائف ھیئة اإلنترنت لألرقام المخصصة  •
 
 
 

                                            
، فسوف توصي IANAالتابعة إلشراف مجموعة العمل عبر المجتمعات إلى قرار أنھ یلزم إجراء عملیة فصل لوظائف تسمیة  IANAإذا توصلت عملیة مراجعة وظائف  1

عامة ظمة الداعمة لألسماء البإنشاء مجموعة العمل عبر المجتمع للفصل. وسوف یتوجب الحصول على موافقة على ھذه التوصیة بمعرفة األغلبیة العظمى في كل من مجلس المن
 ICANNلقة، وسوف یتوجب الحصول على الموافقة بمعرفة مجلس إدارة ومجلس منظمة دعم أسماء رمز البلد طبًقا لإلجراءات العادیة لكل منھما من أجل تحدید األغلبیة المط

 بعد فترة تعلیق عام، وكذلك بواسطة المجتمع الُمخّول.
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أن االلتماس المنفصل سیكون الزًما لكل موازنة أو خطة  ICANNلعمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة قررت مجموعة ا 12
إستراتیجیة/تشغیلیة. یمكن الطعن في الموازنة أو الخطة اإلستراتیجیة/التشغیلیة فقط إذا كانت ھناك قضیة (قضایا) ھامة جلبت في مرحلة 

 بل الموافقة. العملیة المشتركة التي لم ُتعالج بشكل صحیح ق
حالًیا لتخویل المجتمع من تقدیم  ICANNلتعزیز التدرج من األدنى إلى األعلى، فإن الشفافیة والنھج التعاوني الذي تستخدمھ مؤسسة  13

بإضافة عملیة تشاوریة مشابھة إلى  ICANN، توصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة ICANNمساھمة في وثائق موازنة 
. یجب على اللوائح الداخلیة ضمان توفر التفاصیل الكافیة للموازنة، IANAوموازنة وظائف  ICANNاللوائح الداخلیة لكل من موازنة 

قبل  المدخل بدقة) في الوقت المناسب، للمجتمع لینظر إلى مسائل الموازنة بعنایة ویوفر مدخالت مستنیرة وبناءة (ویجب أن ینظر لھذا
 اتخاذ مجلس اإلدارة قراراتھ بشأن مسائل الموازنة.

علیھا سوف یكون مستنًدا إلى عدم االتساق المفھوم مع  ICANNوأي قرار للمجتمع برفض أي میزانیة أو خطة بعد موافقة مجلس إدارة  14
أو المصلحة العامة العالمیة، أو احتیاجات  ولوائحھا الداخلیة، ICANNالغرض والمھمة والدور المنصوص علیھم في عقد تأسیس 

، أو االستقرار المالي أو األمور األخرى التي تھم المجتمع. وال یمكن أن یكون االعتراض متعلًقا إال ICANNأصحاب المصلحة في 
 خطة.بالمشكالت التي تم طرحھا في المداوالت العامة التي أجریت قبل موافقة مجلس اإلدارة على المیزانیة أو ال

سوف یطلب من المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشاریة التي تعد مشاركة في اتخاذ القرار في المجتمع الُمخّول برفض الموازنة أو الخطة  15
االستراتیجیة/التشغیلیة أن تعمم األساس المنطقي وأن تحصل على دعم اللتماسھا من طرف جھة واحدة أخرى على األقل من الجھات 

 اتخاذ القرار وفًقا لعملیة التصعید.المشاركة في 
: 2وردت عملیات التصعید واإلنفاذ بخصوص رفض الخطط االستراتیجیة/التشغیلیة أو الموازنة على النحو المبین في التوصیة رقم  16

 تخویل المجتمع من خالل اإلجماع: المشاركة والتصعید واإلنفاذ.
إذا تم استخدام صالحیة المجتمع لرفض الموازنة السنویة، فإنھ سیتم تنفیذ موازنة مؤقتة. الموازنة المؤقتة ھي تلك التي توفر التمویل  17

الحاسمة، في حین یتم حل المشكلة/المشاكل التي أدت إلى استخدام المجتمع الُمخّول لصالحیة المجتمع.  ICANNالمستمر ألداء وظائف 
التشغیلیة الحالیة، وفًقا للقواعد الموضوعة في عملیة التنفیذ (والتي ستشكل نھًجا محدًدا وعاًما  ICANNعلى عملیات وسوف تستند 

 وشفاًفا للموازنة المؤقتة). 
ساسیة، ألتوصي أیًضا مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز المساءلة بأن یكون مفھوم الموازنة المؤقتة جزًء ال یتجزأ من اللوائح الداخلیة ا 18

 المالي لوضع الموازنة المؤقتة وفًقا للنھج المحدد. ICANNبما في ذلك مسؤولیة مدیر 
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 IANAموازنة وظائف ھیئة اإلنترنت لألرقام المخصصة  19
تحت ھذه الصالحیة، سوف یكون المجتمع قادًرا على النظر في موازنة وظائف ھیئة اإلنترنت لألرقام المخصصة كموازنة منفصلة.  20

 . ICANNموازنة وظائف ھیئة اإلنترنت لألرقام المخصصة حالًیا جزًءا من الخطة التشغیلیة السنویة وموازنة مؤسسة  تعتبر
وفًقا لما ھو منصوص علیھ في  IANAاإلشراف، سوف تشتمل تكالیف -وبموجب المقترح النھائي المقدم من مجموعة عمل المجتمعات 21

"، و"التكالیف المباشرة للموارد المشتركة" و"مخصص وظائف الدعم". IANAشرة إلدارة على "التكالیف المبا IANAمیزانیة وظائف 
اإلشراف إلى وجود تحدید البنود في صورة تكالیف أكثر -وعالوة على ذلك، یشیر المقترح النھائي المقدم من مجموعة عمل المجتمعات

 الحاجة.  تحدیًدا فیما یخص كل وظیفة محددة في مستوى المشروع وأقل منھ حسب
اإلشراف. ویجب أن -حمایًة وفًقا للتوصیات المقدمة للمقترح النھائي المقدم من مجموعة عمل المجتمعاتIANAتتطلب میزانیة وظائف   22

لإلدارة بحرص وعدم االنتقاص منھا (دون تعقیبات من الجمھور) بصرف النظر عن حالة األقسام  IANAتخضع میزانیة وظائف 
 .األخرى من المیزانیة

أنھ ینبغي أن یكون ھناك عملیتین متمیزتین فیما یتعلق بصالحیة المجتمع  ICANNتوصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  23
بشأن رفض میزانیة وظائف ھیئة اإلنترنت لألرقام المخصصة وصالحیتھا لرفض میزانیة ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة، 

أي  ICANNاإلشراف. لن یكون الستخدام صالحیة المجتمع لرفض موازنة مؤسسة -وعة عمل عبر المجتمعاتمما یلبي متطلبات مجم
)، ولن یكون لرفض موازنة وظائف ھیئة اإلنترنت لألرقام IANAتأثیر على موازنة وظائف ھیئة اإلنترنت لألرقام المخصصة (

 .ICANNالمخصصة أي تأثیر على موازنة مؤسسة 
: تخویل المجتمع من خالل 2بالتفصیل في التوصیة رقم  IANAوردت عملیات التصعید واإلنفاذ بخصوص رفض موازنة وظائف  24

 اإلجماع: المشاركة والتصعید واإلنفاذ.
زنة السنویة، فسوف یتم تنفیذ الموازنة المؤقتة (ھناك تفاصیل بشأن الموا IANAوفي حالة استخدام الصالحیة لرفض موازنة وظائف  25

 ا بموجب التطویر كما ذكر أعاله).المؤقتة قید التطویر حالیً 
 يتوصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز المساءلة بأن یكون نھج الموازنة المؤقتة جزًء ال یتجزأ من اللوائح الداخلیة األساسیة، بما ف 26

 دد.المالي لوضع الموازنة المؤقتة وفًقا للنھج المح ICANNذلك مسؤولیة مدیر 
أن مجموعة العمل عبر المجتمعات بدور اإلشراف (أو مجموعة التنفیذ  ICANNتقر مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  27

الوظیفیة. وستكون ھذه العملیة مدخالً  IANAالنائبة) مطلوب منھا تطویر عملیة مقترحة إلنشاء ومراجعة الموازنة المحددة لعملیات 
 سلطة محددة. رئیسًیا لتنفیذ ھذه ال

كجزء  IANAقد ترغب مجموعة العمل عبر المجتمع بدور اإلشراف بتفصیل عملیة التخطیط والتي من خاللھا یتم إنشاء موازنة وظائف  28
من برنامجھا لتنفیذ األعمال، بما في ذلك مستوى التفصیل المطلوب توفیره لمدخل المجتمع واإلطارات الزمنیة إلجراء المشاورات 

 من متطلباتھا لتلك الواردة في ھذه التوصیة. ICANN. تحد مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة والموافقات
على تصویت  -أو كلھا للرفض IANAوالتي من خاللھا یخضع أي جزء من موازنة وظائف  -عند التنفیذ، یجب أن تشتمل أي عملیة 29

النطاقات ومصادر الترقیم ومعلمات البروتوكول). یجب أیًضا أن تنفذ (أي أسماء  IANAالمجتمعات التشغیلیة التي تخدمھا وظائف 
، وتورید مناسب من مستویات الخدمة التعاقدیة للمجتمعات IANAالعملیة بطریقة ما لضمان توریدات مستقرة ومستمرة لوظائف 

 التشغیلیة المعنیة.
 

 ICANNصالحیة رفض التغییرات على اللوائح الداخلیة القیاسیة لمؤسسة  30
بتعدیل اللوائح الداخلیة األساسیة من جانب واحد دون استشارة المجتمع، توصي  ICANNللوقایة من إمكانیة أن یقوم مجلس إدارة  31

بأن یتم منح المجتمع المخول صالحیة رفض إدخال تغییرات على اللوائح الداخلیة  ICANNمجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة 
 بعد موافقة مجلس اإلدارة علیھا، ولكن قبل سریان التغییرات.  ICANNالقیاسیة لمؤسسة 

یوًما للدخول حیز التنفیذ لتمكین المجتمع الُمخّول من اإلقرار ما إذا كان ینبغي  30ویجب أن تستغرق أي تغییرات أقرھا مجلس اإلدارة  32
 أن یبدأ االلتماس لرفض التغییر.

أن المجتمع الُمخّول ال  ICANNیة القیاسیة، عبارة عن عملیة رفض تستخدم لتخبر مجلس إدارة ھذه الصالحیة، فیما یتعلق باللوائح الداخل 33
رحھا تیدعم التغییر الذي وافق علیھ مجلس اإلدارة. وھي ال تمكن المجتمع الُمخّول من إعادة كتابة تغییر الالئحة الداخلیة القیاسیة التي اق

 مجلس اإلدارة.
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توخت الحذر أثناء محاولة تغییر عملیات وضع  ICANNظ أّن مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة ومن األھمیة بمكاٍن أن نالح 34
، ولیس عملیة ICANN. وتھدف األدوات المقترحة لتحسین المساءلة بشكٍل عام إلى تناول مشكالت ICANNالسیاسة األساسیة لمؤسسة 

وضع السیاسة في المنظمات الداعمة. ومع ذلك، قد تتداخل صالحیة رفض تغییرات الالئحة الداخلیة القیاسیة مع تنفیذ عملیة وضع 
 السیاسة التي تتطلب مثل ھذه التغییرات. 

، أضافت ICANNولضمان عدم تداخل ھذه الصالحیة مع عملیات وضع سیاسة نموذج األدنى نحو األعلى الخاصة بمؤسسة  •
استثناًء إلى صالحیة رفض اللوائح الداخلیة القیاسیة لضمان عدم رفض  ICANNمجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة 

بدون موافقة المنظمة  ICANNتغییرات الالئحة الداخلیة الناتجة عن عملیة وضع السیاسة بعدما وافق علیھا مجلس إدارة 
 ع السیاسة.الداعمة التي تقود عملیة وض

: تخویل المجتمع من خالل اإلجماع: المشاركة والتصعید واإلنفاذ. 2كما وردت عملیات التصعید واإلنفاذ لھذه الصالحیة في التوصیة رقم  35
 باستثناء ما یلي:

ي التي بھا استثناء لرفض اللوائح الداخلیة القیاسیة ف ICANNتكون عملیات مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  •
 الحاالت التي یكون فیھا تغییر الالئحة القیاسیة ھو نتیجة عملیة وضع السیاسة. وسوف یكون االستثناء على النحو التالي:

o  تتطلب اللوائح األساسیة أال یجمع مجلس إدارةICANN  بین موافقةICANN  على تغییرات الالئحة التي ھي نتیجة
 الئحة.لعملیة وضع السیاسة وأي تغییرات أخرى على ال

o  تتطلب اللوائح األساسیة أن یشیر مجلس إدارةICANN  بوضوح إلى ما إذا كان تغییر الئحة داخلیة لـICANN  ھو
 نتیجة لعملیة تطویر سیاسة عندما یوافق المجلس على التغییر.

  تتطلب اللوائح الداخلیة األساسیة التي تتعامل مع رفض تغییر الئحة داخلیة لـICANNر ، إذا كان تغیی
اللوائح ھو نتیجة لعملیة وضع سیاسة، فیجب أن تقوم المنظمة الداعمة التي قادت عملیة وضع السیاسة بدعم 

 سلطة رفض تغییر الالئحة الداخلیة.  رسمي للتمسك بمنتدى المجتمع وممارسة
 ـإذا كانت المنظمة الداعمة التي قادت عملیة وضع السیاسة التي تتطلب تغییر الالئحة الداخلیة لICANN  ال

تدعم رسمًیا التمسك بأحد منتدیات المجتمع أو ممارسة السلطة لرفض الالئحة، ومن ثم ال یمكن استخدام 
 سلطة المجتمع لرفض الالئحة.

 

السلطة للموافقة على التغییرات في الالئحة الداخلیة األساسیة و/أو عقود التأسیس، و/أو الموافقة على بیع  36
ICANN یقة أخرى لكل أصولھا أو التصرف في جزء كبیر من األصول التابعة لھاأو التصرف فیھا بطر 

و/أو بنود التأسیس من جانب واحد دون استشارة  ICANNبتعدیل اللوائح الداخلیة لـ ICANNللوقایة من إمكانیة أن یقوم مجلس إدارة  37
عملیة تشاور المجتمع في اللوائح الداخلیة أنھ یجب تعزیز  ICANNالمجتمع، قررت مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة 

 األساسیة. 
 قد یكون تغییر المجموعة المقترحة من اللوائح األساسیة أصعب من اللوائح الداخلیة المعیاریة لسببین: 38

والمجتمع  ICANNسوف تكون صالحیة تغییر اللوائح الداخلیة األساسیة و/أو بنود التأسیس المشتركة بین مجلس إدارة  •
 الُمخّول.

لتغییر الالئحة الداخلیة األساسیة أعلى بكثیر من مستوى  ICANNسوف یكون الحد األدنى للدعم المطلوب من مجلس إدارة  •
 تغییر اللوائح الداخلیة القیاسیة.

الُمخّول قادرین على والمجتمع  ICANNعلى أھمیة أن یكون مجلس إدارة  ICANNوتؤكد مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  39
یمكن أن تتكیف مع بیئة  ICANNتحدید الالئحة األساسیة الجدیدة بمرور الوقت أو تغییر اللوائح الحالیة أو إزالتھا للتأكد من أن مؤسسة 

 اإلنترنت المتغیرة.
 األصول التابعة لھا.أو التصرف فیھا بطریقة أخرى لكل أصولھا أو جزء كبیر من  ICANNتطبق نفس عملیة التصعید، على بیع  40

 
 وفیما یلي عملیات التصعید بخصوص ھذه الصالحیات: 41

 

موافقتھ على إدخال تغییر إلى الالئحة الداخلیة األساسیة و/أو عقود التأسیس، و/أو الموافقة  ICANN. ینشر مجلس إدارة 1الخطوة  42
 منھاأو التصرف في جزء كبیر  ICANNعلى بیع أو التصرف بطریقة أخرى في كل أصول 
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 . عقد منتدى مجتمعي 2الخطوة  43
 یوًما من تنظیم الحدث وعقده من تاریخ نشر مجلس اإلدارة لھ) 30(في غضون  44

  من المتوقع أن یتضمن ذلك وسائل المشاركة عن بعد مثل المؤتمرات الھاتفیة واالجتماعات من نوعAdobe Connect-type 
المجدول بانتظام، فلیس من المتوقع أن  ICANNخالل فترة أقصاھا یوم أو یومین. وما لم ُیتِح الوقت المشاركة لحضور اجتماع 

 یتقابل المشاركون وجًھا لوجھ. 

  وسیكون المنتدى مفتوًحا أمام جمیع المشاركین المھتمین وسوف تقدم مؤسسةICANN  خدمات دعم، بما في ذلك نشر
 النصوص.التسجیالت و

  ومن المتوقع أن یحضر ممثلین عن مجلس إدارةICANN  .ویكونوا على استعداد لمعالجة القضایا التي أثیرت 

  یتمثل الغرض من المنتدى المجتمعي في تبادل المعلومات (األساس المنطقي لھذا االلتماس وخالفھ) واآلراء بشأن االلتماس
منظمة داعمة أو لجنة استشاریة أن تعمم آرائھا األولیة بالكتابة بشأن ممارسة المقدم من المجتمع. وبناًء علیھ، یجوز ألي 

 صالحیة المجتمع ھذه.

  لن یتخذ المنتدى المجتمعي قرارات ولن یطلب إجماًعا. ولن یقرر ما إذا كان سیمضي قدًما في االلتماس إلى مرحلة القرار أم ال؛
لمنتدى المجتمعي. سوف تؤكد الجھات المشاركة في اتخاذ القرار التي دعمت على الرغم من أن المشكلة قد ُتحل قبل أو خالل ا

 االلتماس االتفاق رسمیا، وفقا آللیاتھا الخاصة، أن عملیة التصعید یجب أن یتوقف.

 .م بطریقة عادلة ومحایدة  یتعین على المنتدى المجتمعي أن یدیر/یحكَّ

 ن تحدد مدى الحاجة لمزید من المداوالت، ویمكن عقد جلسة ثانیة وثالثة على الجھات المشاركة في اتخاذ القرار ذات الصلة أ
 للمنتدى.

  سیقوم موظفوICANN .بجمع السجل العام للمنتدى (المنتدیات) ونشره، بما في ذلك جمیع المذكرات الخطیة 

 

 . القرار الستخدام صالحیة المجتمع كمجتمع ُمخّول 3الخطوة  45
 دى المجتمع)یوًما من ختام منت 21(في غضون  46

  یوًما، فسوف یستخدم  21إذا دعمت ثالثة جھات مشاركة في اتخاذ القرار أو أكثر وال یوجد ما یزید عن اعتراض واحد في فترة
 المجتمع الُمخّول صالحیتھ للموافقة على التغییر في اللوائح الداخلیة األساسیة أو عقد التأسیس. 

  یوًما، عملیة التصعید التي تنتھي بدون تغییر على اللوائح الداخلیة األساسیة أو عقد  21الـ إذ لم تلبي الحدود المطلوبة خالل فترة
 التأسیس المعتَمد.

 

 ICANN. تقدیم المشورة إلى مجلس إدارة 4الخطوة  47
 (یوماً) 48

 .ینصح المجتمع المخول مجلس اإلدارة بتطبیق القرارات التي اتخذھا 

 

 

 األفراد ICANNصالحیة إقالة أعضاء مجلس إدارة  49
ل الصالحیة إلقالة مدیرین فردیین من مجلس إدارة  50 السماح بإقالة المدیر قبل انتھاء مدة عقده الحالیة. وكان ھذا مطلب  ICANNُتخوِّ

رسمي من اإلشراف على مجموعة العمل عبر المجتمع. الحظ أن ھذه الصالحیة ال تطبق إال على أعضاء مجلس اإلدارة الذین لھم حق 
 یت (حیث إن أعضاء مجلس اإلدارة الذین لیس لھم حق التصویت ال تتم معاملتھم كمدیرین بموجب قانون والیة كالیفورنیا).التصو

) ترشیح المنظمات الداعمة أو اللجان االستشاریة المحددة 1بطریقتین مختلفتین، ( ICANNنظًرا إلمكانیة ترشیح مدیري مجلس إدارة  51
 ستختلف عملیات إقالة كل نوع من المدیرین.) أو ترشیح لجنة الترشیح، 2(
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في الحاالت التي تعتقد فیھ المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشاریة الترشیحیة أن ھناك مشكلة حقیقیًة بخصوص المدیر الذي رشحتھ، فإنھ  52
 یمكنھا استخدام عملیة التصعید التالیة لتحدید ما إذا كان من الضروري إقالة المدیر أم ال. 

األھمیة بمكان معرفة أن ھذه الصالحیة یمكن استخدامھا مرة واحدة فقط أثناء فترة المدیر، إذا توصلت عملیة التصعید إلى ومن  •
 خطوة الجتماع منتدى المجتمع، كما ھو مذكور أعاله، ثم فشل في إقالة المدیر.

أن یطلب من كل مرشح لمنصب المدیر توقیع اتفاقیة وكشرط للترشیح من قبل منظمة داعمة أو لجنة استشاریة، أو لجنة الترشیح، یجب  53
 خطاب غیر قابل للرجوع: 

) یقر بأن ترشیح اللجنة االستشاریة أو المنظمة الداعمة، أو، للمدیرین المرشحین من قبل 1تعبر عن التزام تعاقدي بما یلي: ( •
قت وألي سبب من األسباب من خالل العملیات لجنة الترشیح، المجتمع المخول، لھا الحق في إقالة المدیر من منصبھ في أي و

) یؤكد أن منصبھ كعضو في مجلس إدارة 2(كما ھو موضح أدناه)؛ و ( ICANNالمنصوص علیھا في اللوائح الداخلیة لـ 
ICANN ال یثبت أي عمل أو عالقة أخرى بـICANN أو المجتمع المخول، أو المنظمات الداعمة أو اللجان االستشاریة أو ،

 لترشیح، أو وكالء أي منھا، والتي تقدم أي حقوق متعلقة بإنھاء خدمتھ كمدیر غیر تلك المحددة في الالئحة الداخلیة. لجنة ا
والتي یتم إنفاذھا تلقائًیا بناء على تقریر نھائي باإلقالة من خالل عملیة  ICANNیقدم استقالة مشروطة ال رجعة فیھا من مجلس  •

 لة للمجلس بكاملھ بمجرد إبالغ مجلس اإلدارة بھذا القرار (على النحو المبین أدناه).مدیر إقالة فردیة أو عملیة إقا
 :ICANNالتعویض المرتبط بإقالة عضو واحد من أعضاء مجلس إدارة  54

 بإذا حّرك مدیر دعوى قضائیة فیما یتعلق بإقالتھ (على سبیل المثال، یدعي المدیر أنھ تم التشھیر بھ في األساس المنطقي المكتو •
 تعویًضا ونفقات مقدمة وفًقا لما ھو منصوص علیھ أدناه.  ICANNالذي أدى إلى إقالتھ)، فستوفر 

) من 2) لعضو في المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشاریة أو لجنة الترشیح، أو المجتمع المخول (1سیكون التعویض متوفًرا ( •
تي اتخذھا الشخص الممثل وفًقا للعملیات واإلجراءات المنصوص ) لإلجراءات ال3یعمل كممثل في تلك المنظمات أو اللجان (

 علیھا في اللوائح الداخلیة (على سبیل المثال، رئیس المنظمة الداعمة الذي أرسل األساس المنطقي المكتوب إلقالة المدیر). 
ض ال یتوفر إال إذا اتخذت اإلجراءات الحالیة، فإن التعوی ICANNوفًقا لما یتطلبھ قانون والیة كالیفورنیا وبما یتفق مع لوائح  •

 . ICANN) أن ُیعتقد أن یكون الشخص المعوض خدم المصالح العلیا بشكل معقول لـ2) بحسن نیة و (1(
وسیتم وضع مبادئ توجیھیة لمعاییر السلوك التي سُیفترض أن تكون بحسن نیة (على سبیل المثال، إجراء العنایة الواجبة  •

 . 2دق البیان) في مسار العمل المعقولة فیما یتعلق بص
سیغطي التعویض المبالغ المدفوعة فعالً وبشكل معقول فیما یتعلق بالدعوى، مثل أتعاب المحاماة لمكتب محاماة واحد فقط ال  •

 غیر، ورسوم األحكام، والغرامات التي وافق علیھا المجلس وفق سلطتھ التقدیریة المعقولة.
ات الدفاع حیث یتعھد الشخص المستوفي للشروط المنصوص علیھا أعاله بسداد مبالغ األموال لتغطیة نفق ICANNوستدفع  •

ICANN .التي تلقاھا لتغطیة النفقات المحددة للتعویض ولم یتم سدادھا 
 

 

 المدیرون المرشحون من قبل لجنة الترشیح (والمعینون بواسطة المجتمع المخول) 55
 

 بواسطة التماس مجتمعي  ICANN. بدء إقالة عضو مجلس إدارة 1الخطوة  56
 یوًما من النشر الرسمي لاللتماس األصلي) 21(في غضون  57

 



  4التوصیة رقم  - 04الملحق 

 

 10 2016فبرایر  18

 
 

 .بدء التماس في إحدى المنظمات الداعمة أو اللجان االستشاریة المشاركة في اتخاذ القرارات داخل المجتمع المخول 

 ن االلتماس مدعوًما بأساس منطقي مكتوب یمكن ألي فرد أن یبدأ التماس كخطوة أولى الستخدام صالحیة المجتمع یجب أن یكو
 ینص على أسباب اإلقالة.

  وفًقا آللیاتھا الخاصة. -لیكون االلتماس مقبوالً، یجب أن تقبلھ المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشاریة 

 مناسًبا) للحوار، على أن  قبل إتمام مرحلة االلتماس، تتم دعوة المدیر المطلوب إقالتھ ورئیس مجلس اإلدارة (أو نائبھ إذا كان ذلك
یضم ھذا الحوار أیًضا الفرد (األفراد) الذین قدموا االلتماس ورئیس المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشاریة التي تنظر االلتماس. 
ویكون الغرض من ھذا الحوار ھو الحصول على فھم كامل للموضوعات التي أدت إلى االلتماس والنظر في ما إذا كانت ھناك 

 ائل أخرى لمعالجة الشواغل. وس

  یوًما، تنتھي عملیة التصعید.  21في حالة عدم موافقة المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشاریة على االلتماس في غضون 

 .في حالة موافقة المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشاریة على االلتماس، یمكن االنتقال إلى الخطوة التالیة 

 



  4التوصیة رقم  - 04الملحق 
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 . بدء مراجعة االلتماس المجتمعي، الجزء الثاني 2الخطوة  58
 أیام بعد انتھاء الخطوة السابقة) 7( 59
 

 
 

  تتواصل المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشاریة التي وافقت على االلتماس، مع الجھات األخرى المشاركة في اتخاذ القرار في
المجتمع المخول لتطلب منھا دعم االلتماس. یجب أن یدعم االلتماس جھة إضافیة على األقل من الجھات المشاركة في اتخاذ 

 تنظیم منتدى مجتمعي لمناقشة الموضوع. القرار (من أصل جھتین كحد أدنى) ل

 .إذا لم یجمع االلتماس الدعم المطلوب، فسوف تنتھي عملیة التصعید 

  أیام، فسیتم تنظیم منتدى مجتمعي. 7إذا دعم االلتماس جھتین مشاركتین في اتخاذ القرار كحد أدنى في غضون 
 

 

 



  4التوصیة رقم  - 04الملحق 
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 . عقد منتدى مجتمعي 3الخطوة  60
 واستضافة ھذا الحدث بدًءا من تاریخ قرار استضافتھ)یوًما من تنظیم  21(في غضون  61

 

 
 

  من المتوقع أن یتضمن ذلك وسائل المشاركة عن بعد مثل المؤتمرات الھاتفیة واالجتماعات من نوعAdobe Connect-type 
المجدول بانتظام، فلیس من المتوقع أن  ICANNخالل فترة أقصاھا یوم أو یومین. وما لم ُیتِح الوقت المشاركة لحضور اجتماع 

 یتقابل المشاركون وجًھا لوجھ. 

  سیكون المنتدى المجتمعي مفتوًحا أمام جمیع المشاركین المھتمین وسوف تقدم مؤسسةICANN  خدمات دعم. وتتم دعوة مدیر
م االلتماس ومن المتوقع أن یحضر ویكون على استعداد لمعالج ICANNمجلس إدارة   ة القضایا التي أثیرت. الذي قدَّ

  یتمثل الغرض من المنتدى المجتمعي في تبادل المعلومات (األساس المنطقي لھذا االلتماس وخالفھ) واآلراء بشأن االلتماس
المقدم من المجتمع. وبناًء علیھ، یجوز ألي منظمة داعمة أو لجنة استشاریة أن تعمم آرائھا األولیة بالكتابة بشأن ممارسة 

 لمجتمع ھذه.صالحیة ا

  لن یتخذ المنتدى المجتمعي قرارات ولن یطلب إجماًعا. ولن یقرر ما إذا كان سیمضي قدًما في االلتماس إلى مرحلة القرار أم ال؛
على الرغم من أن المشكلة قد ُتحل قبل أو خالل المنتدى المجتمعي. سوف تؤكد الجھات المشاركة في اتخاذ القرار التي دعمت 

 فاق رسمیا، وفقا آللیاتھا الخاصة، أن عملیة التصعید یجب أن یتوقف.االلتماس االت

 .م بطریقة عادلة ومحایدة  یتعین على المنتدى المجتمعي أن یدیر/یحكَّ

 .على المنظمات الداعمة أو اللجان االستشاریة تحدید مدى الحاجة إلى مزید من المداوالت، ویمكن عقد جلسة ثانیة وثالثة للمنتدى 

 وظفون بجمع ونشر السجل العام للمنتدى (المنتدیات)، بما في ذلك جمیع المذكرات الخطیة.سیقوم الم 

  إذا استطاع المجتمع المخول ومدیر مجلس إدارةICANN  .حل ھذه القضیة في منتدى المجتمع، فسوف تنتھي عملیة التصعید
 ICANNبل المجتمع الُمخّول إلقالة مدیر مجلس إدارة والحظ أنھ بعد ھذه النقطة، ال یمكن استخدام ھذه العملیة مرة أخرى من قِ 

 ھذا خالل الفترة الحالیة.

  إذا لم یستطع المجتمع المخول ومدیر مجلس إدارةICANN  حل ھذه المشكلة، فإنھ یجب على المجتمع الُمخّول أن یقرر ما إذا
 كان یرغب في اتخاذ المزید من اإلجراءات أم ال.
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 ام صالحیة المجتمع كمجتمع ُمخّول . القرار الستخد4الخطوة  62
 یوًما من ختام منتدى المجتمع) 21(في غضون  63

 

 
 

  یوًما، فسوف یستخدم  21إذا دعمت ثالث جھات أو أكثر من جھات اتخاذ القرار وال یوجد ما یزید عن اعتراض واحد في فترة
للسبب وراء اختیار القیام بذلك. ویمكن للتفسیر المنشور المجتمع الُمخّول صالحیتھ. سوف ینشر المجتمع الُمخّول أیًضا تفسیًرا 

 أن یعكس مجموعة متنوعة من األسباب الكامنة.

  یوًما، فسوف تنتھي  21إذا كان مقترح المجتمع المخول باستخدام صالحیة مجتمعیة ال یستوفي الحدود الدنیا المطلوبة خالل فترة
 عملیة التصعید.
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 14 2016فبرایر  18

 ICANNمجلس إدارة . تقدیم المشورة إلى 5الخطوة  64
 (یوماً) 65

 

 
 

  إذا قرر المجتمع الُمخّول استخدام صالحیتھ، فسوف یقدم مشورة لمجلس إدارة ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة باتخاذ
 لالمتثال للقرار. ICANNالقرارات وتوجیھ مدیر مجلس إدارة 

 :ترشیح بدیل 

لتعیین مدیر جدید. ومن المتوقع قیام لجنة الترشیح بتعدیل إجراءاتھا  یجوز للجنة الترشیح أن ترشد المجتمع الُمخّول •
 فیما یخص الحصول على العدید من المرشحین "االحتیاطیین".

سوف یشغل استبدال أعضاء مجلس اإلدارة نفس "المنصب"، وسوف یظلون حتى نھایة فترة الخدمة التي كان أعضاء  •
 مجلس اإلدارة األصلیین سینھونھا. 
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 دیرون المرشحون من قبل منظمة داعمة أو لجنة استشاریة (وعینھم المجتمع الُمخّول)الم 66
 

 بواسطة التماس مجتمعي  ICANN. بدء إقالة عضو مجلس إدارة 1الخطوة  67
 یوًما من النشر الرسمي لاللتماس األصلي) 21(في غضون  68

 

 
 

 ة التي رشحت المدیر والتي تمثل جھة اتخاذ قرار في المجتمع یمكن أن یبدأ االلتماس في المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشاری
 المخول.

  یمكن ألي فرد أن یبدأ التماس كخطوة أولى الستخدام صالحیة المجتمع 

  وفًقا آللیاتھا الخاصة. -لیكون االلتماس مقبوالً، یجب أن تقبلھ المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشاریة 

 یوًما، تنتھي عملیة التصعید.  21داعمة أو اللجنة االستشاریة على االلتماس في غضون في حالة عدم موافقة المنظمة ال 

  .في حالة موافقة المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشاریة على االلتماس، یمكن االنتقال إلى الخطوة التالیة 
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 . عقد منتدى مجتمعي 2الخطوة  69
 بدًءا من تاریخ قرار استضافتھ)یوًما من تنظیم واستضافة ھذا الحدث  21(في غضون  70

 

 
 
  من المتوقع أن یتضمن ذلك وسائل المشاركة عن بعد مثل المؤتمرات الھاتفیة واالجتماعات من نوعAdobe Connect-type 

المجدول بانتظام، فلیس من المتوقع أن  ICANNخالل فترة أقصاھا یوم أو یومین. وما لم ُیتِح الوقت المشاركة لحضور اجتماع 
 ICANNتقابل المشاركون وجًھا لوجھ. سیكون المنتدى المجتمعي مفتوًحا أمام جمیع المشاركین المھتمین وسوف تقدم مؤسسة ی

م االلتماس ومن المتوقع أن یحضر ویكون على استعداد لمعالجة القضایا  ICANNخدمات دعم. وتتم دعوة مدیر مجلس إدارة  الذي قدَّ
 التي أثیرت. 

 لمنتدى المجتمعي في تبادل المعلومات (األساس المنطقي لھذا االلتماس وخالفھ) واآلراء بشأن االلتماس المقدم من یتمثل الغرض من ا
 المجتمع. وبناًء علیھ، یجوز ألي منظمة داعمة أو لجنة استشاریة أن تعمم آرائھا األولیة بالكتابة بشأن ممارسة صالحیة المجتمع ھذه.

 ارات ولن یطلب إجماًعا. ولن یقرر ما إذا كان سیمضي قدًما في االلتماس إلى مرحلة القرار أم ال، على لن یتخذ المنتدى المجتمعي قر
سوف تؤكد المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة المرشحة التي  الرغم من أن المشكلة قد ُتحل قبل أو خالل المنتدى المجتمعي.

 الخاصة، أن عملیة التصعید یجب أن تتوقف. دعمت االلتماس االتفاق رسمًیا، وفًقا آللیاتھا 

  م بطریقة عادلة ومحایدة وال یمكن إشراك ممثل عن المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشاریة یتعین على منتدى المجتمع أن یدیر/یحكَّ
 المرِشحة.

 عقد جلسة ثانیة وثالثة للمنتدى. على المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشاریة تحدید مدى الحاجة إلى مزید من المداوالت، ویمكن 

 .سیقوم الموظفون بجمع ونشر السجل العام للمنتدى (المنتدیات)، بما في ذلك جمیع المذكرات الخطیة 

  إذا استطاع المجتمع المخول ومدیر مجلس إدارةICANN  حل ھذه القضیة في منتدى المجتمع، فسوف تنتھي عملیة التصعید. والحظ
ھذا خالل  ICANNال یمكن استخدام ھذه العملیة مرة أخرى من قِبل المجتمع الُمخّول إلقالة مدیر مجلس إدارة أنھ بعد ھذه النقطة، 

 الفترة الحالیة.

  إذا لم یستطع المجتمع المخول ومدیر مجلس إدارةICANN  حل ھذه المشكلة، فإنھ یجب على المجتمع الُمخّول أن یقرر ما إذا كان
 اإلجراءات أم ال. یرغب في اتخاذ المزید من 

وفي نھایة منتدى المجتمع، سوف یصدر رئیس منتدى المجتمع دعوة رسمیة للحصول على تعلیقات وتوصیات من  •
المجتمع في غضون سبعة أیام، وسیتم إرسال المساھمة الواردة إلى المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشاریة ذات الصلة 

 ونشرھا.
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 عمة و/أو اللجان االستشاریة تعلیقاتھا وتوصیاتھا . تنشر المنظمات الدا3الخطوة  71
 أیام) 7(في غضون  72

 

 
 

  

 . القرار الستخدام صالحیة مجتمعیة كجھة اتخاذ قرار 4الخطوة  73
 یوًما من انتھاء تعلیقات المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة) 21( 74

 

 
 

  یوم، فسوف یستخدم  21االستشاریة استخدام الصالحیة في غضون إذا دعم أغلبیة تمثل ثالثة أرباع المنظمات الداعمة واللجان
 المجتمع المخول صالحیتھ. سوف تنشر المنظمة الداعمة واللجنة االستشاریة أیًضا تفسیًرا للسبب وراء اختیار القیام بذلك.
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  أیام، تنتھي  21في غضون في حالة عدم دعم المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشاریة على نحو كاٍف ترشیح استخدام السلطة
 عملیة التصعید.

 

 ICANN. تقدیم المشورة إلى مجلس إدارة 5الخطوة  75
 (یوم) 76

 

 
  

  إذا قرر المجتمع الُمخّول استخدام صالحیتھ، فسوف یقدم مشورة لمجلس إدارة ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة باتخاذ
 لالمتثال للقرار. ICANNالقرارات وتوجیھ مدیر مجلس إدارة 

 :ترشیح بدیل 

تكون اللجنة المنظمة أو االستشاریة المعنیة المرشحة مسؤولة عن ترشیح شخص لشغل المنصب الشاغر في مجلس  •
من  12.1عن طریق العملیة المعتادة الخاصة بھا (على النحو المبین في المادة السادسة، القسم  ICANNإدارة 

 اللوائح الداخلیة). 

استبدال أعضاء مجلس اإلدارة نفس "المنصب"، وسوف یظلون حتى نھایة فترة الخدمة التي كان أعضاء سوف یشغل  •
مجلس اإلدارة األصلیین سینھونھا. وأي عضو مجلس إدارة یتم تعیینھ في تلك الظروف لن یتم احتساب مدتھم المتبقیة 

 ذلك.في عملھم في مقابل أي حدود على المدة، والتي یخضعون لھا خالًفا ل
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 بالكامل ICANNصالحیة استدعاء مجلس إدارة  77
أنھ ھناك حاالت قد ال یكون إقالة مجلس اإلدارة الفردي من مجلس إدارة  ICANNتعتقد مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  78

ICANN .كافًیا لعالج المساءلة في المجتمع 
وفي الحاالت التي یدرك فیھا المجتمع ھناك مجموعة من المشاكل أصبحت من المستحیل حلھا، فسوف یرغب المجتمع في اإلشارة إلى  79

بأكملھ (باستثناء المدیر  ICANNقبل تقدیم التماس الستدعاء (أي إقالة) مجلس إدارة  ICANNافتقارھا إلى الثقة في مجلس إدارة 
 من قبل مجلس اإلدارة).  التنفیذي الذي یتم تعیینھ

تعتبر صالحیة استدعاء مجلس إدارة آلیة إنفاذ حاسمة بالنسبة للمجتمع المخول ألنھ یمكن استخدامھا لدعم صالحیات المجتمع األخرى  80
 وتوفر آلیة مساءلة نھائیة وملزمة.

استثناء المدیر التنفیذي)، حیث إن أعضاء بأكملھ (ب ICANNوبفضل ممارسة ھذه الصالحیة، یمكن للمجتمع المخول إقالة مجلس إدارة  81
مجلس اإلدارة الذین لیس لھم حق التصویت ال تتم معاملتھم كمدیرین بموجب قانون والیة كالیفورنیا). ومع ذلك، فمن غیر المرجح أن 

جلس على االتفاق بین مالمجتمع المخول سوف یستخدم ھذه الصالحیة بال مباالة، وقد تم تصمیم عملیات التصعید والمشاركة للتشجیع 
 والمجتمع المخول.  ICANNإدارة 

، فسوف یحل مجلس اإلدارة المؤقت محلھ. سییتم تعیین مجلس اإلدارة المؤقت ICANNإذا كان من المقرر أن یتم استدعاء مجلس إدارة  82
 مع ممارسة صالحیة المجتمع لضمان استمراریتھ.

أن یتم ممارسة ھذه الصالحیة فقط باعتبارھا الملجأ األخیر بعد فشل جمیع  ICANNة وتتوقع مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءل 83
المحاوالت األخرى في التوصل لتسویة. نظًرا ألن استدعاء مجلس اإلدارة سیكون معوًقا للغایة بالنسبة للھیئة بأكملھا، فقد أدرجت 

ملیة التصعید المقترحة لضمان أن یصل ھذا القرار إلى مرحلة عدة ضمانات في ع ICANNمجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة 
 النضج ومستوى الدعم الالزمین قبل إمكانیة استخدامھ.

 
 

 بواسطة التماس مجتمعي  ICANN. بدء إقالة مجلس إدارة 1الخطوة  84
 یوًما من النشر الرسمي لاللتماس األصلي) 21(في غضون  85

 اللجان االستشاریة المشاركة في اتخاذ القرارات داخل المجتمع المخول. بدء التماس في إحدى المنظمات الداعمة أو 

  .یمكن ألي فرد أن یبدأ التماس كخطوة أولى في استخدام صالحیة من صالحیات المجتمع 

  وفًقا آللیاتھا الخاصة. -لیكون االلتماس مقبوالً، یجب أن تقبلھ المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشاریة 

  یوًما، تنتھي عملیة التصعید. 21موافقة المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشاریة على االلتماس في غضون في حالة عدم 

  یوًما، یتم االنتقال إلى الخطوة التالیة. 21في حالة موافقة المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشاریة على االلتماس في غضون 

 

 ل تقدیم التماس مجتمعي، الجزء الثاني من خال ICANN. بدء إقالة مجلس إدارة 2الخطوة  86
 یوًما المخصصة للخطوة السابقة) 21أیام من انتھاء فترة الـ  7(في غضون  87

  تتواصل المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشاریة التي وافقت على االلتماس، مع الجھات األخرى المشاركة في اتخاذ القرار في
المجتمع المخول لتطلب منھا دعم االلتماس. یجب أن یدعم االلتماس جھتین إضافیتن على األقل من الجھات المشاركة في اتخاذ 

 أدنى) لتنظیم منتدى مجتمعي لمناقشة الموضوع.  القرار (من أصل ثالثة جھات كحد

 .إذا لم یجمع االلتماس الدعم المطلوب، فسوف تنتھي عملیة التصعید 

  أیام، فسیتم تنظیم منتدى مجتمعي. 7إذا دعم االلتماس جھتین مشاركتین في اتخاذ القرار كحد أدنى في غضون 
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 . عقد منتدى مجتمعي 3الخطوة  88
 تنظیم واستضافة ھذا الحدث بدًءا من تاریخ قرار استضافتھ) یوًما من 21(في غضون  89

  قد تتطلب صالحیة استدعاء اجتماع مجلس اإلدارة بأكملھ اجتماع مباشر. كذلك، ستتخذ المنظمات الداعمة أو اللجان االستشاریة
ینتظر حتى االجتماع العادي القادم الثالث أو األكثر التي وافقت على عقد منتدى مجتمعي قراًرا فیما إذا كان یمكن للمنتدى أن 

أو یجب عقد اجتماع خاص لتجمیع المشاركین. وفي كلتا ھاتین الحالتین، تنشر المنظمات الداعمة أو اللجان  ICANNلمنظمة 
ھذه یوًما. وفي  21االستشاریة الثالث أو أكثر التي طلبت عقد منتدى مجتمعي تاریخ إقامة الحدث والذي لن یخضع لقیود مدة الـ 

 الحالة، قد یتم اعتبار المنتدى المجتمعي مكتمالً بنھایة االجتماع المباشر.

  سیكون المنتدى المجتمعي مفتوًحا أمام جمیع المشاركین المھتمین وسوف تقدم مؤسسةICANN  خدمات دعم. وتتم دعوة مجلس
 ثیرت ومن المتوقع أن یحضر ویكون على استعداد لمعالجة القضایا التي أ ICANNإدارة 

  یتمثل الغرض من المنتدى المجتمعي في تبادل المعلومات (األساس المنطقي لھذا االلتماس وخالفھ) واآلراء بشأن االلتماس
المقدم من المجتمع. وبناًء علیھ، یجوز ألي منظمة داعمة أو لجنة استشاریة أن تعمم آرائھا األولیة بالكتابة بشأن ممارسة 

 صالحیة المجتمع ھذه.

  ،لن یتخذ المنتدى المجتمعي قرارات ولن یطلب إجماًعا. ولن یقرر ما إذا كان سیمضي قدًما في االلتماس إلى مرحلة القرار أم ال
على الرغم من أن المشكلة قد ُتحل قبل أو خالل المنتدى المجتمعي. سوف تؤكد الجھات المشاركة في اتخاذ القرار التي دعمت 

 فقا آللیاتھا الخاصة، أن عملیة التصعید یجب أن یتوقف. االلتماس االتفاق رسمیا، و

 .م بطریقة عادلة ومحایدة  یتعین على المنتدى المجتمعي أن یدیر/یحكَّ

 .على المنظمات الداعمة أو اللجان االستشاریة تحدید مدى الحاجة إلى مزید من المداوالت، ویمكن عقد جلسة ثانیة وثالثة للمنتدى 

  ونشر السجل العام للمنتدى (المنتدیات)، بما في ذلك جمیع المذكرات الخطیة.سیقوم الموظفون بجمع 

  إذا استطاع المجتمع المخول ومجلس إدارةICANN  حل ھذه القضیة في منتدى المجتمع، فسوف تنتھي عملیة التصعید 

  إذا لم یستطع المجتمع المخول ومجلس إدارةICANN  الُمخّول أن یقرر ما إذا كان حل ھذه المشكلة، فإنھ یجب على المجتمع
 یرغب في اتخاذ المزید من اإلجراءات أم ال.

 

 . القرار الستخدام صالحیة المجتمع كمجتمع ُمخّول 4الخطوة  90
 یوًما من ختام منتدى المجتمع) 21(في غضون  91

  یوًما، فسوف یستخدم  21إذا دعمت أربع جھات أو أكثر من جھات اتخاذ القرار وال یوجد ما یزید عن اعتراض واحد في فترة
المجتمع الُمخّول صالحیتھ. سوف ینشر المجتمع الُمخّول أیًضا تفسیًرا للسبب وراء اختیار القیام بذلك. ویمكن للتفسیر المنشور 

عندما ال تشارك اللجنة االستشاریة الحكومیة كجھة اتخاذ قرار نظًرا القتراح  أن یعكس مجموعة متنوعة من األسباب الكامنة.
تخدام صالحیة المجتمع للطعن في تنفیذ المجلس لمشورة إجماع اللجنة االستشاریة الحكومیة، وتم تعیین الحد على أربعة لدعم اس

 القرار، فستبقى الصالحیات ساریة في حالة تأیید ثالثة وعدم اعتراض أي أحد.

 یوًما، فسوف  21د الدنیا المطلوبة خالل فترة في حالة اقتراح استخدام صالحیة المجتمع باعتباره مجتمع مخول ال یلبي الحدو
 تنتھي عملیة التصعید.

 

 ICANN. تقدیم المشورة إلى مجلس إدارة 5الخطوة  92
 (یوماً) 93

  إذا قرر المجتمع الُمخّول استخدام صالحیتھ، فسوف یقدم مشورة لمجلس إدارةICANN  باتخاذ القرارات وتوجیھھ لالمتثال
 للقرار.
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 مجلس اإلدارة المؤقت 94
أن تضاف الالئحة التي تنص على أنھ إذا تمت إقالة مجلس اإلدارة فسوف  ICANNتقترح مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  95

 یحل مجلس اإلدارة المؤقت مكانھ طالما ھناك حاجة لعملیة اختیار/انتخاب لمجلس إدارة بدیل لیحل محلھ. 
ولجنة الترشیح عملیات استبدال تضمن أن مجلس اإلدارة المؤقت لن یكون یظل سارًیا سوف تضع المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة  96

 یوًما.  120لمدة تزید عن 
وسوف تكون لمجلس اإلدارة المؤقت نفس ما لمجلس اإلدارة الذي یحل محلھ من صالحیات وواجبات. یعتبر وجود مجلس إدارة سارًیا في  97

 كما أنھا شرًطا قانونًیا. ICANNاریة التشغیلیة لمؤسسة جمیع األوقات أمر بالغ األھمیة لالستمر
باستثناء الظروف التي تتطلب قرارات عاجلة لحمایة المرونة واالستقرار والشفافیة  -أنھ  ICANNسوف تذكر اللوائح الداخلیة لمؤسسة  98

SSR  نظمة الداعمة واللجنة االستشاریة قبل فسوف یتشاور مجلس اإلدارة المؤقت مع المجتمع من خالل قیادة الم -نظام أسم النطاق
قبل اتخاذ  ICANNاتخاذ القرارات الكبرى. حیثما كان ذلك مناسًبا، سوف یتشاور مجلس اإلدارة المؤقت أیًضا من خالل منتدى مؤسسة 

لك استبدال الھیئة أو سیاساتھا أو إدارتھا، بما في ذ ICANNأي إجراء من شأنھ أن یعني إجراء تغییر جوھري في إستراتیجیة مؤسسة 
سة العاملة والمدیر التنفیذي.   المؤسِّ

 

 صالحیة إطالق عملیة مراجعة مستقلة مجتمعیة أو طلب إعادة نظر 99
: تخویل المجتمع من 2یمكن إطالق عملیة مراجعة مستقلة للمجتمع أو طلب إعادة نظر على النحو المنصوص علیھ في التوصیة رقم  100

الوثائق الالزمة وفق ما تقتضیھ  ICANNخالل اإلجماع: المشاركة والتصعید واإلنفاذ. وقد یتمثل أحد األمثلة في ضرورة توفیر مؤسسة 
 حقوق التفتیش.

 إطالق عملیة مراجعة مستقلة مجتمعیة أليٍ من األسباب التالیة:قد یتم  101

أو ھي نفسھا قد تصرفت، من خالل مجلس اإلدارة (أو لم تتصرف)  ICANNلسماع و حل ما یترتب عن دعاوى أن موظفي  •
تخذة استجابة بشكل ینتھك عقد تأسیسھا أو لوائحھا الداخلیة (بما في ذلك أي انتھاك للوائح الناتجة عن اإلجراءات الم

 لمشورة/مداخالت من أي لجنة استشاریة أو منظمة داعمة).

لسماع أو حل االدعاءات بأن عملیة المراجعة المستقلة، من خالل مجلس إدارتھا أو موظفیھا، قد تصرفت (أو فشلت في  •
اف للمشكالت المرتبطة ومتطلبات مجموعة العمل عبر المجتمع بدور اإلشر ICANNالتصرف) بما یمثل انتھاًكا لعقدھا مع 

 .IANAبوظائف تسمیة 

 الداخلیة. ICANNلسماع وتسویة المطالبات بأن قرارات لجنة الخبراء تتعارض مع لوائح  •

 ICANN) التي صدرت عن DIDPلسماع وتسویة القضایا المرتبطة بقرارات سیاسة اإلفصاح عن المعلومات الوثائقیة ( •
 الداخلیة. ICANNتتعارض مع لوائح 

ع وتسویة المطالبات التي بدأھا المجتمع المخول فیما یتعلق بالمسائل محفوظة للمجتمع المخول في عقد التأسیس أو اللوائح لسما •
 .ICANNالداخلیة لـ 

یمكن الشروع في طلب إعادة النظر، لُیطلب من مجلس اإلدارة إعادة النظر في قرار أو إجراء أو إغفال صدر مؤخًرا عن مجلس إدارة  102
ICANN .أو الموظفین 

: تخویل المجتمع من خالل 2وردت عملیات التصعید واإلنفاذ لبدء عملیة مراجعة مستقلة أو طلب إعادة نظر بالتفصیل في التوصیة رقم  103
 اإلجماع: المشاركة والتصعید واإلنفاذ.

 

ي أي ، بما في ذلك التسبب فIANAالمتعلقة بمراجعات وظائف  ICANNصالحیة رفض قرارات مجلس إدارة  104
 .IANAعملیة فصل بعد االنتقال لوظائف تسمیة 

الخاصة ومجموعة العمل عبر المجتمع للفصل، ھي كل آلیات المساءلة  IANA، ومراجعة وظیفة IANAتعد عملیة مراجعة وظائف  105
 في اللوائح الداخلیة األساسیة.  CWGوالتي طلبھا انتقال دور اإلشراف على  IANAلوظائف تسمیة 
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قبل  ICANNوقد یتطلب العدید من ھذه التوصیات موافقة مجلس إدارة  ICANNوعلى ھذا النحو، قد تتواجد ھذه الھیاكل داخل مؤسسة  106
ل وظائف  ). وأفاد اإلشراف على مجموعة العمل عبر المجتمع بضرورة احترام IANAالتنفیذ (أي إجراء تعدیالت على بیان عمل مشغِّ

 ICANNمختلف ھذه الھیئات، كما یتطلب ذك أن ُتوفِّر مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة توصیات  ICANNمجلس إدارة 
  2آلیات لضمان إنفاذ توصیات ھذه الجھات.

وتوصیات  IANA، ومراجعة وظیفة IANAالمتعلق بـمراجعة وظیفة  ICANNوردت عملیات التصعید واإلنفاذ لرفض قرار مجلس  107
 : تخویل المجتمع من خالل اإلجماع: المشاركة والتصعید واإلنفاذ.2ع للفصل، بالتفصیل في التوصیة رقم مجموعة العمل عبر المجتم

المتعلقة بمراجعات وظائف تسمیات  ICANNیمكن للمجتمع المخول ولعدد غیر محدود من المرات ممارسة حق رفض قرارات مجلس  108
IANA بما في ذلك قرارات مجلس إدارة ،ICANN راجعة وظیفة المتعلقة بمIANA .الخاصة ومجموعة العمل عبر المجتمع للفصل 

 

 " 1. التغییرات من "المسودة الثالثة المقترحة لتوصیات مسار العمل 4
 تم إدخال تحدیثات كبیرة على رفض میزانیة عملیة المراجعة المستقلة. •
 وتمت توسعة المیزانیة المؤقتة. •
 على نحو كبیر. ICANNرة وتم توسیع التعویض عن إقالة عضو مجلس إدا •
: تخویل المجتمع من خالل اإلجماع: المشاركة والتصعید 2تم تعدیل خطوات التصعید لتتناسب مع العملیة الواردة في التوصیة رقم  •

 واإلنفاذ.
صة بمنظمة : تعزیز عملیة المراجعة المستقلة الخا7تم تعدیل نطاق عملیة المراجعة المستقلة للمجتمع لیتالءم مع التوصیة رقم  •

ICANN. 
"صالحیة اعتماد تعدیالت اللوائح الداخلیة األساسیة و/أو بنود التأسیس" ھي اآلن: "السلطة للموافقة على التغییرات في الالئحة  •

أو التصرف فیھا بطریقة أخرى لكل أصولھا أو التصرف في  ICANNالداخلیة األساسیة و/أو عقود التأسیس، و/أو الموافقة على بیع 
 جزء كبیر من األصول التابعة لھا".

في الوقت الراھن تتضمن "سلطة بدء عملیة مراجعة مستقلة ملِزمة (حیث یكون قرار الھیئة قابالً للتنفیذ في أي محكمة تعترف بنتائج  •
 ب إعادة نظر.التحكیم الدولي)" إمكانیة أن یقدم المجتمع المخول طل

 

 ؟CWG. كیف یستجیب ھذا لمتطلبات إشراف 5
أو الخطط اإلستراتیجیة/التشغیلیة" والتي تلبي المتطلبات التالیة لإلشراف على مجموعة  ICANN"صالحیة رفض موازنة مؤسسة  •

 العمل عبر المجتمع مباشرًة: 

o  میزانیةICANN حقوق المجتمع فیما یتعلق بنظر میزانیة :ICANN .ووضعھا 

بالكامل" المتطلبات التالیة لإلشراف  ICANN" و"صالحیة استدعاء مجلس إدارة ICANN"تلبي صالحیة إقالة مدیري مجلس إدارة  •
 على مجموعة العمل عبر المجتمع مباشرًة: 

o  مجلس إدارةICANN حقوق المجتمع وعلى وجھ الخصوص القدرة على تعیین/إقالة أعضاء مجلس إدارة :ICANN 
 تدعاء مجلس اإلدارة بالكامل.واس

 تتعلق "صالحیة قبول تغییرات اللوائح الداخلیة األساسیة" مباشرًة بالمتطلبات التالیة لإلشراف على مجموعة العمل عبر المجتمع: •

o  اللوائح الداخلیة األساسیة: یجب تعزیز اآللیات السابقة في لوائح منظمةICANN ."باعتبارھا "اللوائح األساسیة 
 

                                            
 للحصول على مزید من التفاصیل. التقریر النھائي لإلشراف على مجموعة العمل عبر المجتمعراجع  2

https://community.icann.org/x/aJ00Aw
https://community.icann.org/x/aJ00Aw
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 ؟NTIAیف یعالج ھذا معاییر . ك6
 دعم وتعزیز نموذج أصحاب المصالح المتعددة. 109

 من خالل مجتمع مخول. ICANNإضفاء الطابع الالمركزي على السلطة داخل  •

 إنشاء منتدى مجتمعي عام لضمان سماع كافة األصوات ووجھات النظر قبل تنفیذ صالحیة المجتمع.  •

 للمشاركة في عملیات التشاور قبل وضع الوثیقة التي سُتطرح للمناقشة.التوصیة بعملیة یتم فیھا دعوة الجمیع  •

 اإلبقاء على عملیة صنع القرار على أساس توافق اآلراء بدالً من التصویت. •

 

 الخاص باإلنترنت. DNSالحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام  110

 صیاغة صالحیات المجتمع المرتبطة بعملیة التصعید المحددة. •

 ة مشاركة متعددة الخطوات المرتبطة بعملیة التصعید اإلجراءات أحادیة الخطوات وتشجع على التصالح.تمنع عملی •

تتضمن عملیة التصعید حدود مرتفعة الستخدام إجراءات المساءلة التي تعتمد على توافق آراء المجتمع المخول. حیث توفر ھذه  •
م فیھ المنظم ات الداعمة/اللجان االستشاریة التماًسا یفید الرفض بقصد التأثیر سلًبا على العملیة ضمانات لمنع حدوث موقف قد ُتقدِّ

موازنة جھة أخرى من المنظمات الداعمة/اللجان االستشاریة من خالل ضمان عدم استخدام منظمة داعمة/لجنة استشاریة 
 ام ھذه الصالحیة.صالحیتھا بمفردھا ومن ثم ال تتمكن منظمة داعمة/لجنة استشاریة بمفردھا من وقف استخد

 

 . IANAتلبیة احتیاجات وتوقعات العمالء والشركاء العالمیین لخدمات  111

 للمحافظة على السالمة التشغیلیة .تضمین األطر الزمنیة المحددة والعملیات التي تتسم بالشفافیة والحدود ذات الصلة •
 

 الحفاظ على انفتاح اإلنترنت. 112

 كافة األصوات ووجھات النظر قبل تنفیذ صالحیة المجتمع.إنشاء منتدى مجتمعي عام لضمان سماع  •

 .ICANNالحفاظ على سیاسات المشاركة المفتوحة بالمنظمات الداعمة واللجان االستشاریة التابعة لمؤسسة  •

یع متتضمن عملیة التصعید عقد منتدى مجتمعي تتم دعوة الجمیع للمشاركة بھ كخطوة محتملة. باإلضافة إلى ذلك، تتم دعوة الج •
 مت إلعداد ھذه الوثائق الرئیسیة.للمشاركة بالعملیة التشاوریة التي ُنظِّ 

 

 بحل لمنظمة حكومیة أو بین الحكومات. NTIAأي مقترح یبدل دور  NTIAلن تقبل  113

اللجنة ) للمشاركة في صنع القرار من جانب المجتمع المخول، حیث إن GACإلى الحد الذي توده اللجنة االستشاریة الحكومیة ( •
االستشاریة الحكومیة لدیھا المرونة الالزمة لتحدید ذلك، فإنھا ستكون واحدة من أصل خمسة جھات مشاركة في اتخاذ القرار. 

وباإلضافة إلى ذلك، فإن اللجنة االستشاریة الحكومیة لن تشارك كصانع قرار في مداوالت المجتمع التي تنطوي على طعن على 
ھذا "االنتقاء"، جنًبا إلى جنب مع الضمانات الواردة في التوصیة  ة اللجنة التي حظیت بتوافق في اآلراء.تنفیذ مجلس اإلدارة لمشور

ھذا قد تم استیفاؤه، حتى عند  NTIAلالعتقاد بأن مطلب  ICANN، تقود مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة 11رقم 
 فض مشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة التي حظیت بتوافق اآلراء.للمجلس من أجل ر %60إلى  50النظر في زیادة الحد من 

تمكین كل أصحاب المصلحة المعنیین من االنضمام إلى المشاورات من خالل المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة أو من  •
 خالل المنتدى المجتمعي.
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