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: تعزیز عملیة المراجعة 7التوصیة رقم  – 07الملحق 
المستقلة الخاصة بھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء 

 )ICANNالُمخصصة (

 ملخص .1
نطاق المھمة التقنیة المحددة لھا وأنھا تتصرف وفق  ICANN) في ضمان عدم تجاوز IRPتمثل الغرض من عملیة المراجعة المستقلة (ی 01

 كالً من نظامھا األساسي ولوائحھا الداخلیة.
العدید من التعلیقات التي تدعو لفحص دقیق وإصالح لعملیة المراجعة المستقلة  ICANNترتب على عملیة االستشارة التي تقوم بھا  02

لعقد معیار سلوك موضوعي ولیس مجرد تقییم ما إذا كان اإلجراء قد تم اتخاذه  ICANN. وقد دعت التعلیقات ICANNالحالیة في 
 بحسن نیة أم ال. 

 ان كون عملیة المراجعة المستقلة:عدة تحسینات للعملیة، لضم ICANNلذلك اقترحت مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  03

 ن المنظور االستمراري على حٍد سواء).شفافة وفعالة ویمكن الوصول إلیھا (من الناحیة المالیة وم •

 تھدف إلى تحقیق نتائج متسقة ومتماسكة من شأنھا أن تكون قدوة لألعمال المستقبلیة. •

  أیًضا اآلتي بخصوص عملیة المراجعة المستقلة: ICANNتقترح مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  04

نفسھا قد تصرفت، من خالل مجلس اإلدارة (أو لم تتصرف)  أو ھي ICANNسماع وحل ما یترتب عن دعاوى أن موظفي  •
بشكل ینتھك نظامھا األساسي أو لوائحھا (بما في ذلك أي انتھاك للوائح الناتجة عن اإلجراءات المتخذة استجابًة 

 )).AC) أو لجنة استشاریة (SOلمشورة/مداخالت من أي منظمة داعمة (

) بخصوص مرحلة ما بعد االنتقال أو IANAئة اإلنترنت لألرقام المخصصة (سماع وحل ما یترتب عن دعاوى أن موظفي ھی •
ومتطلبات اإلشراف  ICANNھي نفسھا قد تصرفت، من خالل مجلس اإلدارة (أو لم تتصرف) بشكل ینتھك عقدھا مع مؤسسة 

 .IANAعلى مجموعة العمل عبر المجتمع لحل المشكالت المتعلقة بوظائف التسمیة في 

 .ICANNیترتب على دعاوى أن قرارات لجنة الخبراء غیر متوافقة مع اللوائح الداخلیة بمؤسسة سماع وحل ما  •

) غیر متوافقة مع اللوائح DIDPسماع وحل ما یترتب على دعاوى أن قرارات لجنة سیاسة اإلفصاح عن المعلومات الوثائقیة ( •
 .ICANNالداخلیة بمؤسسة 

ن فیما یتعلق بالمسائل التي یحتفظ بھا في بنود التأسیس أو الالئحة سماع وحل ما یترتب على الدعاوى التي أقا • مھا المجتمع الُمَمكَّ
التكالیف المرتبطة باللجنة الدائمة فضالً عن النفقات القانونیة للمجتمع  ICANNالداخلیة. وفي مثل ھذه الحاالت، ستتحمل 

ن.  الُمَمكَّ

وضع السیاسة للمنظمات الداعمة وعملیات تفویض/إعادة تفویض نطاقات الخضوع لبعض االستثناءات المتعلقة بنتائج عملیة  •
 المستوى األعلى لرموز الدول وموارد الترقیم والبروتوكوالت والمعاییر.

 ICANNتوصیات مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  .2
 شمل تعدیل اللوائح الداخلیة األساسیة لتنفیذ التعدیالت المتعلقة بھذه التوصیات بخصوص عملیة المراجعة المستقلة ما یلي: ی •

o  سماع و حل ما یترتب عن دعاوى أن موظفيICANN  أو ھي نفسھا قد تصرفت، من خالل مجلس اإلدارة (أو لم
ا في ذلك أي انتھاك للوائح الناتجة عن اإلجراءات المتخذة استجابة تتصرف) بشكل ینتھك نظامھا األساسي أو لوائحھا (بم

 لمشورة/مداخالت من أي لجنة استشاریة أو منظمة داعمة)
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o  سماع وحل ما یترتب عن دعاوى أن موظفي مرحلة ما بعد االنتقال أو ھي نفسھا قد تصرفت، من خالل مجلس اإلدارة (أو
ومتطلبات اإلشراف على مجموعة العمل عبر المجتمع لحل  ICANNلم تتصرف) بشكل ینتھك عقدھا مع مؤسسة 

 .IANAالمشكالت المتعلقة بوظائف التسمیة في 
o  سماع وحل ما یترتب على دعاوى أن قرارات لجنة الخبراء غیر متوافقة مع اللوائح الداخلیة بمؤسسةICANN. 
o معلومات الوثائقیة (سماع وحل ما یترتب على دعاوى أن قرارات لجنة سیاسة اإلفصاح عن الDIDP غیر متوافقة مع (

 .ICANNاللوائح الداخلیة بمؤسسة 
o  ن فیما یتعلق بالمسائل التي یحتفظ بھا في بنود التأسیس أو سماع وحل ما یترتب على الدعاوى التي أقامھا المجتمع الُمَمكَّ

 الالئحة الداخلیة.

المراجعة المستقلة لجنة قضائیة/تحكیمیة دائمة تتولى مھام المراجعة  وجود لجنة قضائیة/تحكیمیة دائمة: یجب أن یكون لدى ھیئة •
أو  ICANNوالتصرف فیما یتعلق بالشكاوى المقدمة من أفراد و/أو جھات و/أو المجتمع الذي تأثر بصورة مادیة من خالل إجراء 

 اإلغفال من جانبھا في انتھاك للنظام األساسي و/أو اللوائح الداخلیة.

o والخبراء: خبرة قانونیة كبیرة، خاصًة في القانون الدولي، والحوكمة والنظم القضائیة/تسویة  تشكیل الھیئة
 المنازعات/التحكیم الخاصة بالشركات، ضروریة. 

o  التنوع: ستكون اللغة اإلنجلیزیة لغة العمل الرئیسیة مع توفیر خدمات الترجمة لمن یطلبھا، عند اللزوم. وستتخذ جھوًدا
التنوع الثقافي واللغوي والنوعي والقانوني مع سقف طموح عدد من المحاضرین من أي منطقة واحدة (على معقولة لتحقیق 

 أساس عدد أعضاء الفریق الدائم ككل).

o :حجم الھیئة 

 :الحد األدنى ھو سبعة أعضاء. الھیئة الدائمة 

 :ثالثة أعضاء. ھیئة اتخاذ القرار 

o قلین عن مؤسسة االستقاللیة: یجب أن یكون أعضاء الھیئة مستICANN بما في ذلك المنظمات الداعمة واللجان ،
 .ICANNاالستشاریة التابعة لمؤسسة 

o ) سنوات بدون أي استبعاد سوى لسبب محدد (الفساد وإساءة 5االستدعاء: یتم إجراء التعیینات لمدة محددة في خمس (
 الفرعیة. IRPستدعاء بواسطة مجموعة استخدام المنصب ألغراض شخصیة وما إلى ذلك). سیتم إعداد عملیة اال

استھالل عملیة المراجعة المستقلة: یمكن ألي طرف متضرر بدء عملیة مراجعة مستقلة عن طریق تقدیم شكوى للجنة یدعي فیھا  •
. قد و/أو اللوائح الداخلیة أو في نطاق اختصاص عملیة المراجعة المستقلة ICANNوجود إجراء أو إغفال محدد مخالف لعقد تأسیس 

یطلق المجتمع الُمَمكَّن عملیة مراجعة مستقلة فیما یتعلق بالمسائل التي یحتفظ بھا المجتمع الُمَمكَّن في بنود التأسیس أو الالئحة 
 الداخلیة.

 ICANNیترتب علیھ وجود مخالفة لعقد تأسیس  ICANNالدائمة: أي شخص/ مجموعة / جھة "تتأثر مادًیا" بإجراء أو إغفال من  •
وُیعد عدم تنفیذ مجلس اإلدارة قرار المجتمع الُمَمكَّن بشكٍل  وطلب تعویض. IRPو/أو لوائحھا الداخلیة، یحق لھا رفع شكوى بموجب 

 كامل أمًرا كافًیا للتأثیر على المجتمع الُمَمكَّن بشكل مادي. 

ن الحق في  ICANNعملیة المراجعة المستقلة للمجتمع: توصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  • بمنح المجتمع الُمَمكَّ
التكالیف المرتبطة  ICANNتقدیم حجج نیابًة عن المجتمع الُمَمكَّن إلى ھیئة المراجعة المستقلة. وفي مثل ھذه الحاالت، ستتحمل 

ن. باللجنة الدائمة فضالً   عن النفقات القانونیة للمجتمع الُمَمكَّ

مة على  • ر ھیئة المراجعة المستقلة، فیما یتعلق بعملیات المراجعة المستقلة المعینة، القضیة (القضایا) المقدَّ ساس أمعیار المراجعة: ُتقرِّ
ھ وقرارات ھیئة المراجعة المستقلة ولوائحھا الداخلیة في سیاق القانون الحاكم المعمول ب ICANNتفسیرھا المستقل لبنود تأسیس 

 السابقة. 

التكالیف اإلداریة  ICANNبأن تتحمل  ICANNقابلیة الوصول والتكلفة: توصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  •
استثناء بھ، بوتكالیف صیانة النظام (بما في ذلك رواتب أعضاء الھیئة)، بینما یتحمل كل طرف تكالیف المشورة القانونیة الخاصة 
 .ICANNالنفقات القانونیة الخاصة المتعلقة بالمجتمع الُمَمكَّن والمرتبطة بعملیة المراقبة المستقلة للمجتمع والتي تتحملھا مؤسسة 
م اللجنة الخاسر بدفع/تحویل رسوم في حاِل كاَن الطعُن أو الدفاُع تعسفًیا أو غیَر جدي. یجب أن تسعى   ICANNویمكن أن تغرِّ

ھیل الوصول، مثال، عن طریق تقدیم للمصلحة العامة للمجتمع، ومقدمي الشكاوى غیر الھادفة والشكاوى األخرى الذین قد یتم لتس
 استثناؤھم من االستفادة من العملیة في حاالت أخرى.
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تحسینات بالضرورة، بعد المراجعة كلوائح أساسیة. سوف یتطلب تنفیذ ھذه ال IRPأن یتم اعتماد  CCWGالتنفیذ: تقترح مساءلة  •
من  ICANNعمالً إضافًیا مفصالً. سیتم وضع القواعد التفصیلیة لتنفیذ عملیة المراجعة المستقلة (مثل النظام الداخلي) من قبل مجتمع 

ذه ، وھخالل مجموعة العمل عبر المجتمع (بمساعدة المحامین والخبراء المناسبین واللجنة الدائمة عند التأكید)، والتي أقرھا المجلس
الموافقة ال یمكن حجبھا بدون سبب. كما ینبغي وضع العملیات الوظیفیة التي یعمل بمقتضاھا المجتمع الُمَمكَّن، على سبیل المثال من 

ویمكن تحدیث ھذه العملیات في ضوء المزید من الخبرات من خالل  خالل مجلس رؤساء اللجان االستشاریة والمنظمات الداعمة
ذا لزم األمر. باإلضافة إلى ذلك، للتأكد من عمل وظائف عملیة المراجعة المستقلة على النحو المنشود، تقترح العملیة نفسھا، إ

 إخضاع عملیة المراجعة المستقلة لمراجعة المجتمع بشكل دوري. ICANNمجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة 

للوصول إلى المعلومات/الوثائق وتطبیقھا. ُتعد حریة الوصول إلى  ICANNالشفافیة: عبر المجتمع عن مخاوف فیما یتعلق بسیاسة  •
المعلومات ذات الصلة عنصًرا أساسًیا بعملیة المراجعة المستقلة القویة، وعلى ھذا النحو، توصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز 

 .2تحسینات المساءلة في مسار العمل بمراجعة وتحسین سیاسة اإلفصاح عن المعلومات الوثائقیة كجزء من  ICANNمساءلة 

 توضیح تفصیلي للتوصیات .3
العدید من التعلیقات التي تدعو لفحص دقیق وإصالح لعملیة المراجعة المستقلة  ICANNرتب على عملیة االستشارة التي تقوم بھا ت 05

لعقد معیار سلوك موضوعي ولیس مجرد تقییم ما إذا كان اإلجراء قد تم اتخاذه  ICANN. وقد دعت التعلیقات ICANNالحالیة في 
بحسن نیة أم ال. كما دعا المعلقون إلى إجراء عملیة مراجعة مستقلة ملزمة بدل عملیة استشاریة فقط، ومن الضروري أن تكون ھذه 

 العملیة: 

 لمنظور االستمراري على حٍد سواء).شفافة وفعالة ویمكن الوصول إلیھا (من الناحیة المالیة ومن ا •

 تھدف إلى تحقیق نتائج متسقة ومتماسكة من شأنھا أن تكون قدوة لألعمال المستقبلیة. •
 

 ھدف عملیة المراجعة المستقلة 06
من نطاق المھمة التقنیة المحددة لھا وأنھا تتصرف وفق كالً  ICANNیتمثل الغرض من عملیة المراجعة المستقلة في ضمان عدم تجاوز  07

 نظامھا األساسي ولوائحھا الداخلیة. وینبغي توافُر االشتراطات التالیة في عملیة المراجعة المستقلة: 

ن المجتمع واألفراد/الجھات المعنیة من منع "تسلل المھمة" وتراعي االمتثال لبنود التأسیس واللوائح من خالل عملیة مراجعة  • ُتمكِّ
 أو التي ال تتخذھا. ICANNت مغزى لإلجراءات التي تتخذھا مناسبة وخبیرة ویمكن الوصول إلیھا وذا

مسئولة أمام المجتمع واألفراد/الجھات عن اتخاذ اإلجراءات أو عدمھ والتي تقع خارج مھمتھا أو تلك التي  ICANNضمان أن  •
 تخالف بنود التأسیس أو لوائحھا الداخلیة.

والعاملین بھ والمنظمات  ICANNة إلرشاد وإخطار مجلس إدارة الحد من النزاعات من اآلن فصاعدا، عن طریق إنشاء سابق •
 الداعمة واللجان االستشاریة والمجتمع فیما یتعلق بوضع السیاسات وتنفیذھا.

سماع وحل ما یترتب عن دعاوى أن موظفي مرحلة ما بعد االنتقال أو ھي نفسھا قد تصرفت، من خالل مجلس اإلدارة (أو لم  •
ومتطلبات اإلشراف على مجموعة العمل عبر المجتمع لحل المشكالت  ICANNھا مع مؤسسة تتصرف) بشكل ینتھك عقد

 .IANAالمتعلقة بوظائف التسمیة في 

 

 دور عملیة المراجعة المستقلة 08
 یتمثل دور عملیة المراجعة المستقلة فیما یلي: 09

جلس اإلدارة (أو لم تتصرف) أو ھي نفسھا قد تصرفت، من خالل م ICANNسماع وحل ما یترتب عن دعاوى أن موظفي  •
بشكل ینتھك نظامھا األساسي أو لوائحھا (بما في ذلك أي انتھاك للوائح الناتجة عن اإلجراءات المتخذة استجابة 

 لمشورة/مداخالت من أي لجنة استشاریة أو منظمة داعمة)

سماع وحل ما یترتب عن دعاوى أن موظفي مرحلة ما بعد االنتقال أو ھي نفسھا قد تصرفت، من خالل مجلس اإلدارة (أو لم  •
ومتطلبات اإلشراف على مجموعة العمل عبر المجتمع لحل المشكالت  ICANNتتصرف) بشكل ینتھك عقدھا مع مؤسسة 

  .IANAالمتعلقة بوظائف التسمیة في 
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o نھائي لإلشراف على مجموعة العمل عبر المجتمع، ستبرم منظمة وفًقا للمقترح الICANN  عقًدا مع ھیئةPTI تمنح ،
ألوظائف التسمیة،  IANAبموجبھ مرحلة ما بعد االنتقال الحقوق وااللتزامات الالزمة للقیام بوظیفة مشّغل وظائف 

ومرحلة ما بعد االنتقال وتضمین اتفاقیات مستوى الخدمة  ICANNوتحدید الحقوق وااللتزامات الخاصة بـ 
 . IANAبخصوص وظائف التسمیة في 

o  تتطلب لوائح مؤسسةICANN  الداخلیة ممارسة المؤسسة لحقوقھا بموجب عقد/بیان عملICANN- مرحلة ما بعد
اللتزاماتھا  ICANNمراعاة االنتقال، لضمان تطبیق مرحلة ما بعد االنتقال التزاماتھا التعاقدیة. كما یشكل عدم 

 المادیة انتھاًكا للوائح الداخلیة وسبًبا إلجراء عملیة المراجعة المستقلة من قبل المجتمع الُمَمكَّن.

o  تنص اللوائح الداخلیة لمؤسسةICANN  على أن شكاوى خدمة مرحلة ما بعد االنتقال للعمالء المباشرین بخصوص
عن طریق الوساطة، یمكن الطعن علیھا من خالل عملیة المراجعة المستقلة،  التي لم ُتَحل IANAوظائف التسمیة في 

في الحالتین كلتاھما على النحو المنصوص علیھ في المرحلة الثانیة بالملحق األول من المقترح النھائي لإلشراف على 
 مجموعة العمل عبر المجتمع.

 ي لإلشراف على مجموعة العمل عبر المجتمع الحظ أن المرحلة الثانیة بالملحق األول من المقترح النھائ
تتیح أیًضا لعمالء مرحلة ما بعد االنتقال المباشرین شراء "موارد قانونیة مناسبة أخرى قد تكون متوفرة". 

ل مؤسسة  اتفاقیات السجل مع مشغلي نطاق المستوى األعلى العام لتوسیع نطاق  ICANNویجب أن ُتعدِّ
على شكاوى خدمة مرحلة ما بعد االنتقال واالندماج المحتمل للتحكیم االختیاري  التحكیم المتاح فیما بعد للرد

بموجب االتفاقیات المبرمة مع سجالت نطاق المستوى األعلى العام إذا تم وضعھا من خالل العملیات 
 المناسبة أو وضع آلیة بدیلة لتسویة المنازعات.

 االنتقال تقییًما مستقالً لما إذا كان ھناك انتھاك مادي  ُتعد معاییر المراجعة الخاصة بحاالت مرحلة ما بعد
أم ال، عن طریق أي إجراء أو  ICANNاللتزامات مرحلة ما بعد االنتقال بموجب العقد المبرم مع مؤسسة 

 إغفال، سواء أدى االنتھاك المزعوم إلى إحداث ضرر مادي بالشكوى أم ال.

 .ICANNة الخبراء غیر متوافقة مع اللوائح الداخلیة بمؤسسة سماع وحل ما یترتب على دعاوى أن قرارات لجن •

) غیر متوافقة مع اللوائح DIDPسماع وحل ما یترتب على دعاوى أن قرارات لجنة سیاسة اإلفصاح عن المعلومات الوثائقیة ( •
 .ICANNالداخلیة بمؤسسة 

ن فیما ی • تعلق بالمسائل التي یحتفظ بھا في بنود التأسیس أو الالئحة سماع وحل ما یترتب على الدعاوى التي أقامھا المجتمع الُمَمكَّ
 الداخلیة.

 

 لجنة دائمة 10
یجب أن یكون لدى ھیئة المراجعة المستقلة لجنة قضائیة/تحكیمیة دائمة تتولى مھام المراجعة والتصرف فیما یتعلق بالشكاوى المقدمة من  11

أو اإلغفال من جانبھا في انتھاك للنظام األساسي و/أو  ICANNخالل إجراء أفراد و/أو جھات و/أو المجتمع الذي تأثر بصورة مادیة من 
 اللوائح الداخلیة.

 

 استھالل عملیة المراجعة المستقلة  12
یمكن ألي طرف متضرر بدء عملیة مراجعة مستقلة عن طریق تقدیم شكوى للجنة یدعي فیھا وجود إجراء أو إغفال محدد مخالف لعقد  13

ئح الداخلیة أو في نطاق اختصاص عملیة المراجعة المستقلة. وقد یطلق المجتمع الُمَمكَّن عملیة مراجعة و/أو اللوا ICANNتأسیس 
 .ICANNمستقلة فیما یتعلق بالمسائل التي یحتفظ بھا المجتمع الُمَمكَّن في بنود التأسیس أو الالئحة الداخلیة لمؤسسة 

عة المستقلة، یمكن تنفیذ القرار من قبل رؤساء المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة عندما یقرر المجتمع الُمَمكَّن متابعة عملیة المراج 14
الذین دعموا المقترح. ویمكن أن یمثل رؤساء المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة الذین أیدوا قرار تقدیم عملیة مراجعة مستقلة 

ن الذي یؤید المقترح. ویمكن أن مجتمعیة "مجلس رؤساء" یعمل وفًقا التجاه عمل المنظمات الدا عمة واللجان االستشاریة بالمجتمع الُمَمكَّ
 یعمل مجلس الرؤساء، بأغلبیة األصوات، نیابًة عن المجتمع الُمَمكَّن بشأن اتخاذ أیة خطوات وزاریة الزمة على نحٍو معقول لتنفیذ قرار

على المھام المتعلقة بعملیة المراجعة المستقلة المجتمعیة، بما في ذلك، متابعة عملیة المراجعة المستقلة المجتمعیة والتفویض واإلشراف 
لى ععلى سبیل المثال ال الحصر، إشراك المستشار القانوني لتمثیل المجتمع الُمَمكَّن في عملیة المراجعة المستقلة المجتمعیة أو الموافقة 

 ة في المحكمة إذا لزم األمر.المذكرات القضائیة أو تنفیذ عملیة المراجعة المستقلة المجتمعی
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  لنتائج المحتملة لعملیة المراجعة المستقلةا 15
. إلى الحد ICANNینتج عن عملیة المراجعة المستقلة إعالن أن العمل/الفشل في العمل امتثل أو لم یمتثل مع نظام تأسیس و/أو لوائح  16

 . ICANNملزمة لمنظمة  IRPالمسموح بھ من قبل القانون، یجب أن تكون قرارات 

ستكون قرارات لجنة اتخاذ القرار الثالثیة األعضاء قابلة لالستئناف أمام لجنة المراجعة المستقلة الكاملة، على أساس خطأ  •
واضح من الحكم أو تطبیق معیار قانوني غیر صحیح. یمكن مراجعة المبدأ أو استكمالھ عن طریق عملیة المجموعة الفرعیة 

 جعة المستقلة، التي سوف یتم إنشاؤھا.لعملیة المرا

ُیقَصد من ھذا التوازن بین الحق المحدود في الطعن وتقیید نوع القرار المتخذ للحد من التأثیر المحتمل ألحد القرارات الرئیسیة  •
 علیھا.للھیئة على مختلف الجھات الخارجیة، وتجنب أن تغلب نتائج الھیئة على مجلس اإلدارة في مھامھ المؤتمن 

تتم موازنة الحق المحدود في االستئناف بواسطة القوى المجتمعیة السبعة وعملیة وضع السیاسات ذات الصلة والمشورة من  •
 اللجان االستشاریة، كل على النحو المنصوص علیھ في اللوائح الداخلیة.

فق مع السوابق القضائیة في معالجة قضایا یراعي أعضاء ھیئة المراجعة المستقلة القرارات السابقة األخرى للھیئة والتي تت •
 مشابھة. 

سیتوفر تدبیر مؤقت (تحفظ محتمل وزجري وتمھیدي وموافق للوضع الراھن) مقدًما، خاص بإجراءات مجلس  •
 اإلدارة/اإلدارة/الموظفین عندما تعرض شكوى كل عامل من العوامل التالیة:

o  لھ تصحیح مناسب عند اتخاذ القرار.ضرًرا ال یمكن عالجھ عند اتخاذ القرار أو ال یوجد 
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o :أًیا كان 

 .احتمال نجاح متعلق بالمزایا 

 .تساؤالت مھمة بما فیھ الكفایة تتعلق بالمزایا 

 .توازن الصعاب یمیل نحو الطرف الذي یطلب اإلغاثة 

 

 األھلیة 17
و/أو لوائحھا  ICANNد تأسیس یترتب علیھ وجود مخالفة لعق ICANNأي شخص/مجموعة/جھة "تتأثر مادًیا" بإجراء أو إغفال من  18

 الداخلیة، یحق لھا رفع شكوى بموجب عملیة المراجعة المستقلة وطلب تعویض. 
ثر أیجب علیھم القیام بذلك خالل عدد أیام محدد (ُتحدده مجموعة المراجعة المستقلة الفرعیة) بعد العلم باالنتھاك المزعوم والكیفیة التي  19

 . ICANNبھا علیھم. ویمكن للمجتمع الُمَمكَّن رفع دعوى تتضمن حقوقھ الممنوحة بموجب بنود التأسیس واللوائح الداخلیة لمؤسسة 
قرار المجتمع الُمَمكَّن بشكٍل كامل أمًرا كافًیا للتأثیر على المجتمع الُمَمكَّن بشكل مادي. وسیتم تحدید  ICANNتنفیذ مجلس إدارة  وُیعد عدم 20

اور شالقضایا المتعلقة بالضم والتدخل من قبل مجموعة المراجعة المستقلة الفرعیة، بمساعدة الخبراء واللجنة الدائمة األولیة، بناء على الت
 مع المجتمع.

 

 عملیة المراجعة المستقلة للمجتمع 21
ن إلى  ICANNتوصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  22 ن الحق في تقدیم حجج نیابًة عن المجتمع الُمَمكَّ بمنح المجتمع الُمَمكَّ

: صالحیات المجتمع الجدید ICANN : ضمان مشاركة المجتمع في عملیة صنع القرار في4ھیئة المراجعة المستقلة (راجع التوصیة رقم 
التكالیف المرتبطة باللجنة الدائمة فضالً عن النفقات القانونیة للمجتمع الُمَمكَّن، على الرغم  ICANNالسبع). في مثل ھذه الحاالت، تتحمل 

 إساءة استخدام ھذه العملیة. من أن مجموعة المراجعة المستقلة الفرعیة قد توصي برفع دعوى أو تقدیم رسوم أخرى بالقدر الالزم لمنع

 

 استثناءات: 23
 

 ) للمنظمات الداعمةPDPاالعتراض على نتیجة (نتائج) عملیة وضع السیاسة ( 24
بغض النظر عما تقدم وبصرف النظر عن الحد األدنى المطلوب إلطالق عملیة المراجعة المستقلة المجتمعیة، ال یمكن إطالق أي عملیة  25

على نتیجة (نتائج) عملیة وضع السیاسة للمنظمة الداعمة دون دعم المنظمة الداعمة التي وافقت على مراجعة مستقلة مجتمعیة تعترض 
) من قبل CCWGتوصیات السیاسة من عملیة وضع السیاسة أو، في حالة الموافقة على نتیجة (نتائج) مجموعة العمل عبر المجتمعات (

 ي وافقت على توصیات السیاسة من مجموعة العمل عبر المجتمعات.أكثر من منظمة داعمة، دون دعم المنظمات الداعمة الت
 

 تفویض/إعادة تفویض نطاق المستوى األعلى لرمز البلد 26
، وضح إشراف مجموعة العمل عبر المجتمع أن "أي آلیة لالستئناف تضعھا مجموعة العمل عبر 2015أبریل  15في خطابھ بتاریخ  27

ال یجب أن تغطي قضایا تفویض/إعادة تفویض نطاق المستوى األعلى لرمز البلد حیث یتوقع تطویرھا  ICANNالمجتمع لتعزیز مساءلة 
 من قبل نطاق المستوى األعلى لرمز البلد من خالل العملیات المناسبة". 

موز وى األعلى لروكما طلب اإلشراف على مجموعة العمل عبر المجتمع، فسیتم استبعاد القرارات المتعلقة بتفویضات نطاقات المست 28
الدول أو إلغائھا مما ھو ساري المفعول، حتى یتم وضع آلیات استئناف ذات صلة بمجتمع نطاقات المستوى األعلى لرموز الدول بالتنسیق 

 مع األطراف األخرى.
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 موارد الترقیم 29
بغي أن تكون خارج نطاق عملیة المراجعة أشارت المنظمة الداعمة للعنوان أیًضا إلى أن المنازعات المتعلقة بموارد رقم اإلنترنت ین 30

ووفًقا  .1ICANNالمستقلة، حیث إن ھناك آلیة حالیة لتسویة المنازعات موجودة بالفعل كجزء من مذكرة تفاھم المنظمة الداعمة لعنوان 
 ، سیتم استبعاد القرارات بشأن مصادر األرقام من الترشح.ASOلما طلبتھ 

 
 البروتوكوالت والمعلمات 31
) أیًضا إلى أن المنازعات المتعلقة بالبروتوكوالت والمعلمات ینبغي أن تكون خارج نطاق IABھیئة إنشاء وتطویر االنترنت (أشارت  32

/فریق عمل ھندسة ICANNعملیة المراجعة المستقلة، حیث إن ھناك آلیة حالیة لتسویة المنازعات موجودة بالفعل كجزء من مذكرة تفاھم 
 للمطلوب، سیتم استبعاد القرارات بشأن البروتوكوالت وموارد المعلمات من الترشح. . ووفًقاIANA -اإلنترنت 

 

 معیار المراجعة 33
مة على أساس تفسیرھا الم 34 ر ھیئة المراجعة المستقلة، فیما یتعلق بعملیات المراجعة المستقلة المعینة، القضیة (القضایا) المقدَّ تقل لبنود سُتقرِّ

یة في سیاق القانون الحاكم المعمول بھ وقرارات ھیئة المراجعة المستقلة السابقة. وُیعد معیار المراجعة ولوائحھا الداخل ICANNتأسیس 
و/أو ینتھك نظام تأسیس و/أو لوائح  ICANNدراسة موضوعیة بشأن ما إذا كان اإلجراء موضوع الشكوى یتجاوز نطاق مھمة 

ICANN ند القرارات على تقییم كل عضو في ھیئة المراجعة المستقلة لوقائع قضیة وقرارات ھیئة المراجعة المستقلة السابقة. وستست
 المدعي. یجوز للجنة مباشرة مراجعة جدیدة للقضیة، والعثور على نتائج للوقائع وإصدار قرارات استناًدا إلى ھذه الوقائع.

لما إذا كان ھناك انتھاك مادي اللتزامات مرحلة ما بعد  فیما یتعلق بحاالت مرحلة ما بعد االنتقال، ُتعد معاییر المراجعة تقییًما مستقالً  35
أم ال، عن طریق أي إجراء أو إغفال، سواء أدى االنتھاك المزعوم إلى إحداث ضرر  ICANNاالنتقال بموجب العقد المبرم مع مؤسسة 

 مادي بالشكوى أم ال.
 

 تشكیل الھیئة والخبرة 36
خبرة قانونیة كبیرة، خاصًة في القانون الدولي، والحوكمة والنظم القضائیة/تسویة المنازعات/التحكیم الخاصة بالشركات، ضروریة.  37

، أو التعھد ICANNوینبغي أن یتمتع أعضاء الھیئة بالخبرة بخصوص السیاسات والممارسات واإلجراءات الخاصة بنظام اسم النطاق و
لتدریب، على األقل، على عمل نظام اسم النطاق وإدارتھ. كما یجب أن تكون عندھم إمكانیة الوصول إلى بوضع ممارسة من خالل ا

، یمكن أن یواجھ األعضاء قضایا تحتاج DNSالخبراء ذوي المھارة التقنیة عند طلب ذلك. إضافة إلى الخبرة القانونیة والفھم الواسع في 
المدني ومھارات عملیة ودبلوماسیة وتنظیمیة. إلى الحد الذي یضمن تمتع كل فرد من أعضاء إلى مھارات تقنیة عالیة متعلقة بالمجتمع 

 الھیئة بخبرة في واحد أو في عدد من ھذه المجاالت، یجب على العملیة ضمان توفر ھذه الخبرة عند الطلب.
 

 
 

                                            
1 29oct04.htm-mou-https://archive.icann.org/en/aso/aso  

https://archive.icann.org/en/aso/aso-mou-29oct04.htm
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 لتنوعا 38
لمن یطلبھا، عند اللزوم. وستتخذ جھوًدا معقولة لتحقیق التنوع ستكون اللغة اإلنجلیزیة لغة العمل الرئیسیة مع توفیر خدمات الترجمة  39

الثقافي واللغوي والنوعي والقانوني مع سقف طموح عدد من المحاضرین من أي منطقة واحدة (على أساس عدد أعضاء الفریق الدائم 
 ككل).

 

 حجم الھیئة 40
 الحد األدنى ھو سبعة أعضاء. الھیئة الدائمة: •

 ثة أعضاء.ثال ھیئة اتخاذ القرار: •

 

 االستقاللیة  41
، بما في ذلك المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة التابعة لمؤسسة ICANNیجب أن یكون أعضاء الھیئة مستقلین عن مؤسسة  42

ICANN وینبغي تعویض األعضاء بمعدل ال ینخفض خالل مدة عملھم المحددة. ولضمان االستقاللیة، ینبغي أن تسري عملیة تحدید .
أو لجنة الترشیح أو المناصب األخرى في  ICANNخمس سنوات، بدون تجدید) وأن یحظر التعیین بعد المدة في مجلس إدارة المدة (

ICANN  لفترة زمنیة معینة. سیكون ألعضاء الھیئة التزاًما مستمًرا للكشف عن أي عالقة مادة معICANN  أو المنظمات الداعمة أو
اللجان االستشاریة أو أي طرف آخر بھیئة المراجعة المستقلة. وسیتم دعم أعضاء الھیئة من قبل مكتب الموظفین المنفصل عن مؤسسة 

ICANN. 

 

 االختیار والتعیین 43
 سیتم اختیار أعضاء الھیئة من خالل عملیة من أربع خطوات: 44

ع، في عملیة المناقصة للمنظمة لتقدیم الدعم اإلداري لھیئة المراجعة المستقلة، تبدأ ، بالتشاور مع المجتمICANNسوف تشرع  •
 من خالل استشارة المجتمع بشأن مشروع وثیقة العطاء.

دعوة للتعبیر عن االھتمام من أعضاء الھیئة المحتملین؛ وستعمل مع المجتمع المحلي ومجلس اإلدارة لتحدید  ICANNثم ُتصِدر  •
ات المقدمة من المرشحین المؤھلین تأھیالً جیًدا بھدف تأمین التنوع وإجراء مراجعة أولیة وفحص الطلبات والعمل والتماس الطلب

 والمجتمع لوضع قواعد تنفیذیة لھیئة المراجعة المستقلة. ICANNمع 

 سیقوم المجتمع بترشیح قامة بأعضاء الھیئة المقترحین. •

 .ICANNیخضع االختیار النھائي لتأكید مجلس  •

 

 االستدعاء 45
) سنوات بدون أي استبعاد سوى لسبب محدد (الفساد وإساءة استخدام المنصب ألغراض 5یتم إجراء التعیینات لمدة محددة في خمس ( 46

 شخصیة وما إلى ذلك). سیتم إعداد عملیة االستدعاء عن طریق مجموعة المراجعة المستقلة الفرعیة.

 

 جھود التسویة  47
ھو محدد في السیاسات العامة، لحل النزاعات بصورة غیر رسمیة قبل/مع تقدیم حالة ھیئة المراجعة  یجب بذل جھود معقولة، كما 48

 المستقلة.
یشارك األطراف مًعا في ذلك بصورة غیر رسمیة، إال أنھ لكل فریق أن ُیدخل وسیًطا مستقال لحل النزاعات (الوسیط) بعد اجتماع عملیة  49

یمكن لكل طرف إنھاء جھود حل النزاعات غیر الرسمیة (سواء عملیة المشاركة التعاونیة أو ) األولي. وCEPالمشاركة التعاونیة (
 الوساطة)، إذا توصل الطرف بعد فترة محددة بحسن نیة إلى أن ھذه الجھود لن تسفر عن اتفاق.

ة صارمة. وعلى وجھ یجب أن تخضع العملیة إلى قواعد منشورة مسبًقا ومفھومة تسري على كال الطرفین وتخضع لقیود زمنی 50
 .2عملیة المشاركة التعاونیة كجزء من مسار العمل  ICANNالخصوص، سوف تراجع مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة 
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 عملیة اتخاذ القرار  51
في كل حالة، سیتم اختیار لجنة من ثالثة أعضاء من اللجنة الدائمة. سوف یختار كل طرف عضو ھیئة واحد، ویختار ھذان العضوان  52

أن تقوم اللجنة الدائمة بصیاغة القواعد اإلجرائیة  ICANNالعضو الثالث. وتتوقع مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة 
ت. وینبغي أن تركز اللجنة الدائمة على اإلجراءات السلسة البسیطة مع قواعد تتفق مع معاییر التحكیم ومراجعتھا وإخضاعھا للتعلیقا

 الدولي تكون سھلة الفھم واالتباع.
تستند قرارات اللجنة إلى تقییم كل عضو بھیئة المراجعة المستقلة لوقائع قضیة المدعي. ویجوز للجنة مباشرة مراجعة جدیدة للقضیة  53

لى نتائج للوقائع وإصدار قرارات استناًدا إلى ھذه الوقائع. وسیتم توثیق كافة القرارات وإعالنھا وستعكس تطبیًقا مؤیًدا بحیثیات والعثور ع
 وأسباب المعیار المطبق.

 

  القرارات 54
مراجعة ب تمكین لجنة عملیة السیتم تحدید قرارات اللجنة ببساطة وفًقا لألغلبیة. وبدالً من ذلك، قد یدرج ھذا ضمن فئة اإلجراءات التي یج 55

 المستقلة من تحدیدھا بنفسھا. 
بأن تكون قرارات ھیئة المراجعة المستقلة متفقة مع السوابق القضائیة،  ICANNتوصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  56

فق مع السوابق القضائیة. من خالل نقل بمعنى أن یراعي أعضاء ھیئة المراجعة المستقلة القرارات السابقة األخرى للھیئة والتي تت
الترجیح المسبق بشأن قرارات اللجنة، یمكن أن توفر ھیئة المراجعة المستقلة إرشادات قیمة لإلجراءات أو اإلغفاالت المستقبلیة لصانعي 

الذین تتشكل منھم  . ویحد ذلك أیًضا من فرص وجود معاملة غیر متسقة بین شخص وآخر، استناًدا إلى األشخاصICANNالقرار في 
 لجنة اتخاذ القرار في قضایا محددة. 

إلى أنھ إذا قررت اللجنة أن اإلجراء أو اإلغفال من قبل المجلس أو  ICANNتھدف مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  57
 ICANNأو لوائحھا الداخلیة، فسیكون ھذا القرار ملزًما وسیتم توجیھ مجلس إدارة  ICANNالموظفین فیھ انتھاك لبنود تأسیس 

 والموظفین التخاذ اإلجراءات المناسبة لمعالجة الخرق. ومع ذلك، لن تبدل اللجنة حكم المجلس االئتماني بحكمھا الخاص.
ائمة قابلة للتنفیذ في المحاكم األمریكیة ومحاكم الدول األخرى من المقرر أن تكون األحكام الصادرة عن ھیئة اتخاذ القرارات أو اللجنة الد 58

 التي تقبل نتائج التحكیم الدولي.

 

 قابلیة الوصول والتكلفة  59
التكالیف اإلداریة وتكالیف صیانة النظام (بما في  ICANNبأن تتحمل  ICANNتوصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  60

قات الخبراء الفنیین)، بینما یتحمل كل طرف تكالیف المشورة القانونیة الخاصة بھ، باستثناء النفقات القانونیة ذلك رواتب أعضاء الھیئة ونف
م اللجنة ICANNالخاصة المتعلقة بالمجتمع الُمَمكَّن والمرتبطة بعملیة المراقبة المستقلة للمجتمع والتي تتحملھا مؤسسة  . ویمكن أن تغرِّ

لتسھیل الوصول، مثال، عن  ICANNفي حاِل كاَن الطعُن أو الدفاُع تعسفًیا أو غیَر جدي. ینبغي أن تسعى الخاسر بدفع/تحویل رسوم 
طریق تغلیب المصلحة العامة للمجتمع، ومقدمي الشكاوى غیر الھادفة والشكاوى األخرى الذین قد یتم استثناؤھا من االستفادة من العملیة 

 في حاالت أخرى.
العمل على وجھ السرعة؛ مع إصدار أمر جدولة في وقت مبكر من العملیة، ویجب إصدار القرارات في المسار  ینبغي أن تكمل الھیئة 61

الطبیعي، وضمن إطار زمني قیاسي (ستة أشھر). وستصدر الھیئة تحدیًثا وجدوالً زمنًیا متوقًعا في حالة عدم قدرتھا على إكمال عملھا 
 خالل تلك الفترة.

 

 التنفیذ  62
بعد المراجعة كلوائح أساسیة. سوف یتطلب تنفیذ ھذه التحسینات بالضرورة، عمالً إضافًیا  IRPأن یتم اعتماد  CCWGة تقترح مساءل 63

من خالل مجموعة  ICANNمفصالً. سیتم وضع القواعد التفصیلیة لتنفیذ عملیة المراجعة المستقلة (مثل النظام الداخلي) من قبل مجتمع 
لمحامین والخبراء المناسبین واللجنة الدائمة عند التأكید)، والتي أقرھا المجلس، وھذه الموافقة ال یمكن العمل عبر المجتمع (بمساعدة ا

حجبھا بدون سبب. كما ینبغي وضع العملیات الوظیفیة التي یعمل بمقتضاھا المجتمع الُمَمكَّن، على سبیل المثال من خالل مجلس رؤساء 
ویمكن تحدیث ھذه العملیات في ضوء المزید من الخبرات من خالل العملیة نفسھا، إذا لزم األمر.  اللجان االستشاریة والمنظمات الداعمة

باإلضافة إلى ذلك، للتأكد من عمل وظائف عملیة المراجعة المستقلة على النحو المنشود، تقترح مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز 
 عة المجتمع بشكل دوري.إخضاع عملیة المراجعة المستقلة لمراج ICANNمساءلة 
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 الشفافیة 64
للوصول إلى المعلومات/الوثائق وتطبیقھا. ُتعد حریة الوصول إلى المعلومات  ICANNَعبَّر المجتمع عن مخاوف فیما یتعلق بسیاسة  65

عزیز مساءلة ذات الصلة عنصًرا أساسًیا بعملیة المراجعة المستقلة القویة، وعلى ھذا النحو، توصي مجموعة العمل عبر المجتمع لت
ICANN  2بمراجعة وتحسین سیاسة اإلفصاح عن المعلومات الوثائقیة كجزء من تحسینات المساءلة في مسار العمل.  

یتم إجراء كافة إجراءات ھیئة المراجعة المستقلة في السجل، علًنا، باستثناء مفاوضات تسویة المنازعات أو اإلجراءات األخرى التي قد  66
 غیر مطلوب بالمشاركین إذا تم إجراؤھا علًنا، مثل إفشاء األسرار التجاریة أو انتھاك حقوق الملكیة الشخصیة.تضر على نحٍو مادي و

 " 1تغییرات من "مقترح المسودة الثالثة بشأن توصیات مسار العمل  .4
بخصوص الدعاوى التي تدعي أن مرحلة ما بعد االنتقال،  IANAقتصر نطاق ھیئة المراجعة المستقلة على وظائف التسمیة في ی •

 .ICANNمن خالل مجلس إدارتھا أو موظفیھا، قد انتھكت (أو لم تنتھك) بنود عقدھا مع 

یتضمن نطاق ھیئة المراجعة المستقلة إجراءات مرحلة ما بعد االنتقال أو إغفاالتھا عن طریق تقیُّد مجلس إدارة مرحلة ما بعد  •
كما یمكن استئناف  المنصوص علیھا في اللوائح الداخلیة. ICANNمتثال المرحلة اللتزاماتھا التعاقدیة مع مؤسسة االنتقال با

 التزاماتھا المادیة خالل مرحلة ما بعد االنتقال كانتھاك للوائح الداخلیة. ICANNمسألة عدم إنفاذ 

) غیر DIDPلجنة سیاسة اإلفصاح عن المعلومات الوثائقیة ( یتضمن نطاق ھیئة المراجعة المستقلة الدعاوى القائلة بأن قرارات •
 .ICANNمتوافقة مع اللوائح الداخلیة بمؤسسة 

ل مؤسسة  • اتفاقیات السجل مع مشغلي نطاق المستوى األعلى العام لتوسیع نطاق التحكیم المتاح فیما بعد  ICANNیجب أن ُتعدِّ
 للرد على شكاوى خدمة مرحلة ما بعد االنتقال.

 استثناء: ال تنطبق ھیئة المراجعة المستقلة على البروتوكوالت والمعاییر. •

استثناء: ال یمكن إطالق عملیة مراجعة مستقلة تعترض على نتیجة (نتائج) عملیة وضع السیاسة للمنظمة الداعمة دون دعم  •
سیاسة المشتركة، دون دعم كافة المنظمة الداعمة التي وافقت على عملیة وضع السیاسة ھذه أو، في حالة عملیات وضع ال

 المنظمات الداعمة التي أطلقت عملیة وضع السیاسة ھذه.

قید: یقتصر اعتراض ھیئة المراجعة المستقلة على قرارات لجنة الخبراء على ما إذا كان قرار اللجنة یتفق مع اللوائح الداخلیة  •
 أم ال. ICANNلمؤسسة 

ن المرتبطة بھیئة المراجعة المستقلة المجتمعیة.النفقات القانونیة للم ICANNتتكبد مؤسسة  •  جتمع الُمَمكَّ

 

 . اختبارات اإلجھاد ذات الصلة بھذه التوصیة5
 4و 3ختبار اإلجھاد رقم ا •

  8و 7و 6و 5اختبارات اإلجھاد رقم  •

  11اختبار اإلجھاد رقم  •

 14اختبار اإلجھاد رقم  •

 20و 19اختبار اإلجھاد رقم  •

 24و 16و 10اختبار اإلجھاد رقم  •

  13اختبار اإلجھاد رقم  •

  22اختبار اإلجھاد رقم  •

  23اختبار اإلجھاد رقم  •

 25اختبار اإلجھاد رقم  •
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  26اختبار اإلجھاد رقم  •

 30و 29اختبار اإلجھاد رقم  •
 

 كیف یستجیب ھذا لمتطلبات اإلشراف على مجموعة العمل عبر المجتمع؟ .6
 ستجیب التوصیات المبینة أعاله لمتطلبات اإلشراف علة مجموع العمل عبر المجتمع بـ: ت 67

إطالق ھیئة المراجعة المستقلة التي تلبي شرط اإلشراف على مجموعة العمل عبر المجتمع بشكٍل مباشر بخصوص وجود ھیئة  •
 مراجعة مستقلة.

 استثناء تفویض/إعادة تفویض نطاق المستوى األعلى لرمز البلد من ھیئة المراجعة المستقلة.  •

وكما طلب اإلشراف على مجموعة العمل عبر المجتمع، سیتم استبعاد القرارات المتعلقة بتفویض/إعادة تفویض نطاق المستوى  •
آلیات استئناف ذات صلة بمجتمع نطاق المستوى األعلى  األعلى لرمز البلد أو إلغائھا مما ھو ساري المفعول، حتى یتم وضع

 لرمز البلد بالتنسیق مع األطراف األخرى.

استثناء عدد الموارد من ھیئة المراجعة المستقلة. أشارت منظمة دعم العناوین إلى أن المنازعات المتعلقة بموارد رقم اإلنترنت  •
ًقا لما طلبتھ منظمة دعم العناوین، سیتم استبعاد القرارات بشأن مصادر یجب أن تكون خارج نطاق ھیئة المراجعة المستقلة. ووف

 األرقام من الترشح.
 
 

 ؟NTIAكیف یعالج ھذا معاییر  .7
 عم وتعزیز نموذج أصحاب المصالح المتعددة.د 68

 المجتمع بشكل أكبر. وعملیات التحكیم الملِزمة وزیادة تحصین اختصاصھا وتوسیعھ، ُیمكَّن ICANNبواسطة تعزیز آلیات الطعن في  •

 

 الخاص باإلنترنت. DNSالحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام  69

 ُصممت تدابیر المساءلة ھذه للمساھمة في الحفاظ على أداء المنظمة العملیاتي. •

 

 .IANAتلبیة احتیاجات وتوقعات العمالء والشركاء العالمیین لخدمات  70

 فاظ على أداء المنظمة العملیاتي.ُصممت تدابیر المساءلة ھذه للمساھمة في الح •

 

 الحفاظ على انفتاح اإلنترنت. 71

 تساعد تدابیر المساءلة على التخفیف من احتماالت وقوع السیناریوھات اإلشكالیة عن طریق وضع وإیجاد آلیات قویة للمساءلة. •

 

 حل المنظمات الحكومیة أو المنظمات الحكومیة الدولیة.لن تقبل الوكالة الوطنیة األمریكیة لالتصاالت والمعلومات أي مقترٍح یستبدل بدورھا  72

 ال یوجد •


	1. ملخص
	2. توصيات مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة ICANN
	3. توضيح تفصيلي للتوصيات
	4. تغييرات من "مقترح المسودة الثالثة بشأن توصيات مسار العمل 1"
	5. اختبارات الإجهاد ذات الصلة بهذه التوصية
	6. كيف يستجيب هذا لمتطلبات الإشراف على مجموعة العمل عبر المجتمع؟
	7. كيف يعالج هذا معايير NTIA؟

