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: تعزیز طلب ھیئة اإلنترنت 8التوصیة رقم  – 08الملحق 
) إلجراء عملیة ICANNلألرقام واألسماء الُمخصصة (

 إعادة النظر

 خالصة .1
أو إغفاالتھا على النحو  ICANNإجراءات  –أو مراجعة  –في الوقت الحالي، یمكن ألي شخص أو جھة التقدم بطلب إلعادة النظر في  01

 .ICANNئح الداخلیة لمؤسسة المادة الرابعة من القسم الثاني باللواالمنصوص علیھ في 
إلجراء عملیة  ICANNعدًدا من اإلصالحات الرئیسیة على طلب  ICANNتقترح مجموعة العمل عبر المجتمعات لتعزیز مساءلة  02

 إعادة النظر، بما في ذلك: 

 توسیع نطاق الطلبات المسموح بھا.  •

 یوًما. 30و 15ن تمدید اإلطار الزمني لتقدیم طلب إلعادة النظر خالل فترة تتراوح بی •

 تضییق أسس الرفض دون نظر.  •

 (بدالً من أي لجنة تتولى مشكالت فریق العمل). ICANNإسناد مسؤولیة اتخاذ القرارات حول كافة الطلبات إلى مجلس إدارة  •

 . ICANNإسناد مسؤولیة التقییم الموضوعي األولي للطلبات إلى محقق الشكاوي في  •

أیًضا تحسینات متعددة على متطلبات الشفافیة والمواعید النھائیة الثابتة  ICANNعات لتعزیز مساءلة تقترح مجموعة العمل عبر المجتم 03
 عند إصدار القرارات، بما في ذلك: 

 نشر تسجیالت/نصوص مناقشات مجلس اإلدارة بناًء على رغبة مقدم الطلب واختیاره. •

قراًرا  ICANN) النھائیة قبل أن یتخذ مجلس إدارة BGC(إتاحة الفرصة لالعتراض على توصیة لجنة حوكمة مجلس اإلدارة  •
 نھائًیا.

یوًما من  75إضافة مواعید نھائیة ثابتة إلى العملیة، بما في ذلك ھدف مؤكِّد إلصدار القرارات النھائیة لمجلس اإلدارة خالل  •
 حال من األحوال.یوٍم من تاریخ الطلب بأي  135تقدیم الطلب حیثما كان ذلك ممكًنا، وبما ال یزید عن 

. توصى مجموعة العمل عبر المجتمعات 2) في مسار العمل DIDPلإلفصاح عن الوثائق والمعلومات ( ICANNسیجري تناول سیاسة  04
 ICANNبضرورة تحسین ھذه السیاسة لتتوافق مع االحتیاجات القانونیة لمقدمي الطلبات للحصول على وثائق  ICANNلتعزیز مساءلة 
 ة بطلباتھم.الداخلیة المتصل

 CCWGتوصیات مساءلة  .2
 لتعكس التغییرات التالیة: CANNمن لوائح  3 ، القسم4المادة تعدیل  05

 توسیع نطاق الطلبات المسموح بھا.  •

 یوًما.  30و 15تمدید اإلطار الزمني لتقدیم طلب إلعادة النظر خالل فترة تتراوح بین  •

 تضییق أسس الرفض دون نظر. •

 باتخاذ القرارات حول كافة الطلبات (بدالً من أي لجنة تتولى مشكالت فریق العمل). ICANNمطالبة مجلس إدارة  •

 عي األولي للطلبات. بإجراء التقییم الموضو ICANNمطالبة محقق الشكاوى في  •

 طلب نشر تسجیالت/نصوص مناقشات مجلس اإلدارة بناًء على رغبة مقدم الطلب واختیاره. •

https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#IV
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#IV
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قراًرا  ICANN) النھائیة قبل أن یتخذ مجلس إدارة BGCإتاحة الفرصة لالعتراض على توصیة لجنة حوكمة مجلس اإلدارة ( •
 نھائًیا.

یوًما من  75في ذلك ھدف مؤكِّد إلصدار القرارات النھائیة لمجلس اإلدارة خالل  إضافة مواعید نھائیة ثابتة إلى العملیة، بما •
 یوٍم من تاریخ الطلب بأي حال من األحوال. 135تقدیم الطلب حیثما كان ذلك ممكًنا، وبما ال یزید عن 

 

 توضیح تفصیلي للتوصیات .3
لعملیة إعادة النظر،  ICANNاإلصالحات الرئیسیة على طلب  عدًدا من ICANNتقترح مجموعة العمل عبر المجتمعات لتعزیز مساءلة  06

أو فریق العمل حدیًثا من قراٍر أو عمٍل/امتناع عن  ICANNبإعادة النظر فیما اتخذه مجلس إدارة  ICANNوبموجبھ یلتزم مجلس إدارة 
  .ICANNمن لوائح  2، القسم 4عمل، وھو ما نصت علیھ المادة 

 تشمل اإلصالحات األساسیة المقترحة ما یلي:  07

ینبغي توسیع نطاق الطلبات المسموح بھا لتشمل ما اتخذه مجلس اإلدارة/فریق العمل من عمل أو امتناٍع عن عمل والتي  •
 أو التزاماتھا أو قیمھا الجوھریة وللتوفیق بین "آراء الخبراء" المتضاربة/غیر المتسقة.  ICANNتتعارض مع مھام 

 یوًما.  30و 15بغي تمدید الوقت المتاح لتقدیم طلب إلعادة النظر لیتراوح بین ین •

اتخاذ القرارات بشأن كافة الطلبات (بدالً من أي  ICANNینبغي تضییق أسس الرفض دون نظٍر، ویجب على مجلس إدارة  •
 لجنة تتولى مشكالت فریق العمل). 

 وضوعي األولي للطلبات لمساعدة لجنة حوكمة المجلس في توصیتھا.إجراء التقییم الم ICANNینبغي لمحقق الشكاوي في  •

بالكامل  ICANNینبغي إتاحة الفرصة لمقدمي الطلبات لالعتراض على توصیة لجنة حوكمة المجلس قبل اتخاذ مجلس إدارة  •
  قراًرا نھائًیا.

 إصدار القرارات.ینبغي إضافة المزید من متطلبات الشفافیة والمواعید النھائیة الثابتة عند  •
 

 
 

 األھلیة 08
بتعدیل "من" لدیھ األھلیة الالزمة لتقدیم الطلب إلعادة النظر لتوسیع  ICANNتوصي مجموعة العمل عبر المجتمعات لتعزیز مساءلة  09

أو  ICANNنطاق ھذه الكلمة حتى یدخل فیھا ما یتخذه مجلس اإلدارة/فریق العمل من أعماٍل/امتناعھما عن أعمال تتعارض مع مھام 
الحالیة، فإن  ICANNوقد لوحظ أنھ بموجب لوائح  التزاماتھا أو قیمھا الجوھریة (والتي كانت من قبل تقتصر على السیاسات فقط).

 من الطلب إلعادة النظر. 1تحد بصورة كبیرة من الحقوق المزعوم منحھا في الفقرة  2الفقرة 
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 لون األحمر أدناه، وُیشار إلى النص المراد إزالتھ بالشطب):(ُیشار إلى النص المضاف بال ICANNیمكن تنقیح لوائح  10

مجلس اإلدارة أو من قِبل  أو امتناٍع عن عملعملیًة یمكن من خاللھا ألي شخص أو جھة تأثرت مادًیا بعمٍل  ICANNتطبق  .1
 . أو امتناعھ عن العملطلب مراجعة أو إعادة النظر فیما یتخذه المجلس من عمٍل  فریق العمل

أو امتناعھا عن العمل في حالة تأثر الشخص  ICANNیجوز ألي شخص أو جھة التقدم بطلب إلعادة النظر أو مراجعة عمل  .2
 أو الجھة سلًبا بما یلي:

أو فریق العمل أو امتناعھما عن العمل والتي تتعارض مع  ICANNأعمال مجلس إدارة  أكثر منواحٍد أو  .أ
 ؛ أوا أو التزاماتھا أو قیمھا الجوھریةأو مھامھالمقررة  ICANNسیاسة/سیاسات 

التي تم تنفیذھا أو رفضھا بدون النظر  ICANNواحد أو أكثر من اإلجراءات المتخذة أو غیر المتخذة من قبل مجلس  .ب
إلى المعلومات المادیة، إال في حال احتمال قیام مقدم الطلب بتقدیم، ولكن لم یتم تقدیم المعلومات لینظر بھا المجلس 

 أو ؛نفیذ اإلجراء أو التراخيوقت ت

والتي تم اتخاذھا كنتیجة العتماد  ICANNواحد أو أكثر من اإلجراءات المتخذة أو غیر المتخذة من قبل مجلس  .ج
 خاطئة أو غیر دقیقة. ذات صلة مادیةمجلس اإلدارة على معلومات 

مفھومة بطبیعتھا في ھذه المرحلة. وسیقوم المستشار  ICANNمالحظة: تكون الصیاغة المقترحة في توصیات تنقیحات اللوائح الداخلیة لـ 11
القانوني بعمل مسودة للصیاغة النھائیة  ICANNوفریق  ICANNالقانوني الخارجي لمجموعة العمل عبر المجتمعات لتعزیز مساءلة 

 لھذه التنقیحات المقرر إضافتھا على اللوائح.
على مجموعة العمل عبر المجتمع إلى ما یلي "وھكذا، یجب أال تقوم أي آلیة ، أشار طلب اإلشراف 2015أبریل  15في خطاٍب بتاریخ  12

بتغطیة موضوعات تفویض/إعادة تفویض نطاق المستوى األعلى  ICANNطعن تضعھا مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة 
العملیات المناسبة." كما جاء في طلب  ) حیث یتوقع أن یطورھا مجتمع نطاق المستوى األعلى لرمز البلد عبرccTLDلرمز البلد (

اإلشراف على مجموعة العمل عبر المجتمع، سُتستبعد القرارات المتعلقة بتفویضات أو إعادة تفویضات نطاق المستوى األعلى لرمز البلد 
 المعنیة األخرى.من األھلیة حتى یضع مجتمع نطاق المستوى األعلى لرمز البلد آلیات الطعن ذات الصلة بالتنسیق مع األطراف 

 تعد النزاعات المتعلقة بمصادر أرقام اإلنترنت والبروتوكوالت والمعالم خارج نطاق الطلب إلجراء عملیة إعادة النظر. 13

 

  األھداف 14
 المساءلة إلى ما یلي: -تھدف مقترحات مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 15

توسعة أنواع القرارات التي یمكن إعادة فحصھا لتتضمن عمالً/امتناًعا عن عمٍل من قِبل مجلس اإلدارة/فریق العمل بما یتعارض  •
أو التزاماتھا أو قیمھا الجوھریة (على النحو المنصوص علیھ في اللوائح/عقد التأسیس) وبغرض التوفیق بین  ICANNمع مھام 

 غیر المتسقة.آراء ھیئة الخبراء المتضاربة/

 توفیر قدر أكبر من الشفافیة في عملیات الرفض وإعادة النظر. •

تخویل لجنة حوكمة مجلس اإلدارة الحق المعقول في رفض الطلبات التافھة، على أال یقتصر ذلك على أساس عدم مشاركة  •
 كثیر التشكي.المشتكي في وضع السیاسة ذات الصلة أو فترة التعلیق العام أو كون الطلب كیدًیا أو 

 اقتراح تعدیل الفقرة التاسعة الخاصة برفض لجنة حوكمة مجلس اإلدارة للطلب دون نظٍر كما یلي: •

o  ُتراِجع لجنة حوكمة مجلس اإلدارة كل طلب إلعادة النظر بعد استالمھ لتحدید ما إذا كان مبیًنا بصورة كافیة. ویجوز
 نظٍر إذا:  للجنة حوكمة المجلس رفض أي طلٍب إلعادة النظر دون

 زمة لتقدیم طلب إعادة النظر؛ أولم یستوِف مقدم الطلب المتطلبات الال )أ(

) لم یشارك مقدم الطلب في فترة التعلیق العام فیما یتعلق 3أو كیدًیا أو كثیر التشكي؛ أو (كان تافًھا.  )ب(
  بالعمل المطعون علیھ، إن وجد، بعد أن تم إخطاره وكانت لدیھ الفرصة في المشاركة.

 لرفض لجنة حوكمة المجلس أيَّ طلٍب إلعادة النظر على الموقع اإللكتروني. التوثیق والنشر الفوريب یج
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 التشكیل 16
القانوني  ICANNفیما إذا كانت ھناك حاجة لتقلیل االعتماد على قسم  ICANNتنظر مجموعة العمل عبر المجتمعات لتعزیز مساءلة  17

یة المؤسسة) إلرشاد لجنة حوكمة المجلس في توصیاتھا. كما أن ھناك حاجة لمشاركٍة أكثر من (الذي یكون لدیھ التزام قانوني صارم بحما
 في عملیة اتخاذ القرار الشاملة. ICANNأعضاء مجلس إدارة 

(سواء العاملین بدوام أو المستشارین القانونیین الخارجیین) ألجل التقییم  ICANNیجب أال تذھب الطلبات بعد ذلك إلى محامیي  18
الذي سیقدم التوصیات األولیة للجنة حوكمة  ICANNموضوعي األول. وإنما تذھب الطلبات إلعادة النظر إلى محقق الشكاوي في ال

تعتقد أن محقق الشكاوي قد یكون لدیھ أكثر من رؤیة لتحقیق  ICANNالمجلس ألن مجموعة العمل عبر المجتمعات لتعزیز مساءلة 
تفرض على لجنة حوكمة المجلس ھذه الواجبات، مما یعني أن لجنة  ICANN. وُیالحظ أن لوائح اإلنصاف للمجتمع بمراجعة الطلبات

لمساعدة لجنة حوكمة المجلس في تقییمھا  ICANNحوكمة المجلس ستستخدم محقق الشكاوي بدالً مما تفعلھ حالًیا من استخدام محامیي 
 األولي.

باتخاذ كافة القرارات النھائیة في طلبات إعادة النظر (دون الطلبات التي رفضتھا لجنة حوكمة المجلس  ICANNیختص مجلس إدارة  19
  دون نظٍر على النحو الذي تمت مناقشتھ سابًقا) ولیس فقط الطلبات الخاصة بأعمال مجلس اإلدارة على غرار الممارسة المتبعة حالًیا.

 :3تعدیل الفقرة  20

حوكمة المجلس لمراجعة أي طلٍب إلعادة النظر والبت فیھ. وسیكون لدى لجنة حوكمة المجلس  عّین مجلس اإلدارة لجنة .3
 صالحیة القیام باآلتي:

 تقییم الطلبات للمراجعة أو إعادة النظر. •

 رفض الطلبات غیر المستوفیة أو التافھة دون نظٍر. •

 تقییم الطلبات للنظر العاجل. •

 إجراء أي تحقیق وقائعي ُیعتبر مالئًما. •

 طلب تقدیم بیانات خطیة إضافیة من الطرف المتأثر أو من األطراف األخرى. •

اتخاذ قرار نھائي بشأن طلبات إعادة النظر فیما یتعلق بعمل فریق العمل أو امتناعھ عن العمل دون الرجوع إلى  •
  مجلس اإلدارة؛

 إصدار توصیات إلى مجلس اإلدارة بخصوص مبررات الطلب، عند الضرورة. •

 ألن المجلس سیتخذ كافة القرارات النھائیة فیما یتعلق بالطلبات المتصلة بأعمال فریق العمل أو امتناعھ عن العمل. 15الفقرة حذف  21

 

 عملیة اتخاذ القرار 22
وأسباب اتخاذ القرارات  ICANNیلزم إجراء تحسینات على الشفافیة فیما یتعلق بالمعلومات التي توجھ ضمن عملیة اتخاذ قرار مجلس  23

 وینبغي نشر التسجیالت والنصوص الخاصة بمناقشات المجلس الموضوعیة بناًء على رغبة مقدم الطلب. صورة نھائیة.ب
یجب إتاحة الفرصة لالعتراض على توصیة لجنة حوكمة المجلس النھائیة (رغم أن مقدمي الطلبات ال یمكنھم طرح قضایا جدیدة عند  24

 اًرا نھائًیا.االعتراض) قبل أن یتخذ المجلس بالكامل قر
یوًما من تقدیم الطلب  75ُتضاف مواعید نھائیة ثابتة إلى العملیة، بما في ذلك ھدف مؤكِّد إلصدار القرارات النھائیة لمجلس اإلدارة خالل  25

 یوًما من تاریخ الطلب بأي حال من األحوال.  135حیثما كان ذلك ممكًنا، وبما ال یزید عن 
 الطلب إلعادة النظر كما یلي:من المقترح تعدیل قواعد تقدیم  26

 

یوماً من  30) توصیتھا النھائیة إلى المجلس فیما یتعلق بطلب إعادة النظر في خالل BGCُتقدم لجنة حوكمة مجلس اإلدارة (
 ناستالمھا الطلب، ما لم یكن ذلك غیر ممكن، حیث یتعین على اللجنة في ھذه الحالة تبلیغ مجلس اإلدارة بالظروف التي منعتھا م
تقدیم توصیتھا النھائیة وأفضل تقدیٍر لھا بشأن الوقت الالزم لتقدیم ھذه التوصیة النھائیة. وفي جمیع األحوال، ُتقدم توصیة لجنة 

 ICANNُتنشر التوصیة النھائیة فوًرا على موقع  یوًما من استالم الطلب. 90حوكمة المجلس النھائیة إلى مجلس اإلدارة في غضون 
ویجوز لمقدم الطلب تقدیم اعتراٍض على توصیة لجنة حوكمة المجلس في  تناول كل الحجج المطروحة في الطلب. على الشبكة ویجب

 ُیقدم إلى مجلس اإلدارة لتقییمھ.اإللكتروني و ICANNیوًما من استالمھ، والذي ینشر أیًضا على موقع  15غضون 
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ُیعلن عن قرار المجلس النھائي ومسوغاتھ كجزء من التقریر المبدئي مجلس اإلدارة غیر ملزم بتنفیذ توصیات لجنة حوكمة المجلس. و
ومن محاضر اجتماع المجلس الذي تم اتخاذ العمل فیھ. وینبغي لمجلس اإلدارة إصدار قراره بشأن توصیة لجنة حوكمة المجلس في 

أي ظروف یترتب علیھا تأخیر مجلس یوًما من استالم التوصیة أو في أقرب وقت ممكن بعد االستالم. كما یجب تحدید  45غضون 
اإللكتروني. وفي جمیع األحوال، یتخذ مجلس اإلدارة  ICANNاإلدارة عن التصرف ضمن ھذا اإلطار الزمني ونشرھا على موقع 

 اإللكتروني فوًرا. ICANNوُینشر القرار النھائي على موقع  یوًما من استالم الطلب. 135قراره النھائي في غضون 

 

 الوصولإمكانیة  27
بتمدید المواعید الزمنیة النھائیة لتقدیم طلٍب إلعادة النظر لتتراوح بین  ICANNتوصي مجموعة العمل عبر المجتمعات لتعزیز مساءلة  28

  یوًما تبدأ حالما یعلم مقدم الطلب القرار/االمتناع عن العمل، باستثناء ما سیرد شرحھ تالًیا. 30إلى  15
 التالي:لیصبح نصھا ك 5تعدیل الفقرة  29

یجب إرسال كافة طلبات إعادة النظر إلى عنوان البرید اإللكتروني الذي تحدده لجنة حوكمة مجلس اإلدارة خالل ثالثین یوماً  .5
 بعد:

بالنسبة للطلبات التي تعارض األعمال التي اتخذھا المجلس، تاریخ نشر المعلومات الخاصة بعمل المجلس محل  )أ
لم یكن نشر القرار غیر مصحوًبا بمسوغاتھ. وفي ھذه الحالة، یجب تقدیم الطلب المعارضة ألول مرة في قرار، إذا 

 یوًما من النشر األولي لألسباب؛ أو 30خالل 

بالنسبة للطلبات الخاصة بمعارضة إجراءات العاملین، التاریخ الذي أدرك فیھ الطرف مقدم الطلب أو أوشك على  )ب
 إدراك اإلجراء الذي قام بھ العاملون؛ أو

نسبة للطلبات التي تعارض تراخي إما من جھة المجلس أو العاملین، التاریخ الذي توصل فیھ الشخص المعني إلى بال )ج
 أن اإلجراء لن یتم في الوقت المحدد لھ.

 

 العملیة المناسبة 30
ویجب تحسینھا لتتوافق  2) مسألة مھمة یجب تناولھا في مسار العمل DIDPلإلفصاح عن الوثائق والمعلومات ( ICANNتعد سیاسة  31

 المتصلة بطلباتھم. ICANNمع االحتیاجات القانونیة لمقدمي الطلبات للحصول على وثائق 
د للر ینبغي تقدیم كافة مواد اإلحاطة الواردة إلى مجلس اإلدارة إلى مقدم الطلب حتى یعرف الحجج المقامة ضده وتكون لدیھ الفرصة 32

 لمتطلبات السریة واالمتیازات القانونیة والموثقة). (وفًقا
ًدا إلصدار القرارات النھائیة لمجلس اإلدارة خالل  33 یجب إصدار القرارات النھائیة في أقرب وقت. وسوف تشمل التغییرات ھدًفا مؤكِّ

 تاریخ الطلب بأي حال من األحوال. یوًما من 135یوًما من تقدیم الطلب حیثما كان ذلك ممكًنا، وبما ال یزید عن  75
 یجب أن ُیتاح لمقدمي الطلبات المزید من الوقت حتى یتمكنوا من معرفة العمل/االمتناع عن العمل وتقدیم الطلب. 34
ُتطلب تحسینات الشفافیة طوال العملیة، بما في ذلك وثائق كاملة بصورة أكبر والنشر الفوري للبیانات المقدمة والقرارات شاملة  35

 وغاتھا.مس

 

 " 1مقترح المسودة الثالثة بشأن توصیات مسار العمل "تغییرات من . 4
یوًما إلى  120یوًما وتغییر اإلجمالي من  75یوًما إلى  60عولج التضارب في التوقیتات المحددة العتماد المجلس بتغییر  •

 یوًما. 135
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 اختبارات اإلجھاد ذات الصلة بھذه التوصیة. 5
 ال یوجد •

 
 

 ؟CWGكیف یستجیب ھذا لمتطلبات إشراف . 6
 ال یوجد •

 
 

 ؟NTIAكیف یعالج ھذا معاییر . 7
 دعم وتعزیز نموذج أصحاب المصالح المتعددة. 36

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

 

 م نطاق اإلنترنت واستقراره ومرونتھ.الحفاظ على أمن نظام اس 37

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

 

 ) وتوقعاتھم.IANAتلبیة احتیاجات العمالء والشركاء العالمیین لخدمات ھیئة اإلنترنت لألرقام المخصصة ( 38

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

 

 الحفاظ على انفتاح اإلنترنت. 39

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

 

لمنظمات الحكومیة أو المنظمات الحكومیة لن تقبل الوكالة الوطنیة األمریكیة لالتصاالت والمعلومات أي مقترٍح یستبدل بدورھا حل ا 40
 الدولیة.

 ال یوجد •
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