
 9التوصية رقم  - 9الملحق 

 

 2016فبراير  19
 

1 

دمج تأكيد االلتزامات في  9التوصية رقم  - 09الملحق 
 الداخلية ICANNلوائح 

 . خالصة1

بدمج المراجعات المحددة في  ICANN CCWG                                                                         بناء  على تحليل اختبار اإلجهاد، توصي مجموعة العمل المجتمعية لتعزيز مساءلة  01
الداخلية.  ICANNفي لوائح  -(NTIA) وشبكة أمان اإلدارة الوطنية لالتصاالت ICANNبين  2009                                      تأكيد االلتزامات، اتفاق ا ثنائي ا لعام 

 .ICANN                                                                                      حيث يضمن هذا بقاء مراجعات المجتمع جانب ا أساسي ا من جوانب إطار المساءلة والشفافية لدى 

 على وجه التحديد أن: ICANN CCWGة العمل المجتمعية لتعزيز مساءلة وتقترح مجموع 02

  تضيف التزاماتICANN  ذات الصلة من تأكيد االلتزامات على لوائحICANN .الداخلية 

  إضافة عمليات المراجعة األربعة المحددة في تأكيد االلتزامات على لوائحICANN :بما فيها ، 

o مستخدمي اإلنترنت العالمي. ضمان المسؤولية والشفافية ومصالح 

o  تطبيق سياسةICANN  الحالية المرتبطة بـWHOIS.بشكل يخضع للقوانين المطبقة ، 

o ( الحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقاتDNS.) 

o .تعزيز التنافسية وثقة المستهلك واختيار المستهلك 

المعايير التشغيلية  ICANNباإلضافة إلى ذلك، لدعم الهدف المشترك المتمثل في تحسين كفاءة وفعالية المراجعات، سوف تنشر  03
ومجلس اإلدارة في إجراء المراجعات المستقبلية. وسوف يقوم المجتمع  ICANNالستخدامها كتوجيه من قبل المجتمع والعاملين في 

 ية على أساس مستمر لضمان استمرارها في تلبية احتياجات المجتمع. بمراجعة هذه المعايير التشغيل

 ICANN CCWG. توصيات مجموعة العمل المجتمعية لتعزيز مساءلة 2

 

 

 

من  NTIAأو  ICANNبتقييم األمر الطارئ فيما يتعلق بانسحاب  ICANN CCWGقامت مجموعة العمل المجتمعية لتعزيز مساءلة  04
 في القسم "الشرح المفصل بشأن التوصيات" أدناه(.  14جانب تأكيد االلتزامات )راجع اختبار اإلجهاد رقم 
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 المساءلة إجرائي المساءلة التاليين: CCWGلضمان استمرارية هذه االلتزامات الرئيسية، تقترح  05

  االحتفاظ بلوائحICANN لـ الداخلية على أي التزامات ذات صلة ICANN 1من تأكيد االلتزامات 

o  ج في قسم القيم 8أ، و8و 4و 3من تأكيد االلتزامات. وسيتم إضافة األقسام  8و 7و 4و 3ويشمل هذا األقسام
 الداخلية.  ICANNالجوهرية من لوائح 

o  الجزء المتعلق بموقع مكتب 8وتتم بالفعل تغطية جزء من محتوى القسم( ب في تأكيد االلتزاماتICANN  )الرئيسي
باعتباره قانون معياري وال يجب انتقاله إلى  18الداخلية. يتم تصنيف المادة  ICANNمن لوائح  18سب المادة ح

 ج في تأكيد االلتزامات.8أ و8قسم القيم الجوهرية بالمادة المستمدة من القسم 

o  شفافية لوائح 3في المادة  8من تأكيد االلتزامات كقسم جديد  7يتم إدراج القسم .ICANN لداخلية.ا 

  دمج عمليات مراجعة تأكيد االلتزامات األربع في لوائحICANN الداخلية 

o :سيتم االحتفاظ بالمراجعات األربع في قسم المراجعات من اللوائح الداخلية 

 .ضمان المسؤولية والشفافية ومصالح مستخدمي اإلنترنت العالمي 

  تطبيق سياسةICANN  الحالية المرتبطة بـWHOISع للقوانين المطبقة.، بشكل يخض 

  الحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام إسم النطاقDNS. 

 .تعزيز التنافسية وثقة المستهلك واختيار المستهلك 

 الداخلية، يجب أن يجري ما يلي: ICANNوبعد اعتماد هذه الجوانب من تأكيد االلتزامات في لوائح  06

  يجب أن توافقICANN وNTIA  .بشكل متبادل على إنهاء تأكيد االلتزامات 

  سوف تسود قواعد المراجعة الجديدة بمجرد تغيير اللوائح، ولكن يجب أخذ الحيطة عند وقف تأكيد االلتزامات حتى ال تكون قيد
د مراجعة أي تأكي                                                                                                 التنفيذ حالي ا في ذلك الوقت. سوف تعتمد أي مراجعات سارية القواعد الجديدة بدرجة عملية. ال يجب تأجيل 

التزامات مخطط له ببساطة ألن القواعد الجديدة تسمح بما يصل إلى خمس سنوات فيما بين دورات المراجعة. إذا كان المجتمع 
 يفضل القيام بالمراجعات بأقل من خمس سنوات من المراجعة السابقة، والذي يسمح به بموجب القوانين الجديدة.

 ة لتعزيز مساءلة وستنظر مجموعة العمل المجتمعيICANN CCWG  خالل فريق مراقبة تنفيذ عملية المراجعة المستقلةIRP 
 (. IRP( باقتراح إدراج مراجعة منتصف المدة لعملية المراجعة المستقلة )WP-IRP IOTلفريق عملها )

  ولدعم الهدف المشترك المتمثل في تحسين كفاءة وفعالية المراجعات، سوف تنشرICANN لتشغيلية الستخدامها المعايير ا
ومجلس اإلدارة في إجراء المراجعات المستقبلية. وسوف يقوم المجتمع  ICANNكتوجيه من قبل المجتمع والعاملين في 

 بمراجعة هذه المعايير التشغيلية على أساس مستمر لضمان استمرارها في تلبية احتياجات المجتمع. 

 مثل: تشكيل فرق المراجعة ووسائل عمل فريق المراجعة )بروتوكول االجتماع،  حيث يجب إدراج هذه المعايير التشغيلية قضايا
االطالع على الوثائق، دور المراقبين، الميزانيات، وسائل اتخاذ القرار وإلخ(، ووسائل الوصول إلى الخبراء. يجب وضع هذه 

ن تعكس المعايير مستوى التفاصيل التي ال المعايير مع المجتمع وتستلزم تغيير مساهمة المجتمع والمراجعة. ومن المتوقع أ
                                                                                                                        تناسب عموما  وثائق الحوكمة، وأال تستلزم إجراء تغيير لتعديل اللوائح الداخلية. حيث أنها بمثابة قضية تنفيذ تتماشى مع الحاجة 

 ICANN CCWGإلجراء تغيير على نص اللوائح الداخلية المقترحة التي وضعتها مجموعة العمل المجتمعية لتعزيز مساءلة 
                                                    حيث تم تقديمها باعتبارها توجيها  للمستشار القانوني.

الخاصة مع هذه األقسام الجديدة من اللوائح الداخلية وسيتم  IANAومراجعة وظيفة  IANAوسيتناسب القسم المرتبط بمراجعة وظيفة  07
اإلشراف. -CWGن قبل مجموعة عمل المجتمعات تصنيفها على أنها لوائح داخلية أساسية. ستستند المواصفات على المتطلباتالمفصلة م

 اإلشراف.-CWGمن المتوقع أن تشمل عملية صياغة اللوائح 

                                            

ا تمهيدي ا والتزامات خاصة  ICANNمن تأكيد االلتزامات على التزامات  8و 7و 4و 3تحتوي ألقسام  1                                                                                   ذات الصلة. وتكون البنود األخرى في تأكيد االلتزامات إما نص 
 ، ومن ثم ال يمكن إدراجها بصورة مفيدة في اللوائح الداخلية.ICANNبالحكومة األمريكية. وعلى هذا النحو، فإنها ال تتضمن التزامات من قبل 
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 . توضيح تفصيلي للتوصيات 3

 
 الخلفية

، سيصبح تأكيد االلتزامات IANA. وبعد إنهاء اتفاق ICANNبين الحكومة األمريكية و 2009يمثل تأكيد االلتزامات اتفاق ثنائي مبرم في عام 
 .ICANNهدف التالي لإلنهاء بما أنه سيصبح الجانب األخير المتبقي من دور الحكومة األمريكية مع ال

، بما أنه من المكن إنهاء تأكيد ICANNوسيكون إنهاء تأكيد االلتزامات باعتباره اتفاقية مستقلة مسألة بسيطة فيما يخص ما بعد انتقال 
بتقييم األمر  ICANN CCWG                                                     يوم ا فقط. قامت مجموعة العمل المجتمعية لتعزيز مساءلة  120االلتزامات من قبل أي طرف بإخطار مدته 

 كما هو موصوف أدناه.  14من تأكيد االلتزامات في اختبار اإلجهاد رقم  NTIAأو  ICANNالطارئ فيما يتعلق بانسحاب 

 

 إنهاء تأكيد االلتزامات. NTIAأو  ICANNتختار  :14اختبار اإلجهاد رقم  08

بعد اآلن ملتزمة بتأكيد االلتزامات، بما في ذلك مراجعات سلوك المجتمع وتوصيات فريق  ICANNالنتيجة )النتائج(: لن تبقى  09
 مراجعة التنفيذ المطلوبة.

 المقترحةإجراءات المساءلة  إجراءات المساءلة القائمة

 ICANNمن الممكن إنهاء تأكيد االلتزامات من قبل أي من  10
 يوم. 120بإخطار مدته  NTIAأو 

، فإن IANAعلى عقد وظائف  NTIAوطالما تسيطر  11
ICANN .تشعر بضغط للحفاظ على تأكيد االلتزامات 

، لن IANAولكن كنتيجة النتقال دور اإلشراف على وظائف  12
باعتباره ضغط  IANAبعد ذلك عقد  ICANNيكون لدى 

 للحفاظ على تأكيد االلتزامات الخاصة بها. NTIAخارجي من 

مالحظة: ال يمكن أن يترتب على اإلجراءات المقترحة منع  13
NTIA .من إلغاء تأكيد االلتزامات 

                                                            تتمثل أحد اآلليات المقترحة في توفير إمكانية للمجتمع الم مك ن  14
لة إلى لجنة بالطعن على قرارات المجلس من خالل اإلحا

مع صالحية إصدار قرار ملزم. وإذا  IRPمراجعة مستقلة 
بإلغاء تأكيد االلتزامات، فيمكن أن تتيح آلية  ICANNقامت 
IRP .إلغاء هذا القرار 

يتمثل أحد اإلجراءات المقترحة األخرى في استيراد أحكام  15
الداخلية، واالستغناء من  ICANNتأكيد االلتزامات إلى لوائح 

سيتم تعديل  .NTIAكيد التزامات ثنائي األطراف مع خالل تأ
 8و 7و 4و 3اللوائح الداخلية لتتضمن تأكيد االلتزامات رقم 

 . 9مراجعات دورية مطلوبة في الفقرة  4باإلضافة إلى 

تعديل التزامات  ICANNوفي حالة اقتراح مجلس  16
التي تمت إضافتها إلى  AoCومراجعات تأكيد االلتزامات 

اللوائح الداخلية، يتمثل أحد اإلجراءات األخرى المقترحة في 
تمكين المجتمع من االعتراض على التغيير المقترح في اللوائح 

 الداخلية.

في حال تم تخصيص بعض االلتزامات الواردة في تأكيد  17
االلتزامات على اعتبار أنها لوائح داخلية أساسية، تتطلب 

                                      ت الحصول على موافقة المجتمع المتمك ن.التغييرا

 

 النتائج:

أو  NTIAستكون اإلجراءات القائمة غير مناسبة بعد إنهاء  18
ICANN  لعقدIANA. 

 

ا مناسبة. 19                                      تعتبر اإلجراءات المقترحة مع 
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بعد ذلك المسئولية عن هذه  ICANNدون الحصول على أي بديل مقابل، فلن تتحمل  AoCإذا كان من المقرر إنهاء تأكيد االلتزامات  20
ا به، فسوف يؤدي                                                                                                                       االلتزامات المؤكدة الخاصة بها بما في ذلك المطلب الخاص بإجراء مراجعات للمجتمع. وإذا كان حدوث ذلك مسموح 

يق بشكل كبير أمام المجتمع العالمي ألصحاب المصلحة المتعددين. يتم تجنب هذه النتيجة عن طر ICANNذلك إلى الحد من مساءلة 
 .ICANNإضافة مراجعات تأكيد االلتزامات مع تأكيد االلتزامات على لوائح 

 

 أهداف التوصيات 21

بطرق  IANAوعملية نقل اإلشراف على  ICANNبشأن مساءلة  2014                                                   أوصت االقتراحات التي ج معت خالل فترات التعليق في عام  22
 الداخلية: ICANNإدراجها في لوائح  عديدة ينبغي من خاللها تعديل مراجعات تأكيد االلتزامات كجزء من

 .القدرة على البدء في المراجعات وتعديل المراجعات وإنشاء مراجعات جديدة 

  ينبغي لمجموعات أصحاب المصلحة المجتمعية تعيين الممثلين التابعين لها في فرق المراجعة. فيما يتعلق بتشكيل وحجم فرق
ا من فرق المراجعة من منظمات الدعم  21قة، سوف نحتاج بشدة إلى المراجعة بناء على تكوين فرق المراجعة الساب                                       عضو 

(Sos( واللجان االستشارية )ACs.) 

  إعطاء فرق المراجعة إمكانية االطالع على المستندات الداخلية لمؤسسةICANN. 

  مطالبة مجلس إدارةICANN  بالنظر في الموافقة وبدء تنفيذ توصيات فريق المراجعة، بما في ذلك توصيات المراجعات
 السابقة. 

إلى أن بعض التوصيات الخاصة بفريق المراجعة يمكن رفضها  ICANN CCWG توصلت مجموعة العمل المجتمعية لتعزيز مساءلة 23
لتكلفة. وفي حالة عدم موافقة المجتمع على قرار مجلس اإلدارة حول ، ألسباب مثل الجدوى أو التوقيت أو اICANNأو تعديلها بمعرفة 

من أجل رفض ذلك القرار، باإلضافة إلى نتيجة  IRPالتنفيذ، فيمكنه االستناد إلى عملية إعادة نظر أو عملية هيئة المراجعة المستقلة 
ري القانوني المستقل لمجموعة العمل المجتمعية لتعزيز . باإلضافة إلى ذلك، قدم االستشاIRPملزمة في حالة هيئة المراجعة المستقلة 

الداخلية ال يمكن أن تشترط على مجلس اإلدارة تنفيذ توصيات فريق  ICANN                      رأي ا مفاده بأن لوائح  ICANN CCWGمساءلة 
 لية.المراجعة ألن ذلك قد يتعارض بعضها مع التزامات األمانة أو االلتزامات األخرى الواردة في الالئحة الداخ

الرئيسية، مع إطار عمل  ICANNوستتم إضافة قسم جديد في المادة الرابعة من اللوائح الداخلية بشأن المراجعة الدورية لتنفيذ التزامات 
 شامل للطريقة التي يتم بها إجراء هذه المراجعات ثم بند فرعي لكل من المراجعات األربعة الحالية لتأكيد االلتزامات.

 

 الداخلية ICANNالتغييرات الموصى بها للوائح  24

ائح ومالحظة: لم يراجع المستشار القانوني تعديالت اللوائح الداخلية المقترحة األساسية في هذه المرحلة. يعتبر النص المقترح لتعديالت الل
يق القانوني لبعض الوقت من أجل صياغة                                                                                    الداخلية تصوري ا بطبيعته في هذه المرحلة، وبمجرد وجود إجماع حول التوجيه، سيحتاج الفر

 النص المقترح المناسب للتعديالت على بنود التأسيس واللوائح الداخلية.

 لتكريس تأكيد مراجعات االلتزامات:  ICANNهناك أربع مساحات للتغيير مطلوبة للوائح  25

 



 9التوصية رقم  - 9الملحق 

 

 2016فبراير  19
 

5 

 :إضافة لغة المبادئ إلى اللوائح الداخلية 26
 

 الداخلية ICANN                       كما هي مبي نة في لوائح  في تأكيد االلتزامات ICANNالتزامات 

. هذه الوثيقة تؤكد التعليقات المحورية من قبل وزارة 3 27
بما فيها  ICANNالتجارة األمريكية لجنة العمالء الدائمة و

 التعليقات عن: 

 )أ( ضمان اتخاذ القرارات المتعلقة بالتنسيق التقني العالمي 28
وفقا ومراعاة للمصلحة العامة والمسئولية  DNS لـ

 والشفافية؛ 

)ب( الحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام إسم النطاق  29
DNS ؛ 

)ج( تعزيز التنافسية وثقة العميل واختيار العميل في سوق  30
DNS ؛ و 

                                                     )د( زيادة المشاركة العالمية في حماية المعر ف الفريد. 31

 :ICANN لـ المراجعة المقترحة للقيم الجوهرية 32

السعي إلى ودعم المشاركة الواسعة المستنيرة التي تعكس التنوع  33
الوظيفي والجغرافي والثقافي لإلنترنت على جميع مستويات وضع 

السياسات واتخاذ القرار لضمان أن عمليات وضع سياسات 
م                                                           أصحاب المصلحة المتعددين بالتدرج من األدنى فاألعلى ت ستخد 

عامة العالمية وللتأكد من أن هذه العمليات للتأكد من المصلحة ال
 خاضعة للمساءلة وشفافة؛

اللوائح المقترحة تتطلب مراجعة تأكيد االلتزامات لتعزيز التنافسية  34
 والثقة واختيار العميل:

أنه مع توسع مساحة نطاق المستوى  ICANNسوف تضمن  35
(، أنها سوف تتناول بصورة مناسبة مشكالت TLDاألعلى )
وحماية المستهلك واألمان واالستقرار والمرونة  التنافسية

ومشكالت إساءة االستخدام الضار والمخاوف السيادية وحماية 
 الحقوق.

. تؤكد وزارة التجارة األمريكية لجنة العمالء الدائمة 4 36
على التزاماتها تجاه المساهمين المتعددين والقطاع الخاص 

قني تنسيق التوتطوير السياسة تماما من األسفل لألعلى لل
الذي يعمل لصالح مستخدمي  DNSلنظام اسم النطاق 

اإلنترنت الدوليين. وتعتبر عملية التنسيق الخاص، النتائج 
التي تعكس الصالح العام، أفضل شيء للتلبية المرنة 

لمتغيرات اإلنترنت ومستخدمي اإلنترنت. تدرك كل من 
ICANN ائمة ووزارة التجارة األمريكية لجنة العمالء الد

أن هناك مجموعة من المشاركين تشترك في عمليات 
ICANN  إلى مدى أكبر من مستخدمي اإلنترنت بشكل

عام. لضمان اتخاذ القرارات بمراعاة الصالح العام وليس 
فقط في صالح مجموعة محددة من المساهمين تلتزم 

ICANN  بتنفيذ ونشر تحليالت عن التأثيرات اإليجابية
على العامة بما يتضمن أي تأثير مالي والسلبية للقرارات 

أو تأثر إيجابي أو سلبي )إن وجد( على األمن النظامي 
 .DNSواالستقرار ومرونة نظام إسم النطاق 

الجديد المقترح من المادة الثالثة من اللوائح الداخلية  8القسم  37
 الشفافية:

بتنفيذ ونشر تحليالت عن التأثيرات اإليجابية  ICANNتلتزم  38
والسلبية للقرارات على العامة بما يتضمن أي تأثير مالي أو غير 

مالية أو تأثر إيجابي أو سلبي )إن وجد( على األمن النظامي 
 .DNSواالستقرار ومرونة نظام إسم النطاق 
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 الداخلية ICANN                       كما هي مبي نة في لوائح  في تأكيد االلتزامات ICANNالتزامات 

بالتزام العمل بالشفافية والمسئولية  ICANN. تلتزم 7 39
ر السياسة المستند إلى الحقائق ومراعاة المداوالت وبتطوي

عبر المجتمع مع مراعاة إجراءات االستشارة المناسبة التي 
توفر تفسيرات مفصلة لألسس التخاذ القرار بما يتضمن 
كيفية تأثير التعليقات على تطوير السياسة ونشر التقرير 

مقابل لوائح  ICANNالسنوي الذي يحدد مستوى تقدم 
ICANN  ومسئولياتها وخطط العمل والخطة

بتوفير  ICANNاالستراتيجية. باإلضافة إلى التزام 
مجموعة قرارات تفسيرية بالقرارات المتخذة والسبب 

المنطقي ومصادر البيانات والمعلومات التي تعتمد عليها 
ICANN. 

 :ICANNالمراجعة المقترحة اللتزامات  40

لعمل بطريقة تتفق لمهمتها يجب عليها ا ICANNوخالل ممارسة  41
مع لوائحها الداخلية لمنفعة مجتمع اإلنترنت ككل، عن طريق تنفيذ 
أنشطتها بما يتفق مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة واالتفاقيات 
الدولية المعمول بها والقانون المحلي، ومن خالل عمليات مفتوحة 

وشفافة تساعد على التنافسية والدخول المفتوح إلى األسواق 
  المرتبطة باإلنترنت.

 :ICANN لـ المراجعة المقترحة للقيم الجوهرية 42

السعي إلى ودعم المشاركة الواسعة المستنيرة التي تعكس التنوع  43
الوظيفي والجغرافي والثقافي لإلنترنت على جميع مستويات وضع 

السياسات واتخاذ القرار لضمان أن عمليات وضع سياسات 
م أصحاب المصلحة المتعددين                                   بالتدرج من األدنى فاألعلى ت ستخد 

للتأكد من المصلحة العامة العالمية وللتأكد من أن هذه العمليات 
 خاضعة للمساءلة وشفافة؛

المتطلبات المقترحة للتقرير السنوي، ليتم تضمينها في قسم اللوائح  44
 في المراجعات المطلوبة:

ا سنوي ا حول حالة التحسينات على  ICANNستقدم  45                                       تقرير 
مسؤولة عن إنشاء تقرير  ICANNلمساءلة والشفافية. ستكون ا

سنوي يذكر بالتفصيل حالة التنفيذ فيما يتعلق بكافة المراجعات 
المحددة في هذا البند. سيتم فتح التقرير السنوي لتنفيذ المراجعات 

للمراجعة العامة وفترة التعليق العام والتي سينظر فيها مجلس 
ICANN في العملية المستمرة لتنفيذ  ويعتبرها كإسهامات

 التوصيات من فرق المراجعة المحددة في هذا البند.

الجديد المقترح من المادة الثالثة من اللوائح الداخلية  9القسم  46
 الشفافية:

بالتزام العمل وفق عمليات وضع ميزانية تتسم  ICANNتلتزم  47
بالشفافية والمسئولية وبتوفير إخطار مقدم ]مناسب[ ]معقول[ 

لتسهيل مشاركة أصحاب المصلحة في اتخاذ قرارات السياسات، 
وبتطوير السياسة المستند إلى الحقائق ومراعاة المداوالت عبر 

المجتمع مع مراعاة إجراءات االستشارة المناسبة التي توفر 
تفسيرات مفصلة لألسس التخاذ القرار بما يتضمن كيفية تأثير 

د التقرير السنوي الذي يحدالتعليقات على تطوير السياسة ونشر 
ومسئولياتها  ICANNمقابل لوائح  ICANNمستوى تقدم 

 وخطط العمل والخطة اإلستراتيجية.

 

 الداخلية ICANN                       كما هي مبي نة في لوائح  وتأكيد اإللتزامات ICANNالتزامات 

ستتكيف وتتطور لاللتزام  ICANN. وبمعرفة ذلك فإن 9 48
، وتلتزم DNSبمهمتها التقنية الهامة والمحددة لتنسيق 

ICANN  بشكل إضافي باتخاذ إجراءات إضافية إلى
جانب عمليات مراجعة مستمرة لاللتزام كما هو محدد 

 أدناه: 

انظر القسم التالي للوائح المقترحة للحفاظ على التزامات  49
ICANN لتزامات بشكل دائم.لتكريس تأكيد مراجعات اال 
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 ستوفر اللوائح الداخلية إطار عمل لكافة المراجعات الدورية.  50

ويظهر العمود األيسر في الرسم البياني لغة اللوائح الداخلية المقترحة إلجراء مراجعات دورية )تخضع لمراجعة المستشار القانوني خالل  51
 األيمن:الصياغة الفعلية(، مع التعليقات الموجودة في الجانب 

 

 التعليق نص الالئحة الداخلية المقترح

ا سنوي ا حول حالة التحسينات على  ICANNستقدم  52                                       تقرير 
 المساءلة والشفافية.

مسئولة عن إنشاء تقرير سنوي يذكر  ICANNستكون  53
بالتفصيل حالة التنفيذ فيما يتعلق بكافة المراجعات المحددة في 

تنفيذ المراجعات هذا البند. سيتم فتح التقرير السنوي ل
للمراجعة العامة وفترة التعليق العام والتي سينظر فيها مجلس 

ICANN  ويعتبرها كإسهامات في العملية المستمرة لتنفيذ
 التوصيات من فرق المراجعة المحددة في هذا البند.

هذه توصية جديدة تستند إلى واحدة في فريق مراجعة  54
أنها أكثر أهمية مع كما  ATRT2المسؤولية والشفافية الثاني 

 انتشار المراجعات.

حيث تم تأسيس فرق المراجعة لكي تضم عدد محدود من  55
ا عدد مفتوح من المراقبين في نفس الوقت.                                                     األعضاء وأيض 

ومنظمات الدعم  SOويجوز لكل من اللجان االستشارية 
AC  التي تشارك في المراجعة اقتراح ما يصل إلى سبعة

أعضاء محتملين لفريق المراجعة. كما أن مجموعة الرؤوساء 
ومنظمات الدعم  SOsالمشاركين من اللجان االستشارية 

ACs  عضو  21سوف يقومون باختيار مجموعة مكونة من
في فريق المراجعة، بحيث يكونوا متوازنين لكل من التنوع 

ت، لتخصيص ثالثة أعضاء على األقل من كل لجنة والمهارا
مشاركة. وباإلضافة إلى  ACومنظمة دعم  SOاستشارية 

ا كعضو في  ICANN                         ذلك، قد يعي ن مجلس إدارة  ا واحد                        مدير 
 فريق المراجعة.

وال يتضمن تأكيد االلتزامات أية متطلبات نوعية من حيث  56
ومنظمات عدد األعضاء في كل من اللجان االستشارية 

 الدعم.

 GACحيث يسمح تأكيد االلتزامات لرؤساء مجلس اإلدارة و 57
بتعيين وتخصيص أعضاء فريق المراجعة، وليس لها أي 

 مطلب من حيث التنوع.

 

وفي الحاالت التي ال يمكن فيها التوصل إلى إجماع فيما بين  58
األعضاء، فيمكن الحصول على تصويت األغلبية من بين 

الحالة، يجب تقديم كل من توصيات األعضاء. وفي هذه 
األغلبية باإلضافة إلى رد األقلية في التقرير النهائي لفريق 

 المراجعة.

وأثناء بيان األفضلية بالنسبة لإلجماع، يجب تحديد إجراءات  59
خاصة بالحل. ومن المهم تجنب استبداد األغلبية واالستحواذ 

 من جانب األقلية.

ة وتختار خبراء مستقلين كما يمكن أن تطلب فرق المراجع 60
لتقديم النصيحة على النحو الذي يطلبه فريق المراجعة، 

ويجوز لفريق المراجعة اختيار قبول أو رفض هذه النصيحة 
                 كلي ا أو جزئي ا.

ولم يتم إقرار ذلك في تأكيد االلتزامات، لكن تم تعيين بعض  61
الخبراء لتقديم المشورة لبعض فرق مراجعة تأكيد 

 االلتزامات.

وقد يوصى كل فريق للمراجعة بوقف أو تعديل المراجعات  62
 المعنية.

هذا هو الجديد. وستخضع التوصية بخصوص تعديل أو إنهاء  63
                                                            المراجعة الحالية للتعليقات العامة، وسيتمتع المجتمع المتمك ن 
بصالحية رفض إجراء تغيير على اللوائح الداخلية المعيارية 

 داخلية األساسية.واعتماد التغيير على اللوائح ال
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 التعليق نص الالئحة الداخلية المقترح

 اإلفصاح عن المعلومات السرية بخصوص فرق المراجعة: 64

 ICANNلتسهيل الشفافية واالنفتاح فيما يخص مداوالت  65
وعملياتها، يجب أن يكون لفرق المراجعة أو أي مجموعة 

 ICANNفرعية منبثقة عنها إمكانية االطالع على وثائق 
إلفصاح ا ICANNومعلوماتها الداخلية. وفي حالة رفض 

عن المستندات أو المعلومات التي يطلبها فريق المراجعة، 
أن تقدم المبرر إلى فريق المراجعة.  ICANNيجب على 

، ICANNوإذا لم يقتنع فريق المراجعة بالمبرر المقدم من 
فيمكنه تقديم طلب إلى محقق الشكاوى و/أو مجلس إدارة 

ICANN  من أجل الحصول على حكم حول الطلب الخاص
 اإلفصاح.ب

 ICANNوبالنسبة للمستندات والمعلومات التي تفصح عنها  66
تخصيص مستندات  ICANN لـ إلى فريق المراجعة، يجوز

ومعلومات محددة بأنها غير مخصصة لإلفصاح بمعرفة 
فريق المراجعة، سواء في تقريرها أو خالف ذلك. وإذا لم 

، للمستندات أو ICANNيقتنع فريق المراجعة بتخصيص 
لومات غير المخصصة لإلفصاح عنها، فيمكنه تقديم المع

من  ICANNطلب إلى محقق الشكاوى و/أو مجلس إدارة 
 أجل الحصول على حكم حول التخصيص بعدم اإلفصاح.

وسوف يتم نشر إطار عمل لإلفصاح عن المستندات  67
. وسوف يصف إطار ICANNوالمعلومات السرية بمعرفة 

ومات السرية العملية عمل اإلفصاح عن المستندات والمعل
التي يتم من خاللها تصنيف المستندات والمعلومات، بما في 

ذلك وصف لمستويات التصنيف التي قد تخضع لها 
المستندات أو المعلومات، باإلضافة إلى فئات األشخاص 

 الذين يصلون إلى تلك المستندات والمعلومات.

وسوف يصف إطار عمل اإلفصاح عن المعلومات السرية  68
عملية التي قد يطلب من خالل أي فريق مراجعة االطالع ال

على المستندات والمعلومات المخصصة بأنها سرية أو مقيدة 
 االطالع عليها.

كما سيصف إطار عمل اإلفصاح السري كذلك األحكام  69
الخاصة بأي اتفاقية لاللتزام بعدم اإلفصاح عن المعلومات 

فريق مراجعة السرية والتي قد تتم مطالبة أعضاء أي 
 بالتوقيع عليها.

ويجب أن ينص إطار عمل اإلفصاح السري عن آلية من أجل  70
تصعيد و/أو رفض إطالق المستندات والمعلومات إلى فرق 

 المراجعة المعترف بها حسب األصول.

قدرة جديدة على الوصول إلى المستندات الداخلية، مع  71
 األحكام الخاصة بعدم اإلفصاح.

التقرير الخاص بفريق المراجعة  يجب أن تصف مسودة 72
 درجة اإلجماع التي توصل إليها فريق المراجعة.

 من التعليقات العامة. 73

يجب على فريق المراجعة محاولة تعيين األولويات بالنسبة  74
 للتوصيات المقدمة من جانبه.

 تحديد األولوية المطلوبة من مجلس اإلدارة للتوصيات. 75
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 التعليق نص الالئحة الداخلية المقترح

خاصة بالمراجعة للتعليق كما سيتم نشر مسودة التقرير ال 76
العام. سينظر فريق المراجعة في هكذا تعليقات عامة وتعديل 

                                                       المراجعة، بالشكل الذي تراه مناسبا  قبل إصدارها التقرير 
 النهائي وإحالة التوصيات إلى مجلس اإلدارة.

 

كما سيتم نشر النتائج النهائية لكافة المراجعة للتعليق العام.  77
ا حول كيفية أخذه في يجب ان يتضمن                                            التقرير النهائي تفسير 

االعتبار التعليقات العامة. يجب على مجلس اإلدارة النظر في 
الموافقة وإما البدء بتنفيذها على الفور أو نشر توضيح خطي 

 عن سبب عدم الموافقة على التوصية.

كما يتطلب تأكيد االلتزامات من مجلس اإلدارة "اتخاذ  78
وقد أخذ المجلس بعين  أشهر. إجراء" في غضون ستة

االعتبار توصيات المراجعة وسواء وافق أو شرح لماذا لن 
 يوافق على كل توصية على أرض الواقع.

 

 :نص اللوائح الداخلية المقترحة لمراجعة تأكيد االلتزامات هذه 79

نص اللوائح الداخلية المقترح لهذه المراجعة على تأكيد 
 االلتزامات

 مالحظات

 . استعراض المحاسبة والشفافية. 1 80

يتعين على مجلس اإلدارة إجراء مراجعة دورية لتنفيذ  81
ICANN  اللتزامها بالحفاظ على آليات قوية للمساهمات

العامة والمسئولية والشفافية بحيث يضمن أن تعكس هذه 
القرارات المصلحة العامة وأن تكون مسئولة أمام كافة 

 المساهمين.

                                إجراء مراجعة اآلن جزءا  من لوائح أصبح االلتزام ب 82
ICANN .الداخلية 

والجزء الثاني من هذه العبارة )"التزامها بالحفاظ على..."(  83
                    سوف يكون كذلك جزء ا  ICANN                      يوضح التزام ا من جانب 

 من الالئحة الداخلية.

تتضمن العوامل التي تستحق أخذها بعين االعتبار في هذه  84
 المراجعة ما يلي:

والذي يجب أن  ICANN)أ( التقييم والتحسين لمجلس إدارة  85
يتضمن تقييما مستمرا ألداء المجلس وعملية تحديد المجلس 

 ICANNوالمدى الذي يلبي تشكيل المجلس ويلبي احتياجات 
الحالية والمستقبلية واألخذ في االعتبار آلية االستئناف على 

 قرارات المجلس؛

                          هذا المقترح بدال  من قائمة اقترح جمهور المعلقين تقديم  86
 رسمية بالموضوعات.

وتفاعلها مع مجلس اإلدارة  GAC)ب( تقييم دور وفعالية  87
األوسع وطرح التوصيات لتحسين ضمان  ICANNومجتمع 

حول سمات  GACإلدخال  ICANN                 النظر الفع ال من 
 ؛DNSالسياسة العامة للتنسيق التقني لنظام اسم النطاق 

)جـ( التقييم المستمر والتحسين المستمر على العمليات التي  88
عليها تعليقا عاما )يتضمن التفسير الكافي  ICANNتتلقى 

 للقرارات المتخذة والمنطق المعمول به(؛

في تقبل القرارات  ICANN)د( تقييم مدى استمرار  89
 مدعومة ومقبولة من مجتمع اإلنترنت والعامة؛

السياسة لتسهيل مشاورات المجتمع )هـ( تقييم عملية تطوير  90
التي تم العمل عليها وتحسينها وتطوير السياسة الفعالة 

 والمناسبة زمنيا؛ و

 )و( تقييم وتحسين عملية المراجعة المستقلة. 91

 .GACتمت إعادة صياغتها لتجنب إدراج مراجعة لفعالية  92

سيقوم فريق المراجعة بإجراء تقييم للدرجة التي تم بها تنفيذ  93
 يات مراجعة المساءلة والشفافية السابقة.توص

اشترط تأكيد االلتزامات على فريق مراجعة المساءلة  94
 تقييم كافة مراجعات تأكيد االلتزامات. ATRTوالشفافية 
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نص اللوائح الداخلية المقترح لهذه المراجعة على تأكيد 
 االلتزامات

 مالحظات

ويجوز لفريق المراجعة التوصية بإنهاء أو تعديل المراجعات  95
الدورية األخرى المطلوبة بموجب هذا البند، كما يجوز أن 

 اجعات دورية إضافية.يوصي بمر

هذا هو الجديد. وستخضع التوصية بخصوص تعديل أو إنهاء  96
                                                            المراجعة الحالية للتعليقات العامة، وسيتمتع المجتمع المتمك ن 
بصالحية رفض إجراء تغيير على اللوائح الداخلية المعيارية 

 واعتماد التغيير على اللوائح الداخلية األساسية.

هذا إكمال مراجعته في غضون  ويجب على فريق المراجعة 97
 عام واحد من عقد اجتماعه األول.

 جديد. 98

وسوف يتم عقد هذه المراجعة الدورية مرة كل خمس سنوات  99
 على أقل تقدير، تقاس من تاريخ إجراء المراجعة السابقة.

وتطلب إجراء تأكيد االلتزامات هذه المراجعة كل ثالث  100
 سنوات.

 

لهذه المراجعة على تأكيد نص اللوائح الداخلية المقترح 
 االلتزامات

 مالحظات

 . المحافظة على األمان واالستقرار والمرونة.2 101

يتعين على مجلس اإلدارة التسبب في إجراء مراجعة دورية  102
اللتزامها بتحسين االستقرار التشغيلي،  ICANNلتنفيذ 

والموثوقية والمرونة واألمان والتشغيل البيني على المستوى 
 .DNSنظام إسم النطاق  العالمي في

 وفي هذه المراجعة، سيتم توجيه عناية خاصة إلى ما يلي: 103

)أ( شئون األمان واالستقرار والمرونة كل من المادية  104
والشبكية ذات الصلة بأمان واستقرار تنسيق نظام إسم نطاق 

DNS اإلنترنت؛ 

 )ب( ضمان التخطيط المناسب 105

 )جـ( الحفاظ على وضوح العمليات. 106

تقييم كل عملية تتم بموجب هذا القسم بشأن المدى سيتم  107
في تنفيذ خطة األمان وفعالية الخطة في  ICANN لـ الناجح

التعامل مع التهديدات التحديات المحتملة والفعلية ومدى كفاية 
خطة األمان في مواجهة التحديات والتهديدات المستقبلية 

نترنت اإل DNSلألمان واالستقرار ومرونة نظام إسم نطاق 
 التقنية المحدودة. ICANNبما يتفق مع مهمة 

الجديد المراجع التالية لكي  ICANNوسيتضمن بيان مهمة  108
هذه في اللوائح  AoCتعكس دمج مراجعة تأكيد االلتزامات 

 الداخلية:

 

                                                     في إطار هذا الدور، فيما يتعلق بأسماء المجاالت، تتمث ل  109
 في تنسيق وضع وتنفيذ السياسات: ICANNمهمة 

د أو الم نس ق ضروري ا فيها بشكل  - 110                                                       التي يعد القرار الموح 
( DNSمعقول، وذلك لتسهيل انفتاح نظام اسم النطاق )

                                                        و/أو إمكانية تشغيله تشغيال  بيني ا و/أو سالسته و/أو أمانه 
 و/أو استقراره

 

وسيقوم فريق المراجعة بإجراء تقييم للدرجة التي تم بها تنفيذ  111
 السابقة.توصيات المراجعة 

                 اجعل هذا واضحا . 112

وسوف يتم عقد هذه المراجعة الدورية مرة كل خمس سنوات  113
 على أقل تقدير، تقاس من تاريخ إجراء المراجعة السابقة.

وتطلب إجراء تأكيد االلتزامات هذه المراجعة كل ثالث  114
 سنوات.
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نص اللوائح الداخلية المقترح لهذه المراجعة على تأكيد 
 تااللتزاما

 مالحظات

 . تعزيز التنافسية وثقة المستهلك واختيار المستهلك.3 115

أنه مع توسع مساحة نطاق المستوى  ICANNسوف تضمن  116
أنها سوف تتناول بصورة مناسبة مشكالت  (،TLDاألعلى )

التنافسية وحماية المستهلك واألمان واالستقرار والمرونة 
ومشكالت إساءة االستخدام الضار والمخاوف السيادية 

 وحماية الحقوق.

                                                    وتشمل هذه المراجعة التزام ا بأن تصبح جزء ا من لوائح  117
ICANN ةالداخلية، فيما يخص التوسعات المستقبلية لمساح 
 .TLDنطاقات 

يتعين على مجلس اإلدارة التسبب في إجراء مراجعة لتنفيذ  118
ICANN  اللتزامها بعد مرور سنة على أي جولة في
 الجديدة. gTLDنطاقات 

وسوف تتحقق هذه المراجعة من مدى امتداد نطاقات  119
gTLD  والمنافسة الجادة به وثقة المستهلك وخيار المستهلك

 وكذا كفاءة:

 وتقييمه gTLDبيق )أ( عملية تط 120

)ب( وضع الضمانات للتقليل من المشكالت المرتبطة  121
 باالمتداد.

الجديدة. "مزودة  gTLDتمت إعادة الصياغة لتغطية جوالت  122
بمجموعة" ويستخدم هذا اللفظ لإلشارة إلى مجموعة من 

 الطلبات، في مقابل التطبيقات المستمرة.

تنفيذ  لتي تم بهاوسيقوم فريق المراجعة بإجراء تقييم للدرجة ا 123
 توصيات المراجعة السابقة.

                 اجعل ذلك واضحا . 124

يجب على فريق المراجعة هذا بالنسبة لكل من توصياته  125
اإلشارة إلى ما إذا كانت التوصية مقبولة، ويجب أن يتم 

تنفيذها قبل فتح جولة تالية من توسعة نطاق المستوى األعلى 
 .gTLDالعام 

اقتراح مجلس اإلدارة، بموافقة مجموعة العمل المجتمعية  126
باعتباره الخيار ب في  ICANN CCWGلتعزيز مساءلة 

 دبلين.

ويجب عقد هذه المراجعات الدورية مرة كل خمس سنوات  127
ا من تاريخ إجراء المراجعة                                                       على أقل تقدير، تقاس اعتبار 

 السابقة.

ا إجراء ه 128 ذه المراجعة بعد                                        كما اشترط تأكيد االلتزامات أيض 
ا من مراجعة السنة األولى. 2عامين                                  اعتبار 

 

نص اللوائح الداخلية المقترح لهذه المراجعة على تأكيد 
 االلتزامات

 مالحظات

/ سياسة خدمات دليل التسجيل WHOIS. مراجعة فعالية 4 129
 المستقبلية ومدى فعالية تنفيذها فيما يتعلق بتلبيتها لالحتياجات

 تطبيق القانون، وترويجها لثقة المستهلك.المشروعة لقوى 

سيتم تغيير العنوان من أجل اإلشارة إلى إمكانية أن تحل  130
 .WHOISخدمات دليل تسجيل جديدة محل خدمة 

 WHOISبفرض سياساتها المتعلقة بـ  ICANNتلتزم  131
الحالية وأي خدمات دليل نطاق المستوى األعلى العام 

(gTLD)  المعمول بها، والعمل مستقبلية، تخضع للقوانين
مع المجتمع الكتشاف التغييرات الهيكلية لتحسين الدقة 

، وكذلك النظر في gTLDوالحصول على بينات تسجيل 
 الضمانات لحماية البيانات. 

                                                    وتشمل هذه المراجعة التزام ا بأن تكون جزء ا من لوائح  132
ICANN الداخلية، فيما يخص تعزيز المتطلبات الحالية 

اصة بالسياسة وأي متطلبات سياسة لخدمة الخ WHOIS لـ
 المستقبلية. gTLDدليل 

                                                    وتشمل هذه المراجعة التزام ا بأن تكون جزء ا من لوائح  133
ICANN  الداخلية، فيما يخص تنفيذ السياسات المرتبطة
، كما هو مقترح من قبل مجلس WHOISبمتطلبات 
ICANN (1  2015سبتمبر.) 
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نص اللوائح الداخلية المقترح لهذه المراجعة على تأكيد 
 االلتزامات

 مالحظات

في إجراء مراجعة دورية يتعين على مجلس اإلدارة التسبب  134
/ خدمات الدليل WHOISمن أجل تقييم مدى فعالية سياسة 

والتي يطابق تنفيذها االحتياجات الشرعية لتنفيذ القانون 
 وتشجيع ثقة المستهلك.

 (.2015سبتمبر  1لكل اقتراح لمجلس اإلدارة ) 135

وسوف تنظر هذه المراجعة في إرشادات منظمة التعاون  136
( فيما يتعلق بالخصوصية، OECDاالقتصادية )والتنمية 

 OECD                                              وفق ا لتعريف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 
 .2013وتعديالته في  1980في 

جديد. أشارت أحد التعليقات العامة إلى أن إرشادات منظمة  137
ال تتمتع بنفس قوة  OECDالتعاون والتنمية االقتصادية 

 القانون.

بإجراء تقييم للدرجة التي تم بها تنفيذ سيقوم فريق المراجعة  138
توصيات المراجعة السابقة، والدرجة التي كان للتنفيذ فيها 

 التأثير المرغوب.

 (.2015سبتمبر  1لكل اقتراح لمجلس اإلدارة ) 139

وسوف يتم عقد هذه المراجعة الدورية مرة كل خمس سنوات  140
 على أقل تقدير، تقاس من تاريخ إجراء المراجعة السابقة.

وتطلب إجراء تأكيد االلتزامات هذه المراجعة كل ثالث  141
 سنوات.

 

 :الخاصة IANAومراجعة وظيفة  IANAإضافة لوائح الداخلية مراجعة وظيفة  142

 الخاصة IANAومراجعة وظيفة  IANAمراجعة وظيفة 

اإلشراف بإجراء مراجعة ألداء الهيئة القانونية لما بعد عملية إنتقال اإلشراف على وظائف -توصي مجموعة عمل المجتمعات 143
IANA PTI  مقابل عقد الهيئة القانونية لما بعد عملية إنتقال اإلشراف على وظائفIANA ICANN-PTI  باإلضافة إلى بيان

ملزمة بأن تضع في اعتبارها مصادر التعقيبات  IFR(. وال تكون IFR) IANA( كجزء من مراجعة وظائفSOWالعمل )
والتقارير المقدمة بمعرفة الهيئة القانونية  IANA( في CSCالمختلفة بما في ذلك تعليقات المجتمع، وتقييمات لجنة العمالء الدائمة )

ينات التقنية أو تحسينات العمليات. سيتم إدراج ، والتوصيات المقدمة للتحسIANA PTIلما بعد عملية إنتقال اإلشراف على وظائف 
والمراجعات والتعليقات المستلمة حول هذه التقارير خالل الفترة الزمنية ذات  CSCنتائج التقارير المقدمة إلى اللجنة الدائمة للعمالء 

ا بيان األعمال من أجل تح IFR. وسوف تراجع IANA IFRالصلة كتعقيبات على مراجعة وظائف  ديد ما إذا كان من الواجب                            أيض 
وال يشمل  SOWفي مقابل تقرير األعمال  PTI                           مقتصر تمام ا على تقيم أداء  IFR                                         التوصية بأي من التعديالت. علم ا بأن تفويض 

أو بيان  PTIو IANAالمبرم بين  IANA                                                                          أي تقييم فيما يخص السياسة أو مشكالت التعاقد التي ال تكون جزء ا من عقد وظائف 
. وعلى وجه الخصوص، ال يشمل ذلك المشكالت ذات الصلة بتطوير السياسات وعمليات االعتماد، أو تدابير إنفاذ SOWاألعمال 

 .ICANNالعقود فيما بين السجالت المتعاقدة و

ب األولى بعد اكتمال عملية النقل بما ال يزيد عن عامين. وبعد المراجعة األولية، يج IANA IFRيوصى بإجراء مراجعة وظائف  144
 على فترات بينية ال تزيد عن خمسة أعوام. IFR لـ أن يتم إجراء مراجعة دورية

الداخلية وإدراجها كالئحة داخلية أساسية كجزء من مجموعة العمل المجتمعية لتعزيز  ICANNفي لوائح  IFRيجب النص على  145
سيتم اختيار أعضاء فريق مراجعة وظائف                                                       كما ستعمل بصورة قياسية وفق ا لمراجعة تأكيد االلتزامات.  ICANN CCWGمساءلة 
IANA (IFRT من قبل منظمات الدعم )SOs  واللجان االستشاريةACs  وسيتضمن العديد من جهات االتصال من المجتمعات

ا للمشاركين بشكل  IANAاألخرى. وبينما يكون الغرض من فريق مراجعة وظائف  ا، فإنه سيكون مفتوح                                                              أن يكون مجموعة أقل عدد 
ا وضع مجموعة العمل المجتمعية بدور اإلشراف يشبه   .CWG                                              كثير 

ا إلى دورة عادية ال تزيد مدتها عن خمسة أعوام بالتوازي  IANA IFRوفي حين سوف تتم جدولة مراجعة وظائف  146                                                                       في العادة استناد 
ا البدء في مراجعة خاصة لوظائف  ICANNمع مراجعات   IANA IFR)هيئة مراجعة وظائف  IANA                                              األخرى، يجوز أيض 

                                         )وفق ا لما هو مشار إليها في مقترح مجموعة  CSCالخاصة( وذلك عند اتباع اإلجراءات والتدابير التصحيحية للجنة الدائمة للعمالء 
           )وفق ا لما  IANAاإلشراف( والعجز عن تصحيح ما يتحدد من أوجه قصور باإلضافة إلى اتباع عملية حل مشكالت -عمل المجتمعات

ح مجموعة العمل المجتمعية بدور اإلشراف( والعجز عن تصحيح ما يتحدد من أوجه قصور. وبعد استنفاذ آليات هو محدد في اقترا
 CSCالمسئولية عن التحقق من نتيجة عملية اللجنة الدائمة للعمالء  GNSOو ccNSOالتصعيد هذه، سوف تتحمل كل من 
الخاصة ضرورية أم ال. وبعد النظر  IANA IFRولتحديد ما إذا كانت مراجعة وظائف  IANAومراجعتها، وعملية فض مشكالت 

في هذه المسائل، والتي قد تشتمل على فترة تعليقات عامة ويجب أن تحتوي على مشاورات مفيدة مع منظمات الدعم/اللجان 
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 الخاصة IANAومراجعة وظيفة  IANAمراجعة وظيفة 

خاصة، فسوف تتطلب  IFRالبدء في عملية الخاصة. ولكي يتم  IANA IFRاالستشارية األخرى، فيمكن البدء في مراجعة وظائف 
)من خالل األغلبية المطلقة في كل منهما بما يتفق مع اإلجراءات  GNSOومجلس  ccNSOإجراء تصويت لكل من مجلس 
 العادية لتحديد األغلبية المطلقة(.

عددين باإلضافة إلى الخاصة نفس عملية وتشكيل المجتمعات ألصحاب المصلحة المت IANA IFRوسوف تتبع مراجعة وظائف  147
 IFRالخاصة أضيق من مراجعة  IFRالدورية. وسوف يكون نطاق مراجعة  IANA IFRهيكل العمليات مثل مراجعة وظائف 

الشامل، وأفضل طريقة لحل هذه  IANAالدورية بشكل أساسي على أوجه القصور أو المشكالت المحددة، وتأثيراتها على أداء 
الخاصة مقتصرة على مراجعة أداء تشغيل وظائف  IFRالدورية، فإن عملية  IFRسبة لعمليات المشكلة. وكما هو الحال بالن

IANA بما في ذلك ،CSC لكن ال يجب النظر في وضع السياسات واعتماد العمليات أو العالقات فيما بين ،ICANN  ونطاقات
TLD  المتعاقدة معها. ولن يتم فرض نتائج مراجعةIFR  أوIFR ييدها، ويمكن أن تشمل توصيات بالبدء في عملية الخاصة أو تق

على سبيل المثال ال  PTIو ICANNالمبرم بين  IANAفصل، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إنهاء أو عدم تجديد عقد وظائف 
 الحصر.

 تشكيل فرق المراجعة إلجراء مراجعات عدة لتاريخ: 148
 

 ATRT1 فريق مراجعة المسؤولية والشفافية األول 149
من اللجان االستشارية والمنظمات  12شخص،  14)

 الداعمة(: 

150 1 ALAC 

151 2 GAC 

152 1 ASO 

153 3 ccNSO 

154 5 GNSO 

 أو من ينوب عنه ICANNرئيس مجلس إدارة  155

 NTIA لـ سكرتير مساعد 156

 

157 ATRT2 (15  ،من اللجان االستشارية  11شخص
 والمنظمات الداعمة(:

158 2 ALAC 

159 3 GAC 

160  1 SAC 

161 1 ASO 

162 2 ccNSO 

163 2 GNSO 

 من الخبراء 2 164

 أو من ينوب عنه ICANNرئيس مجلس إدارة  165

 NTIA لـ سكرتير مساعد 166

167 SSR (15  ،من اللجان االستشارية والمنظمات  12شخص
 الداعمة(: 

168 1 ALAC 

169 1 GAC 

170 2 SSAC 

171 1 RSSAC 

172 2 ASO 

173 3 ccNSO 

174 2 GNSO 

 من الخبراء 2 175

 أو من ينوب عنه ICANN لـ الرئيس التنفيذي 176

177 WHOIS (13  ،من اللجان االستشارية  9شخص
 والمنظمات الداعمة(: 

178 2 ALAC 

179 1 GAC 

180 1 SSAC 

181 1 ASO 

182 1 ccNSO 

183 3 GNSO 

 من الخبراء/جهات إنفاذ القانون  3 184

 أو من ينوب عنه ICANN لـ الرئيس التنفيذي 185
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 " 1. تغييرات من "اقتراح المسودة الثالثة لتوصيات مسار العمل 4

  يعاد تقديم نص تأكيد االلتزاماتAoC .لمراجعة التنافسية وثقة المستهلك واختيار المستهلك 

  يجب دمج كافة مراجعات تأكيد االلتزاماتAoC  ومراجعة وظائف(IANA IFR  ومراجعة وظائفIANA IFR  )الخاصة
 في اللوائح الداخلية. 

  وسينظر فريق مراقبة تنفيذ عملية المراجعة المستقلةIRP ( لفريق العملWP-IRP IOT في اقتراح إدراج مراجعة )
القتراح  ATRT. وسيتك توسيع نطاق فريق مراجعة المسؤولية والشفافية IRPمنتصصف المدة لعملية المراجعة المستقلة 

 (.89)الفقرة  IRPمراجعة عملية المراجعة المستقلة 

 اجعات نطاق المستوى األعلى العام وسيبقى تمثيل وعدد المقاعد في فرق المراجعة والمرتبط بمرgTLD  دون تغيير من اقتراح
 (.54المسودة الثالثة )الفقرة 

 /يجب إدراج تعديل مجلس اإلدارة في سياسة خدمات دليل التسجيل المستقبليةWHOIS  (.127)الفقرة 

  يتناول بنود تأسيسICANN  بيان الدمج الخاص بـICANN ول لوائح )أو المقر الرسمي للشركات(، وتتناICANN  الداخلية
الداخلية باعتبارها  ICANNمن لوائح  18سيتم تصنيف المادة  الرئيسي. ICANN( قضية منفصلة بموقع مكتب 18)المادة 

 (. 5لوائح داخلية معيارية )راجع الفقرة 

  يجب إدراج اقتراح مجلس إدارة بخصوص المعايير التشغيلية لمراجعات تأكيد االلتزاماتAoC ساس أنه سيتم احترام على أ
 (.8وبأنه سيتناول النص تفاصيل التنفيذ فقط )راجع الفقرة  9التوصية رقم 

  وينصح محامو مجموعة العمل المجتمعية لتعزيز مساءلةICANN CCWG  بخصوص  54بتوضيح "التنوع" في الفقرة
إلى أنه من  ICANN CCWGوتشير مجموعة العمل المجتمعية لتعزيز مساءلة  .AoCتشكيل فرق مراجعة تأكيد االلتزامات 

واللجان  SCsالممكن أن تتضمن اعتبارات "التنوع" الجغرافية والمهارات والجنس وإلخ، وبأنه يجب أن تتمتع المنظمات الداعم 
 بالمرونة في اعتبارها للعوامل لدى اختيار أعضاء فريق المراجعة. ACsاالستشارية 

 يقترح محامو مجموعة العمل المجتمعية لتعزيز مساءلة وICANN CCWG  أنه "بإمكان مجموعة من الرؤوساء طلب
 ACsأو لجان استشارية  SCsعضو لتفادي احتمالية التمثيل الزائد لمنظمات داعمة  21مرشحين إضافيين أو تعيين أقل من 
"ما  ICANN CCWGة العمل المجتمعية لتعزيز مساءلة واقترح مجموع أعضاء". 3                               معينة في حال رش ح البعض أقل من 

وتم استبدال "ثابت" بـ "محدود"                                                                           "، لذا فإن األمر ليس بمثابة اقتراح عدد ثابث من أعضاء فريق المراجعة فعليا .21يصل إلى 
/ ACلرؤوساء اللجنة االستشارية  ICANN CCWGوسمحت مجموعة العمل المجتمعية لتعزيز مساءلة  .54في الفقرة 

والتي  SOs/المنظمات الداعمة ACsباختيار أعضاء فريق المراجعة إضافيين من اللجان االستشارية  SOالمنظمة الداعمة 
التي تحظى بأكبر  SOs/ المنظمات الداعمة ACsحيث يهدف هذا إلى استيعاب اللجان االستشارية  مرشحين. 3قدمت أكثر من 

الجديد وخدمات  gTLD، والتي ستكون من أشد المعنيين بمراجعات برنامج GNSOقدر من االهتمام في المراجعة، مثل 
 وبالتالي، سيبقى تمثيل وعدد المقاعد في فريق المراجعة دون تغيير من اقتراح المسودة الثالثة. .WHOISالدليل/

  54استبدال "المشاركين" بـ "المراقبين" في الفقرة. 

 
 

 توصية. اختبارات اإلجهاد ذات الصلة بهذه ال5

  17، 11، 9اختبار االجهاد  

  4، 3اختبار اإلجهاد 

  14اختبار اإلجهاد 

  22، 20اختبار اإلجهاد 



 9التوصية رقم  - 9الملحق 

 

 2016فبراير  19
 

15 

 ؟CWG. كيف يستجيب هذا لمتطلبات مجموعة العمل المجتمعية بدور اإلشراف 6

  اقترحت مجموعة العمل المجتمعية بدور اإلشرافCWG  مراجعة وظيفةIANA IFR  ومراجعة وظيفةIANA IFR 
الداخلية باعتبارها لوائح داخلية أساسية. تشمل توصيات مجموعة العمل  ICANNصة التي يجب إضافتها إلى لوائح الخا

 .ICANNهذا كجزء من المراجعات لتتم إضافتها إلى لوائح  ICANN CCWGالمجتمعية لتعزيز مساءلة 

  

 ؟NTIA. كيف يعالج هذا معايير 7

 ددة.دعم وتعزيز نموذج أصحاب المصالح المتع 186

  تعزيز طبيعة أصحاب المصلحة المتعددين من المنظمة من خالل دمجها بمبادئها وااللتزام بالبقاء كمنظمة عامة غير ربحية تعمل
تحت مظلة عمليات الشفافية وتطوير السياسة ألصحاب المصلحة المتعددين، وتشمل أصحاب مصلحة األعمال، المجتمع المدني، 

في جميع األحوال  ICANNتخدم النهائي، وطلب المساهمات من العامة والتي ستسعى المجتمع الفني، األكاديمية، والمس
 والفعاليات على توفير المنفعة لهم.

  عكس التنوع الوظيفي والجغرافي والثقافي لإلنترنت على جميع مستويات وضع السياسات واتخاذ القرار لضمان أن عمليات
 من األدنى فاألعلى تعالج بشكل تام هذه المعايير. وضع سياسات أصحاب المصلحة المتعددين بالتدرج

 

 الخاص باإلنترنت. DNSالحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام  187

 .الحفاظ على وضع ومقرات المؤسسة العامة غير الربحية في الواليات المتحدة 

  إضافة متطلبات اللوائح أنICANN .ا سنوي ا حول حالة التحسينات على المساءلة والشفافية                                                                 ستقدم تقرير 

  تلتزم بتنفيذ ونشر تحليالت عن التأثيرات اإليجابية والسلبية للقرارات على العامة بما يتضمن أي تأثير مالي أو غير مالية أو تأثر
 .DNSالنطاق  إيجابي أو سلبي )إن وجد( على األمن النظامي واالستقرار ومرونة نظام اسم

  وتشمل االلتزام بالحفاظ على وتعزيز العملية الحيادية والمطلقة وحكم نظام اسم النطاقDNS واالستقرار التشغيلي والموثوقية ،
 واإلنترنت وتحسينها. DNSواألمان وقابلية التشغيل الشاملة والسالسة واالنفتاح لكل من نظام إسم النطاق 

 م إلى لوائح وخاصة األمن، االستقرار والمرونة لمراجعة نظام إسم النطاق وتتضمن مراجعات تأكيد االلتزاDNS. 

 

 .IANAتلبية احتياجات وتوقعات العمالء والشركاء العالميين لخدمات  188

  نقل تأكيد االلتزامات التي تحافظ عليهاICANN  وتعزز وتدعم العملية المحايدة وغير المسبوقة بحكم لدى نظام إسم النطاق
DNS  االستقرار التشغيلي والموثوقية واألمان وقابلية التشغيل الشاملة، والسالسة واالنفتاح في نظام إسم النطاق فيDNS 

اإلنترنت على المستوى الكلي والعمل على صيانة  DNSواإلنترنت؛ والحفاظ على السعة والقدرة على تنظيم نظام إسم النطاق 
 إنترنت فردي قابل للتشغيل.

 ية وقدرة تنسيق نظام إسم النطاق الحفاظ على أهلDNS  على مستوى إجمالي والعمل على الحفاظ على وجود إنترنت فردي قابل
أنه مع توسع مساحة نطاق المستوى  ICANNللتشغيل. تتم معالجة المعايير أيضا من خالل إضافة اللوائح: سوف تضمن 

اية المستهلك واألمان واالستقرار والمرونة ومشكالت ، وسوف تتناول بصورة مناسبة مشكالت التنافسية وحمTLDاألعلى 
 إساءة االستخدام الضار والمخاوف السيادية وحماية الحقوق.

 .الوضوح في تقرير المالية والمحاسبة 
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 الحفاظ على انفتاح اإلنترنت. 189

 .عقد منتدى مجتمع حيث يرحب بالجميع للمشاركة كخطوة محتملة 

 لمشورة التي تنظم لشرح هذه المستندات الرئيسية.يرحب بالجميع للمشاركة في عملية ا 

 

 بحل لمنظمة حكومية أو بين الحكومات. NTIAأي مقترح يبدل دور  NTIAلن تقبل  190

  إضافة االلتزام لطلب دعم المشاركة الواسعة المستنيرة التي تعكس التنوع الوظيفي والجغرافي والثقافي لإلنترنت على جميع
واتخاذ القرار لضمان أن عمليات وضع سياسات أصحاب المصلحة المتعددين بالتدرج من األدنى مستويات وضع السياسات 

م للتأكد من المصلحة العامة العالمية وللتأكد من أن هذه العمليات خاضعة للمساءلة وشفافة.                                                                                                     فاألعلى ت ستخد 

 وازنة شفافة وخاضعة للمساءلة، مما يوفر إشعارإصدار تقرير سنوي عن حالة التحسينات للمساءلة والشفافية وااللتزام بعملية م 
 مسبق لتسهيل مشاركة أصحاب المصلحة في اتخاذ القرارات والسياسات.

 

 

 


