
 10التوصیة رقم  - 10الملحق 

 

 2016فبرایر  19
 

1 

تعزیز مساءلة المنظمات  10التوصیة رقم  - 10الملحق 
 الدعم واللجان االستشاریة

 . خالصة1
االستشاریة ) واللجان SOsبتناول مساءلة منظمات الدعم ( ICANN CCWGتوصي مجموعة العمل المجتمعیة لتعزیز مساءلة  01

)ACs:في مقاربة من مرحلتین ( 

في المراجعات الھیكلیة  ACواللجان االستشاریة  SO: تتضمن مراجعة آلیات مساءلة منظمات الدعم 1في مسار العمل  •
 المستقلة المنجزة بصفة منتظمة.

عمل على عملیة مراجعة كجزء من ال ACواللجان االستشاریة  SO: تضمین موضوع مساءلة منظمات الدعم 2في مسار العمل  •
 المساءلة والشفافیة.

 

 ICANN CCWG. توصیات مجموعة العمل المجتمعیة لتعزیز مساءلة 2
، فمن الواضح أن اآللیات الحالیة ACواللجان االستشاریة  SOبعد مراجعة وحصر اآللیات القائمة المتعلقة بمساءلة منظمات الدعم  02

 . 1بحاجة إلى أن تتحسن في ضوء المسؤولیات الجدیدة المرتبطة بتوصیات مسار العمل 
 بما یلي: ICANN CCWGتوصي مجموعة العمل المجتمعیة لتعزیز مساءلة  03

 
 : 1مسار العمل  04
مراجعات الھیكلیة الدوریة المستقلة والمنجزة بصفة في ال ACواللجان االستشاریة  SOتتضمن مراجعة آلیات مساءلة منظمات الدعم  05

 منتظمة.

للمساءلة أمام  ACواللجان االستشاریة  SOیجب أن تتضمن ھذه المراجعات النظر في اآللیات الموجودة لدى منظمات الدعم  •
 . اإلقلیمیة كل حسب تخصصھ، إلخ At-Largeدوائرھم االنتخابیة وأمام مجموعات أصحاب المصلحة ومنظمات 

، الذي یصف حالیا الھدف من ھذه ICANNمن المادة الرابعة من لوائح  4ویمكن تنفیذ ھذه التوصیة من خالل تعدیل القسم  •
 المراجعات على النحو التالي: 

 

في:  -التي یجب إجراؤھا وفًقا للمعاییر والمقاییس التي یوجھا إلیھا مجلس اإلدارة  -ویكمن الھدف من ھذه المراجعة 
) إذا كان األمر كذلك، فتحدید ما إذا كان 2، و(ICANNتحدید ما إذا كانت تلك المنظمة لھا ھدف مستمر في ھیكل  )1(

 أي تغییر في الھیكل أو العملیات أمًرا مرغوًبا فیھ لتحسین كفاءتھا. 
 

الداخلیة كجزء  ICANNح المطلوبة بموجب تأكید االلتزامات إلى لوائ ICANNیتم دمج المراجعة الدوریة لمساءلة وشفافیة  •
الداخلیة، ستتضمن مراجعة المساءلة  ICANN: بدمج تأكید االلتزامات في لوائح 9في التوصیة رقم  .1من مسار العمل 

 والشفافیة ما یلي من القضایا التي تستحق االھتمام في مراجعة:
 

رح التوصیات للتحسین لضمان األوسع وط ICANNوتفاعلھا مع مجلس اإلدارة ومجتمع  GACتقییم دور وفعالیة 
 DNS.حول سمات السیاسة العامة للتنسیق التقني لنظام اسم النطاق  GACإلدخال  ICANNاالعتبار الفعال من 
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 :2مسار العمل  06
 كجزء من عملیة مراجعة المساءلة والشفافیة. ACواللجان االستشاریة  SOتضمین موضوع مساءلة منظمات الدعم  07

المائدة المستدیرة للمساءلة المشتركة" لتقییم جدواه، وفي حال كان ذا جدوى، اتخاذ اإلجراءات الالزمة تقییم مقترح "اجتماع  •
 1لتنفیذه.

مع مراعاة التعلیقات المقدمة خالل  ACواللجنة االستشاریة  SOوضع خطة عمل مفّصلة في تعزیز مساءلة المنظمة الداعمة  •
 لثالثة.فترة التعلیقات العامة في اقتراح المسودة ا

واللجان  SO) ستكون قابلة للتطبیق على أنشطة منظمات الدعم IRPتقییم سواء كانت عملیة المراجعة المستقلة ( •
 .AC االستشاریة

 

 . توضیح تفصیلي للتوصیات3
ان واللج SOsمع تحسین القوى المجتمعیة، فقد نشأت مخاوف مشروعة بشأن مساءلة المجتمع (المنظمة من خالل منظمات الدعم  08

 ) في تفعیل تلك القوى. وبعبارة أخرى، "من یراقب المراقبین؟"ACsاالستشاریة 
 بـ: ICANN CCWGواستجابة لھذه المخاوف، قامت مجموعة العمل المجتمعیة لتعزیز مساءلة  09

 .ACsواللجان االستشاریة SOsتحدید اآللیات الحالیة لتكون في مكان مثل منظمات الدعم  •

ة بھدف تقییم إذا كانت قد قامت وكیف قامت بتناول المخاوف التي عبر عنھا المجتمع خالل فترة التعلیق مراجعة اآللیات الحالی •
 العام األولى.

ومسار  1التي یجب تناولھا في مسار العمل  ACواللجان االستشاریة  SOإنشاء قائمة خطوات لتحسین مساءلة منظمات الدعم  •
 .2العمل 

 SOsالحالیة أنھ ال یوجد ھناك تقریبا أي أحكام یلتزم بھا الموظفین للمساءلة إلى منظمات الدعم  ICANNتظھر المراجعة لوثیقة  10
 أو مجتمع إنترنت أكبر فیما یتعلق بأعمالھم وقراراتھم ومشوراتھم تكون محدودة في العدد والنطاق.  ACSواللجان االستشاریة 

 الوثائق التي تم مراجعتھا ھي: 11
 

 ICANNلوائح  .1

تستطیع إنشاء میثاق ووثائق إجرائیة خاصة بھا. ACواللجان االستشاریة  SOأن كل من منظمات الدعم  ICANNتنص لوائح 
للتحقق من آلیات المساءلة أنھا في  ACاالستشاریة  واللجان SOیجب القیام بعمل أبحاث متقدمة على مستوى منظمات الدعم 

 . ACواللجان االستشاریة  SOمكانھا الصحیح بالنسبة لمنظمات الدعم 

ینبغي أن تضاف إلى أقسام محددة  ACsواللجان االستشاریة SOsومن المھم أیضا لمراجعة ما إذا كانت مثل منظمات الدعم 
كشركة. على سبیل المثال، ینبغي مراجعتھا ومناقشتھا إذا كان یجب  ICANNق على في اللوائح الداخلیة لتخضع ألحكام تنطب

 .ACواللجان االستشاریة  SOتطبیق القیم األساسیة لیس فقط بالنسبة إلجراءات الشركة ولكن كذلك ألنشطة منظمات الدعم 

 

                                            
 المساءلة ویلي كوري وصفاً موجزاً لمفھوم اجتماع المائدة المستدیرة للمساءلة المشتركة:-CCWGقدم مستشار  1

؟ سیكون من الضروري وضع مساحة بین األشكال المختلفة ICANNفكرة المساءلة المشتركة ھي أن یكون كل فرد من الفریق مساءالً أمام الفرد اآلخر. كیف سینجح ھذا في 
لة، ءالتي یختلف عاملھا الرئیسي. في حین تقوم قوى المجتمع الجدیدة بتكوین المجتمع باعتباره مسؤوالً یدعو مجلس اإلدارة بصفتھ وكیل للمسا ICANNللمساءلة المعتمدة في 

لدعوة بعضھم البعض للمساءلة. لذلك یمكن للمرء أن یتخیل اجتماع المائدة المستدیرة للمساءلة  ICANNھیاكل ستتمكن مجموعة من المساءلة المشتركة من تمكین كافة 
، وربما سیعوض المنتدى العام الحالي. سیكون النموذج اجتماع مائدة مستدیرة لمجلس اإلدارة، والمدیر التنفیذي وجمیع ICANNالمشتركة یلتقي في كل اجتماع من اجتماعات 

ممثلة برؤسائھا. سیكون اجتماع المائدة المستدیرة مسؤوالً عن تعیین رئیس الجتماع المائدة المستدیرة سنة تلو األخرى والذي ACواللجان االستشاریة  SOمات الدعم منظ
ر موضوع أو موضوعین للدراسة. قد یقوم كل مشارك سیكون مسؤوالً عن تسھیل كل اجتماع مائدة مستدیرة للمساءلة المشتركة. ویمكن لكل اجتماع الدائرة المستدیرة اختیا

ألداء. الھدف سیكون تطویر األمور المتعلقة با بتفسیر كیفیة قیام دائرتھ أو دائرتھا االنتخابیة بحل المشكلة وذكر ما نجحوا بالقیام بھ وما لم ینجحوا. قد یتبع ذلك نقاش حول كیفیة
 للتعلم لتحسین األداء.إنشاء مساحة للمساءلة المشتركة وكذلك مساحة 

https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en
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 تأكید االلتزامات .2

كمنظمة، فینبغي أیضاً النظر إلیھا  ICANNیتضمن تأكید االلتزامات بعض االلتزامات األساسیة التي ھي مع توجیھھا لمؤسسة 
كما  ICANNالتي تشكل الھیكل التنظیمي األوسع لمؤسسة ACواللجان االستشاریة  SOعلى أنھا تنطبق على منظمات الدعم 

 الداخلیة.  ICANNھو معرف في لوائح 

ینبغي  ACsواللجان االستشاریة  SOsم إن اآللیات المحددة أو معاییر في التأكید على االلتزامات التي لـ مثل منظمات الدع
 ھي: الفقرة ثالث والفقرة تسعة. DNSإجراء عملھم فیما یتعلق بنظام اسم النطاق 

 

 ATRT 2لیة والشفافیة توصیات فریق مراجعة المسؤوو ATRT 1توصیات فریق مراجعة المسؤولیة والشفافیة األول  .3

واللجان  SOلم تقوم المراجعات الخاصة بالمساءلة والشفافیة بعمل أي توصیات تخص مساءلة وشفافیة منظمات الدعم 
 .ACاالستشاریة 

 

  المختلفةACواللجان االستشاریة  SOالقواعد واإلجراءات التشغیلیة لمنظمات الدعم  .4

في ضوء المسؤولیات الجدیدة  ACواللجان االستشاریة  SOمع حصر اآللیات الموجودة المتعلقة بمساءلة منظمات الدعم 
واللجان االستشاریة  SO، فقد أصبح واضحاً أن إطار العمل الحالي لمساءلة منظمات الدعم 1المرتبطة بمقترحات مسار العمل 

AC  .یحتاج التحسین 

ضائھا لیست خاضعة فقط لمساءلة أع ACواللجان االستشاریة  SOیكمن الھدف من التحسینات في ضمان أن منظمات الدعم 
 الحالیین ولكن أیًضا لمساءلة المجتمعات األوسع التي تم تصمیم ھذه الھیئات لتمثیلھا.

 

، فمن الواضح أن اآللیات الحالیة ACواللجان االستشاریة  SOبعد مراجعة وحصر اآللیات القائمة المتعلقة بمساءلة منظمات الدعم  12
 . 1بطة بتوصیات مسار العمل بحاجة إلى أن تتحسن في ضوء المسؤولیات الجدیدة المرت

 بما یلي: ICANN CCWGتوصي مجموعة العمل المجتمعیة لتعزیز مساءلة  13

 

 :  1مسار العمل 14
في المراجعات الھیكلیة الدوریة المستقلة والمنجزة بصفة  ACواللجان االستشاریة  SOتتضمن مراجعة آلیات مساءلة منظمات الدعم  15

 منتظمة.

للمساءلة أمام  ACواللجان االستشاریة  SOیجب أن تتضمن ھذه المراجعات النظر في اآللیات الموجودة لدى منظمات الدعم  •
 اإلقلیمیة كل حسب تخصصھ، إلخ.  At-Largeدوائرھم االنتخابیة وأمام مجموعات أصحاب المصلحة ومنظمات 

، الذي یصف حالیا الھدف من ھذه ICANNمن المادة الرابعة من لوائح  4ویمكن تنفیذ ھذه التوصیة من خالل تعدیل القسم  •
 المراجعات على النحو التالي: 

في:  -التي یجب إجراؤھا وفًقا للمعاییر والمقاییس التي یوجھا إلیھا مجلس اإلدارة  -ویكمن الھدف من ھذه المراجعة 
) إذا كان األمر كذلك، فتحدید ما إذا كان 2، و(ICANNا إذا كانت تلك المنظمة لھا ھدف مستمر في ھیكل تحدید م )1(

 أي تغییر في الھیكل أو العملیات أمًرا مرغوًبا فیھ لتحسین كفاءتھا. 

الداخلیة كجزء  ICANNالمطلوبة بموجب تأكید االلتزامات إلى لوائح  ICANNیتم دمج المراجعة الدوریة لمساءلة وشفافیة  •
الداخلیة، ستتضمن مراجعة المساءلة  ICANN: بدمج تأكید االلتزامات في لوائح 9في التوصیة رقم  .1من مسار العمل 

 والشفافیة ما یلي من القضایا التي تستحق االھتمام في مراجعة:
 

یات للتحسین لضمان األوسع وطرح التوص ICANNوتفاعلھا مع مجلس اإلدارة ومجتمع  GACتقییم دور وفعالیة 
 .DNSحول سمات السیاسة العامة للتنسیق التقني لنظام اسم النطاق  GACإلدخال  ICANNاالعتبار الفعال من 

 

https://community.icann.org/download/attachments/53782997/affirmation-of-commitments-30sep09-en.pdf?version=1&modificationDate=1435911624000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/53782997/final-recommendations-31dec10-en.pdf?version=1&modificationDate=1435911759000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/53782997/final-recommendations-31dec13-en.pdf?version=1&modificationDate=1435911871000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/53782997/final-recommendations-31dec13-en.pdf?version=1&modificationDate=1435911871000&api=v2
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 :2 مسار العمل 16
 كجزء من عملیة مراجعة المساءلة والشفافیة. ACواللجان االستشاریة  SOتضمین موضوع مساءلة منظمات الدعم  17

المستدیرة للمساءلة المشتركة" لتقییم جدواه، وفي حال كان ذا جدوى، اتخاذ اإلجراءات الالزمة تقییم مقترح "اجتماع المائدة  •
 2لتنفیذه.

مع مراعاة التعلیقات المقدمة خالل  ACواللجنة االستشاریة  SOوضع خطة عمل مفّصلة في تعزیز مساءلة المنظمة الداعمة  •
 فترة التعلیقات العامة في اقتراح المسودة الثالثة.

واللجان  SO) ستكون قابلة للتطبیق على أنشطة منظمات الدعم IRPتقییم سواء كانت عملیة المراجعة المستقلة ( •
 .AC االستشاریة

 

 . التغییرات المنجزة منذ اقتراح المسودة الثالثة4
الداخلیة  ICANNالمطلوبة بموجب تأكید االلتزامات إلى لوائح  ICANNإضافة: یتم دمج المراجعة الدوریة لمساءلة وشفافیة  •

الداخلیة، ستتضمن مراجعة المساءلة  ICANN: بدمج تأكید االلتزامات في لوائح 9في التوصیة رقم  .1كجزء من مسار العمل 
 والشفافیة ما یلي من القضایا التي تستحق االھتمام في مراجعة:

 

األوسع وطرح التوصیات للتحسین لضمان االعتبار  ICANNھا مع مجلس اإلدارة ومجتمع وتفاعل GACتقییم دور وفعالیة 
 .DNSحول سمات السیاسة العامة للتنسیق التقني لنظام اسم النطاق  GACإلدخال  ICANNالفعال من 

 

 ACاالستشاریة واللجنة  SO: وضع خطة عمل مفّصلة في تعزیز مساءلة المنظمة الداعمة 2أضیف في توصیات مسار العمل  •
 مع مراعاة التعلیقات المقدمة خالل فترة التعلیقات العامة في اقتراح المسودة الثالثة.

 

 . اختبارات اإلجھاد ذات الصلة بھذه التوصیة5
 12اختبار اإلجھاد  •

  33اختبار اإلجھاد  •

 34اختبار اإلجھاد  •
 

 ؟CWGف . كیف یستوفي ھذا متطلبات مجموعة العمل المجتمعیة بدور اإلشرا6
  ال یوجد •

 

 

                                            
ویلي كوري في  ICANN CCWGراجع الوصف المختصر الجتماع المائدة المستدیرة للمساءلة المتبادلة والتي قدمھا مستشار مجموعة العمل المجتمعیة لتعزیز مساءلة  2

 الموجودة في األعلى. 1الحاشیة 
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 ؟NTIA. كیف یتناول ھذا معاییر 7
 دعم وتعزیز نموذج أصحاب المصالح المتعددة. 18

الكلي ألصحاب المصالح المتعددین. إن مساءلة أكبر  ICANNكلھا تحسینات في نموذج  ICANNتعتبر التحسینات في مساءلة  •
تجاه أعضائھا وأصحاب المصلحة فیھا ھي جزء من تحسین النموذج األوسع  ACsواللجان االستشاریة  SOsلمنظمات الدعم 

 .ICANNألصحاب المصالح المتعددین في 

 

 الخاص باإلنترنت. DNSالحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام  19

 ال یوجد •

 

 .IANAتلبیة احتیاجات وتوقعات العمالء والشركاء العالمیین لخدمات  20

 ال یوجد •

 

 اإلنترنت. الحفاظ على إنفتاح 21

 ال یوجد •

 

 أي مقترح یعوض دورھا مع حل من خالل منظمات ترأسھا حكومات أو منظمات حكومیة دولیة. NTIAلن تقبل  22

على تحسینات المسائلة المشتركة بدالً من  ACواللجان االستشاریة  SOترتكز مقترحات تحسین مساءلة منظمات الدعم  •
المساءلة تجاه منظمات ترأسھا حكومات أو منظمات حكومیة دولیة. وینظر إلى الحكومات على أنھا صاحب المصلحة األساسي 

 خصوًصا في دورھا المتعلق بالسیاسة العامة.
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