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: التزامات مجلس اإلدارة 11التوصیة رقم  - 11الملحق 
بشأن مشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة (اختبار اإلجھاد 

 )18رقم 

 . خالصة1
 ICANNطابع خاص كما ھو موضح في لوائح  ICANN) الحالیة بالنسبة لمجلس إدارة GACمشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة (ل 1

 :2الداخلیة المادة الحادیة عشرة، القسم 
 

ي. یجب مراعاة المشورة التي تقدمھا اللجنة االستشاریة الحكومیة حول نواحي السیاسة العامة كما ینبغي، في عملیتي تشكیل 
أن یتخذ إجراء ال یتوافق مع مشورة اللجنة االستشاریة  ICANNي حالة ما إذا قرر مجلس السیاسات وتبنیھا على السواء. وف

الحكومیة فیجب على المجلس حینئذ إخطار اللجنة وتحدید األسباب التي جعلتھ یقرر عدم اتباع المشورة. وستحاول اللجنة االستشاریة 
 التوصل إلى حل یقبلھ الطرفان. -بة وفعالةبحسن نیة وطریقة مناس-بعد ذلك  ICANNالحكومیة ومجلس إدارة 

 

ل فیھ اللجنة االستشاریة الحكومیة 18یراعي اختبار اإلجھاد  2 إجراءات التشغیل الخاصة بھا، أي للتحول  ICANN لـ السیناریو الذي ُتعدِّ
یتوجب على مجلس اإلدارة  . وبما أنھICANNمن قرارات اإلجماع (ال اعتراضات) إلى التصویت باألغلبیة على مشورة مجلس إدارة 

 ICANN، تمت اإلشارة إلى مخاوف تتعلق بإمكانیة إجبار مجلس GACالوصول إلى حل مقبول بالتراضي في حالة رفض نصیحة 
 فیما یتعلق بموضوعات السیاسة العامة.  GACعلى الفصل بین الحكومات السیادیة في حالة عدم اتفاقھا في دعم نصیحة 

 للقیمة الحدیة لقرارھا مع مشاركتھا في نفس الوقت في المجتمع المخول الجدید  GACففي حالة تخفیض و باإلضافة إلى ذلك،  3
بشكل  ICANNالمشاركة)، یرى بعض أصحاب المصلحة أن ھذا من األمور التي قد تزید من تأثیر الحكومة على  GAC(إذا اختارت 
 غیر مقبول.

ومن أجل التخفیف من وطأة ھذه المخاوف، فإن مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز المساءلة توصي بإجراء تغییرات على لوائح  4
ICANN  الداخلیة المتعلقة بمشورةGAC. 

 . توصیات مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز المساءلة2
 ICANNرات التالیة على المادة الحادیة عشر من القسم الثاني للوائح وصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز المساءلة بعمل التغییت 5

 الداخلیة (تمت إضافة التأكید):
 

ي. یجب مراعاة المشورة التي تقدمھا اللجنة االستشاریة الحكومیة حول نواحي السیاسة العامة كما ینبغي، في عملیتي تشكیل السیاسات  6
أن یتخذ إجراء ال یتوافق مع مشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة فیجب على  ICANNمجلس  وتبنیھا على السواء. وفي حالة ما إذا قرر

ال یمكن رفض أي مشورة من اللجنة االستشاریة المجلس حینئذ إخطار اللجنة وتحدید األسباب التي جعلتھ یقرر عدم اتباع المشورة. 
كومیة، مفھومة على أنھا تعني ممارسة اتخاذ القرارات باالتفاق العام في الحكومیة، معتمدة باإلجماع الكامل من اللجنة االستشاریة الح

، وستحاول اللجنة االستشاریة الحكومیة ومجلس من أعضاء المجلس %60غیاب أي اعتراض رسمي، إال بأغلبیة تصویت تصل إلى 
 للطرفین.بعد ذلك، وبحسن نیة وبطریقة فعالة وفي الوقت المناسب، إیجاد حل ُمرٍض  ICANNإدارة 

 
أن "یحاوال إیجاد حل مناسب یتفق  GACو  ICANNوالمقصود من ھذه التوصیة، الحد من الشروط التي یجب بموجبھا على مجلس  7

 ICANNلن توِجد ھذه التوصیة أيَّ التزامات جدیدة ینبغي لمجلس  الداخلیة الحالیة. ICANNعلیھ الطرفان"، كما ھو مطلوب في لوائح 
، المتعلقة باللوائح ساریة المفعول قبل اإلشراف على المرحلة االنتقالیة لھیئة GACالنظر فیھا، أو التصویت علیھا، أو تنفیذ مشورة 

. ال توِجد ھذه التوصیة أي استنتاج أو تعدیل للمعاییر المطبقة من قبل المجلس في مراجعة مشورة IANAاإلنترنت لألرقام المخصصة 
 .GACاریة الحكومیة اللجنة االستش
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باستقاللیة تنقیح إجراءات التشغیل لتحدید كیفیة طرح االعتراضات والنظر فیھا (مثال، عدم  GACتتمتع اللجنة االستشاریة الحكومیة  8
السماح لدولة واحدة بمتابعة االعتراض على نفس الموضوع في حالة عدم انضمام دول أخرى لذلك االعتراض). وعند إرسال التوصیة 

 GACن ُیعَطى عنایة خاصة، ُتلَزم اللجنة االستشاریة الحكومیة من أجل أ GACالذي تسعى  ICANNالمجمع علیھا إلى مجلس إدارة 
 بتأكید عدم وجود أي اعتراض رسمي.

بإدراج شرط أن توفر جمیع اللجان االستشاریة األسباب الجوھریة وراء نصائحھا. یجب توفیر األساس  CCWGوتوصي مساءلة  9
. وتقع على المجلس مسؤولیة تحدید ما إذا كان األساس المنطقي ICANNالمنطقي للمشورة الرسمیة التي قدمتھا لجنة استشاریة لمجلس 

 الداخلیة. ICANNالمقدم كافیا للشروع في تحدید ما إذا كان اتباع تلك المشورة متسقا مع لوائح 
ءلة ، توصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز المساICANNالمتعارضة مع لوائح  GACولمعالجة المخاوف المتعلقة بمشورة  10

 بإضافة ھذا التوضیح لیعتبره المستشار القانوني عند صیاغتھ لنص اللوائح الداخلیة: 
 

غیر مقیدة  GACتتعارض مع لوائحھا الداخلیة. مع أن  -بناء على مشورة أو غیرھا  -اتخاذ إجراءات  ICANN لـ ال یمكن
قد ال تتخذ إجراءات ال تتفق مع لوائحھا.  ICANNأن ، فإنھ من الواضح ICANN لـ فیما یتعلق بالمشورة التي یمكن أن تقدمھا

وعلى الطرف المتضرر أو المجتمعات المحلیة المكلفة رفع دعاوى عبر ھیئة المراجعة المستقلة تنص فیھا على أن المجلس 
فقا التأسیسیة أو اللوائح الداخلیة، حتى ولو تصرف المجلس و ICANNتصرف (أو لم یتصرف) بطریقة ال تتفق مع بنود 

 .GACلمشورة 
 

مفھومة بطبیعتھا في ھذه المرحلة. سیقوم المستشار  ICANN لـ مالحظة: تكون الصیاغة المقترحة في توصیات تنقیحات اللوائح الداخلیة 11
بعمل مسودة للصیاغة النھائیة لھذه  ICANN لـ القانوني الخارجي لمجموعة عمل عبر المجتمع لتعزیز المساءلة والفریق القانوني

 تنقیحات المجراة على بنود التأسیس واللوائح الداخلیة.ال

 . توضیح تفصیلي للتوصیات3
 

 الخلفیة 12
اإلجراءات التشغیلیة من قرارات توافقیة إلى  ICANN لـ یتعلق بسیناریو تعدل فیھ اللجنة االستشاریة الحكومیة 18اختبار اإلجھاد رقم  13

. وبما أن مجلس اإلدارة یجب أن یسعى إلیجاد حل مقبول للطرفین إذا رفض ICANNتصویت باألغلبیة لتقدیم المشورة إلى مجلس 
قد یضطر للتحكیم بین الحكومات ذات السیادة إذا كانت منقسمة في دعمھا  ICANN، فقد أثیرت مخاوف بأن مجلس إدارة GACمشورة 
مشاركتھا في نفس الوقت في المجتمع المخول  للقیمة الحدیة لقرارھا مع GAC. و باإلضافة إلى ذلك، ففي حالة تخفیض GACلمشورة 

 ICANNالمشاركة)، یرى بعض أصحاب المصلحة أن ھذا من األمور التي قد تزید من تأثیر الحكومة على  GACالجدید (إذا اختارت 
 بشكل غیر مقبول. 

، والذي وافقت علیھ مجموعة العمل بیان اللجنة االستشاریة الحكومیة بدبلنیتمثل ھدف التوصیة أیًضا في تفعیل المبادئ، المستمدة من  14
 :18عبر المجتمع لتعزیز المساءلة عند إجراء التحریات اإلضافیة عن اختبار اإلجھاد رقم 

 .تحدید القواعد الخاصة بھا GAC لـ یمكن •

 بالعمل باإلجماع.  GACتلتزم  •

 .GACعلى أساس أغلبیة بسیطة لمشورة  GACلن تعمل  •

 ، بعد محاولة إیجاد حل ُمرٍض للطرفین. GACیمتلك مجلس اإلدارة القدرة على عدم قبول مشورة  •

 أن توفر اتجاھا واضحا وأساسا منطقیا.  GACعلى مشورة  •

 العملیة واالعتبارات المؤدیان إلى التوصیة
من استمالت المسودة الثانیة من التوصیات عدًدا كبیًرا من التعلیقات، أغلبھا یدعم التغییر المقترح على اللوائح الداخلیة، مع اعتراضات  15

عدة حكومات. بعد ختام الجولة الثانیة من التعلیقات العامة، أعربت حكومات أخرى عن مخاوفھا بشأن التغییر المقترح على اللوائح 
  الداخلیة.

https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-21oct15-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-21oct15-en.pdf
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 بعد اجتماع دبلن، كجزء من بیانھا، والذي جاء فیھ: GACتلقت مجموعة العمل عبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة أیًضا اتصاالً من  16
 

على استیعاب اللجنة االستشاریة الحكومیة بشكل أفضل لآلراء المختلفة المتعلقة 18"ساعد النقاش المتعلق باختبار اإلجھاد رقم 
نة االستشاریة الحكومیة بعد تقییم المبررات المختلفة التي تم تقدیمھا حتى اآلن والمتعلقة باختبار اإلجھاد اعتبرت اللج بالمشكلة.

 ، األمور التالیة:18 رقم
 

 ضرورة أن تقوم كل لجنة استشاریة بالتأكد من أن المشورة المقدمة واضحة وتعكس رأي إجماع اللجنة. •
 على استقاللیتھا الخاصة في وصولھا إلى اإلجماع.ضرورة قیام كل لجنة استشاریة بالحفاظ  •
 القیمة التي یقدمھا المجلس للوصول إلى مشورة إجماع. •
إن توصیة مجموعة عمل تنفیذ توصیات مجلس اإلدارة واللجنة االستشاریة الحكومیة، وكما ھو مكرر من طرف فریق مراجعة  •

إلى التصویت بأغلبیة  GACلرفض نصیحة  ICANNلس إدارة )، لتعیین الحد األدنى لمجATRT2( 2المسؤولیة والشفافیة 
بشكل متسق مع العتبة المحددة لرفض توصیات منظمة دعم األسماء لرموز البلدان، وتوصیات المنظمة الداعمة لألسماء  2/3

 العامة لعملیة وضع السیاسة."
لن، نظمت مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزیز المساءلة في دب GACبعد فترة التعلیق العام الثانیة، والمساھمات المأخوذة من بیان  17

 مجموعة فرعیة محددة من أجل:
 تقییم الخیارات الموجودة، ونقاط االتفاق / االختالف. •
 تزوید مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز المساءلة بالكامل، بملخص موجز لوجھات النظر والخیارات. •
مع لتعزیز المساءلة ُتَمكن من تقییم اإلجماع حول كیفیة االستجابة الختبار اإلجھاد إعداد تقاریر إلى مجموعة العمل عبر المجت •

، والذي حدد المخاطر التي یمكن تترتب عن تغییر اللجنة االستشاریة الحكومیة لقاعدتھا المتبعة في اتخاذھا للقرارت، 18رقم 
 یادة.التحكیم بین الحكومات ذات الس ICANNوبالتالي تطلب من مجلس إدارة 

 وضمن ھذه المجموعة الفرعیة تم االتفاق على االستنتاجات التالیة: 18
 تحدید القواعد الخاصة بھا. GAC لـ یمكن •
 بالعمل باإلجماع. GACتلتزم  •
 .GACعلى أساس أغلبیة بسیطة لمشورة  GACلن تعمل  •
 ، بعد محاولة إیجاد حل ُمرٍض للطرفین. GACیمتلك مجلس اإلدارة القدرة على عدم قبول مشورة  •
 أن توفر اتجاھا واضحا وأساسا منطقیا. GACعلى مشورة  •

 

 الخیارات البدیلة المعتبرة والمرفوضة 19
 داخل ھذه المجموعة، تم تقدیم العدید من الخیارات والنظر فیھا.  20
 قدمت البرازیل اقتراًحا بالتغییرات التالیة على الالئحة الداخلیة: 21

 

بالوقوف على مشورة اللجنة االستشاریة، ولم یتم تبني ھذه المشورة، فھو مطالب بالوصول  ICANNحیث التزم مجلس إدارة […] 
إلى حل یرضي جمیع األطراف لتنفیذ ھذه المشورة، وستبذل اللجنة االستشاریة قصارى جھدھا لضمان وضوح ھذه المشورة والتأكد 

 […]. في ھذا السیاق، تمتلك اللجنة االستشاریة الحق في تحدید تعریف معین إلجماع اآلراء." من أنھا تعكس بجالء إجماع اللجنة

[...] ال یتم رفض أي مشورة اعتمدتھا اللجنة االستشاریة الحكومیة بإجماع األراء إال بأغلبیة أكثر من ثلثي مجلس اإلدارة. وستحاول 
التوصل إلى حل یقبلھ  -بحسن نیة وطریقة مناسبة وفعالة-د ذلك بع ICANNاللجنة االستشاریة الحكومیة ومجلس إدارة 

 […] الطرفان.
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بعد مناقشات داخل المجموعة الفرعیة، والمخاوف التي أثیرت من جانب بعض أصحاب المصلحة بأن مقترح البرازیل من شأنھ أن یخلق  22
ستظل مركزة بقوة على  GACنع القرار الخاصة بـ مع عدم توفیر ضمانات كافیة بأن عملیة ص ICANNالتزامات أقوى لمجلس إدارة 

األوروبي، (تمت  GACإجماع اآلراء، تم اعتبار مقترح، مبني على الصیاغة األولیة التي كتبتھا الدنمارك، وعززه مجموعة من أعضاء 
 إضافة التأكید): 

 

یاسة العامة كما ینبغي األخذ في عین االعتبار، في "یجب مراعاة المشورة التي تقدمھا اللجنة االستشاریة الحكومیة بشأن النواحي الس
 عملیتي تشكیل السیاسات وتبنیھا على حد السواء. 

أن یتخذ إجراء ال یتوافق مع مشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة فیجب على المجلس حینئذ  ICANNوفي حالة ما إذا قرر مجلس 
 تباع المشورة.إخطار اللجنة وتحدید األسباب التي جعلتھ یقرر عدم ا

باإلجماع الكامل من اللجنة االستشاریة الحكومیة، تفھم على أنھا تعني ممارسة أي مشورة من اللجنة االستشاریة الحكومیة معتمدة 
 اتخاذ القرارات باالتفاق العام في غیاب أي اعتراض رسمي، وال یجوز رفضھا إال بأغلبیة ثلثي مجلس اإلدارة. 

أي مشورة معتمدة من اللجنة االستشاریة الحكومیة بإجماع اآلراء مع اعتراضات من أقلیة صغیرة جًدا فقط من أعضاء اللجنة 
 االستشاریة الحكومیة، قد یتم رفضھا بأغلبیة أصوات مجلس اإلدارة. 

التوصل  -ن نیة وطریقة مناسبة وفعالةبحس-بعد ذلك  ICANNستحاول اللجنة االستشاریة الحكومیة ومجلس إدارة  في كال الحالتین،
 إلى حل یقبلھ الطرفان".

 

دعم عدد من أصحاب المصلحة تعدیل ھذا المقترح بإزالة الكلمات التالیة "أي مشورة معتمدة من اللجنة االستشاریة الحكومیة بإجماع  23
ة، قد یتم رفضھا بأغلبیة أصوات مجلس إدارة اآلراء مع اعتراضات من أقلیة صغیرة جًدا فقط من أعضاء اللجنة االستشاریة الحكومی

ICANN وقوبل ذلك بتأیید وخالف، بحجة أن ھذا لن یعالج الشواغل التي تم اإلعراب عنھا خالل التعلیق العام الثاني المتعلقة بعدم ."
 . GACوجود مرونة في إجراءات صنع القرار من 

لثین في عملیة صنع مجلس اإلدارة لقراره، تم تقدیم مقترح حل وسط على حیث أعرب بعض المشاركین عن مخاوفھم بشأن إدخال حد الث 24
 ھذا النحو (تمت إضافة التأكید):

 

"ي. یجب مراعاة المشورة التي تقدمھا اللجنة االستشاریة الحكومیة حول نواحي السیاسة العامة كما ینبغي، في عملیتي تشكیل 
 السیاسات وتبنیھا على السواء.

أن یتخذ إجراء ال یتوافق مع مشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة فیجب على المجلس حینئذ  ICANNقرر مجلس وفي حالة ما إذا 
 إخطار اللجنة وتحدید األسباب التي جعلتھ یقرر عدم اتباع المشورة.

لحكومیة في غیاب والتي تتمتع بتأیید واسع من أعضاء اللجنة االستشاریة اقد یتم رفض مشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة 
 بأغلبیة األصوات من مجلس اإلدارة.اعتراض كبیر 

التوصل  -بحسن نیة وطریقة مناسبة وفعالة-بعد ذلك  ICANNفي ھذه الحالة، ستحاول اللجنة االستشاریة الحكومیة ومجلس إدارة 
  "إلى حل یقبلھ الطرفان.

 

. بعد مناقشة مستفیضة، وعلى 2015نوفمبر  24مع لتعزیز المساءلة في تم تقدیم مقترح الحل الوسط ھذا إلى مجموعة العمل عبر المجت 25
الرغم من أن بعض أصحاب المصلحة أعربوا عن استعدادھم لقبول المقترح كحل وسط، إال أنھ تبقت اعتراضات كبیرة. حدد الرؤساء 

 المقترح. بالمشاركة أن مستوى الدعم لم یكن كافًیا الستدعاء التوافق باآلراء السائدة على ھذا
، قامت المجموعة بتقییم 2015نوفمبر  26وعند مناقشة الخطوات المستقبلیة داخل مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز المساءلة یوم  26

نوفمبر بشأن اختبار اإلجھاد  25من بیان  )NTIAبیان اإلدارة الوطنیة لالتصاالت والمعلومات (المناقشات الماضیة، وأشارت إلى 
 ). ICG. تم تقدیم المقترح النھائي بشكل مشترك من الدنمارك وكیث درازیك (ممثل 18 رقم

بعد عدم تمكنھا من التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن اقتراح الثلثین، قامت مجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة في ینایر  27
. وفي مطلع شھر فبرایر، مجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة 11بإعادة إطالق المناقشات لتحدید موقف توافقي للتوصیة رقم  2016

في مشروع المقترح الثالث  11وقف التوافقي أن یتضمن اإلیضاحات التي أدخلت على نسخة التوصیة رقم بالمساءلة إلى أن على الم
. وباإلضافة إلى ذلك، %60إلى  2/3) وتغییر عتبة الثلثین ICANNوجود التزامات جدیدة، أو أساس منطقي وتوافق مع لوائح  (عدم

، في حال قررت أن تكون ُمشاِركة في اتخاذ القرارات GACأن  2ورقم  1وكجزء من التسویة، تمت إضافة استثناء في التوصیات رقم 
 ICANNوفي تمكین المجتمعات المحلیة، لن تكون قادرة على المشاركة بصفة صانع قرار في عملیة الطعن في تنفیذ مجلس إدارة 

http://mm.icann.org/pipermail/accountability-cross-community/2015-November/008502.html
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أن تشارك بصفة استشاریة في جمیع  GAC لـ الممارسة من طرف المجتمعات المخولة. ومع ذلك، فإنھ یمكن GACلمشورة إجماع 
 الجوانب األخرى من عملیة التصعید.

 

 اختبار اإلجھاد الذي حمل بین طیاتھ كل ھذا، أصبحت صیغتھ اآلن: 28
 

ل الحكومات باللجنة اال :18اختبار اإلجھاد رقم  29 ) إجراءات التشغیل الخاصة بھا وذلك للتحول من GACستشاریة الحكومیة (ُتعدِّ
 ICANNقرارات اإلجماع إلى التصویت باألغلبیة للنصیحة إلى مجلس 

نصیحة اللجنة االستشاریة الحكومیة وترد علیھا، حتى إذا  ICANNبموجب اللوائح الداخلیة القائمة، یجب أن تنظر  النتیجة (النتائج): 30
 لنصیحة مدعومة باإلجماع. ویمكن أن توافق أغلبیة الحكومات على مشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة.لم تكن ا

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

) أن 11الداخلیة الحالیة (المادة  ICANNتشترط لوائح  31
العثور على حل یرضي جمیع األطراف  ICANNتحاول 

 بالنسبة لمشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة.
كما تعتمد اللجنة االستشاریة الحكومیة في الوقت الراھن  32

: "ُیفھم اإلجماع 47نصیحة رسمیة وفًقا للمبدأ التشغیلي رقم 
على أنھ یعني توافق على ممارسة اعتماد القرارات باالتفاق 

 ي اعتراض رسمي." العام مع غیاب أ
یجوز أن تقوم اللجنة االستشاریة الحكومیة في أي وقت  33

 بتغییر إجراءاتھا بدالً قاعدة اإلجماع الحالیة. 
وحینھا سینطبق شرط إیجاد حل مقبول لدى األطراف في  34

اللوائح الداخلیة الحالیة، ولیس فقط بخصوص مشورة توافق 
 آراء اللجنة االستشاریة الحكومیة.

 

 ICANNالتدابیر المقترحة إجراء تعدیل على لوائح من بین  35
"ي") لتطلب محاولة 1، الفقرة 2، البند 11الداخلیة (المادة 

العثور على حل مقبول فقط عندما تكون مشورة اللجنة 
االستشاریة الحكومیة مدعومة باإلجماع، ُیفھم اإلجماع على 

العام أنھ یعني توافق على ممارسة اعتماد القرارات باالتفاق 
 مع غیاب أي اعتراض رسمي.

ویعترف ھذا إجراء المساءلة المقترح بأن قرار عدم اتباع  36
من مجلس  %60، یتطلب إجماعا بأغلبیة GACمشورة 

ICANN.  
ویمكن أن تقدم اللجنة االستشاریة الحكومیة مشورة إلى  37

ICANN .في أي وقت، سواء بإجماع تام أو بدونھ 
أ العام أن اللجنة االستشاریة یجب انطالًقا من االعتراف بالمبد 38

أن تكون حكًما ذاتًیا لتحسین إجراءات التشغیل الخاصة بھا، 
یمكن أن تحدد اللجنة االستشاریة الحكومیة كیفیة إثارة 

 االعتراضات وكیفیة أخذھا في االعتبار.

 

 لماذا توصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز المساءلة بھذا؟ 39
لإلجراءات التي  ICANNمن بین السیناریوھات المحتملة التي یمكنھا اختبار مدى إمكان تحدي مجتمع  18كان اختبار اإلجھاد رقم  40

 ینطوي األساس المنطقي لتطویر اختبار اإلجھاد ھذا على عاملین: .ICANNتتخذتھا مؤسسة 
التاریخي  GACربوا عن رغبتھم في تغییر أسلوب قد أع GACعلى علم بأن بعض أعضاء  ICANNأوالً، كان أفراد مجتمع  .1

في استخدام اإلجماع لصنع القرار، حیث "ُیفھم اإلجماع على أنھ یعني توافق على ممارسة اعتماد القرارات باالتفاق العام مع 
 لتغییر طرق GACوعالوة على ذلك، فإن األمر لن یستغرق سوى أغلبیة بسیطة من أعضاء  غیاب أي اعتراض رسمي."

 صنع القرار إلى مستوى أقل. 
تلزم مجلس اإلدارة بمحاولة  ICANN لـ ثانًیا، أدركت مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز المساءلة أن اللوائح الداخلیة الحالیة .2

ھذا المستوى المطلوب من المراعاة  إیجاد "حل مقبول لدى األطراف" إذا قرر عدم اتباع مشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة.
واألھم من ذلك،  وغیر مطلوب في الحصول على مشورة من المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة األخرى. GACخاص بـ 

، حتى GACمجلس اإلدارة بإیجاد حل مقبول لدى األطراف على كل مشورة خاصة باللجنة االستشاریة الحكومیة  ینطبق التزام
لو كانت ھذه المشورة غیر مدعومة بإجماع اللجنة االستشاریة الحكومیة أو كانت تعارضھا أقلیة مھمة من أعضاء اللجنة 

 االستشاریة الحكومیة. 
إلى مسودة االقتراح األولى، وخلُص فریق عمل اختبار اإلجھاد إلى أن تدابیر  18ار اإلجھاد رقم اختب CCWGلھذه األسباب، أضافت  41

المسؤولیة عن أفعالھ إذا كان المجلس قد اضطر إلى البحث عن  ICANNالمساءلة الحالیة لیست كافیة للسماح للمجتمع بتحمیل مجلس 
 . GACحل تفاوضي مع 



  11التوصیة رقم  - 11الملحق 

 

 2016فبرایر  18
 

6 

الداخلیة  ICANN، اقترحت مجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة بالمساءلة تعدیالً على لوائح 18قم ومن أجل معالجة اختبار اإلجھاد ر 42
للبحث عن حل مقبول لدى  ICANNسیحافظ التعدیل على متطلب مجلس إدارة  .GACبشأن التزامات المجلس فیما یتعلق بمشورة 

 .GACع بین أعضاء التي كانت مدعومة بإجما GACاألطراف، ولكن فقط فیما یتعلق بمشورة 
 GACالتي تعارضھا أقلیة مھمة من الحكومات إلى التزام مجلس اإلدارة بالدخول في مفاوضات ثنائیة مع  GACینبغي أال تؤدي مشورة  43

واللجنة االستشاریة الحكومیة  ICANNبشأن مسألة تؤثر على مجتمع اإلنترنت العالمي. وینبغي أن یكون التفاوض بین مجلس إدارة 
 ولیس لحل الخالفات بین الحكومات نفسھا.  -والحكومات  ICANNًیا فقط لحسم الخالفات بین إلزام

لیقرر  %60، یشمل االقتراح مطلبا آخر وھو أن یحتاج مجلس اإلدارة إلى أغلبیة GACوكنتیجة طبیعیة ألھمیة اإلجماع على مشورة  44
 . GACعدم اتباع إجماع مشورة 

إلعطائھا اھتماًما خاًصا، یتوجب على  GACمتفق علیھا باإلجماع إلى مجلس اإلدارة وتسعى  ولتجنب أي غموض، عند نقل مشورة 45
GAC .تأكید عدم وجود أي اعتراض رسمي بین أعضائھا 

 ھا: حالًیا، والتي تستخدم قاعدة توافق اآلراء التالیة في قرارات GACیتماشى التغییر المتقرح للوائح الداخلیة مع الممارسة التي تستخدمھا  46
 

 "ُیفھم اإلجماع على أنھ توافق على ممارسة اعتماد القرارات باالتفاق العام مع غیاب أي اعتراض رسمي."
 

الخاص بھا فیما یخص "توفیر  47المبدأ التشغیلي رقم وفًقا لتقدیرھا تعدیل  GAC لـ ُیقر التغییر المقترح على اللوائح الداخلیة بأنھ یجوز 47
الداخلیة، والتي تتطلب دعًما كبیًرا  ICANNتوجد قواعد مماثلة لسیاسة اإلجماع والمشورة في لوائح  ".ICANNالمشورة لمجلس إدارة 

 ).ccNSOومنظمة دعم أسماء رمز البلد ( GNSOلتوصیات السیاسة القادمة من 
في اتخاذ القرارات. تتمتع اللجنة  GACال یتداخل مع أسلوب  18إن التغییر المقترح على اللوائح الداخلیة الختبار اإلجھاد رقم  48

، عدم السماح لدولة باستقاللیة تنقیح إجراءات التشغیل لتحدید كیفیة طرح االعتراضات والنظر فیھا (مثال GACاالستشاریة الحكومیة 
  واحدة بمتابعة االعتراض على نفس الموضوع في حالة عدم انضمام دول أخرى لذلك االعتراض).

ملزمة بإعطاء العنایة الواجبة إلى  ICANNاعتماد المشورة بطرق أخرى غیر عملیة اإلجماع، فسوف تظل  GACوإذا ما قررت  49
 المرعیة سواء في تشكیل السیاسات أو اعتمادھا".  : "یجب مراعاة النصیحة وفًقا لألصولGACمشورة 

أن یتخذ إجراء ال  ICANN : "في حالة إذا ما قرر مجلسGACشرح سبب عدم اتباع مشورة  ICANNعالوة على ذلك، سیتعین على  50
جعلتھ یقرر عدم اتباع تلك یتوافق مع مشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة فیجب على المجلس حینئذ إخطار اللجنة وتحدید األسباب التي 

 المشورة."
"بالمحاولة وبیقین وبطریقة فعالة  ICANNیتمثل التأثیر الوحید لھذا التغییر في اللوائح الداخلیة في الحد من عدد المشورات التي تلزم  51

ان فقط بالنسبة لنصیحة . سیسري متطلب االستشارة الدقیق والصعب في بعض األحی"ومناسبة زمنیا للعثور على حل مقبول من الطرفین
GAC  التي تم اعتمادھا باإلجماع بین أعضاءGAC . 

ومن المھم أن نشیر إلى أنھ على الرغم من كون ھذا االقتراِح، االقتراَح الوحید الذي سیسمح لمجموعة عمل عبرالمجتمع الخاصة  52
ق علیھ باإلجماع. یعتقد عدد من األعضاء المعارضین بالمساءلة بتحقیق توافق في اآلراء بشأن ھذا الموضوع، إال أنھ لم یتم التواف

الحفاظ على مكانتھا كلجنة  GACویمیزھا بشكل كبیر، في حین رأى آخرون أنھ إذا أرادت  GACوالمشاركین، أن ھذا االقتراح یقید 
 استشاریة متمیزة، فال ینبغي أن ُیسمح لھا بالمشاركة في القرارات.

 

 " 1یة المقترحة لتوصیات مسار العمل . تغییرات من "المسودة الثان4
. وكجزء من التسویة، أدى ذلك إلى إجراء تغییرات %60المجمع علیھا إلى  GACغیر عتبة الثلثین لرفض المجلس لمشورة ت •

 .GAC لـ لتنفیذ "استقطاع" 2ورقم  1في التوصیات رقم 

 

 . اختبارات اإلجھاد ذات الصلة بھذه التوصیة5
ل إجراءات التشغیل الخاصة  ICANN لـ : یمكن للحكومات المنتمیة للجنة االستشاریة الحكومیة18ختبار اإلجھاد رقم ا • أن ُتعدِّ

 .ICANNبھا وذلك للتحول من قرارات اإلجماع إلى التصویت باألغلبیة على المشورة التي ُتقدم لمجلس 

https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Operating+Principles#GACOperatingPrinciples-XI
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 ؟CWG. كیف یستجیب ھذا لمتطلبات إشراف 6
  یوجدال •

 
 

 ؟NTIAییر . كیف یعالج ھذا معا7
 

بعض المتطلبات لعملیة االنتقال ھذه، بما في ذلك التوصیة بأن یكون اختبار  NTIAقدمت اإلدارة الوطنیة لإلتصاالت والمعلومات  •
. ومن ثم ICANNاختباًرا مباشًرا للمطلب لتجنب التوسع الكبیر في دور الحكومات في عملیة اتخاذ القرارات داخل  18اإلجھاد رقم 

 التغییرات المقترحة على الالئحة الداخلیة تمثل جزًءا ھاًما من المقترح.فإن 

 

مدفوًعا بتوافق اآلراء، یوفر المقترح ضمانة ضد احتمال وجود مجموعة كبیرة من  GACمن خالل ضمان بقاء ُحكم مشورة  •
 . ICANNالحكومات التي تحاول التأثیر بشكل كبیر على مجلس 

 

، إذا وصل األمر یوما ما إلى قیام حكومة ما بإساءة استخدام قدرتھا على االعتراض GACترح سیمكن وفي الوقت نفسھ، فإن المق •
رسمًیا كحق نقض لمنع مشورة السیاسة العامة، من تعدیل مبادئھا التشغیلیة لمعالجة ھذه الحالة الطارئة. ومع ذلك، ستكون المبادئ 

 في اللوائح الداخلیة.  المعتمدة مناسبة لمتطلبات اإلجماع المنصوص علیھا
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