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تلبية معايير اإلدارة الوطنية لالتصاالت  -14الملحق 
 IANAالنتقال دور اإلشراف على  NTIAوالمعلومات 

 NTIA، Nathonal)اإلدارة الوطنية لالتصاالت والمعلومات  - أعلنت وزارة التجارة األميركية 2014مارس  14في يوم  1
Telecommunications and Information Administrationعن نيتها في نقل الوظائف الرئيسية لوظائف نظام أسم النطاق ) 

عقد مناقشة عالمية شاملة شارك فيها  ICANNطلبت من  NTIAلألنترنت الى المجتمع العالمي ألصحاب المصلحة المتعددين. كما أن 
 المصلحة لوضع مقترح بشكل جماعي لالنتقال. مجموعة كاملة ألصحاب

المساءلة كيف ستقوم -CCWGبإطار واضح لمقترح االنتقال. بينت  ICANNبتزويد  NTIAولتوجيه هذه المناقشة العالمية، قامت  2
 لتلبية الطلبات الواردة أدناه: ICANNبتعزيز مساءلة  1توصيات سير العمل 

  

 متعدديندعم وتعزيز نموذج أصحاب المصلحة ال 3

  إضفاء الطابع الالمركزي على السلطة داخلICANN .من خالل المجتمع المخول 

  تقوية عمليات المشاورة بين مجلس إدارةICANN  والمجتمع المخول في لوائحICANN .الداخلية 

 " ول".المجتمع المخإنشاء منتدى مجتمعي، يرخب فيه بالجميع للمشاركة، لضمان سماع كافة األصوات ووجهات النظر قبل تنفيذ 

 .اتخاذ القرار بناء على اإلجماع 

  من خالل تعزيز آلية االستئناف فيICANN .وإلزام عمليات التحكيم لتكون أكثر سهولة في الوصول إليها وأكثر شفافية 

  حماية تمثيل المصلحة العامة العالمية من خالل الحث عليها في مهمةICANN.وهو ما يعد  ، مع االلتزامات والقيم األساسية
 اآلن "الئحة أساسية"

  ضمان أن يكون مجلس إدارةICANN .مسؤوال  أمام "المجتمع المخول"من خالل آليات االستدعاء                                                   

 

 الخاص باإلنترنت  DNSالحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام  4

 إجراءات المساءلة ال تؤثر على أي أنشطة تشغيلية لـICANN  والتي يمكنها بشكل مباشر أو غير مباشر التأثير على أمن
 الخاص باالنترنت. DNSواستقرار ومرونة نظام 

  الحفاظ على التزام لوائحICANN  ألمن واستقرار ومرونة نظامDNS .الخاص باإلنترنت 

  التزامIRP  الذي يسمح للمستخدمين أو للمجتمع المخول بالطعن فيICANN للمهام واللوائح.                  إذا لم تعمل وفق ا 

  مراجعة مهمةICANN .ا عن أهدافها األساسية                                                                                         والتزاماتها والقيم األساسية لمنع "زحف المهمة" أو اتساع المهمة بعيد 

 .تنفيذ اللوائح األساسية التي تتطلب وجود حد أعلى للموافقة عليها من قبل المجلس 

 لى التغييرات في اللوائح الداخلية األساسية.إجراءات المساءلة التي تتطلب موافقة "المجتمع المخول" ع 

  إجراءات المساءلة التي تسمح للمجتمع المخول برفض تغييرات اللوائح العالمية التي يمكنها التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر
 الخاص باالنترنت. DNSالتأثير على أمن واستقرار ومرونة نظام 

 ول برفض الميزانية والخطط االستراتيجية والتشغيلية التي يمكن أن تؤثر على إجراءات المساءلة التي تسمح للمجتمع المخ
 .ICANNوتوافر ميزانية مؤقتة ألنشطة  IANAاألمن، واالستقرار والمرونة وانتقال وظائف 

 نترنت.إجراءات المساءلة التي تسمح للمجتمع المخول بإزالة المجلس إذا كان سلوكه يهدد األمن، واالستقرار وامرونة اإل 

  تغييرات اللوائح التي يمكنها طلب مراجعة عمليات ما بعد انتقال إشرافIANA. 
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 التي تنص على الفصل بين ما بعد المرحلة االنتقالية لـ تغييرات اللوائح التيIANA  وإعادة توزيع مهامIANA ا إذا كانت
 ألمن واالستقرار، ومرونة اإلنترنت.يهدد ا IANAاإلجراءات أو االمتناع عنها ما بعد المرحلة االنتقالية لـ

  إجراءات المساءلة التي تسمح للمجتمع المخول بإجبارICANN  على قبول توصيات مراجعة وظائفIANA  وفصلIANA 
 بعد عملية االنتقال.

 .المراجعات التي سوف تضمن أن تمثل عناصر المجتمع بشكل فعال وجهات نظر أصحاب المصلحة 

 

 IANAت العمالء والشركاء العالميين لخدمات تلبية احتياجات وتوقعا 5

  تقوم توصيات المساءلة بتنفيذ جميع متطلبات إشراف- CWG. 

  ال تؤثال توصيات المساءلة على عملياتICANN .اليومية التشغيلية أو تطوير السياسة 

 .تسمح متطلبات المساءلة بمسارات متعددة لحل المشكالت قبل استخدام صالحيات المجتمع 

 حيات القابلة للتنفيذ قانوني ا.الصال                               

  مراجعة مهمةICANN .ا عن أهدافها األساسية                                                                                         والتزاماتها والقيم األساسية لمنع "زحف المهمة" أو اتساع المهمة بعيد 

  انتهاج التزامات أقوى الحترام حقوق اإلنسان بواسطةICANN. 

  إجراء بواسطة المجتمع المخول.سلطات مساءلة فعالة مفتوحة لجميع أجزاء المجتمع وتتطلب اتخاذ 

  آليات االستئناف ليتم مراجعتها وتحسينها. يتم تعزيز عملية المراجعة المستقلة عن طريق ربطICANN  بنتائجIRP  وبجعلها
ا توصيات لعملية إعادة نظر أكثر فعالية وشفافية. - CCWGأكثر سهولة للوصول للمجتمع. تصدر                                                              المساءلة أيض 

 ة الداخلية )البند الثامن عشر( والتي تنص على أن الحفاظ على الالئحICANN  ،لديها مكاتبها الرئيسية في لوس أنجلوس
 كاليفورنيا، الواليات المتحدة.

 

 الحفاظ على انفتاح اإلنترنت 6

  تنفيذ "اختبارات إجهاد" لتقييم مدى كفاية آليات المساءلة الموجودة والمقترحة المتاحة لمجتمعICANN في مواجهة ،
 السيناريوهات المحتملة والمعضلة التي يمكن أن تواجه الهيئة.

 .إنشاء منتدى مجتمعي عام لضمان سماع كافة األصوات ووجهات النظر قبل تنفيذ صالحية المجتمع 

 :ا إلى                            إنشاء التزامات مؤخر 

o   خصصة                                                                                   تعزيز مساءلة المنظمات الداعمة واللجان االستشارية لهيئة اإلنترنت لألرقام واألسماء المICANN. 

o  مراجعة وتحديث سياسات اإلبالغ و كشف معلومات الوثائق لدىICANN. 

o  تعزيز معايير التنوع لدىICANN. 

o .تحديث مساءلة الموظفين 

  تعزيز التزامICANN  الحترام حقوق اإلنسان في لوائحICANN .الداخلية 

 الستشارية التابعة لمؤسسة الحفاظ على سياسات المشاركة المفتوحة بالمنظمات الداعمة واللجان اICANN 
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 بحل لمنظمة حكومية أو بين الحكومات NTIAأي مقترح يبدل دور  NTIA"لن تقبل  7

 ( إلى الحد الذي ترغب فيه اللجنة االستشارية الحكوميةGAC للمشاركة في صنع القرار من جانب المجتمع المخول، والذي )
واحدا من خمسة مشاركين في اتخاذ القرار. باإلضافة إلى ذلك، لن تشارك المرونة الالزمة لتحديده، فإنه سيكون  GACلدى 

GAC  كصانع قرار في مداوالت المجتمع والتي تنطوي على تحد لتنفيذ المجتمع لمشورة اإلجماع لدىGAC.  "هذا "االنتقاء
االستشارية الحكومية )اختبار  : التزامات المجلس فيما يتعلق بمشورة اللجنة11باإلضافة إلى الضمانات في التوصية رقم 

 %60إلى  %50، حتى عند النظر في الزيادة من NTIAالمساءلة لالعتقاد بتلبية متطلبات -CCWG(، يقود 18اإلجهاد 
 .GACللمجلس لرفض مشورة إجماع 

  االستشارية أو من خالل تمكين كافة أصحاب المصلحة المعنيين االنضمام إلى المشاورات من خالل المنظمات الداعمة واللجان
 المنتدى المجتمعي.

  إنشاء التزام الحق للتحقيق في خيارات لزيادة الشفافية في عالقاتICANN .مع الحكومات 

 

 


