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 اختبار اإلجهاد  – 15الملحق 

 . نظرة عامة1

 المقترحة. الختبار إجهاد لتقييم تحسينات المساءلة ICANNدعو جزء أساسي من ميثاق مجموعة العمل عبر المجتمعات لتعزيز مساءلة ي 1

الضرورة بممارسة محاكاة حيث تستخدم مجموعة من السيناريوهات االفتراضية المعقولة ولكن غير المرجحة ويمثل "اختبار اإلجهاد"  2
 الي على سبيللقياس مدى التأكد من أن األحداث ستؤثر على أحد األنظمة أو المنتجات أو الشركات أو قطاعات األعمال. في القطاع الم

 نًيا لتقييم قوة المؤسسات.المثال، يمثل "اختبار اإلجهاد" إجراًء روتي

. 2و 1إجراء اختبار تحمل لتحسينات المساءلة في مساري العمل  ICANNيطلب ميثاق مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  3
 ومن بين العناصر المقدمة المدرجة في الميثاق ما يلي:

 

ارات لول المحتملة لكل مسار عمل بما في ذلك اختبتحديد حاالت الطوارئ المطلوب نظرها في اختبارات اإلجهاد: مراجعة الح
 اإلجهاد مقابل حاالت الطوارئ المحددة.

 

يات المساءلة في حالة النتائج أو حاالت التعرض، وتقييم مالءمة آل ICANNيتمثل الغرض من اختبارات اإلجهاد هذه في تحديد استقرار  4
 . ICANNالقائمة والمقترحة المتوفرة لمجتمع 

 اختباًرا من اختبارات اإلجهاد. 37ما مجموعه  ICANNمجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة كما أجرت  5

 . الغرض والمنهجية2

 

 المنهجية 6

 األسلوب التالي الختبارات اإلجهاد: ICANNاعتبرت مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  7

 .تحليل نقاط الضعف والمخاطر المحتملة 

  المساءلة الموجودة ومدى قوتها.تحليل آليات 

 .تحليل اإلضافات والتعديالت على آليات المساءلة 

  وصف كيف ستقوم تدابير المساءلة المقترحة بالحد من مخاطر الحاالت الطارئة وتمكين المجتمع من تقييم إجراءاتICANN 

 المتخذة استجابة للحاالت الطارئة.

ي جوالت الحاالت الطارئة المحددة ف ICANNجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة كما وثقت مجموعة عمل اختبار اإلجهاد في م 8
تقييم لد هذه مفيدة التعليقات العامة السابقة. بعد ذلك، أعدت مجموعة عمل اختبار اإلجهاد مسودة وثيقة توضح كيف تعتبر اختبارات اإلجها

 إجراءات المساءلة الحالية والمقترحة.

للسماح  الداخلية الحالية التي قد تكون الزمة ICANNق اختبارات اإلجهاد التغييرات على بنود تأسيس ولوائح حددت ممارسة تطبي 9
 تحديات. ييم آليات المساءلة المقترحة على النحو المناسب لتلبية ما يتم تحديده منالمساءلة بتق-لمجموعة مجموعة عمل المجتمعات المتعددة

 

 الغرض 10

يات المساءلة في حالة النتائج أو حاالت التعرض، وتقييم مالءمة آل ICANNات اإلجهاد هذه في تحديد استقرار يتمثل الغرض من اختبار 11
  .ICANNالقائمة والمقترحة المتوفرة لمجتمع 

ناك ليس هوأن يتم تعيين تقديرات االحتمالية للحاالت الطارئة.  ICANNال يطلب ميثاق مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  12
 على الحالة الطارئة. ICANNحاجة لالحتماالت في تحديد ما إذا كان لدى المجتمع وسائل مناسبة لرفض ردود 
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لمحددة في الحاالت الطارئة ا قائمة الجرد ICANNفي المراحل األولية من العمل، جمعت مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  13
سودة منا بإعداد مالتعليقات العامة السابقة. كما جمع فريق العمل المسؤول قائمة الجرد في خمس "فئات اختبارات تحمل" مدرجة أدناه، وق

عمل  مجموعةضمن  ICANNوثيقة توضح كيف تعتبر اختبارات اإلجهاد هذه مفيدة لتقييم إجراءات المساءلة الحالية والمقترحة في 
 المساءلة.-المجتمعات المتعددة

 . فئات اختبار اإلجهاد3

 

 (9و 8و 7و 6و 5. األزمة المالية أو التعثر )اختبارات اإلجهاد رقم 1 14

ج ذلك عن مختلف معسرة مالًيا، وتفتقر إلى الموارد الالزمة الستيفاء التزاماتها بشكل كاٍف. وقد ينت ICANNتصبح منظمة  السيناريو: 15
م أيًضا عن حك اب، بما في ذلك األزمة المالية الخاصة بمجال اسم النطاق، أو االقتصاد العالمي بصورة عامة. كما يمكن أن ينتجاألسب

 ، أو التطور التقني الذي يجعل علميات تسجيل اسم النطاق قديمة.ICANNقانوني ضد االحتيال أو سرقة األموال في 

 

 (21و 17و 11و 2و 1ة )رقم . الفشل في تلبية التوقعات التشغيلي2 16

عتراضات ، أو تنفيذ تغيير التفويض رغم اIANAفي إصدار طلبات التغيير أو التفويض إلى مناطق الجذر  ICANNأخفقت  السيناريو: 17
 ."األطراف المعنية بصورة جوهريةأصحاب المصلحة، مثل ما هو محدد باسم "

 

 (20و 19و 4و 3. اإلجراء القانوني/التشريعي )رقم 3 18

فويض ت ICANNللتقاضي في ظل السياسات الحالية أو المستقبلية أو التشريعات أو اللوائح. كما تحاول  ICANNتخضع  السيناريو: 19
TLD  جديد أو إعادة تفويضTLD .القائم غير المتوافق ولكن المدعوم بإجراء قانوني 

 

 (26و 24و 23و 22و 18و 16و 13و 12و 10. فشل المساءلة )رقم 4 20

رها أو رئيسها ومدي ICANNتتعارض اإلجراءات )أو إنفاق الموارد( من قبل واحد أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة  السيناريو: 21
د، بما ضمن "حيازة" قطاع أصحاب مصلحة واح ICANNأو لوائحها الداخلية. تقع  ICANNالتنفيذي، أو العاملين اآلخرين، مع مهمة 

ساءة لتي إما لديها القدرة على فرض جدول أعمالها على كافة أصحاب المصلحة اآلخرين، أو إ، اGACفي ذلك الحكومات من خالل 
 استعمال آليات المساءلة لمنع كافة أصحاب المصلحة اآلخرين من تقديم مصالحهم )االعتراض(.

 

 (25و 15و 14. فشل المساءلة ألصحاب المصلحة الخارجيين )رقم 5 22

تواجد في تجنب االلتزامات نحو أصحاب مصلحة خارجيين، مثل إنهاء تأكيد االلتزامات وإنهاء الهيكلها ل ICANNتعدل  السيناريو: 23
تقوم و ICANNاختصاص قضائي تواجه فيه قضية قانونية أو نقل العقود أو الجهات المتعاقدة إلى اختصاص قضائي مفضل. كما تفوض 

ع ية أو ال تخضو جهة خارجية بصورة تعتبر غير متسقة مع لوائحها الداخلبالمقاولة من الباطن أو تتنازل بخالف ذلك عن التزاماتها نح
 مندمجة أو مملوكة من قبل الغير غير الخاضع للمساءلة. ICANNللمساءلة بخالف ذلك. كما أن 

 

 NTIAاختبارات اإلجهاد التي اقترحتها  24

ري ال NTIAسكرتير  بيانأربعة بنود مقترحة في اختبار اإلجهاد في  ICANNأضافت مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  25
 :2015يونيو  16ستريكلنغ الصادر في 

 NTIA - 1: أو منظمات الدعم الفردية /اختبار حفظ نموذج أصحاب المصلحة المتعددين إذا اختارت اللجان االستشارية و

 لمخول.أال تكون من المشاركين التقريريين في المجتمع ا ICANNفي 

 NTIA - 2:  .تناول المخاطر المحتملة لالستحواذ الداخليST  زئي االستحواذ من جانب تتناوالن بشكل ج 13و 12رقم

 أطراف خارجية، وليس لعمليات االستحواذ بمعرفة األطراف الداخلية في أي لجنة استشارية و/أو منظمة دعم.
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 NTIA - 3: .العوائق أمام التحاق مشاركين جدد 

 NTIA - 4: المثال اللجنة  النتائج غير المرغوبة لمجموعات "التشغيل" التي كانت حتى اليوم ذات طبيعة استشارية )على سبيل

 االستشارية الحكومية(.

 

 IANAاختبارات اإلجهاد المتعلقة بانتقال عقد وظائف التسمية في  26

يتعلق بانتقال  اإلشراف فيما-الحظ أن اختبارات اإلجهاد المتعددة يمكن أن تسري بصورة محددة على عمل مجموعة عمل المجتمعات 27
 (.25و 21و 20و 19و 17و 11و 2و 1)راجع اختبارات اإلجهاد رقم  IANAوظائف التسمية في 

يز بخصوص مجموعة العمل عبر المجتمع لتعز 1سار العمل عبر كافة فئات اختبارات اإلجهاد، توضح هذه الممارسة أن توصيات م 28
ن قدرة المجتمع على تحميل مجلس إدارة  ICANNمساءلة  الحالية.  واإلدارة المسئولية فيما يتعلق بإجراءات المساءلة ICANNُتحسِّ

 حيات المجتمعمة الداعمة، تمنح صالوفيما يتعلق باختبارات اإلجهاد التي توضح مخاطر "االستحواذ على" اللجنة االستشارية أو المنظ
الستشارية أو اوإيقافها وفًقا للسلوكيات غير المناسبة للجنة  ICANNالمقترحة األطراف المتضررة القدرة على االعتراض على إجراءات 

 المنظمة الداعمة.

 

 ccNSOوالذي يجب تناوله من طرف  21اختبار التحمل رقم  29

ناسبة إما في مفيما يتعلق بالطعن على بطالن نطاق المستوى األعلى لرمز البلد ومهامها بصورة  21لم يتم تناول اختبار اإلجهاد رقم  30
. بدل ذلك، تقوم ICANNمقترحات اإلشراف على مجموعة العمل عبر المجتمع أو مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة 

 .2014رمز البلد بعملية وضع السياسة بموجب إطار عمل التفسير المتفق عليه في الوظائف المتعلقة بتسمية 

 

 . نتائج اختبار اإلجهاد 4

لحد من لترحة مناسبة وفر القسم التالي نظرة عامة على سيناريوهات اختبار اإلجهاد كما يبين إذا ما كانت تدابير المساءلة الحالية والمقي 31
 المتخذة استجابة للسيناريوهات. ICANNع من تقييم إجراءات المخاطر المحتملة وتمكن المجتم
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 : األزمة المالية أو التعثر1اختبار اإلجهاد الفئة 

 األزمة المالية في قطاع النطاقات. :5ختبار اإلجهاد رقم ا 32

 األزمة المالية العامة. :6اختبار اإلجهاد رقم  33

 د الخاصة، على سبيل المثال؛ انتهاك العقد.المقاضاة التي تنشأ عن العقو :7اختبار اإلجهاد رقم  34

 .DNSالمنافسة التكنولوجية مع  :8اختبار اإلجهاد رقم  35

هدد يالسجل، مما  انخفاض كبير في اإليرادات الناتجة عن مبيعات النطاقات وزيادة كبيرة في تكاليف السجل وأمناء النتيجة )النتائج(: 36
 على العمل؛ والخسارة التي تؤثر على االحتياطي الكافي لتهديد مواصلة األعمال. ICANNقدرة 

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

زيادة العائدات أو خفض  ICANNمن الممكن أن تقترح  37
اإلنفاق، إال أن هذه القرارات ال تخضع للطعن من قبل مجتمع 

ICANN. 

والخطة  ICANNلدى المجتمع تعقيبات حول ميزانية  38
 اإلستراتيجية.

يجب على أمناء السجل الموافقة على أتعاب أمناء السجل  39
. وإذا لم يحدث ذلك، سيدفع مشغلو ICANNالمتغيرة في 

 السجل هذه األتعاب.

العمليات  ICANNكما يمكن أن يدعم صندوق االحتياطيات في  40
وتتم مراجعة صندوق االحتياطيات  في فترة انخفاض اإليرادات.

 بصورة مستقلة وبشكل دوري.

يتمثل أحد اإلجراءات المقترحة في تمكين المجتمع من  41
السنوية المقترحة أو خطتها  ICANNاالعتراض على ميزانية 

التشغيلية. ويتيح هذا اإلجراء للمجتمع حظر أي مقترح من 
ة رسوم يقضي بزيادة إيراداتها من خالل إضاف ICANNجانب 

 على أمناء السجل و/أو السجالت.

يتمثل أحد التدابير األخرى المقترحة في طعن المجتمع على  42
قرار المجلس باستخدام طلب إعادة نظر و/أو إحالة إلى لجنة 

( مع صالحية إصدار قرار ملزم. وإذا ما IRPمراجعة مستقلة )
قراًرا يتعلق بتحقيق عائد أو إنفاق  ICANNاتخذت 

الجديدة  IRPفسوف تتحفظ هيئة المراجعة المستقلة مصروفات، 
 على ذلك القرار.

 النتائج:

سوف تكون اإلجراءات القائمة مناسبة، إذا لم تكن خسارة  43
 اإليرادات كبيرة ومستدامة.

 

سوف تكون اإلجراءات المقترحة مفيدة، ولكن قد ال تكون  44
 مناسبة إذا كانت خسارة اإليرادات كبيرة ومستدامة.
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 الفساد أو االحتيال الكبير. :9اختبار اإلجهاد رقم  45

 تأثير كبير على سمعة المؤسسة، وإجراءات قضائية كبيرة، وخسارة االحتياطيات. النتيجة )النتائج(: 46

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

عملية تدقيق سنوية مستقلة تتضمن اختبار  ICANNلدى  47
 الضوابط الداخلية الموضوعة لمنح االحتيال والفساد. 

على خط ساخن خاص للموظفين لإلبالغ عن  ICANNتحافظ  48
 حاالت االحتيال المشتبه بها.

إقالة المدير التنفيذي والمسئولين  ICANNيمكن لمجلس إدارة  49
 التنفيذيين المختصين.

ذ للمجتمع إجبار مجلس اإلدارة على اإلبالغ عن أو اتخاال يمكن  50
 إجراء ضد حاالت الفساد أو االحتيال المشتبه بها.

يتمثل أحد اإلجراءات المقترحة في تمكين المجتمع من إجبار  51
على النظر في توصية من فريق  ICANNمجلس إدارة 

 ATRTيمكن أن تقدم  (.ATRTمراجعة المسؤولية والشفافية )
لتجنب حاالت تعارض المصالح. يمكن الطعن على أي  توصيات

ضد هذه التوصيات من خالل إعادة  ICANNقرار لمجلس 
 .IRPنظر و/أو 

يتمثل أحد اإلجراءات األخرى المقترحة في تمكين المجتمع من  52
يتيح هذا  السنوية المقترحة. ICANNاالعتراض على ميزانية 

 ساد أو احتيال.اإلجراء منع أي اقتراح للميزانية يشوبه ف

، أو إذا لم يتصرف المجلس ICANNفي حالة مشاركة مجلس  53
بصورة حاسمة في منع الفساد أو االحتيال )على سبيل المثال، 
من خالل تنفيذ الضوابط الداخلية أو السياسات(، يعمل إجراء 
مقترح على تمكين المجتمع من إقالة أعضاء مجلس اإلدارة 

 كامل.األفراد أو إقالة المجلس بال

 النتائج:

 لن تكون اإلجراءات القائمة مناسبة، إذا كانت تكاليف الحد من 54
 المخاطر أو الخسائر كبيرة ومستدامة.

 

ا ستكون اإلجراءات المقترحة مفيدة، ولكن قد ال تكون مناسبة إذ 55
 كانت تكاليف الحد من المخاطر والخسائر كبيرة ومستدامة.

 

 

 اإلخفاق في الوفاء بالتوقعات التشغيلية: 2اختبار اإلجهاد الفئة  7-6

 توقف صالحية التغيير بالنسبة لمنطقة الجذر عن العمل جزئًيا أو كلًيا. :1ختبار اإلجهاد رقم ا 56

 انتهاء عمل صالحية التفويض لمنطقة الجذر، كلًيا أو جزئًيا. :2اختبار اإلجهاد رقم  57

 .TLDقات أكثر من نطا التداخل مع السياسة القائمة فيما يتعلق بالمنطقة الجذر و/أو المساس بأمن واستقرار لواحد أو النتيجة )النتائج(: 58

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

 NTIAالحالي، يمكن أن تلغي  IANAوبموجب عقد وظائف  59
وإعادة تعيين هذا  IANAفي أداء وظائف  ICANNسلطة 

 الدور إلى جهة / جهات مختلفة.

، لن يتوفر هذا IANAعن عقد وظائف  NTIAبعد تنازل  60

يد من اإلشراف العد-يتضمن مقترح مجموعة عمل المجتمعات 61
إجراءات التصعيد لمنع تدهور الخدمة، باإلضافة إلى إطار عمل 

 .IANA)تشغيلي( النتقال وظيفة 

اإلشراف أن يتم نقل وظائف -المجتمعات تقترح مجموعة عمل 62
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بعد االنتقال  IANAبصورة قانونية إلى جهة  IANAتسمية  اإلجراء.
(PTI والذي سيكون جهة تابعة أو زميلة مع )ICANN. 

إلشراف مراجعة وظيفة ا-تقترح مجموعة عمل المجتمعات 63
IANA ( ألصحاب المصلحة المتعددينIFR إلجراء )

أو  IFRتائج مراجعة ولن يتم فرض ن .PTIمراجعات بشأن 
تقييدها، ويمكن أن تشتمل على توصيات بالبدء في عملية فصل 

وهي ما يمكن أن تؤدي إلى إنهاء أو عدم تجديد عقد وظائف 
IANA  معPTI .على سبيل المثال ال الحصر ، 

مجتمع أصحاب  اإلشراف قدرة-تقترح مجموعة عمل المجتمعات 64
جديد لوظائف  المصلحة المتعددين على طلب اختيار مشغل

IANA عند اللزوم، وبعد استنفاد آليات التصعيد األخرى ،
 والطرق األخرى.

: طلب عمليات تدقيق أمنية خارجية 2مقترحات مسار العمل  65
سنوية ونشر النتائج، وطلب شهادة لكل معيار دولي )أيزو 

 ( ونشر النتائج.27001

 النتائج:

لعقد  NTIAستكون اإلجراءات القائمة غير مناسبة بعد إنهاء  66
IANA. 

 

تعتبر اإلجراءات المقترحة مًعا مناسبة للحد من هذه الحالة  67
 الطارئة.
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 تسوية بيانات االعتماد. :11اختبار اإلجهاد رقم  68

 التأثير الكبير على سمعة المؤسسة، الخسارة الكبيرة للمصادقة و/أو قدرات التفويض. النتيجة )النتائج(: 69

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

 فيما يتعلق بتسوية األنظمة الداخلية: 70

 استناًدا إلى خبرة المخالفة األمنية الحديثة، من غير الواضح 71
عن تنفيذ اإلجراءات  ICANNكيفية مساءلة المجتمع إلدارة 

 األمنية المعتمدة.

على  ICANNكما يظهر أيًضا أن المجتمع ال يمكنه إجبار  72
وضع تقرير بعد اإلجراءات حول حادثة أمنية والكشف عن ذلك 

 التقرير.

 :DNSفيما يتعلق بأمان  73

بعد إجراءات التشغيل، توجد بيانات اعتماد مستخدمة  74
DNSSEC. 

لدورها كمدير  SysTrustادة سنوًيا لشه ICANNتسعى  75
KSK .للمنطقة الجذر 

الملتزم به حسب شهادة  EFQMبتحقيق  IANAقام قسم  76
 الكفاءة عن نشاطات كفاءة األعمال لديها.

 ICANN، تجري IANAمن عقد وظائف  3-5بموجب البند  77
عمليات تدقيق سنوية مستقلة ألحكام األمن لديها فيما يتعلق 

 .IANAبوظائف 

 بتسوية األنظمة الداخلية:فيما يتعلق  78

المقترحة إلى رفض مجلس إدارة  IRPويمكن أن تؤدي تدابير  79
ICANN  أو اإلدارة ألي من اإلجراءات أو عدم اتخاذ

 اإلجراءات التي تتعارض مع الالئحة الداخلية. ومن ثم قد يكون
على إعداد تقرير ما  ICANNالقدرة على إجبار  IRPلرفض 

 عنه أمام المجتمع. بعد اإلجراءات واإلفصاح

، قد تكون للمجتمع القدرة على إجبار IRPمن خالل إجراءات  80
على تنفيذ إجراءات األمان المبينة الخاصة به  ICANNإدارة 

 للموظفين والمتعاقدين.

 :DNSفيما يتعلق بأمان  81

يتمثل أحد اإلجراءات المقترحة في تمكين المجتمع من إجبار  82
ة عن مراجعة تأكيد على نظر توصية ناتج ICANNمجلس 

 االلتزامات مثل، األمن واالستقرار والمرونة. يمكن الطعن على
ضد هذه التوصيات من خالل إعادة  ICANNأي قرار لمجلس 

 .IRPنظر و/أو 

كذلك، سيتطلب أحد التغييرات المقترحة على اللوائح الداخلية  83
الرد على إخطار رسمي من اللجان  ICANNمن مجلس 

وإذا اتخذ مجلس اإلدارة  .RSSACو SSACاالستشارية مثل 
قراًرا بالرفض أو القبول الجزئي فقط لنصيحة رسمية من لجنة 

 .IRPاستشارية، يمكن الطعن على قرار المجلس من خالل 

 :2مقترحات مسار العمل  84

. طلب عمليات تدقيق خارجية وسنوية لمستوى األمن ونشر   85
 النتائج.

( ونشر 27001)أيزو  . طلب شهادة اعتماد حسب المعايير 86
 النتائج.

 النتائج:

 لن تكون اإلجراءات القائمة مناسبة. 87

 

 

اإلجراءات المقترحة، في مجموعها لن تكون مفيدة في الحد من  88
 2تأثيرات هذا السيناريو. قد تضيف اقتراحات مسار العمل 

 تدابير للحد من المخاطر.
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االستقرار وإضافة نطاق مستوى أعلى جديد على الرغم من المخاوف المتعلقة باألمان  ICANNتحاول منظمة  :17اختبار اإلجهاد رقم  89
 التي عبر عنها المجتمع التقني أو مجموعات أصحاب المصالح األخرى.

اف فرض تكاليف ومخاطر على أطر ICANN، ويمكن أن يترتب على إجراءات DNSيمكن إضعاف أمن واستقرار  النتيجة )النتائج(: 90
 خارجية.

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

، أظهر المجتمع أنه يمكنه حث إدارة 2014-2013في عام  91
ICANN  على االستجابة للمخاطر التي تحددهاSSAC. 

( SAC 053على سبيل المثال: النطاقات بدون نقاط )
 home.و mail.والشهادات األمنية وتضارب األسماء مثل 

 (SAC 057)تقرير 

حالًيا موافقة مكتوبة لكل تفويض لتوضيح أن  NTIAتقدم  92
ICANN .كما يمكن أن تؤخر  اتبعت اإلجراءات المحددة

NTIA  التفويض إذا رأت أنICANN  لم تتبع اإلجراءات
 ICANNليس واضًحا ما إذا يمكن اكتشاف محاولة  المحددة.
 .home.أو  mail.جديد مثل  TLDلتفويض 

 

يتمثل أحد اإلجراءات المقترحة في تمكين المجتمع من إجبار  93
على النظر في توصيات من مراجعة  ICANNمجلس إدارة 

 تأكيد االلتزامات مثل؛ مراجعة األمن واالستقرار والمرونة.
ضد هذه  ICANNيمكن الطعن على أي قرار لمجلس 

 .IRPالتوصيات من خالل إعادة نظر و/أو 

تغييرات المقترحة على اللوائح الداخلية كذلك، سيتطلب أحد ال 94
الرد على إخطار رسمي من اللجان  ICANNمن مجلس 

وإذا اتخذ مجلس اإلدارة  .RSSACو SSACاالستشارية مثل 
قراًرا بالرفض أو القبول الجزئي فقط لنصيحة رسمية من لجنة 

 .IRPاستشارية، يمكن الطعن على قرار المجلس من خالل 

 النتائج:

 .اإلجراءات القائمة مناسبة للحد من مخاطر هذا السيناريوكانت  95

  

على الحد من  ICANNتعزز اإلجراءات المقترحة قدرة  96
 مخاطر هذا السيناريو.
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قات من أحد مديرين نطا ccTLDبإلغاء المسئولية عن إدارة  ICANNطلبات رسمية حكومية بأن تقوم  :21اختبار اإلجهاد رقم  97
ccTLD .المسئولين 

المختص.  ccTLDبتوثيق الموافقة االختيارية والخاصة لإللغاء من مدير  IANAوعلى الرغم من ذلك، ال يمكن أن يقوم مدير وظائف  98
 إلى مدير مختص.  ccTLDمسئولية اإلدارة بخصوص  ICANNكذلك، يطلب مسئول حكومي أن تعين 

ال يقوم بتوثيق ذلك: موافقة األطراف المعنية بشكل كبير؛ وأن أصحاب المصلحة اآلخرون يشاركون في  IANAإال أن مدير وظائف  99
عملية االختيار؛ وأن المدير المعين قد أوضح ما لديه من قدرات مطلوبة؛ وأنه ال توجد اعتراضات من العديد من األطراف المعنية بشكل 

 كبير.

وهو ال يتعامل مع مالءمة  فيما يتعلق باتباع السياسات المحددة. ICANNع على مساءلة يفحص اختبار اإلجهاد هذا قدرة المجتم 100
 السياسات السارية.

انتظار قرار  لإلجراءات الالزمة لمقاومة إعادة التفويض مع ICANNمع مواجهة طلب إعادة التفويض هذا، تفتقد  النتيجة )النتائج(: 101
 اإلجماع الشامل ألصحاب المصلحة المعنيين.

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

 IANA، يصدر قسم NTIAالحالي مع  IANAوبموجب عقد  102
، الذي يوافق على ذلك في ICANNتقريًرا نمطًيا إلى مجلس 

التي تعتمد على مصادقة  NTIAجدول األعمال ويرسله إلى 
 المجلس وتوافق على اإلنهاء أو التفويض أو النقل.

المختص أو  ccTLDال توجد في الوقت الراهن آلية لمدير  103
على أن العملية تم  ICANNالمجتمع للطعن على مصادقة 

 اتباعها بصورة مناسبة.

 .ccTLDللتفويض واإلدارة في نطاقات  GACراجع مبادئ  104
 2005والمحدثة في  2000المنشورة في  GACنصيحة 

 .1-7و 2-1المشار إليها بالتحديد في البنود 

 .2014أكتوبر  20راجع إطار عمل التفسير،  105

ائي: "يوصي اإلشراف النه-من مقترح مجموعة عمل المجتمعات 106
تضمين أية آلية  اإلشراف بعدم-مقترح مجموعة عمل المجتمعات

 ccTLDللطعون قد تنطبق على تفويضات وإعادة تفويضات 
 ."IANAفي مقترح انتقال اإلشراف على 

-كة في مجموعة عمل المجتمعاتمن مراسلة الرئيس بالمشار 107
: "وهكذا، يجب أال تقوم أي 2015أبريل  15اإلشراف بتاريخ 

آلية طعن تضعها مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة 
ICANN  بتغطية موضوعات تفويض / إعادة تفويض
ccTLD  حيث يتوقع تطويرها من قبل مجتمعccTLD  من

 خالل العمليات المناسبة".

ق باإلجراءات المقترحة في مجموعة العمل عبر فيما يتعل 108
 :ICANNالمجتمع لتعزيز مساءلة 

أحد اإلجراءات المقترحة في مجموعة العمل عبر المجتمع  109
يمكن أن تمنح المجتمع موقًفا يسمح له  ICANNلتعزيز مساءلة 

 .ccTLDبلب إعادة النظر في قرار اإلدارة العتماد تغيير 
 ICANNن أكثر تحديًدا من مهمة سيتطلب معيار للمراجعة يكو

 والتزاماتها وقيمها الجوهرية بعد التعديل.

تتمثل أحد اآلليات األخرى المقترحة من مجموعة العمل عبر  110
في طعن المجتمع على قرار  ICANNالمجتمع لتعزيز مساءلة 

( مع صالحية IRPالمجلس أو اإلحالة إلى لجنة مراجعة مستقلة )
إلجراء بإلغاء أو  ICANNلة اتخاذ إصدار قرار ملزم. وفي حا

، يمكن تمكين آلية ccTLDتعيين مسئولية اإلدارة ألحد نطاقات 
IRP .سيتطلب ذلك معيار مراجعة. لمراجعة ذلك القرار 

 النتائج:

 لن تكون اإلجراءات القائمة مناسبة. 111

 

ال تعمل اإلجراءات المقترحة على تخويل المجتمع بصورة الئقة  112
بوضع سياسة وفقاً  ccNSOمن تناول هذا السيناريو. تقوم 

 إلطار عمل التفسير.
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 : إجراء قانوني/تشريعي3اختبار اإلجهاد الفئة  7-7

ما  ICANNر مجلس التقاضي الناتج عن السياسات العامة القائمة، مثل قضية خيانة أمانة. ورًدا على ذلك، سيقر :3ختبار اإلجهاد رقم ا 113
 إذا كانت تلزم المقاضاة أو التنازل أو التسوية أو ما إلى ذلك.

 صلة.تداخل كبير مع السياسات القائمة و/أو وضع السياسات فيما يتعلق باألنشطة ذات ال النتيجة )النتائج(: 114

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

يمكن أن يضع المجتمع سياسات جديدة تستجيب للطعون على  115
 التقاضي.

)التقاضي أو  ICANNيمكن الطعن على أي قرار لمجلس  116
ديه موقف الذي ليس ل at-largeالتسوية( من خالل مجتمع 

 .IRPيسمح باستخدام 

 العملية ولكن ليس مضمون القرار.تنظر إعادة النظر في  117

األحكام الصادرة عن محاكم ذات  ICANNيجب أن تتبع  118
 اختصاص قضائي.

على القضية )التقاضي أو تغيير  ICANNبعد رد مجلس  119
السياسات أو التطبيق أو خالفه(، سيكون لدى المجتمع خيارات 

 رد متعددة:

 يمكن أن يضع المجتمع سياسات جديدة تستجيب للطعون على 120
 التقاضي.

هناك إجراء آخر من شأنه توفير المركز الالزم للمجتمع من  121
من  IRPأجل تقديم طلبات من أجل إعادة النظر أو تقديم طلب 

، والالئحة الداخلية ICANNأجل رفض إجراءات مجلس إدارة 
ت )بما في ذلك المهمة، وااللتزامات والقيم الجوهرية( والسياسا

 . ICANNالتي أقرتها 

لرغم من ذلك، من غير المحتمل بشكل كبير أن يتم وعلى ا 122
من جانب  IRPاستخدام إعادة النظر أو هيئة المراجعة المستقلة 

المجتمع من أجل إعادة فتح تسوية تم التوصل إليها مع طرف 
على التصرف بما يخالف القرار  ICANNآخر أو حمل 

 الصادر من أي محكمة أو جهة تنظيمية. 

لى الحظ أيًضا أنه على المستوى العام لن يكون المجتمع قادًرا ع 123
إلعادة فتح المسائل التي تقع في إطار  IRPاستخدام أي هيئة 

 .ICANNالصالحيات األصلية والتقدير من جانب مجلس إدارة 

يمكن للجنة استشارية أو فريق لمراجعة تأكيدات االلتزامات  124
ناريو. يمكن الطعن على وضع توصيات من أجل تناول هذا السي

ضد هذه التوصيات من خالل إعادة  ICANNأي قرار لمجلس 
 .IRPنظر و/أو 

 النتائج:

 اإلجراءات الحالية غير مناسبة. 125

  

 

ولكنها قد ال  ICANNستساعد اإلجراءات المقترحة في مساءلة  126
 . ICANNتكون مناسبة إليقاف التداخل مع سياسات 
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 اللوائح أو التشريعات الجديدة. :4اختبار اإلجهاد رقم  127

على سبيل المثال، يمكن أن تقتبس أحد الحكومات قوانين خيانة األمانة أو حماية المستهلك واكتشاف عدم قانونية بعض القواعد التي  128
، و/أو تجبر GAC، و/أو تنسحب من ICANN. يمكن أن تفرض هذه الحكومة غرامات على TLDعلى نطاقات  ICANNتفرضها 
ISPS .على استخدام جذر مختلف يتم بموجبه تقسيم اإلنترنت  

 ما إذا كانت تلزم المقاضاة أو التنازل أو التسوية أو ما إلى ذلك. ICANNورًدا على ذلك، سيقرر مجلس  129

 تداخل كبير مع السياسات القائمة و/أو وضع السياسات فيما يتعلق باألنشطة ذات الصلة. النتيجة )النتائج(: 130

 إجراءات المساءلة المقترحة المساءلة القائمةإجراءات 

يمكن أن يضع المجتمع سياسات جديدة تستجيب للتشريعات  131
 الجديدة.

حول كيفية  ICANNيمكن الطعن على أي قرار لمجلس  132
االستجابة للتشريع )التقاضي أو تغيير السياسة/ التطبيق( من 

مح باستخدام الذي ليس لديه موقف يس at-largeخالل مجتمع 
IRP. 

 تنظر إعادة النظر في العملية ولكن ليس مضمون القرار. 133

األحكام الصادرة عن محاكم ذات  ICANNيجب أن تتبع  134
 اختصاص قضائي.

 

على التشريع )التقاضي أو تغيير  ICANNبعد رد مجلس  135
 السياسات/ التطبيق(، سيكون لدى المجتمع خيارات رد متعددة:

يمكن أن يضع المجتمع سياسات جديدة تستجيب للتشريعات  136
 الجديدة.

هناك إجراء آخر من شأنه توفير المركز الالزم للمجتمع من  137
من  IRPأجل تقديم طلبات من أجل إعادة النظر أو تقديم طلب 

، والالئحة الداخلية ICANNأجل رفض إجراءات مجلس إدارة 
رغم من ذلك، من وعلى ال .ICANNوالسياسات التي أقرتها 

غير المحتمل بشكل كبير أن يتم استخدام إعادة النظر أو هيئة 
من جانب المجتمع من أجل حمل  IRPالمراجعة المستقلة 

ICANN  على التصرف بما يخالف القرار الصادر من أي
 الحظ أيًضا أنه على المستوى العام لن محكمة أو جهة تنظيمية.

إلعادة فتح  IRPم أي هيئة يكون المجتمع قادًرا على استخدا
المسائل التي تقع في إطار الصالحيات األصلية والتقدير من 

 .ICANNجانب مجلس إدارة 

يمكن للجنة استشارية أو فريق لمراجعة تأكيدات االلتزامات  138
وضع توصيات من أجل تناول هذا السيناريو. يمكن الطعن على 

إعادة ضد هذه التوصيات من خالل  ICANNأي قرار لمجلس 
 .IRPنظر و/أو 

 النتائج:

 اإلجراءات الحالية غير مناسبة. 139

 

 

ستشكل اإلجراءات المقترحة تحسيًنا ولكنها ربما ال تزال غير  140
 كافية. 
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لكن مشغل ونظًرا التخاذ قرار أن مشغل السجل في حالة مخالفة لعقده،  gTLDإعادة تفويض  ICANNتحاول  :19اختبار اإلجهاد رقم  141
 السجل يطعن على اإلجراء ويحصل على أمر قضائي من محكمة وطنية.

 ما إذا كانت تلزم المقاضاة أو التنازل أو التسوية أو ما إلى ذلك. ICANNرًدا على ذلك، سيقرر مجلس و 142

في  عادة التفويضإيمكن أن تواجه الجهة المعنية بصيانة المنطقة الجذر سؤاالً حول ما إذا كان عليها اتباع طلب  النتيجة )النتائج(: 143
ICANN .أو اتباع أمر المحكمة 

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

، فإن المنطقة التي تقوم NTIAبموجب االتفاقية الحالية مع  144
 المنطقة الجذر محمية من القضايا حيث أنها تنشربأعمال صيانة 

 الجذر حسب العقد مع الحكومة األمريكية.

وعلى الرغم من ذلك، قد يترتب على عملية نقل اإلشراف على  145
IANA  عدم عمل جهة صيانة المنطقة الجذر وفًقا لعقد الحكومة

 األمريكية، ومن ثم ال يكون محمًيا من القضايا.

 اعتبار مستقل: 146

)التقاضي أو  ICANNالطعن على أي قرار لمجلس  يمكن 147
ديه موقف الذي ليس ل at-largeالتسوية( من خالل مجتمع 

 . IRPيسمح باستخدام 

 تنظر إعادة النظر في العملية ولكن ليس مضمون القرار. 148

األحكام الصادرة عن محاكم ذات  ICANNيجب أن تتبع  149
 اختصاص قضائي.

انة على منطقة الجذر تعويض مشرف الصي ICANNويمكن لـ  150
ضد أية مسئولية طالما أن مشرف الصيانة على منطقة الجذر 

 يؤدي وظيفته في نطاق العقد وليس بارتكاب أية مخالفات.

 بينما لن يحمي ذلك جهة صيانة المنطقة الجذر من القضايا، فإن 151
أحد اآلليات المقترحة تتمثل في طعن المجتمع على قرار 

ICANN .وسيأخذ هذا الطعن صورة إعادة  بإعادة التفويض
وعلى الرغم من ذلك، من غير المحتمل بشكل  .IRPنظر أو 

 كبير أن يتم استخدام إعادة النظر أو هيئة المراجعة المستقلة
IRP  من جانب المجتمع من أجل إعادة فتح تسوية تم التوصل

على التصرف بما  ICANNإليها مع طرف آخر أو حمل 
الحظ  يخالف القرار الصادر من أي محكمة أو جهة تنظيمية.

أيًضا أنه على المستوى العام لن يكون المجتمع قادًرا على 
إلعادة فتح المسائل التي تقع في إطار  IRPاستخدام أي هيئة 

 .ICANNالصالحيات األصلية والتقدير من جانب مجلس إدارة 

لقضية )التقاضي أو تغيير على ا ICANNبعد رد مجلس  152
 السياسات أو التطبيق أو ما إلى ذلك(، يمكن الطعن على القرار

ي ، استناًدا إلى معيار المراجعة فIRPمن خالل إعادة النظر أو 
اللوائح الداخلية. وعلى الرغم من ذلك، من غير المحتمل بشكل 

لتسوية تم  ICANNكبير أن يتسبب المجتمع في إعادة فتح 
إليها مع طرف ثالث، أو ألن تتصرف بما يخالف قراراً التوصل 

 صادراً من محكمة.

 

 النتائج:

 اإلجراءات القائمة غير مناسبة. 153

 

 

التدابير المقترحة مناسبة للسماح للمجتمع بتحدي ورفض بعض  154
 واإلدارة. ICANNالقرارات الصادرة عن مجلس إدارة 
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وى تقدم ( الجديد بسبب شكTLDلنطاق المستوى األعلى ) ICANNيتم إصدار أمر من المحكمة بحظر تفويض  :20اختبار اإلجهاد رقم  155
 ( الحالي أو أطراف أخرى متظلمة.TLDبها مشّغل نطاق المستوى األعلى )

 القائمين المقاضاة لمنع تفويض إصدار جماعي للسلسلة الحالية. TLDعلى سبيل المثال، يمكن ألحد مشغلي  156

 ما إذا كانت تلزم المقاضاة أو التنازل أو التسوية أو ما إلى ذلك. ICANNورًدا على ذلك، سيقرر مجلس  157

العقد  وأطراف ICANNحول كيفية الرد على أمر المحكمة وجود التزام على  ICANNيمكن أن يترتب على قرار  النتيجة )النتائج(: 158
 لديها.

 المساءلة المقترحةإجراءات  إجراءات المساءلة القائمة

وقبل التفويض، لم يكن لدى المجتمع موقف يسمح باالعتراض  159
تنظر طلبات إعادة النظر في  على قرارات تماثل السلسلة.

 العملية ولكن ليس في مضمون القرار. 

)التقاضي أو  ICANNيمكن الطعن على أي قرار لمجلس  160
ديه موقف الذي ليس ل at-largeالتسوية( من خالل مجتمع 

 . IRPيسمح باستخدام 

 تنظر إعادة النظر في العملية ولكن ليس مضمون القرار. 161

األحكام الصادرة عن محاكم ذات  ICANNيجب أن تتبع  162
اختصاص قضائي، ويجوز نظر عوامل مثل تكلفة التقاضي 

 والتأمين.

التدبير الوقائي: في نهاية عملية وضع السياسات، سيكون  163
في موضع يسمح بالطعن على قرارات مجلس المجتمع 

ICANN .حول تنفيذ السياسات 

الجديد  gTLDيمكن أن يقدم دليل اإلرشادات المستقبلي لنطاق  164
 للمجتمع وضًعا يسمح له بتقديم اعتراضات.

على القضية  ICANNالتدبير التصحيحي: بعد رد مجلس  165
 ون لدى)التقاضي أو تغيير السياسات أو التطبيق أو خالفه(، سيك

 المجتمع خيارات رد متعددة:

ع من بين اإلجراءات التي من شأنها توفير المركز الالزم للمجتم 166
من أجل  IRPمن أجل تقديم طلبات من أجل إعادة النظر أو 

، ICANNرفض إجراءات أو عدم إجراءات مجلس إدارة 
وعلى  .ICANNواللوائح الداخلية والسياسات المنشأة في 

غير المحتمل بشكل كبير أن يتم استخدام  الرغم من ذلك، من
 من جانب المجتمع IRPإعادة النظر أو هيئة المراجعة المستقلة 

من أجل إعادة فتح تسوية تم التوصل إليها مع طرف آخر أو 
على التصرف بما يخالف القرار الصادر من  ICANNحمل 

 الحظ أيًضا أنه على المستوى العام أي محكمة أو جهة تنظيمية.
إلعادة فتح  IRPن يكون المجتمع قادًرا على استخدام أي هيئة ل

المسائل التي تقع في إطار الصالحيات األصلية والتقدير من 
تقييم رد  IRPيمكن لهيئة  .ICANNجانب مجلس إدارة 

ICANN  على قرار المحكمة، على الرغم من أنه لن يغير من
 قرار المحكمة.

يتمثل أحد اإلجراءات المقترحة في تمكين المجتمع من إجبار  167
على نظر توصية ناتجة عن مراجعة تأكيد  ICANNمجلس 

قة المستهلك واالختيار والمنافسة. ثوبالتحديد،  -االلتزامات 
ضد هذه  ICANNيمكن الطعن على أي قرار لمجلس 

 .IRPالتوصيات من خالل إعادة نظر و/أو 

 النتائج:

 اإلجراءات القائمة مناسبة. لن تكون 168

 

ستشكل اإلجراءات المقترحة تحسيًنا ولكنها ربما ال تزال غير  169
 كافية. 
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 : اإلخفاق في المساءلة4اختبار اإلجهاد الفئة  7-8

 .رئيس مجلس اإلدارة أو المدير التنفيذي أو مسئول يتصرف بصورة غير متسقة مع مهمة المنظمة :10ختبار اإلجهاد رقم ا 170

مع توظيف . وICANNينشأ المدير التنفيذي القادم "مراجعة إستراتيجية" تصل إلى مهمة جديدة موسعة في  :24اختبار اإلجهاد رقم  171
 المدير التنفيذي الجديد، يوافق مجلس اإلدارة على المهمة / اإلستراتيجية الجديدة بدون إجماع المجتمع.

ريدة فكجهة مستقلة  ICANNكآلية المجتمع لوظائف تكنولوجية محدودة، ويرى  ICANNالنتيجة )النتائج(: يتوقف المجتمع عن نظر  172
أن وظائف  من نوعها لها جدول أعمالها الخاص بها وليست مدعومة بالضرورة من قبل المجتمع. في النهاية، يتساءل المجتمع حول سبب

ICANN شكالت موهذا يؤدي إلى ظهور  وأقل دعًما بصورة كبيرة. األصلية يجب أن تبقى قيد تحكم جهة حصلت على مهمة أوسع كثيًرا
 يمكن أن تسهم في التعرف على المخاطر.  ICANNتتعلق بالسمعة بالنسبة لـ 

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

، فإن IANAعلى عقد وظائف  NTIAوطالما تسيطر  173
ICANN  تخاطر بفقد وظائفIANA  إذا كانت ستوسع نطاقه

 بصورة كبيرة للغاية.

والخطة  ICANNلدى المجتمع بعض التعقيبات حول ميزانية  174
اإلستراتيجية، ويمكن تسجيل اعتراضات على الخطط واإلنفاق 

 .ICANNعلى توسعة مهمة 

لدى المحامي العام في كاليفورنيا اختصاص قضائي على  175
ارج نطاق اللوائح الكيانات غير الهادفة للربح التي تعمل خ

ويمكن للمدعي العام في كاليفورنيا  الداخلية وعقد التأسيس.
التدخل متى كان هناك ادعاء بوجود إساءة استخدام أو إساءة 

 إنفاق لألصول الخيرية األساسية.

يتمثل أحد اإلجراءات المقترحة في تمكين المجتمع من  176
طتها السنوية المقترحة أو خ ICANNاالعتراض على ميزانية 

كما يمكن أن يحظر هذا اإلجراء مقترح من قبل  اإلستراتيجية.
ICANN  بزيادة اإلنفاق على توسعة مهمتها أكثر مما يدعمه
 المجتمع.

تتمثل إحدى اآلليات األخرى المقترحة في تمكين المجتمع من  177
الطعن على قرار مجلس اإلدارة، أو اإلحالة إلى لجنة مراجعة 

صدار قرار ملزم، يتسق مع مع صالحية إ IRPمستقلة 
الواجبات اإللزامية ألعضاء مجلس اإلدارة. وسيستند قرار 

IRP  إلى معيار المراجعة في بيان المهام بعد التعديل بما في
أن تتصرف بدقة بما يتوافق،  ICANNذلك أنه "يجب على 

 وفقط بما يتناسب بشكل معقول مع تحقيق مهمتها".

 النتائج:

لعقد  NTIAستكون اإلجراءات القائمة غير مناسبة بعد إنهاء  178
IANA. 

 

 تعتبر اإلجراءات المقترحة مًعا مناسبة. 179
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  من قبل مجموعة واحدة أو أكثر من مجموعات أصحاب المصلحة. ICANNاالستحواذ على عمليات  :12اختبار اإلجهاد رقم  180

 ن.التأثير الكبير على الثقة في نموذج أصحاب المصلحة المتعددين والمساس بأصحاب المصلحة اآلخري النتيجة )النتائج(: 181

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

المبدأ  GACفيما يتعلق باستحواذ الحكومات، يمكن أن تغير  182
 الستخدام أغلبية التصويت لنصيحتها الرسمية، 47التشغيلي رقم 
، 2الداخلية )المادة الحادية عشرة، المادة  ICANNإال أن لوائح 

ي( يتطلب من مجلس اإلدارة رغم ذلك محاولة "العثور 1البند 
 على حل يرضي جميع األطراف".

رة وليس للمجتمع أي موقف يؤهله رفض قرارات مجلس اإلدا 183
تولي  GAC، ومن ثم يسمح لـ GACفي قبول نصيحة 

 .ICANNالجوانب الخاصة بتنفيذ سياسة 

وفيما يخص االستحواذ الداخلي من جانب أصحاب المصلحة في  184
 اللجنة االستشارية أو منظمة الدعم، راجع اختبار اإلجهاد رقم

33. 

تعتمد مقترحات مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  185
ICANN تمكين المجتمع على إجماع اللجان ل

االستشارية/منظمات الدعم، ما يتطلب حد أدنى من الدعم وعدم 
اعتراض أكثر من لجنة استشارية/منظمة دعم واحدة. يعتبر 

متطلب اإلجماع وسيلة منع فعالة الستحواذ مجموعة واحدة أو 
 بضعة مجموعات.

وعة الدعم قد تحتاج كل من اللجنة االستشارية/منظمة الدعم/مجم 186
ي إلى عمليات محّسنة من أجل المساءلة والشفافية والمشاركة الت
تكون مفيدة في منع االستحواذ عليها ممن هم خارج المجتمع. 

 .WS2ويمكن التعرف على التحسينات في 

 

 النتائج:

 لن تكون اإلجراءات القائمة مناسبة. 187

 

 تعتبر اإلجراءات المقترحة مناسبة. 188
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  .ICANNيعتمد واحد أو أكثر من أصحاب المصلحة على آلية مساءلة "لتعجيز"  :13اإلجهاد رقم اختبار  189

املين ة وخسارة العالتأثير الكبير على سمعة المؤسسة، وعدم القدرة على اتخاذ قرارات، وعدم استقرار جهات الحوكم النتيجة )النتائج(: 190
 الرئيسيين.

 المساءلة المقترحةإجراءات  إجراءات المساءلة القائمة

كما يمكن أن تمكن آليات التصحيح الحالية أحد أصحاب  191
، IRPولكن هذه اآلليات ) المصلحة من منع تنفيذ السياسات.

إعادة النظر، محقق الشكاوى( باهظة ومحدودة بنطاق ما يمكن 
 مراجعته.

 للطعن على قرار اإللغاء. ccTLDال توجد آليات حالية لمشغل  192

تعتمد مقترحات مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  193
ICANN  لتمكين المجتمع على إجماع اللجان

االستشارية/منظمات الدعم المشاركة في المجتمع المخول 
كمشاركين تقريريين، ما يتطلب حداً أدنى من الدعم وعدم 

اعتراض أكثر من لجنة استشارية/منظمة دعم واحدة. يعتبر 
ماع وسيلة منع فعالة لواحدة من اللجان متطلب اإلج

 االستشارية/منظمات الدعم.

تعد آليات التصحيح الخاصة بمجموعة العمل عبر المجتمع  194
( أكثر قابلية IRP)إعادة النظر و ICANNلتعزيز مساءلة 

للوصول وقبوالً من حيث التكلفة بالنسبة ألصحاب المصلحة 
يذ السياسات األفراد، مما يزيد من قدرتهم على منع تنف

ومع ذلك، تشمل التحسينات المقترحة إلعادة النظر  والقرارات.
القدرة على استبعاد المطالبات غير الجادة أو التي  IRPو

 تتضمن مخالفة والحد من مدة اإلجراءات.

 النتائج:

 يبدو أن اإلجراءات القائمة مناسبة. 195

 

 

لألفراد  IRPيمكن أن يسمح الوصول المحسن إلعادة النظر و 196
بالرغم من تالفي المخاطر من خالل  ICANNبإعاقة عمليات 

 استبعاد المطالبات غير الجادة أو التي تتضمن مخالفة.
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لمثال، تستخدم بالمشاركة في برامج ليس ضرورية لتنفيذ مهمتها التقنية المحدودة. على سبيل ا ICANNقامت  :16اختبار اإلجهاد رقم  197
ICANN  .إيرادات رسوم أو صناديق احتياطي لتوسعة نطاقها أكثر من مهمتها التقنية وتقديم منح ألسباب خارجية 

لين، حتى وسجالتها وأمناء السجل والمسج TLDصالحية تحديد الرسوم المفروضة على مقدمي طلبات  ICANNلدى  النتيجة )النتائج(: 198
 تعرض هدًفا كبيًرا ألي سبب متعلق باإلنترنت يسعى لمصادر تمويل.

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

، فإن IANAعلى عقد وظائف  NTIAوطالما تسيطر  199
ICANN  تخاطر بفقد وظائفIANA  إذا كانت ستوسع نطاقه

، IANAبدون دعم المجتمع. ولكن نتيجة النتقال اإلشراف على 
بعد ذلك للحد من نطاقها من أجل االحتفاظ  ICANNلن تحتاج 

 .NTIAمع  IANAبعقد 

 ICANNلم يكن المجتمع على علم بالقرار السري من مجلس  200
. وال توجد حالية NetMundialببدء المفاوضات إلنشاء 

 واضحة لقيام المجتمع بالطعن/ عكس هذا القرار.طريقة 

والخطة  ICANNلدى المجتمع تعقيبات حول ميزانية  201
 اإلستراتيجية.

يجب على أمناء السجل الموافقة على أتعاب أمناء السجل  202
، بالرغم من أن السجالت ال تعرض هذا ICANNالمتغيرة في 

 كإجراء للمساءلة.

ختصاص قضائي على لدى المحامي العام في كاليفورنيا ا 203
الكيانات غير الهادفة للربح التي تعمل خارج نطاق اللوائح 

ويمكن للمدعي العام في كاليفورنيا  الداخلية وعقد التأسيس.
التدخل متى كان هناك ادعاء بوجود إساءة استخدام أو إساءة 

 إنفاق لألصول الخيرية األساسية.

مع من يتمثل أحد اإلجراءات المقترحة في تمكين المجت 204
المقترحة أو خطتها  ICANNاالعتراض على ميزانية 

اإلستراتيجية. كما يمكن أن يحظر هذا اإلجراء مقترح من قبل 
ICANN  بزيادة اإلنفاق على المبادرات التي رأى المجتمع أنها

وعلى الرغم من ذلك، سوف يتم  .ICANNخارج نطاق مهمة 
ترح الكاملة حيث ال يوجد أي مق ICANNرفض ميزانية 

 لالعتراض على البنود.

تتمثل أحد اآلليات األخرى المقترحة في الطعن على قرار  205
 المجلس المتخذ من قبل طرف متضرر أو المجتمع ككل.

 IRPوسيترتب على ذلك إحالة األمر إلى لجنة مراجعة مستقلة 
التزاًما أو  ICANNمع صالحية إصدار قرار ملزم. وإذا تولت 

 IRPيزانية السنوية، يمكن أن تتيح آلية إنفاًقا خارج عملية الم
 عكس هذا القرار.

الداخلية لمنع  ICANNيتمثل المقترح اآلخر في تعديل لوائح  206
وقيمها  ICANNالمنظمة من توسعة نطاقها لما يزيد عن مهمة 

 الجوهرية والتزاماتها بعد التعديل.

تعديل/ استبعاد أحكام اللوائح  ICANNوفي حالة اقتراح مجلس  207
 اخلية هذه، يتمثل أحد اإلجراءات األخرى في تمكين المجتمعالد

من االعتراض على التغيير المقترح على اللوائح الداخلية 
س، بالنسبة للوائح الداخلية األساسية أو بنود التأسي القياسية.

سيحتاج مجلس اإلدارة اعتماد التغييرات بأغلبية عظمى من 
ييرات المعتمدة من ، ويجب أن يوافق المجتمع على التغ3/4

طرف مجلس اإلدارة قبل أن يكون من الممكن أن تصبح سارية 
 المفعول قانونياً.

 النتائج:

 اإلجراءات الحالية غير مناسبة. 208

 

 

 تعتبر اإلجراءات المقترحة مًعا مناسبة. 209
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ل الحكومات باللجنة االستشارية الحكومية ) :18اختبار اإلجهاد رقم  210 لتحول من قرارات ل( إجراءات التشغيل الخاصة بها وذلك GACُتعدِّ
 .ICANNاإلجماع إلى التصويت باألغلبية للنصيحة إلى مجلس 

لنصيحة اوترد عليها، حتى إذا لم تكن  GACنصيحة  ICANNبموجب اللوائح الداخلية القائمة، يجب أن تنظر  النتيجة )النتائج(: 211
 مدعومة باإلجماع. ويمكن أن توافق أغلبية الحكومات على مشورة اللجنة االستشارية الحكومية.

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

( أن تحاول 11الداخلية الحالية )المادة  ICANNتشترط لوائح  212
ICANN  العثور على حل يرضي جميع األطراف بالنسبة

 لمشورة اللجنة االستشارية الحكومية.

في الوقت الراهن نصيحة رسمية وفًقا للمبدأ  GACكما تعتمد  213
"ُيفهم اإلجماع على أنه يعني التوافق على : 47التشغيلي رقم 

ممارسة اعتماد القرارات باالتفاق العام مع غياب أي اعتراض 
  [1."]رسمي

يجوز أن تقوم اللجنة االستشارية الحكومية في أي وقت بتغيير  214
 إجراءاتها بدالً قاعدة اإلجماع الحالية. 

وحينها سينطبق شرط محاولة إيجاد حل مقبول لدى األطراف  215
في اللوائح الداخلية الحالية، وليس فقط بخصوص مشورة توافق 

 آراء اللجنة االستشارية الحكومية.

 ICANNمقترحة إجراء تعديل على لوائح من بين التدابير ال 216
"ي"( لتطلب محاولة 1، الفقرة 2، البند 11الداخلية )المادة 

العثور على حل مقبول فقط عندما تكون مشورة اللجنة 
ه االستشارية الحكومية مدعومة باإلجماع، ُيفهم اإلجماع على أن
يعني توافق على ممارسة اعتماد القرارات باالتفاق العام مع 

 اب أي اعتراض رسمي.غي

ق ُيقر إجراء المساءلة المقترحة أن قرار عدم اتباع مشورة تواف 217
GAC  من مجلس إدارة  %60باإلجماع سيتطلب أغلبية

ICANN.  

لى ال يزال بإمكان اللجنة االستشارية الحكومية أن تقدم مشورة إ 218
ICANN .في أي وقت، سواء بإجماع تام أو بدونه 

جب المبدأ العام أن اللجنة االستشارية يانطالًقا من االعتراف ب 219
أن تكون حكًما ذاتًيا لتحسين إجراءات التشغيل الخاصة بها، 

يمكن أن تحدد اللجنة االستشارية الحكومية كيفية إثارة 
 االعتراضات وكيفية أخذها في االعتبار

 النتائج:

 اإلجراءات الحالية غير مناسبة. 220

 

 تعتبر اإلجراءات المقترحة مناسبة. 221

 

 

، على الرابط 2011المبادئ التشغيلية، أكتوبر،  - ICANN( في GACاللجنة االستشارية الحكومية ) 1
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ح الذي تقره في االلتزام باللوائح، و/أو رفض قبول القرار الخاصة بآلية التصحي ICANNفشل مجلس إدارة  :22اختبار اإلجهاد رقم  222
  الالئحة الداخلية.

 .ICANNيفقد المجتمع الثقة في هياكل أصحاب المصلحة المتعددة لتخضع إلى  النتيجة )النتائج(: 223

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

، فإن IANAعلى عقد وظائف  NTIAوطالما تسيطر  224
ICANN  تخاطر بفقد وظائفIANA  إذا كانت ستتجاهل

ولكن نتيجة لنقل اإلشراف  .IRPاللوائح الداخلية أو قرار من 
بعد ذلك اتباع لوائحها  ICANN، لن يتعين على IANAعلى 

 .NTIAمع  IANAالداخلية من أجل االحتفاظ بعقد 

كما يمكن لألطراف المتضررة طلب إعادة النظر في قرارات  225
المجلس، ولكن ذلك مقيد حالًيا بأسئلة حول أي عملية يجب 

 اتباعها.

، ولكن قرارات IRPكما يمكن أن تقدم األطراف المتضررة  226
 .ICANNالمجلس غير ملزمة على 

لدى المحامي العام في كاليفورنيا اختصاص قضائي على  227
انات غير الهادفة للربح التي تعمل خارج نطاق اللوائح الكي

ويمكن للمدعي العام في كاليفورنيا  الداخلية وعقد التأسيس.
التدخل متى كان هناك ادعاء بوجود إساءة استخدام أو إساءة 

 إنفاق لألصول الخيرية األساسية.

يتمثل أحد اإلجراءات المقترحة في تغيير معيار طلبات إعادة  228
 حتى يمكن أيًضا الطعن على الموضوعات الجوهرية.النظر، 

يتمثل أحد اإلجراءات المقترحة األخرى في تمكين المجتمع من  229
على نظر توصية ناتجة عن مراجعة  ICANNإجبار مجلس 

عن تأكيد االلتزامات مثل؛ مراجعة المساءلة والشفافية. يمكن الط
ضد هذه التوصيات من خالل  ICANNعلى أي قرار لمجلس 

 .IRPإعادة نظر و/أو 

يتمثل أحد اإلجراءات المقترحة في تمكين المجتمع من الطعن  230
 IRPعلى قرار المجلس أو اإلحالة إلى لجنة مراجعة مستقلة 

في  ICANNمع صالحية إصدار قرار ملزم. وإذا فشلت 
ة إن هيئاالمتثال لبنود تأسيسها أو لوائحها الداخلية أو سياساتها، ف

 المقترحة سوف تتيح تعديل هذا القرار. IRPة المراجعة المستقل

 IRPتجاهل قرارات  ICANNأما إذا كان من المقرر لمجلس  231
ن السعي لإلنفاذ في أي من  الملزمة، فيمكن للمجتمع الُممكَّ

 المحاكم التي تحترم نتائج التحكيم الدولي.

وهناك إجراء آخر مقترح يتيح للمجتمع إمكانية إقالة مجلس  232
 بالكامل. ICANNإدارة 

 النتائج:

 اإلجراءات الحالية غير مناسبة. 233

 

 

 تكون اإلجراءات المقترحة مًعا مناسبة ألن المجتمع لديه سلطة 234
 إسقاط المجلس.
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ق مهمة أو عقود السجل في فرض متطلبات على الجهات الخارجية، خارج نطا RAAاتفاقية  ICANNتستخدم  :23اختبار اإلجهاد رقم  235
ICANN ).مثالً التزامات أمناء السجل( . 

 ، موارد فعالة. ICANNليس لدى الجهات الخارجية المعنية، غير المتعاقدة مع  236

 .ICANNيجوز لألطراف المتعاقدة، غير المتأثرة بالمتطلبات، اختيار عدم استخدام قدرتهم على الطعن على قرار  237

 متثال.تحدث هذه المشكلة في وضع السياسات وتطبيقها وتنفيذ اال 238

 كسلطة نافذة في سوق واحد )أسماء النطاقات( إلى األسواق المجاورة. ICANNيمكن النظر إلى  النتيجة )النتائج(: 239

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

خالل وضع السياسات، يجوز مشاركة الجهات الخارجية  240
 وتقديمها تعليقات.

الخارجية المعنية تعليقات على يجوز أن تقدم األطراف  241
 التغييرات المقترحة على السجل وعقود أمناء السجل.

ال يكون لدى األطراف الخارجية المعنية )مثل أمناء السجل  242
فيما  ICANNوالمستخدمين( موقف يسمح لهم بالطعن على 

 يتعلق بسياساتها المعتمدة.

 ال يكون لدى األطراف الخارجية المعنية )مثل المسجلين 243
أو  ICANNوالمستخدمين( موقف يسمح لهم بالطعن على إدارة 

 مجلس إدارتها فيما يتعلق بكيفية تنفيذ سياساتها المعتمدة.

الختصاصها القانوني، يمكن أن يعمل  ICANNفي حالة تغيير  244
 .ICANNذلك على تقليل قدرة الجهات الخارجية على مقاضاة 

طرف متضرر  تتمثل أحد اإلجراءات المقترحة في تمكين أي 245
)مثل أمناء السجل والمستخدمين( من الطعن على قرار المجلس 

مع صالحية إصدار  IRPأو اإلحالة إلى لجنة مراجعة مستقلة 
مات قرار ملزم، استناًدا إلى معيار للمراجعة في المهمة وااللتزا

 والقيم الجوهرية بعد التعديل، أو في السياسات المقررة.

خرى المقترحة في تمكين المجتمع من يتمثل أحد اإلجراءات األ 246
الطعن على قرار المجلس أو اإلحالة إلى لجنة مراجعة مستقلة 

IRP  .مع صالحية إصدار قرار ملزم 

إلى معيار المراجعة في بيان المهام بعد  IRPوسيستند قرار  247
أن تتصرف بدقة  ICANNالتعديل بما في ذلك أنه "يجب على 

 بشكل معقول مع تحقيق مهمتها. " بما يتوافق، وفقط بما يتناسب

 النتائج:

 اإلجراءات الحالية غير مناسبة. 248

 

 تعتبر اإلجراءات المقترحة مناسبة. 249
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مليات تعمل عما يفضله ويقوم بإنشاء  ICANNأثناء تنفيذ سياسة معتمدة بصورة مناسبة، يستبدل فريق عمل  :26اختبار اإلجهاد رقم  250
إن النتيجة فوسواء كان فريق العمل يقوم بذلك عن عمد أو بصورة غير متعمدة،  بصورة فعالة على تغيير السياسة الموضوعة أو رفضها.

 كما هي في كلتا الحالتين.

عمليات وفًقا ل ICANNالنتيجة )النتائج(: يعمل استحواذ فريق العمل على تطبيق السياسات على إضعاف الشرعية الممنوحة لمنظمة  251
 وضع السياسات المستندة إلى المجتمع. 

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

تتيح آلية مراجعة إعادة النظر الطعن على مجلس اإلدارة فيما  252
 ICANNيتعلق بأفعال فريق العمل التي تتعارض مع سياسات 

الموضوعة. وعلى الرغم من ذلك، تنظر إعادة النظر في العملية 
 ولكن ليس في مضمون القرار.

من خالل مجتمع  ICANNيمكن الطعن على أي قرار لمجلس  253
at-large يس لديه موقف يسمح باستخدامالذي ل IRP. 

ن إمكانية رف 254 ض ويتيح أحد اإلجراءات المقترحة للمجتمع الُممكَّ
أي قرار لمجلس اإلدارة من خالل إعادة النظر أو اإلحالة إلى 

 مع صالحية إصدار قرار ملزم. IRPهيئة مراجعة مستقلة 
الداخلية  ICANNوسوف ينظر معيار المراجعة في لوائح 

 بما في ذلك القيم الجوهرية التي تتطلب "عمليات وضعالمنقحة، 
سياسة منفتحة وشفافة وتصاعدية وفق نموذج أصحاب المصلحة 

 المتعددين".

 النتائج:

 اإلجراءات الحالية غير مناسبة. 255
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 الخارجيين: انعدام المساءلة ألصحاب المصالح 5فئة اختبار التحمل رقم 

 إنهاء تأكيد االلتزامات. NTIAأو  ICANNتختار  :14ختبار اإلجهاد رقم ا 257

ريق مراجعة فبعد اآلن ملتزمة بتأكيد االلتزامات، بما في ذلك مراجعات سلوك المجتمع وتوصيات  ICANNالنتيجة )النتائج(: لن تبقى  258
 التنفيذ المطلوبة.

 المساءلة المقترحةإجراءات  إجراءات المساءلة القائمة

أو  ICANNويمكن إنهاء تأكيد االلتزامات من قبل أي من  259
NTIA  يوم. 120من خالل إخطار مدته 

، فإن IANAعلى عقد وظائف  NTIAوطالما تسيطر  260
ICANN .تشعر بضغط للحفاظ على تأكيد االلتزامات 

، لن يكون لدى IANAولكن كنتيجة النتقال اإلشراف على  261
ICANN  بعد ذلك عقدIANA  كضغط خارجي منNTIA 

 للحفاظ على تأكيد االلتزامات.

مالحظة: ال يمكن أن يترتب على اإلجراءات المقترحة منع  262
NTIA .من إلغاء تأكيد االلتزامات 

ن تتمثل أحد اآلليات المقترحة في توفير إمكانية للمجتمع الُمم 263 كَّ
لجنة  بالطعن على قرارات المجلس من خالل اإلحالة إلى

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

د يتمثل أحد اإلجراءات المقترحة األخرى في استيراد أحكام تأكي 264
الداخلية، واالستغناء من خالل  ICANNااللتزامات إلى لوائح 

سيتم تعديل اللوائح  .NTIAتزامات ثنائي األطراف مع تأكيد ال
باإلضافة  8و 7و 4و 3الداخلية لتتضمن تأكيد االلتزامات رقم 

 . 9مراجعات دورية مطلوبة في الفقرة  4إلى 

تعديل تأكيد االلتزامات  ICANNوفي حالة اقتراح مجلس  265
 حدوالمراجعات التي تمت إضافتها إلى اللوائح الداخلية، يتمثل أ

اإلجراءات األخرى المقترحة في تمكين المجتمع من االعتراض 
 على التغيير المقترح في اللوائح الداخلية.

في حال تم تخصيص بعض االلتزامات الواردة في تأكيد  266
االلتزامات على اعتبار أنها لوائح داخلية أساسية، تتطلب 

 التغييرات الحصول على موافقة المجتمع الممكَّن.

267  

 النتائج:

 ICANNأو  NTIAاإلجراءات القائمة غير مناسبة بعد إنهاء  268
 .IANAلعقد 
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لنطاق إلى وسائل ابإنهاء تواجدها القانوني في دولة يسعى فيها مستخدمو اإلنترنت أو أمناء سجل  ICANNتقوم  :15اختبار اإلجهاد رقم  270
 في تطبيق العقد أو اإلجراءات األخرى. ICANNتصحيح قانونية لفشل 

 .ICANNيمكن منع األطراف المعنية من السعي لتصحيح قانوني لإلجراءات أو اإلغفال من جانب  النتيجة )النتائج(: 271

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

، فإن IANAعلى عقد وظائف  NTIAوطالما تسيطر  272
ICANN  تخاطر بفقد وظائفIANA  إذا كانت ستنتقل لتجنب

 االختصاص القانوني.

في  ICANNمن تأكيد االلتزامات أن يبقى مقر  8تتطلب الفقرة  273
الواليات المتحدة ولكن يمكن إنهاء تأكيد االلتزامات من قبل 

ICANN .في أي وقت 

، فإن IANAعلى عقد وظائف  NTIAوطالما تسيطر  274
ICANN اظ على تأكيد االلتزامات.تشعر بضغط للحف 

كمؤسسة ذات نفع عام غير هادفة للربح في  ICANNتأسست  275
الداخلية على  ICANNمن لوائح  18كاليفورنيا، وتنص المادة 

في مقاطعة  ICANNمعامالت عمل "يقع المقر الرئيسي ل أنه
لكن  لوس أنجلوس بوالية كاليفورنيا في الواليات المتحدة.".

حده يمكنه تغيير البنود واللوائح و ICANNمجلس إدارة 
 الداخلية، ويمكنه الموافقة على حل أو اندماج المؤسسة، وليست

 للمجتمع أية صالحية ملزمة برفض التغييرات.

كمؤسسة ذات نفع  ICANNوفق بنود التأسيس، لقد تم تأسيس  276
ا مع عام غير هادفة للربح في كاليفورنيا. ما لم يتم حلها أو دمجه

تظل هكذا وستكون خاضعة لإلشراف القانوني كيان آخر، س
والتنظيمي لكاليفورنيا، بغض النظر عن حيث تحافظ على 

 وجودها الفعلي. 

"يقع  الداخلية على أنه ICANNمن لوائح  18تنص المادة  277
في مقاطعة لوس أنجلوس  ICANNالمقر الرئيسي لمعامالت 

 بوالية كاليفورنيا في الواليات المتحدة." 

تعديل بنود التأسيس أو بيع  ICANNمجلس إدارة  إذا اقترح 278
، ICANNوإال التصرف في كل أو إلى حد كبير كل أصول 

فسيتطلب اإلجراء موافقة مجلس اإلدارة باألغلبية العظمى 
 ( وكذلك موافقة المجتمع المخول. 3/4)

حة من اللوائح الداخلية قد تم تخصيصها كالئ 18إذا كانت المادة  279
سوف تتطلب التغييرات على المكتب الرئيسي داخلية أساسية، 

بشكل مماثل الحصول على موافقة مجلس  ICANNلمؤسسة 
 ل. ( وكذلك موافقة المجتمع المخو3/4اإلدارة باألغلبية العظمى )

يه أي تغيير على اللوائح الداخلية القياسية قد يتم االعتراض عل 280
 من طرف المجتمع المخول.

  

  

 النتائج:

لعقد  NTIAستكون اإلجراءات القائمة غير مناسبة بمجرد إنهاء  281
IANA. 

  

تحسن اإلجراءات المقترحة وفًقا لإلجراءات القائمة وقد تكون  282
 كافية.
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ير بموجب اتفاقية بتفويض االلتزامات أو التعاقد من الباطن أو التخلي عن االلتزامات لصالح الغ ICANNتقوم  :25اختبار اإلجهاد رقم  283
 ا. مع منظمة أخرى أو السماح للمنظمة األخرى بشرائه ICANNوسوف يتضمن ذلك أيًضا دمج منظمة  مستقبلية. IANAمشغل وظائف 

ع قدرتها على مالتي كانت تخضع للقوانين الوطنية التي تتداخل  IANAيمكن أن يتولى الغير مسئولية ملء وظائف  النتيجة )النتائج(: 284
 . ICANNتنفيذ وظائف 

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

لمنظمة  2.1الحالي )رابط( في البند ج. IANAال يسمح عقد  285
ICANN ا بالتعاقد من الباطن أو التعهيد فيما يتعلق بمسؤولياته

نحو طرف ثالث بدون موافقة اإلدارة الوطنية األمريكية 
  .NTIAلالتصاالت والمعلومات 

طالما تحمل  ICANNسيطرتها على قرار  NTIAوستمارس  286
ها ، لكن لن تكون لها القدرة على القيام بذلك بعد قيامIANAعقد 

 . IANAبالتخلي عن عقد 

مبادئ ليكون االنتقال متعلًقا بعد حدوث  NTIAولن تطلب  287
 االنتقال.

ي بصياغة الئحة اإلشراف "توص-إن مجموعة عمل المجتمعات 288
ا داخلية أساسية لتعريف معنى عملية الفصل التي يمكن البدء فيه

وليس هناك أي إذن في مقترح  إذا لزم ذلك." IFRعبر مراجعة 
 ICANNإلشراف يسمح لـ ا-متعددةمجموعة عمل المجتمعات ال

 إلى IANAبالتعاقد من الباطن أو إسناد مهامها ومسئولياتها في 
وفي حالة البدء في عملية فصل،  .PTIجهة أخرى وليس إلى 

جديد فقط من خالل  IANAيمكن اختيار مشغل وظائف 
 مشاركة المجتمع المعزز.

 

 ICANNتقترح مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  289
تمكين المجتمع من الطعن على قرار المجلس أو اإلحالة إلى 

وفي  مع صالحية إصدار قرار ملزم. IRPلجنة مراجعة مستقلة 
في اتباع وااللتزام بالمتطلبات الواردة في  ICANNحال فشل 

 الالئحة الداخلية في حمل المجتمع على تعريف المصلحة العامة،
وسوف ينظر معيار  القرار. إمكانية رفض ذلك IRPتتيح آلية 

م الداخلية المنقحة، بما في ذلك القي ICANNالمراجعة في لوائح 
الجوهرية التي تتطلب "عمليات وضع سياسة منفتحة وشفافة 

 وتصاعدية وفق نموذج أصحاب المصلحة المتعددين".

مالحظة: لن يغطي ذلك إعادة التعيين لدور جهة صيانة المنطقة  290
 في عملية موازية.  NTIAه الجذر، الذي تتناول

 النتائج:

عن  NTIAستكون اإلجراءات القائمة غير مناسبة بعد تنازل  291
 .IANAعقد 

 

 

تكون اإلجراءات المقترحة كافية للسماح للمجتمع بالطعن على  292
 في هذا السيناريو. ICANNقرارات 

 

 

ي قائمة ف، تم اقتراح اختبارات إجهاد جديدة ICANNوبعد نشر المسودة األولى لمقترح مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  293
التي أضيفت  وفيما يلي اختبارات اإلجهاد وفي التعليقات العامة الواردة. ICANNمناقشة مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة 

 .ICANNثانية لمقترح مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة للنشر في المسودة ال
 

تقديم السماح لها بووقد تم اقتراح اختبارات اإلجهاد من خالل سيناريو قد يوفر صالحية مطلقة للمحاكم األمريكية المستندة إلى الواليات  294
 ( من أجل هذا السيناريو.28و 27د ). تم تصميم اختباري اإلجهاICANNقرارات لم يسبق لها نظير حول تفسير مهمة 
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م في محاك ICANNيرفض مجلس اإلدارة اتباع توصية المجتمع، بما يؤدي إلى قيام "عضو" بمقاضاة  :27اختبار اإلجهاد رقم  295
 كاليفورنيا.

يقرر  ICANN)فريق مراجعة المسؤولية والشفافية( بسياسة جديدة للتنفيذ، ولكن مجلس إدارة  ATRTعلى سبيل المثال، يوصي فريق  296
 رفض التوصية.

 ل تفسير مهمةتوفير صالحية مطلقة لمحكمة أمريكية، بما يسمح لها باتخاذ قرارات ملزمة لم يسبق لها نظير حو النتيجة )النتائج(: 297
ICANN. 

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

بالتحول إلى نموذج  ICANNويفترض هذا السيناريو أن تقوم  298
يستحوذ فيها األعضاء على حقوق نظامية في الحصول على 

  اإلعفاء في المحاكم العاملة في كاليفورنيا.

وال يتوفر وصول األعضاء إلى إعفاء المحاكم بموجب الهيكل  299
 .ICANNالحالي لـ 

مركز عضوية للمجتمع المخول. وال  CCWGال ينشئ مقترح  300
يوفر مقترح مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة 

ICANN  ألي من اللجان االستشارية أو منظمات الدعم
على قبول وتنفيذ  ICANNالصالحية على إجبار مجلس إدارة 

. وهذا األمر ATRTتوصية فريق مراجعة المسؤولية والشفافية 
االستشهاد بالتكلفة  ICANNصود، حين يمكن لمجلس إدارة مق

أو الجدوى في تحديد عدم تنفيذ أي جزء من توصية فريق 
 المراجعة.

، يمكن ATRTتنفيذ توصية  ICANNوإذا رفض مجلس إدارة  301
ويمكن  .IRPللمجتمع الُمخول رفض قرار مجلس اإلدارة مع 

محكمين دوليين  3مكونة من  IRPألي هيئة مراجعة مستقلة 
ال تتعارض مع  ATRT)وليس محكمة( اتخاذ قرار بأن توصية 

"القيود األساسية على النطاق المسموح به إلجراءات 
ICANN يلغي قرار ."IRP  قرار مجلس اإلدارة برفض

. ويمكن ألي محكم تقر بنتائج التحكيم ATRTتوصية فريق 
 .IRPإنفاذ قرار هيئة المراجعة المستقلة 

رفض قرار هيئة المراجعة  ICANNوإذا واصل مجلس إدارة  302
وأمرت المحكمة بإنفاذه، يتوفر أمام المجتمع  IRPالمستقلة 
 إضافيين: 2خيارين 

 ويمكن للمجتمع الُمخول إقالة مجلس اإلدارة.  303

ل ويمكن للمجتمع الُمخول رفض الميزانية التالية أو خطة التشغي 304
وصية فريق مراجعة المسؤولية التالية إذا لم تحتوي على ت

 .ATRTوالشفافية 

 النتائج:

 .ICANNال تنطبق على تدابير المساءلة الحالية لدى  305

 

إذا تم الطلب من محكمة إنفاذ حكم عملية مراجعة مستقلة   306
IRP فإنها ستدرس إذا ما كانت إجراءات ،IRP  متبعة بشكل

سليم وإذا كانت هذه اإلجراءات تتوافق مع المبادئ األساسية 
. ICANNلإلجراءات الواجبة، لكن المحكمة لن تفسر مهمة 

 تعتبر اإلجراءات المقترحة مناسبة إذن.
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ؤدي إلى قيام ي، بما IRPيتبع مجلس اإلدارة توصية المجتمع، لكن يرفضها قرار من هيئة المراجعة المستقلة  :28اختبار اإلجهاد رقم  307
 في محاكم كاليفورنيا. ICANN"عضو" بمقاضاة 

قبول  ICANNيقرر مجلس إدارة  )فريق مراجعة المسؤولية والشفافية( بسياسة جديدة للتنفيذ. ATRTعلى سبيل المثال، يوصي فريق  308
 في الالئحة الداخلية المعدلة ICANNلتوصية، معتقًدا أنها ال تتعارض مع بيان المهام المحدودة لمؤسسة ا

 ل تفسير مهمةتوفير صالحية مطلقة لمحكمة أمريكية، بما يسمح لها باتخاذ قرارات ملزمة لم يسبق لها نظير حو النتيجة )النتائج(: 309
ICANN. 

 المساءلة المقترحة إجراءات إجراءات المساءلة القائمة

بالتحول إلى نموذج  ICANNويفترض هذا السيناريو أن تقوم  310
يستحوذ فيها األعضاء على حقوق نظامية في الحصول على 

  اإلعفاء في المحاكم العاملة في كاليفورنيا.

وال يتوفر وصول األعضاء إلى إعفاء المحاكم بموجب الهيكل  311
 .ICANNالحالي لـ 

مركز عضوية للمجتمع المخول.  CCWGال ينشئ مقترح  312
ويمكن للطرف المتضرر أو المجتمع الُممكَّن رفض قرار مجلس 

 IRP. ويمكن ألي هيئة مراجعة مستقلة IRPاإلدارة مع 
ال تتعارض مع  ATRT)وليس محكمة( اتخاذ قرار بأن توصية 

"القيود األساسية على النطاق المسموح به إلجراءات 
ICANN ويمكن لهيئة ."IRP  بموجب ذلك رفض قرار مجلس

ة اإلدارة بقبول وتنفيذ توصية فريق مراجعة المسؤولية والشفافي
ATRT. 

وإذا ما تجاهل مجلس اإلدارة الحكم الصادر من هيئة المراجعة  313
وواصل تنفيذ قراره السابقة، يمكن لألطراف في  IRPالمستقلة 

وسوف  .IRPمطالبة المحكمة بإنفاذ قرار هيئة  IRPهيئة 
في  ملزمة ونافذة IRPن قرارات هيئة المراجعة المستقلة تكو

 دولي.تقبل نتائج التحكيم ال أي محكمة

رفض قرار هيئة المراجعة  ICANNوإذا واصل مجلس إدارة  314
وأمرت المحكمة بإنفاذه، يتوفر أمام المجتمع  IRPالمستقلة 
 إضافيين: 2خيارين 

 ويمكن للمجتمع الُمخول إقالة مجلس اإلدارة.  315

ل مكن للمجتمع الُمخول رفض الميزانية التالية أو خطة التشغيوي 316
التالية إذا لم تحتوي على توصية فريق مراجعة المسؤولية 

 .ATRTوالشفافية 

 النتائج:

 .ICANNال تنطبق على تدابير المساءلة الحالية لدى  317

 

 

إذا تم الطلب من محكمة إنفاذ حكم عملية مراجعة مستقلة   318
IRP فإنها ستدرس إذا ما كانت إجراءات ،IRP  متبعة بشكل

سليم وإذا كانت هذه اإلجراءات تتوافق مع المبادئ األساسية 
. ICANNلإلجراءات الواجبة، لكن المحكمة لن تفسر مهمة 

 تعتبر اإلجراءات المقترحة مناسبة إذن.
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همة ي تتجاوز المطلب المشاركون في التعليقات العامة إجراء اختبارين إضافيين من اختبارات اإلجهاد فيما يخص إنفاذ أحكام العقود الت 319
 . ICANNالمحدودة لـ 

 

 

قوة من أجل ة بالجديد gTLDبإنفاذ أحكام عقد أمين سجل نطاقات  ICANN( تقوم 23)تماًما مثل االختبار رقم  :29اختبار اإلجهاد رقم  320
  التحري والرد على تقارير إساءة االستخدام، بما يؤدي إلى حاالت إنهاء بعض من تسجيالت األسماء.

 الجديدة عند التجديد. gTLDالقديمة عقد نطاقات  gTLDعلى أن يعتمد مشغلو نطاقات  ICANNكما تصر  321

هد بالمهمة لشروط عقد السجل وأمين السجل من خالل حكم من هيئة مراجعة مستقلة تستش ICANNقد ُيحظر إنفاذ  النتيجة )النتائج(: 322
 والقيمة الجوهرية المعدلة.

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

البدء في عملية لوضع السياسات من أجل  GNSOويمكن لـ  323
وسوف تسري سياسة  تحديد االلتزامات الخاصة بأمين السجل.

إجماع جديدة على جميع عقود السجالت وعلى اتفاقية اعتماد 
 .RAAأمين السجل 

يجوز للمسجلين المتضررين تقديم التعليقات على التجديدات  324
 .gTLDالمقترحات على عقد نطاقات 

يمكن للمسجلين المتضررين رفض قرارات اإلنهاء الصادرة من  325
ICANN  مع توصية أوIRP يمكنهم االستشهاد ، ولكن ال

ما الحالية يتعلق فقط ب IRPبالمهمة والقيم األساسية نظًرا ألن 
 قد اتبعت العملية أم ال. ICANNإذا كانت 

 

البدء في عملية لوضع السياسات من أجل  GNSOويمكن لـ  326
وسوف تسري سياسة  تحديد االلتزامات الخاصة بأمين السجل.

لى اتفاقية اعتماد إجماع جديدة على جميع عقود السجالت وع
 .RAAأمين السجل 

المقترحة لألطراف  IRPتتيح هيئة المراجعة المستقلة  327
بما  ICANNالمتضررة رفض إجراءات اإلنفاذ من جانب 

التأكيد على أن  IRPيؤدي إلى قرار ملزم. ويمكن لرفض 
لم تكن نتيجة سياسة  RAAأحكام اتفاقية اعتماد أمين السجل 

لف بيان المهام وااللتزامات والقيم اإلجماع و/أو أنها تخا
 في الالئحة الداخلية المعّدلة. ICANNالجوهرية لمؤسسة 

 ICANNالجديدة في لوائح  IRPوسوف ينظر معيار مراجعة  328
الداخلية المنقحة، بما في ذلك القيم الجوهرية التي تتطلب 

"عمليات وضع سياسة منفتحة وشفافة وتصاعدية وفق نموذج 
 المتعددين".أصحاب المصلحة 

 

 النتائج:

لن تكون اإلجراءات القائمة مناسبة لرفض قرار إنفاذ  329
ICANN. 

 

التدابير المقترحة يمكن أن تكون مناسبة من أجل رفض  330
، لكن من غير المحتمل أن ICANNإجراءات اإلنفاذ من جانب 

تتمكن هيئات المراجعة المستقلة من حجب إنفاذ شروط التعاقد 
 سياسات اإلجماعباإلضافة إلى 
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لى تقارير إساءة بإنهاء أمناء السجالت بسبب الردود غير الكافية ع ICANN( تقوم 29و 23)مثل االختبار رقم  :30اختبار اإلجهاد رقم  331
 استخدام حقوق النشر والتوزيع بالنسبة للنطاقات المسجلة.

هد بالمهمة لشروط عقد السجل وأمين السجل من خالل حكم من هيئة مراجعة مستقلة تستش ICANNقد ُيحظر إنفاذ  النتيجة )النتائج(: 332
 والقيمة الجوهرية المعدلة.

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

البدء في عملية لوضع السياسات من أجل  GNSOويمكن لـ  333
وسوف تسري سياسة  تحديد االلتزامات الخاصة بأمين السجل.

إجماع جديدة على جميع عقود السجالت وعلى اتفاقية اعتماد 
 .RAAأمين السجل 

يمكن ألمناء السجالت المتضررين رفض قرارات اإلنهاء  334
، ولكن ال يمكنهم IRPمع توصية أو  ICANNالصادرة من 

علق الحالية يت IRPاالستشهاد بالمهمة والقيم األساسية نظًرا ألن 
 قد اتبعت العملية أم ال. ICANNا كانت فقط بما إذ

وال يكون لألطراف المتضررة والمستخدمين أي صالحية  335
في رفض قرار  IRPباستخدام هيئة المراجعة المستقلة 

ICANN. 

  

البدء في عملية لوضع السياسات من أجل  GNSOويمكن لـ  336
وسوف تسري سياسة  تحديد االلتزامات الخاصة بأمين السجل.

على جميع عقود السجالت وعلى اتفاقية اعتماد  إجماع جديدة
 .RAAأمين السجل 

المقترحة لألطراف  IRPتتيح هيئة المراجعة المستقلة  337
بما  ICANNالمتضررة رفض إجراءات اإلنفاذ من جانب 

التأكيد على أن  IRPيؤدي إلى قرار ملزم. ويمكن لرفض 
اسة لم تكن نتيجة سي RAAأحكام اتفاقية اعتماد أمين السجل 

ة اإلجماع و/أو أنها تخالف المهمة وااللتزامات والقيم الجوهري
 في الالئحة الداخلية المعّدلة.

الداخلية  ICANNفي لوائح  IRPوسوف ينظر معيار مراجعة  338
 المنقحة، بما في ذلك القيم الجوهرية التي تتطلب "عمليات وضع

سياسة منفتحة وشفافة وتصاعدية وفق نموذج أصحاب المصلحة 
 لمتعددين".ا

 النتائج:

 ICANNقد تكون اإلجراءات القائمة مناسبة لرفض قرار إنفاذ  339
 من قبل أمين السجالت وليس المسجل.

 

التدابير المقترحة يمكن أن تكون مناسبة من أجل رفض  340
، لكن من غير المحتمل أن ICANNإجراءات اإلنفاذ من جانب 

شروط التعاقد تتمكن هيئات المراجعة المستقلة من حجب إنفاذ 
 باإلضافة إلى سياسات اإلجماع
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مات ي اتباع تعليطلب العديد من األفراد تقييًما لسيناريو اختبار اإلجهاد حيث فشل الشخص المعّين بمعرفة لجنة استشارية/منظمة دعم ف 341
بمعرفة  اللجنة االستشارية/منظمة الدعم عند إيصال قرارات اللجنة االستشارية/منظمة الدعم ألي من صالحيات المجتمع المقترحة

 .ICANNالمجتمع لتعزيز مساءلة  مجموعة العمل عبر

 

 

لم  التصويت "الجانح"، حيث تصوت لجنة استشارية/منظمة دعم على أن صالحية من صالحيات المجتمع :31اختبار اإلجهاد رقم  342
 تمارس بما يتفق مع المركز الصريح للجنة االستشارية/منظمة الدعم.

نزاهة  يمكن رفض القرارات الخاصة بممارسة صالحية المجتمع باعتبارها غير صالحة، ويمكن االستقصاء عن النتيجة )النتائج(: 343
 القرارات بشكل أوسع.

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

ال تتوفر صالحيات مجتمع اللجان االستشارية ومنظمات الدعم  344
 الداخلية. ICANNغير متاحة بموجب لوائح 

يجوز للجنة استشارية/منظمة دعم وضع عمليات داخلية من  345
أجل ضمان أن أي تصويت يتم إيصاله يتوافق مع تعليمات 
 إصدار القرارات الخاصة باللجنة االستشارية/منظمة الدعم.

وإذا صوت المعبر عن تصويت اللجنة االستشارية/منظمة الدعم  346
 رية/منظمة الدعم الخاصةضد التعليمات الخاصة باللجنة االستشا

 بك، فيمكن أن تنص قواعد اتخاذ القرار للمجتمع الُممكَّن على
 اإلجراءات الخاصة بتفنيد الصوت:

وإذا كان أي مسئول في لجنة استشارية/منظمة دعم منتخب على  347
علم ودراية بأن الشخص المعّين إليصال صوت اللجنة 

جنة االستشارية/منظمة الدعم ال يتبع إرشادات الل
االستشارية/منظمة الدعم، فيجوز لمسئول اللجنة 

االستشارية/منظمة الدعم اإلعالن عن هذه المشكلة إلى فريق 
وإلى جميع مجتمعات اللجان  ICANNعمل 

  االستشارية/منظمات الدعم.

وبعد اإلشعار، سوف يتم تنحية نتائج ممارسة المجتمع المخول  348
ح المشكلة من طرف لصالحية مجتمعية جانًبا، بانتظار تصحي

وقد يشتمل التصحيح  .SOمنظمة الدعم /ACاللجنة االستشارية 
على تقديم مزيد من التعليمات الواضحة إلى القائمة بإيصال 

  التصويت، أو استبدال الشخص في ذلك الدور.

وبعد تصحيح المشكلة، سوف تـُجرى دورة أخرى من اتخاذ  349
 القرارات.

 النتائج:

 .ICANNال تنطبق على تدابير المساءلة الحالية لدى  350

  

سوف تكون اإلجراءات المقترحة مناسبة لتجنب مشاكل  351
 "التصويت الجانح".

 

 

 (:رابط) 2015يونيو  16الري ستريكلنغ الصادر في  NTIAهناك أربعة بنود مقترحة في اختبار اإلجهاد في بيان سكرتير  352

353 NTIA - 1:  اختبار حفظ نموذج أصحاب المصلحة المتعددين إذا اختارت اللجان االستشاريةACs/الدعم  منظماتSOs  الفردية في
ICANN .أال تكون من المشاركين التقريريين في المجتمع المخول 
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354 NTIA - 2: .تناول المخاطر المحتملة لالستحواذ الداخلي ST  من جانب أطراف تحواذ تتناوالن بشكل جزئي االس 13و 12رقم
 خارجية، وليس لعمليات االستحواذ بمعرفة األطراف الداخلية في أي لجنة استشارية/منظمة دعم.

355 NTIA - 3: .العوائق أمام التحاق مشاركين جدد 

356 NTIA - 4:  النتائج غير المرغوبة لمجموعات "التشغيل" التي كانت حتى اليوم ذات طبيعة استشارية( على سبيل المثالGAC) 

 هذه موضح فيما يلي. NTIAل من اختبارات إجهاد وك

 

 

ن من المشاركين أال تكو SOsمنظمات الدعم /ACs( اختارت العديد من اللجان االستشارية NTIA-1) :32اختبار اإلجهاد رقم  357
التشغيلية، تراتيجية/التقريريين في المجتمع المخول المسؤول عن ممارسة صالحيات المجتمع )مثالً، رفض الميزانية، رفض الخطة االس
 (رفض التغييرات على اللوائح الداخلية، اعتماد التغييرات على اللوائح الداخلية األساسية، إقالة أعضاء مجلس اإلدارة

متعددين محل تساؤل إذا لم يشارك أصحاب المصلحة ال ICANNسوف يكون نموذج أصحاب المصلحة المتعددين لـ  النتيجة )النتائج(: 358
 في صالحيات المجتمع.

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

ال تتوفر صالحيات مجتمع اللجان االستشارية ومنظمات الدعم  359
 الداخلية. ICANNغير متاحة بموجب لوائح 

وفي الجوهر الحقيقي لنموذج أصحاب المصلحة، تقترح  360
مجموعة عمل المجتمعات المتعددة دعوة جميع اللجان 

إلى ممارسة  SOsمنظمات الدعم /ACsاالستشارية 
أن  GACصالحيات المجتمع. التقييد الوحيد سيكون إذا قررت 

تكون مشاركاً تقريرياً في المجتمع المخول، حيث أنه في هذه 
تكون قادرة على المشاركة كمتخذ قرار في ممارسة  الحالة لن

المجتمع المخول لسلطة مجتمعية للطعن في تنفيذ مجلس إدارة 
ICANN  لمشورةGAC .رغم ذلك، ستكون  اإلجماعية

GAC  قادرة على المشاركة بصفة استشارية في كل الجوانب
 األخرى من عملية التصعيد.

 

ويان أن أنهما ال تن RSSACو  SSACصرحت كل من  361
وهذا ال يزيل  تكونا مشاركين تقريريين في المجتمع المخول.

الخاصة بأصحاب  ICANNهذه اللجان االستشارية من عملية 
المصلحة المتعددين. وسوف تواصل اللجنة االستشارية لألمن 

واللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر  SSACواالستقرار 
RSSAC وإلى المجتمع  تقديم النصائح إلى مجلس اإلدارة

ويمكن للجان االستشارية  حول المسائل ذات الصلة بهما.
ACs/ منظمات الدعمSOs  األخرى طلب النصيحة من اللجنة

اللجنة االستشارية لنظام /SSACاالستشارية لألمن واالستقرار 
 قبل ممارسة صالحيات المجتمع.  RSSACخادم الجذر 

واللجنة  SSACر ويمكن للجنة االستشارية لألمن واالستقرا 362
فيما بعد أن يقررا أن  RSSACاالستشارية لنظام خادم الجذر 

يصبحا مشاركين تقريريين في المجتمع الُمخول كما هو 
منصوص عليه في اللوائح الداخلية، أو طلب تعديالت على 

 اللوائح الداخلية من أجل تمكين ذلك.

ة لجان استشاري/SOsإذا شارك أقل من ثالث من منظمات دعم  363
ACs  في عملية اتخاذ القرار الخاصة بالمجتمع الُمخول، فلن

 يتم التوصل إلى المستوى المطلوب لإلجماع.
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364   

 النتائج:

 .ICANNال تنطبق على تدابير المساءلة الحالية لدى  365

 

سوف يتم االحتفاظ بنموذج أصحاب المصلحة المتعددين لـ  366
ICANN حتى إذا قررت العديد من اللجان االستشارية ،

ACs/ منظمات الدعمSOs  عدم ممارسة صالحيات المجتمع
 الجديدة.
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على لجنة استشارية/منظمة  ( يمكن للمشاركين في أي لجنة استشارية/ منظمة دعم محاولة االستحواذNTIA-2) :33اختبار اإلجهاد رقم  367
 المفرط في مجموعة عمل، أو انتخاب مسئولين، أو صنع قرار.دعم، من خالل ترتيب التمثيل 

بيق نموذج في تط ICANNاالستحواذ الداخلي، سواء كان فعلًيا أو مفهوًما، سوف يستدعي مساءلة مدى مصداقية  النتيجة )النتائج(: 368
 أصحاب المصلحة المتعددين.

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

الداخلية إجراء مراجعات دورية لكل  ICANNوتتطلب لوائح  369
لجنة استشارية/منظمة دعم، حيث يمكن التوصية باعتماد سبل 

 الحماية ضد االستحواذ الداخلي.

منظمات الدعم /ACsكما يمكن أن تقوم اللجان االستشارية  370
SOs  بمراجعة المواثيق واإلجراءات التشغيلية الخاصة بها إذا

وعلى الرغم  إلى الحماية ضد االستحواذ الداخلي.كانت بحاجة 
من ذلك، قد يعيق االستحواذ اعتماد التعديالت على مواثيق 

 اللجان االستشارية/منظمات الدعم.

وفي حالة إرسال لجنة استشارية/منظمة دعم "مستحوذة"  371
النصيحة/السياسة إلى مجلس اإلدارة، فمن غير الواضح كيف 

تشارية/منظمات الدعم التي ال تحظى يمكن ألعضاء اللجان االس
بحقوق التصويت على رفض قرار مجلس اإلدارة باتباع 

 النصيحة/السياسة.

 

الداخلية إجراء مراجعات دورية لكل  ICANNوتتطلب لوائح  372
لجنة استشارية/منظمة دعم، حيث يمكن التوصية باعتماد سبل 

 الحماية ضد االستحواذ الداخلي.

ن االستشارية/منظمات الدعم بمراجعة كما يمكن أن تقوم اللجا 373
لى المواثيق واإلجراءات التشغيلية الخاصة بها إذا كانت بحاجة إ

وعلى الرغم من ذلك، قد يعيق  الحماية ضد االستحواذ الداخلي.
االستحواذ اعتماد التعديالت على مواثيق اللجان 

 االستشارية/منظمات الدعم.

وفي حالة إرسال لجنة استشارية/منظمة دعم "مستحوذة"  374
النصيحة/السياسة إلى مجلس اإلدارة، يمكن للجان 

االستشارية/منظمات الدعم التي ال تحظى بحقوق التصويت على 
رفض قرار مجلس اإلدارة باتباع النصيحة/السياسة، من خالل 

وسوف يكون معيار المراجعة  .IRPاستخدام إعادة النظر أو 
الداخلية المنقحة، بما في ذلك  ICANNهو بنود تأسيس ولوائح 

القيم الجوهرية التي تتطلب "عمليات وضع سياسة منفتحة 
 وشفافة وتصاعدية وفق نموذج أصحاب المصلحة المتعددين".

 

 النتائج:

 من غير المحتمل أن تكون تدابير المساءلة الحالية مناسبة. 375

 

ر المقترحة كافية شريطة أن ُيفسَّ ربما تكون إجراءات المساءلة  376
دة مطلب اللوائح الداخلية لعملية منفتحة وشفافة وتصاعدية ومستن

على أصحاب المصلحة المتعددين من قبل مجلس اإلدارة 
م توهيئات المراجعة المستقلة بحيث تتضمن تقييًما للكيفية التي 
التوصل بها إلى القرارات في اللجنة االستشارية أو منظمة 

 دعم.ال
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ات الدعم التابعة لـ ( أصحاب المصلحة الذين يحاولون االشتراك في اللجان االستشارية/منظمNTIA-3) :34اختبار اإلجهاد رقم  377
ICANN .يواجهون عوائق تحول دون مشاركتهم 

طبيق نموذج تفي  ICANNالعوائق أمام الدخول، سواء كان فعلًيا أو مفهوًما، سوف تستدعي مساءلة مدى مصداقية  النتيجة )النتائج(: 378
 أصحاب المصلحة المتعددين.

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

الداخلية إجراء مراجعات دورية لكل  ICANNوتتطلب لوائح  379
م لجنة استشارية/منظمة دعم، حيث يمكن إجراء تقييم للعوائق أما

 الدخول ويمكن أن ينتج عن ذلك تغييرات موصى بها.

يتطلب تأكيد االلتزامات مراجعات زمنية لكل من المساءلة  380
في  ICANNوالشفافية بما في ذلك ")د( التقييم لمدى استمرار 

 رارات مدعومة ومقبولة من مجتمع اإلنترنت والعامة؛"تقبل الق

المسجلين الجدد على  ICANNقد يساعد محقق الشكاوى في  381
 المشاركة في اللجان االستشارية/منظمات الدعم.

الداخلية إجراء مراجعات دورية لكل  ICANNوتتطلب لوائح  382
م لجنة استشارية/منظمة دعم، حيث يمكن إجراء تقييم للعوائق أما

 دخول ويمكن أن ينتج عن ذلك تغييرات موصى بها.ال

يتطلب تأكيد االلتزامات مراجعات دورية لكل من المساءلة  383
في  ICANNوالشفافية بما في ذلك ")د( التقييم لمدى استمرار 

 تقبل القرارات مدعومة ومقبولة من مجتمع اإلنترنت والعامة؛"

المسجلين الجدد على  ICANNقد يساعد محقق الشكاوى في  384
 المشاركة في اللجان االستشارية/منظمات الدعم.

 ICANNقيمة جوهرية جديدة في لوائح  CCWGتقترح  385
الداخلية تتطلب "عمليات وضع سياسة منفتحة وشفافة 
 وتصاعدية وفق نموذج أصحاب المصلحة المتعددين".

 IRPوسوف يكون هذا هو المعيار الخاص بالمراجعة لهيئات  386
يمكن جلبها بمعرفة أي شخص يواجه عوائق أمام الدخول  التي

 في أي لجنة استشارية/منظمة دعم.

 النتائج:

يمكن أن تساعد مراجعات المساءلة الحالية على التخلص  387
التدريجي من العوائق أمام الدخول، على الرغم من عدم حدوث 

 ذلك في الوقت الفعلي.

 

يمكن أن  IRPالتغييرات المقترحة على القيم الجوهرية وعلى  388
 توفر حلوالً أسرع للعوائق التي يصادفها المسجلين الجدد.
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وى الرسمي سوف نصيحة إلى ( النتائج غير المرغوبة لمجموعات "التشغيل" التي لم تقدم على المستNTIA-4) :35اختبار اإلجهاد رقم  389
 (.GAC)مثالً،  ICANNمجلس إدارة 

ة قرارات الخاصأي لجنة استشارية قدمت في السابق نصيحة فقط حول النطاق الضيق للمشكالت يمكن أن تؤثر على ال النتيجة )النتائج(: 390
 بصالحيات المجتمع والتي تمتد ألبعد من النطاق الضيق.

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

( أية صالحيات أو حقوق تصويت ACاالستشارية )ليس للجان  391
 الداخلية. ICANNبموجب لوائح 

 GACاحتراًما كبيًرا لنصيحة  ICANNوبهذا القول، قدمت  392
الجديدة، مما أدى إلى جهود كبيرة في  gTLDفي برنامج 

 gTLDالعمليات الخاصة بسجالت وأمناء سجالت نطاقات 
 الجديدة.

  

أصحاب المصلحة، تقترح وفي الجوهر الحقيقي لنموذج  393
مجموعة عمل المجتمعات المتعددة دعوة جميع اللجان 

االستشارية/منظمات الدعم إلى المشاركة في القرارات الخاصة 
 بممارسة صالحيات المجتمع.

ر وعليه، يمكن للجان االستشارية كلها أن تتوسع وتتجاوز األدوا 394
ن المتأتية ماالستشارية المنوطة بها حالًيا. ولمعالجة الشواغل 

كسب تأثير غير مستحق على  GACأنه يمكن للجنة 
ICANN اقترحت مجموعة عمل المجتمعات المتعددة ،
CCWG  بعض التغييرات من أجل تقليص قدرةGAC  على

 :ICANNالتأثير على عمليات 

والتغيير المقترح على اللوائح  18بحسب اختبار اإلجهاد رقم  395
ة ملزماً بمحاولة "التوصل الداخلية، سوف يكون مجلس اإلدار

اإلجماعية  GACإلى حل ُيرضي جميع األطراف" لمشورة 
)يعني، المصادق عليها من "اتفاق عام في غياب أي اعتراض 

أن تكون  GACعالوة على ذلك، إذا ما قررت  رسمي"(.
مشاركاً تقريرياً في المجتمع المخول، فلن تكون قادرة على 

ة المجتمع المخول لسلطة المشاركة كمتخذ قرار في ممارس
لمشورة  ICANNمجتمعية للطعن في تنفيذ مجلس إدارة 

GAC  اإلجماعية، لكنGAC  ستكون قادرة على المشاركة
 بصفة استشارية في كل الجوانب األخرى من عملية التصعيد.

إن القيم الجوهرية الجديدة تتطلب "عمليات وضع سياسة منفتحة  396
حاب المصلحة المتعددين". وشفافة وتصاعدية وفق نموذج أص

ن المجتمع من رفض قرار   ICANNومن شأن هذا أن يمكِّ
التي لم تلقى دعًما من عملية  GACبتنفيذ أيٍ من نصائح 

 تصاعدية.

إضافة أن وضع  CCWG، تقترح 5في القيمة الجوهرية رقم  397
 السياسات يجب أن يكون تحت "قيادة القطاع الخاص".

 .ICANNنطاق أنشطة  CCWGوفي القيم الجوهرية، تقيد  398

الجديدة للمجتمع القدرة  IRPوتوفر هيئة المراجعة المستقلة  399
التي  GACعلى إلغاء قرار من مجلس اإلدارة بتنفيذ مشورة 

تتعارض مع المهمة والقيم الجوهرية في الالئحة الداخلية 
تجنب من المقترح القيام بانتقاء التخاذ قرار المحتمع، ل المنقحة.
لطعن المجتمع في إجراء مجلس اإلدارة المبني  GACتوقيف 

 .GACعلى مشورة 

 GACوبالنسبة لمراجعات تأكيدات االلتزامات، لن يقوم رئيس  400
 بعد ذلك باعتماد/تعيين أعضاء فريق المراجعة.
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 النتائج:

ًرا وفرت تدابير المساءلة الحالية بالفعل للجان االستشارية تأثي 401
 .ICANNكبيًرا على عمليات 

  

 وسوف تتعامل تدابير المساءلة المقترحة مع اللجان االستشارية 402
كأصحاب مصلحة متعددين ومتساويين في ممارسة صالحيات 

على التأثير على  GACالمجتمع، مع التقليل أيًضا من قدرة 
 .ICANNعمليات 
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قترحات سؤاالً فيما يخص التأثير واختبار التنفيذ الخاص بم 156يحتوي على  2015يونيو  20خطاًبا في  ICANNأرسل مجلس إدارة  403
تمعات ( احتوى سؤاالن على طلبات إلجراء اختبارات إجهاد على مقترح مجموعة عمل المجرابطمجموعة عمل المجتمعات المتعددة. )

 المتعددة من أجل نموذج مستند إلى العضوية:

حقق التصرف بما ياقب غير المرغوبة التي قد تنشأ من تمكين )على سبيل؛ حقوق الموافقة إلخ( الكيانات/األفراد غير المطالبين بما العو 404
و المجتمع أ)والذين قد يكون لهم األعمال الخاصة بهم والمصالح المالية أو الشخصية(، أو األعضاء اآلخرون  ICANNأفضل مصلحة لـ 

 إجهاد لكل من هذه العواقب؟ككل وإجراء اختبارات 

ء ، أو ضد بعضهم البعض أو األطراف األخرى وطلب إجراICANNما هي المخاطر المرتبطة بتمكين األعضاء من رفع القضايا ضد  405
 اختبارات اإلجهاد للوصول إلى هذه المواقف؟ 

 :36وقد تم التعامل مع كال الموقفين في اختبار اإلجهاد رقم  406
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حقق أفضل مصلحة يالعواقب غير المرغوبة التي تنشأ من تمكين الكيانات/األفراد غير المطالبين بالتصرف بما  :36م اختبار اإلجهاد رق 407
 كل.ك)والذين قد يكون لهم األعمال الخاصة بهم والمصالح المالية أو الشخصية(، أو األعضاء اآلخرون أو المجتمع  ICANNلـ 

ا ضايا من شأنهيمكن ألي كيان ممارسة الصالحيات النظامية الممنوحة لألعضاء بموجب قانون كاليفورنيا، ورفع ق النتيجة )النتائج(: 408
 .ICANNاإلضرار بمصالح مجتمع 

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

ليس للجان االستشارية ومنظمات الدعم أية صالحيات مجتمع  409
 الداخلية. ICANNمشتركة أو حقوًقا تقريرية بموجب لوائح 

الداخلية بأي من األعضاء وفًقا لما  ICANNوال تعترف لوائح  410
هو منصوص عليه في قانون شركات المنفعة العامة غير 

 الربحية في كاليفورنيا.

  

 SOومنظمة دعم  ACاستشارية  أن كل لجنة CCWGتقترح  411
قد تشارك في عملية اتخاذ القرار بشأن الممارسة من عدمها 

، فيما GACلصالحية مجتمعية مذكورة )إال بالنسبة للجنة 
 يتعلق بممارسة المجتمع المخول لسلطة مجتمعية للطعن في تنفيذ

اإلجماعية(. وال يمكن  GACلمشورة  ICANNمجلس إدارة 
وتتطلب  نات أخرى ممارسة هذه الصالحيات.ألي أفراد أو كيا

ممارسة هذه الصالحيات إجماًعا يمنع أي لجنة استشارية/منظمة 
دعم واحدة من تفضيل مصالحها الخاصة على مصالح المجتمع 

 األوسع.

أن يتم إعطاء المجتمع المخول دور المرشح  CCWGتقترح  412
ذ وأن تصبح لديه القدرة على اإلنفا ICANNالوحيد لمدراء 

وال يتطلب  المباشر أو غير المباشر لصالحيات المجتمع.
الُمرشح كل الصالحيات القانونية لعضو بموجب قوانين 

 كاليفورنيا.

المجتمع المخول فقط سيكون لديه وضع قانوني وحق تشريعي  413
لمرشح وسيتم إعطاؤه الحقوق وفق اللوائح الداخلية لممارسة 

م القيام باإلجراء صالحيات المجتمع. نتيجة لذلك، سوف يت
القانوني فقط في حالة دعمه من طرف اللجان االستشارية 

ومنظمات الدعم المشاركة في المجتمع الُمخول، كما أنه من 
 المطلوب تحقيق مستوى مطلوب عال من اإلجماع.

ما في ذلك اللجان االستشارية ب-لن يصبح األفراد والكيانات  414
ACs  والمنظمات الداعمةSOs- لن يتم بشكل مرشحين و

مباشر إعطاؤهم أية حقوق وفق اللوائح الداخلية لممارسة 
 وال يمكنهم االستحواذ على الحقوق النظامية صالحيات المجتمع.

 الممنوحة لألعضاء أو المرشحين بموجب قانون كاليفورنيا.

  النتائج:

 .ICANNال تنطبق على تدابير المساءلة الحالية لدى  415

 

ث المقترحة للمجتمع الُممكَّن مناسبة لتجنب حدووتعد التدابير  416
 هذا السيناريو.
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التعليقات  ، تم اقتراح اختبار إجهاد جديد فيICANNوبعد نشر المسودة الثانية لمقترح مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  417
اخلية األساسية، )شركة محاماة( اختبار اإلجهاد على "أزمة" معينة قبل قبول التغييرات على اللوائح الد ELIGاقترحت  العامة الواردة.

في حالة  اءات التشريعوحجب التغييرات الخاصة باللوائح الداخلية العادية: "نعتقد أنه سيكون من المفيد أيًضا شرح التفاصيل المتعلقة بإجر
 أدناه. 37راجع اختبار اإلجهاد  ئحة داخلية."وجود أزمة أثناء تعديل/إنفاذ ال

 

 

على الئحة داخلية  يرفض المجتمع الُمخول تغييًرا مقترًحا من قبل مجلس اإلدارة على الئحة داخلية عادية، أو :37اختبار اإلجهاد رقم  418
 أساسية.

ع التغيير الذي اقترحه المجلس  ICANN"أزمة" بين مجلس إدارة  النتيجة )النتائج(: 419 لى الالئحة عوالمجتمع المخول، حيث لم ُيشرَّ
 الداخلية.

 إجراءات المساءلة المقترحة إجراءات المساءلة القائمة

الداخلية الحالية لمجلس اإلدارة وحده  ICANNتجير لوائح  420
س تعديل اللوائح الداخلية: "يمكن إحداث تغييرات في عقد التأسي
 أو في هذه اللوائح أو تعديل أو إلغاء بعض المواد أو إضافتها
جراء وتبّني مواد جديدة في عقد التأسيس ذلك أو اللوائح إال بعد إ

 اإلدارة."( أعضاء مجلس 3/2تصويت األغلبية أي ثلثي )

ال يوجد متطلب يفرض مشاورة المجتمع أو أخذ تعليقات العامة  421
 إلحداث تغييرات على اللوائح الداخلية.

ال توجد صالحية تخول المجتمع بمنع أو قبول التغييرات على  422
 اللوائح الداخلية.

ُيمَنح المجتمع الُمخول عن قصد صالحية منع أي تغيير يعتمده  423
 ح الداخلية القياسية. مجلس اإلدارة على اللوائ

إضافة إلى ذلك، ُيمَنح المجتمع الُمخول عن قصد صالحية منع  424
موافقته على أي تغيير يعتمده مجلس اإلدارة على اللوائح 

 الداخلية األساسية.

يمكن أن توصف هذه النتائج بأنها "أزمة" من قبل دعاة تغيير  425
ان ولكن قد يعكس هذا قرار إجماع اللج اللوائح الداخلية.

االستشارية/منظمات الدعم التي تمثل المجتمع الذي ُحددت 
ICANN  .لخدمته 

وهذه النتيجة من شأنها أن تحفز مجلس اإلدارة على فهم شواغل  426
ومن ثم يمكن  المجتمع فيا يتعلق بتغييرات اللوائح الداخلية.

للمجلس إقناع المجتمع أن شواغله ال أساس لها، أو تعديل 
ب إدخالها على اللوائح الداخلية بحيث تستوعالتغييرات المقترح 

 الشواغل الُمعرب عنها.

 النتائج:

آليات المساءلة الحالية تحول دون حدوث "األزمات" كون  427
المجتمع ال يتمتع بسلطة التأثير على التغييرات التي يقترح 

 مجلس اإلدارة إدخالها على اللوائح الداخلية.

 

ن  428 حدوث "أزمات" بشأن صالحيات المجتمع المقترحة تمكِّ
التغييرات التي يقترح مجلس اإلدارة إدخالها على اللوائح 

الداخلية، ولكن شريطة أن يكون ذلك بموجب قرار من المجتمع 
 باإلجماع.

 


