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 )CCWGمیثاق مجموعة عمل المجتمعات المتعددة (

 ICANNمجموعة عمل المجتمع البیني المعنیة بتحسین المساءلة داخل منظمة   اسم مجموعة العمل:

 تعریف مجموعة العمل عبر المجتمع القسم األول:

المنظمات القائمة على وضع 
 المیثاق:

ASOو ،GACو ،ccNSOو ،ALACو ،GNSOو ،SSAC 

 

نوفمبر. ومنذ ذلك  3تم تعمیم میثاق مجموعة عمل المجتمعات المتعددة العتماده في  الموافقة على المیثاق:تاریخ 
 الحین، اعتمدت المنظمات التالیة ھذا المیثاق: 

• GNSO  2014نوفمبر  13في 
• ALAC  2014نوفمبر  18في 
• ccNSO  2014نوفمبر  20في 
• GAC  2014دیسمبر  8في 
• ASO  2014دیسمبر  9في 
• SSAC  2015یولیو  9في 

اسم رئیس (رؤساء) مجموعة 
 العمل:

 ماثیو ویل وتوماس ریكرت ولیون سانشیز

لمساحة عمل  URLرابط 
مجموعة عمل المجتمعات 

 المتعددة:

https://community.icann.org/display/acctcrosscomm/ 
 ICANNمجموعة عمل المجتمعات المتعددة+حول+تعزیز+مساءلة+

ة عمل المجتمعات قائمة مجموع
 المتعددة البریدیة:

accountability-cross-community@icann.org 

  العنوان: قرارات اعتماد المیثاق:

  رقم المرجع والرابط:

 بیان المشكالت، األھداف والمقاصد والنطاق القسم الثاني:

 بیان المشكلة

"بإجراء عملیة أصحاب مصلحة  ICANN) أن تقوم NTIAطلبت اإلدارة الوطنیة األمریكیة لالتصاالت والمعلومات (
 وإدارة المنطقة الجذر ذات الصلة. IANAمتعددین لتطویر خطة لنقل الدور اإلشرافي للحكومة األمریكیة" فیما یتعلق بوظائف 

https://community.icann.org/download/attachments/49359098/Enhancing%20ICANN%20Accountability%20FINAL%20-%20Clean%20-%20Charter%20-%20updated%203%20November%202014.pdf?api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/49359098/Enhancing%20ICANN%20Accountability%20FINAL%20-%20Clean%20-%20Charter%20-%20updated%203%20November%202014.pdf?api=v2


واسع وأن بأنھ ینبغي على المشروع المقترح للنقل أن یحظى بدعم المجتمع وعلى نطاق  NTIAعند تقدیم إعالنھا، حددت 
 یحقق المبادئ التالیة:

 دعم وتعزیز نموذج أصحاب المصالح المتعددة •
 الخاص باإلنترنت DNSالحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام  •
 IANAتلبیة احتیاجات وتوقعات العمالء والشركاء العالمیین لخدمات  •
 الحفاظ على انفتاح اإلنترنت. •

 بحل متعدد الحكومات أو تقوده منظمة حكومیة دولیة. NTIAستبدال دور أیًضا أنھا لن تقبل مقترًحا با NTIAقررت 

في ضوء العالقة  ICANNوخالل المناقشات حول عملیة االنتقال، أثار المجتمع الموضوع األوسع لتأثیر التغییر فیما یتعلق بمساءلة 
بیان أصحاب المصلحة المتعددین في السیاق، وحسب . یتم تعریف المساءلة في ھذا NTIAالتعاقدیة التاریخیة مع الوالیات المتحدة و

NETmundial المراجعة والتنقیح.، بأنھا وجود اآللیات الالزمة من أجل إجراء عملیات التحقق والتوازن المستقلة باإلضافة إلى 

ال تلبي بعد  ICANNوتوضح المخاوف المطروحة خالل ھذه المناقشات حول عملیة االنتقال أن آلیات المساءلة القائمة في 
 توقعات أصحاب المصلحة. كما تقترح البیانات األخیرة من مختلف أصحاب المصلحة أن آلیات المساءلة الحالیة ینبغي مراجعتھا

) في ATRTسینھا أو تعدیلھا أو استبدالھا أو اإلضافة إلیھا بآلیات جدیدة (راجع على سبیل المثال، توصیات وإن لزم األم، تح
أكدت أنھا تتوقع إجماع من المجتمع فیما  NTIAضوء تغییر العالقة التعاقدیة السابقة مع الحكومة األمریكیة. مع مراعاة أن 

 NTIAأصحاب المصلحة فیما یتعلق بالمساءلة قد یترتب علیھ موقف ال تقبل في یتعلق باالنتقال، فإن الفشل في تلبیة توقعات 
 مھمة للغایة لعملیة االنتقال. ICANNعلى أنھ یلبي شروطھا. ومن ثم، تعتبر مراجعة آلیات المساءلة في  IANAمقترح انتقال 

 األھداف والغایات

تجاه  ICANNمقترحات تعزز من مساءلة  ICANNمن المتوقع أن تقدم مجموعة العمل عبر المجتمعات لتعزیز مساءلة 
 جمیع أصحاب المصلحة.

المساءلة ضمن مستوى القبول األوسع لدیھا، على -یجب نظر مصطلح "صاحب المصلحة" لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة
: شخص أو )EFQMإطار العمل األوروبي إلدارة الجودة (التعریف المقدم من قبل  سبیل المثال من خالل االعتماد على

ویشمل مجموعة أو مؤسسة لھا مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة في المنظمة ألنھا یمكنھا التأثیر على المنظمة أو التأثر بھا. 
 .ICANNذلك، على سبیل المثال ال الحصر، كافة المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة في 

یكون متفًقا مع تاریخ  NTIAفي إرسال إطار زمني إلى  IANAویتمثل الھدف بالنسبة لمقترح النقل فیما یتعلق بوظائف 
. لذلك، تعمل مجموعة العمل عبر المجتمعات لتعزیز 2015سبتمبر  30الحالي والذي وافق  IANAاالنتھاء لعقد وظائف 

في  IANAبأسرع ما یمكن لتحدید اآللیات التي یجب تطبیقھا أو االلتزام بھا قبل انتقال دور اإلشراف على  ICANNمساءلة 
)، وھذه اآللیات التي قد یتجاوز الجدول الزمني 1عمل ضوء تغییر العالقة التعاقدیة الھیكلیة مع الحكومة األمریكیة (مسار ال

 ). 2(مسار العمل  IANAلتنفیذھا انتقال دور اإلشراف على 

المساءلة تقدیم بیان تفصیلي حول كیف ستقدم -ولتسھیل تقییم واعتماد مقترحاتھا، یتوقع من مجموعة عمل المجتمعات المتعددة
 طارئة ("اختبارات اإلجھاد")، ضمن نطاق كل مسار عمل.مقترحاتھا مستوى مقاومة مناسب للحاالت ال

ولكن ال یمكن  IANAالمشكالت المھمة وذات الصلة بانتقال اإلشراف على  1عالوة على ذلك، یمكن أن یحدد مسار العمل 
الوقت تناولھا ضمن ھذا اإلطار الزمني، وفي ھذه الحالة، یجب أن توجد آلیات أو ضمانات أخرى یضمن إنجاز العمل في 

 المحدد بأسرع ما یمكن بعد االنتقال.

 المجال

 .ICANNالمساءلة في آلیات المساءلة فیما یتعلق بكافة الوظائف التي توفرھا -ستحقق مجموعة عمل المجتمعات المتعددة
 المساءلة بمساري عمل:-في المناقشات حول عملیة المساءلة، ستبدأ مجموعة عمل المجتمعات المتعددة

التي یجب أن تكون ساریة ومفعلة أو ھناك  ICANN: یركز على اآللیات التي تعزز من مساءلة 1ل مسار العم •
 ؛IANAالتزام بھا في حدود اإلطار الزمني لعملیة نقل إشراف 

یركز على التعامل مع موضوعات المساءلة والذي یمكن تمدید إطار زمني خاص بوضع الحلول : 2مسار العمل  •
 .IANAلما یتجاوز عملیة نقل إشراف والتنفیذ الكامل لھا 

http://netmundial.br/wp-content/uploads/2014/04/NETmundial-Multistakeholder-Document.pdf
http://netmundial.br/wp-content/uploads/2014/04/NETmundial-Multistakeholder-Document.pdf
http://netmundial.br/wp-content/uploads/2014/04/NETmundial-Multistakeholder-Document.pdf
http://www.bqf.org.uk/efqm-excellence-model/glossary-terms


. وقد تمتد بعض 2ومسار العمل  1مسائل لمسار العمل  ICANNوتخصص مجموعة العمل عبر المجتمعات لتعزیز مساءلة 
 المسائل لمساري العمل على حٍد سواء.

  ، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر:1سیتم نظر األسئلة المقترحة كجزء من مسار العمل 

وما ھي المخاوف  ICANN، فیما یتعلق بضمان مساءلة IANAلعقد وظائف  NTIAاذا سیكون تأثیر نقل م •
 المحتملة التي قد تسببھا المساءلة؟

 ؟NTIAما ھي التحسینات أو اإلصالحات المطلوب تنفیذھا أو االلتزام بھا قبل إجراء انتقال اإلشراف من  •
 اإلصالحات، كیف یمكن أن یضمن المجتمع تنفیذھا؟إذا تم تأجیل تنفیذ التحسینات أو  •
 كیف سیتم إجراء اختبار إجھاد لھذه التحسینات أو اإلصالحات؟ •
ولكن یجب تطبیقھا بعد  NTIAما ھي التحسینات أو اإلصالحات التي یجب االلتزام بھا قبل انتقال اإلشراف من  •

 ذلك.
 الحات؟كیف سیتم إجراء اختبار إجھاد لھذه التحسینات أو اإلص •
 ، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر:2سیتم نظر األسئلة المقترحة كجزء من مسار العمل  •
 ؟NTIAما ھي التحسینات أو اإلصالحات التي سیتم تناولھا بعد إجراء انتقال اإلشراف من  •
لجدیدة أو القائمة ، فما ھي العملیات اNTIAإذا كانت ھناك تحسینات أو إصالحات یمكن تناولھا بعد فك ارتباط  •

 لضمان أنھا سیتم تناولھا وتنفیذھا؟
 كیف سیتم إجراء اختبار إجھاد لھذه التحسینات أو اإلصالحات؟ •
 ، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر:2و 1سیتم نظر األسئلة المقترحة كجزء من مساري العمل  •
 NTIAلمصلحة المتعددین بمجرد ابتعاد نحو مجتمع أصحاب ا ICANNما ھي اآللیات الالزمة لضمان مساءلة  •

 عن دورھا اإلشرافي؟
 ؟ICANNما ھي التحسینات أو اإلصالحات الالزمة على آلیات المساءلة القائمة في  •
 ما ھي إصالحات أو آلیات المساءلة الجدیدة الالزمة؟ •
ائحھا الداخلیة، كیف أو لو ICANNإذا تم إجراء تحسینات وإصالحات المساءلة من خالل تغییرات في عقد تأسیس  •

یمكن للمجتمع التأكد من أن ھذه التغییرات ستكون دائمة، أو ال تخضع للتعدیل من طرف واحد من قبل مجلس إدارة 
ICANN في تاریخ الحق؟ 

المساءلة، على سبیل المثال ال الحصر -تتضمن الموضوعات األخرى ضمن نطاق عمل مجموعة عمل المجتمعات المتعددة
 .9.2، وعلى وجھ التحدید رقم 9رقم  ATRT2توصیة 

حول الوظائف ذات  IANA) لتطویر أحد مقترحات انتقال اإلشراف على CWGالرابط مع مجموعة العمل عبر المجتمعات (
 :IANAالتي تضع مقترح انتقال اإلشراف على  والمجموعات األخرى میةالصلة بالتس

بجانب عملیة متوازیة ذات صلة حول انتقال اإلشراف على وظائف  ICANNتحدث ھذه العملیة الخاصة بتعزیز مساءلة 
IANA  من خاللCWG  لتطویر أحد مقترحات انتقال اإلشراف علىIANA شار إلیھا حول الوظائف ذات الصلة بالتسمیة (ی

اإلشراف). یتركز نطاق ھذه المجموعة على الترتیبات المطلوبة الستمرار وظائف -فیما بعد باسم مجموعة عمل المجتمعات
IANA  بطریقة مسئولة ومقبولة على نطاق واسع بعد انتھاء عقد وظائفIANA ال تقع المساءلة بالنسبة إلدارة وظائف .
IANA المساءلة حیث -یة)، على الرغم من ذلك، ضمن نطاق مجموعة عمل المجتمعات المتعددة(أي التنفیذ والمساءلة التشغیل

اإلشراف. ومع ذلك، تعد العملیتان متشابكتین ومترابطتین وینبغي -أنھا یتم التعامل معھا من قبل مجموعة عمل المجتمعات
 تنسیق عملھا بشكل مالئم.

طلب المقترحات)  لمات األرقام والبروتوكول كما ھو موضح فيیقصد من مقترحات المجموعات األخرى (أي مجتمعات مع
، باإلضافة إلى المشكالت المنظورة بالفعل أمام IANAتغطیة مشكالت المساءلة ذات الصلة بانتقال اإلشراف على  ICGفي 

عتبر ھذه . وتICANNفیما یتعلق بالمناطق ذات الصلة في مشاركتھم في  IETFسجالت االنترنت اإلقلیمیة ومجتمعات 
-المساءلة. كما ستتواصل مجموعة عمل المجتمعات المتعددة-المشكالت خارج نطاق مجموعة عمل المجتمعات المتعددة

 المساءلة مع ھذه المجموعات لضمان أنھا ال تغطي مشكالت خارج نطاقھا.

https://www.icann.org/en/system/files/files/final-recommendations-31dec13-en.pdf


 مواد التسلیم، واألطر الزمنیة والتقاریر القسم الثالث:

 النتائج

المساءلة كخطوة أولى بوضع واعتماد -تحقیق ھذه األھداف، سوف تقوم مجموعة عمل المجتمعات المتعددةوفي العمل نحو 
ویجب أن یراعي  خطة عمل رفیعة المستوى باإلضافة إلى الجدول المؤقت المرتبط بھا والذي یجب أن یكون متوفًرا للجمھور.

ویحقق التوافق بین الجداول  2ومسار العمل  1ب مسار العمل كل من خطة العمل والجدول الزمني المرتبط بھا األنشطة بموج
. إضافة إلى ما تقدم، یجب أن ICGاإلشراف و-مع الحدود الزمنیة في مجموعة عمل المجتمعات 1الزمنیة لمسار العمل 

قترح تتضمن خطة العمل والجدول الزمني أطر زمنیة وطرق االستشارات العامة والتاریخ المتوقع لتقدیم مسودة الم
، كما یجب تحدید تاریخ متوقع 2ومسار العمل  1(المقترحات) والمقترح (المقترحات) النھائي والتعدیالت علیھ لمسار العمل 

-لتقدیم تقاریر مجلس اإلدارة. في الحاالت التي توجد فیھا حاالت عدم توافق، یجب اإلبالغ بھا إلى مجموعة عمل المجتمعات
 طرق الالزمة لتناول حاالت عدم التوافق.ومناقشة ال ICGاإلشراف و/أو 

المساءلة وتنقح خطة عملھا والجدول الزمني بصورة -في سیاق عملھا، یجب أن تحدث مجموعة عمل المجتمعات المتعددة
 منتظمة وإتاحة خطة العمل والجدول الزمني المرتبط بھا بعد التعدیل للجمھور.

مل إرشادات لمجموعة العمل عند إنشاء خطة عمل. یجوز أن تضیف مجموعة توفر القائمة التالیة غیر الحصریة لمناطق الع
 المساءلة مھام إضافیة وفًقا لحریة قراراھا:-عمل المجتمعات المتعددة

 مراجعة اإلرشادات المحددة في ھذا المیثاق •
 2عن نظیرتھا في مسار العمل  1تعریف / وصف ما یمیز مشكلة في مسار العمل  •
 2والتي ستقع ضمن مسار العمل  1ي ستقع ضمن مسار العمل تحدید المشكالت الت •
 تقدیم إطار زمني للتواریخ األساسیة والتاریخ المستھدف للمقترحات لكل مسار عمل •
 ATRTمراجعة آلیات المساءلة القائمة، بما في ذلك مراجعة فعالیتھا استناًدا إلى العمل السابق مثل مراجعات  •

 ینات واآللیات اإلضافیةوالمقترحات والتغییرات والتحس
 تحدید حاالت الطوارئ المطلوب نظرھا في اختبارات اإلجھاد •
-تحلیل المشكالت الرئیسیة المستندة إلى تحلیل الموقف الحالي، فیما یتعلق ھدف مجموعة عمل المجتمعات المتعددة •

 IANAالمساءلة وانتقال دور اإلشراف على 
 ICANNالت ذات االحتمالیة األكبر لتحسین مساءلة تحدید األولویات لتركیز العمل على المشك •
 مراجعة وتحلیل البیانات والردود واألسئلة التي تقدمھا وزارة التجارة األمریكیة •
مراجعة الحلول المحتملة لكل مسار عمل بما في ذلك اختبارات اإلجھاد مقابل حاالت الطوارئ المحددة. یجب أن  •

 المساءلة األسلوب التالي الختبار اإلجھاد-المتعددةتنظر مجموعة عمل المجتمعات 
o تحلیل نقاط الضعف والمخاطر المحتملة 
o تحلیل التصحیحات القائمة ومدى قوتھا 
o تحدید التصحیحات اإلضافیة أو تعدیل التصحیحات القائمة 
o بیان كیفیة قیام الحلول المقترحة بالحد من مخاطر الحاالت الطارئة أو حمایة المنظمة منھا 
o المساءلة أعمالھا لضمان أن اختبارات اإلجھاد یمكن -یجب أن تھیكل مجموعة عمل المجتمعات المتعددة

 ) وتحلیل نتائجھا في الوقت المحدد قبل االنتقال.3) وتنفیذھا (2) تصمیمھا، (1(

 تتضمن أمثلة البنود الفردیة التي یلزم االطالع علیھا:

of-https://www.icann.org/resources/pages/affirmation-تأكید االلتزامات (راجع  •
en-30-09-2009-commitments( 

 ) كأساس لمناقشاتھاASEPھیئة الخبراء ( •
https://www.icann.org/en/about/aoc-(راجع  2013تقریر فریق مراجعة المساءلة والشفافیة لعام  •

en.pdf-31dec13-recommendations-review/atrt/final( 
 تشغیل وقابلیة استمرار عملیة إعادة النظر الحالیة •
 (عملیة المشاركة التعاونیة) ضمن المراجعة المستقلة CEPتشغیل وقابلیة استمرار  •
 )IRPمعاییر ھیئة المراجعة المستقلة ( •
 الحلول المحتملة بما في ذلك •

https://www.icann.org/resources/pages/affirmation-of-commitments-2009-09-30-en
https://www.icann.org/resources/pages/affirmation-of-commitments-2009-09-30-en
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https://www.icann.org/en/about/aoc-review/atrt/final-recommendations-31dec13-en.pdf
https://www.icann.org/en/about/aoc-review/atrt/final-recommendations-31dec13-en.pdf
https://www.icann.org/en/about/aoc-review/atrt/final-recommendations-31dec13-en.pdf


التعقیبات المستلمة فیما یتعلق بالحلول كجزء من فترات التعلیق العامة السابقة (راجع  •
en.pdf-25aug14-solutions-https://www.icann.org/en/system/files/files/proposed( 

 المساءلة-التعقیبات المستلمة في فترات تعلیق مجموعة عمل المجتمعات المتعددة •

 اإلبالغ

المساءلة بإطالع المنظمات المعتمدة بصورة منتظمة وكذلك -یلتزم الرؤساء المشاركین في مجموعة عمل المجتمعات المتعددة
 ).1(على وجھ الخصوص فیما یتعلق بمسار العمل  ICGممثلیھا على 

 العضویة وفریق العمل والنظام القسم الرابع:

 معاییر العضویة

المساءلة ومجموعات العمل الفرعیة، في حالة إنشاء ذلك، مفتوحة أمام -المجتمعات المتعددةالعضویة في مجموعة عمل 
األعضاء المعینین من جانب المنظمات القائمة على وضع المیثاق. لتسھیل جدولة االجتماعات والحد من أعباء العمل بالنسبة 

عمل فرعیة واحدة فقط، في حالة إنشاء مجموعات لألعضاء األفراد، یوصى بشدة أن یشار األعضاء األفراد في مجموعة 
أعضاء في مجموعة العمل بما یتفق مع القواعد  5وحد أقصى  2فرعیة. تُعین كل منظمة من منظمات وضع المواثیق حد أدنى 

 واإلجراءات الخاصة بھا. وینبغي بذل أفضل الجھود لضمان أن األعضاء الفردیین:

في الموضوع الرئیسي المطبق (راجع على سبیل المثال الحصول على خبرات كافیة للمشاركة  •
-08-2014-faqs-accountability-https://www.icann.org/resources/pages/enhancing

en#12-22 ة للخبرات);للنواحي المحدد 
 المساءلة بصفة مستمرة وعلى المدى الطویل-االلتزام بالمشاركة الفعالیة في أنشطة مجموعة عمل المجتمعات المتعددة •
 ومتى ما كان ذلك مناسًبا، طلب ونقل وجھات نظر ومخاوف األفراد في المنظمة التي تعّینھم. •

یثاق مالحظة أن طرق اتخاذ القرارات لدى مجموعة عمل في تعیین األعضاء، یجب على المنظمات القائمة على وضع الم
المساءلة العمل عن طریق تحقیق -المساءلة تقتضي من أعضاء مجموعة عمل المجتمعات المتعددة-المجتمعات المتعددة

  اإلجماع، وأن االقتراع یستخدم فقط في حاالت نادرة ومع إدراك أن عملیات االقتراع تلك ال تمثل تصویتًا.

المنظمات القائمة على وضع المیثاق باستخدام عملیات منفتحة وشاملة عند اختیار أعضائھا من أجل مجموعة عمل  تـُنصح
المساءلة -المساءلة ھذه. كما یجب بذل أفضل الجھود من أجل ضمان أن مجموعة عمل المجتمعات المتعددة-المجتمعات المتعددة

 .ICANNا، لھا تمثیل من جمیع المناطق الخمسة لـ وأي من مجموعات العمل الفرعیة، في حالة إنشائھ

المساءلة منفتحة على أي شخص مھتم بأن یكون مشاركاً. كما -باإلضافة إلى ذلك، سوف تكون مجموعة عمل المجتمعات المتعددة
یجوز أن یكون المشاركون من المنظمات القائمة على وضع المیثاق أو مجموعة أصحاب مصلحة غیر ممثلة في مجموعة عمل 

 كون معیّن ذاتیًا. سیتمكن المشاركین من المشاركة بنشاط في ویحضرون كافة اجتماعاتالمساءلة أو یجوز أن ی-المجتمعات المتعددة
المساءلة ومجموعات العمل ومجموعات العمل الفرعیة. على الرغم من ذلك، إذا كانت ھناك -مجموعة عمل المجتمعات المتعددة

 المساءلة الذین تعینھم المنظمات المعتمدة. -ت المتعددةحاجة لدعوة أو قرار باإلجماع، فسیتم تقییده بأعضاء مجموعة عمل المجتمعا

المساءلة. سوف تتم األرشفة -لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة وسیتم إدراج جمیع األعضاء والمشاركین في الموقع التفاعلي
لمشاركین في ھذه العملیة المساءلة. یطلب من جمیع األعضاء وا-للقائمة البریدیة في مجموعة عمل المجتمعات المتعددة العلنیة

) عقب إجراءات عقب إجراءات المنظمات المعتمدة لدیھم أو، عندما ال یكون ذلك سارًیا، یمكن اتباع SOIتقدیم بیان مصالح (
أو بدالً من ذلك یتم تقدیم بیان یتضمن على األقل االسم، سواء كان المشارك یمثل منظمة أو شركة كجزء  GNSOإجراءات 

شاركتھا في ھذه الجھود ومناطق المصلحة الخاصة فیما یتعلق بھذه الجھود والعالقة المادیة مع األطراف من مشاركتھ/م
 ودولة اإلقامة الرئیسیة. ICANNاألخرى التي تؤثر علیھا 

 كما سیرأس الرؤساء المشاركون المتطوعون، الذین تعینھم المنظمات المعتمدة، إذا قررت المنظمات المعتمدة تعیین رئیس
المساءلة، ومداوالتھا باإلضافة -المساءلة، مجموعة عمل المجتمعات المتعددة-مشارك في مجموعة عمل المجتمعات المتعددة

إلى ضمان أن العملیة متكاملة، ومستندة إلى اإلجماع وتحظى بمشاركة متوازنة من أصحاب المصلحة المتعددین. من المتوقع 
باإلضافة إلى دعم أمانة السر، وأن توفر بموجب طلب من رؤساء مجموعة عمل إدارة یومیة للمشروعات  ICANNأن توفر 

 المساءلة المشاركین، منسقین محترفین للمشروعات أو مساعدة خبراء.-المجتمعات المتعددة

https://www.icann.org/en/system/files/files/proposed-solutions-25aug14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/proposed-solutions-25aug14-en.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/enhancing-accountability-faqs-2014-08-22-en%2312
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والمذكور بالتفصیل في بند الحق،  IANAإضافة إلى عالقة العمل بین المجموعات التي تضع مقترح انتقال اإلشراف على 
، ستكون عضًوا نشًطا في مجموعة ICANNالمساءلة جھة اتصال من مجلس -تتضمن مجموعة عمل المجتمعات المتعددةس

المساءلة یعبر عن صوت مجلس اإلدارة وخبرتھ في األنشطة والمداوالت. كما ستتضمن مجموعة -عمل المجتمعات المتعددة
لتقدیم تعقیبات على تعیین ممثل للموظفین لتقدیم التعقیبات في  ICANNالمساءلة ممثالً للعاملین في -عمل المجتمعات المتعددة

-المداوالت مع قدرتھ على المشاركة في ھذا العمل بنفس الطریقة التي یشارك بھا أعضاء مجموعة عمل المجتمعات المتعددة
س أو ممثل العاملین في ھذه المساءلة. وفي حالة الحاجة إلى الدعوة (الدعوات) باإلجماع، لن تشارك جھة االتصال بالمجل

 الدعوة.

 تشكیل المجموعات، والتبعیات، والحل

المساءلة بما یتفق مع القواعد -تُعین كل منظمة من منظمات وضع المواثیق أعضاء في مجموعة عمل المجتمعات المتعددة
 واإلجراءات الخاصة بھا.

 IANAوالمجموعات األخرى التي تضع مقترح انتقال اإلشراف على  CWGو ICGعالقة العمل مع 

ومجموعة  ICGالمساءلة باإلضافة إلى ممثلي -سوف یناقش ویحدد الرؤساء المشاركون في مجموعة عمل المجتمعات المتعددة
یقة األنسب الطر IANAاإلشراف والمجموعات األخرى التي تضع مقترح انتقال اإلشراف على -مجموعة عمل المجتمعات

. وقد یتم إجراء ھذا، على سبیل المثال، 1لمشاركة المعلومات وإرسال التقدم والنتائج فیما یتعلق بصورة خاصة بمسار العمل 
من خالل المكالمات المنتظمة بین الرؤساء. وعلى وجھ الخصوص، سیتفق الرؤساء المشاركون على طریقة یتم من خاللھا 

بمقترح  ذات الصلة ICANNالمساءلة، "مساءلة -في مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 1العمل توفیر العنصر المقدم لمسار 
. اإلشراف-ومجموعة عمل المجتمعات ICGالمساءلة إلى -" من مجموعة عمل المجتمعات المتعددةIANAانتقال اإلشراف على 

لمبین في البند الخامس من ھذا المیثاق على النحو ا ICANNھذا عقب موافقة مجلس  1یتوقع تسلیم مقترح مسار العمل 
 ).en#2.d-16-10-2014-material/resolutions-https://www.icann.org/resources/board(راجع أیًضا 

 المستشارون الخبراء

المساءلة وتنظر تعقیبات من ما یصل إلى -إلى التعقیبات من لمجتمع، یتوقع أن تطلب مجموعة عمل المجتمعات المتعددةإضافة 
رسات في لتوفیر نصیحة مستقلة وبحث وتحدید أفضل المما )PEGمجموعة الخبراء العمومیین (سبعة مستشارین تحددھم 

-مرحلة مبكرة من مداوالتھا. إضافة إلى التعقیبات المطلوبة بصورة خاصة من قبل مجموعة عمل المجتمعات المتعددة
المساءلة المراعاة الواجبة ألي نصیحة أو تعقیبات إضافیة -المساءلة، یتوقع أیًضا أن توفر مجموعة عمل المجتمعات المتعددة

المساءلة. كما یتوقع أن یساھم المستشارون في -ت مجموعة عمل المجتمعات المتعددةیقدمھا المستشارون كجزء من مداوال
المساءلة. على الرغم من ذلك، ففي حالة الحاجة إلى -الحوار مثل المشاركین اآلخرین في مجموعة عمل المجتمعات المتعددة

 اتخاذ قرار باإلجماع، فإن االستشاریین ال یشاركون في مثل ھذه الحاالت.

المساءلة مستشارین أو -، یجوز أن تحدد مجموعة عمل المجتمعات المتعددةPEGافة إلى المستشارین الذین تختارھم إض
. وفي حالة تكبد أي تكالیف PEGخبراء إضافیین للمساھمة في مداوالتھا بصورة مماثلة لمساھمة المستشارین الذین تختارھم 

المسبقة.  ICANNأو الخبراء اإلضافیین، یجب الحصول على موافقة  إضافیة ضمن الحصول على تعقیبات من المستشارین
  یجب أن یتضمن ھذا الطلب على األقل أسباب اختیار المستشارین أو الخبراء اإلضافیین باإلضافة إلى التكالیف المتوقعة.

) مع المشاركین السابقین ATRTالمساءلة وفریق مراجعة الشفافیة (-كما ینبغي أن تتكامل مجموعة عمل المجتمعات المتعددة
ال  ATRTللوصول إلى وجھة نظر وتجنب االزدواجیة في العمل. وفي حالة الحاجة إلى دعوة (دعوات) باإلجماع، فإن خبیر 

 یشارك في مثل ھذه الحاالت (إذا لم یكن الخبیر مختاًرا أیًضا كعضو من قبل أحد المنظمات المعتمدة).

 فریق العمل والموارد

المساءلة بتوفیر الدعم الكامل لعمل مجموعة -المعینین في مجموعة عمل المجتمعات المتعددة ICANNسوف یقوم فریق عمل 
المساءلة وفق ما ھو مطلوب من قبل الرئیس بما في ذلك دعم االجتماعات، وصیاغة الوثائق، -عمل المجتمعات المتعددة

المساءلة ذلك مناسًبا. وسوف تقوم -تى رأت مجموعة عمل المجتمعات المتعددةوالتحریر والتوزیع والمساھمات الفنیة األخرى م

https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2014-10-16-en%232.d
https://community.icann.org/x/_wPxAg


ICANN  بتوفیر إمكانیة الوصول إلى الخبراء المعنیین ومنسقین محترفین من خالل رؤساء مجموعة عمل المجتمعات
المساءلة أن ھناك -بالتنسیق مع مجموعة عمل المجتمعات المتعددة ICANNالمساءلة. وسیضمن فریق العمل في -المتعددة

توعیة مناسبة لضمان معرفة مجتمع أصحاب المصلحة المتعددین العالمي وتشجیعھم فیما یتعلق بالمشاركة في عمل مجموعة 
 المساءلة.-عمل المجتمعات المتعددة

موعة دعم فریق العمل الكافي من أجل دعم األنشطة الخاصة بمج ICANNسوف توفر  تعیینات الموظفین لمجموعة العمل:
 المساءلة.-عمل المجتمعات المتعددة

المساءلة بتعریف أي من الموارد اإلضافیة بخالف ما حدد فریق العمل للمجموعة -وتوَصى مجموعة عمل المجتمعات المتعددة
 بأنھا قد تحتاجھ في أقرب فرصة من أجل ضمان القدرة على تحدید ھذه الموارد والتخطیط لھا.

 اركةقواعد المش القسم الخامس:

 أسالیب اتخاذ القرار

المساءلة لمقترح (مقترحات) االنتقال وخطة العمل والتقاریر األخرى الخاصة -عند وضع مجموعة عمل المجتمعات المتعددة
بھا، فإنھا سوف تسعى للعمل بموجب اإلجماع. ویجب أن تبذل االجتماعات القائمة على اإلجماع أفضل الجھود من أجل 

المساءلة ومجموعات العمل الفرعیة). یكون الرئیس (الرؤساء) -اء (مجموعة عمل المجتمعات المتعددةمشاركة جمیع األعض
 مسئوالً عن تحدید كل موقف مثل تعیین إحدى الحاالت اآلتیة:

 وھو الموقف الذي ال تكون فیھ أقلیة غیر موافقة، ویمكن تعریف ذلك بأنھ غیبا االعتراض -اإلجماع الكامل  .أ
 قف تكون فیھ أقلیة صغیرة غیر موافقة، لكن األغلبیة توافقمو -اإلجماع  .ب

في حالة غیاب اإلجماع الكامل، یجب على الرئیس (الرؤساء) السماح بتقدیم وجھة (وجھات) نظر األقلیة، على أن یتم تضمینھا 
 باإلضافة إلى وجھة نظر اإلجماع في التقریر.

استخدام اقتراع أمر معقول من أجل تقییم مستوى الدعم ألي توصیة. وعلى وفي حاالت نادرة، قد یقرر الرئیس (الرؤساء) بأن 
الرغم من ذلك، یجب توخي الحذر عند استخدام االقتراع لئال تتحول إلى أصوات، حیث إن ھناك غالًبا عدم اتفاق حول معاني 

 مسائل االقتراع أو نتائج االقتراع.

المقدم من الرئیس (الرؤساء)، أو یرى بأن مشاركاتھ/مشاركاتھا یغض وأي عضو ال یوافق على القرار في مستوى اإلجماع 
الطرف عنھا بشكل منتظم أو ال یتم احتسابھا، فیجب علیھ أوالً مناقشة الظروف مع رئیس المجموعة الفرعیة المعني أو 

المسألة بصورة مرضیة، المساءلة. في حالة عدم القدرة على حل -الرؤساء المشاركین في مجموعة عمل المجتمعات المتعددة
یجب على عضو المجموعة أن یطلب الحصول على فرصة لمناقشة الوضع مع رؤساء المنظمات القائمة على وضع المیثاق أو 

  ممثلیھا المعنیین.

 دعم المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة لمسودة المقترح (المقترحات)

عقب تقدیم مسودة المقترح (المقترحات)، یتعین على كل من المنظمات المعتمدة، وفًقا لقواعدھا وإجراءاتھا، مراجعة ومناقشة 
مسودة المقترح (المقترحات) واتخاذ قرار فیما إذا كان یجب اعتماد التوصیات المدرجة فیھا. ویلتزم رؤساء المنظمات القائمة 

 لنتیجة المداوالت بأقرب طریقة مجدیة. WGساء المشاركین في على وضع المیثاق بإشعار الرؤ

 مسودة المقترح التكمیلیة

في حالة اختیار منظمة واحدة أو أكثر من منظمات الدعم أو اللجان االستشاریة عدم اعتماد توصیة واحدة أو أكثر من 
المشاركین في مجموعة عمل المجتمعات التوصیات الواردة في مسودة مقترح (مقترحات) االنتقال، یتم إخطار الرؤساء 

المساءلة بذلك. ویشمل ھذا اإلشعار على األقل أسباب نقص الحصول على الدعم والبدیل المقترح الذي سیكون مقبوالً، -المتعددة
أو تقدم  المساءلة، وفًقا لحریة قرارھا، وترسل للتعلیقات العامة-إن وجد. كما یجوز أن تعید مجموعة عمل المجتمعات المتعددة

 للمنظمات المعتمدة مسودة مقترح تكمیلیة تراعي المخاوف المطروحة.

بعد تقدیم مسودة المقترح التكمیلیة، تناقش المنظمات القائمة على وضع المیثاق وتحدد بما یتفق مع القواعد واإلجراءات 
تزم رؤساء المنظمات القائمة على وضع المیثاق الخاصة بھا إمكانیة اعتماد التوصیات الواردة في مسودة المقترح التكمیلیة. ویل

 المساءلة بنتیجة المداوالت بأقرب طریقة مجدیة.-بإشعار الرؤساء المشاركین في مجموعة عمل المجتمعات المتعددة



 تقدیم تقریر مجلس اإلدارة

بعد استالم اإلشعارات من جمیع المنظمات القائمة على وضع المیثاق وفًقا لما ھو مشار إلیھ أعاله، فسوف یقوم الرؤساء 
المساءلة في غضون عشرة أیام عمل رسمیة اعتباًرا من الحصول على -المشاركین في مجموعة عمل المجتمعات المتعددة

والرؤساء في جمیع المنظمات المعتمدة، تقریر  ICANNلى رئیس مجلس إدارة اإلشعار األخیر بتقدیم مقترح النقل النھائي إ
 المساءلة الذي یتضمن على األقل ما یلي:-مجلس مجموعة عمل المجتمعات المتعددة

 المساءلة؛ وكذلك-المقترح (التكمیلي) على النحو الذي تعتمده مجموعة عمل المجتمعات المتعددة .أ
 ات المعتمدةاإلخطارات بالقرارات من المنظم .ب
توثیق العملیة التي تلت ذلك، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، توثیق عملیة بناء اإلجماع ضمن مجموعة  .ج

 المساءلة والمشاورات العامة.-عمل المجتمعات المتعددة

ة)، یوضح أیًضا تقریر في حالة عدم دعم واحدة أو أكثر من المنظمات المعتمدة (ألجزاء من) المقترح (المقترحات) (التكمیلی
مجلس اإلدارة الجزء (األجزاء) من المقترح (المقترحات) النھائي المدعوم بالكامل واألجزاء التي لیست كذلك، والتي تعارضھا 

  المنظمة المعتمدة، إلى الحد الذي یكون بھ ذلك مجدًیا.

 ظمات المعتمدةالمساءلة والمن-نظر المجلس والتفاعل مع مجموعة عمل المجتمعات المتعددة

في المقترح (المقترحات) المدرجة في التقریر  ICANNمن المفترض أنھ بعد تقدیم تقریر مجلس اإلدارة، سینظر مجلس إدارة 
-https://www.icann.org/resources/board(راجع  2014أكتوبر  16وفًقا للعملیة المبینة في قرارھا بتاریخ 

material/resolutions-2014-10-16-en#2.d:( 

)، یلتزم مجلس اإلدارة باتباع المبادئ التالیة لدى النظر في توصیات فریق العمل 2014.10.16.17وبموجب القرار رقم (
 :ICANNعبر المجتمع بشأن تعزیز إدارة ومساءلة 

 .ICANNة وتطبق ھذه المبادئ على التوصیات القائمة باإلجماع من فریق العمل عبر المجتمع بشأن تعزیز إدارة ومساءل .1
 ICANNوإذا اعتقد مجلس اإلدارة بأن تنفیذ توصیة ما من فریق العمل عبر المجتمع بشأن تعزیز إدارة ومساءلة  .2

لیست في المصلحة العامة العالمیة، یجب بدء حوار مع فریق العمل  )CCWG(توصیة فریق العمل عبر المجتمع 
خارج إطار المصلحة العامة العالمیة  CCWG. ویتطلب البّت في وقوع تنفیذ توصیة CCWGعبر المجتمع 
 مجلس اإلدارة. 2/3أغلبیة بمقدار 

ویجب على مجلس اإلدارة توفیر مبرر منطقي مفّصل لیواكب بدء الحوار. ویتعین على المجلس أیًضا الموافقة على  .3
ذلك) والتي  (على سبیل المثال، من خالل االجتماع عبر الھاتف أو البرید اإللكتروني أو غیر CCWGطریقة 

سیجري من خاللھا ھذا الحوار. كما ینبغي عقد المناقشات بنیة حسنة وبطریقة مناسبة وفعالة وفي الوقت المناسب 
 للتوصل إلى حل یقبلھ كافة األطراف.

بفرصة لتناول اھتمامات مجلس اإلدارة وتقدیم تقریر إلى المجلس بشأن المداوالت اإلضافیة  CCWGستحظى  .4
یوًما من بدء  30مناقشة اھتمامات مجلس اإلدارة في غضون  CCWGامات المجلس. ویتعین على المتعلقة باھتم

 مجلس اإلدارة للحوار.
، فإنھ یتم إرجاعھا إلى مجلس اإلدارة للنظر فیھا بشكل أكبر. CCWGفي حالة تعدیل إحدى التوصیات عبر  .5

 دیل لالھتمامات التي أثارھا مجلس اإلدارة.توفیر أساس منطقي مفّصل حول كیفیة تناول التع CCWGویتعین على 
لیست في إطار المصلحة العامة العالمیة  CCWGوإذا استمر مجلس اإلدارة، بعد التعدیل، في اعتقاده بأّن توصیة  .6

للنظر فیھ بشكل أكبر، متطلبًا تصویت  CCWG، فقد یعید مجلس اإلدارة إرسال البند إلى CCWGلتنفیذ توصیة 
لذلك اإلجراء مجدًدا. ویتطلب األمر مجدًدا تقدیم أساس منطقي مفّصل إلجراء مجلس اإلدارة.  مجلس اإلدارة 2/3

وفي حال قرر مجلس اإلدارة أالّ یقبل أحد التعدیالت، فإنّھ یتعین علیھ حینھا أال یضع حالً بشأن المسألة التي تتناولھا 
 فاق.ومجلس اإلدارة إلى ات CCWGالتوصیة إلى أن یحین الوقت لتوصل 

من قرار مجلس اإلدارة، ستقدم مجموعة  5، على النحو المدرج ضمن بند ICANNقبل تقدیم توصیة معدلة إلى مجلس إدارة 
 المساءلة مسودة تقریر مجلس إدارة تكمیلي إلى المنظمات المعتمدة یتضمن:-عمل المجتمعات المتعددة

 التوصیات المعدلة واألسباب التفصیلیة ذات الصلة، .أ
 مجلس اإلدارة واألسباب التفصیلیة ذات الصلةقرار  .ب
 التوصیة كما ھي مدرجة في تقریر مجلس اإلدارة .ج

بعد تقدیم مسودة تقریر مجلس اإلدارة التكمیلیة، تناقش المنظمات القائمة على وضع المیثاق وتحدد بما یتفق مع القواعد 
ة في التقریر. ویلتزم رؤساء المنظمات القائمة على وضع واإلجراءات الخاصة بھا إمكانیة اعتماد التوصیات المعدلة الوارد

 المساءلة بنتیجة المداوالت بأقرب طریقة مجدیة.-المیثاق بإشعار الرؤساء المشاركین في مجموعة عمل المجتمعات المتعددة



مجموعة عمل  بعد استالم اإلشعارات من جمیع المنظمات القائمة على وضع المیثاق، فسوف یقوم الرؤساء المشاركین في
المساءلة في غضون عشرة أیام عمل رسمیة اعتباًرا من الحصول على اإلشعار األخیر بتقدیم مقترح النقل -المجتمعات المتعددة

والرؤساء في جمیع المنظمات المعتمدة، تقریر مجلس مجموعة عمل المجتمعات  ICANNالنھائي إلى رئیس مجلس إدارة 
 على األقل ما یلي:المساءلة الذي یتضمن -المتعددة

 التوصیات المعدلة واألسباب التفصیلیة ذات الصلة. .أ
 اإلخطارات بالقرارات من المنظمات المعتمدة. .ب
توثیق العملیة التي تلت ذلك، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، توثیق عملیة بناء اإلجماع ضمن مجموعة  .ج

 منظمات المعتمدة.المساءلة والمشاورات مع ال-عمل المجتمعات المتعددة

المساءلة اتباع -، قرر مجلس اإلدارة عدم قبول توصیة معدلة، یتعین على مجموعة عمل المجتمعات المتعددة6وإذا، وفًقا للبند 
 اإلجراءات فیما یتعلق بتقریر مجلس اإلدارة التكمیلي، كما ھو محدد مسبًقا للوصول إلى اتفاق مع مجلس اإلدارة.

 تعدیل المیثاق

حالة عدم توفیر ھذا المیثاق إرشادات و/أو إذا كان تأثیر المیثاق غیر معقول إلجراء األعمال الخاصة بمجموعة عمل في 
وقد یتكون ھذا اإلجراء، على  المساءلة، یكون لدى الرؤساء المشاركون سلطة تحدید اإلجراءات المناسبة.-المجتمعات المتعددة

أ<ل تناول الحذف أو التأثیر غیر المعقول، وفي ھذه الحالة یجوز أن یقترح الرؤساء  سبیل المثال، من تعدیل على المیثاق من
المشاركون ھذا التعدیل على المنظمات المعتمدة. وال یسري أي تعدیل إال بعد اعتماد المیثاق المعدل من خالل كافة المنظمات 

 المعتمدة بما یتفق مع القواعد واإلجراءات الخاصة بھم.

 وتصعید المشكلة/القضیةعملیات حل 

 .ICANNبمعاییر السلوك المتوقعة لدى من المتوقع التزام جمیع المشاركین 

وبشكل عام یجب تحذیر المشارك  للرؤساء المشاركین الحق في تقیید مشاركة شخص مات یزعج مجموعة العمل بشكل جدي.
في أول األمر بصورة شخصیة سریة، ثم علنیة بعد ذلك قبل إنفاذ ھذا التقیید؛ وفي الظروف النادرة یتم التغطي عن ھذا 

 المطلب. یخضع ھذا القید للحق في الطعن وفًقا لما ھو مبین أعاله.

المساءلة، سیقدم الرؤساء المشاركون في -المتعددةفي حالة عدم الوصول إلى إجماع من قبل مجموعة عمل المجتمعات 
المساءلة تقریًرا إلى المنظمات المعتمدة. وفي ھذا التقریر، یوثق الرؤساء المشاركون -مجموعة عمل المجتمعات المتعددة

وإذا تعذر رغم  المشكالت التي تعتبر مثیرة للنزاع، والعملیة التي تتبع ذلك وستدرج اقتراحات لتالفي عوائق تحقیق اإلجماع.
ذلك الوصول إلى إجماع، بعد تنفیذ إجراءات الحد من المخاطر، یقوم الرؤساء المشاركون بإعداد تقریر نھائي یوثق العملیات 

المتبعة، بما في ذلك المطالبة بالحصول على مقترحات من أجل تخفیف المشكالت التي تحول دون التوصل إلى إجماع من 
والمنظمات المعتمدة التي تطلب إغالق مجموعة عمل  ICANNتقدیم التقریر النھائي إلى مجلس  المنظمات المعتمدة. سیتم

 المساءلة من قبل المنظمات المعتمدة.-المجتمعات المتعددة

 اإلغالق والتقییم الذاتي لمجموعة العمل

توقیت المناسب لالنتھاء من العمل. یتم المساءلة مع المنظمات المعتمدة في تحدید ال-تتشاور مجموعة عمل المجتمعات المتعددة
المساءلة وأیة مجموعات فرعیة بموجب الحصول على إشعار بذلك من رؤساء -حل مجموعة عمل المجتمعات المتعددة

 المنظمات القائمة على وضع المیثاق أو الممثلین المعینین.
 
 

http://www.icann.org/en/news/in-focus/accountability/expected-standards
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