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 .IANA، وتأسيسها في نقل إشراف وظائف ICANNيشمل هذا القسم نظرة عامة على مسألة تعزيز مساءلة 

 

 IANAخلفية حول اإلشراف على انتقال وظائف 

( عن نيتها بنقل دورها في اإلشراف على وظائف هيئة NTIAاإلدارة الوطنية لالتصاالت والمعلومات )مارس أعلنت  14في يوم  1
( وإدارة منطقة الجذر ذات الصلة إلى المجتمع العالمي ألصحاب المصلحة المتعددين. طلبت IANAاإلنترنت لألرقام المخصصة )

NTIA  منICANN  أجل وضع مقترح لعملية النقل. تشكيل عملية ألصحاب المصلحة المتعددين من 

بأن مقترح النقل يجب أن يحظى بدعم المجتمع  NTIAوخالل تقديم اإلعالن الخاص بها، حددت اإلدارة الوطنية لالتصاالت والمعلومات  2
 الواسع وأن يحقق المبادئ التالية:

 دعم وتعزيز نموذج أصحاب المصالح المتعددين؛ 

 ام الحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظDNS الخاص باإلنترنت؛ 

  الوفاء باحتياجات العمالء والشركاء العالميين لخدماتIANA وتوقعاتهم؛ 

 .الحفاظ على انفتاح اإلنترنت 
 

ا باستبدال دور  NTIAقررت  3 ا أنها لن تقبل مقترح   بحل متعدد الحكومات أو تقوده منظمة حكومية دولية. NTIA                                        أيض 

من أجل تجميع مقترح نقل من خالل مجلس إدارة  2014( في يوليو ICGأو ) IANAشراف على فقد تم تشكيل مجموعة تنسيق نقل اإل 4
ICANN  وتسليمه إلىNTIA  على أن يكون متسق ا مع المبادئ األساسية المشار إليها في إعالن                                                           NTIA تتألف .ICG  ا  30من       فرد 
ا لكل من أصحاب المصلحة المباشرين وغير المباشرين لوظائف  13يمثلون  أصحاب المصلحة المباشرون عبارة عن  .IANA                                                             مجتمع 

، على سبيل المثال مشغلو سجالت نطاقات المستوى األعلى، في حين أن أصحاب المصلحة غير IANA"عمالء مباشرين" لوظائف 
 ، على سبيل المثال شركات األعمال والمستخدمين النهائيين.IANAفيدين من أداء وظائف المباشرين جميعهم من المست

( إلى ثالثة مجتمعات. المجتمعات التشغيلية الثالثة ذات العالقات RFP                     طلب ا لتقديم العروض ) ICG، نشرت مجموعة 2014في سبتمبر  5
أي، تمت مطالبة أسماء النطاقات وموارد األرقام ومعلمات البروتوكوالت بتوفير رد  IANAالتشغيلية أو الخدمية المباشرة بوظائف 

، وترتيبات ما قبل النقل الحالية وترتيبات اإلشراف والمساءلة المقترحة IANAفيما يخص استخدام مجتمعها لوظائف  ICGرسمي إلى 
 لما بعد النقل، وأي من متضمنات النقل المتوقعة.

 لمجتمعات التشغيلية الثالثة مجموعات عمل من أجل وضع مقترح:وقد شكلت كل من ا 6

 :مجموعة عمل المجتمعات المكلفة بوضع مقترح لنقل اإلشراف على وظائف  أسماء النطاقاتIANA  ذات الصلة باألسماء
 اإلشراف(-)مجموعة عمل المجتمعات

 :مصادر األرقام ( سجالت اإلنترنت اإلقليمية الموحدةRIRلفريق مقترح ) ات إشرافIANA  فريق(CRISPا          ( وأيض 

 :مجموعة عمل  معلمات البروتوكوالتIANAPLAN  مجموعة عمل(IANAPLAN) 
 

ا من مجتمع معلمات البروتوكوالت باإلضافة إلى  ICGأو  IANA، تلقت مجموعة تنسيق نقل اإلشراف على 2015في يناير  7                                                 مقترح 
اإلشراف تواصل عملها على المقترح -وال تزال مجموعة عمل المجتمعات -اقات مقترح من مجتمع موارد األرقام؛ ومجتمع أسماء النط

 الخاص بها.

بتقييم النتائج المعنية، وتجميع المقترح الكامل للنقل. عقب فترة التعليق العام التي  ICGبعد العروض المقدمة من الثالثة مجتمعات، تقوم  8
                                         تعليق ا من مجموعة متنوعة وواسعة من أصحاب  150أكثر من  ICG، تلقت 2015سبتمبر  8                     يوم ا والتي انتهت في  30استمرت لمدة 

المصلحة على مستوى العالم. وقد عبرت غالبية التعليقات عن تأييد ودعم المقترح. وفي بعض األحيان، كان لذلك الدعم وجاهته من حيث 
 ة والتناول حسبما يتناسب. عليه بجد من أجل الصياغ ICGالمقترحات واألسئلة والنقد الذي تعمل مجموعة 
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أنها انتهت من اقتراح نقل دور اإلشراف على  ICG، أعلنت 2015في دبلن في أكتوبر  54رقم  ICANNبعد مناقشات في اجتماع  9
IANAاإلشراف على االقتراح وآليات المساءلة على مستوى -، مع استثناء واحد من الشروط بين جزء مجموعة عمل المجتمعات

ICANN المساءلة. قبل إرسال هذا االقتراح إلى -تطوير حاليا مجموعة عمل المجتمعات المتعددةقيد الNTIA  بواسطة مجلس
ICANN ستسعى ،ICG اإلشراف بأنه تم تحقيق كافة الشروط الموضوعة لها. -للحصول على تأكيد من مجموعة عمل المجتمعات 

 

 ICANNمقدمة لعملية تعزيز مساءلة 

ا بخصوص أثر عملية النقل على IANAخالل المناقشات األولية حول نقل دور اإلشراف على  10                                                                ، أثار المجتمع الموضوع األكثر اتساع 
من أجل اقتراح عمليات اإلصالح  ICANN. ومن خالل هذا الحوار، تم تطوير عملية تعزيز مساءلة ICANNآليات المساءلة الحالية في 

                                                                                                لمساءلة لمجتمع أصحاب المصلحة المتعددين العالمي يكون مرضي ا في حالة غياب عالقة تعاقدية تاريخية مع التي ستحقق مستوى ما من ا
منذ  ICANN                                                                                                            الحكومة األمريكية. وي نظر إلى هذه العالقة التعاقدية على أنها مساندة فيما يتعلق بالمساءلة على مستوى نطاق منظمة 

1998. 

عملية مقترحة  ICANNالعام في سنغافورة، نشرت  ICANNفي اجتماع  2014ت في مارس ومن خالل مناقشات المجتمع التي عقد 11
، باإلضافة إلى 2014يونيو عام  27مايو إلى  6مع فرصة للحوار العام وردود الفعل المجتمعية من  ،ICANNفي تعزيز مساءلة 

رقم  ICANNفي اجتماع  2014يونيو  26خ المنعقدة بتاري ICANNالتعليقات التي وردت خالل جلسة مخصصة لتعزيز مساءلة 
. 2014أغسطس  14                                                                                                         في لندن. وقد تم اعتبار التعليقات ذات الصلة على وضع العملية تحسين ا للتأكيد الثاني في العملية المنشورة في  50

فترة تعليق  ICANNقدمت واستجابة للردود المجتمعية فيما يتعلق بالفترة اإلضافية لمراجعة المقترحات ونشر األسئلة والتعليقات، 
 .2014سبتمبر عام  27سبتمبر إلى  6               يوم ا من تاريخ  21إضافية لمدة 

المراجعة النهائية: العملية والخطوات التالية وتشمل النظر في الطريقة التي يجب من خاللها تقوية آليات  - ICANNتعزيز مساءلة  12
لك نظرة عامة على آالت المساءلة الحالية مثل تلك اآلليات المستخدمة داخل في ضوء عملية النقل، ويشمل ذ ICANNالمساءلة األوسع لـ 

 الداخلية باإلضافة إلى تأكيد االلتزامات. ICANNلوائح 
 

 

 

 المساءلة-تشكيل مجموعة عمل المجتمعات المتعددة

 ICANNدة حول تعزيز مساءلة بعد فترات التعليق العام والمناقشات حول المساءلة، تم تشكيل مجموعة عمل المجتمعات المتعد 13
المساءلة( باإلضافة إلى تصميمها والموافقة عليها بمعرفة فريق صياغة )فريق صياغة( مؤلف من -)مجموعة عمل المجتمعات المتعددة

من المجتمع. تتوفر المزيد من المعلومات، بما في ذلك مسودات المستندات ونصوص االجتماعات المدونة  ICANNخمس مجموعات 
المساءلة )راجع الملحق "ب"( على موقع ويكي لمجموعة عمل -يق الصياغة الذي وضع ميثاق مجموعة عمل المجتمعات المتعددةلفر

  المساءلة.-المجتمعات المتعددة
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 الميثاق: نوفمبر. ومنذ ذلك الحين، اعتمدت المنظمات التالية هذا 3المساءلة العتماده في -تم نشر ميثاق مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 14

 ( منظمة دعم األسماء العامةGNSO في )2014نوفمبر  13 

  لجنةAt-Large ( االستشاريةALAC في )2014نوفمبر  18 

 ( منظمة دعم أسماء رموز البلدانccNSO في )2014نوفمبر  20 

 ( اللجنة االستشارية الحكوميةGAC في )2014ديسمبر  8 

 ( منظمة دعم العناوينASO في )2014ديسمبر  9 

 ( اللجنة االستشارية لألمن واالستقرارSSAC في )2015يوليو  6 
 

 المساءلة-تشكيل مجموعة عمل المجتمعات المتعددة

ا، مقسمين إلى  201المساءلة من -تتألف مجموعة عمل المجتمعات المتعددة ا، معي نين بمعرفة المنظمات القائمة على وضع  28                  شخص                                                 عضو 
من مراقبي القوائم البريدية.  109                                مشاركا  ممن يشاركون كأفراد وعدد  173المساءلة باإلضافة إلى -لمتعددةالميثاق لمجموعة عمل المجتمعات ا

أعضاء في مجموعة العمل بما يتفق مع القواعد واإلجراءات  5وحد أقصى  2يجوز لكل منظمة قائمة على وضع المواثيق تعيين حد أدنى 
 الخاصة بها.

 المساءلة ما يلي:-المجتمعات المتعددةكما تشمل مجموعة عمل  15

 1  منسق لعالقات مجلس إدارةICANN يجلب صوت مجلس اإلدارة وخبرات مجلس اإلدارة إلى األنشطة والمداوالت؛ 

 1  ممثل فريق عملICANN يقدم التعقيبات إلى المداوالت؛ 

 1  عضوATRT ي األعمال؛سابق يعمل كمنسق ويجلب وجهات النظر ويضمن عدم وجود أي تكرار ف 

  أعضاءICG المساءلة، بمن فيهم اثنين يعمالن مسئولي اتصال بين -الذين يشاركون في مجموعة عمل المجتمعات المتعددة
 المجموعتين.

ا بمعرفة مجموعة الخبراء العامة ) 16 ( من أجل المشاركة في البحث والمشاورات وكذلك تقديم PEG                                                                كما تم تعيين سبعة استشاريين أيض 
المساءلة الجارية، ويتم كل هذا أثناء -ر بخصوص أفضل الممارسات إلثراء مناقشات مجموعة عمل المجتمعات المتعددةوجهات النظ

 مشاركتهم مع شبكة أوسع من خبراء المساءلة من مختلف أنحاء العالم.

-يين بأعمال مجموعة عمل المجتمعاتالمساءلة مفتوحة أمام الجميع: حيث يمكن لجميع المعن-                                       علم ا بأن مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 17
المساءلة االلتحاق كمشارك أو كمراقب. قد يكون المشاركون من إحدى المنظمات القائمة على وضع الميثاق، أو من مجموعة من أصحاب 

أو  ICANNالمساءلة أو مجموعة غير نشطة داخل -المصلحة أو إحدى المنظمات غير الممثلة في مجموعة عمل المجتمعات المتعددة
المساءلة، هناك إمكانية النضمامهم -                                                                                            معينة ذاتي ا. بالنسبة ألولئك الذين ال يهتمون سوى بمراقبة محادثات مجموعة عمل المجتمعات المتعددة

 إلى القوائم البريدية بوصفهم "مراقبين" للقوائم البريدية، وهو ما يوفر لهم وصول للقراءة فقط إلى القائمة البريدية.

وعقدت اجتماعات أسبوعية منذ ذلك الحين. وهي تعمل في بيئة شفافية: حيث يتم توثيق  2014موعة األولى في ديسمبر اجتمعت المج 18
 .مساحة ويكي عامةمناقشاتها على القوائم البريدية وأرشيفات االجتماعات والمسودات والمراسالت على 

 
 

 سارات العملم 19

 المساءلة، فإن أعمالها سوف تتواصل في مسارين لألعمال محددان على النحو التالي:-حسب كل ميثاق لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة 20

  ويرتكز على اآلليات التي تعزز من مساءلة  :1مسار العملICANN  التي يجب أن تكون سارية ومفعلة أو هناك التزام بها في
 IANAلزمني لعملية نقل إشراف حدود اإلطار ا

  ويرتكز على التعامل مع موضوعات المساءلة والذي يمكن تمديد إطار زمني خاص بوضع الحلول والتنفيذ الكامل  :2مسار العمل
 IANAلها لما يتجاوز عملية نقل إشراف 

 

https://community.icann.org/x/ogDxAg
https://community.icann.org/x/ogDxAg
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 المنهجية

 .1المساءلة بوضع وإكمال مقترح مسار العمل -دةيصف هذا القسم المنهجية التي قامت من خاللها مجموعة عمل المجتمعات المتعد 21
 
 

 1تعريف متطلبات مسار العمل  22

تجاه جميع  ICANNالمساءلة في تقديم المقترحات التي تعزز من مساءلة -يتمثل الهدف الرئيسي لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة 23
أصحاب المصلحة. الخطوة األولى في تنفيذ هذا الهدف هي فهم وشرح الوضع الراهن. وللقيام بذلك بكفاءة، فقد حددت مجموعة عمل 

 المساءلة أربعة نواحي عمل أولية:-المجتمعات المتعددة

  المساءلة(آليات المساءلة الحالية )بما في ذلك تأكيد مراجعات االلتزامات حول  :1منطقة العمل 

  1)مسار العمل  2و 1مراجعة التعقيبات واإلسهامات من التعليقات العامة وتصنيف البنود إلى مساري العمل  :2منطقة العمل 
 (2ومسار العمل 

  اإلشراف-مراجعة المشكالت التي حددتها مجموعة عمل المجتمعات :3منطقة العمل 

  (1يتعلق بمسار العمل  تحديد الحاالت الطارئة )السيما ما :4منطقة العمل 

المساءلة المتطوعين الذين خصصوا قوائم بريدية -وقد تم نشر المجاالت األربعة مع أعضاء ومشاركي مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 24
 ومساحات ويكي من أجل تطوير العمل الذي يقومون به.

 
 

 : إحصاء آليات المساءلة القائمة1منطقة العمل  25

ديسمبر  15المساءلة مستودع آلليات المساءلة الحالية في -ليم األولي داخل مجموعة عمل المجتمعات المتعددةكانت من بين مواد التس 26
المساءلة مباشرة. وكان المستودع هو نقطة البداية في -والتي تم تقديمها بعد االجتماع األول لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة ،2014

التي يجب تعزيزها للتعامل مع المخاطر التي حددتها المجموعة،  ICANNالمساءلة في -ددةمناقشات مجموعة عمل المجتمعات المتع
 والتي تظل فيها الفجوات ويتعين فيها على المجموعة وضع آليات جديدة من أجل التخفيف ضد تلك المخاطر.

 
 

 : تقييم التعليقات حتى تاريخه2منطقة العمل  27

المساءلة ترتكز على مراجعة مجموعة التعليقات التي وردت خالل تطوير -جتمعات المتعددةهناك ناحية أخرى ألعمال مجموعة عمل الم 28
. وقد 2أو مسار العمل  1وتقييم ما إذا كانت هناك مشكالت يجب التعامل معها كجزء من مسار العمل  ICANNعملية تعزيز مساءلة 

ا إلى األساس المنطقي التالي:                                                            صنفت المجموعة التعليقات استناد 

 مصمم آلليات تعزيز المساءلة التي يجب العمل بها أو االلتزام بها، قبل أن تتم عملية  1سار العمل مIANA. 

  فهي اآلليات التي توفر عند العمل وااللتزام بها الثقة للمجتمع في أن أي آلية للمساءلة من شأنها زيادة تعزيز  1أما آليات مسار العمل
سوف يتم تنفيذها إذا ما حصلت على دعم اإلجماع من المجتمع، حتى وإن كان من المقرر لها أن تجابه بمقاومة  ICANNمساءلة 

 ككيان مؤسسي. ICANNأو إذا كانت ضد مصلحة  ICANNمن إدارة 

  نفاذ تنفيذ بنود مناسبة إل 1، شريطة أن تكون اآلليات في مسار العمل 2يمكن أن تكون جميع بنود اإلجماع األخرى في مسار العمل
 ومجلس اإلدارة. ICANNعلى الرغم من المقاومة المقدمة من إدارة  2مسار العمل 

                                                                 التعليقات وأشاروا، متى ما كان ذلك مناسب ا، إلى مرجع بتوصيات فريق  ATRTوباإلضافة إلى تحديد فئة التعليقات، فقد راجع خبراء  29
ا من  2عمل . كانت منطقة الATRTمراجعة المسؤولية والشفافية   . 2015يناير  15                  كاملة اعتبار 
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 اإلشراف-: الربط مع عمل مجموعة عمل المجتمعات3منطقة العمل  30

ا عناصر المساءلة التي حددتها مجموعة عمل المجتمعات-راجعت مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 31 اإلشراف. وفي ضوء -                                                              المساءلة أيض 
اإلشراف ومجموعة عمل -فق الرؤساء المشاركون لكل من مجموعة عمل المجتمعاتاالرتباط غير الواضح ألعمال المجموعتين، وا

اإلشراف أن تقدم إلى مجموعة عمل -المساءلة على أنه سيكون من المفيد بالنسبة لمجموعة عمل المجتمعات-المجتمعات المتعددة
يمكن أن يتداخل ذلك. وقد تم بناء تعاون قوي فيما بين  المساءلة قائمة بالمشكالت التي حددتها خالل مداوالتها حيث-المجتمعات المتعددة

 المجموعتين بما في ذلك الدعوة لتنسيق القيادة وتبادل الخطابات. 

اإلشراف، -المساءلة بشكل موسع قائمة مشكالت مجموعة عمل المجتمعات-، ناقشت مجموعة عمل المجتمعات المتعددة2015في يناير  32
ا من جوانب تركيز اهتمام مجموعة عمل المجتمعات المتعددةوقدمت تعقيبات وأشارت إلى أن م -                                                                                   سارات العمل تلك سوف تكون واحد 

 المساءلة.

 ، تم الحفاظ على التعاون طوال الوقت حتى نهاية مهام كل منهما.2015وفي حين تم االنتهاء من العمل في مارس  33
 
 

 : اختبار اإلجهاد وطرف أعمال الطوارئ4منطقة العمل  34

المساءلة -األخيرة للتركيز تحديد اختبارات اإلجهاد األساسية ونواحي الطوارئ التي يمكن لمجموعة عمل المجتمعات من الجوانب 35
 استخدامها من أجل اختبار اآلليات والحلول المقترحة، بمجرد التداول حولها.

المساءلة أن تستخدمه -المجتمعات المتعددةوقد كان هدف هذه المجموعة تحديد الجوانب الطارئة األساسية التي يجب على مجموعة عمل  36
 وقد حددت المجموعة الطوارئ على أنها تتألف من: من أجل اختبار اآلليات والحلول المقترحة بمجرد تداولها.

  أي حدث )تهديد( لعقد وظائفIANA؛ 

 ا العواقب، مثل التسبب في تداخل كبير مع السياسة الحالية أو عملية وضع السياسات؛ و                                                                                     أيض 

 طبيعة خطة الطوارئ، إن وجدت، المعروف أنها موجودة. ما 

سيناريو واسع في البداية، ويشمل ذلك على سبيل المثال، تأثير األزمة المالية في صناعة أسماء النطاقات، وااللتقاط من  21تم تحديد  37
 .4صفحة ويب منطقة العمل تتوفر قائمة كاملة على  جانب واحد أو أكثر من أصحاب المصلحة، وإنهاء تأكيد االلتزامات.

ا تعقيبات لجنة المخاطر التابعة لمجلس إدارة  38 حول المخاطر على نطاق المؤسسة والتي تم تحديدها  ICANN                                                                 كما تلقت المجموعة أيض 
محددة  ICANN، كتعقيبات على األعمال الخاصة بها. وعالوة على ذلك، تفاصيل المخاطر اإلستراتيجية التي قد تواجه ICANNداخل 

 ".2020-2016اإلستراتيجية لألعوام المالية  ICANNفي "خطة 

خالل اجتماع مجموعة عمل المجتمعات المتعددة في اسطنبول، جرى  (:ST-WPطرف عمل اختبارات اإلجهاد )يستمر هذا العمل عبر  39
مات التشغيلية واإلجراءات تقسم اختبارات اإلجهاد إلى خمس فئات هي األزمة المالية أو اإلعسار والفشل في الوفاء بااللتزا

 ST-WPالتشريعية/القانونية واإلخفاق في المساءلة واإلخفاق في المساءلة أمام أصحاب المصلحة الخارجيين(، فبعد اسطنبول، استمرت 
، كان لتعليق األولفي المراجعة المنتظمة الختبارات اإلجهاد القائمة وتم االستمرار في تحديده اختبارات اإلجهاد وتطبيقها. خالل مراجعة ا

من هذا المقترح األعمال المحدثة  10هناك تسعة اختبارات تحمل إضافية محددة ومدرجة في المسودة للتعليق العام. يوضح القسم 
 والمستمرة لطرف عمل اختبار اإلجهاد. 

 
 

 إعادة هيكلة أطراف العمل 40

-قطة تحول أساسية بالنسبة لمجموعة عمل المجتمعات المتعددةن 2015يناير  20-19                                           كان اجتماع فرانكفورت المباشر وجه ا لوجه في  41
-المساءلة: انتقلت المجموعة من مرحلة تقييم إلى مرحلة تنفيذ. كجزء من مرحلة التطوير هذه، حددت مجموعة عمل المجتمعات المتعددة

 مما أدى إلى إعادة هيكلة المجموعة إلى مجموعات عمل.  1المساءلة متطلبات مسار العمل 

 :2015بعد اجتماع فرانكفورت في يناير  2وطرف العمل  1تم تشكيل طرف العمل  42

  1طرف العمل( تمكين المجتمع :WP1 لتنظر في صالحيات المجتمع المقترحة لتحميل 1( تشكلت )مجموعة العمل )ICANN 
ه الصالحيات. وسوف يحدد طرف المسئولية، ولتحقيق إجماع حول اآلليات المناسبة أكثر من أجل السماح للمجتمع بممارسة هذ

التغييرات الضرورية التي قد تكون مرغوبة )على سبيل المثال تغييرات اللوائح( من أجل تنفيذ ذلك. وقد تم تحديد  1العمل 
 الصالحيات واآلليات على النحو التالي:

o سين مساءلة الصالحيات عبارة عن إجراءات يتوجب أن تكون للمجتمع القدرة على القيام بها من أجل تحICANN وتحسينها؛ 

o .واآلليات عبارة عن هياكل أو عمليات يمارس المجتمع من صالحياته من خاللها 
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  2                        : ع هد إلى مجموعة العمل 2طرف العمل ( للمراجعة والتصحيحWP2 بمهمة النظر في التعزيزات على آليات المساءلة الحالية )
في تنفيذ بيان المهمة  ICANNالسماح بالمراجعة والتصحيح للمتضررين من فشل باإلضافة إلى إنشاء آليات مساءلة جديدة من أجل 

عبرت عن المبادئ  2المسئولية عن تنفيذ مهمتها بما يتفق مع المعايير المتفق عليها. طرف العمل  ICANNالخاص بها، وتحميل 
 التالية من أجل إرشاد وتسيير أعمالها:

o  ضمان ارتباط إجراءاتICANN  التي تقع في نطاق مهمتها المحددة ومطالبة بالمشكالتICANN  بالتصرف باتساق
 بموجب المبادئ المعلنة بشكل واضح؛

o  ضمان قدرة مجلس إدارةICANN على التقي د بلوائحه الداخلية؛                              

o  ضمان تنفيذICANN لمهمتها بما يتفق مع بيان ملزم بالقيم/المبادئ؛ 

o  من خالل عمليات تغيير الالئحة الداخلية أو السياسة أو تنفيذ السياسة أو العقود الوقاية من الحيود عن تنفيذ النطاق/المهمة
ا.                                 أو اآلليات األخرى أو جميعها مع 

-وكانت مهمتها مراجعة التعقيبات الواردة في فترة التعليق العام األولى )مايو 2015( في يوليو WP3) 3تشكلت مجموعة العمل  43
المثارة من قبل المجتمع حيث لم تتم معالجتها عبر المناقشات والمسودة المنشورة من قبل مجموعة  ( فيما يتعلق بالمشكالت2015 يونيو

 المساءلة. جرى تحديد ثالثة موضوعات على أنها منبثقة من التعقيب بعد فترة التعليق العام األولى:-عمل المجتمعات المتعددة

  جرى النظر إلى تحسينSO/AC .المسائلة بصفتها وثيقة المسودة األولى التي سيتم التركيز عليها في مسائلة مجلس اإلدارة 

 .تحسين مسائلة الموظفين بما يمكن من تطبيق اآلليات التي جرت مناقشتها فيما يخص إجراء وإهمال الموظفين 

  جرت مناقشة تحسين التنوع فيICANN ا فيما يتعلق بالهيئات التي جرى اق  تراحها منذ فترة وجيزة.                                       وخصوص 

-عقب مناقشات مكثفة داخل مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 2015( في أغسطس WP4تم إنشاء مجموعة عمل حقوق اإلنسان ) 44
 . ICANNالمساءلة حول ضم التزام حقوق اإلنسان المحتمل إلى مهمة ولوائح 

. وفريق العمل 2016( أنشطتها في يناير WP-IOT) ة المستقلةفريق عمل اإلشراف على تنفيذ هيئة المراجع -بدأت مجموعة العمل  45
مسئول عن مراجعة النتيجة المقدمة من االستشاري القانوني حول هيئة المراجعة المستقلة وتقديم التقارير مرة أخرى إلى مجموعة عمل 

. وهي مؤلفة من خبراء من 2ى مسار العمل المساءلة. وسوف يتم التأكيد على أنشطتها عند انتقال المجموعة إل-المجتمعات المتعددة
المساءلة في هذا المجال باإلضافة إلى ممثلين من الهيئة االستشارية القانونية لمجموعة عمل -مجموعة عمل المجتمعات المتعددة

 . ICANNالمساءلة و-المجتمعات المتعددة

من أجل صياغة نص إجماع بشأن  2015( في نوفمبر ST18-WPأو ) 18باإلضافة إلى ذلك، تم تشكيل مجموعة عمل اختبار اإلجهاد  46
في النصيحة المقدمة من اللجنة االستشارية  ICANN)فيما يخص نظر مجلس إدارة  18اللوائح المقترحة للتعامل مع اختبار اإلجهاد 

( 18( )اختبار الجهاد GAC)التزامات المجلس فيما يتعلق بمشورة اللجنة االستشارية الحكومية -11((. انظر الملحق GACالحكومية )
 لمزيد من المعلومات. 

 

وقد عملت جميع مجموعات العمل في بيئة شفافة، وأجرت أعمالها على القوائم البريدية المحفوظة بشكل عام في األرشيف، وعلى  47
. وتم تأكيد االستنتاجات التي توصلت لها صفحة ويكي عامةاالجتماعات المسجلة باإلضافة إلى توثيق سير العمل والمسودات في 

 المساءلة الكاملة.-مجموعات العمل بمعرفة مجموعة عمل المجتمعات المتعددة

 

 قوالب البناء 48

مطلوبة من أجل تحسين المساءلة أربعة قوالب بناء تمثل آليات المساءلة ال-، حددت مجموعة عمل المجتمعات المتعددة2015في فبراير  49
 المساءلة.

 

 رسم تماثل للحاالت: 50

  المجتمع الممك ن ويشير إلى الصالحيات التي تسمح للمجتمع، أي لألفراد باتخاذ اإلجراءات في حالة مخالفة                                                                                               ICANN .للمبادئ 

 .)وتمثل المبادئ كل من مهمة المؤسسة والتزاماتها وقيمها األساسية، أي الدستور 

  مجلس إدارةICANN .ويمثل الكيان التنفيذي الذي يمكن للمجتمع أن يعمل ضده، وفق ا لما هو مناسب                                                                         

 أي السلطة القضائية، وتمنح الصالحية من أجل المراجعة والتصحيح، حسب الحاجة. ،آليات المراجعة المستقلة 

https://community.icann.org/x/ogDxAg
https://community.icann.org/x/ogDxAg
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المساءلة أن تحديد -جتمعات المتعددةوقد تمت مقارنة إطار عمل المساءلة بكتاب طبخ تم نشره مع وصفات يتعين على مجموعة عمل الم 51
المكونات فيها. وقد تم التمييز والتفريق بين اإلجراءات المحفز عليها أي التي يشير بها المجتمع وغير المحفز عليها وهي جزء من 

 المساءلة مجموعة من المعايير من أجل تأطير المناقشات.-. وضعت مجموعة عمل المجتمعات المتعددةICANNعمليات 

المساءلة ومن خالل أركان البناء الخاص بها المتطلبات التي أقرتها كخارطة طريقة التباعها -حددت مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 52
 المتطلبات المقررة.  12خالل مناقشاتها. وتجسد التوصيات الـ 

 

 االستشارات القانونية

من شركات المحاماة مهمة الحصول على الخبرات بخصوص جدوى أطر المساءلة إلى اثنتين -أوكلت مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 53
. وقد كانت النصيحة القانونية من العوامل األساسية Sidley Austin LLPو Adler & Colvinالعمل واآلليات المقترحة، وهما 

 بالنسبة لمجموعة عمل المجتمعات في صياغة التوصيات الخاصة بها.

 مل للفريق القانوني الفرعي لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة مشار إليها في الملحق ج.قواعد المشاركة ومنهجيات الع 54

بعد نجاح قيادة المرحلة األولى والتي يقودها الفريق القانوني الفرعي، واستجابة للحاجة إلى سرعة التفاعل بين المحامين الخارجي  55
تي يجب أن يتم حلها من أجل توفير أكثر مرونة و مع التفاعل المباشر محام وأطراف العمل، تقرر أن يتم حل الفريق القانوني الفرعي ال

ة ي                                                                                                                            مستقل. تغيير قواعد المشاركة: تـ حم ل الرؤساء المساعدين المسئولية عن اعتماد المهام الخاصة بالمحامين، ولكن مع استمرار تسجيل بق
 . صفحة ويكي العامةعلى موقف القواعد اإلجرائية العامة وكافة التفاعالت مع االستشاري 

 التعريفات والنطاق

المساءلة وشرحت بيان بالمشكالت باإلضافة إلى التعريفات من أجل المساعدة في تحديد فهمها -حددت مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 56
ة تقديم تعريف للمقصود من المساءلة والشفافية المدرجة والتشاور وآليات المراجعة وآليات للمهمة المعهودة إليها. وقد حاولت المجموع

 التصحيح كمعايير آلليات المساءلة. 

كمفهوم عام، اقترحت المجموعة بأن المساءلة التي اشتملت على عمليات تجيب من خاللها الجهة الفاعلة على اآلخرين للتأثيرات عليها  57
 ICANNالمساءلة، إذن، تشمل المساءلة على عمليات تجيب -ا. وبالنسبة لمجموعة مجموعة عمل المجتمعات المتعددةإلجراءاتها ومهامه

 وسياساتها وبرامجها. ICANNمن خاللها على أصحاب المصلحة فيها بالنسبة للتأثيرات على أصحاب المصلحة لقراءات 

 د: وقد اقترحت المجموعة بأن تتألف المساءلة من أربعة أبعا 58

( قابلة للرد واالستجابة بالنسبة ألصحاب المصلحة فيها بأن تكون منفتحة ومرئية ICANN، وتعني بأن أي جهة فاعلة )الشفافية (1
 بالنسبة لهم. 

 ( تتولى بشكل مستمر التعقيبات من أصحاب المصلحة وتشرح موقفها لهم. ICANNويقصد به أن الجهة الفاعلة ) التشاور (2

 ويقصد بها أن تخضع إجراءات وسياسات وبرامج الجهة الفاعلة للمراقبة والتقييم الخارجي.  المراجعة (3

ويقصد به أن تقوم الجهة الفاعلة المسئولة بتقديم تعويضات ألية أضرار ناجمة عن ما تقوم به أو تغفل عنه من إجراءات،  التصحيح (4
 لمؤسسية، وعمليات التقاعد، واإلصالحات المالية، إلخ.على سبيل المثال؛ عن طريق تغييرات السياسة، واإلصالحات ا

تم تعريف االستقالل والفحص والتوازن بأنها من الصفات الرئيسية ألي آلية مساءلة. وقد حددت المجموعة "آليات الفحص والتوازن" بأنها  59
من األطراف المعنية في عملية المناقشة واتخاذ  مجموعة من اآلليات المستخدمة من أجل التعامل بشكل دقيق مع المخاوف المقدمة من العديد

القرارات، باإلضافة إلى ضمان أن ما يتخذ من قرارات يكون في صالح جميع أصحاب المصلحة. وقد تحرت المجموعة عن وجهتي نظر 
 األخرى. محددة فيما يخص اآلليات مختلفتين من أجل تقييم االستقالل: استقالل األشخاص المشاركين في عملية القرارات، واستقالل آلية مساءلة

مسئولة أمامها كأحد المكونات الهامة، وقامت بإعداد قائمة بأصحاب المصلحة  ICANNأشارت المجموعة إلى الجهة التي يجب أن تكون  60
إرشاد أنشطة وقد تمت الموافقة على المبادئ التالية من أجل  .ICANNالذين فرقوا بين األطراف المعنية واألطراف التي تؤثر على 

 المساءلة:-مجموعة عمل المجتمعات المتعددة

  وتتطلب مساءلةICANN كصفحة من صفات "أن تتوافق مع القواعد والعمليات الخاصة بها )جزء من "العملية المستحقة ،
 اإلنصاف والعدل(؛

  تتطلب مساءلةICANN مل بها؛االلتزام بالتشريعات المعمول به، وذلك في الدول أو المناطق التي تع 

  يجب أن تكونICANN مسئولة عن تحقيق مستويات محددة من األداء باإلضافة إلى األمان؛ 

  كما يجب أن تكونICANN  مسئولة عن ضمان أن تكون قراراتها لصالح الجمهور، وليس فقط لمصالح مجموعة محددة من
 كمؤسسة. ICANNأصحاب المصلحة أو 

https://community.icann.org/x/OiQnAw
https://community.icann.org/x/OiQnAw

