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المعلومات اإلحصائیة للمشاركة واالنخراط  --الملحق د 
 بالعمل: توثیق اإلستشارات العامة

الخاص بھا إلى جمع  1من خالل وضع توصیات مسار العمل ICANN CCWGسعت مجموعة العمل المجتمعیة لتعزیز مساءلة  1
المالحظات والتأكیدات والمساھمات من مجتمع اإلنترنت العالمي ألصحاب المصلحة المتعددین. وتشمل القنوات التي تمت من خاللھا تلك 

 المشاورات (على سبیل المثال ال الحصر):
 ICANNتنظیم وتقدیم جلسات المشاركة خالل إجتماعات  •
 نظمات الداعمة واللجان اإلستشاریة من خالل تمثیل األعضاءنقل التحدیثات الدوریة إلى الم •
 ).Webinarsإقامة ندوات نقاشیة متعددة اللغات عبر الویب ( •
 بخصوص التعلیقات العامة (مبّینة وبمزید من التفاصیل في أدناه) 1نشر إصدارات لتوصیات مسار العمل •

 ICANNبشكل مالئم من قبل مجتمع  ICANNلعمل على تعزیز مساءلة تم تصمیم خطة التوعیة ھذا بحذر لضمان أنھ جرى النظر في ا 2
مدّونات وبیانات وفیدیوھات متعددة اللغات لتوثیق تقدمھا  ICANN CCWGبرّمتھ. ونشرت مجموعة العمل المجتمعیة لتعزیز مساءلة 

 في عملھا وإلنشاء مصادر لتوسیع دائرة المشاركة.
فترتین للتعلیقات العامة واللتین تعتبران أساسیتین في تحدید  ICANN CCWGزیز مساءلة وقد نّظمت مجموعة العمل المجتمعیة لتع 3

 :1وتنقیح توصیاتھا لمسار العمل
 
 )2015یونیھ/حزیران  12 -مایو/أیار  4فترة التعلیقات العامة األولى ( •

مسودة األول خالل فترة التعلیقات تقدیم مالحظات حول اقتراح ال ICANN CCWGطلبت جموعة العمل المجتمعیة لتعزیز مساءلة 
التي اعتبرتھا أساسیة أو ضروریة ینبغي تنفیذھا أو اإللتزام بھا قبل انتقال دور اإلشراف على  ICANNالعامة لتعزیز مساءلة 

للمساعدة على توجیھ  األسئلة المحددة. وتم طرح مجموعة من للعمل على تحسین اقتراحھا وإثراء مراحلھا القادمة IANAوظائف 
 في الخطوات القادمة.  ICANN CCWGالمالحظات التي تحتاجھا مجموعة العمل المجتمعیة لتعزیز مساءلة 

o  ھناالمساھمات یمكن اإلطالع على المساھمات الواردة لھذه الدعوة لتقدیم . 
o  ھناویمكن إیجاد موجز للتعلیقات الواردة التي أعّدھا العاملون . 

 
 )2015سبتمبر/أیلول 12-أغسطس/آب  3فترة التعلیقات العامة الثانیة ( •

دیم المساھمات إللتماس التأكیدات بخصوص توصیات مسار وعلى شاكلة فترة التعلیقات العامة األولى، تم إطالق الدعوة الثانیة لتق
وتحدید مستویات الدعم وأیة مخاوف قائمة حول اآللیات  ICANN CCWGلمجموعة العمل المجتمعیة لتعزیز مساءلة  1العمل

 تقریر.الموضوعة. وتم تقدیم أسئلة تشكیل وخالصة للتغییرات بین التقریرین األول والثاني لتسھیل قراءة المجتمع لل
o  ھنایمكن اإلطالع على المساھمات الواردة لھذه الدعوة لتقدیم المداخالت . 
o  ھناویمكن إیجاد خالصات فریق العمل والكادر العامل لھذه الدعوة الثانیة للمداخالت. 

 
 )2015دیسمبر  21-نوفمبر 30فترة التعلیقات العامة الثالثة ( •

 1دعم ست منظمات أعضاء بخصوص توصیات مسار العمل  ICANN CCWGطلبت مجموعة العمل المجتمعیة لتعزیز مساءلة 
بھم في اقتراح المسودة ھذه. وعلى الرغم من أنھ كان نقل التعلیقات من خالل إحدى المنظمات األعضاء بمثابة نھج موصى الخاص 

وقد تم إصدار استقصاء لتشكیل المسھامات الوارد وإقرار مستوى بھ، فقد تم الترحیب كذلك باألفراد لتقدیم التعلیقات بشكل منفصل. 
تشجیع على تقدیم التعلیقات واالقتراحات. وعلى نحو مشابھ للتعلیق العام الثاني، فقد تم تقدیم ملخصات الدعم لكل توصیة. كما وتم ال

 بالتغییرات بین التقریر األول والثاني لتسھیل قراءة المجتمع للتقریر.
o  ھنایمكن اإلطالع على المساھمات الواردة لھذه الدعوة لتقدیم المداخالت . 
o  ھناویمكن إیجاد خالصات فریق العمل والكادر العامل لھذه الدعوة الثانیة للمداخالت. 
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بأنھ  ICANN CCWGقررت مجموعة العمل المجتمعیة لتعزیز مساءلة  ،ملخص التعلیقات العامةو  تقریر العاملینوبعد إصدار 
ة الثالثة بخصوصیات التنفیذ بدالً من المحتوى. وعلى ھذا النحو، قررت المجموعة سترتبط غالبیة المراجعات المطلوبة لتقریر المسود

 بأنھ لن تكون فترة التعلیقات العامة اإلضافیة ضروریة قبل موافقة منظمات األعضاء علیھا.
افي"، یوضع لدمج التغییرات الالزمة بوضع تقریر نھائي "إض ICANN CCWGوقامت مجموعة العمل المجتمعیة لتعزیز مساءلة 

، وستنظر بھ ست منظمات أعضاء للحصول 2016فبرایر  18عبر عملیة مفتوحة وشفافة. وتم نشر ھذا التقریر النھائي اإلضافي في 
 .ICANNعلى موافقتھا وإرسالھا إلى مجلس إدارة 
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