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 اف الجلسةأهد

ي ) ICANNباعتماد مجلس إدارة 
، بات لزاًما اآلن عىل كل WS2لتوصيات مساءلة مسار العمل الثائ  ي

/نوفمير الماض  ي
ين الثائ  ( تشر

ا لقرارات مجلس اإلدارة،  )المنظمة( وكل مجموعة من مجموعات المجتمع تولي تنفيذ تلك التوصيات.  ICANNمن منظمة 
ً
وطبق

ي الموجهة إل مجتمع فإن توصيات مسار العمل 
ض بالمجتمع تنفيذها، مع الدعم المقدمة من منظمة  ICANNالثائ  من المفير

ICANN  .حسب الحاجة  

ي تلك ذات التأثير عىل اللجنة االستشارية الحكومية    GACوخالل هذه الجلسة، سوف يراجع أعضاء  
توصيات مسار العمل الثائ 

GAC   ي إطار تلك المناقشات، سوف تستقصي اللجنة االستشارية  ت التنفيذ.  مع تقديم اإلرشادات حول عمليات وأولويا
وف 

(.   GACالحكومية   ي
ي مشكالت االختصاص القضائ 

ي )عىل سبيل المثال؛ النظر ف 
ا عن المتابعة المحتملة لجهود مسار العمل الثائ 

ً
 أيض
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 نبذة تعريفية 

ي آذار/مارس NTIAأعلنت اإلدارة الوطنية األمريكية لالتصاالت والمعلومات )
اف عىل  2014( ف  عن عزمها نقل مهمة اإلشر

نت لألرقام المخصصة ) ي ذلك الوقت، تم التوجيه  . ICANN( من حكومة الواليات المتحدة إل IANAوظائف هيئة اإلنير
وف 

حة عىل دعم واسع من المجتمع مع تأييد المبادئ التالية:   بوجب حصول أي خطة انتقال مقير

 دعم وتعزيز نموذج أصحاب المصلحة المتعددين.  ●

نت.  DNSالحفاظ عىل أمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات  ●  الخاص باإلنير

ك  ● .  IANAاء خدمات الوفاء باحتياجات وطموحات عمالء وشر  العالميير 

نت.  ●  الحفاظ عىل انفتاح اإلنير

ل  ●  إل منظمة بقيادة حكومية أو إل منظمة دولية حكومية.  ICANNأال يؤدي ذلك إل تحوُّ

وكلت إل مجموعة العمل المجتمعية المعنية بتعزيز مساءلة  
ُ
)مجموعة المساءلة( مهمة وضع توصيات من أجل تمكير   ICANNأ

مة IANAعملية نقل   بثوابت اإلدارة الوطنية األمريكية لالتصاالت والمعلومات.  تكون ملير 

  

ي حدود  ICANN( عىل آليات تعزيز مساءلة WS1ركز مسار العمل األول )
ام بها ف  ي وجب أن تكون سارية ومفعلة أو هناك الير 

التر

اف  ي لعملية نقل إشر
اير IANAاإلطار الزمت  ي شباط/فير

واعتمدت المنظمات  2016.  وقد أنىه مسار العمل األول عمله ف 

ي 
سة ف  ي ذلك اللجنة االستشارية الحكومية  ICANNالمؤسِّ

ي GAC)بما ف 
( تقرير تلك المجموعة واعتمده مجلس اإلدارة ف 

 . 2016آذار/مارس 

  

ي )
ي خاص بوضع WS2وقد ركز مسار العمل الثائ 

 ( عىل التعامل مع موضوعات المساءلة والذي ُيتوقع تمديد إطار زمت 

اف عىل وظائف الحلول وا ي  . IANAلتنفيذ الكامل لها لما بعد عملية نقل اإلشر
ي أعمالها ف 

واختتمت جهود مسار العمل الثائ 

ي لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة المعنية بالمساءلة )والمشار إليها فيما يىلي هنا بلفظ  2018حزيران/يونيو 
بالتقرير النهائ 

( )انظر  ي
( pdfen-24jun18-final-ws2-acct-https://www.icann.org/en/system/files/files/ccwg. التقرير النهائ 

ي ذلك اللجنة االستشارية الحكومية 
سة )بما ف  ين GACوقد اعتمدت المنظمات المؤسِّ ي تشر

ي ف 
ي لمسار العمل الثائ 

( التقرير النهائ 

/نوفمير  ي
 . 2018الثائ 

  

ي 
ي لمسار العمل الثان 

 التقرير النهان 

 

ي عىل قائمة شاملة تضم حوالي 
ي لمسار العمل الثائ 

ي ثمانية مجاالت  توص 100اشتمل التقرير النهائ 
ية فردية تم ترتيبها ف 

 موضوعية: 

 

 تنوع أعمال المجتمع فيما يخص السياسة*      . 1

 إرشادات إلقالة أعضاء مجلس اإلدارة بحسن النية*      . 2

 حقوق األنسان*      . 3

4 .      * ي
 االختصاص القضائ 

ي      . 5
 ICANNتحسير  منصب أمير  المظالم ف 

 زيادة مساءلة منظمة الدعم/اللجنة االستشارية*      . 6

 مساءلة فريق العمل     . 7

 الشفافية     . 8

  

( عىل العديد من التوصيات الفرعية.  ويبدو أن ستة من تلك النواحي 8يحتوي كل مجال من المجاالت الموضوعية الثمانية )

ات عىل التنفي ة بعالمة "*" أعاله( تضم تأثير ي الذي يشمل التنوع  GACذ التشغيىلي للجنة الموضوعية )الممير 
أو أن العمل اإلضاف 

ي قد أدت إل زيادة مساءلة وشفافية منظمات 
وإقالة أعضاء مجلس اإلدارة بحسن النية وحقوق اإلنسان واالختصاص القضائ 

https://www.icann.org/en/system/files/files/ccwg-acct-ws2-final-24jun18-en.pdf
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ة اللجنة االستشارية  ( توصية منفصلة اهتمام ودراس42وعىل اإلجمال، تستحق اثنتير  وأربعير  ) اللجان االستشارية. -الدعم

 . GACالحكومية 

  

 ICANN تقرير التقييم من منظمة

 

، وّجه مجلس اإلدارة منظمة ق ي
ي توصيات مسار العمل الثائ 

ة ف  )المنظمة( إل إعداد تقرير  ICANNبل وضع اللمسات األخير

ي 
ا لنظر مجلس اإلدارة األخير ف 

ً
ي ذلك تقديرات الموارد، استعداد

ي  لتقييم التنفيذ، بما ف 
ي لمسار العمل الثائ 

  التقرير النهائ 

ي )والمشار إليه فيما يىلي هنا بلفظ تقرير التقييم(  وتوصياته. 
 وقد تم وضع تقرير التقييم الخاص بتنفيذ مسار العمل الثائ 

ي  من أجل تلبية هذه الحاجة.  ICANNبمعرفة منظمة 
/نوفمير  5وقد تم االنتهاء منه ف  ي

ين الثائ   -)راجع  2019تشر

https://community.icann.org/display/WEIA/Public+Documents?preview=/120819602/120819621/

S2 Implementation Assessment Report_5Nov2019.pdfW .ولم يخضع ألي من منتديات التعليقات العامة ) 

 

ي 
ي لمسار العمل الثان 

 موافقة مجلس اإلدارة عىل توصيات التقرير النهان 

 

ي 
/نوفمير  7ف  ي

ين الثائ  ي وتقرير التقييم المقدم  ICANN، نظر مجلس إدارة 2019تشر
ي لمسار العمل الثائ 

ي توصيات التقرير النهائ 
ف 

ي لمسار  ICANNمن منظمة 
. ومنح موافقته النهائية عىل توصيات التقرير النهائ  ي

 العمل الثائ 

 

ي ضوء تقرير التقييم، فإن اعتماد مجلس إدارة 
ي   ICANNوف 

ي وجميع توصيات مسار العمل الثائ 
ي النهائ 

لتقرير مسار العمل الثائ 

:  ICANNالمستندة إل إجماعها أثمر عن توجيه منظمة   إل ما يىلي

 

ي عىل أن يبدأ العمل عند اعتماد التوصيات  ●
من خالل استخدام االعتبارات المشار إليها  -متابعة تنفيذ مسار العمل الثائ 

 . ي
ي تقرير تقييم تنفيذ مسار العمل الثائ 

 ف 

انية.  ● ي بها دون انتظار دورة وضع المير 
ي يمكن المص 

ي تنفيذ التوصيات التر
 البدء ف 

ي التنفيذ. توفير الدعم لتلك األجزاء من تو  ●
ي يحركها المجتمع ف 

ي التر
 صيات مسار العمل الثائ 

  تقديم تقارير منتظمة عن حالة التنفيذ إل مجلس اإلدارة.  ●

 

 والمجتمعات األخرى GAC المحتمل للجنة ICANN دعم منظمة

  

ا لتقرير التقييم، قرر مجلس إدارة 
ً
ي  ICANNوفق

 للتنفيذ سيتم تسهيله من أن "تحديد أولويات ومراحل توصيات مسار العمل الثائ 

ي لمنظمة 
ي أنه بالنسبة لتخطيط تنفيذ مسار العمل الثائ 

انية والتخطيط".  هذا يعت  ، يمكن ICANNخالل عمليات وضع المير 

ي قدًما بها. 
انية لتنفيذها والمص  ي ال تحتاج إل دورة مير 

 تحديد التوصيات التر
ً
درة ثانًيا، قد تكون للمنظمة بعد ذلك الق للمنظمة أوال

ا لما هو متاح لمجتمع 
ً
ي  ICANNعىل تقديم الدعم وفق

ي يقودها المجتمع ف 
ي التر

لتلك األجزاء من توصيات مسار العمل الثائ 

انية  . GACوقد يؤثر ذلك عىل قرارات تحديد أولويات التنفيذ الخاصة بلجنة  التنفيذ.  ا، يمكن للمنظمة تحديد دورة المير  ً وأخير

 ية المقدرة ألي توصيات فردية متبقية من المقرر تنفيذها. المستقبلية والجداول الزمن

  

 حول سير عملية التنفيذ ICANN تقارير منظمة

  

ي تشمل:  ICANNتتوقع منظمة 
ا من المجاالت، والتر

ً
ي عدد

 أن من المحتمل أن يعالج تقرير حالة تنفيذ مسار العمل الثائ 

  

كير  عىل سير عملية التنفيذ من جانب المنظمة ●
 الير

 مير  سير أعمال التنفيذ من جانب المجتمع إذا كان متاًحا تض ●

 من كل توصية ●
ً
، عىل سبيل المثال؛ التنوع وحقوق اإلنسان بدال ي

 فرعية تجميع البيانات حسب موضوع مسار العمل الثائ 

https://community.icann.org/display/WEIA/Public+Documents?preview=/120819602/120819621/WS2%20Implementation%20Assessment%20Report_5Nov2019.pdf
https://community.icann.org/display/WEIA/Public+Documents?preview=/120819602/120819621/WS2%20Implementation%20Assessment%20Report_5Nov2019.pdf
https://community.icann.org/display/WEIA/Public+Documents?preview=/120819602/120819621/WS2%20Implementation%20Assessment%20Report_5Nov2019.pdf
https://community.icann.org/display/WEIA/Public+Documents?preview=/120819602/120819621/WS2%20Implementation%20Assessment%20Report_5Nov2019.pdf
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ي صورة مخصص متر ما أمكن ذلك مع اإلشارة إل مراحل التنفيذ الرئيسي ●
 ة(سير أعمال التنوع )تعرض البيانات ف 

●  : ة عملية النشر  وتير

 أرب  ع مرات أو مرتير  سنوًيا  ○

ي تقرير  ○
 السنوي ICANNالقسم المشمول ف 

 التنسيق:  ●

اء  ○ اتيجية بتنسيق جمع البيانات من الخير اتيجية أصحاب المصلحة المتعددين والمبادرات االسير ستقوم اسير

 المتخصصير  

ات المتخصصير  قبل النشر  ○ وع تقرير لمراجعة الخير  إعداد مشر

 

 GAC نواحي تنفيذ اللجنة االستشارية الحكومية

  

ي 
ي وضع خطة لتنفيذ ما يقرب من  تستخدم المنظمة تقرير تقييم تنفيذ مسار العمل الثائ 

توصية من توصيات  100للمساعدة ف 

 . ي
وقد أقر تقرير التقييم أن تنفيذ التوصيات سوف يكون بمثابة "تعهد تنظيمي كبير يستلزم خطة تنفيذ  مسار العمل الثائ 

ا من السنوات". 
ً
 تفصيلية وسوف يستغرق تنفيذه عدد

  

يص عىل اإلشارة إل أن "التقرير ال يتناول جدوى منظمات الدعم/اللجان االستشارية ومن المثير لالهتمام أن تقرير التقييم حر 

(SO/AC .ي تنفيذ تلك التوصيات
ي الصفحة  فهذه مسألة يتول المجتمع دراستها".  ( ف 

  (. 5والصفحة  4)راجع تقرير التقييم ف 

 مجتمعيً 
ً
وسوف تحتاج خطط تنفيذ منظمة الدعم/اللجنة  ا. كما يقر تقرير التقييم كذلك بأن "العديد من التوصيات تتطلب عمال

ي الصفحة 
ي تحديد األولويات والتوقيت حيث يجب تخصيص الموارد" )انظر تقرير التقييم ف 

 (. 5االستشارية إل النظر ف 

  

ي وحددوا اثنتير  وأربعير  )  GACوقد استعرض فريق دعم 
ي لمسار العمل الثائ 

 تؤثر  ( توصية فردية42عن قرب التقرير النهائ 

( من التقرير 8بطريقة أو بأخرى.  تم وضع كل واحدة من تلك التوصيات الفردية عير مجاالت الموضوعات الثمانية ) GACعىل 

ي ضوءها مناقشات ومداوالت 
ي وثيقة منفصلة سيتم استخدامها لتسير ف 

ي لمسار العمل ف 
ي اجتماع  GACالنهائ 

  ICANN67ف 

ي كانكون. 
 operating-group/gac-https://gac.icann.org/working--لوثيقة االحتياطية هنا يمكن العثور عىل ا العام ف 

.head-doc-wg -wg -gope-group-working-evolution-principles 

  

ي مجرد جرد نطاق التوصيات الداعية إل التنفيذ  GACيتمثل الغرض من جهود تحديد فريق العمل للتوصيات المنطبقة عىل 
ف 

 . GACوسيتم وضع خطط التنفيذ واألولويات من أجل معالجة هذه التوصيات بمعرفة أعضاء  . GACمن جانب 

 

 جدول األعمال

  

ي تهم  GACسيستعرض مشاركو 
ا وسيناقشون كيفية   GACخالل هذه الجلسة قائمة التوصيات التر ً ا مباشر ً أو تؤثر عليها تأثير

 تقييمها وتحديد أولوياتها وتنفيذها بطريقة فعالة. 

 

 الوثائق المرجعية الرئيسية 

ي من مجموعة عمل المجتمعات المتعددة )حزيران/يونيو  ●
ي لمسار العمل الثائ 

 -( 2018التقرير النهائ 

en.pdf-24jun18-final-ws2-acct-https://www.icann.org/en/system/files/files/ccwg 

/نوفمير  ● ي
ين الثائ  ي لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة )تشر

 -( 2019تقرير تقييم تنفيذ مسار العمل الثائ 

https://community.icann.org/display/WEIA/Public+Documents?preview=/120819602/1208

20Report_5Nov2019.pdf19621/WS2%20Implementation%20Assessment% 

ي ) ICANNقرارات مجلس إدارة  ●
/نوفمير  7بالموافقة عىل توصيات مسار العمل الثائ  ي

ين الثائ   -( 2019تشر

en#2.c-07-11-2019-aterial/resolutionsm-https://www.icann.org/resources/board 

https://gac.icann.org/working-group/gac-operating-principles-evolution-working-group-gope-wg#wg-doc-head
https://gac.icann.org/working-group/gac-operating-principles-evolution-working-group-gope-wg#wg-doc-head
https://gac.icann.org/working-group/gac-operating-principles-evolution-working-group-gope-wg#wg-doc-head
https://www.icann.org/en/system/files/files/ccwg-acct-ws2-final-24jun18-en.pdf
https://community.icann.org/display/WEIA/Public+Documents?preview=/120819602/120819621/WS2%20Implementation%20Assessment%20Report_5Nov2019.pdf
https://community.icann.org/display/WEIA/Public+Documents?preview=/120819602/120819621/WS2%20Implementation%20Assessment%20Report_5Nov2019.pdf
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-11-07-en#2.c
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ي لمنظمات الدعم ●
ي  -التوصيات النوعية لمساءلة مسار العمل الثائ 

 اللجان االستشارية من التقرير النهائ 

ي من مجموعة عمل المجتمعات المتعددة المعنية بالمساءلة )يمكن العثور عليه عىل 
لمسار العمل الثائ 

-group-working-evolution-principles-operating-group/gac-https://gac.icann.org/working

head-doc-wg#wg-gope 

 

 المزيد من المعلومات 

 

ي الصفحة الرئيسية لمسار العمل الثا ●
 -عىل  ICANNتعزيز مساءلة  -ئ 

 https://community.icann.org/display/WEIA 

 

 إدارة الوثائق 

ي كانكون،  ICANN67اجتماع  اجتماع
 2020آذار )مارس(  12-7ف 

اته GACمناقشة اللجنة االستشارية الحكومية  العنوان ي وتأثير
 لتوصيات مسار العمل الثائ 

 أعضاء اللجنة االستشارية الحكومية )قبل االجتماع( وعامة الجمهور )بعد االجتماع( التوزي    ع

اير(  15 : 1اإلصدار  تاري    خ التوزي    ع  2020شباط )فير

 

https://gac.icann.org/working-group/gac-operating-principles-evolution-working-group-gope-wg#wg-doc-head
https://gac.icann.org/working-group/gac-operating-principles-evolution-working-group-gope-wg#wg-doc-head
https://community.icann.org/display/WEIA

