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تقرير التوصيات النهائي حول السياسة والتنفيذ

سياسة  GNSOوالتنفيذ
مجموعة العمل
تقرير التوصيات النهائي

حالة هذه الوثيقة
هذا هو التقرير النهائي لمجموعة عمل سياسة  GNSOوالتنفيذ والذي تم تقديمه إلى مجلس  GNSOمن أجل النظر

فيه1.

تمهيد
تم تقديم هذا التقرير النهائي بالتوصيات إلى مجلس منظمة دعم األسماء العامة  GNSOر ًدا على طلب تم تلقيه من المجلس بموجب اقتراح مقدم
ومطروح خالل االجتماع الهاتفي للمجلس في  17يوليو .2013

 1وسوف تتم ترجمة هذا التقرير النهائي إلى لغات األمم المتحدة الست .برجاء مالحظة أن إصدار اللغة اإلنجليزية األصلي من هذا التقرير هو النسخة المعتمدة
والمعمول بها.
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 1ملخص تنفيذي
 1.1الخلفية
بصفة أساسية وكنتيجة للنقاشات النابعة من القضايا المتعلقة بتنفيذ برنامج نطاقات المستوى األعلى العامة ( ،)gTLDكان هناك ازدياد
ملحوظ في التركيز على الموضوعات التي تستدعي سياسات بخصوص أعمال التنفيذ بما في ذلك العمليات التي ينبغي القيام بها ومتى يتم
استخدامها ،وكيف يتم التصرف حيال القضايا التي تمثل موضع تباين اآلراء أثناء عملية التنفيذ .وعقب العديد من النقاشات بما في ذلك نشر

وثيقة مناقشة العاملين باإلضافة إلى جلسة للمجتمع خالل اجتماع  ICANNفي بكين بالصين في شهر أبريل  ،2013قرر مجلس منظمة
دعم األسماء العامة  GNSOفي شهر يونيو  2013تشكيل مجموعة عمل (مجموعة العمل) ُكلّفت بمهمة تقديم مجموعة توصيات إلى
مجلس  GNSOحول عدد من األسئلة والمتعلقة تحدي ًدا بالسياسة والتنفيذ في سياق عمل .GNSO
 1.2التعليقات العامة على تقرير التوصيات األولي
تم عقد منتدى للتعليق العام لمدة  58يومًا حول تقرير التوصيات األولي بالتزامن مع إجراء استطالع لآلراء .تم الحصول على إجمالي
 12مساهمة (انظرتقرير التعليقات العامة) .قامت مجموعة العمل بمراجعة جميع التعليقات (اطلع على أداة مراجعة التعليقات العامة على
 )https://community.icann.org/x/iSmfAgكما قامت بتحديث التقرير بحسب ما رأته مناسبًا.
 1.3تعريفات مجموعة عمل وضع السياسات والتنفيذ
لكي تتمكن مجموعة العمل من تسهيل المداوالت التي تقوم بها ،فقد وضعت عد ًدا من تعريفات العمل من أجل تسهيل مداوالتها ،والتي
يمكن العثور عليها في القسم .3
 1.4السياسة ومبادئ التنفيذ
ر ًدا على سؤال الميثاق رقم ( 1التوصيات ذات الصلة بمجموعة من المبادئ التي تميز أي من سياسات  GNSOوالمناقشات ذات الصلة
بالتنفيذ ،مع األخذ في االعتبار إجراءات تشغيل  GNSOالحالية) ،فإن مجموعة العمل توصي بااللتزام بالمبادئ الموضحة في القسم 4
عند ظهور المشكالت ذات الصلة بالسياسة أو التنفيذ في مرحلة التنفيذ (التوصية التمهيدية رقم .)1
 1.5عمليات  GNSOاإلضافية المقترحة
توضح الخبرات السابقة أن تنوع اآلراء قد يظهر خالل تنفيذ توصيات سياسة  GNSOوهو ما قد يشتمل أو ال يشتمل على مشكالت
تتعلق بالسياسة .وبعد مراجعة العديد من الحاالت الماضية لتلك المشكالت والتي تم التعامل معها خالل العمليات المخصصة ،توصلت
مجموعة عمل السياسة والتوصيات (مجموعة العمل) إلى أن تعريف هذه المشكالت في فئة "السياسة" أو "التنفيذ" لم يكن بنفس أهمية
وضع اآلليات المعيارية الخاصة بالتعامل مع هذه المشكالت بسالسة وبكفاءة بصرف النظر عن تحديد الخصائص .وينطبق هذا األمر
على وجه الخصوص على المواقف التي تظهر فيها المشكالت وتكون حساسة لعامل الوقت .في ضوء القيمة الجوهرية  4لـ ICANN
دعمًا للمشاركة المستنيرة في جميع أعمال السياسة واتخاذ القرارات ،تقترح مجموعة العمل ثالثة عمليات قياسية جديدة لمداوالت
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 GNSOفيما يخص هذه المشكالت (التوصية رقم  2والتوصية رقم  ،)3وف ًقا لما هو منصوص عليه أيضًا في المراجعة رفيعة المستوى
في الملحق ب على وجه التحديد:



عملية تعقيبات  ،GNSOأو ( – )GIPوالتي من المقرر استخدامها لتلك الحاالت التي ينوي مجلس  GNSOأن يوفر
نصيحة غير ملزمة بخصوصها ،والتي من المتوقع أن تكون من الموضوع المتعلقة بشكل نموذجي وليست مقتصرة على
نطاقات  gTLDوالتي لم يتم وضع توصيات فيما يخص السياسات بشأنها" .النصيحة غير الملزمة" وتعني النصيحة التي ليس
لها أي قوة ملزمة على الطرف المقدمة له .على سبيل المثال ،يمكن استخدام هذه العملية من أجل توفير التعقيبات على خطة
 ICANNاإلستراتيجية أو التوصيات المقدمة من أي فريق لمراجعة المسؤولية والشفافية .فمن المتوقع أن تعامل فيها تلك
التعقيبات بنفس طريقة معاملة التعليقات العامة وينظر فيها في الوقت الحالي بمعرفة الكيان (على سبيل المثال مجلس اإلدارة أو
 NPOCأو مجموعة العمل) المقدمة إليه التعقيبات.



عملية إرشادات  GNSOأو ( – )GGPمن المقرر استخدامها في تلك الحاالت التي يعتزم فيها مجلس  GNSOتقديم
اإلرشادات التي يجب النظر فيها بمعرفة مجلس إدارة  ،ICANNوالتي ال يتوقع أن تؤدي إلى التزامات تعاقدية جديدة
لألطراف المتعاقدة .أما اإلرشادات التي يتم تطويرها بمعرفة عملية  GGPفتعني النصائح التي لها قوة ملزمة على مجلس
إدارة  ICANNبالنظر في اإلرشادات وال يمكن رفضها إلى من خالل تصويت أكثر من ثلثي ( )2/3من مجلس اإلدارة ،إذا
ما قرر مجلس اإلدارة أن تلك اإلرشادات ال تصب في مصلحة مجتمع  ICANNأو  .ICANNومن المتوقع أن يشتمل ذلك
بشكل نموذجي على توضيح أو نصيحة حول التوصيات الخاصة بسياسة  gTLDالحالية .وربما يكون هذا ر ًدا على طلب
خاص من مجلس إدارة  ،ICANNلكنه قد يكون أيضًا في مبادرة مجلس  GNSOعلى أي من المشكالت التي تم تحديدها.
على سبيل المثال ،كان من الممكن استخدام هذه العملية فيما يتصل بالطلب المقدم من مجلس إدارة  ICANNمن أجل توفير
التعقيبات على اتفاقية سجل نطاق  ،.Brandبالمواصفة .13



عملية وضع السياسات السريعة لـ  – GNSOمن المقرر استخدام هذه العملية في تلك األمثلة التي ينوي فيها مجلس
 GNSOوضع توصيات يمكن أن تؤدي إلى التزامات تعاقدية جديدة بالنسبة لألطراف المتعاقدة والتي تفي بالمعايير الخاصة
"بسياسات اإلجماع" 2باإلضافة إلى معايير مؤهلة للبدء في عملية  PDPسريعة .ومن المقترح أن تكون هذه المعايير المؤهلة،
( )1بغرض التعامل مع مشكلة سياسة محددة بدقة وتم تحديدها ووضع النطاق الخاص بها سواء بعد اعتماد توصية سياسة
 GNSOبمعرفة مجلس إدارة  ICANNأو من خالل تنفيذ هذه التوصية المعتمدة؛ أو ( ،)2توفير توصيات جديدة أو إضافية
فيما يخص مشكلة خاصة بالسياسة والتي تم تحديدها بشكل أساسي في السابق لدرجة توافر تلك المعلومات الواسعة ذات الصلة
بالخلفية ،على سبيل المثال (أ) في تقرير مشكالت من أجل عملية  PDPمحتملة لم يتمك البدء فيها؛ أو (ب) كجزء من عملية
 PDPسابقة لم يتم االنتهاء منها؛ أو (ج) من خالل مشروعات أخرى مثل .GGP

يمكن العثور على تفاصيل أي من هذه العمليات في الملحق "ج" (عملية تعقيبات  )GNSOوالملحق "د" و"هـ" (عملية إرشادات
 )GNSOوالملحق "و" و"ز" (عملية تطوير سياسات  GNSOالعاجلة).

2

للحصول على مزيد من المعلومات حول "سياسة اإلجماع" ،برجاء االطالع على .http://gnso.icann.org/en/basics/consensus-policy/about
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 1.1.1.1.1برجاء مالحظة ،ال يجب استخدام أي من هذه العمليات الجديدة كأداة إلعادة فتح مشكلة سياسة تم التعرف عليها في
السابق فقط بسبب عدم رضاء أية دائرة أو مجموعة ألصحاب المصلحة عن نتيجة عملية تم إجراؤها في السابق على
نفس مشكلة السياسة ،ما لم تكن الظروف قد تغيرت و/أو توفرت معلومات جديدة.

 1.6التوصيات ذات الصلة بالتنفيذ
تم أيضًا إسناد مهمة إلى مجموعة عمل السياسة والتنفيذ تتمثل في تزويد مجلس  GNSOبمجموعة من التوصيات حول:


إطار عمل للمناقشات ذات الصلة بالتنفيذ والمرتبطة بتوصيات سياسات GNSO؛



المعايير المقرر استخدامها من أجل تحديد الموعد الذي يجب فيه تناول إجراء من خالل عملية سياسة ومتى يجب اعتبار ذلك
بمثابة تنفيذ؛



ومزيد من اإلرشادات حول الطريقة التي يتوقع أن تعمل بها فرق استعراض تنفيذ  ،GNSOوف ًقا لما هو محدد في دليل
.PDP

وفي المداوالت التي أجرتها حول هذه المسائل الخاصة بالميثاق ،قامت مجموعة العمل بمراجعة إطار العمل الخاصة بتنفيذ سياسة
اإلجماع والتي وضعتها شعبة النطاقات العالمية في  ICANNأو ( )GDDمن أجل دعم إمكانية التنبؤ والمساءلة والشفافية والكفاءة في
عملية تنفيذ سياسة اإلجماع (راجع الملحق ي) مع تعريف عدد من المسائل التي طلبت تعقيبات بخصوصها كجزء من منتدى التعليقات
العامة على تقرير التوصيات األولي (راجع القسم  .)6ونتيجة لذلك ،فإن مجموعة العمل توصي بما يلي:


أن يتم تعديل دليل عملية وضع السياسات لكي يطالب بإنشاء فريق لمراجعة التنفيذ بعد اعتماد توصيات  PDPبمعرفة مجلس
إدارة  ،ICANNولكن أيضًا إلتاحة المرونة لمجلس  GNSOفي عدم إنشاء فريق  IRTفي الظروف االستثنائية (على سبيل
المثال في حال وجود فريق  IRTبالفعل ويمكنه التعامل مع توصيات ( .)PDPالتوصية رقم )4



توصي مجموعة العمل بأن يتم اتباع المبادئ الموضحة في الملحق "ل" كجزء من اإلنشاء باإلضافة إلى عملية فريق .IRT
(التوصية رقم )5

 1.7تحديد اإلجماع
حصل التقرير والتوصيات الخاصة به على دعم باإلجماع الكامل من مجموعة عمل السياسات والتنفيذ.
 1.8الخاتمة والخطوات التالية
وف ًقا لما يمكن استنتاجه من المواد المقدمة في هذا التقرير الخاص بالتوصيات النهائية ،والقائمة البريدية واألرشيفات والعديد من
المؤتمرات الهاتفية والمداوالت الموسعة ،فقد بذلت مجموعة العمل أقصى ما في وسعتها من أجل النظر في جميع المواد ووجهات النظر
ذات الصلة أثناء مراجعة أسئلة الميثاق .وعلى هذا النحو ،ترى مجموعة العمل أن المواد المدرجة في التقرير باإلضافة إلى توصياتها
سوف تعمل على تحسين وتوضيح ومعايرة وزيادة شفافية جمع العمليات واألنشطة ذات الصلة بسياسة  GNSOباإلضافة إلى التنفيذ.
بعد ذلك ،سوف ينظر مجلس  GNSOفي مسألة اعتماد هذا التقرير النهائي وتوصياته.
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 2الخلفية
بصفة أساسية وكنتيجة للنقاشات النابعة من القضايا المتعلقة بتنفيذ برنامج نطاقات المستوى األعلى العامة ( ،)gTLDكان هناك ازدياد
ملحوظ في التركيز على الموضوعات التي تستدعي سياسات بخصوص أعمال التنفيذ بما في ذلك العمليات التي ينبغي القيام بها ومتى يتم
استخدامها ،وكيف يتم التصرف حيال القضايا التي تمثل موضع تباين اآلراء أثناء عملية التنفيذ.
وعقب العديد من النقاشات بما في ذلك نشر وثيقة مناقشة العاملين باإلضافة إلى جلسة للمجتمع خالل اجتماع  ICANNفي بكين بالصين
في شهر أبريل  ،2013قرر مجلس منظمة دعم األسماء العامة  GNSOفي شهر يونيو  2013تشكيل مجموعة عمل (مجموعة العمل)
ُكلّفت بمهمة تقديم مجموعة توصيات إلى مجلس  GNSOحول:
.1

مجموعة من المبادئ التي تؤيد أية مناقشات ذات صلة بسياسة وتنفيذ  GNSOمع األخذ في االعتبار إجراءات تشغيل GNSO
الحالية؛

.2

عملية من أجل وضع سياسة  ،gTLDربما في صورة "إرشادات للسياسة" ،بما في ذلك معايير للموعد الذي يكون فيه من المناسبة
استخدام مثل هذه العملية (من أجل وضع سياسة غير "سياسة اإلجماع") بدالً من عملية وضع السياسات لـ GNSO؛

.3

إطار عمل للمناقشات ذات الصلة بالتنفيذ والمرتبطة بتوصيات سياسات GNSO؛

.4

المعايير المقرر استخدامها من أجل تحديد الموعد الذي يجب فيه تناول إجراء من خالل عملية سياسة ومتى يجب اعتبار ذلك بمثابة
تنفيذ؛

.5

ومزيد من اإلرشادات حول الطريقة التي يتوقع أن تعمل بها فرق استعراض تنفيذ  ،GNSOوف ًقا لما هو محدد في دليل .PDP

بدأت مجموعة العمل مداوالتها في أغسطس  2013واتصلت بجميع منظمات الدعم واللجان االستشارية التابعة لـ  ICANNباإلضافة
إلى مجموعات ودوائر أصحاب المصلحة في  GNSOفي مرحلة مبكرة من أجل الحصول على التعقيبات للمساعدة في العودة بالفائدة
على مداوالتها .ور ًدا على ذلك ،تم الحصول على التعقيبات من مجموعة أصحاب المصلحة في السجالت ( ،)RySGولجنة At-Large
االستشارية ( )ALACوموفري خدمة اإلنترنت ودائرة موفري خدمة االتصال (( )ISPCPراجع
 )https://community.icann.org/x/iSmfAgوهو ما تنظر فيه مجموعة العمل حسب األصول خالل مداوالتها.
ومن خالل التأكيدات المتعددة لخطة العمل ونشر تقرير التوصيات األولي الخاص بها من أجل التعليق العام ،قامت مجموعة العمل اآلن
بنشر تقريرها النهائي بالتوصيات من أجل نظر مجلس  GNSOفيه.
أما نتائج المداوالت الخاصة بها ،بما في ذلك جميع المستندات في صورتها التمهيدية ،فيمكن العثور عليها في مساحة عمل مجموعة
العمل على .https://community.icann.org/x/y1V-Ag
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تعريفات العمل

وافقت مجموعة العمل على المجموعة التالية من تعريفات العمل وذلك من أجل تسهيل ما تقوم به من مداوالت .الحظ أن هذه التعريفات
الخاصة بالعمل تم وضعها من أجل استخدام محدد بمعرفة مجموعة عمل سياسة وتنفيذ  GNSOكنقطة بداية من أجل تسهيل المناقشات
والمداوالت التي تقوم بها حول المسائل المبينة في ميثاق مجموعة العمل .وكان من المتوقع لهذه التعريفات أن تتطور خالل مداوالت
مجموعة العمل ونتيجة لتلك المداوالت .وقد قامت مجموعة العمل بمراجعة هذه التعريفات في ضوء التعليقات العامة واألعمال الخاصة
بها ،وقامت بتحديث ذلك بحسب ما رأته مناسبًا.
المدة
 .1إجماع GNSO
 .2سياسات إجماع GNSO

 .3فريق مراجعة تنفيذ GNSO
 .4السياسة

التعريفات التمهيدية
"عبارة عن موقف تكون فيه أقلية صغيرة غير موافقة ،ولكن الغالبية يوافقون" 3بعد أن يتم
التعبير عن جميع وجهات النظر حول المسألة وفهمها وتوثيقها ومناقشتها.
سياسة مقررة ( )1بموجب اإلجراءات وعناصر الحد األدنى المطلوبة والمنصوص عليها في
لوائح  ICANNالداخلية ،و( )2تغطية تلك الموضوعات الواردة في القسم  1.2من مواصفة
سياسات اإلجماع والسياسات المؤقتة التفاقية  RAAلسنة ( 2013راجع الملحق  )1أو األقسام
ذات الصلة في اتفاقية سجل ( gTLDراجع الملحق  .)2وتسري سياسات إجماع ،GNSO
التي يتم اعتمادها بعد اإلجراءات الموضحة ،وتكون نافذة على األطراف المتعاقدة اعتبارً ا من
تاريخ سريان التنفيذ.
ً
عبارة عن فريق يمكن تشكيله وفقا لتقدير مجلس  GNSOمن أجل مساعدة فريق العمل في
4
وضع تفاصيل التنفيذ لسياسة .GNSO
مجموعة من المناقشات و/أو المبادئ المطبقة والتي يتم اختيارها من أجل تحديد وتوجيه
اإلجراءات الحالية والمستقبلية.

سياسة GNSO
 .5التنفيذ أو عملية التنفيذ

أي من توصيات السياسة ذات الصلة بنطاقات  gTLDالتي يعتمدها مجلس إدارة .6ICANN
العملية الخاصة بتنفيذ أو إنفاذ أو سريان أو تحقيق أي من السياسات.

تنفيذ سياسة GNSO

عملية تنفيذ أو تطبيق أي من سياسات .GNSO

5

 3على النحو المبين في القسم  3.6من إرشادات مجموعة عمل GNSO
باإلضافة إلى "اإلجماع" هناك تعريفات أخرى تشير إلى درجات من الموافقة محددة في سياق  GNSOمثل :اإلجماع الكامل؛ والدعم القوي ولكن مع معارضة كبيرة.
معان
للحصول على مزيد من التفاصيل ،برجاء االطالع على القسم  3.6من إرشادات مجموعة عمل  .GNSOويجب اإلشارة أيضًا إلى أن اإلجماع قد تكون له
ٍ
مختلفة خارج سياق .GNSO
 4أما المناقشات األخرى الالزمة فيما يخص تعريف هذا المصطلح حسب المسألة  5من الميثاق ،على سبيل المثال ،تحديد ما إذا كان من المفترض تضمين فريق
لمراجعة التنفيذ كمفهوم محدد بصفته فريق يتم تشكيله من أجل مراجعة تنفيذ السياسة ومن أجل التأكيد بأن التنفيذ متوافق مع السياسة ويجسدها بشكل فعال.
 5تم تضمين هذا الفريق من أجل التأكيد على الفارق بين سياسة ( GNSOوالتي تحظى بمعنى وإجراءات محددة داخل  )ICANNعن عملية وضع السياسات العامة،
لكن سياسة  GNSOمعترف بها على الرغم من ذلك بصفتها شكل من أشكال السياسة.
 6قد يتم وضع سياسة  GNSOمن خالل عملية رسمية لوضع السياسات وف ًقا لما هو منصوص عليه في الملحق أ من لوائح  ICANNالداخلية أو من خالل وسائل
أخرى .الحظ أن هناك أنواع متعددة من "السياسة" داخل عالم  :ICANNفهناك السياسات الرسمية التي يتم وضعها من خالل عمليات وضع السياسات وف ًقا لما هو
منصوص عليه في الالئحة الداخلية؛ والسياسات التشغيلية والتي ال تخضع بوجه عام لعملية  PDPأو تعتبر من أوجه التنفيذ ،ولكن يتم طلب الحصول على تعليقات
عليها والنظر فيها (راجع ورقة  ATRTالتوصية  6للحصول على مزيد من التفاصيل(؛ والممارسات العامة التي أحيا ًنا ما يشار إليها بأنها سياسات أو بمعنى أدق
"إجراءات" "في صيغة مصغرة" ،مثل بيئة التعليقات العامة المكونة من  30يومًا للتغيرات على الالئحة الداخلية .والمهمة المعهودة إلى مجموعة العمل هذه تتمثل في
النظر فيما إذا كانت هناك أوقات أخرى قد يتم خاللها طلب الحصول على عمليات خاصة بالسياسات.

تعريفات العمل
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تعقيبات المجتمع على المشكالت ذات الصلة بالسياسة .قد تتم المطالبة بالحصول على تلك
النصيحة من جانب مجلس اإلدارة أو يتم توفيرها بشكل مستقل.
7

 .7وضع السياسات
وضع سياسة GNSO
 .8المبدأ

10

لفظ مقترح في ميثاق مجموعة عمل السياسات والتنفيذ 8من أجل التعقيبات ذات الصلة بالسياسة
من  GNSOبخالف التوصيات التي توضع من خالل عمليات وضع السياسات المقررة في
الوقت الحالي.
العملية التي يتم من خاللها وضع السياسات.
وضع السياسات بموجب إجراءات تطوير السياسات ،بما في ذلك عملية وضع السياسات
)" ("PDPالملحق أ بلوائح  ICANNالداخلية .من المفترض استخدام هذا اإلجراء الخاص
بعملية  PDPمن أجل وضع "سياسة اإلجماع" (راجع ما يلي).9
والمبدأ عبارة عن نوع من القيم التأسيسية ،أو المعتقدات أو األفكار التي يسترشد بها أي شخص
أو مؤسسة أو مجتمع.
أو أن المعتقد األساسي أو الثقة أو النظرية التي تؤيد اإلجراءات وتؤثر فيها ،تمثل ذلك وهو ما
يعتقد أنه أمر إيجابي ومرغوب ألي منظمة ،وترشد وتحكم سياسات تلك المؤسسة ،والعمليات
واألهداف الداخلية.

 .9حاملي األسهم

أي فرد أو مجموعة أو منظمة لها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو نصيب في أي نتيجة
11
محتملة.

نموذج أصحاب المصالح ال ُمتعددة

عبارة عن إطار عمل تنظيمي أو هيكل تنظيمي للحوكمة أو صنع السياسات يهدف إلى تجميع
كافة أصحاب المصلحة المتأثرين بتلك الحوكمة أو صناعة السياسات من أجل التعاون
والمشاركة في الحوار واتخاذ القرار وتطبيق الحلول بالنسبة للمشكالت أو األهداف المحددة.

نموذج أصحاب المصلحة المتعددين
لمؤسسة ICANN

يتألف نموذج أصحاب المصلحة المتعددين المعتمد من  ICANNمن أصحاب مصلحة متنوعين
ذاتيًا في اإلنترنت من جميع أنحاء العالم ومنظمة أو منظمين ذاتيًا في صورة منظمات دعم
متعددة ودوائر ولجان استشارية ،وتستخدم عمليات وضع سياسات متكاملة ومستندة إلى
اإلجماع ،وهي منفحة ألي شخص يرغب في المشاركة.

النموذج المتكامل في عملية
PDP - GNSO

والمبدأ األساسي لمشاركة  ICANNوعملية وضع السياسات وصناعة القرارات والذي ينشأ
بموجبها تشكيل التحليالت والقرارات مع أصحاب المصلحة الذين يشاركون في العملية وبعد
ذلك يقومون بوضع التوصيات من أجل النظر فيها بمعرفة المجتمع األوسع وفي النهاية بمعرفة
مجلس اإلدارة حسبما ينطبق .وقد يأتي الطلب الخاص بالنظر في هذه العمليات من أي مكان
داخل  ICANNأو حتى من خارج  .ICANNعلمًا بأن العمليات المستخدمة مصممة من أجل
توفير فرصة عادلة للمشاركة من جانب جميع أصحاب المصلحة بحسب ما يكون ممكن ًنا من
الناحية العملية.

 7حيث إن "النصيحة" عبارة عن لفظ معرّف في لوائح  ICANNالداخلية فيما يتصل بلجان  ICANNاالستشارية ،فقد تم اعتبار أن من المناسب أكثر استخدام اللفظ
"إرشادات" في سياسة .GNSO
 8راجع السؤال  2في الميثاق :تم إسناد مهمة إلى مجموعة عمل السياسة والتنفيذ تتمثل في تزويد مجلس  GNSOبمجموعة من التوصيات حول :عملية من أجل وضع
سياسة  ، gTLDربما في صورة "إرشادات للسياسة" ،بما في ذلك معايير للموعد الذي يكون فيه من المناسبة استخدام مثل هذه العملية (من أجل وضع سياسة غير
"سياسة اإلجماع") بدالً من عملية وضع السياسات لـ .GNSO
 9بالنسبة للسياسات األخرى ،يجوز لمجلس  GNSOاستخدام عملية  PDPلكنه غير مطالب بالقيام بذلك.
 10المبدأ عبارة عن بيان معياري ،بما يمثل تفضيالً متعل ًقا بالقيم ،والمتجذر في مستند فلسفي أو غيره من المستندات التأسيسية المقبولة قبوالً عامًا لدى المجتمع الذي
يسري عليه.
 11راجع صفحة ويكي لـ http://icannwiki.com/index.php/Multistakeholder_Model :ICANN
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السياسة ومبادئ التنفيذ  /المتطلبات

ر ًدا على سؤال الميثاق رقم ( 1مجموعة من المبادئ التي تميز أي من سياسات  GNSOوالمناقشات ذات الصلة بالتنفيذ ،مع األخذ في
االعتبار إجراءات تشغيل  GNSOالحالية) ،فإن مجموعة العمل توصي بااللتزام بالمبادئ التالية عند ظهور المشكالت ذات الصلة
بالسياسة أو التنفيذ في مرحلة التنفيذ.
توصية رقم .1
توصي مجموعة العمل باعتماد المبادئ /التوصيات التالية بمعرفة مجلس  GNSOومجلس إدارة  ICANNمن أجل إرشاد أي من
السياسات المستقبلية واألعمال ذات الصلة بالتنفيذ:
أ .المبادئ الرئيسية
منذ تأسيس  ،ICANNفقد اعتنقت نموذج أصحاب المصلحة المتعددين ( )MSMكإطار عمل من أجل وضع سياسة عالمية لنظام
" .DNSنموذج أصحاب المصلحة المتعددين" عبارة عن إطار عمل تنظيمي أو هيكل تنظيمي للحوكمة أو صنع السياسات يهدف إلى
تجميع كافة أصحاب المصلحة المتأثرين بتلك الحوكمة أو صناعة السياسات من أجل التعاون والمشاركة في الحوار واتخاذ القرار
وتطبيق الحلول بالنسبة للمشكالت أو األهداف المحددة" .صاحب المصلحة" ويشير إلى أي فرد أو مجموعة أو منظمة لها مصلحة مباشرة
أو غير مباشرة أو نصيب في أي نتيجة محتملة.

12

يتألف تنفيذ نموذج أصحاب المصلحة المتعددين لدى  ICANNمن أصحاب مصلحة متنوعين من جميع أنحاء العالم منظمين في صورة
منظمات دعم متعددة ومجموعات أصحاب مصلحة ودوائر ولجان استشارية ،وتستخدم عمليات وضع سياسات متكاملة ومستندة إلى
اإلجماع ،وهي منفحة ألي شخص يرغب في المشاركة.
وفي حالة  GNSOوعمليات وضع السياسات وعلى وجه الخصوص عملية وضع السياسات ( )PDPالخاصة بـ  13GNSOتحتفظ
بهذا المبدأ الخاصة بنموذج قوي ألصحاب المصلحة المتعددين وفي سبيل تحقيق ذلك ،تسري المبادئ التالية.

 12راجع صفحة ويكي لـ http://icannwiki.com/index.php/Multistakeholder_Model :ICANN
 13راجع الملحق أ من لوائح  ICANNالداخلية.
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ب .المبادئ  /المتطلبات التي تسري على السياسة والتنفيذ
يجب أن تكون سياسة  GNSOوعمليات التنفيذ مستنة إلى نموذج أصحاب المصلحة المتعددين .ولضمان ذلك ،تم اقتراح المبادئ التالية:
 .1يجب أن تعمل عمليات وضع السياسات بطريقة متكاملة .ال يجب إجراء العملية بطريقة من األعلى لألسفل وبعد ذلك تفرض
على أصحاب المصلحة ،14على الرغم من إمكانية القيام بأي استثناء في حاالت الطوارئ مثل الحاالت التي تكون فيها مخاطر
على األمن واالستقرار ،وف ًقا لما تم تعريفه في إطار عمل األمن واالستقرار والمرونة لـ .15ICANN
 .2يجب أن يكون لعملية وضع وتنفيذ السياسات أساس في معايير اإلنصاف واإلشعار والشفافية والنزاهة والموضوع وإمكانية
التنبؤ والعملية المستحقة وااللتزام بها وأن تكون متسقة مع القيم الجوهرية لـ ( ICANNراجع
.)http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws#I
 .3يجب اعتبار التنفيذ جزءًا أساسيًا ومتواصالً من العملية وليس مجرد متابعة إدارية ،ويجب أن ينظر إليه باعتباره عملية تسمح
بالحوار والتعاون فيما بين من يقومون على تنفيذ السياسة (على سبيل المثال ،مجلس اإلدارة وفريق العمل وفريق )IRT
باإلضافة إلى من قاموا بوضعه و/أو أي من أصحاب المصلحة المتأثرين و/أو المعنيين بالتنفيذ (على سبيل المثال  GNSOأو
أي من منظمات الدعم أو اللجان االستشارية).
 .4وفي حين أن عمليات التنفيذ على هذا النحو بحاجة إلى العمل دائمًا بطريقة متكاملة بشكل صافٍ ،في جميع األحوال فإن الهيئة
المختصة بتنفيذ السياسات المعنية (على سبيل المثال ،المنظمة المؤسسة) فيجب أن تحظى بالفرصة للمشاركة خالل عملية
التنفيذ ،من أجل توفير اإلرشادات 16حول تنفيذ السياسات وف ًقا لما توصي به .GNSO
 .5وفي الحاالت التي من المحتمل فيها طرح مشكالت جديدة أو إضافية تتعلق بالسياسة خالل عملية التنفيذ ،فيجب إيصال هذه
المشكالت إلى هيئة تطوير السياسات المعنية (على سبيل المثال ،المنظمة المؤسسة) قبل إكمال عملية التنفيذ .وفي هذا الصدد،
تجدر اإلشارة إلى بعض المبادئ األخرى في هذا المستند والتي يمكن أن تنطبق في هذه المواقف (راجع على سبيل المثال
المبادئ د(1-ب) ،ود(1-ج) وأيضًا د(2-أ)).
 .6والسياسة والتنفيذ ليسا مرحلتين منفصلتين تمامًا ،ولكن يلزمهما حوار وتواصل مستمرين بين من وضعوا السياسة (على سبيل
المثال  )GNSOومن تولوا مسئولية تشغيلها/تنفيذها (على سبيل المثال ،األطراف المتعاقدة ،فريق العمل).

 14ويسري هذا المبدأ بصرف النظر عن موعد البدء في عملية وضع السياسات ومن الذي يقوم بها .على سبيل المثال ،بموجب لوائح  ICANNالداخلية قد يتم البدء في
عملية وضع السياسات  PDPلـ  GNSOبمعرفة مجلس اإلدارة أو مجلس  GNSOأو غير ذلك من منظمات الدعم أو اللجان االستشارية التابعة لـ .ICANN
http://www.icann.org/en/about/staff/security/ssr/ssr-plan-fy14-06mar13-en.pdf 15
ً
 16يجري استخدام كلمة "اإلرشادات" هنا بالمعنى العام العادي لها ،وال يجب أن تقرأ على أنها تشير إلى عبارة "إرشادات السياسات" وفقا لتعريف مجموعة العمل هذه.
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ج .المبادئ  /المتطلبات التي تسري باألساس على السياسة
 .1معايير السياسة:
أ)

وف ًقا لما هو مبين في لوائح  ICANNالداخلية ،تتحمل المنظمة الداعمة لألسماء العامة  ICANNالمسئولية عن
وضع والتوصية بالسياسات الموضوعية لمجلس إدارة  ICANNفيما يتعلق بنطاقات المستوى األعلى العام .وعلى
هذا النحو ،ال يجب أن تتم عملية وضع سياسة  gTLDخارج منظمة دعم األسماء العامة .GNSO

ب) كما يجب أن تكون توصيات سياسة  GNSOواضح وغير غامضة ويجب أن تشتمل على أطر زمنية لألداء
باإلضافة إلى األهداف والمعايير األخرى 17حسب ما يتناسب.
ج) ويجب تصميم عمليات السياسات لكي تكون حساسة للوقت بقدر اإلمكان دون اإلخالل بعملية أصحاب المصلحة
المتعددين.
د) ومن المتوقع أن يقوم فريق عمل السياسات بتوفير مساعدة مجموعة عمل عملية  ،PDPوف ًقا لما هو موضح في
إرشادات مجموعة عمل  ،GNSOبطريقة شفافة ومحايدة ،بما في ذلك عملية الصياغة ،إذا لزم األمر ،وهو ما
يجب أن يعكس بكل أمانة المداوالت التي تقوم بها مجموعة العمل.
 .2السياسة والمجتمع:
أ)

يعد تحليل لتأثير السياسة الجديدة على أصحاب المصلحة جزءًا أساسيًا في عملية وضع السياسات.

ب) ويجب على  ،GNSOبمساعدة من فريق عمل السياسات ،توفير اإلشعارات في الوقت المناسب إلى بقية أعضاء
المجتمع حول الجهود المبذولة في وضع السياسات و/أو عمليات التنفيذ التي تشارك فيها .وتقع على كاهل منظمات
الدعم واللجان االستشارية األخرى وأصحاب المصلحة اآلخرين المسئولية بشكل عام في تحديد ما إذا كانوا من
المتأثرين بهذا النشاط أم ال ،مع تقديم تعقيباتهم في الوقت المناسب .كما أن  GNSOمسئولية عن مراجعة جميع تلك
التعقيبات والنظر فيها .ويجب أن تشتمل المستندات النهائية على إشارات إلى التعقيبات الواردة والتصرف الخاص
بها في النتيجة النهائية.
ج) كما يجب النظر في كل من المبادئ الواردة في هذه الوثيقة من حيث الدرجة التي تلتزم فيها بذلك والمبادئ اإلضافية
المحددة في القيم الجوهرية لـ  ICANNوف ًقا لما هو موثق في المادة  2من الالئحة الداخلية لـ ICANN
( .)http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws#Iويجب وضع إشارة خاصة إلى القيمة
الجوهرية رقم " :4طلب مشاركة واسعة ومدروسة ودعمها مما يعكس التنوع الوظيفي والجغرافي والثقافي
لإلنترنت على كافة مستويات تطوير السياسة واتخاذ القرار".

 17ويجب وضع هذه المبادئ بالتنسيق مع ،وباإلشارة إلى التعريفات واألعمال األخرى الجارية فيما يتعلق بجميع البيانات والمقاييس ،على سبيل المثال ،بمعرفة
مجموعة عمل  GNSOحول البيانات والمقاييس الخاصة بوضع السياسات.
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د) ومتى ما قرر مجلس اإلدارة ،من وجهة نظره ،أن التوصيات المقدمة من  GNSOال تعكس اإلجماع األوسع بما
في ذلك النصائح المقدمة من اللجان االستشارية والتعليقات العامة ،فسوف تستخدم آليات العملية الجالية من أجل
إرسال المشكلة مرة أخرى إلى  GNSOمن أجل بحثها مرة أخرى للبدء في أعمال مناقشة للمجتمع األوسع .وتظل
جميع التوصيات النهاية مسئولية .GNSO
د .المبادئ  /المتطلبات التي تسري باألساس على التنفيذ
 .1معايير التنفيذ:
أ.

يجب أن يكون لعملية وضع وتنفيذ السياسات أساس في معايير اإلنصاف واإلشعار والشفافية والنزاهة والموضوع
وإمكانية التنبؤ والعملية المستحقة وااللتزام بها وأن تكون متسقة مع القيم الجوهرية لـ  ICANNوعلى وجه
الخصوص التزامها نحو المصلحة العامة العالمية وف ًقا لم هو مبين في النظام األساسي لـ .ICANN

ب .ويجب تشجيع جميع مجموعات عمل  PDPالخاصة بـ  GNSOعلى توفير أكبر قدر من إرشادات التنفيذ في
غضون إطار زمني معقول وف ًقا لما هو منصوص عليها في دليل  .PDPوإلى الحد الذي ال يمكن عنده توفير
إرشادات التنفيذ ،يجب أن تسعى توصيات  PDPإلى تحديد النواحي التي قد يتم فيها تحديد أعمال إضافية للسياسة
خالل عملية التنفيذ.
ج .أما التغييرات على إرشادات تنفيذ  GNSOالمقترحة فيجب أن تخضع للفحص بمعرفة مجلس  GNSOأو كيان
آخر مناسب حسب ما يحدده مجلس  GNSOحول الفئة التي تنتمي لها في نطاق السياسات والتنفيذ .وفي جميع
األحوال ،يحتفظ المجتمع بالحق في رفض ما إذا كانت هذه التحديثات بحاجة إلى مزيد من المراجعة لمتضمنات
وتأثيرات السياسة أم ال ،مع اإلقرار في نفس الوقت بأن لجميع أصحاب المصلحة الحق في طرح مشكالت محددة
على مجلس  GNSOوعلى المشاركة في عملية رفض .GNSO
د.

يجب على فريق عمل  ICANNالذي عهد مجلس اإلدارة إليه بمهمة تنفيذ توصيات سياسة  GNSOالمعتمدة أن
تكون له القدرة على إجراء التغييرات على التنفيذ المقترح لتوصيات السياسة في خطة التنفيذ طالما أن هذه التغييرات
ال تؤثر على الهدف من توصيات السياسة وطالما كانت شفافة بالكامل .وتشمل هذه التغييرات تحديثات إدارية،
وتصحيحات لألخطاء وتفاصيل للعمليات .وفي جميع األحوال ،يجب إيصال إلى من هذه التغييرات إلى مجلس
 GNSOأو الجهة المناسبة بحسب ما يحدده مجلس  ،GNSOواستنا ًدا إلى مبادئ العمل المشار إليها أعاله ،يحب
أن تكون لتلك الجهة آليات قياسية وفعالة في التعبير عما إذا كانت هذه التغييرات سوف تؤثر على الهدف من
توصيات السياسة أم ال.

ه.

وفي جميع األحوال ،فإن جميع التغييرات المادية التي يتم القيام بها في وضع خطة التنفيذ والتي تؤثر على إرشادات
التنفيذ ،والهدف و/أو توصيات السياسات وف ًقا لما اعتمده مجلس  GNSOفيجب إيصالها إلى مجلس  GNSOأو
الجهة المناسبة بحسب ما يحدده مجلس  .GNSOويجب على المجلس أو الكيان المفوض من جانبه بعد ذلك
استخدام عمليات قياسية من أجل مراجعة التغييرات ،وتحديد ما إذا كانت مدعومة بالهدف من توصيات السياسة،
وتقديم التوصيات من أجل تعديل خطة التنفيذ بما يتفق مع ذلك.
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و .كما يجب النظر في كل من المبادئ الواردة في هذه الوثيقة من حيث الدرجة التي تلتزم فيها بذلك والمبادئ اإلضافية
المحددة في القيم الجوهرية لـ  ICANNوف ًقا لما هو موثق في المادة  2من الالئحة الداخلية لـ ( ICANNراجع
.)http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws#I
ز .كما أن حل المشكالت ذات الصلة بالسياسة أو التنفيذ غير المتوقعة والتي يتم تحديدها خالل مرحلة التنفيذ يجب أن ال
تؤدي إلى تأخير التنفيذ أكثر من الحد األدنى لمقدار الوقت الضروري.
 .2قيود التنفيذ:
أ.

يجب أن تكون هناك آلية لتحديد ومعالجة النتائج غير المتوقعة لقرارات التنفيذ التي قد تؤثر 18بشكل كبير على
المجتمع.

ب .يجب أن تكون هناك آلية لتحديد ومعالجة الحلول حيث يمكن أن يكون هناك انحراف فيما بين التنفيذ والسياسة على
النحو المقصود منها في األصل.
ج .في حالة تحديد تأثيرات كبيرة للسياسة خالل عملية التنفيذ ،19يجب إخطار مجلس  GNSOوإشراكه في عملية حل
المشكلة (المشكالت) وال يجب تركها إلى فريق عمل ( ICANNأو أي جهة تفوضها  ICANNلهذه المهمة) من
أجل الحل بنفسها.

 18وتشمل بعض األمثلة المحتملة على سبيل المثال ال الحصر :في حالة فرض التزامات جديدة على أطراف؛ التغييرات الكبيرة على األعباء مثل الخصوصية أو إمكانية
الوصول أو حماية الحقوق أو التكاليف أو المخاطر ذات الصلة ،إلخ.
 19ما يتم تحديده من خالل عملية محددة بمعرفة مجموعة عمل السياسة والتنفيذ في هذا التقرير.
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 5عمليات  GNSOالجديدة اإلضافية المقترحة
فيما يتعلق بمسألة الميثاق رقم ( 2عملية من أجل وضع سياسة  ،gTLDربما في صورة "إرشادات للسياسة" ،بما في ذلك معايير للموعد
الذي يكون فيه من المناسبة استخدام مثل هذه العملية (من أجل وضع سياسة غير "سياسة اإلجماع") بدالً من عملية وضع السياسات
لـ  )GNSOناقشت مجموعة العمل بشكل موسع ما إذا كانت عمليات إضافية مطلوبة أم ال ،وإذا كان األمر كذلك ،فكيف يجب أن تكون
طبيعتها ووصفها.
ولكي يتم الحصول على فهم أفضل بطبيعة العملية أو العمليات التي قد تكون ضرورية باإلضافة إلى عملية وضع السياسات ()PDP
الخاصة بـ  ،GNSOفقد قامت مجموعة العمل بمراجعة عدد من العمليات المخصصة التي استخدمها مجلس  GNSOفي توفيري
التعقيبات واإلسهامات التي لم تكن مقتصرة على وضع "سياسة إجماع" المطلوب لها عملية  .PDPوفي الوقت الحالي فإن عملية وضع
السياسات  PDPهي العملية الرسمية الوحيدة المتاحة لمجلس  GNSOالتخاذ إجراء حيالها .ويمكن العثور على نتائج هذه المراجعة
هنا ،باإلضافة إلى ملخص للنتائج متاح هنا .وعلى أساس هذا التحليل باإلضافة إلى مراجعة لبعض األسئلة الموضحة في الميثاق
والتعقيبات الواردة (اطلع هنا) ،توصلت مجموعة العمل إلى أن  GNSOيمكنها االستفادة من إنشاء العمليات الثالثة الجديدة التالية (اطلع
أيضًا على المراجعة رفيعة المستوى في الملحق ب):
 .1عملية تعقيبات  ،GNSOأو ( – )GIPوالتي من المقرر استخدامها لتلك الحاالت التي ينوي مجلس  GNSOأن يوفر نصيحة
غير ملزمة بخصوصها ،والتي من المتوقع أن تكون من الموضوع المتعلقة بشكل نموذجي وليست مقتصرة على نطاقات gTLD
والتي لم يتم وضع توصيات فيما يخص السياسات بشأنها" .النصيحة غير الملزمة" وتعني النصيحة التي ليس لها أي قوة ملزمة على
الطرف المقدمة له .على سبيل المثال ،يمكن استخدام هذه العملية من أجل توفير التعقيبات على خطة  ICANNاإلستراتيجية أو
التوصيات المقدمة من أي فريق لمراجعة المسؤولية والشفافية .فمن المتوقع أن تعامل فيها تلك التعقيبات بنفس طريقة معاملة
التعليقات العامة وينظر فيها في الوقت الحالي بمعرفة الكيان (على سبيل المثال مجلس اإلدارة أو لجنة  NGPCأو مجموعة العمل)
المقدمة إليه التعقيبات.
 .2عملية إرشادات  GNSOأو ( – )GGPمن المقرر استخدامها في تلك الحاالت التي يعتزم فيها مجلس  GNSOتقديم اإلرشادات
التي يجب النظر فيها بمعرفة مجلس إدارة  ،ICANNوالتي ال يتوقع أن تؤدي إلى التزامات تعاقدية جديدة لألطراف المتعاقدة .أما
اإلرشادات التي يتم تطويرها بمعرفة عملية  GGPفلها قوة ملزمة على مجلس إدارة  ICANNبالنظر في اإلرشادات وال يمكن
رفضها إلى من خالل تصويت أكثر من ثلثي ( )2/3من مجلس اإلدارة ،إذا ما قرر مجلس اإلدارة أن تلك اإلرشادات ال تصب في
مصلحة مجتمع  ICANNأو  .ICANNومن المتوقع أن يشتمل ذلك بشكل نموذجي على توضيح أو نصيحة حول التوصيات
الخاصة بسياسة  gTLDالحالية .وربما يكون هذا ر ًدا على طلب خاص من مجلس إدارة  ،ICANNلكنه قد يكون أيضًا في مبادرة
مجلس  GNSOعلى أي من المشكالت التي تم تحديدها .على سبيل المثال ،كان من الممكن استخدام هذه العملية فيما يتصل بالطلب
المقدم من مجلس إدارة  ICANNمن أجل توفير التعقيبات على اتفاقية سجل نطاق  ،Brand.بالمواصفة  .13ال يجب استخدام
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 GGPكأداة إلعادة فتح مشكلة سياسة تم التعرف عليها في السابق فقط بسبب عدم رضاء أية دائرة أو مجموعة ألصحاب المصلحة
عن نتيجة عملية تم إجراؤها في السابق على نفس مشكلة السياسة ،ما لم تكن الظروف قد تغيرت و/أو توفرت معلومات جديدة.
 .3عملية وضع السياسات السريعة لـ ( GNSOأو  – )EPDPمن المقرر استخدام هذه العملية في تلك األمثلة التي ينوي فيها
مجلس  GNSOوضع توصيات يمكن أن تؤدي إلى التزامات تعاقدية جديدة بالنسبة لألطراف المتعاقدة والتي تفي بالمعايير الخاصة
"بسياسات اإلجماع" 20باإلضافة إلى معايير مؤهلة للبدء في عملية  PDPسريعة .ومن المقترح أن تكون هذه المعايير المؤهلة،
( )1بغرض التعامل مع مشكلة سياسة محددة بدقة والتي تم تحديدها ووضع النطاق الخاص بها سواء بعد اعتماد توصية سياسة
 GNSOبمعرفة مجلس إدارة  ICANNأو من خالل تنفيذ هذه التوصية المعتمدة؛ أو ( ،)2من أجل توفير توصيات جديدة أو
إضافية فيما يخص مشكلة خاصة بالسياسة والتي تم تحديدها بشكل أساسي في السابق لدرجة توافر تلك المعلومات الواسعة ذات
الصلة بالخلفية ،على سبيل المثال (أ) في تقرير مشكالت من أجل عملية  PDPمحتملة لم يتمك البدء فيها؛ أو (ب) كجزء من عملية
 PDPسابقة لم يتم االنتهاء منها؛ أو (ج) من خالل مشروعات أخرى مثل  .GGPال يجب استخدام  EPDPكأداة إلعادة فتح
مشكلة سياسة تم التعرف عليها في السابق فقط بسبب عدم رضاء أية دائرة أو مجموعة ألصحاب المصلحة عن نتيجة عملية تم
إجراؤها في السابق على نفس مشكلة السياسة ،ما لم تكن الظروف قد تغيرت و/أو توفرت معلومات جديدة.
يمكن العثور على تفاصيل أي من هذه العمليات في األدلة المقترح تضمينها كجزء من إجراءات تشغيل  GNSOوعلى وجه الخصوص
الملحق "ج" (عملية تعقيبات  )GNSOوالملحق "د" (عملية إرشادات  )GNSOوالملحق "و" (عملية تطوير سياسات GNSO
العاجلة) .وعالوة على ذلك ،لكي يتم تنفيذ هذه العمليات ،من المتوقع أن يكون من الضروري إجراء عدد من التغييرات على الالئحة
الداخلية وف ًقا لما هو مبين في الملحق "هـ" ( )GGPوالملحق "ز" (.)EPDP
يمكن للراغبين في مطالعة هذه العمليات الثالثة في مقارنة القيام بذلك هنا.
تم تضمين األطر الزمنية المقدرة لهذه العمليات الجديدة في الملحق "ط" ،في حين يوضح الملحق "ح" عد ًدا من السيناريوهات التي يمكن
استخدام هذه العمليات الجديدة فيها ألغراض التوضيح.
توصية رقم .2
توصي مجموعة العمل بإنشاء ثالث عمليات إضافية لـ  ،GNSOوهي على وجه التحديد عملية تعقيبات  ،GNSOوعملية إرشادات
 GNSOوعملية وضع سياسات سريعة لـ  GNSOمع اتباع النموذج وف ًقا لما هو مبين في الملحق "ج" (عملية تعقيبات )GNSO
والملحق "د" و"هـ" (عملية إرشادات  )GNSOوالملحق "و" و"ز" (عملية تطوير سياسات  GNSOالعاجلة) .والغرض من هذه
العمليات يتمثل في وضع المعايير واإلسراع في حل المشكالت ذات االهتمام بالنسبة للمجتمع والتي أظهر السجل أنها من المقرر أن
تظهر ،سواء كانت هذه المشكالت موصوفة بأنها سياسة أو تنفيذ.

20

للحصول على مزيد من المعلومات حول "سياسة اإلجماع" ،برجاء االطالع على .http://gnso.icann.org/en/basics/consensus-policy/about

عمليات  GNSOالجديدة اإلضافية المقترحة
إعداد :ماريكا كونينجز
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توصية رقم .3
وتوصي مجموعة العمل بإضافة حكم في إجراءات تشغيل  GNSOوالتي توضح بأن الجهود المتوازية حول الموضوعات المماثلة /
المطابقة يجب تجنبها .ومن المتوقع بالنسبة لمجلس  ،GNSOبوصفه مدير العملية ،تحديد ما هي العملية التي سوف تكون مناسبة أكثر
لالستخدام .ويمكن توضيح ذلك ،على سبيل المثال ،على النحو التالي" :في حالة حصول مجلس  GNSOعلى طلبين اثنين أو أكثر (على
سبيل المثال في صورة مطالبات) وتقترح تلك الطلبات عمليات مختلفة للتعامل مع نفس المشكلة ،فيجب على مجلس  GNSOبصفته
مدير عملية وضع السياسات بالكامل أن تكون لديه المرونة في تحديد المسار المناسب أكثر لإلجراءات .وبتحديد المسار المناسب أكثر
لإلجراءات ،يجب على مجلس  GNSOأن يضع في االعتبار جميع ما يلي )1( :نطاق كل عملية ،وف ًقا لما هو مرسوم في لوائح
 ICANNالداخلية واألجزاء ذات الصلة في إجراءات تشغيل ( GNSOبما في ذلك دليل  ،PDPو GGPو ،EPDPحسبما ينطبق)؛
و( )2المعلومات المشمولة في اإلجراء أو النموذج أو مستند تحديد النطاق ذي الصلة الذي يطالب بالبدء في كل عملية؛ و( )3أي من
المواد والمعلومات األخرى التي يعتبرها المجلس مناسبة ،مثل مجلس اإلدارة األصلي أو منظمة الدعم أو طلب لجنة الدعم إلى GNSO
(إذا انطبق ذلك)".

عمليات  GNSOالجديدة اإلضافية المقترحة
إعداد :ماريكا كونينجز
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 6التوصيات ذات الصلة بالتنفيذ (أسئلة الميثاق  3و 4و)5
تم أيضًا إسناد مهمة إلى مجموعة عمل السياسة والتنفيذ تتمثل في تزويد مجلس  GNSOبمجموعة من التوصيات حول:
 .3إطار عمل للمناقشات ذات الصلة بالتنفيذ والمرتبطة بتوصيات سياسات GNSO؛
 .4المعايير المقرر استخدامها من أجل تحديد الموعد الذي يجب فيه تناول إجراء من خالل عملية سياسة ومتى يجب اعتبار ذلك بمثابة
تنفيذ؛
 .5ومزيد من اإلرشادات حول الطريقة التي يتوقع أن تعمل بها فرق استعراض تنفيذ  ،GNSOوف ًقا لما هو محدد في دليل .PDP
وفي المداوالت التي أجرتها حول هذه المسائل الخاصة بالميثاق ،قامت مجموعة العمل بمراجعة إطار العمل الخاصة بتنفيذ سياسة
اإلجماع والتي وضعتها شعبة النطاقات العالمية في  ICANNأو ( )GDDمن أجل دعم إمكانية التنبؤ والمساءلة والشفافية والكفاءة في
عملية تنفيذ سياسة اإلجماع (راجع الملحق ي) .وبمراجعة إطار العمل هذا ،فإن مراجعة لفرق مراجعة التنفيذ ( )IRTحتى تاريخه
(راجع هنا) باإلضافة إلى أسئلة الميثاق  3و 4و ،5حددت مجموعة العمل بأن األسئلة األساسية التالية يجب الرد عليها من أجل التعامل
مع هذه األسئلة الخاصة بالميثاق (راجع أيضًا مخطط عملية التنفيذ في الملحق ك):
•

فريق مراجعة تنفيذ GNSO
o

اختياري في الوقت الحالي ،هل يجب أن يكون إلزاميًا؟ (سؤال الميثاق )5

o

ما الطريقة التي يتوقع أن يعمل فريق  IRTوف ًقا لها ،وما هي منهجيته في اتخاذ القرارات؟ (سؤال الميثاق )5

o

ما اآلليات اإلضافية ،إن وجدت ،التي يجب التنبؤ بها للمناقشات ذات الصلة بالتنفيذ؟ (بخالف ما يحدث مع فريق
)IRT؛ كيف يجب التعامل مع التعقيبات الواردة من خالل التعليقات العامة على الصياغة المقترحة للسياسة متى ما
اتضح وجود محاوالت لتغيير توصية اإلجماع؟ (سؤال الميثاق )3

o

كيف تتم إدارة التعقيبات باإلضافة إلى تعريف على فريق  IRTلمجلس  GNSOبالمشكالت المحتملة وما هي
اآللية التي يجب استخدامها من أجل ا"العتراض" رسميًا (في حال كانت هناك طريقة للتعامل أوالً مع ذلك في IRT
أو هل هناك أي حاجة مباشرة للتصعيد إلى مجلس )GNSO؟ (سؤال الميثاق  4و)5

o

التشكيل  -كيفية موازنة الحاجة فيما بين تعقيب  /مشاركة الخبراء وضمان إلمام ومعرفة المشاركين بتوصيات
السياسة األصلية ومداوالت مجموعة عمل PDP؟ ما المستوى المناسب من المعرفة بالنسبة للمشاركة في IRT؟
(سؤال الميثاق )5

o

هل يمكن/يجب مواصلة جهود  IRTأو التنفيذ حتى وإن لم يتوفر بعد التوعية ما يكفي من المتطوعين األكفاء
لضمان أن األطراف المعنية الرئيسية تشارك؟ (سؤال الميثاق )5

•

خطة مشروع التنفيذ
o

تحديد ما إذا كان/كيف/متى يجب على فريق  IRTالمشاركة وكيف يجب أن تتم المشاورات مع فريق العمل ،وما إذا
كانت اإلرشادات النوعية تعتبر ضرورية أم ال (سؤال الميثاق )3

التوصيات ذات الصلة بالتنفيذ (أسئلة الميثاق  3و 4و)5
إعداد :ماريكا كونينجز
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ما كيفية الحفاظ على المتابعة في المشكلة حتى وإن كان وضع خطة التنفيذ يستغرق وق ًتا أطول من المتوقع؟ (سؤال
الميثاق )3

•

مجلس GNSO
o

ما اإلجراء (الذي) (اإلجراءات) (التي) من المقرر استخدامها في التعامل مع مشكالت التنفيذ  /السياسة بمعرفة
فريق ( IRTسؤال الميثاق )

o

ما الدور الذي يلعبه مجلس اإلدارة في التعالم مع مشكالت التنفيذ من مجلس GNSO؟ (سؤال الميثاق  3و)4

كجزء من مباحثات مجموعة العمل ،فقد نظرت فيما يلي ،وهو ما نتج عنه التوصيات المدرجة فيما يلي:
 .1فريق مراجعة تنفيذ GNSO
 1.1حيث ينبغي أن يكون  IRTإجبار ًيا؟
•

تم طرح السؤال حول ماهية التشكيل النموذجي لفرق  .IRTوتمت اإلشارة إلى أن التركيز األولي كان منصبًا على أعضاء
مجموعة عمل  PDPولكن في بعض الحاالت قد تكون خبرات إضافية مطلوبة  /مرغوبة .وقد تحتاج فرق  IRTاألكثر تعقي ًدا
لمستوى مختلف من الخبرات أكثر من توصيات السياسة المباشرة أكثر .وتم االتفاق أنه على األقل ،يجب دعوة المتطوعين من
مجموعة عمل  PDPالتي قامت بوضع توصيات السياسة ،ولكن يجب أن تكون لفريق العمل  /فريق  IRTالمرونة في
الوصول إلى األطراف األخرى  /الخبراء اآلخرين إذا ما كان ذلك ضروريًا لضمان الحصول على الخبرات الالزمة باإلضافة
إلى مشاركة األطراف المتضررة بشكل مباشر.

•

كان من المقترح أنه يجب توفير خيار خروج إذا لم تكن هناك أي حاجة لفريق  ،IRTلكن تمت اإلشارة إلى أنه في حال كان
الخيار حول ما إذا كان من المفترض أن تكون  IRTإلزامية أم ال ،فربما يجب أن تكون إلزامية.

•

كما تم توضيح أن مستوى المشاركة  /االهتمام بالمشاركة في أي فريق  IRTقد توفر أيضًا إشارة إلى ما إذا كان هناك اهتمام
من جانب المجتمع أو الحاجة إلى الحصول على .IRT

•

وتم االتفاق على أن العمليات المرتبطة بفريق مراجعة التنفيذ يجب أن تتحلى بالمرونة كما النموذج المناسب للجميع ربما لن
يكون مجديًا أو أنه فعال للغاية.

•

تم اقتراح النظر في تعديل الصياغة الحالية في دليل عملية  PDPمن أجل المطالبة بإنشاء فريق لمراجعة التنفيذ بعد اعتماد
توصيات السياسة بمعرفة مجلس إدارة  ،ICANNولكن السماح لمجلس  GNSOبالمرونة في عدم إنشاء فريق  IRTفي
الظروف االستثنائية (على سبيل المثال قد ال يكون هناك في بعض الحاالت أي تنفيذ أو فريق  IRTآخر قد يكون معمول به
بالفعل من أجل التعامل مع تنفيذ توصيات السياسة).

•

كما تم تقديم اقتراح بأنه في بعض الحاالت يمكن أن يتألف فريق  IRTمن عدد محدد من األشخاص ،حتى من واحد فقط ،وهو
سوف يخدم في األساس وظيفة التنسيق فيما بين جهود فريق العمل ومجلس .GNSO

التوصيات ذات الصلة بالتنفيذ (أسئلة الميثاق  3و 4و)5
إعداد :ماريكا كونينجز
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توصية رقم .4
توصي مجموعة العمل بأن يتم تعديل دليل عملية وضع السياسات  PDPلكي يطالب بإنشاء فريق لمراجعة التنفيذ بعد اعتماد توصيات
 PDPبمعرفة مجلس إدارة  ،ICANNولكن أيضًا إلتاحة المرونة لمجلس  GNSOفي عدم إنشاء فريق  IRTفي الظروف االستثنائية
(على سبيل المثال في حال وجود فريق  IRTبالفعل ويمكنه التعامل مع توصيات  .PDPوعلى الرغم من ذلك ،في تلك الحالة ،يجب أن
يتم إجراء مراجعة على عضوية  IRTمن أجل ضمان وجود وحضور الخبرات الالزمة والتمثيل المناسب من أجل تنفيذ توصية توصيات
 PDPاإلضافية).
 1.2ما الطريقة التي يتوقع أن يعمل فريق IRT؟


قامت مجموعة العمل بمراجعة مختلف فرق  IRTحتى اليوم (راجع هنا) واستمدت عد ًدَا من األسئلة اإلضافية باإلضافة إلى
الدروس المستفادة من تلك الممارسة.



وأوضحت مجموعة العمل أن المرونة أمر ضرورية حيث إن فريق  IRTمختلف تمامًا عن مجموعة عمل  ،PDPكما أن كل
فريق  IRTمختلف استنا ًدا إلى المشكالت التي تم التعامل معها .وعلى هذا النحو ،فقد وافقت مجموعة العمل على أن القواعد
الخاصة قد ال تكون مرغوبة ،لكن مجموعة من المبادئ العامة قد تساعد في تحديد التوقعات والمساعدة في إرشاد فرق .IRT
(راجع الملحق ل)



بالنظر إلى أن فرق  IRTتؤدي دورً ا استشاريًا مقارنة بمجموعات عمل  PDPالمسئولة عن وضع توصيات السياسات،
أشارت مجموعة العمل إلى أن فريق العمل في العادة يتولى دورً ا قياديًا ،ولكن حسب الحاجة فإن آخرين مثل منسق عالقات
المجلس يمكنه تولي نفس هذا الدور .وعلى الرغم من ذلك ،فقد أقرت مجموعة العمل بأهمية الرابط الدائم مع مجلس GNSO
باإلضافة إلى مشاركة شخص ما في الجهود ويكون في مركز تولي دور قيادي ،إذا لزم األمر .وعلى هذا النحو ،وافقت
مجموعة العمل على أنه يتوجب على مجلس  GNSOتعيين منسق لمجلس  GNSOلدى كل فريق .IRT



وأشارت مجموعة العمل إلى أن المبادئ يجب أن تستخدم في إرشاد المشكالت مثل كيفية التعامل مع عدم االتفاق في ،IRT
دون توفير الكثير ج ًدا من التفاصيل للسماح بقدر من الخصوصية .على سبيل المثال ،قدم اقتراح بأنه يمكن أن يعمل منسق
عالقات المجلس لدى  IRTفي دور يمكن أن يظهر في حالة /متى ما كانت هناك حاجة إليه وكان من الواجب التعامل مع
المشكالت لدى المجلس .كما تمت اإلشارة كذلك إلى أنه بالنظر إلى هذه المبادئ ،يجب النظر إلى اإلشارات التوجيهية المقدمة
من فريق عمل  GNSOكأساس لحل االختالفات ذات الصلة بالهدف من صناعة السياسات.



أشارت مجموعة العمل إلى أنه ال يتعين استخدام فرق  IRTكفرصة إلعادة فتح توصيات السياسة .إن الهدف األساسي من أي
فريق  IRTهو ضمان أن التنفيذ يتم بالتوافق مع الهدف من توصيات السياسة .وعلى هذا النحو ،سوف يكون من المهم التأكيد
على أن هذا الجانب لدى أي من األعضاء المشاركين في  ،IRTالسيما في حالة عدم المشاركة في وضع توصيات السياسة
األصلية.



كما سلطت مجموعة العمل الضوء على أهمية بناء الثقة في النموذج من خالل ضمان تنفيذ التوعية المناسبة في اللحظات
الحرجة .وعالوة على ذلك ،سوف تكون هناك حاجة لبناء جوانب الشفافية القوية في ذلك ،مثل محافظة فريق العمل على
تحديث فريق  IRTبصفة مستمرة حول سير العمل والخطوات التالية المتوقعة.

التوصيات ذات الصلة بالتنفيذ (أسئلة الميثاق  3و 4و)5
إعداد :ماريكا كونينجز
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كما نظرت مجموعة العمل في العملية التي يجب اتباعها لكي يتمكن فريق  IRTلطرح المشكالت لدى مجلس .GNSO
(راجع  1.4أدناه).

 1.3ما اآلليات اإلضافية ،إن وجدت ،التي يجب التنبؤ بها للمناقشات ذات الصلة بالتنفيذ (بما يتجاوز تلك التي تحدث مع فريق
)IRT؟


تقترح مجموعة العمل أنه المرونة في هذا الصدد لها أهميتها حيث قد تتطلب بعض المشكالت مناقشات أو مشاورات إضافية،
باإلضافة إلى المشاورات والمناقشات المشار إليها في هذا الفصل .وعلى أقل تقدير ،تتوقع مجموعة العمل أن يتم إجراء منتدى
للتعليقات العامة حول التنفيذ المقترح من أجل السماح لقدر أكبر من تعقيبات المجتمع.



وباإلضافة إلى التحديثات االعتيادية على فريق  ،IRTمن المتوقع لفريق العمل أيضًا أن يقدم تحديثات اعتيادية حول الحالة،
بما في ذلك سير العمل والخطوات التالية المتوقعة للمجتمع األوسع ،وهو ما قد يكون في صورة صفحة ويكي أو موقع ويب
يمكن وصول للجمهور إليه والتي تحتوي على تلك المعلومات باإلضافة إلى التحديثات في قائمة مشروعات .GNSO

 1.4كيف تتم إدارة التعقيبات باإلضافة إلى تعريف على فريق  IRTلمجلس  GNSOبالمشكالت المحتملة وما هي اآللية التي
يجب استخدامها من أجل ا"العتراض" رسم ًيا (في حال كانت هناك طريقة للتعامل أوالً مع ذلك في  IRTأو هل هناك أي
حاجة مباشرة للتصعيد إلى مجلس )GNSO؟ (سؤال الميثاق  4و)5


ناقشت مجموعة العمل أنه في حالة عدم االتفاق فيما بين فريق عمل  ICANNوفريق  IRTأو أي من األعضاء فيها على
أسلوب التنفيذ المقترح بمعرفة فريق عمل  ICANNألنه يعتبر غير متسق مع الهدف من توصيات السياسة ،فيجب اتخاذ كافة
الجهود المعقولة من أجل التوصل لحل لهذا االختالف .وقد تم تقديم اقتراح بأنه يمكن لمنسق مجلس  GNSOأن يلعب دور
الوسيط في تلك الجهود ،إذا اعتبر ذلك مناسبًا.



وإذا تبين أنه يتعذر تسوية عدم االتفاق على الرغم من تلك الجهود ووجهة نظر اإلجماع الخاصة بفريق  IRTتتمثل في أن
التنفيذ المقترح ال يتوافق مع الهدف من توصيات السياسة ،فمن المتوقع أن يقوم فريق  IRTبأن يطرح المشكلة على المستوى
الرسمي لدى مجلس  .GNSOويجب أن تكون هناك قدرة ألعضاء  IRTعلى تضمين بيان أقلية كجزء من اإلبالغ بوجهة
نظر اإلجماع إلى مجلس  ،GNSOإذا كان هناك أي منها.

 1.5التشكيل  -كيفية موازنة الحاجة فيما بين تعقيب  /مشاركة الخبراء وضمان إلمام ومعرفة المشاركين بتوصيات السياسة
األصلية ومداوالت مجموعة عمل PDP؟ ،ما المستوى المناسب من المعرفة للمشاركة في أي IRT؟ (سؤال الميثاق )5


وافقت مجموعة العمل على أن عملية إدراج المتطوعين في فريق  IRTيجب أن تضع في االعتبار طبيعة جوانب الخبرات
المتوقع أن تكون هناك حاجة إليها .تعريف النواحي الضرورية من الخبرات يجب أن يتم بشكل تفضيلي قبل إصدار دعوة
للحصول على المتطوعين.



كما أقرت مجموعة العمل بأنه في بعض الحاالت ،فإن التوعية اإلضافية في البداية أو في مرحلة الحقة من فريق  IRTقد
تكون ضرورية من أجل ضمان توفر الخبرات المناسبة باإلضافة إلى مشاركة األطراف المتضررة في .IRT

التوصيات ذات الصلة بالتنفيذ (أسئلة الميثاق  3و 4و)5
إعداد :ماريكا كونينجز
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وتوصي مجموعة العمل بأن تـُرسل الدعوة للحصول على متطوعين في فريق  IRTعلى األقل إلى جميع األعضاء في
مجموعة عمل  PDPالتي تحملت المسئولية عن وضع توصيات السياسات .وقد يتعين أن تصل الدعوة للحصول على
متطوعين ألبعد من أعضاء مجموعة العمل لضمان المشاركة الواسعة لألطراف المتضررة بشكل مباشر بالتنفيذ واألطراف
ذات الخبرات المتخصصة الالزمة للتنفيذ .وعلى الرغم من ذلك ،وف ًقا لما الحظنا أعاله ،سوف يكون من المهم ضمان أن جميع
أعضاء  IRTيفهمون الدور واالختصاص الموكل إلى فريق  ،IRTالسيما أعضاء  IRTالذي قد ال يكونون قد شاركوا في
وضع توصيات السياسة األصلية .وعلى هذا النحو ،فإن التعرف على توصيات السياسة باإلضافة إلى المداوالت التي عادت
بالنفع على توصيات السياسة كأقل مطلب من أجل جميع أعضاء فريق .IRT

 1.6هل يمكن/يجب مواصلة جهود  IRTأو التنفيذ حتى وإن لم يتوفر بعد التوعية ما يكفي من المتطوعين األكفاء لضمان أن
األطراف المعنية الرئيسية تشارك؟ (سؤال الميثاق )5


ترى مجموعة العمل أنه يجب بذل جميع الجهود المعقولة من أجل تشجيع المشاركة في فريق  .IRTوعلى الرغم من ذلك ،تم
اإلقرار كذلك بأنه من غير الممكن المطالبة بالمشاركة ،وال يجب أن يحول نقص المتطوعين أو المشاركة دون مواصلة أعمال
التنفيذ طالما أن كافة الجهود المعقولة تبذل بمعرفة فريق العمل من أجل إطالع وتنوير المجتمع األوسع ،السيما األطراف
المتأثرين بشكل مباشر.

توصية رقم .5
توصي مجموعة العمل بأن يتم اتباع المبادئ الموضحة في الملحق "ل" كجزء من اإلنشاء باإلضافة إلى عملية فريق .IRT
 .2خطة مشروع التنفيذ
 2.1تحديد ما إذا كان/كيف/متى يشارك فريق  IRTوكيف يجب أن تتم المشاورات مع فريق العمل ،وما إذا كانت اإلرشادات
النوعية تعتبر ضرورية أم ال (سؤال الميثاق )3


توافق مجموعة العمل على أنه يتعين على فريق العمل توفير تحديثات اعتيادية إلى فريق  IRTحول حالة التنفيذ وإجراء
التواصل المناسب بفريق  IRTفي مراحل حيوية .وفي بعض الحاالت ،فإن تحديثات الحالة والمرسالت حول تطورات التنفيذ
األساسية قد تكون بحاجة أيضًا إلى دفعها إلى المجتمع األوسع.



وعلى أقل تقدير يجب أن تحتوي التحديثات التالية على:
أ.

صفحة لحالة تنفيذ سياسة اإلجماع مستضافة على موقع  icann.orgوالذي يحتوي على ملخص بالمشروع،
والمهام األساسية وف ًقا للشكل الذي تميزه به توصيات اإلجماع ،والنسبة الكاملة ،وتواريخ التسليم المتوقعة (الحظ أن
هذه الصفحة قيد اإلنشاء في الوقت الحالي).

ب .تحتوي قائمة مشروع مجلس  ،GNSOالمستضافة على موقع  gnso.icann.orgعلى ملخص بالمشروعات،
وآخر التحديثات والتسليم المتوقع .وتتم مراجعة قائمة المشروع بصفة دورية بمعرفة مجلس .GNSO

التوصيات ذات الصلة بالتنفيذ (أسئلة الميثاق  3و 4و)5
إعداد :ماريكا كونينجز
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وعالوة على ذلك ،تقترح مجموعة العمل بأنه يتعين على فريق العمل أن يضع مواعيد نهائية واضحة لتعقيبات  IRTعلى
المستندات وخطة التنفيذ وإرسال المستندات إلى  IRTفي الوقت المناسب من أجل ضمان توافر الوقت الكافي لمراجعة فريق
.IRT
ما كيفية الحفاظ على المتابعة في المشكلة حتى وإن كان وضع خطة التنفيذ يستغرق وق ًتا أطول من المتوقع؟ (سؤال

2.2

الميثاق )3


أوضحت مجموعة العمل أن الوقت من الناحية النموذجية بين اعتبار توصيات السياسة بمعرفة مجلس إدارة  ICANNوالبدء
في وضع عملية التنفيذ سوف يكون أقصر ما يمكن .وعلى الرغم من ذلك ،أقرت مجموعة العمل بأن هناك بعض الظروف
التي يمكن أن يحدث فيها أي تأخير ،على سبيل المثال في الحاالت التي يكون فيها اعتماد على إكمال أنشطة أخرى أو موارد
محدودة .وفي تلك الظروف ،أوضحت مجموعة العمل أن اآلليات سالفة الذكر (صفحة الحالة ،التحديثات االعتيادية ،إلخ) يمكن
أن تساعد في هذا السياق.

 .3مجلس GNSO
3.1

ما اإلجراء (الذي) (اإلجراءات) (التي) من المقرر استخدامها في التعامل مع مشكالت التنفيذ  /السياسة بمعرفة فريق IRT
(سؤال الميثاق)
ترى مجموعة العمل أن العمليات الموضحة في القسم  ،4العمليات اإلضافية المقترحة لـ  ،GNSOمن هذا التقرير من المحتمل أن
تكون مناسبة للتعامل مع أي مشكلة يتم طرحها بمعرفة فريق  IRTعلى مجلس ( GNSOمن خالل منسق عالقات مجلس
 .)GNSOواستنا ًدا إلى النتيجة المرجوة ،يمكن استخدام  GIPأو  GGPأو  EPDPأو .PDP

3.2

ما الدور الذي يلعبه مجلس اإلدارة في التعالم مع مشكالت التنفيذ من مجلس ( GNSOسؤال الميثاق  3و)4
بما أن مجلس إدارة  ICANNيقوم بتوجيه فريق عمل  ICANNإلى تنفيذ توصيات السياسة بعد اعتمادها ،فسوف يكون مجلس
اإلدارة بحاجة إلى االطالع على آخر المستجدات تحسبًا لوجود أية مشكالت قد تؤدي إلى دراسة إضافية من جانب مجلس GNSO
خالل عملية التنفيذ .وبالمثل ،في حال قرر مجلس  GNSOالبدء في  GGPأو  EPDPأو  ،PDPفسوف يتم إشراك مجلس
إدارة  ICANNحسب اإلرشادات الموضحة في الملحق "ج" و"د" و"هـ" و"و" و"ز".

التوصيات ذات الصلة بالتنفيذ (أسئلة الميثاق  3و 4و)5
إعداد :ماريكا كونينجز
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 7الخالصة والتوصيات
وف ًقا لما يمكن استنتاجه من المواد المقدمة في هذا التقرير الخاص بالتوصيات األولية ،والقائمة البريدية واألرشيفات والعديد من
المؤتمرات الهاتفية والمداوالت الموسعة ،فقد بذلت مجموعة العمل أقصى ما في وسعتها من أجل النظر في جميع المواد ووجهات النظر
ذات الصلة أثنا ء مراجعة أسئلة الميثاق .وعلى هذا النحو ،ترى مجموعة العمل أن المواد المدرجة في التقرير باإلضافة إلى توصياتها
سوف تعمل على تحسين وتوضيح ومعايرة وزيادة شفافية جمع العمليات واألنشطة ذات الصلة بسياسة  GNSOباإلضافة إلى التنفيذ.
بإيجاز ،توصي مجموعة العمل بما يلي:
توصية رقم .1
توصي مجموعة العمل باعتماد المبادئ التالية وف ًقا لما هو محدد في القسم  4بمعرفة مجلس  GNSOومجلس إدارة  ICANNمن أجل
إرشاد أي من السياسات المستقبلية واألعمال ذات الصلة بالتنفيذ.
توصية رقم .2
إنشاء ثالث عمليات إضافية لـ  ،GNSOوهي على وجه التحديد عملية تعقيبات  ،GNSOوعملية إرشادات  GNSOوعملية وضع
سياسات سريعة لـ  GNSOمع اتباع النموذج وف ًقا لما هو مبين في الملحق "ج" (عملية تعقيبات  )GNSOوالملحق "د" و"هـ" (عملية
إرشادات  )GNSOوالملحق "و" و"ز" (عملية تطوير سياسات  GNSOالعاجلة).
توصية رقم .3
وتوصي مجموعة العمل بإضافة حكم في إجراءات تشغيل  GNSOوالتي توضح بأن الجهود المتوازية حول الموضوعات المماثلة /
المطابقة يجب تجنبها .ومن المتوقع بالنسبة لمجلس  ،GNSOبوصفه مدير العملية ،تحديد ما هي العملية التي سوف تكون مناسبة أكثر
لالستخدام .ويمكن توضيح ذلك ،على سبيل المثال ،على النحو التالي" :في حالة حصول مجلس  GNSOعلى طلبين اثنين أو أكثر (على
سبيل المثال في صورة مطالبات) وتقترح تلك الطلبات عمليات مختلفة للتعامل مع نفس المشكلة ،فيجب على مجلس  GNSOبصفته
مدير عملية وضع السياسات بالكامل أن تكون لديه المرونة في تحديد المسار المناسب أكثر لإلجراءات .وبتحديد المسار المناسب أكثر
لإلجراءات ،يجب على مجلس  GNSOأن يضع في االعتبار جميع ما يلي )1( :نطاق كل عملية ،وف ًقا لما هو مرسوم في لوائح
 ICANNالداخلية واألجزاء ذات الصلة في إجراءات تشغيل ( GNSOبما في ذلك دليل  ،PDPو GGPو ،EPDPحسبما ينطبق)؛
و( )2المعلومات المشمولة في اإلجراء أو النموذج أو مستند تحديد النطاق ذي الصلة الذي يطالب بالبدء في كل عملية؛ و( )3أي من
المواد والمعلومات األخرى التي يعتبرها المجلس مناسبة ،مثل مجلس اإلدارة األصلي أو منظمة الدعم أو طلب لجنة الدعم إلى GNSO
(إذا انطبق ذلك)".

الخالصة والتوصيات
إعداد :ماريكا كونينجز
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توصية رقم .4
أن يتم تعديل دليل عملية وضع السياسات  PDPلكي يطالب بإنشاء فريق لمراجعة التنفيذ بعد اعتماد توصيات  PDPبمعرفة مجلس
إدارة  ،ICANNولكن أيضًا إلتاحة المرونة لمجلس  GNSOفي عدم إنشاء فريق  IRTفي الظروف االستثنائية (على سبيل المثال في
حال وجود فريق  IRTبالفعل ويمكنه التعامل مع توصيات  .PDPوعلى الرغم من ذلك ،في تلك الحالة ،يجب أن يتم إجراء مراجعة
على عضوية  IRTمن أجل ضمان وجود وحضور الخبرات الالزمة والتمثيل المناسب من أجل تنفيذ توصية توصيات PDP
اإلضافية).
توصية رقم .5
اتباع المبادئ الموضحة في الملحق "ل" كجزء من اإلنشاء باإلضافة إلى عملية فريق .IRT

الخالصة والتوصيات
إعداد :ماريكا كونينجز
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تقرير التوصيات النهائي حول السياسة والتنفيذ

الملحق أ  -ميثاق مجموعة عمل السياسة والتنفيذ
اسم مجموعة العمل:

مجموعة عمل وضع السياسات والتنفيذ

القسم األول :تعريف مجموعة العمل
منظمة (منظمات) التأجير:

مجلس GNSO

تاريخ الموافقة على الميثاق:

 17يوليو 2013

اسم رئيس مجموعة العمل:
اسم (أسماء) جهة (جهات)
االتصال المعينة:
رابط ساحة عمل مجموعة العمل:
قوائم عناوين البريد اإللكتروني
لمجموعة العمل:

جيه سكوت إيفانز  /تشاك غوميز

قرارات مجلس :GNSO

عمرو الصدر  /براين وينترفيلد
https://community.icann.org/x/y1V-Ag
http://forum.icann.org/lists/gnso-policyimpl-wg/
العنوان:
رقم المرجع والرابط:



روابط وثائق مهمة:





دليل عملية وضع السياسات لـ http://gnso.icann.org/council/annex- GNSO -
2-pdp-manual-16may13-en.pdf
الملحق "أ" المرفق بلوائح  ICANNالداخلية -
http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws#AnnexA
تقرير مناقشات فريق العمل -
http://gnso.icann.org/en/correspondence/policy-implementationframework-08jan13-en.pdf
التعليقات العامة الواردة على تقرير مناقشة فريق العمل -
http://forum.icann.org/lists/comments-policy-implementation31jan13/
جلسة في اجتماع  ICANNفي بكين http://beijing46.icann.org/node/37133 -

القسم الثاني :المهمة ،الغرض والمسلمات
المهمة والنطاق:
االفتراضات األساسية:
 العمليات محددة بشكل جيد نسبيًا إلى أبعد ما تعنى به عملية التطوير ،مع فهم أن هناك قدر فسيخ متاح للتطوير.
 عمليات التنفيذ أقل تحدي ًدا ومن ثم سوف تكون بحاجة إلى تركيز أكبر من مجموعة العمل.
 في حين أن التخطيط الفعلي بين السياسة والتنفيذ قد يكون من الصعب تعريفه ،هناك حاجة إلقرار إطار عمل يضع العالقة فيما
بين االثنين في االعتبار.
 وجميع العمليات والسياسة والتنفيذ وإطار العمل الخاص بالتفاعل بين االثنين ،يجب أن تضم المستوى المناسب من مشاركة
أصحاب المصلحة المتعددين.
تم إسناد مهمة إلى مجموعة عمل السياسة والتنفيذ تتمثل في تزويد مجلس  GNSOبمجموعة من التوصيات حول:
 .1مجموعة من المبادئ التي تؤيد أية مناقشات ذات صلة بسياسة وتنفيذ  GNSOمع األخذ في االعتبار إجراءات تشغيل GNSO
الحالية؛
 .2عملية من أجل وضع سياسة  ،gTLDربما في صورة "إرشادات للسياسة" ،بما في ذلك معايير للموعد الذي يكون فيه من المناسبة
استخدام مثل هذه العملية (من أجل وضع سياسة غير "سياسة اإلجماع") بدالً من عملية وضع السياسات لـ GNSO؛
 .3إطار عمل للمناقشات ذات الصلة بالتنفيذ والمرتبطة بتوصيات سياسات GNSO؛
الملحق أ  -ميثاق مجموعة عمل السياسة والتنفيذ
إعداد :ماريكا كونينجز
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 .4المعايير المقرر استخدامها من أجل تحديد الموعد الذي يجب فيه تناول إجراء من خالل عملية سياسة ومتى يجب اعتبار ذلك بمثابة
تنفيذ؛
 .5ومزيد من اإلرشادات حول الطريقة التي يتوقع أن تعمل بها فرق استعراض تنفيذ  ،GNSOوف ًقا لما هو محدد في دليل .PDP

األهداف والغايات:
أن يتم  -على أقل تقدير -وضع تقرير أولي بالتوصيات باإلضافة إلى تقرير توصيات نهائي يتناول التوصيات المشار إليها أعاله ،مع اتباع
العمليات الموضحة في توجيهات مجموعة عمل منظمة دعم األسماء العامة  .GNSOوقد تشتمل هذه التوصيات على تغييرات مقترحة
على إجراءات تشغيل  GNSOو/أو األقسام ذات الصلة في لوائح  ICANNالداخلية.
ومن المتوقع للتوصيات أن:
 .1توفر فهمًا أوضح باألهداف المحتملة والحاالت النهائية لعملية  PDPوأية بدائل على عملية وضع السياسات PDP
 .2تحسين تجميع  /توثيق السياسات ذات الصلة بنطاقات  gTLDوأفضل الممارسات التي يتم إنشاؤها بمعرفة GNSO
 .3توفير فهم أفضل بالنقل فيما بين مرحلتي السياسة والتنفيذ ،مع نتائج متوقعة من كل منهما
 .4توفير إطار عمل ألعمال التنفيذ التي تتميز بإمكانية التنبؤ بها واتساقها وفاعليتها والتزامها بالوقت المناسب والتي تشمل
التعقيبات المناسبة من أصحاب المصلحة المتعددين
 .5تضمين إرشادات حول كيفية الحاجة للحصول على التعقيبات من أدوات السياسات في عملية التنفيذ
 .6تضمين آليات من أجل تعديل السياسة ر ًدا على التعلم من التنفيذ
21

مهام مجموعة العمل الموصى بها
.1
.2
.3

.4
.5
.6

وضع جدول لألعمال المتصورة يحتوي على ما يلي:
أ .عدد مرات االجتماعات وجدولتها
ب .األهداف الزمنية المقدرة لكل مادة تسليم
مراجعة عينة من جهود التنفيذ السابقة وإنشاء قائمة بالدروس المستفادة
تحديد قيم  ICANNالجوهرية المعمول بها
أ .وصف الطريقة التي تنطبق بها بشكل مباشر أو غير مباشر على وضع السياسة و/أو تنفيذ السياسة
ب .إذا كان ممك ًنا ،اتخاذ قرار فيما يخص إمكانية تطبيق القيم الجوهرية المحددة بشكل مختلف على أعمال وضع
السياسات بدالً من تنفيذ السياسة؛ على سبيل المثال ،هل تنطبق أي من القيم الجهورية فقط على وضع السياسة وليس
على التنفيذ؟
مراجعة جهود السياسة السابقة ومتابعة أعمال التنفيذ من أجل الوقوف على ما إذا كانت أساليب محددة قد أدت إلى نتائج أفضل
أو أسوأ من الناحية التاريخية.
تحليل "المبادئ المقترحة" الواردة في مسودة إطار عمل السياسة في مقابل التنفيذ الذي أعده فريق عمل ICANN
أ .باإلضافة إلى إعداد توصيات مجموعة العمل فيما يخص المبادئ ،أي المبادئ المراجعة
ب .ضم المبادئ المراجعة حسب المعمول به في توصيات مجموعة العمل فيما يخص السياسة والتنفيذ
مراجعة لوائح  ICANNالداخلية ،مع تركيز خاص على عملية  PDPلـ  ،GNSOباإلضافة إلى دليل عملية PDP
لـ  ،GNSOمن أجل تحديد:
أ .ما هي عناصر العملية التي توفر إرشادات فيما يخص تنفيذ السياسات
ب .هل هناك أية فجوات في الالئحة الداخلية أو العملية تترك أي غموض فيما يخص التنفيذ

قد ترى مجموعة العمل األسئلة التالية مفيدة في إكمال األعمال:
 .1ما اإلرشادات التي توفرها القيم الجوهرية لـ ( ICANNالالئحة الداخلية المادة  ،1القسم  )2بشكل مباشر فيما يخص أعمال
وضع السياسة وجهود تنفيذ السياسة؟ (على سبيل المثال ،مشاركة أصحاب المصلحة)
 21وعلى وجه الخصوص ،بالنسبة للمواقف التي ال تكون فيها نتائج جهود وضع السياسات عبارة عن "سياسة إجماع" ،قد يكون من المرغوب الحصول على عملية
أكثر سالسة أكثر من عملية وضع السياسات  PDPالحالية .أو قد يكون الوضع متمثالً في البدء في عملية وضع السياسات  PDPبطريقة مختلفة أو االنتهاء من العمل
الخاص بها بشكل منفصل إذا لم يكن من المقرر للنتيجة أن تكون "سياسة إجماع".

الملحق أ  -ميثاق مجموعة عمل السياسة والتنفيذ
إعداد :ماريكا كونينجز
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ما اإلرشادات األخرى التي توفرها القيم الجوهرية لـ  ICANNوالتي تتعلق بشكل غير مباشر بوضع السياسة وتنفيذها؟ (على
سبيل المثال ،العمليات الفعالة في الوقت المناسب)
"أسئلة المناقشة" الواردة في مسودة إطار عمل السياسة في مقابل التنفيذ
()http://www.icann.org/en/news/public-comment/policy-implementation-31jan13-en.htm
ما الدروس التي يمكن االستفادة منها من الخبرة السابقة؟
أ .ما عواقب اإلجراء الذي يجري النظر فيها "السياسة في مقابل التنفيذ؟
ب .ماذا يهمنا إذا كان هناك ما يسمى "السياسة" أو "التنفيذ"؟
ج .ما الظروف ،إن وجدت ،التي قد يمكن لمجلس  GNSOأن يضع فيها توصيات أو يؤكد فيها مواقف إلى مجلس
اإلدارة حول األمور المتعلقة بالسياسة والتنفيذ كممثل لـ  GNSOككل؟
د .كيف يمكننا أن نتجنب العائق الحالي المتمثل في التمييز المستمد من النتائج (أي ،سوف أستدعي هذه السياسة ألنني
أريد نتائج محددة" /تعليمات التعامل" إلرفاقها بذلك)؟
ه .هل يمكننا الرد على هذه األسئلة بحيث تكون تعريفات "السياسة" و"التنفيذ" أقل أهمية ،بأي حال من األحوال؟
ما الخيارات المتاحة للسياسة ("سياسة اإلجماع" 22أو غيرها) وجهود التنفيذ وما هي المعايير الخاصة بتحديد ما يجب
استخدامه؟
أ .هل السياسة والتنفيذ على طيف وليس على زوج؟
ب .ما هي سمات "السياسة" وما هي النتائج التي يجب أن تلحق بكل من هذه السمات؟
ج .ما الذي يحدث في حالة تغيير تلك النتائج؟
ما الذي يحدد االختيار بين ما إذا كان أي شيء بمثابة سياسة أو تنفيذ؟
أ .كيف يتم وضع/التوصية/اعتماد السياسة وهل تؤدي المسارات المختلفة إلى "سمات" مختلفة؟
ب .من الذي يقوم بهذه القرارات وكيفية ذلك؟
ج .كيف تتم مراجعة واعتماد قرارات السياسة في مقابل التنفيذ؟
د .ما الذي يحدث في حالة وصول الهيئات القائمة بالمراجعة إلى طريق مسدود؟
ما العملية التي تتم بموجبها أعمال التحديد والتحليل والمراجعة واالعتماد؟
أ .كيف يتم تعريف مشكالت "السياسة والتنفيذ" للمرة األولى (قبل وخالل وبعد التنفيذ)؟
ب .ما الدور الذي تقوم به  GNSOفي التنفيذ؟
ج .للحفاظ على عمليات أصحاب المصلحة المتعددين ،بمجرد انتقال السياسة إلى التنفيذ ،كيف يمكن إشراك المجتمع
بطريقة تكون مجدية وفعالة؟
د .هل يجب إشراك فريق عمل السياسة عبر عملية التنفيذ لتسهيل متابعة عملية  MSMالتي حدثت بالفعل؟

النتائج واألطر الزمنية:
بموجب الحد األدنى ،من المتوقع أن تقوم مجموعة العمل بما يلي:
وضع خطة عمل حسب توجيهات مجموعة عمل منظمة دعم األسماء العامة  GNSOالتي توضح الخطوات الضرورية
.1
باإلضافة إلى التوقيت المتوقع من أجل تحقيق هذه المراحل التنفيذية وتقديم ذلك إلى مجلس .GNSO
التواصل والتوعية في بداية العملية مع مختلف مجموعات أصحاب المصلحة في  GNSOودوائرها وكذلك منظمات الدعم
.2
واللجان االستشارية التابعة لـ  ICANNللحصول على التعقيبات على:

.3
.4

أ) أسئلة الميثاق الموضحة أعاله؛
ب) الدروس المستفادة من جهود التنفيذ السابقة؛
ج) كيفية ارتباط قيم  ICANNالجوهرية بجهود السياسة والتنفيذ وما إذا كانت القيم الجوهرية المحددة تنطبق بشكل مختلف
على أعمال وضع السياسات وليس على تنفيذ السياسة؛
د) أوجه القوة والضعف في األساليب السابقة لتنفيذ وضع سياسة GNSO؛
هـ) المبادئ الموصى بها حول السياسة والتنفيذ.
تقديم تقرير بالتوصيات األولية لمراجعة المجتمع والتعليق عليه؛
تقديم تقرير بالتوصيات النهائية ،مع التعامل مع التوصيات الواردة على تقرير التوصيات األولي ،من أجل تقديمه إلى مجلس
.GNSO

 22وف ًقا لم تم تعريفة في لوائح  ICANNالداخلية واتفاقيات األطراف المتعاقدة.

الملحق أ  -ميثاق مجموعة عمل السياسة والتنفيذ
إعداد :ماريكا كونينجز
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النتائج
 .1جدول األعمال المقترح
 .2طلب الحصول على التعقيبات من مجموعات أصحاب المصلحة في  GNSOودوائرها ،وكذلك منظمات الدعم واللجان
االستشارية التابعة لـ ICANN
 .3قائمة بالدروس المستفادة من جهود التنفيذ السابقة
 .4نتائج مجموعة العمل فيما يخص كيفية ارتباط قيم  ICANNالجوهرية بجهود السياسة والتنفيذ وما إذا كانت القيم الجوهرية
المحددة تنطبق بشكل مختلف على أعمال وضع السياسات وليس على تنفيذ السياسة
 .5أجوبة مجموعة العمل على األسئلة األساسية
 .6تحليل مجموعة العمل لنتائج األساليب السابقة لتنفيذ وضع سياسة GNSO
 .7توصيات مجموعة العمل فيما يخص
أ .المبادئ حول السياسة والتنفيذ
ب .السياسات فيما يخص التنفيذ
 .8التغييرات الموصى بها على لوائح  ICANNالداخلية و/أو إجراءات سياسة GNSO
 .9تقرير التوصيات األولي للتعليقات العامة
 .10تقري التوصيات األولي إلى مجلس GNSO

القسم الثالث :التشكيل ،التوظيف والمنظمة
معايير العضوية:
تصبح المشاركة في مجموعة العمل القادمة متاحة أمام جميع األطراف المعنيين .من المتوقع أن يقوم األعضاء الجدد الذين انضموا بعد
االنتهاء من أجزاء معينة من العمل بمراجعة الوثائق السابقة ومحاضر االجتماع.

تشكيل المجموعات ،والتبعيات ،والحل:
ستكون مجموعة العمل هذه قياسية مع مجموعة عمل  .GNSOينبغي على  GNSOتعميم "الدعوة للمتطوعين" على أوسع نطاق ممكن
لضمان تمثيل واسع النطاق والمشاركة في مجموعة العمل ،وتشمل:
 نشر إعالن على مواقع  ICANNذات الصلة على الويب بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر GNSOوغيرها منصفحات الويب الخاصة بمنظمات الدعم اللجان االستشارية األخرى
 توزيع اإلعالن لمجموعة أصحاب المصالح  ،GNSOالدوائر االنتخابية وغيرها من منظمات  ICANNالداعمة واللجاناالستشارية

دور ووظيفة ومهام مجموعة العمل:
سيقوم موظفو  ICANNالداعمين لمجموعة العمل بالدعم الكامل لعمل مجموعة العمل وفق ما هو مطلوب من قبل الرئيس بما في ذلك
دعم االجتماعات ،صياغة الوثائق ،والتحرير والتوزيع والمساهمات الفنية األخرى عندما ترى ذلك مناسبًا.
تعيينات الموظفين لمجموعة العمل:
 سكرتارية GNSO
 1 عضو من فريق عمل سياسة ICANN
تسري أدوار ومهام ووظائف مجموعة العمل القياسية وف ًقا لما هو محدد في القسم  2.2من المبادئ التوجيهية لمجموعة العمل.

البيانات التوجيهية لبيانات الفائدة (:)SOI
يطلب من كل عضو من مجموعة العمل تقديم بيانات فائدة  SOIوف ًقا للقسم  5من إجراءات تشغيل .GNSO

الملحق أ  -ميثاق مجموعة عمل السياسة والتنفيذ
إعداد :ماريكا كونينجز
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القسم الرابع :قواعد المشاركة
أساليب اتخاذ القرار:
{مالحظة :تم استخراج المواد التالية من المبادئ التوجيهية لمجموعة العمل في القسم  .3.6إذا كانت منظمة استئجار ترغب في أن تحيد عن المنهجية
الموحدة التخاذ القرارات أو تمكين مجموعة العمل من تقرير منهجية خاصة بها لصنع القرار ،يجب تعديل هذا القسم بحسب االقتضاء}.

يكون الرئيس مسئوال عن تحديد كل موقف مثل تعيين إحدى الحاالت اآلتية:
 اإلجماع أو التوافق الكامل في اآلراء  -حيث ال يتحدث أحد في المجموعة ضد التوصية الواردة في القراءات الماضية .كما
يشار إلى ذلك في بعض األحيان بلفظ التوافق باإلجماع.
 اإلجماع  -المكانة التي تختلف عليها األقلية الصغيرة ويوافق عليها األغلبية[ .مالحظة :بالنسبة ألولئك الذين لم يعتادوا على
استخدام  ،ICANNفقد تضطر إلى ربط تعريف "اإلجماع" بالتعريفات األخرى والمصطلحات الفنية األخرى مثل اإلجماع التام
أو شبه اإلجماع .يجب مالحظة أنه ،مع ذلك ،أنه في حالة  GNSO PDPنشأت مجموعة العمل ،جميع التقارير ،خاصة
التقارير النهائية ،يجب تحديدها بمصطلح "التوافق" حيث أن هذا قد يترتب عليه آثار قانونية].
 دعم قوي لكنه معارضة مهمة  -وهو موقف في حين أن معظم مؤيدي التوصيات ،هناك عدد كبير من أولئك الذين ال يدعمون
ذلك.
 االختالف (ويشار إليه أيضًا باسم عدم اإلجماع)  -وهو موقف حيث ال يكون هناك دعما غير قوي ألي موقف معين ،ولكن مع
وجود العديد من النقاط المختلفة .أحيانا يرجع ذلك إلى خالفات ال يمكن حلها في الرأي ،وأحيانا يرجع إلى حقيقة أن ال أحد لديه
وجهة نظر قوية بشكل خاص أو مقنعة ،ولكن أعضاء الفريق يوافقون على أن األمر يستحق إدراج هذه المسألة في التقرير على
الرغم من ذلك.
 رأي األقليات  -تشير إلى اقتراح حيث أن عد ًدا صغيرً ا من الناس يؤيدون هذه التوصية .يمكن أن يحدث هذا استجابة إلى توافق،
والتأييد القوي ولكن مع معارضة كبيرة ،وبدون إجماع؛ أو يمكن أن يحدث في الحاالت التي ال يوجد بها دعم وال معارضة
لالقتراح الذي يقدمه عدد قليل من األفراد.
في حاالت توافق اآلراء ،والدعم القوي مع المعارضة الكبيرة ،وبدون إجماع ،بذل جهد لتوثيق االختالف في وجهات النظر وتقديم أي
توصيات لرأي األٌقلية التي ربما قد تحققت .وثائق توصية رأي األقلية يعتمد عادة على نص المقدمة من مقدم (مقدمي) االقتراح .في جميع
حاالت االختالف ،ينبغي على رئيس مجموعة العمل التشجيع على تقديم وجهة (وجهات) نظر األقلية.
الطريقة الموصى بها الكتشاف مستوى التوافق في اآلراء بشأن التوصيات ينبغي أن يكون على النحو التالي:
 .1بعد أن ناقشت المجموعة المشكلة بصورة كافية للتعرف على جميع المشكالت التي تمت إثارتها ،وفهمها ومناقشتها ،يقدم
الرئيس أو مساعدي الرئيس تقييم التخصيص مع نشره للمجموعة للمراجعة.
 .2بعد أن ناقشت المجموعة تقييم تعيين الرئيس ،يجب على الرئيس أو مساعد الرئيس إعادة التقييم ونشر تقييم محدث.
 .3الخطوات ( )1و( )2يجب أن يستمرا حتى يقوم الرئيس ومساعد الرئيس بتقييم مقبول من المجموعة.
 .4في حاالت نادرة ،قد يقرر الرئيس أن استخدام استطالعات الرأي أمر معقول .قد تكون بعض األسباب لذلك هي:
 oيجب اتخاذ القرار في خالل اإلطار الزمني الذي ال يسمح للعملية الطبيعية من التكرار واالستقرار على تنفيذ تسوية.
 oأصبح من الواضح بعد العديد من التكرارات أنه من المستحيل الوصول إلى تسوية .سوف يحدث ذلك غالبًا عند
محاولة التمييز بين اإلجماع ووالدعم القوي مع معارضة قوية أو بين الدعم القوي مع معارضة كبيرة واالختالف.
يجب توخي الحذر في استخدام استطالعات الرأي حتى ال تصبح أصوات .المسؤولية من استخدام استطالعات الرأي هي أن ،في الحاالت
التي يوجد بها اختالف أو معارضة قوية ،غالبًا ما يكون هناك خالفات حول معاني أسئلة االستطالع أو نتائجه.
بنا ًء على احتياجات مجموعة العمل ،يجوز للرئيس توجيه مشاركي مجموعة العمل بعدم ربط اسمهم مباشرة بأي إجماع تام أو توافق /
رأي كامل .ومع ذلك ،في جميع الحاالت األخرى وفي هذه الحاالت حيث يمثل أحد أعضاء المجموعة وجهة نظر األقلية ،يجب أن يربط
اسمهم بصراحة ،خاصة في تلك الحاالت التي توضع فيها صناديق االقتراع.
يجب أن تنطوي دعوات االتفاق على كامل مجموعة العمل ،ولهذا السبب ،يجب أن تتخذ مكا ًنا في القائمة البريدية لضمان أن أعضاء
مجموعة العمل لديهم الفرصة للمشاركة التامة في عملية إجماع اآلراء .إنه دور الرئيس لتحديد أي مستوى من اإلجماع تم الوصول إليه
وإعالن هذا التعيين لمجموعة العمل .يجب أن يكون عضو (أعضاء) مجموعة العمل قادرين على الطعن على تعيين الرئيس كجزء من
مناقشة مجموعة العمل .ومع ذلك ،إذا استمر الخالف ،يجوز ألعضاء مجموعة العمل استخدام العملية المبينة أدناه للطعن في التعيين.
الملحق أ  -ميثاق مجموعة عمل السياسة والتنفيذ
إعداد :ماريكا كونينجز
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إذا لم يوافق العديد من المشاركين في فريق العمل (انظر المالحظة  1أدناه) على تحديد الموقف الذي قام به الرئيس ،أو في حالة وجود
دعوة آلراء أخرى يمكنهم اتباع مثل هذه الخطوات بالترتيب التالي:
 .1إرسال بريد إلكتروني إلى الرئيس ونسخ شرح فريق العمل لسبب االعتقاد بخطأ القرار.
 .2إذا استمر اختالف الرئيس مع المشتكين ،يقدم الرئيس التماسًا إلى جهة (جهات) االتصال الخاصة بـ .COوهنا ينبغي
أن يقوم الرئيس بشرح الحجة التي استند إليها في رده على المشتكين في التقديم لجهات االتصال .إذا كانت جهة
(جهات) االتصاالت تدعم موقف الرئيس ،فتقدم جهة (جهات) االتصال ردها على المشتكين .يجب أن تشرح جهة
(جهات) االتصاالت الحجة التي استند إليها عند الرد .إذا استمر اختالف جهة االتصال الخاصة بـ COمع المشتكين،
تقدم جهة االتصال التماسًا إلى  .COفي حالة عدم موافقة المدعين على دعم التنسيق لقرار الرئيس ،فيجوز للمدعين
تقديم استئناف لدى الرئيس جهة  COأو ممثله المعين .إذا دعمت  COموقف المشتكين ،يجب على  COأن توصي
باتخاذ إجراءات عالجية للرئيس.
 .3في حالة وجود أي استئناف ،سوف يقوم  COبإرفاق بيان االلتماس لمجموعة العمل و /أو تقرير مجلس اإلدارة.
ينبغي أن يتضمن البيان جميع خطوات التوثيق الخاصة بكافة الخطوات المتخذة في عملية تقديم االلتماس ويجب أن
يتضمن بيان المجلس من ( COانظر المالحظة  2أدناه).
مالحظة  :1يمكن ألعضاء مجموعة العمل رفع دعوى إلعادة النظر ،ومع ذلك ،سوف يتطلب االستئناف الرسمي أن ينشر أعضاء فرادى كمية مالئمة
من الدعم قبل عملية االستئناف الرسمي التي يمكن االستناد إليها .في هذه الحاالت ،التي يطالب فيها عضو مجموعة العمل بإعادة النظر ،سوف يسدي
العضو المشورة للرئيس و/أو جهة االتصال فيما يتعلق بمشكلتهم وسوف يعمل الرئيس و/أو جهة االتصال مع األعضاء المعارضين للتحقيق في القضية
وتحديد ما إذا كان هناك دعم كاف إلعادة النظر لبدء عملية استئناف أولية رسمية.
مالحظة  :2يجب مالحظة أن لدى  ICANNآليات تسوية نزاعات أخرى متاحة يمكن النظر فيها في حال عدم رضا األطراف بنتائج هذه العملية.

تقارير الحالة:
وفق ما طلبه مجلس  ،GNSOمع األخذ بعين االعتبار توصيات مجلس االتصال لهذه المجموعة.

عمليات حل وتصعيد المشكلة/القضية:
{مالحظة :تم استخراج الماد التالية من األقسام  3.5 ،3.4و 3.7من المبادئ التوجيهية لمجموعة العمل وقد يتم تعديلها من قبل منظمات
االستئجار وف ًقا لتقديرها}
تلتزم مجموعة العمل بـالمعايير المتوقعة للسلوك وفق ما هو موثق في القسم (و) من إطار عمل ومبادئ المسائلة والشفافية لدي ،ICANN
يناير .2008
إذا شعر أعضاء مجموعة العمل أن هذه المعايير سوف يساء استخدامها ،يجب على الطرف المتضرر تقديم التماس أوال للرئيس وجهة
االتصال و ،في حالة الحل غير المرضي ،لرئيس المنظمة المستأجرة أو الممثلين المحددين لها .من المهم التأكيد على أن الخالف المعرب
عنه ليس ،بنفسه ،سببًا للسلوك التعسفي .يجب أن يؤخذ بعين االعتبار أيضًا كنتيجة لالختالفات الثقافية والعوائق اللغوية ،قد تبدو البيانات
أنها ال تحترم أو غير مالئمة للبعض وليست بالضرورة مقصودة على هذا النحو .ومع ذلك ،من المتوقع أن يقوم أعضاء مجموعة العمل
بتقديم كافة الجهود الحترام المبادئ الواردة في معايير سلوك  ICANNالمـوقعة كما هو مشار إليه أعاله.
يخول الرئيس بالتشاور مع جهة (جهات) اتصال المنظمة ،بتقييد المشاركة الخاصة بأي شخص يقوم بتعطيل فريق العمل .وستتم مراجعة
مثل هذا التقييد من قبل منظمة االستئجار .وبشكل عام سيتم تحذير المشاركين في أول األمر بصورة شخصية سرية ،ثم علنية بعد ذلك قبل
أن يتم حدوث مثل هذا التقييد .ويمكن التجاوز عن هذا المطلب في ظروف الضرورة القصوى.
أي عضو في مجموعة العمل يعتقد أن مساهماته  /مساهماتها سوف يتم تجاهلها بشكل منظم أو بأسعار مخفضة أو يريد أن يستأنف قرارً ا
لمجموعة العمل أو  COيجب عليه أوال مناقشة الظروف مع رئيس مجموعة العمل .في حالة عدم حل المسألة بصورة مرضية ،يجب
على عضو مجموعة العمل أن يطلب الحصول على فرصة لمناقشة الوضع مع الرئيس مع المنظمة المستأجرة أو ممثله المعني.
باإلضافة إلى ذلك ،إذا كان أي عضو من مجموعة العمل يرى أن أشخاصًا ال يؤدون أدوارهم وف ًقا للمعايير المنصوص عليها في هذا
الميثاق ،يجوز التذرع بنفس عملية االلتماس.
الملحق أ  -ميثاق مجموعة عمل السياسة والتنفيذ
إعداد :ماريكا كونينجز
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اإلغالق والتقييم الذاتي لمجموعة العمل:
سوف تغلق مجموعة العمل عند استالم التقرير النهائي ،ما لم تسند لها مهام إضافية للمتابعة بواسطة مجلس .GNSO

القسم الخامس :تاريخ تسجيل الميثاق
اإلصدار
1.0

التاريخ

الوصف

 4يوليو 2013

الميثاق المقدم إلى مجلس  GNSOمن أجل الموافقة عليه

جهة االتصال بفريق العمل:

ماريكا كونينجز

البريد اإللكتروني:

Policy-staff@icann.org
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الملحق ب  -خيارات عملية GNSO

الملحق ب  -خيارات عملية GNSO
إعداد :ماريكا كونينجز
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الملحق ج  -دليل عمليات تعقيبات  GNSOالمقترحة
 .1دليل عملية تعقيبات  GNSOأو ( - )GIPالمقدمة
عملية تعقيبات  GNSOأو  GIPعبارة عن عملية تقدم  GNSOمن خاللها تعقيبات حول المسائل التي قد تشتمل على سياسة لنطاقات
 ،gTLDعلى سبيل المثال ر ًدا على طلب مقدم من مجلس إدارة  ICANNأو ر ًدا على منتدى للتعليقات العامة وف ًقا لما هو مشار إليه
أكثر من ذلك في دليل عملية  .GIPويجب أن تشتمل هذه الطلبات على أكبر قدر ممكن من المعلومات.
ويجوز البدء في عملية  GIPبمعرفة مجلس  GNSOفي أي وقت يراه مناسبًا ،على سبيل المثال ،في حالة الحصول على طلب
للحصول على تعقيبات  GNSOمن مجلس إدارة  ICANNأو كيان آخر ال يشتمل على إنشاء التزامات جديدة لألطراف المتعاقدة مع
 ICANNوال تتعلق بأي موضوع يكون غير مناسب لعملية وضع سياسات  GNSOأو عملية إرشادات  ،GNSOعلى سبيل المثال
توفير تعقيبات  GNSOعلى منتدى للتعليقات العامة.
 .2التخطيط للبدء في عملية GIP
يوصى بأن يقوم مجتمع  GNSOوفريق العمل بتقديم النصائح ،متى ما كان ذلك ممك ًنا مقدمًا قبل أي قرار للبدء في عملية  ،GIPبما
يحدد أي من األبحاث اإلضافية ،أو القرارات أو التوعية التي يجب القيام بها قبل قرار البدء في عملية  GIPأو بعده مباشرة .في الحاالت
التي يتعلق األمر فيها بطلب محدد من مجلس إدارة  ICANNأو أي من منظمات الدعم  /اللجان االستشارية ،من المتوقع أن يقوم مقدم
الطلب بإتاحة نقطة اتصال من أجل توفير معلومات إضافية أو توضيح فيما يخص الطلب المقدم للحصول على التعقيبات إذا لزم ذلك.
بشكل كامل الموارد المتاحة ،المتطوعين وفريق العمل ،عند اتخاذ قراره بشأن ما إذا
ينبغي على مجلس  GNSOأن يأخذ في اعتباره
ٍ
كان سيبدأ في أية عملية  GIPأم ال.
 .3الحد األدنى لمتطلبات طلب البدء في عملية GIP
للبدء في عملية  ،GIPيجب على عضو مجلس  GNSOتقديم طلب إلى مجلس  GNSOيحتوي على الحد األدنى من المعلومات
التالية:
 .1اسم عضو المجلس ()SG/C
 .2مصدر المشكلة (على سبيل المثال ،طلب مجلس اإلدارة)
 .3نطاق الجهود (وصف المسألة أو السؤال التي يتوقع أن تتناوله عملية )GIP
 .4آلية عملية  GIPالمقترحة (على سبيل المثال ،مجموعة العمل ،فريق الصياغة ،متطوعين أفراد  -والمشار إليهم فيما يلي هنا بلفظ
"فريق )"GIP
 .5طريقة العمل ،إذا كانت مختلفة عن توجيهات مجموعة عمل منظمة دعم األسماء العامة GNSO

الملحق ج  -دليل عمليات تعقيبات  GNSOالمقترحة
إعداد :ماريكا كونينجز
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 .6طريقة اتخاذ القرارات لفريق  ،GIPإذا كانت مختلفة عن توجيهات مجموعة عمل منظمة دعم األسماء العامة GNSO
 .7تاريخ اإلكمال المرغوب واألساس المنطقي لتحديد ذلك التاريخ
أية معلومات إضافية يمكن أن تسهل من العمل على عملية  ،GIPمثل المعلومات التي يجب النظر فيها و/أو األطراف األخرى التي يجب
مشاورتها ،فيوصى أن يتم توفيرها أيضً ًَ ا.
 .4البدء في عملية تعقيبات GNSO
يمكن ألي عضو في المجلس طلب البدء في عملية  GIPبعد الخطوات المذكورة في القسم  .3تصويت المجلس غير مرغوب للبدء في
عملية  ،GIPباستثناء الحاالت التي يكون فيها عضو واحد أو أكثر من أعضاء مجلس  GNSOيعترض على البدء في العملية .وفي تلك
الحالة ،يجوز لمجلس  GNSOالبدء في عملية  GIPإذا كانت العتبة االفتراضية تتمثل في تمرير مقترح من مجلس  GNSOالحصول
على (تصويت باألغلبية البسيطة لكل دار) لصالح البدء في عملية .GIP
 .5نتائج وعمليات GIP
عند البدء في عملية  ،GIPيقوم مجلس  GNSOبتشكيل فريق  GIPوف ًقا لما هو موضح في طلب  .GIPويجب على فريق GIP
مراجعة توجيهات مجموعة عمل  GNSOوأن يلم بها ،إذا انطبق ذلك ،باإلضافة إلى دليل عمليات تعقيبات .GNSO
وبمجرد تشكيل فريق  ،GIPفإنه يكون مسئوالً عن المشاركة في عملية تجميع المعلومات .وحيثما اعتبر مناسبًا أو مساع ًدا من قبل فريق
 ،GIPيجوز لفريق  GIPحشد آراء المستشارين أو الخبراء الخارجيين أو سائر أفراد الجمهور .وينبغي على فريق  GIPأن ينظر
بعناية في اآلثار المترتبة على الميزانية ،قابلية تنفيذ ،و/أو جدوى طلباته المقترحة للحصول على معلومات و/أو التوصيات الالحقة.
يوصى بأن يقوم فريق  GIPبطلب الحصول على التعقيبات من كل مجموعة ألصحاب المصلحة والدوائر في مراحل مبكرة من عملية
 .GIPويجب أن يتاح إلى مجموعات ودوائر أصحاب المصلحة الوقت الكافي لتوفير التعقيبات اعتبارً ا من لحظة طلبها بمعرفة فريق
 ،GIPمع مالحظة أنه في ظروف محددة مثل الموعد النهائي الخارجي الذي يؤثر على قدرة فريق  GIPعلى إكمال أعماله ،فقد يكون
اإلطار الزمني هذا قصيرً ا.
ويوصى بأن يقوم فريق  GIPبالسعي للحصول على التعقيبات من اللجان االستشارية ومنظمات الدعم األخرى التابعة لـ  ،ICANNإذا
كان لذلك صلة وكان مناسبًا ،ممن قد يكون لديهم الخبرات والممارسات أو لديهم اهتمام بالمسألة قيد البحث في عملية  .GIPوفي هذا
الصدد ،يوصى بأن يقوم رئيس فريق  GIPبالتشاور مع منسق عالقات مجلس  GNSOلدى  GACأو من يقابله فيما يخص أفضل
طريقة لتحقيق المشاركة المبكرة لـ  GACأو التشاور فيما يخص المشكالت قيد البحث .وينبغي التشجيع على حشد اآلراء في مراحل
 GIPالمبكرة.
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وفي نهاية مداوالت فريق  ،GIPينبغي عليه وضع تعقيبات مقترحة لـ  GNSOفيما يخص الموضوع الذي تم البدء في عملية  GIPمن
أجله .في الوقت ذاته ،يجوز أيضًا لفريق  GIPاستنتاج عدم ضرورة تقديم تعقيبات.
يتحمل مدير فريق العمل 23المسئولية عن التنسيق مع رئيس (رؤساء) فريق  GIPلإلشراف على أنشطة  GIPوتنفيذها حيثما كان
ضروريًا ومناسبًا ،بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،إتاحة الموارد الفنية القياسية لفريق  ،GIPوجدولة اجتماعات فريق GIP
وحضورها ،وصياغة تقارير  GIPونشرها للتعليق العام ،وتقديم الخبرة متى ما كانت هناك حاجة لذلك.
 .6اإلعداد لتعقيبات  GNSOالمقترحة
بعد تجميع المعلومات ومراجعتها ،يتحمل فريق  GIPالمسئولية عن تقديم تعقيبات  GNSOالمقترحة .وكحد أدنى ،يجب أن يشتمل ذلك
على التوصية (التوصيات) المقترحة ،إن وجدت .باإلضافة إلى ذلك ،يجوز تقديم المعلومات التالية ،إذا كانت متاحة وإذا رأى فريق GIP
أن هناك رغبة للقيام بذلك:
 .1تجميع بيانات مجموعات ودوائر أصحاب المصلحة (متى ما كانت مطلوبة وتم توفيرها)
 .2تجميع أية بيانات يتم تلقيها من أية منظمة داعمة أو لجنة استشارية تابعة لـ ( ICANNمتى ما كانت مطلوبة وتم توفيرها)
 .3بيان مستوى اإلجماع لتعقيبات  GNSOالمقترحة
 .4معلومات فيما يخص أعضاء فريق GIP
نواح مثل التأثير االقتصادي والمنافسة
 .5بيان بشأن مناقشات فريق  GIPفيما يتعلق بأثر التعقيبات المقترحة ،التي قد تشتمل على
ٍ
والعمليات والخصوصية وسائر الحقوق وإمكانية التوسع والتنفيذ.
إذا كان ذلك متاحً ا أو اعتبر مرغوبًا ،قد يتم تضمين هذه العناصر كجزء من تعقيبات  GNSOالمقترحة أو باإلشارة إلى المعلومات
المنشورة على موقع لـ  ICANNعلى الويب أو على صفحة ويكي (مثل ما يكون من خالل رابط تشعبي).
يجب تسليم التعقيبات المقترحة من  GNSOإلى مجلس  GNSOمن أجل نظره فيها .ويجوز القيام بذلك في صورة طلب من أجل
الحصول على إجراءات المجلس.
 .7اإلعداد لتعقيبات  GNSOالنهائية
يسري هذا القسم  7في حالة نشرة تعقيبات  GNSOالمقترحة للتعليق العام بتوجيه من مجلس .GNSO
في نهاية فترة التعليق العام ،يقوم مدير الموظفين بإعداد ملخص أو تحليل للتعليقات العامة التي يتم تلقيها لفريق  .GIPوينبغي تقديم مثل
هذا الملخص والتحليل في غضون فترة أسبوعين  2على األقل بعد إغالق فترة التعليق العام ،في حالة عدم وجود الظروف الملحة .على
 23حسب لوائح  ICANNالداخلية .1" :يتم تعيين عضو من العاملين لدى  ICANNلتقديم الدعم لمنظمة  ،GNSOوالذي يقوم رئيس مجلس  GNSOبتحديد عمله
بشأن األمور الجوهرية ،كما يتم تعيينه كمدير للعاملين لدى ( GNSOمدير فريق العمل)".

الملحق ج  -دليل عمليات تعقيبات  GNSOالمقترحة
إعداد :ماريكا كونينجز
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أن يقوم فريق  GIPبمراجعة التعليقات العامة التي يتم تلقيها وأن يأخذها بعين االعتبار .ويجوز لفريق  GIPتحديث تقرير تعقيبات
 GNSOالمقترحة إذا ما كانت هناك أية توصيات بحاجة إلى تعديل من أجل التعامل مع التعليقات العامة الواردة .علمًا بأن فريق GIP
غير ملزم بتجميع جميع التعليقات الواردة خالل فترة التعليقات في تقرير التعقيبات المقترحة المحدث لـ  ،GNSOبما في ذلك التعليقات
المقدمة بمعرفة فرد أو منظمة واحدة.
ومن المتوقع لفريق  GIPالتفكير مليًا حيثما كان مناسبًا لتقييم وتوجيه المخاوف المطروحة أثناء فترة التعليق العام بصورة مناسبة.
وينبغي أن يتضمن هذا النظر بعناية في التعليقات العامة وتحليلها؛ وتوضيح األسباب المنطقية لقبول ورفض التعليقات المختلفة التي يتم
تلقيها ،و ،إذا كان مناسبًا ،الطريقة التي سيتم بها التعامل مع هذه التعليقات في تقرير تعقيبات  GNSOالنهائي .بعد مراجعة التعليقات
المتلقاة والمداوالت اإلضافية ،من المتوقع أن يقوم فريق  GIPبطرح تعقيبات  GNSOالنهائية من أجل تقديمها إلى المجلس .ومن
المتوقع أن يتم إرفاق تحليل فريق  GIPللتعليقات العامة أو اإلشارة إليها كجزء من تعقيبات  GNSOالنهائية.
أثناء إعداد تقرير التعقيبات النهائية لـ ( GNSOبعد فترة تعليقات عامة على تعقيبات  GNSOالمقترحة) ال يشترط أن يتم نشر ذلك من
أجل تعليقات عامة إضافية ،بل يجب على فريق  GIPالنظر فيما إذا كان من الواجب نشر ذلك للتعليق العام في صورة مسودة لتعقيبات
 GNSOالنهائية ،بهدف زيادة مستوى المساءلة والشفافية فيما يخص عملية  ،GIPالسيما عند القيام بتغييرات جوهرية على المحتويات
الواردة في تقرير تعقيبات  GNSOالمقترحة.
وعند النشر للتعليقات العامة ،يجب على فريق العمل النظر في ترجمة الملخصات التنفيذية (إن وجدت) لتقرير التعقيبات المقترحة من
 GNSOوتقرير التعقيبات النهائي إلى لغات األمم المتحدة الست ،إلى الحد المسموح به بموجب سياسة ترجمة  ICANNوحسب
ميزانية  ،ICANNعلى الرغم من أن نشر أي إصدار باللغة اإلنجليزية لن يتأخر أثناء االنتهاء من عمليات الترجمة .وعند االنتهاء من
فترة التعليقات العمة ،إن وجدت ،وتضمين أي من التعليقات اإلضافية المحددة هنا ،أو إذا رأوا عدم ضرورة إجراء أي فترة تعليق
إضافية ،يلتزم فريق  GIPبإرسال تعقيبات  GNSOالنهائية إلى مجلس .GNSO
وباإلضافة إلى أي من فترات التعليقات العامة وف ًقا لما هو مذكور هنا ،يجوز لفريق  GIPالسعي للحصول على التعليقات العامة على أي
من البنود التي يرى فريق  GIPأنها سوف تستفيد من التعقيبات العامة .وال يتعين على فريق  GIPالسعي للحصول على الموافقة من
مجلس  GNSOللسعي للحصول على التعليقات العامة على البنود المؤقتة .والحد األدنى لمدة فترة التعليق العام التي ال تخص تعقيبات
 GNSOالمقترحة هي ( )21عشرين يومًا.
 .8مناقشات المجلس
يوصى بأن يقوم مجلس  GNSOباتخاذ إجراءات حول تعقيبات  GNSOالمقترحة و/أو النهائية (حسبما ينطبق) في الوقت المناسب،
ويفضل بأن ال يكون بعد االجتماع الثاني لمجلس  GNSOبعد أن يتم طرح التعقيبات.

الملحق ج  -دليل عمليات تعقيبات  GNSOالمقترحة
إعداد :ماريكا كونينجز
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أما الموافقة على توصيات  GIPالمقدمة إلى المجلس فال تحتاج إلى تصويت من المجلس ،باستثناء ما يكون في حال كان هناك عضو
واحد أو أكثر من مجلس  GNSOيعترض على اعتماد التقرير .وفي هذه الحالة ،يجوز اعتماد توصيات  GIPفقط بموجب العتبة
االفتراضية لتمرير طلب مجلس ( GNSOتصويت باألغلبية البسيطة لكل دار) ،وف ًقا لما هو منصوص عليه في المادة العاشرة،
القسم  9-3من لوائح  ICANNالداخلية .يجب تسجيل نتيجة التصويت وتقديمها باإلضافة إلى نتائج  GIPإلى الكيان الذي طلب التعقيبات
في األصل.
 .9إرسال نتيجة عملية GIP
يرسل مجلس  GNSOنتائج عملية  ،GIPبما في ذلك أية توصيات تم اعتمادها بمعرفة مجلس  ،GNSOإلى الكيان الذي طلب
التعقيبات في األساس بأسرع ما يمكن من الناحية العملية بعد قرار المجلس بموجب القسم  8أعاله.
 .10إنهاء أو تعليق عملية  GIPقبل التقرير النهائي
يجوز لمجلس  GNSOإنهاء أو تعليق عملية  GIPفي أي وقت بموجب توصية من فريق  GIPأو أي عضو في المجلس .ويمكن النظر
في اإلنهاء أو التعليق في حالة وقوع األحداث منذ البدء في عملية  GIPالتي أدت إلى أن تصبح عملية  GIPمحل جدل أو لم تعد
ضرورية أو إذا كانت عملية أخرى مثل عملية وضع السياسات  PDPمناسبة أكثر.
 .11متفرقات
يجوز تحديث هذا الدليل بمعرفة مجلس  GNSOمن حين إلى آخر بعد نفس اإلجراءات حسب ما ينطبق على التعديالت على القواعد
واإلجراءات التشغيلية لـ .GNSO
في حالة وجود أي تضارب بين لوائح  ICANNالداخلية أو هذا الدليل ،يسري العمل بلوائح .ICANN

الملحق ج  -دليل عمليات تعقيبات  GNSOالمقترحة
إعداد :ماريكا كونينجز
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الملحق د  -دليل عملية إرشادات  GNSOالمقترحة
 .1دليل  - GGPالمقدمة
تأتي هذه اإلرشادات والعمليات تكملة للمتطلبات الخاصة بعمليات  GGPالمشار إليها في الملحق د من لوائح  ICANNالداخلية
[ .]include linkيجوز البدء في عملية  GGPبمعرفة مجلس  GNSOفي حالة الحصول على طلب للتعقيبات فيما يخص نطاقات
( gTLDسواء إصدار جديد أو فيما يخص توصيات السياسات السابقة) وذلك من مجلس إدارة  ICANNأو التعرف على مشكلة
لنطاقات  gTLDبمعرفة مجلس  GNSOوسوف تستفيد من إرشادات  ،GNSOوتقرر بأن النتيجة المرغوبة لعملية  GGPال يتوقع
أن تؤدي إلى إنشاء توصيات جديد "لسياسة اإلجماع" بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،أية التزامات تعاقدية جديدة لألطراف
المتعاقدة (وفي هذه الحالة سوف يكون من الواجب البدء في عملية  .)PDPوعلى الرغم من ذلك ،يجوز لـ  GGPتوفير تفسير أو
مساعدة في توفير توضيح فيما يخص تنفيذ توصيات سياسة  .GNSOال يجب استخدام  GGPكأداة إلعادة فتح مشكلة سياسة تم
التعرف عليها في السابق فقط بسبب عدم رضاء أية دائرة أو مجموعة ألصحاب المصلحة عن نتيجة عملية تم إجراؤها في السابق على
نفس مشكلة السياسة ،ما لم تكن الظروف قد تغيرت و/أو توفرت معلومات جديدة.
 .2التخطيط للبدء في GGP
بما يتفق مع التزام  ICANNبوضع سياسة تستند إلى الحقائق ،يوصى بأن تقوم  GNSOوفريق العمل بتوفير النصائح قبل إجراء
تصويت على البدء في عملية  GGPتحدد أية أبحاث إضافية أو مناقشات أو توعية يجب إجراؤها قبل عملية التصويت على البدء في
عملية  GGPأو بعدها مباشرة .في الحاالت التي يتعلق األمر فيها بطلب محدد من مجلس إدارة  ICANNأو أي من منظمات الدعم /
اللجان االستشارية ،من المتوقع أن يقوم مقدم الطلب بإتاحة نقطة اتصال من أجل توفير معلومات إضافية أو توضيح فيما يخص الطلب
المقدم للرجوع بالفائدة على التصويت على البدء في عملية  GGPإذا لزم ذلك.
بشكل كامل الموارد المتاحة ،المتطوعين وفريق العمل ،عند اتخاذ قراره بشأن ما إذا
ينبغي على مجلس  GNSOأن يأخذ في اعتباره
ٍ
كان سيبدأ في أية عملية  GGPأم ال.
 .3الحد األدنى لمتطلبات طلب البدء في عملية GGP
لطلب البدء في عملية  ،GGPيجب على عضو مجلس  GNSOتقديم طلب إجرائي مشفوع بوثيقة تحديد نطاقات  GGPإلى مجلس
 ،GNSOوالتي يتوقع أن تحتوي على المعلومات التالية كحد أدنى:
 .1اسم عضو المجلس C / SG /
 .2مصدر المشكلة (على سبيل المثال ،طلب من مجلس اإلدارة)
 .3نطاق الجهود (وصف تفصيلي للمسألة أو السؤال التي يتوقع أن تتناوله عملية )GGP
 .4آلية عملية  GGPالمقترحة (على سبيل المثال ،مجموعة العمل ،فريق الصياغة ،متطوعين أفراد)
 .5طريقة العمل ،إذا كانت مختلفة عن توجيهات مجموعة عمل منظمة دعم األسماء العامة GNSO
الملحق د  -دليل عملية إرشادات  GNSOالمقترحة
إعداد :ماريكا كونينجز
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 .6طريقة اتخاذ القرارات آللية  ،GGPإذا كانت مختلفة عن توجيهات مجموعة عمل منظمة دعم األسماء العامة GNSO
 .7تاريخ اإلكمال المرغوب واألساس المنطقي لتحديد ذلك التاريخ
أية معلومات إضافية يمكن أن تسهل من العمل على عملية  ،GGPمثل المعلومات التي يجب النظر فيها و/أو األطراف األخرى التي
يجب مشاورتها ،فيوصى أن يتم توفيرها أيضً ًَ ا.
 .4البدء في عملية إرشادات GNSO
يمكن ألي عضو في المجلس طلب البدء في عملية  GGPبعد الخطوات المذكورة في القسم  .3قد يقوم المجلس بالبدء في  GGPعلى
النحو التالي:
يجوز للمجلس البدء فقط في عملية وضع السياسة  GGPعن طريق تصويت المجلس .يتطلب البدء في  GGPالتصويت على النحو
المبين في المادة العاشرة ،القسم  ،3الفقرة (9ذ) لصالح البدء في .GGP
وكجزء من قرار مجلس  GNSOبشأن البدء في  ،GGPيجوز لمجلس  GNSOتضمين النظر في أفضل السبل لتكييف ميزانية
 ICANNوتخطيطها مع  GGPو/أو نتائجها المحتملة ،و ،إذا كان التطبيق ممك ًنا ،كيفية مواكبة  PDPالمقترحة للخطة اإلستراتيجية
لـ .ICANN
وعالوة على ذلك ،عند الحصول على طلب رسمي من مجلس إدارة  ICANNوالذي يتوقع أن يشتمل على الحد األدنى من األوصاف
التفصيلية للمشكلة أو المسألة التي يتوقع أن تتناولها عملية  ،GGPفسوف يتم البدء في عملية  GGPتلقائيًا ،ما لم يصوت مجلس
 GNSOضد البدء في عملية  GGPوف ًقا لما هو منصوص عليها في المادة العاشرة ،القسم  ،3الفقرة [9ذ] .24إذا لم يقم مجلس إدارة
 ICANNبتحديد آلية  GGPالمقترحة و/أو تاريخ اإلكمال المرغوب في طلبه ،من المتوقع أن يؤكد مجلس  GNSOهذه العناصر
بأسرع ما يمكن ،إذا كان ذلك مطلوبًا بالتشاور مع مجلس إدارة .ICANN
 .5نتائج وعمليات GGP
عند البدء في عملية  ،GGPيقوم مجلس  GNSOبتشكيل فريق  GGPوف ًقا لما هو موضح في وثيقة تحديد نطاق  .GGPويجب على
فريق  GGPمراجعة توجيهات مجموعة عمل  GNSOوأن يلم بها ،باإلضافة إلى دليل عملية إرشادات .GNSO
وبمجرد تشكيل فريق  ،GGPفإنه يكون مسئوالً عن المشاركة في عملية تجميع المعلومات .وحيثما اعتبر مناسبًا أو مساع ًدا من قبل
فريق  ،GGPيجوز لفريق  GGPحشد آراء المستشارين أو الخبراء الخارجيين أو سائر أفراد الجمهور .وينبغي على فريق  GGPأن
ينظر بعناية في اآلثار المترتبة على الميزانية ،قابلية تنفيذ ،و/أو جدوى طلباته المقترحة للحصول على معلومات و/أو التوصيات الالحقة.

24

سوف يكون التصويت باألغلبية المطلقة لمجلس  GNSOمطلوبًا لعدم البدء في عملية  GGPبعد تقديم طلب رسمي من مجلس إدارة .ICANN

الملحق د  -دليل عملية إرشادات  GNSOالمقترحة
إعداد :ماريكا كونينجز
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ينبغي على فريق  GGPأن يقوم رسميًا بالحث على جمع البيانات من كل مجموعة أصحاب مصلحة ودائرة في المراحل األولى من
 .GGPوينبغي أن يكون لدى مجموعات أصحاب المصلحة والدوائر فترة  35يومًا كحد أدنى إلكمال هذا البيان اعتبارً ا من لحظة طلب
البيان رسميًا بمعرفة فريق  .GGPوعلى الرغم من ذلك ،في بعض الظروف مثل الموعد النهائي الخارجي الذي يؤثر على فريق
 GGPفي إكمال عمله ،يجوز أن يكون هذا اإلطار الزمني أقصر.
وحيثما كان مناسبًا ،يوصى بأن يقوم فريق  GGPأيضًا بالسعي رسميًا للحصول على رأي اللجان االستشارية والمنظمات الداعمة
األخرى التابعة لـ  ،ICANNوالتي تتمتع بالخبرة أو االطالع الواسع أو لها مصلحة في مسألة  .GGPوفي هذا الصدد ،يوصى بأن يقوم
رئيس فريق  GGPبالتشاور مع منسق عالقات مجلس  GNSOلدى  GACأو من يقابله فيما يخص أفضل طريقة لتحقيق المشاركة
المبكرة لـ  GACأو التشاور فيما يخص المشكالت قيد البحث .وينبغي التشجيع على حشد اآلراء في مراحل  GGPالمبكرة.
ويتم تشجيع فريق  GGPعلى التواصل في المراحل األولى لـ  GGPمع األقسام األخرى ،خارج قسم السياسة ،داخل  ICANNوالتي
قد يكون لها مصلحة أو تتمتع بالخبرة أو المعلومات التي تخص إمكانية تنفيذ العملية .ويتحمل مدير فريق عمل  25GGPالمسئولية عن
العمل كوسيط بين فريق  GGPومختلف أقسام  .ICANNويجوز لرئيس فريق  GGPالتصعيد إلى نائب رئيس قسم السياسة إذا ما كان
من رأي فريق  GGPأن ثمة عقبات تحول دون إجراء مثل هذه االتصاالت من خالل مشاركة فريق عمل سياسة  .ICANNيجوز
لفريق عمل  ICANNاالضطالع بالمزيد من األدوار البارزة لفريق  GGPإذا ما اقتضى األمر ذلك وكان مناسبًا (انظر توجيهات
مجموعة عمل  GNSOللحصول على مزيد من التفاصيل).
يوضح هذا القسم أنواع النتائج المسموح بها من أي عملية  .GGPيجوز لفرق  GGPعمل التوصيات إلى مجلس  GNSOفيما يخص
ما يلي على سبيل المثال ال الحصر:
أ.

مشورة إلى مجلس إدارة ICANN

ب .إسداء المشورة إلى المنظمات الداعمة أو اللجان االستشارية األخرى
ج .أفضل الممارسات
د.

إرشادات التنفيذ

ه.

شروط وأحكام االتفاقية

و .المواصفات الفنية
ز .األبحاث أو االستطالعات المطلوب إجراؤها
ح .المسائل المتعلقة بالميزانية

 25حسب لوائح  ICANNالداخلية" :ويعني مصطلح "مدير فريق  "GGPأي شخص (أشخاص) في فريق عمل  ICANNيقوم على إدارة عملية .")GGP
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ط .طلبات االقتراحات
ي .التوصيات بشأن اإلرشادات المستقبلية أو أنشطة عملية وضع السياسة
في الوقت ذاته ،يجوز أيضًا لفريق  GGPاستنتاج عدم ضرورة تقديم توصيات.
ويتولى مدير فريق  GGPالمسئولية عن التنسيق مع رئيس (رؤساء) فريق  GGPلإلشراف على أنشطة  GGPوتنفيذها حيثما كان
ضروريًا ومناسبًا ،بما في ذلك ،دون االقتصار على ،إتاحة الموارد الفنية القياسية لفريق  ،GGPوجدولة اجتماعات فريق GGP
وحضورها ،وصياغة تقارير  GGPونشرها للتعليق العام ،وتقديم الخبرة عند الحاجة لذلك.
 .6نشر تقرير توصية (توصيات) إرشادات  GNSOالمقترحة
بعد تجميع المعلومات ومراجعتها ،يتحمل فريق  GGPوفريق العمل المسئولية عن تقديم تقرير توصية (توصيات) إرشادات GNSO
المقترحة .ويجب أن يحتوي هذا التقرير على األقل على ما يلي:
المحتوى الرئيسي
.6

ملخص تنفيذي

.7

توصية (توصيات) إرشادات GNSO

.8

بيان مستوى اإلجماع فيما يتعلق بالتوصية (التوصيات)

.9

نواح مثل التأثير االقتصادي
بيان بشأن مناقشات فريق  GGPفيما يتعلق بأثر التوصيات المقترحة ،التي قد تنظر في
ٍ
والمنافسة والعمليات والخصوصية وسائر الحقوق وإمكانية التوسع والتنفيذ.

المالحق
.10

معلومات فيما يخص أعضاء فريق GGP

.11

تجميع بيانات مجموعة أصحاب المصلحة والدائرة

.12

تجميع أية بيانات يتم تلقيها من أية منظمة داعمة أو لجنة استشارية تابعة لـ ICANN

.13

تحليل GGPللتعليقات العامة

يجوز تضمين عناصر من المالحق بالكامل في المالحق أو يجوز إحالتها إلى المعلومات المنشورة على موقع  ICANNعلى الويب أو
صفح ويكي (مثل ما يتم من خالل ارتباطي تشعبي) داخل النص الرئيسي للتقرير.
ينبغي تسليم تقرير توصية (توصيات) إرشادات  GNSOالمقترحة إلى مجلس  GNSOونشره لفترة تعليق عام ال تقل عن  30يومًا.
وإذا كانت فترة التعليق العام هذه ستتوافق مع اجتماع  ICANNالعام ،فيتم تشجيع فريق  ICANNبقوة لتمديد فترة التعليق العام لفترة
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سبعة ( )7أيام كحد أدنى .يتم تشجيع فريق  GGPالكتشاف الوسائل األخرى لتشجيع الحصول على مساهمات أكثر من مجرد منتدى
التعليق العام التقليدي مثل ،على سبيل المثال ،استخدام استطالع قد يسمح بطلب المزيد من األسئلة المستهدفة.
 .7إعداد تقرير توصية (توصيات) إرشادات  GNSOالنهائية
في نهاية فترة التعليق العام ،يقوم مدير الموظفين بإعداد ملخص أو تحليل للتعليقات العامة التي يتم تلقيها لفريق  .GGPوينبغي تقديم مثل
هذا الملخص والتحليل في غضون فترة  21يومًا على األقل بعد إغالق فترة التعليق العام ،في حالة عدم وجود الظروف الملحة .على أن
يقوم فريق  GGPبمراجعة التعليقات العامة التي يتم تلقيها وأن يأخذها بعين االعتبار .ويجوز لفريق  GGPتحديث تقرير توصية
(توصيات) إرشادات  GNSOالمقترحة إذا كانت هناك أية توصيات بحاجة إلى تعديل من أجل التعامل مع التعليقات الواردة من خالل
التعليقات العامة .عل ًما بأن فريق  GGPغير ملزم بتجميع جميع التعليقات الواردة خالل فترة التعليقات في تقرير التوصية (التوصيات)
إلرشادات  GNSOالمقترحة المحدث ،بما في ذلك كل تعليق مقدم بمعرفة أي فرد أو منظمة واحدة.
ومن المتوقع لفريق  GGPالتفكير مليًا حيثما كان مناسبًا لتقييم وتوجيه التعليقات التي يتم الحصول عليها أثناء فترة التعليق العام بصورة
مناسبة .وينبغي أن يتضمن هذا النظر بعناية في التعليقات العامة وتحليلها؛ وتوضيح األسباب المنطقية لقبول ورفض التعليقات المختلفة
التي يتم تلقيها ،و ،إذا كان مناسبًا ،الطريقة التي سيتم بها التعامل مع هذه التعليقات في تقرير فريق  .GGPبعد مراجعة التعليقات المتلقاة
و ،عند الضرورة ،المداوالت اإلضافية ،من المتوقع أن يقوم فريق  GGPبعمل تقرير نهائي لتقديمه إلى المجلس .ومن المتوقع لتحليل
التعليقات الذي يجريه فريق  GGPأن يتم تضمينه أو اإلشارة إليه كجزء من تقرير توصية (توصيات) إرشادات  GNSOالنهائية.
وبينما ال يعد نشر تقرير التوصية (التوصيات) النهائي للتعليق العام ضروريًا ،في إعداد تقرير التوصية (التوصيات) النهائي ،ينبغي على
فريق  GGPالنظر فيما إذا كان ينبغي نشر تقرير التوصية (التوصيات) النهائية للتعليق العام [كمسودة] لتقرير التوصية (التوصيات)
النهائية ،بهدف زيادة مستوى المساءلة والشفافية فيما يتعلق بعملية  ،GGPالسيما عند إجراء تغييرات أساسية مقارنة بمحتويات تقرير
التوصية (التوصيات) المقترحة .وعند النشر للتعليقات العامة ،يجب على فريق العمل النظر في ترجمة الملخصات التنفيذية لتقرير
التوصية (التوصيات) المقترحة ومسودة تقرير التوصية (التوصيات) النهائية إلى لغات األمم المتحدة الست ،إلى الحد المسموح به
بموجب سياسة ترجمة  ICANNوحسب ميزانية  ،ICANNعلى الرغم من أن نشر أي إصدار باللغة اإلنجليزية لن يتأخر أثناء االنتهاء
من عمليات الترجمة .وعند االنتهاء من فترة التعليقات العمة ،إن وجدت ،وتضمين أي من التعليقات اإلضافية المحددة هنا ،أو إذا رأوا
عدم ضرورة إجراء أي فترة تعليق إضافية ،من المقرر إرسال تقرير التوصية (التوصيات) النهائي إلى مجلس  GNSOمن أجل البدء
في عملية مداوالت لمجلس .GNSO
وباإلضافة إلى أية فترات تعليق عام الزمة ،فإن فريق ( GGPعملية وضع السياسة) قد يسعى إلى الحصول على تعليق عام يتعلق بأي
بند يرى فريق  GGPأن الحصول على تعليقات عامة حياله ستعود عليه بالفائدة .وال يتعين على فريق  GGPالسعي للحصول على
الموافقة من مجلس  GNSOللسعي للحصول على التعليقات العامة على البنود المؤقتة .والحد األدنى لمدة فترة التعليق العام التي ال
تخص تقرير التوصية (التوصيات) المقترحة هي ( )21عشرين يومًا.
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ويتعين أن تصحب كل توصية موجودة في التقرير النهائي مستوى إجماع مناسبًا من التخصيص (طالع القسم  – 3.6المنهجية القياسية
التخاذ القرارات إرشادات مجموعة عمل .)GNSO
 .8مناقشات المجلس
يوصى مجلس  GNSOبقوة أن يسمح ويتيح الوقت الكافي لمجموعة أصحاب المصلحة والدائرة واالستشاري لمراجعة تقرير التوصية
(التوصيات) النهائي إلرشادات  GNSOقبل أن يتم تقديم طلب من أجل االعتماد الرسمي لتقرير التوصية (التوصيات) النهائي .يتعين
على مجلس  GNSOاتخاذ إجراء رسمي حيال تقرير التوصية (التوصيات) النهائي في الوقت المناسب ،ويفضل أن ال يتجاوز ذلك
اجتماع مجلس  GNSOبعد أن يتم تقديم التقرير .وبنا ًء على طلب من أي عضو يحق له التصويت بالمجلس ،ألي سبب من األسباب،
يجوز تأجيل النظر في تقرير التوصية (التوصيات) النهائي لمدة ال تقل عن اجتماع واحد ( ،)1شريطة أن يوضح عضو المجلس هذا
بالتفصيل األسباب المنطقية لهذا التأجيل .ويجوز إرجاء النظر في تقرير التوصية (التوصيات) النهائي فقط إلجمالي اجتماع واحد (،)1
حتى لو قام أكثر من عضو في المجلس بطلب اإلرجاء .ويجوز لمجلس  ،GNSOإذا ما رأى ذلك مناسبًا ،جدولة جلسة منفصلة مع فريق
 GGPمن أجل مناقشة التقرير النهائي وطرح أية أسئلة توضيح قد تنشأ عن ذلك.
ومن المتوقع لمجلس  GNSOالتصويت على التوصيات الواردة في تقرير التوصية (التوصيات) النهائي .الموافقة على توصيات GGP
الواردة في تقرير التوصية (التوصيات) النهائي تتطلب تصوي ًتا تأكيديًا يفي بالعتبات المنصوص عليها في المادة العاشرة،
القسم [ )9(3ذ] .26وفي حالة عدم الوفاء بعتبة التصويت تلك ،تفشل عملية التصويت وتعتبر عملية  GGPكاملة ،ما لم يقرر مجلس
 GNSOمطالبة فريق  GGPبإعادة النظر في توصياته في ضوء تصويت مجلس .GNSO
في حالة احتواء تقرير التوصية (التوصيات) النهائي على توصيات ال تحقق اإلجماع داخل فريق  ،GGPيجب على مجلس GNSO
التشاور حول إمكانية اعتمادها أو إعادة التوصيات إلجراء تحليل وأعمال إضافية عليها .وبرغم أنه يجوز لمجلس  GNSOاعتماد جميع
أو أي جزء من التوصيات الواردة في تقرير التوصية (التوصيات) النهائي ،يوصى بأن يضع مجلس  GNSOفي االعتبار ما إذا كانت
فريق  GGPقد أشار إلى أن أي من التوصيات الواردة في التقرير النهائي معتمدة على بعضها البعض أم ال .وال يوصى أب ًدا بأن يقوم
مجلس  GNSOبتحديد بنود التوصيات التي حدد فريق  GGPبأنها معتمدة على بعضها البعض أو تعديل التوصيات متى ما كان ذلك
ممك ًنا .في حالة تعبير مجلس  GNSOعن مخاوف أو اقتراح تغييرات على توصيات عملية  ،GGPفيجب تمرير تلك المخاوف أو
التوصيات الخاصة بالتغيير مرة أخرى إلى فريق  GGPالمعنيّ للتعقيب والمتابعة.
 .9إعداد تقرير مجلس اإلدارة
وفي حالة الموافقة على توصيات إرشادات  GNSOالواردة في تقرير التوصية (التوصيات) النهائي بمعرفة مجلس  ،GNSOفيجوز
لمجلس  GNSOتخصيص شخص أو مجموعة مسئولة عن صياغة تقرير التوصيات إلى مجلس اإلدارة .وإذا كان األمر مجديًا ،فإن
مسودة تقرير التوصيات المقدم إلى مجلس اإلدارة يجب أن يتم تقديمه إلى المجلس في الوقت المناسب من أجل النظر فيه في اجتماع
 26تتطلب الموافقة على توصيات  GGPتصويت الغالبية المطلقة لـ  GNSOوف ًقا لما هو محدد في إجراءات تشغيل  GNSOو/أو لوائح  ICANNالداخلية.
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مجلس  GNSOالتالي بعد اعتماد تقرير التوصية (التوصيات) النهائي .يجب على فريق العمل إشعار مجلس  GNSOمن حين إلى آخر
بالتنسيق الذي يطلبه مجلس اإلدارة .ويتم إلحاق تقارير مجلس  GNSOهذه بأي تقارير لفريق العمل قد تسلط الضوء على أي شكوك
قانونية ومالية وتشغيلية وذات صلة بقابلية التنفيذ تتصل بتوصيات إرشادات  GNSOالواردة في تقرير التوصية (التوصيات) النهائي.
ولكي يتم تعزيز مساءلة وشفافية  ،ICANNيوصى بأن يقوم فريق العمل بنشر تقارير فريق العمل بأقل قدر من التنقيحات متى ما كان
ذلك ممك ًنا ،دون اإلخالل بالمعلومات التي قد تكون محمية بموجب امتيازات المحامين/المتعاملين أو غيرها من االمتيازات القانونية.
 .10إنهاء أو تعليق عملية  GGPقبل تقرير التوصية (التوصيات) النهائي
يجوز لمجلس  GNSOإنهاء أو تعليق عملية  GGPقبل نشر تقرير التوصيات النهائي حول توصية فريق  GGPوتصويت أغلبية
المجلس .ويمكن النظر في اإلنهاء أو التعليق في حالة وقوع األحداث منذ البدء في عملية  GGPالتي أدت إلى أن تصبح عملية GGP
محل جدل أو لم تعد ضرورية أو إذا كانت عملية أخرى مثل عملية وضع السياسات  PDPتعتبر مناسبة أكثر.
سوف يقوم مجلس  GNSOبإعداد تقرير رسمي حول اإلنهاء أو التعليق المقترح لعملية  GGPعلى أن يحدد هذا التقرير أسباب
اإلجراء المقترح والحالة الحالية لعملية  ،GGPباإلضافة إلى وجهات النظر المقدمة في فريق  GGPوحالة اإلجماع ،حسبما ينطبق
(وف ًقا لتعريف إرشادات مجموعة عمل  )GNSOوالخطوات التالية المتوقعة ،إن وجدت .إذا كانت عملية  GGPقد تم البدء فيها ر ًدا
على طلب من مجلس إدارة  ،ICANNفسوف يقوم مجلس  GNSOبمشاركة هذا التقرير الرسمي مع مجلس إدارة  ICANNمن أجل
الحصول على المعلومات منه.
 .11متفرقات
يجوز تحديث هذا الدليل بمعرفة مجلس  GNSOمن حين إلى آخر بعد نفس اإلجراءات حسب ما ينطبق على التعديالت على القواعد
واإلجراءات التشغيلية لـ .GNSO
في حالة وجود أي تضارب بين لوائح  ICANNالداخلية أو هذا الدليل ،يسري العمل بلوائح .ICANN
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الملحق هـ  -أحكام الئحة عملية إرشادات  GNSOالمقترحة
تخضع عملية إرشادات  GNSOأو (" )"GGPللعملية التالية إلى أن يحين الوقت بالتوصية بإجراء تعديالت إلى مجلس إدارة
"( ICANNمجلس اإلدارة") واعتماده لها .وقد تم توضيح دور  GNSOفي المادة  10من هذه اللوائح الداخلية .وإذا ما كانت GNSO
تجري أنشطة ليس الغرض منها أن تسفر عن سياسة إجماع ،فيجب على المجلس أن يتصرف من منطلق عملية لوضع السياسات (راجع
الملحق "أ").
القسم  .1العناصر المطلوبة لعملية إرشادات GNSO
يجب الوفاء بالعناصر التالية كحد أدنى لوضع إرشادات :GNSO
 .1البدء الرسمي في عملية إرشادات  GNSOبمعرفة المجلس ،بما في ذلك وثيقة تحديد نطاق عملية GGP؛
 .2تعريف أنواع الخبرات الالزمة في فريق GGP؛
 .3تعيين وتشكيل فريق  GGPأو طريقة عمل مخصصة غير ذلك؛
 .4تقرير التوصية (التوصيات) المقترح إلرشادات  GNSOمقدم من فريق  GGPأو طريقة عمل مخصصة غير ذلك؛
 .5تقرير التوصية (التوصيات) النهائي إلرشادات  GNSOالذي يصدره فريق  ،GGPأو طريقة عمل أخرى مخصصة ،وإرسال
ذلك إلى المجلس للمداولة؛
.6

اعتماد المجلس لتوصيات  GGPالمضمنة في تقرير التوصية (التوصيات) النهائي ،حسب عتبات التصويت المطلوبة؛

 .7يتم توجيه توصيات  GGPوتقرير التوصية (التوصيات) النهائي إلى مجلس اإلدارة من خالل تقرير توصيات معتمد من قبل
المجلس؛
 .8اعتماد مجلس اإلدارة لتوصية (توصيات) .GGP
القسم  .2دليل عملية إرشادات GNSO
يجب أن تحتفظ  GNSOبعملية إلرشادات ( GNSOدليل  )GGPداخل اإلجراءات التشغيلية لـ  GNSOالتي يقوم عليها مجلس
 .GNSOيحتوي دليل عملية وضع السياسة  GGPعلى توجيه إضافي بشأن إكمال كافة عناصر عملية وضع السياسة  ،GGPبما في
ذلك تلك العناصر التي لم يتم تحديدها في هذه اللوائح الداخلية .يخضع دليل عملية وضع السياسة  GGPوأية تعديالت واردة هنا إلى
فترة تعليق عام مدتها واحد وعشرون يومًا ( ،)21وكذلك رؤية مجلس اإلدارة ومراجعته ،على النحو المبين في المادة العاشرة،
القسم .3.6

الملحق هـ  -أحكام الئحة عملية إرشادات  GNSOالمقترحة
إعداد :ماريكا كونينجز
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القسم  .3بدء عملية GGP
قد يقوم المجلس بالبدء في  GGPعلى النحو التالي:
يجوز للمجلس البدء فقط في عملية وضع السياسة  GGPعن طريق تصويت المجلس أو الطلب الرسمي من مجلس إدارة .ICANN
يتطلب البدء في  GGPالتصويت على النحو المبين في المادة العاشرة ،القسم  ،3الفقرة (9ذ) لصالح البدء في  .GGPفي حالة عملية
 GGPمطلوبة من مجلس إدارة  ،ICANNيتم البدء في  GGPتلقائيًا ،ما لم يصوت مجلس  GNSOضد البدء في عملية  GGPوف ًقا
لما هو منصوص عليها في المادة العاشرة ،القسم  ،3الفقرة [ 9ذ] .27
يجب أن يكون طلب البدء في عملية  GGPمشفوعًا بوثيقة تحديد نطاقات  ،GGPوالتي يتوقع أن تحتوي على المعلومات التالية كحد
أدنى:
 .1اسم عضو المجلس C / SG /
 .4مصدر المشكلة (على سبيل المثال ،طلب من مجلس اإلدارة)
 .5نطاق الجهود (وصف تفصيلي للمسألة أو السؤال التي يتوقع أن تتناوله عملية )GGP
 .6آلية عملية  GGPالمقترحة (على سبيل المثال ،مجموعة العمل ،فريق الصياغة ،متطوعين أفراد)
 .7طريقة العمل ،إذا كانت مختلفة عن توجيهات مجموعة عمل منظمة دعم األسماء العامة GNSO
 .8طريقة اتخاذ القرارات آللية  ،GGPإذا كانت مختلفة عن توجيهات مجموعة عمل منظمة دعم األسماء العامة GNSO
 .9تاريخ اإلكمال المرغوب واألساس المنطقي
في حالة تقديم مجلس اإلدارة طلبًا من أجل عملية  ،GGPيجب على مجلس اإلدارة توفير آلية يمكن من خاللها لمجلس GNSO
التشاور مع مجلس اإلدارة من أجل توفير معلومات حول النظام والتوقيت واألولوية لطلب عملية .GGP
القسم  .4مداوالت المجلس
فور استالم تقرير نهائي للتوصية (التوصيات) ،سواء نتيجة لفريق  GGPأو خالف ذلك ،يقوم رئيس المجلس ( )1بتوزيع تقرير
التوصية (التوصيات) النهائي على كل أعضاء المجلس؛ و( )2الدعوة إلى إجراء مداوالت المجلس حول المسألة وف ًقا لدليل .GGP
عملية موافقة المجلس منصوص عليها في المادة العاشرة ،القسم  ،3الفقرة [9ذ]  28كما هو ملحق بدليل عملية وضع السياسة .GGP

 27سوف يكون التصويت باألغلبية المطلقة لمجلس  GNSOمطلوبًا لعدم البدء في عملية  GGPبعد تقديم طلب رسمي من مجلس إدارة .ICANN
 28تتطلب الموافقة على توصيات  GGPتصويت الغالبية المطلقة لـ .GNSO

الملحق هـ  -أحكام الئحة عملية إرشادات  GNSOالمقترحة
إعداد :ماريكا كونينجز
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القسم  .5إعداد تقرير مجلس اإلدارة
في حالة اعتماد توصيات  GGPالمضمنة في تقرير التوصية (التوصيات) النهائي من قبل مجلس  ،GNSOيتم اعتماد تقرير توصيات
من قبل مجلس  GNSOلتسليمه إلى مجلس إدارة .ICANN
القسم  .6عمليات موافقة مجلس اإلدارة
يجتمع مجلس اإلدارة من أجل مناقشة توصية (توصيات) إرشادات  GNSOبأقرب وقت ممكن ،ولكن يفضل أال تزيد الفترة عن موعد
االجتماع الثاني بعد استالم تقرير مجلس اإلدارة من مدير فريق العمل .ينبغي مواصلة مداوالت مجلس اإلدارة حول توصيات عملية
 GGPالمضمنة في تقرير التوصيات على النحو التالي:
أ .أية توصيات لعملية  GGPمعتمدة من قبل أصوات الغالبية العظمى من  GNSOينبغي اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة ما لم يقرر
مجلس اإلدارة -عن طريق تصويت أكثر من ثلثي ( )2/3أعضاء مجلس اإلدارة -أن هذه اإلرشادات ليست في صالح مجتمع ICANN
أو .ICANN
ب .في حالة أن يحدد مجلس اإلدارة ،وف ًقا للفقرة أعاله ،أن التوصية (التوصيات) المقترحة إلرشادات  GNSOوالمعتمدة من خالل
تصويت الغالبية العظمى من  GNSOليست في صالح مجتمع  ICANNأو ( ICANNالمؤسسة) ،يقوم مجلس اإلدارة ( )1بإبداء
أسباب تحديده في تقرير إلى المجلس ("بيان مجلس اإلدارة")؛ و( )2برفع بيان مجلس اإلدارة إلى المجلس.
ج .يقوم المجلس بمراجعة بيان مجلس اإلدارة لمناقشته مع مجلس اإلدارة في أقرب وقت ممكن بعد استالم المجلس لبيان مجلس اإلدارة.
ويقوم مجلس اإلدارة بتحديد الطريقة (على سبيل المثال عن طريق االجتماع عبر وسائل االتصال السلكية والالسلكية ،أو البريد
اإللكتروني أو ما إلى ذلك) التي سيقوم المجلس ومجلس اإلدارة من خاللها بمناقشة بيان مجلس اإلدارة.
د .في ختام مناقشات المجلس ومجلس اإلدارة ،ينعقد المجلس لتأكيد توصيته أو تعديلها ،وتوصيل تلك النتائج (التوصية التكميلية) إلى
مجلس اإلدارة ،بما في ذلك تفسير للتوصية الحالية .وفي حالة قدرة المجلس على الوصول إلى تصويت األغلبية العظمى من GNSO
بشأن التوصية التكميلية ،ينبغي على مجلس اإلدارة اعتماد التوصية إال إذا حدد أكثر من الثلثين ( )3/2من مجلس اإلدارة أن مثل هذه
اإلرشادات ليست من المصلحة العامة لمجتمع  ICANNأو .ICANN
القسم  .7تنفيذ الموافقة على إرشادات GNSO
عند اتخاذ مجلس اإلدارة لقرار نهائي بالموافقة على اإلرشادات ،فيجب على المجلس حسبما يتناسب ،إعطاء تفويض أو توجيهات إلى
فريق عمل  ICANNلتنفيذ إرشادات  .GNSOإذا اعتبر هذا األمر ضروريًا ،فيجوز لمجلس اإلدارة توجيه فريق عمل ICANN
للعمل مع مجلس  GNSOمن أجل إنشاء خطة لتنفيذ التوجيهات ،إذا ما اعتبر ذلك ضروريًا ،استنا ًدا إلى توصيات اإلرشادات المحددة
في تقرير التوصية (التوصيات) النهائي.

الملحق هـ  -أحكام الئحة عملية إرشادات  GNSOالمقترحة
إعداد :ماريكا كونينجز
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القسم  .8االحتفاظ بالسجالت
طوال عملية  ،GGPمنذ مرحلة البدء إلى القرار النهائي من قبل مجلس اإلدارة ،تحتفظ  ICANNعلى موقع الويب بصفحة ويب للحالة
على أن تسرد تفاصيل سير العمل بالنسبة لكل مشكلة خاصة بعملية  .GGPو ُتعنى صفحة بيان الحالة هذه بتوضيح الخطوات التي تمت
واألخرى القادمة في عملية  ،GGPوتحتوي على روابط للمصادر األساسية (على سبيل المثال التقارير ومنتدى التعليقات ومناقشات
 ،GGPإلخ).
القسم  .9تعريفات إضافية
يشير المصطلحان "موقع التعليقات" و"منتدى التعليقات" و"منتديات التعليقات" إلى موقع أو أكثر من مواقع الويب التي أعدتها ICANN؛
ليتم من خاللها نشر اإلشعارات والتعليقات حول عملية .GGP
ويشير المصطلح "تصويت أغلبية عظمى" إلى أصوات نسبة أكثر من ستة وستين بالمائة ( )%66من األعضاء الحاضرين في اجتماع
إحدى الهيئات السارية ،باستثناء مجلس .GNSO
ويعني مصطلح "مدير فريق  "GGPأي شخص (أشخاص) في فريق عمل  ICANNيقوم على إدارة عملية .GGP
ويُقصد بالمصطلح "تصويت األغلبية العظمى لـ  "GNSOالمعنى المنصوص عليه في اللوائح الداخلية.

الملحق هـ  -أحكام الئحة عملية إرشادات  GNSOالمقترحة
إعداد :ماريكا كونينجز
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الملحق و  -دليل عملية وضع سياسة  GNSOالسريعة المقترحة
 .1عملية  EPDPلـ  - GNSOإمكانية التطبيق
تأتي هذه اإلرشادات والعمليات تكملة للمتطلبات الخاصة بعمليات  EPDPالمشار إليها في الملحق هـ من لوائح  ICANNالداخلية
[ .]include linkويجوز البدء في عملية  EPDPمن خالل مجلس  GNSOفقط في الظروف المحددة التالية )1( :التعامل مع مشكلة
سياسة محددة بدقة وقد تم تحديدها في أضيق نطاق ووضع النطاق الخاص بها سواء بعد اعتماد توصية سياسة  GNSOبمعرفة مجلس
إدارة  ICANNأو من خالل تنفيذ هذه التوصية المعتمدة؛ أو ( ،)2من أجل توفير توصيات جديدة أو إضافية فيما يخص مشكلة خاصة
با لسياسة والتي تم تحديدها بشكل أساسي في السابق لدرجة توافر تلك المعلومات الواسعة ذات الصلة بالخلفية ،على سبيل المثال (أ) في
تقرير مشكالت من أجل عملية  PDPمحتملة لم يتمك البدء فيها؛ أو (ب) كجزء من عملية  PDPسابقة لم يتم االنتهاء منها؛ أو (ج) من
خالل مشروعات أخرى مثل  .GGPال يجب استخدام  EPDPكأداة إلعادة فتح مشكلة سياسة تم التعرف عليها في السابق فقط بسبب
عدم رضاء أية دائرة أو مجموعة ألصحاب المصلحة عن نتيجة عملية تم إجراؤها في السابق على نفس مشكلة السياسة ،ما لم تكن
الظروف قد تغيرت و/أو توفرت معلومات جديدة.
لتجنب حدوث أي شك ،ال تسري األقسام التالية من دليل  PDPعلى عملية :EPDP
القسم ( .2طلب تقرير مشكالت)؛
القسم ( 4النموذج الموصى به لطلبات تقرير المشكالت)؛
القسم ( 5إنشاء تقرير مشكالت أولي)؛
القسم ( 6التعليق العام بشأن تقرير المشكالت األولي)؛
القسم ( 7البدء في عملية .)PDP
باستثناء ما يتم تعديله أو استثناؤه بشكل واضح خال ًفا لذلك ،تسري جميع األحكام األخرى في دليل  PDPبالكامل على عملية ،EPDP
بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر نشر تقرير أولي للتعليقات العامة .في حالة حدوث أي تضارب في عملية  EPDPفيما بين
األحكام الواردة في دليل  PDPواألحكام الخاصة في دليل  EPDPهذا ،فتسري األحكام الواردة في هذه الوثيقة.
 .2التخطيط للبدء في عملية EPDP
اتسا ًقا مع التزام  ICANNبوضع سياسة تستند إلى الحقائق ،يوصى بأن تقوم  GNSOوفريق العمل بتوفير النصائح قبل إجراء تصويت
مجلس  GNSOعلى البدء في عملية  EPDPتحدد أية أبحاث إضافية أو مناقشات أو توعية يجب إجراؤها قبل عملية التصويت أو
بعدها مباشرة.
بشكل كامل الموارد المتاحة ،المتطوعين وفريق العمل ،عند اتخاذ قراره بشأن ما إذا
ينبغي على مجلس  GNSOأن يأخذ في اعتباره
ٍ
كان سيبدأ في أية عملية  EPDPأم ال.
الملحق و  -دليل عملية وضع سياسة  GNSOالسريعة المقترحة
إعداد :ماريكا كونينجز
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 .3الحد األدنى لمتطلبات طلب البدء في عملية EPDP
لطلب البدء في عملية  ،EPDPيجب على عضو مجلس  GNSOتقديم طلب إجرائي مشفوع بوثيقة تحديد نطاقات  EPDPإلى
مجلس  GNSOوالتي يتوقع أن تحتوي على المعلومات التالية كحد أدنى:
أ.

اسم عضو المجلس C / SG /؛

ب .مصدر المشكلة (على سبيل المثال ،عملية  PDPمكتملة ساب ًقا)؛
ج .نطاق الجهود (وصف تفصيلي للمسألة أو السؤال التي يتوقع أن تتناوله عملية )EPDP؛
د.

وصف كيفية استيفاء هذه المشكلة للمعايرة الخاصة بعملية  ،EPDPأي كيفية تعامل عملية  EPDPمع ( )1مشكلة سياسة
محددة بدقة والتي تم تحديدها ووضع النطاق الخاص بها سواء بعد اعتماد توصية سياسة  GNSOبمعرفة مجلس إدارة
 ICANNأو من خالل تنفيذ هذه التوصية المعتمدة؛ أو ( ،)2توصيات جديدة أو إضافية فيما يخص مشكلة خاصة لسياسة
 GNSOوالتي تم تحديدها بشكل أساسي في السابق كجزء من عملية  PDPلم يتم تحديد نطاقها في السابق أو جهد آخر
مماثل ،بما في ذلك معلومات الدعم ذات الصلة؛

ه.

وفي حالة عدم توفير ذلك في صورة جزء من البند "د" ،فإن رأي االستشاري العام لدى  ICANNفيما يخص ما إذا كانت
المسألة المقترحة للنظر فيها قد تكون في نطاق مهمة  ،ICANNوعملية السياسة وعلى وجه التحديد الدور الذي تقوم به
 .GNSOعند تحديد ما إذا كانت القضية تقع بشك ٍل مناسب ضمن إطار عملية سياسة  ICANNأم ال ،ينبغي أن ينظر رأي
المستشار العام فيما إذا كانت القضية:
أ.

تقع ضمن نطاق بيان مهمة  ،ICANNوعلى وجه الخصوص دور GNSO؛

ب .واجبة التطبيق على نطاق واسع؛
ج .من األرجح أن تكون ذات قابلية تطبيق أو قيمة دائمة ،وإن يكن مع الحاجة للتحديثات أحيا ًنا؛
د.

من المرجح أن تمكن  ICANNمن اإليفاء بالتزاماتها بموجب تأكيد االلتزامات؛

ه.

ستؤسس كتيبًا أو إطار عمل لصنع القرار في المستقبل؛

و .ستعوق أو تؤثر سلبًا على سياسة  ICANNالحالية.
و .في حالة التوفير كجزء من البند  ،4فإن رأي فريق عمل  ICANNواألساس المنطقي له فيما يخص ما إذا كان من الواجب
على المجلس البدء في عملية  EPDPعلى المسألة أم ال؛
ز .آلية عملية  EPDPالمقترحة (على سبيل المثال ،مجموعة العمل ،فريق الصياغة ،متطوعين أفراد)؛
ح .طريقة العمل ،إذا كانت مختلفة عن توجيهات مجموعة عمل منظمة دعم األسماء العامة GNSO؛
ط .طريقة اتخاذ القرارات آللية  EPDPالمقترحة ،إذا كانت مختلفة عن توجيهات مجموعة عمل منظمة دعم األسماء العامة
GNSO؛
ي .تاريخ اإلكمال المرغوب واألساس المنطقي لتحديد ذلك التاريخ.

الملحق و  -دليل عملية وضع سياسة  GNSOالسريعة المقترحة
إعداد :ماريكا كونينجز
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قد يشتمل طلب الحصول على عملية  EPDPأيضًا على ميثاق مقترح لفريق  ،EPDPوالذي يمكن أن ينظر إليه المجلس في نفس
الوقت كطلب للبدء في عملية  .EPDPوفي حالة عدم تقديم مثل هذا الميثاق ،أو في حالة عدم الموافقة على الميثاق المقترح ،فإن القسم
 8من دليل  ،PDPباستثناء الحكم الخاصة بعتبة التصويت الالزمة العتماد الميثاق يسري على صياغة ميثاق فريق  .EPDPيتطلب
اعتماد الميثاق المصاغ بما يتفق مع المادة  8من دليل  PDPتصوي ًتا تأكيديًا باألغلبية المطلقة للمجلس.
ويجب أيضًا توفير أية معلومات إضافية يمكن أن تسهل من العمل على عملية  ،GGPمثل المعلومات التي يجب النظر فيها و/أو
األطراف األخرى التي يجب مشاورتها.
 .4بدء عملية EPDP
بموجب طلب من أي عضو في المجلس يقدم حسب األصول وفي الوقت المناسب فيتم التصديق عليه بأنه طلب رسمي ،ويجوز للمجلس
البدء في عملية  EPDPبموجب تصويت األغلبية المطلقة للمجلس لصالح البدء في عملية  .EPDPوأي طلب رسمي ال يحقق تصويت
الغالبية المطلقة في المجلس يجوز إعادة تقديمه في نفس اجتماع المجلس كطلب رسمي للبدء في عملية إرشادات .GNSO
 .5عمليات ونتائج EPDP
يسري القسم  9من دليل ( PDPالنتائج والعمليات) بالكامل على عملية  ،EPDPباستثناء أنه فيما يخص طلب الحصول على البيانات
من مجموعات ودوائر أصحاب المصلحة في  GNSOفي المرحلة المبكرة من عملية  ،EPDPفيجوز لمجلس  ،GNSOسواء من
جانبه أو بموجب طلب من فريق  ،EPDPالتوجيه بأن تكون المدة الزمنية لتلك البيانات أقل من مدة  35يومًا الموصى بها في دليل
 .PDPوعلى الرغم من ذلك ،ال يجوز أن تكون هذه الفترة الزمنية بأي حال من األحوال أقل من [ ]21يومًا.
 .6إنهاء أو تعليق عملية  EPDPقبل تقرير التوصية (التوصيات) النهائي
يجوز لمجلس  GNSOإنهاء أو تعليق عملية  EPDPقبل نشر تقرير التوصيات النهائي بما يتفق مع القسم  15من دليل .PDP
وباإلضافة إلى األسباب التوضيحية الواردة في القسم  ،15يمكن النظر في إنهاء أو تعليق عملية  EPDPفي حالة وقوع أحداث منذ البدء
في عملية  EPDPالتي أدت إلى أن تكون عملية  EPDPموضع نقاش أو لم يتعد ضرورية.
وبموجب طلب من أي عضو في مجلس  ،GNSOيقوم مجلس  GNSOبإعداد تقرير رسمي حول اإلنهاء أو التعليق المقترح لعملية
 ،EPDPعلى أن يوضع ذلك التقرير أسباب اإلجراء المقترح ،والحالة الراهنة لعملية  EPDPوالخطوات التالية المقترحة ،إن وجدت.
 .7متفرقات
يجوز تحديث هذه األحكام الخاصة بعملية  EPDPوالواردة في دليل  PDPبمعرفة مجلس  GNSOمن حين إلى آخر بعد نفس
اإلجراءات حسب ما ينطبق على التعديالت على اإلجراءات التشغيلية لـ .GNSO
في حالة وجود أي تضارب بين لوائح  ICANNالداخلية أو هذا الدليل ،يسري العمل بلوائح .ICANN
الملحق و  -دليل عملية وضع سياسة  GNSOالسريعة المقترحة
إعداد :ماريكا كونينجز
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الملحق ز  -أحكام الئحة عملية وضع السياسة السريعة المقترح
تخضع الحاالت الخاصة يبدأ فيها مجلس  GNSOعملية وضع سياسات سريعة لـ "( GNSOعملية  )"EPDPللعملية التالية .يجوز
لمجلس  GNSOالبدء في عملية  EPDPفي الحاالت المحدودة التالية )1( :التعامل مع مشكلة سياسة محددة بدقة وقد تم تحديدها في
أضيق نطاق ووضع النطاق الخاص بها سواء بعد اعتماد توصية سياسة  GNSOبمعرفة مجلس إدارة  ICANNأو من خالل تنفيذ هذه
التوصية المعتمدة؛ أو ( ،)2إنشاء توصيات جديدة أو إضافية فيما يخص مشكلة خاصة بالسياسة والتي تم تحديدها بشكل أساسي في
السابق لدرجة توافر تلك المعلومات الواسعة ذات الصلة بالخلفية ،على سبيل المثال (أ) في تقرير مشكالت من أجل عملية  PDPمحتملة
لم يتمك البدء فيها؛ أو (ب) كجزء من عملية  PDPسابقة لم يتم االنتهاء منها؛ أو (ج) من خالل مشروعات أخرى مثل  .GGPيتم
العمل بالعملية التالية إلى أن يحين وقت التوصية بإجراء تعديالت إلى مجلس إدارة  ICANNواعتماده لها .في حالة نشوء تضارب فيما
يخص عملية  EPDPفيما بين دليل ( PDPراجع الملحق  2من إجراءات تشغيل  )GNSOواإلجراءات المشار إليها في هذا الملحق
"هـ" ،يسري العمل باألحكام الواردة في هذا الملحق "هـ".
وقد تم توضيح دور  GNSOفي المادة  10من هذه اللوائح الداخلية .شريطة أن يؤمن المجلس ويوثق من خالل تصويت المجلس بأن
المعايير المدرجة أعاله تم استيفاؤها ،يجوز البدء في عملية  EPDPمن أجل التوصية بتعديالت على سياسة إجماع حالية؛ وعلى الرغم
من ذلك ،في جميع األحوال حيث تقوم  GNSOبإجراء أنشطة لصناعة السياسات التي ال تستوفي المعايير سالفة الذكر حسب ما يتم
توثيقه من خالل تصويت المجلس ،يجب على المجلس التصرف من خالل عملية لتطوير السياسات (راجع الملحق "أ").
القسم  .1العناصر المطلوبة لعملية تطوير السياسة السريعة لـ GNSO
فيما يلي الحد األدنى للعناصر المطلوبة لوضع توصيات سريعة لسياسة  ،GNSOبما في ذلك التوصيات التي يمكن أن تؤدي إلى
تعديالت على سياسة إجماع حالية ،كجزء من عملية وضع السياسات السريعة لـ  GNSOأو (عملية :)EPDP
أ)

البدء الرسمي في عملية وضع سياسات سريعة لـ  GNSOبمعرفة مجلس  ،GNSOبما في ذلك وثيقة تحديد نطاق
عملية EPDP؛

ب) تكوين فريق  EPDPأو أسلوب عمل مخصص آخر؛
ج) تقديم تقرير أولي بمعرفة فريق  EPDPأو أسلوب عمل مخصص آخر؛
د) تقرير التوصية (التوصيات) النهائي لسياسة EPDPالذي يصدره فريق  ،EPDPأو طريقة عمل أخرى مخصصة،
وإرسال ذلك إلى المجلس للمداولة؛
ه)

اعتماد مجلس  GNSOلتوصيات سياسة  EPDPالمضمنة في تقرير التوصية (التوصيات) النهائي لسياسة ،EPDP
حسب عتبات التصويت المطلوبة؛

و) توجيه توصيات  EPDPوتقرير التوصية (التوصيات) النهائي لعملية  EPDPإلى مجلس اإلدارة من خالل تقرير
توصيات معتمد من قبل المجلس؛
ز) باإلضافة إلى اعتماد مجلس اإلدارة لتوصية (توصيات) .EPDP
الملحق ز  -أحكام الئحة عملية وضع السياسة السريعة المقترح
إعداد :ماريكا كونينجز
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القسم  .2دليل عملية وضع السياسات السريعة
سوف تشتمل  GNSOعلى قسم (أقسام) خاصة حول عملية  EPDPكجزء من صيانتها لدليل عملية وضع السياسات لـ ( GNSOدليل
 ،)PDPوالمشار إليه في الملحق  2من إجراءات تشغيل  .GNSOيحتوي قسم (أقسام)  EPDPمن دليل عملية وضع السياسة PDP
على توجيه إضافي بشأن إكمال كافة عناصر عملية  ،EPDPبما في ذلك تلك العناصر التي لم يتم تحديدها في هذه اللوائح الداخلية.
يخضع دليل عملية وضع السياسة  PDPوأية تعديالت واردة هنا إلى فترة تعليق عام مدتها واحد وعشرون يومًا ( ،)21وكذلك رؤية
مجلس اإلدارة ومراجعته ،على النحو المبين في المادة العاشرة ،القسم .3.6
القسم  .3بدء عملية EPDP
قد يقوم المجلس بالبدء في عملية  EPDPعلى النحو التالي:
يجوز للمجلس البدء فقط في عملية  EPDPعن طريق تصويت المجلس .يتطلب البدء في عملية  EPDPتصويت تأكيد بأغلبية
األصوات المطلقة للمجلس (وف ًقا لما هو محدد في هذه اللوائح) لصالح البدء في عملية .EPDP
يجب أن يكون طلب البدء في عملية  EPDPمشفوعًا بوثيقة تحديد نطاقات  ،EPDPوالتي يتوقع أن تحتوي على المعلومات التالية كحد
أدنى:
 .1اسم عضو المجلس C / SG /؛
 .2مصدر المشكلة (على سبيل المثال ،عملية  PDPمكتملة ساب ًقا)؛
 .3نطاق الجهود (وصف تفصيلي للمسألة أو السؤال التي يتوقع أن تتناوله عملية )EPDP؛
 .4وصف كيفية استيفاء هذه المشكلة للمعايير الخاصة بعملية  ،EPDPأي كيفية معالجة عملية  EPDPألي مما يلي )1( :مشكلة
سياسة محددة بدقة والتي تم تحديدها ووضع النطاق الخاص بها سواء بعد اعتماد توصية سياسة  GNSOبمعرفة مجلس إدارة
 ICANNأو من خالل تنفيذ هذه التوصية المعتمدة؛ أو ( ،)2توصيات جديدة أو إضافية فيما يخص مشكلة خاصة لسياسة GNSO
والتي تم تحديدها بشكل أساسي في السابق كجزء من عملية  PDPلم يتم تحديد نطاقها في السابق أو جهد آخر مماثل ،بما في ذلك
معلومات الدعم ذات الصلة في أي من الحالتين؛
 .5وفي حالة عدم توفير ذلك في صورة جزء من البند  ،4فإن رأي االستشاري العام لدى  ICANNفيما يخص ما إذا كانت المسألة
المقترحة للنظر فيها قد تكون في نطاق مهمة  ،ICANNوعملية السياسة وعلى وجه التحديد الدور الذي تقوم به GNSO؛
 .6آلية عملية  EPDPالمقترحة (على سبيل المثال ،مجموعة العمل ،فريق الصياغة ،متطوعين أفراد)؛
 .7طريقة العمل ،إذا كانت مختلفة عن توجيهات مجموعة عمل منظمة دعم األسماء العامة GNSO؛
 .8طريقة اتخاذ القرارات آللية عملية  ،EPDPإذا كانت مختلفة عن توجيهات مجموعة عمل منظمة دعم األسماء العامة GNSO؛
 .9تاريخ اإلكمال المستهدف.

الملحق ز  -أحكام الئحة عملية وضع السياسة السريعة المقترح
إعداد :ماريكا كونينجز

صفحة  56من 76

تقرير التوصيات النهائي حول السياسة والتنفيذ

التاريخ 1 :يونيو/حزيران 2015

القسم  .4مداوالت المجلس
فور استالم تقرير نهائي لتوصية (توصيات) عملية  ،EPDPسواء نتيجة لفريق  EPDPأو خالف ذلك ،يقوم رئيس المجلس
( )1بتوزيع تقرير التوصية (التوصيات) النهائي لعملية  EPDPعلى كل أعضاء المجلس؛ و( )2الدعوة إلى إجراء مداوالت المجلس
حول المسألة وف ًقا لدليل .PDP
تتطلب الموافقة على توصية (توصيات) عملية  EPDPتصوي ًتا تأكيديًا من المجلس بما يحقق العتبات المحددة في المادة العاشرة،
القسم  ،3الفقرة [ 9ذ-ض] ،وما يلحق بذلك من دليل .PDP
القسم  .5إعداد تقرير مجلس اإلدارة
في حالة اعتماد توصية (توصيات)  EPDPالمضمنة في تقرير التوصية (التوصيات) النهائي لعملية  EPDPمن قبل مجلس ،GNSO
يتم اعتماد تقرير التوصية (التوصيات) من قبل مجلس  GNSOلتسليمه إلى مجلس إدارة .ICANN
القسم  .6عمليات موافقة مجلس اإلدارة
يجتمع مجلس اإلدارة من أجل مناقشة توصية (توصيات) عملية  EPDPبأقرب وقت ممكن ،ولكن يفضل أال تزيد الفترة عن موعد
االجتماع الثاني بعد استالم تقرير التوصيات من مدير فريق العمل .ينبغي مواصلة مداوالت مجلس اإلدارة حول توصيات عملية
 EPDPالمضمنة في تقرير التوصيات على النحو التالي:
أ .أية توصيات لعملية  EPDPمعتمدة من قبل أصوات الغالبية العظمى من  GNSOينبغي اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة ما لم يقرر
مجلس اإلدارة -عن طريق تصويت أكثر من ثلثي ( )2/3أعضاء مجلس اإلدارة -أن هذه اإلرشادات ليست في صالح مجتمع ICANN
أو  .ICANNوفي حالة اعتماد توصية مجلس  GNSOمن قبل تصويت الغالبية العظمى من  ،GNSOفتصويت الغالبية العظمى من
أعضاء مجلس اإلدارة سيكون كافيًا لتحديد أن مثل هذه السياسة ال تقع في صالح مجتمع  ICANNأو .ICANN
ب .في حالة أن يحدد مجلس اإلدارة ،وف ًقا للفقرة أعاله ،أن التوصيات المقترحة لعملية  EPDPليست في صالح مجتمع  ICANNأو
( ICANNالمؤسسة) ،يقوم مجلس اإلدارة ( )1بإبداء أسباب تحديده في تقرير إلى المجلس ("بيان مجلس اإلدارة")؛ و( )2برفع بيان
مجلس اإلدارة إلى المجلس.
ج .يقوم المجلس بمراجعة بيان مجلس اإلدارة لمناقشته مع مجلس اإلدارة في أقرب وقت ممكن بعد استالم المجلس لبيان مجلس اإلدارة.
ويقوم مجلس اإلدارة بتحديد الطريقة (على سبيل المثال عن طريق االجتماع عبر وسائل االتصال السلكية والالسلكية ،أو البريد
اإللكتروني أو ما إلى ذلك) التي سيقوم المجلس ومجلس اإلدارة من خاللها بمناقشة بيان مجلس اإلدارة.
د .في ختام مناقشات المجلس ومجلس اإلدارة ،ينعقد المجلس لتأكيد توصيته أو تعديلها ،وتوصيل تلك النتائج (التوصية التكميلية) إلى
مجلس اإلدارة ،بما في ذلك تفسير للتوصية الحالية .وفي حالة قدرة المجلس على الوصول إلى تصويت األغلبية العظمى من GNSO
بشأن التوصية التكميلية ،ينبغي على مجلس اإلدارة اعتماد التوصية إال إذا حدد أكثر من الثلثين ( )3/2من مجلس اإلدارة أن مثل هذه
اإلرشادات ليست من المصلحة العامة لمجتمع  ICANNأو  .ICANNوفيما يتعلق بأية توصية تكميلية يتم اعتمادها من قبل ما ال يقل
عن أصوات الغالبية العظمى من  ،GNSOسيكون تصويت الغالبية من أعضاء مجلس اإلدارة كافيًا لتحديد أن تلك اإلرشادات الواردة
في التوصية التكميلية ليست في صالح مجتمع  ICANNأو .ICANN
الملحق ز  -أحكام الئحة عملية وضع السياسة السريعة المقترح
إعداد :ماريكا كونينجز
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القسم  .7تنفيذ السياسات المعتمدة
عند اتخاذ مجلس اإلدارة لقرار نهائي بالموافقة على توصيات عملية  ،EPDPفيجب على المجلس حسبما يتناسب ،إعطاء تفويض أو
توجيهات إلى فريق عمل  ICANNلتنفيذ توصيات عملية  .EPDPإذا اعتبر هذا األمر ضروريًا ،فيلتزم مجلس اإلدارة بتوجيه فريق
عمل  ICANNللعمل مع مجلس  GNSOمن أجل إنشاء خطة لتنفيذ التوجيهات ،استنا ًدا إلى توصيات اإلرشادات المحددة في تقرير
التوصية (التوصيات) النهائي لعملية .EPDP
القسم  .8االحتفاظ بالسجالت
طوال عملية  ،EPDPمنذ مرحلة البدء إلى القرار النهائي من قبل مجلس اإلدارة ،تحتفظ  ICANNعلى موقع الويب بصفحة ويب
للحالة على أن تسرد تفاصيل سير العمل بالنسبة لكل مشكلة خاصة بعملية  .EPDPو ُتعنى صفحة بيان الحالة هذه بتوضيح الخطوات
التي تمت واألخرى القادمة في عملية  ،EPDPوتحتوي على روابط للمصادر األساسية (على سبيل المثال التقارير ومنتدى التعليقات
ومناقشات  ،EPDPإلخ).
القسم  .9قابلية التطبيق
تنطبق اإلجراءات الواردة في هذا الملحق هـ اعتبارً ا من [ ]dateوما بعده.

الملحق ز  -أحكام الئحة عملية وضع السياسة السريعة المقترح
إعداد :ماريكا كونينجز
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الملحق ح  -تخطيط السيناريوهات  -عمليات  GNSOالجديدة
لألغراض المعلوماتية ،يرجى مالحظة أن مجموعة العمل قامت بتجميع السيناريوهات التالية استنا ًدا إلى المشكالت التي قامت مجلس
 GNSOبالتعامل معها في السابق من خالل استخدام عمليات مخصصة لمعرفة الطريقة التي يمكن بها التعامل مع ذلك من خالل
استخدام عمليات جديدة .برجاء مالحظة أن هذه مجرد أمثلة  -في جميع األحوال سوف تكون الخطوة األولى بحاجة إلى أن تكون للمجلس
من أجل النظر فيما إذا كانت العمليات المتاحة سوف تكون مناسبة لتوصيل النتائج المرغوبة.
عملية تعقيبات GNSO
الخطوة
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

فريق ATRT2
تم فتح منتدى للتعليق العام لكي يحصل فريق  ATRT2على تعقيبات المجتمع على مسودة التقرير والتوصيات
والتصحيح الصادر في  7نوفمبر  ،2013بهدف تقديم تقرير نهائي بحلول  31ديسمبر 2013
ويناقش المجلس ويوافق على أنه يرغب في تقديم تعليق
يقوم عضو المجلس بتقديم طلب للبدء في عملية  GIPمن خالل البريد اإللكتروني يشير فيه إلى أن مجموعة
صغيرة من المتطوعين سوف تقوم على إعداد مسودة تعليقات من أجل مراجعة المجتمع
ال يتم الحصول على اعتراضات على طلب البدء في GIP
ويتواصل فريق  GIPمع مجلس  / GNSOمجموعة الدعم  /المجتمع من أجل طلب أي تعليق يجب عليه النظر
فيه عند إعداد مسودة التعليقات الخاصة به
يتداول فريق  GIPالمسألة عن طريق البريد اإللكتروني أو اجتماعات الهاتف ،ويراجع أية تعقيبات تم الحصول
عليها ويقوم بإعداد التعليقات المقترحة
يقدم فريق  GIPالتعليقات المقترحة إلى مجلس  GNSOمن أجل النظر فيها
يتداول أعضاء المجلس التعليقات المقترحة ويقدم اقتراحات للتغييرات التي ضمها فريق GIP
االنتهاء من التعليقات المقترحة  -وال يتم الحصول على أية اعتراضات على تقديم التعليقات
ويتم تقديم التعليقات إلى منتدى التعليقات العامة كتعقيب من GNSO

الملحق ح  -تخطيط السيناريوهات  -عمليات  GNSOالجديدة
إعداد :ماريكا كونينجز
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عملية إرشادات GNSO

الخطوة
.1

.2

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

المواصفة 13
خطاب يتم الحصول عليه من  NGPCيطلب من مجلس  GNSOالنصيحة فيما يخص اعتقاد مجلس GNSO
بأن هذه الفقرة اإلضافية غير متسقة مع الخطاب والهدف من توصية سياسة  GNSOرقم  19حول طرح
نطاقات جديدة من المستوى األعلى العامة .وفي حالة الحاجة إلى مزيد من الوقت من أجل المراجعة ألكثر من
 45يومًا ،برجاء اإلفادة إلى  NGPCباإلضافة إلى تفسير فيما يخص سبب الحاجة إلى وقت إضافي
يناقش مجلس  GNSOالطلب ويقرر بأنه ليس من المتوقع أن تؤدي نصيحة المجلس إلى التزامات تعاقدية جديدة
لكن من المتوقع تقديم تفسير أو المساعدة في توفير وضوح فيما يخص تنفيذ توصيات سياسة ( GNSOأو إذا
كنت تتوقع التزامات تعاقدية جديدة ،فيرجى الرجوع إلى عملية )EPDP
يقوم عضو المجلس بتقديم طلب للبدء في ( GGPطلب رسمي باإلضافة إلى وثيقة تحديد النطاق) ،ويشمل ذلك
مقترحً ا بتشكيل مجموعة عمل لمراجعة طلب مجلس اإلدارة
يقوم المجلس بالتصويت على البدء في عملية GGP
ويتم تعميم طلب مجموعة عمل  GGPالحصول على متطوعين ويتم تشكيل مجموعة عمل GP
تتواصل مجموعة عمل  GGPمع مجموعة دعم/مجتمع  GNSOومنظمات الدعم/اللجان االستشارية التابعة
لـ  ICANNطلبًا للتعقيبات ،إذا كان ذلك مناسبًا/ضروريًا
تتداول مجموعة عمل  GGPوتقوم بنشر تقرير توصيات إرشادات  GNSOللتعليق العام
تقوم مجموعة عمل  GGPبمراجعة التعليقات العامة الواردة وتقوم بتحديث التوصية ،إذا كان ذلك مناسبًا
تقدم مجموعة عمل  GGPتقرير توصيات إرشادات  GNSOالنهائي إلى مجلس GNSO
يعتمد مجلس  GNSOتقرير توصيات إرشادات  GNSOالنهائي بتأييد من األغلبية المطلقة
يقدم مجلس  GNSOتقرير توصيات إرشادات  GNSOالنهائي إلى مجلس إدارة ICANN
يراجع مجلس اإلدارة تقرير توصيات إرشادات  GNSOويعتمد اإلرشادات ،ما لم يقرر مجلس اإلدارة -عن
طريق تصويت أكثر من ثلثي ( )3/2من أعضاء مجلس اإلدارة -أن هذه اإلرشادات ليست في صالح مجتمع
 ICANNأو ICANN
29

 29الحظ أنه بموجب توصيات  ،PIيتم تشكيل فريق  IRTمن أجل التعامل مع هذه المسألة .وإذا لم يتمكن فريق  IRTمن تأكيد الهدف ،فسوف يقوم
بإحالة المسألة إلى مجلس  GNSOمن أجل الحصول على التوجيهات وهو ما قد يؤدي إلى عملية  GGPأو .EPDP
الملحق ح  -تخطيط السيناريوهات  -عمليات  GNSOالجديدة
إعداد :ماريكا كونينجز
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عملية وضع سياسة  GNSOالسريعة

الخطوة
.1

.2

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

التسجيالت الدفاعية
ً
تلقت  ICANNتعليقا يصف الحاجة الواضحة لتقديم طلبات  gTLDألغراض دفاعية لحماية الحقوق القانونية
المعمول بها .ور ًدا على ذلك ،قررت لجنة برنامج  gTLDالجديدة عدم التوجيه "بأية تغييرات على دليل مقدم
الطلب لتلبية طلبات  gTLDالدفاعية في هذا الوقت ،أن تقوم لجنة برنامج نطاق  gTLDالجديدة بتوجيه
الموظفين إلى تقديم دراسة موجزة حول موضوع التسجيالت الدفاعية على المستوى الثاني ،ومطالبة GNSO
بالنظر فيما إذا كان ينبغي إجراء المزيد من العمل على التسجيالت الدفاعية على المستوى الثاني"
يناقش مجلس  GNSOطلب  NGPCويقوم فريق العمل بإعداد التقرير ويقرر بأن هناك حاجة لمزيد من
األعمال وربما يؤدي إلى التزامات تعاقدية جديدة .وحيث إن المشكلة مقتصرة على برنامج  gTLDالجديدة وقد
تقرر بأنه تم تحديد النطاق الخاص بها بما يتفق مع ذلك ،يقرر مجلس  GNSOالنظر في التعامل مع هذه
المشكلة من خالل عملية EPDP
يقدم عضو مجلس  GNSOطلبًا رسميًا مشفوعًا بوثيقة تحدد نطاق عملية EPDP
يقوم مجلس  GNSOبالبدء في عملية  EPDPعن طريق تصويت األغلبية الكبرى في المجلس لصالح البدء في
عملية EPDP
ويتم تعميم طلب مجموعة عمل  EPDPالحصول على متطوعين ويتم تشكيل مجموعة عمل EPDP
تتواصل مجموعة عمل  EPDPمع مجموعة دعم/مجتمع  GNSOومنظمات الدعم/اللجان االستشارية التابعة
لـ  ICANNطلبًا للتعقيبات
تتداول مجموعة عمل  EPDPوتقوم بنشر التقرير األولي لـ  EPDPللتعليق العام
تقوم مجموعة عمل  EPDPبمراجعة التعليقات العامة الواردة وتقوم بتحديث التوصيات ،إذا كان ذلك مناسبًا
تقدم مجموعة عمل  EPDPتقرير  EPDPالنهائي إلى مجلس GNSO
يعتمد مجلس  GNSOتقرير  EPDPالنهائي حسب عتبات تصويت عملية PDP
يقدم مجلس  GNSOتقرير مجلس اإلدارة لتوصيات عملية  EPDPالخاص بـ  GNSOإلى مجلس إدارة
ICANN
يراجع مجلس اإلدارة تقرير مجلس اإلدارة لتوصيات عملية  EPDPالخاصة بـ  GNSOوينظر في التوصيات
حسب المتطلبات الخاصة بعملية PDP

الملحق ح  -تخطيط السيناريوهات  -عمليات  GNSOالجديدة
إعداد :ماريكا كونينجز
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تقرير التوصيات النهائي حول السياسة والتنفيذ

الملحق ط  -األطر الزمنية المقدرة للعمليات الجديدة (باأليام)
االفتراضات:
 يتم تحديد النطاق الخاص بالمشكالت التي تخض لعملية  EPDPو GGPوغالبًا ما تكون محدودة أكثر من الموضوعات قيد النظر في عملية .PDP
 وفي حالة عملية  ،GIPففي غالبية األوقات ،ال يكون من المطلوب إجراء فترة تعليقات عامة حيث من المتوقع أن يتعلق ذلك أكثر بالتعقيبات ر ًدا على فترة مفتوحة للتعليقات العامة أو طلب خاص
من جهة غير مجلس اإلدارة.
 وكما هو الحال بالنسبة لعملية  ،PDPتعتمد المدة الفعلية لكل مرحلة على عدد من العوامل مثل مدى تعقيد المشكلة ،والموارد المتاحة لتنفيذ األعمال (لكل من المجتمع وفريق العمل) باإلضافة إلى
التأييد العام (أو نقص ذلك التأييد) للتوصيات المحتملة .هذه مجرد تقديرات  -فقد تكون المدة الفعلية أطول أو أقصر (مالحظة ،ال يمكن أن تكون أقصر من الحد األدنى المطلق المشار إليه).
( 30PDPالمتوسط)
طلب تقرير قضايا
التقرير التمهيدي
للمشكالت
تقديم تقرير المشكالت
النهائي
بدء العمل بـ PDP
اعتماد ميثاق
مجموعة العمل

خطوات EPDP

متوسط EPDP
(تقدير)

الحد األدنى المطلق
لعملية EPDP
(تقديرات)

(تقدير) GIP

خطوات GIP

0
54
52.5
130.5

بدء عملية EPDP
اعتماد ميثاق مجموعة
العمل

157

0
0

31

0

0

بدء عملية GIP

0

بدء عملية GGP

0

0

0

نشر تقرير أولي

408

نشر التقرير األولي

150

70

نشر التقرير النهائي

578

نشر التقرير النهائي

235

120

تصويت المجلس

588

تصويت المجلس

245

130

تصويت المجلس
تاريخ سريان التنفيذ

849
1143

تصويت المجلس
تاريخ سريان التنفيذ

380
527

180
370

تقدم تعقيبات
32
GNSO
موافقة/عدم اعتراض
GNSO
التقديم

نشر تقرير إرشادات
أولي

150

60

60

5

نشر التقرير النهائي

235

110

70

10

تصويت المجلس

245

120

80

11

تصويت المجلس
33
التنفيذ

380
527

170
260

 30راجع القائمة في الصفحة التالية التي تستمد منها هذه المعلومات
 31افتراض أنه بموجب الممارسات الجارية ،يمكن اعتماد الميثاق في نفس وقت عملية البدء
 32ال يفترض ذلك أي فترة تعليق عام.
 33من المتوقع أنه في معظم الحاالت أن يكون هناك تنفيذ منفصل لعملية  GGPحيث إن التعقيبات يمكن أن تكون مرتبطة بعملية تنفيذ حالية.

الملحق ط  -األطر الزمنية المقدرة للعمليات الجديدة (باأليام)
إعداد :ماريكا كونينجز

الحد األدنى المطلق
لعملية GIP
(تقديرات)

خطوات GGP

(تقدير) GGP

الحد األدنى
المطلق لعملية
( GGPتقديرات)
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الخطوط الزمنية الفعلية لعملية PDP

طلب تقرير قضايا

حاالت رفض
IRTP
0
( 20سبتمبر
)2007

IRTP
الجزء أ
0
( 8مايو
)2008

التدفق
السريع
0
( 6مارس
)2008

اختبار النطاق
0
( 9مايو
)2007

IRTP
الجزء ب
0
( 16أبريل
)2009

PEDNR
0
( 20نوفمبر
)2008

تقرير المشكالت
34
التمهيدي
تقديم تقرير المشكالت
النهائي
بدء العمل بـ PDP

29
( 19أكتوبر
)2007
61
( 20نوفمبر
)2007

اعتماد ميثاق
مجموعة العمل
نشر تقرير أولي
نشر التقرير النهائي
تصويت المجلس
تصويت المجلس
تاريخ سريان التنفيذ

179
( 17مارس
)2008
202
( 9أبريل
36
)2008
392
( 16أكتوبر
)2008
415
( 7نوفمبر
)2008
543
( 15مارس
)2009

15
( 23مايو
)2008
48
( 25يناير
)2008
70
( 17يوليو
)2008
245
( 8يناير
)2009
315
( 19مارس
)2009
343
( 16أبريل
)2009

19
( 25مارس
)2008
63
( 8مايو
)2008
84
( 29مايو
)2008
326
( 26يناير
)2009
518
( 6أغسطس
)2009
546
( 3سبتمبر
)2009

بدون تصويت
المجلس

بدون تصويت
المجلس

ال يوجد

ال يوجد

36
( 14يونيو
)2007
175
( 31أكتوبر
)2007

243
( 7يناير
)2008
332
( 4أبريل
)2008
345
( 17أبريل
)2008
415
( 26يناير
)2008
694
( 1أبريل
)2009

29
( 15مايو
)2009
69
( 24يونيو
)2009
98
( 23يوليو
)2009
408
( 29مايو
)2010
775
( 30مايو
)2011
798
 22يونيو
)2011
862
( 25أغسطس
)2011
1143
( 1يونيو
38
)2012

15
( 5ديسمبر
)2008
168
( 7مايو
)2009
216
( 24يونيو
)2009
557
( 31مايو
)2010
937
( 14يونيو
)2011
1005
( 21يوليو
)2011
1073
( 28أكتوبر
)2011
1746
( 31أغسطس
)2013

IRTP
الجزء ج
0
( 22يونيو
)2011
34
( 25يناير
)2011
69
( 29أغسطس
)2011
93
( 22سبتمبر
)2011
93
( 22سبتمبر
)2011
346
( 1يونيو
35
)2012
476
( 9أكتوبر
)2012
484
( 17أكتوبر
)2012
548
( 20ديسمبر
)2012

قفل UDRP
0
( 3فبراير
)2011
114
( 27مايو
)2011
243
( 3أكتوبر
)2011
316
( 15ديسمبر
)2011
406
( 14مارس
)2012
772
( 15مارس
)2013
884
( 5يوليو
)2013
911
( 1أغسطس
)2013
969
( 28سبتمبر
)2013
1640
( 31يوليو
)2015

Whois
المُكثفة
0
( 22سبتمبر
)2011
61
( 21نوفمبر
)2011
134
( 2فبراير
)2012
175
( 14مارس
)2012
383
( 8أكتوبر
)2012
639
( 21يناير
)2013
761
( 21أكتوبر
)2013
771
( 31أكتوبر
)2013
870
( 7فبراير
)2014

 34مطلوب حسب عملية  PDPلـ  GNSOالمعتمدة في ديسمبر 2011
 35التاريخ الهدف
 36يتلوه بدء فريق الصياغة في  17أبريل  ،2008وهو ما قدم تقريره النهائي في  4يونيو  ،2008وقد تم اعتماد توصياته بمعرفة مجلس  GNSOفي أكتوبر 2008
 37تم النظر في جزء من التوصيات بمعرفة مجلس إدارة  ICANNفي ذلك التاريخ
 38تم تنفيذ جزء من التوصيات في ذلك التاريخ

الملحق ط  -األطر الزمنية المقدرة للعمليات الجديدة (باأليام)
إعداد :ماريكا كونينجز
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التاريخ 1 :يونيو/حزيران 2015

الملحق ي  -شعبة النطاقات العالمية  -إطار عمل تنفيذ سياسة اإلجماع (تحديث مايو )2015
 .1األهداف والغايات :تم تصميم إطار عمل تنفيذ سياسة إجماع  ICANNمن أجل دعم إمكانية التنبؤ ،والمساءلة والشفافية والفاعلية في عملية تنفيذ سياسة اإلجماع.
.2

39

مبادئ العمل:
أ .تنفيذ فريق عمل  ICANNلتوصية سياسة إجماع  39GNSOيجب أن يكون شفا ًفا في جميع دورة حياة المشروع .اتصاالت فريق العمل فيما يخص حالة التنفيذ  -بما
في ذلك فريق مراجعة التنفيذ ومجلس  - GNSOمن المكونات األساسية في دورة حياة التنفيذ من البداية إلى النهاية.
ب .يسعى فريق عمل  ICANNإلى متابعة الخطاب والهدف من توصيات سياسة إجماع  GNSOعند تنفيذ توصيات سياسة اإلجماع .وفريق العمل مسئول أمام مجلس
( GNSOأو وكيله ،مثل فريق لمراجعة التنفيذ) لضمان أن تنفيذ السياسات متسق مع توصيات السياسة وتحديد أسباب التركيز على توصيات السياسة وف ًقا لما هو
موضح في التقرير النهائي .في حالة عدم وجود يقين حول الهدف من وراء توصية السياسة ،سوف يقوم فريق العمل بالتشاور مع فريق مراجعة التنفيذ  IRTمن أجل
توضيح هذا الهدف.
ج .وسوف يستخدم فريق عمل  ICANNإطار عمل تنفيذ سياسة اإلجماع كدليل عند تنفيذ توصيات سياسة اإلجماع .وسوف يتبع فريق العمل قائمة بالعناصر ،الموضحة
أدناه ،لضمان اتباع جميع الخطوات الضرورية خالل كل مرحلة من مراحل التنفيذ قبل أن يتوجب على األطراف المتعاقدة تنفيذ أي سياسة لإلجماع.
د .ويجب أن تضمن عملية التنفيذ أن نزاهة توصية (توصيات) سياسة اإلجماع مصانة حيث يتم نقلها إلى معليات ونظم ومعايير قابلة للتنفيذ .ويجب أن تؤدي عملية التنفيذ
إلى تمكين فريق العمل من تخطيط وإدارة قدرات الموارد الالزمة لتجميع وبناء واختبار ونشر إصدار في عملية اإلنتاج وإقرار الخدمة (الخدمات) وهيكل الدعم.
ه .وسوف يتبع فريق عمل  ICANNعملية نقل رسمية (فريق سياسة  GNSOإلى  GDDوتنفيذ  GDDو GDDإلى قوائم بنود االلتزام) لالستخدام بمعرفة رعاة
المشروعات مع تنفيذ كل مشروع تنفيذ جديد.
و .يجب أن تتبع أنشطة تنفيذ السياسات دورة حياة بما يتفق مع مراحل أو أكر التنفيذ القياسية .ولدعم جهود التنفيذ التي تقوم بها األطراف المتعاقدة ،يجب تنسيق أنشطة تنفيذ
السياسات بأكبر قدر ممكن بما يتفق مع دورات النشر والمواعيد النهائية للتنفيذ ،مع األخذ في االعتبار عوامل مثل األنشطة أو األحداث األخرى ذات الصلة مع أطر
زمنية متضاربة أو متزامنة.
ز .وأي تغيير أو إطالق يكون مطلوبًا بسبب مشكالت تتعلق باألمن أو االستقرار يجب نشرها بشكل سريع ،حسب سياسات اإلجماع ومواصفات السياسات المؤقتة داخل
اتفاقية السجل واتفاقية اعتماد أمين السجل .وفي تلك الحاالت ،يجب على فريق عمل  ICANNالتعاون مع المجتمع والنظر في تضييق الخناق على عمليات التنفيذ
األخرى في خط األنابيب من أجل تسهيل أعباء التغييرات الطارئة.
ح .وسوف يقوم فريق عمل  ICANNبشكل مستمر بمراجعة إطار عمل التنفيذ والمواد ذات الصلة من أجل تجميع ممارسات أفضل إضافية أو تعديل الخطوات نتيجة
الدروس المستفادة من مشروعات سياسة اإلجماع السابقة .وسوف يتاح اإلصدار الحالي من إطار العمل هذا على صفحة الويب الخاصة بحالة تنفيذ  ،ICANNالتي
تعتبر في الوقت الحالي قيد التنفيذ.

مزيد من المعلومات حول معلية وضع سياسة إجماع  GNSOمتوفر على .http://gnso.icann.org/en/basics/consensus-policy/pdp
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األدوار والمسؤوليات
أ .مجلس  :GNSOيتحمل مجلس  GNSOالمسؤولية عن وضع والتوصية بالسياسات األساسية لمجلس إدارة  ICANNفيما يتعلق بنطاقات المستوى األعلى العام.
وبمجرد االعتماد من جانب مجلس اإلدارة ،تعمل  GNSOكمصدر لفريق العمل الذي لديه أسئلة حول الخلفية أو الهدف من توصيات السياسة خالل عملية التنفيذ.
ويجوز لـ  GNSOمواصلة توفير التعقيبات على تنفيذ السياسات ،على سبيل المثال في حال رأت  GNSOأن التنفيذ غير متسق مع السياسة.
ب .فريق سياسة  :GNSOيدعم فريق عمل السياسات  GNSOفيما تقوم به من أنشطة لوضع السياسات .وعلى هذا النحو ،فإن فريق عمل السياسة هو المسئول عن
التعامل مع سياسات  GNSOمن أجل التنفيذ إلى فريق عمل  GDDبمجرد اعتماد مجلس اإلدارة للسياسات .ويمكن أن يعمل فريق عمل السياسات كذلك كمصدر لفريق
 GDDفي حال ظهرت أية أسئلة تحيط بهدف أو تاريخ أي توصية للسياسة.
ج .فريق عمل شعبة النطاقات العالمية ( :)GDDتتحمل شعبة النطاقات العالمية المسئولية عن دورة الحياة الكاملة للتنفيذ ،من إنشاء خطة تنفيذ ،والمشاركة في فريق
مراجعة التنفيذ (إن وجد أي واحد) ،والتشاور مع فريق عمل  ICANNالمعني وأي من األطراف الخارجية األخرى المطلوبة ،وإجراء عملية توعية حول التنفيذ ،بما في
ذلك التواصل مع الجمهور وأصحاب المصلحة المعنيين فيما يخص سير أعمال التنفيذ.
د .فريق مراجعة التنفيذ ( :)IRTيعمل فريق مراجعة التنفيذ في حالة تشكيله بمعرفة مجلس  ،GNSOكمصدر لفريق التنفيذ حول السياسات واألسئلة الفنية التي قد تظهر.
وسوف يتألف فريق مراجعة التنفيذ بشكل نموذجي  -على سبيل المثال ال الحصر -من متطوعين كانوا مشاركين كذلك في وضع توصيات السياسة .وعلى هذا النحو ،من
المتوقع أن يعمل فريق  IRTكمصدر لفريق العمل على خلفية ومنطق توصيات السياسة والعودة إلى مجلس  GNSOفي أية إرشادات إضافية متى ما كانت هناك حاجة
إلى ذلك (راجع مبادئ وإرشادات  .)IRTومتى ما كان ذلك ذي صلة ،يجب أن يحتوي  IRTأيضًا على خبراء فنيين أو متخصصون واألطراف المتعاقدة التي يمكن أن
تساعد فريق العمل في تخطيط التنفيذ الفني لتغييرات السياسة.
ه .منظمات الدعم واللجان االستشارية التابعة لـ  :ICANNيجوز لمنظمات الدعم/اللجان االستشارية أن تعمل كمصدر لفريق عمل  ICANNخالل التنفيذ حسب احتياجات
المشروعات الخاصة.
و .مكتب االستشاري العام  :سوف يقوم فريق العمل القانوني بمراجعة كل صياغة السياسة المعدلة لضمان أن جميع التغييرات صحيحة من الناحية القانونية وأن التعديالت
لن تتسبب في مشكالت بموجب أي من السياسات أو العقود األخرى.
ز .االمتثال التعاقدي :يشارك فريق عمل االمتثال التعاقدي في دورة حياة التنفيذ من أجل ضمان أن التغييرات يتم تنفيذها بطريقة تؤدي إلى إيجاد التزامات واضحة ونافذة
على األطراف المتعاقدة (وأيضًا بطريقة يمكن تعقبها بفاعلية وتكون نافذة على االمتثال).
ح .إدارة مخاطر الشركات :سوف يقوم فريق إدارة مخاطر المشروعات بمراجعة نصائح السياسة ،وخطة التنفيذ باإلضافة إلى صياغة السياسة المعدلة و/أو الخدمات الجديدة
المقدمة لتقييم المخاطر المرتبطة.
ط .مزودو الخدمات الخارجيين :يجوز للمتعاقدين تنفيذ أو عرض و/أو دعم الخدمات حسب توجيه  .ICANNويمكن أن نتوقع من هؤالء المتعاقدين توفير توصيات حول
مدى جدوى بعض األساليب أو المساعدة في الحلول المقترحة للمشكالت المطروحة خالل التنفيذ.
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إطار عمل تنفيذ سياسة اإلجماع (النطاقات الزمنية تقديرية)










إعداد :سوف يتابع فريق عمل  GDDأنشطة وضع السياسات للمشاركة في المسائل ذات الصلة بالتنفيذ ،حسبما يتناسب .سوف يتم إجراء الدراسة والتعقيبات على منتجات أعمال
السياسات وتوصيات سياسة اإلجماع حيث ترتبط بالتنفيذ وذلك من خالل مراحل متعددة من عملية وضع السياسات لـ  .GNSOتأتي موافقة مجلس اإلدارة على توصيات سياسة
اإلجماع ختامًا للنهاية الرسمية لهذه المرحلة.
الخطة :يقوم فريق السياسة و GDDبالترتيب لتعيين فريق  IRTفي بداية هذه المرحلة .يقوم فريق السياسات رسميًا بتسليم المشروع إلى  GDDمن أجل التنفيذ .وسوف يقوم
فريق  GDDبتنظيم األنشطة الالزمة لتنفيذ توصيات سياسة اإلجماع .خطة عمل مع هيكل كامل لتقسيم العمل هو المخرج األولي ،بما في ذلك مسودة وثيقة بالمتطلبات .االتصاالت
األولية لـ  GDDمع موفري الخدمات ذوي الصلة وفريق تنفيذ المراجعة ( )IRTسوف تتم خالل هذه المرحلة .ويتم االنتهاء من هذه المرحلة عندما يتم نشر خطة مشروع التنفيذ.
التحليل والتصميم :سوف يعمل فريق عمل  GDDمع فريق مراجعة التنفيذ  ،IRTفي حالة تشكيله ،خالل هذه المرحلة من أجل تطوير وإكمال صياغة سياسة اإلجماع الجديدة (إذا
كانت مرغوبة) وأي من الخدمات الجديدة التي قد تكون موجودة .سوف يتم أيضًا طلب التعليقات العامة فيما يخص التنفيذ في هذه المرحلة .ويتم االنتهاء من هذه المرحلة عند التنفيذ
النهائي واإلعالن عن تاريخ السريان.
التنفيذ :سوف يعلن فريق عمل  GDDعن تفاصيل التنفيذ النهائي إلى المجتمع وإجراء التواصل المستهدف لألطراف المتعاقدة خالل هذه المرحلة .ويتم تسليم مشروع التنفيذ
رسميًا من  GDDإلى فريق االلتزام التعاقدي في نهاية هذه المرحلة ،عندما تسري سياسة اإلجماع.
الدعم والمراجعة :يجوز أن يعمل فريق  GDDكمصدر لاللتزام التعاقدي في إنفاذه لسياسات اإلجماع الجديدة .كما يجوز لفريق عمل  GDDمراجعة عمليات تنفيذ سياسة
اإلجماع.
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عملية التنفيذ والمراحل

.5

المرحلة
إعداد

الخطوة
توفير التعقيبات على
تقارير المشكالت األولية
المقدمة من فريق العمل
متابعة مشروعات وضع
السياسات مع التركيز
عملية التنفيذ
توفير التعقيبات على
تقرير  PDPاألولي
لـ GNSO
توفير التعقيبات على
تقرير  PDPالنهائي
لـ GNSO

إعداد

توفير التعقيبات على
توصيات  GNSOإلى
تقرير مجلس إدارة
 ICANNو/أو تقرير
توصيات فريق العمل
إلى مجلس إدارة
ICANN

فريق عمل GDD

الخطة

تعيين لفريق مراجعة
التنفيذ (إذ كان منطب ًقا)

فريق سياسة
 ،GNSOفريق
GDD

إعداد
إعداد
إعداد

المسئول
فريق عمل GDD

المتطلبات
سوف يقوم عضو فريق عمل  GDDالمخصص بمراقبة إنشاء فريق السياسات لتقارير المشكالت وتقديم
التعقيبات بالنيابة عن فريق (فرق) العمل حسبما يتناسب.

فريق عمل GDD

سوف يقوم عضو فريق  GDDالمخصص بمراقبة أنشطة  PDPمع التركيز على مشكالت التنفيذ .سوف
يشارك عضو (أعضاء) فريق العمل في مناقشات  PDPحسب المطلوب من أجل مشاركة منظور حول
التنفيذ.
سوف يقوم عضو فريق  GDDالمخصص بتنسيق تعقيبات فريق فرق العمل حول تقرير عملية PDP
األولي لـ .GNSO

فريق عمل GDD

سوف يقوم عضو فريق  GDDالمخصص بتنسيق تعقيبات فريق فرق العمل حول تقرير عملية PDP
النهائي لـ .GNSO
سوف يقوم عضو فريق  GDDبتنسيق تعقيبات فرق العمل حول مواد مجموعة العمل إلعداد فريق عمل
 ICANNباالعتبارات الخاصة بتوصيات سياسة اإلجماع ونصائح منظمات الدعم/اللجان االستشارية ،متى
ما كان ضروريًا.

فريق عمل GDD

 1.1.1.1.2سوف يقوم فريق سياسة  ،GNSOبالتشاور مع فريق عمل  ،GDDبإطالق دعوة لمتطوعي
 IRTوإنشاء ملف تفصيلي لفريق  .40IRTسوف يتشاور فريق  GDDمع فريق  IRTفيما
يخص جدول االجتماعات وعقد جلسة واحدة أو اثنتان من الجلسات المخصصة إلقرار اتفاق
على قواعد المشاركة ومواد التسليم الخاصة بفريق .IRT

 40راجع لوائح  ICANNالداخلية ،في الملحق "أ" ،القسم " ،10يجوز لمجلس  GNSOولكن ليس مطلوبًا منه ،توجيه إنشاء فريق مراجعة التنفيذ للمساعدة في تنفيذ السياسة".
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المرحلة
الخطة

الخطوة
قيادة فريق سياسة
 GNSOإلى التحول
لفريق تنفيذ GDD

المسئول
فريق سياسة
 ،GNSOفريق
GDD

الخطة

تعيين لفريق مراجعة
التنفيذ (إذ كان منطب ًقا)

فريق سياسة
 ،GNSOفريق
GDD

الخطة

إنشاء مسودة صياغة
لسياسة اإلجماع
(إذا كانت منطبقة)
ومتطلبات الخدمات
(إذا لزم)
إشراك فريق مراجعة
التنفيذ

فريق عمل ،DGG
DCG

التحليل والتصميم

التحليل والتصميم

إشراك أطراف أخرى
إضافية حسبما يكون
ضروريًا من أجل التنفيذ
(موفرو الخدمة،
والخبراء الفنيين ،إلخ)

المتطلبات
بمجرد تمرير مجلس اإلدارة لقرار ،تقوم فريق الخدمة لدى السجل/أمناء السجالت بتخصيص عضو من فريق
اإلدارة لقيادة عملية التنفيذ .ويلتزم عضو فريق  GDDهذا بالتنسيق مع فريق عمل سياسة  GNSOإلكمال
السياسة حتى تسليم عملية التنفيذ .وعند التسليم ،يتحمل فريق  GDDالمسئولية عن إبالغ وإيصال حالة
المشروع.
سوف يقوم فريق سياسة  ،GNSOبالتشاور مع فريق عمل  ،GDDبإطالق دعوة لمتطوعي  IRTوإنشاء
ملف تفصيلي لفريق  .41IRTسوف يتشاور فريق  GDDمع فريق  IRTفيما يخص جدول االجتماعات
وعقد جلسة واحدة أو اثنتان من الجلسات المخصصة إلقرار اتفاق على قواعد المشاركة ومواد التسليم
الخاصة بفريق .IRT
وعند وجود قيام  PDPبإجراء تغييرات على أي سياسة إجماع حالية أو إنشاء سياسة إجماع جديدة ،يلتزم
فريق  GDDبإنشاء مقترح لصياغة سياسة اإلجماع للبدء في مناقشات تنفيذ.
إذا تطلبت توصيات السياسة إنشاء خدمة أو تغييرات جديدة على خدمة حالية ،فسوف يقوم فريق GDD
بإنشاء متطلبات أولية من أجل األنظمة ومشاركة الجهات األخرى للخدمات الجديدة/المتغيرة.

فريق عمل ،GDD
فريق سياسة
 GNSOبالتشاور
مع فريق مراجعة
التنفيذ IRT

فريق عمل ،GDD
بالتشاور مع فريق
مراجعة التنفيذ IRT

مسودة صياغة سياسة اإلجماع يجب أن يتم توزيعها على  IRTواالجتماع (االجتماعات) يجب أن تعقد من
أجل توضيح أو تحسين الصياغة وجهات متسقة من هدف توصيات السياسة.
إذا توصل فريق مراجعة التنفيذ  IRTإلى أن التنفيذ المخطط لفريق العمل الخاصة بتوصيات سياسة اإلجماع
غير متسق مع الهدف المحدد لتوصيات سياسة اإلجماع ،فيجوز لفريق  IRTالتشاور مع مجلس GNSO
وف ًقا لما هو محدد في مبادئ وإرشادات .IRT
مالحظة :كما أن دور وعمل فريق مراجعة التنفيذ  IRTأيضًا قيد النظر بفاعلية من جانب مجموعة عمل
السياسة والتنفيذ وأية توصيات تأتي من ذلك الجهد والتي يتم اعتمادها بمعرفة مجلس  GNSOفسوف يتم
إدراجها هنا.
إذا تطلب التنفيذ إجراء تغييرات على الخدمات الحالية أو بناء خدمة جديدة ،فيجب على قائد التنفيذ التشاور مع
موفري الخدمة والخبراء الفنيين بأسرع ما يمكن لضمان تضمين وجهات النظر تلك من بداية عملية التنفيذ.
وقد تشتمل هذه العملية على إصدار  RFIأو .RFP

 41راجع لوائح  ICANNالداخلية ،في الملحق "أ" ،القسم " ،10يجوز لمجلس  GNSOولكن ليس مطلوبًا منه ،توجيه إنشاء فريق مراجعة التنفيذ للمساعدة في تنفيذ السياسة".
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المرحلة
التحليل والتصميم
SIGN

التحليل والتصميم GN

التحليل والتصميم
التحليل والتصميم GN

التحليل والتصميم

الخطوة
طلب الحصول على
التعليقات العامة حول
صياغة السياسة
المقترحة وخطة التنفيذ
(إذا كان منطب ًقا)
وضع الصياغة النهائي
للسياسة (إذا كان ذلك
منطب ًقا)
إكمال الخدمة المقترحة
الجديدة (إذا كان ذلك
منطب ًقا)
التشاور مع فريق
مراجعة التنفيذ IRT
وفريق العمل المعني
فيما يخص مسودة
الصياغة النهائية
للسياسة و/أو خدمة
مقترحة جديدة
طلب التعليقات العامة
اإلضافية إلى لزم

التحليل والتصميم

إكمال صياغة السياسة
و/أو الخدمة الجديدة

التحليل والتصميم

تحديد تاريخ لسريان
السياسة

المسئول
فريق عمل ،GDD
بالتشاور مع فريق
مراجعة التنفيذ IRT

المتطلبات
سوف يقرر فريق عمل  GDDما إذا كان التنفيذ المقترح يجب نشره للتعليق العام (هناك افتراض قوي بأن
البنود سوف يتم نشرها للتعليق العام) .وإذا كان األمر كذلك ،فإن صياغة سياسة اإلجماع المقترحة و/أو
التفاصيل الخاصة بالخدمة الجديدة باإلضافة إلى خطة التنفيذ سوف يتم نشرها للتعليق العام.

فريق عمل ،GDD
بالتشاور مع فريق
مراجعة التنفيذ IRT

سوف يقوم  GDDبتعديل صياغة السياسة استنا ًدا إلى التعليقات العامة ،وذلك بالتشاور مع فريق مراجعة
التنفيذ ( IRTإذا كان ذلك منطب ًقا).

فريق عمل ،GDD
بالتشاور مع فريق
مراجعة التنفيذ IRT
فريق عمل ،GDD
بالتشاور مع فريق
مراجعة التنفيذ IRT

سوف يقوم فريق  GDDبإكمال جميع العناصر المطلوبة للخدمة الجديدة المقترحة استنا ًدا إلى التعليقات
العامة ،بالتشاور مع فريق مراجعة التنفيذ ( IRTإذا كان ذلك منطب ًقا) بعد التشاور مع موفري الخدمات
المعنيين.
سوف يتشاور فريق  GDDمع فريق العمل المعني (حسب الحاجة) وفريق ( IRTأو  GNSOفي حال لم
يكن هناك فريق  )IRTعلى الصياغة النهائية للسياسة و/أو الخدمة.

فريق عمل GDD

في حالة تغيير الصياغة النهائية للسياسة و/أو الخدمة المقترحة تغييرً ا ماديًا بعد فترة التعليق العام األولية،
فسوف يسعى فريق عمل  GDDللحصول على التعليقات العامة على الصياغة/الخدمة الحديثة قبل أن يتم
تنفيذها.
بمجرد مراجعة جميع فرق العمل وموفري الخدمات وفريق  IRTذي الصلة لصياغة/خدمة السياسة النهائية،
يجب اإلعالن عن المنتج النهائي للجمهور وأصحاب المصلحة المعنيين.

فريق عمل ،GDD
بالتشاور مع فريق
مراجعة التنفيذ IRT
فريق عمل ،GDD
بالتشاور مع فريق
مراجعة التنفيذ IRT

تحديد تاريخ معقول يمكن لألطراف المتعاقدة أن تنفذ فيه التغييرات لكي تصبح متوافقة مع الهدف من سياسة
اإلجماع.
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المتطلبات
سياسة مقترحة فعالة يجب أن يحدد جدولها/أن تنشر بالفعل ،ولكن هذا إعالن عن مرحلة تنفيذ رسمية.

المرحلة
التنفيذ

الخطوة
إعالن تاريخ سريان
السياسة

المسئول
فريق عمل GDD

التنفيذ

وضع المواد التعليمية
ومواد التوعية

فريق عمل GDD

التنفيذ

التواصل العالمي

فريق عمل GDD

التنفيذ

إرسال إشعارات تذكيرية فريق عمل GDD

التنفيذ

نشر تغيير سياسة
اإلجماع

فريق عمل GDD

الدعم والمراجعة

البدء في مراقبة االمتثال
واإلنفاذ استنا ًدا إلى
PED

االلتزام

يشهد ذلك البدء الرسمي في إنفاذ سياسة اإلجماع الجديدة .يجب إعداد االلتزام التعاقدي بالكامل للرد على أي
من أنشطة اإلنفاذ وأن تكون لها القدرة على اتخاذ أسلوب استباقي في مراقبة االمتثال.

الدعم والمراجعة

التحسين المتواصل
وقياس فاعلية السياسات

الكل

الدعم والمراجعة

المراجعة الرسمية (إذا
انطبق ذلك)

فريق GDDن فريق
السياسات

تقرير حالة السياسة

االمتثال ،فريق سياسة
GNSO

قياس فاعلية سياسة اإلجماع أمر مهم فهمه إذا ما استوفت تغييرات السياسة األهداف المحددة بمعرفة
 .GNSOيجب تحديد سلسلة من المعايير وإنشائها من أجل قياس السياسة حسب المطلوب عبر األطراف
المتعاقدة أو خدمة .ICANN
إذا كانت سياسة إجماع تحتوي على مراجعة لفريق عمل رسمي بعد تاريخ سريانها ،أو في حالة دعوة مجلس
 GNSOأو مجلس إدارة  ICANNإلجراء مراجعة رسمية ،فسوف تقوم شعبة النطاقات العالمية GDD
و/أو فريق السياسات بالبدء في هذه العملية.
يجب على االمتثال وفريق سياسة  GNSOتقديم تقرير إلى مجلس  GNSOمتى ما كانت هناك بيانات كافية
وكان هناك وقت مناسب للتركيز على تأثير توصيات السياسة ،وهو ما قد يمثل األساس إلجراء مزيد من
المراجعة و/أو مراجعات على توصيات السياسة إذا ما اعتبر هذا األمر مناسبًا.

يجب تقديم اإلشعار القانوني الرسمي ،حسب المطلوب بموجب اتفاقية السجل واتفاقية اعتماد أمناء السجالت،
إلى األطراف المتعاقدة.

دعم

يجب إرسال اإلشعار بالبريد اإللكتروني إلى األطراف المتعاقدة ونشر ذلك على موقع  ICANNعلى الويب
في قسم "سياسات اإلجماع".
سوف يقوم فريق  GDDبالتنسيق مع فريق االتصاالت من أجل إنشاء أية مواد الزمة من أجل طلب
الحصول على تغييرات السياسة عبر األطراف المتعاقدة ومجتمع اإلنترنت العام .تشمل البنود ندوات الويب،
واألسئلة المتداولة ،والمستندات المتاحة إلى اإلنترنت ،وطلبات الخدمة/التوافق ،إلخ.
سوف يقوم فريق  GDDبجدولة سلسة من ندوات الويب من أجل توعية وتثقيف أصحاب المصلحة المتأثرين
حول التغييرات المعلقة على السياسات (إذا لزم ذلك).
يجب إرسال إشعارات تذكيرية حول تاريخ سريان السياسة القادمة إلى األطراف المتعاقدة قبل تاريخ السريان
بمدة  30يومًا وفي تاريخ السريان.
يمثل ذلك مرحلة تنفيذ وليس مهمة .مسودة خطة التنفيذ ،أية مستندات بالمتطلبات ،و/أو خطط مشروعات
المهام يجب أن تحتوي على جدول تفصيلي بالمهام الفرعية والتفاصيل المرتبطة بتنفيذها.
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الملحق ك  -رسم عملية التنفيذ

الملحق ك  -رسم عملية التنفيذ
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الملحق ل  -مبادئ وإرشادات فريق مراجعة التنفيذ
.1

تعيين IRT
أ.

يجب على عملية إدراج المتطوعين في فريق مراجعة التنفيذ ( (IRTأن تضع في االعتبار طبيعة جوانب الخبرات
المتوقع أن تكون هناك حاجة إليها .تعريف النواحي الضرورية من الخبرات يجب أن يتم بشكل تفضيلي قبل إصدار دعوة
للحصول على المتطوعين .ويمكن لمجموعة عمل  PDPاختيار إصدار إرشادات أو جوانب ذات صلة من الخبرات من
أجل فريق مراجعة التنفيذ  IRTباإلضافة إلى توصيات السياسات الخاصة به .مشاركة خبراء إضافية في فريق مراجعة
التنفيذ  IRTيمكن التوصل إليها في جميع أعمال التنفيذ حسب تحديد االحتياجات.

ب .دعوة متطوعي  IRTيجب أن تحدد بوضوح الجوانب الالزمة من الخبرات ،والنطاق واإلطار الزمني التقريبي لألعمال،
وأدوار المشاركين فمن  ،IRTوالقيمة التي تتوقع المجموعة جلبها.
ج .ويجب أن تـُرسل الدعوة للحصول على متطوعين في فريق  IRTعلى األقل إلى جميع األعضاء في مجموعة عمل
 PDPالتي تحملت المسئولية عن وضع توصيات السياسات .وقد يتعين أن تصل الدعوة للحصول على متطوعين ألبعد
من أعضاء مجموعة العمل لضمان المشاركة الواسعة لألطراف المتضررة بشكل مباشر بالتنفيذ واألطراف ذات الخبرات
المتخصصة الالزمة للتنفيذ .وفي بعض الحاالت ،فإن التوعية اإلضافية في البداية أو في مرحلة الحقة من فريق  IRTقد
تكون ضرورية من أجل ضمان توفر الخبرات المناسبة باإلضافة إلى مشاركة األطراف المتضررة في .IRT
د.

ومتى ما كان هناك تباطؤ في الوقت فيما بين اعتماد مجموعة عمل  PDPلتوصيات سياسة اإلجماع والبدء في فريق
مراجعة التنفيذ  ،IRTيجب أن تشتمل جهود المجتمع لتعيين أعضاء في فريق  IRTعلى مكونات من أجل عدم التعليم
والوعي .كما يجب على فريق العمل إطالع المجتمع األكبر ومجلس  GNSOبآخر مستجدات حالة عقد .IRT

ه.

وفي الحاالت التي يكون فيها مجموعات ألصحاب المصلحة يتم تحديدهم على أنهم متضررين بشكل كبير من تنفيذ
السياسة ،يجب أن تسعى أنشطة التعيين لتعزيز الوعي بالجهود والفرصة في المشاركة في  IRTبين هذه المجموعات.
إلى الحد المعقول والمنطبق ،يجب أن يكون تشكيل فريق مراجعة التنفيذ  IRTمتواز ًنا فيما بين مجموعات أصحاب
المصلحة.

.2

تشكيل فريق مراجعة التنفيذ IRT
أ.

يجب أن تشتمل فرق  IRTعلى مشارك واحد على األقل من مجموعة عمل  PDPاألصلية ويمكنه تقديم وجهة نظر في
األسباب األصلية وراء توصيات إجماع السياسة.

ب .ومن المتوقع لمجلس  GNSOأن يحدد منسق مجلس  GNSOلكل فريق  IRTلضمان االرتباط المباشر بمجلس
 GNSOإذا/متى كانت هناك حاجة لذلك.
ج .ويجب أن تكون فرق  IRTمنفتحة على جميع األطراف المعنية ،لكن قد ال تكون ممثلة بالضرورة لمجتمع ،ICANN
حيث إن المشاركة الفعلية قد تعتمد على الفائدة والصلة بالموضوع قيد المناقشة.
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الدور المنوط به فريق مراجعة التنفيذ IRT
أ.

وف ًقا لما هو منصوص عليه في دليل  ،PDPيتم تشكيل فريق مراجعة التنفيذ IRTمن أجل مساعدة فريق العمل على
وضع تفاصيل التنفيذ الخاصة بالسياسة وضمان توافق التنفيذ مع الهدف من توصيات السياسة.

ب .فريق مراجعة التنفيذ  IRTليس منتدى لفتح ومراجعة مناقشات السياسات .ففي الحاالت التي تظهر فيها المشكالت التي قد
تتطلب مناقشة محتملة للسياسة ،فسوف يتم تصعيد ذلك من خالل استخدام اإلجراءات المخصصة وف ًقا لما هو موضع في
القسم .5هـ (راجع ما يلي).
.4

تفاعل فريق عمل  ICANNمع فريق مراجعة التنفيذ IRT
أ.

يتعين على فريق العمل توفير تحديثات اعتيادية إلى فريق  IRTحول حالة التنفيذ وإجراء التواصل المناسب بفريق IRT
في مراحل حيوية .وفي بعض الحاالت ،فإن تحديثات الحالة والمرسالت حول تطورات التنفيذ األساسية قد تكون بحاجة
أيضًا إلى دفعها إلى المجتمع األوسع .على األقل:
أ.

صفحة لحالة تنفيذ سياسة اإلجماع مستضافة على موقع  icann.orgوالذي يحتوي على ملخص بالمشروع،
والمهام األساسية وف ًقا للشكل الذي تميزه به توصيات اإلجماع ،والنسبة الكاملة ،وتواريخ التسليم المتوقعة (الحظ أن
هذه الصفحة قيد اإلنشاء في الوقت الحالي)

ب .تحتوي قائمة مشروع مجلس  ،GNSOالمستضافة على موقع  gnso.icann.orgعلى ملخص بالمشروعات،
وآخر التحديثات والتسليم المتوقع .وتتم مراجعة قائمة المشروع في كل اجتماع لمجلس .GNSO
ب .يتعين على فريق العمل أن يضع مواعيد نهائية واضحة لتعقيبات  IRTعلى المستندات وخطة التنفيذ وإرسال المستندات
إلى  IRTفي الوقت المناسب من أجل ضمان توافر الوقت الكافي لمراجعة فريق .IRT
.5

مبادئ تشغيل IRT
أ.

يجب جدولة اجتماعات فريق مراجعة التنفيذ  IRTبمعرفة فريق  GDDفي الوقت المناسب ،بالتشاور مع أعضاء فريق
 .IRTومن المتوقع أن يتم تعميم مسودة جدول األعمال بمعرفة فريق  GDDوفريق  IRTقبلها بمدة  24ساعة على أقل
تقدير وإرسال تفاصيل االتصال وغير ذلك من المواد ذات الصلة إلى جميع أعضاء .IRT

ب .وهناك افتراض بأن جميع فرق  IRTسوف تعمل بشفافية كاملة ،مع حد أدنى من القائمة البريدية المحفوظة أمام الجمهور
وبما يتفق مع كافة اجتماعات  .IRTوفي الحاالت غير العادية التي يتطلب فيها فريق مراجعة التنفيذ الحفاظ على السرية،
يوصى فريق  IRTفي العادة بعقد اجتماعه (اجتماعاته) بما يتفق مع قاعدة دار تشاتام 42باعتباره الخيار المفضل ،وإذا
لزم األمر ،يجوز وضع قواعد وإجراءات إضافية بمعرفة فريق  IRTبالتعاون مع فريق العمل.
ج .وسوف يقود مدير مشروعات  GDDاجتماعات فريق مراجعة التنفيذ .IRT
د.

وإذا كان هناك أي نقص في المشاركة بما يؤدي إلى إلغاء االجتماعات و/أو تأجيل القرارات ،من المتوقع أن يقوم مدير
مشروعات  GDDبالتحري عن األسباب (على سبيل المثال ،المشكالت في جدول االجتماعات ،أو التضارب مع

 42راجع  http://www.chathamhouse.org/about/chatham -house-ruleللحصول على وصف لدور دار تشاتام.
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األنشطة األخرى أو األولويات) ومحاولة التعامل معها (على سبيل المثال مراجعة جدول أعمال االجتماعات) .وعلى
الرغم من ذلك ،إذا ما اعتبر نقص المشاركة بشكل معقول نتيجة عدم رؤية أعضاء فريق مراجعة التنفيذ  IRTلحاجة
خاصة في الحضور في االجتماعات بسبب رضاهم عن االتجاه الذي يسير فيه التنفيذ ،يمكن لفريق  ICANNمواصلة
خطة التنفيذ المقترحة طالما )1( :إرسال إشعار بهذا المعني إلى فريق مراجعة التنفيذ IRT؛ و( )2عقد اجتماعات
اعتيادية وتقديم تحديثات دورية من أجل السجل العام ،بما في ذلك القرارات التي يجري اتخاذها ،على القائمة البريدية
وإرسال المواعيد النهائية للتعقيبات بوضوح.
ه.

في حالة عدم االتفاق فيما بين فريق عمل  ICANNوفريق  IRTأو أي من األعضاء فيها على أسلوب التنفيذ المقترح
بمعرفة فريق عمل  ،ICANNفيلتزم مدير مشروعات  ،GDDبالتشاور مع منسق عالقات مجلس  43GNSOإذا كان
ذلك مناسبًا ،ببذل كافة الجهود المعقولة من أجل حل هذا الخالف .وإذا ثبت أن هذا الخالف ال يمكن تسويته بالرغم من
تلك الجهود ،فمن المتوقع لمنسق عالقات مجلس  GNSOبالتشاور مع فريق مراجعة التنفيذ  IRTأن يجري تقييمًا فيما
يخص ما إذا كان من المفترض طرح المشكلة لدى مجلس  GNSOأم ال من أجل النظر فيها ،وذلك من خالل استخدام
منهجية معيارية في اتخاذ القرارات والمحددة في إرشادات مجموعة عمل  .GNSOوفي حالة قيام منسق عالقات مجلس
 GNSOباتخاذ قرار بأن هناك إجماع على هذا االعتبار ،فيلتزم منسق العالقات بإشعار مجلس  GNSOبذلك على أن
يتداول المسألة وبعد ذلك يتخذ قرارً ا حول كيفية المتابعة وهو ما قد يشتمل على سبيل المثال على البدء في عملية ،GGP
أو عملية  PDPأو إرشادات أخرى إلى  IRTو/أو فريق  GDDحول كيفية المتابعة .كما تسري هذه العملية على
الحاالت التي يكون فيها اتفاق بين فريق مراجعة التنفيذ  IRTوفرق  GDDفيما يخص الحاجة لمزيد من اإلرشادات من
مجلس  GNSOو/أو متى تظهر المشكالت التي قد تتطلب مناقشة ممكنة للسياسة.

و .أي عضو في فريق مراجعة التنفيذ يعتقد أن مساهماته /مساهماتها سوف يتم تجاهلها بشكل منظم أو خصمها أو يريد
الطعن على أي قرار لفريق  IRTأو فريق  GDDفيجب عليه أوالً مناقشة الظروف مع منسق عالقات مجلس
 GNSOلدى فريق  .IRTفي حالة عدم حل المسألة بصورة مرضية ،يجب على عضو فريق مراجعة التنفيذ IRT
أن يطلب الحصول على فرصة لمناقشة الوضع مع رئيس مجلس  GNSOأو ممثله المعين .باإلضافة إلى ذلك،
يجوز لعضو  IRTدائمًا خيار إشراك محقق الشكاوى (راجع
 https://www.icann.org/resources/pages/accountability/ombudsman-enللحصول على
مزيد من التفاصيل).
ز .ال يجب استخدام مداوالت فريق مراجعة التنفيذ  IRTكأداة إلعادة فتح مشكلة سياسة تم التعرف عليها في السابق فقط
بسبب عدم رضاء أية دائرة أو مجموعة ألصحاب المصلحة عن نتيجة عملية تم إجراؤها في السابق على نفس مشكلة
السياسة ،ما لم تكن الظروف قد تغيرت و/أو توفرت معلومات جديدة.

 43إذا لم يكن منسق عالقات المجلس راغبًا أو متاحً ا لتنفيذ هذا الدور ،فسوف يخطر فريق مراجعة التنفيذ  IRTمجلس  GNSOطب ًقا لذلك مع تحديد عضو من IRT
لتولي دور منسق عالقات مجلس  GNSOلهذا الغرض الخاص.
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االسم

(إجمالي عدد اجتماعات مجموعة العمل = )52

جريجوري أس شاتان

IPC

48

تشاك غوميز (رئيس مشارك)

RySG

47

آالن غرينبيرغ

ALAC

47

تشيريل النجدون-أور

ALAC

46

مايكل جراهام (نائب الرئيس)

IPC

40

توم باريت

RrSG

35

أوليفي كوامي (نائب الرئيس)

NPOC

34

جي سكوت إيفانز (رئيس مشارك)

BC

34

عمر الصدر (منسق عالقات المجلس)

NCUC

34

أني أيكمان سكاليز

IPC

32

أفري دوريا

NCSG

28

وولف-أولريخ نوبين

ISPCP

22

كالوس ستول

NPOC

21

نيك شتاينباخ

RrSG

15

ستيفاني بيرين

NCUC

15

فيليب في .مارانو

IPC

14

جوناثان فروست

RySG

12

برايان جيه وينترفلت (منسق عالقات المجلس) IPC
جيمس بالديل
ماري-لور

44

االجتماعات التي تم حضورها

ليمنوير44

RrSG

9
9

NPOC

9

أولجا كافالي

GAC

8

جدعون روب

فردية

6

استقال من مجموعة العمل في أبريل 2014
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االسم
كيران

ماالنكاروفيل45

المنضمون

االجتماعات التي تم حضورها
(إجمالي عدد اجتماعات مجموعة العمل = )52

IPC

6

فردية

6

IPC

5

RrSG

5

IPC

4

ALAC

4

فيليب كارنوفسكي

IPC

4

كارلوس راؤول جوتيريز

فردية

4

أبارنا سريدهار

BC

3

إيريك برونر-ويليامز

فردية

3

جيف نيومان

RySG

3

بيكي بير

RySG

2

إدوارد موريس

NCSG

2

برتراند دي ال شابيل

فردية

1

سيون أوجيدجي

NCUC

1

ديفيد كيك

NCUC

0

جارث برون

ALAC

0

فيليب شيبارد

مالكو االسم التجاري

0

شيشان شوكي

فردية

0

جنيفر تشونغ

RySG

0

مورين تشوبارلي
كريستينا
تيم

روزيت46

رويز47

بريان بيكهام
هولي

رايتش48

سجل الحضورhttps://community.icann.org/x/-rbhAg :
أرشيف القوائم البريديةhttp://forum.icann.org/lists/gnso-policyimpl-wg/ :
مساحة عمل مجموعة العملhttps://community.icann.org/x/y1V-Ag :
 45استقال من مجموعة العمل في مارس 2014
 46استقال من مجموعة العمل في أغسطس 2014
 47استقال من مجموعة العمل في يوليو 2014
 48استقال من مجموعة العمل في نوفمبر 2013
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