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األصلي: اإلنجلیزیة
 التاریخ: 10 أغسطس 2015
 الحالة: نھائي

 االستشارية At-Largeلجنة 
مراجعة : حول التقرير المشروع ALACبيان 

 منظمة دعم األسماء العامة

 مقدمة
ومسئول تنسيق  ALACونائب رئيس ( EURALO)وروبية اإلقليمية األ At-Largeبمنظمة  ALACقام أوليفير كريبين ليبلوند، عضو 

 . ALACبوضع مسودة أولية لبيان  GNSOأعمال اللجنة لدى منظمة دعم األسماء العامة 

مراجعة مساحة المنظمة الداعمة ألسماء : Large-Atتقرير مسودة على 2015تموز /يوليو 16تم نشر المسودة األولية للبيان بتاريخ 
 . (GNSOالنطاقات العامة )

إلرسال دعوة للتعليقات على   ALAC لقطاع السياسة دعماً لـ ICANN، من طاقم عمل ALACفي اليوم نفسه، طلب أالن جرينبيرج، رئيس 
  .ALACالقائمة البريدية إلعالنات -عن طريق  Large-Atالتوصيات المقدمة إلى كل أعضاء 

، تم نشر نسخة تشمل التعليقات الواردة في مساحة العمل السابق ذكرها، وطلب الرئيس من طاقم العمل فتح 2015آب /أغسطس 1وفي 
 . 2015آب /أغسطس 06إلى  2015آب /أغسطس 01للبيان المقترح اعتباًرا من  ALACتصويت إلقرار 

المسئول عن هذا  ICANN، وإرسال نسخة إلى عضو فريق عمل ICANNبعد ذلك طلب الرئيس بأن يتم نقل بيان إلى عملية التعليق العام لـ 
 .ALACالموضوع، باإلضافة إلى إشارة إلى أن البيان بانتظار مصادقة من 

صوت لصالحه،  11للبيان بنتيجة  ALAC، أكد فريق العمل على أن التصويت عبر اإلنترنت أدى إلى إقرار 2015أغسطس  10وفي 
: يمكنك استعراض النتائج بشكل مستقل على. عن التصويت 0وبدون أي صوت ضده، وامتناع 

msset://:::.cpielutp.blh/eluutptlustrblop/so5.esluppibt/w6//:sptth . 

https://community.icann.org/x/35U0Aw
https://community.icann.org/x/35U0Aw
http://atlarge-lists.icann.org/pipermail/alac-announce/2015-July/002603.html
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=4957Q4MLHiPcrIA6IXwairsm


 (المشاركة والتمثیل) 1التوصیة رقم 
تطویر القیاسات ومراقبتھا بغرض تقییم الفعالیة الجاریة الستراتیجیات التوعیة الحالیة والبرامج التجریبیة فیما یتعلق 

 ).5 .4 .5(كما ھو موضح في توصیات المشاركة مجموعة العمل وفًقا للبند  GNSOبمجموعات العمل التابعة لـ
 الدعم 

 ICANN) ھذه التوصیة. حیث توجد العدید من برامج التوعیة في ALACاالستشاریة ( At-Largeتدعم لجنة 
ولكنھا لم تھدف بالضرورة إلى تعزیز المشاركة في وضع السیاسات. وفي الوقت الحاضر ال ُیَعرْف إلى أي مدى 

 سات.ستنجح برامج التوعیة الحالیة في جلب المزید من المتطوعین لوضع السیا
 

 (المشاركة والتمثیل) 2التوصیة رقم 
تطویر وتمویل برامج ذات أھداف أكثر تحدیدا لتوظیف المتطوعین وتوسیع نطاق المشاركة في مجموعات عمل 

عملیة وضع السیاسات، إلى جانب تفعیل الدور الحیوي الذي یلعبھ المتطوعون في مجموعات العمل وتطویر 
 السیاسات.

 الدعم 
لحالیة ال تفید بالضرورة في وضع السیاسات ألنھا تركز في معظمھا على جلب متطوعین لحضور إن البرامج ا
دون تزویدھم بالتدریب الالزم لتعزیز فھمھم لعملیة وضع السیاسات ومضمون السیاسات.  ICANNاجتماعات 

 ونتیجة لذلك، ال یستطیع المتطوعین أن یشاركوا بشكل فعال في مجموعات العمل.
 

 (المشاركة والتمثیل) 3رقم  التوصیة
مراجعة مستوى ونطاق وھدف المساعدة المالیة لضمان قدرة المتطوعین على المشاركة على أساس قابل للمقارنة 

 باعتباره جزء من وظیفتھم. GNSOمع المشاركین في 
 الدعم 

ھذه المسألة، كما الحظنا أیضا مدى الضغط على جمیع جوانب حیاة المتطوع عند المشاركة  ALACلطالما دعمت 
الكاملة في عملیة نموذج أصحاب المصلحة المتعددین من األدنى نحو األعلى، خاصة عندما یتطلب العمل التزامات 

ي أصدرھا فریق مراجعة الت 10.5زمنیة ھامة. ونالحظ أیضا أن ھذه التوصیة تعتبر بمثابة تكرار للتوصیة 
بشأن زیادة معدل المشاركة في وضع السیاسات،  ATRT2). وردا على توصیة ATRT2( 2المسؤولیة والشفافیة 

، وھو برنامج ذو فائدة واضحة CROPPإلى البرنامج التجریبي للتوعیة اإلقلیمیة للمجتمع  ICANNأشارت 
 ضئیلة للغایة تجاه ھذه القضیة محل النقاش.

 
 (المشاركة والتمثیل) 4ة رقم التوصی

استكشاف نظام حوافز مخصص لزیادة دافع المتطوعین. (على سبیل المثال، قد یتضمن ذلك فرص التدریب 
 والتطویر أو قدر أكبر من فھم األفراد).

 الدعم
 ، بحیث یعتمد بشكل جزئيICANNبقوة ھذه التوصیة، وتشیر إلى أن ھذا ینبغي أن یتم على نطاق  ALACتدعم 

 والتي تحتاج إلى مزید من التطویر. ولعل كلمة "مكافأة" تعكس بشكل أفضل ما نحاول القیام بھ، ICANNعلى أكادیمیة 
 دون مستوى الرئاسة ھو أمر ُمْحِزن. ICANNبدال من كلمة "حافز." إن الفھم الحالي للمتطوعین المتفانین تجاه 

 
 (المشاركة والتمثیل) 5التوصیة رقم 

 درات التي تھدف إلى تقلیل العوائق للوافدین الجدد.متابعة المبا
 الدعم
الصادرة عن قمة  19ھذه التوصیة بشكل كامل ألنھا تتماشى بشكل مباشر مع التوصیة رقم  ALACتدعم 

Large-At الثانیة التابعة لـALAC  انظر)icann.org/x/LsPhAghttps://community..( 
 

 (المشاركة والتمثیل) 6التوصیة رقم 
وتنشر باستمرار إحصائیات عن مشاركة مجموعة العمل (بما في ذلك  GNSOالتي تنص على أن تسجل 

 إحصائیات التنوع).

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


 الدعم 
نود اإلشارة إلى أن اإلحصاءات یمكن أن . ICANNأن ھذا یمثل جزًء رئیسیا من مساءلة مجتمع  ALACوتعتقد 

تشمل لیس فقط النوع االجتماعي واإلحصاءات الجغرافیة، ولكن أن تشمل أیضا اإلحصاءات التي تعكس اشتراك 
 .ICANNاالنتخابیة وغیرھا من منظمات الدعم واللجان االستشاریة الخاصة بـ GNSOدوائر 

 
 (المشاركة والتمثیل) 7التوصیة رقم 

) وتطبق طرق للمشاركة بصورة أكبر مع أعضاء C) والدوائر (SGف مجموعات أصحاب المصلحة (أن تستكش
 المجتمع الذي تكون لغتھم األولى بخالف اللغة اإلنجلیزیة، كوسیلة للتغلب على الحواجز اللغویة.

 الدعم
ھي اللغة  ICANNھذا من خالل التوصیة التالیة: على الرغم من أن لغة العمل الرئیسیة في  ALACتدعم 

اإلنجلیزیة، إال أن ستبرز في النھایة الحاجة إلى خلق قدر كبیر من المشاركة وترجمة اجتماعات ومكالمات 
GNSO ونظرا لعدم وجود ترجمة متاحة في الماضي، فإن منظمات .At-Large ) اإلقلیمیةRALOs التابعة (

التي تتعرض لھا مجموعات أصحاب قد تعرضت للضغط من أجل المشاركة، على غرار الضغوط  ALACلـ
المصلحة والدوائر االنتخابیة في الوقت الحاضر. وتعتبر الترجمة إلزامیة في بعض المناطق. كما أننا نشجع 

GNSO  على النظر في تشكیل مجموعات عمل أو مجموعات فرعیة للغات غیر اإلنجلیزیة حیث یتوافر اھتمام
الذین یتحدثون بلغات غیر اإلنجلیزیة.  ICANNالعمل تلك قادة مجتمع  كاف بھا، حیث ربما یتولى قیادة مجموعات

وسیتم توفیر نسخة من المناقشة باللغة اإلنجلیزیة ولغات مجموعات العمل المعنیة وذلك بغرض مساعدة المجتمع 
 على نطاق أوسع والجمھور العام لمتابعة مسار أنشطتھا.

 
 (التطویر المستمر) 8التوصیة رقم 

أن مجموعات العمل یجب أن یكون لدیھا دور صریح في االستجابة إلى مشكالت التطبیق فیما یتعلق تنص على 
بالسیاسة التي وضعوھا، وأن مجموعة العمل الحالیة المعنیة بالسیاسات والتنفیذ تتعامل على وجھ الخصوص مع 

 دور مجموعات العمل في الرد على مشكالت تنفیذ السیاسات.
 الدعم

 تاریخ أن ھذه التوصیة كانت منطقیة تماما.لقد أثبت ال
 

 (التطویر المستمر) 9التوصیة رقم 
 أن یتم وضع برنامج تقییم رسمي لقیادة مجموعات العمل كجزء من برنامج التدریب والتطویر الشامل.

 الدعم
قادة مجموعة  إلى تدریب ICANNیجب أن یمتد برنامج التدریب على القیادة المبدئیة للمجتمع الخاص بأكادیمیة 

وتوفیر قیمة مضافة للمتطوعین لتعلم مھارات ذات  GNSOالعمل. وتأتي ھذه التوصیة في صمیم تعزیز فعالیة 
 قیمة.

 
 (التطویر المستمر) 10التوصیة رقم 

أن یتم استخدام وسیط مھني في بعض المواقف (على سبیل المثال، عندما تكون مشكالت السیاسات معقدة، عندما ال 
دى مجموعة العمل بصورة عامة خبرة و/أو عندما یكون لدى أعضاء مجموعة العمل مصالح متعارضة)، یكون ل

 إرشادات للظروف التي یتم فیھا توظیف وسیط لمجموعات العمل. GNSOوأن تطور 
 الدعم

بالرغم من وجود بعض المتطوعین في مجتمع المعرفة ممن لدیھم القدرة على تولي رئاسة أي مجموعة عمل عملیا 
بشكل مالئم قدر اإلمكان، إال أن ھذه التوصیة تعتبر ذات أھمیة نظرا للتضارب المحتمل في المصالح بین أعضاء 

ض المصلحة العامة وقضایا المستخدم مع مجموعة العمل. ویصبح ھذا قابل للتطبیق بشكل خاص حینما تتعار
مصالح األطراف المتعاقدة التي تمیل إلى أن تحظى مشاركین أكثر بكثیر في مجموعات العمل. وال یجب االستعانة 

ولن ینظر  GNSOبوسیط/مشرف مھني إال إذا كان لدیھ/لدیھا المھارات والخبرات الالزمة إلدارة مجموعة عمل 
 توصل أعضاء مجموعة العمل إلى توافق. إلیھ باعتباره عائق أما

 



 (التطویر المستمر) 11التوصیة رقم 
بصورة مباشرة عند إنجازھا. وإذا كانت النتائج مفیدة، یجب  PDPأن یتم تقییم مشروع تجریبي لمجموعة عمل 

 تطویر اإلرشادات وتوفیر تمویل الدعم.
 الدعم

سیكون من المثیر لالھتمام مقارنة التقدم الذي أحرزتھ مجموعة العمل عند اجتماعھا وجھا لوجھ وعند إجراء 
المكالمات الجماعیة. وتعتبر ھذه الدراسة التجریبیة ذات أھمیة كبیرة في ظل ما سبق ذكره عن مجموعات عمل عبر 

 .ICANNومساءلة  IANAالمجتمع المعنیة بانتقال اإلشراف على وظائف 
 

 (المشاركة والتمثیل) 12التوصیة رقم 
 .PDPبتقییم جدوى توفیر خدمة الترجمة الفعلیة في المؤتمرات الصوتیة ألولویة مجموعات عمل  ICANNأن تقوم 

 الدعم
بالقلق من أن أعمال تطویر السیاسات في مجموعات العمل غالبا ما تتحرك بسرعة إلى األمام دون  ALACتشعر 

ة الوصول الفوري العام إلى نص المناقشة. واستنادا إلى الخبرة، نعتقد أن استعراض تسجیل یمتد أحیانا توفیر إمكانی
لعدة ساعات یعد بمثابة استخدام غیر فعال نظرا لندرة وقت المتطوعین؛ وفي الوقت ذاتھ، تساعد النصوص كثیرا 

 دثون اإلنجلیزیة كلغة أولى.المتطوعین الذین لم یتمكنوا من حضور المكالمة و/أو الذین ال یتح
 

 (التطویر المستمر) 13التوصیة رقم 
 بتقییم واحد أو أكثر من أنظمة دعم القرار البدیلة وتجربتھا لمجموعات العمل الداعمة. ICANNأن تقوم 

 الدعم
تدعم البحث عن أي طرق عمل جدیدة من شأنھا أن تساعد على التطویر المستمر لمجموعات عمل  ALACأن 

GNSO. 
 

 (التطویر المستمر) 14التوصیة رقم 
محتمل فیما یتعلق بجدواھا للتقسیم إلى  PDPوفحص كل  PDPبصورة إضافیة تقسیم  GNSOأن تستكشف 

 مراحل منفصلة.
 الدعم
إلى أن استخدام طریقة "التقطیع" في مجموعات عمل عبر المجتمع المعنیة بانتقال اإلشراف على  ALACتشیر 

كانت ناجحة إلى حد ما وتتطلع إلى التعلم من استكشاف المزید من طرق العمل  ICANNومساءلة  IANAوظائف 
 .GNSOھذه التي تقوم بھا 

 
 (التطویر المستمر) 15التوصیة رقم 

 .PDPلتناول الجداول الزمنیة لعملیة  PDPفي مبادرات مشروعات التحسینات الحالیة على  GNSOأن تستمر 
 الدعم

 ) ھذه التوصیة.ALACاالستشاریة ( At-Largeتدعم لجنة 
 

 (التطویر المستمر) 16التوصیة رقم 
 ) كجزء قیاسي من أي عملیة سیاسات.PIAأن یتم إدراج تقییم تأثیر سیاسات (

 الدعم
بأن یتم  ALACھذه التوصیة خاصة في سیاق التأثیر على مستخدمي اإلنترنت النھائیین. توصي  ALACتدعم 

ه اآلثار في بدایة عملیة وضع السیاسات من خالل تضمینھا في تقریر عرض المشكالت، وأن یتم تنفیذ تقییم ھذ
 تحدیثھ بالتزامن مع تطویر ھذه السیاسات.

 
 (التطویر المستمر) 17التوصیة رقم 

أن تصبح ممارسة التقییم الذاتي لمجموعة العمل قیاسیة في إنجاز أعمال مجموعة العمل، وأن یتم نشر ھذه التقییمات 
 .PDPواستخدامھا كأساس لعملیة التطویر المستمر في 



 الدعم
أن عملیة التقییم الذاتي لمجموعة العمل ال ینبغي أن تكون ھي "المعیار" فقط ولكن أن تكون  ALACتوصي 

إلزامیة" أیضا. ومع ذلك، یحتاج االستنزاف الذي غالبا ما یتبع تنفیذ أحد مجموعات العمل إلى أن یتم تحلیل "
 عواملھ، ویجب أن تتم أي أنشطة بعد انتھاء مجموعة العمل بال صعوبات بقدر اإلمكان.

 
 (التطویر المستمر) 18التوصیة رقم 

 بعد التنفیذ على أساس متواصل (بدًال من أن یكون بصفة دوریة وفًقایقوم بتقییم فاعلیة السیاسة لما  GNSOأن مجلس 
 GNSOالحالیة)؛ وأن ھذه التقییمات یتم تحلیلھا بمعرفة مجلس  GNSOلما ھو منصوص علیھ في إجراءات تشغیل 

 مع الوقت. GNSOالمستقبلیة وتسھیل فعالیة نتائج سیاسات  PDPلمراقبة وتحسین الصیاغة ونطاق أنظمة 
 ا اتفق كیفم

تعتبر ھذه التوصیة مالئمة من الناحیة النظریة، ولكن نظرا الستمرار عبء األنشطة المستقلة، فمن غیر المرجح أن 
یتم تنفیذھا. وإذا تم تنفیذھا، فمن المرجح أن یقوم بتنفیذ ھذه المراجعات أشخاص لدیھم معرفة حقیقیة قلیلة بأنشطة 

 مجموعة العمل.
 

 ركة والتمثیل)(المشا 19التوصیة رقم 
المدیر االستراتیجي ولیس جھة سیاسات، یجب علیھ االستمرار في التركیز على ضمان  GNSOبصفة مجلس 

تشكیل مجموعة العمل بصورة مناسبة باإلضافة إلى التحقیق الشامل لألحكام المنصوص علیھا في میثاقھا واتباع 
 العملیة المناسبة.

 الدعم
 ) ھذه التوصیة.ALACة (االستشاری At-Largeتدعم لجنة 

 
 )ICANN(التوافق مع مستقبل  20التوصیة رقم 

االستراتیجیة مع رؤیة التخطیط للتطویر المستقبلي الذي  ICANNسنوًیا أھداف  GNSOیجب أن یراجع مجلس 
 المتاحة لوضع السیاسات. GNSOاالستراتیجیة وموارد  ICANNیحقق توازًنا بین أھداف 

 الدعم
ھذه التوصیة ولكن یعتریھا المخاوف التالیة: ومن أجل الحد من تأثیر بعض أصحاب المصلحة ممن  ALACتدعم 

لھم مصالح راسخة، یجب أن یتم تحدید أولویات تطویر السیاسات مع وضع المصلحة العامة في االعتبار. وثمة 
إلى حقیقة مفادھا أن "تطویر االستراتیجیة، وال سیما ألن ذلك یرجع  ICANNحاجة إلى التقید الصارم بأھداف 

 .ICANN" باعتبارھا أحد األھداف االستراتیجیة لـICANNوتنفیذ إطار عمل المصلحة العامة العالمیة تتقید بمھمة 
 

 )ICANN(التوافق مع مستقبل  21التوصیة رقم 
طلبات من أجل توقع المت gTLDبانتظام بإجراء تحلیل لالتجاھات في نطاقات  GNSOیجب أن یقوم مجلس 

 المحتملة للسیاسات وضمان أن تلك المتأثرة ممثلة بصورة مناسبة في عملیة وضع السیاسات.
 الدعم
ھذه التوصیة ولكنھا تطلب توضیح لمصطلح "المتضررین": ھل "المتضررین"، األطراف المتضررة  ALACتدعم 

الشامل الذي یتضمن المستخدمین بشكل مباشر، من المرجح أن یكونوا األطراف المتعاقدة أم المجتمع المتضرر 
بشدة أن التعریف األخیر ھو  ALACالنھائیین الذین یشار إلیھم باسم "المستھلكین" في تأكید االلتزامات؟ وتعتقد 

 الذي یجب استخدامھ.
 

 (التطویر المستمر) 22التوصیة رقم 
 وتطبق برنامج تدریب وتطویر معدل یتضمن: GNSOأن تراجع 

 والكفاءات لكل عضو في المجلسالمھارات  -
 احتیاجات التدریب والتطویر المحددة -
 التدریب والتطویر ذات الصلة لكل عضو في المجلس -
 نظام التقییم الرسمي الذي یتضمن قیاسات األھداف -
 التقییم والمراجعة المستمران. -



 الدعم
یمكن أن تضطلع بمھمة التدریب.  ICANNتماما ھذه التوصیة، وتعتقد أن شریحة من أكادیمیة  ALACتدعم 

واسعة النطاق من خالل مساعدتھم على  ICANNویمكن أن یستفید أیضا أعضاء المجتمعات األخرى من مبادرة 
 .GNSOتحقیق فھم أفضل والمشاركة في أنشطة تطویر سیاسات 

 
 (المشاركة والتمثیل) 23التوصیة رقم 

المصلحة والدوائر مع العملیة المنشورة لتقدیم الطلبات ومجموعات أصحاب  GNSOأن یتوافق كل من مجلس 
بتقییمھ للطلبات یحقق لنفسھ الرضا بأن جمیع األطراف قد اتبعت  ICANNللدوائر الجدیدة. وأن مجلس إدارة 

 العملیة الواجبة. ووفًقا للتطبیق الذي یلبي الشروط، یجب أن تكون النتائج االفتراضیة أن یتم قبول دائرة جدیدة.
 یفما اتفق ك

ومجموعات أصحاب المصلحة والدوائر االنتخابیة  GNSOتؤید تماما أن یتقید مجلس  ALACفي حین أن 
لدیھا مخاوف حول إمكانیة إنشاء الدوائر  ALACبالعملیة المنشورة لتقدیم الطلبات للدوائر االنتخابیة جدیدة، إال أن 

بتوخي الحذر بشأن  ALACراف غیر المتعاقدة. لذا توصي االنتخابیة المتنافسة، عالوة على تقسیم مقرات األط
النتائج االفتراضیة التي تعترف بھا الدائرة االنتخابیة الجدیدة إذا كان الطلب یحقق المرجو منھ، باعتبارھا شروط 

 . ICANNللدخول قد تتطور كما تطورت الظروف و
 

، والذي ICANNیستشھد التقریر بالقیمة الجوھریة لـوعند تقدیم السبب إلنشاء المزید من الدوائر االنتخابیة، 
یتضمن مشاركة واسعة في صنع السیاسات. إن تشكیل المزید من الدوائر االنتخابیة ال یعتبر الطریقة الوحیدة لتوسیع 

، من خالل ممثلیھا من خمس ALAC. وتمثل ALACمجال المشاركة، بل إنھ یتجاھل وجود والدور الذي تقوم بھ 
مناطق، مجموعة واسعة من المجموعات اللغویة ومجموعات مستخدمي اإلنترنت الذین ال حصر لھم؛ وھي بذلك 

تعتبر في مكانة أفضل بكثیر لتوفیر تلك المشاركة الواسعة. وثمة طریقة أفضل وقابلة لتحقیق المشاركة الواسعة في 
 ي عملیات السیاسات.للمشاركة ف ALACدعم وتشجیع أعضاء 

 
 (الشفافیة) 24التوصیة رقم 

مع شفافیة  ICANNأن یتم نشر جمیع التطبیقات للدوائر الجدیدة، بما في ذلك التطبیقات التاریخیة، على موقع ویب 
 كاملة في اتخاذ القرار.

 كیفما اتفق 
ھذا ال یمثل خطرا صریحا، وتكون  بشفافیة كاملة وستدعم الشفافیة في اتخاذ القرارات إذا كان ALACطالما دعمت 

المناقشات صریحة مفتوحة فیما یتعلق بالطلب بین أوساط صانعي القرار. ولحمایة مقدمي الطلب حیث یتطلب األمر 
مناقشة طلباتھم على الئحة خاصة.  ALAC، قررت )ALSesالمحتملة ( At-Largeوجود لجنة االختیار وھیاكل 

را الحتمال توجیھ انتقادات و/أو أن تكون المعلومات السریة لمقدم الطلب ھذه الممارسة نظ ALACوقد تابعت 
مشتركة و/أو أن تكون ُجِمعت بواسطة أحد محركات البحث، وبالتالي یمكنھا إلحاق أضرار بمقدم الطلب في برامج 

ول الداخلیة ح أخرى. وقد طلب بعض مقدمي الطلب السریة التامة في معالجة طلباتھم. في حین ال تزال المناقشات
بالسعادة عند  ALAC. وستشعر ALACسریة، إال أنھ تم نشر الطلبات نفسھا وكذلك نتائج تصویت  ALSطلبات 

 في سبیل حمایة السریة والخصوصیة لمقدم الطلب. GNSOتبادل أفضل الممارسات مع 
 

 (المشاركة والتمثیل) 25التوصیة رقم 
 ت توفیر المساعدة للمجموعات التي ترغب في إنشاء دائرة جدیدة.تطویر وتطبیق وإرشادا GNSOأن یتولى مجلس 

 الدعم
 ) ھذه التوصیة.ALACاالستشاریة ( At-Largeتدعم لجنة 

 
 (الشفافیة) 26التوصیة رقم 

وأعضاء اللجنة التنفیذیة في مجموعات أصحاب المصلحة والدوائر  GNSOأن یكمل ویحافظ أعضاء مجلس 
االنتخابیة وأعضاء مجموعات العمل على بیان االھتمام لكي یكون شامالً ومتداول. في الحاالت التي تمثل فیھا 
ن ع ھیئات أو وكالء، یجب نشر ھذه المعلومات. وفي حالة عدم إرسالھا بسبب سریة بیانات العمیل، یجب اإلفصاح

 مصلحة المشارك أو منصبھ. ولن یتم السماح بمشاركة أي فرد في حالة فشلھ في أي منھا.



 الدعم
. كما افتتحت ALACھذه التوصیة تماما، كما أنھا قامت بتنفیذ ھذه المبادئ التوجیھیة لجمیع أعضاء  ALACتدعم 

ا، یعتبر جعل بیانات االھتمام . وبھذALACأیضا بیانات االھتمام الطوعیة ألعضاء في مجموعات العمل في 
 إلزامیة خطوة جیدة إلى األمام.

 
 (الشفافیة) 27التوصیة رقم 

بإنشاء والحفاظ على قائمة متوفرة مركزیة بصورة عامة لألعضاء واألفراد المشاركین في كل  GNSOأن تقوم 
 متى ما كان مطلوًبا ومنشوًرا).دائرة انتخابیة ومجموعة أصحاب مصلحة، مع رابط إلى بیان إبداء االھتمام للفرد 

 الدعم
-Atھذه التوصیة تماما. فعلى سبیل المثال، تتاح المعلومات األساسیة عن كل ھیكل من ھیاكل  ALACتدعم 

Large  على شبكة اإلنترنت للجمیع لالطالع علیھا. ونحن نعتقد أن المساءلة المجتمعیة تبدأ بالتعرف على
 المنظمات والمشاركین األعضاء.

 
 (الشفافیة) 28التوصیة رقم 

، الذي یوضح أن 6، وفًقا لما ھو موضح في الملحق GNSOمن إجراءات تشغیل  6.1.2أن تتم مراجعة البند 
 البنود الرئیسیة إلزامیة ولیست استشاریة، وكذلك تحدید عقوبات مناسبة لعدم االمتثال عندما یكون ذلك مناسًبا.

 الدعم
 ) ھذه التوصیة.ALACاالستشاریة ( At-Largeتدعم لجنة 

 
 (التطویر المستمر) 29التوصیة رقم 

لتحدید مدى  ICANNأن یتم استطالع أراء األعضاء الجدد في مجموعات العمل والوافدین الجدد في اجتماعات 
في اجتماعھا  GNSOجودة طلب وقبول تعقیباتھم من قبل المجتمع، وأن یتم نشر النتائج ونظرھا من قبل مجلس 

 التالي.
 الدعم

وھذا من شأنھ أن یمثل خطوة كبیرة جدا إلى األمام. وفي ھذه اللحظة، ثمة أدلة غیر مؤكدة توضح أن الوافدین الجدد 
 یجدون مستویات مختلفة من القبول. والواقع أنھ سیكون من المفید للغایة إضفاء الطابع الرسمي على التعقیبات.

 
 

 طویر المستمر)(الت 30التوصیة رقم 
بوضع وتطبیق سیاسة لتوفیر الدعم اإلداري لمجموعات أصحاب المصلحة والدوائر االنتخابیة؛  GNSOأن تقوم 

باإلضافة إلى إجراء المراجعة السنویة لمجموعات أصحاب المصلحة والدوائر االنتخابیة وتقییم فاعلیة الدعم 
 اإلداري الذي یحصلون علیھ.

 الدعم 
تماما ھذه التوصیة ألن لدیھا خبرة مباشرة بأن توفیر الدعم اإلداري الجید یعزز الدافع لدى  ALACتدعم 

 المتطوعین.
 

 (التطویر المستمر) 31التوصیة رقم 
المبكرة في عملیات تطویر سیاسات  GACحول مشاركة  GAC-GNSOأن تستمر المجموعة االستشاریة لـ

GNSO ما من المشروعات ذات أولویة. وكجزء من عملھا، یجب أن تنظر في مساري العمل الخاص بھا باعتبارھ
بتعیین عضو ارتباط غیر ملزم وغیر مصوت في مجموعة العمل لكل عملیة وضع السیاسات  GACفي كیفیة قیام 

 باعتبارھا وسیلة لتقدیم مساھمات في الوقت المحدد. GNSOذي صلة بـ
 الدعم

من حكوماتھم إلى أن ھذا قد یشكل  GACذین یتواصلون مع ممثلي ال At-Largeیشیر العدید من أعضاء ھیاكل 
بالمشاركة في وقت مبكر في  GACأن قیام  ALACومع ذلك، تعتقد  .GACضغط عمل إضافي على ممثلي 

یستحق وجود ضغط عمل إضافي، وأنھا تأمل أن تنظر  GNSOمجموعات عمل عملیة وضع السیاسات في 
 ھا من أجل تنفیذ ھذه المشاركة.الحكومات في تحدید مھام ممثلی



 (المشاركة والتمثیل) 32التوصیة رقم 
"التنوع الثقافي" وأن تتم مراقبة ونشر القیاسات ذات الصلة (بما في ذلك الجغرافیة والنوع  ICANNأن تحدد 

 ومجموعات األعمار، ربما من خالل استخدام لغة المیالد).
 الدعم

 ) ھذه التوصیة.ALACاالستشاریة ( At-Largeتدعم لجنة 
 

 (المشاركة والتمثیل) 33التوصیة رقم 
أن تھدف مجموعات أصحاب المصلحة والدوائر ولجنة الترشیح، أثناء اختیار المرشحین للتعیین في مجلس 

GNSO إلى زیادة التنوع الجغرافي والثقافي وعلى مستوى الرجل والمرأة، كما ھو محدد في القیمة األساسیة ،
 .ICANNالرابعة في 

 الدعم
تتولى لجنة الترشیح مھام تتعلق على وجھ التحدید بالتعزیز الجغرافي والنوع االجتماعي والتنوع الثقافي. وتعتقد 

ALAC  أنھ بینما ینبغي أن یكون ھذا ھو الھدف من اختیار المرشحین للتعیین في مجلسGNSO فإن التعزیز ،
نبغي أن تكون جزءا من برنامج أوسع نطاقا لتوسیع مدى مجموعة الجغرافي والنوع االجتماعي والتنوع الثقافي ی

 حیث غالبا ما یكون بدایة التجمع لألسف مقید للغایة بدعم التنوع. المرشحین المحتملین،
 

 (المشاركة والتمثیل) 34التوصیة رقم 
اص الذین یرغبون أن تغیر مجموعات عمل عملیة وضع السیاسات وقت بدء اجتماعاتھا حتى ال یتم حرمان األشخ

في المشاركة من أي مكان في العالم. ویجب أن یكون ذلك بمثابة طبیعة اجتماعات مجموعة عمل عملیة وضع 
 السیاسات حتى إذا كان جمیع أعضاء مجموعة العمل من المناطق "التقلیدیة" في أمریكا الشمالیة وأوروبا.

 كیفما اتفق 
یساعد على تحقیق التمثیل والمشاركة العادلة والمتوازنة من  ھذه التوصیة، ألن التناوب سوف ALACتدعم 

المناطق والثقافات في مجموعات العمل. ومع ذلك، فقد أظھرت الممارسة أن تناوب مجموعة العمل قد یؤثر سلبیا 
شاركین معلى مشاركة المناطق "التقلیدیة" في أمریكا الشمالیة وأوروبا، وخاصة في الحالة التي یكون فیھا غالبیة ال

في العملیة من أمریكا الشمالیة أو أوروبا. وبناء علیھ، قد یمیل رئیس مجموعة العمل إلى الحد من التناوب، حیث 
یتمثل الھدف النھائي لمجموعات العمل، من وجھة نظرنا، في خلق سیاسة جیدة. ویجب على مجموعات العمل بذل 

 لكن ال یجب أن یكون التناوب على حساب خلق سیاسات جیدة.المحاوالت في سبیل تحقیق التناوب بقدر اإلمكان، و
 

 (المشاركة والتمثیل) 35التوصیة رقم 
بإنشاء مجموعة عمل، تعكس عضویتھا بصورة خاصة التنوع السكاني والثقافي والتنوع  GNSOأن یقوم مجلس 

بالنسبة  GNSOمشاركة في على أساس النوع االجتماعي لإلنترنت ككل، لتحدید وتطویر طرق للحد من معوقات ال
 لغیر المتحدثین باإلنجلیزیة وذوي اإلجادة المحدودة للغة اإلنجلیزیة.

 الدعم
بتبادل المعارف والخبرات  At-Largeتدعم إنشاء مجموعة العمل ھذه، وتأمل في أن تسمح ألعضاء  ALACإن 

بأن تقوم مجموعة العمل ھذه باستخدام الترجمة اإلسبانیة والفرنسیة على األقل،  ALACالتي یملكونھا. كما توصي 
بانتظام في الترجمة. وفي النھایة، ینبغي دمج اإلدراج في لوائح  ICANNولكن ربما بلغات غیر تلك التي تستخدمھا 

GNSO  الداخلیة. وینبغي أن یكون من حق جمیع أفرادGNSO  العمل بغض المشاركة في جمیع مجموعات
 النظر عن اللغة ومعاییر التنوع األخرى.

 
 (المشاركة والتمثیل) 36التوصیة رقم 

، عند اعتماد تكوین مجموعة عمل عملیة وضع السیاسات، أن تمثل عضویتھا أقصى قدر GNSOأن یطلب مجلس 
د باإلضافة إلى أنھ عنممكن من التنوع الجغرافي والثقافي والتنوع على أساس النوع االجتماعي لإلنترنت ككل. 

قام بتنفیذ  GNSOنفسھ بشكل واضح بأن مجلس  ICANN، یرضي مجلس إدارة GNSOالموافقة على سیاسة 
 . PDPھذه اإلجراءات عند الموافقة على صیاغة مجموعة عمل 



 الدعم
ما ھو الحال تدعم تماما ھذه التوصیة، فإنھ من غیر الواضح مدى توافر الجانب العملي فیھا ك ALACفي حین أن 

في مجموعة العمل، ألن المشاركة طوعیة. كما أن لدینا مخاوف من أن العملیة ربما تنتھي إلى "ممارسة عملیة تلبیة 
 ال المتطلبات اإلداریة البیروقراطیة بدال من تقییم الجدارة الحقیقیة لألمر." إن التنوع الجغرافي والثقافي والنوع االجتماعي

إلى تقییم  GNSOن خالل األسماء في قائمة عناوین البرید األلكتروني. ولتحقیق ذلك، تحتاج ینبغي أن ینعكس إال م
 ، وبناء على ھذا التقییم، یتم إجراء خطوات المتابعة في إدارة مجموعات العمل.35والتوصیة  29تنفیذ التوصیة 

 
 تعلیقات أخرى

؟ GNSOھل توجد أي تعلیقات أو قضایا أخرى ترغبون في طرحھا فیما یتعلق بالمراجعة المستقلة لمسودة تقریر 
 إذا كانت اإلجابة نعم، ُیرجى طرح تعلیقاتكم ھنا:

وتقتراح إجراء  GNSOبالقلق أن الغالبیة العظمى من التوصیات تركز على مجموعات العمل في  ALACتشعر 
 .GNSOمن إجراء دراسة جادة على ھیكل التمثیل الثنائي لـ تعدیالت طفیفة بدال

 
) من أول مراجعة BGCوالواقع أن تقریر ویست لیك، في مراجعة توصیات اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة (

 :ALAC، ینتھي إلى االستنتاج المتسرع والسطحي الذي توصلت إلیھ GNSOلـ
 

 عضویة المجلس وتحدید مدة عضویة المجلس)) (إعادة ھیكلة 11و 10، رقم BGC(توصیات 
 

 المالحظات
. وأدخلت قیود المدة في نفس الوقت. وأصبح لدى المجلس الھیكل BGCأعیدت ھیكلة المجلس بناء على توصیات 

 الوظیفي، والذي تم وضعھ لتحقیق التوازن بین المصالح المختلفة.
 

 التحلیل
یا. عالوة على إنھ غیر منقوص، وال ننصح بإجراء أي تغییر في وقد تم تشكیل الھیكل الحالي في وقت قریب نسب

 الوقت الراھن."
 

 بھذا التحلیل. ALACولقد فوجئت 
 

 تحتاج العدید من المجاالت أن تخضع للمراجعة وتشمل فیما یلي بعض األمثلة:
متعاقدة القدرة على إجراء تصویت أكثر اتحادا في مقر األطراف ال GNSOیوفر الھیكل الحالي لمجلس  •

 بینما یقوم بتفتیت مقر األطراف غیر المتعاقدة إلى نقطة عدم التوازن. 
الجدید.  gTLDلم یتم التطرق، في العقد، إلى النمو غیر المسبوق لألطراف المتعاقدة الناجمة عن برنامج  •

قب ما قد یمثل مجموعة أصحاب مصلحة متجانسة ربما یصبح اآلن أكثر تجانسا، ولم تتم دراسة العوا
بمثابة ساللة جدیدة تماما من  City TLDsالمحتملة لھذا التغییر. فعلى سبیل المثال، تعتبر نطاقات 
. كیف یؤثر ذلك على الوضع الراھن؟ كیف TLDالتسجیل، واألمر ذاتھ بالنسبة لنطاقات العالمة التجاریة 

أن تتاح لھم  City TLDsیمكن لمسؤولي إحدى المدن والشركات واألشخاص الذین یستخدمون نطاقات 
 ؟ GNSOالفرصة لعرض وجھة نظرھم في عملیات 

ما ھي النتائج المترتبة على إضافة المزید من أصحاب المصلحة/الدوائر االنتخابیة سواء في مقر األطراف  •
إلى أن ثمة مؤشرات قویة تدل على رغبة أي من  ALACالمتعاقدة أو مقر األطراف غیر المتعاقدة؟ تشیر 

 صلحة داخل مقر األطراف المتعاقدة، في تشكیل مجموعة جدیدة.أصحاب الم
أن المقترحات الخاصة بتحقیق تمثیل أكثر توازنا من  At-Largeوقد الحظ المعلقین اآلخرین في مجتمع  •

. GNSOالناحیة الجغرافیة یبدو أنھ یركز على إیجاد مشاركین جدد من خارج المناطق المعتادة لـ
التي اتخذت كمقرات رسمیة سواء من  gTLDھ ھو كم عدد التسجیالت ونطاقات والسؤال الذي یطرح نفس

 gTLDقبل وبعد التوسع األخیر في نطاق  ICANNالناحیة القانونیة والعملیة في كل منطقة من مناطق 
. وتفتقر مراجعة ویست لیك إلى الفرصة المحتملة للكشف عن نمط خفي بأن GNSOتحت رعایة 

GNSO ICANN ة اسم نطاق ذاتي التعزیز من الناحیة الجغرافیة. وقد تدعم مالحظة ویست تمثل شرك
 تتركز في أمریكا الشمالیة وأوروبا ھذا النمط الخفي. GNSOلیك بأن الدوائر االنتخابیة لـ



متاحة لجمیع المشاركین بمن فیھم أعضاء الدائرة غیر االنتخابیة  GNSOتعتبر مجموعات العمل في  •
القدرة، بفضل ھیكلھ المنظم، على التأثیر على نتائج مجموعة  GNSOمجلس ، ولكن لدى GNSOلـ

العمل. ویعد التصویت بمثابة إحدى الطرق لدعم أو وقف التوصیات الصادرة من عملیة وضع السیاسات 
 من األدنى إلى األعلى.

 
 ALACتحتاج إلى دراسة اآلن. وتذكر  GNSOأن القضایا المعقدة المتعلقة بھیكل وعملیات  ALACتعتقد 

 R3للتحدیات المستقبلیة بالورقة البیضاء  At-Largeالمراجعین في مجموعة عمل 
(http://www.atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-01oct12-en.htm (

 والتي تحتوي على مقترحات التي ینبغي استكشافھا. 2012التي تم صیاغتھا في عام 
 

، كان من المفھوم أنھ سیتم مراجعة الدوائر GNSOأنھ خالل أول مراجعة لـ ALACویتذكر العدید من أعضاء 
االنتخابیة وإنشاء "مجموعات أصحاب المصلحة" في الجولة التالیة. ولكن تم إغفال ھذا من التقریر الحالي بشكل 

 مأساوي.
 

تشعر بخیبة أمل تجاه عدم قیام المراجعة بتقییم إلى أي مدى قام ھیكل  ALACولكي یكون من الواضح، أن 
GNSO  الحالي بتلبیة احتیاجاتGNSO وICANN حیث تم تشكیل الھیكل، مع األطراف المتعاقدة التي تمثل .

 gTLDالماضیة، وذلك قبل أن یكون لدى برنامج  GNSOنصف قوة التصویت في المجلس، نتیجة مراجعة 
بالقلق البالغ من أن الھیكل الحالي قد ال یكون  ALACل أن یكون لدى السجالت أمناء للسجل. وتشعر الجدید وقب

غیر قادر على معالجة القضایا بشكل مالئم حیث تدخل المصلحة العامة في صراع مع مصالح األطراف المتعاقدة. 
 وھذا أمر ضروري في ضوء ما یلي:

 ؛على المصلحة العامة ICANNزیادة تركیز  •
 تزاید الرغبة والحاجة إلى المساءلة بشكل واضح؛ و •
توصیات مجموعة عمل السیاسات والتنفیذ التي سوف تلزم بإرجاع جمیع القضایا المتعلقة بالسیاسات إلى  •

GNSO  التخاذ قرارا بشأنھا بدال من معالجتھا على مستوى مجلس اإلدارة حیث یقوم أعضاء مجلس
 ین رغبات أصحاب المصلحة مقابل المصلحة العامة.اإلدارة بمھمة تحقیق التوازن ب


