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 الجغرافية المناطق عملمجموعة ل المرحلي  التقرير حول

 

 المعنى فً اختالف وجد وأٌنما .www.atlarge.icann.org/correspondence على اإلنجلٌزٌة باللغة الوثٌقة لهذه األصلٌة النسخة تتوفر
 هو األصلً النص فسٌكون األصلً، والنص اإلنجلٌزٌة باللغة مكتوبة غٌر الوثٌقة هذه من نسخة أٌة بٌن المعنى فً اختالف أنهٌوهم ب ما أو

 .المعمول به
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 المقدمة

 ICANN عمل طاقم إعداد

 حول عامة استشارة عملٌة أحدث حول (ALAC) المستخدمٌن لعموم االستشارٌة للجنة الرسمً الرد المرفق البٌانٌمثل 

ا البٌانمسودة وقد وضع  .الجغرافٌة طقالمنا مراجعة عمل لفرٌق المرحلً التقرٌر ًٌ  اللجنة فً العضو البشٌر، محمد مبدب
 .3122 ٌناٌر 26 فً ،(ALAC) المستخدمٌن لعموم االستشارٌة

 
 .إضافٌة تعلٌقات أٌة تلقً ٌتم لمو. ٌناٌر 26 بتارٌخ التعلٌقات إلبداء ALAC عمل قابمة إلى البٌان مسودة إرسال تم لقد

. (RALO) المستخدمٌن لعموم تابعة إقلٌمٌة مستخدمٌن عموم منظمات خمسةمقدمة من  مساهمات من البٌان ملحق ٌتألف
 .التارٌخٌة واللغوٌة والثقافٌة والجغرافٌة المتنوعة االختالفات حول RALO آراء الملحق فً التعلٌقات تعكسو

 على أٌام خمسة لمدة اإلنترنت عبر تصوٌت بدء العاملٌن من ALAC إدارة مجلس ربٌس طلب ،3122 ٌناٌر 30 بتارٌخ
 .3122 ٌناٌر 31 من بدءاً  الجغرافٌة المناطق مراجعة عمل لفرٌق المرحلً التقرٌر حول ALAC بٌان
 

 .التصوٌت عن أحد امتناع وعدم ،0مقابل  13 بأغلبٌة البٌان على ALAC مصادقة إلى اإلنترنت عبر التصوٌت وأدى
 :موقع على مستقل بشكل النتابج مراجعة ٌمكنك

 llresults?code=1549IurTvFzFztCDWPZQyGrWhttps://www.bigpulse.com/po 
 
 إرساله تم كما. 2011ٌناٌر  30 فً الجغرافٌة المناطق عملمراجعة فرٌق إلى البرٌد طرٌق عن المرفق البٌان إرسال تم

 .فبراٌر 7 فً ICANNإدارة  مجلس إلى
 

 [المقدمة نهاٌة]

 

 

 

http://icann.org/en/public-comment/#geo-regions-interim-report
https://community.icann.org/display/atlarge/ALAC+-+January+2011+-+Statement+on+Interim+Report+of+Geographic+Regions+WG
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=1549IurTvFzFztCDWPZQyGrW
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 الجغرافية طقالمنا مراجعة عمل لفريق المرحلي التقرير حول ALAC بيان

 كما أن. الجغرافٌة المناطق مراجعة فرٌق عمل للغاٌة تقدر (ALAC) المستخدمٌن لعموم االستشارٌة اللجنة إن
 ICANN بتركٌب مرتبطة األهمٌة بالغة أسبلة وٌطرح القانونٌة الخلفٌة معلومات ٌغطً المرحلً التقرٌر

 .الحالً اإلقلٌمً

 على تعتمد والتً ،(RALO) اإلقلٌمٌة مستخدمٌنال عموم منظمات مٌنالمستخد لعموم الحالً التركٌب ٌشملو
 (ALS) المستخدمٌن عموم تركٌب فً عضو 129 من تتألف والتً ،ICANN لـ الخمسة الجغرافٌة المناطق
 لـ الحالً اإلقلٌمً التركٌب باستخدام والتمثٌل التنوع تحقٌق أن نعتقد. العالم حول اإلنترنت مستخدمً ٌمثلون

ICANN المستخدمٌن عموم تركٌب أعضاء. جٌداً  مثاالً  سٌكون (ALS) التقنٌة المصالح واسع بشكل ٌمثلون 
 .ICANN لـ الحالً اإلقلٌمٌة المناطق تركٌب عن راضون إننا. اإلقلٌم نفس ضمن واللغوٌة والعرقٌة

 سٌؤثر مما الحالٌة، مناطقال تقسٌم أو جدٌدة إقلٌمٌة ICANN مناطق بطرح اقتراحات حٌال مخاوفنا نبدي ولكننا
 تقرٌرها فً أٌضاً  المخاوف هذه AFRALO أثارت وقد. الحالً المستخدمٌن عموم تركٌب وٌجزىء على بشدة

 .المرحلً التقرٌر على رداً  اإلقلٌمً

 وتنطبق. الحالٌة اإلقلٌمٌة ICANN بمناطق ترتبط التً الناشبة والمشكالت القانونٌة بالطلبات ونقر نتفهم إننا
 على بناءاً  واحدة إقلٌمٌة منطقة من أكثر بٌن الجزر لشعوب الجغرافً التقسٌم على خاص بشكل المشكلة ذهه

 مناطق بحسب تعتبر والتً وأذربٌجان، أرمٌنٌا مثل الشرقٌة الدول وحالة قانونٌة، /وإدارٌة جغرافٌة أسباب
ICANN تقسٌمات بحسب األوروبٌة المنطقة نم أعضاء تعتبر بٌنما آسٌا، باسٌفٌك منطقة من جزء الجغرافٌة 

 .أخرى جغرافٌة

 ناشبة دول من اإلنترنت إلى الجدد اإلنترنت مستخدمً مالٌٌن وانضمام اإلنترنت مستخدمً رافٌةوجدٌم تغٌر مع
 االنتخابٌة الدوابر الجغرافً المناطق عمل لفرٌق المرحلً التقرٌر توصٌات تشجع أن ٌنبغً نامٌة، أو
(AC/SOs) لـ التابعة ICANN هذه تمثٌل قلة مشكالت لمواجهة للعضوٌة الحالٌة عملها أطر مراجعة على 

 .النشطة الجغرافٌة المناطق أو تمثٌالً  األقل من نشاطاً  األكثر المشاركة وتشجٌع المناطق،

 الدوابر ALAC تشجع الثقافً، التنوع ضمان كٌفٌة حول المرحلً التقرٌر لسؤال المرجعٌة اإلشارة مع
 إضافة ٌمكن. أكثر ولغوي ثقافً تنوع لتمثٌل الهٌبات /المنظمات فً العضوٌة طلب على AC/SOs تخابٌةاالن

 مفصلة إجراءات استغالل AC/SOانتخابٌة  دابرة لكل وٌمكن ،ICANN سٌاسة وضع عملٌة إلى قٌمة
 .أعضابها بٌن التنوع لضمان خصٌصاً 

 ICANN مناطق عمل إلطار منتظمة بمراجعة ٌةالتوص على الجغرافٌة المناطق عمل فرٌق ALAC توصً
 التمثٌل مشكالت على ICANN مناطق تأثٌر تقٌٌم على المراجعة تركز أن وٌنبغً سنوات، خمسة كل

 .ICANN AC/SOs ضمن والمشاركة

 بٌنها ومن ،(RALO) اإلقلٌمٌة مستخدمٌن عموم منظمات وبٌن ضمن القابم الواسع التنوع مع الحال هو كما
 فً المنبثقة المسابل حول النظر بوجهات أٌضاً  تنوع ثمة والجغرافٌة، والثقافٌة واللغوٌة التارٌخٌة فاتاالختال
 عموم منظمات من المساهمات فً واضح هو التنوع وهذا. الجغرافٌة المناطق عمل لفرٌق المرحلً التقرٌر

 .البٌان بهذا الملحق فً المبٌنة (RALO) اإلقلٌمٌة مستخدمٌن
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 الملحق

 

AFRALO 

  ICANN حول المناطق الجغرافية لـ AFRALO بيان

 
 ، نقدر عمل فرٌق عمل مراجعة المناطق الجغرافٌة واألسبلة بالغة األهمٌة التً أثارتها، وتودAFRALOنحن، أعضاء 
AFRALO التعبٌر عن عدم اعتراضها على التركٌب والتوزٌع الجغرافً الحالً لـ ICANNونعتقد أن مناطق ، 

ICANN الحالٌة تناسب أغراضها. 

أن أي  AFRALO بالتالً، ٌعتقد أعضاء .إن إفرٌقٌا هً منطقة تناضل للوحدة للتروٌج للتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة
لقد قسم التارٌخ هذه القارة بحسب اللغة،  .تقسٌم للقارة اإلفرٌقٌة سٌعرض للخطر جمٌع الجهود المبذولة لتحقٌق هذا الهدف

 .د فعلٌة إلعادة توحٌدهاوٌتم بذل جهو

AFRALO ًتوص ICANN  بالحفاظ على وحدة القارة اإلفرٌقٌة كما هو الحال مع جمٌع دولها كما أقرت األمم المتحدة
رافٌة العالٌة، األنظمة السٌاسٌة وجنوع السكان، الدٌم اختالفتعدد اللغات، )دولة فٌها وتنوعها الثقافً  54مع . بهذا

إفرٌقٌا بحد ذاتها هً نموذج مجتمع معقد ٌتعلم به األعضاء التواصل باحترام، . (إلخ. ..خ والنباتاتالمختلفة، تنوع المنا
آلٌات عمل لتوفٌر عوامل  ICANN بأن تجد AFRALO ألغراض المساواة، توصً. والعٌش معاً بتناغم وانسجام

 .دد اللغاتالتمثٌل المستحقة لكل قارة بحسب العدد المعنً من الدول، وبغض النظر عن ع

 

APRALO 

 . البٌانات التالٌة حول ثالثة مسابل منفصلة APRALOترسل 
--  

  منظمة عموم المستخدمين للجزر الصغيرة عبر اإلقليمية
دول  مورٌن هٌلٌارد، وهو ٌحدد المنطق فً تطوٌر تجمٌع PICISOCهو من نابب الربٌس فً  اإلرسال الملحقإن 

 . ICANN ضمن تركٌب عموم المستخدمٌن لـ (SIDS) الجزر الصغٌرة النامٌة
 وٌل تٌبٌن  --

  ألوسطالشرق ا / غرب آسيا-المناطق الفرعية أو المنفصلة في
إذا استطعنا االتفاق على تشكٌل مجموعات فرعٌة تحت . هذا الطرٌقفً للمضً خاص وواضح التوصل إلى اتفاق ٌجب 

APRALO  لـSIDS ٌةوالمنطقة العرب AR تحت ،APRALO بنود التشغٌل  /قٌاداتهم /للتسهٌل علٌهم تعٌٌن تركٌباتهم
 طبع، بدالً من تعرٌضهم لعملٌة أطول على مستوىبال APRALO، وALACالخاصة بهم، ٌمكن تسرٌع هذا تحت 

ICANN .إن هذا اقتراح مختصر إلى حد ما. 

المصادقة علٌه، وٌمكن لـ  ALAC ، وٌنبغً علىALACعلى  APRALOٌشمل هذا االقتراح مقترحاً سٌكون اقتراح لـ 
APRALO  تعٌٌن منطقتٌن فرعٌتٌن، هماAPRALO-SIDS وAPRALO-AR .جموعتٌن ثم ٌمكن لكلتا الم

 (أو أي شكل ٌتم اختٌاره على أنه األمثل لهما)الفرعٌتٌن أن تحصل على قٌادة خاصة حٌث سٌكون للربٌس أو المدٌر 
وٌمكن للمجموعتٌن الفرعٌتٌن أن تتمتع بأمانة عامة . لتقدٌم المشكالت والعملٌات وتمثٌلها وإنهابها APRALOوجود فً 

 .لهذه العملٌة APRALOمن دون الحاجة للجوء إلى  ALAC RALO م لـخاصة بهما والمشاركة فً األمانات العا

ضمن هذا النموذج  APRALOستمنح . APRALOأن تتمتع بمعارضها الخاصة تحت  ARو SIDSكما ٌمكن لـ 
 .ALACوزناً معادالً للمخاوف والمشكالت من هذه المناطق الفرعٌة ورفعها إلى 

https://community.icann.org/download/attachments/7930078/0125+ICANN+Submission+MHILYARD+COOK+IS.pdf?version=1&modificationDate=1296129241000
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كما سٌخفف من الوقت . ألمورل مزٌد من التصعٌداح قابالً للتنفٌذ من دون الحاجة إلى لقد فكرت ملٌاً بهذا وٌبدو هذا االقتر

بهذا الشكل ألننا  APRALOولكنً لم أتمكن من تحدٌد مدى التأثٌر على مٌزانٌة . المتطلب لتحقٌق مثل هذه الفكرة
هذه مسألة حساسة وال . لى ذلكوما إ ICANNأعضاء جدد على األقل إلى اجتماعات  4سنحتاج إلى مٌزانٌة الستدعاء 

أتمتع بالخبرة للتعامل معها فً هذه المرحلة الزمنٌة، وستتطلب بعض اإلرشاد الخبٌر فً حالة كان االقتراح المذكور 
 .أعاله ٌستحق التفكٌر فٌه

 فؤاد باجوا  --

 
 . إلقلٌمٌة الفرعٌةولكنً أتساءل إن كان ثمة متسع للمناطق ا. ..لم أهتم بشكل كاٍف بفرٌق العمل الجغرافً

إحدى تضمٌنات المناطق الجغرافٌة هً التوزٌع بالطبع، مثل أعضاء مجلس اإلدارة وجوانب أخرى من عملٌات وضع 
 ...وقد تسمح لنا المناطق الفرعٌة بتطوٌر إطار العمل أكثر. ..السٌاسة واتخاذ القرارات

 إدموند تشانغ --

  دمج آسيا الوسطى مع أوروبا

، تعتبر جمهورٌة أرمٌنٌا ICANN ضمن إطار عمل المناطق الجغرافٌة لـ. ق للغاٌة مرتبط بقضٌتًهذا موضوع مشو
وضمن إطار العمل للعدٌد من التركٌبات األخرى، تعتبر أرمٌنٌا ضمن أوروبا، وهذا مجرد مثال من . ضمن باسٌفٌك آسٌا

PPt (ورشة عمل مراجعة المناطق الجغرافية كارتاجينيا)،  األعراف الدولٌة، تعتبر أرمٌنٌا من ضمن تركٌب "بحسب
أوروبا الشرقٌة "أرمٌنٌا ضمن  ITUٌعتبر مجلس ، و"أوروبا وكومونوٌلث الدول المستقلة"األمم المتحدة على أنها من 

هذا ٌسبب لً الكثٌر من اإلرباك . "كومونوٌلث الدول المستقلة"أرمٌنٌا ضمن  ITU (BDT)، بٌنما ٌعتبر "وشمال آسٌا
، وقد تطوعت للمشاركة فً ALACتدور مناقشات حالٌاً حول هذا الموضوع ضمن مجتمع . ممثالً عن أرمٌنٌا بصفتً

من أجل فهم نوع التغٌٌرات، والحوارات الدابرة، والمكان الذي تعتبر  APRALOو EURALOً كل من مناقشات ف
إن أسهل طرٌقة ستكون تحدٌد أرمٌنٌا ضمن أوروبا، ألن أرمٌنٌا هً عضوة . أرمٌنٌا به بحسب مناقشات المجموعة هذه

وتعمل أرمٌنٌا حالٌاً . 2001ٌناٌر  25 ، وهً عضوة فً المجلس األوروبً منذ1992مارس  2فً األمم المتحدة منذ 
بالتالً، اقتراحً هو تحدٌد أرمٌنٌا . األوروبٌة ccNSOأرمٌنٌا هً عضوة فً . لتصبح عضوة فً االتحاد األوروبً

 .أٌضاً  ICANN ضمن أوروبا، ولٌس ضمن آسٌا باسٌفٌك، ضمن إطار عمل
 سٌرانوش فاردٌانٌان --

 

EURALO 

 .لفرٌق عمل المناطق الجغرافٌة المرحلًحول التقرٌر  ICANN تشارة الحالٌة لـحول عملٌة االس EURALO آراء

 
وعلى نطاق المجتمع باهتمام،  ALAC الجغرافٌة على مستوىICANN تتابع المناقشات حول مناطق EURALO كانت

ته من وجهة نظر لفرٌق عمل المراجعة وأهمٌ المرحلًوقد أنشأت فرٌق عمل طابعً خاص بها مؤخراً لمناقشة التقرٌر 
 .إقلٌمٌة أوروبٌة

 
أوالً، نود التعبٌر عن تقدٌرنا للعمل الممتاز الذي قام به فرٌق عمل مراجعة المناطق الجغرافٌة واألسبلة بالغة األهمٌة التً 

دم اإلقلٌمً القابم، وع ICANN لقد كان ثمة اتفاق بٌن أعضاء فرٌق العمل األوروبً إلعادة التأكٌد على نموذج. طرحها
 .الجدال بأي توسع إلى المزٌد من المناطق

القابمة، وقد وجدنا أن معظمها هً بحسب األمم  ICANN ولكننا كنا نراجع المرجعٌة الربٌسٌة لتعرٌف مناطق .2
إن مرجعٌة األمم المتحدة هً سابدة ومنطقٌة ألجزاء عدٌدة من . المتحدة ومطبقة من قبل نظام األمم المتحدة

من وجهة . مثل آسٌا باسٌفٌك وأوروبا (ICANN)تعكس بالضرورة التنوع االستثنابً لمناطق العالم، ولكنها ال 
هً ذات صلة  (CoE)أوروبً، فإن المعاٌٌر والتعرٌفات التً وضعها المجلس األوروبً  رنظر ومنظو

معاٌٌر بحسب  –والعدٌد من الدول هً جزء من أوروبا وتعرٌفها اإلقلٌمً . ومقبولة ومهمة على نطاق واسع
CoE –  راجع –تقع فً الشرق: 

021000009.html-http://www.ena.lu/member_states_european_organisations_2008 
ومن )ولكنها تعتبر فً نماذح تصنٌف أخرى  CoEبعض الدول مثل أرمٌنٌا وأذربٌجان وجورجٌا هً أعضاء فً 

https://community.icann.org/download/attachments/7930078/ICANN+Geographic+Regions+Overview-2.pdf?version=1&modificationDate=1294829015000
http://www.ena.lu/member_states_european_organisations_2008-021000009.html
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بالتالً، فإننا نقترح أن ٌتم أخذ التعرٌفات والتصنٌفات من . على أنها جزء من منطقة آسٌا اإلقلٌمٌة (ICANN بٌنها
 .ICANN قبل المجلس األوروبً بعٌن االعتبار، باإلضافة إلى سٌاق

شخاص من دول أوروبا الشرقٌة مثل أرمٌنٌا بعض المناقشات مع أ EURALO فً السنوات األخٌرة، أجرت .3
، وهم ٌجادلون أنهم ٌتمتعون RALOوأذربٌجان، والذٌن عبروا عن اهتمامهم القوي باالنضمام والمشاركة فً 

هم دابماً بأنهم تنأوكان علٌنا طم. (إلخ. ..ألسباب تارٌخٌة، ثقافٌة)بمٌل قوي إلى أوروبا أكثر من منطقة آسٌا 
 على للحفاظ سابقاً  نجادل كنا أننا رغم. APRALOجزء من  ICANN تعرٌفات وبحسب "بشكل رسمً"

 قضاٌا حول االعتبارات بعض اقتراح نود ،العامة القاعدة أنه على ICANN فً الحالً اإلقلٌمً النموذج
ندرك أنه ٌجب أن  إننا .الجانبٌة الحاالت هذه لمثل جدٌدة "الذات مصٌر تحدٌد مبادئ" وتقدٌم جانبٌة أو استثنابٌة

مبدأ تحدٌد "وبالتالً، ٌجب أن تتم مناقشة . تكون االستثناءات ذات مبررات جٌدة دابماً لتجنب إساءة استخدامها
فً . أكثر وتحدٌده بحسب ظروف معٌنة وإجراءات استشارٌة وموافقة مشتركة واتخاذ قرارات "مصٌر الذات

 المعنٌة ن ثمة غنى عن عملٌة استشارٌة مع المناطق، لن ٌكوأذربٌجانالمثال المعطى حول أرمٌنٌا أو 
(APRALO و EURALO). اتخاذ قرار حول أي تطبٌق استثنابً مع موافقة كل وٌمكن RALO  معنً فقط
إننا ندرك أنه ثمة خوف مبرر دوماً من األسبقٌة المشمولة غٌر . (MRP – المشترك التقدٌر إجراءنوع من )

 .هذا أٌضا "مبدأ تحدٌد مصٌر الذات"المرغوبة، ولكن القوانٌن الدولٌة تعترف بمثل 

التالً  ICANN مشترك فً مؤتمر ALAC الترتٌب لعقد اجتماع EURALO ة اقتراحاتنا أكثر، تقترحلمناقش .4
 RALO وأعضاء( APRALOإلٌجاد أرضٌة مشتركة مع زمالبنا من  (مارس 11)فً سان فرانسٌسكو 

 .وتحدٌد المزٌد من المواصفات حول هذا التوجه (المهتمٌن اآلخرٌن

 شجٌع مشاركة أوسع من األسفل إلى األعلى وتضمٌن المزٌد من مستخدمً اإلنترنت فًإننا مقتنعون أننا إذا أردنا ت
ICANN فعلٌنا تكوٌن ظروف للمشاركة تعكس الخصابص الثقافٌة الدقٌقة واألمور الحساسة لألشخاص المتحفزٌن ،
 .المحتملٌن ALSوأعضاء 

 
 ٌناٌر  11سوٌسرا،  /نٌوتشٌل

 EURALOنٌابة عن  --وولف لودوٌغ 

 

LACRALO 

 الموقف اإلقليمي

فٌما ٌتعلق باحتمال تقسٌم المناطق اإلقلٌمٌة، تتضح أهمٌة الحفاظ على النقطة . إجماع عام حول مفاهٌم ونقاط المسودة
 .من المسودة بشكل خاص 110

 
  من الكاريبي ALSتعليقات أعضاء 

بأن تعكس التنوع الوظٌفً  ICANN قد انشقت فً الماضً عن هدف LACRALOإن المنطقة الجغرافٌة المعّرفة لـ 
وكان ٌمكن اإلحساس بهذا على المستوى األساسً . والجغرافً والثقافً لمستخدمً اإلنترنت النهابٌٌن فً منطقة الكارٌبً

عن طرٌق مشاركة قابمة البرٌد والتعبٌر عن اآلراء، باإلضافة إلى التواصل مع القضاٌا األكبر، مثل وضع السٌاسة 
 .(اآلخرٌن(والممثلٌن  ALAC والتصوٌت فً

 
والمشاركة والعملٌات على أساس ثالثة فبات  المرحلًإننا نعترف بالتمثٌل المحدد للتقرٌر  الجوهرية ICANN قيم

بشكل تقلٌدي، فإن منطقة الكارٌبً ذات تمثٌل أقل مما ٌجب، ولم ٌتم بذل جهود كافٌة لتشجٌع وزٌادة . استخدام ربٌسٌة
 "التنوع الثقافً"وٌة الجدال بطلب آراء أكبر من منطقة الكارٌبً اإلقلٌمٌة عن طرٌق إضافة مفاهٌم لقد تمت تق. المشاركة

إن منطقة الكارٌبً هً قطاع ممٌز من . 2002الداخلٌة فً عام  ICANN إلى قوانٌن"التنوع الجغرافً"و
LACRALO بكل تأكٌد، وظٌفت. فً كلتا هاتٌن الفبتٌن، وتستحق مثل هذه التقدٌر ICANN المؤسسة، منذ عام ،

 .، وجندت موظفاً لٌكون ضابط ارتباط مع الكارٌب2006ً

http://www.dict.cc/englisch-deutsch/mutual.html
http://www.dict.cc/englisch-deutsch/recognition.html
http://www.dict.cc/englisch-deutsch/recognition.html
http://www.dict.cc/englisch-deutsch/procedure.html
http://www.dict.cc/englisch-deutsch/procedure.html
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هً سٌبة التعرٌف، ولكن  RALO الجوهرٌة على ICANN بحسب رأٌنا، فإن اآللٌة التً ٌتم من خاللها تطبٌق قٌم
 :ٌلً ٌمكننا تطبٌق إرشادات القوانٌن الجانبٌة التً تبٌن ما

عمها مما ٌعكس التنوع الوظٌفً والجغرافً والثقافً لإلنترنت على كافة مستوٌات طلب مشاركة واسعة ومدروسة ود"
التً تتعامل مع  4، الفقرة 2، القسم 11القٌمة الجوهرٌة الرابعة، وكذلك رغم أن المادة -- ".تطوٌر السٌاسة واتخاذ القرار

 :الجوهرٌة من ICANN تقدٌس قٌمهً صامتة حول هذه المسألة، ٌمكننا أٌضاً تطبٌق اإلرشاد على  ALAC ممثلً
 "…التً تتألف من األعضاء فً التنوع التراكمً المعروض فً الجغرافٌا والثقافة والمهارات والخبرة ووجهة النظر…"

 2القسم  6المادة --

 

  التنوع

ن منطقة إ. LACRALOلكً ٌشمل اعتبارات إضافٌة للثقافة واللغة فً  "بالتنوع"إننا نوافق على االعتراف األوسع 
الكارٌبً هً ممٌزة من ناحٌة تارٌخها وثقافتها ولغتها، كما أنها تواجه تحدٌات متأصلة لكونها تتألف من دول جزر 

بسبب هذه االختالفات، تتمكن . صغٌرة ذات احتٌاجات خاصة ال تتناسب بشكل طبٌعً مع بقٌة أمرٌكا الالتٌنٌة
LACRALO أحد األمثلة الصغٌرة ولكن . إمكانٌة أن تكون منطقة تمثٌل حقٌقٌةمن االستفادة من تنوع اآلراء، وتتمتع ب

من مناقشات قابمة البرٌد تجري باللغة % 90المهمة هو االستخدام السابد للغة اإلنجلٌزٌة فً منطقة الكارٌبً، ولكن 
ض وقد أصبح من شبه مع سوء أدوات الترجمة والفوارق الدقٌقة بٌن اللغات، فإننا نعانً لفهم بعضنا البع. اإلسبانٌة

إن الترجمة بٌن منطقتٌنا هً سٌبة، . المستحٌل التواصل ومتابعة خٌوط المواضٌع والتعاون والمشاركة بشكل كامل
والنتٌجة هً سوء الفهم واإلحباط ومضاعفة الجهود مما ٌؤدي إلى انعدام المشاركة من منطقتنا، وبالتالً، سٌنتج عن هذا 

 .آرابنا المعٌنةسوء التمثٌل لوجهات نظرنا و

 

  عدد مستخدمي اإلنترنت

ٌجب أال ٌكون مقصوراً على عدد مستخدمً اإلنترنت فً منطقة فرعٌة  "للتوازن"إننا نوافق على أن اإلجراء الوحٌد 
ولن ٌحدث هذا إال إذا تضمن مجموعات حاملً . ٌنبغً أن ٌرتبط التوازن مع وٌروج للتنوع. LACRALOمعٌنة من 

غالباً، وبسبب . ICANN ات متنوعة من المصالح التً تتمتع بوجهات نظر واضحة حول مشكالتاألسهم فً مجتمع
من جهة، ومن منطقة الكارٌبً  من منطقة أمرٌكا الالتٌنٌة -تنوعنا، فإننا نرى وجهتً نظر واضحتٌن تنبثق حول المسابل 

، فإن أصواتنا (والمستخدمٌن ALSأعضاء من ناحٌة (ولكن بما أن منطقة الكارٌبً هً أقلٌة دابماً . من جهة أخرى
مع ممثلً أمرٌكا الالتٌنٌة من أجل التقدم باقتراح معٌن  ’اتفاق‘ومشاركتنا وآرابنا لها تأثٌر بسٌط إال إذا تم التوصل إلى

  :على عدة مستوٌات LACRALOإن هذا ٌعٌق حضور منطقة الكارٌبً فً . (نٌابة عنا)

نا، بسبب انخفاض المعنوٌات عندما ٌتم تجاهل وجهات نظرنا من دون أخذها ٌؤدي هذا إلى تقلٌل مشاركة أعضاب .2
 بعٌن االعتبار، وكذلك بسبب مستوى البٌروقراطٌة المشمول فً المساهمة، و

بسبب إحساسهم بالمشاركة الوهمٌة  ALSٌؤدي هذا إلى زٌادة التحدٌات أمام توظٌف أعضاء جدد وأعضاء  .3
 LACRALOالوضع الحالً، فإن صوت منطقة الكارٌبً فً  بحسب. والتهمٌش وعدم المشاركة الفعالة

 .ٌتعرض لالنتقاص بشكل غٌر مباشر ولكن فعال فً الكثٌر من األحٌان

 
 

  أولئك غير الممثلين

لم نحصل على أٌة آراء من مجموعات المستخدمٌن النهابٌة من الكارٌبً فً مارتٌنٌك وغوادٌلوب وغٌنٌا الفرنسٌة 
وآروبا وبورتورٌكو وجزر فٌرجٌن األمرٌكٌة وجزر فٌرجٌن البرٌطانٌة فٌما ٌتعلق بمشكالت توافقهم  وكوراكاو وبونٌر

 .ولكننا نشجع فرٌق العمل على السعً للحصول على آرابهم. مع دولتهم األم

 
  التوازن الدقيق

، وعلى أنها مساندة أكثر توحٌداً  LACRALOلقد حددنا بوضوح تلك المجاالت على أنها فرص لخلق التوازن وبناء 
السعً إلى التوازن  ICANN على"والتً تبٌن أن  (2008أغسطس )حول التغٌٌرات المحتملة للمناطق  GNSOلمبدأ 
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مثل هذه البساطة مع االحتٌاجات "وٌنبغً موازنة  "تنوع التمثٌل، تسهٌل المشاركة، والبساطة :لتحقٌق ثالثة أهداف
 . "الهٌبات األخرىالداعمة و ICANN المتزاٌدة لمنظمات

 

 خطوة لألمام

 ."تقاطع الطرق"تعنً  LACRALOفً  "C"الٌوم، فإن 

  :وهناك عدة اختٌارات متوفرة

 
 البقاء . 1

ككل تمٌل إلى أن تصبح أقوى وأكثر  LACRALOإننا نقر أنه رغم وجود وجهتً نظر مختلفتٌن عن أمور عدٌدة، فإن 
فً منطقة الكارٌبً، فإننا نعتبر . ل كلتا وجهتً النظر إذا أمكن هذاشمولٌة عن طرٌق التعرف على ومراجعة وتمثٌ

. اختالفاتنا على أنها مواطن قوة، مما ٌمنحنا وجهتً نظر بأفضلٌة منفصلتٌن ولكنهما متعادلتٌن باألهمٌة لتقدٌر الكل
، وكذلك ICANNلقٌم الجوهرٌة لـبالتالً، نعتبر أن منطقة أمرٌكا الالتٌنٌة تجنً الفابدة من وجهة نظرنا بما ٌتوافق مع ا

 ٌستفٌد من استخدامنا األصلً والبارع للغة اإلنجلٌزٌة بقراءة ومناقشة وتمثٌل الحجج والمساهمة المكتوبة نٌابة عن منطقة
LACRALO فً بعض األحٌان، لم نشعر برغبة شركابنا بالنظر إلى ما وراء األضواء التحذٌرٌة، ولكننا نأمل  .بأكملها

بأهمٌة تكوٌن إطار عمل من التوازن، ولٌس على ضوء المذكور أعاله فحسب، بل لتكوٌن الوحدة والتناسق بٌن أن ٌقروا 
LACRALO  ًمن أجل تشجٌع هذه الخطوة ومع األخذ بعٌن االعتبار أهداف تنوع التمثٌل، وسهولة المشاركة . أٌضا

 LACRALOالداخلٌة، مثل تلك المتعلقة بممثلً  LACRALOوالتبسٌط المبٌنة أعاله، فقد اقترحنا تعدٌل على قوانٌن 
 .وٌظل هذا الخٌار المفضل لدٌنا. عن منطقة الكارٌبً ALAC فً

 
  NARALOالسعً إلى التوافق مع . 2

ومنطقة  NARALOالماضً بضعة قرون إلٌجاد الماضً المشترك بٌننا، فإن كالً من  رغم أننا اضطررنا للرجوع إلى
. للغة ووجهات النظر المتشابهة فً مجاالت عدٌدة، ومن بٌنها وجهة نظرنا حول الدٌمقراطٌةالكارٌبً تشتركان بنفس ا

من أجل المساهمة  NARALOبأن منطقة الكارٌبً قد تجد توافقاً أفضل مع  هذه العوامل اإلٌجابٌة تمنحنا انطباعاً قوٌاً 
ن منطقة الكارٌبً ذات هوٌة واضحة، وسٌظل دوماً ثمة إننا ندرك تماماَ أنه من شبه المستحٌل إٌجاد توافق تام أل. والتمثٌل

 RALO فٌما ٌتعلق بهذا، فإن منطقة الكارٌبً ستضٌف إلى التنوع وتوسع من وجهة نظر أي. جانب ممٌزة لوجهة نظرنا
 .تنتمً إلٌه، واألمر البالغ األهمٌة هو إضافة هذه القٌمة إلى وجهة النظر تلك عند التعبٌر عنها

 
 RALO (SIDSRALO) "دول الجزر النامٌة الصغٌرة"ن الجدٌد م. 3

، وقد ICANN إننا نقر بأن إضافة منطقة جدٌدة إلى إطار العمل الجغرافً اإلقلٌمً الحالً سٌنتج عنه زٌادة فً تكالٌف
تسود، رغم مشكلة التكالٌف هذه، فإننا نقر بأن القٌم الجوهرٌة ٌنبغً أن . RALOٌؤدي إلى تخفٌض صافً المٌزانٌة لكل 

إن العدٌد من الجزر . وثمة جدوى من تشكٌل تجمع جدٌد خاص باحتٌاجات دول الجزر النامٌة الصغٌرة مثل دولتنا
أن تكون  ًوعملٌاتها ٌنبغ ICANN األصغر فً منطقتنا هً غٌر ممثلة بسبب محدودٌة الموارد، وإننا نوافق أن تركٌبات

عن طرٌق تشكل هذه التجمعات . اء المجتمع بقدر ما هو عملًذات عوابق أقل أمام المشاركة واالشتراك من أعض
الجدٌدة، ٌمكننا الرفع من مهاراتنا الجماعٌة لمساندة األعضاء األصغر، لٌس فً الكارٌبً فحسب، بل عالمٌاً أٌضاً، لدى 

جغرافٌاً هو أننا سنكون متفرقٌن  SIDS RALOقد ٌكون العابق األكبر مع . ةشبه المتطابقالدول ذات المشكالت 
 .لعقد االجتماعات وجهاً لوجه مثل اجتماع الجمعٌة العمومٌة ونضطر للسفر لمسافات طوٌلة

 
 الدمج. 4

مع دعم إضافً لتشكٌل مجموعة مصالحة خاصة من جزر صغٌرة أو تجمعات ثقافٌة  2و 1هذا مزٌج بٌن الخٌارٌن 
ولكن هذا . عد على تمثٌل أصواتنا بكلتا الطرٌقتٌنالمنافع من كال العالمٌن، وسٌسا هذه آلٌة عمل الكتساب. مشابهة

 .إلخ لمجموعة مصالح خاصة معٌنة. ..سٌتطلب تموٌل إضافً لتسهٌل التمثٌل فً االجتماعات والمكالمات وفرقع العمل
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  النقاط الختامية

حالً، وٌشدد على لفرٌق عمل المناطق الجغرافٌة ٌوثق الوضع ال المرحلًمن الكارٌبً أن التقرٌر  ALSٌعتبر أعضاء 
 ولكننا نشعر أنه ٌنبغً أن ٌكون ثمة اعتناق أشد صالبة لقٌم. ICANN المشكالت الناجمة وٌربطها مع القٌم الجوهرٌة لـ

ICANN على الرغم من االختالفات والمشكالت القابمة، تتمتع منطقة . الجوهرٌة من ناحٌة التوازن والتمثٌل والمشاركة
فً هذا البٌان، فقد . LACRALOفً  متكافاالوالء واالرتباط، ونود العمل واألداء كشرٌك الكارٌبً بمستوى عمٌق من 

متوازنة ونقر بأنه ٌمكن تحقٌقه أبسطها بشكل فوري مع إجراء بعض التعدٌالت على  مساهماتشددنا على خٌارات لتقدٌم 
 .LACRALOمٌثاق 

 

تحدٌد وتفصٌل االحتٌاجات المعٌنة لدول الجزر الصغٌرة إننا نثنً على جهود فرٌق العمل، وبشكل خاص فٌما ٌتعلق ب
نأمل أن تكون هذه خطوة إلى األمام وال تتعرض . النامٌة، ونحن مستعدون للموافقة على مثل هذا التجمٌع بأي شكل كان

علٌنا  كما أن. الجوهرٌة ICANN بسبب مشكالت التموٌل، بما أن الهدف الضمنً لهذا التقٌٌم هو تشجٌع قٌم لالنتقاص
 .السعً إلى والتمسك وضمان التمثٌل الفعال

 

NARALO 

أن الوضع الحالً فً هذه المنطقة هو مرٍض، ولكنها تشجع عمل مناطق عموم المستخدمٌن األخرى  NARALOتجد 
 .على المجاالت التً تحتاج إلى تغٌٌر من النظام الحالً

صلٌٌن، وخاصة أولبك الذٌن تتجاوز منطقتهم الثقافٌة الحدود كما أننا ندعم وسابل المراجعة لزٌادة مشاركة السكان األ
سٌؤدي إلى دمج كل نصف الكرة األرضٌة الغربً فً  (ITUمثل )ولكننا سنعارض بشدة أي نموذج إقلٌمً  .اإلقلٌمٌة

 .واحدة "أمرٌكٌتٌن"منطقة إقلٌم 


