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 مقدمة
اإلقليمية عن منطقة آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادي  At-Large من منظمة ALACقامت هولي ريتشا، عضو 

)APRALO( وعضو فريق قيادة ،ALAC بوضع مسودة أولية لهذا البيان بعد مناقشة الموضوع داخل ،At‐Large  وعلى
 . القوائم البريدية

 
المنبثقة  Large-Atمساحة عمل الهيئات االستراتيجية التابعة للجنة 3UT على 2014إبريل نيسان  30تم نشر هذا البيان بتاريخ 

 . 3TUICANNعن 
 
لقطاع السياسة دعماً  ICANN، من طاقم عمل ALACليبلوند، رئيس -، طلب أوليفيير كريبين2014مايو أيار  02في 

القائمة البريدية إلعالنات 3TU عن طريق At-Largeكل أعضاء  إرسال دعوة للتعليقات على التوصيات المقدمة إلى ALACلـ
3TUALAC. 

 
قم ، تم نشر نسخة تشمل التعليقات المستلمة في مساحة العمل السابق ذكرها، وطلب الرئيس من طا2014مايو أيار  08وفي 

 .2014مايو أيار  15وينتهي في  2014مايو أيار  09في  ALACالعمل إجراء التصويت على إقرار البيان المقترح من 
 

إلى عملية التعليق  ،AL-ALAC-ST-0514-03-00-EN كما طلب الرئيس، في اليوم ذاته، إرسال البيان، المشار إليه بـ
المسؤول عن موضوع هذا التعليق العام، مع مالحظة أن البيان كان  ICANNالعامة، مع إرسال نسخة إلى عضو طاقم عمل 

 .ALACقيد اإلقرار من 
 
 14للبيان بنتيجة  ALAC، أكدت مجموعة العمل على أن التصويت عبر اإلنترنت أدى إلى إقرار 2014مايو أيار  16وفي 

مراجعة النتيجة بشكل مستقل عبر ويمكنك . امتناع عن التصويت عليه 0صوت لصالحه، وبدون أي صوت ضده، وبصوت 
 .3TUhttps://www.bigpulse.com/pollresults?code=3897Mv3KfEPxzifKaIuzmd4FU3T: الرابط التالي

 
 ملخص

  .سؤولية العامةبشدة التقرير الصادر عن الهيئة بشأن إطار الم ALACتدعم  .1
من أجل عولمة أنشطتها، إال أن المساعدة  ICANNوتمثل هذه الهيئة أحد اوجه التذكرة المفيدة عن األساليب التي بدأتها  .2

 .وإدارة اإلنترنت ICANNيعتبر بمثابة عنصر حاسم في عولمة  ICANNوالدعم الحقيقي للمشاركة في 
ك الذين ال يستطيعون التمويل الذاتي من أجل المشاركة الحقيقية في حيث تتعلق المسألة بتوفير تمويل إضافي ألولئ .3

ICANN . الذي يمكن أن يكفل " األطراف المتعاقدة"وقد تتوافر نماذج أخرى لتمويل المشاركة التي ال تعتمد على نموذج
 .لجميع األطراف مقاعد متساوية على الطاولة
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وعلى الرغم من إنشاء الهيئة قبل إعالن الحكومة . بشدة التقرير الصادر عن الهيئة بشأن إطار المسؤولية العامة ALACتدعم 
 . الممتد في إدارة اإلنترنت ICANN، إال أنها لم توفر أي رؤى وتوصيات قيمة حول دور IANAاألمريكية عن وظيفة 

 
من أجل عولمة أنشطتها، ال سيما بناء قدرتها،  ICANNوتمثل هذه الهيئة أحد أوجه التذكرة المفيدة عن األساليب التي بدأتها 

ر والتدريب على القيادة، ودعم حضور أصحاب المصلحة، وخططها االستراتيجية تجاه أفريقيا وأمريكا الالتينية ومنطقة البح
واتضح ذلك بدرجة كبيرة سواء من التعليقات العامة التي قدمت في اجتماع مجلس إدارة . الكاريبي، والشرق األوسط

ICANN  العام وفي اجتماعNetMundial إال أن المساعدة والدعم الحقيقي للمشاركة في ،ICANN  يعتبر بمثابة عنصر
لعديد من البلدان والمنظمات ال تستطيع حقا حضور اجتماعات حيث نجد أن ا. وإدارة اإلنترنت ICANNحاسم في عولمة 

ICANN حتى أن المواقع والمحاور البعيدة وغيرها من . بتمويل ذاتي أو حتى المشاركة الكاملة في مجموعات العمل
 .التكنولوجيات الجديدة ال تساوي بين أصحاب المصلحة المادية وأصحاب المصلحة في االجتماعات والحوار

 
 ICANNتالي فإن القضية األساسية تتمثل في توفير تمويل إضافي ألولئك الذين ال يستطيعون المشاركة الشخصية في وبال

ويعتبر . ICANNفي عقودهم مع ) السجالت والمسجلين(ويتم حاليا توجيه التمويل من خالل األطراف المتعاقدة . بتمويل ذاتي
وقد تتوافر نماذج أخرى لتمويل . ألنه يتشابة مع شركة تعتمد على منتج واحدهذا المصدر الوحيد للتمويل بمثابة مصدر قلق 

المسجلين، والسجالت،  -الذي يمكن أن يكفل لجميع األطراف " األطراف المتعاقدة"المشاركة التي ال تعتمد على نموذج 
ي أن تقوم لجنة إطار المسؤولية ف ALACوتأمل . مقاعد متساوية على الطاولة -والحكومات والمجتمع المدني والمستخدمين 

 .وربما يمكن أن يكون أحد قررارت اللجنة االضطالع بهذه الدراسة األساسية. العامة بدراسة تلك المشكلة الحيوية
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