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 الملخص التنفيذي
 

 ICANNإجراء مراجعاتها الدورية على مداوالت وعمليات  ICANNمن  1(AoCيشترط تأكيد االلتزامات )
"لضمان أن تؤدي نتائج اتخاذ القرارات إلى إيضاح االهتمام العام والتحلي بالمسئولية تجاه سائر أصحاب وذلك 

من فريق مراجعة  ICANNوحتى اليوم، تم إجراء مراجعات وتقديم توصيات إلى مجلس إدارة  المصلحة".
وفريق استعراض  3(WHOIS-RTأو ) WHOISفريق مراجعة  2،(ATRT1المساءلة والشفافية األول )

 4.(SSR-RTاألمن واالستقرار والمرونة )
 

(، الذي ATRT2، تم تشكيل فريق ثاني لمراجعة المساءلة والشفافية )AoCوفًقا لما تشترطه تأكيد االلتزامات 
ريق قام ف ، ويقدم بموجب هذا تقريره النهائي وتوصياته النهائية إلبداء التعليقات العامة.2102اجتمع في عام 

ATRT2 :بثالثة مهمات رئيسية بموجب تأكيد االلتزامات 

 الثالثة السابقة؛  AoCللتوصيات المقدمة من فرق استعراض  ICANNتقييم تنفيذ  .أ

إلجراء مزيد من التحسينات على مستوى  ICANNتقديم توصيات جديدة إلى مجلس إدارة  .ب
 وأيًضا  5؛ICANNالمساءلة والشفافية في 

 تعلق بالتحسينات على عملية االستعراض نفسها.عرض توصيات فيما ي .ج
 

 InterConnectإلى أحد الخبراء المستقلين، شركة ATRT2وخالل إجراء المراجعة، أوكلت مجموعة 
Communications (ICC)( تقديم تحليل وتوصيات فيما يتعلق بعملية وضع السياسة ،PDP الخاصة )
النهائي )المرفق باسم الملحق أ( على تنوير فهم  ICCير ساعد تقر (.GNSOبمنظمة دعم األسماء العامة )

ATRT2 .ولمزيد من  بهذا الجانب الهام من حوكمة أصحاب المصلحة المتعددين من األسفل إلى األعلى
 .ATRT2مطالب فقط بالعمل على التوصيات المقدمة من فريق  ICANNالوضوح، فإن مجلس إدارة 

 
 ATRT2مالحظات 

 
 :ICANNلمدى مساءلة وشفافية  ATRT2الية في توجيه تقييم ساعدت األسئلة الت

 

 ما الهدف من هذه المراجعة؟ أ.
 

من  ICANNبنجاح في نهاية المطاف في تمكين  AoCيتمثل الهدف النهائي بتنفيذ توصيات فريق مراجعة 
دى وضوح تمتع من أجل تحديد م ATRT2وكافح  تأسيس "ثقافة المساءلة والشفافية" في سائر أنحاء المؤسسة.

بفهم واضح لكيفية ارتباط أدوار ومسئوليات كل منهم وأنشطتهم اليومية مباشرة  ICANNموظفي ومديري 
أيًضا عن تأثير هذا التنفيذ على وجهة نظر مجلس إدارة وطاقم  ATRT2كما تحرى  بالمساءلة والشفافية.

ICANN.وعلى العمل الخاص بالمجتمع ، 
 

                                                
http://www.icann.org/en/about/agreements/aoc/affirmation-of-commitments-30sep09-en.htm 

1
 

http://www.icann.org/en/about/aoc-review/atrt/1 
2

 .2101، ديسمبر 
http://www.icann.org/en/about/aoc-review/whois 

3
 .2102، مايو 

http://www.icann.org/en/about/aoc-review/ssr 
4

 .2102، يونيو 
5
"يجب على كل مراجعة من المراجعات السابقة مراعاة مدى نجاح عمليات التقييم على وجه الخصوص على أنه  AoCتنص  

تتصرف بشفافية، وبمسئولية عن عملية اتخاذ القرارات، وأن  ICANNفي التأكيد على أن  ICANNواإلجراءات التي قامت بها 
الصالح العام. ومن الجوانب األصيلة والتي ال تتجزأ عن المراجعات السابقة عمليات تقييم مدى تنفيذ مجلس  تصرفاتها تصب في

 اإلدارة وفريق العمل للتوصيات الناشئة عن مراجعات االلتزام األخرى". 
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 ؟ما هي البيئة الحالية ب. 
 

ويمثل مثل هذا النمو  نمواً هائالً من حيث الموارد، والمشاركة العالمية والتواجد الجغرافي. ICANNتشهد 
نطاق  00111أيًضا عملية تنسيق إطالق أكثر من  ICANNكما تجري  الهائل تحديات كبيرة ألي مؤسسة.

عمليات السياسة والتنفيذ مستغرًقا بعمق في  ICANN(، كما كان مجتمع gTLDsمستوى أعلى عام جديد )
 ذات الصلة.

 
، والتي تعتبر إلى حد ما مؤسسة فريدة متكاملة ألصحاب المصلحة المتعددين تقوم بتنسيق ICANNوبالنسبة لـ

الموارد العالمية والتي يجب أن تأخذ قراراتها في االعتبار المصلحة العامة، ويعتبر تعميق مبدأ المساءلة 
 أساسًيا ليس فقط لتحقيق النمو الناجح ولكن أيًضا الستمرارها طويل المدى. والشفافية في هذا التوقيت

 

 الذهاب إليه من هنا؟ ICANNما المكان الذي يجب على  ج. 
 

محاولة وضع نفسها كنموذج  ICANNفي بيئة حوكمة اإلنترنت العالمية ذات التحديات الدائمة، يتعين على 
هي مثال على عمل أصحاب المصلحة المتعددين معاً  AoCاستعراض إن فرق  يحتذى في المساءلة والشفافية.

لوضع معيار عالمي لحوكمة أصحاب المصلحة  ICANNوبالتالي، تمنح الفرصة لـ على قدم المساواة.
  المتعددين.

 
 بحاجة إلى تحقيق اآلتي:  ICANNأن  ATRT2وفي المستقبل، يرى 

لها قياس مستوى اإلنجازات في المساءلة وضع وتطبيق معايير ومقاييس واضحة يمكن من خال .أ 
 والشفافية؛ 

 التواصل بشكل واضح وباتساق حول آليات المساءلة والشفافية واألداء الخاصة بها  .ب 

 التي تقوم بها. AoCباإلضافة إلى تحسين وتحديد أولوية عمليات مراجعة  .ج 
 

 ATRT2توصيات 
 

( توصيات 0 وتنقسم هذه التوصيات إلى فئتين: ات العامة.التوصيات النهائية التالية إلبداء التعليق ATRT2يقدم 
( توصيات "جديدة" تنشأ عن المسائل التي لم تتناولها 2، وATRT1"جديدة" حول المسائل التي تناولها فريق 

تقييًما لتنفيذ  ATRT2، توفر SSR-RTو WHOIS-RTفيما يتعلق بتوصيات  .ATRT1توصيات فريق 
ICANN ( لتلك التوصيات فقط.)وسوف يتم تقديم أية توصيات  راجع الملحق ب والملحق ج، على التوالي

 القادمة. SSR-RT2و WHOIS-RT2"جديدة" على مادة تلك المراجعات من خالل 
 

، لكنها غير ICANNوتركز جميع التوصيات التالية على المشكالت التي يجب تناولها من خالل مجلس إدارة 
بأن هذه التوصيات هي مهمة، وينبغي اعتبارها أولوية  ATRT2يؤمن  .معروضة بالضرورة في ترتيب هرمي

وضع وتنفيذ خطة ونشرها  ICANNلتلك الغاية، ينبغي على  إستراتيجية إلى الحد المقبول من مجلس اإلدارة.
بالتشديد على أنه ينبغي على مجلس اإلدارة النظر بحسب األصول بالمالحظات التي  ATRT2يرغب  للمجتمع.
ومواضع أخرى من التقرير ومنحها وزنها المستحق في جميع جهود التنفيذ  ATRT2في تقييمات  تظهر

 الجارية والمستقبلية.
 

 ATRT1الجديدة الناشئة عن المشكالت التي تناولتها  ATRT2توصيات 
 
 ICANNينبغي على مجلس اإلدارة وضع مقاييس موضوعية لتحديد جودة أعضاء مجلس إدارة  . 0

 ود التحسينات التي يقوم بها المجلس، وتحليل تلك النتائج على مدار الوقت.ونجاح جه
 

 0قسم التقرير أداء مجلس اإلدارة وممارسات العمل، راجع  الفئة:
 
ات، ينبغي على مجلس اإلدارة وضع مقاييس من أجل قياس فاعلية أداء مجلس اإلدارة وجهود التحسين . 2

 ونشر المواد المستخدمة في التدريب للوقوف على مستويات التحسن.
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 2قسم التقرير أداء مجلس اإلدارة وممارسات العمل، راجع  الفئة: 

 
ينبغي على مجلس اإلدارة إجراء دراسات كيفية / كمية لتحديد ما إذا كانت مؤهالت مجموعات  .2

ن في مجلس اإلدارة قد تحسنت أم ال بمجرد توافر التعويض، وكذلك التقييم المنتظم لمستويات المرشحي
 تعويضات المدراء بحسب المعايير السائدة. 

 
 4قسم التقرير أداء مجلس اإلدارة وممارسات العمل، راجع  الفئة: 

 
ة دعم المشاركة على نطاق المجتمع التي تهدف إلى تكوين فهم ينبغي على مجلس اإلدارة مواصل . 4

وضع آليات تكميلية يمكن من خاللها للمنظمات الداعمة واللجان  للفروق بين وضع السياسة وتنفيذها.
( التشاور مع مجلس اإلدارة بمسائل، تشمل على سبيل المثال ال الحصر، SO/ACاالستشارية )

 مور اإلدارية، التي يتخذ مجلس اإلدارة قرارات حولها.مسائل السياسة والتنفيذ واأل
 

يقترح أن يتم  ATRT2) 5قسم التقرير السياسة/ التنفيذ/ فروقات الوظيفة التنفيذية، راجع  الفئة:
الوظيفة اإلشارة المرجعية إلى " استخدام مصطلح "السياسة مقابل التنفيذ" بشكل متسق، وإلغاء

 التنفيذية" أو "الوظيفة اإلدارية" لغرض التوضيح(.
 
ينبغي على مجلس اإلدارة مراجعة معايير تنقيح وثائق مجلس اإلدارة وسياسة كشف المعلومات  .5

مأسسة عملية  لوضع سياسة تنقيح منشورة واحدة. ICANN( وأية وثائق أخرى لـDIDPالموثقة )
 لتحديد ما إذا كان ثمة حاجة إلى تنقيح أم ال، وضمان إزالة التنقيحات.للتقييم المنتظم للمواد المنقحة 

 
 6قسم التقرير عمليات االستئناف وشفافية اتخاذ القرارات، راجع  الفئة:

 
 (GACالتوصية المرتبطة باللجنة االستشارية الحكومية ) .6
 

 GACمرتبطة بـزيادة مستوى شفافية األنشطة ال
 

، عن طريق مجموعة عمل GACبأن يعمل مجلس اإلدارة بشكل مشترك مع  ATRT2يوصي  .6.0
(، للنظر بعدد من اإلجراءات لجعل مداوالتها BGRI)مجموعة عمل  GACتنفيذ توصيات مجلس اإلدارة/

فير الموارد تو ICANNوحيث ما كان مناسًبا، يتعين على  .ICANNأكثر شفافية ومفهومة أكثر لمجتمع 
تشمل األمثلة على األنشطة التي قد تنظر فيها  الالزمة لتسهيل تنفيذ أنشطة محددة في هذا الخصوص.

GAC :لتحسين الشفافية والفهم ما يلي 

، لتوفير رؤية أكبر لكيفية إعداد كل ICANN" أو جلسات معلومات لمجتمع GAC 101عقد " .أ 
 GACوطنية، وكيفية إقرارا جدول أعمال في العواصم ال ICANNالجتماعات  GACعضو في 

للوصول  GACفيما بين الجلسات وأثناء اجتماعات  GACوأولويات العمل، وكيفية تفاعل أعضاء 
 كنصيحة؛ ICANNيتم إرسالها في نهاية المطاف إلى مجلس إدارة  GACإلى مواقف إجماع لـ

على الويب قبل  GACموقع ، ومؤتمرات الهاتف، إلخ على GACنشر جداول األعمال الجتماعات  .ب 
على الويب بعد كل  GACعقد االجتماعات بسبعة أيام، ونشر محاضر االجتماعات على موقع 

 ؛اجتماع أو مؤتمر هاتف بسبعة أيام

، GACعلى الويب لتوفير وصف أكثر دقة لألنشطة التي تقوم بها  GACتحديث وتحسين موقع  .ج 
ذات الصلة،  GACإلضافة إلى نشر كافة نصوص ويشمل ذلك األنشطة التي تتم بين الجلسات، با

 والمواقف والمراسالت؛

أمام أصحاب مصلحة آخرين للمراقبة  GACالنظر في إمكانية وكيفية فتح مؤتمرات هاتفية لـ .د 
وربما يمكن تحقيق ذلك من خالل مشاركة التنسيقيات من اللجان  والمشاركة، حسب ما يتناسب.

 ، بمجرد الموافقة على هذه اآللية وتنفيذها؛GACفي  االستشارية ومنظمات الدعم األخرى

فيما بين الجلسات بحيث يكون أثناء اجتماعات  GACالتفكير في كيفية هيكلة اجتماعات وعمل  .ه 
ICANN  العامة الثالثة سنة واحدة تشارك فيهاGAC مع المجتمع وال تجلس في غرفة تجادل نفسها؛ 
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ممارسة روتينية لالجتماع التالي في ختام االجتماع تأسيس دعوات جلوس في صورة جداول أعمال  .و 
 ؛السابق

 ؛، وكذلكGACتوفير الوضوح فيما يتعلق بدور قيادة  .ز 

عند التداول حول مسائل تؤثر على هيئات معينة، إلى الحد المنطقي والعملي، منح تلك الهيئات  .ح 
 ككل قبل مداوالتها. GACالفرصة لتقدم رأيها إلى 

 
، لتسهيل BGRI، عن طريق GACيعمل مجلس اإلدارة بشكل مشترك مع بأن  ATRT2يوصي  .6.2
، وتأسيس GACرسمياً لسياسة لالجتماعات المفتوحة من أجل زيادة الشفافية في مداوالت  GACتبني 

  ونشر معايير واضحة للجلسات المغلقة.
 

سهيل ، لتBGRI، عن طريق GACبأن يعمل مجلس اإلدارة بشكل مشترك مع  ATRT2يوصي  .6.2
ويجب تسجيل هذه الحيثيات  في وقت تقديم المشورة. GACونشرها للحيثيات وراء مشورة  GACوضع 

على  ICANNكما يجب أن يشتمل السجل أيًضا على دفتر يضم طريقة رد مجلس إدارة  .GACفي سجل 
 كل بند في النصيحة.

 
، وضع وتوثيق عملية BGRIينبغي على مجلس اإلدارة، عن طريق العمل من خالل مجموعة عمل  .6.4

 (.01رقم  ATRT1)راجع توصية  GACرسمية إلشعار وطلب المشورة من 
 

ينبغي على مجلس اإلدارة اقتراح والتصويت على التغييرات المناسبة على اللوائح الداخلية من أجل  .6.5
بأسرع  BGRIعة عمل التنفيذ الرسمي للعملية الموثقة لمشاورات اللوائح الداخلية وفًقا لما وضعته مجمو

 (.0رقم  ATRT1وقت ممكن )راجع توصية 
 

 (04رقم  ATRT1)راجع توصية  GACزيادة التزامات دعم وموارد الحكومات إلى 
 

، من خالل مجموعة العمل GACبأن يعمل مجلس اإلدارة بشكل مشترك مع  ATRT2يوصي  .6.6
BGRIم المشاركة، ويشمل ذلك حواجز اللغة، ، لتحديد وتنفيذ مبادرات من شأنها إزالة العوائق أما

 ذات الصلة. ICANNعلى معلومات  GACواطالع أعضاء  ICANNوتحسين مستوى فهم نموذج 
إلجراءاتها من أجل ضمان عملية اتخاذ  GACالنظربكيفية تحسين  BGRIينبغي على مجموعة عمل 

وضع مدونة للسلوك ألعضاء  BGRIينبغي على مجموعة عمل  قرارات أكثر تأثيًرا وشفافية وشموالً.
GAC والتي يمكن أن تشمل موضوعات من مثل: تضارب المصالح؛ والشفافية والمساءلة؛ والتزامات ،

الموارد المحلية المناسبة؛ والتشاور الروتيني مع أصحاب المصلحة ومجموعات المصلحة في نظام أسماء 
تعكس بالكامل مركًزا منسًقا ومحلًيا  GAC(؛ والتوقع بأن المراكز المشغولة داخل DNSالنطاقات )

 للحكومات وتتسق مع القوانين الدولية والوطنية الحالية ذات الصلة.
 

، بإجراء BGRI، عن طريق GACبأن يعمل مجلس اإلدارة بشكل مشترك مع  ATRT2يوصي  .6.1
بصفة  بعقد اجتماع رفيع المستوى GACتنظيم دوري الجتماعات كبار المسئولين عن طريق مطالبة 

كما ينبغي دعوة الدول واألقاليم التي ليس لديها ممثلين  دورية، ويفضل أن يكون مرة واحدة كل عامين.
 لهذا االجتماع، وينبغي إجراء جرد بعد كل اجتماع رفيع المستوى أيضاً.  GACحالياً في 

 
مل ، للعBGRI، عن طريق GACبأن يعمل مجلس اإلدارة بشكل مشترك مع  ATRT2يوصي  .6.8

لوضع الخطوط اإلرشادية  ICANN( التابعة لـGSEمع مجموعة مشاركة أصحاب المصلحة العالميين )
  وغير األعضاء فيها، لضمان تعاون وتنسيق الجهود. GACللحكومات المشاركة، ولكٍل من أعضاء 

 
قياس ، ومع آراء المجتمع، لوضع وتأسيس أهداف قابلة للGSEويجب على مجلس اإلدارة توجيه  .6.9

 لمشاركة أصحاب المصلحة والتي تتناول ما يلي:

، بما في ذلك وضع قاعدة بيانات لمعلومات GACوالدول غير األعضاء في  GACالعالقات مع  .أ 
 جهات االتصال للوزراء المعنيين في الحكومات؛

، GAC، عن طريق ICANNأدوات للتلخيص والنشر بطريقة بناءة أكثر لمشاركة الحكومات في  .ب 
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)على سبيل المثال من خالل  GACمع نصيحة  ICANNلزيادة الشفافية حول كيفية تفاعل  كطريقة
 ؛(GACاستخدام المعلومات الواردة في سجل نصائح 

ذات صلة بالنسبة ألصحاب المصلحة في تلك األجزاء من  ICANNجعل األعمال التي تقوم بها  .ج 
 ؛العالم ذات نسبة المشاركة المحدودة

تنفيذ خطة لكل منطقة من العالم من أجل التأكيد على أن المشروعات وأصحاب باإلضافة إلى وضع و .د 
الجديدة بالكامل  gTLDبما في ذلك خدمات  ICANNالمشروعات المحليين يمكنهم استخدام خدمات 

 وبشروط متساوية.
 

 8قسم التقرير ، راجع GACالفئة: عمليات وتفاعالت 
 

 عملية التعليق العام .1
 

ينبغي على مجلس اإلدارة البحث عن آليات من أجل تحسين التعليقات العامة من خالل مخصصات  .1.0
محددة الوقت، والتخطيط االستباقي فيما يتعلق بعدد المشاورات بالنظر إلى النمو المتوقع في المشاركة، 

 واألدوات الجديدة التي تسهل من المشاركة.
 

ي على مجلس اإلدارة وضع عملية بموجب عملية التعليقات العام حيث يمكن لمن قام بالتعليق أو ينبغ .1.2
الرد أثناء فترة )فترات( التعليقات طلب إجراء تغييرات على تقارير التركيب في الحاالت التي يرون فيها 

 أن فريق العمل قد قام بتلخيص تعليقهم )تعليقاتهم( بشكل غير صحيح.
 

 9راجع قسم التقرير ليات االستئناف وشفافية اتخاذ القرارات، الفئة: عم
 
لدعم المشاركة العامة، ينبغي على مجلس اإلدارة مراجعة قدرات قسم خدمات اللغة في مقابل حاجة  .8

وإجراء التعديالت ذات  (،KPIsالمجتمع للحصول على هذه الخدمات باستخدام مؤشرات األداء الرئيسية )
تنفيذ تحسين  ICANNينبغي على  الصلة مثل تحسين جودة الترجمة واألطر الزمنية وجودة الترجمة الفورية.

مستمر على خدمات الترجمة والترجمة الفورية بما في ذلك االستفادة من اإلجراءات المستخدمة من قبل 
 منظمات دولية مثل األمم المتحدة.

 
 01التقرير  قسماللغوي، راجع الفئة: التعدد 

 النظر في تعقيبات اتخاذ القرارات وعمليات الطعن .9
 

الداخلية لتشمل الصيغة التالية إللزام مجلس اإلدارة  ICANNمن لوائح  00ينبغي تعديل المادة  .9.0
 بالرد على المشورة الرسمية للجنة االستشارية: 

بالرد في الوقت المناسب على النصائح الرسمية المقدمة جميع  ICANNم مجلس يلتز
 اللجان االستشارية بما يفسر اإلجراء الذي اتخذته والمبرر وراء القيام بذلك.

 
 التعرف على الخيارات من أجل إعادة هيكلة آليات المراجعة الحالية .9.2
 

اصة، والتي ينبغي أن تشمل أيضاً خبراء تشكيل لجنة مجتمع خ ICANNينبغي على مجلس إدارة 
بالحوكمة وحل النزاعات، من أجل مناقشة الخيارات المتاحة لتحسين مساءلة مجلس اإلدارة فيما يتعلق 

وسوف تستخدم مجموعة المجتمع  ( وعملية إعادة النظر.IRPبإعادة هيكلة عملية المراجعة المستقلة )
ستخضع جميع  كأساس لمداوالتها. 2102( لعام ASEPالخاصة تقرير لجنة هياكل الشفافية)

توصيات مجموعة المجتمع الخاصة هذه لمشاركة وتشاور ومراجعة المجتمع، وينبغي أن تأخذ بعين 
، بما في ذلك درجة عدم قدرة مجلس إدارة ICANNاالعتبار أية تحديدات قد يفرضها هيكل 

ICANN كون ملزماً من قبل طرف ثالث. على التنازل قانونياً عن اتخاذه القرارات، أو ي 
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 مراجعة دور محقق الشكاوى .9.2
 

ينبغي على مجلس اإلدارة مراجعة دور محقق الشكاوى كما هو منصوص عليه في اللوائح الداخلية 
من أجل تحديد ما إذا كان مناسًبا كما هو محدد، أو يحتاج إلى توسيع أو المراجعة خالًفا لذلك من أجل 

 من مثل: التعامل مع مسائل

 دور في عملية المراجعة المستمرة وإعداد التقارير حول شفافية مجلس اإلدارة وطاقم العمل. .أ 

دور في مساعدة الموظفين على التعامل مع المشكالت ذات الصلة بوظائف السياسة العامة  .ب 
 ، بما في ذلك السياسة والتنفيذ واإلدارة المرتبطة بالمسائل التشغيلية والسياسة.ICANNلـ

وكاشفي الفساد،  ICANNدور في التعامل المنصف مع المتصلين مجهولي الهوية بالخط الساخن لـ .ج 
وحماية الموظفين الذين يقررون بأن ثمة حاجة إلثارة مسألة قد تمثل مشكلة أمام استمرارية 

 وظائفهم.
 

 وضع آليات وتقارير الشفافية .9.4
 

جزء من تقريرها السنوي، باإلضافة إلى ، كICANNينبغي على مجلس اإلدارة ضمان أن تتضمن 
 أمور أخرى، وعلى سبيل المثال ال الحصر:

 تقرير حول النطاق األوسع من مسائل الشفافية مع المقاييس الداعمة لتسهيل المساءلة. .أ

والمجتمع بمعيار افتراضي للشفافية في جميع  ICANNنقاش حول مدى ودرجة التزام طاقم عمل  .ب
فيذ واإلجراءات اإلدارية، باإلضافة إلى درجة توثيق استخدام األساليب إجراءات السياسة والتن

بشكل  ICANNالسردية أو التنقيح أو أية ممارسات أخرى لعدم كشف معلومات إلى مجتمع 
 شفاف.

 يجب أن يتضمن إعداد التقارير اإلحصائية أحد العناصر التالية على األقل: .ج

i. طلبات عملية اإلفصاح عن المعلومات الوثا( ئقيةDIDP.وإعداد الطلبات ) 

ii.  النسبة المئوية المنقحة إلى غير المنقحة من مواد إيجاز مجلس اإلدارة التي يتم إصدارها
 للعامة.

iii. .عدد وطبيعة المسائل التي قرر مجلس اإلدارة أنه ينبغي التعامل معها بسرية 

iv.  استخدامICANN ات إلى اآلخر للتنقيح واألساليب األخرى لعدم الكشف عن المعلوم
 المجتمع وإحصائيات حول األسباب المقدمة الستخدام مثل هذه األساليب.

قسم حول "الخط الساخن للمتصلين مجهولي الهوية" و/أو أنشطة كشف الفساد األخرى، يتضمن  .د
 مقاييس حول مايلي:

i. .التقارير المقدمة 

ii. .التقارير الموثقة بأنها تحتوي على مشكالت تتطلب اتخاذ إجراء 

iii. التي أدت إلى تغيير في ممارسات  التقاريرICANN. 

 تحليل بالصلة والفائدة المتواصلة لمقاييس الشفافية الحالية، وتتضمن  .ه

i.  )"االعتبارات حول ما إذا كانت األنشطة موجهة نحو المقاييس )مثل "التعليم حتى االختبار
 من دون المساهمة نحو تحقيق هدف الشفافية الحقيقية.

ii. دة.التوصيات بمقاييس جدي 
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ينبغي على مجلس اإلدارة الترتيب إلجراء تدقيق لتحديد جدوى الخط الساخن للمتصلين مجهولي  .9.5
 الهوية كآلية لكشف الفاسد وتنفيذ التحسينات الضرورية.

 
سياسة كشف  - 5والملحق  1.0يجب أن يكون التدقيق الخارجي المهني مبنياً على توصيات القسم 

إلنشاء برنامج كشف فساد مجدي،  21116المستقلة لعام  One World Trustالفساد لمراجعة 
يتضمن إجراءات حماية للموظفين الذين يستخدمون مثل هذا البرنامج وأية تطورات حديثة في مجاالت 

ينبغي إجراء التدقيق المهني على أساس متكرر، مع تحديد الفترة )سنوية أو  دعم وحماية كشف الفساد.
 ب توصية التدقيق المهني. كل سنتين مثالً( بحس

 والتنبيه للجمهور.  ICANNويجب اإلعالن عن العمليات الخاصة بشفافية موظفي 
 

  00راجع قسم التقرير الفئة: عمليات االستئناف وشفافية اتخاذ القرارات، 
 

 ATRT2التوصيات الجديدة من 
 
 ة تحسين فعاليات المداوالت على نطاق المجتمع.ينبغي على مجلس اإلدار .01
 

من أجل تلبية احتياجات  GNSOولتعزيز منهجيات وعمليات وضع السياسة الخاصة بمنظمة  .01.0
القيام  ICANNالمجتمع بشكل أفضل ولكي تكون مناسبة أكثر للتعامل مع المشكالت المعقدة، ينبغي على 

 بمايلي:

، ينبغي على مجلس اإلدارة وضع خيارات ممولة GNSOرة مع بما يتماشى مع النقاشات الدائ .أ 
أن تشمل مثل هذه الخدمات  يمكن .GNSOللخدمات المهنية لمساعدة مجموعات عمل وضع سياسات 

التدريب لتعزيز قدرات قادة مجموعات العمل والمشاركين بها على تناول المشكالت والمواقف المختلفة 
وضع إرشادات توجيهية حول موعد  GNSOيتعين على  وضات.والتسهيل المهني والتوسط والمفا

 طلب مثل هذه الخيارات.

ينبغي على مجلس اإلدارة توفير تمويل مناسب لالجتماعات المباشرة من أجل تدعيم البريد اإللكتروني،  .ب 
يجب أن تستوعب مثل  .GNSOوملفات ويكي والمؤتمرات الهاتفيو لعمليات وضع السياسة لمنظمة 

تماعات المباشرة المشاركة عن بعد أيضاً، كما ينبغي األخذ بعين االعتبار استخدام مرافق هذه االج
ICANN .عالوة على  اإلقليمية )المحاور اإلقليمية ومراكز المشاركة( لدعم االجتماعات بين الجلسات

ماعات ذلك، ينبغي األخذ بعين االعتبار أيضاً إمكانية إضافة اجتماعات عند بداية أو نهاية اجت
ICANN.  يتعين علىGNSO  وضع إرشادات توجيهية حول موعد طلب هذه االجتماعات

 وتبريرها، ومن ينبغي أن يشارك في مثل هذه االجتماعات.

األوسع من أجل وضع منهجيات  ICANNومجتمع  GNSOينبغي على مجلس اإلدارة العمل مع  .ج 
باستغالل وقت المتطوعين بفعالية  GNSOوأدوات للسماح لعمليات وضع السياسة الخاصة بمنظمة 

أكبر لزيادة القدرة على اجتذاب المشاركين المنشغلين من المجتمع إلى العملية وكذلك يؤدي إلى وضع 
 أسرع للسياسات.

 
 GAC، وضع منهجيات لضمان تقديم تعقيبات GNSO، بالتعاون مع GACيتعين على  .01.2

الفرص الكافية لتقديم  GACوأن تتوفر أمام  ICANNوالحكومات إلى مجموعات عمل وضع السياسة في 
وقد تكون هذه الفرص آليات جديدة  التعقيبات واإلرشادت حول نتائج عملية وضع السياسة التمهيدية.

بالكامل أو استغالل لتلك اآلليات المستخدمة بالفعل من خالل أصحاب المصلحة المتعددين في بيئة 
ICANN. تفاعالت على تبادل المعلومات والمشاركة باألفكار/اآلراء، في كٍل ينبغي ان تشجع مثل هذه ال

من االجتماعات المباشرة وبين الجلسات، وينبغي أن تساعد على مأسسة المداوالت على نطاق المجتمع 
 .AoCالواردة في 

 

                                                
6
 http://www.icann.org/en/about/transparency/owt-report-final-2007-en.pdf 

http://www.icann.org/en/about/transparency/owt-report-final-2007-en.pdf
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وضع مبادرة إستراتيجية تتناول الحاجة إلى ضمان المشاركة  GNSOيجب على مجلس اإلدارة و .01.2
ويجب أن  األخرى. GNSO، باإلضافة إلى عمليات GNSOالعالمية في عمليات وضع السياسة لمنظمة 

ينصب التركيز على جدوى ومنهجية فرصة الحصول على المشاركة المنصفة والجوهرية والتفاعلية 
 ممايلي ومن يمثلهم:

في  ، وعلى وجه الخصوص، تلك الممثلةgTLDالمهتمة بسياسة  ICANNجميع مجتمعات  .أ 
GNSO؛ 

 المناطق الجغرافية ذات التمثيل السيئ؛ .ب 

 المجموعات اللغوية غير الناطقة باإلنجليزية؛ .ج 

 من ال يتمتعون بتقاليد ثقافية غير غربية، وكذلك  .د 

ولكن يفتقرون إلى الدعم المالي من كبار قادة  gTLDمن لديهم اهتمام أساسي بمشكالت سياسة  .ه 
 الصناعة.

 
ية تنبؤ عملية وضع السياسة، ينبغي على مجلس اإلدارة أن يحدد بوضوح لتحسين شفافية وقابل .01.4

gTLD7درجة اعتقاده أن بوسعه ترسيخ سياسة 
التوصل إلى نتيجة حاسمة  GNSOفي حال لم يستطع  

حول مسألة معينة، ضمن إطار زمني محدد إذا اقتضى األمر، وإلى أية درجة يمكنه فعل ذلك، وعملية 
يجب أن يشير القرار أيًضا إلى الشروط والحاالت التي يرى فيها مجلس  هذه. gTLDترسيخ مثل سياسات 

 ، إما قبل أو بعد القبول الرسمي من مجلس اإلدارة.GNSOاإلدارة إمكانية تغيير توصيات سياسة 
 

المطبقة ألصحاب  ICANNينبغي على مجلس اإلدارة تسهيل المشاركة المتساوية في أنشطة  .01.5
 ن ينقصهم الدعم المادي من قادة الصناعة.المصالح الذي

 
 02راجع قسم التقرير الفئة: المداوالت على نطاق المجتمع، 

 
 فعالية عملية المراجعة  .00
 

 وضع إطار مؤسسي لعملية المراجعة .00.0
تأكيد االلتزامات، بما في ذلك التنفيذ، ينبغي على مجلس اإلدارة ضمان أن األعمال المتواصلة لمراجعات 

 متى ما كان ذلك مناسًبا. ICANNيتم إدخالها في أعمال األنشطة اإلستراتيجية األخرى لـ
 

 تنسيق المراجعة .00.2
ينبغي على مجلس اإلدارة ضمان التنسيق الكامل لمختلف عمليات المراجعة بحيث يتم االنتهاء من جميع 

التالي، مع الربط المناسب للمشكالت التي يتم صياغتها من خالل  ATRTراجعة المراجعات قبل أن تبدأ م
 .AoCتأكيد االلتزامات 

 
 تعيين فرق المراجعة .00.2

في الوقت المناسب بما يسمح لهم إكمال العمل  AoCينبغي على مجلس اإلدارة ضمان تعيين فرق مراجعة 
ًرا من الوقت المقرر أن تبدأ فيه المراجعة، بصرف ( بحد أدنى اعتبا0المنوط بهم على مدار عام واحد )
، وأنه يجب AoCتقدير دورة مراجعات  ICANNومن المهم بالنسبة لـ النظر عن توقيت تأسيس الفريق.

 أن تبدأ عملية اختيار فريق المراجعة في أقرب وقت ممكن بالنظر إلى اختصاصها.
 

 إكمال تقارير التنفيذ .00.4
ويجب تقديم  رة إعداد تقرير إنهاء مكتمل يكون جاهًزا في وقت البدء بالمراجعة.ينبغي على مجلس اإلدا

 هذا التقرير للتشاور العام، كما يجب تضمين المقاييس والمعايير ذات الصلة في التقرير.
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ال يشمل هذا السياسات المؤقتة التي تم وضعها على أساس طارىء لتناول مسائل األمن أو االستقرار، وهو حق يتمتع به مجلس  

 مع األطراف المتعاقدة. ICANNاإلدارة بموجب اتفاقيات 
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 شفافية ومساءلة الميزانية .00.5
لفرق المراجعة من  أن يضمن في ميزانيته تخصيص الموارد الكافية ICANNيتعين على مجلس إدارة 

ويجب أن يشتمل ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، على تكييف لطلبات  أجل إنجاز المهام الموكلة إليهم.
وقبل البدء في عملية  فرق العمل لتعيين خبراء/استشاريين مستقلين إذا ما رأت الفرق ضرورة لذلك.

ضافة إلى حيثيات المبالغ المخصصة نشر الميزانية للمراجعة، باإل ICANNالمراجعة، يتعين على 
والمستندة إلى خبرات الفرق السابقة، ويشمل ذلك ضمان تقييم وضبط مستمرين للميزانية بما يتفق مع 

 احتياجات المراجعات المختلفة.
 

 إجراءات مجلس اإلدارة حيال التوصيات .00.6
واضحة ال لبس فيها، بما يشير  بطريقة AoCينبغي على مجلس اإلدارة تناول كافة توصيات فرق مراجعة 

 إلى مدى قبولهم لكل توصية.
 
 األطر الزمنية للتنفيذ .00.1

رًدا على توصيات فرق العمل، ينبغي على مجلس اإلدارة توفير إطار زمني متوقع للتنفيذ، وإذا كان هذا 
حيثيات هذا اإلطار الزمني مختلًفا عن اإلطار المقدم من جانب فريق المراجعة، يجب أن تتناول ال

 االختالف.
 

 04راجع قسم التقرير فعالية عملية مراجعة تأكيد االلتزامات،  الفئة:
 

 المساءلة والشفافية المالية  .02
على ضوء النمو الكبير الذي تشهده المؤسسة، ينبغي على مجلس اإلدارة تنفيذ تدقيق خاص لهيكل الحوكمة 

ية الخاص به فيما يتعلق بالمبادئ اإلجمالية والطرق المستخدمة وإجراءات اتخاذ القرارات بما في ذلك المال
 إشراك أصحاب المصلحة.

 
يمكن أن تضمن بفاعلية قدرة  ICANNينبغي على مجلس اإلدارة تنفيذ إجراءات مالية جديدة في  .02.0
شارية على المشاركة ومساعدة مجلس إدارة ، بما في ذلك منظمات الدعم واللجان االستICANNمجتمع 

ICANN .في التخطيط وتحديد األولويات الخاصة بالعمل وتطوير المؤسسة 
 

عند إعداد  ICANNينبغي على مجلس اإلدارة النظر بشكل صريح بالتكلفة مقابل الفعالية لعمليات  .02.2
بحية تشغل وتقدم خدمات في بيئة كمنظمة غير ر ICANNميزانيتها للسنة المقبلة، للحفاظ على وضعية 

في أولوية  ICANNويجب أن يشمل ذلك كيف يمكن إظهار الزيادات المتوقعة في دخل  غير تنافسية.
 ويجب أن تخضع هذه االعتبارات لمشاورة منفصلة. األنشطة وأسعار الخدمات.

 
اييس ذات الصلة )مثل ينبغي على مجلس اإلدارة كل ثالثة أعوام إجراء دراسة منجزات حول المق .02.2

حجم المؤسسة، ومستوى تعويضات فريق العمل ومزاياه، وتكلفة تعديالت اإلعاشة، وما إلى ذلك( بما 
كمنظمة ال تتماشى مع  ICANNإذا كانت نتيجة دراسة المنجزات هي أن  يتناسب مع مؤسسة غير ربحية.

في حاالت اختيار مجلس  ويب األمر.معايير المنظمات المماثلة، ينبغي على مجلس اإلدارة النظر بتص
اإلدارة عدم تصويب األمر، ينبغي تحديد المنطق وراء ذلك في قرار مجلس اإلدارة ونشره إلى مجتمع 

 اإلنترنت.
 

تحديد الميزانيات  ICANNمن أجل تحسين مستوى المساءلة والشفافية، ينبغي على مجلس إدارة  .02.4
ألطر المالية المتوافقة لعدة سنوات )تغطي فترة ثالثة سنوات على السنوية على أساس خطة إستراتيجية وا

ينبغي أن تعكس هذه الخطة المتدرجة وإطار عملها األنشطة المخططلها والنفقات المتوافقة  سبيل المثال(.
ويجب أن يشتمل ذلك على ميزانيات محددة بالنسبة للجان االستشارية  في تلك الفترة متعددة السنوات.

المالية )السنوية( أنه من الممكن متابعة أنشطة  ICANNينبغي أن يضمن تقديم تقارير  الدعم. ومنظمات
ICANN .)ويجب أن يخضع  والنفقات المرتبطة بها مع التركيز بشكل خاص على تنفيذ الميزانية )السنوية

 التقرير المالي للتشاور العام.
 



 
 

10 

، ينبغي على مجلس اإلدارة تحسين ICANNع لكي نضمن أن الميزانية تعكس وجهات نظر مجتم .02.5
عملية مشاورات الميزانية من خالل ضمان توفير الوقت الكافي للمتجمع من أجل توفير وجهات النظر 

حول الميزانية المقترحة والوقت الكافي لمجلس اإلدارة لكي يأخذ بعين االعتبار كافة التعقيبات قبل الموافقة 
شتمل عملية مشاورات الميزانية على الوقت الكافي إلجراء اجتماع مفتوح كما يجب أن ت على الميزانية.

 بين مجلس اإلدارة ومنظمات الدعم واللجان االستشارية من أجل مناقشة الميزانية المقترحة.
 

 05رجع قسم التقرير المساءلة والشفافية المالية،  الفئة:
 

 متضمنة في الملحق هـ. ATRT2تعلقة بعملية مراجعة المالحظات الم
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 لتنفيذ التوصيات ATRT2تقييم فريق 
 

فيما يتعلق  ATRT2يمكن إيجاد تقييمات  .ATRT1لتوصيات  ICANNالتقييم التالي لتنفيذ  ATRT2يقدم 
تنفيذ وفي تقييم  في الملحقين ب والملحق ج، على التوالي. SSRوفريق مراجعة  WHOISبفريق مراجعة 

ICANN  للتوصيات، قامATRT2  بمراجعة مجموعة متنوعة من اآلراء، والتي شملت الردود على طلبات
التي  21 رقم ATRT1مع األخذ بعين االعتبار مشورة  .ICANNالتعليقات العامة والتفاعل المباشر مع مجتمع 

هذه التوصيات باإلضافة إلى التزامات  تطالب مجلس اإلدارة بإجراء تقييم دوري لما يحرز من تقدم بالمقارنة مع
بعين االعتبار أيًضا التقارير الواردة من طاقم عمل  ATRT2المساءلة والشفافية في تأكيد االلتزامات، أخذ 

ICANN  وقرارات مجلس إدارةICANN .والمقابالت الشخصية مع أعضاء في طاقم العمل ومجلس اإلدارة 
 
 

 3رقم  ATRT2توصية  ة وممارسات العمل:أداء مجلس اإلدار .3قسم التقرير 
 (3و 3رقم  ATRT1توصيات  )تقييم

 
 ATRT1مكتشفات 

 
االستشارية  Interisleأنه لم يتم تنفيذ توصيات مجموعة  ATRT1في سياق مداوالته، اكتشف فريق عمل 

( لتحسين عملية اختيار مجلس اإلدارة، وأن لجنة 2118االستشارية ) Boston( ومجموعة 2111)
الترشيحات لم تمتلك أساليب تشغيل فعالة أو معايير الختيار أعضاء مجلس اإلدارة، ولم تكن تعمل على زيادة 

 ATRT1وللتعامل مع هذه المسألة، عرض فريق  مستوى الشفافية في عملية اختيار أعضاء مجلس اإلدارة.
ذلك التقييم المستمر ألداء  ، ويشملICANNتوصيات تطالب بالتقييم المستمر وتحسين حوكمة مجلس إدارة 

الحالية  ICANNمجلس اإلدارة، وعملية اختيار مجلس اإلدارة، ومدى تلبية تشكيل مجلس اإلدارة الحتياجات 
وعالوة على ذلك، فإن توصية  .0ويمكن اعتبار ذلك بمثابة مجموعة ويطلق عليه اسم التوصية  والمستقبلية.
ATRT1  لمهارات أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين والبرامج الحالية  دعت إلى إجراء تقييم مستمر 2رقم

المعمول بها لتحسين تلك المهارات، ووسائل تحديد المهارات الالزمة أثناء عملية اختيار أعضاء جدد في مجلس 
  .2100كافة هذه التوصيات في يونيو  ICANNوقد اعتمد مجلس إدارة  اإلدارة.

 
 38رقم  ATRT1توصية 

 
عمال التي تقوم بها لجنة حكومة المجلس حول التدريب وبناء المهارات، بموجب النصيحة المقدمة إقراًرا باأل

، يتعين على المجلس أن يؤسس )وفي 2118ومراجعة المجلس  2111من كل من مراجعة لجنة الترشيح 
( آليات 2100الوقت المناسب إلتاحة الفرصة لدمج هذه التوصيات في عمليات لجنة الترشيح في نهاية عام 

ويشمل ذلك مهارات مثل السياسة  ICANNرسمية لتعريف إجمالي مجموعة المهارات المطلوبة لمجلس إدارة 
يجب التأكيد على  العامة، والماليات، والتخطيط االستراتيجي، وحوكمة الشركات، والتفاوض، وفض المنازعات.

المتسقة مع  ICANNالنظر الخاصة بعمليات  ضمان تمتع المجلس بالمهارات والخبرات الالزمة لتقديم وجهة
ويجب أن يعتمد هذا على األعمال األولية  االهتمام العالمي العام وتقديم أفضل الممارسات بالحوكمة المشتركة.

 التي تم تنفيذها في المراجعات المستقلة وتتضمن:

 حوكمة األخرى؛تحديد مجموعة مهارات مجلس اإلدارة مقارنة مع الشركات المشابهة وهياكل ال .أ 

من حيث البنية والمهمة من خالل عملية تشاوريه  ICANNتحديد المهارات المطلوبة لتوضيح تفرد  .ب 
 مفتوحة تتضمن المشاورات المباشرة مع قيادة منظمات الدعم واللجان االستشارية؛

 كل عام NomComمراجعة تلك المتطلبات سنوياً وتقديم نقطة بداية رسمية للجنة  .ج 

، ونشر النتائج والمتطلبات كجزء من دعوة لجنة 2011عملية لجنة الترشيح في أواخر عام ابتداء من  .د 
 الترشيح للترشيحات.

                                                
8
، http://www.icann.org/en/news/public-comment/atrt-final-31dec10-en.htmئي، النها ATRTتقرير  

 .2100 ديسمبر

http://www.icann.org/en/news/public-comment/atrt-final-31dec10-en.htm
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 39رقم  ATRT1توصية 

 
سنوات(  2يجب على مجلس اإلدارة تقديم الدعم وإجراء المراجعة بشكل منتظم، )ولكن بما ال يقل عن كل 

 .0رقم  لبرامج التدريب وبناء المهارات بموجب التوصية
 

 ICANNملخص تنفيذ تقييم 
 

وكان من  .NomComعدة إجراءات بالتعاون والتنسيق مع  ICANN، اتخذت 0لتنفيذ جوهر التوصية رقم 
أن الغرض من هذه التوصيات ليس فقط ضمان اختيار أفراد يتمتعون  ICANNالمفهوم بشكل عام لطاقم عمل 

 NomComع "مخاوف الغموض غير الضروري في عملية بالمهارات المناسبة فحسب، بل أيضاً للتعامل م
 NomCom".10والطلبات المقدمة لتوفير تفسيرات أكثر توسًعا الختيارات 

 
والتعامل مع التوصيات الخاصة بتشكيل مجلس اإلدارة،  ICANNولتحسين عملية اختيار أعضاء مجلس إدارة 

جموعة مهارات واضحة وشفافية، بفحص إجراءاتها التشغيلية من أجل وضع م NomComقامت لجنة 
باإلضافة إلى مؤهالت ومعايير الختيار أعضاء مجلس اإلدارة، وتحسين مستوى الشفافية، وتأسيس ونشر 

وقد تم اعتماد اإلرشادات التوجيهية الجديدة للجنة  NomCom.11إجراءات وعمليات االختيار التي تستخدمها 
NomCom بما في ذلك إجراءات ،NomCom  السلوك، وذلك من خالل مجلس اإلدارة ودخلت ومدونة
العام حول متطلبات مجموعة  ICANNسنوًيا مع مجتمع وجمهور  NomComوتتشاور  12حيز التنفيذ.

كما أدخل مجلس اإلدارة عملية في إجراءات  المهارات من أجل مراعاة توقيت التعيينات في مراكز القيادة.
بصفة سنوية عن طريق توفير المعلومات  NomComجل إشعار التشغيل القياسية الخاصة به عملية من أ

وفي النهاية، يشار مجلس اإلدارة في الوقت الحالي في تدريب  13حول مجموعة مهارات مجلس اإلدارة الحالية.
ولتقييم مستوى أداء مجلس اإلدارة في المجاالت التي تناولتها جهود التنفيذ الخاصة  وعمليات توجيه بينية.

يجري تعقب سير العمل في مقابل مراحل التنفيذ لمجموعة المهارات، ونتائج برنامج التدريب  ،NomComبـ
 14والعمل.

 
 ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ

 
وعلى وجه العموم، يشير المجتمع إلى  .2و 0كانت هناك تعقيبات محدودة من المجتمع حول تنفيذ التوصية رقم 

وبرغم  بتعيين واختيار أعضاء مجلس اإلدارة، والتنفيذ العام لمدد عملهم.الوعي بالطرق والعمليات الخاصة 
  15ذلك، الحظ البعض أنه ال تزال هناك إمكانية وقوع تضارب في المصلحة مع المجتمع.

 
أشار البعض إلى أهمية أن يكون أعضاء مجلس اإلدارة من مجموعات المجتمع الحالية وذلك من أجل ضمان 

واقترح أحد المعلقين إمكانية  اإلضافة إلى الخبرة الفنية من أجل العمل بشكل فعال.ب ICANNمعرفة وفهم 
استخدام خدمة مجلس اإلدارة كآلية من أجل تنمية المجتمع عن طريق عمل المبادرات للتعيين من المجتمع األوسع 

                                                
9
 .ATRT1التقرير النهائي لـ 
10
 شرويدر، امانثا إيزنر، وديان، وتعليقات إيمي ستاثوس، وسATRT2وثيقة تعقيبات مجموعة  

https://community.icann.org/download/attachments/41880363/Consolidated+Responses+to+
ATRT2+Questions-ATRT+1+Recommendations+Implementation+%2830Apr%29+Final.xlsx 

11
  NomCom ،http://nomcom.icann.org/nomcom-transparency-08oct12-en.pdfإرشادات شفافية  
12
  NomCom ،http://nomcom.icann.org/conduct-2013.htmمدونة سلوكيات  
13
-http://www.icann.org/en/news/in، تنفيذ تقرير فريق مراجعة المساءلة والشفافية، 2102التقرير السنوي لعام  

focus/accountability/atrt-implementation-report-29jan13-en.pdf 2102، يناير. 
14
-http://www.icann.org/en/news/in، تنفيذ تقرير فريق مراجعة المساءلة والشفافية، 2102التقرير السنوي لعام  

focus/accountability/atrt-implementation-report-29jan13-en.pdf 2102، يناير. 
15
(، NCUCالمجتمع، وفاسيلي دولماتوف، وأليخاندرو بيسانتي، وماريا فاريل )إلى  ATRT2التعليقات المقدمة رًدا على أسئلة  

  /Nominet ،http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-02apr13وكريستوفر ويكينسون، 

https://community.icann.org/download/attachments/41880363/Consolidated+Responses+to+ATRT2+Questions-ATRT+1+Recommendations+Implementation+%2830Apr%29+Final.xlsx
https://community.icann.org/download/attachments/41880363/Consolidated+Responses+to+ATRT2+Questions-ATRT+1+Recommendations+Implementation+%2830Apr%29+Final.xlsx
http://nomcom.icann.org/nomcom-transparency-08oct12-en.pdf
http://nomcom.icann.org/conduct-2013.htm
http://www.icann.org/en/news/in-focus/accountability/atrt-implementation-report-29jan13-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/in-focus/accountability/atrt-implementation-report-29jan13-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/in-focus/accountability/atrt-implementation-report-29jan13-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/in-focus/accountability/atrt-implementation-report-29jan13-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/in-focus/accountability/atrt-implementation-report-29jan13-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/in-focus/accountability/atrt-implementation-report-29jan13-en.pdf
http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-02apr13/
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لمهنية من الناحية التقليدية كما أكد هذا المعلق على أهمية اإلظهار والتوضيح البين للمعيار عالي ا للمساهمين.
 16والذي يعمل مجلس اإلدارة وفًقا له.

 
وفي مقابل التعليقات المؤيدة لعمليات اختيار مجلس اإلدارة الحالي، سأل أحد المعلقين "هل من المعقول أن يقدم 

ي الدورة مجلس إلدارة إلى لجنة الترشيح "ملف تعريفي" بأعضاء مجلس اإلدارة الذي يدعي أنه بحاجة إليه ف
 17القادمة؟"

 
وقد طرحت التعقيبات العامة اإلضافية بعض األسئلة لألعمال المستقبلية والتي لم يتم التعامل معها من خالل 

وعلى وجه الخصوص، تساءل المعلقون حول أهمية الحصول على مجلس  في هذه الناحية. ATRT1توصية 
كما تعمقت التعليقات  .ICANNثل مجتمع ومجموعات إدارة دولي بشكل مناسب، باإلضافة إلى مجلس إدارة يم

أكثر إلى كيفية قيام مجلس اإلدارة نفسه باختيار رؤساء اللجان وأعضاء لجنة حوكمة المجلس كعامل هام لتحقيق 
الشفافية في اختيار أعضاء مجلس اإلدارة وعملياته حيث إن هذه اللجان هي التي توصي باعتماد التغييرات على 

 18داخلية.اللوائح ال
 

 لتنفيذ التوصيات ATRT2تحليل فريق 
 

 التقييم التوصية )التوصيات(

توثيق الطريقة المستخدمة في تحديد واختيار "هياكل حوكمة الشركات  أ0
 المماثلة وهياكل الحوكمة األخرى"

 تم

 غير مكتمل توثيق المعايير المستخدمة ب0

 تم NomComتحسين توعية وترويج/نشر  ج0

ع دراسة المهارات ووضع المعايير لتضمين اختيارات توسي د0
NomCom  فيGNSO المنظمات الداعمة ألسماء رموز الدول ،

(ccNSO( ولجان عموم المستخدمين االستشارية ،)ALAC) 
 تم

يجب تحديد المقاييس التي يمكن قياس مدى فاعلية برامج تدير  )أ(2
 مجلس اإلدارة وفًقا لها.

 غير مكتمل

 غير مكتمل نشر وإعالن مواد تدريب مجلس اإلدارة للجمهور. يجب )ب( 2

 
 لفاعلية التوصيات ATRT2تقييم فريق 

 
تم التعامل معها، إال أن العديد من  2والتوصية رقم  0رقم  ATRT1في حين أن غالبية القضايا في توصية 

 المخاوف األساسية ال تزال عالقة:

  دت إلى تحسين جودة أعضاء مجلس اإلدارة؟إلى أي مدى يمكن القول بأن التغييرات أ .أ 

ولم يتم  .ICANNحتى اليوم، ال توجد معايير موضوعية لتحديد جدارة األعضاء في مجلس إدارة  .ب 
وال مناقشتها، وعلى الرغم من ذلك قد تكون من بين  ICANNتنفيذ عمليات التقييم من جانب مجتمع 

 التدابير اإلحصائية القليلة التي يمكن وضعها.

، ويجب مراجعة المشكلة بعد أن NomComيجب توثيق تقرير حول المعايير التي استخدمتها و .ج 
 الحالية. NomComأصبح هناك خبرات لسنوات أكثر لدى مجلس اإلدارة بموجب شروط 

 وال تزال هناك حاجة إلى مقاييس من أجل تقييم نجاح جهود التحسين التي يقوم بها مجلس اإلدارة. .د 
 

                                                
16
-Nominet ،http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2إلى المجتمع،  ATRT2التعليقات المقدمة رًدا على أسئلة  

02apr13/ 
17
(، ALACجاكس سوبرينات، )-إلى المجتمع، جين ATRT2التعليقات المقدمة رًدا على أسئلة  

http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-02apr13/ 
18
(، ALACجاكس سوبرينات، )-إلى المجتمع، جين ATRT2التعليقات المقدمة رًدا على أسئلة  

http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-02apr13/ 

http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-02apr13/
http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-02apr13/
http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-02apr13/
http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-02apr13/
http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-02apr13/
http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-02apr13/
http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-02apr13/
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 3رقم  ةالتوصية النهائي
 

ونجاح جهود  ICANNينبغي على مجلس اإلدارة وضع مقاييس موضوعية لتحديد جودة أعضاء مجلس إدارة 
 التحسينات التي يقوم بها المجلس، وتحليل تلك النتائج على مدار الوقت.

 
 

 (1رقم  ATRT1)تقييم توصية  ATRT2. ليس ثمة توصية جديدة من 3قسم التقرير 
 

 ATRT1إليها النتائج التي توصلت 
 

كانت هذه المشكلة الخاصة بتشكيل مجلس اإلدارة موضوًعا لمراجعتين مستقلتين سبقتا تشكيل مجموعة عمل 
ATRT1.  ووجدت مجموعةATRT1  أن الصلة الكبيرة لعملية المراجعة التي تقوم بها تمثلت في التوصية
ويتضمن ذلك تأسيس إجراء  مهارية المطلوبة.للتوظيف واالختيار استناداً إلى المتطلبات ال ICANNالمقدمة لـ

( باكتشاف والتعرف على متطلبات كل هيئة تقوم بإجراء NomComرسمي تقوم من خالله لجنة الترشيح )
"أن ترميز العمليات لتحديد وتعريف ومراجعة متطلبات  ATRT1وعلى هذا ]النحو[، اكتشفت  التعيينات لها.

لتي يتشاور بشأنها أصحاب المصلحة، قد تساعد في تحسين األداء اإلجمالي تلك المهارات، إلى جانب اآلليات ا
 للمجلس".

 
 1رقم  ATRT1توصية 

 
يتعين على المجلس ولجنة الترشيح، مع مراعاة التحذير بأنه جميع المشاورات والقرارات حول المرشحين يجب 

، 2100رشيح التي تبدأ في أواخر عام أن تبقى سرية، وبأسرع ما يمكن ولكن بما ال يزيد عن عملية لجنة الت
زيادة شفافية مشاورات لجنة الترشيح وعملية اتخاذ قرار عن طريق تنفيذ تلك األشياء بشكل واضح وصريح 
خالل جدول زمني وضمن معايير مجموعة المهارات المطلوبة في مرحلة مبكرة كما أمكن قبل أن تبدأ العملية 

 ات الموجودة.وبمجرد إتمام العملية وشرح الخيار
 

 ICANNملخص تنفيذ تقييم 
 

حول جهود التقييم التي تمت من خالل كل من مجلس  ATRT2إلى مجموعة عمل  ICANNقدم طاقم عمل 
إجراء مشاورات  NomComوقد أصبح إجراًء قياسًيا للتشغيل بالنسبة لمجلس اإلدارة و .NomComاإلدارة و

كما قام مجلس اإلدارة بتنفيذ  لبات مجموعة مهارات مجلس اإلدارة.وجلسات لمشاركة المعلومات فيما يتعلق بمتط
، باإلضافة إلى أن التوافق مع إرشادات الشفافية من NomComإرشادات توجيهية للشفافية لكافة لجان 

تقريًرا قبل االختيار تقوم فيه بتبرير اختياراتها كإجراء  NomComوتقدم لجنة  اإلجراءات التشغيلية القياسية.
 .http://nomcom.icann.orgيمكن العثور على تدابير التنفيذ ووثائق الخلفية على  شغيلي قياسي.ت
  

 ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ
 

إلى أنها دعمت اآللية الخاصة  Nominetأشار سجل  تعليقات هامة على تنفيذ توصيتها. ATRT2لم تتلقى 
 ترى أنه مثال جيد على اآللية المتكاملة لتعقيبات المجتمع.، وICANNبتعيين واختيار أعضاء مجلس إدارة 

أشار بعض المعلقين إلى أنهم لم يكونوا على علم بآليات ترشيح واختيار مجلس اإلدارة، في حين أشار آخرون 
 إلى علمهم بذلك ورأيهم بأن طول المدة الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة كانت مرضية.

 
 الصلةملخص للمعلومات األخرى ذات 

 
 نفسها. NomComوفريق العمل فحسب بل اشتملت على  ICANNال يشتمل تنفذ هذه التوصية مجلس إدارة 

(، 2100( وآدم بيك )فترة 2102السابقين وهما فاندا سكارتزيني )فترة  NomComورد اثنين من رؤساء 
 في التنفيذ. NomComوقدما نظرة عامة شاملة للجهود التي تبذلها  ATRT2على االستبيان المقدم من 

توفير قدر أكبر من الشفافية والمساءلة في عملية ترشيح أعضاء  ATRT1وأدرك كال الرئيسين نية مجموعة 
كما  مجلس اإلدارة، وفي نفس الوقت تتم مراعاة الجوانب األساسية للعملية )على سبيل المثال سرية المرشحين(.

 اظ على دور مستقل في عملية االختيار.للحف NomComأدركوا أنه كان من الممكن للجنة 
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ال يجب أن تشغل  NomComرجحت إحساًسا عاًما بأن  ATRT1أفاد آدم بيك إلى أن توصيات مجموعة 

األساسية كانت بالفعل من  ATRTكما أوضح أن بعض توصيات  كثيًرا بالسرية وأن هذا األمر كان إيجابًيا.
، 2100في عام  عة ألخذ التحسينات على محمل الجد.القوة الداف ATRT، إال أن NomComممارسات 
ورش عمل مع المجتمع والذي قررت بأنها كانت ناجحة إلى حد ما، وأنه كانت هناك  NomComعقدت 

محاولة لتحسين االتصال في جميع قطاعات العملية مع المجتمع )على سبيل المثال إضافة مزيد من البريد 
ات( ومع المرشحين )على سبيل المثال مزيد من المعلومات حول العملية، اإللكتروني إلى القوائم، والمدون

ورغم ذلك، أوضح بيك أنه في  وبعض االتصال من أجل إطالعهم بالمرحلة التي وصلت إليها العملية(.
وعلى  لم يتم االعتراض بجهود هذه االتصاالت على األغلب )أي األفكار التي توضع قيد التنفيذ(. 2100 عام

 .2102لعموم، وجد أن جهود التنفيذ كانت جديرة باالهتمام كما كانت توضح التحسينات في وجه ا
 

لتنفيذ التوصيات،  .2102أشارت فاندا سكارتزيني إلى عدد من أنشطة التنفيذ الخاصة التي جرت أثناء مدة 
 بمايلي: NomComقامت 

لتوفير  NomComة لـأثناء الدورة الكامل NomComنشر وتحديث اإلطار الزمني ألنشطة  .أ 
 الشفافية إلى المجتمع وإلى المرشحين؛

عقدت مشاورات رسمية مع كافة اللجان االستشارية ومنظمات الدعم ودوائرها أثناء االجتماع العام  .ب 
لتحديد كافة ملفات التعريف الالزمة لمجلس اإلدارة ومراكزه القيادية، ونشرت  2011السنوي في 

 كافة العروض المستخدمة؛

والمجاالت األخرى ذات الصلة لعملية  ATRT0ت اجتماعات عامة حول توصيات مجموعة عقد .ج 
NomCom  أثناء اجتماعICANN  ؛2012العام السنوي المنعقد في 

، والمدير التنفيذي ولجنة حوكمة المجلس ICANNعقدت اجتماع رسمي مع رئيس مجلس إدارة  .د 
 جلس اإلدارة لالختيار التالي؛لجمع آرائهم حول مجموعة المهارات الخاصة بأعضاء م

يفهمون  NomComللتأكيد على أن سائر األعضاء داخل  ICANNاجتمعت مع االستشاري العام لـ .ه 
 المتطلبات المتعلقة بخصوصية معلومات المرشح؛

نشرت السمات المحددة للملف التعريفي لكافة المراكز القيادية كدليل إرشادي لمعلومات طلب  .و 
 19المرشح؛

في سان خوسية، للتأكيد من جديد مع  2012الدولي األول لسنة  ICANNثناء اجتماع عقد جلسة أ .ز 
 في عملية االختيار؛ NomComاللجان االستشارية ومنظمات العدم والدوائر، ولتوجيه أعضاء 

في  2012لالجتماع العام السنوي المنعقد في أكتوبر  20وبعد عملية االختيار، نشرت تقريًرا نهائًيا .ح 
)على  2012 لسنة NomComندا والذي اشتمل على كافة اإلحصائيات ذات الصلة بلجنة تورنتو، ك

سبيل المثال عدد المرشحين، والجنس، والتوزيع الجغرافي، إلخ( باإلضافة إلى "مصفوفة المطابقة" مع 
 ؛مجموعات المهارات المطلوبة للمرشحين والملفات التعريفية للمنتخبين

تورنتو، أجرت اجتماعات إضافية مع اللجان االستشارية ومنظمات  في 2012وفي اجتماع أكتوبر  .ط 
وكيفية التعامل مع متطلباتها لمجلس  NomComالدعم والدوائر لتوفير التعقيبات حول أنشطة 

 اإلدارة ومراكزها في المؤسسات.
 

والحصول على ويرى كال رئيسي المجلس السابقين أن هناك تحسينات متواصلة مثل بطاقات التقارير الشهرية 
تؤكد السيدة سكارتزيني على أنه في الوقت الحالي يوجد داخل  مصفوفة قياسية الستخدامها أثناء وبعد العملية.

، باإلضافة إلى وجهة نظر أوضح لعملية االختيار NomComرؤية أوضح حول عملية  ICANNمجتمع 
شير إلى حس بالتحسن فيما يتعلق كما ت ومتطلبات أي شخص يرغب في أن يكون عضًوا في مجلس اإلدارة.

كما يرى بيك أن المرشحين لديهم فهم أفضل بما  مع المجتمع والعالم الخارجي. ICANNبالشفافية في عالقة 
هو مطلوب، وأن هناك معرفة أفضل بما يحتاجه مجلس اإلدارة فيما يتعلق بمهارات المرشح و"الفجوات" في 

                                                
19
 http://nomcom.icann.org/index-2012.htm#archives  
20
 http://nomcom.icann.org/nomcom-final-report-08oct12-en.pdf  

http://nomcom.icann.org/index-2012.htm#archives
http://nomcom.icann.org/nomcom-final-report-08oct12-en.pdf


 
 

16 

كما أوضح أن فائدة غير مباشرة لهذه الجهود الخاصة بالتنفيذ  .مجموعة المهارات الخاصة بمجلس اإلدارة
تمثلت في المعلومات المحسنة حول الملفات التعريفية للمرشحين المرغوبين قد ساعدت إحدى شركات التوظيف 

 في تحديد المرشحين المحتملين. NomComاالحترافية على مساعدة 
 

 لتنفيذ التوصيات ATRT2تحليل فريق 
 

، NomComوهناك تحسن في شفافية عمليات  كان ناجًحا بشكل كبير. 2رقم  ATRT1تنفيذ توصية يبدو أن 
ومن المهم اإلشارة إلى أن تنفيذ التوصية  وفي اعتماد اإلجراءات التشغيلية القياسية المصممة لتعزيز الشفافية.

واللجان االستشارية تتعامل مع مجلس اإلدارة،  NomComعزز من الحوار عبر المجتمع، وجعلت  2رقم 
وفي حقيقة األمر، فإن تنفيذ هذه التوصية لم يكن مسئولية مجلس  ومنظمات الدعم مع دخولها في أعمال التنفيذ.

ومجلس اإلدارة  NomComوباألحرى، فقد تطلب تفاعل كلم ن لجنة  أو فريق العمل. ICANNإدارة 
ويبدو أن هيئات متعددة قد قامت بمهام  هام بنجاح.باإلضافة إلى أعضاء المجتمع من أجل تنفيذ كافة هذه الم

 على اإلجمال. 2فردية باإلضافة إلى إجراء تفاعل ناجح من أجل تنفيذ التوصية رقم 
 

 لفاعلية التوصيات ATRT2تقييم فريق 
 

في  NomComفعالة في إيجاد تبادل منتظم ومنفتح للمعلومات بين مجلس اإلدارة و 2كانت التوصية رقم 
مجموعة المهارات الضرورية ألعضاء مجلس اإلدارة، وتضمين هذه الصفات المرغوبة في عملية تحديد 

على سبيل  أكثر شفافية. NomComكما كان لتنفيذ التوصية أثر في إيجاد إجراءات تشغيل قياسية لـ الترشيح.
اإلضافة إلى وب في الوقت الحالي وبصفة منتظمة جلسات مفتوحة في اجتماعات. NomComالمثال، تعقد 

والتي توفر أساًسا منطقًيا لعملية االختيار تتسق مع  NomComذلك، فإن تقارير ما قبل االختيار من جانب 
 .AoCروح تأكيد االلتزامات 

 
 

)تقييم  3رقم  ATRT2توصية  أداء مجلس اإلدارة وممارسات العمل: .1قسم التقرير 
 (4رقم  ATRT1توصيات 

 

 ATRT1 النتائج التي توصلت إليها
 

والمراجعتين المستقلتين السابقتين، فقد توصلت إلى أن هناك  ATRT1استناًدا إلى المراجعة التي قامت بها 
 2وفي حين أن التوصية رقم  حاجة واضحة لتحسين كل من المهارات الفردية والجمعية لمجلس اإلدارة.

مجموعات المهارات تلك  ركزت على تعريف مجموعة المهارات المطلوبة وتضمين ATRT1لمجموعة 
 مجلس اإلدارة بتعزيز أدائه وممارساته للعمل. 4كجزء من عملية لجنة الترشيح، طالبت التوصية رقم 

 
 4رقم  ATRT1توصية 

 
"بناًء على أعمال لجنة حكومة المجلس، يتعين على المجلس االستمرار في تعزيز األداء وممارسات العمل 

 بالمجلس".
 

 ICANNملخص تنفيذ تقييم 
 

وتشمل هذه األنشطة  قام مجلس اإلدارة بعدد من األنشطة من أجل تعزيز أداءه وممارسات العمل التي يقوم بها.
؛ ووضع 2102، وإجراء جلستي تدريب حول "الفاعلية" في 4وضع خطط عمل تضم أهداف التوصية رقم 

" لمجلس اإلدارة، ومزامنة مدد أعضاء تقييمات ألداء أعضاء المجلس والتي يتم تقديمها إلى الهيئات "المعينة
المجلس بفاعلية العمل، وإنشاء دليل إلجراءات مجلس اإلدارة 

(http://www.icann.org/en/groups/board/documents/draft-procedure-manual-
09oct12-en.pdf.) 

 

http://www.icann.org/en/groups/board/documents/draft-procedure-manual-09oct12-en.pdf
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/draft-procedure-manual-09oct12-en.pdf
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 ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ
 

األعمال  Nominetوأوضحت  ركزت التعليقات العامة على بعض جوانب ممارسات عمل مجلس اإلدارة.
التي تم تنفيذها في تحسين حوكمة مجلس اإلدارة )على سبيل المثال مراجعة تضارب المصالح واألخالقيات( 

طالبت حكومة المملكة المتحدة بتنفيذ مقاييس ألداء  21س اإلدارة قد وضع مدونة للسلوك.والتوضيح بأن مجل
أنه  At-Largeوأوضح دارلين تومسون من مجتمع  22مجلس اإلدارة، ومراجعتها ومراقبتها بشكل مستقل.

إلدارة في يجب توفير مزيد من المعلومات للجمهور فيما يتعلق بالطرق التي يجري استخدامها من قبل مجلس ا
 كان هناك دعم عام للمدة الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة. 23تقييم الحوكمة الخاصة به.

 
 ملخص للمعلومات األخرى ذات الصلة

 
يجري اآلن عملية إضافة دعم  ICANNستيف كروكر أن مجلس إدارة  ICANNأوضح رئيس مجلس إدارة 

ا المورد الجديد، في جزء منها، من أجل التعامل مع وسوف يتم إسناد مهمة هذ أمانة السر إلى مجلس اإلدارة.
وأوضح كروكر أن هناك ناحية من االهتمام الغريب من جانبه وأن  خطط عمل وعمليات تحسين مجلس اإلدارة.
 هذه التحسينات المتواصلة يجب أن تحقق.

 
 لتنفيذ التوصيات ATRT2تحليل فريق 

 
في حين أن بعض المهام ذات  .4ات لتنفيذ التوصية رقم اتخذ مجلس اإلدارة بشكل واضح عدًدا من الخطو
وفي حين أن هناك دليل واضح على العمل الذي تم تنفيذه  الصلة تم إكمالها، وطبيعة هذا التنفيذ أنه "مستمر".

  على هذه الجبهة، فإن فاعلية العمل ال يزال من الصعب قياسها.
 

 لفاعلية التوصيات ATRT2تقييم فريق 
 

لى التقارير المقدمة من مجلس اإلدارة وفريق العمل، هناك تقدم في عدد من الجوانب فيما يتعلق تأدية استناًدا إ
وعلى الرغم من ذلك، فإن أحد التحديات أمام التقييم الكامل لفاعلية التوصية  مجلس اإلدارة للوظائف المنوط به.

وفي  قياس الفاعلية في عملية التنفيذ. من خاللها ATRT2هو نقص المقاييس/المعايير التي يمكن لمجموعة 
حين أن بعض التنفيذات قد يكون من الصعب قياسها، تساعد المقاييس في سحب النتائج الكمية والنوعية 

أن هذه األنشطة يجب أن تكون مرئية بشكل عام أمام  ATRT2ومن وجهة نظر مجموعة عمل  المتقدمة.
وفيما يتعلق بتدريب مجلس  بشرية أو المشكالت السرية األخرى(.المجتمع )ما لم يكن التعامل مع الموارد ال

عما إذا كان من الممكن إعالن مواد التدريب  ATRT2اإلدارة على وجه الخصوص، تساءلت مجموعة 
أشار مجلس اإلدارة أن بعض مواد التدريب هي محمية ببراءة اختراع  للجمهور كنوع من أنواع الشفافية.

كمسألةإجرائية، ينبغي إعطاء  يب وأنه قد ال يكون بوسع مجلس اإلدارة إعالنها للمجتمع.لطرف ثالث يوفر التدر
ودمج تلك اآلراء في عملية  ATRT2وتقييم  ATRT1إيجاز إلى سكرتاريا مجلس اإلدارة حول توصيات 

 الدعم.
 

 3التوصية النهائية رقم 
 

ء مجلس اإلدارة وجهود التحسينات، ونشر ينبغي على مجلس اإلدارة وضع مقاييس من أجل قياس فاعلية أدا
 المواد المستخدمة في التدريب للوقوف على مستويات التحسن.

 
 

                                                
21
 Nominet: http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-02apr13/msg00010.htmlالتعليقات المقدمة من  
22
 /http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-02apr13رك كارفيل، حكومة المملكة المتحدة: التعليقات المقدمة من ما 

msg00014.html 
23
 /http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-02apr13التعليقات المقدمة من دارلين تومسون:  

pdf9UP7si771p.pdf 

http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-02apr13/msg00010.html
http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-02apr13/%0bmsg00014.html
http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-02apr13/%0bmsg00014.html
http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-02apr13/%0bpdf9UP7si771p.pdf
http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-02apr13/%0bpdf9UP7si771p.pdf
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)تقييم  1رقم  ATRT2توصية  أداء مجلس اإلدارة وممارسات العمل: .4قسم التقرير 
 (5رقم  ATRT1توصيات 

 

 ATRT1النتائج التي توصلت إليها 
 

لس اإلدارة من الموضوعات المرتبطة بشكل قريب أن تعويض أعضاء مج ATRT1وجدت مجموعة 
وعالوة على ذلك، كانت  .ICANNبموضوع تطوير الخبرات ومجموعة المهارات التجميعية لمجلس إدارة 

هذه المشكلة موضوع مراجعة مستقلة، ومناقشة للجنة حوكمة المجلس، باإلضافة إلى مداوالت مستمرة من 
 ، فإن مكافأة رئيس المجلس هو ما تم تقريره فقط. ATRT1ة وفي وقت إجراء مراجع مجلس اإلدارة.

 
 5رقم  ATRT1توصية 

 
: "يتعين على مجلس اإلدارة تنفيذ مخطط التعويضات بسرعة ألعضاء مجلس اإلدارة ممن لهم الحق 5التوصية 

ووفًقا للتعديالت الضرورية  Boston Consulting Groupفي التصويت وفًقا لما أوصت به مجموعة 
 لتعامل مع مسائل السداد العالمية، إن وجدت". ل
 

 ICANNملخص تنفيذ تقييم 
 

كي يتيح الفرصة أمام  5العام للنصيحة، قام مجلس اإلدارة بتأجيل تنفيذ التوصية  ICANNفور تقديم استشاري 
باالستعانة  ، تم وضع خطة تعويضات وقام مجلس اإلدارة2100وابتداًء من يونيو  الدراسة والمراجعة المستقلة.

وحيث إن تنفيذ تعويض  إلى أن تعويض مجلس اإلدارة كان معقوالً. 24وتوصل تقرير الخبير بخبير تقييم مستقل.
المديرين سوف يقتضي مراجعة لسياسة تضارب المصلحة الخاصة بمجلس اإلدارة باإلضافة إلى اللوائح 

أيد المعلقون بشكل عام التوصية  .2100بتمبر الداخلية، تم عقد فترة للتعليق العام على هذه المشكالت في س
الخاصة بتعويض أعضاء مجلس اإلدارة، كما عرضوا التعقيبات على الجوانب األخرى لسياسة تضارب 

، صوت مجلس اإلدارة لصالح تنفيذ التعويض ألعضاء مجلس 2100ديسمبر  8في  .ICANNلـالمصلحة 
لى أن السداد لم يعرض على بعض أعضاء المجلس إ ATRT2وتشير  اإلدارة أصحاب الحق في التصويت.

، وهو ما يعد تأخيًرا كبيًرا عن تاريخ الموافقة على التنفيذ، إال أنه كانت هناك ظروف تبرر 2102حتى أغسطس 
واليوم، فإن أعضاء مجلس اإلدارة أمامهم الفرصة في اختيار التعويض كما أن اختيار  ذلك في هذه الحاالت.

 25على الويب. ICANNول أو رفض التعويض يتم عرضها على موقع مجلس اإلدارة لقب
 

 ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ
 

 تعليقات من المجتمع فيما يخص تنفيذ التوصية ATRT2لم تتلقى 
 

 لتنفيذ التوصيات ATRT2تحليل فريق 
 

 .5وقد اكتمل تنفيذ التوصية 
 

 لفاعلية التوصيات ATRT2تقييم فريق 
 

وتمثل أحد جوانب المبرر المنطقي  يمثل تحدًيا، لكنه ليس مستحيالً. 5اح" أو فاعلية التوصية إن قياس "نج
للتوصية في افتراض أن التعويض سوف يؤثر على مصلحة المرشحين المؤهلين ممن تم إعطاؤهم المسئوليات 

سات الكمية ال ملمة بأي من الدرا ATRT1كما أن مجموعة العمل  .ICANNوحمولة العمل كمديرين في 
والنوعية لمجموعات المرشحين في مجلس اإلدارة على مدار الوقت أو أي من التعقيبات التي تتحدث عن تأثير 

                                                
24
 http://www.icann.org/en/general/report-board-directors-compensation-considerations-

13oct11-en.pdf  
25
 http://www.icann.org/en/groups/board/documents/ce 

http://www.icann.org/en/general/report-board-directors-compensation-considerations-13oct11-en.pdf
http://www.icann.org/en/general/report-board-directors-compensation-considerations-13oct11-en.pdf
http://www.icann.org/en/general/report-board-directors-compensation-considerations-13oct11-en.pdf
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/ce
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 ATRT2وسوف تبتكر مجموعة  وربما يصبح هذا التحليل تعقيًبا لفرق المراجعة المستقبلية. تنفيذ التوصية.
 لة على مدار الوقت.تقييًما منتظًما لمستويات تعويضات المدراء كلفترة معقو

 
 1رقم  التوصية النهائية

 
كمية لتحديد ما إذا كانت مؤهالت مجموعات المرشحين في  / ينبغي على مجلس اإلدارة إجراء دراسات كيفية

مجلس اإلدارة قد تحسنت أم ال بمجرد توافر التعويض، وكذلك التقييم المنتظم لمستويات تعويضات المدراء 
 .بحسب المعايير السائدة

 
 

)تقييم  4رقم  ATRT2توصية  السياسة/ التنفيذ/ فرق الوظيفة التنفيذية: .5قسم التقرير 
 (6رقم  ATRT1توصيات 

 
 ATRT1النتائج التي توصلت إليها 

 
إلى وجود قلق كبير في جميع قطاعات المجتمع يتعلق بطريقة تحديد  ATRT1توصلت مجموعة عمل 

يفية وسبب اتخاذ القرارات بشكل خاص وكيفية إيصال هذه النتائج إلى المشكالت لنظر مجلس اإلدارة فيها، وك
إلى أن مداوالت مجلس اإلدارة نادًرا ما كانت مستندة إلى  ATRT1كما توصلت مجموعة  أصحاب المصلحة.

إن  إجراءات أو متطلبات منظمة، ولكن باألحرى كانت تسير وفق االتفاقات المؤسسية استناًدا فقط إلى ما سبق.
قص الوضوح حول التفريق بين السياسة والوظيفة التنفيذية )أو "التنفيذ" أو "الوظيفة اإلدارية المؤسسية"( ن

أسهمت في االرتباك الحادث داخل المجتمع حول ما إذا كان مجلس اإلدارة وفريق العمل يعملون وفق الصالحية 
 إلى األعلى. الممنوحة لهم أم ال فيما يتعلق بعملية وضع السياسات من األسفل

 
 6رقم  ATRT1توصية 

 
الفارق بين القضايا التي تتعلق  2100وعلى المجلس أن يوضح قدر المستطاع وقبل انتهاء مايو  :6التوصية 

وبين األمور التي تأتي في الوظائف التنفيذية التي يقوم بها فريق عمل  ICANNلـعادة بسياسة عملية التطوير 
ICANN ي وكذا تحسين اآلليات المكملة للمشاورة في ظروف تتناسب مع على نحو تجريب والمجلسSO  ذي
 .بخصوص القضايا اإلدارية والتنفيذية التي سترفع للمناقشة على مستوى المجلس ACsالصلة و

 

  ICANNملخص تنفيذ تقييم 
 

 2100نيو ، ولكن بتاريخ تنفيذ أبعد من يو6أن يعتمد مجلس اإلدارة التوصية رقم  ICANNأوصى طاقم عمل 
وأكد فريق العمل على أهمية وضع أساس للتفاهم حول هذا الموضوع مع  .ATRT1تقوم بتحديده مجموعة 

وأضح فريق العمل بأنه سوف ينفذ على الفور "ممارسة تصنيف" باستخدام  26المجتمع قبل أن تتم عملية التنفيذ.
مجلس اإلدارة إلى سياسة/تنفيذي/إداري بعد ذلك قرر فريق العمل تصنيف إجراءات  ويكي الخاص بالقرارات.

 وفئات أخرى، وبعد ذلك مراجعة ما إذا كان التعليق العام قد ورد على هذه البنود أم ال.
 

 ، أوضح فريق العمل أن،ATRT2وفي رده على 
 

 ATRTرجاء االطالع على ملخص تنفيذ  كافة أقسام هذه التوصية في عملية التنفيذ. ICANNتناولت 
وقد دفع إكمال هذا المشروع الخاص  2102.28لعام  ATRTوالتقرير السنوي حول تنفيذ  210227 لعام

بالتنفيذ إجراء مزيد من النقاش حول التفريق بين السياسة ومشكالت التنفيذ والتي ال تزال جارية داخل 
 المجتمع، كان أقربها الجلسة العامة التي عقدت في بكين.

                                                
26
 http://www.icann.org/en/news/in-focus/accountability/atrt-recommendations-implementation- 

plans-22oct11-en  
27
 http://www.icann.org/en/news/in-focus/accountability/atrt-project-list-workplans-29jan13-en.pdf 
28
 http://www.icann.org/en/news/in-focus/accountability/atrt-implementation-report-29jan13-en.pdf  

http://www.icann.org/en/news/in-focus/accountability/atrt-recommendations-implementation-%0bplans-22oct11-en
http://www.icann.org/en/news/in-focus/accountability/atrt-recommendations-implementation-%0bplans-22oct11-en
http://www.icann.org/en/news/in-focus/accountability/atrt-project-list-workplans-29jan13-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/in-focus/accountability/atrt-implementation-report-29jan13-en.pdf
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أيًضا ورقة بحثية حول تعقيبات  ICANN، نشرت 6توصية رقم وبسبب األعمال التي تم تنفيذها لل
وكانت هناك جلسات في  األمر الذي أدى إلى حوار متواصل داخل المجتمع. 29،المجتمع ووظيفة النصيحة

ورقة بحثية حول  ICANNكل من تورنتو وبكين حول هذا الموضوع، ومنذ ذلك الحين أصدر طاقم عمل 
 للمساعدة في وضع إطار للمناقشة ودفعها لألمام. 30ي مقابل التنفيذالتعليق العام على السياسة ف

 
كما أوضح فريق العمل أن "المجتمع لديه مجموعة محددة من البنود التي يستخدمها عند مناقشة وتصنيف 

ل أعادت أعمال المتابعة البدء في جدال حاد داخل المجتمع فيما يتعلق بالسياسة في مقاب إجراءات مجلس اإلدارة.
كما أوضح مجلس اإلدارة أن "]كل[ إجراء  أدوار التنفيذ وكيف أن المجتمع يوفر النصيحة إلى مجلس اإلدارة".

هام تم اتخاذه من خالل مجلس اإلدارة اآلن يرافقه تعريف لنوع اإلجراء والمشاورات المتوقعة أو التي تم 
 إجراؤها قبل قرار مجلس اإلدارة".

 
 التنفيذملخص تعقيبات المجتمع حول 

 
 التعليقات الواردة والمناقشة الدائرة داخل الجلسات العامة تعكس تعاطًفا عاًما من المجتمع، ويشمل ذلك:

 يستمر ذلك إلى أن يكون مسألة هامة؛ .أ 

، ccNSO، وGNSOخارج مشكالت السياسة التي تم تناولها في عمليات السياسة الخاصة بكل من  .ب 
 حيال كيفية توفير النصيحة من المجتمع إلى مجلس اإلدارة؛المحددة جيًدا، ثمة عدم يقين  ASOو

مجموعات العمل العاملة في جميع قطاعات المجتمع يجب أن يتم اكتشافها كأحد اآلليات المستخدمة في  .ج 
 توفير النصيحة إلى مجلس اإلدارة؛

غير السياسية اآلليات واألساليب الحالية في تزويد مجلس اإلدارة بالنصيحة من المجتمع في القضايا  .د 
 "غير المتعلقة بالسياسة" غير مناسبة 

وأيًضا فإن المجموعات المخصصة والخبراء وعمليات التعقب السريع التي تم استخدامها في عملية  .ه 
gTLD  .الجديدة لم َيثبت أنها أساليب مرضية في التعامل مع هذه المشكلة 

 
 لتنفيذ التوصيات  ATRT2تحليل فريق 

 

أن هذه التوصية ال تزال  ATRT2وتعتبر مجموعة  ذ وال يزال العمل جارًيا على المشكلة.تمت عملية التنفي
وعلى الرغم  مهمة لتوفير الوضوح بالنسبة للمجتمع، ولها أهمية خاصة في بيئة أصحاب المصلحة المتعددين.

 2102بر سبتم 24عن ورقة بحثية تضم كل من تعقيبات المجتمع ووظيفة النصائح في  ICANNمن إعالن 
بموجب تأكيد  6)بعد أكثر من سنة من التاريخ المقرر لمجلس اإلدارة التخاذ إجراء بخصوص التوصية 

( وبكين 2102في تورنتو )أكتوبر  ICANN، وتم عقد جلسات عامة أثناء اجتماعات (AoCااللتزامات 
معها خالل اإلطار الزمني المكون من (، تظل الحقيقة القائلة بأن هذه المشكلة نادًرا ما تم التعامل 2102)أبريل 

وفي حقيقة األمر، قام فريق العمل فقط بوضع ورقة "إطار  .ATRT1عامين والذي اقترحته مجموعة العمل 
 .2102يناير  20عمل" ونشرها للتعليق العام في 

 
ل وعدم الثقة والنقص المستمر في الوضوح حيال "السياسة في مقابل التنفيذ" يؤدي إلى الشك في أحسن األحوا

أو فريق العمل يعمل ويتصرف في النطاق الصحيح  ICANNفي أسوأ األحوال حول ما إذا كان مجلس إدارة 
وكما هو الحال بالنسبة  تتصرف بطريقة "من األعلى لألسفل" في مقابل "من األسفل لألعلى". ICANNأو هل 

العملية المعنية أمر أساسي بالنسبة للتماسك ألي مؤسسة أو مجتمع، فإن الفهم الواضح لألدوار والمسئولية و
 31والتفاعل الناجح.

                                                
29
 http://www.icann.org/en/news/in-focus/accountability/input-advice-function-24sep12-en.pdf 
30
 http://www.icann.org/en/news/public-comment/policy-implementation-31jan13-en.htm 
31
ولية: ثمة إحساس، وخاصة بين أصحاب مصالح األعمال، أن مجلس إدارة وطاقم عمل تعليقات مجلس الواليات المتحدة لألعمال الد 

ICANN  يصفون بنداً بأنه "تنفيذ" عندما يرغبون بتنفيذ بند من دون آراء المجتمع. )بشكل مشابه، إذا لم يرغب مجلس إدارة وطاقم
سة" لجعلها تضيع وسط عملية وضع السياسة بالتصرف حيال مسألة معينة، فسيصفون تلك المسألة بأنها "سيا ICANNعمل 

بالمعضلة الحالية والترويج لحلول فعالة أكثر من "جهود إضافية" تطالب..."  ATRT2المطولة(. ينبغي أن تقر توصيات 
http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-recommendations-21oct13/pdfGwHm9XvJAd.pdf 

http://www.icann.org/en/news/in-focus/accountability/input-advice-function-24sep12-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/public-comment/policy-implementation-31jan13-en.htm
http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-recommendations-21oct13/pdfGwHm9XvJAd.pdf
http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-recommendations-21oct13/pdfGwHm9XvJAd.pdf
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البعض يؤكد على أن التفريق بين السياسة والتنفيذ إما أنه أمر صعب للغاية أو أنه مقصور على فئة معينة 

وفي حين قد  ال يمكن تحقيقه. - ICANNومن ثم الوضوح بالنسبة للمجتمع و -لدرجة أن الخطوط الواضحة 
ن الصعب تحقيق الوضوح الكامل، إال أن العجز عن وضع إطار عمل قابل للتنفيذ ويضيف إلى وضوح يكون م

األدوار، والمسئوليات والعمليات في المسائل الخاصة بالتنفيذ كما أن السياسة سوف تستمر فقط من أجل دعم 
اإلضافة إلى التزامها ب ICANNاألسئلة والمخاوف غير الضرورية حول مساءلة اتخاذ القرارات الخاصة بـ

 األصلي بعملية أصحاب المصلحة المتعددين من األسفل إلى األعلى.
 

 لفاعلية التوصيات ATRT2تقييم فريق 
 

وفي حين بدأت الجهود في إشراك  فعاالً بعد في تحقيق األهداف المحددة للتوصية. 6لم يكن تنفيذ التوصية رقم 
لم يتوصال إلى درجة من الوضوح في هذا  ICANNدو أن المجتمع والمجتمع في الحوار المتعلق بالمشكلة، يب

 كان للتنفيذ أثره في إثارة حوار مركز يزيد من فهم أعضاء المجتمع باالختالف بين السياسة والتنفيذ. الشأن.
وربما يرجع األمر وجوب بذل مزيد من الجهد في وضع آليات تكميلية للتشاور في الظروف المناسبة مع 

الدعم واللجان االستشارية ذات الصلة حول المسائل التنفيذية واإلدارية والتي سيتم التعامل معها في مؤسسات 
أن يتم استخدام مصطلح "السياسة مقابل التنفيذ" بشكل  ATRT2في النهاية، يقترح  مستوى مجلس اإلدارة.

 دارية" لغرض التوضيح.متسق، وإلغاء اإلشارة المرجعية إلى "الوظيفة التنفيذية" أو "الوظيفة اإل
 

 4التوصية النهائية رقم 
 

ينبغي على مجلس اإلدارة مواصلة دعم المشاركة على نطاق المجتمع التي تهدف إلى تكوين فهم للفروق بين 
وضع آليات تكميلية يمكن من خاللها للمنظمات الداعمة واللجان االستشارية  وضع السياسة وتنفيذها.

(SO/ACالتشاور مع مجلس )  اإلدارة بمسائل، تشمل على سبيل المثال ال الحصر، مسائل السياسة والتنفيذ
 واألمور اإلدارية، التي يتخذ مجلس اإلدارة قرارات حولها.

 
 

)تقييم  5رقم  ATRT2توصية  عمليات االستئناف وشفافية اتخاذ القرارات: .6قسم التقرير 
 (8و 1.3رقم  ATRT1توصيات 

 

 ATRT1يها النتائج التي توصلت إل
 

تؤكد على الحاجة إلى الشفافية بعمليات المجلس  ICANNإلى أن لوائح  ATRT1توصلت مجموعة 
واالشتراك بالمشركة الرسمية ألصحاب المصلحة والحياد وتحديد الهدف والمشاركة واالستجابة واتخاذ 

 ICANNريقة اتخاذ مجلس إدارة وبالمثل، فإن الحاجة للشفافية واالنفتاح في ط إلى الدليل. القرارات استنادا
وجود حاجة  ATRT1تبين لمجموعة عمل  للقرارات أمر يتم إعادة تحديده بشكل واضح في تأكيد االلتزامات.

 .ICANNللحصول على إرشادات واضحة ومنشورة فيما يتعلق بعمليات اتخاذ القرارات في 
 

 8و 1.3رقم  ATRT1توصيات 
 

بدمج  ATRT2، قامت مجموعة العمل 8و 1.0رقم  ATRT1توصيات بسبب العالقة الوطيدة بين موضوع 
 تقييمها للتنفيذ هنا.

"بعد البدء على الفور، يتعين على مجلس اإلدارة اإلسراع في نشر كل المواد المناسبة ذات  :1.0التوصية 
بها فريق عمل بما في ذلك اإلعالنات األولية والمواد المختصرة التي قام  -الصلة بعملية اتخاذ القرارات 

المجلس وآخرون، وكذا محاضر الجلسات التفصيلية، ومكان تسليمها،وبيانات كل مدير على حدة المتعلقة 
يجب أن تكون عملية تنقيح المواد ضمن الحد األدنى، وتقتصر على المناقشة القائمة أو التهديد  بالقرارات الهامة.

 بالمقاضاة، وقضايا الموظفين مثل التعيينات.
 
في بداية مارس  ICANNيتعين على مجلس اإلدارة بأسرع ما يمكن وبما ال يزيد عن اجتماع  :8وصية الت

، تقديم ونشر وثيقة تحدد بوضوح مجموعة الظروف المحددة التي يمكن فيها تنقيح المواد وكذا تبين 2100
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نب المجلس والمستشار العام ويجب اإلشارة إلى تلك القواعد من جا المخاطر )إن وجدت( المرتبطة بنشر المواد.
 والطاقم عند تقييم مدى تنقيح المواد مع قراءة تلك القرارات التي يتم اتخاذها. 

 
 ICANNملخص تنفيذ تقييم 

 
يفيد بأنه، نتيجة التنفيذ، أصبح من اإلجراءات  ATRT2تقريًرا إلى مجموعة عمل  ICANNقدم فريق عمل 

وتم حفظ هذه المواد المرجعية  ، بما في ذلك حيثيات القرارات.ICANNالتشغيلية القياسية نشر كافة مواد 
ورًدا على توصية  .http://www.icann.org/en/groups/board/meetings وغيرها على

ATRT1 وضعت ،ICANN  :خطة تنفيذ أشارت في جزء منها إلى ما يلي 
 

، بدأ فريق العمل في تضمين بيانات الحيثيات المقترحة في تقديمات 2100يناير  25اعتباًرا ]من[ اجتماع "
وإذا لم يقترح مجلس اإلدارة  مجلس اإلدارة، والتي تتناول البنود المنصوص عليها في تأكيد االلتزامات.

ات التمهيدية مع القرارات المعتمدة لكل تعديالت كبيرة على مسودة بيانات الحيثيات، سوف يتم نشر هذه البيان
 .2100يناير  25، مع نشر القرارات المعتمدة في 2100يناير  21وقد تم إقرار هذه الممارسة في  اجتماع.

وسوف تعتبر هذه البيانات الخاصة بالحيثيات نهائية متى ما تم نشرها مع المحاضر وفًقا لما يعتمد لكل 
بيانات الحيثيات مصادر البيانات والمعلومات، باإلضافة إلى التعامل مع من المقرر أن تتناول  اجتماع.

 تعقيبات المجتمع المقبول منها والمرفوض".
 

 وفيما يتعلق بتنقيح مواد مجلس اإلدارة، أوضحت الخطة التنفيذية أن، 
 

ي ( سوف تظل أساًسا أل32هذه )سياسة اإلفصاح عن معلومات المستندات DIDP"]في[ حين أن سياسة 
تنقيح، إال أن هناك قيمة كبيرة في تقديم المستندات إلرشاد فريق العمل وإطالع المجتمع على المشكالت 

ووفًقا لم ثبت من خالل النشر الفعلي لمواد تقارير مجلس  النوعية للتعديالت على مواد مجلس اإلدارة.
شروط الخاص بعدم اإلفصاح بتضييق النطاق المستخدم في السابق لتطبقيها ال ICANNاإلدارة، قامت 

ومما يالحظ أنه ابتداًء بمواد  .2100وتم نشر المستند في مارس  لصالح زيادة نسبة الشفافية والمساءلة.
، فإن أساس كل عمليات التعديالت كانت منصوص عليها في 2101ديسمبر  02اجتماع مجلس اإلدارة في 

ة من أجل التعرف األفضل على الحاالت التي وسوف تستمر عملية مراجع كل صفحة تمت فيها تعديالت.
 تتطلب تعديالت".

 
بوضع ملف ويكي لقرار مجلس اإلدارة  ICANNباإلضافة إلى خطة التنفيذ المشار إليها أعاله، قام طاقم عمل 

يمكن البحث فيه "من تزويد الجمهور بمعلومات يسهل الوصول إليها لكل قرار أساسي يتم اعتماده من خالل 
 ويمكن االطالع على الويكي على دارة".مجلس اإل

https://community.icann.org/display/tap/ICANN+Board+Resolutions. 
 

 ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ
 

على سبيل المثال، أشار سجل  بالتحسن في توافر مواد مجلس اإلدارة. أقر المشاركون في فترة التعليقات العامة
Nominet  ،إلى 

 
"]نالحظ[ أن التحسن في توافر المواد ذات الصلة بمجلس اإلدارة مثل مستندات تقارير مجلس اإلدارة 

ونحن نرحب بهذا التواصل الجيد، لكن يمكن زيادة هذا التحسين  والحيثيات وراء قرارات المجلس.
وعلى وجه الخصوص، يجب على مجلس  لتوضيح أن مجلس اإلدارة قد راعى التأثيرات األوسع لقراراته.

والتأكد من  ICANNاإلدارة أن يراعي بشكل خاص المخاوف ممن ليسوا مشاركين في العادة في أنشطة 
 أنهم يقدمون رًدا معقوالً على التعقيبات".

 
ر التجاريين "أن بعض التحسينات تم القيام بها... وعلى وجه وبالمثل، أوضحت مجموعة أصحاب المصلحة غي

الخصوص، كانت هناك منشورات في الوقت المناسب لقرارات مجلس اإلدارة والحيثيات والتفسيرات التي 
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كما طالب أحد المعلقين/األعضاء السابقين في فريق  على هذه الجهود". ICANNونحن نشكر  رافقت ذلك.
ICANN يق العمل إلى مجلس اإلدارة.بنشر نصيحة فر 

 
 لتنفيذ التوصيات  ATRT2تحليل فريق 

 

وبعد اعتماد الممارسات  كان ناجًحا بشكل كبير. 1.0أن تنفيذ التوصية رقم  ATRT2على وجه العموم، ترى 
 يمكن االطالع على مواد الموصى بها كإجراء تشغيل قياسي، اتخذ مجلس اإلدارة إجراًء ثابًتا تجاه التنفيذ.

تقارير مجلس اإلدارة، وجداول األعمال، ومحاضر الجلسات، والحيثيات، والمستندات األخرى ذات الصلة من 
 على الويب. ICANNخالل موقع 

 
ومن بين الجوانب الهامة في التنفيذ أيًضا الممارسة الفعلية في جعل جميع المواد ذات الصلة متاحة الوقت 

عن أمثلة لعدم نشر المواد في الوقت المناسب، يبدو وإلى  ATRT2وفي حين سمعت مجموعة عمل  المناسب.
وقد تم طرح سؤال حول نطاق عمليات التنقيح  درجة كبيرة أن اإلجراء التشغيلي القياسي يلقى احتراًما ومراعاة.
ومن الصعب محاولة الرد على هذا  .1.0وما إذا كانت الممارسة تراعي األسلوب "األدنى" للتوصية رقم 

 ال بالنظر إلى طبيعة التعديالت.السؤ
 

 لفاعلية التوصيات ATRT2تقييم فريق 
 

من مقاييس الفاعلية الحصول على التعقيبات من المجتمع والذي يعتمد على نشر مواد مجلس اإلدارة من أجل 
مشكلة من نوع "الصندوق  ATRT1حددت مجموعة عمل  فهم عملية اتخاذ القرارات في مجلس اإلدارة.

وعلى الجانب اآلخر، نظر المجتمع إلى "التعقيبات" المقدمة في  فيما يتعلق بقرارات مجلس اإلدارة. األسود"
عملية اتخاذ القرارات الخاصة بمجلس اإلدارة لكن لم تتوفر لديه الرؤية الكافية داخل مداوالت مجلس إدارة 

ICANN .لتعليقات المقدمة إلى فريق وتشير ا وحيثيات القرارات التي جاءت في صورة "نتائج" للعملية
ATRT2 .وبالمثل، كانت هناك تعليقات أقل على  إلى التحسينات في هذا الجانب وتعكس إحساًسا أكبر بالشفافية

 .ATRT1النقيض من التعليقات التي وردت إلى 
 

 5التوصية النهائية رقم 
 

اسة كشف المعلومات الموثقة ينبغي على مجلس اإلدارة مراجعة معايير تنقيح وثائق مجلس اإلدارة وسي
(DIDPوأية وثائق أخرى لـ )ICANN .مأسسة عملية للتقييم المنتظم  لوضع سياسة تنقيح منشورة واحدة

 للمواد المنقحة لتحديد ما إذا كان ثمة حاجة إلى تنقيح أم ال، وضمان إزالة التنقيحات.
 
 

 (1.3رقم  ATRT1 )تقييم توصية ATRT2ليس ثمة توصية جديدة من  .1قسم التقرير 
 

 ATRT1النتائج التي توصلت إليها 
 

أن المسئولية المطلقة لضمان تحقيق أعلى مستويات الشفافية والمسئولية يكمن في  ATRT1تبين إلى مجموعة 
أن الغالبية العظمى من مداوالت مجلس اإلدارة كانت مستندة إلى  ATRT1كما الحظت  مجلس اإلدارة.

وقد تم تحديد مشكالت السياسة األكثر أهمية وتحددت استناًدا إلى الممارسات  مؤسسية.االتفاقيات واألعراف ال
 ATRT1كما الحظت مجموعة  المنشورة على مدار الوقت، وليس وفًقا لإلجراءات أو المتطلبات المنظمة.

لس اإلدارة أيًضا أن غياب اإلرشادات أو اإلجراءات أو العمليات الواضحة والمنظمة ذات الصلة بقرارات مج
 يفيد فقط في تصعيد اهتمامات أصحاب المصلحة وقد يؤدي إلى االنسحاب وإلغاء المشاركة.

 
 1.3رقم  ATRT1توصية 

 
يتعين على مجلس اإلدارة وعلى الفور أن ينشر "توضيحاً شامالً ومعقوالً للقرارات التي تتخذ وعرض األسباب 

أن تعلن عن أسباب  ICANNيجب على  ".ICANNليها لذلك ومصادر البيانات والمعلومات التي اعتمد ع
بما في ذلك تدعيم المنظمات  ICANNقبول أو رفض اآلراء والتعليقات المستلمة من التعليقات العامة ومجتمع 

 واللجان االستشارية.
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 ICANNملخص تنفيذ تقييم 

 

 .بالكامل 1.2رقم  ATRT1أنه قد انتهى من تنفيذ توصية  ICANNأعلن طاقم عمل 
 

إلى أنها تطوير الحيثيات أدى في بعض األحيان إلى زيادة الوقت الالزم لنظر مجلس  ICANNكما أشارت 
وبالنسبة لقرارات مجلس اإلدارة األساسية، كانت هناك تكاليف كبيرة تكبدها على مستوى  اإلدارة في البنود.

 األموال والموارد في وضع الحيثيات.
 

إلى أن المشاركين لديهم المزيد من المعلومات فيما يتعلق باألسس التي  ICANN وفيما يتعلق بالفاعلية، تشير
وفي بعض األحيان، انخفض مستوى تعقيد القرارات نظًرا إلمكانية توفير  تقوم عليها قرارات مجلس اإلدارة.

 معلومات الخلفية اآلن من خالل الحيثيات.
 

 ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ
 

 عدًدا قليالً من التعليقات على تفسير مجلس اإلدارة للقرارات والحيثيات المقررة. ATRT2تلقت مجموعة 
(، بأن مجلس اإلدارة ال يزال RySGوعلى الرغم من ذلك، علقت مجموعة أصحاب المصلحة في السجالت )

 يتغاضى عن التعليقات في عملية اتخاذ القرارات الخاصة به.
 

 صلةملخص للمعلومات األخرى ذات ال
 

مع أخذ ثالثة  2102إلى  2100تقييًما لقرارات مجلس اإلدارة أثناء الفترة بين  ATRT2وقد أجرت مجموعة 
 أسئلة في االعتبار:

هل يوفر مجلس اإلدارة تفسيًرا واضًحا لقراراته؟ هل هناك إجراءات أساسية يجب القيام بها من  .د
 ؟ICANNأجل زيادة تحسين عملية 

 حيثيات واضحة ومعقولة لقراراته؟هل يوفر مجلس اإلدارة  .ه

 هل يوفر مجلس اإلدارة تفسيًرا لكيفية أخذه في االعتبار التعليقات العامة )إن وجدت(؟ .و
 

إلى وجود دليل واضح وإلى درجة كبيرة على أن قرارات مجلس اإلدارة تجيب  ATRT2توصلت مجموعة 
 على األسئلة الثالثة المطروحة.

 
 توصياتلتنفيذ ال ATRT2تحليل فريق 

 
تعكس مراجعة لكافة قرارات مجلس اإلدارة  كان ناجًحا بشكل كبير. 1.2رقم  ATRT1يبدو أن تنفيذ توصية 

اتجاًها نحو  ATRT2ويعكس تقييم  توفر حيثيات تفصيلية لتلك القرارات. 2102وحتى  2100اعتباًرا من 
أمثلة توضح مساحة للتحسين، إال أن تنفيذ  التحسين على مدار فترة السنوات الثالث، وفي حين أنه ال تزال هناك

 .2100يشير إلى تقدم نوعي كبير منذ  1.2التوصية 
 

 لفاعلية التوصيات ATRT2تقييم فريق 
 

، لم يقم مجلس اإلدارة بصفة منتظمة باعتماد بيانات 2100يقوم األساس الخاص بهذه التوصية في أنه قبل يناير 
 فكل من التحليل والتعليق العام يعكسان تحسًنا كبيًرا في هذه الناحية. ذها.رسمية بالحيثيات للقرارات التي يتخ

 راجع الملحق د.
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)تقييم توصيات  6رقم  ATRT2توصية  :GACعمليات وتفاعالت  .8قسم التقرير 
ATRT1 34-9 رقم) 

 
 ATRT1النتائج التي توصلت إليها 

 
ومجلس اإلدارة لم تكن عاملة وقدمت ستة  GACأن العالقة القائمة بين  ATRT1أقرت مجموعة العمل 

 ومجلس اإلدارة. GACتوصيات تهدف إلى تحسين التفاعالت فيما بين 
 

 9رقم  ATRT1توصية 
 

أن يوضح  GACيجب على مجلس اإلدارة الذي يعمل من خالل مجموعة عمل مشتركة بين مجلس اإلدارة و
 العامة بموجب اللوائح. GACما الذي يشكل "نصيحة" سياسة  2100بحلول شهر مارس 

 
 31رقم  ATRT1توصية 

 
 GACوبعد إنشاء ما يشكل "النصيحة"، يجب على المجلس الذي يعمل من خالل مجموعة عمل مجلس 

باألمور التي تؤثر  GACوالعملية التي وثقتها فيه بإعالم  2100المشتركة أن ينشئ أكثر رسمية بحلول مارس 
يجب على المجلس أن يكون سباق في طلب نصيحة خطية  .GACيحة على مخاوف السياسة العامة لطلب نص

وخالل تحديد العملية األكثر رسمية يجب على  ، وذلك بوصفها عنصرا أساسيا من هذه العملية.GACمن 
ICANN  العمل على تطوير قواعد بيانات أو أدوات عبر اإلنترنت حيث يتم توثيق كل طلب تم تلقيه من

GAC  والنصائح منGAC لى جانب اعتبارات المجلس واستجابته لكل نصيحة.إ 
 

 33رقم  ATRT1توصية 
 

المقدمة والنظر فيها على  GACأن يعمال سويا من أجل الحصول على نصيحة  GASينبغي على المجلس 
 GACيجب على مجلس اإلدارة الذي يعمل من خالل مجموعة عمل مشتركة بين المجلس و أساس زمني أكثر.
يجب  .GACعملية موثقة ورسمية يرد من خاللها مجلس اإلدارة على نصيحة  2100مارس أن ينشئ بحلول 

في الوقت المناسب ما إذا كان تتفق أو ال تتفق  GACأن توضح هذه العملية كيف ومتى سيقوم المجلس بإبالغ 
ق مع في الحاالت التي ال تتف GACمع النصيحة وسوف تحدد ما هي التفاصيل وسوف يتقدم المجلس إلى 

وثم سوف يحاول المجلس  GACويجب أيضا أن توضح هذه العملية اإلجراءات التي من قبل  النصيحة.
يجب على هذه العملية أن تأخذ في االعتبار  "بحسن نية وبطريقة فعالة مناسبة إيجاد حل مقبول بشكل متبادل".

كر في إنشاء آليات أخرى من مباشرة ووجًها لوجه ثالث مرات فقط في السنة ويجب أن تف GACحقيقة أن 
 .GACاألحكام الواردة في الالئحة فيما يخص نصيحة  GACخالل المجلس ويمكن أن تنفذ 

 
 33رقم  ATRT1توصية 

 
أن يضع وينفذ  GACيجب على مجلس اإلدارة الذي يعمل من خالل مجموعة عمل مشتركة بين المجلس و

 مبكًرا في عملية وضع السياسة.  GACعملية إلشراك 
 

 31رقم  ATRT1توصية 
 

العمل بالتضامن فيما بينهما على وضع وتنفيذ إجراءات لضمان إعالم  GACيجب على مجلس اإلدارة و
GAC  بالكامل وااللتزام ببرنامج السياسة فيICANN  وتوعية موظفين السياسة لدىICANN  وإحساسهم

كير في إنشاء/تعديل دور دعم موظفين بالتف GACوبالقيام بذلك قد يرغب كال من المجلس و .GACبمخاوف 
ICANN بما في ذلك مجموعات المهارات المالئمة الالزمة لتوفير اتصال فعال معهم ودعم ،GAC وما إذا ،

 من مزيد من االجتماعات المشتركة المتكررة. GACسوف يستفيد المجلس و
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 34رقم  ATRT1توصية 
 

أوالً، يجب  .GACزام الحكومات لعملية فيما يخص عملية يجب على المجلس محاولة زيادة مستوى الدعم والت
و يجب أن يلقي تركيًزا  GACعلى المجلس تشجيع الدول والمنظمات األعضاء على المشاركة في مشاورات 

خاًصا على الدول المشاركة في البلدان النامية، وإيالء اهتمام خاص على ضرورة توفير مدخل متعدد اللغات 
إنشاء عملية لتحديد متى وكيف تشارك  GACثانًيا، يتعين على المجلس الذي يعمل مع  .ICANNإلى سجالت 

ICANN  كبار المسئولين في الحكومة في قضايا سياسية عامة على أساس منتظم، وأساس جماعي لتكملة
 القائمة. GACعملية 

 
 ICANNملخص تنفيذ تقييم 

 
بالنسبة  المشتركة للتركيز على التنفيذ. BGRIمل بتشكيل مجموعة ع ICANNوبعد اعتماد التوصيات، قامت 

 ، فقد قامت بجهود العمل الخاصة بها للرد على التوصيات.GACلبعض المشكالت داخل اختصاص 
 

والقى قبوالً لدى  GACتعريًفا "لنصيحة" السياسة العامة لـ GAC، وضع 9ووفًقا لما تنادي به التوصية رقم 
إلى مبادئ التشغيل  GAC، وتمت إضافته في نهاية المطاف بمعرفة ومجلس اإلدارة BGRIمجموعة عمل 
 gTLDلبرنامج  GACوقد عمل هذا التعريف بمثابة تعقيب أساسي لوضع اإلجراءات الخاصة بـ الخاصة بها.

 33)االعتراضات(. GACالجديدة، واألكثر بروزاً في العمليات الخاصة بالتحذير والنصيحة المبكرة لـ
 

وتم نشر  .GACونفذت سجالً بالنصائح المقدمة من  BGRI، وضعت مجموعة 01توصية رقم وللتعامل مع ال
تقييم فاعلية السجل كأداة لمجلس اإلدارة،  34 على الويب. GACللجمهور على موقع  GACسجل نصائح 

ومجلس اإلدارة، السيما  GACوالمجتمع مستمر، وبانتظار استخدام طويل األجل للسجل من جانب  GACو
 ا يتعلق "بإجراء المتابعة" واالتفاقية المشتركة بأن النصيحة قد تم تنفيذها بالكامل.فيم
 

 GACعلى تنظيم الطرق الخاصة بعملية مشاورات  BGRI، عملت مجموعة العمل 00ولتنفيذ التوصية رقم 
يزال النص  تعديالت على الوثيقة وال GACوقد قدمت  ومجلس اإلدارة وفًقا لما تقتضيه اللوائح الداخلية.

بعد ذلك سوف يتعين على مجلس اإلدارة  المراجع بحاجة إلى المراجعة/االعتماد من جانب مجلس اإلدارة.
وضع تعديالت على اللوائح الداخلية والتي ستفرض حًدا زمنًيا وتقتضي أغلبية عظمى من مجلس اإلدارة من 

 .GACأجل رفض نصيحة 
 

، ظهرت العديد من العوامل المعقدة، ويشمل ذلك تعقيد وطول 02التوصية رقم  BGRIوكما تناولت مجموعة 
إضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من حقيقة  (.GNSOعملية وضع السياسة الخاصة بمنظمة دعم األسماء العامة )

أن عملية وضع السياسة لمختلف منظمات الدعم واللجان االستشارية مفتوحة لمشاركة المجتمع إال أن هناك 
بشكل  ccNSOعلى سبيل المثال، تشمل عملية  .GACلفة من سبل المشاركة الصريحة أمام مستويات مخت

"مفتوحة" لجميع أصحاب  GNSOعلى وجه الخصوص، في حين أن عملية  GACتأكيدي تعقيبات من 
 GACوعلى الرغم من ذلك، تم تشكيل  .GACالمصلحة المعنيين وال توفر مساًرا خاًصا للمشاركة من جانب 

البعض  .ICANNاللوائح الداخلية من أجل توفير نصائح السياسة العامة بشكل مباشر إلى مجلس إدارة بموجب 
باإلضافة إلى ذلك، فإن الفروق المعتبرة داخل مجتمع  ينظر إلى ذلك على أنه عائق أمام المشاركة المبكرة.

ICANN .ن الواضح أن وم فيما يتعلق بنطاق المصطلحات "سياسة" و"سياسة عامة" هي موجودةGNSO  ال
 GACمن جانبها، تعلم  في مداوالتها. GACتلقي أي ثقل خاص أو نوعي على نصيحة "السياسة العامة" من 

 .GNSOوال يمكنها التأثير أو تقرير النتائج الخاصة بعمليات  GNSOجيًدا أنها ليس لها حالة عضوية في 
قبل إكمال أي من  GACلتعقيبات  GNSO فعلى سبيل المثال، ال يوجد سجل واضح للقبول من جانب

في حقيقة األمر، والعكس هو الصحيح )على سبيل المثال النظام العام  GNSOتوصيات السياسة الخاصة لـ
في  ICANNفي اجتماع  BGRIمن جانب مجموعة عمل  02تمت مناقشة التوصية رقم  واألخالقيات(.

                                                
33
 https://gacweb.icann.org/display/GACADV/GAC+Advice ًلوائح . راجع أيضاICANN المادة الحادية ،

المادة ، التشغيلية GACمبادىء و، http://www.icann.org/en/about/governance/bylawsعلى  2.0عشر القسم 
 على ICANNتقديم المشورة إلى مجلس إدارة  –الثانية عشرة 

https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Operating+Principles 
34
 https://gacweb.icann.org/display/GACADV/GAC+Register+of+Advice  

https://gacweb.icann.org/display/GACADV/GAC+Advice
http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Operating+Principles
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Operating+Principles
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مقارنة  GACعلى طرق العمل المختلفة في  براغ، وتورنتو وبكين، مع التركيز على وجه الخصوص
على وضع مقترحات لألدوات/اآلليات الجديدة  GACوافقت  بمؤسسات الدعم واللجان االستشارية األخرى.
 كما أن المناقشات ال تزال جارية. GNSOللمشاركة مع عملية وضع السياسة الخاصة بـ

 
تحديًثا  ICANNاقترح طاقم عمل  BGRIمل ، بموجب طلب من مجموعة ع02وفيما يتعلق بالتوصية رقم 

وقد القى هذا  لمساعدة أعضائها في مراقبة/تعقب مبادرات وضع السياسات المعلقة. GACشهرًيا للسياسة لـ
وقد  ويعتبر واحدة من العناصر المتعددة التي ستدعم تحقيق الهدف وراء هذه التوصية. GACالجهد ترحاًبا من 

والتي يمكن أن تسهل من الفهم األوسع  BGRIم تحديدها من خالل مجموعة عمل تكون هناك أدوات إضافية يت
لمجموعة متنوعة من مبادرات السياسات المعلقة والمداوالت في مجموعات أصحاب  GACبين أعضاء 

فكرة  BGRIأيًضا ومن خالل مجموعة عمل  GACكما اقترحت  .ICANNالمصلحة اآلخرين في 
، GACللجان االستشارية ومنظمات الدعم باإلضافة إلى تنسيقية مجلس اإلدارة لدى التنسيقيات "العكسية" من ا

 والتي تظل قيد النظر من حيث تدابير التنفيذ النوعية. 
 

وقد استضافت الحكومة الكندية االجتماع األول لكبار  .04وقد بذلت العديد من الجهود في تنفيذ التوصية رقم 
الخامس واألربعين في تورنتو، والذي القى اهتماًما كبيًرا وركز  ICANNمسئولي الحكومات أثناء اجتماع 

 ICANN، خطت GACوبطلب من رئيس  .ICANNداخل  GACعلى الدعم الكبير للدور الذي تقوم به 
لكي يتناسب مع منظمات الدعم واللجان االستشارية  GACخطوات واسعة من أجل زيادة التمويل لسفر أعضاء 

وقد أدى ذلك بشكل واضح إلى تسهيل المشاركة  .GACالترجمة الفورية المتعددة الجتماعات األخرى، وتوفير 
وفي حقيقة األمر،  .GACغير المتحدثين باللغة اإلنجليزي في مداوالت  GACاألوسع من جانب أعضاء 

في  %11، وكانت هناك زيادة بنسبة 021إلى  011من  GACخالل السنوات األخيرة زاد عدد األعضاء في 
طلًبا لتقديم  GACوفي النهاية أصدرت  .2101منذ عام  ICANNمستوى المشاركة الفعلية في اجتماعات 

لطلب الحصول على مزود خدمات، تموله البرازيل والنرويج وهولندا، من أجل  2102في  RFPالعروض 
فريق مجموعة تكاليف السفر لعضو  ICANNوفي نفس الوقت، مولت  توفير دعم أمانة السر اإلضافية.
بموجب  GAC( إلى اجتماع ديربان من أجل توفير الدعم إلى ACIGالتحسينات المستمرة األسترالية )
، تمت االستعانة بعضو جديد في طاقم 2102وفي فبراير  ونواب الرئيس. GACاإلرشادات المقدمة من رئيس 

، وهذا الشخص على GACئيس بموجب عقد مؤقت لتوفير الدعم اإلضافية إلى رئيس ونواب ر ICANNعمل 
 مسار التحول إلى موظف دائم.

 
 ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ

 
لتوفير التعقيبات بشكل عام تخلص بشكل عام إلى أن مجلس اإلدارة  ATRT2التعليقات الواردة رًدا على طلب 

من التوصيات. وعلى  قد بذل جهًدا كبيًرا وبحسن النية من أجل تنفيذ مجموعة GACومن خالل العمل مع 
الرغم من ذلك، تشمل المشكالت القائمة التي تم التركيز عليها الحاجة إلى وضع مقاييس أو معايير قابلة للقياس 

يمكن من خاللها مراقبة عملية التنفيذ، والتنفيذ الكامل للتوصيات المتبقية، واالستهداف األكثر وضوًحا 
 ICANNي عملية التنفيذ، وتحسين التواصل مع من هم خارج مجتمع للتوصيات المستقبلية من أجل المساعدة ف

 المباشر.
 

باإلضافة إلى ذلك، تشير العديد من التعليقات إلى أن التنفيذ قد استغرق أكثر من المتوقع من جانب مجموعة 
 35ا.، وفي بعض الحاالت كان هناك فجوة بين الصياغة المستخدمة في التوصية وكيفية تنفيذهATRT1العمل 

 36غير واضحة". GACكما ادعى البعض أيًضا أن "دور مجلس اإلدارة والعالقة بين مجلس اإلدارة و
 GACبأنها تقوم بأفضل الجهود، إال أن تنفيذ  ICANNباإلضافة إلى ذلك، وفي حين أن التعليقات تميز 

للمشاركة في  GACأمام وطلبت التعليقات أنه "يجب توفير قناة أكثر سالسة  للتحسينات ال يزال غير كاف.
ال يزال عليها تحسين المساءلة والشفافية  ICANNوترى التعليقات اإلضافية أن  37إجراءات صنع السياسات".

ومجلس اإلدارة منظمات الدعم/اللجان االستشارية  GACفي صناعة القرارات والتنفيذ، "تقوية آليات العمل بين 
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يذ ال يزال غير مرض حيث إن بعض التوصيات األساسية ذات يرى المعلقون أن التنف 38وتحديد األدوار".
 ال تزال منفذة بالكامل حتى اآلن. GACالصلة بـ

 
 لتنفيذ التوصيات ATRT2تحليل فريق 

 
قد بذلت جهوًدا حثيثة وصادقة لتنفيذ توصيات  ICANNأن  ATRT2على وجه العموم، تجد مجموعة 

ATRT1  بعض التحديات المرتبطة بالمسئولية عن التنفيذ )أي الطبيعة وفي حين يبدو أن هناك  .04 إلى 9رقم
( باإلضافة إلى الطابع العملي لتوقيت األولوية المقترح من جانب GACو ICANNالمشتركة لكل من مجلس 

ATRT1.وعلى الرغم من ذلك، هناك تفاصيل بارزة للتنفيذ والتي  ، إال أن كافة التوصيات تم التعامل معها
، وهل وكم عدد مرات إقامة GACمن االهتمام )على سبيل المثال، تشغيل سجل نصائح  تقتضي مزيًدا

، يتعين على مجلس اإلدارة القيام بمزيد من العمل 01بالنسبة للتوصية رقم  اجتماعات رفيعة المستوى، إلخ(.
 سياسة العامة.بالمسائل التي تؤثر على اهتمامات ال GACمن أجل وضع عملية أكثر رسمية وتوثيًقا إلشعار 

ال يزال  ICANNالمبكرة في عملية وضع السياسة الخاصة بـ GACذات الصلة بتسهيل مشاركة  02التوصية 
، والتي شاركت في اآلونة األخيرة في المشاورات المباشرة BGRIأولوية أولى للعمل بالنسبة لمجموعة عمل 

، GACمن جانب الحكومات تجاه عملية  وفي حين كان هناك تقدم على صعيد الدعم وااللتزام .GNSOمع 
 .04يجب ذلك مزيد من العمل فيما يتعلق بالتوصية رقم 

 

 التقييم التوصية )التوصيات(

 مكتمل، تم التعامل مع المشكلة بشكل مرضي. 9

ومجلس اإلدارة في الرد  GACغير مكتمل، تم اتخاذ خطوات هامة بالنسبة لسجل  01
ن العمل ال يزال الزًما على مجلس اإلدارة الساعي ، لكن مزيًدا مGACعلى تعقيب 

 في البداية.  GACللحصول على تعقيبات 

 .ATRT1المادة كاملة، لكن تستغرق أطول من الموعد النهائي الذي حددته مجموعة  00
 مشكلة طرح واعتماد التغييرات على اللوائح ذات الصلة ال يزال مفتوًحا.

يشتمل اإلكمال على قدر كبير من العمل  يزال مستمًرا. النقاش وتنفيذ التوصيات ال 02
والمشاركة مع منظمات الدعم واللجان االستشارية األخرى. ]يعاد تقييمه بعد تلقي 

 تقرير الخبراء[

 مكتمل، تم التعامل مع المشكلة بشكل مرضي. 02

المسائل  تم اتخاذ إجراءات، إلى أن مزيًدا من العمل ال يزال مطلوًبا بالنظر إلى 04
 الجغرافية السياسية األوسع ومخاوف بعض الحكومات.

 
 GACالجديدة ذات الصلة بـ ATRT2توصيات 

 
 فرضية المشكلة

 
، هناك عدد من ATRT1في تنفيذ توصيات  GACو ICANNمع عدم اإلخالل بالتقدم الكبير الذي أحرزته 

 GACنقص واضح في مستوى شفافية أعمال وهناك  ال تزال بحاجة إلى تقييم. GACالمشكالت ذات الصلة بـ 
 ICANNبسبب تعقيد نموذج  ICANNباإلضافة إلى تخوف حيال الحواجز المتأصلة في بالنسبة للمشاركة في 

المبكرة في العديد  GAC، ال يزال هناك نقص مشاركة ATRT1وكما ناقشنا في تقرير  ومستوى المعلومات الهائل.
بأي شيء بإمكانها من أجل  ICANNجمال، هناك قلق حول ما إذا كانت وعلى اإل .ICANNمن عمليات سياسة 

 ، وعلى وجه الخصوص الدول الواقعة في العالم النامي.GACدعم شرعيتها في أعين الدول غير المشاركة في 
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 ملخص للردود ذات الصلة على التعليقات العامة

 
على مناقشات السياسة أمر هام، إال أن  GACبات أشارت الردود المقدمة من المجتمع إلى أنه في حين أن تعقي
وكانت هناك دعوات خاصة  غالًبا ما تكون مبهمة. GACالعمليات والمناقشات المشمولة في تطوير وجهات نظر 
توضح التعليقات أن هذا االفتقار في الرؤية داخل  .GACلرؤية المجتمع داخل طرق العمل والردود الخاصة بـ

 .GACعمل قد تؤدي إلى االرتباك بالنسبة ألصحاب المصلحة عند تلقي مشورة من وطرق ال GACمناقشات 
هو بالغ األهمية لضمان أخذ اهتمام عام أوسع بعين  GACكما أكدت تعليقات أحد المسؤولين الحكوميين "إن دور

شكل منتظم من ، لذا من المهم أن يخضع دورها وأدائها للتدقيق بICANNاالعتبار" في عملية صنع القرارات في 
، بما في ذلم "تقييم GACمقاييس لقياس مساءلة  GACاقترح معلق آخر أن تستغل  ICANN".39قبل مجتمع 

 40طرف ثالث للمشورة، عن طريق المقابالت مع مجلس اإلدارة وقادة الدوائر وأعضاء المجتمع".
 

، بما يؤدي إلى تعديل GACإجماع نجاًحا ملحوًظا في تعريف وتحديد قدر أكبر من الرؤية في عملية  GACحققت 
على أن "يفهم  41ينص المبدأ  في دكار. 2100التشغيلية في اجتماع أكتوبر  GACفي مبادئ  41في المبدأ 

 41اإلجماع على أنه يعني توافق على ممارسة اعتماد القرارات باالتفاق العام مع غياب أي اعتراض رسمي".
 

ال تشارك بالفهم الشائع لألدوار المختلفة لمجلس اإلدارة،  ICANNمع تبين التعليقات أن أجزاء كبيرة من مجت
وأن انعدام الفهم هذا لألدوار المختلفة "يمكن أن يؤدي إلى انعدام احترام آراء أصحاب  ،GNSOو GACو

، بسبب المناقشات GACأشار آخرون إلى محدودية الرؤيا في أساليب عمل ومداوالت  42المصلحة المتنوعين".
، GACاألبواب المغلقة في بعض األحيان، مما يؤدي إلى ارتباك في المجتمع حول عملية وضع مشورة وراء 

أثناء مداوالته  GACاقترح المجتمع أيضاً أن تواصالً أكبر من  43مع التنويه بأنها "غالباً ما تفاجىء المجتمع".
من اإلحساس بأنه  GACف مشورة ومشاوراته سيقدم للمجتمع نظرة أفضل ألساليب عملها وعملياتها، وستخف

فهم أن الدوائر المتنوعة ضمن  44أو اعتبارها عدائية، والعكس صحيح". GAC"غالباً ما ُيساء فهم مشورة 
المجتمع هي مهتمة بالمسائل المختلفة وذات أساليب تشغيلية مختلفة، حيث "ينبغي أن تكون عمليات االتصاالت 

موجه بشكل رئيسي  GACفي الوقت الراهن، يبدو حوار  ICANN".45ذات مغزى وذات صلة بمستخدمي 
 46األوسع مقيدة". ICANNمجلس اإلدارة، وتبدو فرصة التفاعل مع مجتمع  --نحو
 

باإلضافة إلى ذلك، فإن التعليقات الواردة من المجتمع تركز على الحاجة إلى زيادة مستوى جودة مشاركة 
رحها زيادة التوعية والترويج في الدول النامية، والحاجة المشكالت الخاصة التي تم ط .GACالحكومات في 

للحصول على الدعم على المستوى الفردي من أجل تشجيع المشاركة المتسقة، وإدارة كيفية  GACللمثلين 
أشارت  .GACمع أعباء العمل من أجل ضمان التعامل معها بطريقة متسقة عبر ممثلي  GACتعامل 

ركة أمام المشاركة بشكل إجمالي، مع التنويه بأنه "من الصعب المالحة عبر نموذج التعليقات إلى الحواجز المد
ICANN."47  مع المواصلة ضمن هذا السياق، شكك بعض المعلقين ما إذا كانتGAC  تأخذ بعين االعتبار"

ن يمتلكون في الوقت الراهن جميع المواقف حول العالم في اقتصادات ومجتمعات متباينة ]و[ ما إذا كان الممثلي
اقترحت التعليقات أيضاً أن  48موارد كافية على أساس فردي للقيام بمزيد من العمل في بداية وضع السياسات؟"

معلومات بسيطة ومركزة وعالية الجودة بدالً من المعلومات لغرض محدد، باإلضافة إلى تقديم  ICANNتقدم 
 المزيد من الدعم للوافدين الجدد. 

 
المعلقين على الحاجة إلى زيادة إشراك الدول النامية والتواصل معها كوسيلة لزيادة كما ركز العديد من 

تحسين اتساق مستويات  GACالعضوية وكسب المزيد من تمثيل اآلراء اإلقليمية، مع التنويه بأنه "ينبغي على 
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إلشراك من المشاركة على نطاق عضويتها، في كٍل من االجتماعات وبين الجلسات، عندما يكون مستوى ا
هذه  الهاتفية(. GACالدول النامية واألقل تطوراً منخفضاً إلى درجة كبيرة بالعادة )وخاصة في مؤتمرات 

باإلضافة  49مشكلة محتملة خطيرة نظراً ألنه ينبغي زيادة مستوى نشاط اللجنة بين الجلسات بشكل كبير".
من المهم أن تعمل  ترويج للمشاركة األوسع".إلىذلك، يشعر المعلقون أنه "سيكون من المهم مراقبة تقدم ال

ICANN  مع أصحاب المصلحة العالميين الحاليين للتواصل مع مجتمعاتهم المحلية حيث تكون جيدة الترسيخ
استكشاف "جوانب قد تساهم برفع مستوى المشاركة  ATRT2ينوه المعلقون بأنه ينبغي على  50ومتشابكة.

وفي النهاية، توفر العديد من التعليقات حلوالً لتحديد الجهود الحالية  51ن".وتقوية شرعية نموذج تعدد المساهمي
 GAC.52بما في ذلك وضع مدونة سلوكيات  GACالتي قد تساهم في زيادة مشاركة الحكومات ودعمها لـ

ت نوهأحد التعليقات بأن "نشر أدوات التشاور المبتكرة قد يساعد على استعادة التوازن من أجب تحقيق مستويا
لمكاتب جديدة قد يوفرتوعية  ICANNباإلضافة إلى ذلك، نوه عدة معلقين بأن "فتح  53ردود ذات مغزى".

 54عالمية جديدة، ولكنه لن يعالج المشكالت".
 

مع  في مناقشات السياسة المبكرة في العملية. GACوفي النهاية، ركزت التعليقات على الحاجة إلى تضمين 
مبكرة هي مهمة أيضاً لضمان قابلية التنبؤ، وسيساعد تحسين فهم الحيثيات وراء ال GACالتنويه بأن "مشاركة 

اقتبست التعليقات عملية  55القرارات المجتمع األوسع على فهم المشورة وإقرار تناسبها مع المبادىء الضمنية".
ما يعتمد  الضعيفة، مع التوضيح بأن "التوقيت المناسب غالباً  GACكمثال على مشاركة  GNSOوضع سياسة 

على قوة القيادة والتزام األعضاء، باإلضافة إلى الرفض المستمر من المجموعات للمشاركة على اإلطالق أو 
توضح مجموعة أصحاب المصلحة غير التجارية بأنهم "قلقون من الميول  56ليس قبل فترة متأخرة من العملية".

األعلى متعددة المساهمين"، وقدموا وضع مسودة  إلى --التي تهدد عملية وضع السياسة باإلجماع من األسفل
باإلضافة إلى ذلك، أكدت التعليقات على أنه في حين أن اآلراء  57الرسمي في بكين كمثال. GACومناقشة بيان 

نوهت التعليقات بأن تفاعالت  58لها قيمة عالية، إال أن ثمة حواجز أمام تبادل المعلومات في أغلب االحيان.
، وعلى وجه التحديد، ATRT2لس اإلدارة قد تحسنت، ولكن يمكن القيام بالمزيد لتضمين ومج GACوعمليات 

 59ومجلس اإلدارة المفتوحة". GACمراجعة"... تبادل معلومات نشط وتفاعلي أكثر في اجتماعات 
 

 التعقيبات من الجلسات المباشرة 
 

ن االستشارية، مع اإلشارة إلى الحاجة مع العديد من منظمات الدعم واللجا ATRT2تعليقات عدة من مناقشات 
 مبكًرا، وأيًضا التركيز على الحاجة التصال أفضل فيما قطاعات المجتمع على اإلجمال. GACإلى تضمين 

 ALAC( أنه وعلى وجه اإلجمال، فإن مجموعات مثل ALACاالستشارية ) At-Largeأوضحت لجنة 
شار المشاركون إلى عدة عوائق أمام العديد من العمليات أ ال تشارك في العملية بوقت مبكر بما يكفي. GACو

( المنصات، المرتبطة بمشكالت ومنظمات الدعم واللجان االستشارية، وإنشاء مشاركة المعلومات 0األخرى مثل 
( االستشهاد بأمثلة عند "أخذ" المشكالت من جانب منظمة دعم 2مشكالت العمليات في جميع قطاعات المجتمع، و

استشارية خاصة عندما كانت هذه المشكلة حاسمة ويجب أن يتم العامل معها من خالل المجتمع بالكامل، أو لجنة 
( مشكالت المشاركة في بعض عمليات منظمات الدعم أو اللجان االستشارية األخرى،بسبب اتجاه منظمات 2أو 

 ALACة، أوضح المشاركون في وفي النهاي الدعم واللجان االستشارية لمقاومة ورفض التعقيبات من الخارج.
على القيام بعملها واقترحت  ALACأن السفر، والتسهيالت، وجدول األعمال المضغوط تؤثر جميعها على قدرة 

 60(.Adobe Connectوجوب البحث عن طريق أفضل/بديلة لالتصال )على سبيل المثال 
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شرافية، وعدم الحديث بالنيابة )وبصفتهم اإل ATRT2، أوضح بعض المشاركين من GNSOأثناء النقاش مع 
تعترف بالحاجة إلى المشاركة في العملية والرغبة في ذلك، إال أنها لم  GAC( أنه في حين أن GNSOعن 

 GACتتمكن من تحديد كيفية تمكين المشاركة بشكل فعال، مع األخذ باالعتبار العمليات المختلفة لكل من 
في عملية  GACقشات المستمرة فيما يتلق بكيفية تضمين إلى العمل والمنا GNSOوقد أشارت  .GNSOو

PDP  الخاصة بها، باإلضافة إلى أن المناقشة المستمرة حول هذه المسألة تظل بظاللها على جانب هام من
أنه بسبب أن المناقشات كانت جارية بالفعل، من  GNSOكما أضحت  عملية أصحاب المصلحة المتعددين.

واقترح  عن طريق التقرب إلى المشكلة من خالل العديد من الزوايا في نفس الوقت.المهم عدم مضاعفة العمل 
الحاجة إلى استكشاف ما إذا كانت عمليات السياسة على اإلجمال كانت فعالة  GNSOالعديد من المشاركين في 

ماع في لتسمح بوضع سياسات اإلج GNSOوقد طرحت أسئلة إضافية فيما يتعلق بقدرة عملية سياسة  أم ال.
  61الوقت المناسب.

 
مناقشات المجتمع حول المداوالت الدائرة بين قطاعات المجتمع استمرت مع مجموعة أصحاب المصلحة في 

العديد من الفرص للمشاركة في العمليات الحالية بالنسبة لكل من  RySGوقد شاركت  (.RySGالسجالت )
GAC .سبيل المثال، عند البدء في عملية وضع سياسة على  ومنظمات الدعم واللجان االستشارية األخرى

تتمكن  وتشكيل مجموعة عمل، يتم إرسال طلب/مشورة إلى منظمات الدعم واللجان االستشارية للدعوة للمشاركين.
كما  بعض منظمات الدعم واللجان االستشارية من توفير مشاركة جيدة ومتسقة في مختلف مجموعات العمل.

( GACرى لتنسيق ذلك لم تعمل بشكل جيد )على سبيل المثال التنسيقية مع أوضحت أن المحاوالت األخ
والعمليات التي ال تزال قيد التجربة )على سبيل المثال مشاركة مجموعة عمل التنظيم بين الحكومات 

(IGO WG مع )GAC.)  وأوضح بعض المشاركين أن تنسيقيات األسباب مع بعض المجتمعات ينجح والبعض
 يتوقف على قدرة منظمات الدعم واللجان االستشارية على المشاركة وتوفير تعقيبات متسقة. اآلخر يفشل و

 
  ICANNتعقيبات طاقم عمل 

 
أيضاً من  ATRT2باإلضافة إلى إصدار استبيان للحصول على التعليقات العامة، طرحت مجموعة العمل 

وجهة نظر فيما يتعلق بفهم أهداف وفريق العمل مجموعة من األسئلة للحصول على  ICANNمجلس إدارة 
ورد مجلس  ومراجعة العملية المستخدمة في مراجعة وتنفيذ واإلشراف على عملية التنفيذ. ATRT1توصيات 

كجزء من وثيقة تعقيبات فريق العمل إلى  ATRT2اإلدارة وفريق العمل على العديد من األسئلة من فريق 
ATRT2،62 (0حسين عن طريق تنفيذ هذه التوصيات"؟ )السؤال ويشمل ذلك "هل كانت هناك فرص للت.  

 
عدة تدابير إضافي محتملة  ICANN، حددت 02رقم  ATRT1رًدا على ذلك السؤال في سياق توصيات 

صغيرة، وتقارير المراجعات  GACلمجموعة  GACللنظر فيها في المستقبل، ويشمل ذلك تعيين رئيس 
ونشر أية تعليقات على الويب، وتقديم التعليقات إلى منظمة الدعم  ،نةالشهرية لالهتمام بالسياسة العامة الممك

من أجل التركيز على مشكالت السياسة الهامة قيد  GACذات الصلة، وندوات الويب المفصلة بشكل خاص لـ
التطوير للنقاش في االجتماعات العامة والتي قد ترفع مشكالت أو مخاوف تتعلق بالسياسة العامة، واستخدام 

لتقرير الشهري إلشراك منظمات الدعم، وتحديد المشكالت التي قد تكون ذات اهتمام عام بالسياسة، والمشاركة ا
 العام". ICANNفي منظمات الدعم ذات الصلة قبل وأثناء اجتماع 

 
من أجل تنظيم/تأسيس  GAC"مساعدة  ICANN، اقترحت 02رقم  ATRT1وفيما يتعلق بتوصية مجموعة 

، واللجان االستشارية حول ASO، وccNSO، وGNSOمع  ICANNفي اجتماعات مشاورة منتظمة 
 GAC."63مشكالت السياسة واألمور ذات االهتمام بالنسبة لـ
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 GACأنه "يمكن القيام بالمزيد لتزويد أعضاء  ICANN، أوضحت 04رقم  ATRT1وبالنسبة لتوصية 
هو اإلسهام في هذه المنصة التعليمية  MyICANNوكان من بين أغراض  بالموارد المعلوماتية الكافية.

الموضوعية والمخطط لها عبر اإلنترنت )عنوان العمل( ومن المتوقع أيًضا أن تساعد في تناول االحتياجات 
 GAC."64المعلوماتية ألعضاء 

 
، قام فريق العمل بإجراء مزيد من الشرح بأن فريق المشاركة ATRT2ورًدا على التحليل المبكر لمجموعة 

تشتمل هذه الوثيقة على تقارير  .GAC( يقدم تقريًرا شهرًيا لرئيس لجنة GSEعالمية ألصحاب المصلحة )ال
"النظرة الخلفية" حول أنشطة الشهر السابق والتوقعات المتطلعة لألنشطة المخطط لها في الشهر القادم والتي 

 .GACريق العمل لنقله إلى رئيس وقد اقترح هذا التقرير ف وتفاعالت مع الحكومة. GSEتشتمل على فريق 
بوضع وثيقة إلستراتيجية المشاركة الحكومية العالمية والتي سيتم طرحها على لجنة  GSEكما قام فريق 

في  2102( لألغراض المعلوماتية في اجتماع اللجنة في سبتمبر BRGCالعالقات الدولية في مجلس اإلدارة )
 GACاإلقليميين إلى إخطار أعضاء  ICANNسعى نواب رئيس وكإحدى الممارسات الجيدة، ي لوس أنجلوس.

في مناطقهم باألنشطة والنتائج التي تتوصل إليها مجموعات عمل إستراتيجية المشاركة اإلقليمية للمجتمع ذات 
 الصلة.

بأن أحد مشروعات فريق العمل التي يجري تنفيذها تتمثل في إقامة نظام إلدارة  ATRT2كما أبلغ فريق عمل 
الحالية سوف يتم تضمينها  GACوكجزء من هذه العملية، فإن معلومات عضوية  (.CRMقات المستهلك )عال

في القاعدة اإللكترونية باإلضافة إلى المعلومات األخرى التي يجري وضعها من خالل إستراتيجيات مشاركة 
والمبادرات  حديث مستمر.وهناك تحد مع هذه األنواع من المشروعات يتمثل في الحاجة إلجراء ت المجتمع.

  أيًضا. CRMالسابقة التي تشتمل على توعية الحكومات سوف تحتاج للتوثيق والتوحيد في نظام 

تعمل في الوقت الحالي على أساليب إقليمية تحقيًقا  GSEأيًضا بأن  ATRT2كما أبلغ فريق العمل مجموعة 
اإلقليمي تقوم  GSEالتي عمل فيها فريق عمل وهذا يعني أن اللجان األعضاء في المجتمع  .ICANNلتدويل 

بتطوير وتنفيذ أو استكشاف اإلستراتيجيات اإلقليمية المتطورة، وذلك استناًدا إلى االحتياجات واألولويات 
كما أن الخطط اإلستراتيجية لكل من أفريقيا وأمريكا الالتينية والشرق األوسط تم اإلعالن  الخاصة بالمناطق.
تم تقديم التحديثات المكتوبة حول حالة  ا أثناء اجتماعات تورنتو وبكين وتم تحديثها في ديربان.عنها والبدء فيه

كما تعقد الجلسات التفاعلية في  .2102في اجتماع سبتمبر المنعقد في  BRGCاإلستراتيجيات إلى مجموعة 
 المبادرة. من أجل توفير التحديثات حول نشاط وعملية تعريف ICANNكل اجتماع من اجتماعات 

(، 2)المسألة  2.0، القسم 00( المادة 0)المسألة  2.0، القسم 00المادة  :ذات الصلة ICANNلوائح 
 (2)المسألة  2.0، القسم 00 المادة
 

 : ال يوجدالمعلنة ذات الصلة ICANNسياسات 
 

 ال يوجد :المعلنة ذات الصلة ICANNإجراءات 
 

 .2100، وتعديالت أكتوبر 0الحاشية ، 41المبدأ  ذات الصلة: GACمبادئ تشغيل 
 

 ATRT2نتائج 
 

على التعامل بفاعلية مع مجلس  GACثالثة مشكالت أساسية تؤثر على قدرة  ATRT2حددت مجموعة 
 .ICANNاإلدارة والمجتمع العام، والتي لها أثر على المساءلة والشفافية والشرعية العالمية المعترف بها لـ

، وجدول األعمال واألنشطة من جانب مجتمع GACوضوح أو فهم طرق عمل المشكلة األولى وهي نقص ال
ICANN .وما يعقد من هذه العالقة هو أن العالقة غير مفهومة بشكل  الواسع، وفرق العمل ومجلس اإلدارة

وتوصيات السياسة المقدمة إلى مجلس إدارة  ICANNإلى مجلس إدارة  GACجيد بين النصيحة المقدمة من 
ICANN  خالل عملية وضع السياسة داخل منظمات الدعم التابعة لـ منICANN  السيما(GNSO.) 

ال ُتفهم جيًدا خارج الدوائر الحكومية وغالًبا ما تأتي تفاصيلها مفاجئة لغير أعضاء  GACالمشورة المقدمة من 

                                                
64
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GAC السيما في الحاالت التي تكون فيها مداوالت ،GAC نيين في مغلقة على أصحاب مصلحة آخرين مع
ICANN.  كما أن االفتقار إلى فهم الطرق واألنشطة التي تقوم بهاGAC  قد يمثل نقًصا في المصداقية والثقة

والدوائر التابعة لها، ويؤدي إلى عدم  ICANNوالنتائج التي تقدمها، ويعيق التفاعل مع مجتمع  GACفي 
 الكفاءة في تطوير العمليات والسياسيات.

 
 على وجه العموم. ICANNوفي  GACيات تتواصل مع عوائق أمام المشاركة لكل من داخل ثانًيا، فإن التحد

، باإلضافة إلى ICANN، والوصول األسهل إلى المعلومات من خالل GACواإلجراءات األكثر فاعلية في 
 . GACسوف يصلح من المستوى الدائم والفعال للمشاركة في  ICANNالتفسير األفضل لنموذج 

 
مقتصرة على ما هو غير  ICANNفي عمليات وضع السياسات المتنوعة لـ GACاية، فإن مشاركة وفي النه
في موضع عمل التداخالت مؤخًرا في عملية وضع  GACوبدون المشاركة المبكرة، غالًبا ما توضع  موجود.

ع السياسات من والمشاركة المبكرة في وض السياسة وتقوم في الغالب بتمديد الموعد المخصص لهذه المشكالت.
جانب جميع أصحاب المصلحة سوف يؤدي أيًضا إلى سياسات أكثر شمولية وتعكس وجهات نظر واحتياجات 

 المجتمع.
 

 التعليقات العامة على التوصية )التوصيات(
 (ATRT2مسودة تقرير وتوصيات )راجع 

 
علقت مصر بأن "التوصيات  إيجابية بشكل عام. GACكانت ردود المجتمع حول التوصيات المرتبطة بـ

 GACتم اإلعراب عن الدعم لجهود جعل  ذات أهمية بالغة وتتضمن أفكاراً بّناءة للغاية". GACالمرتبطة بـ
 USCIBعلقت  أكثر ويقدم المزيد من التوصيات. ATRT2دم منفتحة أكثر، مع اقتراح أحد المعلقين بأن يتق

هي مبهمة بالكامل وسيستفيد  GACفيها في  GACعلى وجه التحديد بأن "العمليات التي يخدم أعضاء 
قد تكون  GACولكن أحد المعلقين اقترح أن "بعض طلبات  المجتمع كثيراً من فهم أفضل لطريقة عملها".

ذات الصلة، المناصب والمراسالت، نشر محاضر  GACجميع نصوص متطلبة أكثر مما يجب )نشر 
اإللكتروني خالل فترة سبعة أيام من كل اجتماع...(، وقد تعرض أعضاء  GACاالجتماعات على موقع 

GAC .يمكن أن يؤدي ذلك إلى عقد  لدعاية غير مرغوبة وقد تبعدهم عن المشاركة في حوارات علنية
نوه آخرون بدرجة  ممرات أو بعيداً عن األضواء مع مشاركة دول قليلة بها.المفاوضات واالتفاقات في ال

 الداخلية. GACوجهود إصالح أساليب عمل  ATRT2التراكب القوية بين بعض توصيات 
 

شددت هيئة األعمال الدانماركية على أهمية التوصيات المرتبطة بإشراك أصحاب المصلحة، بينما شدد آخرون 
في عمليات وضع  GACأثار العديد من المعلقين أهمية اإلشراك المبكر لـ التنفيذية.على أهمية وضع خطة 

كأولوية، ولكن تم التشديد أيضاً على التحديات التي يواجهها هذا نظراً ألن "إيقاع  ICANNالسياسة المتنوعة لـ
إلى  GNSOس أشار مجل مع الحكومات األبطأ دائماً، وخاصة عند إجراء مشاورات داخلية". GNSOعمل 

 المشتركة الحديثة قد بدأت بالفعل. GACو GNSOأن مبادرة 
 

ولكنأثيرت أيضاً مخاوف حول المطالبة بقانون السلوك، مع تنويه بعض المعلقين بأن الحكومات تخضع بالفعل 
 اقترح لقانون السلوك الحكومي الخاص بها، والذي قد يكون مختلفاً عن غيره ويتخطى أي اتفاق عام آخر".

قد يكون تخطى صالحياته، موضحين بأن "الدول تتمتع بالسيادة التخاذ قرار حول  ATRT2آخرون أن 
يتباين هذا  سياساتها الداخلية بالشكل الذي تراه مناسباً وليست مجبرة على كشف كيفية اتخاذ مواقفها القومية".

 GACثلون بالدهم، فإننا ننوه بأن يم GACمع تعليقات أخرى أشارت إلى أنه "رغم أن األعضاء الفرديين في 
 الداخلية وقواعد دمجها. ICANNوتخضع للوائح  ICANNنفسها ليست هيئة حكومية، بل هي جزء من هيكل 
التحديدات المبينة في اللوائح الداخلية، مثل العلنية  GACوبالتالي، يجب أن تتبع جميع عمليات وإجراءات 

ومؤخراً، تم التعبير عن مخاوف تتعلق بغموض صياغة  ".GNSOو ALACوالشفافية، كما هو الحال مع 
 التوصيات وتقديم اقتراح بتحديد هيئة مسؤولة معينة.

 

http://www.icann.org/en/about/aoc-review/atrt/draft-recommendations-15oct13-en.pdf
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  6التوصية النهائية رقم 
 

 GACزيادة مستوى شفافية األنشطة المرتبطة بـ
 

، عن طريق مجموعة عمل GACبأن يعمل مجلس اإلدارة بشكل مشترك مع  ATRT2يوصي  .6.0
BGRIبعدد من اإلجراءات لجعل مداوالتها أكثر شفافية ومفهومة أكثر لمجتمع  ، للنظرICANN.  وحيث ما

تشمل  توفير الموارد الالزمة لتسهيل تنفيذ أنشطة محددة في هذا الخصوص. ICANNكان مناسًبا، يتعين على 
 لتحسين الشفافية والفهم ما يلي: GACاألمثلة على األنشطة التي قد تنظر فيها 

، لتوفير رؤية أكبر لكيفية إعداد كل ICANN" أو جلسات معلومات لمجتمع GAC 101عقد " .أ 
 GACفي العواصم الوطنية، وكيفية إقرارا جدول أعمال  ICANNالجتماعات  GACعضو في 

للوصول  GACفيما بين الجلسات وأثناء اجتماعات  GACوأولويات العمل، وكيفية تفاعل أعضاء 
 كنصيحة؛ ICANNإرسالها في نهاية المطاف إلى مجلس إدارة  يتم GACإلى مواقف إجماع لـ

على الويب قبل  GAC، ومؤتمرات الهاتف، إلخ على موقع GACنشر جداول األعمال الجتماعات  .ب 
على الويب بعد كل  GACعقد االجتماعات بسبعة أيام، ونشر محاضر االجتماعات على موقع 

 ؛اجتماع أو مؤتمر هاتف بسبعة أيام

، GACعلى الويب لتوفير وصف أكثر دقة لألنشطة التي تقوم بها  GACسين موقع تحديث وتح .ج 
ذات الصلة،  GACويشمل ذلك األنشطة التي تتم بين الجلسات، باإلضافة إلى نشر كافة نصوص 

 والمواقف والمراسالت؛

أمام أصحاب مصلحة آخرين للمراقبة  GACالنظر في إمكانية وكيفية فتح مؤتمرات هاتفية لـ  .د 
وربما يمكن تحقيق ذلك من خالل مشاركة التنسيقيات من اللجان  المشاركة، حسب ما يتناسب.و

 ، بمجرد الموافقة على هذه اآللية وتنفيذها؛GACاالستشارية ومنظمات الدعم األخرى في 

فيما بين الجلسات بحيث يكون أثناء اجتماعات  GACالتفكير في كيفية هيكلة اجتماعات وعمل  .ه 
ICANN ة الثالثة سنة واحدة تشارك فيها العامGAC  مع المجتمع وال تجلس في غرفة تجادل
 نفسها؛

تأسيس دعوات جلوس في صورة جداول أعمال ممارسة روتينية لالجتماع التالي في ختام االجتماع  .و 
 ؛السابق

 وكذلك،  ؛GACتوفير الوضوح فيما يتعلق بدور قيادة  .ز 

ينة، إلى الحد المنطقي والعملي، منح تلك الهيئات عند التداول حول مسائل تؤثر على هيئات مع .ح 
 ككل قبل مداوالتها. GACالفرصة لتقدم رأيها إلى 

  
، لتسهيل تبني BGRI، عن طريق GACبأن يعمل مجلس اإلدارة بشكل مشترك مع  ATRT2يوصي  .6.2

GAC  رسمياً لسياسة لالجتماعات المفتوحة من أجل زيادة الشفافية في مداوالتGACأسيس ونشر معايير ، وت
  واضحة للجلسات المغلقة.

 
، لتسهيل وضع BGRI، عن طريق GACبأن يعمل مجلس اإلدارة بشكل مشترك مع  ATRT2يوصي  .6.2

GAC  ونشرها للحيثيات وراء مشورةGAC .ويجب تسجيل هذه الحيثيات في سجل  في وقت تقديم المشورة
GAC. ضم طريقة رد مجلس إدارة كما يجب أن يشتمل السجل أيًضا على دفتر يICANN  على كل بند في

 النصيحة.
 

، وضع وتوثيق عملية BGRIينبغي على مجلس اإلدارة، عن طريق العمل من خالل مجموعة عمل  .6.4
 (.01رقم  ATRT1)راجع توصية  GACرسمية إلشعار وطلب المشورة من 

 
المناسبة على اللوائح الداخلية من أجل التنفيذ  ينبغي على مجلس اإلدارة اقتراح والتصويت على التغييرات .6.5

بأسرع وقت ممكن  BGRIالرسمي للعملية الموثقة لمشاورات اللوائح الداخلية وفًقا لما وضعته مجموعة عمل 
 (.0رقم  ATRT1)راجع توصية 

 
 (04رقم  ATRT1)راجع توصية  GACزيادة التزامات دعم وموارد الحكومات إلى 
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، BGRI، من خالل مجموعة العمل GACأن يعمل مجلس اإلدارة بشكل مشترك مع ب ATRT2يوصي  .6.6

لتحديد وتنفيذ مبادرات من شأنها إزالة العوائق أمام المشاركة، ويشمل ذلك حواجز اللغة، وتحسين مستوى فهم 
ينبغي على مجموعة عمل  ذات الصلة. ICANNعلى معلومات  GACواطالع أعضاء  ICANNنموذج 
BGRI بكيفية تحسين النظرGAC  إلجراءاتها من أجل ضمان عملية اتخاذ قرارات أكثر تأثيًرا وشفافية
، والتي يمكن أن تشمل GACوضع مدونة للسلوك ألعضاء  BGRIينبغي على مجموعة عمل  وشموالً.

اور موضوعات من مثل: تضارب المصالح؛ والشفافية والمساءلة؛ والتزامات الموارد المحلية المناسبة؛ والتش
(؛ والتوقع بأن المراكز DNSالروتيني مع أصحاب المصلحة ومجموعات المصلحة في نظام أسماء النطاقات )

تعكس بالكامل مركًزا منسًقا ومحلًيا للحكومات وتتسق مع القوانين الدولية والوطنية  GACالمشغولة داخل 
 الحالية ذات الصلة.

 
، بإجراء تنظيم BGRI، عن طريق GACمشترك مع  بأن يعمل مجلس اإلدارة بشكل ATRT2يوصي  .6.1

بعقد اجتماع رفيع المستوى بصفة دورية، ويفضل  GACدوري الجتماعات كبار المسئولين عن طريق مطالبة 
لهذا  GACكما ينبغي دعوة الدول واألقاليم التي ليس لديها ممثلين حالياً في  أن يكون مرة واحدة كل عامين.

 جرد بعد كل اجتماع رفيع المستوى أيضاً.  االجتماع، وينبغي إجراء
 

، للعمل مع BGRI، عن طريق GACبأن يعمل مجلس اإلدارة بشكل مشترك مع  ATRT2يوصي  .6.8
لوضع الخطوط اإلرشادية  ICANN( التابعة لـGSEمجموعة مشاركة أصحاب المصلحة العالميين )

  وغير األعضاء فيها، لضمان تعاون وتنسيق الجهود. GACللحكومات المشاركة، ولكٍل من أعضاء 
 

، ومع آراء المجتمع، لوضع وتأسيس أهداف قابلة للقياس GSEويجب على مجلس اإلدارة توجيه  .6.9
 لمشاركة أصحاب المصلحة والتي تتناول ما يلي:

ات ، بما في ذلك وضع قاعدة بيانات لمعلومGACوالدول غير األعضاء في  GACالعالقات مع  .أ 
 جهات االتصال للوزراء المعنيين في الحكومات؛

، GAC، عن طريق ICANNأدوات للتلخيص والنشر بطريقة بناءة أكثر لمشاركة الحكومات في  .ب 
)على سبيل المثال من خالل  GACمع نصيحة  ICANNكطريقة لزيادة الشفافية حول كيفية تفاعل 

 ؛(GACاستخدام المعلومات الواردة في سجل نصائح 

ذات صلة بالنسبة ألصحاب المصلحة في تلك األجزاء من  ICANNاألعمال التي تقوم بها  جعل .ج 
 ؛عالم ذات نسبة المشاركة المحدودةال

باإلضافة إلى وضع وتنفيذ خطة لكل منطقة من العالم من أجل التأكيد على أن المشروعات وأصحاب  .د 
الجديدة بالكامل  gTLDخدمات  بما في ذلك ICANNالمشروعات المحليين يمكنهم استخدام خدمات 

 وبشروط متساوية.
 
 

 1رقم  ATRT2توصية  اتخاذ القرارات والمسائلة وعمليات االستئناف: .9قسم التقرير 
 (31و 36و 35رقم  ATRT1)تقييم توصيات 

 

 ATRT1النتائج التي توصلت إليها 
 

لسياسات كان أحد المخاوف الجدية إلى أن االلتزام بالمواعيد وفاعلية عملية وضع ا ATRT1توصلت مجموعة 
وكانت الدوافع األساسية هي القدر الهائل من اإلجراءات المفتوحة ونقص  .ICANNبين المشاركين في عملية 

إلى أنه من المهم تحسين طبيعة وهيكل التعقيب العام وعمليات وضع  ATRT1وتوصلت  تحديد األولويات.
قيقة أن مقدار اإلجراءات المفتوحة قد تأثر بإجراءات الهيئات في االعتبار ح ATRT1وقد أخذت  السياسات.

 أو مجلس اإلدارة. ICANNولم تتأثر بطاقم عمل  ICANNالمؤسسة داخل 
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 35رقم  ATRT1توصية 
 

اتخاذ قرار مباشر وتحديد  2100يجب على المجلس في أقرب وقت ممكن ولكن في ميعاد ال يتجاوز يونيه 
التعليق واإلعالن العمومي فيما يتعلق بغرض )على سبيل المثال إشعار تحقيق، جدول زمني لتنفيذ عمليات 

يجب أن يكون تحديد األولويات والطبقية المؤسسة مرتكز على  وإشعار وضع السياسة( وتحديد األولوية.
 إدخاالت المجتمع المتناسقة والتشاور مع الموظفين.

 
 36رقم  ATRT1توصية 

 
عليق واإلعالن العمومي لكال من دورة "التعليق" ودورة "الرد على التعليق" ينبغي أن توفر عمليات الت

المتميزتين التي تتيح للمشاركين من المجتمع بمعالجة أو دحض المناقشات التي أثيرت في تعليقات األطراف 
 المعارضة.

 
 31رقم  ATRT1توصية 

 
مومي والتعليق وتصحيحها لتوفير فرصة مالئمة ينبغي أن يعاد النظر في الجداول الزمنية الخاصة باإلعالن الع

فترات التعليق ورد التعليق يجب أن تكون  .06و 05لتعليق هادف ومناسب وذلك كجزء من تنفيذ توصيات 
 خالل فترة زمنية محددة وثابتة.

 ICANNملخص تنفيذ تقييم 
 

أوضح فريق العمل أن  بالكامل. 06رقم  ATRT1أنه قد انتهى من تنفيذ توصية  ICANNأعلن طاقم عمل 
كما  65خطة التنفيذ كانت قد وضعت وطرحت للتعليق العام، وأن دورة التعليق والتعليق على الرد تم تنفيذها.

أوضح فريق العمل أنه وفي نفس الوقت، تم تنفيذ عملية مراجعة لملف ويكي العام من أجل النظر في التحسينات 
كما أشار فريق العمل إلى الفئات المؤلفة من طبقات وطريق تحديد  ت.على جانب الواجهة العامة لتقديم التعليقا

واستناًدا إلى تعقيبات المجتمع، لم يقم  األولويات كانت قد وضعت وطرحت على المجتمع من أجل مناقشتها.
 فريق العمل بتنفيذ فرز وتحديد أولويات للتعليقات العامة.

 
 ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ

 
ففي حين كانت هناك تعليقات قليلة عل آليات التعليقات  قيبات المجتمع نطاقات متنوًعا من اآلراء.عكست تع

تنفق قدًرا كبيًرا من الوقت والموارد في عرض  ICANNوالتعليق على الرد ذاتها، كان هناك إقرار بأن 
ر التعليقات، تباينت وجهات وفيما يتعلق بمدى "سهولة" توفي ICANN.66الفرصة لتقديم التعليقات على عمليات 

وأقر بعض المعلقين بالتحسينات وعرض عالمات عالية  النظر بشكل ملحوظ من "سهلة جًدا" إلى "غير سهلة".
وأشار آخرون إلى طول طلب الحصول على تعليقات والفترة الزمنية  للجهود التي يقوم بها فريق العمل.

ونوه آخرون بالحاجة إلى التعدد  67المشاركة الفعالة، المخصصة للتعليقات على أنها تمثل تحديات أمام
 69وأشار آخرون إلى التخطيط غير الكافي وعدد المشاورات الكبير مما يخلق عوائق أمام المشاركة. .68اللغوي

                                                
65
 http://www.icann.org/en/resources/policy/update/update-dec11-en.htm#1 
66
 http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-02apr13/msg00003.html 
67
والمتراكبة حول العامة المتزامنة أ ICANN: "إن فيضان إجراءات تعليقات GNSOتعليقات دائرة الملكية الفكرية التابعة لـ  

أبلغ المسائل الرئيسية يزيد من حدة المشكلة بشدة". "حقيقة استخدام فترة الرد على التعليقات غالباً إلبداء التعليقات المبدئية ليس، كما 
بل ، ألن أعضاء المجتمع جهلة أو يقاومون التعليم حول "االستخدام المناسب لدورة الرد على التعليقات"، ATRT-2طاقم العمل 

الذي يبدو غير منطقي بعدم توفير فرص تعليقات عامة أطول حول المسائل الكبرى  ICANNباألحرى، كان رداً منطقياً على قرار 
العامة عند احتساب  ICANNاستخدام فترة الفجوة بشكل مستمر الستثناء تواريخ اجتماعات  ICANN.."ينبغي على .والمعقدة".

-http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-recommendationsالمواعيد النهائية للتعليقات". 
21oct13/pdfToree1LWR0.pdf 

68
-http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2تعليقات مجلس الواليات المتحدة لألعمال الدولية،  

recommendations-21oct13/pdfGwHm9XvJAd.pdfتعليقات لجنة  ؛At-Large  :االستشارية
http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-recommendations-21oct13/pdfDyQDZx5CHT.pdf؛ 

-http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-recommendationsتعليقات حكومة مصر، 
21oct13/pdfEhY8OBH3XE.pdf 

http://www.icann.org/en/resources/policy/update/update-dec11-en.htm#1
http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-02apr13/msg00003.html
http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-recommendations-21oct13/pdfToree1LWR0.pdf
http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-recommendations-21oct13/pdfToree1LWR0.pdf
http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-recommendations-21oct13/pdfToree1LWR0.pdf
http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-recommendations-21oct13/pdfGwHm9XvJAd.pdf
http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-recommendations-21oct13/pdfGwHm9XvJAd.pdf
http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-recommendations-21oct13/pdfGwHm9XvJAd.pdf
http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-recommendations-21oct13/pdfDyQDZx5CHT.pdf
http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-recommendations-21oct13/pdfDyQDZx5CHT.pdf
http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-recommendations-21oct13/pdfEhY8OBH3XE.pdf
http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-recommendations-21oct13/pdfEhY8OBH3XE.pdf
http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-recommendations-21oct13/pdfEhY8OBH3XE.pdf
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 ملخص للمعلومات األخرى ذات الصلة

 
 .ATRT1قرر لها فريق كما أوضع فريق العمل أن المجتمع لم يستخدم دوًما دورة "التعليق على الرد" كما 

ومن الواضح أن بعض أعضاء المجتمع قد استخدموا دورة التعليق على الردود من أجل عرض التعليقات 
وأشار فريق العمل إلى أن التعليم فيما يتعلق  )سواء للمرة األولى أو باإلضافة إلى التعليقات المقدمة في السابق(.

لردود قد تم عرضها، إال أن المعلقين لم يتبعوا االستخدام الموصى باالستخدام الصحيح لدورة التعليقات على ا
كما أشار فريق العمل أيًضا إلى أنه تفكر في إطالة الفترات الزمنية الخاصة بالتعليقات، بعد سماع شكاوى  به.

ة واعتماد من المجتمع تفيد بأن الفترة الزمنية الحالية المسموح بها كانت قصيرة للغابة بالنسبة للبعض لصياغ
كما أشار فريق العمل أيًضا إلى أنه كان يطور أدوات جديدة للسماح لعملية التعليق من خالل  التعليقات لتقديمها.

وسائل مختلفة )على سبيل المثال أدوات الوسائط االجتماعية( ويود التشاور مع المجتمع قبل استخدام مثل هذه 
 األدوات.

 
 تلتنفيذ التوصيا ATRT2تحليل فريق 

 
وبالنظر إلى استخدام المجتمع إلى دورة  قد اكتمل ولكن بنجاح محدود. 06رقم  ATRT1يبدو أن تنفيذ توصية 

 ATRT2باإلضافة إلى ذلك، تشير مجموعة  التعليق على الرد، ال يبدو أن تلك اآلليات تعرض الفائدة المرجوة.
إلى تعقيبات المجتمع، وال تزال التحديات فيما يتعلق  إلى أن تنفيذ فرز وتحديد أولويات التعليقات قد ترك استناًدا

بعملية التعليق في ناحية تخصيص الوقت للتعليقات، وعدد مرات المشاورات، والتعقيد )بالنسبة للبعض( 
وتعين على مجلس اإلدارة وضع أدوات وأساليب جديدة في التعامل مع هذه  للطلبات الخاصة بتقديم التعليقات.

 ة. المشكالت الملح
 

 لفاعلية التوصيات ATRT2تقييم فريق 
 

وبشكل متزايد فقد تحسن  فعالية التنفيذ هي مؤهلة، ولكن نجاحها المحدود ال يرجع بالكامل إلى أداء طاقم العمل.
وهذا األمر من العناصر األساسية بالنسبة للمساءلة  مجلس اإلدارة في إظهار التعليق العام في قراراته.

في أن التعليقات العامة المرهقة والواسعة واألكثر تكراًرا يمكن تسهيلها من  ATRT2تقييم تمثل  والشفافية.
خالل التعديالت على الوقت المخصص، والتخطيط المسبق فيما يتعلق بعدد المشاورات، واألدوات الجديدة التي 

  تسهل المشاركة األسهل في عملية التعليق.
 

 1التوصية النهائية رقم 
 

 عليق العامعملية الت
 

ينبغي على مجلس اإلدارة البحث عن آليات من أجل تحسين التعليقات العامة من خالل مخصصات محددة  .1.0
الوقت، والتخطيط االستباقي فيما يتعلق بعدد المشاورات بالنظر إلى النمو المتوقع في المشاركة، واألدوات 

 الجديدة التي تسهل من المشاركة.

اإلدارة وضع عملية بموجب عملية التعليقات العام حيث يمكن لمن قام بالتعليق أو الرد ينبغي على مجلس  .1.2
أثناء فترة )فترات( التعليقات طلب إجراء تغييرات على تقارير التركيب في الحاالت التي يرون فيها أن فريق 

 العمل قد قام بتلخيص تعليقهم )تعليقاتهم( بشكل غير صحيح.
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 38رقم  ATRT1)تقييم توصيات  8رقم  ATRT2توصية  عدد اللغوي:. الت31قسم التقرير 
 (33و 39و
 

 ATRT1النتائج التي توصلت إليها 
 

على اللغة باعتبارها عائًقا محتمالً أمام المجتمع بمعنى أنه إذا كانت كافة الوثائق باللغة  ATRT1ركز تقرير 
ثين باللغة اإلنجليزية قد يواجهون صعوبات في فهم اإلنجليزية فقط، فثمة مخاطرة في أن العديد من غير المتحد

وعالوة على ذلك، قدمت توصية بأن يكون كبار أعضاء  المشكالت الهامة وعدم اإللمام بالمعلومات الهامة.
 فريق العمل من المتحدثين بعدة لغات أيًضا من أجل توفير مستويات مثلى من الشفافية والمساءلة أمام المجتمع.

 
خدمات الترجمة من أجل تمكين خدمة أفضل إلى القطاعات المتنوعة من  ICANN، قدمت 2102في عام 

وعلى الرغم من أن خدمات اللغة مرحب بها، إال أن جودة الترجمة من حيث دقة لغة العمل  المجتمع األوسع.
ب فيما يتعلق باإلضافة إلى ذلك، فإن توفير الترجمة في الوقت المناس بالنسبة لمختلف المجتمعات أمر هام.

 فسوف يضمن ذلك اتصاالً فعاالً وواضًحا مع المجتمع. بتفاعل المجتمع ومشاركته أمر ضروري أيًضا.
 

 38رقم  ATRT1توصية 
 

يجب على المجلس ضمان الوصول إلى الوثائق والتوثيق خالل عمليات وضع السياسات وعمليات التعقيبات 
 أقصى حد ممكن. العامة يتم توفيره بأسلوب متعدد اللغات إلى

 
 39رقم  ATRT1توصية 

 
يوم من اتخاذ القرارات )بما فيها الحيثيات المطلوبة  20نشر ترجماته في غضون  ICANNينبغي على مجلس 

األخرى( باللغات المشار إليها والمحددة في سياسة الترجمة الخاصة بـ  ATRTعلى النحو المبين في توصيات 
ICANN. 

 
 33رقم  ATRT1توصية 

 
متعددة اللغات  ICANNنبغي على مجلس اإلدارة التأكيد على أن تكون ترتيبات توظيف كبار فريق عمل ي

 بشكل مناسب، وتقديم أفضل مستويات الشفافية والمساءلة للمجتمع.
 

  ICANNملخص تنفيذ تقييم 
 

غة ووثيقة كان من بين اإلنجازات األولى قيام مجلس اإلدارة بوضع والموافقة على سياسة خدمات الل
ومن الواضح أن  2102.71أكتوبر  08وتمت الموافقة على قرار اعتماد هذه المبادرة في  70اإلجراءات.

المتمثلة في "تعزيز اإلستراتيجية متعددة اللغات" اشتملت أيًضا على تحسينات مثل مزيد من  ATRT1توصية 
 تمرات الهاتف.دعم الترجمة الفورية، ودعم التدوين النصي، والترجمة الفورية لمؤ

 
، أوضح فريق العمل كيفية عمل خدمات الترجمة والتحديات ATRT2المنعقدة مع فريق عمل  72أثناء اللقاءات

ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر، الحاجة إلى تحديث والموافقة على المسارد  التي ال تزال تواجهها.
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لستة، وقيود الميزانية )على الرغم من الزيادات ا ICANNالخاصة بالمصطلحات المستخدمة بالفعل في لغات 
(؛ وإدارة صافي حجم 2104مليون دوالر أمريكي في  2.6إلى  2102مليون دوالر أمريكي في  2.0من 

 األعمال من خالل مستويات توفير فريق العمل وكيفية تأثير ذلك على اإلطار الزمني للمخرجات. 
 

 على النحو التالي: كما شارك فريق العمل العملية المشتملة

 استالم المستند للترجمة. .أ 

= يوم  0التقييم السريع للكلمات لكل صفحة مضروًبا في عدد األيام التي تستغرقها الترجمة،  .ب 
 كلمة. 0811-2111

 ينتقل المستند إلى مرحلة الصقل. .ج 
 

ترجمتها وقسم متواضع  التأخير في الحصول على المواد في نفس الوقت غالًبا ما يكون نتيجة حجم المادة المراد
 يضم اثنين من العاملين.

 
فرًدا في وظائف  ICANN 38للموارد البشرية بأن لدى  ICANN، أبلغ مدير 22فيما يتعلق بالتوصية رقم 

واعتباًرا من  %(.12.4متعددي اللغات ) 28وكان من بين هؤالء  .2101إدارية عليا وتنفيذية في ديسمبر 
 %(.16.5متعددين اللغات ) 29في مواقع إدارية عليا وإدارية، ومن هؤالء  فرًدا 50، هناك 2102أغسطس 

 لغة. 45ما يقرب من  ICANNأبلغ فريق العمل أنه على اإلجمال، يتحدث فريق عمل 
 

ضمن فريق العمل  المستوى
اعتباًرا من 

 2101 ديسمبر

ضمن فريق العمل  متعدد اللغات
اعتباًرا من 
 2102 أغسطس

 متعدد اللغات

 8 9 1 8 تنفيذيال

 20 42 20 21 اإلدارة العليا

 

في أي مستوى في تعزيز مهارات  ICANNلم يتم توفير أية معلومات حول أي تدريب مستمر إلى طاقم عمل 
 اللغات المتعددة.

 
 أنه: 73كما أشار فريق العمل أيًضا إلى

ذوي مهارات  سياسة مكتوبة لتعيين فريق من كبار الموظفين ICANNفي حين ال يوجد لدى 
اللغات المتعددة، إال أن هناك عدد من الممارسات المقررة جيًدا وإجراءات التشغيل القياسية 

في ضمان امتالك  ICANN، فقد نجحت ATRT2وكما أوضحت  للتعامل مع هذا الموضوع.
فريق العمل األول لمهارات اللغات المتعددة باتباع هذه الممارسات، ونحن نتوقع أن المستوى 

وسوف  تنفيذ إستراتيجيتها العالمية. ICANNلمعرفي متعدد اللغات سوف يتعمق مع مواصلة ا
في الوثائق المناسبة األخرى حول أهمية مهارات اللغات المتعددة بالنسبة لكبار  ICANNتنظر 

 الموظفين على أساس تقدمي.

 وتشمل إجراءات وممارسات التشغيل القياسية ما يلي:

مواصفات المراكز الوظيفية )والنشرات الوظيفية( للمراكز الوظيفية التي تتناسب  وقد تمت كتابة كافة .أ 
معها مهارات متعددة اللغات وذلك لتشمل المهارات اللغوية المتعددة بالتصنيف مرغوبة، أو مفضلة، 

 أو مطلوبة، حسب الحالة.
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ن كل شخص يجري ومتى ما كان مناسًبا، يطلب نموذج استطالع المقابالت الشخصية الداخلية م .ب 
 - المقابلة الشخصية التعليق على المهارات اللغوية المتعددة لكل مرشح يخضع للمقابالت الشخصية

 فهذا من بين اإلجراءات التشغيلية القياسية.

فيؤدي إلى التوسع في المهارات متعددة  NNAIIأما التوسع الجغرافي في المواقع الخاصة بمكاتب  .ج 
 اللغات حسب التصميم.

 
وتشمل هذه الموارد إمكانية الوصول  العديد من الموارد للموظفين لتوسيع مهاراتهم اللغوية. ICANNفر وتو

واالطالع على أدوات التدريب اللغوية عالمية الطراز، مثل تدريب اللغات المتوفر على اإلنترنت لكل من 
Rosetta Stone وbusuu.  باإلضافة إلى ذلك، توفرICANN تعليم المحلي حسب تعليًما لفصول ال

الحاجة، وتم توفير هذا التعليم باللغة األسبانية والهولندية والفرنسية، على سبيل المثال ال حصر اللغات، وذلك 
 لفريق العمل في مدن المكاتب الفرعية.

 
 ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ

 
)تعكس  ر الترجمة للمعنى الفعلي.وفيما يلي مثال على كيفي تغيي ليس غير شائع. ICANNنقد دقة ترجمات 

 من األهمية بمكان أن يتحسن مستوى دقة الترجمة. القائمة الترجمات الروسية(

الترجمة الصحيحة  ما يمكن أن تعنيه الترجمة الفعلية )بالروسية( الصياغة القسم )الجزء( الوثيقة
 )بالروسية(

خدمة دليل تسجيل 
من الجيل التالي 

(2102) 

حالة هذه 
 يقةالوث

عن تقرير  عبارةهذا 
أولي من مجموعة 
عمل الخبراء حول 

 gTLDخدمات سجل
(EWG لتوفير )

تمهيدية توصيات 
من  gTLDلنطاقات 

 gTLD الجيل التالي
خدمة دليل التسجيل 

"(RDS الستبدال )"
 WHOISنظام 

 الحالي

Настоящий 
документ 
представляет 
собой отчёт 
экспертной 
рабочей группы 
(ЭРГ) с 
рекомендациями 
по замене 
существующей 
системы WHOIS 
на службу 
каталогов 
регистрации 
рДВУ («СКР») 
следующего 
поколения 

 أوليهذا عبارة عن تقرير ]
مفقودة[ من مجموعة عمل -

 - تمهيديةالخبراء حول ]
[ الستبدال نظام مفقودة

WHOIS  مكتب الحالي
 )خدمة( كتلوجات التسجيل
الخاصة بنطاقات المستوى 

لم يتم العامة لنظام )األعلى 
استخدام االختصار باللغة 

لم التالي ( من الجيل الروسية
 تستخدم 

Настоящий 
документ 
является 
предваритель-
ным отчётом 
Экспертной 
рабочей группы 
(ЭРГ) с 
рекомендациям
и по замене 
системы WHOIS 
справочным 
сервисом 
нового 
поколения 
(«ССНП») по 
регистрацион-
ным данным 
доменов общего 
пользования 

التقرير النهائي 
لفريق مراجعة 

 WHOISسياسة 
(2012) 

سياسة مراجعة فريق  العنوان
WHOIS  التقرير //

 النهائي

Группа проверки 
политики WHOIS // 
Итоговый отчёт 

بفحص الفريق الخاص 
//  WHOISسياسة 

 التقرير النهائي

Группа по 
обзору 
политики WHOIS 
// Итоговый 
отчёт 

 регистратура السجل )قائمة( Реестр السجل  )وثائق متعددة(

 владелец المسجل  )وثائق متعددة(
регистрации 

 администратор مالك التسجيل
домена 

أسماء النطاقات   )وثائق متعددة(
 العامة

родовые домены  نطاقات قبائلية عرقية домены общего 
пользования 
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 لتنفيذ التوصيات ATRT2تحليل فريق 
 

 يعتبر تنفيذ سياسة اللغة مسألة غير ناجحة بسبب:

 تغلب ضعف جودة الترجمة يقوض الرغبة في المشاركة. .أ 

 فة الترجمة الكاملة.تتقيد القدرة على تشجيع المشاركة العامة األوسع بسبب التوافر المحدود لوظي .ب 

 -ال يمكن ألعضاء المجتمع المشاركة بالكامل في عملية التعليقات العامة باللغات المفضلة لديهم  .ج 
حيث إنهم يجب أن  -تطالب بالحصول على خدمات ترجمة معتمدة  NNAIIبما في ذلك أن 

 دات المستلمة.يقدموا التعليق باللغة اإلنجليزية بسبب نقص الترجمات الكاملة لكافة المستن

سلًبا باإلطار الزمني، أي التأخيرات  NNAIIوقد تأثرت العديد من مجتمعات اللغة التابعة لـ .د 
 العادية، ألوقات الرد غير المتساوية لسياسة الترجمات الحالية.

 
% 15نظراً لحقيقة أن أكثر من  22قد نجحت في تنفيذ التوصية رقم  ICANNوعلى الجانب اآلخر، يبدو أن 

في حين أنه من غير  كبار اإلدارة والمناصب التنفيذية يتمتعون بالقدرة على تحدث لغات متعددة كما يقال.من 
أية سياسات فيما يتعلق باستخدام لغات أخرى غير اللغة اإلنجليزية في البريد  ICANNالواضح ما إذا كان لدى 

وبرغم ذلك، إذا صادف بعض  هذه المشكلة. اإللكتروني أو االتصال فيما بين األشخاص، لم يقم المجتمع بطرح
أعضاء المجتمع أية مشكالت في التواصل مع كبار الموظفين باللغة اإلنجليزية، فمن الواضح أن مهارات 

اللغات المتعددة التي يتمتع بها كبار الموظفني سوف تتيح لهم تحقيق مستوى عاٍل من الشفافية والمساءلة في 
 تفاعالتهم.

 
 لفاعلية التوصيات ATRT2تقييم فريق 

 
مراجعة قدرات قسم خدمات اللغة في مقابل احتياجات المجتمع للخدمة، والقيام بالتعديالت  ICANNيتعين على 
وخططها للمستقبل استناًدا إلى برنامج التوعية  ICANNإن خدمة اللغة مهمة بالنسبة لما تقوم به  ذات الصلة.

ه من المقرر أنه كانت هناك تحسينات كبيرة في قسم خدمات اللغة، يجب وفي حين أن والترويج المستخدم بالفعل.
وهذا التحول  أن يتطور مكون خدمات الترجمة كي تكون له القدرة على دعم الزيادة الكبيرة المتوقعة في النشاط.

من عرض/طلب مخصص ومستند إلى الصنعة إلى مورد صناعي متواصل من المستندات التي تشمل القدرة 
 على:

التنبؤ الدقيق بالوقت المحدد لترجمة مستند في أي وقت من العام، استناًدا إلى المعرفة األنشطة  .أ 
 ؛، أو فترات الذروة، أو األجازات، إلخ(ICANNالدورية التاريخية )الدورات السابقة الجتماع 

استكمال  التنبؤ بحاالت الذروة بالنسبة لألنشطة بشكل استباقي، والصياغة المفاجئة للقدرة على .ب 
فريق عمل دائم من خالل استخدام مجموعة من المترجمين اإلضافيين المستقلين حسب الطلب من 

 أجل تسهيل حاالت التأخير في أوقات الذروة؛ 

تمكين العمالء )منظمات الدعم، واللجان االستشارية، إلخ( من التعقب التلقائي لحالة طلب  .ج 
 ؛CRMالترجمة من خالل استخدام نظام 

 قاييس تلقائًيا للمواعيد المحددة لترجمة المستندات؛وضع م .د 

تنفيذ مسار للتعقيبات الواردة من المتجمع من أجل تحسين خدمات اللغة مع تعقيبات المتحدث  .ه 
 ؛األصلي للغة

تنفيذ إدارة المستندة باستخدام أفضل الممارسات من أجل موالفة جودة ودقة الترجمة بين  .و 
  ؛ة والمترجمين الجدد أو المترجمين المستقلينالمترجمين الدائمين ذوي الخبر

باإلضافة إلى وضع مقاييس لإلجراءات ذات الصلة مع المنظمات الدولية المشابهة، واألبرز منها  .ز 
 هو قطاع خدمات الترجمة الفورية في األمم المتحدة.

 
أية تعقيبات أخرى  ATRT2وبالنظر إلى أن مستوى الفريق متعدد اللغات جدير بالثناء، ال يوجد لدى مجموعة 

 في هذه المسألة. 22على التوصية رقم 
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 التعليقات العامة على التوصية
  (ATRT2مسودة تقرير وتوصيات )راجع 

عمل قسم الخدمات اللغوية مع المجتمع من أجل وضع أولويات االستشارية أن ي At-Largeاقترحت لجنة 
 74الوثائق/المواد للترجمة، والتي قد تختلف من دائرة إلى أخرى.

 
 8التوصية النهائية رقم 

 
لدعم المشاركة العامة، ينبغي على مجلس اإلدارة مراجعة قدرات قسم خدمات اللغة في مقابل حاجة المجتمع 

(، وإجراء التعديالت ذات الصلة مثل KPIsباستخدام مؤشرات األداء الرئيسية ) للحصول على هذه الخدمات
تنفيذ تحسين مستمر على  ICANNينبغي على  تحسين جودة الترجمة واألطر الزمنية وجودة الترجمة الفورية.

دولية مثل خدمات الترجمة والترجمة الفورية بما في ذلك االستفادة من اإلجراءات المستخدمة من قبل منظمات 
 األمم المتحدة.

 
 

 9رقم  ATRT2توصية  . اتخاذ القرارات والمسائلة وعمليات االستئناف:33قسم التقرير 
 (36، و35، و31، و31رقم  ATRT2)تقييم توصيات 

 
  ATRT1النتائج التي توصلت إليها 

 
ديد من وتنفيذ العمليات، وقدمت الع ICANNبمراجعة وضع سياسة  ATRT1قامت مجموعة العمل 

وألجل التقييم  75التوصيات حول التعقيبات والمعايير المستخدمة في اتخاذ القرارات والطعن على القرارات.
وقرارات مجلس إدارة  ATRT276السهل للتنفيذ وأيًضا إللقاء الضوء على العالقات المتبادلة بين اختصاص 

ICANN ومن األهمية، أن التقييمات  ي هذا التحليل.حول السياسة وتنفيذها، تم تجميع عدد من هذه المشكالت ف
وفي  .ICANNوالتوصيات المقدمة في هذه الوثيقة تفترض الحالة االفتراضية للشفافية كأساس لكافة أنشطة 

تم إغالق باب النقاش و/أو تمت إعادة صياغة التقارير،  77تلك األمثلة حيث تم االستشهاد بقاعدة دار تشاتام
 ل أمر الشفافية ال يزال من الواجب توثيقه بشكل عام.والقرار الخاص باستبدا

 
 31رقم  ATRT1توصية 

 
وردت في عمليات وضع السياسة وتم ينبغي على المجلس ضمان تفسير جميع التعقيبات الضرورية التي 

 وللمساعدة في هذا، ينبغي على مجلس اإلدارة وفي أسرع وقت ممكن اعتماد لنظر مجلس اإلدارة فيها. إدراجها
وإتاحة آلية للمجتمع مثل قائمة فحص أو قالب لمرافقة عملية توثيق قرارات المجلس والتي تصدق علي 

 التعقيبات الواردة ويتم تضمينها من أجل مجلس اإلدارة فيها.

 31رقم  ATRT1توصية 
 

 2.1تنفيذ توصية  2100وفي أسرع وقت ممكن ولكن في موعد ال يتجاوز يونيه ICANNيجب على مجلس 
للحصول على  ICANNمن أجل تحسين الثقة المؤسسية والتي تدعوا إليها  2119لخاصة بمسودة خطة تنفيذ ا

هيئة المراجعة المستقلة  -إدخال من لجنة الخبراء المستقلين فيما يخص إعادة هيكلة ثالثة آليات مراجعة 
(IRP،) .وتقييم شامل للمساءلة والشفافية  ويجب أن يكون هذا رئيسي وعملية إعادة النظر ومكتب أمين المظالم

حول ثالثة آليات قائمة وحول عالقتهم المتبادلة إن وجدت )أي ما تقدم الثالث عمليات لعملية مراجعة تدريجيا(، 
وتحديد ما إذا كان خفض التكاليف، وإصدار قرارات في الوقت المناسب، وتغطية نطاق أكبر من القضايا التي 

                                                
74
 http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-recommendations-21oct13/pdfDyQDZx5CHT.pdf 
75
 .ATRT1راجع التقرير النهائي لـ 
76
)ضمان المساءلة  9.0، على وجه الخصوص https://community.icann.org/display/ATRT2/Mandateراجع  

 ت العالميين( األقسام الفرعية )ج( و)د( و)هـ(.والشفافية ومصالح مستخدمي اإلنترن
77
  us/chathamhouserule-http://www.chathamhouse.org/aboutراجع  

لومات الواردة لكن ال يجوز اإلفصاح عن "عند عقد اجتماع أو جزء منه بموجب قاعدة دار تشاتام، للمشاركين حرية استخدام المع
 الهوية أو االرتباط المؤسسي للمتحدث )المتحدثين(، وال هوية أي من المشاركين اآلخرين".

http://www.icann.org/en/about/aoc-review/atrt/draft-recommendations-15oct13-en.pdf
http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-recommendations-21oct13/pdfDyQDZx5CHT.pdf
https://community.icann.org/display/ATRT2/Mandate
http://www.chathamhouse.org/about-us/chathamhouserule
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ويجب أيضا أن تنظر لجنة الخبراء المستقلين إلى اآلليات الواردة في  ة المجلس.سوف تعمل على تحسين مساءل
يجب على المجلس اتخاذ إجراءات في أقرب وقت ممكن  من مسودة خطة التنفيذ. 2.9وتوصية  2.8توصية 

 بشأن التوصيات وذلك في حين استالم تقرير الخبراء المستقلين النهائي.

 35رقم  ATRT1توصية 
 

معيار طلبات إعادة النظر فيما  2100يوضح في أقرب وقت ممكن ولكن في ميعاد ال يتجاوز أكتوبر يجب أن 
 يخص بكيفية تطبيقه وما إذا كان المعيار يشمل جميع األسس المناسبة الستخدام آلية إعادة النظر إعادة النظر.

 

 36رقم  ATRT1توصية 
 

ع وقت ممكن ولكن في ميعاد ال يتجاوز أن يعتمد معيار مناسب في أسر ICANNيجب على مجلس 
ليقوم بتحسين الشفافية وصياغة طلبات إعادة النظر ونتائج إعادة نظر المجلس التي تحدد  2100 أكتوبر

بوضوح حالة المشاورات ثم بعد ذلك يتم اتخاذ القرارات مرة واحدة وتوضيح المنطق المستخدم في صياغة هذه 
 القرارات.

 
يجب التعامل معها في هذا التحليل  78، بموجب اختصاصها، أن المشكالت التاليةATRT2كما قررت مجموعة 

 : الخاص بالمساءلة والشفافية في عملية وضع السياسة وعملية التنفيذ

 نشر التقارير اإلحصائية السنوية حول الشفافية. .أ 

)سياسة صلة والذي يساعد في إضفاء الشفافية على المعلومات ذات التعزيز خط الموظفين الساخن  .ب 
 .كشف الفساد(

 
 ICANNملخص تنفيذ تقييم 

 
لتقرير ما  79وفيما يتعلق بنظر مجلس اإلدارة في التعقيبات الخاصة باتخاذ القرارات، أجرى فريق العمل تحليالً 

 2101يناير  0وامتدت فترة الدراسة من  يمكن تعلمه استناًدا إلى االستخدام الفعلي للمجتمع وأنماط المشاركة.
، واشتملت على تجميع المعلومات من كل نموذج من نماذج التعليقات العامة المحفوظة 2102ديسمبر  20 إلى

وفي النهاية، تم وضع قائمة فحص يجري استخدامها في الوقت  نموذج. 202في األرشيف والبالغ عددها 
وقد تم  ة التعقيبات.للتأكيد على أن استالم كاف GNSOالحالي مع توصيات عملية وضع السياسة الخاصة بـ

 تضمين قائمة الفحص هذه في اإلجراءات التشغيلية القياسية، ولم تستخدم سوى مرة واحدة حتى اليوم.
 

( في ASEPوفيما يتعلق بإعادة هيكلة آليات المراجعة، تم بدء تشغيل هيئة خبراء لهياكل المساءلة )
لخاصة بحوكمة الشركات، والمساءلة وفض وقد ضمت ثالثة خبراء دوليين في المشكالت ا .2102 سبتمبر

وتصرف مجلس اإلدارة بناء على توصياتها  2102توصياتها في أكتوبر  ASEPقدمت  المنازعات الدولية.
)إعادة  80من المادة الرابعة من اللوائح الداخلية 2، بالموافقة على التعديالت على القسم 2102ديسمبر  21في 

 82مستقلة(، وعملية المشاركة التعاونية المقابلة للمراجعة المستقلة.)المراجعة ال 281القسم  ،النظر(
 

وفيما يتعلق بمحقق الشكاوى، أجرى محقق الشكاوى مراجعة لمكتبه ووظيفته بما يتفق مع توصية فريق 
ATRT1  22رقم. ( أوصى محقق الشكاوى لجنة حوكمة المجلسBGC ،بإنشاء جدول لالجتماعات العادية )

( بأن 0قراًرا ) ICANNوبدورها قرر مجلس إدارة  .ICANNخالل لجنة تابعة لمجلس ويمكن ذلك من 
( يقدم محقق الشكاوى التقارير التي تتطلب عناية 2االجتماعات العادية سيتم عقدها من خالل لجنة تنفيذية، و)

                                                
78
، إال أنه تم توثيقهما في كل من ATRT1تجدر اإلشارة إلى أنه في حين عدم مناقشة المشكلتين األخيرتين إلى أي مدى في تقرير  

شفافية حول "مساءلة و 2111لسنة  One Work Trustوفي تقرير  2101تقرير مركز بيكرمان لإلنترنت والمجتمع لسنة 
ICANN - ."الهياكل والممارسات 

79
 https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=41885192راجع  
80
 http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws/proposed-bylaw-revision-

reconsideration-26oct12-en.pdf 
81
 المصدر ذاته 
82
 http://www.icann.org/en/news/irp/proposed-cep-26oct12-en.pdf 

http://www.icann.org/en/about/review-berkman-final-report-20oct10-en.pdf_
http://www.icann.org/en/about/review-berkman-final-report-20oct10-en.pdf_
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=41885192
http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws/proposed-bylaw-revision-reconsideration-26oct12-en.pdf
http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws/proposed-bylaw-revision-reconsideration-26oct12-en.pdf
http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws/proposed-bylaw-revision-reconsideration-26oct12-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/irp/proposed-cep-26oct12-en.pdf
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تشاور مع بالكامل إلى المجلس برمته، وذلك حسب االقتضاء وعلى النحو المحدد بال ICANNمجلس إدارة 
 اللجنة التنفيذية ومحقق الشكاوى.

 
 ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ

 
جلسات مباشرة وجًها لوجه مع أصحاب المصلحة في بكين وديربان، باإلضافة إلى الدراسات  ATRT2أجرت 

تجاه تدويل عملية وضع السياسة  ICANNعلى مستوى المجتمع من أجل تجميع وجهات نظرهم حول تقدم 
وهذه الردود القليلة نسبًيا على االستطالعات كانت سلبية في عمومها  كثر مسئولية وشفافية وعمليات التنفيذ.األ

-http://www.icann.org/en/news/publicعلى  ATRT2)راجعها جميًعا في أرشيف 
comment/report-comments-atrt2-20jun13-en.pdf.)  على سبيل المثال، يلخص هذا الرسم

 ات الرأي:بعض الردود على استطالع

 ATRT1حول تنفيذ  2-0( على األسئلة 01-1المعدالت الخاصة )
 

 
 

على سبيل المثال، تحدت  مخاوف واضحة حول عملية إعادة النظر. ICANNوقد أثار عدد من مجتمع 
، 25و 22رقم  ATRT1( تنفيذ فريق العمل لتوصيات RySGمجموعة أصحاب المصلحة في السجالت )

 RySGوتابعة مجموعة  83ة باألساس وجرت في حقيقة األمر عكس مفهوم المساءلة.مدعية أنها كانت معيب
وبالمثل، فإن مجموعة أصحاب المصلحة غير التجاريين  بالتأكيد على أن مجلس اإلدارة تجاهل التعليقات العامة.

(NCSG من خالل الرد على رفض ،)ICANN  فيما يتعلق بحالة  3-13لتوصيتها رقم(TMCH+50 قد ،)
شرت للجمهور "اعتقادها بأن رد مجلس اإلدارة، أو باألحرى، الطريقة التي تمت صياغته بها والمبرر ن

المنطقي الذي اختار مجلس اإلدارة استخدامه )من خالل اللجنة الفرعية الممثلة حول المسألة( يمثل رغم ذلك 
آخرون أن مجموعة  وأوضح معلقون 84صفعة أخرى لنموذج ]أصحاب المصلحة المتعددين[ المعروض".

ATRT2  يجب أن تتناول األسئلة المتروكة بدون حل من جانبATRT1 مثل: هل يجب على ،ICANN 
توفير طعن مستقبل وملزم من قرارات مجلس اإلدارة وإذا كان األمر كذلك، ما هي الجهة التي يجب أن تكون 

 لديها هذه الصالحية؟
 

ى في التعليقات المفتوحة أو في المناقشات المباشرة مع مجتمع كانت هناك تعقيبات محدودة على محقق الشكاو
ICANN.  وقد طرح أحد التقارير سؤاالً حول استقالل محقق الشكاوى، مشيرة إلى أن المكتب "يبدو مقيًدا وتم
 احتواؤه".

 
 ملخص للمعلومات األخرى ذات الصلة

 
في ثمانية عملية لطلبات إعادة النظر وتم  تم البدء 2101وفيما يتعلق بنظر مجلس اإلدارة، فمنذ ديسمبر 

، فقد توصلت إلى أن الفهم العام خالل مجتمع ATRT2وخالل سير أعمال مجموعة  التوصل "حل" ستة منها.
ICANN ."ويحمل أي تحليل هذه النتائج: يتمثل في طلبات إعادة النظر "ينتهي المآل بالكل إلى قرار سلبي 

 "(.hoteis)إجراءات/عدم إجراء فريق العمل حول عدم تطابق " .Booking.com B.V: 13-5الطلب 
 .BCGبانتظار الحصول على توصية 

                                                
83
 http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-02apr13/msg00025.html 
84
 http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-02apr13/msg00029.html 

http://www.icann.org/en/news/public-comment/report-comments-atrt2-20jun13-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/public-comment/report-comments-atrt2-20jun13-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/public-comment/report-comments-atrt2-20jun13-en.pdf
http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-02apr13/msg00025.html
http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-02apr13/msg00029.html
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 GAC)إجراءات/عدم إجراء مجلس اإلدارة حول تأثير بيان  DotConnectAfrica Trust: 13-4الطلب 
 دارة.، لم يتم إنهاء قرار مجلس اإلBCGحسب توصية  تم رفضه (.dotafricaالصادر في بكين على طلب 

 (.TMCH+50: مجموعة أصحاب المصلحة غير التجاريين )في مقابل إجراء فريق العمل حول 13-3الطلب 
" لطرحها على مناقشات مراجعةلكن أوصت في النهاية باعتماد توصية " ،BCGأولًيا من جانب  تم الرفض

 ICANN.85المجتمع المستمرة حول السياسة في مقابل التنفيذ داخل 

 )عدم إجراء مجلس اإلدارة/فريق العمل حول دعم مقدمي الطلبات(. Nameshop: 13-2الطلب 
 86.مرفوض

 .مرفوض . )في مقابل إجراءات دعم مقدمي الطلب(.Ummah Digital, Ltd: 1-13الطلب 

 (.cat. )في مقابل قرار مجلس اإلدارة حول GNSO: الدائرة االنتخابية الخاصة بالملكية الفكرية لـ12-2الطلب 
 ض.مرفو

 87)"في هذه المرة"(.مرفوض  : اللجنة األولمبية الدولية )قرار مجلس اإلدارة(.12-1الطلب 

 .مرفوض : مايكل جيندي )عدم اإلجراء من جانب فريق العمل(.11-1الطلب 
 

 :88الداخلية ICANNفيما يتعلق بمحقق الشكاوى، بموجب لوائح 
 

ًدا للشكاوى والحلول على مدار ينشر مكتب محقق الشكاوى على أساس سنوي تحليالً موح
كما ينبغي أن يتضمن هذا  العام، يتعامل بشكل مناسب مع التزامات السرية والمخاوف.

التقرير السنوي وصفا ألية اتجاهات أو عناصر مشتركة في الشكاوى التي وردت خالل 
شكاوى الفترة قيد البحث، فضالً عن توصيات حول إمكانية اتخاذ خطوات من شأنها تقليل ال

 ويجب نشر التقرير السنوي على موقع الويب. في المستقبل.

تم تضمين التقارير  89.اإللكتروني icann.orgويحافظ محقق الشكاوى على صفحته المحددة على موقع 
 2101.90-2115السنوية تحت هذه الصفحة من 

باإلضافة إلى  وى اآلن لدى مجلس اإلدارة بصفة ربع سنوية باإلضافة إلى نشر تقرير سنوي.يعمل محقق الشكا
حول مواضيع متنوعة  مدونة إلكترونيةويقوم بكتابة  Facebookذلك، يوجد لدى محقق الشكاوى صفحة على 

 (http://omblog.icann.org)راجع 

ذكر محقق الشكاوى وظائف إضافية لم تكن متضمنة في ميثاق اللوائح  ،ATRT291وفي المناقشات مع 
 الداخلية الصريح، وتشمل:

 "لضمان أن هناك شفافية في تدفق البيانات". 

 ".ICANN"تفويض بالمساعدة في الحفاظ على وتيرة واالتساق داخل مجتمع 

                                                
85
فيما يتعلق بمسائل السياسة والتنفيذ، والحاجة إلى  ICANNأهمية العمل الجاري ضمن مجتمع  3-13، "يبين الطلب BCGكتبت  

مة عند طلب إرشاد وآراء المجتمع. وبهذا، نرى أنه من األفضل بالنسبة لمجلس اإلدارة تعريفات واضحة للعمليات والشروط المستخد
االهتمام أكثر بنقاش السياسة/التنفيذ، والتأكد من أن المسائل المطروحة داخل هذا الطلب جزء من ذلك العمل الذي يقوم به المجتمع. 

مل مع مشكلة كيفية نظر مجلس اإلدارة والرد على النصيحة المقدمة من وعالوة على ذلك، نرى أنه من األفضل مطالبة المجتمع بالتعا
( وأنواع آليات التشاور، إن وجدت، فهي مناسبة في حالة اختيار مجلس اإلدارة عدم اتباع هذه PDPمؤسسات الدعم )خارج عملية 

تعدد المساهمين."، لقد قبل مجلس اإلدارة، ، تعتبر هذه مسألة مهمة ينبغي النظر بها للحفاظ على نموذج ICANNالنصيحة. مع تطور 
 ، إعادة النظر في المسألة، رغم أن القرار النهائي هو أنه يجب رفض اإلجراء.NGPCعن طريق 

86
: "ليست إعادة النظر، ولم تكن من قبل أداة لمقدمي الطلبات BCGتظهر بعض التفسيرات القانونية الملفتة للحالة في توصية  

بأن  ICANNدارة طلًبا إلعادة تقييم قرارات فريق العمل. وهذا وقت هام يجب أن ندرك فيه وننصح مجتمع للمجيء إلى مجلس اإل
مجلس اإلدارة ليس أداة لتوجيه القرارات التي ال يتفق معها مقدم الطلب لبدء استئناف الموظفين )أو الهيئة( من جديد. كما يعد السعي 

 ".ICANNمجلس اإلدارة مناقًضا في نفسه للسياسات والعمليات المنشأة داخل  خلف مثل هذا اإلعفاء في حقيقة األمر من
87
 .IGOحول حماية  GNSOو GACال تزال المسألة معلقة على عملية وضع السياسة العامة بين  
88
 http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws - Vراجع  
89
 http://www.icann.org/en/help/ombudsmanراجع  
90
 http://www.icann.org/en/help/ombudsman/reportsراجع  
91
  en.pdf-13jul13-atrt2-http://durban47.icann.org/meetings/durban2013/transcriptراجع  

http://www.icann.org/en/help/ombudsman
http://omblog.icann.org/
http://omblog.icann.org/
http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws#V
http://www.icann.org/en/help/ombudsman
http://www.icann.org/en/help/ombudsman/reports
http://durban47.icann.org/meetings/durban2013/transcript-atrt2-13jul13-en.pdf
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الجديدة وموفري خدمات فض المنازعات التي لم تكن  gTLDكة في بعض المشكالت مع برنامج المشار
 متوقعة كجزء من وظيفة محقق الشكاوى من خالل منفذي البرنامج. 

، ذكر ICANNوبالنسبة لألسئلة حول ما إذا كان محقق الشكاوى يجب أن يكون له دور في عملية التحذير في 
 ICANNأنه وباإلضافة إلى سابقه، قد تحدث إلى فريق عمل  ATRT2جموعة محقق الشكاوى الحالي لم

سنوات  01كما ذكروا أيًضا أن الدور قد تم تحديده منذ  92القانوني حول هذه القضية، وأنه قد تم إخباره "ال"
 93وربما كانت هذه مسألة يجب التعرف عليها.

 لتنفيذ التوصيات ATRT2تحليل فريق 
 

( تبين 21رقم  ATRT1جلس اإلدارة للتعقيبات في عملية اتخاذ قرارات السياسة )توصية وفيما يتعلق بنظر م
قد  GACو ICANNعلى الرغم من أن مجلس إدارة  أن التنفيذ كان غير مكتمل. ATRT2لمجموعة عمل 

أن وضعا وسيلة تسمح لنصيحة األخيرة بتلقيها ومراجعتها والنظر فيها ومناقشتها مع القرارات المفسرة، و
منظمات الدعم بها نصوص زاخرة ي اللوائح الداخلية التي تحدد العمليات الخاصة بالنظر في نصائح السياسة، 

وفي حقيقة األمر، ال يوجد في  فقد تعرض اللجان االستشارية المتبقية النصيحة ولكن ال يوجد آلية محددة للرد.
 بالرد. ICANNاللوائح الداخلية ما يلزم مجلس إدارة 

 
توصلت أيًضا إلى أنه  ATRT2(، فإن 22رقم  ATRT1ما يتعلق بإعادة هيكلة آليات المراجعة )توصية وفي

، ولكنها اآللية التي تجعل أهداف تأكيد PDPوآلية المراجعة هي المرحلة األخيرة في عملية  غير مكتمل.
 أن هناك دعم واسع للقرارات.يجب أن تكون آلية المراجعة الضمانة "األخيرة" ب )د( في خطر. 9.0االلتزامات 

 وال يجب أن ينظر إليها على أنها لحل تعقيدات لعملية في هذه المرحلة وحدها. 
 

ال  25رقم  ATRT1إلى أن توصية  ATRT2وفيما يتعلق بالمسائل الخاصة بنظر مجلس اإلدارة، توصلت 
المشكالت المذكورة عاليه إلى وفي حين تم اتخاذ خطوات من أجل توضيح العملية، تشير  تزال غير مكتملة.

  أنها ال تزال بحاجة إلى توضيح.
 

يمكن إيجاد اإلطار الزمني والتنسيق المقترح  ، فإن هذا البند اكتمل.26رقم  ATRT1ولكن فيما يتعلق بتوصية 
 الستخراج طلبات إعادة النظر على

http://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration. 
 

، ATRT2ترى مجموعة  (، فإن هذا البند أيًضا مكتمل.24رقم  ATRT1فيما يتعلق بمحقق الشكاوى)توصية 
مة الجيدة بحاجة إلى إعادة النظر في ميثاق محقق الشكاوى ودور المكتب كرمز للحوك ICANNرغم ذلك أن 

  لتضمينها بشكل أكبر في عمليات الشفافية.
 

                                                
92
بامتياز يتناول هذه المسألة لذلك ال  أوضح محقق الشكاوى الحالي، كريس الهيت، أن "اإلجابة كانت بالفعل، نعم لدينا قانون جيد 

يتوجب عليك الذهاب لذلك. وال يمكنني التعليق من منظور قانوني حول ما إذا كانت هذه إجابة جيدة في مقابل اإلجابة الصحيحة". كما 
اللوائح الداخلية أشار إلى أن محقق الشكاوى بحاجة إلى "حرية صالحيات المعلومات، وفي حقيقة األمر لدي تلك الصالحيات، ألن 

، فيجب توفيرها". ICANNأو في مجتمع  ICANNالخاصة بي تنص على أنه إذا أردت االطالع على أي من المستندات من داخل 
كما تابع اإلشارة إلى أنه على الرغم من أن "ولكن ليس هذا نفس عملية تحذير، لكن ربما تكون الخطوة األولى تجاه هذا النوع من 

كان ألحد أن يأتي إلي ويقول، "أود تقديم هذه الشكوى السرية حول شيء قد حدث"، وكانت شكوى كشف فساد، الوظائف. وإذا 
 فسأتمتع عندها بالقدرة على التحقيق".

93
والمجتمع،  ICANNوأوضح الهيتي أن "يبدو أن اللوائح أيًضا مقتصرة في أسلوبها في ذلك وتقول بأن الدور بين فريق عمل  

ي األخرى للوائح الداخلية فإنها ليست بنفس الوضوح، وتتحدث حول هياكل الداعمة. وربما يكون من المفهوم في ولكن في النواح
عندما كان شيًئا أصغر وأقل تعقيًدا، وعندما لم تصل منظمات الدعم إلى درجة التعقيد  2114، و2112سياق شيء تمت كتابته في 

 نية أعوام".التي وصلت إليها منذ ما يقرب من سبعة أو ثما

http://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration
http://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration
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 الجديدة ذات الصلة بآراء السياسة ATRT2توصيات 
 

 فرضية المشكلة
 

 تتطلب الشفافية الكامل أن يكون لدى الموظفين القدرة على اإلبالغ عن األمور الشاذة بطريقة آمنة ومعتمدة.
ة أنشطة التحذير واإلنذار، ال تشير الدالئل إلى أن هذا لديها خط ساخن الغرض منه خدم ICANNوفي حين أن 

 البرنامج قد تم استخدامه بشكل فعال.
 

 أبحاث الخلفية التي تم تنفيذها
 

لم تقدم أية توصيات خاصة حول الطريقة التي يمكن من خالل القيام بالتقييم المتواصل،  ATRT2في حين أن 
 قد اشتملت على اقتراحات ذات صلة: ICANNفإن التقارير السابقة للمتعاقدين مع 

 
 أن: 94إلى One World Trustتوصلت  ،2111في 

 
النظر في تنفيذ عمليات تعمل كحواجز لحاالت إساءة االستخدام للطاقة  ICANNيجب على 

وعلى  وإساءة التصرف والتي قد تحمي فريق العمل الذي قد يرغب في رفع هذه األمثلة.
النظر في وضع سياسة للتحذير تتيح لفريق العمل  NICANوجه الخصوص، يتعين على 

القدرة على رفع المخاوف بطريقة سرية ودون خوف من االنتقام، مع وضع النظم المناسبة 
 95لدعم وتعزيز االمتثال.

 
 ICANNبأن تنفذ  One World Trust 96أكد مركز بيركمان لإلنترنت والمجتمع على توصية ،2101في 

 97فافية وتنشرها كجزء من تدقيق الشفافية السنوي.عملية تدقيق سنوية للش

                                                
94
 http://www.icann.org/en/about/transparency/owt-report-final-2007-en.pdfراجع  
95
 العديد من التوصيات، بما في ذلك: One World Trustفي حقيقة األمر قدمت  

التوافق مع أي سياسة تأسيسية، من المهم أن يكون هناك مستوى عال من اإلشراف والقيادة. فبدون ذلك، سوف يكون التنفيذ لضمان 
رغم ذلك، يجب أن تكون مسئولية اإلشراف على السياسة  ICANNتدريجي ألبعد حد. ولضمان تنفيذ اإلفصاح عن المعلومات داخل 

 .بيد مدير أول
مجموعة من المؤشرات لمراقبة تنفيذ السياسة، باإلضافة إلى وجوب القيام بمراجعة سنوية تعمل على  وما يدعم ذلك، يجب وضع

للسياسة، وفي الحاالت التي قد يكون فيها مشكالت، والخطوات التي من المقرر القيام بها للتعامل مع  ICANNتحديد كيفية امتثال 
 (.8في القسم  5.0ذلك )راجع التوصية رقم 

، ال يوجد لدى المؤسسة سياسة أو ICANNثالثة آليات للتحري عن المشكالت من أعضاء من مجتمع  ICANNيوجد لدى ففي حين 
نظام معمول به يزود فريق العمل بقنوات يمكنه من خاللها تقديم الشكاوى بسرية ودون الخوف من االنتقام. كما أن االلتزام بهذه 

تحذير( يعد ممارسة جيدة بين المؤسسات العالمية. سياسة التحذير التي توفر مثل هذه الحماية السياسة )والذي يشار إليه باسم سياسة ال
تعمل كوسيلة هامة في تأكيد المساءلة لفريق العمل باإلضافة إل الحماية من السلوك التدليسي، وإساءة التصرف أو الفساد داخل 

 المؤسسات.
هيئة المراجعة المستقلة توفر أساليب تستند إلى الشكاوى إلى التوافق، من أجل وفي حين أن محقق الشكاوى، ولجنة إعادة النظر و

 إلى اتخاذ أسلوب استباقي أكثر. ICANNتوفير قدر أكبر من الثقة بين أصحاب المصلحة، تحتاج 
لتزامات المساءلة التفكير في إجراء مراجعة مستقلة بشكل اعتيادي لتوافقها ما ا ICANNوللتعامل مع هذه المشكلة، يتوجب على 

والشفافية. أو يمكنها وضع وظيفة امتثال دائمة لتأكيد الحماية من خالل تحديد النواقص وقت ظهورها وقبل أن تتحول إلى مشكالت 
 نظامية. وعلى أية حال، يجب تقديم تقرير حول التوافق ونشره للجمهور.

96
-http://www.icann.org/en/about/aoc-review/atrt/review-berkman-final-report-20oct10راجع  

en.pdf 
97
 تدقيق الشفافية، 2.4وعلى وجه الخصوص،  

 )أ( القضايا
عل من الصعب تقييم الممارسات عبر شفافية وهو ما يج ICANNاالفتقار إلى المراجعة الشاملة ألنشطة معلومات 

 المشاركة والمشاركة النشطة والكامنة.
 )ب( المالحظات

تهدف إلى "تنفيذ مراجعة سنوية لمعايير المسئولية  ICANNمبادرة لـ One World Trustتصف مراجعة منظمة 
طريق طرف خارجي" على أن يتم "نشر عن  الموجودة بمبادئ تشغيل اإلدارة.والشفافية بما يتضمن مراجعة االلتزامات 

 وال يحتوي التقرير السنوي على هذا التدقيق. xxxv "نتائج التدقيق في التقرير السنوي
 )جـ( المناقشة



http://www.icann.org/en/about/transparency/owt-report-final-2007-en.pdf
http://www.icann.org/en/about/aoc-review/atrt/review-berkman-final-report-20oct10-en.pdf
http://www.icann.org/en/about/aoc-review/atrt/review-berkman-final-report-20oct10-en.pdf
http://www.icann.org/en/about/aoc-review/atrt/review-berkman-final-report-20oct10-en.pdf
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 ATRT2نتائج 
 

باإلضافة إلى ذلك، في  .ATRT1بالفعل تقريًرا سنوًيا حول تنفيذ وتقدم توصيات مجموعة  ICANNتصدر 
حين أن مجلس اإلدارة ال يتوقع أية مشكالت مع القدرة على اإلخطار حول الكيفية التي يجري استخدام الخط 

على إبالغ الجمهور بالنتائج من الخط الساخن المجهول قد تكون  ICANNمجهول بها، فإن قدرة الساخن ال
مقيدة في توفير التصرف العام بسبب  ICANNوقد تكون  محدودة في بعض الحاالت بسبب التعقيدات القانونية.

 هذه القيود القانونية.
 

 9التوصية النهائية رقم 

 ارات وعمليات الطعنالنظر في تعقيبات اتخاذ القر .9
 

الداخلية لتشمل الصيغة التالية إللزام مجلس اإلدارة  ICANNمن لوائح  00ينبغي تعديل المادة  .9.0
 بالرد على المشورة الرسمية للجنة االستشارية: 

بالرد في الوقت المناسب على النصائح الرسمية المقدمة جميع  ICANNيلتزم مجلس 
 اإلجراء الذي اتخذته والمبرر وراء القيام بذلك. اللجان االستشارية بما يفسر

 
 التعرف على الخيارات من أجل إعادة هيكلة آليات المراجعة الحالية .9.2
 

تشكيل لجنة مجتمع خاصة، والتي ينبغي أن تشمل أيضاً خبراء  ICANNينبغي على مجلس إدارة 
ين مساءلة مجلس اإلدارة فيما يتعلق بالحوكمة وحل النزاعات، من أجل مناقشة الخيارات المتاحة لتحس

وسوف تستخدم مجموعة المجتمع  ( وعملية إعادة النظر.IRPبإعادة هيكلة عملية المراجعة المستقلة )
ستخضع جميع توصيات  كأساس لمداوالتها. 2102( لعام ASEP) الخاصة تقرير لجنة هياكل الشفافية

عة المجتمع، وينبغي أن تأخذ بعين االعتبار أية مجموعة المجتمع الخاصة هذه لمشاركة وتشاور ومراج
على التنازل  ICANN، بما في ذلك درجة عدم قدرة مجلس إدارة ICANNتحديدات قد يفرضها هيكل 

 قانونياً عن اتخاذه القرارات، أو يكون ملزماً من قبل طرف ثالث. 
 

 مراجعة دور محقق الشكاوى .9.2
 

محقق الشكاوى كما هو منصوص عليه في اللوائح الداخلية من ينبغي على مجلس اإلدارة مراجعة دور 
أجل تحديد ما إذا كان مناسًبا كما هو محدد، أو يحتاج إلى توسيع أو المراجعة خالًفا لذلك من أجل التعامل 

 مع مسائل من مثل:

 دور في عملية المراجعة المستمرة وإعداد التقارير حول شفافية مجلس اإلدارة وطاقم العمل. . أ

، ICANNور في مساعدة الموظفين على التعامل مع المشكالت ذات الصلة بوظائف السياسة العامة لـد . ب
 بما في ذلك السياسة والتنفيذ واإلدارة المرتبطة بالمسائل التشغيلية والسياسة.

                                                                                                                                           
في الوقت الحالي إلى مراجعة شفافية واضحة ومتوفرة ومنشورة ومحدثة. وهذا األمر يصعب من إجراء  ICANNتفتقر 

حيث أنها تتعلق بشفافية المشاركة النشطة والكامنة. واالفتقار إلى المادة التجريبية  ICANNتقييمات واقعية لممارسات 
وفقا للمالحظة واالختبار )مثل في أوقات تأخير نشر المستندات( التي تجبر المقابلين في الوقت الحالي على التعرف على 

دى وجوده وكيفية عدم اتساق ذلك كله بين مواطن الخلل المفاهيمي والهيكلي واإلجرائي من أجل العمل على تحديد م
سياسات وممارسات التوجيه. والمراجعة الشاملة في المقابل تسمح بالمراجعة المتكررة الداخلية والخارجية والتحديد كذلك؛ 

 كثيرا من ذلك بمجرد التحسين اإلضافي على سياسات المعلومات. ICANNوسوف تستفيد 
التحكم فيها من خالل ممارسات وعمليات واضحة والتي تحدد فئات المعلومات ذات وتحتاج مراجعة الشفافية تلك إلى 

فإن  One World Trustالصلة بعملية المراجعة من بين أشياء أخرى. وبإتباع التوصية السابقة التي قدمتها مراجعة 
إطالق البيانات المعتمدة كجزء مراجعة الشفافية يجب نشرها بالتقرير السنوي. إضافة إلى اقتراح فريق الشفافية بوجوب 

 {99: وجهة نظر مستقلة }ICANNمساءلة وشفافية  xxxvi لألداء. ICANNمن قياسات 
 )د( التوصية

 إنشاء وتنفيذ السياسات والعمليات إلجراء وتوصيل مراجعات الشفافية المنتظمة.
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وكاشفي الفساد،  ICANNدور في التعامل المنصف مع المتصلين مجهولي الهوية بالخط الساخن لـ .ج 
 وظفين الذين يقررون بأن ثمة حاجة إلثارة مسألة قد تمثل مشكلة أمام استمرارية وظائفهم.وحماية الم

 
 وضع آليات وتقارير الشفافية .9.4
 

، كجزء من تقريرها السنوي، باإلضافة إلى أمور ICANNينبغي على مجلس اإلدارة ضمان أن تتضمن 
 أخرى، وعلى سبيل المثال ال الحصر:

 وسع من مسائل الشفافية مع المقاييس الداعمة لتسهيل المساءلة.تقرير حول النطاق األ .أ 

والمجتمع بمعيار افتراضي للشفافية في جميع  ICANNنقاش حول مدى ودرجة التزام طاقم عمل  .ب 
إجراءات السياسة والتنفيذ واإلجراءات اإلدارية، باإلضافة إلى درجة توثيق استخدام األساليب السردية 

 بشكل شفاف. ICANNارسات أخرى لعدم كشف معلومات إلى مجتمع أو التنقيح أو أية مم

 يجب أن يتضمن إعداد التقارير اإلحصائية أحد العناصر التالية على األقل: .ج 

i. ( طلبات عملية اإلفصاح عن المعلومات الوثائقيةDIDP.وإعداد الطلبات ) 

ii.  التي يتم إصدارها النسبة المئوية المنقحة إلى غير المنقحة من مواد إيجاز مجلس اإلدارة
 للعامة.

iii. .عدد وطبيعة المسائل التي قرر مجلس اإلدارة أنه ينبغي التعامل معها بسرية 

iv.  استخدامICANN  اآلخر للتنقيح واألساليب األخرى لعدم الكشف عن المعلومات إلى المجتمع
 وإحصائيات حول األسباب المقدمة الستخدام مثل هذه األساليب.

لمتصلين مجهولي الهوية" و/ أو أنشطة كشف الفساد األخرى، يتضمن قسم حول "الخط الساخن ل .د 
 مقاييس حول مايلي:

i. .التقارير المقدمة 

ii. .التقارير الموثقة بأنها تحتوي على مشكالت تتطلب اتخاذ إجراء 

iii.  التقارير التي أدت إلى تغيير في ممارساتICANN. 

 ة، وتتضمن تحليل بالصلة والفائدة المتواصلة لمقاييس الشفافية الحالي .ه 

i.  )"االعتبارات حول ما إذا كانت األنشطة موجهة نحو المقاييس )مثل "التعليم حتى االختبار
 من دون المساهمة نحو تحقيق هدف الشفافية الحقيقية.

ii. .التوصيات بمقاييس جديدة 
 

 ينبغي على مجلس اإلدارة الترتيب إلجراء تدقيق لتحديد جدوى الخط الساخن للمتصلين مجهولي .9.5
 الهوية كآلية لكشف الفاسد وتنفيذ التحسينات الضرورية.

 
سياسة كشف  -5والملحق  1.0جب أن يكون التدقيق الخارجي المهني مبنياً على توصيات القسم 

 2111المستقلة لعام  One World Trustالفساد لمراجعة 
(http://www.icann.org/en/about/transparency/owt-report-final-2007-

en.pdf إلنشاء برنامج كشف فساد مجدي، يتضمن إجراءات حماية للموظفين الذين يستخدمون مثل )
لمهني ينبغي إجراء التدقيق ا هذا البرنامج وأية تطورات حديثة في مجاالت دعم وحماية كشف الفساد.

 على أساس متكرر، مع تحديد الفترة )سنوية أو كل سنتين مثالً( بحسب توصية التدقيق المهني. 

 والتنبيه للجمهور.  ICANNويجب اإلعالن عن العمليات الخاصة بشفافية موظفي 
 
 

http://www.icann.org/en/about/transparency/owt-report-final-2007-en.pdf
http://www.icann.org/en/about/transparency/owt-report-final-2007-en.pdf
http://www.icann.org/en/about/transparency/owt-report-final-2007-en.pdf
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  33رقم  ATRT1. تقييم توصيات 33قسم التقرير 
 

 ATRT1النتائج التي توصلت إليها 
 

إلى أن االلتزام بالمواعيد بالنسبة لوضع السياسات كان أحد المخاوف الجدية بين  ATRT1توصلت مجموعة 
فالتغييرات الهائلة في تواريخ التنفيذ المخططة لألعمال التمهيدية لجولة  .ICANNالمشاركين في عمليات 

ي التعبير عن ( الجديدة حيث كانت مصدًرا لالهتمام أدى إلى مقترح خاص )أTLDنطاقات المستوى األعلى )
والمخاوف التي غالًبا ما يشار إليها كانت الحجم الصافي للتعليق العام  االهتمام( من بعض أعضاء المجتمع.

في االعتبار حقيقة أن مقدار اإلجراءات المفتوحة قد تأثر بإجراءات الهيئات  ATRT1وقد أخذت  المفتوح.
 جلس اإلدارة.أو م ICANNولم تتأثر بطاقم عمل  ICANNالمؤسسة داخل 

 
 33رقم  ATRT1توصية 

 
بالعمل في عملية لتطوير خطة عمل سنوية تتوقع األمور التي سوف  ICANNينبغي للمجلس مطالبة موظفين 

 تتطلب إدخال عام وذلك لتسهيل اإلدخال العام الفعال وفي الوقت المناسب.
 

  ICANNملخص تنفيذ تقييم 
 

 98تم تنفيذها وفًقا لما تم اقتراحه في األصل. 20توصية رقم أشار فريق العمل إلى أن كافة أجزاء ال
على الرغم من ذلك إلى أن عملية التحديث السنوية لم تكتمل بحلول الموعد النهائي في  ATRT2وتشير   
ويقوم فريق العمل في الوقت الحالي بتبسيط العملية والقوالب، ويتوقع البدء في دورة تنشيط  .2102ديسمبر 

 في القريب العاجل. رسمية أخرى
  

 ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ
 

كما أن عدد  يشير أحد المعلقين إلى أن هناك "تخطيط مسبق غير كافي للجدول الخاصة بالمشاركة وأولويتها.
، وقد يكون ذلك ICANNالمشاورات كبير للغاية، مع األخذ في االعتبار طبيعة األخذ بأدق التفاصيل الخاصة بـ

 حاجًزا أمام المشاركة". أيًضا
 

 لتنفيذ التوصيات ATRT2تحليل فريق 
 

 20وعلى الرغم من تنفيذ التنبؤ بشكل متأخر، يتم اآلن تقديم تنبؤ جديد لكل ربع سنة لذلك فإن التوصية رقم 
-http://www.icann.org/en/news/public توفر دليل موارد اآلن على تعتبر مكتملة.

comment/upcoming. 
 

على الرغم من عدم وجود مقاييس رسمية لقياس جهود أو نتائج نشر موضوعات التعليقات العامة القادمة، تشير 
ثم، يجب ومن  األدلة النادرة إلى أن بعض أعضاء المجتمع يرون قيمة في التشاور في قائمة الموضوع القادمة.

 تقديم دراسة رسمية بعد ستة أشهر تقريًبا من إعادة تنشيط المعلومات.
 

 لفاعلية التوصيات ATRT2تقييم فريق 
 

يجب أن تطالب بالحصول على  ICANNويبدو أن التوصية بها بعض التأثير استناًدا إلى الدليل النادر، إال أن 
نبؤ وما إذا كان من الواجب استخدام أدوات أخرى لمساعدة التعقيبات من المجتمع من أجل تحديد مدى فاعلية الت

 المجتمع.
 
 

                                                
98
 http://www.icann.org/en/news/in-focus/accountability/atrt-implementation-report-29jan13-

en.pdf  

http://www.icann.org/en/news/public-comment/upcoming
http://www.icann.org/en/news/public-comment/upcoming
http://www.icann.org/en/news/public-comment/upcoming
http://www.icann.org/en/news/in-focus/accountability/atrt-implementation-report-29jan13-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/in-focus/accountability/atrt-implementation-report-29jan13-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/in-focus/accountability/atrt-implementation-report-29jan13-en.pdf
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  31رقم  ATRT1توصية  . المداوالت على نطاق المجتمع:31قسم التقرير 
 

 فرضية المشكلة 
 

( الخاصة بها من خالل مجموعات PDPتواصل إجراء عمليات وضع السياسة ) ICANNعلى الرغم من أن 
بأن الرؤساء الذي يتم انتخابهم ذاتًيا يفترض أن  ICANNن متطوعين من مجتمع ( والتي تتألف مWGالعمال )

لهم القدرة على وصل فروق اآلراء والتوصل إلى توصيات مقبولة قبوالً عاًما للسياسة، غالًبا ما يظهر هذا 
بشكل واسع  السيما عند التعامل مع المشكالت المعقدة المركبة من وجهات نظر متباينة -النموذج بأنه ناقص 

يركز هذا القسم بشكل كبير على عملية وضع  و/أو تحمل اهتمامات مالية معترف بها بقوة في النتائج الخاصة.
الداخلية، ولكنه ينطبق بشكل كبير على جميع  ICANNالسياسة الرسمية المحددة في الملحق أ من لوائح 

وصيات التي تنطبق على الحالة العامة أكثر والت GNSOعمليات وضع السياسة التي يمكن استخدامها من قبل 
 أيضاً.

 
  ICANNملخص حول تعقيبات 

 
الحالي لبعض  PDPأوجه القصور الهيكلية في نموذج مجموعة عمل  ICANNأدرك أصحاب المصلحة في 

على سبيل المثال، تم طرح موضوع استخدام منسقين مهنيين في اجتماع  وقد تمت مناقشة نماذج بديلة. الوقت.
بمحترفي  ICANNوفي حقيقة األمر، استعانت  99كين، وتمت مناقشته بمزيد من الدقة في اجتماع ديربان.ب

بوضع ورقة  ICANNبعد ذلك قام طاقم عمل  التسهيل للمساعدة في عدد من األنشطة في اجتماع ديربان.
جموعة متنوعة من : الفرص المتاحة للتسهيل والتحسينات" والتي تناقش مGNSO"عملية وضع السياسة لـ 

 100( والتوسط/التسهيل االحترافي.F2Fالتحسينات الممكنة، ويشمل ذلك استخداًما أكبر لالجتماعات المباشرة )

في حد ذاتها عالمة على أن المجتمع تعطي قيمة عالية للتفاعالت المباشرة وجًها  ICANNوتعد اجتماعات 
من المشاركين، وتظل فرصة  -ومتزايًدا  -ة تسحب عدد كبير فاالجتماعات الدولية الثالثة التي تتم كل سن لوجه.

وبالمثل، فإن االجتماعات  هامة ألصحاب المصلحة في االجتماع والجداول واتخاذ قرارات حول القضايا.
كما يعقد مجلس إدارة  اإلقليمية لألطراف المتعاقدة وأعضاء المجتمع اآلخرون يتم االهتمام بها وحضورها.

ICANN حتى أن فريق المراجعة التي تشكل بموجب تأكيد  على مدار عدة مرات في كل عام. ورش عمل
 االلتزامات تستخدم بشكل فعال االجتماعات المباشرة من أجل زيادة المنهجيات األخرى.

 ملخص حول تعقيبات المجتمع
 

ين وغيرهم من السابق PDPمناقشة واسعة النطاق بالبريد اإللكتروني بين عدد من رؤساء مجموعات عمل 
طرحت عدًدا من المشكالت التي أسهمت في  GNSOالخاصة بـ  PDPأصحاب الخبرات في عمليات 

ومن بين ذلك كانت الحاجة إلى االجتماعات المباشرة، والتسهيالت/التوسط االحترافي أو المدرب  التوصيات.
  101النهائية و"التهديدات".ومشاركة مجلس اإلدارة في العملية، بما في ذلك مزايا ومخاطر المواعيد 

 
 ، بما في ذلك:PDPكما ناقش عدد من التعليقات العامة مشكالت  •

 PDP.102في عملية  GACمشاركة  •

 103الحاجة إلى مشاركة أوسع وتفاعالت فيما بين المجتمع. •

 104الحاجة إلى المشاركة من جانب المجموعات دون حوافز ذات صلة باألعمال للمشاركة. •

                                                
99
 http://durban47.icann.org/meetings/durban2013/presentation-gnso-pdp-13jul13-en.pdf 
100
 http://gnso.icann.org/en/drafts/pdp-improvements-22aug13-en.pdfراجع  
101
" والتي ATRT2، وعلى وجه الخصوص المناقشة التي أطلق عليها اسم "مناقشة مع ATRT2، لـ أرشيف القائمة البريديةراجع  

حتى  http://mm.icann.org/pipermail/atrt2/2013/000682.html 2102أغسطس  01-11أجريت بين 
http://mm.icann.org/pipermail/atrt2/2013/000705.html. 

102
 مجلس األعمال العالمي األمريكي 
103
في السجالت، ريناليا عبد الرحيم مع التأييد  ، جوردن تشيلكوت، مجموعة أصحاب المصلحةNominetمورين هيليارد، نطاق  

 من إيفان ليبوفيتش وكارلتون ساميولز

http://durban47.icann.org/meetings/durban2013/presentation-gnso-pdp-13jul13-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/drafts/pdp-improvements-22aug13-en.pdf
http://mm.icann.org/pipermail/atrt2/2013/
http://mm.icann.org/pipermail/atrt2/2013/000682.html
http://mm.icann.org/pipermail/atrt2/2013/000705.html
http://mm.icann.org/pipermail/atrt2/2013/000705.html
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لن يتم  PDPشاركة في العملية واالعتقاد بأن القرارات الخاصة بعملية حاجة المجتمع إلى الم •
 105إلغاؤها.

 106الحاجة للتسهيل أو طرق أخرى في التقارب من المشكالت المرهقة. •

  107الحاجة إلى تضمين غير الناطقين باللغة اإلنجليزية في العملية. •

اعل الرسمي وغير الرسمي بين الحاجة إلى عقد أنشطة "تواصل" لدعم عمليات مجموعة العمل وللتف •
 108لفهم أسباب تأخر عمليات وضع السياسة. GNSOمجلس اإلدارة و

التشغيلية وقواعد وإجراءات وضع  GNSOالحاجة إلى الوضوح والشفافية في أجراءات  •
 109السياسة.

 
 ملخص لألبحاث األخرى ذات الصلة

 
التقرير الكامل لشركة  .ATRT2من خالل مجموعة عمل  PDPتم البدء في دراسة خبراء حول عملية 

InterConnect Communications ( أوICC يمكن العثور عليه في الملحق أ. وتضم بعض مالحظات )
 ما يلي: ICCواستنتاجات 

على نطاق واسع من خالل مواطني أمريكا الشمالية واألوروبيين مع قدر قليل  PDPويجري تطوير عمليات 
وتشمل األسباب كل من اللغة، وقيود النطاقات الزمنية، والبنية التحية  طق األخرى.من التعقيبات المفيدة من المنا

 غير المناسبة لالتصاالت والمشكالت الثقافية.
حتى من المناطق المشاركة، يتمتع المشاركون األكثر نشاًطا بالدعم االقتصادي وغيره من أشكال الدعم 

 لمشاركتهم المستمرة، بما يسود سجالت الحضور.
 

كما حدد الباحثون اعتقاًدا واسع النطاق بأن المشاركة قد ال تستحق العناء حيث أن األطراف غير الراضين عن 
 نتائج السياسة سوف يجدون طرًقا للتأكد من أنهم قد قاموا بالتنفيذ حسب التعليمات.

 
سبة للعدد الكبير المتحمل كبيرين للغاية بالن PDPالوقت والجهد الكبيرين الالزمين للمشاركة في مجموعة عمل 

وعالوة على ذلك، فإن  من المتطوعين، بما يزيد من االعتماد على مجموعة صغيرة من المشاركين النشطين.
 ال يستخدم بشكل فعال. PDPأشاروا إلى أن الكثير من وقت مجموعة عمل  ICCالعديد ممن اختارتهم 

 
يلية )الفارق الزمني، وتوافر الموارد، والدعم للغات أيًضا المخاوف حول الممارسات التشغ ICCكما تتناول 

وهو ما يعجز في الغالب عن الوضع في  - PDPالمتنوعة، إلخ( باإلضافة إلى النموذج الحالي لمشاركة وسير 
 االعتبار لألساليب الثقافية األخرى بالنسبة لتطوير وبناء سياسات اإلجماع.

 
 راءات األخرى المنشورةذات الصلة، والسياسات واإلج ICANNلوائح 

 
ويشمل ذلك اإلجراءات التشغيلية  110للملحق أ من اللوائح الداخلية. GNSOالخاص بـ  PDPتخضع عملية 

كما توفر هذه المالحق أيًضا طرًقا للعمل غير مجموعات  وقواعدها بالنسبة لمجموعات العمل. GNSO111لـ
تملي هذه اإلجراءات أي جوانب تشغيلية فعلية عالوة على ذلك، ال  .GNSOالعمل إذا ما تحددت من جانب 
 الجتماعات مجموعات العمل.

 

                                                                                                                                           
104
 ريناليا عبد الرحيم مع التأييد من إيفان ليبوفيتش وكارلتون ساميولز 
105
 مجلس الواليات المتحدة لألعمال الدولية، ريناليا عبد الرحيم مع التأييد من إيفان ليبوفيتش وكارلتون ساميولز 
106
س الواليات المتحدة لألعمال الدولية، مجموعة أصحاب المصلحة في السجالت، ريناليا عبد الرحيم مع التأييد من إيفان مجل 

 ليبوفيتش وكارلتون ساميولز
107
 ريناليا عبد الرحيم مع التأييد من إيفان ليبوفيتش وكارلتون ساميولز 
108
 http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-recommendations-21oct13/pdfyS1QVCCIsL.pdf 
109
-http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-recommendationsتعليقات ريموندو بيكا:  

21oct13/msg00001.html 
110
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  ATRT2نتائج 
 

سوف يسهم في التعامل الصحيح مع  PDPمن الواضح أن هناك إحساًسا متنامًيا بأن التسهيل المهني لعمليات 
ديد من أصحاب وعلى الرغم من هذا الدعم سوف تكون له تكاليف، إال أن الع مشكالت السياسة المعقدة.

المصلحة قد عبروا عن الشكوك في أن المشكالت األكثر صعوبة ورعونة سوف يتم التعامل معها بشكل مرض 
وسوف يؤدي ذلك إما إلى سياسة ضعيفة، أو إلى موقف يتعين فيه على مجلس إدارة  دون الحاجة لهذا الدعم.

ICANN .غير المناسب في الحاالت التي تكون  وبرغم ذلك، سوف يكون من التدخل ووضع السياسة بنفسها
 .GNSOلـ PDPوالتي ال يمكن وضعها إال من خالل عملية  -فيها سياسات اإلجماع الرسمية مطلوبة 

 
الحالي أيًضا أن جميع األعمال تقريًبا يمكن القيام بها عن طريق البريد  PDPويفترض نموذج مجموعة عمل 
 إلى أن االجتماعات المباشرة مفيدة للغاية. ICANNالخبرات داخل وتشير  اإللكتروني والمؤتمرات الهاتفية.

 وبالطبع، فإن هذا سوف يقتضي أيًضا دعًما أكبر في الميزانية. 
 

ومن غير الواضح كيف يمكن للمرء توفير الحافز للتفاوض بحسن النية والقيام بتنازالت عندما تكون المخاطر 
في بعض األوقات على موعد نهائي مفروض من مجلس اإلدارة  ، اشتمل هذا األمرICANNوفي سياق  عالية.

وكانت لهذا األمر فاعلية في تحقيق  مع إمكانية إجراء غير محدد من مجلس اإلدارة إذا تعذر التوصل إلى اتفاق.
وفي بعض  نتائج في بعض األوقات، لكن من غير الواضح ما إذا كانت النتائج التي تم التوصل إليها جيدة أم ال.

توفير  PDPاألمثلة، قدم مجلس اإلدارة تعليمات فيما يتعلق باألطر الزمنية التي يتوجب فيها على عملية 
اإلرشادات التوجيهية، ثم قام بتغيير هذا المواقف قبل مرور الموعد النهائي، ومن الواضح أن ذلك تسبب في 

فإن إمكانية قيام مجلس اإلدارة بإلغاء وبالمثل،  ويجب تجنب هذا النقص في مستوى الثقة. .PDPإرباك عملية 
وإذا  .PDPهو واحد من المشكالت التي تؤثر على جدوى وإمكانية تنفيذ عملية  PDPالنتائج الخاصة بعملية 

تم النظر إلى عملية التداخل هذه على أنها محتملة أو حتى مشكوك فيها، فإنها تؤثر على الحاجة إلى مفاوضات 
 كل عام.بحسن النية والمشاركة بش

 
غالًبا ما  PDPوكما أوضح العديد من المالحظين، فإن الوقت والجهد الالزمين للمشاركة بفاعلية في عملية 

 PDPونتيجة لذلك، ينتهي المطاف بالعديد من عمليات  يكون كبيًرا جًدا بالنسبة للمتطوعين المحتملين.
د ذلك، فإن العديد من هؤالء العاملين يرون أن وحتى عن باالعتماد على نفس المجموعة من المشاركين النشطين.

وفي حين يفيد  وقتهم ال يتم استغالله بشكل جيد بسبب نقص التنظيم، والطرق المنهجية الجيدة، والقيادة الفاعلة.
 PDPالبعض بأن هذا الموقف يتحسن بسبب تطور العمليات الجديدة التي سوف تكون متوافرة لعمليات 

 لواضح أن من الضروري بذل المزيد من الجهد.المتتابعة، يبدو من ا
 

 التعليقات العامة على التوصيات
 (ATRT2مسودة تقرير وتوصيات )راجع 

 ه التوصية: بشكل عام، كان ثمة دعم قوي على نطاق المجتمع لمعظم هذ

  كان ثمة بعض المخاوف حول مصطلح "المنسقين"، والتجارب السيئة مع المنسقين في مجاالت
 112قد تكون أساليب أخرى مفيدة. أخرى.

  دعم قوي للمشاركة األوسع والمتوازنة أكثر في عمليات وضع سياسةGNSO.113 

  كان ثمة تأييد فيAt-Large وNCSG وSSAC ئك الذين ال يحظون لتعميم التوصية دعماً ألول
تمتلك أنشطة اعمال في  ICANNالحيثيات هي أن العديد من قطاعات مجتمع  بدعم الصناعة المالي.

، وبالتالي، سيكون من المفيد ألعمالهم ومالياً مشاركة الموظفين ICANNالنظام التركيبي المرتبط بـ
، ولكن تنقصهم فرص ICANNأما أولئك ذوي االهتمام القوي بـ .ICANNوالشركاء في أنشطة 

التمويل المرتبطة باألعمال، فإنهم بوضع سيىء بالمقارنة، ومن المحتمل أن يؤثر ذلك بشكلسلبي على 
حالياً تكاليف السفر للعديد من  ICANNتمول  المتعددين المتساوين. ICANNنموذج مساهمي 

                                                
112
 GNSOتقديم تعليقات في بيونيس آيريس،  GNSOمع مجلس  ATRTاجتماع  
113
 المصريةوتقديم التعليقات  ALAC ،GNSO ،ALACو GNSOمع مجلس  ATRTاجتماع  
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(، RALOليمية )اإلق At-Large، لقادة معينين من منظمة SOو AC)ولكن ليس جميع( أعضاء 
 114ومجموعة أصحاب المصلحة. GNSOومؤخراً، لقادة دائرة 

  المشاركة السيئة في عمليات وضع السياسة ال تتعلق فقط بانعدام المشاركة التي نوه بها تقرير الخبير
 ICANNالمستقل، بل انعدام المشاركة أيضاً من ضمن المجتمعات التي تتمتع بتمثيل جيد في 

يات وضع السياسة أكثر مما ينبغي على مجموعة صغيرة وربما متقلصة من تعتمد عمل .GNSOو
 115المتطوعين.

  قد يكون ثمة حاجة إلى اجتماع مباشر بين الجلسات في بعض األحيان، ولكن ينبغي علىICANN 
 116استكشاف بدائل مثل استخدام المحاور اإلقليمية ومرافق مركز اإلشراك.

  قد يكون الهدف األفضل هو "فرصة  ال يكون ممكناً لعدة أسباب.إن هدف المشاركة "المتكافئة" قد
 117المشاركة المتكافئة".

  السماح للمعلقين بانتقاد ملخصات طاقم العمل هو أمر منطقي، ولكن ينبغي أال يزيد من وقت العملية
 118اإلجمالي.

 ا اإلجراء هو ينبغي أال تفرض التوصية المرتبطة بوضع أو تعديل مجلس اإلدارة لسياسة أن مثل هذ
 119مقبول أو مرغوب.

 .120ينبغي أن ينصب التركيز على استخدام وقت المتطوعين بفعالية 

 31رقم  التوصية النهائية
 
 ينبغي على مجلس اإلدارة تحسين فعاليات المداوالت على نطاق المجتمع. .01
 

احتياجات المجتمع  من أجل تلبية GNSOولتعزيز منهجيات وعمليات وضع السياسة الخاصة بمنظمة  .01.0
 القيام بمايلي: ICANNبشكل أفضل ولكي تكون مناسبة أكثر للتعامل مع المشكالت المعقدة، ينبغي على 

، ينبغي على مجلس اإلدارة وضع خيارات ممولة GNSOبما يتماشى مع النقاشات الدائرة مع  .أ
مثل هذه يمكن أن تشمل  .GNSOللخدمات المهنية لمساعدة مجموعات عمل وضع سياسات 

الخدمات التدريب لتعزيز قدرات قادة مجموعات العمل والمشاركين بها على تناول المشكالت 
وضع  GNSOيتعين على  والمواقف المختلفة والتسهيل المهني والتوسط والمفاوضات.

 إرشادات توجيهية حول موعد طلب هذه االجتماعات وتبريرها.

ب لالجتماعات المباشرة من أجل تدعيم البريد ينبغي على مجلس اإلدارة توفير تمويل مناس .ب
يجب  .GNSOاإللكتروني، وملفات ويكي والمؤتمرات الهاتفيو لعمليات وضع السياسة لمنظمة 

أن تستوعب مثل هذه االجتماعات المباشرة المشاركة عن بعد أيضاً، كما ينبغي األخذ بعين 
قليمية ومراكز المشاركة( لدعم اإلقليمية )المحاور اإل ICANNاالعتبار استخدام مرافق 
عالوة على ذلك، ينبغي األخذ بعين االعتبار أيضاً إمكانية إضافة  االجتماعات بين الجلسات.

وضع إرشادات  GNSOيتعين على  .ICANNاجتماعات عند بداية أو نهاية اجتماعات 
هذه  توجيهية حول موعد طلب هذه االجتماعات وتبريرها، ومن ينبغي أن يشارك في مثل

 االجتماعات.

                                                
114
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115
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116
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األوسع من أجل وضع  ICANNومجتمع  GNSOينبغي على مجلس اإلدارة العمل مع  .ج
باستغالل وقت  GNSOمنهجيات وأدوات للسماح لعمليات وضع السياسة الخاصة بمنظمة 

المتطوعين بفعالية أكبر لزيادة القدرة على اجتذاب المشاركين المنشغلين من المجتمع إلى العملية 
 يؤدي إلى وضع أسرع للسياسات.وكذلك 

 
 GAC، وضع منهجيات لضمان تقديم تعقيبات GNSO، بالتعاون مع GACيتعين على  .01.2

الفرص الكافية لتقديم  GACوأن تتوفر أمام  ICANNوالحكومات إلى مجموعات عمل وضع السياسة في 
ون هذه الفرص آليات جديدة وقد تك التعقيبات واإلرشادت حول نتائج عملية وضع السياسة التمهيدية.

بالكامل أو استغالل لتلك اآلليات المستخدمة بالفعل من خالل أصحاب المصلحة المتعددين في بيئة 
ICANN.  ينبغي ان تشجع مثل هذه التفاعالت على تبادل المعلومات والمشاركة باألفكار/اآلراء، في كٍل

اعد على مأسسة المداوالت على نطاق المجتمع من االجتماعات المباشرة وبين الجلسات، وينبغي أن تس
 .AoCالواردة في 

 
وضع مبادرة إستراتيجية تتناول الحاجة إلى ضمان المشاركة  GNSOيجب على مجلس اإلدارة و .01.2

ويجب أن  األخرى. GNSO، باإلضافة إلى عمليات GNSOالعالمية في عمليات وضع السياسة لمنظمة 
جية فرصة الحصول على المشاركة المنصفة والجوهرية والتفاعلية ينصب التركيز على جدوى ومنه

 ممايلي ومن يمثلهم:

، وعلى وجه الخصوص، تلك الممثلة في gTLDالمهتمة بسياسة  ICANNجميع مجتمعات  .أ
GNSO؛ 

 المناطق الجغرافية ذات التمثيل السيئ؛ .ب

 المجموعات اللغوية غير الناطقة باإلنجليزية؛ .ج

 ثقافية غير غربية، وكذلك  من ال يتمتعون بتقاليد .د

ولكن يفتقرون إلى الدعم المالي من كبار قادة  gTLDمن لديهم اهتمام أساسي بمشكالت سياسة  .ه
 الصناعة.

 
لتحسين شفافية وقابلية تنبؤ عملية وضع السياسة، ينبغي على مجلس اإلدارة أن يحدد بوضوح  .01.4

التوصل إلى نتيجة حاسمة  GNSOلم يستطع في حال  gTLD121درجة اعتقاده أن بوسعه ترسيخ سياسة 
حول مسألة معينة، ضمن إطار زمني محدد إذا اقتضى األمر، وإلى أية درجة يمكنه فعل ذلك، وعملية 

يجب أن يشير القرار أيًضا إلى الشروط والحاالت التي يرى فيها مجلس  هذه. gTLDترسيخ مثل سياسات 
 ، إما قبل أو بعد القبول الرسمي من مجلس اإلدارة.GNSOاإلدارة إمكانية تغيير توصيات سياسة 

 
المطبقة ألصحاب  ICANNينبغي على مجلس اإلدارة تسهيل المشاركة المتساوية في أنشطة  .01.5

 المصالح الذين ينقصهم الدعم المادي من قادة الصناعة.
 
 

  33رقم  ATRT2توصية  :AoC. فعالية عملية مراجعة تأكيد االلتزامات 34قسم التقرير 
 

 فرضية المشكلة
 

افتراض العمل بأن عمليات مراجعة تأكيد االلتزامات يوفر مراجعة كافية وتوصيات مناسبة تعمل على تسهيل 
هناك خوف حول المستوى الذي تؤدي فيه المراجعة المؤسسية الدولية،  .ICANNالتحسن في مساءلة وشفافية 

ى إيجاد جانب من "إرهاق المراجعة" وهو ما يقوض فاعلية ، إلICANNوفًقا لما هو منصوص عليه في لوائح 

                                                
121
ال يشمل هذا السياسات المؤقتة التي تم وضعها على أساس طارىء لتناول مسائل األمن أو االستقرار، وهو حق يتمتع به مجلس  
 مع األطراف المتعاقدة. ICANNإلدارة بموجب اتفاقيات ا
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ومن ثم، فإن توافر األساليب البديلة لمراجعة ذلك يجب أن يؤخذ بعين  أصحاب المصلحة أو الفاعلية المؤسسية.
 .ICANNاالعتبار من جانب 

 
ورة تتألف من ثالثة أخرى ذات صلة بتأكيد االلتزامات المقرر تأديتها في د 2وعالوة على ذلك، مع مراجعات 

ويجب أن  سنوات، ثمة مطلب ضمني لكل من عمليات المراجعة المقرر إكمالها في حدود العام الذي تبدأ فيه.
 ICANNيتيح ذلك كافة المراجعات الالزمة والقيام بها، ومشاركة التوصيات، وتوفير الوقت أمام طاقم عمل 

وعلى الرغم  .ATRTة بفرق المراجعة قبل المراجعة التالية لـلتنفيذ أو التفكير في تنفيذ بعض التوصيات الخاص
التالية لها  ATRTمن ذلك، إذا لم تكتمل المراجعات الثالثة والنظر فيها في حدود الدورة المحددة، فإن مخاطر 

د من موعد نهائي لمراجعتها في حين لم يتم االنتهاء من المراجعات األخرى و/أو توصياتها لم يتم النظر فيها بع
 أو فريق العمل. ICANNجانب مجلس إدارة 

 
 أبحاث الخلفية التي تم تنفيذها

 
( بعض الرؤية على الجوانب النوعية SSRو WHOISو ATRT1توفر تقارير فريق المراجعة المسبقة )

نظرة عامة على عملية مراجعة المساءلة  ATRT1حيث قدم التقرير النهائي لكل من  لكل عملية مراجعة.
وفريق  WHOISفية )الملحق أ( ومالحظات عمليات لمراجعة )الملحق ب(، إال أن فريق مراجعة والشفا

 لم يوفرها مالحظات متحفظة لعملية المراجعة في التقارير المعنية. SSRمراجعة 
 

بالحصول على التعقيبات من األعضاء السابقين في هذه الفرق الخاصة  ATRT2كما طالبت مجموعة 
 يتعلق بعملية المراجعة، وما إذا كانوا يرون إمكانية تنفيذ التحسينات.بالمراجعة فيما 

 
قد وفرت وجهات نظر فيما يتعلق بفاعلية وكافة عملية  ATRT2وعالوة على ذلك فإن عملية مراجعة  

 المراجعة.
 

أن المشكالت التي تتطلب مزيًدا من المراجعة تشمل على سبيل  ATRT2وعلى اإلجمال، وجدت مجموعة 
 لمثال ال الحصر:ا

 الوقت المخصص لعملية المراجعة. .أ 

 إلى فريق المراجعة. ICANNآليات بدء تدفق البيانات من فريق عمل  .ب 

 آليات الحصول على تعقيبات المجتمع في مرحلة مبكرة. .ج 

 فهم مخصصات الميزانية ألنشطة فرق المراجعة. .د 

 ديناميكيات تنظيم تدفق العمل. .ه 

 مراجعة.جوانب التطوع في عملية فريق ال .و 
 

  ICANNملخص حول تعقيبات 
 

 أفاد فريق العمل بأن:

في حين أن اإلكمال في الوقت  تأكيد االلتزامات ال يتطلب إكمال مراجعات في غضون عام واحد. .أ 
الفعلي للمراجعات يؤثر على فاعلية دورة السنوات الثالث، أوصى فريق العمل بأن تتناول مجموعة 

ATRT2 ة سنوات التي فوضها تأكيد االلتزامات. الدورة المكونة من ثالث 

في حالة فريق  يقوم فريق العمل بإعداد تقارير تنفيذ عادية ومتكررة إلى مجلس اإلدارة والمجتمع. .ب 
ATRT2باإلضافة إلى ذلك، قدم فريق  إلى مجلس اإلدارة والمجتمع. 122، تم تقديم تقرير سنوي

 ناء سير عملية المراجعة، في نماذج متنوعة.أث ATRT2إلى مجموعة  123العمل العديد من التحديثات

                                                
122
 http://www.icann.org/en/news/in-focus/accountability 
123
 https://community.icann.org/display/ATRT2/Information+provided+by+ICANN+Staff 

http://www.icann.org/en/news/in-focus/accountability
https://community.icann.org/display/ATRT2/Information+provided+by+ICANN+Staff
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بالنظر إلى المصفوفة المتنوعة من اآلراء داخل فريق المراجعة فيما يتعلق بتنسيق ومادة تقارير فريق 
 العمل حول التنفيذ، سوف يجد فريق العمل أن اإلرشادات المقدمة من فريق المراجعة مفيدة للغاية.

للمساعدة في وضع مقاييس وأدوات  One World Trust (OWT)بمؤسسة  ICANNاستعانت  .ج 
 .2013ديسمبر  31ومن المتوقع أن يصدر التقرير النهائي الكامل في  تقييم المساءلة والشفافية.

التحديثات  .OWTواإلسهامات في  ATRT2وسوف يقوم فريق العمل بتسهيل تعقيبات مجموعة 
لمتواصل لمعايير ومقاييس المساءلة والشفافية في التنفيذ ا الدورية على سير العمل سوف تتم مشاركته.

سوف يشتمل على تضمين المقاييس والمعايير المناسبة في إعداد التقارير الخاصة  ICANNعملية 
 بتقدم عملية التنفيذ.

والتشغيلية  125اإلستراتيجية 124في خططها ICANNتم تضمين التزامات تأكيد االلتزامات الخاصة بـN .د 
لة بمراجعات تأكيد االلتزامات وذلك في اإلجراءات والبرامج التشغيلية القياسية والتحسينات ذات الص

ومع تنفيذ مجلس اإلدارة وفريق العمل والمؤسسات األخرى للتوصيات الواردة من  ICANN.126لـ
نموذًجا مرهًقا للتحسين، ويضم روح التوصيات في عمليات  ICANNفرق المراجعة، تتبع 

ICANN راتيجية، حسب ما يتناسب.والمبادرات اإلست 

طرًقا متنوعة لتأكيد تنسيق المراجعة، ولديها فريق عمل بالفعل مهمته تتمثل في  ICANNتستخدم  .ه 
كما أن فرق مراجعة تأكيد االلتزامات مستقلة وتحدد األطر الزمنية الخاصة بها،  تنسيق المراجعات.

س لمجلس اإلدارة أو فريق العمل أي ولي كما أن تأكيد االلتزامات تحدد مرات تكرار المراجعات.
رقابة على توقيت عمليات المراجعة بل يتم إكمال عمليات المراجعة بوقت فسيح في التنفيذ، قبل 

ولكي نتغلب على هذا التخوف، فإن مهمة تأكيد االلتزامات يجب  المراجعة التالية للمساءلة والشفافية.
 أن تتغير.

 
 ملخص حول تعقيبات المجتمع 

 
 من بعض التعليقات المميزة:وتتض

  تساءل رئيسICANN  ومديرها التنفيذي السابق مايك روبرتس عما إذا كانت اآلليات الداخلية قد تم
 التعرف عليها قبل فرق المراجعة أم ال.

 يتعين  جزء كبير من التوصيات زائفة وتتسبب في قدر كبير من البيروقراطية. – أليخاندور بيزانتي
محاولة التوصل إلى طريقة لجعل التوصيات أقل تسبًبا في المشكالت  ATRT2على مجموعة عمل 

 وأن تكون أكثر استقالالً.

 Nominet –  يجب أن تكون للمرء صورة كاملة لمدى تضمين التوصية في عمليةICANN  وما
إلدارة يجب أن يكون تقدم عملية التنفيذ بمثابة جزء من تحديث مجلس ا هي التأثيرات الكاملة للتنفيذ.

 يجب إعطائهم أعلى مستوى من الوضوح واألولوية. .ICANNفي كل اجتماع لـ

 بما يتماشى مع التعليقات السابقة على عملية  -هيئة األعمال الدانماركيةATRT2 تعتقد الدانمارك أنه ،
ونموذج تعدد المساهمين أن تتم مأسسة آليات المساءلة  ICANNمن الضروري للشرعية العالمية لـ

إن مراجعات تأكيد االلتزامات هي أساسية لتحقيق ذلك، وبالتالي،  لشفافية في جميع أجزاء المنظمة.وا
األولوية وتقوم بمأسسة مراجعات تأكيد االلتزامات في هياكل  ICANNمن الضروري أن تمنح 

 حوكمة المنظمة.

  لجنةAt-Large إننا نتفق مع توصيات  -االستشاريةATRT2  المضي قدماً، تحتاج العامة بأنه، عند
ICANN  إلى مايلي: وضع مقاييس وعالمات واضحة يمكن قياس التحسينات على المساءلة والشفافية
 وفقاً لها.

 

                                                
124
 http://www.icann.org/en/about/planning/strategic/strategic-plan-2012-2015-18may12-

en.pdf 
125
 http://www.icann.org/en/about/financials/adopted-opplan-budget-fy14-22aug13-en.pdf 
126
 http://beijing46.icann.org/node/37035 

http://www.icann.org/en/about/planning/strategic/strategic-plan-2012-2015-18may12-en.pdf
http://www.icann.org/en/about/planning/strategic/strategic-plan-2012-2015-18may12-en.pdf
http://www.icann.org/en/about/planning/strategic/strategic-plan-2012-2015-18may12-en.pdf
http://www.icann.org/en/about/financials/adopted-opplan-budget-fy14-22aug13-en.pdf
http://beijing46.icann.org/node/37035
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 ملخص لألبحاث األخرى ذات الصلة
 

الذين يمثلون مؤسسات الدعم/اللجان االستشارية المتنوعة التعقيبات التالية على  ATRT2قدم أعضاء مجموعة 
 العملية:

ن هناك وقت محدود أمام تنفيذ العمل الفعلي، ويتعين على الفرق المستقبلية مراعاة إمكانية تقييد كا .أ 
في حين كانت االجتماعات المباشرة وجًها لوجه كانت مثمرة للغاية، لم تكن  بعض االجتماعات.

  مؤتمرات الهاتف بنفس الدرجة من النجاح.

التي تم تنفيذها، وال يتم تقديم تقرير حول الدروس  يتم تقديم تقرير إلى فريق العمل حول األمور .ب 
وهذا يمثل معضلة فيما يتلق بالتفاعل مع أمانة  لم يتم تحديد خط فاصل لوضع التوصيات. المستفادة.

 السر.

وهناك حاجة واضحة للحصول على موارد مالية مناسبة من أجل دعم عمل فريق المراجعة،  .ج 
لم يكن  يث تتقرر الحاجة من خالل فريق المراجعة( وأمانة السر.والخبراء/االستشاريين المستقلين )ح

هناك نقاش حول الميزانية بالنسبة للخبراء المستقلين وما إذا كان هناك خبير تم االستعانة به أم ال، 
 وبذلك تتقيد المجموعة.

المراجعة التالي  التدابير )على سبيل المثال، المعينين، والميزانية، والتقارير التشغيلية، إلخ( لفريق .د 
وهذا من شأنه تقليل الضغط المتمثل  .2016يجب أن تكون قيد االستخدام قبل البدء الرسمي في يناير 

 في الوفاء بالموعد النهائي في نهاية العام.

، يتعين على فريق العمل مشاركة التقارير دون المساس باألعمال 1اعتباًرا من البداية األولى، اليوم  .ه 
 .ATRT الخاصة بفريق

ويمكن تقييم  .ATRT1أنهم كانوا يعملون في ظل مجموعة عمل  ATRT2رأى بعض أعضاء فريق  .و 
على األقل، توفير معايير حكم ومؤشرات  ما حقق فائدة وما لم يحقق فائدة من خالل خبير خارجي.

 للتعرف على الوقت المناسب للرجوع إلى عملية المراجعة.

مع أصحاب المصلحة المختلفين كان جيًدا للغاية، وكان مفيًدا وفي حين أن تفاعل فريق المراجعة  .ز 
 ICANNللغاية في اجتماع ديربان في جمع البيانات، فإن تكوين صورة واضحة حول بقية مجتمع 

 يجب أن تتحسن بسبب القيود المتأصلة في األسلوب التاريخي مقابل األسلوب المستقبلي للمراجعات.

التالية،  ATRTبدقة من خالل تنفيذ كافة المراجعات قبل مراجعات يجب تنسيق انتظام المراجعات  .ح 
قد يتعين على الفرق المستقبلية النظر في احتمال االستعانة بأمانة سر أو منسق  أي االرتباط المناسب.

سوف تؤدي الموارد إلى تخفيض التركيز وتسلطه على التعقيبات من فريق العمل،  فني مستقل.
وسوف يتيح ذلك ألعضاء فريق المراجعة تنفيذ  متوازنة من المجتمعات الخارجية.وتسهيل التعقيبات ال

 عملية تقييم عند التنفيذ بشكل مناسب.

واالعتماد على المتطوعين في القيام بالمهام التي يجب تنفيذها من خالل متخصصين ليس نموذًجا جيًدا  .ط 
على سبيل المثال، مراجعة نتائج فرق  لمجموعة المراجعة التي تقوم على تنفيذ هذه المهمة العامة.
 المراجعة األخرى عمل كبير بالنسبة لكادر من المتطوعين. 

من المتوقع أن يقوم بالنظر في كافة نتائج فرق المراجعة السابقة ومشاركة  ATRTومع كل فريق  .ي 
 .ATRT3المجتمع من المحتمل أن تكون صعبة بالنسبة لمجموعة 

تتطلب أن ينتقل أعضاء  ICANNت المتنافسة للمجتمعات المتنوعة داخل مشاركة المتطوعين باألولويا .ك 
 إلى المجتمعات الخاصة بهم للمساعدة في جمع التعقيبات على العمليات المتنوعة. ATRTفريق 

يتعين على فريق  ويبدو أن هناك توتر بين التمسك باالستقاللية والموضوعية والعمل مع فريق العمل. .ل 
ATRT أن يقوم فريق العمل بتقديم الردود.توجيه العمل و 

 
 ذات الصلة، والسياسات واإلجراءات األخرى المنشورة ICANNلوائح 

 
ويمكن إيجاد منهجية  يقوم على اإلشراف على المراجعات التنظيمية لجنة التحسينات الهيكلية في مجلس اإلدارة.

 .http://www.icann.org/en/groups/reviews المراجعات التنظيمية ومواد الخلفية على
 

http://www.icann.org/en/groups/reviews
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 33التوصية النهائية رقم 
 
 فعالية عملية المراجعة  .00
 

 وضع إطار مؤسسي لعملية المراجعة .00.0
 

تنفيذ، ينبغي على مجلس اإلدارة ضمان أن األعمال المتواصلة لمراجعات تأكيد االلتزامات، بما في ذلك ال
 متى ما كان ذلك مناسًبا. ICANNيتم إدخالها في أعمال األنشطة اإلستراتيجية األخرى لـ

 
 تنسيق المراجعات .00.2

 
يجب أن يضمن مجلس اإلدارة التنسيق الكامل لمختلف عمليات المراجعة بحيث يتم االنتهاء من جميع 

اسب للمشكالت التي يتم صياغتها من خالل التالي، مع الربط المن ATRTالمراجعات قبل أن تبدأ مراجعة 
 .AoCتأكيد االلتزامات 

 
 تعيين فرق المراجعة .00.2

 
في الوقت المناسب بما يسمح لهم إكمال العمل  AoCينبغي على مجلس اإلدارة ضمان تعيين فرق مراجعة 

المراجعة، بصرف  ( بحد أدنى اعتباًرا من الوقت المقرر أن تبدأ فيه0المنوط بهم على مدار عام واحد )
، وأنه يجب AoCتقدير دورة مراجعات  ICANNومن المهم بالنسبة لـ النظر عن توقيت تأسيس الفريق.

 أن تبدأ عملية اختيار فريق المراجعة في أقرب وقت ممكن بالنظر إلى اختصاصها.
 

 إكمال تقارير التنفيذ .00.4
 

ويجب تقديم  ن جاهًزا في وقت البدء بالمراجعة.ينبغي على مجلس اإلدارة إعداد تقرير إنهاء مكتمل يكو
 هذا التقرير للتشاور العام، كما يجب تضمين المقاييس والمعايير ذات الصلة في التقرير.

 
 شفافية ومساءلة الميزانية .00.5

 
أن يضمن في ميزانيته تخصيص الموارد الكافية لفرق المراجعة من  ICANNيتعين على مجلس إدارة 

ويجب أن يشتمل ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، على تكييف لطلبات  لمهام الموكلة إليهم.أجل إنجاز ا
وقبل البدء في عملية  فرق العمل لتعيين خبراء/استشاريين مستقلين إذا ما رأت الفرق ضرورة لذلك.

صة نشر الميزانية للمراجعة، باإلضافة إلى حيثيات المبالغ المخص ICANNالمراجعة، يتعين على 
والمستندة إلى خبرات الفرق السابقة، ويشمل ذلك ضمان تقييم وضبط مستمرين للميزانية بما يتفق مع 

 احتياجات المراجعات المختلفة.
 

 إجراءات مجلس اإلدارة حيال التوصيات .00.6
 

 بطريقة واضحة ال لبس فيها، بما يشير AoCينبغي على مجلس اإلدارة تناول كافة توصيات فرق مراجعة 
 إلى مدى قبولهم لكل توصية.

 
 األطر الزمنية للتنفيذ .00.1

 
رًدا على توصيات فرق العمل، ينبغي على مجلس اإلدارة توفير إطار زمني متوقع للتنفيذ، وإذا كان هذا 

اإلطار الزمني مختلًفا عن اإلطار المقدم من جانب فريق المراجعة، يجب أن تتناول الحيثيات هذا 
 االختالف.
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  33رقم  ATRT1توصية  المساءلة والشفافية المالية: .35التقرير قسم 
 

 فرضية المشكلة
 

تتم بدون أية  ICANNالخدمات التي تقدمها  شركة غير ربحية وتم تنظيمها بشكل خاص. ICANNتعتبر 
، وفي ICANNسوف تكون القرارات السياسية لمجلس إدارة  .ICANNمؤسسات أخرى أو هيئات تتنافس مع 

هي العوامل الوحيدة التي  -وفي غياب التنافس المباشر  -اق األوسع، آلية أصحاب المصلحة المتعددين السي
  من خاللها تحديد أولويات مصادرها، وعوائدها وإنفاقها. ICANNتقرر الكيفية التي يتوجب على 

 
الدخل إلى زيادة  ،(ICANN127أدى تجميع تنظيم أكثر تعقيًدا )كما هو موضح في مخطط تنظيم 

إلى أكثر من  gTLDنطاق  21والمصروفات، وزيادة درجة التعقيد في األعمال الجارية من ما يقرب من 
على مدار األعوام القليلة الماضية وهو ما يؤكد على أهمية زيادة مستوى المساءلة  gTLDنطاق  00111

باألنشطة واألسعار والمصروفات ، بما في ذلك القرارات ذات الصلة ICANNوالشفافية في الحوكمة المالية لـ
 واالستثمارات. 

 
  ICANNملخص حول تعقيبات 

 
 2102.128خافيير كالفيز في أواخر أغسطس  ICANNمع المسئول المالي في  ATRT2اجتمع أعضاء 

قد حسبن من مستواها في إعداد التقارير المالية خالل  ICANNوكانت المحادثة مثمرة للغاية، ومن الواضح أن 
 ICANNتفكر في إجراء دراسة معيارية لمقارنة  ICANNوأشار كالفيز إلى أن  م القليلة الماضية.األعوا

وبالرد على سؤال حول فصل  بالمؤسسات األخرى غير الربحية، لكن هذا األمر لم يتقرر بشكل يقيني.
م بذلك ولم يتم المصروفات والميزانيات لكل لجنة استشاري ومنظمة دعم، أوضح أنه سيكون من الصعب القيا

وعند السؤال حول الخطط أو المبادئ الخاصة باستخدام أي من  التخطيط له أو وضع تصور له حتى اآلن.
، رد كالفيز بأن ICANNالجديدة في خفض الرسوم التي يتم تجميعها بمعرفة  gTLDالفائض من برنامج 

 حة.إستراتيجية األعوام الخمسة سوف تتيح الفرصة أمام المبادئ المقتر
 

ستيف  ICANN، أكد رئيس مجلس إدارة 2102في لوس أنجلوس في أغسطس  ATRT2وفي اجتماع 
، واألنشطة المنفذة ICANNكروكر على مدى مالءمة تحسين مستوى المساءلة والشفافية لألنشطة المخططة لـ

 129والمصروفات المقابلة.

                                                
127
 https://www.icann.org/en/about/staff/management-org-09sep13-en 
128
 https://community.icann.org/download/attachments/40935097/Transcript%20-

%20Call%2010.pdf?version=1&modificationDate=1378454662000&api=v2 
129
 https://community.icann.org/display/ATRT2/Los+Angeles+-+14-17+August+2013 
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https://community.icann.org/download/attachments/40935097/Transcript%20-%20Call%2010.pdf?version=1&modificationDate=1378454662000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/40935097/Transcript%20-%20Call%2010.pdf?version=1&modificationDate=1378454662000&api=v2
https://community.icann.org/display/ATRT2/Los+Angeles+-+14-17+August+2013
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 ملخص حول تعقيبات المجتمع
 

 GACتعليقات 
 

أوصت  ،132وديربان 131وبكين ،130في تورنتو ICANNسبات، بما في ذلك اجتماعات وفي العديد من المنا
وفي حقيقة  .ICANNبإجراء مزيد من النظر في مسألة الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بتمويالت  GACلجنة 

من تم التأكيد عليها بشكل خاص  ICANNاألمر، الحاجة إلى تحليل التحسينات على آليات المساءلة المالية لـ
 2102.133في تورنتو في أكتوبر  ICANNرفيع المستوى في اجتماع  GACخالل المشاركين في اجتماع 

 
 التعليقات العامة

 
عن عدد من المخاوف حول  2104على مسودة الخطة التشغيلية والميزانية لعام  134تكشف تعقيبات المجتمع

على تقارير أكثر اعتماًدا و/أو أسلوب  ، ويشمل ذلك المطالبة بالحصولICANNالمسائل المالية الخاصة بـ
أشارت بعض التعليقات إلى مخاوف مساءلة وشفافية مالية  مختلف لعمليات ضبط الميزانية الخاصة بالمؤسسة.

 واستناًدا إلى ملخص فريق العمل للتعليقات العامة، اشتملت المشكالت األساسية على: 135أوسع.

، 8، و1، و4ظمات الدعم )انظر المراجع رقم مصروفات وميزانيات اللجان االستشارية/من .أ
 (؛19، و15، و26و

، 016، و015، و11، و16، و12، و6، و2)انظر المراجع رقم  ICANNدخل ومصروفات  .ب
 (011و

 (24، و22لضم هذه التعليقات )انظر المراجع رقم  ICANNالوقت غير كافي للتعليق ولـ  .ج
 

 ملخص لألبحاث األخرى ذات الصلة
 

مؤسسة ذات منفعة عامة، يتوجب عليها السعي لتحقيق توازن معقول لعوائدها  ICANNحيث إن 
ففي المواقف ذات العوائد الزائدة، من بين الخيارات المتاحة زيادة األنشطة المقابلة لهذا الدخل  ومصروفاتها.

بالفائدة وبالتالي الرجوع  ICANNوهناك خيار آخر يتمثل في خفض األسعار التي يسددها عمالء  اإلضافي.
 وبالطبع، يمكن الجمع بين الخيارين. على المستخدمين النهائيين ألسماء النطاقات.

 
حيث زادت  والعوائد المقابلة لها نمًوا كبيًرا. ICANNوفي األعوام األخيرة، شهدت األنشطة التي تزاولها 

ك، زادت المصروفات من وطبًقا لذل .2102مليون دوالر في  12إلى  2115مليون دوالر في  08العوائد من 
وخالل نفس الفترة، زاد فريق العمل من  .2102136مليون دوالر في  11إلى  2115مليون دوالر في  04

                                                
130
، النقطة األخيرة على 2راجع بشكل خاص الصفحة  

https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132072/Summary%20of%20the%20HLM
%20Chair%20v%20final.pdf?version=1&modificationDate=1360614203000&api=v2 

131
على  2.0، القسم 2راجع الصفحة  

https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Beijing%20Communique%20april2
013_Final.pdf?version=1&modificationDate=1365666376000&api=v2 

132
على  2.2، القسم 0راجع الصفحة  

https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Final_GAC_Communique_Durban
_20130718.pdf?version=1&modificationDate=1375787122000&api=v2 

133
 .021راجع تقرير تورنتو المشار إليه في الحاشية رقم  
134
 http://www.icann.org/en/news/public-comment/summary-comments-op-budget-fy14-

30aug13-en.pdf 
135
 http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-recommendations-

21oct13/pdf6b42Ud7VdW.pdf 
136
 http://www.icann.org/en/about/annual-report 

https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132072/Summary%20of%20the%20HLM%20Chair%20v%20final.pdf?version=1&modificationDate=1360614203000&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132072/Summary%20of%20the%20HLM%20Chair%20v%20final.pdf?version=1&modificationDate=1360614203000&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Beijing%20Communique%20april2013_Final.pdf?version=1&modificationDate=1365666376000&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Beijing%20Communique%20april2013_Final.pdf?version=1&modificationDate=1365666376000&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Final_GAC_Communique_Durban_20130718.pdf?version=1&modificationDate=1375787122000&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Final_GAC_Communique_Durban_20130718.pdf?version=1&modificationDate=1375787122000&api=v2
http://www.icann.org/en/news/public-comment/summary-comments-op-budget-fy14-30aug13-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/public-comment/summary-comments-op-budget-fy14-30aug13-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/public-comment/summary-comments-op-budget-fy14-30aug13-en.pdf
http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-recommendations-21oct13/pdf6b42Ud7VdW.pdf
http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-recommendations-21oct13/pdf6b42Ud7VdW.pdf
http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-recommendations-21oct13/pdf6b42Ud7VdW.pdf
http://www.icann.org/en/about/annual-report
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(، باإلضافة إلى زيادة مخطط لها تقارب 2102في  221وحتى  2102في  049)وإلى  2115،137في  26
 .2104في  284
 

 2102عوائد عام  ICANNتتوقع  138،(2104ام المالي )الع 2104ففي العام المالي الذي تم اعتماده مؤخًرا 
مليون دوالر  22بصافي ربح يقارب  2102مليون دوالر أمريكي، وتتوقع أن تنتهي في  81بأكثر من 
مليون  92الجديدة، سوف يقفز الصافي إلى  gTLDمن برنامج  2102وإذا تمت إضافة رصيد عام  أمريكي.

مليون دوالر  205الجديدة أن يؤتي عوائد  gTLDالمتوقع لبرنامج وفي حقيقة األمر، من  دوالر أمريكي.
مليون دوالر أمريكي في بند  091تحقيق  2104وفي حين أن توقعات ميزانية العام المالي  أمريكي على األقل.

 مليون دوالر أمريكي. 008مصروفات التشغيل، وهو ما يترك رصيد صافي يصل إلى 
 

 جاهات:ويسجل الرسم التالي هذه االت
 

 3134139تطور التعداد الرئيسي في مسودة الميزانية وخطة التشغيل للعام المالي 

 

 

 ذات الصلة، والسياسات واإلجراءات األخرى المنشورة ICANNلوائح 
 

 المسئولية عن: ICANNتتولى لجنة التمويل في مجلس إدارة  140،في إطار إجراءات اعتماد مجلس اإلدارة للميزانية
 

 حول عملية الميزانية السنوية للمؤسسة؛ توفير رؤية .أ

مراجعة وتقديم التوصيات حول الميزانية السنوية المقدمة من الرئيس )المدير التنفيذي في  .ب
ICANN؛) 

 وضع والتوصية باألهداف المالية اإلستراتيجية ذات األجل القصير والطويل للمؤسسة، وكذلك .ج

 ة بالمؤسسة.وتوفير رؤية إستراتيجية للمسائل المالية الخاص .د

                                                
137
 http://www.icann.org/en/about/financials/fiscal-30jun05-en.htm -  ورقة مناقشة وتحليل للمتغيرات

 .2115والعام المالي  2114الكبيرة بين البيانات المالية المعلنة للعام المالي 
138
 http://www.icann.org/en/about/financials/adopted-opplan-budget-fy14-22aug13-en.pdf 
139
 https://www.icann.org/en/about/financials/proposed-opplan-budget-fy14-16may13-en.pdf 
140
 http://www.icann.org/en/groups/board/finance/charter 

http://www.icann.org/en/about/financials/fiscal-30jun05-en.htm
http://www.icann.org/en/about/financials/adopted-opplan-budget-fy14-22aug13-en.pdf
https://www.icann.org/en/about/financials/proposed-opplan-budget-fy14-16may13-en.pdf
http://www.icann.org/en/groups/board/finance/charter
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 ATRT2نتائج 

 
ينبئ عن وجود فائض كبير، يتعين على المجتمع  ICANNبالنظر إلى أن المركز المالي الحالي والمستقبلي لـ

وتحديد أولويات عملها من أجل الرجوع  ICANNوضع أساس قوي للمناقشة حول كيفية مواصلة تطوير 
وسوف تقتضي هذه المناقشة ثالثة عناصر  المتعددين.بالفائدة على المشاركين داخل نموذج أصحاب المصلحة 

 أساسية:
 

كيفي يمكن أن يتطور العائد بشكل عام، وكيف يجب أن يكون هيكل الرسوم المستقبلي  .جانب العوائد .0
مواصلة هيكل الرسوم الحالي، والفائض  ICANNومن األسئلة الملحة هل يمكن لـ ؟ICANNلـ

هل يتوجب على  لسنوية، بالنظر إلى أنها مؤسسة غير ربحية؟السنوي لما يزيد عن ثلث العوائد ا
ICANN  بشكل عام تخفيض الرسوم السنوية من أجل مواصلة العائد مع المصروفات؟ 

 
على سبيل المثال، سوف يتضاعف  بتوسيع أنشطتها بشكل كبير. ICANNقامت  .جانب المصروفات .2

 ICANNمتى وصلت  جاه يجب مواصلته؟هل هذا ات تقريًبا على مدار عامين. ICANNطاقم عمل 
 إلى حجمها الطبيعي واإلعداد المؤسس؟

 
في أفضل أحوالها حيث إن توقعاتها المالية إيجابية  ICANN. ICANNتحديد أولوية العمل في  .2

وال يجب أن يؤدي ذلك إلى تحديد أولوية غير كافي أو غير واضح لنظرتها  وواعدة للغاية.
وفي جميع المؤسسات فإن الموارد نادرة، سواء بسبب المنافسة أو  تؤديه. اإلستراتيجية والعمل الذي

وفي حين قد يكون لذلك آثاره السلبية، يجب أن يساعد في الحفاظ على  بسبب القيود من الهيئة المانحة.
ومن المهم أنه يجب أن تكون هناك مطابقات  سرعة وقوة المؤسسة وتركيزها على النتائج المرغوبة.

وضع آليات جديدة تتميز  ICANNويجب على  ين الموارد المنفقة والتأثيرات المحققة.فعالة ب
بالشفافية والمساءلة تضم تخصيص موارد أكثر فاعلية واستخدام مع مشاركة جميع األطراف داخل 

 نموذج أصحاب المصلحة المتعددين.
 

 التعليقات العامة على التوصية
 (ATRT2مسودة تقرير وتوصيات )راجع 

 
 كانت ردود المجتمع حول التوصيات المرتبطة باألمور المالية إيجابية بشكل عام. 

 
لة وشفافية على أهميةمراجعة وتحسين حوكمة ومساء 142والحكومة المصرية 141علقت كلتا حكومتي الدانمارك

ICANN بشل مشابه، ]فإنه[ سيسرنا  143وعلى وجه الخصوص، تعليقات الحكومة اإلسبانية. .المالية"
من المهم امتالك مصادر دخل آمنة لتخصيص  .05المشاركة في عملية التشاور حول الميزانية المبينة في القسم 

 موارد كافية لتحقيق األهداف اإلستراتيجية للمنظمة".
 

تمنح األولوية القصوى لفتح مكاتب  ICANN( بالقول: "تم منح انطباع بأن IPCة الملكية الفكرية )علقت دائر
حول العالم والخوض بشكل متهور بمجاالت السياسة الجديدة مثل حوكمة اإلنترنت، من دون توجيه موارد كافية 

إن الوسيلة  وأسماء النطاقات. IPن نحو "التفوق التشغيلي" في أعمال المنظمة الرئيسية إلدارة األنظمة لعناوي
الوحيدة للتخلص من هذا االنطباع هي عن طريق أنواع اإلصالحات المبينة في تلك التوصيات، بما في ذلك 
)كما هو مبين في القسم السابق من هذه التعليقات( عن طريق "ضمان توفير الوقت الكافي للمجتمع لتقديم 

والوقت الكافي لكي يأخذ مجلس اإلدارة بعين االعتبار كافة اآلراء قبل وجهات نظره حول الميزانية المقترحة 
 144الموافقة على الميزانية.

 

                                                
141
 http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-recommendations-21oct13/msg00006.html 
142
 http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-recommendations-21oct13/msg00010.html 
143
 http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-recommendations-21oct13/msg00013.html 
144
 http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-recommendations-21oct13/msg00014.html 

http://www.icann.org/en/about/aoc-review/atrt/draft-recommendations-15oct13-en.pdf
http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-recommendations-21oct13/msg00006.html
http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-recommendations-21oct13/msg00010.html
http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-recommendations-21oct13/msg00013.html
http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-recommendations-21oct13/msg00014.html
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( فيما يتعلق بالتوصية حول RySGيتماشى هذا التعليق مع التعليقات من مجموعة أصحاب مصلحة السجالت )
 التخطيط المالي وفترات التعليقات: 

 

وه بأنه سيكون من الصعب على أعضاء المجتمع المشاركة بفعالية إذا لم "إننا نؤيد بقوة هذه التوصية، ولكن نن
من السهل االدعاء بتلبية هذا الهدف بإظهار  يتلقوا تفاصيل كافية غال بعد فوات األوان على إجراء تغييرات.

كيف استطاع أعضاء المجتمع المشاركة في مستوى رفيع من العملية، وهذا يحدث منذ سنوات، ولكنه غير 
 145أكثر تحديداً من ناحية ما هو متوقع". ATRT2ينبغي أن يكون  كاٍف.

 

 :RySGفيما يتعلق بالتوصية حول دراسات العالمات المحددة، نوهت 
 

 كيف سيتم استخدام الدراسة؟ ماذا سيكون هدف الدراسة؟ "ثمة حاجة إلى مزيد من التفاصيل حول هذه التوصية.
إذا صح هذا، كيف سيتم اختيار  رنة التي سيتم تضمينها في الدراسة؟ما هي المقارنات مع المنظمات المقا

 146المنظمات المقارنة؟ إلخ".
 

 :RySGفيما يتعلق بالتوصية حول التخطيط متعدد السنوات، نوهت 
 

ولكن من غير الواضح ما إذا كان الجزء الثاني واقعياً،  "إننا نؤيد بالكامل الجزء الثاني من هذه التوصية.
 كثيراً أن يكون ممكناً".وسيسرنا 

 
"قيل بشكل متكرر ألعضاء المجتمع الذين حاولوا بشكل نشط المساهمة بعملية وضع خطة تشغيل وميزانية لعام 

في العديد  واحد أنه من غير الممكن توفير معلومات تفصيلية إال بعد فوات األوان على إجراء تغييرات مهمة.
همات ذات مغزى من دون توفر معلومات الميزانية على مستوى المهمة من الحاالت، من غير الممكن تقديم مسا

والمهمة الفرعية بوقت أبكر من العملية، لذا هذا ما يحدث: يتم توفير معلومات الميزانية التفصيلية في وقت 
على متأخر من السنة المالية، نقدم التعليقات، ولكن يكون األوان قد فات على إجراء أية تغييرات مهمة ألن 

 147مجلس اإلدارة اعتماد الميزانية قبل السنة المالية التالية".
 

 التعليق التالي فيما يتعلق بأهمية توفر وقت كاٍف للتشاور حول الميزانيات المقترحة: IPCقدمت 
 

وتقديمها  ICANNبشكل متكرر عن مخاوفها حول انعدام الشفافية والمساءلة في عملية ميزانية  IPC"أعربت 
 ر المالية إلى المجتمع".التقاري

 
"على عكس العديد من المنظمات، الربحية وغير الربحية، والتي ينبغي أن تواجه قرارات صعبة حول أولويات 

ولكن هذا يزيد من  بسنوات من زيادة العوائد. ICANNاإلنفاق في وجه العوائد الثابتة أو المتضائلة، تمتعت 
أولويات اإلنفاق، وآلية مساءلة لضمان تحقيق نتائج عملية تحديد أهمية الحاجة إلى عملية شفافة لتحديد 

النهائي، والسعي نحو  ATRT2أولوية قصوى في تقرير  02على منح التوصية رقم  IPCتحث  األولويات.
على مدار  ICANNجعل إنجاز مستوى أعلى كثيراً من المساءلة والشفافية المالية هدفاً إستراتيجياً مقدساً لـ

 القليلة المقبلة". السنوات
 

 هذه. ATRT2وكبار الموظفين التي تؤيد توصية  ICANNالبيانات الحديثة من قادة مجلس إدارة  IPCتقّدر 
مع مجموعة أصحاب المصلحة التجارية في بيونيس آيريس في  ICANNيتضمن اجتماع مجلس إدارة 

ولكنكم لم تروا الخطة اإلستراتيجية  عة."هذه وجهة نظر رائ -هذا البيان من تشيرين شلبي  2102نوفمبر  09
ستتضمن الخطة اإلستراتيجية أيضاً خطة مالية لفترة خمسة سنوات... إننا نتفق مئة بالمئة مع وجهة  بالكامل.

"إننا نرتقي بالمجال  بشكل مشابه، نوه فادي شحاتة قائالً: نظركم ونود إثارتها لمستوى أعلى ومختلف تماماً".
كما قال تشيرين شلبي، هذه أول مرة نبتعد بها عن  ؤول تشغيل رئيسي جديد يركز على ذلك.لدينا مس بأكمله.

، ليس وضع الميزانيات فحسب، ونميل اآلن إلى التقارير المالية ICANNإدارة النفقات إلى التخطيط المالي مع 
 148النوع المتوقع من أية منظمة بحجمنا". -الحقيقية

                                                
145
 http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-recommendations-21oct13/msg00008.html 
146
 المصدر ذاته 
147
 المصدر ذاته 
148
 العامة مقتبسة أعاله. IPCتعليقات  

http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-recommendations-21oct13/msg00008.html
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 33التوصية النهائية رقم 

 
 المساءلة والشفافية المالية  .02

على ضوء النمو الكبير الذي تشهده المؤسسة، ينبغي على مجلس اإلدارة تنفيذ تدقيق خاص لهيكل الحوكمة 
المالية الخاص به فيما يتعلق بالمبادئ اإلجمالية والطرق المستخدمة وإجراءات اتخاذ القرارات بما في ذلك 

 إشراك أصحاب المصلحة.
 

يمكن أن تضمن بفاعلية قدرة  ICANNعلى مجلس اإلدارة تنفيذ إجراءات مالية جديدة في  ينبغي .02.0
، بما في ذلك منظمات الدعم واللجان االستشارية على المشاركة ومساعدة مجلس إدارة ICANNمجتمع 

ICANN .في التخطيط وتحديد األولويات الخاصة بالعمل وتطوير المؤسسة 
 

عند إعداد  ICANNدارة النظر بشكل صريح بالتكلفة مقابل الفعالية لعمليات ينبغي على مجلس اإل .02.2
كمنظمة غير ربحية تشغل وتقدم خدمات في بيئة  ICANNميزانيتها للسنة المقبلة، للحفاظ على وضعية 

في أولوية  ICANNويجب أن يشمل ذلك كيف يمكن إظهار الزيادات المتوقعة في دخل  غير تنافسية.
 ويجب أن تخضع هذه االعتبارات لمشاورة منفصلة. عار الخدمات.األنشطة وأس

 
ينبغي على مجلس اإلدارة كل ثالثة أعوام إجراء دراسة منجزات حول المقاييس ذات الصلة )مثل  .02.2

حجم المؤسسة، ومستوى تعويضات فريق العمل ومزاياه، وتكلفة تعديالت اإلعاشة، وما إلى ذلك( بما 
كمنظمة ال تتماشى مع  ICANNإذا كانت نتيجة دراسة المنجزات هي أن  ر ربحية.يتناسب مع مؤسسة غي

في حاالت اختيار مجلس  معايير المنظمات المماثلة، ينبغي على مجلس اإلدارة النظر بتصويب األمر.
اإلدارة عدم تصويب األمر، ينبغي تحديد المنطق وراء ذلك في قرار مجلس اإلدارة ونشره إلى مجتمع 

 رنت.اإلنت
 

إقامة الميزانيات  ICANNمن أجل تحسين مستوى المساءلة والشفافية، يتعين على مجلس إدارة  .02.4
السنوية على أساس خطة إستراتيجية وأطرها المالية المتوافقة على مدار عدة سنوات )بما يغطي فترة ثالثة 

خططلها والنفقات المتوافقة في ينبغي أن تعكس هذه الخطة المتدرجة وإطار عملها األنشطة الم سنوات(.
ويجب أن يشتمل ذلك على ميزانيات محددة بالنسبة للجان االستشارية  تلك الفترة متعددة السنوات.

المالية )السنوية( أنه من الممكن متابعة أنشطة  ICANNينبغي أن يضمن تقديم تقارير  ومنظمات الدعم.
ICANN ويجب أن يخضع  اص على تنفيذ الميزانية )السنوية(.والنفقات المرتبطة بها مع التركيز بشكل خ

 التقرير المالي للتشاور العام.
 

، ينبغي على مجلس اإلدارة تحسين ICANNلكي نضمن أن الميزانية تعكس وجهات نظر مجتمع  .02.5
عملية مشاورات الميزانية من خالل ضمان توفير الوقت الكافي للمتجمع من أجل توفير وجهات النظر 

الميزانية المقترحة والوقت الكافي لمجلس اإلدارة لكي يأخذ بعين االعتبار كافة التعقيبات قبل الموافقة حول 
كما يجب أن تشتمل عملية مشاورات الميزانية على الوقت الكافي إلجراء اجتماع مفتوح  على الميزانية.

 لميزانية المقترحة.بين مجلس اإلدارة ومنظمات الدعم واللجان االستشارية من أجل مناقشة ا
 
 

 WHOISلتنفيذ توصيات فريق مراجعة  ATRT2. ملخص تقييم 36قسم التقرير 
 

 (RTاعتماد مجلس اإلدارة لتوصيات فريق المراجعة )
 

على الرغم من أن مراجعة تفصيلية لصياغة إجراء مجلس اإلدارة يشير إلى أنه قد وافق بالفعل على تنفيذ مجموعة 
، من المفهوم السبب في عدم ترك هذا االنطباع بالنسبة للعديد من أعضاء WHOISعة من توصيات فريق مراج

كما أن صياغة مقترح مجلس اإلدارة قد حددت على وجه الخصوص ثالثة جوانب يجب تناولها  المجتمع.
كما  انب.)االتصاالت والتوعية وااللتزام(، ولكنها لم توافق بشكل صريح على التوصيات التي تقع خارج تلك الجو

عالوة على ذلك، كان إنشاء مجموعة عمل  أنه تم تضمين تفاصيل التنفيذ المقترح في تقرير موجز لفريق العمل.
 عملها قبل أي شيء آخر. EWG، والتي أوصت بأن تنجز SSAC( مبنياً على توصية EWGالخبراء )

 راجعة، لتعزيز تحديد األولويات ذاك.بالواقع، كان ذلك أول إجراء لمجلس اإلدارة قبل تناول تقرير فريق الم
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 ATRTتوقيت مراجعة 
 

يجري تنفيذها فيما بين  WHOISإلى أن المراجعة الخاصة بتوصيات تنفيذ  ATRT2تشير مجموعة عمل 
، لذلك ليس غريًبا أن يكون العمل مستمًرا وفي WHOISشهًرا بعد إجراء مجلس اإلدارة على تقرير  02و 6

 ضع البدء.بعض الحاالت يكون في و

 إمكانية التنفيذ
 

وفي حاالت متعددة، تمثل موقف فريق العمل  إلى أكبر حد ممكن، ثبت أن توصيات فرق العمل قابل للتنفيذ.
وعلى  األولي في أنها غير مستعدة للتنفيذ، أو أن المشكلة تقتضي التعامل معها من خالل استخدام طريقة مختلفة.

بدو أن غالبية التوصيات يتم اتباعها بطريقة معقولة عن قرب، بما يشير إلى الرغم من ذلك، أثناء سير العمل ي
 أنها كانت في الجزء األكبر منها قابلة للتنفيذ.

 التقدم
 

ومن الواضح  حيث إن بعض الجوانب الخاصة بالتنفيذ قد اكتملت، من غير المحتمل الحكم على النتيجة النهائية.
وقد يعود ذلك إلى عدد من األسباب  ز ما اقترحه فريق المراجعة إلى حد كبير.أن اإلطار الزمني للتنفيذ قد تجاو

 المختلفة )غير مرتبة حسب االرتباط(:

لم يكن اإلطار الزمني المقترح من فريق المراجعة معقوالً بالنظر إلى تعقيد المسألة والمطلب  .أ
 د العمل.الخاص بوضع خطط وفي بعض الحاالت أن تكون مجموعة عمل من المجتمع قي

ويتصادف توقيت إجراءات مجلس اإلدارة مع تزايد التفاوض بشأن اتفاقية اعتماد الُمسجل  .ب
(RAA والتنفيذ والذي وضع ضغوًطا كبيرة على المجموعة الصغيرة التي تشرف على كل من )

 األنشطة ذات الصلة.

العمل تحوالً في فريق  ICANNوقد تركزت بعض األنشطة على النواحي التي تجد فيها  .ج
 واستغرقت وقًتا بالنسبة لفريق العمل الجديد لكي يتمكن من التعامل مع المشاكل.

، وعلى وجه ICANNليست كل األجزاء في عملية التنفيذ تحت السيطرة الكاملة لفريق  .د
 .2102، وقد عانت ذاتها من عبء أعمال ثقيل في GNSOالخصوص تطلبت إجراء من 

 
ولم يرى الكثير منها بالنسبة للمجتمع، ولكن في عدد من الحاالت  تحقيق تقدم. وبالسماح بهذه التأخيرات، يجري

 الحرجة، تقدم العمل اآلن إلى مرحلة يمكن فيها رؤية هذا التقدم أمام المجتمع.
 

 وهناك ثالثة مناطق جديرة بالمالحظة الخاصة.

حتى اآلن ( لم تطرح 05)التوصية رقم  WHOISفالخطة اإلجمالية للتعامل مع توصيات  .أ
وال يعني ذلك أنه ال يوجد  بطريقة واضحة ومفهومة بحيث يمكن للمجتمع تعقب عملية التنفيذ.

قدر كبير من المعلومات متوافر، لكنها لم تكن منظمة وواضحة بشكل جيد بما يكفي لالستفادة 
 يم.صعوبة في تنفيذ هذا التقي ATRT2وفي حقيقة األمر، ولهذا السبب، تواجه مجموعة  منها.

، ال يزال هناك نقص في الثقة في WHOISوعلى الرغم من أن المشكلة أوسع من مجرد  .ب
المجتمع بأن التوافق التعاقدي يجري التعامل معه بشكل صحيح فيما يتعلق بتحقيق احتياجات 

ICANN.  وفيما يتعلق بدقةWHOIS جزئًيا بسبب أن األدوات المستخدمة في التعامل معها ال ،
 RAAاألحكام الجديدة الوارد في اتفاقية  طوير، هناك نقص خاص في المعلومات.تزال قيد الت

 تمثل بعض األمل.

لتسجيالت أسماء النطاقات الدولية )أي، بالنسبة لتلك  WHOISالتقدم في التعامل مع معلومات  .ج
فقد كان العمل  ( يمثل مشكلة.ASCIIالتسجيالت التي تم جمع معلومات لها في تمثيالت غير 

وهذا يترك أمناء السجالت والسجالت  يًئا في البداية، ومن المتوقع االنتهاء منه بعد عامين.بط
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بت، -1من فئة  ASCII، والموجود بشكل خالص في نظام WHOISبمطلب نشر سجالت 
 بدون إرشادات أو قواعد فيما يتعلق بكيفية القيام بذلك. 

 
 الخالصة

 
وتطالب  ومن المتوقع أن يتم تنفيذ الغالبية منه بشكل معقول. WHOISيجري اآلن تنفيذ توصيات فريق عل 

التوصيات بتقارير سنوية حول التنفيذ ويتصادف الموعد النهائي لهذا التقرير األول مع نشر هذا التقرير 
ونأمل عند توافر التقرير السنوي، أن يتم عرض خطة التنفيذ اإلجمالية وحالته  .ATRT2التمهيدي لمجموعة 

 حيث يمكن للمجتمع على العموم تقييم تقدم العمل بشكل مباشر.بوضوح ب
 

 في الملحق ب. WHOISلتوصيات فريق مراجعة  ICANNيمكن العثور على المزيد من تقييم تنفيذ 
 
 

لتنفيذ توصيات فريق مراجعة األمن واالستقرار  ATRT2. ملخص تقييم 31قسم التقرير 
 (SSRوالمرونة )

 
 اإلجراءات المتخذة

 
)باإلضافة إلى المهام الفرعية التابعة لها( غير مكتملة، ولكن التنفيذ بدأ لكافة  28تزال غالبية التوصيات الـ ال

مهمة فرعية، ما زالت  40مهمة فرعية، ومن بين الـ 40من  28تتألف التوصيات الـ التوصيات على األقل.
 %.66مهمة فرعية منها غير مكتملة، مما يشكل  21
 

 فيذإمكانية التن
 

وفي الغالبية  وثمة حاالت لعدم اكتمال التنفيذ. في جميع الحاالت تقريباً، تبدو التوصيات غير قابلة للتنفيذ.
 العظمى من التوصيات، أشار فريق العمل إلى أنه لم يتوقع أو يمر بأية مشكالت عند تنفيذ التوصيات.

 
 من التوصيات، ولم يتم البدء فيه في بعض الحاالت.ولكن يجب األخذ في االعتبار أنه لم يكتمل تنفيذ عدد كبير 

 وربما تكون تلك المصاعب الخاصة بالتنفيذ قد وقعت في نقطة ما في المستقبل.
والتي توصى فيها  22ومن االستثناءات الجديرة بالمالحظة لهذه القدرة العامة على التنفيذ ترتبط بالتوصية رقم 

ICANN لتي تتوصل إليها مجموعات العمل واللجان االستشارية يتم التوصل بأن عليها "ضمان أن القرارات ا
إليها بطريقة موضوعية خالية من أي ضغط خارجي أو داخلي". وفي حين أن الموضوعية في التوصل إلى 

 قرارات هدف جدير باالهتمام، من الصعب تخيل قرار "خالي من الضغوط الخارجية أو الداخلية".
 

 الفاعلية
 

ك التوصيات التي تم تنفيذها، تمثل االنطباع اإلجمالي في أنها كانت فعالة بشكل معقول في التعامل بالنسبة لتل
ولسوء الحظ، استخدمت العديد من التوصيات محددات موضوعية وقليل من  على األقل من خطاب التوصية.

اس الموضوعي لفاعلية التوصيات وبهذا، فإن القي المقاييس الصلبة المحددة التي يمكن من خاللها قياس الفاعلية.
 أمر يمثل تحدًيا.

 
 ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ

 
يمكن العثور على تلك  .SSRتم استالم ما مجموعه ثالثة تعليقات عامة على التقرير النهائي لفريق مراجعة 

 التعليقات على:
http://www.icann.org/en/news/public-comment/report-comments-ssr-rt-final-

report-30aug12-en.pdf  
 

 في الملحق ج. SSRلتوصيات فريق مراجعة  ICANNيمكن العثور على المزيد من تقييم تنفيذ 

http://www.icann.org/en/news/public-comment/report-comments-ssr-rt-final-report-30aug12-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/public-comment/report-comments-ssr-rt-final-report-30aug12-en.pdf


 

 

 

Merlin House 
Chepstow 
NP16 5PB 
 المملكة المتحدة

 
 638400 1291 44+ :هاتف
 638401 1291 44+ :فاكس

 com.uk-icc@info :البريد اإللكتروني
 uk.com-www.icc :اإلنترنت

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
  GNSOلـ  PDPدراسة تقييم عملية 
 ATRT2لفريق عمل 
 
 
 
 

 

 التقرير النهائي

 

mailto:info@icc-uk.com
http://www.icc-uk.com/


 

 

 التقرير النهائي

 ATRT2لفريق عمل  GNSOلـ  PDPدراسة تقييم عملية 
 

 

 

 

 مالحظة
مناقشة محتويات هذه الوثيقة السيما  InterConnectويسر  .بمتطلبات المستلم InterConnectهذا المستند مقدم بحسن النية ويستند إلى تفهم 

 .وإن كان متطلبات المستلم قد تغيرت بأي حال من األحوال

 

 ..Telcordia Technologies Incعبارة عن شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة  InterConnectوشركة 

 .جميع الحقوق محفوظة

 

 InterConnect Communications Ltd, 2013 لشركة© حقوق النشر والتوزيع محفوظة 

 

InterConnect Communications Ltd 

Merlin House 

Station Road 

Chepstow 

NP16 5PB 

 المملكة المتحدة

 

 638400 1291 44+ :هاتف

 638401 1291 44+ :فاكس

4TUuk.com-www.iccU4T 

 

 

 :األشخاص الذين يجب االتصال بهم فيما يخص هذا المستند

 

 بريان آيكن
 المدير التنفيذي لشعبة تطوير األعمال

 638426 1291 (0) 44+ :هاتف مباشر
 638401 1291 (0) 44+ :فاكس

 4TUuk.com-brianaitken@iccU4T :البريد اإللكتروني
 

http://www.icc-uk.com/
http://www.icc-uk.com/
mailto:brianaitken@icc-uk.com


 

 

 التقرير النهائي

 ATRT2لفريق عمل  GNSOلـ  PDPدراسة تقييم عملية 
 

 

 اإلقرارات
 يود معدو هذا التقرير تقديم العرفان والتقدير لمدى الشغف وااللتزام والطاقة التي بذلها العديد من المتطوعين فبدونهم لم يكن لعملية

PDP فقد ضحي العديد بساعات من أوقاتهم أسبوًعا تلو اآلخر على مدار عمليات دامت لعدة سنوات .للنور أو حتى تعمل أن تظهر .
 . فهم يستحقون شكر وتقدير المجتمع الذي عملوا من أجله

ي فترة قصيرة جًدا من الذين سعدنا بالتحدث إليهم ف PDPوبالتأكيد فقد استعان بحثنا واستنار بالعديد من أصحاب المصلحة في عملية 
وفي حين أن االختالفات في وجهات النظر حول كيفية . وقد بدت مشاركتهم والتزامهم واضحين خالل كل مقابلة شخصية. الزمن

ونحن ". تصحيح هذا األمر"كانت واضحة على الدوام، فقد تأثرنا برغبة من حضروا المقابالت الشخصية في  PDPتحسين عملية 
 .ر على الوقت والجهد الذي بذلوه عن طيب خاطر خالل هذا البحثنتوجه لهم بالشك
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 ملخص تنفيذي 1
في تقييمها لعملية وضع  ICANNالتابع لـ ) ATRT2(تأتي هذه الوثيقة كمحاولة لمساعدة فريق مراجعة المساءلة والشفافية الثاني 

، في جانب منه بهدف مراجعة ATRT2وقد تم تشكيل فريق ). GNSO(الخاصة بمنظمة دعم األسماء العامة ) PDP(السياسات 
بهدف السعي لتحديد والتعرف على نقاط القوة والضعف فيها، واالختالفات بين العملية  GNSOالخاصة بمنظمة  PDPعملية 

علية، ومدى اشتمالها على وجهات النظر، والنصائح واالحتياجات الخاصة بجميع أصحاب المصلحة، لكل من المحددة والممارسة الف
 ATRT2باإلضافة إلى ذلك، سوف يقوم فريق . ICANNوغير الحاضرين بشكل نموذجي في مداوالت  ICANNالنشطين داخل 

مع العمليات المشابهة ألصحاب  ICANNـ الخاصة ب PDP، وكيفية مقارنة عملية PDPفي عملية  GACبفحص مشاركة 
في وضع سياسات سليمة تصب في المصلحة العامة مع تلبية  ICANNلمهمة  PDPالمصلحة المتعددين، ومدى تحقيق عملية 

أيًضا بتحديد النواحي التي ال تساعد فيها عملية  ATRT2كما ستقوم مجموعة . احتياجات جميع أصحاب المصلحة في نفس الوقت
PDP تحقيق مهمة  فيICANN وهذا المستند هو نتاج أعمال المقابالت الشخصية واألبحاث . وتحتاج لمزيد من التقصي والتغيير

 .2013األخرى التي أجريت في أغسطس وسبتمبر 

في الصياغة  ATRT2كجزء من الجهود المبذولة لمساعدة  ATRT2وتمت مشاركة نسخة مبكرة من هذا التقرير مع مجموعة 
 .للنتائج والتوصيات المبكرة

 ATRT2 النتائج المقدمة إلى 1.1

 الحالية PDPنقاط القوة في عملية  1.1.1
 .بأنها عملية مرنة ولها القدرة على التهيئة لمجموعة واسعة من الموضوعات والمتطلبات GNSOالخاصة بـ  PDPتتميز عملية 

يجعل من الممكن اكتشاف تالل من التفاصيل حول العمليات ، مما PDPوتعتبر شفافية واكتمال السجل التاريخي طابًعا مميًزا لعملية 
فقد كشفت المقابالت الشخصية التي أجريناها مع المشاركين وأصحاب المصلحة عن قدر هائل من  .التي حدثت في األعوام السابقة

سة المتكاملة األخرى، فقد نجحت ومقارنة بعملية أصحاب المصلحة المتعددين وعمليات السيا .حسن النية تجاه التقييم لفريق السياسة
كما أنها متاحة ألي مشارك . في التكيف مع تنوع أكبر في أنواع أصحاب المصلحة، ومستويات أكثر تنوًعا في الخبرات المتخصصة

د يرغب في المشاركة، والمشاركين في المقابالت الشخصية في الدراسة التي أجريناها أشاروا إلى أن تعقيبات أصحاب المصلحة ق
وهناك قدر كبير يجب االفتخار به، ليس فقط عمل عدد مكرس من المتطوعين على مدار دورات لمدة عدة . القت الترحاب والتقدير

 .، وتطوير السياسة المتكاملةICANNأعوام قاموا بتشكيل العمود الفريق لنموذج أصحاب المصلحة المتعددين في 

، يركز هذا التقرير على عدد من نواحي التطوير، لكن ATRT2نطاق أعمال مجموعة وبالضرورة، وبالنظر إلى المتطلبات الخاصة ب
 .PDPال يجب أن يحجب ذلك اإلنجازات الحقيقية لعملية 

 الطلبات على المشاركة االعتيادية عالية للغاية 1.1.2
 مجموعات العمل

طلب مجموعة استثنائية من الطلبات على تت PDPيوضح البحث الذي تم إجراؤه لهذا التقرير أن المشاركة الكاملة في عمليات 
 :ففي خالل األعوام الخمسة الماضية. المشاركين

 الغالبية العظمي من األشخاص الذين شاركوا في مجموعات عمل شاركوا لمرة واحدة فقط. 
  اجتاحوا عدد صغير من المشاركة من الحاصلين على الدعم االقتصادي أو غيره من أشكال الدعم لمشاركتهم المستمرة قد

 .سجالت الحضور لمجموعات العمل

كما أنها . كما أن الحصول على مجموعة صغيرة كهذه يمثل مخاطر على المساءلة واالعتماد والموارد بالنسبة لعملية وضع السياسات
شاركين والسياسية تثمر عن عدد ضئيل من المشاركين ممن لهم خبرة في قيادة ورئاسة وإتمام األعمال الصعبة المتمثلة في إرشاد الم

 . PDPعبر علية 

 فترة التعليق

على الرغم من أن فترة التعليق تعتبر أقل نشاًطا وذات شكل عرضي أكثر من حيث المشاركة، إال أنه ينظر إليها باعتبارها مسببة 
عات أصحاب المصلحة للمشاكل، مع حقيقة أن غالبية كبيرة من أصحاب المصلحة لهم ارتباطات بشركات أعمال، أو دوائر أو مجمو

التي تفيد بأنه كان من الصعب جًدا صياغة ومناقشة واالتفاق والموافقة على تقديم تعليقات داخل األطر الزمنية المتوفرة من خالل 
PDP. 
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 طرق التقدم

 . PDPفحص إمكانية الحصول على نماذج مشاركة بديلة في عملية  ICANNيتعين على مجتمع  .1
الحالية من أجل التوصل إلى طرق تقسيم االلتزام الهائل والمرتبط بمجموعات العمل إلى  PDPكما يتعين فحص عملية  .2

 . أجزاء مكونة

 اتجاهات المشاركة العالمية غير المتوازنة تخاطر بالشرعية 1.1.3
تم إجراؤه  وقد حدد البحث الذي. PDPال تلعب دوًرا أساسًيا في عملية  ICANNثمة دليل إحصائي واضح بأن ثالثة مناطق تابعة لـ 

 :لهذا التقرير عاملين أساسيين في إنتاج عدم التوازن الجغرافي هذا

  تعتبر اللغة أحد الحواجز األصلية أمام المشاركة في عملياتPDP . 
  كما أن نموذج التعاون والتآزر المضمن في عمليةPDP  الحالية يحظى بأسلوب غربي بصورة واضحة وال يأخذ بعين

 . ثقافية األخرى في تطوير وبناء سياسات اإلجماعاالعتبار األساليب ال

GNSO  قيمة جوهرية بالنسبة للسياسة التي تنشأ عن عمليات  -تخاطر بالشرعية العالميةPDP –  وذلك عندما ال تقوم بتضمين
  .الجنوبيةأمريكا / الكاريبي/المحيط الهادئ وأمريكا الالتينية/وجهات النظر الواردة من كل من مناطق أفريقيا، وأسيا

 طرق التقدم

النظر في مسألة إصالح أنشطة التوعية والترويج من أجل تعزيز ودعم المشاركين في مجموعات  ICANNيتعين على  .1
وذكر العديد ممن أجروا . أمريكا الجنوبية/ الكاريبي/المحيط الهادئ وأمريكا الالتينية/العمل من مناطق أفريقيا، وأسيا

من المفيد إذا تم ربط جهود التوعية والترويج عن قرب بعملية تعيين مجموعات العمل أو مقابالت شخصية أنه سيكون 
 . االستفادة من قادة المجتمع في المناطق

والشراكات مع المؤسسات في كل من أفريقيا،  ICANNكما يمكن إجراء استخدام أكبر لجهات االتصال الخاصة بـ  .2
 . أمريكا الجنوبية للمساعدة في التغلب على حواجز اللغة/ لكاريبيا/المحيط الهادئ وأمريكا الالتينية/وأسيا

والتعرف على التعديالت التي  PDPالنظر في نموذج التعاون والتحاور األساسي لعملية  ICANNكما يتعين على مجتمع  .3
 .يمكن أن تساعد المساهمين غير المعتادين على العمل التعاوني في ظل النموذج الحالي

 لعملية عنصر أساسيااللتزام با 1.1.4
وعلى . ، في معزل عن العناصر األخرى، عملية لوضع السياسة العامة تتم من خالل اإلجماعPDPتعتبر عملية وضع السياسة 
وتوضح المقابالت الشخصية . ICANNال تعمل بمعزل عن األجزاء األخرى في  GNSOفي  PDPالرغم من ذلك، فإن عملية 

واألجزاء األخرى من  PDPالعديد من األشخاص حيال التفاعالت بين منتجات العمل لعملية  التي أجريت لهذا التقرير تخوف
وعلى وجه الخصوص، كان هناك عدد كبير من الردود التي تشير إلى قلق حيال السياسية المبنية من خالل التعاون . المنظمة

وبشكل خاص، تم التعبير عن القلق ". بعد ما حدث" ICANN والتفاوض الطويل والتي تلقى تغييًرا أو تحدًيا من األجزاء األخرى في
بتغيير السياسة المقترحة أو التنفيذ البديل والمقبول للسياسة، مع تأثير سيادة  -وقام بالفعل -قد يقوم  ICANNمن أن مجلس إدارة 

أو مجلس إدارة  GNSO، أو مجلس GACوتخوف آخرون من أن بعض األعضاء في المجتمع يستقطبون . PDPأعمال عملية 
ICANN وخارج مشكالت اإلنصاف األساسية . لتغييرات في المادة أو التنفيذ بعد االنتهاء من التقرير النهائي لمجموعة العمل

وأي تغيير يتم من خالل مجلس اإلدارة على . الواضحة في هذه المخاوف، هناك مشكالت أكثر أهمية تتعلق بالشفافية على المحك
عة باإلجماع والموضوعة من خالل مشاركين ملتزمين، متطوعين في الغالب، في عملية مشاركة أصحاب المصلحة السياسة المدفو

وقد أصبح هذا بمثابة تخوف وقلق سائد لدرجة أنه . المتكاملة سوف يكون متاح دائًما لألسئلة حول سبب وكيفية إجراء هذه التغييرات
شاركون مشاركين آخرين في مجموعة العمل حول مسألة ما إذا كانوا ملتزمين بالفعل في واحدة من أحدث مجموعات العمل، تحدى الم

للنتائج التي رغبوا فيها في أجزاء أخرى من " الحشد"بالعملية أو إذا كانوا قد عزموا على االنتظار حتى االنتهاء من العملية ثم 
اروا إلى أن السخرية من التزام المشاركين اآلخرين بعملية بعض الناس ممن أجروا المقابلة الشخصية لهذا التقرير أش. المؤسسة

PDP كان بمثابة حاجز أمامه مشاركتهم هم . 

 طرق التقدم

. GNSOالخاصة بـ  PDPمن المهم التأكيد على أن المشكلة التي تم تحديدها في هذا القسم ليست نتيجة مشكلة هيكلية في عملية 
يقترح هذا التقرير بأنه يجب أن تكون . ICANNالفروق الطفيفة بين األجزاء المختلفة لهيكل وبدالً من ذلك، فإن المشكلة هي نتيجة 

 .PDPهناك عملية وإجراءات تطبق من أجل ضمان أن األجزاء األخرى للمؤسسة ال تخل باإلهمال بمدى مساءلة وشفافية عملية 
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 بحاجة إلى إعادة نظر PDPفي عملية  GACدور  1.1.5
وعلى الرغم من ذلك،  .من أصحاب المصلحة في أي عملية لوضع السياسات ترتبط بأسماء النطاقاتمجموعة هامة  GACتمثل 

في  GACأما عواقب عدم مشاركة . PDPفي أي عملية من عمليات  GACلألسباب الموثقة فيما بعد في التقرير، نادًرا ما تشارك 
فقط بعد االنتهاء من العمليات المطولة، والتوصل إلى قد ترفع المخاوف  GACفتتمثل في أن  GNSOالخاصة بـ  PDPعمليات 

من أجل توفير النصيحة  GACكما يوضح هذا التقرير أنه في حين أن هناك العديد من نوافذ الفرص المتاحة لـ . مفاوضات واتفاقيات
 . ، ال يتم اقتناص هذه الفرصPDPأثناء عمليات 

 PDPفي عملية  GACالواضح عدم وجود حواجز هيكلية تحول دون مشاركة وقد توصل البحث الذي أجري لهذا التقرير أنه من 
وعوًضا عن ذلك، فإن عالقة هيكلية ومحددة جيًدا  ).على سبيل المثال، فإننا نرى أنه ال يلزم إجراء أية تغييرات على اللوائح الداخلية(

ة بالنسبة للحكومات ومساعدة مجموعات العمل على تحديد وتعريف القضايا المفيد GACسوف تساعد  GACبين مجموعات العمل و
 GACومجموعات العمل و GACكما أن التفاعل بين  .GACعلى تحديد الموضوعات التي يجب تقديم إخطار مبكر حولها إلى 

 ICANNتاريخ من التعاون الناجح في نواحي  GACولدى . إلى أن يكون جزًءا هيكلًيا من العملية" الفرص"يجب ينتقل من مرحلة 
والمشاركة في ) ccNSO(األخرى، على سبيل المثال، في مجموعات العمل التابعة لمنظمة األسماء الداعمة ألسماء رموز البلدان 

مجموعة من الممارسات الجيدة الحالية والتي يمكن البناء عليها داخل سياق  GACومن ثم، يوجد لدى ). AoC(تأكيد االلتزامات 
 . GNSOبمنظمة الخاصة  PDPمحدد من عمليات 

 التحسينات المقترحة ممن أجروا المقابالت الشخصية 1.2
وتم اقتراح مجموعة واسعة من . عرض من أجرى المقابالت الشخصية اقتراحات للتغلب على بعض المشكالت التي حددوها

 :PDPالمصلحة في عملية وتلقي القائمة التالية الضوء على أشهر االقتراحات المقدمة أثناء المحادثات مع أصحاب . التحسينات

 كيفية التنفيذ التحسين المقترح
التدريب، والتسهيل، وتدريب اإلدارة لرؤساء مجموعات العمل، وأسلوب أكثر  إدارة العملية

 .عدم استغراق وقت أطول. هيكلية منذ البداية مع أطر العمل ومواد التسليم
تسهيل المشاركة من خالل من ليست اإلنجليزية 

 ولى لهماللغة األ
 .نشر وثائق المشاورات بلغات أخرى

 .كنموذج ناجح IRTPتم تقديم مثال على سياسة النقل فيما بين أمناء السجالت  إلى مجموعات قابلة لإلدارة PDPتقسيم عمليات 
 .السيما عندما يحدث انسداد للمشكالت مزيد من االجتماعات المباشرة وجًها لوجه

يتميز بالشفافية العالية واالنفتاح، لكن " .تسبب إبعاد الناس" للغة الفنية العلياا" ملخصات ألفضل االتصاالت
اقترح أحد الحاضرين في  "السؤال هو كم عدد األشخاص الذين يفهمون؟

 .PDPإلطالع الناس على سير عمليات " سجالً رسمًيا"المقابالت الشخصية 
. وقت الحالي، موجهة تماًما إلى الدول المتقدمةالدوائر، وفًقا لتركيبها في ال إعادة هيكلة الدوائر

أوضح من تمت مناقشتهم في المقابالت الشخصية أن هناك خبراء في الدول 
التي يمكنهم  GNSOالنامية، لكنهم غير مستعدين للمطابقة مع دوائر 

 .المشاركة فيها
بمزيد من الشمول  PDPابتكار مواثيق لعمليات 

 صلحةلموازنة اهتمامات أصحاب الم
 .PDPإشراك مزيد من أصحاب المصلحة في صياغة مواثيق 

تصنيف المشكالت بمزيد من الفاعلية في تقرير 
 المشكالت

ال تتطلب  –تعقب أسرع، ومسألة أبسط "و" PDPميزات "على سبيل المثال، 
PDP." 

تغيير إستراتيجية التوعية والترويج، لالستفادة من 
 قادة المجتمع في المناطق 

دائرة أصحاب المصلحة / لمزيد من مشاركة مجموعات  PDPمليات فتح ع
 من مجموعات أصحاب المصلحة

 

 :وتتضمن المقترحات األخرى المقدمة

 تقديم تداخل خارجي من أجل كسر التكدس 
 الحصول على مزيد من الجداول الزمنية المرنة 
  يجب علىICANN تمويل المشاركين من الدول النامية 
  مستقلة لـ إنشاء أمانة سرGNSO  
 تخفيض االلتزام الزمني للمشاركين 
  إنشاء مكان محدد في اجتماعاتICANN  لتشجيع التعليقات العامة على عملياتPDP 
  تعيين الخبراء لعملياتPDP  مع نشر كافة نصائح وتقارير الخبراء(من أجل الرد على األسئلة وإجراء األبحاث( 
 أطول/استخدام عمليات تعليق أفضل 
 ير بناء القدرات للمشاركين الجددتوف 
  ضمان ظهور التعليقات في نتيجةPDP 
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 وثائق بيضاء تستند إلى حقائق 
  يشبه (يجب أن تجتاز جميع السياسات اختباًرا للتعليق العامRFC 1591( 
 التركيز على حل عملي أكثر بساطة. التحلي بالذكاء 

 التطلع لألمام 1.3
وسوف تصبح الفروق غير واضحة . الجديدة gTLDاألخرى مع نطاقات  ICANNر ودوائ GNSOسوف يتغير المشهد العام لـ 

قد يوجد سجل فردي في نفس الوقت كأمين سجل، أو الدائرة االنتخابية الخاصة بالملكية الفكرية أو : بين مجموعات أصحاب المصلحة
 .ccNSOعضو في دائرة األعمال، وربما عضًوا في منظمة 

وقد يرغب . ابالت الشخصية النظام الحالي المفتوح قابالً لالختراق من انتقال العبين جدد داخل الساحةاعتبر بعض من حضروا المق
واألجزاء المكونة لها التصرف بنفس الطريقة التي تتصرف بها المؤسسات األخرى المعروفة  GNSOهؤالء المساهمين الجدد من 

ن الالعبين الجدد لن يصبروا على نقص السرعة والطرق الفريدة في القيام يتنبأ من شارك في المقابالت الشخصية بأ. بالنسبة لهم
في فترة وجيزة من خالل فرض أعمال شاقة، وأشخاص أكفاء عبر مختلف دوائر  GNSOمجلس " تولي"باألشياء، ويمكنهم بسهولة 

GNSO . وإذا كان لذلك أن يحدث، فمن المحتمل أن يؤثر على عملياتPDP  الخاصة بمنظمةGNSO. 
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 الغرض ونظرة عامة على المنهجية 2

 هدف الدراسة 2.1
، إقراًرا باالنتهاء من اتفاقية المشروعات المشتركة، )DOC(ووزارة التجارة األمريكية  ICANN، قامت كل من 2009في سبتمبر 

AOC.(P0F(ت الفني ألسماء نطاقات اإلنترنت ونظام العناوين في إطار مؤسسي، بتوقيع تأكيد التزاما ICANNووضع تنسيق 

1
P 

بضمان أن عملية صنع القرارات لديها تعكس المصلحة العامة وأنها مسئولة أمام  ICANN، تلتزم AOCوبموجب تأكيد االلتزامات 
إجراء مراجعة دورية لمجريات األحداث باتجاه أهدافهم  ICANNمن  AOCوفي سبيل هذه الغاية، تطلب . سائر أصحاب المصلحة

 :ة، وهيالمؤسسية األساسية األربع

 ضمان المساءلة والشفافية واهتمام مستخدمي شبكة اإلنترنت على مستوى العالم .1
 DNS الحفاظ على أمن واستقرار ومرونة .2
 تشجيع المنافسة، وثقة المستهلك، والخيارات المتاحة للمستهلك .3
 WHOISسياسة  .4

األساسية، ويشمل ذلك فريق مراجعة المساءلة  لمهامها ICANNوتقوم مجموعات المراجعة بإجراء هذه المراجعات الدورية لتنفيذ 
P1F2.، والذي يهدف إلى تأكيد مساءلة وشفافية ومصالح مستخدمي اإلنترنت العالميين)ATRT( والشفافية

P  قامت مجموعةATRT 
، )GAC(، واللجنة االستشارية الحكومية ICANN، مجلس إدارة AOCبمراجعة ثالثة جوانب أساسية في ) ATRT1(األولي 

 .ICANNعليق العام في عملية وضع سياسة والت

وعلى وجه الخصوص، تقوم . إلجراء مراجعة متابعة) ATRT2(الثانية  ATRT، تم تأسيس مجموعة AOCووفًقا لتأكد االلتزامات 
. عامةللتأكيد على أنها تتحلى بالمسئولية والشفافية وتتسق مع المصلحة ال ICANNبفحص األنشطة التي تقوم بها  ATRT2مجموعة 

بالحفاظ على  ICANN، والذي تلتزم بموجبه AOCمن تأكيد االلتزامات  9.1على الفقرة  ATRT2وترتكز أنشطة مجموعة 
وتحسين آليات قوية للتعليق العام والمسئولية والشفافية بحيث تضمن أن نتائج اتخاذ القرارات تعكس المصلحة العامة والتحلي 

بتقييم عمليات وضع السياسات من أجل تسهيل  ICANNوعلى وجه الخصوص، تلتزم . حةبالمسئولية تجاه سائر أصحاب المصل
 .المداوالت الدائرة بين قطاعات المجتمع، باإلضافة إلى وضع السياسات الفعالة وفي الوقت المناسب

األعلى العامة عن وضع توصيات السياسات لنطاق المستوى  GNSOبوضوح المسئولية لـ  ICANNتعطي اللوائح الداخلية لـ 
)gTLD .( وفي سبيل هذه الغاية، يشرف مجلسGNSO  على وضع سياسةgTLD  من خاللGNSO  ويوافق على توصيات

، GNSOبتنفيذ توصيات سياسة  ICANN، يقوم فريق عمل ICANNوعند التصديق من جانب مجلس إدارة . GNSOسياسة 
 .GNSOوغالًبا ما يكون ذلك من خالل الدعم من 

باستخدام مجموعة متنوعة من اآلليات، إال أن عملية وضع السياسة  GNSOغم من إمكانية وضع السياسات من خالل وعلى الر
)PDP ( المعتمدة في لوائحICANN ويشار إلى السياسة الموضوعة على هذا النحو باسم . الداخلية يجب أن تستخدم لوضع السياسة
الكيانات التي تقوم ( gTLDم تضمينها تلقائًيا عن طريق اإلشارة إلى عقود سجالت ، وفي حالة التصديق عليها يت"سياسات اإلجماع"

لتوزيع تسجيالت  ICANNالكيانات المعتمدة من جانب (وأمناء السجالت ) ICANNبموجب عقد مع  gTLDعلى إدارة نطاقات 
غبة في قوة منهجيتها بسبب تعقيد في حاالت أخرى عند الر PDPكما تستخدم عملية ). gTLDأسماء النطاقات داخل نطاقات 

 .أو أن هناك وجهات نظر راسخة ومتضاربة حول المشكلة/المشكلة و

بهدف السعي لتحديد  GNSOالخاصة بمنظمة  PDPبهدف مراجعة عملية  ATRT2وفي مقابل هذه الخلفية، تم تشكيل فريق 
ددة والممارسة الفعلية، ومدى اشتمالها على وجهات النظر، والتعرف على نقاط القوة والضعف فيها، واالختالفات بين العملية المح

وغير الحاضرين بشكل نموذجي في  ICANNوالنصائح واالحتياجات الخاصة بجميع أصحاب المصلحة، لكل من النشطين داخل 
 ، وكيفيةPDPفي عملية  GACبفحص مشاركة  ATRT2باإلضافة إلى ذلك، سوف يقوم فريق المراجعة . ICANNمداوالت 

لمهمة  PDPمع العمليات المشابهة ألصحاب المصلحة المتعددين، ومدى تحقيق عملية  ICANNالخاصة بـ  PDPمقارنة عملية 
ICANN كما . في وضع سياسات سليمة تصب في المصلحة العامة مع تلبية احتياجات جميع أصحاب المصلحة في نفس الوقت

وتحتاج لمزيد من  ICANNفي تحقيق مهمة  PDPال تساعد فيها عملية أيًضا بتحديد النواحي التي  ATRT2ستقوم مجموعة 
 .التقصي والتغيير

                                                      
1 en.htm-30sep09-commitments-of-http://www.icann.org/en/about/agreements/aoc/affirmation 
2 review/atrt-http://www.icann.org/en/about/aoc 

http://www.icann.org/en/about/agreements/aoc/affirmation-of-commitments-30sep09-en.htm
http://www.icann.org/en/about/aoc-review/atrt
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 نظرة عامة على المنهجية 2.2
P2Fوفًقا لما هو منصوص عليها في طلب تقديم العروض( ATRT2لتحقيق متطلبات فريق 

3
P(، قام فريقInterConnect 

Communications (ICC) اشتملت الدراسة الكمية على تحليل لألرشيف الموسع وقد . باتباع أسلوب كمي وكيفي في آن واحد
المنصوص عليها في لوائح (، ويشمل ذلك العملية الموثقة GNSOالخاصة بمنظمة  PDPالمكتوب والمنشور فيما يتعلق بعملية 

ICANN  الداخلية، ودليل عملياتPDP  لمؤسسةGNSO  عمليات  ، وسجالت)4والسجالت العامة األخرى المشار إليها في القسم
PDP  المعلومات المقدمة من فريق عمل )5انظر القسم (النوعية ،ICANN ومواد ،GNSO كما يوجد وصف كامل . األخرى

 .للموارد والمقاييس الموضوعة لتقييم مزايا وعيوب العملية الموثقة في الملحق أ

وآخرين في مجتمع  PDPالمشاركين في عملية  وقد تم إكمال الموارد بالبيانات الكيفية المستمدة من المقابالت الشخصية مع
ICANN . بدالً (وقد تم وضع مجموعة من األسئلة المركبة، وذلك من خالل استخدام ميزان ليكرت للتعرف على مجموعة من اآلراء

اصة من ، واشتملت على نواحي خPDP، والتي ذهبت بالمشاركين في المقابالت الشخصية عبر مراحل عملية )ال/من الثنائي نعم
ويشمل ذلك المنطقة (كما أثمرت المقابالت الشخصية عن بيانات إحصائية للسكان . االهتمام والمحددة في طلب تقديم العروض

، وانتهت بأسئلة أكثر انفتاًحا كان الهدف منها التعرف على التحديات األساسية )PDPالسكانية، والدائرة، ومدى المشاركة في عمليات 
  .وين للمقابالت الشخصية القتراح الردود العملية على تلك التحدياتوالمشاركين المدع

 .ويشتمل الملحق أ على وصف أكثر تفصيالً للمنهجية. وتم إجراء ثالثين مقابلة شخصية على اإلجمال

                                                      
 en.htm-02jul13-2-http://www.icann.org/en/news/announcements/announcementراجع  3

http://www.icann.org/en/news/announcements/announcement-2-02jul13-en.htm
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 GNSOالحالية الخاصة بـ  PDPمراجعة لعملية  3
التي خضعت  PDPبالنظر إلى أن غالبية عمليات و. 2011ديسمبر  8نشطة في  GNSOالحالية لمنظمة  PDPأصبحت عملية 

، من الضروري أن تشتمل على نظرة عامة موجزة 2011ديسمبر  8للتحليل في هذا التقرير موجودة، في مرحلة ما من عمليتها، قبل 
 .الحالية PDPالتي كانت موجودة قبل هذا التاريخ باإلضافة إلى وثائق أكثر شمولية حول عملية  PDPلعملية 

 خلفية التاريخيةال 3.1
 :وقد تألف من العناصر التالية. الداخلية ICANNالسابقة بالتفصيل في الملحق أ من لوائح  PDPتم توثيق عملية 

 رفع قضية .1
 إنشاء تقرير قضايا .2
 PDPبدء العمل بـ  .3
 PDPبدء  .4
 تشكيل فرق العمل واختيارها .5
 PDPإشعار عام ببدء  .6
 فرق العمل .7
 لإجراء في حالة عدم تشكيل فريق عم .8
 التعليقات العامة على تقرير فريق العمل أو التقرير األولي .9

 مناقشة المجلس .10
 تقرير المجلس إلى مجلس اإلدارة .11
 موافقة مجلس .12
 تصويت المجلس .13
 تنفيذ السياسة .14
 صيانة السجالت .15
 تعريفات إضافية .16

باإلضافة إلى . فصيل كبير، ومن ثم وصفت كل خطوة بتGNSOلمنظمة  PDPكان الملحق أ هو الوثيقة الرسمية الوحيدة لعملية 
على مدار الوقت بوضع مجموعة غير رسمية من الممارسات  GNSO، قام مجتمع PDPالوثائق الرسمية الخاصة بعملية 

 PDP.P3F4واإلجراءات المرتبطة بإدارة عمليات 

ملت على حيث اشت GNSOمجموعة من التوصيات المعدة لتحسين فاعلية  2008يونيو  26في  ICANNاعتمد مجلس إدارة 
P4F5.أنشطة سياستها

P  أوضح مجلس اإلدارة أن اختصاص تحديثPDP " ال ينشأ عن حدوث تغيير في مهمة أو دورGNSO ولكن من ،
فيما يتعلق بإعادة الهيكلة  ICANNالحالية ومن القرارات التي يتم اتخاذها من قبل مجلس إدارة  PDPتراكم الخبرات مع عملية 

GNSO."P5Fالتنظيمية لمنظمة 

6
P انت األهداف الرئيسية للمراجعة هيوك: 

  زيادة قدرة جميع أصحاب المصلحة المعنيين على المشاركة في عمليات وضع سياساتGNSO 
  تتعلق بنطاق " بسياسات تحظى بإجماع اآلراء"ضمان إمكانية وضع توصيات تتعلقgTLD  تتم مراجعتها من قبل مجلس

 بشكل واضح" لتي تحظى بإجماع اآلراءللسياسات ا"اإلدارة، وتحديد الموضوع الرئيسي 
  ضمان أن عمليات وضع السياسة قائم على مقاصد بحثية دقيقة ومتعمقة وتدار بأسلوب يمكن التنبؤ به والذي يؤدي إلى

 نتائج يمكن تنفيذها بفاعلية
  العمل على توافق عملية وضع السياسة بشكل أكثر إحكاًما مع خطط العمليات وخططICANN ةاإلستراتيجي 
  تحسين االتصاالت والدعم اإلداري ألهدافGNSO P6F

7 

إلى  PDPمنقحة اقتربت من عملها من خالل تقسم عملية  PDPالمعهود إليه مهمة وضع التوصيات لعملية  PDPأما فريق عمل 
 :خمسة مراحل

 التخطيط وطلب الحصول على تقرير قضايا - 1المرحلة 
 يا والشروع في عملية وضع السياساتلتقرير القضا GNSOاستعراض مجلس  - 2المرحلة 
 مجموعة العمل - 3المرحلة 

                                                      
wt-http://gnso.icann.org/en/issues/pdp- 2011من التقرير النهائي وتوصيات فريق عمل عملية وضع السياسة،  3راجع الصفحة  4

en.pdf-31may11-final-report-final  
 131المصدر ذاته، الصفحة  5
 132المصدر ذاته، الصفحة  6
 131المصدر ذاته، الصفحة  7

http://gnso.icann.org/en/issues/pdp-wt-final-report-final-31may11-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/issues/pdp-wt-final-report-final-31may11-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/issues/pdp-wt-final-report-final-31may11-en.pdf
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 التصويت والتنفيذ - 4المرحلة 
P7Fفعالية السياسات واالمتثال - 5المرحلة 

8 

في " تم البدء فيها"، ولكن )1المرحلة (أنها ستبدأ مع التخطيط لتقرير مشكالت  PDPالحظ أنه بموجب هذا التقسيم، تعتبر عملية 
وعالوة على ذلك، تم اعتبار التوافق . PDPالمرحلة النهائية في عملية ) 4المرحلة (الوة على ذلك، ال يعتبر التنفيذ وع. 2المرحلة 

 . PDPجزًءا من عملية ) 5المرحلة (

والتي نتجت  – GNSOلـ  PDPالداخلية ودليل عمليات  ICANNالملحق أ للوائح  -أدناه الوثائق الرسمية  3.3و 3.2يصف القسم 
 .2008والتي أطلقت في  PDPاستعراض عملية عن 

 الداخلية ICANNوفًقا لوصفها في لوائح  PDPعملية  3.2
 .2011في ديسمبر  ICANNوالتي اعتمدها مجلس إدارة  GNSOالخاصة بمؤسسة  PDPيصف هذا القسم عملية 

، في لوائح GNSOياسة لـ من الملحق أ من عملية وضع الس 1وفًقا لم هو منصوص عليه في القسم  GNSOلـ  PDPعملية 
ICANN  في عملية " عناصر أساسية"الداخلية تسرد ثمانيةPDP .وتم ذكرها في صيغة المبني للمعلوم أدناه: 

 أو اللجنة االستشارية بتقرير مشكالت نهائي GNSOأو مجلس  ICANNيطالب مجلس إدارة  .1
 رسمًيا عملية تطور السياسة  GNSOيبدأ مجلس  .2
كيل مجموعة عمل أو بتحديد طريقة عمل أخرى إلدارة وضع تقرير حول المشكالت الخاضعة بتش GNSOيقوم مجلس  .3

 PDPلعملية 
 تقدم مجموعة العمل أو طريقة عمل أخرى تقريًرا نهائًيا  .4
 من تداوله GNSOتقدم مجموعة العمل أو طريقة عمل أخرى تقريًرا نهائًيا، يتم إرساله إلى مجلس  .5
 الواردة في التقرير النهائي PDPلعتبات المطلوبة، بالموافقة على توصيات عملية بعد تحقيق ا GNSOيقوم مجلس  .6
 والتقرير النهائي إلى مجلس اإلدارة من خالل تقرير توصيات معتمد من قبل المجلس PDPيتم توجيه توصيات  .7
 PDPتوصيات  ICANNيعتمد مجلس إدارة  .8

من  10وعلى الرغم من ذلك، فإن التنفيذ مضمن في القسم . PDPي عملية الحظ أن تنفيذ ذلك غير مشمول كأحد العناصر األساسية ف
، إال أن التنفيذ ليس عنصًرا PDPومن ثم، يبدو أن اللوائح الداخلية يشير إلى أن التنفيذ يمكن أن يكون عنصًرا في عملية . الملحق أ

المكونة من خمس مراحل  PDPفي مراجعة  5رحلة الحظ أيًضا أن التوافق المنصوص عليه في الم. PDPأساسًيا بالنسبة لعملية 
 .PDPغير مضّمن كعنصر أساسي في عملية  PDPلفريق عمل 

، بما PDPتوجيه إضافي بشأن إكمال كل عناصر "يحتوي على  PDPالحفاظ على دليل  GNSOبأنه يتوجب على  2ينص البند 
في  GNSOالخاص بـ  PDPوسوف يتم وصف محتويات دليل ". يةفي ذلك تلك العناصر التي لم يتم تحديدها في هذه اللوائح الداخل

 . من هذا التقرير 3.3البند 

كما أنها عبارة عن خليط  GNSOالخاصة بـ  PDPمن الملحق أ بشكل موسع الخطوات الالحقة لعملية  9إلى القسم  3يتبع القسم 
، 3القسم (ى اإلرشادات التوجيهية الموجهة ناحية العمليات باإلضافة إل) 6و 4األقسام (من مواصفات الخطوات الموجهة نحو النتيجة 

 ):9، و8، و7، و5و

 طلب تقرير مشكالت. 3القسم 
 إنشاء تقرير مشكالت. 4القسم 
 PDPبدء . 5القسم 
 التقارير. 6القسم 
 مناقشة المجلس. 7القسم 
 إعداد تقرير مجلس اإلدارة. 8القسم 
 عمليات موافقة مجلس اإلدارة. 9القسم 

كما . طلب الحصول على تقرير مشكالت: PDPاألول من عملية " العنصر األساسي"، وضع تقرير مشكالت، إنجاز 4ف القسم يص
 : مرحلة تقرير المشكالت بأنه عملية متعددة الخطوات، وملخصة أدناه، في صورة قائمة مرقمة للتوضيح 4يصف القسم 

 .يقوم مدير فريق العمل بوضع تقرير مشكالت أولي .1
 . للتعليق العام ICANNتقرير مشكالت أولي على موقع الويب الخاص بـ  ICANNشر فريق عمل ين .2
 .كما يلخص مدير فريق العمل ويحلل التعليقات العامة الواردة، إن وجدت .3

                                                      
 8المصدر ذاته، الصفحة  8
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 .ويقوم مدير فريق العمل بوضع تقرير مشكالت نهائي يضم التعقيبات الواردة أثناء فترة التعليق العامة .4
يق العمل بإرسال تقرير المشكالت النهائي، مع ملخص وتحليل للتعليقات العامة الواردة، إلى رئيس مجلس ويقوم مدير فر .5

GNSO . 

، بعد الحصول على تقرير المشكالت PDPمن خاللهما البدء بعملية  GNSOبإيجاز الطريقتان اللتان يمكن لمجلس  5ويصف القسم 
 .، ال يلزم إجراء تصويت، أو يلزم إجراء تصويت من خالل المجلسإذا طلب مجلس اإلدارة تقرير مشكالت: النهائي

من الملحق أ، كما أن تشكيل مجموعة عمل أو طريقة  1المذكور في القسم  PDPومن الواضح، أن العنصر األساسي الثالث لعملية 
تم وصف هذا العنصر في دليل عملية وبدالً من ذلك، . عمل بديلة، لم تحظى بالقسم الخاص بها في الملحق أ من اللوائح الداخلية

PDP  الخاصة بمنظمةGNSO ) أدناه 3.3انظر القسم.( 

وضع تقرير أولي وتقرير نهائي من خالل مجموعة العمل أو : PDPالعنصر الرابع والخامس األساسيين من عملية  6ويضم القسم 
 . من خالل طريقة عمل بديلة

كما أنها تحول . ، وهو موافقة المجلسPDPن العنصر األساسي السادس من عملية ، مداوالت المجلس، قليالً ع7ويختلف القسم 
 ).مداوالت التقرير(، إلى عملية )الموافقة على التقرير النهائي(التركيز من النتيجة 

يركز ، والذي PDP، إعداد تقرير مجلس اإلدارة، عن النشاط الموصوف في العنصر األساسي السابع من عملية 8ويختلف القسم 
وعلى الرغم من أن االختالف يبدو ثانوًيا، إال أن الفارق في التركيز له إمكانية التسبب في . على إرسال التقرير، بدالً من إعداد التقرير

 . GNSOالخاصة بمنظمة  PDPاالرتباك بالنسبة للمشاركة األقل خبرة في عملية 

موافقة مجلس اإلدارة في العنصر األساسي الثامن والنهائي من (ركيز من النتيجة الت 9، يغّير القسم 8و 7وكما هو الحال بالنسبة للقسم 
 ).عملية مجلس اإلدارة للموافقة(إلى عملية أي ) PDPعملية 

 :أما األقسام األربعة النهائية من الملحق أ فهي

 تنفيذ السياسات المعتمدة. 10القسم 
 صيانة السجالت. 11القسم 
 ةتعريفات إضافي. 12القسم 
 قابلية التطبيق. 13القسم 

، لكن رغم ذلك يتم توثيقه كجزء PDPوكما الحظنا سابًقا، من الالفت مالحظة أن التنفيذ ال يعتبر أحد العناصر األساسية في عملية 
، الحفاظ على سجالت، أمًرا هاًما، حيث إنه يفرض مطلًبا على فريق عمل 11يعتبر تضمين القسم . اإلجمالي PDPمن وصف 
ICANN  بالتوثيق العام لكل خطوة في عمليةPDPوليس ثمة إشارة إلى االمتثال باعتباره مرحلة . ، ويشمل ذلك الخطوات القادمة
 .في اللوائح الداخلية PDPفي عملية 

 GNSOكما هي محددة في دليل عمليات  PDPعملية  3.3
GNSO.P8F9لمؤسسة  PDP من دليل عمليات 2.7كما هو محدد في اإلصدار  PDPيناقش هذا القسم عملية 

P  

 ICANNبمزيد من التفصيل أكثر من لوائح  PDPقسًما لوصف عملية  18على  GNSOلمنظمة  PDPيشتمل دليل عمليات 
 PDPيشير النص العريض إلى سبعة أقسام مرتبطة بالعناصر األساسية الثمانية في عملية . فيما يلي قائمة بهذه األقسام. الداخلية

 :ICANNمن الملحق أ من اللوائح الداخلية لـ  1والمدرجة في القسم 

 مقدمة - PDPدليل  .1
 طلب تقرير مشكالت .2
 PDPالتخطيط للبدء في  .3
 النموذج الموصى به لطلبات تقرير القضايا .4
 إنشاء تقرير القضايا األولي .5
 التعليق العام بشأن تقرير المشكالت األولي .6
 PDPبدء  .7
 واعتماده PDPوضع الميثاق لـ  .8
 اتهاوعملي PDPنتائج  .9

 نشر التقرير األولي .10
 إعداد التقرير النهائي .11

                                                      
9 en.pdf-13jun13-manual-pdp-2-http://gnso.icann.org/council/annex  

http://gnso.icann.org/council/annex-2-pdp-manual-13jun13-en.pdf
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 مناقشة المجلس .12
 إعداد تقرير مجلس اإلدارة .13
 في التنفيذ GNSOدور مجلس  .14
 قبل التقرير النهائي PDPإنهاء تعليق عملية  .15
 تعديالت أو تنقيحات السياسات المعتمدة .16
 التقييمات الدورية للسياسات المعتمدة .17
 متفرقات .18

حيث إنه سيكون خارج نطاق  GNSOلمنظمة  PDP، غير وارد في دليل ICANNموافق مجلس إدارة العنصر األساسي الثامن، 
GNSO  في تعريف عملية الموافقة من خالل مجلس إدارةICANN في الوثائق الخاصة بها. 

ب الحصول على جمع الدعم لطل"تقريًبا من أجل " PDPبدء "، فكرة عقد ورش عمل قبل PDP، التخطيط لبدء عملية 3يطرح القسم 
في هذا السياق أمًرا شائكاً، بالنظر إلى االستخدام ذو الطابع الرسمي أكثر للفظ " PDPبدء "يعتبر استخدام اللفظ ". تقرير مشكالت

 GNSOبعد نظر مجلس  PDPالداخلية من أجل وصف البدء الرسمي لعملية  ICANNمن لوائح  1في القسم " PDPبدء عملية "
االستخدام ذو الطابع الرسمي أكثر للفظ هنا قد يؤدي إلى ارتباك لمن لم ينتظم بشكل جيد بالفعل في مراحل و. في تقرير مشكالت

PDP.P9F10عملية 
P  وعلى الرغم من عدم اإلشارة إلى ذلك بصراحة، إال أن فكرة عقد ورش عمل يبدو مقتصًرا على عملياتPDP 

تمكين اللجان االستشارية أو مؤسسات الدعم األخرى من التواصل مع ، حيث يبدو أنه ال توجد عملية موثقة لGNSOالتي تطلقها 
GNSO باإلضافة إلى ذلك، يبدو أن ورش العمل . قبل قيام أي لجنة استشارية أو مؤسسة دعم بطلب الحصول على تقرير مشكالت

 . كل عامالثالثة في  ICANNالمحتملة سيكون من الواجب عقدها كفعاليات مادية وكجزء من أحد اجتماعات 

، الصيغة الموصى بها لطلبات الحصول على تقرير مشكالت، فهو عبارة وصف تفصيلي للنموذج المقرر استخدامه عند 4أما القسم 
ومن غير الواضح سبب فصل هذا القسم الوصفي عن العملية . 2تنفيذ الطلب للحصول على تقرير مشكالت يكون موثًقا في القسم 

 .PDPالفاصل، التخطيط لبدء  3، من خالل القسم 2قسماألساسية التي يتبعها، ال

من الملحق أ من اللوائح الداخلية لـ  4، وضع تقرير مشكالت أولي، من وصف نشاط نفس االسم المذكور في القسم 5يوسع القسم 
ICANN . وعلى وجه الخصوص، فإنه يوفر توجيهات إرشادية لمساعدة مستشارICANN نت المشكلة العام في تحديد ما إذا كا

 .GNSO، وعملية السياسة، وعلى وجه الخصوص دور ICANNموصوفة في تقرير المشكالت بشكل صحيح أم ال في نطاق مهمة 

في الملحق أ من اللوائح، تم . ، التعليق العام على تقرير المشكالت األولي، مزيًدا من التفاصيل على عملية التعليق العام6يوفر القسم 
 PDPويشجع إصدار دليل . ، وضع تقرير المشكالت األولي4ليق العام في الفقرتين األخيرتين من القسم تضمين عملية التع

على ترجمة تقرير المشكالت األولي بحيث يتوافر باللغات الست  ICANNالخاص بعملية التعليق العام فريق عمل  GNSO لـ
UN(،P10F11(الرسمية لألمم المتحدة 

P جمات أن تؤخر نشر النسخة اإلنجليزية األصلية، وأيًضا إطالق لكن من غير المفترض لهذه التر
وال توجد أي توصية مصاحبة تناقش كيفية التعامل مع إمكانية تأثير النشر المتأخر لإلصدارات المترجمة . فترة التعليق العام باإلشارة

اصة والتعليق في غضون وقت محدد باللغة سلًبا على قدرة المتحدثين بغير اللغة اإلنجليزية من استيعاب الملخص بلغتهم الخ
 P11F12.اإلنجليزية

. ICANNمن الملحق أ باللوائح الداخلية لـ  5، بشكل ملحوظ الوصف المختصر المقدمة في القسم PDP، بدء عملية 7يوسع القسم 
ما إذا كان من يجب استخدامه للتصويت على  GNSOوعلى وجه الخصوص، فإنه يشير بالتفصيل إلى أن اإلطار الزامي لمجلس 

كما . أم ال وما هي الظروف التي يمكن خاللها السماح بتعليق مزيد من النظر في تقرير المشكالت النهائي PDPالمفترض بدء عملية 
من خاللها الطعن  GNSO، الكيفية التي يمكن لمستشار PDPعدم البدء في عملية  GNSOفي حال قرر مجلس  7يصف القسم 

طلب لجنة استشارية لتقرير المشكالت، يمكن للجنة االستشارية مناقشة القرار مع المجلس وطلب إعادة على قرار، أو في حال 
 .التصويت

ويصف . على تفاصيل إجرائية غير موجودة على اإلطالق في اللوائح الداخلية PDP، وضع واعتماد الميثاق لعملية 8يحتوي القسم 
، وما PDPبتشكيل مجموعة من أجل وضع مسودة ميثاق لفريق عمل  GNSOمجلس القسم الكيفية التي يجب أن يقوم من خاللها 

                                                      
المنقحة قد ألقت الضوء على االستخدام  PDPمن أجل تقديم التوصيات حول عمليات  2008الذي تم تأسيسه في  PDPكما أن فريق عمل  10

فقط إلى البدء " PDPبدء عملية "الداخلية واقترحت أن يشير اللفظ  ICANNمن لوائح  2008صدار في إ" PDPبدء عملية "المربك للفظ 
الخاص بمؤسسة  PDPمن دليل عمليات  3كما تم استخدام اللفظ في القسم . حول تقرير المشكالت GNSOالرسمي الذي يلي مداوالت مجلس 

GNSOير مشكالت، وعلى الرغم من أنه يرجح بأن هذا االرتباك لم يتم التخلص منه ، فيما يتعلق بعقد ورش عمل قبل طلب الحصول على تقر
 .بالكامل

 .اللغات الرسمية الستة لألمم المتحدة هي اللغة العربية، والصينية، واإلنجليزية، والفرنسية، والروسية، واألسبانية 11
بالجهة اليسرى على قسم يحتوي على روابط لخدمات الترجمة  على الويب يشتمل على قائمة التنقل GNSOمن الجدير بالمالحظة أن موقع  12

على موقع  HTMLللقراء إمكانية ترجمة صفحات الويب بتنسيق  Bingوتتيح الترجمة باستخدام . Googleو Bingيوفرها كل من موقعي 
GNSO  على الويب، في حين تهيبGNSO  بالقراء استخدام أداةGoogle Translate  لترجمة وثائقGNSO  بتنسيقPDFو ،DOC 

على الويب على أية روابط ألدوات الترجمة  ICANNوعلى الرغم من ذلك، ال تحتوي صفحات التعليق العام الرسمية على موقع . وتنسيقات أخرى
 .المتوفرة على اإلنترنت
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خالله بالنظر في الميثاق  GNSOهي العناصر التي يجب تضمينها في مسودة الميثاق، واإلطار الزمني الذي يتوقع أن يقوم مجلس 
 .PDPالمقترح وعتبات التصويت العتماد ميثاق 

على تفاصيل للعملية غير واردة على اإلطالق في لوائح  PDP، نتائج وعمليات 9وي القسم ، يحت8وكما هو الحال بالنسبة للقسم 
ICANN ازدادت 2008وعلى الرغم من ذلك، في . طرق العمل الخاصة بالفريق المسئول عن وضع التقرير النهائي: الداخلية ،

استبدال نموذج التطوير الخاص بقوة العمل  بهدف PDPبمراجعة عملية  PDPبأن يقوم فريق عمل  ICANNمطالبة مجلس إدارة 
، مع التوصية بشدة باستخدام مجموعات العمل، مع تزويد مجلس GNSOلمنظمة  PDPبواحدة من مجموعات العمل، دليل 

GNSO قوة المهام، لجنة لكل أو فريق : "أما الطرق البديلة المذكورة في القسم فهي. بخيار استخدام طرق عمل أخرى محددة
وعلى الرغم من ذلك ال يشتمل الدليل على معلومات حول الكيفية التي يمكن للمجلس من خاللها اختيار استخدام طريقة ". غةالصيا

وبسبب إمكانية أن مجموعة عمل قد ال تكون هي طريقة العمل المختارة، . غير مجموعة العمل، أو الشروط التي قد تكون مناسبة لها
، بصرف النظر عن تنسيقها PDP، لوصف المجموعة التي تم تشكيلها ألداء أنشطة "PDPفريق "، يستخدم الدليل المصطلح الشامل

 .الخاص

وبشكل . من خاللها بجمع المعلومات التي ستستخدم في التقرير النهائي PDPبعض الطرق التي سيقوم فريق  9كما يصف القسم 
 :خاص

  وقد يطلب فريقPDP ن خارجيين أو خبراء أو أعضاء آخرين من المجتمع الحصول على وجهات النظر من مستشاري
 العام

  وينبغي على فريقPDP  أن يقوم رسمًيا بالحث على جمع البيانات من كل مجموعة أصحاب مصلحة ودائرة في المراحل
 PDPاألولى من 

  وحيثما كان مناسًبا، يتم تشجيع فريقPDP ارية والمنظمات أيًضا على السعي رسمًيا للحصول على رأي اللجان االستش
 PDP، والتي تتمتع بالخبرة أو االطالع الواسع أو لها مصلحة في مسألة ICANNالداعمة األخرى التابعة لـ 

كما . ، ويشمل ذلك إجراءات التصعيدPDPحول عمل  ICANNبها مع فريق  PDPالكيفية التي سيعمل فريق  9ويصف القسم 
 :في التقرير النهائي PDPوالتي قد يأخذها فريق ) إن وجدت على اإلطالق(ت قائمة توضيحية بأنواع التوصيا 9يوفر القسم 

 سياسات اإلجماع 1
 السياسات األخرى 2
 أفضل الممارسات 3
 إرشادات التنفيذ 4
 شروط وأحكام االتفاقية 5
 المواصفات الفنية 6
 األبحاث أو االستطالعات المقرر إجراؤها 7
 أو إلى مجلس اإلدارة ICANNإسداء المشورة إلى  8
 ء المشورة إلى المنظمات الداعمة أو اللجان االستشارية األخرىإسدا 9

 المسائل المتعلقة بالميزانية 10
 طلبات االقتراحات 11
 التوصيات بشأن أنشطة وضع السياسة المستقبلية 12

المشار إليها في ، نشر التقرير األولي، مزيًدا من التفاصيل حول نوعية المحتوى الذي سيتم تطويره أثناء عملية التقرير 10يوفر القسم 
 :العناصر المحددة للتقرير األولي. ICANNمن الملحق أ من اللوائح الداخلية لـ  6القسم 

  وضع بيانات مجموعة أصحاب المصلحة فيGNSO والدوائر 
  تجميع أية بيانات يتم تلقيها من أية منظمة داعمة أو لجنة استشارية تابعة لـICANN 
 جيهات أو أفضل الممارسات أو المقترحات لمعالجة المسألةالتوصيات بشأن السياسات أو التو 
 بيان عن مستوى اإلجماع للتوصيات المقدمة في التقرير األولي 
  المعلومات المتعلقة بأعضاء فريقPDPمثل سجالت الحضور وبيانات إبداء الرغبة ، 
  بيان حول مناقشة فريقPDP ر نواحي مثل المنافسة االقتصادية ويشمل هذا التأثي. بخصوص تأثير التوصيات المقترحة

 والعمليات وحقوق الخصوصية والحقوق األخرى، وإمكانية التوسع والتنفيذ

بإعداد التقرير النهائي  ICANNومدير فريق عمل  11، إعداد التقرير النهائي، الكيفية التي سيقوم من خاللها فريق 11يصف القسم 
من الملحق  6وهناك إشارة مختصرة لهذا النشاط في العبارة الثاني واألخيرة من القسم . وليبعد إغالق فترة التعليق العامة للتقرير األ

إلى أنه في حين ال يوجد مطلب بنشر التقرير النهائي للتعليق العام، من أجل زيادة  11كما يشير القسم . ICANNأ باللوائح الداخلية لـ 
النظر في نشر التقرير النهائي، مع اإلشارة إلى أنه مسودة، للتعليق العام،  PDP مستوى أهداف المساءلة والشفافية، يتعين على فريق
وأية تعليقات ترد في هذه العملية االختيارية لمسودة التقرير . إن أمكن ICANNمع ترجمة الملخص التنفيذي من خالل فريق عمل 

 .GNSOلذي يرسل إلى مجلس النهائي يجب أن تؤخذ بعين االعتبار مع تضمينها في التقرير النهائي ا
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فتضم إشارة إلى أن عملية اختيارية محددة اإلطار الزمني قد تحدث في أي وقت بين بداية  11أما الفقرة الثانية األخيرة من القسم 
لعامة وهذه العملية االختيارية هي طلب التعليقات ا). 11القسم (ونشر التقرير النهائي ) PDPمن دليل  9القسم ( PDPأعمال فريق 

ومن غير الواضح سبب تضمين هذه العملية في هذا . أنه قد يستفيد من مزيد من التعقيبات العامة PDPحول أي بند يري فريق 
 .PDP، باإلضافة إلى األوصاف األخرى للعمليات المحتملة التي قد يستخدمها فريق 9القسم، بدالً من القسم 

الداخلية، ويوفر  ICANNمن الملحق أ في لوائح  7صف الموجز الوارد في القسم ، مداوالت المجلس، من الو12كما يوسع القسم 
التي لم تتوصل إلى اتفاق  PDPمن أية توصيات  GNSOإرشادات حول توقيت المناقشة والكيفية التي يجب أن يتعامل بها مجلس 

، أو رغبات في اقتراح التغييرات، فقد PDPومن المقترح أنه إذا كانت لدى المجلس مخاوف حول أية توصيات . PDPداخل فريق 
 .للتعقيب والمتابعة PDPيكون من المناسب أكثر تمرير هذه المخاوف أو التغييرات المقترحة مرة أخرى إلى فريق 

الداخلية،  ICANNمن الملحق أ في لوائح  8، إعداد تقرير مجلس اإلدارة، من الوصف الموجز الوارد في القسم 13كما يوسع القسم 
من خاللها اختيار مجموعة أو فرد لصياغة تقرير التوصيات إلى مجلس اإلدارة والذي يوفر  GNSOيشرح الكيفية التي يجب على و

ويؤكد تقرير فريق العمل على أية مخاوف قانونية أو إمكانية التنفيذ أو مخاوف . ICANNأي تقرير فريق عمل إلى مجلس إدارة 
 . الواردة في التقرير النهائي PDPمالية أو تشغيلية تتعلق بتوصيات 

كما . ، تنفيذ السياسات المعتمدة10الداخلية، القسم  ICANNفي التنفيذ، الملحق أ من لوائح  GNSO، دور مجلس 14ويوسع القسم 
على  ICANNمن خاللها اختيار تشكيل فريق مراجعة تنفيذ من أجل مساعدة فريق عمل  GNSOيصف الكيفية التي يمكن لمجلس 

أثناء مداوالته حول  ICANNمن خالل مجلس إدارة  ICANNضع خطة التنفيذ، وذلك إذا تم تفويض أو توجيه فريق عمل و
 GNSOأيًضا الكيفية التي يتوجب على مجلس  14كما يصف القسم . للعمل مع المجلس من أجل وضع خطة تنفيذ PDPتوصيات 

، على أن يمتنع فريق عمل ICANNالمخطط لها إلى مجلس إدارة  PDPذ من خاللها اإلبالغ عن المخاوف المتعلقة بعناصر تنفي
ICANN  عن مزيد من أنشطة التنفيذ إلى أن يقوم مجلس اإلدارة بالنظر في مخاوف مجلسGNSO. 

صلة ، فيتعلق بمسائل اإلجراءات ذات ال18إلى  15، أي القسم GNSOالخاص بـ  PDPأما األقسام األربعة النهائية في دليل عملية 
، تعديالت أو 16ومن األشياء ذات األهمية الخاصة القسم . وتعديل أو مراجعة السياسات المعتمدة PDPبإنهاء أو تعليق عمليات 

المعتمدة في  PDPمن خاللها تعديل توصيات عملية  GNSOتنقيحات السياسات المعتمدة، والذي يصف الكيفية التي يمكن لمجلس 
، أو التشاور مع الفريق إذا تم PDPعلى التوصيات من خالل عملية إعادة تشكيل فريق  ICANNة أي وقت قبل تصويت مجلس إدار

والتعديالت التي تتبع هذه العملية والتي تلقى أغلبية ساحقة في تصويت . حله بالفعل، حول المشكالت، ويتبع ذلك فترة للتعليق العام
 PDPبالفعل توصيات  ICANNوإذا اعتمد مجلس إدارة . ICANNيمكن إرسالها بعد ذلك إلى مجلس إدارة  GNSOمجلس 

  .جديدة للنظر في التعديالت المقترحة PDPالمقترحة في األساس، رغم ذلك، يجب البدء في عملية 

 PDPالوثائق التكميلية لعملية  3.4
، GNSOصيل في دليل عمليات الداخلية والتفاصيل المذكورة بالتف ICANNباإلضافة إلى المتطلبات القانونية المحددة في لوائح 

 .PDPمن أجل توفير نظرة عامة على عملية  ICANNهناك أيًضا مخططات انسيابية مرئية قدمها فريق عمل 

GNSO،P12F13الخاصة بـ  PDPتم تحديث صفحة ويب عملية 
P  وتحتوي على الرسم التالي في 2013أغسطس  20آخر مرة في ،

 :أعلى الصفحة

 

                                                      
13 http://gnso.icann.org/en/node/31379/  

http://gnso.icann.org/en/node/31379/
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 PDP P13F14تصف عملية  GNSOاالنسيابي على أعلى صفحة ويب تابعة لـ  PDPاشتمل مخطط : 1الشكل 

التي يجري  PDP، لكن الصورة نفسها تحتوي على إشارة إلى عملية 2013يونيو  4الحظ أن اسم الملف الخاص بالصورة مؤرخ 
في الرسم تحتوي على مجموعة مختلفة إلى حد ما من  والعملية المختصرة الواردة. 2010خالل ) بصيغة الزمن الحاضر(مراجعتها 

الداخلية  ICANNعن الخطوات الواردة في عناوين القسم األساسي في الملحق أ من لوائح  PDPالخطوات األساسية في عملية 
ة في الصور" دائرة أصحاب المصلحة/طلب الحصول على بيانات مجموعة"على سبيل المثال، خطوة . GNSOودليل عمليات 

الخاصة بمنظمة  PDP، في دليل عملية PDP، نتائج وعمليات و9، القسم PDPمأخوذة من جزء واحد من الوصف الخاص بعملية 
GNSO. 

. PDPوتوفر مجموعة إضافية من المخططات االنسيابية على نفس صفحة الويب نظرة عامة على مجموعة مختلفة من خطوات 
المجموعة الكاملة من المخططات االنسيابية . مجموعة الخطوات من المستوى األعلىوفيما يلي المخطط االنسيابي الذي يصور 

 .التفصيلية مضمنة في الملحق ب

 

 

 PDP P14F15األولى في مجموعة من ثماني مخططات انسيابية تصف عملية  :2الشكل 

                                                      
14 en.png-04jun13-1000x597-http://gnso.icann.org/files/gnso/images/pdp  
15 14may12.jpg-650x139-overview-://gnso.icann.org/files/gnso/images/generalhttp 

http://gnso.icann.org/files/gnso/images/pdp-1000x597-04jun13-en.png
http://gnso.icann.org/files/gnso/images/general-overview-650x139-14may12.jpg
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 PDPتأثير األوصاف المتباينة لعملية  3.5
والمخططين االنسيابيين قد تبدو بسيطة، إال أن تنوعات  PDPبين وداخل وصفين رسميين لعملية على الرغم من أن الفروق 

 :مجموعات المشكالت والكلمات المختلفة المستخدمة في وصف الخطوات األساسية قد يكون لها التأثيرات التالية

 .تبدو أكثر إحباًطا من حقيقتها في الواقع PDPقد تجعل عملية  .1

لديهم قدر كبير من الخبرة من حيث  PDPلمذكور أعاله، في حين أن المشاركين لفترات طويلة في عملية وفًقا للوصف ا
الموثقة رسمًيا، يعتمد الوافدين الجدد على الوثائق في اكتساب فهم لكيفية عمل  PDPالجانب الذي يجب تكملته بعملية 

تبدو أكثر تعقيًدا مما هي عليه في الواقع،  PDPعملية وإذا احتوت هذه الوثائق على تباينات، فقد تجعل . PDPعملية 
  .وربما تؤدي إلى إحجام الوافدين الجدد عن الرغبة في المشاركة في العملية

 .مع الممارسة وعدم مالحظة ذلك PDPوقد يؤدي إلى ظهور فروق طفيفة في عملية  .2

. ا على نقاط القرارات المتنوعة في العمليةبالفعل على عدد من الخطوات المحتلة، وذلك اعتمادً  PDPوتحتوي عملية 
، أو PDPوعندما ال يتم تعريف وتحديد هذه الخطوات بوضوح واتساق في سائر اإلصدارات المختلفة من وثائق عملية 

عندما تكون طبيعة المكونات االختيارية أو اإللزامية أو البديلة للعملية غير واضحة تماًما، فهناك احتمال بأن يقوم 
شاركون المجهدون ممن يواجهون ضغوًطا من حيث الوقت والتحديات المتمثلة في وجهات النظر المتنوعة بشكل واسع الم

وفًقا لما هو موثق، أن يصدروا  PDPحول الموضوعات، وعوًضا من محاولة فك االشتباك بين التنوعات في عمليات 
 . حراف عمًدا عن الممارسات الموثقة بشكل رسميفي نقطة معينة واالن PDPافتراضات حول كيفية متابعة عملية 

الكاملة قاتمة وتجعل من  PDP، فقد تجعل الصورة الواضحة لعملية PDPوعند مباشرة العمليات من أجل تحسين  .3
 االستفادة من التحسينات  PDPالصعب التحديد بدقة أين يمكن لعملية 

ومن الممكن لمن تولى . بالفعل على عدد من الخطوات PDPية أعاله، تحتوي عمل 2ووفًقا لما هو مشار إليه في النقطة 
 PDPالرسمية، وبسبب االفتقار إلى وجهة نظر فردية وواضحة وشاملة لعملية  PDPمهمة إجراء التحسينات على عملية 

فيها  PDPسين الحالية، أن ال تتوفر لديهم مجموعة أدوات كاملة يمكنهم من خاللها إجراء تقييم شامل للنقاط التي يمكن تح
، إال أن PDPقد تكون لديهم معرفة موسوعية بعملية  GNSOوفي حين أن األعضاء أصحاب الخبرة في . بشكل أفضل

 . ، سيكونون عرضة لهذا التأثيرPDPاألعضاء الجدد الذين بمقدورهم عرض وجهة نظر جديدة حول طرق تحسين 

 GNSO الخاصة بمنظمة PDPاألساسية في عملية  42الخطوات الـ  3.6
والمشار إليها في األقسام أعاله، من  GNSOالخاصة بـ  PDPوبالنظر إلى تنوعات التعريفات وحدود المراحل األساسية لعملية 

وقد تم تحقيق ذلك من . PDP، من المهم توفير قائمة شاملة لكافة الخطوات في عملية PDPأجل التوصل إلى فهم تام لكيفية عمل 
القائمة التي تضم . GNSOالخاصة بمنظمة  PDPالداخلية ودليل  ICANNردة من كل من لوائح خالل دمج المعلومات الوا

 : ، وفًقا لما هو موثق، مدرجة أدناهGNSOالخاصة بمنظمة  PDPخطوة أو إجراء في عملية  42

 عقد ورشة عمل حول المشكلة) اختياري. تنظر في طلب تقرير المشكالت GNSOإذا كانت ( .1
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 التعليق على تقرير المشكالت األولي .5
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وليس تقرير (مثل استطالعات الرأي  PDPات األخرى ذات الصلة بـ الدعوة للتعليقات العامة على المستند) اختياري(  .18
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 نشر نسخة مسودة من التقرير النهائي للتعليق العام) اختياري ولكن موصى به( .26
 عليق على مسودة التقرير النهائيالت) في حالة نشر التقرير النهائي للتعليق العام( .27
 تلخيص وتحليل التعليقات العامة) في حالة نشر التقرير النهائي للتعليق العام( .28
 GNSOإرسال تقرير نهائي إلى مجلس  .29
 مراجعة مجموعات ودوائر أصحاب المصلحة للتقرير النهائي) اختياري لكن موصى به بشدة( .30
 ائيالتداول والتصويت على توصيات التقرير النه .31
 ICANNإعداد تقرير توصيات لمجلس إدارة ) على التوصيات في التقرير النهائي GNSOفي حالة موافقة مجلس ( .32
 كتابة تقرير فريق العمل ) ؟اختياري( .33
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 التحليل البيئي 4

 بيئة اإلنترنت المتغيرة 4.1
P15F16.مليار مستخدم اآلن 2.4إلى ) 2000في عام (مليون  360تسع عدد مستخدمي اإلنترنت من ، اICANNطوال فترة تأسيس 

P 
، وأعلى معدل الختراق 2000بالمائة من مستخدمي اإلنترنت حول العالم في  30وكان في أمريكا الشمالية المتعمد األول لإلنترنت 

لرغم من مواصلة الحصول على أعلى معدالت اختراق اإلنترنت ، على ا2013بحلول عام ). بالمائة 31حوالي (اإلنترنت لكل نسمة 
بالمائة،  11.4، وانخفضت حصة أمريكا الشمالية من مستخدمي اإلنترنت على مستوى العالم إلى )بالمائة 78(على المستوى اإلقليمي 

معدالت اختراق اإلنترنت منخفضة نسبًيا في  وظلت). بالمائة 11(وأمريكا الالتينية ) بالمائة 22(، وأوروبا )بالمائة 45(مقارنة بآسيا 
، وهو ما يرجح بأن هذه هي )بالمائة 43(وأمريكا الالتينية ) بالمائة 40(، والشرق األوسط )بالمائة 28(، وأسيا )بالمائة 16(أفريقيا 

، فإن عدد مستخدمي اإلنترنت الذي 2012ووفًقا لتقرير مفوضية البرودباند لعام . أسواق نمو اإلنترنت بالنسبة للسنوات العشر القادمة
 P16F17.2015يدخلون على الويب بشكل أساسي باللغة الصينية سوف يتغلب على مستخدمي اإلنترنت المستند إلى اإلنجليزية بحلول عام 

 
يقضيه وحيث حظيت اإلنترنت بقدر أكبر من األهمية باعتبارها محرك النمو االقتصادي، وحيث إن قدًرا كبيًرا من عمر المستخدم 

ومنذ عقد من الزمان، كان من النادر رؤية كم كبير من األخبار حول . متصالً باإلنترنت، فقد ازداد الوجه العام لمشكالت اإلنترنت
وفي العامين الماضيين رغم ذلك، كانت هناك مظاهرات عامة جماهيرية ضد المقترحات التشريعية ذات الصلة باإلنترنت . اإلنترنت

ACTA،P17F18مثل 
P وSOPA وPIPAP18 F

19
P  وتغطية إخبارية واسعة لالدعاءات المقدمة من خالل إدوارد سنودين حول برنامجPRISM 
P19F20.وغيره من برامج المراقبة عبر اإلنترنت

P  
 

ومنذ عقد مضى من الزمان، ركزت مناقشات سياسة اإلنترنت في األساس على الوصول األساسي وتكاليف مصروفات االتصال 
واليوم، تسود مشكالت المحتوى، ويشمل ذلك التوازن بين األمن الوطني . لمن يعيشون في البالد النامية البيني، والسيما بالنسبة

وقد يبدو أن ذلك بعيد لماليين األميال عن . والخصوصية الفردية، ومشكالت حرية التعبير المعقدة عبر الحدود وفيم بين الثقافات
ICANN إن إدارة نظام عناوين اإلنترنت على مستوى العالم كانت دوًما مشكلة خالفية، وعلى الرغم من ذلك، ف. ووظيفتها الفنية

 .ودعت بعض الدول بشكل متسق إلجراء تدويل أكبر للقرارات المتعلقة بإدارة جذر اإلنترنت

P20F21.اع الخاصعبارة عن آلية لتحويل إدارة منطقة الجذر من الحكومة األمريكية إلى القط ICANNوكانت البداية األولى لتأسيس 
P  أما

 .فتنبع من هذا الهدف األصلي GNSOلعملية وضع سياسة ) gTLDسجالت وأمناء سجالت (مركزية األطراف المتعاقدة 

 االتجاهات في نماذج الحوكمة ألصحاب المصلحة المتعددين 4.2
العالمية المنعقدة  1992أدت قمة على سبيل المثال، . إن مفهوم حوكمة أصحاب المصلحة المتعددين غير فريد بالنسبة لبيئة اإلنترنت

في ريو إلى بدء الوعي بالحاجة إلى تطوير العديد من أصحاب المصلحة العامة إذا كان من المقرر تنفيذ أية أهداف للتنمية المستدامة 
 ، وهو إطار عمل لعمليات أصحاب المصلحة2001و 2000ومن بين نتائج هذا اإلقرار هو تطوير مشروع في . على اإلطالق

P21F".إطاًرا مشترًكا ومرًنا في نفس الوقت ألنواع متنوعة من عمليات أصحاب المصلحة المتعددين"المتعددين، والذي طور 

22
P  وتم نشر

 :نتائج المشروع في صورة كتاب، واشتملت على التعريف المبكر التالي لما يجب أن تكون عليه نماذج أصحاب المصلحة المتعددين

مصلحة المتعددين عمليات تهدف إلى تجميع سائر أصحاب المصلحة األساسيين في شكل جديد وتصف كلمة عمليات أصحاب ال
كما أنها تستند أيًضا إلى إدراك أهمية . حول مسألة محددة) أو ربما يمكن اتخاذ القرارات (من االتصال، والتوصل إلى قرارات 

ن، ويشمل ذلك العرض المنصف لثالثة مجموعات من تحقيق اإلنصاف والمساءلة في االتصال بين أصحاب المصلحة المتعددي
كما أنها تستند إلى المبادئ الديمقراطية للشفافية والمشاركة، وتهدف إلى تطوير . أصحاب المصلحة أو أكثر ووجهات نظرهم

 P22F23.شراكات وشبكات قوية فيما بين أصحاب المصلحة

                                                      
16 http://www.internetworldstats.com/stats.htm 
17 Broadband Commission, 2012, The State of Broadband 2012: Achieving Digital Inclusion for All, 

http://www.broadbandcommission.org/documents/bb-annualreport2012.pdf   
18 http://www.ustr.gov/acta  
19 ills/112/s968http://www.govtrack.us/congress/b  
20 http://www.theguardian.com/world/prism  
21 1998, US Government White Paper: Management of Internet Names and Addresses, 

paper-http://www.icann.org/en/about/agreements/white 
22 http://www.earthsummit2002.org/msp/project.html  
23 Chapter 1, p. 2, M Hemmati, 2002, Multi-stakeholder Processes for Governance and Sustainability: 
  Beyond Deadlock and Conflict ,http://www.earthsummit2002.org/msp/book.html  

http://www.internetworldstats.com/stats.htm
http://www.ustr.gov/acta
http://www.govtrack.us/congress/bills/112/s968
http://www.theguardian.com/world/prism
http://www.icann.org/en/about/agreements/white-paper
http://www.earthsummit2002.org/msp/project.html
http://www.earthsummit2002.org/msp/book.html
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وفي مجال . به أيًضا عدد من األسماء البديلة" لحة المتعددينحوكمة أصحاب المص"المفهوم الذي يفضل مجتمع اإلنترنت تسميته 
الحكم بدون "، و"الحوكمة العالمية"، و"شبكات السياسة العامة العالمية"، و"شبكات السياسة العامة"العلوم السياسية، فإن المصطلحات 

وقد تلقت مجموعة . لعوامل المتعددةهي بعض المصطلحات التي تم استخدامها في وصف نماذج الحوكمة الشبيهة ذات ا" حكومة
مصطلحات الحكومة ألصحاب المصلحة المتعددين قدًرا كبيًرا من االهتمام منذ بداية القرن، حيث بدأ العلماء السياسيون ونشطاء 

ي عالم متسع المجتمع المدني وغيرهم في الوعي بالحاجة إلى تطوير طرق جديدة إلدارة المشكالت المتزايدة ذات األبعاد المتعددة ف
P23F24.بشكل متزايد

P  وقد اتجه عالم حوكمة اإلنترنت على الرغم من ذلك إلى عزل نفسه عن هذه المناقشة األوسع، مع ضبط تركيزها على
ونتيجة لذلك، اتجه مجتمع اإلنترنت بشكل كبير إلى اإلشراف على التطورات ". حوكمة أصحاب المصلحة المتعددين"مصطلح دقيق، 
 .دثة في مناقشات الحوكمة األوسع عن طريق الشبكات وتشكيل المسار الخاص بها باتجاه تكوير آليات حوكمة فعالةوالمناقشات الحا

 
 ،(WSIS)في بيئة اإلنترنت أثناء القمة العالمية لمجتمع المعلومات " حوكمة أصحاب المصلحة المتعددين"نشأ استخدام المصطلح 

P24Fاللها منظمات اإلنترنت، مثل مجتمع اإلنترنت، وقوة مهام هندسة اإلنترنت، ووصف الطريقة التي تقوم من خ2003-2005

25
P 

P25F".إجماع صعب وكود للتشغيل"في تحقيق -" نجحت"فقد . بتطوير السياسة من األساس

26
P  ورًدا على الدفعة من بعض الحكومات

يلقى دعًما -دين باعتباره بديالً مثيًرالسحب إدارة نظام اسم النطاق إلى إطار عمل حكومي، تم على حوكمة أصحاب المصلحة المتعد
  .وترتبط بتحقيق االنفتاح، واالبتكار والنمو-من الواليات المتحدة وعدد من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي

 
منتدى لغير اتخاذ القرارات وغير ): IGF(نشأت عملية منتدى حوكمة اإلنترنت ) WSIS(من قمة العالم حول مجتمع المعلومات 

تجسيد مبادئ أصحاب المصلحة المتعددين مع الحكومة، وشركات األعمال  IGFكانمن المقرر لمنتدى . ناعة السياسات للحوارص
على قدم ) من خالل المجموعة االستشارية ألصحاب المصلحة المتعددين(والمجتمع المدني المشاركة في المداوالت وتطوير البرامج 

  .المساواة
 

بإعادة وضع العالمة التجارية ألصحاب المصلحة  ICANNدأت العديد من منظمات اإلنترنت، بما في ذلك وفي الوقت القريب، ب
وال يشمل المصطلح حقيقة أن الحكومة والمجتمع المدني وقطاع األعمال جميعهم مشاركون في العملية فحسب، بل قدم . المتعددين

وفي العام الماضي، طالب االتحاد الدولي . لهائلة على سياسة اإلنترنتأيًضا شرعية للعمليات والمنظمات ذات الطاقة الفعالة ا
 P26F27.بأوراق اعتماد أصحاب المصلحة المتعددين) ITU(لالتصاالت 

 
على سبيل المثال، التدوين النصي في الوقت الفعلي . والعمليات التي تقوم بها تأثير على العمليات األخرى ICANNوكان لـ 

لصوت والبث التلفزيوني عن طريق الويب والمشاركة عن بعد تم اعتمادها داخل منتدى حوكمة اإلنترنت لالجتماعات، وتسهيالت ا
IGF والعمليات األخرى مثل مجموعة عمل مفوضية العلوم والتكنولوجيا للتطوير حول حوكمة اإلنترنت، والمؤتمر الدولي لالتحاد ،

 . ICTسياسة / تصاالت الدولية في األنظمة الدولية ومنتدى اال ITUالدولي لالتصاالت 
 

، بما في ICANNوتأتي مراجعة جدول األعمال الحالية في . ICANNويعتبر المتطوعون من األركان األساسية في صناعة سياسة 
، فإن عملية ICANNوداخل . ، تقديًرا آلالف الساعات التي منحها العديد من المتطوعين على مدار فترات ممتدةPDPذلك عمليات 

تعتبر ممثلة لشعار أوراق اعتماد أصحاب المصلحة المتعددين المتكامل للمنظمة وشرعيتها  GNSOضع السياسة الخاصة بـ و
إن نموذج حكومة أصحاب المصلحة المتعددين، على الرغم من أن له . المتواصلة باعتبارها المنسق لسياسات أسماء النطاقات الدولية

وكطريقة لصناعة السياسات، . مثير للخالف، حتى في سياق المنتديات غير المعنية بصناعة القرارات العديد من المؤيدين، قد أثبت أنه
 : ال يزال لدى حوكمة أصحاب المصلحة المتعددين عدد من األسئلة التي لم تلق إجابة، وعلى وجه الخصوص

                                                      
 J Roloff, 2008, “A life cycle model of: للتعرف على نخبة تمثيلية من المقاالت حول مناقشات الحوكمة عن طريق الشبكات، راجع 24

multi-stakeholder networks”, Business Ethics: A European Review, 17(3): 311-325; D Stone, 2008, 
“Global Public Policy, Transnational Policy Communities, and Their Networks”, The Policy Studies 

Journal, 36(1): 19-38; P Dobner, 2009, “On the Constitutionability of Global Public Policy Networks”, 
Indiana Journal of Global Legal Studies, 16(2): 605-619 

 LE Strickling, 2013, Remarks by Assistant Secretary Strickling at 11thعلى سبيل المثال، راجع 25
Transportation, Maritime Affairs and Communications Forum, 

-11th-strickling-secretary-assistant-http://www.ntia.doc.gov/speechtestimony/2013/remarks
and-affairs-memariti-transportation 

26 p. 19, D Clark, 1992, A cloudy crystal ball – visions of the future, 
 http://groups.csail.mit.edu/ana/People/DDC/future_ietf_92.pdf 

27 “I was pleased because ITU – which it is my privilege to lead – can truly be said to have invented the 
concept of multi-stakeholderism.” (H Toure, 26 September 2012, Opening Remarks to IPI Policy Forum 

26.aspx-09-.itu.int/en/osg/speeches/Pages/2012http://www( 

http://www.ntia.doc.gov/speechtestimony/2013/remarks-assistant-secretary-strickling-11th-transportation-maritime-affairs-and
http://www.ntia.doc.gov/speechtestimony/2013/remarks-assistant-secretary-strickling-11th-transportation-maritime-affairs-and
http://groups.csail.mit.edu/ana/People/DDC/future_ietf_92.pdf
http://www.itu.int/en/osg/speeches/Pages/2012-09-26.aspx
http://www.itu.int/en/osg/speeches/Pages/2012-09-26.aspx
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  األدوار المعنية"ما هي"P27F28
P ذ القرارات؟ لكل من أصحاب المصلحة عندما يتطرق األمر إلى اتخا 

  لعملية أصحاب المصلحة المتعددين التفريق بين من له القدرة التمثيلية، مثل الحكومات،  -بشكل مطلق  -كيف يجب
 والمنظمات األخرى أو األفراد المشاركين بالنيابة عنهم؟

، إذا كان لها أن تحظى "حسب دور كل منهم"أو: على قدم المساواة"أن تضم جميع أصحاب المصلحة، سواء  PDPيجب على عملية 
 .بالشرعية والمصداقية كعملية حكومة متعددة األطراف ومتكاملة

 االتجاهات في التقويمات دائمة التمدد لحوكمة اإلنترنت 4.3
وال يتعلق األمر بأن عدًدا ". إرهاق المتطوعين"المنعقد في سنغافورة، كانت هناك مناقشة حول  2011في  ICANNخالل اجتماع 

الدولية  IGFوفيما يتعلق باالجتماعات، فإن نمو وتردد اجتماعات . ت قد ازداد، بل إن حدة هذه العمليات قد ازدادتمن العمليا
وفي حين أنه من غير المحتمل بالمرة حضور منظمة واحدة أو فرد في كل . 2007واإلقليمية تعد بمثابة تطور ملحوظ منذ عام 

 -) CIR(قد ارتكزت تاريخًيا على إدارة موارد اإلنترنت الحيوية  IGFحيث إن مناقشات اإلقليمي أو الدولية،  IGFوجميع منتديات 
 ICC BASISمثل (الحكومات، وممثلي قطاع األعمال  - RIRوسجالت اإلنترنت اإلقليمية  TLD، وسجالت ICANNكل من 

وقد أدى ذلك إلى زيادة . المحلية واإلقليمية IGFات والمجتمع المدني قد لعبوا دوًرا نشًطا كمنظمين لمنتدي) والهيئات الممثلة األخرى
كما يسافر العديد ويشاركون في جلسات الهيئات في منتديات إدارة اإلنترنت  -كبيرة في عبأ أعمال حوكمة اإلنترنت لهؤالء الممثلين 

IGF المحلية واإلقليمية األخرى . 
 

 

 2013رنت لعام تقويم حوكمة اإلنت: 3الشكل 

، زاد أيًضا عدد المنظمات الخارجية والتي أصبح لها اآلن جداول أعمال اعتيادية لحوكمة 2003األولى في  WSISمنذ عملية 
. جميًعا بنوًدا أساسية في جداول أعمال حوكمة اإلنترنت WSIS + 10الوزارية، و OECD، وITUكما أصبح لممثل . اإلنترنت

لمنظمات، فإن نفس األشخاص من الحكومة والمجتمع المدني ومجتمع اإلنترنت الفني، والقطاع األكاديمي وفي العديد من الدول وا
  .ICANNوقطاع األعمال يغطون عدًدا كبيًرا من العمليات، بما في ذلك 

 
 

                                                      
، وهو ما يرجح بأن بعض أصحاب المصلحة لديهم أدوار مختلفة عن "جميع أصحاب المصلحة في أدواره المعنية"يستخدم جدول أعمال تونس  28

, Tunis Agenda for the Information Society, 2006. (اآلخرين
https://www.itu.int/wsis/docs2/tunis/off/6rev1.html( 

https://www.itu.int/wsis/docs2/tunis/off/6rev1.html
https://www.itu.int/wsis/docs2/tunis/off/6rev1.html
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 2013العامة لعام  ICANNجدول تعليقات : 4الشكل 

فترة للتعليق العام،  49، كان هناك 2013على سبيل المثال، إلى سبتمبر . توى النشاط يتميز بالكثافةنفسها، فإن مس ICANNداخل 
، عندما بدأت 2007ويبدو أن معدل فترات التعليق العام متسق إلى حد ما منذ . أخرى متوقع أن تتم قبل نهاية العام 10باإلضافة إلى 

العام  ICANNوال يشير موقع . ، أو حتى بالسياسةGNSOالعامة بعمليات وال ترتبط كل تلك التعليقات . ICANNأرشيفات 
ترتبط بمشكالت  PDP، ولكن عدد من التعليقات العامة الخاصة غير المتعلقة بـ PDPبوضوح إلى التعليقات العامة ذات الصلة بـ 

  ).الجديدة gTLDمثل نطاقات (السياسة األساسية 
 

والمشاركين بنشاط في العملية ظل ثابًتا على  ICANNزايد، فإن عدد الحاضرين في اجتماعات وعلى الرغم من مستوى النشاط المت
وفي العديد من المنظمات والحكومات، يتحمل نفس الشخص المسئولية عن تنسيق الردود على  .مدار األعوام الخمسة الماضية

 .التعليقات العامة، باإلضافة إلى واجباته األخرى في حوكمة اإلنترنت
 

كما أن نشاط حوكمة اإلنترنت المتزايد، والمصحوب باالستقطاعات نتيجة األزمات المالية، يحد من الوقت المتاح أمام أصحاب 
 .GNSOالخاصة بمنظمة  PDPالمصلحة األساسية في المشاركة في العمليات المتكاملة مثل عملية 

 اتجاهات المشاركة 4.4
وعلى الرغم من ذلك، من المهم وضع هذه . GNSOالخاصة بمنظمة  PDPعمليات  يوثق هذا التقرير للفجوات في المشاركة في

 . الفجوات في سياقها عن طريق التعرف أوالً على مفاهيم واتجاهات المشاركة في العالم األوسع

في حقيقة األمر، حيث كان فهي تعود إلى أهل أثينا القدامى، . علًما بأن مشكلة إشراك األفراد في عملية اتخاذ القرارات ليست بالجديدة
الذين يحضرون " المشاركين القائمين"الذين ال يحضرون االجتماعات، و" المواطنين السلبيين: "هناك ثالثة أنواع من المواطنين

مجموعة "عبارة عن " (المواطنون النشطاء بالكامل"، و"من ال يرفعون أصواتهم في المناقشة"االجتماعات ويستمعون ويصوتون، و
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P28F").ة من مقدمي المبادرات، الذين يتحدثون ويقترحون اإلجراءاتصغير

29
P  والنوعين األخيرين هما المشاركون، ولكن في مستويات

وفي الواقع، يمكن أن تتخذ المشاركة العديد من األشكال، وتم إجراء العديد من المحاوالت لصياغة نموذج للعديد . متباينة من المشاركة
 .الشكل التالي عبارة عن نموذج بسيط يعرض المشاركة في صورة طيف. تكون عليها المشاركةمن األشكال التي يمكن أن 

 

P29Fأرنبيرج-متواصلة المشاركة لشاند: 5الشكل 

30 

ونية، إلخ، بتوفير المعلومات في صورة تحديثات أخبار، ورسائل إلكتر" معلومات"وفي هذه المتواصلة، تتعلق المشاركة باعتبارها 
، قد يكون نشر GNSOالخاصة بمنظمة  PDPوفيما يتلق بعملية . للرد على المعلومات" المشاركين"ولكن بدون أية آلية أمام 

يزود نشر هذه المادة أصحاب المصلحة . مثاالً على هذا الشكل من المشاركة PDPالتفريغ الصوتي لمؤتمرات الهاتف الخاصة بفريق 
 . جري، لكن ليس ثمة آلية أمام أصحاب المصلحة في الرد هذا تلك المادةبالمعلومات حول ما ي

وفي . أحد أشكال المشاركة األكثر نشاًطا، إال أن من يجرون التشاور يظلون متحكمين في عملية صنع القرارات" ويعتبر التشاور
رة فترات التعليق العام وفي ، يكون هذا الشكل من أشكال المشاركة حاضًرا في صوGNSOالخاصة بمنظمة  PDPعملية 

استطالعات الرأي ودعوات تقديم البيانات من مجموعات أصحاب المصلحة، ومنظمات الدعم واللجان االستشارية المقدمة من فريق 
PDP إلعداد التقرير األولي . 

الغالب من خالل المجالس تتحقق في "ويوضح بيشوب ديفيز أن الشراكة ". صناعة القرارات التضامنية"أحد أشكال " الشراكة"و
P30F".االستشارية واللجان التمثيلية المنوط بها مهمة توفير التعقيبات المتواصلة من الخبراء والمجتمع

31
P  وفي عمليةPDP  الخاصة

يمكن النظر إليه باعتباره مثاالً على  RSSACواللجان االستشارية مثل  PDP، فإن التعاون المستمر بين فريق GNSOبمنظمة 
، فإن GNSOالخاصة بمنظمة  PDPوفي حالة عملية ". الشراكة"في  PDPالحظ أن التحكم ال يزال في يد مشعل عملية . الشراكة

 .PDPالمشغل هو فريق 

لمجلس من ممثلي المجتمع، داخل إطار عمل مخصص من [...] تحكًما ورقابة على تطوير خيارات السياسة "يوفر " التفويض"كما أن 
P31F32.]"الهيئة األم[خالل 

P  وفي حالة عمليةPDP  الخاصة بمنظمةGNSO فإن فريق ،PDP يقوم مجلس : هو مثال على التفويض
GNSO  بوضع ميثاق لعمليةPDP تستجيب له مجموعة العمل. 

وليس . والذي يعد أقصى أشكال المشاركة، فيحدث عندما يكون ألصحاب المصلحة دور مباشر في اتخاذ قرارات السياسة" التحكم"أما 
الخاصة  PDPومثال تنظيري على ذلك هو عندما تحتوي عملية . GNSOالخاصة بمنظمة  PDPارتباط مباشر بعملية  ثمة
 .من خاللها التصويت على قرارات السياسة ICANNعلى وظيفة مذكرة يمكن لجميع أعضاء مجتمع  GNSO بـ

 .أدناه 6ونظرة أخرى أكثر تفصيالً لمزايا المشاركة موضحة في الشكل 

                                                      
29 p. 762, N Urbinati, 2000, “Representation as Advocacy: A Study of Democratic Deliberation“, Political 

Theory, 28(6): 758-786 
30 p. 20, P Bishop & G Davis, 2002, “Mapping Public Participation in Policy Choices”, Australian Journal 

of Public Administration, 61(1):14–29 
 20المصدر ذاته، الصفحة  31
 20المصدر ذاته، الصفحة  32

 الحد األقصى للمشاركة الحد األدنى للمشاركة

 السيطرة التفويض الشراكة المشاورات المعلومات
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P32Fالسمات وممارسات الطلبات للمشاركة في عملية السياسات: 6الشكل 

33 

تتطلب االنتخابات . تظهر مشكالت المشاركة في جميع المستويات، من مشروعات تنمية المجتمع المحلي وحتى االنتخابات الوطنية
ة مستوى ضئيل للغاية من المشاركة كل بضعة أعوام فقط، ورغم ذلك، في المملكة المتحدة والواليات المتحدة، جذبت أحدث الوطني

P33F34%65.1االنتخابات نسبة مصوتين وصلت إلى 
P 57.5و%P34F35

P وفي أستراليا، حيث ال يشرع التصويت في انتخابات، . على التوالي
P35F36.فقط% 93تحقيق نسبة  2010أمكن لالنتخابات الوطنية 

P  

أو تم إزالة /وعلى الرغم من ذلك، هناك فارق بين من اختار عدم المشاركة ومن رغب في المشاركة إذا ما تم تشجيعه على ذلك و
 :وكما أكد أيفي وتيسوريرو. الحواجز بينه وبين المشاركة

كة والتي تنتج عن عدم توافر ويختلف هذا تماًما عن عدم المشار. القرار الواعي بعدم المشاركة هو القرار الصائب"
P36F".الفرصة أو الدعم للمشاركة، وهو عبارة فشل من جانب النظام في إدراك حق المشاركة

37 

                                                      
33W Zwirner, G Berger & M Sedlacko 2008, Participatory Mechanisms in the Development, 
-http://www.sd, nd Review of National Sustainable Development StrategiesImplementation a
 network.eu/?k=quarterly%20reports&report_id=10 

34 tp://www.ukpolitical.info/Turnout45.htmht  
35 turnout-voter-http://bipartisanpolicy.org/library/report/2012  
36 tp://www.aec.gov.au/faqs/Elections.htm#turnoutht  
37 p. 156, J Ife & F Tesoriero, 2006, Community Development: Community-based Alternatives in an Age 

of Globalisation, 3rd edn, Pearson Education Australia, Frenchs Forest, NSW 
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http://www.sd-network.eu/?k=quarterly%20reports&report_id=10
http://www.sd-network.eu/?k=quarterly%20reports&report_id=10
http://www.ukpolitical.info/Turnout45.htm
http://bipartisanpolicy.org/library/report/2012-voter-turnout
http://www.aec.gov.au/faqs/Elections.htm#turnout
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وهي مدرجة . وعّرف كل من أيفي وتيسوريرو الحاالت الخمسة التي يمكن أن تساعد في إزالة الحواجز والتشجيع على مشاركة أكبر
 :GNSOالخاصة بمنظمة  PDPل إمكانية تطبيقها على المشاركة في عملية أدناه، باإلضافة إلى بعض المناقشات حو

 .يشارك الناس إذا شعروا بأهمية المشكلة أو النشاط .1

على قائمة المشكالت المحددة بشكل غير كامل تماًما وذات  GNSOالخاصة بمنظمة  PDPوكان عدد من عمليات 
وفي حين أن عملية . أصغر PDPإلى عدد من عمليات  ITRPسة على سبيل المثال، تقسيم مشكالت سيا. الطبيعة الفنية

ITRP  من المشكالت الهامة، فإن موضوعها األساسي قد يكون مسئوالً عن عملياتPDP  المرتبطة والتي تجذب عدًدا
اهتمام وفي المقابل، فإن مشكلة مثل الترجمة الصوتية وترجمة معلومات العقود قد يكون لها . أقل نسبًيا من المشاركين

 .ASCIIأوسع بالنسبة لمستخدمي نصوص غير 

 .ويجب أن يشعر المشاركون بأن اإلجراءات التي يقومون بها تمثل فارًقا .2

باختيار عدم المشاركة في فترة تعليق عامة على تقرير  ICANNومثال على ذلك هو عندما يقوم أحد الوافدين الجدد على 
 .قد ال يكون له تأثير على النتيجة النهائية PDPخيرة من عملية أولي ألنه يرى أن التعليق في المرحلة األ

ويجب االعتراف باألشكال المتنوعة من المشاركة واحترامها من أجل تمكين المشاركين من اإلسهام بطرق تتناسب أكثر  .3
 ).على سبيل المثال، المشاركة عبر اإلنترنت لمن يتعذر عليهم السفر(مع احتياجاتهم 

من الممكن ألداة بنفس  .بشكل روتيني إمكانية المشاركة عن بعد من خالل مجموعة متنوعة من النماذج ICANNوتوفر 
 .للعمل والسماح ألصحاب عرض النطاق المحدود بالمشاركة" تحويل زمني"بساطة البريد اإللكتروني إجراء 

ثال، توقيت االجتماعات المنعقدة عن على سبيل الم(ويمكن تمكين المشاركين من المشاركة وتلقي الدعم في مشاركتهم  .4
 ).طريق اإلنترنت والمساعدة المالية لمقاصة تكاليف المشاركة

، قد تتيح جدولة األوقات المتباينة لمؤتمرات الهاتف من هم في نطاقات زمنية GNSOلمنظمة  PDPوفيما يتعلق بعملية 
نفس الوقت من اليوم قد تحول دون قدرة بعض  متفاوتة إمكانية المشاركة، حيث إن مؤتمرات الهاتف المجدولة في

 . المشاركين المحتملين من المشاركة بسبب عقد مؤتمرات الهاتف في وقت غير مناسب للمشاركين في نطاقاتهم الزمنية

في الوقت الفعلي من يفكر  المنعقدةعلى سبيل المثال، تفضل االجتماعات (يجب أن ال تكون الهياكل والعمليات متغيرة  .5
P37F).ًعا ومن هم متحدثون أصليين للغة المستخدمة في االجتماعسري

38 

بترجمة الملخصات التنفيذية  ICANNبأن تقوم  GNSOالخاصة بمنظمة  PDPتعتبر التوصية الواردة في دليل عمليات 
لغير المتحدثين باللغة  للتقرير المتاحة للتعليق العام مثاالً جيًدا على عملية الهدف منها إزالة الحواجز أمام المشاركة بالنسبة

 .اإلنجليزية

فعلى وجه الخصوص، . ليس هو المشكلة الوحيدة التي يجب أخذها بعين االعتبار فيما يتعلق بالمشاركة" في القاعة"فتجميع المشاركين 
عرفة يمكن حدد رين وآخرون ثالثة أنواع مختلفة من الم. يتمتع المشاركون المختلفون بمجاالت مختلفة من الخبرة للمشاركة

 :للمشاركين اإلسهام بها في أي عملية

 المعرفة المستندة إلى المنطق والخبرة الشخصية .1
 المعرفة المستندة إلى الخبرة الفنية .2
P38Fالخبرة المستندة من االهتمامات والتأييد االجتماعي .3

39 

ر نوع المعرفة التي يضفيها المشارك على ويقترح رين وآخرون بأن الدور الذي يلعبه المشاركون في العملية يجب أن يأخذ في االعتبا
 .المشكلة، واستناًدا إلى نوع المعرفة يتعين توجيه المشاركين نحو أدوار خاصة

من هذا التقرير، وعلى مدار األعوام األخيرة، كان  5.1.4.3، وفًقا لما تمت مناقشته في القسم GNSOلمنظمة  PDPوفي سياق عملية 
في حين أن ممثلي منظمات الدعم، واللجان االستشارية والمجموعات  PDPالمشاركة بشكل أقل في عمليات االتجاه بالنسبة لألفراد هو 

، فإن المشاركين الذين عملوا ممثلين للمؤسسات 6.2.1وكما سنشاهد في القسم . األخرى قد ازدادوا ويشكلون اآلن غالبية المشاركين
وإدراك . PDPلموافقة على تقديم تعليقات داخل األطر الزمنية المتوفرة من خالل يجدون من الصعب جًدا صياغة ومناقشة واالتفاق وا

 أن المشاركين المختلفين يقدمون أنواًعا مختلفة من المعرفة إلى العملية، ومن ثم يواجهون عقبات مختلفة، قد يكون مفيًدا عند البحث عن
 .تلك الطرق المختلفة من المعرفة داخل العملية طرق لتشجيع المشاركة األوسع من جانب المجتمع وطريقة لتجميع

                                                      
  158-157. المصدر ذاته، ص 38
39 p. 190, O Renn, T Webler, H Rakel, P Dienel & B Johnson, 1993,“Public participation in decision 

making: A three-step procedure”, Policy Sciences, 26: 189-214 
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نقطة "وفي النهاية، قام كل من فاليجو وهوسلمان مًعا تحليالً مفلًتا للعالقة بين المشاركة وشرعية وسرعة العملية في سعي للتوصل إلى 
P39F40.تتحد فيها العناصر الثالثة لتقديم عملية تتسم بالفاعلية والتأثير في نفس الوقت" مقبولة

P  

 

P40Fالعالقة بين الشرعية والكفاءة: 7الشكل 

41 

 :بشكل موجز، يستخدم الشكل في توضيح ما يلي. ، يوضح فاليجو وهوسلمان تمثيالً بصرًيا ألفكارهما7في الشكل 

 . أقصر للعمليةكلما كان عدد المشاركين أقل، كان التنوع وجهات النظر أقل، وهو ما يؤدي إلى إطار زمني  •

وعلى الرغم من ذلك، . وسوف يؤدي إطار زمني قصير مع عدد مشاركين أقل إلى خفض النفقات التي يتكبدها المشاركون
تعاني شرعية العملية بسبب النقص في تنوع أصحاب المصلحة، وهو ما يؤدي إلى نتائج قد تفي باحتياجات المشاركين 

ن أقل تأثيًرا في تلبية احتياجات القطاع األكبر من أصحاب المصلحة غير المشاركين األقل للعملية، ولكن فوق ذلك، قد تكو
 . في العملية

ومع دخول عدد أكبر من المشاركين في العملية، من الممكن الحصول على تنوع أكبر في وجهات النظر، وهو ما يؤدي  •
المشاركة في العملية، والتفاوض وبناء  إلى الحاجة للحصول على مزيد من الوقت لتمكين جميع أصحاب المصلحة من

 . اإلجماع فيما بينهم

وعلى الرغم من ذلك، يمكن تقوية شرعية العملية من . ومع طول اإلطار الزمني، فسوف تزيد التكاليف بالنسبة للمشاركين
من أصحاب  خالل الجودة األعلى وعرض نطاق المشاركة وأن تؤدي إلى نتائج العملية األكثر تأثيًرا لنطاق أكبر

 .المصلحة

من الناحية النموذجية، أنه في حين أن أي عملية طويلة بها أكبر عدد ممكن ) الوقت والمال(ويقصد بالقيود على الموارد  •
من المشاركين قد يسفر عن أكثر النتائج شرعية وتأثيًرا بالنسبة للنطاق األوسع من أصحاب المصلحة، إال أن هناك حاجة 

يمكن بعدها إلضافة المزيد من الوقت والمشاركين إلى العملية أن يوفر مزايا إضافية تافهة " تفاقنقطة ا"للتوصل إلى 
 .لشرعية وفاعلية نتائج العملية

 PDPويظهر هذا التوتر بين قيود الموارد على المشاركين والحاجة إلى تقديم نتائج فعالة وشرعية جلًيا في أمثلة عملية 
 . م تحليلها في هذا التقريروالتي ت GNSOالخاصة بمنظمة 

                                                      
40 N Vallejo & P Hauselmann, 2004, Governance and Multi-stakeholder Processes, 
 http://www.iisd.org/pdf/2004/sci_governance.pdf 

 6 صالمصدر ذاته،  41
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 مشاركة أصحاب المصلحة جودة
 القدرة على تحقيق الهدف بشكل جيد ومالئم: الفاعلية 

 القدرة على تحقيق الهدف: الفعالية
 التوازن والطاقة الجيدة في اتخاذ القرارات: مشاركة أصحاب المصلحة جودة

 القبول من جانب أصحاب المصلحة ذوي الصلة: الشرعية

O :المستوى األمثل 

http://www.iisd.org/pdf/2004/sci_governance.pdf
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 نماذج وضع السياسات 4.5
لوائح  - GNSOلمنظمة  PDP، هناك تنوعات بين كل من المستندين الرسميين اللذين يعرفان عملية 3كما أشرنا في القسم 

ICANN  الداخلية ودليل سياسةGNSO -  للسياسةوالمخططين االنسيابيين األساسيين المستخدمان في توضيح الخطوات األساسية .
ويعرض هذا القسم بعض الطرق البديلة التي يستخدمها آخرون في وضع إطار لعمليات السياسة بهدف مساعدة أية أعمال مستقبلية في 

 .GNSOلمنظمة  PDPالعثور لى طريقة واحدة مشتركة لعرض عملية 

 

P41Fاحل لوضع السياساتدورة بسيطة من أربع مر: 8الشكل 

42
P  

والتجميع ". صياغة السياسة"والذي يحدث في مرحلة  -التشاور-أعاله، الحظ أنه هناك مرجع واحد فقط للمشاركة  8في الشكل 
 . البسيط لخطوات تفصيلية أكثر لعملية السياسة في أربع خطوات يجعل من السهل فهم دورة الحياة بالنسبة للعملية في لمح البصر

استناًدا  - ICANNومجلس إدارة  GNSO، حيث يتم تصنيف قرارات مجلس GNSOلمنظمة  PDPذلك بمراحل عملية  وبمقارنة
". صياغة السياسة"تم تجميعه في  8، ونرى بأن عملية اتخاذ القرارات في الشكل PDPكعناصر مختلفة في عملية  -إلى المستند 

فإن الرسم البياني أعاله، والذي يحدد أولويات وضوح العمليات على المسئولية  ،ICANNوبالنسبة لمن هم أقل إلماًما بهيكل وعمليات 
 . PDPالتنظيمية للعناصر الخاصة، قد يكون هو اإلطار الزمني المناسب أكثر لفهم عملية 

                                                      
42 p. 13, A Fenton, 2010, Creating Futures Regional Policy Development Processes – Opportunities for 
-http://www.creatingfutures.org.nz/assets/CF, use of Creating Futures tools
-use-for-Opportunities-Processes-Development-Policy-nalFutures/Regio-Uploads/Publications/Creating

tools.pdf-Futures-Creating-of  

 تعيين جدول األعمال

 تنفيذ السياسة

صياغة السياسة
 

سة
سيا

 ال
ييم

تق
 

تحديد 
 المشكالت

تعيين أهداف 
 السياسة

مقارنة ومراقبة (تقييم 
البيانات في مقابل 

 )النتائج المتوقعة

 مراقبة النتائج

 وضع إستراتيجية للتطوير

 تخصيص الموارد

تحديد خيارات 
 السياسة

سة اختيار أدوات السيا
 )الطرق(

 تحليل الخيارات

 التشاور حول الطرق

 التنسيق مع السياسة األخرى

 اتخاذ قرارات حول الطرق

http://www.creatingfutures.org.nz/assets/CF-Uploads/Publications/Creating-Futures/Regional-Policy-Development-Processes-Opportunities-for-use-of-Creating-Futures-tools.pdf
http://www.creatingfutures.org.nz/assets/CF-Uploads/Publications/Creating-Futures/Regional-Policy-Development-Processes-Opportunities-for-use-of-Creating-Futures-tools.pdf
http://www.creatingfutures.org.nz/assets/CF-Uploads/Publications/Creating-Futures/Regional-Policy-Development-Processes-Opportunities-for-use-of-Creating-Futures-tools.pdf
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حياة عملية  أدناه نموذج مفاهيمي لوضع السياسات وهو ما يضع مشاركة أصحاب المصلحة في المركز بالنسبة لدورة 9يوضح الشكل 
 .PDPوضع السياسة 

 

P42Fعملية وضع السياسات المستندة إلى أصحاب المصلحة: 9الشكل 

43 

وفي حين أن النص الموجود في مربعات حول الحافة ليس طريقة واضحة بشكل خاص لوصف عناصر دورة السياسة، فإن وضع 
باإلضافة  PDPموذج يساعد على تعزيز أهمية مشاركة أصحاب المصلحة لمن يديرون عملية أصحاب المصلحة في المنتصف من الن

 .إلى إيصال رسالة إلى المشاركين المحتملين في العملية أن تعقيباتهم تقع في المركز من العملية

ول متضمنات الشفافية للدور ، وفًقا لما هو مشار إليه في هذا التقرير، يتخوف البعض حGNSOلمنظمة  PDPوفيما يتعلق بعملية 
أعاله طريقة محتملة لمجتمع  8يعرض الشكل . PDPفي تعديل توصيات  ICANNومجلس إدارة  GNSOالذي يقوم به مجلس 

ICANN  لدورة " القرار واالتصال والقيادة"في إعادة صياغة المفاهيم بالنسبة لهذا الدور حيث إنه يعرض رابًطا واضًحا بين مرحلة
 ".مشاركة أصحاب المصلحة"السياسة و

وعلى الرغم من أنها مصممة بشكل واضح مع . أدناه 10باإلضافة إلى نظرة أخرى للمشاركة في دورة السياسة موضحة في الشكل 
المجمعة من خالل مرحلة السياسة فتوضح " المشاركة"األخذ في االعتبار صياغة السياسات المستندة إلى الحكومات، إال أن طرق 

 . GNSOفي العديد من طرق المشاركة التي تم استخدامها في عمليات سياسة تشابهات 

 

                                                      
43 p. 39, J A Altman, 1994, “Toward a stakeholder-based policy process: An application of the social 

marketing perspective to environmental policy development”, Policy Sciences, 27: 37-51 

إعادة 
تصميم 
 السياسة

الرصد 
 والتعديل

 تنفيذ السياسة

 اتخاذ القرارات
 واالتصال
 والقيادة

 التشاور
 والمشاركة
 والمالءمة

جلسات االستماع 
 العامة

 صياغة
 و تقييم البدائل

تعريف 
 المشكلة 
 و تحديد 
 

 

 منظور التسويق االجتماعي
 

 ب المصلحةمشاركة أصحا

تثقيف صناع السياسات حول  -
احتياجات أصحاب المصلحة 

 وتأثيرات السياسة
 
تثقيف أصحاب المسلحة حول  -

 مشكالت السياسة
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P43Fوجهة نظر لحكومة المملكة المتحدة حول دورة السياسة: 10الشكل 

44 

والموضح في " المشاركةالحد األدنى من "يحتوي على عدد من طرق المشاركة والتي تتناسب مع نهاية طيف  10الحظ أن الشكل 
 .أرنبيرج، مثل عمليات االقتراع واالستطالعات عن طريق اإلنترنت-، متواصلة المشاركة لشاند5الشكل 

على  -وكجزء من دورة السياسة نفسها  -هو الطريق التي تشمل فيها  ICANN-GNSOالملفت في هذا النموذج الخاص في سياق 
 . ، باعتبارها طريقة لحمل أصحاب المصلحة على المشاركة"متابعة العملية"توفير وثائق ذات اتجاه واحد، بموجب 

موصوف  GNSOالخاصة  PDPالداخلية، فإن مطلب نشر الوثائق ذات الصلة بعملية  ICANNوبالمقارنة، في الملحق أ من لوائح 
ت، في نهاية الملحق، بعد وصف التنفيذ ، الحفاظ على السجال11وعوًضا عن ذلك، يظهر القسم . PDPخارج القائمة التالية لخطوات 

وفًقا للوثائق، وهو ما يرجح بأن الوثائق ) 13القسم (مباشرة وإمكانية التطبيق ) 12القسم (وقبل التعريفات اإلضافية ) 10القسم (
 .نفسها PDPة أكثر من كونها أحد عناصر المشاركة في عملي ICANNتعتبر أكثر ارتباًطا بمهمة فريق عمل  PDPالعامة لعمليات 

 في مقابل عمليات أصحاب المصلحة األخرى ذات الصلة ICANNلـ  PDPمقارنة عملية  4.6
حيث يمكن  .عملية مفتوحة وشفافة بشكل ملحوظ ICANNالخاصة بـ  PDPمقارنة بعمليات السياسة العامة األخرى، تعتبر عملية 
رد كبيرة إلتاحة المشاركة عن بعد سواء من خالل مؤتمرات وتم تخصيص موا .ألي شخص المشاركة، دون سداد أية رسوم لاللتحاق

الهاتف، أو قاعات االجتماعات الظاهرية، أو البث الصوتي والتلفزيوني عن طريق الويب، باإلضافة إلى التدوين النصي لوقائع كافة 
 .ر كامل بشكل ملحوظالذي درسناه لهذا التقري PDPباإلضافة إلى ذلك، فإن السجل التاريخي لعمليات  .االجتماعات

بعملية وضع السياسات في سجالت اإلنترنت اإلقليمية والمقاييس وعمليات وضع  ICANNلـ  PDPفقد قمنا بمقارنة عملية 
في صدارة أي قائمة حيث  GNSOالخاصة بمنظمة  PDPوعلى وجه العموم، تصنف عملية  .ITUو IETFالسياسات في كل من 

 .مفتوحةتم قياس الشفافية والمشاركة ال

 

                                                      
44 p. 4, D Warburton, n.d., Making a Difference: A guide to evaluating public participation in central 
 .pdf-Difference-a-tent/uploads/2011/03/Makingcon-http://www.involve.org.uk/wp, government 

 تنفيذ الخدمات المشاركة في النقاط المختلفة في دورة السياسة

 التنفيذ الرؤية السياسية

 اتخاذ القرارات صياغة السياسة

 عروض السياسة

 تعيين جدول األعمال
 تحديد الرؤية

 المنتديات االستشارية
 الحمالت

 البحث المستقبلي
 التخطيط

ومناقشة  صياغة
 عروض السياسة

 المنتديات االستشارية
 هيئات المواطنين

 مجموعات التركيز
 مؤتمر اإلجماع

 حوار أصحاب المصلحة
 اقتراع

توفير تعقيبات المواطن 
 والمستخدم

 ت المستخدمهيئا
 هيئات المواطنين

عبر (الدراسات المسحية 
 )اإلنترنت والورقية
 استطالعات الرأي

 متابعة العملية
 بث الويب

 الرسائل اإلخبارية
 تنبيهات البريد اإللكتروني

 التقارير

 تعليقات على المسودات
 استشارات مكتوبة

 )اإللكترونية والورقية(
شيوع الوسائط إليجاد 

 الحوار

http://www.involve.org.uk/wp-content/uploads/2011/03/Making-a-Difference-.pdf
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 ICANN RIR IETF ITU 

رسوم (   )بدون رسوم للعضوية(المشاركة مفتوحة أمام الجميع 
 )العضوية

 ) رسوم
  )العضوية

   )إقليمي(   المشاركة مفتوحة أمام جميع الدول والمناطق

على المستوى (المشاركة مفتوحة ألي مستوى من المشاركة 
     )الرسمي وغير الرسمي

     المشاركة بالنسبة للمشاركين عن بعد

     يمكن ألي أحد اقتراح القضايا

     عضوية مفتوحة -مجموعات العمل 

     نشر مستندات المشاورات

     التعليق العام

     تم نشر التعليقات العامة

     التدوين النصي لالجتماعات العامة

     ت صناعة القرارات المسجلة والمدونةجميع تفاعال

 مع عمليات أصحاب المصلحة المتعددين األخرى GNSOلمنظمة  PDPمقارنة عملية : 1الجدول 
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 GNSOلمنظمة  PDPالتحليل الكمي والكيفي لعمليات  5
وهما التحليل الكمي : بتنفيذ نموذجين من التحليل ICCريق قام ف. GNSOاألخيرة لمنظمة  PDPيوفر هذا القسم تحليالً لعمليات 

من  30وتألف التحليل الكيفي من مقابلة شخصية مركبة لعدد . والتحليل الكيفي) ICANNاستناًدا إلى السجل التاريخي الذي نشرته (
يد من التفصيل في الملحق أ وتم تفسير المنهجية بمز. GNSOلمنظمة  PDPأصحاب المصلحة من ذوي الخبرات األولية بعمليات 

والردود المقدمة على األسئلة الهيكلية في المقابلة الشخصية أوقفتها أمام مقارنات جاهزة كما أنها منسوجة في تقارير . من هذا التقرير
بلة الشخصية وقد طرحت المقا. وتم تضمين سجل كامل بنتائج المقابالت الشخصية تحت اسم الملحق د. 5.1للتحليل الكمي في القسم 

وكما هو مشار إليه في المنهجية، عقد . 5.2ويتم اإلعالن عن هذه التقارير بشكل منفصل في القسم . كذلك عدد من األسئلة المفتوحة
مناقشة عن طريق البريد اإللكتروني بين الرؤساء الحاليين والسابقين لمجموعات العمل، وتمت إتاحتها أمام فريق  ATRT2مجموعة 

ICC . 5.3نشر هذا أيًضا في القسم وتم. 

 التحليل الكمي 5.1

 مادة المصدر 5.1.1
الحديثة نسبًيا حيث كانت العملية المستخدمة متشابهة ويمكن  PDPوقد ركزنا على عمليات . بشكل جيد PDPتمت توثيق عمليات 

 :التسعة PDPوتم إجراء تحليل كمي حول عمليات . PDPمقارنة فرص المشاركة في جميع عمليات 

 السريعالتدفق  .1
 الجزء أ -سياسة النقل فيما بين أمناء السجالت  .2
 استعادة اسم النطاق بعد انتهاء المدة  .3
 الجزء ب -سياسة النقل فيما بين أمناء السجالت  .4
 UDRPقفل اسم النطاق بموجب إجراءات  .5
 الجزء ج -سياسة النقل فيما بين أمناء السجالت  .6
7. Whois الكثيفة 
 gTLDالحكومية وغير الحكومية في كافة نطاقات  حماية معرفات المنظمات الدولية .8
 الجزء د -سياسة النقل فيما بين أمناء السجالت  .9

واآلليات الخاصة بها يفيد بأنه من الصعب مقارنة  PDPالقديمة في االعتبار، لكن السجل الخاصة بعملية  PDPوتم أخذ عمليات 
قد تطورت على مدار األعوام، حيث  PDPإن الوثائق الخاصة بعمليات وعالوة على ذلك، ف. األحدث PDPالعمليات األقدم بعمليات 

التي تم النظر فيها في هذه  PDPوكافة عمليات . احتوت الوثائق األحدث على وثائق أكثر دقة وشموالً وأكثر قدرة على الوصول إليها
وأرشيفات تعليق وتحليل، ومعلومات وصفية الدراسة لها بوابات ويب يتوفر عليها قوائم بريدية، وقوائم حضور، وملفات ويكي، 

 .على بعض البيانات الكبيرة األساسية حول المكان الذي تم العثور فيه على مواد المصدر للتحليل الكمي 2وينص الجدول . وتفسيرية

تاريخ بدء عملية  على الويب ICANNموقع  PDPعملية 
PDP 

المنظمات الدولية 
-الحكومية

المنظمات الدولية 
 الحكوميةغير 

4TUingo-activities/active/igo-http://gnso.icann.org/en/groupU4T  2012-10-17 

Whois 4 الكثيفةTUwhois-activities/active/thick-ann.org/en/grouphttp://gnso.icU4T  2012-03-14 
IRTP 4 الجزء دTUd-activities/active/irtp-http://gnso.icann.org/en/groupU4T  2012-01-17 

 UDRP 4TUname-domain-activities/active/locking-http://gnso.icann.org/en/groupU4T  2011-12-15قفل 
IRTP 4 الجزء جTUc-s/active/irtpactivitie-http://gnso.icann.org/en/groupU4T  2011-09-22 
IRTP 4 الجزء بTUb-activities/active/irtp-http://gnso.icann.org/en/groupU4T  2009-06-24 

PEDNR 4TUactivities/inactive/2013/pednr-http://gnso.icann.org/en/groupU4T  2009-05-07 
IRTP 4 الجزء أTUa-activities/inactive/2009/irtp-http://gnso.icann.org/en/groupU4T  2008-06-25 

https://community.icann.org/display/gnsofastfluxpdp/Fast+Flux+PDP+U4T فق السريعالتد

4TUWorking+Group  
2008-05-08 

 PDPالمواد للتحليل الكمي الخاص بعمليات  معلومات أساسية حول مصادر: 2الجدول 

http://gnso.icann.org/en/group-activities/active/igo-ingo
http://gnso.icann.org/en/group-activities/active/igo-ingo
http://gnso.icann.org/en/group-activities/active/thick-whois
http://gnso.icann.org/en/group-activities/active/thick-whois
http://gnso.icann.org/en/group-activities/active/irtp-d
http://gnso.icann.org/en/group-activities/active/irtp-d
http://gnso.icann.org/en/group-activities/active/locking-domain-name
http://gnso.icann.org/en/group-activities/active/locking-domain-name
http://gnso.icann.org/en/group-activities/active/irtp-c
http://gnso.icann.org/en/group-activities/active/irtp-c
http://gnso.icann.org/en/group-activities/active/irtp-b
http://gnso.icann.org/en/group-activities/active/irtp-b
http://gnso.icann.org/en/group-activities/inactive/2013/pednr
http://gnso.icann.org/en/group-activities/inactive/2013/pednr
http://gnso.icann.org/en/group-activities/inactive/2009/irtp-a
http://gnso.icann.org/en/group-activities/inactive/2009/irtp-a
https://community.icann.org/display/gnsofastfluxpdp/Fast+Flux+PDP+Working+Group
https://community.icann.org/display/gnsofastfluxpdp/Fast+Flux+PDP+Working+Group
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في وقت إجراء البحث لهذا التقرير  PDPوحالة كل عملية من عمليات . التي تم فحصها لم تكتمل حتى اآلن PDPبعض عمليات 
 .أدناه 3كما هو موضح في الجدول 

تاريخ بدء عملية  PDPعملية 
PDP تاريخ التقرير  هل تم التنفيذ؟ هل اكتملت؟

 األولي
تاريخ قرار مجلس 

 ICANNإدارة 
الطول 

اإلجمالي 
 PDPلعملية 

 546 ال يوجد 26-01-2009 ال يوجد نعم 08-05-2008 التدفق السريع
IRTP 343 ال يوجد 08/01/2009 ال يوجد نعم 25-06-2008 الجزء أ 

PEDNR 07/05/2009 1745 28/10/2011 31/05/2010 نعم نعم 
IRTP 1142 25/08/2011 29/05/2010 نعم منع 24/06/2009 الجزء ب 

 ال يوجد ال يوجد 15/03/2013 ال ال UDRP 15/12/2011قفل 
IRTP 547 20/12/2012 01/06/2012 ال نعم 22/09/2011 الجزء ج 

Whois ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال ال 14/03/2012 الكثيفة 
المنظمات الدولية 

-الحكومية
المنظمات الدولية 

 ةغير الحكومي

 ال يوجد ال يوجد 14/06/2012 ال ال 2012-10-17

IRTP ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال ال 17/01/2012 الجزء د 

P44Fالتسعة التي خضعت للدراسة لهذا التقرير PDPحالة عملية : 3الجدول 

45 

، وبيانات إبداء الرغبة من المشاركين، ICANNت ويكي لـ تم تجميع معلومات حول األفراد من مواقع الويب العامة، ويشمل ذلك ملفا
واعتبرت . من هؤالء األفراد، ومجموعة متنوعة من المصادر العامة المتوفرة عن طريق اإلنترنت ICANNوالمواد المقدمة إلى 

 .مصادر الثانويةالمواد المعدة والمقدمة من األفراد أن لها األولوية على مواد المصدر المكتشفة حول األفراد من ال

 نطاق القضية 5.1.2
على النظر في جدولة ورش العمل حول القضايا الحقيقية قبل البدء  GNSOيشجع مجلس  GNSOلمنظمة  PDPمن دليل  3القسم 

 . PDPفي أية 

في  ممن خضعوا للمقابالت الشخصية على أن جدولة ورش العمل حول المشكالت األساسية قبل البدء) بالمائة 79(وافقت أغلبية 
وعلى الرغم من ذلك، وفقت عدد أصغر ممن خضعوا للمقابالت . أكثر فاعلية PDPخطوة إيجابية في جعل عمليات  PDPعمليات 

على أن الممارسة الحالية المتمثلة في المطالبة فقط باسم مقدم الطلب وتعريف المشكلة في طلب من طلبات ) بالمائة 44(الشخصية 
بالمائة من المشاركين أنهم ال يعتدون  40وفي المقابل، قال . أكثر فاعلية PDPابية في جعل عمليات تقرير المشكالت تعد خطوة إيج
 .أكثر فاعلية PDPأن هذا المطلب يجعل عمليات 

 مجموعات العمل 5.1.3
الطريقة ولهذا السبب، فإن . PDPوفاعليتها عنصًرا أساسًيا لنجاح عمليات  PDPتعتبر مجموعات العمل محركاً أساسًيا لعمليات 

 . PDPالتي يتم بها تشكيل مجموعات العمل، وتشكيل أعضائها من المشكالت األساسية في تقييم عمليات 

ممن أجروا المقابالت الشخصية وافقوا على البيان بأن تشكيل وصياغة ) بالمائة 79(وتوصلت الدراسة إلى أن أغلبية كبيرة 
ذلك بالتأكيد على زيادة مصداقية مجموعات العمل، والعمل والنتائج التي  وسوف يساعد. مجموعات العمل يتم بإنصاف وبشفافية

 .تتوصل إليها

 المشاركة 5.1.4

 من الذي يشارك في مجموعات العمل؟ 5.1.4.1
وفي بعض األحيان يكون األفراد ممثلين لمجتمعات أكثر من الناس من أصحاب االهتمامات . يشارك األفراد في مجموعات العمل

مجتمعات في الغالب عبارة عن دوائر أو مجموعات ألصحاب المصلحة، وفي بعض األحيان منظمات خارج وكانت هذه ال. المتشابهة
ICANN  ولها اهتمام بمشكالت السياسة التي يتم تداولها في عمليةPDP . ومهما كان حافز أو طبيعة المشاركين في مجموعات

وتوصل . المتاحة للمشاركة إذا ما تسنى لهم المشاركة ، والفرصPDP، ومراحل PDPالعمل، يجب أن يكونوا ملمين بعمليات 

                                                      
 .2013 أكتوبر 1 حالية في PDP كانت حالة بيانات عمليات 45
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حيث  ،)11الشكل ( PDPكانت أكثر موارد المعلومات شهرة حول عمليات  ICANNاالستبيان إلى أن اجتماعات وقوائم بريد 
تفيد بأنهم كانوا هم مصادر المعلومات الخاصة بهم حول عمليات بالمائة على التوالي من المشاركين  80بالمائة و 90جاءت نسبة 

PDP . وفي المقابل، كانت مواقعICANN  على سبيل المثال، موقع منظمة (األخرى على الويبGNSO  ومنظمات الدعم واللجان
 .PDPات ومواقع الويب الخارجية هي المصادر األقل شهرة للحصول على معلومات حول عملي) االستشارية األخرى

 

 PDPمصادر المعلومات حول عمليات : 11ل الشك

 . وبالنظر في تنوع مشكالت السياسة العامة قيد الدراسة، من الطبيعي أن نتوقع بأن هناك أنماطا متباينة بشكل واسع من المشاركة

P45F46.موعات العملية الخاضعة للدراسة في هذا التقريرأدناه التنوع في أحجام العضوية بالنسبة لمج 12يوضح الشكل 
P  تم تصنيف

ويبدو أن خط االتجاه يشير إلى أن عدد المشاركين في مجموعات العمل كان في . بترتيب تزامني تمام حسب عملها PDPعمليات 
غير -مات الدولية الحكوميةوعلى الرغم من ذلك، تم تحريف هذه النتيجة من خالل مجموعة عمل المنظ. نمو طفيف على مدار الوقت

غير الحكومية حتى اآلن مجموعة العمل األكبر حتى اآلن والتي تم -وتعتبر مجموعة عمل المنظمات الدولية الحكومية. الحكومية
P46F47.وهي مختلفة من الناحية الكمية عن أي مجموعات عمل قبلها PDPتجميعها بموجب هذا اإلصدار من عملية 

P  ،وفي حقيقة األمر
غير الحكومية من تحليل االتجاهات، فإن االتجاه في حجم مجموعة العمل -ة إزالة مجموعة عمل المنظمات الدولية الحكوميةفي حال

 .يتراجع بشكل طفيف

                                                      
تتألف العضوية في مجموعات العمل من االعتراف بها في التقرير النهائي مع المشاركة في دعوة مجموعة عمل واحدة على األقل أو الحصول  46

 .دعلى إدخال واحد في أرشيف البري
الجزء د، وهي مجموعة  ITRPغير الحكومية مختلفة من الناحية الكمية عن مجموعة عمل -كما أن مجموعة عمل المنظمات الدولية الحكومية 47

 .غير الحكومية-العمل الوحيدة التي تم إنشاؤها منذ مجموعة عمل المنظمات الدولية الحكومية

القوائم 
 البريدية

موقع 
ICANN 
 على الويب

 ICANNمواقع 
األخرى على 

 الويب

موقع الويب 
 الخارجية

اجتماعات 
ICANN 

المعلومات 
 الشفهية
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 حجم مجموعة العمل حسب المشكلة: 12الشكل 

األولى، تجد أن المشاركة في : ر على الفور مشكلتينوعند إجراء البحث على مجموعات العمل للتعرف على توازن الجنس، تظه
وتحتوي أحدث مجموعات العمل ). 13الشكل (مجموعات العمل تسودها الرجال، والثانية؛ فإن المشاركة من جانب النساء في ارتفاع 

مين األخيرين زاد عدد وعلى الرغم من ذلك، خالل العا. من المشاركة من جانب الرجال والنساء 75/25على نسبة تقسيم تقرب من 
النساء المشاركات في مجموعات العمل، وحى بدون الحالة االستثنائية بشكل طفيف المتمثلة في مجموعة عمل المنظمات الدولية 

 .غير الحكومية، فتبدو أنها تواصل النمو-الحكومية

 
 المشاركة في مجموعات العمل حسب الجنس: 13الشكل 

األخيرة أن نموذج المشاركة السائد هو الذي يصبح فيه األفراد المعنيين أعضاء في مجموعات العمل  PDPضح تحليل سريع لعمليات يو
وهناك دليل على أن بعًضا من ذلك يستند إلى أشخاص ال يرغبون في المشاركة . ثم ال يشاركون بعد ذلك أبًدا في مجموعات عمل أخرى

، إال أن البيانات واضحة بأن مجموعة المواهب قد انخفضت بسبب اتجاه األعضاء الدراماتيكي لعدم المشاركة في مجموعات عمل متداخلة
مشارك في مجموعات العمل لمجموعة عمل واحدة في حين  100ارتبط  ،14 الشكلكما هو موضح في . في مجموعة العمل الثانية لهم

 .حتى إن عدًدا أقل من األشخاص شارك في ثالثة مجموعات عمل أو أكثر. إلى مجموعتي عمل 20ط أقل من ارتب
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 عدد مجموعات العمل التي التحق بها مشاركون: 14الشكل 

 :كان توضح نتيجة المراجعات الهيكلية بأن السبب األكثر شيوًعا لعدم المشاركة في مجموعات العمل

 )بالمائة من اإلجابات 20(المشارك في المقابلة الشخصية مشغول للغاية  •

ومن الجدير أيًضا بالمالحظة قول بعض أصحاب اإلجابات أن السبب في عدم المشاركة في مجموعات العمل كان عدم معرفتهم 
وفي كل االحتماالت، فإن تعليم . يابة عنهموقال البعض أنهم لم يشاركوا ألن شخص ما يعملون معه شارك بالن. الكافية بالمشكلة

 .قد يؤدي إلى زيادة عدد المشاركين في مجموعات العمل PDPوإشعار المشاركين بالمشكالت قبل بدء عمليات 

) بالمائة 68(وعلى الرغم من عدم مشاركة بعض الناس مطلًقا في مجموعات العمل، توصلت المقابالت الشخصية إلى أن نسبة كبيرة 
. جابات أفادت أن المشاركين قد راقبوا عمل مجموعة العمل عن قرب دون أن يكونوا أعضاء رسميين في هذه المجموعاتمن اإل

 :وقال المشاركون في المقابالت الشخصية أنهم راقبوا أعمال مجموعات العمل بطرق متنوعة، ويشمل ذلك

 قراءة النصوص المدونة لوقائع اجتماعات مجموعات العمل 
 عن بعد في اجتماعات مجموعات العمل المشاركة 
 التعليق على مسودات التقارير 
 قراء الوثائق المنشورة من قبل مجموعات العمل والتعليق عليها 
 التحدث إلى األصدقاء والزمالء حول مجموعات العمل 

 .اتاألسباب المقدمة لمراقبة مجموعات العمل بدالً من المشاركة مباشرة شملت قيود الوقت ونقص الخبر

 ما هي جنسية المشاركين في مجموعات العمل؟ 5.1.4.2
ICANN وعلى . عبارة عن مؤسسة عالمية، ومن ثم، من المهم أن تكون لها القدرة على الحصول على الخبراء من جميع أنحاء العالم

من اثنتين فقط  يتألف في معظمه من ممثلين - PDPتأسيس العمل في عمليات  -الرغم من ذلك، فإن العضوية في مجموعات العمل 
P47F).15الشكل (الجغرافية الخمسة  ICANNمن مناطق 

48 

                                                      
الداخلية على  ICANNمن لوائح  5موثقة في المادة الرابعة، القسم  ICANNالمناطق الجغرافية الخمسة التي تعترف بها  48
5-http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws#VI  

 نعدد المشاركي

بها
ق 

حا
اللت

م ا
ي ت

الت
ل 

عم
 ال

ات
وع

جم
 م

عدد
 

 

http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws#VI-5
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 المشاركة في مجموعات العمل حسب المنطقة: 15الشكل 

من الموقع الجغرافي المحدد من خالل المشاركين في مجموعة العمل في اإلجابات المقدمة على  15تم استخراج البيانات في الشكل 
وتوفر أوروبا . بالمائة من المشاركة في مجموعات العمل 70حيث تحتل أمريكا الشمالية . ICANNت إبداء االهتمام لـ بيانا

منطقة المحيط الهادئ /أستراليا/وتمثل كل من أفريقيا، آسيا. األخيرة PDPبالمائة من أعضاء مجموعات العمل في عمليات  18.7
والمشاركة المنخفضة في مجموعات العمل من مناطق . ائة من أعضاء مجموعات العملبالم 13.3الكاريبي /وأمريكا الالتينية

ICANN الثالثة تمثل مشكلة محتملة للشرعية الدولية. 

وبالنظر إلى عدم التوازن الجغرافي اإلجمالي، كان من المهم النظر في البيانات بمزيد من التفاصيل من أجل التعرف على ما إذا كان 
وتبدو البيانات الخام واعدة، وعلى الرغم من ذلك، يوضح . يرجح وجود أي تحسن في التنوع الجغرافي بمضي الوقت هناك أي اتجاه

إجراء فحص عن قرب أنه باإلضافة إلى الحاجة الفعلية إلجراء تحسين شامل في مشاركة مجموعات العمل، إال أن التحسينات األخير 
الخاصة بالمنظمات  PDPوتوضح عمليات ). 16الشكل ( PDPت بعينها في عمليات قد تكون نتيجة التأثيرات الخاصة لموضوعا

الكثيفة، على وجه الخصوص، عدد غير عادي من المشاركين اإلضافيين في  WHOISوغير الحكومية و-الدولية الحكومية
نشاط وحضور العديد من الكثيفة، تميز المشاركون اإلضافيين بال WHOISففي مجموعة العمل الخاصة بـ . مجموعات العمل
 .ولم يتم تكرار هذا التطوير في مجموعة عمل المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية. مؤتمرات الهاتف

 

 في مجموعات العمل بمرور الوقت AP/AF/LACعدد المشاركين من مناطق : 16الشكل 
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كة في مجموعات العمل آخذة في التنوع أكثر على المستوى اإلقليمي، إال أن العدد الصغير في حين أن العالمات إيجابية بأن المشار
. للمشاركين الجدد في مجموعتي عمل ربما يكون قد رسم توقًعا تفاؤلًيا للتنوع اإلقليمي المستقبلي أكثر مما هو عليه الحال في الواقع

الكاريبي مشكلة /منطقة األطلنطي وأمريكا الالتينية/أستراليا/أفريق، آسياوعلى الرغم من ذلك، تمثل المشاركة الحالية في مناطق 
 .وكما يناقش هذا التقرير أدناه، ليست هذه مشكلة منعزلة بالنسبة لمجموعات العمل. محتملة بالنسبة للشرعية العالمية

 التوزيع السكاني لمشاركة وتعليقات مجموعات العمل 5.1.4.3
فرًصا واسعة للتعليق من جانب  PDPوتوفر عملية . عمل ليس هو الوسيلة الوحيدة في المشاركةالمشاركة المباشرة في مجموعات ال

P48F49.أشخاص خارج مجموعات العمل
P  ويمكن التعليق على منتجات األعمال األولية والبينية من أشخاص أو مؤسسات خارج مجموعة

 .العمل نفسها

على متواصلة . لتعرف على تعقيبات العمل المتواصل لمجموعة العملبل إن عملية التعليق نفسها تبدو طريقة طبيعية وسهلة ل
ن الجهد من تكون التعليقات العامة خياًرا للمشاركة يتطلب أدنى مستوى م ،)4.4 في القسم  5الشكل راجع (أرنبيرج -المشاركة لشاند

كما أنه يعتبر أحد  PDPوعلى الرغم من ذلك، يؤدي التعليق العام دوًرا أساسًيا في إعادة التأكيد على شرعية . جاب المشاركين
 .العمليات التي تمثل أكبر التحديات لتحقيق ذلك

بما يتيح لهذه الدراسة إمكانية السجالت الخاصة بالتعليقات حول منتجات فريق العمل ومجموعة العمل مفتوحة ومتاحة للجميع، 
وعلى وجه الخصوص، قام هذا التقرير بتحليل . PDPالتعرف بالتفصيل على ما يقدم ردوًدا أثناء عمليات التعليق على عمليات 

 : األخيرة بالكامل PDPبيانات نوعين من فترات التعليقات التي توفرت خالل معظم تاريخ عمليات 

 مشكالت التعليق العام على تقرير ال .1
 التعليقات العامة على التقرير األولي لمجموعة العمل .2

وبالفعل، توضح . PDPويمكن ألي فرد وأي مؤسسة التعليق على منتجات العمل المقدمة من عملية . عامة: كما أن عملية التعليق العامة فقط
بالمائة من  72وأفاد . PDPس من خاللها المشاركة في عمليات نتائج المقابالت الشخصية أن فترة التعليق العامة بمثابة نافذة عامة يمكن للنا

باإلضافة إلى ذلك، فإن العديد ممن . المشاركين في المقابالت الشخصية بأنهم شاركوا في التعليقات على مسودات التقارير والمستندات األخرى
 .ة، سواء كأفراد أو بالنيابة عن مؤسسات أو دوائرواحد PDPخضعوا للمقابالت الشخصية قالوا بأنهم قد علقوا على أكثر من عملية 

ومنذ خمسة أعوام، كان من الشائع جًدا أن يعلق أفراد . ويمكن مالحظة اتجاه هام عند النظر إلى من يشارك في فترات التعليق العامة
ت نشاط التعليق العام في عملية وبدالً من ذلك، تسود المجموعات والمنظما. واليوم، من النادر حدوث ذلك. PDPعلى منتجات عملية 

PDP . وتوفر المجموعات، مثل دوائرGNSO ومجموعات أصحاب المصلحة تعليقات منتظمة وموسعة على منتجات ،PDP .
 .باإلضافة إلى ذلك، فإن أصحاب المصلحة المعنيين والدوائر وقطاع األعمال من المحتمل التعليق أكثر مما كانوا عليه منذ خمس سنين

، حيث PDPأما عمليات . أدناه من الذي يعلق على تقارير المشكالت المقدمة من فريق العمل في األعوام األخيرة 17لشكل يوضح ا
GNSOالسابقة لمنظمة  PDPتم إصدار تقرير المشكالت بموجب عملية  P49F

50
P  ،أو في الحاالت التي لم يتم تقديم تقرير مشكالت فيها

 . فقد تم حذفها

 

                                                      
، توفر فرًصا أخرى للمشاركة، مثل البيانات الرسمية GNSOنظمة الخاص بم PDP، وفًقا لما هو محدد في دليل عمليات PDPكما أن عملية  49

، والتعقيبات األخرى من جانب اللجان االستشارية ومؤسسات الدعم، والردود على الدعوات GNSOمن مجموعات أصحاب المصلحة ودوائر 
بسبب قيود الوقت، فقد قيد هذا التقرير نفسه بتحليل و. األخرى لتقديم التعقيبات في عمليات مثل عمليات االستطالع وورش العمل عبر اإلنترنت

 . طريقة التعليق العامة المحددة بشكل رسمي
 .2011أي قبل ديسمبر  50
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 التعليقات تقارير المشكالت: 17الشكل 

الحظ أنه في فترات التعليق العامة األحدث على تقارير المشكالت، فإن عدد األفراد الذين يقدمون تعليقات على تقارير المشكالت 
عات الخارجية ، ومجموعات أصحاب المصلحة، اللجان االستشارية والمجموGNSOيتراجع بشكل ملحوظ، في حين أن عدد دوائر 
 ).18الشكل (ألصحاب المصلحة المعنيين ينمو بشكل سريع 

 

 التعليقات على التقرير األولي من مجموعة العمل: 18الشكل 

يجري أيًضا  كما. من المهم تقييم ما إذا كان هذا االتجاه نتيجة مجموعة بيانات صغيرة وقليل من المشاركة أو إشارة إلى اتجاه أكبر
ويوضح مزيد . تنفيذ تحليل لفترات التعليق العامة على التقارير األولية حسب مؤشرات مجموعات العمل التي تعتبر نفس االتجاه تقريًبا

وقد يكون ذلك بسبب أن الدوائر ومجموعات . PDPمن التحليل بأن هذا اتجاه يؤثر على كافة عمليات التعليق العامة في عملية 
وأفضل قدرًة على التفاعل من منتجات العمل هذه في تعيين  PDPمصلحة منظمة بشكل أفضل للنظر في منتجات أعمال أصحاب ال

كما أن هناك دليل واضح على أنه بالنسبة لمجموعات الدوائر وأصحاب المصلحة ذوي االهتمام المباشر بمشكالت . المجموعات
GNSO فإن عدد الوحدات التنظيمية داخل ،GNSO ق على بنود في عملية تعلPDP تنمو أيًضا. 

، ال توجد أي مشاركة تقريًبا من جانب اللجان االستشارية أو ALACوالنتيجة األقل تفضيالً تتمثل في أنه مع االستثناء الملحوظ لـ 
 .PDPغيرها من مؤسسات الدعم في عمليات التعليق لـ 

وتتواصل هذه االتجاهات، . هناك اتجاهات نحو عدم التوازن اإلقليمي في مشاركة مجموعة العمل ،5.1.4.2 وكما الحظنا في القسم 
، من الممكن تحليل المكان )19الشكل (وبدًءا بالتعليقات على تقرير المشكالت . بل تتضاعف في حقيقة األمر، في عمليات التعليقات

وكان المصدر األساسي للموقع الجغرافي موقع محدد ذاتًيا مقدم من شخص أو مؤسسة في التعليق . فًياالذي ترد منه التعليقات جغرا
في الحاالت التي يتعذر فيها على . البحث المستند إلى الويب والمقدم من مصدر ثانوي لتحديد المواقع اإلقليمية. العام الخاص بها
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مي للمعلق، تستثنى التعليقات المقدمة من هؤالء المعلقين من تحليل اإلحصاءات المصادر األولية والثانوية تغطية الموقع اإلقلي
 .اإلقليمية

 

 PDPالمشاركة اإلقليمية لتعليقات تقرير مشكالت : 19الشكل 

منطقة /لمحيط الهادئ وأمريكا الالتينيةا/أستراليا/توضح البيانات أنه ال يوجد أي أفراد يقدمون تعليقات عامة من مناطق أفريقيا، وآسيا
مثل الهيئات التجارية، أو مجموعات  -باإلضافة إلى ذلك، فإن مجموعات المساهمين في تلك المناطق ). 20الشكل (الكاريبي 

عندما يبدي ف. ال تتجمع مع بعضها البعض من أجل التعليق على تقارير المشكالت -الصناعة والدعم، أو مجموعات المصلحة اإلقليمية 
األشخاص أو المنظمات اهتماًما بهذه المناطق، فإنها تقوم بذلك من خالل المشاركات في تعليقات المجموعات المقدمة من خالل 

ويوضح تحليل ). ALACالسيما، على سبيل المثال، (الدوائر األخرى، أو مجموعات أصحاب المصلحة أو المنظمات الخارجية 
 .قرير األولي مشاركة لنفس هذا االتجاهللتعليقات العامة على الت

 

 المشاركة اإلقليمية للتعليقات العامة على التقرير األولي: 20الشكل 

 مساءلة وشفافية وفاعلية التعليقات العامة 5.1.4.4
ممن خضعوا ) بالمائة 60(ة كبيرة ونسب. وتوضح نتائج المراجعة أن عملية التعليق العامة تحظى بقدر عال من المساءلة والشفافية

بالمائة  20في التعليقات العامة يتميز بالمساءلة والشفافية، مقارنة بنسبة  PDPللمقابالت الشخصية وافقوا على البيان القائل بأن جزء 
األمر يرجح درجة  ومن الواضح أن هذا). 21الشكل (فقط من المشاركين في المقابالت الشخصية الذين لم يوافقوا على هذا البيان 

 .عالية إلى حد ما من الثقة في عملية التعليق من جانب المجتمع

ت
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 PDPمساءلة وشفافية عمليات التعليقات العامة الخاصة بـ : 21الشكل 

عملية التعليق العام تتميز بالشفافية من الجدير بالمالحظة أنه في حين أن العديد من المشاركين في المقابالت الشخصية يرون أن 
وعلى وجه . PDPوالمساءلة، وقد تلقوا تقييًما أقل إيجابية لفاعلية عملية التعليقات العامة وإسهامها في النتيجة النهائية لعملية 

بأن عملية التعليق العامة  بالمائة من المشاركين في المقابالت الشخصية أو ال يوافقوا بشدة على البيان القائل 47الخصوص، لم يوافق 
وفي حين أن ذلك قد ال يشير ). 22الشكل (بالمائة وافقوا  33، في حين أن PDPكانت فعالة وذات فائدة للنتيجة النهائية الخاصة بـ 

ى ، فقد تسهم على المتوسط إلPDPعلى المدى القصير إلى أية تهديدات كبيرة على تحفيز المتطوعين على المشاركة في عمليات 
 .القصير في إرهاف المتطوعين، وهذا بدوره يؤدي إلى تدهور في جودة وسرعة عملية وضع السياسات

 

 النهائية PDPفاعلية فترة التعليقات العامة وفائدتها بالنسبة لنتائج : 22الشكل 

تعكس  PDPنت النتائج والقرارات المتخذة نتيجة عمليات انقسم المشاركون في المقابالت الشخصية تقريًبا حول سؤال ما إذا كا
والقرارات  PDPبالمائة مع البيان القائل بأن نتائج  47وافق . أمام سائر أصحاب المصلحة ICANNالمصلحة العامة أم ال ومساءلة 

يجب أن  ICANNام أن وترجح هذه األرق). 23الشكل (على ذلك  46في حين لم يوافق  ICANNتعكس المصلحة العامة ومساءلة 
تعكس وينظر إليها على أنها تعكس المصلحة العامة، وتعزز من مساءلتها أمام سائر  PDPيضاعف جهودها في ضمان أن عمليات 

 .أصحاب المصلحة

غير منطبق أو 
ليست لدي 
المعلومات 

الكافية إلصدار 
 حكم

ال أميل بقوة ألي  ال أوافق
 منهما

 أوافق وبشدة أوافق ال أوافق وبشدة
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 PDPفي عمليات  ICANNانعكاس المصلحة العامة ومساءلة : 23الشكل 

 

 PDPالخطوط الزمنية لـ  5.1.5

 لحالةا 5.1.5.1
 PDPومن منظور كمي خالص لعمليات ". أنها تستغرق وقًتا طويالً "تتمثل في  GNSOشكوى سردية عامة حول وضع سياسة 
باجتياز كل مرحلة من مراحل  PDPبالنسبة ألي مشكلة تقوم فيها عملية " الوقت المناسب"األخيرة، من الصعب جًدا تقرير ما هو 

PDPمن الممكن على الرغم من ذلك، التحري عن عمليات و. ، وصوالً إلى عملية التنفيذPDP  للتعرف على ما إذا كانت توفر
 .تستغرق وقًتا طويالً في اكتمالها PDPوجهة نظر تفيد في فهم أن عمليات 

. قة على ميثاق لمجموعة عمل وتسليم التقرير األولي لمجموعة العملوأحد المقاييس الالفتة هي كمية الوقت المنقضي بين المواف
راجع (تم الرجوع إليه  PDPوالسجل العام المتوفر لكل عملية  GNSOولقياس ذلك، فإن محضر االجتماع الرسمي لمجلس 

 ).24 الشكل

 

 PDPطول المدى الزمني لعمليات : 24الشكل 
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قضي بين نشر التقرير األولي ونشر أي تقرير نهائي هو أحد العوامل األساسية المساهمة في طول الوقت المستغرق في الوقت الذي ين
 ). 25 الشكل( PDP إكمال عمليات

 

 عدد األيام بين نشر التقرير األولي والنهائي :25الشكل 

من حيث  -من أجل الحصول على إحساس بمستوى من االلتزام  25 الشكلو  24يمكن دمج البيانات المستخدمة في إعداد الشكل 
 ).26راجع الشكل ( PDPوالذي تستغرقه في اإلسهام بشكل موسع في أنشطة مجموعة عمل  -الوقت والتركيز والطاقة 

 

 األساسية PDPالعدد اإلجمالي لأليام بين مراحل : 26الشكل 

، على سبيل المثال، فإن الوقت المنقضي بين ميثاق مجموعة العمل ونشر التقرير النهائي لمجموعة العمل بلغ PEDNRفي 
 ).عامان إال عشرة أيام(يوًما تقويمًيا  720

شخصية أيًضا أن مشاركي مجموعة العمل لديهم وجهات نظر مختلطة حول التوقيت الزمني لعمليات كما توضح نتائج المقابالت ال
PDP . بالمائة على البيان القائل بأن الترتيب الزمني اإلجمالي لعملية  40وافقPDP  كافي ومرن بما يكفي لضمان الحصول على

  .بالمائة 36نتائج السياسة العامة الفعالة، في حين لم يوافق 

 PDPتحديات الخطوط الزمنية لـ  5.1.5.2
ومن بين . تحديات هامة فيما يخص الخطوط الزمنية، وفًقا لما أشار إليه من خضعوا للمقابالت الشخصية PDPتواجه عمليات 

صحاب التحديات التي تم التعرف عليها الحاجة إلى موازنة الدقة والسرعة، باإلضافة إلى ضمان أن السياسات المقدمة لها خاصية من أ
يجب أن تركز على التوعية بعمق المشاركة، حتى وإن كان لذلك  PDPومن ثم، كان من المقترح أن عمليات . المصلحة المختلفين

وبالنظر إلى مستوى مشاركة المناطق المنخفض غير أوروبا وأمريكا في عمليات . PDPتأثير في تخفيض معدل إكمال عمليات 
PDPركة في حال كان السياسات المقدمة لها القدرة على ضمان التنفيذ الفعال، من المهم توسيع عملية المشا. 
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كما رجحت المقابالت الشخصية أن متضمنات توصيات السياسة يجب أن تخضع لتحليل شامل وأنه يجب أن تخضع مشكالت السياسة 
أثناء المقابالت الشخصية، بالنظر إلى أن العديد ولهذا األمر أهمية خاصة، فقد تم اقتراحها . الهامة للتداول على مدار عدد من السنين

ولهذا السبب، تم اقتراح أن تطوير السياسة . شهًرا إلكمال العمل 12لم تفي مطلًقا بالموعد النهائي المتمثل في  PDPمن عمليات 
 .شهًرا على األقل 18إلى  15يجب أن يكون على مراحل وأن يتم إجراؤها على فترات تتكون من 

وقال بعضا من شاركوا في المقابالت الشخصية أنه على الرغم من أن ورش . وهي ورش العمل PDPد آخر في عمليات وهناك تح
باإلضافة إلى ذلك، . على وجه الخصوص، الطلبات التي تفرضها على مجتمعات المتطوعين -العمل مفيدة، إال أن هناك مشكالت 

منذ سنتين، إال  PEDNRالخاصة بـ  PDPعلى سبيل المثال، انتهت عملية . اوتنفيذه PDPوهناك في الغالب تأخيرات بين عملية 
 .2012أن تنفيذها لم يبدأ إال في أغسطس 

وبعض األشخاص الذين . وتتمثل التحديات الهامة األخرى في عملية التعليق العامة والطريقة التي يجري بها تلخيص التعليقات العامة
على سبيل المثال، في حين أن عملية التعليق التي . لمراجعة العامة تترك ورائها رغبات كثيرةخضعوا للمراجعة ذكروا أن عملية ا

كما قال بعض من خضعوا للمقابالت الشخصية أن . يوًما قد تكون كافية لألفراد، إال أنها غير كافية بالنسبة للمؤسسات 21تستغرق 
 ICANNوتم توضيح أن هذا يوجد انطباًعا بأن ". بعض التعليقات مًعا مضللة، أو تحذف"ملخصات التعليقات تأتي في بعض األحيان 

 .ال ترغب في تلقي التعليقات

 :PDPواقترح من خضعوا للمقابالت الشخصية طرًقا وأساليب متنوعة للتغلب على التحديات التي تفرضها المخططات الزمنية لـ 

 .PDPأصحاب المصلحة والمشاركين في عمليات يجب إعداد أوراق بيضاء مستندة إلى الحقائق من أجل تثقيف  .1
ولهذا األمر أهمية خاصة بالنظر إلى نموذج أصحاب المصلحة المتعددين الذي . ويجب وضع أطر زمنية معقولة ومرنة .2

 .ICANNترتكز عليه 
 . تمويل االجتماعات المباشرة وجًها لوجه وذلك من أجل تسهيل أعمال مجموعات العمل ICANNويتعين على  .3
 فير الباحثينتو .4
وعلى الرغم من ذلك، تم إيضاح أن هذا األمر قد يمثل مجموعة التحديات . PDPتوفير فريق عمل كأمانة سر لعملية  .5

 .الخاصة به

 PDPالبيانات اإلحصائية األخرى ذات الصلة بعمليات  5.1.6
ومن بين . ذات الصلة PDPعلميات يستخدم من شارك في المقابالت الشخصية لهذا التقرير آليات للمشاركة في مجموعات العمل و

توضح ). RP(والمشاركة عن بعد ) F2F(، واالجتماعات المباشرة )ML(، والقوائم البريدية )TC(هذه اآلليات مؤتمرات الهاتف 
مشاركة في نتائج المقابالت الشخصية أن مؤتمرات الهاتف، والقوائم البريدية، واالجتماعات المباشرة كانت الوسائل األكثر فائدة في ال

والمشاركة عن بعد ال تزال ). 27الشكل (بالمائة ممن خضعوا للمقابالت الشخصية أنهم رأوا فيها فائدة  60، حيث قال PDPعمليات 
 .PDPبالمائة أنهم استخدموها للمشاركة في عمليات  24حتى اآلن هي األقل شهرة، حيث قالت نسبة 

 

 PDPاستخدام آليات مختلفة للمشاركة في مجموعات عمل : 27الشكل 
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 تقرير التعليقات المفتوحة المقدمة من المشاركين: البحث الكيفي 5.2
تمت مطالبة أصحاب المصلحة بتحديد أكثر . من مجموعة من األسئلة المفتوحة ICCتألف البحث الكيفي الذي قامت به شركة 

المشكالت أهمية التي يجب التعامل معها من حيث المشاركة والعملية وقدم اقتراحات عملية للكيفية التي يجب التعامل بها مع 
، اتجهت )عامة، ومشاركة، وعملية(في حين أن األسئلة المطروحة للحصول على إجابات تقع في ثالثة فئات مختلفة . المشكالت

  .تم التركيز على المشكالت المشابهة في جميع هذه الفئاتاإلجابات إلى مزج هذه المشكالت و

وتم تسجيل اهتمامات . وتم استخدام اآلليات المستخدمة خالل العصف الذهني للمجموعة من أجل تحليل هذه التعليقات المفتوحة
وتم بعد ذلك تسجيل أعداد . ًناوتم تحليل المحتوى بعد ذلك وتجميعه متى ما كان ذلك ممك. المشركين بأقرب درجة ممكن من الحرفية

 .التعليقات في كل مجموعة

علًما بأن . وتم التركيز أدناه على أكثر المجموعات الخمسة شهرة، باإلضافة إلى مقتبسين إلضفاء نكهة على نوع التعليقات المقدمة
 . االقتباسات المقدمة غير شاملة

 لعمل الكبير جًدا على المشاركينااللتزام بالوقت، ونطاق المشاركين، وعبء ا: 1المجموعة 

 "إن نطاق وعمق االلتزام يؤدي إلى إرهاق المتطوعين" 
 "العوائد منخفضة وتخمينية للغاية، واالستثمار ضخم، السيما إذا كانت لديك وظيفة" 

 )عملية سياسة خارج عملية سياسة(فريق العمل /GACنقص الدعم من : 2المجموعة 

 " يتعين علىGAC تتعلق بأننا قد سعينا جاهدين لنموذج أصحاب المصلحة المتعددين في  وهي .المشاركةWCIT. 
 "وعندما يتطرق األمر إلى المشاركة في هذا النموذج، فإن الحكومات غائبة

 " واآلن لدينا فهم واع بعمليةPDP.  ويتم طرح مشكالتIP إذا لم تنجح، فإنها تنتقل إلى  .للمسجلين/كمصلحة عامة
GAC  فهي تحرف عملية . العملأو إلى فريقPDPوتجعلها غير فعالة ،" 

 مستويات المشاركة، الحاجة إلى المشاركة المبكرة، وتكاليف المشاركة: 3المجموعة 

 " إذا نظرت إلى عملياتPDP  التي أجرتهاICANNيجد أن عدًدا صغيًرا للغاية قد شارك ،." 
 "في مؤتمر هاتفي بطول ساعة واحدة 5-3ما بين  المشاركون عن طريق االتصال من الدول النامية مع انسحاب" 

 PDPطول فترة عمليات : 4المجموعة 

 " إذا أردت الحصول على تأثير على عملياتPDP  شهًرا، وأغلبها ال  12-6يجب عليك إجراء اتصاالت أسبوعية لمدة
 "فالمسألة برمتها مسببة لإلزعاج .غير فعال/ يكون مفيًدا 

 " شهًرا 18فسوف تستغرق المسألة  -ألي عضو في فريقي للمشاركة ليس ثمة طريقة أسمح بها" 

 نقص مستوى الشفافية، بتوجيه من فريق العمل -التنفيذ : 5المجموعة 

 "بمجرد أن يتطرق األمر إلى التنفيذ، ينقلب األمر رأًسا على عقب" 
 " كل ما يأتي بعد عمليةPDP لمحرك، على المستوى السياسيقدر كبير من فريق العمل ا .ما هو إلى مسألة تنفيذ" 

 القضايا األخرى المرفوعة: غير مجمع

 تعقيد العملية 
 النظام يفضل المتحدثين باللغة اإلنجليزية 
  بسبب إلغاء مشاركة الدوائر اإللزامية(يجري تحميل مجموعات العمل بالمحامين( 
  تاريخية ال يعكس االتفاقيات في الدول النامية، منطو على مفارقة -هيكل الدوائر 
 جودة وتوقيت التعليق العام 
 التفاعل مع الدوائر األخرى 
 التحسينات المقترحة ممن أجروا المقابالت الشخصية 
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وتم اقتراح مجموعة واسعة من . عرض من أجرى المقابالت الشخصية اقتراحات للتغلب على بعض المشكالت التي حددوها
هر االقتراحات المقدمة أثناء المقابالت الشخصية مع أصحاب المصلحة في عملية أدناه الضوء على أش 4وتلقي القائمة . التحسينات

PDP: 

 كيفية التنفيذ التحسين المقترح
التدريب، والتسهيل، وتدريب اإلدارة لرؤساء مجموعات العمل، وأسلوب أكثر هيكلية  إدارة العملية

 .لعدم استغراق وقت أطو. منذ البداية مع أطر العمل ومواد التسليم
تسهيل المشاركة من خالل من ليست اإلنجليزية اللغة 

 األولى لهم
 .نشر وثائق المشاورات بلغات أخرى

 .كنموذج ناجح IRTPتم تقديم مثال على سياسة النقل فيما بين أمناء السجالت  إلى مجموعات قابلة لإلدارة PDPتقسيم عمليات 
 .عندما يحدث انسداد للمشكالت السيما مزيد من االجتماعات المباشرة وجًها لوجه

يتميز بالشفافية العالية واالنفتاح، لكن السؤال " .تسبب إبعاد الناس" اللغة الفنية العليا" ملخصات ألفضل االتصاالت
اقترح أحد الحاضرين في المقابالت الشخصية  "هو كم عدد األشخاص الذين يفهمون؟

 .PDPإلطالع الناس على سير عمليات " سجالً رسمًيا"
أوضح من . الدوائر، وفًقا لتركيبها في الوقت الحالي، موجهة تماًما إلى الدول المتقدمة إعادة هيكلة الدوائر

تمت مناقشتهم في المقابالت الشخصية أن هناك خبراء في الدول النامية، لكنهم غير 
 .التي يمكنهم المشاركة فيها GNSOمستعدين للمطابقة مع دوائر 

بمزيد من الشمول  PDPلعمليات  ابتكار مواثيق
 لموازنة اهتمامات أصحاب المصلحة

 .PDPإشراك مزيد من أصحاب المصلحة في صياغة مواثيق 

تصنيف المشكالت بمزيد من الفاعلية في تقرير 
 المشكالت

 ".PDPال تتطلب  -تعقب أسرع، ومسألة أبسط "و" PDPميزات "على سبيل المثال، 

ة والترويج، لالستفادة من قادة تغيير إستراتيجية التوعي
 المجتمع في المناطق 

دائرة أصحاب المصلحة من / لمزيد من مشاركة مجموعات  PDPفتح عمليات 
 مجموعات أصحاب المصلحة

 PDPأشهر االقتراحات لطرق تحسين عملية : 4الجدول 

 :مة على ما يليباإلضافة إلى ذلك، اشتملت االقتراحات األخرى المقد

 تداخل خارجي من أجل كسر التكدس 
 مزيد من الجداول الزمنية المرنة 
  يجب علىICANN تمويل المشاركين من الدول النامية 
 فريق عمل كأمانة سر مستقلة 
 تخفيض االلتزام الزمني للمشاركين 
  مكان محدد في اجتماعاتICANN  للحصول التعليقات العامة على عملياتPDP 
 خبراء لعمليات تعيين الPDP -  مع نشر الكل(من أجل الرد على األسئلة وإجراء األبحاث( 
 أطول/عمليات تعليق أفضل 
 بناء القدرات للمشاركين الجدد 
 ضمان ظهور التعليقات في النتيجة 
 وثائق بيضاء تستند إلى حقائق 
  يجب أن تجتاز جميع السياسات اختباًرا للتعليق العام؛ مثلRFC 1591 
 التركيز على أبسط الحلول العملية -الذكاء التحلي ب 

 تحليل خيوط البريد اإللكتروني لرؤساء مجموعات العمل 5.3
تم إعطاء فريق . 2013رؤساء مجموعات العمل الحاليين والسابقين للمشاركة في مؤتمر في أوائل أغسطس  ATRT2وجهات 

ICC ر، تم عقد مناقشة بالبريد اإللكترونيواستعداًدا لهذا المؤتم. الفرصة في االستماع إلى تلك الدعوةP50F

51
P  بمعرفة سبعة من رؤساء

وكان جميع الرؤساء الحاليين . مجموعات العمل الحاليين والسابقين، وكان أربعة منهم من أمريكا الشمالية، وثالثة من أوروبا
 .والسابقين من الذكور

وتفاوت طول التداخل، وغطى العديد مشكالت . كترونيوقدم خمسة من رؤساء مجموعات العمل تعليقات في مناقشة البريد اإلل
حيث قدم أحد األفراد ثمانية تعليقات، واثنان مدرجين على القائمة لم . تفاوت مستوى المشاركة في مناقشة البريد اإللكتروني. متعددة

  .أيًضا مداخالت ATRT2 وبالمناسبة، أجرى رئيس. ATRT2وتم تسهيل المناقشات من خالل أحد أعضاء . يقدموا أية تعليقات

                                                      
  ATRT2النقاش مع - PDP"مسار  ورسائل تالية حول http://mm.icann.org/pipermail/atrt2/2013/000680.htmlراجع  51

01-29 

http://mm.icann.org/pipermail/atrt2/2013/000680.html
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 :وحسب ترتيب الشهرة، تم رفع المشكالت التالية في مناقشات البريد لرؤساء مجموعات العمل

 الطريقة النظامية لضخ دماء جديدة/ وتعذر على بعض من أصحاب المصلحة المشاركة بشكل كاف  .1

  في الحصول على مشاركين جدد رغبة"يتأهل األشخاص إلى قيادة الدوائر، لكن ال يوجد في مجموعات العمل" 
  طلب الرؤساء تحليالً لتركيب مجموعات العمل، من أجل إلقاء الضوء على ما إذا كانت بعض مجموعات أصحاب

 .المصلحة تم تمثليها دون المستوى، أو أقل من المستوى المطلوب

 كيف يمكن كسر التوقف التام .2

 يكون اجتماع مباشر وجًها لوجه مفيًدا في كسر التوقف  قد. في مجموعات العمل المعقدة، فإن المصادر ضرورية
 .التام، بما يعطي فرًصا لقراءة لغة الجسد، ولكي يتمكن المشاركون األكثر هدوًءا من الحصول على الثقة في الحديث

 ".يميل الناس إلى اإلفراط في التفاعل بشكل أقل على البريد اإللكتروني"

 يست هي الطريقة األفضل في تحفيز مجموعات العملوإنذارات مجلس اإلدارة األخيرة ل .3

 "تداخل مجلس اإلدارة مع موعد نهائي قصير للغاية حول التوحيد األفقي، ثم اتخاذ القرار فوق نفسه." 

 ويقدرون عملية مجموعة العمل؟ ICANNإلى أي مدى يفهم أعضاء مجتمع  .4

 "من الصعب الحصول على تقدير معقول إذا لم تشارك في أي منها ." 
  القائمة (اقتراح بأنه على جميع أعضاء مجلس اإلدارة والفريق التنفيذي المشاركة في مجموعة عمل واحدة على األقل

 ).من االجتماعات% 25و
 ... وأعضاءGAC 

 :كانت المشكالت األخرى المطروحة أثناء القائمة، بدون أي ترتيب خاص، على النحو التالي

 من كل عملية" الدروس المستفادة"ات العمل حول مشاركة الخبرات بين رؤساء مجموع 
  دور مجلس اإلدارة، والمجلس و -الحفاظ على وضوح الطبقاتGAC 
  الناس ال يفهمون المستوى المتوقع لجهود عمليات  -هناك مشكلة ثقافيةPDP 
 تغيير السلوك، وليس الهيكل أو العملية 
  جدد من عملية التوعية ال يشاركون في السياسة مشاركون -التوعية وجهود السياسة غير مرتبطة ببعضها 
  تحسنت عمليةPDP ومن ثم هناك نتائج 
  ؟"مجموعات العمل المعقدة"ما الذي يمكننا تعلمه من حاالت اإلخفاق  

 تم تقديم عدد من االقتراحات حول كيفية التعلم من الخبرة. 

 كيف تتصرف عندما ال يكون من الممكن التوصل إلى إجماع؟ 
  العمل بشكل أحادي/إلى تحسين االتصال فيما بين المؤسساتالحاجة . 

 "كان لنا أن نكون أكثر فاعلية وربما توفير الوقت إذا أشركنا أشخاص من العمل الفردي في القريب العاجل." 

  هل من السهل جًدا البدء في عمليةPDP ؟ 

  ان هناك دعم أقل من جهات المجتمع ليه في الحاالت التي ك‘البعض شعر بأن اإلجماع كان من الصعب التوصل
 .PDPللبدء في عملية 

  وعمليةPDP  الرسمية ليست الطريقة الوحيدة في وضع السياسة في منظمةGNSO 
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 GNSOالخاصة بمنظمة  PDPالحالة الراهنة لعملية  6

 المزايا 6.1

 الشفافية 6.1.1
بر من ذلك إلى توفير األدوات والعمليات ويرجع الجانب األك. مستويات عالمية من الشفافية GNSOلمنظمة  PDPحققت عملية 

، ويشمل ذلك عمليات البث التلفزيوني بالصوت والصورة، وتدوين النصوص، وقوائم البريد اإللكتروني ICANNالهيكلية من جانب 
تم نشر . نالمنشور، ونشر جميع التعليقات العامة وقاعات االجتماعات الظاهرية للعمل عن بعد مع الترحيب بالمراقبين الصامتي

وبهذه الطريقة، يجري تعزيز والحفاظ على سجل . التي تم االنتهاء منها منذ عدة أعوام PDPاألرشيف الكامل، حتى بالنسبة لعمليات 
وقد استفاد البحث الخاص بهذا التقرير من توافر مجموعة متنوعة وزاخرة من مواد الموارد األساسية في جميع قطاعات  .تاريخي هام

 .أمًرا ممكًنا -وأيًضا للباحثين المستقبلين  -لمختلفة، وجعل التحليل في هذا التقرير الوسائط ا

ومن الصعب بشكل مؤكد تعقب بعض المواد، أو  .وهناك تضارب حتمي بين الشفافية وصوالً إلى نشر السجالت الشاملة والوضوح
وعلى ). 3الرسمية في القسم  PDPبين النسخ المختلفة لوثائق على سبيل المثال؛ تمت مناقشة التضارب فيما (الفهم الدقيق لما يحدث 

الرغم من ذلك، ومن وجهة نظر من وضعوا هذا التقرير وأيًضا وجهات نظر من شاركوا في المقابالت الشخصية، شفافية عملية 
على سبيل المثال، . قوة كبيرةواضح ب ICANNوتوفير الموارد من جانب ) حتى النقطة التي تبدأ عندها عملية التنفيذ(وضع السياسة 

المشاركين في المقابالت الشخصية الذي اختاروا المراقبة بدالً من المشاركة بشكل مباشر في مجموعات عمل معينة أشاروا إلى 
التي ) ويشمل ذلك النصوص المدونة، وبث الويب، وأرشيفات البريد اإللكتروني والتعليقات العامة(مجموعة متنوعة جًدا من األدوات 
 .يستخدمونها في مواكبة التطورات

 المرونة 6.1.2
المتضمنة في هذه الدراسة ما هي إال شهادة على مرونة عملية  PDPطول الفترة الزمنية المتباينة والتي استغرقت في إكمال عمليات 

PDP . والتعقيبات الواردة من رؤساء مجموعات العمل وغيرهم ممن شاركوا في عملياتPDP الصحيح في  تشير إلى النظر
تم سؤال . المشكالت هو أحد السمات المميزة لعملية السياسة المتكاملة، وأن العملية التي تستغرق وقًتا طويالً ليست عالمة على الفشل

كافي ومرن بما  PDPالترتيب الزمني اإلجمالي لعملية "جميع المشاركين في المقابالت الشخصية عن آرائهم حول البيان القائل بأن 
بالمائة، كان هناك قبوالً عاًما بأن المرونة ضرورية  24في حين لم يوافق ". ي لضمان الحصول على نتائج السياسة العامة الفعالةيكف

  .لعملية وضع سياسة تتميز بالقوة

 دعم فريق السياسات 6.1.3
  .ICANNخرج من شارك في المقابالت الشخصية عن مسارهم للتعبير عن مدى تأثرهم بجودة فريق سياسة 

وأوضح العديد ممن خضع للمقابالت . الناحية الوحيدة المتسقة للتطوير والتي تمت اإلشارة إليها تمثلت في تلخيص التعليقات العامة
الشخصية أنه كان هناك تحسًنا في السنوات األخيرة، باإلضافة إلى االستشهاد أيًضا بأمثلة فردية رأوا أن التعليقات تم تلخيصها بشكل 

رغبت في الحصول على نتيجة  ICANNتم التخلص منها، ورأى البعض أن هذه اإلجراءات تم اتخاذها ألن أمانة سر منصف، أو 
ويلقي هذا األمر بظالله على مدى سهولة فقد الثقة، والمدة التي يحتفظ خاللها األفراد بذاكرة واحدة حول األشياء التي ربما لم . خاصة

 .إغفال، لكن لها أهمية كبيرة بالنسبة للمشاركين تعد سوى أخطاء في الماضي أو حاالت

 نقاط الضعف 6.2

 الطلبات المفروضة على المشاركين 6.2.1
 مجموعات العمل

تتطلب مجموعة استثنائية من الطلبات  PDPيوضح البحث الذي تم إجراؤه لهذا التقرير أن المشاركة الكاملة في مجموعات عمل 
 :ففي خالل األعوام الخمسة الماضية). األعمال، والحكومات األفراد، والمنظمات، وشركات(على المشاركين 

 الغالبية العظمي من األشخاص الذين شاركوا في مجموعات عمل شاركوا لمرة واحدة فقط. 
  عدد صغير من المشاركة من الحاصلين على الدعم االقتصادي أو غيره من أشكال الدعم لمشاركتهم المستمرة قد اجتاحوا

 .وعات العملسجالت الحضور لمجم
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فالحصول على مجموعة صغيرة من المشاركين االعتياديين . ولهذا األمر مجموعة من المتضمنات الواضحة بالنسبة لتطوير السياسات
وفي نفس الوقت، فإن مجموعة صغيرة من المشاركين . يمثل مخاطر على المساءلة واالعتماد والموارد بالنسبة لعملية وضع السياسات

ومن المخاوف الخاصة حقيقة أن هناك مجموعة صغيرة للغاية من المشاركين . PDPتحمل نفس العبء بالنسبة لعمليات االعتياديين 
 . PDP المحتملين ممن لهم خبرة في قيادة ورئاسة وإتمام األعمال الصعبة المتمثلة في إرشاد المشاركين والسياسية عبر

 فترات التعليق

غالبية كبيرة من . كل أيًضا، في حين أن هناك شكل أقل نشاًطا وأكثر عرضية من أشكال المشاركةتعتبر عملية التعليق مثيرة للمشا
أصحاب المصلحة لهم ارتباطات بشركات أعمال، أو دوائر أو مجموعات أصحاب مصلحة تفيد بأنه من الصعب جًدا صياغة ومناقشة 

وعبر العديد عن تخوفه حيال شفافية عملية . PDPمتوفرة من خالل واالتفاق والموافقة على تقديم تعليقات داخل األطر الزمنية ال
، معبرين عن وجهة نظر بأن التعليقات التي يقدمونها ال تحظى بالثقل الكافي )في حين مالحظة التحسينات في السنوات األخيرة(التلخيص 

وًيا لعقد ورش عمل حول المشكالت األساسية قبل البدء في حين أن نتائج المقابالت الشخصية توضح دعًما ق. أو يتم إزالتها في الملخصات
 .، إلى أن العديد من المشاركين في المقابالت الشخصية علقوا بأنه لم يكونوا على علم بعقد مثل هذه الورشPDPفي عملية 

اجهتهم صعوبة في الراجعة إذا رأى أصحاب المصلحة أنه يتعذر عليهم االلتزام بالطلبات الخاصة بمشارك مجموعة العمل بالكامل، وو 
 .نفسها PDPعلى فترات التعليق، ولم يكونوا على وعي بجهود التوعية األخرى مثل ورش العمل، يتم إبعادهم بشكل فعال عن عملية 

دعوات الحصول على نصائح الخبراء، واستطالعات الرأي والطرق األخرى المستخدمة بمعرفة مجموعات العمل أثناء إعداد 
 وليالتقرير األ

التحليل النظامي لطرق العمل التي تختارها مجموعات العمل كانت خارج نطاق هذا التقرير، لكن األدلة الطريفة ترجح بأن أعضاء 
على . خالل العمليات التي تحدث مرة واحدة مثل االستطالعات PDPيبدون أكثر استعداد للمشاركة في عمليات  ICANNمجتمع 

، تحديد األطر ITRP-Cرد على استطالع رأس حول السؤال ب في ميثاق  ITRP-C 100مل سبيل المثال، تلقت مجموعة ع
FOA.(P51F(الزمنية لنماذج التفويض 

52
P  

 طرق التقدم

، مع استغالل أصحاب الخبرات في مجال PDPيجب أن تكون طرق التوعية أكثر ارتباًطا بتعزيز التطور في عمليات  .1
PDP من أجل إشراك أفراد جدد في العملية. 

 . PDPفحص إمكانية الحصول على نماذج مشاركة بديلة في عملية  ICANNيتعين على مجتمع  .2
الحالية من أجل التوصل إلى طرق تقسيم االلتزام الهائل والمرتبط بمجموعات العمل إلى  PDPكما يتعين فحص عملية  .3

وجعل ذلك من الممكن  PDPيات على سبيل المثال، قد يكون من الممكن وضع مزيد من النماذج لعمل. أجزاء مكونة
بالنسبة للمشاركة بطرق غير المشاركة الكاملة في مجموعة عمل أو التعقيبات المنفصلة أثناء فترات التعليق العامة 

 .ودعوات مجموعات العمل للتعقيب

 مشاركة أصحاب المصلحة العالميين 6.2.2
تخاطر بالشرعية  PDP .GNSOًرا أساسًيا في عملية ال تلعب دو ICANNثمة دليل إحصائي واضح بأن ثالثة مناطق تابعة لـ 

وذلك عندما ال تقوم بتضمين وجهات النظر الواردة من كل  – PDPقيمة جوهرية بالنسبة للسياسة التي تنشأ عن عمليات  –العالمية 
  .أمريكا الجنوبية/ الكاريبي/المحيط الهادئ وأمريكا الالتينية/من مناطق أفريقيا، وأسيا

 لغةمشكالت ال

% 97على سبيل المثال، . PDPهناك قدر من الدعم اإلحصائي لوجهة النظر القائلة بأن الحاجز األصلي أمام المشاركة في عمليات 
وال يجري ترجمة أي من هذه التعليقات لصالح . كانت باللغة اإلنجليزية PDPمن التعليقات المقدمة في أي فترة للتعليقات العامة على 

أوضح أحد المشاركين في المقابالت الشخصية أنه كان من المستحيل . ICANNتحدثين باللغة اإلنجليزية في مجتمع األعضاء غير الم
P52F53.الحصول على تعقيبات واسعة النطاق من المنطقة الخاصة به، حيث أن المستندات لم يتم ترجمتها إلى لغته الخاصة

P  

 المشكالت الثقافية

هناك دليل كيفي على أن نموذج ) الفارق الزمني، وتوافر الموارد، ودعم اللغات المتنوعة، إلخ(ية بعيًدا عن أمور الممارسات التشغيل
الحالية يحظى بأسلوب غربي بصورة واضحة وال يأخذ بعين االعتبار األساليب الثقافية  PDPالتعاون والتآزر المضمن في عملية 

ن وإشراك ودعم مزيد من المشاركين الممثلين على المستوى العالمي قد والفشل في تعيي. األخرى في تطوير وبناء سياسات اإلجماع
 . PDPيكون له مخاطر على الشرعية الدولية للسياسات الموضوعة باستخدام عملية 

                                                      
52 p. 31, Final Report on the Inter-Registrar Transfer Policy - Part C Policy Development Process, 
 en.pdf-09oct12-report-alfin-c-http://gnso.icann.org/en/issues/irtp 

 .اللغة المشار إليها كانت من بين اللغات الست الرسمية لألمم المتحدة 53

http://gnso.icann.org/en/issues/irtp-c-final-report-09oct12-en.pdf
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 طرق التقدم

النظر في مسألة إصالح أنشطة التوعية والترويج من أجل تعزيز ودعم المشاركين في مجموعات  ICANNيتعين على  .1
وذكر العديد ممن أجروا . أمريكا الجنوبية/ الكاريبي/المحيط الهادئ وأمريكا الالتينية/مناطق أفريقيا، وأسياالعمل من 

مقابالت شخصية أنه سيكون من المفيد إذا تم ربط جهود التوعية والترويج عن قرب بعملية تعيين مجموعات العمل أو 
 . االستفادة من قادة المجتمع في المناطق

والشراكات مع المؤسسات في كل من أفريقيا،  ICANNراء استخدام أكبر لجهات االتصال الخاصة بـ كما يمكن إج .2
 . أمريكا الجنوبية للمساعدة في التغلب على حواجز اللغة/ الكاريبي/المحيط الهادئ وأمريكا الالتينية/وأسيا

والتعرف على التعديالت التي  PDPملية النظر في نموذج التعاون والتحاور األساسي لع ICANNكما يتعين على مجتمع  .3
 .يمكن أن تساعد المساهمين غير المعتادين على العمل التعاوني في ظل النموذج الحالي

  اقتراحات لألبحاث المستقبلية

وشاركوا ) ةحتى وإن لم تكن لغتهم األصلي(كل من استجاب لطلبات إجراء مقابالت شخصية لهذا التقرير تحدثوا جيًدا باللغة اإلنجليزية 
ويجب إجراء مزيد من األبحاث حول مدى فهم األسباب وراء عدم مشاركة أصحاب المصلحة من خارج أمريكا . بفاعلية في العملية

 .الشمالية وأوروبا في العملية

 ، وفريق العمل ومجلس اإلدارةPDPعملية  6.2.3
 بعد التقرير النهائي  PDPحياة توصيات 

وعلى  .ي معزل عن العناصر األخرى، عملية لوضع السياسة العامة تتم من خالل اإلجماع، فPDPتعتبر عملية وضع السياسة 
وتوضح المقابالت الشخصية . ICANNال تعمل بمعزل عن األجزاء األخرى في  GNSOفي  PDPالرغم من ذلك، فإن عملية 

واألجزاء األخرى من  PDPمل لعملية التي أجريت لهذا التقرير تخوف العديد من األشخاص حيال التفاعالت بين منتجات الع
وعلى وجه الخصوص، كان هناك عدد كبير من الردود التي تشير إلى قلق حيال السياسية المبنية من خالل التعاون . المنظمة

وبشكل خاص، تم التعبير عن ". بعد ما حدث" ICANNوالتفاوض الطويل والتي تلقى تغييًرا أو تحدًيا من األجزاء األخرى في 
بتغيير السياسة المقترحة، أو التنفيذ البديل والمقبول للسياسة، وهو ما  -وقام بالفعل -قد يقوم  ICANNوف من أن مجلس إدارة تخ

، أو GACوعبر مشاركون آخرون عن خوفهم من أن بعض األعضاء في المجتمع يستقطبون . PDPيسود أعمال مجموعة عمل 
 . في المادة أو التنفيذ بعد االنتهاء من التقرير النهائي لمجموعة العمل لتغييرات ICANNأو مجلس إدارة  GNSOمجلس 

 PDPالتفسيرات المختلفة للكيفية التي يجب بها حل المشكالت المحتملة في توصيات 

ل في على الرغم من عدم اإلفصاح عن ذلك بوضوح من جانب أي من المشاركين في المقابالت الشخصية، يبدو أن االعتقاد العام يتمث
، فيتعين عليهم الرجوع مرة أخرى PDPلديهما تخوفات حول توصيات  ICANNأو مجلس إدارة  GNSOأنه إذا كان مجلس 

إلى مجموعة العمل من أجل إعادة النظر أو، من األفضل، يجب أن ال تترك أية مخاوف عند النقطة التي يقوم  PDPبخطوات عملية 
التصويت، حيث إن كافة المشكالت يجب أن ترفع من خالل أصحاب المصلحة أثناء ب ICANNأو مجلس إدارة  GNSOفيها مجلس 

يرون أن لديهم دور  ICANNومجلس إدارة  GNSOوعلى الرغم من ذلك، يبدو أن مجلس . العمليات األصلية لمجموعات العمل
لديهم، أو التي تم طرحها للنظر فيها من يجب أن يلعبوه في التعديل المباشر لتوصيات السياسة من أجل التعامل مع المخاوف التي 

وفًقا لما هو  GNSOالخاصة بمنظمة  PDPوقد يأتي هذا الفارق في وجهات النظر من التفسيرات المتباينة لعملية . خالل آخرين
 9الداخلية، تحتوي المادة  ICANNفي لوائح . GNSOلمنظمة  PDPالداخلية ودليل عملية  ICANNمنصوص عليه في لوائح 

 :ن الملحق أ على أربعة أقسام فرعية تحديد سيناريوهينم

 )).أ(9المشار إليها في القسم ( PDPعلى توصيات  ICANNيوافق مجلس إدارة  .1
ال تصب في مصلحة مجتمع "، أي أنها تقرر بأن السياسة PDPعلى توصيات  ICANNال يوافق مجلس إدارة  .2

ICANN  أوICANN) " د(-ب( 9المشار إليها في القسم(.( 

يبدو أنه يرى أن هذا النص في اللوائح  GNSOلـ  PDPليس له الحق في تعديل توصيات  GNSOمن يرى بأن مجلس إدارة 
أما من يرى بأن مجلس اإلدارة يجوز له إجراء . الداخلية يصف المجموعة الكاملة من اإلجراءات التي قد يقوم بها مجلس اإلدارة

من ذلك، يبدو أنه يفسر النص بأنه يصف إجراءين في مجموعة غير محددة من ، على الرغم PDPتعديالت على توصيات 
 . اإلجراءات الممكن والتي تشتمل بطريقة شرعية على التعديل

، فإن من يرى بأن هذه التعديالت تضر بعملية السياسة، على PDPعلى توصيات  GNSOوبالمثل، وفيما يتعلق بتعديل مجلس 
تطوير السياسات المتكاملة ألصحاب المصلحة المتعددين، سوف يؤمن المجلس دوًما أنه من األفضل افتراض ذلك، في صميم عملية 

وعلى الرغم من ذلك، . تمرير المخاوف أو التغييرات المقترحة على التوصيات مرة آخر إلى مجموعة العمل إلجراء مزيد من العمل
 :يؤكد على GNSOلمنظمة  PDPفي دليل  12فإن العبارة األخيرة من القسم 
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من المناسب أكثر  فقد يكون، PDPعن مخاوف أو اقتراح تغييرات على توصيات عملية  GNSOفي حالة تعبير مجلس "
 )تم إضافة التأكيد". (المعني للتعقيب والمتابعة PDPتمرير المخاوف أو التوصيات الخاصة بالتغيير مرة أخرى إلى فريق 

 
، وبهذا قد يكون هناك قرارات تتعلق بالتنفيذ يتخذها قوة PDPلتنفيذ جزء رسمي من عملية التحدي اإلضافي يتمثل في حقيقة أن ا

المعني والتي ينظر إليها باعتبارها قرارات لوضع السياسات المتكاملة والتي قد تضر بعملية أصحاب  GNSOمهام تنفيذ مجلس 
" السياسة في مقابل التنفيذ"من مهام هذا التقرير مراجعة قضية ولم تكن . المصلحة المتعددين المتكاملة والتي تسبق مرحلة التنفيذ

الخالفية، لذا فإن هذا التحدي مذكور فقط في التمرير من أجل توفير مزيد من السياق للمشكلة األوسع الخاصة بالتعامل مع االحتياجات 
 . PDPفي المراحل األخيرة من  PDPالمحددة من أجل تعديل توصيات 

 GNSOالخاصة بمنظمة  PDPعلى آليات مجموعة عمل  GNSOيات خارج كيف تؤثر العمل

أو إلى مجلس اإلدارة بأنه يؤثر أو يجري  GACهناك أيًضا مشكالت هامة تتعلق بالمساءلة والثقة على المحك عندما ينظر إلى 
ى السياسة المدفوعة باإلجماع وأي تغيير يتم من خالل مجلس اإلدارة عل. التي حققت إجماع المجتمع PDPتغييرات على توصيات 

والموضوعة من خالل مشاركين ملتزمين، متطوعين في الغالب، في عملية مشاركة أصحاب المصلحة المتكاملة متاح دائًما لألسئلة 
وقد أصبح هذا بمثابة تخوف وقلق سائد لدرجة أنه في واحدة من أحدث مجموعات العمل، . حول سبب وكيفية إجراء هذه التغييرات

حدى المشاركون مشاركين آخرين في مجموعة العمل حول مسألة ما إذا كانوا ملتزمين بالفعل بالعملية أو إذا كانوا قد عزموا على ت
أشار بعض من أجروا المقابلة  .للنتائج التي رغبوا فيها في أجزاء أخرى من المؤسسة" الحشد"االنتظار حتى االنتهاء من العملية ثم 

  .كان بمثابة حاجز أمام مشاركتهم هم PDPير إلى أن السخرية من التزام المشاركين اآلخرين بعملية الشخصية لهذا التقر

 طرق التقدم

. GNSOالخاصة بـ  PDPمن المهم التأكيد على أن المشكلة التي تم تحديدها في هذا القسم ليست نتيجة مشكلة هيكلية في عملية 
 PDPوالتفسيرات المتباينة لوثيقة  ICANNروق الطفيفة بين األجزاء المختلفة لهيكل وبدالً من ذلك، فإن المشكلة هي نتيجة الف

 . الرسمية

يقترح هذا التقرير بأنه يجب أن تكون هناك عملية وإجراءات تطبق من أجل ضمان أن األجزاء األخرى للمؤسسة ال تخل  .1
 .PDPباإلهمال بمدى مساءلة وشفافية عملية 

ومجلس  GNSOاض المستندات الرسمية التي تصف عمليات صنع القرارات في مجلس سوف يكون من المفيد استعر .2
 .والتعامل معها PDPمن أجل التوضيح الدقيق للكيفية التي ترغب بها تلك الهيئات في تعديل توصيات  ICANNإدارة 

ت مجموعة العمل، قد غير سعداء بثقل المشاركات التي تلقوها أثناء عمليا PDPوبالنظر إلى أن بعض المشاركين في  .3
يكون من الجدير التعرف على كيفية التوصل إلى إجماع وهل من الممكن الحدث من عدم رضا بعض المشاركين إذا كانت 

 .PDPهناك مستندات أفضل حول سبب عدم تضمين مساهمات أو أفكار محددة كتوصيات 

 GNSOفي وضع سياسة  GACدور  6.3
في أي عملية لوضع السياسات لها صلة بأسماء النطاقات ولها تاريخ  -الحكومات -ة مجموعة هامة من أصحاب المصلح GACتمثل 

والمشاركة في مراجعات  ccNSO، على سبيل المثال في مجموعات عمل ICANNمن التعاون الناجح في النواحي األخرى لـ 
AOC . وعلى الرغم من ذلك، لألسباب الموثقة أدناه، نادًرا ما تشاركGAC  في عملياتPDP  لمنظمةGNSO . أوال، من المهم

 .ICANNداخل  GACتوفير سياق للدور الذي تلعبه 

6.3.1 GAC وICANN 
، يشير إلى حضور 1999مارس  2، والمؤرخ في GACفالبيان األول لـ . منذ البداية ICANNجزًءا من نظام  GACكانت 

، والمنظمات الحكومية متعددة األطراف ومنظمات عضًوا، وقد تألف ذلك من الحكومات 25عضًوا من بين أعضائها البالغين  23
من خالل توفير النصائح والتحليالت الدقيقة [...]  ICANNبتنفيذ اإلجراءات الكافية دعًما لـ "نفسها  GACوقد ألزمت . المعاهدات

P53F".واآلنية حول المسائل ذات الصلة واالهتمام بالنسبة للحكومات

54
P  وشهدت العضوية فيGAC االجتماعات نمًوا ثابًتا،  والمشاركة في

P54F55،2004عضًوا في عام  44إلى حضور 
P 58  2009عضًوا في،P55F56

P  2013مراقبين يحضرون في  8عضًوا و 61واآلن.P56F57
P  وعلى

                                                      
 .786-758): 6(28، 1999مارس  2، سنغافورة، 1رقم  GACاجتماع  54

https://gacweb.icann.org/download/attachments/27131924/GAC_01_Singapore_Communique.pdf?versi
 on=1&modificationDate=1312231461000&api=v2 

 2004مارس  3 -فبراير  29، روما، 19رقم  GACاجتماع  55
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27131950/GAC_19_Rome_Communique.pdf?version=

 1&modificationDate=1312229551000&api=v2 
 2009أكتوبر  30-25سول، كوريا الجنوبية،  ،36رقم  GACاجتماع  56

84/GAC_36_Seoul_Communique.pdf?version=https://gacweb.icann.org/download/attachments/271319
 1&modificationDate=1312227059000&api=v2 

https://gacweb.icann.org/download/attachments/27131924/GAC_01_Singapore_Communique.pdf?version=1&modificationDate=1312231461000&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27131924/GAC_01_Singapore_Communique.pdf?version=1&modificationDate=1312231461000&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27131950/GAC_19_Rome_Communique.pdf?version=1&modificationDate=1312229551000&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27131950/GAC_19_Rome_Communique.pdf?version=1&modificationDate=1312229551000&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27131984/GAC_36_Seoul_Communique.pdf?version=1&modificationDate=1312227059000&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27131984/GAC_36_Seoul_Communique.pdf?version=1&modificationDate=1312227059000&api=v2
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عبارة عن أحداث تتم على مدار عدة أيام وتشمل تفاعالت مجدولة مع مجموعات أصحاب  GACمدار الوقت، أصبحت اجتماعات 
P57F58.أكثر تفاعالً في نصائح السياسة الخاصة بها GACوفي األعوام األخيرة، أصبحت  .ICANNالمصلحة اآلخرين في 

P 
أدت إلى تضمين النصائح الحكومية داخل عملية  2011في  ICANNفاالجتماعات المنعقدة فيما بين الجلسات داخل مجلس إدارة 

gTLD  الجديدة عبر التحذيرات المبكرة، ونصائحGACوتظل . طلب، والتعديالت على نموذج الGAC  نشطة في عمليات وضع
 .2013يتم تقديمها حتى اآلن في  GACنصيحة لـ 30، بما يزيد عن ICANNسياسات 

 GNSOالداخلية للمشاركة في تطوير سياسات  ICANNبموجب لوائح  GACالصالحيات المقدمة إلى  6.3.2
وفيما يتعلق بالدور الذي تقوم . نة االستشارية الحكوميةالداخلية واضحة للغاية فيما يتعلق بتأسيس اللج ICANNمن لوائح  11المادة 

 :، يمكن النظر إلى المالحظات األربعة التاليةGNSOلـ  PDPفي عملية  GACبه 

 :ICANNفي تطوير السياسات داخل " النظر في النصائح وتقديمها"يتمثل في  GACهناك اختصاص واضح لـ  .1

من حيث صلتها  ICANNسة وتقديم المشورة بشأن األنشطة الخاصة بمنظمة يتعين على اللجنة االستشارية الحكومية درا"
ومختلف القوانين واالتفاقات الدولية أو  ICANNباهتمامات الحكومات، وخاصة المسائل التي تتعلق بالتفاعل بين سياسات 

P58F".حيث يمكن أن تؤثر على قضايا السياسة العامة

59
P  

 :دارة بشأن السياسات الجديدة أو الحاليةصالحية توفير المشورة لمجلس اإل GACلـ  .2

قد ترفع اللجنة االستشارية الحكومية أموًرا لمجلس اإلدارة مباشرة سواء عبر طريقة التعليق أو قبل إبداء النصيحة أو . ط"
P59F".عبر طريقة خاصة إلجراء موصى به أو عبر تطوير سياسة جديدة أو مراجعة السياسات الحالية

60 

 :GNSOكعضو غير مصوت في مجلس  GACمندوب واحدة لـ حرية تعيين  GACلـ  .3

يجوز للجنة االستشارية الحكومية تعيين ممثل اتصال ال يحق له التصويت في جميع مجالس المنظمات الداعمة . ز"
P60F".واللجان االستشارية، وذلك إلى الحد الذي تراه اللجنة االستشارية الحكومية مالئًما ومفيًدا للقيام بذلك

61 

بأية فترات للتعليق العام على مشكالت السياسة ويجب عليها  GACللوائح من مجلس اإلدارة مسئوالً عن إخطار تجعل ا .4
 القيام بذلك في الوقت المناسب 

سوف يخطر مجلس اإلدارة رئيس اللجنة االستشارية الحكومية في وقت محدد عن أي اقتراح يثير مشاكل تتعلق . ح"
أو اللجان االستشارية للحصول على  ICANNو أو أي من المنظمات الداعمة التابعة لـ بالسياسة العامة التي يسعى ه

P61F".التعليقات العامة بشأنها، وسوف يضع في اعتباره االستجابة بشكل مناسب لهذا اإلخطار قبل اتخاذ أي إجراء

62 

 إلى مجلس اإلدارة حول أموار السياسة GACمتضمنات نصيحة  6.3.3
في  GACتم إجراؤها لهذا التقرير، كانت هناك مجموعة كبيرة من اآلراء حول ما إذا كانت مداخالت  في المقابالت الشخصية التي

وعلى الرغم من ذلك، وباعتبارها واحدة من . مفيدة، أو فعالة أو حتى ضرورية لعملية السياسة أم ال GNSOلمنظمة  PDPعمليات 
، GACنت ألصحاب المصلحة المتعددين، فإن الحكومات، ومن خالل مجموعات أصحاب المصلحة في النظام البيئي لحوكمة اإلنتر

، توفر الحكومات GACومن خالل . DNSتعد بمثابة مجموعة هامة من المساهمين في كافة قرارات السياسة ذات الصلة بنظام 
وعلى الرغم . مصلحة العامةخبرات وتجارب غير متاحة من مكان آخر، السيما فيما يتعلق بتحديد مشكالت السياسة العامة وخدمة ال

قد يوفر فرصة هيكلية لـ  GACمن ذلك، أوضحت المقابالت الشخصية التي تم إجراؤها لهذا التقرير مخاوف من أن توفير نصائح 
GAC وعلى وجه الخصوص، هناك . في أن تستخدم من خالل جهات أخرى في المجتمع كوسيلة بديلة إلجراء تغييرات على السياسة

 –الرسمية  PDPه عندما تشعر األطراف بأن بعض مشكالت السياسة لم تحقق تقدًما في صالحها من خالل آليات تخوف من أن

                                                                                                                                                        
 2013الرسمي، بكين، أبريل  GACبيان  57

https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Beijing%20Communique%20april2013_Final
 .pdf?version=1&modificationDate=1365666376000&api=v2 

 GACراجع سجل نصائح  58
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Beijing%20Communique%20april2013_Final

pdf?version=1&modificationDate=1365666376000&api=v2 , في معدل نصائح والحظ الزيادةGAC  فيما يتعلق بنطاقات
gTLD  2010اعتباًرا من. 

 ICANN من لوائح 1 الفقرة ، 2 القسم ، 11 المادة 59
 ICANN أ من لوائح 1 الفقرة ، 2 القسم ، 11 المادة 60
 ICANN ز من لوائح 1 الفقرة ، 2 القسم ، 11 المادة 61
 ICANN ح من لوائح 1 الفقرة ، 2 القسم ، 11 المادة 62

https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Beijing%20Communique%20april2013_Final.pdf?version=1&modificationDate=1365666376000&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Beijing%20Communique%20april2013_Final.pdf?version=1&modificationDate=1365666376000&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Beijing%20Communique%20april2013_Finalpdf?version=1&modificationDate=1365666376000&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Beijing%20Communique%20april2013_Finalpdf?version=1&modificationDate=1365666376000&api=v2
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من أجل إقناع الحكومات على التدخل بالنيابة عنها  PDPفإنها تحاول العمل مع  –التعليقات العامة ومجموعات العمل وما إلى ذلك 
 :المشاركين هذه اآللية الشاردة، فإن لها نتيجتين وفي حالة استخدام. فيما يخص مشكالت السياسة

  .PDPتؤدي إلى اإلخالل بشرعية عملية  .1

كإطار عمل متفق عليه فيما بين جميع األطراف  GNSOالخاصة بـ  PDPبوضع وتطوير عملية  ICANNقام مجتمع 
عمل بالتعاون فيما بينهم على من أجل تمكين العديد من أصحاب المصلحة المتعددين ذوي وجهات النظر المتخلفة من ال

وإذا لم يكن األطراف سعداء بنتائج هذه العملية الخاصة . مدار الوقت للتوصل إلى إجماع عن طريق التفاوض والتسوية
، القتراح ووضع ومراجعة تلك السياسة، فقد GACبالسياسة واستخدام الفرص الهيكلية األخرى، مثل النصائح المقدمة من 

 . ونتائجها للمساءلة PDPتخضع عملية 

  .وهي تجعل عملية مجموعة العمل أكثر صعوبة .2

وعلى وجه الخصوص، عبر . األخيرة، قام أعضاء مجموعة العمل باستجواب أهداف المتطوعين PDPفي بعض عمليات 
وسيكونون مشاركين نشطين ومكرسين  PDPبعض األعضاء عن الشك في أن آخرين في المجموعة يدعمون بإخالص 

وإذا سلمنا بأن هناك بالفعل صعوبة في تعيين أعضاء مجموعة العمل اللتزام طويل ومكثف لعملية . PDPلية في عم
PDP فإن إدخال الريبة بين أعضاء مجموعة العمل ال يؤثر فقط على مجموعات العمل تلك في التعامل في بيئة من الثقة ،

 .الهتمام بالمشاركة في مجموعات العمل المستقبليةواالحترام المتبادلين، ولكن يؤثر أيًضا من خالل تقييد ا

 الحلول المقترحة حتى تاريخه: PDPفي  GACتمكين مشاركة أكبر لـ  6.3.4
 PDPلها تأثير على نتائج عملية  GNSOحول السياسة ذات الصلة بـ  ICANNإلى مجلس إدارة  GACإن توقيت نصيحة 

إلعادة افتتاح أنشطة مجموعة  ICANNأو لوائح  GNSOل عمليات وعلى وجه الخصوص، ال توجد آلية في دلي. GNSOلمنظمة 
وهناك دليل . لتقريرها النهائي واكتمال عملية التعليق العامة GNSOبعد صياغة مجموعة عمل  GACالعمل إذا جاء توقيت نصائح 
موذج أصحاب المصلحة بشكل متأخر في عملية وضع السياسة، فإنها تصبح منفصلة عن ن GACبأنه عندما يتم توفير نصائح 

وبدالً من ذلك، فإن العمليات االرتجالية المتحملة والتي تشتمل على . GNSOلـ  PDPالمتعددين المتكامل والذي يعزز من عملية 
واألطراف المعنية األخرى تحاول التوصل إلى طرق  ICANN، وفريق عمل ICANN، ومجلس إدارة GAC، وGNSOمجلس 

 .المتكاملة PDPائج الحالية لعملية مع النت GACلتضمين نصائح 

المشاركة مبكًرا في عمليات  –أو اختيارها عدم  – GACويتعذر على العديد من أصحاب المصلحة فهم السبب وراء عدم قدرة 
PDP  بالنظر إلى أن هناك فرًصا واضحة لـGAC أدناه، المقدم من فريق عمل  5الجدول . في القيام بذلكICANN حول بعض ،

 :، ويشمل ذلك الصياغة والتعليقات العامة ونموذج أصحاب المصلحة المتعددينPDPفي عملية  GACط المحتملة لمشاركة النقا

 GACطريقة لطلب التعقيب من  فرص التعقيب PDPمرحلة 
يجوز ألية لجنة استشارية طرح قضية لتطوير  طلب تقرير قضايا

السياسة عن طريق قيام مثل هذه اللجنة بطلب 
مشكالت، وتقديم ذلك الطلب إلى مدير  تقرير

 GNSOالموظفين ومجلس 

 ال يوجد

التقرير التمهيدي 
 للمشكالت

فترة تعليق عام على تقرير المشكالت األولي من 
المعلومات اإلضافية / أجل تشجيع البيانات 

باإلضافة إلى وجهات نظر حول ما إذا كان من 
 أم ال PDPالواجب البدء في عملية 

على الويب  GNSOو ICANNعلى موقع  نشر إعالن
 وفتح منتدى للتعليق العام

 لتوزيعه GACإرسال إعالن إلى أمانة سر 

المقدم  PDPرفض 
بها طلب من اللجنة 

 االستشارية

بدء عملية  GNSOفي حالة رفض مجلس 
PDP  ،بطلب من إحدى اللجان االستشارية

تختار االجتماع مع ممثلي اللجنة االستشارية من 
مناقشة الحيثيات ويتبع ذلك طلب محتمل أجل 

 بإعادة النظر

 ال يوجد

وضع ميثاق 
لمجموعة عمل 

PDP 

فريق صياغة لوضع ميثاق لمجموعة عمل 
PDP يكون مفتوًحا لكل من يعنيه األمر 

 على الويب GNSOنشر إعالن على موقع 
 لتوزيعه GACإرسال إعالن إلى أمانة سر 

توحة أمام أي شخص مف PDPمجموعة عمل  مجموعة العمل
معني بالمشاركة، سواء كفرد أو كممثل في 

 مؤسسة/ مجموعة 

على الويب، وإذا كان  GNSOنشر إعالن على موقع 
 النشر فوري، يتم تضمينه في تحديث السياسة الشهري

 لتوزيعه GACإرسال إعالن إلى أمانة سر 
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 GACطريقة لطلب التعقيب من  فرص التعقيب PDPمرحلة 
القيام بأعمال  PDPيتعين على مجموعة عمل  مجموعة العمل 

عية في مرحلة مبكرة للحصول على التو
اللجان االستشارية /التعقيبات من منظمات الدعم

 األخرى 

بإرسال طلب بريد  PDPسوف تقوم مجموعة عمل 
إلكتروني للحصول إلى التعقيبات إلى رئيس وأمانة سر 

 اللجان االستشارية/منظمات الدعم
تعقيب بأن /وسوف يتشمل الطلب بصورة نموذجية على أسئلة

عقيبات واآلراء مطلوبة باإلضافة إلى موعد نهائي للتعقيب الت
 )مع توضيح إمكانية طلب وقت إضافي إذا لزم ذلك(

 نشر التقرير األولي للتعليق العام مجموعة العمل
 

على الويب  GNSOو ICANNنشر إعالن على موقع 
 وفتح منتدى للتعليق العام

 لتوزيعه GACإرسال إعالن إلى أمانة سر 
تقرير توصيات المجلس إلى مجلس اإلدارة  ات المجلسمناقش

والذي يشمل أيًضا نظرة عامة على المشاورات 
 التي تمت والتعقيبات التي وردت

 ال يوجد

منتدى تعليق عام قبل نظر مجلس اإلدارة في  تصويت المجلس
 التوصيات

على الويب  GNSOو ICANNنشر إعالن على موقع 
 وفتح منتدى للتعليق العام

 لتوزيعه GACرسال إعالن إلى أمانة سر إ
 GACبإشعار  ICANNطلب إلى مجلس إدارة  تصويت المجلس

في حالة تأثير توصيات السياسة على اهتمامات 
 السياسة العامة 

  GACسوف يقوم مجلس اإلدارة بإشعار 

للمجلس اختيار تشكيل فريق لمراجعة التنفيذ من  التنفيذ
وضع تفاصيل  أجل مساعدة فريق العمل على

 )مفتوحة للجميع من حيث المبدأ(التنفيذ 

يتم تعميم الدعوة المقدمة للمتطوعين على مجموعة عمل 
PDP 

يجوز نشر خطط التنفيذ للتعليق العام أو عقد  التنفيذ
مشاورات إضافية استناد إلى طبيعة توصيات 

 السياسة

على الويب  GNSOو ICANNنشر إعالن على موقع 
 تعليق العاموفتح منتدى لل

 لتوزيعه GACإرسال إعالن إلى أمانة سر 

 GACللنقاط المحتملة في المشاركة بين  ICANNالجدول الموضوع من خالل فريق عمل : 5الجدول 
 GNSOالخاصة بـ  PDPوعملية 

في نقاط مبكرة  PDPمحاولة المشاركة في عملية مجموعة من المشكالت الهيكلية والتشغيلية إذا كان عليها  GACومع ذلك، تواجه 
 :من العملية

 ICANNفي الغالب التواصل مع األجزاء األخرى في  GAC، تحاول ICANNوباعتبارها كياًنا منفصالً ومنطقًيا داخل  .1
 . من خالل صوت واحد وموحد

ويرجع هذا األمر إلى . موعة العملفي مجموعة العمل قد يكون مرهًقا لكل من الممثل ومج GACكما أن مشاركة ممثل لـ 
، أو حتى بالنسبة عن حكومته، خالل المناقشات الجارية GACحقيقة أن الممثل قد يجد من الصعب التحدث بالنسبة عن 

في الوقت الفعلي، وعوًضا عن ذلك قد يحتاج إلى وقت للتنسيق مع اآلخرين في وضع مراكز معتمدة على المستوى 
  .يد المناقشةالرسمي حول المشكالت ق

أنه من الصعب تحديد وتعيين شخص يتمتع بالمهارات والخلفية المناسبة للعديد من مناقشات السياسة  GACوسوف تجد  .2
  .PDPالتي تحدث في عمليات 

األخيرة، أصبح العثور  GNSOلمنظمة  PDPوبالنظر إلى الطبيعة المتخصصة للغاية للمشكالت قيد النقاش في عمليات 
وبعدد . تحدًيا كبيًرا PDPاألوسع على استعداد للمشاركة في عمليات  ICANNمتمرسين بين مجتمع على أشخاص 

أكثر  GACاألعضاء المحدود، والمتخصصين عن طريق التعريف بأنهم خبراء في السياسة وليسوا خبراء فنيين، تواجه 
 . GNSPالخاصة بـ  PDPمجموعة عمل  من مجرد تحٍد يتمثل في العثور على ممثلين مهرة بشكل مناسب للمشاركة في

 قيود على الموارد GACيواجه أعضاء  .3

يرون بشكل خاص أنه من الصعب عليهم تخصيص الوقت على مجموعة  GACاألشخاص الذين يمثلون الحكومات في 
لى وجه فمندوبي الحكومات ع: ، هناك تقويم مشغول للغاية لحوكمة اإلنترنت4.3ووفًقا لما هو موضح في القسم . عمل

الخصوص لديهم التزامات كبيرة للغاية لعدد من العمليات ذات الصلة بحكومة اإلنترنت تتم في النطاق الحكومي وتحد من 
 . الوقت المتاح لاللتزام باألنشطة المتواصلة لمجموعات العمل
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أنه  GACومع ذلك، تجد  .عامةفي فترات التعليق ال GACيتمثل في مشاركة  PDPفي مجموعات عمل  GACوهناك بديل عن مشاركة 
ونؤكد بأن مجموعة القيود المفروضة . من الصعب للغاية، إن لم يكن من المستحيل، العمل داخل األطر الزمنية الحالية لعمليات التعليق العام

تكون لها القدرة  أن GACعلى اإلشعار القصير للتعليق العام سوف يجعل من الصعب جًدا على  GACعلى الموارد والقدرة على تنسيق 
 .على التشاور مع الحكومات الداخلية، والتنسيق والتفاوض بين الحكومات، والتوصل بعد ذلك إلى اتفاق حول موقف مشترك

 .في االعتبار GACغير موضوعة ببساطة مع القدرات التشغيلية لـ  GNSOلمنظمة  PDPوبإيجاز، فإن األطر الزمنية المرتبطة بعملية 

 PDPمع عملية  GACلطرق جديدة في عرض تفاعل  الحاجة للوصول 6.3.5
أمر بعيد االحتمال باإلضافة إلى أن  PDPفي مجموعات عمل  GACوفًقا لما ذكرناه أعاله، فإن المشاركة النشطة من جانب 

 PDPفإن عملية  وخارج هاتين اآلليتين،. المشاركة المحدودة أكثر أثناء فترات التعليق العام أمر غير عملي من الناحية التشغيلية
وهناك دليل على الرغم . GNSOالخاصة بـ  PDPللمشاركة في عمليات  GACالحالية، ال تحتوي على عمليات رسمية بديلة أمام 

يعمالن على التوصل إلى آليات غير رسمية للمشاركة من أجل تعزيز االتصاالت بين  GACو GNSOمن ذلك يشير إلى أن مجلس 
 .ICANNهذه األجزاء الحيوية من 

وكطريقة للحيلولة دون . باعتبارها تحذير للطوارئ GACومن الجدير بالتذكر أن بعض مجموعات أصحاب المصلحة تنظر اآلن إلى 
وعلى الرغم من ذلك،  .عبارة عن أداة غير دقيقة في إجراء تغييرات نوعية على السياسات GACتنفيذ سياسات معيبة، فإن 

كمراقب للتعبير عن وجهة النظر القائلة بأن السياسة التي يجري تطويرها  GACي اآلونة األخيرة استخدمت العديد من المجموعات ف
وفي المقابالت الشخصية التي أجريناها كان هناك إحساس قوي  .في مكان آخر في المنظمة، ضعيفة المزايا من حيث السياسة العامة

وعلى الرغم من ذلك، كان  .PDPد الحقيقة للعمل الذي يتم في عمليات عدم المشاركة في تقييم سياسة ما بع GACبأنه يتعين على 
 .كانت بمثابة حماية الزمة ضد وضع وتنفيذ السياسات الضعيفة GACهناك أيًضا إحساس قوي بأن 

عملية خالل  GNSOمن التفاعل بشكل مباشر من  GACوفي حين أننا نرى بأنه ال توجد مشكالت هيكلية في اللوائح الداخلية تمنع 
PDP ربما تكون الطريقة األفضل في التوصل مع ،GAC  من خالل طلبات صغيرة للحصول على المعلومات والنصائح بدالً من

 .PDPالتعليقات الكاملة على التقارير األولية أو مسودات 

تحقيق مشاركة ناجحة إلى  GACسوف تحتاج تعديالً إذا لم يكن من الممكن لـ  GNSOلمنظمة  PDPويقترح هذا التقرير أن عملية 
 :وقد يكون أسلوبين محتملين هما. PDPأن يتم االنتهاء من 

 . للرد عليها GACبحيث تكون أكثر مرونة وأن تكون أكثر سهولة بالنسبة لـ  PDPتعديالت آليات عملية تعقيبات  .1

في  GACشاركة بالنسبة لـ يكون هدفها إعادة تعريف أنماط الم GAC/GNSOوقد يكون ذلك بمثابة مبادرة مشتركة لـ 
 .PDPسياق عمليات 

من ) أو بيان بأنهم لن يقدموا تعقيبات(، ربما في التقرير األولي، مهمة تتطلب بشكل خاص التعقيب PDPأضف إلى  .2
GAC. 

السعي للحصول على التعقيبات من  9يتعين على فريق "في الوقت الحالي على أن  GNSOمن دليل  9وينص القسم 
، وربما GAC، ورغم ذلك، قد يكون من األكثر فاعلية طلب التعقيبات من "م واللجان االستشارية األخرىمنظمات الدع

من منظمات الدعم واللجان االستشارية األخرى، ووضعه على نفس مستوى طلبات البيانات من مجموعات ودوائر 
 GNSO.P62F63أصحاب المصلحة في 

 

 

                                                      
من كل مجموعة ودائرة  طلب البيانات رسمًيا PDPيتعين على فريق "، ينص على أن GNSOلمنظمة  PDPمن دليل  9وفي بداية القسم  63

 .)تم إضافة التأكيد". (PDPألصحاب المصلحة في المراحل المبكرة من عملية 
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فيما يتعلق بوضع  ICANNمهمة  GNSOالخاصة بـ  PDPهل تحقق عملية  7
 السياسات؟

 ICANNمهمة  7.1
 :وبشكل خاص. الداخلية ICANNمن لوائح  1من المادة  1محددة في القسم  ICANNمهمة 

في تنسيق، على المستوى اإلجمالي، أنظمة اإلنترنت ") ICANN("تتمثل مهمة شركة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة 
 .تحديد لضمان استقرار وأمان تشغيل أنظمة المعرفات الفريدة لإلنترنتالعالمية للمعّرفات الفريدة وبال

من أداء وظيفة التنسيق العالمي المعرفات  ICANNوبرغم ذلك، فإن دور وضع السياسات يتمثل في وضع سياسات تعمل على تمكين 
 . الفريدة لإلنترنت، مع ضمان التشغيل المستقر واآلمن لنظم المعرفات الفريدة لإلنترنت

على تنسيق  ICANNهو ضمان قدرة  ICANN، فإن دورها في تحقيق مهمة GNSOلمنظمة  PDPوفي السياق الخاص بعملية 
تشير إلى نظام اسم النطاق على  ICANNوإذا سلمنا بأن مهمة . gTLD، مع االهتمام الخاص باستقرار وأمن نظام gTLDنظام 

يجب أن يأخذ أيًضا بعين االعتبار االستقرار واألمن األوسع  gTLDتطوير سياسة  اإلجمال، فقد يكون من المناسب أيًضا افتراض أن
 .لنظام أسماء النطاقات بالكامل

ومن . الداخلية ICANNمن لوائح  1من المادة  2عدد من القيم األساسية المنصوص عليها في القسم  ICANNويرتبط بمهمة 
 :القيم األساسية التالية GNSOلمنظمة  PDPاالهتمامات الخاصة في هذه المراجعة لعملية 

طلب ودعم المجلس واإلعالم عن المشاركة التي تعكس األداء الوظيفي والتنوع الجغرافي والثقافي لإلنترنت على كافة . 4
 .المستويات لتطوير السياسة وصناعة القرار

 .ارسة وتحقيق االستفادة للمصلحة العامةتقديم المنافسة وتعزيزها في تسجيل أسماء النطاق حيث تتوفر إمكانية المم. 6
تعزيز القرارات المعروفة جيدا استنادا إلى ) 1(تشغيل آليات تطوير سياسة الشفافية والتعامل المكشوف والتي تعمل على . 7

 .سياسةضمان مساعدة هذه الكيانات والهيئات التي تأثرت بشكل كبير في عملية تطوير ال) 2(النصيحة المعتمدة على الخبرة و
في الوقت الذي ما زالت متجذرة في القطاع الخاص، مع االعتراف بأن الحكومات والسلطات العامة هي المسئولة عن . 11

 .السياسة العامة، وآخذاً بعين االعتبار توصيات الحكومات أو الهيئات العامة

 .على إظهار هذه القيم األساسية أدناه GNSOلمنظمة  PDPتمت مناقشة قدرة 

 4يمة األساسية الق 7.1.1
طلب ودعم المجلس واإلعالم عن المشاركة التي تعكس األداء الوظيفي والتنوع الجغرافي والثقافي لإلنترنت على كافة المستويات 

 لتطوير السياسة وصناعة القرار

ددة فرًصا متع GNSOلـ  PDP، توفير عملية GNSOلـ  PDPالداخلية ودليل عمليات  ICANNوكما هو موثق في لوائح 
يمكن ألصحاب . النشطة PDPألصحاب المصلحة المعنيين لتوثيق احتياجاتهم ورغباتهم، واإلسهام في وجهات نظرهم، في عمليات 

ويتعين على مجموعات العمل أيًضا المطالبة . المصلحة المشاركة كأعضاء في مجموعات العمل أو المشاركة أثناء فترات التعليق العام
من كل مجموعة ودائرة ألصحاب المصلحة ويوصى بشدة طلب التعقيبات والتعليقات من منظمات الدعم  بالحصول على التعقيبات

على ذلك، تطلب  GNSOلـ PDPباإلضافة إلى ذلك، وبرغم عدم اشتراط اللوائح الداخلية أو دليل . واللجان االستشارية األخرى
أما مجموعات الفرص المتنوعة المتاحة لتوفير . عن طريق الويبمجمعات العمل التعقيبات من خالل طريقتين، مثل االستطالعات 
من تجميع مجموعة متنوعة من المواد يمكن  GNSOلـ  PDPالتعقيبات، فيجب من الناحية النظرية أن تمّكن أمثلة على عمليات 

 . باستخدامها تأسيس التوصيات على أساس متين

من غير ) 5راجع القسم (من أمريكا الشمالية وأوروبا  GNSOلـ  PDPليات وبالنظر إلى األغلبية الساحة من المشاركين في عم
لها القدرة الكافية عل دعم مستويات متباينة من المشاركة الجغرافية  ،وفًقا للممارسات ،GNSOلـ  PDPالواضح تماًما أن عملية 

المتوازنة من حيث الجغرافية ومجموعة أصحاب ، من الصعب تحقيق المشاركة 5.4ووفًقا لما هو منصوص عليه في القسم . واللغوية
قادمين من دولة متقدمة تعني أنه قد يكون من السهل بالنسبة للمجلس  GNSOوحقيقة أن غالبية أعضاء مجلس . المصلحة والجنس

لها القدرة  وحاالت عدم التوازن في المشاركة. على حدة PDPمراقبة حاالت عدم التوازن في التمثيل داخل كل عملية من عمليات 
على سبيل المثال، في حالة تلقي تعليق عام . أيًضا على التأثير في عمليات صناعة القرارات للتعقيبات الواردة من مجموعات العمل

علًما بأن لغتها األم ليست اإلنجليزية وتحاول جاهدًة التعبير عن (واحد قصير ويصعب فهمه باللغة اإلنجليزية من سيدة صومالية 
تعليق عام طويل وبتركيب عالي من متحدث باللغة اإلنجليزية باعتبارها اللغة األم له من  15ولكن تم تلقي ) باإلنجليزية أفكارها

الواليات المتحدة األمريكية، فإن مجموعة العمل ذات األغلبية في تشكيلها من الواليات المتحدة وأعضاء من أوروبا قد ال يعطون 
 . هتمام الواجب بما يزيد عن التعليقات التفصيلة الواردة من الواليات المتحدةتعليق السيدة الصومالية اال
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 6القيمة األساسية  7.1.2
 .تقديم المنافسة وتعزيزها في تسجيل أسماء النطاق حيث تتوفر إمكانية الممارسة وتحقيق االستفادة للمصلحة العامة

والتي تم فحصها، ثمة خطر بأن  GNSOالخاصة بـ  PDPعمليات وبالنظر إلى سيادة المشاركين من أمريكا الشمالية وأوروبا في 
وضع السياسات يفضل بيئة خاصة تعمل فيها شركات األعمال األمريكية واألوروبية، وربما لإلضرار بشركات األعمال التي تعمل 

تنافس مع األسواق األمريكية واألوروبية في بيئات أقل التزاَمً◌ا بالقوانين أو في الدول النامية حيث ال تزال األسواق غير قادرة على ال
وبالنظر إلى أن تسجيالت أسماء النطاقات غير مرتبطة بالحدود الوطنية، فإن النقص الواضح في المشاركة النشطة . على قدم المساواة

صالح بيئات  قد تؤدي إلى توصيات تصب في GNSOلـ  PDPمن مناطق خارج أمريكا الشمالية وأوروبا يوِجد خطًرا بأن عمليات 
  .األعمال في أمريكا الشمالية وأوروبا، بدالً من تشجيع على مجال مستو لجميع المشاركين المحتملين في سوق أسماء النطاقات

 7القيمة األساسية  7.1.3
لنصيحة تعزيز القرارات المعروفة جيدا استنادا إلى ا) 1(تشغيل آليات تطوير سياسة الشفافية والتعامل المكشوف والتي تعمل على 

 .ضمان مساعدة هذه الكيانات والهيئات التي تأثرت بشكل كبير في عملية تطوير السياسة) 2(المعتمدة على الخبرة و

بشكل عام للجميع وتحتوي على العديد من اآلليات التي تمكن إجراء تعقيب  GNSOالخاصة بـ  PDPوتتوفر مراجعة عملية 
، ويشمل ذلك PDPنشر كافة المواد المرتبطة بكل أمثلة . كيان يرغب في المشاركةالجمهور داخل العملية من خالل أي شخص أو 

تضفي قدر كبير من الشفافية على  -أرشيفات البريد اإللكتروني، والنصوص المدونة لالجتماعات، إلخ  -مداوالت مجموعات العمل 
 . تتم PDPكل عملية 

 ICANNالموثقة في لوائح  PDPالمتباين إلى حد ما للخطوات في عملية  وعلى الرغم من ذلك، وبشكل مجرد تماًما، فإن التجميع
في حقيقة األمر، قد يكون من المناسب أكثر . يؤثر بالفعل على شفافية العملية) 3.3راجع القسم ( GNSOالخاصة بـ  PDPودليل 

P63Fعلى الويب GNSOة الخاصة بـ وحقيقة أن صفحة عملية وضع السياس". ضبابية نسبًيا"وصغ آليات وضع السياسات بالصفة 
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لتوضيح العملية، ترجح  - PDPتمثل ثمانية منها مجموعة من األحداث ذات الخطوات في  -تحتوي على تسعة مخططات انسيابية 
، فإن PDPوبالنظر إلى تعقيد عملية . على وعي بهذا االفتقار في الوضوح الكامل ICANNوفريق عمل  GNSOبأن مجلس 

على  GNSOوالمخططات االنسيابية على موقع  GNSOلـ  PDPفي اللوائح، ودليل  PDPإلى حد ما لخطوات  التجميع المختلف
، كما هو موثق في الوقت GNSOلـ  PDP، فإن عملية ICANNالويب، والقيود الزمنية العامة على سائر أصحاب المصلحة في 

ويرجع هذا إلى الخطر المتمثل في أن أعضاء . PDPعمليات  الحالي يمكن أن تسهم في نقص التنوع في المشاركة الفعالة خالل
المجتمع قد ال يكونون على وعي بمدى أهمية المراحل الهامة الخاصة من التعقيبات العامة بالنسبة لوضع التوصيات من خالل 

يص وقتهم على متابعة أو وعوًضا عن ذلك، فإن أصحاب المعرفة الموسوعية بالعملية يفهمون تماًما متى يتم تخص. مجموعة العمل
قد يشعر أصحاب المصلحة األقل إلماًما بالموضوع أنهم غير متقنين له بالنظر إلى مدى التعقيد . PDPالمشاركة بنشاط في عملية 

ت اإلجمالي للعملية، وبسبب القيود الموجودة في الوقت الحالي على أوقاتهم فإنهم يختارون عدم قضاء الوقت في المشاركة في عمليا
PDP. 

سواء عل مستوى تقرير المشكالت أو مراحل  -وفًقا للممارسات في الوقت الحالي ال تتطلب  GNSOالخاصة بـ  PDPوعملية 
ويجب أن يصف . PDPأو خبراء قد يساعدون في عملية  PDPتحديًدا خاًصا للكيانات التي قد تتأثر أكثر بعملية  -مجموعة العمل 

أو اللجنة  GNSOمجلس اإلدارة، أو مجلس (على الطرف مقدم الطلب  PDPالمقترحة لعملية  تقرير المشكالت تأثير المشكلة
وعلى الرغم من أنه من الواضح أن المقصود أن يكون تقرير . لكن ال يجب تحديد تأثير المشكلة على األطراف األخرى) االستشارية

، ليس فقط حسب الدوالر أو اللجان االستشارية، ولكن المشكالت محدود من حيث الوقت، والعريف الواضح لألطراف المتضررة
، ومجموعة العمل فيما بعد، على تعريف GNSOقد يساعد مجلس  -حسب الحاجة، ربما على أساس أكثر وضوًحا واستواًء 

P64F65.المجموعات الخاصة لتشجيع المشاركة بفاعلية في العملية
P  

                                                      
64 n.org/en/node/31379/http://gnso.ican  
تؤثر بنسبة عالية على "تؤكد على أن المشكلة , الترجمة والترجمة الصوتية لمعلومات جهات االتصال: تقرير المشكالت النهائي, على سبيل المثال 65

ها ال تشير بشكل واضح إلى وعلى الرغم من ذلك، فإن". ، وأمناء السجالت والسجالت)األفراد والمؤسسات) (gTLD(العامة  TLDمسجلي نطاقات 
أصحاب المصلحة ذوي االرتباط الكبير باقتصاديات اإلنترنت  - ASCIIأن المشكلة ذات صلة خاصة بأصحاب المصلحة الذين يستخدمون نًصا غير 

 . GNSOالناشئة، والذين لم يصبحوا حتى اآلن مساهمين بارزين في سياسة 

http://gnso.icann.org/en/node/31379/
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 11 القيمة األساسية 7.1.4
ي القطاع الخاص، مع االعتراف بأن الحكومات والسلطات العامة هي المسئولة عن السياسة في الوقت الذي ما زالت متجذرة ف

 .العامة، وآخذاً بعين االعتبار توصيات الحكومات أو الهيئات العامة

توجد العديد ووفًقا لما تم توثيقه في السابق في هذا التقرير، . في هذه الناحية ICANNأن هناك تحد كبير بالنسبة لـ  6.3أوضح القسم 
وعلى وجه الخصوص، . للمشاركة والحكومة وتوصيات الجهات العامة مرحب بها في جميع تلك الفرص PDPمن الفرص أمام 

عندما تكون للحكومات مصلحة ذاتية كبيرة في النتيجة، تكون الجهات العامة أكثر رغبة في المشاركة بشكل موسع داخل تخوم عملية 
PDP . عمليةPDP ول المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية تعد مثاالً على هذه العملية وعملها وفًقا لما هو األخيرة ح
 .مخطط

قام القسم  .GACللحصول على خبرات السياسة العامة داخل  ICANNوتتطلب السياسة العامة معرفة خاصة وتوجد أفضل موارد 
وعلى الرغم من ذلك، أظهرت المقابالت . PDPفي عملية  مبكًرا GACبتوثيق التحدي الخاص بالحصول على نصيحة  6.3

 DNSحقيقة أنهم حساسون للتداخل فيما بين سياسة البنية التحتية للسوق التشغيلي لـ  GACالشخصية التي جرت مع أعضاء 
 .داخالتبالنظر بعناية في هذه الت ICANNوحيث قام مجلس إدارة  GACففي هذا التداخل، حيث تداخل . والسياسة العامة

التي يقودها  PDPال يعمل، فإن الجميع ليسوا راضين على تأثيره على عملية  GACوفي حين إن إطار العمل الخاصة بتداخل 
وتعد العالقة بين توقيت توصيات الحكومات وتوصيات الجهات العامة واألعمال المتواصلة لتطوير السياسات في . أصحاب المصلحة

GNSO ت الشائكة لمستقبل واحدة من أكثر المشكالPDP. 
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 المنهجية التفصيلية: الملحق أ

 األسلوب ومصادر البيانات 1.أ
على نطاق العمل بالنسبة لهذه الدراسة لتحقيق تحليل أساسي لفاعلية  ATRT2الذي صاغه فريق  RFPينص طلب تقديم العروض 

 .دة إلى أصحاب المصلحة المتعددينكوسيلة لوضع السياسة المتكاملة والمستن GNSOعملية وضع السياسة لـ 

إجراء تحديد للفروق بين العملية المحدد والممارسة الفعلية، ونطاق المقاييس المستندة إلى  PDPومن جوانب التحليل المطلوب لعملية 
ب الكمي ويتناسب األسلو .أن هذا الجزء من البحث سوف يركز على األرشيف المنشور RFPويرى طلب تقديم العروض  .المشاركة

، والتحديد عن طريق فحص GACمع توفير المقاييس حول المشاركة الفعلية حسب المنطقة، ومجموعة أصحاب المصلحة بما ذلك 
 .PDPاألدلة لمدى مشاركة جميع أصحاب المصلحة في عملية 

ضمين العملية لوجهات نظر أيًضا أن تقوم هذه الدراسة بتحديد مزايا وعيوب العملية، ومدى ت RFPويشترط طلب تقديم العروض 
 ICCواعتنق فريق  .لسياسة سليمة دعًما للمصلحة العامة PDPونظام واحتياجات سائر أصحاب المصلحة، وتقييم مدى تقديم عملية 

وجهة النظر القائلة بأن المشاركين في العملية سيكونون بمثابة مصدر ال يقدر بثمن لآلراء ووجهات النظر حول مدى فاعلية عملية 
PDPباإلضافة إلى النواحي المحتملة للتحسين ،. 

 . ومن ثم، فإن البحث الذي نقوم به يحتوي على عناصر كمية وكيفية

 الوثائق المكتوبة التحليل الكمي 2.أ
 :مصادر البيانات التالية ICCحدد فريق 

  المستندات المنشورة التي تحدد عمليةPDP  باعتبارها عملية، ويشمل ذلك لوائحICANN ، ودليلPDP  لـGNSO ،
 .PDPوالسجالت العامة لمناقشة التغييرات المحتملة على عملية  GNSOالخاصة بـ  PDPوالمواد التعليمية لـ 

  السجالت المنشورة ذات الصلة بعملياتPDP وتشتمل هذه السجالت على سبيل المثال ال الحصر على بوابة . الخاصة
. ضور، وملفات ويكي، وأرشيفات تعليق وتحليل، ومعلومات وصفية وتفسيريةويب يتوفر عليها قوائم بريدية، وقوائم ح

 .شرًحا لصفحات الويب حيث توجد الكثير من مواد المصدر للتحليل الكمي 5ويوفر الجدول 
  تم إتاحة فريق عملICANN  أمام فريقICC من أجل توفير توضيح حول المواد المتاحة للجمهور ومن أجل المساعدة ،

 .ICCالسجالت ذات االهتمام بالنسبة لفريق  في تحديد
  كما تم الرجوع كذلك إلى موادGNSO  العامة ويشمل ذلك النصوص المدونة، وتسجيالتMP3  والسجالت الخاصة

 .GNSOباجتماعات مجلس 

معايير  ICC وللمساعدة في التوصل إلى تحليل حيوي للعملية، وضع فريق. علًما بأن المواد األولية المتاحة موسعة وشاملة
 .PDPموضوعية وقابلة للقياس يتم من خاللها تقييم فاعلية 

القدرة على تحقيق وعد  PDPلكي تكون لعملية . مجموعات العمل والتعليقات العامة: طريقتين أساسيتين للمشاركة PDPتوفر عملية 
، يعتبر تنوع أصحاب ICANNة العامة لدى صنع السياسات المتكاملة المستندة إلى أصحاب المصلحة المتعددين، وأهداف المصلح

وثيق الصلة بالموضوع، كما هو الحال بالنسبة لتوازن الجنس، وأية ) حسب نوع صاحب المصلحة، والمنطقة الجغرافية(المصلحة 
الفحص فعالة في بيئة سريعة التغير، يجب أيًضا موازنة التحديد الزمني مع  PDPولكي تكون عملية . تغييرات على مدار الوقت

 .القوي للمشكالت

 :تشتمل المقاييس المستمدة من التحليل الكمي على ما يلي

 :مجموعات العمل .1

 حجم مجموعة العمل حسب المشكلة .أ 
 المشاركة في مجموعات العمل حسب الجنس .ب 
 عدد مجموعات العمل التي يلتحق بها المشاركون .ج 
 ى مدار الوقتمشاركة مجموعات العمل حسب المنطقة الجغرافية وأية تغييرات عل .د 

 :التعليقات العامة .2

 تعليقات األفراد في مقابل تعليقات المؤسسات .أ 

 حول تقارير المشكالت 1
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 حول التقارير األولية 2

 التوزيع اإلقليمي للتعليقات .ب 

 حول تقارير المشكالت 1

 حول التقارير األولية 2

 PDPالوقت المنقضي في عمليات  .3

 للتقرير األولي .أ 

 للتقرير النهائي .ب 

 لنهائيميثاق للتقرير ا .ج 

تم تجميع البيانات من خالل تحليل القوائم البريدية، وأرشيفات التعليقات العامة ومن خالل تحليل للبيانات في مقابل المصادر األخرى 
وحيث ما أمكن، تم تصنيف كل تعليق عام  ).بيان إبداء االهتمام، أو التعليقات المكتوبة أو مصادر المواقع الخارجية(للمعلومات 

عن طريق ) سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة(التوزيع السكاني لمجموعات العمل من خالل المعلومات المقدمة  وبيانات
 .المشاركين أنفسهم

 أسلوب كيفي: آراء المشاركين 3.أ
 :كان هناك مصدران لبيانات اآلراء

 ICCاستبيان كيفي هيكلي قام به فريق  .1
، وشارك فيه سبعة رؤساء سابقين وحاليين ATRT2نشاؤه لمشروع مسار للبريد اإللكتروني عبر اإلنترنت تم إ .2

 لمجموعات العمل

 استبيان كيفي 3.1.أ
سلسلة من المقابالت الشخصية مع  ICC، أجرى فريق RFP، ووفًقا لما تم توقعه في طلب تقديم العروض ICCإلكمال فهم فريق 

 . PDPالمشاركين في عمليات 

وهذه . PDPبالمائة من العدد اإلجمالي للمشاركين في عمليات  28، أو أكثر من 30ي تم إجراؤها وكان عدد المقابالت الشخصية الت
  .عينة هامة من الناحية اإلحصائية

 .وكان المشاركون في المقابالت الشخصية من مناطق جغرافية متنوعة بشكل معقول

 

 صين حسب المنطقة الجغرافيةالمشاركون في المقابالت الشخ: 28الشكل 
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على سبيل (وغيرها  GNSOكان المشاركون في المقابالت الشخصي من خلفيات متنوعة ألصحاب المصلحة، ويشمل ذلك دوائر 
 ).انظر أدناه(في االستبيان الكيفي  GACولم يشارك أعضاء ). ALACالمثال، 

 

 الت الشخصين حسب مجموعة أصحاب المصلحةالمشاركون في المقاب: 29الشكل 
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 مجموعة أسئلة قياسية

على الرغم من أهمية التعرف على وجهات نظر األفراد، كان من الضروري أيًضا إجراء مقارنات ذات مغزى في جميع عينة 
، وتهدف RFPيز عليها في تم وضع استبيان معياري طالب بالحصول على اآلراء حول مجموعة من القضايا التي تم الترك. البيانات

  .كوسيلة متكاملة مستندة إلى أصحاب المصلحة المتعددين لصنع السياسات PDPإلى التعرف على وجهات النظر حول فاعلية عملية 

 .في صياغة مجموعة أسئلة، وذلك من أجل ضمان عدم سيادة أي وجهة نظرة واحدة في صياغة األسئلة ICCكما تعاون فريق 

وقد ). مقياس ليكرت(ال على أسئلة اآلراء، تم استخدام منهجية محترمة الستطالع آراء كيفية مستندة إلى اآلراء /جابة بنعموبدالً من اإل
وفر ذلك للمشاركين في المقابالت الشخصية مجموعة من اإلجابات المحتملة بدًءا من أوافق بشدة، وأوافق، وال أفضل بشدة أي من 

  .ليست لدي المعلومات الكافية إلصدار أحكام/بشدة، وغير منطبق الطرق، وال أوافق، وال أوافق

قائمة بالمشاركين المحتملين في المقابالت الشخصية بما يضمن التنوع  ICCولتجنب التحيز المحتمل في عينة البيانات، وضع فريق 
 .على المستوى الجغرافي وأصحاب المصلحة وتوازن الجنس

 التحديات والحد منها

كان العديد من . أثناء موسم العطلة في نصف الكرة الشمالي ICCأوالً، تم تعيين فريق . ن التحديات في هذا المشروعثمة عدد م
ولم تبدأ المقابالت الشخصية حتى . المشاركين في المقابالت الشخصية المحتملين إما في عطلة أو عائدين من عطلة خالل هذه الفترة

وقد شكل الموعد النهائي المحدد لتقديم فريق . مقابلة شخصية 30قابلة شخصية فقط وتم إجراء م 35تمت جدولة . األول من سبتمبر
ATRT2 وقد . لمسودة التقرير النهائي والوقت الالزم للترجمة تاريخ شاق للتوقف بالنسبة لجمع البيانات والتحليل وإعداد التقارير

 .ابيعأدى ذلك إلى تقليل اإلطار النشط بفاعلية إلى ثالثة أس

ففي . في كافة مراحلها فقد فرضت استبيان طويل PDPألسلوب مستند إلى أدلة من أجل فهم فاعلية عملية  ATRT2أما متطلبات 
 30تراوح بين ) استناًدا إلى طول اإلجابات(على تقليل عدد األسئلة فإن الطول اإلجمالي للمقابالت الشخصية  ICCحين عمل فريق 

 .دقيقة 100إلى 

االستبيان ومدى تعقيد الموضوع فقد أدى إلى ظهور تحٍد آخر محتمل بالنسبة لغير المتحدثين باللغة اإلنجليزية، في إجراء هذا  أما طول
وللتغلب على ذلك، تم . االستبيان عن طريق الهاتف، دون االطالع على األسئلة، فقد يمثل تحديات في فهم األسئلة وصياغة اإلجابات

تخدم في المقابالت الشخصية عبر اإلنترنت وتمت دعوة المشاركين للمشاركة عن طريق نموذج متوفر على توفير االستطالع المس
 .الويب إذا كان أكثر راحة بالنسبة لهم

المشار إليه في األجزاء األخرى من " إرهاق المتطوعين"وأحد األسباب األخرى المحتملة وراء انخفاض نسبة المشاركة قد يكون 
وهو ما قد يحدث عند استهداف مجموعة صغيرة نسبًيا إلجراء العديد من المداخالت، ويشمل ذلك المقابالت ، ICANNمجتمع 

  .الشخصية لألبحاث

 األسئلة

يقصد بالقيود على الوقت أن األسئلة المحددة لالستبيان يجب ابتكارها سريًعا ولم يكن من الممكن إجراء اختبارات موسعة أو التشاور 
وتم . وعلى الرغم من ذلك، وبرغم القيود، بدت غالبية األسئلة جيدة من الناحية العملية. حول مجموعة األسئلة ATRT2مع فريق 

بأنها غامضة، مطالبة برأي أحادى على اثنين أو أكثر من العوامل، بما قد  ICCتحديد البعض منها عن طريق المشاركين في فريق 
وللحد من هذه المشكالت، يتم التعامل . 3.24و ،3.11و ،3.9ويشمل ذلك السؤال . الحيرة يؤدي بالمشارك في المقابلة إلى الوقوع في

 .من هذه المشكالت بحذر، وال يتم التعويل عليها في أية نتائج أساسية

 رؤساء مجموعات العمل 3.2.أ
وتم البدء في مسار . لمجموعات العملتألف هذا التحليل الكيفي من مراجعة لمسار بريد إلكتروني يشمل سبعة رؤساء سابقين وحاليين 

P65Fاإللكتروني ATRT2ونشر على أرشيف بريد  ATRT2البريد اإللكتروني بمعرفة فريق 

66
P. 

تم تحديد المشكالت المميزة وتجميعها تحت عناوين . وتم تحليل المسار للتعرف على البيانات السكانية وعدد الردود لكل مشارك
 .عريضة
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كطريقة لتحديد المشكالت ذات االهتمام بالنسبة للمشاركين الذي كان بحكم رئاستهم لمجموعات عمل ذوي  كما تم استخدام هذا المسار
 .PDPمعرفة متخصصة واهتمام بعملية 

 اللجنة االستشارية الحكومية 3.3.أ
لم يكن إرشادنا من و .GACاألربعة الحاليين، بما في ذلك رئيس  GACتم إلحاق التحليل الكيفي بالمقابالت الشخصية مع أعضاء 

بل استخدمنا مجموعة من األسئلة ذات النهائية المفتوحة لهيكلة  .بتعبئة االستبيان GACمتمثالً في مطالبة  ATRT2مجموعة 
وتكونت المحادثات من أربعة مؤتمرات هاتفية تم إجراؤها على مدار فترة ثالثة أيام، وتم استخدام نتائج تلك  .المقابالت الشخصية

 .من التقرير 5ات في تكوين النتائج النهائية في القسم المحادث

 إدارة تضارب المصالح 4.أ
وهذا من شأنه توفير مزايا هائلة السيما بالنسبة للمشروعات ذات األطر . ICANNفي عملية " أفراد داخليين"من  ICCيتألف فريق 

تم اإلعالن عن حاالت تضارب . تضاربات في المصالحنظاًما قوًيا من أجل إدارة أي  ICCواستخدم فريق . الزمنية المحدودة
وفي الحاالت التي تم التعرف فيها على تضارب . ATRTالمصلحة بمعرفة أعضاء الفريق، وتم إعالن التفاصيل إلى رئيس مجموعة 

 .بالنسبة لفرد معين، يتم خروج هذا الفرد من العمل المعني وتمريره إلى الزمالء

وبعد اإلعالن عن المصلحة، ال يشارك هذا الفرد في عملية المقابلة . GNSOرئيًسا لدائرة  ICCكما عمل أحد أعضاء فريق 
  .الشخصية حول الجانب النوعي من المشروع
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 الحالية GNSOسلسلة المخططات االنسيابية الثمانية التي توضح عملية : الملحق ب
عملية وضع "على الويب،  GNSOونشرها على صفحة  ICANN فيما يلي المخططات االنسيابية الثمانية التي وضعها فريق عمل

GNSO."P66Fلـ ) PDP(السياسة 

67 

 

 

 

                                                      
67 http://gnso.icann.org/en/node/31379/  
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 GNSOلمنظمة  PDPالوصف التفصيلي لكافة حيثيات خطوات : الملحق ج
 النتيجة متى كيف من ماذا

تنظر في  GNSOإذا كانت ( .1
عقد ) طلب تقرير المشكالت

 ورشة عمل حول المشكلة

 فهم أوضح للمشكلة  قبل تقديم طلب الحصول على تقرير مشكالت غير محدد GNSOمجلس 
 دعم أوسع لطلب تقرير المشكالت 

مجلس إدارة  طلب تقرير مشكالت .2
ICANN مجلس ،
GNSO  أو لجنة
 استشارية

، ICANNإرسال طلب تقرير المشكالت إلى فريق  على قدر الحاجة إكمال نموذج الطلب
لس اإلدارة أو لجنة وفي حالة إصدار الطلب من مج

 GNSOاستشارية، أيًضا إلى مجلس 

مدير فريق عمل  وضع تقرير مشكالت تمهيدي .3
ICANN 

المدرجة في ) و-)كتابة التقرير استناًدا إلى العناصر أ
 من اللوائح الملحق أ 4القسم 

يوًما من استالم طلب  45النشر في غضون 
قد تتم المطالبة بتمديد (تقرير المشكالت 

 )للموعد

 كتابة تقرير المشكالت

دعوة للتعليقات العامة على  .4
 تقرير المشكالت األولي

مدير فريق عمل 
ICANN 

يوًما من استالم طلب تقرير  45في غضون  على الويب ICANNنشر التقرير على موقع 
 )قد تتم المطالبة بتمديد للموعد(المشكالت 

P67F68.نشر التقرير
P  اإلعالن عن دعوة للتعليقات

 .العامة
التعليق على تقرير المشكالت  .5

 األولي
يوًما بعد نشر  30االفتتاح لما ال يقل عن  ICANNنشر التعليقات على منتدى التعليق العام لـ  ICANNمجتمع 

 الدعوة للتعليقات
 ICANNنشر جميع التعليقات العامة على موقع 

 على الويب
تلخيص وتحليل التعليقات  .6

 العامة
مدير فريق عمل 

ICANN 
يوًما من إغالق منتدى التعليق  30في غضون  )ال توجد صيغة محددة رسمًيا للتقرير. (ة تقريركتاب

 )قد تتم المطالبة بتمديد للموعد(العام 
إرسال تقرير التعليقات العامة إلى رئيس مجلس 

GNSO 
إذا كانت التعليقات الواردة ( .7

تتطلب تعديالت على تقرير 
كتابة اإلصدار ) المشكالت

من تقرير " النهائي"
 المشكالت 

مدير فريق عمل 
ICANN 

المدرجة في ) و-)كتابة التقرير استناًدا إلى العناصر أ
من اللوائح الملحق أ والتعقيبات الواردة أثناء  4القسم 

 فترة التعليقات العام

يوًما من إغالق منتدى التعليق  30في غضون 
 )قد تتم المطالبة بتمديد للموعد(العام 

المشكالت النهائي إلى رئيس مجلس  إرسال تقرير
GNSO 

                                                      
 .بترجمة المخلص التنفيذي لتقرير المشكالت األولي إلى كافة لغات األمم المتحدة الست، ونشر اإلصدارات المترجمة متى ما توافرت ICANN يوَصى أن يقوم طاقم عمل 68
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 النتيجة متى كيف من ماذا
إذا كان تقرير المشكالت ( .8

مطلوب من جانب مجلس 
اتخاذ قرار ) ICANNإدارة 

 PDPبالبدء في عملية 
 الرسمية

مالحظة استالم تقرير المشكالت النهائي والبدء  GNSOمجلس 
 PDPالرسمي لعملية 

 :في حالة تلقي تقرير المشكالت النهائي
 10 قل قبل اجتماع مجلس أيام على األ

GNSO  القادم، المناقشة في هذا االجتماع
 القادم للمجلس بعد التقديم

  أيام قبل اجتماع مجلس  10أقل من
GNSO  القادم، المناقشة في هذا االجتماع

 الذي يلي االجتماع القادم
قد يتم تأجيل المناقشة بما ال يزيد عن اجتماع (

 )واحد للمجلس

 PDPة البدء رسمًيا في عملي

إذا كان تقرير المشكالت ( .9
مطلوب من جانب مجلس 

GNSO ( اتخاذ قرار بالبدء
 الرسمية PDPفي عملية 

استناًدا إلى نظر المجلس  GNSOتصويت لمجلس  GNSOمجلس 
  في تقرير المشكالت النهائي

  للبدء في عمليةPDP  داخل النطاق يتطلب
 :تصويت بالتأكيد لما يلي

o  أو من كل قاعة 1/3أكثر من ، 
o  من قاعة واحدة 2/3أكثر من 
  للبدء في عمليةPDP  داخل النطاق يتطلب

. GNSOتصويت بالتأكيد باألغلبية العظمي لـ 
 :أي
o 2/3 من أعضاء المجلس في كل قاعة 
o 3/4  من قاعة واحدة واألغلبية من القاعة

 األخرى

 :في حالة تلقي تقرير المشكالت النهائي
 10  مجلس أيام على األقل قبل اجتماع

GNSO  القادم، المناقشة في هذا االجتماع
 القادم للمجلس بعد التقديم

  أيام قبل اجتماع مجلس  10أقل من
GNSO  القادم، المناقشة في هذا االجتماع

 الذي يلي االجتماع القادم
قد يتم تأجيل المناقشة بما ال يزيد عن اجتماع (

 )واحد للمجلس

 PDPالبدء رسمًيا في عملية 

تشكيل مجموعة  PDPق وضع ميثا .10
بموجب توجيهات 

 GNSOمجلس 

كتابة ميثاق استناًدا إلى العناصر المحددة في إرشادات 
 : GNSOمجموعة عمل 

 تعريف مجموعة العمل
 المهمة

 الغرض ومواد التسليم
 التشكيل

 توفير فريق العمل والتنظيم
 قواعد المشاركة

 GNSOثاق المقترح إلى رئيس مجلس تقديم المي .يحدد اإلطار الزمني المتوقع GNSOمجلس 
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 النتيجة متى كيف من ماذا
استناًدا إلى نظر المجلس  GNSOتصويت لمجلس  GNSOمجلس  PDPالموافقة على ميثاق  .11

  في تقرير المشكالت النهائي
  للبدء في عمليةPDP  داخل النطاق يتطلب

 :تصويت بالتأكيد لما يلي
o  من كل قاعة، أو  1/3أكثر من 
o  من قاعة واحدة 2/3أكثر من 
 عملية  للبدء فيPDP  داخل النطاق يتطلب

. GNSOتصويت بالتأكيد باألغلبية العظمي لـ 
 :أي
o 2/3 من أعضاء المجلس في كل قاعة 
o 3/4  من قاعة واحدة واألغلبية من القاعة

 األخرى

 :في حالة تلقي الميثاق المقترح
 10  أيام على األقل قبل اجتماع مجلس

GNSO  القادم، المناقشة في هذا االجتماع
 دم للمجلس بعد التقديمالقا
  أيام قبل اجتماع مجلس  10أقل من

GNSO  القادم، المناقشة في هذا االجتماع
 الذي يلي االجتماع القادم

 PDPاعتماد ميثاق 

) مفضل(من مجموعة العمل  .12
 أو طريقة عمل أخرى محددة

تشكيل مجموعة عمل باستخدام القواعد واإلجراء  GNSO مجلس 
لقواعد واإلجراءات المحددة والمتوفرة في ا

 GNSOالتشغيلية لـ 
  أو تحديد طريقة عمل أخرى بعد القيام أوالً بتحديد

 ICANNالقواعد واإلجراءات النوعية في لوائح 
 PDPأو دليل 

، يتألف من مجموعة عمل أو "PDPفريق "تشكيل  غير محدد
 .طريقة عمل أخرى

للبيانات  PDPطلب فريق  .13
رسمًيا من كل مجموعة أو 

 ألصحاب المصلحةدائرة 

 . بدون طريقة محددة PDPفريق 
 
 

يجب أن تتم المطالبة الرسمية مبكًرا في عملية 
PDP )اإلطار الزمني الفعلي غير محدد(P68F69 

تتقي مجموعات ودوائر أصحاب المصلحة اتصاالً 
 PDPرسمًيا من فريق 

يقدم أصحاب المصلحة بيانات  .14
 PDPرسمية إلى فريق 

دوائر /مجموعات
 صلحةأصحاب الم

يوًما  35إطار تقديم البيانات ال يقل عن  بدون طرق محددة
 للطلب PDPاعتباًرا من لحظة إرسال فريق 

إرسال نسخ من بيانات أصحاب المصلح إلى فريق 
PDP 

                                                      
 .PDPأن يقوم رسمًيا بالحث على جمع البيانات من كل مجموعة ودائرة ألصحاب المصلحة أكثر من مرة واحدة خالل  PDPيمكن لفريق  69
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 النتيجة متى كيف من ماذا
التعقيبات  PDPطلب فريق  .15

من منظمات الدعم واللجان 
 االستشارية األخرى

ل بتقرير أفضل طريقة لالتصا PDPيقوم فريق  PDPفريق 
 .بمنظمات الدعم واللجان االستشارية لطلب تعقيباتهم

 

اإلطار الزمني الفعلي ( PDPمبكًرا في عملية 
 )غير محدد

لطلب  PDPالطريقة المختارة من خالل فريق 
الحصول على التعقيبات من اللجان االستشارية 

ومنظمات الدعم األخرى مضمنة في تقرير فريق 
 .العمل

 
ن طريق منظمات الدعم وأي تعقيب يتم إرساله ع

واللجان االستشارية رًدا عل هذه الدعوة يتلقى رًدا 
 :في صورة ما يلي PDPمن فريق 

 إشارة مباشرة في التقرير الحالي 
  األخرى" وثائق الرد"إشارة ضمنية في 
  رد مباشر على منظمة الدعم أو اللجنة

 االستشارية
تقدم منظمة الدعم واللجنة  .16

ى فريق االستشارية تعقيًبا إل
PDP 

منظمات الدعم 
 واللجان االستشارية

تعقيًبا من منظمات الدعم  PDPيتلقى فريق  غير محدد . في الخطوة السابقة PDPتعتمد على قرار فريق 
واللجان االستشارية، ومن المقرر التعامل مع ذلك 
 بنفس درجة العناية الواجبة لعملية التعقيب والتعليق

اتصاالً  PDPتأسيس فريق  .17
خارج  ICANNع إدارات م

 إدارة السياسة

 PDPيتصل فريق . اختياري، لكن خطوة مفضلة PDPفريق 
التي قد تكون لديها مصلحة أو  ICANNبإدارات 

خبرة أو معلومات فيما يتعلق بإمكانية تطبيق مشكلة 
PDP. 

اإلطار الزمني الفعلي ( PDPمبكًرا في عملية 
 )غير محدد

ع إدارات قنوات اتصال م PDPيؤسس فريق 
ICANN 

الدعوة للتعليقات ) اختياري( .18
العامة على المستندات 
 PDPاألخرى ذات الصلة بـ 

مثل استطالعات الرأي 
وليس تقرير المشكالت أو (

 )التقرير األولي

مدير فريق 
PDP/ طاقم عمل

ICANN 

  يحدد فريقPDP البنود التي يراها ضرورية.  
  ال يجب الحصول على موافقة من مجلسGNSO 

 .لبدء هذه الدعوات اإلضافية للتعليق العام

ونشر  PDPفي أي وقت بين إنشاء فريق 
 التقرير النهائي

بخالف التقرير  PDPنشر الوثيقة ذات الصلة بـ 
اإلعالن عن دعوة للتعليقات . األولي أو النهائي

 .العامة

في حالة تقديم دعوة ( .19
للتعليقات العامة على 

المستندات ذات الصلة 
) األخرى PDPت بمستندا

التعليق على المستندات ذات 
 PDPالصلة بعملية 

يوًما بعد نشر  21االفتتاح لما ال يقل عن  ICANNنشر التعليقات على منتدى التعليق العام لـ  ICANNمجتمع 
 الدعوة للتعليقات

 ICANNنشر جميع التعليقات العامة على موقع 
 على الويب
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 النتيجة متى كيف من ماذا
بوضع  PDPيقوم فريق  .20

لمشكلة التي توصيات حول ا
 PDPهي موضوع عملية 

وطريقة العمل التي تم  PDPاستناًدا إلى ميثاق  PDP فريق 
مجموعة العمل ( PDPوقع عليها االختيار لفريق 

 ). أو طريقة أخرى
  ينسق مدير طاقم عملICANN  مع رئيس

من أجل تمكين الفريق من  PDPفريق ) رؤساء(
 .تنفيذ أعماله

 :PDPيمكن لفريق  غير محدد
  التوصل إلى نتيجة بأنه ال يلزم تقديم توصيات 
 أو تقديم توصيات على واحدة أو أكثر مما يلي: 

 سياسات اإلجماع 1
 السياسات األخرى 2
 أفضل الممارسات 3
 إرشادات التنفيذ 4
 شروط وأحكام االتفاقية 5
 المواصفات الفنية 6
األبحاث أو االستطالعات المطلوب  7

 إجراؤها
ى أو إل ICANNإسداء المشورة إلى  8

 مجلس اإلدارة
النصائح إلى مؤسسات الدعم أو اللجان  9

 االستشارية األخرى
 المسائل المتعلقة بالميزانية 10
 طلبات االقتراحات 11
التوصيات بشأن أنشطة وضع السياسة  12

 المستقبلية
وطاقم  PDPفريق  وضع تقرير أولي .21

 ICANNعمل 
 :كتابة تقرير أولي يتضمن العناصر التالية

 ت ودوائر أصحاب المصلحةتجميع بيانات مجموعا 
  وضع بيانات لمنظمات الدعم واللجان االستشارية 
  توصيات حول المشكلة موضوع عمليةPDP  
  بيان مستوى اإلجماع فيما يتعلق بالتوصيات 
  معلومات تتعلق بأعضاء فريقPDP ) سجالت

 ).الحضور وبيانات المصلحة، إلخ
  بيان بشأن مناقشات فريقPDP  حول تأثير

مثل المجال االقتصادي (ت المقترحة التوصيا
والمنافسة والعمليات والخصوصية والحقوق 

 )األخرى، وإمكانية التوسع وجدوى التنفيذ

 كتابة تقرير المشكالت غير محدد

دعوة للتعليقات العامة على  .22
 التقرير األولي

مدير فريق عمل 
ICANN 

P69F70.ريرنشر التق غير محدد على الويب ICANNنشر التقرير على موقع 
P  اإلعالن عن دعوة للتعليقات

 .العامة
                                                      

 .بترجمة المخلص التنفيذي للتقرير األولي إلى كافة لغات األمم المتحدة الست، ونشر اإلصدارات المترجمة متى ما توافرت ICANNقوم طاقم عمل يوَصى أن ي 70
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 النتيجة متى كيف من ماذا
يوًما بعد نشر  30االفتتاح لما ال يقل عن  ICANN نشر التعليقات على منتدى التعليق العام لـ  ICANNمجتمع  التعليق على التقرير األولي .23

 الدعوة للتعليقات
  إذا كانت فترة التعليق العام ستتوافق مع

ترة العام، يتم تمديد الف ICANNاجتماع 
 يوًما 37أيام ليكون الحد األدنى  7بواقع 

 ICANNنشر جميع التعليقات العامة على موقع 
 على الويب

تلخيص وتحليل التعليقات  .24
 العامة

مدير فريق عمل 
ICANN 

يوًما من إغالق منتدى التعليق  30في غضون  )ال توجد صيغة محددة رسمًيا للتقرير(كتابة تقرير 
 )بتمديد للموعد قد تتم المطالبة(العام 

 PDPإرسال تقرير التعليقات العامة إلى فريق 

مدير فريق  إعداد التقرير النهائي .25
PDP/ طاقم عمل

ICANN 

  تحديد وإضافة التعليقات من فترة التعليق العامة
 التي تناسب التضمين في التقرير الحديث 

  توثيق كيفية قيام فريقPDP  بتقييم والتعامل مع
 أثناء فترة التعليق العامالمشكالت المقدمة 

  تحديث المستندات من التقرير األولي للرد على
التعقيبات الواردة أثناء فترة التعليقات العام، متى ما 

 كان ذلك مناسًبا

 كتابة تقرير نهائي غير محدد

) اختياري ولكن موصى به( .26
نشر نسخة مسودة من التقرير 

 النهائي للتعليق العام

مدير فريق عمل 
ICANN 

حول ما إذا كان نشر  PDPبعد مداوالت فريق 
مسودة تقرير نهائي يمكن أن يساعد في زيادة مستوى 

 ICANNالشفافية والمساءلة، نشر تقرير على موقع 
 على الويب

P70F71.نشر التقرير غير محدد
P  اإلعالن عن دعوة للتعليقات

 .العامة

في حالة نشر التقرير النهائي ( .27
التعليق على ) للتعليق العام

 مسودة التقرير النهائي

 ICANNنشر جميع التعليقات العامة على موقع  غير محدد ICANNنشر التعليقات على منتدى التعليق العام لـ  ICANNمجتمع 
 على الويب

في حالة نشر التقرير النهائي ( .28
تلخيص وتحليل ) للتعليق العام

 التعليقات العامة

مدير فريق عمل 
ICANN 

 PDPإرسال تقرير التعليقات العامة إلى فريق  غير محدد )صيغة محددة رسمًيا للتقرير ال توجد(كتابة تقرير 

إرسال تقرير نهائي إلى  .29
 GNSOمجلس 

في حالة نشر مسودة تقرير نهائي للتعليق العام،  غير محدد
ضمان أن المشكالت المطروحة في التعليقات يتم 

 . التعامل معها في التقرير النهائي

ل تقرير المشكالت النهائي إلى رئيس مجلس إرسا غير محدد
GNSO 

اختياري لكن موصى به ( .30
 مراجعة التقرير النهائي) بشدة

مجموعات أصحاب 
المصلحة، والدوائر 

ومستشاري 
GNSO 

للمراجعة بين نشر التقرير " وقت كافي"إتاحة  غير محدد
والذي  GNSOالنهائي واجتماع مجلس 

 ر النهائيسيقدم قضية رسمًيا العتماد التقري

 تعزيز أهداف الشفافية والمسؤولية

                                                      
 .ة متى ما توافرتبترجمة المخلص التنفيذي للتقرير النهائي إلى كافة لغات األمم المتحدة الست، ونشر اإلصدارات المترجم ICANNيوَصى أن يقوم طاقم عمل  71
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 النتيجة متى كيف من ماذا
التداول والتصويت على  .31

 توصيات التقرير النهائي
 التصويت على التوصيات في التقرير النهائي GNSO مجلس 

  تقرير ما إذا كانت التوصيات لم تحقق اإلجماع
فيجب اعتمادها أو إعادتها إلجراء مزيد من التحليل 

 والعمل
  أوصى مجلسGNSO النظر إلى بشدة ب

 التوصيات المتداخلة باعتبارها حاجًزا
  إذا فكر مجلسGNSO  في إجراء تغييرات على

توصيات التقرير، فقد يكون من األنسب إعادة هذه 
إلجراء مزيد من  PDPالمشكالت إلى فريق 

 التعقيب والمتابعة 

الثاني  GNSOما ال يزيد عن اجتماع مجلس 
 .GNSOلس بعد تقديم التقرير النهائي إلى مج

قد يتم تأجيل المناقشة بما ال يزيد عن اجتماع (
 )GNSOواحد لمجلس 

 توصيات التقرير النهائي التي تم التصويت عليها 

في حالة موافقة مجلس ( .32
GNSO  على التوصيات في

إعداد تقرير ) التقرير النهائي
توصيات لمجلس إدارة 

ICANN 

فرد أو مجموعة 
محددة من مجلس 

GNSO 

النصح لكّتاب التقرير بالتنسيق  ICANN يوجه فريق
 الذي يطلبه مجلس اإلدارة

إذا كان األمر ممكًنا، يتم تسليم تقرير 
التوصيات إلى مجلس اإلدارة قبل اجتماع 

والذي يأتي بعد اعتماد  GNSOمجلس 
 المجلس للتقرير النهائي

 

 كتابة تقرير التوصيات

كتابة تقرير ) ؟اختياري( .33
 فريق العمل 

ل فريق عم
ICANN 

كتابة تقرير حول المخاوف القانونية أو إمكانية التنفيذ 
 PDPأو مخاوف مالية أو تشغيلية تتعلق بتوصيات 

 الواردة في التقرير النهائي

 كتابة تقرير فريق العمل غير محدد

إرسال تقرير مجلس اإلدارة  .34
 ICANNإلى مجلس إدارة 

مدير فريق عمل 
ICANN 

من تقرير التوصيات يتألف تقرير مجلس اإلدارة 
 وتقرير فريق العمل

إرسال تقرير مجلس اإلدارة إلى مجلس إدارة  غير محدد
ICANN 

الموافقة على توصيات  .35
PDP 

مجلس إدارة 
ICANN 

  يعتمد مجلس اإلدارة توصياتPDP  التي اعتمدتها
، ما لم يقرر GNSOالغالبية الساحقة في مجلس 

 لمجلس الغدارة بأن هذه 2/3تصويت بنسبة 
أو  ICANNالسياسة ال تصب في مصلحة مجتمع 

ICANN 
  يستخدم التصويت باألغلبية لمجلس اإلدارة العتماد

المعتمدة بأقل من األغلبية الساحقة  PDPتوصيات 
 GNSOفي مجلس 

يفضل أن ال يقل عن اجتماع مجلس اإلدارة 
الثاني بعد تلقي مجلس اإلدارة تقرير مجلس 

 اإلدارة

 PDPاعتماد توصيات 

إذا لم يتم اعتماد بعض ( .36
تفسير التوصيات ) التوصيات

غير المعتمدة إلى مجلس 
GNSO 

مجلس إدارة 
ICANN 

ال ) التوصيات(إذا قرر مجلس اإلدارة بأن التوصية 
، ICANNأو  ICANNتصب في صالح مجتمع 

يتعين على مجلس اإلدارة توضيح أسبابه في التقرير 
 GNSOالمقدم إلى مجلس 

 

 GNSOبيان مجلس اإلدارة إلى مجلس  إرسال غير محدد
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 النتيجة متى كيف من ماذا
إذا لم يتم اعتماد بعض ( .37

مناقشة بيان ) التوصيات
 مجلس اإلدارة

مجلس إدارة 
ICANN  ومجلس
GNSO 

  يقرر مجلس اإلدارة الكيفية التي تتم بها المناقشة 
  يراجع المجلس بيان مجلس اإلدارة بأسرع ما يمكن

 بعد استالمه

 GNSOومجلس  ICANNيلتقي مجلس إدارة  غير محدد
 PDPلمناقشة األسباب وراء عدم اعتماد توصيات 

إذا لم يتم اعتماد بعض ( .38
إرسال توصية ) التوصيات

تكميلية إلى مجلس إدارة 
ICANN 

التوصية التكميلية تعلن عن ما إذا كانت مناقشة  GNSOمجلس 
المجلس حول بيان مجلس اإلدارة قد أدت إلى تأكيد 

 إلى مجلس اإلدارة المجلس أو تعديله للتوصية

 ICANNإرسال التوصيات التكميلية إلى مجلس  غير محدد
 )، افتراضًياICANNعن طريق مدير طاقم عمل (

إذا لم يتم اعتماد بعض ( .39
الموافقة على ) التوصيات

 التكميلية PDPتوصية 

مجلس إدارة 
ICANN 

  يعتمد مجلس اإلدارة التوصيات التكميلية التي
، ما GNSOاحقة في مجلس اعتمدتها الغالبية الس

لمجلس الغدارة بأن  2/3لم يقرر تصويت بنسبة 
هذه السياسة ال تصب في مصلحة مجتمع 

ICANN  أوICANN 
  يستخدم التصويت باألغلبية لمجلس اإلدارة العتماد

التوصيات التكميلية المعتمدة بأقل من األغلبية 
 GNSOالساحقة في مجلس 

 يليةاعتماد التوصيات التكم غير محدد

أن يضع فريق ) اختياري( .40
العمل المخول بالعمل مع 

 خطة تنفيذ GNSOمجلس 

مجلس إدارة 
ICANN 

عند القرار النهائي لمجلس اإلدارة باعتماد  غير محدد
 PDPتوصيات 

من أجل  GNSOتم تأسيس فريق مراجعة تنفيذ 
 المساعدة في التنفيذ

تأسيس فريق ) اختياري( .41
 مراجعة التنفيذ

تم تأسيس فريق لمراجعة التنفيذ طبًقا للتوصيات ي GNSOمجلس 
 الواردة في التقرير النهائي

طاقم  ICANNتوجيه مجلس إدارة /بعد اعتماد
 GNSOالتنسيق مع مجلس  ICANNعمل 

 حول خطة التنفيذ

 تأسيس فريق مراجعة التنفيذ

فريق عمل  PDPتنفيذ توصيات  .42
ICANN 

في وضع خطة تنفيذ  GNSOالعمل مع مجلس 
 ناًدا إلى توصيات التنفيذ المحددة ي التقرير النهائياست

 PDPتنفيذ توصيات  غير محدد
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 نتائج المقابالت الشخصية حسب األسئلة: الملحق د
 

عن طريق  GNSOلـ  PDPفيما يلي عرض كامل للبيانات القياسية المجمعة أثناء المقابالت الشخصية التي تم إجراؤها ألبحاث 
ATRT. ال تظهر أية ارتباطات هنا، وبدالً منها  .المنهجية التفصيلية: 4ية المستخدمة في االستطالع في الملحق تم عرض المنهج

 .هناك الجداول الخام لكل من األسئلة القياسية

 .تبدأ نتائج المقابلة الشخصية في الصفحة التالية



 

 

 التقرير النهائي

 ATRT2لفريق عمل  GNSOلـ  PDPدراسة تقييم عملية 
 

 73 

 

 .ICANNالشفافية لعمليات  ، كما تحدد في الوقت الحالي، أهداف ومتطلباتPDPتحقق عملية : 1السؤال 

 
    

، كما هو محدد في الوقت الحالي، بتطوير سياسة عامة لها شرعية في عيون سائر أصحاب المصلحة PDPوتقوم عملية : 2السؤال 
 لتلك السياسة

 

 

غير منطبق أو 
ليست لدي 

المعلومات الكافية 
 إلصدار حكم

ال أميل بقوة ألي  ال أوافق
 منهما

 أوافق وبشدة أوافق ال أوافق وبشدة

و غير منطبق أ
ليست لدي 

المعلومات الكافية 
 إلصدار حكم

ال أميل بقوة ألي  ال أوافق
 منهما

 أوافق وبشدة أوافق ال أوافق وبشدة

 النتيجة

 

 النتيجة

 



 

 

 التقرير النهائي

 ATRT2لفريق عمل  GNSOلـ  PDPدراسة تقييم عملية 
 

 74 

 

ات نظر جميع أصحاب المصلحة وعلى وجه العموم، تضمن العملية الحالية نتيجة متوازنة تأخذ بعين االعتبار اهتمام ووجه: 3السؤال 
 .المعنيين بما في ذلك المستخدمين النهائيين

 

 .مالئمة وكافية PDPفي عملية  GACدور وتوقيت مشاركة : 4السؤال 

 

 

غير منطبق أو 
ليست لدي 

المعلومات الكافية 
 إلصدار حكم

ال أميل بقوة ألي  ال أوافق
 منهما

 أوافق وبشدة أوافق ال أوافق وبشدة

منطبق أو  غير
ليست لدي 

المعلومات الكافية 
 إلصدار حكم

ال أميل بقوة ألي  ال أوافق
 منهما

 أوافق وبشدة أوافق ال أوافق وبشدة

 النتيجة

 

 النتيجة
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 .كافي ومرن بما يكفي لضمان الحصول على نتائج السياسة العامة الفعالة PDPالترتيب الزمني اإلجمالي لعملية : 5السؤال 

 

أعتقد أن هذه  .PDPعلى النظر في جدولة ورش العمل بشأن القضايا الحقيقية قبل البدء في أية  GNSOويتم تشجيع : 6سؤال ال
 .أكثر فاعلية PDPخطوة إيجابية في جعل عمليات 

 

 

غير منطبق أو 
ليست لدي 

المعلومات الكافية 
 إلصدار حكم

ال أميل بقوة ألي  ال أوافق
 منهما

 ةأوافق وبشد أوافق ال أوافق وبشدة

غير منطبق أو 
ليست لدي 

المعلومات الكافية 
 إلصدار حكم

ال أميل بقوة ألي  ال أوافق
 منهما

 أوافق وبشدة أوافق ال أوافق وبشدة

 النتيجة

 

 جةالنتي
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ى ذلك من مقدم الطلب ال يتطلب سو PDPفي الوقت الحالي، فإن المطالبة بالحصول على تقرير مشكالت للبدء في عملية : 7السؤال 
 .وأعتقد أن هذا يكفي للبدء في تقرير مشكالت .وتعريف طبيعة المشكلة

 

 

 .إن تشكيل وتركيب مجموعات العمل يتم بإنصاف وشفافية: 8السؤال 

 

غير منطبق أو 
ليست لدي 

المعلومات الكافية 
 إلصدار حكم

ال أميل بقوة ألي  ال أوافق
 منهما

 افق وبشدةأو أوافق ال أوافق وبشدة

غير منطبق أو 
ليست لدي 

المعلومات الكافية 
 إلصدار حكم

ال أميل بقوة ألي  ال أوافق
 منهما

 أوافق وبشدة أوافق ال أوافق وبشدة

 النتيجة

 

 النتيجة
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 .يتميز بالمساءلة والشفافية PDPجزء التعليقات العامة في عملية : 9السؤال 

 

 .لتي شاركت فيها، كانت عملية التعليق العام فعالة وذات معنى بالنسبة للنتيجة النهائيةا PDPفي عمليات : 10السؤال 

 

 

غير منطبق أو 
ليست لدي 

المعلومات الكافية 
 إلصدار حكم

ال أميل بقوة ألي  ال أوافق
 منهما

 أوافق وبشدة وافقأ ال أوافق وبشدة

غير منطبق أو 
ليست لدي 

المعلومات الكافية 
 إلصدار حكم

ال أميل بقوة ألي  ال أوافق
 منهما

 أوافق وبشدة أوافق ال أوافق وبشدة

 النتيجة

 

 النتيجة
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أمام  ICANNالمصلحة العامة ومساءلة  PDPوعلى وجه العموم، تعكس النتائج والقرارات المتخذة نتيجة عمليات : 11السؤال 
 .سائر أصحاب المصلحة

 

 .فرًصا مناسبة وفعالة لتعليق وتشاور أصحاب المصلحة PDP توفر مرحلة التنفيذ في: 12السؤال 

 

 

غير منطبق أو 
ليست لدي 

المعلومات الكافية 
 إلصدار حكم

ال أميل بقوة ألي  ال أوافق
 منهما

 أوافق وبشدة أوافق وبشدةال أوافق 

غير منطبق أو 
ليست لدي 

المعلومات الكافية 
 إلصدار حكم

ال أميل بقوة ألي  ال أوافق
 منهما

 أوافق وبشدة أوافق ال أوافق وبشدة

 النتيجة

 

 النتيجة

 



 

 

 التقرير النهائي

 ATRT2لفريق عمل  GNSOلـ  PDPدراسة تقييم عملية 
 

 79 

 

وفًقا لما تم تنفيذه في الممارسة الفعلية ضرورية لضمان المصلحة  PDPوفق ما هو محدد وبين  PDPأية فروق بين : 13السؤال 
 .العامة

 

 .شاركةسهلة الوصول إليها لكل صاحب مصلحة رغب في الم PDPكانت عمليات : 14السؤال 

 

غير منطبق أو 
ليست لدي 

المعلومات الكافية 
 إلصدار حكم

ال أميل بقوة ألي  ال أوافق
 منهما

 أوافق وبشدة أوافق  أوافق وبشدةال

غير منطبق أو 
ليست لدي 

المعلومات الكافية 
 إلصدار حكم

ال أميل بقوة ألي  ال أوافق
 منهما

 أوافق وبشدة أوافق ال أوافق وبشدة

 النتيجة

 

 النتيجة
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 .PDPاالحتياجات واالهتمامات الشرعية لمجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة تم إظهارها في نتائج سياسة عمليات : 15السؤال 

 

 .PDPأشعر بأن تعليقي وإسهامي قد يكون لها نتيجة نهائية لعملية : 16السؤال 

 

 

غير منطبق أو 
ليست لدي 

المعلومات الكافية 
 إلصدار حكم

ال أميل بقوة ألي  ال أوافق
 منهما

 أوافق وبشدة أوافق ال أوافق وبشدة

غير منطبق أو 
ليست لدي 

المعلومات الكافية 
 إلصدار حكم

ال أميل بقوة ألي  ال أوافق
 منهما

 أوافق وبشدة أوافق ال أوافق وبشدة

 النتيجة

 

 النتيجة
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 .PDPللجان االستشارية األخرى لضمان نتائج سياسة فعالة من عملية هناك تفاعالت فعالة مع منظمات الدعم وا: 17السؤال 

 

 .كان واضًحا وشفاًفا PDPدور فريق العمل في عملية : 18السؤال 

 

 

غير منطبق أو 
ليست لدي 

المعلومات الكافية 
 إلصدار حكم

قوة ألي ال أميل ب ال أوافق
 منهما

 أوافق وبشدة أوافق ال أوافق وبشدة

غير منطبق أو 
ليست لدي 

المعلومات الكافية 
 إلصدار حكم

ال أميل بقوة ألي  ال أوافق
 منهما

 أوافق وبشدة أوافق ال أوافق وبشدة

 النتيجة

 

 النتيجة
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 .كانت كافية وأتت في الوقت المناسب PDPلدعم عملية  ICANNالموارد التي قدمتها : 19السؤال 

 

 .بمثابة مشكلة في تنفيذ األعمال أو في إجراء المناقشاتلم تكن الحواجز اللغوية : 20السؤال 

 

 

غير منطبق أو 
ليست لدي 

المعلومات الكافية 
 إلصدار حكم

 أميل بقوة ألي ال ال أوافق
 منهما

 أوافق وبشدة أوافق ال أوافق وبشدة

غير منطبق أو 
ليست لدي 

المعلومات الكافية 
 إلصدار حكم

ال أميل بقوة ألي  ال أوافق
 منهما

 أوافق وبشدة أوافق ال أوافق وبشدة

 النتيجة

 

 النتيجة
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، مع أشخاص قد يكون لهم اهتمام أو PDPعلى تأسيس اتصاالت، في مراجعة مبكرة للغاية من  PDPيتم تشجيع فريق : 21السؤال 
 .التي شاركت فيها PDPأدت هذه المسألة دورها بفاعلية في عمليات  .خبرة أو معلومات مفيدة

 

 .كانت هناك مشاركة فعالة من منظمات الدعم أو اللجان االستشارية األخرى :22السؤال 

 

 

غير منطبق أو 
ليست لدي 

المعلومات الكافية 
 إلصدار حكم

ال أميل بقوة ألي  أوافقال 
 منهما

 أوافق وبشدة أوافق ال أوافق وبشدة

غير منطبق أو 
ليست لدي 

المعلومات الكافية 
 إلصدار حكم

ال أميل بقوة ألي  ال أوافق
 منهما

 أوافق وبشدة أوافق ال أوافق وبشدة

 النتيجة

 

 النتيجة
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 .القت المشاركة من جميع األطراف التقدير والتشجيع: 23السؤال 

 

 .PDPلهم ميزة خاصة في عملية " العاملين الداخليين: "24السؤال 

 

 

 

غير منطبق أو 
ليست لدي 

المعلومات الكافية 
 حكمإلصدار 

ال أميل بقوة ألي  ال أوافق
 منهما

 أوافق وبشدة أوافق ال أوافق وبشدة

غير منطبق أو 
ليست لدي 

المعلومات الكافية 
 إلصدار حكم

ال أميل بقوة ألي  ال أوافق
 منهما

 أوافق وبشدة أوافق ال أوافق وبشدة

 النتيجة

 

 النتيجة
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 .التي شاركت فيها PDPنا في الحصول على نتائج جيدة في آليات مجموعات العمل ساعدت :25السؤال 

 

التي شاركت  PDPنجحنا في بناء اإلجماع من خالل وجهات نظر متنوعة واحتياجات ألصحاب المصلحة في عمليات : 26السؤال 
 .فيها

 

 

 

غير منطبق أو 
ليست لدي 

 المعلومات الكافية
 إلصدار حكم

ال أميل بقوة ألي  ال أوافق
 منهما

 أوافق وبشدة أوافق ال أوافق وبشدة

غير منطبق أو 
ليست لدي 

المعلومات الكافية 
 إلصدار حكم

ال أميل بقوة ألي  ال أوافق
 منهما

 أوافق وبشدة أوافق ال أوافق وبشدة

 النتيجة

 

 النتيجة
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للتنفيذ شامالً اإلجراءات التي  ICANNملخص تقييم  التوصية
 تم اتخاذها وقابلية التنفيذ والفعالية 

ملخص إسهام المجتمع فيما 
 يتعلق بالتنفيذ، شامالً الفعالية

 2والشفافية رقم تحليل فريق مرجعة المسؤولية 
(ATRT2 ( لعملية تنفيذ التوصيات )على سبيل

 المثال: مكتملة أو غير مكتملة أو جارية(

يرى الموظفون أن مجلس اإلدارة وافق بشكل واضح  اعتماد مجلس اإلدارة لتوصية فريق المراجعة
على توصيات فريق المراجعة )رهًنا بإجراء بعض 

وأن مجموعة الخبراء التعديالت على عملية التنفيذ(، 
( المعنية بخدمات الدليل كانت تمّثل EWGالعاملة )

 بشكل واضح عملية موازية طويلة األجل.

يرى كثيرون في المجتمع وال 
سيما العديد من أعضاء فريق 

أن مجلس  WHOISمراجعة 
اإلدارة قد أولى القليل من 
األهمية لتوصيات فريق 

المراجعة ومنح مجموعة 
لة امتيازات الخبراء العام

كوسيلة لتجنب تعقب مشورة 
فريق المراجعة، أو ربما قد 

كلف مجموعة الخبراء العاملة 
بالتعامل مع توصيات فريق 

 المراجعة.
]اقتباسات: اجتماع فريق 

ATRT2  مع أعضاء فريق
في بكين،  WHOISمراجعة 

مجموعة أوراق أعدتها 
Nominet ،ماريا فاريل ،

 دائرة موفري خدمات اإلنترنت
 ([ISPCPواالتصال )

رغم أن هناك مراجعة تفصيلية لصياغة إجراء 
مجلس اإلدارة تشير إلى أنه قد وافق بالفعل على 

تنفيذ مجموعة من توصيات فريق مراجعة 
WHOIS فمن السهل إدراك السبب في عدم ،

ترك هذا االنطباع بالنسبة للعديد من أعضاء 
رة المجتمع. كما أن صياغة إجراءات مجلس اإلدا

قد حددت على وجه الخصوص ثالثة جوانب يجب 
تناولها )االتصاالت والتوعية والتوافق( لكنها لم 

توافق بشكل صريح على التوصيات التي تقع 
خارج تلك الجوانب، كما أن تفاصيل التنفيذ 

المقترح تم تضمينها في تقرير موجز لفريق العمل. 
وعالوة على ذلك، فإن تشكيل مجموعة الخبراء 

، SSACعاملة استناًدا إلى التوصية الخاصة بـ ال
والتي استخدمت مصطلحات مثل هل تعمل 

]مجموعة الخبراء العاملة[ قبل أي شيء آخر, 
والقيام بذلك كإجراء أول لمجلس اإلدارة قبل 

التعامل مع تقرير فريق المراجعة الذي يعزز هذه 
 األولوية. 

 
أن هناك عمل  ATRT2ومع ذلك، يالحظ فريق 

يجري القيام به تقريًبا على جميع جوانب مجموعة 
 .WHOISتوصيات فريق مراجعة 

    

    األولوية اإلستراتيجية
 ،في جميع جوانبها ،WHOISيوصى بأن تكون  -1

. وينبغي أن تشكل ICANNأولوية إستراتيجية لمنظمة 
 قاعدة لتحفيز الموظفين واألهداف التنظيمية المعلنة.

 
بوصفها أولوية إستراتيجية، ينبغي لمجلس  WHOISلدعم 
إنشاء لجنة تضم في عضويتها المدير  ICANNإدارة 

وينبغي أن تضطلع اللجنة بمسؤولية تقديم  التنفيذي.
 األولويات اإلستراتيجية الالزمة لضمان ما يلي:

 

تركيًزا استراتيجًيا. االلتزام أعيدت  WHOISر يعتب
هيكلته وُترفع التقارير إلى الرئيس التنفيذي. وذكرت 

ICANN  ًأنه خالل شهر أغسطس، كان التنفيذ كامال
 تقريًبا. 

كان هناك عدد من التعليقات 
العامة خالل النقاشات المباشرة 

، WHOISبشأن أهمية جهود 
ولكن عدد قليل نسبًيا منها 

تهدف توصيات محددة من اس
لم  توصيات فريق المراجعة.

يكن لدى أنصار المجتمع العام 
اقتناع بأن تغييرات االلتزام 

 WHOISهناك تركيز واضح على استبدال 
طويل المدى الطويل وكذلك األعمال الجارية 
المهمة فيما يخص معالجة التوصيات األخرى 

. توفر األحكام الواردة WHOISلفريق مراجعة 
( الجديدة جنًبا RAAالمسجل )في اتفاقية اعتماد 

إلى جنب مع التغيرات التي أُدخلت على اتفاقية 
السجل والتي من شأنها أن تعّجل االنتقال إلى 

اتفاقية اعتماد المسجل التي نتحدث عنها آلية أكثر 
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للتنفيذ شامالً اإلجراءات التي  ICANNملخص تقييم  التوصية
 تم اتخاذها وقابلية التنفيذ والفعالية 

ملخص إسهام المجتمع فيما 
 يتعلق بالتنفيذ، شامالً الفعالية

 2والشفافية رقم تحليل فريق مرجعة المسؤولية 
(ATRT2 ( لعملية تنفيذ التوصيات )على سبيل

 المثال: مكتملة أو غير مكتملة أو جارية(
 تنفيذ توصيات هذا التقرير• 
 تحقيق أهداف دقة البيانات بمرور الوقت• 
بشأن  NORCمتابعة التقارير ذات الصلة )مثل دراسة • 

 دقة البيانات(
 WHOISرفع التقارير بشأن التقدم في جميع جوانب • 

)وضع السياسات وااللتزام والتقدم المحرز في 
 (IETFو SSACالبروتوكول/العالقات المتبادلة مع 

مراقبة فعالية أداء الموظفين الرئيسيين ومدى فعالية • 
 وظيفة
واتخاذ  WHOISفي تحقيق نتائج  ICANNالتزام 

لمزيد  4اإلجراء المالئم لسد أي ثغرات )راجع التوصية 
 من النقاش حول االلتزام(.

 
 WHOISوينبغي أن يكون التقدم في أهداف أولوية 

اإلستراتيجية عامالً في برامج التحفيز الرامية إلى مشاركة 
في اللجنة، ومن بينهم المدير التنفيذي.  ICANNموظفي 

ويتعين تسليم تحديثات دورية )سنوية على األقل( بشأن 
التقدم في تحقيق األهداف إلى المجتمع عبر قنوات رفع 

وينبغي أن تغطي كل  ICANNالتقارير الدورية في 
، بما في ذلك البروتوكول ووضع WHOISجوانب 

 السياسة والدراسات ومتابعتها.

فّعالة وليست مجرد عرض، 
بدعم من انعدام الردود على 
استفسارات محددة. ]اقتباس: 
حزمة أوراق أعدها غارث 
بروين، ورقة بشأن التنظيم 

وااللتزام مقّدمة من ريناليا عبد 
الرحيم، غارث بروين، إيفان 

ليبوفيتش، هولي رايخ، 
كارلتون صامويلز، جان جاك 

 سوبرينات[
 
 

بشكل أكبر  WHOISقوة بكثير لفرض سياسة 
مما كان متاًحا في ذلك الوقت الذي رفع فريق 

ريرهم فيه، وهذا تحسن تق WHOISمراجعة 
كبير و مؤشر قوي على األهمية الممنوحة للقضايا 

 . Whoisالمتعلقة بـ 
 

كانت هناك تحديثات عامة عادية بشأن القضايا 
، ولكن هذه التحديثات، كتلك WHOISالمتصلة بـ 

، جعلت من ATRT2المقّدمة في البداية إلى فريق 
الصعب تقييم هذا التقدم بوضوح. ويالحظ فريق 

ATRT2  أن التقارير المستلمة في وقت الحق في
 إطار العملية كانت مفيدة للغاية.

وال نزال نشاهد مدى الفعالية التي سيكون عليها 
كل هذا، بيد أنه أمر مشّجع أن نرى قضية 

WHOIS .اآلن وهي تتلقى تركيًزا كبيًرا 
 

    الفردية WHOISسياسة 
هي سيئة التعريف  WHOISحول  ICANNسياسة  -2

اإلشراف  ICANNوغير محورية. وينبغي لمجلس إدارة 
فردية، واإلشارة إليها  WHOISعلى وضع وثيقة سياسة 

بشكل مرجعي في النسخ الالحقة من االتفاقيات مع 
توثيق  ICANNاألطراف المتعاقدة. عند فعل ذلك، على 

بوضوح كما هي مبينة في  gTLD WHOISسياسة 
وعقود المسجلين وسياسات وإجراءات  gTLDسجل 

 .GNSOإجماع 

أظهرت وثيقة إحاطة مجلس اإلدارة عدم وجود سياسة 
(، وقالت: WHOIS فردية )استنتاج فريق مراجعة

"ينبغي أن تكون هذه الشروط والسياسات المتاحة حالًيا 
االطالع متاحة للجمهور من مصدر واحد." ويمكن 

على النتيجة، التي تعتبر ملبية تماًما للتوصية، على 
http://www.icann.org/en/resources/reg

provisions-policies-istrars/whois بعنوان ،
ذات  ICANN"صفحة ويب واحدة لسياسات وأحكام 

، ولكنها إلى حد كبير مجموعة "Whoisالصلة بـ 
واسعة من المؤشرات ووثائق السياسات المختلفة 

والشروط التعاقدية. في الوقت الذي ُيقال فيه أن التنفيذ 
مكتمل، فإن الموظفين يقرون أن النتيجة النهائية ال 

 WHOISتلبي الهدف المنشود من وجود متطلبات 
 WHOISقولون أن بوابات في شكل مفهوم، وي

لم يكن هناك إسهام مجتمعي 
بخالف ما تم الحصول عليه 

 WHOISمن فريق مراجعة 
والذي اعتبر أن النتيجة ال تلبي 

 القصد األصلي.

( ATRTيتفق فريق مراجعة المسؤولية والشفافية )
ويختلف مع  WHOISمع تقييم فريق مراجعة 

تقييم الموظفين في أن صفحة السياسة الفردية 
 WHOISمرضية تماًما. يعترف فريق مراجعة 

بأن المهمة كانت صعبة، ولكن  ATRT2وفريق 
هذه الصعوبة التي واجهها الموظفون تتضاعف 
مرات عديدة أمام المستخدمين األقل دراية الذين 

. يالحظ فريق WHOISيحاولون فهم سياسة 
ATRT2  "أيًضا أن شرط "التوثيق الواضح

للسياسة الحالية في صيغة يمكن أن تكون مفهومة 
للمستخدمين، وفي الوقت نفسه لديها خصوصية 

وتفاصيل كافية لتكون صالحة لالستعمال بوصفها 
تعديل للعقد، قد ال يكون قابالً للتحقيق في وثيقة 

 واحدة.

http://www.icann.org/en/resources/registrars/whois-policies-provisions
http://www.icann.org/en/resources/registrars/whois-policies-provisions
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للتنفيذ شامالً اإلجراءات التي  ICANNملخص تقييم  التوصية
 تم اتخاذها وقابلية التنفيذ والفعالية 

ملخص إسهام المجتمع فيما 
 يتعلق بالتنفيذ، شامالً الفعالية

 2والشفافية رقم تحليل فريق مرجعة المسؤولية 
(ATRT2 ( لعملية تنفيذ التوصيات )على سبيل

 المثال: مكتملة أو غير مكتملة أو جارية(

  المختلفة المرتقبة سوف تخدم هذا الغرض.
المستقبلية  WHOISينبغي أن تقطع بوابات 

ا طويال لمعالجة الجانب المتعلق بالمستخدم شوطً 
في التوصية، ولكن التأخير في تلبية هذه الحاجة، 
رغم أنها ربما تكون مفهومة في ضوء التغيرات 

الرئيسية المرتبطة باتفاقية اعتماد المسجل 
(RAA.الجديدة، كان مبالًغا فيه ) 

    التواصل
ضمان أن يرافق مسائل سياسة  ICANNيجب على  -3

WHOIS  تواصالً على نطاق المجتمع، ويشمل التواصل
مع اهتمام خاص  ICANNمع المجتمعات خارج 

 بالمسائل، وبرنامج دائم لنشر الوعي لدى المستهلك.

التخطيط كامل والتوصية ُنفّذت بوضع خطة اتصاالت 
مفّصلة لرفع مستوى الوعي بشأن قضايا سياسة 

WHOIS مجتمع  خارجICANN  وزيادة الوعي
. تعزز الخطة WHOISلدى المستهلك فيما يتعلق بـ 

على المستوى اإلقليمي  ICANNاتصاالت موظفي 
ومستوى القطاع وكذلك قدرة نواب الرؤساء اإلقليمين، 

من خالل  WHOISوذلك لرفع مستوى الوعي بـ 
الفعاليات الخطابية واألحداث والنشرات اإلخبارية 

ت. وقد وضعت األدوات بما في ذلك أسطح والمدّونا
عرض الشرائح ونقاط الحوار وصحائف الوقائع 

 بغرض استخدامها.
 

ثمة عنصر رئيسي في خطة االتصاالت أال وهو 
اليَّة مراحل البرنامج وذلك لتوليد اهتمام لدى  تعزيز فعَّ
وسائل اإلعالم اإلخبارية، ونقاشات عامة على مستوى 

اعية. ثمة مثال للكيفية التي يلزم وسائل اإلعالم االجتم
أن يؤدي بها هذا العمل دوره مع عمل االتصاالت فيما 

يخص توصيات مجموعة الخبراء العاملة في 
ع بيان صحفي على من تضمنتهم  22 يونيو. وقد وزِّ

ونتج عن ذلك  ICANNقائمة وسائل اإلعالم التابعة لـ 
ا مقالة إخبارية في مطبوعات، بم 22نشر أكثر من 

 ComputerWorldو IT Avisen فيها
. وقد ُنشرت DomainInciteو TechEyeو

المقاالت باللغة الهولندية واإلنكليزية والفرنسية 
واإليطالية والنرويجية والروسية. وكان هناك نحو 

تغريدة من التغريدات التي ُنشرت تتعلق بمقال  191

لم يكن هناك أي إسهامات 
 مجتمعية.

وقد أثارت اتفاقية اعتماد المسجل الجديدة الكثير 
 WHOISمن النقاش والتثقيف فيما يخص شروط 

المحّسنة في االتفاقية. إن حجم تحسن االتصاالت 
خارج نطاق األطراف المتعاقدة والمشاركين في 

 أقل وضوًحا. ICANNاجتماعات 
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ComputerWorld  وحده. يجري التخطيط لجهود
مماثلة من أجل المراحل المقبلة، مثل إطالق موقع 

 البوابة.
 

جرى تنفيذ عدد من األنشطة اإلضافية المتعلقة بتنفيذ 
الجديدة في إطار اتفاقية اعتماد  WHOISالتزامات 
، فضالً عن أنشطة 2113( لعام RAAالمسجل )

 توعية أمناء السجالت اإلضافية )أغسطس عام
 ، لوس انجليس وشيامن(، إلخ.2113

 
يلتزم فريق االتصاالت بخطة االتصاالت وذلك لتوليد 

اهتمام لدى وسائل اإلعالم اإلخبارية كلما تم بلوغ 
على سبيل  .WHOISالمراحل األخرى ذات الصلة بـ 

المثال، من المقرر أن يصاحب إطالق بوابات 
WHOIS ا هو العديدة )التعليمية والبحثية( توعية كم

 موّضح بالتفصيل في خطة االتصاالت.
 

جرى أيًضا تنفيذ هذه التوصية من خالل العمل إلنشاء 
بوابة معلومات من شأنها أن تصبح المصدر الوحيد 

، ووضع برنامج WHOISللمعلومات والبيانات عن 
عمل لنموذج جديد لخدمات دليل بيانات التسليم الذي 

يد من لوضع مز GNSOسيتم إرساله إلى مجلس 
 السياسات.

    االلتزام
على ضمان إدارة وظيفة  ICANNينبغي أن تعمل  -4

االلتزام لديها وفًقا لمبادئ أفضل الممارسات، بما في ذلك 
 ما يلي:

 
ضرورة تطبيق الشفافية الكاملة فيما يتعلق بتدبير  -أ

الموارد وهيكل وظيفة االلتزام المنوطة بها. وللمساعدة في 
على األقل أن تنشر  ICANNتحقيق هذا، ينبغي لمؤسسة 

ل ما يلي فيما يتعلق بأنشطة التزامها:  تقارير سنوية تفصِّ
مستويات التوظيف واألموال المدخلة في الميزانية والنفقات 

الحقيقية واألداء مقابل النتائج المنشورة والهيكل التنظيمي 
 )بما في ذلك الخطوط الكاملة للمرؤوسين والمساءلة(.

الموظفين من حيث المهارات إنماء  -( األشخاص 1
موظًفا  12والخبرات والعدد؛ زيادة عدد الموظفين إلى 

للمرة األولى على اإلطالق ومتعاقًدا على أساس 
المشاريع؛ االلتزام بقيادة نائب الرئيس الذي يرفع 

 %(111التقارير إلى الرئيس التنفيذي )مكتمل بنسبة 
شر العمليات البناء والتواصل والتنفيذ ون -( العمليات 2

 (%111التشغيلية )
 %111دمج وأتمتة األدوات المجزأة ) -( النظم 3
من أجل الدمج الكامل لألنظمة  %21؛ WHOIS لـ

 األخرى(

تم استالم إسهامات مجتمعية 
صريحة قليلة نسبًيا، حيث 

أعرب ممّثلو المجتمع العام عن 
م بشأن قدرة االلتزام مخاوفه

 Whoisعلى معالجة قضية 
بفعالية. ]ورقة بشأن التنظيم 

وااللتزام مقّدمة من ريناليا عبد 
الرحيم، غارث بروين، إيفان 

ليبوفيتش، هولي رايخ، 
كارلتون صامويلز، جان جاك 

لتزام نائًبا للرئيس يرفع رغم أن تعيين رئيس اال
تقاريره إلى الرئيس التنفيذي ليس بنفس قوة ما 

أوصى فريق المراجعة به، فإنه يعد خطوة على 
 المسار الصحيح. 

 
لم تتحقق الشفافية الكاملة فيما يتعلق بالموارد 

تزّود مؤخًرا  ATRT2والبنية. رغم أن فريق 
بمعلومات عن مستويات الموظفين الحالية 

وقعة، فإن المعلومات المتاحة للجمهور والمت
 محدودة. 
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اضحة ومالئمة للمرؤوسين ضرورة وجود خطوط و -ب

والمساءلة؛ للسماح باتباع أنشطة االلتزام بشكل فعال 
ومستقل عن االهتمامات األخرى. وللمساعدة في تحقيق 

تعيين مدير تنفيذي رئيسي  ICANNهذا، ينبغي لمؤسسة 
تكون مسؤوليته الوحيدة اإلشراف على وظيفة التزام 

ICANN يذي الرئيسي وإدارتها. وينبغي لهذا المدير التنف
أال يرفع تقاريره إالّ إلى لجنة فرعية من مجلس إدارة 

ICANN  بشكل مباشر. وينبغي أن تتضمن هذه اللجنة
الفرعية أعضاء في مجلس اإلدارة يتمتعون بمجموعة من 
المهارات ذات الصلة وينبغي أن تتضمن المدير التنفيذي 

من  أيًضا. وينبغي أال تتضمن اللجنة الفرعية أي ممثلين
الصناعة المنظمة الخاضعة للمراقبة أو أي أعضاء مجلس 
إدارة آخرين ممن قد تكون لهم مصالح متضاربة في هذا 

 المجال.
 
تقديم كل الموارد الضرورية  ICANNيتعين على  -ج

لضمان امتالك فريق االلتزام العمليات واألدوات التقنية 
وفعالية. الالزمة إلدارة أنشطة االلتزام وتعزيزها بكفاءة 

ل أهمية  ويشير فريق المراجعة إلى أن هذا األمر يشكِّ
الجديد، وينبغي مراجعة  gTLDخاصة في ضوء برنامج 

جميع عمليات وأدوات االلتزام ذات الصلة وتحسينها هي 
واألدوات الجديدة المطورة عند الضرورة قبل أن تدخل أي 

 جديدة حيز التشغيل. gTLDبرامج 

 %(111( االتصال )4
جرت إعادة تصميم التقرير السنوي ونشره باللغات -

الست المعتمدة في األمم المتحدة لتوفير بيانات عن 
 المجاالتالميزانية وفي جميع 

ُنشرت تحديثات شهرية باللغات الست المعتمدة في -
 األمم المتحدة

 MyICANNالقياسات ُنِشرت يوم  -( قياس األداء 2
(100)% 
 مكتمل( %01( أُطلِق برنامج التدقيق )السنة األولى 6

سوبرينات، مجموعة أوراق 
أعدتها ريناليا عبد الرحيم 

وحظت بتأييد إيفان ليبوفيتش 
 تون صامويلز[وكارل

 
ومع ذلك، هناك قلق متفشي 

داخل قطاع عريض من مجتمع 
ICANN  من أنه ال تزال

هناك مشاكل كبيرة في االلتزام 
التعاقدي، وعلى وجه 

الخصوص، فإنها قد ال تكون 
في وضع يمكنها من إنفاذ 

العقود بشكل فعال فيما يتعلق 
 gTLDببرنامج نطاقات 

 الجديدة.

 
توفر تقارير االلتزام التعاقدي الشهرية والتقرير 

السنوي الكثير من البيانات ولكنها ليست واضحة 
 بما فيه الكفاية لخلق فهم واضح.

 
إن استخدام مصطلحات مثل "حجم شكاوى المنع" 

لوصف عدد الشكاوى المستلمة مربك في أحسن 
 األحوال.

 
أن هذه التقارير  ATRT2ومع ذلك، يالحظ فريق 

تنشأ استناًدا إلى التعليقات والمالحظات المجتمعية، 
ويبدو أن هناك تحسن في كمية ونوعية المعلومات 

 التي يوفرها االلتزام التعاقدي.

    دقة البيانات
ضمان اإلبالغ بمتطلبات توفير  ICANNيتعين على  -2

دقيقة على نطاق واسع يشمل المشتركين  WHOISبيانات 
الحاليين والمحتملين، ويتعين عليها أيًضا استخدام كل 

، بما في WHOISالوسائل المتاحة إلحراز تقدم في دقة 
دولية بوصفها هدًفا دولًيا. كجزء  WHOISذلك أي بيانات 

نشر وثيقة  ICANNمن هذه الجهود، ينبغي أن تضمن 
ل  ينحقوق ومسؤوليات المسجَّ

 بشكل وقائي وبارز إلى جميع المشتركين الجدد والمجددين.

بوابة معلومات  يعمل الموظفون حالًيا على وضع
WHOIS من أجل 

  توفير سجل لمحفوظاتWHOIS 
  دمج وثائق سياساتWHOIS 
  توفير آليات لتعليم الناس كيفية استخدام

WHOIS 
  توفير آليات للناس لتقديم شكاوى حسب

 WHOISارتباطها ببيانات 
  توجيه الناس إلى القنوات المناسبة لالنخراط

في المجتمع فيما يتعلق بالمواضيع ذات 

لم يكن هناك أي إسهامات 
 مجتمعية.

رغم أن هناك الكثير من العمل لتقوم به تقارير 
لم ير المجتمع إالّ القليل، ولذلك فمن الموظفين، ف

 الصعب تقييم مدى فعاليته.
 

إّن تصنيف مجموعة الخبراء العاملة باعتبارها 
مكتملة استناًدا إلى مسودة تقرير في خضم فترة 

ليس -التعليق وكان قد خضع إلى الكثير من النقاش 
من جانب المجتمع أمر يدعو إلى  -كله إيجابي

 جًدا.  التفاؤل بدرجة كبيرة
 

لين ومسؤولياتهم المشار إليها  وثيقة حقوق المسجَّ
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 WHOISالصلة بـ 
  لين بشأن وحقوقهم  WHOISتثقيف المسجَّ

 ومسؤولياتهم
  توفير مركز معرفي يمكن العثور فيه على

 WHOISالصلة بـ  الوثائق الرئيسية ذات

وقد وضعت مجموعة الخبراء العاملة برنامج عمل 
نموذج جديد لخدمات دليل تسليم البيانات التي سيتم 

لوضع مزيد من  GNSOإرسالها إلى مجلس 
 %(111السياسات. )مكتمل 

 
  

 

بأنها مكتملة هي تلك الوثيقة التي ُيطلق عليها اآلن 
لين ومسؤولياتهم"، وهذا  اسم "فوائد المسجَّ
المصطلح قد تسبب في قيام بعض ممثلي 

 المستخدمين بالتقليل من أهميتها بدرجة كبيرة.
 

المخطط لها على  WHOISبمجرد إطالق بوابة 
(؛ فإنها ينبغي 2113اإلنترنت )المقرر في أكتوبر 

أن تلبي العديد من احتياجات االتصاالت. هذا 
مت لمحة مبكرة عن البوابة إلى فريق  وقدِّ

ATRT2  وكانت رائعة للغاية سواء في نطاقها
 وإمكانية الوصول إليها.

 
ال توجد حتى اآلن أي معايير أو مواصفات فيما 

المدّولة، وبالتالي فلم  WHOISيتعلق ببيانات 
ُيحرز إالّ القليل من االتصال أو التقدم في هذا 

 الصدد. 
اإلجراءات الالزمة للحد من  ICANNينبغي أن تتخذ  -6

التي تقع في نطاق الفشل الكبير  WHOISعدد تسجيالت 
وعات الدقة )بحسب تعريف دراسة دقة والفشل الكامل لمجم

% خالل 21( بنسبة NORC ،2009/2010بيانات 
% أخرى على مدار األشهر 21شهراً، وبنسبة  12فترة 

 التالية. 12الـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ولمعالجة هذه التوصية؛ وجه مجلس اإلدارة المدير 
 التنفيذي إلى:

( التحديد االستباقي لمعلومات تسجيل بيانات نطاقات 1
gTLD  التي يحتمل أن تكون غير دقيقة في سجل
وخدمات أمين السجل، واستكشافها  gTLDنطاقات 

باستخدام األدوات المؤتمتة، وتوجيه السجالت التي 
 gTLDيحتمل أن تكون غير دقيقة إلى أمناء سجل 

 التخاذ إجراء، و
( اإلبالغ علًنا عن اإلجراءات الناتجة من أجل تشجيع 2

 تحسين الدقة.
 

ومن أجل مزيد من التدقيق، جرى إبالغ فريق 
ATRT2  بما يلي: انتهتICANN  من إعداد تقييم

ي )لكن ليس توثيًقا كامالً( لعملية تنفيذ برنامج أول
التحليل اإلحصائي باتباع المنهجية المستخدمة في 

. كما نوقش في وقت سابق، تطالب NORCدراسة 
الدراسة بالتحقق من صحة الهاتف، وهو أمر مكلف 

من حيث التشغيل ونحن نتفحص تحليالً تنافسًيا 

ال يوجد أي إسهام مجتمعي 
خالف إعراب المجتمع العام 

عن شكه في وجود أي حراك 
في هذا المجال ]تعليق من 

جانب غارث بروين، ورقة 
بشأن التنظيم وااللتزام مقّدمة 

من ريناليا عبد الرحيم، غارث 
بروين، إيفان ليبوفيتش، هولي 

رايخ، كارلتون صامويلز، جان 
 جاك سوبرينات[

يبدو أن هناك تقدم يجري إحرازه، على الرغم من 
أن استخراج تلك المعلومات كان صعًبا. على 

الرغم من التقارير األولية التي ُترفع إلى فريق 
ATRT2  بأن منهجيةNORC  قد ال يمكن

تنفيذها بسبب تكلفة التحقق من صحة الهاتف، فإن 
ر الحالية تشير إلى أنها ستنفّذ )ربما مع التقاري

بعض التعديل(. ويجري وضع األدوات المؤتمتة 
 WHOISكذلك للمساعدة في الكشف عن بيانات 

 غير المتوافقة.
 

هناك أيًضا بعض التساؤالت حول ما إذا كان هدف 
 يمكن تحقيقه. %21التخفيض بنسبة 

 
ومن غير الواضح متى سيبلغ كل هذا العمل ذروته 

وتحسينها، ولكن  WHOISبحيث يبدأ فحص دقة 
شهًرا،  12خالل  %21يبدو أنه بدالً من تخفيض 

فقد تكون لدينا القدرة على تعيين أساس لبعض 
الوقت في السنة الثانية بعد عمل المجلس على 
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 المثال: مكتملة أو غير مكتملة أو جارية(

 
 
وتنشر تقريًرا سنوًيا عن الدقة يركز  ICANNتصدر  -7

التي تنتمي إلى  WHOISعلى خفض حجم تسجيالت 
 فئتي الدقة "اإلخفاق الكبير" و"اإلخفاق الكامل".

ى صعيد وعل للتوصل إلى أفضل سعر لهذا الخيار.
موازي، ننظر وسائل بديلة للمصادقة والتحقق من 

. إلنجاز هذا؛ فإننا WHOISصحة بيانات نماذج 
نناقش المسألة مع الشركات والخبراء فيما يتعلق 

بالتحقق من الهوية، ولكن ال يزال يجب علينا تحديد 
 منهجية من شأنها أن تثمر عن نتائج مقبولة.

 
ام أخذ عينات دقة يقوم الموظفون حالًيا بوضع نظ

WHOIS  واإلبالغ عنها باستخدام منهجية دراسة
NORC 

إلنجاز التحليل المطلوب؛ ينصب تركيز عمل 
 الموظفين على:

 المنهجية اإلحصائية .1
 WHOISالوصول إلى سجالت  .2
المحلل اللغوي ألتمتة استخراج بيانات  .3

 االتصال
 التحقق المؤتمت من العناوين  .4
االتصال لالتصال بكل السجالت التي مركز  .2

 أُخذت منها عينات.
 

 .WHOISتوصيات فريق مراجعة 
 

أي نقاش بشأن التقارير السنوية سابق ألوانه في 
 هذه المرحلة.

 
 

وجود تسلسل واضح وغير  ICANNينبغي أن تضمن  -0
مبهم ومطبق لالتفاقيات التعاقدية مع السجالت والمسجلين 

دقيقة والحفاظ  WHOISوالمشتركين لتطلب توفير بيانات 
عليها. كجزء من هذه االتفاقيات، ينبغي أن تضمن 

ICANN  تطبيق عقوبات واضحة ومطبقة ومتدرجة على
لمشتركين الذين ال يلتزمون السجالت والمسجلين وا

. ينبغي أن تشمل هذه العقوبات WHOISبسياساتها بشأن 
إلغاء التسجيل و/ أو إلغاء االعتماد بحسب ما هو مناسب 

 في حاالت عدم االلتزام الخطيرة أو المتواصلة.

اجتاز الموظفون عملية داخلية واسعة النطاق لتحديد 
وأدت  السجل.مجاالت لتحسين التسجيل واتفاقيات أمين 

نتيجة هذه الجهود إلى ظهور موضوعات تفاوضية 
إضافية فيما يخص مفاوضات اتفاقية اعتماد المسجل 

 الجديدة. gTLDواتفاقيات سجل نطاقات 
 

مقاومة من جانب األطراف المتعاقدة  ICANNتلقت 
خالل المفاوضات مما أدى إلى لغة اختلفت عن 

 المقترحات األصلية.
 

 2113أضيفت في أغسطس 
 

الجديدة  2113تتضمن اتفاقية اعتماد المسجل لعام 
أحكاًما إضافية خاصة باإلنفاذ وعقوبات تطّبق على 

كانت هناك مداخلة مباشرة 
وجيزة وجهت إلى فريق 

مراجعة المسؤولية والشفافية 
بشأن هذا. ومع ذلك، كان هناك 

اتفاق واسع النطاق على أن 
اتفاقية اعتماد المسجل الجديدة 

قدرة أفضل  ICANNتعطي 
 WHOISبكثير إلنفاذ سياسة 

على نحو أفضل مما كان متاًحا 
 فيما مضى.

، فإن الشروط WHOISفيما يتعلق بقابلية إنفاذ 
الواردة في اتفاقية اعتماد المسجل الجديدة تمّثل 

أوامر ذات قيمة أفضل من تلك الموجودة في 
اتفاقيات اعتماد المسجل السابقة، كما أن اتفاقية 
اردة اعتماد المسجل جنًبا إلى جنب مع الشروط الو

الجديدة والمحّدثة  gTLDفي اتفاقيات نطاقات 
يؤمل أن تنقل معظم أو جميع أمناء السجل إلى 

في غضون  2113اتفاقية اعتماد المسجل لعام 
 سنة واحدة أو اثنتين.

 
أن ُيقال هذا، فمن المؤسف أن تعّين على 

ICANN  خفض أهدافها في هذا المجال الحيوي
الهواتف  التحقق من أرقام ICANN)أرادت 

وعناوين البريد اإللكتروني، ولكن اتفاقية اعتماد 
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لين والموّزعين فيما يتعلق بـ  أمناء السجل والمسجَّ
WHOIS. 

الجديدة  gTLDتتضمن اتفاقيات سجل نطاقات 
 WHOISالتزامات محّسنة لـ 

الحالية التزامات  gTLDتتضمن تجديدات نطاقات  
 .WHOISمحّسنة لـ 

المسجل تطلبت التحقق من واحد من االثنين 
فحسب، وذلك بسبب التكاليف المتصورة 

 وصعوبات التنفيذ من جانب أمناء السجل(.
 

وتجدر اإلشارة إلى أنه في كثير من الحاالت، 
أسماء نطاقات  WHOISيصاحب عدم دقة 

عابرة، والحل في ظل النظام الحالي يتمثل ببساطة 
في حذف االسم، وهو الوضع الذي لن يتم تخفيفه 

على نحو  WHOISحتى يتم التحقق من صحة 
 كاف في وقت التسجيل أو بعد االنتهاء منه مباشرة. 

ضمان وضع فريق  ICANNينبغي لمجلس إدارة  -9
اف المتعاقدة المعنية، مقاييس االلتزام، بالتشاور مع األطر

 لمتابعة تأثير إشعارات سياسة التذكير السنوية ببيانات

WHOIS (WDRP إلى المشتركين. يجب استخدام )

مثل هذه المقاييس لوضع ونشر أهداف لألداء، وتحسين دقة 
البيانات على مدار الوقت. إذا لم يكن هذا مجدياً مع النظام 

إلدارة وضع سياسة بديلة الحالي، يجب أن يضمن مجلس ا
الحالية( وتنفيذها  ICANN'sوفعالة )تتوافق مع عمليات 

بالتشاور مع المسجلين، والتي ستحقق هدف تحسين جودة 
 البيانات بطريقة قابلة للقياس.

وكانت القضية مفهومة، حيث رأى فريق مراجعة 
WHOIS  أن هناك حاجة إلى إنشاء قاعدة مرجعية

من أجل تتبع ما إذا كان تنفيذ الموظفين لتوصيات 
سيؤدي إلى التحسن  WHOISفريق مراجعة 

عالوة على ذلك، تحتاج  .WHOISالمطلوب في دقة 
ICANN  إلى تجميع عوامل وضوح وتوفيرها فيما إذا

 كانت معدالت الدقة تتحسن مع مرور الوقت.
بعين االعتبار عدم الحاجة إلى أي  CANNأخذت 

إجراء آخر هنا حسب توجيه مجلس اإلدارة من حيث 
للتذكير بالبيانات  WHOISصلته بتأثير سياسة 

 السنوية.
 

كما هو مذكور  WHOISتوصية فريق مراجعة 
 ليست مجدية.

)تتطلب السياسة فحسب أن يرسل أمناء السجل التذكير 
دة. وال تتطلب في شكل محدد شامالً معلومات محد

السياسة من أمناء السجل تتبع التغيرات الناتجة مباشرة 
 WHOISسياسة  ICANNمن التذكير. أدرجت 

( في برنامج التدقيق. WHOISللتذكير بالبيانات )دقة 
كما في السابق، يجب على أمناء السجل، مرة واحدة 
على األقل في السنة، أن يرسلوا تذكيًرا إلى حاملي 

سجلة يذكرهم بالتحقق من / تحديث بيانات األسماء الم
WHOIS – ICANN  للتحقق من إرسال مذكرات

غير  WHOISالتذكير ويشير إلى عواقب بيانات 

لم يكن هناك أي إسهامات 
 مجتمعية.

تساءل قرار مجلس اإلدارة الذي تناول توصيات 
عّما إذا كانت هذه  WHOISفريق مراجعة 

الية تنبأ التوصية قابلة للتنفيذ فعلًيا، وتلك كانت احتم
واتفق معه فريق  WHOISبها فريق مراجعة 

ATRT2  بشأنها. ويجري حالًيا تنفيذ النهج البديلة
  لتحقيق النتيجة المقصودة لهذه التوصية.

 
على أن المبادرة  ATRTويوافق فريق 

اإلستراتيجية لمجموعة الخبراء العاملة مسار 
معقول للمضي قدًما نحو األمام في معالجة قصد 

 التوصية.
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  الدقيقة.
( موظفين يسعون 1انطوى تنفيذ هذه التوصية على )

إلى إدخال تعديالت على اتفاقية اعتماد المسجل 
واتفاقيات السجل لتعزيز اإلطار التعاقدي 

تشكيل مجموعة الخبراء العاملة  WHOIS، (2) لـ
إلنشاء إطار عمل جديد للسياسات لمعالجة أوجه 
قصور اإلطار التعاقدي الحالي على نحو أفضل، 

موظفين للشروع في عملية إلنشاء برنامج اعتماد  (3)
 GNSOلموفري الخصوصية / الوكيل، والعمل مع 

 ( إنشاء2لوضع إطار سياسة لهذه الخدمات، و )
البوابة اإللكترونية والرصد االستباقي من أجل التمتع 

بالقدرة على وضع بعض المقاييس للدقة مع مرور 
 الوقت.

    خدمات الخصوصية والوكيل  –الوصول إلى البيانات 
 ICANNيوصي فريق المراجعة بضرورة أن تبادر  -11

بطرح إجراءات لتنظيم مزودي خدمات الخصوصية 
 والوكيل واإلشراف عليهم.

 
وضع هذه اإلجراءات بالتشاور مع  ICANNويتعين على 

كل أصحاب المصلحة المعنيين. وينبغي لهذا العمل أن 
يستعين بدراسات الممارسات الحالية المستخدمة من ِقبل 

مزودي خدمات الخصوصية والوكيل التي ُتجرى حالًيا في 
GNSO. 

 
ويرى فريق المراجعة أن أحد األساليب الممكنة لتحقيق هذا 

نظام اعتماد عبر الوسائل المناسبة لكل الهدف هو إنشاء 
مزودي خدمات الخصوصية والوكيل. وفي إطار هذه 

مراعاة تحديد المزايا )إن  ICANNالعملية، يتعين على 
وجدت( التي ينطوي عليها التمييز بين خدمات الخصوصية 

 والوكيل وضمان استمرارها.
 

 وينبغي أن تهدف هذه العملية إلى توفير متطلبات واضحة
ومتسقة وقابلة لإلنفاذ لتشغيل هذه الخدمات بما يتوافق مع 

القوانين المحلية، وإيجاد توازن مناسب بين أصحاب 
المصلحة التنافسية والمشروعة. ويتضمن هذا على األقل 

الخصوصية وحماية البيانات وإنفاذ القانون والصناعة 

 :2113وفًقا لما أفاد به الموظفون في أغسطس 
 

  المعتمدة  2113تشمل اتفاقية اعتماد المسجل لعام
العديد من االلتزامات الجديدة المتعلقة بمقدمي 

خدمات الخصوصية / الوكيل، وتعهد إلى 
ICANN  / بإنشاء برنامج اعتماد الخصوصية

 الوكيل
 

  تبدأ عملية وضع سياسات منظمة من المنتظر أن
( قريًبا من أجل GNSOدعم األسماء العامة )

تدارس قضايا السياسات المتعلقة بخدمات 
 الخصوصية / الوكيل

 

  من المقرر إجراء عمل التنفيذ من جانب
الموظفين وذلك لوضع النواحي التشغيلية 

لبرنامج اعتماد الخصوصية/الوكيل بالتوازي مع 
 .GNSOعملية وضع سياسات منظمة 

 
من المتوقع الحصول على معظم التسليمات بحلول 

 .2114النصف األول من عام  – 2113نهاية عام 

لم يكن هناك أي إسهامات 
 مجتمعية.

عملية تنظيم خدمات الخصوصية والوكيل 
واإلشراف عليها بعد تجاهلها لسنوات عديدة 

أصبحت معقدة وطويلة. تتناول اتفاقية اعتماد 
المسجل الجديدة بعض القضايا، وينبغي أن تكون 

هناك عملية مرتقبة لوضع سياسات منظمة 
GNSO  وذلك الستكمال العملية. قد تواجه عملية
اسات وقًتا عصيًبا في سد احتياجات وضع السي

الخصوصية للمستخدمين النهائيين في ظل 
احتياجات كل من إنفاذ القانون وأصحاب العالمات 
التجارية، ولكن حقيقة أن المناقشات بصدد أن تبدأ 

واعدة. ليس من المرجح أن يبدأ العمل بسياسات 
 .2112جديدة قبل عام 

 
عة الخبراء العاملة قد تساهم النتيجة النهائية لمجمو

وعملية وضع السياسات المبنية عليها في تقليص 
الحاجة إلى خدمات الخصوصية والوكيل، لكنها لن 

 تختفي تماًما.
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 المرتبطة بإنفاذ القانون ومجتمع حقوق اإلنسان.

 
على سبيل المثال استخدام مزيج من  ICANNوتستطيع 

الحوافز والعقوبات المتدرجة لتشجيع مزودي خدمات 
الخصوصية والوكيل للحصول على االعتماد وضمان عدم 

قبول المسجلين عمًدا تسجيالت من مزودي خدمات غير 
 معتمدين.

 
سلسلة تدريجية ومطبقة من  ICANNينبغي أن تضع 

الخصوصية الذين يخالفون العقوبات على مزودي خدمات 
المتطلبات مع مسار واضح إللغاء االعتماد بسبب 

 المخالفات المتكررة والمتسلسلة أو الخطيرة.
 

وإذا كانت هناك ضرورة لمراعاة إجراء تنظيم مزودي 
خدمات الخصوصية والوكيل واإلشراف عليهم، فمن المهم 

 أيًضا وضع األهداف التالية في االعتبار:
 
بوضوح لإلشارة إلى أن  WHOISتمييز إدخاالت • 

 التسجيالت قد تمت بواسطة خدمة خصوصية أو وكيل
المباشرة وسريعة  WHOISتوفير كل تفاصيل اتصال • 

 االستجابة بشأن مزودي خدمات الخصوصية والوكيل
اتباع عمليات وإطارات زمنية معيارية للكشف والتحويل • 

ة بإبالغها للمستخدمين )ينبغي نشرها بوضوح والمبادر
المحتملين لهذه الخدمات؛ حتى يمكنهم تحديد اختيارات 

 مبنية على معرفة حسب ظروف كلٍّ منهم على حدة(
ضرورة إفصاح المسجلين عن عالقتهم بأي مزود • 

 لخدمات الخصوصية والوكيل
حفظ نقاط اتصال مخصصة لكل مزود بشأن إساءة • 

 االستخدام
لعناية الواجبة فيما يتعلق إجراء فحوص دورية ل• 

 بمعلومات االتصال بالمستهلك
الحفاظ على خصوصية وسالمة التسجيالت في حالة • 

ظهور مشكالت رئيسية مع أحد مزودي خدمات 
 الخصوصية والوكيل.

توفير إرشاد واضح وغير مبهم بشأن حقوق حاملي • 
األسماء المسجلة وواجباتهم والطريقة التي ينبغي إدارتهم 

 في بيئة الخصوصية والوكيل. بها
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    الواجهة المشتركة -الوصول إلى البيانات 
لتوفير قابلية  Internicُيوصى بإصالح خدمة  -11

نة للمستهلكين، بما في ذلك عرض بيانات  استخدام ُمحسَّ
)سواء التي  gTLDالمشترك بالكامل لكل أسماء نطاقات 

ل خدمات  رقيقة أو مكثفة( إلنشاء متجر  WHOISتشغِّ
شامل من مزود خدمات موثوق به للمستهلكين 

 .WHOISوالمستخدمين اآلخرين لخدمات 
 

تيجة أو التوصية فإننا ال نقترح ونحن إذ نصدر هذه الن
إجراء تغيير في المكان الذي توجد به البيانات أو ملكية 
البيانات وال ننظر إلى عملية وضع السياسات بوصفها 

ضرورة أو مرغوًبا فيها. نحن نقترح إجراء تحسين تشغيلي 
الحالية. وينبغي أن يتضمن هذا  Internicعلى خدمة 

ن للخدمة؛ لزيارة وعي المستخدم.  الترويج الُمحسَّ

تقوم بترحيلها إدارة  WHOISشكاوى عدم دقة 
 االلتزام ثم أتمتتها

 
شاملة،  WHOISحالًيا على بوابة  ICANNتعمل 

حيث من المقرر أن تتم عملية وضع البوابة على 
مات شبكة مرحلتين وذلك إلصالح خدمة مركز معلو

  اإلنترنت:
  

 المعلوماتية  WHOISالمرحلة األولى: إطالق بوابة 
 

للبحث عبر  WHOISالمرحلة الثانية: إطالق بوابة 
 اإلنترنت

لتوفير مكان يستطيع الناس الشروع منه في البحث عن 
 العالمية WHOISسجالت 

 
خطة اتصاالت من المقرر تنسيقها مع إطالق كل 

 مرحلة

إسهامات  لم يكن هناك أي
 مجتمعية.

  
كان هناك تقدم كبير في استبدال واجهة مركز 

معلومات شبكة اإلنترنت بالوظيفة األصلية على 
. سوف تشمل ICANNموقع الويب الخاص بـ 

الوظيفة الجديدة جميع جوانب التفاعل بين 
فيما يتعلق بااللتزام  ICANNالمستخدمين و

لبحث التعاقدي، وسوف تشمل أيًضا القدرة على ا
 WHOISعن أسماء النطاقات كجزء من بوابة 

 المرتقبة.

    أسماء النطاقات الدولية
إلى إحدى مجموعات العمل  ICANNينبغي أن تعهد  -12

في غضون ستة أشهر من نشر هذا التقرير بمهمة تحديد 
المتطلبات المالئمة لبيانات تسجيل أسماء النطاقات الدولية 
وتقييم الحلول المتاحة )بما في ذلك الحلول الجاري تنفيذها 

(. وينبغي أن تسري متطلبات ccTLDبواسطة نطاقات 
، وينبغي gTLDطاقات البيانات على األقل على كل ن

لمجموعة العمل التفكير في طرق لتشجيع اتساق النهج عبر 
gTLD  و)بشكل طوعي( وحيزccTLD ويتعين على .

 الموظفين رفع تقرير في غضون عام من توليه المهمة.

تقوم مجموعة عمل خدمة بيانات تسجيل اإلنترنت 
WHOIS  (WEIRDS )الشاملة المبنية على أساس 

( بتقييم IETFق عمل هندسة اإلنترنت )التابعة لفري
 البروتوكوالت التقنية.

وبمجرد أن يعتمد فريق عمل هندسة اإلنترنت 
(IETF اتفاقية سجل نطاقات )gTLD  الجديدة واتفاقية

الجديدة؛ فإنهما تشتمالن  2113اعتماد المسجل لعام 
 على التزامات باعتماد بروتوكوالت جديدة.

ICANN ي عملية تكليف هي األخرى منخرطة ف
فريق للعمل على متطلبات بيانات التسجيل المدّولة 

(IRD علًما بأن المنتج النهائي سيكون متوقًفا على ،)
إلى  GNSOتوصل عملية وضع سياسات منظمة 

قرار بشأن الترجمة / النقل الحرفي كما هو منصوص 
 أدناه. 13عليه في التوصية رقم 

 

أي  ATRT2لم يتسلم فريق 
مدخل مباشر، ولكن كان هناك 

قلق عام، ال سيما بين أولئك 
 WHOISالذين يراقبون دقة 

وفي تلك المجتمعات التي 
تستخدم تسجيل النطاقات 

 الدولية. 

التوصية المخطط له وقًتا أطول يستغرق تنفيذ 
بكثير مما أوصى فريق المراجعة به في بادئ 
األمر. التقدير الحالي للموعد الذي تقّدم بيانات 

( فيه تقريرها هو شهر IRDالتسجيل المدّولة )
 ATRT2، الذي يراه فريق 2114يونيو عام 

معقوالً أو ربما سبًبا للتفاؤل من وجهة نظره، نظًرا 
لمسألة، وحقيقة وجود ارتباط الزم لتعقد هذه ا

بعملية وضع سياسات الترجمة والنقل الحرفي 
(، وبالنظر إلى أن بيانات 13)انظر التوصية رقم 

( لم تنعقد إالّ مؤخًرا في IRDالتسجيل المدّولة )
 .2113سبتمبر 

 
 ICANNعالوة على ذلك، من المؤسف أيًضا أن 

ارسات لم تقترح أي تطبيقات مؤقتة أو أفضل المم
لبيانات التسجيل المدّولة، مما يجعل أمين السجل 
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للتنفيذ شامالً اإلجراءات التي  ICANNملخص تقييم  التوصية
 تم اتخاذها وقابلية التنفيذ والفعالية 

ملخص إسهام المجتمع فيما 
 يتعلق بالتنفيذ، شامالً الفعالية

 2والشفافية رقم تحليل فريق مرجعة المسؤولية 
(ATRT2 ( لعملية تنفيذ التوصيات )على سبيل

 المثال: مكتملة أو غير مكتملة أو جارية(

في دراسة الغرض منها تقييم الحلول  ICANNتشرع 
 المتوفرة وذلك لتقديم بيانات االتصال المدّولة وعرضها

والسجالت بحاجة إلى وضعها من تلقاء أنفسهم من 
أجل استيفاء المتطلبات التعاقدية لتجميع سجالت 

WHOIS  باستخدام بياناتASCII  .صالحة 
ينبغي دمج نموذج البيانات النهائية، بما في ذلك )أي(  -13

الحرفي لبيانات التسجيل، في متطلبات للترجمة والنقل 
أشهر من تبني  6اتفاقيات المسجلين والسجالت في غضون 

. ICANNتوصيات مجموعة العمل من ِقبل مجلس إدارة 
إذا لم يتم إنهاء هذه التوصيات في الموعد المحدد قبل 

أقواس  المراجعة التالية لمثل هذه االتفاقيات، يجب وضع
 gTLDفارغة علنية لهذا الغرض في اتفاقيات برنامج 

الجديد في هذه المرة، وفي االتفاقيات الحالية عندما يحين 
 موعد تجديدها.

ويجري حالًيا بحث مسألة الترجمة / النقل الحرفي 
 .GNSOكمسألة سياسات داخل مجلس منظمة 

 
وإذا ما وضعت عملية وضع السياسات سياسة 

هذه السياسة ستصبح ملزمة لألطراف اإلجماع؛ فإن 
 المتعاقدة، عندما يعتمدها مجلس اإلدارة

 
هذا الخرج من عمل عملية وضع السياسات ضروري 

إلبالغ بقية أعمال التنفيذ المتعلقة ببيانات التسجيل 
المدّولة التي يشرف الموظفون عليها حالًيا )التوصيات 

عملية  يتوقف اختتام هذا الجانب من (.14إلى  12من 
التنفيذ على السرعة التي يمكن أن تنتهي عملية وضع 

  السياسات بها من عملها بمجرد تشكيل مجموعة العمل.
 

 .2112التقدير الحالي إلنجاز العمل هو عام 

تم تسليم تقرير المشكالت الذي بموجبه انطلقت  .12انظر التوصية رقم 
عملية وضع سياسات للترجمة والنقل الحرفي في 

عملية  GNSO، وبدأت منظمة 2113ة يناير نهاي
وضع السياسات في يونيو. ُيتوقع حالًيا أن يبدأ 

عمل عملية وضع السياسات قبل نهاية عام 
. بناًء على ما سبق؛ فإن تنبؤ الموظفين 2113

كان معقوالً،  2112باالنتهاء من العمل في عام 
 IDN TLDولكن يترتب على ذلك أن نطاقات 

التشغيل الكامل بشكل جيد قبل  ستكون في مرحلة
أن تكون هناك قواعد، على سبيل المثال لكيفية 

ألسماء النطاقات  WHOISالتعامل مع معلومات 
 الدولية المرتبطة.

إضافة إلى ذلك، يجب وضع مقاييس للحفاظ على دقة  -14
 ASCIIبيانات التسجيل الدولية والبيانات المماثلة في 

وقياسها، بأساليب التزام محددة بوضوح حسب التفاصيل 
 بهذه الوثيقة. 9إلى  2الواردة بالتوصيات من 

ألسماء  WHOISمن المقرر الكشف عن سجالت 
النطاقات الدولية على نحو استباقي بمجرد إنجاز العمل 

. التقدير 13و 12المشار إليه في التوصيتين رقمي 
 .2112الحالي هو 

 

بما أن هذه التوصية مشروطة إلى حد كبير  .12ة رقم انظر التوصي
بالتوصيتين السابقتين، فليس من المستغرب أنها لم 
ُتمس بعد. والنتيجة النهائية، مع ذلك، تتمثل في أن 
هذه التوصية يمكن القول جدالً أنها لن تبدأ عندما 

القادم عمله )أو  WHOISيبدأ فريق مراجعة 
 ينجزه(.

    الخطة التفصيلية الشاملة 
تقديم خطة تفصيلية وشاملة في  ICANNيتعين على  -12

 WHOISأشهر بعد تقديم تقرير فريق مراجعة  3غضون 
في تنفيذ هذه  ICANNالنهائي الذي يوضح كيفية تقدم 

 التوصيات.

المقترحة  ICANNخطة  ICANNوضع موظفو 
 .ICANNونشروها بعد أن اعتمدها مجلس إدارة 

 
 

لم يكن هناك إسهام كبير من 
المجتمع، باستثناء توجيه 

انتقادات حول كيفية فهم مجلس 
اإلدارة وتقييمه للتقرير النهائي 

الصادر عن فريق مراجعة 
WHOIS. 

منخرطة في  ICANNأن  ATRTويقر فريق 
، WHOISعملية تنفيذ توصيات فريق مراجعة 

وأنه كان هناك الكثير من النقاش بشأن أوجه تنفيذ 
محددة. ومع ذلك، فإن ملحق ورقة إحاطة 

الموظفين المشار إليه في أحد قرارات مجلس 
اإلدارة ال يعد الطريق األمثل السترعاء انتباه 

 المجتمع إلى هذه الخطة. 
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للتنفيذ شامالً اإلجراءات التي  ICANNملخص تقييم  التوصية
 تم اتخاذها وقابلية التنفيذ والفعالية 

ملخص إسهام المجتمع فيما 
 يتعلق بالتنفيذ، شامالً الفعالية

 2والشفافية رقم تحليل فريق مرجعة المسؤولية 
(ATRT2 ( لعملية تنفيذ التوصيات )على سبيل

 المثال: مكتملة أو غير مكتملة أو جارية(

    تقارير الحالة السنوية 
بتقديم تقارير حالة خطية  ICANNينبغي أن تقوم  -16

كل عام على األقل بشأن تقدمها في تنفيذ توصيات هذا 
الفريق. وينبغي نشر أول هذه التقارير بعد عام واحد على 

خطة التنفيذ المتقدم ذكرها في  ICANNاألقل من نشر 
أعاله. وينبغي أن يحتوي كل من هذه التقارير  12التوصية 

بما في ذلك كل الحقائق على كل المعلومات ذات الصلة، 
 واألرقام والتحليالت األساسية.

لنشر التقرير السنوي األول بعد سنة  ICANNتخطط 
واحدة من موافقة مجلس اإلدارة على توصيات التقرير 

 WHOISالنهائي الفريق لفريق مراجعة 
 (.2113 )نوفمبر

لم ُيبلغ حتى اآلن الموعد النهائي في وقت كتابة  ال يوجد
 الملحق.هذا 
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مراجعة وتحليل تنفيذ التوصيات األولى لفريق 
 مراجعة األمن واالستقرار والمرونة 

 مالحظات إجمالية

 ملخص تقييم التنفي

 التعليق الحالة التوصية

  اكتملت 1

 تشتمل على مكون متكرر، ومن َثم لن تكتمل على اإلطالق تم التنفيذ 2

 المستقبليةستتطلب تطبيًقا لكافة المواد  قيد العمل 3

  قيد العمل 4

  قيد العمل 5

  قيد العمل أ6

  قيد العمل ب6

 ما إذا كانت الموارد المقدمة التي تتسم بأنها "مناسبة" تعد أمًرا شخصًيا اكتملت ج6

  قيد العمل أ7

 أ7تتوقف على  لم يتم البدء فيها بعد ب7

  قيد العمل 8

)المدير التنفيذي للمعلومات/الرئيس  CIO/CTOمؤجلة لحين شغل منصب  قيد العمل أ9
 التنفيذي للتكنولوجيا(

 أ9تتوقف على  لم يتم البدء فيها بعد ب9

 تتواصل الجهود الرامية إلى اإلسراع في إنفاذ االمتثال قيد العمل أ11

 ما إذا كانت الموارد المقدمة التي تتسم بأنها "كافية" تعد أمًرا شخصًيا تم التنفيذ ب11

  اكتملت ج11

  قيد العمل 11

  قيد العمل أ12

  قيد العمل ب12

  قيد العمل 13

 التطور المستمر يعني أنه لن يتم إكمالها على اإلطالق قيد العمل 14

  اكتملت 15

 بينما تتواصل جهود التوعية، فلن تكتمل هذه التوصية على اإلطالق تم التنفيذ أ16

  قيد العمل ب16

  العملقيد  أ17

  قيد العمل ب17

  اكتملت 18

  قيد العمل 19

  قيد العمل 21

  قيد العمل 21

  قيد العمل 22

 ما إذا كانت الموارد المقدمة التي تتسم بأنها "مناسبة" أمًرا شخصًيا تم التنفيذ أ23
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 التعليق الحالة التوصية

 غير واضح ما إذا كانت هذه التوصية قابلة للتنفيذ قيد العمل ب23

 التساؤالت المثارة حول ما إذا كان النهج المتبع هو األكثر فاعليةبعض  اكتملت أ24

  اكتملت ب24

  اكتملت ج24

  قيد العمل أ25

  اكتملت ب25

  قيد العمل 26

  قيد العمل 27

 بينما تستمر عملية المشاركة، فلن تكتمل هذه التوصية على اإلطالق تم التنفيذ 28

 اإلجراءات المتخذة

)باإلضافة إلى المهام الفرعية التابعة لها( غير مكتملة، ولكن التنفيذ بدأ لكافة  28الـ ال تزال غالبية التوصيات 
مهمة فرعية، ما زالت  41 مهمة فرعية، ومن بين الـ 41من  28 تتألف التوصيات الـ التوصيات على األقل.

 %.66مهمة فرعية منها غير مكتملة، مما يشكل  27

 

 التنفيذ إمكانية

وفي جميع الحاالت تقريًبا، تبدو التوصيات قابلة للتنفيذ، أو في الحاالت التي تكون فيها مكتملة، فإنها تبدو كذلك. 
  وفي الغالبية العظمى من التوصيات، أشار فريق العمل إلى أنه لم يتوقع أو يمر بأية مشكالت عند تنفيذ التوصيات.

أن تنفيذ عدد كبير من التوصيات لم يتم إكماله وفي بعض الحاالت لم يتم البدء ورغم ذلك، يجب األخذ في االعتبار 
 وربما سيتم مواجهة تلك المصاعب الخاصة بالتنفيذ في المستقبل. فيها.

والتي توصي فيها  23ومن االستثناءات الجديرة بالمالحظة لهذه القدرة العامة على التنفيذ ترتبط بالتوصية رقم 
ICANN ضمان أن القرارات التي تتوصل إليها مجموعات العمل واللجان االستشارية يتم التوصل إليها  بأن عليها"

بطريقة موضوعية خالية من أي ضغط خارجي أو داخلي." وفي حين أن الموضوعية في التوصل إلى قرارات تعد 
 رجية أو الداخلية".هدًفا جديًرا باالهتمام، إال أنه من الصعب تخيل وجود قرار "خاٍل من الضغوط الخا

 الفاعلية

بالنسبة لتلك التوصيات التي تم تنفيذها، كان االنطباع اإلجمالي يتمثل في أنها كانت فعالة بشكل معقول في التعامل 
ولسوء الحظ، استخدمت العديد من التوصيات محددات موضوعية وقليل من  على األقل مع خطاب التوصية.
وبهذا، فإن القياس الموضوعي لفاعلية التوصيات أمر  مكن من خاللها قياس الفاعلية.المقاييس الصلبة المحددة التي ي

 يمثل تحدًيا.

 ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ

 يمكن العثور على تلك التعليقات على: .SSRتعليقات عامة على التقرير النهائي لفريق مراجعة  3تم تلقي إجمالي 

  -final-rt-ssr-comments-comment/summary-http://www.icann.org/en/news/public
en.pdf-30aug12-report 

 1التوصية رقم 

التابعة لها والمهمة الفنية المحددة. ويتعين  SSRحد وواضح ومتسق الختصاص نشر بيان وا ICANN"يتعين على 
 إظهار هذا البيان للعيان ومطالبة الجمهور بإبداء مالحظاتهم للوصول إلى بيان يستند إلى إجماع." ICANNعلى 

http://www.icann.org/en/news/public-comment/summary-comments-ssr-rt-final-%20%20report-30aug12-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/public-comment/summary-comments-ssr-rt-final-%20%20report-30aug12-en.pdf
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 تحليل توصية فريق المراجعة السابقة

فيما يتعلق باألمن واالستقرار والمرونة أمام العيان  ICANNتهدف هذه التوصية إلى توثيق الدور الذي تضطلع به 
 بطريقة واضحة ودقيقة من أجل الوصول إلى إجماع داخل المجتمع بخصوص هذا الدور.

 للتنفيذ ICANNملخص تقييم 

 اكتمل.

 اإلجراءات المتخذة

وأجروا  2012مايو  ( بنشر مسودة بيان لعرضها للتعليق العام فيICANNقام الموظفون )وبخاصة فريق أمن 
توعية واسعة النطاق مع المجتمع في إطار تسهيل عملية إبداء المالحظات. وقد تم نشر تقرير التعليقات العامة الذي 

المنعقد في تورونتو  ICANNتم الحصول عليه، إلى جانب نشر مسودة بيان منقحة الجتماع 
(-role-ssr-draft-http://toronto45.icann.org/meetings/toronto2012/presentation

en.pdf-04oct12-remit وبعد عقد جلسة مفتوحة في تورونتو وزيادة مستوى مشاركة المجتمع، تم دمج .)
. أتيح 2013مارس  6، و نشرها للتعليق العام في 14للسنة المالية  SSRطار عمل نسخة جديدة من البيان في إ

 . 2013مايو  20هذا المستند للتعليق العام في 

 إمكانية التنفيذ

 تم التنفيذ.

 الفاعلية

، وفر البيان لفريق ICANNظهرت التعقيبات الواردة بخصوص البيان إيجابية للغاية. وعلى المستوى الداخلي لـ 
. أما على المستوى SSRواختصاصها في  ICANNكبار الموظفين اإلداريين الجديد لغًة للدور الذي تضطلع به 

الخارجي، فقد الحظ المشاركون من داخل المجتمع والذين أسهموا في مراجعة النص تحسًنا في اللغة على مدار 
 الوقت وقد كانوا داعمين لهذا النص.

 بات المجتمع حول التنفيذملخص تعقي

 )انظر 2012أغسطس  31مايو و 17عشرين تعليًقا على مسودة البيان خالل فترة التعليق بين  ICANNتلقت 
remit/-role-ssr-http://forum.icann.org/lists/draft.)  التعليقات التي أعدتها ويتوفر ملخص تلك

ICANN  على الموقع اإللكتروني-remit/pdf-role-ssr-http://forum.icann.org/lists/draft
IijnRXQ1v1.pdf. 

 ملخص للمعلومات األخرى ذات الصلة

 ال يوجد.

 لتنفيذ التوصيات ATRT2تحليل فريق 

 يمكن تقسيم هذه التوصية إلى مهمتين فرعيتين:

التابعة لها والمهمة الفنية  SSRنشر بيان واحد واضح ومتسق الختصاص  ICANNيتعين على  .أ 
 المحددة؛ و

إظهار هذا البيان للعيان ومطالبة الجمهور بإبداء مالحظاتهم للوصول إلى بيان يستند  ICANNيتعين على  .ب 
 إلى إجماع.

وما إذا كان هذا  التابعة لها والمهمة الفنية المحددة. SSRبالفعل بنشر بيان يتعلق باختصاص  ICANNقامت 
كز على التعقيبات العامة، ويبدو أن المعلقين البيان فردًيا وواضًحا ومتسًقا هو، بطبيعة الحال، مسألة رأي، لكنه يرت

 وبهذا، يتبين أنه قد تم اتباع هذا المكون من التوصيات. يعتبرون البيان "واضًحا ودقيًقا."

http://toronto45.icann.org/meetings/toronto2012/presentation-draft-ssr-role-remit-04oct12-en.pdf
http://toronto45.icann.org/meetings/toronto2012/presentation-draft-ssr-role-remit-04oct12-en.pdf
http://toronto45.icann.org/meetings/toronto2012/presentation-draft-ssr-role-remit-04oct12-en.pdf
http://forum.icann.org/lists/draft-ssr-role-remit/
http://forum.icann.org/lists/draft-ssr-role-remit/pdfIijnRXQ1v1.pdf
http://forum.icann.org/lists/draft-ssr-role-remit/pdfIijnRXQ1v1.pdf
http://forum.icann.org/lists/draft-ssr-role-remit/pdfIijnRXQ1v1.pdf
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فيما يتعلق بالمكون الثاني من هذه التوصية، في الوقت الذي بذل فيه الموظفون جهوًدا حثيثة في التوعية التي ظهرت 
 SSRوالوارد في سياق  ICANNع، فإنه من غير الواضح ما إذا كان الدور الذي تضطلع به فاعليتها داخل المجتم

 أم ال، السيما المجتمعات غير األمنية المعنية. ICANNمفهوًما جيًدا خارج مجتمع 

 لفاعلية التوصيات ATRT2تقييم فريق 

حقيق اإلجماع داخل بعض أجزاء وت ICANNالتابعة لـ  SSRلقد أثبتت عملية توفير بياًنا واضًحا حول دور 
المجتمع على األقل بخصوص هذا الدور فاعليتها في مساعدة األشخاص داخل المجتمع في فهم دور وقيود 

ICANN ومن المرجح أن تسهم الجهود المتواصلة المبذولة في التوعية والتثقيف بدور .ICANN  المتعلق بـ
SSR .في تحسين فاعلية تنفيذ هذه التوصية 

 2صية رقم التو

الخاص بها والمهمة الفنية المحدودة من أجل تحقيق  SSRالختصاص  ICANN"يجب مراجعة تعريف وتنفيذ 
اإلجماع والحصول على التعليقات من المجتمع. وينبغي تكرار العملية بشكل منتظم، وقد يتم ذلك بالتزامن مع دورة 

 المستقبلية." SSRمراجعات 

 لسابقةتحليل توصية فريق المراجعة ا

الخاص بها والمهمة الفنية  SSRالختصاص  ICANNأنه من المهم التأكد من تعريفات  SSR-RTيعتقد 
 المحدودة وتمت مراجعة تنفيذ هذا االختصاص وتلك المهمة مع التعقيبات الواردة من المجتمع بشكل منتظم ومتكرر. 

 للتنفيذ ICANNملخص تقييم 

 تشتمل على مكون متكرر ومن َثم لن يتم إكمالها مطلًقا.تم التنفيذ، وإن كانت هذه التوصية 

 اإلجراءات المتخذة

السنوي والتي توضح كيف تم تنفيذ  SSRأدرج الموظفون )وبخاصة فريق األمن( صفحة تعقب في إطار عمل 
 أنشطة العام السابق. 

 ICANNتحتوي على التعريف الحالي التابع لـ  14للسنة المالية  SSRمسودة إلطار عمل  ICANNوقد نشرت 
وتمكن الجمهور من التعليق  .2013مارس  6الخاص لها والمهمة الفنية المحدودة في  SSRوالمتعلق باختصاص 

 .14للسنة المالية  SSR. وقد تم نشر النسخة النهائية من إطار عمل 2013مايو  20على إطار العمل هذا حتى 

الذي  SSR RT2، وكجزء من 2014عام  15وستتمثل الفرصة التالية للمراجعة في نشر إطار عمل السنة المالية 
 .2015سينطلق في عام 

 إمكانية التنفيذ

ال يعتقد الموظفون أن هذه التوصية قد تم تنفيذها أو يمكن تنفيذها بالكامل نظًرا للحاجة إلى إجراء مراجعة للتعريفات 
 يذ دورًيا. ومع ذلك، ال تزال الجهود متواصلة وال يتوقعون أن تواجههم أيه مشكالت أثناء التنفيذ.وعملية التنف

 الفاعلية

والتي تتجلى اآلن في نسخة  13و 12استناًدا إلى التحسينات التي تم إجراؤها بين نسخ إطار العمل للسنة المالية 
 ، تبين فاعلية هذه التوصية.14السنة المالية 
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 يبات المجتمع حول التنفيذملخص تعق

السنة  SSRتعليًقا عاًما أثناء فترة التعليق العام المرتبطة بنشر مسودة مستند إطار عمل  19في اإلجمالي، تم تلقي 
 . تلخيص تلك التعليقات:14المالية 

 أفراد  لقد كان هناك العديد من التعبيرات المثيرة للقلق والخاصة بعمليات تخصيص الموارد واحتمال زيادة
 بشكل كامل؛ 14للسنة المالية  SSRفريق األمن نتيجة لزيادة أعباء العمل إذا تم تنفيذ إطار عمل 

  أشارت العديد من التعليقات إلى ضرورة تعزيز جهود العمل داخلICANN  والمشتركة بين المؤسسات
 من قبل فريق األمن؛

  يعد توسيع منظور إطار العمل منICANN  كمنظمة إلىICANN كمجتمع أمًرا مفيًدا؛ 

 يتعين تنظيم األنشطة والمبادرات وفًقا للفئات المحددة؛ 

  المقترحات المتعلقة بتحسين مستند إطار العمل، على سبيل المثال، إضافة نص إلى الرسومات، وتوفير
 مزيد من التفاصيل على األدوار والمسؤوليات، وما إلى ذلك.

الخاص بـ  SSRنهم يعتقدون أن المعلومات الواردة والمتعلقة باختصاص ومع ذلك، أشار غالبية المعلقين إلى أ
ICANN ".والمهمة الفنية المحدودة متوفرة لضمان "أساس جيد لعمليات التنمية المستقبلية 

 ملخص للمعلومات األخرى ذات الصلة

 ال يوجد.

 لتنفيذ التوصيات ATRT2تحليل فريق 

 تتألف من ثالثة أجزاء:يمكن النظر إلى هذه التوصية بوصفها 

والمهمة الفنية المحدودة، إلى جانب مراجعة المجتمع  ICANNالخاص بـ  SSRتعريف اختصاص  .أ 
 وتحقيق اإلجماع؛

 وتنفيذ هذا التعريف؛ و .ب 
 تكرار هذا التعريف/عملية التنفيذ. .ج 

 تناول كل واحد من هذه األجزاء كٌل بدوره:

 اإلجماعالتعريف، وطلب الحصول على التعليقات وتحقيق 

بعد فترة التعليق العام. وبناًء على التعقيبات العامة والمراجعات الالحقة على  14تم نشر إطار عمل السنة المالية 
قبل النشر النهائي، فيبدو أنه تم التوصل إلى إجماع )على األقل بحسب منظور  14إطار عمل السنة المالية 

ICANN .)في قياس اإلجماع عادًة 

 التنفيذ

إلى أن تلك الجهود  ATRT2ومع ذلك، يشير فريق  ما أشار الموظفون، لم يتم تنفيذ هذه التوصية بعد.بحسب 
الحثيثة المبذولة باتجاه عملية التنفيذ جارية وفي ضوء الدورة الموصى بها الخاصة بتعريف/تنفيذ/مراجعة هذه 

 التوصية، لن يتم مطلًقا تنفيذ هذه التوصية بشكل كامل.

 ف/التنفيذ تكرار التعري

وتعريف/تنفيذ المهمة الفنية المحدودة  SSRيبدو أن المراجعة السنوية القائمة على إطار العمل الخاص باختصاص 
 مناسبة وإن كان ذلك يعد مسألة رأي. 

 لفاعلية التوصيات ATRT2تقييم فريق 

والمهمة  ICANNالخاص بـ  SSRكانت هذه التوصية فاعلة في توفير إطار عمل يمكن من خالله تحديد وتعديل 
 الفنية المحدودة بمرور الوقت.
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 3التوصية رقم 

الخاص بها والمهمة الفنية  SSRبإصدار بيان مستند إلى اإلجماع باختصاص  ICANN"بمجرد أن تقوم 
 استغالل المصطلحات ذات الصلة ومواصفات هذا البيان في جميع المواد." ICANNالمحدودة، يتعين على 

 توصية فريق المراجعة السابقةتحليل 

إن تعريفات األمن واالستقرار والمرونة غير متسقة في أغلب األحيان ويمكن أن تختلف بناًء على المجال والمكان 
والمنشور/المتحدث. وقد يوفر ذلك الوضوح في فهم المقترحات وتحدي تنفيذ القرارات. ومن أجل تقليل فرص سوء 

بنشر واستخدام مصطلحات وأوصاف متسقة لألمن واالستقرار  ICANNمنظمة  SSR-RTالفهم أوصى فريق 
 والمرونة داخل جميع المواد الخاصة بها.

 للتنفيذ ICANNملخص تقييم 

 تم التنفيذ.

 اإلجراءات المتخذة

لمجموعة من  ICANN، نشر باتريك جونز، كبير مديري األمن التعريفات التي تستخدمها 2013يوليو  8في يوم 
مصطلحات التي تدور حول مفاهيم األمن واالستقرار والمرونة والسياقات الواردة فيها على الموقع ال

terminology/-security-http://blog.icann.org/2013/07/icanns. 

 إمكانية التنفيذ

ظفون أن هذه التوصية تم تنفيذها بشكل كامل، ومع ذلك ال تزال الجهود جارية وال يتوقعون أن تواجههم ال يعتقد المو
 أية مشكالت أثناء التنفيذ.

 الفاعلية

يعتقد الموظفون أن تنفيذ هذه التوصية ستساعد كافة األطراف داخل المؤسسة في الوصول إلى فهم مشترك حول 
 واستخدام مصطلحات متسقة في موادها ونقاشاتها. ICANNالخاص بـ  SSRدور واختصاص 

 ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ

 حتى اآلن، لم ترد أي تعليقات على المدونة التي تم نشرها.

 ملخص للمعلومات األخرى ذات الصلة

انات قبل أوضح الموظفون أنهم يخططون لعقد ندوات داخلية عبر اإلنترنت، فضالً عن تثقيف الموظفين ونشر البي
 .2113ببوينس آيرس في نوفمبر  ICANNانعقاد اجتماع 

 لتنفيذ التوصيات ATRT2تحليل فريق 

لمصطلحات األمن واالستقرار والمرونة بواسطة فريق األمن وال  ICANNلقد تم نشر التعريفات التي تستخدمها 
 تزال الجهود جارية في إعالم بقية الموظفين بتلك التعريفات.

 لفاعلية التوصيات ATRT2تقييم فريق 

لمصطلحات "األمن"  ICANNفي سياق فريق األمن، أثبتت ممارسة عملية إصدار بيانات حول استخدام 
 و"االستقرار" و"المرونة" فاعليتها في توفير الوضوح بخصوص تلك المفاهيم.

 على نطاق أوسع. المبذولة ICANNولم يكن هناك وقت كاٍف لتقييم فاعلية هذه التوصية بناًء على جهود 

 4التوصية رقم 

لتوفير  ICANNالخاصة بها داخل مجتمع  SSRأن توثق وتحدد بوضوح طبيعة عالقات  ICANN"يتعين على 
 نقطة تركيز واحدة لفهم أوجه االرتباط المتبادل بين المنظمات."

http://blog.icann.org/2013/07/icanns-security-terminology/
http://blog.icann.org/2013/07/icanns-security-terminology/
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 تحليل توصية فريق المراجعة السابقة

التي  ICANNأشكاالً عدة، وفضاًل عن أقسام المواقع اإللكترونية لـ  ICANNالخاصة بـ  SSRتتخذ عالقات 
يكفل رؤية  ICANNتعرض مذكرات التفاهم واالتفاقات والشراكات الخاصة بها، ليس هناك موقع مركزي في 

 بسهولة. ICANNالخاصة بـ  SSR)داخلًيا أو خارجًيا( عالقات 

التي تنشأ  SSRأن تقوم بتوثيق وتحديد طبيعة عالقات  ICANNأنه سيكون من المفيد بالنسبة لـ  SSR-RTيعتقد 
لصالح المنظمة )ألطراف المجتمع، ومنظمات الدعم واللجان االستشارية، بل واألطراف والشركاء غير المتعاقدين 

والمجتمع من خالله رؤية وصف للعالقات والنظر في  ICANNكذلك(، ووضع تلك المعلومات في موقع يمكن لـ 
 الرتباط المتبادل.أوجه ا

 للتنفيذ ICANNملخص تقييم 

 جاٍر التنفيذ.

 اإلجراءات المتخذة

التي تتمتع بها داخل مجتمع  SSRعلى المستوى الداخلي، حدد الموظفون أربعة أنواع للعالقات ذات الصلة بـ 
ICANN: 

 التعاون في التوعية بالتهديدات؛ 

 التنسيق؛ 

 العمل التقني؛ و 

  .إدارة المخاطر التنظيمية 

من خالل هذا التصنيف، والذي يشتمل على عالقات تتم إما من خالل الشراكات أو مذكرات التفاهم أو العقود، 
 ُيجري الموظفون عملية توثيق للعالقات التي تتالءم مع هذه الفئات. 

التي تقوم بها داخل  SSRف بشكل علني، تمثلت الخطوة األولى في تطوير مخطط معلومات بياني يصور وظائ
ICANN والذي يعرض وظيفة إدارة المخاطر التنظيمية، والتوعية بالتهديدات، ووظيفة التنسيق ووظيفة الخبرة ،

بالموضوع قيد البحث. وسيتواجد في كٍل من هذه المجاالت مخطط لعرض العالقات ذات الصلة. ولقد تم إدراج 
 .14للسنة المالية  SSRفي إطار عمل  من مخطط المعلومات البياني 1.0النسخة 

 إمكانية التنفيذ

 ولم تتم تنفيذ هذه التوصية بالكامل حتى اآلن.

 الفاعلية

 ICANNلقد ساعدت عملية تطوير رسم الوظائف البياني في صقل اللغة على مستوى العمل التقني ذي الصلة بأمن 
 المجتمع.وقد أجرى الموظفون تحسينات على المواد الخاصة بهم لصالح 

 ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ

أنه في حين  14للسنة المالية  SSRاقترح العديد من المعلقين خالل فترة التعليق العام الخاصة بمستند إطار عمل 
أثبتت التصميم الجرافيكي للمعلومات فاعليته، "لن تستطيع الرسومات الكرتونية توضيح العملية من تلقاء نفسها" 

 وبالتالي سيستلزم ذلك توفير نص إضافي يصف تلك العالقات.

 ملخص للمعلومات األخرى ذات الصلة

 ال يوجد.

 لتنفيذ التوصيات ATRT2تحليل فريق 

 تنفيذ تلك التوصية بالكامل حتى اآلن، اتخذ الموظفون خطوات ملموسة لتنفيذها. في حين لم يتم
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 لفاعلية التوصيات ATRT2تقييم فريق 

 في حين لم يكتمل تنفيذ تلك التوصية بعد، فال يمكن تقييم فاعليتها بشكل كامل.

 5التوصية رقم 

على ترتيبات العمل الفعال وتوضيح الخاصة بها للحفاظ  SSRاستخدام تعريف عالقات  ICANN"يتعين على 
 ."SSRكيفية استخدام هذه العالقات من أجل تحقيق كل هدف من أهداف 

 تحليل توصية فريق المراجعة السابقة

على نحو جيد. ويتعين أن يعمل تغيير هذا األمر وإظهاره لكل من  ICANNالخاصة بـ  SSRلم يتم توثيق عالقات 
تتمتع بعالقات واسعة، على تمكين ترتيبات العمل الفعال وإظهار كيف  ICANNن المنظمة والمجتمع لمعرفة كيف أ

 .ICANNالخاصة بـ  SSRأن تلك العالقات تدعم أهداف 

حتى يمكن للمنظمة والمجتمع رؤية  SSRويستحسن ضمان سهولة العثور على الوثائق الخاصة بوظائف وعالقات 
 .ICANNالخاصة بـ  SSRالوظائف والعالقات وفهم عالقتها بأهداف 

 للتنفيذ ICANNملخص تقييم 

 جاٍر التنفيذ.

 اإلجراءات المتخذة

، يجري الموظفون عملية توثيق وتصنيف للعالقات ذات الصلة بـ 4كما هو موضح في تقييم تنفيذ التوصية رقم 
SSR الرسمية الحالية.، بما في ذلك تحديد مذكرات التفاهم واالتفاقات والعقود والشراكات والعالقات غير 

لقد أثمرت هذه التوصية عن تنسيق أفضل بين األقسام، على سبيل المثال المكالمات والتفاعل المنتظم الذي يتم بين 
 مجموعة إشراك أصحاب المصلحة العالميين واألمن، والنقاشات المنتظمة بين السياسة واألمن.

 إمكانية التنفيذ

 بمجرد أن يتم توثيق العالقات وتصنيفها، يعتقد الموظفون أنه ينبغي أن يصبح من الممكن تنفيذ هذه التوصية. 

 الفاعلية

ومع ذلك، ال تسلط هذه  في حين لم يتم تنفيذ هذه التوصية، فإنه من غير الممكن بعد تحديد الفاعلية بشكل كامل.
ا وتعاوًنا أفضل على المستوى الداخلي بين األقسام بحيث يكون هناك التوصية الضوء على المجاالت التي تكفل تنسيقً 

 إدراك للعالقات الحالية وكيف أن ذلك يسهم في ترتيبات العمل الفعال.

 ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ

 لم تصل هذه التوصية بعد إلى المرحلة التي ستكون فيها تعقيبات حول التنفيذ.

 ات الصلةملخص للمعلومات األخرى ذ

 ال يوجد.

 لتنفيذ التوصيات ATRT2تحليل فريق 

 لم تصل هذه التوصية بعد إلى المرحلة التي عندها يمكن إجراء تحليل للتنفيذ.

 لفاعلية التوصيات ATRT2تقييم فريق 

 في حين لم يكتمل تنفيذ تلك التوصية بعد، فال يمكن تقييم فاعليتها بشكل كامل.
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 6التوصية رقم 

من أجل  RSSACو SSACنشر وثيقة تحدد بوضوح األدوار والمسؤوليات لكٍل من  ICANN"يتعين على 
السعي للحصول على إجماع لهذا عبر كلتا المجموعتين،  ICANNيتعين على  تخطيط أنشطة المجموعتين بوضوح.

ن، مراعاة موارد كلتا المجموعتي ICANNكما يتعين على  بالتعرف على تاريخ وظروف تكوين كل منهما.
 باالتساق مع المطالب المطلوبة منهما."

 تحليل توصية فريق المراجعة السابقة

و )اللجنة االستشارية  SSACاألحكام الخاصة بـ )اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار(  ICANNتتضمن لوائح 
على التوالي.  2.3وقسم  2.2، وتحديًدا المادة الحادية عشرة من قسم RSSACلضمان استقرار خوادم الجذر( 

/http://www.icann.org/en/groups/ssac-إجراءاتها التشغيلية على الموقع  SSACولقد نشرت 
en.pdf-18jan13-procedures-operational،  لكل عملية تنفيذ خاصة بمراجعةSACS ولقد وافق .

 .2013أبريل  11في  RSSACمؤخًرا على تغيير اللوائح الخاصة بـ  ICANNمجلس إدارة 

لتوفير بعض الوضوح على أدوار ومسؤوليات كل لجنة من اللجان االستشارية وتفادي حدوث التباس أو صراعات، 
 SSACت الخاصة بكل من يلزم نشر النص الذي تدعمه كلتا اللجنتين والذي يشرح األدوار والمسؤوليا

 .RSSACو

 عالوًة على ذلك، يلزم أن تحصل كلتا اللجنتين االستشاريتين على الموارد المناسبة )الموظفون والميزانية(. 

 للتنفيذ ICANNملخص تقييم 

 جاٍر التنفيذ.

 اإلجراءات المتخذة

في اإلجراءات التشغيلية الخاصة بها ومع ذلك لم تكن هناك حتى  SSACلقد تم بالفعل تحديد أدوار ومسؤوليات 
، تم تقديم 2012بخصوص تلك األدوار والمسؤوليات. وفي نوفمبر  RSSACاآلن محاولة للتوصل إلى إجماع من 

 ، وقد كانوا داعمين لهذا النهج في ذلك الوقت.SSACمسار التنفيذ المقترح ألعضاء 

خالل إعادة تنظيم تلك اللجنة االستشارية بعد اعتماد مجلس  RSSACسؤوليات ويجري فحص ومراجعة أدوار وم
 .RSSACاإلدارة إجراء تغيير على اللوائح الخاصة بـ 

 إمكانية التنفيذ

لقد كان هناك تأخير أثناء انتظار عملية إجراء التغييرات على اللوائح. وقد كانت هناك توصية تتضمن ضرورة 
 والموظفين حتى ال يقع التنفيذ بالكامل تحت سيطرة الموظفين.وجود تعاون بين المجتمع 

 الفاعلية

 في حين ال يزال يتعين تنفيذ هذه التوصية بشكل كامل، فإنه من غير الممكن توفير تحليل لفاعليتها.

 ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ

مرتبطة بنشر اإلجراءات التشغيلية الخاصة لم تكن هناك فترة تعليق أو آلية أخرى للحصول على تعقيبات المجتمع ال
 . RSSACأو إعادة تنظيم  SSACبـ 

 لم تصل هذه التوصية بعد إلى المرحلة التي ستكون فيها تعقيبات حول التنفيذ.

 ملخص للمعلومات األخرى ذات الصلة

مستحياًل حتى تكتمل  في طور إعادة تنظيم كبرى. ومن َثم يعتبر التنفيذ الكامل لهذه التوصية أمًرا RSSACتعد 
 عملية إعادة التنظيم.

http://www.icann.org/en/groups/ssac/operational-procedures-18jan13-en.pdf
http://www.icann.org/en/groups/ssac/operational-procedures-18jan13-en.pdf
http://www.icann.org/en/groups/ssac/operational-procedures-18jan13-en.pdf
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 لتنفيذ التوصيات ATRT2تحليل فريق 

 يمكن تقسيم هذه التوصية إلى ثالث مهمات منفصلة:

 ؛SSACنشر مستند يحدد بوضوح األدوار والمسؤوليات الخاصة بـ  .أ 
 ؛ وRSSACنشر مستند يحدد بوضوح األدوار والمسؤوليات الخاصة بـ  .ب 
 الخاصة بكل لجنة استشارية بشكل مناسب.توفير الموارد  .ج 

 تناول كل واحدة من هذه المهام كٌل بدوره:

 SSACتوثيق أدوار ومسؤوليات 

ولم تبذل حتى اآلن  أدوارها ومسؤولياتها ذاتًيا. SSAC، حددت SSACفي إطار اإلجراءات التشغيلية الخاصة بـ  
أو على نطاق المجتمع األوسع لمعرفة ما إذا  RSSACأية جهود للحصول على تعقيبات أو لتحقيق إجماع من 

 كانت تلك األدوار والمسؤوليات مناسبة.

 RSSACتوثيق أدوار ومسؤوليات 

في طور إعادة تنظيم نفسها. ولم تبذل حتى اآلن أية جهود للحصول على تعقيبات من مجتمع  RSSACتعد 
ICANN .بخصوص إعادة التنظيم هذا 

 توفير الموارد

  .RSSACو SSACميزانية ووفرت موارد من الموظفين لكل من  ICANNلقد وضعت 

 SSACموظفين وبعض الموارد األخرى في إطار الميزانيات اإلدارية الرئيسية لكل من أنشطة  ICANNتوفر 
  .RSSACو

( الذين FTE 2.0موظفين واثنين من زمالء األبحاث )معدل حمل العمل للموظفين يساوي  3بـ  SSACيتم دعم 
ويتم توفير موارد أخرى لدعم اجتماعات ما بين الدورات  مون خدمات السكرتارية والخبرة بالموضوع.يقد

لحضور  SSAC)اجتماعات اللجنة التنفيذية وورشة عمل التخطيط اإلستراتيجي( ودعم السفر لبعض أعضاء 
 .ICANNاجتماعات 

( الذين FTE 2.1العمل للموظفين يساوي موظفين واثنين من زمالء األبحاث )معدل حمل  2بـ  SSACيتم دعم 
ويتم توفير موارد أخرى لدعم اجتماعات ما بين الدورات  يقدمون خدمات السكرتارية والخبرة بالموضوع.

 .ICANNلحضور اجتماعات  SSACواجتماعات اللجنة التنفيذية ودعم السفر لبعض أعضاء 

 

 لفاعلية التوصيات ATRT2تقييم فريق 

 بعد، فمن غير الممكن تقييم فاعليتها بشكل كامل. RSSACو SSACفي حين لم يكتمل توثيق أدوار ومسؤوليات 

كافية لتلبية المطالب المفروضة على كل لجنة استشارية  RSSACو SSACوما إذا كانت تخصيصات الموارد لـ 
 أم ال، هي، بالطبع، مسألة رأي.

 7التوصية رقم 

الحالي الخاص بها من خالل تأسيس مجموعة واضحة من األهداف  SSRأن تبني إطار  ICANN"يتعين على 
وينبغي االطالع على هذه العملية من  وتحديد أولويات المبادرات واألنشطة التي تقوم بها بما يتفق مع هذه األهداف.

 خالل إجراء تحليل عملي للفوائد مقارنًة بالتكاليف وتحليل المخاطر."
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 فريق المراجعة السابقة تحليل توصية

أو  ICANNالواردة ضمن الخطة اإلستراتيجية لـ  SSRأنه لم يتم تعيين األهداف ذات الصلة بـ  SSR-RTشعر 
ومن  .13 قبل نسخة السنة المالية SSRتحديد األوليات لها بوضوح، وقد انعكس ذلك على النسخ السابقة من إطار 

البناء باالعتماد على التحسينات الظاهرة في  ICANNأنه ينبغي على  SSR-RTأجل معالجة هذا األمر، رأى 
 . SSRإلنشاء مجموعة واضحة من األهداف واألولويات ذات الصلة بـ  13للسنة المالية  SSRإطار عمل 

 للتنفيذ ICANNملخص تقييم 

 جاٍر التنفيذ.

 اإلجراءات المتخذة

. سيتم إجراء 14و 13، و12في أطر عمل السنوات المالية  أجريت التحسينات باتجاه توفير الوضوح الموصى به
المستخدم على المستوى  1المزيد من التحسينات على تعيين األولويات لنظام تسليم اإلدارة ونظام "في المهمة"

 الداخلي من قبل الموظفين لتتبع مشاريعهم.

 .ICANNيعد العمل التقني إحدى أولويات فريق األمن التابع لـ 

 ة التنفيذإمكاني

كما يعتمد على استخدام نظام "في  .14لقد كان تنفيذ هذه التوصية يعتمد على استكمال خطة التشغيل للسنة المالية 
المهمة"، وتطوير الخطة اإلستراتيجية التالية، وسيتضمن إجراء مناقشات داخلية مع األقسام األخرى والفريق 

 التوصية قابلة للتنفيذ.ومع ذلك، يعتقد الموظفون أن هذه  التنفيذي.

 الفاعلية

يعتقد الموظفون أن تنفيذ هذه التوصية سيؤدي إلى التوصل إلى اتفاق عام على مستوى تنظيم أهداف وأولويات 
SSR  وسيساعد في إظهار اتصال أفضل بين األهداف اإلستراتيجية المنشورة ومبادراتSSR. 

 وبالتالي ال يمكن تحديد فاعليتها. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ هذه التوصية بالكامل بعد،

 ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ

 داعمة الستمرار األولوية الخاصة بالعمل والتدريب الفني. ccNSOفي بكين، كانت  ICANNفي أثناء اجتماع 
قليمية التي واحدة من الركائز الواردة في اإلستراتيجيات اإل SSRباعتبار  ICANNوقد أقر المديرون التنفيذيون بـ 

 يجري تطويرها في إفريقيا، وآسيا والمحيط الهادي، والشرق األوسط وأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي. 

 ملخص للمعلومات األخرى ذات الصلة

 ال يوجد.

 لتنفيذ التوصيات ATRT2تحليل فريق 

ليل الفوائد مقارنًة بالتكاليف وتحليل يمكن تقسيم هذه التوصية إلى مهمتين منفصلتين، يتم االسترشاد عن كلتيهما بتح
 وستكون هذه المهام: المخاطر.

 ؛ وSSRإنشاء مجموعة واضحة من األهداف ذات الصلة بـ  ICANNيتعين على  .أ 
 تحديد األولوية لمبادراتها وأنشطتها وفًقا لتلك األهداف. ICANNيتعين على  .ب 

                                                 

يقصد بنظام "في المهمة" أداة إعداد تقارير إلدارة المشاريع. ولقد تم نشر هذا النظام ويجري الموظفون عملية  1
 تنقيح لكمية المعلومات الواردة في النظام المتاحة للمراجعة العامة.
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. ورغم SSRفيما يتعلق بالمهمة األولى، ال يزال هناك حاجة إلنشاء مجموعة واضحة من األهداف ذات الصلة بـ 
ذلك، قام الموظفون بتحديد أولوية المبادرات واألنشطة المدعومة من قبل بعض أجزاء المجتمع على األقل )على 

 (.ccNSOسبيل المثال 

 ال المهمة األولى، لم يتم البدء في المهمة الثانية بعد.في حين تتوقف المهمة الثانية على استكم

 لفاعلية التوصيات ATRT2تقييم فريق 

 في حين ال يزال يتعين تنفيذ هذه التوصية بشكل كامل، فإنه من غير الممكن توفير تحليل لفاعليتها.

 8التوصية رقم 

 DNSالسيما هدف الحفاظ على توافر  مواصلة تعديل وتنقيح أهداف خطتها اإلستراتيجية، ICANN"يتعين على 
األولويات واألهداف المتسقة لضمان مواءمة  SSRويلزم أن تعكس الخطة اإلستراتيجية وإطار عمل  وتوجيهه.
 واضحة."

 تحليل توصية فريق المراجعة السابقة

لم تكن منقحة  2015-2012في الخطة اإلستراتيجية للفترة بين عامي  SSRرأى فريق المراجعة أن أهداف 
. وبالتالي تدعو هذه التوصية إلى إجراء تحسينات على أهداف الخطة SSRومتواءمة بشكل جيد مع إطار عمل 

 .SSRاإلستراتيجية ذات الصلة بـ 

 للتنفيذ ICANNملخص تقييم 

 جاٍر التنفيذ.

 اإلجراءات المتخذة

، ICANNطة اإلستراتيجية الجديدة الخاصة بـ لقد كانت لفريق األمن إسهامات في جهود التصور اإلستراتيجي للخ
الخاصة بـ  SSRوالذي يشرح مهام  14للسنة المالية  SSRوشجع على استخدام المواد التي تم تطويرها إلطار عمل 

ICANN .)في أربعة مجاالت )إدارة المخاطر التنظيمية، والعمل التقني والقيادة الفكرية والتنسيق والتوعية بالتهديدات 

 نية التنفيذإمكا

يعتمد استكمال هذه التوصية على تطوير الخطة اإلستراتيجية التالية. وفي حين ال يرى الموظفون أن هناك تكاليف 
إضافية مرتبطة بعملية التنفيذ، فسيتم تضمين النقاشات التنظيمية للخطة اإلستراتيجية التالية، يليها مواءمة إطار عمل 

SSR .للخطة اإلستراتيجية 

 يةالفاعل

 في حين لم يتم تنفيذ تلك التوصية بالكامل بعد، بالتالي ال يمكن تحديد فاعليتها.

 ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ

 ال يوجد.

 ملخص للمعلومات األخرى ذات الصلة

 ال يوجد.

 لتنفيذ التوصيات ATRT2تحليل فريق 

تعتمد هذه التوصية بشكل كبير على تطوير أهداف الخطة اإلستراتيجية. على أن يقوم الموظفون بتوفير التعقيبات 
 لعمل الخطة اإلستراتيجية. SSRذات الصلة بـ 

 لفاعلية التوصيات ATRT2تقييم فريق 

 فاعليتها.ال يزال يتعين وصول تنفيذ هذه التوصية إلى المرحلة التي عندها يمكن تقييم 
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 9التوصية رقم 

، ITILتقييم خيارات الشهادات مع المعايير الدولية المقبولة قبوالً عاًما )على سبيل المثال؛  ICANN"يتعين على 
 نشر خارطة طريق واضحة باتجاه التوثيق." ICANNويتعين على  ( لمسئولياتها التشغيلية.SAS-70و ISOو

 تحليل توصية فريق المراجعة السابقة

بتقييم خيارات الشهادات الخاصة بها  ICANNبعض الوقت في نقاش المعايير الدولية وأوصى  SSR-RTمضى أ
بناًء على المعايير الدولية المقبولة قبوالً عاًما لمسؤولياتها التشغيلية، واتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت عليها المتابعة في 

 خارطة طريق واضحة إلصدار الشهادة.عملية إصدار الشهادة، وإذا قررت المتابعة، نشر 

 للتنفيذ ICANNملخص تقييم 

 جاٍر التنفيذ.

 اإلجراءات المتخذة

للبنية األساسية إلدارة مفتاح التسجيل الرئيسي لـ  SysTrustمن الحصول على شهادة  ICANNتمكنت 
DNSSEC وتدرس الحصول على شهادة ،SysTrust  لـIANA  الذي سيضم قسم تقنية المعلومات التابع لـ(

ICANN وتسعى للحصول على شهادة )EFQM . 

 التشغيلية. ICANNويتم حالًيا إجراء تقييم إلصدار شهادات لجوانب أخرى من مسؤوليات 

 إمكانية التنفيذ

أن يكون التقييم مكلًفا،  لم يواجه الموظفون بعد مشكالت مستعصية ذات صلة بالتنفيذ غير أنهم أشاروا إلى احتمالية
فضالً عن أن تنفيذ كافة الضوابط الالزمة للحصول على الشهادة )بناًء على الشهادة المختارة( قد يتطلب وقًتا 

 وميزانية إضافية.

 الفاعلية

ذه ومع ذلك، يعتقد الموظفون أن تنفيذ ه في حين لم يتم تنفيذ تلك التوصية بعد، بالتالي ال يمكن إجراء الفاعلية.
 تنظر بعناية لعملية التوثيق وستثبت تفوًقا تشغيلًيا في مسؤولياتها التشغيلية. ICANNالتوصية سيكشف أن 

عالوًة على ذلك، يعتقد الموظفون أن تنفيذ هذه التوصية سيضفي طابًعا مؤسسًيا على أفضل الممارسات الالزمة 
 تحسًنا باتجاه التفوق التشغيلي. ICANNر( وستثبت للحفاظ على التوثيق )بناًء على التوثيق أو المعيار المختا

 ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ

، أشار أندرو سوليفان SSRفي التعليقات المقدمة خالل فترة التعليق العام المرتبطة بالتقرير النهائي لفريق مراجعة 
أن التوثيق يلزم أن يركز فحسب على المجاالت التي تمثل فيها الوظائف التي تقوم بها  Dyn، Inc.من شركة 
ICANN ".نفس المهام المفهومة جيًدا بالفعل إلى حد كبير" 

 ملخص للمعلومات األخرى ذات الصلة

 أن EQFMكشفت النقاشات الشخصية التي تمت مع االستشاري الخارجي والمجراة بهدف الحصول على شهادة 
وعلى هذا النحو، ال  الجولة األولى من التقييمات ُتستخدم عادًة في تحديد المجاالت التي بحاجة إلى عمل إضافي.

 ينبغي أن يؤخذ األداء الضعيف في هذا التقييم على أنه أمر سلبي.

 لتنفيذ التوصيات ATRT2تحليل فريق 

امة باتجاه تقييم قيمة توثيق المسؤوليات التشغيلية في إطار عدم تنفيذ التوصيات بالكامل، اتخذ الموظفون خطوات ه
، بما في ذلك البدء في توثيق أهم تلك المسؤوليات أو استكمالها )إدارة مفتاح التسجيل الرئيسي لـ ICANNلـ 

DNSSEو ،IANA .)وتقنية المعلومات 
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 بشكل أكثر تحديًدا، يمكن تقسيم هذه التوصية إلى مهمتين:

 تقييم خيارات التوثيق التشغيلي؛ و ICANNيتعين على  .أ 
 نشر خارطة طريق واضحة باتجاه التوثيق. ICANNويتعين على  .ب 

فيما يتعلق بالمهمة األولى، كلف الجهاز التنفيذي هذه المسؤولية لمنصب المدير التنفيذي للمعلومات/الرئيس التنفيذي 
إرجاء بذل المزيد من الجهود الرامية إلى تنفيذ هذا  ولقد تم للتكنولوجيا الذي يتميز بمتطلب وظيفة مفتوح معلن عنه.

  الجزء من التوصية لحين شغل هذا المنصب.

وعلى هذا النحو، لم يتم تنفيذ  يتوقف البدء في المهمة الثانية المرتبطة بهذا المتطلب على إكمال المهمة األولى.
 المهمة الثانية بعد.

 لفاعلية التوصيات ATRT2تقييم فريق 

الخاصة بإدارة مفتاح التسجيل  SysTrust، أثبتت شهادة ATRTفي حين ال يوجد وظيفة مدرجة في توصيات 
ذات الصلة بمعالجة مفتاح  ICANNفاعليتها في زيادة مستوى الثقة في الجهود التي تبذلها  DNSSECالرئيسي لـ 

 ( الخاص بمنطقة الجذر. KSKالتسجيل الرئيسي )

هذه كذلك )مطلوب  ATRT، في حالة عدم وجود وظائف مدرجة في توصية IANAتوثيق  وبالمثل، يلزم أن يوفر
(، مستوى ثقة متزايًدا على مستوى هذا الجزء من المجتمع الذي IANAتوفرها بموجب عقد الوظائف الخاص بـ 

 .IANAيحقق استفادة من وظائف 

بعد حيث إنها بعيدة كثيًرا عن  ICANNفي حين لم يتم تحديد توثيق األجزاء األخرى من المسؤوليات التشغيلية لـ 
 حد االكتمال، فمن غير الممكن تحديد فاعليتها.

 10التوصية رقم 

كما  لوظيفة.مواصلة جهودها في اإلسراع بإنفاذ االمتثال للعقود وتوفير الموارد الكافية لهذه ا ICANN"يتعين على 
 تطوير وتنفيذ عملية أكثر هيكلية لمراقبة مشكالت وتحريات االمتثال." ICANNيتوجب على 

 تحليل توصية فريق المراجعة السابقة

كانت بحاجة إلى  ICANNعندما بدأ فريق المراجعة عمله، كان االمتثال يمثل وحدة أصغر وشعر المجتمع بشدة أن 
 توفير الموارد الكافية، وتطوير وتنفيذ عملية أكثر هيكلية لمراقبة االمتثال.إسراع جهودها في هذا المجال، و

وإجراء تحسينات على  ICANNوكانت النتيجة المرجوة تتمثل في توفير موارد كافية إلنفاذ االمتثال التعاقدي لـ 
 في إنفاذ االمتثال التعاقدي. ICANNقدرة 

 للتنفيذ ICANNملخص تقييم 

 جاٍر التنفيذ.

 اإلجراءات المتخذة

. ولقد زاد فريق 13سيتم تنفيذ التحسينات، التي يستمر العمل عليها، بواسطة ولفريق االمتثال خالل السنة المالية 
 االمتثال من حيث الحجم ونشر عدًدا من األدوات التي تسهم في تمكين إنفاذ االمتثال للعقود على نحو أفضل.

 إمكانية التنفيذ

وحتى اآلن، تمت إتاحة الموارد ويجري تنفيذ  بشكل كبير على الموارد المتاحة لفريق االمتثال. تعتمد هذه التوصية
 التوصية.

 الفاعلية

أثبتت تلك التوصية التي أسهمت في تحسين  على الرغم من تحسن مستوى االمتثال، إال أنه مازال بحاجة إلى العمل.
 أنها فعالة. تركيز الفريق التنفيذي وانطالًقا من هذا المنظور،
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 ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ

في حين تشير التعليقات الواردة من أفراد المجتمع الواحد إلى احتمالية تحسن االمتثال من حيث قدرته على تنفيذ 
وعلى وجه الخصوص، أثيرت تساؤالت  العقود، إال أن بعض التعليقات تشير إلى أن هناك حاجة إلى بذل المزيد.

ات التوظيف والموارد الكافية التي تتاح اليوم، في ظل المخاوف التي تم اإلعراب عنها إزاء قسم االمتثال حول عملي
من حيث قدرته على تلبية المتطلبات المتزايدة بشكل كبير والتي ستأتي نتيجة تنفيذ اتفاقيات اعتماد الُمسجل واتفاقيات 

 السجل الجديدة.

 ملخص للمعلومات األخرى ذات الصلة

 ال يوجد.

 لتنفيذ التوصيات ATRT2تحليل فريق 

 يمكن تقسيم هذه التوصية إلى ثالث مهام فرعية:

 مواصلة جهودها في اإلسراع بإنفاذ امتثال العقود؛ ICANNيتعين على  .أ 
 توفير موارد كافية لهذه الوظيفة؛ و ICANNويتعين على  .ب 
 شكالت وتحريات االمتثال.تطوير وتنفيذ عملية أكثر هيكلية لمراقبة م ICANNيتعين على  .ج 

 وسيتم فحص كل من تلك المهام الفرعية بدورها:

 اإلسراع في اإلنفاذ

بالنظر إلى صياغة هذه التوصية والبيانات التي تشير إلى جهود اإلنفاذ المتزايدة، فمن الصعب القول أنه لم يتم اتباع 
  هذه التوصية.

 توفير الموارد الكافية

ي الميزانية وعمليات التوظيف المخصصة لقسم االمتثال، من الصعب القول أنه لم يتم بالمثل، في ضوء الزيادة ف
 توفير الموارد. وما إذا كانت تلك الموارد كافية أم ال هو أمر، بالتأكيد، يخضع للتقييم الشخصي.

 المراقبة/التحقيقات األكثر هيكلية

بهذه التوصية، من الصعب القول أنه لم يتم تنفيذ عملية كما هو الحال مع المهمتين الفرعيتين األخرتين المرتبطتين 
 أكثر هيكلية لمراقبة مشكالت وتحريات االمتثال.

 لفاعلية التوصيات ATRT2تقييم فريق 

بينما قد تجدر اإلشارة إلى الصياغة الواردة في هذا القسم المرتبطة بحالة التنفيذ، يعد تقييم هذه التوصية أمًرا يفتقر 
وبينما تشير البيانات إلى أن قسم االمتثال قام بتحسين عملية اإلنفاذ، ولديه موارد  ة إلى حد ما.إلى الموضوعي

وعلى وجه  إضافية، وقام بتنفيذ نظام مراقبة وتحريات أكثر هيكلية، تعتبر فاعلية هذه الجهود محل شك إلى حد ما.
اآلن في إطار تحسين االمتثال ستكون الخصوص، أثيرت المخاوف بخصوص ما إذا كانت الجهود المبذولة حتى 

 ( الجديدة.RA( واتفاقية السجل )RAAكافية لتلبية المتطلبات المتزايدة التي تنشأ نتيجة اتفاقية اعتماد الُمسجل )

 ومع ذلك، في حين ال يزال يتعين تنفيذ هذه التوصية بشكل كامل، فإنه من غير الممكن توفير تقييم كامل لفاعليتها.

 11قم التوصية ر

السريع الذي يرتبط  IDNالجديدة وتعقب  gTLDإنهاء وتنفيذ مقاييس نجاح نطاقات  ICANN"يتعين على 
، بما في ذلك المقاييس الخاصة بفاعلية اآلليات الخاصة بالحد من SSRبوضوح بأهداف برنامجها ذات الصلة بـ 

 إساءة استخدام اسم النطاق."
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 تحليل توصية فريق المراجعة السابقة

الهامة التي ينبغي  SSRالسريع تمثل قضايا  IDNالجديد وتعقب  gTLDإلى أن إدارة برنامج  SSR-RTأشار 
إعطاء األولوية لها وتنفيذها باستخدام مجموعة أكثر تفصيالً من األهداف واألنشطة. وأشاروا كذلك إلى أنه يتعين 

 أن تقوم بتطوير وتنفيذ مقاييس الفاعلية لتلك المجاالت. ICANNعلى 

أن تطوير وتنفيذ المقاييس المحددة سيساعد في تعزيز تركيز وفاعلية  SSR-RTوبشكل أكثر تحديًدا، أوصى 
ICANN وتحسين قدرة المجتمع على رصد التقدم الذي تحرزه ،ICANN وقياس مدى نجاح نطاقات ،gTLD 

، بما في ذلك المقاييس الخاصة ICANNالخاصة بـ  SSRيع الجديدة التي ترتبط بأهداف السر IDNوبرامج تعقب 
 بفاعلية اآلليات الخاصة بالحد من إساءة استخدام اسم النطاق.

 للتنفيذ ICANNملخص تقييم 

 جاٍر التنفيذ.

 اإلجراءات المتخذة

 لم يتم تنفيذ هذه التوصية حتى اآلن.

 إمكانية التنفيذ

ية تعاونية بين المجتمع والموظفين وستعتمد كذلك على الصالحيات الخاصة بمراجعة تأكيد ستصبح هذه توص
 االلتزامات على المنافسة واختيار المستهلك.

 الفاعلية

 في حين لم يتم تنفيذ هذه التوصية بعد، فإنه من غير الممكن تحديد فاعليتها.

 ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ

 بعد إلى النقطة التي عندها يمكن للمجتمع تقديم تعقيبات.لم تصل هذه التوصية 

 ملخص للمعلومات األخرى ذات الصلة

 ال يوجد.

 لتنفيذ التوصيات ATRT2تحليل فريق 

 في حين لم يتم تنفيذ هذه التوصية بعد، فإنه من غير الممكن تقييم تنفيذها.

 لفاعلية التوصيات ATRT2تقييم فريق 

 التوصية بعد، فإنه من غير الممكن تحديد فاعليتها. في حين لم يتم تنفيذ هذه

 12التوصية رقم 

ودعم تنفيذ مثل هذه  SSRالعمل مع المجتمع لتحديد الممارسات المثلى ذات الصلة بـ  ICANN"يتعين على 
 الممارسات عن طريق العقود واالتفاقيات ومذكرات التفاهم واآلليات األخرى."

 السابقةتحليل توصية فريق المراجعة 

للمجتمع والتشجيع  SSRتمثلت القضية األساسية في ضرورة توفير تحديد أوضح للممارسات المثلى ذات الصلة بـ 
على إدراج تلك الممارسات المثلى في العقود واالتفاقيات ومذكرات التفاهم واآلليات األخرى على أفضل وجه 

 ممكن.

، SSRفين والمجتمع يتناول الممارسات المثلى ذات الصلة بـ وتمثلت النتيجة المرجوة في وجود حوار بين الموظ
 مع إدراج أفضل الممارسات في اآلليات التعاقدية بالقدر العملي والمستطاع.
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 للتنفيذ ICANNملخص تقييم 

 جاٍر التنفيذ.

 اإلجراءات المتخذة

فين. ويعتقد الموظفون أن لم يتم تنفيذ تلك التوصية بالكامل بعد، وستتضمن وجود حوار بين المجتمع والموظ
الجديدة قد أسهمت  gTLDتوصيات تنفيذ القانون الواردة في اتفاقية اعتماد الُمسجل والتعقيبات على اتفاقية السجل 

 في جعل تنفيذ هذه التوصية أقرب إلى التحقق.

الممارسات المثلى وتحديد مكان إدراج تلك  SSRيعتزم الموظفون إنشاء قائمة بالممارسات المثلى ذات الصلة بـ 
 في العقود ومذكرات التفاهم واالتفاقيات األخرى ألغراض التعقب.

 إمكانية التنفيذ

 ستتضمن هذه التوصية حواًرا بين المجتمع والموظفين لتحقيق التنفيذ الكامل.

 الفاعلية

 بالكامل. في حين ال يزال يتعين تنفيذ هذه التوصية بشكل كامل، فإنه من غير الممكن تقييم فاعليتها

 ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ

، تساءلت مجموعة أصحاب SSRفي التعليقات الواردة أثناء فترة التعليق العام على التقرير النهائي لفريق مراجعة 
 المصلحة المسجلين ما إذا كان من الممكن "دعم تنفيذ الممارسات المثلى من خالل العقود".

 الصلةملخص للمعلومات األخرى ذات 

في حين لم يتم التوصل إلى نتيجة مباشرة من هذه التوصية، فتتطلب اتفاقية اعتماد الُمسجل واتفاقية السجل الجديدة 
  .SSRتنفيذ الممارسات المثلى ذات الصلة بـ 

 لتنفيذ التوصيات ATRT2تحليل فريق 

 يمكن تقسيم هذه التوصية إلى مهمتين منفصلتين، وهما:

 ؛ وSSRالعمل مع المجتمع لتحديد الممارسات المثلى ذات الصلة بـ  .أ 
 دعم تنفيذ مثل هذه الممارسات عن طريق العقود واالتفاقيات ومذكرات التفاهم واآلليات األخرى؛ .ب 

بطريقة رسمية سواء بواسطة الموظفين أو  SSRحتى اآلن، لم يتم بعد تحديد الممارسات المثلى ذات الصلة بـ 
 على هذا النحو، تظل هذه المهمة دون تنفيذ.المجتمع و

إلى اتفاقية اعتماد الُمسجل خطوة ملموسة باتجاه تنفيذ هذه  SSRتعد إضافة الممارسات المثلى ذات الصلة بـ 
  التوصية، ومع ذلك ال يزال مدى نجاح ترجمة هذا الجانب من التوصية إلى واقع عملي غير معلوم حتى اآلن.

 فاعلية التوصياتل ATRT2تقييم فريق 

 في حين لم يتم تنفيذ هذه التوصية بعد، فإنه من غير الممكن تحديد فاعليتها.

 13التوصية رقم 

 SSRتشجيع جميع منظمات الدعم على تطوير ونشر الممارسات المثلى ذات الصلة بـ  ICANN"يتعين على 
 ألعضائها."

 تحليل توصية فريق المراجعة السابقة

الممارسات المثلى، ولكن لم تبذل الجهود لتشجيع كافة  ICANNقد يتبع المشاركون الفرديون في منظمات الدعم بـ 
. وتحدث بعض األنشطة داخل مجموعات SSRمنظمات الدعم على تطوير ونشر الممارسات المثلى المرتبطة بـ 

النظر في ممارسات األمن  على فريق عمل تقني متخصص في ccNSOوتحتوي  GNSOأصحاب المصلحة في 
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، ومع ذلك يلزم بذل جهود أكثر شموالً لتشجيع جميع منظمات الدعم على تطوير ونشر الممارسات ccTLDلـ 
 ألعضائها. SSRالمثلى المرتبطة بـ 

 للتنفيذ ICANNملخص تقييم 

 جاٍر التنفيذ.

 اإلجراءات المتخذة

ولقد ضمت الجهود األولية المشاركة  وال يزال التنفيذ جارًيا.يعتبر الموظفون في المراحل األولى من هذه التوصية 
)تعد  TLD، والذي يبحث في نشر شكل من أشكال اإلرشاد لمشغلي ccNSOفي فريق العمل التقني التابع لـ 

(، والوصول إلى مجموعات أصحاب المصلحة داخل ccTLDالممارسات المثلى مصطلًحا حساًسا بالنسبة لمشغلي 
GNSO وASO. 

وقد أجرى الموظفون اتصاالت مع منظمات الدعم واللجان االستشارية ومجموعات أصحاب المصلحة، مطالبين 
إياهم بالحصول على تعليقاتهم حيال نهج التنفيذ. وحتى اآلن، تم الحصول على تعليقات غير رسمية من مجموعة 

 (.ISPرنت )أصحاب المصلحة المسجلين واستجابة مبدئية من دائرة مزود خدمات اإلنت

 إمكانية التنفيذ

 ستتضمن هذه التوصية حواًرا بين المجتمع والموظفين لتحقيق التنفيذ الكامل. 

 الفاعلية

 في هذه المرحلة المبكرة، من غير الممكن بعد تقييم فاعلية هذه التوصية.

 ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ

، تساءلت مجموعة أصحاب SSRفي التعليقات الواردة أثناء فترة التعليق العام على التقرير النهائي لفريق مراجعة 
تطوير ونشر الممارسات المثلى المرتبطة بـ  GNSOالمصلحة المسؤولة عن السجالت ما إذا كان من الواقعي لـ 

SSR  نظًرا للتنوع الذي تتميز بهGNSO.  

 ألخرى ذات الصلةملخص للمعلومات ا

 ال يوجد.

 لتنفيذ التوصيات ATRT2تحليل فريق 

 في حين لم يتم تنفيذ هذه التوصية بعد، فإنه من غير الممكن تقييم تنفيذها.

 لفاعلية التوصيات ATRT2تقييم فريق 

 في حين لم يتم تنفيذ هذه التوصية بعد، فإنه من غير الممكن تحديد فاعليتها.

 14التوصية رقم 

التي تقوم بها تتطور باستمرار لكي تظل ذات  SSRضمان أن أنشطة التوعية ذات الصلة بـ  ICANNعلى  "يتعين
ويلزم أن توفر التعليقات التي تم الحصول عليها من المجتمع آلية لمراجعة  صلة وفي الوقت المناسب ومناسبة.

 وزيادة هذه الصلة."

 تحليل توصية فريق المراجعة السابقة

على التدريب والمشاركة الفنية من قبل موظفي  ICANNالخاصة بـ  SSRلقد ركزت التوعية ذات الصلة بـ 
ICANN ( فريق عمل هندسة اإلنترنت( في أنشطة المجتمعIETF ،واجتماعات مجموعة مشغلي الشبكة ،)

(، RIPEإلنترنت )( مثل منظمة الشبكات األوروبية لبروتوكول اRIRواجتماعات سجل اإلنترنت اإلقليمي )
 ( اإلقليمية وفي منتدى إدارة اإلنترنت(. IGFs(، ومنتديات إدارة اإلنترنت )NCCومركز الحوسبة الوطني )
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بضمان تلك األنشطة التي تتطور باستمرار  ICANNلقد كانت التوصية داعمة ألنشطة التوعية الحالية وتوصي 
 يلزم توفر آلية التعليقات لمراجعة وزيادة هذه الصلة.لكي تظل ذات صلة وفي الوقت المناسب ومناسبة. كما 

 للتنفيذ ICANNملخص تقييم 

 جاٍر التنفيذ.

 اإلجراءات المتخذة

، والمشغلين اإلقليميين، ودائرة ccTLDلقد زاد فريق األمن نهجه المحدد األهداف في تلقي تعليقات من مجتمع 
التأكد من مشاركة األجزاء األخرى من المجتمع في هذه النقاشات األعمال، والسجالت وأمناء السجالت، فضالً عن 

)الحكومات وإنفاذ القانون، وأصحاب المصلحة غير التجاريين، واألوساط األكاديمية والمجتمع المدني، ومجتمع أمن 
 العمليات(.

ار"(، فقد تم بذل جهود في حين لن يتم اكتمال هذه التوصية على اإلطالق )بسبب الحاجة إلى "تطور األنشطة باستمر
، وأصبح الموظفون اآلن في طور إنجاز 14 متواصلة في هذه التوصية من حيث إعداد ميزانية السنة المالية

 التدريبات والمشاركة المطلوبة.

 إمكانية التنفيذ

 ،TLDالسنوية ونهجها المتبع في التعامل مع مشغلي  SSRيعتقد الموظفون أن هذه التوصية تلبي أطر عمل 
ومجموعات إنفاذ القانون والفئات المجتمعية. ومع ذلك، تعتبر هذه التوصية ذات نهاية مفتوحة للغاية ولن يتم 

 "استكمالها" على اإلطالق. 

 الفاعلية

وال  ICANNلقد تلقى الموظفون الدعم من المجتمع الواسع ألنواع المشاركة الفنية التي يؤديها فريق األمان التابع لـ 
 ذه التوعية تتطور لتلبي احتياجات المجتمع. نعتقد أن ه

على  SSRقد حسنت من دعمها لتلبية متطلبات التوعية المجتمعية ذات الصلة بـ  ICANNيعتقد الموظفون أن 
 مدار العامين الماضيين.

 ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ

لقد كانت التعليقات المقدمة مباشرًة للموظفين إيجابية بشكل كبير فيما يتعلق بجانب التوعية والمشاركة ذات الصلة بـ 
SSR. 

 ملخص للمعلومات األخرى ذات الصلة

هناك عدد متزايد من الطلبات الواردة لفريق األمان من فريق المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة بخصوص 
(، ومنتدى ITUفي فعاليات إدارة اإلنترنت )االتحاد الدولي لالتصاالت ) SSRركة ذات الصلة بـ التوعية والمشا

(، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان IGF(، ومنتدى إدارة اإلنترنت )WSISالقمة العالمية لمجتمع المعلومات )
صة بإلقاء محاضرات مع تنفيذ أداة (، وما إلى ذلك( وقد كان هناك تزايد في الطلبات الخاOECDاالقتصادي )

 مكتب المحاضرين.

 لتنفيذ التوصيات ATRT2تحليل فريق 

وإن كان هناك القليل  DNSلقد كان فريق األمان نشًطا في عملية التوعية، السيما في سياق التقنيات ذات الصلة بـ 
المحدود الخاص بـ  SSRاص من األدلة على أنشطة التوعية التي تتناول الجوانب األخرى ذات الصلة باختص

ICANN على سبيل المثال، مخاوف ،SSR  ذات الصلة بعنوانIP. 

 لفاعلية التوصيات ATRT2تقييم فريق 

استناًدا إلى العدد المتزايد من الطلبات الخاصة بارتباط إلقاء محاضرات والتدريب واألنشطة األخرى ذات الصلة 
 ن هذه التوصية فعالة.، سيتبين أICANNبالتوعية التي تحصل عليها 
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 15التوصية رقم 

وأساليب الحد  DNSالعمل كميّسر في اإلفصاح والمكاشفة المسؤولة عن تهديدات أمان  ICANN"يتعين على 
 منها."

 تحليل توصية فريق المراجعة السابقة

وأساليب الحد  DNSفي اإلفصاح والمكاشفة المسؤولة عن تهديدات أمان  ICANNتهدف هذه التوصية إلى تشجيع 
منها وتوفير عملية قياسية ألولئك المتواجدين داخل المجتمع الذين قد تكون لديهم معلومات بخصوص تهديدات أمان 

DNS .المحتملة لمشاركتها بطريقة يمكن اتخاذ إجراءات بشأنها 

 للتنفيذ ICANNملخص تقييم 

 جاٍر التنفيذ.

 اإلجراءات المتخذة

على الموقع اإللكتروني  2013مارس  11المبادئ التوجيهية للكشف المسؤول في  ICANNنشرت 
-11mar13-disclosure-http://www.icann.org/en/about/staff/security/vulnerability

pdfen. ومنشور مدونة يشرح تلك المبادئ التوجيهية )على الموقع اإللكتروني ،
guidelines/-disclosure-coordinated-http://blog.icann.org/2013/03/icann)،  وعرضت

وهو متاح  2013أغسطس  5المنعقد في بكين. تم نشر تحديث في  ICANNية في اجتماع تلك المبادئ التوجيه
https://www.icann.org/en/about/staff/security/vulnerability-على الموقع اإللكتروني 

en.pdf-05aug13-disclosure 

 إمكانية التنفيذ

 تم تنفيذ )ويجري تنفيذ( هذه التوصية مع عدم وجود أي مشكالت غير متوقعة.

 الفاعلية

 DNSتعلقة بتهديدات لتوجيه المعلومات الم ICANNلقد ساعد تنفيذ هذه التوصية في تبسيط عمليات وقنوات 
 وعوامل الحد منها.

 ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ

وبأسلوب قصصي، تم اإلعراب عن بعض المخاوف المتمثلة في أن عمليات اإلفصاح/المكاشفة ال تفسر بشكل كامل 
ثال إخبار وأولئك المشاركين بشكل مباشر، على سبيل الم ICANNتصاعد المشكالت التي يقع تأثيرها خارج نطاق 

 الهيئات المختصة في حال احتمالية أن تؤثر إحدى المشكالت على البني التحتية الوطنية أو العالمية الهامة.

 ملخص للمعلومات األخرى ذات الصلة

 ال يوجد.

 لتنفيذ التوصيات ATRT2تحليل فريق 

بتوثيق عملية  ICANNت في إطار نشر المبادئ التوجيهية الخاصة باإلفصاح المنسق عن جوانب الضعف، قام
  والحد منها. DNSيمكن من خاللها تسهيل اإلفصاح والمكاشفة المسؤولة عن تهديدات أمان 

 لفاعلية التوصيات ATRT2تقييم فريق 

ولم يتم بعد التحديد بالكامل ما  لالضطالع بدور الميّسر. ICANNتظهر فاعلية هذه التوصية في توفير األساس لـ 
 من حيث اضطالعها بهذا الدور أم ال. ICANNإذا كان المجتمع قد حقق استفادة من 

http://www.icann.org/en/about/staff/security/vulnerability-disclosure-11mar13-en.pdf
http://www.icann.org/en/about/staff/security/vulnerability-disclosure-11mar13-en.pdf
http://blog.icann.org/2013/03/icann-coordinated-disclosure-guidelines/
http://blog.icann.org/2013/03/icann-coordinated-disclosure-guidelines/
https://www.icann.org/en/about/staff/security/vulnerability-disclosure-05aug13-en.pdf
https://www.icann.org/en/about/staff/security/vulnerability-disclosure-05aug13-en.pdf
https://www.icann.org/en/about/staff/security/vulnerability-disclosure-05aug13-en.pdf
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 16التوصية رقم 

مواصلة جهودها في التوعية من أجل توسيع مشاركة المجتمع والحصول على تعقيباته على  ICANN"يتعين على 
وضع عملية من أجل الحصول على تعقيبات أكثر  ICANNكما يتوجب على  .SSRعملية تطوير إطار عمل 

 نظامية من المشاركين اآلخرين في النظام البيئي."

 تحليل توصية فريق المراجعة السابقة

لقد دعمت التوصية أنشطة التوعية الخاصة بفريق األمان وأشارت إلى أنه يلزم مواصلة هذا العمل من أجل توسيع 
 .SSRتطوير إطار عمل نطاق المشاركة المجتمعية في 

تمثلت القضية األساسية في دعم التوعية المستمرة بمشاركة المجتمع لتشجيع إجراء مراجعة والحصول على 
كانت بحاجة إلى عملية للحصول على تعقيبات من  ICANN، غير أن SSRالتعليقات بخصوص إطار عمل 

 المشاركين اآلخرين في النظام البيئي.

 نفيذللت ICANNملخص تقييم 

 جاٍر التنفيذ.

 اإلجراءات المتخذة

( قبل استكمال إطار عمل SSACيعقد فريق األمان جلسة إحاطة منتظمة مع اللجنة االستشارية ألنظمة الخوادم )
SSR  السنوي لضمان حصول أعضاء اللجنة االستشارية ألنظمة الخوادم على فرصة توفير تعليقات على مسودة

يق األمان توعية محددة األهداف لكافة منظمات الدعم واللجان االستشارية، النهج. وبعد النشر، يجري فر
ومجموعات أصحاب المصلحة. كما وصل فريق األمان على نطاق واسع إلى مجموعات أخرى داخل المجتمع 

نظمات المدني/المجتمع الذي يتميز بحرية التعبير، ومنظمات إنفاذ القانون، والمجتمع األكاديمي، والمعايير، والم
 اإلقليمية لتشجيع إجراء مراجعة والحصول على التعليقات.

 إمكانية التنفيذ

تعد التوعية مساًرا يحتوي على أكثر من اتجاه وعلى هذا النحو، يعتقد الموظفون أن هناك حاجة للحصول على 
في حين كانت  تعليقات من مجموعات أصحاب المصلحة تبين أن التفاعل حتى اآلن يتماشى مع توقعات المجتمع.

التعليقات الشخصية أو غير الرسمية إيجابية، لم يتم ترجمة معظم تلك التعليقات بعد إلى تعليقات عامة هامة حول 
السنوية. وهذا يعكس نوًعا ما أولويات المجتمع بخصوص المنافسة على فترات التعليق العام، غير  SSRأطر عمل 

أن الموظفين يدركون أن المجتمع يولي مسألة األمان قيمة عالية )ينشأ هذا االعتقاد من اإلستراتيجيات اإلقليمية ومن 
( ومنتدى WTPFلعالمي لسياسات االتصاالت )النقاشات التي تدور حول األمان في سياقات أخرى مثل المنتدى ا

 (، وما إلى ذلك(.WSISالقمة العالمية لمجتمع المعلومات )

السنوية ونهجها المتبع في التعامل مع  SSRوعلى هذا النحو، يعتقد الموظفون أن هذه التوصية تلبي أطر عمل 
تبر هذه التوصية ذات نهاية مفتوحة للغاية ، ومجموعات إنفاذ القانون والفئات المجتمعية. ومع ذلك، تعTLDمشغلي 

 ولن يتم "استكمالها" على اإلطالق.

 الفاعلية

 SSRساعد هذا الجهد في تحديد مجموعات جديدة للمشاركة في التوعية، كما ساعد على تحسين وصف وظائف 
 .ICANNالخاصة بـ 

ستوى الوعي بدور على رفع م ICANNالخاصة بـ  SSR، عمل شرح وظائف ودور ICANNبعيًدا عن 
)والمجتمع( خدمة  ICANN. فيوفر هذا العمل لـ DNSوالمشاركة في دعم بناء قدرات  ICANNواختصاص 

 رئيسية وسمعة جيدة بارزة.
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 ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ

فين إيجابية لم يتم تقديم تعقيبات رسمية من المجتمع عالنيًة، ومع ذلك كانت التعليقات غير الرسمية/الخاصة للموظ
 بشكل مباشر.

 ملخص للمعلومات األخرى ذات الصلة

 ال يوجد.

 لتنفيذ التوصيات ATRT2تحليل فريق 

 يمكن تقسيم هذه التوصية إلى مهمتين فرعيتين:

 أن تستمر في مواصلة جهود التوعية الخاصة بها ICANNيتعين على  .أ 
وضع عملية من أجل الحصول على تعقيبات أكثر نظامية من المشاركين اآلخرين  ICANNيتعين على  .ب 

 في النظام البيئي.

بذله لجهود التوعية وقام  ICANN، واصل فريق األمان التابع لـ 14كما نوقش في تحليل تنفيذ التوصية رقم 
وحيث إن توصية  .SSRبتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية والحصول على تعقيبات على عملية تطوير إطار عمل 

 من هذا النوع لن تكتمل، تم بذل جهود مضنية باتجاه تنفيذ هذا المكون من التوصية.

ن المشاركين اآلخرين في النظام البيئي، فلم بخصوص إنشاء عملية تهدف إلى الحصول على تعقيبات أكثر نظامية م
 يتم تنفيذ هذه المهمة الفرعية من هذه التوصية بعد.

 لفاعلية التوصيات ATRT2تقييم فريق 

 ثبت أن جهود التواصل فعالة وجارية. 

عد ومن َثم فلم يتم تنفيذ إنشاء عملية للحصول على تعقيبات أكثر نظامية من المشاركين اآلخرين في النظام البيئي ب
 من غير الممكن تقييم فاعليتها.

 17التوصية رقم 

وضع عملية داخلية أكثر هيكلية لعرض كيفية ارتباط األنشطة والمبادرات بأهداف وأغراض  ICANN"يتعين على 
 كذلك يتعين عليها إنشاء مقاييس وأحداث هامة للتنفيذ." .SSRوأولويات إستراتيجية معينة في إطار عمل 

 صية فريق المراجعة السابقةتحليل تو

على عملية داخلية لتعيين األنشطة والمبادرات التي تهدف إلى تحقيق األهداف واألغراض  ICANNتشتمل 
وال تظهر العملية المستخدمة في عرض كيفية ارتباط األنشطة  .SSRواألولويات اإلستراتيجية في إطار عمل 

عمله. ويعتقد فريق  SSR RTي يمكن أن يكون عندما بدأ باألهداف واألغراض اإلستراتيجية بالوضوح الذ
 وجود عملية لربط األنشطة والمبادرات باألهداف المحددة.  ICANNالمراجعة أنه من المهم أن تكفل 

 للتنفيذ ICANNملخص تقييم 

 جاٍر التنفيذ.

 اإلجراءات المتخذة

دم كذلك نظام "في المهمة" ونظام تسليم اإلدارة يسهم فريق األمان في تطوير الخطة اإلستراتيجية التالية وسيستخ
وعلى هذا النحو، يجري معالجة هذه التوصية بتطوير  لمواءمة األهداف اإلستراتيجية بالمبادرات واألنشطة المعينة.

 .14الخطة اإلستراتيجية التالية، وتنفيذ نظام "في المهمة" بحلول السنة المالية 

 إمكانية التنفيذ

 النقاشات مع تطوير الخطة اإلستراتيجية التالية.ستستمر 
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 الفاعلية

في مسألة األمان وكيف أن  ICANNيعتقد الفريق أن هذا الجهد سيساعد في رفع مستوى الوعي بدور واختصاص 
، ومع ذلك في حين ال يزال يتعين تنفيذ هذه ICANNالخاصة بـ  SSRاألهداف اإلستراتيجية تتواءم مع وظائف 

 فمن غير الممكن تقييم فاعليتها.التوصية، 

 ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ

 لم تصل هذه التوصية بعد إلى النقطة التي عندها يمكن تقديم تعقيبات المجتمع.

 ملخص للمعلومات األخرى ذات الصلة

 ال يوجد.

 لتنفيذ التوصيات ATRT2تحليل فريق 

 يمكن تقسيم هذه التوصية إلى مهمتين فرعيتين:

ع عملية داخلية أكثر هيكلية لعرض كيفية ارتباط األنشطة والمبادرات بأهداف وأغراض وأولويات وض .أ 
 ؛ وSSRإستراتيجية معينة في إطار عمل 

 .SSRإنشاء مقاييس وأحداث هامة لتنفيذ األهداف واألغراض واألولويات اإلستراتيجية في إطار عمل  .ب 

 بعد إلى النقطة التي عندها يمكن تحليل عملية تنفيذها.حتى اآلن، لم تصل أيٍ من تلك المهام الفرعية 

 لفاعلية التوصيات ATRT2تقييم فريق 

 لم تصل تلك التوصية بعد إلى النقطة التي يمكن عندها تقييم فاعليتها.

 18التوصية رقم 

ين هذا وتضم SSRإجراء مراجعة تشغيلية سنوية لما تحققه من إنجاز في تنفيذ إطار عمل  ICANN"يتعين على 
 للعام التالي." SSRالتقييم كأحد مكونات إطار العمل الخاص بـ 

 تحليل توصية فريق المراجعة السابقة

 SSRتهدف هذه التوصية إلى توفير مزيد من المعلومات إلظهار الكيفية التي يتم بها تناول األنشطة ذات الصلة بـ 
 اضحة وشفافة للمجتمع.بطريقة و SSRللعام السابق حيث تم توثيقها في إطار عمل 

السنوي  SSRتمثلت النتيجة المرجوة في إدراج تقرير حالة ألنشطة العام السابق كقسم إضافي يلحق بإطار عمل 
 حتى يتسنى للقراء بسهولة رؤية التقدم المحرز في استكمال األنشطة المتوقعة في إطار عمل السنة المالية السابقة.

 للتنفيذ ICANNملخص تقييم 

 التنفيذ.تم 

 اإلجراءات المتخذة

، استكماالً لهذه 12، أُدرج تقرير حالة يكشف عن أنشطة ونتائج السنة المالية 13للسنة المالية  SSRفي إطار عمل 
 كملحق ب. 13، يظهر تقرير الحالة للسنة المالية 14للسنة المالية  SSRالتوصية. في إطار عمل 

 إمكانية التنفيذ

وتم  13للسنة المالية  SSRليست هناك مشكالت غير متوقعة إثر تنفيذ هذه التوصية وتم تنفيذها في إطار عمل 
 .2113في مارس  14تنقيحها مع نشر إطار عمل السنة المالية 

 الفاعلية

 سنوًيا. يقدم هذا العمل مثاالً لألقسام األخرى حول كيفية تعقب واإلبالغ عن التقدم المحرز بخصوص المبادرات
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 ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ

، دعمت مجموعة أصحاب SSRفي التعليقات الواردة أثناء فترة التعليق العام على التقرير النهائي لفريق مراجعة 
 المصلحة المسؤولة عن السجالت بشدة هذه التوصية.

بسبب إدراج تقرير الحالة، وأشار  13ة تلقى الموظفون تعليقات إيجابية من المجتمع حول إطار عمل السنة المالي
 إلى أن ذلك يمثل تطوًرا إيجابًيا في تقريرها النهائي كذلك. SSRفريق المراجعة الخاص بـ 

 ملخص للمعلومات األخرى ذات الصلة

 ال يوجد.

 لتنفيذ التوصيات ATRT2تحليل فريق 

 لقد تم تنفيذ هذه التوصية.

 لفاعلية التوصيات ATRT2تقييم فريق 

بناًء على تعقيبات المجتمع، تظهر فاعلية هذه التوصية في توفير تقرير حالة للتقدم المحرز في األعوام السابقة من 
 .SSRحيث تنفيذ إطار عمل 

 19التوصية رقم 

ويجب توفير المعلومات بما  .SSRوضع عملية تسمح للمجتمع بتعقب تنفيذ إطار عمل  ICANN"يتعين على 
المنوطة بها، مع عدم المساس  SSRلمسئوليات  ICANNيمكن للمجتمع تعقب تنفيذ  يكفي من الوضوح بحيث

وتعمل عملية لوحة المتابعة التي يجري استخدامها في إطار تعقب تنفيذ  على العمل بفعالية. ICANNبقدرة 
 بمثابة نموذج جيد." ATRTتوصيات 

 تحليل توصية فريق المراجعة السابقة

، يعتقد فريق المراجعة أن بإمكان فريق األمان القيام بعمل أفضل، SSR RTفي الوقت الذي يتم فيه إعداد تقرير 
 موضًحا كيف يجري تعقب األنشطة من إطار العمل السابق.

 للتنفيذ ICANNملخص تقييم 

 جاٍر التنفيذ.

 اإلجراءات المتخذة

، أجرى فريق األمان تحسينات في اإلبالغ عن التقدم 14الية وحتى السنة الم 13في ظل إطار عمل السنة المالية 
المحرز في أنشطة العام السابق. وستتواصل عملية التحسين حيث يصبح العمل الذي يؤديه فريق األمان متعَقًبا في 

 نظام "في المهمة" ليصبح تحت مرأى المجتمع.

 إمكانية التنفيذ

 للتنفيذ من خالل نظام "في المهمة". يعتقد الموظفون أن هذه التوصية ستصبح قابلة

 الفاعلية

 حيث إن هذه التوصية في طور التنفيذ، فال يزال يتعين تحديد فاعليتها بعد.

 ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ

، دعمت مجموعة أصحاب SSRفي التعليقات الواردة أثناء فترة التعليق العام على التقرير النهائي لفريق مراجعة 
 المسؤولة عن السجالت بشدة هذه التوصية. المصلحة
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 ملخص للمعلومات األخرى ذات الصلة

في  13والسنة المالية  12بتوثيق التقدم المحرز بين إطار العمل للسنة المالية  SSR RTبحسب الموظفين، لم يقم 
 تقريرهم.

 لتنفيذ التوصيات ATRT2تحليل فريق 

وحيث إنه لم يتم نشر هذا النظام  موظفون على انتشار نظام "في المهمة".يعتمد تنفيذ هذه التوصية التي يقوم بها ال
 بالكامل بعد، فمن غير الممكن تحليل تنفيذ هذه التوصية.

 لفاعلية التوصيات ATRT2تقييم فريق 

 لم تصل تلك التوصية بعد إلى النقطة التي يمكن عندها تحليل فاعليتها.

 21التوصية رقم 

مستوى شفافية المعلومات التي تدور حول المنظمة باإلضافة إلى الميزانية المرتبطة رفع  ICANN"يتعين على 
ويلزم توفير المعلومات بما يكفي من الوضوح بحيث  .SSRوأداء الوظائف ذات الصلة بـ  SSRبتنفيذ إطار عمل 

على العمل  ICANNالمنوطة بها، مع عدم المساس بقدرة  SSRلمسئوليات  ICANNيمكن للمجتمع تعقب تنفيذ 
 بفاعلية."

 تحليل توصية فريق المراجعة السابقة

التي احتاجتها  12للسنة المالية  SSRوأصحاب المصلحة اآلخرون تعليقات حول إطار عمل  ccNSOقدم 
ICANN  لتوفير مزيد من المعلومات وزيادة مستوى شفافية المنظمة والميزانية المخصصة لـSSR وعلّق فريق .

 المراجعة ذلك.

 للتنفيذ ICANNملخص تقييم 

 جاٍر التنفيذ.

 اإلجراءات المتخذة

واستخدام نظام "في المهمة"  14يجري تناول هذه التوصية في ظل تنفيذ الميزانية وخطة التشغيل للسنة المالية 
 .SSRلتوفير مزيد من الشفافية على أقسام الميزانية ذات الصلة بـ 

 إمكانية التنفيذ

، ريثما يتم اعتماد 14ية على قدم وساق مع تطوير الميزانية المخصصة للسنة المالية يجري تنفيذ هذه التوص
 الميزانية وخطة التشغيل وتحديث المشاريع والمبادرات الواردة في نظام "في المهمة".

 الفاعلية

 لم تصل تلك التوصية بعد إلى النقطة التي يمكن عندها تقييم فاعليتها.

 التنفيذ ملخص تعقيبات المجتمع حول

، دعمت مجموعة أصحاب SSRفي التعليقات الواردة أثناء فترة التعليق العام على التقرير النهائي لفريق مراجعة 
أن هذه التوصية  .Dyn ،Incويرى أندرو سوليفان من شركة  المصلحة المسؤولة عن السجالت بشدة هذه التوصية.

 األطراف المعنية على فهم المعلومات." ينبغي أن تكون "بديهية" كما تتطلب "الشفافية قدرة

 ملخص للمعلومات األخرى ذات الصلة

 ال يوجد.

 لتنفيذ التوصيات ATRT2تحليل فريق 

 لم تصل تلك التوصية بعد إلى النقطة التي يمكن عندها تحليل تنفيذها.
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 لفاعلية التوصيات ATRT2تقييم فريق 

 عندها تقييم فاعليتها.لم تصل تلك التوصية بعد إلى النقطة التي يمكن 

 21التوصية رقم 

وضع عملية داخلية أكثر هيكلية لعرض كيفية ارتباط قرارات التنظيم والميزانية بإطار عمل  ICANNيتعين على 
SSR الفائدة. -، بما في ذلك التحليل األساسي للتكلفة 

 تحليل توصية فريق المراجعة السابقة

للسنة  SSRوأصحاب المصلحة اآلخرون تعليقات حول إطار عمل  ccNSO، قدم 20كما في التوصية رقم 
لتوفير مزيد من المعلومات وزيادة مستوى شفافية المنظمة والميزانية  ICANNالتي احتاجتها  12المالية 

 . وعلّق فريق المراجعة ذلك.SSRالمخصصة لـ 

 للتنفيذ ICANNملخص تقييم 

 جاٍر التنفيذ.

 اإلجراءات المتخذة

واستخدام نظام "في المهمة"  14ول هذه التوصية في ظل تنفيذ الميزانية وخطة التشغيل للسنة المالية يجري تنا
 .SSRلتوفير مزيد من الشفافية على أقسام الميزانية ذات الصلة بـ 

 إمكانية التنفيذ

ا يتم اعتماد ، ريثم14يجري تنفيذ هذه التوصية على قدم وساق مع تطوير الميزانية المخصصة للسنة المالية 
 الميزانية وخطة التشغيل وتحديث المشاريع والمبادرات الواردة في نظام "في المهمة".

 الفاعلية

 لم تصل تلك التوصية بعد إلى النقطة التي يمكن عندها تقييم فاعليتها.

 ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ

 ع تقديم تعقيبات حول تنفيذها.لم تصل هذه التوصية بعد إلى النقطة التي عندها يمكن للمجتم

 ملخص للمعلومات األخرى ذات الصلة

 ال يوجد.

 لتنفيذ التوصيات ATRT2تحليل فريق 

 لم تصل تلك التوصية بعد إلى النقطة التي يمكن عندها تحليل تنفيذها.

 لفاعلية التوصيات ATRT2تقييم فريق 

 تقييم فاعليتها.لم تصل تلك التوصية بعد إلى النقطة التي يمكن عندها 

 22التوصية رقم 

نشر ومراقبة وتحديث الوثائق الخاصة بالمنظمة وموارد الميزانية الالزمة إلدارة مشكالت  ICANNيتعين على 
SSR  باإلضافة إلى طرح نطاقاتgTLD .الجديدة 

 تحليل توصية فريق المراجعة السابقة

عبر فريق األمن، فضالً عن أنها تتجلى في برنامج  SSRيتم توفير التنظيم والميزانية المخصصة لحل مشكالت 
gTLD  على سبيل المثال لوحة استقرار( الجديدDNSو ،EBERO .)وخطوات العمليات األخرى، وما إلى ذلك ،
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وتتمثل النتيجة المرجوة من تنفيذ هذه التوصية في تحسين مقدار ووضوح المعلومات الخاصة بالمنظمة والميزانية 
 .SSRوتنفيذ الوظائف ذات الصلة بـ  SSRإطار عمل  الالزمة لتنفيذ

 للتنفيذ ICANNملخص تقييم 

 جاٍر التنفيذ.

 اإلجراءات المتخذة

، ريثما يتم اعتماد 14يجري تنفيذ هذه التوصية على قدم وساق مع تطوير الميزانية المخصصة للسنة المالية 
 ردة في نظام "في المهمة".الميزانية وخطة التشغيل وتحديث المشاريع والمبادرات الوا

 إمكانية التنفيذ

وعملية الخطة التشغيلية. وال يتوقع ظهور أية مشكالت  14يرتبط تنفيذ هذه التوصية باستكمال ميزانية السنة المالية 
 عند التنفيذ.

 الفاعلية

 لم تصل تلك التوصية بعد إلى النقطة التي يمكن عندها تقييم فاعليتها.

 ع حول التنفيذملخص تعقيبات المجتم

 لم تصل هذه التوصية بعد إلى النقطة التي عندها يمكن للمجتمع تقديم تعقيبات حول تنفيذها.

 ملخص للمعلومات األخرى ذات الصلة

 ال يوجد.

 لتنفيذ التوصيات ATRT2تحليل فريق 

 لم تصل تلك التوصية بعد إلى النقطة التي يمكن عندها تحليل تنفيذها.

 فاعلية التوصياتل ATRT2تقييم فريق 

 لم تصل تلك التوصية بعد إلى النقطة التي يمكن عندها تقييم فاعليتها.

 23التوصية رقم 

واللجان االستشارية، بما يتفق  SSRتوفير الموارد المناسبة لمجموعات العمل ذات الصلة بـ  ICANN"يتعين على 
ضمان أن القرارات التي تتوصل إليها مجموعات العمل واللجان  ICANNكما يجب على  مع الطلبات المقدمة لها.

 االستشارية تتم بطريقة موضوعية خالية من أي ضغط خارجي أو داخلي."

 تحليل توصية فريق المراجعة السابقة

يجري حالًيا القيام باألنشطة ذات الصلة باألمن مع منظمات الدعم واللجان االستشارية في عدد من مجموعات العمل 
عبر المجتمع(، غير أنه لم يتم  DNS)على سبيل المثال مجموعة العمل الخاصة بإجراء تحليل األمن واالستقرار لـ 

. ويتم SSRلجان االستشارية، على وجه التحديد ألغراض تعقب تلك األنشطة حالًيا عبر كافة منظمات الدعم وال
 .RSSACو SSACإنجاز هذا العمل كذلك عبر 

ولكن مع  ،SSAC)إلى جانب  RSSACإن التركيز على هذه التوصية من جانب فريق المراجعة كان لضمان أن 
ي تكفي لتلبية الطلبات المقدمة في المقام األول( يتوفر لديها أعداد كافية من الموظفين والموارد الت RSSACوجود 

، SSACلها. عالوًة على ذلك، توسع مفهوم هذه التوصية من تحليل العمل على مستوى القاعدة الذي أجرته 
قادرة على القيام بعملها بعيًدا عن الضغوط  SSR، وينبغي أن تكون مجموعات العمل ذات الصلة بـ RSSACو

 الخارجية والداخلية.
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 SSACت التي يقوم بها فريق المراجعة، أشار الفريق إلى أن التعقيبات الواردة كشفت عن أن خالل كافة النقاشا
كانت تشعر بالضغط إزاء تقديم حالً ما لمشكلة معينة خالل فترة زمنية محدودة. وعلى هذا النحو، يلزم أن يكون لـ 

SSAC وRSSAC طار زمني معقول.الموارد الكافية حتى تستطيع توفير عمل ذي جودة عالية في إ 

 للتنفيذ ICANNملخص تقييم 

 جاٍر التنفيذ.

 اإلجراءات المتخذة

 إن النهج المتبع في تنفيذ هذه التوصية كان يهدف إلى تقسيمها إلى:

 واللجان االستشارية الحالية؛ SSRإجراء جرد لمجموعات العمل ذات الصلة بـ  .أ 
 لى تعقيب منظمات الدعم/اللجان االستشارية؛ و تقديم وصف أو إجراء توثيق لعملية الميزانية للحصول ع .ب 
وصف عمليات التشغيل القياسية لتوضيح أن قرارات مجموعة عمل منظمات الدعم/اللجان االستشارية يتم  .ج 

 التوصل إليها بطريقة موضوعية.

 ال يزال تنفيذ المهام الفرعية الثالث من هذه التوصية جارًيا.

 إمكانية التنفيذ

 الوصية جارًيا. ال يزال تنفيذ هذه

 الفاعلية

 في حين لم يتم تنفيذ تلك التوصية بالكامل بعد، فإنه من غير الممكن تقييم فاعليتها.

 ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ

عن وجود وجهة نظر مشتركة تتمثل في أن  RSSACو SSACكشفت المناقشة التي أجريت مع رؤساء 
RSSAC  لم ترفض الطلبات الخاصة بالميزانية أليٍ من اللجنتين االستشاريتين على حد سواء، ومع ذلك قد ال

 تتوفر الموارد الكافية من الموظفين لتوفير دعم أكثر فاعلية.

 ملخص للمعلومات األخرى ذات الصلة

ت الموارد الخاصة بـ ونتيجة لذلك، من الممكن أن تتغير متطلبا في طور إعادة تنظيم نفسها. RSSACتعد 
RSSAC. 

"ضمان أن القرارات التي تتوصل إليها  ICANNيعد الجزء الثالث من هذه التوصية، المتمثل في أنه يتعين على 
مجموعات العمل واللجان االستشارية تتم بطريقة موضوعية خالية من أي ضغط خارجي أو داخلي" أمًرا يستحق 

ية أمًرا ذا قيمة، فيمثل تصور وجود قرار خاٍل من الضغط الخارجي الثناء، ومع ذلك في حين تعد الموضوع
 والداخلي على حد سواء تحدًيا.

 لتنفيذ التوصيات ATRT2تحليل فريق 

وبالنظر إلى وجهة نظر مختلفة قليالً عن وجهة نظر الموظفين بخصوص تنفيذ هذه التوصية، يمكن تقسيم هذه 
 التوصية إلى مهمتين فرعيتين:

 توفير موارد مناسبة؛ و ICANNيتعين على  .أ 
ضمان أن القرارات التي تتوصل إليها مجموعات العمل واللجان االستشارية  ICANNويجب أيًضا على  .ب 

 يتم التوصل إليها بطريقة موضوعية خالية من أي ضغط خارجي أو داخلي.

َثم انطالًقا من هذا المنظور،  موارد الميزانية والموظفين المخصصين لها ومن SSACو RSSACتمتلك كل من 
 تم تنفيذ هذه التوصية.
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 SSACموظفين وبعض الموارد األخرى في إطار الميزانيات اإلدارية الرئيسية لكل من أنشطة  ICANNتوفر 
  .RSSACو

( الذين FTE 2.0موظفين واثنين من زمالء األبحاث )حصة توريد الموظفين تساوي  3بـ  SSACيتم دعم 
ويتم توفير موارد أخرى لدعم اجتماعات ما بين الدورات  خدمات السكرتارية والخبرة بالموضوع.يقدمون 

لحضور  SSAC)اجتماعات اللجنة التنفيذية وورشة عمل التخطيط اإلستراتيجي( ودعم السفر لبعض أعضاء 
  .ICANNاجتماعات 

( الذين FTE 2.0مل للموظفين يساوي موظفين واثنين من زمالء األبحاث )معدل حمل الع 2بـ  SSACيتم دعم 
ويتم توفير موارد أخرى لدعم اجتماعات ما بين الدورات  يقدمون خدمات السكرتارية والخبرة بالموضوع.

 .ICANNلحضور اجتماعات  SSACواجتماعات اللجنة التنفيذية ودعم السفر لبعض أعضاء 

 

ة وأنها خالية من الضغط، فال يزال يتعين تنفيذ هذا فيما يتعلق بضمان أن القرارات يتم التوصل إليها بموضوعي
 الجزء من التوصية.

 لفاعلية التوصيات ATRT2تقييم فريق 

ما إذا كانت موارد الميزانية والموظفين تتماشى مع الطلبات المفروضة على تلك اللجان االستشارية، هي، بالطبع، 
 مسألة رأي. 

 24التوصية رقم 

 بوضوح الميثاق، واألدوار والمسئوليات الخاصة بفريق مكتب السالمة الرفيع." أن تحدد ICANN"يتعين على 

 تحليل توصية فريق المراجعة السابقة

( وقام بنشر إطار https://www.icann.org/securityبينما حرص فريق األمن على إنشاء صفحة ويب )
، رأى فريق المراجعة أنه سيكون من المفيد توفير 2009العمل السنوي لألمن واالستقرار والمرونة، فإنه منذ عام 

في مقابل الوظائف األخرى ذات الصلة  ICANNمزيد من الوضوح على أدوار ومسؤوليات فريق األمن التابع لـ 
 لها.ومنظمات الدعم التابعة  ICANNباألمن داخل 

 للتنفيذ ICANNملخص تقييم 

 تم التنفيذ.

 اإلجراءات المتخذة

( 14)تحسنت في نسخة السنة المالية  13للسنة المالية  SSRتم تنفيذ هذه التوصية بشكل كبير في ظل إطار عمل 
 .ICANNوفي ظل نشر قسم محدث من صفحة فريق األمن على الموقع اإللكتروني لـ 

 إمكانية التنفيذ

 الموظفون أنه تم تنفيذ هذه التوصية.يرى 

 الفاعلية

في مجال األمن إلى جانب التوصل  ICANNلقد أثمرت النتائج حتى اآلن عن زيادة االعتراف بدور واختصاص 
 إلى فهم أفضل بهيكل فريق األمن.

 ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ

 وردت التعليقات إيجابية للغاية حتى اآلن.

https://www.icann.org/security


 (SSR)تنفيذ مراجعة األمن واالستقرار والمرونة  –الملحق ج 
 

 

 31-ج 
 

أنه  14للسنة المالية  SSRقين خالل فترة التعليق العام المرتبطة بنشر مسودة مستند إطار عمل أوصى بعض المعل
عالوًة على ذلك،  باإلضافة إلى وجود مخطط المعلومات البياني الذي يشرح ميثاق فريق األمن، يلزم توفير نص.

 ومسؤوليات الموظفين. أشار بعض المعلقين إلى ضرورة توفير مزيد من التفاصيل فيما يتعلق بأدوار

 ملخص للمعلومات األخرى ذات الصلة

 ال يوجد.

 لتنفيذ التوصيات ATRT2تحليل فريق 

 يمكن تقسيم هذه التوصية إلى ثالث مهام فرعية:

 أن تحدد بوضوح ميثاق فريق السالمة الرفيع؛ ICANNيتعين على  .أ 
 أن تحدد بوضوح أدوار أعضاء الفريق؛ و ICANNيتعين على  .ب 
 أن تحدد بوضوح مسؤوليات أعضاء الفريق. ICANNى يتعين عل .ج 

والتي تناقش بطريقة غير رسمية كيف  14للسنة المالية  SSRمن إطار عمل  17و 16على الرغم من الصفحات 
، فيمكن القول أن ذلك ال "يحدد بوضوح" مبادئ ووظائف وتنظيم ICANNالمجاالت الوظيفية لـ  SSRتالئم 

ي ظل وجهة النظر القائلة بأن ميثاق فريق األمن سيكون بحاجة ألن يصبح حيوًيا نوًعا مكتب السالمة. ومع ذلك، ف
؛ ذلك التغير المحتمل حدوثه في المستقبل، فقد يبدو النهج غير SSRما للتعامل مع البيئة المتغيرة ذات الصلة بـ 

 الرسمي الذي اتخذه فريق األمن في توثيق ميثاقهم مناسًبا.

 SSRمن إطار عمل  17ر ومسؤوليات أعضاء الفريق على نحو جيد إلى حد معقول في الصفحة لقد تم تحديد أدوا
 .14للسنة المالية 

 لفاعلية التوصيات ATRT2تقييم فريق 

 في حين تم تحديد ميثاق فريق األمن وأدوار ومسؤوليات الموظفين، فقد ثبتت فاعلية هذه الوثيقة.

 25التوصية رقم 

وضع آليات لتحديد المخاطر والعوامل اإلستراتيجية القريبة وطويلة األجل على حد سواء في  ICANN"يتعين على 
وينبغي االطالع على هذه العملية من خالل الرؤى التي توفرها األبحاث وشراكات  إطار عمل إدارة المخاطر.

نشر المعلومات الخاصة  ICANNويتعين على  وغيرها من المصادر. ICANNاألعمال ومنظمات الدعم التابعة لـ 
 بالمخاطر، والتعرف على الطبيعة الحساسة لبعض من تلك العوامل."

 تحليل توصية فريق المراجعة السابقة

تقييمات  ICANNتشتمل على لجنة مخاطر بمجلس اإلدارة لسنوات عدة وقد أجرى موظفو  ICANNكانت 
إلى  SSR RTار التقرير النهائي الذي أعده فريق للمخاطر في المؤسسة على مدى السنوات القليلة الماضية. وأش

نشر المعلومات  ICANNالحاجة إلى إجراء عملية أكثر هيكلية لتحديد المخاطر القريبة وطويلة األجل، ويتعين على 
 الخاصة بالمخاطر، علًما بأن المعلومات ذات الصلة بالمخاطر قد تكون حساسة.

 للتنفيذ ICANNملخص تقييم 

 .جاٍر التنفيذ

 اإلجراءات المتخذة

. DNSمهمة تطوير إطار عمل إدارة مخاطر لـ  Westlake Governanceإلى مؤسسة  ICANNأوكلت 
 وقُدمت مسودة إطار العمل في بكين وُنشرت إلبداء التعليقات عليها لديربان.

 جهودها. ضمن DSSAيعمل الموظفون حالًيا على عملية التنفيذ وسيتم إدراج العمل الخاص بمجموعة عمل 
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 إمكانية التنفيذ

 يجري تنفيذ هذه التوصية مع عدم وجود أي مشكالت غير متوقعة.

 الفاعلية

 DNSوردت التعليقات العامة التي تم الحصول عليها من الجلسات العلنية إلى جانب إطار عمل إدارة مخاطر 
 .ICANNإيجابية وداعمة لوظيفة إدارة المخاطر األقوى بـ 

 المجتمع حول التنفيذملخص تعقيبات 

عقد فترة تعليق عام )ال تزال جارية حتى  Westlakeالذي أنشأته مؤسسة  DNSأعقب نشر إطار عمل مخاطر 
:www.icann.org/en/news/publichttp//-كتابة هذه السطور( على النحو الموثق على الموقع 

en.htm-23aug13-final-rmf-comment/dns:تلخيص التعليقات التي تم الحصول عليها حتى اآلن . 

  يحتوي إطار عمل مخاطرDNS  الذي أنشأته مؤسسةWestlake  على عدد من الثغرات، فضالً عن أنه
 ؛ICANNبها التي تضطلع  SSRال يندمج مع األنشطة األخرى ذات الصلة بـ 

  هناك خيبة أمل كبيرة تتمثل في أن العمل الذي تقوم بها مجموعة العمل الخاصة بتحليل األمن واالستقرار
 ؛DNSال يندمج بشكل كامل مع إطار عمل مخاطر  DNSلـ 

 ( قد يكون خيار هيكل إطار العملISO31000  يفوقNIST 800-30دون المستوى األمثل؛ ) 

  إطار عمل مخاطرDNS د للغاية وقد ال يتضمن التركيز واسع النطاق بما فيه الكفاية لمعالجة محدو
 .ICANNالخاص بـ  SSRالمسؤوليات الشاملة ذات الصلة بـ 

عن استيائهم من  DSSA(  DNSباإلضافة إلى ذلك، أعرب المشاركون في مجموعة عمل )تحليل أمن واستقرار
حيث إنه يبدو وكأنه يتجاهل/يرفض الجهود التي تبذلها مجموعة  DNSالجهد المبذول في إنشاء إطار عمل مخاطر 

 .DSSAعمل 

 ملخص للمعلومات األخرى ذات الصلة

تقييمات  ICANNتشتمل على لجنة مخاطر بمجلس اإلدارة لعدد من السنوات. وقد أجرى موظفو  ICANNكانت 
 وال تزال تخضع إلعادة التقييم في وقت كتابة هذه السطور. 2011و 2009للمخاطر في المؤسسة في العامين 

في عملية تنفيذ إطار عمل إدارة  DSSAأنه سيتم إدراج عمل  DNSأوضح الموظفون إلطار عمل إدارة مخاطر 
بوصفه ذا قيمة ويعتقدون أنه سيساعد في  DSSAالمخاطر ولن يضيع هباًء. حيث ينظر الموظفون إلى عمل 

 .DNSراء مراجعة حول مناطق تمركز المخاطر بـ االنطالق نحو إج

 لتنفيذ التوصيات ATRT2تحليل فريق 

 يمكن تقسيم هذه التوصية إلى مهمتين فرعيتين:

وضع آليات لتحديد المخاطر والعوامل اإلستراتيجية القريبة وطويلة األجل على حد  ICANNيتعين على  .أ 
 سواء في إطار عمل إدارة المخاطر؛ و

نشر المعلومات الخاصة بالمخاطر، مع األخذ في االعتبار الطبيعة الحساسة لتلك  ICANNيتعين على  .ب 
 المعلومات.

، DNSإلنشاء إطار عمل مخاطر  Westlake Governanceوكما اُقترح أنه من خالل التعاقد مع مؤسسة 
مول بها حتى اآلن ما في طور تنفيذ المهمة الفرعية األولى من هذه التوصية. تشتمل اآلليات المع ICANNتصبح 

 يلي:

 رفع الموظفين التقارير بشكل منتظم إلى لجنة المخاطر بمجلس اإلدارة؛ 

 تقديم التقارير إلى الرئيس التنفيذي والفريق التنفيذي حول المخاطر في حال ظهورها/عند تحديدها؛ 

  توفير التعقيبات على الخطة اإلستراتيجية لـICANN لمخاطر؛ ولتحديد نقاط القوة والضعف وا 

  توجيه القسم المالي الميزانية لتنفيذ األنشطة ذات الصلة بالمخاطر )التحديد، والتوعية، وتخفيف اآلثار، وما
 إلى ذلك(.

http://www.icann.org/en/news/public-comment/dns-rmf-final-23aug13-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/dns-rmf-final-23aug13-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/dns-rmf-final-23aug13-en.htm
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بوصفه مكمالً للمهمة  Westlakeالذي أنشأته مؤسسة  DNSيمكن النظر إلى نشر إطار عمل إدارة مخاطر 
 الفرعية الثانية المرتبطة بهذه التوصية.

 لفاعلية التوصيات ATRT2م فريق تقيي

في حين أن الجهود ال تزال جارية باتجاه إنشاء إطار عمل إلدارة المخاطر، لم ُتكتمل تلك الجهود بعد وربما يعوقها 
 .DSSAفي مقابل مجموعة عمل  Westlakeالذي أنشأته مؤسسة  DNSالخالف الدائر بين إطار عمل مخاطر 

 تقييم فاعلية هذه التوصية بالكامل. وعلى هذا النحو، من غير الممكن

 26التوصية رقم 

وينبغي أن يتبع هذا  إعطاء األولوية لتنفيذ إطار عمل إدارة المخاطر في الوقت المناسب. ICANN"يتعين على 
 العمل معايير عالية من المشاركة والشفافية."

 تحليل توصية فريق المراجعة السابقة

على ضرورة تطوير إطار عمل إدارة المخاطر في أسرع وقت ممكن. وتتمثل النتيجة  SSR RTركز فريق 
 المرجوة في إكمال إطار عمل إدارة المخاطر الذي جرى تطويره من خالل المشاركة المجتمعية والشفافية. 

 للتنفيذ ICANNملخص تقييم 

 جاٍر التنفيذ.

 اإلجراءات المتخذة

على مستوى مجلس اإلدارة األولوية لتنفيذ  DNSإطار عمل إدارة المخاطر لـ  تولي مجموعة العمل الخاصة بإنشاء
في  ICANNهذه التوصية. ولقد كانت هناك مشاركة من قبل أفراد المجتمع في جلسات عامة علنية باجتماعات 

 Westlakeالذي أنشأته مؤسسة  DNSكوستاريكا وبراغ وتورنتو وبكين. ومع نشر إطار عمل إدارة مخاطر 
Governance.أصبحت فرصة التعليق العام متاحة ، 

 إمكانية التنفيذ

، ونعتقد أن العمل المنجز حتى اآلن يتسم باالنفتاح Westlake Governanceيجري معالجة ذلك مع مؤسسة 
 والشمولية، كما تعد المشاركة موضع ترحيب.

 الفاعلية

 المنعقدة حول إطار عمل إدارة المخاطر إيجابية. جاءت التعليقات الواردة من المجتمع أثناء الجلسات العامة

 ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ

، تبين وجود بعض االستياء نتيجة التشابه الملموس 25كما نوقش في ملخص تعقيبات المجتمع حول التوصية رقم 
 .DSSAومجموعة عمل  Westlake Governanceللجهود التي بذلتها 

 ذات الصلةملخص للمعلومات األخرى 

 ال يوجد.

 لتنفيذ التوصيات ATRT2تحليل فريق 

قد أعطت األولوية  ICANN، يتبين أن DNSبناًء على الجهود الموثقة والمبذولة إلنشاء إطار عمل مخاطر 
الستكمال إطار العمل هذا. ومع ذلك، قد يتم عرقلة عملية التنفيذ نتيجة االفتقار إلى الوضوح بين الدور الذي تؤديه 

 .DSSAوالجهود التي تبذلها مجموعة عمل  Westlake Governanceسسة مؤ
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 لفاعلية التوصيات ATRT2تقييم فريق 

حازت عملية إكمال إطار عمل إدارة المخاطر على األولوية وينص إطار العمل هذا على مبدأ المشاركة والشفافية، 
 ة رأي.وإن كان تحديد ما إذا كانت مستويات المشاركة عالية أم ال مسأل

 27التوصية رقم 

الخاص بها  SSRشامالً داخل نطاق اختصاص  ICANN"يلزم أن يكون إطار عمل إدارة المخاطر الخاص بـ 
 ومهامها المحدودة."

 تحليل توصية فريق المراجعة السابقة

ليصبح داخل نطاق اختصاص  ICANNتمَثل الهدف من هذه التوصية في تقييد إطار عمل إدارة مخاطر الخاص بـ 
SSR .ًالخاصة بها ومهامها المحدودة ولكن في إطار تلك القيود، يلزم أن يكون إطار عمل إدارة المخاطر شامال 

 ومع ذلك، فإن االفتقار إلى وجود المعايير الموضوعية المرتبطة بكونها "شاملة" يقلل من قيمة هذه التوصية.

 للتنفيذ ICANNملخص تقييم 

 التنفيذ.جاٍر 

 اإلجراءات المتخذة

ولقد تم  .DNSلتطوير إطار عمل إدارة مخاطر  Westlake Governanceمع مؤسسة  ICANNتعاقدت 
المنعقد في ديربان للتعليق  ICANNببكين وتم نشر مسودة في اجتماع  ICANNطرح إطار العمل هذا في اجتماع 

 العام.

 إمكانية التنفيذ

 يواجه الموظفون أية مشكالت أو قضايا غير متوقعة. يجري تنفيذ هذه التوصية ولم

 الفاعلية

 إيجابية. Westlakeجاءت التعليقات الواردة بخصوص نهج 

 ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ

الذي أنشأته مؤسسة  DNSتشير التعليقات الواردة خالل فترة التعليق العام المرتبطة بنشر مستند إطار عمل مخاطر 
Westlake Governance .بعض من أمثلة  إلى أن بعض أفراد المجتمع ال يعتقدون أن إطار العمل شاماًل

 التعليقات اإلرشادية:

  تعد وجهة نظر مؤسسة["Westlake  والتي تشير إلى أن توافر وتناسق ونزاهةDNS  يقع خارج نطاق
إطار عمل إدارة المخاطر[ هي وجهة نظر محدودة للغاية عن إدارة المخاطر ال تركز سوى على ما إذا 

تعليق  –." DNSوهو ال يمثل كل شيء في اإلنترنت يعتمد على نطاق –يواجه مخاطر أم ال  DNSكان 
Verisign (-final-rmf-dns-http://forum.icann.org/lists/commentsمن 

23aug13/pdfEXbAYduQ3s.pdf) 

 

  تأسف"ALAC  أنه في هذه المرحلة من الوقت ظهر إطار العمل المقترح بعيًدا كل البعد عن كونه تفصيلًيا
CALA (-http://forum.icann.org/lists/commentsتعليق من  –على مستوى أكثر دقة." 

23aug13/pdfEiMIkBXExM.pdf-final-rmf-dns) 

 

 ملخص للمعلومات األخرى ذات الصلة

 ال يوجد.

http://forum.icann.org/lists/comments-dns-rmf-final-23aug13/pdfEXbAYduQ3s.pdf
http://forum.icann.org/lists/comments-dns-rmf-final-23aug13/pdfEXbAYduQ3s.pdf
http://forum.icann.org/lists/comments-dns-rmf-final-23aug13/pdfEXbAYduQ3s.pdf
http://forum.icann.org/lists/comments-dns-rmf-final-23aug13/pdfEiMIkBXExM.pdf
http://forum.icann.org/lists/comments-dns-rmf-final-23aug13/pdfEiMIkBXExM.pdf
http://forum.icann.org/lists/comments-dns-rmf-final-23aug13/pdfEiMIkBXExM.pdf


 (SSR)تنفيذ مراجعة األمن واالستقرار والمرونة  –الملحق ج 
 

 

 34-ج 
 

 لتنفيذ التوصيات ATRT2تحليل فريق 

ذي الصلة بدور  DNS، هناك بعض الجدل الدائر بشأن تنفيذ إطار عمل مخاطر 26و 25كما نوقش في التوصيات 
 Westlakeعند النظر على وجه التحديد إلى الجهود ذات الصلة بإعداد مؤسسة  .DSSAمجموعة عمل 

Governance  إلطار عمل مخاطرDNS ة إطار العمل ونشره، أثيرت بعض التساؤالت الخاصة بمدى شمولي
 هذا.

 لفاعلية التوصيات ATRT2تقييم فريق 

استناًدا إلى التعليقات المشار إليها أعالها والتعليقات المماثلة على حد سواء الواردة من التعليقات العامة األخرى 
 بدبربان، قد تتواجد بعض األسئلة الخاصة بما إذا كان إطار عمل ICANNوالتي تمت إذاعتها خالل اجتماع 

الخاص  SSR"شامالً داخل نطاق اختصاص  Westlake Governanceالذي أنشأته مؤسسة  DNSمخاطر 
ومع ذلك يجب االعتراف بأن الشمولية مسألة رأي ويتبين أن تلك اآلراء تختلف  ومهامها المحدودة". ICANNبـ 

 اختالًفا كبيًرا.

 28التوصية رقم 

مواصلة العمل بنشاط في الكشف عن التهديدات والحد منها، والمشاركة في الجهود المبذولة  ICANN"يتعين على 
 لتوزيع المعلومات الخاصة بالتهديدات واألحداث."

 تحليل توصية فريق المراجعة السابقة

 نشطة في بذلها للجهود ذات الصلة بالكشف عن التهديدات والحد ICANNتهدف هذه التوصية إلى ضمان بقاء 
في إشارة ضمنية، تركز هذه التوصية على  منها، فضالً عن توزيع المعلومات الخاصة بالتهديدات واألحداث.

في إدارة معرفات اإلنترنت الفريدة والتوزيع المسؤول للمعلومات  ICANNالتهديدات واألحداث ذات الصلة بدور 
 ذات الصلة بتلك التهديدات واألحداث.

 للتنفيذ ICANNملخص تقييم 

يعتقد الموظفون أنه تم استيفاء هذه التوصية على أساس أن الكشف عن التهديدات/األحداث، والحد منها واإلفصاح 
ال تزال تقوم بدور تنسيق نظام المعرفات  ICANNعن المعلومات يمثل مهمة جارية لن تكتمل مطلًقا طالما أن 

 الفريدة لإلنترنت.

 اإلجراءات المتخذة

وبخاصة )على سبيل الذكر ال الحصر( فريق المراجعة، في عدد من المؤتمرات ، ICANNيشارك موظفو 
 واالجتماعات ذات الصلة باألمن كما يشاركون في أنشطة مثل فريق التصدي للطوارئ الحاسوبية.

 "إعداد التقارير الخاصة باإلفصاح المنسق عن جوانب الضعف" ICANNعالوًة على ذلك، نشر فريق المراجعة بـ 
disclosure-http://www.icann.org/en/about/staff/security/vulnerability-لموقع على ا

en.pdf-05aug13 اث.)لتسهيل التوزيع المسؤول للمعلومات ذات الصلة بالتهديدات واألحد 

 إمكانية التنفيذ

 تم التنفيذ، مع التنبيه على أن الكشف عن التهديدات/األحداث والحد منها واإلفصاح عنها مجال مشاركة مستمر.

 الفاعلية

 في األوساط األمنية الموثوقة وسيستمر ذلك. ICANNتشارك 

 ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ

لم ترد أي تعقيبات من المجتمع حيال هذه التوصية، ومع ذلك تشير التعقيبات القولية الواردة من بعض أجزاء 
 في هذا المجال مفيدة. ICANNالمجتمع األمني إلى أن الجهود التي بذلتها 

http://www.icann.org/en/about/staff/security/vulnerability-disclosure-05aug13-en.pdf
http://www.icann.org/en/about/staff/security/vulnerability-disclosure-05aug13-en.pdf
http://www.icann.org/en/about/staff/security/vulnerability-disclosure-05aug13-en.pdf
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 ملخص للمعلومات األخرى ذات الصلة

 ال يوجد.

 لتنفيذ التوصيات ATRT2تحليل فريق 

 إلى حد بعيد في عملية التنفيذ الجارية لهذه التوصية. شارك فريق األمن

 لفاعلية التوصيات ATRT2تقييم فريق 

في األماكن التي يظهر بها تهديدات أو  ICANNلقد كانت هذه التوصية فاعلة بدرجة معقولة في تسهيل مشاركة 
متواصلة والمتزايدة أمًرا أساسًيا أحداث، ومناقشة أساليب الحد منها، وإجراء عمليات اإلفصاح. وتعد المشاركة ال

 لضمان استمرار الفاعلية.
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 ICANNمراجعة قرارات مجلس إدارة 
 

اجتماعا لمجلس اإلدارة الكامل )وليست متضمنة  01ما مجموعه  ICANN، عقد مجلس إدارة 1122إلى  1122خالل السنوات من 

جعة على قرارا موضوعيا. وسعيا الستكمال هذه المراجعة بطريقة أكثر فعالية ومنهجية، تركز هذه المرا 251اللجان الفردية، الخ( وأقّر 

 قرارات أكثر موضوعية، باستثناء تعيينات العمل في اللجنة أو المجلس والقرارات المتعلقة بتأجير العقارات ومواقع االجتماعات.

( معايير شاملة من أجل تحديد جودة ومقروئية وشفافية هذه القرارات 2تركز على ثالثة ) ICANNهذه المراجعة لقرارات مجلس إدارة 

 :ICANNفهمها بسهولة من جانب أولئك غير المطلعين على عملية  وإن كان يمكن

 ؟ICANNهل يوفر مجلس اإلدارة تفسيرا واضحا لقراره؟ هل هناك إجراءات أساسية يجب القيام بها من أجل زيادة تحسين عملية  .2

 هل يوفر مجلس اإلدارة حيثيات واضحة ومعقولة لقراره؟ .1

 خذه في االعتبار التعليقات العامة )إن وجدت(؟هل يوفر مجلس اإلدارة تفسيرا لكيفية أ .2

 الملخص

 

 
 اإلجمالي 1122 1121 1122

 292 12 95 12 عدد القرارات

          

 222 12 55 55 القرارات الواضحة

  27% 72% 75% 12% 

 242 15 50 51 الحيثيات الواضحة

  12% 71% 17% 17% 

 212 15 21 01 الداللة الواضحة للتعليقات

  55% 50% 17% 55% 

 

تظهر تقدما ملحوظا، في حين يمكن اتخاذ المزيد من  1122-1122للفترة  ICANNمراجعة القرارات والحيثيات لمجلس إدارة 

 الخطوات لتحسين وضوح ومقروئية وشفافية قرارات مجلس اإلدارة.

مفصلة أكثر مما ينبغي، وتقنية، ويصعب على أي شخص  في المراحل المبكرة لعملية تقديم التقارير، تكون القرارات في بعض األحيان

 ICANN، اسم هيئة / منظمة 1122وإلى حد ما عام  1121و 1122أن يفهمها. قرارات عام  ICANNغير مطلع على عملية 

رة األولى، ثم على العكس من استخدام االسم بالكامل للهيئة / المنظمة فقط في الم —بالكامل مكتوب في كل مرة يستخدم فيها االسم 

 مما يجعل الوثيقة أكثر إرهاقا بكثير عند القراءة.  —اإلشارة إلى اللفظة األوائلية بعد ذلك 

طوال تقديم تقارير القرارات والحيثيات لمجلس اإلدارة، استخدام نقاط عالمات التنقيط والسلسلة المرقمة وتنسيق السؤال والجواب يحسن 

 إلى حد كبير مقروئية الوثيقة.

، بدأ مجلس اإلدارة في اإلشارة إلى حاالت إعفاء أعضاء أو طاقم عمل مجلس اإلدارة من االجتماعات بسبب وجود 1121ي أوائل عام ف

في أنها سابقا على  ICANN. وهذه عالمة مهمة في شفافية اجتماعات مجلس إدارة gTLDتضارب محتمل في المصالح بشأن برنامج 

رة مجرد أن يشيروا إن كان لديهم أي تضارب في المصالح فيما يتعلق بالبرنامج، عملية إعداد التقارير الرغم من أن أعضاء مجلس اإلدا

 على اإلجراءات المتخذة لمعالجة تلك التضاربات.  1121لم تنص صراحة أبدا حتى أوائل عام 

في سطر خاص به إن كانت أم لم تكن ، يشير قسم الحيثيات لكل قرار بوضوح 1121أكتوبر  2بدءا من اجتماع مجلس اإلدارة في 

التعليقات العامة مطلوبة و / أو السعي في عملية صنع القرار. وتحسن هذه الممارسة المقروئية والشفافية حيث يكون القارئ قادرا بسرعة 
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، تظهر هذه 1122م على إلقاء نظرة على هذا السطر ليعرف كيفية االعتماد على التعليقات العامة في القرار. ولكن نحو منتصف عا

 الممارسة بصورة متضاربة، وتظهر في بعض القرارات ولكن ال تظهر في األخرى. 

 االقتراحات:

 في كل قرار، يجب وضع االسم بالكامل للهيئة / المنظمة أول مرة فقط يستخدم فيها، ثم اإلشارة إلى اللفظة األوائلية بعد ذلك. .2

 ثيات كيفية النظر في التعليقات العامة في عملية صنع القرار.يجب باستمرار اإلبالغ في سطر منفصل عن حي .1
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 ICANN| االجتماع الخاص لمجلس إدارة  1122يناير  19

 . جدول أعمال الموافقة2
 د. الموافقة على الميثاق المعدل للجنة المالية2

 قرار واضح، ال يوجد أي إجراء ضروري 

 ائدة اإليجابية من القرارحيثيات واضحة وُمحكمة واردة تشير إلى الف 

 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة 
 (0)بروتوكول اإلنترنت النسخة  IPv4ط. الموافقة على تتبع عملية السياسة العالمية لما بعد استنفاد 2

 جد ألفاظ أوائلية كان معقدا قليال على الرغم من أنه في النهاية يصبح واضحا، التفسير االستهاللي كلماته أكثر مما ينبغي، تو
 أكثر مما ينبغي، يجب اتخاذ الخطوات الُمْوِجبة له

 حيثيات واضحة وُمحكمة تعالج اآلثار المالية والمتعلقة بالميزانية الخاصة بالقرار 

 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة 
 RSSACي. الموافقة على خطة تنفيذ مراجعة 2

  ِبة لهقرار واضح، يجب اتخاذ الخطوات الُمْوج 

 حيثيات واضحة وُمحكمة تشير إلى األثر المالي 

 ُنشر التقرير النهائي للتعليق العام، ولم ترد تعليقات 
 ك. الموافقة على تعديالت اللوائح المقترحة إلنشاء انتخاب الختيار الرئيس بدون تصويت للجنة الترشيح2

  قرار معقد يعتمد على الفهم الصميمي لعمليةICANNلخطوات الُمْوِجبة له، يجب اتخاذ ا 

 لغة الحيثيات غير واضحة، ومربكة قليال 

 ُنشر للتعليق العام، ولم ترد تعليقات 
 هندية عديدة ccTLDs. وهي نطاقات كوريا و سنغافورة و سوريا ونطاقات SY. و CD. و BFق. الموافقة على إعادة تفويض 2–م 2

 قرار واضح وُمحكم، ال يوجد أي إجراء ضروري 

 ضحة، مشروحة بالتفصيل بشكل منهجي ببرهان على شكل سؤال وجواب، على الرغم من أنها طويلة أكثر مما ينبغيحيثيات وا 

 يجب نشر التعليقات العامة 
 جدول األعمال الرئيسي

 لمختارينا Large-At. الموافقة على موعد انتهاء تغيير تعديالت اللوائح الداخلية المقترحة للمنظمة الداعمة وأعضاء مجلس إدارة 1

 قرار مربك قليال يتطلب المعرفة بـICANNال يوجد أي إجراء ضروري ، 

  حيثيات واضحة وُمحكمة تقيم اآلثار المالية المترتبة على القرار وكيفية تحسين القرار لفعالية مجلس إدارةICANN 

  يدعم القرار 2ورد تعليق عام واحد 
 دمات السجل( إلطالق السالسل الرقمية فقط باستثناء عناوين الحروف المفردة)سياسة تقييم خ TELNIC RSEP. الموافقة على طلب 2

 قرار واضح وُمحكم، إجراءات مناسبة الزمة لتنفيذ القرار 

  حيثيات واضحة، مشروحة بالتفصيل بشكل منهجي ببرهان على شكل سؤال وجواب، على الرغم من أنها طويلة أكثر مما
 ينبغي، تقييم اآلثار المالية

 ت عدة تعليقات من جانب أصحاب المصلحة المعنيين وُعولجت القضايا ذات الصلة من أجل الموافقة على القرارُنشر 
 . وثائق الحيثيات4
 اعتماد الحيثيات –أ. الدراسات االقتصادية 0

 قرار واضح يعالج اعتماد وثيقة الدراسات االقتصادية، وال يتطلب القرار أي إجراء إضافي 

 ات في محضر االجتماعيجب تقديم الحيثي 

 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة 
 اعتماد الحيثيات –ب. الملكية المشتركة 0

 قرار موجز جدا ومبهم، ال يوجد أي إجراء ضروري 

 يجب تقديم الحيثيات في محضر االجتماع 

 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة 
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 GAC. مشاورات المجلس/ 9
 ةالجديد gTLDأ. نطاقات 5

  قائمة واضحة بالقضايا التي يجب معالجتها في اجتماع مقبل، التفسيرات المقررة معقدة نوعا ما وتتطلب فهما صميميا لعملية
ICANN 

 حيثيات واضحة وُمحكمة تعالج ضرورة القرار واآلثار المالية الجوهرية 

 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة 
 ICMب. 5

 ات الواضحة الُمْوِجبة له في التاريخ المحددقرار واضح، يجب اتخاذ الخطو 

  حيثيات معقدة تنطوي على لوائحICANN تتطلب معرفة صميمية بعملية ،ICANN 

 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة 
 الخطوات التالية – ATRT)تأكيد االلتزامات( بما في ذلك توصيات  AOC. تقرير عن مراجعات 5

  ،يجب اتخاذ الخطوات الواضحة الُمْوِجبة لهحسم واضح العتماد القرار 

 حيثيات واضحة وُمحكمة تفسر ضرورة الشفافية المستمرة واآلثار المالية الجوهرية للقرار 

 التعليق العام دائر، ويجب النظر فيه 
 

 وادى السليكون – ICANN| االجتماع العادي لمجلس إدارة  1122مارس  22

 . جدول أعمال الموافقة2
)مجموعة العمل( لمجلس  WGاستالم التقرير النهائي لـ –)منظمة األسماء الداعمة ألسماء رموز البلدان(  ccNSO مراجعة 2.2

 )مجموعة العمل( WGاإلدارة وفض 

 تفسير واضح وُمحكم للقرار، إجراء مقترح للخطوات المقبلة 

 حيثيات واضحة ومحكمة التخاذ إجراء فوري 

 امةال توجد أي إشارة لوجود تعليقات ع 
 )اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار( SSACبخصوص الموافقة على مراجعة اللوائح الداخلية: تنفيذ مجموعة عمل مراجعة  2.0

  قرار معقد نوعا ما يتطلب معرفة صميمية بعمليةICANN واللوائح ذات الصلة 

  أفضل لعملية حيثيات ُمحكمة وإن كانت ما تزال مربكة بعض الشيء، وتتطلب مرة أخرى فهماICANN 

 لم ترد أي تعليقات عامة 
 1120-1122. الموافقة على الخطة االستراتيجية لألعوام 1

 تفسير واضح للقرار واعتماد الخطة االستراتيجية 

 حيثيات واضحة تشرح ضرورة اعتماد القرار وكيفية استفادة الجمهور من اإلجراء المحدد 

 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة 
 الجديدة gTLDsعملية إتمام دليل مقدمي الطلبات للنطاقات  .2

  واضح في الغالب، على الرغم من أنه يصبح مربكا مع لوائحICANN ويوضح قرار دليل نطاق ،gTLD الجديد 

 يجب تقديم الحيثيات في المحاضر 

 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة 
 ATRTذلك توصيات )تأكيد االلتزامات(، بما في  AOC. مراجعات 0

 قرار واضح، إجراءات لتعيين طاقم عمل ذات صلة ووضع المقاييس المالئمة 

  حيثيات واضحة وُمحكمة للتحسين المستمر لعمليةATRT 

 التعليقات العامة مقبولة من مختلف أصحاب المصلحة وُروجعت لتأثيرها على عملية صنع القرار 
 .XXXمن أجل  ICM. الموافقة على تطبيق سجل 5

 تفسير واضح إلى حد ما للقرار، أحيانا مفصل دون داع )يصف سالسل البريد اإللكتروني(، يجب اتخاذ خطوات العمل 

  ُنشرت الحيثيات في ملفPDF ( على الرغم من أن الملخص التنفيذي للحيثيات واضح  11منفصل، طويلة بإفراط )صفحة
 بما فيه الكفاية

  يع مراحل عملية صنع القرارعملية التعليق العام مستخدمة في جم 
 . الموافقة على النفقات التي تتعلق باألنشطة الموجهة بمعرفة مجلس اإلدارة5

 تفسير واضح وُمحكم للقرار، خطوات عمل واضحة تشير إلى مبالغ دقيقة بالدوالر للمسائل المتعلقة بالميزانية 

  حيثيات واضحة وُمحكمة، ال يوجد أي أثر مالي علىICANN 

 د إشارة إلى وجود أي تعليق عامال توج 
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 اإلجراءات المعتمدة على التقرير النهائي للمراجع المستقل – TLG. مراجعة 2

 غالبا واضح، أحيانا غامض في وصف العملية، خطوات عمل واضحة 

 حيثيات وجيزة وُمحكمة تفسر القرار 

 نشرت للتعليقات العامة وعالجت قضايا في عملية صنع القرار 
 )نطاق المستوى األعلى لرمز الدولة( IDN ccTLDلمسار السريع لـ. مراجعة ا1

 قرار واضح، الخطوات الُمْوِجبة له غير واضحة 

  حيثيات واضحة، مشروحة بالتفصيل بشكل منهجي ببرهان على شكل سؤال وجواب، على الرغم من أنها طويلة أكثر مما
 ينبغي، تقييم األثر اإلجمالي للقرار

 امة لعدة أشهر وُعولجت في عملية صنع القراروردت التعليقات الع 
 .NAME)سياسة تقييم خدمات السجل( إلطالق السالسل الرقمية فقط من أجل  Verisign RSEP. الموافقة على طلب 7

 تفسير واضح وُمحكم للقرار 

 لة أكثر مما حيثيات واضحة، مشروحة بالتفصيل بشكل منهجي ببرهان على شكل سؤال وجواب، على الرغم من أنها طوي
 ينبغي، تقييم األثر اإلجمالي للقرار

 ُنشرت العديد من التعليقات العامة وُعولجت على وجه التحديد في تفسير الحيثيات 
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 . جدول أعمال الموافقة1
 NomComـــ مساهمة بشأن تمثيل األكاديمية في  BGCمن  1.0

 ضح، ال يوجد خطوات عملقرار وا 

  على الرغم من وضوحه بما فيه الكفاية، الحيثيات ال معنى عملي لها )إزالة الئحة ألن مجلس اإلدارة لم ينجح في تحقيق غايته
 المحددة سابقا(

 القرار منشور لتلقي التعليقات العامة 
 

 )منظمة األسماء الداعمة ألسماء رموز البلدان( ccNSOراجعة الموافقة على إجراءات تنفيذ م –)لجنة التحسينات الهيكلية(  SICمن  1.5

  وصف غير واضح للقرار، يتطلب معرفة صميمية لهيئات وعمليةICANN 

 حيثيات ُمحكمة وواضحة تفسر ضرورة اتخاذ إجراء فوري 

 ال توجد إشارة إلى وجود أي تعليق عام 
 (401Kموظفين الحاليين )صياغة لجنة التخطيط لحسابات مدخرات تقاعد ال – BFCمن  1.2

 قرار واضح وُمحكم، ال يوجد أي إجراء ضروري 

 حيثيات واضحة وُمحكمة 

 ال توجد أي إشارة لوجود تعليق عام 
 . )جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية(KPالموافقة على إعادة تفويض  1.1

 قرار واضح وُمحكم، ال يوجد أي إجراء ضروري 

 ل بشكل منهجي ببرهان على شكل سؤال وجواب، على الرغم من أنها طويلة أكثر مما حيثيات واضحة، مشروحة بالتفصي
 ينبغي

 يجب نشر التعليقات العامة 
( بمعرفة 0)بروتوكول اإلنترنت النسخة  IPv4الموافقة على تتبع عملية السياسة العالمية آلليات تخصيص ما بعد االستنفاد لـ 1.7

IANA ت()هيئة األرقام المخصصة لإلنترن 

  كان معقدا قليال على الرغم من أنه في النهاية يصبح واضحا، التفسير االستهاللي كلماته أكثر مما ينبغي، توجد ألفاظ أوائلية
 أكثر مما ينبغي، يجب اتخاذ الخطوات الُمْوِجبة له

 حيثيات واضحة وُمحكمة تعالج اآلثار المالية والمتعلقة بالميزانية الخاصة بالقرار 

 إشارة لوجود تعليقات عامة ال توجد أي 
 جدول األعمال الرئيسي

 إقرار زيادة رسم طلب اعتماد أمين السجل – BFC. من 2

 قرار واضح، إجراء الزم للتنفيذ 

 حيثيات واضحة مقدمة في شكل سؤال وجواب، فعالة جدا في شرح البرهان الدافع لهذا القرار، سهلة القراءة 

 االعتبار في عملية صنع القرار التعليقات العامة منشورة وُوضعت في 
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 الموافقة على ميثاق مجموعة عمل العالقات التقنية لمجلس اإلدارة –)لجنة التحسينات الهيكلية(  SIC. من 0

  قرار واضح إلى حد ما، يتطلب معرفة مختلف الهيئات العاملة فيICANN 

 حيثيات واضحة وُمحكمة 

 ليقات في عملية صنع القرار القادمةال توجد ضرورة للتعليقات العامة، وتؤخذ التع 
 )نطاق المستوى األعلى العام( القائم gTLD. مراجعة التكامل الرأسي لمشغلي السجل 5

 قرار واضح وُمحكم، خطوات العمل ضرورية 

  حيثيات واضحة التخاذ إجراء فوري بالنظر إلى عمليةgTLD القادمة، مقدمة في شكل سؤال وجواب مفيد 

 لوجود تعليقات عامة ال توجد أي إشارة 
6 .ATRT 

 ATRTإدارة مجلس اإلدارة لتوصيات  5.2

  قرار واضح وُمحكم التباع توصياتATRTيجب اتخاذ إجراء ، 

 حيثيات واضحة وُمحكمة 

 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة 
 1121لميزانية السنة المالية  ATRTآثار الميزانية التقديرية لتوصيات  5.1

  ُحكم ينطوي على مبالغ بالدوالر مفصلة تشمل الميزانيةقرار واضح وم 

 حيثيات واضحة وُمحكمة تخصص مبلغ التمويل المحدد للقرار 

 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة 
 )نطاق المستوى األعلى لرمز الدولة( IDN ccTLD. تفويضات 1

 "srbتفويض "الجزائر" و"المغرب" و" 2.2-2.2

 يوجد أي إجراء ضروري قرار واضح وُمحكم، ال 

  حيثيات واضحة، مشروحة بالتفصيل بشكل منهجي ببرهان على شكل سؤال وجواب، على الرغم من أنها طويلة أكثر مما
 ينبغي

 يجب نشر التعليقات العامة 
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 األعلى العام( الجديد )نطاق المستوى gTLD. الموافقة على برنامج 2

  االجتماع بأكمله ركز على الموافقة على برنامجgTLD لذلك فإن تفسير القرار طويل، على الرغم من أنه واضح نسبيا 

  الحيثيات مقدمة في ملفPDF ( طويلة بشكل ال يصدق ،)صفحة(  212منفصل، في انتظار الموافقة النهائية )في ذلك الوقت
 مبادرة رئيسية gTLDى فهمه إلى حد ما حيث أن برنامج على الرغم من القدرة عل

  التعليقات العامة مشتركة في مراحل مختلفة طوال تطوير عمليةgTLD 
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 . جدول أعمال الموافقة2
 ALACاعتماد تعديالت اللوائح الداخلية المتعلقة بـ 2.1

  بشأن التعديالت غير واضح، يتطلب معرفة أعمق بلوائح القرارICANN 

 حيثيات واضحة وُمحكمة تشير إلى اآلثار على اإلحصاءات المالية وDNS 

  يوما، لم ترد أية تعليقات ذات صلة 21ُنشر للتعليق العام لمدة 
 بلدان()منظمة األسماء الداعمة ألسماء رموز ال ccNSOالموافقة على خطة تنفيذ مراجعة  2.2

 قرار واضح، يجب اتخاذ الخطوات الُمْوِجبة له من جانب طاقم العمل 

  حيثيات واضحة وُمحكمة تبين أهمية اتخاذ إجراء فوري، ال يوجد أثر على أمانDNS 

 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة 
 )منظمة دعم األسماء العامة( SOGNالموافقة على الميثاق الدائم لمجموعة أصحاب المصالح التجاريين التابعة لـ 2.0

  قرار واضح بشأن مجموعةCSG 

 حيثيات معقدة إلى حد ما، ال يوجد آثار على الميزانية 

  ستنشرCSG الميثاق للتعليقات العامة 
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 )منظمة دعم األسماء العامة( GNSOاقتراح دائرة المؤسسات التشغيلية غير الربحية في  2.5

 ريقرار واضح، ال يوجد أي إجراء ضرو 

  حيثيات واضحة وُمحكمة تفسر اآلثار المالية وعلىDNS 

 التعليقات العامة مقبولة وإيجابية تجاه االقتراح 
 )منظمة دعم األسماء العامة( GNSOالموافقة على الميثاق الدائم لمجموعة أصحاب المصالح غير التجاريين التابعة لـ 2.5

 الخطوات الُمْوِجبة له قرار طويل، على الرغم من وضوحه نسبيا، يجب اتخاذ 

 حيثيات واضحة تفسر أهمية هذا القرار في السياق األكبر لـICANN 

 ُنشر وأية تعديالت مستقبلية سيستمر نشرها للتعليق العام 
 )منظمة دعم األسماء العامة( الجديدة GNSOالموافقة على عملية التعرف على دوائر  2.2

 تنسيق رقميقرار واضح، مشروح بالتفصيل على نحو سهل ب 

  حيثيات واضحة، مشروحة بالتفصيل على نحو سهل بتنسيق رقمي، وتصف اآلثار المالية وعلىDNS 

 ُنشر للتعليق العام وأُخذت التعليقات في االعتبار في عملية صنع القرار 
 NomComالتمثيل األكاديمي في لجنة الترشيح  2.21

 قرار واضح 

  غير معقولة )حذف الئحة ألنه لم ُتقرر أي عملية رسميا بعد(حيثيات واضحة، على الرغم من أنها تبدو 

 ُنشر للتعليق العام وأُخذ التعليقات في االعتبار 
 ATRT. توصيات فريق العمل على مراجعة المسؤولية والشفافية 1

  قرار طويل، ومع ذلك مشروح بالتفصيل بوضوح ويعالجATRTيجب اتخاذ الخطوات الواضحة الُمْوِجبة له ، 

 يات طويلة ومع ذلك مشروحة بوضوح تعالج الجوانب الهامة للقرار، وتتناول اآلثار المالية وعلى حيثDNS 

 ُنشر للتعليقات العامة وأُخذ التعليقات في االعتبار كما ينبغي في عملية صنع القرار 
 لدراسة بحثية عن المستهلكين Whois. ميزانية فريق مراجعة 2

 اجات المتعلقة بالميزانية والموافقة عليها، الخطوات الُمْوِجبة له ضروريةقرار واضح وُمحكم بشأن االحتي 

 حيثيات واضحة وُمحكمة 

 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة 
 .NET. تجديد اتفاقية 0

 قرار واضح، يجب اتخاذ الخطوات الُمْوِجبة له عند الضرورة 

 حيثيات واضحة مقدمة في شكل سؤال وجواب 

 مة قُبلت مع تغذية استرجاعية كبيرة، التي أُخذت في حينه في االعتبار في عملية صنع القرارالتعليقات العا 
 ( شهادة أرقام اإلنترنتRPKI. برنامج )5

  قرار مصاغ بصعوبة في هيئات معاييرICANN يتطلب معرفة بمختلف الهيئات ووظائفها في عملية ،ICANNقرار مربك ، 

 تزال تتطلب معرفة بهيئات  حيثيات موجزة، عالوة على ذلك ماICANN الستكمال المعنى الكامل للبرهان 

 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة 
 1121. الموازنة وخطة التشغيل للسنة المالية 5

 قرار واضح وصريح، ال يوجد أي إجراء ضروري 

 حيثيات واضحة تشرح عملية الموافقة على الميزانية 

 شاورات في االعتبار في عملية صنع القرارأُخذت التعليقات العامة والم 
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 . عامل الخطر في تعويض الرئيس والمدير التنفيذي2

 قرار واضح وُمحكم، ال يوجد أي إجراء ضروري 

 لم ُتقدم أية حيثيات 

 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة 
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 . جدول أعمال الموافقة2
 الذي يمثل ُعمان .om. الموافقة على إعادة تفويض النطاق 2.5

 قرار واضح وُمحكم، ال يوجد أي إجراء ضروري 

 حيثيات واضحة مقدمة في شكل سؤال وجواب 

 ال توجد أي إشارة لوجود تعليق عام 
 1121الستقرار والمرونة للسنة المالية . استالم إطار عمل األمن وا1

 قرار واضح وُمحكم، ال يوجد أي إجراء ضروري 

 حيثيات واضحة ومفيدة تشرح أهمية القرار 

 وكانت تعليقات الجمهور عموما مؤيدة للقرار 
 

 ICANN| االجتماع الخاص لمجلس إدارة  1122يناير  19

 . جدول أعمال الموافقة2
 )سياسة النقل بين أمناء السجالت(، الجزء ب IRTP)منظمة دعم األسماء العامة( بشأن  GNSOس الموافقة على توصية مجل 2.1

  قرار مربك، يتطلب معرفة بمختلف هيئاتICANN ولوائحها، تم توجيه المدير التنفيذي التخاذ الخطوات الُمْوِجبة له 

 ل سؤال وجواب، تتناول اآلثار المالية وعلى حيثيات طويلة إلى حد بعيد، تقنية جدا ومربكة بعض الشيء، مقدمة في شكDNS 

 أُخذت التعليقات العامة بعين االعتبار في عملية صنع القرار 
 WG-TRالموافقة على استالم تقرير من  2.2

 قرار موافقة واضح وُمحكم 

 حيثيات واضحة وُمحكمة تشرح الحاجة إلى قرار فوري بشأن هذه المسألة، تتناول األثر المالي 

 د أي إشارة لوجود تعليقات عامةال توج 
 11-1بخصوص طلب إعادة النظر  BGC. اعتماد توصية 2

 قرار واضح وُمحكم، ال يوجد أي إجراء ضروري 

 حيثيات واضحة وصريحة 

 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة 
 . خطوات العملية للنظر فيها من قبل لجنة التعويضات بمجلس اإلدارة0

 لى الرغم من وضوحه نسبيا، يجب اتخاذ خطوات عمل واضحةقرار طويل، متعمق ع 

  حيثيات واضحة، لتعويض مجلس اإلدارة، يقيم اآلثار المالية وعلىDNS 

 القرار سوف ُينشر لتلقي التعليقات العامة 
 الفردي IDN. تحديث رمز 5

  وصف طويل، تقني للقرار، يتطلب معرفة عملية لهيئات وعملياتICANN 

 قنية تتطلب المعرفة بهيئات وعمليات حيثيات طويلة، تICANN يقيم اآلثار المالية وعلى ،DNS 

 ُنشر للتعليق العام 
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 . الموافقة على اختيار مدير االستثمار2

 قرار واضح، يجب اتخاذ الخطوات الواضحة الُمْوِجبة له 

  اآلثار المالية وعلى حيثيات واضحة وُمحكمة، تقيمDNS 

 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة 
 . الموافقة على العالقات المصرفية الدولية1

 قرار واضح وُمحكم، يجب اتخاذ الخطوات الُمْوِجبة له 

  حيثيات واضحة وُمحكمة، ال توجد آثار مالية أو علىDNS 

 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة 
 



 ICANNمراجعة قرارات مجلس إدارة  –الملحق د 

 

 9-د

 

 ICANN| االجتماع الخاص لمجلس إدارة  1122أكتوبر  22

 . جدول أعمال الموافقة2
 .(AN. )كورسو(، الترتيبات االنتقالية لجزر األنتيل الهولندية )CWالموافقة على تفويض 

 قرار واضح وُمحكم، ال يوجد أي إجراء ضروري 

 حيثيات واضحة، مشروحة بالتفصيل بشكل منهجي ببرهان على شكل سؤال وجواب 

  التعليقات العامةيجب نشر 
 

 ICANN| االجتماع الخاص لمجلس إدارة  1122أكتوبر  11

 مجلس اإلدارة –. عضوية مجموعة عمل اللجنة االستشارية الحكومية 2

 قرار واضح وُمحكم، يجب اتخاذ الخطوات الُمْوِجبة له 

  حيثيات واضحة وُمحكمة، تقيم اآلثار المالية وعلىDNS 

 ليقات عامةال توجد أي إشارة لوجود تع 
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 الجديدة gTLD. نطاقات 2
 دعم مقدم الطلب المشترك 2.2

 قرار واضح، مبالغ بالدوالر محددة، يجب اتخاذ الخطوات الُمْوِجبة له 

 حيثيات واضحة، مفصلة، بما في ذلك مبالغ بالدوالر محددة وبرهان 

 ود تعليقات عامةال توجد أي إشارة لوج 
 تكوين الدفعات 2.1

 قرار واضح، يجب اتخاذ الخطوات الواضحة الُمْوِجبة له 

 حيثيات قانونية واضحة بشأن القرار 

 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة 
 . جدول أعمال الموافقة1

 ر السريع)منظمة األسماء الداعمة ألسماء رموز البلدان( على خطة تنفيذ المسا ccNSOتعديل  1.0

 قرار واضح في الغالب، يتطلب اإللمام بإجراءات مجلس اإلدارة السابقة، يجب اتخاذ الخطوات الواضحة الُمْوِجبة له 

  حيثيات واضحة لكن تقنية، تقيم اآلثار المالية وعلىDNS 

  1122ُعقدت جلسة عامة في مارس 
 GNSOالملحق الجديد أ / عملية وضع سياسة  1.5

 واضحة، مبهمة، تتطلب معرفة واسعة بهيئات  ماهية القرار غيرICANN  وقراراتها السابقة، االرتباطات التشعبية أكثر مما
 ينبغي تجعل القراءة مرهقة

  حيثيات مبهمة ومربكة، كويلة بإفراط، تتطلب معرفة واسعة بقراراتICANN السابقة 

 وردت التعليقات العامة ووضعت في االعتبار 
 كافأة مجلس اإلدارة: م5رقم  ATRT. توصية 2

 قرار واضح يحدد مبالغ بالدوالر محددة وتفاصيل القرار، وإن كان شرحه طويل 

  حيثيات واضحة ولكن طويلة تصف العملية المتخذة للوصول إلى القرار الحالي، أثر مالي كبير ولكن ال يوجد أثر علىDNS 

 التعليق العام في جميع مراحل العملية 
 الجديدة gTLDsدارة بشأن تضارب المصالح حول . قواعد أعضاء مجلس اإل0

 قرار واضح، مبادئ توجيهية محددة، نقاط عالمات تنقيط يمكن قراءتها بسهولة 

  حيثيات واضحة، ال توجد آثار مالية أو علىDNS 

 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة 
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1121 

 ICANN| االجتماع الخاص لمجلس إدارة  1121فبراير  1

 . جدول أعمال الموافقة2
 Reliable Software Inc. الذي يمثل بيالروسيا لشركة .BYإعادة التفويض لنطاق  2.1

 قرار واضح وُمحكم، ال يوجد أي إجراء ضروري 

 حيثيات واضحة، مشروحة بالتفصيل بشكل منهجي ببرهان على شكل سؤال وجواب 

 يجب نشر التعليقات العامة 
 لذي يمثل كازخستان بالسريلية" اkaz. تفويض النطاق "1

 قرار واضح وُمحكم، ال يوجد أي إجراء ضروري 

 حيثيات واضحة، مشروحة بالتفصيل بشكل منهجي ببرهان على شكل سؤال وجواب 

 يجب نشر التعليقات العامة 
 )عملية وضع السياسة( PDP. إعالن التعليق العام: التغييرات اإلضافية على اللوائح الداخلية لـ2

  واضح وُمحكم بشأن اإلجراء اإلضافي بشأن قرارPDPالخطوات الُمْوِجبة له ضرورية ، 

  حيثيات واضحة وُمحكمة، ال توجد آثار مالية أو علىDNS 

 يجب نشره للتعليق العام 
 )نطاق المستوى األعلى العام( الجديد gTLD. إعادة التأكيد على الجولة الثانية من الطلبات في برنامج 0

 طوات ُمْوِجبة له، أي أعضاء من مجلس اإلدارة ومسؤولي االتصال األخرين المقرر وجود تضارب في قرار واضح وخ
 المصالح لديهم لم يحضروا االجتماع

  حيثيات واضحة وُمحكمة، ال توجد آثار مالية أو علىDNS 

 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة 
 

 ICANN| االجتماع الخاص لمجلس إدارة  1121مارس  24

 الجديد )نطاق المستوى األعلى العام( gTLDبرنامج  –. التضارب في المصالح عند أعضاء مجلس اإلدارة 2

 المواد سرية، يبدو القرار خارج السياق دون الوصول إلى الوثائق السرية 

 حيثيات موجزة، ومع ذلك ما تزال غامضة ومبهمة نظرا للطبيعة السرية للقرار 

  تعليقات عامةال توجد أي إشارة لوجود 
 

 ICANN| االجتماع الخاص لمجلس إدارة  1121مارس  24

 )نطاق المستوى األعلى العام( الجديد gTLD. الموافقة على موفري خدمة برنامج 2

 قرار واضح وُمحكم؛ يشير إلى أن أعضاء مجلس اإلدارة الذين لديهم تضارب في المصالح تم إعفاءهم من االجتماع 

 لحاجة إلى لموافقة الغرض وتوجد آثار مالية ولكن ال آثار على حيثيات واضحة تشرح اDNS 

 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة 
 

 سان خوسيه، كوستاريكا – ICANN| االجتماع العادي لمجلس إدارة  1121مارس  26

 . جدول أعمال الموافقة2
 النقل بين أمناء السجالت()سياسة  IRTPلـ 1، الجزء 7الموافقة على التوصية الجزء ب رقم  2.1

  قرار طويل تقني غير واضح يتطلب معرفة متعمقة بعمليةICANN وقراراتها السابقة 

 حيثيات طويلة وتقنية ومطولة ال معنى لها للمراقب الخارجي 

 وردت التعليقات العامة وأُخذت في االعتبار في عملية صنع القرار 
 )منظمة دعم األسماء العامة( GNSOوضع السياسة الجديدة لـ التغييرات على اللوائح الداخلية لعملية 2.2

 قرار واضح على الرغم من أنه تقني، ال يوجد أي إجراء ضروري 

  حيثيات واضحة وُمحكمة، تقيم اآلثار المالية وعلىDNS 

 ُنشر للتعليق العام 
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 تعيين مدقق حسابات مستقل 2.0

 قرار واضح وُمحكم، يجب اتخاذ خطوات العمل 

  واضحة وُمحكمة، توجد آثار مالية ولكن ال آثار على حيثياتDNS 

 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة 
 الموافقة على سياسة التعاقد والنفقات 2.5

 قرار واضح وُمحكم، ال يوجد أي إجراء ضروري 

  حيثيات واضحة وُمحكمة، ال توجد آثار مالية أو علىDNS 

 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة 
 )نظام اسم النطاق( DNS)مجموعة العمل( إلطار إدارة المخاطر لـ WGالموافقة على ميثاق  2.5

 قرار وتفسير واضحان وُمحكمان، ال يوجد أي إجراء ضروري 

  حيثيات واضحة وُمحكمة، ال توجد آثار مالية أو علىDNS 

 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة 
 .BHلنطاق الموافقة على إعادة تفويض ا 2.2

 قرار واضح وُمحكم، ال يوجد أي إجراء ضروري 

 حيثيات واضحة، مشروحة بالتفصيل بشكل منهجي ببرهان على شكل سؤال وجواب 

 يجب نشر التعليقات العامة 
 

 ICANN| االجتماع الخاص لمجلس إدارة  1121مارس  12

 ختم الزمني الثانوي)نطاق المستوى األعلى العام( الجديد: ال gTLD. تكوين دفعات طلبات 2

 قرار وتفسير واضحان وُمحكمان، يجب اتخاذ الخطوات الُمْوِجبة له 

 حيثيات وتفسير للقرار واضحة ومفصلة، مقدمة في تنسيق مرقم مما يجعله سهل القراءة والفهم 

 يجب نشره للتعليق العام 
 

 ICANN| االجتماع الخاص لمجلس إدارة  1121أبريل  21

 )نطاق المستوى األعلى العام( الجديد gTLDج . إنشاء لجنة برنام2

 قرار واضح وُمحكم، يجب اتخاذ الخطوات الُمْوِجبة له 

  حيثيات واضحة، ال توجد آثار مالية أو علىDNS 

 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة 
 

 | االجتماع الخاص لمجلس اإلدارة 1121مايو  6

 . جدول أعمال الموافقة2
 IANAما بعد االستنفاد من جانب  IPv4)منظمة دعم العناوين( آلليات تخصيص  ASOراح السياسة العالمية من تصديق على اقت 2.2

 )هيئة األرقام المخصصة لإلنترنت(

 قرار واضح، وإن كان العنوان مربك، ال يوجد أي إجراء ضروري 

 حيثيات واضحة وُمحكمة تعبر عن الحاجة لموافقة الغرض 

 قدم أي تعليقاتُنشر للتعليقات، ولم ت 
 

 Whois)سياسة تقييم خدمات السجل( للسماح بتغييرات على  CAT RSEPطلب  2.1

 قرار واضح، يجب اتخاذ الخطوات الُمْوِجبة له 

 حيثيات واضحة تصف عملية صنع القرار 

 وردت تعليقات عامة وأُخذت في االعتبار 
 ميثاق لجنة التعويضات 2.2

 اء ضروريقرار واضح وُمحكم، ال يوجد أي إجر 

  حيثيات واضحة وُمحكمة، ال توجد آثار مالية أو علىDNS 

 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة 
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 اإلطار الشامل للتعويضات 2.0

 قرار واضح وُمحكم، يجب اتخاذ الخطوات الُمْوِجبة له 

  حيثيات واضحة، سهلة القراءة، توجد آثار مالية ولكن ال آثار علىDNS 

 لوجود تعليقات عامة ال توجد أي إشارة 
 )سياسة النقل بين أمناء السجالت( الجزء ب IRTPلـ 1التوصية رقم  2.5

 تفسير القرار واضح على الرغم من طوله، يجب اتخاذ الخطوات الُمْوِجبة له 

  حيثيات طويلة وتقنية ومطولة، تتطلب فهما معمقا لهيئاتICANN ولوائحها الداخلية 

 ي االعتباروردت تعليقات عامة وأُخذت ف 
 الموافقة على الخطة االستراتيجية 2.5

 قرار واضح وُمحكم، يجب اتخاذ خطوات العمل 

  حيثيات واضحة، سهلة القراءة، ال توجد آثار مالية أو علىDNS 

 وردت تعليقات عامة وأُخذت في االعتبار 
 مراجعة تضارب المصالح 2.2

 قرار واضح، ال يوجد أي إجراء ضروري 

 هلة القراءة، إدراك الحاجة إلى استخدام لغة قانونية أقل، ال توجد آثار مالية أو على حيثيات واضحة، سDNS 

 وردت التعليقات العامة وُوضعت في االعتبار في عملية صنع القرار 
 الرئيسي. جدول األعمال 1

 التصديق على قرارات اللجنة الفرعية للتضاربات واألخالق 1.2

 روريقرار واضح، ال يوجد أي إجراء ض 

  حيثيات واضحة وبسيطة، ال توجد آثار مالية أو علىDNS 

 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة 
 الجديد gTLDتحديث على عضوية برنامج  1.1

 قرار واضح وُمحكم، ال يوجد أي إجراء ضروري 

  حيثيات واضحة، ال توجد آثار مالية أو علىDNS 

 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة 
 

 | االجتماع الخاص لمجلس اإلدارة 1121مايو  22

 )هيئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة( ومديرها التنفيذي ICANN. انتخاب فادي شحادة رئيسا لـ2

 قرار طويل ولكن واضح، تفسيره مفصل، يجب اتخاذ الخطوات الُمْوِجبة له 

 رار(لم تقدم حيثيات )على الرغم من إمكانية فهمها في تفسير الق 

 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة 
 

 ICANN| االجتماع العادي لمجلس إدارة  1121يونيو  12

 . جدول أعمال الموافقة2
 تفويض "ُعمان" 2.1

 قرار واضح وُمحكم، ال يوجد أي إجراء ضروري 

 حيثيات واضحة، مشروحة بالتفصيل بشكل منهجي ببرهان على شكل سؤال وجواب 

 ات العامةيجب نشر التعليق 
 )اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار( بشأن النطاقات دون نقاط SSACتقرير  2.2

 قرار وتفسير واضحان، يجب اتخاذ الخطوات الُمْوِجبة له 

  حيثيات واضحة بشأن تنفيذTLDs ال يوجد أثر مالي، لكن يوجد أثر إيجابي على ،DNS 

 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة 
 جتماعات العادية لمحقق الشكاوى مع مجلس اإلدارةاال 2.0

 قرار واضح، يجب اتخاذ الخطوات الُمْوِجبة له 

  حيثيات واضحة وُمحكمة، ال توجد آثار مالية أو علىDNS 

 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة 
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 1121)منظمة دعم األسماء العامة( / يونيو  GNSOاختتام برنامج تحسينات  2.5

 ح، ال يوجد أي إجراء ضروريقرار واض 

 حيثيات واضحة وإن كانت طويلة، عمل رأسيات فرعية لسهولة القراءة 

 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة 
 NomComإرشادات الشفافية للجنة الترشيح  2.5

 قرار واضح وُمحكم، يجب اتخاذ الخطوات الُمْوِجبة له 

  حيثيات واضحة وُمحكمة متوقع أن تحسن مجتمعICANN 

 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة 
 )سياسة تقييم خدمات السجل( POST RSEPطلب  2.2

 قرار غير واضح ينطوي على تفاصيل تقنية، يجب اتخاذ الخطوات الُمْوِجبة له 

  حيثيات واضحة، ال توجد آثار مالية أو علىDNS 

 التعليقات العامة ُعولجت في عملية صنع القرار 
 COM.اقية سجل . تجديد اتف1

 قرار واضح، يجب اتخاذ الخطوات الُمْوِجبة له 

  حيثيات واضحة في تنسيق سؤال وجواب، ال يوجد أثر مالي، لكن يوجد أثر إيجابي علىDNS 

 ورد عدد كبير من التعليقات وُوضع في االعتبار في عملية صنع القرار 
 1122. اعتماد خطة وميزانية تشغيل السنة المالية 2

 ضح، خطوات ُمْوِجبة له لمعالجة التعليقات العامةقرار وا 

  حيثيات واضحة ذات أثر مالي واضح، ال يوجد أثر علىDNS 

 وردت تعليقات عامة لكن لم يتم الرد عليها جميعا وقت الكتابة 
 WHOIS. التقرير النهائي لفريق مراجعة سياسة 5

 قرار واضح، الخطوات الُمْوِجبة له ضرورية 

  ُحكمةحيثيات واضحة وم 

 التعليق العام وضع في االعتبار طوال عملية رفع التقارير 
 

 ICANN| االجتماع الخاص لمجلس إدارة  1121أغسطس  12

 . جدول أعمال الموافقة2
 " الذي يمثل ماليزيا باللغة العربيةMaleesyaج. طلب لتفويض النطاق "2

 قرار واضح وُمحكم، ال يوجد أي إجراء ضروري 

 روحة بالتفصيل بشكل منهجي ببرهان على شكل سؤال وجوابحيثيات واضحة، مش 

 يجب نشر التعليقات العامة 
 .RWد. إعادة تفويض 2

 قرار واضح وُمحكم، ال يوجد أي إجراء ضروري 

 حيثيات واضحة، مشروحة بالتفصيل بشكل منهجي ببرهان على شكل سؤال وجواب 

 يجب نشر التعليقات العامة 
 
 . جدول األعمال الرئيسي1
 12-2حول طلب النظر رقم  BGC. توصية أ1

 قرار واضح وُمحكم، يجب اتخاذ الخطوات الواضحة الُمْوِجبة له 

 حيثيات واضحة نسبيا على الرغم من التشوش قليال نحو نهايته 

 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة 
 . الجلسة التنفيذية2

 أدنى معلومات بشأن الجلسة السرية لمجلس اإلدارة 
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 ICANN| االجتماع العادي لمجلس إدارة  1121بتمبر س 22

 . جدول أعمال الموافقة2
 )نظام اسم النطاق( DNSب. األمن واالستقرار والمرونة للتقرير النهائي لفريق مراجعة 2

 قرار واضح لقبول التقرير النهائي، يجب اتخاذ الخطوات العديدة الُمْوِجبة له 

 حيثيات واضحة وُمحكمة 

 قات العامة وأُخذت في االعتبار في عملية صنع القراروردت التعلي 
 1121يوليو  1)اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار( بتاريخ  SSACج. االستجابة لخطاب 2

 قرار واضح بنقاط عالمات تنقيط مفصلة ويجب اتخاذ الخطوات الواضحة الُمْوِجبة له 

 بية على حيثيات واضحة وُمحكمة، توجد آثار مالية وآثار إيجاDNS 

 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة 
 د. مطابقة شروط المجلس2

 قرار واضح، مع اتخاذ الخطوات الواضحة الُمْوِجبة له 

  حيثيات واضحة وُمحكمة، يوجد أثر مالي إيجابي ولكن ال آثار علىDNS 

 يجب نشر القرار لتلقي التعليقات العامة 
 . جدول األعمال الرئيسي1
 ر لتحديد التعويض عن رئيس لجان المجلس غير الدائمةأ. معايي1

 قرار واضح شامل مبالغ بالدوالر محددة للتعويض، مقدم بنقاط عالمات تنقيط توفر وضوح القرار 

  حيثيات واضحة، أثر مالي شكلي، ال يوجد أثر علىDNS 

 ال توجد أي إشارة لوجود تعليق عام 
 (DSRTو لمكتب تنظيم االتصاالت ). الذي يمثل ماكاMOب. إعادة تفويض نطاق 1

 قرار واضح وُمحكم، ال يوجد أي إجراء ضروري 

 حيثيات واضحة، مشروحة بالتفصيل بشكل منهجي ببرهان على شكل سؤال وجواب 

 يجب نشر التعليقات العامة 
 1121سبتمبر  20ج. انتخاب فادي شحادة في منصب الرئيس والرئيس التنفيذي، اعتبارا من 1

 شأن انتخاب الرئيس التنفيذي لـقرار واضح بICANNال يوجد أي إجراء ضروري ، 

  حيثيات واضحة، تأثير إيجابي على مجتمعICANN أثر مالي، ال يوجد أثر على ،DNS 

 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة 
 . الجلسة التنفيذية2
 أ. تعويض المسئولين2

 قرار واضح، الخطوات الواضحة الُمْوِجبة له ضرورية 

  حيثيات واضحة، ال توجد آثار مالية أو علىDNS 

 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة 
 

 ICANN| االجتماع الخاص لمجلس إدارة  1121أكتوبر  2

 
 . جدول أعمال الموافقة2
 ب. تعديالت ميثاق مجموعة أصحاب المصلحة للسجل لغرض النشر2

 لُمْوِجبة لهقرار واضح وُمحكم، يجب اتخاذ الخطوات الواضحة ا 

 حيثيات واضحة وُمحكمة 

 أشارت بوضوح أنها ال تتطلب أي تعليقات عامة 
 د. سلطة التعاقد والنفقات لموفر خدمة برنامج التدقيق2

 تفسير غامضة للقرار، يتضمن تنقيحات تساهم في عدم الوضوح 

 حيثيات تقنية وقانونية صعبة على الفهم 

 ليس مطلوبا أي تعليق عام 
 



 ICANNمراجعة قرارات مجلس إدارة  –الملحق د 
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 ICANN| االجتماع العادي لمجلس إدارة  1121أكتوبر  22

 . جدول أعمال الموافقة2
 ج. مراجعات على ميثاق لجنة حوكمة مجلس اإلدارة2

 قرار واضح وُمحكم، ال يوجد أي إجراء ضروري 

  حيثيات واضحة وُمحكمة، ال توجد آثار مالية أو علىDNS 

 ليس مطلوبا أي تعليق عام 
 . جدول األعمال الرئيسي1
 .NAMEوافقة على اتفاقية السجل المقترحة لتجديد أ. الم1

 قرار واضح وُمحكم، يجب اتخاذ الخطوات المناسبة 

  حيثيات واضحة مقدمة في تنسيق سؤال وجواب، ال يوجد أثر مالي، لكن توجد آثار علىDNS 

 يتطلب تعليقات عامة، وردت التعليقات وُعولجت 
 

 ICANNارة | االجتماع العادي لمجلس إد 1121أكتوبر  22

 . جدول األعمال الرئيسي2
 الحالية gTLDsأ. الموافقة على العملية المنقحة للتعامل مع طلبات رفع قيود الملكية المشتركة المفروضة على مشغلي نطاقات 2

 قرار موجز، ومع ذلك غير واضح، ال يوجد أي إجراء ضروري 

 ثار مالية أو على حيثيات واضحة، محتمل أن تكون مفصلة بشكل مفرط، ال توجد آDNS 

 التعليق العام مطلوب 
 )هيئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة( ICANNب. الموافقة على سياسة وإجراءات خدمات اللغة في 2

 قرار واضح وُمحكم، يجب اتباع اإلجراءات المناسبة 

  حيثيات واضحة وُمحكمة، آثار مالية أو آثار علىDNS 1120ل مناقشات الميزانية للسنة المالية يجب وضعها في االعتبار خال 

 التعليق العام مطلوب 
 ج. إرشادات الحوكمة المنقحة2

 قرار واضح وُمحكم، اإلجراء المستمر ضروري 

  حيثيات واضحة، ال توجد آثار مالية أو علىDNS 

 التعليقات العامة ليست مطلوبة 
 
 )نظام اسم النطاق( DNSاجعة ه. األمن واالستقرار والمرونة للتقرير النهائي لفريق مر2

 قرار واضح وُمحكم، يجب اتباع خطوات العمل الواضحة 

  حيثيات واضحة مقدمة في تنسيق سؤال وجواب، أدنى أثر مالي وال توجد آثار علىDNS 

 التعليقات العامة مطلوبة 
 

 ICANN| االجتماع الخاص لمجلس إدارة  1121نوفمبر  2

 . جدول األعمال الرئيسي2
 WHOISير فريق مراجعة سياسة أ. تقر2

 قرار واضح وُمحكم، يجب اتباع الخطوات الُمْوِجبة له 

 حيثيات واضحة إلى حد بعيد على الرغم من طولها، يمكن فهمها بسهولة 

 وردت التعليقات العامة 
 

 ICANN| االجتماع الخاص لمجلس إدارة  1121ديسمبر  11

 . جدول أعمال الموافقة2
 ( للتعليق العامRSSACلوائح الخاصة بالجنة االستشارية لنظام خادم الجذر )د. إعالن تعديالت ال2

 قرار واضح وُمحكم، يجب اتخاذ الخطوات الواضحة الُمْوِجبة له 

 حيثيات واضحة وُمحكمة، ال يوجد أي أثر مالي 

 ليس مطلوبا أي تعليقات عامة 



 ICANNمراجعة قرارات مجلس إدارة  –الملحق د 

 

 16-د

 

 . جدول األعمال الرئيسي1
 )سياسة النقل بين أمناء السجالت(، الجزء ج IRTPاألسماء العامة( بشأن  )منظمة دعم GNSOتوصيات مجلس  2.1أ. 1

 قرار واضح إلى حد ما، الخطوات الُمْوِجبة له حسب الضرورة 

  حيثيات واضحة ومقدمة في نقاط عالمات تنقيط وتنسيق سؤال وجواب، ال يوجد آثار ما لية أو علىDNS 

 وردت التعليقات العامة ووضعت في االعتبار 
 . مواءمة مدة مجلس اإلدارةب1

 قرار واضح وُمحكم، يجب اتخاذ الخطوات الُمْوِجبة له عند الضرورة 

  حيثيات واضحة وُمحكمة، ال توجد آثار مالية أو علىDNS 

 وردت التعليقات العامة وُعولجت في عملية صنع القرار 
 ج. توصيات هيئة خبراء هياكل المساءلة1

  مشروحة بالتفصيل على نحو واضحقرار واضح، خطوات ُمْوِجبة له 

  قرار واضح في الغالب، أثر مالي، ال يوجد أثر علىDNS 

 وردت التعليقات العامة 
 )نطاق المستوى األعلى العام( الجديد gTLDه. سياسة استثمار صناديق 1

 قرار واضح وُمحكم، ال يوجد أي إجراء ضروري 

 على  حيثيات واضحة وُمحكمة، توجد أثر مالي، ال يوجد أثرDNS 

 ليس مطلوبا أي تعليقات عامة 
 . الجلسة التنفيذية2
)هيئة اإلنترنت لألرقام  ICANNأ. الموافقة على استكمال تعويضات مدة خدمة أكرم عطا هللا عن عمله رئيسا ومديرا تنفيذيا لـ2

 واألسماء الُمخصصة(

 قرار مشروح بالتفصيل على نحو واضح باللوائح ذات الصلة 

  وُمحكمة، توجد آثار مالية ولكن ال آثار على حيثيات واضحةDNS 

 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة 
 

1122 

 ICANN| االجتماع العادي لمجلس إدارة  1122فبراير  1

 . جدول أعمال الموافقة2
 ب. تعديالت ميثاق مجموعة أصحاب المصلحة2

 قرار واضح وُمحكم، ال يوجد أي إجراء ضروري 

  ُحكمة، أدنى أثر مالي، ال يوجد أثر على حيثيات واضحة ومDNS 

 وردت التعليقات العامة 
 د. تعيين مدقق حسابات مستقل2

 قرار واضح وُمحكم، يجب اتخاذ خطوات العمل 

  حيثيات واضحة وُمحكمة، توجد آثار مالية ولكن ال آثار علىDNS 

 ليس مطلوبا أي تعليقات عامة 
 . جدول األعمال الرئيسي1
 إستراتيجية اجتماع أصحاب المصلحة المتعددين أ. مجموعة عمل1

 قرار واضح، الخطوات الُمْوِجبة له حسب الضرورة 

  حيثيات واضحة وُمحكمة، أدنى أثر مالي، ال يوجد أثر علىDNS 

 ليس مطلوبا أي تعليقات عامة 
 



 ICANNمراجعة قرارات مجلس إدارة  –الملحق د 

 

 17-د

 

 ICANN| االجتماع الخاص لمجلس إدارة  1122فبراير  12

 . جدول األعمال الرئيسي1
 في مالي ML.تفويض نطاق  ب. إعادة1

 قرار واضح وُمحكم، ال يوجد أي إجراء ضروري 

  حيثيات واضحة وُمحكمة، تغير ملحوظ عن الماضي عندما كانت إعادة التفويض تشملccTLDs وحيثيات سؤال وجواب طويلة 

 ليس مطلوبا أي تعليقات عامة 
 ج. تفويض النطاق الذي يمثل أوكرانيا1

 جد أي إجراء ضروريقرار واضح وُمحكم، ال يو 

  حيثيات واضحة وُمحكمة، تغير ملحوظ عن الماضي عندما كانت إعادة التفويض تشملccTLDs  وحيثيات سؤال وجواب
 طويلة

 ليس مطلوبا أي تعليقات عامة 

 

 ICANN| االجتماع العادي لمجلس إدارة  1122أبريل  22

 . جدول أعمال الموافقة2
 الداخلية RSSACب. تعديالت لوائح 2

 قرار واضح، يجب اتخاذ خطوات عمل عند الضرورة 

  حيثيات واضحة، ال توجد آثار مالية أو آثار علىDNS مهمة 

 وردت التعليقات العامة 
 د. تاريخ سريان اللوائح الداخلية لهياكل المساءلة2

  قرار مربك إلى حد ما بشأن لوائحICANN الداخلية، يجب اتخاذ إجراءات حسب الضرورة 

 كة إلى حد ما وطويلةحيثيات مرب 

 وردت التعليقات العامة 
 CAT.ه. طلب إزالة الملكية المشتركة لنطاق 2

 قرار واضح وُمحكم، يجب اتخاذ الخطوات الُمْوِجبة له عند الضرورة 

 حيثيات واضحة في تنسيق سؤال وجواب 

 وردت التعليقات العامة 
 قائمة البريدية للجمعية العامة( الذي يمثل الجابون. )الGAف. عملية التأكيد المتبعة بشأن إعادة تفويض نطاق 2

 قرار واضح وُمحكم، ال يوجد أي إجراء ضروري 

 حيثيات واضحة وُمحكمة، أقصر بكثير من تفويضات اسم النطاق السابقة 

 ليس مطلوبا أي تعليقات عامة 
 ز. تغيير على اسم لجنة المشاركة العامة2

 وريقرار واضح وُمحكم، ال يوجد أي إجراء ضر 

  حيثيات واضحة وُمحكمة، ال توجد آثار مالية أو علىDNS 

 ليس مطلوبا أي تعليقات عامة 
 ح. طلب ميزانية ذات مسار سريع لمنظمات الدعم/اللجان االستشارية2

 قرار واضح وُمحكم، يجب اتخاذ الخطوات الُمْوِجبة له عند الضرورة 

  حيثيات واضحة وُمحكمة، ال توجد آثار مالية أو علىDNS 

 وردت معلومات المجتمع 
 . جدول األعمال الرئيسي1
وتوصيات دراسة خبرة  IDN)نطاق المستوى األعلى( المتغيرة لـ TLD)قواعد توليد عالمات التسمية( للجذر لسالسل  LGRأ. إجراء 1

 المستخدم

 قرار واضح وُمحكم، يجب اتخاذ خطوات العمل الواضحة قبل انتهاء المهلة المحددة 

 ضحة مقدمة في تنسيق سؤال وجواب، ال يوجد آثار مالية أو على حيثيات واDNS 

 ليس مطلوبا أي تعليقات عامة 
 لتشكيل دائرة جديدة CC-PIAب. طلب 1

 قرار واضح، الخطوات الُمْوِجبة له حسب الضرورة 

  حيثيات واضحة وُمحكمة، ال توجد آثار مالية أو علىDNS 

 وردت التعليقات العامة 



 ICANNمراجعة قرارات مجلس إدارة  –الملحق د 
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 ICANNاالجتماع العادي لمجلس إدارة |  1122مايو  22

 . جدول أعمال الموافقة2
 1120ب. توقيت الموافقة على ميزانية السنة المالية 2

 قرار واضح وُمحكم، يجب اتخاذ الخطوات الُمْوِجبة له عند الضرورة 

  حيثيات واضحة، ال توجد آثار مالية أو علىDNS 

 ليس مطلوبا أي تعليقات عامة 
 )السياسة الموحدة لحل نزاعات أسماء النطاقات( UDRPأن تكون موفرا لـ ACDRد. اقتراح 2

 قرار واضح، يجب اتخاذ الخطوات الواضحة الُمْوِجبة له 

  تفسير معقد ومربك للحيثيات، أدنى أثر مالي، ال يوجد أثر علىDNS 

 وردت التعليقات العامة 
 . جدول األعمال الرئيسي1
 ة لألمن واالستقرار( بشأن شهادات األسماء الداخلية)اللجنة االستشاري SSACأ. تقرير 1

 قرار واضح، يجب اتخاذ الخطوات الواضحة الُمْوِجبة له 

  حيثيات واضحة مقدمة في تنسيق سؤال وجواب، ال يوجد آثار مالية أو علىDNS 

 ليس مطلوبا أي تعليقات عامة 
 )اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار( SSACب. طلب ميزانية 1

 رار واضح وُمحكم، يجب اتخاذ الخطوات الُمْوِجبة له عند الضرورةق 

  حيثيات واضحة وُمحكمة، توجد آثار مالية ولكن ال آثار علىDNS 

 وردت معلومات المجتمع 
 . الجلسة التنفيذية2
 أ. تعويض مخاطر الرئيس التنفيذي2

 قرار واضح وُمحكم، ال يوجد أي إجراء ضروري 

  ،أثر مالي مهم، ال يوجد أثر على حيثيات واضحة وُمحكمةDNS 

 ليس مطلوبا أي تعليقات عامة 
 

 ICANN| االجتماع الخاص لمجلس إدارة  1122يونيو  11

 . جدول أعمال الموافقة2
لين المؤتمتين 2  AROSج. الموافقة على اتفاقية عقد نظام تأهيل المسجِّ

 ت العمل حسب الضرورةقرار واضح وُمحكم شامل مبلغ التمويل بالدوالر بالضبط، خطوا 

  حيثيات واضحة شاملة مبلغ التمويل بالدوالر بالضبط، أثر مالي مهم، ال يوجد أثر علىDNS 

 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة 
 . جدول األعمال الرئيسي1
 )نطاق المستوى األعلى لرمز الدولة( IDN ccTLDأ. تحديث على تنفيذ المسار السريع لـ1

 خطوات الواضحة الُمْوِجبة له ضروريةقرار واضح، ال 

  حيثيات تقنية ومطولة، مربكة، آثار مالية، ال توجد آثار علىDNS 

 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة 
 )اتفاقية اعتماد الُمسجل( RAA 1122ب. الموافقة على 1

 قرار واضح وُمحكم، خطوات العمل عند الضرورة 

 صورة ى تصدق، مقدمة في نقاط عالمات تنقيط وتنسيق سؤال وجوابحيثيات وتفسير واضحة لكن طويلة ب 

 وردت التعليقات العامة 
 



 ICANNمراجعة قرارات مجلس إدارة  –الملحق د 
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 ICANN| االجتماع العادي لمجلس إدارة  1122يوليو  21

 . جدول أعمال الموافقة2
 .MOH. و EE. و IDج. إعادة تفويض 2 –أ 2

 قرار واضح وُمحكم، خطوات العمل عند الضرورة 

  سؤال وجوابحيثيات واضحة في تنسيق 

 ليس مطلوبا أي تعليقات عامة 
 د. مشروع تنفيذ إدارة عالقات العمالء2

 قرار واضح وُمحكم، يجب اتخاذ الخطوات الُمْوِجبة له عند الضرورة 

  حيثيات واضحة، ال توجد آثار مالية أو علىDNS 

 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة 
 1122المدير التنفيذي خالل الربع الثالث من السنة المالية ه. الموافقة على عالوة الخطورة للرئيس و2

 قرار واضح وُمحكم، ال يوجد أي إجراء ضروري 

  حيثيات واضحة وُمحكمة، أثر مالي مهم، ال يوجد أثر علىDNS 

 ليس مطلوبا أي تعليقات عامة 
 

 ICANN| االجتماع العادي لمجلس إدارة  1122يوليو  22

 . جدول أعمال الموافقة1
 AoC)نطاق المستوى األعلى العام( الجديد حسب مراجعة  gTLD. مقاييس المنافسة وثقة المستهلك واختيار المستهلك لبرنامج ب1

 قرار واضح، يجب اتخاذ خطوات عمل واضحة 

 حيثيات واضحة 

 ليس مطلوبا أي تعليقات عامة 
 ه. توقيت الموافقة على الميزانية1

 ت الُمْوِجبة له عند الضرورةقرار واضح وُمحكم، يجب اتخاذ الخطوا 

  حيثيات واضحة، ال توجد آثار مالية أو علىDNS 

 ليس مطلوبا أي تعليقات عامة 



E1ـ 
 

 ATRTمالحظات بشأن عملية  - الملحق هـ
 
 

 
 

 ATRT2نطاق عمل 
 

لتحسين المساءلة والشفافية  ICANNالتي كان عملها جهوًدا تأسيسية لمحاولة تقديم التوصيات إلى  ATRT1على عكس 
 ATRT1لتوصيات  ICANNتقييًما لتنفيذ  ATRT2(، يتطلب نطاق عمل AoCمن نأكيد االلتزامات ) 9.1بموجب المادة 

 (.SSR-RT( وتوصيات فريق مراجعة األمن واالستقرار والمرونة )WHOIS-RT) WHOISباإلضافة إلى فريق مراجعة 
والتي شكلت نسبة كبيرة من العمل لدى  ICANNوصية لمجلس  11قدمت فرق المراجعة الثالثة هذه إجمالي توصيات بلغ 

ATRT2.  وفي مرحلة مبكرة من العمل، أدركتATRT2 ليس فقط تقييم تنفيذ توصيات فريق المراجعة السابق ولكن  قيمة
 تحسين المساءلة والشفافية. ICANNمن تأكيد االلتزامات حيث يمكن لـ 9.1أيًضا تقديم توصيات "جديدة" في الساحة في الفقرة 

لتطوير توصيات  ATRT2حجم الجهود المطلوبة لتقييم جميع التوصيات السابقةة التي سوف تؤثر على قدرة  ATRT2أدركت 
 "جديدة" للمجلس.

 
ويمكنها، في حال كان ذلك  ATRT1لتوصيات  ICANNأنها سوف تقييم تنفيذ  ATRT2وتماشًيا مع تأكيد االلتزامات، قررت 

 ICANNكما قررت أنها سوف تقييم تنفيذ  األساسية. ATRT1ضرورًيا، أن تقدم توصيات "جديدة" تنشأ من توصيات 
 WHOIS-RTولكن ينبغي أن تترك التوصيات "الجديدة" التي تنشأ من توصيات SSR-RTو WHOIS RTلتوصيات 

 .SSR-RT2و WHOIS-RT2إلى تقدير  SSR-RTو
 

لتوصيات فريق المراجعة السابق أمر مهم الستمرار التحسينات لدى  ICANNإلى أن التقييم الكامل لتنفيذ  ATRT2أشارت 
ICANN .في الوقت ذاته، يمكن تحسين المنهجيات للمراجعة والتقييم بعدد من الطرق التي يتم  وإنشاء ثقافة المساءلة والشفافية

 تناولها أدناه.
 

 الجدول الزمني للمراجعة 
 

وقد عقدت اجتماعها األول وجها لوجه في  2112فبراير  22بدعوة لمؤتمر أولي في  2رقم  ATRTتشكيل  إعالن وقد تم
في  ATRTسنوات لمراجعات تأكيد االلتزامات، ومع األخذ بعين االعتبار دور  2مع تقديم دورة لمدة  .2112مارس  14-11

أنها سوف تقدم  ATRT2تقييم التنفيذ لتوصيات فريق المراجعة اآلخر الذي يحظى بدورة حياة خاصة بتأكيد االلتزامات، قررت 
حيث أن المراجعة والتقييم الموضوعي  .2112من ديسمبر  21ة ال تتجاوز في فتر ICANNمراجعاتها وتوصياتها لمجلس 

حتى تكمل  9.1مدة  ATRT2لم يبدأ حتى انعقد أول اجتماع لها وجًها لوجه في منتصف شهر مارس، كان لدى  ATRT2لـ
نشاء ضغط ال داعي له أشهر إلكمال عملها وأن هذا أدى إل 9في تقريرها النهائي أن لديها أقل من  ATRT1الحظت  أعمالها.

مع  ATRT1، من الواضح أنه من الضروري تقديم ATRT2و ATRT1مع تقديم خبرة كل من  .ATRT1على أعمال 
 ATRTأن تضبط عملياتها الداخلية للتحضير لـ ICANNينبغي على  شهر كاملة إلكمال أعمالها لضمان جودة العملية. 12

شهر إلجراء  12مالها الفنية بشكل جدي في يناير لتقديم تقويم كامل لمدة قادرة على بدء أع ATRT3التالية لضمان أن 
شهر )كما  12يمكنها أن تختار إكمال عملها في إطار زمني أكبر من  ATRTفي حين أنه تم تقديم اقتراحات بأن  مراجعتها.

في القيام  ICANNوائق لدى شهر وال ترى وجود ع 12الحاجة إلىفترة أكبر من  ATRT2فعل فريق مراجعة آخر(، ال ترى 
 في الوقت المناسب. ATRT2بأعمال 

 
 ميزانية

 
 من المهم فهم ميزانية فريق المراجعة لعدة أسباب:  ألعمالها في بداية عملية المراجعة. ATRT2 لم يتم تقديم الميزانية الكاملة لـ

 
قدًرا كبيًرا من الساعات، المكالمات الجماعاية، واالجتماعات وجًها لوجه؛ إِشراك خبير مستقبل  ATRTيستلزم عمل  (1

على علم تام بالميزانية ألنشطتها بحيث يمكنها، بالتنسيق مع موظفي  ATRTإذا لزم األمر وغيرها. ينبغي أن تكون 
ICANN  .أن تدير بمسؤولية عملياتها والمصادر الالزمة للتنسيق 
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على سبيل المثال، عدم  إلى وجود مشكالت ال داعي لها في العمل. ATRTدي نقص عملية الوضوح حول ميزانية ويؤ (2
لقيود أو  ICANNحل إمكانية فرض  ATRT2الوضوح بشأن إجمالي الميزانية لخبير مستقبل أثار مشكلة لدى 

، فقد ICANNد ال يكون قصد في حين أن هذا ق .ATRT2بخالف ذلك محاولة السيطرة على جانب مهم من عمل 
 ال تتصرف بشفافية أو بمسؤولية تجاه عملية المراجعة. ICANNيؤدي عدم الوضوح إلى استنتاجات ال داعي لها بأن 

ال تأخذ عملية التخطيط لهذه المراجعات  ICANN، صواًبا أو خطأً، أن ATRTيوحي عدم الوضوح بشأن ميزانية  (2
سنوات، ينبغي أن يكون من المتوقع أن  2نات كاملة لفريق المراجعة على مدار تمري 2بعد  المهمة على محمل الجد.

 يكون التخطيط المناسب للميزانية )بما في ذلك اتصاالت الميزانية( أمًرا وجًبا.
 
 

 جمع البيانات وتحليلها
 

، ولتقديم أي توصيات "جديدة" SSR-RTو  ATRT1،WHOIS-RTلتوصيات  ICANNتمشًيا مع التزاماتها لتقييم تنفيذ 
على مراجعة لعدد كبير من المستندات باإلضافة إلى المقابالت مع موظفي ومجلس  ATRT2، يشتمل عمل ICANNإلى 

ICANN .الوثائق المقدمة من موظفي 1يأخذ جمع البيانات أشكاال كثيرة ولكنه ينبع من مصدرين هما:  والتفاعل مع المجتمع )
ICANN  البيانات المقدمة من قبل المجتمع سواء عن طريق التعليق العام أو عن طريق التفاعل 2جهود التنفيذ؛ ووالتي تعكس )

الكثير من وقتها في تطوير طلبات التوثيق  ATRT2في المرحلة األولى من عملها، أستغرقت  .ATRT2وجًها لوجه مع 
  العام. وإعداد استبيان/ مسح للمجتمع ليتم عرضه للتعليق ICANNلموظفي 

 
الحصول على المدخالت التي تتحدث عن وجهة نظر المجتمع في تنفيذ  ATRT2فيما يتعلق بعملية التعليق العام، حاول استبيان 

وفي وقت الحق، وعلى النحو المبين في  جميع توصيات فرق المراجعة الثالثة السابقة واي مناطق جديدة للتوصيات المحتملة.
أيًضا "مسودة" تقرير  ATRT2كما نشرت  ان االستبيان ضخًما وغير واضًحا في بعض األقسام.التعليقات من المجتمع، ك

  وتوصيات في منتصف شهر أكتوبر للتعليق العام ألخذه بعين االعتبار في التقرير النهائي.
 

عروًضا في االجتماع األول وجًها لوجه في جهود التنفيذ على شكل شرائح باوربوينت ومقابالت  ICANNوقد قدم موظفي 
وكانت هذه العروض تحتوي على معلومات ومفيدة  فردية مع أعضاء من الموظفين الذين كانوا مسؤولين عن جهود التنفيذ.

أنها كانت مسؤولة عن مراجعة  ATRT2فهمت ومع بيان ذلك،  .ICANNفي فهم تقييم الموظفين لجهود تنفيذ  ATRT2 لـ
كان سلسلة من  ATRT2وما أعقب ذلك على مدار عمل  الوثائق األخرى لتقييمها وتصحيح تقييم الموظفين لجهود التنفيذ.
أن تجري تقييمها لجهود التنفيذ حتى يمكنها تحليل  ATRT2 الطلبات المستمرة للبيانات والوثائق من الموظفين حتى يمكن لـ

 المناطق التي تظهر بها الحاجة إلى توصيات "جديدة".
 

 االجتماعات والمكالمات الجماعية
 

باإلضافة إلى ذلك، بمجرد تنظيم الفريق إلى  اتصال هاتفي وسبعة اجتماعات مباشرة. 21ما مجموعه  ATRT2أجرت 
وجدت  ق المعنية في التقرير.مكالمة جماعية لتحسين المناط 11مسارات عمل متميزة، مسارات العمل هذه تضمنت  4

ATRT2  أن االجتماعات المباشرة كانت حاسم لدفع عجلة التحليل وتوافق اآلراء بشأن االستنتاجات ولتخطو خطوات كبيرة في
قيمة "مختلطة" في المكالمات الجماعية وأشارت إلى أن المكالمات الجماعية ليست ضرورية  ATRT2وجدت  إعداد التقرير.
لتلقي  ICANNإلى أهمية التفاعل المباشر مع أعضاء مجتمع  ATRT2كما أشارت  ير العمل بشكل موضوعي.بشكل فعال لس

 .ATRTلعملية  SOو ACالمدخالت واالستماع لعروض الشفهية التي تسمح بالحوار وإضافة السياق لمدخالت 
 

 إدارة مسارات العمل وصياغة التقرير
 
قامت بذلك إلدارة أعباء العمل الكبيرة وألن العمل قدم نفسه إلى  تنظيم العمل في مسارات العمل المنفصلة. ATRT2قررت 

متطوعين الذين  4عدد  ATRT2لدى  السابق والتوصيات "الجديدة". 2أربع مناطق منفصلة، وتقييم توصيات فريق المراجعة 
 ونواب الرئيس التوجيه لرؤساء سير العمل. ATRT2دم رئيس ق ذات الصلة. 4 شاركوا ووجهوا عمل مسارات العمل الـ
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على أن عدد المكالمات الجماعية الواردة عن مسار  ATRT2في حين أن منظمة العمل هذه لها مناشدة منطقية، عثير أعضاء 
كانوا مشاركين في العديد من مسارات العمل التي تكون مرهقة وغير فعالة  ATRT2العمل الفردي وحقيقة أ بعض أعضاء 

 بالضرورة.
 
 

 تحسين المراجعات المستقبلية
 

 الجدول الزمني
 

 ATRT3ينبغي أن تأخذ  شهر لعملها. 12وتنظيمها في الوقت المناسب للسماح بفترة ال تقل عن  ATRT3ينبغي أن يتم اختيار 
والمسابقة، وثقة  ATRT2، WHOIS-RT، SSR-RT) في اعتبارها دورة حياة المراجعات األربعة التي ينبغي عليها تقييمها

 (( وتقييم فعالية دورة حياة عمليات المراجعة ككل.CCTCC-RTالمستهلك، واختيار المستهلك )
 

 ميزانية
 

"تمتد" لنشكل سنتين ماليتين(  ATRT3ي االعتبار أن عملية )مع األخذ ف ATRT3 ينبغي أن تقدم ميزانية كاملة وواضحة لـ
 .ICANN، بالتعاون مع موظفي ATRT3في بدء عمليها للتخطيط السليم واإلدارة من قبل  ATRT3ينبغي أن تقدم إلى 

 
 جمع البيانات وتحليلها

 
 يبين: ICANNفي بدء عملها مع تقرير كامل من موظفي  ATRT3ينبغي تقديم 

 
 .توصيات فريق المراجعة السابق يبين تنفيذ (1
 .من وجهة نظر تنظيمية؛ في العمليات؛ في التفاعل مع المجتمع والنتائج ICANNيحدد بشكل خاص آثار التنفيذ على  (2
 .2و 1مع توفير استشهادات ومراجع واسعة للوثائق التي تدعم النقاط  (2
 المعايير السابقة لجهود التنفيذ.والتي تعكس مقاييس واضحة وتقدم قابل للقياس وتحسينات مقابل  (4
 مما يعكس تكاليف التنفيذ والموارد المطلوبة لجهود التنفيذ. (1
 مجموعة من األدوات )بما في ذلك مقاييس ومعايير الخ( لتقييم جهود التنفيذ.  ATRT3وتوفر لـ (1

 
أن تنظر في المنهجيات لإلدارة الفعالة لعبء العمل للسماح للمراجعة الموضوعية والفعالة لتنفيذ  ATRT3كما ينبغي على 

المنهجيات  السابقة واألهم من ذلك، السماح بالتركيز الكاف على مجاالت جديدة لتوصيات محتملة. 4 توصيات فرق المراجعة الـ
فاعلية/ استبيان للمجتمع( وللتقييمات )مثل المنهجيات للتحليل وإدارة سير  التي تضيف الكفاءة لجمع البيانات )مثل استبيانات أكثر

 العمل( يجب أخذها بعين االعتبار. 
 

 مقاييس ومعايير قياس التقدم المحرز
 

بنسبة كبيرة لم تعتمد المقاييس لجهود التنفيذ لديها، فقد تأثرت  ICANNأنه، حيث أن  ATRT2أحد األمور المهم معرفتها لـ
في االجتماع المباشر األول في منتصف شهر مارسن التزم فادي شحاتة  بذلك قدرة فريق المراجعة على قياس التقدم المحرز.

بمشاركة  ICANNقام موظفي  عقب التزام فادي، .AoCبإعداد المقاييس لتنفيذ التوصيات من فرق مراجعة تأكيد االلتزامات 
"One World Trust.طلبت  " في تطوير المقاييس لتطبيقها على تقدم جهود تنفيذ توصيات فريق المراجعةATRT2  أن

أن تعكس مباشرة الحاجة للقياسات في  ATRT2 " مباشرة حتى يمكن لـ One World Trustتكون قادرة على التفاعل مع "
ديسمبر  11في  ATRT2إلى  One World Trustقدم الموظفين نسخة سرية من تقرير  قة.تقريرها النهائي بطريقة منس

كانوا يقومون  ICANNو One World Trustتم تقديم النسخة بشكل سري ألنها كانت عمل مستمر وألن موظفي  .2112
بالتفصيل من قبل  One World Trustنظرا لتوقيت التقديم، لم تتم مناقشة تقرير  ببيان التفاصيل فيما يتعلق بالتقرير.

ATRT2  ولم يتم االنتقال إلى التقرير النهائي وتوصياتATRT2.  وكجزء من جمع بياناتOne World Trust عند بدء
في بيونيس  ICANNأيًضا عقدت جلسة عامة في اجتماع  مع أعضاء آخرين من المجتمع. ATRT2عملها، تمت مقابلة رئيس 

تتوقع  مجاالت معينة من تقريرها وشاركت في األسئلة واألجوبة في المجتمع. One World Trustآيرس حيث ناقشت 
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ATRT2  أن يقوم موظفيICANN  بتوفير تقريرOne World Trust  للمجتمع وأن يكون هذا الفعل العتماد المقاييس
  لتوصيات.في تنفيذ ا ICANNسوف يتم نشره واستخدامه كأساس لفرق المراجعة في المستقبل لقياس تقدم 

 
 

 االجتماعات والمكالمات الجماعية 
 

وجدت أن اجتماعات فريق المراجعة الكاملة المباشرة قدمت أفضل أداة لدفع المناقشات  ATRT2مع األخذ بعين االعتبار أن 
أن تكون أكثر انفتاًحا على نماذجالتفاعل اإلضافية/ األخرى واألساليب  ATRT3الموضوعية ولتحديد اآلراء، ينبغي على 

 األخرى لـ"سحب" المعلمات من الموظفين والمجتمع. 
 

 إدارة مسارات العمل وصياغة التقرير
 

 وبقول ذلك، ينبغي تحديد بدائيل لسير األعمال خاصة إذا كان من الممكن في أفضل موضع لتنظيم أعمالها. ATRT3ستكون 
أن نشر تقرير  ATRT2كما الحظت  استخدام الكفاءات واألدوات الجديدة إلجراء تقييمات لتوصيات فريق المراجعة السابق.

إلدارة  ATRTوهذا يسمح بفترة تعليق عام كاملة وقدرة  أشهر قبل إنشاء التقرير النهائي. 2المسودة ينبغي أن يتم بما ال يتجاوز 
القدرة والوقت الكافي لتعديل  ATRTومن المهم أن يكون لدى  كمية كبيرة من البيانات التي تأتي في العملية في المرحلة النهائية.

 . ICANNالتقرير النهائي بناء على مدخالت المجتمع و
 

 ICANNالنظر في عمل لجنة التحسينات الهيكلية 
 
بعين االعتبار عمل لجنة التحسينات الهيكلية  ATRT2تقدم تأكيد االلتزامات، أخذت بمناقشة كيفية تحسين عملية مراجعة  

ICANN .وقد الحظت  في المراجعات المؤسسيةATRT2  أن مراجعات تأكيد االلتزامات متميزة ومختلفة عن المراجعات
وفي الوقت ذاته، ينبغي على فرق مراجعة تأكيد االلتزامات، والمجلس أن يأخذوا بعين االعتبار  ICANN المؤسسية لـ
يحتوي الملف التالي على عدد من  ومجموعة من التقنيات لتحسين عمليات مراجعة تأكيد االلتزامات. ATRT2مالحظات 

 يها.التقنيات التي أخذتها لجنة التحسينات الهيكلية بعين االعتبار للنظر ف
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 برنامج التدقيق التنظيمي
 

 مقدمة
 

، من حين آلخر، من خالل وسائل أنشطة ICANNكجزء من مسؤوليتها لضمان المسؤولية والشفافية لمنظماتها وعملياتها، ينبغي على مجلس إدارة 
ة هياكل التدقيق وتقييم فاعلية عمليات منظمات الدعم، واللجنة االستشارية، وغيرها من المجموعات التي تبدو ضرورية، نتائج تلك العمليات، وقدر

ICANN عناصر العملية إلى حد ما وجوانب معينة من قدرة  لدعم هذه العمليات. في مراجعات المنظمة السابقة بتكليف من النظام الداخلي قامت بتقييم
تم بها الدمج الروتيني الهياكل لدعم العمليات. لم يكن هناك تقييم حقيقي لنتائج العملية وال يوجد تقييم للعمليات ذاتها. وال يوجد أيًضا طريقة أو أساليب ي

حاجة لتحسين نظام التدقيق. هذا البرنامج التحسيني، هو برنامج تدقيق تنظيمي لنتائج هذه التقييمات في خطة استراتيجية أو تشغيلية. حيث أن هناك 
 شامل. تصف هذه الورقات مفهوم للمجلس ألداء مسؤوليته وتقدم المباديء لتوجيه تحسين برنامج التدقيق التنظيمي.

 
 المصطلحات

 
 السياسات

 
 تكون من عناصر تحدد المعايير، والمتطلبات أو الموارد المطلوبة إلنجار هذا النشاط.هي خطة أو طريقة محددة سلًفا إلنتاج النتائج أو المنتج. وهي ت

 
 عملية التدقيق

 
 هي عملية فحص تقوم بقياس ما إذا كان الناس على علم بكيفية تنفيذ عملية وما إا كانت الضوابط مستخدمة لتحقيق النتائج. 

 
ر، اإلعادة، االنحراف أو الرفض. فهي ال تقيس جودة النتائج وال تقيس االمتثال للمعايير تبحث عملية التدقيق عن مؤشرات األداء مثل االنتظا

العمل وتحديد  والمتطلبات، أو توفير المواد الالزمة. يمكنها تحديد عدم وجود أو عدم كفاية العناصر. بحكم طبيعتها، تقوم عملية التدقيق بتحليل تدفق
قق من المطابقة لخطوات المتابعة المطلوبة من المدخالت للمخرجات باستخدام النماذج واألدوات البسيطة مثل الكفاءة أو االنحرافات من خالل التح

وضوابطها المخططات البسيطة والخرائط أو مخططات تدفق العملية. تقدم عملية التدقيق عملية القيمة المضافة من خالل تقييم كيفية تدفق العمليات، 
. بينما يمكن استخدام المعايير الموضوعية لتقييم تدفق العملية، قد يكون هناك أيًضا تقييمات ذاتية استناًدا على مقابالت بشأن والمخاطر وتحقيق النتائج

 مدى نجاح العملية أو اخفاقها.
 

 تدقيق عنصر العملية
 

 وأيًضا لطريقة تقديم الموارد.الفحص الذي يحقق االمتثال أو التوافق مع المعايير والمتطلبات سواء من حيث صلتها بالعملية 
 

التنظيمية أو تضمن عملية تدقيق عنصر العملية أن يتم تقييم جميع جوانب العملية. قد تكون المعايير والمتطلبات مبنية على أساس القوانين، واللوائح 
ر الموارد الداعمة. تدقيق عنصر العملية هي الرابط السياسات التنظيمية، وتستخدم لدعم العناصر األساسية أو الضوابط األساسية لعملية دعم أو توفي

النحراف عنها. المباشر لهذه القوانين واللوائح والسياسات. تدقيق عنصر العملية تحقق العناصر الرئيسية أو عناصر التحكم الحرجة وتحدد االمتثال أو ا
ة وحفظ السجالت. أخيًرا، تضمن عملية تدقيق العنصر أن األشخاص ويشمل ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، بعض األمور مثل اإلجراءات المكتوب

قييم عناصر الذين يديرون ويستخدمون العملية على بينة بالمعايير والمتطلبات وملتزمون بها. يمكن استخدام المعايير الموضوعية في جميع األنحاء لت
 العملية إلى حد أن نمط قائمة النهج يمكن استخدامها.
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 ملية التدقيقنتائج ع
 

 دراسة تركز على نوعية وفاعلية نتاج العملية.
 

عرضة للغموض  نتائج التدقيق هي التقييم غير الرسمي وغير المنظم األكثر شيوًعا، ولكنها قد تكون أيًضا األصعب لتحديد المعايير والمتطلبات واألكثر
 لتقييم للمرحلة.في التقييم. تجرى نتائج التدقيق باعتبارها جزء من التعليقات وا

 
 التدقيق الهيكلي

 
 فحص يقيم قدرة المنظمة على أداء عملياتها على نحو فعال وبكفاءة وتحقيق نتائج عالية الجودة.

 
فرص ينظر التدقيق الهيكلي في المنظمة وتخصيص الموارد التي توفر القدرة على أداء المنظمة بشكل فعال. يعتبر تحليل نقاط القوة والضعف وال

 ( لعملية التخطيط االستراتيجي هي طريقة فعالة إلجراء هذا التدقيق.SWOTهديدات )والت
 
 

 المبادئ
 
تدفق . تقوم عملية التدقيق بالقياس في ضوء المعيار ويجب أن تحدد سبب أي انحراف. تبدأ جميع عمليات التدقيق بااللتزام بالمعيار سواء كان 1

 العملية أو قدرة الهيكل.العملية، أو عنصر العملية أو نتائج 
 
. يجب أن يركز التدقيق على التعليقات. من الضروري الحصول على التعليقات حتى يتسنى للمنظمات اتخاذ اإلجراءات التي من شأنها تحسين 2

ويقدم التوصيات التخاذ اإلجراءات المنظمة. يتم تقديم نتائج التدقيق في تقرير كتابي يحدد نقاط القوة والضعف، ويحدد األسباب الجذرية لالنحرافات، 
تيجي التصحيحية والتحسن. يعمل هذا التقرير بمثابة سجل من النتائج يمكن استخدامه لتصحيح االنحرافات، وتوفير المدخالت في التخطيط االسترا

 .ICANNوالتشغيلي، ويمكن أن يفيد منظمات أخرى في مجتمع 
 
االنحرافات الواردة من التدقيق السابق قد تم تصحيحها وما إذا كانت النتائج مدرجة في التخطيط االستراتيجي . تتناول عملية التدقيق ما إذا كانت 3

 والتشغيلي.
 
 . يحتوي التدقيق على خمس عناصر:4
 

 القياس في ضوء المعيار. .أ
 
 تحديد حجم لالمتثال أو االنحراف. .ب
 
 التعرف على السبب الجذري لالنحراف. .ج
 
 الحل أو مجموعة من الحلول.تحديد  .د
 
 صياغة التوصيات.  .هـ
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 المفهوم
 

سوف  تدقيقات العمليات، تدقيقات عنصر العملية، ونتائج التدقيق، أو التدقيقات الهيكلية سوف تجري في نهج هيكلي أو دوري. -جميع عمليات التدقيق
المراحل الموضحة أدناه قابلة للتطبيق لكل عمليات التدقيق. جميع عمليات التدقيق هي يتم إعداد خطة وعملية محددة لكل عملية تدقيق. لن تكون جميع 

 نشاط مستقل وال تجري عادة في وقت واحد. مراحل التدقيق هي:
 
 . أنشطة ما قبل التدقيق.1

 الموظفين ومنسقة مع المجتمع.تحديد المعايير والمتطلبات. المعايير والمتطلبات المناسبة للتدقيق محددة ومعدة أو مطورة من قبل  .أ
تحديد المدقق. قد يكون المدقق فرد أو فريق من األفراد. سيتم إجراء بعض عمليات التدقيق من قبل شركات مستقلة تم اختيارها من  .ب

. ستوفر ICANNخالل عملية التعاقد في حين أن البعض اآلخر قد يتم إجراءها بواسطة فرق من األفراد الذين تحددهم مجتمعات 
ICANN .لهذه الفرق التي يؤسسها المجتمع الموارد والموظفين الالزمين 

 
 . المدقق.2
 

 إجراء عملية التدقيق .أ
سيتم إجراء عمليات التدقيق باستخدام إما التعاقد مع شركة استشارية أو من قبل فريق من األفراد الذين تحددهم مجتمعات  (1

ICANN. 
 
 اسخدام شركة تدقيق متعاقد معها.سوف يجريتدقيق عنصر العملية ب (2
 
سيتم إجراء نتائج عمليات التدقيق باستخدام إما التعاقد مع شركة استشارية أو من قبل فريق من األفراد الذين تحددهم مجتمعات  (3

ICANN. 
 
 ا التدقيق.سوف يجري التدقيق الهيكلي كجزء من التخطيط االسترتيجي. وسوف تستخدم نتائج التدقيقات األخرى كمدخالت لهذ (4

 
 إعداد التقرير. .ب

 
 المسودة المعدة والمقدمة من قبل المدقق للمنظمة التي تم تدقيقها. (1
 
المشورة والمراجعة المتبادلة بين المنظمة المدققة والمدقق. إذا لزم األمر، سوف يتم وضع تحديد االختالفات وأية قرارات بهذه  (2

 االختالفات في التقرير النهائي.
 
 تقديم التقرير النهائي للجنة المراقبة على المجلس ونشره للتعليق العام.سوف يتم  (3
 
 تحليل التعليقات العامة من قبل لجنة المراقبة على المجلس وإعداد التوصيات للمجلس. (4
 
 موافقة المجلس على التقرير وإصدار توجيهات وتعليمات التنفيذ. (5

 
 . تنفيذ التوصيات.3
 

 إجراءات تصحيحية فورية. أ.
 

 التكامل في الخطط االستراتيجية والعمليات. ب.
 

 نشر التقرير بحيث يمكن لآلخرين االستفادة من نتائج المراجعة. ج.
 
 متابعة تقييم التقدم المحرز في التنفيذ. د.

 
 الوقت بعد تنفيذ توصيات التدقيق.. الخبرة التشغيلية. تعمل منظمات الدعم التي تم تدقيقها، واللجان االستشارية وغيرها من المجموعات لفترة من 4
 
ات وإعداد . تقييم فعالية التوصيات. بعد فترة عمل منظمات الدعم واللجان االستشارية وغيرها من المجموعات يتم إجراء تقييم ذاتي لفاعلية التوصي5

 التدقيق المقبلة.تقرير بها. وسيتم إرسال هذا التقرير إلى الرئيس التنفيذي وسوف يستخدم كمدخالت لمرحلة 
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