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  مقدمة

 :على أنه) ALAC(الهدف من اللجنة االستشارية العامة ) ICANN(تحدد لوائح شركة اإلنترنت لألرقام واألسماء المُخصصة 

   ".رديينوإسداء النصح بشأنها، إلى حد تعلقها بمصالح مستخدمي اإلنترنت الف ICANNدراسة أنشطة "

ويتمثل الهدف   .كل ثالث سنوات ICANNوتتطلب اللوائح إجراء مراجعة مستقلة ألداء وتشغيل كل هيئة من الهيئات التابعة لـ 

 :من كل مراجعة في تحديد

  و ICANNما إذا كان لدى المنظمة هدف متواصل في هيكل  .1

 .التشغيل مرغوبًا فيه لتطوير فاعليته إذا كان كذلك، ما إذا كان أي تغيير في الهيكل أو عمليات .2

إلجراء أول مراجعة ) WCL" (المحدودة لالستشارات Westlakeشركة "أنها قامت بتعيين  2008في فبراير  ICANNأعلنت 

  .ALACمستقلة ألداء 

مع عدد كبير ، حيث قاموا بإجراء حوارات 2008في نيو دلهي في فبراير  ICANNاجتماع  WCLوقد حضر أعضاء فريق مراجعة 

بحثًا شامالً ومقابالت موسعة، وتلقَّت تعليقات ومالحظات بالبريد  WCLوبعد اجتماع نيو دلهي، أجرت  .ALACمن األفراد حول 

في  ICANNبتقديم مسودة التقرير الخاصة بهم في اجتماع  WCLوقام أعضاء فريق مراجعة   .اإللكتروني من عدد من األفراد

وقد قاموا بتقديم هذا التقرير النهائي بعد مناقشة التعليقات واآلراء التي تم تقديمها أثناء هذا االجتماع ، 2008باريس في يونيو 

 .وبعده

بتقديم مسودة التوصيات الخاصة بها في  -ICANNالتي أنشأها مجلس إدارة –ومن المُقرر أن تقوم مجموعة عمل المراجعة 

ما ستقوم بتقديم التقرير النهائي الخاص بها في الوقت المحدد في أول ، ك2008في القاهرة في نوفمبر  ICANNاجتماع 

 .في مدينة مكسيكو ليصدر مجلس اإلدارة قرارًا بشأنها 2009في عام  ICANNاجتماع لـ 

المعلومات التي تم جمعها وخبراتهم في مهام الحوكمة في المنظمات التجارية وغير الربحية  WCLوقد استخدم فريق مراجعة 

 .وهيكلها وعمليات تشغيلها ALACصول إلى نتائج ووضع توصيات حول هدف للو

 ALAC تاريخ

وسيشكل  .ALACالمؤقتة، كإجراء انتقالي يتطور إلى هيكل  ALACإنشاء  ICANN، قرر مجلس إدارة 2003في مارس 

مقسَّمة على ) RALO(امة الذين يمثلون مستخدمي اإلنترنت الفرديين خمس منظمات إقليمية ع) ALS(المنظمون العاميون 
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البالغ عددهم خمسة عشر عضوًا، بينما  ALACأعضاء من أعضاء  10وستقوم هذه المنظمات بدورها بتعيين   .أساس جغرافي

 .بتعيين األعضاء الخمسة الباقين) NomCom(تقوم لجنة الترشيح 

 RALOمع تأسيس  2007في بداية عام  – RALOsوتشكيل  ALSsفي اعتماد  -وقد اكتملت العملية األساسية لبناء المؤسسة 

 ALAC؛ للتمييز بينه وبين "ALAC 1.0"على تشكيلها الحالي، الذي نشير إليه بمصطلح  ALACومنذ ذلك الوقت، ظلت   .النهائي

 .ALAC 1.0يقدم هذه التقرير مراجعة تقدمية بشكل كبير عن  .المؤقتة

 ALAC من الهدف

 :فين هماهد ALACمن وجهة نظرنا، تخدم 

  و ICANNتوفير فرصة لمستخدمي اإلنترنت الفرديين للمشاركة في أنشطة  

إلى مجتمع اإلنترنت وفقًا لقيمها األساسية وطريقة تشغيلها االرتقائية القائمة  ICANNالعمل كأداة نقل لمسؤولية  

   .على اإلجماع

ي، وهو يتلخص في تنسيق نظام تسمية وترقيم اإلنترنت حتى ذاتها هدفًا محدودًا بشكل نسب ICANNونشير إلى أنه يوجد لدى 

تؤثر  ICANNومع ذلك، نعتبر أن أنشطة  .تستطيع أجهزة الكمبيوتر العثور على األجهزة األخرى والتواصل مع بعضها البعض

  .على مستخدمي اإلنترنت الفرديين، الذين يتمتعون بالحق في المساهمة

 هيكلية خيارات

رات التي قمنا بإجرائها والمعلومات التي قمنا بجمعها، قمنا بمراعاة العديد من الخيارات التي تم تقديمها إلينا، وعلى مدار الحوا

  :والتي تتضمن ما يلي

  و) ALSO(من لجنة استشارية إلى منظمة داعمة  ALACتحويل  .1

كامتداد لدائرة المستخدمين غير ؛ إما )GNSO(كدائرة انتخابية داخل منظمة دعم األسماء العامة  ALACبناء  .2

 ، أو كدائرة مستقلة و)NCUC(التجاريين 

 و) ISOC(داخل جمعية اإلنترنت /مع ALACدمج  .3

 و ICANNتوجيه مشاركة مستخدمي اإلنترنت الفرديين عبر مكتب المحقق في شكاوى  .4

 و) NomCom(ولجنة الترشيح  ALACدمج  .5

 و ALSsباشرة من مستخدمي اإلنترنت الفرديين أو والسماح بالمشاركة م ALACإلغاء  .6
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التخلي عن محاوالت مشاركة مستخدمي اإلنترنت الفرديين، الذين ال يمثلون جزءًا من الدوائر االنتخابية األخرى مثل  .7

 مزودي امتداد أسماء النطاق أو مزودي امتداد اإلنترنت اإلقليميين و

 .اإلبقاء على الوضع الراهن .8

تلعب دورًا مؤثرًا، وصار  -حيث تم إنشاؤها العام الماضي بهياكلها وآلياتها وقيادتها  - ALAC 1.0أن  WCLق مراجعة ويرى فري

 .نجاحها في المستقبل مرهون بكيفية انتهاز الفرص المتاحة لديها لإلعالن عن نفسها

 الجغرافيا

، الذي ال يمثل التوزيع السكاني ICANNالجغرافي لـ وفقًا للهيكل اإلقليمي  RALOSتم تخصيص المناطق التي تتشكل منها 

   :العالمي بصورة متعادلة جيدة وال تمثل استخدام اإلنترنت عالميًا بشكل كبير، كما يتضح من خالل ما يلي

من سكان العالم، ومع ذلك ال تمثل % 60أكثر من  - ICANNكما حددتها  -تشكل منطقة أسيا والمحيط الهادي  

 الجغرافية الخمس و ICANNاحدة من مناطق إال منطقة و

يقدَّر عدد مستخدمي اإلنترنت في الصين اآلن بأكثر من المستخدمين في الواليات المتحدة، وهذا العدد يتزايد  •

 تسعة أضعاف منذ

  و 2000عام  

وث زيادة كبيرة بها، ؛ لذا فمن المحتمل حد%20 - 15ال تزيد نسبة اختراق اإلنترنت في الدول األسيوية الكبرى عن  •

  .بالفعل% 70بينما يصل اختراق اإلنترنت في أوروبا وأمريكا الشمالية إلى أكثر من 

بأنه يمكن تناول التوازن اإلقليمي إلى حد ما من خالل زيادة عدد األعضاء الذين تقوم لجنة الترشيح بتعيينهم في  أوصيناوقد 

ALAC من أسيا، وأن تتم مراجعة هذا التغيير في المراجعة التالية التي يتم إجراؤها كل ثالثة  بعدد عضوين، على أن يكونا

 .ALACسنوات لـ 

 ALAC نفوذ

 :من خاللها نفوذها، ملتوية ولكنها شاملة ALACتعد القنوات التي تمارس 

ما يقرب من (عضوًا  17بتعيين خمسة أعضاء من أعضاء تصويت لجنة الترشيح البالغ عددهم  ALACتقوم  •

على عمليات تعيين معظم وحدات وضع  -على الرغم من أنه ليس مباشرًا–تأثيرًا كبيرًا  ALACوهذا يمنح %). 30

 .ومجلس اإلدارة ICANNالسياسة في 
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ومن خالل هذه اآللية،  .األخرى ICANNبتعيين ممثلي عالقات متبادلة بمجلس اإلدارة وهياكل  ALACتقوم  •

كة في معظم عمليات وضع السياسات األساسية، على الرغم من عدم تمتع ممثلي المشار ALACتستطيع 

 .العالقات المتبادلة بالحق في التصويت

ومع ذلك ، فقد   .اآلن لتوضيح قيمتها -التي استغرق إنشاؤها سنوات عديدة  -بضرورة منح الفرصة للهياكل الحالية  أوصيناقد 

، بهدف تيسير الهيكل المعقد التي ALACواستمرارها في المراجعة التالية لـ  RALOsدور أيضًا بضرورة إعادة النظر في  أوصينا

 .يستطيع مستخدمو اإلنترنت الفرديون المشاركة من خالله

 اإلدارة لمجلس المتبادلة العالقات

 .ICANNإدارة إلى منصب تصويت في مجلس  ALACالعديد من االقتراحات التي تتعلق بحاجة  WCLلقد تلقى فريق مراجعة 

 :وقد تراوحت المناقشات بين طرفين

 إلى التصويت على مجلس اإلدارة لممارسة نفوذها الحقيقي و ALACحاجة  •

وعالقاتها المتبادلة بشكل  ALACالنزاع حول التصويت صار تحوالً عن السؤال الحقيقي حول كيفية مساهمة  •

  .أفضل في عملية وضع سياسة مجلس اإلدارة

تجاربنا، تتخذ مجالس اإلدارة ذات الكفاءة الكثير من قراراتها من خالل عملية قائمة على اإلجماع، وليس عبر آلية ومن خالل 

حق التصويت، فقد يؤدي هذا إلى تقليل االعتماد  ALACإذا كان لدى ممثل العالقات المتبادلة لمجلس إدارة  .تصويت رسمي

  .على الغالبيةعلى اإلجماع في أسلوب أكثر عدوانية ويعتمد 

 :ICANNوقد كانت هناك رؤية أخرى فيما يتعلق بتصويت مجلس اإلدارة حول واجبات مديري 

  ..."حقًا وليس كممثلين للهيئة التي اختارتهم] المديرون[المثلى هي العمل فيما يؤمن به  ICANNتعد اهتمامات "...

مجلس اإلدارة ويتلقى كافة معلومات مجلس اإلدارة، ولكنه في شؤون  ALACيمكن أن يشارك ممثل العالقات المتبادلة لدى 

وإذا أصبح ممثل العالقات المتبادلة هذه عضوًا بالتصويت في مجلس اإلدارة،  .ALACيظل تعهدًا إجماليًا في تمثيل قضية 

يق مصالح العمل على تحق) الموضحة أعاله(وليس زيادته؛ حيث سيكون من واجبات العضو  ALACفسيؤدي إلى ضعف نفوذ 

ICANN  وليس كممثل عنALAC.  

في تعيين ممثل عالقات متبادلة لدى مجلس اإلدارة، ويجب أال يكون هذا الشخص عضوًا في  ALACباستمرار  أوصيناقد 

أيضًا بأنه ينبغي تعيين ممثلو العالقات  أوصيناومع ذلك، فقد  ).عدم تغيير المنصب الحالي(مجلس اإلدارة له حقوق التصويت 

 .متبادلة لفترة تصل إلى عامينال
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 ؟ALAC فاعلية مدى ما

المؤقتة من خالل إنشاء المؤسسة، وليس لديها إال فرصة  ALACإذا ما نظرنا إلى السنوات التي كانت فيها السيطرة كبيرة على 

 :، مثلALACتلقيناها حول محدودة للمساهمة في تطوير السياسة، أصبح سهالً فهم تنوع اآلراء التي 

• "ALAC مجرد تضييع للوقت."  

  ".العامين الماضيين/بإجراء تحسينات كبيرة على مدار العام الماضي ALACقامت " •

  ".أية جداول أعمال حقيقية ALACكثيرًا ما يذهلني ما إذا كان لدى " •

• "ALAC  هي ضميرICANN."  

   ".ALAC 1.0"المؤقتة ولذلك تعد ذات صلة متفاوتة بـ  ALACات صلة بـ وقد بدا أن بعض اآلراء التي تلقيناها ذ

األخيرة في مجاالت تطوير السياسة، ولكن ما زالت  ALACبعض التعليقات المؤيدة حول مساهمة  WCLالحظ فريق مراجعة 

ويجب أن  .ت تخطيط رسميةلكفاءتها من خالل إنشاء عمليا ALACبتطوير  أوصيناقد  .المالحظات متأرجحة في أفضل الحاالت

وبالتالي، ينبغي أن يؤدي هذا إلى بناء مصداقية أكبر عبر  .تحقيقه وكيفية القيام بذلك وكيفية تقييمه ALACيعبر هذا عما تحاول 

ICANN إضافة إلى توفير توضيح داخلي أكبر حول األهداف ألعضائها، بما في ذلك ،RALOs وALSs. 

ما زال منخفضًا، على الرغم من الزيادة التي حدثت على مدار  ALACالمخصصة لـ  ICANNالحظنا أن مستوى موارد موظفي 
   .األشهر القليلة الماضية

 ALACليصل إلى موظف يعمل بدوام كامل لكل منطقة وقيام رئيس  ALACبزيادة دعم الموظفين المخصص لـ  أوصيناوقد 

 .ICANN بالتفاوض بشكل سنوي للتوصل إلى اتفاقية دعم مع موظفي

 تواصل

ويعد وجود حافز ضئيل  .المعتمدين على أنها غير نشطة وتم اعتماد قليل جدًا منهم العام الماضي ALSsتظهر نسبة كبيرة من 

ونشير إلى أن  .جهودًا أكبر لالتصال بهم وإشراكهم ICANNللمشاركة النشطة هو أحد التفسيرات المعقولة لذلك، ما لم تبذل 

ICANN ًا باتخاذ خطوات لتناول هذه الحالة، بما في ذلك إنشاء تقارير حالة موجزة حول نواحي السياسة قد قامت مؤخر

   .وتحقق تقدم في ترجمة اللغة
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 :من وجهة نظر بعض المقترحين، يظل عدد كبير من العوائق عن توسيع مشاركة المستخدمين الفرديين، وتشمل

 تطوير السياسة، الفترات الزمنية القصيرة المطلوبة في عمليات •

 التعقد الفني لبعض مشاكل السياسة الكبرى، •

 الوصول غير الكافي لإلنترنت في بعض مناطق العالم، 

للمناقشات حول بعض قوائم البريد اإللكتروني العامة، وهو أسلوب ال يتالءم  -والشاقة غالبًا –الطبيعة الممتدة  

 بشكل مريح مع بعض الثقافات و

 .ئقًا أمام البعضتظل اللغة عا 

من خاللهما على هذه المشاكل، وتقدمان أدوات تعتمد على  ALACو ICANNبعدد من الطرق التي يمكن أن تتغلب  أوصيناقد 

   .الويب لمشاركة المستخدم الفردي

 خاتمة

بعض أعضاء  ونالحظ استمرار  .أحرزت تقدمًا ملموسًا في األشهر األخيرة" ALAC 1.0"أن  WCLوقد رأى فريق مراجعة 

   .، والشك في القيمة التي تقدمهاALACفي طرح تساؤالت حول الحاجة إلى  ICANNمجتمع 

 :بالتالي أوصيناولذلك، فقد 

 ،ICANNمواصلة المساهمة بنشاط في عمليات تطوير سياسة  ALACينبغي على  

 -أخيرًا-ت الفرديين حول العالم ووفقًا لحاجات مستخدمي اإلنترن ICANNيجب إجراء أنشطة التواصل التابعة لـ  

 .ICANNكمكون ذا قيمة في الهيكل الكلي لـ  ICANNأنه يتم النظر إليها داخل  ALACيجب أن تضمن  

وتتزايد نظرة مستخدمي اإلنترنت الفرديين  .مع وجود سؤال ال يمكن اإلجابة عليه في هذه المرحلة WCLوانتهى فريق مراجعة 

 .؛ ال تختلف عن خدمات الهاتف والكهرباء والبريد)وهو أمر غير مالحظ بشكل كبير(بنية أساسية ضرورية إلى اإلنترنت باعتباره 

ولذلك، وعلى الرغم من معرفتنا بالموارد والجهد  .وما دام هؤالء يعملون، ال يعطيهم العديد من المستخدمين اهتمامًا كبيرًا

هل هناك اهتمامًا كافيًا بين مستخدمي اإلنترنت  :فإن السؤال ال يزال الكبيرين الذين بذال في تطوير المنظمين العاميين،

   ؟ICANNبليون مستخدم للمشاركة في الدور التقني المتخصص لـ  1.4الفرديين البالغ عددهم 

ت وسيبقى األمر خالل السنوا .ICANNونحن نؤمن بوجود أسباب صادقة وراء ضرورة اهتمام مستخدمي اإلنترنت الفرديين بـ 

 .ALACعبر  ICANNالقليلة القادمة في إطار تحديد ما إذا كان هؤالء المستخدمون يهتمون اهتمامًا كافيًا بالمشاركة في 
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 التوصيات 1-1

 1التوصية رقم 

من خمسة أعضاء إلى سبعة، وإعادة المرور على هذا  ALACة الترشيح بتعيينهم في ينبغي زيادة عدد األعضاء الذين تقوم لجن

 ICANNالهيكل بشكل خاص في المراجعة التالية التي يتم إجراؤها كل ثالثة سنوات مع مراعاة الهيكل اإلقليمي الجغرافي لـ 

 .الذي سيتم إنشاؤه الحقًا

 2التوصية رقم 

   .وصفًا واضحًا لمناصبهم) RALOبع أعضاء وبالط( ALACينبغي منح جميع أعضاء 

 3التوصية رقم 

 .القادمة على األقل ALACحتى مراجعة  RALOsعدم تغيير التوزيع الحالي لـ 

 4التوصية رقم 

 .بتنفيذ نظام تكلفة قائم على النشاط لتحسين إدارة الموارد ICANNينبغي أن تقوم 

 5التوصية رقم 

 .لكل منطقة) أو أكثر(، إلى حد توفير موظف واحد جديد ALACارد أكبر لدعم بتوفير مو ICANNينبغي أن تقوم 

 6التوصية رقم 

وتوضيح األهداف التي تم  ICANNبالتفاوض للتوصل إلى اتفاقية دعم سنوية مع موظفي  ALACينبغي أن يقوم رئيس 

 .االتفاق عليها ومؤشرات األداء

 7التوصية رقم 

س اإلدارة من خالل ممثل عالقات متبادلة، يتمتع بحقوق المشاركة الكاملة والحصول في مجل ALACينبغي أن يظل منصب 

  .على المعلومات ولكنه ال يتمتع بالحق في التصويت
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 8التوصية رقم 

بـ  ALACع ذلك الحتفاظ ينبغي تمديد فترة تعيين أعضاء مجلس اإلدارة وممثلي العالقات المتبادلة اآلخرين إلى عامين، ويخض

 .استدعاء األصوات – 11وفقًا لقواعد اإلجراء، القاعدة رقم " الحق في االستدعاء"

 9التوصية رقم 

يستهدف مستخدمي اإلنترنت  ALACو ICANNبإنشاء دليل مختصر متعدد اللغات حول  ICANNينبغي أن يقوم موظفو 

 .ALSsالفرديين و

 10ية رقم التوص

 :بتطوير ALACينبغي أن تقوم 

 بيان نوايا سنوي مبسَّط يحدد المشاكل واألولويات •

يجب أن  .واألهداف واألنشطة الحالية لالثني عشر شهرًا القادمة، ويحدد مقاييس النجاح لكل األنشطة واألهداف

 و ALACنشرها على موقع ويب االستراتيجية وخطة التشغيل، ويتم  ICANNتتواكب هذه الوثيقة بشدة مع خطة 

 بتطوير خطة استراتيجية ALAC، ينبغي أن تقوم ICANNقبل دورة التخطيط السنوية التالية لـ  •

  ).ICANNمكملة للخطة االستراتيجية األوسع لـ (خاصة بها 

األنشطة فيما بعد برسم خطة تشغيل سنوية، تحدد  ALACوبعد تطوير هذه الخطة االستراتيجية، يجب أن تقوم  •

االستراتيجية وخطة  ICANNتكون كذلك مكملة لخطة (والموارد المطلوبة لدعم الخطة االستراتيجية أثناء هذا العام 

 ).التشغيل المناظرتين األوسع وتالءم مرحلة التخطيط نفسها

 11التوصية رقم 

 .إلى عامين ALACينبغي تمديد فترة تعيين رئيس 

 12التوصية رقم 

وهم بالتالي مرشحون –استكشاف طرق للتمييز بين المنظمات التي تمثل حقيقةً مستخدمي إنترنت فرديين  ALACينبغي على 

 .بصورة أكبر NCUCمقارنة بأولئك الذين قد يتالءمون مع  -ALSلمنصب 
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 13التوصية رقم 

 والوصول ALS اشتراك طلب تلقي بين متوسط وقت في بها الخاص الويب موقع على االتجاهات بنشر ALACينبغي أن تقوم 

 .قرار إلى

 14التوصية رقم 

 .المنتظمة وتطبيق شروط عدم التوافق كلما أمكن ALSينبغي إجراء مراجعات توافق 

 15التوصية رقم 

عدم األهلية للحصول على تمويل  :وقد تتضمن هذه العقوبات .بتطوير عقوبات واضحة لعدم التوافق ICANNينبغي أن تقوم 

 .قوق التصويت أو التعليق إلى أن يتم تدارك المشكلةوفقد ح ICANNسفر 

 16التوصية رقم 

بأسرع وقت ممكن بواسطة  317-06و 1090-05ينبغي التعامل مع أية مشاكل بارزة تتعلق بتقريري محقق الشكاوى رقم 

   ).حسب ما هو مناسب( ALACأو  ICANNمجلس إدارة 

 17التوصية رقم 

   .ية محددة بوضوح لمشاركة المجتمع العام في تطوير حاالت السياسةبتطوير عمل ALACينبغي أن تقوم 

 18التوصية رقم 

متعددة اللغات، بدالً من قوائم البريد اإللكتروني الحالية للسماح للمجتمع العام  wikiباستخدام مواقع  ALACينبغي أن تقوم 

  .باطالع أكثر سهولة على تطوير حاالت السياسة والمشاركة فيه

 19صية رقم التو

يومًا تقويميًا، للسماح بفترة زمنية أكبر لمشاورة المجتمع العام في جميع  45زيادة فترة التعليق العام إلى  ICANNينبغي على 

 .المناطق
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  20التوصية رقم 

الوصول  بما في ذلك، اإلفطار ورسوم(بتعديل سياسة السفر للدفع مقابل نفقات الراحة  ICANNينبغي أن يقوم مجلس إدارة 

ينبغي إتاحة و .الراحة لألعضاء العامين في مكان موقع المؤتمر الرئيسي أو حتى بالقرب منه -متى أمكن–وتوفير ) إلى اإلنترنت

 .أيضًا نقدًا بشكل مقدم لمن يطلبونها) لتغطية النفقات اليومية المناسبة األخرى(مبلغ النفقات اليومية 

 21التوصية رقم 

  .البريد اإللكتروني الخاصة هذه فقط للمناقشة المناسبة الخاصة غير العامة ينبغي استخدام قوائم

 22التوصية رقم 

    .العمل في سياسة اللغات الخاصة بها، بما في ذلك خدمات الترجمة والخدمات األخرى ICANNينبغي أن تواصل 

 23التوصية رقم 

 .وصيانته ALACعددة الخاصة بـ المت wikiبإدارة محتوى مواقع  ICANNينبغي أن يقوم موظفو 

 24التوصية رقم 

لمناقشات السياسة بشكل خاص ومتابعة تطوير األدوات  wikisباستبدال قوائم البريد اإللكتروني بمواقع  ALACينبغي أن تقوم 

 .التي تعتمد على الويب لتسهيل المناقشة والعمل التعاوني
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 الهدف من المراجعة 2
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 :هو -من اللوائح ) أ( 4فقرة  2قسم  XIكما وضحت ذلك المادة  -) ALAC(الغرض من اللجنة االستشارية العامة 

 

      وتقديم نصائح بشأنها، إلى حد تعلقها بـ ICANNدراسة أنشطة "

  ".مصالح مستخدمي اإلنترنت الفرديين 

 

 :هو تحديد ALAC، فإن الهدف من المراجعة المستقلة لـ ICANNمن لوائح  1، الفقرة 4، القسم IVووفقًا للمادة 

 

  وإذا كان كذلك ICANNما إذا كان لدى المنظمة هدف متواصل في هيكل  •

 .غيل مرغوبًا فيه لتطوير فاعليتهما إذا كان أي تغيير في الهيكل أو عمليات التش •

 

، ALACللنظر في هذه المراجعة المستقلة لـ  1بتشكيل مجموعة عمل مراجعة) BGC(وقامت لجنة حوكمة مجلس اإلدارة 

أو تشغيلها بموافقة  ALACتعديل هيكل وبعد فترة مراجعة ومشاورة عامة، قد يتم  .لتقديم توصيات نهائية إلى مجلس اإلدارة

 .أغلبية ثلثي أعضاء مجلس اإلدارة

 أسلوبنا 2-1

 :جمع األدلة والتحليل وإصدار التقرير :مراحل متداخلة ثالثةمن  ALACيتكون األسلوب المتبع لمراجعة 

 ألدلةجمع ا

وعند الضرورة، نرجع إلى الدليل األساسي في هذا  .تشمل األدلة الحقائق وأدلة تاريخية ومشاركات من أصحاب المصالح

بفترة قصيرة  2008كانت مرحلة جمع األدلة هي األطول، حيث استمرت من قبل انتهاء اجتماع نيو دلهي في فبراير  .التقرير

تعد إحدى سمات عملية المراجعة هذه القدر الكبير من المعلومات المتاحة؛ بسبب ميل  .وحتى أسابيع قليلة قبل صدور التقرير

 ICANNوكثرة المعلومات التي يمكن العثور عليها على اإلنترنت حول ) وبعضهم أحيانًا(الكثير من المشاركين في الحديث إلينا 

  .وتاريخها

 :وبخاصة، تشمل مرحلة جمع المعلومات

 و ALACفي نيو دلهي، بما في ذلك العديد من جلسات وورش عمل  ICANNحضور اجتماع  •

                                                 
  2008،23jan08.htm-http:///www.icann.org/minutes/minutesيناير  23السجالت التحريرية لمجلس اإلدارة الخاصة باجتماع خاص،  1
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 باجتماع نيو دلهي و 2008وجهًا لوجه في فبراير  ICANNو ALACااللتقاء بعدد من جماهير  •

 والهاتف و" سكاي بي"وبعد اجتماع نيو دلهي، االلتقاء بالعديد من األفراد من خالل البريد اإللكتروني وبرنامج  •

الحاليين والسابقين، واألعضاء الحاليين والسابقين في  ALACل من خالل البريد اإللكتروني مع أعضاء التواص •

 ،ALSsو ICANNاألقسام األخرى التابعة لهيكل 

 من خالل األدوات المعتمدة على اإلنترنت والمنشورات األخرى و ICANNو ALACالبحث في تاريخ  •

 ،)مثل لجنة الترشيح ومنظمة دعم األسماء العامة( ICANNاألخرى التابعة لـ قراءة المراجعات األخيرة لألقسام  •

ً  ALACحول تكاليف تشغيل (طلب إجابات على أسئلة معينة  •  .ICANNمن موظفي ) مثال

 .وألغراض الخصوصية، ال يمكننا نقل مشاركة خاصة ألصحاب المصلحة الفرديين

  التحليل

ونحن  .جمعها واستخدامها لتوضيح الموقف، ثم استخالص نتائج واقتراح طريقة للتقدم يعني التحليل تحديد األدلة التي تم

 .نعرض في هذا التقرير التحليل ما دام مناسبًا

وقد كان مدى  .عدة أسابيع في هذه المرحلة، التي لم تبدأ حتى تم جمع قدر كبير من المعلومات WCLاستغرق فريق مراجعة 

  .مفيد جدًا هناتجربة أعضاء الفريق وعمقها 

 :وتشمل األنشطة المحددة في هذه المرحلة ما يلي

 تحديد ثغرات في المعلومات عند مقارنتها باألسئلة من ناحية المراجعة، لذلك يمكن البحث عنها فيما بعد و •

 إعادة إجراء حوارات مع أفراد محددين للحصول على مزيد من المعلومات، حسب ما هو مطلوب، •

 لتمكين العمل التعاوني و 2.0فريق خاص وموقع ويب  wikiع إنشاء موق •

التحقق من نطاق األفراد الذين تم إجراء حوارات معهم لتأكيد تغطية مجموعات ذات صلة بأصحاب المصلحة  •

 وإجراء المزيد من الحوارات عند الضرورة،

حوارات معهم والمقترحون ومن  تحديد موضوعات عامة من المشاكل التي يثيرها األفراد الذين يتم إجراء •

 مالحظاتنا ووثائق المشروع ومصطلحات المرجع،
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 تطوير ملخص التقرير وفقًا لمواد وموضوعات وتوصيات ووثائق مشروع خلفية و •

بالنسبة لكل سؤال وارد في مصطلحات المرجع، ينبغي مراعاة نطاق وجهات األفراد الذين تم إجراء حوارات  •

حقيقية والخبرة الخاصة بأعضاء الفريق كأعضاء في مجلس إدارة المنظمات التجارية وغير معهم والمعلومات ال

 الربحية لتقديم نتائج مبدئية للمناقشة الداخلية و

 .مناقشة النتائج المبدئية داخل الفريق للوصول إلى إجماع أو الموافقة على البدائل •

في حاجة إلى أن يضع نصب  WCLلة السابقة، كان فريق مراجعة وعلى الرغم من دراسة الدليل الذي تم جمعه في المرح

المؤقتة ذات  ALACوال تعد أدلة  .كانت موجودة لفترة قصيرة عندما قمنا ببدء هذه المراجعة" ALAC 1.0"عينيه حقيقة أن 

شاكل كما تم تطبيقها وقد وجدنا أن مشاركات أصحاب المصالح كانت مفيدة جدًا في تحديد وتعريف الم .صلة أو مفيدة دائمًا

المؤقتة، ولكنها كانت في بعض الحاالت أقل جدوى في تحديد وتعريف التحسينات أو تقديم تبرير مرضٍ للتحسينات  ALACعلى 

 .المقترَحة

االعتماد على رأي جيد، يعتمد على خبرة أعضاء الفريق في  WCLولذلك،ولتقديم توصية بالتحسينات، كان على فريق مراجعة 

 .ومنظمات اإلنترنت،والمنظمات غير الربحية بشكل عام ICANNة واإلدارة والحوكم

 إصدار التقرير

للعمل  Web 2.0استخدم أعضاء الفريق مرفق  .تبدأ عملية وضع المسودات، عندما تتم الموافقة على المزايا الرئيسية للتقرير

كما أن الموقع متكامل  .لوثائق ذات الصلة والمواد المرجعيةتم تحميل أقسام من التقرير على الموقع، مثل الروابط وا .التعاوني

  .وقد كان العمل قابالً للمواصلة بغض النظر عن مكان كل فرد من أعضاء الفريق .مع بريد الفريق اإللكتروني ومرافق التقويم

 :وكانت العملية هي

  .التقرير لكل من الفريقين األربع إلى فريقين لوضع المسودة، وتخصيص أجزاء من WCLانقسم مستشارو  •

 .وكتب كل مستشار المسودة األولية لألقسام الفرعية من التقرير •

 .وفي داخل الفريقين، راجع كل مستشار عمل نظيره •

لتقصي الحقائق وإدخال التصحيحات عليها  ICANNبتقديم مسودة مبكرة إلى موظفي  WCLقام فريق مراجعة  •

 .عند الضرورة

 .مسودات متتابعة WCLوإعادة الصياغة حيث أصدر فريق مراجعة  تمت المراجعة •

 ICANNفي مسودة نهائية بحلول الموعد النهائي قبل اجتماع  ICANNتم تقديم مسودة التقرير النهائي إلى  •

 .2008بباريس في يونيو 
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   .وهيكلها ووظائفها ALACعملية المشاورات حول دور  -وليس نهاية–ويعد نقل هذا التقرير بداية 

 

مجلس اإلدارة ستقوم بدراسة تقريرنا النهائي واالقتراحات المتعلقة به خالل األشهر ) RWG(وندرك أن مجموعة عمل مراجعة 

بتقديم مسودة التوصيات الخاصة بها في اجتماع ) RWG(ومن المُقرر أن تقوم مجموعة عمل المراجعة  .القليلة القادمة

ICANN كما ستقوم بتقديم التقرير النهائي الخاص بها في الوقت المحدد في أول اجتماع لـ 2008هرة في نوفمبر في القا ،

ICANN  في مدينة مكسيكو ليصدر مجلس اإلدارة قرارًا بشأنها 2009في عام. 
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 خلفية 3
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 ؟ICANN تفعل ماذا 3-1

 -لكي تتمكن من الوصول إلى شخص آخر على اإلنترنت، ينبغي عليك كتابة عنوان على جهاز الكمبيوتر الخاص بك 

 .لعثور على بعضها البعضوينبغي أن يكون هذا العنوان فريدًا لكي تعرف أجهزة الكمبيوتر مكان ا .اسم أو رقم

 .وبدون هذا التنسيق، لن يتوفر لنا إنترنت عالمي واحد .بتنسيق هذه المعرفات الفريدة عبر العالم ICANNوتقوم 

وهي شراكة بين أفراد من جميع أنحاء العالم ال تهدف للربح، وهي مخصصة . 1998في عام  ICANNتم تأسيس 

بتعزيز المنافسة وتطوير السياسة الخاصة  ICANNوتقوم  .إمكانية تشغيلهللحفاظ على أمان اإلنترنت واستقراره و

 .بالمعرفات الفريدة لإلنترنت

فال يمكنها إيقاف البريد المزعج كما أنها ال تتعامل مع  .في المحتوى الموجود على اإلنترنت ICANNوال تتحكم "

 ".2الوصول إلى اإلنترنت

 ؟ALAC تفعل ماذا 3-2

وتتضمن  .ICANNتمثل جزءًا من عمل  مشاكلهو اسم مجتمع مستخدمي اإلنترنت الفرديين الذين يشاركون في " العام"

 .IPv6إلى  IPv4أسماء النطاقات الدولية وإضافة نطاقات مستوى أعلى عامة جديدة واالنتقال من  :المشاكل الحالية

  ؟ALAC تعمل كيف 3-3

يمكن ألي مجموعة منظمة ذاتيًا أو مدعومة بجهود ذاتية تتعامل مع اهتمامات مستخدمي اإلنترنت الفرديين، التقدم بطلب 

التي ) RALOs(ظمات اإلقليمية العامة معتمد إلى المن ALSينضم كل  ).ALS(العتمادها كمنظم عام  ICANNلالنضمام إلى 

، بمعدل واحدة عن كلٍ RALOتوجد حاليًا خمس منظمات  .للعمل مع بعضهم البعض ALSsتعقد منتدى للمنظمين العامين 

بإدارة التواصل والمشاركة العامة، وتعد بمثابة المنتدى الرئيسي ونقطة التنسيق  RALOsتقوم  .الجغرافية ICANNمن مناطق 

  .ICANNمنطقة لتلقي مشاركة الجمهور في في كل 

 

 ALACو .ICANN، التي تمثل السلطة التشريعية في )ALAC(ممثلين في اللجنة االستشارية العامة  RALOتختار كل منظمة 

لـ ، وتقوم لجنة الترشيح التابعة )كما هو مشار إليه أعاله(باختيار عشرة أعضاء  RALOsوتقوم  .عضوًا 15هي هيئة تتكون من 

ICANN بتعيين األعضاء الخمسة الباقين، بحيث يتم تعيين عضو واحد لكل منطقة من المناطق الخمس.  

 

                                                 
  /http://www.icann.org/magazine،2008مايو  الشهرية، ICANNمجلة 2
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بتعيين  ALACوتقوم  .وإسداء النصح بشأنها، فيما يتعلق بالمجتمع العام ICANNبمسؤولية دراسة أنشطة  ALACتضطلع 

 .ICANNهيئات األخرى التابعة لـ الوالعديد من  ICANNدارة ممثلي عالقات متبادلة ال يتمتعون بالحق في التصويت في مجلس إ

، حيث تقوم هذه اللجنة باختيار ثمانية أعضاء من األعضاء ICANNأعضاء في لجنة الترشيح التابعة لـ  5وتقوم أيضًا بتعيين 

ر أفراد للعمل في عضوًا كما تقوم باختيا 15البالغ عددهم  ICANNالذين يتمتعون بالحق في التصويت في مجلس إدارة 

 .مناصب رئيسية أخرى

 

 

 

 :والمنظمات الداعمة التابعة لها ALACكما تشمل األنشطة األخرى التي تتوالها 

  و ALSsاقتراح معايير وعملية اعتماد لـ  •

  و ALSsاعتماد طلب اشتراك  •

  المساعدة في استراتيجيات التواصل بكل منطقة جغرافية و •

  المقترَحة وتحليلها، ICANNنشر سياسات وقرارات  •
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 و ICANNإسداء النصح لمنظمات وضع السياسة المختلفة داخل  •

 .ICANNتوفير آليات تعتمد على اإلنترنت حتى يستطيع األفراد المهتمون مشاركة آرائهم حول مشاكل  •

  ؟ALAC أتت أين من 3-4

 .3وأقرت منظماتها العامة الداعمة ALACلوائح جديدة نصت على تأسيس  ICANN، تبنى مجلس إدارة 2002أكتوبر  31في 

وللسماح ببدء . 2002بر ديسم 15سارية المفعول في  -2002عام  ICANNالتي كانت نتيجة لعملية إصالح -وأصبحت هذه اللوائح 

عضوين من كل (على الفور، تم تقديم مادة االنتقال الخاصة باللوائح إلى مجلس اإلدارة لتعيين عشرة أعضاء  ALACعمل 

 .مؤقتة ALACفي ) ICANNمنطقة من المناطق التابعة لـ 

 

 ALSsبتشغيل واعتماد عدد من بنجاح  ALACو ICANNومن خالل الجهود التي خصصها عدد من األفراد المتحمسين، قامت 

الخاصة بها مع ) MoU(فعاالً بشكل كامل بعد توقيع كل منها مذكرة التفاهم  RALOوقد أصبح هيكل  .الخمس RALOوتشكيل 

ICANN وكان آخرها ،RALO  األوروبية)EURALO( 2007، الموقَّعة في مارس. 

 

 ALACالمؤقتة هي  ALACمؤقتة بممثل منتخَب، وأصبحت ال ALAC، تم استبدال آخر عضو من أعضاء 2007يونيو  29وفي 

 .ALAC 1.0التي تم تنفيذها بشكل كامل كما تنص عليه اللوائح أو 

                                                 
 ).4( 2، القسم XIيشير إلى المادة  3
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4 ALAC والهدف منها 
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 لتحقيقه ALAC تعمل الذي الهدف 4-1

وحتى أداء التواصل  ICANNالمحتملة، تتراوح بين تقديم دعم سياسة إلى  ALACقدم المقترحون نطاقًا متسعًا من أهداف 

أنها تشكل الهدف  WCL، ال يرى فريق مراجعة ALACولكن، بينما قد تمثل هذه أنشطة مرغوبًا فيها لـ  .ICANNحول مهمة 

  .ALACمن 

 

  :هدفين ALACوكما سيوضح هذا التقرير، تخدم 

 

مسؤولة  ICANNيتعلق أحدهما بالمسؤولية، من خالل تشكيل جزء من مجموعة أصحاب المصالح األوسع التي تعد  .1

 واآلخر  عنها،

األخرى  ICANNويتعلق اآلخر بالمشاركة، من خالل تقديم مسار لغير الالئقين بالعضوية المستهدفة في مجموعات  .2

للمساهمة في ) التي تشمل مزودي امتداد أسماء النطاقات أو مشغلي خادم الجذر أو متخصصي الملكية الفكرية(

 .ICANNعملية اتخاذ القرار في 

 

 .ICANNدفين أساسي لنموذج المسؤولية والمشاركة االرتقائي ألصحاب المصالح في وكال من هذين اله

4-2 ALAC اإلنترنت ومجتمع 

طاقًا متسعًا من األفراد ويشمل مجتمع اإلنترنت ن .ICANNتعد المسؤولية عن مجتمع إنترنت كبير قيمة أساسية لدى 

تمتلك الحكومات الوطنية ومزودو البنية األساسية لإلنترنت والمشاركون في المجال من األنواع المختلفة، هيئات  .والمجموعات

، وهي تعترض في حال عدم اتباع ICANNلمنظمة  -وتقوم بذلك بالفعل  -، يمكنها إسداء النصح ICANNمحددة داخل منظمة 

بتحمل  ICANNيعد تقديم هيئات من هذه المجموعات طريقة طبيعية ومقبولة لتقوم  .لى مستوى عام أحيانًاتوصياتها، ع

في العالم، وال تمثل الغالبية العظمى منهم عضوية في  4بليون مستخدم إنترنت 1.4ومع ذلك، يوجد ما يقرب من  .مسؤوليتها

 الفرديينقدرًا مشابهًا لكل من مستخدمي اإلنترنت  - ALACمن خالل  - ICANN تقدم .ICANNمجموعة تمثلها إحدى هيئات 

دورها  ALACتلعب   .ومجموعات المستخدمين المهتمين باإلنترنت ولكنهم ال يشاركون في تزويده أو تنظيمه، للمشاركة بآرائهم

 .ت ككيان واحدمسئولة عنهم ألهميتهم لإلنترن ICANNكأحد مجموعات أصحاب المصالح، الذين تعد 

                                                 
 http://www.internetworldstats.com/stats.htm ،2008إحصائيات عالم اإلنترنت، مارس  4
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 والمسؤولية المشاركة 4-3

 :أداةً لألعضاء الفرديين لمجتمع اإلنترنت األوسع لـ ALACتوفر 

 

 لمهمتها و ICANNالمشاركة في اتخاذ القرارات حول كيفية إنجاز  .1

 .مسؤولة عنه ICANNمجتمع الذي تعد المساهمة في ال .2

 

، فسيكون لديها الفرصة ICANNإذا شاركت في القرارات أو العمليات الخاصة بـ  - ALACويلقي ذلك بمسؤولية على عاتق 

وهذا ال  .، يجوز لها أن تبرر عن اعتراضها أو تستأنف هذه القراراتALACمع موقع  ICANNوإذا لم تتفق قرارات  .للتأثير فيها

أو في الحقيقة رأي أية مجموعة، ولكن بدالً من  ALACدائمًا اتخاذ قرارات مؤيدة لرأي  ICANNعني القول بأنه يجب على ي

طريقة لتشكيل رأي يعتمد على مصالح مستخدمي اإلنترنت الفرديين المساهمين في عمليات التسوية  ALACذلك تقدم 

 .وتعزيزه ICANNالقرار في واإلجماع التي تمثل السمة المميزة لعملية اتخاذ 

 

في االشتراك في عملية اتخاذ القرار، فلها خلفية قليلة أو ليس لديها خلفية في االعتراض على هذه  ALACولكن، إذا فشلت 

ذاتها مفتوحة لنقد المجتمع العام في حالة تصورها على أنها ال تضمن تمثيل مصالح  ALACوتطرح  .القرارات بعد اتخاذها

وألسباب تمت مناقشتها في مواضع أخرى بهذا التقرير، أصبحت المشاركة في عمليات  .نترنت الفرديين بشكل كافٍمستخدمي اإل

ICANN  مؤخرًا نشاطًا عاديًا لـALAC.  

 

ككل دورًا كبيرًا في عمليات تطوير  ALACنفسها، أن تلعب  ALACولمجتمع اإلنترنت األوسع ولـ  ICANNلذلك فمن المهم لـ 

  .ICANNسياسة 

 

إلى تحمل مسؤولية تجاه ناخبيها  ALACتحتاج  .ALACعن المجتمع األوسع على عاتق  ICANNيقع جزء من مسؤولية 

 ICANN، تمثل المشاركة في ALACوبالنسبة لـ  .ICANNومجتمع اإلنترنت األوسع وأن تثبت أنها تشارك بشكل كامل في 

 ALACيجب أن تكون  -كما تنص اللوائح على ذلك  -القادمة  ALACعة فبحلول وقت مراج .ومسؤوليتها وجهين لعملة واحدة

 .قادرة على إظهار سجل راسخ من المشاركة
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التعبير عن عدم موافقتها على  ALACفإذا أرادت  .العديد من الطرق إلقرار مسؤولية مجلس اإلدارة ALACويوجد لدى 

 :يمكنها، ICANNإجراءات مجلس إدارة 

 

على غرار باقي الهيئات –العام  ALACونظرًا لعمل  .إصدار قرار يرفض فرار مجلس اإلدارة أو يعبر عن عدم الموافقة •

 .، فإن هذا من شانه إصدار بيان عام واضح-ICANNالتابعة لـ 

ماع مجلس اإلدارة والذي إصدار أمر إلى ممثل العالقات المتبادلة الخاص بها في مجلس اإلدارة بقراءة بيان في اجت •

 .سيكون أحد نواحي السجل العام

 .لتشجيعها على اتخاذ خطوات مماثلة ICANNاستغالل نفوذها في الهيئات األخرى التابعة لـ  •

 ؟ICANN هيكل في متواصل هدف ALAC لدى هل 4-4

 :على أنها تحمل األهداف التالية ICANN5في لوائح  ALACيُشار إلى 

 

  ".الفرديينمي اإلنترنت وإسداء النصح بشأنها، إلى حد تعلقها بمصالح مستخد ICANNدراسة أنشطة "

 

أنه من المهم وضع هذا الهدف في إطار داخل  WCLيمكن تفسير هذا البيان الواسع بعدة طرق، ولكن يعتقد فريق مراجعة 

 :6، التي تتلخص فيICANNالمهمة الكلية لـ 

 

تنسيق نظم اإلنترنت العالمية للمعرفات الفريدة، على المستوى الشامل، وبخاصة لضمان استقرار وأمان نظم "

  ".لإلنترنت المعرفات الفريدة

 

 .الفرديينبتقديم أية آليات متعلقة بمصالح مستخدمي اإلنترنت  ICANNسأل الكثيرون ممن قمنا بمقابلتهم عن سبب مطالبة 

المحدود، رأوا أن مستخدمي الهاتف الفرديين أو نظم البريد التقليدية ليست لها مثل هذه الطرق  ICANNوبمالحظة مجال 

 .يل مكالمات المستخدمين ونقل البريد من خاللها، فإنهم ال يهتمون بالمشاركة وال يجدون داعيًا لذلكوطالما يتم توص .للمشاركة

 IDNو IPv6مشاكل سياسة العناوين، مثل –استقرار وأمان نظم معرفات اإلنترنت الفريدة  ICANNوهكذا، وبشرط أن تضمن 

                                                 
 ICANN، http://www.icann.org/general/bylaws.htm#XIلوائح  5
 ICANN ،http://www.icann.org/general/bylaws.htm#Iلوائح  6
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سواءً أكان فردًا أو –ك ضرورة بالنسبة لمستخدم اإلنترنت الفردي فليست هنا -ونواحٍ أخرى مثل اختبار النطاق والتشغيل األولي

 .للمشاركة في أنشطتها -)NGO(شركة أو منظمة غير حكومية 

 

 :يقابل وجهة النظر هذه

 

 و ICANNتأثر المستخدمون الفرديون بعمل  .1

  .لديهم الحق في التمثيل في القرارات التي تؤثر عليهم .2

 

بعيدة عن مصالح معظم مستخدمي اإلنترنت  ICANNمن األسباب، التأكيد على أن القول بأن مهمة  ويأتي بعد هذا التسلسل

  :فعلى سبيل المثال .خاطئ بأكثر من ناحية الفرديين

 

 يستخدم كل شخص يستخدم اإلنترنت، أسماء النطاقات عدة مرات يوميًا و •

 .ل اإلعالنات والمهام األخرىتستثمر الشركات في أسماء النطاقات بمعدالت ضخمة من خال •

 

الجديدة وتنفيذ نزاهة المُسجل، على كل مستخدم إنترنت  TLDوهكذا، تؤثر السياسات المتعلقة بتخصيص األسماء، مثل منح 

 .فردي

 

حيوية  ومع ذلك، تعد إتاحتها وإمكانية تخطيطها عملية .غير مرئية لكل مستخدم إنترنت فردي) IP(تعد عناوين بروتوكول اإلنترنت 

مخوَّلين باالهتمام باالشتراك في عملية االنتقال إلى  الفرديينأصبح مستخدمو اإلنترنت  .لوجود تطوير اإلنترنت واستمرارها

IPv6 بعد االنتهاء الوشيك لعناوين ،IPv4  واالنتقال البطيء إلىIPv6لهذه األسباب  .، وتم اختيار استراتيجيات لتهدئة المشكلة

 .ICANNمصالح مشروعة في عمل  الفرديينناقشة التي جرت معنا تتناول ما إذا كان لدى مستخدمي اإلنترنت وغيرها، كانت الم

 

شكلت وجهة النظر القائلة بأنه لدى األفراد الحق في المساهمة في القرارات المؤثرة عليهم، التاريخ المعاصر ورسمت دستور 

؛ حيث أضحى تقديم عملية سياسة ارتقائية ICANNر على أسلوب وقد انعكس بشكل مباش .معظم الديمقراطيات المعاصرة

 .منذ بدأت ICANNنزيهة تراعي أصحاب المصالح سمة غالبة على 
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هي إحدى العمليات التي تتطلب مشاركة جوهرية ممن يتأثر بالسياسة وهي أحد متطلبات االتفاقية التي  –عملية سياسة ارتقائية 

أن وزارة الخارجية  WCLويبدو لفريق مراجعة  .JPA(7اتفاقية المشروع الثنائية أو (األمريكية  مع وزارة التجارة ICANNوقعتها 

 .االرتقائيةالملزمة بالعملية  ICANNتنتظر دليالً واضحًا على تعهدات 

 

 2000في عام  ICANNوقد حاولت انتخابات  .مباشرة الفرديينفي عالم مثالي، تتضمن عملية ارتقائية مستخدمي اإلنترنت 

وكيالً في شكل المنظم  ICANNومنذ ذلك الوقت، طوَّرت  .إجراء هذه العملية، ولكنها وجدت صعوبات بالغة في اإلجراءات

   .واللجنة االستشارية العامة RALOsو ALSsعبر  الفرديينإلنترنت العام، يعطي صوتًا لمستخدمي ا

 

يقدم حاليًا صوتًا وآلية فعالة؛ لمشاركة المستخدمين الفرديين مع  ALACأن هيكل  WCLوكنتيجة لذلك، اعتبر فريق مراجعة 

  .قليل من المغامرة في االستيالء على مجموعات معينة

 

اح بمشاركة مستخدم اإلنترنت الفردي وتسهيلها حيث نصت على أن العملية التي ستسمح وكانت هناك حجة أخرى تتعلق بالسم

بقدر  ICANNعملت  .بسماع جميع آراء صاحب المصلحة وموازنتها ستؤدي إلى عملية وضع سياسة مطلعة بشكل جيد وأفضل

أو  ALACريق وسائل التمثيل مثل للمشاركة، سواءً عن ط الفرديينما استطاعت على تقديم فرصة لكل مستخدمي اإلنترنت 

 .كما في محاولة التأكيد على أن هيئات الحوكمة تعكس مجموعة من المناطق -عبر الوسائل المباشرة 

 

، ويعد االقتراح بخالف ذلك ICANNأساسية لدى  الفرديينعلى أن مشاركة مستخدمي اإلنترنت  WCLوافق فريق مراجعة 

إحدى الهيئات  -ICANNكما تنص عليه لوائح - ICANNوهناك دور قانوني وجوهري في  .هااختالفًا مع ثقافتها وفلسفة إنشائ

 ".وتقديم نصيحة بها إلى حد تعلقها باهتمامات مستخدمي اإلنترنت الفرديين ICANNدراسة أنشطة "للقيام بـ 

 األنسب؟ الناقل هي ALAC هل 4-5

على مدار الحوارات التي قمنا بإجرائها واالقتراحات، قمنا بمراعاة العديد من الخيارات المقدمة إلينا كبديل الستمرار الهيكل 

  .الحالي

 

                                                 
http://www.icann.org/general/JPA- ،2006سبتمبر  29سماء المُخصصة، اتفاقية المشروع الثنائية بين وزارة التجارة األمريكية وشركة اإلنترنت لألرقام واأل 7

29sep06.pdf 
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أم أنها احتماالت اكتشفناها كنتيجة لمراجعتنا  ناقشنا هذه الخيارات أدناه وأشرنا إلى ما إذا كانت خيارات مقترَحة لنا مباشرة،

  .لألدلة والمقابالت

  

 :وتتضمن خيارات التغيير ما يلي

 

  و) ALSO(من لجنة استشارية إلى منظمة داعمة  ALACتحويل  .1

؛ إما كامتداد لدائرة المستخدمين غير )GNSO(كدائرة انتخابية داخل منظمة دعم األسماء العامة  ALACبناء  .2

 ، أو كدائرة مستقلة و)NCUC(التجاريين 

 ،)ISOC(في جمعية اإلنترنت /مع ALACالعمل على دمج  .3

 و ICANNعبر مكتب المحقق في شكاوى  الفرديينتوجيه مشاركة مستخدمي اإلنترنت  .4

 و) NomCom(ولجنة الترشيح  ALACدمج  .5

 و ALSsأو  الفردييننت والسماح بالمشاركة مباشرة من مستخدمي اإلنتر ALACإلغاء  .6

، الذين ال يمثلون جزءًا من الدوائر االنتخابية األخرى مثل الفرديينالتخلي عن محاوالت مشاركة مستخدمي اإلنترنت  .7

 مزودي امتداد أسماء النطاق أو مزودي امتداد اإلنترنت اإلقليميين و

 .اإلبقاء على الوضع الراهن .8

 

 )ALSO(امة إلى منظمة داعمة تحويل اللجنة االستشارية الع .1

وكانت   ).SO(إلى حالة منظمة داعمة ) AC(من لجنة استشارية  ALACكان أحد االقتراحات التي أُرسلت إلينا، يرى أن تنتقل 

ومنظمة ) ASO(الجديدة التي أعيدت هيكلتها ستتمتع بوضع مماثل لمنظمة دعم العناوين  ALACالدعوة الرئيسية لذلك هي أن 

في تعيين عضو أو أكثر من األعضاء الذين يحق لهم ) GNSO(ومنظمة دعم األسماء العامة ) ccNSO(اء رمز البلد دعم أسم

حقوق تصويت على مجلس اإلدارة،  ALACبالنسبة ألولئك الذين قالوا بأنه يجب أن تكون لدى   .التصويت في مجلس اإلدارة

  .يبدو هذا الخيار بالنسبة لهم غاية ملحة

 

مجموعات ذات مسؤوليات تشغيل وسياسة في أجزاء  -ويتم دعمها من خالل  -الثالث  SOمن المنظمات الداعمة  تدعم كل

الذين يخصصون ) RIRs(ومزودي امتداد اإلنترنت اإلقليميين  ICANNرابطًا بين  ASOفمثالً، تقدم   .ICANNمحددة من مهمة 

  .ICANNفي عمل " رأسية"شرائح  )SO( مةوتعد المنظمات الداع .والمعرفات المشابهة IPعناوين 
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، مع إسداء النصح من زاوية محددة، ولكن هذا قد ICANNأسلوبًا أفقيًا في مهمة  ACوعلى النقيض، تتخذ اللجان االستشارية 

ن ، ولكن أيضًا يمك)GAC(وكذلك األمر نفسه ينطبق على اللجنة االستشارية الحكومية  .بالكامل ICANNيتأرجح في مهمة 

  ).SSAC(واللجنة االستشارية لألمان واالستقرار ) RSAC(النظر إلى ذلك كحقيقة للجنة خادم الجذر االستشارية 

 

 WCL، من منظور المستخدم النهائي، لذلك، يرى فريق مراجعة ICANNالنصح أفقيًا عبر مهمة  ALACوبطريقة مشابهة، تسدي 

  .مةأنها مُنشأة كلجنة استشارية وليست كمنظمة داع

 

وهي تقدم ممكن يتمثل في أن هذه الحركة قد توضح أي  -ولكنها ثانوية  - WCLكما أن هناك رؤية أوسع لفريق مراجعة 

وقد أوجزنا هذا التحليل المتعمق لدور اللجان االستشارية   .اللجان االستشارية األخرى يمكنها أن تشعر بالرضا في المتابعة

خارج نطاق مراجعتنا؛ لذلك لم نتابع هذه التسلسل في التحليل، إال لمالحظته كمسألة متسعة،  يقع) الحالي أو المحتمل(األخرى 

وفي إحدى الحاالت الشديدة، قد تكون النتيجة النهائية هي انهيار التمييز   .قد تحتاج إلى التحقق بشأنها إذا ما القت دعمًا مالئمًا

 ).SO(والمنظمة الداعمة ) AC(بين اللجنة االستشارية 

  

، إما كامتداد لدائرة المستخدمين غير التجاريين )GNSO(كدائرة انتخابية داخل منظمة دعم األسماء العامة  ALACبناء  .2

)NCUC (أو كدائرة مستقلة 

حيث يوجد بعض الميل إلى هذا الخيار، الذي يجب أن  .يعتقد بعض المقترحين أن هذا كان خيارًا عمليًا وهيكليًا مرغوبًا فيه

أما الفائدة  .ICANNستفيد من الهياكل والعمليات الحالية، وبذلك يمكن أن يؤدي إلى فاعلية هيكلية وكفاءة في التشغيل داخل ي

لمجتمع مستخدمي  ICANNوالموارد داخل " تركيزًا للقوة"المحتملة الثانوية التي تمت مناقشتها، فهي أن هذا الهيكل سيمثل 

   .اإلنترنت العالمي

 

  :أن هذه ليست اإلجابة الصحيحة، لعدة أسباب WCLاعتبر فريق مراجعة  ومع ذلك،
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مسؤولية تطوير السياسة في مجال رئيسي واحد فقط من ) NCUCودوائرها االنتخابية بما في ذلك ( GNSOتتحمل  

وتقديم توصية بها إلى مجلس  8العامة تطوير سياسات أساسية تتعلق بنطاقات المستوى األعلى"،وICANNأنشطة 

  .يجب أن يكون أوسع من ذلك ALAC، بينما نعتبر أن تفويض "ICANNإدارة 

الشامل أو تأثيرها  ALACالتأثير اإلجمالي نفوذ  ، فيمكن أن يُضعفGNSOإال مكونًا واحدًا من  ALACوحيث ال تمثل  

 .ICANNفي 

مع عدم المساس بالهياكل األخرى،  GNSOدائرة انتخابية جديدة في  ALACومن منظور هيكلي، إذا أصبحت  

فسيظل التأثير إدخال طبقة أخرى في الهيكل، وهو ما يمثل حلقة أخرى في سلسلة االتصال الطويلة بالفعل بين 

   .ICANNم الفردي ومستويات اتخاذ القرار في المستخد

 

 )ISOC(في جمعية اإلنترنت /مع ALACالعمل على دمج  .3

 :9فيما يلي) ISOC(ويتمثل بيان مهمة جمعية اإلنترنت  .ISOCو ALACرأى العديد من المقترحين تداخالً بين وظيفتي 

  ".على مستوى العالم تشجيع التطوير المفتوح لإلنترنت والتقدم في استغالل فوائده لكل فرد"... 

 

وتقديم نصيحة بها، إلى حد تعلقها باهتمامات  ICANNدراسة أنشطة (" ALACوتتسق بعض وسائل تحقيق ذلك مع هدف 

 ):ISOCنقل فقرات أخرى من بيان مهمة (، على سبيل المثال ")مستخدمي اإلنترنت الفرديين

 

 ،..."والبنية األساسية التقنية لإلنترنت  تسهيل تطوير مفتوح للمعايير والبروتوكوالت واإلدارة" •

 و..." معلومات تتعلق باإلنترنت يمكن االعتماد عليها  توفير" 

إقامة منتديات لمناقشة المشاكل التي تؤثر على تطور اإلنترنت وتطويره واستخدامه في المجاالت التقنية " 

 ".والتجارية والمجتمعية ومجاالت أخرى

تتركز في  ISOCومع ذلك، وعلى الرغم من أن مهمة   .كمصالح تخص مستخدمي اإلنترنت الفرديينويمكن ترجمة ذلك كله 

محدودة بشكل أكبر ويجب النظر إليها في  ALAC، غير أن مهمة "لصالح جميع األفراد... تطوير اإلنترنت وتطوره واستخدامه"

                                                 
 ICANN، 08apr05.htm#X-bylaws/bylaws-http://www.icann.org/general/archiveلوائح  8
 /ISOC( ،http://www.isoc.org/isoc/mission(بيان مهمة جمعية اإلنترنت  9
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بشكل خاص، لضمان استقرار وأمان تشغيل "لى أنه ، الذي تم شرحه في اللوائح عICANNإطار الهدف التقني المتخصص لـ 

 10" .نظم المعرفات الفريدة لإلنترنت

 

مهمة : أي" (بنظم المعرفات الفريدة العالمية لإلنترنت"المتعلقة  ICANNفي تطوير سياسة  ALACوبجانب ذلك، تساهم 

ICANN( بينما ليس لدى ،ISOC وفروعها دور السياسة هذا. 

 

المعتمدين تقريبًا  ALSsأشار المقترحون الذين رأوا تداخالً في األدوار إلى العضوية المشتركة لكليهما، وإلى حقيقة أن ثلث 

مع المقترح الذي رأى أنه ال يمثل الترابط في العضوية تداخالً  WCLق فريق مراجعة ومع ذلك، واف .ISOCيمثلون فروعًا في 

هدف محدد مستقل وواضح، ال يمكن تحقيقه بشكل جيد  ALACووفقًا لوجهة النظر هذه، لدى  .مباشرًا في الوظائف بالضرورة

وإال  -تداخلة كانت دليالً على هدف مستقل وقد رأى هذا المقترح في الواقع أن حقيقة العضوية الم .ISOCعند تصنيفه ضمن 

 .ومجالهما، فقد اتفقنا مع هذه النتيجة ISOCو ALACوبناءً على إدراكنا لمهمة كل من   .فلن يشترك األفراد في كليهما

 

 ICANNتوجيه مشاركة المستخدمين الفرديين عبر مكتب المحقق في شكاوى  .4

ورة أن تتم مشاركة مستخدمي اإلنترنت الفرديين من خالل المحقق في شكاوى كان أحد االقتراحات المرسلة إلينا يرى ضر

ICANN.  )مقارنة بالخيارات األخرى التي تمت مناقشتها في هذا القسم، يعد ذلك اقتراح أقلية.( 

 

تكون الوظيفة األساسية لمحقق الشكاوى هي تقديم تقييم داخلي مستقل للشكاوى، التي يقدمها أعضاء مجتمع "، 11وفقًا للوائح

ICANN  الذين يعتقدون أن]ICANN [وبالتالي، اعتقد فريق مراجعة ". قد عاملتهم بصورة غير عادلةWCL  أن هذا االقتراح

  .كة األساسية لمستخدم اإلنترنت الفردي تحدث عند تصور وجود ظلم أو شكوى يجب تناولهايعتمد على افتراض أن المشار

 

فقط  ICANNأن غاية في السذاجة االعتقاد بأن مستخدمي اإلنترنت الفرديين يريدون المشاركة في  WCLيعتبر فريق مراجعة 

سياسة النشطة الحالية من مشاركة مستخدم اإلنترنت ففي الحقيقة، يجب أن تستفيد العديد من مجاالت ال ".حدوث خطأ ما"عند 

وإذا كان مرغوبًا فيه، يحدث ذلك بالمشاورة المناسبة،  -كمثال  IDNويعد تقديم  -" صحيحة"الفردي الفعالة للتأكيد على أنها 

 .يجب أال تكون هناك حاجة إلى إشراك محقق الشكاوى

 

                                                 
 ICANN ،08apr05.htm#I-bylaws/bylaws-http://www.icann.org/general/archiveلوائح  10
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لهذا الخيار، توسيع دور محقق الشكاوى بشكل كبير عن الهدف الذي تم  أنه من النتائج الضرورية WCLاعتبر فريق مراجعة 

  .بشكل كبير ICANNإنشاؤه ألجله أو ستقل مشاركة مستخدم اإلنترنت الفردي في شؤون 

 

 )NomCom(ولجنة الترشيح  ALACدمج  .5

، ICANNكهيئة رئيسية في ) NomCom(ح ويعد األسلوب األكثر تطرفًا من األساليب المقترحة لدينا، قائم على دور لجنة الترشي

وكمنظمة ارتقائية قائمة على اإلجماع، سيكون امتدادًا منطقيًا لهذه   .تقوم بالتعيينات ألدوار القيادة األساسية في المنظمة

رة االنتخابية أو على األقل من خالل ممثلين عنهم، وبعبارة أخرى الدائ -التعيينات أن تتم من خالل مستخدمي اإلنترنت الفرديين 

  .مصالحها ALACالتي تخدم 

 

أن الهدف من هذا األسلوب، الذي يجب أن يتم إدراكه نظريًا كعملية وضع تعيينات ممثلة بشكل أكثر  WCLاعتبر فريق مراجعة 

 -على األقل  ولكنه في هذه المرحلة -له مزايا ) مقارنة بعملية لجنة الترشيح( ICANNاتساعًا أو ديمقراطية ألماكن النفوذ في 

   .ليس عمليًا ويجب أال يحوز على دعم كبير ALACمن تطور 

 

بليون مستخدم فردي من  1.4لتمثيل اهتمامات ما يقرب من  ALACوباإلضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من أنه تم وضع 

أن ) وسجالت االجتماعات 12من خالل مالحظة الحركة على قوائم البريد اإللكتروني العامة(مستخدمي اإلنترنت، يوضح الدليل 

ولذلك نرى أنه ال يوجد دليل القتراح أن العملية المرتبطة  .ALACعددًا قليالً نسبيًا من األفراد يشاركون بنشاط في عمليات 

بمعنى أنه يتم النظر إليها على أنها (ظاهريًا بشكل أكثر قربًا بالمستخدمين الفرديين ستؤدي إلى نتائج أو عمليات تعيين أفضل 

والتعاون بين أصحاب المصلحة  مما يحدث في عملية لجنة الترشيح التي تم وضعها لتحقيق اإلجماع عبر الحوار) أكثر شرعية

 .المطلعين والمهتمين

في لجنة  ALACلكي يتم دمج   .ICANNلدى لجنة الترشيح هدف محدد لتعيين أفراد في أدوار الحوكمة األساسية داخل 

لجنة  دمج-وأخبرنا كثير من المقترحين أن العكس  .الترشيح، يجب أن تمثل تغييرًا جوهريًا في وثائق مشروع لجنة الترشيح

لم تكتسب  ALACلن يكون قابالً للعمل حيث قدم لنا العديد من المقترحين رأيًا يعبرون فيه عن أن  -ALACالترشيح في 

 .األوسع ICANNاالحترام بعد عبر مجتمع 

                                                 
  lists.icann.org/mailman/listinfo-http://atlargeراجع قوائم البريد اإللكتروني العامة، 12
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لتقبله  لن يتمتع بالمصداقية أو السلطة األخالقية ALACأن دمج لجنة الترشيح في  WCLوكنتيجة لذلك، ال يعتقد فريق مراجعة 

، أو في الحقيقة، ستكون النتيجة النهائية للقيام بذلك عبارة عن تحسين في أي احترام ICANNالهيئات األخرى التابعة لـ 

 .أساسي

 

 ALSsوالسماح بالمشاركة مباشرة من مستخدمي اإلنترنت الفرديين أو  ALACإلغاء  .6

  .ALACالتي أدت في النهاية إلى تشكيل  200013رة كاملة من انتخابات قد يكون مثيرًا للجدل أن هذا االقتراح سيكون بمثابة دائ

في مرحلة مبكرة، من ناحية تطوير  ALACأن  WCLفريق مراجعة وكما أشارت المناقشة في مواضع أخرى بهذا التقرير، اعتبر 

   .نفسها وأيضًا بناء المشاركة بين مجتمع مستخدمي اإلنترنت األوسع الفرديين

في إلغاء المناصب التي قامت لجنة  14وهناك اختالف حول هذا الخيار يتمثل في اتباع توصيات المراجعة المستقلة للجنة الترشيح

هذا األسلوب حاليًا، ولكنه ال يحكمه بفترة  WCLسنناقش الحقًا، ال يدعم فريق مراجعة  وكما  .ALACالترشيح بتعيينها في 

 ).من ثالث إلى خمس سنوات(متوسطة 

 

كممثل لمستخدمي اإلنترنت الفرديين في منطقتها الجغرافية، ما  RALOوفي إحدى وجهات النظر المرسلة إلينا، ال يمكن اعتبار 

ولم يتم النظر إلى هذا الطلب على أنه يحتاج إلى نموذج ديمقراطي يمثل أصالً نسبة  .ل المنطقةلكل بلد داخ ALSلم يتم إنشاء 

واحد عن كل بلد على  ALSومع ذلك، يمكن النظر إلى بعض أشكال التمثيل كمنظم عام   .السكان الكلية لمستخدمي اإلنترنت

مستخدمي اإلنترنت الفرديين في مناطقهم " صوت"؛ ليكون لديها الشرعية في تمثيل RALOاألقل، كعائق محدود أمام 

  .الجغرافية بطريقة أو بأخرى

 

على الرغم من أن ) (EURALO(أو األوروبية ) NARALO(بأمريكا الشمالية  RALOوبينما ال يعبر ذلك عن الوضع الموجود في 

ثل المستوى الذي لم يتم الوصول إليه ، م)ALSغير نشطين، وهذا ما تتم مناقشته في القسم الخاص بتوافق  ALSsالعديد من 

   .األخرى RALOsفي بعض 
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 ALACوبينما ال يعد االختالف مع هذا الخيار حالً ديمقراطيًا، فإننا ال نعتقد أنه عملي أو فعال في المرحلة الحالية من تطوير 

جغرافي أو (ألمر على أساس أشمل ومع ذلك، ال نحكم هذه االحتمالية في مرحلة تالية، وعندما يقوم ا  ).ICANNوأيضًا (

تصبح مشاركة مستخدم اإلنترنت ميزة غالبة على ) إلخ...ثقافي أو لغوي أو اقتصادي أو بلوغ نضج المنظمة أو وفقًا للمصالح 

 .ALACعمليات تشغيل 

  

تخابية األخرى مثل مزودي التخلي عن محاوالت مشاركة مستخدمي اإلنترنت الفرديين، الذين ال يمثلون جزءًا من الدوائر االن .7

 امتداد أسماء النطاق أو مزودي امتداد اإلنترنت اإلقليميين

، ICANNغير قانوني، أي أنه ال حاجة إلشراك المستخدمين النهائيين في مهمة  ALACقال عدد من المقترحين أن الهدف من 

تقدم تمثيالً مالئمًا عن المستخدمين النهائيين؛  ICANNالتابعة لـ ) GAC(مع وجهة نظر ترى أن اللجنة االستشارية الحكومية 

 .حيث يمثلون مواطنين تحت حكم حكومات مختلفة تتضمنها

 

ً  ALACهل لدى ، 4.4وبناءً على األسباب الموضحة ضمن   .مع وجهة النظر هذه WCLال يتفق فريق مراجعة  ، هدفًا متواصال

  .ALACئة لتحقيق هدف لديه قناعة بالحاجة إلى وجود هي WCLفإن فريق مراجعة 

 

 :هو GACويعد هدف 

وتقديم نصيحة بها نظرًا ألنها تتعلق بالحكومات، وخاصة في األمور التي قد يحدث  ICANNبدراسة أنشطة ] أن تقوم[

 15والقوانين واالتفاقيات الدولية المتنوعة أو حيث قد تؤثر على مشاكل السياسة العامة ICANNفيها تفاعل بين سياسات 

 

يمكن أن يكون المثال على ذلك يتعلق بقضايا الملكية  .النهائيين فاهتمامات الحكومات أوسع بكثير من اهتمامات المستخدمين

الفكرية ورؤى مستخدمي اإلنترنت النهائيين في أن تكون اهتماماتهم مختلفة قليالً عن اهتمامات الحكومات، التي يجب أن توازن 

ا للحكومات أن تأخذ في االعتبار الصورة الدولية إذ يعد مناسبًا تمامً .بين اهتمامات المنافسة وتأخذ في االعتبار االتفاقيات الدولية

، كما أنه من المالئم أن يكون لدى المستخدم النهائي مسار للمشاركة ICANNنشراتها إلى  GACوالعالمية األوسع عندما تصيغ 

 .العالمية التي تدرك ظروفهم كمستخدمي إنترنت وليسوا كمواطني إقليم معين ICANNفي مهمة 
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أنه من  WCLيعتقد فريق مراجعة  ".ضميرنا ALACتمثل " - GACو ALACعند مناقشة االختالف بين  -ترحين قال أحد المق

 .ALACعن دور  ICANNالخطأ أن تستغني 

 

 اإلبقاء على الوضع الراهن .8

 RALOتفاهم قد وصلت مؤخرًا إلى القيام بأعمال رئيسية كبيرة بتوقيع مذكرة  ALACأن  WCLوكما أشرنا، يرى فريق مراجعة 

   .ICANNالخامسة والنهائية مع 

 

 .المؤقتة ALACوبالعودة للوراء في فترة إنشاء المؤسسة التي أدت إلى هذه النقطة، توجد نقاط إدراك مختلفة لقيمة وفاعلية 

د من وقد الحظ العدي .المؤقتة ALACالحالية تختلف اختالفًا كليًا عن " ALAC 1.0"أن  WCLإذ يعتقد فريق مراجعة  

كانت مرتبطة بشكل  ALACوالذي يمكن إدراكه أن قيادة   .المقترحين أنه يبدو أنه صار لديها اهتمام أكبر وهدف أوضح عما قبل

التركيز األكبر على  -كما أشار البعض  -وصار اآلن من الجدير بالمالحظة   .كبير في بناء المؤسسة في السنوات القليلة الماضية

علق العديد من المقترحين بتأييد بعض النتائج المبكرة التي تم   .األوسع ICANNلداخلية الداعمة لمهمة السياسة والعمليات ا

 .الحالية ALACتحقيقها في ظل قيادة 

 

ً ICANNداخل  ALACأنه قد تكون هناك حاجة قوية لوظائف  WCLويرى فريق مراجعة  وكما   .، بمعنى أن هناك دورًا متواصال

داخله معقد، ولكنه يعكس استجابات لكل المتطلبات التي  ALACا في هذا التقرير، يعد الهيكل الذي تعمل ستتم مناقشته الحقً

   .تم تحديدها على مدار السنوات القليلة الماضية

 

لديها الهياكل واآلليات والقيادة، في كل من نظام إدارتها وداخليًا مع موظفي " ALAC 1.0"أن  WCLويرى فريق مراجعة 

ICANN  المخصصين لها؛ لتلعب دورًا مؤثرًا، وسيكون مستقبلها وإنجازاتها مرهونين بكيفية انتهاز الفرص المتاحة لديها لإلعالن

 .عن نفسها

 

  :وقد قدمنا مالحظتين جديرتين باالهتمام

 

مجلس اإلدارة قليلة عن المطلوب، لذلك نوصي بتأييد  ALACلدعم  ICANNنرى أن موارد الموظفين التي تقدمها  .1

 من هذا التقرير و RALOالقتراحاتنا لزيادة الموارد كما أوضحنا في قسم 
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شديد التعقيد ويشمل  ICANNحيث نالحظ أن هيكل  ".قانون النتائج العارضة"وهناك اعتبار آخر يُشار إليه أحيانًا بـ  .2

والطرق المختلفة ) ALACح في في لجنة الترشيح ومعيني لجنة الترشي ALACمثل مرشحي (اتصاالت متشابكة 

وبسبب هذا التشابك، أوصينا  ).أعضاء التصويت وممثلي العالقات المتبادلة(للمشاركة على مستوى مجلس اإلدارة 

في نفس الوقت الذي تجري فيه تغييرات ) لم يقترحه هذا التقرير( ALACبضرورة إحداث تغيير هيكلي جذري على 

 .، ويجب أال يجري هذا التغيير الهيكلي الجذري بمنأى عن األخرALACها على لجنة الترشيح التي تشترك في
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5 ALAC وهياكلها 
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 ALAC هيكل 5-1

ALAC 16هي لجنة استشارية، تتكون حاليًا من خمسة عشر عضوًا: 

 الخمس و RALOsيتم تعيين عضوين عن كلٍ من  •

 .تقوم لجنة الترشيح بتعيين الخمس الباقين •

 

 .وجود مسألتين أساسيتين من هذا الهيكل WCLيرى فريق مراجعة 

 

 التوازن اإلقليمي. 1

 .وهذا التوزيع ال يمثل التوزيع السكاني بشكل صحيح .ICANN17يتم تخصيص المناطق وفقًا الهيكل اإلقليمي الجغرافي لـ 

سكان العالم، ومع ذلك ال تمثل إال منطقة واحدة من مناطق  من% 60فمثالً، تشكل منطقة أسيا والمحيط الهادي حاليًا أكثر من 

ICANN بينما كان يمثل توزيع  .الجغرافية الخمسICANN  الجغرافي استخدام اإلنترنت بشكل أكبر في وقت إنشاءICANN ،

 :شوهات كبيرةولكن مع تزايد استخدام اإلنترنت على مدار السنوات القليلة الماضية، وأدى االستخدام المخطط له إلى ت

، وزاد هذه 200818يقدَّر عدد مستخدمي اإلنترنت في الصين أكثر من عدد المستخدمين في الواليات المتحدة في أبريل  •

  ، و200019 عام العدد بما يقرب من تسعة أضعاف منذ

، بينما على العكس، لم يزد النمو %350كما قدِّرت الزيادة في استخدام اإلنترنت في أسيا في نفس الفترة بأكثر من  •

  .في نفس الفترة% 120في استخدام اإلنترنت بأمريكا الشمالية عن 

السنوات القليلة القادمة، فإن التقسيم اإلقليمي الحالي سيصبح بشكل متزايد ال وحتى إذا استقرت معدالت النمو في أسيا في 

 .20يمثل استخدام الفعلي لإلنترنت

                                                 
  ICANN،http://www.icann.org/general/bylaws.htm#XIلوائح  16
 .نفس الموقع 17
 http://www.internetworldstats.com/stats.htm ،2008إحصائيات عالم اإلنترنت، مارس  18
 .نفس الموقع 19
 .حول استخدام اإلنترنت RALOsالرجاء االطالع على القسم الخالص بنا ضمن  20
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ةينيتاللا اكيرمأ
%10

ةيلامشلا اكيرمأ
%18

 

 : .internetworldstats.com/stats.htmhttp://wwwالمصدر

بهدف توفير توزيع  RALOsحول معالجة عد التوازن هو زيادة عدد  WCLإن أحد الخيارات التي تم تقديمها إلى فريق مراجعة 

 لمنطقة أسيا والمحيط الهادي إلى هيئتين RALOتقسيم  -بحد أدنى–وسيتضمن هذا  .إقليمي أكثر إنصافًا الستخدام اإلنترنت

   .منفصلتين أو أكثر

 

الخمس، قد تم االنتهاء منه مؤخرًا فقط، وقد يكون هناك  RALOأن الهيكل الحالي بمنظمات  WCLيدرك فريق مراجعة 

   .إحجام غير مفهوم عن تغيير ذلك قبل توفير الفرصة الحقيقية للهياكل الجديدة لتصبح فعالة وذات كفاءة

 

أنه سيكون من الخطأ استنتاج أن أي أية عمليات فشل تتم مالحظتها في وظيفة  WCLجعة وباإلضافة إلى ذلك، يعتقد فريق مرا

ALAC التي  -ونحن نتفق مع الذين يرون أن الهياكل الرئيسية الحالية  .وفعاليتها هي بالضرورة نتيجة للهياكل الجغرافية الرديئة

 .تُمنح الفرصة لتبرهن على قيمتهايجب أن  -على مدار السنوات القليلة الماضية ) ولو ببطء(تطورت 

 

ومع ذلك فإننا نعتقد أنه على المدى القصير، سيستحق األمر إجراء بعض التعديالت على التوزيع الجغرافي غير المتوازن لتمثيل 

ALAC. سنتناول هذه المسألة في القسم التالي. 
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 المسؤولية. 2

صامتة فيما يتعلق بالمسؤولية المحددة لألعضاء الذين تعينهم إحدى فاللوائح   .ALACوالمسألة الثانية هي مسؤولية أعضاء 

، ولكن من المعقول افتراض أن هؤالء األعضاء يتحملون بعض المسؤولية أيضًا عن )اثنين عن كل منطقة( RALOمنظمات 

RALO  التي عينتهم فيALAC والتزام باالتصال بها.  

 

 حيث ستقوم بـ، 21وتدعو لجنة الترشيح إلى تقديم نصائح الترشيح .ة الترشيحبينما يختلف منصب األعضاء الذين تعينهم لجن

 

     في اختيار المرشحين المختارين ICANNاستخدام معايير اختيار مديري "... 

يجب االستفادة من التجارب والمهارات التي تجري في جمع اهتمامات مستخدمي اإلنترنت "... و..."  ALACفي 

  ".الفرديين وفهمها والتفاعل معها

  

وضحت مناقشة أخيرة  .بيانًا يحدد عمن يكون أعضاء لجنة الترشيح المعينون مسؤولين WCLومع ذلك، لم يجد فريق عمل 

  .نطاقًا من اآلراء حول ذلك) WCLوبمناقشات مباشرة مع فريق مراجعة (ني العامة لقوائم البريد اإللكترو

 

اإلقليمية الخاصة بهم  RALOوينص أحد اآلراء على أن األعضاء الذين تقوم لجنة الترشيح بتعيينهم يقع عليهم واجب التشاور مع 

اإلقليمية  RALOألعضاء ال يتحملون أية مسؤولية تجاه بينما ينص الرأي البديل على أن هؤالء ا .وتقديم تقارير عكسية إليهم

هذه (األوسع " مصالح مستخدمي اإلنترنت الفرديين"تجاه  -بالتضمين–الخاصة بهم ولكنهم بدالً من ذلك يتحملون مسؤولية 

يعون نقل نطاق ، ونظرًا ألنه يتم تعيينهم عن كل منطقة جغرافية، فإنهم يستط)ALACالعبارة مقتبسة من وصف اللوائح لهدف 

 .ALACكامل من وجهات النظر إلى جلسات 

 

أنه  WCLمستخدم اإلنترنت الفردي، ولذلك، يعتقد فريق مراجعة " صوت"حاليًا يمثل  ALSوال يمكن اعتبار أن العدد المحدود لـ 

ا نعتبر أنه من المفيد تدعيم كما أنن .ينبغي على األعضاء المعينين في لجنة الترشيح التركيز على المشاكل اإلقليمية بشكل أقل

 .RALOsإدراك هذا االستقالل من خالل فصل ازدواجية عدد معيني لجنة الترشيح عن عدد 

 

                                                 
21 ICANN ،2007ديسمبر  14، دعوة إلى تقديم بيانات المصلحة واالقتراحات الخاصة بالمرشحين، القسم هـ، 

 2008.html#E-http://nomcom.icann.org/invitation 
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جزئيًا على ( ALACمواجهة مشكلة التمثيل اإلقليمي غير المتكافئ الحالي في  ALACأنه يجب على  WCLيرى فريق مراجعة 

 .RALOsلوقت نفسه، يجب عليها فصل ازدواجية معيني لجنة الترشيح من وفي ا .، مع عدم تغيير الهيكل األساسي)األقل

  .من خمسة إلى سبعة أعضاء ALACوللقيام بذلك، نوصي بزيادة عدد األعضاء المعينين في لجنة الترشيح التابعين لـ 

 

الخلل األكبر في ضعف  وفي الوقت الحالي، يعد .والهدف من ذلك هو تقديم مزيد من الرؤى حول التمثيل من أنحاء العالم

األربع، وثالث  RALOلذلك نوصي باستمرار لجنة الترشيح في تعيين مرشح عن كل من منظمات  .التمثيل عن منطقة أسيا

مرشحين عن منطقة أسيا والمحيط الهادي؛ بهدف تحقيق أوسع انتشار ممكن، مع إدراك أن منطقة أسيا تغطي ما يقرب من 

 .يةنصف العالم ودستة مناطق زمن

 

 .الكلي في تطوير توازن التمثيل، ولكنه لن يغير توازنها أو تكوينها جوهريًا ALACوسينعكس تأثير هذا التغيير على تكوين 

عضوًا،  17إلى  ALACوستنمو  .العشر في تشكيل أغلبية األعضاء، مقارنة بمعيني لجنة الترشيح السبع RALOسيستمر معينو 

 .15ن العضوية الحالية التي تبلغ ولكن ذلك ليكون أكثر تعقيدًا م

 

والتي أوصت  22وندرك أن نتائجنا تختلف عما هو وارد في المراجعة المستقلة للجنة الترشيح التي تم إجراؤها العام الماضي

ونحن متعاطفون مع الهدف من هذه التوصيات، ولكننا توصلنا إلى  .ALACبعدم استمرار قيام لجنة الترشيح بتعيين أعضاء في 

 -هيئات جديدة ذات صلة  RALOsوتعد  .نفسها ALACو RALOsنتيجة مختلفة تعتمد بشكل كبير على المرحلة المتطورة لدى 

، )أو أكثر مشاركة(في عالم مثالي  .ونشاطها والمشاركة فيها غير مستقرة اآلن ALSsويعد توزيع  -ضع آخر كما أشرنا في مو

، هي أن يتم تعيينه أو انتخابه من خالل نطاق من مستخدمي ALACنعتقد أن معظم الحلول المالئمة والديمقراطية لعضو 

لجنة الترشيح، التي تم إنشاؤها تمثل وكيالً عادالً /ALS/RALO/ALACل ونحن نعتقد حاليًا أن هياك .اإلنترنت الفرديين، إن أمكن

  .عن مشاركات مستخدمي اإلنترنت الفرديين المتسعة

 

أو مجلس اإلدارة تتفق مع أوصاف المنصب  ALACبضرورة وجود قيمة في  WCLلتوضيح المسؤولية، يوصي فريق مراجعة 

واألعضاء الذين  RALOعين وإدراك خطوط المسؤولية المختلفة ألعضاء ، مع االعتراف بأنهم متطوALACالرسمي ألعضاء 

  ).كما أوصينا أعاله(تعينهم لجنة الترشيح 

 

                                                 
، 2007أكتوبر  ICANN ،23االستشارية، شركة ذات مسؤولية محدودة، المراجعة المستقلة للجنة الترشيح التابعة لـ  Interisleمجموعة  22

ct07.pdf23o-report-review-http://www.icann.org/reviews/nomcom 
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وهناك دليل في تاريخ اإلدارة يشير إلى أن السمة الوحيدة األكثر شيوعًا للمنظمات األكثر فعالية في تنفيذ االستراتيجية هي أن 

وإن إحدى أكثر الطرق األساسية في . 23"المسؤولة عنها/القرارات واإلجراءات المسؤولكل فرد يتمتع بفكرة جيدة حول "... 

 "أوصاف هذه المناصب ما يلييجب أن تشمل  .تحقيق ذلك هي أن يتوفر لكل فرد وصفًا واضحًا للمنصب

 

 الهدف الرئيسي من المنصب و •

 المالمح الفريدة المميِّزة للمنصب و •

 من سيكون مسؤوالً عنه و •

 يتعلق بمن و •

 النصح المتوقَّع ومحتواه وتكراره، والمعايير و/نوع اإلبالغ •

 .فترات التعيين •

 

وعلى الرغم من أننا نعتقد أن عدم التوازن الحالي في إعداد   .رافيتقوم بمراجعة هيكلها اإلقليمي الجغ ICANNوندرك أن 

ALAC  غير أننا نعتقد أنه من المرغوب فيه )وبالتالي فإن توصياتنا تنطوي على تناوله(يحتاج بشكل ملح إلى أن يتم تناوله ،

   .ICANNبشكل عام أن يكون التقسيم اإلقليمي متسقًا عبر 

 

سبعة أعضاء من المعينين /وخمسة RALOيتم تعيين عضوين من كل ( ALACالمقترَح لـ /الحالي وسيكون من المناسب للهيكل

التي يتم إجراؤها كل ثالثة سنوات،  ALACأن تتم إعادة المرور على عليه في المراجعة المستقلة التالية لـ ) في لجنة الترشيح

وإذا تم في تلك المرحلة   .كلها اإلقليمي الجغرافيستقوم بعد ذلك بالتوصل إلى قرارات حول هي ICANNمع افتراض أن 

فإننا نعتقد أنه سيكون من  -كما تمت اإلشارة إليه أعاله-الجمع بين الهيكل وعدد المستخدمين واستخدام اإلنترنت بشكل معقول 

 .اسطة لجنة الترشيحوتعيين ثلث بو RALOsالحالية، مع تعيين ثلثي األعضاء بواسطة  ALACالمعقول العودة إلى التغيير في 

 

 1التوصية رقم 

من خمسة أعضاء إلى سبعة، وإعادة المرور على هذا  ALACينبغي زيادة عدد األعضاء الذين تقوم لجنة الترشيح بتعيينهم في 

 ICANNالهيكل بشكل خاص في المراجعة التالية التي يتم إجراؤها كل ثالثة سنوات مع مراعاة الهيكل اإلقليمي الجغرافي لـ 

 .الذي سيتم إنشاؤه الحقًا

                                                 
 .2008نيلسون وآخرون، يونيو . إل. انظر، على سبيل المثال، مراجعة تجارة هارفارد، أسرار التنفيذ االستراتيجي الناجح، جي 23
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 2التوصية رقم 

   .وصفًا واضحًا لمناصبهم) RALOوبالطبع أعضاء ( ALACينبغي منح جميع أعضاء 

 األمثل ALAC حجم 5-2

أن هذا يعتمد على الوظائف المطلوب من  WCLإذ يعتبر فريق مراجعة  .ALACلحجم األمثل بهيكل يتعلق السؤال حول ا

ALAC وال يمثل الحجم الحالي الذي يتألف من خمسة عشر عضوًا غير عادي في هيئة غير ربحية، حيث يتم توزيع العمل  .أدائها

أن  WCLيرى فريق مراجعة  -عضوًا  17شأن زيادة العدد إلى ب -وكما اقترحنا أعاله  .بين المتطوعين مع إتاحة وقت لكل منهم

 .الفوائد اإلضافية التي ستنتج عن ذلك تفوق الحجم المُضاف والتعقيد

 

عضوًا الحاليين، ولذلك فإننا نرى أنه ال توجد  15وكما الحظ بعض المقترحين، فإن حضور االجتماعات يكون دائمًا أقل من الـ 

كتلك (وبالنظر لألمام، نأمل أن تضطلع مجموعات العمل  ).ذاتها ALAC(عارضة زيادة حجم اللجنة حالة جوهرية تشير إلى م

في هيئة مراقبة وتنسيق أكثر منها  ALACقد ينحصر دور  .بدور متزايد من هذا العمل) المشتركة في مناصب تطوير السياسة

أنه على الرغم من فعالية الحجم الحالي والذي يعد  WCLيرى فريق مراجعة  .كهيئة تنفيذية، وهذا مما يسمح بمراجعة الحجم

وحتى عند تجاهل  –كبيرًا إلى حد ما، ونتيجة لذلك، قد يشعر بعض األعضاء أنهم ال يمكنهم المشاركة جميعًا في المستوى ذاته 

   .ة والوصولالمشاكل التي تم تناولها في أماكن أخرى من هذا التقرير، على سبيل المثال المشاكل الخاصة باللغ

 

عضوًا، بما يوازن بين المشاركات الكبيرة وتزايد عبء العمل،  12من  ALACوبمرور الوقت، نرى أن الحجم األمثل هو أن تتكون 

عبر الهاتف أو (بصورة أكثر انسيابية للحضور الكامل ألغلبية االجتماعات  ALACكما نأمل في تشجيع  .والرغبة في فاعلية تشغيلها

 .يث لن يتغير حينئذٍ عدد الحاضرين فعليًا عما هو عليه اآلن؛ ح)شخصيًا

 )RALOs( العامة اإلقليمية المنظمات 5-3

 :على أنه RALOs، يتم وصف هدف 24بموجب اللوائح

 

   ..."في منطقتها الجغرافية  ICANNالقيام بعمل المنتدى األساسي ونقطة التنسيق للمشاركة العامة في "... 

 

                                                 
 /:ICANN 08apr05.htm#I (Article XI.S2.4.g)-bylaws/bylaws-/www.icann.org/general/archivehttpلوائح  24
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المعتمدين على األقل داخل منطقتهم وقد تم تأسيسها لتوفير طريقة ") ALS("من اثنين من المنظمين العامين  RALOوتتكون 

 .وضمان عكسها في المجتمع العام الكلي اإلقليميةللعمل معًا لتحديد أولويات السياسة  ALSsمتوازنة جغرافيًا لـ 

 

إجراء تغييرات ذات أهمية في  أنه من المبكر جدًا WCLونظرًا ألنه قد مر خمس سنوات فقط على اإلنشاء، يرى فريق مراجعة 

   .RALOهيكل 

 

الذي تتضمن مراقبة قوائم البريد اإللكتروني – RALOsو ALSsوتحليالت النشاط المالحظ داخل  ALSsوتشير تحليالتنا لـ 

وتوضح  .إلى وجود نطاق واسع في مستويات النشاط -2008الخمس لربع العام الذي ينتهي في مارس  RALOالخاصة بـ 

وأوروبا لديها مستوى أعلى من النشاط مقارنة بـ  أمريكا الشماليةالخاصة ب RALOsتنا لحركة قائمة البريد اإللكتروني أن مراجع

RALOs ونحن نعتقد أنه يوجد عدد من العوامل المحتملة التي ساهمت في العجز المتعلق بالنشاط في  .الثالثة األخرى

RALOs اإلنترنت وصعوبات اللغة واالنزعاج من الطبيعة القوية للمناقشة التي يمكن لهذا  األخرى، بدءًا من صعوبة الوصول إلى

 .الوسيط أن ينشئها، باإلضافة إلى وجود عجز في التجارب والخبرات التي تتعلق بالمشاركة في مناقشات هامة بهذا األسلوب

 

تنفصل هذه العوامل عن البيئات االقتصادية ومن المستحيل أن  RALOsوقد أثرت العديد من العوامل المختلفة على تشكيل 

، النقطة الهامة هنا أنه قد تم إنشاء جميع ALACو ICANNومن منظور  .والثقافية والسكانية التي تسود في كل منطقة

RALOs والعدد اإلجمالي لـ  .الخمس في الوقت الحاضرALSs  التي تدعم كلRALO25 هو: 

 ALSsعدد  المنطقة الجغرافية

 AF( 16(أفريقيا 

 AP( 14(أسيا والمحيط الهادي 

 LAC(  27(الكاريبي /أمريكا الالتينية

 EU( 24(أوروبا 

 NA( 18(أمريكا الشمالية 

                                                 
  http://www.atlarge.icann.org/applicationsك العامة واالعتماد،، عملية طلبات اشترا2008يونيو  10بحلول  25
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وهي لجنة استشارية تكتسب حاليًا قوة  –" ALAC 1.0"مؤقتة إلى  ALACتقدمًا حيث تطورت من كونها  ALACوقد حققت 

 .ICANNة والمناقشات الخاصة بـ دافعة كمساهم في السياس

 

 .المؤقتة قد ركزت بشكل أكبر على بناء المؤسسة، بدالً من تنسيق السياسة وأنشطة التواصل ALACوقد أشرنا من قبل إلى أن 

أنه ليس من الحكمة االعتماد بشكل كبير على عمليات المراقبة  WCLوهذا أحد األسباب التي أدت إلى اعتقاد فريق مراجعة 

 .RALOsو ALACفعالية كل من  -األمر األكثر أهمية-تعليق حول األداء السابق عند محاولة تخطيط نشاط مستقبلي ووال

 

يعتبرون أنفسهم ) ALACالدائرة االنتخابية المحددة لـ (أن بعض مستخدمي اإلنترنت الفرديين  WCLوقد الحظ فريق مراجعة 

 ALACمن التقييم الذاتي لـ -ويوضح البيان التالي  .ICANNذي القرار في بعيدين عن فرصة الحصول على نفوذ فعلي بين متخ

 :هذه الفكرة، وإن كنا نعتقد أنه بسيط للغاية -2006الذي تم إجراؤه في 

 

أو تقديم طلب االعتراف ] (ALS[تكوين هيكل " :ملزمة] حتى يتم اعتمادها ALSالخاصة بـ [ال تعتبر خطوات التشغيل "

حيث تقتصر ] ALAC[، والتي ستختص باختيار عضوين للجنة ]RALO[جل تكوين منظم آخر معًا من أ) بهيكل حالي

باختيار ثمانية  -في نهاية األمر–والتي ستقوم ] NomCom[سلطتها الرئيسية على اختيار أعضاء إحدى لجان الترشيح 

 .26"عضوًا 15أعضاء من أعضاء مجلس اإلدارة البالغ عددهم 

 

بين  -كما هو موضح أدناه-إلى أن هذا الهيكل الذي يتكون من خمس درجات فصل محتملة  WCLوأشار فريق مراجعة 

  :ه يتعارض مع الممارسات التنظيمية واإلدارية الحديثةمستخدمي اإلنترنت الفرديين ومجلس اإلدارة، يبدو أن

 

 

 

، لتقليل wikisبدالً من ذلك، مثل  –أزالت العديد من المنظمات طبقات إدارية، واستفادت من نطاق أدوات التنسيق المتزايد 

، التي يعد سبب وجودها هو ICANNمع السخرية بعض الشيء أن  WCLويظهر لفريق مراجعة  .الخطوط التقارير واالتص

                                                 
 http://icannwiki.org/ALAC:Self_Assessment_and_Next_Steps  ،2006نوفمبر  1والخطوات التالية،  ALACالتقييم الذاتي لـ  26
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ويبدو هذا الهيكل نموذجيًا إلى حد كبير ) وصف لمقترح كسري(هذه التقنيات، قامت بتطوير هيكل معقد ومبني على طبقات لها 

 .لما قبل شركات اإلنترنت

 

 .، يمكننا أن ندرك السبب من وراء تكوين كل منهاALACالخاصة بـ " والطبقات"دية ومع ذلك، عندما تم اختبار المكونات الفر

وهذا يعني،  .وكما أشرنا أعاله، نعتقد أيضًا أن الهيكل الذي تم تنفيذه إلى اآلن في البناء، يجب أن يُعطى اآلن فرصة إثبات قيمته

 .هو األقل إلزامًا RALOsألطول للحفاظ على ، حالة الفترة اALACيرى أن، من كل مكونات  WCLأن فريق مراجعة 

 

هناك خيار واحد لعالج  ).الجغرافية ICANNمع إظهار مناطق ( RALOsوقد أشرنا أعاله إلى القاعدة السكانية غير المتوازنة لـ 

طقها الدورية لمنا ICANNمن المحتمل أن يتوافق هذا مع إحدى مراجعات (في مرحلة ما  RALOsهذا، وهو إعادة تنظيم 

   .، لذا فمن المفترض أن يتم توزيعها بالتساوي مقابل مجموعة من المعايير الموضوعية)الجغرافية

 

 :وقد أخذنا بعين االعتبار الخيارات التالية للقيام بذلك

 

 عدد السكان .1

اء قضية قوية لدمج الحالية إلى ثالث منظمات إقليمية، بينما يمكن إجر APRALOتحت هذه القاعدة، من المحتمل أن تنقسم 

NARALO وLACRALO.   وبجانب هذه التغييرات، في الغالب لن يتم تغييرRALOs وقد تم عرض هذا،  .األخرى بشكل كبير

  .إلى ستة أو سبعة RALOsأو ما يختلف عنه بعض الشيء، كخيار عملي، ربما تم جمعه مع زيادة عدد 
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 ماعل ملاعلا ناكس ددع2008) ةيريدقت تايئاصحإ(

ابوروأ
12%

ةينيتاللا اكيرمأ
9%

ايقيرفأ
14%

ةيلامشلا اكيرمأ
5%

ايسأ
60%

 

 http://www.internetworldstats.com/stats.htm: المصدر

 

 المنطقة الزمنية .2

، )المذكورة أعاله(مع قاعدة السكان ) وربما مجتمعًا(على أساس المناطق الزمنية المشتركة، في آن واحد  RALOsظهر إنشاء 

قولة أخرى لدمج منطقتي أمريكا الشمالية والجنوبية في وضمن مثل هذا الهيكل، هناك قضية مع .على أنه خيار عملي آخر

RALO  واحدة وبشكل منفصل لتقسيمAPRALO  إلى ثالثة مكونات بطول خطوط طول تقريبية، مثل مناطق أسيا الثالث هذه

 :التي يمكن أن تتكون من

 

 بلدان الشرق األوسط وأسيا الوسطى •

 جنوب وجنوب شرق أسيا و •

  .ط الهاديغرب المحي/شرق أسيا •
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ستكون إحدى وظائف هذا األسلوب تتعلق بالوظائف؛ حيث يمكن اجتماع األعضاء بصورة إلكترونية في األوقات التي تمثل 

ومع ذلك، نالحظ أنه وفقًا للتوزيع الحالي أن هناك تحدٍ كبير  .RALOساعات عمل عادية لكل أعضاء كلٍ من منظمات /عمل

 .فقط في ذلك APRALOتواجهه 

 

 استخدام اإلنترنت .3

ومع ذلك،  .الشامل ICANNهناك إلحاح أولي بشأن قاعدة تخصيص استخدام اإلنترنت بصفة عامة، يتواكب بالطبع مع هدف 

، التي ستتأثر سلبيًا بصورة كبيرة باستخدام هذا )أفريقيا خاصة(هذا الخيار؛ بسبب بعض المناطق  WCLتجاهل فريق مراجعة 

  .األسلوب

 

ة التي تقضي بتغيير القضايا النسبية التي تتغير بسرعة، ومن المحتمل أن تؤدي إلى تجاهل التخصيص خالل ثالث وكذلك القاعد

وال يقتصر األمر على النمو الحالي في استخدام اإلنترنت في بعض مناطق أسيا والذي كان بارزًا بشكل   .إلى خمس سنوات

ولكن نسبة الدخول إلى اإلنترنت في الثاني تشير إلى أن استخدام اإلنترنت قد وأوروبا،  أمريكا الشماليةواسع عما هو األمر في 

وعلى النقيض، في بعض اقتصاديات أسيا األكبر واألكثر نموًا،  .أخرى قبل الوصول إلى التشبع% 50ينمو بما يقرب من نسبة 

   .سع الستمرار النمو في هذه المناطقيظل اختراق اإلنترنت بمستويات مئوية منخفضة؛ وهذا ما يؤدي إلى تقديم مجال أو
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ةقطنملا بسح تنرتنإلا ىلإ لوخدلا تالدعم

5%

73%

24%

57%

21%

14%

48%

ايقيرفأ ةيلامشلا اكيرمأ ابوروأ ةينيتاللا اكيرمأ ايسأ هلا طيحملا رزج يدا
 /ايلارتسا

طسوألا قرشلا

 

 http://www.internetworldstats.com/stats.htm: المصدر

 

 اللغة .4

والتي واجهته  ICANNللغة اإلنجليزية تحديًا أمام ا خالف األخرى اللغات متحدثييمثل االستخدام المتزايد لإلنترنت من قِبل 

من المحتمل أن تكون لغات األمم المتحدة  -لكل لغة أساسية  RALOإمكانية إنشاء منظمة  WCLإذ يرى فريق مراجعة  .ببطء

ثر شيوعًا والتي لتخصيص مناطق ال تتواصل عادةً باللغات األك" المشكلة تكمن في التفاصيل"وقد توصلنا إلى أن  .الرسمية الست

 .قد تؤدي إلى انحرافات في توازن التمثيل وتجميعها
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هأ10  تنرتنإلل تاغل) ويام2008(  ةرشع م

ةيزيلجنإلا%29  

ةينيصلا%15  

ةينابسألا%9  
ةينابايلا%7  

 ةيسنرفلا%5

ةيناملألا%5  

 ةيلاغتربلا%4

 ةيبرعلا%4

ةيروكلا%3  

 ةيلاطيإلا%3

 ىرخأ تاغل%16

 

 http://www.internetworldstats.com/stats.htm: المصدر

 

 "المصالح"االختيار الذاتي أو قاعدة  .5

 .أن تدير نفسها، وفقًا للمصالح المشتركة RALOباعتباره األنسب لمنظمات  WCLيعد الخيار األخير الذي رآه فريق مراجعة 

فبينما يسمح بتنظيم المستخدمين وفقًا لمجاالت اهتمام، ال  .بينما يبدو هذا الخيار جذابًا وديمقراطيًا، فمن الممكن عدم نزاهته

 .ALACيؤدي ذلك إلى عملية تعيين منطقية في 

 

 .لهيكل الجغرافي الحالياات المقدمة أعاله توفر فوائد كبيرة أكبر من وال يبدو أن أي من الخيار

 

 3التوصية رقم 

 .القادمة على األقل ALACحتى مراجعة  RALOsعدم تغيير التوزيع الحالي لـ 

 الموارد إدارة 5-4

والمنظمات ( RALOsالمقدَّمة إلى  ICANN، ناقشه معنا العديد من المقترحين، بشأن المستوى المنخفض لموارد هناك تقييد

العالميين واالستراتيجيين،  ICANNأن الموارد المخصصة لشركاء  -على العكس  -الحظ بعض المقترحين  ).العامة بصفة عامة

  .شاملة نسبيًا
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، الذي ال ICANNفي األساس بسبب بنية نظام محاسبة (اإلجمالية  ALACومفصَّلة لتكاليف  ال يمكننا الحصول على صورة دقيقة

دوالر  500,000إلى  ALAC، بضرورة وصول تكاليف ICANNوقد أوصانا موظفو  ).يصدر معلومات قائمة على النشاط حاليًا

ية، وخاصة فيما يتعلق بالسفر ووسائل الراحة وندرك وجود تكاليف إضاف .أمريكي تقريبًا، بجانب تكاليف الموظفين المباشرة

   .، إضافة إلى هذا المبلغICANNالجتماعات 

 

 4التوصية رقم 

 .بتنفيذ نظام تكلفة قائم على النشاط لتحسين إدارة الموارد ICANNينبغي أن تقوم 

 

يجب أن تحوز إدارة  .في المستقبل الحالية، أقل أهمية من التكاليف المقدَّرة ALACومع ذلك، نرى أن العلم بتفاصيل تكلفة 

وهياكلها اإلقليمية من العمل بفاعلية وبدون وضع أية أعباء على  ALACالموارد على اهتمام حقيقي وفعال؛ بما يمكِّن 

 .هو أقل من الحد األدنى ALAC27ونشير إلى أن االلتزام المقدَّر بخمس ساعات أسبوعيًا لكل عضو من أعضاء  .المتطوعين

عمل أو الذين يعملون الذين يعملون في مجموعات ال ALACوتشير الدعوة إلى عمليات التعيين إلى أنه ينبغي أن يتوقع أعضاء 

ومن خالل خبرتنا، قد يكون من الضروري أيضًا  .، التزامًا أكبرICANNكممثلين للعالقات المتبادلة في هيئات أخرى تابعة لـ 

بغض النظر  –دقيقة يوميًا فقط على األقل لمتابعة حركة قائمة البريد اإللكتروني  20-15بالنسبة لألفراد المشاركين تخصيص 

، اتساع ICANNيطلب المتطوعون وقتًا إضافيًا للتأكيد على التغطية الفعالة لألنشطة ذات الصلة عبر  .م في المناقشةعمن يساه

ً  ICANNوتعقد موقع ويب   .مثال

 

موقع  ALACونالحظ أنه في األشهر القليلة الماضية، أطلقت  .متكامالً مع عمليات التشغيل الخاصة بها ALACيعد موقع ويب 

فقد أصبح التنقل أكثر سالسة، وتظهر العروض التقديمية والتخطيط والروابط  .ينًا هامًا على الموقعحيث نعتبره تحس 28ويب جديد

كما أن هناك خيارات أكبر  .أكثر جاذبية ويتعامل المستخدم معها بسهولة، كما أنها تتواكب مع تصميم وأداء مواقع الويب الحديثة

ونحن نشيد  .قاموا بتطوير ذلك، لذا فتعد التكلفة حاليًا غير مباشرة ICANNونحن ندرك أن موظفي  .لغير الناطقين باإلنجليزية

 .بهذا التطوير، ونعتقد أن موقع الويب الجديد سيبرهن على حافز كبير لزيادة مشاركة مستخدمي اإلنترنت الفرديين بفاعلية

 

                                                 
 http://nomcom.icann.org/faqs.htm#3 ،2008لعام  ICANNلترشيح التابعة لـ األسئلة الشائعة الخاصة بلجنة ا 27
  /http://www.atlarge.icann.org ما هو المجتمع العام؟، 28



 2008-يوليو نهائية  العامة االستشارية للجنة المستقلة المراجعة
 
 

 ودة لالستشاراتالمحد Westlakeشركة 
 - alacreview@westlakenz.com       |   2007 472 4 64+       | www.westlakenz.com   - 54:جهة االتصال

 

أن  WCLوقد رأى فريق مراجعة  .مافي تخصيص موارد متزايدة لدعم كلٍ منه) ALACو( RALOsيتمثل خيار زيادة فاعلية 

 .ALACتعمل بكفاءة، واقترح البعض وضع نموذج مشابه لدعم ) SSAC(وظيفة دعم اللجنة االستشارية لألمان واالستقرار 

وتم اآلن تخصيص عضوين   .عضو واحد من الموظفين مخصص لدعم المنظمين العامين ICANNوحتى وقت قريب، كان لدى 

يؤدون مهامهم مبكرًا هذا العام، ولكننا نرى أن هذا ما يزال مستوى ضئيالً من الموارد، بالنسبة لحجم من الموظفين، الذين 

على  ICANNفي مرحلة مبكرة من التطوير، يبدو تعيين أحد موظفي " ALAC 1.0"بينما تظل  ).العالم: أي(المجتمع العام 

 ً  .األقل بدوام كامل عن كل منطقة جغرافية، معقوال

 

فتراض عدم المساس بالمناطق الخمس الحالية، واعتبار التكلفة اإلجمالية لكل عضو إضافي من الموظفين في نطاق وعلى ا

% 1وهذا ما يعادل نسبة . دوالر أمريكي سنويًا 500,000دوالر أمريكي سنويًا، تصل الميزانية المطلوبة لهذا التغيير إلى  100,000

 .أن يكون لهذه األدوار هدف وقواعد تقارير ومسؤولية ومعايير نجاح محددة بوضوح يجب .السنوية ICANNمن ميزانية تشغيل 

 

 :ستكون الوظائف األساسية

 

 ، مع تركيز إقليمي عند وجود صلة وALACتحليل السياسة، نيابة عن  •

 و ALSو RALOتنسيق أنشطة  •

ير في هذا السياق إلى التعليقات األخيرة ونش .ALACتقديم المساعدة من خالل المشاركة عبر التواصل العالمي لـ  •

  .200929إلى  2008حول مسودة خطة التشغيل للفترة من  ICANNإلى مجلس إدارة  ALACالتي قدمتها 

إذا نقترح ... نحن نلفت انتباه مجلس اإلدارة للعديد من التعليقات حول أهمية الزيادة الكبيرة في التواصل "

  ".للعمل المتزايد في هذه النواحي ICANNوجود دعم واسع تقدمه 

 

العالمية ومن المحتمل أن يحدث تداخل، وبالتالي من المحتمل أن تحدث مشاركة للموارد من خالل فريق الشراكات 

ونشير إلى أن ممثلي العالقات اإلقليمية المتبادلة في هذا الفريق يقومون حاليًا بتقديم  .ICANNواالستراتيجية التابع لـ 

                                                 

 ،2008/2009حول خطة التشغيل للسنة المالية  ICANNبيان اللجنة االستشارية العامة المقدم إلى مجلس إدارة  29
-http://public.icann.org/files/atlarge/ALAC%20Statement%20on%20the%20Draft%20Operating%20Plan%20for%20FY%202008

2009.pdf 
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، من المحتمل أن يتم تقديم مستوى دعم مُحسَّن بشكل معقول للمنظمين العامين، مقابل وبالتالي .ALACالمساعدة إلى 

  .تكلفة أقل مما قمنا بتقديره

 

القادمة، لمنح كل مؤسسة الفرصة  ALAC مراجعة حتى RALOs لـ الحالي التوزيع تغيير وبناءً على ما سبق، ينبغي عدم

هو أحد األسئلة  RALOs، نقترح أن يكون استمرار ALACمراجعة المستقلة القادمة لـ الوفي   .لتوضيح قيمتها للمنظمة العامة

  .عليهاالرئيسية التي ينبغي طرحها واإلجابة 

 

 جديد لكل واحد موظف توفير حد إلى ،ALAC لدعم بزيادة الموارد ICANN تقوم أن وكما تمت اإلشارة إليه أعاله، ينبغي

بشكل جذري أو حتى إلغاؤه في السنوات القليلة القادمة، فنحن نرى أن المتطلب  RALOوفي حالة تغيير هيكل  .منطقة

وبالتالي، ال نعتبر هذه التوصية متناقضة بأي حال مع  .جغرافية، سيستمر وقد يتزايدالمتعلق بهذه المناصب لدعم المناطق ال

  .في وقت ما في المستقبل RALOsتوصيتنا بمراجعة استمرار وجود 

 

 

 5التوصية رقم 

 .لكل منطقة) أو أكثر(، إلى حد توفير موظف واحد جديد ALACبتوفير موارد أكبر لدعم  ICANNينبغي أن تقوم 

 

 ICANN وموظفو ALAC بين السنوية الدعم اتفاقية 5-5

وفي  .اقترح العديد من المقترحين أن العالقة بين المتطوعين والموظفين لم تكن متناغمة بشكل كامل في جميع الحاالت

ولهذا السبب، نوصي  .مراجعتنا، فإن هذا يعكس النقص في الفهم المشترك حول األدوار الخاصة بالموظفين والمتطوعين

الحصول عليه من  ALACبحيث تغطي مستوى وطبيعة الدعم الذي تتوقع  ICANNوموظفو  ALACبتوقيع اتفاقية بين 

 .الموظفين

 

 6التوصية رقم 

وتوضيح األهداف التي تم  ICANNالتفاوض للتوصل إلى اتفاقية دعم سنوية مع موظفي ب ALACينبغي أن يقوم رئيس 

 .االتفاق عليها ومؤشرات األداء
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 حتى اآلن ALACفاعلية  6
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 ICANN نصيحة في العام المنظم تأثير 6-1

متعدد ) ALAC )ALS  /RALO  /ALACعبر هيكل  ICANNوُجِّه إلينا سؤال حول ما إذا كنا نرى التوصيات المقدَّمة إلى 

سي الذي تلقيناه يتعلق بالرغبة في وجود توصيات أكثر تتعلق بالسياسة من وكان التعليق الرئي .المستويات تتضمن أية تعارضات

ALAC. ولم يخبرنا أحد بأن التوصيات متعارضة.  

 

 .على تقديم بعض التوصيات القيمة فيما يتعلق بمناقشة السياسة حول اختبار النطاق ALACففي األسابيع األخيرة، صدَّقت آلية 

معرفة ما إذا كان الهيكل الحالي يؤدي إلى توصيات " ALAC 1.0"ن السابق ألوانه في تطور أنه م WCLويعتقد فريق مراجعة 

وهذا، بدمجه مع  .يجري من خالل مجموعات عمل رسمية ALACومع ذلك، نالحظ أن العبء المتزايد لمهمة سياسة  .متعارضة

، يجب أن )ALACبكيفية إدارة اجتماعات وأنشطة  التي تعد بدورها وظيفة تتعلق جزئيًا(نفسها  ALACعمليات مناسبة في مهام 

 .يضمن تحجيم أية تعارضات في التوصيات، وستكون أسوأ منها في أي هيكل آخر منتشر على نطاق واسع

 

في إشراك منظمين عامين  ALAC، وهي تتعلق بمالحظة فشل WCLوهناك وجهة نظر أخرى تم التعبير عنها لفريق مراجعة 

أكثر من تعلقها بالتوصيات المتعارضة، وعلى ما يبدو ألنها تعتبر نفسها كيانًا صانعًا للقرار  -في مداوالتها  RALOأو حتى منظمات 

ونحن   .وهناك وجهة نظر حول زيادة استخدام مجموعات العمل، تساعد على عالج ذلك .نيابة عن مستخدمي اإلنترنت الفرديين

، فيما يتعلق بمصالح ICANNم توصيات ذات قيمة إضافية حول أنشطة تقد ALACنعتبر المشكلة األهم تكمن في اعتبار 

يسعدنا  .مستخدمي اإلنترنت الفرديين، وعلى ذلك، يجب النظر إليها باعتبارها ذات أساس راسخ في تقديم هذه التوصيات

 .مالحظة أن تواجه مجموعات العمل سالفة الذكر ذلك

 والتصويت النفوذ 6-2

 :من خاللها نفوذها، ملتوية ولكنها شاملة ALACتعد القنوات التي تمارس 

 

%). 30ما يقرب من (عضوًا  17بتعيين خمسة أعضاء من أعضاء تصويت لجنة الترشيح البالغ عددهم  ALACتقوم  •

على عمليات تعيين معظم وحدات وضع السياسة في  -الرغم من أنه ليس مباشرًا على–تأثيرًا كبيرًا  ALACوهذا يمنح 

ICANN )والمنظمات الداعمة .وخاصة مجلس اإلدارة)SO.(( 
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وبعض اللجان االستشارية ) SO(بتعيين ممثل عالقات متبادلة في مجلس اإلدارة والمنظمات الداعمة  ALACتقوم  •

)AC (ستتمكن ومن خالل هذه اآللية،  .األخرىALAC  من المساهمة في معظم عمليات وضع السياسات األساسية

 .ال يتمتعون بالحق في التصويت -كممثلي العالقات المتبادلة–والتأثير فيها، ولكنهم 

 ALAC إدارة لمجلس المتبادلة العالقات 6-3

 .ICANNإلى منصب بالتصويت في مجلس إدارة  ALACعدة مشاركات، وبخاصة فيما يتعلق بافتقار  WCLتلقى فريق مراجعة 

 :وقد تراوحت المناقشات بين طرفين 

 

لها بمثابة غياب التصويت الذي يجع  .إلى التصويت على مجلس اإلدارة لممارسة نفوذها الحقيقي ALACحاجة  •

 .، مقارنة بأعضاء التصويت الكاملICANNداخل " مواطن من الدرجة الثانية"

 :وعلى النقيض منها

 

وممثل العالقات المتبادلة الخاص  ALACيعد الجدل حول التصويت تحوالً عن السؤال األساسي حول كيفية مساهمة  •

وحتى إذا كان لممثل العالقات  .في هذه العمليةوكيفية التأثير  ICANNبها في عملية وضع قرارات مجلس إدارة 

صوتًا، فإن هذا ال يزال يمثل نسبة صغيرة فقط من أعضاء التصويت في مجلس اإلدارة  ALACالمتبادلة الخاص بـ 

  .عضوًا 14البالغ عددهم 

 

أو تؤدي إلى صدور قرار  ALACعلى أية أدلة بأن قلة مناصب التصويت على مجلس اإلدارة تقلل من شأن  -أو نعثر  -لم نحصل 

وعلى ذلك، يمكن القول بأن أغلبية المقترحين الذين واجهوا هذه المشكلة عبروا عن  .مختلف عما إذا كانت بنية التصويت مختلفة

بدرجات  -وقد رأى بعض هؤالء المقترحين  .أنفسهم لصالح منح حقوق التصويت لممثلي العالقات المتبادلة في مجلس اإلدارة

تعتقد بعض هذه االقتراحات ضرورة أن تكون  .للتصويت على مجلس اإلدارة ALACضرورة وجود مقعد لـ  -ة من القوة متفاوت

 .الشامل ICANNحقوق التصويت ذات أهمية رمزية؛ بما يعبر عن أهمية المجتمع العام لهدف 

 



 2008-يوليو نهائية  العامة االستشارية للجنة المستقلة المراجعة
 
 

 ودة لالستشاراتالمحد Westlakeشركة 
 - alacreview@westlakenz.com       |   2007 472 4 64+       | www.westlakenz.com   - 59:جهة االتصال

 

مكانة في مجلس اإلدارة مكافئةً لمكانة  ALACمشكلة حول منح  200730وأثار القائمون على مراجعة لجنة الترشيح لعام 

ين لجنة الترشيح لخمس من كما أنهم رأوا إنهاء اإلجراء المتعلق بتعي .، أي عضوين يحق لهم التصويت)SO(المنظمات الداعمة 

   .عضوًا، واستبداله بإجراء انتخابات مباشرة من المجتمع العام 15األعضاء البالغ عددهم 

 

حقوق تصويت على مجلس اإلدارة في أمريكا  ALACوقد الحظنا أن أغلبية كبيرة من المقترحين رأوا ضرورة أن يكون لدى 

ال يمكننا تحديد لماذا هذه هي   .همية تذكر بالنسبة لمقترحين في مناطق أخرىالشمالية، في حين أن هذه الخطوة ليست ذات أ

يمكن أن يكون  -خسارة /مكسب -إذا يمكن أن ترى أن أسلوبًا خالفيًا  :المشكلة، ولكننا نرى أن االختالفات الثقافية قد تساهم

رارات القائمة على اإلجماع هي العُرف، بينما تبذل أكثر شيوعًا في أمريكا الشمالية عن أجزاء أخرى من العالم؛ حيث تمثل الق

 ".الخسارة"و" المكسب"الجهود لمنع الحوار بشأن منظور 

 

على الرغم من أنه يتم القيام بذلك عادةً (وتأثيرها  ALACوأشار بعض المقترحين إلى عدة أمثلة للمساهمة اإليجابية لـ 

 . 31تغيير لس اإلدارة على قرار أووالتي أدت إلى موافقة مج) بواسطة فرد ملتزم واحد

 

 :أن هناك اعتباران أوسع للحوكمة ذوا صلة أيضًا وهما WCLويعتقد فريق مراجعة 

 جماعاتخاذ القرارات اعتمادًا على اإل .1

نعتبر أن الحوكمة التنظيمية الجيدة تتضمن قرارات مجلس اإلدارة التي يتم التوصل إليها عادةً عبر عملية إجماع بدالً من آلية 

عبر  ICANNونشير إلى أنه يتم التوصل إلى معظم قرارات مجلس إدارة  .التصويت الرسمية حيث تكون األغلبية هي المنتصرة

من األربعة عشر (تمتلك منصب تصويت أو منصبين  ALACوإذا كانت  .ةً عبر تصويت رسمي جماعياإلجماع ويتم تأكيدها عاد

ونشير أيضًا   .في مجلس اإلدارة، فمن غير المحتمل أن تؤدي إلى اختالف جوهري في نتيجة معظم المناقشات) أو أكثر -منصبًا 

 .صوات، وكانت قريبة جدًا من بعضها في بعض الحاالتإلى أنه تم التوصل إلى بعض قرارات مجلس اإلدارة عبر تقسيم األ

  .وبالتالي، ففي هذه الحاالت، قد يؤدي صوت واحد إضافي أو صوتين إلى تأرجح التوازن

 

ومع ذلك، كان هناك احتجاج على أن حق التصويت قد يؤدي إلى تخفيض غير مرغوب فيه، في االعتماد على اإلجماع الذي 

  .كثر معارضة لجمع األغلبيةيعتمد على تأييد أسلوب أ

 

                                                 
 ،2007أكتوبر  ICANN ،23تشارية، شركة ذات مسؤولية محدودة، المراجعة المستقلة للجنة الترشيح التابعة لـ االس Interisleمجموعة  30

23oct07.pdf-report-review-http://www.icann.org/reviews/nomcom 
 .بشكل كبير ALACحول اختبار النطاق، وهي مبادرة شارك فيها أحد أعضاء ) 2008بداية عام (نشير بشكل خاص إلى الجدل األخير  31
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  تقسيم المسؤولية .2

 :واجبات المديرين، بما في ذلك ICANNتحدد لوائح 

 

وليس حسب ما  ICANNبشكل منطقي يمثل أقصى اهتمامات ] المديرون[إن واجب التحرك حسب ما يعتقده "...

 32..." يعتقده ممثلو الهيئة التي قامت باختيارهم

 

المشاركة في شؤون مجلس  ALACونظرًا لكونه ممثالً للعالقات المتبادلة لمجلس اإلدارة، يستطيع ممثل العالقات المتبادلة لـ 

ممثل  وإذا أصبح  .ALACاإلدارة وتلقي جميع معلومات مجلس اإلدارة، ويتم ذلك كله في إطار التزام كامل بتمثيل قضية 

وليس زيادته؛ حيث سيكون من  ALACالعالقات المتبادلة هذه عضوًا بالتصويت في مجلس اإلدارة، فسيؤدي إلى ضعف نفوذ 

وعلى الرغم من أن هذا ال   .ALACوليس كممثل عن  ICANNالعمل على تحقيق مصالح ) الموضحة أعاله(واجبات العضو 

 ALACومصالح  ICANNالنادرة التي يُتصور فيها حدوث تعارض بين مصالح  يمثل مشكلة في معظم األوقات، غير أن الحاالت

الخاص بها في مجلس اإلدارة بتمثيل آرائها دون أي تعارض " الصوت"في قيام  ALACقد تكون أوقاتًا عصيبة حيث قد ترغب 

 .من هذا القبيل

 

تمتع به العضو المصوت في مجلس اإلدارة يمثل نسبة الذي ي) واالعتبار(واحتج العديد من المقترحين على أن التأثير اإلضافي 

صغيرة إلى حد ما بالمقارنة بالفوائد األساسية للمشاركة في مجلس اإلدارة، والتي تتضمن الوصول إلى المعلومات وإتاحة 

 .عضاء بالتصويتوتتوفر هذه الفوائد لممثلي العالقات المتبادلة باإلضافة إلى األ .فرصة المشاركة في مناقشات مجلس اإلدارة

 

أن الحجج المؤيدة لوجود مقعد تصويت في مجلس اإلدارة، لم تكن كافية لفرض تفوق آثار هذا  WCLواعتبر فريق مراجعة 

 :التغيير بمعزل عن اعتبارات أخرى مثل

 

شابهة في بطلب الحصول على حقوق م -أو إذا كانت ستقوم-األخرى ) AC(ما إذا كان ينبغي قيام اللجان االستشارية  •

 بمنصب تصويت، ALACحالة فوز 

  ولجنة الترشيح و ALACالعالقة المعقدة بين  •

   .التأثير المترتب على الحجم المحتمل لمجلس اإلدارة •

                                                 
 ICANN ,08apr05.htm#VI-bylaws/bylaws-hivehttp://www.icann.org/general/arcلوائح  32
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وتقع هذه اآلثار بشكل كبير خارج نطاق بنود المرجع الخاصة بنا، ولكننا نعتبر أنها اعتبارات صالحة للمراجعة المستقلة القريبة 

 .33لس اإلدارةلمج

 

كمساهم قيم  ICANNأسيس منصب داخل ينبغي أن يكون هو ت WCLأن الهدف الرئيسي لـ  WCLويعتقد فريق مراجعة 

 .ICANNومحترم في تطوير السياسة فيما يتعلق بالهدف من 

 المتبادلة للعالقات آخرون ممثلون 6-4

بتعيين ممثلين للعالقات  ALACالمتبادلة الذي ال يحق له التصويت في مجلس اإلدارة، تقوم باإلضافة إلى منصب ممثل العالقات 

وبناءً على التعليقات التي تم تقديمها إلينا، يبدو أن  .والدوائر االنتخابية األخرى SOsو ACsالمتبادلة ال يحق لهم التصويت في 

وال يبدو أن أي عجز  .لذي تم انتخابه كممثل للعالقات المتبادلة والتزامهفاعلية هذه األدوار تعتمد بشكل كبير على مستوى الفرد ا

   .يتم تصوره يكون ناتجًا عن فشل في الهيكل، بما في ذلك فقد الحق في التصويت

 

  .ALAC34لمناصب ممثلي العالقات المتبادلة في القاعدة رقم خمسة من القواعد الداخلية إلجراء " معايير التأهيل"وتم توضيح 

في الهيئات التي تم تعيينهم " وتأييدهم ALACباالتصال بممثلي مناصب "ومن المتوقع أن يقوم ممثلو العالقات المتبادلة 

وعلى الرغم من إشارة العديد  .الهم الشخصيكممثلين للعالقات المتبادلة بها، وأال يقوموا باستخدام المنصب لتعزيز جدول أعم

من المقترحين على سبيل الحكاية إلى أن تقليد المناصب قد يتم تخصيصه أحيانًا لألفراد ذوي جدول األعمال الشخصي القوي، 

من خالل األعضاء غير أننا ال نعتقد بأن هذا هو ما عليه األمر، ونعتقد أنه يتم التعامل مع دور ممثل العالقات المتبادلة بجدية 

مسؤولية كبيرة  ALACوتوجد قيمة مؤكدة في مناصب ممثلي العالقات المتبادلة هذه وبالتالي تقع على  .ALACالحاليين لـ 

   .في هذه المناصب) من منظور المجتمع العام بالكامل(لضمان تعيين األفراد المناسبين 

 

 7التوصية رقم 

في مجلس اإلدارة من خالل ممثل عالقات متبادلة، يتمتع بحقوق المشاركة الكاملة والحصول  ALACينبغي أن يظل منصب 

  .على المعلومات ولكنه ال يتمتع بالحق في التصويت

 

                                                 
  2007،20sep07.pdf-review-board-http://www.icann.org/reviews/icannلعام  ICANNبنود المرجع لمراجعة مجلس إدارة  – 1.0المسودة  33
  https://st.icann.org/lite/page/alac/rules_of_procedure،2008، تم تبنيها في أبريل 10قواعد إجراء اللجنة االستشارية العامة، المراجعة  34
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خاص بها في مجلس اإلدارة وممثلي العالقات إذا ما تم تعيين ممثل العالقات المتبادلة ال ALACونعتقد أنه سيكون في صالح 

وينبغي أن تساعد هذه الفترة العضو الذي تم تعيينه على أن يتمتع باطالع كامل على عمليات   .المتبادلة اآلخرين لفترة عامين

يمة واكتساب ثقة األطراف لتصل ، لتطوير عالقات ذات ق)اللجنة االستشارية األخرى ذات الصلة/والمنظمة الداعمة(مجلس اإلدارة 

وعند القيام بذلك بفعالية، سيتم تعيين ممثلي العالقات المتبادلة بشكل أفضل للوفاء بمتطلب   .إلى درجة أكبر مما هي عليه اآلن

 .قواعد اإلجراء الخاص بشغلهم لدور ممثل العالقات المتبادلة للوصول إلى إجماع

 

بموجبه بالقدرة في جميع األوقات على  ALACحيث تحتفظ " خيار االستدعاء"ومع ذلك، ستكون هذه التعيينات معرضة دائمًا لـ 

 .إنهاء تعيين ممثل العالقات المتبادلة في حالة فقد الثقة في هذا العضو المعين

 

 8التوصية رقم 

بـ  ALACينبغي تمديد فترة تعيين أعضاء مجلس اإلدارة وممثلي العالقات المتبادلة اآلخرين إلى عامين، ويخضع ذلك الحتفاظ 

 .استدعاء األصوات – 11وفقًا لقواعد اإلجراء، القاعدة رقم " الحق في االستدعاء"

 المشاركة؟ محاولة الفردي اإلنترنت مستخدم على ينبغي لماذا 6-5

ستخدم اإلنترنت الفردي ضرورية لتغيير توازن أية سيطرة محتملة من قِبل المشتركين بشكل مهني مع اإلنترنت، أو تعد مشاركة م

 GNSOمثل الدوائر االنتخابية المتنوعة لـ  -بتوفير وسائل محددة لمشاركتهم  ICANNمع الحكومة، ولألفراد الذين تقوم 

 .اةً صالحة ومناسبة لمشاركة مستخدمي اإلنترنت الفرديينقن ALACوكما أثبتنا سابقًا، تعد  .GACو ccNSOو

 

بالتركيز على  ALACأخيرًا، من المناسب أن تقوم  ALACوانتهاء فترة البناء المؤسسي التي بدأتها  RALOsومع تفعيل 

الحقًا في هذا  كما هو موصى به – ALACالعمليات التي تحتاج إلى التشغيل بفعالية وعلى النتائج المقرر تحقيقها بواسطة 

 .التقرير

 العام؟ المنظم فهم الفردي اإلنترنت مستخدم يستطيع هل 6-6

ومع ذلك، وكما تمت مناقشته سابقًا،  .يتسم بالتعقيد، والمنظم العام ليس مستثنى من ذلك ICANNمما الشك فيه أن هيكل 

 .فإننا نعتقد أن الهيكل الحالي يتسم بكل من المنطق والتأسيس الجيد

 

وهذا يمثل عائقًا كبيرًا في الفهم بالنسبة لمن ليس لديه خلفية حول  .ومن الصعب تحديد موقع توضيحات الهيكل وأسبابه

ICANN وليس متمكنًا من اللغة اإلنجليزية.   
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 9وصية رقم الت

يستهدف مستخدمي اإلنترنت  ALACو ICANNبإنشاء دليل مختصر متعدد اللغات حول  ICANNينبغي أن يقوم موظفو 

   .ALSsالفرديين و

 ICANN إلى بتقديمها ALAC تقوم التي النصيحة مستوى 6-7

وقد ركزت  .بالكامل إال مؤخرًا" ALAC 1.0"المؤقتة منذ خمسة أعوام، غير أنه لم يتم إنشاء  ALACعلى الرغم من إنشاء 

ALAC  المؤقتة بشكل أكبر على اعتمادALSs و  

 .ICANNناسبة لـ المؤقتة لم تقم بتقديم نصيحة مفيدة وم ALACورأى عدد من المقترحين أن  RALOsتأسيس 

 

ومن  .قد قامت بتقديم النصيحة ووجهات النظر والقيادة في تطوير السياسة المتعلقة باختبار النطاق ALACومع ذلك، الحظنا أن 

مختلفًا بشكل كبير عن رأي  -كهيئة تمثيلية ومشاركة للمستخدمين الفرديين  -في هذا األمر  ALACالمحتمل أن يكون رأي 

في تطوير السياسة التي تتناول مصالح  ALAC، ساعدت GNSOومن خالل ممثل عالقاتها المتبادلة في  .ISPsالمُسجلين أو 

في هذا  ICANNومن المحتمل أن تكون جزءًا من سياسة  ALACويبدو أنه قد تم قبول مشاركة  .المستخدمين الفرديين

 .الشأن

  

بمثابة مجال الستهالك سياسة  IDNsوكانت  .IDNعة عمل أيضًا على ممثل للعالقات المتبادلة في مجمو ALACوتحافظ 

ICANN  للعديد من السنوات، ويعكس تمثيلALAC  في مجموعة العمل حقيقة أنه قد ال يتم دمج آراء المستخدم الفردي

 .ISPsمع آراء الحكومات أو  IDNsالخاصة بـ 

 ؟ALAC عبر ICANN في الفردي اإلنترنت مستخدم بها فاز التي" األصوات" عدد كم 6-8

حيث  .ويوجد جانب إقليمي هنا .لقد كانت آراء بعض المقترحين إيجابية حول هذه النقطة، بينما كانت آراء اآلخرين أكثر اختالطًا

وبدرجة كبيرة جدًا، كانت آراء المقترحين من أجزاء أخرى من  .من أمريكا الشمالية ALACا بعدم فاعلية يبدو أن معظم من قالو

 .على تقديم صوت لمستخدمي اإلنترنت الفرديين ALACالعالم إيجابية حول قدرة 
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وقد الحظنا  .ه حاليًا، ويتم سماعALACأن مستخدمي اإلنترنت الفرديين، قد اكتسبوا صوتًا عبر  WCLويعتبر فريق مراجعة 

 .ICANNبعض التنوع اإلقليمي ونعتبر أنه نتيجة حتمية للهيكل اإلقليمي لـ 

 ؟ALAC فاعلية مدى ما 6-9

ووسائل االتصال  RALOsو ALSsاء المؤسسي وإعداد االنتقالية على أنها فترة سيطر عليها البن ALACإذا نظرنا إلى فترة 

 :التي تلقيناها، على سبيل المثال ALACوالمشاركة، فسيصبح األمر سهالً بعد ذلك وبشكل كبير لفهم نطاق اآلراء المتعلقة بـ 

 

• "ALAC مجرد تضييع للوقت."  

  ".اضيينالعامين الم/بإجراء تحسينات كبيرة على مدار العام الماضي ALACقامت " •

  ".أية جداول أعمال حقيقية ALACكثيرًا ما يذهلني ما إذا كان لدى " •

• "ALAC  هي ضميرICANN."  

وهناك جزء يستحق االستثناء من ذلك إلى حد ما، وهو أنها كانت ... المؤقتة سيئًا جدًا  ALACحسب رأيي، كان عمل " •

  ".لسفر مجانًا حول العالمإليهم وا ICANNتبحث فقط عن االمتيازات التي قدمتها 

 

  :حيث نرى أنها تمثل رأيًا صالحًا -، والتي تتضمن ما يلي ALACوقد تلقينا تعليقات متعددة حول مرحلة نضج 

 

حول القضايا المحدودة، مثل اختبار   حيث يمكننا بالكاد أن نركز تفكيرنا الجماعي .المجتمع العام مازال وليدًا"

ومنذ وقت ليس ببعيد، اتسم اإلجراء المسيطر على السياسة كمجتمع عام بأنه   .IDNsالجديدة و gTLDsالنطاق و

وببطء، بدأت األشياء في التجمع مع بعضها، ولكننا مازلنا بعيدين إلى حد ما عما يمكن  ...يستغرق وقتًا طويالً جدًا 

  .ICANNمن خالل باقي " الجمهورصوت "اعتبار أنه النضج الضروري ليتم التعامل معه بجدية بشكل متسق على أنه 

 

ومع ذلك، ينبغي استخدام برنامج  .الحالية ALACغير ذات صلة بـ  -المؤقتة  ALACالمتعلقة بـ  -ونحن نعتبر هذه التعليقات 

وندرك أن بعض ممثلي العالقات  .ICANNاحترامًا عالميًا عبر الهيئات المتنوعة لـ  ALACممتد لالتصاالت الداخلية لتكتسب 

، )SO(يلعبون دورًا كبيرًا وثمينًا جدًا وذلك من خالل التعليقات التي تلقيناها من بعض المنظمات الداعمة  ALACالمتبادلة لـ 

 .ولكن يبدوا أن بعض االرتباطات األخرى كان لها تأثيرًا منخفضًا إلى حد ما
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 :الحالية ALACوقد تحتوي عالمة االقتباس على شواهد نضج 

 

فترة النضوج، والتي تمر بمرحلة تحتاج فيها إلى مراقبة مستمرة وتستطيع اآلن القيام ببعض األعمال  كمؤسسة في"...

   ".الدقيقة والمفيدة، على الرغم من وجود مخاطرة حدوث سلوك مفرط ومتهور أحيانًا
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 ALACنُهج  7
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 التخطيط 7-1

 .مدتها ثالث سنوات، تتم مراجعتها وتحديثها بشكل سنوي ICANNإلى وجود خطة استراتيجية لدى  WCLيشير فريق مراجعة 

على شكل تحركات على مدار ) الموضحة في الخطة االستراتيجية(دعم هذه الخطة بخطة تشغيل سنوية تُشكِّل األولويات  ويتم

ويتم تطوير كل من هاتين الخطتين بشكل متكرر، بناءً على مشاركة مفتوحة من صاحب المصلحة   .االثني عشر شهرًا القادمة

 .وفقًا لجدول زمني تم توضيحه مسبقًا

 

بعض األدلة على  WCL، وجد فريق مراجعة 35بشكل إيجابي في تشكيل هاتين الخطتين ALACالرغم من مساهمة  وعلى

  .ذاتها ALACوجود خطط مشابهة خاصة بـ 

 

وهذا يعمل على توفير مجال مفيد من الحرية لـ ". مستوى عالٍ "ويتميز بأنه ذو  ICANNفي لوائح  ALACوتم تحديد الهدف من 

ALAC ونعتقد أن هذه الحرية تخص  .لوضع أهداف استراتيجية وتكتيكية فيما يتعلق بهدفها اإلجماليALAC  بمسؤولية تحديد

 .الخطط االستراتيجية وخطط التشغيل الخاصة بها وتنفيذها

 

ومع ذلك، الحظنا وجود  .ALACهو مشار إليه أعاله، ال نمتلك دليالً مؤكدًا حول األهداف االستراتيجية والتكتيكية الخاصة بـ وكما 

وير ، والتي قد تؤدي إلى تقديم مشاركة واحدة مفيدة في تطALACالخاص بـ  wikiحول موقع  36مشاكل 10قائمة بأهم 

على مهمة محددة والعمل وفقًا  ALACوأكد العديد من المقترحين على ضرورة موافقة  .الخطط االستراتيجية وخطط التشغيل

   .لها

 استراتيجية؟ خطة تطوير لماذا 7-1-1

 :يجية واستخدامها عدة أهداف، تشمليخدم تطوير الخطط االسترات

 

 تحديد الهدف بوضوح ووضع أهداف ترتبط بوقت حقيقي باالتساق مع هذا الهدف، وهو إتاحة الموارد و .1

 بناء إجماع وملكية داخل المجتمع من خالل إشراكه في تطوير الخطة و .2

 عليها وفقًا ألولويات أساسية متفق عليها وضمان االستغالل األمثل واألكثر كفاءة للموارد، من خالل التركيز  .3

   .طرح آلية لقياس التطور واإلبالغ عنه بالنسبة لألولويات وإجراء التغييرات، إذا لزم األمر .4

                                                 
 ،2008/2009حول خطة التشغيل للسنة المالية  ICANNبيان اللجنة االستشارية العامة المقدم إلى مجلس إدارة  35
-http://public.icann.org/files/atlarge/ALAC%20Statement%20on%20the%20Draft%20Operating%20Plan%20for%20FY%202008

2009.pdf 
 ALAC، https://st.icann.org/alac/index.cgi?alac_top_10_issuesقائمة أهم عشرة مشاكل لـ  36
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  10التوصية رقم 

 :بتطوير ALACينبغي أن تقوم 

 بيان نوايا سنوي مبسَّط يحدد المشاكل واألولويات •

يجب أن  .ثني عشر شهرًا القادمة، ويحدد مقاييس النجاح لكل األنشطة واألهدافواألهداف واألنشطة الحالية لال

 و ALACاالستراتيجية وخطة التشغيل، ويتم نشرها على موقع ويب  ICANNتتواكب هذه الوثيقة بشدة مع خطة 

 بتطوير خطة استراتيجية ALAC، ينبغي أن تقوم ICANNقبل دورة التخطيط السنوية التالية لـ  •

  ).ICANNمكملة للخطة االستراتيجية األوسع لـ (ة بها خاص

 بعد ذلك بوضع ALACبعد تطوير هذه الخطة االستراتيجية، ينبغي أن تقوم  •

تكون كذلك مكملة (خطة تشغيل سنوية، تحدد األنشطة والموارد المطلوبة لدعم الخطة االستراتيجية أثناء هذا العام 

 ).شغيل األوسع المماثلتين وتناسب مرحلة التخطيط نفسهااالستراتيجية وخطة الت ICANNلخطة 

 

 

يجب أن يقدم بيان النوايا أهدافًا وإجراءات عالية المستوى في الفترة المؤقتة، حتى يتم تطوير الخطة االستراتيجية وخطة 

 .ة في بيان النوايايجب أن يتم تضمين تطوير هاتين الخطتين كأنشط ).أثناء مرحلة التخطيط السنوية(التشغيل كليهما 

 

تطوير خطة تطوير سياسة سنوية  GNSOي على التي انتهت إلى أنه ينبغ GNSO37نالحظ أن هذه التوصية تتسق مع مراجعة 

 .ونشرها

 والتقارير الخطة تطوير 7-1-2

المماثلة، ومن خالل  ICANN، بنفس أسلوب تطوير وثائق ALACيجب أن يتم تطوير الخطة االستراتيجية وخطة تشغيل 

 .إلنهائها والموافقة عليها ICANNوبمجرد االنتهاء، يجب تقديمها إلى مجلس إدارة   .اركة وحوار أصحاب المصالح المتعددينمش

، إلى مجلس اإلدارة مع عرض تكاليف متوقَّعة ICANNيجب أن يتم تقديم كافة األنشطة والنتائج التي تحتاج إلى تمويل  

  .ومعايير نجاح

 

                                                 
 ،2006، سبتمبر )GNSO(، مراجعة منظمة دعم األسماء العامة LSEلالستشارات والبحث ومؤسسة  LSEمجموعة السياسة العامة التابعة لمنظمة  37

sep06.pdf-report-review-http://www.icann.org/announcements/gnso 
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تمويالً من مجلس اإلدارة، وتحصل عليه بناءً على أهداف التشغيل المتفق عليها كجزء من عملية  ALACوهذا يتضمن أن تطلب 

تقدمها بشأن األنشطة والنتائج المتفق عليها، كما نصت خطة التشغيل، ورفع  ALACيجب أن تراجع  .السنوية ICANNتخطيط 

 ICANNستمنح آلية المراجعة هذه إلى مجلس إدارة  .ثة أشهرتقارير عنه إلى مجلس اإلدارة وأصحاب المصالح اآلخرين كل ثال

فرصة، ليس فقط لمراقبة التقدم في الخطة الحالية، بل أيضًا الستخدام هذه المعلومات في مراحل التخطيط المستقبلية 

   .كمشاركة أولية في تقدير فاعلية كفاءة تحقيق األهداف

 

، ICANNكثيرًا مع النتائج واألهداف المخطط لها والمتفق عليها مع مجلس إدارة يجب أن تتواكب أي زيادة في تخصيص الموارد 

 .أثناء مرحلة التخطيط السنوي

 الداخلية والسياسات النُهج 7-2

لتطوير الكثير من  ALAC، ولكنها تقدم أيضًا درجة من الحرية لـ ALACية فيما يتعلق ببعض أنشطة تقادم ICANNتعد لوائح 

 .نُهج التشغيل واالعتماد لديها وإدارتها

 

بتطوير عدد من هذه السياسات واإلجراءات وقامت بتنقيحها، بما في ذلك عملية طلب  ALAC، قامت 2003فمنذ بدايتها في علم 

 :قاعدة تشغيل محددة جيدًا تغطي 26تحتوي هذه الوثيقة على   .39الداخلية ALACوقواعد إجراءات  38تمادواالع ALSاشتراك 

 

 المشاركة واالعتماد، •

 و ALACمنظمة  •

 سير العمل و •

 تبني قواعد اإلجراءات وتعديلها و •

 قواعد إجراءات إضافية و •

 .تعديالت للقواعد التي يتم عقد اجتماع عملي لها •

 

 :يتضمن هدف ونطاق قواعد اإلجراء

 

                                                 
  app.htm-http://alac.icann.org/correspondence/structuresالمنظمين العامين، 38
 https://st.icann.org/lite/page/alac/rules_of_procedure ،2008، تم تبنيها في أبريل 10قواعد إجراء اللجنة االستشارية العامة، المراجعة  39
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والهدف من استخدامها هو ). ALAC(قواعد اإلجراءات هي التي يجب استخدامها بهدف اللجنة االستشارية العامة "

تعديل القواعد الستخدامها  ALACويحق لـ  .واإلجراءات العامة ALACا مسألة روتينية لالنتخابات المتعلقة بـ كونه

  ".حسب ما تراه مناسبًا، وليست هناك ضرورة لتبني المجتمع بالكامل للقواعد المماثلة

 

 .وقد تم تطوير هذه القواعد بشكل كبير باستخدام إجراءات من مصادر متاحة للجميع

وكان لذلك أثر  .وقد وصف عدد من المقترحين القواعد الحالية لإلجراءات بأنها تقادمية بالكامل، وخاصة فيما يتعلق بالتصويت

  .عن مجرد كونها مجموعة تطلب اإلجماع الكامل، إلى مجموعة يكفيها في المثال األول األغلبية ALACفي إبعاد 

إلى  ALACعتمد على إجماع أكبر، مع مالحظة أنه في غياب اإلجماع، قد تحتاج العودة إلى أسلوب ي WCLيدعم فريق مراجعة 

 .إنهاء عدة أنشطة باستخدام تصويت أغلبية قليلة

قد حققت تقدمًا كبيرًا في تطوير قواعدها الحالية وإجراءات التشغيل وأنها تتميز  ALACوعلى الرغم من هذه النقطة، نعتقد أن 

ونحن نعتقد أن  .وهذا يفترض اتباع السياسات واإلجراءات المختلفة بشكل صحيح .أنشطتها بفعالية واسعة لتوجيه معظم

وفي التأكيد على التوافق، يجب أن يؤكد الرئيس أيضًا أن الهدف  .ضمان االلتزام باإلجراءات هو أحد األدوار األساسية للرئيس

 .وضع جداول أعمال شخصية من استخدام األعضاء الفرديين لإلجراءات هو مصلحتهم الشخصية أو

 ALAC أعضاء اختيار 7-3

لتولي مهامهم لفترة تصل إلى عامين؛ لذلك يخضع نصف األعضاء تقريبًا  ALAC، يتم تعيين أعضاء ICANN40وفقًا للوائح 

   .للتجديد سنويًا

 

ً في نموذج إدارة تقليدي، يمكن اعتبار ذلك معدل تحوُّ  ونحن نرى  .ل مرتفع، ويعد وقتًا قصيرًا جدًا ألن يلعب العضو دوره كامال

أوالً، يجري عمل المجتمع العام بشكل مفتوح؛ لذلك يمكن مشاركة األفراد بشكل كامل  .وجهتي نظر متعارضتين بشأن ذلك

المشاكل األساسية، قبل تعيينهم في وكنتيجة، سيكون معظم المرشحين ملمين تمامًا بشأن  .ALACبدون أن يكونوا أعضاءً في 

ALACثانيًا، تعد كافة أدوار لجان مجلس إدارة  .، وبذلك يكون من المتوقع أن يلعبوا دورهم كامالً منذ لحظة اختيارهمICANN 

يد وبناءً على ذلك، قد يكون من الصعب الطلب من شخص ما االلتزام بفترة تز .تطوعية، بجانب تكاليف السفر وبعض المكافآت

  .وعليه نرى أن فترة العضوية الحالية مناسبة .عن عامين

 

                                                 
40 I  لوائحICANN، http://www.icann.org/general/bylaws.htm#IV  
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يركز على إدارة المشروعات أكثر  ALAC، وأصبح دور ALACالحظنا في موضع آخر أن مجموعات العمل تؤدي الكثير من عمل 

ؤدي إلى تخفيف ؛ مما يALACلـ  ICANNباإلضافة إلى ذلك، أوصينا بزيادة دعم موظفي   .منه على تطوير السياسة مباشرة

 .بمرور الوقت ALACعبء العمل عن كاهل أعضاء 

 

أية اقتراحات أو تعليقات حول هذا الموضوع، نعتقد أنه من المالئم أن  Westlakeوعلى الرغم من عدم تلقي فريق مراجعة 

من زيادة فترة التعيين لذلك، نعتقد أنه ليست هناك جدوى  .بشكل استراتيجي أكثر -كنتيجة لهذا التطور  - ALACتركز عليه 

   .ALACألعضاء 

 

 عملية االختيار

ومع ذلك مرة أخرى، تتعلق التعليقات التي تلقيناها بالتعيينات السابقة أكثر   .وُصفت لنا عملية االختيار على أنها ال تتمتع بالشفافية

 .منها بالتعيينات الحالية

 

وطبقًا لذلك، ال يمكننا تقييم العمليات التي تعد سببًا في تعيين   .متعمدكما الحظنا أن عمليات لجنة الترشيح تجري سريًا بشكل 

ومشاركتهم في لجنة  ALACأو في الحقيقة، ال يمكننا تقييم أثر مفوضي  ALACلجنة الترشيح لألعضاء الخمسة الحاليين في 

  .الترشيح

 

إلى لجنة الترشيح، والعكس كانت تتم بشكل  ALACن من ومن بين االقتراحات التي تلقيناها، كان هناك فهمًا بأن عمليات التعيي

لبعض  RALOsوتمت إثارة هذه النقطة أيضًا حول اختيار  .جزئي على أساس معرفة األفراد بدالً من االعتماد على إمكانياتهم

   .مرشحيها

 

الذين يتم اختيار أعضاء ومرشحي ونحن نرى أنه بسبب قلة حيز األعضاء  .وال يمكننا تحديد مدى وجود أدلة على هذه المالحظة

ALAC  ووفقًا لما يراه فريق مراجعة  .ولكن هذا ال يعني وجود خطأ بالضرورة في طريقة تعيينهم -للوظائف األخرى منهم

WCL ونظرًا لتزايد مشاركة ،ALSs وRALOs  وفعاليتهم، ينبغي مناقشة المناصب بشكل أوسع وأن تكون أقل عرضة للتالعب

   .الملحوظ
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 واختياره الرئيس دور 7-3-1

ولعب دور المتحدث  ALACوهو يشمل شغل قيادة  .اآلخرين ALACأكثر إلحاحًا من أدوار أعضاء  ALACيعد دور رئيس 

وتعد   .ALACوالتنسيق مع موظفي ) ، ال وجهات نظره الشخصيةALACنؤكد مرة أخرى تمثيل وجهات نظر (الرسمي نيابة عنها 

 .ALACهذه المهمة األخيرة ثقيلة؛ الستمرار تزايد دعم أعداد موظفي 

  

أن هذا  WCLوقد رأى فريق مراجعة  .سنويًا، لفترة عام واحد ALACيتم اختيار الرئيس بعد ذلك من األعضاء الحاليين في 

   .ALACفي قيادة سيؤدي إلى عدم االستمرار 

 

ومرة أخرى، لم تُثر هذه المسألة أمامنا، ومع ذلك نعتقد أن فترة العامين بالنسبة للرئيس، تعد فرصة مالئمة أكثر للقيادة 

  .ALACاالستراتيجية وتسمح بمساهمته بشكل فعال في 

 

الذي سيكون هو العام الثالث في و(، فسيعتمد عامه الثاني كرئيس ALACإذا تم تعيين رئيس في نهاية عامه األول في 

ALAC (على إعادة تعيينه كعضو فيALAC . 

 

 11التوصية رقم 

 .إلى عامين ALACينبغي تمديد فترة تعيين رئيس 

 

 آخرون ALACموظفو 

وال نعتقد وجود حاجة لتعيين موظفين إضافيين إلى  .41أن يكون لديه نائبان ومقرِّر ALACإضافة إلى الرئيس، يحق لرئيس 

 .ALACهؤالء األربع في 

 ALS إجراءات 7-4

 ALS اعتماد معايير 7-4-1

 :ALS42يوجد مصدران يحتويان على معايير اعتماد طلبات اشتراك 

                                                 
 les_of_procedurehttps://st.icann.org/lite/page/alac/ru ،2008، تم تبنيها في أبريل 10 قواعد إجراء اللجنة االستشارية العامة، المراجعة 41
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 المنظمين تمادباع الخاصة والمقاييس المعايير وضع ينبغي"... i(43( 4، الجزء 2، القسم XI، المادة ICANNلوائح  .1

 تقع ببلدان قاطنون أو مواطنون هم الذين الفرديين اإلنترنت مستخدمي مشاركة نشر إلى تؤدي بطريقة العامين

 منظم بكل الخاصة العملية في RALO لـ )VI من المادة 5 القسم في مُحدَّد هو كما( الجغرافية المنطقة داخل

 مستخدمي مصالح مع تتوافق-اإلضافية  المشاركة الستبعاد ضرورة هناك تكون ال بينما العامين المنظمين من

  ".اآلخرين من -المنطقة داخل الفرديين اإلنترنت

، كما اقترحته اللجنة االستشارية العامة المؤقتة ووافق عليه 44"الحد األدنى للمعايير الخاصة بالمنظم العام" .2

 03.102في القرار رقم  200345يونيو  23في  ICANNمجلس إدارة 

 للمعايير األدنى الحد 7-4-2

سيتطلب أي تغيير في الحد  .حسب بنود الالئحة وينص على المعايير الخمس الواردة أدناه" الحد األدنى للمعايير"يتم توسيع 

 :ة للتعليق العامقبل تنفيذ التعديالت، والتي ستتطلب بدورها إتاحة فتر ICANNاألدنى للمعايير موافقة مجلس إدارة 

من خالل توزيع المعلومات  ICANNااللتزام بدعم مستخدمي اإلنترنت الفرديين الذين تم إعالمهم بالمشاركة في " .1

األعضاء الفرديين وتقديم اآلليات التي تعتمد على اإلنترنت والتي /ومشاكلها على الناخبين ICANNذات الصلة بأنشطة 

األعضاء الفرديين وتضمينهم في /ومشاكلها أو أكثر من نشاط أو مشكلة بين الناخبينتتيح مناقشة أحد هذه األنشطة 

 والمناقشات والقرارات ذات الصلة  ICANNتطوير سياسة 

أن تكون قائمة على أساس قانوني لنشر مشاركة مستخدمي اإلنترنت الفرديين الذين هم مواطنون أو قاطنون  .2

بمشاركة إضافية من  ALSقد يسمح  .ALSبها في عملية  ALSة التي يوجد ببلدان تقع داخل المنطقة الجغرافي

 . اآلخرين تتوافق مع مصالح مستخدمي اإلنترنت الفرديين داخل المنطقة

 ).في التمويل ICANNعدم االعتماد على (االعتماد على الذات  .3

العضوية ووصفها وآليات العمل /مجموعات الناخبين/وهيكل مجموعة ALSنشر المعلومات الحالية حول أهداف  .4

أو أي موقع  ALACعلى موقع الويب الخاص بـ (جهات االتصال بطريقة يسهل الوصول العام إليها /والقيادة وجهة

 ).آخر

  ".في تأدية وظيفتها RALOمساعدة  .5

                                                                                                                                                              
http://www.atlarge.icann.org/files/atlarge/ALAC- ،2007يوليو  ALS( ،23(إرشادات اللجنة االستشارية العامة لتقييم طلب اشتراك المنظم العام  42

%20EN.pdf-Rev7%20ALS%20Application%20Interpretation%20Guidelines%20-2-SD-2007 
  ICANN،http://www.icann.org/general/bylaws.htm#XIلوائح  43
 tm#Itopic.h-organization-http://www.icann.org/montreal/alac ،2003يونيو  15تشكيل مجموعات عامة،  :بمونتريال ICANNموضوع اجتماع  44
 26jun03.htm-report-http://www.icann.org/minutes/prelim ،2003يونيو  26مونتريال،  –تقرير تمهيدي، االجتماع الدوري لمجلس اإلدارة  45
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ويعتقد  .يير الحد األدنى هذهبتقييم طلب االشتراك بالنسبة لمعا ALACعند مراجعة أحد طلبات االشتراك، من الراجح أن تقوم 

ونحن نجد أنه من الصعب التحقق مما إذا كان  .بأن معايير االعتماد كافية مع إجراء تغيير واحد محتمل WCLفريق مراجعة 

ALS  المعتمد يمثل حقيقةً مستخدمي إنترنت فرديين أم أنه ينتمي بشكل أكثر مالئمة لـNCUC.  

 

 12التوصية رقم 

وهم بالتالي مرشحون –ستكشاف طرق للتمييز بين المنظمات التي تمثل حقيقةً مستخدمي إنترنت فرديين ا ALACينبغي على 

 .بصورة أكبر NCUCمقارنة بأولئك الذين قد يتالءمون مع  -ALSلمنصب 

 ALS اعتماد عملية 7-4-3

وتعديل اللوائح  ALSباإلجماع على قرار تغيير عملية اعتماد  208في اجتماع نيو دلهي في فبراير  ICANNافق مجلس إدارة و

ً  .46المناسبة  .وتم وضع العملية الجديدة لتكون أكثر سرعة وأكثر شموال

 

وتتطلب هذه العملية قيام مقدم طلب االشتراك   .47من تشكيل إطار العمل العام IIولقد تم وصف عملية االعتماد في القسم 

بعد ذلك بإكمال االجتهاد الالزم لضمان  ICANNويقوم موظفو  .بحيث يكون متاحًا بلغات متعددة 48بتقديم نموذج طلب اشتراك

ء ويتم تقديم هذه المعلومات بعد ذلك إلى جميع األعضا. وفاء المنظمة بالحد األدنى للمعايير الواردة أعاله أو أنها ستقوم بذلك

 . اإلقليمية للمراجعة RALOالحاليين في 

 

 .لالعتماد ALACإلى  -RALOبما في ذلك أية تعليقات خاصة بأعضاء -وبعد فترة االجتهاد الالزم، يتم إرسال طلب االشتراك 

إجراء  كما هو محدد في قواعد( ALACوللحصول على االعتماد، فإن عملية التصويت تتطلب تصويت غالبية النصاب القانوني لـ 

ALAC.(  وينبغي علىALAC  تقديم نصيحة إلى مقدم طلب االشتراك بقرارها وتقديم معلومات عند طلب مراجعة، إذا كان ذلك

  .وبنود تعليق متعددة ALSوتتضمن العملية الموضحة أعاله مساعدات متعددة من  ).انظر أدناه(ممكنًا 

 

                                                 
 ،2008فبراير  ALAC ،15قدمته  ICANN، طلب تغيير لوائح ICANNالسجالت التحريرية لالجتماع الدوري لمجلس إدارة مديري  46

oc6818122015feb08.htm#_T-http://www.icann.org/minutes/minutes 
  http://www.atlarge.icann.org/en/framework.htmتشكيل إطار العمل العام، 47
  ALS(،en.doc-form-application-nn.org/files/atlarge/alshttp://www.atlarge.ica" (العامالمنظم "طلب اشتراك تعيين  48
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لضمان تقديم النصيحة إلى  ICANNوموظفي  ALACتتطلب عمل أعضاء  وعلى الرغم من بنود التعليق، فإن العملية الجديدة

  .يومًا من تلقي طلب االشتراك 90مقدمي طلبات االشتراك بأي قرار خالل 

 

 .هي تحسُّن كبير في العملية الحالية ALSبأن عملية االعتماد الجديدة هذه لـ  WCLويعتقد فريق مراجعة 

 

 13التوصية رقم 

 والوصول ALS اشتراك طلب تلقي بين متوسط وقت في بها الخاص الويب موقع على االتجاهات بنشر ALACينبغي أن تقوم 

 .قرار إلى

 االشتراك طلب مقدم مراجعة 7-4-4

 49قدمي طلب االشتراك، فهناك خيارات ثالثة للمراجعة متاحة لمقدم الطلبفي حالة عدم اعتماد أحد م

 

 في قرارها، ALACطلب إعادة تفكير  .1

 محقق الشكاوى و .2

 .ستغالل إجراء نظر مجلس اإلدارةا .3

 ALS اعتماد إلغاء عملية 7-4-5

 50من تشكيل إطار العمل العام II ،1.7تم وصف عملية إلغاء االعتماد في القسم 

 

تقديم إشعار  ALACويجب على  .ALSالمستمر مع المتطلبات الهامة لـ  نظرًا لعدم التوافق ALSإلغاء اعتماد  ALACقد تختار 

وستقوم  .قبل التوصل إلى قرار نهائي بإلغاء االعتماد ALACمحل المناقشة وتوفير فرصة لسماعه واالستجابة لـ  ALSمسبق لـ 

ALAC  بتقديم نصيحة إلىALS وللتوصل إلى قرار إلغاء االعتماد،  .بقرار إلغاء االعتماد وتقديم المعلومات عند طلب مراجعة

   .ALACيجب الحصول على تصويت ثلثي أعضاء 

وعلى الرغم من تحديد عمليتي االعتماد وإلغاء االعتماد بصورة جيدة، فإننا ال نجد أي دليل على نشر تدقيقات توافق االعتماد 

 .حتى اآلن ALSولقد علمنا أنه لم يتم إلغاء اعتماد أي 

                                                 
  ALS،https://st.icann.org/alac/index.cgi?als_application_informationمعلومات مقدم طلب اشتراك  49
 ALS(، http://www.atlarge.icann.org/en/framework.htm#CertificationProcess(العامين  تشكيل إطار العمل العام، عملية اعتماد المنظمين 50
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 14التوصية رقم 

 .وتطبيق بنود عدم التوافق كلما أمكن ALSينبغي إجراء مراجعات منتظمة لتوافق 

 

 15التوصية رقم 

عدم األهلية للحصول على تمويل  :وقد تتضمن هذه العقوبات .بتطوير عقوبات واضحة لعدم التوافق ICANNينبغي أن تقوم 

 .شكلةوفقد حقوق التصويت أو التعليق إلى أن يتم تدارك الم ICANNسفر 

 ALS اعتماد اتجاهات 7-4-6

نظام  ALACية لـ أو أهدافها، ونقترح أن تتضمن الخطة االستراتيج ALSنحن ال نجد أي دليل على عمليات استهداف اعتمادات 

 .المعتمدين ومستويات االشتراك والمشاركة ALSقياس أداء رئيسي فيما يتعلق بعدد 

RALOتايئاصحإ بسح  ALSـل ةيوئملا ةبسنلا  

APRALO
14%

EURALO
24%

LACRALO
26%

NARALO
18%

AFRALO
18%
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RALOتايئاصحإ بسح  ALSعضو 
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دمتعم ريغ
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 دامتعا ةيلمع ريسALS تقولا رورمب

4

8

20
23

4 3

17

3
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 ربمتبس2003
 –سرام
2004

 ليربأ2004
 –ربمتبس
2004

 ربوتكأ2004
 –ليربأ
2005

 ويام2005– 
 ربوتكأ2005

 ربمفون2005
 –ليربأ
2006

 ويام2006– 
 ربوتكأ2006

 ربمفون2006
 –ليربأ
2007

 ويام2007– 
 ربوتكأ2007

 ربمفون2007
 –وينوي
2008
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 ALS توافق 7-4-7

لتحديد مستوى النشاط والتوافق  ALSsوتوافقهم، نقوم بمراجعة على الويب لـ  ALSباإلضافة إلى تلقي تعليقات حول نشاط 

 .بالنسبة إلى متطلبات االعتماد ICANNالمتعلق بـ 

 

 كل على يجب أنه على المعيار وينص  .الهامة المعلومات بعض 4 رقم 51للمعايير األدنى للحد وفقًا ALS توافق معدالت وتوضح

ALS:  

 

 العمل وآليات ووصفها العضوية/الناخبين مجموعات/مجموعة وهيكل ALS أهداف حول الحالية المعلومات نشر"

 موقع أي أو ALAC بـ الخاص الويب موقع على( إليها العام الوصول يسهل بطريقة االتصال جهات/وجهة والقيادة

  ).آخر

 

 ولم .هذا الشفافية بمعيار للوفاء النية حسنة محاولة أنه على أعاله الوارد للمعيار وفقًا التوافق WCL مراجعة فريق ويصف

ً  ALAC بـ الخاص الموقع على المعلومات هذه على العثور من WCL مراجعة فريق يتمكن  الفردية الويب مواقع من بدال

 في سردها تم التي( 99 عددهم البالغ المعتمدين ALS بـ الخاصة الويب لمواقع موجزة مراجعة وتشير  .ALS بـ الخاصة

  %.49 كانت المعيار هذا مع توافقال نسبة أن إلى) االشتراك لطلب األولي النموذج

 

 العمليات أو العضوية أو الهيكل أو منظمتهم أهداف حول ALSs من% 43 بـ خاصة اإلنترنت على معلومات أية هناك تكن ولم

 موقع بذكر يقوموا لم الذين) 99 إلى يصل الذي ALSs عدد إجمالي من% ALSs )18 من كبيرة نسبة يتضمن وهذا .القيادة أو

 تصر أن المنطقي من فليس منها، للهدف ونظرًا  .يعمل ال ذكره تم الذي الويب موقع أو بهم الخاص االشتراك طلب يف ويب

ALAC كل يتمتع أن على االشتراك طلب في ALS اإلنترنت على يعتمد بتواجد.   

 

 معوقات إلى رئيسي بشكل ذلك ويرجع الباقين،% 8 الـ بشأن قرار إلى التوصل من WCL مراجعة فريق يتمكن ولم

  .الترجمة/اللغة

 

                                                 
  app.htm-shttp://www.atlarge.icann.org/correspondence/structureالمنظمين العامين، 51
 app.htm-http://www.atlarge.icann.org/correspondence/structures, ، في عملية طلبات اشتراك المنظم العام واالعتماد2008يونيو  10بحلول  52
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 إنابة خالل ومن -الباقين% 82 بـ الخاصة– الويب مواقع من العديد فإن حاليًا، ويب موقع يمتلكون ال الذين ALSs وباستثناء

 هو ALS At Large @ China لـ URL وعنوان .جدًا كبيرة بصورة للشك يدعو موضع في ALS كـ صالحيتهم

china.org.cn-http://www.al. حيث بكندا أوتاوا في تقيم سيدة بواسطة كتبت أنها يُدَّعى مدونة إلى يؤدي هذا فإن ذلك، ومع 

  .ALS بـ صلة لها ليس أنها يبدوا

 

 ALACمخيبًا لآلمال وكما هو موصى به الحقًا في هذا التقرير، يعتقد فريق مراجعة  ALSويعد المستوى الواضح لعدم نشاط 

  .ALSsفي اتجاه توفير المزيد من مشاركة  RALOsو ALACبأنه ينبغي أن تعمل 
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 المصالح تضارب 7-5

ونحن   .ALSواعتماد  ALACات صلة بتضارب المصالح فيما يتعلق بأعضاء بأية قضايا ذ WCLلم يتم إطالع فريق مراجعة 

األعضاء المتأثرين عن التصويت أو محاولة التأثير على /نتوقع اإلعالن عن تضارب مصالح حقيقي أو محتمل وامتناع العضو

  .األعضاء اآلخرين

 

وقد يحاول أحد  .بواسطة أحد المقترحين WCL وتمت إثارة أحد السيناريوهات المحتملة لتضارب المصالح لفريق مراجعة

ونحن  .والمساعدة في اعتمادهم إلنشاء قاعدة تصويت لالنتخابات المستقبلية" األصدقاء" ALSإدراج عدد من  ALACأعضاء 
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ية المشتركين في المجتمع العام بهدف توفير الحياد ALSsنتفق مع هذا االحتمال ومع الحل المُقترَح بمواصلة زيادة عدد 

 .المحتملة لتنفيذ هذا الحل

 الشكاوى محقق إجراءات 7-6

وأوائل  2006 بتقييم تقريرين عامين تم نشرهما إثر تحقيقات أجراها محقق الشكاوى في أواخر عام WCLقام فريق مراجعة 

وقد تم نشر التقرير األول بعد تقديم طلب استئناف ضد إجراءات التصويت، بينما يتعلق التحقيق الثاني برفض أحد  .2007عام 

  .ALSطلبات االشتراك الخاصة بوضع 

 

لم تكن مرضية وقام بتقديم العديد من  ALACوفي كلتا الحالتان، وجد محقق الشكاوى أن هناك جوانب معينة من إجراء 

بانتظام وبشكل فوري فيما يتعلق بطلبات اشتراك  ALACوقد أكد على وجه الخصوص على الحاجة إلى تحرك  .التوصيات

ALS.  وقد أدت هذه التوصيات إلى إجراء عدد من التغييرات في اإلجراءات باإلضافة إلى إجراء تغييرات في لوائحICANN. 

المشاركة التي قدمها المقترح، فإننا نتعقد بأن هذه التحقيقات والتقارير التالية قد أدت إلى وجود شيء من التوتر بين  وبناءً على

  .ومحقق الشكاوى ALACبعض أعضاء 

 

ونشير إلى قيام  .مع إنهاء جميع المشاكل وباإلضافة إلى ذلك، لم نتمكن من التحقق مما إذا كان قد تم إغالق التقرير الثاني

، وذلك على 2007 بمناقشة هذا التقرير أثناء االجتماع من خالل تقنية متابعة المؤتمرات عن بعد في يونيو ICANNمجلس إدارة 

   .الرغم من أننا لم نتمكن من تحديد مواقع التوثيق التالي

 

 16التوصية رقم 

بأسرع وقت ممكن بواسطة  317-06و 1090-05ينبغي التعامل مع أية مشاكل بارزة تتعلق بتقريري محقق الشكاوى رقم 

   ).حسب ما هو مناسب( ALACأو  ICANNمجلس إدارة 

                                                 
 http://www.icann.org/ombudsman/reports.htmlالتقارير والمنشورات السنوية،  53
فبراير  15، 317-06لألرقام واألسماء الُمخصصة، تقرير مُقدَّم إلى مجلس إدارة المديرين، ملف محقق الشكاوى رقم مكتب محقق الشكاوى، شركة اإلنترنت  54

2007 ،15feb07.pdf-http://www.icann.org/ombudsman/documents/report 
 18jun07.htm-p://www.icann.org/minutes/minuteshtt ،2007يونيو  ICANN ،18السجالت التحريرية الجتماع خاص بمجلس إدارة مديري  55
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 والتعليق السياسة تطوير 7-7
 السياسة تطوير 7-7-1

وعلى الرغم من   ).PDP(بطلب للحصول على تقرير مشاكل ولكن ال يمكنها بدء عملية تطوير السياسة  ALACيمكن أن تتقدم 

فعلى سبيل المثال،   .يمثل عائقًا من الناحية النظرية، لم تتم اإلشارة إليه كمشكلة في الممارسة PDPأن عدم القدرة على بدء 

 .PDPبأن المشكلة تستحق  GNSOير مشاكل حول اختبار النطاق إلقناع مجلس طلب الحصول على تقر ALACاستخدمت 

يمكن أن تكون فعالة في تحقيق تقدم في  GNSOويشير هذا المثال الخاص أيضًا إلى أن العالقات المتبادلة المتعلقة بمجلس 

 .مبادرات السياسة دون تصويت

ويبدوا أن   ).ومشاكل أخرى(وعات العمل الخاصة بمشاكل السياسة مع توفير حيز لمجم ALACلعمل  wikiولقد تم إنشاء موقع 

هذا يعمل على توفير حيز عمل مرض، مما يسمح لمستخدمي اإلنترنت الفرديين بعرض التقدم الذي يتم تحقيقه في تطوير 

 .أنه غير مكتمل ومع ذلك، فإن محتوى حيز عمل مجموعات العمل بدائي ويبدو .السياسة والمشاركة في مجموعات العمل هذه

 .لمجموعات العمل والتي تعرض بعض األدلة القليلة على النشاط ALACوهناك أيضًا قوائم بريد 

 

ومع ذلك، فليس هناك ارتباطًا واضحًا بين  .بعض األدلة على المناقشات المتعلقة بنواحي السياسة RALOوتعرض قوائم بريد 

وهذا يجعله صعبًا في أفضل  .ALACوحيز عمل مجموعات عمل  ALACوقوائم بريد مجموعات عمل  RALOقوائم بريد 

والمشاركة في  ALACاألحوال ومستحيالً في أسوئها بالنسبة ألي مستخدم إنترنت فردي لمتابعة عملية تطوير السياسة داخل 

 .العملية بالكامل

 

ونحن  .RALOsنواحي السياسة هي عبر  للمشاركة في ALSأن القناة الرئيسية لـ  RALOsوتوضح مذكرات التفاهم الخاصة بـ 

   .نعتقد بأن هذا يمثل عائقًا أمام مستخدمي اإلنترنت الفرديين للمشاركة في القرارات األساسية والنهائية المتعلقة بالسياسة

 

السجالت المحفوظة في قوائم البريد المحلية وقوائم البريد الخاصة و–ونظرًا لتنوع المعلومات المتعلقة بتطوير السياسة 

فنحن نعتقد أنه من الخيال توقع تقدم متطوعين إلدارة هذه المعلومات وتزويد محتوى  -التحريرية لالجتماعات والوثائق النصية

 .ونحن نوصي بتولي الموظفين لهذه المهمة .حيز عمل مجموعة العمل

 

 17التوصية رقم 

   .لمشاركة المجتمع العام في تطوير حاالت السياسةبتطوير عملية محددة بوضوح  ALACينبغي أن تقوم 
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 السياسة تعليقات 7-8

لعديد من أصحاب وبالنسبة ل .بتوفير فترة محدودة للمشاركة والتعليق على عملية تطوير السياسة وعمليات أخرى ICANNتقوم 

 .المصالح، تكون هذه الفترات الزمنية المفروضة قصيرة جدًا لحصول الهيئة صاحبة المصلحة على التعليق ذا الصلة من الناخبين

 .GNSOوتمت مناقشة هذه المشكلة بالتفصيل في عمليات المراجعة المتعددة لـ 

 

يومًا تمثل  20التي مدتها ) PDPتم فرضها في إطار (يق العام وقد قدم عدد من المقترحين تعليقات تشير إلى أن فترة التعل

وقد ازدادت هذه المشكلة نتيجة لطول سلسلة صاحب المصلحة العام وحقيقة وجود حاالت متعددة حيث ال يكون  .صعوبة

متأخر جدًا لتوفير الفرصة في وقت  -في حالة الترجمة–التوثيق متاحًا بلغات أخرى باإلضافة إلى اللغة اإلنجليزية وتقديم الترجمة 

 .للمجتمع الذي تم إعالمه

 

يهدفون إلى  RALOsونحن نالحظ أن العديد من  .في تطوير السياسة ALAC RALOsوتتضمن سلسلة صاحب المصلحة في 

ب وهذا ليس أمرًا عمليًا، فعلى سبيل المثال، تتطل .االجتماع من خالل تقنية متابعة المؤتمرات عن بعد فقط بشكل شهري

gNSO PDP  وقد اقترح العديد من المقترحين أيضًا أن تقديم  .يومًا 20إرسال التعليق العام مرة أخرى إلى فريق العمل خالل

سوف يساعد في كل من الزمن المتاح للفهم وزمن  -ياسةوخاصة بتطوير الس-" بحجم البت"المعلومات في أقسام صغيرة 

 .اإلعداد للدورة التالية

 

 18التوصية رقم 

متعددة اللغات، بدالً من قوائم البريد اإللكتروني الحالية للسماح للمجتمع العام  wikiباستخدام مواقع  ALACينبغي أن تقوم 

  .فيه باطالع أكثر سهولة على تطوير حاالت السياسة والمشاركة

 

 19التوصية رقم 

يومًا تقويميًا، للسماح بفترة زمنية أكبر لمشاورة المجتمع العام في جميع  45زيادة فترة التعليق العام إلى  ICANNينبغي على 

 .المناطق

                                                 
 ICANN ،http://icann.org/general/bylaws.htm#AnnexAلوائح  56
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 السفر إجراء/سياسة 7-9

حيث إنها تتعلق بالمتطوعين وخاصة في إطار تشجيعها  ICANNناقش عدد من المقترحين القصور في سياسة السفر الحالية لـ 

  .الدولية واإلقليمية ICANNلمشاركة أوسع للعضوية العامة في اجتماعات 

  

وقامت بتقديمه إلى  بتطوير بيان -ميزانية وبعد فترة تعليق عامعبر اللجنة الفرعية للمالية وال- ALACونشير أيضًا إلى قيام 

 .حول تطوير سياسة دعم السفر) 2008يونيو  20تنتهي في ( حيث يدعو إلى إجراء مشاورات عامة ICANNمجلس إدارة 

 

خيارات  :ليةاعلى ضرورة تحديد المستوى المناسب للسفر ودعم النفقات بمجرد مناقشة المشاكل الت ALACويحث بيان 

ه ينبغي تطبيق نفس القواعد وينتقل البيان إلى اقتراح أن .ICANNالمشاركة عن بعد والهيكل والموقع المستقبليين الجتماعات 

 :على جميع متلقي الدعم وأنه ينبغي تضمين األعضاء التاليين

 

 بالنسبة لالجتماعات الدولية، جميع أعضاء الهيئات التي تعترف بها اللوائح، .1

 بالنسبة لالجتماعات اإلقليمية، جميع أعضاء هيئات تلك المنطقة التي تعترف بها اللوائح، .2

حيث يكون من الراجح عدم تمكنهم من  ICANNلي أعضاء المجتمعات المحليين والنشطين في عدد من ممث .3

 .حضور االجتماع بأية طريقة أخرى

 

  .هذا ALACبيان  WCLوأقر فريق مراجعة 

 

  20التوصية رقم 

بما في ذلك، اإلفطار ورسوم (حة بتعديل سياسة السفر للدفع مقابل نفقات وسائل الرا ICANNينبغي أن يقوم مجلس إدارة 

 .الراحة لألعضاء العامين في مكان موقع المؤتمر الرئيسي أو حتى بالقرب منه -متى أمكن–وتوفير ) الوصول إلى اإلنترنت

 .أيضًا نقدًا بشكل مقدم لمن يطلبونها) لتغطية النفقات اليومية المناسبة األخرى(وينبغي إتاحة مبلغ النفقات اليومية 

                                                 
، 2008/2009حول خطة التشغيل للسنة المالية  ICANNبيان اللجنة االستشارية العامة المقدم إلى مجلس إدارة  57
-20the%20Draft%20Operating%20Plan%20for%20FY%202008http://public.icann.org/files/atlarge/ALAC%20Statement%20on%

2009.pdf 
 draft-tsuppor-http://www.icann.org/public_comment/#travel، 2008يونيو  20وحتى  2008يونيو  2التعليق العام، دعم السفر، يبدأ في  58
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 الشفافية 7-10

 :على" الشفافية"ضمن العنوان  ICANNتنص لوائح 

 

ريحة وشفافة ومتسقة مع اإلجراءات وهيئاتها االنتخابية العمل إلى أقصى حد مناسب بطريقة ص ICANNينبغي على "

  ".التي تم وضعها لضمان العدل

 :على" القيم األساسية"ضمن العنوان  ICANNتنص لوائح 

 

والثقافي لإلنترنت على كافة طلب المشاركة الواسعة والمطلعة ودعمها يعكس التنوع الوظيفي والجغرافي . 4’

  ".مستويات تطوير السياسة واتخاذ القرار

 :و

 

تعزيز القرارات حسنة االطالع المعتمدة على ) i(استخدام آليات صريحة وشفافة لتطوير السياسة تعمل على . 7’

  ."ضمان إمكانية مساعدة هذه الهيئات األكثر تأثرًا في عملية تطوير السياسة) ii(نصيحة خبير و

الحالية  وتحتوي مسودة مبادئ تشغيل اإلدارة .حاليًا بتطوير مبادئ وإطار عمل للمسؤولية والشفافية ICANNونشير إلى قيام 

  .بدعمها فيما يتعلق بمشاورة المجتمع والترجمة والمعايير المتوقعة للسلوك ICANNن المبادئ التي ستقوم على مجموعة م

والمجتمع العام على دعم المبادئ الموضحة في هذه  ALACويحث  ICANNاألسلوب الذي اتبعته  WCLوأقر فريق مراجعة 

 .لتزام بهاالنسخة والنسخ التالية من وثيقة المبادئ وإطار العمل واال

وندرك  .حاليًا بإدارة مسؤولياتها بشكل جيد فيمت يتعلق بالشفافية، مع استثناء واحد تم توضيحه لنا ALACونحن نعتقد بقيام 

وعلى الرغم من أن  .ALACأنه تتم مناقشة قضايا عامة محددة من وقت إلى آخر على قائمة البريد اإللكتروني الخاصة بـ 

مناسبة للمناقشات الخاصة، من الضروري عدم إجراء نشر أو مناقشة ينبغي إجراؤها في النطاق  القائمة الخاصة قد تكون

 .العام

                                                 
 1، القسم IIIالمادة  :، راجعICANN ،http://www.icann.org/general/bylaws.htmلوائح  59
 2، القسم Iالمادة  :، راجعICANN ،http://www.icann.org/general/bylaws.htmلوائح  60
 ICANN ،w.icann.org/transparency/http://wwشفافية  61
 10jan08.pdf-principles-frameworks-trans-http://www.icann.org/transparency/acct، 2008وشفافيتها، يناير  ICANNمبادئ وأطر عمل مسؤولية  62
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 21التوصية رقم 

 .ينبغي استخدام قوائم البريد اإللكتروني الخاصة هذه فقط للمناقشة المناسبة الخاصة غير العامة

  االتصاالت/التواصل 7-11

ب مرجع وجدناه في لوائح وقد كان أقر .ALACمن العثور على تعريف للتواصل كما يتم تطبيقه على  WCLلم يتمكن فريق 

ICANN والذي ينص على: 

 

 :التالية مسؤولة أيضًا عن تنسيق األنشطة –RALOsبالعمل مع - ALACتكون "

 و ICANNالمحافظة على إخبار مجتمع مستخدمي اإلنترنت الفرديين باألخبار الهامة من  .1

ومعلومات حول عناصر في  ICANNجدول أعمال مُحدَّث وأخبار حول ) من خالل النشر أو أية طريقة أخرى(توزيع  .2

 .ICANNعملية تطوير سياسة 

 تعزيز أنشطة التواصل في مجتمع مستخدمي اإلنترنت الفرديين و .3

 وعملها وصيانتها و ICANNتطوير برامج معلومات وتعليم متطورة تتعلق بـ  .4

 و RALOفي كل منطقة  ICANNوضع إستراتيجية تواصل حول مشاكل  .5

على األفراد في المنطقة ) المحتملة(واآلثار ) المحتمل(الُمقترَحة وقراراتها وتأثيرها اإلقليمي  ICANNتعميم سياسات  .6

 .وتحليل ذلك

 تقديم اآلليات التي تعتمد على اإلنترنت، والتي تمكن المناقشات بين أعضاء المنظمين العامين و .7

، ICANNن االتصال المتبادل بين أعضاء المنظمين العامين والمشتركين في اتخاذ قرارات وضع آليات وعمليات تُمكِّ .8

  ".المعلقة ICANNليتمكن األفراد المهتمين من مشاركة آرائهم حول مشاكل 

 .الخمس RALOsوتعزيز تشكيل  ALSsالمؤقتة، يبدو أن الهدف الرئيسي للتواصل كان استخدام  ALACوأثناء فترة 

والتي تفي إلى حد  RALOالخاصة بـ  wikisعددًا من اآلليات والعملياتـ على سبيل المثال مواقع  WCLفريق مراجعة وقد حدد 

  .ما باللوائح

في تطوير السياسة من خالل إعداد أوراق تقنية  ALSsباتخاذ خطوات إيجابية لمشاركة  ALACو ICANNولقد علمنا بقيام 

مكونة من عشرة صفحات والتي تتم إتاحتها بشكل تقليدي ولقد الحظنا في مكان آخر بخالف الوثائق ال) صحيفتين(موجزة 

                                                 
 ICANN ،http://www.icann.org/general/bylaws.htm#XIلوائح  63
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ونحن نقر هذه المبادرات ونعتقد بأنها ستساعد في تحويل عبء المشاركة على  .التقدم الذي يتم تحقيقه وتخطيطه حاليًا

ALSs.  وستكون كيفية استجابةALSs بعد ذلك أمر يحتاج إلى المناقشة. 

 اللغة مشاكل 7-12

وقد  .تجاه تحسين وصول غير المتحدثين باللغة اإلنجليزية ICANNإلى المبادرات الحالية لـ  WCLلقد أشار فريق مراجعة 

 في أوراق الحالة ICANNوكما تشير إليه  .ناقشنا العائق الذي تمثله اللغة أمام نسبة متزايدة من عدد مستخدمي اإلنترنت

 %.70ا بلغات خالق اللغة اإلنجليزية يصل إلى ما يقرب من الخاصة بها، فإن استخدام اإلنترنت حاليً

الذي يوفر  ICANN IDNالخاص بـ  wikiعبر موقع  IDNنشير أيضًا إلى تجربة (بعض العوائق التقنية  IDNوتتناول مبادرات مثل 

باتخاذ خطوات عديدة لتوفير ترجمة فورية لكل من  ICANN، بينما قامت )IDNفرصة حقيقية الختبار المستخدم لبروتوكوالت 

   .ية واالجتماعات من خالل الهاتف بلغات أخرىاالجتماعات الشخص

ولمزيد من التقدم، نحن  .ويتم تقديم بعض من حركة قائمة البريد اإللكتروني العامة حاليًا باللغة اإلنجليزية والفرنسية واألسبانية

ور كبير في تقليص أخرى سيكون له د) تكون عشرة في بعض الحاالت(لتوفير الترجمة بلغات خمس  ICANNنعتقد بأن اتجاه 

ونحن ندرك أن هذا المستوى من التواصل يتطلب استثمارًا كبيرًا، ولذلك نأمل في  .عوائق مشاركة مستخدمي اإلنترنت الفرديين

وفي الوقت ذاته، نوصي هؤالء  .بشكل إيجابي وزيادة المستوى اإلجمالي لمشاركتهم ALSsاستجابة المستخدمين الفرديين و

عن التقدم الكبير الذي تم تحقيقه في األشهر األخيرة والتصميم والتخطيط ) ALACهم أعضاء موظفي من بين(المسؤولين 

 .التفصيليين الذين تم دمجهما في تطوير استراتيجية الترجمة

 

 وقد قدم العديد من المقترحين وعمليات المراجعة المبكرة للمنظمة تعليقًا جوهريًا حول الحاجة إلى إجراء تحسين في هذه

وجود حاجة إلى تكرار هذه التحليالت والتوصيات لمجرد تنفيذها وتقديم  WCLوال يرى فريق مراجعة  .األدوات وأدوات أخرى

  .ALACتعليق حول مشاكل محددة لـ 

 

واالختالف  .والتي تؤثر على التعاون والتواصل ICANNويتميز المجتمع العام بسمات تختلف كثيرًا عن المجتمعات األخرى لـ 

من أعضاء المجتمع يعملون في مجال اإلنترنت أو أنه تم توظيفهم من قِبل  -إن لم يكن معظمهم–الرئيسي هو أن العديد 

                                                 
 https://www.bigpulse.com/m1649/introحول تعدد اللغات،  ICANNبحث  64
 13feb08.htm-http://www.icann.org/announcements/announcement، 2008فبراير  13تقديم برنامج الترجمة لمراجعة المجتمع،  :إعالنات 65
 IDN ،http://idn.icann.orgالخاص بـ  wikiموقع  66
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ومن المفترض أن يتمتع هؤالء األعضاء بمعرفة كبيرة مسبقة ويتوفر  .ICANNمنظمات قامت برعاية الموظفين المشتركين في 

 ICANNع أعضاء المجتمع العام عادةً باتصال غير مباشر بالمشاكل ذات الصلة بـ بينما يتمت .لديهم مزيد من الوقت للمشاركة

وعالوة على ذلك، يوضح التحليل الذي  .ويفتقرون أيضًا إلى الرعاية التنظيمية لمشاركتهم المستقبلية .ولديهم معرفة بها فقط

 .ICANNن المجتمعات األخرى الموجودة داخل قمنا بإجرائه أن مشاكل تعدد اللغات تمثل مشكلة أكبر في المجتمع العام م

 .ويعمل العديد من أفراد المجتمع العام بشكل كامل بلغات أخرى خالف اللغة اإلنجليزية

 

وكما تمت اإلشارة إليه في مكان آخر في هذا التقرير، نعتقد بأن برنامج التواصل يحتاج إلى التطوير لتخطيط األنشطة وتنفيذها 

وتحقق   .ومن الضروري توفير التواصل واالتصاالت بلغات خالف اللغة اإلنجليزية .فير المشاركة المطلعةوالتي ستؤدي إلى تو

بينما تحتاج  .فقط ALACسياسات وإجراءات للتواصل وال يقتصر األمر على ترجمة معلومات  -وتنفيذ–تقدمًا جيدًا في وضع 

مسودة أطر العمل  –وشفافيتها  ICANNمسؤولية "ذلك من خالل ب ICANNولقد اعترفت  .إلى الترجمة أيضًا ICANNمعلومات 

   ".والمبادئ

 

وأحدث  .ولقد تم القيام بعمل إضافي حول سياسة الترجمة، كما هو موضح في موقع الويب الخاص بالمشاركة العامة

   "ركة العامة في اجتماع دلهيالمشا :برنامج الترجمة"المعلومات التي تم نشرها هي 

 

 :دليالً على الترجمة على WCLووجد فريق مراجعة 

 

 توجد بعض الصفحات والوثائق بلغات أخرى، - ALACموقع الويب الخاص بـ  •

 توجد بعض الصفحات والوثائق بلغات أخرى، - RALOو ALAC الخاصة بعمل wikisمواقع  •

 توجد بعض الصفحات والوثائق بلغات أخرى، - ICANNموقع الويب الخاص بـ  •

 

ونشير إلى توفير المترجمين الفوريين من خالل  .وباإلضافة إلى الترجمة التحريرية، يجب توفير الترجمة الفورية في االجتماعات

وقد تلقينا تعليقات  .ICANNواجتماعات  RALOو ALACت من خالل تقنية متابعة المؤتمرات عن بعد لـ طلب مسبق لالجتماعا

والعديد من االجتماعات المقامة من خالل تقنية  2008سلبية حول جودة بعض الترجمات الفورية في اجتماع نيودلهي في فبراير 

لى الصعوبات التقنية، كما يرجع بشكل جزئي للمترجمين الفوريين وقد كان واضحًا أن هذا يرجع إ .متابعة المؤتمرات عن بعد
                                                 

، ICANN، مبادئ الترجمة الخاصة بـ 2007يونيو  23 مسودة أطر العمل والمبادئ، –وشفافيتها  ICANNمسؤولية  67
23jun07.htm#trans-principles-frameworks-trans-http://www.icann.org/transparency/acct 

 ICANN ،http://public.icann.org/translationالمشاركة العامة، الترجمة في  68
  ،2008فبراير  13المشاركة العامة في اجتماع دلهي،  :المشاركة العامة، برنامج الترجمة 69

http//:public.icann.org/translations/delhi-public-input 
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هذه الصعوبات  WCLويرى فريق مراجعة  .واختصاراتها الفنية غير المألوفة ICANNالذين كانوا يجتهدون مع مصطلحات 

ن باالعتراف بذلك كمشاكل المرحلة المبكرة والتي سيتعامل معها الموظفون حيث يتم وضع الترجمة الفورية بشكل أفضل، ولك

 .تستمر هذه المشاكل في تمثيل عائق أمام مشاركة األفراد الذين ال يتحدثون اللغة اإلنجليزية كلغتهم األولى -وباستمرارها–

  

ثنائي اللغة أو متعددي  ICANNونعتقد أنه من المرغوب فيه أن يكون موظفي دعم  .ونأمل في دعم الموظفين متعددي اللغات

 .اللغات

 

الجهود المبذولة في اجتماع نيو دلهي لضمان توفير فرصة كافية لألفراد الذين يتحدثون اإلنجليزية  WCLظ فريق مراجعة والح

ونعتقد أنه ينبغي دمج هذا االهتمام في برنامج  .كلغة ثانية وذوي الخلفيات الثقافية المتنوعة للتحدث والمشاركة بشكل كامل

 .قبلتطوير األفراد التنظيمين في المست

 

العاملة وقوائم البريد اإللكتروني ومنتديات المناقشة بلغات أخرى خالف اللغة اإلنجليزية،  wikiيتطلب نشر محتوى على مواقع 

إذا كان -يجب أن تكون الترجمة الفورية إلى اإلنجليزية آلية، على أن تتم الترجمة اليدوية   .سياسة وإجراء ترجمة ذي صلة

 .وإجراءات الترجمة وفي إطار زمني محدد وفقًا لسياسة -مناسبًا

 

 22التوصية رقم 

    .العمل في سياسة اللغات الخاصة بها، بما في ذلك خدمات الترجمة والخدمات األخرى ICANNينبغي أن تواصل 

 اصلللتو الميداني العمل 7-13

) المحتملين وأعضاء المجتمع العام ALSsو ALSsبما في ذلك التواصل مع (واعتقد العديد من المقترحين أن العمل الميداني 

بشكل كافٍ وتنفيذ  ALSsويعد العمل الميداني ضروريًا لدعم  .كان ضروريًا وجزءًا هامًا من التواصل الذي يحتاج إلى التطوير

 .ALSsواتفاقيات اعتماد  RALOsمن مذكرة التفاهم مع  ICANNالجزء الخاص بـ 

 

بإدارة أعمال  ICANNوشارك المتطوعون في العمل الميداني كما قام موظفو  .وقد كان العمل الميداني محدودًا حتى اآلن

 .ييد هذا العمل الميدانيوتوفر الموظفين إلى تق ICANNوقد أدي القصور في تمويل سفر  .ميدانية أخرى بمفردهم
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وعلى الرغم من أن مشاركة المتطوعين في العمل الميداني وأنشطة التواصل األخرى هي أمر مرغوب، غير أن طبيعة 

ال  –في الوصول إلى  والمستخدمين الفرديين  ICANN" مساعدة"هي  ICANNفي مذكرات التفاهم مع  RALOsمسؤوليات 

 .ICANNة بـ تزال المسؤولية الرئيسية متعلق

 :على APRALOفعلى سبيل المثال، تنص مذكرة تفاهم 

 

 المتفق عليها APRALOات مسؤولي. 5’

لدعم  ICANNتوافق المنظمات الموقعة على أنها ستعمل خالل مدة مذكرة التفاهم هذه على العمل بالتزامن مع 

  :األنشطة العامة داخل المنطقة، بما في ذلك

تطوير  واالجتماعات وأنشطة ICANNالمساعدة في إخبار مستخدمي اإلنترنت الفرديين في المنطقة بأخبار  .  5-1

 ،ICANNالسياسة وفرص مشاركة 

المساعدة في تعزيز أنشطة التواصل في مجتمع مستخدمي اإلنترنت الفرديين في المنطقة، لتحقيق تقدم    5-2

  والتي تؤثر على مستخدمي اإلنترنت الفرديين والمشاركة فيها، ICANNفي فهم المشاكل التي تتناولها 

لى اإلنترنت والتي تُمكِّن المناقشات بين أعضاء المنظمين العامين في المنطقة توفير اآلليات التي تعتمد ع   5-3

وتشجيع األفراد المهتمين بمشاركة آرائهم حول المشاكل المعلقة الخاصة  ICANNومع المشتركين في اتخاذ قرارات 

   ".ICANNبـ 

 

 :وإن أفضل وصف وجدناه لدوره ومسؤولياته هو .ونشير إلى أن فريق الشراكات العالمية واالستراتيجية له أهداف مكملة

 

على ) ... ICANN(يعمل نائب رئيس الشراكات العالمية واالستراتيجية لشركة اإلنترنت لألرقام واألسماء المُخصصة "

في التنسيق العالمي ألنشطة تخطيط المنظمة باإلضافة إلى العمل مع مجتمعات اإلنترنت  ICANNقيادة جهود 

عبر فريق شبكة العالقات اإلقليمية، فإنها تقوم ببناء  ICANNفي إطار قيادة أنشطة التواصل الخاصة بـ و  .اإلقليمية

   ."عالقات مع جميع المشاركين والمنظمات اإلقليمية المهتمين باإلنترنت الموجودين في القطاع الخاص والحكومة

 
                                                 

، 2007والمنظمات الموجودة في منطقة أسيا والمحيط الهادي التي تم اعتمادها كمنظمين عامين والموقعون،  ICANNمذكرة التفاهم بين  70
-https://st.icann.org/asiapac/index.cgi/MoU%20Asia%20Pacific%20RALO%20FINAL%20

19782-0-0EN.pdf?action=attachments_download;page_name=ralo_organising_documents;id=20070305142828%2 
https://st.icann.org/asiapac/index.cgi/MoU%20Asia%20Pacific%20RALO%20FINAL%20INITIAL%20TEXT%20EN.doc?action=attac

19783-0-hments_download;page_name=ralo_organising_documents;id=20070305142801 
 http://www.icann.org/biog/swinehart.htmتيجية، حول تيريزا سوينهارت، نائب الرئيس، الشراكات العالمية واالسترا 71
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أي أن العمل الميداني الذي يقوم به  ALACعلى الموظفين مناسب بشكل مساوي لـ ونعتقد أن هذا األسلوب الذي يعتمد 

 ALACوبالطبع، سيتطلب هذا فريق أكبر من موظفي  .الموظفون بدعم من المتطوعين هو أمر مطلوب أكثر من العكس

الشراكات العالمية بالكامل  وتمويل أكبر لألحداث والسفر ومن المحتمل أن يصل إلى مستوى يتم فيه االستعانة بموارد فريق

 ).2008-2007نشير إلى أنه لم يتم توضيح تكاليف فريق الشراكات العالمية والبرنامج في ميزانية ( .وتمويله

 

 .، نعتقد بأنه ينبغي زيادة عدد الموظفين والموارد"االستعانة بالموارد"وكما تمت اإلشارة إليه سابقًا ضمن 

 واستخدامها األدوات 7-14
 التواصل أدوات  7-14-1

ولكنها توجد  ALACظم المشاكل داخل موقع الويب الخاص بـ ال توجد معظم المعلومات الجوهرية المتعلقة بالسياسة حول مع

، من ALACعبر  ICANNوللمشاركة في مجاالت  .وقوائم البريد الخاصة بها ICANNفي مكان آخر على موقع الويب الخاص بـ 

 .الوصول إلى هذه المعلومات على األقل -يكون ضروريًا في بعض الحاالت–المرغوب فيه وبشدة 

ويحتوي أحدث  .ونظم إدارة الوثائق في عمليات المراجعة التنظيمية األولى ICANNقشة موقع الويب الخاص بـ ولقد تمت منا

على العديد من التوصيات حول التحسينات التي ينبغي إجراؤها على موقع الويب وإدارة الوثائق، ولكن لم يتم تنفيذ هذه  التقارير

وإدارة الوثائق الحاليين على أنهما غير كافيين  ICANNبـ  وحتى يتم تنفيذها، فإننا ننظر إلى موقع الويب الخاص .التوصيات بعد

 .ICANNوأنهما يمثالن عائقًا أمام المشاركة في مجاالت 

 ALACوأدوات الويب الرئيسية الحالية التي تستخدمها  .ICANNأدوات الويب الخاصة بـ  ALACوحتى الوقت الحالي، تستخدم 

 :هي RALOsو

 ،ALACموقع الويب الجديد الخاص بـ  •

 ،RALOو ALACمواقع عمل  •

 .ICANNالتي يتم تشغيلها على نظام قائمة بريد  RALOو ALACقوائم بريد  •

وعلى الرغم من أن هذا الموقع  .الذي يتمتع بإمكانيات متعددة اللغات ALACوقد قمنا بمراجعة موقع الويب الجديد الخاص بـ 

 .ال يبدو حتى اآلن أنه متعدد اللغات بشكل كامل يحتوي على بعض الصفحات التي تمت ترجمتها إلى لغات متعددة، غير أنه

 ICANNإلى موقع الويب الخاص بـ  ALACوباإلضافة إلى ذلك، تشير العديد من الروابط الموجودة على موقع الويب الخاص بـ 
                                                 

p://www.icann.org/topics/gnsohtt-، 2008فبراير  GNSO ،3حول تحسينات  GNSOتقرير لجنة حوكمة مجلس اإلدارة، مجموعة عمل مراجعة  72
03feb08.pdf-report-improvements-improvements/gnso 

 http://www.atlarge.icann.org موقع الويب العام،  73
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ذلك عند إعادة  ومع ذلك، نعلم أنه ستتم معالجة .والتي تنقل المستخدم مباشرةً إلى دائرة المشاكل التي تمت مناقشتها أعاله

 .بالكامل ALACوزيادة تزويد موقع الويب الخاص بـ  ICANNبناء موقع الويب الخاص بـ 

دليالً إيجابيًا على التعاون في االجتماعات التي تتم من خالل تقنية متابعة  RALOالخاصة بـ  wikisوتعرض بعض مواقع 

السجالت التحريرية، وتم نشر السجالت التحريرية على موقع  المؤتمرات عن بعد الشهرية مع دعم جيد من الموظفين ككاتبي

wiki فعلى سبيل المثال، تم نشر السجالت التحريرية  .ومع ذلك، يبدو أنه ال تتم إتاحة الترجمة بشكل فوري .باللغة اإلنجليزية

ومع . 2008يونيو  10ولم يتم نشر الترجمة حتى  2008مايو  24باللغة اإلنجليزية في  2008مايو  15في  LACRALOالجتماع 

 .بزيادة القدرة متعددة اللغات ALACالتقدم الذي تم تحقيقه كبداية مبشرة ويقر بتعهد  WCLذلك، يعتبر فريق مراجعة 

يعكس غياب النشاط الخاص بموضوع  wikiبالشك حول ما إذا كان غياب المعلومات على موقع  WCLويشعر فريق مراجعة 

من  -ليسو جزءًا من العملية–، حتى يتمكن أصحاب المصلحة wikiمحدد أو أن فريق المتطوعين لم يحافظ على تحديث موقع 

  .عرضه والمشاركة في مراحل مناسبة

 .س كافيًابيئة عمل تعاونية مرضية ولكن تزويد المحتوى وصيانته لي wikiوبإيجاز، توفر أداة موقع 

 23التوصية رقم 

 .وصيانته ALACالمتعددة الخاصة بـ  wikiبإدارة محتوى مواقع  ICANNينبغي أن يقوم موظفو 

 اإللكتروني البريد قوائم  7-14-2

  .بشدة ALACو ICANNتراحات التي تنتقد قوائم بريد عددًا من االق WCLلقد تلقى فريق مراجعة 

وقام فريق مراجعة  .كوسائل أساسية لالتصال والتعاون 1998في عام  ICANNوتم استخدام قوائم البريد اإللكتروني منذ بداية 

WCL  أيضًا بمراجعة قوائم البريد الخاصة بـALAC  مالحظتنا هي أن قوائم البريد و .قائمة 25والتي تصل إلى ما يقرب من

ويوجد عدد  .اإللكتروني تعد آلية غير فعالة في اتصال أصحاب المصلحة المشتركين بشكل هامشي أكثر من المشاركة العميقة

 .ويمثل هذا عائقًا أمام مشاركة مستخدمي اإلنترنت الفرديين  .ذاتها ALACو ICANNكبير من قوائم البريد اإللكتروني داخل 

سبيل المثال، لكي يتمكن مستخدم اإلنترنت الفردي من متابعة التقدم الذي يتم تحقيقه في مشكلة اختبار النطاق، سيحتاج فعلى 

                                                 
74 LACRALO2008مايو  15جتماع، ، ملخص اال ،//st.icann.org/lacralo/index.cgi?meeting_summary_15_may_2008_enhttps: 
75 LACRALO ،الترجمة باللغة األسبانية، 2008مايو  15، ملخص االجتماع ،

st.icann.org/lacralo/index.cgi?Meeting%20Summary%2015%20May%202008%20eshttps:// 
 lists.icann.org/mailman/listinfo-http://atlargeاإللكتروني العامة، قوائم البريد  76
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وفي مكان آخر وسيحتاج أيضًا إلى قراءة هذه القوائم  GNSOو ALACإلى االشتراك في قوائم بريد إلكتروني متعددة في 

 .فتنا الكبيرة، يمكن التوصل إلى إيجاز لهذه المشكلة في أي موقع واحدونظرًا لمعر .لترشيح المحتوى الذي يهتم به

 المصالح ألصحاب مناسبة تكون قد اإللكتروني البريد قوائم أن والتحليل الخبرة خالل من WCL مراجعة فريق اكتشف ولقد

ريد اإللكتروني ليست أداةً مناسبة ومع ذلك، نقترح أن قوائم الب .الحديث االطالع مجرد أو بنشاط المشاركة في يرغبون الذين

للمستخدمين الفرديين للحصول على عرض لقطة للوضع الحالي لمشكلة محددة والعملية والجدل اللذان يقودان إلى هذا 

  .الوضع

 

حيث كان الوصول إلى اإلنترنت بالنسبة للعديد من   ).AFRALO(اإلفريقية  RALOوقد ظهرت مشكلة خاصة فيما يتعلق بـ 

ولقد علمنا أن أكثر أشكال االتصال اإللكتروني استخدامًا في العديد من  .ئها متقطعًا ويتم النظر إليه كثيرًا كترف غالٍ أعضا

 ALACوبالتالي، يستحق األمر قيام   .كبديل للبريد اإللكتروني) SMS(مناطق أفريقيا تكون من خالل رسالة الرسائل القصيرة 

 كانت وإذا واسع بشكل ذلك تبني تم قد كان إذا ما التجربة وستوضح  .AFRALOلصالح ) SMS(بإنشاء قناة للرسائل القصيرة 

 المختلفة اإلقليمية االحتياجات إلى لالستماع ALAC استعداد ستثبت المبادرة هذه أن WCL مراجعة فريق ويعتبر مفيدة، أداة

  .أمكن كلما االحتياجات هذه بتلبية والتزامات

 

 24التوصية رقم 

لمناقشات السياسة بشكل خاص ومتابعة تطوير األدوات  wikisباستبدال قوائم البريد اإللكتروني بمواقع  ALACغي أن تقوم ينب

 .التي تعتمد على الويب لتسهيل المناقشة والعمل التعاوني
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 حول هذا التقرير 8
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 اعتراف

مشاركات ونصائح ومساعدة من عدد متنوع  (WCL)المحدودة لالستشارات  Westlakeفي إطار هذه المراجعة، تلقت شركة 

 هذا عن نعتذر فرد، ألي نسياننا حالة ففي ومع ذلك، .المصادر –وتم سرد معظم هؤالء األفراد في الملحق د  .من األفراد

 .الحذف

 القيود

 :حدودًا معقولة لجمع التعليقات واالقتراحات فيما يتعلق بمراجعتنا، بما في ذلك WCLعة استخدم فريق مراج

 

 ،WCLو ICANNالدعوات التي يتم نشرها على مواقع الويب الخاصة بـ  

 ،)متعددة بلغات بعضها ترجمة تمت( العامة اإللكتروني البريد قوائم عبر إرسالها يتم التي اإللكتروني البريد رسائل 

  رسائل البريد اإللكتروني التي يتم إرسالها إلى األفراد مباشرة،  

 و WCLو ICANNإخطارات التذكير التي يتم نشرها على مواقع الويب الخاصة بـ  

بعد العرض التقديمي لمسودة التقرير الخاصة  2008بباريس في يونيو  ICANNالدعوات التي تم إصدارها في اجتماع  

  .بنا

ومع ذلك، فقد أصابتنا الدهشة من العدد المحدود لالستجابات التي   .ا تعليقات واقتراحات من العديد من األفرادوقد تلقين

ولم يستجب العديد من األفراد الذين قمنا   .تلقيناها من قطاعات معينة ومن تلقينا لتقديم واحد فقط بلغة خالف اللغة اإلنجليزية

  .تعليق أو معلومات محددة وحتى عند إرسال رسائل متابعةباالتصال بهم مباشرةً للحصول على 

  .ومع ذلك، نعتقد أننا قد قمنا بجمع معلومات كافية تؤيد توصياتنا  .وال يمكننا التوصل إلى نتائج ثابتة من مستوى االستجابة

 العالقة مع المراجعات األخرى

ولجنة الترشيح، التي تتم  GNSOوخاصة  ICANNالتابعة لـ المراجعات المُعلَّقة للهيئات األخرى  WCLيدرك فريق مراجعة 

ومع ذلك، وحتى وقت هذه الكتابة، لم يتم اإلعالن عن قرارا هيكلية بناءً على هذه  .مناقشتها حاليًا التخاذ إجراء بشانها

ييرات التي لم يتم تقرير ال تراعي أية نتائج محتملة تنتج عن التغ ALACوبالتالي، فإن هذه المراجعة الخاصة بـ  .المراجعات

 .ICANNإجراؤها بعد على الهيئات األخرى التابعة لـ 
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 الدقة

لقد قمنا باتخاذ جميع الخطوات المنطقية لضمان الدقة الحقيقية لتقريرنا، ولكننا نعترف بأن التقرير قد يحتوي على بعض 

 .ونحن نتحمل مسؤولية هذه الهفوات .ه أو أسيء فهمهاألخطاء أو حذف للمواد نظرًا ألنه تم التغاضي عن الدليل الذي نمتلك

ونعتقد بأن هذا نتيجة لوضعنا المستقل والذي تم تشجيعنا كما ينبغي على المحافظة عليه في جميع األوقات في القيام 

   .بمراجعتنا

 مصدر إحصائيات استخدام اإلنترنت

ميع في بعض العناصر مثل استخدام اإلنترنت والدخول في مناطق لقد قمنا باستخدام العديد من إحصائيات اإلنترنت المتاحة للج

ومع ذلك، كانت شاملة لهذا المجال ونعتقد أنها تكشف االتجاهات  .ويوجد بعض التباين بين هذه المصادر .مختلفة من العالم

 .والتي تكون واضحة إلى حد ما -وماهية تعلقها–والصالت األكثر أهمية 

 ICANNموقع الويب الخاص بـ 

ولقد اكتشفنا  .ICANNلقد تلقينا العديد من التعليقات والتي وصلت إلى حد أن أصبح من الصعب تصفح موقع الويب الخاص بـ 

وقد تتضمن البحث الذي أجريناه عملية استكشاف واسعة للموقع حيث وجدنا من خالله أن  .أن هذه الحالة من تلقاء أنفسنا

ونجد أنفسنا مضطرين  .مية هائلة من المعلومات، ومن الصعب جدًا العثور على معظم هذه المعلوماتالموقع يحتوي على ك

   ".المتاهة"إلى االتفاق مع أحد المقترحين الذي وصف الموقع بـ 

 .لةوتتصف أداة بحث الموقع ببعض الفاعلية عند البحث عن عنصر معلوم ويمكن العثور على العديد من الوثائق بسهولة معقو

نحن "ووفقًا لذلك،  .والتحدي الذي يواجه المستخدم هو عدم وجود دليل يمكن الوصول إليه بسهولة لمعرفة المعلومات المتاحة

 ".ال نعرف ما ال نعلمه

المستخدمين اآلخرين،  -WCLحسب ما يراه فريق مراجعة –وإن األمر األكثر صلة باكتشافاتنا هو أنه يجب أن يواجه هذا التحدي 

  .والمشاركة فيه ICANNمستخدمي اإلنترنت الفرديين الذين قد يرغبون في فهم عمل  -قد يكون بشكل خاص–في ذلك  بما

 .في أن هذه العقبة تمثل عائقًا حقيقيًا أمام المشاركة -على الرغم من أننا ال نمتلك سوى دليل دعابة بهذا الشأن–ونشعر بالشك 

  

                                                 
  //:ICANN ،www.icann.orghttpموقع الويب الخاص بـ  77
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كمساعدين في محاولة تناول هذه المشكلة ونود أن نحي  ALACاستخدام موظفي ولقد أشرنا في تقريرنا إلى أنه تم 

الذي يمثل تطورًا كبيرًا في العرض التقديمي وقابلية االستخدام  ALACالمسؤولين عن تطوير موقع الويب الجديد الخاص بـ 

   .واستخدام لغات متعددة وسهولة اإلبحار

                                                 
 /http://www.atlarge.icann.org موقع الويب العام،  78
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 قائمة المراجع 9
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إن الهدف من قائمة المراجع هذه هو توفير معلومات خلفية مرجعية حول اللجنة االستشارية العامة التابعة لـ   :مالحظة

ICANN.  وقد تمت اإلشارة إلى بعض العناصر الموجودة في  .وليست بدالً عنهاوهي مكملة للمراجع الموجودة في الهوامش

 .قائمة المراجع هذه في محتوى التقرير

ICANN 

 /ICANN :http://www.icann.org/structureهيكل  

-http://www.icann.org/transparency/acct-trans: مسودة أطر العمل والمبادئ –وشفافيتها  ICANNمسؤولية  

frameworks-principles-23jun07.htm 

 http://www.icann.org/financials/adopted-budget-29jun07.htm: 2008-2007للسنة المالية  ICANNميزانية  

 مع الحكومة األمريكية) JPA(اتفاقية المشروع الثنائية /ICANN) MoU(مذكرة تفاهم  

اتفاقيات  - http://www.icann.org/general/agreements.htm: والتقارير ذات الصلة ICANNاالتفاقيات الرئيسية لـ  

 االنتقال

 ICANN :http://www.icann.org/general/icann-mou-25nov98.htmمذكرة التفاهم، وزارة التجارة و 

 NTIA:  الثنائية مع تعليقات عامة حول اتفاقية المشروع  –إدارة االتصاالت والمعلومات القوميةICANN  إلجراء مراجعة

بما في ذلك  - http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/jpamidtermreview: 2008منتصف المدة، فبراير 

 تعليقات من عدد من األفراد الذي شاركوا في هذه المراجعة ونيابةً عن المنظمات ذات الصلة بهذه المراجعة

 المجتمع العامالتاريخ المختار ذو الصلة ب

: 2004مارس  1مولر، الطبعة األولى، . أعده ميلتون إل" حوكمة اإلنترنت وترويض الفضاء اإللكتروني :التحكم في الجذر" 

http://www.amazon.com/Ruling-Root-Internet-Governance-

Cyberspace/dp/0262632985/ref=pd_bbs_sr_1?ie=UTF8&s=books&qid=1213336480&sr=1-1 

: 2000أجراها منظمة القضايا العامة ومركز الديمقراطية والتكنولوجيا، مارس  ICANNدراسة في االنتخابات العامة لـ  

http://www.cdt.org/dns/icann/study 

 /http://www.icann.org/committees/evol-reform: 2002مارس  14وإصالحها،  ICANNحول تطور  ICANNلجنة  
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-http://www.icann.org/committees/evol: 2002إصالحها عام و ICANNالمتعلقة بعملية تطور  ICANNروابط  

reform/links.htm 

 /ICANN :http://atlargestudy.orgموقع الويب الخاص بلجنة الدراسة العامة لـ  

-http://icann.org/At: 2001نوفمبر  ICANN ،5حول العضوية العامة في  ICANNالتقرير النهائي للجنة الدراسة العامة لـ  

Large/final-report-05nov01.htm 

: 2003يونيو  15مة، تشكيل المجموعات العا :بمونتريال ICANNموضوع اجتماع  

http://www.icann.org/montreal/alac-organization-topic.htm 

: 2002أكتوبر  2وإصالحها،  ICANNتقرير التنفيذ النهائي وتوصيات لجنة تطور  

http://www.icann.org/committees/evol-reform/final-implementation-report-02oct02.htm 

: 2005أبريل  5تقرير مفهوم مشروع حوكمة اإلنترنت، هانس كلين، ". الح الهيكلياقتراح اإلص :ICANNماذا تفعل بشأن " 

http://www.ip3.gatech.edu/images/IGP-ICANNReform.pdf 

: 2006، سبتمبر LSEومؤسسة  LSE، مجموعة السياسة العامة )GNSO(مراجعة منظمة دعم األسماء العامة  

http://www.icann.org/announcements/gnso-review-report-sep06.pdf 

 الهيكل القانوني والتنظيمي العام

 http://www.icann.org/general/bylaws.htm#XIاللجان االستشارية  – 2008راير فب ICANN ،15لوائح  

نية مراجع لجميع البنود القانو"... /ALAC :References http://alac.icann.org/legalالتنظيمية لـ /المراجع القانونية 

  ".ICANNفيما يتعلق بتنسيق المجتمع العام وهيكله داخل  ICANNالرئيسية باإلضافة إلى قرارات مجلس إدارة 

 http://alac.icann.org/framework.htm: تشكيل إطار العمل العام 

) المعتمدين ALSsتتضمن قائمة بـ (طلبات اشتراك المنظمين العامين وعملية االعتماد  

http://alac.icann.org/applications/ 

-http://www.icann.org/reviews/nomcom-review-report: 2007أكتوبر  23تقرير مراجعة لجنة الترشيح  

23oct07.pdf -  لمعرفة الرسم البياني لهياكل تصويت  4-1راجع األشكالICANN 
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 لعامةوقوائم البريد ا wikisمواقع الويب ومواقع 

 /ICANN :http://www.icann.org/committees/alacاللجنة االستشارية العامة التابعة لـ  

) RALOمن حيز عمل  5يتضمن روابط خاصة بـ ( ICANNموقع الويب الخاص بالمجتمع العام لـ  

http://www.atlarge.icann.org/ 

 https://st.icann.org/alac/index.cgi?at_large_advisory_committeeحيز عمل اللجنة االستشارية العامة  

 https://st.icann.org/alac/index.cgi?policies_and_proceduresالسياسات واإلجراءات العامة  

 https://st.icann.org/alac/index.cgi?at_large_policy_working_groups مجموعات عمل السياسة العامة 

 RALO (http://atlarge-lists.icann.org/mailman/listinfoبريد  تتضمن قوائم(قوائم البريد اإللكتروني العامة  

 ALAC http://icannwiki.org/ALACالخاص بـ  ICANNالتابع لـ  wikiع قيد موق 

   ICANNالمشاركة العامة في 

 /ICANN http://www.icann.org/participateالمشاركة في  

 /ICANN :http://public.icann.orgموقع المشاركة العامة في  

توضح هذه الصفحة فترات التعليق العام " /ICANN  http://www.icann.org/public_commentالتعليق العام لـ  

 "المفتوحة حاليًا بوضوح وبساطة

 ICANNفي  ISOCمشاركة  

 ISOC –  اجتماع األقسام واألعضاء لمناقشة مشاركةISOC  فيICANN ،29 2007ونيو ي 

http://www.isoc.org/isoc/chapters/meetings/sanjuan_icann.php 

 ISOC –  اجتماع األقسام واألعضاء لمناقشة مشاركةISOC  فيICANN ،28  2007أكتوبر 

http://www.isoc.org/isoc/chapters/meetings/la_20071028.php 
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 )ALACبما في ذلك مراجعة ( ICANNمراجعات 

والعمليات  ICANNمراجعة دورية لهيكل .4القسم  – 2008فبراير  ICANN ،15لوائح  

http://www.icann.org/general/bylaws.htm#IV 

 /ICANN http://icann.org/reviewsالمراجعات المستقلة لـ  

 /GNSO http://www.icann.org/topics/gnso-improvementsالخاصة بـ  ICANNتحسينات  

 http://www.icann.com/reviews/nomcom-28feb07.htmللجنة الترشيح  ICANNمراجعة  

 http://icann.org/reviews/alac-28feb07.htmللجنة االستشارية العامة  ICANNمراجعة  

 ALAC: 2006نوفمبر  1، التقييم الذاتي والخطوات التالية http://icannwiki.org/ALAC_Self_Review 

 2007الي ، حوALACملخص المراجعة الذاتية لـ  

https://st.icann.org/alac/index.cgi/Summary%20of%20Interim%20ALAC%20Self%20Review%20Docu

ment%20-

EN.doc?action=attachments_download;page_name=28_october_2007;id=20071027223727-1-22830 

 2007يونيو  ALAC( ،20(البنود النهائية لمرجع المراجعة المستقلة للجنة الترشيح العامة  

http://icann.org/reviews/alac/alac-review-final-tor-20jun07.pdf 

-ALAC (http://icann.org/reviews/alac/icann-alac(قيم مستقل للجنة االستشارية العامة طلب العروض الخاص بم 

rfp-20jun07.pdf 

 2008فبراير  ALAC( ،10(جمع المقيم المستقل للمشاركة العامة في مراجعة اللجنة االستشارية العامة  

http://icann.org/announcements/announcement-10feb08.htm 
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 المراجع لمصطلحات مرجعي جدول – أ الملحق 10-1

في الجداول التالية، تم أخذ اإلدخال الموجود في العمود األيسر من مصطلحات المرجع، بينما اإلدخال الموجود في العمود 
 األقسام الموجودة في هذا التقرير حيث يتم تناول الموضوع/األيمن عبارة عن مرجع للقسم

 المرجع السؤال

هدف متواصل فـي هيكـل  ALACهل لدى  .Iالجزء 

ICANN؟ 

 

  من أجله؟ ALACما الهدف الذي تعمل  .1

فـي الموجـود  ALACهل توجد حاجة لتنقيح الهدف من  .2
 اللوائح؟

 
 العديــد مــن الطــرق إلقــرار ALAC ويوجــد لــدى

 ALACفـــإذا أرادت  .مجلـــس اإلدارة مســـؤولية
التعبير عن عدم موافقتهـا علـى إجـراءات مجلـس 

 :يمكنها، ICANNإدارة 

 

إصدار قرار يرفض فرار مجلس اإلدارة  •

ونظرًا لعمل  .أو يعبر عن عدم الموافقة

ALAC  على غرار باقي الهيئات –العام

، فإن هذا من شانه -ICANNالتابعة لـ 

 .إصدار بيان عام واضح

إصدار أمر إلى ممثل العالقات المتبادلة  •

الخاص بها في مجلس اإلدارة بقراءة 

ماع مجلس اإلدارة والذي بيان في اجت

 .سيكون أحد نواحي السجل العام

استغالل نفوذها في الهيئات األخرى  •

لتشجيعها على اتخاذ  ICANNالتابعة لـ 

 .خطوات مماثلة

 

الحصول على اعتمـاد والعمـل إنشـاء  ALSلماذا يحاول  .3
RALO؟ 

 

لماذا ينبغي على مستخدم اإلنترنت الفردي محاولة لمــاذا ينبغــي علــى مســتخدم اإلنترنــت الفــردي محاولــة .4
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 المرجع السؤال

 المشاركة؟ ؟ALACعبر  ICANNمشاركة في عملية ال

ما مدى سهولة تمكن مستخدم اإلنترنت الفردي من فهـم  .5
ALAC وهياكلها؟ 

 

بتقديم النصائح حـول أنشـطة  ALACدى قامت إلى أي م .6
ICANN  إلى الحد ذي الصلة بمصالح مستخدمي اإلنترنت

لهذه النصيحة؟ ICANNالفرديين وإلى أي مدى استمعت 

 

عن المصالح التي تمثلها أقسام هل تختلف هذه المصالح  .7
 ؟ICANNأخرى في هيكل 

 

إلــى أي مــدى أصــبح للمســتخدمين الفــرديين صــوتًا فــي  .8
ICANN  عبرALAC وأنشطتها؟ 

 

ــل مســتخدمي اإلنترنــت الفــرديين بشــكل  .9 ــتم تمثي هــل ي
ــس اإلدارة و  ــة استشــارية لمجل مناســب مــن خــالل لجن

ALAC على وجه الخصوص؟ 

 

 

  في المستقبل؟ ALACما الهدف المقرر لـ  .10
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 المرجع السؤال

رق األخرى التي قد تتواجد لمستخدمي ما هي الط .11
 ICANNاإلنترنت الفرديين لتقديم نصيحة تعاونية لـ 

ما هي فوائد الخيارات األخرى ومعوقاتها  والتأييد داخلها؟
مقاعد مجلس اإلدارة أو المنظمات الداعمة (وتكاليفها 

 ؟)GNSOالعامة المركزة أو دائرة انتخابية عامة لـ 

 

 ALACما هي الفوائد والمعوقات والتكاليف الحالية لـ  .12
 والمنظم العام؟

 

قليمية ما نوع القيمة المضافة التي يقدمها نظام الهيئة اإل .13
 ؟ICANNإلى  ALAC/RALO/ALSوالموزعة لـ 

 

 

ما عدد المرات التي ينبغي فيها إجراء مراجعة دورية لـ  .14
ALAC  وفقًا للمادةIV من اللوائح؟ 1، الفقرة 4، القسم 

 الهدف من المراجعة

هل يوجد أي تغيير في الهيكل أو في عمليات  .IIالجزء 
 ؟ALACالتشغيل قد يؤدي إلى تحسين فعالية 

 

  الهيكل

  كافية؟ RALOsوإنشاء  ALSsهل تعد معايير اعتماد  .13

 

المعتمدين وإلى ماذا يشير هذا المستوى  ALSsكم عدد  .14
هل توجد أية اتجاهات  مقارنة بالتوقعات واألهداف؟

مثل أقسام (متشابهة بين الهيئات التي تم اعتمادها 
ISOC(هل توجد أية اتجاهات متشابهة بين الهيئات  ؟

 التي لم يتم اعتمادها؟

 

هل  ؟RALOsما هي العوامل التي أثرت على تشكيل  .15
 يختلف هذا التقييم باختالف المنطقة؟
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 المرجع السؤال

 .5من RALO 4حتى وقت كتابة هذا التقرير، تم تأسيس  .16
عملية تشكيل ما هي العوامل الهامة التي أثرت على 

RALOهل توجد أية عوامل بارزة أو مختلفة لكل  ؟
أو هل تواجههم  RALOمنطقة تؤثر على عملية تشكيل 

التي تم  RALOsهل تمت هيكلة ودعم  تحديات مماثلة؟
تأسيسها بطريقة تُمكِّنها من الوفاء بالمسؤوليات 

 الموصوفة في اللوائح؟

 
 

 ALAC -ALSsإلى أي مدى تقوم المستويات المختلفة لـ  .17
بتقديم النصيحة حول أنشطة  –ذاتها ALACو RALOsو

ICANNهل حدث أن كان هناك تعارض في هذه  ؟
 النصيحة؟

 

هل ينبغي التخلص من أي من هذه المستويات الهيكلية  .18
 الثالثة أو تغييرها، وإذا كان األمر كذلك، فكيف يتم ذلك؟

 

 

 ؟ALACهل التمثيل اإلقليمي طريقة فعالة في تنظيم  .19
 5الذي يعتمد على - ICANNهل النموذج الحالي لـ 

 ؟RALOsأساسًا مناسبًا لـ  -مناطق

 

 

هل ينبغي تخصيص أي دور للمجموعات اإلقليمية  .20
 ؟ALACالفرعية داخل هيكل 

 

 

هل يشارك المستخدمون الفرديون في الدول النامية  .21
إطار /ALACويتم تمثيلهم بشكل مناسب في إطار عمل 

 العمل العام؟

 

 

 

فما  .مفوضين في لجنة الترشيح 5بتعيين  ALACتقوم  .22
هؤالء المفوضين على اختيار األفراد  -إن وجد–هو تأثير 

 ؟ICANNالذين يشغلون مناصب قيادة 

 

 ALACإلى أي مدى قامت فرق العالقات المتبادلة لـ  .23
بتقديم نصيحة إلى  ccNSOومجلس  ALACومجلس 

 واألنشطة؟ ICANNمجلس اإلدارة حول سياسة 
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 المرجع السؤال

إلى أي مدى تم اتباع هذه النصيحة أو ما مدى تأثيرها  .24
 الملحوظ؟

 

هل تقوم مقاعد فريق العالقات التي ال يحق لها  .25
جالس والمقاعد التي ال التصويت في مجلس اإلدارة والم

يحق لها التصويت حول فرق عمل السياسة بتقديم 
 مشاركة وتمثيل المجتمع العام؟

 

 
 
 

 

هل تتضمن فرق العالقات العامة أن تعكس النصيحة  .26
التي تقوم بتقديمها إلى مجلس اإلدارة والمجالس آراء 

ALAC إلى أي مدى تقم فرق  والمجتمع العام؟
تمع العام والمجالس العالقات بنقل المعلومات من المج

 التي يعملون بها وإليها؟

 

 

 

ما هي الخطوات التي يمكن أن تساعد مستخدمي  .27
ين بشكل فعال في التعبير عن آرائهم اإلنترنت الفردي

 ؟ICANNومناصبهم للمجتمع األوسع لـ 

 

االستعانة "إليه سابقًا ضمن  وكما تمت اإلشارة
، نعتقد بأنه ينبغي زيادة عدد الموظفين "بالموارد
 .والموارد

 

مع الدوائر االنتخابية األخرى التابعة  ALACكيف تتفاعل  .28
 ALACهل هي فعالة في تحقيق هدف  ؟ICANNلـ 

 في تقديم النصائح من مستخدمي اإلنترنت الفرديين؟
باإلضافة إلى فرق العالقات -هل توجد اتصاالت دورية 

 ؟CCNSOو GNSOدارة وبمجلس اإل -المتبادلة

 

  التكوين

  لكل تكون فعالة؟ ALACما هو الحجم المثالي لـ  .21

  ؟ALACكيف يتم اختيار أعضاء  .22

المؤقتة والذين تم  ALACإلى أي مدى يعكس أعضاء  .23
مصالح  RALOsبالفعل بواسطة ) أو انتخابهم(اختيارهم 

هل تختلف اإلجابة على  مستخدمي اإلنترنت الفرديين؟
 هذا السؤال باختالف المنطقة؟
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 المرجع السؤال

  بطريقة شفافة؟ ALACهل يتم اختيار أعضاء  .24

 5هل تتم إثارة أية قضايا في اختيار لجنة الترشيح لـ  .25
 ؟%)ALAC )30عضوًا من  15أعضاء من بين 

 

مناسبة  ALACهل تعد الطريقة الحالية الختيار أعضاء  .26
اجة للتغيير، بمعنى أنه ينبغي تطبيق االنتخابات أم توجد ح

هل عدد  ؟15العامة على جميع األعضاء البالغ عددهم 
 مناسب أم صغير جدًا أم كبير جدًا؟ -15-األعضاء 

 

يقة اختيار لجنة الترشيح، هل يؤدي بفرض استمرار طر .27
خمسة أعضاء - ALACالتوازن الحالي في اختيار أعضاء 

إلى  -RALOبواسطة لجنة الترشيح وعشرة بواسطة 
تحقيق هدف  أم هل توجد أية طرق أخرى تستحق 

 الدراسة والتنفيذ؟

 

بالمهارات الضرورية للقيام  ALACهل يتمتع أعضاء  .28
 بعملهم بطريقة فعالة؟

 

وكيف  ALACما هو الدور الذي ينبغي أن يتواله رئيس  .29
 ذا الشخص؟يتم اختيار ه

 

 دور الرئيس واختياره

هل ينبغي أن يكون هناك مسؤولون آخرون في  .30
ALAC؟ 

 

  النُهج الداخلية

بالفعالية لتوجيه جميع  'ALACهل تتسم إجراءات  .27
 نواحي عملها؟

 

  إلى أي مدى تتسق قرارات  وتحركاتها مع إجراءاتها؟ .28

 ALSsكيف يتم اتخاذ القرارات فيما يتعلق باعتماد  .29
 ؟RALOsو

 

هل تخضع قرارات االعتماد للمراجعة، وإذا كان األمر  .30
 كذلك، فكيف يتم ذلك؟

 

ما نوع األدوار التي يلعبها محقق الشكاوى في أنشطة  .31
ALAC؟ 
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 المرجع السؤال

  إلى أي مدى تم اتباع توصيات محقق الشكاوى؟ .32

وقراراتها وتحركاتها  ALACكيف يمكن جعل إجراءات  .33
 أكثر شفافية؟

 

تمل بين كيف تم حل تضارب المصالح الحقيقي أو المح .34
 ؟ALSومرشحي منصب  ALACأعضاء 

 

هل يتم استخدام إجراءات وقاية كافية لتحديد حاالت  .35
 تعارض المصالح المحتملة أو القائمة ومناقشتها؟

 

 

 ؟ALACبتقديمه إلى  ICANNما نوع الدعم الذي قامت  .36
ما نوع المقاييس  هل يعد هذا المستوى مناسبًا؟

اإلضافية الضرورية فيما يتعلق بالدعم المالي 
لى النوع الحالي والمؤسسي ودعم الموظفين باإلضافة إ

 ، إن وجد؟

 
ات المقدمة أعاله توفر يبدو أن أي من الخياروال 

 .لهيكل الجغرافي الحاليافوائد كبيرة أكبر من 

 

 3التوصية رقم 

حتى  RALOsعدم تغيير التوزيع الحالي لـ 

 .القادمة على األقل ALACمراجعة 

 

 

أنهم يمتلكون  ALACهل يعتقد أعضاء مجتمع  .37
المعلومات الضرورية إلجراء قرارات خبيرة بلغة يمكنهم 

 فهمها؟

 

 

بشكل عام بتحديد النصيحة التي يتم  ALACكيف تقوم  .38
 ICANNتقديمها فيما يتعلق بمشاكل محددة لـ 

ما هي اإلجراءات التي تحكم طريقة اتخاذ  وعملياتها؟
والتوصيات وقرارات  ALACالقرارات المتعلقة بمناصب 

 GNSOع والمشاركة األخرى من المجتمع وحل النزا
 ALACكيف تتضمن  ؟ICANNوالهيئات األخرى التابعة لـ 

في اتخاذ القرارات فيما يتعلق  RALOsو ALSsمشاركة 
بنصيحة السياسة، وأن نصائحهم تعكس آراء المجتمع 

العام وتتسق مع المواعيد النهائية للمشاركة في 
ICANN؟ 

بتطوير عملية محددة  ALAC ينبغي أن تقوم 
لمشاركة المجتمع العام في تطوير حاالت بوضوح 
   .السياسة

90 
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 المرجع السؤال

  التواصل واالتصاالت

  ما الهدف من التواصل العام؟ .39
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 المرجع لسؤالا

وتأسيس  ALSsما مدى فعالية التواصل في استخدام  .40
RALOs؟ 

 

ما مدى فعالية أدوات اإلنترنت، بما في ذلك مواقع الويب  .41
البريد اإللكتروني في والمدونات ومنتديات  wikisومواقع 

 التواصل مع المجتمع العام؟

االستعانة "اإلشارة إليه سابقًا ضمن  وكما تمت
، نعتقد بأنه ينبغي زيادة عدد الموظفين "بالموارد
 .والموارد

 

تأثيرُا ملحوظًا  ICANNهل كان للتواصل أثناء اجتماعات  .42
 على المشاركة المطلعة للمجتمع العام؟

 

كيف يمكن تحسين التواصل واالتصاالت بلغات أخرى  .43
 خالف اللغة اإلنجليزية؟

 

كيف يمكن عكس المواقف اإلقليمية المتنوعة لغويًا  .44
هل توجد  ؟ICANNو ALACوثقافيًا في عملية تشغيل 

 أية مجاالت تتطلب إجراء تغييرات أو تحسينات؟

االستعانة "وكما تمت اإلشارة إليه سابقًا ضمن 
، نعتقد بأنه ينبغي زيادة عدد الموظفين "بالموارد
 .والموارد

 

  اإلجمالي

  ؟ALACما هي التكلفة السنوية لعملية  .43
ات المقدمة أعاله توفر يبدو أن أي من الخياروال 

 .لهيكل الجغرافي الحاليافوائد كبيرة أكبر من 

 

 3التوصية رقم 

حتى  RALOsعدم تغيير التوزيع الحالي لـ 

 .القادمة على األقل ALACمراجعة 

 

  الموارد الضرورية لتنفيذ مهامها؟ ALACهل لدى  .44
ات المقدمة أعاله توفر يبدو أن أي من الخياروال 

 .لهيكل الجغرافي الحاليافوائد كبيرة أكبر من 

 

 3التوصية رقم 
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 المرجع لسؤالا

حتى  RALOsعدم تغيير التوزيع الحالي لـ 

 .القادمة على األقل ALACمراجعة 

 

ما هي القياسات العامة أو المحددة التي يمكن أن  .45
 تحسن فعاليتها؟

 

  سات إن وجدت؟ما هي تضمينات تكلفة هذه القيا .46
 

ات المقدمة أعاله توفر يبدو أن أي من الخياروال 
 .لهيكل الجغرافي الحاليافوائد كبيرة أكبر من 

 

 3التوصية رقم 

حتى  RALOsعدم تغيير التوزيع الحالي لـ 

 .القادمة على األقل ALACمراجعة 
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 ؟Westlake Consulting Limited االستشارات شركة هي ما – ب الملحق 10-2

نيوزيلندا، وهي مؤسسة استشارية  هي شركة صغير مقرها Westlake Consulting Limited (WCL)إن شركة االستشارات 

نحن نقوم بتقديم النصيحة إلى مجالس اإلدارة والرؤساء التنفيذيين حول الحوكمة التنظيمية  .تركز على المجاالت العالمية

   والهياكل وعالقات إدارة مجلس اإلدارة في القطاعين الخاص والحكومي؟

والمنظمات األخرى غير الربحية باإلضافة إلى المنظمات ) NGOs(ومية ونتمتع بخبرة خاصة في العمل مع المنظمات غير الحك

 .التي تقع في بين المنظمات ذات األساس الحكومي والمنظمات كاملة األساس التجاري

 

وتعمل المؤسسة كهيئة استشارات حقيقية، حيث يعمل بها محترفون مستقلون رواد، يتمتعون بمهارات محددة ذات صلة بكل 

التوقيت الجغرافي  WCLوفي إطار العمل مع عمالئها الموجودين في بلدان أخرى، تستخدم شركة  تدابهم لهعمل يتم ان

حيث يبدأ يوم العمل قبل باقي مناطق العالم بعدة ساعات، ويوجد أيضًا ) ساعة UTC + (12(التوقيت العالمي (النيوزيلندي 

  .تداخل مع اليوم السابق في األمريكتين

 

المراجعة المستقلة للجنة االستشارية العامة، يتكون فريق المراجعة القائم بجزء من المراجعة أو بالمراجعة كلها ونظرًا لهذه 

 :من

 

 )جامعة أكسفورد(ريتشارد ويستليك، حاصل على ماجستير اآلداب  -المراجع المسئول 

الشركات التقليدية ذات المسؤولية  كمرجع للحوكمة في أنواع من المنظمات بخالف -WCLمدير إدارة –يُعرف ريتشارد 

هيئة (ويشغل حاليًا منصب رئيس مجلس المعايير النيوزيلندي  .ويعد ريتشارد رئيس مجلس إدارة ومدير محنك .المحدودة

وقد كان  .كما يشغل مناصب أخرى في العديد من مجلس اإلدارة األخرى) IECو ISOالمعايير القومية النيوزيلندية وعضو في 

، والتي تقوم )InternetNZ(لجمعية اإلنترنت بنيوزيلندا  WCL 2006-2007اجع المسؤول في المراجعة الهيكلية لـ هو المر

 .ICANNومنظم عام معتمد من  APTLDو ccNSOوهي عضو في  nz.بتشغيل النطاق 

 

                                                 
79 http://www.westlakenz.com / 
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وبكالوريوس ) جة الشرفدر(فوجان رينر، حاصل على ماجستير إدارة األعمال وبكالوريوس التربية  – WCLرئيس استشاري 

 العلوم

عامًا من الحياة المهنية التنفيذية، والتي تُوجت بمنصب الرئيس التنفيذي ومناصب رئيس القيادة واإلدارة  20ويتمتع فوجان بـ 

وقد كان هو المراجع  .، يتمتع أيضًا بمناصب كثيرة في مجلس اإلدارةWCLوباإلضافة إلى العمل كرئيس استشاري مع  .العامة

 ).InternetNZ(لجمعية اإلنترنت بنيوزيلندا  WCL 2006-2007الرئيسي الثاني في المراجعة الهيكلية لـ 
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 )جامعة كمبريدج(كولين جاكسون، حاصل على ماجستير الفنون  –االستشاري 

عندما  1995ترنت منذ ولقد اشترك في حوكمة اإلن ).ICT(كولين هو استشاري مستقل لتكنولوجيا المعلومات واستخدام الكمبيوتر 

وقد شغل منصب رئيس جمعية اإلنترنت النيوزيلندية  ).InternetNZ(كان أحد األعضاء المؤسسين لجمعية اإلنترنت النيوزيلندية 

)InternetNZ ( وحضر العديد من اجتماعات  .2007إلى  2005في الفترة ما بينICANN  وقام باستضافة اجتماعICANN  في

كممثل  GACو) InternetNZ(كممثل لجمعية اإلنترنت النيوزيلندية  ccNSOوشارك كولين أيضًا في  .جتونفي ويلن 2006مارس 

  .للحكومة النيوزيلندية

 

 )شرفي(أليك ويلسون، حاصل على ماجستير العلوم  -االستشاري 

تشارًا لمنظمة دعم األسماء وقد كان مس ).ICT(أليك هو مدير مستقل واستشاري تكنولوجيا المعلومات واستخدام الكمبيوتر 

وكان مؤسسًا مساعدًا  ).ITANZ(وعضو سابق في جمعية تكنولوجيا المعلومات النيوزيلندية  ICANNالتابعة لـ ) GNSO(العامة 

وهي  Intelligroupومدير سابق لشركة ) ICT(لمؤسسة استشارات كبيرة ومستقلة لتكنولوجيا المعلومات واستخدام الكمبيوتر 

 .يكية محلية لخدمات تكنولوجيا المعلومات تمتلك مراكز دعم خارجية في الهند وعمليات تشغيل حول العالمشركة أمر

 

 فيكتوريا مكبث، حاصلة على بكالوريوس الفنون وبكالوريوس الفنون الجميلة –الباحث والمنسق المساعد للمشروع 

وقد أتمت تعليمها في  .أثناء المراحل التالية من مراجعتنا WCLفيكتوريا هي كاتبة وباحثة محترفة، وانضمت إلى فريق مراجعة 

الواليات المتحدة وبالتالي، فقد عملت الرؤساء التنفيذيين وأعضاء مجلس اإلدارة وكانت مساعدة في جمع األجزاء المقومة 

  .للتقرير مع بعضها وتمكين إنجاز العمل في مواعيده النهائية
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 المصادر - ج الملحق 10-3

 :بالطرق التالية ICANNقمنا بالحصول على المشاركة من قطاع عريض من أعضاء المجتمع العام والمجتمع األوسع لـ 

 

قمنا بتخصيص ساعة واحدة شكلية لمعظم و  .2008المقابالت الشخصية التي أقيمت في اجتماع نيو دلهي في فبراير  •

 المقابالت،

 وقمنا بتخصيص ساعة واحدة شكلية لهذه المقابالت، .المقابالت عبر الهاتف •

 اإلجابات التحريرية لطلبات األفراد للحصول على معلومات محددة، •

فقرة توضح تعليًقا حول نقطة محددة وتتنوع االقتراحات فيما بين  .االقتراحات التحريرية في استجابة لطلب االقتراحات •

 هامة وذات صلة بالمقترح وإجابة كاملة على جميع األسئلة فيما يتعلق بمرجع المراجعة،

 المحادثات الرسمية مع األفراد اآلخرين في اجتماع نيو دلهي حول المواضيع العامة، •

 .لومات أو التحقق منهاالمحادثات الهاتفية مع عدد من األفراد الرئيسيين للحصول على المع •

 

 .وقد تم إخبار أي فرد قمنا بمقابلته أو قام بالرد على طلبنا للحصول على اقتراحات تحريرية بسياسة الخصوصية لهذه المراجعة

 

 .ICANNالعالقات مع /وتوضح القائمة الواردة أدناه كل فرد تلقينا مشاركة منه مع ذكر المنطقة الجغرافية والجنسية والعالقة

 

وإننا ننتهز هذه الفرصة لنعبر عن امتنانا وشكرنا لجميع من قدموا المساعدة في هذه المراجعة من خالل تقديم المشاركة، بما 

 .الذين قدموا المساعدة لنا بعدة طرق ICANNفي ذلك األفراد الذين تم حذف أسمائهم سهوًا من هذه القائمة ونشكر موظفو 
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 في حالةال المنظمة المنطقة البلد االسم
 2008 فبراير

 المنصب

 اللجنة في عضو حالية ALAC متاح غير كندا جرينبيرج أالن

 ALAC لـ المتبادلة العالقات حالية GNSO مجلس   

 االتحاد ألمانية ميلبرج أنيت
 األوروبي

ALAC اللجنة في عضو حالية 

 رئيس حالية GNSO مجلس متاح غير USA دوريا أفري

 اللجنة في عضو حالية ALAC متاح غير USA برندلر بيو

 WebWatch منظمة   
 المستهلكين لتقارير

]ALS[ 

 مدير حالية

 االتحاد فرنسا شابيل ال دي بيرتراند
 األوروبي

GAC عضو حالية 

 بجنوب ISOC فرع أفريقيا أفريقيا جنوب براون كالفن
 ]ALS[ أفريقيا

 عضو حالية

 أمريكا األرجنتين أجيرا كارلوس
 يةالالتين

 والكاريبي

ALAC اللجنة في عضو حالية 

 ALAC لـ المتبادلة العالقات حالية NCU دائرة   

 رئيس حالية ALAC بي إي أستراليا أور-النجدون تشاريل

   AUDA مدير حالية 

 اإلنترنت جمعية   
 ]ALS[ بأستراليا

 صندوق أمين حالية

 رئيس حالية ccNSO بي إي أستراليا ديسبين كريس

 عضو حالية بنيويورك ISOC فرع متاح غير USA يونجر نيدا

 السياسة تطوير الرئيس، نائب حالية ICANN موظفو متاح غير USA ميتشيل دينيس

 االتحاد أيرلندا جينينجس دينيس
 األوروبي

 اإلدارة مجلس في عضو حالية ICANN إدارة مجلس

 سكرتارية حالية AFRALO أفريقيا الكونغو كاسولي ديدر

 للتشعيل الرئيسي المسؤول حالية ICANN موظفو متاح غير USA برنت دوج

 رئيس حالية NARALO متاح غير كندا ليبوفيتش إيفان

 االتحاد  إلرمان فرانك
 األوروبي

 عضو حالية ICANN مجتمع

 الشكاوى محقق حالية ICANN موظفو متاح غير USA فولي فرانك
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 في حالةال المنظمة المنطقة البلد االسم
 2008 فبراير

 المنصب

 الكندية االتاالتص متاح غير كندا  جراهام جارث
]ALS[ 

 مدير حالية

 الرئيس مستشار حالية الترشيح لجنة متاح غير USA سادوسكي جورج

 االتحاد ألمانية هيلتزتشك هاجن
 األوروبي

 اإلدارة مجلس في عضو سابقة ICANN إدارة مجلس

 رئيس حالية الترشيح لجنة   

 اللجنة في عضو سابقة ALAC بي إي الصين زيو هونج

   IDNs لـ المتبادلة العالقات حالية ALAC 

 اللجنة في عضو حالية ALAC بي إي اليابان إيزو إيزومي

 مستخدمي شبكة   
) طوكيو( اإلنترنت

]ALS[ 

 اللجنة في عضو حالية

 أمريكا وتوباجو ترينيداد موريس جاكلين
 الالتينية

 والكاريبي

ALAC رئيس سابقة 

   ccNSO ـل المتبادلة العالقات حالية ALAC 

 االتحاد التفيا كاركلينز جانيز
 األوروبي

GAC رئيس حالية 

 GAC لـ المتبادلة العالقات حالية ICANN إدارة مجلس   

 االتحاد فرنسا مورفين سي إف جي
 األوروبي

 عضو حالية ICANN مجتمع

 رئيس حالية المُسجلين دائرة متاح غير USA نيفيت حوناثان

 أوفيديو خوزيه
 سالجويرو

 أمريكا فنزويال
 الالتينية

 والكاريبي

ALAC اللجنة في عضو حالية 

 العامة للمشاركة العام المدير حالية ICANN موظفو متاح غير USA ماكارثي كيرين

 المجلس في عضو حالية GNSO مجلس متاح غير USA روسيتي كريستينا

 بجزر ISOC فرع بي إي فيجي آلينسون ليس
 ]ALS[ الهادئ المحيط

 صندوق أمين يةحال

 التنفيذي والمسؤول الرئيس حالية ISOC متاح غير USA أمور سانت لين

 عضو حالية CBU دائرة متاح غير USA كادي ماريلين

 المجلس في عضو سابقة GNSO مجلس   
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 في حالةال المنظمة المنطقة البلد االسم
 2008 فبراير

 المنصب

 رئيس حالية NCU دائرة متاح غير USA موللر ميلتون

 ةاللجن في عضو حالية ALAC بي إي فيتنام هو ثو نجوين

 االتحاد فرنسا هارت أشتون نيك
 األوروبي

 عام مدير حالية ICANN موظفو

 االمتداد مزود عالقات مدير حالية ICANN موظفو متاح غير USA  جونز باتريك

 رئيس سابقة GAC بي إي أستراليا تومي بول

 التنفيذي والمسؤول الرئيس حالية ICANN إدارة مجلس

 رئيس حالية ICANN إدارة مجلس بي إي دانيوزيلن ثراش دينجيت بيتر

 االتحاد Belgium شيبارد فيليب
 األوروبي

 مندوب حالية CBU دائرة

 المجلس في عضو حالية GNSO مجلس   

 الرئيس نائب حالية ALAC متاح غير كندا جورا روبرت

 التنفيذية اللجنة في عضو حالية NCU دائرة   

   Privaterra ]ALS[ اإلدارة مدير حالية 

   SSAC لـ المتبادلة العالقات حالية ALAC 

 االتحاد إيطاليا جيتانو روبرتو
 األوروبي

ALAC اللجنة في عضو سابقة 

 مراجعة مجموعة   
)WG (GNSO 

 رئيس حالية

 الرئيس نائب حالية ICANN إدارة مجلس   

 االتحاد فرنسا باكوليت سيباستيان
 األوروبي

ALAC لجنةال في عضو حالية 

 بفرنسا ISOC فرع   
]ALS[ 

 اللجنة في عضو حالية

 سيافاش
 شاهشاهاني

 الرئيس نائب سابقة ALAC بي إي إيران

 SSAC لـ المتبادلة العالقات حالية ICANN إدارة مجلس متاح غير USA كروكر ستيف

   SSAC رئيس حالية 

 االتحاد ألمانية روسلر توماس
 األوروبي

ALAC للجنةا في عضو سابقة 
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 في حالةال المنظمة المنطقة البلد االسم
 2008 فبراير

 المنصب

 االتحاد المتحدة المملكة دراكس تريشيا
 األوروبي

 مراجعة مجموعة
)WG (ALAC 

 رئيس حالية

 اإلدارة مجلس في عضو سابقة ICANN إدارة مجلس   

 أمريكا البرازيل سكارتيزيني فاندا
 الالتينية

 والكاريبي

ALAC الرئيس نائب حالية 

   GAC الرئيس نائب سابقة 

 اإلدارة مجلس في عضو سابقة ICANN إدارة مجلس   

 االتحاد مولدوفا كريتو فيرونيكا
 األوروبي

ALAC اللجنة في عضو حالية 

 رئيس سابقة ICANN إدارة مجلس متاح غير USA سيرف فينت

 االتحاد إيطاليا بيرتوال فيتوريو
 األوروبي

ALAC رئيس سابقة 

 مراجعة مجموعة
)WG (ALAC 

 عضو حالية

 ALAC لـ المتبادلة العالقات سابقة ICANN دارةإ مجلس   

 اللجنة في عضو سابقة ALAC متاح غير USA سيلتزر ويندي

 ALAC لـ المتبادلة العالقات حالية ICANN إدارة مجلس   

 االتحاد فنلندا النيسبيورول يارجو
 األوروبي

GAC عضو حالية 
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 المنصب مسودة أوصاف – د الملحق 10-4

 ALACرئيس  –وصف المنصب 
 

في عمل الحوكمة والعمل االستراتيجي لتحقيق هدفها كما هو موضح في  ALACمسؤوالً عن قيادة  ALACيكون رئيس 

 .اللوائح

 

يذ أية مسؤوليات يتم تحديدها بشكل خاص في اللوائح أو في قواعد باإلضافة إلى المهام المذكورة هنا، ينبغي على الرئيس تنف

 .ALACإجراء 

 

 .لفترة مدتها عامان ALACويتم انتخاب الرئيس بواسطة أعضاء 

 

 مسؤوليات خاصة

 

 :القيادة االستراتيجية .1

 حول تطوير السياسة واالتجاهات في المستقبل،  ALACقيادة تفكير  •

  لتخطيط االستراتيجي وحول ا ALACقيادة تفكير  •

 .في تخطيط األعمال ICANNالمساهمة في عمل موظفي  •

 

 .قد يقوم بتوكيل نائب رئيس عند الضرورة .، سواءً االجتماعات الشخصية أو عبر الهاتفALACاجتماعات الرئيس مع  .2

 

 .ALACالتأكد من اتباع قواعد إجراء  .3

 

 .ALACنيابة عن  ICANNوظفي التفاوض وإدارة اتفاقيات االعتماد مع م .4

 

بالتشاور مع نواب الرؤساء وفرق العالقات المتبادلة وبمساعدة من موظفي ( ALACوضع جدول أعمال اجتماعات  .5

ICANN( 
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 ومجموعات العمل ALACفرق العالقات المتبادلة لـ  .6

وبالتالي سيعمل  .ALACنفيذ عمل يكون الرئيس مسؤوالً عن التأكد من استخدام مجموعات العمل المناسبة لتمكين ت

 :الرئيس على

 إلغاء تأسيس مجموعات العمل،/تقديم توصية بتأسيس •

 ،ALACترشيح رؤساء مجموعات العمل لـ  •

 مراقبة عمل مجموعات العمل، •

 .بمناقشتها ALACلتقوم  ICANNإلى الهيئات األخرى التابعة لـ  ALACترشيح فرق العالقات المتبادلة لـ  •

 

 االتصاالت والتواصل .7

 :، سيعمل الرئيس على التأكد منICANNمن خالل العمل مع موظفي 

 وأن تكون كافية، RALOsو  ALACوبين  ALACمناسبة االتصاالت داخل  •

 .المحتملين ALSsإجراء التواصل مع  •

 

 تقديم التقارير .8

حسب  AGMsو ICANNومجلس إدارة  ALACإلى اجتماعات  -بمساعدة من الموظفين–تقديم التقارير التحريرية 

 .الضرورة

 

 .قد يقوم بتوكيل نواب رئيس عند الضرورة .تمثيل  في االجتماعات والتصرف حسب ما هو مناسب –التمثيل  .9

 
 

 ALACعضو  -مسودة وصف الحالة 
 

لفترة مدتها عامان،  ALACيتم تعيين أعضاء  .ووضع السياسة ICANNبتمثيل المجتمع العام في عمليات  ALACيقوم أعضاء 

ويتم حاليًا تعيين خمسة أعضاء بواسطة لجنة الترشيح ) RALO(ويتم تعيين عضوين بواسطة كل منظمة إقليمية عامة 

)NomCom.( 
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وأعضاء الهيئات األخرى داخل  ALACبالربط بين الرئيس ونواب الرئيس واألعضاء اآلخرين في  ALACوسيقوم أعضاء 

ICANN  وبين موظفيICANN.  كما سيقوم أعضاءALAC  الذي يتم تعيينهم من خالل –أيضًاRALOs-  بالمحافظة على

وال يُطلب من األعضاء الذي تم تعيينهم بواسطة لجنة الترشيح المحافظة على العالقات مع  .التابعين لها RALOsالعالقات مع 

RALOs.  وبغض النظر عن التعيين، ينبغي على جميع أعضاءALAC  جميع األوقات حسب ما يرون أنه أكثر التصرف في

  .اهتمامات المجتمع العام

 

وحضورها، بما في ذلك االجتماعات الشخصية التي تتم إقامتها  ALACبالتجهيز الجتماعات  ALACومن المتوقع أن يقوم أعضاء 

وينبغي عليهم أيضًا  .ترونيةواالجتماعات األخرى التي تتم إقامتها باستخدام الوسائل اإللك ICANNبالتوازي مع اجتماعات 

أو األشكال األخرى للمشاركة التي تعتمد على اإلنترنت والتي قد  ALACالمشاركة في قوائم البريد اإللكتروني الخاصة بـ 

 .يقومون بتقديمها

 

ر في بإتاحة أنفسهم لمساعدة مجموعات العمل عند الطلب أو التفكير في انتهاج دو ALACومن المتوقع أن يقوم أعضاء 

 .العالقات المتبادلة في حالة دعوتهم للقيام بذلك

 


