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مشارك في المدرسة األفريقية لحوككمة اإلنترنت،
أكتوبر 2016
ر
جنوب أفريقيا،
ديربان  -ج

.1

ي
المللخص التنفيذي

وفعاليته التنظيمية
ه
إلنترنت،
خدمين النھائيين لإل
 ،At-Largومسااءلته تجاه المستخ
غرض مجتمع ge
جوانب المھمة وغ
يغطي ھذا التقررير العديد من الج
الداخلية ،والذي تم
،
عت إليه لوائح ICANN
 At-Largeالتي استمرت لممدة عام ،الذي دع
A
جتمع
داخل مؤسسة  ICANN..وھو ننتاج مراجعة مجت
تنفيذه ببن مايو  2016وأبريل .2017
المراجعون اجتماعات
ن
حضر
 At-Largومنظوومة حوكمة اإلنتررنت األوسع .وح
عضاء منظمة ge
وأجريت أكثر ممن  100مقابلة ووجھًا لوجه مع أع
سة استقصائية عاالمية شملت
 .ICأجريت دراس
حوكمة اإلنترنت إققليمية غير تابعة لمؤسسة CANN
 ICANN 56و 57و 58وخممسة اجتماعات ح
ً
التنظيمي.
ي
 At-Lوغرضھا ووھيكلھا
أصول منظمة Large
ل
بحوثا وثائقية وواسعة عن
ت
أكثر من  250استبيا ًنا ،وأجريت
ضع سياسات
للمساھمة في عمليات وض
ة
نطاق لمھمة At-Large
للعمل .مشجعة ألن ھنناك دعمًا واسع نط
جعة وتدعو ل
وتعبر نتائج الممراجعة لدينا مشج
ع
مجتمع
الناس في أن
مصالح مستخدمي اإلنتترنت النھائيين )ييشكك قلة من س
ح
في االعتبار
 ICANNمن خالل تقديم المشوورة التي تأخذ ي
حيث أن ھناك نظ
ھناك دعوة للعمل ،ح
 .(ICAإال أن ك
 At-Largeييحظى بأھمية حيووية وغرض مستتمر داخل ANN
ظرة في الغالب بأننه يتم إدارة
أنھم ناضلوا من
صادق بالعمل في مصللحة المستخدمين النھائيين ،إال ھم
ق
من األفراد الذيم لديھم التزام
 At-Lمن طرف فريق ال يتغير ن
مجتمع Large
على أرض الواقع.
خدمين النھائيين ففي عمليات مشوررة السياسات ى
دمج مدخالت المستخ
أجل تحقيق ج
أصحاب المصلحة المتععددين في
ب
شك على شرعية في نظام
عام  ،2008نمى مجتمع  At--Largeوحصل بال ش
منذ آخر مراجععة تنظيمية في عا
المستخدمين ) ،(ALSesووھي منتشرة بشككل أكثر أو
ن
 200من منظومات المجتمع الشامل للعموم
ن بأكثر من 2
 .ICANNتطاالب المؤسسة اآلن
سياسات  .ICANNوففي ھذا
ت
عملية صنع
بشكل أكبر مما كانت عليه ساب ًقا في ع
 At-Lتزن ل
ن مشورة Large
حول العالم ،ويبدو أن
أقل تساويًا ل
على الرغم من القييود المالية،
يعترف الكثيرون بدور وتفاني المتطوعيين الذين يشكلون  At-Largeفي بناء المجتمع عللى مر السنين ،عل
ف
الصدد،
السياسية الصعبة.
ة
والبيئة
مصالح المستخدمين الننھائيين ،إال أن ھنناك تصور مشترك على
ح
على الرغم من نقاط القوة الفردية لقادتھا ،والتزامھم باالدفاع عن
ومع ذلك ،ى
سھا؛ حيث أصبح المجتمع أكثر تر ً
حساب مھامه في
ب
المسائل الداخلية واإلجررائية على
ئل
ركيزا على
بأن  At-Largeقدد انغلقت على نفس
نطاق واسع ن
الوعي الدولي
كة ،حيث أن عي
شاركة" .ويجد الووافدون الجدد صععوبة في المشاركة
ووظائف "التوعية والمش
ف
سة العامة
مجال المشورة في مجال السياس
عبه  At-Largeففي
مناسب الدور الذي تلعب
ب
اإلنترنت النھائيين ال يفھممون بشكل
ت
ستخدمي
ن الواضح أن مس
ضعيف ج ًدا ،ومن
بشأن المنظمة ض
.ICANN
خاصة فبما
الحات تنظيمية ،خ
خول  -ھناك إصال
 At-Largمرحلة جديدة في تطورھا  -کعضو في ممجتمع ما بعد انتققال  IANAالمخ
بينما تدخل ge
التي تبدو
في عمليات المشوورة السياسية ي
 At-Largeمع المستخدميين النھائيين لإلنتررنت وإشراكھم ي
A
بتعلق بالطريقة التي يعمل بھا ممجتمع
أساسية.
ضوية
إلصالحات التنظيممية المشار إليھا باسم نموذج العض
صية تتضمن مجمووعة شاملة من اإل
وشملت المسوددات األولية لھذا االتقرير  16توص
إزالة العديد من الجووانب الوظيفية واللتنظيمية
 (EMMإلى لة
المدعمة بالصالحيات )M
ة
الحيات ) .((EMMيھدف نموذج العضوية
المدعمة بالصال
 At-Largفي التتمثيل والمساءلة دداخل
سلطات مجتمع ge
دخول المستخدمين الننھائيين وتعزيز س
ل
حواجز أمام
للمؤسسة الحاليية بھدف إزالة الح
.ICANN
على:
خدمين النھائيين .ووھذه تشتمل ى
صالحات التنظيميية التي تم تصميممھا لتمكين المستخ
ويتضمن النموذذج عد ًدا من اإلص
.1
.2
.3

IC
اھتمام بمھمة CANN
م
جميع المستخدمين النھھائيين لإلنترنت الذين لديھم
تبسييط وتوحيد معاييرر العضوية .سيكوون بمقدور ع
عة فيھا دون الحااجة إلى أن يصبح
جال  At-Largeوالمشاركة بسرع
ت المشورة في مج
التعررف على عمليات
حوا أعضاء في ھھيكل
.A
At-Large (AL
)LS
جد فرص جديدة للمشاركة السريععة )بدون وسيط( لعدد  10مستخددمين نھائيين مؤھھلين تأھيال مناسباًا باعتبارھم "مقرررون"
وتوج
سياسات وأنشطة االتوعية والمشارككة ذات الصلة ،وونقل منافذ النقل اللحالية.
في ممجال تقديم المشوورة في مجال الس
بشكل أكبر على قيام  RALOsبتوجييه مدخالت المستتخدمين
 RAو ،ALACمع التركيز ل
يتم ددمج األدوار القياددية لكل من ALO
النھاائيين داخل عمليات
ت فريق العمل داخل .ICANN
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.4
.5
.6
.7

يتم التخلي عن فرق العمل الحالية في  ،At-Largeكما يتم تثبيط إنشائھا في المستقبل بشكل قوي .يتم توجيه  At-Largeنحو
العمل في مجال السياسات والتواصل مع األعضاء الجدد.
ويتم تبسيط العمليات االنتخابية ،وتعزيز شرعية قيادة  At-Largeوزيادة الشفافية والمساءلة بشكل عام.
تحت إدارة  ،ALACسيصبح موظفو  ICANNمشاركين بشكل أكثر فعالية في دعم عمل سياسة المجتمع ،وكذلك في تقديم
الدعم اإلداري الضروري.
وستسعى أنشطة "التوعية والمشاركة" إلى إيجاد فرص لرفع مستوى الوعي حول دور ووظيفة منظمة  At-LargeوICANN
بين المستخدمين النھائيين وكذلك إشراكھم في عمليات السياسات.

يثق المراجعون في أن تنفيذ  EMMالمقترح سيكون محاي ًدا في التكاليف بالنسبة لـ  ،ICANNوأنه يمكن تحقيقه بأقل قدر من التعطيل لمجتمع
.At-Large
وكجزء من عملية مراجعة  ICANNالمعيارية ،تم إرسال مسودات أولية من ھذا التقرير إلى فريق عمل المراجعة والتعليقات "العامة".
باإلضافة إلى ذلك ،نظم المراجعون ندوة عبر الويب عامة وورشة عمل مفتوحة خالل  ICANN-58لشرح المالمح الرئيسية لنموذج EMM
لجمھور أوسع.
وتم تلقي خمسة عشر تعلي ًقا موسعًا ومفر ًدا خالل فترة التعليقات العامة ،باإلضافة إلى العديد من التعليقات األخرى التي ساعدت على تسليط
الضوء على مجاالت االتفاق واالختالف الحتمية في النتائج التي توصلنا إليھا .وقد تم النظر بعناية في جميع التعليقات أثناء صياغة ھذا التقرير
النھائي ،وقد ساعد البعض على تصحيح المفاھيم الخاطئة و/أو تحسين األساس المنطقي وراء نتائجنا وتوصياتنا.
يحتوي ھذا التقرير النھائي الذي تم تحديثه بشكل كامل على قائمة بالتوصيات التي يعتقد المراجعون أنھا تعكس احتياجات مجتمع At-Large
والتي يوجد إجماع مجتمعي کا ٍ
ف عليھا .كانت ھناك بعض الحاالت التي لم يتم التوصل فيھا إلى اتفاق مع قيادة  At-Largeالحالية ،ولكن يعتقد
المراجعون بقوة أنه ينبغي تنفيذھا لمصلحة مجتمع  At-Largeومنظمة  ICANNككل.
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.2

توصيات المراجعة

ويورد الجدول  1التوصيات الرئيسية الواردة في التقرير .يسبق كل توصية وصف موجز للمشكلة أو المشكلة التي تم تحديدھا ورابط للصفحة
في التقرير حيث يتم تقديم أساس منطقي كامل .ولكل توصية قدمنا مؤشرً ا تقريبيا لمستوى الدعم المجتمعي المعبر عنه خالل فترة التعليقات
العامة.1
الحظ أنه بينما سعى المراجعون إلى تقديم توصيات تعكس احتياجات واھتمامات مجتمع  At-Largeومؤسسة  ICANNاألوسع ،لم يكن
متوقعًا مطل ًقا أن نحقق استيعاب المجتمع بشكل كامل في كل حالة .وبالتالي ،ھناك عدد من التوصيات التي ال تنطوي إال على دعم معتدل من
المجتمع المحلي ،ولكن تم اإلبقاء عليھا ألننا نعتقد أنھا تعكس المصالح الفضلى للمجتمع على المدى الطويل.
وبعد فترة التعليقات العامة ،تم إدخال عدد من التغييرات على صياغة بعض التوصيات .وتمت إضافة توصيتان جديدتان وإدراج توصيات
للصياغة .ونتيجة لذلك ،تم تغير ترتيب ترقيم التوصيات.
الجدول .1

توصيات المراجعة

تعريف المشكلة :الجودة مقابل كمية مشورة  ALACالمقدمة.
توصية رقم ) :1ص (24ينبغي أن تكون  ALACأكثر انتقائية في مقدار المشورة التي تسعى إلى تقديمھا ،مع التركيز على تلك المشكالت
التي قد تكون لھا أكبر األثر على مجتمع المستخدمين النھائيين ،والتركيز على الجودة بدالً من الكمية .يجب على  ALACوضع عملية
أكثر شفافية للتمييز بين أنواع النصائح المختلفة ،ونشر تلك المشورة على موقع .At-Large
دعم المجتمع )مسودة التوصية رقم  :(2متوسطة/مرتفعة
تعريف المشكلة :اقد كافحت  At-Largeلتعكس/تعالج رأي المستخدم النھائي؛ الحواجز أمام المشاركة الفردية؛ وتصور مجموعة القيادة
غير المتغيرة.
التوصية رقم ) :2ص  (25يجب أن تعتمد  At-Largeنموذج العضوية المدعمة بالصالحيات ) (EMMالمقترح بھدف إزالة الحواجز
التي تحول دون مشاركة المستخدمين النھائيين لإلنترنت ،وتشجيع المزيد من المشاركة المباشرة من جانب أعضاء  At-Largeفي مشورة
سياسة  At-Largeوما يتعلق بھا من عمليات "التوعية والمشاركة".
انظر الجدول  .2لالطالع على قائمة توصيات إدارة األجھزة الجوالة للمؤسسات ) (EMMذات الصلة
دعم المجتمع )مسودة التوصية رقم  :(3متوسطة/مرتفعة
تعريف المشكلة :تركز موارد الموظفين بشكل غير متناسب على الدعم اإلداري .وينبغي أن يكون لدى الموظفين قدرة أكبر على دعم
إعداد المشورة في مجال السياسات.
التوصية رقم ) :3ص  (30ينبغي أن يشارك موظفو دعم  At-Largeبشكل أكثر فاعلية في دعم عمل السياسات العامة للجنة ALAC
وصياغة أوراق الموقف وغيرھا من األعمال المتعلقة بالسياسات على أساس مدخالت  .ALACوينبغي تعديل كفاءات الموظفين وف ًقا
لذلك.
دعم المجتمع )مسودة التوصية رقم  :(4معتدل
تعريف المشكلة :يركز فريق القيادة ) ،(ALTالذي ال تخوله لوائح  ICANNالداخلية ،على القيادة الراسخة في الكثير من الصالحيات
اإلدارية األخرى التي ينبغي نشرھا بين أعضاء .ALAC
التوصية رقم ) 4جديدة() :ص  (38يجب حل  ALTوإعادة صالحياتھا في اتخاذ القرار بشكل كامل إلى .ALAC
تعريف المشكلة :مساھمة غير متكافئة من  At-Largeفي استراتيجية  ICANNالمنسقة من أجل "التوعية والمشاركة" .الفرص الضائعة
للتنسيق مع الدوائر األخرى وموظفي .ICANN
التوصية رقم ) :5ص  (39ينبغي لـ At-Largeمضاعفة الجھود للمساھمة في االجتماعات بين كبار الموظفين في  ICANNوISOC
ومنظمات  *Iاألخرى لوضع نھج استراتيجي مشترك للتوعية التعاونية.
دعم المجتمع )مسودة التوصية رقم  :(5عالية
تعريف المشكلة :تعتبر العمليات االنتخابية معقدة للغاية وأصبحت منفتحة لمزاعم عدم اإلنصاف.

 1ويستند ھذا المؤشر إلى ملخص التعليقات العامة الذي أعده موظفو دعم .ICANN
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توصية رقم ) :6ص  (42يجب أن تعتمد  At-Largeإجراءات انتخابية أبسط وأكثر شفافية الختيار عضو مجلس اإلدارة المعين من
 .At-Largeويتم اقتراح آليتين بديلتين )القسم  (10.5.3وكالھما سيكون تحسينا ً مقارنة بالعملية الحالية.
دعم المجتمع )مسودة التوصية رقم  :(6متوسطة/منخفضة
تعريف المشكلة :الوقت اإلضافي لمجتمع  At-Largeالمنقض في العملية واإلجراءات على حساب مسؤوليات  ALACالمسندة إليھم
لتقديم المشورة في مجال السياسات وتنسيق أنشطة التوعية والمشاركة .يعتبر عد ًدا كبيرً ا ج ًدا من مجموعات العمل الداخلية متفرقة.
توصية رقم ) :7ص  (47يجب أن تتخلى  At-Largeعن مجموعات العمل الداخلية الحالية ،التي يركز الكثير منھا حاليًا على العملية،
والتشتت عن الدور الفعلي الذي تقوم به منظمة  At-Largeفي المشورة في مجال السياسات .وينبغي تجنبھا في المستقبل .وإذا اقتضت
الضرورة القصوى ،ينبغي أن تكون أي مجموعة من ھذا القبيل محددة المھمة/الوقت بدقة ومركزة على السياسات ،أو دورھا الذي يقوم به
أصحاب القلم المتطوعون الذين يساعدھم موظفون قادرون على وضع السياسات.
دعم المجتمع )مسودة التوصية رقم  :(7منخفضة
تعريف المشكلة :يمكن استخدام وسائل التواصل االجتماعي وغيرھا من األدوات القائمة على اإلنترنت على نحو أكثر فعالية ،وبأقل تكلفة
ممكنة ،إلجراء دراسة استقصائية بشكل مستمر وإدخال مدخالت المستخدمين النھائيين في عمليات صنع سياسات .ICANN
توصية رقم ) :8ص  (48ينبغي لـ ALACاستخدام وسائل التواصل االجتماعي بشكل أكثر فعالية للتواصل مع المستخدمين النھائيين
)على سبيل المثال من خالل استطالعات رأي على  ،Twitter / Facebookوما إلى ذلك( .وال ينبغي الستطالعات الرأي تلك أن تكون
ملزمة بأي شكل من األشكال ،ولكن بإمكان للجنة  ALACاستخدامھا كأداة لقياس آراء مستخدمي اإلنترنت.
دعم المجتمع )مسودة التوصية رقم  :(6عالية
تعريف المشكلة :الحاجة إلى زيادة الوعي لدى مجتمع  At-Largeوتدريب الموظفين فيما يتعلق باستخدام وسائل التواصل االجتماعي.
توصية رقم ) :9ص  (49ينبغي لـ  ALACأن ترتب لتعيين أحد موظفي الدعم مديرً ا للمجتمع على شبكة اإلنترنت بدوام جزئي يكون
مسؤوالً ،ضمن أمور أخرى ،عن تنسيق التواصل عبر وسائل التواصل االجتماعي )التوصية رقم  .(8ويمكن لھذه المسؤوليات ان ُتفوض
الى عضو حالي من العاملين.
دعم المجتمع )مسودة التوصية رقم  :(9عالية
تعريف المشكلة :ھناك العديد من قنوات االتصال التي تستخدمھا  .At-Largeوقد أدى ذلك إلى اتصاالت عقيمة وغير موثقة.
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توصية رقم ) :10ص  (49ينبغي لـ  ALACأن تفكر في اعتماد واستخدام منصة واحدة للتواصل عبر اإلنترنت تشبه  .Slackوبرمجية
المصادر المفتوحة المجانية  FOSSكبديل لبرنامج السكايب والصفحة الموسوعية  Wikiوقائمة المراسالت.
دعم المجتمع )مسودة التوصية رقم  :(10عالية
تعريف المشكلة :على الرغم من الشعبية الواسعة ،إال أن ھناك صعوبة في تنظيم اجتماعات  Global ATLASكل  5سنوات وقصير أجل
النتائج الفعالة .وسيكون المزيد من تكرار االجتماعات اإلقليمية أكثر فعالية في تشجيع كل من مدخالت السياسة والتواصل مع تعريف المزيد
من  At-Largeمع عمل .ICANN
التوصية رقم ) :11ص  (53على  At-Largeأن تستبدل اجتماعات  ATLASالعالمية الخمسية بنموذج بديل الجتماعات At-Large
اإلقليمية الدورية التي تعقد بالتزامن مع اجتماعات  ICANNالعادية .وينبغي أن تشمل االجتماعات اإلقليمية عنصر مدرسة حوكمة
اإلنترنت .وينبغي أن يتضمن المشاركون جميع  ALMsالمؤھلين.
دعم المجتمع )مسودة التوصية رقم  :(11معتدل
تعريف المشكلة :مدخالت  ALACلتنسيق  ICANNدون المستوى األمثل.
توصية رقم ) :12ص  (53كجزء من االستراتيجيات التوعوية السنوية لمنظمة  ،RALOsينبغي لمنظمة  RALOsأن تواصل إعطاء
أولوية عالية للتنظيم والمشاركة في األحداث الخارجية في منطقتھا ) ،IGFو ،RIR ISOCإلخ( .إن البرنامج التجريبي لخدمة المجتمع
اإلقليمي ) (CROPPوآليات التمويل األخرى ينبغي أن ُتوجّه لدعم تكاليف التنظيم ومشاركة أعضاء المجتمع العام.
دعم المجتمع )دمج مسودة التوصية  1و :(12عالية
تعريف المشكلة :تحتاج إلى مشاركة أكثر منھجية من منظمة  RALOsفي األحداث اإلقليمية
توصية رقم ) :13ص  (58حرصًا على الشفافية ،ينبغي نشر دليل واضح عن جميع الفرص المتاحة لدعم تمويل نقل At-Large
والمستفيدين منھا على الفور وفي مكان واحد على صفحة  At-Largeعلى شبكة اإلنترنت.
دعم المجتمع )مسودة التوصية رقم  :(14عالية
تعريف المشكلة :الحاجة إلى نھج مبتكر لتمويل إعادة تنشيط شبكة .At-Large
توصية رقم ) :14ص  (59ينبغي لمنظمة  ،ALACعن طريق مجموعة العمل المالئمة ،طلب الحصول على حصة من عوائد مزادات
 .gTLDوينبغي تخصيص األموال المطلوبة لدعم المستخدم النھائي والمشاركة الواسعة للمجتمع المدني في  .ICANNويمكن أن تحل ھذه
اآللية محل النفقات التشغيلية الحالية التي تتكبدھا  ICANNلدعم مجتمع  At-Largeأو تكملھا.
دعم المجتمع )مسودة التوصية رقم  :(15معتدل
تعريف المشكلة :الحاجة إلى تعزيز تأثير أنشطة التوعية والمشاركة.
توصية رقم ) :15ص  (62باستخدام نفس نظام التأھيل الخاص بمقرري السياسات) ،الفقرة  (...ينبغي لمنظمة  ALACاختيار  5مقررين
للمساھمة في خطط  ICANNلنھج متعدد القطاعات يدعمه الطلب للتوعية ،والتعلم من عمل مجموعة مشاركة  ICANNالعالمية ألصحاب
المصلحة  .وسيعمل المقررون لمدة سنة واحدة ) 3اجتماعات( لتشجيع تناوبھم وزيادة مدخالت القواعد الشعبية الحقيقية.
دعم المجتمع :غير متوفرة  -توصية جديدة
تعريف المشكلة :غياب مقاييس األداء الثابتة.
توصية رقم ) :16ص  (68يجب أن تعتمد  ALACمجموعة من المقاييس التي تتسق مع مجتمع  At-Largeبأسره لقياس تنفيذ وأثر
 EMMوتتبع التحسين المستمر في أداء مجتمع .At-Large
دعم المجتمع )مسودة التوصية رقم  :(16مرتفع
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الجدول  2عبارة عن قائمة بالتوصيات المتعلقة بتوصية  EMMذات الصلة بالتوصية رقم  2المتعلقة باعتماد نموذج العضوية المدعمة
بالصالحيات .ارجع للقسم  13.2لالطالع على قائمة سياقية لتوصيات  ،EMMبما في ذلك التعاريف ذات الصلة.
الحظ أن المسودة السابقة للتعليقات العامة تحتوي على قائمة "إرشادات التنفيذ" فيما يتعلق بنموذج  .EMMمع األخذ في االعتبار العديد من
التعليقات ،اختار المراجعون االستعاضة عن المبادئ التوجيھية السابقة لتنفيذ توصيات نموذج  EMMالتي ترتبط على نحو أكثر تحدي ًدا
بالجوانب الوظيفية لنموذج .EMM
الجدول .2

توصيات EMM

توصية  ،EMMالنقطة  :1على  At-Largeأن تزيل المعايير الحالية لعضوية  ،At-Largeوال سيما شرط االنضمام إلى  ALSلكي
تصبح مساھمًا نشطا في سياسة مجتمع  .At-Largeيجب أن يكون جميع المستخدمين النھائيين لإلنترنت الذين لديھم اھتمام بوظيفة تطوير
سياسة  ICANNأو التوعية قادرً ا على المشاركة في أنشطة  At-Largeبنفس الطريقة.
توصية  ،EMMالنقطة  :2ينبغي أن تحدد  ALACمجموعة من المقاييس لتقدير مستوي المشاركة الفعَّالة "للمشورة السياسية" أو "التوعية
والتفاعل"  .ALMsينبغي توفير التمويل النشط لـ  ALMsلحضور االجتماعات اإلقليمية بما في ذلك  ،AGMsومدارس حوكمة اإلنترنت،
واجتماع  ATLASاإلقليمي المتناوب عندما يحدث في منطقتھا.
توصية  ،EMMالنقطة  :3.1ينبغي للجنة  ALACتحديث قواعدھا الداخلية لتشمل إجرا ًء جدي ًدا بشأن دور المقررين ووظيفتھم .سيتم تعيين
المقررون في البداية لمدة سنة واحدة .قابلة للتجديد مرة واحدة لمقرري مدخالت السياسات .وسيعمل مقررو التوعية لمدة عام واحد فقط
لتحسين اإلنتاجية .يجب توجيه الدعوة للتعبير عن االھتمام من  ALMsالمؤھلين قبل  6أشھر من خدمتھم المستمرة لمدة سنة
توصية  ،EMMالنقطة  :3.2باستخدام نفس نظام التأھيل الخاص بمقرري السياسات ،ينبغي لمنظمة  ALACاختيار  5مقررين للمساھمة
في خطط  ICANNلنھج متعدد القطاعات يدعمه الطلب للتوعية ،والتعلم من عمل مجموعة مشاركة  ICANNالعالمية ألصحاب المصلحة
 .وسيعمل المقررون لمدة سنة واحدة ) 3اجتماعات( لتشجيع تناوبھم وزيادة مدخالت القواعد الشعبية الحقيقية )التوصية رقم .(15
توصية  ،EMMالنقطة  :4على  At-Largeأن تحدث قواعدھا الداخلية لتشمل إجرا ًء جدي ًدا بشأن تعيين قادة  RALOsومسؤولياتھم
المماثلة عن  .ALACكما يجب تحديث لوائح  ICANNالداخلية وف ًقا لذلك.
توصية  ،EMMالنقطة  :5ينبغي لـ  At-Largeتحديث قواعدھا الداخلية لتشمل إجرا ًء جدي ًدا بشأن عمل وعضوية .CoE
توصية  ،EMMالنقطة  :6ينبغي تحديث قواعد إجراءات  ALACمع إضافة إجراء جديد بشأن تعيين لجنة  NomComلـ  5أعضاء من
 ALACالذين سيعملون أيضًا كمنسقين.
توصية  ،EMMالنقطة  :7ينبغي تحديث قواعد إجراءات  ALACعن طريق إضافة إجراء جديد فيما يتعلق باستخدام االختيار العشوائي
لتحديد مناصب قيادة  At-Largeالرئيسية.
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.3

عمملية المراجعةة والتعليقات االعامة

صدرت مسودة أوللي لتعليق
 .At-Largلقد ص
ظمة مع مجموعة عمل مراجعة ge
عون طوال عملية المراجعة في عممليات تبادل منتظم
شارك المراجعو
في  31يناير .2017
ثانية للتعليق العام ي
فرقة عمل المرراجعة في  5ديسممبر  .2016صددرت مسودة ة

وورش العمل
ش
ندوة عبرر الويب

.3.1

الل اجتماع
 ITعلى تنظيم ندووة عامة عبر اإلننترنت ،2وتطوع في تنظيم ورشة عمل 3عقدت خال
باإلضافة إلى ذلك ،وافق فريق ممراجعة TEMS
ستنتاجات
عملية المراجعة ووشرح األساس الممنطقي وراء االس
رفع الوعي بشأن ع
 ICANN-58في كوبنھاغن .ووكان الھدف من ھذين الحدثين فع
الرئيسية لتقريررنا ،والجوانب الررئيسية لنموذج الععضوية المدعمة بالصالحيات المققترح ).(EMM

ت العامة
التعليقات

.3.2

4

ل فترة التعليق الععام التي استمرت من  31كانون ييناير إلى  25ماررس . 2017
تم تقديم خمسة عشر تعلي ًقا خالل
ثالث فئات من المعللقين:
كانت ھناك ث
●
●
●

ن الفرديون )(x4
المعلقون
شترك.
 ALالفردية ،وبياان  RALOالمش
LAC، RALOS
ت المجمعة من S
التعليقات
ألخرى.
ت الرسمية من دواائر  ICANNاأل
البيانات

تم دراسة التعلييقات على حدة ثم حسب الفئة ،مع االعتراف باالختتالفات في المنظوور والرأي بين اللعاملين في منظممة  At-Largeووالمعلقين من
ينبغي اتخاذ أي إجراء.
جعون أنه ال ي
صيات ،رأي المراج
عم مسودة التوصي
اتفاق بين المعلقين لدع
نظام  ICANNاألوسع .وحيثماا كان ھناك ق
أو تصحيحھا ،أو تتقديم مبررات أكثثر في
جوانب التقرير و
وحيثما كان ھنااك اعتراضات ،ففكر المراجعون ففي طرق يمكن بھھا تعديل بعض ج
عتبر فيھا أنه ينبغغي اإلبقاء على اللتوصية األصلية.
الحاالت التي اع
ً
عضوا( وRALOS
ALA
 At-Laو)AC 15
من قبل أعضاء فرريق )arge (x3
مسودة التوصيات  5ن
ة
يبين الجدول أدناه المستويات الــ  16لدعم
)معلقين متعدديين( .وھو مجرد ممؤشر ،ولكنه يشيير إلى أن ھناك ببالفعل قبوالً كبيرًرا من المجتمع لغاالبية التوصيات.

https://www
w.slideshare.n
net/TomMacke
enzie/items-intternational-rev
عبر الويبview-of-icann-at-large-2016-1017 :
 2شرائح الندوة ع
https://livvestream.com//icannmeeting
g/events/71033
359/videos/15
 3تسجيل ورشة اللعمل51822896 :
https://forum
m.icann.org/lissts/comments-atlarge-review
 At-Large 4منتتدي التعليقات العامةة فيw-draft-report-01feb17/ :
سودة التوصيات.
قيم التوصيات الوارددة في ھذا المخطط ييتوافق مع ترقيم مس
 5ويالحظ أن ترقي
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.4

الغررض من المرراجعة ونطاققھا

(ALA
 2016و 30أبريل  ،2017يعتبر المرراجعة الثانية للجننة  At-Largeاالستشارية )AC
2
ض ،الذي أجري بيين  1مايو
ھذا االستعراض
 ICالداخلية.
 "At-Laاألوسع ،كما أطلقت علييه لوائح CANN
و"مجتمع arge
جنة  ،ALACوھھي اللجنة
بشكل أساسي على لج
عام  2008ل
لالستشارات المحدودة ،في ع
ت
ستليك
جرتھا شركة ويس
ركزت المراجععة األولي التي أج
ً
كانت في ذلك الوقت في مرحلة الطفوولة المبكرة.
 At-Lوالتي ت
طة مجتمع Large
عضوا والتي تممثل وتنسق أنشط
15
المكونة من 1
الذي يتألف حاليًا من حوالى  200ھيككل At-
والغرض من اللمراجعة الحالية ھو التركيز على مدى أكبر بشأن مجتمع  At--Largeاألوسع ي
 Largوالمستخدممين النھائيين األففراد.
)ge (ALSes

.4.1

جعات الدورية
لوائح  ICANNالداخليلية :إطار المراج

 ICANالداخلية اللمتعلقة بمراجعة ھياكل وعمليات  ICANNعلى مما يلي:
 4.4من لوائح NN
ينص القسم 4
جراء مراجعة دوررية ألداء وعمل ككل منظمة داعمةة ،وكل مجلس مننظمة داعمة ،ل
)أ( ييأمر المجلس بإج
وكل لجنة
حكومية( ولجنة التترشيح )كما ھو ممعرف في المادة  (8.1بواسطة ككيان أو كيانات
شارية )عدا اللجنةة االستشارية الح
استش
مستققلة عن المنظمة ققيد المراجعة.
ويكون الھدف ممن المراجعات ھھو تحديد ما يلي:
.1
.2
.3

 ICAأم ال.
مستمر في ھيكل ANN
ر
المراجعة[ غرض
عة
جنة ]قيد
سوا ًء كان للمؤسسة أو المجلس أو اللج
التشغيل لتحسين الفعاليلية.
كان األمر كذلك ،ففأي تغيير مرغووب في البنية أو ففي عمليات غي
إذا كا
 ICAأم ال.
مستمر في ھيكل ANN
ر
المراجعة[ غرض
عة
جنة ]قيد
سوا ًء كان للمؤسسة أو المجلس أو اللج

يوليو " 2015لتقييم مما إذا كانت  ICANNقد
ستأجرة منذ و
جنة الفاعلية التنظييمية لمجلس اإلدارة ) (OECالمس
تشرف عملية اللمراجعة على لج
صلة بمھمتھا".
ف التنظيمية الرئييسية وما إذا كان ھيكلھا التنظيمي فعاالً ووثيق الص
أحرزت تقدمًا ففي تحقيق األھداف

.4.2

نطاق الممراجعة الحالي

على ما يلي:
تركز اھتمامًا خاصًا ع
نطاق ھذا المراجعة أييضًا في االختصااصات ) (ToRالتي تنص على أننه يجب أن ز
يتم تحديد ق
.1
.2

راجعة السابقة،
سينات الناجمة عن توصيات المرا
التحس
 (RAوالھياكل التلتنظيمية
ومنظمات  At-Largeااإلقليمية )ALOs
ات
،ALAC
ونات كل من مجتممع  At-Largeووالذي يرمز له C
مكون
 ICAومعاييرھا اللقابلة للقياس.
الموضوعة لمؤسسة ANN
ة
 (ALSووفق األھھداف
ظمة ) At-Largeيرمز لھا )Ses
لمنظ
12
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المراجعة التي أجرتھا شرركة ويستليك
ة
وترد نتائج
 .At-Largeد
الجوانب الوظيفية والتننظيمية لمجتمع e
نب
ساسًا على
وبنا ًء عليه ،يرككز ھذا التقرير أس
ي القسم .14
في عام  2008في
لالستشارات ي

المننھجية

.5
.5.1

ومقابالت وجھًا لوجه
ت
ع رأي
استطالع

أحداث عالمية
ث
وكوبنھاغن وخمسة
ن
 ICAو 57و 58ففي ھلسنكي وحيددر آباد
عات ANN 56
شخصية في اجتماع
من  100مقابلة ش
أجريت أكثر ن
ضاء مجتمع .At-Larrge
ظيمھا أو شارك فييھا العديد من أعض
لحوكمة اإلنترننت شارك في تنظ

منتصف سبتمبر و 9نوففمبر  .2016استتھدف استطالع لالرأي الفئات التاليية:
ف
الع رأي عالمي لمجتمع  At-Largeبين
تم إجراء استطال
●
●
●
●
●
●

.5.2

At-La
ضاء مجتمع arge
أعض
ظمات الداعمة والللجان االستشارية التابعة لمؤسسة (ICANN
 ICاألوسع )المنظم
ممثللو نظام CANN
مجلس إدارة CANN
س
IC
أكادييمي
طاقم عمل IICANN
م
سع لحوكمة اإلنتررنت.
ن وممثلو النظام ااإليكولوجي األوس
ستخدمون النھائيين
المس

ھيكل التققرير

تتبع الفروع الررئيسية لھذا التقريير الھيكل نفسه ككما يلي:
●
●
●

طالع الرأي ونتائئج المقابلة
البند الفرعي  :1استط
حث والتحليل الوثاائقي
البند الفرعي  :2البح
صيات
البند الفرعي  :3التوص

الجغرافي أو االنتماء التننظيمي .وقد
ي
بحسب المنشأ
ب
سناد عالمات االققتباس .تنسب التععليقات فقط
وقد تم استخدام قاعدة شاثام ھاووس فيما يتعلق بإس
حدي ًدا تحديد ھويتھھم.
حاالت التي طلب ففيھا المجيبون تح
التفاصيل التي قد تسمح للألفراد بتحديد ھوويتھم ،إال في الح
ل
أزيلت
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.5.2.1

التوصيات

في توصيات التقرير بأكمله التي ظللت باللون األزرق .ويرد في الجدول  1أعاله ملخص التوصيات.
ويرد في الجدول  2أعاله ملخص توصيات  ،EMMوھي مجموعة فرعية من التوصيات المرتبطة بالتوصية رقم  2المتعلقة باعتماد نموذج
العضوية المدعمة بالصالحيات.

.6
.6.1

المقابالت واستطالع الرأي العالمي :النتائج الرئيسية
اإلنجازات والنطاق لمزيد من التحسين

منذ آخر مراجعة ) ALACشركة ويستليك لالستشارات المحدودة (2008 ،أحرز مجتمع  At-Largeتقدمًا في عدد من المجاالت .وقد نمت
قاعدة عضويتھا ،وخولت وظائف معينة إلى المستوى اإلقليمي بطريقة عززت شرعيتھا بين مستخدمي اإلنترنت النھائيين والمساءلة داخل
.ICANN
يبدو أن المجتمع أكثر تنسي ًقا ومنھجية فيما يتعلق بمھمته األساسية لوضع المشورة المتعلقة بعمليات وضع سياسات  ICANNواألنشطة ذات
الصلة؛ وقد تم بذل جھود كبيرة في أنشطة "التوعية والمشاركة" المتعددة ،مما أدي إلى زيادة في مستويات عضوية  ALSفي المناطق العالمية
الخمس.
من الناحية اإلجرائية والتنظيمية ،تم تحديث النظام الداخلي لمجتمع ) At-Large (RoPبشكل كامل .وتشمل ھذه التحسينات الملحوظة مثل
اتباع نھج أكثر انتظامًا في إعداد مشورة  ،At-Largeواألحكام الجديدة المتعلقة بتخطيط االجتماعات وتسجيل عمليات صنع القرار في At-
 Largeوحفظھا؛ وقواعد أكثر وضوحً ا متعلقة بانتخاب مناصب  RALOsو ،ALACورئيس  ALACوأعضاء فريق قيادة At-Large
).(ALT
وبالمقارنة مع الوضع قبل ثماني سنوات ،ھناك استخدام واسع النطاق ألدوات اإلنترنت مثل  Adobe Connectالجتماعات المشاركة عن
بعد؛ يتم تقديم الترجمة الفورية من اإلنجليزية إلى الفرنسية واإلسبانية والبرتغالية خالل المكالمات الجماعية  RALOsالعادية؛ وغالبًا ما يتم
تقديم التفسير إلى سبع لغات خالل االجتماعات الشخصية لمجتمع  At-Largeخالل اجتماعات  .ICANNكما يتم إدخال تحسينات كبيرة على
موقع  ،At-Largeخاصة مع إنشاء Wiki؛ ووسائل التواصل االجتماعي ،بما في ذلك  Facebookو Twitterو ،Flickrفي استخدام
أوسع.
من حيث التوعية والمشاركة العالمية ،كانت ھناك إنجازات ملحوظة يمكن أن تنسب بشكل مباشر أو جزئي إلى  At-Largeمنھا إنشاء أكاديمية
 ،ICANNوانتشار المدارس الصيفية لحوكمة اإلنترنت في أجزاء كثيرة من العالم ،واالنتقال إلى إعداد ميزانية متعددة السنوات ألنشطة At-
 Largeتحظى بتخطيط محسَّن.
وتشير ھذه اإلنجازات إلى أن مجتمع  At-Largeلديه الموارد البشرية والقدرة التنظيمية على التكيف وإجراء بعض اإلصالحات الھامة عند
الضرورة .وتعد ھذه جودة أساسية لمنظمات قائمة على التطوع مثل مجتمع  ،At-Largeويأمل المراجعون أن يتمكن المجتمع من تسخيرھا في
السنوات المقبلة ألنھا تشمل المزيد من اإلصالحات التي تشتد الحاجة إليھا.
وعلى الرغم من التقدم المحرز في السنوات األخيرة ،إال أنه ال تزال ھناك مجاالت عديدة ،ال سيما فيما يتعلق بمھمتھا المتمثلة في تمثيل مصالح
مستخدمي اإلنترنت النھائيين ،حيث يلزم القيام بعمل كبير لتحسين الفعالية والمساءلة ككل للمنظمة.

.6.2

نتائج استطالع الرأي العالمي :معدل االستجابة

كجزء من ھذه المراجعة ،تم إجراء استطالع رأي عالمي يستھدف أعضاء مجتمع  At-Largeونظام  ICANNاألوسع نطا ًقا .كان من المقرر
مبدئيا أن يعمل لمدة خمسة أسابيع ،ويغلق في  21أكتوبر  ،2016ولكنه بقي مفتوحً ا لمدة ثالثة أسابيع إضافية ،ليغلق في  9نوفمبر ،في اليوم
األخير من اجتماع  ICANN-57في حيدر أباد.
وعند اإلغالق ،تلقي االستطالع  242استجابة كاملة ،منھا  211استجابة عبر النسخة الرئيسية باللغة اإلنجليزية ،و 15استجابة عبر النسخة
الفرنسية و 16استجابة عبر النسخة اإلسبانية .وكانت ھناك ردود من  74بل ًدا في جميع أنحاء العالم كما ھو موضح في الخريطة أدناه ،تتوافق
المناطق المظللة باللون األزرق مع معدالت استجابة أعلى.
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المخطط رقم  :1خريطة الطريق :االستجاابات لالستطالع االعالمي

ITEMS Intternational, 2016
2
المصدر:

استجابات At-Large
ت
 .3مالمح
االستطالع من ممثلي ھيككل ) At-Large 110مستجيب  ،(%45.1 /يليھھم مستخدمي اإلنتنترنت
ع
ين على
كانت أكبر مجمموعة من المجيبين
جان االستشارية األخرى التابعة لممؤسسة )،ICANN (20%
 ،ICANNوممثلي المنظممات الداعمة واللج
I
(25%
النھائيون غير المنتسبين إلى )%
.ICANN
مجلس إدارة )N (2%
وأعضاء س
عات المستجيبة الممختلفة.
بين ردود المجموع
اإلشارة إلى أن نتائج الدرراسة االستقصائيية الواردة في ھذا التقرير تميز ن
ة
وتجدر

 At-Laفقط(.
ستجابات من المنااطق العالمية الخممس )رسم بياني ييمثل المستفيدين ممن مجتمع arge
وكان ھناك توززيع متساوي لالس

15

ITEMS International

حسنوا قليالً بنسبة اإلناث إلى الذكوور )≈  (60:40من جميع
ضاء في مجتمع  At-Largeقد تح
ستجيبين الذين حدددوا أنفسھم كأعض
نالحظ أن المس
واللجان االستشارية األخ
ن
المنظمات الداعمة
ت
ومجلس اإلدارة ،وممثليين عن
س
فئات المستجيبيين )≈ ) (70:30منھم موظفي ،ICANN
خرى التابعة
ظومة حوكمة االنترنت األوسع(.
 ،ICAوممثلي منظ
لمؤسسة ANN

من  (٪50في
الق )ما يقرب ن
ألكبر على االطال
وأخيرً ا ،شارك من المشاركين الذين حددوا أنفسھھم كأعضاء في ممجتمع  ،Att-Largeالمجموعة األ
في .(At-Large
لمعرفة تقييمنا للدور وتتأثير  ISOCي
ة
) ISOCراجع الققسم10.4
 At-Largeكمممثلين لفصول C
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ج
النتائج
نظرة عاامة على

.6.3

نفسھا وعبر مجمووعات أصحاب اللمصلحة
الفات حادة في اللرأي داخل منظممة  At-Largeنف
طالع العالمي اختال
المقابالت ونتائج االستط
ت
وتظھر
.ICANN
الرئيسيين في N
للمشاركة .ومع ذلك ،فقد حددنا عد ًدا من القضايا
ة
غير متجانس ولدييه مجموعة واسععة من المصالح ووالدوافع
وكشفت  At-Largeكمجتمع غ
يلي:
ضاء المجتمع .وھھي تتعلق بما ي
الشاملة التي تثيير قلقا بال ًغا ألعض
●
●
●
●

تحقيق ھذا الغرض؛
ق
 At-Lومدي
الغررض من Large
من األساس؛
لماذا ال يعمل مجتمع  At-Largeكمما ھو محدد له ن
ت At-Large؛
طرق إصالح عمليات
ق
.ICA
صنع سياسات ANN
للمستخدم النھائي في ع
م
كيفية السماح بمشارككة أكبر
ة

.6.3.1

At-Large
A
شاركة النشطة ففي
مستوي المش

) At-Largeالتي
A
أنھم إما "نشطين للغااية" أو "نشطين ففعالين" في مناقش
استطالع الرأي العام م
ع
 ٪75من المشارككين في
يري أكثر من 5
شات
تعرف بأنھا "اللمشاركة في المكاالمات الجماعية األسبوعية أو الشھھرية أو نصف اللشھرية ،والمساھھمة في قوائم المرراسالت"( .

.6.3.2

IC
المشاركة في العمل عبر الدووائر في CANN

طالع إلى أن
 ICAاألخرى .وتتشير نتائج االستط
صنع سياسات ANN
 At-Largeنشطون في عدد من ھياكل ع
A
ضاء
تشير الجداول االتالية إلى أن أعض
حافظون على
 ،At-Laالذين يح
من قبل قيادة arge
ضاء  At-Largeھو  .ccNSOتتم االعتراض عللى ھذه النتيجة ن
ينشط فيه معظم أعض
 SOالذي ط
ً
مريح.
ك ،فإن األرقام كببيرة بما فيه الكفايية لتكون ضمن ھھامش خطأ ح
نشاطا .ومع ذلك
ر
األكثر
كون  gNSOمنظمة دعم مع اللمشاركين
.3
الجدول 3

IC
جان االستشارية األخرى التابعة للمؤسسة CANN
 At-Lفي المنظماات الداعمة واللج
مشاركة أعضاء Large

ظمات دعم
تشارك حاليًا في وضع سياسات الھياكل التالية ضمن منظ
ك
 ALلديك
فقط[ :ھل أنت LS /
 At-Largeط
االستطالع ]االمشاركون في e
ICANN؟
منظمة دعم االعناوين )(ASO

%17

منظمة األسمماء الداعمة ألسمااء رموز البلدان )(ccNSO

%39

(GNSO
منظمة دعم ااألسماء العامة )O

%31

.4
الجدول 4

GNSO
 At-Lفي دوائر O
مشاركة أعضاء Large

أنت  ALS /لديك تتشارك حاليًا في وضع سياسات اللھياكل التالية ضممن
ن في  Att-Largeفقط[ :ھل ت
طالع ]المشاركون
سؤال االستط
GNSO؟
خدمين غير التجارريين )(NCUC
دائرة المستخ

%26
2
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دائرة المؤسسات غير الربحية )(NPOC

%23

الدائرة التجارية )(BC

%4

دائرة الملكية الفكرية )(IPC

%8

دائرة مزوّ د خدمات اإلنترنت واالتصال )(ISPCP

%8

مجموعة أصحاب المصلحة في السجالت )(RySG

%0

مجموعة أصحاب المصلحة في أمناء السجالت

%6

أخرى

%21
المصدر :استطالع  ITEMSالعالمي لمنظمة At-Large، 2016

.6.3.3

دور  At-Largeالمعني

ر ًدا على سؤال استبيان بشأن الوصف األكثر مالءمة لمنظمة  ،At-Largeاختار قرابة ⅓ جميع المستفيدين من  (At-Large (%30البيان
"يتألف مجتمع  At-Largeمن  ALSوأعضاء فريق  RALOsاألفراد الذين يتصرفون بشكل رئيسي في مصلحتھم الخاصة" .وكان عدد
المجيبين اآلخرين ،بما في ذلك أعضاء مجلس اإلدارة وممثلي المنظمات الداعمة واللجان االستشارية األخرى داخل  ،ICANNالذين اختاروا
ھذا البيان قرابة الضعف )) (٪58انظر النتائج الكاملة في الجدول 4أعاله(.

الجدول .5

نتائج االستطالع :تصور مھمة At-Large

سؤال االستبيان :في رأيكم ،أي من العبارات التالية ُتقدم وص ًفا أكثر دقة للدور الذي يلعبه المجتمع
الشامل لعموم المستخدمين داخل ICANN؟

مستجيبو
At-Large

مجلس اإلدارة
 +المنظمات
الداعمة
واللجان
االستشارية

"يتكون مجتمع  At-Largeمن  ALSesوأعضاء فرديين في منظمة  RALOالتي تعمل بشكل رئيسي
في مصلحتھم الخاصة".

%30

%58

"يتألف مجتمع  At-Largeمن ھياكل ) At-Large (ALSesوأعضاء فريق  RALOاألفراد الذين
يشاركون في عمليات وضع سياسات  ICANNبالنيابة عن مستخدمي اإلنترنت النھائيين في جميع أنحاء
العالم".

%29

%13

"إن  At-Largeھي ھيئة داخل  ICANNتسمح لجميع المستخدمين النھائيين لإلنترنت بالمشاركة في
عمليات وضع سياسات  ICANNبطريقة متساوية وغير تمييزية".

%16

%6

"يتكون مجتمع  At-Largeمن ھياكل ) At-Large (ALSesوأعضاء فرديين في منظمة RALO
الذين يشاركون بشكل فعَّال مع المجتمع العالمي لمستخدمي اإلنترنت النھائيين بطريقة من أسفل إلى أعلى
وموجھة نحو اإلجماع".

%16

%13

لدى األعضاء المنتخبون في لجنة  At-Largeاالستشارية تفويضًا للحديث عن مصالح المستخدمين
النھائيين وبالنيابة عنھم أثناء عملية وضع سياسة .ICANN

%9

%10

تعزز ھذه النتائج وجھة النظر الذي قدمت مرارً ا وتكرارً ا في المقابالت وتقول أن مجتمع  At-Largeيتكون إلى حد كبير من األفراد و/أو
ممثلي  ALSesالذين يھتمون بشكل أكبر بدفع أجنداتھم الخاصة أكثر من السعي إلى "تمثيل مصالح" مجتمع المستخدم النھائي العالمي
لإلنترنت .إال أن فريق المراجعة التابع لنا ال يزال محاي ًدا فيما يتعلق بنتائج ھذا السؤال ،ويقر بأن إجراءات " ALSesالتي تعمل في مصلحتھم
الخاصة" قد ال تتعارض مع مھمة  At-Largeللعمل "في مصلحة" مجتمع المستخدم النھائي.
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.6.3.4

اإلدراك بأن قيادة  At-Largeال تتغير

في المناقشات وجھًا لوجه وفي االستطالع عبر اإلنترنت ،سمع فريق  ITEMSمرارً ا وتكرارً ا أن معظم أنشطة  At-Largeوعمليات صنع
القرار مركزية للغاية وتسيطر عليھا مجموعة القيادة األساسية .وقد اعتبر عدد كبير من المحاورين ذلك مشكلة .بينما يعتبر "التجميع" مصطلح
مضمن بشدة الستخدامه لوصف مثل ھذه الظاھرة ،فإن ھناك تصور واسع النطاق لشل حركة القيادة ،والذي كان له تأثير سلبي على أداء
المؤسسة وصورتھا.
إن التصور بأن قادة  At-Largeمتورطون في لعبة منصب القيادة "الكراسي الموسيقية" أيضًا منتشر للغاية ،أو أن المشاركين في االستطالع
الذين يمثلون وظائف مختلفة و/أو مجموعات أصحاب المصلحة في  ICANNيضعون تلك الكراسي:

"تعتبر حدود المدي حل للقيادة العظمي .ولكن تتمثل المشكلة الرئيسية دائمًا في لعبة الكراسي الموسيقية الدائمة بين
نفس المجموعة من األشخاص .يمنع ذلك التنقل التصاعدي من  RALOsو) ALSesموظفو (ICANN
أو:

"ھل تريد المزيد من المرشحين؟ ال أستطيع أن أفكر إال في قلة من األفراد مرتبطين بقيادة  At-Largeعلى مدى
العشر سنوات الماضية التي اتبعت بھا ) ."ICANNعضو (NCSG
أو ھذا من عضو :At-Large

"يبدو أن قادة  ALAC/RALOsھم" الملوك " وبقية المجتمع "الفالحون " .تلك الفجوة تحتاج إلى تضييق بحيث ال
يكون من أعلى إلى أسفل ولكن من أسفل إلى أعلى بصورة أكبر") .مشارك (LACRALO
أو ھذا من عضو :GNSO

"لم يطرأ تغيير يذكر على القيادة العامة الفعلية ألن نفس العدد القليل من األشخاص إنه مجرد خلط بين مختلف األدوار ][...
تحتاج  ALACإلى ضمان أن يتم تناوب القيادة ،حيث أن الوضع يبدوا وكأنھم ال يمثلون سوي عدد قليل من األفراد الذين
يشاركون إلى األبد وال تمثل في الواقع مصالح المستخدمين) .مشارك (GNSO
ھذه ليست سوي مجموعة مختارة من وجھات النظر المشابھة التي تمت مشاركتھا مع فريق المراجعة.

.6.4

الفرضيات التي تم النظر فيھا

خالل المراجعة ،سمعنا من كثير من الناس عن التحديات التي تواجھھا منظمة  ،At-Largeسواء لتمثيل مصالح المستخدم النھائي في عمليات
إسداء المشورة بشأن السياسات ،أو إشراك المستخدمين النھائيين في عمل السياسات بشكل فعَّال .خالل مرحلة البحث والتحليل الوثائقي ،فكرنا
في ثالث فرضيات .وھم كالتالي:
.1

مھمة  :ICANNقد يفسر اختصاص سياسة  ICANNالضيق المتعلق بـ  DNSوالتعقيد القانوني والفني للقضايا التي تمت
مناقشتھا داخل  ICANNجزئيًا مستوى منخفض نسبيًا لمشاركة المستخدمين النھائيين بشكل فعَّال داخل .At-Large

.2

الناس والسلطة والسياسة :ومن المحتمل أال تجذب منظمة  At-Largeمستويات أعلى من مشاركة المستخدمين النھائيين،
ألن القادة المستقرين يحتكرون مناصب السلطة ،ويعرقلون التناوب مع الحد من إدخال التفكير الطازج.

.3

الھيكل التنظيمي  :At-Largeمن الممكن أن يصبح الھيكل التنظيمي  At-Largeمعق ًدا للغاية .وعلى ھذا النحو ،فقد أصبح
عائ ًقا أمام المشاركة الفعالة للمستخدم النھائي .وقد يكون النموذج الحالي  ALS/RALOs/ALACغير مناسب/لم يعد
مناسبًا للغرض.

ونري أن التحديات التي تواجه مجتمع  At-Largeعلى األرجح عبارة عن مزيج من جميع الفرضيات الثالث .ومن ثم تركز مراجعتنا على
الجوانب التنظيمية والمھام ذات الصلة والھيكلية لمجتمع .At-Large
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At-Large
A
ع
مجتمع
ض من
الوالية والغرض

.7

طريقة تتسق مع للوائح  ICANNالداخلية ،وما إذا كانت ھناك أي تتعديالت على
 At-Lقد تطور بط
ن مجتمع Large
في ھذا القسم ،ننفكر فيما إذا كان
خل .ICANN
الداخلية قد تكون ضروررية مع نمو المجتتمع وتكييفه مع اللبيئة المتغيرة داخ
ة
اللوائح
 ICANالداخلية:
الفقرة أ من لوائح NN
ة
في القسم 4
يتم وصف مھممة وغرض مجتمعع  At-Largeي

التنظيمي الرئيسي
ي
 ("At-Largأو )" ("ALACبمثاابة المقر
") At-Laاللجنة االستشارية ge
الستشارية arge
) (1تعد اللجنة اال
رديين .ويكمن الدوور الذي تلعبه  ALACفي النظر بعين االعتبار للننصائح
داخل  ICANNبالنسبة لمستخدممي اإلنترنت الفرد
سياسات التي
إلنترنت الفرديين .ويتضمن ھذا الس
 ،ICANNطالما أنھا تتعلق بمصالالح مستخدمي اإلن
والتزويد بھا فيماا يتعلق بأنشطة N
المناسب أن يقوم
ب
يكون من
لعديد من القضايا األخرى التي سيك
 ،ICإلى جانب الع
خالل المنظمات الالداعمة لـCANN
يتم وضعھا من خ
لدى ،ICANN
 ،ALAالتي تلعب ددورً ا مھمًا في آليايات المساءلة ى
حه بخصوصھا .ووتنسق لجنة AC
مساھماته ونصائح
االمجتمع بتقديم مس
الفرديين.
ين
للوصول إلى مستخدمي ااإلنترنت
ل
ICANN
التواصل التي تقوم بھا N
ل
أأيضًا بعضًا من ععمليات
تغطي ھذه الفقررة المسؤوليات اللرئيسية األربعة للمجتمع  ،At--Largeوھي:
.1
.2
.3
.4

.7.1

إلنترنت الفرديين.
لتكون بمثابة "مققر رئيسي للمنظممة" لمستخدمي اإل
خذ بعين
 (ACsللتأكد من أن مصالح المستخدممين النھائيين تؤخ
الستشارية ) A
ظمات الداعمة ) (SOssواللجان اال
التنسيق مع المنظ
االعتبار.
خدمين النھائيين.
 ICAبين المستخ
عي بأنشطة ANN
إلجراء أنشطة تووعية لزيادة الوع
.ICAN
لعب دورً ا في آلييات مساءلة NN

ع الرأي ونتائج المقابلة
استطالع

صورات مختلطة ووتصورات متناقض
الستطالع عن تص
تكشف نتائج اال
ضة أحيا ًنا بشأن ووالية وغرض .At-Large
خدمين النھائيين على الصعيد
يمثلون ح ًقا رأي المستخ
ن
وقد سئل جميع المشاركين في اللدراسة االستقصاائية عما إذا كان السكان الحاليون في ALS
العالمي .وترد النتائج في الشكل أدناه:

المنظمات الداعمة
ت
 ٪75من المشاركيين في مجلس اإلددارة +
 At-Lوحوالى 7
وتشير ھذه النتاائج إلى أن  ٪50من جميع المشارركين في Large
.At-large
لمجموعة الحالية لھياكل e
ة
شارية ال يعتقدون أن آراء المستخددمين النھائيين ممث
واللجان االستش
مثلة بشكل كاف ممن قبل ا
أن  ALSesالحاللية تمثل بشكل حققيقي .كانت
مشاركين في  At-Larrgeأنفسھم "يتفقون تمامًا" ن
ن  ٪4فقط من المش
من الرسم البيانني أعاله نري أن
طلب اھتمامًا كبيرًرا.
إلى أن المسألة تتط
يرة للقلق بالنسبة للفريق المراجعة ،وھو ما يشير ى
ھذه النتيجة مثير
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اختال ًفا كبيرً ا.
 At-Largeال
 At-Largeفي إشراك المستخدميين النھائيين ،اختللفت اآلراء داخل وخارج مجتمع e
عن فعالية مجتمع e
عند السؤال ن
أجاب ما يزيد ق ً
الداعمة /اللجان االستشاارية بأنه كان "فع ً
ة
 ٪25من ممثلي المنظمات
في  At-Largeو5
قليال عن  ٪60من المشاركين ي
عاال إلى حد
الداعمة /اللجان االستشاارية يعتقدون أنه كان " ً
فعاال ج ًدا" ،ونحو  ٪45أنھھا كانت "غير فعاالة للغاية".
ة
ما" ،ولكن  ٪2فقط من ممثلي اللمنظمات
سية لمجلس إدارة  .ICANNوعنددما سئلوا عما إذا كانت ھذه المشوورة محل اھتمام دداخل
 ALACھو تقديمم المشورة السياس
والغرض من C
 ICيعتبرون أن "مطل ًقا" أو
 At-Largوالمجييبين على نطاق أوسع من CANN
ال ،فإن أغلبية كبيررة )حوالى  (٪80من كل من ge
 ICANNأم ال
"إلى حد ما" تؤؤخذ بعين االعتبارر.

سياسة .ICANN
ة
عبر  ALACلديه دررجة كبيرة من التتأثير على
 At-Largeر
التصور ھو أن مجتمع e
ر
ًلذا فإن
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.7.2

عمليات مساءلة At-Large

توصف  At-Largeمن قبل لوائح  ICANNالداخلية وعلى موقعھا اإللكتروني الخاص بأنھا مجتمع "يعمل لصالح مستخدمي اإلنترنت" .وھو
مجتمع يسھم ،بصفته االستشارية ،في وضع "السياسات التي تؤثر على التنسيق التقني لنظام أسماء الحقول" ،وھو "يعمل على ضمان استمرار
اإلنترنت لخدمة المصلحة العامة العالمية".
يعتبر جزء من األساس المنطقي لـ  At-Largeھو أنه يجب أن يسھم في آليات مساءلة  ICANNمن خالل إعطاء صوت للمستخدمين
النھائيين لإلنترنت .ولكن ما مدي تمكن " "At-Largeمن أداء ھذا الدور؟ ھل المجتمع مسؤول ح ًقا أمام المجتمع العالمي لمستخدمي اإلنترنت
النھائيين الذين من المفترض أن يمثل مصالحھم؟ ھل ھو منظم بطريقة تسمح له بتوسيع نطاق عملياته بما يتماشى مع النمو الھائل في عدد من
مستخدمي اإلنترنت في جميع أنحاء العالم؟ في الواقع ،ھل يقدم المجتمع بشكل فعَّال غرضه لزيادة المساءلة العامة لمؤسسة ICANN؟
ً
ً
طويال على مدي السنوات الثماني الماضية .ويوجد اآلن أكثر من مائتي منظمة من ھياكل
شوطا
بالنسبة لداعمي مجتمع  At-Largeقد قطع
) At-Large (ALSesفي جميع أنحاء العالم التي لھا دور ھام تؤديه في أنشطة التوعية الشعبية .ھناك عدد أكبر من األحداث العالمية التي
تنظمھا أو تشارك في تنظيمھا  ،At-Largeمما يخلق المزيد من الفرص للمشاركة .وينظر إلى انتشار المدارس الصيفية لحوكمة اإلنترنت على
أنھا لھا تأثير إيجابي من حيث رفع مستوي الوعي وجذب المواھب الجديدة .وتوجد قواعد إجرائية أكثر وضوحً ا بشأن كيفية المشاركة كمتطوع،
ويساعد موقع  At-Largeالذي أعيد تصميمه مؤخرً ا على إرشاد المستخدمين النھائيين فيما يتعلق بمجال خبرتھم المحددة.
لكن المستبعدون يسألون عما إذا كانت الموارد الكبيرة والوقت التطوعي الذي يُقضى في تنظيم العديد من أنشطة "التوعية والمشاركة" في
 At-Largeقد أدت بالفعل إلى تعزيز مدخالت المستخدم النھائي والمساءلة عن  At-Largeأو مؤسسة  ICANNككل .ورأوا أن ھذه
األنشطة لم تسفر عن تحسينات في الطريقة التي يمكن بھا للمستخدمين النھائيين المشاركة في عمليات إسداء المشورة في مجال السياسات.
وعلى الرغم من الشبكة العالمية الواسعة نسبيًا لنظام  ALSesالتي تم وضعھا ،ورغم عدد األحداث التي تنعقد في جميع أنحاء العالم ،فإن عائد
االستثمار من حيث مشاركة المستخدمين النھائيين كان ضعي ًفا .ال تزال مشورة  At-Largeتميل إلى تطوير عدد صغير نسبيًا من أجھزة At-
 Largeالقديمة .وال تزال المشاركة الفعلية للمستخدم النھائي منخفضة.

.7.3

وظيفة  At-Largeالمزدوجة "نموذج اإلدارة من األدنى فاألعلى" و"نموذج اإلدارة من األعلى
فاألدنى"

تم تصوير مجتمع  At-Largeفي  ICANNبوظيفة ذات اتجاھين:
 (iتقديم المشورة من "نموذج اإلدارة من األدنى فاألعلى" ،التي تم التوصل إليھا بتوافق اآلراء وھي تمثل مصالح المجتمع العام
لمستخدمي اإلنترنت النھائيين؛
 (iiلضمان التدفق التدريجي ألنشطة "التوعية والمشاركة" التي تھدف إلى زيادة الوعي بشأن  ICANNبين المستخدمين النھائيين،
وإشراكھم في عمليات السياسة.
وھناك نقاش حول الفكرة القائلة بأن شبكة  At-Largeتحتاج إلى التغذية من خالل التدفق المنتظم للمعلومات المناسبة .إال أن ما وجدناه يتمثل
في أنه بينما قد يحدث ھذا بطريقة أكثر تنسي ًقا مما كان عليه الحال قبل بضع سنوات ،فإن ھذه االستراتيجية ال تبدو أنھا أسفرت عن نتائج ھامة
من حيث زيادة مدخالت المستعملين النھائيين في مجال عملية مشورة السياسات.
وقد الحظ المراجعون كيف أن االنقسامات المختلفة داخل  ICANNتشارك بانتظام في أنشطة التوعية أو "التوعية والمشاركة" في العديد من
البلدان حول العالم ،بما في ذلك تنظيم أحداث  ICANNاإلقليمية والمشاركة في منتديات حوكمة اإلنترنت األخرى .وينبغي أن تكون ھذه
األنشطة فرصًا مثالية لزيادة الوعي بدور ووظيفة  .At-Largeولكن ال يبدو أن ھذا يحدث بطريقة منھجية أو منسقة .ويبدو أنه يتم تفويت
العديد الفرص التي من شأنھا أن تخلق أوجه التآزر واالستفادة من تمويل  ICANNكبير من أجل "التوعية والمشاركة".
وأثناء ھذا المراجعة ،الحظ ًنا أن بعض األحداث )مثل االجتماعات اإلقليمية لمنتدي حوكمة اإلنترنت( قد نظمت بمشاركة أعضاء  .ALACومع
ذلك ،كانت ھناك فرص ضائعة إلعالم مجتمع  At-Largeاألوسع .يمكن استغالل ھذه األنشطة بشكل أكثر فعالية كفرص لمواصلة أنشطة
"التوعية والمشاركة " لمؤسسة  ICANNبأكملھا لزيادة التأثير على مجتمع .At-Large

.8
.8.1

 At-Largeونظام  ICANNاألوسع
استطالع الرأي ونتائج المقابلة

يعد التعاون بين منظمة  At-Largeوالمنظمات الداعمة واللجان االستشارية األخرى موضوعًا شامالً تمت مناقشته باستفاضة خالل المقابالت
والردود االستقصائية .يدعم معظم األشخاص الذين تمت مقابلتھم مشاركة أكبر ألعضاء  At-Largeفي مجموعات عمل  ICANNغير
التابعة لـ  At-Largeوبالتالي فإن  At-Largeلديھا معرفة ومدخالت أكبر قبل أن يواجھوا نقطة قرار بشأن تقديم المشورة لمجلس اإلدارة أو
دائرة انتخابية أخري في .ICANN
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وكان لدي المجيبين على االستطالع آراء متباينة حول المستويات الحالية لمشاركة أعضاء  At-Largeفي أنشطة وضع السياسات داخل
:ICANN

"لكسر الدورة وجعل  At-Largeمساھمًا فعاالً في تطوير سياسة  ICANNمثل المنظمات الداعمة واللجان
االستشارية األخرى ،يحتاج المزيد من أعضاء  At-Largeإلى التعرض ألنشطة سياسات المجموعات األخرى مع
التشجيع والدعم والتوجيه") .موظفو (ICANN
"تتمثل المسألة في الوثائق التي يتم طرحھا قيد المناقشة في المنظمات الداعمة واللجان االستشارية األخرى .من
الضروري البدء في مناقشة خط  At-Largeفي مرحلة مبكرة .إن طلب الرد من  At-Largeعلى المشاورات
العامة يعتبر متأخر للغاية في عملية وضع السياسات وغيرھا من اإلجراءات".
)مشارك (EURALO
"يحتاج أعضاء مجتمع  ،At-Largeوخاصة أعضاء  ،ALACإلى الخروج من الفقاعات الخاصة بھم والمراقبة
و/أو المشاركة في أنشطة المنظمات الداعمة واللجان االستشارية األخرى .وخال ًفا لغيرھا من المنظمات الداعمة
واللجان االستشارية ،تركز معظم أنشطة  At-Largeعلى المسائل المتعلقة بالعملية وأنشطة التوعية والمشاركة،
والتي ال تتعلق بالسياسة على اإلطالق".
)موظفو (ICANN

.8.2

القدرة االستشارية لـ At-Large

بوصفھا لجنة استشارية ،تتحمل  ALACمسؤوليات منفصلة داخل  ICANNمن المنظمات الداعمة الثالث )المنظمة الداعمة( ccNSO -
و gNSOو - ASOوالمعنية على وجه التحديد "بوضع السياسات".
ويبدو أن  ،ALACمع مدخالت من مجتمع  At-Largeاألوسع ،كانت فعَّالة بشكل معقول في تقديم المشورة بكميات كبيرة فيما يتعلق بأعمال
السياسة التي يتم تطويرھا في أجزاء أخري من نظام .ICANN
ومع ذلك ،ھناك تصور واسع بأن ھذه المشورة ،على الرغم من الترحيب الرسمي بھا من قبل مجلس اإلدارة ،إال أنھا ليست دائمًا موضع
اھتمام .ھذا ھو السبب وراء وجود بعض اإلحباط داخل مجتمع .At-Large
عالوة على ذلك ،كان ھناك انتقاد من المنظمات الداعمة واللجان االستشارية األخرى أنه بينما تميل بعض مشورة  ALACإلى أن تكون عامة
إلى حد ما ،فإنه يمكن لـ  ،ALACعند الطلب ،أن تطور مسرعة النظرة الثابتة في وقت قصير للغاية ،بطريقة ال يرجح أن تكون عملية تشاور
شعبية بنموذج اإلدارة من األدنى فاألعلى نتيجة ح ًقا.

.8.3

وظيفة المشورة في مجال سياسات  At-Largeداخل ICANN

وكجزء من ھذه المراجعة ،قمنا بدراسة الطرق المختلفة التي تقدم بھا  At-Largeالمشورة ،وكيف يتم أخذ المشورة الح ًقا في االعتبار من قبل
المجلس أو الدوائر األخرى داخل .ICANN
تحتوي صفحة مشورة السياسات في موقع  At-Largeعلى أرشيف يضم  364صفحة من "المشورة" تم تطويرھا بين عامي  2003و
 .2016يعتبر ھذا ناتجً ا مثيرً ا لإلعجاب ،ولكن يبدو أنه ال يميز بين األنواع المختلفة من العروض التي تقدمھا .At-Large
تغطي ھذه المشورة جميع أنواع البيانات بما في ذلك ما يلي:
●
●
●
●
●

الردود على إجراءات التعليقات العامة لمؤسسة .ICANN
الردود على طلبات اإلدخال من مجموعات عمل .GNSO
المشورة غير الملتمسة المقدمة من  ALACإلى مجلس إدارة  ICANNحول المسائل المحددة كمھمة للمستخدمين النھائيين.
المراسالت القصيرة التي أرسلھا رئيس  ALACبالنيابة عن .ALAC
الوثائق الطويلة ،مثل الكتاب األبيض المتعلق بالتحديات المستقبلية "جعل  ICANNذات صلة ومستجيبة ومراعية" و مؤتمر
القمة الثاني للمجتمع الشامل لعموم المستخدمين )بيان مؤتمر القمة الثاني(

يوفر موقع  At-Largeعلى الويب تفاصيل العملية التي يتم اتباعھا عند فتح تعليقات عامة جديدة ،وھي عملية يتم تلخيصھا على النحو التالي:
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 ALACبتقديم المشورة االسياسية"
A
كيف تقوم
 " :At-Largeف
المصدرe :
مجتمع  At-Largeلتتقصيرھا للغاية .وغالبًا ما
فكير من قبل العديد ممن أعضاء مع
تبلغ فترة تقديم الرد على المشاوورات العامة  40يومًا ويتم الت ر
الوقت المناسب.
يكافح المجتمع الحصول على الممشورة في ت
سنوات
مطر ًدا على مدي الس
شھد انخفاضًا ر
شكل ردود على التعلييقات العامة قد ش
تصدرھا في ل
 ،ALAفإن مقدارر المشورة التي تص
ووف ًقا للجنة AC
الماضيةة ،من  ٪56في  2012إلى  ٪35في .2016
ي
الخمس

.6
الجدول 6

من اإلجمالي2016 - 2012 ،
شكل نسبة مئوية ن
 ALAعلى تعلييقات  ICANNالعامة على ل
ردود AC

التعليقات العامة
ت
خالل فترة
صدر ALAC :خ
المص
واع المختلفة للمشوررات التي يتم
في  ICANNاألووسع سوف يستفيددون من تمييز أووضح بين األن ع
 Aوالمشاركين ي
عضاء At-Large
إننا نري أن أع
من المرجح أن تؤثثر على
بشأن القضايا التي ن
توافق اآلراء ن
للتعليقات العامة والمشوورة المبنية على تو
ت
ت للدعوة
صة بين االستجابات
تقديمھا ،وخاص
لمستخدمي اإلنترننت.
المجتمع العام لم
بطريقة أكثر اتسا ًقا ،فس
ة
At-Larg
 ICANأنه إذا تم تقديم مشورة ge
لقد سمعنا من اللعديد من أعضاءء  At-Largeوككبار موظفي NN
سيوفر ذلك
.ICANN
I
 ICوالدوائر األخررى في
مجلس إدارة CANN
الھتمام من س
ي إلى مزيد من اال
طوعين وقد يؤدي
وق ًتا كبيرً ا للمتط
التي قد يكون
لى تلك القضايا ي
تقديمھا ،مع التركيز ع ى
،
سعي إلى
ن  ALACأكثر انتقائية في مقدار المشورة التي تس
توصية رقم  :1وينبغي أن تكون
عملية أكثر شفافية للتممييز بين
ة
 ALAوضع
ستخدمين النھائيين ،واالنتقال للجوددة بدال من الكمية .يجب على AC
على مجتمع المس
لھا أكبر األثر ع
على موقع .At--Large
أنواع النصائح المختلفة ،ونشر تتلك المشورة ى

التوصية رقم  :1الرد على التعلليقات العامة
ك ،تم إطالع المرراجعين
إلى حد ما .ومع ذلك
ضع قائم بالفعل ى
كان ھناك موافققة عام على مشرروع التوصية .وأشارت  ALACإلى أن ھذا الوض
فيما يتعلق
إلى عملية أوضح في
العديد من المعلقين ى
د
مرارً ا وتكرارً ا على المخاوف ببشأن كمية ونوعيية المشورة التي تتقدمھا  .Att-Largeويدعو
على التعليقات العاممة وغيرھا من الممھام االستشارية .وبنا ًء
صياغة أوراق الووضع والردود ى
بتحديد الھوية ووإسناد المسؤولية )حامل القلم( وص
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على ذلك ،قمنا بتعديل طفيف لصياغة التوصية رقم  2للتوصية بشكل محدد بتعريف عملية أوضح "لتطوير وتمييز أنواع مختلفة من
المشورة ،وحفظھا بشكل مناسب على موقع  At-Largeعلى الويب".

توصية رقم  :2يجب أن تعتمد  At-Largeنموذج العضوية المدعمة بالصالحيات ) (EMMالمقترح بھدف إزالة الحواجز التي تحول دون
مشاركة المستخدمين النھائيين لإلنترنت ،وتشجيع المزيد من المشاركة المباشرة من جانب أعضاء  At-Largeفي مشورة سياسة At-Large
وما يتصل بھا عمليات "التوعية والمشاركة".

التوصية رقم  :2الرد على التعليقات العامة
ھناك إجماع واسع على أن إصالح مجتمع  - At-Largeالسيما فيما يتعلق بالطريقة التي يمكن بھا إشراك المستخدمين النھائيين في عمليات
تقديم المشورة السياسية  -تعتبر ضرورية .وقد أثارت حوكمة الطوارئ المؤسسية في البداية ردود فعل قوية داخل منظمة  ،At-Largeإال
أن اآلراء أصبحت أكثر مالءمة مع تطور النموذج ،السيما مع مراعاة اعتبارات المجتمع .يدعم العديد من مجموعات أصحاب المصلحة
داخل  ICANNالنموذج بقوة .ومن الواضح أنه ال تزال ھناك بعض المعارضة للنموذج ،من األفراد الذين يخشون عواقب التحول إلى
منظمة مستقلة للمستخدم النھائي )أو الذين لديھم مصلحة في الوضع الراھن( .ونعالج شواغل محددة في األجزاء ذات الصلة من ھذا التقرير
ونحافظ على ھذه التوصية الرئيسية مع تغيير في الصياغة منذ مشروع التقرير للتعليق العام.

.8.4

دور  At-Largeفي "التوعية والمشاركة"

لقد فكر المراجعون في دور وفعالية مجتمع  At-Largeفي أنشطة "التوعية والمشاركة" حول العالم .لقد حصلنا على سجالت من منظمات
 RALOsحول أنواع النشاط المختلفة التي تشارك فيھا أو يشارك أعضائھا بشكل منتظم .وھي تنخفض بشكل عام إلى أربع فئات:
●
●
●
●

المنظمة اإلقليمية العامة
عرض ALSes
تنظيم مدارس حوكمة اإلنترنت
التنظيم  /المشاركة في المؤتمرات اإلقليمية ) ،RIRوالنظام البيئي لحوكمة اإلنترنت(.

مما استطع ًنا تجميعه ،يبدو أن ھناك موارد كبيرة ووقت متطوع قد تم قضاؤه في تنظيم عدد كبير ومتنوع من األحداث حول العالم ،وقد عمل
الكثير منھا على رفع مستوي الوعي حول وظائف سياسة  ICANNوالفرص المتاحة للمستخدمين النھائيين للمشاركة .ونتيجة لذلك ،تمكن
مجتمع  At-Largeفي السنوات األخيرة من توسيع حضوره العالمي وتأثيره بين قطاعات معينة من السكان مع اھتمام راسخ بقضايا حوكمة
اإلنترنت.
حضر أعضاء فريق المراجعة لدينا الجمعية العامة لمنظمة  NARALOفي نيو أورليانز )مارس  (2017والمدرسة الھندية بشأن حوكمة
اإلنترنت في حيدر أباد )أكتوبر  .(2016الحظنا كيف تم تنظيم التواصل المجتمعي خالل اجتماعات ) EuroDIGيونيو (2016
و) LACRALOسبتمبر  ،(2016وقبل مشاركتنا في عملية المراجعة ،شاركنا في عرض واسع النطاق في مراكش )مارس .(2016
وقد اجتذبت ھذه األحداث عد ًدا كبيرً ا من األفراد ،يمثلون قطاعات مختلفة من المجتمع المدني ،وقد أبلغ كل منھم تفكيرنا بشأن الحاجة إلى
الحفاظ على التركيز العام على أنشطة التوعية والمشاركة الفعَّالة.
ويسعي نموذج العضوية المدعمة بالصالحيات المقترح )القسم  (13إلى تشجيع بعض الممارسات الحالية من خالل إيجاد حوافز إضافية )دعم
ً
نشاطا وإنتاجية .ولن يتم معاقبة األعضاء ذوي األداء الضعيف )غير مصادق عليه( ،ولكن
السفر وحقوق التصويت( ألعضاء المجتمع األكثر
لن يكون لھم أي مزايًا محددة.

.8.4.1

أولويات التوعية

كجزء من استبياننا ،تم سؤال المشاركون عما إذا كان ينبغي لمجتمع  At-Largeإعطاء أولوية لزيادة مشاركة بعض المجموعات المستھدفة.
يتم عرض النتائج في الرسم البياني أدناه.
]سؤال االستطالع[ كجزء من االستراتيجية لزيادة مجموعة المھارات وعدد  ،ALSesالتي تشكل مجتمع  ،At-Largeما ھي األولوية التي يجب أن ُتعطي لتعزيز
مستويات العضوية للمنظمات في القطاعات التالية؟
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ً
عات حماية
ثر فعالية على األھداف ذات األولووية .تعتبر مجموع
تركيزا أك ر
يتضمن جزء من نھج االتوعية المنسق الذي تدعمه ANN
ن
يجب أن
ICA
المقابالت التي أجريناھا )اانظر الرسم البيانني أعاله(.
ت
االستطالع وفي
ع
المستھلك أحد ھھذه القطاعات ،ووالتي أوصي بھا االعديد من خالل ككل من

.8.4.2

والمشاركة"
ة
عية
 ICAفي "التوع
تعاون ANN

ثمة مثاالن.
بالتوعية والمشاركة .ة
ة
ھناك بعض األممثلة الجيدة على التعاون بين مجتممع  At-Largeوموظفي  ICANNاإلقليميين فيمما يتعلق
 APRALOوAPNIC؛ .ووھناك بعض األع
A
يعمل مكتب  ICANNفي سنغاافورة بشكل جيد مع
عمال الجيدة التي تتقوم بھا شبكة  ALSالحالية
 ،LAولكن ھذه لليست الوحيدة.
في ACRALO
على النحو التالي:
ھناك ديناميكية إيجابية مناسبة وويمكن تلخيصھا ع






APRA
حقيقي في تنظيم األحدداث اإلقليمية )ويققوم بذلك بالفعل ففي منطقتي ALO
ي
لدي مجتمع  At-Largeإسھام
.(LACRALO
وO
ISO
*I؛ وال سيما OC
الحاالت( تشارك فيھا ممنظمات أخري I
ت
حدث ذلك بالفعل ففي بعض
ت إقليمية )وقد ح
وينبغغي تنظيم مناسبات
RIR
وRs
وينبغغي تشجيع تلك اللنظم التي تعمل ببالفعل بشكل جيد.
على الطلب الذي يتتم
شاركة القائمة ى
سھام بشكل استباققي في تطوير البررنامج الجديد للمش
ت  RALOsاإلس
ينبغي لجميع منظمات
ي
.IC
مصلحة ) (GSEلمؤسسة CANN
ق المشاركة العالممية ألصحاب المص
تطوويره من قبل فريق
التي يمكن تكييفھا لتلبلبية احتياجات .RALO
من ببين أمور أخري تنتج  GSEالموواد األساسية ي

جدد في أنشطة تقدديم المشورة
مماثل من الوافدين الج
ل
تترجم إلى تدفق
م
النشاط الشعبي لم
ط
جعين تفاجئوا من أأن ثمة مستويات ھامة من
غير أن المراج
ر
سات .وكان "العاائد على
في مجال السياس
االستثمار" من حيث زياددة عدد المستخدميين النھائيين المشااركين في عملية وضع السياسات ضعي ًفا.
توازن مشاركته في ل
ن
على معالجة
 At-Largبحاجة إلى تركيز المزييد من االھتمام عل
وبنا ًء على ذلك ،يعتقد المراجعوون أن مجتمع ge
كل من
ج اإلدارة من األدنى فاألعلى ومكوونات "المشورة السياسية" للمھمة األساسية.
شاركة" من نموذج
"التوعية والمش
ظامًا لقياس استراتيجية "التوعية ووالمشاركة" العالممية
يستفيد من استخدام الممقاييس األكثر انتظ
د
ونحن نعتقد أن مجتمع  At--Largeسوف
المعارض،
ض
من ذلك لضمان ن
ص ،إننا نعتقد أن اللمجتمع يجب أن ينتقل إلى أبعد ن
على وجه الخصوص
باستمرار .ى
أن جميع األحداث الممولة )
تمثل فائدة حقيقية ن
جية وخالفه( ل
االجتماعات اإلقليمية الخارج
ت
و ATLASاإلقليمية والمشاركةة في
من حيث التكلفة للممجتمع ،ومؤسسة ICANN
جتمع.
التي ال تسفر عن فووائد ملموسة للمج
ككل ،وال سيما من حيث بناء الققدرات وإشراك الوافدين الجدد .وينبغي إسقاط الفععاليات المكلفة ي

.8.5

A
At-Large
اتصال
ل
التنسيق عبر الدوائر :مسؤولو

 GNو GACوC
 ICANNعن طرريق استخدام جھاات االتصال المععينة  -إلى NSO
ت األخرى في N
ويتم التنسيق الررسمي مع الكيانات
SSAC
إلدارة و  cccNSOوGAC
جتماعات  ICANNمع مجلس اإل
جلسات مشتركة أثناء اج
ت
و .ccNSOبااإلضافة إلى ذلك ،،واألھم من ذلك ،يتم عقد
حول القضايا الجاررية.
لتبادل اآلراء ح
اتصال في  ALACككالتالي:6
ل
جراءات الداخلية للجنة  ،ALACفإن مسؤوليات ككل مسؤول
وف ًقا لقواعد اإلج



جتماعات وأنشطة الھيئة التي يتم تععيينه للعمل كمسؤؤول اتصال؛
شاركة بجد في اج
المش
 ALACفي ھذه الھيئة؛
A
ى وضع
التوااصل والدعوة إلى

قواعد إجراءات :At-Large
د
 6المصدر:
#htttps://communiity.icann.org/d
display/atlarge
e/Obligations+a
and+Requirem
ments+of+ALA
AC+Liaisons
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تقديم تقرير إلى  ALACعن األنشطة الحالية والقادمة للھيئة التي يعمل معھا ،بقدر ما ھو ممكن في ظل القيود الزمنية والسرية
لھذه الھيئة؛
وعندما يكون ذلك ممك ًنا في ظل ھذه القيود ،اطلب من  ALACالحصول على تعليمات مسبقة حول المسائل التي ستناقشھا ھذه
الھيئة.

وخالل اجتماع  ICANNفي حيدر آباد ،اتبع المراجعون تفاعالً معي ًنا واح ًدا بين مجموعات أصحاب المصلحة في السجل/أمين السجل واللجنة
االستشارية العامة ،وكالھما حريص على فھم وظائف وأوضاع اآلخر .وأدي ذلك إلى اجتماع مثمر ،ظھر في نھاية األمر أن كال الطرفين
لديھما تفاھم مشترك أفضل .ومن الواضح أن ھذه االجتماعات مفيدة.
وبينما ال يوجد ھيكل اتصال رسمي بين  At-Largeو ،ASOفإن التكوين اإلقليمي لـ  ASOيؤدي إلى عالقات األكثر تعاو ًنا تحظى
 At-Largeمع أي ھيكل آخر لدى  .ICANNونفھم أن منظمات  RALOsالخمسة لديھا اآلن مذكرة تفاھم مع سجالت اإلنترنت اإلقليمية
المعنية .ھذه تعتبر العالقات األساسية للتوعية والمشاركة التي تعتبر مثمرة كما رأيناه خالل مراجعتنا.
طرح سؤال االستطالع الخاص بنا على المجيبين عن أفكارھم الخاصة بشأن كيفية تعزيز الدور الذي يلعبه مجتمع  At-Largeمع المنظمات
الداعمة واللجان االستشارية األخرى ،كما يمكن تعزيز مجلس إدارة  .ICANNوفيما يلي مجموعة من الردود:

"ھذه تعتبر مجموعة صغيرة منتخبة أو خالف ذلك ،بالكاد ال تمثل عضوية  ALSوال مستخدم اإلنترنت الفردي.
ينبغي لـ  ALACإعطاء األولوية لتنسيق مشاركة عضوية  ALSعلى نطاق واسع في جميع جوانب  .ICANNمن
ھذا المنطلق ،تعتبر اجتماعات  At Largeفي  ICANNتحوالً .يجب أن يتحدثوا إلى المنظمات الداعمة  /اللجان
االستشارية األخرى" .يجب أن يتحدثوا إلى المنظمات الداعمة  /اللجان االستشارية األخرى") .مشارك
(EURALO

"ينبغي أن يتمثل دور  ALACفي التنسيق بين الجانبين (1 :تشجيع مشاركة المستخدمين المباشرة والمشاركة في
عملية سياسة  ICANNالحالية ،وفترات التعليق العام ،وما إلى ذلك؛ و (2تحديد المجاالت التي من شأن أبحاث
المستخدم أن تضيف بيانات ذات مغزي للمناقشات في المنظمات الداعمة/اللجان االستشارية األخرى ومجلس اإلدارة.
في ھذا النموذج ،لن تحتاج  ALACإلى استبدال حكم عدد قليل من األفراد الالمركزيين لآلراء واالحتياجات الواسعة
لمستخدمي اإلنترنت في جميع أنحاء العالم") .مشارك (GNSO
"زيادة المناقشة المباشرة لقضايا السياسة الحالية .الحد من جميع المناقشات اإلجرائية واالنتخابية") .مشارك
(EURALO
"ينبغي أن يكون ھناك وقت كبير يعرض على موضوعات السياسات التي من المقرر مناقشتھا") .مشارك
(EURALO
تركيز أكثر على قضايا السياسات ،وأقل على القضايا اإلجرائية ،والمزيد من الفرص للمناقشة بدالً من العروض
التوضيحية) .مشارك (APRALO
اقترحت أغلبية التعليقات ر ًدا على ھذا السؤال المزيد من المشاركة المباشرة من أشخاص  At-Largeفي عمليات سياسة  ،ICANNباعتبار
أن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يشارك فيھا أعضاء مجتمع  At-Largeفي وضع السياسات الفعلية تكون عن طريق االنضمام إلى مختلف
عمل المجتمع عبر المجموعات أو مجموعات عمل عملية تطوير سياسة .(PDP) GNSO

.8.6

تداخل المھمة مع  NCUCوNPOC

طوال ھذه المراجعة الحظنا أن ھناك تصورً ا لالزدواجية واسع النطاق ،حتي من المنافسة الصريحة بين  At-Largeودائرة مستخدمي
اإلنترنت غير التجاريين لدى ) - GNSO (NCUCوإلى حد ما ،مع الدائرة غير الربحية المسؤولة عن الجوانب التشغيلية ) .(NPOCحتي
بالنسبة للمطلعين على  ICANNفإن االختالفات بين نوعي التنظيم ليست واضحة دائمًا.
وألغراض الوضوح ،سنري استحقاقات في تعريفات أوضح لمھام ھذه األجزاء المختلفة لنظام  .ICANNوينبغي أن يؤكد ذلك على ما يميز
 At-Largeعن ھذه الدوائر ،وھي:



ويتمثل دور  ALACفي تقديم المشورة بشأن السياسات والقضايا األخرى التي تتم مناقشتھا داخل  ICANNوالتي لديھا آثار
على المستخدمين النھائيين.
يتمثل دور كل من  NCUCو ،NPOCبوصفھما دائمتين لمجموعة أصحاب المصلحة غير التجارية ) (NCSGداخل
 ،GNSOفي تقديم المشورة في مجال السياسات المتعلقة بعمل وظيفة تطوير السياسات داخل .gNSO

وينبغي عدم تشجيع المنافسة بين منظمة  At-Largeو ،NCSGوينبغي بالتأكيد أال يكون ھناك تعارض فيما يتعلق بالدعم المالي) .ونحن
ندرك االقتراحات بأنه كانت ھناك بعض "التسوق منتدي"(.
ويبدو أنه بينما يتفق الكثيرون على أن األفراد والمنظمات غير الحكومية ينبغي أن يكونوا قادرين على المشاركة في كل من ھياكل At-Large
و ،gNSOفإن ھناك نوعًا أقل من التحمس لھذا النوع من المشاركة المزدوجة عند تأطير السؤال من حيث تقديم المدخالت عبر كلتا القناتين.
وتعتبر الردود متباينة إلى حد ما فيما يتعلق بما إذا كان ذلك مناسبًا.
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وقد نظر فريق المراجعة لدينا بإسھاب في أدوار كل من  At-Largeو NCSGولكنه خلص إلى أن بخالف الحاجة إلى المزيد من الشفافية في
عرض أدوار كل منھا ،ليست بحاجة إلى مزيد من العمل.

.8.7

ونتيجة لذلك ،يضطلع موظفو  ICANNبدور أكثر أھمية في دعم المجتمع.

في أحدث لوائح  ICANNالداخلية )مايو  ،(2016تم وضع فكرة ما بعد انتقال " IANAالمجتمع المخول ) "(ECكتدبير آخر للمساءلة
ً
عضوا في "المجتمع المخول" الذي لم يتم اختباره بعد .بينما ال يوجد أي تقرير لنشاط المجتمع
لمؤسسة  .ICANNوتعتبر  ALACحاليًا
المخول لمراجعة  ،ALACفقد الحظنا أن قواعد  ALACقد وضعت اآلليات المطلوبة للمشاركة.

موظفو دعم ICANN

.9

يعتبر مجتمع  At-Largeفري ًدا من نوعه بطبيعته التطوعية تمامًا ،وحقيقة أن أعضائه  -المستخدمين النھائيين لإلنترنت  -يستفيدون من الدعم
المالي أو المؤسسي القليل للغاية .ونتيجة لذلك ،يضطلع موظفو  ICANNبدور أكثر أھمية في دعم المجتمع.
وبصفة عامة ،فإن مجتمع  At-Largeيقدر دعم الموظفين الذي يتلقاه .ومع ذلك ،وجدنا أن ھناك اختالفات قوية في الرأي حول بعض القضايا،
وال سيما درجة مشاركة الموظفين في أعمال دعم السياسات .بينما يعتقد البعض أنه ينبغي تقديم المزيد من الدعم فيما يتعلق بصياغة وثائق
السياسات ،وخاصة بالنظر إلى الوقت والقيود المالية لمعظم متطوعي  ،At-Largeفإن البعض اآلخر يعارض إيديولوجيًا مشاركة الموظفين
التي يعتبرونھا تدخل غير مقبول "لنموذج اإلدارة من األعلى فاألدنى " فيما يكون من المفترض أن تكون آلية مشورة السياسات "نموذج اإلدارة
من األدنى فاألعلى".

.9.1

استطالع الرأي ونتائج المقابلة

يعتبر مجتمع  At-Largeإيجابيًا بشكل عام بشأن دعم موظفي  At-Largeوأدائھم .وباستمرار ،أفاد  ٪70من المشاركين في  At-Largeبأن
الموظف كما يلي:






يقدم دعما كتابيًا ولوجستيًا مفي ًدا لمجتمع At-Large
يقدم دعما مفي ًدا في تخطيط االجتماعات وتنظيمھا.
يؤدي دورً ا مفي ًدا في تنسيق مجموعة العمل
يعمل بطريقة محايدة وشفافة تمامًا لدعم مجتمع .At-Large
يتأكد من أن تقديم وثائق  At-Largeالرئيسية في الوقت المناسب بلغات متعددة.

ً
نشاطا من
ومع ذلك ،فإن نتائج مقابالتنا واستطالعنا تكشف بوضوح عن االنقسام األيديولوجي بين أولئك الذين يرغبون في رؤية مساھمة أكثر
قبل الموظفين في وضع السياسات ،وأولئك الذين يعتقدون أن وضع السياسات يعتبر النطاق الحصري لمجتمع .At-Large
وعادة ما يعبر الجانبان من النقاش حول مشاركة الموظفين في عمل السياسات على النحو التالي:
"يجب على الموظفين إخراج أنفسھم من القرارات التي تعتبر خاصة بالمجتمع) ".قائد LACRALO

السابق(

أو:

"يتألف موظفو  At-Largeمن مجموعة من األفراد ذوي القدرات العالية والمتعلمين الذين يمكنھم تقديم المزيد من
الدعم المباشر في تطوير أوراق وضع  .At-Largeأي إذا أعطيت الفرصة ] [...الخوف من السيطرة على موظفي
 ICANNمبالغ فيه للغاية") .مشارك (LACRALO
إن التعليقات التالية ر ًدا على سؤال مفتوح حول كيفية تحسين الدور الداعم الذي يقوم به موظفو  ICANNيمكن أن يوضح اآلراء المتباينة فيما
يتعلق بوظيفة موظفي .At-Large
ويري البعض أن دعم الموظفين يركز بشدة على الدعم اللوجستي؛

واضاف "يجب ان يكون ھناك اكثر من شخص يركز على السياسات .ھذه تعتبر ھو نقطة واحدة من الفشل  -عندما
يكون ھذا الشخص في عطلة ،فكل شيء يتوقف .لدينا الكثير من منسقي الدعاوى/التحريرين/المشغلين وليس ما يكفي
من الموظفين الذين في الواقع يمكنھم مساعدة المجتمع في صياغة الوثائق) .عضو  ،At-Largeمنطقة أوروبا(
"فيما يتعلق بدعم الموظفين ألنشطة  ،RALOفإن الوضع الحالي بعي ًدا عن المثالية .ويشارك معظم موظفي At-
 Largeبشكل كبير في التعامل مع المھام اإلدارية واللوجستية .وأن عدد الموظفين الذين لديھم مصلحة أو خبرة في
المسائل المتعلقة بالسياسة العامة يكاد يكون صفر ") .قيادة (At-Large
وبالنسبة لآلخرين ،سيكون من األفضل أن يكون ھناك موظفون لديھم قدرة أكبر على التعامل مع قضايا السياسة العامة؛
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مھنية من غيرھم( .ووينبغي أن يتمتع
غم من أن بعض ااألفراد أكثر نية
بعمل رائع )على الرغ
 At-Laككل ل
"يقووم موظفو arge
ضروري بناء القددرات .يبدو في
مماثلة يمكن لمجتمعنا أأن يعتمد عليھا .ووقد يكون من الض
ة
رات إدارية
جمميع األفراد بمھارا
طقة أوروبا(
 ،At-Largeمنط
عات ") .عضو e
فقط خالل االجتماع
بشكل مفرط ،ليس ط
معظم األوقات أنأنھم يعملون ل
نجعل جميع موظفينا
أننا يجب أن ل
موظفين ،أعتقد نا
عم المقدم من المو
شكل عام ،موظفينينا رائعون .ومع ذذلك ،لتحسين الدع
"بش
 ،At-Laمنطقة أففريقيا(
المستوى"") .عضو arge
ى
على نفس
يعملون لى
وبالنسبة لآلخرين ،ال توجد مشككلة مع الموظفين:

يقومون بالفعل بعمل
ن
بشكل جيد ج ًدا" )عضو  ،At--Largeمنطقة أفريقيقيا(" .إنھم
"يقيقوم موظفو  At-Larrgeبعملھم بش
 ،At-Lمنطقة أورروبا(.
 ،At-Largeمنطقة آسيا(" ،إنھم ينصتون!" )عضو Large
A
عظيم" )ععضو
بكامل طاقتھم"،
ل
 Atعما إذا كان "مموظفو  Att-Largeيعملون
المشاركون في A -Large
ن
عندما س ُئل
ا
على الرغم من ھذه االختالفات في الرأي،
غلبية ساحقة على ذلك.
فإنھم وافقوا بأغ

.9.2

At-Larg
أدوار مووظفي دعم ge

مالحظة أنه ال
فريق دعم  .At-Largeوترد ھذه التتوصيات على الننحو التالي )مع مال
حصل المراجععون على قائمة باللموظفين الستة اللذين يشكلون ق
يوجد ھيكل ھررمي رسمي بين اللموظفين(.

ستنا ًدا إلى المعلومات المقدمة من ICANN
 ITEMالدولية اس
المصدرMS :

لدى  ،At-Largeبالمقارنة مع الممنظمات الداعمة/اللجان
وحصلنا أيضًا على بيانات من السكرتارية فيما ييتعلق بعدد الوظائئف المخصصة لد
خرى.
االستشارية األخ
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الجدول .7

المنظمات الداعمة لمؤسسة  :ICANNموظفو الدعم
وظيفة مكافئة بدوام كامل )(FTE

ccNSO

3.0

المنظمة الداعمة لألسماء العامة

7.5

ASO

0.5

لجان  ICANNاالستشارية
منظمة At-Large

5.5

اللجنة االستشارية الحكومية

4.0

لجنة RSSAC

2.0

لجنة SSAC

3.5

لقد شاركت منظمة  At-Largeفي  .FTEs 5.5وقد كان األكثر منذ بدأنا مراجعتنا .7ومع ذلك ،فقد تم تخفيض  FTالمنفردة المكرسة
للسياسة بنسبة  0.5) ٪50أو  .(FTوأشار العديد من المعلقين إلى أنه يمكن تغيير وظائف فريق العمل بما يسمح لھم بالمساھمة في أعمال
السياسة العامة التي تقوم بھا منظمة  At-Largeدون انتھاك الحياد المالزم لدور السكرتارية .8ومن بين أولئك الذين اختاروا التعليق على
الكيفية التي يمكن بھا تحسين الدور الداعم الذي يؤديه الموظفون ،أشارت األغلبية إلى أن الموظفين يمكن أن يلعبوا دورً ا داعمًا أكبر في تحليل
السياسات .وينبغي إيالء قدرً ا أقل من االھتمام للدعم اإلداري ،المھام المنتظمة مثل اإلحاطات الداخلية ،وإدارة فرق العمل الداخلية ،وما إلى
ذلك.
توصية رقم  :3ينبغي أن يشارك موظفو دعم  At-Largeبشكل أكثر فاعلية في دعم عمل السياسات العامة للجنة  ALACوصياغة أوراق
الموقف وغيرھا من األعمال المتعلقة بالسياسات على أساس مدخالت  .ALACوينبغي تعديل كفاءات الموظفين وف ًقا لذلك.
147n2zr
التوصية رقم  :3الرد على التعليقات العامة
ھناك توافق واسع في اآلراء المؤيدة ا لھذه التوصية.

 7نالحظ أنه تم تعيين عضو جديد في فريق عمل  ،ICANNإيفين إردوغدو ،في يناير  2017وبالتالي فإن اإلجمالي بلغ اآلن .6.5
 8يمكن التعامل مع قضية حياد الموظفين بسھولة نسبيًا وتم حلھا بنجاح في مكان آخر في  - ICANNعلى سبيل المثال .gNSO

30

ITEMS International

.10

الفعالية التنظيمية لـ At-Large

إن مدي مالءمة الھيكل التنظيمي الحالي لمجتمع  At-Largeمسألة محل جدال حاد.
وبالنسبة للبعض ،معظمھم من مجموعة القيادة في  ،At-Largeفإن المنظمة تؤدي أداء متوقعًا ،في ظل ظروف مالية وتنظيمية صعبة ،وفي
بيئة معادية سياسيًا .بعد أن خضعت صالحياتھا ونفوذھا للخفض في األيام األولي من  ،ICANNأصبحت المؤسسة قوة تستحوذ عليھا بشكل
متزايد في نظر المنظمات الداعمة واللجان االستشارية األخرى ،ومجلس إدارة  .ICANNوھناك رأي قوي بين ھؤالء األفراد بأن الھيكل
التنظيمي الحالي ،وإن كان ناقصًا ،قد أظھر متانة واستقرار محددين ،ومن ثم ال ينبغي العبث به.
ولكن بالنسبة آلخرين ،فإن منظمة  At-Largeتفشل في الوفاء بمھمتھا في التصرف لصالح المستخدمين النھائيين .إما عن طريق التصميم أو
نتيجة سوء اإلدارة  -أو كالھما  -لم يتمكن  At-Largeمن المشاركة الفعَّالة مع العديد من المستخدمين النھائيين ،وال لتمثيل مصالحھم بالفعل
داخل  .ICANNبالنسبة للكثيرين ،يعتبر الھيكل التنظيمي على خطأ .أصبحت  At-Largeمعقدة للغاية ،مع وجود عدد كبير ج ًدا من الطبقات
الوظيفية )المستخدم النھائي<  (ALS > RALO > ALAC>ALTالتي أصبحت مع مرور الوقت حواجز أمام المشاركة الفعَّالة .ويكمن
الحل لمشاكل  At-Largeفي تبسيط الھيكل اإلداري العام.
وخالصة القول يتمثل في أن الھيكل الحالي لنظام  At-Largeلم يؤد إلى ظھور قاعدة عضوية ديناميكية يشارك فيھا المستخدمون النھائيون
وأصواتھم مسموعة على نحو فعَّال .وبدالً من ذلك سمح لـ  At-Largeبأن تصبح مشلولة تدريجيًا في العمليات الداخلية ،على حساب العمل
الفعلي بشأن وضع السياسات أو تقديم المشورة .لھذا السبب ،نعتقد أن  At-Largeبحاجة إلى النظر في إجراء إصالح عميق لھيكل
.RALOs / ALS

.10.1

استطالع الرأي ونتائج المقابلة

وقد سمع المراجعون مرارً ا وتكرارً ا في المقابالت ،وكرروا في الردود على االستطالع أن بنية  RALOs / ALSالتابعة لـ - At-Large
بشكلھا الحالي  -ليست مالئمة بشكل كاف للغرض والرسالة المتمثلة في خدمة مصالح المستخدمين النھائيين على اإلنترنت .وبالنسبة لمنتقدي
 At-Largeاألكثر صراحة ،فإن النظام يعتبر "غير فعَّال" ،أو "عرقي" ،أو "يفتقر إلى الشفافية" ،أو "مشتت".
وأثناء المقابالت الشخصية ،أثيرت بشكل منتظم مسألة تعقيد نظام .RALO

"ينبغي حل منظمات  RALOsويجب النظر إلى  ALSesكآليات لرفع مستوي الوعي وتسھيل توعية المستخدمين
حول موضوعات  ICANNالرئيسية ً
بدال من تمثيل المستخدمين أنفسھم) .تتبنى بعض المجموعات ،مثل،ISOC
ھذه المھمة بالفعل() ".مشارك (GNSO
"إن النظام الحالي معق ًدا للغاية ويخلق الكثير من الحواجز أمام مشاركة األعضاء في  ALSesوأعضاء RALOs
األفراد [...] .كما أن مثل ھذا الھيكل المعقد يجعل قادة منظمة ) RALOsوأعضاء  ALAC (10الذين اختارتھم
منظمة  RALOيحتكرون المعرفة والخبرة والموارد واالمتيازات .ونظرً ا لھذه الفوائد ،يميل األشخاص "القدامى"
أنفسھم إلى البقاء في مواقع السلطة ،ويترددون في إتاحة المجال أمام أعضاء " "ALSالمتوسطين لتولي تلك
المناصب .وبما أن المشتبه به المعتاد كان في منظمة  At-Largeلفترة طويلة في مناصب القيادة التطوعية غير
المدفوع األجر ،فإن ممثلي وأعضاء  ALSال يجرؤون أو ال يرعون تحديھم") .موظفو (ICANN
ھذا ال يعني أنه ال يوجد دعم واسع النطاق لمھمة  .At-Largeوكما أشير أعاله ،فإن أغلبية كبيرة من المشاركين في االستبيان )(٪70
يوافقون على أن "مجتمع  At-Largeجزء حيوي من نظام  ،ICANNوبدونه لن يكون لدي المستخدمين النھائيين أي رأي في مسائل
السياسات الھامة المتعلقة ب  ."DNSوتتمثل المشكلة في الھيكل التنظيمي الذي وضُع لتحقيق ھذا الھدف.

.10.1.1

منظمة مصممة للفشل؟

أثناء المقابالت التي أجريناھا ،قدم لنا اثنان من األعضاء البارزين في المنظمة أن " "At-Largeكانت "مصممة للفشل" منذ البداية ،بحيث
يكون األثر الصافي لنظام  ALSالحالي مخصص لحرمان المستخدمين النھائيين.

"منظمة  At-Largeھي منظمة صممت لتفشل .عندما نضع ھذا في االعتبار فإنه يمكنك القول بأن المنظمة تعمل
بشكل جيد للغاية .بالطبع تحتاج منظمات المجتمع المدني داخل مؤسسة مثل  .ICANNإال أن بنية  At-Largeمبنية
بطريقة معقدة للغاية بحيث ينتھي بك األمر إلى إدارة نفسك فقط .تبدو مخصصة تقريبًا  -إلبقائنا في مستوي منخفض.
"حافظ عليھا مشغولة" .ھناك انطباع سائد على نطاق واسع  -أننا خلقنا لنبقى مشغولون") .عضو القيادة ،مجتمع At-
(Large
وردد جون بالفري ھذا الشعور حول نظام  ICANNاألوسع ،في مجلة ھارفارد للقانون ،في عام .92004

 9جون بالفري .مجلة ھارفارد للقانون والتكنولوجيا ) ،(2004نھاية التجربة :لماذا فشل غزو  ICANNفي ديمقراطية اإلنترنتhttp://nrs.harvard.edu/urn- .
3:HUL.InstRepos:2643642
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كان يقصد من شرعيتيتھا ح ًقا أن تأتي
ألساسية :إذا ن
 ICANNبذور مشكلتھا األ
I
ولي التي تأسست عليھا
تععتبر المبادئ األول
جعلھا تفشل وف ًقا
اريخھا وھيكلھا ج
لالنفتاح والتمثيل ،فإن تار
ح
من خالل مبادئھا التلتأسيسية
ممن مجتمع مستخددمي اإلنترنت ن
للشروط التي حددتھا بنففسھا.
ط
في ذلك أعضاء قيايادة At-
 ،At-Largبما ي
العديد من أعضاء ge
د
للفشل" تأتي من
خدام عبارة "منظممة مصممة ل
وقد انصدم المرراجعون من استخ
أو حتي ليضعف األ
أن المجتمع كان "ممصمم ليفشل" و
الحالية .ولم نعثر على أدلة تشير إلى ن
ة
ألداء .ومع ذلك ،فإن وجھة نظر األقلية القوية
Large
 At-Lلتحقيق مھممتھا .وعلى س
الحالي لمنظمة Large
ي
مدي مالءمة الھيكل التنظيمي
ف حدة مسألة ي
ھذه ،في رأينا ،تؤدي إلى تخفيف
العكس من ذلك،
لكي تنجح.
سرة لمجتمع  At-Larrgeوالمصمممة خصيصًا ي
ظيمية مبسطة وميس
فإن  EMMعببارة عن بنية تنظ

.10.1.2

A
اعتماد ALS

ضوية  ALSمن أجل المشاركة اللكاملة في
طلبات الحالية لعض
وجھة نظرنا بأن المتط
ة
ت في اجتماعات ICANN
وقد عزز االستتماع إلى التدخالت
ونموذج أصحاب
ج
ألصوات المشروعة للمستخدمين االنھائيين
ت ،تشكل مرشحً ا غير مفي ًدا بين األ
مشورة سياسة  At-Largeوغييرھا من العمليات
العتبار.
 ICالذي يريد ح ًققاا وضعه بعين اال
المصلحة المتعدددين في CANN
أربع جلسات مختلفة ،حيث اشتكي الععديد من المستخدممين النھائيين من صعوبة في
 ICANNفي ع
حي على ذلك في ييوم ما في N-57
وحدث مثاالً ي
ظام  ALSمعتمد .ھذا يعتبر أحد اللحواجز أمام
شعروا بأنھم منعووا تمامًا من المشارركة ألنھم لم يكوونوا جزءًا من نظ
 At-Largeأو ش
االنضمام إلى e
الدخول التي نتنناولھا في توصياتتنا.
طالع أن المستخدمين النھائيين
شاركين في االستط
 ٪14فقط من المشا
وتحمل الردود على سلسلة من ااألسئلة حول ھذا الموضوع ھذا اللتصور .يقول 1
المشاركة في عمليات
ة
ضاء  ALSقادروون على
 ٪26فقط أن أعض
صعوبة .ويقول 6
 At-Largدون ص
لإلنترنت قادروون على المشاركةة في عمليات ge
 At-Largeدوون صعوبة.

 ICAو ٪35من االمستجيبين من اللمنظمات
الخارجية لمؤسسة ANN
ة
ألطراف
ن معظم المستجيببين ) ٪26من األ
يشير الرسم البيياني أعاله إلى أن
 Atقد حققت نجاحً ا إلى حد ما
ظمة A -Large
ضاء  (At-Largeيعتبرون أن منظ
واللجان االستشارية لمؤؤسسة  ICANNو ٪63من أعض
ن
الداعمة
الذين يميلون
عندما يتم تجميع األرقام ،يكون ھناناك انقسام شبه كاامل بين أولئك ذ
فيما يتعلق بمھممتھا في إشراك اللمستخدمين النھائيئيين .ومع ذلك ،ع
إلى الموافقة عللى أن المنظمة كاانت غير فعالة ،ووأولئك الذين يعتققدون أنھا كانت فعَّالة.
ست في أنواع  ،ALSبل في حقيققة أن التسلسل الھھرمي  At-Largeنفسه يعتبر حا ً
اجزا أمام
كبير من المجيبين إللى أن المشكلة ليس
وأشار عدد ر
خدمين النھائيين.
مشاركة المستخ
فيما يلي بعض التعليقات البناءة.

للمشاركة مباشر ًة في  .ALACوالمثير للللدھشة أنه من
كة
المباشرة لألفراد
ة
من اآلليات
"يجب أن تكونن ھناك المزيد ن
وفترات التعليق العام
ت
وضع السياسات
مختلف عمليات ع
ف
رد غير المنتسب أن يشارك بشكل مباشر في
األسھل على الفرد
األ
) ."RALمشارك
سيطة من خالل  ALSesوLOS
بسبب الحاجة إلى وسي
فسھا ،وذلك ب
كأفراد مما يكون دداخل  ALACنفس
كأ
(GNSO
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عتقد أنه ينبغي
المنظمات األخرى؛ وأعت
ات
شاركة المباشرة ككما تفعل
"ال تسمح جميعع منظمات  RALOsلألفراد بالمش
سابق في (ALAC
) ."RAعضو سا
إجراءات منظمة ALOs
ت
ضع قاعدة موحدة لمواءمة
وض
شكل مج ٍد[...] .
ترنت بتمثيلھم بشك
للسماح لمستخدمي اإلنتر
ح
بشكل جوھري
وھيكل  ALACل
ل
"يجب إعادة صياياغة مھمة
خدم اإلنترنت .ال يوجد دليل على أأن وجھات نظر
نسيقية بدالً من كوونھا صوتا لمستخ
 ALACكجھة تنس
ينينبغي النظر إلى C
إلنترنت في جميع
مثل آراء أو مصالالح مستخدمي اإلن
ستشارية العامة تمث
يشاركون في اللجنة االست
ون
عدد قليل من األفرراد الذين
ع
أفريقيا(
ا
طقة شمال
ضو  ،gNSOمنط
حاء العالم ") .عض
أنحا

.10.1.3

قيادة/ھيكل RALOss

أكثر من كونھا
خطوات لتصبح  ALSتشكل عقبة ر
ت
المكونة من تسع
ة
أن المعايير
بشكل سيء ،ويبدو ن
 RAمفھوم ل
إن الغرض من منظمات ALOs
 At-Laنموا بطي ًئا ومستوي عال من الخمول
شھد مجتمع arge
مجرد شكليات رسمية للمشاركةة .وال شك أنه نتييجة لھذا الھيكل اللھرمي المعقد ،ش
االرتباط فضالً عن التطووع "االحتراق".
ط
أو فك
ICANN
كثيرة من منظمة  At-Larrgeونظام N
ة
يتعرض النتقادات كبيرة من أجزاء
ض
RALO
اله ،فإن النظام اللحالي لمنظمة Os
وكما ذكرنا أعال
للغرض ".
ض
غير صالح
األوسع ،وغالباًا ما يصف على أأنه "مشتت" أو "ببحاجة إلى إصالح عميق" أو "بنااء اصطناعي ر

 At-Lومجتمع  ICANNاألوسع:
المراجعون مرارً ا وتكرارً ا اآلراء الواردة أأدناه من Large
ن
سمع

من األدنى فاألعلى وليس كمجتمع
ظمات  RALOsكجھات بوابة بنمموذج اإلدارة ن
كل كبير على منظ
"يتم التركيز بشكل
 RALOSبحيث تكون عض
R
ظمات
فاألدنى .يتم تسييس منظ
ى
 At-Largeببنموذج اإلدارة من األعلى
بعض الكسور
سوا في القسم السياياسي لديھم إلى
شخاص الذين ليسو
 ALACويؤدي منع األش
A
"أشخاصھا" المنتنتخبين لمناصب الالقيادة /
عدم التفاعل مع
 RALOيميلون إلإلى عمل/تعزيز "أأشخاصھم" و دم
فإن قادة منظمة Os
لحقوق .ولذلك ن
حرمانھم من الح
 At-Largeحتي ال يتم
A
شجع مجموعات ععمل
منظمات  RALOsال تش
ت
األشخاص الذينن ال يھتمون بھم .كما أن
العمل أو االعتراف بھھا ،وبالتالي فھي عامل محايد للمتط
في مجموعات ل
كة األشخاص ي
العتراف بمشاركة
اال
تطوعين إلعطاء
(At-Larg
) " .RALOمشاركة ge
R
في منظمة
العتراف بھم ي
العتراف بھم أو اال
ھم عندما ال يتم اال
وقتھم وطاقتھم
خاص وتعمل ل
 RALOsفي عالمھا الخا
R
"ممن الناحية التشغيليلية ،يبدو أن كل منظمة
بشكل مختلف .من الععالية تجاه المزيد
يفعلونه ،يحتاج الجميع
،
حقيقي بما
شخص ال يھتم بشكل حق
مستبدين مع أي ص
ين
ممن التواصل إلى االقادة الذين يعملوون كحكام
خصيصًا لوضعه االخاص".
تحسين المصمم خ
إلى الشكل الالخاص به من التح
(At-L
)القيادة الالعليا في Large
تخدمين الفرديين  ...إن الھيكل
وتثبط مشاركة المستخ
غرض مفيد بط
ظمات  .RALOففھي ال تخدم أي غ
"ينبغي حل منظ
 .ICوينبغي
اإلنترنت داخل CANN
ت
مستخدمي
 ALال يفضي إلى التمثيل الفعال لمس
حالي للجنة LAC
البيزنطي الحا
(GNSO
خدمين المعينين ذااتيًا ") .عضو O
سط مع عدد أقل ممن ممثلي المستخ
االستعاضةة عنھا بنموذج أبس
على المستوى اإلقليممي" ،تظھر
 At-Largeبشدة على أن ققيادة " RALOsفعالة في تنظيم ننشاط  ALSى
A
ن في
 ٪25من المشاركين
بينما يوافق 2
فعالة في ھذه المھمة.
في أن قيادة منظمة  RALOsة
ختلفون "إلى حد ما" أو "بقوة" ي
االستطالع أن  ٪42إما يخ
ع
نتائج
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 ٪34يوافقون
 RAيتم تشغيلھا ببطريقة مسؤولة ووشفافة بينما 4.5
بقوة على أن ALOs
وبالمثل ٪23 ،فقط من المشارككين في  At--Largeيوافقون ة
سؤولة وشفافة.
على فكرة أن منظممات  RALOsتتعمل بطريقة مس
إلى حد ما ،و ٪31آخرون غير موافقين إلى حد ما ،و ٪11.5ال يوافقون بشدة ع
ت
ومناقشات
ص ،وأسلوب عملياتتھا واألعضاء الذذي ينشئون دينامييكية فريدة من نووعھا .وبنا ًء على البحوث
لكل  RALOsتاريخھا الخاص
خابات.
 RAبجانب االنتخ
المقابالت ،فال يبدو أن تكون ھنناك آلية مساءلة مموحدة لـ ALOS
تنفيذ مھمتھا الرئيسيةة ،فإن  ٪14فقط من المجيبين يواففقون بشدة على أأن منظمات
 RALOفي ذ
وفيما يتعلق بالممسألة المركزية للفعالية منظمة Os
على المستوى اإلقلييمي ،في حين أن الرقم نفسه
عمليات  ICANNى
ت
بشكل فعَّال في
تعمل على تنسيق مددخالت المستخدميين النھائيين ل
 RALOsل
المستخدم النھائي.
م
تنسيق إدخال
ق
 RALOsفعَّالة في
R
المشاركين "يوافقون إلى ح
ن
يشعر العكس .مما يقرب من  ٪50من
حد ما" على أن مننظمات

 At-Laبمثابة حوواجز وسيطة
وتعزز ھذه األررقام اآلراء التي تتم الحصول عليھھا من المقابالت ببأن المستويات الممتعددة للتسلسل اللھرمي في arge
.ICA
أمام مشاركة الممستخدمين األكثرر فعالية في ANN
ھل ھناك وسائل كاافية لـ
عندما سُئلوا؛ " ل
المستجيبين يوافقون تمامًا ع
ن
At-L
فعالية وضع السياسة االفعلية ،فإن  ٪24فقط من Large
ة
من حيث
 Aفي تطوير المشوورة السياسية؟"
 RALOsللتعااون مع ALAC
في العديد من اجتمماعات
بالوقت الذي
ت
الت السياسة ضئئيالً مقارنة
ضيه مناقشة المدخال
 ،ICANNحيث يبدوا أن الوقت الذي تقض
I
لقد رأينا ذلك ي
جديد للعمل.
الرئيسي لتوصياتنا والنمموذج المقترح الج
ي
خلية .وھذا يعتبر التركيز
سائل اإلدارية الداخ
يُقضى في المس
حسين
الحالي مع دفع أكبر إللى حد كبير
ي
عفة" الھيكل
ضاء عليھا تمامًا من أجل "مضاع
 RALOsمن الدعوى للقض
R
وتتراوح االقترراحات المتعلقة بتح
خلص من
طوي على إنفاق ككبير للموارد من جانب  .ICANNبينما يعتبر التخ
عدة ،والتي قد تنط
على مستوي القاع
للمشاركة والتووعية والمشاركة ع
خل At-
وھناك خطر فقدان التننوع اإلقليمي داخ
ك
 ICالداخلية
في لوائح CANN
 RALOsفكررة مثيرة لالھتمام ،،إال أنھا تتطلب تغييرات كبيرة ي
 ،Largeإننا ال نفضل ھذا الخييار.
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ومع ذلك ،ھناك أحد البدائل المھمة وھي تعزيز وظيفة التواصل التي تقوم بھا  RALOsإلنشاء إلية مبسطة تقوم بإرسال معلومات مختارة
بعناية عن عمل  ICANNإلى جمھور المستخدم النھائي األوسع .ويمكن لمثل ھذه اآللية أيضًا أن توجه المستخدمين النھائيين المھتمين إلى
عمليات السياسة غير العامة داخل  .ICANNوقد ُذكر ھذا النوع من التغيير من قبل عدد كبير من المجيبين في استجابات االستطالع طويلة
الشكل وتشكل جزءًا من  EMMالمقترح.

ھياكل )At-Large (ALSes

.10.2

يتألف مجتمع  At-Largeحاليًا من  211ھيكل  ،At-Largeينتشر بشكل أكثر أو أقل بالتساوي حول العالم .وكما ھو مبين في الجدول أدناه،
فإن توزيع  ALSesداخل البلدان التي تشكل المناطق العالمية يتراوح بين  ٪35في أوروبًا )التي تضم  51بل ًدا وإقليمًا( إلى  ٪100في أمري ًكا
الشمالية )التي تضم  3بلدان( .وال يأخذ ھذا التمثيل في الحسبان حجم العضوية في نظام  ،ALSالذي يختلف اختال ًفا كبيرً ا.

 ALSESحسب المناطق العالمية

الجدول .8

ALSes

البلدان

 N°من الدول في
المنطقة

التغطية اإلقليمية ) - (٪ما ال
يقل عن  ALS 1لكل بلد.

أفريقيا

45

27

54

%50

آسيا والمحيط الھادئ

46

26

50

%52

أوروبا

38

18

51

%35

أمريكا الالتينية والكاريبي

53

21

35

%60

أمريكا الشمالية

29

3

3

%100

اإلجمالي

211

في السنوات األخيرة ،تم إنفاق موارد كبيرة ووقت تطوعي على أنشطة "التوعية والمشاركة" لزيادة قاعدة أعضاء  .At-Largeومع ذلك ،يبدو
أن التركيز قد تم على كمية مدخالت  ALSبدالً من نوعيتھا ،والعمل على تحقيق ھدف واحد من  ALSلكل بلد .وأدي ذلك إلى زيادة عدد
األعضاء ) 211في ديسمبر  .(2016ومع ذلك ،كما أظھرت مراجعة  NARALOمؤخرً ا واستطالعنا غير الرسمي الخاص بنا على حد
سواء ،فإن نسبة كبيرة من ھذه غير نشطة.

.10.2.1

عضوية  :ALSتعداد ITEMS

كجزء من مراجعتنا ،قمنا بالتعداد الخاص بنا لمجتمع  At-Largeبھدف الحصول على فھم أفضل لعضوية  ،At-Largeوخاصة فيما يتعلق
بما يلي:
●
●
●

حجم العضوية اإلجمالية
عدد  ALSesالنشطة في كل منطقة
عدد  ALSفي كل منطقة التي تمثل فصول ISOC

لقد تم إرسال قوائم  ALSesداخل كل منطقة إلى قادة منظمات  RALOsالخمسة الذين ُ
طلب منھم تقديم تفاصيل بشأن نوع المنظمة من
) ALSesفصل ،ISOCوجمعيات مستخدمي اإلنترنت ،وجمعيات المستھلكين ،ونوادي الكمبيوتر ،وALACواألكاديميين ،وما إلى ذلك(،
وجعل التقييم الذاتي لمستوي المشاركة النشطة ألعضائھا.
ال ندعي ھذا التعداد علمي ولكن النتائج ،كما ھي ظاھرة في الشكل أدناه ،تشير إلى أن نسبة كبيرة من ) ALSحوالى  (٪45نادرً ا ما تكون
نشطة أو حتي غير نشطة تمامًا.
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ً
استناددا إلى التقييمات الذاتتية ) RALOsنوفممبر (2016
 ITEMالدولية
المصدرMS :

ألنه يقوم على التقيييمات الذاتية
جمعھا .ھناك تمثيل جززئي لواقع مشارككة  ALSفي جمييع أنحاء العالم أل
ا
ت التي تم
تستند الخريطة التالية إلى البيانات
يمثل فقط مستويات اللمشاركة
 RALOالذين قدد يكون لديھم تفسييرات مختلفة لمععايير تقييم مستوياات المشاركة الف َّعَّالة .كما أنه ل
لقادة منظمة Os
خدمين
أخري من المشاركة اللشعبية مع المستخ
ي
بعد وغيرھا( بدالً من أشكال
الجتماعات عن بع
طة ) At-Largeالمشاركة في اال
النشطة في أنشط
النھائيين.
إلنشاء الخريطةة ،تم إعطاء كل من ALS
عدد
عمليات  .At--Largeثم أضيف ع
درجة  0إلى  3مناظررة لمستوي مشارككتھا النشطة في ع
ة
خذ الخريطة تكررار المشاركة في اعتبارھا،
ظل أخف وزنا أو أأغمق .ومن ثم تأخ
جمالية إلنشاء ل
خدام "النتيجة" اإلج
 ALSesفي ككل بلد ،وتم استخ
ست إال داللة.
جودة المشاركة ،ووبالتالي فھي ليس
على أي مقياس لج
ولكنھا ال تدل ع
وتشير الظالل الداكنة من اللون األزرق إلى مستتويات أعلى من ننشاط  ALSفي ذذلك البلد أو اإلقلييم .ليس للمناطق المظللة باللون اللرمادي
الشاحب حاليًا ننشاط .ALS

ظمة RALO
شونال ) (2016بناء ًعلى مدخالت منظ
تعداد  ITEMSإنترناش
المصدر :د

.10.2.2

ً
أمام المشاركة؟
حاجزا م
،At-Large
A
معايير عضووية

ضع العضوية
 At-Largeبطريقة تجعل ببعض األنشطة  -التي تتعلق أساساًا بمشورة السياساات  -تتطلب وض
A
جتمع
في الوقت الراھھن ،يتم تنظيم مج
تتطلب ذلك.
ب
ظمات  -ال
عية أو "بناء المنظ
حين أن األنشطة األخرى  -التي تتتعلق أساسًا بالتوع
الرسمية ،في ح
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وضع االستشارات السياسية

مبنى المؤسسة

من خالل  ،At-Largeيحظى متوسط مستخدمي اإلنترنت صوت مؤثر في تطوير طبقة البنية التحتية اللوجستية الھامة
لإلنترنت .وللقيام بذلك ،تقوم اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين ) (ALACبالتعريف والنصائح والمشورة بشأن
سياسات وقرارات  ICANNالمقترحة التي تعكس وجھات نظر المستخدمين الفرديين واحتياجاتھم على المستويين اإلقليمي
والعالمي.

نظرً ا ألن  ICANNتدير تنسيق معرفات اإلنترنت وموضوعات سياساتھا تقنية ومھنية للغاية ،فإن  At-Largeتلعب دورً ا
ھاما في التأکد من أن مستخدمي اإلنترنت الفرديين يتواصلون مع مھمة  ICANNاألساسية ،ويساھمون في وضع
السياسات ،ويقدمون تدفق مستدام لدماء جديدة في نموذج أصحاب المصلحة المتعددين.

وعادة ما تكون عضوية  At-Largeمطلوبة لوضع المشورة في مجال السياسات .وبمجرد انضمامك ،تكون مخوالً
لصياغة بيانات الموقف نيابة عن  ،ALACوالتعليق على مسودة البيانات ،والمشاركة في األنشطة التي تركز على
السياسات.

ولتحقيق ھذا الھدف ،تقوم  At-Largeبأنشطة وفعاليات واجتماعات تركز على التوعية والمشاركة ،وبناء القدرات،
واالحتياجات التشغيلية.
وال يشترط عضوية  At-Largeللمشاركة.

المصدر :موقع  At-Largeعلى اإلنترنت ،يناير 2017
وبالتالي ،لالشتراك في أنشطة التوعية ،فإن اإلجراء بسيط إلى حد ما ويمكن ألي شخص أن يشارك بنفس الشروط بالضبط .ولكن المشاركة
ً
عضوا في ھيكل  At-Largeالمعتمد الذي قد
الفعَّالة في أعمال المشورة في مجال السياسات تعتبر أكثر تعقي ًدا .لذلك من الضروري أن تكون
يكون  -في جميع أنحاء العالم  -معايير عضوية مختلفة للغاية.
وبدالً من ذلك ،إذا لم يكن لدي العضو المحتمل حق الوصول إلى  ALSفي بلده أو منطقته أو ال يرغب في االنضمام إلى  ALSحاليًا ،فيمكنه
التقدم بطلب إلنشاء  ALSالخاصة به .ومع ذلك ،فإن ھذا ينطوي على عملية اعتماد طويلة من  9خطوات:10
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

استمارة الطلب عبر اإلنترنت ،بما في ذلك الوثائق اإلضافية ذات الصلة.
العناية الواجبة التي يقوم بھا موظفو ) ICANNالمراجع ،المقابالت ،الجدوى المالية وغيرھا(.
تقوم  RALOsبمراجعة الطلب.
األمانة اإلقليمية لتزويد  ALACبرأيھا بشأن التطبيق.
 ALACلتقرر ما إذا كان سيتم التصويت على الطلب باستخدام آليتي التصويت المحتملة.
التصويت الذي جرى فيما يتعلق بالخطوة  .5قرار اعتماد  ALSموضوع المراجعة وف ًقا لما تنص عليه لوائح ICANN
الداخلية ،المادة الرابعة ،القسم  .2إخطار مقدم الطلب.
يجب أن يتطلب قرار المصادقة على  ALSأغلبية .ALAC
تقديم المشورة والدعم غير الرسميين للمنظمات التي تسعي إلى االعتماد على أساس مستمر.
يتعين على فريق عمل  ICANNالتأكد من أن عملية اعتماد  ALSأو عدم اعتمادھا لن تستغرق أكثر من  90يومًا.

وكجزء من ھذه المراجعة ،حددنا تعقيد معايير المشاركة الفعَّالة في أعمال المشورة في مجال السياسة العامة في  At-Largeباعتبار ذلك
ً
حاجزا كبيرً ا .وتعتبر ھذه العملية الطويلة والمعقدة لالعتماد ،في رأينا ،ملزمة بردع الوافدين الجدد المحتملين .مع وجود العديد من مستويات
التحقق من الصحة ،فھي أيضًا تعتبر فريسة لكونھا اختيرت من قبل قادة  RALOsأو غيرھا من صناع القرار داخل .At-Large
وقد الحظنا أن ثالثة من منظمات  RALOsالخمسة تسمح حاليًا ببعض أشكال العضوية الفردية ولكن فقط من خالل تجميع المستخدمين
النھائيين معًا لتشكيل  .11ALSغير أن جمعية المستخدمين الفرديين تختلف اختال ًفا كبيرً ا من منطقة إلى أخري ،وال يمكن القول بأن ذلك زاد
من المشاركة الشعبية المباشرة .وجري تعزيز ھذا الرأي خالل جلسة عُقدت في حيدر آباد أكد فيھا عضو في إحدى كيانات المستخدمين
النھائيين الفرديين أنه كان في حيرة لمعرفة الفرص المتاحة كعضو.
ويري المراجعون أن الحواجز التي تحول دون العضوية الفعَّالة في  At-Largeينبغي أن تنخفض إلى أدني حد صارم لتوفير حافز للقادمين
الجدد .وينبغي أن تكون العضوية مبسطة وسريعة ،وينبغي أن يكون جميع األعضاء قادرين على المشاركة بنفس الشروط بالضبط .ولتحقيق
ھذه الغاية ،قمنا بتطوير  EMMكوسيلة لتيسير العضوية والمشاركة في التوسط ،وبالتالي تمكين المستخدمين النھائيين.

.10.3

فريق قيادة )At-Large (ALT

في مسودات ھذا التقرير ،احتفظنا بحكمنا حول مزايا فريق قيادة  .At-Largeونحن ندرك مدي استصواب إنشاء مجموعة رفيعة المستوى
لصنع القرار ،ولكن ھل ھذا ال يقوض روح نموذج اإلدارة من األدنى فاألعلى لمنظمة At-Large؟ لقد تلقينا دفعة كبيرة من فريق عمل
المراجعة حول ھذه المسألة ،ولكن الكثير منھم كان من أعضاء آلية  ALTالموجودة.
يعتبر فريق قيادة  At-Largeفريق مخصص )غير مؤجر في النظام األساسي( .وفي حين أننا ندرك الميل الطبيعي إلنشاء فرق تنفيذية صغيرة
داخل أي ھيكل أكبر ،فإننا لسنا مقتنعين بأن مجموعة النخبة ھذه تتفق مع أساسيات نھج من القاعدة إلى القمة في صنع السياسات.
والبد من إيجاد توازن بين العمل الجيد والتزام قليل من ذوي الخبرة بالحاجة إلى ضمان تدفق منتظم لألفكار الجديدة والشباب الجدد الذين يمكنھم
أن يمثلوا ح ًقا آراء األجيال الحالية من المستخدمين النھائيين.
تم تصميم توصياتنا لتشجيع ھذا األخير ،ولكن نحن ندرك مخاطر فقدان مساعدة ذوي الخبرة .وبالتالي لدينا توصية  EMMبإنشاء "مجلس
الحكماء" الذي سيبقي بعض من المشغلين ذوي الخبرة في اللعب وتوفير مصدر قيمة من الموجھين وضمان االستمرارية في ھذه العملية.

 10من موقع  :At-Largeكيف يمكن لمنظومة  ALSأن تكون معتمدةhttps://atlarge.icann.org/get-involved/about-als .
 11وتسمح جمعيات المستخدمين النھائيين لألعضاء بالمشاركة في أنشطة  At-Largeالعادية ولكن تمنع األعضاء من أن يصبحوا محرومين .وخالل االنتخابات ،يكون
لكل جمعية للمستخدم النھائي ) (ALSصوت واحد فقط.
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التوصية رقم ) 4جديدة( :يجب حل  ALTوإعادة صالحياتھا في اتخاذ القرار بشكل كامل إلى .ALAC

الرد على التعليقات العامة
التوصية .رقم  :4توصية جديدة  /ال تعليق عام

.10.4

دور ISOCفي At-Large

يسعي المراجعون إلى فھم طبيعة العالقة بين مجتمع  At-Largeو ،ISOCحيث أن حصة كبيرة من عضوية (  ⅓ ALSعالميًا( تتكون من
فصول  .ISOCويلخص الجدول  9أدناه حجم العضوية ومستوي المشاركة النشطة لفصول  ISOCفي كل منطقة عالمية ويكشف أن فصول
 ISOCتشكل ما بين  (LACRALO) ٪17و (EURALO) ٪11و (NARALO) ٪31و (AFRALO) ٪44و(APRALO) ٪46
من إجمالي عضوية .ALS

الجدول .9

عدد  ALSESالنشطة في كل منطقة

RALO

عضوية  ALSاإلجمالية

نسبة فصول ISOC

نسبة أعضاء  ISOCالتي تعتبر نشطة
"للغاية" أو "إلى حد ما" في At-Large

منظمة  At-Largeإلقليم
أفريقيا ""AFRALO

45

(%44) 20

(%65) 20/13

منظمة  At-Largeاإلقليمية
آلسيا وأستراليا وجزر المحيط
الھادئ ""APRALO

46

(%46) 21

(%57) 21/12

منظمة  At-Largeإلقليم
أوروبا ""EURALO

38

(%29) 11

(%36) 11/4

منظمة  At-Largeاإلقليمية
ألمريكا الالتينية وجزر
الكاريبي ""LACRALO

53

(%17) 9

(%66) 9/6

منظمة  At-largeاإلقليمية
ألمريكا الشمالية
""NARALO

29

(%31) 9

(%77) 9/7

 At-Largeاإلجمالي

211

(%33) 70

(%63) 67/42

وقد تعزز ھذا االنطباع بوجود مركز مھيمن لفصول  ISOCفي عضوية  At-Largeعن طريق نتائج استطالع الرأي الذي أشار فيه ما
يقرب من  ٪50من المشاركين الذين حددوا أنفسھم بأنھم ينتمون إلى  At-Largeوكذلك ممثلون عن فصل  .ISOCلقد أشار  ٪70إلى أنھم
كانوا الرئيس المنتخب أو رئيس الفصل ،و ٪30إلى أنھم أعضاء.

.10.4.1

 At-Largeو :ISOCاألھداف المشتركة؟

لقد تم توثيق تاريخ  At-Largeوالطريقة التي جاءت بھا فصول  ISOCلتمثل نسبة كبيرة من مجتمع  At-Largeالعالمي بشكل جيد .تشارك
 ICANNمجتمع اإلنترنت ) (ISOCالعديد من األھداف المشتركة مثل الوصول إلى المستخدمين النھائيين في جميع أنحاء العالم وإشراكھم في
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عمليات السياسات والمعايير .لذلك يبدو من الطبيعي أن تشارك فصول  ISOCفي  .12At-Largeومع ذلك ،فإن فصول  ISOCله مصالح
متنوعة عالميًا ،وليست كلھا متحالفة مع مھمة  .ICANNفي عام  ،2009خلصت قيادة  ISOCإلى أنه يجب أن يكون األمر راجع إلى
فصول فردية لتقرير ما إذا كانت ستطبق لتصبح ھيكل  At-Largeأم ال .ونتيجة لذلك ،اليوم ،تنطبق فصول  ISOCعلى  ،At-Largeتمامًا
ً
عضوا .إن عملية االعتماد أسھل وأسرع نظرً ا ألن لديھا بالفعل وثائق اعتماد  ISOCوتشترك في ھدف مشترك مع
مثل أي كيان آخر ،لتصبح
 ،ICANNوأن "اإلنترنت للجميع".

.10.4.2

مساھمة  ISOCفي At-Large

ويبدو أن أسباب التعاون بين منظمة  At-Largeو ISOCواضحة نظرً ا للتداخل الجزئي في مھام كل منھا والتركيز المشترك على مصالح
المستخدمين النھائيين.
ومع ذلك ،على الرغم من اإلمكانيات الواضحة للمنفعة المتبادلة من حيث التوعية والمشاركة ،فإن نتائجنا تتمثل في أن مساھمة فصول ISOC
)مثل  (ALSesفي مجتمع  At-Largeكانت مخيبة لآلمال ،ليس أقلھا من حيث عدد األشخاص الذين وتنشط في عمليات إسداء المشورة في
مجال السياسات ،وزيادة الوعي العالمي حول  ،At-Largeوالفرص المتاحة للمستخدمين النھائيين للمشاركة.
ً
عضوا ،و 113فصالً حول العالم ،ومھمة إلى "تقديم القيادة في المعايير
وكان األثر أقل مما يمكن توقعه من منظمة عالمية تضم 80000
المتصلة باإلنترنت ،والتعليم ،والوصول ،والسياسات" .لم يترجم الحضور العالمي لـ  ISOCوالمشاركة النشطة ألعضاء  ISOCفي القضايا
ذات الصلة إلى قاعدة عضوية نشطة بشكل حقيقي من أجل .At-Large
على الرغم من أنه من الجدير بالذكر أن  ٪63من فصول  ISOCالتي تشكل قاعدة عضوية  At-Largeالحالية نشطة "ج ًدا" أو "إلى حد ما"
في أنشطة  ،At-Largeفإن ھذا يعني أن النسبة المتبقية البالغة  ٪37إما "بالكاد" أو غير نشطة تمامًا.
وقد الحظنا الجھود الحالية التي تقوم بھا بعض منظمات  RALOsلتحديد بعض  ALSesذات األداء الضعيف ،بما في ذلك فصول ،ISOC
ونري ذلك كطريقة إيجابية لتشجيع المشاركة اإليجابية .وتشير التجربة األخيرة في  NARALOإلى أن مراجعة العضوية النشطة يمكن أن
تقلل من األرقام الرئيسية بنسبة  ٪25أو أكثر .ومن الواضح أن نھج "األرقام" بدالً من "الجودة" لم يحقق الھدف العام المتمثل في توجيه آراء
المستخدمين النھائيين على مستوى القاعدة إلى نظام .ICANN
على الرغم من أن كبار المسؤولين التنفيذيين في  ISOCيشاركون بانتظام في اجتماعات  ،ICANNفإنه من المستغرب لنا أن المزيد من
الفرص لم يتم إنشاؤھا للمشاركة في التخطيط االستراتيجي المشترك بين  At-Largeو.ISOC

.10.4.3

فرص أنشطة التوعية والمشاركة المشتركة

تابع المراجعون عد ًدا من األنشطة العالمية "التوعية والمشاركة" التي نظمتھا  ،ISOCبما في ذلك البث الشبكي العالمي التفاعلي "بين
المجتمعات" الذي ُنظم في  21سبتمبر  .2016وكان ھذا النوع من األحداث العالمية ،باستخدام أحدث تقنيات البث الشبكي ،فرصة مثالية لـ
 At-Largeللتواصل مع جمھور عالمي وربما إشراك أعضاء جدد.

توصية رقم  :5ينبغي لـ  At-Largeمضاعفة الجھود للمساھمة في االجتماعات بين كبار الموظفين في  ICANNو ISOCومنظمات *I
األخرى لوضع نھج استراتيجي مشترك للتوعية التعاونية.

التوصية رقم  :5الرد على التعليقات العامة

 12على الرغم من أن مجتمع  At-Largeيتكون من عدد كبير من فصول  ،ISOCفمن الواضح أن العديد من الفصول حول العالم قررت أال تصبح تابعة لـ ALS
ألن أنشطتھا ال تنعكس بشكل كاف من قبل  .At-Largeقد تكون ھناك أسباب مختلفة لھذا بما في ذلك حقيقة أن  ISOCلديه مھمة أوسع بكثير من معرفات اسم
النطاق ،وأن االنضمام إلى  At-Largeباعتبارھا  ALSيمكن أن ينظر إليه على أنه استنزاف لموارد الفصل لجزء صغير ج ًدا من حوكمة اإلنترنت .لقد سمعنا من
كبار ممثلي  ISOCأن العديد من الفصول يفضلون عدم تطبيق مثل  ALSبسبب استنزاف مواردھا .ويري الكثيرون أن قضايا أسماء النطاقات ذات أھمية ثانوية
بالنسبة لقضايا أخري مثل الحياد الصافي ،والربط ،وبناء القدرات ،وما إلى ذلك.
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عتراضات الرئيسيية من الملكية الفككرية ) (IPCودووائر األعمال ) (BCالتابعة
صية .وتأتي االعت
ھناك دعم قووي من المجتمع االمحلي لھذه التوص
مع ھيئات حوكمة اإلنترنت العالمية األخرى .ومع ذللك ،فإن رأينا يتممثل في أنه على الرغم من أن
لـ  gNSOووالتي ال تفضل تععزيز التعاون ع
المستخدمين النھائيين ،فإنه من مصلحة مجتتمع  - At-Largeومؤسسة  ICANNككل
ن
صالح
 ICANNتمثل مص
شارية لمؤسسة N
اللجنة االستش
التعاون وتعظيم
ن
 At-Largeقادررة على االستفادة من تأثير
الل ھذا التعاون ،ستكون منظمة e
 أن يتم متاببعة ھذا التعاون ووتعزيزه .ومن خالمتھا األساسية.
أثرھا من حييث "التوعية والممشاركة " الذي يععد جزءًا من مھمت

.10.5

 At-Largeففي مجلس إدارة ICANN
مقعد e

ساءلة مدير
 ،(15وعالقة ومس
) ICANالمقعد 5
العضو المعين من قبل  At-Largeفي مجلس إدارة NN
و
نظر المراجععون في الدور الذذي قام به
مجلس .At-Large
 At-Laفي مجتممع  At-Largeكككل ،والعملية التتي بموجبھا يتم اننتخاب مدير س
مجلس arge

.10.5.1

At-La
المعين من قبل arge
ن
ت رئيس مجلس اإلدارة
مسؤوليات

صرف لصالح مؤؤسسة
عضو  At-Largeالممعين في مجلس ااإلدارة يتوقع بشككل أساسي أن يتص
و
تنص لوائح  ICANNالداخليية على أن
 ،ICANNووليس في مصلحةة مستخدمي لإلنتترنت النھائيين.

شكل معقول ضل
أفضل
يؤدونھا بشكل يرونه بش
ھا
لديھم واجبات
اإلدارة كأفراد ھم
يجب أن يعمل أععضاء مجلس إل
أية منظمات أو
الذين وظفوھم ،أو ة
حاب العمل ن
ختارتھم ،أو أصح
 ، ICAوليس كممثلثلين للجھة التي اخ
لمصالح ANN
دوائر أخرى.
.ICAN
جلس اإلدارة الحاللي آنذاك بأن التززاماتنا أوالً وقبل كل شيء يكون تتجاه مؤسسة NN
في عدة مناسبات ممن قبل عضو مج
تم تذكيرنا ي

.10.5.2

إدارة At-Large
ة
س مجلس
تعيين رئيس

المراجعين مراقبة عملية تررشيح وانتخاب وتتعيين
ن
خالل عملية المراجعة كان بممقدور
جتماع
الن ،في نھاية اج
وجاء ذلك عقب اإلعال
مجلس إدارة  At--Largeالجديد .ء
عضو س
سعي إلى
مجلس إدارة  At--Largeالحالي لن يس
 ICفي حيدر آباد ،بأن مدير س
CANN-57
التعيين.13
ن
إعادة
جلس اإلدارة في أكتوبر
انتخاب جديدة لمدير مج
ب
جراء دورة
الن عن عملية إج
وقد تم اإلعال
على الرغم من أننا ننفھم أن العملية بددأت رسميًا قبل ش
 ،2016ى
شھر بشغل جھازيين
 (BMSPCولجنة
B
عضاء مجلس اإلددارة )
إشرافيين مععينين داخليًا؛ لجنةة عملية اختيار أع
ي
ھي المرحلة
 .14وكانت ھذه ي
حين لمجلس اإلداررة )1 (BCEC
تقييم المرشح
األولي للعملية
.At-La
عليھا قيادة arge
االنتخابية التتي تبدو لنا معقدة للغاية وتسيطر ع
 BMمكلفة باإلشرراف على
لوثائق  At-Largeالممتاحة عبر اإلنترننت ،فإن MSPC
ق
ووف ًقا
لھا ،بما في ذلك ووضع الجدول الززمني
 At-Largeبأكملھ
اختيار لمدير مجلس e
ر
عملية
حديد
 BCECمكلفة بتح
النتخابات حتى اككتمال العملية .وممن جانبھا ،فإن C
لالختيار واال
ن ،وكذلك تحديد القائمة األولية لمققدمي الطلبات لمننصب مدير
متطلبات وتووقعات المرشحين
مجلس اإلداررة وتجميعھا وتقيييمھا.
عضوا و BCECالممكونة من  16عض ً
ً
ضوا تتكون
ضو
 BMSPCالمكوونة من 16
ونالحظ أن C
س إدارة .Att-Large
في الغالب من أعضاء مجلس
الجدول أعاله ما يلي:
ل
ويبين
●

 RALفي
قادة من منظمة LO
ثممة ثالثة أعضاء من  ALACالحااليين وخمسة ة
جنة .BCEC
لج

2017
 13إعالن من رريناال عبد الرحيم إللى مجتمع  17 ،At--Largeنوفمبر 7
http://atlarge-lists.icann
n.org/pipermail/euro-discuss
s_atlargelists.ica
ann.org/2016-November/004621.html
http
ps://atlarge.ica
ann.org/news/a
announcemen
nt-885-2016-10
0-10-en 14

40

ITEMS International

●

ثمة ثالثة أعضاء من  ALACالحاليين وخمسة قادة من منظمة  RALOفي لجنة .BCEC

ونالحظ أيضًا أنه وف ًقا لقواعد إجراءات ) At-Largeالقسم  ،(19.10فإن "جمھور الناخبين في االنتخابات النھائية سيكونون خمسة عشر
ً
عضوا من  ALACباإلضافة إلى رؤساء  RALOsالخمسة".
وھذا يعطي انطباعًا مقل ًقا إلى حد ما عن العملية االنتخابية التي يتكون جمھورھا بالكامل من مواقع القيادة في  ،At-Largeبما في ذلك أعضاء
الھيئات نفسھا المكلفة بتحديد القواعد ،وتوفير آليات الرقابة المستقلة لالنتخابات.
وقد قيل لنا ،في مناقشات مع قيادة  ،At-Largeإن العملية االنتخابية الحالية لتعيين مدير مجلس اإلدارة قد وضعت بعناية "بعد عملية تشاور
باستخدام نموذج اإلدارة من األدنى فاألعلى".
لم نتمكن من التحقق من ذلك .ومع ذلك ،حتي لو كان األمر كذلك ،فإننا نري أن ھذا النظام االنتخابي بھذا التداخل الواضح بين الناخبين
وأعضاء الھيئات المكلفة بمراقبة اإلجراء السلس لالنتخابات واإلشراف عليھا ،ال يمكن أن يكون محاي ًدا تمامًا ويخدم المصالح المثلى لمجتمع
.At-Large
ولھذا السبب ،فإننا نعتقد أن مجتمع  At-Largeسيستفيد من اعتماد آلية انتخابية أكثر بساطة وشفافية تؤدي إلى تعيين مدير مجلس إدارة مع
تعزيز المساءلة لمجتمع مستخدمي اإلنترنت النھائيين.

.10.5.3

آليات بديلة لتعيين مدير مجلس At-Large

إننا نؤمن أن مجتمع  At-Largeسوف يستفيد من اعتماد نظام انتخابي أبسط وأكثر تمثيالً يسمح للمستخدمين النھائيين )الذين يُعترف بأنھم
نشطون في أنشطة المشورة السياسية أو أنشطة "التوعية والمشاركة"( بالتصويت  .في ھذا القسم ،نقدم نموذجين بديلين لتعيين أعضاء مجلس
إدارة .At-Large
يتضمن كالً النموذجين اختيار عشوائي 15والذي نعتبره وسيلة فعالة لضمان ما يلي:
●
●

فإن جميع المتقدمين المؤھلين بشكل مناسب )وف ًقا إلرشادات  ICANNألھلية المجلس( لديھم فرصة متساوية لتحديد مقعد
المجلس.
تتم محاربة محاوالت المجموعات الوطنية أو التجارية أو غيرھا من المجموعات ذات المصلحة للعب أو كسب تأثير ال مبرر له
على االنتخابات بفعالية.

الخيار  :1االنتخابات من قبل جمھور ناخبي  At-Largeالمختارين عشوائ ًيا
في ھذا النموذجُ ،تكلف  ALACباإلشراف على العملية االنتخابية بأكملھا ،بحيث تلغي الحاجة إلى  BCECو .BMSPCيتعين على أي
عضو في  ALACيرغب في التقدم لشغل منصب في مجلس اإلدارة أن يسترجع عن أي قرارات تتعلق باالنتخاب.
يمكن للمرشحين لمنصب مدير مجلس اإلدارة ترشيح أنفسھم أو ترشيحھم بالطريقة نفسھا التي يمكنھم بھا اليوم ،أي باستخدام التعبير الحالي عن
االھتمام وغيرھا من الوثائق المنشورة الخاصة بالترشيحات.
يتم تكليف لجنة  NomComالتابعة لمؤسسة  ICANNبوضع قائمة مختصرة للمرشحين المؤھلين وف ًقا للقسم  7.3من لوائح ICANN
الداخلية )معايير ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة.16
يتم تنظيم انتخابات مع ناخبين مؤلفين من أعضاء  + ALACعدد ثابت من أعضاء  At-Largeالمخولون بالتصويت من داخل كل منطقة
)على سبيل المثال  20ناخبًا في كل منطقة( يتم اختيارھم عشوائيا .ويبلغ مجموع الناخبين  115مقابل  15اليوم .ويكون الفائز ھو من حصد
أغلبية األصوات من أصل  115صو ًتا.
الخيار  :2اختيار عشوائي من قائمة مختصرة من المرشحين المعتمدين
في ھذا النموذج ال توجد انتخابات .يتم استبدال االقتراع المباشر باالختيار العشوائي للمرشحين للمجلس الذين تم ترشيحھم من قبل
.NomCom

 15االختيار العشوائي أو "الفرز" يعتبر آلية للتعيين العشوائي للمسؤولين السياسيين المنبثقة عن التقاليد الديمقراطية األثينية القديمة .واعتبر استخدام الفرز سمة رئيسية
من سمات الديمقراطية الحقيقية .و ُتستخدم مبادئ الفرز في العديد من اإلدارات السياسية والمنظمات المتعددة األطراف ،بما في ذلك في النظام البيئي لحوكمة اإلنترنت
)مثل .(IETF
 16لوائح  ICANNالداخلية ،القسم https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article7 :7.3
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وكما ھو مذكور أعاله ،يتم تكليف فريق العمل باإلشراف على العملية االنتخابية ،ويمكن للمرشحين ترشيح أنفسھم أو أن يتم ترشيحھم بالطريقة
نفسھا السارية اآلن.
وبالمثل ،فإن  NomComالتابعة لمؤسسة  ،ICANNبالتنسيق مع  ،ALACمُكلفة بوضع قائمة مختصرة من المرشحين المؤھلين وف ًقا للقسم
 7.3من لوائح  ICANNالداخلية )معايير ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة(.17
تتمثل السمة الرئيسية لھذا النموذج في استخدام اختيار عشوائي لتحديد الفائز بالتعيين إلى مقعد المجلس .سيتم اختيار "الفائز" عشوائيًا من قائمة
المرشحين التي تعتبرھا لجنة  NomComمؤھلة بشكل صحيح للمنصب.
توصية رقم  :6يجب أن تعتمد  At-Largeإجراءات انتخابية أبسط وأكثر شفافية الختيار عضو مجلس اإلدارة المعين من  .At-Largeويتم
اقتراح آليتين بديلتين )القسم  (10.5.3وكالھما سيكون تحسينا ً مقارنة بالعملية الحالية.

 17لوائح  ICANNالداخلية ،القسم https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article7 :7.3

42

ITEMS International

التوصية رقم  :6الرد على التعليقات العامة
كانت ھناك استجابة قوية من مجتمع  At-Largeعلى التوصية األصلية ،وخاصة فيما يتعلق باستخدام االختيار العشوائي والسلطات التي
ستوكل إلى لجنة  .NomComومع ذلك ،فإننا نعتقد بقوة أن منظمة  At-Largeستستفيد بشكل كبير من نظام انتخابي مبسط يمنح جميع
المرشحين المؤھلين والمناسبين نفس الفرص ليتم استخدامھا .وقد أوضحنا توصيتنا األصلية وقدمنا مبررات إضافية في الوثيقة ،بما في ذلك
آليتان انتخابيتان بديلتان.

.10.5.4

فيما يتعلق بمقعد  At-Largeالثاني في المجلس

من غير المستغرب أن يُنظر إلى مسألة تمثيل مجتمع  At-Largeفي مجلس اإلدارة بشكل مختلف تمامًا داخل  At-Largeوبين الدوائر
األخرى التابعة لمؤسسة  .ICANNويمكن تلخيص ھذه االختالفات في اآلراء على النحو التالي:
أولئك الذين يفضلون وجود عضو إضافي في مجلس إدارة At-Large
يجب أن يكون لمجتمع  - At-Largeالذي يمثل مصالح المجتمع العالمي لمستخدمي اإلنترنت النھائيين  -على األقل نفس قوة التصويت
)مقعدين( على مجلس إدارة  ICANNباعتبارھم الدوائر الرئيسية المعنية في  ICANN - gNSOو ccNSOو .ASOفي الوقت الحالي،
مع وجود مقعد واحد فقط في مجلس اإلدارة ،فال يتم االعتراف بمجتمع  - At-Largeعلى مستوي المجلس  -على أنه يتمتع بنفس حقوق
التمثيل .وھذا يحول المجتمع إلى مركز من الدرجة الثانية مقارنة بالدوائر األخرى ،وھو أمر غير عادل وغير متناسق مع مھمة  ICANNالتي
تعتبر مسؤولة تمامًا أمام المستخدمين النھائيين.
ھؤالء ضد مجلس إدارة  At-Largeاإلضافي
لدي مجتمع  At-Largeبالفعل قوة كبيرة وكافية على مستوي مجلس إدارة  ICANNمع مقعد واحد للتصويت .وھذا يعتبر قوة تصويتية أكثر
من اللجان االستشارية الثالث األخرى ) GACو RSACو ،(SSACوالتي لديھا مقاعد غير تصويتية .سوف يمنح إنشاء مقعد إضافي أن
يمنح  At-Largeميزة غير عادلة في قرارات مجلس اإلدارة التي لن تجلس بشكل جيد مع مجموعات أصحاب المصلحة اآلخرين .عالوة على
ً
عضوا في لجنة
ذلك ،فإن مجتمع  At-Largeيمارس السلطة بطريقة مختلفة عن مجلس اإلدارة ،ال سيما من خالل تعيين  5من أصل 15
.NomCom
جرت مناقشات واسعة  -خالل مراجعة  - Westlakeحول إنشاء مقعد مجلس اإلدارة لمجتمع  .At-Largeفي النھاية أوصي المراجعون
بعدم إنشاء مقعد تصويتي في المجلس ،وأوصي بدالً من ذلك الحفاظ على مقعد "مسؤول االتصال" غير المصوت الذي كان قائما في ذلك
الوقت .ومع ذلك ،أوصت مراجعة مجموعة بوسطن االستشارية لمجلس إدارة  ICANN18التي تمت في نفس الوقت تقريبًا لمراجعة
 Westlakeلصالح إنشاء مقعد المجلس بصالحيات التصويت الكاملة لمجتمع  .At-Largeوقد تم اتباع ھذه التوصية في نھاية المطاف وقد
أدت إلى إنشاء المقعد  15في مجلس إدارة .ICANN
لم نكن مقتنعين بالحاجة إلى مقعد  At-Largeآخر في مجلس إدارة  ،ICANNوبالتالي لم نوص بإنشائه.

.10.5.5

انتخابات RALO

لقد تم تقديم عدد من اآلراء القوية فيما يتعلق بالحدود الزمنية لقيادة  ،RALOعلى نحو ما ھو ظاھر بوضوح أدناه .ويوافق عدد ھائل من
المجيبين بشدة أو إلى حد ما على أن تكون شروط  RALOsمحدودة.

 ICANN: Boston Consulting Group (2008) 18تقرير مجموعة بوستن لالستشارات المراجعة المستقلة لمجلس إدارة.
https://www.icann.org/en/system/files/files/report-02nov08-en.pdf
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.10.5.6

ALAC
انتخابات C

بشكل إيجابي على سؤؤال حول
أجاب غالبية كبيرة ممن المجيبين ل
ظمھا ديمقراطية ووشفافة ،وقد ب
تعتبر انتخاباات أعضاء لجنة  ALACفي معظ
خابات.
شفافية االنتخ

صدد ،تنص الفقرةة  4ب من لوائح  ICANNالداخللية على ما يلي:
وفي ھذا الص

 At-Laاإلقليمية )"("RALOs
جميع منظمات arge
ضوين يتم اختيارھھما من قبل ع
 ALAمن )أ( عض
تتألف لجنة AC
ختيارھم بواسطة للجنة الترشيح.
سة أعضاء يتم اخ
مادة ،و )ب( خمس
التي تم إنشاؤھا بمقتضى الفقرة  (g)4من ھذه الما
الذين يتم اختيارھم
ضاء الخمسة ين
الترشيح  .ويشمل األعض
ح
سطة لجنة
ويشمل األعضاءء الخمسة الذين يتيتم اختيارھم بواسط
اختيارھم بواسطة لجنة اللترشيح مواط ًنا وواحداً من كل بلد
ھم
ألعضاء الخمسة الالذين يتم
بواسطة لجنة التترشيح ويشمل األ
سادسة.
طق الجغرافية الخممس التي تم إنشاؤؤھا بموجب البند  5من المادة السا
من بلدان المناطق
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.10.5.7

الحدود الززمنية ألعضاء لجنة ALAC

 ،ALACوما يعتببر غير مثير للدھھشة ھو التفكير
أنه يجب أن تكون الحدود الزمنية ممناسبة ألعضاء C
ن ) (٪90على ه
يوافق عدد ككبير من المجيبين
غيير في قيادة .At-larrge
أن يكون ھناك تغي
في المرات العديدة التي سمعننا فيھا أنه يجب ن

سنويًا وف ًقا للوائح  ICANNالداخليية.
 ALACجديدة س
 ALAالحالية متعاارضة وبالتالي يتتم وضع نصف C
إن بنود AC
ما يلي:
اللوائح الداخلية على ا
ح
صدد ،تنص الفقرةة  4ج من
وفي ھذا الص





.10.6
.10.6.1

 RAفي ختام االجتتماع السنوي
اختيارھم من قبل أي من منظمات ALO
ھم
تببدأ الفترة الزمنية ألحد األعضاء الذين يتم
رقم زوجي.
لممنظمة  IICANNفي عام ذي م
االجتماع السنوي
ع
نظمات  RALOفي ختام
تببدأ الفترة الزمنية للعضو اآلخر الذذي يتم اختياره ممن قبل أي من منظ
 ICفي عام ذي رققم فردي.
لممؤسسة CANN
في ختام اجتماع سننوي يعقد في عام ذي رقم
ختيارھم من قبل لجنة الترشيح ي
عضاء الذين يتم اخ
تببدأ الفترات الزمنيية لثالثة من األع
سنوي يتم
في اختتام اجتماع س
ختيارھما من قبل للجنة الترشيح ي
الزمنية للعضوين اآلخررين اللذين يتم اخ
ة
فرردي في حين تبددأ الفترات
عقده في عام ذي ررقم زوجي.
ع
الخدمة.
مة
عقب بدأ فترة
االجتماع السنوي الثاني لـِ  ICANNب
ع
في اختتام
فتترة الخدمة االعتييادية لكل عضو ييجب أن تنتھي ي

طرق عمل At--Large
خلية
على العمليات الداخ
ت العمل :التركييز المفرط ى
مجموعات

عات العمل
فكرنا في عدد مجموع
ا
كبير على العمليات اللداخلية .لقد
فريق المراجعة لديناا مرارً ا وتكرارً ا أن  At-Largeتركز بشكل ر
لقد سمع ق
عات العمل المعنيية بالسياسيات.
بدرجة أكبر من مجموع
ة
على العمليات
عمل مركزة ى
شطة في  At--Largeووجدنا أن ھھناك مجموعات ع
الداخلية النش
 At-Largقد
اجتماعات  ICANNالثالثثة التي حضرناھھا ،والتي كان من الواضح أن أغلببية اجتماعات ge
ت
تعزيز ھذه المالحظة ،خالل
ز
وقد تم
انقضت في ممناقشة المسائل اللداخلية واإلجرائيية.
للتركيز الموضوعي  -االتوعية والمشارككة ،العملية أو
ز
 At-Lوف ًقا
خاصة بـ Large
يمثل الرسم االبياني التالي التووزيع الحالي لمجمموعات العمل الخ
السياسة.
جدول أدناه نفس اللتاريخ.
ويرد في الج
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الجدول .10
ل

(2017
عمل  AT-LARGEالنشطة )يناير 7
قائمة مجموعات ل

يناير "2017
" At-Largفرص اللتطوع الحالية ،ر
صدر :موقع ويب ge
المصد

أكثر إنتاجية على الععمل في مجال
يبدو لنا أن ھھذه المجموعات االعاملة الداخلية تققضي قدرً ا كبيرً ا من الوقت التطوعي الذي يمكن ققضاؤه بشكل ر
السياسات.
الت المستخدم النھھائي في عمليات صنع سياسات
عدم االقتناع بأن نمووذج مجموعة الععمل الداخلية الحاللية تعتبر آلية فعاللة إلشراك مدخال
في حالة م
عات عمل داخلية واسعة.
 ،ICANNففإننا نوصي بتجمميد إنشاء مجموع
ضوية المدعمة
من أن نموذج العض
المتطوعين ،فإننا واثقون ن
،
 At-Largحاليًا ووقت
وبينما نتوقع دفع ھذا التغيير العميق للطريقة التي تنسق بھا ge
.At-L
أعضاء منظمة Large
ء
 ICمن قبل
عة عمل CANN
ى زيادة مستويات مشاركة مجموع
بالصالحيات سوف يؤدي إلى
ت
وتھدف إلى أن تكون بمثابة ح ً
At-Larg
جميع األنشطة األخررى إلى جانب
إلعادة تركيز االھتمام على مھمته األسااسية ،وترك ع
ة
حافزا لمجتمع ge
خلية.
سر التصور بأن المجتمع "يبقي نففسه مشغوالً" من خالل إنشاء مجمموعات عمل داخ
واحد .كما أننه سيعمل على كس
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توصية رقم  :7يجب أن تتخلى  At-Largeعن مجموعات العمل الداخلية الحالية ،التي يركز الكثير منھا حاليًا على العملية ،والتشتت عن
الدور الفعلي الذي تقوم به منظمة  At-Largeفي المشورة في مجال السياسات .وينبغي تجنبھا في المستقبل .وإذا اقتضت الضرورة القصوى،
ينبغي أن تكون أي مجموعة من ھذا القبيل محددة المھمة/الوقت بدقة ومركزة على السياسات ،أو دورھا الذي يقوم به أصحاب القلم المتطوعون
الذين يساعدھم موظفون قادرون على وضع السياسات.

التوصية رقم  :7الرد على التعليقات العامة
كان ھناك  -كما كان متوقعًا  -دفع قوي لمجتمع  At-Largeللوراء بشأن اقتراحنا بالقضاء على جميع مجموعات عمل At-Large
الداخلية كوسيلة لتركيز وقت مجتمع  At-Largeوالمدخالت على مھمته الرئيسية ،أي ) (1المشاركة المباشرة في مجموعات العمل المعنية
بوضع السياسات لدى  ICANNو ) (2مختلف أنشطة "التوعية والمشاركة".
في المسودات األولية ،أوصينا بإزالة وحظر إنشاء مجموعات عمل داخلية جديدة .كان منطقنا ،يتمثل في أن الكثير من الوقت في مجتمع
 At-Largeقد انقضى على مجموعات العمل الداخلية ،والكثير منھا يتعامل مع المسائل اإلجرائية و/أو التنظيمية .ولقد توصلنا إلى استنتاج
مفاده أن مجموعات العمل تعتبر أعراض للطريقة التي جعلت منظمة  At-Largeتبدو مفرطة في الداخل بما يضر بمھمتھا األساسية.
غير أن عد ًدا من المعلقين اعتبر ذلك مفرطا ،مما قد يؤدي إلى إزالة آلية تنظيمية داخلية أثبتت جدواھا في بعض الحاالت .إننا نقر بتعليقات
المجتمع حول ھذه المسألة ونقر بأن عد ًدا صغيرً ا من مجموعات العمل الداخلية ) 3أو  (4قد يكون لديھم وظيفة مفيدة داخل المجتمع.
وبنا ًء على ذلك ،فقد أعدنا تصميم ھذه التوصية بطريقة تترك للمجتمع خيار االحتفاظ بعدد صغير من مجموعة العمل الداخلية التي تركز
حصرً ا على مسائل السياسة الجارية داخل  .ICANNونحن ندعم توصيتنا األصلية بأن يتم حل جميع مجموعة العمل اإلجرائية و/أو
التنظيمية مرة واحدة وإلى األبد.

.10.6.2

سلسلة المراسالت لمجموعة العمل

تستخدم  At-Largeسلسلة المراسالت على نطاق واسع كوسيلة االتصال الرئيسية بين أعضاء مجتمع  At-Largeككل أو أعضاء ALAC
أو  RALOsاألفراد أو أعضاء مجموعات العمل أو مجموعة المناقشة المخصصة المختلفة.
كجزء من ھذه المراجعة قمنا بالتسجيل في عدة قوائم .وقد الحظنا أن أكثر من  100قائمة تم إنشاؤھا من قبل المجتمع ،والتي تغطي مختلف
القضايا واألفراد المشتركين:
●
●
●
●
●

قائمتان واسعة في At-Large
قائمتان ALAC
 9قوائم ) RALOsمنھا قوائم بلغات مختلفة(
 19قائمة لمجموعات العمل
 34قائمة مخصصة )معظمھا غير نشط( يتم إنشاؤھا ألحداث محددة

يعتبر استخدام سلسلة المراسالت ممارسة قياسية للعديد من المنظمات التقنية  /السياسات /وضع المعايير مثل  ،ICANNوأداة Mailman
المستخدمة من قبل ) At-Largeوبقية مجتمع  (ICANNالموثوق بھا عالميًا وموثوق بھا.
ومع ذلك ،بالنسبة لكثيرين في  ، At-Largeفإن ھذا النوع من التواصل القائم على البريد اإللكتروني يعتبر عتيق وقد يشكل ،في بعض
الحاالت ،عائ ًقا أمام المشاركة.
ھناك الكثير في  At-Largeالذين يفضلون أشكال التواصل الحديثة بما في ذلك منصات التواصل االجتماعي الشائعة .تم تلخيص طريقة
العرض ھذه من قبل عضو في :At-Large

"منذ عام  2016وال يزال ھيكل  At-Largeبأكمله يعتمد على قوائم البريد اإللكتروني في التواصل" .ال يمكن لھذه
أن تكون آلية فعّالة للمضي قدمًا كمجتمع .يجب أن تكون ھناك وسائل أكثر فاعلية لرسم المعلومات االستخبارية من
المجتمع العالمي لمستخدمي اإلنترنت الذين من المفترض أن يمثلوا ھيكل ) ."At-Largeمشارك (At-Large
لقد ردد ھؤالء المشاركون ھذا الشعور أيضًا في مراسالت عبر  Twitterخالل اجتماع  ICANNفي حيدر آباد،
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المستخدمين النھائيين )على سبيل المثال
ن
للتواصل مع
ل
جتماعي بشكل أكثثر فعالية
 ALاستخدام وساائل التواصل االج
توصية رقم  :8ينبغي لـLAC
وال ينبغي الستطال
على  ،Twitter / Facebookووما إلى ذلك( .ال
ستطالعات رأي ع
من خالل اس
العات الرأي تلك أن تكون ملزمة ببأي شكل من
إلنترنت.
األشكال ،ولككن بإمكان للجنة  ALACاستخداممھا كأداة لقياس آآراء مستخدمي اإل

التوصية .رققم  :8الرد على التعليقات العامة
صية.
ھناك دعم قووي من المجتمع االمحلي لھذه التوص

.10.6.3

ب At-Large
موقع ويب

عن أصول
على كمية كبيرة ممن المعلومات ن
على نطاق واسع موققع  .At-Largeيحتوي الموقع ع
لمراجعة ،استخدمم المراجعون ى
طوال ھذه الم
ك ،ترحب صفحتھھا الرئيسية،
واألحداث القادمة واالنتخاببات وما إلى ذلك
ث
 At-Largeوفررص المتطوعين االحالية
وغرض والھھيكل تنظيمي لـ e
ألخيرة تعتبر
عملية إعادة تصميم األ
ة
معين من االستخدام .إننا علمنا أيضًا ممن المستخدمين اللعاديين أن
وھي سھلة االستخدام بشكل ممعقول لنوع ن
سابق.
أفضل كثيرً ا من اإلصدار الس
على المعلومات
يتوافق مع الممارسة الققياسية لتصميم الوويب مع سھولة الوصول بنقرة واحدة أو نقرتين ع
ق
يوفر الموقع معلومات مفيدة ،ويبدو أنه
األساسية حوول  At-Largeوودورھا في نظام  ICANNاألوس
سع .التنقل في جمميع أنحاء الموقع سھالً بشكل معقوول ،ونالحظ أن االعديد من
جيد ومفيد.
الموقع مصمم بشكل جي
ع
 ، At-Largفإن وجھة نظرنا تتممثل في أن
الصفحات متتوفرة بلغات متعدددة .بالنسبة للوافددين الجدد إلى ge
من المعلومات
سبة لھذا النوع ن
شكل أعمق .بالنس
ومع ذلك ،فإإن الموقع لديه بععض القيود للباحثيين )مثل أنفسنا( االمھتمين بالمعلوممات المحفوظة بش
فعالية من االعتماد عللى محرك البحث الداخلي للموقع.
ة
سية ،إذا كان ذلك غالبًا أكثر
جل للكلمات الرئيس
التي تدير عممليات بحث جوج
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وقد ُ
طرح ھذا األمر كمشكلة في المقابالت وأثناء استطالع الرأي ،على سبيل المثال ،ھذا المشارك في :GNSO

"كما ھو الحال مع معظم مواقع ويب  ،ICANNھناك خطر حقيقي من زيادة الحمل على المعلومات لألشخاص
الذين يتفاعلون مع الموقع أو ويكي للمرة األولي .تحتاج وظيفة البحث إلى تحسين )ربما يعود معظم الناس إلى
محركات بحث طرف ثالث( وينبغي أن يسمح الھيكل أن يتم تسليط الضوء على المشكالت الرئيسية بشكل أفضل".
يبدو أيضًا أن ھناك عد ًدا كبيرً ا من وصالت  URLالمقطوعة التي يمكن أن تؤدي إلى اإلحباط .للتحقق من ھذا ،أجرينا "تحقق من وصلة"
بسيط يكشف أكثر من  100وصلة مقطوعة الرئيسية عبر  3000صفحة .وفي سياق المقابالت ،اقترح العديد من أعضاء  ، At-Largeبما
في ذلك القيادة الحالية ،أن تستفيد  At-Largeكثيرً ا من تقنيات الويب مثل  Twitterو ،Facebookلتوجيه مدخالت المستخدم النھائي.
ونظرً ا ألھمية الموقع اإللكتروني باعتباره المنفذ األول للدعوة لمعظم األشخاص الذين يھتمون بـ  ،ICANNنوصي بأن يقوم فريق عمل
 ICANNبإنشاء منصب بدوام جزئي لمدير مجتمع الويب بدالً من أن يكون أحد موظفي الدعم اللوجستي(.
التوصية رقم  :9ينبغي لـ  ALACأن ترتب لتعيين أحد موظفي الدعم مديرً ا للمجتمع على شبكة اإلنترنت بدوام جزئي يكون مسؤوالً ،ضمن
أمور أخرى ،عن تنسيق التواصل عبر وسائل التواصل االجتماعي )التوصية رقم  .(8ويمكن لھذه المسؤوليات ان ُتفوض الى عضو حالي من
العاملين.

توصية رقم  :10ينبغي لـ  ALACأن تفكر في اعتماد واستخدام منصة واحدة للتواصل عبر اإلنترنت تشبه  .Slackوبرمجية المصادر
المفتوحة المجانية  FOSSكبديل لبرنامج السكايب والصفحة الموسوعية  Wikiوقائمة المراسالت.

التوصية رقم  9و 10الرد على التعليقات العامة
كان ھناك دعم مجتمعي يتراوح من معتدل إلى قوي لھذه التوصيات.

اجتماعات  At-Largeاإلقليمية والعالمية

.11

إن اجتماعات  ICANNالعالمية والمشاركة في االجتماعات اإلقليمية المختلفة ) IGFو RIRواجتماعات  ccTLDاإلقليمية( التي تجمع بين
أصحاب المصلحة الرئيسيين في منظومة حوكمة اإلنترنت تعتبر حجر الزاوية الستراتيجية  At-Largeللمشاركة مع المستخدمين النھائيين
وجھًا لوجه .تنظم  At-Largeأيضًا اجتماعات  ATLASواسعة النطاق تجمع ممثلي مجتمع  At-Largeبأكمله ،على فترات تبلغ خمس
سنوات تقريبًا.
في ھذا القسم ،ننظر في مدي فعالية ھذه االجتماعات ،سوا ًء من حيث توجيه مدخالت المستخدمين النھائيين إلى عمليات وضع السياسات ،أو
زيادة الوعي حول المسائل المتعلقة بمؤسسة  ،ICANNواستدامة استراتيجية اجتماع مجتمع  At-Largeعلى المدي الطويل.
وكجزء من ھذه المراجعة ،نظرنا في الطرق التي يمكن بھا تعزيز استراتيجية االجتماع العالمي لعموم المستخدمين ،والسيما بھدف تحقيق
أقصي قدر من الفعالية اإلجمالية للتكاليف لالجتماعات ،والتأثير من حيث التوعية وبناء القدرات وإدخال السياسات والتدريب .ننظر بشكل
منفصل فيما يلي:
●
●
●

)اجتماعات 3) ICANNفي السنة(
االجتماعات اإلقليمية التي يتم فيھا تمثيل ) At-Largeمنتدي  IGFو RIRواجتماعات حوكمة اإلنترنت األخرى(
قمم  At-Largeواسعة النطاق )(ATLAS

كجزء من ھذه المراجعة ،شارك فريقنا في اجتماعين  ICANNوأربعة أحداث إقليمية .وھم كالتالي:
●
●

قمة اإلنترنت األفريقية ،غابورون  -بوتسوانا ،من  29مايو إلى  10يونيو 2016
 9-10 ،EuroDIG, Brussels - Belgiumونيو 2016
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●
●

سبتمبر 2016
 ،LACNICسان خوسيه  -كوستارريكا 30-26 ،س
C / LACNOG
G
 ،InSIGھيدرابادد  -الھند 31 ،أكتتوبر إلى  2نوفمببر 2016
G

في لندن حيث
 ،ICمنھا اجتماع  ICANN-50ي
ضاء فريقنا أيضًا ففي العديد من اجتتماعات CANN
جعة ،شارك أعض
كتنا في ھذه المراج
وقبل مشاركت
.ATL
تمكنا من مرراقبة تنظيم وحجمم اجتماع LAS II

.11.1

الع الرأي ونتائئج المقابلة
استطال

ألنواع المختلفة بااالجتماعات
قوي في وجھات الننظر حول قيمة األ
خاصة بالمقابلة وواالستطالع الضووء على تباين ي
ومرة أخري ،تسلط نتائجنا الخ
ً
الستراتيجية للمستققبل.
حول الخيارات اال
عددا من األسئلة ح
التي تنظمھا منظمة  ، At--Largeوتطرح د

.11.1.1

ICA
جتماعات ANN
 At-Lخالل اج
اجتماعات Large F2F

عالت فائدة مع أققرانھم .ويعتقد
اجتماعات  ICANNتعتتبر من أكثر التفاع
ت
وكما ھو متووقع ،فإن المشارككين في منظمة  At-Largeيشعررون بأن
المباشرة ھي "فرصة مثاالية للمستخدمين النھائيين للمشارككة في تطوير المش
ة
جتماعات
ستخدمي  At-Largeأن ھذه االج
 ٪70من مس
شورة في مجال
خدم نھائي".
عات ذات الصلة بمخاوفي كمستخ
سياسات التي تھم المستخدمين النھاائيين" و"االجتماع
السياسات" ،وتعالج االجتماعاات "مشكالت الس

العضو في المجتمع.
ضافة التي تقدمھا ممن قبل ھذا ضو
 ،ICوالقيمة المضا
يتم تلخيص ھھذا االنطباع المففضل عمومًا الجتتماعات CANN

بعد ألن لدينا
الجتماعات عن ع
جتماعات  F2Fأأكثر فائدة من اال
"تعتبر اج
تم قضاؤه خالل
النظر بسھولة أكبر أثنثناء وبعد االجتماععات .أما العمل ااإلضافي الذي م
ادل وجھات ر
فرصة لتباد
يشكل تحديًا كبيرً ا".
زال التمويل ل
لمؤسسة  ICANNوالممجتمع .لكن ما زا
سة
أكثر قيمة
 F2Fفإنه يعتبر أك
اجتماعات F
(At-L
)ممشاركة Large
ط
التي يتم بھا
شأن الطريقة ي
مجتمع  At-Largeبش
ع
ومع ذلك ،ھنناك بعض االنتقاددات داخل
التخطيط لالجتماعات وإددارتھا .ويتساءل البعض عن
على إلى أسفل.
ذات األولوية من أع
الطريقة التي يتم بھا تحدديد المشكالت ت
ة
آلخر عن
شتھا ،والبعض اآل
التي يتم بھا عرض االمشكالت ومناقش
الطريقة ي

االجتماعات ر
عبر
ظر عن ندوات واال
ملية ،بصرف النظ
"]ھناك حاجة إلى[ المزيد من الالتحضير مقد ًما ،وتجربة أكثر عمل
ت،
وبسيطة لنقل المعلومات
طة
سيلة سھلة
الضروري العثور على وس
ي
لذلك فمن
سھلة الھضم ،ك
اإلنترنت .إن الممعلومات ليست س
يعرف لماذا يجب ن
أن
 ICANNأو ف
ك ،لماذا تعتبر مھھمة للمستخدمين االنھائيين .ال يشاررك الجميع في N
واألھم من ذلك
(LACRA
") .أعضاء ALO
يھمھم .

.11.1.2

اجتماعات  ATLAS IوII

ً
طالعنا العديد
جحة ،أبرز استط
أحداثا ناج
عتبارھا
 (2012بشكل عام باع
2
 (2009ولندن )
2
حيب الجتماعات قمة  ATLASببالمكسيك )
بينما تم الترح
صيات ،والسرعة اللتي تم بھا تنفيذ اللتوصيات.
االنتقادات بشأن تنظيمھا ،وصياغة التوص
ت
من
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العديد من المشاركين
د
لم يتم إطالع
يومين من االجتماع .ونتيجة لذلك ،م
 ATLASخالل أول ين
A
صية II
"تم تقديم توص
ھادفة .لكننا ملتزمون
حقيقة ليست ة
التوصيات التي تبدو جيدة ولكنھا لم في الحق
ت
بشكل جيد ،ممما أسفر عن العدديد من
(At-Larg
بتنفيذھا") .مشاركة ge
" ھا
يجمع جميع المشاركينن
أال يكون التركيز ععلى التوصيات .وينبغي أن ع
ظم بشكل أفضل ببكثير .وينبغي ال
" ATLASمنظ
ت
والتوصيات
يسية،
فھم المشكالت الرئيس
التركيز على تطوير م
ز
الت ،مع
سريع حل المشكال
ستشارية العامة لتس
في اللجنة االست
(At-La
الرئيسية وقابلة للتنفيذ") .مشاركة arge
ية
قليلة العدد وتعالج اللمشكالت
الناتججة التي تكون لة
 ATLASإلى مجموعات االعمل لتقديم استرراتيجيات تنفيذ مففصلة .وبدأ ھذا بـ
A
توصيات ال  55ممن 2
"تم تفويض التو
ترجمة شفوية
شخاص في اليوم ااألخير ،وتقديم تر
إلى أقل من  10أش
االجتماع اليومي األول لى
ع
خص في
 200شخص
خفضھا إلى  10أو  12توصية تتتتناول المشكالت الجوھرية".
ئمة ،وكان ينبغي خ
ت .وتداخلت القائم
واقتراحات
( At-L
شارك في Large
)مشا
الجتماعات  ATLASالتي حضرتھا؟
ت
جودة  /المالءمة اللعامة
الع[ كيف تقيم الج
]سؤال االستطال

مكسيكو سيتي ربما غادرروا
و
 ATLفي
ضور في LAS I
اجتماع  ATLASفي للندن ،إال أن الحض
ع
ستويات االرتياح أعلى مع
بينما تبدو مس
الوقت.
ت أصبحت ضبابيية مع مرور ت
 At-Largeأو أن الذكريات
A
صت  ALACمجللس اإلدارة بتنفيذھا أخيرً ا في  7ننوفمبر  ،2016ببعد عامين من
) ATLالتي أوص
أوضحت دراسة متأنية لتتوصيات LAS II
ت
وقد
حقة ليست كذلك.
جاب .كما أن سررعة تنفيذھما الالح
جودة التوصيات لييست مثيرة لإلعج
العمل( أن ج
الواجب لمتابعة توصياات قمة
ATLAS؟
A
ب
أولي االھتمام
 .ATLAھل ي
الع[ توصيات AS
]سؤال االستطال

.11.2

ATLAS
استراتتيجية اجتماع S

تشير مشاوراتنا ونتائئج االستطالع
 ATLASالحالية .ومع ذلك ،ر
توافق واسع في اآلرااء يؤيد نوعًا من التعاون العالمي مثل اجتماعات S
وھناك ق
الرئيسيين المتمثلين في تووظيف المزيد من الدعم الشعبي وإإشراكه ،مع نقل المھام
ن
النھج المنقح سيكون له أثر أكبر على االھدفين
إلى أن ج
جمھور أوسع.
والمسؤوليات العامة لمؤسسة  ICANNإلى ج
ت
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وندرك أنه بعد تسلسل السنوات الخمس تقريبا ،كان من المقرر مبدئيا عقد اجتماع  ATLASالعالمي المقبل في عام  .2019ومع ذلك ،نعتقد
أن الطريقة األكثر اقتصادية واستدامة لتشجيع مشاركة مجموعة عالمية أوسع وأكثر تمثيالً للمستخدمين النھائيين من شأنھا أن تيسر إجراء
تغيير عملي لنھج إقليمي منھجي .ويھدف ھذا إلى تعزيز الممارسة الحالية الجتماعات  At Largeالمخصصة في المناطق واستيعاب الزيادة
في المشاركة العالمية بشكل أفضل والتي ينبغي أن تنجم عن تنفيذ نموذج  EMMالمقترح الخاص بنا للحوكمة )القسم .(13

.11.2.1

استدامة استراتيجية اجتماع  ATLASالعالمي الحالي

يمكن لفريق المراجعة لدينا أن يرى مزايا اجتماعات  ،ATLASوخاصة كوسيلة لخلق شعور المجتمع والقضية المشتركة بين  ،ALSesولكن
لدينا مخاوف بشأن االستدامة والجدوى المالية للنموذج على المدي الطويل.
وتغطي ترتيبات اجتماع  ATLASتكاليف السفر واإلقامة وتكاليف المشاركة األخرى لممثل واحد عن كل من  ALSفي مجتمع At-Large
)حاليًا أقل قليالً من  .(200يتناسب حجم كل اجتماع يتناسب طرديًا مع عدد  .ALSesالبد لھذا النموذج أن يتعرض لضغوط إذا  -كما نتوقع -
كان عدد المشاركين النشطين في  At-Largeيزيد مع مرور الوقت .نحن نتساءل عما إذا كان النموذج يمكن أن يتسع الستيعاب ربما ضعف
أو ثالثة أضعاف ھذا العدد أم ال.
لھذا السبب ،كجزء من ھذه المراجعة ،فكرنا في كيف يمكن أن تؤثر طريقة التحول من اجتماعات  ATLASالعالمية لمدة  5سنوات إلى
"اجتماعات  ATLASاإلقليمية" األكثر انتظامًا بإيجابية على مجتمع  .At-Largeمن خالل تركيز الموارد المالية والبشرية على تنظيم أحداث
إقليمية أكثر انتظامًا ذات صلة باجتماعات  ،ICANNنرى أن  At-Largeيمكن أن تحقق قدرً ا أكبر من النفوذ من األموال المتاحة ،وأن
تستفيد من التآزر الذي يمكن إنشاءه من خالل الشراكة مع الھياكل اإلقليمية الحالية.

.11.2.2

اجتماعات  At-Largeاإلقليمية السنوية تحل محل اجتماع ATLAS

مع األخذ في االعتبار آراء أفراد المجتمع الذين تمت مقابلتھم والتغييرات األخيرة في استراتيجية االجتماع العامة لمؤسسة  ،ICANNنوصي
بتنظيم اجتماع سنوي واحد على نطاق واسع يدور بالتزامن مع أكبر اجتماع سنوي لمؤسسة ) ICANNيكون عادة االجتماع ج ولكن يمكن
أيضًا أن يكون االجتماع أ لضمان التناوب الجغرافي العادل(.
ويرد أدناه نموذج مقترح .وسيشمل ذلك تعزيز قدرة منظمات  RALOsعلى تنظيم أحداث إقليمية واسعة النطاق على فترات منتظمة )كل
سنتين أو ثالث سنوات في كل منطقة(.
ويمكن محاولة ھذا لمدة ثالث سنوات ،ونراجع بعد ذلك تقرير ما إذا كان ال يزال يستحق القمة العالمية لنمط  ATLASالكاملة.
 (1التنظيم والتناوب اإلقليمي لألحداث
●
●
●
●
●
●

يرتبط اجتماع إقليمي سنوي لمشاركي  At-Largeعادة باجتماعات " ICANNج" )أي االجتماعات المصممة لتشجيع
التوعية( ولكن مع المرونة التي تم تكوينھا لضمان تغطية إقليمية منصفة.
يجب أن تشارك مراكز  ICANNاإلقليمية والمراكز اإلقليمية لمنظمات  * Iاألخرى بشكل كامل في الجھد التنظيمي الذي ينبغي
التخطيط له مسب ًقا) .انظر أيضًا القسم  8.4بشأن النھج المنقح للتوعية(.
ينبغي دعوة جميع  ALMsفي المنطقة برقم متفق عليه مسبقا ً.
خالل ھذه االجتماعات اإلقليمية ،يجب أن تساعد  ALACفي تنظيم مدارس حوكمة اإلنترنت ،باالشتراك مع ICANN
ومنظمات  * Iالمناسبة ،جنبًا إلى جنب مع  ALMsالمحلية SIG) .المنعقد مؤخرً ا قبل حيدر أباد ومنظمة تنظيما جي ًدا من قبل
 APRALOمع  ALSesالمحلية يوفر نموذجً ا جي ًدا(.
ينبغي أن يتم تنظيم االجتماعات اإلقليمية لضمان أنه يمكن للمشاركين أن يقضوا نصف كل يوم في اجتماعات ICANN
للتعرف على نموذج أصحاب المصلحة المتعددين وقضايا السياسات األوسع نطا ًقا.
وينبغي أن تستھدف برامج التوعية الخاصة بـ  ICANNفي المناطق تعزيز ھذه االجتماعات اإلقليمية على نطاق واسع،
باإلضافة إلى وحداتھا المدرسية المصاحبة لحوكمة اإلنترنت.

 (2عملية وضع التوصيات
●
●
●
●

عملية منظمة لدعوة وتقديم توصيات.
نھج تدريجي في إعداد التوصيات .مدفوعة بالمواضيع التي وضعتھا  ،ALACوالمصممة لمعالجة القضايا الموضعية ،مع
تشجيع األفكار بنموذج اإلدارة من األدنى فاألعلى.
االجتماعات اإلقليمية لبدء عدد صغير من التوصيات لتشجيع تقاليد نموذج اإلدارة من األدنى فاألعلى.
حيثما كان ذلك مالئمًا ،قد يتم االتفاق على عدد صغير من التوصيات العالمية )نقترحھا خمسة( وتقديمھا من خالل  ALACإلى
المناطق األخرى للتعليق في الوقت المناسب والعودة إلى  ALACللتنفيذ ،ومن الناحية المثالية خالل  12شھرً ا من التأليف
المبدئي.
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●
●

وبالتالي ،فإن ھناك فرصة للقاعدة الشعبية لمعالجة القضايا الشاملة كل  12شھرً ا بدالً من كل  5سنوات.
تنفيذ التوصيات التي سيتم مراقبتھا عن كثب من قبل موظفي دعم . At-Large

توصية رقم  :11على  At-Largeأن تستبدل اجتماعات  ATLASالعالمية الخمسية بنموذج بديل الجتماعات  At-Largeاإلقليمية الدورية
التي تعقد بالتزامن مع اجتماعات  ICANNالعادية .وينبغي أن تشمل االجتماعات اإلقليمية عنصر مدرسة حوكمة اإلنترنت .وينبغي أن
يتضمن المشاركون جميع  ALMsالمؤھلين.

التوصية .رقم  :11الرد على التعليقات العامة
كانت ھناك دفعة قوية من المجتمع المحلي للصياغة األصلية لھذه التوصية ،ولكن نظام  ATLASكان مدعومًا فقط من قبل أولئك الذين
شاركوا فيه .وقد نقحنا التوصية الرامية إلى التشديد على المزايا العملية الجتماعات إقليمية أكثر تكرارً ا.

.11.3

األحداث اإلقليمية غير التابعة لمؤسسة ICANN

وخالل المراجعة ،حضر فريقنا منتدي  ،EuroDIGوقمة اإلنترنت األفريقية ) ،(AISواجتماعات  ،LACNIC/LACNOGوالمدرسة
الھندية المعنية بحوكمة اإلنترنت ).(InSIG
وقد أطلعتنا مالحظاتنا على طريقة تنظيم ھذه االجتماعات ونوعية العروض ومستويات الحضور المثيرة لإلعجاب في كل حالة على تفكيرنا
بشأن استراتيجية اجتماع لـ  At-Largeإقليمي معزز.
ونظمت جميع األحداث األربعة بالتعاون مع عدد من الشركاء المؤسسين والجھات الراعية المالية .وبدرجات متفاوتة من الدعم المالي
واللوجستي ،شارك كل من  AFRALOو APRALOو EURALOو LACRALOكشركاء.
وكان من الواضح لنا أن مثل ھذه االجتماعات اإلقليمية توفر فرصًا كبيرة لتعزيز روح نموذج اإلدارة من األدنى فاألعلى األساسي لـ
 ،At-Largeوكذلك طموحات التوعية الخاصة بمؤسسة  ICANNككل.
ويمكن تلخيص ھذه الفرص على النحو التالي:
●
●

●

●

فرصة لالستفادة من األموال المحدودة من أجل "التعاون والمشاركة" :إن الشراكة مع األحداث اإلقليمية الرائدة بشأن حوكمة
اإلنترنت تعتبر وسيلة فعالة لـ  At-Largeو RALOsلتعظيم استخدام األموال المحدودة لرفع مستوي الوعي حول دور
ووظيفة .At-Large
فرصة لزيادة المشاركة في  :At-Largeومن بين عدة مئات من المشاركين في اجتماعات مثل  EuroDIGواالجتماعات
اإلقليمية أو العالمية األخرى لمنتدي اإلنترنت  IGFواجتماعات  RIR/NOGالمشتركة )واالجتماعات المماثلة حول العالم(،
يركز الكثيرون على تطوير السياسات فيما يتعلق بـ  .DNSوھذه تعتبر فرصة فريدة لرفع الوعي حول دور ووظيفة At-
 Largeوإشراك مدخالت المستخدم النھائي.
فرصة للمشاركة في وضع السياسات/المشورة من "نموذج اإلدارة من األدنى فاألعلى" :إن الجمع المنتظم لعدة مئات من
المشاركين ذوي الخبرة في الجوانب السياسية والتنظيمية لإلنترنت يوفر لـ  At-Largeفرصة استثنائية للمشاركة في مناقشات
"نموذج اإلدارة من األدنى فاألعلى" على المستوى اإلقليمي بشأن قضايا السياسات .وينبغي استخدام مثل ھذه األحداث إلى حد
كبير باعتبارھا المرحلة األولي في نموذج اإلدارة من األدنى فاألعلى حقيقية ،بتوافق اآلراء من وضع السياسات.
فرصة لتعظيم التأثير المحدود لتمويل السفر للفعاليات اإلقليمية :ويمكن لمنظمات  RALOsالمشاركة في مثل ھذه الفعاليات أن
تستخدم برنامج التمويل الزراعي ) (CROPPوبرامج التمويل األخرى لتغطية تكاليف سفر خمسة مشاركين.

توصية رقم  :12كجزء من االستراتيجيات التوعوية السنوية لمنظمة  ،RALOsينبغي لمنظمة  RALOsأن تواصل إعطاء أولوية عالية
للتنظيم والمشاركة في األحداث الخارجية في منطقتھا ) ،IGFو ،RIR ISOCإلخ( .إن البرنامج التجريبي لخدمة المجتمع اإلقليمي
) (CROPPوآليات التمويل األخرى ينبغي أن ُتوجّه لدعم تكاليف التنظيم ومشاركة أعضاء المجتمع العام.
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التوصية .رقم  :12الرد على التعليقات العامة
ھناك دعم قوي من المجتمع المحلي لھذه التوصية .تم إعادة صياغة طفيفة من أجل الوضوح.

قضايا تمويل At-Large

.12

وقد برزت مسألة تمويل  At-Largeعلى فترات منتظمة ،بطرق مختلفة ،طوال عملية المراجعة .ھناك العديد من األسئلة المتكررة ،وغالبًا ما
تطرح بشكل بليغ:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ما مقدار الدعم المالي الذي يجب أن يقدمه/يحصل عليه مجتمع At-Large؟
ھل لدي  ICANNالتزام "أخالقي" بدعم مجتمع At-Large؟
ھل تستخدم أموال دعم السفر بطريقة عادلة وشفافة؟
ھل يستفيد بعض أعضاء  At-Largeأكثر من غيرھم؟
ھل األموال المخصصة "للتوعية والمشاركة" ُتستخدم بطريقة اقتصادية؟
ھل ُتعامل جميع المناطق على قدم المساواة و/أو بطريقة تتناسب مع سكانھا؟
ما "عوائد االستثمار" لمختلف أنشطة At-Large؟ المقاييس؟
نظرً ا لمحدودية الموارد ،ھل أولويات تمويل  At-Largeمناسبة؟
ھل عمليات  At-Largeمستدامة ماليًا؟ إذا تمت إزالة الدعم المالي لـ  ،ICANNفھل ستنتھي خدمة At-Large؟

نظرً ا ألن  At-Largeتتكون حصرً ا من المتطوعين ،فإن مسألة التمويل ال يمكن تجنبھا .أنھا مسألة تحدد إلى حد كبير ما ھي منظمة At-
 ، Largeومن يشارك ،وكيف تطورت المنظمة بمرور الوقت في ھيكلھا الحالي.
قد يكون خارج نطاق ھذه المراجعة أن ننظر بعمق في مسألة التمويل وكيفية إجراء عمليات صنع القرار التي لھا عواقب مالية للمنظمة.
ومع ذلك ،ھناك العديد من القضايا منھا دعم السفر وتكاليف االجتماعات )بما في ذلك االجتماعات اإلقليمية واجتماعات ،(ATLAS
واألولويات التي تعطي ألنواع معينة من الفعاليات )مثل عرض  (At-Largeالتي غالبًا ما يقررھا المجتمع بنفسه ،والتي تضمن بعض
االھتمام.

.12.1

نتائج االستطالع والمقابالت

التمويل ألنشطة  ،At-Largeوالدعم للسفر إلى حد كبير يعتبر واحد من المكافآت لكونھا تشارك بنشاط في عمليات سياسة  .ICANNعلى
الرغم من أن ھذا ليس السبب الوحيد لمشاركة المتطوعين ،بل يعتبر واحد من الدوافع لمواصلة المشاركة مع مرور الوقت.
تم تمويل كافة المشاركين في استطالع آراء  At-Largeلحضور اجتماعات  ICANNلغرض محدد آن ذاك:
توضح التعليقات التالية حساسية مسألة التمويل مع  At-Largeونظام  ICANNاألوسع.

"إعطاء األولوية إلدخال تحسينات على التوعية والمشاركة عن بعد )التي تدعو في الواقع إلى مشاركة واسعة تضم
األعضاء الجدد( مقابل تمويل مشاركة شخصية عن طريق قلة قليلة) ".عضو  ،GNSOالواليات المتحدة األمريكية(
")يجب أن يكون ھناك( مزيد من التركيز على وضع السياسات بدالً من تمويل المعارض والسفر" .عضو
APRALO

"تقتصر "التوعية" على ھذه "المعارض" الممولة من  ICANNوالتي ال تزيد كثيرً ا عن كوكتيل االستقبال مع بعض
الترفيه المحلي") .عضو (GAC
"ال شيء سوي التناوب بين مجموعة صغيرة من الناس إلى مختلف الرؤساء ونواب الرئيس جميعًا لتأمين تمويل
السفر لحضور اجتماعات  .ICANNنفس المجموعة من األشخاص ،يخدمون فقط في رئاسات مختلفة من سنة إلى
أخري") .عضو (GNSO
بالنسبة لبعض المجيبين ،سيتم إنفاق الموارد المالية لعموم المستخدمين بشكل أفضل على األبحاث القائمة على المستخدم النھائي:
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 ALالذين يحصلوون باستمرار ع ى
لى
جموعة صغيرة ممن أعضاء LAC
ص األموال التي تتم إنفاقھا على مج
"إعادة تخصيص
أن يتم إبالغ ھذا
صلة ،مع توقع ن
ضوعات ذات الص
خدمين حول الموض
تمويل إلجرراء استطالعات ررأي فعلية للمستخ
(GNS
لسيااسات  GNSOوومناصب ) ."ALACعضو SO
عما يلي:
معبرة( لألقلية ما لم يككن المجتمع قادرً ا على إثبات أنه ممسؤول بالفعل عم
ة
ينبغي تقليل الصناديق الصغيررة )ولكنھا

 ،ALAوالسيما تممويل السفر ،ما لم تتمكن من إثبات
ت
عقول من الموارد المقدمة إلى AC
"]يجب أن يكونن ھناك[ حجم معق
ل
وجدول
وأنھا مستمدة
المستخدمين النھائيين ،ھا
ين
الماليين من
ين
عي ،تمثل
يقة يمكن التحقق ممنھا أنھا ،كما تدع
للمجتمع بطريقة
مام ھؤالء".
قدر من المساءلة أما
خدمين ،ولديھا ر
أعمالھا ممن ھؤالء المستخ
حدة األمريكية(
 ،GNSOالواليات المتحد
G
)
أو ،لھجة أكثثر اتھامًا:

 At-Laكسب غيير مشروع ذاتي االمنفعة) .عضو (APRALO
تعتبر arge

.12.2

تمويل السفر

ً
نشاطا اعتما ًدا ككبيرً ا على التموييل تثير حتمًا عد ًددا من األسئلة
ع
المجتمع
أكثر أعضاء
مع  At-Largeوومدي اعتماد ر
إن مسألة تموويل السفر لمجتمع
الطريقة التي ُتستخدم بھھا أموال السفر الممحدودة وتوزيعھھا.
ة
حول
سفر .19تحدد ھذه الممبادئ التوجيھية أأنه بالنسبة
وف ًقا للمبادئ التوجيھية الرسممية لمؤسسة  ،ICANNيضم مجتتمع  At-Large 27موضع ر
لمجتمع :At-Larrge
 .ccNSOأما
اتصال لـ  GNSOوO
ل
إلى مسؤولي
 RAباإلضافة ى
ضاء  ،ALACو 2من القادة اإلقليمميين * ALOs 5
يشمل ھذا الععدد  15من أعض
ومبلغ بدل يومي محددد لكل مدينة.
غ
ي ،والسكن،
لھما التصويت .ويشممل ھذا الدعم تكالليف السفر الجوي
ضوان ال يحق ا
التصال فھما عض
مسؤوالن اال
سفر ً
جال األعمال.
ستحق السفر الجووي في درجة رج
جوا ،باستثناء الرئيس الذي يس
جة االقتصادية للس
ضاء في  Att-Largeمستوي الدرج
يدعم األعض
 - ICAحاليًا  27مموضع سفر -
جتماعات ANN
 ICللمشاركة في اج
مقدم من CANN
ستوي التمويل المق
القة وثيقة بين مس
خالل بحثنا وجود عال
الحظنا ل
خالف أصحاب المص
النھائيين ،على ف
 30شخصًا .وھذا أمر مفھوم ألن المستخدمين ھ
ن  -حاليًا حوالي 0
مشاركين النشطين
ومستوي المش
صلحة األخرين
إلى التساؤل عما
عات الدولية العاديية .ومع ذلك ،دفععتنا ھذه الحالة ى
عادة الموارد الماليية أو الدعم للمشارركة في االجتماع
 ،ICال يمتلكون ع
في CANN
تعض اليد التي
ألولئك األعضاء أن يععارضوا "أن ض
ك
يمكن ضمان نزاھة اللمشورة بالكامل االتي وضعھا مجتتمع  .At-Largeھل يمكن
إذا كان ن
تطعھم"؟

من اجتماع إلى
سفر أو عدم وجوودھا .ومع ذلك ،ففإننا نالحظ أنه ن
طر بسبب دعم الس
على أي دليل يشير إلى أن المشورة قد تعرضت للخط
ولم نعثر ى
جدول  9أعاله .وويشير ذلك إلى
عة األشخاص كمما ھو مبين في الج
صھا لنفس مجموع
إلى أن يتم تخصيص
تكون مواضع السفر ممحدودة وتميل ى
اجتماع ن
مجاالً ألعضاء المجتممع اآلخرين
مراكز قيادة  ALACو/أو  ،RALOممما ال يترك ال
ز
حصول عليھا حااليًا من قبل
ضع السفر يتم الح
أن جميع موض
منه.
لالستفادة ه

.12.2.1

تخصيص فترات تمويل السفر

ً
 ALمن كل
LAC + 10 RA
عضوا من قادة ALOs (2
أي 15
أن أي شخص في موقع القيادة ،ي
ل  At-Largeن
سات الحالية داخل
تعني الممارس
حاليا  27فرصة سفرر ،فھذا يعني
 At-Lيضم ا
أن مجتمع Large
 .ICANNوبما ن
ضور اجتماعات N
صلون على دعم ممنتظم للسفر لحض
منطقة( يحص

https://w
www.icann.org
g/en/system/filles/files/travel-support-guide
elines-fy14- :2014
2
عم السفر المجتمعي للسنة المالية
 19إرشادات دع
g13-en.pdf
02aug
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صتين
ظنا أن ھاتين الفرص
حية العملية ،الحظ
فرصتان للسفر متاحتان لللمناصب غير الققيادية .ومن الناح
ن
سوي في أفضل األحوال
أنه ال يوجد س
.RALOs
R
مسؤولي االتصال أو غيرھم من قاددة  At-Largeممن في
عادة ما ُتعطي لمس
اإلضافيتين ع
خاصة بـ .At-Large
صصات السفر الخ
 EMMعلى مخص
 11.3أدناه حول تأثير حوكمة M
انظر القسم 3
httpss://www.ican
nn.org/en/sysstem/files/files/travel-su
upport- :2014
ي للسنة المالية 4
عم السفر المجتمعي
إرشادات دع
g
guidelines-fy
y14-02aug13-en.pdf

الجدول .11
ل

ة
الحالية
RALO
تاريخ دعم السفر لقياددة  ALACوOS

صدر ITEMS :الدولية باستخدام بيانات  ICANNالعامة
المص
البيانات الخاصة بھا
ت
 35إلى ) 56االجتمماعات الوحيدة اللتي كانت
 ICANNمن 3
مالحظة :تتووافق األعمدة في منتصف الجدول مع اجتماعات N
إلى أن الشخص تلقلقي تمويالً من  At-Largeلحضوور ذلك
على الرقم  1فيھا ى
متاحة وقت تتقديم ھذا التقرير( .وتشير الخاليا التي تحتوي ى
االجتماع.

.12.2.2

حضور اجتماعاات RALO
التمويل لح

" RALOسنة ھاددئة" يستعدون فيھھا لـ .ATLAS
 RALعلى مدي أأربع سنوات ،ثم يكون لدى كل O
 ICAبالكامل  5ممن LO AGMs
تمول ANN
 20باالقتران مع اجتماع  . ARINونتيجة لذلك ،ككان التلقيح
 NARAعام 017
انعقد ALO AGM
سنة الخامسة ،تتككرر الدورة .قد
وفي نھاية الس
 ،ICوبالتالي
الحاضرين الذين ال يتوجھھون إلى CANN
ين
من الناس
كان ھناك العديد ن
 ARINفعاالً .ن
 Aفي عمليات N
عضاء At-Large
المتقاطع ألع
فإن جمھور  AGMيكون أكثثر تمثيالً
 At-Laالحقيقية.
للجذور الشعبية لـ arge
ر
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.12.2.3

 At-Lمن منظوور  ICANNااألوسع
سفر من Large
تمويل السف

تتمثل إحدى الحجج
 At-Largeفي اجتماعات  .ICANNل
A
دفع  ICANNلمشااركة
 ICANNفتنتقد أحيا ًنا طريقة ع
أما األجزاء أخري من نظام N
صوت في
 ،ICفمن الطبيعي أن يكون لديھم ص
جزءًا من CANN
 GNSOفي أنه نظرً ا ألن المسجللين والسجالت يددفعون ليكونوا ز
السائدة في O
مناقشة .ICANN
جدول شة
ستخدم النھائي.
في  At-Largeالذين يعترضون عللى أن المسجلين والسجالت يدفعوون مع أموال المس
ولكن ذلك يععتبر حجة غير مققنعة للكثيرين ي
 ICنفسھا .وإال
جتماعات .وقد تككون آلية التمويل ھذه ھي CANN
إلى آلية تمويل لكي يشاركون في االج
نھائيون أيضًا ى
يحتاج المستخدمون النھ
ج
ولذلك
 At-Largأمرً ا أأساسيًا لدعم نموذذج أصحاب المص
تمويل السفر لـ ge
سيتم تجاھل مصالحھم .يعد تم
صلحة المتعددين .وسيدعم فريق مرراجعة
سفر في المستقبل.
ل سليم لتمويل الس
 ITEMSتووسعًا مبررً ا بشكل
إلى  2017يظھر أن أغلبية المشارككين في  At--Largeيحضرون
 At-Largeمن  2003ى
A
تحليل لبيانات حضور االجتماعات من قبل
وھناك ل
الناس )حضور  20ممن أصل  (٪20 - 104الذين
عدد كبير من س
 18الذي اقترحناه كجزء من  EMMولكن ھناك ع
أقل من حد االجتماع البالغ 8
ة
ألرقام الرحالت التي تم إجراؤھا من قبل
أكثر من  18اجتما ًعًا .ال تمثل ھذه األ
حضروا ر
مجموعة األشخاص أنفسھھم الذين تم تمويلھھم من قبل
صادر أخري.
 ICANأو أي مص
 NomComأو مجلس NN
N

20
غرينبرغ يناير 017
المصدر :تحليل بيانات أالن ي

.12.3

ICA
ANN/At-La
برامج تمويل arge

At-Large
L
األخرى المتاحة للمشارككين في
ى
مصادر التمويل
ر
 ،At-Largھناك عدد من
إلى التمويل المباشرر للسفر لقيادة ge
باإلضافة ى
الجدول أدناه.
ل
عن طلبات السنة المالية( .وھي مددرجة في
 Fellowفضالً ع
 NextGenوبرامج wship
N
Mو
 CROPPوMentorship
C
)
سھل الوصول
وجدنا أنه ليس من الس
نا
لدعم األعضاء غير االقياديين في مجتممع  .At-Largeومع ذلك،
ضافيًا ترحيبًا م
وتوفر ھذه اللبرامج تمويال إض
مصادر التمويل.
ر
صول إلى
المعلومات المتعلقة بالوص
ت
إلى
شبكة اإلنترنت.
المعلومات على وجه السررعة في موقع  At-Largeعلى ش
ت
ن يتم تقديم ھذا الننوع من
ولتحقيق الشففافية ،نوصي بأن
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الجدول .12

تتوفر آليات تمويل  ICANNللمستخدمين النھائيين

برنامج التمويل

الخصائص الرئيسية

برنامج الزمالة

يسعى إلى خلق قاعدة عناصر مطلعة أوسع وأكثر تنوعا ً مع إعطاء األولوية
ً
تمثيال ناقصًا حول
للمرشحين الذين يعيشون في "المجتمعات المحرومة والممثلة
العالم".

برنامج NextGen

ً
نشاطا في مجتمعاتھم اإلقليمية وكذلك
لألفراد الذين يرغبون في أن يصبحوا أكثر
المشاركة في النمو المستقبلي لسياسة اإلنترنت العالمية.

برنامج المراقبة

النظام حيث يمكن للمراقبين اختيار مراقبين لكل منھا .عملية مثيرة للجدل .مفتقرة
للشفافية على اختيار  .Mentoreesالشك في المحسوبية.

برنامج CROPP

آلية يمكن من خاللھا لـ  5أشخاص في كل منطقة عالمية الحصول على تمويل السفر
لحضور اجتماع إقليمي .فكرة جيدة ولكن عملية االختيار مثيرة للجدل .انعدام الشفافية
مما يؤدي إلى إحباط مخاوف كبيرة بشأن المحاباة اإلقليمية في بعض منظمات
.RALO

توصية رقم  :13حرصًا على الشفافية ،ينبغي نشر دليل واضح عن جميع الفرص المتاحة لدعم تمويل نقل  At-Largeوالمستفيدين منھا على
الفور وفي مكان واحد على صفحة  At-Largeعلى شبكة اإلنترنت.

التوصية .رقم  :13الرد على التعليقات العامة
ھناك دعم قوي من المجتمع المحلي لھذه التوصية.

.12.4

إنشاء آلية تمويل جديدة لشركة At-Large

ومن المسلم به عمومًا أنه نظرً ا لتطوعه حصريا ،فإن  At Largeلديھا اعتماد فريد على أموال  .ICANNبالطبع ھذه ليست مشكلة جديدة،
ولكن في الظروف الحالية ،ودون الرغبة في تجاوز نطاق ھذه المراجعة ،فإننا نقترح أن إحدى الطرق التي تساھم في حل ھذه المشكلة ھي
إعطاء إمكانية وصول  At-Largeإلى بعض من أموال المزادات التي تم إنشاؤھا بواسطة برنامج  gTLDجديد.
وخالل ھذه المراجعة ،قال البعض إن ھذه اإليرادات تستمد في نھاية المطاف من المجتمع العالمي من المستخدمين النھائيين الذين ھم عمالء
سجالت  TLDالتقليدية و/أو الجديدة .أعطي برنامج  gTLDللسجالت الفرصة لزيادة محافظ  TLDالخاصة بھم وتنويع أعمالھم ،وخلق
مصادر دخل جديدة كبيرة.
ووف ًقا لھذا الرأي ،من المناسب تمامًا النظر في الطرق التي يمكن لمجتمع  At-Largeأن يستفيد من ھذه اإليرادات )خاصة إذا كان من
المتوخي إجراء جولة ثانية من طلبات .(gTLD
ونود القول بأنه قد ال تكون ھناك لحظة أخري في تاريخ  ICANNحيث يمكن معالجة الخلل بين مجموعات أصحاب المصلحة بسھولة كما ھو
الحال في ھذه الحالة .ويبدو أن الوقت اآلن يعتبر الوقت المناسب لتمويل  At-Largeأو تمويلھا جزئيًا من خالل آلية تمويل طويلة األجل.
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صول على حصة من عوائد مزاداات .gTLD
عن طريق مجمووعة العمل المالئئمة ،طلب الحص
ظمة  ،ALACع
توصية رقم  :14ينبغي لمنظ
حل ھذه اآللية
 .ICويمكن أن تح
سعة للمجتمع المددني في CANN
صيص األموال اللمطلوبة لدعم الممستخدم النھائي والمشاركة الواس
وينبغي تخص
 ICANNلدعم مجتمع  At-Largeأو تكملھا.
النفقات التشغيلية الحاليية التي تتكبدھا N
ت
محل

ة
العامة
ى التعليقات
التوصية .رققم  :14الرد على
 .ICوقد تم
أصحاب المصلحة اآلخررين في CANN
ب
جموعات
واسع له من ممثلي مج
صية ورفض ع
مجتمع لھذه التوص
عم معتدل من المج
كان ھناك دع
ذلك كوسيلة قابلة لللحياة
صية حيث نري ك
حافظ على التوص
سم من التقرير لييأخذ في االعتبار التغذية الراجعة من المجتمع ،ونح
تنقيح ھذا القس
بررة تمامًا إلنشاءء مرفق تمويل جدديد لدعم إدخال اللمستخدم النھائي الحقيقي في عملييات .ICANN
وروائية ومبر

.13
.13.1

صالحيات"
اققتراح "نموذذج العضوية المدعمة بالص
ض األسباب
عرض

 At-Largeنفسه ونظام
A
جتمع
إلى حد كبير في مج
شاملة لـ  At--Largeمدعومة ى
جعتنا ،ھي أن الممھمة والوظيفة الش
النتائج الرئيسية لمراج
ج
إن أحد
د
ضمان جلب
الفعَّالة للمستخدمين النھائيين و/أو ض
جل المشاركة ع
ألوسع ،إال أن الممجتمع كافح من أج
 ICANNاأل
المزيد من أصوات الممستخدمين
.IC
سياسات CANN
إلى عمليات صنع س
النھائيين ى
ظمات الداعمة وااللجان
بالصالحيات المقترح آراء الععديد من أعضاء مجتمع  At--Largeوممثلي المنظ
ت
عمة
يراعي نموذج العضوية المدع
المستخدمين النھائيين وزياددة مساءلة
ن
صول
قراطية وتيسير وص
األوسع .وھو يقدم حالً للحد من البيروقر
ع
ICANN
االستشارية االتي تشكل نظام N
طراب وبأقل
ألدنى من االضط
مجتمع  . At-Largeوعالووة على ذلك ،فإنه بمثابة نموذج ينببغي للمجتمع أن ييكون قادرً ا على تنفيذه مع الحد األ
تكلفة ممكنة.
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وكما ھو مبين أعاله ،فقد تم تصميم آلية حوكمة الطوارئ على وجه التحديد بھدف إزالة ما حدده المراجعون باعتبارھا العوائق الرئيسية أمام
المشاركة في الھيكل التنظيمي الحالي.
وأھم مالمح حوكمة الطوارئ اإللكترونية المقترحة ما يلي:
●
●
●
●

التبسيط التنظيمي بشكل عام مع طبقتين فعالتين بدالً من األربعة الحالية .إن االختالط بين وظائف  RALOsو ALACالقيادي
ً
ً
ارتباطا بشواغل المستخدمين النھائيين.
تبسيطا وأكثر
يؤدي إلى ھيكل تنظيمي أكثر
ً
عضوا في ھيكل  (ALS) At-Largeمن أجل المشاركة بنشاط في أنشطة المشورة في مجال
إزالة المتطلبات الحالية لتصبح
 At-Largeأو أنشطة "التوعية والمشاركة".
إن أي مستخدم نھائي لإلنترنت له مصلحة في مجال وضع سياسة  ICANNسوف يكون قادرً ا على المشاركة في أنشطة At-
 Largeمع زيادة كبيرة السرعة والتيسير .لن يكون ھناك اختالف في معايير العضوية عبر المناطق.
ويتم إنشاء أدوار "المقرر" جديدة لتمكين المستخدمين النھائيين من المشاركة بسھولة أكبر في أنشطة تقديم المشورة في مجال
السياسات .

.13.2

 :EMMالتعاريف والتوصيات

يحدد الجدول التالي الجوانب المفاھيمية الرئيسية لـ  EMMمتبوعًا بتوصية مطابقة لـ .EMM

الجدول .13

الجوانب الوظيفية  EMMوالتوصيات ذات الصلة

 - 1عضو (ALM) At-Large
التعريف :أي مستخدم نھائي لإلنترنت فردي أو ممثل لجمعية المستخدم النھائي قد يطلب عضوية مجتمع  .At-Largeوسيتاح لـ  ALMsخيار
المشاركة في أنشطة "المشورة في مجال السياسات" أو أنشطة "التوعية والمشاركة" أو كليھما .ال توجد معايير أساسية لتصبح عضوا في منظمة
.(ALM) At-Large
توصية  ،EMMالنقطة  :1على  At-Largeأن تزيل المعايير الحالية لعضوية  ،At-Largeوال سيما شرط االنضمام إلى  ALSلكي تصبح
مساھمًا نشطا في سياسة مجتمع  .At-Largeيجب أن يكون جميع المستخدمين النھائيين لإلنترنت المھتمين بوظيفة وضع سياسات  ICANNقادرين
على المشاركة في أنشطة  At-Largeبنفس الطريقة.
 - 2العضوية "النشطة"
التعريف :مجموعة من المعايير تستخدم لالعتراف بـ " "ALMsالنشطة .وستكون المعايير الرئيسية برھا ًنا على مساھمة مستدامة في عمل مجموعة
عمل /ICANNمجموعة العمل المجتمعية أو "التوعية والمشاركة" لمدة ثالثة أشھر على األقل .ويمكن استخدام آلية مراجعة األقران في نھاية
المطاف .سيحصل  ALMsالمؤھلين على حقوق التصويت في مجتمع  At-Largeويكونوا مؤھلين للتحقيق باعتبارھم مقررين .وسوف تسري
حقوق التصويت على انتخاب الوظائف القيادية في  ،RALOs/ALACوبالنسبة لمقعد المجلس ،فإنه يجب قبول التوصية االختيارية رقم .6
توصية  ،EMMالنقطة  :2ينبغي أن تحدد  ALACمجموعة من المقاييس لتقدير مستوي المشاركة الفعَّالة "للمشورة السياسية" أو "التوعية
والتفاعل"  .ALMsينبغي توفير التمويل النشط لـ  ALMsلحضور االجتماعات اإلقليمية بما في ذلك  ،AGMsومدارس حوكمة اإلنترنت ،واجتماع
 ATLASاإلقليمي المتناوب عندما يحدث في منطقتھا.
 -3مقررو "السياسة" و "التوعية والمشاركة"
التعريف :قد تتطوع  ALMsالتي شاركت بنشاط في عمل مجموعة عمل /ICANNمجموعة العمل المجتمعية و/أو أنشطة التوعية لمدة  3أشھر
على األقل لتصبح "مقررً ا" لمجموعة العمل الخاصة بھا .وسيكون المقررون مسؤولين عن اإلبالغ عن عمل مجموعة عملھم/مجموعة العمل
المجتمعية إلى  .ALACسيتم منح  10مقررين على األقل تمويل السفر لحضور اجتماعات  ICANNلإلبالغ عن عمل مجموعة عملھم.
توصية  ،EMMالنقطة  :3.1ينبغي للجنة  ALACتحديث قواعدھا الداخلية لتشمل إجرا ًء جدي ًدا بشأن دور المقررين ووظيفتھم .سيتم تعيين
المقررون في البداية لمدة سنة واحدة فقط .قابلة للتجديد مرة واحدة لمقرري مدخالت السياسات .وسيعمل مقررو التوعية لمدة عام واحد فقط لتحسين
اإلنتاجية .يجب توجيه الدعوة للتعبير عن االھتمام من  ALMsالمؤھلين قبل  6أشھر من خدمتھم المستمرة لمدة سنة
توصية  ،EMMالنقطة  :3.2باستخدام نفس نظام التأھيل الخاص بمقرري السياسات ،ينبغي لمنظمة  ALACاختيار  5مقررين للمساھمة في خطط
 ICANNلنھج متعدد القطاعات يدعمه الطلب للتوعية ،والتعلم من عمل مجموعة مشاركة  ICANNالعالمية ألصحاب المصلحة  .وسيعمل
المقررون لمدة سنة واحدة ) 3اجتماعات( لتشجيع تناوبھم وزيادة مدخالت القواعد الشعبية الحقيقية )التوصية رقم .(13
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ظائف  RALOsو ALACالقيادية
 - 4دمج وظ
 RALيصبحون مممثلين عن منطقتھھم في .ALAC
 ،ALACفإن قادة LOs
A
التعريف :وبمموجب المواقف اللقيادية لـ  EMM RALOو
ومسؤولياتھم المماثلة عن
م
RA
جرا ًء جدي ًدا بشأن تعيين قادة ALOs
على  At-Largeأن تحدث قواعدھا الداخلية لتشمل إج
 ،EMالنقطة  :4عل
توصية MM
 ICالداخلية وف ًقا لذذلك.
كما يجب أيضًا تحدييث لوائح CANN
 .ALACما
 - 5مجلس اللشيوخ )(CoE
ألجل ينقضي بعد فترتين في
األعضاء ذوي الخبرة في مجتمع  Att-Largeوھو محدود األ
ء
 (Coھو مجلس مككون من
جلس الشيوخ )oE
التعريف :مج
ضاء لمدة سنة
باالحتفاظ باألفراد الذين يممثلون الذاكرة المؤؤسسية للمؤسسة .سوف يعمل األعض
ظ
سماح لمجتمع At-Larrge
 .ALACتم تصميم  CoEللس
جتماع  ICANNواحد ،عادة في مننطقتھم ،كل عام.
واحدة ويتم تممويلھم لحضور اج
.CoE
بشأن عمل وعضوية E
 At-Largeتحديث قواعدھھا الداخلية لتشمل إجرا ًء جدي ًدا ن
A
 ،EMالنقطة  :5ينببغي لـ
توصية MM
SO/A
سؤولي اتصال AC
 - 6تعيين مس
ccNS
وظيفة اتصال مع SO
فة
سيكون لديھم
كون  NomComمسؤولة عن تعييين  5أعضاء من  ،ALACالذين س
التعريف :بمووجب  ،EMMتكو
 Aو.GAC
و GNSOو SSACوASO
من ALAC
 Nomألعضاء ن
 ALمع إضافة إجرراء جديد بشأن تعييين لجنة mCom
قواعد إجراءات LAC
د
 ،EMالنقطة  :6ينببغي تحديث
توصية MM
الذين سيعملوون أيضًا كمنسقين.
االنتخابات :استخدام االختتيار العشوائي
ت
-7
لضمان قدر أكبر من
ن
المقرر( كوسيلة
ر
التعريف :ينبغغي استخدام االختتيار العشوائي في انتخابات محددة )مقعد في المجلس اإلدارة ،و ،CoEومقررات
ساءلة.
الشفافية والمس
ضافة إجراء جديد فيما يتعلق باستخداام االختيار العشواائي لتحديد
 ALعن طريق إض
قواعد إجراءات LAC
د
 ،EMالنقطة  :7ينببغي تحديث
توصية MM
قيادة  At-Largeالرئيسية.
مناصب ة

.13.2.1

At-Large
عضوية e

لجميع المستخدمين الننھائيين لإلنترنت الذين لديھم مصللحة
ع
يجب أن تكوون العضوية في ممجتمع  Att-Largeمفتوحة
صوتون في دوائر  ICANNاألخررى.
الذين ھم أعضاء مص
 ICANمع استثنناء وحيد لألفراد أو الكيانات ن
في مھمة NN
.At-Large (A
ويطلق على المشاركين اسم أأعضاء )ALMs
ستخدمي اإلنترنت
ت
جميع المناطق العالميية .يجب على مس
ألعضاء بسيطة وومنتظمة في ع
إن إجراءات االنضمام إلى األ
 RALOsالتي تتمثل مھممتھا الرئيسية في
R
 ALMاالتصال بممنظمة
الفرديين الرااغبين في االنضممام إلى حوكمة M
تزويدھم بما يلي:
●
●
●

معلومات عن الدوور االستشاري لـ  At-Largeفي .ICANN
مع
سية فيما يتعلق بص
في المشورة السياس
حالية للمشاركة ي
قاائمة بالفرص الح
صالحية سياسات .ICANN
التوعية والمشاركة"
ة
الشعبية "أنشطة
ة
فررص المشاركة في القاعدة

المناطق لضمان أن يكوون لديھم أحدث
ق
 ICAالتنسيق مع قادة  RALOsففي جميع
ينبغي على ففريق عمل ANN
عبر الدوائر.
حول الدوائر العامملة النشطة ومجمموعات العمل ر
المعلومات ح
برامج بناء القدرات الققائمة.
ج
 ICANN Leوغيرھا من
حزمة الترحيب" سيتم توجيه  ALMsإلى earn20
كجزء من "ح

ICANN Lea
 20موقع ويب arn : http://learrn.icann.org/ :ICANN Learn

61

ITEMS International

سوف يوضح قادة وموظفو  RALOsأن أكثر الطرق المناسبة للتعلم والمساھمة في عمل  ICANNسوف تكون المشاركة عن بعد في عملھا.
يمكن أيضًا للمستخدمين النھائيين ) (ALMsاالنضمام إلى مجموعة عمل  ICANNمباشرة إذا تمكنوا من التنقل في النظام بأنفسھم.
ينبغي للموظفين وضع آليات لتحديد العضوية استنا ًدا إلى طول الوقت المكتتب والمشاركة النشطة في مجموعات عمل  ICANNو/أو أنشطة
التواصل الخاصة بـ .RALO

.13.2.2

المشاركة في نشاط "التوعية والمشاركة"

وكجزء من ھذه المراجعة كان ھدفنا بمثابة اقتراح آللية منسقة بشكل صحيح مع حوافز مدمجة للقطاعات المختلفة في مجتمع  * Iوبين موظفي
 ICANNللتعاون توصيل الرسائل الصحيحة إلى مجتمع  At-Largeبطريقة فعالة والطريقة المالئمة .ونحن نري أن ذلك إسھامًا ھامًا في
تطوير مجتمع  At-Largeالمنتشر في العالم بحق والمعاد تنشيطه .العناصر الرئيسية كما يلي:
●
●
●
●
●

ً
حديثا )من الناحية المثالية واحد لكل منطقة( بتقديم المشورة بشأن احتياجات منطقتھم
وسيقوم مقررو التوعية الذين تم إنشاؤھم
والمساعدة في ضبط الرسائل األساسية لمنطقتھم التي وضعتھا .ICANN
ومن األمثلة الواضحة على ذلك ،االعتماد على المخطط التجريبي الحالي لوضع حزمة معلومات بسرعة بعد كل اجتماع من
ً
ممتازا لبناء توعية أكثر فعالية في المناطق(.
اجتماعات ) .ICANNليس لنا أن نكتب السياسات ،ولكن ھذا يبدو أساسًا
آليات للتعرف والتفاعل مع  ،ALMsتكون على دراية بموضوعات  ICANNالتي يمكن أن تبدء المساھمة في WGs/ TFs
ومن شأن زيادة مشاركة الجامعات والكليات أن تساعد على التفاعل مع األوساط األكاديمية
التركيز األكثر فعالية على الفئات المستھدفة األخرى 1،4،8) .أعاله(

يجب على  ALMsالتي تھتم أساسًا بأنشطة "التوعية والمشاركة" على المستوى العالمي أن تتلقي المساعدة من خبراء التوعية بين موظفي
 ICANNعن طريق المواد المطبوعة ومقاطع الفيديو وخالفه لمساعدتھم في تنظيم الفعاليات بما في ذلك ورش العمل وندوات الويب
والمدونات التي تھدف إلى رفع مستوي الوعي حول  ICANNوأنشطة " .At-Largeالتوعية والمشاركة" المؤھلة ،سيتم دعوة  ALMsإلى
اجتماعات  ATLASاإلقليمية المقترحة ،ومنح حق المشاركة في انتخابات قيادة At-Large.
التوصية رقم ) 15جديدة( :باستخدام نفس نظام التأھيل الخاص بمقرري السياسات ،ينبغي لمنظمة  ALACاختيار  5مقررين للمساھمة في
خطط  ICANNلنھج متعدد القطاعات يدعمه الطلب للتوعية ،والتعلم من عمل مجموعة مشاركة  ICANNالعالمية ألصحاب المصلحة .
وسيعمل المقررون لمدة سنة واحدة ) 3اجتماعات( لتشجيع تناوبھم وزيادة مدخالت القواعد الشعبية الحقيقية.

.13.2.3

المشاركة في مجموعات عمل ICANN

سيتم تعليم  ALMsاالھتمام بوضع السياسات حول كيفية المشاركة في عمل مجموعة عمل )أو أكثر( من مجموعات عمل ) ICANNالخطوة
 1في الرسم التوضيحي أدناه( .المشاركة في مجموعات عمل  ICANNطوعية ويمكن القيام بھا عن طريق سلسلة المراسالت والوسائل
الرقمية األخرى والمؤتمرات عن بعد والمشاركة الفعلية في اجتماعات  .ICANNتشير المشاركة الفعَّالة إلى معايير  ALMsللحصول على
حقوق التصويت في انتخابات معينة في مجتمع  At-Largeكما ھو موضح في أماكن أخري.
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.13.2.4

م
واختيارھم
دور المقررين

ضيحي أعاله(.
سوف تتاح للـ  ALMsالتي ككانت نشطة لمدة  3أشھر على األققل الفرصة للتطووع في منصب "ممقرر" )الخطوة  2في الرسم التوض
.IC
جتماعات متتالية لممؤسسة CANN
سيتم تعيين ممقررين لثالثة اج
عند االقتضاء،
إلى  ALACحول حالة عمل مجمووعة العمل/مجمووعة العمل المجتممعية ،والحاجة ،ع
يتمثل دور ممقرر "السياسة" ففي تقديم تقرير ى
ICANN
للمساھمة في استراتيجية N
ة
 ALACلتقديم المشورة في مجال السياساات .يتمثل دور ممقرر "التوعية والمشاركة" في الممساھمة
A
إلى
طقه.
ونشر النتائج في مناط
للتوعية ر
ومن المتوقع أن يشاارك المقررون
العمل المجتمعية .ن
وعلى جميع المقررين تقديم التقارير بشكل منتتظم بعد كل اجتمماع لمجموعة عممل/مجموعة ل
 ICحيث سيقدمون تقارير رسمية إللى .ALAC
عم السفر في اجتتماعات CANN
المؤھلون لدع
ويتعين على أعضائه الذين يررغبون في التقدم بطلب للحصول على منصب مقررر أن يقدموا تعبييرً ا عن االھتمام ،مصحوبًا ببيان ااالختصاص
سوي متطوع واحد للدور مقرر شاغرر ،فسوف يُعين ھھذا الشخص في اللمنصب افتراض ًييا .إذا كان
لالضطالع ببھذا الدور .وإذا للم يكن ھناك ي
وظفي دعم
سيتم استخدام آلية اختيار عشوائي )على سبيل المثاال  (RFC3797من قبل م ي
ھناك أكثر ممن متطوع واحد للمنصب مقرر ،س
 ICANNلتتحديد من يتم تعييينه.
السياسات  6اجتماعات متتالية )سنتان( .بعد ذلك سيتم فررض فترة "إلغاء االتفاق" لمدة عاممين ما ع ًدا فيما
ت
وستكون المددة القصوى للمقررر إدخال
على فترة واحدة ممن السنة ) 3اجتمماعات
 .ALAسيقتصر ممقررو التوعية ع
 ،At-Largeلمقعد في AC
A
خالل
بالتقدم التصاعدي من خ
م
يتعلق
 (ICANNللزيادة اإلنتاجية.
السفر) .قد يزيد عدد فرص السفر
للحصول على دعم ر
ل
يصل عددھم إلى  10مجموعات عمل مؤھلين
سوف يكون المقرررون الذين ل
في البداية ،س
إلجمالي لمجموعات العمل المجتمععية المحلية التي تتم إنشاؤھا ،وإذا تمت الموافقة ى
في المستقبل كوظيفة للعدد اإل
على تمويل إضافي((.
أعضائه الذين يشاركون في مجموعات العمل أن يعملوا ككمقر ،سوا ًء تم تممويلھم أم ال.
ه
 ALMأن يتوقع ممن جميع
ويمكن لـ Ms

.13.2.5

RALO
النتخابات Os/ALAC
ت
صويت
حقوق التص

عية
جموعة العمل الممشاركة أو "التوع
من خالل أنشطة مج
 ALMsحق التصويت ،أي أن  ALMsحصلت على حقووق التصويت ن
A
منح
على .ALAC
لممثليھم  RALOsى
ھم
النتخابات
والمشاركة" ،للمشاركة في اال
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إثبات المشاركة الفعَّاللة في عمل مجمووعة
 RALOs/ALالققيادية بمثابة ت
االنتخابات لوظائف LAC
ت
وستكون معاايير أھلية التصوييت في
أشھر على األقل ،أو دليل على نشاط "التوعية والمشارركة" النشطة.
 ICلمدة ثالثة ر
عة العمل المجتمععية لدى CANN
عمل/مجموع
شاط ALMs
شار إليھا أعاله .ووسيجري رصد نش
 ICANNأھلية التتصويت وف ًقا للمععايير التي تحددھھا  ALACوالمش
يجب أن يحددد موظفو دعم N
عية )الخطوة  3في الشكل أعاله( .يمكن لـ  ALMالتأھل للحصول على حقوق التص
على كل من مدخالت السياساات وأنشطة التوع
صويت من خالل
الداخلية) .انظر
ة
مجموعات العمل
ت
سبب انخفاض العممل على
خالت و/أو التوعيية .وستصدر مواارد الموظفين بس
أدائھم سوا ًء في كل من المدخ
رقم (7
التوصية م
 Adobeالمختلفة .وينبغغي تسجيل حضوور بسيط على
A
سياسة ،يمكن القياام بذلك من قبل مموظفي  ICANNالذين ينظمون ممكالمات
من ناحية الس
المكالمات واالمشاركة النشطةة )المساھمات(.
طة المشاركة في ممجال التوعية/حووكمة القدرات ،ووالمشاركة في
وضع معايير بسيطة للمراقبة أداء أنشط
ع
وفي جانب "التوعية والمشاركة" ،يمكن
ضور الفعاليات الممتعلقة باإلنترنت.
ت ،فضالً عن حض
عية وبناء القدرات
أنشطة التوع
جان االستشارية ووالمنظمات الداعممة األخرى
ھناك زيادة ھامشية في عبء عمل اللموظفين الذين يررصدون مجموعاات العمل في اللج
وستكون ك
أفضل بتفاصيل
ولكن يجب أن يكونوا على دراية ضل
شكل أوثق ،ن
 ALACإلى التواصل بش
A
ف يحتاج موظفو اللدعم في
تشترك  .ALMsسوف
ك
حيث
سي األوسع نطا ًقا في إطار توصيياتنا حتي يكون ھھذا تطورً ا إيجابيًا.
النشاط السياس
 .ALAوستكون اللقرارات
يجب إخطار كل من  RALOsوAC
ألھلية التصويت ،ب
ة
المعايير األساسية
ر
 Aتستوفي
عتبار أن ALMs
عندما يتم اع
 ALالتخاذ إجراءات للتحذير أوالً ،ومن ثم استبعاد األصول غير الننشطة من قوائم اللتصويت.
بمنع حقوق الملكية اللفكرية من LAC
المتعلقة ع
 ICANNأو
إللكتروني الحالية التي تستخدمھا ))N Big Pulse
صة التصويت اإل
يجب إجراء االنتخابات إلكتروونيًا باستخدام منص
 tally.icأو ما شاابه ذلك(.
cann.org
لمشاركة
معايير المتعلقة بالم
شاملة إذا استمرت المع
ة
نري حاجة إلى أي ققيود زمنية
صالحة لمدة  18شھھرً ا ولكننا ال ي
وستكون حقووق التصويت ص
الفعَّالة.

.13.2.6

ALA
تشكيل AC

عضوين منتخبين مباشررة من كل منطقة عالمية )على سبييل المثال،
ن
خص من
 ،EMMسوف تتككون  ALACالممكونة من  15شخ
وفي إطار M
 .NomComويتممثل االختالف الررئيسي مع التركيببة الحالية لـ
ضاء ترشحھم m
 + RAنائب الرئييس أو الرئيس واألمين(  5 +أعض
رئيس ALO
 RAفي كل منطققة.
الرئيس  +نائب رئيس منظمات ALOs
س
عشرة مقاعد إقليميية من قبل
 ALACفي أنه سيتم شغل ع
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.ALAC
سنة واحدة على األققل ) 12شھرً ا( قببل أن تتمكن من الترشح لمقعد C
يجب أن تكوون  ALMsمؤھللة للعمل لمدة ة

.13.2.7

NomC
دور Com

سسة .ICANN
في المناطق الجغراففية الخمسة لمؤس
شيح مواطن واحد من كل دولة ي
ضاء الخمسة الذيين يتم انتخابھم بممعرفة لجنة الترش
ويشمل األعض
ستشارية
عمة واللجان االس
حد المنظمات الداع
اتصال لمدة عامين بأح
ل
جنة  ALACبدور مسؤول
سيتم تعيين اللمعينين الخمسة لللجنة الترشيح للج
 ICANN ccوالللجنة الدائمة للعممالء(.
الرئيسية التاببعة لمؤسسة )cNSO/GAC/SSAC/GNSO
 .NomComينبغي أن
N
جنة
ذلك المزيد من التععزيز للمعايير الممستخدمة للوفاء بببعض األدوار الممتخصصة التي يتتم إبالغھا إلى لج
وسيتطلب لك
على إثبات معرفة جييدة بأنشطة " "At Larrgeودورھھا في
 ALAقادرين ى
 Nomللجنة AC
يكون المعينيين من قبل لجنة الترشيح mCom
 ICANNقببل النظر في تعييينھم في .ALAC

.13.2.8

حدود فترةة ) ALACبدوون تغيير(

حدة فقط لمدة سنتيتين ثانيتين ،بعد اللعمل لفترتين ،وييتعين على
عامين .قد يطلب األعضاء إعادة االنتخاب مرة واح
فترة  ALACلمدة ع
ستستمر ة
مناصب  At-Largeبااستثناء مجلس إدارة  ICANNأو .CoE
ب
جانبًا لمدة سنتين ممن جميع
 ALAأن يتنحوا ج
أعضاء AC
قبل مجموعة صغيررة من
فرص السفر من ل
ضحً ا في اللوائح الداخلية الحالية .لتجنب ھيمنة ص
خلة ،كما ھو موض
ستكون شرووط  ALACمتداخ
.ICAN
األشخاص ،يينبغي أن يقتصر األفراد على إجممالي  18رحلة لللمشاركة الممولة من  At-Largeالجتماعات NN

.13.2.9

(Co
 At-Largeللشيوخ )oE
A
لس
إنشاء مجلس

على عملية  At--Largeويشجع
قليل من األفراد ى
يھدف إلى فررض حدود الفترةة وفترة "التنحي" للتخفيف من حدة الحالة التي يھيممن فيھا عدد ل
عن آراء المستخددمين النھائيين ،ووالسيما على مستووي القاعدة الشعببي.
القادمين الجددد الذين قد يعبروون بشكل أفضل ع
ا
سيكون من النفايات أن تفقد بععض الخبرات الككبيرة التي
جمعھا الكثيرون من بيين قيادة  At--Largeالحالية .ولذللك فإننا نوصي بإبإنشاء ستة
أي سنة معينة ،سييتم اختيار
وجود مقدار كبير من المرشحين في ي
د
محدودون .في حالة
ن
كن أن ينضم إليه أأعضاء
جلس شيوخ" يمكن
أشخاص "مج
خالل عملية اختيارر عشوائية.
 CoEمن خ
وعادة ما يكون ذلك
ة
 ICANNخالل ھھذه الفترة،
مؤھالً لرحلتين مدفووعتين الجتماع N
وسيخدم الشييوخ لفترة واحدة مدتھا سنتان ويكوون كل منھم ھ
شيوخ أيضًا
اجتماعات في منطقتھما .وسيكون دورھم في المقام األول تتشجيع الجيل القاددم من خالل عملليات التوعية والتتوجيه .سيكون الش
ت
في
حوكمة
ذات الصلة )على سببيل المثال المدرببين في المدارس اإلقليمية بشأن حو
ألوسع في منطقتھھم لألغراض ت
متاحين لمجتتمع  ICANNاأل
تاريخي.
ي
طاء منظور
 ALACعن بعد خالل ففترة عملھم إلعط
A
جتماعات
اإلنترنت( .وومن المتوقع أن ييحضر  CoEاج
ثم سيكونون
 ALMمنتظم مررة أخري .ومن م
ختيار أن يكون Ms
الشيوخ" ،أو بالطبع ،اخ
خ
يجوز لھؤالء "
سنوات من عضووية  ،CoEز
بعد فترة  2س
 18رحلة ممولة بشكل عام.
للقيام بمھام المقرر أوو الترشح لمقاعد  ALACطالما أنھم لم يستكملوا 8
مؤھلين م

.13.3

دعم السفر
 EMMعلى م
أثر M

فرص السفر
على زيادة عدد ص
 At-Lالعمل ى
يمكن لمجتمع Large
 EMMآلية مختلفة جووھريًا لتخصيص دعم السفر .بمرور الوقت ،ن
E
ستقدم
ضاء المجتمع "الممؤھلين" .في الوققت الحاضر نقتررح ما يلي:
المتاحة ألعض
●
●
●
●

في ALAC
 10فرص ألعضااء  RALOsي
0
االتصال(
ل
 5أماكن أعضاء للجنة الترشيح التاببعة لـ ) ALACمسؤولي
فررصتان لمجلس اللشيوخ
سة و5
 ICANكمقررين  5إلدخال السياس
الذين يحضرون مجمموعات عمل NN
 At-Largeن
ما يصل إلى  10ففرص ألعضاء e
لللتوعية.
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شكل غير متناسب من المناصب الققيادية ،مما ال يتررك مجاالً أمام
وسيتم تعديل تأثير  EMMباللطريقة التي يستففيد منھا نموذج اللتمويل الحالي بش
ضور اجتماعات .ICANN
ن .وقد تم تصميم  EMMلزيادة ممشاركة المستخدممين النھائيين وحض
المستخدمين النھائيين العاديين
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.13.4
الجدول .14

كيف يختلف  EMMعن الوضع الراھن
مقارنة بين  EMMو مجتمع  AT-LARGEالحالي

مجتمع  At-Largeالحالي )الوضع الراھن(

نموذج العضوية المدعمة بالصالحيات

ALT
يتم االختيار من أعضاء  ALACالحالين ،يتم تكليف فريق قيادة
) ، ALAC (ALTبدعم الرئيس ،مما يضمن أن تركز ALAC
على القضايا األكثر مالئمة مع الحد األدنى من النفقات اإلدارية.

ALT
لم يجد المراجعون أي سبب مقنع لإلبقاء على ھيكل النخبة .ونحن
نشارك قلق البعض بشأن  ALACبأنھا أوشكت على السيطرة على
عملية صنع القرار في  .ALACنوصي بإزالة  ALTوسلطات اتخاذ
القرار التي تم استعادتھا إلى ) .ALACانظرالتوصية رقم .(4

ALAC
وتتمثل أدوار لجنة  ALACفيما يلي (1 :النظر وتقديم المشورة
لمجلس إدارة  ICANNبشأن أنشطة  ICANNمن حيث صلتھا
بمصالح مستخدمي اإلنترنت الفرديين؛ ) (2أن تلعب دورً ا ھامًا في
آليات المساءلة في ICANN؛ ) (3تنسيق بعض جھود التوعية
والمشاركة مع  ICANNلمستخدمي اإلنترنت الفرديين.

ALAC
في  ،EMMيتم اختالط أدوار  ALACو ،RALOأي أن قادة منظمة
 RALOsالمنتخبين سيصبحون ممثلين إقليميين في  ALACويتمثل
دور  ALACالجديد في إسداء المشورة للمجلس استنا ًدا إلى التعليقات
الواردة من "مقررو مجموعة العمل/مسؤولو االتصال" وغيرھم من
أعضاء  At-Largeالذين يعملون في مجموعات العمل المجتمعية
ومجموعات عمل السياسيات .وتستند قرارات  ALACإلى توافق آراء
تقريبًا حيثما أمكن ،وااللتزام بقواعد إجراءات التصويت الحالية عندما ال
الوصول إلى إجماع.

RALOs x 5

RALOs x 5
وقد عززت منظمات  RALOsوظيفة ذات اتجاھين من حيث التوعية
)نموذج اإلدارة من األعلى فاألدنى( وتوجيه مدخالت المستخدم النھائي
)نموذج اإلدارة من األدنى فاألعلى( .يعمل مسؤولو RALOs
كموجھين للمستخدمين النھائيين المھتمين بصنع سياسات ،ICANN
وتوجيھھم إلى فريق عمل  ICANNالمناسبة .قادة  RALOsھم
الممثلون اإلقليميون في  .ALACوستكون منظمات  RALOsمسؤولة
أيضًا عن تنظيم االجتماعات اإلقليمية واالجتماع اإلقليمي ""ATLAS
والعالقات مع المنظمات اإلقليمية األخرى ذات الصلة .يمكن إدارة
 ALMsالنشطة لمدة  12شھرً ا أو أكثر لمقعد .ALAC

بوصفھا قناة معلومات وميسرين ،تقوم  RALOsبنشر المعلومات
من  ،ICANNوتعزيز مشاركة أعضائھا ،وتوجيه وجھة نظر
المستخدم اإلقليمي إلى  .ICANNوتخضع كل منظمة RALOs
لمھمتھا الخاصة وتنظيم الوثائق ،بما في ذلك مذكرة تفاھم مع
.ICANN

ھياكل (ALS) At-Larg
تعتبر  ALSesمنظمات مستقلة تشكل المستوى األرضي لمنظمة
 At-Largeالحالية ،نقطة الدخول للمستخدمين النھائيين .يشير
اعتماد أي منظومة من تشكيالت منظمة  At-Largeالى إن
 ALSesتستوفي المعايير التي وضعتھا  ICANNإلشراك
مستخدمي اإلنترنت المستقلين على المستوى المحلي أو على
مستوى المشكلة الحاصلة في أنشطة  ،ICANNولتعزيز إدراك
األفراد بخصوص المشاركة مع .ICANN

أعضاء (ALMs) At-Larg
يركز  EMMعلى المدخالت المباشرة من المستخدمين النھائيين
) .(ALMsيمكن ألي مستخدم نھائي ذي مصلحة في عمل سياسة
 ICANNأو في نشاط التوعية والمشاركة مع  RALOsالمحلي
االستفسار عن فرص العمل التطوعي لمجموعة العمل .وعند االشتراك
في أنشطة مجموعة العمل و/أو أنشطة التوعية/بناء القدرات ،سيصبح
المستخدمون النھائيون تلقائيًا  .ALMسوف تصبح  ALMsمؤھلة
لالختيار كمقررات وحيازة حقوق التصويت النتخاب قادة
 RALOs/ALACبعد عدة ) (3أشھر من مشاركة مجموعة العمل
النشطة.
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.13.5

قياس تأثير حوكمة  :EMMمقاييس األداء

ً
نشاطا ودراية في عملية صنع سياسات
في نھاية المطاف ،سيتم الحكم على نجاح  EMMعلى ما إذا كان قد جعل  At-Largeمساھمًا أكثر
 ICANNأم ال .نحن ال نتوقع أن تتزايد المشاركة في  At-Largeبترتيب الحجم ،ولكن نتوقع بدالً من ذلك زيادة مطردة ولكنھا كبيرة في عدد
. ALMs
يوصي فريق المراجعة التابع لنا بجمع البيانات بشكل منتظم بھدف قياس تأثير  EMMالمقترح .وينبغي أن تشمل مقاييس التقييم المستمر
للنموذج ما يلي:
●
●
●
●
●
●
●
●

إجمالي عدد أعضاء  At-Largeفي كل منطقة.
إجمالي عدد  ALMsالنشطة في كل منطقة.
عدد  ALMsالنشطة في فريق عمل  ICANNوعمل المشورة السياسية.
عدد  ALMsالنشطة في عمل "التوعية والمشاركة".
عدد المشاركين من  ALMفي اجتماعات ) At-Largeاجتماعات  ICANNالعادية(.
عدد المشاركين من  ALMفي اجتماعات  At-Largeاإلقليمية )تناوب  ATLASاإلقليمي(.
نتائج عمل المشورة في مجال السياسات )الكمية ليست بالضرورة مقياس النجاح(.
عدد أنشطة "التوعية والمشاركة" المنظمة في كل منطقة.

ويعد جمع البيانات بصورة منتظمة أمرً ا ضروريًا لتقييم تأثير  EMMعلى المدي القصير والمتوسط والطويل .ونوصي بأن يتم جمع البيانات
من قبل موظفي دعم  ICANNعبر جميع مجموعات العمل بالتعاون مع قادة منظمة RALOsباستخدام معايير متسقة في جميع المناطق.
ستسمح ھذه المعلومات لمجتمع  At-Largeوالمراجعين في المستقبل بتقييم تأثير التدابير التي نقترحھا على مجموعة واضحة من المعايير،
ويتم استخدامھا كأساس لمراجعة األولويات االستراتيجية.

توصية رقم  :16يجب أن تعتمد  ALACمجموعة من المقاييس التي تتسق مع مجتمع  At-Largeبأسره لقياس تنفيذ وأثر  EMMوتتبع
التحسين المستمر في أداء مجتمع .At-Large

التوصية .رقم  :16الرد على التعليقات العامة
ھناك دعم قوي من المجتمع المحلي لھذه التوصية.
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مراجعة مجتمع At-Large

الجزء رقم 2
نتائج وتحليل مراجعة  ALACلعام 2008
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.14

نتائج مراجعة  ALACاألولي )(2008
21

أجرت شركة ويستليك لالستشارات المحدودة أول مراجعة مستقلة للجنة االستشارية العامة بين فبراير ويوليو . 2008وتم تقديم التقرير
النھائي إلى مجلس إدارة  ICANNفي  28يوليو  .2008ويتضمن التقرير  24توصية )انظر الجدول أدناه(.

.14.1
.1

نتائج ملحوظة
إنشاء أكاديمية (2012) ICANN

أول اقتراح من قبل فريق عمل ضمن مشروع تنفيذ تحسينات  ،At-Largeفي عام  ،2010يمكن اعتبار إنشاء أكاديمية  ICANNنتيجة
مباشرة لمراجعة ويستليك في عام  .2008وتستمد أكاديمية  ،ICANNالتي تتألف من برنامج محاضرات مدته  20ساعة لقادة ICANN
ً
حديثا ،العديد من ميزاتھا من المدارس الصيفية الدولية حول حوكمة اإلنترنت التي تعتبر نفسھا مبادرات ناجحة في منظمة
المعينين
 .At-Largeوتھدف أكاديمية  ICANNإلى بناء نموذج المدرسة الصيفية وتكييفه "من أجل تلبية احتياجات  ICANNالحالية والمستقبلية".
ونالحظ أيضًا أن األكاديمية تشمل اآلن دورة جديدة في تنمية مھارات تيسير الرئيس.
.2

المدارس الصيفية الدولية لحوكمة اإلنترنت

نظمت جامعة ميسن بألمانيا أول مدرسة صيفية عن حوكمة اإلنترنت في يوليه  .2007وقد تم تأسيسھا في أعقاب تقرير األمم المتحدة الذي
سلط الضوء على غياب البحوث األكاديمية والتدريب على حوكمة اإلنترنت .وقد أصبحت ھذه المدارس والمدارس الالحقة ،التي أنشئت على
نموذج مماثل ،امتدا ًدا ھامًا لمجتمع  . At-Largeوھي تعمل على تحديد وتدريب الوافدين الجدد إلى عالم  ،ICANNالذين تحول العديد منھم
إلى أعضاء فاعلين في المجتمع.
.3

الموازنة السنوية ومتعددة السنوات ألنشطة At-Large

منذ عام  ،2013تنشر  ICANNموازنات سنوية ومتعددة السنوات تحدد المخصصات لمجتمع  At-Largeھذا التطور اإليجابي يعتبر نتيجة
مباشرة لتوصية ويستليك وخطوة ھامة إلى األمام من حيث التخطيط ألنشطة  At-Largeوالشفافية المالية .وعلى وجه الخصوص ،ساھمت
عملية وضع الميزانية متعددة السنوات في تيسير التخطيط المسبق لتنظيم الجمعيات العامة لمنظمة  RALOsومؤتمر قمة  ATLASنالحظ في
ھذا الصدد أن المدير المالي لـ  ،ICANNكزافييه كالفيز ،يقدم عروضًا منتظمة خالل اجتماعات  ،ICANNحول جوانب ميزانية تشغيل
 ICANNالتي تخص  ،At-Largeوأن مجتمع  At-Largeيقدم على النحو الواجب بيانات كتابية رسمية بعد نشر خطط التشغيل
والميزانيات.
.4

إنشاء مقعد  At-Largeفي مجلس إدارة ICANN

على الرغم من أن المراجعين السابقين لم يوصوا على وجه التحديد بإنشاء عضو في  At-Largeفي مجلس اإلدارة ،إال أن ھذه النتيجة دخلت
في نھاية المطاف حيز التنفيذ في عام .2012

 21وينشر التقرير النھائي لشركة ويستليك لالستشارات المحدودة على موقع  ICANNعلى اإلنترنت:
https://www.icann.org/en/system/files/files/summary-alac-independent-review-25jul08-en.pdf
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عملية المراجعة والتوصيات

.14.2

قدمت توصيات ويستليك لالستشارات تقييمًا أوليًا من قبل مراجعة  ALACالتابعة للجنة حوكمة مجلس اإلدارة والتي عقدت خصيصًا ونشرت
تقريرھا النھائي في يناير  .2009نلخص استنتاجاتھا في العمود األيمن أدناه.

الجدول .15

شركة ويستليك لالستشارات المحدودة .توصيات المراجعة

توصيات ويستليك

تقييم مجموعة عمل
مراجعة BGC
ALAC22

توصية  WLCرقم  :1ينبغي زيادة عدد أعضاء لجنة الترشيح المعينين والتابعين لـ  ALACمن خمسة أعضاء إلى
بشكل خاص في المراجعة التالية التي يتم إجراؤھا كل ثالث سنوات مع مراعاة
سبعة ،وإعادة المرور على ھذا الھيكل
ٍ
الھيكل اإلقليمي الجغرافي لـ  ICANNالموجود وقتھا.

تم رفضھا

توصية  WLCرقم  :2ينبغي إعطاء جميع أعضاء ) ALACوبالطبع أعضاء  (RALOتوصيفات واضحة
لمناصبھم.

تم قبولھا

توصية  WLCرقم  :3عدم تغيير التوزيع الحالي لـ  RALOsحتى مراجعة  ALACالقادمة على األقل.

تم قبولھا

توصية  WLCرقم  :4ينبغي أن تقوم  ICANNبتنفيذ نظام تكلفة قائم على النشاط لتحسين إدارة الموارد.

تم قبولھا

توصية  WLCرقم  :5ينبغي أن تقوم  ICANNبتوفير موارد أكبر لدعم  ،ALACإلى حد توفير موظف واحد جديد
)أو أكثر( لكل منطقة.

تم قبولھا جزئيًا

توصية  WLCرقم  :6ينبغي أن يقوم رئيس  ALACبالتفاوض للتوصل إلى اتفاقية دعم سنوية مع موظفي
 ICANNوتوضيح األھداف التي تم االتفاق عليھا ومؤشرات األداء.

تم قبولھا

توصية  WLCرقم  :7ينبغي أن يظل منصب  ALACفي مجلس اإلدارة من خالل ممثل عالقات متبادلة ،يتمتع
بحقوق المشاركة الكاملة والحصول على المعلومات ولكنه ال يتمتع بحق التصويت.

تم رفضھا

توصية  WLCرقم  :8يخضع تمديد فترة تعيين أعضاء مجلس اإلدارة وممثلي العالقات المتبادلة اآلخرين إلى
عامين ،الحتفاظ  ALACبـ "الحق في االستدعاء" وف ًقا لقواعد اإلجراء ،القاعدة رقم  – 11استدعاء األصوات.

تم رفضھا

توصية  WLCرقم  :9ينبغي أن يقوم موظفو  ICANNبإنشاء دليل مختصر متعدد اللغات حول ICANN
و ALACيستھدف مستخدمي اإلنترنت الفرديين و.ALSs

تم قبولھا

توصية  WLCرقم  :10ينبغي أن تقوم  ALACبتطوير:

تم قبولھا

-

بيان نوايا سنوي مبسَّط يحدد المشاكل واألولويات واألھداف واألنشطة الحالية لمدة  12شھرً ا القادمة،
بشكل كامل مع خطط
ويحدد مقاييس النجاح لكل األنشطة واألھداف .يجب أن تتماشى ھذه الوثيقة
ٍ
 ICANNاالستراتيجية وخطط التشغيل ،وأن يتم نشرھا على موقع الويب الخاص بـ ALAC؛
ينبغي أن تقوم  - ALACقبل دورة تخطيط  ICANNالسنوية التالية  -بتطوير خطة استراتيجية خاصة
بھا )وتكون مكملة لخطة  ICANNاالستراتيجية الشاملة(.
وبعد تطوير ھذه الخطة االستراتيجية ،ينبغي أن تقوم  ALACفيما بعد برسم خطة تشغيل سنوية ،تحدد
األنشطة والموارد المطلوبة لدعم الخطة االستراتيجية أثناء ذلك العام )وتكون أيضًا مكملة لخطط
 ICANNاالستراتيجية وخطط التشغيل المناسبة والشاملة ومالئمة لدورة التخطيط ذاتھا(.

توصية  WLCرقم  :11ينبغي تمديد فترة تعيين رئيس  ALACإلى عامين.

تم قبولھا

توصية  WLCرقم  :12ينبغي على  ALACاستكشاف طرق للتمييز بين المنظمات التي تمثل مستخدمي اإلنترنت
بشكل أكبر مع
الفرديين فعليًا –وھم بالتالي مرشحون لمنصب ضمن  -ALSعلى العكس من أولئك الذين قد يتالءمون
ٍ
.NCUC

تم قبولھا جزئيًا

توصية  WLCرقم  :13ينبغي أن تقوم  ALACبنشر التوجھات في وقت متوسط بين تلقي طلب اشتراك ALS
والوصول إلى قرار على موقع الويب الخاص بھا.

تم قبولھا

 22التقرير النھائي لمجموعة عمل  ALACحول تحسينات  ALAC، 28يناير :2009
https://www.icann.org/en/system/files/files/final-report-alac-review-28jan09-en.pdf
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توصية  WLCرقم  :14ينبغي إجراء مراجعات منتظمة لتوافق  ALSوتطبيق بنود عدم التوافق حسب ما يالئم.

تم قبولھا جزئيًا

توصية  WLCرقم  :15ينبغي أن تقوم  ICANNبتطوير عقوبات واضحة لعدم التوافق .ھذه قد تتضمن :عدم
األھلية للحصول على تمويل سفر  ICANNوفقدان حقوق التصويت أو التعليق إلى أن يتم تدارك المشكلة.

تم قبولھا جزئيًا

توصية  WLCرقم  :16ينبغي التعامل مع أية مشاكل بارزة تتعلق بتقريري محقق الشكاوى رقم 1090-05
و 317-06بأسرع وقت ممكن بواسطة مجلس إدارة  ICANNأو ) ALACحسب ما يالئم(.

تم رفضھا

توصية  WLCرقم  :17ينبغي أن تقوم  ALACبتطوير عملية محددة بوضوح لمشاركة مجتمع  At-Largeفي
تطوير مناصب السياسة.

تم قبولھا

توصية  WLCرقم  :18ينبغي أن تقوم  ALACباستخدام مواقع  wikiمتعددة اللغات ،بدالً من قوائم البريد
اإللكتروني الحالية للسماح للمجتمع العام باالطالع بشكل أكثر سھولة على تطوير مناصب السياسة والمشاركة فيه.

تم قبولھا جزئيًا

توصية  WLCرقم  :19ينبغي على  ICANNزيادة فترة التعليق العام إلى  45يومًا تقويميًا ،للسماح بفترة زمنية
أكبر لمشاورة مجتمع  At-Largeفي جميع المناطق.

تم قبولھا جزئيًا

توصية  WLCرقم  :20ينبغي أن يقوم مجلس إدارة  ICANNبتعديل سياسة السفر للدفع مقابل نفقات وسائل الراحة
)بما في ذلك ،اإلفطار ورسوم الوصول إلى اإلنترنت( وتوفير الراحة لألعضاء العامين في مكان موقع المؤتمر
الرئيسي –متى أمكن -أو في أقرب مكان إليه .وينبغي إتاحة مبلغ النفقات اليومية )لتغطية النفقات اليومية المناسبة
األخرى( أيضًا في صورة نقدية مقدمًا لمن يطلبونھا.

تم قبولھا جزئيًا

توصية  WLCرقم  :21ينبغي استخدام قوائم البريد اإللكتروني الخاصة ھذه فقط.
للمناقشات المناسبة غير العامة.

تم قبولھا جزئيًا

توصية  WLCرقم  :22ينبغي لـ  ICANNمواصلة العمل على سياسة اللغات الخاصة بھا ،بما في ذلك الترجمة
والخدمات األخرى.

تم قبولھا

توصية  WLCرقم  :23ينبغي أن يقوم موظفو  ICANNبإدارة محتوى مواقع  wikiالمتعددة الخاصة بـ ALAC
وصيانته.

تم قبولھا جزئيًا

توصية  WLCرقم  :24ينبغي أن تقوم  ALACباستبدال قوائم البريد اإللكتروني بمواقع  wikisلمناقشات السياسة
بشكل خاص ومتابعة تطوير األدوات التي تعتمد على الويب لتسھيل المناقشة والعمل التعاوني.

تم قبولھا جزئيًا

.14.3

مجموعة عمل مراجعة  ALACبشأن تحسينات ALAC
23

عند استالم التقرير النھائي لمجموعة عمل مراجعة  ALACالتابعة لـ  ،BGCفإننا نفھم أن لجنة تحسين الھيكل التنظيمي
) 24(SICالتي شكلت مؤخرا ،اعتبرت توصيات ويستليك "غير قابلة للتنفيذ".25
ونتيجة لذلك ،تم تشكيل مجموعة عمل مراجعة  ALACالجديدة ،التي تم تكليفھا وف ًقا لميثاقھا" ،لضمان أن التقرير النھائي للمقيم )المراجعة
المستقلة( يحتوي على البيانات والمعلومات الالزمة إلجراء عمل  BGCومجموعة العمل )في المقام األول( لتقديم المشورة إلى  BGCبشأن
ما إذا كانت ھناك حاجة إلى أي تغيير لصالح  At-Largeأم ال".
وقد تعھدت مجموعة عمل المراجعة ھذه بإجراء عملية منفصلة تشبه في رأينا "مراجعة للمراجعة" من أجل صياغة مجموعة جديدة من
التوصيات التي يمكن تنفيذھا بسھولة أكبر.
في  9يونيو  ،2009نشرت مجموعة عمل مراجعة  ALACالمعنية بتحسينات  ALACتقريرھا النھائي .26وقد تضمن ھذا التقرير 13
توصية كان القصد منھا في الواقع أن تحل محل توصيات ويستليك التي تبلغ  24توصية .ويرد تلخيصھا في الجدول  12أدناه.

 23وعقب صدور قرار من مجلس اإلدارة في اجتماع لشبونة في مارس  ،2007اعتمدت لجنة الحوكمة لدى مجلس اإلدارة ) (BGCنموذجً ا لمجموعة العمل لتسھيل
عملية المراجعة .ووف ًقا لميثاق مجموعة العمل ،الذي تمت الموافقة عليه ،تم تشكيل مجموعة عمل مراجعة  ALACللتأكد من أن "التقرير النھائي للمقيم )المراجعة
المستقلة( يحتوي على البيانات والمعلومات الالزمة إلجراء عمل  BGCومجموعة العمل )في المقام األول( لتقديم المشورة إلى  BGCحول ما إذا كان ھناك حاجة
إلى أي تغيير لصالح  At-Largeأم ال".
 24تعتبر لجنة تحسين الھيكل التنظيمي ) (SICاآلن لجنة الفعالية التنظيمية.
 25التعليق الذي أدلي به رئيس  ALACخالل جلسة مفتوحة لعرض النتائج المرحلية للمراجعة الحالية خالل  ICANN-57في حيدر أباد.
 26التقرير النھائي لمجموعة عمل مراجعة  ALACبشأن تحسينات ALAC
https://www.icann.org/en/system/files/files/final-report-alac-review-09jun09-en.pdf
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الجدول .16

مراجعة ويستليك :توصيات مجموعة العمل

توصيات مجموعة عمل مراجعة ALAC

المراسالت مع مراجعة
ويستليك
)رأي (ITEMS

حالة التنفيذ
)وف ًقا لفريق تنفيذ
27
(At-Large

توصية مجموعة العمل رقم  ALAC :1لديھا ھدف مستمر في ھيكل .ICANN
ولھذا الھدف المستمر أربعة عناصر أساسية:

ال يوجد

مكتمل

●
●
●
●

تقديم المشورة بخصوص السياسة،
تقديم آراء حول عمليات تشغيل  ICANNوھيكلھا،
جزء من آليات مسؤولية ICANN
آلية تنظيمية لبعض من عمليات التوعية التي تنتھجھا ICANN

ھذا القسم من لوائح  ICANNيتعامل مع  ALACفيجب تغييرھا لكي تعكس ھذا
الغرض.
توصية مجموعة العمل رقم  :2يجب أن يتم تخصيص مقعدين للتصويت لـ
 At-Largeعلى مجلس إدارة ICANN.

تعديل عميق من WLC
التوصية رقم 7

مكتمل

توصية مجموعة العمل رقم  :3ينبغي أن يظل ھيكل - ALAC-RALO-ALS
كما ھو  -بالنسبة للوقت الحالي.

تعديل WLC
التوصية رقم 3

مكتمل

توصية مجموعة العمل رقم  :4ينبغي أن يكون إعالم  ALSsواشتراكھا أولوية
عاجلة ،وينبغي أن يكون التوافق ھد ًفا على المدى الطويل.

دمج وتعديل كبير من
WLC
التوصيات رقم 14
و 15و17

مكتمل

توصية مجموعة العمل رقم  :5ينبغي أن تقوم  ALACبتطوير الخطط
االستراتيجية وخطط التشغيل )بما في ذلك معايير األداء ومعلومات التكلفة(
كجزء من عملية تخطيط .ICANN

دمج وتبسيط من
WLC
التوصيات رقم  4و6
و10

مكتمل

توصية مجموعة العمل رقم  :6ينبغي أن يتم بذل المزيد من الجھد باتجاه تطوير
نماذج تكلفة دقيقة ألنشطة مجتمع .At-Large

تعديل عميق من WLC
التوصية رقم 20

مكتمل

توصية مجموعة العمل رقم  :7ينبغي أن يتم تشجيع  ALACالختيار ما تريده
من أدوات العمل التعاوني.

دمج وتبسيط كبير من
WLC
التوصيات رقم 18
و 21و 23و24

مكتمل

توصية مجموعة العمل رقم  :8ينبغي أن تظل فترة التعليق العام في حدود 30
يومًا باستثناء الظروف الخاصة ،وفي تلك الحالة من الممكن أن تطلب ALAC
التمديد حتى  45يومًا.

تعديل كبير من WLC
التوصية رقم 19

مكتمل

توصية مجموعة العمل رقم  :9يجب على  ICANNالعمل على تقوية عمليات
الترجمة/التفسير.

قبول WLC
التوصية رقم 22

مكتمل

توصية مجموعة العمل رقم  :10تعتبر  ALACباعتبارھا جھة تمثيلية لـ
 At-Largeالمقر الرئيسي للمنظمة لصوت ومخاوف مستخدم اإلنترنت الفردي
في عمليات  ،ICANNعلى الرغم من أن نموذج أصحاب المصلحة المتعددين
لمؤسسة  ICANNيقدم الفرصة للمستخدمين الفرديين لالختيار للمشاركة بطرق
أخري كثيرة في عملية . ICANN

ال يمكننا استخدام
توصية في ھذه الحالة.
اتصال غامض من
WLC
التوصية رقم 12

مكتمل

 27في  8يونيو  2012صدقت  ALACعلى مشروع تنفيذ تحسينات  : ALAC/At-Largeالتقرير النھائي الذي تم فيه إثبات أن جميع تنفيذيات التحسين البالغة 13
قد أنجزت بنسبة .٪100
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توصية مجموعة العمل رقم  :11تقترح مجموعة العمل أنه يتعين أن يكون ھناك
بيان واضح من المجلس يعترف بمكان  At-Largeباعتباره المقر الرئيسي
للمنظمة لمستخدمي اإلنترنت الفرديين ،ويوضح العالقة بين  ALACومقر
المستخدم الذي يتم تطويره حاليا في .GNSO

تعديل WLC
التوصية رقم 12

مكتمل

توصية مجموعة العمل رقم  :12على  ICANNتطوير آلية تسمح بسماع
صوت الھيئات المعترف بھا التي تمثل مصالح المستھلكين في النقاط الحرجة في
القرارات الرئيسية ولتوفير المدخالت في عمليات السياسات .

ال يوجد

مكتمل

توصية مجموعة العمل رقم  :13وبما أن تقديم المشورة بشأن السياسات يعتبر
جزء من غرض  ،ALACينبغي على  ALACالسعي لتوفير المشورة السياسية
بشأن أي مشكالت تؤثر على مستخدمي اإلنترنت الفرديين .يجب العمل على
تعزيز عملية تقديم المشورة حول السياسة داخل  ALACوذلك لتطوير السياسة
داخل  SOsلطلب إدخاالت من  ALACحول مشكالت السياسة ومن SOs
و ACsوالمجلس لتقديم مقترحات حول كيفية استخدام مشورة .ALAC

ال يوجد

مكتمل

.14.4

المراجعة المستقلة لمجلس إدارة ICANN، BGC

يتعلق التعديل األكثر تبعية توصيات ويستليك األولية بإنشاء عضو في مجلس التصويت في  ،At-Largeوھو أمر لم يوصي به أب ًدا.
نالحظ أن المراجعة المستقلة المتزامنة لمجلس إدارة  ICANNالتي قامت بھا مجموعة بوسطن االستشارية ،والتي تم تقديمھا في نوفمبر
 ،2008أكدت توصية مجموعة عمل " ALACبتزويد  ALACبالحق في ترشيح عضو واحد أو اثنين من أعضاء مجلس اإلدارة
المصوتين".28
ونالحظ أنه لم يقدم فريق العمل توصيات مماثلة فيما يتعلق بتوصيات وستليك ،رغم أنه يبدو أنھا مُنحت في البداية تقييما مفضالً من قبل فريق
عمل مراجعة  ALACحول تحسينات ) ALACالتقرير النھائي ،يناير  .29(2009وھي:
●
●
●
●

توصية  WLCرقم  5بشأن موارد  ICANNلدعم ALAC
توصية  WLCرقم  9بشأن إنشاء دليل متعدد اللغات لمؤسسة  ICANNوALAC
توصية  WLCرقم  11بشأن مدة تعيين رئيس ALAC
توصية  WLCرقم  16بشأن القضايا العالقة المتعلقة بأمين المظالم

ومع ذلك ،في حالة توصية  WLCرقم  11بشأن مدة تعيين رئيس  ،ALACدخل ھذا حيز التنفيذ مع تحديث اللوائح الداخلية في عام .2012
وقد تم تنفيذ ھذا اإلصالح على الرغم من عدم إدراجه باعتباره إحدى توصيات فرقة العمل المعنية بالمراجعة.
وھذا من شأنه أن يشير إلى عدم وجود نھج منتظم فيما يتعلق بوضع مجموعة نھائية من التوصيات .في حالة توصية  WLCرقم  ،11تم
الحفاظ عليھا وتنفيذھا دون أن تكون قائمة مختصرة من قبل فريق عمل المراجعة.
كما يقترح أيضًا أن مجتمع  At-Largeيحتفظ بالحق في إعادة تفسير توصيات المراجعة بشكل أساسي ،وتجاھل األخرين ،وتطبيق المتغيرات
أو التوصيات بطريقة تناسب المجتمع.
في حالة توصيات  WLC 2و 5و 9و ،16فقد تم إسقاطھا دون سبب واضح يمكنا من تحديده ،على الرغم من أنھا حصلت في البداية على
تقييمًا جي ًدا.

.14.5

التحليل :تأثير توصيات ويستليك

في تقريرھم النھائي ،قرر واضعو مشروع تنفيذ تحسينات  ALAC/At-Largeأن جميع تنفيذيات التحسين ال  13قد أنجزت بنسبة .٪100

 28مجموعة بوسطن االستشارية )نوفمبر  (2008المراجعة المستقلة للتقرير النھائي لمجلس إدارة .ICANN
https://www.icann.org/en/system/files/files/report-02nov08-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/final-report-alac-review-28jan09-en.pdf 29
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من التحقق من أن ھھذه ھي الحالة.
وقد تمكنا ن
على الرغم ممن أن لدينا مخاووف كبيرة بشأن اللعملية التي تم اتبباعھا
الحات التي نتجت عن ذلك
جعة السابقة ،فإنناا نقر بأن اإلصال
لعملية المراج
كانت ضروررية ،وأنھا كانت لھا تأثير مفيد مععين لمجتمع .At-Large
رقم  :1لوائح  ICANNالداخلية
التوصية م
 ICالداخلية المتعللقة بمجتمع arge
تعديل لوائح CANN
لقد أدي يل
At-La
،
إلى
توضيح ،خاصة فيما يتعللق بدور مسؤول االتصال .وقد أدي ذلك
سي
" At-Largباعتباارھا المقر الرئيس
إلى توضيح دور ومھمة ge
أكبر على
ستخدمي اإلنترنت الفرديين" .وقد رركزت بشكل ر
للمنظمة لمس
ى  ALACأن تلععبه في آليات مسااءلة
"الدور الھام" الذي يتعين على
حددة بشكل أكثر ووضوحً ا
 At-Laمھمة مح
ICANN؛ ووقد أعطت arge
بالتنسيق مع
ق
في البرامج التعليميية التي تستھدف ALSess
للمشاركة ي
.ICA
أخري من نظام ANN
أجزاء ي
جلس
رقم  :2عضو المجل
التوصية م
نھائيين إلى
صوت المستخدمين النھ
ت
وعمل على رفع
ل
يعتبر تطورً ا إيجاببيا بالنسبة لـ ،At-Larrge
جلس التصويت يع
شاء عضو في مج
ال شك أن إنش
مستوي مماثثل للجان االستشاررية األخرى في نظام .ICANN
من تحويل توصية وستليكيس
من  At-Largeن
مخاوف بشأن الطرريقة التي تمكنت بھا مجموعات اللعمل المتتالية ن
ومع ذلك ،كمما لوحظ ،لدينا مخ
في ھذا اإلصالح المختلف للغاية )ووإن كان أفضل .
(.
المصوت إلى المجلس ،ي
ت
صال غير
بشأن مسؤول االتص
األصلية ن
وتم إيضاح االتبرير على النحوو التالي:
ويستليك .ويتضمن ذلك التقرير توصية ببأن يتم السماح لللجنة  ALACبتععيين شخصين يمككنھم مراقبة
ك
صحح وجود خلل ففي تقرير
"تقريرنا يص
ضاء مجلس اإلدارة .وقد استندت تللك التوصية إلى
ت ،وواجبات أعض
حدث إليه ولكنھمم لن يكون لديھم الحقوق ،والسيما حقوق التصويت
المجلس والتح
30
مصالح الجمھور.
ح
ضوية الكاملة في ممجلس اإلدارة سييحرم حرية اختياار  ALACمن النظر في
افتراض مفادده أن وجود العض
صيات الناتجة
ستليك األصلية ،وونحن ال نود أن نرري أي من االستتنتاجات أو التوص
مقبول لتوصية وس
ومع ذلك ،نررى أن ھذا مبرر للتشويه غير المق
لمراجعة الحالية ُتعامل بنفس الطرريقة.
عن عملية الم
ALS / RALO
R
ظيمي لـ
رقم  :3الھيكل التنظ
التوصية م
بطريقة تضمن "أنھا ال تشكل عقبات
ة
At-Larg
 RALOالذي بني عليه مجتمع ge
ويبدو أن ھذه التوصية قد قُدممت للحفاظ على ھھيكل Os/ALS
أمام التشغيل الفعَّال للمجتمع ووالتنمية".
شاركة "ALS
رقم " :4تعليم ومش
التوصية م
 ALSللحصول
دمت استجابة لطلب مباشر من Ses
إلى نظام  .ALSesويبدو أنھا قُ ت
سين نوعية المعلوومات المقدمة ى
وتھدف ھذه التوصية إلى تحس
موظفو دعم
و
الذي يقوم به
َّالة .كما سعت إلى ممعالجة الدور ي
معلومات أفضل حول دوور ووظيفة  At-Largeوفرص المشاركة الفع ة
ت
على
في إعداد ونشر الممعلومات/المواد االتربوية.
 ICANNي
جھود التوعية والممشاركة .بيد
االضطالع بعدد كبير من ج
ع
نفذت" .وقد الحظنا أأنه تم
 At-Lبأنھا " ت
وحيث أن ھذذه التوصية مقدمةة من قبل Large
نعود إلى مسألة اللتوعية في تقريرننا النھائي.
أننا نري أنه ينبغي القيام بمزييد من العمل في ھذا المجال .وسنع
عن توفير
ظفين أو المجتمع يعتبر مسؤوالً ع
التي تبحث في أنه لليس من الواضح ما إذا كان الموظ
جھة الخارجية ي
على ذلك ،بالنسبة للج
وعالوة ى
على وضع مواد تتفسر قضايا
الموظفون في "المساعدة ع
ن
من ھذه التوصية يتتعلق بالدور الذي يؤديه
ن جزءًا كبيرً ا ن
أم ال .وقد علمنا أن
المعلومات م
الفردي".
ي
خدم النھائي
طرق تكون منطقيية بالنسبة للمستخ
السياسات بط

 9) ALAيونيو :(2009
حول تحسينات AC
 30التقرير النھھائي لمجموعة عمل مراجعة  ALACح
httpss://www.icann..org/en/system
m/files/files/fina
al-report-alac--review-09jun0
09-en.pdf
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التوصية رقم  :5خطة  ALACاالستراتيجية والتشغيلية
على الرغم من أن ھذه التوصية ،كما ذكرنا ،قد أعلنت بأنھا "نفذت" ،فإننا لم نجد أي دليل على أن  ALACأو مجتمع  At-Largeاألوسع قد
وضع بالفعل خطة استراتيجية وتشغيلية قصيرة أو متوسطة أو طويلة األجل.
في أكتوبر  ،2008الحظنا أن لجنة عمل مجلس إدارة مراجعة  ALACحول تحسينات  ALACأوصت بأن" :ينبغي أن تقوم  ALACبتطوير
الخطط االستراتيجية وخطط التشغيل )بما في ذلك معايير األداء ومعلومات التكلفة( كجزء من عملية تخطيط  ،"(ICANNإال أنه من غير
الواضح أن  ALACقد اتبعت ذلك.
في عام  ،2014قدمت  ALACبيا ًنا حول رؤية  ICANNومھمتھا ومجاالت التركيز الخاصة بھا لخطة استراتيجية خمسية تتعلق بمجتمع
 .At-Largeومع ذلك ،فإن ھذا ال يشير في رأينا إلى نوع الوثيقة التي توختھا التوصية األصلية ،والتي سيكون تركيزھا على مجتمع
.At-Large
التوصية رقم  :6نماذج التكلفة
وقد دعت ھذه التوصية الھامة على وجه التحديد إلى بذل المزيد من الجھود لوضع نماذج تكلفة دقيقة لنشاط .At-Large
نالحظ أن  ALACتقدم المشورة ،على أساس سنوي ،فيما يتعلق بخطة عمل  ICANNوالميزانيات التي تغطي جميع الدوائر في .ICANN
وقد حصلنا أيضًا على تقارير سفر مفصلة من مدير الشؤون المالية في  ICANNوالتي تعود إلى عام  .2008وقد سمح لنا ذلك بإجراء تقييمنا
31
الخاص للمستفيدين الرئيسيين من تمويل السفر في ) At-Largeانظر الجدول في القسم .(10
ويمكن الحصول على معلومات بشأن التكاليف اإلجمالية المرتبطة بنظام  .At-Largeومع ذلك ،فإن ھذه ال تعتبر ،في رأينا" ،نماذج التكلفة"
بالمعني الذي تستخدمه عادة العديد من المنظمات التي تستخدمه عادة ألغراض التخطيط االستراتيجي والتشغيلي .وعادة ما ُتستخدم نمذجة
التكلفة كمساعدة لعمليات صنع القرار في المنظمات ،السيما فيما يتعلق بالتخطيط االستراتيجي ،وكثيرً ا ما يتم إدراجھا في خطط األعمال
والميزانيات وغيرھا من آليات التخطيط المالي والتتبع.
التوصية رقم  :7أدوات االتصال
يستخدم مجتمع  At-Largeمجموعة متنوعة من أدوات االتصال بما في ذلك سلسلة المراسالت ،وسائل االعالم االجتماعية )Twitter
و .(Facebookومع ذلك ،يبدو أن ھناك اعتما ًدا كبيرً ا على سلسلة المراسالت باللغة االنكليزية التي قد تكون غريبة للكثيرين في سكان العالم
من المستخدمين النھائيين .وعالوة على ذلك ،على الرغم من استخدام  Twitterو Facebookكمنصات ترويجية ،إال أن ھذه الوسائط
ووسائل التواصل االجتماعي األخرى ال ُتستخدم بكامل طاقتھا ،على سبيل المثال ،إلجراء استطالعات عالمية أو عمليات أخري لجمع البيانات.
التوصية رقم  :8فترة التعليقات العامة
وأوصت وستليك في البداية بتمديد فترة التعليق العام إلى  45يومًا .تم رفض ذلك من قبل مجموعة عمل  BGCالتي اقترحت توصية مقابلة
للحفاظ على الفترة تبلغ  30يوما باستثناء الظروف الخاصة ،وفي ھذه الحالة قد تطلب  ALACالتمديد إلى  45يومًا .وقد تمكنا من التأكد من
أن ھذا يعتبر اإلجراء الذي تتبعه في الواقع منظمة  .At-Largeومع ذلك ،لم نتمكن حتي اآلن من التحقق مما إذا كان المجتمع قد نشأ رسميًا
32
كقاعدة إجرائية أم ال .ال يوجد أي ذكر لھذا الحكم في لوائح  ICANNالداخلية أو "قواعد إجراءات .ALAC
التوصية رقم  :9خدمات الترجمة والترجمة الفورية
لقد تمكنا من مالحظة أن وثائق  At-Largeالرئيسية تترجم بانتظام إلى اللغة الفرنسية واإلسبانية والبرتغالية والروسية والصينية والعربية.
التوصية رقم  :10مقر مستخدمي اإلنترنت الفرديين
لقد تمكنا من مالحظة أن وثائق  At-Largeالرئيسية تترجم بانتظام إلى اللغة الفرنسية واإلسبانية والبرتغالية والروسية والصينية والعربية.
التوصية رقم  :11بيان مجلس اإلدارة بخصوص التوصية10 .
لوحظت ھذه النقطة.

https://community.icann.org/m/mobile.action#page/49351578 31
 32القواعد اإلجرائية للجنة  ،ALACالمعتمدة في  30يونيو http://tinyurl.com/ALAC-RoP-2016-09 :2016
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التوصية رقم  :12التعقيبات من تقارير العمالء
لم نتمكن من التحقق.
التوصية رقم  :13آليات التشاور حول السياسة
لقد استطعنا أن نالحظ أنه تم وضع آلية رسمية لتقديم المشورة في مجال السياسات.

.15

مراجع محددة

بيلدت ،كارل ولجنة دراسة عضوية  :(2001) At-Largeالتقرير النھائي عن عضوية  At-Largeفي ICANN
مكلولين ،ايه اي ايد ،مركز ھارفارد بيركمان كالين لإلنترنت والمجتمع ) :(2003فضائل صنع السياسات التداولية :رد على المشاركة العامة
في .ICANN
ميلتون مويلر :دار  MITللطباعة ) ،(2002حكم الجذر :حوكمة اإلنترنت وتطويع الفضاء اإللكتروني.
بالفري جي اي ايد ،مركز ھارفارد بيركمان كالين لإلنترنت والمجتمع ) :(2004نھاية التجربة :لماذا فشل غزو  ICANNفي مجتمع
اإلنترنت الديمقراطي.
شركة ويستليك لالستشارات المحدودة ) :(2008مراجعة لجنة  At-Largeاالستشارية المستقلة

.16
.16.1
.16.1.1

المالحق
الردود على التعليقات العامة على EMM
التحول إلى العضوية الفردية واآلثار المترتبة على  ALSesالحالية

علق على نطاق واسع على اآلثار المترتبة على االنتقال من ھيكل ) (ALSإلى منظمة العضوية القائمة على أساس ) ،(ALMويخشي البعض
من عدم التأكد الذي قد يسببه ذلك من حيث عدد األفراد الذين يشاركون ،وما يرتبط بذلك من خطر االستيالء؛ ويرحب آخرون بفرصة فتح
المنظمة بطريقة تھدف إلى زيادة المشاركة وتعزيز المساءلة العامة.
لقد دللنا )وما زلنا مقتنعين( بأن الجھود الرامية إلى توظيف المزيد من المستخدمين النھائيين في  At-Largeقد تمت عرقلتھا إلى حد كبير من
قبل األعضاء لالنضمام إلى  ،ALSواإلجراء المعقد للغاية لـ  ALSesلتصبح معتمدة في المقام األول .ليس من السھل ،في الوضع الحالي،
بالنسبة للمستخدمين النھائيين الفرديين أن يشاركوا في .At-Large
ونحن نقر بأن عد ًدا من  ALSesحول العالم قد شاركوا في أنشطة "التوعية والمشاركة" الفعَّالة في مناطقھم ،ولكننا اكتشفنا أيضًا أن عد ًدا
كبيرً ا من األنشطة غير نشطة تمامًا .إن بعض  ALSesكبيرة بما يكفي لتضم المئات من األعضاء .والبعض اآلخر ضئيل ال يكاد يكون فيه أي
أعضاء بخالف الرئيس .ومع ذلك ،جميعھم مخولون بنفس الطريقة .يعتبر التمثيل منحرف وال يستفيد منه مجتمع  At-Largeككل.
وفيما يتعلق بتنفيذ  ،EMMسيكون مطلوبًا من  ALSesإبالغ أعضائھا بأن بإمكانھم اآلن أن يتقدموا بطلب للحصول على  ALMsوكيف
يمكنھم التأھل للحصول على حقوق التصويت ،وأن التفكير في منحھم وظيفة مقرر .سيكون ألعضاء  ALSالحق في االنتقال لحالة  ALMأو
البقاء جزءًا من مجموعة يمثلھا  ALMواحد .ومع ذلك فإن المجموعة لن يكون لھا أي ميزة زائدة عن عضو  ALMوحيد.
وقد صممت  EMMلتطبيع وترشيد وصول المستخدمين النھائيين ،مع الحفاظ على وظيفة مماثلة لـ  (ALMs) ALSesالتي تمثل منظمة
شعبية قائمة على العضوية( .ھذه الميزة من  EMMتعتبر حجر الزاوية في ھذه المراجعة.
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.16.1.2

دمج أدوار القيادة في  ALACوRALO

إننا ندرك االعتراض على أن البعض منھم يدمجون ھذين الدورين .ونري أن كثيرً ا من االعتراض يقوم على سوء فھم الدور الذي تم تجديده
ً
حديثا لقادة منظمة  .RALOونتوقع أن يتم تفويض دور التوعية والمشاركة لقادة منظمة " "RALOإلى حد كبير للجھات األخرى ذات الصلة
بـ  ALMsمن المنطقة .وسيضطلع قادة منظمة  RALOsبدور تنسيقي شامل من حيث التوعية في المنطقة ،ولكن ليس من المتوقع أن يقوموا
بجميع فعاليات التوعية بأنفسھم .ومع قيام فريق العمل بدور أكبر في مساعدة /ALMsمسؤولي االتصاالت/المقررين على صياغة مدخالت
ً
تركيزا أيضًا.
السياسات ،فمن المؤمل أن يكون لـ  ALACالمنتخب عبء عمل أكثر

.16.1.3

استخدام االختيار العشوائي لتعيين المناصب القيادية At-Large

لقد تم إبداء العديد من التعليقات حول استخدام االنتقاء العشوائي في  ،EMMوأثر ذلك على نتائج االنتخابات.
وتسعي  EMMإلى إيجاد توازن بين حقوق التصويت والكفاءة .يُستخدم االختيار العشوائي كوسيلة الختيار أدوار معينة .سمعنا قدرً ا كبيرً ا من
المعارضة الستخدام العشوائية ،ولكن تحتوي طريقة االختيار الحالية بالفعل على طريقة اختيار عشوائي وقد تلعب بالفعل دورً ا في من يجلس
على مقاعد مجلس اإلدارة لـ .15

.16.1.4

حدود الفترة الصارمة لمناصب القيادة في At-Large

لقد أثار العديد من المعلقين مرة أخري على توصيتنا لفرض حدود فترة أكثر صرامة كوسيلة لتشجيع سرعة دوران المناصب القيادية .وھم
يجادلون بأن مشكلة  At-Largeال تكمن في كيفية إزالة الموقتين القدامي ،بل في كيفية تشجيع الوافدين الجدد على الوصول إلى صفوفھم
واتخاذ مكانھم .ھناك ،كما يقولون ،عدد قليل ج ًدا من المرشحين المتطوعين لمعظم المناصب القيادية مما تفسر جزئيًا بطء معدل الدوران.
نوع غير عادي لتولي مسؤوليات مناصب قيادة  At-Largeعلى أساس طوعي ،فإننا ال نزال مقتنعين
بينما نقبل أن األمر يتطلب شخص من ٍ
بأن منظمة  At-Largeالتي تمثل ح ًقا مصالح المستخدمين النھائيين يجب أن تكون منظمة بھذه الطريقة حتى تتيح التنقل السريع واالنضمام
إلى المناصب القيادية .تشكل حدود الفترة األكثر صرامة جزءًا من ھذا.
ومع ذلك ،نقر تمامًا بالحاجة إلى الحفاظ على المعرفة المؤسسية وتجربة أعضاء المجتمع المحلي على المدي الطويل .وقد اقترحنا إنشاء مجلس
شيوخ لھذا الغرض.
ً
ً
نشطا لمدة  12شھرً ا قبل أن يكون مؤھالً للجلوس على مقعد .ALAC
شرطا بأن تكون ALMs
كما أضفنا أيضًا

.16.1.5

الخطر المتصور لالستحواذ

أشار العديد من المعلقين إلى ما يعتبرونه خطرً ا محتمالً لالستحواذ على نموذج العضوية المدعمة بالصالحيات ) (EMMالمقترح .إن مخاوفھم
تتمثل في أن  EMMيحمل بعض التشابھات المفھومية في النموذج األصلي لمشاركة ) ،At-Large (2001حيث كان لدي المستخدمين
النھائيين صالحيات كبيرة ،بما في ذلك حقوق التصويت التي يمكنھم استخدامھا للتأثير على انتخابات مجلس إدارة  .ICANNوأدي ذلك إلى ما
وصفه البعض بأنه تجربة فاشلة في ديمقراطية حوكمة اإلنترنت.33
نري أن ھذه المخاوف في غير محلھا .لقد بحثنا في تجارب  At-Largeالسابقة في مشاركة المستخدم النھائي والمشاركة في العمليات
االنتخابية في  ،ICANNوأخذنا بعين االعتبار الدروس المستفادة .وقد تم تصميم  EMMعلى وجه التحديد للحد من الحواجز التي تحول دون
مشاركة المستخدمين النھائيين في  At-Largeوعمليات  ICANNاألوسع نطا ًقا مع القيام في الوقت نفسه بتخفيف مخاطر االستحواذ على أي
مجموعة مصالح أو بلد أو منطقة.
وبالتالي ،على الرغم من أن منظمة  At-Largeبأكملھا سوف تكون أكثر انفتاحً ا علي المستخدمين النھائيين األفراد الراغبين في المشاركة،
فإن صالحيات التصويت س ُتمنح لألعضاء ) (ALMsفقط وھذا قد يثبت المشاركة النشطة في مجموعة عمل  ICANNأو نشاط التوعية علي
مدى الحد األدنى.

.16.1.6

تعيين مسؤولو االتصال من قبل NomCom

كجزء من نموذج  ،EMMنوصي بأن يكون على أعضاء  ALACالخمسة الذين تم تعيينھم من قبل  NomComباإلضافة إلى دورھم
كأعضاء  ALACأن يتولوا دور مسؤول اتصال مع مجموعات  ICANNالخمسة الرئيسية التي حددناھا ،الدوائر .وأثناء المشاورات األولية
مع فريق العمل اإلقليمي ،اقترح أن ال يكون لدى ھؤالء المرشحين خبرة كافية لالضطالع بأدوار مسؤول االتصال الفعالة.

 33جون بالفري .2004 .نھاية التجربة :لماذا فشل غزو  ICANNفي ديمقراطية اإلنترنت العالمية .مجلة ھارفارد للقانون والتكنولوجيا .409-473 :(2)17
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لقد فكرنا في ھذه النقطة بعناية وراجعنا في المعايير الحالية التي تستخدمھا  NomComفي عملية االختيار .وھذه تشير بالفعل إلى الشرط
المحتمل بأن يتحمل المعينون مسؤوليات إضافية ،ولكننا نوافق على أنه يمكن توسيع نطاقھا بشكل مفيد الستيعاب متطلبات  ،EMMوقد أدرجنا
ھذا االقتراح في تقريرنا.

.16.2

أسئلة متكررة :وظيفة  ALSesفي EMM

مالحظة :تم إرساله ر ًدا على أسئلة فريق العمل لمراجعة بتاريخ يناير .2017

 (1ھل  EMMستزيل ھيكل عضوية  At-Largeالحالي استنادًا إلى  ALSesالمحددة وف ًقا للمعايير المعتمدة من مجلس اإلدارة؟
نعم و ال .ينصب التركيز الرئيسي لـ  EMMعلى العضوية النشطة .سيتم استبدال اآللية الحالية للمشاركة في  ،At-Largeاستنا ًدا إلى اعتماد
 ،ALSبآلية "عضوية  "At-Largeالبسيطة .ويھدف ھذا النظام إلى تبسيط وتسھيل مشاركة المستخدمين النھائيين .وفي  ،EMMسيكون
ألعضاء  ALSesخيار أن يصبحوا  ALMفرديين مع تغييرات طفيفة فقط في الطريقة التي يشاركون بھا ويتفاعلون فيھا في .At-Large
وسيظل مستوى المشاركة راجع للفرد .قد يحدد  ALSesالحاليين اختيار شخص لتمثيلھم ،ومع ذلك ،في ھذه الحاالت ،سيكون للمجموعة نفس
حقوق التصويت مثل أي  ALMآخر.
عضوا في )At-Large (ALM؟
 (2ما المعايير التي تجعلك
ً
أي شخص يھتم بمجال وضع سياسات  ،ICANNسوف يكون قادرً ا على المشاركة في عمليات المشورة في سياسة  At-Largeباعتباره
ً
نشطا في توعية
 .ALMوالقناتان للعضوية ھما (1) :االنضمام إلى مجموعة العمل الخاصة بوضع سياسات  ،ICANNأو ) (2أن تكون
.RALO
 (3ھل تعتمد آلية  ALMعلى اآلليات القائمة بالفعل في بعض منظمات  RALOsالتي تسمح بمشاركة المستخدمين النھائيين الفرديين؟
لقد تم أدخلت بعض منظمات  RALOآليات تسمح بمشاركة المستخدمين النھائيين .ونحن نرى أن ھذا ينبغي أن يصبح عالم ًيا .ولن تكون ھناك
معايير معقدة لعضوية األفراد بعد اآلن .سوف تقدم  EMMعملية مبسطة وموحدة لكي تصبح .ALM
 (4في  ،EMMما االختالف بين  ALMالفردي و ALSالتي تتكون من مجموعة من األشخاص؟
إن االختالف الوحيد بين  EMMو ALSيتمثل في أن  ALMsتمثل فقط المستخدمين الفرديين بينما  ALSesتمثل مجموعات أكبر من
المستخدمين النھائيين .وبخالف ذلك ،فإن  ALMsو ALMsالمؤسسية )التي تسمى حاليًا  ( ALSesسوف تتمتع بنفس حقوق التمثيل في
 At-Largeالجديدة.
 (5ما حقوق التصويت التي سيحصل عليھا  ALMsفي انتخابات RALO / ALAC؟
سيكون  ALMsالذين شاركوا في مجموعة عمل واحدة أو أكثر من مجموعات عمل  ICANNلمدة ثالثة أشھر علي األقل مؤھلين للتصويت
في انتخابات  ،RALO / ALACباإلضافة إلي ذلك ،سيكون  ALMsالذين يشاركون بانتظام في أنشطة توعية  RALOمؤھلين للتصويت في
االنتخابات.
 (6ما دور  RALOsفي رفع مستوى الوعي بشأن قضايا السياسات المتعلقة بمؤسسة  ICANNوتوجيه مدخالت  ALMإلى عمليات
المشورة في سياسات At-Large؟
كجزء من  ،EMMسيكون لممثلي منظمة  RALOمسؤوليتان رئيسيتان (1) :العمل بمثابة قناة إلدخال المستخدم النھائي في مشورة سياسات
 ICANNوعمليات وضع السياسات؛ و) ،(2تيسير برنامج توعية  ICANNاألوسع عن طريق توجيه المعلومات المناسبة حول النظام العام
إلي المستخدمين النھائيين ،سواء أكانوا جزءًا من مجتمع  At-Largeأم ال.
ً
نشاطا بشكل كبير ،بحيث ينطوي على تعاون أكثر فعالية مع كل من فريق عمل  ICANNالذين يديرون
ونتصور وجود "تفاعل مزدوج" أكثر
مراكز التوعية الحالية ،ودوائر  ICANNاألخرى .وقد وضعنا ھذه الطموحات في الفصل  9من تقريرنا ،وسوف نعود إلى الموضوع في
مسودة الحقة.
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 (7ما الفرص التي ستتوفر لـ  ALMsللمشاركة في أنشطة مجموعة عمل ICANN؟
يمكن ألي  ALMالمشاركة كفرد في أي مجموعة عمل لمؤسسة  .ICANNويتعين علي  ALMsالذين يرغبون في المشاركة في حركة
 ،At-Largeويتم اختيارھم كمقررين رسميين في  ،ALACأن يتصلوا بمنظمة  RALOالتابعين لھا ويسجلوا اھتماماتھم.
 (8كيف سيعمل نظام مقرري مجموعة العمل؟
إن مقرر مجموعة العمل يعتبر أحد أعضاء  ALMالمعينين لرفع التقارير إلى  ALACحول عمل مجموعة العمل الخاصة به .سيكون ALMs
الذين شاركوا في مجموعة عمل لمدة تزيد عن ثالثة أشھر مؤھلين للتطوع والتعيين كمقرر إلحدى القوائم البالغة  10مجموعات عمل لمؤسسة
 ICANNاختارتھا  .ALACوستتم مراجعة قائمة مجموعات العمل ھذه بانتظام من قبل .ALAC
ً
مؤھال لتقديم طلب للحصول على تمويل للسفر لحضور أحداث  At-Largeاإلقليمية و/أو العالمية؟
 (9من  ALMsالذي سيكون
المقررون المؤھلون للحصول على تمويل السفر لمدة تصل إلى ثالثة اجتماعات متتالية لمؤسسة  .ICANNوقد اقترحنا نموذجً ا بديالً
لالجتماعات اإلقليمية السنوية التي تشبه  .ATLASويمكن أن تتوقع أن يتم دعوة  ALMsمن المنطقة المشاركة لھذه االجتماعات رھ ًنا
بترتيبات الميزانية التي سيتم التفاوض بشأنھا.
 (10ھل سيكون  ALMsمؤھالً للتقدم بطلب لشغل دوري قيادي في At-Large؟
نعم .وعالوة على ذلك ،إذا قاموا باالنتخاب في منصب قيادي في منظمة  RALOsالخاصة بھم ،سيكونون أعضاء في  .ALACكما ھو
موضح أعاله ،يمكن أن يكون  ALMsالذين كانوا نشطين لمدة  12شھرً ا مؤھلين للعمل لصالح .ALAC
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