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نحو  At-Largeيتم توجيه . ، كما يتم تثبيط إنشائھا في المستقبل بشكل قويAt-Largeية في يتم التخلي عن فرق العمل الحال .4
  .العمل في مجال السياسات والتواصل مع األعضاء الجدد

  .وزيادة الشفافية والمساءلة بشكل عام At-Largeويتم تبسيط العمليات االنتخابية، وتعزيز شرعية قيادة  .5
مشاركين بشكل أكثر فعالية في دعم عمل سياسة المجتمع، وكذلك في تقديم  ICANN ، سيصبح موظفوALACتحت إدارة  .6

  .الدعم اإلداري الضروري
 ICANNو At-Largeإلى إيجاد فرص لرفع مستوى الوعي حول دور ووظيفة منظمة " التوعية والمشاركة"وستسعى أنشطة  .7

  .بين المستخدمين النھائيين وكذلك إشراكھم في عمليات السياسات

، وأنه يمكن تحقيقه بأقل قدر من التعطيل لمجتمع ICANNالمقترح سيكون محايًدا في التكاليف بالنسبة لـ  EMMيثق المراجعون في أن تنفيذ 
At-Large .  

". العامة"المعيارية، تم إرسال مسودات أولية من ھذا التقرير إلى فريق عمل المراجعة والتعليقات  ICANNوكجزء من عملية مراجعة 
 EMMلشرح المالمح الرئيسية لنموذج  ICANN-58باإلضافة إلى ذلك، نظم المراجعون ندوة عبر الويب عامة وورشة عمل مفتوحة خالل 

  .لجمھور أوسع
  

ليط سوتم تلقي خمسة عشر تعليًقا موسًعا ومفرًدا خالل فترة التعليقات العامة، باإلضافة إلى العديد من التعليقات األخرى التي ساعدت على ت
وقد تم النظر بعناية في جميع التعليقات أثناء صياغة ھذا التقرير . الضوء على مجاالت االتفاق واالختالف الحتمية في النتائج التي توصلنا إليھا

  .أو تحسين األساس المنطقي وراء نتائجنا وتوصياتنا/النھائي، وقد ساعد البعض على تصحيح المفاھيم الخاطئة و
  

 At-Largeير النھائي الذي تم تحديثه بشكل كامل على قائمة بالتوصيات التي يعتقد المراجعون أنھا تعكس احتياجات مجتمع يحتوي ھذا التقر
الحالية، ولكن يعتقد  At-Largeكانت ھناك بعض الحاالت التي لم يتم التوصل فيھا إلى اتفاق مع قيادة . والتي يوجد إجماع مجتمعي کاٍف عليھا

  . ككل ICANNومنظمة  At-Largeأنه ينبغي تنفيذھا لمصلحة مجتمع المراجعون بقوة 
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  توصيات المراجعة .2
يسبق كل توصية وصف موجز للمشكلة أو المشكلة التي تم تحديدھا ورابط للصفحة . التوصيات الرئيسية الواردة في التقرير 1ويورد الجدول 

قدمنا مؤشًرا تقريبيا لمستوى الدعم المجتمعي المعبر عنه خالل فترة التعليقات  ولكل توصية. في التقرير حيث يتم تقديم أساس منطقي كامل
  . 1العامة

األوسع، لم يكن  ICANNومؤسسة  At-Largeالحظ أنه بينما سعى المراجعون إلى تقديم توصيات تعكس احتياجات واھتمامات مجتمع 
وبالتالي، ھناك عدد من التوصيات التي ال تنطوي إال على دعم معتدل من . ةمتوقًعا مطلًقا أن نحقق استيعاب المجتمع بشكل كامل في كل حال

  . المجتمع المحلي، ولكن تم اإلبقاء عليھا ألننا نعتقد أنھا تعكس المصالح الفضلى للمجتمع على المدى الطويل

افة توصيتان جديدتان وإدراج توصيات وتمت إض. وبعد فترة التعليقات العامة، تم إدخال عدد من التغييرات على صياغة بعض التوصيات
  . ونتيجة لذلك، تم تغير ترتيب ترقيم التوصيات. للصياغة

  توصيات المراجعة .1الجدول 

  .المقدمة ALACالجودة مقابل كمية مشورة : تعريف المشكلة

التي تسعى إلى تقديمھا، مع التركيز على تلك المشكالت  أكثر انتقائية في مقدار المشورة ALACينبغي أن تكون ) 24ص( :1توصية رقم 
وضع عملية  ALACيجب على . التي قد تكون لھا أكبر األثر على مجتمع المستخدمين النھائيين، والتركيز على الجودة بدالً من الكمية

  . At-Largeأكثر شفافية للتمييز بين أنواع النصائح المختلفة، ونشر تلك المشورة على موقع 

 مرتفعة/متوسطة): 2مسودة التوصية رقم (دعم المجتمع 

تعالج رأي المستخدم النھائي؛ الحواجز أمام المشاركة الفردية؛ وتصور مجموعة القيادة /لتعكس At-Largeاقد كافحت : تعريف المشكلة
  .غير المتغيرة

المقترح بھدف إزالة الحواجز ) EMM(العضوية المدعمة بالصالحيات  نموذج Large-Atيجب أن تعتمد ) 25ص ( :2التوصية رقم 
في مشورة  At-Largeالتي تحول دون مشاركة المستخدمين النھائيين لإلنترنت، وتشجيع المزيد من المشاركة المباشرة من جانب أعضاء 

  ".التوعية والمشاركة"وما يتعلق بھا من عمليات  At-Largeسياسة 

  ذات الصلة) EMM(الطالع على قائمة توصيات إدارة األجھزة الجوالة للمؤسسات ل .2الجدول انظر 

 مرتفعة/متوسطة): 3مسودة التوصية رقم (دعم المجتمع 

وينبغي أن يكون لدى الموظفين قدرة أكبر على دعم . تركز موارد الموظفين بشكل غير متناسب على الدعم اإلداري: تعريف المشكلة
  . ال السياساتإعداد المشورة في مج

 ALACبشكل أكثر فاعلية في دعم عمل السياسات العامة للجنة  Large-Atينبغي أن يشارك موظفو دعم ) 30ص ( :3التوصية رقم 
فًقا وينبغي تعديل كفاءات الموظفين و. ALACوصياغة أوراق الموقف وغيرھا من األعمال المتعلقة بالسياسات على أساس مدخالت 

   .لذلك

 معتدل): 4مسودة التوصية رقم (دعم المجتمع 

الداخلية، على القيادة الراسخة في الكثير من الصالحيات  ICANN، الذي ال تخوله لوائح (ALT)يركز فريق القيادة : تعريف المشكلة
  .ALACاإلدارية األخرى التي ينبغي نشرھا بين أعضاء 

  .ALACوإعادة صالحياتھا في اتخاذ القرار بشكل كامل إلى  ALTيجب حل ) 38ص ( ):جديدة( 4رقم التوصية 

الفرص الضائعة ". التوعية والمشاركة"المنسقة من أجل  ICANNفي استراتيجية  At-Largeمساھمة غير متكافئة من : تعريف المشكلة
  . ICANN للتنسيق مع الدوائر األخرى وموظفي

 ISOCو ICANNمضاعفة الجھود للمساھمة في االجتماعات بين كبار الموظفين في  Large-Atينبغي لـ) 39ص ( :5التوصية رقم 
  .األخرى لوضع نھج استراتيجي مشترك للتوعية التعاونية* Iومنظمات 

 عالية): 5مسودة التوصية رقم (دعم المجتمع 

  .تعتبر العمليات االنتخابية معقدة للغاية وأصبحت منفتحة لمزاعم عدم اإلنصاف: ةتعريف المشكل

                                                   

  .ICANNويستند ھذا المؤشر إلى ملخص التعليقات العامة الذي أعده موظفو دعم  1
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إجراءات انتخابية أبسط وأكثر شفافية الختيار عضو مجلس اإلدارة المعين من  Large-Atيجب أن تعتمد ) 42ص ( :6توصية رقم 
At-Large . وكالھما سيكون تحسيناً مقارنة بالعملية الحالية) 10.5.3القسم (ويتم اقتراح آليتين بديلتين .  

 منخفضة/متوسطة): 6مسودة التوصية رقم (دعم المجتمع 

المسندة إليھم  ALACالمنقض في العملية واإلجراءات على حساب مسؤوليات  At-Largeالوقت اإلضافي لمجتمع : تعريف المشكلة
  .يعتبر عدًدا كبيًرا جًدا من مجموعات العمل الداخلية متفرقة. شطة التوعية والمشاركةلتقديم المشورة في مجال السياسات وتنسيق أن

عن مجموعات العمل الداخلية الحالية، التي يركز الكثير منھا حالًيا على العملية،  Large-Atيجب أن تتخلى ) 47ص ( :7توصية رقم 
وإذا اقتضت . وينبغي تجنبھا في المستقبل. في المشورة في مجال السياسات At-Largeبه منظمة والتشتت عن الدور الفعلي الذي تقوم 

الوقت بدقة ومركزة على السياسات، أو دورھا الذي يقوم به /الضرورة القصوى، ينبغي أن تكون أي مجموعة من ھذا القبيل محددة المھمة
  .على وضع السياساتأصحاب القلم المتطوعون الذين يساعدھم موظفون قادرون 

 منخفضة): 7مسودة التوصية رقم (دعم المجتمع 

يمكن استخدام وسائل التواصل االجتماعي وغيرھا من األدوات القائمة على اإلنترنت على نحو أكثر فعالية، وبأقل تكلفة : تعريف المشكلة
  .ICANNئيين في عمليات صنع سياسات ممكنة، إلجراء دراسة استقصائية بشكل مستمر وإدخال مدخالت المستخدمين النھا

استخدام وسائل التواصل االجتماعي بشكل أكثر فعالية للتواصل مع المستخدمين النھائيين  ALACينبغي لـ) 48ص ( :8توصية رقم 
الستطالعات الرأي تلك أن تكون وال ينبغي ). ، وما إلى ذلكTwitter / Facebookعلى سبيل المثال من خالل استطالعات رأي على (

  .استخدامھا كأداة لقياس آراء مستخدمي اإلنترنت ALACملزمة بأي شكل من األشكال، ولكن بإمكان للجنة 

 عالية): 6مسودة التوصية رقم (دعم المجتمع 

  . م وسائل التواصل االجتماعيوتدريب الموظفين فيما يتعلق باستخدا At-Largeالحاجة إلى زيادة الوعي لدى مجتمع : تعريف المشكلة

أن ترتب لتعيين أحد موظفي الدعم مديًرا للمجتمع على شبكة اإلنترنت بدوام جزئي يكون  C ALAينبغي لـ) 49ص ( :9توصية رقم 
لھذه المسؤوليات ان ُتفوض ويمكن ). 8التوصية رقم (مسؤوالً، ضمن أمور أخرى، عن تنسيق التواصل عبر وسائل التواصل االجتماعي 

  . الى عضو حالي من العاملين

 عالية): 9مسودة التوصية رقم (دعم المجتمع 

  .وقد أدى ذلك إلى اتصاالت عقيمة وغير موثقة. At-Largeھناك العديد من قنوات االتصال التي تستخدمھا : تعريف المشكلة
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وبرمجية . Slackأن تفكر في اعتماد واستخدام منصة واحدة للتواصل عبر اإلنترنت تشبه  ALACلـ ينبغي ) 49ص ( :10توصية رقم 
  . وقائمة المراسالت Wikiكبديل لبرنامج السكايب والصفحة الموسوعية  FOSSالمصادر المفتوحة المجانية 

 عالية): 10مسودة التوصية رقم (دعم المجتمع 

سنوات وقصير أجل  5كل  Global ATLASعبية الواسعة، إال أن ھناك صعوبة في تنظيم اجتماعات على الرغم من الش: تعريف المشكلة
وسيكون المزيد من تكرار االجتماعات اإلقليمية أكثر فعالية في تشجيع كل من مدخالت السياسة والتواصل مع تعريف المزيد . النتائج الفعالة

  .ICANNمع عمل  At-Largeمن 

 Large-Atالعالمية الخمسية بنموذج بديل الجتماعات  ATLASأن تستبدل اجتماعات  Large-Atعلى ) 53ص ( :11التوصية رقم 
وينبغي أن تشمل االجتماعات اإلقليمية عنصر مدرسة حوكمة . العادية ICANNاإلقليمية الدورية التي تعقد بالتزامن مع اجتماعات 

  . المؤھلين ALMsالمشاركون جميع  وينبغي أن يتضمن. اإلنترنت

 معتدل): 11مسودة التوصية رقم (دعم المجتمع 

  .دون المستوى األمثل ICANNلتنسيق  ALACمدخالت : تعريف المشكلة

اصل إعطاء أن تو RALOs، ينبغي لمنظمة RALOsكجزء من االستراتيجيات التوعوية السنوية لمنظمة ) 53ص ( :12توصية رقم 
إن البرنامج التجريبي لخدمة المجتمع ). ، إلخRIR ISOC، وIGF(أولوية عالية للتنظيم والمشاركة في األحداث الخارجية في منطقتھا 

  . وآليات التمويل األخرى ينبغي أن ُتوّجه لدعم تكاليف التنظيم ومشاركة أعضاء المجتمع العام) CROPP(اإلقليمي 

 عالية): 12و 1ة التوصية دمج مسود(دعم المجتمع 

  في األحداث اإلقليمية RALOsتحتاج إلى مشاركة أكثر منھجية من منظمة : تعريف المشكلة

 Large-Atحرًصا على الشفافية، ينبغي نشر دليل واضح عن جميع الفرص المتاحة لدعم تمويل نقل ) 58ص ( :13توصية رقم 
  .على شبكة اإلنترنت At-Largeالفور وفي مكان واحد على صفحة والمستفيدين منھا على 

 عالية): 14مسودة التوصية رقم (دعم المجتمع 

  .At-Largeالحاجة إلى نھج مبتكر لتمويل إعادة تنشيط شبكة : تعريف المشكلة

مالئمة، طلب الحصول على حصة من عوائد مزادات ، عن طريق مجموعة العمل الALACينبغي لمنظمة ) 59ص ( :14توصية رقم 
gTLD . وينبغي تخصيص األموال المطلوبة لدعم المستخدم النھائي والمشاركة الواسعة للمجتمع المدني فيICANN . ويمكن أن تحل ھذه

  .أو تكملھا At-Largeلدعم مجتمع  ICANNاآللية محل النفقات التشغيلية الحالية التي تتكبدھا 

معتدل ): 15مسودة التوصية رقم (تمع دعم المج

  . الحاجة إلى تعزيز تأثير أنشطة التوعية والمشاركة: تعريف المشكلة

مقررين  5اختيار  ALACينبغي لمنظمة ...) الفقرة (باستخدام نفس نظام التأھيل الخاص بمقرري السياسات،  )62ص ( :15توصية رقم 
العالمية ألصحاب  ICANNلنھج متعدد القطاعات يدعمه الطلب للتوعية، والتعلم من عمل مجموعة مشاركة  ICANNللمساھمة في خطط 

  .لتشجيع تناوبھم وزيادة مدخالت القواعد الشعبية الحقيقية) اجتماعات 3(وسيعمل المقررون لمدة سنة واحدة . المصلحة 

 توصية جديدة - غير متوفرة : دعم المجتمع

  .غياب مقاييس األداء الثابتة: كلةتعريف المش

بأسره لقياس تنفيذ وأثر  Large-Atمجموعة من المقاييس التي تتسق مع مجتمع  ALACيجب أن تعتمد ) 68ص ( :16توصية رقم 
EMM  وتتبع التحسين المستمر في أداء مجتمعAt-Large.  

 مرتفع): 16مسودة التوصية رقم (دعم المجتمع 
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المتعلقة باعتماد نموذج العضوية المدعمة  2ذات الصلة بالتوصية رقم  EMMعبارة عن قائمة بالتوصيات المتعلقة بتوصية  2الجدول 
  . الصلة ، بما في ذلك التعاريف ذاتEMMلالطالع على قائمة سياقية لتوصيات  13.2 ارجع للقسم  .بالصالحيات

مع األخذ في االعتبار العديد من . EMMفيما يتعلق بنموذج " إرشادات التنفيذ"الحظ أن المسودة السابقة للتعليقات العامة تحتوي على قائمة 
ًدا التي ترتبط على نحو أكثر تحدي EMMالتعليقات، اختار المراجعون االستعاضة عن المبادئ التوجيھية السابقة لتنفيذ توصيات نموذج 

  . EMMبالجوانب الوظيفية لنموذج 

  EMMتوصيات  2.الجدول 

لكي  ALS، وال سيما شرط االنضمام إلى Large-Atأن تزيل المعايير الحالية لعضوية  Large-Atعلى  :1، النقطة EMMتوصية 
الذين لديھم اھتمام بوظيفة تطوير يجب أن يكون جميع المستخدمين النھائيين لإلنترنت . At-Largeتصبح مساھًما نشطا في سياسة مجتمع 

  . بنفس الطريقة At-Largeأو التوعية قادًرا على المشاركة في أنشطة  ICANNسياسة 

الة  ALACينبغي أن تحدد  :2، النقطة EMMتوصية  التوعية "أو " للمشورة السياسية"مجموعة من المقاييس لتقدير مستوي المشاركة الفعَّ
، ومدارس حوكمة اإلنترنت، AGMsلحضور االجتماعات اإلقليمية بما في ذلك  ALMsير التمويل النشط لـ ينبغي توف. ALMs" والتفاعل
  . اإلقليمي المتناوب عندما يحدث في منطقتھا ATLASواجتماع 

سيتم تعيين . ھمتحديث قواعدھا الداخلية لتشمل إجراًء جديًدا بشأن دور المقررين ووظيفت ALACينبغي للجنة  :3.1، النقطة EMMتوصية 
وسيعمل مقررو التوعية لمدة عام واحد فقط . قابلة للتجديد مرة واحدة لمقرري مدخالت السياسات. المقررون في البداية لمدة سنة واحدة

  أشھر من خدمتھم المستمرة لمدة سنة  6المؤھلين قبل  ALMsيجب توجيه الدعوة للتعبير عن االھتمام من . لتحسين اإلنتاجية

مقررين للمساھمة  5اختيار  ALACباستخدام نفس نظام التأھيل الخاص بمقرري السياسات، ينبغي لمنظمة  :3.2، النقطة EMMتوصية 
 العالمية ألصحاب المصلحة ICANNلنھج متعدد القطاعات يدعمه الطلب للتوعية، والتعلم من عمل مجموعة مشاركة  ICANNفي خطط 

  ).15التوصية رقم (لتشجيع تناوبھم وزيادة مدخالت القواعد الشعبية الحقيقية ) اجتماعات 3(وسيعمل المقررون لمدة سنة واحدة . 

ومسؤولياتھم  RALOsأن تحدث قواعدھا الداخلية لتشمل إجراًء جديًدا بشأن تعيين قادة  Large-Atعلى  :4، النقطة EMMتوصية 
  .لذلك الداخلية وفًقا ICANNكما يجب تحديث لوائح . ALACالمماثلة عن 

  .CoEتحديث قواعدھا الداخلية لتشمل إجراًء جديًدا بشأن عمل وعضوية  Large-Atينبغي لـ  :5، النقطة EMMتوصية 

أعضاء من  5لـ  NomComمع إضافة إجراء جديد بشأن تعيين لجنة  ALACينبغي تحديث قواعد إجراءات  :6، النقطة EMMتوصية 
ALAC الذين سيعملون أيًضا كمنسقين .  

عن طريق إضافة إجراء جديد فيما يتعلق باستخدام االختيار العشوائي  ALACينبغي تحديث قواعد إجراءات  :7، النقطة EMMتوصية 
  . الرئيسية At-Largeلتحديد مناصب قيادة 
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المعلقون ●
التعليقات ●
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  التوصيات .5.2.1

   .أعاله ملخص التوصيات 1ويرد في الجدول . في توصيات التقرير بأكمله التي ظللت باللون األزرق

المتعلقة باعتماد نموذج  2، وھي مجموعة فرعية من التوصيات المرتبطة بالتوصية رقم EMMأعاله ملخص توصيات  2الجدول  ويرد في
  .العضوية المدعمة بالصالحيات

  

  النتائج الرئيسية: المقابالت واستطالع الرأي العالمي .6

  اإلنجازات والنطاق لمزيد من التحسين  .6.1

وقد نمت . تقدًما في عدد من المجاالت At-Largeأحرز مجتمع ) 2008يك لالستشارات المحدودة، شركة ويستل( ALACمنذ آخر مراجعة 
قاعدة عضويتھا، وخولت وظائف معينة إلى المستوى اإلقليمي بطريقة عززت شرعيتھا بين مستخدمي اإلنترنت النھائيين والمساءلة داخل 

ICANN .  

واألنشطة ذات  ICANNتعلق بمھمته األساسية لوضع المشورة المتعلقة بعمليات وضع سياسات يبدو أن المجتمع أكثر تنسيًقا ومنھجية فيما ي
في المناطق العالمية  ALSالمتعددة، مما أدي إلى زيادة في مستويات عضوية " التوعية والمشاركة"الصلة؛ وقد تم بذل جھود كبيرة في أنشطة 

  .الخمس

وتشمل ھذه التحسينات الملحوظة مثل . بشكل كامل At-Large (RoP)النظام الداخلي لمجتمع  من الناحية اإلجرائية والتنظيمية، تم تحديث
-At، واألحكام الجديدة المتعلقة بتخطيط االجتماعات وتسجيل عمليات صنع القرار في At-Largeاتباع نھج أكثر انتظاًما في إعداد مشورة 

Large اصب وحفظھا؛ وقواعد أكثر وضوًحا متعلقة بانتخاب منRALOs وALAC ورئيس ،ALAC  وأعضاء فريق قيادةAt-Large 
(ALT) .  

الجتماعات المشاركة عن  Adobe Connectوبالمقارنة مع الوضع قبل ثماني سنوات، ھناك استخدام واسع النطاق ألدوات اإلنترنت مثل 
العادية؛ وغالًبا ما يتم  RALOsغالية خالل المكالمات الجماعية بعد؛ يتم تقديم الترجمة الفورية من اإلنجليزية إلى الفرنسية واإلسبانية والبرت

كما يتم إدخال تحسينات كبيرة على . ICANNخالل اجتماعات  At-Largeتقديم التفسير إلى سبع لغات خالل االجتماعات الشخصية لمجتمع 
، في استخدام Flickrو Twitterو Facebook؛ ووسائل التواصل االجتماعي، بما في ذلك Wiki، خاصة مع إنشاء At-Largeموقع 
  . أوسع

منھا إنشاء أكاديمية  At-Largeمن حيث التوعية والمشاركة العالمية، كانت ھناك إنجازات ملحوظة يمكن أن تنسب بشكل مباشر أو جزئي إلى 
ICANNاد ميزانية متعددة السنوات ألنشطة ، وانتشار المدارس الصيفية لحوكمة اإلنترنت في أجزاء كثيرة من العالم، واالنتقال إلى إعدAt-
Large ن   . تحظى بتخطيط محسَّ

لديه الموارد البشرية والقدرة التنظيمية على التكيف وإجراء بعض اإلصالحات الھامة عند  At-Largeوتشير ھذه اإلنجازات إلى أن مجتمع 
، ويأمل المراجعون أن يتمكن المجتمع من تسخيرھا في At-Largeوتعد ھذه جودة أساسية لمنظمات قائمة على التطوع مثل مجتمع . الضرورة

  . السنوات المقبلة ألنھا تشمل المزيد من اإلصالحات التي تشتد الحاجة إليھا

لح يل مصاوعلى الرغم من التقدم المحرز في السنوات األخيرة، إال أنه ال تزال ھناك مجاالت عديدة، ال سيما فيما يتعلق بمھمتھا المتمثلة في تمث
  .مستخدمي اإلنترنت النھائيين، حيث يلزم القيام بعمل كبير لتحسين الفعالية والمساءلة ككل للمنظمة

  معدل االستجابة : نتائج استطالع الرأي العالمي .6.2

رر كان من المق. األوسع نطاًقا ICANNونظام  At-Largeكجزء من ھذه المراجعة، تم إجراء استطالع رأي عالمي يستھدف أعضاء مجتمع 
نوفمبر، في اليوم  9، ولكنه بقي مفتوًحا لمدة ثالثة أسابيع إضافية، ليغلق في 2016أكتوبر  21مبدئيا أن يعمل لمدة خمسة أسابيع، ويغلق في 

  . في حيدر أباد ICANN-57األخير من اجتماع 

استجابة عبر النسخة  15ية باللغة اإلنجليزية، واستجابة عبر النسخة الرئيس 211استجابة كاملة، منھا  242وعند اإلغالق، تلقي االستطالع 
بلًدا في جميع أنحاء العالم كما ھو موضح في الخريطة أدناه، تتوافق  74وكانت ھناك ردود من . استجابة عبر النسخة اإلسبانية 16الفرنسية و

  .المناطق المظللة باللون األزرق مع معدالت استجابة أعلى
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نالحظ أن المس
فئات المستجيبي

ANNلمؤسسة 

وأخيًرا، شارك
Large-At كم
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لمصلحة 

لقضايا 

A ) التي

  

طالع إلى أن 
حافظون على 

  . ح

IC  

ظمات دعم 

من 

2%  

صحاب الوعات أ

 حددنا عدًدا من ا

At-Largeشات 
  ") .راسالت

تشير نتائج االستط
At-Laالذين يح ،

ھامش خطأ مريح

CANNلمؤسسة 

 التالية ضمن منظ

17%  

39%  

31%  

لھياكل التالية ضم

26

نفسھا وعبر مجمو

ومع ذلك، فقد. ة

في مناقش" فعالين
ھمة في قوائم المر

ICA وت. األخرى
argeن قبل قيادة

ية لتكون ضمن ھ

 األخرى التابعة ل

 سياسات الھياكل

اسات ال وضع سي

ITE  

نف At-Largeمة

والدوافع للمشاركة

ICA.  

نشطين ف"أو " اية
لشھرية، والمساھ

ANNع سياسات 
لى ھذه النتيجة من

يه الكفايبيرة بما ف

جان االستشارية

ك حالًيا في وضع

تشارك حالًيا في

MS Internat

لرأي داخل منظم

عة من المصالح و
  :ي

  ن األساس؛

ANNع سياسات

A  

نشطين للغا"م إما
ھرية أو نصف ال

IC  

ھياكل صنع د من
تم االعتراض عل
ك، فإن األرقام كب

ات الداعمة واللج

AL لديك تشارك

GNSO  

لديك ت ALS/ ت

ional

  ج

الفات حادة في ال

يه مجموعة واسع
ھي تتعلق بما يلي

 ق ھذا الغرض؛
ما ھو محدد له من

 
م النھائي في صنع

At-Largeفي

ع الرأي العام أنھم
ألسبوعية أو الشھ

CANNوائر في

A نشطون في عد
ت. ccNSOھو 

ومع ذلك. ر نشاًطا

At-L في المنظما

LS/ ھل أنت ]: ط

)ccNSO(  

At-L  في دوائرO

At ھل أنت]: فقط

 

امة على النتائج

طالع العالمي اختال

غير متجانس ولدي
وھ. ضاء المجتمع

At-L ومدي تحقيق
 At-Large كم

؛At-Largeت 
كة أكبر للمستخدم

شاركة النشطة ف

كين في استطالع
المات الجماعية ا

 العمل عبر الدو

At-Largeضاء
At-Largeضاء

لمشاركين األكثر

Large أعضاء

At-Large فقط

(  

اء رموز البلدان

GNSO(  

Large أعضاء

t-Largeن في

)NCUC(ريين

نظرة عا 

ت ونتائج االستط
ICANN.  

At-L كمجتمع غ
ير قلقا بالًغا ألعض

Largeرض من 
ا ال يعمل مجتمع
ق إصالح عمليات
ة السماح بمشارك

مستوي المش 

٪ من المشارك75
لمشاركة في المكا

المشاركة في 

التالية إلى أن أعض
ط فيه معظم أعض

منظمة دعم مع ال 

مشاركة 3.

eالمشاركون في 
 

ASO(العناوين 

ماء الداعمة ألسما

O(األسماء العامة 

مشاركة 4.

المشاركون[طالع 
 

خدمين غير التجار

  

6.3.

وتظھر المقابالت
Nالرئيسيين في 

argeوكشفت 
الشاملة التي تثي

الغر ●
لماذ ●
طرق ●
كيفية ●

6.3.1.

5يري أكثر من 
ال"تعرف بأنھا 

6.3.2.

تشير الجداول ا
SO الذي ينشط
gNSOكون 

3الجدول 

ا[االستطالع 
ICANN؟ 

منظمة دعم ا

منظمة األسم

منظمة دعم ا

  

4الجدول 

سؤال االستط
GNSO؟ 

دائرة المستخ
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  NPOC(  23%(دائرة المؤسسات غير الربحية 

  BC(  4%(الدائرة التجارية 

  IPC(  8%(دائرة الملكية الفكرية 

  ISPCP(  8%(دائرة مزّود خدمات اإلنترنت واالتصال

  RySG(  0%(مجموعة أصحاب المصلحة في السجالت 

  %6  مجموعة أصحاب المصلحة في أمناء السجالت

  %21  أخرى

  At-Large، 2016العالمي لمنظمة  ITEMSاستطالع : المصدر

  المعني At-Largeدور  .6.3.3

البيان ) At-Large (%30جميع المستفيدين من ⅓ ، اختار قرابة At-Largeرًدا على سؤال استبيان بشأن الوصف األكثر مالءمة لمنظمة 
وكان عدد  ".األفراد الذين يتصرفون بشكل رئيسي في مصلحتھم الخاصة RALOsوأعضاء فريق  ALSمن  At-Largeمجتمع  يتألف"

، الذين اختاروا ICANNالمجيبين اآلخرين، بما في ذلك أعضاء مجلس اإلدارة وممثلي المنظمات الداعمة واللجان االستشارية األخرى داخل 
  ). أعاله 4دولالجانظر النتائج الكاملة في () ٪58(ھذا البيان قرابة الضعف 

  

  At-Largeتصور مھمة : نتائج االستطالع 5.الجدول 

دقة للدور الذي يلعبه المجتمع  في رأيكم، أي من العبارات التالية ُتقدم وصًفا أكثر: سؤال االستبيان
  ؟ICANNالشامل لعموم المستخدمين داخل 

 مستجيبو
 At-Large  

مجلس اإلدارة 
المنظمات + 

الداعمة 
واللجان 

  االستشارية

التي تعمل بشكل رئيسي  RALOوأعضاء فرديين في منظمة  ALSesمن  At-Largeيتكون مجتمع "
  ".في مصلحتھم الخاصة

30%  58%  

األفراد الذين  RALOوأعضاء فريق  At-Large (ALSes)من ھياكل  At-Largeع يتألف مجتم"
بالنيابة عن مستخدمي اإلنترنت النھائيين في جميع أنحاء  ICANNيشاركون في عمليات وضع سياسات 

 ".العالم

29%  13%  

في  تسمح لجميع المستخدمين النھائيين لإلنترنت بالمشاركة ICANNھي ھيئة داخل  At-Largeإن "
 ".بطريقة متساوية وغير تمييزية ICANNعمليات وضع سياسات 

16%  6%  

 RALOوأعضاء فرديين في منظمة  At-Large (ALSes)من ھياكل  At-Largeيتكون مجتمع "
ال مع المجتمع العالمي لمستخدمي اإلنترنت النھائيين بطريقة من أسفل إلى أعلى  الذين يشاركون بشكل فعَّ

  ".عوموجھة نحو اإلجما

16%  13%  

االستشارية تفويًضا للحديث عن مصالح المستخدمين  At-Largeلدى األعضاء المنتخبون في لجنة 
 .ICANNالنھائيين وبالنيابة عنھم أثناء عملية وضع سياسة 

9%  10%  
  

  

أو /ون إلى حد كبير من األفراد ويتك At-Largeتعزز ھذه النتائج وجھة النظر الذي قدمت مراًرا وتكراًرا في المقابالت وتقول أن مجتمع 
مجتمع المستخدم النھائي العالمي " تمثيل مصالح"الذين يھتمون بشكل أكبر بدفع أجنداتھم الخاصة أكثر من السعي إلى  ALSesممثلي 

التي تعمل في مصلحتھم " ALSesإال أن فريق المراجعة التابع لنا ال يزال محايًدا فيما يتعلق بنتائج ھذا السؤال، ويقر بأن إجراءات . لإلنترنت
  .مجتمع المستخدم النھائي" في مصلحة"للعمل  At-Largeقد ال تتعارض مع مھمة " الخاصة
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  ال تتغير At-Largeاإلدراك بأن قيادة  .6.3.4

صنع وعمليات  Large-Atمراًرا وتكراًرا أن معظم أنشطة  ITEMSفي المناقشات وجًھا لوجه وفي االستطالع عبر اإلنترنت، سمع فريق 
مصطلح " التجميع"بينما يعتبر . وقد اعتبر عدد كبير من المحاورين ذلك مشكلة. القرار مركزية للغاية وتسيطر عليھا مجموعة القيادة األساسية

مضمن بشدة الستخدامه لوصف مثل ھذه الظاھرة، فإن ھناك تصور واسع النطاق لشل حركة القيادة، والذي كان له تأثير سلبي على أداء 
  . ؤسسة وصورتھاالم

أيًضا منتشر للغاية، أو أن المشاركين في االستطالع " الكراسي الموسيقية"متورطون في لعبة منصب القيادة  At-Largeإن التصور بأن قادة 
  : يضعون تلك الكراسي ICANNأو مجموعات أصحاب المصلحة في /الذين يمثلون وظائف مختلفة و

ولكن تتمثل المشكلة الرئيسية دائًما في لعبة الكراسي الموسيقية الدائمة بين . ميتعتبر حدود المدي حل للقيادة العظ"
  )ICANNموظفو ( ALSesو RALOsيمنع ذلك التنقل التصاعدي من . نفس المجموعة من األشخاص

  :أو

ى مدى عل At-Largeھل تريد المزيد من المرشحين؟ ال أستطيع أن أفكر إال في قلة من األفراد مرتبطين بقيادة "
  NCSG)عضو ". (ICANNالعشر سنوات الماضية التي اتبعت بھا 

  

  :At-Largeأو ھذا من عضو 

تلك الفجوة تحتاج إلى تضييق بحيث ال ". الفالحون "وبقية المجتمع " الملوك " ھم ALAC/RALOsيبدو أن قادة "
  )LACRALOمشارك ". (يكون من أعلى إلى أسفل ولكن من أسفل إلى أعلى بصورة أكبر

  :GNSOأو ھذا من عضو 

[...] لم يطرأ تغيير يذكر على القيادة العامة الفعلية ألن نفس العدد القليل من األشخاص إنه مجرد خلط بين مختلف األدوار "
إلى ضمان أن يتم تناوب القيادة، حيث أن الوضع يبدوا وكأنھم ال يمثلون سوي عدد قليل من األفراد الذين  ALACتحتاج 

   GNSO)مشارك . (ى األبد وال تمثل في الواقع مصالح المستخدمينيشاركون إل
  

  . ھذه ليست سوي مجموعة مختارة من وجھات النظر المشابھة التي تمت مشاركتھا مع فريق المراجعة

  الفرضيات التي تم النظر فيھا .6.4

واء لتمثيل مصالح المستخدم النھائي في عمليات ، سAt-Largeخالل المراجعة، سمعنا من كثير من الناس عن التحديات التي تواجھھا منظمة 
ال خالل مرحلة البحث والتحليل الوثائقي، فكرنا . إسداء المشورة بشأن السياسات، أو إشراك المستخدمين النھائيين في عمل السياسات بشكل فعَّ

  : وھم كالتالي. في ثالث فرضيات

والتعقيد القانوني والفني للقضايا التي تمت  DNSبـ  الضيق المتعلق ICANNقد يفسر اختصاص سياسة : ICANNمھمة  .1
ال داخل  ICANNمناقشتھا داخل   . At-Largeجزئًيا مستوى منخفض نسبًيا لمشاركة المستخدمين النھائيين بشكل فعَّ

  
ن، مستويات أعلى من مشاركة المستخدمين النھائيي At-Largeومن المحتمل أال تجذب منظمة : الناس والسلطة والسياسة .2

  .ألن القادة المستقرين يحتكرون مناصب السلطة، ويعرقلون التناوب مع الحد من إدخال التفكير الطازج
  

وعلى ھذا النحو، فقد أصبح . معقًدا للغاية At-Largeمن الممكن أن يصبح الھيكل التنظيمي : At-Largeالھيكل التنظيمي  .3
لم يعد /غير مناسب ALS/RALOs/ALACيكون النموذج الحالي  وقد. عائًقا أمام المشاركة الفعالة للمستخدم النھائي

  .مناسًبا للغرض

ومن ثم تركز مراجعتنا على . على األرجح عبارة عن مزيج من جميع الفرضيات الثالث At-Largeونري أن التحديات التي تواجه مجتمع 
  .At-Largeالجوانب التنظيمية والمھام ذات الصلة والھيكلية لمجتمع 
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تعديالت على 

ي الرئيسي 
نصائح 

سياسات التي 
ب أن يقوم 

، ICANNى 

خذ بعين 

على الصعيد 

ت الداعمة 

كانت . قيقي

 كانت ھناك أي ت

ابة المقر التنظيمي
عين االعتبار للن ب
ويتضمن ھذا الس 

يكون من المناسب
يات المساءلة لدى

  .ين

مين النھائيين تؤخ

يين خدمين النھائ

  
المنظمات+ دارة 

At-large .  

لية تمثل بشكل حق

الداخلية، وما إذا

  

")ALAC ("بمثا
ALA في النظر

.إلنترنت الفرديين
 األخرى التي سيك
 دوًرا مھًما في آليا
 اإلنترنت الفرديين

 مصالح المستخدم

 

At-Larg .  

ن حًقا رأي المستخ

ين في مجلس اإلد
eة الحالية لھياكل 

الحال ALSesن 
  .را

ITE  

 ICANNلوائح
  .ICANNخل

ICAN الداخلية :

Larg-At (" أو")
Cور الذي تلعبه 

الح مستخدمي اإلن
لعديد من القضايا

ALAد ، التي تلعب
ا ل إلى مستخدمي

.  
A (للتأكد من أن

 .خدمين النھائيين

eوالية وغرض 

يمثلون ALS في

٪ من المشاركي7
لمجموعةمن قبل ا

أن" يتفقون تماًما"
طلب اھتماًما كبيًر

MS Internat

A  
طريقة تتسق مع ل
لبيئة المتغيرة داخ

NNة أ من لوائح

ge االستشارية
ويكمن الدو. رديين

 أنھا تتعلق بمصال
ICإلى جانب الع ،

ACوتنسق لجنة
ICANN للوصول

At-وھي ،:  

إلنترنت الفرديين
ACs(الستشارية

ICA بين المستخ

ضة أحياًنا بشأن و

السكان الحاليون

At-L  75وحوالى
مثلة بشكل كاف م

At-Lar  أنفسھم"
ى أن المسألة تتط

ional

At-Largeع
At-L قد تطور بط

تمع وتكييفه مع ال

الفقرة 4ي القسم

La-At ")اللجنة
مي اإلنترنت الفرد

ICANNطالما ،
CANNالداعمة لـ

و. حه بخصوصھا
Nل التي تقوم بھا

Large-لمجتمع

لمستخدمي اإل" مة
SOs (واللجان اال

ANNعي بأنشطة
ICAN.  

   المقابلة

وتصورات متناقض

ائية عما إذا كان 

Largeركين في
دمين النھائيين ممث

rgeمشاركين في
 وھو ما يشير إلى

ض من مجتمع
Largeن مجتمع

رية مع نمو المجت

في At-Largeع 

argeالستشارية
بالنسبة لمستخدم 

Nا يتعلق بأنشطة
خالل المنظمات ال
مساھماته ونصائح
 عمليات التواصل

لرئيسية األربعة ل

قر رئيسي للمنظم
s(ظمات الداعمة

وعية لزيادة الوع
NNيات مساءلة

ع الرأي ونتائج

صورات مختلطة و

لدراسة االستقصا
  :  أدناه

 من جميع المشار
 أن آراء المستخد

٪ فقط من المش4ن 
 لفريق المراجعة،

ية والغرضال
نفكر فيما إذا كان
ة قد تكون ضرور

مجتمع مة وغرض

تعد اللجنة اال) 1( 
ICANNداخل 

والتزويد بھا فيما
يتم وضعھا من خ

م مسالمجتمع بتقدي
ع أيًضا بعًضا من

رة المسؤوليات ال

مق"بمثابة لتكون  
التنسيق مع المنظ 

  .االعتبار
إلجراء أنشطة تو 
ي آليلعب دوًرا ف 

  

استطالع 

الستطالع عن تص

 المشاركين في ال
النتائج في الشكل

٪50ائج إلى أن 
شارية ال يعتقدون

ني أعاله نري أن
يرة للقلق بالنسبة ل

  

الو .7
في ھذا القسم، ن
اللوائح الداخلية

يتم وصف مھم

 

ا
أ

تغطي ھذه الفقر

1.
2.

3.
4.

7.1.

تكشف نتائج اال

وقد سئل جميع
وترد . العالمي

وتشير ھذه النتا
واللجان االستش

من الرسم البيان
ھذه النتيجة مثير
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. الًفا كبيًرا
عااًل إلى حد 
  ".الة للغاية

داخل 
أو " مطلًقا"

  

  

At-Large اختال
فع"ارية بأنه كان 

غير فعا"ھا كانت 

ورة محل اھتمام د
IC  يعتبرون أن"

e وخارج مجتمع 
اللجان االستشا/ ة

٪ أنھ45، ونحو 

 كانت ھذه المشو
CANNوسع من 

  .ICANNة 

ITE  

لفت اآلراء داخل
لمنظمات الداعمة

"فعااًل جًدا" كان

دما سئلوا عما إذا
يبين على نطاق أ

تأثير على سياسة

MS Internat

ين النھائيين، اختل
٪ من ممثلي ا25

ارية يعتقدون أنه

ICANN .وعند
At-Larg والمجي

رجة كبيرة من الت

ional

شراك المستخدمي
5و At-Largeي
اللجان االستشا/ ة

سية لمجلس إدارة
geمن كل من ) 

لديه در ALACر

At-Large في إ
من المشاركين في
لمنظمات الداعمة

م المشورة السياس
٪80حوالى (رة
  . ر

At-Large عبر

eن فعالية مجتمع 
٪ من60قلياًل عن 

 فقط من ممثلي ال

ALAC ھو تقديم
فإن أغلبية كبيرال، 

ؤخذ بعين االعتبار

eر ھو أن مجتمع 

  

 

عند السؤال عن
أجاب ما يزيد ق

٪2، ولكن "ما

Cوالغرض من 
ICANN أم ال

تؤ" إلى حد ما"

  

لًذا فإن التصور
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  At-Largeعمليات مساءلة  .7.2

وھو ". يعمل لصالح مستخدمي اإلنترنت"الداخلية وعلى موقعھا اإللكتروني الخاص بأنھا مجتمع  ICANNمن قبل لوائح  At-Large توصف
يعمل على ضمان استمرار "، وھو "السياسات التي تؤثر على التنسيق التقني لنظام أسماء الحقول"مجتمع يسھم، بصفته االستشارية، في وضع 

  ". صلحة العامة العالميةاإلنترنت لخدمة الم

من خالل إعطاء صوت للمستخدمين  ICANNھو أنه يجب أن يسھم في آليات مساءلة  At-Largeيعتبر جزء من األساس المنطقي لـ 
نترنت من أداء ھذا الدور؟ ھل المجتمع مسؤول حًقا أمام المجتمع العالمي لمستخدمي اإل" At-Large"ولكن ما مدي تمكن . النھائيين لإلنترنت

ن النھائيين الذين من المفترض أن يمثل مصالحھم؟ ھل ھو منظم بطريقة تسمح له بتوسيع نطاق عملياته بما يتماشى مع النمو الھائل في عدد م
ال غرضه لزيادة المساءلة العامة لمؤسسة    ؟ ICANNمستخدمي اإلنترنت في جميع أنحاء العالم؟ في الواقع، ھل يقدم المجتمع بشكل فعَّ

ويوجد اآلن أكثر من مائتي منظمة من ھياكل . قد قطع شوًطا طوياًل على مدي السنوات الثماني الماضية At-Largeلنسبة لداعمي مجتمع با
At-Large (ALSes) ھناك عدد أكبر من األحداث العالمية التي . في جميع أنحاء العالم التي لھا دور ھام تؤديه في أنشطة التوعية الشعبية

وينظر إلى انتشار المدارس الصيفية لحوكمة اإلنترنت على . ، مما يخلق المزيد من الفرص للمشاركةAt-Largeتشارك في تنظيمھا  تنظمھا أو
وتوجد قواعد إجرائية أكثر وضوًحا بشأن كيفية المشاركة كمتطوع، . أنھا لھا تأثير إيجابي من حيث رفع مستوي الوعي وجذب المواھب الجديدة

  . الذي أعيد تصميمه مؤخًرا على إرشاد المستخدمين النھائيين فيما يتعلق بمجال خبرتھم المحددة At-Largeويساعد موقع 

 في " التوعية والمشاركة"لكن المستبعدون يسألون عما إذا كانت الموارد الكبيرة والوقت التطوعي الذي ُيقضى في تنظيم العديد من أنشطة 
At-Large  مدخالت المستخدم النھائي والمساءلة عن قد أدت بالفعل إلى تعزيزAt-Large  أو مؤسسةICANN ورأوا أن ھذه . ككل

. األنشطة لم تسفر عن تحسينات في الطريقة التي يمكن بھا للمستخدمين النھائيين المشاركة في عمليات إسداء المشورة في مجال السياسات
التي تم وضعھا، ورغم عدد األحداث التي تنعقد في جميع أنحاء العالم، فإن عائد  ALSesوعلى الرغم من الشبكة العالمية الواسعة نسبًيا لنظام 

-Atتميل إلى تطوير عدد صغير نسبًيا من أجھزة  At-Largeال تزال مشورة . االستثمار من حيث مشاركة المستخدمين النھائيين كان ضعيًفا
Large ئي منخفضةوال تزال المشاركة الفعلية للمستخدم النھا. القديمة .  

نموذج اإلدارة من األعلى "و" نموذج اإلدارة من األدنى فاألعلى"المزدوجة  At-Largeوظيفة  .7.3
  " فاألدنى

  : بوظيفة ذات اتجاھين ICANNفي  At-Largeتم تصوير مجتمع 

i(  مصالح المجتمع العام ، التي تم التوصل إليھا بتوافق اآلراء وھي تمثل "نموذج اإلدارة من األدنى فاألعلى"تقديم المشورة من
  لمستخدمي اإلنترنت النھائيين؛ 

ii(  التي تھدف إلى زيادة الوعي بشأن " التوعية والمشاركة"لضمان التدفق التدريجي ألنشطةICANN  ،بين المستخدمين النھائيين
  . وإشراكھم في عمليات السياسة

إال أن ما وجدناه يتمثل . من خالل التدفق المنتظم للمعلومات المناسبة تحتاج إلى التغذية At-Largeوھناك نقاش حول الفكرة القائلة بأن شبكة 
ئج ھامة في أنه بينما قد يحدث ھذا بطريقة أكثر تنسيًقا مما كان عليه الحال قبل بضع سنوات، فإن ھذه االستراتيجية ال تبدو أنھا أسفرت عن نتا

  . شورة السياساتمن حيث زيادة مدخالت المستعملين النھائيين في مجال عملية م

في العديد من " التوعية والمشاركة"تشارك بانتظام في أنشطة التوعية أو  ICANNوقد الحظ المراجعون كيف أن االنقسامات المختلفة داخل 
ن ھذه وينبغي أن تكو. اإلقليمية والمشاركة في منتديات حوكمة اإلنترنت األخرى ICANNالبلدان حول العالم، بما في ذلك تنظيم أحداث 

ويبدو أنه يتم تفويت . ولكن ال يبدو أن ھذا يحدث بطريقة منھجية أو منسقة. At-Largeاألنشطة فرًصا مثالية لزيادة الوعي بدور ووظيفة 
  ". التوعية والمشاركة"كبير من أجل  ICANNالعديد الفرص التي من شأنھا أن تخلق أوجه التآزر واالستفادة من تمويل 

ومع . ALACقد نظمت بمشاركة أعضاء ) مثل االجتماعات اإلقليمية لمنتدي حوكمة اإلنترنت(ة، الحظًنا أن بعض األحداث وأثناء ھذا المراجع
يمكن استغالل ھذه األنشطة بشكل أكثر فعالية كفرص لمواصلة أنشطة . األوسع At-Largeذلك، كانت ھناك فرص ضائعة إلعالم مجتمع 

  .At-Largeبأكملھا لزيادة التأثير على مجتمع  ICANNلمؤسسة " التوعية والمشاركة "

8. At-Large  ونظامICANN األوسع  

  استطالع الرأي ونتائج المقابلة .8.1

والمنظمات الداعمة واللجان االستشارية األخرى موضوًعا شامالً تمت مناقشته باستفاضة خالل المقابالت  At-Largeيعد التعاون بين منظمة 
غير  ICANNفي مجموعات عمل  At-Largeظم األشخاص الذين تمت مقابلتھم مشاركة أكبر ألعضاء يدعم مع. والردود االستقصائية

لديھا معرفة ومدخالت أكبر قبل أن يواجھوا نقطة قرار بشأن تقديم المشورة لمجلس اإلدارة أو  At-Largeوبالتالي فإن  At-Largeالتابعة لـ 
  . ICANNدائرة انتخابية أخري في 
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في أنشطة وضع السياسات داخل  At-Largeبين على االستطالع آراء متباينة حول المستويات الحالية لمشاركة أعضاء وكان لدي المجي
ICANN:  

مثل المنظمات الداعمة واللجان  ICANNمساھًما فعاالً في تطوير سياسة  At-Largeلكسر الدورة وجعل "
التعرض ألنشطة سياسات المجموعات األخرى مع إلى  At-Largeاالستشارية األخرى، يحتاج المزيد من أعضاء 

  )ICANNموظفو ". (التشجيع والدعم والتوجيه

من . تتمثل المسألة في الوثائق التي يتم طرحھا قيد المناقشة في المنظمات الداعمة واللجان االستشارية األخرى"
على المشاورات  At-Largeإن طلب الرد من . في مرحلة مبكرة At-Largeالضروري البدء في مناقشة خط 

 ".ا من اإلجراءاتالعامة يعتبر متأخر للغاية في عملية وضع السياسات وغيرھ
  )EURALOمشارك (

، إلى الخروج من الفقاعات الخاصة بھم والمراقبة ALAC، وخاصة أعضاء At-Largeيحتاج أعضاء مجتمع "
وخالًفا لغيرھا من المنظمات الداعمة . خرىأو المشاركة في أنشطة المنظمات الداعمة واللجان االستشارية األ/و

على المسائل المتعلقة بالعملية وأنشطة التوعية والمشاركة،  At-Largeواللجان االستشارية، تركز معظم أنشطة 
 ". والتي ال تتعلق بالسياسة على اإلطالق

  )ICANNموظفو (

  At-Largeالقدرة االستشارية لـ  .8.2

 ccNSO -) المنظمة الداعمة(من المنظمات الداعمة الثالث  ICANNمسؤوليات منفصلة داخل  ALACبوصفھا لجنة استشارية، تتحمل 
  ". بوضع السياسات"والمعنية على وجه التحديد  - ASOو gNSOو

الة بشكل معقول في تقديم المشورة بكميات كبيرة فيما يتعلق بأ At-Large، مع مدخالت من مجتمع ALACويبدو أن  عمال األوسع، كانت فعَّ
  . ICANNالسياسة التي يتم تطويرھا في أجزاء أخري من نظام 

ومع ذلك، ھناك تصور واسع بأن ھذه المشورة، على الرغم من الترحيب الرسمي بھا من قبل مجلس اإلدارة، إال أنھا ليست دائًما موضع 
  .At-Largeھذا ھو السبب وراء وجود بعض اإلحباط داخل مجتمع . اھتمام

إلى أن تكون عامة  ALACك، كان ھناك انتقاد من المنظمات الداعمة واللجان االستشارية األخرى أنه بينما تميل بعض مشورة عالوة على ذل
، عند الطلب، أن تطور مسرعة النظرة الثابتة في وقت قصير للغاية، بطريقة ال يرجح أن تكون عملية تشاور ALACإلى حد ما، فإنه يمكن لـ 

  . ة من األدنى فاألعلى نتيجة حًقاشعبية بنموذج اإلدار

   ICANNداخل  At-Largeوظيفة المشورة في مجال سياسات  .8.3

المشورة، وكيف يتم أخذ المشورة الحًقا في االعتبار من قبل  At-Largeوكجزء من ھذه المراجعة، قمنا بدراسة الطرق المختلفة التي تقدم بھا 
  .ICANNالمجلس أو الدوائر األخرى داخل 

 و 2003تم تطويرھا بين عامي " المشورة"صفحة من  364على أرشيف يضم  At-Largeفحة مشورة السياسات في موقع تحتوي ص
  . At-Largeيعتبر ھذا ناتًجا مثيًرا لإلعجاب، ولكن يبدو أنه ال يميز بين األنواع المختلفة من العروض التي تقدمھا . 2016

  :ي ذلك ما يليتغطي ھذه المشورة جميع أنواع البيانات بما ف

  .ICANNالردود على إجراءات التعليقات العامة لمؤسسة  ●
  .GNSOالردود على طلبات اإلدخال من مجموعات عمل  ●
  .حول المسائل المحددة كمھمة للمستخدمين النھائيين ICANNإلى مجلس إدارة  ALACالمشورة غير الملتمسة المقدمة من  ●
  .ALACبالنيابة عن  ALACالمراسالت القصيرة التي أرسلھا رئيس  ●
مؤتمر  و" ذات صلة ومستجيبة ومراعية ICANNجعل "الوثائق الطويلة، مثل الكتاب األبيض المتعلق بالتحديات المستقبلية  ●

  )لثانيبيان مؤتمر القمة ا(القمة الثاني للمجتمع الشامل لعموم المستخدمين 

  :على الويب تفاصيل العملية التي يتم اتباعھا عند فتح تعليقات عامة جديدة، وھي عملية يتم تلخيصھا على النحو التالي At-Largeيوفر موقع 
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لتطوير وتمييز أنواع مختلفة من "للتوصية بشكل محدد بتعريف عملية أوضح  2على ذلك، قمنا بتعديل طفيف لصياغة التوصية رقم 
  ". على الويب At-Largeمناسب على موقع  المشورة، وحفظھا بشكل

  

المقترح بھدف إزالة الحواجز التي تحول دون ) EMM( نموذج العضوية المدعمة بالصالحيات At-Largeيجب أن تعتمد  :2توصية رقم 
 At-Largeورة سياسة في مش At-Largeمشاركة المستخدمين النھائيين لإلنترنت، وتشجيع المزيد من المشاركة المباشرة من جانب أعضاء 

  ."التوعية والمشاركة"وما يتصل بھا عمليات 

  

  الرد على التعليقات العامة : 2التوصية رقم 

السيما فيما يتعلق بالطريقة التي يمكن بھا إشراك المستخدمين النھائيين في عمليات  - At-Largeھناك إجماع واسع على أن إصالح مجتمع 
، إال At-Largeوقد أثارت حوكمة الطوارئ المؤسسية في البداية ردود فعل قوية داخل منظمة . تبر ضروريةتع -تقديم المشورة السياسية 

يدعم العديد من مجموعات أصحاب المصلحة . أن اآلراء أصبحت أكثر مالءمة مع تطور النموذج، السيما مع مراعاة اعتبارات المجتمع
زال ھناك بعض المعارضة للنموذج، من األفراد الذين يخشون عواقب التحول إلى ومن الواضح أنه ال ت. النموذج بقوة ICANNداخل 

ونعالج شواغل محددة في األجزاء ذات الصلة من ھذا التقرير ). أو الذين لديھم مصلحة في الوضع الراھن(منظمة مستقلة للمستخدم النھائي 
  . ع التقرير للتعليق العامونحافظ على ھذه التوصية الرئيسية مع تغيير في الصياغة منذ مشرو

  

  "التوعية والمشاركة"في  At-Largeدور  .8.4

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

  المنظمة اإلقليمية العامة ●
  ALSesعرض  ●
  تنظيم مدارس حوكمة اإلنترنت ●
  ).، والنظام البيئي لحوكمة اإلنترنتRIR(المشاركة في المؤتمرات اإلقليمية / التنظيم  ●

نظيم عدد كبير ومتنوع من األحداث حول العالم، وقد عمل مما استطعًنا تجميعه، يبدو أن ھناك موارد كبيرة ووقت متطوع قد تم قضاؤه في ت
ونتيجة لذلك، تمكن . والفرص المتاحة للمستخدمين النھائيين للمشاركة ICANNالكثير منھا على رفع مستوي الوعي حول وظائف سياسة 

لسكان مع اھتمام راسخ بقضايا حوكمة في السنوات األخيرة من توسيع حضوره العالمي وتأثيره بين قطاعات معينة من ا At-Largeمجتمع 
  . اإلنترنت

والمدرسة الھندية بشأن حوكمة ) 2017مارس (في نيو أورليانز  NARALOحضر أعضاء فريق المراجعة لدينا الجمعية العامة لمنظمة 
) 2016يونيو ( EuroDIGالحظنا كيف تم تنظيم التواصل المجتمعي خالل اجتماعات ). 2016أكتوبر (اإلنترنت في حيدر أباد 

  ). 2016مارس (، وقبل مشاركتنا في عملية المراجعة، شاركنا في عرض واسع النطاق في مراكش )2016سبتمبر ( LACRALOو

إلى وقد اجتذبت ھذه األحداث عدًدا كبيًرا من األفراد، يمثلون قطاعات مختلفة من المجتمع المدني، وقد أبلغ كل منھم تفكيرنا بشأن الحاجة 
الةالحفاظ ع   . لى التركيز العام على أنشطة التوعية والمشاركة الفعَّ

دعم (إلى تشجيع بعض الممارسات الحالية من خالل إيجاد حوافز إضافية ) 13القسم (ويسعي نموذج العضوية المدعمة بالصالحيات المقترح 
، ولكن )غير مصادق عليه(عضاء ذوي األداء الضعيف ولن يتم معاقبة األ. ألعضاء المجتمع األكثر نشاًطا وإنتاجية) السفر وحقوق التصويت

  . لن يكون لھم أي مزاًيا محددة

  أولويات التوعية .8.4.1

. إعطاء أولوية لزيادة مشاركة بعض المجموعات المستھدفة At-Largeكجزء من استبياننا، تم سؤال المشاركون عما إذا كان ينبغي لمجتمع 
  . يتم عرض النتائج في الرسم البياني أدناه

  
، ما ھي األولوية التي يجب أن ُتعطي لتعزيز At-Large، التي تشكل مجتمع ALSesكجزء من االستراتيجية لزيادة مجموعة المھارات وعدد  ]سؤال االستطالع[

  مستويات العضوية للمنظمات في القطاعات التالية؟ 
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 ير إلى تقديم تقرALAC  عن األنشطة الحالية والقادمة للھيئة التي يعمل معھا، بقدر ما ھو ممكن في ظل القيود الزمنية والسرية
  لھذه الھيئة؛

  وعندما يكون ذلك ممكًنا في ظل ھذه القيود، اطلب منALAC  الحصول على تعليمات مسبقة حول المسائل التي ستناقشھا ھذه
  .الھيئة

أمين السجل واللجنة /في حيدر آباد، اتبع المراجعون تفاعالً معيًنا واحًدا بين مجموعات أصحاب المصلحة في السجل ICANNوخالل اجتماع 
وأدي ذلك إلى اجتماع مثمر، ظھر في نھاية األمر أن كال الطرفين . االستشارية العامة، وكالھما حريص على فھم وظائف وأوضاع اآلخر

  .لواضح أن ھذه االجتماعات مفيدةومن ا. لديھما تفاھم مشترك أفضل

 يؤدي إلى عالقات األكثر تعاوًنا تحظى  ASO، فإن التكوين اإلقليمي لـ ASOو At-Largeوبينما ال يوجد ھيكل اتصال رسمي بين 
At-Large  مع أي ھيكل آخر لدىICANN . ونفھم أن منظماتRALOs يمية الخمسة لديھا اآلن مذكرة تفاھم مع سجالت اإلنترنت اإلقل

  . ھذه تعتبر العالقات األساسية للتوعية والمشاركة التي تعتبر مثمرة كما رأيناه خالل مراجعتنا. المعنية

مع المنظمات  At-Largeطرح سؤال االستطالع الخاص بنا على المجيبين عن أفكارھم الخاصة بشأن كيفية تعزيز الدور الذي يلعبه مجتمع 
  :وفيما يلي مجموعة من الردود. ICANNرى، كما يمكن تعزيز مجلس إدارة الداعمة واللجان االستشارية األخ

. وال مستخدم اإلنترنت الفردي ALSھذه تعتبر مجموعة صغيرة منتخبة أو خالف ذلك، بالكاد ال تمثل عضوية "
من . ICANNعلى نطاق واسع في جميع جوانب  ALSإعطاء األولوية لتنسيق مشاركة عضوية  ALACينبغي لـ 

اللجان / يجب أن يتحدثوا إلى المنظمات الداعمة . تحوالً  ICANNفي  At Largeالمنطلق، تعتبر اجتماعات  ھذا
مشارك ( ".اللجان االستشارية األخرى/ يجب أن يتحدثوا إلى المنظمات الداعمة ". االستشارية األخرى

(EURALO  
  

مشاركة المستخدمين المباشرة والمشاركة في تشجيع ) 1: في التنسيق بين الجانبين ALACينبغي أن يتمثل دور "
تحديد المجاالت التي من شأن أبحاث ) 2الحالية، وفترات التعليق العام، وما إلى ذلك؛ و ICANNعملية سياسة 

. اللجان االستشارية األخرى ومجلس اإلدارة/المستخدم أن تضيف بيانات ذات مغزي للمناقشات في المنظمات الداعمة
إلى استبدال حكم عدد قليل من األفراد الالمركزيين لآلراء واالحتياجات الواسعة  ALAC، لن تحتاج في ھذا النموذج

  )GNSOمشارك ". (لمستخدمي اإلنترنت في جميع أنحاء العالم

مشارك (. "الحد من جميع المناقشات اإلجرائية واالنتخابية. زيادة المناقشة المباشرة لقضايا السياسة الحالية"
EURALO(  

مشارك (. "ينبغي أن يكون ھناك وقت كبير يعرض على موضوعات السياسات التي من المقرر مناقشتھا"
EURALO(  

تركيز أكثر على قضايا السياسات، وأقل على القضايا اإلجرائية، والمزيد من الفرص للمناقشة بدالً من العروض 
  )APRALOمشارك ( .التوضيحية

، باعتبار ICANNفي عمليات سياسة  At-Largeھذا السؤال المزيد من المشاركة المباشرة من أشخاص اقترحت أغلبية التعليقات رًدا على 
في وضع السياسات الفعلية تكون عن طريق االنضمام إلى مختلف  At-Largeأن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يشارك فيھا أعضاء مجتمع 
  .GNSO (PDP)طوير سياسة عمل المجتمع عبر المجموعات أو مجموعات عمل عملية ت

  NPOCو NCUCتداخل المھمة مع  .8.6

ودائرة مستخدمي  At-Largeطوال ھذه المراجعة الحظنا أن ھناك تصوًرا لالزدواجية واسع النطاق، حتي من المنافسة الصريحة بين 
حتي ). NPOC(جوانب التشغيلية وإلى حد ما، مع الدائرة غير الربحية المسؤولة عن ال -  GNSO (NCUC)اإلنترنت غير التجاريين لدى 

  . فإن االختالفات بين نوعي التنظيم ليست واضحة دائًما ICANNبالنسبة للمطلعين على 

وينبغي أن يؤكد ذلك على ما يميز . ICANNوألغراض الوضوح، سنري استحقاقات في تعريفات أوضح لمھام ھذه األجزاء المختلفة لنظام 
At-Large عن ھذه الدوائر، وھي:  

 يتمثل دور وALAC  في تقديم المشورة بشأن السياسات والقضايا األخرى التي تتم مناقشتھا داخلICANN  والتي لديھا آثار
  . على المستخدمين النھائيين

  يتمثل دور كل منNCUC وNPOC بوصفھما دائمتين لمجموعة أصحاب المصلحة غير التجارية ،)NCSG ( داخل
GNSOالسياسات المتعلقة بعمل وظيفة تطوير السياسات داخل  ، في تقديم المشورة في مجالgNSO .  

ونحن . (، وينبغي بالتأكيد أال يكون ھناك تعارض فيما يتعلق بالدعم الماليNCSGو At-Largeوينبغي عدم تشجيع المنافسة بين منظمة 
  "). التسوق منتدي"ندرك االقتراحات بأنه كانت ھناك بعض 

 At-Largeرون على أن األفراد والمنظمات غير الحكومية ينبغي أن يكونوا قادرين على المشاركة في كل من ھياكل ويبدو أنه بينما يتفق الكثي
. ، فإن ھناك نوًعا أقل من التحمس لھذا النوع من المشاركة المزدوجة عند تأطير السؤال من حيث تقديم المدخالت عبر كلتا القناتينgNSOو

  .ما فيما يتعلق بما إذا كان ذلك مناسًبا وتعتبر الردود متباينة إلى حد
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ولكنه خلص إلى أن بخالف الحاجة إلى المزيد من الشفافية في  NCSGو At-Largeوقد نظر فريق المراجعة لدينا بإسھاب في أدوار كل من 
  . عرض أدوار كل منھا، ليست بحاجة إلى مزيد من العمل

  .ة في دعم المجتمعبدور أكثر أھمي ICANNونتيجة لذلك، يضطلع موظفو  .8.7

كتدبير آخر للمساءلة )" EC(المجتمع المخول " IANA، تم وضع فكرة ما بعد انتقال )2016مايو (الداخلية  ICANNفي أحدث لوائح 
بينما ال يوجد أي تقرير لنشاط المجتمع . الذي لم يتم اختباره بعد" المجتمع المخول"حالًيا عضًوا في  ALACوتعتبر . ICANNلمؤسسة 

  . قد وضعت اآلليات المطلوبة للمشاركة ALAC، فقد الحظنا أن قواعد ALACمخول لمراجعة ال

   ICANNموظفو دعم  .9
يستفيدون من الدعم  -المستخدمين النھائيين لإلنترنت  - فريًدا من نوعه بطبيعته التطوعية تماًما، وحقيقة أن أعضائه  Large-Atيعتبر مجتمع 

  . بدور أكثر أھمية في دعم المجتمع ICANNونتيجة لذلك، يضطلع موظفو . يةالمالي أو المؤسسي القليل للغا

ومع ذلك، وجدنا أن ھناك اختالفات قوية في الرأي حول بعض القضايا، . يقدر دعم الموظفين الذي يتلقاه Large-Atوبصفة عامة، فإن مجتمع 
د البعض أنه ينبغي تقديم المزيد من الدعم فيما يتعلق بصياغة وثائق بينما يعتق. وال سيما درجة مشاركة الموظفين في أعمال دعم السياسات

، فإن البعض اآلخر يعارض إيديولوجًيا مشاركة الموظفين Large-Atالسياسات، وخاصة بالنظر إلى الوقت والقيود المالية لمعظم متطوعي 
نموذج اإلدارة "يكون من المفترض أن تكون آلية مشورة السياسات  فيما" لنموذج اإلدارة من األعلى فاألدنى "التي يعتبرونھا تدخل غير مقبول 

  ". من األدنى فاألعلى

  استطالع الرأي ونتائج المقابلة .9.1

بأن  At-Large٪ من المشاركين في 70وباستمرار، أفاد . وأدائھم At-Largeإيجابًيا بشكل عام بشأن دعم موظفي  At-Largeيعتبر مجتمع 
  :الموظف كما يلي

 ا كتابًيا ولوجستًيا مفيًدا لمجتمع يقدم دعمAt-Large  
 يقدم دعما مفيًدا في تخطيط االجتماعات وتنظيمھا.  
 يؤدي دوًرا مفيًدا في تنسيق مجموعة العمل  
  يعمل بطريقة محايدة وشفافة تماًما لدعم مجتمعAt-Large.  
  يتأكد من أن تقديم وثائقAt-Large الرئيسية في الوقت المناسب بلغات متعددة.  

من ومع ذلك، فإن نتائج مقابالتنا واستطالعنا تكشف بوضوح عن االنقسام األيديولوجي بين أولئك الذين يرغبون في رؤية مساھمة أكثر نشاًطا 
  .Large-Atقبل الموظفين في وضع السياسات، وأولئك الذين يعتقدون أن وضع السياسات يعتبر النطاق الحصري لمجتمع 

  : من النقاش حول مشاركة الموظفين في عمل السياسات على النحو التاليوعادة ما يعبر الجانبان 

 LACRALOقائد ( ".يجب على الموظفين إخراج أنفسھم من القرارات التي تعتبر خاصة بالمجتمع"    
  )السابق

  :أو

لمزيد من من مجموعة من األفراد ذوي القدرات العالية والمتعلمين الذين يمكنھم تقديم ا At-Largeيتألف موظفو "
الخوف من السيطرة على موظفي [...] أي إذا أعطيت الفرصة . At-Largeالدعم المباشر في تطوير أوراق وضع 

ICANN مشارك ". (مبالغ فيه للغايةLACRALO(  

راء المتباينة فيما يمكن أن يوضح اآل ICANNإن التعليقات التالية رًدا على سؤال مفتوح حول كيفية تحسين الدور الداعم الذي يقوم به موظفو 
  . Large-Atيتعلق بوظيفة موظفي 

  ويري البعض أن دعم الموظفين يركز بشدة على الدعم اللوجستي؛

عندما  -ھذه تعتبر ھو نقطة واحدة من الفشل . يجب ان يكون ھناك اكثر من شخص يركز على السياسات"واضاف 
المشغلين وليس ما يكفي /التحريرين/ن منسقي الدعاوىلدينا الكثير م. يكون ھذا الشخص في عطلة، فكل شيء يتوقف

  )، منطقة أوروباAt-Largeعضو . (من الموظفين الذين في الواقع يمكنھم مساعدة المجتمع في صياغة الوثائق

-Atويشارك معظم موظفي . ، فإن الوضع الحالي بعيًدا عن المثاليةRALOفيما يتعلق بدعم الموظفين ألنشطة "
Large وأن عدد الموظفين الذين لديھم مصلحة أو خبرة في . ر في التعامل مع المھام اإلدارية واللوجستيةبشكل كبي

  )At-Largeقيادة ". (المسائل المتعلقة بالسياسة العامة يكاد يكون صفر 

  العامة؛وبالنسبة لآلخرين، سيكون من األفضل أن يكون ھناك موظفون لديھم قدرة أكبر على التعامل مع قضايا السياسة 
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  الدعم موظفو :ICANN لمؤسسة الداعمة المنظمات 7. الجدول

  )FTE(وظيفة مكافئة بدوام كامل   

ccNSO  3.0  

  7.5  المنظمة الداعمة لألسماء العامة

ASO  0.5  

    االستشارية ICANNلجان 

  At-Large  5.5منظمة 

  4.0  اللجنة االستشارية الحكومية

  RSSAC  2.0لجنة 

  SSAC  3.5لجنة 

  

المنفردة المكرسة  FTومع ذلك، فقد تم تخفيض . 7ن األكثر منذ بدأنا مراجعتناوقد كا. FTEs 5.5في  Large-Atلقد شاركت منظمة 
وأشار العديد من المعلقين إلى أنه يمكن تغيير وظائف فريق العمل بما يسمح لھم بالمساھمة في أعمال ). FTأو  0.5(٪ 50للسياسة بنسبة 

ومن بين أولئك الذين اختاروا التعليق على  .8د المالزم لدور السكرتاريةدون انتھاك الحيا Large-Atالسياسة العامة التي تقوم بھا منظمة 
في تحليل  الكيفية التي يمكن بھا تحسين الدور الداعم الذي يؤديه الموظفون، أشارت األغلبية إلى أن الموظفين يمكن أن يلعبوا دوًرا داعًما أكبر

داري، المھام المنتظمة مثل اإلحاطات الداخلية، وإدارة فرق العمل الداخلية، وما إلى وينبغي إيالء قدًرا أقل من االھتمام للدعم اإل. السياسات
  . ذلك

وصياغة أوراق  ALACبشكل أكثر فاعلية في دعم عمل السياسات العامة للجنة  At-Largeينبغي أن يشارك موظفو دعم  :3توصية رقم 
   .وينبغي تعديل كفاءات الموظفين وفًقا لذلك. ALACمدخالت الموقف وغيرھا من األعمال المتعلقة بالسياسات على أساس 

n2zr147  

  الرد على التعليقات العامة : 3التوصية رقم 

  . ھناك توافق واسع في اآلراء المؤيدة ا لھذه التوصية

  

    

                                                   

  .6.5وبالتالي فإن اإلجمالي بلغ اآلن  2017، إيفين إردوغدو، في يناير ICANNنالحظ أنه تم تعيين عضو جديد في فريق عمل  7
  .gNSOعلى سبيل المثال  - ICANNيمكن التعامل مع قضية حياد الموظفين بسھولة نسبًيا وتم حلھا بنجاح في مكان آخر في  8
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  At-Largeالفعالية التنظيمية لـ  .10
  . مسألة محل جدال حاد Large-Atالھيكل التنظيمي الحالي لمجتمع  إن مدي مالءمة

، فإن المنظمة تؤدي أداء متوقًعا، في ظل ظروف مالية وتنظيمية صعبة، وفي Large-Atوبالنسبة للبعض، معظمھم من مجموعة القيادة في 
، أصبحت المؤسسة قوة تستحوذ عليھا بشكل ICANNمن بعد أن خضعت صالحياتھا ونفوذھا للخفض في األيام األولي . بيئة معادية سياسًيا

وھناك رأي قوي بين ھؤالء األفراد بأن الھيكل . ICANNمتزايد في نظر المنظمات الداعمة واللجان االستشارية األخرى، ومجلس إدارة 
  . التنظيمي الحالي، وإن كان ناقًصا، قد أظھر متانة واستقرار محددين، ومن ثم ال ينبغي العبث به

إما عن طريق التصميم أو . تفشل في الوفاء بمھمتھا في التصرف لصالح المستخدمين النھائيين Large-Atولكن بالنسبة آلخرين، فإن منظمة 
الة مع العديد من المستخدمين النھائيين، وال لتمثيل مصالحھم بالفع Large-Atلم يتمكن  -أو كالھما  -نتيجة سوء اإلدارة  ل من المشاركة الفعَّ

معقدة للغاية، مع وجود عدد كبير جًدا من الطبقات  Large-Atأصبحت . بالنسبة للكثيرين، يعتبر الھيكل التنظيمي على خطأ. ICANNداخل 
الة) ALS > RALO > ALAC>ALT> المستخدم النھائي(الوظيفية  ويكمن . التي أصبحت مع مرور الوقت حواجز أمام المشاركة الفعَّ

  .في تبسيط الھيكل اإلداري العام geLar-Atالحل لمشاكل 

لم يؤد إلى ظھور قاعدة عضوية ديناميكية يشارك فيھا المستخدمون النھائيون  At-Largeوخالصة القول يتمثل في أن الھيكل الحالي لنظام 
ال الداخلية، على حساب العمل  بأن تصبح مشلولة تدريجًيا في العمليات At-Largeوبدالً من ذلك سمح لـ . وأصواتھم مسموعة على نحو فعَّ

 بحاجة إلى النظر في إجراء إصالح عميق لھيكل  At-Largeلھذا السبب، نعتقد أن . الفعلي بشأن وضع السياسات أو تقديم المشورة
RALOs / ALS .  

  استطالع الرأي ونتائج المقابلة .10.1

 - At-Largeالتابعة لـ  RALOs / ALSستطالع أن بنية وقد سمع المراجعون مراًرا وتكراًرا في المقابالت، وكرروا في الردود على اال
وبالنسبة لمنتقدي . ليست مالئمة بشكل كاف للغرض والرسالة المتمثلة في خدمة مصالح المستخدمين النھائيين على اإلنترنت -بشكلھا الحالي 

At-Large  ال"األكثر صراحة، فإن النظام يعتبر   ". مشتت"، أو "الشفافيةيفتقر إلى "، أو "عرقي"، أو "غير فعَّ

  .RALOوأثناء المقابالت الشخصية، أثيرت بشكل منتظم مسألة تعقيد نظام 

كآليات لرفع مستوي الوعي وتسھيل توعية المستخدمين  ALSesويجب النظر إلى  RALOsينبغي حل منظمات "
، ISOCجموعات، مثلتتبنى بعض الم. (الرئيسية بداًل من تمثيل المستخدمين أنفسھم ICANNحول موضوعات 

  )GNSOمشارك )." (ھذه المھمة بالفعل

 RALOsوأعضاء  ALSesإن النظام الحالي معقًدا للغاية ويخلق الكثير من الحواجز أمام مشاركة األعضاء في "
الذين اختارتھم  ALAC (10وأعضاء  (RALOsكما أن مثل ھذا الھيكل المعقد يجعل قادة منظمة . [...] األفراد
" القدامى"ونظًرا لھذه الفوائد، يميل األشخاص . يحتكرون المعرفة والخبرة والموارد واالمتيازات RALOمنظمة 

المتوسطين لتولي تلك " ALS"أنفسھم إلى البقاء في مواقع السلطة، ويترددون في إتاحة المجال أمام أعضاء 
لة في مناصب القيادة التطوعية غير لفترة طوي At-Largeوبما أن المشتبه به المعتاد كان في منظمة . المناصب

  )ICANNموظفو ". (ال يجرؤون أو ال يرعون تحديھم ALSالمدفوع األجر، فإن ممثلي وأعضاء 

) ٪70(وكما أشير أعاله، فإن أغلبية كبيرة من المشاركين في االستبيان . Large-Atھذا ال يعني أنه ال يوجد دعم واسع النطاق لمھمة 
، وبدونه لن يكون لدي المستخدمين النھائيين أي رأي في مسائل ICANNجزء حيوي من نظام  At-Largeع مجتم"يوافقون على أن 

  . وتتمثل المشكلة في الھيكل التنظيمي الذي وُضع لتحقيق ھذا الھدف ".DNSالسياسات الھامة المتعلقة ب 

  منظمة مصممة للفشل؟ .10.1.1

منذ البداية، بحيث " مصممة للفشل"كانت " At-Large"عضاء البارزين في المنظمة أن أثناء المقابالت التي أجريناھا، قدم لنا اثنان من األ
  . الحالي مخصص لحرمان المستخدمين النھائيين ALSيكون األثر الصافي لنظام 

عندما نضع ھذا في االعتبار فإنه يمكنك القول بأن المنظمة تعمل . ھي منظمة صممت لتفشل At-Largeمنظمة "
مبنية  At-Largeإال أن بنية . ICANNبالطبع تحتاج منظمات المجتمع المدني داخل مؤسسة مثل . ايةبشكل جيد للغ

. إلبقائنا في مستوي منخفض -تبدو مخصصة تقريًبا . بطريقة معقدة للغاية بحيث ينتھي بك األمر إلى إدارة نفسك فقط
-Atعضو القيادة، مجتمع ". (قنا لنبقى مشغولونأننا خل -ھناك انطباع سائد على نطاق واسع ". حافظ عليھا مشغولة"

Large (  

   .20049األوسع، في مجلة ھارفارد للقانون، في عام  ICANNوردد جون بالفري ھذا الشعور حول نظام 

                                                   

http://nrs.harvard.edu/urn-. في ديمقراطية اإلنترنت ICANNلماذا فشل غزو  :، نھاية التجربة)2004(مجلة ھارفارد للقانون والتكنولوجيا  .جون بالفري 9
3:HUL.InstRepos:2643642  
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ى المستوى اإلقليم
  

ات األخرى؛ وأعت
)ALACسابق في 

ترنت بتمثيلھم بشك
أ  يوجد دليل على

اإلنالح مستخدمي 
  )ا

ALSت لتصبح
At-La نموا بطيًئ

rgeة من منظمة
ر صالح للغرض

  

ن األدنى فاألعلى
R بحيث تكون بعض

سوا في القسم السيا
عدمو" أشخاصھم"

At-Large عمل 
 عامل محايد للمتط

R) " . مشاركةge

من الع. ل مختلف
حقيقي بما يفعلونه،

  ". الخاص

تخدمين الفرديين
CANNت داخل 

Oعضو ". (اتًيا 

على ALSنشاط 
.ة في ھذه المھمة

ITE  

 كما تفعل المنظمات
RA) ."عضو سا

ح لمستخدمي اإلنتر
ال. خدم اإلنترنت

مثل آراء أو مصال
)طقة شمال أفريقيا

ة من تسع خطوات
argeشھد مجتمع 

 من أجزاء كثيرة
اء اصطناعي غير

ICAN األوسع:

موذج اإلدارة من
RALOSظمات

شخاص الذين ليسو
أ"تعزيز /إلى عمل

ع شجع مجموعات
ھا، وبالتالي فھي

RALOي منظمة 

خاص وتعمل بشكل
ص ال يھتم بشكل حق
ا خصيًصا لوضعه

At-L(  

بط مشاركة المستخ
مستخدمي اإلنترنت
خدمين المعينين ذا

فعالة في تنظيم ن"
RALOs فعالة

MS Internat

ك شاركة المباشرة
ALOsت منظمة

ل جوھري للسماح
ونھا صوتا لمستخ
ستشارية العامة تمث

، منطgNSOضو

ن المعايير المكونة
مي المعقد، شلھر

ض النتقادات كبيرة
بنا"أو " ح عميق

At-L  ومجتمعN

كجھات بوابة بنم 
يتم تسييس منظ. ى
A ويؤدي منع األش

RALO يميلون إل
ال تش RALOsت

ل أو االعتراف بھ
بھم فيالعتراف

R في عالمھا الخا
ين مع أي شخص
تحسين المصمم خ

Largeالعليا في

 غرض مفيد وتثبط
 التمثيل الفعال لمس
 من ممثلي المستخ

" RALOsقيادة
ي أن قيادة منظمة

ional

RA لألفراد بالمش
 لمواءمة إجراءات

بشكل ACALل
نسيقية بدالً من كو
ون في اللجنة االست

عض". (حاء العالم

ل سيء، ويبدو أن
يجة لھذا الھيكل ال

RALO يتعرض
بحاجة إلى إصال

Largeأدناه من

RALOsظمات
من األعلى فاألدنى

ALAC/  القيادة
Osن قادة منظمة

كما أن منظمات.
ي مجموعات العمل
العتراف بھم أو اال

RALOs منظمة
ون كحكام مستبدين
الخاص به من التح

القيادة ال(

غ فھي ال تخدم أي
AL ال يفضي إلى

م سط مع عدد أقل

A بشدة على أن ق
في" بقوة"أو " ا م

LOsع منظمات
ضع قاعدة موحدة

ياغة مھمة وھيكل
ALAC كجھة تنس

راد الذين يشاركون
أنحا

RALOs  

RA مفھوم بشكل
وال شك أنه نتي. ة

 ".االحتراق"وع

Osلحالي لمنظمة
ب"أو " تتمش"أنه

ا اآلراء الواردة أ

كل كبير على منظ
بنموذج اإلدارة من
ال نتخبين لمناصب

ولذلك فإن. لحقوق
.ن ال يھتمون بھم
كة األشخاص في
ھم عندما ال يتم اال

يلية، يبدو أن كل
 القادة الذين يعملو
ال إلى الشكل

ف.RALOظمات
LACحالي للجنة

ة عنھا بنموذج أبس

At-Largeن في
إلى حد"ختلفون

ال تسمح جميع"
وض

يجب إعادة صيا"
Cينبغي النظر إلى 
عدد قليل من األفر

sھيكل /قيادة 

ALOs منظمات 
 رسمية للمشاركة
ط فضالً عن التطو

اله، فإن النظام ال
ا ما يصف على أ

ن مراًرا وتكراًرا

يتم التركيز بشكل"
At-Large ب

المنت" أشخاصھا"
حرمانھم من الح
األشخاص الذين
العتراف بمشاركة
وقتھم وطاقتھم

من الناحية التشغيل
ا من التواصل إلى

ينبغي حل منظ"
البيزنطي الحا
االستعاضة

٪ من المشاركين2
٪ إما يخ42ع أن 

  

ين
ع

10.1.3.

إن الغرض من
مجرد شكليات
أو فك االرتباط

وكما ذكرنا أعال
األوسع، وغالًبا

سمع المراجعون

"

اال

م"
م

25بينما يوافق 
نتائج االستطالع
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٪ يوافقون 34
  .سؤولة وشفافة

ت 

أن منظمات 
 الرقم نفسه 
  .م النھائي

واجز وسيطة 

افية لـ 

ت الذي 

لى حد كبير 
خلص من 

-Atخل 

4.5وشفافة بينما 
تعمل بطريقة مس

 البحوث ومناقشات

فقون بشدة على أ
يمي، في حين أن
ق إدخال المستخدم

  

At-La بمثابة حو

ل ھناك وسائل كا

ئيالً مقارنة بالوقت

ي مع دفع أكبر إل
I .بينما يعتبر التخ

اإلقليمي داخنوع 

  

بطريقة مسؤولة و
ت RALOsمات 

وبناًء على. وعھا

 من المجيبين يواف
ى المستوى اإلقلي

R الة في تنسيق فعَّ

argeلھرمي في

ھل"عندما ُسئلوا؛ 

الت السياسة ضئ
  . جديد للعمل

الحاليالھيكل " عفة
CANN جانب 

ك خطر فقدان التن

ITE  

RA يتم تشغيلھا ب
ة أن منظمعلى فكر

يكية فريدة من نو
  .خابات

٪ فقط14ة، فإن
على ICANNت

RALOsنظمات 

متعددة للتسلسل ال

ن يوافقون تماًما ع

ضيه مناقشة المدخال
موذج المقترح الج

مضاع" من أجل 
كبير للموارد من

IC الداخلية وھناك

MS Internat

ALOsة على أن
 يوافقون بشدة ع

ذي ينشئون دينامي
RA بجانب االنتخ

ذ مھمتھا الرئيسية
ال في عمليات ل فعَّ

على أن من" حد ما

بأن المستويات الم

At-L المستجيبين
 

تقض  الوقت الذي
ي لتوصياتنا والنم

ضاء عليھا تماًما
طوي على إنفاق ك

CANNي لوائح

ional

At- يوافقون بقوة
٪ ال11.5 ما، و

تھا واألعضاء الذ
ALOSموحدة لـ

RALO في تنفيذ
ين النھائيين بشكل

يوافقون إلى ح"ن

ھا من المقابالت ب
ICA .  

Large٪ فقط من
" ورة السياسية؟

Iحيث يبدوا أن ،
 التركيز الرئيسي

R من الدعوى للقض
عدة، والتي قد تنط
 تغييرات كبيرة في

Large-كين في
 موافقين إلى حد

ص، وأسلوب عمليات
ناك آلية مساءلة م

Osلفعالية منظمة
دخالت المستخدمي

من المشاركين٪ 

تم الحصول عليھ
ANNالية في ر فع

٪24الفعلية، فإن
A في تطوير المشو

ICANNماعات
وھذا يعتبر. خلية

RALOsحسين
على مستوي القاع
، إال أنھا تتطلب

   .يار

 فقط من المشارك
٪ آخرون غير3

تاريخھا الخاص 
 يبدو أن تكون ھن

لة المركزية لمسأ
ل على تنسيق مد

50ما يقرب من 

رقام اآلراء التي ت
مستخدمين األكثر

ة وضع السياسة ا
ALACاون مع 

ي العديد من اجتم
سائل اإلدارية الداخ

راحات المتعلقة بتح
وعية والمشاركة ع
رة مثيرة لالھتمام،
ال نفضل ھذا الخي

  

٪23وبالمثل، 
1إلى حد ما، و

RALOsلكل 
المقابالت، فال

وفيما يتعلق بالم
RALOs تعمل

م. يشعر العكس

وتعزز ھذه األر
أمام مشاركة الم

من حيث فعالية
RALOs للتعا

لقد رأينا ذلك في
ُيقضى في المس

وتتراوح االقتر
للمشاركة والتو

RALOs فكر
Largeإننا ال ،
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إلنشاء إلية مبسطة تقوم بإرسال معلومات مختارة  RALOsومع ذلك، ھناك أحد البدائل المھمة وھي تعزيز وظيفة التواصل التي تقوم بھا 
ن توجه المستخدمين النھائيين المھتمين إلى ويمكن لمثل ھذه اآللية أيًضا أ. إلى جمھور المستخدم النھائي األوسع ICANNبعناية عن عمل 

وقد ُذكر ھذا النوع من التغيير من قبل عدد كبير من المجيبين في استجابات االستطالع طويلة . ICANNعمليات السياسة غير العامة داخل 
  .المقترح EMMالشكل وتشكل جزًءا من 

  At-Large (ALSes)ھياكل  .10.2

وكما ھو مبين في الجدول أدناه، . ، ينتشر بشكل أكثر أو أقل بالتساوي حول العالمAt-Largeھيكل  211حالًيا من  At-Largeيتألف مجتمع 
٪ في أمريًكا 100إلى ) بلًدا وإقليًما 51التي تضم (٪ في أوروًبا 35داخل البلدان التي تشكل المناطق العالمية يتراوح بين  ALSesفإن توزيع 

  . ، الذي يختلف اختالًفا كبيًراALSخذ ھذا التمثيل في الحسبان حجم العضوية في نظام وال يأ). بلدان 3التي تضم (الشمالية 

  

  العالمية المناطق حسب ESALS 8. الجدول

  ALSes  البلدان  N°  من الدول في
  المنطقة

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

  %50  54 27 45 أفريقيا

  %52  50 26 46  آسيا والمحيط الھادئ

  %35  51 18 38 أوروبا

  %60  35 21 53  أمريكا الالتينية والكاريبي

  %100  3 3 29  أمريكا الشمالية

       211 اإلجمالي

  

ومع ذلك، يبدو . At-Largeلزيادة قاعدة أعضاء " التوعية والمشاركة"في السنوات األخيرة، تم إنفاق موارد كبيرة ووقت تطوعي على أنشطة 
وأدي ذلك إلى زيادة عدد . لكل بلد ALSبدالً من نوعيتھا، والعمل على تحقيق ھدف واحد من  ALSتم على كمية مدخالت  أن التركيز قد

مؤخًرا واستطالعنا غير الرسمي الخاص بنا على حد  NARALOومع ذلك، كما أظھرت مراجعة ). 2016في ديسمبر  211(األعضاء 
  . سواء، فإن نسبة كبيرة من ھذه غير نشطة

  ITEMSتعداد : ALSضوية ع .10.2.1

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

  حجم العضوية اإلجمالية ●
  النشطة في كل منطقة ALSesعدد  ●
  ISOCفي كل منطقة التي تمثل فصول  ALSعدد  ●

الخمسة الذين ُطلب منھم تقديم تفاصيل بشأن نوع المنظمة من  RALOsداخل كل منطقة إلى قادة منظمات  ALSesم لقد تم إرسال قوائ
ALSes )فصلISOCوجمعيات مستخدمي اإلنترنت، وجمعيات المستھلكين، ونوادي الكمبيوتر، و ،ALACواألكاديميين، وما إلى ذلك( ،

  . ألعضائھاوجعل التقييم الذاتي لمستوي المشاركة النشطة 

نادًرا ما تكون ) ٪45حوالى ( ALSال ندعي ھذا التعداد علمي ولكن النتائج، كما ھي ظاھرة في الشكل أدناه، تشير إلى أن نسبة كبيرة من 
  . نشطة أو حتي غير نشطة تماًما
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ييمات الذاتية 
لمشاركة 

خدمين 

عدد 
 اعتبارھا، 

لرمادي 

  

ضع العضوية 

  

ألنه يقوم على التقي
ل فقط مستويات ال
لشعبية مع المستخ

At- .ثم أضيف ع
رار المشاركة في

 المظللة باللون ال

تتطلب وض - ات 

  )2016مبر 

يع أنحاء العالم أل
الة كما أنه يمثل. عَّ

ي من المشاركة ال

Large-عمليات 
خذ الخريطة تكر

ليس للمناطق. يم

  RALOظمة 

ا بمشورة السياسا
  .ب ذلك

ITE  

نوفم( RALOsتية

في جمي ALSكة
ات المشاركة الفعَّ
 من أشكال أخري

كتھا النشطة في ع
ومن ثم تأخ. أغمق

و اإلقليذلك البلد أ

 ًعلى مدخالت منظ

ي تتعلق أساًساالت
ال تتطلب - ظمات

MS Internat

دا إلى التقييمات الذات

زئي لواقع مشارك
عايير تقييم مستويا

بدالً) بعد وغيرھا

رة لمستوي مشارك
ل أخف وزنا أو أ

  . ست إال داللة

في ذ ALSنشاط

بناء) 2016(شونال

  م المشاركة؟

-بعض األنشطة
بناء المنظ"عية أو

ional

ITEM الدولية استناًد

ھناك تمثيل جز. ا
يرات مختلفة لمع
الجتماعات عن بع

مناظر 3إلى  0ة
جمالية إلنشاء ظل
وبالتالي فھي ليس

تويات أعلى من ن

إنترناش ITEMSد

Aحاجًزا أمام ،

A بطريقة تجعل ب
تعلق أساًسا بالتوع

MS: المصدر

ت التي تم جمعھا
د يكون لديھم تفسي

المشاركة في اال( 

درجة ALS من
اإلج" النتيجة"خدام

جودة المشاركة، و

 األزرق إلى مست

تعداد :المصدر

At-Largeوية

At-Largeجتمع
التي تت - ألخرى

لتالية إلى البيانات ا
RALO الذين قد

At-Largeطة 

ة، تم إعطاء كل
ستخكل بلد، وتم ا

على أي مقياس لج

 الداكنة من اللون
  . ALSنشاط 

معايير عضو 

ھن، يتم تنظيم مج
حين أن األنشطة ا

  

تستند الخريطة
Osلقادة منظمة 

في أنشط النشطة
  . النھائيين

إلنشاء الخريطة
ALSes في ك

ولكنھا ال تدل ع

وتشير الظالل
الشاحب حالًيا ن

10.2.2.

في الوقت الراھ
الرسمية، في ح
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  مبنى المؤسسة
تلعب دوًرا  At-Largeتدير تنسيق معرفات اإلنترنت وموضوعات سياساتھا تقنية ومھنية للغاية، فإن  ICANNنظًرا ألن 

األساسية، ويساھمون في وضع  ICANNھاما في التأکد من أن مستخدمي اإلنترنت الفرديين يتواصلون مع مھمة 
  .السياسات، ويقدمون تدفق مستدام لدماء جديدة في نموذج أصحاب المصلحة المتعددين

وعية والمشاركة، وبناء القدرات، تركز على الت بأنشطة وفعاليات واجتماعات At-Largeولتحقيق ھذا الھدف، تقوم 
  .واالحتياجات التشغيلية
 .للمشاركة At-Largeوال يشترط عضوية 

 وضع االستشارات السياسية
، يحظى متوسط مستخدمي اإلنترنت صوت مؤثر في تطوير طبقة البنية التحتية اللوجستية الھامة At-Largeمن خالل 
بالتعريف والنصائح والمشورة بشأن  )ALAC(ارية العامة لعموم المستخدمين اللجنة االستشوللقيام بذلك، تقوم . لإلنترنت

المقترحة التي تعكس وجھات نظر المستخدمين الفرديين واحتياجاتھم على المستويين اإلقليمي  ICANNسياسات وقرارات 
  .والعالمي

انضمامك، تكون مخوالً  وبمجرد. مطلوبة لوضع المشورة في مجال السياسات Large-Atعضوية وعادة ما تكون 
، والتعليق على مسودة البيانات، والمشاركة في األنشطة التي تركز على ALACلصياغة بيانات الموقف نيابة عن 

 .السياسات

  

  2017على اإلنترنت، يناير  At-Largeموقع : المصدر

ولكن المشاركة . خص أن يشارك بنفس الشروط بالضبطوبالتالي، لالشتراك في أنشطة التوعية، فإن اإلجراء بسيط إلى حد ما ويمكن ألي ش
الة في أعمال المشورة في مجال السياسات تعتبر أكثر تعقيًدا المعتمد الذي قد  At-Largeلذلك من الضروري أن تكون عضًوا في ھيكل . الفعَّ

  . معايير عضوية مختلفة للغاية -في جميع أنحاء العالم  -يكون 

حالًيا، فيمكنه  ALSفي بلده أو منطقته أو ال يرغب في االنضمام إلى  ALSن لدي العضو المحتمل حق الوصول إلى وبدالً من ذلك، إذا لم يك
  : 10خطوات 9ومع ذلك، فإن ھذا ينطوي على عملية اعتماد طويلة من . الخاصة به ALSالتقدم بطلب إلنشاء 

  .الصلةاستمارة الطلب عبر اإلنترنت، بما في ذلك الوثائق اإلضافية ذات  .1
  ).المراجع، المقابالت، الجدوى المالية وغيرھا( ICANNالعناية الواجبة التي يقوم بھا موظفو  .2
  .بمراجعة الطلب RALOsتقوم  .3
  .برأيھا بشأن التطبيق ALACاألمانة اإلقليمية لتزويد  .4
5. ALAC لتقرر ما إذا كان سيتم التصويت على الطلب باستخدام آليتي التصويت المحتملة.  
 ICANNموضوع المراجعة وفًقا لما تنص عليه لوائح  ALSقرار اعتماد . 5الذي جرى فيما يتعلق بالخطوة  التصويت .6

  .إخطار مقدم الطلب. 2الداخلية، المادة الرابعة، القسم 
  .ALACأغلبية  ALSيجب أن يتطلب قرار المصادقة على  .7
  . تماد على أساس مستمرتقديم المشورة والدعم غير الرسميين للمنظمات التي تسعي إلى االع .8
  . يوًما 90أو عدم اعتمادھا لن تستغرق أكثر من  ALSالتأكد من أن عملية اعتماد  ICANNيتعين على فريق عمل  .9

الة في أعمال المشورة في مجال السياسة العامة في  باعتبار ذلك  At-Largeوكجزء من ھذه المراجعة، حددنا تعقيد معايير المشاركة الفعَّ
مع وجود العديد من مستويات . وتعتبر ھذه العملية الطويلة والمعقدة لالعتماد، في رأينا، ملزمة بردع الوافدين الجدد المحتملين. يًراحاجًزا كب

  . At-Largeأو غيرھا من صناع القرار داخل  RALOsالتحقق من الصحة، فھي أيًضا تعتبر فريسة لكونھا اختيرت من قبل قادة 

الخمسة تسمح حالًيا ببعض أشكال العضوية الفردية ولكن فقط من خالل تجميع المستخدمين  RALOsمن منظمات وقد الحظنا أن ثالثة 
غير أن جمعية المستخدمين الفرديين تختلف اختالًفا كبيًرا من منطقة إلى أخري، وال يمكن القول بأن ذلك زاد . 11ALSالنھائيين مًعا لتشكيل 

جري تعزيز ھذا الرأي خالل جلسة ُعقدت في حيدر آباد أكد فيھا عضو في إحدى كيانات المستخدمين و. من المشاركة الشعبية المباشرة
  . النھائيين الفرديين أنه كان في حيرة لمعرفة الفرص المتاحة كعضو

الة في  فير حافز للقادمين ينبغي أن تنخفض إلى أدني حد صارم لتو At-Largeويري المراجعون أن الحواجز التي تحول دون العضوية الفعَّ
ولتحقيق . وينبغي أن تكون العضوية مبسطة وسريعة، وينبغي أن يكون جميع األعضاء قادرين على المشاركة بنفس الشروط بالضبط. الجدد

  . كوسيلة لتيسير العضوية والمشاركة في التوسط، وبالتالي تمكين المستخدمين النھائيين EMMھذه الغاية، قمنا بتطوير 

  At-Large (ALT)ة فريق قياد .10.3

ونحن ندرك مدي استصواب إنشاء مجموعة رفيعة المستوى . At-Largeفي مسودات ھذا التقرير، احتفظنا بحكمنا حول مزايا فريق قيادة 
؟ لقد تلقينا دفعة كبيرة من فريق عمل At-Largeلصنع القرار، ولكن ھل ھذا ال يقوض روح نموذج اإلدارة من األدنى فاألعلى لمنظمة 

  . الموجودة ALTلمراجعة حول ھذه المسألة، ولكن الكثير منھم كان من أعضاء آلية ا

وفي حين أننا ندرك الميل الطبيعي إلنشاء فرق تنفيذية صغيرة ). غير مؤجر في النظام األساسي(فريق مخصص  At-Largeيعتبر فريق قيادة 
  .ه تتفق مع أساسيات نھج من القاعدة إلى القمة في صنع السياساتداخل أي ھيكل أكبر، فإننا لسنا مقتنعين بأن مجموعة النخبة ھذ

ين يمكنھم والبد من إيجاد توازن بين العمل الجيد والتزام قليل من ذوي الخبرة بالحاجة إلى ضمان تدفق منتظم لألفكار الجديدة والشباب الجدد الذ
  . أن يمثلوا حًقا آراء األجيال الحالية من المستخدمين النھائيين

مجلس "بإنشاء  EMMوبالتالي لدينا توصية . تم تصميم توصياتنا لتشجيع ھذا األخير، ولكن نحن ندرك مخاطر فقدان مساعدة ذوي الخبرة
  .الذي سيبقي بعض من المشغلين ذوي الخبرة في اللعب وتوفير مصدر قيمة من الموجھين وضمان االستمرارية في ھذه العملية" الحكماء

                                                   

  https://atlarge.icann.org/get-involved/about-als. أن تكون معتمدة ALS كيف يمكن لمنظومة: At-Largeمن موقع  10
وخالل االنتخابات، يكون . العادية ولكن تمنع األعضاء من أن يصبحوا محرومين Large-Atوتسمح جمعيات المستخدمين النھائيين لألعضاء بالمشاركة في أنشطة  11

  .صوت واحد فقط) ALS(لكل جمعية للمستخدم النھائي 
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  .ALACوإعادة صالحياتھا في اتخاذ القرار بشكل كامل إلى  ALTيجب حل  ):جديدة( 4التوصية رقم 

  

  الرد على التعليقات العامة

  ال تعليق عام/ توصية جديدة : 4رقم . التوصية

  

  At-Largeفي  ISOCدور .10.4

تتكون من ) عالمًيا⅓ ) ALS ، حيث أن حصة كبيرة من عضوية ISOCو At-Largeيسعي المراجعون إلى فھم طبيعة العالقة بين مجتمع 
في كل منطقة عالمية ويكشف أن فصول  ISOCأدناه حجم العضوية ومستوي المشاركة النشطة لفصول  9ويلخص الجدول . ISOCفصول 
ISOC  17تشكل ما بين ٪)LACRALO (11و ٪)EURALO (31و ٪)NARALO (44و ٪)AFRALO (46و ٪)APRALO (

  . ALSمن إجمالي عضوية 

 

  منطقة كل في النشطة ALSES عدد 9. الجدول

RALO  
  

التي تعتبر نشطة  ISOCنسبة أعضاء   ISOCنسبة فصول   اإلجمالية ALSعضوية 
  At-Largeفي " إلى حد ما"أو " للغاية"

إلقليم  At-Largeمنظمة 
  "AFRALO"أفريقيا 

45  20 )44(%  13/20 )65(%  

اإلقليمية  At-Largeمنظمة 
 آلسيا وأستراليا وجزر المحيط

  "APRALO"الھادئ 

46  21 )46(%  12/21 )57(%  

إلقليم  At-Largeمنظمة 
  "EURALO"أوروبا 

38  11 )29(%  4/11 )36(%  

اإلقليمية  At-Largeمنظمة 
ألمريكا الالتينية وجزر 

  "LACRALO"الكاريبي 

53  9 )17(%  6/9 )66(%  

اإلقليمية  At-largeمنظمة 
ألمريكا الشمالية 

"NARALO"  

29  9 )31(%  7/9 )77(%  

At-Large 63( 42/67  %)33( 70  211  اإلجمالي(%  

  

عن طريق نتائج استطالع الرأي الذي أشار فيه ما  At-Largeفي عضوية  ISOCوقد تعزز ھذا االنطباع بوجود مركز مھيمن لفصول 
٪ إلى أنھم 70لقد أشار . ISOCل وكذلك ممثلون عن فص At-Large٪ من المشاركين الذين حددوا أنفسھم بأنھم ينتمون إلى 50يقرب من 

  . ٪ إلى أنھم أعضاء30كانوا الرئيس المنتخب أو رئيس الفصل، و

10.4.1. At-Large وISOC :األھداف المشتركة؟  

تشارك . العالمي بشكل جيد At-Largeلتمثل نسبة كبيرة من مجتمع  ISOCوالطريقة التي جاءت بھا فصول  At-Largeلقد تم توثيق تاريخ 
ICANN نترنت مجتمع اإل)ISOC ( العديد من األھداف المشتركة مثل الوصول إلى المستخدمين النھائيين في جميع أنحاء العالم وإشراكھم في
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له مصالح  ISOCومع ذلك، فإن فصول . 12At-Large في ISOCلذلك يبدو من الطبيعي أن تشارك فصول . عمليات السياسات والمعايير
إلى أنه يجب أن يكون األمر راجع إلى  ISOC، خلصت قيادة 2009في عام . ICANNة مع مھمة متنوعة عالمًيا، وليست كلھا متحالف

، تماًما At-Largeعلى  ISOCونتيجة لذلك، اليوم، تنطبق فصول . أم ال At-Largeفصول فردية لتقرير ما إذا كانت ستطبق لتصبح ھيكل 
وتشترك في ھدف مشترك مع  ISOCسرع نظًرا ألن لديھا بالفعل وثائق اعتماد إن عملية االعتماد أسھل وأ. مثل أي كيان آخر، لتصبح عضًوا

ICANN اإلنترنت للجميع"، وأن."  

  At-Largeفي  ISOCمساھمة  .10.4.2

واضحة نظًرا للتداخل الجزئي في مھام كل منھا والتركيز المشترك على مصالح  ISOCو At-Largeويبدو أن أسباب التعاون بين منظمة 
  .ئيينالمستخدمين النھا

 ISOCومع ذلك، على الرغم من اإلمكانيات الواضحة للمنفعة المتبادلة من حيث التوعية والمشاركة، فإن نتائجنا تتمثل في أن مساھمة فصول 
كانت مخيبة لآلمال، ليس أقلھا من حيث عدد األشخاص الذين وتنشط في عمليات إسداء المشورة في  At-Largeفي مجتمع ) ALSesمثل (

  . ، والفرص المتاحة للمستخدمين النھائيين للمشاركةAt-Largeسياسات، وزيادة الوعي العالمي حول مجال ال

تقديم القيادة في المعايير "فصالً حول العالم، ومھمة إلى  113عضًوا، و 00080وكان األثر أقل مما يمكن توقعه من منظمة عالمية تضم 
في القضايا  ISOCوالمشاركة النشطة ألعضاء  ISOCلم يترجم الحضور العالمي لـ ". اساتالمتصلة باإلنترنت، والتعليم، والوصول، والسي

  . At-Largeذات الصلة إلى قاعدة عضوية نشطة بشكل حقيقي من أجل 

" اإلى حد م"أو " جًدا"الحالية نشطة  At-Largeالتي تشكل قاعدة عضوية  ISOC٪ من فصول 63على الرغم من أنه من الجدير بالذكر أن 
  . أو غير نشطة تماًما" بالكاد"٪ إما 37، فإن ھذا يعني أن النسبة المتبقية البالغة At-Largeفي أنشطة 

، ISOCذات األداء الضعيف، بما في ذلك فصول  ALSesلتحديد بعض  RALOsوقد الحظنا الجھود الحالية التي تقوم بھا بعض منظمات 
إلى أن مراجعة العضوية النشطة يمكن أن  NARALOوتشير التجربة األخيرة في . إليجابيةونري ذلك كطريقة إيجابية لتشجيع المشاركة ا

لم يحقق الھدف العام المتمثل في توجيه آراء " الجودة"بدالً من " األرقام"ومن الواضح أن نھج . ٪ أو أكثر25تقلل من األرقام الرئيسية بنسبة 
  . ICANNام المستخدمين النھائيين على مستوى القاعدة إلى نظ

، فإنه من المستغرب لنا أن المزيد من ICANNيشاركون بانتظام في اجتماعات  ISOCعلى الرغم من أن كبار المسؤولين التنفيذيين في 
  .ISOCو At-Largeالفرص لم يتم إنشاؤھا للمشاركة في التخطيط االستراتيجي المشترك بين 

  فرص أنشطة التوعية والمشاركة المشتركة .10.4.3

بين "، بما في ذلك البث الشبكي العالمي التفاعلي ISOCالتي نظمتھا " التوعية والمشاركة"راجعون عدًدا من األنشطة العالمية تابع الم
وكان ھذا النوع من األحداث العالمية، باستخدام أحدث تقنيات البث الشبكي، فرصة مثالية لـ . 2016سبتمبر  21الذي ُنظم في " المجتمعات

At-Large ل مع جمھور عالمي وربما إشراك أعضاء جددللتواص .  

  

* Iومنظمات  ISOCو ICANNمضاعفة الجھود للمساھمة في االجتماعات بين كبار الموظفين في  At-Largeينبغي لـ  :5توصية رقم 
  .األخرى لوضع نھج استراتيجي مشترك للتوعية التعاونية

  

  

  الرد على التعليقات العامة : 5التوصية رقم 

                                                   

 ALS، فمن الواضح أن العديد من الفصول حول العالم قررت أال تصبح تابعة لـ ISOCيتكون من عدد كبير من فصول  At-Largeعلى الرغم من أن مجتمع  12
لديه مھمة أوسع بكثير من معرفات اسم  ISOCون ھناك أسباب مختلفة لھذا بما في ذلك حقيقة أن قد تك. At-Largeألن أنشطتھا ال تنعكس بشكل كاف من قبل 

لقد سمعنا من . يمكن أن ينظر إليه على أنه استنزاف لموارد الفصل لجزء صغير جًدا من حوكمة اإلنترنت ALSباعتبارھا  At-Largeالنطاق، وأن االنضمام إلى 
ويري الكثيرون أن قضايا أسماء النطاقات ذات أھمية ثانوية . بسبب استنزاف مواردھا ALSالفصول يفضلون عدم تطبيق مثل  أن العديد من ISOCكبار ممثلي 

  .بالنسبة لقضايا أخري مثل الحياد الصافي، والربط، وبناء القدرات، وما إلى ذلك
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  . BCECفي لجنة  RALOالحاليين وخمسة قادة من منظمة  ALACثمة ثالثة أعضاء من  ●

جمھور الناخبين في االنتخابات النھائية سيكونون خمسة عشر "، فإن )19.10القسم ( At-Largeونالحظ أيًضا أنه وفًقا لقواعد إجراءات 
  ". الخمسة RALOsباإلضافة إلى رؤساء  ALACعضًوا من 

، بما في ذلك أعضاء At-Largeھذا يعطي انطباًعا مقلًقا إلى حد ما عن العملية االنتخابية التي يتكون جمھورھا بالكامل من مواقع القيادة في و
  . الھيئات نفسھا المكلفة بتحديد القواعد، وتوفير آليات الرقابة المستقلة لالنتخابات

بعد عملية تشاور "ن العملية االنتخابية الحالية لتعيين مدير مجلس اإلدارة قد وضعت بعناية ، إAt-Largeوقد قيل لنا، في مناقشات مع قيادة 
  ". باستخدام نموذج اإلدارة من األدنى فاألعلى

ومع ذلك، حتي لو كان األمر كذلك، فإننا نري أن ھذا النظام االنتخابي بھذا التداخل الواضح بين الناخبين . لم نتمكن من التحقق من ذلك
مجتمع وأعضاء الھيئات المكلفة بمراقبة اإلجراء السلس لالنتخابات واإلشراف عليھا، ال يمكن أن يكون محايًدا تماًما ويخدم المصالح المثلى ل

At-Large .  

مجلس إدارة مع سيستفيد من اعتماد آلية انتخابية أكثر بساطة وشفافية تؤدي إلى تعيين مدير  At-Largeولھذا السبب، فإننا نعتقد أن مجتمع 
  . تعزيز المساءلة لمجتمع مستخدمي اإلنترنت النھائيين

  At-Largeآليات بديلة لتعيين مدير مجلس  .10.5.3

الذين ُيعترف بأنھم (سوف يستفيد من اعتماد نظام انتخابي أبسط وأكثر تمثيالً يسمح للمستخدمين النھائيين  At-Largeإننا نؤمن أن مجتمع 
في ھذا القسم، نقدم نموذجين بديلين لتعيين أعضاء مجلس . بالتصويت ") التوعية والمشاركة"ياسية أو أنشطة نشطون في أنشطة المشورة الس

  . At-Largeإدارة 

  : والذي نعتبره وسيلة فعالة لضمان ما يلي 15يتضمن كالً النموذجين اختيار عشوائي

لديھم فرصة متساوية لتحديد مقعد ) لية المجلسألھ ICANNوفًقا إلرشادات (فإن جميع المتقدمين المؤھلين بشكل مناسب  ●
  . المجلس

تتم محاربة محاوالت المجموعات الوطنية أو التجارية أو غيرھا من المجموعات ذات المصلحة للعب أو كسب تأثير ال مبرر له  ●
  .على االنتخابات بفعالية

  المختارين عشوائًيا Large-Atاالنتخابات من قبل جمھور ناخبي  :1الخيار 

يتعين على أي . BMSPCو BCECباإلشراف على العملية االنتخابية بأكملھا، بحيث تلغي الحاجة إلى  ALACفي ھذا النموذج، ُتكلف 
  .يرغب في التقدم لشغل منصب في مجلس اإلدارة أن يسترجع عن أي قرارات تتعلق باالنتخاب ALACعضو في 

ھم أو ترشيحھم بالطريقة نفسھا التي يمكنھم بھا اليوم، أي باستخدام التعبير الحالي عن يمكن للمرشحين لمنصب مدير مجلس اإلدارة ترشيح أنفس
  . االھتمام وغيرھا من الوثائق المنشورة الخاصة بالترشيحات

 ICANNمن لوائح  7.3بوضع قائمة مختصرة للمرشحين المؤھلين وفًقا للقسم  ICANNالتابعة لمؤسسة  NomComيتم تكليف لجنة 
  . 16معايير ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة( الداخلية

المخولون بالتصويت من داخل كل منطقة  At-Largeعدد ثابت من أعضاء +  ALACيتم تنظيم انتخابات مع ناخبين مؤلفين من أعضاء 
كون الفائز ھو من حصد وي. اليوم 15مقابل  115ويبلغ مجموع الناخبين . يتم اختيارھم عشوائيا) ناخًبا في كل منطقة 20على سبيل المثال (

  .صوًتا 115أغلبية األصوات من أصل 

  اختيار عشوائي من قائمة مختصرة من المرشحين المعتمدين :2الخيار 

يتم استبدال االقتراع المباشر باالختيار العشوائي للمرشحين للمجلس الذين تم ترشيحھم من قبل . في ھذا النموذج ال توجد انتخابات
NomCom .  

                                                   

واعتبر استخدام الفرز سمة رئيسية . يعتبر آلية للتعيين العشوائي للمسؤولين السياسيين المنبثقة عن التقاليد الديمقراطية األثينية القديمة" الفرز"وائي أو االختيار العش 15
ي العديد من اإلدارات السياسية والمنظمات المتعددة األطراف، بما في ذلك في النظام البيئي لحوكمة اإلنترنت وُتستخدم مبادئ الفرز ف .الحقيقية الديمقراطيةمن سمات 

  ).IETFمثل (
  https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article7:  7.3الداخلية، القسم  ICANNلوائح  16
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كور أعاله، يتم تكليف فريق العمل باإلشراف على العملية االنتخابية، ويمكن للمرشحين ترشيح أنفسھم أو أن يتم ترشيحھم بالطريقة وكما ھو مذ
  .نفسھا السارية اآلن

م ، ُمكلفة بوضع قائمة مختصرة من المرشحين المؤھلين وفًقا للقسALAC، بالتنسيق مع ICANNالتابعة لمؤسسة  NomComوبالمثل، فإن 
  . 17)معايير ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة(الداخلية  ICANNمن لوائح  7.3

عشوائًيا من قائمة " الفائز"سيتم اختيار . تتمثل السمة الرئيسية لھذا النموذج في استخدام اختيار عشوائي لتحديد الفائز بالتعيين إلى مقعد المجلس
  .لمنصبمؤھلة بشكل صحيح ل NomComالمرشحين التي تعتبرھا لجنة 

ويتم . At-Largeإجراءات انتخابية أبسط وأكثر شفافية الختيار عضو مجلس اإلدارة المعين من  At-Largeيجب أن تعتمد  :6توصية رقم 
  .وكالھما سيكون تحسيناً مقارنة بالعملية الحالية) 10.5.3القسم (اقتراح آليتين بديلتين 

  

   

                                                   

  https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article7:  7.3الداخلية، القسم  ICANNلوائح  17
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  الرد على التعليقات العامة : 6التوصية رقم 

على التوصية األصلية، وخاصة فيما يتعلق باستخدام االختيار العشوائي والسلطات التي  At-Largeكانت ھناك استجابة قوية من مجتمع 
ستستفيد بشكل كبير من نظام انتخابي مبسط يمنح جميع  At-Largeومع ذلك، فإننا نعتقد بقوة أن منظمة . NomComستوكل إلى لجنة 

وقد أوضحنا توصيتنا األصلية وقدمنا مبررات إضافية في الوثيقة، بما في ذلك . لمناسبين نفس الفرص ليتم استخدامھاالمرشحين المؤھلين وا
  . آليتان انتخابيتان بديلتان

  

  الثاني في المجلس At-Largeفيما يتعلق بمقعد  .10.5.4

وبين الدوائر  At-Largeمختلف تماًما داخل في مجلس اإلدارة بشكل  At-Largeمن غير المستغرب أن ُينظر إلى مسألة تمثيل مجتمع 
  :ويمكن تلخيص ھذه االختالفات في اآلراء على النحو التالي. ICANNاألخرى التابعة لمؤسسة 

  
  Large-Atأولئك الذين يفضلون وجود عضو إضافي في مجلس إدارة 

على األقل نفس قوة التصويت  -نترنت النھائيين الذي يمثل مصالح المجتمع العالمي لمستخدمي اإل - At-Largeيجب أن يكون لمجتمع 
في الوقت الحالي، . ASOو ccNSOو ICANN - gNSOباعتبارھم الدوائر الرئيسية المعنية في  ICANNعلى مجلس إدارة ) مقعدين(

يتمتع بنفس حقوق  على أنه -على مستوي المجلس  - At-Largeمع وجود مقعد واحد فقط في مجلس اإلدارة، فال يتم االعتراف بمجتمع 
التي  ICANNوھذا يحول المجتمع إلى مركز من الدرجة الثانية مقارنة بالدوائر األخرى، وھو أمر غير عادل وغير متناسق مع مھمة . التمثيل

  . تعتبر مسؤولة تماًما أمام المستخدمين النھائيين

  اإلضافي  Large-Atھؤالء ضد مجلس إدارة 

وھذا يعتبر قوة تصويتية أكثر . مع مقعد واحد للتصويت ICANNوة كبيرة وكافية على مستوي مجلس إدارة بالفعل ق At-Largeلدي مجتمع 
سوف يمنح إنشاء مقعد إضافي أن . ، والتي لديھا مقاعد غير تصويتيةSSAC)وRSAC و GAC(من اللجان االستشارية الثالث األخرى 

عالوة على . ة التي لن تجلس بشكل جيد مع مجموعات أصحاب المصلحة اآلخرينميزة غير عادلة في قرارات مجلس اإلدار At-Largeيمنح 
عضًوا في لجنة  15من أصل  5يمارس السلطة بطريقة مختلفة عن مجلس اإلدارة، ال سيما من خالل تعيين  At-Largeذلك، فإن مجتمع 

NomCom .  

في النھاية أوصي المراجعون . At-Largeاإلدارة لمجتمع حول إنشاء مقعد مجلس  -  Westlakeخالل مراجعة  -جرت مناقشات واسعة 
غير المصوت الذي كان قائما في ذلك " مسؤول االتصال"بعدم إنشاء مقعد تصويتي في المجلس، وأوصي بدالً من ذلك الحفاظ على مقعد 

الوقت تقريًبا لمراجعة التي تمت في نفس  ICANN18ومع ذلك، أوصت مراجعة مجموعة بوسطن االستشارية لمجلس إدارة . الوقت
Westlake  لصالح إنشاء مقعد المجلس بصالحيات التصويت الكاملة لمجتمعAt-Large . وقد تم اتباع ھذه التوصية في نھاية المطاف وقد

  .ICANNفي مجلس إدارة  15أدت إلى إنشاء المقعد 

  . لتالي لم نوص بإنشائه، وباICANNآخر في مجلس إدارة  At-Largeلم نكن مقتنعين بالحاجة إلى مقعد 

  RALOانتخابات  .10.5.5

ويوافق عدد ھائل من . ، على نحو ما ھو ظاھر بوضوح أدناهRALOلقد تم تقديم عدد من اآلراء القوية فيما يتعلق بالحدود الزمنية لقيادة 
  .محدودة RALOsالمجيبين بشدة أو إلى حد ما على أن تكون شروط 

  

                                                   

 18  Boston Consulting Group (2008): ICANN المراجعة المستقلة لمجلس إدارةتقرير مجموعة بوستن لالستشارات .  
 https://www.icann.org/en/system/files/files/report-02nov08-en.pdf  
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عن مجموعات العمل الداخلية الحالية، التي يركز الكثير منھا حالًيا على العملية، والتشتت عن  At-Largeيجب أن تتخلى  :7توصية رقم 
رة القصوى، وإذا اقتضت الضرو. وينبغي تجنبھا في المستقبل. في المشورة في مجال السياسات At-Largeالدور الفعلي الذي تقوم به منظمة 

الوقت بدقة ومركزة على السياسات، أو دورھا الذي يقوم به أصحاب القلم المتطوعون /ينبغي أن تكون أي مجموعة من ھذا القبيل محددة المھمة
  .الذين يساعدھم موظفون قادرون على وضع السياسات

  

  الرد على التعليقات العامة : 7التوصية رقم 

 At-Largeللوراء بشأن اقتراحنا بالقضاء على جميع مجموعات عمل  At-Largeدفع قوي لمجتمع  - كما كان متوقًعا  -كان ھناك 
المشاركة المباشرة في مجموعات العمل المعنية ) 1(والمدخالت على مھمته الرئيسية، أي  At-Largeالداخلية كوسيلة لتركيز وقت مجتمع 

  ". ة والمشاركةالتوعي"مختلف أنشطة ) 2(و  ICANNبوضع السياسات لدى 

كان منطقنا، يتمثل في أن الكثير من الوقت في مجتمع . في المسودات األولية، أوصينا بإزالة وحظر إنشاء مجموعات عمل داخلية جديدة
At-Large ستنتاج ولقد توصلنا إلى ا. أو التنظيمية/قد انقضى على مجموعات العمل الداخلية، والكثير منھا يتعامل مع المسائل اإلجرائية و

  . تبدو مفرطة في الداخل بما يضر بمھمتھا األساسية At-Largeمفاده أن مجموعات العمل تعتبر أعراض للطريقة التي جعلت منظمة 

إننا نقر بتعليقات . غير أن عدًدا من المعلقين اعتبر ذلك مفرطا، مما قد يؤدي إلى إزالة آلية تنظيمية داخلية أثبتت جدواھا في بعض الحاالت
  . قد يكون لديھم وظيفة مفيدة داخل المجتمع) 4أو  3(مجتمع حول ھذه المسألة ونقر بأن عدًدا صغيًرا من مجموعات العمل الداخلية ال

وبناًء على ذلك، فقد أعدنا تصميم ھذه التوصية بطريقة تترك للمجتمع خيار االحتفاظ بعدد صغير من مجموعة العمل الداخلية التي تركز 
أو /ونحن ندعم توصيتنا األصلية بأن يتم حل جميع مجموعة العمل اإلجرائية و. ICANNئل السياسة الجارية داخل حصًرا على مسا

  . التنظيمية مرة واحدة وإلى األبد

  

  سلسلة المراسالت لمجموعة العمل .10.6.2

 ALACككل أو أعضاء  At-Largeسلسلة المراسالت على نطاق واسع كوسيلة االتصال الرئيسية بين أعضاء مجتمع  At-Largeتستخدم 
  .األفراد أو أعضاء مجموعات العمل أو مجموعة المناقشة المخصصة المختلفة RALOsأو 

قائمة تم إنشاؤھا من قبل المجتمع، والتي تغطي مختلف  100وقد الحظنا أن أكثر من . كجزء من ھذه المراجعة قمنا بالتسجيل في عدة قوائم
  :القضايا واألفراد المشتركين

  At-Largeمتان واسعة في قائ ●
  ALACقائمتان  ●
  )منھا قوائم بلغات مختلفة( RALOsقوائم  9 ●
  قائمة لمجموعات العمل 19 ●
  يتم إنشاؤھا ألحداث محددة) معظمھا غير نشط(قائمة مخصصة  34 ●

 Mailman، وأداة ICANN وضع المعايير مثل/ السياسات/ يعتبر استخدام سلسلة المراسالت ممارسة قياسية للعديد من المنظمات التقنية 
  . الموثوق بھا عالمًيا وموثوق بھا) ICANNوبقية مجتمع ( At-Largeالمستخدمة من قبل 

، فإن ھذا النوع من التواصل القائم على البريد اإللكتروني يعتبر عتيق وقد يشكل، في بعض  At-Largeومع ذلك، بالنسبة لكثيرين في 
  . الحاالت، عائًقا أمام المشاركة

تم تلخيص طريقة . الذين يفضلون أشكال التواصل الحديثة بما في ذلك منصات التواصل االجتماعي الشائعة At-Largeاك الكثير في ھن
  :At-Largeالعرض ھذه من قبل عضو في 

ال يمكن لھذه ". بأكمله يعتمد على قوائم البريد اإللكتروني في التواصل At-Largeوال يزال ھيكل  2016منذ عام "
يجب أن تكون ھناك وسائل أكثر فاعلية لرسم المعلومات االستخبارية من . تكون آلية فّعالة للمضي قدًما كمجتمع أن

  ) At-Largeمشارك ". (At-Largeالمجتمع العالمي لمستخدمي اإلنترنت الذين من المفترض أن يمثلوا ھيكل 

  في حيدر آباد، ICANNخالل اجتماع  Twitterلقد ردد ھؤالء المشاركون ھذا الشعور أيًضا في مراسالت عبر 



 48 

 سبيل المثال 
بأي شكل من 

ن أصول 
ھا الرئيسية، 
ألخيرة تعتبر 

ومات على المعل
العديد من 
  . جيد ومفيد

ن المعلومات 
   

  

على(ن النھائيين 
أن تكون ملزمة ب 

من المعلومات عن
ك، ترحب صفحتھ
ة إعادة تصميم األ

حدة أو نقرتين ع
ول، ونالحظ أن ا
ع مصمم بشكل جي

سبة لھذا النوع من
. الداخلي للموقع

ل مع المستخدمين
العات الرأي تلك

على كمية كبيرة م
بات وما إلى ذلك
لعاديين أن عملية

لوصول بنقرة وا
 سھالً بشكل معقو
مثل في أن الموقع

بالنس. شكل أعمق
لى محرك البحث

ITEM  

ثر فعالية للتواصل
ال ينبغي الستطال

  .إلنترنت

يحتوي الموقع ع
ث القادمة واالنتخاب
من المستخدمين ال

ويب مع سھولة ا
ميع أنحاء الموقع
 وجھة نظرنا تتم

مات المحفوظة بش
ة من االعتماد عل

S Internatio

  

جتماعي بشكل أكث
وال). وما إلى ذلك

آراء مستخدمي اإل

.At-Largeقع
الحالية واألحداث

أيًضا م إننا علمنا

قياسية لتصميم الو
التنقل في جم. سع

At-Larg فإن ،

المھتمين بالمعلوم
 غالًبا أكثر فعالية

nal

ائل التواصل االج
Twitter / Fو ،

مھا كأداة لقياس آ

 

  .صية

  

طاق واسع موقى ن
رص المتطوعين ا
.ن من االستخدام

ق مع الممارسة الق
ICANN األوس

geدين الجدد إلى

ا) مثل أنفسنا(ين
سية، إذا كان ذلك

AL استخدام وسا
acebookعلى

 ALAC استخدام

لتعليقات العامة

المحلي لھذه التوص

At-Largeب 

م المراجعون على
At-Large وفر

معقول لنوع معين
  . سابق

 ويبدو أنه يتوافق
في نظامودورھا

بالنسبة للوافد. ددة

عض القيود للباحثي
جل للكلمات الرئيس

LACينبغي لـ :8 
ستطالعات رأي ع
كن بإمكان للجنة

الرد على ا: 8قم 

وي من المجتمع ا

موقع ويب 

لمراجعة، استخدم
eھيكل تنظيمي لـ 
الستخدام بشكل م
 من اإلصدار الس

 معلومات مفيدة،
و At-Largeول 

توفرة بلغات متعد

إن الموقع لديه بع
مليات بحث جوج

  

توصية رقم
من خالل اس
األشكال، ولك

  

رق. التوصية

ھناك دعم قو

  

10.6.3.

طوال ھذه الم
وغرض والھ
وھي سھلة ا
أفضل كثيًرا

يوفر الموقع
األساسية حو
الصفحات مت

ومع ذلك، فإ
التي تدير عم



  

ITEMS International  

49  

  : GNSOع الرأي، على سبيل المثال، ھذا المشارك في وقد ُطرح ھذا األمر كمشكلة في المقابالت وأثناء استطال

، ھناك خطر حقيقي من زيادة الحمل على المعلومات لألشخاص ICANNكما ھو الحال مع معظم مواقع ويب "
ربما يعود معظم الناس إلى (تحتاج وظيفة البحث إلى تحسين . الذين يتفاعلون مع الموقع أو ويكي للمرة األولي

  ".وينبغي أن يسمح الھيكل أن يتم تسليط الضوء على المشكالت الرئيسية بشكل أفضل) الثمحركات بحث طرف ث

" تحقق من وصلة"للتحقق من ھذا، أجرينا . المقطوعة التي يمكن أن تؤدي إلى اإلحباط URLيبدو أيًضا أن ھناك عدًدا كبيًرا من وصالت 
، بما  At-Largeوفي سياق المقابالت، اقترح العديد من أعضاء . حةصف 3000وصلة مقطوعة الرئيسية عبر  100بسيط يكشف أكثر من 

  .، لتوجيه مدخالت المستخدم النھائيFacebookو Twitterكثيًرا من تقنيات الويب مثل  At-Largeفي ذلك القيادة الحالية، أن تستفيد 

، نوصي بأن يقوم فريق عمل ICANNالذين يھتمون بـ  ونظًرا ألھمية الموقع اإللكتروني باعتباره المنفذ األول للدعوة لمعظم األشخاص
ICANN بإنشاء منصب بدوام جزئي لمدير مجتمع الويب بدالً من أن يكون أحد موظفي الدعم اللوجستي .(  

، ضمن أن ترتب لتعيين أحد موظفي الدعم مديًرا للمجتمع على شبكة اإلنترنت بدوام جزئي يكون مسؤوالً  ALACينبغي لـ  :9التوصية رقم 
ويمكن لھذه المسؤوليات ان ُتفوض الى عضو حالي من ). 8التوصية رقم (أمور أخرى، عن تنسيق التواصل عبر وسائل التواصل االجتماعي 

  .العاملين

  

وبرمجية المصادر . Slackأن تفكر في اعتماد واستخدام منصة واحدة للتواصل عبر اإلنترنت تشبه  ALACينبغي لـ  :10توصية رقم 
  .وقائمة المراسالت Wikiكبديل لبرنامج السكايب والصفحة الموسوعية  FOSSفتوحة المجانية الم

  

  الرد على التعليقات العامة  10و 9التوصية رقم 

  .كان ھناك دعم مجتمعي يتراوح من معتدل إلى قوي لھذه التوصيات

  

  اإلقليمية والعالمية At-Largeاجتماعات  .11
   

التي تجمع بين ) اإلقليمية ccTLDواجتماعات  RIRو IGF(ية والمشاركة في االجتماعات اإلقليمية المختلفة العالم ICANNإن اجتماعات 
للمشاركة مع المستخدمين النھائيين  At-Largeأصحاب المصلحة الرئيسيين في منظومة حوكمة اإلنترنت تعتبر حجر الزاوية الستراتيجية 

بأكمله، على فترات تبلغ خمس  At-Largeواسعة النطاق تجمع ممثلي مجتمع  ATLASات أيًضا اجتماع At-Largeتنظم . وجًھا لوجه
  . سنوات تقريًبا

في ھذا القسم، ننظر في مدي فعالية ھذه االجتماعات، سواًء من حيث توجيه مدخالت المستخدمين النھائيين إلى عمليات وضع السياسات، أو 
  . على المدي الطويل At-Large، واستدامة استراتيجية اجتماع مجتمع ICANNزيادة الوعي حول المسائل المتعلقة بمؤسسة 

وكجزء من ھذه المراجعة، نظرنا في الطرق التي يمكن بھا تعزيز استراتيجية االجتماع العالمي لعموم المستخدمين، والسيما بھدف تحقيق 
ننظر بشكل . ث التوعية وبناء القدرات وإدخال السياسات والتدريبأقصي قدر من الفعالية اإلجمالية للتكاليف لالجتماعات، والتأثير من حي

  : منفصل فيما يلي

  )في السنة (ICANN 3اجتماعات( ●
  )واجتماعات حوكمة اإلنترنت األخرى RIRو IGFمنتدي ( At-Largeاالجتماعات اإلقليمية التي يتم فيھا تمثيل  ●
  ) ATLAS(واسعة النطاق  At-Largeقمم  ●

  :وھم كالتالي. وأربعة أحداث إقليمية ICANNجعة، شارك فريقنا في اجتماعين كجزء من ھذه المرا

   2016يونيو  10مايو إلى  29بوتسوانا، من  -قمة اإلنترنت األفريقية، غابورون  ●
● ،EuroDIG, Brussels - Belgium  9-10  2016ونيو  
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ومع ذلك، نعتقد . 2019العالمي المقبل في عام  ATLASوندرك أنه بعد تسلسل السنوات الخمس تقريبا، كان من المقرر مبدئيا عقد اجتماع 
 ن الطريقة األكثر اقتصادية واستدامة لتشجيع مشاركة مجموعة عالمية أوسع وأكثر تمثيالً للمستخدمين النھائيين من شأنھا أن تيسر إجراءأ

المخصصة في المناطق واستيعاب الزيادة  At Largeويھدف ھذا إلى تعزيز الممارسة الحالية الجتماعات . تغيير عملي لنھج إقليمي منھجي
  ). 13  القسم(المقترح الخاص بنا للحوكمة  EMMركة العالمية بشكل أفضل والتي ينبغي أن تنجم عن تنفيذ نموذج في المشا

  العالمي الحالي ATLASاستدامة استراتيجية اجتماع  .11.2.1

، ولكن ALSesسيلة لخلق شعور المجتمع والقضية المشتركة بين ، وخاصة كوATLASيمكن لفريق المراجعة لدينا أن يرى مزايا اجتماعات 
  . لدينا مخاوف بشأن االستدامة والجدوى المالية للنموذج على المدي الطويل

 At-Largeفي مجتمع  ALSتكاليف السفر واإلقامة وتكاليف المشاركة األخرى لممثل واحد عن كل من  ATLASوتغطي ترتيبات اجتماع 
 -كما نتوقع  -البد لھذا النموذج أن يتعرض لضغوط إذا . ALSesيتناسب حجم كل اجتماع يتناسب طردًيا مع عدد ). 200الً من حالًيا أقل قلي(

نحن نتساءل عما إذا كان النموذج يمكن أن يتسع الستيعاب ربما ضعف . يزيد مع مرور الوقت At-Largeكان عدد المشاركين النشطين في 
  . د أم الأو ثالثة أضعاف ھذا العد

سنوات إلى  5العالمية لمدة  ATLASلھذا السبب، كجزء من ھذه المراجعة، فكرنا في كيف يمكن أن تؤثر طريقة التحول من اجتماعات 
من خالل تركيز الموارد المالية والبشرية على تنظيم أحداث . At-Largeاألكثر انتظاًما بإيجابية على مجتمع " اإلقليمية ATLASاجتماعات "
يمكن أن تحقق قدًرا أكبر من النفوذ من األموال المتاحة، وأن  At-Large، نرى أن ICANNليمية أكثر انتظاًما ذات صلة باجتماعات إق

  . تستفيد من التآزر الذي يمكن إنشاءه من خالل الشراكة مع الھياكل اإلقليمية الحالية

  ATLASاإلقليمية السنوية تحل محل اجتماع  At-Largeاجتماعات  .11.2.2

، نوصي ICANNمع األخذ في االعتبار آراء أفراد المجتمع الذين تمت مقابلتھم والتغييرات األخيرة في استراتيجية االجتماع العامة لمؤسسة 
يكون عادة االجتماع ج ولكن يمكن ( ICANNبتنظيم اجتماع سنوي واحد على نطاق واسع يدور بالتزامن مع أكبر اجتماع سنوي لمؤسسة 

  ). ون االجتماع أ لضمان التناوب الجغرافي العادلأيًضا أن يك

كل (على تنظيم أحداث إقليمية واسعة النطاق على فترات منتظمة  RALOsوسيشمل ذلك تعزيز قدرة منظمات . ويرد أدناه نموذج مقترح
  ). سنتين أو ثالث سنوات في كل منطقة

  .الكاملة ATLASإذا كان ال يزال يستحق القمة العالمية لنمط  ويمكن محاولة ھذا لمدة ثالث سنوات، ونراجع بعد ذلك تقرير ما

  التنظيم والتناوب اإلقليمي لألحداث )1

أي االجتماعات المصممة لتشجيع " (ج" ICANNعادة باجتماعات  At-Largeيرتبط اجتماع إقليمي سنوي لمشاركي  ●
   .ولكن مع المرونة التي تم تكوينھا لضمان تغطية إقليمية منصفة) التوعية

األخرى بشكل كامل في الجھد التنظيمي الذي ينبغي *  Iاإلقليمية والمراكز اإلقليمية لمنظمات  ICANNيجب أن تشارك مراكز  ●
  ).ھج المنقح للتوعيةبشأن الن 8.4قسم الانظر أيًضا . (التخطيط له مسبًقا

ً  ALMsينبغي دعوة جميع  ●   . في المنطقة برقم متفق عليه مسبقا
 ICANNفي تنظيم مدارس حوكمة اإلنترنت، باالشتراك مع  ALACخالل ھذه االجتماعات اإلقليمية، يجب أن تساعد  ●

أباد ومنظمة تنظيما جيًدا من قبل  المنعقد مؤخًرا قبل حيدر SIG. (المحلية ALMsالمناسبة، جنًبا إلى جنب مع *  Iومنظمات 
APRALO  معALSes المحلية يوفر نموذًجا جيًدا.(  

 ICANNينبغي أن يتم تنظيم االجتماعات اإلقليمية لضمان أنه يمكن للمشاركين أن يقضوا نصف كل يوم في اجتماعات  ●
  .للتعرف على نموذج أصحاب المصلحة المتعددين وقضايا السياسات األوسع نطاًقا

في المناطق تعزيز ھذه االجتماعات اإلقليمية على نطاق واسع،  ICANNبغي أن تستھدف برامج التوعية الخاصة بـ وين ●
  .باإلضافة إلى وحداتھا المدرسية المصاحبة لحوكمة اإلنترنت

  
  

  عملية وضع التوصيات )2

  .عملية منظمة لدعوة وتقديم توصيات ●
، والمصممة لمعالجة القضايا الموضعية، مع ALACع التي وضعتھا مدفوعة بالمواضي. نھج تدريجي في إعداد التوصيات ●

  . تشجيع األفكار بنموذج اإلدارة من األدنى فاألعلى
  . االجتماعات اإلقليمية لبدء عدد صغير من التوصيات لتشجيع تقاليد نموذج اإلدارة من األدنى فاألعلى ●
إلى  ALACوتقديمھا من خالل ) نقترحھا خمسة(التوصيات العالمية حيثما كان ذلك مالئًما، قد يتم االتفاق على عدد صغير من  ●

شھًرا من التأليف  12للتنفيذ، ومن الناحية المثالية خالل  ALACالمناطق األخرى للتعليق في الوقت المناسب والعودة إلى 
  . المبدئي
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  .سنوات 5بدالً من كل  شھًرا 12وبالتالي، فإن ھناك فرصة للقاعدة الشعبية لمعالجة القضايا الشاملة كل  ●
  .  At-Largeتنفيذ التوصيات التي سيتم مراقبتھا عن كثب من قبل موظفي دعم  ●
  
  

اإلقليمية الدورية  At-Largeالعالمية الخمسية بنموذج بديل الجتماعات  ATLASأن تستبدل اجتماعات  At-Largeعلى  :11توصية رقم 
وينبغي أن . وينبغي أن تشمل االجتماعات اإلقليمية عنصر مدرسة حوكمة اإلنترنت. العادية ICANNالتي تعقد بالتزامن مع اجتماعات 

   .المؤھلين ALMsيتضمن المشاركون جميع 

  

    الرد على التعليقات العامة : 11رقم . التوصية

فقط من قبل أولئك الذين كان مدعوًما  ATLASكانت ھناك دفعة قوية من المجتمع المحلي للصياغة األصلية لھذه التوصية، ولكن نظام 
  . وقد نقحنا التوصية الرامية إلى التشديد على المزايا العملية الجتماعات إقليمية أكثر تكراًرا. شاركوا فيه

  

  ICANNاألحداث اإلقليمية غير التابعة لمؤسسة  .11.3

، والمدرسة LACNIC/LACNOG، واجتماعات AIS)(، وقمة اإلنترنت األفريقية EuroDIGوخالل المراجعة، حضر فريقنا منتدي 
  ). InSIG(الھندية المعنية بحوكمة اإلنترنت 

وقد أطلعتنا مالحظاتنا على طريقة تنظيم ھذه االجتماعات ونوعية العروض ومستويات الحضور المثيرة لإلعجاب في كل حالة على تفكيرنا 
  .إقليمي معزز At-Largeبشأن استراتيجية اجتماع لـ 

وبدرجات متفاوتة من الدعم المالي . ربعة بالتعاون مع عدد من الشركاء المؤسسين والجھات الراعية الماليةونظمت جميع األحداث األ
  .كشركاء LACRALOو EURALOو APRALOو AFRALOواللوجستي، شارك كل من 

  األدنى فاألعلى األساسي لـوكان من الواضح لنا أن مثل ھذه االجتماعات اإلقليمية توفر فرًصا كبيرة لتعزيز روح نموذج اإلدارة من 
At-Large وكذلك طموحات التوعية الخاصة بمؤسسة ،ICANN ككل .  

  : ويمكن تلخيص ھذه الفرص على النحو التالي

إن الشراكة مع األحداث اإلقليمية الرائدة بشأن حوكمة ": التعاون والمشاركة"فرصة لالستفادة من األموال المحدودة من أجل  ●
لتعظيم استخدام األموال المحدودة لرفع مستوي الوعي حول دور  RALOsو At-Largeلة فعالة لـ اإلنترنت تعتبر وسي

  .At-Largeووظيفة 
واالجتماعات  EuroDIGومن بين عدة مئات من المشاركين في اجتماعات مثل  :Large-Atفرصة لزيادة المشاركة في  ●

، )واالجتماعات المماثلة حول العالم(المشتركة  RIR/NOGاعات واجتم IGFاإلقليمية أو العالمية األخرى لمنتدي اإلنترنت 
-Atوھذه تعتبر فرصة فريدة لرفع الوعي حول دور ووظيفة . DNSيركز الكثيرون على تطوير السياسات فيما يتعلق بـ 

Large وإشراك مدخالت المستخدم النھائي.  
إن الجمع المنتظم لعدة مئات من ": األدنى فاألعلى نموذج اإلدارة من"المشورة من /فرصة للمشاركة في وضع السياسات ●

فرصة استثنائية للمشاركة في مناقشات  At-Largeالمشاركين ذوي الخبرة في الجوانب السياسية والتنظيمية لإلنترنت يوفر لـ 
ھذه األحداث إلى حد وينبغي استخدام مثل . على المستوى اإلقليمي بشأن قضايا السياسات" نموذج اإلدارة من األدنى فاألعلى"

  . كبير باعتبارھا المرحلة األولي في نموذج اإلدارة من األدنى فاألعلى حقيقية، بتوافق اآلراء من وضع السياسات
المشاركة في مثل ھذه الفعاليات أن  RALOsويمكن لمنظمات : فرصة لتعظيم التأثير المحدود لتمويل السفر للفعاليات اإلقليمية ●

  . وبرامج التمويل األخرى لتغطية تكاليف سفر خمسة مشاركين) CROPP(مويل الزراعي تستخدم برنامج الت
  
  

أن تواصل إعطاء أولوية عالية  RALOs، ينبغي لمنظمة RALOsكجزء من االستراتيجيات التوعوية السنوية لمنظمة  :12توصية رقم 
إن البرنامج التجريبي لخدمة المجتمع اإلقليمي ). ، إلخRIR ISOC، وIGF(للتنظيم والمشاركة في األحداث الخارجية في منطقتھا 

)CROPP (وآليات التمويل األخرى ينبغي أن ُتوّجه لدعم تكاليف التنظيم ومشاركة أعضاء المجتمع العام.   
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  الرد على التعليقات العامة : 12رقم . التوصية

  .طفيفة من أجل الوضوحتم إعادة صياغة . ھناك دعم قوي من المجتمع المحلي لھذه التوصية

  

  At-Largeقضايا تمويل  .12
ھناك العديد من األسئلة المتكررة، وغالًبا ما . على فترات منتظمة، بطرق مختلفة، طوال عملية المراجعة At-Largeوقد برزت مسألة تمويل 

  :تطرح بشكل بليغ

  ؟At-Largeيحصل عليه مجتمع /ما مقدار الدعم المالي الذي يجب أن يقدمه ●
  ؟At-Largeبدعم مجتمع " أخالقي"التزام  ICANNلدي  ھل ●
  ھل تستخدم أموال دعم السفر بطريقة عادلة وشفافة؟ ●
  أكثر من غيرھم؟ At-Largeھل يستفيد بعض أعضاء  ●
  ُتستخدم بطريقة اقتصادية؟" للتوعية والمشاركة"ھل األموال المخصصة  ●
  تناسب مع سكانھا؟أو بطريقة ت/ھل ُتعامل جميع المناطق على قدم المساواة و ●
  ؟ المقاييس؟ At-Largeلمختلف أنشطة " عوائد االستثمار"ما  ●
  مناسبة؟  At-Largeنظًرا لمحدودية الموارد، ھل أولويات تمويل  ●
  ؟At-Large، فھل ستنتھي خدمة ICANNمستدامة مالًيا؟ إذا تمت إزالة الدعم المالي لـ  At-Largeھل عمليات  ●

-Atأنھا مسألة تحدد إلى حد كبير ما ھي منظمة . ًرا من المتطوعين، فإن مسألة التمويل ال يمكن تجنبھاتتكون حص At-Largeنظًرا ألن 
Large ومن يشارك، وكيف تطورت المنظمة بمرور الوقت في ھيكلھا الحالي ، .  

  . التي لھا عواقب مالية للمنظمةقد يكون خارج نطاق ھذه المراجعة أن ننظر بعمق في مسألة التمويل وكيفية إجراء عمليات صنع القرار 

، ATLAS)بما في ذلك االجتماعات اإلقليمية واجتماعات (ومع ذلك، ھناك العديد من القضايا منھا دعم السفر وتكاليف االجتماعات 
تضمن بعض  التي غالًبا ما يقررھا المجتمع بنفسه، والتي) At-Largeمثل عرض (واألولويات التي تعطي ألنواع معينة من الفعاليات 

  . االھتمام

  نتائج االستطالع والمقابالت .12.1

على . ICANN، والدعم للسفر إلى حد كبير يعتبر واحد من المكافآت لكونھا تشارك بنشاط في عمليات سياسة Large-Atالتمويل ألنشطة 
  . اركة مع مرور الوقتالرغم من أن ھذا ليس السبب الوحيد لمشاركة المتطوعين، بل يعتبر واحد من الدوافع لمواصلة المش

  :لغرض محدد آن ذاك ICANNلحضور اجتماعات  Large-Atتم تمويل كافة المشاركين في استطالع آراء 

  . األوسع ICANNونظام  At-Largeتوضح التعليقات التالية حساسية مسألة التمويل مع 

في الواقع إلى مشاركة واسعة تضم التي تدعو (إعطاء األولوية إلدخال تحسينات على التوعية والمشاركة عن بعد "
  )، الواليات المتحدة األمريكيةGNSOعضو ( ".مقابل تمويل مشاركة شخصية عن طريق قلة قليلة) األعضاء الجدد

عضو ". مزيد من التركيز على وضع السياسات بدالً من تمويل المعارض والسفر) يجب أن يكون ھناك"(
APRALO  

والتي ال تزيد كثيًرا عن كوكتيل االستقبال مع بعض  ICANNالممولة من " ضالمعار"على ھذه " التوعية"تقتصر "
  )GACعضو ". (الترفيه المحلي

ال شيء سوي التناوب بين مجموعة صغيرة من الناس إلى مختلف الرؤساء ونواب الرئيس جميًعا لتأمين تمويل "
في رئاسات مختلفة من سنة إلى نفس المجموعة من األشخاص، يخدمون فقط . ICANNالسفر لحضور اجتماعات 

  )GNSOعضو ". (أخري

  :بالنسبة لبعض المجيبين، سيتم إنفاق الموارد المالية لعموم المستخدمين بشكل أفضل على األبحاث القائمة على المستخدم النھائي
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  النھائيين للمستخدمين ICANN تمويل آليات تتوفر 12. الجدول

  الخصائص الرئيسية  برنامج التمويل

يسعى إلى خلق قاعدة عناصر مطلعة أوسع وأكثر تنوعاً مع إعطاء األولوية   برنامج الزمالة
ومة والممثلة تمثياًل ناقًصا حول المجتمعات المحر"للمرشحين الذين يعيشون في 

  ."العالم

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

مفتقرة . ية مثيرة للجدلعمل. النظام حيث يمكن للمراقبين اختيار مراقبين لكل منھا  برنامج المراقبة
  . الشك في المحسوبية. Mentoreesللشفافية على اختيار 

أشخاص في كل منطقة عالمية الحصول على تمويل السفر  5آلية يمكن من خاللھا لـ   CROPPبرنامج 
انعدام الشفافية . فكرة جيدة ولكن عملية االختيار مثيرة للجدل. لحضور اجتماع إقليمي

باط مخاوف كبيرة بشأن المحاباة اإلقليمية في بعض منظمات مما يؤدي إلى إح
RALO.  

  

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

  

  الرد على التعليقات العامة : 13رقم . التوصية

  .ھناك دعم قوي من المجتمع المحلي لھذه التوصية

  

  At-Largeإنشاء آلية تمويل جديدة لشركة  .12.4

بالطبع ھذه ليست مشكلة جديدة، . ICANNلديھا اعتماد فريد على أموال  At Largeومن المسلم به عموًما أنه نظًرا لتطوعه حصريا، فإن 
حالية، ودون الرغبة في تجاوز نطاق ھذه المراجعة، فإننا نقترح أن إحدى الطرق التي تساھم في حل ھذه المشكلة ھي ولكن في الظروف ال

  .جديد gTLDإلى بعض من أموال المزادات التي تم إنشاؤھا بواسطة برنامج  Large-Atإعطاء إمكانية وصول 

نھاية المطاف من المجتمع العالمي من المستخدمين النھائيين الذين ھم عمالء وخالل ھذه المراجعة، قال البعض إن ھذه اإليرادات تستمد في 
الخاصة بھم وتنويع أعمالھم، وخلق  TLDللسجالت الفرصة لزيادة محافظ  gTLDأعطي برنامج . أو الجديدة/التقليدية و TLDسجالت 

  .مصادر دخل جديدة كبيرة

خاصة إذا كان من (أن يستفيد من ھذه اإليرادات  Large-Atلطرق التي يمكن لمجتمع ووفًقا لھذا الرأي، من المناسب تماًما النظر في ا
  ).gTLDالمتوخي إجراء جولة ثانية من طلبات 

حيث يمكن معالجة الخلل بين مجموعات أصحاب المصلحة بسھولة كما ھو  ICANNونود القول بأنه قد ال تكون ھناك لحظة أخري في تاريخ 
  . أو تمويلھا جزئًيا من خالل آلية تمويل طويلة األجل Large-Atويبدو أن الوقت اآلن يعتبر الوقت المناسب لتمويل . الحال في ھذه الحالة
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فقد تم تصميم آلية حوكمة الطوارئ على وجه التحديد بھدف إزالة ما حدده المراجعون باعتبارھا العوائق الرئيسية أمام  وكما ھو مبين أعاله،
  . المشاركة في الھيكل التنظيمي الحالي

  :وأھم مالمح حوكمة الطوارئ اإللكترونية المقترحة ما يلي

القيادي  ALACو RALOsإن االختالط بين وظائف . ربعة الحاليةالتبسيط التنظيمي بشكل عام مع طبقتين فعالتين بدالً من األ ●
  . يؤدي إلى ھيكل تنظيمي أكثر تبسيًطا وأكثر ارتباًطا بشواغل المستخدمين النھائيين

من أجل المشاركة بنشاط في أنشطة المشورة في مجال  At-Large (ALS) إزالة المتطلبات الحالية لتصبح عضًوا في ھيكل  ●
At-Large التوعية والمشاركة"شطة أو أن ."  

-Atسوف يكون قادًرا على المشاركة في أنشطة  ICANNإن أي مستخدم نھائي لإلنترنت له مصلحة في مجال وضع سياسة  ●
Large لن يكون ھناك اختالف في معايير العضوية عبر المناطق. مع زيادة كبيرة السرعة والتيسير .  

المستخدمين النھائيين من المشاركة بسھولة أكبر في أنشطة تقديم المشورة في مجال  جديدة لتمكين" المقرر"ويتم إنشاء أدوار  ●
  .السياسات 

13.2. EMM :التعاريف والتوصيات  

  . EMMمتبوًعا بتوصية مطابقة لـ  EMMيحدد الجدول التالي الجوانب المفاھيمية الرئيسية لـ 

  الصلة ذات والتوصيات EMM الوظيفية الجوانب 13. الجدول

  )ALM) At-Large عضو -  1

خيار  ALMsوسيتاح لـ . At-Largeأي مستخدم نھائي لإلنترنت فردي أو ممثل لجمعية المستخدم النھائي قد يطلب عضوية مجتمع  :التعريف
 في منظمة ال توجد معايير أساسية لتصبح عضوا . أو كليھما" التوعية والمشاركة"أو أنشطة " المشورة في مجال السياسات"المشاركة في أنشطة 
ALM) At-Large.(  

لكي تصبح  ALS، وال سيما شرط االنضمام إلى At-Largeأن تزيل المعايير الحالية لعضوية  At-Largeعلى  :1، النقطة EMMتوصية 
قادرين  ICANNيجب أن يكون جميع المستخدمين النھائيين لإلنترنت المھتمين بوظيفة وضع سياسات . At-Largeمساھًما نشطا في سياسة مجتمع 

  . بنفس الطريقة At-Largeعلى المشاركة في أنشطة 

  "النشطة"العضوية  -  2

وستكون المعايير الرئيسية برھاًنا على مساھمة مستدامة في عمل مجموعة . النشطة" ALMs"مجموعة من المعايير تستخدم لالعتراف بـ : التعريف
ويمكن استخدام آلية مراجعة األقران في نھاية . لمدة ثالثة أشھر على األقل" اركةالتوعية والمش"مجموعة العمل المجتمعية أو /ICANNعمل 

وسوف تسري . ويكونوا مؤھلين للتحقيق باعتبارھم مقررين At-Largeالمؤھلين على حقوق التصويت في مجتمع  ALMsسيحصل . المطاف
  .6التوصية االختيارية رقم مقعد المجلس، فإنه يجب قبول ، وبالنسبة لRALOs/ALACحقوق التصويت على انتخاب الوظائف القيادية في 

الة  ALACينبغي أن تحدد  :2، النقطة EMMتوصية  التوعية "أو " للمشورة السياسية"مجموعة من المقاييس لتقدير مستوي المشاركة الفعَّ
، ومدارس حوكمة اإلنترنت، واجتماع AGMsلحضور االجتماعات اإلقليمية بما في ذلك  ALMsينبغي توفير التمويل النشط لـ . ALMs" والتفاعل

ATLAS اإلقليمي المتناوب عندما يحدث في منطقتھا.   

  "التوعية والمشاركة"و " السياسة"مقررو  - 3

أشھر  3أو أنشطة التوعية لمدة /ومجموعة العمل المجتمعية /ICANNالتي شاركت بنشاط في عمل مجموعة عمل  ALMsقد تتطوع : التعريف
مجموعة العمل /وسيكون المقررون مسؤولين عن اإلبالغ عن عمل مجموعة عملھم. لمجموعة العمل الخاصة بھا" مقرًرا"على األقل لتصبح 

  .لھملإلبالغ عن عمل مجموعة عم ICANNمقررين على األقل تمويل السفر لحضور اجتماعات  10سيتم منح . ALACالمجتمعية إلى 

سيتم تعيين . تحديث قواعدھا الداخلية لتشمل إجراًء جديًدا بشأن دور المقررين ووظيفتھم ALACينبغي للجنة  :3.1، النقطة EMMتوصية 
حسين وسيعمل مقررو التوعية لمدة عام واحد فقط لت. قابلة للتجديد مرة واحدة لمقرري مدخالت السياسات. المقررون في البداية لمدة سنة واحدة فقط

   خدمتھم المستمرة لمدة سنة أشھر من 6المؤھلين قبل  ALMsيجب توجيه الدعوة للتعبير عن االھتمام من . اإلنتاجية

مقررين للمساھمة في خطط  5اختيار  ALACباستخدام نفس نظام التأھيل الخاص بمقرري السياسات، ينبغي لمنظمة  :3.2، النقطة EMMتوصية 
ICANN ت يدعمه الطلب للتوعية، والتعلم من عمل مجموعة مشاركة لنھج متعدد القطاعاICANN  وسيعمل . العالمية ألصحاب المصلحة

  ).13التوصية رقم (لتشجيع تناوبھم وزيادة مدخالت القواعد الشعبية الحقيقية ) اجتماعات 3(المقررون لمدة سنة واحدة 
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. سوف تكون المشاركة عن بعد في عملھا ICANNق المناسبة للتعلم والمساھمة في عمل أن أكثر الطر RALOsسوف يوضح قادة وموظفو 
  . مباشرة إذا تمكنوا من التنقل في النظام بأنفسھم ICANNاالنضمام إلى مجموعة عمل ) ALMs(يمكن أيًضا للمستخدمين النھائيين 

أو أنشطة /و ICANNالمكتتب والمشاركة النشطة في مجموعات عمل ينبغي للموظفين وضع آليات لتحديد العضوية استناًدا إلى طول الوقت 
  .RALOالتواصل الخاصة بـ 

  "التوعية والمشاركة"المشاركة في نشاط  .13.2.2

وبين موظفي *  Iوكجزء من ھذه المراجعة كان ھدفنا بمثابة اقتراح آللية منسقة بشكل صحيح مع حوافز مدمجة للقطاعات المختلفة في مجتمع 
ICANN توصيل الرسائل الصحيحة إلى مجتمع  للتعاونLarge-At ونحن نري أن ذلك إسھاًما ھاًما في . بطريقة فعالة والطريقة المالئمة

  :العناصر الرئيسية كما يلي. المنتشر في العالم بحق والمعاد تنشيطه Large-Atتطوير مجتمع 

بتقديم المشورة بشأن احتياجات منطقتھم ) ة واحد لكل منطقةمن الناحية المثالي(وسيقوم مقررو التوعية الذين تم إنشاؤھم حديًثا  ●
  .ICANNوالمساعدة في ضبط الرسائل األساسية لمنطقتھم التي وضعتھا 

ومن األمثلة الواضحة على ذلك، االعتماد على المخطط التجريبي الحالي لوضع حزمة معلومات بسرعة بعد كل اجتماع من  ●
  ).السياسات، ولكن ھذا يبدو أساًسا ممتاًزا لبناء توعية أكثر فعالية في المناطقليس لنا أن نكتب . (ICANNاجتماعات 

  WGs/ TFsالتي يمكن أن تبدء المساھمة في  ICANN، تكون على دراية بموضوعات ALMsآليات للتعرف والتفاعل مع  ●
  ة ومن شأن زيادة مشاركة الجامعات والكليات أن تساعد على التفاعل مع األوساط األكاديمي ●
  )أعاله 8،4،1. (التركيز األكثر فعالية على الفئات المستھدفة األخرى ●

على المستوى العالمي أن تتلقي المساعدة من خبراء التوعية بين موظفي " التوعية والمشاركة"التي تھتم أساًسا بأنشطة  ALMsيجب على 
ICANN نظيم الفعاليات بما في ذلك ورش العمل وندوات الويب عن طريق المواد المطبوعة ومقاطع الفيديو وخالفه لمساعدتھم في ت

إلى  ALMsالمؤھلة، سيتم دعوة " التوعية والمشاركة. "At-Largeوأنشطة  ICANNوالمدونات التي تھدف إلى رفع مستوي الوعي حول 
   .At-Largeاإلقليمية المقترحة، ومنح حق المشاركة في انتخابات قيادة  ATLASاجتماعات 

مقررين للمساھمة في  5اختيار  ALACباستخدام نفس نظام التأھيل الخاص بمقرري السياسات، ينبغي لمنظمة  ):جديدة( 15 التوصية رقم
. العالمية ألصحاب المصلحة  ICANNلنھج متعدد القطاعات يدعمه الطلب للتوعية، والتعلم من عمل مجموعة مشاركة  ICANNخطط 

  .لتشجيع تناوبھم وزيادة مدخالت القواعد الشعبية الحقيقية) تماعاتاج 3(وسيعمل المقررون لمدة سنة واحدة 

  

  ICANNالمشاركة في مجموعات عمل  .13.2.3

الخطوة ( ICANNمن مجموعات عمل ) أو أكثر(االھتمام بوضع السياسات حول كيفية المشاركة في عمل مجموعة عمل  ALMsسيتم تعليم 
طوعية ويمكن القيام بھا عن طريق سلسلة المراسالت والوسائل  ICANNت عمل المشاركة في مجموعا). في الرسم التوضيحي أدناه 1

الة إلى معايير . ICANNالرقمية األخرى والمؤتمرات عن بعد والمشاركة الفعلية في اجتماعات  للحصول على  ALMsتشير المشاركة الفعَّ
  .كن أخريكما ھو موضح في أما At-Largeحقوق التصويت في انتخابات معينة في مجتمع 
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13.2.5.

ALMsمنح 
،"والمشاركة



 64 

  

وعة 

 ALMsشاط 
صويت من خالل 

انظر . (ة

ور بسيط على 
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  عن الوضع الراھن EMMكيف يختلف  .13.4

  الحالي AT-LARGE مجتمع و EMM بين مقارنة 14. الجدول

  )الوضع الراھن(الحالي  At-Largeمجتمع 
  

  نموذج العضوية المدعمة بالصالحيات

  
ALT  

ن، يتم تكليف فريق قيادة الحالي ALACيتم االختيار من أعضاء 
ALAC (ALT)  بدعم الرئيس، مما يضمن أن تركز ،ALAC 

  .على القضايا األكثر مالئمة مع الحد األدنى من النفقات اإلدارية

  
ALT  

ونحن . لم يجد المراجعون أي سبب مقنع لإلبقاء على ھيكل النخبة
بأنھا أوشكت على السيطرة على  ALACنشارك قلق البعض بشأن 

وسلطات اتخاذ  ALTنوصي بإزالة . ALACة صنع القرار في عملي
  ).4التوصية رقم انظر. (ALACالقرار التي تم استعادتھا إلى 

  

  
ALAC  

النظر وتقديم المشورة ) 1: فيما يلي ALACوتتمثل أدوار لجنة  
من حيث صلتھا  ICANNبشأن أنشطة  ICANNلمجلس إدارة 

أن تلعب دوًرا ھاًما في ) 2(ح مستخدمي اإلنترنت الفرديين؛ بمصال
تنسيق بعض جھود التوعية ) 3(؛ ICANNآليات المساءلة في 

  .لمستخدمي اإلنترنت الفرديينICANN والمشاركة مع 

  
ALAC  

، أي أن قادة منظمة RALOو ALAC، يتم اختالط أدوار EMMفي  
RALOs ي المنتخبين سيصبحون ممثلين إقليميين فALAC  ويتمثل

الجديد في إسداء المشورة للمجلس استناًدا إلى التعليقات  ALACدور 
وغيرھم من " مسؤولو االتصال/مقررو مجموعة العمل"الواردة من 

الذين يعملون في مجموعات العمل المجتمعية At-Large أعضاء 
إلى توافق آراء ALAC وتستند قرارات . ومجموعات عمل السياسيات

ما أمكن، وااللتزام بقواعد إجراءات التصويت الحالية عندما ال تقريًبا حيث
  . الوصول إلى إجماع

  
  
5 RALOs x  
  

بنشر المعلومات  RALOsبوصفھا قناة معلومات وميسرين، تقوم 
، وتعزيز مشاركة أعضائھا، وتوجيه وجھة نظر ICANNمن 

 RALOsوتخضع كل منظمة . ICANNالمستخدم اإلقليمي إلى 
خاصة وتنظيم الوثائق، بما في ذلك مذكرة تفاھم مع لمھمتھا ال
ICANN.  

  

  
5 RALOs x  

وظيفة ذات اتجاھين من حيث التوعية  RALOsوقد عززت منظمات 
وتوجيه مدخالت المستخدم النھائي ) نموذج اإلدارة من األعلى فاألدنى(
 RALOsيعمل مسؤولو ). نموذج اإلدارة من األدنى فاألعلى(

، ICANNين النھائيين المھتمين بصنع سياسات كموجھين للمستخدم
ھم  RALOsقادة . المناسبة ICANNوتوجيھھم إلى فريق عمل 

مسؤولة  RALOsوستكون منظمات . ALACالممثلون اإلقليميون في 
" ATLAS"أيًضا عن تنظيم االجتماعات اإلقليمية واالجتماع اإلقليمي 

يمكن إدارة . لصلةوالعالقات مع المنظمات اإلقليمية األخرى ذات ا
ALMs  شھًرا أو أكثر لمقعد  12النشطة لمدةALAC.  

  
  

   At-Larg (ALS)ھياكل 
منظمات مستقلة تشكل المستوى األرضي لمنظمة  ALSesتعتبر 

At-Large يشير . الحالية، نقطة الدخول للمستخدمين النھائيين
الى إن  At-Largeاعتماد أي منظومة من تشكيالت منظمة 

ALSes في المعايير التي وضعتھا تستوICANN  إلشراك
مستخدمي اإلنترنت المستقلين على المستوى المحلي أو على 

، ولتعزيز إدراك ICANNمستوى المشكلة الحاصلة في أنشطة 
  . ICANNاألفراد بخصوص المشاركة مع 

  
   At-Larg (ALMs)أعضاء 

على المدخالت المباشرة من المستخدمين النھائيين  EMMيركز 
)ALMs .( يمكن ألي مستخدم نھائي ذي مصلحة في عمل سياسة

ICANN  أو في نشاط التوعية والمشاركة معRALOs  المحلي
وعند االشتراك . االستفسار عن فرص العمل التطوعي لمجموعة العمل

بناء القدرات، سيصبح /أو أنشطة التوعية/في أنشطة مجموعة العمل و
مؤھلة  ALMsسوف تصبح . ALMالمستخدمون النھائيون تلقائًيا 

لالختيار كمقررات وحيازة حقوق التصويت النتخاب قادة 
RALOs/ALAC  أشھر من مشاركة مجموعة العمل ) 3(بعد عدة

  . النشطة
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  مقاييس األداء: EMMقياس تأثير حوكمة  .13.5

نشاًطا ودراية في عملية صنع سياسات مساھًما أكثر  At-Largeعلى ما إذا كان قد جعل  EMMفي نھاية المطاف، سيتم الحكم على نجاح 
ICANN نحن ال نتوقع أن تتزايد المشاركة في . أم الAt-Large  بترتيب الحجم، ولكن نتوقع بدالً من ذلك زيادة مطردة ولكنھا كبيرة في عدد
ALMs .  

غي أن تشمل مقاييس التقييم المستمر وينب. المقترح EMMيوصي فريق المراجعة التابع لنا بجمع البيانات بشكل منتظم بھدف قياس تأثير 
  : للنموذج ما يلي

  . في كل منطقة At-Largeإجمالي عدد أعضاء  ●
  .النشطة في كل منطقة ALMsإجمالي عدد  ●
  .وعمل المشورة السياسية ICANNالنشطة في فريق عمل  ALMsعدد  ●
  ".التوعية والمشاركة"النشطة في عمل  ALMsعدد  ●
  ).العادية ICANNاجتماعات ( At-Largeاعات في اجتم ALMعدد المشاركين من  ●
  ).اإلقليمي ATLASتناوب (اإلقليمية  At-Largeفي اجتماعات  ALMعدد المشاركين من  ●
  ).الكمية ليست بالضرورة مقياس النجاح(نتائج عمل المشورة في مجال السياسات  ●
  . المنظمة في كل منطقة" التوعية والمشاركة"عدد أنشطة  ●

ونوصي بأن يتم جمع البيانات . على المدي القصير والمتوسط والطويل EMMت بصورة منتظمة أمًرا ضرورًيا لتقييم تأثير ويعد جمع البيانا
  . باستخدام معايير متسقة في جميع المناطقRALOsعبر جميع مجموعات العمل بالتعاون مع قادة منظمة  ICANNمن قبل موظفي دعم 

والمراجعين في المستقبل بتقييم تأثير التدابير التي نقترحھا على مجموعة واضحة من المعايير،  At-Largeستسمح ھذه المعلومات لمجتمع 
  .ويتم استخدامھا كأساس لمراجعة األولويات االستراتيجية

  

 وتتبع EMMبأسره لقياس تنفيذ وأثر  At-Largeمجموعة من المقاييس التي تتسق مع مجتمع  ALACيجب أن تعتمد  :16توصية رقم 
  .At-Largeالتحسين المستمر في أداء مجتمع 

  

  الرد على التعليقات العامة : 16رقم . التوصية

  .ھناك دعم قوي من المجتمع المحلي لھذه التوصية
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  At-Largeمراجعة مجتمع 

  

  2الجزء رقم 
  

  2008لعام  ALACنتائج وتحليل مراجعة 
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  )2008(األولي  ALACنتائج مراجعة  .14
وتم تقديم التقرير . 200821ة ويستليك لالستشارات المحدودة أول مراجعة مستقلة للجنة االستشارية العامة بين فبراير ويوليوأجرت شرك

  ).انظر الجدول أدناه(توصية  24ويتضمن التقرير . 2008يوليو  28في  ICANNالنھائي إلى مجلس إدارة 

  نتائج ملحوظة  .14.1

  ICANN  (2012)إنشاء أكاديمية .1

نتيجة  ICANN، يمكن اعتبار إنشاء أكاديمية 2010، في عام At-Largeاح من قبل فريق عمل ضمن مشروع تنفيذ تحسينات أول اقتر
 ICANNساعة لقادة  20، التي تتألف من برنامج محاضرات مدته ICANNوتستمد أكاديمية . 2008مباشرة لمراجعة ويستليك في عام 

 المدارس الصيفية الدولية حول حوكمة اإلنترنت التي تعتبر نفسھا مبادرات ناجحة في منظمة المعينين حديًثا، العديد من ميزاتھا من 
At-Large . وتھدف أكاديميةICANN  من أجل تلبية احتياجات "إلى بناء نموذج المدرسة الصيفية وتكييفهICANN الحالية والمستقبلية ."

  . نمية مھارات تيسير الرئيسونالحظ أيًضا أن األكاديمية تشمل اآلن دورة جديدة في ت

  المدارس الصيفية الدولية لحوكمة اإلنترنت .2

وقد تم تأسيسھا في أعقاب تقرير األمم المتحدة الذي . 2007نظمت جامعة ميسن بألمانيا أول مدرسة صيفية عن حوكمة اإلنترنت في يوليه 
وقد أصبحت ھذه المدارس والمدارس الالحقة، التي أنشئت على . سلط الضوء على غياب البحوث األكاديمية والتدريب على حوكمة اإلنترنت

، الذين تحول العديد منھم ICANNوھي تعمل على تحديد وتدريب الوافدين الجدد إلى عالم .  At-Largeنموذج مماثل، امتداًدا ھاًما لمجتمع 
  .إلى أعضاء فاعلين في المجتمع

  At-Largeالموازنة السنوية ومتعددة السنوات ألنشطة  .3

ھذا التطور اإليجابي يعتبر نتيجة  At-Largeموازنات سنوية ومتعددة السنوات تحدد المخصصات لمجتمع  ICANN، تنشر 2013منذ عام  
وعلى وجه الخصوص، ساھمت . والشفافية الماليةAt-Large مباشرة لتوصية ويستليك وخطوة ھامة إلى األمام من حيث التخطيط ألنشطة 

نالحظ في  ATLASومؤتمر قمة  RALOsمتعددة السنوات في تيسير التخطيط المسبق لتنظيم الجمعيات العامة لمنظمة  عملية وضع الميزانية
، حول جوانب ميزانية تشغيل ICANN، كزافييه كالفيز، يقدم عروًضا منتظمة خالل اجتماعات ICANNھذا الصدد أن المدير المالي لـ 

ICANN  التي تخصAt-Large وأن مجتمع ، At-Large يقدم على النحو الواجب بيانات كتابية رسمية بعد نشر خطط التشغيل
  .والميزانيات

  ICANNفي مجلس إدارة  At-Largeإنشاء مقعد  .4

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

    

                                                   

:  على اإلنترنت ICANNوينشر التقرير النھائي لشركة ويستليك لالستشارات المحدودة على موقع  21
https://www.icann.org/en/system/files/files/summary-alac-independent-review-25jul08-en.pdf  
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  عملية المراجعة والتوصيات .14.2

التابعة للجنة حوكمة مجلس اإلدارة والتي عقدت خصيًصا ونشرت  ALACقدمت توصيات ويستليك لالستشارات تقييًما أولًيا من قبل مراجعة 
  . نلخص استنتاجاتھا في العمود األيمن أدناه. 2009تقريرھا النھائي في يناير 

  المراجعة توصيات .المحدودة لالستشارات ويستليك شركة 15. ولالجد

تقييم مجموعة عمل   توصيات ويستليك
 BGCمراجعة 

ALAC22  

من خمسة أعضاء إلى  ALACينبغي زيادة عدد أعضاء لجنة الترشيح المعينين والتابعين لـ : 1رقم  WLCتوصية 
اجعة التالية التي يتم إجراؤھا كل ثالث سنوات مع مراعاة سبعة، وإعادة المرور على ھذا الھيكل بشكٍل خاص في المر

  .الموجود وقتھا ICANNالھيكل اإلقليمي الجغرافي لـ 

  تم رفضھا

توصيفات واضحة ) RALOوبالطبع أعضاء ( ALACينبغي إعطاء جميع أعضاء : 2رقم  WLCتوصية 
  .لمناصبھم

  تم قبولھا

  تم قبولھا  . القادمة على األقل ALACحتى مراجعة  RALOsلـ عدم تغيير التوزيع الحالي  :3رقم  WLCتوصية 

  تم قبولھا  .بتنفيذ نظام تكلفة قائم على النشاط لتحسين إدارة الموارد ICANNينبغي أن تقوم : 4رقم  WLCتوصية 

، إلى حد توفير موظف واحد جديد ALACبتوفير موارد أكبر لدعم  ICANNينبغي أن تقوم  :5رقم  WLCتوصية 
  .لكل منطقة) و أكثرأ(

  تم قبولھا جزئًيا

بالتفاوض للتوصل إلى اتفاقية دعم سنوية مع موظفي  ALACينبغي أن يقوم رئيس  :6رقم  WLCتوصية 
ICANN وتوضيح األھداف التي تم االتفاق عليھا ومؤشرات األداء.  

  تم قبولھا

ل ممثل عالقات متبادلة، يتمتع في مجلس اإلدارة من خال ALACينبغي أن يظل منصب  :7رقم  WLCتوصية 
  .بحقوق المشاركة الكاملة والحصول على المعلومات ولكنه ال يتمتع بحق التصويت

  تم رفضھا

يخضع تمديد فترة تعيين أعضاء مجلس اإلدارة وممثلي العالقات المتبادلة اآلخرين إلى : 8رقم  WLCتوصية 
  .استدعاء األصوات – 11لقواعد اإلجراء، القاعدة رقم  وفًقا" الحق في االستدعاء"بـ  ALACعامين، الحتفاظ 

  تم رفضھا

 ICANNبإنشاء دليل مختصر متعدد اللغات حول  ICANNينبغي أن يقوم موظفو  :9رقم  WLCتوصية 
  .ALSsيستھدف مستخدمي اإلنترنت الفرديين و ALACو

  تم قبولھا

  :بتطوير ALACينبغي أن تقوم : 10رقم  WLCتوصية 

ط يحدد المشاكل واألولويات واألھداف واألنشطة الحالية لمدة بيان نواي -  شھًرا القادمة،  12ا سنوي مبسَّ
يجب أن تتماشى ھذه الوثيقة بشكٍل كامل مع خطط . ويحدد مقاييس النجاح لكل األنشطة واألھداف

ICANN  االستراتيجية وخطط التشغيل، وأن يتم نشرھا على موقع الويب الخاص بـALAC؛  
بتطوير خطة استراتيجية خاصة  - السنوية التالية  ICANNقبل دورة تخطيط  -  ALACأن تقوم ينبغي  - 

  ).االستراتيجية الشاملة ICANNوتكون مكملة لخطة (بھا 
فيما بعد برسم خطة تشغيل سنوية، تحدد  ALACوبعد تطوير ھذه الخطة االستراتيجية، ينبغي أن تقوم  - 

وتكون أيًضا مكملة لخطط (طة االستراتيجية أثناء ذلك العام األنشطة والموارد المطلوبة لدعم الخ
ICANN االستراتيجية وخطط التشغيل المناسبة والشاملة ومالئمة لدورة التخطيط ذاتھا.(  

  تم قبولھا

  تم قبولھا  . إلى عامين ALACينبغي تمديد فترة تعيين رئيس  :11رقم  WLCتوصية 

تكشاف طرق للتمييز بين المنظمات التي تمثل مستخدمي اإلنترنت اس ALACينبغي على : 12رقم  WLCتوصية 
على العكس من أولئك الذين قد يتالءمون بشكٍل أكبر مع  -ALSوھم بالتالي مرشحون لمنصب ضمن –الفرديين فعلًيا 

NCUC.  

  تم قبولھا جزئًيا

 ALSطلب اشتراك  بنشر التوجھات في وقت متوسط بين تلقي ALACينبغي أن تقوم  :13رقم  WLCتوصية 
  .والوصول إلى قرار على موقع الويب الخاص بھا

  تم قبولھا

                                                   

 :  2009يناير  ALAC، 28حول تحسينات  ALACالتقرير النھائي لمجموعة عمل  22
https://www.icann.org/en/system/files/files/final-report-alac-review-28jan09-en.pdf  
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  تم قبولھا جزئًيا  .وتطبيق بنود عدم التوافق حسب ما يالئم ALSينبغي إجراء مراجعات منتظمة لتوافق  :14رقم  WLCتوصية 

عدم : ه قد تتضمنھذ. بتطوير عقوبات واضحة لعدم التوافق ICANNينبغي أن تقوم  :15رقم  WLCتوصية 
  .وفقدان حقوق التصويت أو التعليق إلى أن يتم تدارك المشكلة ICANNاألھلية للحصول على تمويل سفر 

  تم قبولھا جزئًيا

  1090-05ينبغي التعامل مع أية مشاكل بارزة تتعلق بتقريري محقق الشكاوى رقم  :16رقم  WLCتوصية 
  ).حسب ما يالئم( ALACأو  ICANNبأسرع وقت ممكن بواسطة مجلس إدارة  317-06و

  تم رفضھا

في  At-Largeبتطوير عملية محددة بوضوح لمشاركة مجتمع  ALACينبغي أن تقوم : 17رقم  WLCتوصية 
  .تطوير مناصب السياسة

  تم قبولھا

متعددة اللغات، بدالً من قوائم البريد  wikiباستخدام مواقع  ALACينبغي أن تقوم  :18رقم  WLCتوصية 
  .لكتروني الحالية للسماح للمجتمع العام باالطالع بشكل أكثر سھولة على تطوير مناصب السياسة والمشاركة فيهاإل

  تم قبولھا جزئًيا

يوًما تقويمًيا، للسماح بفترة زمنية  45زيادة فترة التعليق العام إلى  ICANNينبغي على : 19رقم  WLCتوصية 
  .المناطقفي جميع  At-Largeأكبر لمشاورة مجتمع 

  تم قبولھا جزئًيا

بتعديل سياسة السفر للدفع مقابل نفقات وسائل الراحة  ICANNينبغي أن يقوم مجلس إدارة  :20رقم  WLCتوصية 
وتوفير الراحة لألعضاء العامين في مكان موقع المؤتمر ) بما في ذلك، اإلفطار ورسوم الوصول إلى اإلنترنت(

لتغطية النفقات اليومية المناسبة (وينبغي إتاحة مبلغ النفقات اليومية . كان إليهأو في أقرب م - متى أمكن–الرئيسي 
  .أيًضا في صورة نقدية مقدًما لمن يطلبونھا) األخرى

  تم قبولھا جزئًيا

  .ينبغي استخدام قوائم البريد اإللكتروني الخاصة ھذه فقط :21رقم  WLCتوصية 
  .للمناقشات المناسبة غير العامة

  جزئًياتم قبولھا 

مواصلة العمل على سياسة اللغات الخاصة بھا، بما في ذلك الترجمة  ICANNينبغي لـ : 22رقم  WLCتوصية 
  .والخدمات األخرى

  تم قبولھا

 ALACالمتعددة الخاصة بـ  wikiبإدارة محتوى مواقع  ICANNينبغي أن يقوم موظفو : 23رقم  WLCتوصية 
  .وصيانته

  تم قبولھا جزئًيا

لمناقشات السياسة  wikisباستبدال قوائم البريد اإللكتروني بمواقع  ALACينبغي أن تقوم : 24رقم  WLCتوصية 
  .بشكل خاص ومتابعة تطوير األدوات التي تعتمد على الويب لتسھيل المناقشة والعمل التعاوني

  تم قبولھا جزئًيا

  

  ALACبشأن تحسينات  ALACمجموعة عمل مراجعة  .14.3

 ، فإننا نفھم أن لجنة تحسين الھيكل التنظيمي BGC23التابعة لـ  ALACالنھائي لمجموعة عمل مراجعة  عند استالم التقرير
 24(SIC)  25"غير قابلة للتنفيذ"التي شكلت مؤخرا، اعتبرت توصيات ويستليك .  

المراجعة (لتقرير النھائي للمقيم لضمان أن ا"الجديدة، التي تم تكليفھا وفًقا لميثاقھا،  ALACونتيجة لذلك، تم تشكيل مجموعة عمل مراجعة 
بشأن  BGCلتقديم المشورة إلى ) في المقام األول(ومجموعة العمل  BGCيحتوي على البيانات والمعلومات الالزمة إلجراء عمل ) المستقلة

  ". أم ال At-Largeما إذا كانت ھناك حاجة إلى أي تغيير لصالح 

من أجل صياغة مجموعة جديدة من " مراجعة للمراجعة"ملية منفصلة تشبه في رأينا وقد تعھدت مجموعة عمل المراجعة ھذه بإجراء ع
  . التوصيات التي يمكن تنفيذھا بسھولة أكبر

 13وقد تضمن ھذا التقرير . 26تقريرھا النھائي ALACالمعنية بتحسينات  ALAC، نشرت مجموعة عمل مراجعة 2009يونيو  9في 
  . أدناه 12ويرد تلخيصھا في الجدول . توصية 24تحل محل توصيات ويستليك التي تبلغ  توصية كان القصد منھا في الواقع أن

                                                   

نموذًجا لمجموعة العمل لتسھيل ) BGC(، اعتمدت لجنة الحوكمة لدى مجلس اإلدارة 2007وعقب صدور قرار من مجلس اإلدارة في اجتماع لشبونة في مارس  23
المراجعة (التقرير النھائي للمقيم "للتأكد من أن  ALACلميثاق مجموعة العمل، الذي تمت الموافقة عليه، تم تشكيل مجموعة عمل مراجعة ووفًقا . عملية المراجعة

ھناك حاجة  حول ما إذا كان BGCلتقديم المشورة إلى ) في المقام األول(ومجموعة العمل  BGCيحتوي على البيانات والمعلومات الالزمة إلجراء عمل ) المستقلة
  ".أم ال At-Largeإلى أي تغيير لصالح 

  .  اآلن لجنة الفعالية التنظيمية) SIC(تعتبر لجنة تحسين الھيكل التنظيمي  24
  . في حيدر أباد ICANN-57خالل جلسة مفتوحة لعرض النتائج المرحلية للمراجعة الحالية خالل  ALACالتعليق الذي أدلي به رئيس  25
  ALAC بشأن تحسينات ALACلمجموعة عمل مراجعة التقرير النھائي  26

https://www.icann.org/en/system/files/files/final-report-alac-review-09jun09-en.pdf  
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   العمل مجموعة توصيات :ويستليك مراجعة 16. الجدول

المراسالت مع مراجعة   ALACتوصيات مجموعة عمل مراجعة 
  ويستليك

  )ITEMSرأي (

  حالة التنفيذ
 وفًقا لفريق تنفيذ ( 

27(At-Large  

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

  تقديم المشورة بخصوص السياسة، ●
  وھيكلھا، ICANNتقديم آراء حول عمليات تشغيل  ●
  ICANNجزء من آليات مسؤولية  ●
ICANNآلية تنظيمية لبعض من عمليات التوعية التي تنتھجھا  ●

    

فيجب تغييرھا لكي تعكس ھذا  ALACيتعامل مع  ICANNن لوائح ھذا القسم م
  .الغرض

  مكتمل   ال يوجد

 يجب أن يتم تخصيص مقعدين للتصويت لـ: 2توصية مجموعة العمل رقم 
 At-Large  على مجلس إدارةICANN.  

 WLCتعديل عميق من 
  7التوصية رقم 

  مكتمل

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

   WLCتعديل 
  3التوصية رقم 

  مكتمل

واشتراكھا أولوية  ALSsينبغي أن يكون إعالم : 4توصية مجموعة العمل رقم 
  .عاجلة، وينبغي أن يكون التوافق ھدًفا على المدى الطويل

دمج وتعديل كبير من 
WLC   

 14التوصيات رقم 
   17و 15و

  مكتمل

بتطوير الخطط  ALACينبغي أن تقوم : 5ية مجموعة العمل رقم توص
) بما في ذلك معايير األداء ومعلومات التكلفة(االستراتيجية وخطط التشغيل 

  .ICANNكجزء من عملية تخطيط 

دمج وتبسيط من 
WLC   

 6و 4التوصيات رقم 
   10و

  مكتمل

جھد باتجاه تطوير ينبغي أن يتم بذل المزيد من ال: 6توصية مجموعة العمل رقم 
  .At-Largeنماذج تكلفة دقيقة ألنشطة مجتمع 

 WLCتعديل عميق من 
  20التوصية رقم 

  مكتمل

الختيار ما تريده  ALACينبغي أن يتم تشجيع : 7توصية مجموعة العمل رقم 
 .من أدوات العمل التعاوني

دمج وتبسيط كبير من  
WLC   

 18التوصيات رقم 
   24و 23و 21و

  مكتمل

 30ينبغي أن تظل فترة التعليق العام في حدود : 8جموعة العمل رقم توصية م
 ALACيوًما باستثناء الظروف الخاصة، وفي تلك الحالة من الممكن أن تطلب 

 .يوًما 45التمديد حتى 

  WLCتعديل كبير من 
   19التوصية رقم 

  مكتمل

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

   WLCقبول 
  22التوصية رقم 

  مكتمل 

 باعتبارھا جھة تمثيلية لـ ALACتعتبر : 10توصية مجموعة العمل رقم 
 At-Large  المقر الرئيسي للمنظمة لصوت ومخاوف مستخدم اإلنترنت الفردي

، على الرغم من أن نموذج أصحاب المصلحة المتعددين ICANNفي عمليات 
يقدم الفرصة للمستخدمين الفرديين لالختيار للمشاركة بطرق  ICANNلمؤسسة 

  . ICANNأخري كثيرة في عملية 

ال يمكننا استخدام 
. توصية في ھذه الحالة

اتصال غامض من 
WLC   

  12التوصية رقم 

  مكتمل

                                                   

 13بالغة التقرير النھائي الذي تم فيه إثبات أن جميع تنفيذيات التحسين ال:  ALAC/At-Largeعلى مشروع تنفيذ تحسينات  ALACصدقت  2012يونيو  8في  27
  .٪100قد أنجزت بنسبة 
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تقترح مجموعة العمل أنه يتعين أن يكون ھناك : 11توصية مجموعة العمل رقم 
باعتباره المقر الرئيسي  At-Largeف بمكان بيان واضح من المجلس يعتر

ومقر  ALACللمنظمة لمستخدمي اإلنترنت الفرديين، ويوضح العالقة بين 
  GNSO.المستخدم الذي يتم تطويره حاليا في 

   WLCتعديل 
   12التوصية رقم 

  مكتمل

تطوير آلية تسمح بسماع  ICANNعلى : 12توصية مجموعة العمل رقم 
بھا التي تمثل مصالح المستھلكين في النقاط الحرجة في صوت الھيئات المعترف 

  .القرارات الرئيسية ولتوفير المدخالت في عمليات السياسات 

  مكتمل  ال يوجد

وبما أن تقديم المشورة بشأن السياسات يعتبر : 13توصية مجموعة العمل رقم 
السعي لتوفير المشورة السياسية  ALAC، ينبغي على ALACجزء من غرض 

يجب العمل على . ن أي مشكالت تؤثر على مستخدمي اإلنترنت الفرديينبشأ
وذلك لتطوير السياسة  ALACتعزيز عملية تقديم المشورة حول السياسة داخل 

 SOsحول مشكالت السياسة ومن  ALACلطلب إدخاالت من  SOsداخل 
  .ALACوالمجلس لتقديم مقترحات حول كيفية استخدام مشورة  ACsو

  كتملم   ال يوجد

  

   ICANN، BGCالمراجعة المستقلة لمجلس إدارة  .14.4

  . ، وھو أمر لم يوصي به أبًداAt-Largeيتعلق التعديل األكثر تبعية توصيات ويستليك األولية بإنشاء عضو في مجلس التصويت في 

ية، والتي تم تقديمھا في نوفمبر التي قامت بھا مجموعة بوسطن االستشار ICANNنالحظ أن المراجعة المستقلة المتزامنة لمجلس إدارة 
بالحق في ترشيح عضو واحد أو اثنين من أعضاء مجلس اإلدارة  ALACبتزويد " ALAC، أكدت توصية مجموعة عمل 2008

   .28"المصوتين

ا مفضالً من قبل فريق ونالحظ أنه لم يقدم فريق العمل توصيات مماثلة فيما يتعلق بتوصيات وستليك، رغم أنه يبدو أنھا ُمنحت في البداية تقييم
  :وھي. 29)2009التقرير النھائي، يناير ( ALACحول تحسينات  ALACعمل مراجعة 

  ALACلدعم  ICANNبشأن موارد  5رقم  WLCتوصية  ●
  ALACو ICANNبشأن إنشاء دليل متعدد اللغات لمؤسسة  9رقم  WLCتوصية  ●
  ALACبشأن مدة تعيين رئيس  11رقم  WLCتوصية  ●
  بشأن القضايا العالقة المتعلقة بأمين المظالم  16رقم  WLCتوصية  ●

. 2012، دخل ھذا حيز التنفيذ مع تحديث اللوائح الداخلية في عام ALACبشأن مدة تعيين رئيس  11رقم  WLCومع ذلك، في حالة توصية 
  .لمراجعةوقد تم تنفيذ ھذا اإلصالح على الرغم من عدم إدراجه باعتباره إحدى توصيات فرقة العمل المعنية با

، تم 11رقم  WLCفي حالة توصية . وھذا من شأنه أن يشير إلى عدم وجود نھج منتظم فيما يتعلق بوضع مجموعة نھائية من التوصيات
  . الحفاظ عليھا وتنفيذھا دون أن تكون قائمة مختصرة من قبل فريق عمل المراجعة

سير توصيات المراجعة بشكل أساسي، وتجاھل األخرين، وتطبيق المتغيرات يحتفظ بالحق في إعادة تف At-Largeكما يقترح أيًضا أن مجتمع 
  . أو التوصيات بطريقة تناسب المجتمع

، فقد تم إسقاطھا دون سبب واضح يمكنا من تحديده، على الرغم من أنھا حصلت في البداية على 16و 9و 5و WLC 2في حالة توصيات 
  . تقييًما جيًدا

  تليكتأثير توصيات ويس: التحليل .14.5

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

                                                   

 ICANN.المراجعة المستقلة للتقرير النھائي لمجلس إدارة) 2008نوفمبر (مجموعة بوسطن االستشارية  28
https://www.icann.org/en/system/files/files/report-02nov08-en.pdf  

29 https://www.icann.org/en/system/files/files/final-report-alac-review-28jan09-en.pdf  
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  االستراتيجية والتشغيلية ALACخطة : 5التوصية رقم 

األوسع قد  At-Largeأو مجتمع  ALAC، فإننا لم نجد أي دليل على أن "نفذت"على الرغم من أن ھذه التوصية، كما ذكرنا، قد أعلنت بأنھا 
  . و متوسطة أو طويلة األجلوضع بالفعل خطة استراتيجية وتشغيلية قصيرة أ

بتطوير  ALACينبغي أن تقوم : "أوصت بأن ALACحول تحسينات  ALAC، الحظنا أن لجنة عمل مجلس إدارة مراجعة 2008في أكتوبر 
ر ، إال أنه من غيICANN)"كجزء من عملية تخطيط ) بما في ذلك معايير األداء ومعلومات التكلفة(الخطط االستراتيجية وخطط التشغيل 

  . قد اتبعت ذلك ALACالواضح أن 

ومھمتھا ومجاالت التركيز الخاصة بھا لخطة استراتيجية خمسية تتعلق بمجتمع  ICANNبياًنا حول رؤية  ALAC، قدمت 2014في عام 
At-Large . على مجتمعومع ذلك، فإن ھذا ال يشير في رأينا إلى نوع الوثيقة التي توختھا التوصية األصلية، والتي سيكون تركيزھا 

 At-Large .  

  نماذج التكلفة: 6التوصية رقم 

  . At-Largeوقد دعت ھذه التوصية الھامة على وجه التحديد إلى بذل المزيد من الجھود لوضع نماذج تكلفة دقيقة لنشاط 

. ICANNدوائر في والميزانيات التي تغطي جميع ال ICANNتقدم المشورة، على أساس سنوي، فيما يتعلق بخطة عمل  ALACنالحظ أن 
وقد سمح لنا ذلك بإجراء تقييمنا . 2008والتي تعود إلى عام  ICANNوقد حصلنا أيًضا على تقارير سفر مفصلة من مدير الشؤون المالية في 

   31).10انظر الجدول في القسم ( At-Largeالخاص للمستفيدين الرئيسيين من تمويل السفر في 

" نماذج التكلفة"ومع ذلك، فإن ھذه ال تعتبر، في رأينا، . At-Largeتكاليف اإلجمالية المرتبطة بنظام ويمكن الحصول على معلومات بشأن ال
وعادة ما ُتستخدم نمذجة . بالمعني الذي تستخدمه عادة العديد من المنظمات التي تستخدمه عادة ألغراض التخطيط االستراتيجي والتشغيلي

المنظمات، السيما فيما يتعلق بالتخطيط االستراتيجي، وكثيًرا ما يتم إدراجھا في خطط األعمال  التكلفة كمساعدة لعمليات صنع القرار في
  .والميزانيات وغيرھا من آليات التخطيط المالي والتتبع

  أدوات االتصال: 7التوصية رقم 

 Twitter(االعالم االجتماعية  مجموعة متنوعة من أدوات االتصال بما في ذلك سلسلة المراسالت، وسائل At-Largeيستخدم مجتمع 
ومع ذلك، يبدو أن ھناك اعتماًدا كبيًرا على سلسلة المراسالت باللغة االنكليزية التي قد تكون غريبة للكثيرين في سكان العالم ). Facebookو

إال أن ھذه الوسائط كمنصات ترويجية،  Facebookو Twitterوعالوة على ذلك، على الرغم من استخدام . من المستخدمين النھائيين
  . تووسائل التواصل االجتماعي األخرى ال ُتستخدم بكامل طاقتھا، على سبيل المثال، إلجراء استطالعات عالمية أو عمليات أخري لجمع البيانا

  فترة التعليقات العامة: 8التوصية رقم 

التي اقترحت توصية مقابلة  BGCذلك من قبل مجموعة عمل تم رفض . يوًما 45وأوصت وستليك في البداية بتمديد فترة التعليق العام إلى 
وقد تمكنا من التأكد من . يوًما 45التمديد إلى  ALACيوما باستثناء الظروف الخاصة، وفي ھذه الحالة قد تطلب  30للحفاظ على الفترة تبلغ 

تي اآلن من التحقق مما إذا كان المجتمع قد نشأ رسمًيا ومع ذلك، لم نتمكن ح. At-Largeأن ھذا يعتبر اإلجراء الذي تتبعه في الواقع منظمة 
    ALAC.32 قواعد إجراءات"الداخلية أو  ICANNال يوجد أي ذكر لھذا الحكم في لوائح . كقاعدة إجرائية أم ال

  خدمات الترجمة والترجمة الفورية: 9التوصية رقم 

  . إلى اللغة الفرنسية واإلسبانية والبرتغالية والروسية والصينية والعربية الرئيسية تترجم بانتظام At-Largeلقد تمكنا من مالحظة أن وثائق 

  مقر مستخدمي اإلنترنت الفرديين: 10التوصية رقم 

  . الرئيسية تترجم بانتظام إلى اللغة الفرنسية واإلسبانية والبرتغالية والروسية والصينية والعربية At-Largeلقد تمكنا من مالحظة أن وثائق 

  10. بيان مجلس اإلدارة بخصوص التوصية: 11ة رقم التوصي

  . لوحظت ھذه النقطة

                                                   

31 https://community.icann.org/m/mobile.action#page/49351578   
    http://tinyurl.com/ALAC-RoP-2016-09: 2016يونيو  30، المعتمدة في ALACالقواعد اإلجرائية للجنة  32
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 التعقيبات من تقارير العمالء: 12التوصية رقم 

  . لم نتمكن من التحقق

  آليات التشاور حول السياسة: 13التوصية رقم 

  . لقد استطعنا أن نالحظ أنه تم وضع آلية رسمية لتقديم المشورة في مجال السياسات
  
    

  ع محددةمراج .15
  

  ICANNفي  At-Largeالتقرير النھائي عن عضوية : At-Large (2001)بيلدت، كارل ولجنة دراسة عضوية 

رد على المشاركة العامة : فضائل صنع السياسات التداولية): 2003(مكلولين، ايه اي ايد، مركز ھارفارد بيركمان كالين لإلنترنت والمجتمع 
  . ICANNفي 

  .حوكمة اإلنترنت وتطويع الفضاء اإللكتروني: ، حكم الجذر)2002(للطباعة  MITدار : ميلتون مويلر

في مجتمع  ICANNلماذا فشل غزو : نھاية التجربة): 2004(بالفري جي اي ايد، مركز ھارفارد بيركمان كالين لإلنترنت والمجتمع 
  . اإلنترنت الديمقراطي

  االستشارية المستقلة At-Largeلجنة مراجعة ): 2008(شركة ويستليك لالستشارات المحدودة 

  المالحق .16

  EMMالردود على التعليقات العامة على  .16.1

  الحالية ALSesالتحول إلى العضوية الفردية واآلثار المترتبة على  .16.1.1

لبعض ، ويخشي ا(ALM)إلى منظمة العضوية القائمة على أساس ) ALS(علق على نطاق واسع على اآلثار المترتبة على االنتقال من ھيكل 
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

قد تمت عرقلتھا إلى حد كبير من  At-Largeن المستخدمين النھائيين في بأن الجھود الرامية إلى توظيف المزيد م) وما زلنا مقتنعين(لقد دللنا 
ليس من السھل، في الوضع الحالي، . لتصبح معتمدة في المقام األول ALSes، واإلجراء المعقد للغاية لـ ALSقبل األعضاء لالنضمام إلى 

  . At-Largeبالنسبة للمستخدمين النھائيين الفرديين أن يشاركوا في 

الة في مناطقھم، ولكننا اكتشفنا أيًضا أن عدًدا " التوعية والمشاركة"حول العالم قد شاركوا في أنشطة  ALSesنقر بأن عدًدا من ونحن  الفعَّ
والبعض اآلخر ضئيل ال يكاد يكون فيه أي . كبيرة بما يكفي لتضم المئات من األعضاء ALSesإن بعض . كبيًرا من األنشطة غير نشطة تماًما

  . ككل At-Largeيعتبر التمثيل منحرف وال يستفيد منه مجتمع . ومع ذلك، جميعھم مخولون بنفس الطريقة. بخالف الرئيسأعضاء 

وكيف   ALMsإبالغ أعضائھا بأن بإمكانھم اآلن أن يتقدموا بطلب للحصول على ALSes، سيكون مطلوًبا من EMMوفيما يتعلق بتنفيذ 
أو  ALMالحق في االنتقال لحالة  ALSسيكون ألعضاء . ويت، وأن التفكير في منحھم وظيفة مقرريمكنھم التأھل للحصول على حقوق التص

  .وحيد ALMومع ذلك فإن المجموعة لن يكون لھا أي ميزة زائدة عن عضو . واحد ALMالبقاء جزًءا من مجموعة يمثلھا 

التي تمثل منظمة ALSes   (ALMs)وظيفة مماثلة لـ  لتطبيع وترشيد وصول المستخدمين النھائيين، مع الحفاظ على EMMوقد صممت 
  . تعتبر حجر الزاوية في ھذه المراجعة EMMھذه الميزة من ). شعبية قائمة على العضوية
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  RALOو ALACدمج أدوار القيادة في  .16.1.2

فھم الدور الذي تم تجديده  ونري أن كثيًرا من االعتراض يقوم على سوء. إننا ندرك االعتراض على أن البعض منھم يدمجون ھذين الدورين
إلى حد كبير للجھات األخرى ذات الصلة " RALO"ونتوقع أن يتم تفويض دور التوعية والمشاركة لقادة منظمة . RALOحديًثا لقادة منظمة 

أن يقوموا  بدور تنسيقي شامل من حيث التوعية في المنطقة، ولكن ليس من المتوقع RALOsوسيضطلع قادة منظمة . من المنطقة ALMsبـ 
المقررين على صياغة مدخالت /مسؤولي االتصاالت/ALMsومع قيام فريق العمل بدور أكبر في مساعدة . بجميع فعاليات التوعية بأنفسھم

  . المنتخب عبء عمل أكثر تركيًزا أيًضا ALACالسياسات، فمن المؤمل أن يكون لـ 

   At-Largeاستخدام االختيار العشوائي لتعيين المناصب القيادية  .16.1.3

  . ، وأثر ذلك على نتائج االنتخاباتEMMلقد تم إبداء العديد من التعليقات حول استخدام االنتقاء العشوائي في 

سمعنا قدًرا كبيًرا من . ُيستخدم االختيار العشوائي كوسيلة الختيار أدوار معينة. إلى إيجاد توازن بين حقوق التصويت والكفاءة EMMوتسعي 
م العشوائية، ولكن تحتوي طريقة االختيار الحالية بالفعل على طريقة اختيار عشوائي وقد تلعب بالفعل دوًرا في من يجلس المعارضة الستخدا

  .15على مقاعد مجلس اإلدارة لـ 

   At-Largeحدود الفترة الصارمة لمناصب القيادة في  .16.1.4

وھم . ر صرامة كوسيلة لتشجيع سرعة دوران المناصب القياديةلقد أثار العديد من المعلقين مرة أخري على توصيتنا لفرض حدود فترة أكث
ال تكمن في كيفية إزالة الموقتين القدامي، بل في كيفية تشجيع الوافدين الجدد على الوصول إلى صفوفھم  At-Largeيجادلون بأن مشكلة 

  . ناصب القيادية مما تفسر جزئًيا بطء معدل الدورانھناك، كما يقولون، عدد قليل جًدا من المرشحين المتطوعين لمعظم الم. واتخاذ مكانھم

على أساس طوعي، فإننا ال نزال مقتنعين  At-Largeبينما نقبل أن األمر يتطلب شخص من نوٍع غير عادي لتولي مسؤوليات مناصب قيادة 
ريقة حتى تتيح التنقل السريع واالنضمام التي تمثل حًقا مصالح المستخدمين النھائيين يجب أن تكون منظمة بھذه الط At-Largeبأن منظمة 

  . تشكل حدود الفترة األكثر صرامة جزًءا من ھذا. إلى المناصب القيادية

مجلس وقد اقترحنا إنشاء . ومع ذلك، نقر تماًما بالحاجة إلى الحفاظ على المعرفة المؤسسية وتجربة أعضاء المجتمع المحلي على المدي الطويل
  . لھذا الغرض شيوخ

  .ALACشھًرا قبل أن يكون مؤھالً للجلوس على مقعد  12نشًطا لمدة  ALMsأضفنا أيًضا شرًطا بأن تكون كما 

  الخطر المتصور لالستحواذ  .16.1.5

إن مخاوفھم . المقترح) EMM(أشار العديد من المعلقين إلى ما يعتبرونه خطًرا محتمالً لالستحواذ على نموذج العضوية المدعمة بالصالحيات 
، حيث كان لدي المستخدمين At-Large (2001)يحمل بعض التشابھات المفھومية في النموذج األصلي لمشاركة  EMM تتمثل في أن

وأدي ذلك إلى ما . ICANNالنھائيين صالحيات كبيرة، بما في ذلك حقوق التصويت التي يمكنھم استخدامھا للتأثير على انتخابات مجلس إدارة 
  .33ديمقراطية حوكمة اإلنترنت وصفه البعض بأنه تجربة فاشلة في

السابقة في مشاركة المستخدم النھائي والمشاركة في العمليات  At-Largeلقد بحثنا في تجارب . نري أن ھذه المخاوف في غير محلھا
لتي تحول دون على وجه التحديد للحد من الحواجز ا EMMوقد تم تصميم . ، وأخذنا بعين االعتبار الدروس المستفادةICANNاالنتخابية في 

األوسع نطاًقا مع القيام في الوقت نفسه بتخفيف مخاطر االستحواذ على أي  ICANNوعمليات  At-Largeمشاركة المستخدمين النھائيين في 
  .مجموعة مصالح أو بلد أو منطقة

ائيين األفراد الراغبين في المشاركة، بأكملھا سوف تكون أكثر انفتاًحا علي المستخدمين النھ At-Largeوبالتالي، على الرغم من أن منظمة 
أو نشاط التوعية علي  ICANNفقط وھذا قد يثبت المشاركة النشطة في مجموعة عمل ) ALMs(فإن صالحيات التصويت سُتمنح لألعضاء 

  .مدى الحد األدنى

   NomComتعيين مسؤولو االتصال من قبل  .16.1.6

باإلضافة إلى دورھم  NomComسة الذين تم تعيينھم من قبل الخم ALAC، نوصي بأن يكون على أعضاء EMMكجزء من نموذج 
وأثناء المشاورات األولية . الخمسة الرئيسية التي حددناھا، الدوائر ICANNأن يتولوا دور مسؤول اتصال مع مجموعات  ALACكأعضاء 

  .ار مسؤول االتصال الفعالةمع فريق العمل اإلقليمي، اقترح أن ال يكون لدى ھؤالء المرشحين خبرة كافية لالضطالع بأدو

                                                   

  .473-409): 2(17مجلة ھارفارد للقانون والتكنولوجيا . في ديمقراطية اإلنترنت العالمية ICANNشل غزو لماذا ف: نھاية التجربة. 2004. جون بالفري 33
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وھذه تشير بالفعل إلى الشرط . في عملية االختيار NomComلقد فكرنا في ھذه النقطة بعناية وراجعنا في المعايير الحالية التي تستخدمھا 
، وقد أدرجنا EMMطلبات المحتمل بأن يتحمل المعينون مسؤوليات إضافية، ولكننا نوافق على أنه يمكن توسيع نطاقھا بشكل مفيد الستيعاب مت

.ھذا االقتراح في تقريرنا

  

  EMMفي  ALSesوظيفة : أسئلة متكررة .16.2

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

  

  إلدارة؟ المحددة وفًقا للمعايير المعتمدة من مجلس ا ALSesالحالي استناًدا إلى  At-Largeستزيل ھيكل عضوية  EMMھل ) 1

، استناًدا إلى اعتماد At-Largeسيتم استبدال اآللية الحالية للمشاركة في . على العضوية النشطة EMMينصب التركيز الرئيسي لـ . نعم و ال
ALS عضوية "، بآليةAt-Large "وفي . ويھدف ھذا النظام إلى تبسيط وتسھيل مشاركة المستخدمين النھائيين. البسيطةEMM سيكون ،
. At-Largeفرديين مع تغييرات طفيفة فقط في الطريقة التي يشاركون بھا ويتفاعلون فيھا في  ALMخيار أن يصبحوا  ALSesاء ألعض

الحاليين اختيار شخص لتمثيلھم، ومع ذلك، في ھذه الحاالت، سيكون للمجموعة نفس  ALSesقد يحدد . وسيظل مستوى المشاركة راجع للفرد
  . آخر ALMحقوق التصويت مثل أي 

  ؟At-Large (ALM)ما المعايير التي تجعلك عضًوا في ) 2

باعتباره  At-Large، سوف يكون قادًرا على المشاركة في عمليات المشورة في سياسة ICANNأي شخص يھتم بمجال وضع سياسات 
ALM .1: (والقناتان للعضوية ھما ( االنضمام إلى مجموعة العمل الخاصة بوضع سياساتICANN أو ،)أن تكون نشًطا في توعية ) 2

RALO .  

  التي تسمح بمشاركة المستخدمين النھائيين الفرديين؟ RALOsعلى اآلليات القائمة بالفعل في بعض منظمات  ALMھل تعتمد آلية ) 3

ولن تكون ھناك . اونحن نرى أن ھذا ينبغي أن يصبح عالميً . آليات تسمح بمشاركة المستخدمين النھائيين RALOلقد تم أدخلت بعض منظمات 
  . ALMعملية مبسطة وموحدة لكي تصبح  EMMسوف تقدم . معايير معقدة لعضوية األفراد بعد اآلن

  التي تتكون من مجموعة من األشخاص؟ ALSالفردي و ALM، ما االختالف بين EMMفي ) 4

تمثل مجموعات أكبر من  ALSesبينما تمثل فقط المستخدمين الفرديين  ALMsيتمثل في أن  ALSو EMMإن االختالف الوحيد بين 
 سوف تتمتع بنفس حقوق التمثيل في)  ALSesالتي تسمى حالًيا (المؤسسية  ALMsو ALMsوبخالف ذلك، فإن . المستخدمين النھائيين

 At-Large الجديدة .  

  ؟RALO / ALACفي انتخابات  ALMsما حقوق التصويت التي سيحصل عليھا ) 5

لمدة ثالثة أشھر علي األقل مؤھلين للتصويت  ICANNفي مجموعة عمل واحدة أو أكثر من مجموعات عمل  الذين شاركوا ALMsسيكون 
مؤھلين للتصويت في  RALOالذين يشاركون بانتظام في أنشطة توعية  ALMs، باإلضافة إلي ذلك، سيكون RALO / ALACفي انتخابات 
  . االنتخابات

إلى عمليات  ALMوتوجيه مدخالت  ICANNن قضايا السياسات المتعلقة بمؤسسة في رفع مستوى الوعي بشأ RALOsما دور ) 6
  ؟At-Largeالمشورة في سياسات 

العمل بمثابة قناة إلدخال المستخدم النھائي في مشورة سياسات ) 1: (مسؤوليتان رئيسيتان RALO، سيكون لممثلي منظمة EMMكجزء من 
ICANN رنامج توعية ، تيسير ب)2(وعمليات وضع السياسات؛ وICANN  األوسع عن طريق توجيه المعلومات المناسبة حول النظام العام

  .أم ال At-Largeإلي المستخدمين النھائيين، سواء أكانوا جزًءا من مجتمع 

يديرون الذين  ICANNأكثر نشاًطا بشكل كبير، بحيث ينطوي على تعاون أكثر فعالية مع كل من فريق عمل " تفاعل مزدوج"ونتصور وجود 
من تقريرنا، وسوف نعود إلى الموضوع في  9وقد وضعنا ھذه الطموحات في الفصل . األخرى ICANNمراكز التوعية الحالية، ودوائر 

  .مسودة الحقة
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  ؟ICANNللمشاركة في أنشطة مجموعة عمل  ALMsما الفرص التي ستتوفر لـ ) 7

 الذين يرغبون في المشاركة في حركة ALMsويتعين علي . ICANNالمشاركة كفرد في أي مجموعة عمل لمؤسسة  ALMيمكن ألي 
 At-Large ويتم اختيارھم كمقررين رسميين في ،ALAC أن يتصلوا بمنظمة ،RALO التابعين لھا ويسجلوا اھتماماتھم.  

  كيف سيعمل نظام مقرري مجموعة العمل؟) 8

 ALMsسيكون . حول عمل مجموعة العمل الخاصة به ALACير إلى المعينين لرفع التقار ALMإن مقرر مجموعة العمل يعتبر أحد أعضاء 
مجموعات عمل لمؤسسة  10الذين شاركوا في مجموعة عمل لمدة تزيد عن ثالثة أشھر مؤھلين للتطوع والتعيين كمقرر إلحدى القوائم البالغة 

ICANN  اختارتھاALAC . وستتم مراجعة قائمة مجموعات العمل ھذه بانتظام من قبلALAC .  

  أو العالمية؟/اإلقليمية و At-Largeالذي سيكون مؤھاًل لتقديم طلب للحصول على تمويل للسفر لحضور أحداث  ALMsمن ) 9

وقد اقترحنا نموذًجا بديالً . ICANNالمقررون المؤھلون للحصول على تمويل السفر لمدة تصل إلى ثالثة اجتماعات متتالية لمؤسسة 
من المنطقة المشاركة لھذه االجتماعات رھًنا  ALMsويمكن أن تتوقع أن يتم دعوة . ATLASية التي تشبه لالجتماعات اإلقليمية السنو

  . بترتيبات الميزانية التي سيتم التفاوض بشأنھا

  ؟At-Largeمؤھالً للتقدم بطلب لشغل دوري قيادي في  ALMsھل سيكون ) 10

كما ھو . ALACالخاصة بھم، سيكونون أعضاء في  RALOsيادي في منظمة وعالوة على ذلك، إذا قاموا باالنتخاب في منصب ق. نعم
  .ALACشھًرا مؤھلين للعمل لصالح  12الذين كانوا نشطين لمدة  ALMsموضح أعاله، يمكن أن يكون 

  

  


