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الملخص التنفيذي
يشترط تأكيد االلتزامات ( 1)AoCمن  ICANNإجراء مراجعاتها الدورية على مداوالت وعمليات ICANN
وذلك "لضمان أن تؤدي نتائج اتخاذ القرارات إلى إيضاح االهتمام العام والتحلي بالمسئولية تجاه سائر أصحاب
المصلحة" .وحتى اليوم ،تم إجراء مراجعات وتقديم توصيات إلى مجلس إدارة  ICANNمن فريق مراجعة
المساءلة والشفافية األول ( 2،)ATRT1فريق مراجعة  WHOISأو ( 3)WHOIS-RTوفريق استعراض
األمن واالستقرار والمرونة (.4)SSR-RT
وف ًقا لما تشترطه تأكيد االلتزامات  ،AoCتم تشكيل فريق ثاني لمراجعة المساءلة والشفافية ( ،)ATRT2الذي
اجتمع في عام  ،2102ويقدم بموجب هذا تقريره النهائي وتوصياته النهائية إلبداء التعليقات العامة .قام فريق
 ATRT2بثالثة مهمات رئيسية بموجب تأكيد االلتزامات:
أ.

تقييم تنفيذ  ICANNللتوصيات المقدمة من فرق استعراض  AoCالثالثة السابقة؛

ب .تقديم توصيات جديدة إلى مجلس إدارة  ICANNإلجراء مزيد من التحسينات على مستوى
المساءلة والشفافية في ICANN؛ 5وأي ً
ضا
ج .عرض توصيات فيما يتعلق بالتحسينات على عملية االستعراض نفسها.
وخالل إجراء المراجعة ،أوكلت مجموعة  ATRT2إلى أحد الخبراء المستقلين ،شركة InterConnect
) ،Communications (ICCتقديم تحليل وتوصيات فيما يتعلق بعملية وضع السياسة ( )PDPالخاصة
بمنظمة دعم األسماء العامة ( .)GNSOساعد تقرير  ICCالنهائي (المرفق باسم الملحق أ) على تنوير فهم
 ATRT2بهذا الجانب الهام من حوكمة أصحاب المصلحة المتعددين من األسفل إلى األعلى .ولمزيد من
الوضوح ،فإن مجلس إدارة  ICANNمطالب فقط بالعمل على التوصيات المقدمة من فريق .ATRT2
مالحظات ATRT2
ساعدت األسئلة التالية في توجيه تقييم  ATRT2لمدى مساءلة وشفافية :ICANN

أ.

ما الهدف من هذه المراجعة؟

يتمثل الهدف النهائي بتنفيذ توصيات فريق مراجعة  AoCبنجاح في نهاية المطاف في تمكين  ICANNمن
تأسيس "ثقافة المساءلة والشفافية" في سائر أنحاء المؤسسة .وكافح  ATRT2من أجل تحديد مدى وضوح تمتع
موظفي ومديري  ICANNبفهم واضح لكيفية ارتباط أدوار ومسئوليات كل منهم وأنشطتهم اليومية مباشرة
بالمساءلة والشفافية .كما تحرى  ATRT2أيضً ا عن تأثير هذا التنفيذ على وجهة نظر مجلس إدارة وطاقم
 ،ICANNوعلى العمل الخاص بالمجتمع.



1

http://www.icann.org/en/about/agreements/aoc/affirmation-of-commitments-30sep09-en.htm
2
 ، http://www.icann.org/en/about/aoc-review/atrt/1ديسمبر .2101
3
 ، http://www.icann.org/en/about/aoc-review/whoisمايو .2102
4
 ، http://www.icann.org/en/about/aoc-review/ssrيونيو .2102
5
تنص  AoCعلى وجه الخصوص على أنه "يجب على كل مراجعة من المراجعات السابقة مراعاة مدى نجاح عمليات التقييم
واإلجراءات التي قامت بها  ICANNفي التأكيد على أن  ICANNتتصرف بشفافية ،وبمسئولية عن عملية اتخاذ القرارات ،وأن
تصرفاتها تصب في الصالح العام .ومن الجوانب األصيلة والتي ال تتجزأ عن المراجعات السابقة عمليات تقييم مدى تنفيذ مجلس
اإلدارة وفريق العمل للتوصيات الناشئة عن مراجعات االلتزام األخرى".

1

ما هي البيئة الحالية؟

ب.

تشهد  ICANNنمواً هائالً من حيث الموارد ،والمشاركة العالمية والتواجد الجغرافي .ويمثل مثل هذا النمو
الهائل تحديات كبيرة ألي مؤسسة .كما تجري  ICANNأي ً
ضا عملية تنسيق إطالق أكثر من  00111نطاق
ً
مستوى أعلى عام جديد ( ،)gTLDsكما كان مجتمع  ICANNمستغرقا بعمق في عمليات السياسة والتنفيذ
ذات الصلة.
وبالنسبة لـ ،ICANNوالتي تعتبر إلى حد ما مؤسسة فريدة متكاملة ألصحاب المصلحة المتعددين تقوم بتنسيق
الموارد العالمية والتي يجب أن تأخذ قراراتها في االعتبار المصلحة العامة ،ويعتبر تعميق مبدأ المساءلة
والشفافية في هذا التوقيت أساسيًا ليس فقط لتحقيق النمو الناجح ولكن أيضً ا الستمرارها طويل المدى.

ما المكان الذي يجب على  ICANNالذهاب إليه من هنا؟

ج.

في بيئة حوكمة اإلنترنت العالمية ذات التحديات الدائمة ،يتعين على  ICANNمحاولة وضع نفسها كنموذج
يحتذى في المساءلة والشفافية .إن فرق استعراض  AoCهي مثال على عمل أصحاب المصلحة المتعددين معا ً
على قدم المساواة .وبالتالي ،تمنح الفرصة لـ ICANNلوضع معيار عالمي لحوكمة أصحاب المصلحة
المتعددين.
وفي المستقبل ،يرى  ATRT2أن  ICANNبحاجة إلى تحقيق اآلتي:
أ.

وضع وتطبيق معايير ومقاييس واضحة يمكن من خاللها قياس مستوى اإلنجازات في المساءلة
والشفافية؛

ب .التواصل بشكل واضح وباتساق حول آليات المساءلة والشفافية واألداء الخاصة بها
ج .باإلضافة إلى تحسين وتحديد أولوية عمليات مراجعة  AoCالتي تقوم بها.
توصيات ATRT2
يقدم  ATRT2التوصيات النهائية التالية إلبداء التعليقات العامة .وتنقسم هذه التوصيات إلى فئتين )0 :توصيات
"جديدة" حول المسائل التي تناولها فريق  ،ATRT1و )2توصيات "جديدة" تنشأ عن المسائل التي لم تتناولها
توصيات فريق  .ATRT1فيما يتعلق بتوصيات  WHOIS-RTو ،SSR-RTتوفر  ATRT2تقييمًا لتنفيذ
 ICANNلتلك التوصيات فقط (راجع الملحق ب والملحق ج ،على التوالي) .وسوف يتم تقديم أية توصيات
"جديدة" على مادة تلك المراجعات من خالل  WHOIS-RT2و SSR-RT2القادمة.
وتركز جميع التوصيات التالية على المشكالت التي يجب تناولها من خالل مجلس إدارة  ،ICANNلكنها غير
معروضة بالضرورة في ترتيب هرمي .يؤمن  ATRT2بأن هذه التوصيات هي مهمة ،وينبغي اعتبارها أولوية
إستراتيجية إلى الحد المقبول من مجلس اإلدارة .لتلك الغاية ،ينبغي على  ICANNوضع وتنفيذ خطة ونشرها
للمجتمع .يرغب  ATRT2بالتشديد على أنه ينبغي على مجلس اإلدارة النظر بحسب األصول بالمالحظات التي
تظهر في تقييمات  ATRT2ومواضع أخرى من التقرير ومنحها وزنها المستحق في جميع جهود التنفيذ
الجارية والمستقبلية.
توصيات  ATRT2الجديدة الناشئة عن المشكالت التي تناولتها ATRT1
.0

ينبغي على مجلس اإلدارة وضع مقاييس موضوعية لتحديد جودة أعضاء مجلس إدارة ICANN
ونجاح جهود التحسينات التي يقوم بها المجلس ،وتحليل تلك النتائج على مدار الوقت.
الفئة :أداء مجلس اإلدارة وممارسات العمل ،راجع قسم التقرير 0

.2

ينبغي على مجلس اإلدارة وضع مقاييس من أجل قياس فاعلية أداء مجلس اإلدارة وجهود التحسينات،
ونشر المواد المستخدمة في التدريب للوقوف على مستويات التحسن.
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الفئة :أداء مجلس اإلدارة وممارسات العمل ،راجع قسم التقرير 2
.2

ينبغي على مجلس اإلدارة إجراء دراسات كيفية  /كمية لتحديد ما إذا كانت مؤهالت مجموعات
المرشحين في مجلس اإلدارة قد تحسنت أم ال بمجرد توافر التعويض ،وكذلك التقييم المنتظم لمستويات
تعويضات المدراء بحسب المعايير السائدة.
الفئة :أداء مجلس اإلدارة وممارسات العمل ،راجع قسم التقرير 4

.4

ينبغي على مجلس اإلدارة مواصلة دعم المشاركة على نطاق المجتمع التي تهدف إلى تكوين فهم
للفروق بين وضع السياسة وتنفيذها .وضع آليات تكميلية يمكن من خاللها للمنظمات الداعمة واللجان
االستشارية ( )SO/ACالتشاور مع مجلس اإلدارة بمسائل ،تشمل على سبيل المثال ال الحصر،
مسائل السياسة والتنفيذ واألمور اإلدارية ،التي يتخذ مجلس اإلدارة قرارات حولها.
الفئة :السياسة /التنفيذ /فروقات الوظيفة التنفيذية ،راجع قسم التقرير  ATRT2( 5يقترح أن يتم
استخدام مصطلح "السياسة مقابل التنفيذ" بشكل متسق ،وإلغاء اإلشارة المرجعية إلى "الوظيفة
التنفيذية" أو "الوظيفة اإلدارية" لغرض التوضيح).

.5

ينبغي على مجلس اإلدارة مراجعة معايير تنقيح وثائق مجلس اإلدارة وسياسة كشف المعلومات
الموثقة ( )DIDPوأية وثائق أخرى لـ ICANNلوضع سياسة تنقيح منشورة واحدة .مأسسة عملية
للتقييم المنتظم للمواد المنقحة لتحديد ما إذا كان ثمة حاجة إلى تنقيح أم ال ،وضمان إزالة التنقيحات.
الفئة :عمليات االستئناف وشفافية اتخاذ القرارات ،راجع قسم التقرير 6

.6

التوصية المرتبطة باللجنة االستشارية الحكومية ()GAC
زيادة مستوى شفافية األنشطة المرتبطة بـGAC
 .6.0يوصي  ATRT2بأن يعمل مجلس اإلدارة بشكل مشترك مع  ،GACعن طريق مجموعة عمل
تنفيذ توصيات مجلس اإلدارة( GAC/مجموعة عمل  ،)BGRIللنظر بعدد من اإلجراءات لجعل مداوالتها
أكثر شفافية ومفهومة أكثر لمجتمع  .ICANNوحيث ما كان مناسبًا ،يتعين على  ICANNتوفير الموارد
الالزمة لتسهيل تنفيذ أنشطة محددة في هذا الخصوص .تشمل األمثلة على األنشطة التي قد تنظر فيها
 GACلتحسين الشفافية والفهم ما يلي:
أ .عقد " "GAC 101أو جلسات معلومات لمجتمع  ،ICANNلتوفير رؤية أكبر لكيفية إعداد كل
عضو في  GACالجتماعات  ICANNفي العواصم الوطنية ،وكيفية إقرارا جدول أعمال GAC
وأولويات العمل ،وكيفية تفاعل أعضاء  GACفيما بين الجلسات وأثناء اجتماعات  GACللوصول
إلى مواقف إجماع لـ GACيتم إرسالها في نهاية المطاف إلى مجلس إدارة  ICANNكنصيحة؛
ب .نشر جداول األعمال الجتماعات  ،GACومؤتمرات الهاتف ،إلخ على موقع  GACعلى الويب قبل
عقد االجتماعات بسبعة أيام ،ونشر محاضر االجتماعات على موقع  GACعلى الويب بعد كل
اجتماع أو مؤتمر هاتف بسبعة أيام؛
ج .تحديث وتحسين موقع  GACعلى الويب لتوفير وصف أكثر دقة لألنشطة التي تقوم بها ،GAC
ويشمل ذلك األنشطة التي تتم بين الجلسات ،باإلضافة إلى نشر كافة نصوص  GACذات الصلة،
والمواقف والمراسالت؛
د .النظر في إمكانية وكيفية فتح مؤتمرات هاتفية لـ GACأمام أصحاب مصلحة آخرين للمراقبة
والمشاركة ،حسب ما يتناسب .وربما يمكن تحقيق ذلك من خالل مشاركة التنسيقيات من اللجان
االستشارية ومنظمات الدعم األخرى في  ،GACبمجرد الموافقة على هذه اآللية وتنفيذها؛
ه .التفكير في كيفية هيكلة اجتماعات وعمل  GACفيما بين الجلسات بحيث يكون أثناء اجتماعات
 ICANNالعامة الثالثة سنة واحدة تشارك فيها  GACمع المجتمع وال تجلس في غرفة تجادل نفسها؛
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و .تأسيس دعوات جلوس في صورة جداول أعمال ممارسة روتينية لالجتماع التالي في ختام االجتماع
السابق؛
ز .توفير الوضوح فيما يتعلق بدور قيادة  ،GACوكذلك؛
ح .عند التداول حول مسائل تؤثر على هيئات معينة ،إلى الحد المنطقي والعملي ،منح تلك الهيئات
الفرصة لتقدم رأيها إلى  GACككل قبل مداوالتها.
 .6.2يوصي  ATRT2بأن يعمل مجلس اإلدارة بشكل مشترك مع  ،GACعن طريق  ،BGRIلتسهيل
تبني  GACرسميا ً لسياسة لالجتماعات المفتوحة من أجل زيادة الشفافية في مداوالت  ،GACوتأسيس
ونشر معايير واضحة للجلسات المغلقة.
 .6.2يوصي  ATRT2بأن يعمل مجلس اإلدارة بشكل مشترك مع  ،GACعن طريق  ،BGRIلتسهيل
وضع  GACونشرها للحيثيات وراء مشورة  GACفي وقت تقديم المشورة .ويجب تسجيل هذه الحيثيات
في سجل  .GACكما يجب أن يشتمل السجل أيضً ا على دفتر يضم طريقة رد مجلس إدارة  ICANNعلى
كل بند في النصيحة.
 .6.4ينبغي على مجلس اإلدارة ،عن طريق العمل من خالل مجموعة عمل  ،BGRIوضع وتوثيق عملية
رسمية إلشعار وطلب المشورة من ( GACراجع توصية  ATRT1رقم .)01
 .6.5ينبغي على مجلس اإلدارة اقتراح والتصويت على التغييرات المناسبة على اللوائح الداخلية من أجل
التنفيذ الرسمي للعملية الموثقة لمشاورات اللوائح الداخلية وف ًقا لما وضعته مجموعة عمل  BGRIبأسرع
وقت ممكن (راجع توصية  ATRT1رقم .)0
زيادة التزامات دعم وموارد الحكومات إلى ( GACراجع توصية  ATRT1رقم )04
 .6.6يوصي  ATRT2بأن يعمل مجلس اإلدارة بشكل مشترك مع  ،GACمن خالل مجموعة العمل
 ،BGRIلتحديد وتنفيذ مبادرات من شأنها إزالة العوائق أمام المشاركة ،ويشمل ذلك حواجز اللغة،
وتحسين مستوى فهم نموذج  ICANNواطالع أعضاء  GACعلى معلومات  ICANNذات الصلة.
ينبغي على مجموعة عمل  BGRIالنظربكيفية تحسين  GACإلجراءاتها من أجل ضمان عملية اتخاذ
قرارات أكثر تأثيرً ا وشفافية وشموالً .ينبغي على مجموعة عمل  BGRIوضع مدونة للسلوك ألعضاء
 ،GACوالتي يمكن أن تشمل موضوعات من مثل :تضارب المصالح؛ والشفافية والمساءلة؛ والتزامات
الموارد المحلية المناسبة؛ والتشاور الروتيني مع أصحاب المصلحة ومجموعات المصلحة في نظام أسماء
ً
مركزا منس ًقا ومحليًا
النطاقات ()DNS؛ والتوقع بأن المراكز المشغولة داخل  GACتعكس بالكامل
للحكومات وتتسق مع القوانين الدولية والوطنية الحالية ذات الصلة.
 .6.1يوصي  ATRT2بأن يعمل مجلس اإلدارة بشكل مشترك مع  ،GACعن طريق  ،BGRIبإجراء
تنظيم دوري الجتماعات كبار المسئولين عن طريق مطالبة  GACبعقد اجتماع رفيع المستوى بصفة
دورية ،ويفضل أن يكون مرة واحدة كل عامين .كما ينبغي دعوة الدول واألقاليم التي ليس لديها ممثلين
حاليا ً في  GACلهذا االجتماع ،وينبغي إجراء جرد بعد كل اجتماع رفيع المستوى أيضاً.
 .6.8يوصي  ATRT2بأن يعمل مجلس اإلدارة بشكل مشترك مع  ،GACعن طريق  ،BGRIللعمل
مع مجموعة مشاركة أصحاب المصلحة العالميين ( )GSEالتابعة لـ ICANNلوضع الخطوط اإلرشادية
ولكل من أعضاء  GACوغير األعضاء فيها ،لضمان تعاون وتنسيق الجهود.
للحكومات المشاركة،
ٍ
 .6.9ويجب على مجلس اإلدارة توجيه  ،GSEومع آراء المجتمع ،لوضع وتأسيس أهداف قابلة للقياس
لمشاركة أصحاب المصلحة والتي تتناول ما يلي:
أ.

العالقات مع  GACوالدول غير األعضاء في  ،GACبما في ذلك وضع قاعدة بيانات لمعلومات
جهات االتصال للوزراء المعنيين في الحكومات؛

ب .أدوات للتلخيص والنشر بطريقة بناءة أكثر لمشاركة الحكومات في  ،ICANNعن طريق ،GAC
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كطريقة لزيادة الشفافية حول كيفية تفاعل  ICANNمع نصيحة ( GACعلى سبيل المثال من خالل
استخدام المعلومات الواردة في سجل نصائح )GAC؛
ج .جعل األعمال التي تقوم بها  ICANNذات صلة بالنسبة ألصحاب المصلحة في تلك األجزاء من
العالم ذات نسبة المشاركة المحدودة؛
د .باإلضافة إلى وضع وتنفيذ خطة لكل منطقة من العالم من أجل التأكيد على أن المشروعات وأصحاب
المشروعات المحليين يمكنهم استخدام خدمات  ICANNبما في ذلك خدمات  gTLDالجديدة بالكامل
وبشروط متساوية.
الفئة :عمليات وتفاعالت  ،GACراجع قسم التقرير 8
.1

عملية التعليق العام
 .1.0ينبغي على مجلس اإلدارة البحث عن آليات من أجل تحسين التعليقات العامة من خالل مخصصات
محددة الوقت ،والتخطيط االستباقي فيما يتعلق بعدد المشاورات بالنظر إلى النمو المتوقع في المشاركة،
واألدوات الجديدة التي تسهل من المشاركة.
 .1.2ينبغي على مجلس اإلدارة وضع عملية بموجب عملية التعليقات العام حيث يمكن لمن قام بالتعليق أو
الرد أثناء فترة (فترات) التعليقات طلب إجراء تغييرات على تقارير التركيب في الحاالت التي يرون فيها
أن فريق العمل قد قام بتلخيص تعليقهم (تعليقاتهم) بشكل غير صحيح.
الفئة :عمليات االستئناف وشفافية اتخاذ القرارات ،راجع قسم التقرير 9

لدعم المشاركة العامة ،ينبغي على مجلس اإلدارة مراجعة قدرات قسم خدمات اللغة في مقابل حاجة
.8
المجتمع للحصول على هذه الخدمات باستخدام مؤشرات األداء الرئيسية ( ،)KPIsوإجراء التعديالت ذات
الصلة مثل تحسين جودة الترجمة واألطر الزمنية وجودة الترجمة الفورية .ينبغي على  ICANNتنفيذ تحسين
مستمر على خدمات الترجمة والترجمة الفورية بما في ذلك االستفادة من اإلجراءات المستخدمة من قبل
منظمات دولية مثل األمم المتحدة.
الفئة :التعدد اللغوي ،راجع قسم التقرير 01
.9

النظر في تعقيبات اتخاذ القرارات وعمليات الطعن
 .9.0ينبغي تعديل المادة  00من لوائح  ICANNالداخلية لتشمل الصيغة التالية إللزام مجلس اإلدارة
بالرد على المشورة الرسمية للجنة االستشارية:
يلتزم مجلس  ICANNبالرد في الوقت المناسب على النصائح الرسمية المقدمة جميع
اللجان االستشارية بما يفسر اإلجراء الذي اتخذته والمبرر وراء القيام بذلك.
 .9.2التعرف على الخيارات من أجل إعادة هيكلة آليات المراجعة الحالية
ينبغي على مجلس إدارة  ICANNتشكيل لجنة مجتمع خاصة ،والتي ينبغي أن تشمل أيضا ً خبراء
بالحوكمة وحل النزاعات ،من أجل مناقشة الخيارات المتاحة لتحسين مساءلة مجلس اإلدارة فيما يتعلق
بإعادة هيكلة عملية المراجعة المستقلة ( )IRPوعملية إعادة النظر .وسوف تستخدم مجموعة المجتمع
الخاصة تقرير لجنة هياكل الشفافية( )ASEPلعام  2102كأساس لمداوالتها .ستخضع جميع
توصيات مجموعة المجتمع الخاصة هذه لمشاركة وتشاور ومراجعة المجتمع ،وينبغي أن تأخذ بعين
االعتبار أية تحديدات قد يفرضها هيكل  ،ICANNبما في ذلك درجة عدم قدرة مجلس إدارة
 ICANNعلى التنازل قانونيا ً عن اتخاذه القرارات ،أو يكون ملزما ً من قبل طرف ثالث.
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 .9.2مراجعة دور محقق الشكاوى
ينبغي على مجلس اإلدارة مراجعة دور محقق الشكاوى كما هو منصوص عليه في اللوائح الداخلية
من أجل تحديد ما إذا كان مناسبًا كما هو محدد ،أو يحتاج إلى توسيع أو المراجعة خال ًفا لذلك من أجل
التعامل مع مسائل من مثل:
أ .دور في عملية المراجعة المستمرة وإعداد التقارير حول شفافية مجلس اإلدارة وطاقم العمل.
ب .دور في مساعدة الموظفين على التعامل مع المشكالت ذات الصلة بوظائف السياسة العامة
لـ ،ICANNبما في ذلك السياسة والتنفيذ واإلدارة المرتبطة بالمسائل التشغيلية والسياسة.
ج .دور في التعامل المنصف مع المتصلين مجهولي الهوية بالخط الساخن لـ ICANNوكاشفي الفساد،
وحماية الموظفين الذين يقررون بأن ثمة حاجة إلثارة مسألة قد تمثل مشكلة أمام استمرارية
وظائفهم.
 .9.4وضع آليات وتقارير الشفافية
ينبغي على مجلس اإلدارة ضمان أن تتضمن  ،ICANNكجزء من تقريرها السنوي ،باإلضافة إلى
أمور أخرى ،وعلى سبيل المثال ال الحصر:
أ .تقرير حول النطاق األوسع من مسائل الشفافية مع المقاييس الداعمة لتسهيل المساءلة.
ب .نقاش حول مدى ودرجة التزام طاقم عمل  ICANNوالمجتمع بمعيار افتراضي للشفافية في جميع
إجراءات السياسة والتنفيذ واإلجراءات اإلدارية ،باإلضافة إلى درجة توثيق استخدام األساليب
السردية أو التنقيح أو أية ممارسات أخرى لعدم كشف معلومات إلى مجتمع  ICANNبشكل
شفاف.
ج .يجب أن يتضمن إعداد التقارير اإلحصائية أحد العناصر التالية على األقل:
 .iطلبات عملية اإلفصاح عن المعلومات الوثائقية ( )DIDPوإعداد الطلبات.
.ii
.iii
.iv

النسبة المئوية المنقحة إلى غير المنقحة من مواد إيجاز مجلس اإلدارة التي يتم إصدارها
للعامة.
عدد وطبيعة المسائل التي قرر مجلس اإلدارة أنه ينبغي التعامل معها بسرية.
استخدام  ICANNاآلخر للتنقيح واألساليب األخرى لعدم الكشف عن المعلومات إلى
المجتمع وإحصائيات حول األسباب المقدمة الستخدام مثل هذه األساليب.

د .قسم حول "الخط الساخن للمتصلين مجهولي الهوية" و/أو أنشطة كشف الفساد األخرى ،يتضمن
مقاييس حول مايلي:
 .iالتقارير المقدمة.
 .iiالتقارير الموثقة بأنها تحتوي على مشكالت تتطلب اتخاذ إجراء.
 .iiiالتقارير التي أدت إلى تغيير في ممارسات .ICANN
ه .تحليل بالصلة والفائدة المتواصلة لمقاييس الشفافية الحالية ،وتتضمن
 .iاالعتبارات حول ما إذا كانت األنشطة موجهة نحو المقاييس (مثل "التعليم حتى االختبار")
من دون المساهمة نحو تحقيق هدف الشفافية الحقيقية.
 .iiالتوصيات بمقاييس جديدة.
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 .9.5ينبغي على مجلس اإلدارة الترتيب إلجراء تدقيق لتحديد جدوى الخط الساخن للمتصلين مجهولي
الهوية كآلية لكشف الفاسد وتنفيذ التحسينات الضرورية.
يجب أن يكون التدقيق الخارجي المهني مبنيا ً على توصيات القسم  1.0والملحق  - 5سياسة كشف
الفساد لمراجعة  One World Trustالمستقلة لعام  62111إلنشاء برنامج كشف فساد مجدي،
يتضمن إجراءات حماية للموظفين الذين يستخدمون مثل هذا البرنامج وأية تطورات حديثة في مجاالت
دعم وحماية كشف الفساد .ينبغي إجراء التدقيق المهني على أساس متكرر ،مع تحديد الفترة (سنوية أو
كل سنتين مثالً) بحسب توصية التدقيق المهني.
ويجب اإلعالن عن العمليات الخاصة بشفافية موظفي  ICANNوالتنبيه للجمهور.
الفئة :عمليات االستئناف وشفافية اتخاذ القرارات ،راجع قسم التقرير 00
التوصيات الجديدة من ATRT2
.01

ينبغي على مجلس اإلدارة تحسين فعاليات المداوالت على نطاق المجتمع.
 .01.0ولتعزيز منهجيات وعمليات وضع السياسة الخاصة بمنظمة  GNSOمن أجل تلبية احتياجات
المجتمع بشكل أفضل ولكي تكون مناسبة أكثر للتعامل مع المشكالت المعقدة ،ينبغي على  ICANNالقيام
بمايلي:
أ .بما يتماشى مع النقاشات الدائرة مع  ،GNSOينبغي على مجلس اإلدارة وضع خيارات ممولة
للخدمات المهنية لمساعدة مجموعات عمل وضع سياسات  .GNSOيمكن أن تشمل مثل هذه الخدمات
التدريب لتعزيز قدرات قادة مجموعات العمل والمشاركين بها على تناول المشكالت والمواقف المختلفة
والتسهيل المهني والتوسط والمفاوضات .يتعين على  GNSOوضع إرشادات توجيهية حول موعد
طلب مثل هذه الخيارات.
ب .ينبغي على مجلس اإلدارة توفير تمويل مناسب لالجتماعات المباشرة من أجل تدعيم البريد اإللكتروني،
وملفات ويكي والمؤتمرات الهاتفيو لعمليات وضع السياسة لمنظمة  .GNSOيجب أن تستوعب مثل
هذه االجتماعات المباشرة المشاركة عن بعد أيضاً ،كما ينبغي األخذ بعين االعتبار استخدام مرافق
 ICANNاإلقليمية (المحاور اإلقليمية ومراكز المشاركة) لدعم االجتماعات بين الجلسات .عالوة على
ذلك ،ينبغي األخذ بعين االعتبار أيضا ً إمكانية إضافة اجتماعات عند بداية أو نهاية اجتماعات
 .ICANNيتعين على  GNSOوضع إرشادات توجيهية حول موعد طلب هذه االجتماعات
وتبريرها ،ومن ينبغي أن يشارك في مثل هذه االجتماعات.
ج .ينبغي على مجلس اإلدارة العمل مع  GNSOومجتمع  ICANNاألوسع من أجل وضع منهجيات
وأدوات للسماح لعمليات وضع السياسة الخاصة بمنظمة  GNSOباستغالل وقت المتطوعين بفعالية
أكبر لزيادة القدرة على اجتذاب المشاركين المنشغلين من المجتمع إلى العملية وكذلك يؤدي إلى وضع
أسرع للسياسات.
 .01.2يتعين على  ،GACبالتعاون مع  ،GNSOوضع منهجيات لضمان تقديم تعقيبات GAC
والحكومات إلى مجموعات عمل وضع السياسة في  ICANNوأن تتوفر أمام  GACالفرص الكافية لتقديم
التعقيبات واإلرشادت حول نتائج عملية وضع السياسة التمهيدية .وقد تكون هذه الفرص آليات جديدة
بالكامل أو استغالل لتلك اآلليات المستخدمة بالفعل من خالل أصحاب المصلحة المتعددين في بيئة
كل
في
 .ICANNينبغي ان تشجع مثل هذه التفاعالت على تبادل المعلومات والمشاركة باألفكار/اآلراء،
ٍ
من االجتماعات المباشرة وبين الجلسات ،وينبغي أن تساعد على مأسسة المداوالت على نطاق المجتمع
الواردة في .AoC
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 .01.2يجب على مجلس اإلدارة و GNSOوضع مبادرة إستراتيجية تتناول الحاجة إلى ضمان المشاركة
العالمية في عمليات وضع السياسة لمنظمة  ،GNSOباإلضافة إلى عمليات  GNSOاألخرى .ويجب أن
ينصب التركيز على جدوى ومنهجية فرصة الحصول على المشاركة المنصفة والجوهرية والتفاعلية
ممايلي ومن يمثلهم:
أ .جميع مجتمعات  ICANNالمهتمة بسياسة  ،gTLDوعلى وجه الخصوص ،تلك الممثلة في
GNSO؛
ب .المناطق الجغرافية ذات التمثيل السيئ؛
ج .المجموعات اللغوية غير الناطقة باإلنجليزية؛
د .من ال يتمتعون بتقاليد ثقافية غير غربية ،وكذلك
ه .من لديهم اهتمام أساسي بمشكالت سياسة  gTLDولكن يفتقرون إلى الدعم المالي من كبار قادة
الصناعة.
 .01.4لتحسين شفافية وقابلية تنبؤ عملية وضع السياسة ،ينبغي على مجلس اإلدارة أن يحدد بوضوح
درجة اعتقاده أن بوسعه ترسيخ سياسة  7gTLDفي حال لم يستطع  GNSOالتوصل إلى نتيجة حاسمة
حول مسألة معينة ،ضمن إطار زمني محدد إذا اقتضى األمر ،وإلى أية درجة يمكنه فعل ذلك ،وعملية
ترسيخ مثل سياسات  gTLDهذه .يجب أن يشير القرار أيضًا إلى الشروط والحاالت التي يرى فيها مجلس
اإلدارة إمكانية تغيير توصيات سياسة  ،GNSOإما قبل أو بعد القبول الرسمي من مجلس اإلدارة.
 .01.5ينبغي على مجلس اإلدارة تسهيل المشاركة المتساوية في أنشطة  ICANNالمطبقة ألصحاب
المصالح الذين ينقصهم الدعم المادي من قادة الصناعة.
الفئة :المداوالت على نطاق المجتمع ،راجع قسم التقرير 02
.00

فعالية عملية المراجعة
 .00.0وضع إطار مؤسسي لعملية المراجعة
ينبغي على مجلس اإلدارة ضمان أن األعمال المتواصلة لمراجعات تأكيد االلتزامات ،بما في ذلك التنفيذ،
يتم إدخالها في أعمال األنشطة اإلستراتيجية األخرى لـ ICANNمتى ما كان ذلك مناسبًا.
 .00.2تنسيق المراجعة
ينبغي على مجلس اإلدارة ضمان التنسيق الكامل لمختلف عمليات المراجعة بحيث يتم االنتهاء من جميع
المراجعات قبل أن تبدأ مراجعة  ATRTالتالي ،مع الربط المناسب للمشكالت التي يتم صياغتها من خالل
تأكيد االلتزامات .AoC
 .00.2تعيين فرق المراجعة
ينبغي على مجلس اإلدارة ضمان تعيين فرق مراجعة  AoCفي الوقت المناسب بما يسمح لهم إكمال العمل
المنوط بهم على مدار عام واحد ( )0بحد أدنى اعتبارً ا من الوقت المقرر أن تبدأ فيه المراجعة ،بصرف
النظر عن توقيت تأسيس الفريق .ومن المهم بالنسبة لـ ICANNتقدير دورة مراجعات  ،AoCوأنه يجب
أن تبدأ عملية اختيار فريق المراجعة في أقرب وقت ممكن بالنظر إلى اختصاصها.
 .00.4إكمال تقارير التنفيذ
ً
جاهزا في وقت البدء بالمراجعة .ويجب تقديم
ينبغي على مجلس اإلدارة إعداد تقرير إنهاء مكتمل يكون
هذا التقرير للتشاور العام ،كما يجب تضمين المقاييس والمعايير ذات الصلة في التقرير.
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 .00.5شفافية ومساءلة الميزانية
يتعين على مجلس إدارة  ICANNأن يضمن في ميزانيته تخصيص الموارد الكافية لفرق المراجعة من
أجل إنجاز المهام الموكلة إليهم .ويجب أن يشتمل ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،على تكييف لطلبات
فرق العمل لتعيين خبراء/استشاريين مستقلين إذا ما رأت الفرق ضرورة لذلك .وقبل البدء في عملية
المراجعة ،يتعين على  ICANNنشر الميزانية للمراجعة ،باإلضافة إلى حيثيات المبالغ المخصصة
والمستندة إلى خبرات الفرق السابقة ،ويشمل ذلك ضمان تقييم وضبط مستمرين للميزانية بما يتفق مع
احتياجات المراجعات المختلفة.
 .00.6إجراءات مجلس اإلدارة حيال التوصيات
ينبغي على مجلس اإلدارة تناول كافة توصيات فرق مراجعة  AoCبطريقة واضحة ال لبس فيها ،بما يشير
إلى مدى قبولهم لكل توصية.
 .00.1األطر الزمنية للتنفيذ
ر ًدا على توصيات فرق العمل ،ينبغي على مجلس اإلدارة توفير إطار زمني متوقع للتنفيذ ،وإذا كان هذا
اإلطار الزمني مختل ًفا عن اإلطار المقدم من جانب فريق المراجعة ،يجب أن تتناول الحيثيات هذا
االختالف.
الفئة :فعالية عملية مراجعة تأكيد االلتزامات ،راجع قسم التقرير 04
المساءلة والشفافية المالية
.02
على ضوء النمو الكبير الذي تشهده المؤسسة ،ينبغي على مجلس اإلدارة تنفيذ تدقيق خاص لهيكل الحوكمة
المالية الخاص به فيما يتعلق بالمبادئ اإلجمالية والطرق المستخدمة وإجراءات اتخاذ القرارات بما في ذلك
إشراك أصحاب المصلحة.
 .02.0ينبغي على مجلس اإلدارة تنفيذ إجراءات مالية جديدة في  ICANNيمكن أن تضمن بفاعلية قدرة
مجتمع  ،ICANNبما في ذلك منظمات الدعم واللجان االستشارية على المشاركة ومساعدة مجلس إدارة
 ICANNفي التخطيط وتحديد األولويات الخاصة بالعمل وتطوير المؤسسة.
 .02.2ينبغي على مجلس اإلدارة النظر بشكل صريح بالتكلفة مقابل الفعالية لعمليات  ICANNعند إعداد
ميزانيتها للسنة المقبلة ،للحفاظ على وضعية  ICANNكمنظمة غير ربحية تشغل وتقدم خدمات في بيئة
غير تنافسية .ويجب أن يشمل ذلك كيف يمكن إظهار الزيادات المتوقعة في دخل  ICANNفي أولوية
األنشطة وأسعار الخدمات .ويجب أن تخضع هذه االعتبارات لمشاورة منفصلة.
 .02.2ينبغي على مجلس اإلدارة كل ثالثة أعوام إجراء دراسة منجزات حول المقاييس ذات الصلة (مثل
حجم المؤسسة ،ومستوى تعويضات فريق العمل ومزاياه ،وتكلفة تعديالت اإلعاشة ،وما إلى ذلك) بما
يتناسب مع مؤسسة غير ربحية .إذا كانت نتيجة دراسة المنجزات هي أن  ICANNكمنظمة ال تتماشى مع
معايير المنظمات المماثلة ،ينبغي على مجلس اإلدارة النظر بتصويب األمر .في حاالت اختيار مجلس
اإلدارة عدم تصويب األمر ،ينبغي تحديد المنطق وراء ذلك في قرار مجلس اإلدارة ونشره إلى مجتمع
اإلنترنت.
 .02.4من أجل تحسين مستوى المساءلة والشفافية ،ينبغي على مجلس إدارة  ICANNتحديد الميزانيات
السنوية على أساس خطة إستراتيجية واألطر المالية المتوافقة لعدة سنوات (تغطي فترة ثالثة سنوات على
سبيل المثال) .ينبغي أن تعكس هذه الخطة المتدرجة وإطار عملها األنشطة المخططلها والنفقات المتوافقة
في تلك الفترة متعددة السنوات .ويجب أن يشتمل ذلك على ميزانيات محددة بالنسبة للجان االستشارية
ومنظمات الدعم .ينبغي أن يضمن تقديم تقارير  ICANNالمالية (السنوية) أنه من الممكن متابعة أنشطة
 ICANNوالنفقات المرتبطة بها مع التركيز بشكل خاص على تنفيذ الميزانية (السنوية) .ويجب أن يخضع
التقرير المالي للتشاور العام.
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 .02.5لكي نضمن أن الميزانية تعكس وجهات نظر مجتمع  ،ICANNينبغي على مجلس اإلدارة تحسين
عملية مشاورات الميزانية من خالل ضمان توفير الوقت الكافي للمتجمع من أجل توفير وجهات النظر
حول الميزانية المقترحة والوقت الكافي لمجلس اإلدارة لكي يأخذ بعين االعتبار كافة التعقيبات قبل الموافقة
على الميزانية .كما يجب أن تشتمل عملية مشاورات الميزانية على الوقت الكافي إلجراء اجتماع مفتوح
بين مجلس اإلدارة ومنظمات الدعم واللجان االستشارية من أجل مناقشة الميزانية المقترحة.
الفئة :المساءلة والشفافية المالية ،رجع قسم التقرير 05
المالحظات المتعلقة بعملية مراجعة  ATRT2متضمنة في الملحق هـ.
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تقييم فريق  ATRT2لتنفيذ التوصيات
يقدم  ATRT2التقييم التالي لتنفيذ  ICANNلتوصيات  .ATRT1يمكن إيجاد تقييمات  ATRT2فيما يتعلق
بفريق مراجعة  WHOISوفريق مراجعة  SSRفي الملحقين ب والملحق ج ،على التوالي .وفي تقييم تنفيذ
 ICANNللتوصيات ،قام  ATRT2بمراجعة مجموعة متنوعة من اآلراء ،والتي شملت الردود على طلبات
التعليقات العامة والتفاعل المباشر مع مجتمع  .ICANNمع األخذ بعين االعتبار مشورة  ATRT1رقم  21التي
تطالب مجلس اإلدارة بإجراء تقييم دوري لما يحرز من تقدم بالمقارنة مع هذه التوصيات باإلضافة إلى التزامات
المساءلة والشفافية في تأكيد االلتزامات ،أخذ  ATRT2بعين االعتبار أيضًا التقارير الواردة من طاقم عمل
 ICANNوقرارات مجلس إدارة  ICANNوالمقابالت الشخصية مع أعضاء في طاقم العمل ومجلس اإلدارة.

قسم التقرير  .3أداء مجلس اإلدارة وممارسات العمل :توصية  ATRT2رقم 3
(تقييم توصيات  ATRT1رقم  3و)3
مكتشفات ATRT1
في سياق مداوالته ،اكتشف فريق عمل  ATRT1أنه لم يتم تنفيذ توصيات مجموعة  Interisleاالستشارية
( )2111ومجموعة  Bostonاالستشارية ( )2118لتحسين عملية اختيار مجلس اإلدارة ،وأن لجنة
الترشيحات لم تمتلك أساليب تشغيل فعالة أو معايير الختيار أعضاء مجلس اإلدارة ،ولم تكن تعمل على زيادة
مستوى الشفافية في عملية اختيار أعضاء مجلس اإلدارة .وللتعامل مع هذه المسألة ،عرض فريق ATRT1
توصيات تطالب بالتقييم المستمر وتحسين حوكمة مجلس إدارة  ،ICANNويشمل ذلك التقييم المستمر ألداء
مجلس اإلدارة ،وعملية اختيار مجلس اإلدارة ،ومدى تلبية تشكيل مجلس اإلدارة الحتياجات  ICANNالحالية
والمستقبلية .ويمكن اعتبار ذلك بمثابة مجموعة ويطلق عليه اسم التوصية  .0وعالوة على ذلك ،فإن توصية
 ATRT1رقم  2دعت إلى إجراء تقييم مستمر لمهارات أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين والبرامج الحالية
المعمول بها لتحسين تلك المهارات ،ووسائل تحديد المهارات الالزمة أثناء عملية اختيار أعضاء جدد في مجلس
اإلدارة .وقد اعتمد مجلس إدارة  ICANNكافة هذه التوصيات في يونيو .2100
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توصية  ATRT1رقم 3

إقرارً ا باأل عمال التي تقوم بها لجنة حكومة المجلس حول التدريب وبناء المهارات ،بموجب النصيحة المقدمة
من كل من مراجعة لجنة الترشيح  2111ومراجعة المجلس  ،2118يتعين على المجلس أن يؤسس (وفي
الوقت المناسب إلتاحة الفرصة لدمج هذه التوصيات في عمليات لجنة الترشيح في نهاية عام  )2100آليات
رسمية لتعريف إجمالي مجموعة المهارات المطلوبة لمجلس إدارة  ICANNويشمل ذلك مهارات مثل السياسة
العامة ،والماليات ،والتخطيط االستراتيجي ،وحوكمة الشركات ،والتفاوض ،وفض المنازعات .يجب التأكيد على
ضمان تمتع المجلس بالمهارات والخبرات الالزمة لتقديم وجهة النظر الخاصة بعمليات  ICANNالمتسقة مع
االهتمام العالمي العام وتقديم أفضل الممارسات بالحوكمة المشتركة .ويجب أن يعتمد هذا على األعمال األولية
التي تم تنفيذها في المراجعات المستقلة وتتضمن:
أ.

تحديد مجموعة مهارات مجلس اإلدارة مقارنة مع الشركات المشابهة وهياكل الحوكمة األخرى؛

ب .تحديد المهارات المطلوبة لتوضيح تفرد  ICANNمن حيث البنية والمهمة من خالل عملية تشاوريه
مفتوحة تتضمن المشاورات المباشرة مع قيادة منظمات الدعم واللجان االستشارية؛
ج .مراجعة تلك المتطلبات سنويا ً وتقديم نقطة بداية رسمية للجنة  NomComكل عام
د .ابتداء من عملية لجنة الترشيح في أواخر عام  ،2011ونشر النتائج والمتطلبات كجزء من دعوة لجنة
الترشيح للترشيحات.
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تقرير  ATRTالنهائي،http://www.icann.org/en/news/public-comment/atrt-final-31dec10-en.htm ،
ديسمبر .2100
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توصية  ATRT1رقم 3

يجب على مجلس اإلدارة تقديم الدعم وإجراء المراجعة بشكل منتظم( ،ولكن بما ال يقل عن كل  2سنوات)
لبرامج التدريب وبناء المهارات بموجب التوصية رقم .0
ملخص تنفيذ تقييم ICANN
لتنفيذ جوهر التوصية رقم  ،0اتخذت  ICANNعدة إجراءات بالتعاون والتنسيق مع  .NomComوكان من
المفهوم بشكل عام لطاقم عمل  ICANNأن الغرض من هذه التوصيات ليس فقط ضمان اختيار أفراد يتمتعون
بالمهارات المناسبة فحسب ،بل أيضا ً للتعامل مع "مخاوف الغموض غير الضروري في عملية NomCom
10
والطلبات المقدمة لتوفير تفسيرات أكثر توس ًعا الختيارات ".NomCom
ولتحسين عملية اختيار أعضاء مجلس إدارة  ICANNوالتعامل مع التوصيات الخاصة بتشكيل مجلس اإلدارة،
قامت لجنة  NomComبفحص إجراءاتها التشغيلية من أجل وضع مجموعة مهارات واضحة وشفافية،
باإلضافة إلى مؤهالت ومعايير الختيار أعضاء مجلس اإلدارة ،وتحسين مستوى الشفافية ،وتأسيس ونشر
إجراءات وعمليات االختيار التي تستخدمها  11.NomComوقد تم اعتماد اإلرشادات التوجيهية الجديدة للجنة
 ،NomComبما في ذلك إجراءات  NomComومدونة السلوك ،وذلك من خالل مجلس اإلدارة ودخلت
حيز التنفيذ 12.وتتشاور  NomComسنويًا مع مجتمع وجمهور  ICANNالعام حول متطلبات مجموعة
المهارات من أجل مراعاة توقيت التعيينات في مراكز القيادة .كما أدخل مجلس اإلدارة عملية في إجراءات
التشغيل القياسية الخاصة به عملية من أجل إشعار  NomComبصفة سنوية عن طريق توفير المعلومات
حول مجموعة مهارات مجلس اإلدارة الحالية 13.وفي النهاية ،يشار مجلس اإلدارة في الوقت الحالي في تدريب
وعمليات توجيه بينية .ولتقييم مستوى أداء مجلس اإلدارة في المجاالت التي تناولتها جهود التنفيذ الخاصة
بـ ،NomComيجري تعقب سير العمل في مقابل مراحل التنفيذ لمجموعة المهارات ،ونتائج برنامج التدريب
14
والعمل.
ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ
كانت هناك تعقيبات محدودة من المجتمع حول تنفيذ التوصية رقم  0و .2وعلى وجه العموم ،يشير المجتمع إلى
الوعي بالطرق والعمليات الخاصة بتعيين واختيار أعضاء مجلس اإلدارة ،والتنفيذ العام لمدد عملهم .وبرغم
15
ذلك ،الحظ البعض أنه ال تزال هناك إمكانية وقوع تضارب في المصلحة مع المجتمع.
أشار البعض إلى أهمية أن يكون أعضاء مجلس اإلدارة من مجموعات المجتمع الحالية وذلك من أجل ضمان
معرفة وفهم  ICANNباإلضافة إلى الخبرة الفنية من أجل العمل بشكل فعال .واقترح أحد المعلقين إمكانية
استخدام خدمة مجلس اإلدارة كآلية من أجل تنمية المجتمع عن طريق عمل المبادرات للتعيين من المجتمع األوسع
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التقرير النهائي لـ.ATRT1
10
وثيقة تعقيبات مجموعة  ،ATRT2وتعليقات إيمي ستاثوس ،وسامانثا إيزنر ،وديان شرويدر،
https://community.icann.org/download/attachments/41880363/Consolidated+Responses+to+
ATRT2+Questions-ATRT+1+Recommendations+Implementation+%2830Apr%29+Final.xlsx
11
إرشادات شفافية http://nomcom.icann.org/nomcom-transparency-08oct12-en.pdf ،NomCom
12
مدونة سلوكيات http://nomcom.icann.org/conduct-2013.htm ،NomCom
13
التقرير السنوي لعام  ،2102تنفيذ تقرير فريق مراجعة المساءلة والشفافيةhttp://www.icann.org/en/news/in- ،
 ،focus/accountability/atrt-implementation-report-29jan13-en.pdfيناير .2102
14
التقرير السنوي لعام  ،2102تنفيذ تقرير فريق مراجعة المساءلة والشفافيةhttp://www.icann.org/en/news/in- ،
 ،focus/accountability/atrt-implementation-report-29jan13-en.pdfيناير .2102
15
التعليقات المقدمة ر ًدا على أسئلة  ATRT2إلى المجتمع ،وفاسيلي دولماتوف ،وأليخاندرو بيسانتي ،وماريا فاريل (،)NCUC
وكريستوفر ويكينسونhttp://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-02apr13/ ،Nominet ،

12

للمساهمين .كما أكد هذا المعلق على أهمية اإلظهار والتوضيح البين للمعيار عالي المهنية من الناحية التقليدية
16
والذي يعمل مجلس اإلدارة وف ًقا له.
وفي مقابل التعليقات المؤيدة لعمليات اختيار مجلس اإلدارة الحالي ،سأل أحد المعلقين "هل من المعقول أن يقدم
مجلس إلدارة إلى لجنة الترشيح "ملف تعريفي" بأعضاء مجلس اإلدارة الذي يدعي أنه بحاجة إليه في الدورة
17
القادمة؟"
وقد طرحت التعقيبات العامة اإلضافية بعض األسئلة لألعمال المستقبلية والتي لم يتم التعامل معها من خالل
توصية  ATRT1في هذه الناحية .وعلى وجه الخصوص ،تساءل المعلقون حول أهمية الحصول على مجلس
إدارة دولي بشكل مناسب ،باإلضافة إلى مجلس إدارة يمثل مجتمع ومجموعات  .ICANNكما تعمقت التعليقات
أكثر إلى كيفية قيام مجلس اإلدارة نفسه باختيار رؤساء اللجان وأعضاء لجنة حوكمة المجلس كعامل هام لتحقيق
الشفافية في اختيار أعضاء مجلس اإلدارة وعملياته حيث إن هذه اللجان هي التي توصي باعتماد التغييرات على
18
اللوائح الداخلية.
تحليل فريق  ATRT2لتنفيذ التوصيات
التوصية (التوصيات)
0أ توثيق الطريقة المستخدمة في تحديد واختيار "هياكل حوكمة الشركات
المماثلة وهياكل الحوكمة األخرى"
0ب توثيق المعايير المستخدمة
0ج تحسين توعية وترويج/نشر NomCom
0د توسيع دراسة المهارات ووضع المعايير لتضمين اختيارات
 NomComفي  ،GNSOالمنظمات الداعمة ألسماء رموز الدول
( ،)ccNSOولجان عموم المستخدمين االستشارية ()ALAC
(2أ) يجب تحديد المقاييس التي يمكن قياس مدى فاعلية برامج تدير
مجلس اإلدارة وف ًقا لها.
( 2ب) يجب نشر وإعالن مواد تدريب مجلس اإلدارة للجمهور.

التقييم
تم
غير مكتمل
تم
تم
غير مكتمل
غير مكتمل

تقييم فريق  ATRT2لفاعلية التوصيات
في حين أن غالبية القضايا في توصية  ATRT1رقم  0والتوصية رقم  2تم التعامل معها ،إال أن العديد من
المخاوف األساسية ال تزال عالقة:
أ .إلى أي مدى يمكن القول بأن التغييرات أدت إلى تحسين جودة أعضاء مجلس اإلدارة؟
ب .حتى اليوم ،ال توجد معايير موضوعية لتحديد جدارة األعضاء في مجلس إدارة  .ICANNولم يتم
تنفيذ عمليات التقييم من جانب مجتمع  ICANNوال مناقشتها ،وعلى الرغم من ذلك قد تكون من بين
التدابير اإلحصائية القليلة التي يمكن وضعها.
ج .ويجب توثيق تقرير حول المعايير التي استخدمتها  ،NomComويجب مراجعة المشكلة بعد أن
أصبح هناك خبرات لسنوات أكثر لدى مجلس اإلدارة بموجب شروط  NomComالحالية.
د .وال تزال هناك حاجة إلى مقاييس من أجل تقييم نجاح جهود التحسين التي يقوم بها مجلس اإلدارة.



16
التعليقات المقدمة ر ًدا على أسئلة  ATRT2إلى المجتمعhttp://forum.icann.org/lists/comments-atrt2- ،Nominet ،
02apr13/
17
التعليقات المقدمة ر ًدا على أسئلة  ATRT2إلى المجتمع ،جين-جاكس سوبرينات،)ALAC( ،
http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-02apr13/
18
التعليقات المقدمة ر ًدا على أسئلة  ATRT2إلى المجتمع ،جين-جاكس سوبرينات،)ALAC( ،
http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-02apr13/
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التوصية النهائية رقم 3
ينبغي على مجلس اإلدارة وضع مقاييس موضوعية لتحديد جودة أعضاء مجلس إدارة  ICANNونجاح جهود
التحسينات التي يقوم بها المجلس ،وتحليل تلك النتائج على مدار الوقت.

قسم التقرير  .3ليس ثمة توصية جديدة من ( ATRT2تقييم توصية  ATRT1رقم )1
النتائج التي توصلت إليها ATRT1
كانت هذه المشكلة الخاصة بتشكيل مجلس اإلدارة موضو ًعا لمراجعتين مستقلتين سبقتا تشكيل مجموعة عمل
 .ATRT1ووجدت مجموعة  ATRT1أن الصلة الكبيرة لعملية المراجعة التي تقوم بها تمثلت في التوصية
المقدمة لـ ICANNللتوظيف واالختيار استناداً إلى المتطلبات المهارية المطلوبة .ويتضمن ذلك تأسيس إجراء
رسمي تقوم من خالله لجنة الترشيح ( )NomComباكتشاف والتعرف على متطلبات كل هيئة تقوم بإجراء
التعيينات لها .وعلى هذا [النحو] ،اكتشفت " ATRT1أن ترميز العمليات لتحديد وتعريف ومراجعة متطلبات
تلك المهارات ،إلى جانب اآلليات التي يتشاور بشأنها أصحاب المصلحة ،قد تساعد في تحسين األداء اإلجمالي
للمجلس".
توصية  ATRT1رقم 1
يتعين على المجلس ولجنة الترشيح ،مع مراعاة التحذير بأنه جميع المشاورات والقرارات حول المرشحين يجب
أن تبقى سرية ،وبأسرع ما يمكن ولكن بما ال يزيد عن عملية لجنة الترشيح التي تبدأ في أواخر عام ،2100
زيادة شفافية مشاورات لجنة الترشيح وعملية اتخاذ قرار عن طريق تنفيذ تلك األشياء بشكل واضح وصريح
خالل جدول زمني وضمن معايير مجموعة المهارات المطلوبة في مرحلة مبكرة كما أمكن قبل أن تبدأ العملية
وبمجرد إتمام العملية وشرح الخيارات الموجودة.
ملخص تنفيذ تقييم ICANN
قدم طاقم عمل  ICANNإلى مجموعة عمل  ATRT2حول جهود التقييم التي تمت من خالل كل من مجلس
اإلدارة و .NomComوقد أصبح إجرا ًء قياسيًا للتشغيل بالنسبة لمجلس اإلدارة و NomComإجراء مشاورات
وجلسات لمشاركة المعلومات فيما يتعلق بمتطلبات مجموعة مهارات مجلس اإلدارة .كما قام مجلس اإلدارة بتنفيذ
إرشادات توجيهية للشفافية لكافة لجان  ،NomComباإلضافة إلى أن التوافق مع إرشادات الشفافية من
اإلجراءات التشغيلية القياسية .وتقدم لجنة  NomComتقريرً ا قبل االختيار تقوم فيه بتبرير اختياراتها كإجراء
تشغيلي قياسي .يمكن العثور على تدابير التنفيذ ووثائق الخلفية على .http://nomcom.icann.org
ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ
لم تتلقى  ATRT2تعليقات هامة على تنفيذ توصيتها .أشار سجل  Nominetإلى أنها دعمت اآللية الخاصة
بتعيين واختيار أعضاء مجلس إدارة  ،ICANNوترى أنه مثال جيد على اآللية المتكاملة لتعقيبات المجتمع.
أشار بعض المعلقين إلى أنهم لم يكونوا على علم بآليات ترشيح واختيار مجلس اإلدارة ،في حين أشار آخرون
إلى علمهم بذلك ورأيهم بأن طول المدة الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة كانت مرضية.
ملخص للمعلومات األخرى ذات الصلة
ال يشتمل تنفذ هذه التوصية مجلس إدارة  ICANNوفريق العمل فحسب بل اشتملت على  NomComنفسها.
ورد اثنين من رؤساء  NomComالسابقين وهما فاندا سكارتزيني (فترة  )2102وآدم بيك (فترة ،)2100
على االستبيان المقدم من  ATRT2وقدما نظرة عامة شاملة للجهود التي تبذلها  NomComفي التنفيذ.
وأدرك كال الرئيسين نية مجموعة  ATRT1توفير قدر أكبر من الشفافية والمساءلة في عملية ترشيح أعضاء
مجلس اإلدارة ،وفي نفس الوقت تتم مراعاة الجوانب األساسية للعملية (على سبيل المثال سرية المرشحين) .كما
أدركوا أنه كان من الممكن للجنة  NomComللحفاظ على دور مستقل في عملية االختيار.

14

أفاد آدم بيك إلى أن توصيات مجموعة  ATRT1رجحت إحساسً ا عامًا بأن  NomComال يجب أن تشغل
كثيرً ا بالسرية وأن هذا األمر كان إيجابيًا .كما أوضح أن بعض توصيات  ATRTاألساسية كانت بالفعل من
ممارسات  ،NomComإال أن  ATRTالقوة الدافعة ألخذ التحسينات على محمل الجد .في عام ،2100
عقدت  NomComورش عمل مع المجتمع والذي قررت بأنها كانت ناجحة إلى حد ما ،وأنه كانت هناك
محاولة لتحسين االتصال في جميع قطاعات العملية مع المجتمع (على سبيل المثال إضافة مزيد من البريد
اإللكتروني إلى القوائم ،والمدونات) ومع المرشحين (على سبيل المثال مزيد من المعلومات حول العملية،
وبعض االتصال من أجل إطالعهم بالمرحلة التي وصلت إليها العملية) .ورغم ذلك ،أوضح بيك أنه في
عام  2100لم يتم االعتراض بجهود هذه االتصاالت على األغلب (أي األفكار التي توضع قيد التنفيذ) .وعلى
وجه العموم ،وجد أن جهود التنفيذ كانت جديرة باالهتمام كما كانت توضح التحسينات في .2102
أشارت فاندا سكارتزيني إلى عدد من أنشطة التنفيذ الخاصة التي جرت أثناء مدة  .2102لتنفيذ التوصيات،
قامت  NomComبمايلي:
أ.

نشر وتحديث اإلطار الزمني ألنشطة  NomComأثناء الدورة الكاملة لـ NomComلتوفير
الشفافية إلى المجتمع وإلى المرشحين؛

ب .عقدت مشاورات رسمية مع كافة اللجان االستشارية ومنظمات الدعم ودوائرها أثناء االجتماع العام
السنوي في  2011لتحديد كافة ملفات التعريف الالزمة لمجلس اإلدارة ومراكزه القيادية ،ونشرت
كافة العروض المستخدمة؛
ج .عقدت اجتماعات عامة حول توصيات مجموعة  0ATRTوالمجاالت األخرى ذات الصلة لعملية
 NomComأثناء اجتماع  ICANNالعام السنوي المنعقد في 2012؛
د .عقدت اجتماع رسمي مع رئيس مجلس إدارة  ،ICANNوالمدير التنفيذي ولجنة حوكمة المجلس
لجمع آرائهم حول مجموعة المهارات الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة لالختيار التالي؛
ه .اجتمعت مع االستشاري العام لـ ICANNللتأكيد على أن سائر األعضاء داخل  NomComيفهمون
المتطلبات المتعلقة بخصوصية معلومات المرشح؛
و .نشرت السمات المحددة للملف التعريفي لكافة المراكز القيادية كدليل إرشادي لمعلومات طلب
19
المرشح؛
ز .عقد جلسة أثناء اجتماع  ICANNالدولي األول لسنة  2012في سان خوسية ،للتأكيد من جديد مع
اللجان االستشارية ومنظمات العدم والدوائر ،ولتوجيه أعضاء  NomComفي عملية االختيار؛
ح .وبعد عملية االختيار ،نشرت تقريرً ا نهائيًا 20لالجتماع العام السنوي المنعقد في أكتوبر  2012في
تورنتو ،كندا والذي اشتمل على كافة اإلحصائيات ذات الصلة بلجنة  NomComلسنة ( 2012على
سبيل المثال عدد المرشحين ،والجنس ،والتوزيع الجغرافي ،إلخ) باإلضافة إلى "مصفوفة المطابقة" مع
مجموعات المهارات المطلوبة للمرشحين والملفات التعريفية للمنتخبين؛
ط .وفي اجتماع أكتوبر  2012في تورنتو ،أجرت اجتماعات إضافية مع اللجان االستشارية ومنظمات
الدعم والدوائر لتوفير التعقيبات حول أنشطة  NomComوكيفية التعامل مع متطلباتها لمجلس
اإلدارة ومراكزها في المؤسسات.
ويرى كال رئيسي المجلس السابقين أن هناك تحسينات متواصلة مثل بطاقات التقارير الشهرية والحصول على
مصفوفة قياسية الستخدامها أثناء وبعد العملية .تؤكد السيدة سكارتزيني على أنه في الوقت الحالي يوجد داخل
مجتمع  ICANNرؤية أوضح حول عملية  ،NomComباإلضافة إلى وجهة نظر أوضح لعملية االختيار
ً
عضوا في مجلس اإلدارة .كما تشير إلى حس بالتحسن فيما يتعلق
ومتطلبات أي شخص يرغب في أن يكون
بالشفافية في عالقة  ICANNمع المجتمع والعالم الخارجي .كما يرى بيك أن المرشحين لديهم فهم أفضل بما
هو مطلوب ،وأن هناك معرفة أفضل بما يحتاجه مجلس اإلدارة فيما يتعلق بمهارات المرشح و"الفجوات" في
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مجموعة المهارات الخاصة بمجلس اإلدارة .كما أوضح أن فائدة غير مباشرة لهذه الجهود الخاصة بالتنفيذ
تمثلت في المعلومات المحسنة حول الملفات التعريفية للمرشحين المرغوبين قد ساعدت إحدى شركات التوظيف
االحترافية على مساعدة  NomComفي تحديد المرشحين المحتملين.
تحليل فريق  ATRT2لتنفيذ التوصيات
يبدو أن تنفيذ توصية  ATRT1رقم  2كان ناجحً ا بشكل كبير .وهناك تحسن في شفافية عمليات ،NomCom
وفي اعتماد اإلجراءات التشغيلية القياسية المصممة لتعزيز الشفافية .ومن المهم اإلشارة إلى أن تنفيذ التوصية
رقم  2عزز من الحوار عبر المجتمع ،وجعلت  NomComتتعامل مع مجلس اإلدارة ،واللجان االستشارية
ومنظمات الدعم مع دخولها في أعمال التنفيذ .وفي حقيقة األمر ،فإن تنفيذ هذه التوصية لم يكن مسئولية مجلس
إدارة  ICANNأو فريق العمل .وباألحرى ،فقد تطلب تفاعل كلم ن لجنة  NomComومجلس اإلدارة
باإلضافة إلى أعضاء المجتمع من أجل تنفيذ كافة هذه المهام بنجاح .ويبدو أن هيئات متعددة قد قامت بمهام
فردية باإلضافة إلى إجراء تفاعل ناجح من أجل تنفيذ التوصية رقم  2على اإلجمال.
تقييم فريق  ATRT2لفاعلية التوصيات
كانت التوصية رقم  2فعالة في إيجاد تبادل منتظم ومنفتح للمعلومات بين مجلس اإلدارة و NomComفي
تحديد مجموعة المهارات الضرورية ألعضاء مجلس اإلدارة ،وتضمين هذه الصفات المرغوبة في عملية
الترشيح .كما كان لتنفيذ التوصية أثر في إيجاد إجراءات تشغيل قياسية لـ NomComأكثر شفافية .على سبيل
المثال ،تعقد  NomComفي الوقت الحالي وبصفة منتظمة جلسات مفتوحة في اجتماعات .وباإلضافة إلى
ذلك ،فإن تقارير ما قبل االختيار من جانب  NomComوالتي توفر أسا ًسا منطقيًا لعملية االختيار تتسق مع
روح تأكيد االلتزامات .AoC

قسم التقرير  .1أداء مجلس اإلدارة وممارسات العمل :توصية  ATRT2رقم ( 3تقييم
توصيات  ATRT1رقم )4
النتائج التي توصلت إليها ATRT1
استنا ًدا إلى المراجعة التي قامت بها  ATRT1والمراجعتين المستقلتين السابقتين ،فقد توصلت إلى أن هناك
حاجة واضحة لتحسين كل من المهارات الفردية والجمعية لمجلس اإلدارة .وفي حين أن التوصية رقم 2
لمجموعة  ATRT1ركزت على تعريف مجموعة المهارات المطلوبة وتضمين مجموعات المهارات تلك
كجزء من عملية لجنة الترشيح ،طالبت التوصية رقم  4مجلس اإلدارة بتعزيز أدائه وممارساته للعمل.
توصية  ATRT1رقم 4
"بنا ًء على أعمال لجنة حكومة المجلس ،يتعين على المجلس االستمرار في تعزيز األداء وممارسات العمل
بالمجلس".
ملخص تنفيذ تقييم ICANN
قام مجلس اإلدارة بعدد من األنشطة من أجل تعزيز أداءه وممارسات العمل التي يقوم بها .وتشمل هذه األنشطة
وضع خطط عمل تضم أهداف التوصية رقم  ،4وإجراء جلستي تدريب حول "الفاعلية" في 2102؛ ووضع
تقييمات ألداء أعضاء المجلس والتي يتم تقديمها إلى الهيئات "المعينة" لمجلس اإلدارة ،ومزامنة مدد أعضاء
المجلس بفاعلية العمل ،وإنشاء دليل إلجراءات مجلس اإلدارة
(http://www.icann.org/en/groups/board/documents/draft-procedure-manual-
.)09oct12-en.pdf
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ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ
ركزت التعليقات العامة على بعض جوانب ممارسات عمل مجلس اإلدارة .وأوضحت  Nominetاألعمال
التي تم تنفيذها في تحسين حوكمة مجلس اإلدارة (على سبيل المثال مراجعة تضارب المصالح واألخالقيات)
والتوضيح بأن مجلس اإلدارة قد وضع مدونة للسلوك 21.طالبت حكومة المملكة المتحدة بتنفيذ مقاييس ألداء
مجلس اإلدارة ،ومراجعتها ومراقبتها بشكل مستقل 22.وأوضح دارلين تومسون من مجتمع  At-Largeأنه
يجب توفير مزيد من المعلومات للجمهور فيما يتعلق بالطرق التي يجري استخدامها من قبل مجلس اإلدارة في
تقييم الحوكمة الخاصة به 23.كان هناك دعم عام للمدة الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة.
ملخص للمعلومات األخرى ذات الصلة
أوضح رئيس مجلس إدارة  ICANNستيف كروكر أن مجلس إدارة  ICANNيجري اآلن عملية إضافة دعم
أمانة السر إلى مجلس اإلدارة .وسوف يتم إسناد مهمة هذا المورد الجديد ،في جزء منها ،من أجل التعامل مع
خطط عمل وعمليات تحسين مجلس اإلدارة .وأوضح كروكر أن هناك ناحية من االهتمام الغريب من جانبه وأن
هذه التحسينات المتواصلة يجب أن تحقق.
تحليل فريق  ATRT2لتنفيذ التوصيات
اتخذ مجلس اإلدارة بشكل واضح عد ًدا من الخطوات لتنفيذ التوصية رقم  .4في حين أن بعض المهام ذات
الصلة تم إكمالها ،وطبيعة هذا التنفيذ أنه "مستمر" .وفي حين أن هناك دليل واضح على العمل الذي تم تنفيذه
على هذه الجبهة ،فإن فاعلية العمل ال يزال من الصعب قياسها.
تقييم فريق  ATRT2لفاعلية التوصيات
ً
استنادا إ لى التقارير المقدمة من مجلس اإلدارة وفريق العمل ،هناك تقدم في عدد من الجوانب فيما يتعلق تأدية
مجلس اإلدارة للوظائف المنوط به .وعلى الرغم من ذلك ،فإن أحد التحديات أمام التقييم الكامل لفاعلية التوصية
هو نقص المقاييس/المعايير التي يمكن لمجموعة  ATRT2من خاللها قياس الفاعلية في عملية التنفيذ .وفي
حين أن بعض التنفيذات قد يكون من الصعب قياسها ،تساعد المقاييس في سحب النتائج الكمية والنوعية
المتقدمة .ومن وجهة نظر مجموعة عمل  ATRT2أن هذه األنشطة يجب أن تكون مرئية بشكل عام أمام
المجتمع (ما لم يكن التعامل مع الموارد البشرية أو المشكالت السرية األخرى) .وفيما يتعلق بتدريب مجلس
اإلدارة على وجه الخصوص ،تساءلت مجموعة  ATRT2عما إذا كان من الممكن إعالن مواد التدريب
للجمهور كنوع من أنواع الشفافية .أشار مجلس اإلدارة أن بعض مواد التدريب هي محمية ببراءة اختراع
لطرف ثالث يوفر التدريب وأنه قد ال يكون بوسع مجلس اإلدارة إعالنها للمجتمع .كمسألةإجرائية ،ينبغي إعطاء
إيجاز إلى سكرتاريا مجلس اإلدارة حول توصيات  ATRT1وتقييم  ATRT2ودمج تلك اآلراء في عملية
الدعم.
التوصية النهائية رقم 3
ينبغي على مجلس اإلدارة وضع مقاييس من أجل قياس فاعلية أداء مجلس اإلدارة وجهود التحسينات ،ونشر
المواد المستخدمة في التدريب للوقوف على مستويات التحسن.
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قسم التقرير  .4أداء مجلس اإلدارة وممارسات العمل :توصية  ATRT2رقم ( 1تقييم
توصيات  ATRT1رقم )5
النتائج التي توصلت إليها ATRT1
وجدت مجموعة  ATRT1أن تعويض أعضاء مجلس اإلدارة من الموضوعات المرتبطة بشكل قريب
بموضوع تطوير الخبرات ومجموعة المهارات التجميعية لمجلس إدارة  .ICANNوعالوة على ذلك ،كانت
هذه المشكلة موضوع مراجعة مستقلة ،ومناقشة للجنة حوكمة المجلس ،باإلضافة إلى مداوالت مستمرة من
مجلس اإلدارة .وفي وقت إجراء مراجعة  ،ATRT1فإن مكافأة رئيس المجلس هو ما تم تقريره فقط.
توصية  ATRT1رقم 5
التوصية " :5يتعين على مجلس اإلدارة تنفيذ مخطط التعويضات بسرعة ألعضاء مجلس اإلدارة ممن لهم الحق
في التصويت وف ًقا لما أوصت به مجموعة  Boston Consulting Groupووف ًقا للتعديالت الضرورية
للتعامل مع مسائل السداد العالمية ،إن وجدت".
ملخص تنفيذ تقييم ICANN
فور تقديم استشاري  ICANNالعام للنصيحة ،قام مجلس اإلدارة بتأجيل تنفيذ التوصية  5كي يتيح الفرصة أمام
الدراسة والمراجعة المستقلة .وابتدا ًء من يونيو  ،2100تم وضع خطة تعويضات وقام مجلس اإلدارة باالستعانة
بخبير تقييم مستقل .وتوصل تقرير الخبير 24إلى أن تعويض مجلس اإلدارة كان معقوالً .وحيث إن تنفيذ تعويض
المديرين سوف يقتضي مراجعة لسياسة تضارب المصلحة الخاصة بمجلس اإلدارة باإلضافة إلى اللوائح
الداخلية ،تم عقد فترة للتعليق العام على هذه المشكالت في سبتمبر  .2100أيد المعلقون بشكل عام التوصية
الخاصة بتعويض أعضاء مجلس اإلدارة ،كما عرضوا التعقيبات على الجوانب األخرى لسياسة تضارب
المصلحة لـ .ICANNفي  8ديسمبر  ،2100صوت مجلس اإلدارة لصالح تنفيذ التعويض ألعضاء مجلس
اإلدارة أصحاب الحق في التصويت .وتشير  ATRT2إلى أن السداد لم يعرض على بعض أعضاء المجلس
حتى أغسطس  ،2102وهو ما يعد تأخيرً ا كبيرً ا عن تاريخ الموافقة على التنفيذ ،إال أنه كانت هناك ظروف تبرر
ذلك في هذه الحاالت .واليوم ،فإن أعضاء مجلس اإلدارة أمامهم الفرصة في اختيار التعويض كما أن اختيار
25
مجلس اإلدارة لقبول أو رفض التعويض يتم عرضها على موقع  ICANNعلى الويب.
ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ
لم تتلقى  ATRT2تعليقات من المجتمع فيما يخص تنفيذ التوصية
تحليل فريق  ATRT2لتنفيذ التوصيات
وقد اكتمل تنفيذ التوصية .5
تقييم فريق  ATRT2لفاعلية التوصيات
إن قياس "نجاح" أو فاعلية التوصية  5يمثل تحديًا ،لكنه ليس مستحيالً .وتمثل أحد جوانب المبرر المنطقي
للتوصية في افتراض أن التعويض سوف يؤثر على مصلحة المرشحين المؤهلين ممن تم إعطاؤهم المسئوليات
وحمولة العمل كمديرين في  .ICANNكما أن مجموعة العمل  ATRT1ال ملمة بأي من الدراسات الكمية
والنوعية لمجموعات المرشحين في مجلس اإلدارة على مدار الوقت أو أي من التعقيبات التي تتحدث عن تأثير
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تنفيذ التوصية .وربما يصبح هذا التحليل تعقيبًا لفرق المراجعة المستقبلية .وسوف تبتكر مجموعة ATRT2
تقييمًا منتظمًا لمستويات تعويضات المدراء كلفترة معقولة على مدار الوقت.
التوصية النهائية رقم 1
ينبغي على مجلس اإلدارة إجراء دراسات كيفية  /كمية لتحديد ما إذا كانت مؤهالت مجموعات المرشحين في
مجلس اإلدارة قد تحسنت أم ال بمجرد توافر التعويض ،وكذلك التقييم المنتظم لمستويات تعويضات المدراء
بحسب المعايير السائدة.

قسم التقرير  .5السياسة /التنفيذ /فرق الوظيفة التنفيذية :توصية  ATRT2رقم ( 4تقييم
توصيات  ATRT1رقم )6
النتائج التي توصلت إليها ATRT1
توصلت مجموعة عمل  ATRT1إلى وجود قلق كبير في جميع قطاعات المجتمع يتعلق بطريقة تحديد
المشكالت لنظر مجلس اإلدارة فيها ،وكيفية وسبب اتخاذ القرارات بشكل خاص وكيفية إيصال هذه النتائج إلى
أصحاب المصلحة .كما توصلت مجموعة  ATRT1إلى أن مداوالت مجلس اإلدارة نادرً ا ما كانت مستندة إلى
ً
استنادا فقط إلى ما سبق .إن
إجراءات أو متطلبات منظمة ،ولكن باألحرى كانت تسير وفق االتفاقات المؤسسية
نقص الوضوح حول التفريق بين السياسة والوظيفة التنفيذية (أو "التنفيذ" أو "الوظيفة اإلدارية المؤسسية")
أسهمت في االرتباك الحادث داخل المجتمع حول ما إذا كان مجلس اإلدارة وفريق العمل يعملون وفق الصالحية
الممنوحة لهم أم ال فيما يتعلق بعملية وضع السياسات من األسفل إلى األعلى.
توصية  ATRT1رقم 6
التوصية  :6وعلى المجلس أن يوضح قدر المستطاع وقبل انتهاء مايو  2100الفارق بين القضايا التي تتعلق
عادة بسياسة عملية التطوير لـ ICANNوبين األمور التي تأتي في الوظائف التنفيذية التي يقوم بها فريق عمل
 ICANNوالمجلس على نحو تجريبي وكذا تحسين اآلليات المكملة للمشاورة في ظروف تتناسب مع  SOذي
الصلة و ACsبخصوص القضايا اإلدارية والتنفيذية التي سترفع للمناقشة على مستوى المجلس.
ملخص تنفيذ تقييم ICANN
أوصى طاقم عمل  ICANNأن يعتمد مجلس اإلدارة التوصية رقم  ،6ولكن بتاريخ تنفيذ أبعد من يونيو 2100
تقوم بتحديده مجموعة  .ATRT1وأكد فريق العمل على أهمية وضع أساس للتفاهم حول هذا الموضوع مع
المجتمع قبل أن تتم عملية التنفيذ 26.وأضح فريق العمل بأنه سوف ينفذ على الفور "ممارسة تصنيف" باستخدام
ويكي الخاص بالقرارات .بعد ذلك قرر فريق العمل تصنيف إجراءات مجلس اإلدارة إلى سياسة/تنفيذي/إداري
وفئات أخرى ،وبعد ذلك مراجعة ما إذا كان التعليق العام قد ورد على هذه البنود أم ال.
وفي رده على  ،ATRT2أوضح فريق العمل أن،
تناولت  ICANNكافة أقسام هذه التوصية في عملية التنفيذ .رجاء االطالع على ملخص تنفيذ ATRT
لعام  272102والتقرير السنوي حول تنفيذ  ATRTلعام  28.2102وقد دفع إكمال هذا المشروع الخاص
بالتنفيذ إجراء مزيد من النقاش حول التفريق بين السياسة ومشكالت التنفيذ والتي ال تزال جارية داخل
المجتمع ،كان أقربها الجلسة العامة التي عقدت في بكين.
26
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وبسبب األعمال التي تم تنفيذها للتوصية رقم  ،6نشرت  ICANNأيضً ا ورقة بحثية حول تعقيبات
المجتمع ووظيفة النصيحة 29،األمر الذي أدى إلى حوار متواصل داخل المجتمع .وكانت هناك جلسات في
كل من تورنتو وبكين حول هذا الموضوع ،ومنذ ذلك الحين أصدر طاقم عمل  ICANNورقة بحثية حول
التعليق العام على السياسة في مقابل التنفيذ 30للمساعدة في وضع إطار للمناقشة ودفعها لألمام.
كما أوضح فريق العمل أن "المجتمع لديه مجموعة محددة من البنود التي يستخدمها عند مناقشة وتصنيف
إجراءات مجلس اإلدارة .أعادت أعمال المتابعة البدء في جدال حاد داخل المجتمع فيما يتعلق بالسياسة في مقابل
أدوار التنفيذ وكيف أن المجتمع يوفر النصيحة إلى مجلس اإلدارة" .كما أوضح مجلس اإلدارة أن "[كل] إجراء
هام تم اتخاذه من خالل مجلس اإلدارة اآلن يرافقه تعريف لنوع اإلجراء والمشاورات المتوقعة أو التي تم
إجراؤها قبل قرار مجلس اإلدارة".
ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ
التعليقات الواردة والمناقشة الدائرة داخل الجلسات العامة تعكس تعاط ًفا عامًا من المجتمع ،ويشمل ذلك:
أ.

يستمر ذلك إلى أن يكون مسألة هامة؛

ب .خارج مشكالت السياسة التي تم تناولها في عمليات السياسة الخاصة بكل من  ،GNSOو،ccNSO
و ASOالمحددة جي ًدا ،ثمة عدم يقين حيال كيفية توفير النصيحة من المجتمع إلى مجلس اإلدارة؛
ج .مجموعات العمل العاملة في جميع قطاعات المجتمع يجب أن يتم اكتشافها كأحد اآلليات المستخدمة في
توفير النصيحة إلى مجلس اإلدارة؛
د .اآلليات واألساليب الحالية في تزويد مجلس اإلدارة بالنصيحة من المجتمع في القضايا غير السياسية
"غير المتعلقة بالسياسة" غير مناسبة
ه .وأيضً ا فإن المجموعات المخصصة والخبراء وعمليات التعقب السريع التي تم استخدامها في عملية
 gTLDالجديدة لم َيثبت أنها أساليب مرضية في التعامل مع هذه المشكلة.
تحليل فريق  ATRT2لتنفيذ التوصيات
تمت عملية التنفيذ وال يزال العمل جاريًا على المشكلة .وتعتبر مجموعة  ATRT2أن هذه التوصية ال تزال
مهمة لتوفير الوضوح بالنسبة للمجتمع ،ولها أهمية خاصة في بيئة أصحاب المصلحة المتعددين .وعلى الرغم
من إعالن  ICANNعن ورقة بحثية تضم كل من تعقيبات المجتمع ووظيفة النصائح في  24سبتمبر 2102
(بعد أكثر من سنة من التاريخ المقرر لمجلس اإلدارة التخاذ إجراء بخصوص التوصية  6بموجب تأكيد
االلتزامات ) ،AoCوتم عقد جلسات عامة أثناء اجتماعات  ICANNفي تورنتو (أكتوبر  )2102وبكين
(أبريل  ،)2102تظل الحقيقة القائلة بأن هذه المشكلة نادرً ا ما تم التعامل معها خالل اإلطار الزمني المكون من
عامين والذي اقترحته مجموعة العمل  .ATRT1وفي حقيقة األمر ،قام فريق العمل فقط بوضع ورقة "إطار
عمل" ونشرها للتعليق العام في  20يناير .2102
والنقص المستمر في الوضوح حيال "السياسة في مقابل التنفيذ" يؤدي إلى الشك في أحسن األحوال وعدم الثقة
في أسوأ األحوال حول ما إذا كان مجلس إدارة  ICANNأو فريق العمل يعمل ويتصرف في النطاق الصحيح
أو هل  ICANNتتصرف بطريقة "من األعلى لألسفل" في مقابل "من األسفل لألعلى" .وكما هو الحال بالنسبة
ألي مؤسسة أو مجتمع ،فإن الفهم الواضح لألدوار والمسئولية والعملية المعنية أمر أساسي بالنسبة للتماسك
31
والتفاعل الناجح.
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http://www.icann.org/en/news/in-focus/accountability/input-advice-function-24sep12-en.pdf
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http://www.icann.org/en/news/public-comment/policy-implementation-31jan13-en.htm
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تعليقات مجلس الواليات المتحدة لألعمال الدولية :ثمة إحساس ،وخاصة بين أصحاب مصالح األعمال ،أن مجلس إدارة وطاقم عمل
 ICANNيصفون بنداً بأنه "تنفيذ" عندما يرغبون بتنفيذ بند من دون آراء المجتمع( .بشكل مشابه ،إذا لم يرغب مجلس إدارة وطاقم
عمل  ICANNبالتصرف حيال مسألة معينة ،فسيصفون تلك المسألة بأنها "سياسة" لجعلها تضيع وسط عملية وضع السياسة
المطولة) .ينبغي أن تقر توصيات  ATRT2بالمعضلة الحالية والترويج لحلول فعالة أكثر من "جهود إضافية" تطالب"...
http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-recommendations-21oct13/pdfGwHm9XvJAd.pdf
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البعض يؤكد على أن التفريق بين السياسة والتنفيذ إما أنه أمر صعب للغاية أو أنه مقصور على فئة معينة
لدرجة أن الخطوط الواضحة  -ومن ثم الوضوح بالنسبة للمجتمع و - ICANNال يمكن تحقيقه .وفي حين قد
يكون م ن الصعب تحقيق الوضوح الكامل ،إال أن العجز عن وضع إطار عمل قابل للتنفيذ ويضيف إلى وضوح
األدوار ،والمسئوليات والعمليات في المسائل الخاصة بالتنفيذ كما أن السياسة سوف تستمر فقط من أجل دعم
األسئلة والمخاوف غير الضرورية حول مساءلة اتخاذ القرارات الخاصة بـ ICANNباإلضافة إلى التزامها
األصلي بعملية أصحاب المصلحة المتعددين من األسفل إلى األعلى.
تقييم فريق  ATRT2لفاعلية التوصيات
لم يكن تنفيذ التوصية رقم  6فعاالً بعد في تحقيق األهداف المحددة للتوصية .وفي حين بدأت الجهود في إشراك
المجتمع في الحوار المتعلق بالمشكلة ،يبدو أن المجتمع و ICANNلم يتوصال إلى درجة من الوضوح في هذا
الشأن .كان للتنفيذ أثره في إثارة حوار مركز يزيد من فهم أعضاء المجتمع باالختالف بين السياسة والتنفيذ.
وربما يرجع األمر وجوب بذل مزيد من الجهد في وضع آليات تكميلية للتشاور في الظروف المناسبة مع
مؤسسات الدعم واللجان االستشارية ذات الصلة حول المسائل التنفيذية واإلدارية والتي سيتم التعامل معها في
مستوى مجلس اإلدارة .في النهاية ،يقترح  ATRT2أن يتم استخدام مصطلح "السياسة مقابل التنفيذ" بشكل
متسق ،وإلغاء اإلشارة المرجعية إلى "الوظيفة التنفيذية" أو "الوظيفة اإلدارية" لغرض التوضيح.
التوصية النهائية رقم 4
ينبغي على مجلس اإلدارة مواصلة دعم المشاركة على نطاق المجتمع التي تهدف إلى تكوين فهم للفروق بين
وضع السياسة وتنفيذها .وضع آليات تكميلية يمكن من خاللها للمنظمات الداعمة واللجان االستشارية
( )SO/ACالتشاور مع مجلس اإلدارة بمسائل ،تشمل على سبيل المثال ال الحصر ،مسائل السياسة والتنفيذ
واألمور اإلدارية ،التي يتخذ مجلس اإلدارة قرارات حولها.

قسم التقرير  .6عمليات االستئناف وشفافية اتخاذ القرارات :توصية  ATRT2رقم ( 5تقييم
توصيات  ATRT1رقم  1.3و)8
النتائج التي توصلت إليها ATRT1
توصلت مجموعة  ATRT1إلى أن لوائح  ICANNتؤكد على الحاجة إلى الشفافية بعمليات المجلس
واالشتراك بالمشركة الرسمية ألصحاب المصلحة والحياد وتحديد الهدف والمشاركة واالستجابة واتخاذ
القرارات استنادا إلى الدليل .وبالمثل ،فإن الحاجة للشفافية واالنفتاح في طريقة اتخاذ مجلس إدارة ICANN
للقرارات أمر يتم إعادة تحديده بشكل واضح في تأكيد االلتزامات .تبين لمجموعة عمل  ATRT1وجود حاجة
للحصول على إرشادات واضحة ومنشورة فيما يتعلق بعمليات اتخاذ القرارات في .ICANN
توصيات  ATRT1رقم  1.3و8
بسبب العالقة الوطيدة بين موضوع توصيات  ATRT1رقم  1.0و ،8قامت مجموعة العمل  ATRT2بدمج
تقييمها للتنفيذ هنا.
التوصية " :1.0بعد البدء على الفور ،يتعين على مجلس اإلدارة اإلسراع في نشر كل المواد المناسبة ذات
الصلة بعملية اتخاذ القرارات  -بما في ذلك اإلعالنات األولية والمواد المختصرة التي قام بها فريق عمل
المجلس وآخرون ،وكذا محاضر الجلسات التفصيلية ،ومكان تسليمها،وبيانات كل مدير على حدة المتعلقة
بالقرارات الهامة .يجب أن تكون عملية تنقيح المواد ضمن الحد األدنى ،وتقتصر على المناقشة القائمة أو التهديد
بالمقاضاة ،وقضايا الموظفين مثل التعيينات.
التوصية  :8يتعين على مجلس اإلدارة بأسرع ما يمكن وبما ال يزيد عن اجتماع  ICANNفي بداية مارس
 ،2100تقديم ونشر وثيقة تحدد بوضوح مجموعة الظروف المحددة التي يمكن فيها تنقيح المواد وكذا تبين
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المخاطر (إن وجدت) المرتبطة بنشر المواد .ويجب اإلشارة إلى تلك القواعد من جانب المجلس والمستشار العام
والطاقم عند تقييم مدى تنقيح المواد مع قراءة تلك القرارات التي يتم اتخاذها.
ملخص تنفيذ تقييم ICANN
قدم فريق عمل  ICANNتقريرً ا إلى مجموعة عمل  ATRT2يفيد بأنه ،نتيجة التنفيذ ،أصبح من اإلجراءات
التشغيلية القياسية نشر كافة مواد  ،ICANNبما في ذلك حيثيات القرارات .وتم حفظ هذه المواد المرجعية
وغيرها على ً .http://www.icann.org/en/groups/board/meetings
وردا على توصية
 ،ATRT1وضعت  ICANNخطة تنفيذ أشارت في جزء منها إلى ما يلي:
"اعتبارً ا [من] اجتماع  25يناير  ،2100بدأ فريق العمل في تضمين بيانات الحيثيات المقترحة في تقديمات
مجلس اإلدارة ،والتي تتناول البنود المنصوص عليها في تأكيد االلتزامات .وإذا لم يقترح مجلس اإلدارة
تعديالت كبيرة على مسودة بيانات الحيثيات ،سوف يتم نشر هذه البيانات التمهيدية مع القرارات المعتمدة لكل
اجتماع .وقد تم إقرار هذه الممارسة في  21يناير  ،2100مع نشر القرارات المعتمدة في  25يناير .2100
وسوف تعتبر هذه البيانات الخاصة بالحيثيات نهائية متى ما تم نشرها مع المحاضر وف ًقا لما يعتمد لكل
اجتماع .من المقرر أن تتناول بيانات الحيثيات مصادر البيانات والمعلومات ،باإلضافة إلى التعامل مع
تعقيبات المجتمع المقبول منها والمرفوض".
وفيما يتعلق بتنقيح مواد مجلس اإلدارة ،أوضحت الخطة التنفيذية أن،
"[في] حين أن سياسة  DIDPهذه (سياسة اإلفصاح عن معلومات المستندات )32سوف تظل أساسًا ألي
تنقيح ،إال أن هناك قيمة كبيرة في تقديم المستندات إلرشاد فريق العمل وإطالع المجتمع على المشكالت
النوعية للتعديالت على مواد مجلس اإلدارة .ووف ًقا لم ثبت من خالل النشر الفعلي لمواد تقارير مجلس
اإلدارة ،قامت  ICANNبتضييق النطاق المستخدم في السابق لتطبقيها الشروط الخاص بعدم اإلفصاح
لصالح زيادة نسبة الشفافية والمساءلة .وتم نشر المستند في مارس  .2100ومما يالحظ أنه ابتدا ًء بمواد
اجتماع مجلس اإلدارة في  02ديسمبر  ،2101فإن أساس كل عمليات التعديالت كانت منصوص عليها في
كل صفحة تمت فيها تعديالت .وسوف تستمر عملية مراجعة من أجل التعرف األفضل على الحاالت التي
تتطلب تعديالت".
باإلضافة إلى خطة التنفيذ المشار إليها أعاله ،قام طاقم عمل  ICANNبوضع ملف ويكي لقرار مجلس اإلدارة
يمكن البحث فيه "من تزويد الجمهور بمعلومات يسهل الوصول إليها لكل قرار أساسي يتم اعتماده من خالل
مجلس اإلدارة" .ويمكن االطالع على الويكي على
.https://community.icann.org/display/tap/ICANN+Board+Resolutions
ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ
أقر المشاركون في فترة التعليقات العامة بالتحسن في توافر مواد مجلس اإلدارة .على سبيل المثال ،أشار سجل
 Nominetإلى،
"[نالحظ] أن التحسن في توافر المواد ذات الصلة بمجلس اإلدارة مثل مستندات تقارير مجلس اإلدارة
والحيثيات وراء قرارات المجلس .ونحن نرحب بهذا التواصل الجيد ،لكن يمكن زيادة هذا التحسين
لتوضيح أن مجلس اإلدارة قد راعى التأثيرات األوسع لقراراته .وعلى وجه الخصوص ،يجب على مجلس
اإلدارة أن يراعي بشكل خاص المخاوف ممن ليسوا مشاركين في العادة في أنشطة  ICANNوالتأكد من
أنهم يقدمون ر ًدا معقوالً على التعقيبات".
وبالمثل ،أوضحت مجموعة أصحاب المصلحة غير التجاريين "أن بعض التحسينات تم القيام بها ...وعلى وجه
الخصوص ،كانت هناك منشورات في الوقت المناسب لقرارات مجلس اإلدارة والحيثيات والتفسيرات التي
32
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رافقت ذلك .ونحن نشكر  ICANNعلى هذه الجهود" .كما طالب أحد المعلقين/األعضاء السابقين في فريق
 ICANNبنشر نصيحة فريق العمل إلى مجلس اإلدارة.
تحليل فريق  ATRT2لتنفيذ التوصيات
على وجه العموم ،ترى  ATRT2أن تنفيذ التوصية رقم  1.0كان ناجحً ا بشكل كبير .وبعد اعتماد الممارسات
الموصى بها كإجراء تشغيل قياسي ،اتخذ مجلس اإلدارة إجرا ًء ثاب ًتا تجاه التنفيذ .يمكن االطالع على مواد
تقارير مجلس اإلدارة ،وجداول األعمال ،ومحاضر الجلسات ،والحيثيات ،والمستندات األخرى ذات الصلة من
خالل موقع  ICANNعلى الويب.
ومن بين الجوانب الهامة في التنفيذ أي ً
ضا الممارسة الفعلية في جعل جميع المواد ذات الصلة متاحة الوقت
المناسب .وفي حين سمعت مجموعة عمل  ATRT2عن أمثلة لعدم نشر المواد في الوقت المناسب ،يبدو وإلى
درجة كبيرة أن اإلجراء التشغيلي القياسي يلقى احترامًا ومراعاة .وقد تم طرح سؤال حول نطاق عمليات التنقيح
وما إذا كانت الممارسة تراعي األسلوب "األدنى" للتوصية رقم  .1.0ومن الصعب محاولة الرد على هذا
السؤال بالنظر إلى طبيعة التعديالت.
تقييم فريق  ATRT2لفاعلية التوصيات
من مقاييس الفاعلية الحصول على التعقيبات من المجتمع والذي يعتمد على نشر مواد مجلس اإلدارة من أجل
فهم عملية اتخاذ القرارات في مجلس اإلدارة .حددت مجموعة عمل  ATRT1مشكلة من نوع "الصندوق
األسود" فيما يتعلق بقرارات مجلس اإلدارة .وعلى الجانب اآلخر ،نظر المجتمع إلى "التعقيبات" المقدمة في
عملية اتخاذ القرارات الخاصة بمجلس اإلدارة لكن لم تتوفر لديه الرؤية الكافية داخل مداوالت مجلس إدارة
 ICANNوحيثيات القرارات التي جاءت في صورة "نتائج" للعملية .وتشير التعليقات المقدمة إلى فريق
 ATRT2إلى التحسينات في هذا الجانب وتعكس إحسا ًسا أكبر بالشفافية .وبالمثل ،كانت هناك تعليقات أقل على
النقيض من التعليقات التي وردت إلى .ATRT1
التوصية النهائية رقم 5
ينبغي على مجلس اإلدارة مراجعة معايير تنقيح وثائق مجلس اإلدارة وسياسة كشف المعلومات الموثقة
( )DIDPوأية وثائق أخرى لـ ICANNلوضع سياسة تنقيح منشورة واحدة .مأسسة عملية للتقييم المنتظم
للمواد المنقحة لتحديد ما إذا كان ثمة حاجة إلى تنقيح أم ال ،وضمان إزالة التنقيحات.

قسم التقرير  .1ليس ثمة توصية جديدة من ( ATRT2تقييم توصية  ATRT1رقم )1.3
النتائج التي توصلت إليها ATRT1
تبين إلى مجموعة  ATRT1أن المسئولية المطلقة لضمان تحقيق أعلى مستويات الشفافية والمسئولية يكمن في
مجلس اإلدارة .كما الحظت  ATRT1أن الغالبية العظمى من مداوالت مجلس اإلدارة كانت مستندة إلى
االتفاقيات واألعراف المؤسسية .وقد تم تحديد مشكالت السياسة األكثر أهمية وتحددت استنا ًدا إلى الممارسات
المنشورة على مدار الوقت ،وليس وف ًقا لإلجراءات أو المتطلبات المنظمة .كما الحظت مجموعة ATRT1
أي ً
ضا أن غياب اإلرشادات أو اإلجراءات أو العمليات الواضحة والمنظمة ذات الصلة بقرارات مجلس اإلدارة
يفيد فقط في تصعيد اهتمامات أصحاب المصلحة وقد يؤدي إلى االنسحاب وإلغاء المشاركة.
توصية  ATRT1رقم 1.3
يتعين على مجلس اإلدارة وعلى الفور أن ينشر "توضيحا ً شامالً ومعقوالً للقرارات التي تتخذ وعرض األسباب
لذلك ومصادر البيانات والمعلومات التي اعتمد عليها  ."ICANNيجب على  ICANNأن تعلن عن أسباب
قبول أو رفض اآلراء والتعليقات المستلمة من التعليقات العامة ومجتمع  ICANNبما في ذلك تدعيم المنظمات
واللجان االستشارية.
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ملخص تنفيذ تقييم ICANN
أعلن طاقم عمل  ICANNأنه قد انتهى من تنفيذ توصية  ATRT1رقم  1.2بالكامل.
كما أشارت  ICANNإلى أنها تطوير الحيثيات أدى في بعض األحيان إلى زيادة الوقت الالزم لنظر مجلس
اإلدارة في البنود .وبالنسبة لقرارات مجلس اإلدارة األساسية ،كانت هناك تكاليف كبيرة تكبدها على مستوى
األموال والموارد في وضع الحيثيات.
وفيما يتعلق بالفاعلية ،تشير  ICANNإلى أن المشاركين لديهم المزيد من المعلومات فيما يتعلق باألسس التي
تقوم عليها قرارات مجلس اإلدارة .وفي بعض األحيان ،انخفض مستوى تعقيد القرارات نظرً ا إلمكانية توفير
معلومات الخلفية اآلن من خالل الحيثيات.
ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ
تلقت مجموعة ً ATRT2
عددا قليالً من التعليقات على تفسير مجلس اإلدارة للقرارات والحيثيات المقررة.
وعلى الرغم من ذلك ،علقت مجموعة أصحاب المصلحة في السجالت ( ،)RySGبأن مجلس اإلدارة ال يزال
يتغاضى عن التعليقات في عملية اتخاذ القرارات الخاصة به.
ملخص للمعلومات األخرى ذات الصلة
وقد أجرت مجموعة  ATRT2تقييمًا لقرارات مجلس اإلدارة أثناء الفترة بين  2100إلى  2102مع أخذ ثالثة
أسئلة في االعتبار:
د .هل يوفر مجلس اإلدارة تفسيرً ا واضحً ا لقراراته؟ هل هناك إجراءات أساسية يجب القيام بها من
أجل زيادة تحسين عملية ICANN؟
ه .هل يوفر مجلس اإلدارة حيثيات واضحة ومعقولة لقراراته؟
و .هل يوفر مجلس اإلدارة تفسيرً ا لكيفية أخذه في االعتبار التعليقات العامة (إن وجدت)؟
توصلت مجموعة  ATRT2إلى وجود دليل واضح وإلى درجة كبيرة على أن قرارات مجلس اإلدارة تجيب
على األسئلة الثالثة المطروحة.
تحليل فريق  ATRT2لتنفيذ التوصيات
يبدو أن تنفيذ توصية  ATRT1رقم  1.2كان ناجحً ا بشكل كبير .تعكس مراجعة لكافة قرارات مجلس اإلدارة
اعتبارً ا من  2100وحتى  2102توفر حيثيات تفصيلية لتلك القرارات .ويعكس تقييم  ATRT2اتجاهًا نحو
التحسين على مدار فترة السنوات الثالث ،وفي حين أنه ال تزال هناك أمثلة توضح مساحة للتحسين ،إال أن تنفيذ
التوصية  1.2يشير إلى تقدم نوعي كبير منذ .2100
تقييم فريق  ATRT2لفاعلية التوصيات
يقوم األساس الخاص بهذه التوصية في أنه قبل يناير  ،2100لم يقم مجلس اإلدارة بصفة منتظمة باعتماد بيانات
رسمية بالحيثيات للقرارات التي يتخذها .فكل من التحليل والتعليق العام يعكسان تحس ًنا كبيرً ا في هذه الناحية.
راجع الملحق د.
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قسم التقرير  .8عمليات وتفاعالت  :GACتوصية  ATRT2رقم ( 6تقييم توصيات
 ATRT1رقم )34-9
النتائج التي توصلت إليها ATRT1
أقرت مجموعة العمل  ATRT1أن العالقة القائمة بين  GACومجلس اإلدارة لم تكن عاملة وقدمت ستة
توصيات تهدف إلى تحسين التفاعالت فيما بين  GACومجلس اإلدارة.
توصية  ATRT1رقم 9
يجب على مجلس اإلدارة الذي يعمل من خالل مجموعة عمل مشتركة بين مجلس اإلدارة و GACأن يوضح
بحلول شهر مارس  2100ما الذي يشكل "نصيحة" سياسة  GACالعامة بموجب اللوائح.
توصية  ATRT1رقم 31
وبعد إنشاء ما يشكل "النصيحة" ،يجب على المجلس الذي يعمل من خالل مجموعة عمل مجلس GAC
المشتركة أن ينشئ أكثر رسمية بحلول مارس  2100والعملية التي وثقتها فيه بإعالم  GACباألمور التي تؤثر
على مخاوف السياسة العامة لطلب نصيحة  .GACيجب على المجلس أن يكون سباق في طلب نصيحة خطية
من  ،GACوذلك بوصفها عنصرا أساسيا من هذه العملية .وخالل تحديد العملية األكثر رسمية يجب على
 ICANNالعمل على تطوير قواعد بيانات أو أدوات عبر اإلنترنت حيث يتم توثيق كل طلب تم تلقيه من
 GACوالنصائح من  GACإلى جانب اعتبارات المجلس واستجابته لكل نصيحة.
توصية  ATRT1رقم 33
ينبغي على المجلس  GASأن يعمال سويا من أجل الحصول على نصيحة  GACالمقدمة والنظر فيها على
أساس زمني أكثر .يجب على مجلس اإلدارة الذي يعمل من خالل مجموعة عمل مشتركة بين المجلس وGAC
أن ينشئ بحلول مارس  2100عملية موثقة ورسمية يرد من خاللها مجلس اإلدارة على نصيحة  .GACيجب
أن توضح هذه العملية كيف ومتى سيقوم المجلس بإبالغ  GACفي الوقت المناسب ما إذا كان تتفق أو ال تتفق
مع النصيحة وسوف تحدد ما هي التفاصيل وسوف يتقدم المجلس إلى  GACفي الحاالت التي ال تتفق مع
النصيحة .ويجب أيضا أن توضح هذه العملية اإلجراءات التي من قبل  GACوثم سوف يحاول المجلس
"بحسن نية وبطريقة فعالة مناسبة إيجاد حل مقبول بشكل متبادل" .يجب على هذه العملية أن تأخذ في االعتبار
حقيقة أن  GACمباشرة ووجهًا لوجه ثالث مرات فقط في السنة ويجب أن تفكر في إنشاء آليات أخرى من
خالل المجلس ويمكن أن تنفذ  GACاألحكام الواردة في الالئحة فيما يخص نصيحة .GAC
توصية  ATRT1رقم 33
يجب على مجلس اإلدارة الذي يعمل من خالل مجموعة عمل مشتركة بين المجلس و GACأن يضع وينفذ
عملية إلشراك  GACمبكرً ا في عملية وضع السياسة.
توصية  ATRT1رقم 31
يجب على مجلس اإلدارة و GACالعمل بالتضامن فيما بينهما على وضع وتنفيذ إجراءات لضمان إعالم
 GACبالكامل وااللتزام ببرنامج السياسة في  ICANNوتوعية موظفين السياسة لدى  ICANNوإحساسهم
بمخاوف  .GACوبالقيام بذلك قد يرغب كال من المجلس و GACبالتفكير في إنشاء/تعديل دور دعم موظفين
 ،ICANNبما في ذلك مجموعات المهارات المالئمة الالزمة لتوفير اتصال فعال معهم ودعم  ،GACوما إذا
سوف يستفيد المجلس و GACمن مزيد من االجتماعات المشتركة المتكررة.
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توصية  ATRT1رقم 34
يجب على المجلس محاولة زيادة مستوى الدعم والتزام الحكومات لعملية فيما يخص عملية  .GACأوالً ،يجب
ً
تركيزا
على المجلس تشجيع الدول والمنظمات األعضاء على المشاركة في مشاورات  GACو يجب أن يلقي
خا ً
صا على الدول المشاركة في البلدان النامية ،وإيالء اهتمام خاص على ضرورة توفير مدخل متعدد اللغات
إلى سجالت  .ICANNثانيًا ،يتعين على المجلس الذي يعمل مع  GACإنشاء عملية لتحديد متى وكيف تشارك
 ICANNكبار المسئولين في الحكومة في قضايا سياسية عامة على أساس منتظم ،وأساس جماعي لتكملة
عملية  GACالقائمة.
ملخص تنفيذ تقييم ICANN
وبعد اعتماد التوصيات ،قامت  ICANNبتشكيل مجموعة عمل  BGRIالمشتركة للتركيز على التنفيذ .بالنسبة
لبعض المشكالت داخل اختصاص  ،GACفقد قامت بجهود العمل الخاصة بها للرد على التوصيات.
ووف ًقا لما تنادي به التوصية رقم  ،9وضع  GACتعري ًفا "لنصيحة" السياسة العامة لـ GACوالقى قبوالً لدى
مجموعة عمل  BGRIومجلس اإلدارة ،وتمت إضافته في نهاية المطاف بمعرفة  GACإلى مبادئ التشغيل
الخاصة بها .وقد عمل هذا التعريف بمثابة تعقيب أساسي لوضع اإلجراءات الخاصة بـ GACلبرنامج gTLD
33
الجديدة ،واألكثر بروزاً في العمليات الخاصة بالتحذير والنصيحة المبكرة لـ( GACاالعتراضات).
وللتعامل مع التوصية رقم  ،01وضعت مجموعة  BGRIونفذت سجالً بالنصائح المقدمة من  .GACوتم نشر
سجل نصائح  GACللجمهور على موقع  GACعلى الويب 34 .تقييم فاعلية السجل كأداة لمجلس اإلدارة،
و GACوالمجتمع مستمر ،وبانتظار استخدام طويل األجل للسجل من جانب  GACومجلس اإلدارة ،السيما
فيما يتعلق "بإجراء المتابعة" واالتفاقية المشتركة بأن النصيحة قد تم تنفيذها بالكامل.
ولتنفيذ التوصية رقم  ،00عملت مجموعة العمل  BGRIعلى تنظيم الطرق الخاصة بعملية مشاورات GAC
ومجلس اإلدارة وف ًقا لما تقتضيه اللوائح الداخلية .وقد قدمت  GACتعديالت على الوثيقة وال يزال النص
المراجع بحاجة إلى المراجعة/االعتماد من جانب مجلس اإلدارة .بعد ذلك سوف يتعين على مجلس اإلدارة
وضع تعديالت على اللوائح الداخلية والتي ستفرض ح ًدا زمنيًا وتقتضي أغلبية عظمى من مجلس اإلدارة من
أجل رفض نصيحة .GAC
وكما تناولت مجموعة  BGRIالتوصية رقم  ،02ظهرت العديد من العوامل المعقدة ،ويشمل ذلك تعقيد وطول
عملية وضع السياسة الخاصة بمنظمة دعم األسماء العامة ( .)GNSOإضافة إلى ذلك ،وعلى الرغم من حقيقة
أن عملية وضع السياسة لمختلف منظمات الدعم واللجان االستشارية مفتوحة لمشاركة المجتمع إال أن هناك
مستويات مختلفة من سبل المشاركة الصريحة أمام  .GACعلى سبيل المثال ،تشمل عملية  ccNSOبشكل
تأكيدي تعقيبات من  GACعلى وجه الخصوص ،في حين أن عملية " GNSOمفتوحة" لجميع أصحاب
المصلحة المعنيين وال توفر مسارً ا خا ً
صا للمشاركة من جانب  .GACوعلى الرغم من ذلك ،تم تشكيل GAC
بموجب اللوائح الداخلية من أجل توفير نصائح السياسة العامة بشكل مباشر إلى مجلس إدارة  .ICANNالبعض
ينظر إلى ذلك على أنه عائق أمام المشاركة المبكرة .باإلضافة إلى ذلك ،فإن الفروق المعتبرة داخل مجتمع
 ICANNفيما يتعلق بنطاق المصطلحات "سياسة" و"سياسة عامة" هي موجودة .ومن الواضح أن  GNSOال
تلقي أي ثقل خاص أو نوعي على نصيحة "السياسة العامة" من  GACفي مداوالتها .من جانبها ،تعلم GAC
ً
جيدا أنها ليس لها حالة عضوية في  GNSOوال يمكنها التأثير أو تقرير النتائج الخاصة بعمليات .GNSO
فعلى سبيل المثال ،ال يوجد سجل واضح للقبول من جانب  GNSOلتعقيبات  GACقبل إكمال أي من
توصيات السياسة الخاصة لـ GNSOفي حقيقة األمر ،والعكس هو الصحيح (على سبيل المثال النظام العام
واألخالقيات) .تمت مناقشة التوصية رقم  02من جانب مجموعة عمل  BGRIفي اجتماع  ICANNفي


33
 .https://gacweb.icann.org/display/GACADV/GAC+Adviceراجع أيضا ً لوائح  ،ICANNالمادة الحادية
عشر القسم  2.0على  ،http://www.icann.org/en/about/governance/bylawsومبادىء  GACالتشغيلية ،المادة
الثانية عشرة – تقديم المشورة إلى مجلس إدارة  ICANNعلى
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Operating+Principles
34
https://gacweb.icann.org/display/GACADV/GAC+Register+of+Advice
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براغ ،وتورنتو وبكين ،مع التركيز على وجه الخصوص على طرق العمل المختلفة في  GACمقارنة
بمؤسسات الدعم واللجان االستشارية األخرى .وافقت  GACعلى وضع مقترحات لألدوات/اآلليات الجديدة
للمشاركة مع عملية وضع السياسة الخاصة بـ GNSOكما أن المناقشات ال تزال جارية.
ً
تحديثا
وفيما يتعلق بالتوصية رقم  ،02بموجب طلب من مجموعة عمل  BGRIاقترح طاقم عمل ICANN
شهريًا للسياسة لـ GACلمساعدة أعضائها في مراقبة/تعقب مبادرات وضع السياسات المعلقة .وقد القى هذا
الجهد ترحابًا من  GACويعتبر واحدة من العناصر المتعددة التي ستدعم تحقيق الهدف وراء هذه التوصية .وقد
تكون هناك أدوات إضافية يتم تحديدها من خالل مجموعة عمل  BGRIوالتي يمكن أن تسهل من الفهم األوسع
بين أعضاء  GACلمجموعة متنوعة من مبادرات السياسات المعلقة والمداوالت في مجموعات أصحاب
المصلحة اآلخرين في  .ICANNكما اقترحت  GACأي ً
ضا ومن خالل مجموعة عمل  BGRIفكرة
التنسيقيات "العكسية" من اللجان االستشارية ومنظمات الدعم باإلضافة إلى تنسيقية مجلس اإلدارة لدى ،GAC
والتي تظل قيد النظر من حيث تدابير التنفيذ النوعية.
وقد بذلت العديد من الجهود في تنفيذ التوصية رقم  .04وقد استضافت الحكومة الكندية االجتماع األول لكبار
مسئولي الحكومات أثناء اجتماع  ICANNالخامس واألربعين في تورنتو ،والذي القى اهتمامًا كبيرً ا وركز
على الدعم الكبير للدور الذي تقوم به  GACداخل  .ICANNوبطلب من رئيس  ،GACخطت ICANN
خطوات واسعة من أجل زيادة التمويل لسفر أعضاء  GACلكي يتناسب مع منظمات الدعم واللجان االستشارية
األخرى ،وتوفير الترجمة الفورية المتعددة الجتماعات  .GACوقد أدى ذلك بشكل واضح إلى تسهيل المشاركة
األوسع من جانب أعضاء  GACغير المتحدثين باللغة اإلنجليزي في مداوالت  .GACوفي حقيقة األمر،
خالل السنوات األخيرة زاد عدد األعضاء في  GACمن  011إلى  ،021وكانت هناك زيادة بنسبة  %11في
مستوى المشاركة الفعلية في اجتماعات  ICANNمنذ عام  .2101وفي النهاية أصدرت  GACطلبًا لتقديم
العروض  RFPفي  2102لطلب الحصول على مزود خدمات ،تموله البرازيل والنرويج وهولندا ،من أجل
توفير دعم أمانة السر اإلضافية .وفي نفس الوقت ،مولت  ICANNتكاليف السفر لعضو فريق مجموعة
التحسينات المستمرة األسترالية ( )ACIGإلى اجتماع ديربان من أجل توفير الدعم إلى  GACبموجب
اإلرشادات المقدمة من رئيس  GACونواب الرئيس .وفي فبراير  ،2102تمت االستعانة بعضو جديد في طاقم
عمل  ICANNبموجب عقد مؤقت لتوفير الدعم اإلضافية إلى رئيس ونواب رئيس  ،GACوهذا الشخص على
مسار التحول إلى موظف دائم.
ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ
التعليقات الواردة ر ًدا على طلب  ATRT2لتوفير التعقيبات بشكل عام تخلص بشكل عام إلى أن مجلس اإلدارة
ومن خالل العمل مع  GACقد بذل جه ًدا كبيرً ا وبحسن النية من أجل تنفيذ مجموعة من التوصيات .وعلى
الرغم من ذلك ،تشمل المشكالت القائمة التي تم التركيز عليها الحاجة إلى وضع مقاييس أو معايير قابلة للقياس
يمكن من خاللها مراقبة عملية التنفيذ ،والتنفيذ الكامل للتوصيات المتبقية ،واالستهداف األكثر وضوحً ا
للتوصيات المستقبلية من أجل المساعدة في عملية التنفيذ ،وتحسين التواصل مع من هم خارج مجتمع ICANN
المباشر.
باإلضافة إلى ذلك ،تشير العديد من التعليقات إلى أن التنفيذ قد استغرق أكثر من المتوقع من جانب مجموعة
العمل  ،ATRT1وفي بعض الحاالت كان هناك فجوة بين الصياغة المستخدمة في التوصية وكيفية تنفيذها.
36
كما ادعى البعض أي ً
ضا أن "دور مجلس اإلدارة والعالقة بين مجلس اإلدارة و GACغير واضحة".
باإلضافة إلى ذلك ،وفي حين أن التعليقات تميز  ICANNبأنها تقوم بأفضل الجهود ،إال أن تنفيذ GAC
للتحسينات ال يزال غير كاف .وطلبت التعليقات أنه "يجب توفير قناة أكثر سالسة أمام  GACللمشاركة في
إجراءات صنع السياسات" 37.وترى التعليقات اإلضافية أن  ICANNال يزال عليها تحسين المساءلة والشفافية
في صناعة القرارات والتنفيذ" ،تقوية آليات العمل بين  GACومجلس اإلدارة منظمات الدعم/اللجان االستشارية
35

35
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وتحديد األدوار" 38.يرى المعلقون أن التنفيذ ال يزال غير مرض حيث إن بعض التوصيات األساسية ذات
الصلة بـ GACال تزال منفذة بالكامل حتى اآلن.
تحليل فريق  ATRT2لتنفيذ التوصيات
ً
جهودا حثيثة وصادقة لتنفيذ توصيات
على وجه العموم ،تجد مجموعة  ATRT2أن  ICANNقد بذلت
 ATRT1رقم  9إلى  .04وفي حين يبدو أن هناك بعض التحديات المرتبطة بالمسئولية عن التنفيذ (أي الطبيعة
المشتركة لكل من مجلس  ICANNو )GACباإلضافة إلى الطابع العملي لتوقيت األولوية المقترح من جانب
 ،ATRT1إال أن كافة التوصيات تم التعامل معها .وعلى الرغم من ذلك ،هناك تفاصيل بارزة للتنفيذ والتي
ً
مزيدا من االهتمام (على سبيل المثال ،تشغيل سجل نصائح  ،GACوهل وكم عدد مرات إقامة
تقتضي
اجتماعات رفيعة المستوى ،إلخ) .بالنسبة للتوصية رقم  ،01يتعين على مجلس اإلدارة القيام بمزيد من العمل
من أجل وضع عملية أكثر رسمية وتوثي ًقا إلشعار  GACبالمسائل التي تؤثر على اهتمامات السياسة العامة.
التوصية  02ذات الصلة بتسهيل مشاركة  GACالمبكرة في عملية وضع السياسة الخاصة بـ ICANNال يزال
أولوية أولى للعمل بالنسبة لمجموعة عمل  ،BGRIوالتي شاركت في اآلونة األخيرة في المشاورات المباشرة
مع  .GNSOوفي حين كان هناك تقدم على صعيد الدعم وااللتزام من جانب الحكومات تجاه عملية ،GAC
يجب ذلك مزيد من العمل فيما يتعلق بالتوصية رقم .04
التقييم

التوصية (التوصيات)
9

مكتمل ،تم التعامل مع المشكلة بشكل مرضي.

01

غير مكتمل ،تم اتخاذ خطوات هامة بالنسبة لسجل  GACومجلس اإلدارة في الرد
على تعقيب  ،GACلكن مزي ًدا من العمل ال يزال الزمًا على مجلس اإلدارة الساعي
للحصول على تعقيبات  GACفي البداية.

00

المادة كاملة ،لكن تستغرق أطول من الموعد النهائي الذي حددته مجموعة .ATRT1
مشكلة طرح واعتماد التغييرات على اللوائح ذات الصلة ال يزال مفتوحً ا.

02

النقاش وتنفيذ التوصيات ال يزال مستمرً ا .يشتمل اإلكمال على قدر كبير من العمل
والمشاركة مع منظمات الدعم واللجان االستشارية األخرى[ .يعاد تقييمه بعد تلقي
تقرير الخبراء]

02

مكتمل ،تم التعامل مع المشكلة بشكل مرضي.

04

تم اتخاذ إجراءات ،إلى أن مزي ًدا من العمل ال يزال مطلوبًا بالنظر إلى المسائل
الجغرافية السياسية األوسع ومخاوف بعض الحكومات.

توصيات  ATRT2الجديدة ذات الصلة بـGAC
فرضية المشكلة
مع عدم اإلخالل بالتقدم الكبير الذي أحرزته  ICANNو GACفي تنفيذ توصيات  ،ATRT1هناك عدد من
المشكالت ذات الصلة بـ  GACال تزال بحاجة إلى تقييم .وهناك نقص واضح في مستوى شفافية أعمال GAC
باإلضافة إلى تخوف حيال الحواجز المتأصلة في بالنسبة للمشاركة في  ICANNبسبب تعقيد نموذج ICANN
ومستوى المعلومات الهائل .وكما ناقشنا في تقرير  ،ATRT1ال يزال هناك نقص مشاركة  GACالمبكرة في العديد
من عمليات سياسة  .ICANNوعلى اإلجمال ،هناك قلق حول ما إذا كانت  ICANNبأي شيء بإمكانها من أجل
دعم شرعيتها في أعين الدول غير المشاركة في  ،GACوعلى وجه الخصوص الدول الواقعة في العالم النامي.
38
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ملخص للردود ذات الصلة على التعليقات العامة
أشارت الردود المقدمة من المجتمع إلى أنه في حين أن تعقيبات  GACعلى مناقشات السياسة أمر هام ،إال أن
العمليات والمناقشات المشمولة في تطوير وجهات نظر  GACغالبًا ما تكون مبهمة .وكانت هناك دعوات خاصة
لرؤية المجتمع داخل طرق العمل والردود الخاصة بـ .GACتوضح التعليقات أن هذا االفتقار في الرؤية داخل
مناقشات  GACوطرق العمل قد تؤدي إلى االرتباك بالنسبة ألصحاب المصلحة عند تلقي مشورة من .GAC
كما أكدت تعليقات أحد المسؤولين الحكوميين "إن دور GACهو بالغ األهمية لضمان أخذ اهتمام عام أوسع بعين
االعتبار" في عملية صنع القرارات في  ،ICANNلذا من المهم أن يخضع دورها وأدائها للتدقيق بشكل منتظم من
قبل مجتمع  ICANN".39اقترح معلق آخر أن تستغل  GACمقاييس لقياس مساءلة  ،GACبما في ذلم "تقييم
40
طرف ثالث للمشورة ،عن طريق المقابالت مع مجلس اإلدارة وقادة الدوائر وأعضاء المجتمع".
ً
ملحوظا في تعريف وتحديد قدر أكبر من الرؤية في عملية إجماع  ،GACبما يؤدي إلى تعديل
حققت  GACنجاحً ا
في المبدأ  41في مبادئ  GACالتشغيلية في اجتماع أكتوبر  2100في دكار .ينص المبدأ  41على أن "يفهم
41
اإلجماع على أنه يعني توافق على ممارسة اعتماد القرارات باالتفاق العام مع غياب أي اعتراض رسمي".
تبين التعليقات أن أجزاء كبيرة من مجتمع  ICANNال تشارك بالفهم الشائع لألدوار المختلفة لمجلس اإلدارة،
و GACو ،GNSOوأن انعدام الفهم هذا لألدوار المختلفة "يمكن أن يؤدي إلى انعدام احترام آراء أصحاب
المصلحة المتنوعين" 42.أشار آخرون إلى محدودية الرؤيا في أساليب عمل ومداوالت  ،GACبسبب المناقشات
وراء األبواب المغلقة في بعض األحيان ،مما يؤدي إلى ارتباك في المجتمع حول عملية وضع مشورة ،GAC
مع التنويه بأنها "غالبا ً ما تفاجىء المجتمع" 43.اقترح المجتمع أيضا ً أن تواصالً أكبر من  GACأثناء مداوالته
ومشاوراته سيقدم للمجتمع نظرة أفضل ألساليب عملها وعملياتها ،وستخفف مشورة  GACمن اإلحساس بأنه
"غالبا ً ما يُساء فهم مشورة  GACأو اعتبارها عدائية ،والعكس صحيح" 44.فهم أن الدوائر المتنوعة ضمن
المجتمع هي مهتمة بالمسائل المختلفة وذات أساليب تشغيلية مختلفة ،حيث "ينبغي أن تكون عمليات االتصاالت
ذات مغزى وذات صلة بمستخدمي " 45.ICANNفي الوقت الراهن ،يبدو حوار  GACموجه بشكل رئيسي
46
نحو --مجلس اإلدارة ،وتبدو فرصة التفاعل مع مجتمع  ICANNاألوسع مقيدة".
باإلضافة إلى ذلك ،فإن التعليقات الواردة من المجتمع تركز على الحاجة إلى زيادة مستوى جودة مشاركة
الحكومات في  .GACالمشكالت الخاصة التي تم طرحها زيادة التوعية والترويج في الدول النامية ،والحاجة
للمثلين  GACللحصول على الدعم على المستوى الفردي من أجل تشجيع المشاركة المتسقة ،وإدارة كيفية
تعامل  GACمع أعباء العمل من أجل ضمان التعامل معها بطريقة متسقة عبر ممثلي  .GACأشارت
التعليقات إلى الحواجز المدركة أمام المشاركة بشكل إجمالي ،مع التنويه بأنه "من الصعب المالحة عبر نموذج
 47."ICANNمع المواصلة ضمن هذا السياق ،شكك بعض المعلقين ما إذا كانت " GACتأخذ بعين االعتبار
في الوقت الراهن جميع المواقف حول العالم في اقتصادات ومجتمعات متباينة [و] ما إذا كان الممثلين يمتلكون
موارد كافية على أساس فردي للقيام بمزيد من العمل في بداية وضع السياسات؟" 48اقترحت التعليقات أيضا ً أن
تقدم  ICANNمعلومات بسيطة ومركزة وعالية الجودة بدالً من المعلومات لغرض محدد ،باإلضافة إلى تقديم
المزيد من الدعم للوافدين الجدد.
كما ركز العديد من المعلقين على الحاجة إلى زيادة إشراك الدول النامية والتواصل معها كوسيلة لزيادة
العضوية وكسب المزيد من تمثيل اآلراء اإلقليمية ،مع التنويه بأنه "ينبغي على  GACتحسين اتساق مستويات
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كل من االجتماعات وبين الجلسات ،عندما يكون مستوى اإلشراك من
المشاركة على نطاق عضويتها ،في ٍ
الدول النامية واألقل تطوراً منخفضا ً إلى درجة كبيرة بالعادة (وخاصة في مؤتمرات  GACالهاتفية) .هذه
مشكلة محتملة خطيرة نظراً ألنه ينبغي زيادة مستوى نشاط اللجنة بين الجلسات بشكل كبير" 49.باإلضافة
إلىذلك ،يشعر المعلقون أنه "سيكون من المهم مراقبة تقدم الترويج للمشاركة األوسع" .من المهم أن تعمل
 ICANNمع أصحاب المصلحة العالميين الحاليين للتواصل مع مجتمعاتهم المحلية حيث تكون جيدة الترسيخ
ومتشابكة 50.ينوه المعلقون بأنه ينبغي على  ATRT2استكشاف "جوانب قد تساهم برفع مستوى المشاركة
وتقوية شرعية نموذج تعدد المساهمين" 51.وفي النهاية ،توفر العديد من التعليقات حلوالً لتحديد الجهود الحالية
52
التي قد تساهم في زيادة مشاركة الحكومات ودعمها لـ GACبما في ذلك وضع مدونة سلوكيات .GAC
نوهأحد التعليقات بأن "نشر أدوات التشاور المبتكرة قد يساعد على استعادة التوازن من أجب تحقيق مستويات
ردود ذات مغزى" 53.باإلضافة إلى ذلك ،نوه عدة معلقين بأن "فتح  ICANNلمكاتب جديدة قد يوفرتوعية
54
عالمية جديدة ،ولكنه لن يعالج المشكالت".
وفي النهاية ،ركزت التعليقات على الحاجة إلى تضمين  GACفي مناقشات السياسة المبكرة في العملية .مع
التنويه بأن "مشاركة  GACالمبكرة هي مهمة أيضا ً لضمان قابلية التنبؤ ،وسيساعد تحسين فهم الحيثيات وراء
القرارات المجتمع األوسع على فهم المشورة وإقرار تناسبها مع المبادىء الضمنية" 55.اقتبست التعليقات عملية
وضع سياسة  GNSOكمثال على مشاركة  GACالضعيفة ،مع التوضيح بأن "التوقيت المناسب غالبا ً ما يعتمد
على قوة القيادة والتزام األعضاء ،باإلضافة إلى الرفض المستمر من المجموعات للمشاركة على اإلطالق أو
ليس قبل فترة متأخرة من العملية" 56.توضح مجموعة أصحاب المصلحة غير التجارية بأنهم "قلقون من الميول
التي تهدد عملية وضع السياسة باإلجماع من األسفل --إلى األعلى متعددة المساهمين" ،وقدموا وضع مسودة
ومناقشة بيان  GACالرسمي في بكين كمثال 57.باإلضافة إلى ذلك ،أكدت التعليقات على أنه في حين أن اآلراء
لها قيمة عالية ،إال أن ثمة حواجز أمام تبادل المعلومات في أغلب االحيان 58.نوهت التعليقات بأن تفاعالت
وعمليات  GACومجلس اإلدارة قد تحسنت ،ولكن يمكن القيام بالمزيد لتضمين  ،ATRT2وعلى وجه التحديد،
59
مراجعة" ...تبادل معلومات نشط وتفاعلي أكثر في اجتماعات  GACومجلس اإلدارة المفتوحة".
التعقيبات من الجلسات المباشرة
تعليقات عدة من مناقشات  ATRT2مع العديد من منظمات الدعم واللجان االستشارية ،مع اإلشارة إلى الحاجة
إلى تضمين  GACمبكرً ا ،وأيضًا التركيز على الحاجة التصال أفضل فيما قطاعات المجتمع على اإلجمال.
أوضحت لجنة  At-Largeاالستشارية ( )ALACأنه وعلى وجه اإلجمال ،فإن مجموعات مثل ALAC
و GACال تشارك في العملية بوقت مبكر بما يكفي .أشار المشاركون إلى عدة عوائق أمام العديد من العمليات
األخرى مثل  )0المنصات ،المرتبطة بمشكالت ومنظمات الدعم واللجان االستشارية ،وإنشاء مشاركة المعلومات
مشكالت العمليات في جميع قطاعات المجتمع ،و )2االستشهاد بأمثلة عند "أخذ" المشكالت من جانب منظمة دعم
أو لجنة استشارية خاصة عندما كانت هذه المشكلة حاسمة ويجب أن يتم العامل معها من خالل المجتمع بالكامل،
أو  )2مشكالت المشاركة في بعض عمليات منظمات الدعم أو اللجان االستشارية األخرى،بسبب اتجاه منظمات
الدعم واللجان االستشارية لمقاومة ورفض التعقيبات من الخارج .وفي النهاية ،أوضح المشاركون في ALAC
أن السفر ،والتسهيالت ،وجدول األعمال المضغوط تؤثر جميعها على قدرة  ALACعلى القيام بعملها واقترحت
60
وجوب البحث عن طريق أفضل/بديلة لالتصال (على سبيل المثال .)Adobe Connect
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أثناء النقاش مع  ،GNSOأوضح بعض المشاركين من ( ATRT2وبصفتهم اإلشرافية ،وعدم الحديث بالنيابة
عن  )GNSOأنه في حين أن  GACتعترف بالحاجة إلى المشاركة في العملية والرغبة في ذلك ،إال أنها لم
تتمكن من تحديد كيفية تمكين المشاركة بشكل فعال ،مع األخذ باالعتبار العمليات المختلفة لكل من GAC
و .GNSOوقد أشارت  GNSOإلى العمل والمناقشات المستمرة فيما يتلق بكيفية تضمين  GACفي عملية
 PDPالخاصة بها ،باإلضافة إلى أن المناقشة المستمرة حول هذه المسألة تظل بظاللها على جانب هام من
عملية أصحاب المصلحة المتعددين .كما أضحت  GNSOأنه بسبب أن المناقشات كانت جارية بالفعل ،من
المهم عدم مضاعفة العمل عن طريق التقرب إلى المشكلة من خالل العديد من الزوايا في نفس الوقت .واقترح
العديد من المشاركين في  GNSOالحاجة إلى استكشاف ما إذا كانت عمليات السياسة على اإلجمال كانت فعالة
أم ال .وقد طرحت أسئلة إضافية فيما يتعلق بقدرة عملية سياسة  GNSOلتسمح بوضع سياسات اإلجماع في
61
الوقت المناسب.
مناقشات المجتمع حول المداوالت الدائرة بين قطاعات المجتمع استمرت مع مجموعة أصحاب المصلحة في
السجالت ( .)RySGوقد شاركت  RySGالعديد من الفرص للمشاركة في العمليات الحالية بالنسبة لكل من
 GACومنظمات الدعم واللجان االستشارية األخرى .على سبيل المثال ،عند البدء في عملية وضع سياسة
وتشكيل مجموعة عمل ،يتم إرسال طلب/مشورة إلى منظمات الدعم واللجان االستشارية للدعوة للمشاركين .تتمكن
بعض منظمات الدعم واللجان االستشارية من توفير مشاركة جيدة ومتسقة في مختلف مجموعات العمل .كما
أوضحت أن المحاوالت األخرى لتنسيق ذلك لم تعمل بشكل جيد (على سبيل المثال التنسيقية مع )GAC
والعمليات التي ال تزال قيد التجربة (على سبيل المثال مشاركة مجموعة عمل التنظيم بين الحكومات
( )IGO WGمع  .)GACوأوضح بعض المشاركين أن تنسيقيات األسباب مع بعض المجتمعات ينجح والبعض
اآلخر يفشل ويتوقف على قدرة منظمات الدعم واللجان االستشارية على المشاركة وتوفير تعقيبات متسقة.
تعقيبات طاقم عمل ICANN
باإلضافة إلى إصدار استبيان للحصول على التعليقات العامة ،طرحت مجموعة العمل  ATRT2أيضا ً من
مجلس إدارة  ICANNوفريق العمل مجموعة من األسئلة للحصول على وجهة نظر فيما يتعلق بفهم أهداف
توصيات  ATRT1ومراجعة العملية المستخدمة في مراجعة وتنفيذ واإلشراف على عملية التنفيذ .ورد مجلس
اإلدارة وفريق العمل على العديد من األسئلة من فريق  ATRT2كجزء من وثيقة تعقيبات فريق العمل إلى
 62،ATRT2ويشمل ذلك "هل كانت هناك فرص للتحسين عن طريق تنفيذ هذه التوصيات"؟ (السؤال .)0
ً
ردا على ذلك السؤال في سياق توصيات  ATRT1رقم  ،02حددت  ICANNعدة تدابير إضافي محتملة
للنظر فيها في المستقبل ،ويشمل ذلك تعيين رئيس  GACلمجموعة  GACصغيرة ،وتقارير المراجعات
الشهرية لالهتمام بالسياسة العامة الممكنة ،ونشر أية تعليقات على الويب ،وتقديم التعليقات إلى منظمة الدعم
ذات الصلة ،وندوات الويب المفصلة بشكل خاص لـ GACمن أجل التركيز على مشكالت السياسة الهامة قيد
التطوير للنقاش في االجتماعات العامة والتي قد ترفع مشكالت أو مخاوف تتعلق بالسياسة العامة ،واستخدام
ا لتقرير الشهري إلشراك منظمات الدعم ،وتحديد المشكالت التي قد تكون ذات اهتمام عام بالسياسة ،والمشاركة
في منظمات الدعم ذات الصلة قبل وأثناء اجتماع  ICANNالعام".
وفيما يتعلق بتوصية مجموعة  ATRT1رقم  ،02اقترحت " ICANNمساعدة  GACمن أجل تنظيم/تأسيس
مشاورة منتظمة في اجتماعات  ICANNمع  ،GNSOو ،ccNSOو ،ASOواللجان االستشارية حول
63
مشكالت السياسة واألمور ذات االهتمام بالنسبة لـ."GAC
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وبالنسبة لتوصية  ATRT1رقم  ،04أوضحت  ICANNأنه "يمكن القيام بالمزيد لتزويد أعضاء GAC
بالموارد المعلوماتية الكافية .وكان من بين أغراض  MyICANNهو اإلسهام في هذه المنصة التعليمية
الموضوعية والمخطط لها عبر اإلنترنت (عنوان العمل) ومن المتوقع أي ً
ضا أن تساعد في تناول االحتياجات
64
المعلوماتية ألعضاء ."GAC
ور ًدا على التحليل المبكر لمجموعة  ،ATRT2قام فريق العمل بإجراء مزيد من الشرح بأن فريق المشاركة
العالمية ألصحاب المصلحة ( )GSEيقدم تقريرً ا شهريًا لرئيس لجنة  .GACتشتمل هذه الوثيقة على تقارير
"النظرة الخلفية" حول أنشطة الشهر السابق والتوقعات المتطلعة لألنشطة المخطط لها في الشهر القادم والتي
تشتمل على فريق  GSEوتفاعالت مع الحكومة .وقد اقترح هذا التقرير فريق العمل لنقله إلى رئيس .GAC
كما قام فريق  GSEبوضع وثيقة إلستراتيجية المشاركة الحكومية العالمية والتي سيتم طرحها على لجنة
العالقات الدولية في مجلس اإلدارة ( )BRGCلألغراض المعلوماتية في اجتماع اللجنة في سبتمبر  2102في
لوس أنجلوس .وكإحدى الممارسات الجيدة ،يسعى نواب رئيس  ICANNاإلقليميين إلى إخطار أعضاء GAC
في مناطقهم باألنشطة والنتائج التي تتوصل إليها مجموعات عمل إستراتيجية المشاركة اإلقليمية للمجتمع ذات
الصلة.
كما أبلغ فريق عمل  ATRT2بأن أحد مشروعات فريق العمل التي يجري تنفيذها تتمثل في إقامة نظام إلدارة
عالقات المستهلك ( .)CRMوكجزء من هذه العملية ،فإن معلومات عضوية  GACالحالية سوف يتم تضمينها
في القاعدة اإللكترونية باإلضافة إلى المعلومات األخرى التي يجري وضعها من خالل إستراتيجيات مشاركة
المجتمع .وهناك تحد مع هذه األنواع من المشروعات يتمثل في الحاجة إلجراء تحديث مستمر .والمبادرات
السابقة التي تشتمل على توعية الحكومات سوف تحتاج للتوثيق والتوحيد في نظام  CRMأي ً
ضا.
كما أبلغ فريق العمل مجموعة  ATRT2أي ً
ضا بأن  GSEتعمل في الوقت الحالي على أساليب إقليمية تحقي ًقا
لتدويل  .ICANNوهذا يعني أن اللجان األعضاء في المجتمع التي عمل فيها فريق عمل  GSEاإلقليمي تقوم
ً
استنادا إلى االحتياجات واألولويات
بتطوير وتنفيذ أو استكشاف اإلستراتيجيات اإلقليمية المتطورة ،وذلك
الخاصة بالمناطق .كما أن الخطط اإلستراتيجية لكل من أفريقيا وأمريكا الالتينية والشرق األوسط تم اإلعالن
عنها والبدء فيها أثناء اجتماعات تورنتو وبكين وتم تحديثها في ديربان .تم تقديم التحديثات المكتوبة حول حالة
اإلستراتيجيات إلى مجموعة  BRGCفي اجتماع سبتمبر المنعقد في  .2102كما تعقد الجلسات التفاعلية في
كل اجتماع من اجتماعات  ICANNمن أجل توفير التحديثات حول نشاط وعملية تعريف المبادرة.
لوائح  ICANNذات الصلة :المادة  ،00القسم ( 2.0المسألة  )0المادة  ،00القسم ( 2.0المسألة ،)2
المادة  ،00القسم ( 2.0المسألة )2
سياسات  ICANNالمعلنة ذات الصلة :ال يوجد
إجراءات  ICANNالمعلنة ذات الصلة :ال يوجد
مبادئ تشغيل  GACذات الصلة :المبدأ  ،41الحاشية  ،0وتعديالت أكتوبر .2100
نتائج ATRT2
حددت مجموعة  ATRT2ثالثة مشكالت أساسية تؤثر على قدرة  GACعلى التعامل بفاعلية مع مجلس
اإلدارة والمجتمع العام ،والتي لها أثر على المساءلة والشفافية والشرعية العالمية المعترف بها لـ.ICANN
المشكلة األولى وهي نقص الوضوح أو فهم طرق عمل  ،GACوجدول األعمال واألنشطة من جانب مجتمع
 ICANNالواسع ،وفرق العمل ومجلس اإلدارة .وما يعقد من هذه العالقة هو أن العالقة غير مفهومة بشكل
جيد بين النصيحة المقدمة من  GACإلى مجلس إدارة  ICANNوتوصيات السياسة المقدمة إلى مجلس إدارة
 ICANNمن خالل عملية وضع السياسة داخل منظمات الدعم التابعة لـ ( ICANNالسيما .)GNSO
المشورة المقدمة من  GACال ُتفهم جي ًدا خارج الدوائر الحكومية وغالبًا ما تأتي تفاصيلها مفاجئة لغير أعضاء
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 ،GACالسيما في الحاالت التي تكون فيها مداوالت  GACمغلقة على أصحاب مصلحة آخرين معنيين في
 .ICANNكما أن االفتقار إلى فهم الطرق واألنشطة التي تقوم بها  GACقد يمثل نقصً ا في المصداقية والثقة
في  GACوالنتائج التي تقدمها ،ويعيق التفاعل مع مجتمع  ICANNوالدوائر التابعة لها ،ويؤدي إلى عدم
الكفاءة في تطوير العمليات والسياسيات.
ثانيًا ،فإن التحديات تتواصل مع عوائق أمام المشاركة لكل من داخل  GACوفي  ICANNعلى وجه العموم.
واإلجراءات األكثر فاعلية في  ،GACوالوصول األسهل إلى المعلومات من خالل  ،ICANNباإلضافة إلى
التفسير األفضل لنموذج  ICANNسوف يصلح من المستوى الدائم والفعال للمشاركة في .GAC
وفي النهاية ،فإن مشاركة  GACفي عمليات وضع السياسات المتنوعة لـ ICANNمقتصرة على ما هو غير
موجود .وبدون المشاركة المبكرة ،غالبًا ما توضع  GACفي موضع عمل التداخالت مؤخرً ا في عملية وضع
السياسة وتقوم في الغالب بتمديد الموعد المخصص لهذه المشكالت .والمشاركة المبكرة في وضع السياسات من
جانب جميع أصحاب المصلحة سوف يؤدي أي ً
ضا إلى سياسات أكثر شمولية وتعكس وجهات نظر واحتياجات
المجتمع.
التعليقات العامة على التوصية (التوصيات)
(راجع مسودة تقرير وتوصيات )ATRT2
كانت ردود المجتمع حول التوصيات المرتبطة بـ GACإيجابية بشكل عام .علقت مصر بأن "التوصيات
المرتبطة بـ GACذات أهمية بالغة وتتضمن أفكاراً ب ّناءة للغاية" .تم اإلعراب عن الدعم لجهود جعل GAC
منفتحة أكثر ،مع اقتراح أحد المعلقين بأن يتقدم  ATRT2أكثر ويقدم المزيد من التوصيات .علقت USCIB
على وجه التحديد بأن "العمليات التي يخدم أعضاء  GACفيها في  GACهي مبهمة بالكامل وسيستفيد
المجتمع كثيراً من فهم أفضل لطريقة عملها" .ولكن أحد المعلقين اقترح أن "بعض طلبات  GACقد تكون
متطلبة أكثر مما يجب (نشر جميع نصوص  GACذات الصلة ،المناصب والمراسالت ،نشر محاضر
االجتماعات على موقع  GACاإللكتروني خالل فترة سبعة أيام من كل اجتماع ،)...وقد تعرض أعضاء
 GACلدعاية غير مرغوبة وقد تبعدهم عن المشاركة في حوارات علنية .يمكن أن يؤدي ذلك إلى عقد
المفاوضات واالتفاقات في الممرات أو بعيداً عن األضواء مع مشاركة دول قليلة بها .نوه آخرون بدرجة
التراكب القوية بين بعض توصيات  ATRT2وجهود إصالح أساليب عمل  GACالداخلية.
شددت هيئة األعمال الدانماركية على أهمية التوصيات المرتبطة بإشراك أصحاب المصلحة ،بينما شدد آخرون
على أهمية وضع خطة التنفيذية .أثار العديد من المعلقين أهمية اإلشراك المبكر لـ GACفي عمليات وضع
السياسة المتنوعة لـ ICANNكأولوية ،ولكن تم التشديد أيضا ً على التحديات التي يواجهها هذا نظراً ألن "إيقاع
عمل  GNSOمع الحكومات األبطأ دائماً ،وخاصة عند إجراء مشاورات داخلية" .أشار مجلس  GNSOإلى
أن مبادرة  GNSOو GACالمشتركة الحديثة قد بدأت بالفعل.
ولكنأثيرت أيضا ً مخاوف حول المطالبة بقانون السلوك ،مع تنويه بعض المعلقين بأن الحكومات تخضع بالفعل
لقانون السلوك الحكومي الخاص بها ،والذي قد يكون مختلفا ً عن غيره ويتخطى أي اتفاق عام آخر" .اقترح
آخرون أن  ATRT2قد يكون تخطى صالحياته ،موضحين بأن "الدول تتمتع بالسيادة التخاذ قرار حول
سياساتها الداخلية بالشكل الذي تراه مناسبا ً وليست مجبرة على كشف كيفية اتخاذ مواقفها القومية" .يتباين هذا
مع تعليقات أخرى أشارت إلى أنه "رغم أن األعضاء الفرديين في  GACيمثلون بالدهم ،فإننا ننوه بأن GAC
نفسها ليست هيئة حكومية ،بل هي جزء من هيكل  ICANNوتخضع للوائح  ICANNالداخلية وقواعد دمجها.
وبالتالي ،يجب أن تتبع جميع عمليات وإجراءات  GACالتحديدات المبينة في اللوائح الداخلية ،مثل العلنية
والشفافية ،كما هو الحال مع  ALACو ."GNSOومؤخراً ،تم التعبير عن مخاوف تتعلق بغموض صياغة
التوصيات وتقديم اقتراح بتحديد هيئة مسؤولة معينة.
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التوصية النهائية رقم 6
زيادة مستوى شفافية األنشطة المرتبطة بـGAC
 .6.0يوصي  ATRT2بأن يعمل مجلس اإلدارة بشكل مشترك مع  ،GACعن طريق مجموعة عمل
 ،BGRIللنظر بعدد من اإلجراءات لجعل مداوالتها أكثر شفافية ومفهومة أكثر لمجتمع  .ICANNوحيث ما
كان مناسبًا ،يتعين على  ICANNتوفير الموارد الالزمة لتسهيل تنفيذ أنشطة محددة في هذا الخصوص .تشمل
األمثلة على األنشطة التي قد تنظر فيها  GACلتحسين الشفافية والفهم ما يلي:
أ.

عقد " "GAC 101أو جلسات معلومات لمجتمع  ،ICANNلتوفير رؤية أكبر لكيفية إعداد كل
عضو في  GACالجتماعات  ICANNفي العواصم الوطنية ،وكيفية إقرارا جدول أعمال GAC
وأولويات العمل ،وكيفية تفاعل أعضاء  GACفيما بين الجلسات وأثناء اجتماعات  GACللوصول
إلى مواقف إجماع لـ GACيتم إرسالها في نهاية المطاف إلى مجلس إدارة  ICANNكنصيحة؛

ب .نشر جداول األعمال الجتماعات  ،GACومؤتمرات الهاتف ،إلخ على موقع  GACعلى الويب قبل
عقد االجتماعات بسبعة أيام ،ونشر محاضر االجتماعات على موقع  GACعلى الويب بعد كل
اجتماع أو مؤتمر هاتف بسبعة أيام؛
ج .تحديث وتحسين موقع  GACعلى الويب لتوفير وصف أكثر دقة لألنشطة التي تقوم بها ،GAC
ويشمل ذلك األنشطة التي تتم بين الجلسات ،باإلضافة إلى نشر كافة نصوص  GACذات الصلة،
والمواقف والمراسالت؛
د .النظر في إمكانية وكيفية فتح مؤتمرات هاتفية لـ  GACأمام أصحاب مصلحة آخرين للمراقبة
والمشاركة ،حسب ما يتناسب .وربما يمكن تحقيق ذلك من خالل مشاركة التنسيقيات من اللجان
االستشارية ومنظمات الدعم األخرى في  ،GACبمجرد الموافقة على هذه اآللية وتنفيذها؛
ه .التفكير في كيفية هيكلة اجتماعات وعمل  GACفيما بين الجلسات بحيث يكون أثناء اجتماعات
 ICANNالعامة الثالثة سنة واحدة تشارك فيها  GACمع المجتمع وال تجلس في غرفة تجادل
نفسها؛
و .تأسيس دعوات جلوس في صورة جداول أعمال ممارسة روتينية لالجتماع التالي في ختام االجتماع
السابق؛
ز .توفير الوضوح فيما يتعلق بدور قيادة GAC؛ وكذلك،
ح .عند التداول حول مسائل تؤثر على هيئات معينة ،إلى الحد المنطقي والعملي ،منح تلك الهيئات
الفرصة لتقدم رأيها إلى  GACككل قبل مداوالتها.
 .6.2يوصي  ATRT2بأن يعمل مجلس اإلدارة بشكل مشترك مع  ،GACعن طريق  ،BGRIلتسهيل تبني
 GACرسميا ً لسياسة لالجتماعات المفتوحة من أجل زيادة الشفافية في مداوالت  ،GACوتأسيس ونشر معايير
واضحة للجلسات المغلقة.
 .6.2يوصي  ATRT2بأن يعمل مجلس اإلدارة بشكل مشترك مع  ،GACعن طريق  ،BGRIلتسهيل وضع
 GACونشرها للحيثيات وراء مشورة  GACفي وقت تقديم المشورة .ويجب تسجيل هذه الحيثيات في سجل
 .GACكما يجب أن يشتمل السجل أيضً ا على دفتر يضم طريقة رد مجلس إدارة  ICANNعلى كل بند في
النصيحة.
 .6.4ينبغي على مجلس اإلدارة ،عن طريق العمل من خالل مجموعة عمل  ،BGRIوضع وتوثيق عملية
رسمية إلشعار وطلب المشورة من ( GACراجع توصية  ATRT1رقم .)01
 .6.5ينبغي على مجلس اإلدارة اقتراح والتصويت على التغييرات المناسبة على اللوائح الداخلية من أجل التنفيذ
الرسمي للعملية الموثقة لمشاورات اللوائح الداخلية وف ًقا لما وضعته مجموعة عمل  BGRIبأسرع وقت ممكن
(راجع توصية  ATRT1رقم .)0
زيادة التزامات دعم وموارد الحكومات إلى ( GACراجع توصية  ATRT1رقم )04
34

 .6.6يوصي  ATRT2بأن يعمل مجلس اإلدارة بشكل مشترك مع  ،GACمن خالل مجموعة العمل ،BGRI
لتحديد وتنفيذ مبادرات من شأنها إزالة العوائق أمام المشاركة ،ويشمل ذلك حواجز اللغة ،وتحسين مستوى فهم
نموذج  ICANNواطالع أعضاء  GACعلى معلومات  ICANNذات الصلة .ينبغي على مجموعة عمل
 BGRIالنظربكيفية تحسين  GACإلجراءاتها من أجل ضمان عملية اتخاذ قرارات أكثر تأثيرً ا وشفافية
وشموالً .ينبغي على مجموعة عمل  BGRIوضع مدونة للسلوك ألعضاء  ،GACوالتي يمكن أن تشمل
موضوعات من مثل :تضارب المصالح؛ والشفافية والمساءلة؛ والتزامات الموارد المحلية المناسبة؛ والتشاور
الروتيني مع أصحاب المصلحة ومجموعات المصلحة في نظام أسماء النطاقات ()DNS؛ والتوقع بأن المراكز
ً
مركزا منس ًقا ومحليًا للحكومات وتتسق مع القوانين الدولية والوطنية
المشغولة داخل  GACتعكس بالكامل
الحالية ذات الصلة.
 .6.1يوصي  ATRT2بأن يعمل مجلس اإلدارة بشكل مشترك مع  ،GACعن طريق  ،BGRIبإجراء تنظيم
دوري الجتماعات كبار المسئولين عن طريق مطالبة  GACبعقد اجتماع رفيع المستوى بصفة دورية ،ويفضل
أن يكون مرة واحدة كل عامين .كما ينبغي دعوة الدول واألقاليم التي ليس لديها ممثلين حاليا ً في  GACلهذا
االجتماع ،وينبغي إجراء جرد بعد كل اجتماع رفيع المستوى أيضاً.
 .6.8يوصي  ATRT2بأن يعمل مجلس اإلدارة بشكل مشترك مع  ،GACعن طريق  ،BGRIللعمل مع
مجموعة مشاركة أصحاب المصلحة العالميين ( )GSEالتابعة لـ ICANNلوضع الخطوط اإلرشادية
ولكل من أعضاء  GACوغير األعضاء فيها ،لضمان تعاون وتنسيق الجهود.
للحكومات المشاركة،
ٍ
 .6.9ويجب على مجلس اإلدارة توجيه  ،GSEومع آراء المجتمع ،لوضع وتأسيس أهداف قابلة للقياس
لمشاركة أصحاب المصلحة والتي تتناول ما يلي:
أ.

العالقات مع  GACوالدول غير األعضاء في  ،GACبما في ذلك وضع قاعدة بيانات لمعلومات
جهات االتصال للوزراء المعنيين في الحكومات؛

ب .أدوات للتلخيص والنشر بطريقة بناءة أكثر لمشاركة الحكومات في  ،ICANNعن طريق ،GAC
كطريقة لزيادة الشفافية حول كيفية تفاعل  ICANNمع نصيحة ( GACعلى سبيل المثال من خالل
استخدام المعلومات الواردة في سجل نصائح )GAC؛
ج .جعل األعمال التي تقوم بها  ICANNذات صلة بالنسبة ألصحاب المصلحة في تلك األجزاء من
العالم ذات نسبة المشاركة المحدودة؛
د .باإلضافة إلى وضع وتنفيذ خطة لكل منطقة من العالم من أجل التأكيد على أن المشروعات وأصحاب
المشروعات المحليين يمكنهم استخدام خدمات  ICANNبما في ذلك خدمات  gTLDالجديدة بالكامل
وبشروط متساوية.

قسم التقرير  .9اتخاذ القرارات والمسائلة وعمليات االستئناف :توصية  ATRT2رقم 1
(تقييم توصيات  ATRT1رقم  35و 36و)31
النتائج التي توصلت إليها ATRT1
توصلت مجموعة  ATRT1إلى أن االلتزام بالمواعيد وفاعلية عملية وضع السياسات كان أحد المخاوف الجدية
بين المشاركين في عملية  .ICANNوكانت الدوافع األساسية هي القدر الهائل من اإلجراءات المفتوحة ونقص
تحديد األولويات .وتوصلت  ATRT1إلى أنه من المهم تحسين طبيعة وهيكل التعقيب العام وعمليات وضع
السياسات .وقد أخذت  ATRT1في االعتبار حقيقة أن مقدار اإلجراءات المفتوحة قد تأثر بإجراءات الهيئات
المؤسسة داخل  ICANNولم تتأثر بطاقم عمل  ICANNأو مجلس اإلدارة.
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توصية  ATRT1رقم 35
يجب على المجلس في أقرب وقت ممكن ولكن في ميعاد ال يتجاوز يونيه  2100اتخاذ قرار مباشر وتحديد
جدول زمني لتنفيذ عمليات التعليق واإلعالن العمومي فيما يتعلق بغرض (على سبيل المثال إشعار تحقيق،
وإشعار وضع السياسة) وتحديد األولوية .يجب أن يكون تحديد األولويات والطبقية المؤسسة مرتكز على
إدخاالت المجتمع المتناسقة والتشاور مع الموظفين.
توصية  ATRT1رقم 36
ينبغي أن توفر عمليات التعليق واإلعالن العمومي لكال من دورة "التعليق" ودورة "الرد على التعليق"
المتميزتين التي تتيح للمشاركين من المجتمع بمعالجة أو دحض المناقشات التي أثيرت في تعليقات األطراف
المعارضة.
توصية  ATRT1رقم 31
ينبغي أن يعاد النظر في الجداول الزمنية الخاصة باإلعالن العمومي والتعليق وتصحيحها لتوفير فرصة مالئمة
لتعليق هادف ومناسب وذلك كجزء من تنفيذ توصيات  05و .06فترات التعليق ورد التعليق يجب أن تكون
خالل فترة زمنية محددة وثابتة.
ملخص تنفيذ تقييم ICANN
أعلن طاقم عمل  ICANNأنه قد انتهى من تنفيذ توصية  ATRT1رقم  06بالكامل .أوضح فريق العمل أن
خطة التنفيذ كانت قد وضعت وطرحت للتعليق العام ،وأن دورة التعليق والتعليق على الرد تم تنفيذها 65.كما
أوضح فريق العمل أنه وفي نفس الوقت ،تم تنفيذ عملية مراجعة لملف ويكي العام من أجل النظر في التحسينات
على جانب الواجهة العامة لتقديم التعليقات .كما أشار فريق العمل إلى الفئات المؤلفة من طبقات وطريق تحديد
األولويات كانت قد وضعت وطرحت على المجتمع من أجل مناقشتها .واستنا ًدا إلى تعقيبات المجتمع ،لم يقم
فريق العمل بتنفيذ فرز وتحديد أولويات للتعليقات العامة.
ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ
عكست تعقيبات المجتمع نطاقات متنو ًعا من اآلراء .ففي حين كانت هناك تعليقات قليلة عل آليات التعليقات
والتعليق على الرد ذاتها ،كان هناك إقرار بأن  ICANNتنفق قدرً ا كبيرً ا من الوقت والموارد في عرض
الفرصة لتقديم التعليقات على عمليات  66.ICANNوفيما يتعلق بمدى "سهولة" توفير التعليقات ،تباينت وجهات
النظر بشكل ملحوظ من "سهلة ج ًدا" إلى "غير سهلة" .وأقر بعض المعلقين بالتحسينات وعرض عالمات عالية
للجهود التي يقوم بها فريق العمل .وأشار آخرون إلى طول طلب الحصول على تعليقات والفترة الزمنية
المخصصة للتعليقات على أنها تمثل تحديات أمام المشاركة الفعالة 67،ونوه آخرون بالحاجة إلى التعدد
69
اللغوي .68وأشار آخرون إلى التخطيط غير الكافي وعدد المشاورات الكبير مما يخلق عوائق أمام المشاركة.
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http://www.icann.org/en/resources/policy/update/update-dec11-en.htm#1
66
http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-02apr13/msg00003.html
67
تعليقات دائرة الملكية الفكرية التابعة لـ " :GNSOإن فيضان إجراءات تعليقات  ICANNالعامة المتزامنة أوالمتراكبة حول
المسائل الرئيسية يزيد من حدة المشكلة بشدة"" .حقيقة استخدام فترة الرد على التعليقات غالبا ً إلبداء التعليقات المبدئية ليس ،كما أبلغ
طاقم العمل  ،ATRT-2ألن أعضاء المجتمع جهلة أو يقاومون التعليم حول "االستخدام المناسب لدورة الرد على التعليقات" ،بل
باألحرى ،كان رداً منطقيا ً على قرار  ICANNالذي يبدو غير منطقي بعدم توفير فرص تعليقات عامة أطول حول المسائل الكبرى
والمعقدة""....ينبغي على  ICANNاستخدام فترة الفجوة بشكل مستمر الستثناء تواريخ اجتماعات  ICANNالعامة عند احتساب
المواعيد النهائية للتعليقات"http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-recommendations- .
21oct13/pdfToree1LWR0.pdf
68
تعليقات مجلس الواليات المتحدة لألعمال الدوليةhttp://forum.icann.org/lists/comments-atrt2- ،
recommendations-21oct13/pdfGwHm9XvJAd.pdf؛ تعليقات لجنة  At-Largeاالستشارية:
http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-recommendations-21oct13/pdfDyQDZx5CHT.pdf؛
تعليقات حكومة مصرhttp://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-recommendations- ،
21oct13/pdfEhY8OBH3XE.pdf

36

ملخص للمعلومات األخرى ذات الصلة
كما أوضع فريق العمل أن المجتمع لم يستخدم دومًا دورة "التعليق على الرد" كما قرر لها فريق .ATRT1
ومن الواضح أن بعض أعضاء المجتمع قد استخدموا دورة التعليق على الردود من أجل عرض التعليقات
(سواء للمرة األولى أو باإلضافة إلى التعليقات المقدمة في السابق) .وأشار فريق العمل إلى أن التعليم فيما يتعلق
باالستخدام الصحيح لدورة التعليقات على الردود قد تم عرضها ،إال أن المعلقين لم يتبعوا االستخدام الموصى
به .كما أشار فريق العمل أي ً
ضا إلى أنه تفكر في إطالة الفترات الزمنية الخاصة بالتعليقات ،بعد سماع شكاوى
من المجتمع تفيد بأن الفترة الزمنية الحالية المسموح بها كانت قصيرة للغابة بالنسبة للبعض لصياغة واعتماد
التعليقات لتقديمها .كما أشار فريق العمل أي ً
ضا إلى أنه كان يطور أدوات جديدة للسماح لعملية التعليق من خالل
وسائل مختلفة (على سبيل المثال أدوات الوسائط االجتماعية) ويود التشاور مع المجتمع قبل استخدام مثل هذه
األدوات.
تحليل فريق  ATRT2لتنفيذ التوصيات
يبدو أن تنفيذ توصية  ATRT1رقم  06قد اكتمل ولكن بنجاح محدود .وبالنظر إلى استخدام المجتمع إلى دورة
التعليق على الرد ،ال يبدو أن تلك اآلليات تعرض الفائدة المرجوة .باإلضافة إلى ذلك ،تشير مجموعة ATRT2
ً
استنادا إلى تعقيبات المجتمع ،وال تزال التحديات فيما يتعلق
إلى أن تنفيذ فرز وتحديد أولويات التعليقات قد ترك
بعملية التعليق في ناحية تخصيص الوقت للتعليقات ،وعدد مرات المشاورات ،والتعقيد (بالنسبة للبعض)
للطلبات الخاصة بتقديم التعليقات .وتعين على مجلس اإلدارة وضع أدوات وأساليب جديدة في التعامل مع هذه
المشكالت الملحة.
تقييم فريق  ATRT2لفاعلية التوصيات
فعالية التنفيذ هي مؤهلة ،ولكن نجاحها المحدود ال يرجع بالكامل إلى أداء طاقم العمل .وبشكل متزايد فقد تحسن
مجلس اإلدارة في إظهار التعليق العام في قراراته .وهذا األمر من العناصر األساسية بالنسبة للمساءلة
والشفافية .تمثل تقييم  ATRT2في أن التعليقات العامة المرهقة والواسعة واألكثر تكرارً ا يمكن تسهيلها من
خالل التعديالت على الوقت المخصص ،والتخطيط المسبق فيما يتعلق بعدد المشاورات ،واألدوات الجديدة التي
تسهل المشاركة األسهل في عملية التعليق.
التوصية النهائية رقم 1
عملية التعليق العام
 .1.0ينبغي على مجلس اإلدارة البحث عن آليات من أجل تحسين التعليقات العامة من خالل مخصصات محددة
الوقت ،والتخطيط االستباقي فيما يتعلق بعدد المشاورات بالنظر إلى النمو المتوقع في المشاركة ،واألدوات
الجديدة التي تسهل من المشاركة.
 .1.2ينبغي على مجلس اإلدارة وضع عملية بموجب عملية التعليقات العام حيث يمكن لمن قام بالتعليق أو الرد
أثناء فترة (فترات) التعليقات طلب إجراء تغييرات على تقارير التركيب في الحاالت التي يرون فيها أن فريق
العمل قد قام بتلخيص تعليقهم (تعليقاتهم) بشكل غير صحيح.
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قسم التقرير  .31التعدد اللغوي :توصية  ATRT2رقم ( 8تقييم توصيات  ATRT1رقم 38
و 39و)33
النتائج التي توصلت إليها ATRT1
ركز تقرير  ATRT1على اللغة باعتبارها عائ ًقا محتمالً أمام المجتمع بمعنى أنه إذا كانت كافة الوثائق باللغة
اإلنجليزية فقط ،فثمة مخاطرة في أن العديد من غير المتحدثين باللغة اإلنجليزية قد يواجهون صعوبات في فهم
المشكالت الهامة وعدم اإللمام بالمعلومات الهامة .وعالوة على ذلك ،قدمت توصية بأن يكون كبار أعضاء
فريق العمل من المتحدثين بعدة لغات أي ً
ضا من أجل توفير مستويات مثلى من الشفافية والمساءلة أمام المجتمع.
في عام  ،2102قدمت  ICANNخدمات الترجمة من أجل تمكين خدمة أفضل إلى القطاعات المتنوعة من
المجتمع األوسع .وعلى الرغم من أن خدمات اللغة مرحب بها ،إال أن جودة الترجمة من حيث دقة لغة العمل
بالنسبة لمختلف المجتمعات أمر هام .باإلضافة إلى ذلك ،فإن توفير الترجمة في الوقت المناسب فيما يتعلق
بتفاعل المجتمع ومشاركته أمر ضروري أي ً
ضا .فسوف يضمن ذلك اتصاالً فعاالً وواضحً ا مع المجتمع.
توصية  ATRT1رقم 38
يجب على المجلس ضمان الوصول إلى الوثائق والتوثيق خالل عمليات وضع السياسات وعمليات التعقيبات
العامة يتم توفيره بأسلوب متعدد اللغات إلى أقصى حد ممكن.
توصية  ATRT1رقم 39
ينبغي على مجلس  ICANNنشر ترجماته في غضون  20يوم من اتخاذ القرارات (بما فيها الحيثيات المطلوبة
على النحو المبين في توصيات  ATRTاألخرى) باللغات المشار إليها والمحددة في سياسة الترجمة الخاصة بـ
.ICANN
توصية  ATRT1رقم 33
ينبغي على مجلس اإلدارة التأكيد على أن تكون ترتيبات توظيف كبار فريق عمل  ICANNمتعددة اللغات
بشكل مناسب ،وتقديم أفضل مستويات الشفافية والمساءلة للمجتمع.
ملخص تنفيذ تقييم ICANN
كان من بين اإلنجازات األولى قيام مجلس اإلدارة بوضع والموافقة على سياسة خدمات اللغة ووثيقة
اإلجراءات 70.وتمت الموافقة على قرار اعتماد هذه المبادرة في  08أكتوبر  71.2102ومن الواضح أن
توصية  ATRT1المتمثلة في "تعزيز اإلستراتيجية متعددة اللغات" اشتملت أي ً
ضا على تحسينات مثل مزيد من
دعم الترجمة الفورية ،ودعم التدوين النصي ،والترجمة الفورية لمؤتمرات الهاتف.
أثناء اللقاءات 72المنعقدة مع فريق عمل  ،ATRT2أوضح فريق العمل كيفية عمل خدمات الترجمة والتحديات
التي ال تزال تواجهها .ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،الحاجة إلى تحديث والموافقة على المسارد
70



http://www.icann.org/en/about/participate/language-services/policies-procedures-18may12en.pdf
71
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-18oct12-en.htm#1.b
72
راجع http://audio.icann.org/atrt2-20130620-en.mp3؛
https://community.icann.org/download/attachments/41890059/20130620_ATRT2_ID795926.
pdf?version=1&modificationDate=1372186140000؛
 http://icann.adobeconnect.com/p17n8q2y2qq/و http://icann.adobeconnect.com/p5fcx7t8u9i/و
https://community.icann.org/download/attachments/41884187/chat+transcript++day+2.pdf?version=1&modificationDate=1376620716000؛ وكذلك
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الخاصة بالمصطلحات المستخدمة بالفعل في لغات  ICANNالستة ،وقيود الميزانية (على الرغم من الزيادات
من  2.0مليون دوالر أمريكي في  2102إلى  2.6مليون دوالر أمريكي في )2104؛ وإدارة صافي حجم
األعمال من خالل مستويات توفير فريق العمل وكيفية تأثير ذلك على اإلطار الزمني للمخرجات.
كما شارك فريق العمل العملية المشتملة على النحو التالي:
أ.

استالم المستند للترجمة.

ب .التقييم السريع للكلمات لكل صفحة مضروبًا في عدد األيام التي تستغرقها الترجمة 0 ،يوم =
 2111-0811كلمة.
ج .ينتقل المستند إلى مرحلة الصقل.
التأخير في الحصول على المواد في نفس الوقت غالبًا ما يكون نتيجة حجم المادة المراد ترجمتها وقسم متواضع
يضم اثنين من العاملين.
فيما يتعلق بالتوصية رقم  ،22أبلغ مدير  ICANNللموارد البشرية بأن لدى  ICANN 38فر ًدا في وظائف
إدارية عليا وتنفيذية في ديسمبر  .2101وكان من بين هؤالء  28متعددي اللغات ( .)%12.4واعتبارً ا من
أغسطس  ،2102هناك  50فر ًدا في مواقع إدارية عليا وإدارية ،ومن هؤالء  29متعددين اللغات (.)%16.5
أبلغ فريق العمل أنه على اإلجمال ،يتحدث فريق عمل  ICANNما يقرب من  45لغة.
المستوى
التنفيذي
اإلدارة العليا

ضمن فريق العمل
اعتبارً ا من
ديسمبر 2101
8
21

متعدد اللغات
1
20

ضمن فريق العمل
اعتبارً ا من
أغسطس 2102
9
42

متعدد اللغات
8
20

لم يتم توفير أية معلومات حول أي تدريب مستمر إلى طاقم عمل  ICANNفي أي مستوى في تعزيز مهارات
اللغات المتعددة.
كما أشار فريق العمل أي ً
ضا إلى 73أنه:
في حين ال يوجد لدى  ICANNسياسة مكتوبة لتعيين فريق من كبار الموظفين ذوي مهارات
اللغات المتعددة ،إال أن هناك عدد من الممارسات المقررة ً
جيدا وإجراءات التشغيل القياسية
للتعامل مع هذا الموضوع .وكما أوضحت  ،ATRT2فقد نجحت  ICANNفي ضمان امتالك
فريق العمل األول لمهارات اللغات المتعددة باتباع هذه الممارسات ،ونحن نتوقع أن المستوى
المعرفي متعدد اللغات سوف يتعمق مع مواصلة  ICANNتنفيذ إستراتيجيتها العالمية .وسوف
تنظر  ICANNفي الوثائق المناسبة األخرى حول أهمية مهارات اللغات المتعددة بالنسبة لكبار
الموظفين على أساس تقدمي.
وتشمل إجراءات وممارسات التشغيل القياسية ما يلي:
أ.

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


https://community.icann.org/download/attachments/41884187/DAY2.pdf?version=1&modificat
ionDate=1377345148000
73
http://mm.icann.org/pipermail/atrt2/2013/000958.html
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ب .ومتى ما كان مناسبًا ،يطلب نموذج استطالع المقابالت الشخصية الداخلية من كل شخص يجري
المقابلة الشخصية التعليق على المهارات اللغوية المتعددة لكل مرشح يخضع للمقابالت الشخصية -
فهذا من بين اإلجراءات التشغيلية القياسية.
ج .أما التوسع الجغرافي في المواقع الخاصة بمكاتب  NNAIIفيؤدي إلى التوسع في المهارات متعددة
اللغات حسب التصميم.
وتوفر  ICANNالعديد من الموارد للموظفين لتوسيع مهاراتهم اللغوية .وتشمل هذه الموارد إمكانية الوصول
واالطالع على أدوات التدريب اللغوية عالمية الطراز ،مثل تدريب اللغات المتوفر على اإلنترنت لكل من
 Rosetta Stoneو .busuuباإلضافة إلى ذلك ،توفر  ICANNتعليمًا لفصول التعليم المحلي حسب
الحاجة ،وتم توفير هذا التعليم باللغة األسبانية والهولندية والفرنسية ،على سبيل المثال ال حصر اللغات ،وذلك
لفريق العمل في مدن المكاتب الفرعية.
ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ
نقد دقة ترجمات  ICANNليس غير شائع .وفيما يلي مثال على كيفي تغيير الترجمة للمعنى الفعلي( .تعكس
القائمة الترجمات الروسية) من األهمية بمكان أن يتحسن مستوى دقة الترجمة.
الوثيقة

القسم (الجزء)

الصياغة

خدمة دليل تسجيل
من الجيل التالي
()2102

حالة هذه
الوثيقة

هذا عبارة عن تقرير
أولي من مجموعة
عمل الخبراء حول
خدمات سجل gTLD
( )EWGلتوفير
توصيات تمهيدية
لنطاقات  gTLDمن
الجيل التالي gTLD
خدمة دليل التسجيل
(" )"RDSالستبدال
نظام WHOIS
الحالي

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

التقرير النهائي
لفريق مراجعة
سياسة WHOIS
()2012

العنوان

فريق مراجعة سياسة
 // WHOISالتقرير
النهائي

Группа проверки
политики WHOIS //
Итоговый отчёт

(وثائق متعددة)

السجل

(وثائق متعددة)

المسجل

(وثائق متعددة)

أسماء النطاقات
العامة

الترجمة الفعلية (بالروسية)

ما يمكن أن تعنيه

الترجمة الصحيحة
(بالروسية)

هذا عبارة عن تقرير [أولي
مفقودة] من مجموعة عملالخبراء حول [تمهيدية -
مفقودة] الستبدال نظام
 WHOISالحالي مكتب
(خدمة) كتلوجات التسجيل
الخاصة بنطاقات المستوى
األعلى العامة لنظام (لم يتم
استخدام االختصار باللغة
الروسية) من الجيل التالي لم
تستخدم

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

الفريق الخاص بفحص
سياسة // WHOIS
التقرير النهائي

Группа по
обзору
политики WHOIS
// Итоговый
отчёт

Реестр

السجل (قائمة)

регистратура

владелец
регистрации

مالك التسجيل

администратор
домена

نطاقات قبائلية عرقية

домены общего
пользования

родовые домены
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تحليل فريق  ATRT2لتنفيذ التوصيات
يعتبر تنفيذ سياسة اللغة مسألة غير ناجحة بسبب:
أ.

تغلب ضعف جودة الترجمة يقوض الرغبة في المشاركة.

ب .تتقيد القدرة على تشجيع المشاركة العامة األوسع بسبب التوافر المحدود لوظيفة الترجمة الكاملة.
ج .ال يمكن ألعضاء المجتمع المشاركة بالكامل في عملية التعليقات العامة باللغات المفضلة لديهم -
بما في ذلك أن  NNAIIتطالب بالحصول على خدمات ترجمة معتمدة  -حيث إنهم يجب أن
يقدموا التعليق باللغة اإلنجليزية بسبب نقص الترجمات الكاملة لكافة المستندات المستلمة.
د .وقد تأثرت العديد من مجتمعات اللغة التابعة لـ NNAIIسلبًا باإلطار الزمني ،أي التأخيرات
العادية ،ألوقات الرد غير المتساوية لسياسة الترجمات الحالية.
وعلى الجانب اآلخر ،يبدو أن  ICANNقد نجحت في تنفيذ التوصية رقم  22نظراً لحقيقة أن أكثر من %15
من كبار اإلدارة والمناصب التنفيذية يتمتعون بالقدرة على تحدث لغات متعددة كما يقال .في حين أنه من غير
الواضح ما إذا كان لدى  ICANNأية سياسات فيما يتعلق باستخدام لغات أخرى غير اللغة اإلنجليزية في البريد
اإللكتروني أو االتصال فيما بين األشخاص ،لم يقم المجتمع بطرح هذه المشكلة .وبرغم ذلك ،إذا صادف بعض
أعضاء المجتمع أية مشكالت في التواصل مع كبار الموظفين باللغة اإلنجليزية ،فمن الواضح أن مهارات
عال من الشفافية والمساءلة في
اللغات المتعددة التي يتمتع بها كبار الموظفني سوف تتيح لهم تحقيق مستوى ٍ
تفاعالتهم.
تقييم فريق  ATRT2لفاعلية التوصيات
يتعين على  ICANNمراجعة قدرات قسم خدمات اللغة في مقابل احتياجات المجتمع للخدمة ،والقيام بالتعديالت
ً
استنادا إلى برنامج التوعية
ذات الصلة .إن خدمة اللغة مهمة بالنسبة لما تقوم به  ICANNوخططها للمستقبل
والترويج المستخدم بالفعل .وفي حين أنه من المقرر أنه كانت هناك تحسينات كبيرة في قسم خدمات اللغة ،يجب
أن يتطور مكون خدمات الترجمة كي تكون له القدرة على دعم الزيادة الكبيرة المتوقعة في النشاط .وهذا التحول
من عرض/طلب مخصص ومستند إلى الصنعة إلى مورد صناعي متواصل من المستندات التي تشمل القدرة
على:
أ.

التنبؤ الدقيق بالوقت المحدد لترجمة مستند في أي وقت من العام ،استنا ًدا إلى المعرفة األنشطة
الدورية التاريخية (الدورات السابقة الجتماع  ،ICANNأو فترات الذروة ،أو األجازات ،إلخ)؛

ب .التنبؤ بحاالت الذروة بالنسبة لألنشطة بشكل استباقي ،والصياغة المفاجئة للقدرة على استكمال
فريق عمل دائم من خالل استخدام مجموعة من المترجمين اإلضافيين المستقلين حسب الطلب من
أجل تسهيل حاالت التأخير في أوقات الذروة؛
ج .تمكين العمالء (منظمات الدعم ،واللجان االستشارية ،إلخ) من التعقب التلقائي لحالة طلب
الترجمة من خالل استخدام نظام CRM؛
د .وضع مقاييس تلقائيًا للمواعيد المحددة لترجمة المستندات؛
ه .تنفيذ مسار للتعقيبات الواردة من المتجمع من أجل تحسين خدمات اللغة مع تعقيبات المتحدث
األصلي للغة؛
و .تنفيذ إدارة المستندة باستخدام أفضل الممارسات من أجل موالفة جودة ودقة الترجمة بين
المترجمين الدائمين ذوي الخبرة والمترجمين الجدد أو المترجمين المستقلين؛
ز .باإلضافة إلى وضع مقاييس لإلجراءات ذات الصلة مع المنظمات الدولية المشابهة ،واألبرز منها
هو قطاع خدمات الترجمة الفورية في األمم المتحدة.
وبالنظر إلى أن مستوى الفريق متعدد اللغات جدير بالثناء ،ال يوجد لدى مجموعة  ATRT2أية تعقيبات أخرى
على التوصية رقم  22في هذه المسألة.
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التعليقات العامة على التوصية
(راجع مسودة تقرير وتوصيات )ATRT2
اقترحت لجنة  At-Largeاالستشارية أن يعمل قسم الخدمات اللغوية مع المجتمع من أجل وضع أولويات
74
الوثائق/المواد للترجمة ،والتي قد تختلف من دائرة إلى أخرى.
التوصية النهائية رقم 8
لدعم المشاركة العامة ،ينبغي على مجلس اإلدارة مراجعة قدرات قسم خدمات اللغة في مقابل حاجة المجتمع
للحصول على هذه الخدمات باستخدام مؤشرات األداء الرئيسية ( ،)KPIsوإجراء التعديالت ذات الصلة مثل
تحسين جودة الترجمة واألطر الزمنية وجودة الترجمة الفورية .ينبغي على  ICANNتنفيذ تحسين مستمر على
خدمات الترجمة والترجمة الفورية بما في ذلك االستفادة من اإلجراءات المستخدمة من قبل منظمات دولية مثل
األمم المتحدة.

قسم التقرير  .33اتخاذ القرارات والمسائلة وعمليات االستئناف :توصية  ATRT2رقم 9
(تقييم توصيات  ATRT2رقم  ،31و ،31و ،35و)36
النتائج التي توصلت إليها ATRT1
قامت مجموعة العمل  ATRT1بمراجعة وضع سياسة  ICANNوتنفيذ العمليات ،وقدمت العديد من
التوصيات حول التعقيبات والمعايير المستخدمة في اتخاذ القرارات والطعن على القرارات 75.وألجل التقييم
السهل للتنفيذ وأي ً
ضا إللقاء الضوء على العالقات المتبادلة بين اختصاص  76ATRT2وقرارات مجلس إدارة
 ICANNحول السياسة وتنفيذها ،تم تجميع عدد من هذه المشكالت في هذا التحليل .ومن األهمية ،أن التقييمات
والتوصيات المقدمة في هذه الوثيقة تفترض الحالة االفتراضية للشفافية كأساس لكافة أنشطة  .ICANNوفي
تلك األمثلة حيث تم االستشهاد بقاعدة دار تشاتام 77تم إغالق باب النقاش و/أو تمت إعادة صياغة التقارير،
والقرار الخاص باستبدال أمر الشفافية ال يزال من الواجب توثيقه بشكل عام.
توصية  ATRT1رقم 31
ينبغي على المجلس ضمان تفسير جميع التعقيبات الضرورية التي وردت في عمليات وضع السياسة وتم
إدراجها لنظر مجلس اإلدارة فيها .وللمساعدة في هذا ،ينبغي على مجلس اإلدارة وفي أسرع وقت ممكن اعتماد
وإتاحة آلية للمجتمع مثل قائمة فحص أو قالب لمرافقة عملية توثيق قرارات المجلس والتي تصدق علي
التعقيبات الواردة ويتم تضمينها من أجل مجلس اإلدارة فيها.
توصية  ATRT1رقم 31
يجب على مجلس  ICANNوفي أسرع وقت ممكن ولكن في موعد ال يتجاوز يونيه 2100تنفيذ توصية 2.1
الخاصة بمسودة خطة تنفيذ  2119من أجل تحسين الثقة المؤسسية والتي تدعوا إليها  ICANNللحصول على
إدخال من لجنة الخبراء المستقلين فيما يخص إعادة هيكلة ثالثة آليات مراجعة  -هيئة المراجعة المستقلة
( ،)IRPوعملية إعادة النظر ومكتب أمين المظالم .ويجب أن يكون هذا رئيسي وتقييم شامل للمساءلة والشفافية
حول ثالثة آليات قائمة وحول عالقتهم المتبادلة إن وجدت (أي ما تقدم الثالث عمليات لعملية مراجعة تدريجيا)،
وتحديد ما إذا كان خفض التكاليف ،وإصدار قرارات في الوقت المناسب ،وتغطية نطاق أكبر من القضايا التي

74

http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-recommendations-21oct13/pdfDyQDZx5CHT.pdf
75
راجع التقرير النهائي لـ.ATRT1
76
راجع  ،https://community.icann.org/display/ATRT2/Mandateعلى وجه الخصوص ( 9.0ضمان المساءلة
والشفافية ومصالح مستخدمي اإلنترنت العالميين) األقسام الفرعية (ج) و(د) و(هـ).
77
راجع http://www.chathamhouse.org/about-us/chathamhouserule
"عند عقد اجتماع أو جزء منه بموجب قاعدة دار تشاتام ،للمشاركين حرية استخدام المعلومات الواردة لكن ال يجوز اإلفصاح عن
الهوية أو االرتباط المؤسسي للمتحدث (المتحدثين) ،وال هوية أي من المشاركين اآلخرين".
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سوف تعمل على تحسين مساءلة المجلس .ويجب أيضا أن تنظر لجنة الخبراء المستقلين إلى اآلليات الواردة في
توصية  2.8وتوصية  2.9من مسودة خطة التنفيذ .يجب على المجلس اتخاذ إجراءات في أقرب وقت ممكن
بشأن التوصيات وذلك في حين استالم تقرير الخبراء المستقلين النهائي.
توصية  ATRT1رقم 35
يجب أن يوضح في أقرب وقت ممكن ولكن في ميعاد ال يتجاوز أكتوبر  2100معيار طلبات إعادة النظر فيما
يخص بكيفية تطبيقه وما إذا كان المعيار يشمل جميع األسس المناسبة الستخدام آلية إعادة النظر إعادة النظر.
توصية  ATRT1رقم 36
يجب على مجلس  ICANNأن يعتمد معيار مناسب في أسرع وقت ممكن ولكن في ميعاد ال يتجاوز
أكتوبر  2100ليقوم بتحسين الشفافية وصياغة طلبات إعادة النظر ونتائج إعادة نظر المجلس التي تحدد
بوضوح حالة المشاورات ثم بعد ذلك يتم اتخاذ القرارات مرة واحدة وتوضيح المنطق المستخدم في صياغة هذه
القرارات.
كما قررت مجموعة  ،ATRT2بموجب اختصاصها ،أن المشكالت التالية 78يجب التعامل معها في هذا التحليل
الخاص بالمساءلة والشفافية في عملية وضع السياسة وعملية التنفيذ:
أ.

نشر التقارير اإلحصائية السنوية حول الشفافية.

ب .تعزيز خط الموظفين الساخن والذي يساعد في إضفاء الشفافية على المعلومات ذات الصلة (سياسة
كشف الفساد).
ملخص تنفيذ تقييم ICANN
وفيما يتعلق بنظر مجلس اإلدارة في التعقيبات الخاصة باتخاذ القرارات ،أجرى فريق العمل تحليالً 79لتقرير ما
يمكن تعلمه استنا ًدا إلى االستخدام الفعلي للمجتمع وأنماط المشاركة .وامتدت فترة الدراسة من  0يناير 2101
إلى  20ديسمبر  ،2102واشتملت على تجميع المعلومات من كل نموذج من نماذج التعليقات العامة المحفوظة
في األرشيف والبالغ عددها  202نموذج .وفي النهاية ،تم وضع قائمة فحص يجري استخدامها في الوقت
الحالي مع توصيات عملية وضع السياسة الخاصة بـ GNSOللتأكيد على أن استالم كافة التعقيبات .وقد تم
تضمين قائمة الفحص هذه في اإلجراءات التشغيلية القياسية ،ولم تستخدم سوى مرة واحدة حتى اليوم.
وفيما يتعلق بإعادة هيكلة آليات المراجعة ،تم بدء تشغيل هيئة خبراء لهياكل المساءلة ( )ASEPفي
سبتمبر  .2102وقد ضمت ثالثة خبراء دوليين في المشكالت الخاصة بحوكمة الشركات ،والمساءلة وفض
المنازعات الدولية .قدمت  ASEPتوصياتها في أكتوبر  2102وتصرف مجلس اإلدارة بناء على توصياتها
في  21ديسمبر  ،2102بالموافقة على التعديالت على القسم  2من المادة الرابعة من اللوائح الداخلية( 80إعادة
82
النظر) ،القسم ( 812المراجعة المستقلة) ،وعملية المشاركة التعاونية المقابلة للمراجعة المستقلة.
وفيما يتعلق بمحقق الشكاوى ،أجرى محقق الشكاوى مراجعة لمكتبه ووظيفته بما يتفق مع توصية فريق
 ATRT1رقم  .22أوصى محقق الشكاوى لجنة حوكمة المجلس ( )BGCبإنشاء جدول لالجتماعات العادية،
ويمكن ذلك من خالل لجنة تابعة لمجلس  .ICANNوبدورها قرر مجلس إدارة  ICANNقرارً ا ( )0بأن
االجتماعات العادية سيتم عقدها من خالل لجنة تنفيذية ،و( )2يقدم محقق الشكاوى التقارير التي تتطلب عناية
78



تجدر اإلشارة إلى أنه في حين عدم مناقشة المشكلتين األخيرتين إلى أي مدى في تقرير  ،ATRT1إال أنه تم توثيقهما في كل من
تقرير مركز بيكرمان لإلنترنت والمجتمع لسنة  2101وفي تقرير  One Work Trustلسنة  2111حول "مساءلة وشفافية
 - ICANNالهياكل والممارسات".
79
راجع https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=41885192
80
http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws/proposed-bylaw-revisionreconsideration-26oct12-en.pdf
81
المصدر ذاته
82
http://www.icann.org/en/news/irp/proposed-cep-26oct12-en.pdf
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مجلس إدارة  ICANNبالكامل إلى المجلس برمته ،وذلك حسب االقتضاء وعلى النحو المحدد بالتشاور مع
اللجنة التنفيذية ومحقق الشكاوى.
ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ
أجرت  ATRT2جلسات مباشرة وجهًا لوجه مع أصحاب المصلحة في بكين وديربان ،باإلضافة إلى الدراسات
على مستوى المجتمع من أجل تجميع وجهات نظرهم حول تقدم  ICANNتجاه تدويل عملية وضع السياسة
األكثر مسئولية وشفافية وعمليات التنفيذ .وهذه الردود القليلة نسبيًا على االستطالعات كانت سلبية في عمومها
(راجعها جمي ًعا في أرشيف  ATRT2على http://www.icann.org/en/news/public-
 .)comment/report-comments-atrt2-20jun13-en.pdfعلى سبيل المثال ،يلخص هذا الرسم
بعض الردود على استطالعات الرأي:
المعدالت الخاصة ( )01-1على األسئلة  2-0حول تنفيذ ATRT1

وقد أثار عدد من مجتمع  ICANNمخاوف واضحة حول عملية إعادة النظر .على سبيل المثال ،تحدت
مجموعة أصحاب المصلحة في السجالت ( )RySGتنفيذ فريق العمل لتوصيات  ATRT1رقم  22و،25
مدعية أنها كانت معيبة باألساس وجرت في حقيقة األمر عكس مفهوم المساءلة 83.وتابعة مجموعة RySG
بالتأكيد على أن مجلس اإلدارة تجاهل التعليقات العامة .وبالمثل ،فإن مجموعة أصحاب المصلحة غير التجاريين
( ،)NCSGمن خالل الرد على رفض  ICANNلتوصيتها رقم ( 13-3فيما يتعلق بحالة  ،)TMCH+50قد
نشرت للجمهور "اعتقادها بأن رد مجلس اإلدارة ،أو باألحرى ،الطريقة التي تمت صياغته بها والمبرر
المنطقي الذي اختار مجلس اإلدارة استخدامه (من خالل اللجنة الفرعية الممثلة حول المسألة) يمثل رغم ذلك
صفعة أخرى لنموذج [أصحاب المصلحة المتعددين] المعروض" 84.وأوضح معلقون آخرون أن مجموعة
 ATRT2يجب أن تتناول األسئلة المتروكة بدون حل من جانب  ،ATRT1مثل :هل يجب على ICANN
توفير طعن مستقبل وملزم من قرارات مجلس اإلدارة وإذا كان األمر كذلك ،ما هي الجهة التي يجب أن تكون
لديها هذه الصالحية؟
كانت هناك تعقيبات محدودة على محقق الشكاوى في التعليقات المفتوحة أو في المناقشات المباشرة مع مجتمع
 .ICANNوقد طرح أحد التقارير سؤاالً حول استقالل محقق الشكاوى ،مشيرة إلى أن المكتب "يبدو ً
مقيدا وتم
احتواؤه".
ملخص للمعلومات األخرى ذات الصلة
وفيما يتعلق بنظر مجلس اإلدارة ،فمنذ ديسمبر  2101تم البدء في ثمانية عملية لطلبات إعادة النظر وتم
التوصل "حل" ستة منها .وخالل سير أعمال مجموعة  ،ATRT2فقد توصلت إلى أن الفهم العام خالل مجتمع
 ICANNيتمثل في طلبات إعادة النظر "ينتهي المآل بالكل إلى قرار سلبي" .ويحمل أي تحليل هذه النتائج:
الطلب ( .Booking.com B.V :13-5إجراءات/عدم إجراء فريق العمل حول عدم تطابق ".)"hoteis
بانتظار الحصول على توصية .BCG
83



http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-02apr13/msg00025.html
84
http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-02apr13/msg00029.html
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الطلب ( DotConnectAfrica Trust :13-4إجراءات/عدم إجراء مجلس اإلدارة حول تأثير بيان GAC
الصادر في بكين على طلب  .)dotafricaتم رفضه حسب توصية  ،BCGلم يتم إنهاء قرار مجلس اإلدارة.
الطلب  :13-3مجموعة أصحاب المصلحة غير التجاريين (في مقابل إجراء فريق العمل حول .)TMCH+50
تم الرفض أوليًا من جانب  ،BCGلكن أوصت في النهاية باعتماد توصية "مراجعة" لطرحها على مناقشات
85
المجتمع المستمرة حول السياسة في مقابل التنفيذ داخل .ICANN
الطلب ( Nameshop :13-2عدم إجراء مجلس اإلدارة/فريق العمل حول دعم مقدمي الطلبات).
86
مرفوض.
الطلب ( .Ummah Digital, Ltd :13-1في مقابل إجراءات دعم مقدمي الطلب) .مرفوض.
الطلب  :12-2الدائرة االنتخابية الخاصة بالملكية الفكرية لـ( GNSOفي مقابل قرار مجلس اإلدارة حول .).cat
مرفوض.
87

الطلب  :12-1اللجنة األولمبية الدولية (قرار مجلس اإلدارة) .مرفوض ("في هذه المرة").
الطلب  :11-1مايكل جيندي (عدم اإلجراء من جانب فريق العمل) .مرفوض.
فيما يتعلق بمحقق الشكاوى ،بموجب لوائح  ICANNالداخلية:88

ينشر مكتب محقق الشكاوى على أساس سنوي تحليالً موح ًدا للشكاوى والحلول على مدار
العام ،يتعامل بشكل مناسب مع التزامات السرية والمخاوف .كما ينبغي أن يتضمن هذا
التقرير السنوي وصفا ألية اتجاهات أو عناصر مشتركة في الشكاوى التي وردت خالل
الفترة قيد البحث ،فضالً عن توصيات حول إمكانية اتخاذ خطوات من شأنها تقليل الشكاوى
في المستقبل .ويجب نشر التقرير السنوي على موقع الويب.
ويحافظ محقق الشكاوى على صفحته المحددة على موقع  icann.orgاإللكتروني 89.تم تضمين التقارير
90
السنوية تحت هذه الصفحة من .2101-2115
يعمل محقق الشكاوى اآلن لدى مجلس اإلدارة بصفة ربع سنوية باإلضافة إلى نشر تقرير سنوي .باإلضافة إلى
ذلك ،يوجد لدى محقق الشكاوى صفحة على  Facebookويقوم بكتابة مدونة إلكترونية حول مواضيع متنوعة
(راجع )http://omblog.icann.org
وفي المناقشات مع  ،91ATRT2ذكر محقق الشكاوى وظائف إضافية لم تكن متضمنة في ميثاق اللوائح
الداخلية الصريح ،وتشمل:
"لضمان أن هناك شفافية في تدفق البيانات".
"تفويض بالمساعدة في الحفاظ على وتيرة واالتساق داخل مجتمع ."ICANN
85



كتبت " ،BCGيبين الطلب  13-3أهمية العمل الجاري ضمن مجتمع  ICANNفيما يتعلق بمسائل السياسة والتنفيذ ،والحاجة إلى
تعريفات واضحة للعمليات والشروط المستخدمة عند طلب إرشاد وآراء المجتمع .وبهذا ،نرى أنه من األفضل بالنسبة لمجلس اإلدارة
االهتمام أكثر بنقاش السياسة/التنفيذ ،والتأكد من أن المسائل المطروحة داخل هذا الطلب جزء من ذلك العمل الذي يقوم به المجتمع.
وعالوة على ذلك ،نرى أنه من األفضل مطالبة المجتمع بالتعامل مع مشكلة كيفية نظر مجلس اإلدارة والرد على النصيحة المقدمة من
مؤسسات الدعم (خارج عملية  ) PDPوأنواع آليات التشاور ،إن وجدت ،فهي مناسبة في حالة اختيار مجلس اإلدارة عدم اتباع هذه
النصيحة .مع تطور  ،ICANNتعتبر هذه مسألة مهمة ينبغي النظر بها للحفاظ على نموذج تعدد المساهمين ،".لقد قبل مجلس اإلدارة،
عن طريق  ،NGPCإعادة النظر في المسألة ،رغم أن القرار النهائي هو أنه يجب رفض اإلجراء.
86
تظهر بعض التفسيرات القانونية الملفتة للحالة في توصية " :BCGليست إعادة النظر ،ولم تكن من قبل أداة لمقدمي الطلبات
للمجيء إلى مجلس اإلدارة طلبًا إلعادة تقييم قرارات فريق العمل .وهذا وقت هام يجب أن ندرك فيه وننصح مجتمع  ICANNبأن
مجلس اإلدارة ليس أداة لتوجيه القرارات التي ال يتفق معها مقدم الطلب لبدء استئناف الموظفين (أو الهيئة) من جديد .كما يعد السعي
خلف مثل هذا اإلعفاء في حقيقة األمر من مجلس اإلدارة مناقضًا في نفسه للسياسات والعمليات المنشأة داخل ."ICANN
87
ال تزال المسألة معلقة على عملية وضع السياسة العامة بين  GACو GNSOحول حماية .IGO
88
راجع http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws - V
89
راجع http://www.icann.org/en/help/ombudsman
90
راجع http://www.icann.org/en/help/ombudsman/reports
91
راجع http://durban47.icann.org/meetings/durban2013/transcript-atrt2-13jul13-en.pdf
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المشاركة في بعض المشكالت مع برنامج  gTLDالجديدة وموفري خدمات فض المنازعات التي لم تكن
متوقعة كجزء من وظيفة محقق الشكاوى من خالل منفذي البرنامج.
وبالنسبة لألسئلة حول ما إذا كان محقق الشكاوى يجب أن يكون له دور في عملية التحذير في  ،ICANNذكر
محقق الشكاوى الحالي لمجموعة  ATRT2أنه وباإلضافة إلى سابقه ،قد تحدث إلى فريق عمل ICANN
القانوني حول هذه القضية ،وأنه قد تم إخباره "ال" 92كما ذكروا أيضً ا أن الدور قد تم تحديده منذ  01سنوات
93
وربما كانت هذه مسألة يجب التعرف عليها.
تحليل فريق  ATRT2لتنفيذ التوصيات
وفيما يتعلق بنظر مجلس اإلدارة للتعقيبات في عملية اتخاذ قرارات السياسة (توصية  ATRT1رقم  )21تبين
لمجموعة عمل  ATRT2أن التنفيذ كان غير مكتمل .على الرغم من أن مجلس إدارة  ICANNو GACقد
وضعا وسيلة تسمح لنصيحة األخيرة بتلقيها ومراجعتها والنظر فيها ومناقشتها مع القرارات المفسرة ،وأن
منظمات الدعم بها نصوص زاخرة ي اللوائح الداخلية التي تحدد العمليات الخاصة بالنظر في نصائح السياسة،
فقد تعرض اللجان االستشارية المتبقية النصيحة ولكن ال يوجد آلية محددة للرد .وفي حقيقة األمر ،ال يوجد في
اللوائح الداخلية ما يلزم مجلس إدارة  ICANNبالرد.
وفيما يتعلق بإعادة هيكلة آليات المراجعة (توصية  ATRT1رقم  ،)22فإن  ATRT2توصلت أيضً ا إلى أنه
غير مكتمل .وآلية المراجعة هي المرحلة األخيرة في عملية  ،PDPولكنها اآللية التي تجعل أهداف تأكيد
االلتزامات ( 9.0د) في خطر .يجب أن تكون آلية المراجعة الضمانة "األخيرة" بأن هناك دعم واسع للقرارات.
وال يجب أن ينظر إليها على أنها لحل تعقيدات لعملية في هذه المرحلة وحدها.
وفيما يتعلق بالمسائل الخاصة بنظر مجلس اإلدارة ،توصلت  ATRT2إلى أن توصية  ATRT1رقم  25ال
تزال غير مكتملة .وفي حين تم اتخاذ خطوات من أجل توضيح العملية ،تشير المشكالت المذكورة عاليه إلى
أنها ال تزال بحاجة إلى توضيح.
ولكن فيما يتعلق بتوصية  ATRT1رقم  ،26فإن هذا البند اكتمل .يمكن إيجاد اإلطار الزمني والتنسيق المقترح
الستخراج طلبات إعادة النظر على
.http://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration
فيما يتعلق بمحقق الشكاوى(توصية  ATRT1رقم  ،)24فإن هذا البند أيضً ا مكتمل .ترى مجموعة ،ATRT2
رغم ذلك أن  ICANNبحاجة إلى إعادة النظر في ميثاق محقق الشكاوى ودور المكتب كرمز للحوكمة الجيدة
لتضمينها بشكل أكبر في عمليات الشفافية.
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أوضح محقق الشكاوى الحالي ،كريس الهيت ،أن "اإلجابة كانت بالفعل ،نعم لدينا قانون جيد بامتياز يتناول هذه المسألة لذلك ال
يتوجب عليك الذهاب لذلك .وال يمكنني التعليق من منظور قانوني حول ما إذا كانت هذه إجابة جيدة في مقابل اإلجابة الصحيحة" .كما
أشار إلى أن محقق الشكاوى بحاجة إلى "حرية صالحيات المعلومات ،وفي حقيقة األمر لدي تلك الصالحيات ،ألن اللوائح الداخلية
الخاصة بي تنص على أنه إذا أردت االطالع على أي من المستندات من داخل  ICANNأو في مجتمع  ،ICANNفيجب توفيرها".
كما تابع اإلشارة إلى أنه على الرغم من أن "ولكن ليس هذا نفس عملية تحذير ،لكن ربما تكون الخطوة األولى تجاه هذا النوع من
الوظائف .وإذا كان ألحد أن يأتي إلي ويقول" ،أود تقديم هذه الشكوى السرية حول شيء قد حدث" ،وكانت شكوى كشف فساد،
فسأتمتع عندها بالقدرة على التحقيق".
93
وأوضح الهيتي أن "يبدو أن اللوائح أيضًا مقتصرة في أسلوبها في ذلك وتقول بأن الدور بين فريق عمل  ICANNوالمجتمع،
ولكن في النواح ي األخرى للوائح الداخلية فإنها ليست بنفس الوضوح ،وتتحدث حول هياكل الداعمة .وربما يكون من المفهوم في
سياق شيء تمت كتابته في  ،2112و 2114عندما كان شي ًئا أصغر وأقل تعقي ًدا ،وعندما لم تصل منظمات الدعم إلى درجة التعقيد
التي وصلت إليها منذ ما يقرب من سبعة أو ثمانية أعوام".
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توصيات  ATRT2الجديدة ذات الصلة بآراء السياسة
فرضية المشكلة
تتطلب الشفافية الكامل أن يكون لدى الموظفين القدرة على اإلبالغ عن األمور الشاذة بطريقة آمنة ومعتمدة.
وفي حين أن  ICANNلديها خط ساخن الغرض منه خدمة أنشطة التحذير واإلنذار ،ال تشير الدالئل إلى أن هذا
البرنامج قد تم استخدامه بشكل فعال.
أبحاث الخلفية التي تم تنفيذها
في حين أن  ATRT2لم تقدم أية توصيات خاصة حول الطريقة التي يمكن من خالل القيام بالتقييم المتواصل،
فإن التقارير السابقة للمتعاقدين مع  ICANNقد اشتملت على اقتراحات ذات صلة:
في  ،2111توصلت  One World Trustإلى 94أن:
يجب على  ICANNالنظر في تنفيذ عمليات تعمل كحواجز لحاالت إساءة االستخدام للطاقة
وإساءة التصرف والتي قد تحمي فريق العمل الذي قد يرغب في رفع هذه األمثلة .وعلى
وجه الخصوص ،يتعين على  ICANNالنظر في وضع سياسة للتحذير تتيح لفريق العمل
القدرة على رفع المخاوف بطريقة سرية ودون خوف من االنتقام ،مع وضع النظم المناسبة
95
لدعم وتعزيز االمتثال.
في  ،2101أكد مركز بيركمان لإلنترنت والمجتمع على توصية One World Trust 96بأن تنفذ ICANN
97
عملية تدقيق سنوية للشفافية وتنشرها كجزء من تدقيق الشفافية السنوي.
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راجع http://www.icann.org/en/about/transparency/owt-report-final-2007-en.pdf
95
في حقيقة األمر قدمت  One World Trustالعديد من التوصيات ،بما في ذلك:
لضمان التوافق مع أي سياسة تأسيسية ،من المهم أن يكون هناك مستوى عال من اإلشراف والقيادة .فبدون ذلك ،سوف يكون التنفيذ
تدريجي ألبعد حد .ولضمان تنفيذ اإلفصاح عن المعلومات داخل  ICANNرغم ذلك ،يجب أن تكون مسئولية اإلشراف على السياسة
بيد مدير أول.
وما يدعم ذلك ،يجب وضع مجموعة من المؤشرات لمراقبة تنفيذ السياسة ،باإلضافة إلى وجوب القيام بمراجعة سنوية تعمل على
تحديد كيفية امتثال  ICANNللسياسة ،وفي الحاالت التي قد يكون فيها مشكالت ،والخطوات التي من المقرر القيام بها للتعامل مع
ذلك (راجع التوصية رقم  5.0في القسم .)8
ففي حين يوجد لدى  ICANNثالثة آليات للتحري عن المشكالت من أعضاء من مجتمع  ،ICANNال يوجد لدى المؤسسة سياسة أو
نظام معمول به يزود فريق العمل بقنوات يمكنه من خاللها تقديم الشكاوى بسرية ودون الخوف من االنتقام .كما أن االلتزام بهذه
السياسة (والذي يشار إليه باسم سياسة التحذير) يعد ممارسة جيدة بين المؤسسات العالمية .سياسة التحذير التي توفر مثل هذه الحماية
تعمل كوسيلة هامة في تأكيد المساءلة لفريق العمل باإلضافة إل الحماية من السلوك التدليسي ،وإساءة التصرف أو الفساد داخل
المؤسسات.
وفي حين أن محقق الشكاوى ،ولجنة إعادة النظر وهيئة المراجعة المستقلة توفر أساليب تستند إلى الشكاوى إلى التوافق ،من أجل
توفير قدر أكبر من الثقة بين أصحاب المصلحة ،تحتاج  ICANNإلى اتخاذ أسلوب استباقي أكثر.
وللتعامل مع هذه المشكلة ،يتوجب على  ICANNالتفكير في إجراء مراجعة مستقلة بشكل اعتيادي لتوافقها ما التزامات المساءلة
والشفافية .أو يمكنها وضع وظيفة امتثال دائمة لتأكيد الحماية من خالل تحديد النواقص وقت ظهورها وقبل أن تتحول إلى مشكالت
نظامية .وعلى أية حال ،يجب تقديم تقرير حول التوافق ونشره للجمهور.
96
راجع http://www.icann.org/en/about/aoc-review/atrt/review-berkman-final-report-20oct10-
en.pdf
97
وعلى وجه الخصوص ،2.4 ،تدقيق الشفافية
(أ) القضايا
االفتقار إلى المراجعة الشاملة ألنشطة معلومات  ICANNوهو ما يجعل من الصعب تقييم الممارسات عبر شفافية
المشاركة والمشاركة النشطة والكامنة.
(ب) المالحظات
تصف مراجعة منظمة  One World Trustمبادرة لـ ICANNتهدف إلى "تنفيذ مراجعة سنوية لمعايير المسئولية
والشفافية بما يتضمن مراجعة االلتزامات الموجودة بمبادئ تشغيل اإلدارة .عن طريق طرف خارجي" على أن يتم "نشر
نتائج التدقيق في التقرير السنوي"  xxxvوال يحتوي التقرير السنوي على هذا التدقيق.
(جـ) المناقشة
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نتائج ATRT2
تصدر  ICANNبالفعل تقريرً ا سنويًا حول تنفيذ وتقدم توصيات مجموعة  .ATRT1باإلضافة إلى ذلك ،في
حين أن مجلس اإلدارة ال يتوقع أية مشكالت مع القدرة على اإلخطار حول الكيفية التي يجري استخدام الخط
الساخن المجهول بها ،فإن قدرة  ICANNعلى إبالغ الجمهور بالنتائج من الخط الساخن المجهول قد تكون
محدودة في بعض الحاالت بسبب التعقيدات القانونية .وقد تكون  ICANNمقيدة في توفير التصرف العام بسبب
هذه القيود القانونية.
التوصية النهائية رقم 9
.9

النظر في تعقيبات اتخاذ القرارات وعمليات الطعن
 .9.0ينبغي تعديل المادة  00من لوائح  ICANNالداخلية لتشمل الصيغة التالية إللزام مجلس اإلدارة
بالرد على المشورة الرسمية للجنة االستشارية:
يلتزم مجلس  ICANNبالرد في الوقت المناسب على النصائح الرسمية المقدمة جميع
اللجان االستشارية بما يفسر اإلجراء الذي اتخذته والمبرر وراء القيام بذلك.
 .9.2التعرف على الخيارات من أجل إعادة هيكلة آليات المراجعة الحالية
ينبغي على مجلس إدارة  ICANNتشكيل لجنة مجتمع خاصة ،والتي ينبغي أن تشمل أيضا ً خبراء
بالحوكمة وحل النزاعات ،من أجل مناقشة الخيارات المتاحة لتحسين مساءلة مجلس اإلدارة فيما يتعلق
بإعادة هيكلة عملية المراجعة المستقلة ( )IRPوعملية إعادة النظر .وسوف تستخدم مجموعة المجتمع
الخاصة تقرير لجنة هياكل الشفافية ( )ASEPلعام  2102كأساس لمداوالتها .ستخضع جميع توصيات
مجموعة المجتمع الخاصة هذه لمشاركة وتشاور ومراجعة المجتمع ،وينبغي أن تأخذ بعين االعتبار أية
تحديدات قد يفرضها هيكل  ،ICANNبما في ذلك درجة عدم قدرة مجلس إدارة  ICANNعلى التنازل
قانونيا ً عن اتخاذه القرارات ،أو يكون ملزما ً من قبل طرف ثالث.
 .9.2مراجعة دور محقق الشكاوى
ينبغي على مجلس اإلدارة مراجعة دور محقق الشكاوى كما هو منصوص عليه في اللوائح الداخلية من
أجل تحديد ما إذا كان مناسبًا كما هو محدد ،أو يحتاج إلى توسيع أو المراجعة خال ًفا لذلك من أجل التعامل
مع مسائل من مثل:
أ .دور في عملية المراجعة المستمرة وإعداد التقارير حول شفافية مجلس اإلدارة وطاقم العمل.
ب .دور في مساعدة الموظفين على التعامل مع المشكالت ذات الصلة بوظائف السياسة العامة لـ،ICANN
بما في ذلك السياسة والتنفيذ واإلدارة المرتبطة بالمسائل التشغيلية والسياسة.


تفتقر  ICANNفي الوقت الحالي إلى مراجعة شفافية واضحة ومتوفرة ومنشورة ومحدثة .وهذا األمر يصعب من إجراء
تقييمات واقعية لممارسات  ICANNحيث أنها تتعلق بشفافية المشاركة النشطة والكامنة .واالفتقار إلى المادة التجريبية
وفقا للمالحظة واالختبار (مثل في أوقات تأخير نشر المستندات) التي تجبر المقابلين في الوقت الحالي على التعرف على
مواطن الخلل المفاهيمي والهيكلي واإلجرائي من أجل العمل على تحديد مدى وجوده وكيفية عدم اتساق ذلك كله بين
سياسات وممارسات التوجيه .والمراجعة الشاملة في المقابل تسمح بالمراجعة المتكررة الداخلية والخارجية والتحديد كذلك؛
وسوف تستفيد  ICANNكثيرا من ذلك بمجرد التحسين اإلضافي على سياسات المعلومات.
وتحتاج مراجعة الشفافية تلك إلى التحكم فيها من خالل ممارسات وعمليات واضحة والتي تحدد فئات المعلومات ذات
الصلة بعملية المراجعة من بين أشياء أخرى .وبإتباع التوصية السابقة التي قدمتها مراجعة  One World Trustفإن
مراجعة الشفافية يجب نشرها بالتقرير السنوي .إضافة إلى اقتراح فريق الشفافية بوجوب إطالق البيانات المعتمدة كجزء
من قياسات  ICANNلألداء xxxvi .مساءلة وشفافية  :ICANNوجهة نظر مستقلة {}99
(د) التوصية
إنشاء وتنفيذ السياسات والعمليات إلجراء وتوصيل مراجعات الشفافية المنتظمة.
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ج .دور في التعامل المنصف مع المتصلين مجهولي الهوية بالخط الساخن لـ ICANNوكاشفي الفساد،
وحماية الموظفين الذين يقررون بأن ثمة حاجة إلثارة مسألة قد تمثل مشكلة أمام استمرارية وظائفهم.
 .9.4وضع آليات وتقارير الشفافية
ينبغي على مجلس اإلدارة ضمان أن تتضمن  ،ICANNكجزء من تقريرها السنوي ،باإلضافة إلى أمور
أخرى ،وعلى سبيل المثال ال الحصر:
أ .تقرير حول النطاق األوسع من مسائل الشفافية مع المقاييس الداعمة لتسهيل المساءلة.
ب .نقاش حول مدى ودرجة التزام طاقم عمل  ICANNوالمجتمع بمعيار افتراضي للشفافية في جميع
إجراءات السياسة والتنفيذ واإلجراءات اإلدارية ،باإلضافة إلى درجة توثيق استخدام األساليب السردية
أو التنقيح أو أية ممارسات أخرى لعدم كشف معلومات إلى مجتمع  ICANNبشكل شفاف.
ج .يجب أن يتضمن إعداد التقارير اإلحصائية أحد العناصر التالية على األقل:
 .iطلبات عملية اإلفصاح عن المعلومات الوثائقية ( )DIDPوإعداد الطلبات.
 .iiالنسبة المئوية المنقحة إلى غير المنقحة من مواد إيجاز مجلس اإلدارة التي يتم إصدارها
للعامة.
 .iiiعدد وطبيعة المسائل التي قرر مجلس اإلدارة أنه ينبغي التعامل معها بسرية.
 .ivاستخدام  ICANNاآلخر للتنقيح واألساليب األخرى لعدم الكشف عن المعلومات إلى المجتمع
وإحصائيات حول األسباب المقدمة الستخدام مثل هذه األساليب.
د .قسم حول "الخط الساخن للمتصلين مجهولي الهوية" و /أو أنشطة كشف الفساد األخرى ،يتضمن
مقاييس حول مايلي:
التقارير المقدمة.
.i
 .iiالتقارير الموثقة بأنها تحتوي على مشكالت تتطلب اتخاذ إجراء.
 .iiiالتقارير التي أدت إلى تغيير في ممارسات .ICANN
ه .تحليل بالصلة والفائدة المتواصلة لمقاييس الشفافية الحالية ،وتتضمن
 .iاالعتبارات حول ما إذا كانت األنشطة موجهة نحو المقاييس (مثل "التعليم حتى االختبار")
من دون المساهمة نحو تحقيق هدف الشفافية الحقيقية.
 .iiالتوصيات بمقاييس جديدة.
 .9.5ينبغي على مجلس اإلدارة الترتيب إلجراء تدقيق لتحديد جدوى الخط الساخن للمتصلين مجهولي
الهوية كآلية لكشف الفاسد وتنفيذ التحسينات الضرورية.
جب أن يكون التدقيق الخارجي المهني مبنيا ً على توصيات القسم  1.0والملحق  -5سياسة كشف
الفساد لمراجعة  One World Trustالمستقلة لعام 2111
(http://www.icann.org/en/about/transparency/owt-report-final-2007-
 )en.pdfإلنشاء برنامج كشف فساد مجدي ،يتضمن إجراءات حماية للموظفين الذين يستخدمون مثل
هذا البرنامج وأية تطورات حديثة في مجاالت دعم وحماية كشف الفساد .ينبغي إجراء التدقيق المهني
على أساس متكرر ،مع تحديد الفترة (سنوية أو كل سنتين مثالً) بحسب توصية التدقيق المهني.
ويجب اإلعالن عن العمليات الخاصة بشفافية موظفي  ICANNوالتنبيه للجمهور.
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قسم التقرير  .33تقييم توصيات  ATRT1رقم 33
النتائج التي توصلت إليها ATRT1
توصلت مجموعة  ATRT1إلى أن االلتزام بالمواعيد بالنسبة لوضع السياسات كان أحد المخاوف الجدية بين
المشاركين في عمليات  .ICANNفالتغييرات الهائلة في تواريخ التنفيذ المخططة لألعمال التمهيدية لجولة
نطاقات المستوى األعلى ( )TLDالجديدة حيث كانت مصدرً ا لالهتمام أدى إلى مقترح خاص (أي التعبير عن
االهتمام) من بعض أعضاء المجتمع .والمخاوف التي غالبًا ما يشار إليها كانت الحجم الصافي للتعليق العام
المفتوح .وقد أخذت  ATRT1في االعتبار حقيقة أن مقدار اإلجراءات المفتوحة قد تأثر بإجراءات الهيئات
المؤسسة داخل  ICANNولم تتأثر بطاقم عمل  ICANNأو مجلس اإلدارة.
توصية  ATRT1رقم 33
ينبغي للمجلس مطالبة موظفين  ICANNبالعمل في عملية لتطوير خطة عمل سنوية تتوقع األمور التي سوف
تتطلب إدخال عام وذلك لتسهيل اإلدخال العام الفعال وفي الوقت المناسب.
ملخص تنفيذ تقييم ICANN
أشار فريق العمل إلى أن كافة أجزاء التوصية رقم  20تم تنفيذها وف ًقا لما تم اقتراحه في األصل.
وتشير  ATRT2على الرغم من ذلك إلى أن عملية التحديث السنوية لم تكتمل بحلول الموعد النهائي في
ديسمبر  .2102ويقوم فريق العمل في الوقت الحالي بتبسيط العملية والقوالب ،ويتوقع البدء في دورة تنشيط
رسمية أخرى في القريب العاجل.
98

ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ
يشير أحد المعلقين إلى أن هناك "تخطيط مسبق غير كافي للجدول الخاصة بالمشاركة وأولويتها .كما أن عدد
المشاورات كبير للغاية ،مع األخذ في االعتبار طبيعة األخذ بأدق التفاصيل الخاصة بـ ،ICANNوقد يكون ذلك
ً
أي ً
حاجزا أمام المشاركة".
ضا
تحليل فريق  ATRT2لتنفيذ التوصيات
وعلى الرغم من تنفيذ التنبؤ بشكل متأخر ،يتم اآلن تقديم تنبؤ جديد لكل ربع سنة لذلك فإن التوصية رقم 20
تعتبر مكتملة .توفر دليل موارد اآلن على http://www.icann.org/en/news/public-
.comment/upcoming
على الرغم من عدم وجود مقاييس رسمية لقياس جهود أو نتائج نشر موضوعات التعليقات العامة القادمة ،تشير
األدلة النادرة إلى أن بعض أعضاء المجتمع يرون قيمة في التشاور في قائمة الموضوع القادمة .ومن ثم ،يجب
تقديم دراسة رسمية بعد ستة أشهر تقريبًا من إعادة تنشيط المعلومات.
تقييم فريق  ATRT2لفاعلية التوصيات
ً
استنادا إلى الدليل النادر ،إال أن  ICANNيجب أن تطالب بالحصول على
ويبدو أن التوصية بها بعض التأثير
التعقيبات من المجتمع من أجل تحديد مدى فاعلية التنبؤ وما إذا كان من الواجب استخدام أدوات أخرى لمساعدة
المجتمع.

98



http://www.icann.org/en/news/in-focus/accountability/atrt-implementation-report-29jan13en.pdf
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قسم التقرير  .31المداوالت على نطاق المجتمع :توصية  ATRT1رقم 31
فرضية المشكلة
على الرغم من أن  ICANNتواصل إجراء عمليات وضع السياسة ( )PDPالخاصة بها من خالل مجموعات
العمال ( )WGوالتي تتألف من متطوعين من مجتمع  ICANNبأن الرؤساء الذي يتم انتخابهم ذاتيًا يفترض أن
لهم القدرة على وصل فروق اآلراء والتوصل إلى توصيات مقبولة قبوالً عامًا للسياسة ،غالبًا ما يظهر هذا
النموذج بأنه ناقص  -السيما عند التعامل مع المشكالت المعقدة المركبة من وجهات نظر متباينة بشكل واسع
و/أو تحمل اهتمامات مالية معترف بها بقوة في النتائج الخاصة .يركز هذا القسم بشكل كبير على عملية وضع
السياسة الرسمية المحددة في الملحق أ من لوائح  ICANNالداخلية ،ولكنه ينطبق بشكل كبير على جميع
عمليات وضع السياسة التي يمكن استخدامها من قبل  GNSOوالتوصيات التي تنطبق على الحالة العامة أكثر
أيضاً.
ملخص حول تعقيبات ICANN
أدرك أصحاب المصلحة في  ICANNأوجه القصور الهيكلية في نموذج مجموعة عمل  PDPالحالي لبعض
الوقت .وقد تمت مناقشة نماذج بديلة .على سبيل المثال ،تم طرح موضوع استخدام منسقين مهنيين في اجتماع
بكين ،وتمت مناقشته بمزيد من الدقة في اجتماع ديربان 99.وفي حقيقة األمر ،استعانت  ICANNبمحترفي
التسهيل للمساعدة في عدد من األنشطة في اجتماع ديربان .بعد ذلك قام طاقم عمل  ICANNبوضع ورقة
"عملية وضع السياسة لـ  :GNSOالفرص المتاحة للتسهيل والتحسينات" والتي تناقش مجموعة متنوعة من
100
التحسينات الممكنة ،ويشمل ذلك استخدامًا أكبر لالجتماعات المباشرة ( )F2Fوالتوسط/التسهيل االحترافي.
وتعد اجتماعات  ICANNفي حد ذاتها عالمة على أن المجتمع تعطي قيمة عالية للتفاعالت المباشرة وجهًا
ً
ومتزايدا  -من المشاركين ،وتظل فرصة
لوجه .فاالجتماعات الدولية الثالثة التي تتم كل سنة تسحب عدد كبير -
هامة ألصحاب المصلحة في االجتماع والجداول واتخاذ قرارات حول القضايا .وبالمثل ،فإن االجتماعات
اإلقليمية لألطراف المتعاقدة وأعضاء المجتمع اآلخرون يتم االهتمام بها وحضورها .كما يعقد مجلس إدارة
 ICANNورش عمل على مدار عدة مرات في كل عام .حتى أن فريق المراجعة التي تشكل بموجب تأكيد
االلتزامات تستخدم بشكل فعال االجتماعات المباشرة من أجل زيادة المنهجيات األخرى.
ملخص حول تعقيبات المجتمع
مناقشة واسعة النطاق بالبريد اإللكتروني بين عدد من رؤساء مجموعات عمل  PDPالسابقين وغيرهم من
أصحاب الخبرات في عمليات  PDPالخاصة بـ  GNSOطرحت ً
عددا من المشكالت التي أسهمت في
التوصيات .ومن بين ذلك كانت الحاجة إلى االجتماعات المباشرة ،والتسهيالت/التوسط االحترافي أو المدرب
101
ومشاركة مجلس اإلدارة في العملية ،بما في ذلك مزايا ومخاطر المواعيد النهائية و"التهديدات".
•

99

كما ناقش عدد من التعليقات العامة مشكالت  ،PDPبما في ذلك:
102

•

مشاركة  GACفي عملية .PDP

•

الحاجة إلى مشاركة أوسع وتفاعالت فيما بين المجتمع.

•

الحاجة إلى المشاركة من جانب المجموعات دون حوافز ذات صلة باألعمال للمشاركة.

103
104



http://durban47.icann.org/meetings/durban2013/presentation-gnso-pdp-13jul13-en.pdf
100
راجعhttp://gnso.icann.org/en/drafts/pdp-improvements-22aug13-en.pdf
101
راجع أرشيف القائمة البريدية ،لـ  ،ATRT2وعلى وجه الخصوص المناقشة التي أطلق عليها اسم "مناقشة مع  "ATRT2والتي
أجريت بين  01-11أغسطس  http://mm.icann.org/pipermail/atrt2/2013/000682.html 2102حتى
.http://mm.icann.org/pipermail/atrt2/2013/000705.html
102
مجلس األعمال العالمي األمريكي
103
مورين هيليارد ،نطاق  ،Nominetجوردن تشيلكوت ،مجموعة أصحاب المصلحة في السجالت ،ريناليا عبد الرحيم مع التأييد
من إيفان ليبوفيتش وكارلتون ساميولز
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•
•

حاجة المجتمع إلى المشاركة في العملية واالعتقاد بأن القرارات الخاصة بعملية  PDPلن يتم
105
إلغاؤها.
106

الحاجة للتسهيل أو طرق أخرى في التقارب من المشكالت المرهقة.
107

•

الحاجة إلى تضمين غير الناطقين باللغة اإلنجليزية في العملية.

•

الحاجة إلى عقد أنشطة "تواصل" لدعم عمليات مجموعة العمل وللتفاعل الرسمي وغير الرسمي بين
108
مجلس اإلدارة و GNSOلفهم أسباب تأخر عمليات وضع السياسة.

•

الحاجة إلى الوضوح والشفافية في أجراءات  GNSOالتشغيلية وقواعد وإجراءات وضع
109
السياسة.

ملخص لألبحاث األخرى ذات الصلة
تم البدء في دراسة خبراء حول عملية  PDPمن خالل مجموعة عمل  .ATRT2التقرير الكامل لشركة
 InterConnect Communicationsأو ( )ICCيمكن العثور عليه في الملحق أ .وتضم بعض مالحظات
واستنتاجات  ICCما يلي:
ويجري تطوير عمليات  PDPعلى نطاق واسع من خالل مواطني أمريكا الشمالية واألوروبيين مع قدر قليل
من التعقيبات المفيدة من المناطق األخرى .وتشمل األسباب كل من اللغة ،وقيود النطاقات الزمنية ،والبنية التحية
غير المناسبة لالتصاالت والمشكالت الثقافية.
ً
نشاطا بالدعم االقتصادي وغيره من أشكال الدعم
حتى من المناطق المشاركة ،يتمتع المشاركون األكثر
لمشاركتهم المستمرة ،بما يسود سجالت الحضور.
كما حدد الباحثون اعتقا ًدا واسع النطاق بأن المشاركة قد ال تستحق العناء حيث أن األطراف غير الراضين عن
نتائج السياسة سوف يجدون طر ًقا للتأكد من أنهم قد قاموا بالتنفيذ حسب التعليمات.
الوقت والجهد الكبيرين الالزمين للمشاركة في مجموعة عمل  PDPكبيرين للغاية بالنسبة للعدد الكبير المتحمل
من المتطوعين ،بما يزيد من االعتماد على مجموعة صغيرة من المشاركين النشطين .وعالوة على ذلك ،فإن
العديد ممن اختارتهم  ICCأشاروا إلى أن الكثير من وقت مجموعة عمل  PDPال يستخدم بشكل فعال.
كما تتناول  ICCأي ً
ضا المخاوف حول الممارسات التشغيلية (الفارق الزمني ،وتوافر الموارد ،والدعم للغات
المتنوعة ،إلخ) باإلضافة إلى النموذج الحالي لمشاركة وسير  - PDPوهو ما يعجز في الغالب عن الوضع في
االعتبار لألساليب الثقافية األخرى بالنسبة لتطوير وبناء سياسات اإلجماع.
لوائح  ICANNذات الصلة ،والسياسات واإلجراءات األخرى المنشورة
تخضع عملية  PDPالخاص بـ  GNSOللملحق أ من اللوائح الداخلية 110.ويشمل ذلك اإلجراءات التشغيلية
لـ 111GNSOوقواعدها بالنسبة لمجموعات العمل .كما توفر هذه المالحق أيضً ا طر ًقا للعمل غير مجموعات
العمل إذا ما تحددت من جانب  .GNSOعالوة على ذلك ،ال تملي هذه اإلجراءات أي جوانب تشغيلية فعلية
الجتماعات مجموعات العمل.
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ريناليا عبد الرحيم مع التأييد من إيفان ليبوفيتش وكارلتون ساميولز
105
مجلس الواليات المتحدة لألعمال الدولية ،ريناليا عبد الرحيم مع التأييد من إيفان ليبوفيتش وكارلتون ساميولز
106
مجل س الواليات المتحدة لألعمال الدولية ،مجموعة أصحاب المصلحة في السجالت ،ريناليا عبد الرحيم مع التأييد من إيفان
ليبوفيتش وكارلتون ساميولز
107
ريناليا عبد الرحيم مع التأييد من إيفان ليبوفيتش وكارلتون ساميولز
108
http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-recommendations-21oct13/pdfyS1QVCCIsL.pdf
109
تعليقات ريموندو بيكاhttp://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-recommendations- :
21oct13/msg00001.html
110
راجع http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws#AnnexA
111
راجع http://gnso.icann.org/en/node/38709
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نتائج ATRT2
من الواضح أن هناك إحساسً ا متناميًا بأن التسهيل المهني لعمليات  PDPسوف يسهم في التعامل الصحيح مع
مشكالت السياسة المعقدة .وعلى الرغم من هذا الدعم سوف تكون له تكاليف ،إال أن العديد من أصحاب
المصلحة قد عبروا عن الشكوك في أن المشكالت األكثر صعوبة ورعونة سوف يتم التعامل معها بشكل مرض
دون الحاجة لهذا الدعم .وسوف يؤدي ذلك إما إلى سياسة ضعيفة ،أو إلى موقف يتعين فيه على مجلس إدارة
 ICANNالتدخل ووضع السياسة بنفسها .وبرغم ذلك ،سوف يكون من غير المناسب في الحاالت التي تكون
فيها سياسات اإلجماع الرسمية مطلوبة  -والتي ال يمكن وضعها إال من خالل عملية  PDPلـ.GNSO
ويفترض نموذج مجموعة عمل  PDPالحالي أي ً
ضا أن جميع األعمال تقريبًا يمكن القيام بها عن طريق البريد
اإللكتروني والمؤتمرات الهاتفية .وتشير الخبرات داخل  ICANNإلى أن االجتماعات المباشرة مفيدة للغاية.
وبالطبع ،فإن هذا سوف يقتضي أيضً ا دعمًا أكبر في الميزانية.
ومن غير الواضح كيف يمكن للمرء توفير الحافز للتفاوض بحسن النية والقيام بتنازالت عندما تكون المخاطر
عالية .وفي سياق  ،ICANNاشتمل هذا األمر في بعض األوقات على موعد نهائي مفروض من مجلس اإلدارة
مع إمكانية إجراء غير محدد من مجلس اإلدارة إذا تعذر التوصل إلى اتفاق .وكانت لهذا األمر فاعلية في تحقيق
نتائج في بعض األوقات ،لكن من غير الواضح ما إذا كانت النتائج التي تم التوصل إليها جيدة أم ال .وفي بعض
األمثلة ،قدم مجلس اإلدارة تعليمات فيما يتعلق باألطر الزمنية التي يتوجب فيها على عملية  PDPتوفير
اإلرشادات التوجيهية ،ثم قام بتغيير هذا المواقف قبل مرور الموعد النهائي ،ومن الواضح أن ذلك تسبب في
إرباك عملية  .PDPويجب تجنب هذا النقص في مستوى الثقة .وبالمثل ،فإن إمكانية قيام مجلس اإلدارة بإلغاء
النتائج الخاصة بعملية  PDPهو واحد من المشكالت التي تؤثر على جدوى وإمكانية تنفيذ عملية  .PDPوإذا
تم النظر إلى عملية التداخل هذه على أنها محتملة أو حتى مشكوك فيها ،فإنها تؤثر على الحاجة إلى مفاوضات
بحسن النية والمشاركة بشكل عام.
وكما أوضح العديد من المالحظين ،فإن الوقت والجهد الالزمين للمشاركة بفاعلية في عملية  PDPغالبًا ما
يكون كبيرً ا ج ًدا بالنسبة للمتطوعين المحتملين .ونتيجة لذلك ،ينتهي المطاف بالعديد من عمليات PDP
باالعتماد على نفس المجموعة من المشاركين النشطين .وحتى عند ذلك ،فإن العديد من هؤالء العاملين يرون أن
وقتهم ال يتم استغالله بشكل جيد بسبب نقص التنظيم ،والطرق المنهجية الجيدة ،والقيادة الفاعلة .وفي حين يفيد
البعض بأن هذا الموقف يتحسن بسبب تطور العمليات الجديدة التي سوف تكون متوافرة لعمليات PDP
المتتابعة ،يبدو من الواضح أن من الضروري بذل المزيد من الجهد.
التعليقات العامة على التوصيات
(راجع مسودة تقرير وتوصيات )ATRT2
بشكل عام ،كان ثمة دعم قوي على نطاق المجتمع لمعظم هذه التوصية:


112

كان ثمة بعض المخاوف حول مصطلح "المنسقين" ،والتجارب السيئة مع المنسقين في مجاالت
112
أخرى .قد تكون أساليب أخرى مفيدة.



دعم قوي للمشاركة األوسع والمتوازنة أكثر في عمليات وضع سياسة .GNSO



كان ثمة تأييد في  At-Largeو NCSGو SSACلتعميم التوصية دعما ً ألولئك الذين ال يحظون
بدعم الصناعة المالي .الحيثيات هي أن العديد من قطاعات مجتمع  ICANNتمتلك أنشطة اعمال في
النظام التركيبي المرتبط بـ ،ICANNوبالتالي ،سيكون من المفيد ألعمالهم وماليا ً مشاركة الموظفين
والشركاء في أنشطة  .ICANNأما أولئك ذوي االهتمام القوي بـ ،ICANNولكن تنقصهم فرص
التمويل المرتبطة باألعمال ،فإنهم بوضع سيىء بالمقارنة ،ومن المحتمل أن يؤثر ذلك بشكلسلبي على
نموذج مساهمي  ICANNالمتعددين المتساوين .تمول  ICANNحاليا ً تكاليف السفر للعديد من

113



اجتماع  ATRTمع مجلس  GNSOفي بيونيس آيريس ،تقديم تعليقات GNSO
113
اجتماع  ATRTمع مجلس  GNSOو ALAC ،GNSO ،ALACوتقديم التعليقات المصرية
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(ولكن ليس جميع) أعضاء  ACو ،SOلقادة معينين من منظمة  At-Largeاإلقليمية (،)RALO
114
ومؤخراً ،لقادة دائرة  GNSOومجموعة أصحاب المصلحة.


المشاركة السيئة في عمليات وضع السياسة ال تتعلق فقط بانعدام المشاركة التي نوه بها تقرير الخبير
المستقل ،بل انعدام المشاركة أيضا ً من ضمن المجتمعات التي تتمتع بتمثيل جيد في ICANN
و .GNSOتعتمد عمليات وضع السياسة أكثر مما ينبغي على مجموعة صغيرة وربما متقلصة من
115
المتطوعين.



قد يكون ثمة حاجة إلى اجتماع مباشر بين الجلسات في بعض األحيان ،ولكن ينبغي على ICANN
116
استكشاف بدائل مثل استخدام المحاور اإلقليمية ومرافق مركز اإلشراك.



إن هدف المشاركة "المتكافئة" قد ال يكون ممكنا ً لعدة أسباب .قد يكون الهدف األفضل هو "فرصة
117
المشاركة المتكافئة".



السماح للمعلقين بانتقاد ملخصات طاقم العمل هو أمر منطقي ،ولكن ينبغي أال يزيد من وقت العملية
118
اإلجمالي.



ينبغي أال تفرض التوصية المرتبطة بوضع أو تعديل مجلس اإلدارة لسياسة أن مثل هذا اإلجراء هو
119
مقبول أو مرغوب.



120

ينبغي أن ينصب التركيز على استخدام وقت المتطوعين بفعالية.

التوصية النهائية رقم 31
.01

ينبغي على مجلس اإلدارة تحسين فعاليات المداوالت على نطاق المجتمع.
 .01.0ولتعزيز منهجيات وعمليات وضع السياسة الخاصة بمنظمة  GNSOمن أجل تلبية احتياجات المجتمع
بشكل أفضل ولكي تكون مناسبة أكثر للتعامل مع المشكالت المعقدة ،ينبغي على  ICANNالقيام بمايلي:
أ.

بما يتماشى مع النقاشات الدائرة مع  ،GNSOينبغي على مجلس اإلدارة وضع خيارات ممولة
للخدمات المهنية لمساعدة مجموعات عمل وضع سياسات  .GNSOيمكن أن تشمل مثل هذه
الخدمات التدريب لتعزيز قدرات قادة مجموعات العمل والمشاركين بها على تناول المشكالت
والمواقف المختلفة والتسهيل المهني والتوسط والمفاوضات .يتعين على  GNSOوضع
إرشادات توجيهية حول موعد طلب هذه االجتماعات وتبريرها.

ب .ينبغي على مجلس اإلدارة توفير تمويل مناسب لالجتماعات المباشرة من أجل تدعيم البريد
اإللكتروني ،وملفات ويكي والمؤتمرات الهاتفيو لعمليات وضع السياسة لمنظمة  .GNSOيجب
أن تستوعب مثل هذه االجتماعات المباشرة المشاركة عن بعد أيضاً ،كما ينبغي األخذ بعين
االعتبار استخدام مرافق  ICANNاإلقليمية (المحاور اإلقليمية ومراكز المشاركة) لدعم
االجتماعات بين الجلسات .عالوة على ذلك ،ينبغي األخذ بعين االعتبار أيضا ً إمكانية إضافة
اجتماعات عند بداية أو نهاية اجتماعات  .ICANNيتعين على  GNSOوضع إرشادات
توجيهية حول موعد طلب هذه االجتماعات وتبريرها ،ومن ينبغي أن يشارك في مثل هذه
االجتماعات.

114



اجتماع  ATRTمع  ALACو NCSGو SSACفي بيونيس آيريس ،تقديم تعليقات ALAC
115
اجتماع  ATRTمع مجلس  GNSOو GNSO ،ALACوتقديم تعليقات  ،ALACالنقاشات مع مايكل أوكونور
116
تقديم تعليقات GNSO
117
تقديم التعليقات من بيكي بير وبول دياز وتشاك غوميز .تقديم تعليقات مجموعة أصحاب المصلحة من السجالت
118
تقديم التعليقات من بيكي بير وبول دياز وتشاك غوميز .تقديم تعليقات مجموعة أصحاب المصلحة من السجالت .تقديم تعليقات GNSO
119
تقديم التعليقات من بيكي بير وبول دياز وتشاك غوميز .تقديم تعليقات مجموعة أصحاب المصلحة من السجالت .تقديم تعليقات GNSO
120
تقديم تعليقات GNSO
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ج .ينبغي على مجلس اإلدارة العمل مع  GNSOومجتمع  ICANNاألوسع من أجل وضع
منهجيات وأدوات للسماح لعمليات وضع السياسة الخاصة بمنظمة  GNSOباستغالل وقت
المتطوعين بفعالية أكبر لزيادة القدرة على اجتذاب المشاركين المنشغلين من المجتمع إلى العملية
وكذلك يؤدي إلى وضع أسرع للسياسات.
 .01.2يتعين على  ،GACبالتعاون مع  ،GNSOوضع منهجيات لضمان تقديم تعقيبات GAC
والحكومات إلى مجموعات عمل وضع السياسة في  ICANNوأن تتوفر أمام  GACالفرص الكافية لتقديم
التعقيبات واإلرشادت حول نتائج عملية وضع السياسة التمهيدية .وقد تكون هذه الفرص آليات جديدة
بالكامل أو استغالل لتلك اآلليات المستخدمة بالفعل من خالل أصحاب المصلحة المتعددين في بيئة
كل
 .ICANNينبغي ان تشجع مثل هذه التفاعالت على تبادل المعلومات والمشاركة باألفكار/اآلراء ،في ٍ
من االجتماعات المباشرة وبين الجلسات ،وينبغي أن تساعد على مأسسة المداوالت على نطاق المجتمع
الواردة في .AoC
 .01.2يجب على مجلس اإلدارة و GNSOوضع مبادرة إستراتيجية تتناول الحاجة إلى ضمان المشاركة
العالمية في عمليات وضع السياسة لمنظمة  ،GNSOباإلضافة إلى عمليات  GNSOاألخرى .ويجب أن
ينصب التركيز على جدوى ومنهجية فرصة الحصول على المشاركة المنصفة والجوهرية والتفاعلية
ممايلي ومن يمثلهم:
أ.

جميع مجتمعات  ICANNالمهتمة بسياسة  ،gTLDوعلى وجه الخصوص ،تلك الممثلة في
GNSO؛

ب .المناطق الجغرافية ذات التمثيل السيئ؛
ج .المجموعات اللغوية غير الناطقة باإلنجليزية؛
د .من ال يتمتعون بتقاليد ثقافية غير غربية ،وكذلك
ه .من لديهم اهتمام أساسي بمشكالت سياسة  gTLDولكن يفتقرون إلى الدعم المالي من كبار قادة
الصناعة.
 .01.4لتحسين شفافية وقابلية تنبؤ عملية وضع السياسة ،ينبغي على مجلس اإلدارة أن يحدد بوضوح
درجة اعتقاده أن بوسعه ترسيخ سياسة  121gTLDفي حال لم يستطع  GNSOالتوصل إلى نتيجة حاسمة
حول مسألة معينة ،ضمن إطار زمني محدد إذا اقتضى األمر ،وإلى أية درجة يمكنه فعل ذلك ،وعملية
ترسيخ مثل سياسات  gTLDهذه .يجب أن يشير القرار أيضًا إلى الشروط والحاالت التي يرى فيها مجلس
اإلدارة إمكانية تغيير توصيات سياسة  ،GNSOإما قبل أو بعد القبول الرسمي من مجلس اإلدارة.
 .01.5ينبغي على مجلس اإلدارة تسهيل المشاركة المتساوية في أنشطة  ICANNالمطبقة ألصحاب
المصالح الذين ينقصهم الدعم المادي من قادة الصناعة.

قسم التقرير  .34فعالية عملية مراجعة تأكيد االلتزامات  :AoCتوصية  ATRT2رقم 33
فرضية المشكلة
افتراض العمل بأن عمليات مراجعة تأكيد االلتزامات يوفر مراجعة كافية وتوصيات مناسبة تعمل على تسهيل
التحسن في مساءلة وشفافية  .ICANNهناك خوف حول المستوى الذي تؤدي فيه المراجعة المؤسسية الدولية،
وف ًقا لما هو منصوص عليه في لوائح  ،ICANNإلى إيجاد جانب من "إرهاق المراجعة" وهو ما يقوض فاعلية


121

ال يشمل هذا السياسات المؤقتة التي تم وضعها على أساس طارىء لتناول مسائل األمن أو االستقرار ،وهو حق يتمتع به مجلس
اإلدارة بموجب اتفاقيات  ICANNمع األطراف المتعاقدة.
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أصحاب المصلحة أو الفاعلية المؤسسية .ومن ثم ،فإن توافر األساليب البديلة لمراجعة ذلك يجب أن يؤخذ بعين
االعتبار من جانب .ICANN
وعالوة على ذلك ،مع مراجعات  2أخرى ذات صلة بتأكيد االلتزامات المقرر تأديتها في دورة تتألف من ثالثة
سنوات ،ثمة مطلب ضمني لكل من عمليات المراجعة المقرر إكمالها في حدود العام الذي تبدأ فيه .ويجب أن
يتيح ذلك كافة المراجعات الالزمة والقيام بها ،ومشاركة التوصيات ،وتوفير الوقت أمام طاقم عمل ICANN
لتنفيذ أو التفكير في تنفيذ بعض التوصيات الخاصة بفرق المراجعة قبل المراجعة التالية لـ .ATRTوعلى الرغم
من ذلك ،إذا لم تكتمل المراجعات الثالثة والنظر فيها في حدود الدورة المحددة ،فإن مخاطر  ATRTالتالية لها
موعد نهائي لمراجعتها في حين لم يتم االنتهاء من المراجعات األخرى و/أو توصياتها لم يتم النظر فيها بعد من
جانب مجلس إدارة  ICANNأو فريق العمل.
أبحاث الخلفية التي تم تنفيذها
توفر تقارير فريق المراجعة المسبقة ( ATRT1و WHOISو )SSRبعض الرؤية على الجوانب النوعية
لكل عملية مراجعة .حيث قدم التقرير النهائي لكل من  ATRT1نظرة عامة على عملية مراجعة المساءلة
والشفافية (الملحق أ) ومالحظات عمليات لمراجعة (الملحق ب) ،إال أن فريق مراجعة  WHOISوفريق
مراجعة  SSRلم يوفرها مالحظات متحفظة لعملية المراجعة في التقارير المعنية.
كما طالبت مجموعة  ATRT2بالحصول على التعقيبات من األعضاء السابقين في هذه الفرق الخاصة
بالمراجعة فيما يتعلق بعملية المراجعة ،وما إذا كانوا يرون إمكانية تنفيذ التحسينات.
وعالوة على ذلك فإن عملية مراجعة  ATRT2قد وفرت وجهات نظر فيما يتعلق بفاعلية وكافة عملية
المراجعة.
ً
مزيدا من المراجعة تشمل على سبيل
وعلى اإلجمال ،وجدت مجموعة  ATRT2أن المشكالت التي تتطلب
المثال ال الحصر:
أ.

الوقت المخصص لعملية المراجعة.

ب .آليات بدء تدفق البيانات من فريق عمل  ICANNإلى فريق المراجعة.
ج .آليات الحصول على تعقيبات المجتمع في مرحلة مبكرة.
د .فهم مخصصات الميزانية ألنشطة فرق المراجعة.
ه .ديناميكيات تنظيم تدفق العمل.
و .جوانب التطوع في عملية فريق المراجعة.
ملخص حول تعقيبات ICANN
أفاد فريق العمل بأن:
أ.

تأكيد االلتزامات ال يتطلب إكمال مراجعات في غضون عام واحد .في حين أن اإلكمال في الوقت
الفعلي للمراجعات يؤثر على فاعلية دورة السنوات الثالث ،أوصى فريق العمل بأن تتناول مجموعة
 ATRT2الدورة المكونة من ثالثة سنوات التي فوضها تأكيد االلتزامات.

ب .يقوم فريق العمل بإعداد تقارير تنفيذ عادية ومتكررة إلى مجلس اإلدارة والمجتمع .في حالة فريق
 ،ATRT2تم تقديم تقرير سنوي 122إلى مجلس اإلدارة والمجتمع .باإلضافة إلى ذلك ،قدم فريق
العمل العديد من التحديثات 123إلى مجموعة  ATRT2أثناء سير عملية المراجعة ،في نماذج متنوعة.

122



http://www.icann.org/en/news/in-focus/accountability
123
https://community.icann.org/display/ATRT2/Information+provided+by+ICANN+Staff
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بالنظر إلى المصفوفة المتنوعة من اآلراء داخل فريق المراجعة فيما يتعلق بتنسيق ومادة تقارير فريق
العمل حول التنفيذ ،سوف يجد فريق العمل أن اإلرشادات المقدمة من فريق المراجعة مفيدة للغاية.
ج .استعانت  ICANNبمؤسسة ) One World Trust (OWTللمساعدة في وضع مقاييس وأدوات
تقييم المساءلة والشفافية .ومن المتوقع أن يصدر التقرير النهائي الكامل في  31ديسمبر .2013
وسوف يقوم فريق العمل بتسهيل تعقيبات مجموعة  ATRT2واإلسهامات في  .OWTالتحديثات
الدورية على سير العمل سوف تتم مشاركته .التنفيذ المتواصل لمعايير ومقاييس المساءلة والشفافية في
عملية  ICANNسوف يشتمل على تضمين المقاييس والمعايير المناسبة في إعداد التقارير الخاصة
بتقدم عملية التنفيذ.
دN .تم تضمين التزامات تأكيد االلتزامات الخاصة بـ ICANNفي خططها 124اإلستراتيجية 125والتشغيلية
والتحسينات ذات الصلة بمراجعات تأكيد االلتزامات وذلك في اإلجراءات والبرامج التشغيلية القياسية
لـ 126.ICANNومع تنفيذ مجلس اإلدارة وفريق العمل والمؤسسات األخرى للتوصيات الواردة من
فرق المراجعة ،تتبع  ICANNنموذجً ا مره ًقا للتحسين ،ويضم روح التوصيات في عمليات
 ICANNوالمبادرات اإلستراتيجية ،حسب ما يتناسب.
ه .تستخدم  ICANNطر ًقا متنوعة لتأكيد تنسيق المراجعة ،ولديها فريق عمل بالفعل مهمته تتمثل في
تنسيق المراجعات .كما أن فرق مراجعة تأكيد االلتزامات مستقلة وتحدد األطر الزمنية الخاصة بها،
كما أن تأكيد االلتزامات تحدد مرات تكرار المراجعات .وليس لمجلس اإلدارة أو فريق العمل أي
رقابة على توقيت عمليات المراجعة بل يتم إكمال عمليات المراجعة بوقت فسيح في التنفيذ ،قبل
المراجعة التالية للمساءلة والشفافية .ولكي نتغلب على هذا التخوف ،فإن مهمة تأكيد االلتزامات يجب
أن تتغير.
ملخص حول تعقيبات المجتمع
وتتضمن بعض التعليقات المميزة:

124



تساءل رئيس  ICANNومديرها التنفيذي السابق مايك روبرتس عما إذا كانت اآلليات الداخلية قد تم
التعرف عليها قبل فرق المراجعة أم ال.



أليخاندور بيزانتي – جزء كبير من التوصيات زائفة وتتسبب في قدر كبير من البيروقراطية .يتعين
على مجموعة عمل  ATRT2محاولة التوصل إلى طريقة لجعل التوصيات أقل تسببًا في المشكالت
وأن تكون أكثر استقالالً.



 – Nominetيجب أن تكون للمرء صورة كاملة لمدى تضمين التوصية في عملية  ICANNوما
هي التأثيرات الكاملة للتنفيذ .يجب أن يكون تقدم عملية التنفيذ بمثابة جزء من تحديث مجلس اإلدارة
في كل اجتماع لـ .ICANNيجب إعطائهم أعلى مستوى من الوضوح واألولوية.



هيئة األعمال الدانماركية -بما يتماشى مع التعليقات السابقة على عملية  ،ATRT2تعتقد الدانمارك أنه
من الضروري للشرعية العالمية لـ ICANNونموذج تعدد المساهمين أن تتم مأسسة آليات المساءلة
والشفافية في جميع أجزاء المنظمة .إن مراجعات تأكيد االلتزامات هي أساسية لتحقيق ذلك ،وبالتالي،
من الضروري أن تمنح  ICANNاألولوية وتقوم بمأسسة مراجعات تأكيد االلتزامات في هياكل
حوكمة المنظمة.



لجنة  At-Largeاالستشارية -إننا نتفق مع توصيات  ATRT2العامة بأنه ،عند المضي قدماً ،تحتاج
 ICANNإلى مايلي :وضع مقاييس وعالمات واضحة يمكن قياس التحسينات على المساءلة والشفافية
وفقا ً لها.



http://www.icann.org/en/about/planning/strategic/strategic-plan-2012-2015-18may12en.pdf
125
http://www.icann.org/en/about/financials/adopted-opplan-budget-fy14-22aug13-en.pdf
126
http://beijing46.icann.org/node/37035
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ملخص لألبحاث األخرى ذات الصلة
قدم أعضاء مجموعة  ATRT2الذين يمثلون مؤسسات الدعم/اللجان االستشارية المتنوعة التعقيبات التالية على
العملية:
أ.

كا ن هناك وقت محدود أمام تنفيذ العمل الفعلي ،ويتعين على الفرق المستقبلية مراعاة إمكانية تقييد
بعض االجتماعات .في حين كانت االجتماعات المباشرة وجهًا لوجه كانت مثمرة للغاية ،لم تكن
مؤتمرات الهاتف بنفس الدرجة من النجاح.

ب .يتم تقديم تقرير إلى فريق العمل حول األمور التي تم تنفيذها ،وال يتم تقديم تقرير حول الدروس
المستفادة .لم يتم تحديد خط فاصل لوضع التوصيات .وهذا يمثل معضلة فيما يتلق بالتفاعل مع أمانة
السر.
ج .وهناك حاجة واضحة للحصول على موارد مالية مناسبة من أجل دعم عمل فريق المراجعة،
والخبراء/االستشاريين المستقلين (حيث تتقرر الحاجة من خالل فريق المراجعة) وأمانة السر .لم يكن
هناك نقاش حول الميزانية بالنسبة للخبراء المستقلين وما إذا كان هناك خبير تم االستعانة به أم ال،
وبذلك تتقيد المجموعة.
د .التدابير (على سبيل المثال ،المعينين ،والميزانية ،والتقارير التشغيلية ،إلخ) لفريق المراجعة التالي
يجب أن تكون قيد االستخدام قبل البدء الرسمي في يناير  .2016وهذا من شأنه تقليل الضغط المتمثل
في الوفاء بالموعد النهائي في نهاية العام.
ه .اعتبارً ا من البداية األولى ،اليوم  ،1يتعين على فريق العمل مشاركة التقارير دون المساس باألعمال
الخاصة بفريق .ATRT
و .رأى بعض أعضاء فريق  ATRT2أنهم كانوا يعملون في ظل مجموعة عمل  .ATRT1ويمكن تقييم
ما حقق فائدة وما لم يحقق فائدة من خالل خبير خارجي .على األقل ،توفير معايير حكم ومؤشرات
للتعرف على الوقت المناسب للرجوع إلى عملية المراجعة.
ز .وفي حين أن تفاعل فريق المراجعة مع أصحاب المصلحة المختلفين كان جي ًدا للغاية ،وكان ً
مفيدا
للغاية في اجتماع ديربان في جمع البيانات ،فإن تكوين صورة واضحة حول بقية مجتمع ICANN
يجب أن تتحسن بسبب القيود المتأصلة في األسلوب التاريخي مقابل األسلوب المستقبلي للمراجعات.
ح .يجب تنسيق انتظام المراجعات بدقة من خالل تنفيذ كافة المراجعات قبل مراجعات  ATRTالتالية،
أي االرتباط المناسب .قد يتعين على الفرق المستقبلية النظر في احتمال االستعانة بأمانة سر أو منسق
فني مستقل .سوف تؤدي الموارد إلى تخفيض التركيز وتسلطه على التعقيبات من فريق العمل،
وتسهيل التعقيبات المتوازنة من المجتمعات الخارجية .وسوف يتيح ذلك ألعضاء فريق المراجعة تنفيذ
عملية تقييم عند التنفيذ بشكل مناسب.
ط .واالعتماد على المتطوعين في القيام بالمهام التي يجب تنفيذها من خالل متخصصين ليس نموذجً ا ً
جيدا
لمجموعة المراجعة التي تقوم على تنفيذ هذه المهمة العامة .على سبيل المثال ،مراجعة نتائج فرق
المراجعة األخرى عمل كبير بالنسبة لكادر من المتطوعين.
ي .ومع كل فريق  ATRTمن المتوقع أن يقوم بالنظر في كافة نتائج فرق المراجعة السابقة ومشاركة
المجتمع من المحتمل أن تكون صعبة بالنسبة لمجموعة .ATRT3
ك .مشاركة المتطوعين باألولويات المتنافسة للمجتمعات المتنوعة داخل  ICANNتتطلب أن ينتقل أعضاء
فريق  ATRTإلى المجتمعات الخاصة بهم للمساعدة في جمع التعقيبات على العمليات المتنوعة.
ل .ويبدو أن هناك توتر بين التمسك باالستقاللية والموضوعية والعمل مع فريق العمل .يتعين على فريق
 ATRTتوجيه العمل وأن يقوم فريق العمل بتقديم الردود.
لوائح  ICANNذات الصلة ،والسياسات واإلجراءات األخرى المنشورة
يقوم على اإلشراف على المراجعات التنظيمية لجنة التحسينات الهيكلية في مجلس اإلدارة .ويمكن إيجاد منهجية
المراجعات التنظيمية ومواد الخلفية على .http://www.icann.org/en/groups/reviews
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التوصية النهائية رقم 33
.00

فعالية عملية المراجعة
 .00.0وضع إطار مؤسسي لعملية المراجعة
ينبغي على مجلس اإلدارة ضمان أن األعمال المتواصلة لمراجعات تأكيد االلتزامات ،بما في ذلك التنفيذ،
يتم إدخالها في أعمال األنشطة اإلستراتيجية األخرى لـ ICANNمتى ما كان ذلك مناسبًا.
 .00.2تنسيق المراجعات
يجب أن يضمن مجلس اإلدارة التنسيق الكامل لمختلف عمليات المراجعة بحيث يتم االنتهاء من جميع
المراجعات قبل أن تبدأ مراجعة  ATRTالتالي ،مع الربط المناسب للمشكالت التي يتم صياغتها من خالل
تأكيد االلتزامات .AoC
 .00.2تعيين فرق المراجعة
ينبغي على مجلس اإلدارة ضمان تعيين فرق مراجعة  AoCفي الوقت المناسب بما يسمح لهم إكمال العمل
المنوط بهم على مدار عام واحد ( )0بحد أدنى اعتبارً ا من الوقت المقرر أن تبدأ فيه المراجعة ،بصرف
النظر عن توقيت تأسيس الفريق .ومن المهم بالنسبة لـ ICANNتقدير دورة مراجعات  ،AoCوأنه يجب
أن تبدأ عملية اختيار فريق المراجعة في أقرب وقت ممكن بالنظر إلى اختصاصها.
 .00.4إكمال تقارير التنفيذ
ً
جاهزا في وقت البدء بالمراجعة .ويجب تقديم
ينبغي على مجلس اإلدارة إعداد تقرير إنهاء مكتمل يكون
هذا التقرير للتشاور العام ،كما يجب تضمين المقاييس والمعايير ذات الصلة في التقرير.
 .00.5شفافية ومساءلة الميزانية
يتعين على مجلس إدارة  ICANNأن يضمن في ميزانيته تخصيص الموارد الكافية لفرق المراجعة من
أجل إنجاز المهام الموكلة إليهم .ويجب أن يشتمل ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،على تكييف لطلبات
فرق العمل لتعيين خبراء/استشاريين مستقلين إذا ما رأت الفرق ضرورة لذلك .وقبل البدء في عملية
المراجعة ،يتعين على  ICANNنشر الميزانية للمراجعة ،باإلضافة إلى حيثيات المبالغ المخصصة
والمستندة إلى خبرات الفرق السابقة ،ويشمل ذلك ضمان تقييم وضبط مستمرين للميزانية بما يتفق مع
احتياجات المراجعات المختلفة.
 .00.6إجراءات مجلس اإلدارة حيال التوصيات
ينبغي على مجلس اإلدارة تناول كافة توصيات فرق مراجعة  AoCبطريقة واضحة ال لبس فيها ،بما يشير
إلى مدى قبولهم لكل توصية.
 .00.1األطر الزمنية للتنفيذ
ر ًدا على توصيات فرق العمل ،ينبغي على مجلس اإلدارة توفير إطار زمني متوقع للتنفيذ ،وإذا كان هذا
اإلطار الزمني مختل ًفا عن اإلطار المقدم من جانب فريق المراجعة ،يجب أن تتناول الحيثيات هذا
االختالف.
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قسم التقرير  .35المساءلة والشفافية المالية :توصية  ATRT1رقم 33
فرضية المشكلة
تعتبر  ICANNشركة غير ربحية وتم تنظيمها بشكل خاص .الخدمات التي تقدمها  ICANNتتم بدون أية
مؤسسات أخرى أو هيئات تتنافس مع  .ICANNسوف تكون القرارات السياسية لمجلس إدارة  ،ICANNوفي
السياق األوسع ،آلية أصحاب المصلحة المتعددين  -وفي غياب التنافس المباشر  -هي العوامل الوحيدة التي
تقرر الكيفية التي يتوجب على  ICANNمن خاللها تحديد أولويات مصادرها ،وعوائدها وإنفاقها.
أدى تجميع تنظيم أكثر تعقي ًدا (كما هو موضح في مخطط تنظيم  ،)127ICANNإلى زيادة الدخل
والمصروفات ،وزيادة درجة التعقيد في األعمال الجارية من ما يقرب من  21نطاق  gTLDإلى أكثر من
 00111نطاق  gTLDعلى مدار األعوام القليلة الماضية وهو ما يؤكد على أهمية زيادة مستوى المساءلة
والشفافية في الحوكمة المالية لـ ،ICANNبما في ذلك القرارات ذات الصلة باألنشطة واألسعار والمصروفات
واالستثمارات.
ملخص حول تعقيبات ICANN
128

اجتمع أعضاء  ATRT2مع المسئول المالي في  ICANNخافيير كالفيز في أواخر أغسطس .2102
وكانت المحادثة مثمرة للغاية ،ومن الواضح أن  ICANNقد حسبن من مستواها في إعداد التقارير المالية خالل
األعوام القليلة الماضية .وأشار كالفيز إلى أن  ICANNتفكر في إجراء دراسة معيارية لمقارنة ICANN
بالمؤسسات األخرى غير الربحية ،لكن هذا األمر لم يتقرر بشكل يقيني .وبالرد على سؤال حول فصل
المصروفات والميزانيات لكل لجنة استشاري ومنظمة دعم ،أوضح أنه سيكون من الصعب القيام بذلك ولم يتم
التخطيط له أو وضع تصور له حتى اآلن .وعند السؤال حول الخطط أو المبادئ الخاصة باستخدام أي من
الفائض من برنامج  gTLDالجديدة في خفض الرسوم التي يتم تجميعها بمعرفة  ،ICANNرد كالفيز بأن
إستراتيجية األعوام الخمسة سوف تتيح الفرصة أمام المبادئ المقترحة.
وفي اجتماع  ATRT2في لوس أنجلوس في أغسطس  ،2102أكد رئيس مجلس إدارة  ICANNستيف
كروكر على مدى مالءمة تحسين مستوى المساءلة والشفافية لألنشطة المخططة لـ ،ICANNواألنشطة المنفذة
129
والمصروفات المقابلة.
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https://www.icann.org/en/about/staff/management-org-09sep13-en
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https://community.icann.org/download/attachments/40935097/Transcript%20%20Call%2010.pdf?version=1&modificationDate=1378454662000&api=v2
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https://community.icann.org/display/ATRT2/Los+Angeles+-+14-17+August+2013
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ملخص حول تعقيبات المجتمع
تعليقات GAC
وفي العديد من المناسبات ،بما في ذلك اجتماعات  ICANNفي تورنتو ،130وبكين 131وديربان ،132أوصت
لجنة  GACبإجراء مزيد من النظر في مسألة الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بتمويالت  .ICANNوفي حقيقة
األمر ،الحاجة إلى تحليل التحسينات على آليات المساءلة المالية لـ ICANNتم التأكيد عليها بشكل خاص من
133
خالل المشاركين في اجتماع  GACرفيع المستوى في اجتماع  ICANNفي تورنتو في أكتوبر .2102
التعليقات العامة
تكشف تعقيبات المجتمع 134على مسودة الخطة التشغيلية والميزانية لعام  2104عن عدد من المخاوف حول
ً
اعتمادا و/أو أسلوب
المسائل المالية الخاصة بـ ،ICANNويشمل ذلك المطالبة بالحصول على تقارير أكثر
مختلف لعمليات ضبط الميزانية الخاصة بالمؤسسة .أشارت بعض التعليقات إلى مخاوف مساءلة وشفافية مالية
أوسع 135.واستنا ًدا إلى ملخص فريق العمل للتعليقات العامة ،اشتملت المشكالت األساسية على:
أ.

مصروفات وميزانيات اللجان االستشارية/منظمات الدعم (انظر المراجع رقم  ،4و ،1و،8
و ،26و ،15و)19؛

ب .دخل ومصروفات ( ICANNانظر المراجع رقم  ،2و ،6و ،12و ،16و ،11و ،015و،016
و)011
ج .الوقت غير كافي للتعليق ولـ  ICANNلضم هذه التعليقات (انظر المراجع رقم  ،22و)24
ملخص لألبحاث األخرى ذات الصلة
حيث إن  ICANNمؤسسة ذات منفعة عامة ،يتوجب عليها السعي لتحقيق توازن معقول لعوائدها
ومصروفاتها .ففي المواقف ذات العوائد الزائدة ،من بين الخيارات المتاحة زيادة األنشطة المقابلة لهذا الدخل
اإلضافي .وهناك خيار آخر يتمثل في خفض األسعار التي يسددها عمالء  ICANNوبالتالي الرجوع بالفائدة
على المستخدمين النهائيين ألسماء النطاقات .وبالطبع ،يمكن الجمع بين الخيارين.
وفي األعوام األخيرة ،شهدت األنشطة التي تزاولها  ICANNوالعوائد المقابلة لها ً
نموا كبيرً ا .حيث زادت
العوائد من  08مليون دوالر في  2115إلى  12مليون دوالر في  .2102وطب ًقا لذلك ،زادت المصروفات من
 04مليون دوالر في  2115إلى  11مليون دوالر في  .1362102وخالل نفس الفترة ،زاد فريق العمل من
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راجع بشكل خاص الصفحة  ،2النقطة األخيرة على
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132072/Summary%20of%20the%20HLM
%20Chair%20v%20final.pdf?version=1&modificationDate=1360614203000&api=v2
131
راجع الصفحة  ،2القسم  2.0على
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Beijing%20Communique%20april2
013_Final.pdf?version=1&modificationDate=1365666376000&api=v2
132
راجع الصفحة  ،0القسم  2.2على
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Final_GAC_Communique_Durban
_20130718.pdf?version=1&modificationDate=1375787122000&api=v2
133
راجع تقرير تورنتو المشار إليه في الحاشية رقم .021
134
http://www.icann.org/en/news/public-comment/summary-comments-op-budget-fy1430aug13-en.pdf
135
http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-recommendations21oct13/pdf6b42Ud7VdW.pdf
136
http://www.icann.org/en/about/annual-report
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 26في ( 137،2115وإلى  049في  2102وحتى  221في  ،)2102باإلضافة إلى زيادة مخطط لها تقارب
 284في .2104
ففي العام المالي الذي تم اعتماده مؤخرً ا ( 2104العام المالي  138،)2104تتوقع  ICANNعوائد عام 2102
بأكثر من  81مليون دوالر أمريكي ،وتتوقع أن تنتهي في  2102بصافي ربح يقارب  22مليون دوالر
أمريكي .وإذا تمت إضافة رصيد عام  2102من برنامج  gTLDالجديدة ،سوف يقفز الصافي إلى  92مليون
دوالر أمريكي .وفي حقيقة األمر ،من المتوقع لبرنامج  gTLDالجديدة أن يؤتي عوائد  205مليون دوالر
أمريكي على األقل .وفي حين أن توقعات ميزانية العام المالي  2104تحقيق  091مليون دوالر أمريكي في بند
مصروفات التشغيل ،وهو ما يترك رصيد صافي يصل إلى  008مليون دوالر أمريكي.
ويسجل الرسم التالي هذه االتجاهات:
139

تطور التعداد الرئيسي في مسودة الميزانية وخطة التشغيل للعام المالي 3134

لوائح  ICANNذات الصلة ،والسياسات واإلجراءات األخرى المنشورة
في إطار إجراءات اعتماد مجلس اإلدارة للميزانية 140،تتولى لجنة التمويل في مجلس إدارة  ICANNالمسئولية عن:
أ.

توفير رؤية حول عملية الميزانية السنوية للمؤسسة؛

ب .مراجعة وتقديم التوصيات حول الميزانية السنوية المقدمة من الرئيس (المدير التنفيذي في
)ICANN؛
ج .وضع والتوصية باألهداف المالية اإلستراتيجية ذات األجل القصير والطويل للمؤسسة ،وكذلك
د .وتوفير رؤية إستراتيجية للمسائل المالية الخاصة بالمؤسسة.
137



 - http://www.icann.org/en/about/financials/fiscal-30jun05-en.htmورقة مناقشة وتحليل للمتغيرات
الكبيرة بين البيانات المالية المعلنة للعام المالي  2114والعام المالي .2115
138
http://www.icann.org/en/about/financials/adopted-opplan-budget-fy14-22aug13-en.pdf
139
https://www.icann.org/en/about/financials/proposed-opplan-budget-fy14-16may13-en.pdf
140
http://www.icann.org/en/groups/board/finance/charter
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نتائج ATRT2
بالنظر إلى أن المركز المالي الحالي والمستقبلي لـ ICANNينبئ عن وجود فائض كبير ،يتعين على المجتمع
وضع أساس قوي للمناقشة حول كيفية مواصلة تطوير  ICANNوتحديد أولويات عملها من أجل الرجوع
بالفائدة على المشاركين داخل نموذج أصحاب المصلحة المتعددين .وسوف تقتضي هذه المناقشة ثالثة عناصر
أساسية:
 .0جانب العوائد .كيفي يمكن أن يتطور العائد بشكل عام ،وكيف يجب أن يكون هيكل الرسوم المستقبلي
لـICANN؟ ومن األسئلة الملحة هل يمكن لـ ICANNمواصلة هيكل الرسوم الحالي ،والفائض
السنوي لما يزيد عن ثلث العوائد السنوية ،بالنظر إلى أنها مؤسسة غير ربحية؟ هل يتوجب على
 ICANNبشكل عام تخفيض الرسوم السنوية من أجل مواصلة العائد مع المصروفات؟
 .2جانب المصروفات .قامت  ICANNبتوسيع أنشطتها بشكل كبير .على سبيل المثال ،سوف يتضاعف
طاقم عمل  ICANNتقريبًا على مدار عامين .هل هذا اتجاه يجب مواصلته؟ متى وصلت ICANN
إلى حجمها الطبيعي واإلعداد المؤسس؟
 .2تحديد أولوية العمل في  ICANN .ICANNفي أفضل أحوالها حيث إن توقعاتها المالية إيجابية
وواعدة للغاية .وال يجب أن يؤدي ذلك إلى تحديد أولوية غير كافي أو غير واضح لنظرتها
اإلستراتيجية والعمل الذي تؤديه .وفي جميع المؤسسات فإن الموارد نادرة ،سواء بسبب المنافسة أو
بسبب القيود من الهيئة المانحة .وفي حين قد يكون لذلك آثاره السلبية ،يجب أن يساعد في الحفاظ على
سرعة وقوة المؤسسة وتركيزها على النتائج المرغوبة .ومن المهم أنه يجب أن تكون هناك مطابقات
فعالة بين الموارد المنفقة والتأثيرات المحققة .ويجب على  ICANNوضع آليات جديدة تتميز
بالشفافية والمساءلة تضم تخصيص موارد أكثر فاعلية واستخدام مع مشاركة جميع األطراف داخل
نموذج أصحاب المصلحة المتعددين.
التعليقات العامة على التوصية
(راجع مسودة تقرير وتوصيات )ATRT2
كانت ردود المجتمع حول التوصيات المرتبطة باألمور المالية إيجابية بشكل عام.
علقت كلتا حكومتي الدانمارك 141والحكومة المصرية 142على أهميةمراجعة وتحسين حوكمة ومساءلة وشفافية
 ICANNالمالية .وعلى وجه الخصوص ،تعليقات الحكومة اإلسبانية" 143.بشل مشابه[ ،فإنه] سيسرنا
المشاركة في عملية التشاور حول الميزانية المبينة في القسم  .05من المهم امتالك مصادر دخل آمنة لتخصيص
موارد كافية لتحقيق األهداف اإلستراتيجية للمنظمة".
علقت دائرة الملكية الفكرية ( )IPCبالقول" :تم منح انطباع بأن  ICANNتمنح األولوية القصوى لفتح مكاتب
حول العالم والخوض بشكل متهور بمجاالت السياسة الجديدة مثل حوكمة اإلنترنت ،من دون توجيه موارد كافية
نحو "التفوق التشغيلي" في أعمال المنظمة الرئيسية إلدارة األنظمة لعناوين  IPوأسماء النطاقات .إن الوسيلة
الوحيدة للتخلص من هذا االنطباع هي عن طريق أنواع اإلصالحات المبينة في تلك التوصيات ،بما في ذلك
(كما هو مبين في القسم السابق من هذه التعليقات) عن طريق "ضمان توفير الوقت الكافي للمجتمع لتقديم
وجهات نظره حول الميزانية المقترحة والوقت الكافي لكي يأخذ مجلس اإلدارة بعين االعتبار كافة اآلراء قبل
144
الموافقة على الميزانية.
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http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-recommendations-21oct13/msg00006.html
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144
http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-recommendations-21oct13/msg00014.html
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يتماشى هذا التعليق مع التعليقات من مجموعة أصحاب مصلحة السجالت ( )RySGفيما يتعلق بالتوصية حول
التخطيط المالي وفترات التعليقات:
"إننا نؤيد بقوة هذه التوصية ،ولكن ننوه بأنه سيكون من الصعب على أعضاء المجتمع المشاركة بفعالية إذا لم
يتلقوا تفاصيل كافية غال بعد فوات األوان على إجراء تغييرات .من السهل االدعاء بتلبية هذا الهدف بإظهار
كيف استطاع أعضاء المجتمع المشاركة في مستوى رفيع من العملية ،وهذا يحدث منذ سنوات ،ولكنه غير
145
ف .ينبغي أن يكون  ATRT2أكثر تحديداً من ناحية ما هو متوقع".
كا ٍ
فيما يتعلق بالتوصية حول دراسات العالمات المحددة ،نوهت :RySG
"ثمة حاجة إلى مزيد من التفاصيل حول هذه التوصية .ماذا سيكون هدف الدراسة؟ كيف سيتم استخدام الدراسة؟
ما هي المقارنات مع المنظمات المقارنة التي سيتم تضمينها في الدراسة؟ إذا صح هذا ،كيف سيتم اختيار
146
المنظمات المقارنة؟ إلخ".
فيما يتعلق بالتوصية حول التخطيط متعدد السنوات ،نوهت :RySG
"إننا نؤيد بالكامل الجزء الثاني من هذه التوصية .ولكن من غير الواضح ما إذا كان الجزء الثاني واقعياً،
وسيسرنا كثيراً أن يكون ممكناً".
"قيل بشكل متكرر ألعضاء المجتمع الذين حاولوا بشكل نشط المساهمة بعملية وضع خطة تشغيل وميزانية لعام
واحد أنه من غير الممكن توفير معلومات تفصيلية إال بعد فوات األوان على إجراء تغييرات مهمة .في العديد
من الحاالت ،من غير الممكن تقديم مساهمات ذات مغزى من دون توفر معلومات الميزانية على مستوى المهمة
والمهمة الفرعية بوقت أبكر من العملية ،لذا هذا ما يحدث :يتم توفير معلومات الميزانية التفصيلية في وقت
متأخر من السنة المالية ،نقدم التعليقات ،ولكن يكون األوان قد فات على إجراء أية تغييرات مهمة ألن على
147
مجلس اإلدارة اعتماد الميزانية قبل السنة المالية التالية".
ف للتشاور حول الميزانيات المقترحة:
قدمت  IPCالتعليق التالي فيما يتعلق بأهمية توفر وقت كا ٍ
"أعربت  IPCبشكل متكرر عن مخاوفها حول انعدام الشفافية والمساءلة في عملية ميزانية  ICANNوتقديمها
التقارير المالية إلى المجتمع".
"على عكس العديد من المنظمات ،الربحية وغير الربحية ،والتي ينبغي أن تواجه قرارات صعبة حول أولويات
اإلنفاق في وجه العوائد الثابتة أو المتضائلة ،تمتعت  ICANNبسنوات من زيادة العوائد .ولكن هذا يزيد من
أهمية الحاجة إلى عملية شفافة لتحديد أولويات اإلنفاق ،وآلية مساءلة لضمان تحقيق نتائج عملية تحديد
األولويات .تحث  IPCعلى منح التوصية رقم  02أولوية قصوى في تقرير  ATRT2النهائي ،والسعي نحو
جعل إنجاز مستوى أعلى كثيراً من المساءلة والشفافية المالية هدفا ً إستراتيجيا ً مقدسا ً لـ ICANNعلى مدار
السنوات القليلة المقبلة".
تقدّر  IPCالبيانات الحديثة من قادة مجلس إدارة  ICANNوكبار الموظفين التي تؤيد توصية  ATRT2هذه.
يتضمن اجتماع مجلس إدارة  ICANNمع مجموعة أصحاب المصلحة التجارية في بيونيس آيريس في
 09نوفمبر  2102هذا البيان من تشيرين شلبي " -هذه وجهة نظر رائعة .ولكنكم لم تروا الخطة اإلستراتيجية
بالكامل .ستتضمن الخطة اإلستراتيجية أيضا ً خطة مالية لفترة خمسة سنوات ...إننا نتفق مئة بالمئة مع وجهة
نظركم ونود إثارتها لمستوى أعلى ومختلف تماماً" .بشكل مشابه ،نوه فادي شحاتة قائالً" :إننا نرتقي بالمجال
بأكمله .لدينا مسؤول تشغيل رئيسي جديد يركز على ذلك .كما قال تشيرين شلبي ،هذه أول مرة نبتعد بها عن
إدارة النفقات إلى التخطيط المالي مع  ،ICANNليس وضع الميزانيات فحسب ،ونميل اآلن إلى التقارير المالية
148
الحقيقية -النوع المتوقع من أية منظمة بحجمنا".

145

http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-recommendations-21oct13/msg00008.html
146
المصدر ذاته
147
المصدر ذاته
148
تعليقات  IPCالعامة مقتبسة أعاله.
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التوصية النهائية رقم 33
المساءلة والشفافية المالية
.02
على ضوء النمو الكبير الذي تشهده المؤسسة ،ينبغي على مجلس اإلدارة تنفيذ تدقيق خاص لهيكل الحوكمة
المالية الخاص به فيما يتعلق بالمبادئ اإلجمالية والطرق المستخدمة وإجراءات اتخاذ القرارات بما في ذلك
إشراك أصحاب المصلحة.
 .02.0ينبغي على مجلس اإلدارة تنفيذ إجراءات مالية جديدة في  ICANNيمكن أن تضمن بفاعلية قدرة
مجتمع  ،ICANNبما في ذلك منظمات الدعم واللجان االستشارية على المشاركة ومساعدة مجلس إدارة
 ICANNفي التخطيط وتحديد األولويات الخاصة بالعمل وتطوير المؤسسة.
 .02.2ينبغي على مجلس اإلدارة النظر بشكل صريح بالتكلفة مقابل الفعالية لعمليات  ICANNعند إعداد
ميزانيتها للسنة المقبلة ،للحفاظ على وضعية  ICANNكمنظمة غير ربحية تشغل وتقدم خدمات في بيئة
غير تنافسية .ويجب أن يشمل ذلك كيف يمكن إظهار الزيادات المتوقعة في دخل  ICANNفي أولوية
األنشطة وأسعار الخدمات .ويجب أن تخضع هذه االعتبارات لمشاورة منفصلة.
 .02.2ينبغي على مجلس اإلدارة كل ثالثة أعوام إجراء دراسة منجزات حول المقاييس ذات الصلة (مثل
حجم المؤسسة ،ومستوى تعويضات فريق العمل ومزاياه ،وتكلفة تعديالت اإلعاشة ،وما إلى ذلك) بما
يتناسب مع مؤسسة غير ربحية .إذا كانت نتيجة دراسة المنجزات هي أن  ICANNكمنظمة ال تتماشى مع
معايير المنظمات المماثلة ،ينبغي على مجلس اإلدارة النظر بتصويب األمر .في حاالت اختيار مجلس
اإلدارة عدم تصويب األمر ،ينبغي تحديد المنطق وراء ذلك في قرار مجلس اإلدارة ونشره إلى مجتمع
اإلنترنت.
 .02.4من أجل تحسين مستوى المساءلة والشفافية ،يتعين على مجلس إدارة  ICANNإقامة الميزانيات
السنوية على أساس خطة إستراتيجية وأطرها المالية المتوافقة على مدار عدة سنوات (بما يغطي فترة ثالثة
سنوات) .ينبغي أن تعكس هذه الخطة المتدرجة وإطار عملها األنشطة المخططلها والنفقات المتوافقة في
تلك الفترة متعددة السنوات .ويجب أن يشتمل ذلك على ميزانيات محددة بالنسبة للجان االستشارية
ومنظمات الدعم .ينبغي أن يضمن تقديم تقارير  ICANNالمالية (السنوية) أنه من الممكن متابعة أنشطة
 ICANNوالنفقات المرتبطة بها مع التركيز بشكل خاص على تنفيذ الميزانية (السنوية) .ويجب أن يخضع
التقرير المالي للتشاور العام.
 .02.5لكي نضمن أن الميزانية تعكس وجهات نظر مجتمع  ،ICANNينبغي على مجلس اإلدارة تحسين
عملية مشاورات الميزانية من خالل ضمان توفير الوقت الكافي للمتجمع من أجل توفير وجهات النظر
حول الميزانية المقترحة والوقت الكافي لمجلس اإلدارة لكي يأخذ بعين االعتبار كافة التعقيبات قبل الموافقة
على الميزانية .كما يجب أن تشتمل عملية مشاورات الميزانية على الوقت الكافي إلجراء اجتماع مفتوح
بين مجلس اإلدارة ومنظمات الدعم واللجان االستشارية من أجل مناقشة الميزانية المقترحة.

قسم التقرير  .36ملخص تقييم  ATRT2لتنفيذ توصيات فريق مراجعة WHOIS
اعتماد مجلس اإلدارة لتوصيات فريق المراجعة ()RT
على الرغم من أن مراجعة تفصيلية لصياغة إجراء مجلس اإلدارة يشير إلى أنه قد وافق بالفعل على تنفيذ مجموعة
من توصيات فريق مراجعة  ،WHOISمن المفهوم السبب في عدم ترك هذا االنطباع بالنسبة للعديد من أعضاء
المجتمع .كما أن صياغة مقترح مجلس اإلدارة قد حددت على وجه الخصوص ثالثة جوانب يجب تناولها
(االتصاالت والتوعية وااللتزام) ،ولكنها لم توافق بشكل صريح على التوصيات التي تقع خارج تلك الجوانب .كما
أنه تم تضمين تفاصيل التنفيذ المقترح في تقرير موجز لفريق العمل .عالوة على ذلك ،كان إنشاء مجموعة عمل
الخبراء ( )EWGمبنيا ً على توصية  ،SSACوالتي أوصت بأن تنجز  EWGعملها قبل أي شيء آخر.
بالواقع ،كان ذلك أول إجراء لمجلس اإلدارة قبل تناول تقرير فريق المراجعة ،لتعزيز تحديد األولويات ذاك.
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توقيت مراجعة ATRT
تشير مجموعة عمل  ATRT2إلى أن المراجعة الخاصة بتوصيات تنفيذ  WHOISيجري تنفيذها فيما بين
 6و 02شهرً ا بعد إجراء مجلس اإلدارة على تقرير  ،WHOISلذلك ليس غريبًا أن يكون العمل مستمرً ا وفي
بعض الحاالت يكون في وضع البدء.
إمكانية التنفيذ
إلى أكبر حد ممكن ،ثبت أن توصيات فرق العمل قابل للتنفيذ .وفي حاالت متعددة ،تمثل موقف فريق العمل
األولي في أنها غير مستعدة للتنفيذ ،أو أن المشكلة تقتضي التعامل معها من خالل استخدام طريقة مختلفة .وعلى
الرغم من ذلك ،أثناء سير العمل يبدو أن غالبية التوصيات يتم اتباعها بطريقة معقولة عن قرب ،بما يشير إلى
أنها كانت في الجزء األكبر منها قابلة للتنفيذ.
التقدم
حيث إن بعض الجوانب الخاصة بالتنفيذ قد اكتملت ،من غير المحتمل الحكم على النتيجة النهائية .ومن الواضح
أن اإلطار الزمني للتنفيذ قد تجاوز ما اقترحه فريق المراجعة إلى حد كبير .وقد يعود ذلك إلى عدد من األسباب
المختلفة (غير مرتبة حسب االرتباط):
أ.

لم يكن اإلطار الزمني المقترح من فريق المراجعة معقوالً بالنظر إلى تعقيد المسألة والمطلب
الخاص بوضع خطط وفي بعض الحاالت أن تكون مجموعة عمل من المجتمع قيد العمل.

ب .ويتصادف توقيت إجراءات مجلس اإلدارة مع تزايد التفاوض بشأن اتفاقية اعتماد المُسجل
ً
ضغوطا كبيرة على المجموعة الصغيرة التي تشرف على كل من
( )RAAوالتنفيذ والذي وضع
األنشطة ذات الصلة.
ج .وقد تركزت بعض األنشطة على النواحي التي تجد فيها  ICANNتحوالً في فريق العمل
واستغرقت وق ًتا بالنسبة لفريق العمل الجديد لكي يتمكن من التعامل مع المشاكل.
د .ليست كل األجزاء في عملية التنفيذ تحت السيطرة الكاملة لفريق  ،ICANNوعلى وجه
الخصوص تطلبت إجراء من  ،GNSOوقد عانت ذاتها من عبء أعمال ثقيل في .2102
وبالسماح بهذه التأخيرات ،يجري تحقيق تقدم .ولم يرى الكثير منها بالنسبة للمجتمع ،ولكن في عدد من الحاالت
الحرجة ،تقدم العمل اآلن إلى مرحلة يمكن فيها رؤية هذا التقدم أمام المجتمع.
وهناك ثالثة مناطق جديرة بالمالحظة الخاصة.
أ.

فالخطة اإلجمالية للتعامل مع توصيات ( WHOISالتوصية رقم  )05لم تطرح حتى اآلن
بطريقة واضحة ومفهومة بحيث يمكن للمجتمع تعقب عملية التنفيذ .وال يعني ذلك أنه ال يوجد
قدر كبير من المعلومات متوافر ،لكنها لم تكن منظمة وواضحة بشكل جيد بما يكفي لالستفادة
منها .وفي حقيقة األمر ،ولهذا السبب ،تواجه مجموعة  ATRT2صعوبة في تنفيذ هذا التقييم.

ب .وعلى الرغم من أن المشكلة أوسع من مجرد  ،WHOISال يزال هناك نقص في الثقة في
المجتمع بأن التوافق التعاقدي يجري التعامل معه بشكل صحيح فيما يتعلق بتحقيق احتياجات
 .ICANNوفيما يتعلق بدقة  ،WHOISجزئيًا بسبب أن األدوات المستخدمة في التعامل معها ال
تزال قيد التطوير ،هناك نقص خاص في المعلومات .األحكام الجديدة الوارد في اتفاقية RAA
تمثل بعض األمل.
ج .التقدم في التعامل مع معلومات  WHOISلتسجيالت أسماء النطاقات الدولية (أي ،بالنسبة لتلك
التسجيالت التي تم جمع معلومات لها في تمثيالت غير  )ASCIIيمثل مشكلة .فقد كان العمل
بطي ًئا في البداية ،ومن المتوقع االنتهاء منه بعد عامين .وهذا يترك أمناء السجالت والسجالت
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بمطلب نشر سجالت  ،WHOISوالموجود بشكل خالص في نظام  ASCIIمن فئة -1بت،
بدون إرشادات أو قواعد فيما يتعلق بكيفية القيام بذلك.
الخالصة
يجري اآلن تنفيذ توصيات فريق عل  WHOISومن المتوقع أن يتم تنفيذ الغالبية منه بشكل معقول .وتطالب
التوصيات بتقارير سنوية حول التنفيذ ويتصادف الموعد النهائي لهذا التقرير األول مع نشر هذا التقرير
التمهيدي لمجموعة  .ATRT2ونأمل عند توافر التقرير السنوي ،أن يتم عرض خطة التنفيذ اإلجمالية وحالته
بوضوح بحيث يمكن للمجتمع على العموم تقييم تقدم العمل بشكل مباشر.
يمكن العثور على المزيد من تقييم تنفيذ  ICANNلتوصيات فريق مراجعة  WHOISفي الملحق ب.

قسم التقرير  .31ملخص تقييم  ATRT2لتنفيذ توصيات فريق مراجعة األمن واالستقرار
والمرونة ()SSR
اإلجراءات المتخذة
ال تزال غالبية التوصيات الـ( 28باإلضافة إلى المهام الفرعية التابعة لها) غير مكتملة ،ولكن التنفيذ بدأ لكافة
التوصيات على األقل .تتألف التوصيات الـ 28من  40مهمة فرعية ،ومن بين الـ 40مهمة فرعية ،ما زالت
 21مهمة فرعية منها غير مكتملة ،مما يشكل .%66
إمكانية التنفيذ
في جميع الحاالت تقريباً ،تبدو التوصيات غير قابلة للتنفيذ .وثمة حاالت لعدم اكتمال التنفيذ .وفي الغالبية
العظمى من التوصيات ،أشار فريق العمل إلى أنه لم يتوقع أو يمر بأية مشكالت عند تنفيذ التوصيات.
ولكن يجب األخذ في االعتبار أنه لم يكتمل تنفيذ عدد كبير من التوصيات ،ولم يتم البدء فيه في بعض الحاالت.
وربما تكون تلك المصاعب الخاصة بالتنفيذ قد وقعت في نقطة ما في المستقبل.
ومن االستثناءات الجديرة بالمالحظة لهذه القدرة العامة على التنفيذ ترتبط بالتوصية رقم  22والتي توصى فيها
 ICANNبأن عليها "ضمان أن القرارات التي تتوصل إليها مجموعات العمل واللجان االستشارية يتم التوصل
إليها بطريقة موضوعية خالية من أي ضغط خارجي أو داخلي" .وفي حين أن الموضوعية في التوصل إلى
قرارات هدف جدير باالهتمام ،من الصعب تخيل قرار "خالي من الضغوط الخارجية أو الداخلية".
الفاعلية
بالنسبة لتل ك التوصيات التي تم تنفيذها ،تمثل االنطباع اإلجمالي في أنها كانت فعالة بشكل معقول في التعامل
على األقل من خطاب التوصية .ولسوء الحظ ،استخدمت العديد من التوصيات محددات موضوعية وقليل من
المقاييس الصلبة المحددة التي يمكن من خاللها قياس الفاعلية .وبهذا ،فإن القياس الموضوعي لفاعلية التوصيات
أمر يمثل تحديًا.
ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ
تم استالم ما مجموعه ثالثة تعليقات عامة على التقرير النهائي لفريق مراجعة  .SSRيمكن العثور على تلك
التعليقات على:
http://www.icann.org/en/news/public-comment/report-comments-ssr-rt-finalreport-30aug12-en.pdf
يمكن العثور على المزيد من تقييم تنفيذ  ICANNلتوصيات فريق مراجعة  SSRفي الملحق ج.
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ﻳﻭﺩ ﻣﻌﺩﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻥ ﻭﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭ ﻟﻣﺩﻯ ﺍﻟﺷﻐﻑ ﻭﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺑﺫﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻁﻭﻋﻳﻥ ﻓﺑﺩﻭﻧﻬﻡ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ
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ﻣﺳﻭﺩﺓ ﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ATRT2

1

ﻣﻠﺧﺹ ﺗﻧﻔﻳﺫﻱ
ﺗﺄﺗﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺛﻳﻘﺔ ﻛﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻓﺭﻳﻕ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻭﺍﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ) (ATRT2ﺍﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟـ  ICANNﻓﻲ ﺗﻘﻳﻳﻣﻬﺎ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻭﺿﻊ
ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ) (PDPﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻧﻅﻣﺔ ﺩﻋﻡ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) .(GNSOﻭﻗﺩ ﺗﻡ ﺗﺷﻛﻳﻝ ﻓﺭﻳﻕ  ،ATRT2ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺏ ﻣﻧﻪ ﺑﻬﺩﻑ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ
ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻧﻅﻣﺔ  GNSOﺑﻬﺩﻑ ﺍﻟﺳﻌﻲ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻭﺍﻟﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﺿﻌﻑ ﻓﻳﻬﺎ ،ﻭﺍﻻﺧﺗﻼﻓﺎﺕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻭﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ،ﻭﻣﺩﻯ ﺍﺷﺗﻣﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻧﻅﺭ ،ﻭﺍﻟﻧﺻﺎﺋﺢ ﻭﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺟﻣﻳﻊ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ،ﻟﻛﻝ ﻣﻥ
ﺍﻟﻧﺷﻁﻳﻥ ﺩﺍﺧﻝ  ICANNﻭﻏﻳﺭ ﺍﻟﺣﺎﺿﺭﻳﻥ ﺑﺷﻛﻝ ﻧﻣﻭﺫﺟﻲ ﻓﻲ ﻣﺩﺍﻭﻻﺕ  .ICANNﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ،ﺳﻭﻑ ﻳﻘﻭﻡ ﻓﺭﻳﻕ ATRT2
ﺑﻔﺣﺹ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ  GACﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ  ،PDPﻭﻛﻳﻔﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑـ  ICANNﻣﻊ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻷﺻﺣﺎﺏ
ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩﻳﻥ ،ﻭﻣﺩﻯ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟﻣﻬﻣﺔ  ICANNﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺳﻠﻳﻣﺔ ﺗﺻﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﺗﻠﺑﻳﺔ
ﺍﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﺟﻣﻳﻊ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ .ﻛﻣﺎ ﺳﺗﻘﻭﻡ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ  ATRT2ﺃﻳﺿًﺎ ﺑﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻧﻭﺍﺣﻲ ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﺎﻋﺩ ﻓﻳﻬﺎ ﻋﻣﻠﻳﺔ
 PDPﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﻣﻬﻣﺔ  ICANNﻭﺗﺣﺗﺎﺝ ﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻘﺻﻲ ﻭﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭ .ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩ ﻫﻭ ﻧﺗﺎﺝ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻭﺍﻷﺑﺣﺎﺙ
ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺟﺭﻳﺕ ﻓﻲ ﺃﻏﺳﻁﺱ ﻭﺳﺑﺗﻣﺑﺭ .2013
ﻭﺗﻣﺕ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻧﺳﺧﺔ ﻣﺑﻛﺭﺓ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﻊ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ  ATRT2ﻛﺟﺯء ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻬﻭﺩ ﺍﻟﻣﺑﺫﻭﻟﺔ ﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ  ATRT2ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻳﺎﻏﺔ
ﺍﻟﻣﺑﻛﺭﺓ ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ ﻭﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ.

1.1

ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﺇﻟﻰ ATRT2

 1.1.1ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ
ﺗﺗﻣﻳﺯ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑـ  GNSOﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﺭﻧﺔ ﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻬﻳﺋﺔ ﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ.
ً
ﻣﻣﻳﺯﺍ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ  ،PDPﻣﻣﺎ ﻳﺟﻌﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ ﺍﻛﺗﺷﺎﻑ ﺗﻼﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ
ﻭﺗﻌﺗﺑﺭ ﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﻭﺍﻛﺗﻣﺎﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻲ ﻁﺎﺑﻌًﺎ
ﺍﻟﺗﻲ ﺣﺩﺛﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ .ﻓﻘﺩ ﻛﺷﻔﺕ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺟﺭﻳﻧﺎﻫﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻭﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋﻥ ﻗﺩﺭ ﻫﺎﺋﻝ ﻣﻥ
ﺣﺳﻥ ﺍﻟﻧﻳﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﻟﻔﺭﻳﻕ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ .ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩﻳﻥ ﻭﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ،ﻓﻘﺩ ﻧﺟﺣﺕ
ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻛﻳﻑ ﻣﻊ ﺗﻧﻭﻉ ﺃﻛﺑﺭ ﻓﻲ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ،ﻭﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﺃﻛﺛﺭ ﺗﻧﻭﻋًﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ .ﻛﻣﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻷﻱ ﻣﺷﺎﺭﻙ
ﻳﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ،ﻭﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺟﺭﻳﻧﺎﻫﺎ ﺃﺷﺎﺭﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻌﻘﻳﺑﺎﺕ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻗﺩ
ﻻﻗﺕ ﺍﻟﺗﺭﺣﺎﺏ ﻭﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭ .ﻭﻫﻧﺎﻙ ﻗﺩﺭ ﻛﺑﻳﺭ ﻳﺟﺏ ﺍﻻﻓﺗﺧﺎﺭ ﺑﻪ ،ﻟﻳﺱ ﻓﻘﻁ ﻋﻣﻝ ﻋﺩﺩ ﻣﻛﺭﺱ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻁﻭﻋﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﺍﺭ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻟﻣﺩﺓ ﻋﺩﺓ
ﺃﻋﻭﺍﻡ ﻗﺎﻣﻭﺍ ﺑﺗﺷﻛﻳﻝ ﺍﻟﻌﻣﻭﺩ ﺍﻟﻔﺭﻳﻕ ﻟﻧﻣﻭﺫﺝ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩﻳﻥ ﻓﻲ  ،ICANNﻭﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ.
ﻭﺑﺎﻟﺿﺭﻭﺭﺓ ،ﻭﺑﺎﻟﻧﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﻁﺎﻕ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ  ،ATRT2ﻳﺭﻛﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﻧﻭﺍﺣﻲ ﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ،ﻟﻛﻥ
ﻻ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺣﺟﺏ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﻧﺟﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ .PDP

 1.1.2ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻻﻋﺗﻳﺎﺩﻳﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ
ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ
ﻳﻭﺿﺢ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻡ ﺇﺟﺭﺍﺅﻩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﺗﺗﻁﻠﺏ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ .ﻓﻔﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ ﺍﻟﺧﻣﺳﺔ ﺍﻟﻣﺎﺿﻳﺔ:



ﺍﻟﻐﺎﻟﺑﻳﺔ ﺍﻟﻌﻅﻣﻲ ﻣﻥ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺷﺎﺭﻛﻭﺍ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﻋﻣﻝ ﺷﺎﺭﻛﻭﺍ ﻟﻣﺭﺓ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻓﻘﻁ.
ﻋﺩﺩ ﺻﻐﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺎﺻﻠﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﻏﻳﺭﻩ ﻣﻥ ﺃﺷﻛﺎﻝ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺗﻬﻡ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭﺓ ﻗﺩ ﺍﺟﺗﺎﺣﻭﺍ
ﺳﺟﻼﺕ ﺍﻟﺣﺿﻭﺭ ﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ.

ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺻﻐﻳﺭﺓ ﻛﻬﺫﻩ ﻳﻣﺛﻝ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻭﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ .ﻛﻣﺎ ﺃﻧﻬﺎ
ﺗﺛﻣﺭ ﻋﻥ ﻋﺩﺩ ﺿﺋﻳﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻣﻣﻥ ﻟﻬﻡ ﺧﺑﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﻳﺎﺩﺓ ﻭﺭﺋﺎﺳﺔ ﻭﺇﺗﻣﺎﻡ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺻﻌﺑﺔ ﺍﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ
ﻋﺑﺭ ﻋﻠﻳﺔ .PDP
ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ
ً
ﻧﺷﺎﻁﺎ ﻭﺫﺍﺕ ﺷﻛﻝ ﻋﺭﺿﻲ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﻧﻅﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎ ﻣﺳﺑﺑﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺃﻥ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺃﻗﻝ
ﻟﻠﻣﺷﺎﻛﻝ ،ﻣﻊ ﺣﻘﻳﻘﺔ ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺑﻳﺔ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻣﻥ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﻬﻡ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁﺎﺕ ﺑﺷﺭﻛﺎﺕ ﺃﻋﻣﺎﻝ ،ﺃﻭ ﺩﻭﺍﺋﺭ ﺃﻭ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ
ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻔﻳﺩ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺻﻌﺏ ﺟ ًﺩﺍ ﺻﻳﺎﻏﺔ ﻭﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻓﺭﺓ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ
.PDP

1

ﻣﺳﻭﺩﺓ ﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ATRT2
ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ
 .1ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺗﻣﻊ  ICANNﻓﺣﺹ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﻣﺎﺫﺝ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺑﺩﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ .PDP
 .2ﻛﻣﺎ ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻓﺣﺹ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﺗﻭﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﻕ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﻬﺎﺋﻝ ﻭﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁ ﺑﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺇﻟﻰ
ﺃﺟﺯﺍء ﻣﻛﻭﻧﺔ.

 1.1.3ﺍﺗﺟﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﻭﺍﺯﻧﺔ ﺗﺧﺎﻁﺭ ﺑﺎﻟﺷﺭﻋﻳﺔ
ﺛﻣﺔ ﺩﻟﻳﻝ ﺇﺣﺻﺎﺋﻲ ﻭﺍﺿﺢ ﺑﺄﻥ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻧﺎﻁﻕ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـ  ICANNﻻ ﺗﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭً ﺍ ﺃﺳﺎﺳﻳًﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ  .PDPﻭﻗﺩ ﺣﺩﺩ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻡ ﺇﺟﺭﺍﺅﻩ
ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﻋﺎﻣﻠﻳﻥ ﺃﺳﺎﺳﻳﻳﻥ ﻓﻲ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺗﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻲ ﻫﺫﺍ:



ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﺣﻭﺍﺟﺯ ﺍﻷﺻﻠﻳﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ .PDP
ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺗﺂﺯﺭ ﺍﻟﻣﺿﻣﻥ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻳﺣﻅﻰ ﺑﺄﺳﻠﻭﺏ ﻏﺭﺑﻲ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻭﺍﺿﺣﺔ ﻭﻻ ﻳﺄﺧﺫ ﺑﻌﻳﻥ
ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﺍﻷﺳﺎﻟﻳﺏ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﻭﺑﻧﺎء ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﺟﻣﺎﻉ.

 GNSOﺗﺧﺎﻁﺭ ﺑﺎﻟﺷﺭﻋﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ  -ﻗﻳﻣﺔ ﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻋﻥ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  – PDPﻭﺫﻟﻙ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻻ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﺗﺿﻣﻳﻥ
ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻣﻥ ﻛﻝ ﻣﻥ ﻣﻧﺎﻁﻕ ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ ،ﻭﺃﺳﻳﺎ/ﺍﻟﻣﺣﻳﻁ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ ﻭﺃﻣﺭﻳﻛﺎ ﺍﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ/ﺍﻟﻛﺎﺭﻳﺑﻲ /ﺃﻣﺭﻳﻛﺎ ﺍﻟﺟﻧﻭﺑﻳﺔ.
ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ
 .1ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ  ICANNﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺇﺻﻼﺡ ﺃﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻭﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺭﻭﻳﺞ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﻌﺯﻳﺯ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻣﻥ ﻣﻧﺎﻁﻕ ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ ،ﻭﺃﺳﻳﺎ/ﺍﻟﻣﺣﻳﻁ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ ﻭﺃﻣﺭﻳﻛﺎ ﺍﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ/ﺍﻟﻛﺎﺭﻳﺑﻲ /ﺃﻣﺭﻳﻛﺎ ﺍﻟﺟﻧﻭﺑﻳﺔ .ﻭﺫﻛﺭ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻣﻥ ﺃﺟﺭﻭﺍ
ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺷﺧﺻﻳﺔ ﺃﻧﻪ ﺳﻳﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻔﻳﺩ ﺇﺫﺍ ﺗﻡ ﺭﺑﻁ ﺟﻬﻭﺩ ﺍﻟﺗﻭﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺭﻭﻳﺞ ﻋﻥ ﻗﺭﺏ ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺃﻭ
ﺍﻻﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﻣﻥ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ.
 .2ﻛﻣﺎ ﻳﻣﻛﻥ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺃﻛﺑﺭ ﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑـ  ICANNﻭﺍﻟﺷﺭﺍﻛﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ،
ﻭﺃﺳﻳﺎ/ﺍﻟﻣﺣﻳﻁ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ ﻭﺃﻣﺭﻳﻛﺎ ﺍﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ/ﺍﻟﻛﺎﺭﻳﺑﻲ /ﺃﻣﺭﻳﻛﺎ ﺍﻟﺟﻧﻭﺑﻳﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺣﻭﺍﺟﺯ ﺍﻟﻠﻐﺔ.
 .3ﻛﻣﺎ ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺗﻣﻊ  ICANNﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺗﺣﺎﻭﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ  PDPﻭﺍﻟﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﺍﻟﺗﻲ
ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺳﺎﻋﺩ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳﻥ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻌﺗﺎﺩﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﻓﻲ ﻅﻝ ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ.

 1.1.4ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻋﻧﺻﺭ ﺃﺳﺎﺳﻲ
ﺗﻌﺗﺑﺭ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ  ،PDPﻓﻲ ﻣﻌﺯﻝ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﺍﻷﺧﺭﻯ ،ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻟﻭﺿﻊ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺗﻡ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﺟﻣﺎﻉ .ﻭﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ،ﻓﺈﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻓﻲ  GNSOﻻ ﺗﻌﻣﻝ ﺑﻣﻌﺯﻝ ﻋﻥ ﺍﻷﺟﺯﺍء ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻓﻲ  .ICANNﻭﺗﻭﺿﺢ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ
ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺟﺭﻳﺕ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺗﺧﻭﻑ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺣﻳﺎﻝ ﺍﻟﺗﻔﺎﻋﻼﺕ ﺑﻳﻥ ﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ  PDPﻭﺍﻷﺟﺯﺍء ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺔ .ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺧﺻﻭﺹ ،ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻋﺩﺩ ﻛﺑﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﻗﻠﻕ ﺣﻳﺎﻝ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺍﻟﻣﺑﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ
ﻭﺍﻟﺗﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﻁﻭﻳﻝ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘﻰ ﺗﻐﻳﻳﺭً ﺍ ﺃﻭ ﺗﺣﺩﻳًﺎ ﻣﻥ ﺍﻷﺟﺯﺍء ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻓﻲ " ICANNﺑﻌﺩ ﻣﺎ ﺣﺩﺙ" .ﻭﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎﺹ ،ﺗﻡ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ
ﻣﻥ ﺃﻥ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ICANNﻗﺩ ﻳﻘﻭﻡ -ﻭﻗﺎﻡ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ  -ﺑﺗﻐﻳﻳﺭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺑﺩﻳﻝ ﻭﺍﻟﻣﻘﺑﻭﻝ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺔ ،ﻣﻊ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺳﻳﺎﺩﺓ
ﺃﻋﻣﺎﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ  .PDPﻭﺗﺧﻭﻑ ﺁﺧﺭﻭﻥ ﻣﻥ ﺃﻥ ﺑﻌﺽ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻳﺳﺗﻘﻁﺑﻭﻥ  ،GACﺃﻭ ﻣﺟﻠﺱ  GNSOﺃﻭ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ
 ICANNﻟﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺑﻌﺩ ﺍﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ .ﻭﺧﺎﺭﺝ ﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻹﻧﺻﺎﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ
ﺍﻟﻭﺍﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺧﺎﻭﻑ ،ﻫﻧﺎﻙ ﻣﺷﻛﻼﺕ ﺃﻛﺛﺭ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺣﻙ .ﻭﺃﻱ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻳﺗﻡ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺔ ﺑﺎﻹﺟﻣﺎﻉ ﻭﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻣﻠﺗﺯﻣﻳﻥ ،ﻣﺗﻁﻭﻋﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ،ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ
ﺍﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺳﻭﻑ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﺗﺎﺡ ﺩﺍﺋﻣًﺎ ﻟﻸﺳﺋﻠﺔ ﺣﻭﻝ ﺳﺑﺏ ﻭﻛﻳﻔﻳﺔ ﺇﺟﺭﺍء ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ .ﻭﻗﺩ ﺃﺻﺑﺢ ﻫﺫﺍ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗﺧﻭﻑ ﻭﻗﻠﻕ ﺳﺎﺋﺩ ﻟﺩﺭﺟﺔ ﺃﻧﻪ
ﻓﻲ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻣﻥ ﺃﺣﺩﺙ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ،ﺗﺣﺩﻯ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻭﻥ ﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﺁﺧﺭﻳﻥ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺣﻭﻝ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﻭﺍ ﻣﻠﺗﺯﻣﻳﻥ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ
ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﻭﺍ ﻗﺩ ﻋﺯﻣﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺗﻅﺎﺭ ﺣﺗﻰ ﺍﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺛﻡ "ﺍﻟﺣﺷﺩ" ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﺗﻲ ﺭﻏﺑﻭﺍ ﻓﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺟﺯﺍء ﺃﺧﺭﻯ ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ .ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﻣﻣﻥ ﺃﺟﺭﻭﺍ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺃﺷﺎﺭﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺳﺧﺭﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﺍﻵﺧﺭﻳﻥ ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ
 PDPﻛﺎﻥ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺣﺎﺟﺯ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﻣﺷﺎﺭﻛﺗﻬﻡ ﻫﻡ.
ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ
ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻬﻡ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﻟﻳﺳﺕ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻫﻳﻛﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑـ .GNSO
ﻭﺑﺩﻻً ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻫﻲ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔﻳﻔﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻷﺟﺯﺍء ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻬﻳﻛﻝ  .ICANNﻳﻘﺗﺭﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ
ﻫﻧﺎﻙ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻭﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺗﻁﺑﻕ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺿﻣﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﺟﺯﺍء ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻟﻠﻣﺅﺳﺳﺔ ﻻ ﺗﺧﻝ ﺑﺎﻹﻫﻣﺎﻝ ﺑﻣﺩﻯ ﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻭﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ .PDP
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ﻣﺳﻭﺩﺓ ﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ATRT2

 1.1.5ﺩﻭﺭ  GACﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺑﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻧﻅﺭ
ﺗﻣﺛﻝ  GACﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻣﻥ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻟﻭﺿﻊ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺗﺭﺗﺑﻁ ﺑﺄﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ،
ﻟﻸﺳﺑﺎﺏ ﺍﻟﻣﻭﺛﻘﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ،ﻧﺎﺩﺭً ﺍ ﻣﺎ ﺗﺷﺎﺭﻙ  GACﻓﻲ ﺃﻱ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﻥ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  .PDPﺃﻣﺎ ﻋﻭﺍﻗﺏ ﻋﺩﻡ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ  GACﻓﻲ
ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑـ  GNSOﻓﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺃﻥ  GACﻗﺩ ﺗﺭﻓﻊ ﺍﻟﻣﺧﺎﻭﻑ ﻓﻘﻁ ﺑﻌﺩ ﺍﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻁﻭﻟﺔ ،ﻭﺍﻟﺗﻭﺻﻝ ﺇﻟﻰ
ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ .ﻛﻣﺎ ﻳﻭﺿﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﻧﻭﺍﻓﺫ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟـ  GACﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﻧﺻﻳﺣﺔ
ﺃﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  ،PDPﻻ ﻳﺗﻡ ﺍﻗﺗﻧﺎﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﺹ.
ﻭﻗﺩ ﺗﻭﺻﻝ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺟﺭﻱ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺃﻧﻪ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺍﺿﺢ ﻋﺩﻡ ﻭﺟﻭﺩ ﺣﻭﺍﺟﺯ ﻫﻳﻛﻠﻳﺔ ﺗﺣﻭﻝ ﺩﻭﻥ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ  GACﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ PDP
)ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺭﻯ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻠﺯﻡ ﺇﺟﺭﺍء ﺃﻳﺔ ﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻭﺍﺋﺢ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ( .ﻭﻋﻭﺿًﺎ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ،ﻓﺈﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﻳﻛﻠﻳﺔ ﻭﻣﺣﺩﺩﺓ ﺟﻳ ًﺩﺍ
ﺑﻳﻥ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭ GACﺳﻭﻑ ﺗﺳﺎﻋﺩ  GACﻋﻠﻰ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻭﺗﻌﺭﻳﻑ ﺍﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﺍﻟﻣﻔﻳﺩﺓ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ﻭﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ
ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺟﺏ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺇﺧﻁﺎﺭ ﻣﺑﻛﺭ ﺣﻭﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ  .GACﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﺑﻳﻥ  GACﻭﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭGAC
ﻳﺟﺏ ﻳﻧﺗﻘﻝ ﻣﻥ ﻣﺭﺣﻠﺔ "ﺍﻟﻔﺭﺹ" ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺟﺯءًﺍ ﻫﻳﻛﻠﻳًﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ .ﻭﻟﺩﻯ  GACﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻧﺎﺟﺢ ﻓﻲ ﻧﻭﺍﺣﻲ ICANN
ﺍﻷﺧﺭﻯ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﺩﺍﻋﻣﺔ ﻷﺳﻣﺎء ﺭﻣﻭﺯ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ) (ccNSOﻭﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ
ﺗﺄﻛﻳﺩ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ) .(AoCﻭﻣﻥ ﺛﻡ ،ﻳﻭﺟﺩ ﻟﺩﻯ  GACﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺟﻳﺩﺓ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﺑﻧﺎء ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺩﺍﺧﻝ ﺳﻳﺎﻕ
ﻣﺣﺩﺩ ﻣﻥ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻧﻅﻣﺔ .GNSO

1.2

ﺍﻟﺗﺣﺳﻳﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ﻣﻣﻥ ﺃﺟﺭﻭﺍ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ
ﻋﺭﺽ ﻣﻥ ﺃﺟﺭﻯ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺍﻗﺗﺭﺍﺣﺎﺕ ﻟﻠﺗﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺣﺩﺩﻭﻫﺎ .ﻭﺗﻡ ﺍﻗﺗﺭﺍﺡ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻥ
ﺍﻟﺗﺣﺳﻳﻧﺎﺕ .ﻭﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺿﻭء ﻋﻠﻰ ﺃﺷﻬﺭ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﺣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﻣﺣﺎﺩﺛﺎﺕ ﻣﻊ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ :PDP
ﺍﻟﺗﺣﺳﻳﻥ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ
ﺗﺳﻬﻳﻝ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﻥ ﻟﻳﺳﺕ ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻬﻡ
ﺗﻘﺳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﺇﻟﻰ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ
ﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻭﺟﻬًﺎ ﻟﻭﺟﻪ
ﻣﻠﺧﺻﺎﺕ ﻷﻓﺿﻝ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻳﻛﻠﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺋﺭ

ﺍﺑﺗﻛﺎﺭ ﻣﻭﺍﺛﻳﻕ ﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﺑﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﻣﻭﻝ
ﻟﻣﻭﺍﺯﻧﺔ ﺍﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺕ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ
ﺗﺻﻧﻳﻑ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﺑﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ
ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺇﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻭﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺭﻭﻳﺞ ،ﻟﻼﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﻣﻥ
ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ

ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ
ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ،ﻭﺍﻟﺗﺳﻬﻳﻝ ،ﻭﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﺭﺅﺳﺎء ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ،ﻭﺃﺳﻠﻭﺏ ﺃﻛﺛﺭ
ﻫﻳﻛﻠﻳﺔ ﻣﻧﺫ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﺔ ﻣﻊ ﺃﻁﺭ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﺗﺳﻠﻳﻡ .ﻋﺩﻡ ﺍﺳﺗﻐﺭﺍﻕ ﻭﻗﺕ ﺃﻁﻭﻝ.
ﻧﺷﺭ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﻣﺷﺎﻭﺭﺍﺕ ﺑﻠﻐﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ.
ﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻣﺛﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻥ ﺃﻣﻧﺎء ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ  IRTPﻛﻧﻣﻭﺫﺝ ﻧﺎﺟﺢ.
ﻻﺳﻳﻣﺎ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺣﺩﺙ ﺍﻧﺳﺩﺍﺩ ﻟﻠﻣﺷﻛﻼﺕ.
"ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ" ﺗﺳﺑﺏ ﺇﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻧﺎﺱ" .ﻳﺗﻣﻳﺯ ﺑﺎﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻻﻧﻔﺗﺎﺡ ،ﻟﻛﻥ
ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﻫﻭ ﻛﻡ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﻔﻬﻣﻭﻥ؟" ﺍﻗﺗﺭﺡ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﺣﺎﺿﺭﻳﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ "ﺳﺟﻼً ﺭﺳﻣﻳًﺎ" ﻹﻁﻼﻉ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺳﻳﺭ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ .PDP
ﺍﻟﺩﻭﺍﺋﺭ ،ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﺗﺭﻛﻳﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ،ﻣﻭﺟﻬﺔ ﺗﻣﺎﻣًﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﺔ.
ﺃﻭﺿﺢ ﻣﻥ ﺗﻣﺕ ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺧﺑﺭﺍء ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻝ
ﺍﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ،ﻟﻛﻧﻬﻡ ﻏﻳﺭ ﻣﺳﺗﻌﺩﻳﻥ ﻟﻠﻣﻁﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ ﺩﻭﺍﺋﺭ  GNSOﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻧﻬﻡ
ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻳﻬﺎ.
ﺇﺷﺭﺍﻙ ﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﺻﻳﺎﻏﺔ ﻣﻭﺍﺛﻳﻕ .PDP
ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ" ،ﻣﻳﺯﺍﺕ  "PDPﻭ"ﺗﻌﻘﺏ ﺃﺳﺭﻉ ،ﻭﻣﺳﺄﻟﺔ ﺃﺑﺳﻁ – ﻻ ﺗﺗﻁﻠﺏ
."PDP
ﻓﺗﺢ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ  /ﺩﺍﺋﺭﺓ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ
ﻣﻥ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ

ﻭﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ:











ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺗﺩﺍﺧﻝ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﻛﺳﺭ ﺍﻟﺗﻛﺩﺱ
ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﺩﺍﻭﻝ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﻧﺔ
ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ  ICANNﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻧﺎﻣﻳﺔ
ﺇﻧﺷﺎء ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺳﺭ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟـ GNSO
ﺗﺧﻔﻳﺽ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ
ﺇﻧﺷﺎء ﻣﻛﺎﻥ ﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ  ICANNﻟﺗﺷﺟﻳﻊ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ PDP
ﺗﻌﻳﻳﻥ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﻭﺇﺟﺭﺍء ﺍﻷﺑﺣﺎﺙ )ﻣﻊ ﻧﺷﺭ ﻛﺎﻓﺔ ﻧﺻﺎﺋﺢ ﻭﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء(
ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺗﻌﻠﻳﻕ ﺃﻓﺿﻝ/ﺃﻁﻭﻝ
ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺑﻧﺎء ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﺍﻟﺟﺩﺩ
ﺿﻣﺎﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﻧﺗﻳﺟﺔ PDP
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ﻣﺳﻭﺩﺓ ﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ATRT2




1.3

ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺑﻳﺿﺎء ﺗﺳﺗﻧﺩ ﺇﻟﻰ ﺣﻘﺎﺋﻕ
ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺟﺗﺎﺯ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭً ﺍ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ )ﻳﺷﺑﻪ (RFC 1591
ﺍﻟﺗﺣﻠﻲ ﺑﺎﻟﺫﻛﺎء .ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺯ ﻋﻠﻰ ﺣﻝ ﻋﻣﻠﻲ ﺃﻛﺛﺭ ﺑﺳﺎﻁﺔ

ﺍﻟﺗﻁﻠﻊ ﻟﻸﻣﺎﻡ
ﺳﻭﻑ ﻳﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﻬﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟـ  GNSOﻭﺩﻭﺍﺋﺭ  ICANNﺍﻷﺧﺭﻯ ﻣﻊ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ .ﻭﺳﻭﻑ ﺗﺻﺑﺢ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻏﻳﺭ ﻭﺍﺿﺣﺔ
ﺑﻳﻥ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ :ﻗﺩ ﻳﻭﺟﺩ ﺳﺟﻝ ﻓﺭﺩﻱ ﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻛﺄﻣﻳﻥ ﺳﺟﻝ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺍﺋﺭﺓ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺍﻟﻔﻛﺭﻳﺔ ﺃﻭ
ً
ﻋﺿﻭﺍ ﻓﻲ ﻣﻧﻅﻣﺔ .ccNSO
ﻋﺿﻭ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺭﺓ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ،ﻭﺭﺑﻣﺎ
ﺍﻋﺗﺑﺭ ﺑﻌﺽ ﻣﻥ ﺣﺿﺭﻭﺍ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﻔﺗﻭﺡ ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻼﺧﺗﺭﺍﻕ ﻣﻥ ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﻻﻋﺑﻳﻥ ﺟﺩﺩ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﺳﺎﺣﺔ .ﻭﻗﺩ ﻳﺭﻏﺏ
ﻫﺅﻻء ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳﻥ ﺍﻟﺟﺩﺩ ﻣﻥ  GNSOﻭﺍﻷﺟﺯﺍء ﺍﻟﻣﻛﻭﻧﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺗﺻﺭﻑ ﺑﻧﻔﺱ ﺍﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻﺭﻑ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﻣﻌﺭﻭﻓﺔ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬﻡ .ﻳﺗﻧﺑﺄ ﻣﻥ ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻼﻋﺑﻳﻥ ﺍﻟﺟﺩﺩ ﻟﻥ ﻳﺻﺑﺭﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺹ ﺍﻟﺳﺭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻔﺭﻳﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ
ﺑﺎﻷﺷﻳﺎء ،ﻭﻳﻣﻛﻧﻬﻡ ﺑﺳﻬﻭﻟﺔ "ﺗﻭﻟﻲ" ﻣﺟﻠﺱ  GNSOﻓﻲ ﻓﺗﺭﺓ ﻭﺟﻳﺯﺓ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻓﺭﺽ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺷﺎﻗﺔ ،ﻭﺃﺷﺧﺎﺹ ﺃﻛﻔﺎء ﻋﺑﺭ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺩﻭﺍﺋﺭ
 .GNSOﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻳﺣﺩﺙ ،ﻓﻣﻥ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻝ ﺃﻥ ﻳﺅﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻧﻅﻣﺔ .GNSO

4

ﻣﺳﻭﺩﺓ ﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ATRT2

2

ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻭﻧﻅﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ

2.1

ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ
ﻓﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ  ،2009ﻗﺎﻣﺕ ﻛﻝ ﻣﻥ  ICANNﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ ) ،(DOCﺇﻗﺭﺍﺭً ﺍ ﺑﺎﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ،
1
ﻭﻭﺿﻊ ﺗﻧﺳﻳﻕ  ICANNﺍﻟﻔﻧﻲ ﻷﺳﻣﺎء ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﻭﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﻧﺎﻭﻳﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﺅﺳﺳﻲ ،ﺑﺗﻭﻗﻳﻊ ﺗﺄﻛﻳﺩ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ).(AOC
ﻭﺑﻣﻭﺟﺏ ﺗﺄﻛﻳﺩ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ  ،AOCﺗﻠﺗﺯﻡ  ICANNﺑﺿﻣﺎﻥ ﺃﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺻﻧﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﺗﻌﻛﺱ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻣﺳﺋﻭﻟﺔ ﺃﻣﺎﻡ
ﺳﺎﺋﺭ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ .ﻭﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ،ﺗﻁﻠﺏ  AOCﻣﻥ  ICANNﺇﺟﺭﺍء ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻟﻣﺟﺭﻳﺎﺕ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﻡ
ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﻳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ،ﻭﻫﻲ:
P0F

.1
.2
.3
.4

P

ﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻭﺍﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﻭﺍﻫﺗﻣﺎﻡ ﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻲ ﺷﺑﻛﺔ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻥ ﻭﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﻭﻣﺭﻭﻧﺔ DNS
ﺗﺷﺟﻳﻊ ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ،ﻭﺛﻘﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻙ ،ﻭﺍﻟﺧﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠﻙ
ﺳﻳﺎﺳﺔ WHOIS

ﻭﺗﻘﻭﻡ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺑﺈﺟﺭﺍء ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭﻳﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ  ICANNﻟﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ،ﻭﻳﺷﻣﻝ ﺫﻟﻙ ﻓﺭﻳﻕ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ
2
ﻭﺍﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ) ،(ATRTﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﻛﻳﺩ ﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻭﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﻭﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻲ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﻳﻥ .ﻗﺎﻣﺕ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ATRT
ﺍﻷﻭﻟﻲ ) (ATRT1ﺑﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺟﻭﺍﻧﺏ ﺃﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ  ،AOCﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ،ICANNﻭﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ )،(GAC
ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻭﺿﻊ ﺳﻳﺎﺳﺔ .ICANN
P1F

P

ﻭﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﺗﺄﻛﺩ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ  ،AOCﺗﻡ ﺗﺄﺳﻳﺱ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ  ATRTﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ) (ATRT2ﻹﺟﺭﺍء ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ .ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺧﺻﻭﺹ ،ﺗﻘﻭﻡ
ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ  ATRT2ﺑﻔﺣﺹ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﻬﺎ  ICANNﻟﻠﺗﺄﻛﻳﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺗﺣﻠﻰ ﺑﺎﻟﻣﺳﺋﻭﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﻭﺗﺗﺳﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻭﺗﺭﺗﻛﺯ ﺃﻧﺷﻁﺔ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ  ATRT2ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  9.1ﻣﻥ ﺗﺄﻛﻳﺩ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ  ،AOCﻭﺍﻟﺫﻱ ﺗﻠﺗﺯﻡ ﺑﻣﻭﺟﺑﻪ  ICANNﺑﺎﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ
ﻭﺗﺣﺳﻳﻥ ﺁﻟﻳﺎﺕ ﻗﻭﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻣﺳﺋﻭﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﺑﺣﻳﺙ ﺗﺿﻣﻥ ﺃﻥ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺗﻌﻛﺱ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺗﺣﻠﻲ
ﺑﺎﻟﻣﺳﺋﻭﻟﻳﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﺳﺎﺋﺭ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ .ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺧﺻﻭﺹ ،ﺗﻠﺗﺯﻡ  ICANNﺑﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﺳﻬﻳﻝ
ﺍﻟﻣﺩﺍﻭﻻﺕ ﺍﻟﺩﺍﺋﺭﺓ ﺑﻳﻥ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ.
ﺗﻌﻁﻲ ﺍﻟﻠﻭﺍﺋﺢ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻟـ  ICANNﺑﻭﺿﻭﺡ ﺍﻟﻣﺳﺋﻭﻟﻳﺔ ﻟـ  GNSOﻋﻥ ﻭﺿﻊ ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻟﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
) .(gTLDﻭﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ،ﻳﺷﺭﻑ ﻣﺟﻠﺱ  GNSOﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺳﻳﺎﺳﺔ  gTLDﻣﻥ ﺧﻼﻝ  GNSOﻭﻳﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ
ﺳﻳﺎﺳﺔ  .GNSOﻭﻋﻧﺩ ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﻕ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ،ICANNﻳﻘﻭﻡ ﻓﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ  ICANNﺑﺗﻧﻔﻳﺫ ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺳﻳﺎﺳﺔ ،GNSO
ﻭﻏﺎﻟﺑًﺎ ﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻣﻥ .GNSO
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ  GNSOﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻵﻟﻳﺎﺕ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ
) (PDPﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻓﻲ ﻟﻭﺍﺋﺢ  ICANNﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﻟﻭﺿﻊ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ .ﻭﻳﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺑﺎﺳﻡ
"ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﺟﻣﺎﻉ" ،ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﻕ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻳﺗﻡ ﺗﺿﻣﻳﻧﻬﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳًﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﻭﺩ ﺳﺟﻼﺕ ) gTLDﺍﻟﻛﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﻭﻡ
ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  gTLDﺑﻣﻭﺟﺏ ﻋﻘﺩ ﻣﻊ  (ICANNﻭﺃﻣﻧﺎء ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ )ﺍﻟﻛﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ  ICANNﻟﺗﻭﺯﻳﻊ ﺗﺳﺟﻳﻼﺕ
ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺩﺍﺧﻝ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  .(gTLDﻛﻣﺎ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺭﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﻗﻭﺓ ﻣﻧﻬﺟﻳﺗﻬﺎ ﺑﺳﺑﺏ ﺗﻌﻘﻳﺩ
ﺍﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻭ/ﺃﻭ ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﻧﻅﺭ ﺭﺍﺳﺧﺔ ﻭﻣﺗﺿﺎﺭﺑﺔ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻣﺷﻛﻠﺔ.
ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺧﻠﻔﻳﺔ ،ﺗﻡ ﺗﺷﻛﻳﻝ ﻓﺭﻳﻕ  ATRT2ﺑﻬﺩﻑ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻧﻅﻣﺔ  GNSOﺑﻬﺩﻑ ﺍﻟﺳﻌﻲ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ
ﻭﺍﻟﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﺿﻌﻑ ﻓﻳﻬﺎ ،ﻭﺍﻻﺧﺗﻼﻓﺎﺕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻭﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ،ﻭﻣﺩﻯ ﺍﺷﺗﻣﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻧﻅﺭ،
ﻭﺍﻟﻧﺻﺎﺋﺢ ﻭﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺟﻣﻳﻊ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ،ﻟﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺷﻁﻳﻥ ﺩﺍﺧﻝ  ICANNﻭﻏﻳﺭ ﺍﻟﺣﺎﺿﺭﻳﻥ ﺑﺷﻛﻝ ﻧﻣﻭﺫﺟﻲ ﻓﻲ
ﻣﺩﺍﻭﻻﺕ  .ICANNﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ،ﺳﻭﻑ ﻳﻘﻭﻡ ﻓﺭﻳﻕ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ  ATRT2ﺑﻔﺣﺹ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ  GACﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ  ،PDPﻭﻛﻳﻔﻳﺔ
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑـ  ICANNﻣﻊ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻷﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩﻳﻥ ،ﻭﻣﺩﻯ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟﻣﻬﻣﺔ
 ICANNﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺳﻠﻳﻣﺔ ﺗﺻﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﺗﻠﺑﻳﺔ ﺍﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﺟﻣﻳﻊ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ .ﻛﻣﺎ
ﺳﺗﻘﻭﻡ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ  ATRT2ﺃﻳﺿًﺎ ﺑﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻧﻭﺍﺣﻲ ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﺎﻋﺩ ﻓﻳﻬﺎ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﻣﻬﻣﺔ  ICANNﻭﺗﺣﺗﺎﺝ ﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ
ﺍﻟﺗﻘﺻﻲ ﻭﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭ.

1

http://www.icann.org/en/about/agreements/aoc/affirmation-of-commitments-30sep09-en.htm
2
http://www.icann.org/en/about/aoc-review/atrt
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2.2

ﻧﻅﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ
ﻟﺗﺣﻘﻳﻕ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻓﺭﻳﻕ ) ATRT2ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ( ،ﻗﺎﻡ ﻓﺭﻳﻕ InterConnect
) Communications (ICCﺑﺎﺗﺑﺎﻉ ﺃﺳﻠﻭﺏ ﻛﻣﻲ ﻭﻛﻳﻔﻲ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺩ .ﻭﻗﺩ ﺍﺷﺗﻣﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻛﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻟﻸﺭﺷﻳﻑ ﺍﻟﻣﻭﺳﻊ
ﺍﻟﻣﻛﺗﻭﺏ ﻭﺍﻟﻣﻧﺷﻭﺭ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ  PDPﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻧﻅﻣﺔ  ،GNSOﻭﻳﺷﻣﻝ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺛﻘﺔ )ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﻭﺍﺋﺢ
 ICANNﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ،ﻭﺩﻟﻳﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﻟﻣﺅﺳﺳﺔ  GNSOﻭﺍﻟﺳﺟﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ  ،(4ﻭﺳﺟﻼﺕ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ
 PDPﺍﻟﻧﻭﻋﻳﺔ )ﺍﻧﻅﺭ ﺍﻟﻘﺳﻡ  ،(5ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﻓﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ  ،ICANNﻭﻣﻭﺍﺩ  GNSOﺍﻷﺧﺭﻯ .ﻛﻣﺎ ﻳﻭﺟﺩ ﻭﺻﻑ ﻛﺎﻣﻝ
ﻟﻠﻣﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﻣﻘﺎﻳﻳﺱ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺔ ﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﺯﺍﻳﺎ ﻭﻋﻳﻭﺏ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻠﺣﻕ ﺃ.
3

P2F

P

ﻭﻗﺩ ﺗﻡ ﺇﻛﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺑﺎﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻛﻳﻔﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻭﺁﺧﺭﻳﻥ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ
 .ICANNﻭﻗﺩ ﺗﻡ ﻭﺿﻊ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﺍﻟﻣﺭﻛﺑﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﻳﺯﺍﻥ ﻟﻳﻛﺭﺕ ﻟﻠﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻵﺭﺍء )ﺑﺩﻻً
ﻣﻥ ﺍﻟﺛﻧﺎﺋﻲ ﻧﻌﻡ/ﻻ( ،ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺫﻫﺑﺕ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻋﺑﺭ ﻣﺭﺍﺣﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ  ،PDPﻭﺍﺷﺗﻣﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﻧﻭﺍﺣﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻥ
ﺍﻻﻫﺗﻣﺎﻡ ﻭﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ .ﻛﻣﺎ ﺃﺛﻣﺭﺕ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻋﻥ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺇﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎﻥ )ﻭﻳﺷﻣﻝ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ
ﺍﻟﺳﻛﺎﻧﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺩﺍﺋﺭﺓ ،ﻭﻣﺩﻯ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  ،(PDPﻭﺍﻧﺗﻬﺕ ﺑﺄﺳﺋﻠﺔ ﺃﻛﺛﺭ ﺍﻧﻔﺗﺎﺣً ﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻣﻧﻬﺎ ﺍﻟﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﺍﻟﻣﺩﻋﻭﻳﻥ ﻟﻠﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻻﻗﺗﺭﺍﺡ ﺍﻟﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺎﺕ.
ﻭﺗﻡ ﺇﺟﺭﺍء ﺛﻼﺛﻳﻥ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺷﺧﺻﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺟﻣﺎﻝ .ﻭﻳﺷﺗﻣﻝ ﺍﻟﻣﻠﺣﻕ ﺃ ﻋﻠﻰ ﻭﺻﻑ ﺃﻛﺛﺭ ﺗﻔﺻﻳﻼً ﻟﻠﻣﻧﻬﺟﻳﺔ.

3

ﺭﺍﺟﻊ http://www.icann.org/en/news/announcements/announcement-2-02jul13-en.htm
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3

ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ  PDPﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑـ GNSO
ﺃﺻﺑﺣﺕ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻣﻧﻅﻣﺔ  GNSOﻧﺷﻁﺔ ﻓﻲ  8ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ  .2011ﻭﺑﺎﻟﻧﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺑﻳﺔ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﺍﻟﺗﻲ ﺧﺿﻌﺕ
ﻟﻠﺗﺣﻠﻳﻝ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ،ﻓﻲ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻣﻥ ﻋﻣﻠﻳﺗﻬﺎ ،ﻗﺑﻝ  8ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ  ،2011ﻣﻥ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﺗﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﻅﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻭﺟﺯﺓ
ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ  PDPﺍﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧﺕ ﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻗﺑﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺃﻛﺛﺭ ﺷﻣﻭﻟﻳﺔ ﺣﻭﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ.

3.1

ﺍﻟﺧﻠﻔﻳﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ
ﺗﻡ ﺗﻭﺛﻳﻕ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻠﺣﻕ ﺃ ﻣﻥ ﻟﻭﺍﺋﺢ  ICANNﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ .ﻭﻗﺩ ﺗﺄﻟﻑ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

ﺭﻓﻊ ﻗﺿﻳﺔ
ﺇﻧﺷﺎء ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻗﺿﺎﻳﺎ
ﺑﺩء ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑـ PDP
ﺑﺩء PDP
ﺗﺷﻛﻳﻝ ﻓﺭﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻫﺎ
ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻋﺎﻡ ﺑﺑﺩء PDP
ﻓﺭﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ
ﺇﺟﺭﺍء ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺗﺷﻛﻳﻝ ﻓﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ
ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻓﺭﻳﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻷﻭﻟﻲ
ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ
ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺇﻟﻰ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠﺱ
ﺗﺻﻭﻳﺕ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ
ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ
ﺻﻳﺎﻧﺔ ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ
ﺗﻌﺭﻳﻔﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ

ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﻠﺣﻕ ﺃ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺛﻳﻘﺔ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ﺍﻟﻭﺣﻳﺩﺓ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟﻣﻧﻅﻣﺔ  ،GNSOﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻭﺻﻔﺕ ﻛﻝ ﺧﻁﻭﺓ ﺑﺗﻔﺻﻳﻝ ﻛﺑﻳﺭ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ  ،PDPﻗﺎﻡ ﻣﺟﺗﻣﻊ  GNSOﻋﻠﻰ ﻣﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺑﻭﺿﻊ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻏﻳﺭ ﺭﺳﻣﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ
4
ﻭﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ .PDP
P3F

ﺍﻋﺗﻣﺩ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ICANNﻓﻲ  26ﻳﻭﻧﻳﻭ  2008ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺩﺓ ﻟﺗﺣﺳﻳﻥ ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ  GNSOﺣﻳﺙ ﺍﺷﺗﻣﻠﺕ ﻋﻠﻰ
5
ﺃﻧﺷﻁﺔ ﺳﻳﺎﺳﺗﻬﺎ .ﺃﻭﺿﺢ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﺧﺗﺻﺎﺹ ﺗﺣﺩﻳﺙ " PDPﻻ ﻳﻧﺷﺄ ﻋﻥ ﺣﺩﻭﺙ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻓﻲ ﻣﻬﻣﺔ ﺃﻭ ﺩﻭﺭ  ،GNSOﻭﻟﻛﻥ ﻣﻥ
ﺗﺭﺍﻛﻡ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍﺕ ﻣﻊ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﺗﺧﺎﺫﻫﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ICANNﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻳﻛﻠﺔ
6
ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﻟﻣﻧﻅﻣﺔ  ."GNSOﻭﻛﺎﻧﺕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻠﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻫﻲ:
P4F

P

P5F







P

ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﺓ ﺟﻣﻳﻊ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﻭﺿﻊ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ GNSO
ﺿﻣﺎﻥ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﻭﺿﻊ ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺗﺗﻌﻠﻕ "ﺑﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺗﺣﻅﻰ ﺑﺈﺟﻣﺎﻉ ﺍﻵﺭﺍء" ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺑﻧﻁﺎﻕ  gTLDﺗﺗﻡ ﻣﺭﺍﺟﻌﺗﻬﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﺟﻠﺱ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻭﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ "ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﻅﻰ ﺑﺈﺟﻣﺎﻉ ﺍﻵﺭﺍء" ﺑﺷﻛﻝ ﻭﺍﺿﺢ
ﺿﻣﺎﻥ ﺃﻥ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻗﺎﺋﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺻﺩ ﺑﺣﺛﻳﺔ ﺩﻗﻳﻘﺔ ﻭﻣﺗﻌﻣﻘﺔ ﻭﺗﺩﺍﺭ ﺑﺄﺳﻠﻭﺏ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﺗﻧﺑﺅ ﺑﻪ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ
ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﻧﻔﻳﺫﻫﺎ ﺑﻔﺎﻋﻠﻳﺔ
ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻭﺍﻓﻕ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﺃﻛﺛﺭ ﺇﺣﻛﺎﻣًﺎ ﻣﻊ ﺧﻁﻁ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﻭﺧﻁﻁ  ICANNﺍﻹﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ
7
ﺗﺣﺳﻳﻥ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻷﻫﺩﺍﻑ GNSO
P6F

ﺃﻣﺎ ﻓﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ  PDPﺍﻟﻣﻌﻬﻭﺩ ﺇﻟﻳﻪ ﻣﻬﻣﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ  PDPﻣﻧﻘﺣﺔ ﺍﻗﺗﺭﺑﺕ ﻣﻥ ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺇﻟﻰ
ﺧﻣﺳﺔ ﻣﺭﺍﺣﻝ:
ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ  - 1ﺍﻟﺗﺧﻁﻳﻁ ﻭﻁﻠﺏ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻗﺿﺎﻳﺎ
ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ  - 2ﺍﺳﺗﻌﺭﺍﺽ ﻣﺟﻠﺱ  GNSOﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﻭﺍﻟﺷﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ  - 3ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ
ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ  3ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻭﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﻓﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔhttp://gnso.icann.org/en/issues/pdp-wt- 2011 ،
final-report-final-31may11-en.pdf
5
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6
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7

ﻣﺳﻭﺩﺓ ﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ATRT2
ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ  - 4ﺍﻟﺗﺻﻭﻳﺕ ﻭﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ
ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ  - 5ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻻﻣﺗﺛﺎﻝ

8

P7F

ﻻﺣﻅ ﺃﻧﻪ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﺳﻳﻡ ،ﺗﻌﺗﺑﺭ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺃﻧﻬﺎ ﺳﺗﺑﺩﺃ ﻣﻊ ﺍﻟﺗﺧﻁﻳﻁ ﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺷﻛﻼﺕ )ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ  ،(1ﻭﻟﻛﻥ "ﺗﻡ ﺍﻟﺑﺩء ﻓﻳﻬﺎ" ﻓﻲ
ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ  .2ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ،ﻻ ﻳﻌﺗﺑﺭ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ )ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ  (4ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ  .PDPﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ،ﺗﻡ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭ ﺍﻟﺗﻭﺍﻓﻕ
)ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ  (5ﺟﺯءًﺍ ﻣﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ .PDP
ﻳﺻﻑ ﺍﻟﻘﺳﻡ  3.2ﻭ 3.3ﺃﺩﻧﺎﻩ ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ  -ﺍﻟﻣﻠﺣﻕ ﺃ ﻟﻠﻭﺍﺋﺢ  ICANNﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻭﺩﻟﻳﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﻟـ  – GNSOﻭﺍﻟﺗﻲ ﻧﺗﺟﺕ
ﻋﻥ ﺍﺳﺗﻌﺭﺍﺽ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻭﺍﻟﺗﻲ ﺃﻁﻠﻘﺕ ﻓﻲ .2008

3.2

ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻭﺻﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﻭﺍﺋﺢ  ICANNﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ
ﻳﺻﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺅﺳﺳﺔ  GNSOﻭﺍﻟﺗﻲ ﺍﻋﺗﻣﺩﻫﺎ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ICANNﻓﻲ ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ .2011
ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻡ ﻫﻭ ﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ  1ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻠﺣﻕ ﺃ ﻣﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻟـ  ،GNSOﻓﻲ ﻟﻭﺍﺋﺢ
 ICANNﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﺗﺳﺭﺩ ﺛﻣﺎﻧﻳﺔ "ﻋﻧﺎﺻﺭ ﺃﺳﺎﺳﻳﺔ" ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ  .PDPﻭﺗﻡ ﺫﻛﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺻﻳﻐﺔ ﺍﻟﻣﺑﻧﻲ ﻟﻠﻣﻌﻠﻭﻡ ﺃﺩﻧﺎﻩ:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

ﻳﻁﺎﻟﺏ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ICANNﺃﻭ ﻣﺟﻠﺱ  GNSOﺃﻭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﺑﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺷﻛﻼﺕ ﻧﻬﺎﺋﻲ
ﻳﺑﺩﺃ ﻣﺟﻠﺱ  GNSOﺭﺳﻣﻳًﺎ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻁﻭﺭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ
ﻳﻘﻭﻡ ﻣﺟﻠﺱ  GNSOﺑﺗﺷﻛﻳﻝ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻋﻣﻝ ﺃﻭ ﺑﺗﺣﺩﻳﺩ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﻋﻣﻝ ﺃﺧﺭﻯ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺿﻊ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻟﺧﺎﺿﻌﺔ
ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ PDP
ﺗﻘﺩﻡ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺃﻭ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﻋﻣﻝ ﺃﺧﺭﻯ ﺗﻘﺭﻳﺭً ﺍ ﻧﻬﺎﺋﻳًﺎ
ﺗﻘﺩﻡ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺃﻭ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﻋﻣﻝ ﺃﺧﺭﻯ ﺗﻘﺭﻳﺭً ﺍ ﻧﻬﺎﺋﻳًﺎ ،ﻳﺗﻡ ﺇﺭﺳﺎﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺟﻠﺱ  GNSOﻣﻥ ﺗﺩﺍﻭﻟﻪ
ﻳﻘﻭﻡ ﻣﺟﻠﺱ  GNSOﺑﻌﺩ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻟﻌﺗﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ،ﺑﺎﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
ﻳﺗﻡ ﺗﻭﺟﻳﻪ ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ  PDPﻭﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﻣﻌﺗﻣﺩ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ
ﻳﻌﺗﻣﺩ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ICANNﺗﻭﺻﻳﺎﺕ PDP

ﻻﺣﻅ ﺃﻥ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺫﻟﻙ ﻏﻳﺭ ﻣﺷﻣﻭﻝ ﻛﺄﺣﺩ ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ  .PDPﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﻣﺿﻣﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ  10ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﻠﺣﻕ ﺃ .ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ،ﻳﺑﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻭﺍﺋﺢ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻳﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻋﻧﺻﺭً ﺍ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ  ،PDPﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﻟﻳﺱ ﻋﻧﺻﺭً ﺍ
ﺃﺳﺎﺳﻳًﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ  .PDPﻻﺣﻅ ﺃﻳﺿًﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺗﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ  5ﻓﻲ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ  PDPﺍﻟﻣﻛﻭﻧﺔ ﻣﻥ ﺧﻣﺱ ﻣﺭﺍﺣﻝ
ﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ  PDPﻏﻳﺭ ﻣﺿﻣّﻥ ﻛﻌﻧﺻﺭ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ .PDP
ﻳﻧﺹ ﺍﻟﺑﻧﺩ  2ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺗﻭﺟﺏ ﻋﻠﻰ  GNSOﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺩﻟﻳﻝ  PDPﻳﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ "ﺗﻭﺟﻳﻪ ﺇﺿﺎﻓﻲ ﺑﺷﺄﻥ ﺇﻛﻣﺎﻝ ﻛﻝ ﻋﻧﺎﺻﺭ  ،PDPﺑﻣﺎ
ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻭﺍﺋﺢ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ" .ﻭﺳﻭﻑ ﻳﺗﻡ ﻭﺻﻑ ﻣﺣﺗﻭﻳﺎﺕ ﺩﻟﻳﻝ  PDPﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑـ  GNSOﻓﻲ
ﺍﻟﺑﻧﺩ  3.3ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ.
ﻳﺗﺑﻊ ﺍﻟﻘﺳﻡ  3ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺳﻡ  9ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻠﺣﻕ ﺃ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻭﺳﻊ ﺍﻟﺧﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ  PDPﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑـ  GNSOﻛﻣﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻋﺑﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺧﻠﻳﻁ
ﻣﻥ ﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺧﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻭﺟﻬﺔ ﻧﺣﻭ ﺍﻟﻧﺗﻳﺟﺔ )ﺍﻷﻗﺳﺎﻡ  4ﻭ (6ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﻭﺟﻳﻬﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺟﻬﺔ ﻧﺎﺣﻳﺔ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ )ﺍﻟﻘﺳﻡ ،3
ﻭ ،5ﻭ ،7ﻭ ،8ﻭ:(9
ﺍﻟﻘﺳﻡ  .3ﻁﻠﺏ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺷﻛﻼﺕ
ﺍﻟﻘﺳﻡ  .4ﺇﻧﺷﺎء ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺷﻛﻼﺕ
ﺍﻟﻘﺳﻡ  .5ﺑﺩء PDP
ﺍﻟﻘﺳﻡ  .6ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ
ﺍﻟﻘﺳﻡ  .7ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ
ﺍﻟﻘﺳﻡ  .8ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻘﺳﻡ  .9ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻳﺻﻑ ﺍﻟﻘﺳﻡ  ،4ﻭﺿﻊ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺷﻛﻼﺕ ،ﺇﻧﺟﺎﺯ "ﺍﻟﻌﻧﺻﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ" ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ  :PDPﻁﻠﺏ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺷﻛﻼﺕ .ﻛﻣﺎ
ﻳﺻﻑ ﺍﻟﻘﺳﻡ  4ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺧﻁﻭﺍﺕ ،ﻭﻣﻠﺧﺻﺔ ﺃﺩﻧﺎﻩ ،ﻓﻲ ﺻﻭﺭﺓ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﺭﻗﻣﺔ ﻟﻠﺗﻭﺿﻳﺢ:
 .1ﻳﻘﻭﻡ ﻣﺩﻳﺭ ﻓﺭﻳﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﻭﺿﻊ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺷﻛﻼﺕ ﺃﻭﻟﻲ.
 .2ﻳﻧﺷﺭ ﻓﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ  ICANNﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺷﻛﻼﺕ ﺃﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﻭﻳﺏ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑـ  ICANNﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
 .3ﻛﻣﺎ ﻳﻠﺧﺹ ﻣﺩﻳﺭ ﻓﺭﻳﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﻳﺣﻠﻝ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ،ﺇﻥ ﻭﺟﺩﺕ.
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ﻣﺳﻭﺩﺓ ﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ATRT2
 .4ﻭﻳﻘﻭﻡ ﻣﺩﻳﺭ ﻓﺭﻳﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﻭﺿﻊ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺷﻛﻼﺕ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻳﺿﻡ ﺍﻟﺗﻌﻘﻳﺑﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺃﺛﻧﺎء ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
 .5ﻭﻳﻘﻭﻡ ﻣﺩﻳﺭ ﻓﺭﻳﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ،ﻣﻊ ﻣﻠﺧﺹ ﻭﺗﺣﻠﻳﻝ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ،ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻳﺱ ﻣﺟﻠﺱ
.GNSO
ﻭﻳﺻﻑ ﺍﻟﻘﺳﻡ  5ﺑﺈﻳﺟﺎﺯ ﺍﻟﻁﺭﻳﻘﺗﺎﻥ ﺍﻟﻠﺗﺎﻥ ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻣﺟﻠﺱ  GNSOﻣﻥ ﺧﻼﻟﻬﻣﺎ ﺍﻟﺑﺩء ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ  ،PDPﺑﻌﺩ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ
ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ :ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺏ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺷﻛﻼﺕ ،ﻻ ﻳﻠﺯﻡ ﺇﺟﺭﺍء ﺗﺻﻭﻳﺕ ،ﺃﻭ ﻳﻠﺯﻡ ﺇﺟﺭﺍء ﺗﺻﻭﻳﺕ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ.
ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻭﺍﺿﺢ ،ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻧﺻﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ  PDPﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ  1ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻠﺣﻕ ﺃ ،ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﺷﻛﻳﻝ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻋﻣﻝ ﺃﻭ ﻁﺭﻳﻘﺔ
ﻋﻣﻝ ﺑﺩﻳﻠﺔ ،ﻟﻡ ﺗﺣﻅﻰ ﺑﺎﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻠﺣﻕ ﺃ ﻣﻥ ﺍﻟﻠﻭﺍﺋﺢ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ .ﻭﺑﺩﻻً ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ،ﺗﻡ ﻭﺻﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻧﺻﺭ ﻓﻲ ﺩﻟﻳﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ
 PDPﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻧﻅﻣﺔ ) GNSOﺍﻧﻅﺭ ﺍﻟﻘﺳﻡ  3.3ﺃﺩﻧﺎﻩ(.
ﻭﻳﺿﻡ ﺍﻟﻘﺳﻡ  6ﺍﻟﻌﻧﺻﺭ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺧﺎﻣﺱ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﻳﻥ ﻣﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ  :PDPﻭﺿﻊ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺃﻭﻟﻲ ﻭﺗﻘﺭﻳﺭ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺃﻭ
ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﻋﻣﻝ ﺑﺩﻳﻠﺔ.
ﻭﻳﺧﺗﻠﻑ ﺍﻟﻘﺳﻡ  ،7ﻣﺩﺍﻭﻻﺕ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ،ﻗﻠﻳﻼً ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻧﺻﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺳﺎﺩﺱ ﻣﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ  ،PDPﻭﻫﻭ ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ .ﻛﻣﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺣﻭﻝ
ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺯ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺗﻳﺟﺔ )ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ( ،ﺇﻟﻰ ﻋﻣﻠﻳﺔ )ﻣﺩﺍﻭﻻﺕ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ(.
ﻭﻳﺧﺗﻠﻑ ﺍﻟﻘﺳﻡ  ،8ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻋﻥ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﺍﻟﻣﻭﺻﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻧﺻﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻣﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ  ،PDPﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﺭﻛﺯ
ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ،ﺑﺩﻻً ﻣﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺃﻥ ﺍﻻﺧﺗﻼﻑ ﻳﺑﺩﻭ ﺛﺎﻧﻭﻳًﺎ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺯ ﻟﻪ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺑﺏ ﻓﻲ
ﺍﻻﺭﺗﺑﺎﻙ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻷﻗﻝ ﺧﺑﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻧﻅﻣﺔ .GNSO
ﻭﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺣﺎﻝ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﺳﻡ  7ﻭ ،8ﻳﻐﻳّﺭ ﺍﻟﻘﺳﻡ  9ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺯ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺗﻳﺟﺔ )ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻧﺻﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺛﺎﻣﻥ ﻭﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﻥ
ﻋﻣﻠﻳﺔ  (PDPﺇﻟﻰ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺃﻱ )ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻠﻣﻭﺍﻓﻘﺔ(.
ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻗﺳﺎﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻠﺣﻕ ﺃ ﻓﻬﻲ:
ﺍﻟﻘﺳﻡ  .10ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ
ﺍﻟﻘﺳﻡ  .11ﺻﻳﺎﻧﺔ ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ
ﺍﻟﻘﺳﻡ  .12ﺗﻌﺭﻳﻔﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ
ﺍﻟﻘﺳﻡ  .13ﻗﺎﺑﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻕ
ﻭﻛﻣﺎ ﻻﺣﻅﻧﺎ ﺳﺎﺑ ًﻘﺎ ،ﻣﻥ ﺍﻟﻼﻓﺕ ﻣﻼﺣﻅﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﻻ ﻳﻌﺗﺑﺭ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ  ،PDPﻟﻛﻥ ﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﻳﺗﻡ ﺗﻭﺛﻳﻘﻪ ﻛﺟﺯء
ﻣﻥ ﻭﺻﻑ  PDPﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ .ﻳﻌﺗﺑﺭ ﺗﺿﻣﻳﻥ ﺍﻟﻘﺳﻡ  ،11ﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺳﺟﻼﺕ ،ﺃﻣﺭً ﺍ ﻫﺎﻣًﺎ ،ﺣﻳﺙ ﺇﻧﻪ ﻳﻔﺭﺽ ﻣﻁﻠﺑًﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ
 ICANNﺑﺎﻟﺗﻭﺛﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻛﻝ ﺧﻁﻭﺓ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ  ،PDPﻭﻳﺷﻣﻝ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺧﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ .ﻭﻟﻳﺱ ﺛﻣﺔ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻩ ﻣﺭﺣﻠﺔ
ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻓﻲ ﺍﻟﻠﻭﺍﺋﺢ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ.

3.3

ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﻟﻳﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ GNSO
ﻳﻧﺎﻗﺵ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ  2.7ﻣﻥ ﺩﻟﻳﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﻟﻣﺅﺳﺳﺔ .GNSO
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ﻳﺷﺗﻣﻝ ﺩﻟﻳﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﻟﻣﻧﻅﻣﺔ  GNSOﻋﻠﻰ  18ﻗﺳﻣًﺎ ﻟﻭﺻﻑ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺑﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻟﻭﺍﺋﺢ ICANN
ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ .ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻷﻗﺳﺎﻡ .ﻳﺷﻳﺭ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻌﺭﻳﺽ ﺇﻟﻰ ﺳﺑﻌﺔ ﺃﻗﺳﺎﻡ ﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺍﻟﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ PDP
ﻭﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ  1ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻠﺣﻕ ﺃ ﻣﻥ ﺍﻟﻠﻭﺍﺋﺢ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻟـ :ICANN
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
9

ﺩﻟﻳﻝ  - PDPﻣﻘﺩﻣﺔ
ﻁﻠﺏ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺷﻛﻼﺕ
ﺍﻟﺗﺧﻁﻳﻁ ﻟﻠﺑﺩء ﻓﻲ PDP
ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﻣﻭﺻﻰ ﺑﻪ ﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻘﺿﺎﻳﺎ
ﺇﻧﺷﺎء ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﺍﻷﻭﻟﻲ
ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺷﺄﻥ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻷﻭﻟﻲ
ﺑﺩء PDP
ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻣﻳﺛﺎﻕ ﻟـ  PDPﻭﺍﻋﺗﻣﺎﺩﻩ
ﻧﺗﺎﺋﺞ  PDPﻭﻋﻣﻠﻳﺎﺗﻬﺎ
ﻧﺷﺭ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻷﻭﻟﻲ
ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ

http://gnso.icann.org/council/annex-2-pdp-manual-13jun13-en.pdf
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ﻣﺳﻭﺩﺓ ﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ATRT2
ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ
ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺩﻭﺭ ﻣﺟﻠﺱ  GNSOﻓﻲ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ
ﺇﻧﻬﺎء ﺗﻌﻠﻳﻕ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻗﺑﻝ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
ﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﺃﻭ ﺗﻧﻘﻳﺣﺎﺕ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ
ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ
ﻣﺗﻔﺭﻗﺎﺕ

.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18

ﺍﻟﻌﻧﺻﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺛﺎﻣﻥ ،ﻣﻭﺍﻓﻕ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ،ICANNﻏﻳﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺩﻟﻳﻝ  PDPﻟﻣﻧﻅﻣﺔ  GNSOﺣﻳﺙ ﺇﻧﻪ ﺳﻳﻛﻭﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻁﺎﻕ
 GNSOﻓﻲ ﺗﻌﺭﻳﻑ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ICANNﻓﻲ ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ.
ﻳﻁﺭﺡ ﺍﻟﻘﺳﻡ  ،3ﺍﻟﺗﺧﻁﻳﻁ ﻟﺑﺩء ﻋﻣﻠﻳﺔ  ،PDPﻓﻛﺭﺓ ﻋﻘﺩ ﻭﺭﺵ ﻋﻣﻝ ﻗﺑﻝ "ﺑﺩء  "PDPﺗﻘﺭﻳﺑًﺎ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ "ﺟﻣﻊ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ
ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺷﻛﻼﺕ" .ﻳﻌﺗﺑﺭ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻠﻔﻅ "ﺑﺩء  "PDPﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺳﻳﺎﻕ ﺃﻣﺭً ﺍ ﺷﺎﺋﻛﺎً ،ﺑﺎﻟﻧﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺫﻭ ﺍﻟﻁﺎﺑﻊ ﺍﻟﺭﺳﻣﻲ ﺃﻛﺛﺭ ﻟﻠﻔﻅ
"ﺑﺩء ﻋﻣﻠﻳﺔ  "PDPﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ  1ﻣﻥ ﻟﻭﺍﺋﺢ  ICANNﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﻭﺻﻑ ﺍﻟﺑﺩء ﺍﻟﺭﺳﻣﻲ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ  PDPﺑﻌﺩ ﻧﻅﺭ ﻣﺟﻠﺱ GNSO
ﻓﻲ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺷﻛﻼﺕ .ﻭﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺫﻭ ﺍﻟﻁﺎﺑﻊ ﺍﻟﺭﺳﻣﻲ ﺃﻛﺛﺭ ﻟﻠﻔﻅ ﻫﻧﺎ ﻗﺩ ﻳﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﺑﺎﻙ ﻟﻣﻥ ﻟﻡ ﻳﻧﺗﻅﻡ ﺑﺷﻛﻝ ﺟﻳﺩ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﻓﻲ ﻣﺭﺍﺣﻝ
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ﻋﻣﻠﻳﺔ  .PDPﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺑﺻﺭﺍﺣﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻓﻛﺭﺓ ﻋﻘﺩ ﻭﺭﺵ ﻋﻣﻝ ﻳﺑﺩﻭ ﻣﻘﺗﺻﺭً ﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ PDP
ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻁﻠﻘﻬﺎ  ،GNSOﺣﻳﺙ ﻳﺑﺩﻭ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﻭﺟﺩ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﻭﺛﻘﺔ ﻟﺗﻣﻛﻳﻥ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ ﻣﻊ
 GNSOﻗﺑﻝ ﻗﻳﺎﻡ ﺃﻱ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺩﻋﻡ ﺑﻁﻠﺏ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺷﻛﻼﺕ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ،ﻳﺑﺩﻭ ﺃﻥ ﻭﺭﺵ ﺍﻟﻌﻣﻝ
ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺳﻳﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺍﺟﺏ ﻋﻘﺩﻫﺎ ﻛﻔﻌﺎﻟﻳﺎﺕ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭﻛﺟﺯء ﻣﻥ ﺃﺣﺩ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ  ICANNﺍﻟﺛﻼﺛﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻋﺎﻡ.
P9F
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ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺳﻡ  ،4ﺍﻟﺻﻳﻐﺔ ﺍﻟﻣﻭﺻﻰ ﺑﻬﺎ ﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺷﻛﻼﺕ ،ﻓﻬﻭ ﻋﺑﺎﺭﺓ ﻭﺻﻑ ﺗﻔﺻﻳﻠﻲ ﻟﻠﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻪ ﻋﻧﺩ
ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺷﻛﻼﺕ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻭﺛ ًﻘﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ  .2ﻭﻣﻥ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻭﺍﺿﺢ ﺳﺑﺏ ﻓﺻﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﻭﺻﻔﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﺑﻌﻬﺎ ،ﺍﻟﻘﺳﻡ ،2ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺳﻡ  3ﺍﻟﻔﺎﺻﻝ ،ﺍﻟﺗﺧﻁﻳﻁ ﻟﺑﺩء .PDP
ﻳﻭﺳﻊ ﺍﻟﻘﺳﻡ  ،5ﻭﺿﻊ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺷﻛﻼﺕ ﺃﻭﻟﻲ ،ﻣﻥ ﻭﺻﻑ ﻧﺷﺎﻁ ﻧﻔﺱ ﺍﻻﺳﻡ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ  4ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻠﺣﻕ ﺃ ﻣﻥ ﺍﻟﻠﻭﺍﺋﺢ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻟـ
 .ICANNﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺧﺻﻭﺹ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻭﻓﺭ ﺗﻭﺟﻳﻬﺎﺕ ﺇﺭﺷﺎﺩﻳﺔ ﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻣﺳﺗﺷﺎﺭ  ICANNﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﻣﺷﻛﻠﺔ
ﻣﻭﺻﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﺑﺷﻛﻝ ﺻﺣﻳﺢ ﺃﻡ ﻻ ﻓﻲ ﻧﻁﺎﻕ ﻣﻬﻣﺔ  ،ICANNﻭﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺧﺻﻭﺹ ﺩﻭﺭ .GNSO
ﻳﻭﻓﺭ ﺍﻟﻘﺳﻡ  ،6ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻷﻭﻟﻲ ،ﻣﺯﻳ ًﺩﺍ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻠﺣﻕ ﺃ ﻣﻥ ﺍﻟﻠﻭﺍﺋﺢ ،ﺗﻡ
ﺗﺿﻣﻳﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺗﻳﻥ ﺍﻷﺧﻳﺭﺗﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺳﻡ  ،4ﻭﺿﻊ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻷﻭﻟﻲ .ﻭﻳﺷﺟﻊ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺩﻟﻳﻝ PDP
ﻟـ  GNSOﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ  ICANNﻋﻠﻰ ﺗﺭﺟﻣﺔ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺑﺣﻳﺙ ﻳﺗﻭﺍﻓﺭ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺳﺕ
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ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ﻟﻸﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ) ،(UNﻟﻛﻥ ﻣﻥ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻔﺗﺭﺽ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺗﺭﺟﻣﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﺅﺧﺭ ﻧﺷﺭ ﺍﻟﻧﺳﺧﺔ ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ ﺍﻷﺻﻠﻳﺔ ،ﻭﺃﻳﺿًﺎ ﺇﻁﻼﻕ
ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ .ﻭﻻ ﺗﻭﺟﺩ ﺃﻱ ﺗﻭﺻﻳﺔ ﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﺗﻧﺎﻗﺵ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﻧﺷﺭ ﺍﻟﻣﺗﺄﺧﺭ ﻟﻺﺻﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺭﺟﻣﺔ
ﺳﻠﺑًﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺛﻳﻥ ﺑﻐﻳﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﺳﺗﻳﻌﺎﺏ ﺍﻟﻣﻠﺧﺹ ﺑﻠﻐﺗﻬﻡ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ ﻭﻗﺕ ﻣﺣﺩﺩ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
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ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ.
P10F

P

P1F

ﻳﻭﺳﻊ ﺍﻟﻘﺳﻡ  ،7ﺑﺩء ﻋﻣﻠﻳﺔ  ،PDPﺑﺷﻛﻝ ﻣﻠﺣﻭﻅ ﺍﻟﻭﺻﻑ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺭ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ  5ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻠﺣﻕ ﺃ ﺑﺎﻟﻠﻭﺍﺋﺢ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻟـ .ICANN
ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺧﺻﻭﺹ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺷﻳﺭ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺯﺍﻣﻲ ﻟﻣﺟﻠﺱ  GNSOﻳﺟﺏ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻪ ﻟﻠﺗﺻﻭﻳﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﻔﺗﺭﺽ ﺑﺩء ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺃﻡ ﻻ ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﺑﺗﻌﻠﻳﻕ ﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ .ﻛﻣﺎ
ﻳﺻﻑ ﺍﻟﻘﺳﻡ  7ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻗﺭﺭ ﻣﺟﻠﺱ  GNSOﻋﺩﻡ ﺍﻟﺑﺩء ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ  ،PDPﺍﻟﻛﻳﻔﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻣﺳﺗﺷﺎﺭ  GNSOﻣﻥ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻁﻌﻥ
ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ،ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻁﻠﺏ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ،ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﻁﻠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺗﺻﻭﻳﺕ.
ﻳﺣﺗﻭﻱ ﺍﻟﻘﺳﻡ  ،8ﻭﺿﻊ ﻭﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﻣﻳﺛﺎﻕ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ  PDPﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺇﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻭﺍﺋﺢ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ .ﻭﻳﺻﻑ
ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﻛﻳﻔﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻘﻭﻡ ﻣﻥ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺟﻠﺱ  GNSOﺑﺗﺷﻛﻳﻝ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﻭﺿﻊ ﻣﺳﻭﺩﺓ ﻣﻳﺛﺎﻕ ﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ  ،PDPﻭﻣﺎ

ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﻓﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ  PDPﺍﻟﺫﻱ ﺗﻡ ﺗﺄﺳﻳﺳﻪ ﻓﻲ  2008ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﺍﻟﻣﻧﻘﺣﺔ ﻗﺩ ﺃﻟﻘﺕ ﺍﻟﺿﻭء ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ
ﺍﻟﻣﺭﺑﻙ ﻟﻠﻔﻅ "ﺑﺩء ﻋﻣﻠﻳﺔ  "PDPﻓﻲ ﺇﺻﺩﺍﺭ  2008ﻣﻥ ﻟﻭﺍﺋﺢ  ICANNﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻭﺍﻗﺗﺭﺣﺕ ﺃﻥ ﻳﺷﻳﺭ ﺍﻟﻠﻔﻅ "ﺑﺩء ﻋﻣﻠﻳﺔ  "PDPﻓﻘﻁ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺑﺩء
ﺍﻟﺭﺳﻣﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻠﻲ ﻣﺩﺍﻭﻻﺕ ﻣﺟﻠﺱ  GNSOﺣﻭﻝ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ .ﻛﻣﺎ ﺗﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ  3ﻣﻥ ﺩﻟﻳﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻣﺅﺳﺳﺔ
 ،GNSOﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﻌﻘﺩ ﻭﺭﺵ ﻋﻣﻝ ﻗﺑﻝ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺷﻛﻼﺕ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺃﻧﻪ ﻳﺭﺟﺢ ﺑﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺭﺗﺑﺎﻙ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﺧﻠﺹ ﻣﻧﻪ
ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ.
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ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺳﺗﺔ ﻟﻸﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺻﻳﻧﻳﺔ ،ﻭﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﻔﺭﻧﺳﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺭﻭﺳﻳﺔ ،ﻭﺍﻷﺳﺑﺎﻧﻳﺔ.
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ﻣﻥ ﺍﻟﺟﺩﻳﺭ ﺑﺎﻟﻣﻼﺣﻅﺔ ﺃﻥ ﻣﻭﻗﻊ  GNSOﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻳﺏ ﻳﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﺗﻧﻘﻝ ﺑﺎﻟﺟﻬﺔ ﺍﻟﻳﺳﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻗﺳﻡ ﻳﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺍﺑﻁ ﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺭﺟﻣﺔ
ﻳﻭﻓﺭﻫﺎ ﻛﻝ ﻣﻥ ﻣﻭﻗﻌﻲ  Bingﻭ .Googleﻭﺗﺗﻳﺢ ﺍﻟﺗﺭﺟﻣﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ  Bingﻟﻠﻘﺭﺍء ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺗﺭﺟﻣﺔ ﺻﻔﺣﺎﺕ ﺍﻟﻭﻳﺏ ﺑﺗﻧﺳﻳﻕ  HTMLﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ
 GNSOﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻳﺏ ،ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺗﻬﻳﺏ  GNSOﺑﺎﻟﻘﺭﺍء ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺃﺩﺍﺓ  Google Translateﻟﺗﺭﺟﻣﺔ ﻭﺛﺎﺋﻕ  OGNSﺑﺗﻧﺳﻳﻕ  ،PDFﻭDOC
ﻭﺗﻧﺳﻳﻘﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ،ﻻ ﺗﺣﺗﻭﻱ ﺻﻔﺣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ  ICANNﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻳﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺔ ﺭﻭﺍﺑﻁ ﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺗﺭﺟﻣﺔ
ﺍﻟﻣﺗﻭﻓﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ.
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ﻣﺳﻭﺩﺓ ﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ATRT2
ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺟﺏ ﺗﺿﻣﻳﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﻭﺩﺓ ﺍﻟﻣﻳﺛﺎﻕ ،ﻭﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻘﻭﻡ ﻣﺟﻠﺱ  GNSOﺧﻼﻟﻪ ﺑﺎﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻳﺛﺎﻕ
ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ ﻭﻋﺗﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﺻﻭﻳﺕ ﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻣﻳﺛﺎﻕ .PDP
ﻭﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺣﺎﻝ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﺳﻡ  ،8ﻳﺣﺗﻭﻱ ﺍﻟﻘﺳﻡ  ،9ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻭﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﻟﻠﻌﻣﻠﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﻟﻭﺍﺋﺢ
 ICANNﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ :ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺭﻳﻕ ﺍﻟﻣﺳﺋﻭﻝ ﻋﻥ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ،ﻓﻲ  ،2008ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ
ﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ICANNﺑﺄﻥ ﻳﻘﻭﻡ ﻓﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ  PDPﺑﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺑﻬﺩﻑ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﻣﻝ
ﺑﻭﺍﺣﺩﺓ ﻣﻥ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ،ﺩﻟﻳﻝ  PDPﻟﻣﻧﻅﻣﺔ  ،GNSOﻣﻊ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺔ ﺑﺷﺩﺓ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ،ﻣﻊ ﺗﺯﻭﻳﺩ ﻣﺟﻠﺱ
 GNSOﺑﺧﻳﺎﺭ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻁﺭﻕ ﻋﻣﻝ ﺃﺧﺭﻯ ﻣﺣﺩﺩﺓ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺑﺩﻳﻠﺔ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﻓﻬﻲ" :ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻣﻬﺎﻡ ،ﻟﺟﻧﺔ ﻟﻛﻝ ﺃﻭ ﻓﺭﻳﻕ
ﺍﻟﺻﻳﺎﻏﺔ" .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻳﺷﺗﻣﻝ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻛﻳﻔﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﻣﻥ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻁﺭﻳﻘﺔ
ﻏﻳﺭ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻬﺎ .ﻭﺑﺳﺑﺏ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺃﻥ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻋﻣﻝ ﻗﺩ ﻻ ﺗﻛﻭﻥ ﻫﻲ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻣﺧﺗﺎﺭﺓ،
ﻳﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺻﻁﻠﺢ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ" ،ﻓﺭﻳﻕ  ،"PDPﻟﻭﺻﻑ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﺷﻛﻳﻠﻬﺎ ﻷﺩﺍء ﺃﻧﺷﻁﺔ  ،PDPﺑﺻﺭﻑ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻋﻥ ﺗﻧﺳﻳﻘﻬﺎ
ﺍﻟﺧﺎﺹ.
ﻛﻣﺎ ﻳﺻﻑ ﺍﻟﻘﺳﻡ  9ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﻳﻘﻭﻡ ﻓﺭﻳﻕ  PDPﻣﻥ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺟﻣﻊ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ .ﻭﺑﺷﻛﻝ
ﺧﺎﺹ:




ﻭﻗﺩ ﻳﻁﻠﺏ ﻓﺭﻳﻕ  PDPﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻣﻥ ﻣﺳﺗﺷﺎﺭﻳﻥ ﺧﺎﺭﺟﻳﻳﻥ ﺃﻭ ﺧﺑﺭﺍء ﺃﻭ ﺃﻋﺿﺎء ﺁﺧﺭﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻭﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻳﻕ  PDPﺃﻥ ﻳﻘﻭﻡ ﺭﺳﻣﻳًﺎ ﺑﺎﻟﺣﺙ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻊ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﻥ ﻛﻝ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻭﺩﺍﺋﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺭﺍﺣﻝ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻥ PDP
ﻭﺣﻳﺛﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻧﺎﺳﺑًﺎ ،ﻳﺗﻡ ﺗﺷﺟﻳﻊ ﻓﺭﻳﻕ  PDPﺃﻳﺿًﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻌﻲ ﺭﺳﻣﻳًﺎ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺩﺍﻋﻣﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـ  ،ICANNﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺧﺑﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﺍﻟﻭﺍﺳﻊ ﺃﻭ ﻟﻬﺎ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ PDP

ﻭﻳﺻﻑ ﺍﻟﻘﺳﻡ  9ﺍﻟﻛﻳﻔﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﻳﻌﻣﻝ ﻓﺭﻳﻕ  PDPﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﻓﺭﻳﻕ  ICANNﺣﻭﻝ ﻋﻣﻝ  ،PDPﻭﻳﺷﻣﻝ ﺫﻟﻙ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﺻﻌﻳﺩ .ﻛﻣﺎ
ﻳﻭﻓﺭ ﺍﻟﻘﺳﻡ  9ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻭﺿﻳﺣﻳﺔ ﺑﺄﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ )ﺇﻥ ﻭﺟﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ( ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﻳﺄﺧﺫﻫﺎ ﻓﺭﻳﻕ  PDPﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ:
 1ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﺟﻣﺎﻉ
 2ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ
 3ﺃﻓﺿﻝ ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ
 4ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ
 5ﺷﺭﻭﻁ ﻭﺃﺣﻛﺎﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ
 6ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ
 7ﺍﻷﺑﺣﺎﺙ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺗﻁﻼﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ ﺇﺟﺭﺍﺅﻫﺎ
 8ﺇﺳﺩﺍء ﺍﻟﻣﺷﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ  ICANNﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
 9ﺇﺳﺩﺍء ﺍﻟﻣﺷﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﻋﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ
 10ﺍﻟﻣﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ
 11ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﺣﺎﺕ
 12ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺑﺷﺄﻥ ﺃﻧﺷﻁﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ
ﻳﻭﻓﺭ ﺍﻟﻘﺳﻡ  ،10ﻧﺷﺭ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻷﻭﻟﻲ ،ﻣﺯﻳ ًﺩﺍ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺣﻭﻝ ﻧﻭﻋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﺳﻳﺗﻡ ﺗﻁﻭﻳﺭﻩ ﺃﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺳﻡ  6ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻠﺣﻕ ﺃ ﻣﻥ ﺍﻟﻠﻭﺍﺋﺢ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻟـ  .ICANNﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻟﻠﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻷﻭﻟﻲ:







ﻭﺿﻊ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ  GNSOﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺋﺭ
ﺗﺟﻣﻳﻊ ﺃﻳﺔ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻳﺗﻡ ﺗﻠﻘﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﺃﻳﺔ ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺩﺍﻋﻣﺔ ﺃﻭ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـ ICANN
ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻭﺟﻳﻬﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻓﺿﻝ ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺎﺕ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍﻟﻣﺳﺄﻟﺔ
ﺑﻳﺎﻥ ﻋﻥ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻹﺟﻣﺎﻉ ﻟﻠﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻷﻭﻟﻲ
ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻋﺿﺎء ﻓﺭﻳﻕ  ،PDPﻣﺛﻝ ﺳﺟﻼﺕ ﺍﻟﺣﺿﻭﺭ ﻭﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺇﺑﺩﺍء ﺍﻟﺭﻏﺑﺔ
ﺑﻳﺎﻥ ﺣﻭﻝ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻓﺭﻳﻕ  PDPﺑﺧﺻﻭﺹ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ .ﻭﻳﺷﻣﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﻧﻭﺍﺣﻲ ﻣﺛﻝ ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﻭﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﺧﺻﻭﺻﻳﺔ ﻭﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ،ﻭﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﻭﺳﻊ ﻭﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ

ﻳﺻﻑ ﺍﻟﻘﺳﻡ  ،11ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ،ﺍﻟﻛﻳﻔﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﻳﻘﻭﻡ ﻣﻥ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻓﺭﻳﻕ  11ﻭﻣﺩﻳﺭ ﻓﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ  ICANNﺑﺈﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
ﺑﻌﺩ ﺇﻏﻼﻕ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻷﻭﻟﻲ .ﻭﻫﻧﺎﻙ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻣﺧﺗﺻﺭﺓ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺑﺎﺭﺓ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻭﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺳﻡ  6ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻠﺣﻕ
ﺃ ﺑﺎﻟﻠﻭﺍﺋﺢ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻟـ  .ICANNﻛﻣﺎ ﻳﺷﻳﺭ ﺍﻟﻘﺳﻡ  11ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﻻ ﻳﻭﺟﺩ ﻣﻁﻠﺏ ﺑﻧﺷﺭ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺯﻳﺎﺩﺓ
ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻭﺍﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ،ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻳﻕ  PDPﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﻧﺷﺭ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ،ﻣﻊ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﺳﻭﺩﺓ ،ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ،
ﻣﻊ ﺗﺭﺟﻣﺔ ﺍﻟﻣﻠﺧﺹ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻱ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻓﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ  ICANNﺇﻥ ﺃﻣﻛﻥ .ﻭﺃﻳﺔ ﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺗﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﺧﺗﻳﺎﺭﻳﺔ ﻟﻣﺳﻭﺩﺓ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺅﺧﺫ ﺑﻌﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﻣﻊ ﺗﺿﻣﻳﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺭﺳﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺟﻠﺱ .GNSO

11

ﻣﺳﻭﺩﺓ ﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ATRT2
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺳﻡ  11ﻓﺗﺿﻡ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻳﺔ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﻗﺩ ﺗﺣﺩﺙ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺑﻳﻥ ﺑﺩﺍﻳﺔ
ﺃﻋﻣﺎﻝ ﻓﺭﻳﻕ ) PDPﺍﻟﻘﺳﻡ  9ﻣﻥ ﺩﻟﻳﻝ  (PDPﻭﻧﺷﺭ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ )ﺍﻟﻘﺳﻡ  .(11ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﺧﺗﻳﺎﺭﻳﺔ ﻫﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺣﻭﻝ ﺃﻱ ﺑﻧﺩ ﻳﺭﻱ ﻓﺭﻳﻕ  PDPﺃﻧﻪ ﻗﺩ ﻳﺳﺗﻔﻳﺩ ﻣﻥ ﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻌﻘﻳﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .ﻭﻣﻥ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻭﺍﺿﺢ ﺳﺑﺏ ﺗﺿﻣﻳﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻘﺳﻡ ،ﺑﺩﻻً ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺳﻡ  ،9ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻭﺻﺎﻑ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻟﻠﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﻳﺳﺗﺧﺩﻣﻬﺎ ﻓﺭﻳﻕ .PDP
ﻛﻣﺎ ﻳﻭﺳﻊ ﺍﻟﻘﺳﻡ  ،12ﻣﺩﺍﻭﻻﺕ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ،ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺻﻑ ﺍﻟﻣﻭﺟﺯ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ  7ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻠﺣﻕ ﺃ ﻓﻲ ﻟﻭﺍﺋﺢ  ICANNﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ،ﻭﻳﻭﻓﺭ
ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺣﻭﻝ ﺗﻭﻗﻳﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻭﺍﻟﻛﻳﻔﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﻌﺎﻣﻝ ﺑﻬﺎ ﻣﺟﻠﺱ  GNSOﻣﻥ ﺃﻳﺔ ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ  PDPﺍﻟﺗﻲ ﻟﻡ ﺗﺗﻭﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ
ﺩﺍﺧﻝ ﻓﺭﻳﻕ  .PDPﻭﻣﻥ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻣﺧﺎﻭﻑ ﺣﻭﻝ ﺃﻳﺔ ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ  ،PDPﺃﻭ ﺭﻏﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻗﺗﺭﺍﺡ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ،ﻓﻘﺩ
ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ ﺃﻛﺛﺭ ﺗﻣﺭﻳﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺧﺎﻭﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ﻣﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻳﻕ  PDPﻟﻠﺗﻌﻘﻳﺏ ﻭﺍﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ.
ﻛﻣﺎ ﻳﻭﺳﻊ ﺍﻟﻘﺳﻡ  ،13ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺻﻑ ﺍﻟﻣﻭﺟﺯ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ  8ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻠﺣﻕ ﺃ ﻓﻲ ﻟﻭﺍﺋﺢ  ICANNﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ،
ﻭﻳﺷﺭﺡ ﺍﻟﻛﻳﻔﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ  GNSOﻣﻥ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﻓﺭﺩ ﻟﺻﻳﺎﻏﺔ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﻭﻓﺭ
ﺃﻱ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻓﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ  .ICANNﻭﻳﺅﻛﺩ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻓﺭﻳﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺔ ﻣﺧﺎﻭﻑ ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺃﻭ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺃﻭ ﻣﺧﺎﻭﻑ
ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺑﺗﻭﺻﻳﺎﺕ  PDPﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ.
ﻭﻳﻭﺳﻊ ﺍﻟﻘﺳﻡ  ،14ﺩﻭﺭ ﻣﺟﻠﺱ  GNSOﻓﻲ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ،ﺍﻟﻣﻠﺣﻕ ﺃ ﻣﻥ ﻟﻭﺍﺋﺢ  ICANNﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ،ﺍﻟﻘﺳﻡ  ،10ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ .ﻛﻣﺎ
ﻳﺻﻑ ﺍﻟﻛﻳﻔﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻣﺟﻠﺱ  GNSOﻣﻥ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﺗﺷﻛﻳﻝ ﻓﺭﻳﻕ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻓﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ  ICANNﻋﻠﻰ
ﻭﺿﻊ ﺧﻁﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﺗﻡ ﺗﻔﻭﻳﺽ ﺃﻭ ﺗﻭﺟﻳﻪ ﻓﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ  ICANNﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ICANNﺃﺛﻧﺎء ﻣﺩﺍﻭﻻﺗﻪ ﺣﻭﻝ
ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ  PDPﻟﻠﻌﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﻭﺿﻊ ﺧﻁﺔ ﺗﻧﻔﻳﺫ .ﻛﻣﺎ ﻳﺻﻑ ﺍﻟﻘﺳﻡ  14ﺃﻳﺿًﺎ ﺍﻟﻛﻳﻔﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻭﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠﺱ GNSO
ﻣﻥ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺧﺎﻭﻑ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻧﺎﺻﺭ ﺗﻧﻔﻳﺫ  PDPﺍﻟﻣﺧﻁﻁ ﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ،ICANNﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻣﺗﻧﻊ ﻓﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ
 ICANNﻋﻥ ﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺃﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﻭﻡ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺎﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﻣﺧﺎﻭﻑ ﻣﺟﻠﺱ .GNSO
ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻗﺳﺎﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻟﻳﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑـ  ،GNSOﺃﻱ ﺍﻟﻘﺳﻡ  15ﺇﻟﻰ  ،18ﻓﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﻣﺳﺎﺋﻝ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ
ﺑﺈﻧﻬﺎء ﺃﻭ ﺗﻌﻠﻳﻕ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﻭﺗﻌﺩﻳﻝ ﺃﻭ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ .ﻭﻣﻥ ﺍﻷﺷﻳﺎء ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻫﻣﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻘﺳﻡ  ،16ﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﺃﻭ
ﺗﻧﻘﻳﺣﺎﺕ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﺻﻑ ﺍﻟﻛﻳﻔﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻣﺟﻠﺱ  GNSOﻣﻥ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻓﻲ
ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻗﺑﻝ ﺗﺻﻭﻳﺕ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ICANNﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺷﻛﻳﻝ ﻓﺭﻳﻕ  ،PDPﺃﻭ ﺍﻟﺗﺷﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺭﻳﻕ ﺇﺫﺍ ﺗﻡ
ﺣﻠﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ،ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ،ﻭﻳﺗﺑﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺗﺭﺓ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﻭﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘﻰ ﺃﻏﻠﺑﻳﺔ ﺳﺎﺣﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﺻﻭﻳﺕ
ﻣﺟﻠﺱ  GNSOﻳﻣﻛﻥ ﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ  .ICANNﻭﺇﺫﺍ ﺍﻋﺗﻣﺩ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ICANNﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ PDP
ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﺱ ،ﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ،ﻳﺟﺏ ﺍﻟﺑﺩء ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺟﺩﻳﺩﺓ ﻟﻠﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ.

3.4

ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ PDP
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻟﻭﺍﺋﺢ  ICANNﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ﻓﻲ ﺩﻟﻳﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ،GNSO
ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻳ ً
ﺿﺎ ﻣﺧﻁﻁﺎﺕ ﺍﻧﺳﻳﺎﺑﻳﺔ ﻣﺭﺋﻳﺔ ﻗﺩﻣﻬﺎ ﻓﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ  ICANNﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻧﻅﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳﺔ .PDP
ﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺙ ﺻﻔﺣﺔ ﻭﻳﺏ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑـ ،GNSO
ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ:

P12F
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13
P

ﺁﺧﺭ ﻣﺭﺓ ﻓﻲ  20ﺃﻏﺳﻁﺱ  ،2013ﻭﺗﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺳﻡ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻲ

http://gnso.icann.org/en/node/31379/
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ﻣﺳﻭﺩﺓ ﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ATRT2

ﺍﻟﺷﻛﻝ  :1ﺍﺷﺗﻣﻝ ﻣﺧﻁﻁ  PDPﺍﻻﻧﺳﻳﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﺻﻔﺣﺔ ﻭﻳﺏ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـ  GNSOﺗﺻﻑ ﻋﻣﻠﻳﺔ PDP
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ﻻﺣﻅ ﺃﻥ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﻠﻑ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﺻﻭﺭﺓ ﻣﺅﺭﺥ  4ﻳﻭﻧﻳﻭ  ،2013ﻟﻛﻥ ﺍﻟﺻﻭﺭﺓ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺍﻟﺗﻲ ﻳﺟﺭﻱ
ﻣﺭﺍﺟﻌﺗﻬﺎ )ﺑﺻﻳﻐﺔ ﺍﻟﺯﻣﻥ ﺍﻟﺣﺎﺿﺭ( ﺧﻼﻝ  .2010ﻭﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺳﻡ ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺩ ﻣﺎ ﻣﻥ
ﺍﻟﺧﻁﻭﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻋﻥ ﺍﻟﺧﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻧﺎﻭﻳﻥ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻠﺣﻕ ﺃ ﻣﻥ ﻟﻭﺍﺋﺢ  ICANNﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ
ﻭﺩﻟﻳﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  .GNSOﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺧﻁﻭﺓ "ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ/ﺩﺍﺋﺭﺓ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ" ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻭﺭﺓ
ﻣﺄﺧﻭﺫﺓ ﻣﻥ ﺟﺯء ﻭﺍﺣﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺻﻑ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ  ،PDPﺍﻟﻘﺳﻡ  ،9ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻭﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﻭ ،PDPﻓﻲ ﺩﻟﻳﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻧﻅﻣﺔ
.GNSO
ﻭﺗﻭﻓﺭ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺧﻁﻁﺎﺕ ﺍﻻﻧﺳﻳﺎﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺱ ﺻﻔﺣﺔ ﺍﻟﻭﻳﺏ ﻧﻅﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻥ ﺧﻁﻭﺍﺕ .PDP
ﻭﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﻟﻣﺧﻁﻁ ﺍﻻﻧﺳﻳﺎﺑﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺻﻭﺭ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺧﻁﻭﺍﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ .ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺧﻁﻁﺎﺕ ﺍﻻﻧﺳﻳﺎﺑﻳﺔ
ﺍﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ ﻣﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻠﺣﻕ ﺏ.

ﺍﻟﺷﻛﻝ  :2ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺛﻣﺎﻧﻲ ﻣﺧﻁﻁﺎﺕ ﺍﻧﺳﻳﺎﺑﻳﺔ ﺗﺻﻑ ﻋﻣﻠﻳﺔ PDP
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ﻣﺳﻭﺩﺓ ﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ATRT2

3.5

ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻷﻭﺻﺎﻑ ﺍﻟﻣﺗﺑﺎﻳﻧﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ PDP
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺑﻳﻥ ﻭﺩﺍﺧﻝ ﻭﺻﻔﻳﻥ ﺭﺳﻣﻳﻳﻥ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ  PDPﻭﺍﻟﻣﺧﻁﻁﻳﻥ ﺍﻻﻧﺳﻳﺎﺑﻳﻳﻥ ﻗﺩ ﺗﺑﺩﻭ ﺑﺳﻳﻁﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﻧﻭﻋﺎﺕ
ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﻭﺍﻟﻛﻠﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﻭﺻﻑ ﺍﻟﺧﻁﻭﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻗﺩ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
ً
ﺇﺣﺑﺎﻁﺎ ﻣﻥ ﺣﻘﻳﻘﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ.
 .1ﻗﺩ ﺗﺟﻌﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺗﺑﺩﻭ ﺃﻛﺛﺭ
ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﻭﺻﻑ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭ ﺃﻋﻼﻩ ،ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻟﻔﺗﺭﺍﺕ ﻁﻭﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟﺩﻳﻬﻡ ﻗﺩﺭ ﻛﺑﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ
ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺟﺏ ﺗﻛﻣﻠﺗﻪ ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ  PDPﺍﻟﻣﻭﺛﻘﺔ ﺭﺳﻣﻳًﺎ ،ﻳﻌﺗﻣﺩ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻳﻥ ﺍﻟﺟﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻕ ﻓﻲ ﺍﻛﺗﺳﺎﺏ ﻓﻬﻡ ﻟﻛﻳﻔﻳﺔ ﻋﻣﻝ
ﻋﻣﻠﻳﺔ  .PDPﻭﺇﺫﺍ ﺍﺣﺗﻭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﺑﺎﻳﻧﺎﺕ ،ﻓﻘﺩ ﺗﺟﻌﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺗﺑﺩﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﺗﻌﻘﻳ ًﺩﺍ ﻣﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ،
ﻭﺭﺑﻣﺎ ﺗﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺣﺟﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻳﻥ ﺍﻟﺟﺩﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ.
 .2ﻭﻗﺩ ﻳﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﻓﺭﻭﻕ ﻁﻔﻳﻔﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻣﻊ ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻣﻼﺣﻅﺔ ﺫﻟﻙ.
ﻭﺗﺣﺗﻭﻱ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺣﺗﻠﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻋﺗﻣﺎ ًﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ.
ﻭﻋﻧﺩﻣﺎ ﻻ ﻳﺗﻡ ﺗﻌﺭﻳﻑ ﻭﺗﺣﺩﻳﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺧﻁﻭﺍﺕ ﺑﻭﺿﻭﺡ ﻭﺍﺗﺳﺎﻕ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺭ ﺍﻹﺻﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻥ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﻋﻣﻠﻳﺔ  ،PDPﺃﻭ
ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﻛﻭﻥ ﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﻣﻛﻭﻧﺎﺕ ﺍﻻﺧﺗﻳﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻟﺯﺍﻣﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺑﺩﻳﻠﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﻭﺍﺿﺣﺔ ﺗﻣﺎﻣًﺎ ،ﻓﻬﻧﺎﻙ ﺍﺣﺗﻣﺎﻝ ﺑﺄﻥ ﻳﻘﻭﻡ
ً
ﺿﻐﻭﻁﺎ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﺍﻟﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻭﺍﺳﻊ
ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻭﻥ ﺍﻟﻣﺟﻬﺩﻭﻥ ﻣﻣﻥ ﻳﻭﺍﺟﻬﻭﻥ
ً
ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ،ﻭﻋﻭﺿًﺎ ﻣﻥ ﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﻓﻙ ﺍﻻﺷﺗﺑﺎﻙ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺗﻧﻭﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﻭﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺛﻕ ،ﺃﻥ ﻳﺻﺩﺭﻭﺍ
ﺍﻓﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻓﻲ ﻧﻘﻁﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻭﺍﻻﻧﺣﺭﺍﻑ ﻋﻣ ًﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺛﻘﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﺭﺳﻣﻲ.
 .3ﻭﻋﻧﺩ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﺣﺳﻳﻥ  ،PDPﻓﻘﺩ ﺗﺟﻌﻝ ﺍﻟﺻﻭﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺿﺣﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ  PDPﺍﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻗﺎﺗﻣﺔ ﻭﺗﺟﻌﻝ ﻣﻥ
ﺍﻟﺻﻌﺏ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﺑﺩﻗﺔ ﺃﻳﻥ ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ  PDPﺍﻻﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺣﺳﻳﻧﺎﺕ
ﻭﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻘﻁﺔ  2ﺃﻋﻼﻩ ،ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﻁﻭﺍﺕ .ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ ﻟﻣﻥ ﺗﻭﻟﻰ
ﻣﻬﻣﺔ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﻟﺗﺣﺳﻳﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ،ﻭﺑﺳﺑﺏ ﺍﻻﻓﺗﻘﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻅﺭ ﻓﺭﺩﻳﺔ ﻭﻭﺍﺿﺣﺔ ﻭﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ PDP
ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ،ﺃﻥ ﻻ ﺗﺗﻭﻓﺭ ﻟﺩﻳﻬﻡ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻳﻣﻛﻧﻬﻡ ﻣﻥ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺇﺟﺭﺍء ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺷﺎﻣﻝ ﻟﻠﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﺣﺳﻳﻥ  PDPﻓﻳﻬﺎ
ﺑﺷﻛﻝ ﺃﻓﺿﻝ .ﻭﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﻓﻲ  GNSOﻗﺩ ﺗﻛﻭﻥ ﻟﺩﻳﻬﻡ ﻣﻌﺭﻓﺔ ﻣﻭﺳﻭﻋﻳﺔ ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ  ،PDPﺇﻻ ﺃﻥ
ﺍﻷﻋﺿﺎء ﺍﻟﺟﺩﺩ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺑﻣﻘﺩﻭﺭﻫﻡ ﻋﺭﺽ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻅﺭ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺣﻭﻝ ﻁﺭﻕ ﺗﺣﺳﻳﻥ  ،PDPﺳﻳﻛﻭﻧﻭﻥ ﻋﺭﺿﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ.

3.6

ﺍﻟﺧﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟـ  42ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻧﻅﻣﺔ GNSO
ﻭﺑﺎﻟﻧﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺗﻧﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻔﺎﺕ ﻭﺣﺩﻭﺩ ﺍﻟﻣﺭﺍﺣﻝ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ  PDPﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑـ  GNSOﻭﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺳﺎﻡ ﺃﻋﻼﻩ ،ﻣﻥ
ﺃﺟﻝ ﺍﻟﺗﻭﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﻓﻬﻡ ﺗﺎﻡ ﻟﻛﻳﻔﻳﺔ ﻋﻣﻝ  ،PDPﻣﻥ ﺍﻟﻣﻬﻡ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺧﻁﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ  .PDPﻭﻗﺩ ﺗﻡ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺫﻟﻙ ﻣﻥ
ﺧﻼﻝ ﺩﻣﺞ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻣﻥ ﻛﻝ ﻣﻥ ﻟﻭﺍﺋﺢ  ICANNﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻭﺩﻟﻳﻝ  PDPﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻧﻅﻣﺔ  .GNSOﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺿﻡ
 42ﺧﻁﻭﺓ ﺃﻭ ﺇﺟﺭﺍء ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻧﻅﻣﺔ  ،GNSOﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺛﻕ ،ﻣﺩﺭﺟﺔ ﺃﺩﻧﺎﻩ:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18

)ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ  GNSOﺗﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ .ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻱ( ﻋﻘﺩ ﻭﺭﺷﺔ ﻋﻣﻝ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻣﺷﻛﻠﺔ
ﻁﻠﺏ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺷﻛﻼﺕ
ﻭﺿﻊ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺷﻛﻼﺕ ﺗﻣﻬﻳﺩﻱ
ﺩﻋﻭﺓ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻷﻭﻟﻲ
ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻷﻭﻟﻲ
ﺗﻠﺧﻳﺹ ﻭﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
)ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺗﺗﻁﻠﺏ ﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ( ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺷﻛﻼﺕ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺁﺧﺭ
)ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﻣﻁﻠﻭﺏ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ  (ICANNﺍﺗﺧﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺑﺎﻟﺑﺩء ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ
)ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﻣﻁﻠﻭﺏ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﻣﺟﻠﺱ  (GNSOﺍﺗﺧﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺑﺎﻟﺑﺩء ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ
ﻭﺿﻊ ﻣﻳﺛﺎﻕ PDP
ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻳﺛﺎﻕ PDP
ﻣﻥ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ )ﻣﻔﺿﻝ( ﺃﻭ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﻋﻣﻝ ﺃﺧﺭﻯ ﻣﺣﺩﺩﺓ
ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺭﺳﻣﻳًﺎ ﻣﻥ ﻛﻝ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﺩﺍﺋﺭﺓ ﻷﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ
ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺭﺳﻣﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻳﻕ PDP
ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻌﻘﻳﺑﺎﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﻋﻣﺔ ﻭﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ
ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺗﻌﻘﻳﺑﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻳﻕ PDP
ﺗﺄﺳﻳﺱ ﺍﺗﺻﺎﻝ ﻣﻊ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ  ICANNﺧﺎﺭﺝ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ
)ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻱ( ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺑـ  PDPﻣﺛﻝ ﺍﺳﺗﻁﻼﻋﺎﺕ ﺍﻟﺭﺃﻱ )ﻭﻟﻳﺱ ﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻷﻭﻟﻲ(

14

ﻣﺳﻭﺩﺓ ﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ATRT2
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40
.41
.42

)ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺩﻋﻭﺓ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺑﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ  PDPﺍﻷﺧﺭﻯ( ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ PDP
ﻭﺿﻊ ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﻋﻣﻠﻳﺔ PDP
ﻭﺿﻊ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺃﻭﻟﻲ
ﺩﻋﻭﺓ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻷﻭﻟﻲ
ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻷﻭﻟﻲ
ﺗﻠﺧﻳﺹ ﻭﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
)ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻱ ﻭﻟﻛﻥ ﻣﻭﺻﻰ ﺑﻪ( ﻧﺷﺭ ﻧﺳﺧﺔ ﻣﺳﻭﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ
)ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺷﺭ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ( ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﻭﺩﺓ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
)ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺷﺭ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ( ﺗﻠﺧﻳﺹ ﻭﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺟﻠﺱ GNSO
)ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻱ ﻟﻛﻥ ﻣﻭﺻﻰ ﺑﻪ ﺑﺷﺩﺓ( ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﻭﺩﻭﺍﺋﺭ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﻠﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
ﺍﻟﺗﺩﺍﻭﻝ ﻭﺍﻟﺗﺻﻭﻳﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
)ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠﺱ  GNSOﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ( ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﻟﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ICANN
)ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻱ؟( ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻓﺭﻳﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ
ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ICANN
ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ PDP
)ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ( ﺗﻔﺳﻳﺭ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ
)ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ( ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺑﻳﺎﻥ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
)ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ( ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺗﻭﺻﻳﺔ ﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
)ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ( ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻭﺻﻳﺔ  PDPﺍﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ
)ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻱ( ﺃﻥ ﻳﺿﻊ ﻓﺭﻳﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻣﺧﻭﻝ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﻣﻊ ﻣﺟﻠﺱ  GNSOﺧﻁﺔ ﺗﻧﻔﻳﺫ
)ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻱ( ﺗﺄﺳﻳﺱ ﻓﺭﻳﻕ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ
ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ PDP

ﺍﻟﻣﻠﺣﻕ ﺝ ،ﺍﻟﻭﺻﻑ ﺍﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻲ ﻟﻛﺎﻓﺔ ﺣﻳﺛﻳﺎﺕ ﺧﻁﻭﺍﺕ  PDPﻟﻣﻧﻅﻣﺔ  ،GNSOﻭﻳﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ ﺑﺎﻟﺧﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟـ 42ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ.
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4

ﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﺑﻳﺋﻲ

4.1

ﺑﻳﺋﺔ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺓ
ﻁﻭﺍﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺗﺄﺳﻳﺱ  ،ICANNﺍﺗﺳﻊ ﻋﺩﺩ ﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻲ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﻣﻥ  360ﻣﻠﻳﻭﻥ )ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  (2000ﺇﻟﻰ  2.4ﻣﻠﻳﺎﺭ ﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻵﻥ.
ﻭﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻣﺭﻳﻛﺎ ﺍﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻣﺩ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻺﻧﺗﺭﻧﺕ  30ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣﻥ ﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻲ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ  ،2000ﻭﺃﻋﻠﻰ ﻣﻌﺩﻝ ﻻﺧﺗﺭﺍﻕ
ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﻟﻛﻝ ﻧﺳﻣﺔ )ﺣﻭﺍﻟﻲ  31ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ( .ﺑﺣﻠﻭﻝ ﻋﺎﻡ  ،2013ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﻣﻭﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻌﺩﻻﺕ ﺍﺧﺗﺭﺍﻕ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ) 78ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ( ،ﻭﺍﻧﺧﻔﺿﺕ ﺣﺻﺔ ﺃﻣﺭﻳﻛﺎ ﺍﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻲ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺇﻟﻰ  11.4ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ،
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺂﺳﻳﺎ ) 45ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ( ،ﻭﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ) 22ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ( ﻭﺃﻣﺭﻳﻛﺎ ﺍﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ ) 11ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ( .ﻭﻅﻠﺕ ﻣﻌﺩﻻﺕ ﺍﺧﺗﺭﺍﻕ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻧﺳﺑﻳًﺎ ﻓﻲ
ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ ) 16ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ( ،ﻭﺃﺳﻳﺎ ) 28ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ( ،ﻭﺍﻟﺷﺭﻕ ﺍﻷﻭﺳﻁ ) 40ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ( ﻭﺃﻣﺭﻳﻛﺎ ﺍﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ ) 43ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ( ،ﻭﻫﻭ ﻣﺎ ﻳﺭﺟﺢ ﺑﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﻫﻲ
ﺃﺳﻭﺍﻕ ﻧﻣﻭ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺷﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ .ﻭﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﻔﻭﺿﻳﺔ ﺍﻟﺑﺭﻭﺩﺑﺎﻧﺩ ﻟﻌﺎﻡ  ،2012ﻓﺈﻥ ﻋﺩﺩ ﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻲ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﺍﻟﺫﻱ
17
ﻳﺩﺧﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻳﺏ ﺑﺷﻛﻝ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺻﻳﻧﻳﺔ ﺳﻭﻑ ﻳﺗﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻲ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ ﺑﺣﻠﻭﻝ ﻋﺎﻡ .2015
16
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ﻭﺣﻳﺙ ﺣﻅﻳﺕ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﺑﻘﺩﺭ ﺃﻛﺑﺭ ﻣﻥ ﺍﻷﻫﻣﻳﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎ ﻣﺣﺭﻙ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ،ﻭﺣﻳﺙ ﺇﻥ ﻗﺩﺭً ﺍ ﻛﺑﻳﺭً ﺍ ﻣﻥ ﻋﻣﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﻳﻘﺿﻳﻪ
ﻣﺗﺻﻼً ﺑﺎﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ،ﻓﻘﺩ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﻭﺟﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ .ﻭﻣﻧﺫ ﻋﻘﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺯﻣﺎﻥ ،ﻛﺎﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺩﺭ ﺭﺅﻳﺔ ﻛﻡ ﻛﺑﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻷﺧﺑﺎﺭ ﺣﻭﻝ
ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﺎﺿﻳﻳﻥ ﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ،ﻛﺎﻧﺕ ﻫﻧﺎﻙ ﻣﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﺟﻣﺎﻫﻳﺭﻳﺔ ﺿﺩ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻹﻧﺗﺭﻧﺕ
19
18
ﻣﺛﻝ  ،ACTAﻭ SOPAﻭ  PIPAﻭﺗﻐﻁﻳﺔ ﺇﺧﺑﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻟﻼﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺇﺩﻭﺍﺭﺩ ﺳﻧﻭﺩﻳﻥ ﺣﻭﻝ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ PRISM
20
ﻭﻏﻳﺭﻩ ﻣﻥ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﻋﺑﺭ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ.
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ﻭﻣﻧﺫ ﻋﻘﺩ ﻣﺿﻰ ﻣﻥ ﺍﻟﺯﻣﺎﻥ ،ﺭﻛﺯﺕ ﻣﻧﺎﻗﺷﺎﺕ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ
ﺍﻟﺑﻳﻧﻲ ،ﻭﻻﺳﻳﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻥ ﻳﻌﻳﺷﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻼﺩ ﺍﻟﻧﺎﻣﻳﺔ .ﻭﺍﻟﻳﻭﻡ ،ﺗﺳﻭﺩ ﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻯ ،ﻭﻳﺷﻣﻝ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺗﻭﺍﺯﻥ ﺑﻳﻥ ﺍﻷﻣﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ
ﻭﺍﻟﺧﺻﻭﺻﻳﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻳﺔ ،ﻭﻣﺷﻛﻼﺕ ﺣﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﺍﻟﻣﻌﻘﺩﺓ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﺣﺩﻭﺩ ﻭﻓﻳﻡ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺎﺕ .ﻭﻗﺩ ﻳﺑﺩﻭ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﺑﻌﻳﺩ ﻟﻣﻼﻳﻳﻥ ﺍﻷﻣﻳﺎﻝ ﻋﻥ
 ICANNﻭﻭﻅﻳﻔﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ،ﻓﺈﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻧﻅﺎﻡ ﻋﻧﺎﻭﻳﻥ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻛﺎﻧﺕ ﺩﻭﻣًﺎ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺧﻼﻓﻳﺔ،
ﻭﺩﻋﺕ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺗﺳﻕ ﻹﺟﺭﺍء ﺗﺩﻭﻳﻝ ﺃﻛﺑﺭ ﻟﻠﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺟﺫﺭ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ.
ﻭﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﺗﺄﺳﻳﺱ  ICANNﻋﺑﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺁﻟﻳﺔ ﻟﺗﺣﻭﻳﻝ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺟﺫﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ.
ﻣﺭﻛﺯﻳﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺩﺓ )ﺳﺟﻼﺕ ﻭﺃﻣﻧﺎء ﺳﺟﻼﺕ  (gTLDﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻭﺿﻊ ﺳﻳﺎﺳﺔ  GNSOﻓﺗﻧﺑﻊ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺻﻠﻲ.
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ﺃﻣﺎ

ﺍﻻﺗﺟﺎﻫﺎﺕ ﻓﻲ ﻧﻣﺎﺫﺝ ﺍﻟﺣﻭﻛﻣﺔ ﻷﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩﻳﻥ
ﺇﻥ ﻣﻔﻬﻭﻡ ﺣﻭﻛﻣﺔ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩﻳﻥ ﻏﻳﺭ ﻓﺭﻳﺩ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﻳﺋﺔ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺃﺩﺕ ﻗﻣﺔ  1992ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﻌﻘﺩﺓ
ﻓﻲ ﺭﻳﻭ ﺇﻟﻰ ﺑﺩء ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺑﺎﻟﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺃﻳﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺩﺍﻣﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ .ﻭﻣﻥ ﺑﻳﻥ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻫﻭ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻓﻲ  2000ﻭ ،2001ﻭﻫﻭ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻣﻝ ﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ
22
ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩﻳﻥ ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻁﻭﺭ "ﺇﻁﺎﺭً ﺍ ﻣﺷﺗﺭ ًﻛﺎ ﻭﻣﺭ ًﻧﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻷﻧﻭﺍﻉ ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩﻳﻥ" .ﻭﺗﻡ ﻧﺷﺭ
ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺻﻭﺭﺓ ﻛﺗﺎﺏ ،ﻭﺍﺷﺗﻣﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻑ ﺍﻟﻣﺑﻛﺭ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻣﺎ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻋﻠﻳﻪ ﻧﻣﺎﺫﺝ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩﻳﻥ:
P21F
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ﻭﺗﺻﻑ ﻛﻠﻣﺔ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩﻳﻥ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺗﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺟﻣﻳﻊ ﺳﺎﺋﺭ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﻳﻥ ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ﺟﺩﻳﺩ
ﻣﻥ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ،ﻭﺍﻟﺗﻭﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ )ﺃﻭ ﺭﺑﻣﺎ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ( ﺣﻭﻝ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣﺣﺩﺩﺓ .ﻛﻣﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗﻧﺩ ﺃﻳﺿً ﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺃﻫﻣﻳﺔ
ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻹﻧﺻﺎﻑ ﻭﺍﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﻳﻥ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩﻳﻥ ،ﻭﻳﺷﻣﻝ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻣﻧﺻﻑ ﻟﺛﻼﺛﺔ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﻣﻥ
ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﻭﻭﺟﻬﺎﺕ ﻧﻅﺭﻫﻡ .ﻛﻣﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗﻧﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻳﺔ ﻟﻠﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ،ﻭﺗﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻁﻭﻳﺭ
23
ﺷﺭﺍﻛﺎﺕ ﻭﺷﺑﻛﺎﺕ ﻗﻭﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻥ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ.
P2F
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http://www.internetworldstats.com/stats.htm
17
Broadband Commission, 2012, The State of Broadband 2012: Achieving Digital Inclusion for All,
http://www.broadbandcommission.org/documents/bb-annualreport2012.pdf
18
http://www.ustr.gov/acta
19
http://www.govtrack.us/congress/bills/112/s968
20
http://www.theguardian.com/world/prism
21
1998, US Government White Paper: Management of Internet Names and Addresses,
http://www.icann.org/en/about/agreements/white-paper
22
http://www.earthsummit2002.org/msp/project.html
23
Chapter 1, p. 2, M Hemmati, 2002, Multi-stakeholder Processes for Governance and Sustainability:
http://www.earthsummit2002.org/msp/book.html ,Beyond Deadlock and Conflict
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ﻣﺳﻭﺩﺓ ﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ATRT2
ﺍﻟﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻔﺿﻝ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﺗﺳﻣﻳﺗﻪ "ﺣﻭﻛﻣﺔ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩﻳﻥ" ﺑﻪ ﺃﻳﺿًﺎ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﺑﺩﻳﻠﺔ .ﻭﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ
ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻣﺻﻁﻠﺣﺎﺕ "ﺷﺑﻛﺎﺕ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ" ،ﻭ"ﺷﺑﻛﺎﺕ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ" ،ﻭ"ﺍﻟﺣﻭﻛﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ" ،ﻭ"ﺍﻟﺣﻛﻡ ﺑﺩﻭﻥ
ﺣﻛﻭﻣﺔ" ﻫﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﺻﻁﻠﺣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺻﻑ ﻧﻣﺎﺫﺝ ﺍﻟﺣﻭﻛﻣﺔ ﺍﻟﺷﺑﻳﻬﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻭﺍﻣﻝ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩﺓ .ﻭﻗﺩ ﺗﻠﻘﺕ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ
ﻣﺻﻁﻠﺣﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻷﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩﻳﻥ ﻗﺩﺭً ﺍ ﻛﺑﻳﺭً ﺍ ﻣﻥ ﺍﻻﻫﺗﻣﺎﻡ ﻣﻧﺫ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ،ﺣﻳﺙ ﺑﺩﺃ ﺍﻟﻌﻠﻣﺎء ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻭﻥ ﻭﻧﺷﻁﺎء
ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻣﺩﻧﻲ ﻭﻏﻳﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺑﺎﻟﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﻁﺭﻕ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻟﻣﺗﺯﺍﻳﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﻣﺗﺳﻊ
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ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺗﺯﺍﻳﺩ .ﻭﻗﺩ ﺍﺗﺟﻪ ﻋﺎﻟﻡ ﺣﻭﻛﻣﺔ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻋﺯﻝ ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺍﻷﻭﺳﻊ ،ﻣﻊ ﺿﺑﻁ ﺗﺭﻛﻳﺯﻫﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﺻﻁﻠﺢ ﺩﻗﻳﻕ" ،ﺣﻭﻛﻣﺔ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩﻳﻥ" .ﻭﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﺫﻟﻙ ،ﺍﺗﺟﻪ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺷﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﺩﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷﺎﺕ ﺍﻟﺣﻭﻛﻣﺔ ﺍﻷﻭﺳﻊ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺷﺑﻛﺎﺕ ﻭﺗﺷﻛﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺎﺭ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﺗﻛﻭﻳﺭ ﺁﻟﻳﺎﺕ ﺣﻭﻛﻣﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ.
P23F

P

ﻧﺷﺄ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻣﺻﻁﻠﺢ "ﺣﻭﻛﻣﺔ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩﻳﻥ" ﻓﻲ ﺑﻳﺋﺔ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﻘﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ )،(WSIS
25
 ،2005-2003ﻭﻭﺻﻑ ﺍﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﻭﻡ ﻣﻥ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ،ﻣﺛﻝ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ،ﻭﻗﻭﺓ ﻣﻬﺎﻡ ﻫﻧﺩﺳﺔ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ
26
ﺑﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﺎﺱ .ﻓﻘﺩ "ﻧﺟﺣﺕ" -ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳﻕ "ﺇﺟﻣﺎﻉ ﺻﻌﺏ ﻭﻛﻭﺩ ﻟﻠﺗﺷﻐﻳﻝ" .ﻭﺭ ًﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﻌﺔ ﻣﻥ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ
ﻟﺳﺣﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺇﻟﻰ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻣﻝ ﺣﻛﻭﻣﻲ ،ﺗﻡ ﻋﻠﻰ ﺣﻭﻛﻣﺔ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩﻳﻥ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻩ ﺑﺩﻳﻼً ﻣﺛﻳﺭً ﺍ-ﻳﻠﻘﻰ ﺩﻋﻣًﺎ
ﻣﻥ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻭﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ-ﻭﺗﺭﺗﺑﻁ ﺑﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻻﻧﻔﺗﺎﺡ ،ﻭﺍﻻﺑﺗﻛﺎﺭ ﻭﺍﻟﻧﻣﻭ.
P24F
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ﻣﻥ ﻗﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺣﻭﻝ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ) (WSISﻧﺷﺄﺕ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﻧﺗﺩﻯ ﺣﻭﻛﻣﺔ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ) :(IGFﻣﻧﺗﺩﻯ ﻟﻐﻳﺭ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﻏﻳﺭ
ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻟﻠﺣﻭﺍﺭ .ﻛﺎﻧﻣﻥ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ ﻟﻣﻧﺗﺩﻯ  IGFﺗﺟﺳﻳﺩ ﻣﺑﺎﺩﺉ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩﻳﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ،ﻭﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ
ﻭﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻣﺩﻧﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺩﺍﻭﻻﺕ ﻭﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ )ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﻷﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩﻳﻥ( ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻡ
ﺍﻟﻣﺳﺎﻭﺍﺓ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻘﺭﻳﺏ ،ﺑﺩﺃﺕ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  ICANNﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻷﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ
ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩﻳﻥ .ﻭﻻ ﻳﺷﻣﻝ ﺍﻟﻣﺻﻁﻠﺢ ﺣﻘﻳﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻭﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻣﺩﻧﻲ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺟﻣﻳﻌﻬﻡ ﻣﺷﺎﺭﻛﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻓﺣﺳﺏ ،ﺑﻝ ﻗﺩﻡ
ﺃﻳﺿًﺎ ﺷﺭﻋﻳﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ ،ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
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ﻟﻼﺗﺻﺎﻻﺕ ) (ITUﺑﺄﻭﺭﺍﻕ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩﻳﻥ.
P26F

ﻭﻛﺎﻥ ﻟـ  ICANNﻭﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﻬﺎ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺍﻟﺗﺩﻭﻳﻥ ﺍﻟﻧﺻﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ
ﻟﻼﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ،ﻭﺗﺳﻬﻳﻼﺕ ﺍﻟﺻﻭﺕ ﻭﺍﻟﺑﺙ ﺍﻟﺗﻠﻔﺯﻳﻭﻧﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﻭﻳﺏ ﻭﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻋﻥ ﺑﻌﺩ ﺗﻡ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩﻫﺎ ﺩﺍﺧﻝ ﻣﻧﺗﺩﻯ ﺣﻭﻛﻣﺔ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ
 ،IGFﻭﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻣﺛﻝ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻋﻣﻝ ﻣﻔﻭﺿﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﻟﻠﺗﻁﻭﻳﺭ ﺣﻭﻝ ﺣﻭﻛﻣﺔ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ،ﻭﺍﻟﻣﺅﺗﻣﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻼﺗﺣﺎﺩ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻﺕ  ITUﻓﻲ ﺍﻷﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻭﻣﻧﺗﺩﻯ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ  /ﺳﻳﺎﺳﺔ .ICT
ﻭﻳﻌﺗﺑﺭ ﺍﻟﻣﺗﻁﻭﻋﻭﻥ ﻣﻥ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺳﻳﺎﺳﺔ  .ICANNﻭﺗﺄﺗﻲ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ  ،ICANNﺑﻣﺎ ﻓﻲ
ﺫﻟﻙ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  ،PDPﺗﻘﺩﻳﺭً ﺍ ﻵﻻﻑ ﺍﻟﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻣﻧﺣﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻁﻭﻋﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﺍﺭ ﻓﺗﺭﺍﺕ ﻣﻣﺗﺩﺓ .ﻭﺩﺍﺧﻝ  ،ICANNﻓﺈﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ
ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑـ  GNSOﺗﻌﺗﺑﺭ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﺷﻌﺎﺭ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩﻳﻥ ﺍﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻝ ﻟﻠﻣﻧﻅﻣﺔ ﻭﺷﺭﻋﻳﺗﻬﺎ
ﺍﻟﻣﺗﻭﺍﺻﻠﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻣﻧﺳﻕ ﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ .ﺇﻥ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺣﻛﻭﻣﺔ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩﻳﻥ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺃﻥ ﻟﻪ
ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺅﻳﺩﻳﻥ ،ﻗﺩ ﺃﺛﺑﺕ ﺃﻧﻪ ﻣﺛﻳﺭ ﻟﻠﺧﻼﻑ ،ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺳﻳﺎﻕ ﺍﻟﻣﻧﺗﺩﻳﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺻﻧﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ .ﻭﻛﻁﺭﻳﻘﺔ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ،
ﻻ ﻳﺯﺍﻝ ﻟﺩﻯ ﺣﻭﻛﻣﺔ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩﻳﻥ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻡ ﺗﻠﻕ ﺇﺟﺎﺑﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺧﺻﻭﺹ:

ﻟﻠﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻧﺧﺑﺔ ﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻘﺎﻻﺕ ﺣﻭﻝ ﻣﻧﺎﻗﺷﺎﺕ ﺍﻟﺣﻭﻛﻣﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺷﺑﻛﺎﺕ ،ﺭﺍﺟﻊJ Roloff, 2008, “A life cycle model of :
multi-stakeholder networks”, Business Ethics: A European Review, 17(3): 311-325; D Stone, 2008,
“Global Public Policy, Transnational Policy Communities, and Their Networks”, The Policy Studies
Journal, 36(1): 19-38; P Dobner, 2009, “On the Constitutionability of Global Public Policy Networks”,
Indiana Journal of Global Legal Studies, 16(2): 605-619
25
ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺭﺍﺟﻊ LE Strickling, 2013, Remarks by Assistant Secretary Strickling at 11th
Transportation, Maritime Affairs and Communications Forum,
http://www.ntia.doc.gov/speechtestimony/2013/remarks-assistant-secretary-strickling-11thtransportation-maritime-affairs-and
26
p. 19, D Clark, 1992, A cloudy crystal ball – visions of the future,
http://groups.csail.mit.edu/ana/People/DDC/future_ietf_92.pdf
27
“ I was pleased because ITU – which it is my privilege to lead – can truly be said to have invented the
concept of multi-stakeholderism.” (H Toure, 26 September 2012, Opening Remarks to IPI Policy Forum
(http://www.itu.int/en/osg/speeches/Pages/2012-09-26.aspx
24
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ﻣﺳﻭﺩﺓ ﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ATRT2



ﻣﺎ ﻫﻲ "ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ" ﻟﻛﻝ ﻣﻥ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺗﻁﺭﻕ ﺍﻷﻣﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ؟
ﻛﻳﻑ ﻳﺟﺏ  -ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻁﻠﻕ  -ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩﻳﻥ ﺍﻟﺗﻔﺭﻳﻕ ﺑﻳﻥ ﻣﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ ،ﻣﺛﻝ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ،
ﻭﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﺑﺎﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋﻧﻬﻡ؟
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ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺃﻥ ﺗﺿﻡ ﺟﻣﻳﻊ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ،ﺳﻭﺍء "ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻣﺳﺎﻭﺍﺓ :ﺃﻭ"ﺣﺳﺏ ﺩﻭﺭ ﻛﻝ ﻣﻧﻬﻡ" ،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺣﻅﻰ
ﺑﺎﻟﺷﺭﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺻﺩﺍﻗﻳﺔ ﻛﻌﻣﻠﻳﺔ ﺣﻛﻭﻣﺔ ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ.

4.3

ﺍﻻﺗﺟﺎﻫﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﻭﻳﻣﺎﺕ ﺩﺍﺋﻣﺔ ﺍﻟﺗﻣﺩﺩ ﻟﺣﻭﻛﻣﺔ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ
ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺗﻣﺎﻉ  ICANNﻓﻲ  2011ﺍﻟﻣﻧﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺳﻧﻐﺎﻓﻭﺭﺓ ،ﻛﺎﻧﺕ ﻫﻧﺎﻙ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺣﻭﻝ "ﺇﺭﻫﺎﻕ ﺍﻟﻣﺗﻁﻭﻋﻳﻥ" .ﻭﻻ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺍﻷﻣﺭ ﺑﺄﻥ ﻋﺩ ًﺩﺍ
ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﻗﺩ ﺍﺯﺩﺍﺩ ،ﺑﻝ ﺇﻥ ﺣﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﻗﺩ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ .ﻭﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ،ﻓﺈﻥ ﻧﻣﻭ ﻭﺗﺭﺩﺩ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ  IGFﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ
ﻭﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﺗﻌﺩ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗﻁﻭﺭ ﻣﻠﺣﻭﻅ ﻣﻧﺫ ﻋﺎﻡ  .2007ﻭﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺃﻧﻪ ﻣﻥ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻝ ﺑﺎﻟﻣﺭﺓ ﺣﺿﻭﺭ ﻣﻧﻅﻣﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﺃﻭ ﻓﺭﺩ ﻓﻲ ﻛﻝ
ﻭﺟﻣﻳﻊ ﻣﻧﺗﺩﻳﺎﺕ  IGFﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ،ﺣﻳﺙ ﺇﻥ ﻣﻧﺎﻗﺷﺎﺕ  IGFﻗﺩ ﺍﺭﺗﻛﺯﺕ ﺗﺎﺭﻳﺧﻳًﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﺍﻟﺣﻳﻭﻳﺔ )- (CIR
ﻛﻝ ﻣﻥ  ،ICANNﻭﺳﺟﻼﺕ  TLDﻭﺳﺟﻼﺕ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ  - RIRﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ،ﻭﻣﻣﺛﻠﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ )ﻣﺛﻝ BASIS ICC
ً
ﻧﺷﻁﺎ ﻛﻣﻧﻅﻣﻳﻥ ﻟﻣﻧﺗﺩﻳﺎﺕ  IGFﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ .ﻭﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ
ﻭﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ( ﻭﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻣﺩﻧﻲ ﻗﺩ ﻟﻌﺑﻭﺍ ﺩﻭﺭً ﺍ
ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﺑﺄ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺣﻭﻛﻣﺔ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﻟﻬﺅﻻء ﺍﻟﻣﻣﺛﻠﻳﻥ  -ﻛﻣﺎ ﻳﺳﺎﻓﺭ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻭﻳﺷﺎﺭﻛﻭﻥ ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺎﺕ ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺩﻳﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ
 IGFﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ.

ﺍﻟﺷﻛﻝ  :3ﺗﻘﻭﻳﻡ ﺣﻭﻛﻣﺔ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﻟﻌﺎﻡ 2013
ﻣﻧﺫ ﻋﻣﻠﻳﺔ  WSISﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ  ،2003ﺯﺍﺩ ﺃﻳﺿًﺎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺃﺻﺑﺢ ﻟﻬﺎ ﺍﻵﻥ ﺟﺩﺍﻭﻝ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻋﺗﻳﺎﺩﻳﺔ ﻟﺣﻭﻛﻣﺔ
ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ .ﻛﻣﺎ ﺃﺻﺑﺢ ﻟﻣﻣﺛﻝ  ،ITUﻭ OECDﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻳﺔ ،ﻭ WSIS + 10ﺟﻣﻳﻌًﺎ ً
ﺑﻧﻭﺩﺍ ﺃﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﺩﺍﻭﻝ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺣﻭﻛﻣﺔ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﻭﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ،ﻓﺈﻥ ﻧﻔﺱ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻭﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻣﺩﻧﻲ ﻭﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﺍﻟﻔﻧﻲ ،ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻲ
ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﻳﻐﻁﻭﻥ ﻋﺩ ًﺩﺍ ﻛﺑﻳﺭً ﺍ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ .ICANN

ﻳﺳﺗﺧﺩﻡ ﺟﺩﻭﻝ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺗﻭﻧﺱ "ﺟﻣﻳﻊ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﻭﺍﺭﻩ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ" ،ﻭﻫﻭ ﻣﺎ ﻳﺭﺟﺢ ﺑﺄﻥ ﺑﻌﺽ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﺩﻳﻬﻡ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻥ
ﺍﻵﺧﺭﻳﻥ,Tunis Agenda for the Information Society, 2006) .
(https://www.itu.int/wsis/docs2/tunis/off/6rev1.html
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ﻣﺳﻭﺩﺓ ﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ATRT2

ﺍﻟﺷﻛﻝ  :4ﺟﺩﻭﻝ ﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ  ICANNﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﺎﻡ 2013
ﺩﺍﺧﻝ  ICANNﻧﻔﺳﻬﺎ ،ﻓﺈﻥ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﻳﺗﻣﻳﺯ ﺑﺎﻟﻛﺛﺎﻓﺔ .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺇﻟﻰ ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ  ،2013ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ  49ﻓﺗﺭﺓ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ  10ﺃﺧﺭﻯ ﻣﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺗﻡ ﻗﺑﻝ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﻭﻳﺑﺩﻭ ﺃﻥ ﻣﻌﺩﻝ ﻓﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺗﺳﻕ ﺇﻟﻰ ﺣﺩ ﻣﺎ ﻣﻧﺫ  ،2007ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺑﺩﺃﺕ
ﺃﺭﺷﻳﻔﺎﺕ  .ICANNﻭﻻ ﺗﺭﺗﺑﻁ ﻛﻝ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻌﻣﻠﻳﺎﺕ  ،GNSOﺃﻭ ﺣﺗﻰ ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺳﺔ .ﻭﻻ ﻳﺷﻳﺭ ﻣﻭﻗﻊ  ICANNﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺑﻭﺿﻭﺡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺑـ  ،PDPﻭﻟﻛﻥ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑـ  PDPﺗﺭﺗﺑﻁ ﺑﻣﺷﻛﻼﺕ
ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ )ﻣﺛﻝ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ(.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﺍﻟﻣﺗﺯﺍﻳﺩ ،ﻓﺈﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺣﺎﺿﺭﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ  ICANNﻭﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﺑﻧﺷﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻅﻝ ﺛﺎﺑ ًﺗﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﺩﺍﺭ ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ ﺍﻟﺧﻣﺳﺔ ﺍﻟﻣﺎﺿﻳﺔ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ،ﻳﺗﺣﻣﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﻟﻣﺳﺋﻭﻟﻳﺔ ﻋﻥ ﺗﻧﺳﻳﻕ ﺍﻟﺭﺩﻭﺩ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﺟﺑﺎﺗﻪ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﺣﻭﻛﻣﺔ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ.
ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﻧﺷﺎﻁ ﺣﻭﻛﻣﺔ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﺍﻟﻣﺗﺯﺍﻳﺩ ،ﻭﺍﻟﻣﺻﺣﻭﺏ ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻳﺣﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻣﺗﺎﺡ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﺻﺣﺎﺏ
ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﺛﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻧﻅﻣﺔ .GNSO

4.4

ﺍﺗﺟﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ
ﻳﻭﺛﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﻟﻠﻔﺟﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻧﻅﻣﺔ  .GNSOﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ،ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻬﻡ ﻭﺿﻊ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻔﺟﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺳﻳﺎﻗﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺗﻌﺭﻑ ﺃﻭﻻً ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﻫﻳﻡ ﻭﺍﺗﺟﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻷﻭﺳﻊ.
ﻋﻠﻣًﺎ ﺑﺄﻥ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺇﺷﺭﺍﻙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻟﻳﺳﺕ ﺑﺎﻟﺟﺩﻳﺩﺓ .ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻝ ﺃﺛﻳﻧﺎ ﺍﻟﻘﺩﺍﻣﻰ ،ﻓﻲ ﺣﻘﻳﻘﺔ ﺍﻷﻣﺭ ،ﺣﻳﺙ ﻛﺎﻥ
ﻫﻧﺎﻙ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ" :ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﺍﻟﺳﻠﺑﻳﻳﻥ" ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻻ ﻳﺣﺿﺭﻭﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ،ﻭ"ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﻳﻥ" ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﺣﺿﺭﻭﻥ
ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﻭﻳﺳﺗﻣﻌﻭﻥ ﻭﻳﺻﻭﺗﻭﻥ ،ﻭ"ﻣﻥ ﻻ ﻳﺭﻓﻌﻭﻥ ﺃﺻﻭﺍﺗﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ" ،ﻭ"ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻭﻥ ﺍﻟﻧﺷﻁﺎء ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ" )ﻋﺑﺎﺭﺓ ﻋﻥ "ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ
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ﻣﺳﻭﺩﺓ ﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ATRT2
ﺻﻐﻳﺭﺓ ﻣﻥ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺭﺍﺕ ،ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﺗﺣﺩﺛﻭﻥ ﻭﻳﻘﺗﺭﺣﻭﻥ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ"( .ﻭﺍﻟﻧﻭﻋﻳﻥ ﺍﻷﺧﻳﺭﻳﻥ ﻫﻣﺎ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻭﻥ ،ﻭﻟﻛﻥ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ
ﻣﺗﺑﺎﻳﻧﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ،ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺗﺧﺫ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻷﺷﻛﺎﻝ ،ﻭﺗﻡ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﻭﻻﺕ ﻟﺻﻳﺎﻏﺔ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﻟﻠﻌﺩﻳﺩ
ﻣﻥ ﺍﻷﺷﻛﺎﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ .ﺍﻟﺷﻛﻝ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﺑﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺑﺳﻳﻁ ﻳﻌﺭﺽ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺻﻭﺭﺓ ﻁﻳﻑ.
29

P28F

ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﺔ
ﺍﻟﺳﻳﻁﺭﺓ

ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ

P

ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﺔ
ﺍﻟﺷﺭﺍﻛﺔ

ﺍﻟﻣﺷﺎﻭﺭﺍﺕ

ﺍﻟﺷﻛﻝ  :5ﻣﺗﻭﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻟﺷﺎﻧﺩ-ﺃﺭﻧﺑﻳﺭﺝ

ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ
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P29F

ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺗﻭﺍﺻﻠﺔ ،ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎ "ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ" ﺑﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺻﻭﺭﺓ ﺗﺣﺩﻳﺛﺎﺕ ﺃﺧﺑﺎﺭ ،ﻭﺭﺳﺎﺋﻝ ﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ ،ﺇﻟﺦ،
ﻭﻟﻛﻥ ﺑﺩﻭﻥ ﺃﻳﺔ ﺁﻟﻳﺔ ﺃﻣﺎﻡ "ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ" ﻟﻠﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ .ﻭﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻠﻕ ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ  PDPﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻧﻅﻣﺔ  ،GNSOﻗﺩ ﻳﻛﻭﻥ ﻧﺷﺭ
ﺍﻟﺗﻔﺭﻳﻎ ﺍﻟﺻﻭﺗﻲ ﻟﻣﺅﺗﻣﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻔﺭﻳﻕ  PDPﻣﺛﺎﻻً ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺷﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ .ﻳﺯﻭﺩ ﻧﺷﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ
ﺑﺎﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﻣﺎ ﻳﺟﺭﻱ ،ﻟﻛﻥ ﻟﻳﺱ ﺛﻣﺔ ﺁﻟﻳﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ.
ً
ﻧﺷﺎﻁﺎ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﻥ ﻳﺟﺭﻭﻥ ﺍﻟﺗﺷﺎﻭﺭ ﻳﻅﻠﻭﻥ ﻣﺗﺣﻛﻣﻳﻥ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺻﻧﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ .ﻭﻓﻲ
ﻭﻳﻌﺗﺑﺭ ﺍﻟﺗﺷﺎﻭﺭ" ﺃﺣﺩ ﺃﺷﻛﺎﻝ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻷﻛﺛﺭ
ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻧﻅﻣﺔ  ،GNSOﻳﻛﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺷﻛﻝ ﻣﻥ ﺃﺷﻛﺎﻝ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺣﺎﺿﺭً ﺍ ﻓﻲ ﺻﻭﺭﺓ ﻓﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻓﻲ
ﺍﺳﺗﻁﻼﻋﺎﺕ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺩﻋﻭﺍﺕ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﻥ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ،ﻭﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﻓﺭﻳﻕ
 PDPﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻷﻭﻟﻲ.
ﻭ"ﺍﻟﺷﺭﺍﻛﺔ" ﺃﺣﺩ ﺃﺷﻛﺎﻝ "ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﺿﺎﻣﻧﻳﺔ" .ﻭﻳﻭﺿﺢ ﺑﻳﺷﻭﺏ ﺩﻳﻔﻳﺯ ﺃﻥ ﺍﻟﺷﺭﺍﻛﺔ "ﺗﺗﺣﻘﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻣﺟﺎﻟﺱ
31
ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﻭﻁ ﺑﻬﺎ ﻣﻬﻣﺔ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﺗﻌﻘﻳﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻭﺍﺻﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﻭﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ" .ﻭﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺍﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﻣﻧﻅﻣﺔ  ،GNSOﻓﺈﻥ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭ ﺑﻳﻥ ﻓﺭﻳﻕ  PDPﻭﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﻣﺛﻝ  RSSACﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﺇﻟﻳﻪ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻩ ﻣﺛﺎﻻً ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺷﺭﺍﻛﺔ .ﻻﺣﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﻻ ﻳﺯﺍﻝ ﻓﻲ ﻳﺩ ﻣﺷﻌﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻓﻲ "ﺍﻟﺷﺭﺍﻛﺔ" .ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻧﻅﻣﺔ  ،GNSOﻓﺈﻥ
ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﻫﻭ ﻓﺭﻳﻕ .PDP
P30F

P

ﻛﻣﺎ ﺃﻥ "ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ" ﻳﻭﻓﺭ "ﺗﺣﻛﻣًﺎ ﻭﺭﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺧﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ] [...ﻟﻣﺟﻠﺱ ﻣﻥ ﻣﻣﺛﻠﻲ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﺩﺍﺧﻝ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻣﻝ ﻣﺧﺻﺹ ﻣﻥ
32
ﺧﻼﻝ ]ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻷﻡ[" .ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻧﻅﻣﺔ  ،GNSOﻓﺈﻥ ﻓﺭﻳﻕ  PDPﻫﻭ ﻣﺛﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ :ﻳﻘﻭﻡ ﻣﺟﻠﺱ
 GNSOﺑﻭﺿﻊ ﻣﻳﺛﺎﻕ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ  PDPﺗﺳﺗﺟﻳﺏ ﻟﻪ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ.
P31F

P

ﺃﻣﺎ "ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ" ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﻌﺩ ﺃﻗﺻﻰ ﺃﺷﻛﺎﻝ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ،ﻓﻳﺣﺩﺙ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﻷﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺩﻭﺭ ﻣﺑﺎﺷﺭ ﻓﻲ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ .ﻭﻟﻳﺱ
ﺛﻣﺔ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ ﻣﺑﺎﺷﺭ ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ  PDPﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻧﻅﻣﺔ  .GNSOﻭﻣﺛﺎﻝ ﺗﻧﻅﻳﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺍﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑـ  GNSOﻋﻠﻰ ﻭﻅﻳﻔﺔ ﻣﺫﻛﺭﺓ ﻳﻣﻛﻥ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺃﻋﺿﺎء ﻣﺟﺗﻣﻊ  ICANNﻣﻥ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺗﺻﻭﻳﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ.
ﻭﻧﻅﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯ ﺃﻛﺛﺭ ﺗﻔﺻﻳﻼً ﻟﻣﺯﺍﻳﺎ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻣﻭﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻛﻝ  6ﺃﺩﻧﺎﻩ.

29

p. 762, N Urbinati, 2000, “Representation as Advocacy: A Study of Democratic Deliberation“, Political
Theory, 28(6): 758-786
30
p. 20, P Bishop & G Davis, 2002, “Mapping Public Participation in Policy Choices”, Australian Journal
of Public Administration, 61(1):14–29
31
ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﺫﺍﺗﻪ ،ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ 20
32
ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﺫﺍﺗﻪ ،ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ 20
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ﻣﺳﻭﺩﺓ ﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ATRT2
ﺍﻹﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺎﺕ ،ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ

ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺗﺭﺗﻳﺏ ﺍﻟﻬﺭﻣﻲ
ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺎﺕ

ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ،ﺍﻟﺧﻁﻁ
ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ
ﻣﺅﺳﺳﻲ
ﻣﺧﺻﺹ

ﺻﻳﻐﺔ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ

ﺍﻟﺩﻣﺞ
ّ
ﻣﻁﻠﻊ
ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﻱ

ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ

ﺗﻘﺭﻳﺭﻱ
ﻓﻭﻕ ﻭﻁﻧﻲ

ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺭﺃﺳﻳﺔ

ﻭﻁﻧﻲ
ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ

ﺗﺎﻡ

ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ

ﻣﻘﻳﺩ
ﻣﻘﻳﺩ ﺑﺷﺩﺓ
ﺇﻋﺩﺍﺩ

ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ

ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ
ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ

ﺍﻟﺷﻛﻝ  :6ﺍﻟﺳﻣﺎﺕ ﻭﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ
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P32F

ﺗﻅﻬﺭ ﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ،ﻣﻥ ﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ ﻭﺣﺗﻰ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ .ﺗﺗﻁﻠﺏ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺿﺋﻳﻝ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻛﻝ ﺑﺿﻌﺔ ﺃﻋﻭﺍﻡ ﻓﻘﻁ ،ﻭﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻭﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ،ﺟﺫﺑﺕ ﺃﺣﺩﺙ
35
34
ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺕ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺻﻭﺗﻳﻥ ﻭﺻﻠﺕ ﺇﻟﻰ  %65.1ﻭ %57.5ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺍﻟﻲ .ﻭﻓﻲ ﺃﺳﺗﺭﺍﻟﻳﺎ ،ﺣﻳﺙ ﻻ ﻳﺷﺭﻉ ﺍﻟﺗﺻﻭﻳﺕ ﻓﻲ ﺍﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺕ،
36
ﺃﻣﻛﻥ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ  2010ﺗﺣﻘﻳﻕ ﻧﺳﺑﺔ  %93ﻓﻘﻁ.
P3F

P34F

P

P35F

P

P

ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ،ﻫﻧﺎﻙ ﻓﺎﺭﻕ ﺑﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﺧﺗﺎﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻭﻣﻥ ﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﻡ ﺗﺷﺟﻳﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻭ/ﺃﻭ ﺗﻡ ﺇﺯﺍﻟﺔ
ﺍﻟﺣﻭﺍﺟﺯ ﺑﻳﻧﻪ ﻭﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ .ﻭﻛﻣﺎ ﺃﻛﺩ ﺃﻳﻔﻲ ﻭﺗﻳﺳﻭﺭﻳﺭﻭ:
"ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺍﻋﻲ ﺑﻌﺩﻡ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺻﺎﺋﺏ .ﻭﻳﺧﺗﻠﻑ ﻫﺫﺍ ﺗﻣﺎﻣًﺎ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺗﻭﺍﻓﺭ
37
ﺍﻟﻔﺭﺻﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ،ﻭﻫﻭ ﻋﺑﺎﺭﺓ ﻓﺷﻝ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺣﻕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ".
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ﻣﺳﻭﺩﺓ ﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ATRT2
ﻭﻋﺭّﻑ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺃﻳﻔﻲ ﻭﺗﻳﺳﻭﺭﻳﺭﻭ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺧﻣﺳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺳﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺣﻭﺍﺟﺯ ﻭﺍﻟﺗﺷﺟﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺃﻛﺑﺭ .ﻭﻫﻲ ﻣﺩﺭﺟﺔ
ﺃﺩﻧﺎﻩ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺗﻁﺑﻳﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻧﻅﻣﺔ :GNSO
 .1ﻳﺷﺎﺭﻙ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﺇﺫﺍ ﺷﻌﺭﻭﺍ ﺑﺄﻫﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ.
ﻭﻛﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻧﻅﻣﺔ  GNSOﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﺑﺷﻛﻝ ﻏﻳﺭ ﻛﺎﻣﻝ ﺗﻣﺎﻣًﺎ ﻭﺫﺍﺕ
ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺗﻘﺳﻳﻡ ﻣﺷﻛﻼﺕ ﺳﻳﺎﺳﺔ  ITRPﺇﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﺃﺻﻐﺭ .ﻭﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺃﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ
 ITRPﻣﻥ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ،ﻓﺈﻥ ﻣﻭﺿﻭﻋﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻗﺩ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﺳﺋﻭﻻً ﻋﻥ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺟﺫﺏ ﻋﺩ ًﺩﺍ
ﺃﻗﻝ ﻧﺳﺑﻳًﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ،ﻓﺈﻥ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﺛﻝ ﺍﻟﺗﺭﺟﻣﺔ ﺍﻟﺻﻭﺗﻳﺔ ﻭﺗﺭﺟﻣﺔ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻗﺩ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻫﺗﻣﺎﻡ
ﺃﻭﺳﻊ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻲ ﻧﺻﻭﺹ ﻏﻳﺭ .ASCII
 .2ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺷﻌﺭ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻭﻥ ﺑﺄﻥ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻘﻭﻣﻭﻥ ﺑﻬﺎ ﺗﻣﺛﻝ ﻓﺎﺭ ًﻗﺎ.
ﻭﻣﺛﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻘﻭﻡ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻳﻥ ﺍﻟﺟﺩﺩ ﻋﻠﻰ  ICANNﺑﺎﺧﺗﻳﺎﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻓﺗﺭﺓ ﺗﻌﻠﻳﻕ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺃﻭﻟﻲ ﻷﻧﻪ ﻳﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ﻣﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻗﺩ ﻻ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ.
 .3ﻭﻳﺟﺏ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﺎﻷﺷﻛﺎﻝ ﺍﻟﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﺣﺗﺭﺍﻣﻬﺎ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﻣﻛﻳﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﺑﻁﺭﻕ ﺗﺗﻧﺎﺳﺏ ﺃﻛﺛﺭ
ﻣﻊ ﺍﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻬﻡ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻋﺑﺭ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﻟﻣﻥ ﻳﺗﻌﺫﺭ ﻋﻠﻳﻬﻡ ﺍﻟﺳﻔﺭ(.
ﻭﺗﻭﻓﺭ  ICANNﺑﺷﻛﻝ ﺭﻭﺗﻳﻧﻲ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻋﻥ ﺑﻌﺩ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻣﺎﺫﺝ .ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ ﻷﺩﺍﺓ ﺑﻧﻔﺱ
ﺑﺳﺎﻁﺔ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺇﺟﺭﺍء "ﺗﺣﻭﻳﻝ ﺯﻣﻧﻲ" ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻭﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﻷﺻﺣﺎﺏ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ.
 .4ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺗﻣﻛﻳﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻭﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻓﻲ ﻣﺷﺎﺭﻛﺗﻬﻡ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺗﻭﻗﻳﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﻌﻘﺩﺓ ﻋﻥ
ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﻭﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ(.
ﻭﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟﻣﻧﻅﻣﺔ  ،GNSOﻗﺩ ﺗﺗﻳﺢ ﺟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺑﺎﻳﻧﺔ ﻟﻣﺅﺗﻣﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﻣﻥ ﻫﻡ ﻓﻲ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺯﻣﻧﻳﺔ
ﻣﺗﻔﺎﻭﺗﺔ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ،ﺣﻳﺙ ﺇﻥ ﻣﺅﺗﻣﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﺍﻟﻣﺟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻗﺩ ﺗﺣﻭﻝ ﺩﻭﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺑﻌﺽ
ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺑﺳﺑﺏ ﻋﻘﺩ ﻣﺅﺗﻣﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻏﻳﺭ ﻣﻧﺎﺳﺏ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻓﻲ ﻧﻁﺎﻗﺎﺗﻬﻡ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ.
 .5ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻬﻳﺎﻛﻝ ﻭﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﻣﺗﻐﻳﺭﺓ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺗﻔﺿﻝ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﻌﻘﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻣﻥ ﻳﻔﻛﺭ
38
ﺳﺭﻳﻌًﺎ ﻭﻣﻥ ﻫﻡ ﻣﺗﺣﺩﺛﻭﻥ ﺃﺻﻠﻳﻳﻥ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ(.
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ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﻟﻳﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻧﻅﻣﺔ  GNSOﺑﺄﻥ ﺗﻘﻭﻡ  ICANNﺑﺗﺭﺟﻣﺔ ﺍﻟﻣﻠﺧﺻﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ
ﻟﻠﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺛﺎﻻً ﺟﻳ ًﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻣﻧﻬﺎ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺣﻭﺍﺟﺯ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺛﻳﻥ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ.
ﻓﺗﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ "ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ" ﻟﻳﺱ ﻫﻭ ﺍﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺍﻟﻭﺣﻳﺩﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺟﺏ ﺃﺧﺫﻫﺎ ﺑﻌﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ .ﻓﻌﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺧﺻﻭﺹ،
ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻭﻥ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﻭﻥ ﺑﻣﺟﺎﻻﺕ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﺔ .ﺣﺩﺩ ﺭﻳﻥ ﻭﺁﺧﺭﻭﻥ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﻳﻣﻛﻥ
ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻋﻣﻠﻳﺔ:
 .1ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻧﻁﻕ ﻭﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ
 .2ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ
39
 .3ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﺄﻳﻳﺩ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
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ﻭﻳﻘﺗﺭﺡ ﺭﻳﻥ ﻭﺁﺧﺭﻭﻥ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻠﻌﺑﻪ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﻧﻭﻉ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺿﻔﻳﻬﺎ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻙ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ،ﻭﺍﺳﺗﻧﺎ ًﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻧﻭﻉ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﻳﺗﻌﻳﻥ ﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻧﺣﻭ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺧﺎﺻﺔ.
ﻭﻓﻲ ﺳﻳﺎﻕ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟﻣﻧﻅﻣﺔ  ،GNSOﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﻣﺕ ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ  5.1.4.3ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺩﺍﺭ ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ،ﻛﺎﻥ
ﺍﻻﺗﺟﺎﻩ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﺃﻗﻝ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺃﻥ ﻣﻣﺛﻠﻲ ﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ،ﻭﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻗﺩ ﺍﺯﺩﺍﺩﻭﺍ ﻭﻳﺷﻛﻠﻭﻥ ﺍﻵﻥ ﻏﺎﻟﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ .ﻭﻛﻣﺎ ﺳﻧﺷﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ  ،6.2.1ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻋﻣﻠﻭﺍ ﻣﻣﺛﻠﻳﻥ ﻟﻠﻣﺅﺳﺳﺎﺕ
ﻳﺟﺩﻭﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺻﻌﺏ ﺟ ًﺩﺍ ﺻﻳﺎﻏﺔ ﻭﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻓﺭﺓ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ  .PDPﻭﺇﺩﺭﺍﻙ
ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﻳﻥ ﻳﻘﺩﻣﻭﻥ ﺃﻧﻭﺍﻋًﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ،ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻳﻭﺍﺟﻬﻭﻥ ﻋﻘﺑﺎﺕ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻗﺩ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻔﻳ ًﺩﺍ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻋﻥ
ﻁﺭﻕ ﻟﺗﺷﺟﻳﻊ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻷﻭﺳﻊ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻭﻁﺭﻳﻘﺔ ﻟﺗﺟﻣﻳﻊ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ.
ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﺫﺍﺗﻪ ،ﺹ158-157 .
39
p. 190, O Renn, T Webler, H Rakel, P Dienel & B Johnson, 1993,“Public participation in decision
making: A three-step procedure”, Policy Sciences, 26: 189-214
38
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ﻣﺳﻭﺩﺓ ﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ATRT2
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ،ﻗﺎﻡ ﻛﻝ ﻣﻥ ﻓﺎﻟﻳﺟﻭ ﻭﻫﻭﺳﻠﻣﺎﻥ ﻣﻌًﺎ ﺗﺣﻠﻳﻼً ﻣﻔﻠ ًﺗﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻭﺷﺭﻋﻳﺔ ﻭﺳﺭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻌﻲ ﻟﻠﺗﻭﺻﻝ ﺇﻟﻰ "ﻧﻘﻁﺔ
40
ﻣﻘﺑﻭﻟﺔ" ﺗﺗﺣﺩ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﺛﻼﺛﺔ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﺗﺳﻡ ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻠﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ.
P39F

P

ﺍﻟﺷﺭﻋﻳﺔ

ﺍﻟﺳﺭﻋﺔ

ﺟﻭﺩﺓ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ
ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻳﺔ :ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺑﺷﻛﻝ ﺟﻳﺩ ﻭﻣﻼﺋﻡ
ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ :ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻟﻬﺩﻑ
ﺟﻭﺩﺓ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ :ﺍﻟﺗﻭﺍﺯﻥ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺟﻳﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺷﺭﻋﻳﺔ :ﺍﻟﻘﺑﻭﻝ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺻﻠﺔ
 :Oﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻣﺛﻝ
ﺍﻟﺷﻛﻝ  :7ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺷﺭﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﻛﻔﺎءﺓ

41
P40F

ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻛﻝ  ،7ﻳﻭﺿﺢ ﻓﺎﻟﻳﺟﻭ ﻭﻫﻭﺳﻠﻣﺎﻥ ﺗﻣﺛﻳﻼً ﺑﺻﺭﻳًﺎ ﻷﻓﻛﺎﺭﻫﻣﺎ .ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻭﺟﺯ ،ﻳﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻝ ﻓﻲ ﺗﻭﺿﻳﺢ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
•

ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﺃﻗﻝ ،ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺗﻧﻭﻉ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﺃﻗﻝ ،ﻭﻫﻭ ﻣﺎ ﻳﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻁﺎﺭ ﺯﻣﻧﻲ ﺃﻗﺻﺭ ﻟﻠﻌﻣﻠﻳﺔ.
ﻭﺳﻭﻑ ﻳﺅﺩﻱ ﺇﻁﺎﺭ ﺯﻣﻧﻲ ﻗﺻﻳﺭ ﻣﻊ ﻋﺩﺩ ﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﺃﻗﻝ ﺇﻟﻰ ﺧﻔﺽ ﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻛﺑﺩﻫﺎ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻭﻥ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ،
ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺷﺭﻋﻳﺔ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺑﺳﺑﺏ ﺍﻟﻧﻘﺹ ﻓﻲ ﺗﻧﻭﻉ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ،ﻭﻫﻭ ﻣﺎ ﻳﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻗﺩ ﺗﻔﻲ ﺑﺎﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ
ﺍﻷﻗﻝ ﻟﻠﻌﻣﻠﻳﺔ ،ﻭﻟﻛﻥ ﻓﻭﻕ ﺫﻟﻙ ،ﻗﺩ ﺗﻛﻭﻥ ﺃﻗﻝ ﺗﺄﺛﻳﺭً ﺍ ﻓﻲ ﺗﻠﺑﻳﺔ ﺍﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻷﻛﺑﺭ ﻣﻥ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ.

•

ﻭﻣﻊ ﺩﺧﻭﻝ ﻋﺩﺩ ﺃﻛﺑﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ،ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻭﻉ ﺃﻛﺑﺭ ﻓﻲ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻧﻅﺭ ،ﻭﻫﻭ ﻣﺎ ﻳﺅﺩﻱ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻟﺗﻣﻛﻳﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺗﻔﺎﻭﺽ ﻭﺑﻧﺎء
ﺍﻹﺟﻣﺎﻉ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﻡ.
ﻭﻣﻊ ﻁﻭﻝ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ،ﻓﺳﻭﻑ ﺗﺯﻳﺩ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ،ﻳﻣﻛﻥ ﺗﻘﻭﻳﺔ ﺷﺭﻋﻳﺔ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻣﻥ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺟﻭﺩﺓ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﻋﺭﺽ ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻭﺃﻥ ﺗﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻷﻛﺛﺭ ﺗﺄﺛﻳﺭً ﺍ ﻟﻧﻁﺎﻕ ﺃﻛﺑﺭ ﻣﻥ ﺃﺻﺣﺎﺏ
ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ.

•

ﻭﻳﻘﺻﺩ ﺑﺎﻟﻘﻳﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ )ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻟﻣﺎﻝ( ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺣﻳﺔ ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺟﻳﺔ ،ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺃﻥ ﺃﻱ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻁﻭﻳﻠﺔ ﺑﻬﺎ ﺃﻛﺑﺭ ﻋﺩﺩ ﻣﻣﻛﻥ
ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻗﺩ ﻳﺳﻔﺭ ﻋﻥ ﺃﻛﺛﺭ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺷﺭﻋﻳﺔ ﻭﺗﺄﺛﻳﺭً ﺍ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧﻁﺎﻕ ﺍﻷﻭﺳﻊ ﻣﻥ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺣﺎﺟﺔ
ﻟﻠﺗﻭﺻﻝ ﺇﻟﻰ "ﻧﻘﻁﺔ ﺍﺗﻔﺎﻕ" ﻳﻣﻛﻥ ﺑﻌﺩﻫﺎ ﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﻭﻓﺭ ﻣﺯﺍﻳﺎ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﺗﺎﻓﻬﺔ
ﻟﺷﺭﻋﻳﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ.
ﻭﻳﻅﻬﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻭﺗﺭ ﺑﻳﻥ ﻗﻳﻭﺩ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻭﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﺷﺭﻋﻳﺔ ﺟﻠﻳًﺎ ﻓﻲ ﺃﻣﺛﻠﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ PDP
ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻧﻅﻣﺔ  GNSOﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﺣﻠﻳﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ.

40

N Vallejo & P Hauselmann, 2004, Governance and Multi-stakeholder Processes,
http://www.iisd.org/pdf/2004/sci_governance.pdf
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ﻣﺳﻭﺩﺓ ﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ATRT2

ﻛﻣﺎ ﺃﺷﺭﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ  ،3ﻫﻧﺎﻙ ﺗﻧﻭﻋﺎﺕ ﺑﻳﻥ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﻳﻥ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﻳﻥ ﺍﻟﻠﺫﻳﻥ ﻳﻌﺭﻓﺎﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟﻣﻧﻅﻣﺔ  - GNSOﻟﻭﺍﺋﺢ
 ICANNﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻭﺩﻟﻳﻝ ﺳﻳﺎﺳﺔ  - GNSOﻭﺍﻟﻣﺧﻁﻁﻳﻥ ﺍﻻﻧﺳﻳﺎﺑﻳﻳﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﻭﺿﻳﺢ ﺍﻟﺧﻁﻭﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺔ.
ﻭﻳﻌﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺑﺩﻳﻠﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﺧﺩﻣﻬﺎ ﺁﺧﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺇﻁﺎﺭ ﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺑﻬﺩﻑ ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺃﻳﺔ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺛﻭﺭ ﻟﻰ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﻟﻌﺭﺽ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟﻣﻧﻅﻣﺔ .GNSO
ﺗﻌﻳﻳﻥ ﺟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ
ﺗﻌﻳﻳﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ
ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ

ﺗﺣﺩﻳﺩ
ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ

ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺧﻳﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ
ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﺧﻳﺎﺭﺍﺕ

ﺗﻘﻳﻳﻡ )ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻭﻣﺭﺍﻗﺑﺔ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻝ
ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ(

ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ
)ﺍﻟﻁﺭﻕ(
ﺍﻟﺗﺷﺎﻭﺭ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻁﺭﻕ

ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ

ﺻﻳﺎﻏﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ

4.5

ﻧﻣﺎﺫﺝ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ

ﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ

ﺍﻟﺗﻧﺳﻳﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ
ﺍﺗﺧﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻁﺭﻕ

ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ
ﻭﺿﻊ ﺇﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟﻠﺗﻁﻭﻳﺭ
ﺗﺧﺻﻳﺹ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ

ﺍﻟﺷﻛﻝ  :8ﺩﻭﺭﺓ ﺑﺳﻳﻁﺔ ﻣﻥ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﺭﺍﺣﻝ ﻟﻭﺿﻊ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ
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ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻛﻝ  8ﺃﻋﻼﻩ ،ﻻﺣﻅ ﺃﻧﻪ ﻫﻧﺎﻙ ﻣﺭﺟﻊ ﻭﺍﺣﺩ ﻓﻘﻁ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﺔ -ﺍﻟﺗﺷﺎﻭﺭ -ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﺣﺩﺙ ﻓﻲ ﻣﺭﺣﻠﺔ "ﺻﻳﺎﻏﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ" .ﻭﺍﻟﺗﺟﻣﻳﻊ
ﺍﻟﺑﺳﻳﻁ ﻟﺧﻁﻭﺍﺕ ﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ ﺃﻛﺛﺭ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺃﺭﺑﻊ ﺧﻁﻭﺍﺕ ﻳﺟﻌﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻬﻝ ﻓﻬﻡ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﻣﺢ ﺍﻟﺑﺻﺭ.
ً
ﺍﺳﺗﻧﺎﺩﺍ
ﻭﺑﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺫﻟﻙ ﺑﻣﺭﺍﺣﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟﻣﻧﻅﻣﺔ  ،GNSOﺣﻳﺙ ﻳﺗﻡ ﺗﺻﻧﻳﻑ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻣﺟﻠﺱ  GNSOﻭﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ - ICANN
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩ  -ﻛﻌﻧﺎﺻﺭ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ  ،PDPﻭﻧﺭﻯ ﺑﺄﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻛﻝ  8ﺗﻡ ﺗﺟﻣﻳﻌﻪ ﻓﻲ "ﺻﻳﺎﻏﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ".
ﻭﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻥ ﻫﻡ ﺃﻗﻝ ﺇﻟﻣﺎﻣًﺎ ﺑﻬﻳﻛﻝ ﻭﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  ،ICANNﻓﺈﻥ ﺍﻟﺭﺳﻡ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ﺃﻋﻼﻩ ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﺣﺩﺩ ﺃﻭﻟﻭﻳﺎﺕ ﻭﺿﻭﺡ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺋﻭﻟﻳﺔ
ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﻟﻠﻌﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ،ﻗﺩ ﻳﻛﻭﻥ ﻫﻭ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ ﺃﻛﺛﺭ ﻟﻔﻬﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ .PDP

42

p. 13, A Fenton, 2010, Creating Futures Regional Policy Development Processes – Opportunities for
use of Creating Futures tools, http://www.creatingfutures.org.nz/assets/CFUploads/Publications/Creating-Futures/Regional-Policy-Development-Processes-Opportunities-for-useof-Creating-Futures-tools.pdf

24

ﻣﺳﻭﺩﺓ ﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ATRT2
ﻳﻭﺿﺢ ﺍﻟﺷﻛﻝ  9ﺃﺩﻧﺎﻩ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﻣﻔﺎﻫﻳﻣﻲ ﻟﻭﺿﻊ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻭﻫﻭ ﻣﺎ ﻳﺿﻊ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺩﻭﺭﺓ ﺣﻳﺎﺓ ﻋﻣﻠﻳﺔ
ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ .PDP

ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ
ﻭﺍﻻﺗﺻﺎﻝ
ﻭﺍﻟﻘﻳﺎﺩﺓ

ﺟﻠﺳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺗﻣﺎﻉ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺻﻳﺎﻏﺔ
ﻭ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﺑﺩﺍﺋﻝ

ﻣﻧﻅﻭﺭ ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﻕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ

ﺍﻟﺗﺷﺎﻭﺭ
ﻭﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ
ﻭﺍﻟﻣﻼءﻣﺔ

ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ
 ﺗﺛﻘﻳﻑ ﺻﻧﺎﻉ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺣﻭﻝﺍﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ
ﻭﺗﺄﺛﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ

ﺍﻟﺭﺻﺩ
ﻭﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﺗﻌﺭﻳﻑ
ﺍﻟﻣﺷﻛﻠﺔ
ﻭ ﺗﺣﺩﻳﺩ

 ﺗﺛﻘﻳﻑ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺣﻭﻝﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ

ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺗﺻﻣﻳﻡ
ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ
ﺍﻟﺷﻛﻝ  :9ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ
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ﻭﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩ ﻓﻲ ﻣﺭﺑﻌﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﺣﺎﻓﺔ ﻟﻳﺱ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﻭﺍﺿﺣﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎﺹ ﻟﻭﺻﻑ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ،ﻓﺈﻥ ﻭﺿﻊ
ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺗﺻﻑ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ ﻳﺳﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺯﻳﺯ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﻣﻥ ﻳﺩﻳﺭﻭﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﺇﻟﻰ ﺇﻳﺻﺎﻝ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﻘﻳﺑﺎﺗﻬﻡ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ.
ﻭﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟﻣﻧﻅﻣﺔ  ،GNSOﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ،ﻳﺗﺧﻭﻑ ﺍﻟﺑﻌﺽ ﺣﻭﻝ ﻣﺗﺿﻣﻧﺎﺕ ﺍﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠﺩﻭﺭ
ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻘﻭﻡ ﺑﻪ ﻣﺟﻠﺱ  GNSOﻭﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ICANNﻓﻲ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ  .PDPﻳﻌﺭﺽ ﺍﻟﺷﻛﻝ  8ﺃﻋﻼﻩ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ً
ﺭﺍﺑﻁﺎ ﻭﺍﺿﺣً ﺎ ﺑﻳﻥ ﻣﺭﺣﻠﺔ "ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﻭﺍﻟﻘﻳﺎﺩﺓ" ﻟﺩﻭﺭﺓ
 ICANNﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺻﻳﺎﻏﺔ ﺍﻟﻣﻔﺎﻫﻳﻡ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺣﻳﺙ ﺇﻧﻪ ﻳﻌﺭﺽ
ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻭ"ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ".
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﻅﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻣﻭﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻛﻝ  10ﺃﺩﻧﺎﻩ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺻﻣﻣﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻭﺍﺿﺢ ﻣﻊ
ﺍﻷﺧﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﺻﻳﺎﻏﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻁﺭﻕ "ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ" ﺍﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻓﺗﻭﺿﺢ
ﺗﺷﺎﺑﻬﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺳﻳﺎﺳﺔ .GNSO

43

p. 39, J A Altman, 1994, “Toward a stakeholder-based policy process: An application of the social
marketing perspective to environmental policy development”, Policy Sciences, 27: 37-51
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ﻣﺳﻭﺩﺓ ﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ATRT2

ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ

ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ

ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺗﻌﻘﻳﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ
ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ
ﻫﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ
ﻫﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺣﻳﺔ )ﻋﺑﺭ
ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﻭﺍﻟﻭﺭﻗﻳﺔ(
ﺍﺳﺗﻁﻼﻋﺎﺕ ﺍﻟﺭﺃﻱ
ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ
ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ
ﺑﺙ ﺍﻟﻭﻳﺏ
ﺍﻟﺭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻹﺧﺑﺎﺭﻳﺔ
ﺗﻧﺑﻳﻬﺎﺕ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ
ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ
ﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﻭﺩﺍﺕ
ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﺍﺕ ﻣﻛﺗﻭﺑﺔ
)ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻭﺭﻗﻳﺔ(
ﺷﻳﻭﻉ ﺍﻟﻭﺳﺎﺋﻁ ﻹﻳﺟﺎﺩ
ﺍﻟﺣﻭﺍﺭ

ﺍﻟﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ

ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ

ﺻﻳﺎﻏﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ

ﻋﺭﻭﺽ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ

ﺗﻌﻳﻳﻥ ﺟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ
ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﺭﺅﻳﺔ
ﺍﻟﻣﻧﺗﺩﻳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺣﻣﻼﺕ
ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ
ﺍﻟﺗﺧﻁﻳﻁ
ﺻﻳﺎﻏﺔ ﻭﻣﻧﺎﻗﺷﺔ
ﻋﺭﻭﺽ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ
ﺍﻟﻣﻧﺗﺩﻳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ
ﻫﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ
ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺯ
ﻣﺅﺗﻣﺭ ﺍﻹﺟﻣﺎﻉ
ﺣﻭﺍﺭ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ
ﺍﻗﺗﺭﺍﻉ

ﺍﻟﺷﻛﻝ  :10ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻅﺭ ﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺣﻭﻝ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ
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ﻻﺣﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺷﻛﻝ  10ﻳﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎﺳﺏ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻁﻳﻑ "ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ" ﻭﺍﻟﻣﻭﺿﺢ ﻓﻲ
ﺍﻟﺷﻛﻝ  ،5ﻣﺗﻭﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻟﺷﺎﻧﺩ-ﺃﺭﻧﺑﻳﺭﺝ ،ﻣﺛﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﻉ ﻭﺍﻻﺳﺗﻁﻼﻋﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ.
ﺍﻟﻣﻠﻔﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﻓﻲ ﺳﻳﺎﻕ  ICANN-GNSOﻫﻭ ﺍﻟﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣﻝ ﻓﻳﻬﺎ  -ﻭﻛﺟﺯء ﻣﻥ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ  -ﻋﻠﻰ
ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺫﺍﺕ ﺍﺗﺟﺎﻩ ﻭﺍﺣﺩ ،ﺑﻣﻭﺟﺏ "ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ" ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﻟﺣﻣﻝ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ.
ﻭﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻠﺣﻕ ﺃ ﻣﻥ ﻟﻭﺍﺋﺢ  ICANNﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ،ﻓﺈﻥ ﻣﻁﻠﺏ ﻧﺷﺭ ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ  PDPﺍﻟﺧﺎﺻﺔ  GNSOﻣﻭﺻﻭﻑ
ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻟﺧﻁﻭﺍﺕ  .PDPﻭﻋﻭﺿًﺎ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ،ﻳﻅﻬﺭ ﺍﻟﻘﺳﻡ  ،11ﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ ،ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﻠﺣﻕ ،ﺑﻌﺩ ﻭﺻﻑ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ
)ﺍﻟﻘﺳﻡ  (10ﻭﻗﺑﻝ ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻔﺎﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ )ﺍﻟﻘﺳﻡ  (12ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻭﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻕ )ﺍﻟﻘﺳﻡ  (13ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﻭﺛﺎﺋﻕ ،ﻭﻫﻭ ﻣﺎ ﻳﺭﺟﺢ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻕ
ً
ﺍﺭﺗﺑﺎﻁﺎ ﺑﻣﻬﻣﺔ ﻓﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ  ICANNﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻛﻭﻧﻬﺎ ﺃﺣﺩ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻧﻔﺳﻬﺎ.
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﺗﻌﺗﺑﺭ ﺃﻛﺛﺭ

4.6

ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  ICANNﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ،ﺗﻌﺗﺑﺭ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑـ  ICANNﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﻔﺗﻭﺣﺔ ﻭﺷﻔﺎﻓﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻠﺣﻭﻅ .ﺣﻳﺙ ﻳﻣﻛﻥ
ﻷﻱ ﺷﺧﺹ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ،ﺩﻭﻥ ﺳﺩﺍﺩ ﺃﻳﺔ ﺭﺳﻭﻡ ﻟﻼﻟﺗﺣﺎﻕ .ﻭﺗﻡ ﺗﺧﺻﻳﺹ ﻣﻭﺍﺭﺩ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻹﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻋﻥ ﺑﻌﺩ ﺳﻭﺍء ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﺅﺗﻣﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ،ﺃﻭ ﻗﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻳﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺑﺙ ﺍﻟﺻﻭﺗﻲ ﻭﺍﻟﺗﻠﻔﺯﻳﻭﻧﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﻭﻳﺏ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺩﻭﻳﻥ ﺍﻟﻧﺻﻲ ﻟﻭﻗﺎﺋﻊ ﻛﺎﻓﺔ
ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻲ ﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﺍﻟﺫﻱ ﺩﺭﺳﻧﺎﻩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﻛﺎﻣﻝ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻠﺣﻭﻅ.
ﻓﻘﺩ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  ICANNﺑﻌﻣﻠﻳﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺳﺟﻼﺕ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻘﺎﻳﻳﺱ ﻭﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﻭﺿﻊ
ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﻥ  IETFﻭ .ITUﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻌﻣﻭﻡ ،ﺗﺻﻧﻑ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻧﻅﻣﺔ  GNSOﻓﻲ ﺻﺩﺍﺭﺓ ﺃﻱ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺣﻳﺙ
ﺗﻡ ﻗﻳﺎﺱ ﺍﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﻔﺗﻭﺣﺔ.
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p. 4, D Warburton, n.d., Making a Difference: A guide to evaluating public participation in central
government, http://www.involve.org.uk/wp-content/uploads/2011/03/Making-a-Difference-.pdf
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ﻣﺳﻭﺩﺓ ﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ATRT2
ICANN

RIR

IETF

ITU

ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻣﻔﺗﻭﺣﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺟﻣﻳﻊ )ﺑﺩﻭﻥ ﺭﺳﻭﻡ ﻟﻠﻌﺿﻭﻳﺔ(



) ﺭﺳﻭﻡ
ﺍﻟﻌﺿﻭﻳﺔ(

) ﺭﺳﻭﻡ
ﺍﻟﻌﺿﻭﻳﺔ(



ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻣﻔﺗﻭﺣﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ



) ﺇﻗﻠﻳﻣﻲ(





ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻣﻔﺗﻭﺣﺔ ﻷﻱ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ )ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ
ﺍﻟﺭﺳﻣﻲ ﻭﻏﻳﺭ ﺍﻟﺭﺳﻣﻲ(









ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻋﻥ ﺑﻌﺩ









ﻳﻣﻛﻥ ﻷﻱ ﺃﺣﺩ ﺍﻗﺗﺭﺍﺡ ﺍﻟﻘﺿﺎﻳﺎ









ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ  -ﻋﺿﻭﻳﺔ ﻣﻔﺗﻭﺣﺔ









ﻧﺷﺭ ﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺷﺎﻭﺭﺍﺕ









ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ









ﺗﻡ ﻧﺷﺭ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ









ﺍﻟﺗﺩﻭﻳﻥ ﺍﻟﻧﺻﻲ ﻟﻼﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ









ﺟﻣﻳﻊ ﺗﻔﺎﻋﻼﺕ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻭﺍﻟﻣﺩﻭﻧﺔ









ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ  :1ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟﻣﻧﻅﻣﺔ  GNSOﻣﻊ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩﻳﻥ ﺍﻷﺧﺭﻯ
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ﻣﺳﻭﺩﺓ ﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ATRT2

5

ﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﻛﻣﻲ ﻭﺍﻟﻛﻳﻔﻲ ﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﻟﻣﻧﻅﻣﺔ GNSO
ﻳﻭﻓﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺗﺣﻠﻳﻼً ﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ﻟﻣﻧﻅﻣﺔ  .GNSOﻗﺎﻡ ﻓﺭﻳﻕ  ICCﺑﺗﻧﻔﻳﺫ ﻧﻣﻭﺫﺟﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻝ :ﻭﻫﻣﺎ ﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﻛﻣﻲ
)ﺍﺳﺗﻧﺎ ًﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻧﺷﺭﺗﻪ  (ICANNﻭﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﻛﻳﻔﻲ .ﻭﺗﺄﻟﻑ ﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﻛﻳﻔﻲ ﻣﻥ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺷﺧﺻﻳﺔ ﻣﺭﻛﺑﺔ ﻟﻌﺩﺩ  30ﻣﻥ
ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ ﺑﻌﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﻟﻣﻧﻅﻣﺔ  .GNSOﻭﺗﻡ ﺗﻔﺳﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﺑﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻠﺣﻕ ﺃ
ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ .ﻭﺍﻟﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﺍﻟﻬﻳﻛﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺃﻭﻗﻔﺗﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻘﺎﺭﻧﺎﺕ ﺟﺎﻫﺯﺓ ﻛﻣﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻧﺳﻭﺟﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ
ﻟﻠﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﻛﻣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ  .5.1ﻭﺗﻡ ﺗﺿﻣﻳﻥ ﺳﺟﻝ ﻛﺎﻣﻝ ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺗﺣﺕ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﻠﺣﻕ ﺩ .ﻭﻗﺩ ﻁﺭﺣﺕ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ
ﻛﺫﻟﻙ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﺍﻟﻣﻔﺗﻭﺣﺔ .ﻭﻳﺗﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﻔﺻﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ  .5.2ﻭﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ،ﻋﻘﺩ
ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ  ATRT2ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺭﺅﺳﺎء ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﻳﻥ ﻭﺍﻟﺳﺎﺑﻘﻳﻥ ﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ،ﻭﺗﻣﺕ ﺇﺗﺎﺣﺗﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﻓﺭﻳﻕ
 .ICCﻭﺗﻡ ﻧﺷﺭ ﻫﺫﺍ ﺃﻳﺿًﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ .5.3

5.1

ﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﻛﻣﻲ

 5.1.1ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ
ﺗﻣﺕ ﺗﻭﺛﻳﻕ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﺑﺷﻛﻝ ﺟﻳﺩ .ﻭﻗﺩ ﺭﻛﺯﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ ﻧﺳﺑﻳًﺎ ﺣﻳﺙ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﻭﻳﻣﻛﻥ
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  .PDPﻭﺗﻡ ﺇﺟﺭﺍء ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻛﻣﻲ ﺣﻭﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﺍﻟﺗﺳﻌﺔ:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

ﺍﻟﺗﺩﻓﻕ ﺍﻟﺳﺭﻳﻊ
ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻥ ﺃﻣﻧﺎء ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ  -ﺍﻟﺟﺯء ﺃ
ﺍﺳﺗﻌﺎﺩﺓ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺑﻌﺩ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﺍﻟﻣﺩﺓ
ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻥ ﺃﻣﻧﺎء ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ  -ﺍﻟﺟﺯء ﺏ
ﻗﻔﻝ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ UDRP
ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻥ ﺃﻣﻧﺎء ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ  -ﺍﻟﺟﺯء ﺝ
 Whoisﺍﻟﻛﺛﻳﻔﺔ
ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣﻌﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻭﻏﻳﺭ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ gTLD
ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻥ ﺃﻣﻧﺎء ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ  -ﺍﻟﺟﺯء ﺩ

ﻭﺗﻡ ﺃﺧﺫ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﺍﻟﻘﺩﻳﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ،ﻟﻛﻥ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ  PDPﻭﺍﻵﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻳﻔﻳﺩ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻥ ﺍﻟﺻﻌﺏ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻷﻗﺩﻡ ﺑﻌﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﺍﻷﺣﺩﺙ .ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﻗﺩ ﺗﻁﻭﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﺍﺭ ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ ،ﺣﻳﺙ
ﺍﺣﺗﻭﺕ ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻷﺣﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺃﻛﺛﺭ ﺩﻗﺔ ﻭﺷﻣﻭﻻً ﻭﺃﻛﺛﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻳﻬﺎ .ﻭﻛﺎﻓﺔ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻭﺍﺑﺎﺕ ﻭﻳﺏ ﻳﺗﻭﻓﺭ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻗﻭﺍﺋﻡ ﺑﺭﻳﺩﻳﺔ ،ﻭﻗﻭﺍﺋﻡ ﺣﺿﻭﺭ ،ﻭﻣﻠﻔﺎﺕ ﻭﻳﻛﻲ ،ﻭﺃﺭﺷﻳﻔﺎﺕ ﺗﻌﻠﻳﻕ ﻭﺗﺣﻠﻳﻝ ،ﻭﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻭﺻﻔﻳﺔ
ﻭﺗﻔﺳﻳﺭﻳﺔ .ﻭﻳﻧﺹ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ  2ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭﺓ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻣﻛﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻡ ﺍﻟﻌﺛﻭﺭ ﻓﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻟﻠﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﻛﻣﻲ.
ﻋﻣﻠﻳﺔ PDP
ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ
ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ-
ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ
ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ
 Whoisﺍﻟﻛﺛﻳﻔﺔ
 IRTPﺍﻟﺟﺯء ﺩ
ﻗﻔﻝ UDRP
 IRTPﺍﻟﺟﺯء ﺝ
 IRTPﺍﻟﺟﺯء ﺏ
PEDNR
 IRTPﺍﻟﺟﺯء ﺃ
ﺍﻟﺗﺩﻓﻕ ﺍﻟﺳﺭﻳﻊ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺩء ﻋﻣﻠﻳﺔ

ﻣﻭﻗﻊ  ICANNﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻳﺏ

PDP
2012-10-17

http://gnso.icann.org/en/group-activities/active/igo-ingo
U4T

4TU

http://gnso.icann.org/en/group-activities/active/thick-whois
http://gnso.icann.org/en/group-activities/active/irtp-d
http://gnso.icann.org/en/group-activities/active/locking-domain-name
http://gnso.icann.org/en/group-activities/active/irtp-c
http://gnso.icann.org/en/group-activities/active/irtp-b
http://gnso.icann.org/en/group-activities/inactive/2013/pednr
http://gnso.icann.org/en/group-activities/inactive/2009/irtp-a
https://community.icann.org/display/gnsofastfluxpdp/Fast+Flux+PDP+
Working+Group
U4T

4TU

U4T

4TU

4TU

U4T

4TU

4TU

U4T

U4T

4TU

4TU

U4T

U4T

U4T

2012-03-14
2012-01-17
2011-12-15
2011-09-22
2009-06-24
2009-05-07
2008-06-25
2008-05-08

4TU

ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ  :2ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺃﺳﺎﺳﻳﺔ ﺣﻭﻝ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﻟﻠﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﻛﻣﻲ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻌﻣﻠﻳﺎﺕ PDP
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ﻣﺳﻭﺩﺓ ﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ATRT2
ﺑﻌﺽ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﻓﺣﺻﻬﺎ ﻟﻡ ﺗﻛﺗﻣﻝ ﺣﺗﻰ ﺍﻵﻥ .ﻭﺣﺎﻟﺔ ﻛﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﻥ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ
ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ  3ﺃﺩﻧﺎﻩ.
ﻋﻣﻠﻳﺔ PDP

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺩء ﻋﻣﻠﻳﺔ
PDP

ﺍﻟﺗﺩﻓﻕ ﺍﻟﺳﺭﻳﻊ
 IRTPﺍﻟﺟﺯء ﺃ

2008-06-25

PEDNR

07/05/2009

 IRTPﺍﻟﺟﺯء ﺏ
ﻗﻔﻝ UDRP
 IRTPﺍﻟﺟﺯء ﺝ
 Whoisﺍﻟﻛﺛﻳﻔﺔ
ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ
ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ-
ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ
ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ
 IRTPﺍﻟﺟﺯء ﺩ

24/06/2009

ﻫﻝ ﺍﻛﺗﻣﻠﺕ؟

2008-05-08

ﻧﻌﻡ
ﻧﻌﻡ
ﻧﻌﻡ
ﻧﻌﻡ
ﻻ
ﻧﻌﻡ
ﻻ
ﻻ

17/01/2012

ﻻ

15/12/2011
22/09/2011
14/03/2012
2012-10-17

ﻫﻝ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ؟

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺍﻷﻭﻟﻲ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻗﺭﺍﺭ ﻣﺟﻠﺱ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ICANN

ﺍﻟﻁﻭﻝ
ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ PDP
546

2009-01-26

ﻻ ﻳﻭﺟﺩ
ﻻ ﻳﻭﺟﺩ

ﻻ ﻳﻭﺟﺩ
ﻻ ﻳﻭﺟﺩ
ﻧﻌﻡ
ﻧﻌﻡ
ﻻ
ﻻ
ﻻ
ﻻ

343

31/05/2010

28/10/2011

1745

01/06/2012

20/12/2012

547

ﻻ ﻳﻭﺟﺩ
14/06/2012

ﻻ ﻳﻭﺟﺩ
ﻻ ﻳﻭﺟﺩ

ﻻ ﻳﻭﺟﺩ
ﻻ ﻳﻭﺟﺩ

ﻻ

ﻻ ﻳﻭﺟﺩ

ﻻ ﻳﻭﺟﺩ

ﻻ ﻳﻭﺟﺩ

08/01/2009
29/05/2010

25/08/2011

1142

15/03/2013

ﻻ ﻳﻭﺟﺩ

ﻻ ﻳﻭﺟﺩ

ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ  :3ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺍﻟﺗﺳﻌﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺧﺿﻌﺕ ﻟﻠﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ
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P4F

ﺗﻡ ﺗﺟﻣﻳﻊ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻣﻥ ﻣﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻭﻳﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻭﻳﺷﻣﻝ ﺫﻟﻙ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻭﻳﻛﻲ ﻟـ  ،ICANNﻭﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺇﺑﺩﺍء ﺍﻟﺭﻏﺑﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ،
ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﺇﻟﻰ  ICANNﻣﻥ ﻫﺅﻻء ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ،ﻭﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻓﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ .ﻭﺍﻋﺗﺑﺭﺕ
ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﻌﺩﺓ ﻭﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﺍﻟﻣﻛﺗﺷﻔﺔ ﺣﻭﻝ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﺛﺎﻧﻭﻳﺔ.

 5.1.2ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻘﺿﻳﺔ
ﺍﻟﻘﺳﻡ  3ﻣﻥ ﺩﻟﻳﻝ  PDPﻟﻣﻧﻅﻣﺔ  GNSOﻳﺷﺟﻊ ﻣﺟﻠﺱ  GNSOﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺭﺵ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺑﺩء
ﻓﻲ ﺃﻳﺔ .PDP
ﻭﺍﻓﻘﺕ ﺃﻏﻠﺑﻳﺔ ) 79ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ( ﻣﻣﻥ ﺧﺿﻌﻭﺍ ﻟﻠﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺭﺵ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺑﺩء ﻓﻲ
ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﺧﻁﻭﺓ ﺇﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻌﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﺃﻛﺛﺭ ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ،ﻭﻓﻘﺕ ﻋﺩﺩ ﺃﺻﻐﺭ ﻣﻣﻥ ﺧﺿﻌﻭﺍ ﻟﻠﻣﻘﺎﺑﻼﺕ
ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ) 44ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ( ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﻓﻘﻁ ﺑﺎﺳﻡ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺗﻌﺭﻳﻑ ﺍﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﻁﻠﺑﺎﺕ
ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﺗﻌﺩ ﺧﻁﻭﺓ ﺇﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻌﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﺃﻛﺛﺭ ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ،ﻗﺎﻝ  40ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﺃﻧﻬﻡ ﻻ ﻳﻌﺗﺩﻭﻥ
ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻁﻠﺏ ﻳﺟﻌﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﺃﻛﺛﺭ ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ.

 5.1.3ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ
ﺗﻌﺗﺑﺭ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻣﺣﺭﻛﺎ ً ﺃﺳﺎﺳﻳًﺎ ﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﻭﻓﺎﻋﻠﻳﺗﻬﺎ ﻋﻧﺻﺭً ﺍ ﺃﺳﺎﺳﻳًﺎ ﻟﻧﺟﺎﺡ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  .PDPﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺳﺑﺏ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻁﺭﻳﻘﺔ
ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺑﻬﺎ ﺗﺷﻛﻳﻝ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ،ﻭﺗﺷﻛﻳﻝ ﺃﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ .PDP
ﻭﺗﻭﺻﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺑﻳﺔ ﻛﺑﻳﺭﺓ ) 79ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ( ﻣﻣﻥ ﺃﺟﺭﻭﺍ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻭﺍﻓﻘﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﻳﺎﻥ ﺑﺄﻥ ﺗﺷﻛﻳﻝ ﻭﺻﻳﺎﻏﺔ
ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻳﺗﻡ ﺑﺈﻧﺻﺎﻑ ﻭﺑﺷﻔﺎﻓﻳﺔ .ﻭﺳﻭﻑ ﻳﺳﺎﻋﺩ ﺫﻟﻙ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺻﺩﺍﻗﻳﺔ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ،ﻭﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﺗﻲ
ﺗﺗﻭﺻﻝ ﺇﻟﻳﻬﺎ.

 5.1.4ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ
 5.1.4.1ﻣﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ؟
ﻳﺷﺎﺭﻙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ .ﻭﻓﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻷﺣﻳﺎﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻣﻣﺛﻠﻳﻥ ﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺕ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﻣﻥ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ .ﻭﻛﺎﻧﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻋﺑﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺩﻭﺍﺋﺭ ﺃﻭ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﻷﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ،ﻭﻓﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻷﺣﻳﺎﻥ ﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺧﺎﺭﺝ
 ICANNﻭﻟﻬﺎ ﺍﻫﺗﻣﺎﻡ ﺑﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺗﺩﺍﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ  .PDPﻭﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺣﺎﻓﺯ ﺃﻭ ﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻣﻝ ،ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻧﻭﺍ ﻣﻠﻣﻳﻥ ﺑﻌﻣﻠﻳﺎﺕ  ،PDPﻭﻣﺭﺍﺣﻝ  ،PDPﻭﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﺳﻧﻰ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ .ﻭﺗﻭﺻﻝ
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ﻣﺳﻭﺩﺓ ﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ATRT2
ﺍﻻﺳﺗﺑﻳﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﻭﻗﻭﺍﺋﻡ ﺑﺭﻳﺩ  ICANNﻛﺎﻧﺕ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺷﻬﺭﺓ ﺣﻭﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ) PDPﺍﻟﺷﻛﻝ  ،(11ﺣﻳﺙ
ﺟﺎءﺕ ﻧﺳﺑﺔ  90ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻭ 80ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺍﻟﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﺗﻔﻳﺩ ﺑﺄﻧﻬﻡ ﻛﺎﻧﻭﺍ ﻫﻡ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﻡ ﺣﻭﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ
 .PDPﻭﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ،ﻛﺎﻧﺕ ﻣﻭﺍﻗﻊ  ICANNﺍﻷﺧﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻳﺏ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻣﻭﻗﻊ ﻣﻧﻅﻣﺔ  GNSOﻭﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺍﻟﻠﺟﺎﻥ
ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ( ﻭﻣﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻭﻳﺏ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻷﻗﻝ ﺷﻬﺭﺓ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ .PDP

ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺷﻔﻬﻳﺔ

ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ
ICANN

ﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﻭﻳﺏ ﻣﻭﺍﻗﻊ  ICANNﻣﻭﻗﻊ
ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ
ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻋﻠﻰ ICANN
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻳﺏ
ﺍﻟﻭﻳﺏ

ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ
ﺍﻟﺑﺭﻳﺩﻳﺔ

ﺍﻟﺷﻛﻝ  :11ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ PDP
ﻭﺑﺎﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺗﻧﻭﻉ ﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﻳﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ،ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﺃﻥ ﻧﺗﻭﻗﻊ ﺑﺄﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻧﻣﺎﻁﺎ ﻣﺗﺑﺎﻳﻧﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻭﺍﺳﻊ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ.
ﻳﻭﺿﺢ ﺍﻟﺷﻛﻝ  12ﺃﺩﻧﺎﻩ ﺍﻟﺗﻧﻭﻉ ﻓﻲ ﺃﺣﺟﺎﻡ ﺍﻟﻌﺿﻭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ .ﺗﻡ ﺗﺻﻧﻳﻑ
ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﺑﺗﺭﺗﻳﺏ ﺗﺯﺍﻣﻧﻲ ﺗﻣﺎﻡ ﺣﺳﺏ ﻋﻣﻠﻬﺎ .ﻭﻳﺑﺩﻭ ﺃﻥ ﺧﻁ ﺍﻻﺗﺟﺎﻩ ﻳﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ
ﻧﻣﻭ ﻁﻔﻳﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ،ﺗﻡ ﺗﺣﺭﻳﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻋﻣﻝ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ-ﻏﻳﺭ
ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ .ﻭﺗﻌﺗﺑﺭ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻋﻣﻝ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ-ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺣﺗﻰ ﺍﻵﻥ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻷﻛﺑﺭ ﺣﺗﻰ ﺍﻵﻥ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ
47
ﺗﺟﻣﻳﻌﻬﺎ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ ﻣﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻭﻫﻲ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺣﻳﺔ ﺍﻟﻛﻣﻳﺔ ﻋﻥ ﺃﻱ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﻋﻣﻝ ﻗﺑﻠﻬﺎ .ﻭﻓﻲ ﺣﻘﻳﻘﺔ ﺍﻷﻣﺭ،
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻋﻣﻝ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ-ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻣﻥ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻻﺗﺟﺎﻫﺎﺕ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺗﺟﺎﻩ ﻓﻲ ﺣﺟﻡ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ
ﻳﺗﺭﺍﺟﻊ ﺑﺷﻛﻝ ﻁﻔﻳﻑ.
46

P45F

P46F

P

P

ﺗﺗﺄﻟﻑ ﺍﻟﻌﺿﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻣﻥ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﺓ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻋﻣﻝ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ
ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻭﺍﺣﺩ ﻓﻲ ﺃﺭﺷﻳﻑ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ.
47
ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻋﻣﻝ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ-ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺣﻳﺔ ﺍﻟﻛﻣﻳﺔ ﻋﻥ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻋﻣﻝ  ITRPﺍﻟﺟﺯء ﺩ ،ﻭﻫﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ
ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻭﺣﻳﺩﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺇﻧﺷﺎﺅﻫﺎ ﻣﻧﺫ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻋﻣﻝ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ-ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ.
46
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ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ATRT2

ﺍﻟﺷﻛﻝ  :12ﺣﺟﻡ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻣﺷﻛﻠﺔ
ﻭﻋﻧﺩ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺟﻧﺱ ،ﺗﻅﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﺭ ﻣﺷﻛﻠﺗﻳﻥ :ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺗﺟﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ
ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺗﺳﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺭﺟﺎﻝ ،ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ؛ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ )ﺍﻟﺷﻛﻝ  .(13ﻭﺗﺣﺗﻭﻱ ﺃﺣﺩﺙ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ
ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺗﻘﺭﺏ ﻣﻥ  25/75ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﺭﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻧﺳﺎء .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ،ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻳﻥ ﺍﻷﺧﻳﺭﻳﻥ ﺯﺍﺩ ﻋﺩﺩ
ﺍﻟﻧﺳﺎء ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ،ﻭﺣﻰ ﺑﺩﻭﻥ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻁﻔﻳﻑ ﺍﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻋﻣﻝ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ
ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ-ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ،ﻓﺗﺑﺩﻭ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻭﺍﺻﻝ ﺍﻟﻧﻣﻭ.

ﺍﻟﺷﻛﻝ  :13ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﺟﻧﺱ
ﻳﻭﺿﺢ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺳﺭﻳﻊ ﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ﺃﻥ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺳﺎﺋﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺻﺑﺢ ﻓﻳﻪ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﻳﻥ ﺃﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ
ﺛﻡ ﻻ ﻳﺷﺎﺭﻛﻭﻥ ﺑﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺃﺑ ًﺩﺍ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﻋﻣﻝ ﺃﺧﺭﻯ .ﻭﻫﻧﺎﻙ ﺩﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺑﻌﺿًﺎ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ﻳﺳﺗﻧﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺷﺧﺎﺹ ﻻ ﻳﺭﻏﺑﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ
ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﻋﻣﻝ ﻣﺗﺩﺍﺧﻠﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﺿﺣﺔ ﺑﺄﻥ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﻫﺏ ﻗﺩ ﺍﻧﺧﻔﺿﺕ ﺑﺳﺑﺏ ﺍﺗﺟﺎﻩ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﺍﻟﺩﺭﺍﻣﺎﺗﻳﻛﻲ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ
ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻟﻬﻡ .ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻛﻝ  ،14ﺍﺭﺗﺑﻁ  100ﻣﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻋﻣﻝ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻓﻲ ﺣﻳﻥ
ﺍﺭﺗﺑﻁ ﺃﻗﻝ ﻣﻥ  20ﺇﻟﻰ ﻣﺟﻣﻭﻋﺗﻲ ﻋﻣﻝ .ﺣﺗﻰ ﺇﻥ ً
ﻋﺩﺩﺍ ﺃﻗﻝ ﻣﻥ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﻋﻣﻝ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ.
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ﻋﺩﺩ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻻﻟﺗﺣﺎﻕ ﺑﻬﺎ

ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ

ﺍﻟﺷﻛﻝ  :14ﻋﺩﺩ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﺗﺣﻕ ﺑﻬﺎ ﻣﺷﺎﺭﻛﻭﻥ
ﺗﻭﺿﺢ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺎﺕ ﺍﻟﻬﻳﻛﻠﻳﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺳﺑﺏ ﺍﻷﻛﺛﺭ ﺷﻳﻭ ًﻋﺎ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻛﺎﻥ:
•

ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻣﺷﻐﻭﻝ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ) 20ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣﻥ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ(

ﻭﻣﻥ ﺍﻟﺟﺩﻳﺭ ﺃﻳﺿًﺎ ﺑﺎﻟﻣﻼﺣﻅﺔ ﻗﻭﻝ ﺑﻌﺽ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺳﺑﺏ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻛﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﻣﻌﺭﻓﺗﻬﻡ
ﺍﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷﻛﻠﺔ .ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺑﻌﺽ ﺃﻧﻬﻡ ﻟﻡ ﻳﺷﺎﺭﻛﻭﺍ ﻷﻥ ﺷﺧﺹ ﻣﺎ ﻳﻌﻣﻠﻭﻥ ﻣﻌﻪ ﺷﺎﺭﻙ ﺑﺎﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋﻧﻬﻡ .ﻭﻓﻲ ﻛﻝ ﺍﻻﺣﺗﻣﺎﻻﺕ ،ﻓﺈﻥ ﺗﻌﻠﻳﻡ
ﻭﺇﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﺑﺎﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﻗﺑﻝ ﺑﺩء ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﻗﺩ ﻳﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﻋﺩﻡ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﻣﻁﻠ ًﻘﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ،ﺗﻭﺻﻠﺕ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﻳﺭﺓ ) 68ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ(
ﻣﻥ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ ﺃﻓﺎﺩﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻗﺩ ﺭﺍﻗﺑﻭﺍ ﻋﻣﻝ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻋﻥ ﻗﺭﺏ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻧﻭﺍ ﺃﻋﺿﺎء ﺭﺳﻣﻳﻳﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺃﻧﻬﻡ ﺭﺍﻗﺑﻭﺍ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﻁﺭﻕ ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ،ﻭﻳﺷﻣﻝ ﺫﻟﻙ:






ﻗﺭﺍءﺓ ﺍﻟﻧﺻﻭﺹ ﺍﻟﻣﺩﻭﻧﺔ ﻟﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ
ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻋﻥ ﺑﻌﺩ ﻓﻲ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ
ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ
ﻗﺭﺍء ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﻣﻧﺷﻭﺭﺓ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﻋﻠﻳﻬﺎ
ﺍﻟﺗﺣﺩﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺻﺩﻗﺎء ﻭﺍﻟﺯﻣﻼء ﺣﻭﻝ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ

ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﺩﻻً ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺷﻣﻠﺕ ﻗﻳﻭﺩ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﻧﻘﺹ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍﺕ.
 5.1.4.2ﻣﺎ ﻫﻲ ﺟﻧﺳﻳﺔ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ؟
 ICANNﻋﺑﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻣﺅﺳﺳﺔ ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ ،ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ،ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻬﻡ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﻣﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺃﻧﺣﺎء ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ .ﻭﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺿﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ  -ﺗﺄﺳﻳﺱ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  - PDPﻳﺗﺄﻟﻑ ﻓﻲ ﻣﻌﻅﻣﻪ ﻣﻥ ﻣﻣﺛﻠﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﺛﻧﺗﻳﻥ ﻓﻘﻁ
48
ﻣﻥ ﻣﻧﺎﻁﻕ  ICANNﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺔ ﺍﻟﺧﻣﺳﺔ )ﺍﻟﺷﻛﻝ .(15
P47F

ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺔ ﺍﻟﺧﻣﺳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺭﻑ ﺑﻬﺎ  NNICAﻣﻭﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺑﻌﺔ ،ﺍﻟﻘﺳﻡ  5ﻣﻥ ﻟﻭﺍﺋﺢ  ICANNﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ
http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws#VI-5
48
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ﺍﻟﺷﻛﻝ  :15ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ
ﺗﻡ ﺍﺳﺗﺧﺭﺍﺝ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻛﻝ  15ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻋﻠﻰ
ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺇﺑﺩﺍء ﺍﻻﻫﺗﻣﺎﻡ ﻟـ  .ICANNﺣﻳﺙ ﺗﺣﺗﻝ ﺃﻣﺭﻳﻛﺎ ﺍﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ  70ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ .ﻭﺗﻭﻓﺭ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ
 18.7ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣﻥ ﺃﻋﺿﺎء ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﺍﻷﺧﻳﺭﺓ .ﻭﺗﻣﺛﻝ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ ،ﺁﺳﻳﺎ/ﺃﺳﺗﺭﺍﻟﻳﺎ/ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﻣﺣﻳﻁ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ
ﻭﺃﻣﺭﻳﻛﺎ ﺍﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ/ﺍﻟﻛﺎﺭﻳﺑﻲ  13.3ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣﻥ ﺃﻋﺿﺎء ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ .ﻭﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻣﻥ ﻣﻧﺎﻁﻕ
 ICANNﺍﻟﺛﻼﺛﺔ ﺗﻣﺛﻝ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻠﺷﺭﻋﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ.
ﻭﺑﺎﻟﻧﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺗﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ،ﻛﺎﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻬﻡ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺑﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ
ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻱ ﺍﺗﺟﺎﻩ ﻳﺭﺟﺢ ﻭﺟﻭﺩ ﺃﻱ ﺗﺣﺳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻧﻭﻉ ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻲ ﺑﻣﺿﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ .ﻭﺗﺑﺩﻭ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﻡ ﻭﺍﻋﺩﺓ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ،ﻳﻭﺿﺢ
ﺇﺟﺭﺍء ﻓﺣﺹ ﻋﻥ ﻗﺭﺏ ﺃﻧﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻹﺟﺭﺍء ﺗﺣﺳﻳﻥ ﺷﺎﻣﻝ ﻓﻲ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺗﺣﺳﻳﻧﺎﺕ ﺍﻷﺧﻳﺭ
ﻗﺩ ﺗﻛﻭﻥ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﺑﻌﻳﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ) PDPﺍﻟﺷﻛﻝ  .(16ﻭﺗﻭﺿﺢ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ-ﻭﻏﻳﺭ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻭ WHOISﺍﻟﻛﺛﻳﻔﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺧﺻﻭﺹ ،ﻋﺩﺩ ﻏﻳﺭ ﻋﺎﺩﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﻳﻥ ﻓﻲ
ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ .ﻓﻔﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑـ  WHOISﺍﻟﻛﺛﻳﻔﺔ ،ﺗﻣﻳﺯ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻭﻥ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﻳﻥ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎﻁ ﻭﺣﺿﻭﺭ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ
ﻣﺅﺗﻣﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ .ﻭﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺗﻛﺭﺍﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻋﻣﻝ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻭﻏﻳﺭ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ.

ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ

ﺃﻋﻭﺍﻡ
ﺍﻟﺷﻛﻝ  :16ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻣﻥ ﻣﻧﺎﻁﻕ  AP/AF/LACﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﻣﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ

33

ﻣﺳﻭﺩﺓ ﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ATRT2
ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺇﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺁﺧﺫﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻧﻭﻉ ﺃﻛﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭ
ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﺍﻟﺟﺩﺩ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺗﻲ ﻋﻣﻝ ﺭﺑﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﻗﺩ ﺭﺳﻡ ﺗﻭﻗﻌًﺎ ﺗﻔﺎﺅﻟﻳًﺎ ﻟﻠﺗﻧﻭﻉ ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻣﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﺣﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ،ﺗﻣﺛﻝ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻁﻕ ﺃﻓﺭﻳﻕ ،ﺁﺳﻳﺎ/ﺃﺳﺗﺭﺍﻟﻳﺎ/ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻷﻁﻠﻧﻁﻲ ﻭﺃﻣﺭﻳﻛﺎ ﺍﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ/ﺍﻟﻛﺎﺭﻳﺑﻲ ﻣﺷﻛﻠﺔ
ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﺭﻋﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ .ﻭﻛﻣﺎ ﻳﻧﺎﻗﺵ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺃﺩﻧﺎﻩ ،ﻟﻳﺳﺕ ﻫﺫﻩ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﻧﻌﺯﻟﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ.
 5.1.4.3ﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ ﺍﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻭﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ
ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻟﻳﺱ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺳﻳﻠﺔ ﺍﻟﻭﺣﻳﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ .ﻭﺗﻭﻓﺭ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻓﺭﺻًﺎ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻕ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ
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ﺃﺷﺧﺎﺹ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ .ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﺑﻳﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺃﺷﺧﺎﺹ ﺃﻭ ﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ
ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻧﻔﺳﻬﺎ.
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ﺑﻝ ﺇﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺗﺑﺩﻭ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﻁﺑﻳﻌﻳﺔ ﻭﺳﻬﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻘﻳﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻣﺗﻭﺍﺻﻝ ﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ .ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻭﺍﺻﻠﺔ
ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻟﺷﺎﻧﺩ-ﺃﺭﻧﺑﻳﺭﺝ )ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﺷﻛﻝ  5ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ  ،(4.4ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﻳﺎﺭً ﺍ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻳﺗﻁﻠﺏ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻬﺩ ﻣﻥ
ﺟﺎﺏ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ،ﻳﺅﺩﻱ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺩﻭﺭً ﺍ ﺃﺳﺎﺳﻳًﺎ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﻋﻠﻰ ﺷﺭﻋﻳﺔ  PDPﻛﻣﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﺗﺑﺭ ﺃﺣﺩ
ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻝ ﺃﻛﺑﺭ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺎﺕ ﻟﺗﺣﻘﻳﻕ ﺫﻟﻙ.
ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﻓﺭﻳﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻣﻔﺗﻭﺣﺔ ﻭﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺟﻣﻳﻊ ،ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻳﺢ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ
ﺍﻟﺗﻌﺭﻑ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺩﻡ ﺭﺩﻭ ًﺩﺍ ﺃﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  .PDPﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺧﺻﻭﺹ ،ﻗﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺑﺗﺣﻠﻳﻝ
ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻧﻭﻋﻳﻥ ﻣﻥ ﻓﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻭﻓﺭﺕ ﺧﻼﻝ ﻣﻌﻅﻡ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ:
 .1ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ
 .2ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ
ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻘﻁ :ﻋﺎﻣﺔ .ﻭﻳﻣﻛﻥ ﻷﻱ ﻓﺭﺩ ﻭﺃﻱ ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ  .PDPﻭﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ،ﺗﻭﺿﺢ
ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺃﻥ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻧﺎﻓﺫﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻠﻧﺎﺱ ﻣﻥ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  .PDPﻭﺃﻓﺎﺩ  72ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺑﺄﻧﻬﻡ ﺷﺎﺭﻛﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻣﻥ
ﺧﺿﻌﻭﺍ ﻟﻠﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺑﺄﻧﻬﻡ ﻗﺩ ﻋﻠﻘﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻭﺍﺣﺩﺓ ،ﺳﻭﺍء ﻛﺄﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋﻥ ﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺃﻭ ﺩﻭﺍﺋﺭ.
ﻭﻳﻣﻛﻥ ﻣﻼﺣﻅﺔ ﺍﺗﺟﺎﻩ ﻫﺎﻡ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﻥ ﻳﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻓﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .ﻭﻣﻧﺫ ﺧﻣﺳﺔ ﺃﻋﻭﺍﻡ ،ﻛﺎﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺎﺋﻊ ً
ﺟﺩﺍ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻕ ﺃﻓﺭﺍﺩ
ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﻋﻣﻠﻳﺔ  .PDPﻭﺍﻟﻳﻭﻡ ،ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺩﺭ ﺣﺩﻭﺙ ﺫﻟﻙ .ﻭﺑﺩﻻً ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ،ﺗﺳﻭﺩ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﻧﺷﺎﻁ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ
 .PDPﻭﺗﻭﻓﺭ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ،ﻣﺛﻝ ﺩﻭﺍﺋﺭ  ،GNSOﻭﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﻣﻧﺗﻅﻣﺔ ﻭﻣﻭﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎﺕ .PDP
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ،ﻓﺈﻥ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﻳﻥ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺋﺭ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻝ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻣﺎ ﻛﺎﻧﻭﺍ ﻋﻠﻳﻪ ﻣﻧﺫ ﺧﻣﺱ ﺳﻧﻳﻥ.
ﻳﻭﺿﺢ ﺍﻟﺷﻛﻝ  17ﺃﺩﻧﺎﻩ ﻣﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻌﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﻓﺭﻳﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ .ﺃﻣﺎ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  ،PDPﺣﻳﺙ
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ﺗﻡ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻣﻧﻅﻣﺔ  GNSOﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺷﻛﻼﺕ ﻓﻳﻬﺎ،
ﻓﻘﺩ ﺗﻡ ﺣﺫﻓﻬﺎ.
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ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ  ،PDPﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﺩﻟﻳﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻣﻧﻅﻣﺔ  ،GNSOﺗﻭﻓﺭ ﻓﺭﺻًﺎ ﺃﺧﺭﻯ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ،ﻣﺛﻝ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ
ﻣﻥ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻭﺩﻭﺍﺋﺭ  ،GNSOﻭﺍﻟﺗﻌﻘﻳﺑﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﻭﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ،ﻭﺍﻟﺭﺩﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﺍﺕ
ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺗﻌﻘﻳﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﻣﺛﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺗﻁﻼﻉ ﻭﻭﺭﺵ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻋﺑﺭ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ .ﻭﺑﺳﺑﺏ ﻗﻳﻭﺩ ﺍﻟﻭﻗﺕ ،ﻓﻘﺩ ﻗﻳﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺗﺣﻠﻳﻝ
ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﺑﺷﻛﻝ ﺭﺳﻣﻲ.
50
ﺃﻱ ﻗﺑﻝ ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ .2011
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34

ﻣﺳﻭﺩﺓ ﺗﻘﺭﻳﺭ
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ﺍﻟﺷﻛﻝ  :17ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ
ﻻﺣﻅ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﻓﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻷﺣﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ،ﻓﺈﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﻘﺩﻣﻭﻥ ﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ
ﻳﺗﺭﺍﺟﻊ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻠﺣﻭﻅ ،ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺩﻭﺍﺋﺭ  ،GNSOﻭﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ،ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ
ﻷﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﻳﻥ ﻳﻧﻣﻭ ﺑﺷﻛﻝ ﺳﺭﻳﻊ )ﺍﻟﺷﻛﻝ .(18

ﺍﻟﺷﻛﻝ  :18ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻣﻥ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ
ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻬﻡ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺻﻐﻳﺭﺓ ﻭﻗﻠﻳﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺃﻭ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﺟﺎﻩ ﺃﻛﺑﺭ .ﻛﻣﺎ ﻳﺟﺭﻱ ﺃﻳﺿًﺎ
ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻟﻔﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ ﺣﺳﺏ ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﻧﻔﺱ ﺍﻻﺗﺟﺎﻩ ﺗﻘﺭﻳﺑًﺎ .ﻭﻳﻭﺿﺢ ﻣﺯﻳﺩ
ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ﺑﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﺗﺟﺎﻩ ﻳﺅﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ  .PDPﻭﻗﺩ ﻳﻛﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺑﺳﺑﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﺋﺭ ﻭﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ
ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﺃﻓﺿﻝ ﻟﻠﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺃﻋﻣﺎﻝ  PDPﻭﺃﻓﺿﻝ ﻗﺩﺭ ًﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﻣﻥ ﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺗﻌﻳﻳﻥ
ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ .ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺩﻟﻳﻝ ﻭﺍﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺋﺭ ﻭﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﻫﺗﻣﺎﻡ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ ﺑﻣﺷﻛﻼﺕ
 ،GNSOﻓﺈﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﺩﺍﺧﻝ  GNSOﺗﻌﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﻭﺩ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺗﻧﻣﻭ ﺃﻳﺿًﺎ.
ﻭﺍﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﺍﻷﻗﻝ ﺗﻔﺿﻳﻼً ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺃﻧﻪ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺗﺛﻧﺎء ﺍﻟﻣﻠﺣﻭﻅ ﻟـ  ،ALACﻻ ﺗﻭﺟﺩ ﺃﻱ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺗﻘﺭﻳﺑًﺎ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ
ﻏﻳﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﻟـ .PDP
ﻭﻛﻣﺎ ﻻﺣﻅﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ  ،5.1.4.2ﻫﻧﺎﻙ ﺍﺗﺟﺎﻫﺎﺕ ﻧﺣﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺗﻭﺍﺯﻥ ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ .ﻭﺗﺗﻭﺍﺻﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﺟﺎﻫﺎﺕ،
ﺑﻝ ﺗﺗﺿﺎﻋﻑ ﻓﻲ ﺣﻘﻳﻘﺔ ﺍﻷﻣﺭ ،ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ .ﻭﺑﺩءًﺍ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ )ﺍﻟﺷﻛﻝ  ،(19ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﻣﻛﺎﻥ
ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺭﺩ ﻣﻧﻪ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺟﻐﺭﺍﻓﻳًﺎ .ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻲ ﻣﻭﻗﻊ ﻣﺣﺩﺩ ﺫﺍﺗﻳًﺎ ﻣﻘﺩﻡ ﻣﻥ ﺷﺧﺹ ﺃﻭ ﻣﺅﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻬﺎ .ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻳﺏ ﻭﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﻣﻥ ﻣﺻﺩﺭ ﺛﺎﻧﻭﻱ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ .ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻌﺫﺭ ﻓﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ
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ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻭﻳﺔ ﺗﻐﻁﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ﻟﻠﻣﻌﻠﻕ ،ﺗﺳﺗﺛﻧﻰ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﻫﺅﻻء ﺍﻟﻣﻌﻠﻘﻳﻥ ﻣﻥ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻹﺣﺻﺎءﺍﺕ
ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ.

ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ

ﺍﻟﺷﻛﻝ  :19ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺷﻛﻼﺕ PDP
ﺗﻭﺿﺢ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻭﺟﺩ ﺃﻱ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻳﻘﺩﻣﻭﻥ ﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻥ ﻣﻧﺎﻁﻕ ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ ،ﻭﺁﺳﻳﺎ/ﺃﺳﺗﺭﺍﻟﻳﺎ/ﺍﻟﻣﺣﻳﻁ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ ﻭﺃﻣﺭﻳﻛﺎ ﺍﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ/ﻣﻧﻁﻘﺔ
ﺍﻟﻛﺎﺭﻳﺑﻲ )ﺍﻟﺷﻛﻝ  .(20ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ،ﻓﺈﻥ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳﻥ ﻓﻲ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ  -ﻣﺛﻝ ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ،ﺃﻭ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ ،ﺃﻭ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ  -ﻻ ﺗﺗﺟﻣﻊ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺍﻟﺑﻌﺽ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ .ﻓﻌﻧﺩﻣﺎ ﻳﺑﺩﻱ
ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻫﺗﻣﺎﻣًﺎ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﺩﻭﺍﺋﺭ ﺍﻷﺧﺭﻯ ،ﺃﻭ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ )ﻻﺳﻳﻣﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ .(ALAC ،ﻭﻳﻭﺿﺢ ﺗﺣﻠﻳﻝ
ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻟﻧﻔﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﺟﺎﻩ.

ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ

ﺍﻟﺷﻛﻝ  :20ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻷﻭﻟﻲ
 5.1.4.4ﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻭﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻭﺗﻭﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺃﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺣﻅﻰ ﺑﻘﺩﺭ ﻋﺎﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻭﺍﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ .ﻭﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﻳﺭﺓ ) 60ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ( ﻣﻣﻥ ﺧﺿﻌﻭﺍ
ﻟﻠﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻭﺍﻓﻘﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﻝ ﺑﺄﻥ ﺟﺯء  PDPﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺗﻣﻳﺯ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻭﺍﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ،ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  20ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ
ﻓﻘﻁ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻟﻡ ﻳﻭﺍﻓﻘﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺑﻳﺎﻥ )ﺍﻟﺷﻛﻝ  .(21ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻭﺍﺿﺢ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻣﺭ ﻳﺭﺟﺢ ﺩﺭﺟﺔ
ﻋﺎﻟﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺩ ﻣﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
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ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﺭﺩﻭﺩ

ﻏﻳﺭ ﻣﻧﻁﺑﻕ ﺃﻭ ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻕ ﻭﺑﺷﺩﺓ ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻕ
ﻟﻳﺳﺕ ﻟﺩﻱ
ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ﻹﺻﺩﺍﺭ
ﺣﻛﻡ

ﻻ ﺃﻣﻳﻝ ﺑﻘﻭﺓ ﻷﻱ
ﻣﻧﻬﻣﺎ

ﺃﻭﺍﻓﻕ

ﺃﻭﺍﻓﻕ ﻭﺑﺷﺩﺓ

ﺍﻟﺷﻛﻝ  :21ﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻭﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑـ PDP
ﻣﻥ ﺍﻟﺟﺩﻳﺭ ﺑﺎﻟﻣﻼﺣﻅﺔ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻳﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﺗﻣﻳﺯ ﺑﺎﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ،ﻭﻗﺩ ﺗﻠﻘﻭﺍ ﺗﻘﻳﻳﻣًﺎ ﺃﻗﻝ ﺇﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻟﻔﺎﻋﻠﻳﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺇﺳﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ  .PDPﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ
ﺍﻟﺧﺻﻭﺹ ،ﻟﻡ ﻳﻭﺍﻓﻕ  47ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺃﻭ ﻻ ﻳﻭﺍﻓﻘﻭﺍ ﺑﺷﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﻝ ﺑﺄﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻛﺎﻧﺕ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﻓﺎﺋﺩﺓ ﻟﻠﻧﺗﻳﺟﺔ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑـ  ،PDPﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺃﻥ  33ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻭﺍﻓﻘﻭﺍ )ﺍﻟﺷﻛﻝ  .(22ﻭﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﻻ ﻳﺷﻳﺭ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺩﻯ ﺍﻟﻘﺻﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻳﺔ ﺗﻬﺩﻳﺩﺍﺕ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻔﻳﺯ ﺍﻟﻣﺗﻁﻭﻋﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  ،PDPﻓﻘﺩ ﺗﺳﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻘﺻﻳﺭ ﻓﻲ ﺇﺭﻫﺎﻑ ﺍﻟﻣﺗﻁﻭﻋﻳﻥ ،ﻭﻫﺫﺍ ﺑﺩﻭﺭﻩ ﻳﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺩﻫﻭﺭ ﻓﻲ ﺟﻭﺩﺓ ﻭﺳﺭﻋﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ.

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﺭﺩﻭﺩ
ﺍﻟﺷﻛﻝ  :22ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻓﺎﺋﺩﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  PDPﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ
ﺍﻧﻘﺳﻡ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺗﻘﺭﻳﺑًﺎ ﺣﻭﻝ ﺳﺅﺍﻝ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺧﺫﺓ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﺗﻌﻛﺱ
ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻡ ﻻ ﻭﻣﺳﺎءﻟﺔ  ICANNﺃﻣﺎﻡ ﺳﺎﺋﺭ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ .ﻭﺍﻓﻕ  47ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﻝ ﺑﺄﻥ ﻧﺗﺎﺋﺞ  PDPﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ
ﺗﻌﻛﺱ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻣﺳﺎءﻟﺔ  ICANNﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﻟﻡ ﻳﻭﺍﻓﻕ  46ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ )ﺍﻟﺷﻛﻝ  .(23ﻭﺗﺭﺟﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺃﻥ  ICANNﻳﺟﺏ ﺃﻥ
ﻳﺿﺎﻋﻑ ﺟﻬﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺿﻣﺎﻥ ﺃﻥ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﺗﻌﻛﺱ ﻭﻳﻧﻅﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻌﻛﺱ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻭﺗﻌﺯﺯ ﻣﻥ ﻣﺳﺎءﻟﺗﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺳﺎﺋﺭ
ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ.
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ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﺭﺩﻭﺩ
ﺍﻟﺷﻛﻝ  :23ﺍﻧﻌﻛﺎﺱ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻣﺳﺎءﻟﺔ  ICANNﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ PDP

 5.1.5ﺍﻟﺧﻁﻭﻁ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﻟـ PDP
 5.1.5.1ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ
ﺷﻛﻭﻯ ﺳﺭﺩﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻭﻝ ﻭﺿﻊ ﺳﻳﺎﺳﺔ  GNSOﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ "ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗﻐﺭﻕ ﻭﻗ ًﺗﺎ ﻁﻭﻳﻼً" .ﻭﻣﻥ ﻣﻧﻅﻭﺭ ﻛﻣﻲ ﺧﺎﻟﺹ ﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ PDP
ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ،ﻣﻥ ﺍﻟﺻﻌﺏ ﺟ ًﺩﺍ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺎ ﻫﻭ "ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ" ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻱ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﻘﻭﻡ ﻓﻳﻬﺎ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺑﺎﺟﺗﻳﺎﺯ ﻛﻝ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﻣﻥ ﻣﺭﺍﺣﻝ
 ،PDPﻭﺻﻭﻻً ﺇﻟﻰ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ .ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ،ﺍﻟﺗﺣﺭﻱ ﻋﻥ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﻟﻠﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺗﻭﻓﺭ
ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻅﺭ ﺗﻔﻳﺩ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺃﻥ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﺗﺳﺗﻐﺭﻕ ﻭﻗ ًﺗﺎ ﻁﻭﻳﻼً ﻓﻲ ﺍﻛﺗﻣﺎﻟﻬﺎ.
ﻭﺃﺣﺩ ﺍﻟﻣﻘﺎﻳﻳﺱ ﺍﻟﻼﻓﺗﺔ ﻫﻲ ﻛﻣﻳﺔ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻣﻧﻘﺿﻲ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻳﺛﺎﻕ ﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻋﻣﻝ ﻭﺗﺳﻠﻳﻡ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ.
ﻭﻟﻘﻳﺎﺱ ﺫﻟﻙ ،ﻓﺈﻥ ﻣﺣﺿﺭ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ ﺍﻟﺭﺳﻣﻲ ﻟﻣﺟﻠﺱ  GNSOﻭﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺗﻭﻓﺭ ﻟﻛﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺗﻡ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻳﻪ )ﺭﺍﺟﻊ
ﺍﻟﺷﻛﻝ .(24

ﺍﻟﺷﻛﻝ  :24ﻁﻭﻝ ﺍﻟﻣﺩﻯ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ PDP
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ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻧﻘﺿﻲ ﺑﻳﻥ ﻧﺷﺭ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﻧﺷﺭ ﺃﻱ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻫﻭ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻣﻝ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﻁﻭﻝ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻐﺭﻕ ﻓﻲ
ﺇﻛﻣﺎﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ) PDPﺍﻟﺷﻛﻝ .(25

ﺍﻟﺷﻛﻝ  :25ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺑﻳﻥ ﻧﺷﺭ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
ﻳﻣﻛﻥ ﺩﻣﺞ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺷﻛﻝ  24ﻭ ﺍﻟﺷﻛﻝ  25ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺳﺎﺱ ﺑﻣﺳﺗﻭﻯ ﻣﻥ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ  -ﻣﻥ ﺣﻳﺙ
ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺯ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ  -ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺗﺳﺗﻐﺭﻗﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻭﺳﻊ ﻓﻲ ﺃﻧﺷﻁﺔ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻋﻣﻝ ) PDPﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﺷﻛﻝ .(26

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﺭﺩﻭﺩ

ﺍﻟﺷﻛﻝ  :26ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻸﻳﺎﻡ ﺑﻳﻥ ﻣﺭﺍﺣﻝ  PDPﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ
ﻓﻲ  ،PEDNRﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻣﻧﻘﺿﻲ ﺑﻳﻥ ﻣﻳﺛﺎﻕ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﻧﺷﺭ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﻠﻎ
 720ﻳﻭﻣًﺎ ﺗﻘﻭﻳﻣﻳًﺎ )ﻋﺎﻣﺎﻥ ﺇﻻ ﻋﺷﺭﺓ ﺃﻳﺎﻡ(.
ﻛﻣﺎ ﺗﻭﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺃﻳﺿًﺎ ﺃﻥ ﻣﺷﺎﺭﻛﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻟﺩﻳﻬﻡ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﻧﻅﺭ ﻣﺧﺗﻠﻁﺔ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﺗﻭﻗﻳﺕ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ
 .PDPﻭﺍﻓﻕ  40ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺗﺭﺗﻳﺏ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ  PDPﻛﺎﻓﻲ ﻭﻣﺭﻥ ﺑﻣﺎ ﻳﻛﻔﻲ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ
ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﻟﻡ ﻳﻭﺍﻓﻕ  36ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ.
 5.1.5.2ﺗﺣﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺧﻁﻭﻁ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﻟـ PDP
ﺗﻭﺍﺟﻪ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﺗﺣﺩﻳﺎﺕ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺹ ﺍﻟﺧﻁﻭﻁ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ،ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻪ ﻣﻥ ﺧﺿﻌﻭﺍ ﻟﻠﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ .ﻭﻣﻥ ﺑﻳﻥ
ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻭﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻭﺍﻟﺳﺭﻋﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺿﻣﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﺧﺎﺻﻳﺔ ﻣﻥ ﺃﺻﺣﺎﺏ
ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﻳﻥ .ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ،ﻛﺎﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ ﺃﻥ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺭﻛﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﻋﻳﺔ ﺑﻌﻣﻕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ،ﺣﺗﻰ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﺫﻟﻙ
ﺗﺄﺛﻳﺭ ﻓﻲ ﺗﺧﻔﻳﺽ ﻣﻌﺩﻝ ﺇﻛﻣﺎﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  .PDPﻭﺑﺎﻟﻧﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﻣﻧﺧﻔﺽ ﻏﻳﺭ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺃﻣﺭﻳﻛﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ
 ،PDPﻣﻥ ﺍﻟﻣﻬﻡ ﺗﻭﺳﻳﻊ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ.

39

ﻣﺳﻭﺩﺓ ﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ATRT2
ﻛﻣﺎ ﺭﺟﺣﺕ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺃﻥ ﻣﺗﺿﻣﻧﺎﺕ ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ﺷﺎﻣﻝ ﻭﺃﻧﻪ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺧﺿﻊ ﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ
ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﺩﺍﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﺍﺭ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻧﻳﻥ .ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻷﻣﺭ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻓﻘﺩ ﺗﻡ ﺍﻗﺗﺭﺍﺣﻬﺎ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ،ﺑﺎﻟﻧﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ
ﻣﻥ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﻟﻡ ﺗﻔﻲ ﻣﻁﻠ ًﻘﺎ ﺑﺎﻟﻣﻭﻋﺩ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺍﻟﻣﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ  12ﺷﻬﺭً ﺍ ﻹﻛﻣﺎﻝ ﺍﻟﻌﻣﻝ .ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺳﺑﺏ ،ﺗﻡ ﺍﻗﺗﺭﺍﺡ ﺃﻥ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ
ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺭﺍﺣﻝ ﻭﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺇﺟﺭﺍﺅﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺗﺭﺍﺕ ﺗﺗﻛﻭﻥ ﻣﻥ  15ﺇﻟﻰ  18ﺷﻬﺭً ﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ.
ﻭﻫﻧﺎﻙ ﺗﺣﺩ ﺁﺧﺭ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﻭﻫﻲ ﻭﺭﺵ ﺍﻟﻌﻣﻝ .ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﺿﺎ ﻣﻥ ﺷﺎﺭﻛﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺃﻥ ﻭﺭﺵ
ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻣﻔﻳﺩﺓ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻣﺷﻛﻼﺕ  -ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺧﺻﻭﺹ ،ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻔﺭﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻁﻭﻋﻳﻥ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ،
ﻭﻫﻧﺎﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺗﺄﺧﻳﺭﺍﺕ ﺑﻳﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻭﺗﻧﻔﻳﺫﻫﺎ .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺍﻧﺗﻬﺕ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑـ  PEDNRﻣﻧﺫ ﺳﻧﺗﻳﻥ ،ﺇﻻ
ﺃﻥ ﺗﻧﻔﻳﺫﻫﺎ ﻟﻡ ﻳﺑﺩﺃ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺃﻏﺳﻁﺱ .2012
ﻭﺗﺗﻣﺛﻝ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺟﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺗﻠﺧﻳﺹ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .ﻭﺑﻌﺽ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﺫﻳﻥ
ﺧﺿﻌﻭﺍ ﻟﻠﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺫﻛﺭﻭﺍ ﺃﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺗﺭﻙ ﻭﺭﺍﺋﻬﺎ ﺭﻏﺑﺎﺕ ﻛﺛﻳﺭﺓ .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺃﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﺗﻲ
ﺗﺳﺗﻐﺭﻕ  21ﻳﻭﻣًﺎ ﻗﺩ ﺗﻛﻭﻥ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ،ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﻏﻳﺭ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺅﺳﺳﺎﺕ .ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺽ ﻣﻥ ﺧﺿﻌﻭﺍ ﻟﻠﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺃﻥ
ﻣﻠﺧﺻﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻷﺣﻳﺎﻥ "ﻣﺿﻠﻠﺔ ،ﺃﻭ ﺗﺣﺫﻑ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﻣﻌًﺎ" .ﻭﺗﻡ ﺗﻭﺿﻳﺢ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻳﻭﺟﺩ ﺍﻧﻁﺑﺎﻋً ﺎ ﺑﺄﻥ ICANN
ﻻ ﺗﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ.
ﻭﺍﻗﺗﺭﺡ ﻣﻥ ﺧﺿﻌﻭﺍ ﻟﻠﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻁﺭ ًﻗﺎ ﻭﺃﺳﺎﻟﻳﺏ ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﻟﻠﺗﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻔﺭﺿﻬﺎ ﺍﻟﻣﺧﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﻟـ :PDP
.1
.2
.3
.4
.5

ﻳﺟﺏ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺑﻳﺿﺎء ﻣﺳﺗﻧﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺣﻘﺎﺋﻕ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﺛﻘﻳﻑ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻭﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ .PDP
ﻭﻳﺟﺏ ﻭﺿﻊ ﺃﻁﺭ ﺯﻣﻧﻳﺔ ﻣﻌﻘﻭﻟﺔ ﻭﻣﺭﻧﺔ .ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻷﻣﺭ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩﻳﻥ ﺍﻟﺫﻱ
ﺗﺭﺗﻛﺯ ﻋﻠﻳﻪ .ICANN
ﻭﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ  ICANNﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻭﺟﻬًﺎ ﻟﻭﺟﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﺳﻬﻳﻝ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ.
ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﺑﺎﺣﺛﻳﻥ
ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻓﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ﻛﺄﻣﺎﻧﺔ ﺳﺭ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ  .PDPﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ،ﺗﻡ ﺇﻳﺿﺎﺡ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻣﺭ ﻗﺩ ﻳﻣﺛﻝ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ.

 5.1.6ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺑﻌﻣﻠﻳﺎﺕ PDP
ﻳﺳﺗﺧﺩﻡ ﻣﻥ ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺁﻟﻳﺎﺕ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﻋﻠﻣﻳﺎﺕ  PDPﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ .ﻭﻣﻥ ﺑﻳﻥ
ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻟﻳﺎﺕ ﻣﺅﺗﻣﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ) ،(TCﻭﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩﻳﺔ ) ،(MLﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ) (F2Fﻭﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻋﻥ ﺑﻌﺩ ) .(RPﺗﻭﺿﺢ
ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺃﻥ ﻣﺅﺗﻣﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ،ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩﻳﺔ ،ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻷﻛﺛﺭ ﻓﺎﺋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ
ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  ،PDPﺣﻳﺙ ﻗﺎﻝ  60ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣﻣﻥ ﺧﺿﻌﻭﺍ ﻟﻠﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺃﻧﻬﻡ ﺭﺃﻭﺍ ﻓﻳﻬﺎ ﻓﺎﺋﺩﺓ )ﺍﻟﺷﻛﻝ  .(27ﻭﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻋﻥ ﺑﻌﺩ ﻻ ﺗﺯﺍﻝ
ﺣﺗﻰ ﺍﻵﻥ ﻫﻲ ﺍﻷﻗﻝ ﺷﻬﺭﺓ ،ﺣﻳﺙ ﻗﺎﻟﺕ ﻧﺳﺑﺔ  24ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﺃﻧﻬﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﻣﻭﻫﺎ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ .PDP

ﺍﻟﺷﻛﻝ  :27ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺁﻟﻳﺎﺕ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﻋﻣﻝ PDP
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5.2

ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻛﻳﻔﻲ :ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﻔﺗﻭﺣﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ
ﺗﺄﻟﻑ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻛﻳﻔﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻣﺕ ﺑﻪ ﺷﺭﻛﺔ  ICCﻣﻥ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﺍﻟﻣﻔﺗﻭﺣﺔ .ﺗﻣﺕ ﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﺗﺣﺩﻳﺩ ﺃﻛﺛﺭ
ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺟﺏ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻭﻗﺩﻡ ﺍﻗﺗﺭﺍﺣﺎﺕ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻟﻠﻛﻳﻔﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺟﺏ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ
ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ .ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﺍﻟﻣﻁﺭﻭﺣﺔ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺋﺎﺕ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ )ﻋﺎﻣﺔ ،ﻭﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ،ﻭﻋﻣﻠﻳﺔ( ،ﺍﺗﺟﻬﺕ
ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﺯﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﻭﺗﻡ ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ.
ﻭﺗﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻵﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺻﻑ ﺍﻟﺫﻫﻧﻲ ﻟﻠﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﻔﺗﻭﺣﺔ .ﻭﺗﻡ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺷﺭﻛﻳﻥ ﺑﺄﻗﺭﺏ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻣﻛﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺭﻓﻳﺔ .ﻭﺗﻡ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻯ ﺑﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻭﺗﺟﻣﻳﻌﻪ ﻣﺗﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻣﻣﻛ ًﻧﺎ .ﻭﺗﻡ ﺑﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺃﻋﺩﺍﺩ
ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ.
ﻭﺗﻡ ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺯ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺛﺭ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺧﻣﺳﺔ ﺷﻬﺭﺓ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺗﺑﺳﻳﻥ ﻹﺿﻔﺎء ﻧﻛﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻭﻉ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ .ﻋﻠﻣًﺎ ﺑﺄﻥ
ﺍﻻﻗﺗﺑﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻏﻳﺭ ﺷﺎﻣﻠﺔ.
ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ  :1ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺎﻟﻭﻗﺕ ،ﻭﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ،ﻭﻋﺏء ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭ ﺟﺩًﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ



"ﺇﻥ ﻧﻁﺎﻕ ﻭﻋﻣﻕ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﻳﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﻫﺎﻕ ﺍﻟﻣﺗﻁﻭﻋﻳﻥ"
"ﺍﻟﻌﻭﺍﺋﺩ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻭﺗﺧﻣﻳﻧﻳﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺿﺧﻡ ،ﻻﺳﻳﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﻟﺩﻳﻙ ﻭﻅﻳﻔﺔ"

ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ  :2ﻧﻘﺹ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻣﻥ /GACﻓﺭﻳﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ )ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺳﻳﺎﺳﺔ(



"ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ  GACﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ .ﻭﻫﻲ ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺑﺄﻧﻧﺎ ﻗﺩ ﺳﻌﻳﻧﺎ ﺟﺎﻫﺩﻳﻥ ﻟﻧﻣﻭﺫﺝ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩﻳﻥ ﻓﻲ .WCIT
ﻭﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺗﻁﺭﻕ ﺍﻷﻣﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ﻏﺎﺋﺑﺔ"
"ﻭﺍﻵﻥ ﻟﺩﻳﻧﺎ ﻓﻬﻡ ﻭﺍﻉ ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ  .PDPﻭﻳﺗﻡ ﻁﺭﺡ ﻣﺷﻛﻼﺕ  IPﻛﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ/ﻟﻠﻣﺳﺟﻠﻳﻥ .ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺗﻧﺟﺢ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻧﺗﻘﻝ ﺇﻟﻰ
 GACﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻳﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ .ﻓﻬﻲ ﺗﺣﺭﻑ ﻋﻣﻠﻳﺔ  ،PDPﻭﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﻏﻳﺭ ﻓﻌﺎﻟﺔ"

ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ  :3ﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ،ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﺑﻛﺭﺓ ،ﻭﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ



"ﺇﺫﺍ ﻧﻅﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﺍﻟﺗﻲ ﺃﺟﺭﺗﻬﺎ  ،ICANNﻳﺟﺩ ﺃﻥ ً
ﻋﺩﺩﺍ ﺻﻐﻳﺭً ﺍ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻗﺩ ﺷﺎﺭﻙ".
"ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻭﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻧﺳﺣﺎﺏ ﻣﺎ ﺑﻳﻥ  5-3ﻓﻲ ﻣﺅﺗﻣﺭ ﻫﺎﺗﻔﻲ ﺑﻁﻭﻝ ﺳﺎﻋﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ"

ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ  :4ﻁﻭﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ PDP



"ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﺕ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﻳﺟﺏ ﻋﻠﻳﻙ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﺗﺻﺎﻻﺕ ﺃﺳﺑﻭﻋﻳﺔ ﻟﻣﺩﺓ  12-6ﺷﻬﺭً ﺍ ،ﻭﺃﻏﻠﺑﻬﺎ ﻻ
ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻔﻳ ًﺩﺍ  /ﻏﻳﺭ ﻓﻌﺎﻝ .ﻓﺎﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺑﺭﻣﺗﻬﺎ ﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻺﺯﻋﺎﺝ"
"ﻟﻳﺱ ﺛﻣﺔ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺃﺳﻣﺢ ﺑﻬﺎ ﻷﻱ ﻋﺿﻭ ﻓﻲ ﻓﺭﻳﻘﻲ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﺔ  -ﻓﺳﻭﻑ ﺗﺳﺗﻐﺭﻕ ﺍﻟﻣﺳﺄﻟﺔ  18ﺷﻬﺭً ﺍ"

ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ  :5ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ  -ﻧﻘﺹ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ،ﺑﺗﻭﺟﻳﻪ ﻣﻥ ﻓﺭﻳﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ



"ﺑﻣﺟﺭﺩ ﺃﻥ ﻳﺗﻁﺭﻕ ﺍﻷﻣﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ،ﻳﻧﻘﻠﺏ ﺍﻷﻣﺭ ﺭﺃ ًﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺏ"
"ﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻌﺩ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻣﺎ ﻫﻭ ﺇﻟﻰ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﻧﻔﻳﺫ .ﻗﺩﺭ ﻛﺑﻳﺭ ﻣﻥ ﻓﺭﻳﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻣﺣﺭﻙ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ"

ﻏﻳﺭ ﻣﺟﻣﻊ :ﺍﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﻣﺭﻓﻭﻋﺔ








ﺗﻌﻘﻳﺩ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ
ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﻳﻔﺿﻝ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺛﻳﻥ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ
ﻳﺟﺭﻱ ﺗﺣﻣﻳﻝ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻣﻳﻥ )ﺑﺳﺑﺏ ﺇﻟﻐﺎء ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺋﺭ ﺍﻹﻟﺯﺍﻣﻳﺔ(
ﻫﻳﻛﻝ ﺍﻟﺩﻭﺍﺋﺭ  -ﻻ ﻳﻌﻛﺱ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ،ﻣﻧﻁﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﺭﻗﺔ ﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ
ﺟﻭﺩﺓ ﻭﺗﻭﻗﻳﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﺩﻭﺍﺋﺭ ﺍﻷﺧﺭﻯ
ﺍﻟﺗﺣﺳﻳﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ﻣﻣﻥ ﺃﺟﺭﻭﺍ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ
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ﻣﺳﻭﺩﺓ ﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ATRT2
ﻋﺭﺽ ﻣﻥ ﺃﺟﺭﻯ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺍﻗﺗﺭﺍﺣﺎﺕ ﻟﻠﺗﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺣﺩﺩﻭﻫﺎ .ﻭﺗﻡ ﺍﻗﺗﺭﺍﺡ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻥ
ﺍﻟﺗﺣﺳﻳﻧﺎﺕ .ﻭﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ  4ﺃﺩﻧﺎﻩ ﺍﻟﺿﻭء ﻋﻠﻰ ﺃﺷﻬﺭ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﺣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻣﻊ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ
:PDP
ﺍﻟﺗﺣﺳﻳﻥ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ

ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ

ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ،ﻭﺍﻟﺗﺳﻬﻳﻝ ،ﻭﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﺭﺅﺳﺎء ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ،ﻭﺃﺳﻠﻭﺏ ﺃﻛﺛﺭ ﻫﻳﻛﻠﻳﺔ
ﻣﻧﺫ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﺔ ﻣﻊ ﺃﻁﺭ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﺗﺳﻠﻳﻡ .ﻋﺩﻡ ﺍﺳﺗﻐﺭﺍﻕ ﻭﻗﺕ ﺃﻁﻭﻝ.
ﻧﺷﺭ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﻣﺷﺎﻭﺭﺍﺕ ﺑﻠﻐﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ.

ﺗﺳﻬﻳﻝ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﻥ ﻟﻳﺳﺕ ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻬﻡ
ﺗﻘﺳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﺇﻟﻰ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ
ﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻭﺟﻬًﺎ ﻟﻭﺟﻪ
ﻣﻠﺧﺻﺎﺕ ﻷﻓﺿﻝ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻳﻛﻠﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺋﺭ
ﺍﺑﺗﻛﺎﺭ ﻣﻭﺍﺛﻳﻕ ﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﺑﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﻣﻭﻝ
ﻟﻣﻭﺍﺯﻧﺔ ﺍﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺕ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ
ﺗﺻﻧﻳﻑ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﺑﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ
ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺇﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻭﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺭﻭﻳﺞ ،ﻟﻼﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﻣﻥ ﻗﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ

ﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻣﺛﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻥ ﺃﻣﻧﺎء ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ  IRTPﻛﻧﻣﻭﺫﺝ ﻧﺎﺟﺢ.
ﻻﺳﻳﻣﺎ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺣﺩﺙ ﺍﻧﺳﺩﺍﺩ ﻟﻠﻣﺷﻛﻼﺕ.
"ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ" ﺗﺳﺑﺏ ﺇﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻧﺎﺱ" .ﻳﺗﻣﻳﺯ ﺑﺎﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻻﻧﻔﺗﺎﺡ ،ﻟﻛﻥ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ
ﻫﻭ ﻛﻡ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﻔﻬﻣﻭﻥ؟" ﺍﻗﺗﺭﺡ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﺣﺎﺿﺭﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ
"ﺳﺟﻼً ﺭﺳﻣﻳًﺎ" ﻹﻁﻼﻉ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺳﻳﺭ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ .PDP
ﺍﻟﺩﻭﺍﺋﺭ ،ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﺗﺭﻛﻳﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ،ﻣﻭﺟﻬﺔ ﺗﻣﺎﻣًﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﺔ .ﺃﻭﺿﺢ ﻣﻥ
ﺗﻣﺕ ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺧﺑﺭﺍء ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ،ﻟﻛﻧﻬﻡ ﻏﻳﺭ
ﻣﺳﺗﻌﺩﻳﻥ ﻟﻠﻣﻁﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ ﺩﻭﺍﺋﺭ  GNSOﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻧﻬﻡ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻳﻬﺎ.
ﺇﺷﺭﺍﻙ ﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﺻﻳﺎﻏﺔ ﻣﻭﺍﺛﻳﻕ .PDP
ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ" ،ﻣﻳﺯﺍﺕ  "PDPﻭ"ﺗﻌﻘﺏ ﺃﺳﺭﻉ ،ﻭﻣﺳﺄﻟﺔ ﺃﺑﺳﻁ  -ﻻ ﺗﺗﻁﻠﺏ ."PDP
ﻓﺗﺢ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ  /ﺩﺍﺋﺭﺓ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﻥ
ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ

ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ  :4ﺃﺷﻬﺭ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﺣﺎﺕ ﻟﻁﺭﻕ ﺗﺣﺳﻳﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ PDP
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ،ﺍﺷﺗﻣﻠﺕ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﺣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:














5.3

ﺗﺩﺍﺧﻝ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﻛﺳﺭ ﺍﻟﺗﻛﺩﺱ
ﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﺩﺍﻭﻝ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﻧﺔ
ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ  ICANNﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻧﺎﻣﻳﺔ
ﻓﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ﻛﺄﻣﺎﻧﺔ ﺳﺭ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
ﺗﺧﻔﻳﺽ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ
ﻣﻛﺎﻥ ﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ  ICANNﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ PDP
ﺗﻌﻳﻳﻥ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ  - PDPﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﻭﺇﺟﺭﺍء ﺍﻷﺑﺣﺎﺙ )ﻣﻊ ﻧﺷﺭ ﺍﻟﻛﻝ(
ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺗﻌﻠﻳﻕ ﺃﻓﺿﻝ/ﺃﻁﻭﻝ
ﺑﻧﺎء ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﺍﻟﺟﺩﺩ
ﺿﻣﺎﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺗﻳﺟﺔ
ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺑﻳﺿﺎء ﺗﺳﺗﻧﺩ ﺇﻟﻰ ﺣﻘﺎﺋﻕ
ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺟﺗﺎﺯ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭً ﺍ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ؛ ﻣﺛﻝ RFC 1591
ﺍﻟﺗﺣﻠﻲ ﺑﺎﻟﺫﻛﺎء  -ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﺳﻁ ﺍﻟﺣﻠﻭﻝ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ

ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺧﻳﻭﻁ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻟﺭﺅﺳﺎء ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ
ﻭﺟﻬﺎﺕ  ATRT2ﺭﺅﺳﺎء ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﻳﻥ ﻭﺍﻟﺳﺎﺑﻘﻳﻥ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺅﺗﻣﺭ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺋﻝ ﺃﻏﺳﻁﺱ  .2013ﺗﻡ ﺇﻋﻁﺎء ﻓﺭﻳﻕ
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 ICCﺍﻟﻔﺭﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﻣﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ .ﻭﺍﺳﺗﻌﺩﺍ ًﺩﺍ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﺅﺗﻣﺭ ،ﺗﻡ ﻋﻘﺩ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺑﺎﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺑﻣﻌﺭﻓﺔ ﺳﺑﻌﺔ ﻣﻥ ﺭﺅﺳﺎء
ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﻳﻥ ﻭﺍﻟﺳﺎﺑﻘﻳﻥ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻧﻬﻡ ﻣﻥ ﺃﻣﺭﻳﻛﺎ ﺍﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻭﺛﻼﺛﺔ ﻣﻥ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ .ﻭﻛﺎﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺭﺅﺳﺎء ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﻳﻥ
ﻭﺍﻟﺳﺎﺑﻘﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺫﻛﻭﺭ.
P50F

P

ﻭﻗﺩﻡ ﺧﻣﺳﺔ ﻣﻥ ﺭﺅﺳﺎء ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ .ﻭﺗﻔﺎﻭﺕ ﻁﻭﻝ ﺍﻟﺗﺩﺍﺧﻝ ،ﻭﻏﻁﻰ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﺷﻛﻼﺕ
ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ .ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ .ﺣﻳﺙ ﻗﺩﻡ ﺃﺣﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ،ﻭﺍﺛﻧﺎﻥ ﻣﺩﺭﺟﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻟﻡ
ﻳﻘﺩﻣﻭﺍ ﺃﻳﺔ ﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ .ﻭﺗﻡ ﺗﺳﻬﻳﻝ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎﺕ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺃﺣﺩ ﺃﻋﺿﺎء  .ATRT2ﻭﺑﺎﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ،ﺃﺟﺭﻯ ﺭﺋﻳﺱ  ATRT2ﺃﻳﺿً ﺎ ﻣﺩﺍﺧﻼﺕ.

ﺭﺍﺟﻊ  http://mm.icann.org/pipermail/atrt2/2013/000680.htmlﻭﺭﺳﺎﺋﻝ ﺗﺎﻟﻳﺔ ﺣﻭﻝ ﻣﺳﺎﺭ " - PDPﺍﻟﻧﻘﺎﺵ ﻣﻊ ATRT2
01-29
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ﻣﺳﻭﺩﺓ ﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ATRT2
ﻭﺣﺳﺏ ﺗﺭﺗﻳﺏ ﺍﻟﺷﻬﺭﺓ ،ﺗﻡ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷﺎﺕ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﻟﺭﺅﺳﺎء ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ:
 .1ﻭﺗﻌﺫﺭ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺽ ﻣﻥ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻑ  /ﺍﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﻧﻅﺎﻣﻳﺔ ﻟﺿﺦ ﺩﻣﺎء ﺟﺩﻳﺩﺓ



ﻳﺗﺄﻫﻝ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﻗﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﺍﺋﺭ ،ﻟﻛﻥ ﻻ ﻳﻭﺟﺩ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ "ﺭﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﺟﺩﺩ"
ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺅﺳﺎء ﺗﺣﻠﻳﻼً ﻟﺗﺭﻛﻳﺏ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ،ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺇﻟﻘﺎء ﺍﻟﺿﻭء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺑﻌﺽ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺃﺻﺣﺎﺏ
ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﻡ ﺗﻣﺛﻠﻳﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ،ﺃﻭ ﺃﻗﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ.

 .2ﻛﻳﻑ ﻳﻣﻛﻥ ﻛﺳﺭ ﺍﻟﺗﻭﻗﻑ ﺍﻟﺗﺎﻡ


ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻣﻌﻘﺩﺓ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﺭ ﺿﺭﻭﺭﻳﺔ .ﻗﺩ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﺟﺗﻣﺎﻉ ﻣﺑﺎﺷﺭ ﻭﺟﻬًﺎ ﻟﻭﺟﻪ ً
ﻣﻔﻳﺩﺍ ﻓﻲ ﻛﺳﺭ ﺍﻟﺗﻭﻗﻑ
ﺍﻟﺗﺎﻡ ،ﺑﻣﺎ ﻳﻌﻁﻲ ﻓﺭﺻًﺎ ﻟﻘﺭﺍءﺓ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺟﺳﺩ ،ﻭﻟﻛﻲ ﻳﺗﻣﻛﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻭﻥ ﺍﻷﻛﺛﺭ ﻫﺩﻭءًﺍ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ.
"ﻳﻣﻳﻝ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻓﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﺑﺷﻛﻝ ﺃﻗﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ".

 .3ﻭﺇﻧﺫﺍﺭﺍﺕ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ﻟﻳﺳﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻷﻓﺿﻝ ﻓﻲ ﺗﺣﻔﻳﺯ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ


"ﺗﺩﺍﺧﻝ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻊ ﻣﻭﻋﺩ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻗﺻﻳﺭ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﺗﻭﺣﻳﺩ ﺍﻷﻓﻘﻲ ،ﺛﻡ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻭﻕ ﻧﻔﺳﻪ".

 .4ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻣﺩﻯ ﻳﻔﻬﻡ ﺃﻋﺿﺎء ﻣﺟﺗﻣﻊ  ICANNﻭﻳﻘﺩﺭﻭﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ؟




"ﻣﻥ ﺍﻟﺻﻌﺏ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺩﻳﺭ ﻣﻌﻘﻭﻝ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺗﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻧﻬﺎ".
ﺍﻗﺗﺭﺍﺡ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﺃﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻔﺭﻳﻕ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻱ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻋﻣﻝ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ )ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
ﻭ %25ﻣﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ(.
...ﻭﺃﻋﺿﺎء GAC

ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﻣﻁﺭﻭﺣﺔ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ،ﺑﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺗﺭﺗﻳﺏ ﺧﺎﺹ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ:








ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍﺕ ﺑﻳﻥ ﺭﺅﺳﺎء ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺣﻭﻝ "ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻣﺳﺗﻔﺎﺩﺓ" ﻣﻥ ﻛﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ
ﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻭﺡ ﺍﻟﻁﺑﻘﺎﺕ  -ﺩﻭﺭ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻭﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭGAC
ﻫﻧﺎﻙ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺛﻘﺎﻓﻳﺔ  -ﺍﻟﻧﺎﺱ ﻻ ﻳﻔﻬﻣﻭﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﻟﺟﻬﻭﺩ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ PDP
ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺍﻟﺳﻠﻭﻙ ،ﻭﻟﻳﺱ ﺍﻟﻬﻳﻛﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ
ﺍﻟﺗﻭﻋﻳﺔ ﻭﺟﻬﻭﺩ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻏﻳﺭ ﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ  -ﻣﺷﺎﺭﻛﻭﻥ ﺟﺩﺩ ﻣﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻭﻋﻳﺔ ﻻ ﻳﺷﺎﺭﻛﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ
ﺗﺣﺳﻧﺕ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻫﻧﺎﻙ ﻧﺗﺎﺋﺞ
ﻣﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﻌﻠﻣﻪ ﻣﻥ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻹﺧﻔﺎﻕ "ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻣﻌﻘﺩﺓ"؟





ﻛﻳﻑ ﺗﺗﺻﺭﻑ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻻ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ ﺍﻟﺗﻭﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﻣﺎﻉ؟
ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺣﺳﻳﻥ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ/ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﺷﻛﻝ ﺃﺣﺎﺩﻱ.




"ﻛﺎﻥ ﻟﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﻛﻭﻥ ﺃﻛﺛﺭ ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﻭﺭﺑﻣﺎ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺇﺫﺍ ﺃﺷﺭﻛﻧﺎ ﺃﺷﺧﺎﺹ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻳﺏ ﺍﻟﻌﺎﺟﻝ".

ﻫﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻬﻝ ﺟ ًﺩﺍ ﺍﻟﺑﺩء ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ PDP؟




ﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﺣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ.

ﺍﻟﺑﻌﺽ ﺷﻌﺭ ﺑﺄﻥ ﺍﻹﺟﻣﺎﻉ ﻛﺎﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺻﻌﺏ ﺍﻟﺗﻭﺻﻝ ‘ﻟﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺩﻋﻡ ﺃﻗﻝ ﻣﻥ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻟﻠﺑﺩء ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ .PDP

ﻭﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ﻟﻳﺳﺕ ﺍﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﻭﺣﻳﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﻅﻣﺔ GNSO
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ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻧﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ  PDPﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻧﻅﻣﺔ GNSO

6.1

ﺍﻟﻣﺯﺍﻳﺎ

 6.1.1ﺍﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ
ﺣﻘﻘﺕ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟﻣﻧﻅﻣﺔ  GNSOﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ .ﻭﻳﺭﺟﻊ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻷﻛﺑﺭ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻬﻳﻛﻠﻳﺔ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ  ،ICANNﻭﻳﺷﻣﻝ ﺫﻟﻙ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺑﺙ ﺍﻟﺗﻠﻔﺯﻳﻭﻧﻲ ﺑﺎﻟﺻﻭﺕ ﻭﺍﻟﺻﻭﺭﺓ ،ﻭﺗﺩﻭﻳﻥ ﺍﻟﻧﺻﻭﺹ ،ﻭﻗﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ
ﺍﻟﻣﻧﺷﻭﺭ ،ﻭﻧﺷﺭ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻗﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻳﺔ ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻋﻥ ﺑﻌﺩ ﻣﻊ ﺍﻟﺗﺭﺣﻳﺏ ﺑﺎﻟﻣﺭﺍﻗﺑﻳﻥ ﺍﻟﺻﺎﻣﺗﻳﻥ .ﺗﻡ ﻧﺷﺭ
ﺍﻷﺭﺷﻳﻑ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ،ﺣﺗﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻧﺫ ﻋﺩﺓ ﺃﻋﻭﺍﻡ .ﻭﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ،ﻳﺟﺭﻱ ﺗﻌﺯﻳﺯ ﻭﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺳﺟﻝ
ﺗﺎﺭﻳﺧﻲ ﻫﺎﻡ .ﻭﻗﺩ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﻥ ﺗﻭﺍﻓﺭ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﻭﺯﺍﺧﺭﺓ ﻣﻥ ﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻭﺳﺎﺋﻁ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻭﺟﻌﻝ ﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ  -ﻭﺃﻳﺿًﺎ ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﻥ  -ﺃﻣﺭً ﺍ ﻣﻣﻛ ًﻧﺎ.
ﻭﻫﻧﺎﻙ ﺗﺿﺎﺭﺏ ﺣﺗﻣﻲ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﻭﺻﻭﻻً ﺇﻟﻰ ﻧﺷﺭ ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ ﺍﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﻭﺿﻭﺡ .ﻭﻣﻥ ﺍﻟﺻﻌﺏ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺅﻛﺩ ﺗﻌﻘﺏ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ،ﺃﻭ
ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﺩﻗﻳﻕ ﻟﻣﺎ ﻳﺣﺩﺙ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ؛ ﺗﻣﺕ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺍﻟﺗﺿﺎﺭﺏ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻧﺳﺦ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻭﺛﺎﺋﻕ  PDPﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ  .(3ﻭﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ،ﻭﻣﻥ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻅﺭ ﻣﻥ ﻭﺿﻌﻭﺍ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﻭﺃﻳﺿًﺎ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﻧﻅﺭ ﻣﻥ ﺷﺎﺭﻛﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ،ﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ
ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ )ﺣﺗﻰ ﺍﻟﻧﻘﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺑﺩﺃ ﻋﻧﺩﻫﺎ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ( ﻭﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ  ICANNﻭﺍﺿﺢ ﺑﻘﻭﺓ ﻛﺑﻳﺭﺓ .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ،
ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺧﺗﺎﺭﻭﺍ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺑﺩﻻً ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷﺭ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﻋﻣﻝ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺃﺷﺎﺭﻭﺍ ﺇﻟﻰ
ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﺟ ًﺩﺍ ﻣﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ )ﻭﻳﺷﻣﻝ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻧﺻﻭﺹ ﺍﻟﻣﺩﻭﻧﺔ ،ﻭﺑﺙ ﺍﻟﻭﻳﺏ ،ﻭﺃﺭﺷﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ( ﺍﻟﺗﻲ
ﻳﺳﺗﺧﺩﻣﻭﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻭﺍﻛﺑﺔ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ.

 6.1.2ﺍﻟﻣﺭﻭﻧﺔ
ﻁﻭﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺑﺎﻳﻧﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺍﺳﺗﻐﺭﻗﺕ ﻓﻲ ﺇﻛﻣﺎﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﺍﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺭﻭﻧﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ
 .PDPﻭﺍﻟﺗﻌﻘﻳﺑﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻣﻥ ﺭﺅﺳﺎء ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﻏﻳﺭﻫﻡ ﻣﻣﻥ ﺷﺎﺭﻛﻭﺍ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﺗﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﺍﻟﺻﺣﻳﺢ ﻓﻲ
ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﻫﻭ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﺳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻣﻳﺯﺓ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻐﺭﻕ ﻭﻗ ًﺗﺎ ﻁﻭﻳﻼً ﻟﻳﺳﺕ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺷﻝ .ﺗﻡ ﺳﺅﺍﻝ
ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻋﻥ ﺁﺭﺍﺋﻬﻡ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﻝ ﺑﺄﻥ "ﺍﻟﺗﺭﺗﻳﺏ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ  PDPﻛﺎﻓﻲ ﻭﻣﺭﻥ ﺑﻣﺎ
ﻳﻛﻔﻲ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ" .ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﻟﻡ ﻳﻭﺍﻓﻕ  24ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ،ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻗﺑﻭﻻً ﻋﺎﻣًﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻣﺭﻭﻧﺔ ﺿﺭﻭﺭﻳﺔ
ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻭﺿﻊ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺗﺗﻣﻳﺯ ﺑﺎﻟﻘﻭﺓ.

 6.1.3ﺩﻋﻡ ﻓﺭﻳﻕ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ
ﺧﺭﺝ ﻣﻥ ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻋﻥ ﻣﺳﺎﺭﻫﻡ ﻟﻠﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻥ ﻣﺩﻯ ﺗﺄﺛﺭﻫﻡ ﺑﺟﻭﺩﺓ ﻓﺭﻳﻕ ﺳﻳﺎﺳﺔ .ICANN
ﺍﻟﻧﺎﺣﻳﺔ ﺍﻟﻭﺣﻳﺩﺓ ﺍﻟﻣﺗﺳﻘﺔ ﻟﻠﺗﻁﻭﻳﺭ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺕ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺗﻣﺛﻠﺕ ﻓﻲ ﺗﻠﺧﻳﺹ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻣﻥ ﺧﺿﻊ ﻟﻠﻣﻘﺎﺑﻼﺕ
ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺗﺣﺳ ًﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺗﺷﻬﺎﺩ ﺃﻳﺿًﺎ ﺑﺄﻣﺛﻠﺔ ﻓﺭﺩﻳﺔ ﺭﺃﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺗﻡ ﺗﻠﺧﻳﺻﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ
ﻣﻧﺻﻑ ،ﺃﻭ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﺧﻠﺹ ﻣﻧﻬﺎ ،ﻭﺭﺃﻯ ﺍﻟﺑﻌﺽ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺗﻡ ﺍﺗﺧﺎﺫﻫﺎ ﻷﻥ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺳﺭ  ICANNﺭﻏﺑﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﻳﺟﺔ
ﺧﺎﺻﺔ .ﻭﻳﻠﻘﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻣﺭ ﺑﻅﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﺳﻬﻭﻟﺔ ﻓﻘﺩ ﺍﻟﺛﻘﺔ ،ﻭﺍﻟﻣﺩﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺣﺗﻔﻅ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺑﺫﺍﻛﺭﺓ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﺣﻭﻝ ﺍﻷﺷﻳﺎء ﺍﻟﺗﻲ ﺭﺑﻣﺎ ﻟﻡ
ﺗﻌﺩ ﺳﻭﻯ ﺃﺧﻁﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ ﺃﻭ ﺣﺎﻻﺕ ﺇﻏﻔﺎﻝ ،ﻟﻛﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ.

6.2

ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺿﻌﻑ

 6.2.1ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻔﺭﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ
ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ
ﻳﻭﺿﺢ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻡ ﺇﺟﺭﺍﺅﻩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﻋﻣﻝ  PDPﺗﺗﻁﻠﺏ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ )ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ،ﻭﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ،ﻭﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ،ﻭﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ( .ﻓﻔﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ ﺍﻟﺧﻣﺳﺔ ﺍﻟﻣﺎﺿﻳﺔ:



ﺍﻟﻐﺎﻟﺑﻳﺔ ﺍﻟﻌﻅﻣﻲ ﻣﻥ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺷﺎﺭﻛﻭﺍ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﻋﻣﻝ ﺷﺎﺭﻛﻭﺍ ﻟﻣﺭﺓ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻓﻘﻁ.
ﻋﺩﺩ ﺻﻐﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺎﺻﻠﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﻏﻳﺭﻩ ﻣﻥ ﺃﺷﻛﺎﻝ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺗﻬﻡ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭﺓ ﻗﺩ ﺍﺟﺗﺎﺣﻭﺍ
ﺳﺟﻼﺕ ﺍﻟﺣﺿﻭﺭ ﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ.

44

ﻣﺳﻭﺩﺓ ﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ATRT2
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻷﻣﺭ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺿﺣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ .ﻓﺎﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺻﻐﻳﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﻳﺎﺩﻳﻳﻥ
ﻳﻣﺛﻝ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻭﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ .ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ،ﻓﺈﻥ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺻﻐﻳﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ
ﺍﻻﻋﺗﻳﺎﺩﻳﻳﻥ ﺗﺣﻣﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻌﺏء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ  .PDPﻭﻣﻥ ﺍﻟﻣﺧﺎﻭﻑ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺣﻘﻳﻘﺔ ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺻﻐﻳﺭﺓ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ
ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﻳﻥ ﻣﻣﻥ ﻟﻬﻡ ﺧﺑﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﻳﺎﺩﺓ ﻭﺭﺋﺎﺳﺔ ﻭﺇﺗﻣﺎﻡ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺻﻌﺑﺔ ﺍﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻋﺑﺭ .PDP
ﻓﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ
ً
ﻧﺷﺎﻁﺎ ﻭﺃﻛﺛﺭ ﻋﺭﺿﻳﺔ ﻣﻥ ﺃﺷﻛﺎﻝ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ .ﻏﺎﻟﺑﻳﺔ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻣﻥ
ﺗﻌﺗﺑﺭ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﻣﺛﻳﺭﺓ ﻟﻠﻣﺷﺎﻛﻝ ﺃﻳﺿً ﺎ ،ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺷﻛﻝ ﺃﻗﻝ
ً
ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﻬﻡ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁﺎﺕ ﺑﺷﺭﻛﺎﺕ ﺃﻋﻣﺎﻝ ،ﺃﻭ ﺩﻭﺍﺋﺭ ﺃﻭ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﻔﻳﺩ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻥ ﺍﻟﺻﻌﺏ ﺟﺩﺍ ﺻﻳﺎﻏﺔ ﻭﻣﻧﺎﻗﺷﺔ
ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻓﺭﺓ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ  .PDPﻭﻋﺑﺭ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻋﻥ ﺗﺧﻭﻓﻪ ﺣﻳﺎﻝ ﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ
ﺍﻟﺗﻠﺧﻳﺹ )ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﻣﻼﺣﻅﺔ ﺍﻟﺗﺣﺳﻳﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ( ،ﻣﻌﺑﺭﻳﻥ ﻋﻥ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻅﺭ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻘﺩﻣﻭﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺣﻅﻰ ﺑﺎﻟﺛﻘﻝ ﺍﻟﻛﺎﻓﻲ
ﺃﻭ ﻳﺗﻡ ﺇﺯﺍﻟﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻠﺧﺻﺎﺕ .ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺃﻥ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺗﻭﺿﺢ ﺩﻋﻣًﺎ ﻗﻭﻳًﺎ ﻟﻌﻘﺩ ﻭﺭﺵ ﻋﻣﻝ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺑﺩء
ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ  ،PDPﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻋﻠﻘﻭﺍ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻡ ﻳﻛﻭﻧﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺑﻌﻘﺩ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺭﺵ.
ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺃﻧﻪ ﻳﺗﻌﺫﺭ ﻋﻠﻳﻬﻡ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺎﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺷﺎﺭﻙ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ ،ﻭﻭﺍﺟﻬﺗﻬﻡ ﺻﻌﻭﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺍﺟﻌﺔ
ﻋﻠﻰ ﻓﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ،ﻭﻟﻡ ﻳﻛﻭﻧﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﻋﻲ ﺑﺟﻬﻭﺩ ﺍﻟﺗﻭﻋﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻣﺛﻝ ﻭﺭﺵ ﺍﻟﻌﻣﻝ ،ﻳﺗﻡ ﺇﺑﻌﺎﺩﻫﻡ ﺑﺷﻛﻝ ﻓﻌﺎﻝ ﻋﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻧﻔﺳﻬﺎ.
ﺩﻋﻭﺍﺕ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺻﺎﺋﺢ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ،ﻭﺍﺳﺗﻁﻼﻋﺎﺕ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﺑﻣﻌﺭﻓﺔ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺃﺛﻧﺎء ﺇﻋﺩﺍﺩ
ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻷﻭﻟﻲ
ﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﻧﻅﺎﻣﻲ ﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﺎﺭﻫﺎ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻛﺎﻧﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻁﺎﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ،ﻟﻛﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻳﻔﺔ ﺗﺭﺟﺢ ﺑﺄﻥ ﺃﻋﺿﺎء
ﻣﺟﺗﻣﻊ  ICANNﻳﺑﺩﻭﻥ ﺃﻛﺛﺭ ﺍﺳﺗﻌﺩﺍﺩ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺩﺙ ﻣﺭﺓ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻣﺛﻝ ﺍﻻﺳﺗﻁﻼﻋﺎﺕ .ﻋﻠﻰ
ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺗﻠﻘﺕ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻋﻣﻝ  ITRP-C 100ﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺗﻁﻼﻉ ﺭﺃﺱ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺏ ﻓﻲ ﻣﻳﺛﺎﻕ  ،ITRP-Cﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻷﻁﺭ
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P

ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ
ً
ﺍﺭﺗﺑﺎﻁﺎ ﺑﺗﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  ،PDPﻣﻊ ﺍﺳﺗﻐﻼﻝ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ
 .1ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺗﻭﻋﻳﺔ ﺃﻛﺛﺭ
 PDPﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺇﺷﺭﺍﻙ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺟﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ.
 .2ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺗﻣﻊ  ICANNﻓﺣﺹ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﻣﺎﺫﺝ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺑﺩﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ .PDP
 .3ﻛﻣﺎ ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻓﺣﺹ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﺗﻭﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﻕ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﻬﺎﺋﻝ ﻭﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁ ﺑﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺇﻟﻰ
ﺃﺟﺯﺍء ﻣﻛﻭﻧﺔ .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻗﺩ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ ﻭﺿﻊ ﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻣﺎﺫﺝ ﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﻭﺟﻌﻝ ﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺑﻁﺭﻕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻋﻣﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻌﻘﻳﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﺃﺛﻧﺎء ﻓﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻭﺩﻋﻭﺍﺕ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﺗﻌﻘﻳﺏ.

 6.2.2ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﻳﻥ
ﺛﻣﺔ ﺩﻟﻳﻝ ﺇﺣﺻﺎﺋﻲ ﻭﺍﺿﺢ ﺑﺄﻥ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻧﺎﻁﻕ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـ  ICANNﻻ ﺗﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭً ﺍ ﺃﺳﺎﺳﻳًﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ  GNSO .PDPﺗﺧﺎﻁﺭ ﺑﺎﻟﺷﺭﻋﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ – ﻗﻳﻣﺔ ﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻋﻥ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  – PDPﻭﺫﻟﻙ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻻ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﺗﺿﻣﻳﻥ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻣﻥ ﻛﻝ
ﻣﻥ ﻣﻧﺎﻁﻕ ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ ،ﻭﺃﺳﻳﺎ/ﺍﻟﻣﺣﻳﻁ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ ﻭﺃﻣﺭﻳﻛﺎ ﺍﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ/ﺍﻟﻛﺎﺭﻳﺑﻲ /ﺃﻣﺭﻳﻛﺎ ﺍﻟﺟﻧﻭﺑﻳﺔ.
ﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﻫﻧﺎﻙ ﻗﺩﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺣﺎﺟﺯ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  .PDPﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ%97 ،
ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻓﺗﺭﺓ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ  PDPﻛﺎﻧﺕ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ .ﻭﻻ ﻳﺟﺭﻱ ﺗﺭﺟﻣﺔ ﺃﻱ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﻟﺻﺎﻟﺢ
ﺍﻷﻋﺿﺎء ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺛﻳﻥ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ  .ICANNﺃﻭﺿﺢ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻳﻝ
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ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻘﻳﺑﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ،ﺣﻳﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺗﺭﺟﻣﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻟﻐﺗﻪ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ.
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ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ
ﺑﻌﻳ ًﺩﺍ ﻋﻥ ﺃﻣﻭﺭ ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ )ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ،ﻭﺗﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ،ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ،ﺇﻟﺦ( ﻫﻧﺎﻙ ﺩﻟﻳﻝ ﻛﻳﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻧﻣﻭﺫﺝ
ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺗﺂﺯﺭ ﺍﻟﻣﺿﻣﻥ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻳﺣﻅﻰ ﺑﺄﺳﻠﻭﺏ ﻏﺭﺑﻲ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻭﺍﺿﺣﺔ ﻭﻻ ﻳﺄﺧﺫ ﺑﻌﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﺍﻷﺳﺎﻟﻳﺏ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ
ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﻭﺑﻧﺎء ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﺟﻣﺎﻉ .ﻭﺍﻟﻔﺷﻝ ﻓﻲ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﻭﺇﺷﺭﺍﻙ ﻭﺩﻋﻡ ﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﺍﻟﻣﻣﺛﻠﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻗﺩ
ﻳﻛﻭﻥ ﻟﻪ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺭﻋﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ .PDP
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p. 31, Final Report on the Inter-Registrar Transfer Policy - Part C Policy Development Process,
http://gnso.icann.org/en/issues/irtp-c-final-report-09oct12-en.pdf
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ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻛﺎﻧﺕ ﻣﻥ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺳﺕ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ﻟﻸﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ.
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ﻣﺳﻭﺩﺓ ﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ATRT2
ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ
 .1ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ  ICANNﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺇﺻﻼﺡ ﺃﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻭﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺭﻭﻳﺞ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﻌﺯﻳﺯ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻣﻥ ﻣﻧﺎﻁﻕ ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ ،ﻭﺃﺳﻳﺎ/ﺍﻟﻣﺣﻳﻁ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ ﻭﺃﻣﺭﻳﻛﺎ ﺍﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ/ﺍﻟﻛﺎﺭﻳﺑﻲ /ﺃﻣﺭﻳﻛﺎ ﺍﻟﺟﻧﻭﺑﻳﺔ .ﻭﺫﻛﺭ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻣﻥ ﺃﺟﺭﻭﺍ
ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺷﺧﺻﻳﺔ ﺃﻧﻪ ﺳﻳﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻔﻳﺩ ﺇﺫﺍ ﺗﻡ ﺭﺑﻁ ﺟﻬﻭﺩ ﺍﻟﺗﻭﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺭﻭﻳﺞ ﻋﻥ ﻗﺭﺏ ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺃﻭ
ﺍﻻﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﻣﻥ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ.
 .2ﻛﻣﺎ ﻳﻣﻛﻥ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺃﻛﺑﺭ ﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑـ  ICANNﻭﺍﻟﺷﺭﺍﻛﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ،
ﻭﺃﺳﻳﺎ/ﺍﻟﻣﺣﻳﻁ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ ﻭﺃﻣﺭﻳﻛﺎ ﺍﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ/ﺍﻟﻛﺎﺭﻳﺑﻲ /ﺃﻣﺭﻳﻛﺎ ﺍﻟﺟﻧﻭﺑﻳﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺣﻭﺍﺟﺯ ﺍﻟﻠﻐﺔ.
 .3ﻛﻣﺎ ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺗﻣﻊ  ICANNﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺗﺣﺎﻭﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ  PDPﻭﺍﻟﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﺍﻟﺗﻲ
ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺳﺎﻋﺩ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳﻥ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻌﺗﺎﺩﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﻓﻲ ﻅﻝ ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ.
ﺍﻗﺗﺭﺍﺣﺎﺕ ﻟﻸﺑﺣﺎﺙ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ
ﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﺳﺗﺟﺎﺏ ﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺇﺟﺭﺍء ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺷﺧﺻﻳﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺗﺣﺩﺛﻭﺍ ﺟﻳ ًﺩﺍ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ )ﺣﺗﻰ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﺗﻛﻥ ﻟﻐﺗﻬﻡ ﺍﻷﺻﻠﻳﺔ( ﻭﺷﺎﺭﻛﻭﺍ
ﺑﻔﺎﻋﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ .ﻭﻳﺟﺏ ﺇﺟﺭﺍء ﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻷﺑﺣﺎﺙ ﺣﻭﻝ ﻣﺩﻯ ﻓﻬﻡ ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ ﻭﺭﺍء ﻋﺩﻡ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺃﻣﺭﻳﻛﺎ
ﺍﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ.

 6.2.3ﻋﻣﻠﻳﺔ  ،PDPﻭﻓﺭﻳﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺣﻳﺎﺓ ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ  PDPﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
ﺗﻌﺗﺑﺭ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ  ،PDPﻓﻲ ﻣﻌﺯﻝ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﺍﻷﺧﺭﻯ ،ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻟﻭﺿﻊ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺗﻡ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﺟﻣﺎﻉ .ﻭﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ،ﻓﺈﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻓﻲ  GNSOﻻ ﺗﻌﻣﻝ ﺑﻣﻌﺯﻝ ﻋﻥ ﺍﻷﺟﺯﺍء ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻓﻲ  .ICANNﻭﺗﻭﺿﺢ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ
ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺟﺭﻳﺕ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺗﺧﻭﻑ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺣﻳﺎﻝ ﺍﻟﺗﻔﺎﻋﻼﺕ ﺑﻳﻥ ﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ  PDPﻭﺍﻷﺟﺯﺍء ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺔ .ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺧﺻﻭﺹ ،ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻋﺩﺩ ﻛﺑﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﻗﻠﻕ ﺣﻳﺎﻝ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺍﻟﻣﺑﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ
ﻭﺍﻟﺗﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﻁﻭﻳﻝ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘﻰ ﺗﻐﻳﻳﺭً ﺍ ﺃﻭ ﺗﺣﺩﻳًﺎ ﻣﻥ ﺍﻷﺟﺯﺍء ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻓﻲ " ICANNﺑﻌﺩ ﻣﺎ ﺣﺩﺙ" .ﻭﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎﺹ ،ﺗﻡ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻥ
ﺗﺧﻭﻑ ﻣﻥ ﺃﻥ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ICANNﻗﺩ ﻳﻘﻭﻡ -ﻭﻗﺎﻡ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ  -ﺑﺗﻐﻳﻳﺭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺑﺩﻳﻝ ﻭﺍﻟﻣﻘﺑﻭﻝ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺔ ،ﻭﻫﻭ ﻣﺎ
ﻳﺳﻭﺩ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻋﻣﻝ  .PDPﻭﻋﺑﺭ ﻣﺷﺎﺭﻛﻭﻥ ﺁﺧﺭﻭﻥ ﻋﻥ ﺧﻭﻓﻬﻡ ﻣﻥ ﺃﻥ ﺑﻌﺽ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻳﺳﺗﻘﻁﺑﻭﻥ  ،GACﺃﻭ
ﻣﺟﻠﺱ  GNSOﺃﻭ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ICANNﻟﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺑﻌﺩ ﺍﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ.
ﺍﻟﺗﻔﺳﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻛﻳﻔﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺟﺏ ﺑﻬﺎ ﺣﻝ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ PDP
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻓﺻﺎﺡ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺑﻭﺿﻭﺡ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﺃﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ،ﻳﺑﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺗﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ
ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺟﻠﺱ  GNSOﺃﻭ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ICANNﻟﺩﻳﻬﻣﺎ ﺗﺧﻭﻓﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ  ،PDPﻓﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻳﻬﻡ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﻣﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯ
ﺑﺧﻁﻭﺍﺕ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺇﻟﻰ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﺃﻭ ،ﻣﻥ ﺍﻷﻓﺿﻝ ،ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻻ ﺗﺗﺭﻙ ﺃﻳﺔ ﻣﺧﺎﻭﻑ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻧﻘﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻘﻭﻡ
ﻓﻳﻬﺎ ﻣﺟﻠﺱ  GNSOﺃﻭ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ICANNﺑﺎﻟﺗﺻﻭﻳﺕ ،ﺣﻳﺙ ﺇﻥ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺭﻓﻊ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺃﺛﻧﺎء
ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻷﺻﻠﻳﺔ ﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ،ﻳﺑﺩﻭ ﺃﻥ ﻣﺟﻠﺱ  GNSOﻭﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ICANNﻳﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﻟﺩﻳﻬﻡ ﺩﻭﺭ
ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻠﻌﺑﻭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ ﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺧﺎﻭﻑ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﺩﻳﻬﻡ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﻁﺭﺣﻬﺎ ﻟﻠﻧﻅﺭ ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻥ
ﺧﻼﻝ ﺁﺧﺭﻳﻥ .ﻭﻗﺩ ﻳﺄﺗﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﻓﻲ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻔﺳﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺑﺎﻳﻧﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ  PDPﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻧﻅﻣﺔ  GNSOﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﻫﻭ
ﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﻟﻭﺍﺋﺢ  ICANNﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻭﺩﻟﻳﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟﻣﻧﻅﻣﺔ  .GNSOﻓﻲ ﻟﻭﺍﺋﺢ  ICANNﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ،ﺗﺣﺗﻭﻱ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ 9
ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻠﺣﻕ ﺃ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻗﺳﺎﻡ ﻓﺭﻋﻳﺔ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭﻫﻳﻥ:
 .1ﻳﻭﺍﻓﻕ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ICANNﻋﻠﻰ ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ) PDPﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ )9ﺃ((.
 .2ﻻ ﻳﻭﺍﻓﻕ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ICANNﻋﻠﻰ ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ  ،PDPﺃﻱ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻘﺭﺭ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ "ﻻ ﺗﺻﺏ ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ
 ICANNﺃﻭ ) "ICANNﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ ) 9ﺏ)-ﺩ((.
ﻣﻥ ﻳﺭﻯ ﺑﺄﻥ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ  GNSOﻟﻳﺱ ﻟﻪ ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ  PDPﻟـ  GNSOﻳﺑﺩﻭ ﺃﻧﻪ ﻳﺭﻯ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻭﺍﺋﺢ
ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻳﺻﻑ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﻳﻘﻭﻡ ﺑﻬﺎ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ .ﺃﻣﺎ ﻣﻥ ﻳﺭﻯ ﺑﺄﻥ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻳﺟﻭﺯ ﻟﻪ ﺇﺟﺭﺍء
ﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ  ،PDPﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ،ﻳﺑﺩﻭ ﺃﻧﻪ ﻳﻔﺳﺭ ﺍﻟﻧﺹ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺻﻑ ﺇﺟﺭﺍءﻳﻥ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻣﻥ
ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗﻣﻝ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﺷﺭﻋﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ.
ﻭﺑﺎﻟﻣﺛﻝ ،ﻭﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺗﻌﺩﻳﻝ ﻣﺟﻠﺱ  GNSOﻋﻠﻰ ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ  ،PDPﻓﺈﻥ ﻣﻥ ﻳﺭﻯ ﺑﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﺗﺿﺭ ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ،ﻋﻠﻰ
ﺍﻓﺗﺭﺍﺽ ﺫﻟﻙ ،ﻓﻲ ﺻﻣﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻷﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩﻳﻥ ،ﺳﻭﻑ ﻳﺅﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺩﻭﻣًﺎ ﺃﻧﻪ ﻣﻥ ﺍﻷﻓﺿﻝ
ﺗﻣﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺧﺎﻭﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﻣﺭﺓ ﺁﺧﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻹﺟﺭﺍء ﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ،
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺑﺎﺭﺓ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺳﻡ  12ﻓﻲ ﺩﻟﻳﻝ  PDPﻟﻣﻧﻅﻣﺔ  GNSOﻳﺅﻛﺩ ﻋﻠﻰ:
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ﻣﺳﻭﺩﺓ ﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ATRT2
"ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺑﻳﺭ ﻣﺟﻠﺱ  GNSOﻋﻥ ﻣﺧﺎﻭﻑ ﺃﻭ ﺍﻗﺗﺭﺍﺡ ﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﻋﻣﻠﻳﺔ  ،PDPﻓﻘﺩ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ ﺃﻛﺛﺭ
ﺗﻣﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺧﺎﻭﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﻣﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻳﻕ  PDPﺍﻟﻣﻌﻧﻲ ﻟﻠﺗﻌﻘﻳﺏ ﻭﺍﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ") .ﺗﻡ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ(
ﺍﻟﺗﺣﺩﻱ ﺍﻹﺿﺎﻓﻲ ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺣﻘﻳﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺟﺯء ﺭﺳﻣﻲ ﻣﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ  ،PDPﻭﺑﻬﺫﺍ ﻗﺩ ﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﻳﺗﺧﺫﻫﺎ ﻗﻭﺓ
ﻣﻬﺎﻡ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻣﺟﻠﺱ  GNSOﺍﻟﻣﻌﻧﻲ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﻧﻅﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻟﻭﺿﻊ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﺗﺿﺭ ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ ﺃﺻﺣﺎﺏ
ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩﻳﻥ ﺍﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑﻕ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ .ﻭﻟﻡ ﺗﻛﻥ ﻣﻥ ﻣﻬﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻗﺿﻳﺔ "ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ"
ﺍﻟﺧﻼﻓﻳﺔ ،ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺣﺩﻱ ﻣﺫﻛﻭﺭ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻣﺭﻳﺭ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻳﺎﻕ ﻟﻠﻣﺷﻛﻠﺔ ﺍﻷﻭﺳﻊ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ  PDPﻓﻲ ﺍﻟﻣﺭﺍﺣﻝ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ﻣﻥ .PDP
ﻛﻳﻑ ﺗﺅﺛﺭ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺧﺎﺭﺝ  GNSOﻋﻠﻰ ﺁﻟﻳﺎﺕ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻋﻣﻝ  PDPﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻧﻅﻣﺔ GNSO
ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻳ ً
ﺿﺎ ﻣﺷﻛﻼﺕ ﻫﺎﻣﺔ ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻭﺍﻟﺛﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺣﻙ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻧﻅﺭ ﺇﻟﻰ  GACﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺅﺛﺭ ﺃﻭ ﻳﺟﺭﻱ
ﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ  PDPﺍﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﺕ ﺇﺟﻣﺎﻉ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .ﻭﺃﻱ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻳﺗﻡ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺔ ﺑﺎﻹﺟﻣﺎﻉ
ﻭﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻣﻠﺗﺯﻣﻳﻥ ،ﻣﺗﻁﻭﻋﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ،ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﺗﺎﺡ ﺩﺍﺋﻣًﺎ ﻟﻸﺳﺋﻠﺔ
ﺣﻭﻝ ﺳﺑﺏ ﻭﻛﻳﻔﻳﺔ ﺇﺟﺭﺍء ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ .ﻭﻗﺩ ﺃﺻﺑﺢ ﻫﺫﺍ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗﺧﻭﻑ ﻭﻗﻠﻕ ﺳﺎﺋﺩ ﻟﺩﺭﺟﺔ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻣﻥ ﺃﺣﺩﺙ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ،
ﺗﺣﺩﻯ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻭﻥ ﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﺁﺧﺭﻳﻥ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺣﻭﻝ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﻭﺍ ﻣﻠﺗﺯﻣﻳﻥ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﻭﺍ ﻗﺩ ﻋﺯﻣﻭﺍ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﻧﺗﻅﺎﺭ ﺣﺗﻰ ﺍﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺛﻡ "ﺍﻟﺣﺷﺩ" ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﺗﻲ ﺭﻏﺑﻭﺍ ﻓﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺟﺯﺍء ﺃﺧﺭﻯ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ .ﺃﺷﺎﺭ ﺑﻌﺽ ﻣﻥ ﺃﺟﺭﻭﺍ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺳﺧﺭﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﺍﻵﺧﺭﻳﻥ ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ  PDPﻛﺎﻥ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺣﺎﺟﺯ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺷﺎﺭﻛﺗﻬﻡ ﻫﻡ.
ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ
ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻬﻡ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﻟﻳﺳﺕ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻫﻳﻛﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑـ .GNSO
ﻭﺑﺩﻻً ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻫﻲ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔﻳﻔﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻷﺟﺯﺍء ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻬﻳﻛﻝ  ICANNﻭﺍﻟﺗﻔﺳﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺑﺎﻳﻧﺔ ﻟﻭﺛﻳﻘﺔ PDP
ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ.
 .1ﻳﻘﺗﺭﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻭﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺗﻁﺑﻕ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺿﻣﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﺟﺯﺍء ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻟﻠﻣﺅﺳﺳﺔ ﻻ ﺗﺧﻝ
ﺑﺎﻹﻫﻣﺎﻝ ﺑﻣﺩﻯ ﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻭﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ .PDP
 .2ﺳﻭﻑ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻔﻳﺩ ﺍﺳﺗﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺻﻑ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺻﻧﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺱ  GNSOﻭﻣﺟﻠﺱ
ﺇﺩﺍﺭﺓ  ICANNﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﺗﻭﺿﻳﺢ ﺍﻟﺩﻗﻳﻕ ﻟﻠﻛﻳﻔﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺭﻏﺏ ﺑﻬﺎ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ  PDPﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ.
 .3ﻭﺑﺎﻟﻧﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻓﻲ  PDPﻏﻳﺭ ﺳﻌﺩﺍء ﺑﺛﻘﻝ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘﻭﻫﺎ ﺃﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ،ﻗﺩ
ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﺩﻳﺭ ﺍﻟﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺍﻟﺗﻭﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﻣﺎﻉ ﻭﻫﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ ﺍﻟﺣﺩﺙ ﻣﻥ ﻋﺩﻡ ﺭﺿﺎ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ
ﻫﻧﺎﻙ ﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺃﻓﺿﻝ ﺣﻭﻝ ﺳﺑﺏ ﻋﺩﻡ ﺗﺿﻣﻳﻥ ﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻓﻛﺎﺭ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻛﺗﻭﺻﻳﺎﺕ .PDP

6.3

ﺩﻭﺭ  GACﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺳﻳﺎﺳﺔ GNSO
ﺗﻣﺛﻝ  GACﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻣﻥ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ  -ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ -ﻓﻲ ﺃﻱ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻟﻭﺿﻊ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﺄﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﻭﻟﻬﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻧﺎﺟﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻭﺍﺣﻲ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻟـ  ،ICANNﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﻋﻣﻝ  ccNSOﻭﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺭﺍﺟﻌﺎﺕ
 .AOCﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ،ﻟﻸﺳﺑﺎﺏ ﺍﻟﻣﻭﺛﻘﺔ ﺃﺩﻧﺎﻩ ،ﻧﺎﺩﺭً ﺍ ﻣﺎ ﺗﺷﺎﺭﻙ  GACﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﻟﻣﻧﻅﻣﺔ  .GNSOﺃﻭﻻ ،ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻬﻡ
ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺳﻳﺎﻕ ﻟﻠﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻠﻌﺑﻪ  GACﺩﺍﺧﻝ .ICANN

 GAC 6.3.1ﻭICANN
ﻛﺎﻧﺕ  GACﺟﺯءًﺍ ﻣﻥ ﻧﻅﺎﻡ  ICANNﻣﻧﺫ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﺔ .ﻓﺎﻟﺑﻳﺎﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﻟـ  ،GACﻭﺍﻟﻣﺅﺭﺥ ﻓﻲ  2ﻣﺎﺭﺱ  ،1999ﻳﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺣﺿﻭﺭ
ً
ً
ﻋﺿﻭﺍ ،ﻭﻗﺩ ﺗﺄﻟﻑ ﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭﻣﻧﻅﻣﺎﺕ
ﻋﺿﻭﺍ ﻣﻥ ﺑﻳﻥ ﺃﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﺑﺎﻟﻐﻳﻥ 25
23
ﺍﻟﻣﻌﺎﻫﺩﺍﺕ .ﻭﻗﺩ ﺃﻟﺯﻣﺕ  GACﻧﻔﺳﻬﺎ "ﺑﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ﺩﻋﻣًﺎ ﻟـ  [...] ICANNﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﻧﺻﺎﺋﺢ ﻭﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻼﺕ ﺍﻟﺩﻗﻳﻘﺔ
ﻭﺍﻵﻧﻳﺔ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻣﺳﺎﺋﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﻭﺍﻻﻫﺗﻣﺎﻡ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﻛﻭﻣﺎﺕ" 54 .ﻭﺷﻬﺩﺕ ﺍﻟﻌﺿﻭﻳﺔ ﻓﻲ  GACﻭﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ً
ﻧﻣﻭﺍ ﺛﺎﺑ ًﺗﺎ،
57
56
55
ً
ً
ً
ﻋﺿﻭﺍ ﻭ 8ﻣﺭﺍﻗﺑﻳﻥ ﻳﺣﺿﺭﻭﻥ ﻓﻲ  .2013ﻭﻋﻠﻰ
ﻋﺿﻭﺍ ﻓﻲ  ،2009ﻭﺍﻵﻥ 61
ﻋﺿﻭﺍ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 58 ،2004
ﺇﻟﻰ ﺣﺿﻭﺭ 44
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ﺍﺟﺗﻣﺎﻉ  GACﺭﻗﻡ  ،1ﺳﻧﻐﺎﻓﻭﺭﺓ 2 ،ﻣﺎﺭﺱ .786-758 :(6)28 ،1999
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27131924/GAC_01_Singapore_Communique.pdf?versi
on=1&modificationDate=1312231461000&api=v2
55
ﺍﺟﺗﻣﺎﻉ  GACﺭﻗﻡ  ،19ﺭﻭﻣﺎ 29 ،ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ  3 -ﻣﺎﺭﺱ 2004
=https://gacweb.icann.org/download/attachments/27131950/GAC_19_Rome_Communique.pdf?version
1&modificationDate=1312229551000&api=v2
56
ﺍﺟﺗﻣﺎﻉ  GACﺭﻗﻡ  ،36ﺳﻭﻝ ،ﻛﻭﺭﻳﺎ ﺍﻟﺟﻧﻭﺑﻳﺔ 30-25 ،ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ 2009
=https://gacweb.icann.org/download/attachments/27131984/GAC_36_Seoul_Communique.pdf?version
1&modificationDate=1312227059000&api=v2
54

47

ﻣﺳﻭﺩﺓ ﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ATRT2
ﻣﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ،ﺃﺻﺑﺣﺕ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ  GACﻋﺑﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺃﺣﺩﺍﺙ ﺗﺗﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﺍﺭ ﻋﺩﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﻭﺗﺷﻣﻝ ﺗﻔﺎﻋﻼﺕ ﻣﺟﺩﻭﻟﺔ ﻣﻊ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺃﺻﺣﺎﺏ
58
ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻵﺧﺭﻳﻥ ﻓﻲ  .ICANNﻭﻓﻲ ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ،ﺃﺻﺑﺣﺕ  GACﺃﻛﺛﺭ ﺗﻔﺎﻋﻼً ﻓﻲ ﻧﺻﺎﺋﺢ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ.
ﻓﺎﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﻌﻘﺩﺓ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺟﻠﺳﺎﺕ ﺩﺍﺧﻝ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ICANNﻓﻲ  2011ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺗﺿﻣﻳﻥ ﺍﻟﻧﺻﺎﺋﺢ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺩﺍﺧﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ
 gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﺗﺣﺫﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺑﻛﺭﺓ ،ﻭﻧﺻﺎﺋﺢ  ،GACﻭﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﻁﻠﺏ .ﻭﺗﻅﻝ  GACﻧﺷﻁﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﻭﺿﻊ
ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ  ،ICANNﺑﻣﺎ ﻳﺯﻳﺩ ﻋﻥ  30ﻧﺻﻳﺣﺔ ﻟـ GACﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻣﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ .2013
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 6.3.2ﺍﻟﺻﻼﺣﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﺇﻟﻰ  GACﺑﻣﻭﺟﺏ ﻟﻭﺍﺋﺢ  ICANNﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ GNSO
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  11ﻣﻥ ﻟﻭﺍﺋﺢ  ICANNﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻭﺍﺿﺣﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺗﺄﺳﻳﺱ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ .ﻭﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻘﻭﻡ
ﺑﻪ  GACﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  ،GNSOﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
 .1ﻫﻧﺎﻙ ﺍﺧﺗﺻﺎﺹ ﻭﺍﺿﺢ ﻟـ  GACﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ "ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺻﺎﺋﺢ ﻭﺗﻘﺩﻳﻣﻬﺎ" ﻓﻲ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺩﺍﺧﻝ :ICANN
"ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﺷﻭﺭﺓ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺻﻠﺗﻬﺎ
ﺑﺎﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ،ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﺑﻳﻥ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ  ICANNﻭﻣﺧﺗﻠﻑ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺃﻭ
59
ﺣﻳﺙ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺅﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺿﺎﻳﺎ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ".
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P

 .2ﻟـ  GACﺻﻼﺣﻳﺔ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﻭﺭﺓ ﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ:
"ﻁ .ﻗﺩ ﺗﺭﻓﻊ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺃﻣﻭﺭً ﺍ ﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺳﻭﺍء ﻋﺑﺭ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺃﻭ ﻗﺑﻝ ﺇﺑﺩﺍء ﺍﻟﻧﺻﻳﺣﺔ ﺃﻭ
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ﻋﺑﺭ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻹﺟﺭﺍء ﻣﻭﺻﻰ ﺑﻪ ﺃﻭ ﻋﺑﺭ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺃﻭ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ".
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 .3ﻟـ  GACﺣﺭﻳﺔ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﻣﻧﺩﻭﺏ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻟـ  GACﻛﻌﺿﻭ ﻏﻳﺭ ﻣﺻﻭﺕ ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺱ :GNSO
"ﺯ .ﻳﺟﻭﺯ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﻣﻣﺛﻝ ﺍﺗﺻﺎﻝ ﻻ ﻳﺣﻕ ﻟﻪ ﺍﻟﺗﺻﻭﻳﺕ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﺟﺎﻟﺱ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﻋﻣﺔ
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ﻭﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺭﺍﻩ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻣﻼﺋﻣًﺎ ﻭﻣﻔﻳ ًﺩﺍ ﻟﻠﻘﻳﺎﻡ ﺑﺫﻟﻙ".
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 .4ﺗﺟﻌﻝ ﺍﻟﻠﻭﺍﺋﺢ ﻣﻥ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﺳﺋﻭﻻً ﻋﻥ ﺇﺧﻁﺎﺭ  GACﺑﺄﻳﺔ ﻓﺗﺭﺍﺕ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻭﻳﺟﺏ ﻋﻠﻳﻬﺎ
ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ
"ﺡ .ﺳﻭﻑ ﻳﺧﻁﺭ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻣﺣﺩﺩ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺍﻗﺗﺭﺍﺡ ﻳﺛﻳﺭ ﻣﺷﺎﻛﻝ ﺗﺗﻌﻠﻕ
ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺳﻌﻰ ﻫﻭ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﻋﻣﺔ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـ  ICANNﺃﻭ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ
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ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ،ﻭﺳﻭﻑ ﻳﺿﻊ ﻓﻲ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭﻩ ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﺎﺳﺏ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻹﺧﻁﺎﺭ ﻗﺑﻝ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺃﻱ ﺇﺟﺭﺍء".
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 6.3.3ﻣﺗﺿﻣﻧﺎﺕ ﻧﺻﻳﺣﺔ  GACﺇﻟﻰ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺣﻭﻝ ﺃﻣﻭﺍﺭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺇﺟﺭﺍﺅﻫﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ،ﻛﺎﻧﺕ ﻫﻧﺎﻙ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻵﺭﺍء ﺣﻭﻝ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﻣﺩﺍﺧﻼﺕ  GACﻓﻲ
ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﻟﻣﻧﻅﻣﺔ  GNSOﻣﻔﻳﺩﺓ ،ﺃﻭ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺣﺗﻰ ﺿﺭﻭﺭﻳﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﻡ ﻻ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ،ﻭﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻣﻥ
ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺑﻳﺋﻲ ﻟﺣﻭﻛﻣﺔ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﻷﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩﻳﻥ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ،ﻭﻣﻥ ﺧﻼﻝ ،GAC
ﺗﻌﺩ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳﻥ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺑﻧﻅﺎﻡ  .DNSﻭﻣﻥ ﺧﻼﻝ  ،GACﺗﻭﻓﺭ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ
ﺧﺑﺭﺍﺕ ﻭﺗﺟﺎﺭﺏ ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻣﻥ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ ،ﻻﺳﻳﻣﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ
ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ،ﺃﻭﺿﺣﺕ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺇﺟﺭﺍﺅﻫﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺧﺎﻭﻑ ﻣﻥ ﺃﻥ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻧﺻﺎﺋﺢ  GACﻗﺩ ﻳﻭﻓﺭ ﻓﺭﺻﺔ ﻫﻳﻛﻠﻳﺔ ﻟـ
 GACﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺟﻬﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻭﺳﻳﻠﺔ ﺑﺩﻳﻠﺔ ﻹﺟﺭﺍء ﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ .ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺧﺻﻭﺹ ،ﻫﻧﺎﻙ
ﺗﺧﻭﻑ ﻣﻥ ﺃﻧﻪ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﺷﻌﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺑﺄﻥ ﺑﻌﺽ ﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻟﻡ ﺗﺣﻘﻕ ﺗﻘﺩﻣًﺎ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺁﻟﻳﺎﺕ  PDPﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ –
ﺑﻳﺎﻥ  GACﺍﻟﺭﺳﻣﻲ ،ﺑﻛﻳﻥ ،ﺃﺑﺭﻳﻝ 2013
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Beijing%20Communique%20april2013_Final
.pdf?version=1&modificationDate=1365666376000&api=v2
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ﺭﺍﺟﻊ ﺳﺟﻝ ﻧﺻﺎﺋﺢ GAC
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Beijing%20Communique%20april2013_Final
 ,pdf?version=1&modificationDate=1365666376000&api=v2ﻭﻻﺣﻅ ﺍﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻌﺩﻝ ﻧﺻﺎﺋﺢ  GACﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﻧﻁﺎﻗﺎﺕ
 gTLDﺍﻋﺗﺑﺎﺭً ﺍ ﻣﻥ .2010
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ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  11ﺍﻟﻘﺳﻡ  2 ،ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  1 ،ﻣﻥ ﻟﻭﺍﺋﺢ ICANN
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ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  11ﺍﻟﻘﺳﻡ  2 ،ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  1 ،ﺃ ﻣﻥ ﻟﻭﺍﺋﺢ ICANN
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ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  11ﺍﻟﻘﺳﻡ  2 ،ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  1 ،ﺯ ﻣﻥ ﻟﻭﺍﺋﺢ ICANN
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ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  11ﺍﻟﻘﺳﻡ  2 ،ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  1 ،ﺡ ﻣﻥ ﻟﻭﺍﺋﺢ NICAN
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ﻣﺳﻭﺩﺓ ﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ATRT2
ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ – ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻣﻊ  PDPﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺇﻗﻧﺎﻉ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺩﺧﻝ ﺑﺎﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺹ ﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ .ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻟﻳﺔ ﺍﻟﺷﺎﺭﺩﺓ ،ﻓﺈﻥ ﻟﻬﺎ ﻧﺗﻳﺟﺗﻳﻥ:
 .1ﺗﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺷﺭﻋﻳﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ .PDP
ﻗﺎﻡ ﻣﺟﺗﻣﻊ  ICANNﺑﻭﺿﻊ ﻭﺗﻁﻭﻳﺭ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑـ  GNSOﻛﺈﻁﺎﺭ ﻋﻣﻝ ﻣﺗﻔﻕ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﻣﻛﻳﻥ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩﻳﻥ ﺫﻭﻱ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﺍﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﻡ ﻋﻠﻰ
ﻣﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻟﻠﺗﻭﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﻣﺎﻉ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺗﻔﺎﻭﺽ ﻭﺍﻟﺗﺳﻭﻳﺔ .ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺳﻌﺩﺍء ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻭﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻬﻳﻛﻠﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ،ﻣﺛﻝ ﺍﻟﻧﺻﺎﺋﺢ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ  ،GACﻻﻗﺗﺭﺍﺡ ﻭﻭﺿﻊ ﻭﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ،ﻓﻘﺩ
ﺗﺧﺿﻊ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻭﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻟﻠﻣﺳﺎءﻟﺔ.
 .2ﻭﻫﻲ ﺗﺟﻌﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺃﻛﺛﺭ ﺻﻌﻭﺑﺔ.
ﻓﻲ ﺑﻌﺽ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ،ﻗﺎﻡ ﺃﻋﺿﺎء ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﺎﺳﺗﺟﻭﺍﺏ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻣﺗﻁﻭﻋﻳﻥ .ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺧﺻﻭﺹ ،ﻋﺑﺭ
ﺑﻌﺽ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﻋﻥ ﺍﻟﺷﻙ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺁﺧﺭﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻳﺩﻋﻣﻭﻥ ﺑﺈﺧﻼﺹ  PDPﻭﺳﻳﻛﻭﻧﻭﻥ ﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻧﺷﻁﻳﻥ ﻭﻣﻛﺭﺳﻳﻥ
ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ  .PDPﻭﺇﺫﺍ ﺳﻠﻣﻧﺎ ﺑﺄﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﺻﻌﻭﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﺃﻋﺿﺎء ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﻁﻭﻳﻝ ﻭﻣﻛﺛﻑ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ
 ،PDPﻓﺈﻥ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺭﻳﺑﺔ ﺑﻳﻥ ﺃﻋﺿﺎء ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻻ ﻳﺅﺛﺭ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺗﻠﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻓﻲ ﺑﻳﺋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺛﻘﺔ
ﻭﺍﻻﺣﺗﺭﺍﻡ ﺍﻟﻣﺗﺑﺎﺩﻟﻳﻥ ،ﻭﻟﻛﻥ ﻳﺅﺛﺭ ﺃﻳﺿًﺎ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﻳﻳﺩ ﺍﻻﻫﺗﻣﺎﻡ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ.

 6.3.4ﺗﻣﻛﻳﻥ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺃﻛﺑﺭ ﻟـ  GACﻓﻲ  :PDPﺍﻟﺣﻠﻭﻝ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺎﺭﻳﺧﻪ
ﺇﻥ ﺗﻭﻗﻳﺕ ﻧﺻﻳﺣﺔ  GACﺇﻟﻰ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ICANNﺣﻭﻝ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺑـ  GNSOﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠﻳﺔ PDP
ﻟﻣﻧﻅﻣﺔ  .GNSOﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺧﺻﻭﺹ ،ﻻ ﺗﻭﺟﺩ ﺁﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻟﻳﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  GNSOﺃﻭ ﻟﻭﺍﺋﺢ  ICANNﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻓﺗﺗﺎﺡ ﺃﻧﺷﻁﺔ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ
ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺇﺫﺍ ﺟﺎء ﺗﻭﻗﻳﺕ ﻧﺻﺎﺋﺢ  GACﺑﻌﺩ ﺻﻳﺎﻏﺔ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻋﻣﻝ  GNSOﻟﺗﻘﺭﻳﺭﻫﺎ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻭﺍﻛﺗﻣﺎﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .ﻭﻫﻧﺎﻙ ﺩﻟﻳﻝ
ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺗﻡ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻧﺻﺎﺋﺢ  GACﺑﺷﻛﻝ ﻣﺗﺄﺧﺭ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺻﺑﺢ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻋﻥ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ
ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩﻳﻥ ﺍﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻝ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﻌﺯﺯ ﻣﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  .GNSOﻭﺑﺩﻻً ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻻﺭﺗﺟﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ
ﻣﺟﻠﺱ  ،GNSOﻭ ،GACﻭﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ،ICANNﻭﻓﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ  ICANNﻭﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺗﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﺗﻭﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﻕ
ﻟﺗﺿﻣﻳﻥ ﻧﺻﺎﺋﺢ  GACﻣﻊ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ  PDPﺍﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ.
ﻭﻳﺗﻌﺫﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺳﺑﺏ ﻭﺭﺍء ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ  – GACﺃﻭ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻫﺎ ﻋﺩﻡ – ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻣﺑﻛﺭً ﺍ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ
 PDPﺑﺎﻟﻧﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻓﺭﺻًﺎ ﻭﺍﺿﺣﺔ ﻟـ  GACﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﺫﻟﻙ .ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ  5ﺃﺩﻧﺎﻩ ،ﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﻣﻥ ﻓﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ  ،ICANNﺣﻭﻝ ﺑﻌﺽ
ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ  GACﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ  ،PDPﻭﻳﺷﻣﻝ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺻﻳﺎﻏﺔ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻧﻣﻭﺫﺝ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩﻳﻥ:
ﻣﺭﺣﻠﺔ PDP
ﻁﻠﺏ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻗﺿﺎﻳﺎ

ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﺗﻣﻬﻳﺩﻱ
ﻟﻠﻣﺷﻛﻼﺕ
ﺭﻓﺽ  PDPﺍﻟﻣﻘﺩﻡ
ﺑﻬﺎ ﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ
ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ
ﻭﺿﻊ ﻣﻳﺛﺎﻕ
ﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻋﻣﻝ
PDP

ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ

ﻁﺭﻳﻘﺔ ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻌﻘﻳﺏ ﻣﻥ GAC

ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺗﻌﻘﻳﺏ
ﻳﺟﻭﺯ ﻷﻳﺔ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﻁﺭﺡ ﻗﺿﻳﺔ ﻟﺗﻁﻭﻳﺭ
ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﻗﻳﺎﻡ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﻁﻠﺏ
ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺷﻛﻼﺕ ،ﻭﺗﻘﺩﻳﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﻣﺩﻳﺭ
ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﻭﻣﺟﻠﺱ GNSO
ﻓﺗﺭﺓ ﺗﻌﻠﻳﻕ ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻣﻥ
ﺃﺟﻝ ﺗﺷﺟﻳﻊ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ  /ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﻧﻅﺭ ﺣﻭﻝ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻥ
ﺍﻟﻭﺍﺟﺏ ﺍﻟﺑﺩء ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺃﻡ ﻻ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺭﻓﺽ ﻣﺟﻠﺱ  GNSOﺑﺩء ﻋﻣﻠﻳﺔ
 PDPﺑﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺇﺣﺩﻯ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ،
ﺗﺧﺗﺎﺭ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ ﻣﻊ ﻣﻣﺛﻠﻲ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﻣﻥ
ﺃﺟﻝ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺍﻟﺣﻳﺛﻳﺎﺕ ﻭﻳﺗﺑﻊ ﺫﻟﻙ ﻁﻠﺏ ﻣﺣﺗﻣﻝ
ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻧﻅﺭ
ﻓﺭﻳﻕ ﺻﻳﺎﻏﺔ ﻟﻭﺿﻊ ﻣﻳﺛﺎﻕ ﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻋﻣﻝ
 PDPﻳﻛﻭﻥ ﻣﻔﺗﻭﺣً ﺎ ﻟﻛﻝ ﻣﻥ ﻳﻌﻧﻳﻪ ﺍﻷﻣﺭ

ﻧﺷﺭ ﺇﻋﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ  GNSOﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻳﺏ
ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺇﻋﻼﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺳﺭ  GACﻟﺗﻭﺯﻳﻌﻪ

ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻋﻣﻝ  PDPﻣﻔﺗﻭﺣﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﻱ ﺷﺧﺹ
ﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ،ﺳﻭﺍء ﻛﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﻛﻣﻣﺛﻝ ﻓﻲ
ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ  /ﻣﺅﺳﺳﺔ

ﻧﺷﺭ ﺇﻋﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ  GNSOﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻳﺏ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ
ﺍﻟﻧﺷﺭ ﻓﻭﺭﻱ ،ﻳﺗﻡ ﺗﺿﻣﻳﻧﻪ ﻓﻲ ﺗﺣﺩﻳﺙ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﺷﻬﺭﻱ
ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺇﻋﻼﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺳﺭ  GACﻟﺗﻭﺯﻳﻌﻪ

ﻻ ﻳﻭﺟﺩ

ﻧﺷﺭ ﺇﻋﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ  ICANNﻭ GNSOﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻳﺏ
ﻭﻓﺗﺢ ﻣﻧﺗﺩﻯ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺇﻋﻼﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺳﺭ  GACﻟﺗﻭﺯﻳﻌﻪ
ﻻ ﻳﻭﺟﺩ

49

ﻣﺳﻭﺩﺓ ﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ATRT2
ﻣﺭﺣﻠﺔ PDP
ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ

ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺗﻌﻘﻳﺏ
ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻋﻣﻝ  PDPﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﺄﻋﻣﺎﻝ
ﺍﻟﺗﻭﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﻣﺑﻛﺭﺓ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺗﻌﻘﻳﺑﺎﺕ ﻣﻥ ﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ/ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻷﺧﺭﻯ

ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ

ﻧﺷﺭ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﻣﻧﺎﻗﺷﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ

ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺇﻟﻰ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﺷﻣﻝ ﺃﻳﺿًﺎ ﻧﻅﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺷﺎﻭﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺕ ﻭﺍﻟﺗﻌﻘﻳﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﺭﺩﺕ
ﻣﻧﺗﺩﻯ ﺗﻌﻠﻳﻕ ﻋﺎﻡ ﻗﺑﻝ ﻧﻅﺭ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ

ﺗﺻﻭﻳﺕ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ

ﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ICANNﺑﺈﺷﻌﺎﺭ GAC
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﺗﺷﻛﻳﻝ ﻓﺭﻳﻕ ﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﻣﻥ
ﺃﺟﻝ ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻓﺭﻳﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ
ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ )ﻣﻔﺗﻭﺣﺔ ﻟﻠﺟﻣﻳﻊ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﻣﺑﺩﺃ(
ﻳﺟﻭﺯ ﻧﺷﺭ ﺧﻁﻁ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﻋﻘﺩ
ﻣﺷﺎﻭﺭﺍﺕ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﺍﺳﺗﻧﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻁﺑﻳﻌﺔ ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ

ﺗﺻﻭﻳﺕ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ

ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ
ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ

ﻁﺭﻳﻘﺔ ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻌﻘﻳﺏ ﻣﻥ GAC
ﺳﻭﻑ ﺗﻘﻭﻡ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻋﻣﻝ  PDPﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﻁﻠﺏ ﺑﺭﻳﺩ
ﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻌﻘﻳﺑﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻳﺱ ﻭﺃﻣﺎﻧﺔ ﺳﺭ
ﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ/ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ
ﻭﺳﻭﻑ ﻳﺗﺷﻣﻝ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻧﻣﻭﺫﺟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺋﻠﺔ/ﺗﻌﻘﻳﺏ ﺑﺄﻥ
ﺍﻟﺗﻌﻘﻳﺑﺎﺕ ﻭﺍﻵﺭﺍء ﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻭﻋﺩ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺗﻌﻘﻳﺏ
)ﻣﻊ ﺗﻭﺿﻳﺢ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﻁﻠﺏ ﻭﻗﺕ ﺇﺿﺎﻓﻲ ﺇﺫﺍ ﻟﺯﻡ ﺫﻟﻙ(
ﻧﺷﺭ ﺇﻋﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ  ICANNﻭ GNSOﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻳﺏ
ﻭﻓﺗﺢ ﻣﻧﺗﺩﻯ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺇﻋﻼﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺳﺭ  GACﻟﺗﻭﺯﻳﻌﻪ
ﻻ ﻳﻭﺟﺩ

ﻧﺷﺭ ﺇﻋﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ  ICANNﻭ GNSOﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻳﺏ
ﻭﻓﺗﺢ ﻣﻧﺗﺩﻯ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺇﻋﻼﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺳﺭ  GACﻟﺗﻭﺯﻳﻌﻪ
ﺳﻭﻑ ﻳﻘﻭﻡ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺈﺷﻌﺎﺭ GAC
ﻳﺗﻡ ﺗﻌﻣﻳﻡ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻠﻣﺗﻁﻭﻋﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻋﻣﻝ
PDP

ﻧﺷﺭ ﺇﻋﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ  ICANNﻭ GNSOﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻳﺏ
ﻭﻓﺗﺢ ﻣﻧﺗﺩﻯ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺇﻋﻼﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺳﺭ  GACﻟﺗﻭﺯﻳﻌﻪ

ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ  :5ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻓﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ  ICANNﻟﻠﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺑﻳﻥ GAC
ﻭﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑـ GNSO
ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻙ ،ﺗﻭﺍﺟﻪ  GACﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻟﻬﻳﻛﻠﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻓﻲ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺑﻛﺭﺓ
ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ:
 .1ﻭﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎ ﻛﻳﺎ ًﻧﺎ ﻣﻧﻔﺻﻼً ﻭﻣﻧﻁﻘﻳًﺎ ﺩﺍﺧﻝ  ،ICANNﺗﺣﺎﻭﻝ  GACﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ ﻣﻊ ﺍﻷﺟﺯﺍء ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻓﻲ ICANN
ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺻﻭﺕ ﻭﺍﺣﺩ ﻭﻣﻭﺣﺩ.
ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻣﻣﺛﻝ ﻟـ  GACﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻗﺩ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﺭﻫ ًﻘﺎ ﻟﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻣﺛﻝ ﻭﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ .ﻭﻳﺭﺟﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻣﺭ ﺇﻟﻰ
ﺣﻘﻳﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﻣﺛﻝ ﻗﺩ ﻳﺟﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺻﻌﺏ ﺍﻟﺗﺣﺩﺙ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻋﻥ  ،GACﺃﻭ ﺣﺗﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻋﻥ ﺣﻛﻭﻣﺗﻪ ،ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎﺕ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ،ﻭﻋﻭﺿًﺎ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﻳﺣﺗﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺕ ﻟﻠﺗﻧﺳﻳﻕ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺭﻳﻥ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﻣﺭﺍﻛﺯ ﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ
ﺍﻟﺭﺳﻣﻲ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﻗﻳﺩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ.
 .2ﻭﺳﻭﻑ ﺗﺟﺩ  GACﺃﻧﻪ ﻣﻥ ﺍﻟﺻﻌﺏ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻭﺗﻌﻳﻳﻥ ﺷﺧﺹ ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺧﻠﻔﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﻣﻧﺎﻗﺷﺎﺕ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ
ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺩﺙ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ .PDP
ﻭﺑﺎﻟﻧﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻟﻠﻣﺷﻛﻼﺕ ﻗﻳﺩ ﺍﻟﻧﻘﺎﺵ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﻟﻣﻧﻅﻣﺔ  GNSOﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ،ﺃﺻﺑﺢ ﺍﻟﻌﺛﻭﺭ
ﻋﻠﻰ ﺃﺷﺧﺎﺹ ﻣﺗﻣﺭﺳﻳﻥ ﺑﻳﻥ ﻣﺟﺗﻣﻊ  ICANNﺍﻷﻭﺳﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺗﻌﺩﺍﺩ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﺗﺣﺩﻳًﺎ ﻛﺑﻳﺭً ﺍ .ﻭﺑﻌﺩﺩ
ﺍﻷﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩ ،ﻭﺍﻟﻣﺗﺧﺻﺻﻳﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻑ ﺑﺄﻧﻬﻡ ﺧﺑﺭﺍء ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻭﻟﻳﺳﻭﺍ ﺧﺑﺭﺍء ﻓﻧﻳﻳﻥ ،ﺗﻭﺍﺟﻪ  GACﺃﻛﺛﺭ
ﻣﻥ ﻣﺟﺭﺩ ﺗﺣ ٍﺩ ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺛﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺛﻠﻳﻥ ﻣﻬﺭﺓ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﺎﺳﺏ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻋﻣﻝ  PDPﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑـ .GNSP
 .3ﻳﻭﺍﺟﻪ ﺃﻋﺿﺎء  GACﻗﻳﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ
ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﻣﺛﻠﻭﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ﻓﻲ  GACﻳﺭﻭﻥ ﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎﺹ ﺃﻧﻪ ﻣﻥ ﺍﻟﺻﻌﺏ ﻋﻠﻳﻬﻡ ﺗﺧﺻﻳﺹ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ
ﻋﻣﻝ .ﻭﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ  ،4.3ﻫﻧﺎﻙ ﺗﻘﻭﻳﻡ ﻣﺷﻐﻭﻝ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻟﺣﻭﻛﻣﺔ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ :ﻓﻣﻧﺩﻭﺑﻲ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ
ﺍﻟﺧﺻﻭﺹ ﻟﺩﻳﻬﻡ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻟﻌﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺑﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﺗﺗﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻲ ﻭﺗﺣﺩ ﻣﻥ
ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻣﺗﺎﺡ ﻟﻼﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺎﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﺍﺻﻠﺔ ﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ.
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ﻣﺳﻭﺩﺓ ﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ATRT2
ﻭﻫﻧﺎﻙ ﺑﺩﻳﻝ ﻋﻥ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ  GACﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﻋﻣﻝ  PDPﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ  GACﻓﻲ ﻓﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻙ ،ﺗﺟﺩ  GACﺃﻧﻪ
ﻣﻥ ﺍﻟﺻﻌﺏ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،ﺇﻥ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻳﻝ ،ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﻭﻧﺅﻛﺩ ﺑﺄﻥ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻳﻭﺩ ﺍﻟﻣﻔﺭﻭﺿﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺳﻳﻕ  GACﻋﻠﻰ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻘﺻﻳﺭ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺳﻭﻑ ﻳﺟﻌﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺻﻌﺏ ً
ﺟﺩﺍ ﻋﻠﻰ  GACﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺷﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺗﻧﺳﻳﻕ ﻭﺍﻟﺗﻔﺎﻭﺽ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺗﻭﺻﻝ ﺑﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺣﻭﻝ ﻣﻭﻗﻑ ﻣﺷﺗﺭﻙ.
ﻭﺑﺈﻳﺟﺎﺯ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟﻣﻧﻅﻣﺔ  GNSOﻏﻳﺭ ﻣﻭﺿﻭﻋﺔ ﺑﺑﺳﺎﻁﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﻟـ  GACﻓﻲ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ.

 6.3.5ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻭﺻﻭﻝ ﻟﻁﺭﻕ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﺭﺽ ﺗﻔﺎﻋﻝ  GACﻣﻊ ﻋﻣﻠﻳﺔ PDP
ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺫﻛﺭﻧﺎﻩ ﺃﻋﻼﻩ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻧﺷﻁﺔ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ  GACﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﻋﻣﻝ  PDPﺃﻣﺭ ﺑﻌﻳﺩ ﺍﻻﺣﺗﻣﺎﻝ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ ﺃﻛﺛﺭ ﺃﺛﻧﺎء ﻓﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻣﺭ ﻏﻳﺭ ﻋﻣﻠﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺣﻳﺔ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ .ﻭﺧﺎﺭﺝ ﻫﺎﺗﻳﻥ ﺍﻵﻟﻳﺗﻳﻥ ،ﻓﺈﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ PDP
ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ،ﻻ ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺭﺳﻣﻳﺔ ﺑﺩﻳﻠﺔ ﺃﻣﺎﻡ  GACﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑـ  .GNSOﻭﻫﻧﺎﻙ ﺩﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ
ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ﻳﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺟﻠﺱ  GNSOﻭ GACﻳﻌﻣﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﺁﻟﻳﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﺭﺳﻣﻳﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﻌﺯﻳﺯ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ ﺑﻳﻥ
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺟﺯﺍء ﺍﻟﺣﻳﻭﻳﺔ ﻣﻥ .ICANN
ﻭﻣﻥ ﺍﻟﺟﺩﻳﺭ ﺑﺎﻟﺗﺫﻛﺭ ﺃﻥ ﺑﻌﺽ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﻧﻅﺭ ﺍﻵﻥ ﺇﻟﻰ  GACﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎ ﺗﺣﺫﻳﺭ ﻟﻠﻁﻭﺍﺭﺉ .ﻭﻛﻁﺭﻳﻘﺔ ﻟﻠﺣﻳﻠﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ
ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻣﻌﻳﺑﺔ ،ﻓﺈﻥ  GACﻋﺑﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﻏﻳﺭ ﺩﻗﻳﻘﺔ ﻓﻲ ﺇﺟﺭﺍء ﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﻧﻭﻋﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ،
ﺍﺳﺗﺧﺩﻣﺕ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ  GACﻛﻣﺭﺍﻗﺏ ﻟﻠﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻥ ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺟﺭﻱ ﺗﻁﻭﻳﺭﻫﺎ
ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺔ ،ﺿﻌﻳﻔﺔ ﺍﻟﻣﺯﺍﻳﺎ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺟﺭﻳﻧﺎﻫﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺇﺣﺳﺎﺱ ﻗﻭﻱ
ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ  GACﻋﺩﻡ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﻟﻠﻌﻣﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻡ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  .PDPﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ،ﻛﺎﻥ
ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻳ ً
ﺿﺎ ﺇﺣﺳﺎﺱ ﻗﻭﻱ ﺑﺄﻥ  GACﻛﺎﻧﺕ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻻﺯﻣﺔ ﺿﺩ ﻭﺿﻊ ﻭﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺿﻌﻳﻔﺔ.
ﻭﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺃﻧﻧﺎ ﻧﺭﻯ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﺗﻭﺟﺩ ﻣﺷﻛﻼﺕ ﻫﻳﻛﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻭﺍﺋﺢ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﺗﻣﻧﻊ  GACﻣﻥ ﺍﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷﺭ ﻣﻥ  GNSOﺧﻼﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ
 ،PDPﺭﺑﻣﺎ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻷﻓﺿﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻭﺻﻝ ﻣﻊ  GACﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺻﻐﻳﺭﺓ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻧﺻﺎﺋﺢ ﺑﺩﻻً ﻣﻥ
ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﺳﻭﺩﺍﺕ .PDP
ﻭﻳﻘﺗﺭﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺃﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟﻣﻧﻅﻣﺔ  GNSOﺳﻭﻑ ﺗﺣﺗﺎﺝ ﺗﻌﺩﻳﻼً ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ ﻟـ  GACﺗﺣﻘﻳﻕ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻧﺎﺟﺣﺔ ﺇﻟﻰ
ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﻥ  .PDPﻭﻗﺩ ﻳﻛﻭﻥ ﺃﺳﻠﻭﺑﻳﻥ ﻣﺣﺗﻣﻠﻳﻥ ﻫﻣﺎ:
 .1ﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﺁﻟﻳﺎﺕ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻌﻘﻳﺑﺎﺕ  PDPﺑﺣﻳﺙ ﺗﻛﻭﻥ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﺭﻭﻧﺔ ﻭﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺃﻛﺛﺭ ﺳﻬﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟـ  GACﻟﻠﺭﺩ ﻋﻠﻳﻬﺎ.
ﻭﻗﺩ ﻳﻛﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﺑﺎﺩﺭﺓ ﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﻟـ  GAC/GNSOﻳﻛﻭﻥ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻌﺭﻳﻑ ﺃﻧﻣﺎﻁ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟـ  GACﻓﻲ
ﺳﻳﺎﻕ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ .PDP
 .2ﺃﺿﻑ ﺇﻟﻰ  ،PDPﺭﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻷﻭﻟﻲ ،ﻣﻬﻣﺔ ﺗﺗﻁﻠﺏ ﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎﺹ ﺍﻟﺗﻌﻘﻳﺏ )ﺃﻭ ﺑﻳﺎﻥ ﺑﺄﻧﻬﻡ ﻟﻥ ﻳﻘﺩﻣﻭﺍ ﺗﻌﻘﻳﺑﺎﺕ( ﻣﻥ
.GAC
ﻭﻳﻧﺹ ﺍﻟﻘﺳﻡ  9ﻣﻥ ﺩﻟﻳﻝ  GNSOﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ "ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻳﻕ  9ﺍﻟﺳﻌﻲ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻌﻘﻳﺑﺎﺕ ﻣﻥ
ﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ" ،ﻭﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ،ﻗﺩ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﺍﻷﻛﺛﺭ ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻌﻘﻳﺑﺎﺕ ﻣﻥ  ،GACﻭﺭﺑﻣﺎ
ﻣﻥ ﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ،ﻭﻭﺿﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺱ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﻥ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﻭﺩﻭﺍﺋﺭ
63
ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ .GNSO
P62F

ﻭﻓﻲ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺳﻡ  9ﻣﻥ ﺩﻟﻳﻝ  PDPﻟﻣﻧﻅﻣﺔ  ،GNSOﻳﻧﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ "ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻳﻕ  PDPﻁﻠﺏ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺭﺳﻣﻳًﺎ ﻣﻥ ﻛﻝ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻭﺩﺍﺋﺭﺓ
ﻷﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺭﺍﺣﻝ ﺍﻟﻣﺑﻛﺭﺓ ﻣﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ ) ."PDPﺗﻡ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ(.
63
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ﻫﻝ ﺗﺣﻘﻕ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑـ  GNSOﻣﻬﻣﺔ  ICANNﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﻭﺿﻊ
ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ؟

7.1

ﻣﻬﻣﺔ ICANN
ﻣﻬﻣﺔ  ICANNﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ  1ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  1ﻣﻥ ﻟﻭﺍﺋﺢ  ICANNﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ .ﻭﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎﺹ:
ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻣﻬﻣﺔ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﻟﻸﺭﻗﺎﻡ ﻭﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣُﺧﺻﺻﺔ )" ("ICANNﻓﻲ ﺗﻧﺳﻳﻕ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ،ﺃﻧﻅﻣﺔ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻟﻠﻣﻌﺭّﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻳﺩﺓ ﻭﺑﺎﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﻭﺃﻣﺎﻥ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺃﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻳﺩﺓ ﻟﻺﻧﺗﺭﻧﺕ.
ﻭﺑﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ،ﻓﺈﻥ ﺩﻭﺭ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻛﻳﻥ  ICANNﻣﻥ ﺃﺩﺍء ﻭﻅﻳﻔﺔ ﺍﻟﺗﻧﺳﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺎﺕ
ﺍﻟﻔﺭﻳﺩﺓ ﻟﻺﻧﺗﺭﻧﺕ ،ﻣﻊ ﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺭ ﻭﺍﻵﻣﻥ ﻟﻧﻅﻡ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻳﺩﺓ ﻟﻺﻧﺗﺭﻧﺕ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺳﻳﺎﻕ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟﻣﻧﻅﻣﺔ  ،GNSOﻓﺈﻥ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﻣﻬﻣﺔ  ICANNﻫﻭ ﺿﻣﺎﻥ ﻗﺩﺭﺓ  ICANNﻋﻠﻰ ﺗﻧﺳﻳﻕ
ﻧﻅﺎﻡ  ،gTLDﻣﻊ ﺍﻻﻫﺗﻣﺎﻡ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺎﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﻭﺃﻣﻥ ﻧﻅﺎﻡ  .gTLDﻭﺇﺫﺍ ﺳﻠﻣﻧﺎ ﺑﺄﻥ ﻣﻬﻣﺔ  ICANNﺗﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻹﺟﻣﺎﻝ ،ﻓﻘﺩ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ ﺃﻳﺿًﺎ ﺍﻓﺗﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺳﻳﺎﺳﺔ  gTLDﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺫ ﺃﻳﺿً ﺎ ﺑﻌﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﺍﻻﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻷﻣﻥ ﺍﻷﻭﺳﻊ
ﻟﻧﻅﺎﻡ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ.
ﻭﻳﺭﺗﺑﻁ ﺑﻣﻬﻣﺔ  ICANNﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ  2ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  1ﻣﻥ ﻟﻭﺍﺋﺢ  ICANNﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ .ﻭﻣﻥ
ﺍﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟﻣﻧﻅﻣﺔ  GNSOﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
 .4ﻁﻠﺏ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻲ ﻭﺍﻟﺗﻧﻭﻉ ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻲ ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻺﻧﺗﺭﻧﺕ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻭﺻﻧﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ.
 .6ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻭﺗﻌﺯﻳﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺣﻳﺙ ﺗﺗﻭﻓﺭ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﻭﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻻﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
 .7ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺁﻟﻳﺎﺕ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﺍﻟﻣﻛﺷﻭﻑ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ) (1ﺗﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﺭﻭﻓﺔ ﺟﻳﺩﺍ ﺍﺳﺗﻧﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻧﺻﻳﺣﺔ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﻭ) (2ﺿﻣﺎﻥ ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻛﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺄﺛﺭﺕ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳﺭ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ.
 .11ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﻣﺗﺟﺫﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ ،ﻣﻊ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺳﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻣﺳﺋﻭﻟﺔ ﻋﻥ
ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻭﺁﺧﺫﺍً ﺑﻌﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺗﻣﺕ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻗﺩﺭﺓ  PDPﻟﻣﻧﻅﻣﺔ  GNSOﻋﻠﻰ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺃﺩﻧﺎﻩ.
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ﻁﻠﺏ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻲ ﻭﺍﻟﺗﻧﻭﻉ ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻲ ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻺﻧﺗﺭﻧﺕ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ
ﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻭﺻﻧﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
ﻭﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺛﻕ ﻓﻲ ﻟﻭﺍﺋﺢ  ICANNﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻭﺩﻟﻳﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﻟـ  ،GNSOﺗﻭﻓﻳﺭ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻓﺭﺻًﺎ ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ
ﻷﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﻳﻥ ﻟﺗﻭﺛﻳﻕ ﺍﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻬﻡ ﻭﺭﻏﺑﺎﺗﻬﻡ ،ﻭﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﻧﻅﺭﻫﻡ ،ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﺍﻟﻧﺷﻁﺔ .ﻳﻣﻛﻥ ﻷﺻﺣﺎﺏ
ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻛﺄﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺃﺛﻧﺎء ﻓﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﻭﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺃﻳ ً
ﺿﺎ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺔ
ﺑﺎﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻌﻘﻳﺑﺎﺕ ﻣﻥ ﻛﻝ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻭﺩﺍﺋﺭﺓ ﻷﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻭﻳﻭﺻﻰ ﺑﺷﺩﺓ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻌﻘﻳﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﻣﻥ ﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ
ﻭﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ،ﻭﺑﺭﻏﻡ ﻋﺩﻡ ﺍﺷﺗﺭﺍﻁ ﺍﻟﻠﻭﺍﺋﺢ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﺃﻭ ﺩﻟﻳﻝ  PDPﻟـ GNSOﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ،ﺗﻁﻠﺏ
ﻣﺟﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺗﻌﻘﻳﺑﺎﺕ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻁﺭﻳﻘﺗﻳﻥ ،ﻣﺛﻝ ﺍﻻﺳﺗﻁﻼﻋﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﻭﻳﺏ .ﺃﻣﺎ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﺗﻭﻓﻳﺭ
ﺍﻟﺗﻌﻘﻳﺑﺎﺕ ،ﻓﻳﺟﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺣﻳﺔ ﺍﻟﻧﻅﺭﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﻣ ّﻛﻥ ﺃﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﻟـ  GNSOﻣﻥ ﺗﺟﻣﻳﻊ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﻳﻣﻛﻥ
ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ ﺗﺄﺳﻳﺱ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺗﻳﻥ.
ﻭﺑﺎﻟﻧﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻏﻠﺑﻳﺔ ﺍﻟﺳﺎﺣﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﻟـ  GNSOﻣﻥ ﺃﻣﺭﻳﻛﺎ ﺍﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺃﻭﺭﻭﺑﺎ )ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻘﺳﻡ  (5ﻣﻥ ﻏﻳﺭ
ﺍﻟﻭﺍﺿﺢ ﺗﻣﺎﻣًﺎ ﺃﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  ،GNSOﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ ،ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ﻋﻝ ﺩﻋﻡ ﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﻣﺗﺑﺎﻳﻧﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ .ﻭﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ  ،5.4ﻣﻥ ﺍﻟﺻﻌﺏ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﺍﺯﻧﺔ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺔ ﻭﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺃﺻﺣﺎﺏ
ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻭﺍﻟﺟﻧﺱ .ﻭﺣﻘﻳﻘﺔ ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺑﻳﺔ ﺃﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠﺱ  GNSOﻗﺎﺩﻣﻳﻥ ﻣﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺗﻘﺩﻣﺔ ﺗﻌﻧﻲ ﺃﻧﻪ ﻗﺩ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻬﻝ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ
ﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺗﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻣﺛﻳﻝ ﺩﺍﺧﻝ ﻛﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﻥ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﻋﻠﻰ ﺣﺩﺓ .ﻭﺣﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺗﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ
ﺃﻳﺿًﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻟﻠﺗﻌﻘﻳﺑﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻣﻥ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠﻘﻲ ﺗﻌﻠﻳﻕ ﻋﺎﻡ
ﻭﺍﺣﺩ ﻗﺻﻳﺭ ﻭﻳﺻﻌﺏ ﻓﻬﻣﻪ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ ﻣﻥ ﺳﻳﺩﺓ ﺻﻭﻣﺎﻟﻳﺔ )ﻋﻠﻣًﺎ ﺑﺄﻥ ﻟﻐﺗﻬﺎ ﺍﻷﻡ ﻟﻳﺳﺕ ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ ﻭﺗﺣﺎﻭﻝ ﺟﺎﻫﺩ ًﺓ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻥ
ﺃﻓﻛﺎﺭﻫﺎ ﺑﺎﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ( ﻭﻟﻛﻥ ﺗﻡ ﺗﻠﻘﻲ  15ﺗﻌﻠﻳﻕ ﻋﺎﻡ ﻁﻭﻳﻝ ﻭﺑﺗﺭﻛﻳﺏ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻥ ﻣﺗﺣﺩﺙ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻡ ﻟﻪ ﻣﻥ
ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ ،ﻓﺈﻥ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻏﻠﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﻳﻠﻬﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻭﺃﻋﺿﺎء ﻣﻥ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻗﺩ ﻻ ﻳﻌﻁﻭﻥ
ﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﺳﻳﺩﺓ ﺍﻟﺻﻭﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻻﻫﺗﻣﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺟﺏ ﺑﻣﺎ ﻳﺯﻳﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﺗﻔﺻﻳﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ.
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ﻣﺳﻭﺩﺓ ﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ATRT2
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ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻭﺗﻌﺯﻳﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺣﻳﺙ ﺗﺗﻭﻓﺭ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﻭﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻻﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻭﺑﺎﻟﻧﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺳﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻣﻥ ﺃﻣﺭﻳﻛﺎ ﺍﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑـ  GNSOﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﻓﺣﺻﻬﺎ ،ﺛﻣﺔ ﺧﻁﺭ ﺑﺄﻥ
ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻳﻔﺿﻝ ﺑﻳﺋﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻌﻣﻝ ﻓﻳﻬﺎ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ ﻭﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻳﺔ ،ﻭﺭﺑﻣﺎ ﻟﻺﺿﺭﺍﺭ ﺑﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻝ
ﻓﻲ ﺑﻳﺋﺎﺕ ﺃﻗﻝ ﺍﻟﺗﺯﺍ َﻡ◌ً ﺍ ﺑﺎﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ﺣﻳﺙ ﻻ ﺗﺯﺍﻝ ﺍﻷﺳﻭﺍﻕ ﻏﻳﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﻭﺍﻕ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ ﻭﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻣﺳﺎﻭﺍﺓ .ﻭﺑﺎﻟﻧﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺳﺟﻳﻼﺕ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺎﻟﺣﺩﻭﺩ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻧﻘﺹ ﺍﻟﻭﺍﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻧﺷﻁﺔ
ﻣﻥ ﻣﻧﺎﻁﻕ ﺧﺎﺭﺝ ﺃﻣﺭﻳﻛﺎ ﺍﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻳﻭ ِﺟﺩ ﺧﻁﺭً ﺍ ﺑﺄﻥ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﻟـ  GNSOﻗﺩ ﺗﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺗﺻﺏ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻳﺋﺎﺕ
ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﺃﻣﺭﻳﻛﺎ ﺍﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ،ﺑﺩﻻً ﻣﻥ ﺗﺷﺟﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎﻝ ﻣﺳﺗﻭ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﻳﻥ ﻓﻲ ﺳﻭﻕ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ.
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ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺁﻟﻳﺎﺕ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﺍﻟﻣﻛﺷﻭﻑ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ) (1ﺗﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﺭﻭﻓﺔ ﺟﻳﺩﺍ ﺍﺳﺗﻧﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻧﺻﻳﺣﺔ
ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﻭ) (2ﺿﻣﺎﻥ ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻛﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺄﺛﺭﺕ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳﺭ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ.
ﻭﺗﺗﻭﻓﺭ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑـ  GNSOﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﺟﻣﻳﻊ ﻭﺗﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻵﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻥ ﺇﺟﺭﺍء ﺗﻌﻘﻳﺏ
ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺃﻱ ﺷﺧﺹ ﺃﻭ ﻛﻳﺎﻥ ﻳﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ .ﻧﺷﺭ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﻛﻝ ﺃﻣﺛﻠﺔ  ،PDPﻭﻳﺷﻣﻝ ﺫﻟﻙ
ﻣﺩﺍﻭﻻﺕ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ  -ﺃﺭﺷﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ،ﻭﺍﻟﻧﺻﻭﺹ ﺍﻟﻣﺩﻭﻧﺔ ﻟﻼﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ،ﺇﻟﺦ  -ﺗﺿﻔﻲ ﻗﺩﺭ ﻛﺑﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ
ﻛﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺗﺗﻡ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ،ﻭﺑﺷﻛﻝ ﻣﺟﺭﺩ ﺗﻣﺎﻣًﺎ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺗﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺗﺑﺎﻳﻥ ﺇﻟﻰ ﺣﺩ ﻣﺎ ﻟﻠﺧﻁﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺍﻟﻣﻭﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻟﻭﺍﺋﺢ ICANN
ﻭﺩﻟﻳﻝ  PDPﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑـ ) GNSOﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻘﺳﻡ  (3.3ﻳﺅﺛﺭ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ .ﻓﻲ ﺣﻘﻳﻘﺔ ﺍﻷﻣﺭ ،ﻗﺩ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ ﺃﻛﺛﺭ
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ﻭﺻﻎ ﺁﻟﻳﺎﺕ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺑﺎﻟﺻﻔﺔ "ﺿﺑﺎﺑﻳﺔ ﻧﺳﺑﻳًﺎ" .ﻭﺣﻘﻳﻘﺔ ﺃﻥ ﺻﻔﺣﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑـ  GNSOﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻳﺏ
ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻌﺔ ﻣﺧﻁﻁﺎﺕ ﺍﻧﺳﻳﺎﺑﻳﺔ  -ﺗﻣﺛﻝ ﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺧﻁﻭﺍﺕ ﻓﻲ  - PDPﻟﺗﻭﺿﻳﺢ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ،ﺗﺭﺟﺢ
ﺑﺄﻥ ﻣﺟﻠﺱ  GNSOﻭﻓﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ  ICANNﻋﻠﻰ ﻭﻋﻲ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻻﻓﺗﻘﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺿﻭﺡ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ .ﻭﺑﺎﻟﻧﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻘﻳﺩ ﻋﻣﻠﻳﺔ  ،PDPﻓﺈﻥ
ﺍﻟﺗﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻑ ﺇﻟﻰ ﺣﺩ ﻣﺎ ﻟﺧﻁﻭﺍﺕ  PDPﻓﻲ ﺍﻟﻠﻭﺍﺋﺢ ،ﻭﺩﻟﻳﻝ  PDPﻟـ  GNSOﻭﺍﻟﻣﺧﻁﻁﺎﺕ ﺍﻻﻧﺳﻳﺎﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ  GNSOﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻭﻳﺏ ،ﻭﺍﻟﻘﻳﻭﺩ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺭ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ  ،ICANNﻓﺈﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  ،GNSOﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺛﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ
ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺳﻬﻡ ﻓﻲ ﻧﻘﺹ ﺍﻟﺗﻧﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  .PDPﻭﻳﺭﺟﻊ ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺧﻁﺭ ﺍﻟﻣﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺃﻋﺿﺎء
ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻗﺩ ﻻ ﻳﻛﻭﻧﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﻋﻲ ﺑﻣﺩﻯ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺍﺣﻝ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻌﻘﻳﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻭﺿﻊ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ
ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ .ﻭﻋﻭﺿًﺎ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ،ﻓﺈﻥ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻣﻭﺳﻭﻋﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻳﻔﻬﻣﻭﻥ ﺗﻣﺎﻣًﺎ ﻣﺗﻰ ﻳﺗﻡ ﺗﺧﺻﻳﺹ ﻭﻗﺗﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺑﻧﺷﺎﻁ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ  .PDPﻗﺩ ﻳﺷﻌﺭ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻷﻗﻝ ﺇﻟﻣﺎﻣًﺎ ﺑﺎﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺃﻧﻬﻡ ﻏﻳﺭ ﻣﺗﻘﻧﻳﻥ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻧﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﺩﻯ ﺍﻟﺗﻌﻘﻳﺩ
ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﻣﻠﻳﺔ ،ﻭﺑﺳﺑﺏ ﺍﻟﻘﻳﻭﺩ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻗﺎﺗﻬﻡ ﻓﺈﻧﻬﻡ ﻳﺧﺗﺎﺭﻭﻥ ﻋﺩﻡ ﻗﺿﺎء ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ
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ﻭﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑـ  GNSOﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﺗﻁﻠﺏ  -ﺳﻭﺍء ﻋﻝ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﺃﻭ ﻣﺭﺍﺣﻝ
ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ  -ﺗﺣﺩﻳ ًﺩﺍ ﺧﺎﺻًﺎ ﻟﻠﻛﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﺗﺗﺄﺛﺭ ﺃﻛﺛﺭ ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ  PDPﺃﻭ ﺧﺑﺭﺍء ﻗﺩ ﻳﺳﺎﻋﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ  .PDPﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺻﻑ
ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ  PDPﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ )ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﺃﻭ ﻣﺟﻠﺱ  GNSOﺃﻭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ
ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ( ﻟﻛﻥ ﻻ ﻳﺟﺏ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﺧﺭﻯ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺃﻧﻪ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺍﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﻘﺻﻭﺩ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﻣﺣﺩﻭﺩ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ،ﻭﺍﻟﻌﺭﻳﻑ ﺍﻟﻭﺍﺿﺢ ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﺗﺿﺭﺭﺓ ،ﻟﻳﺱ ﻓﻘﻁ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﻟﻛﻥ
ﺣﺳﺏ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ،ﺭﺑﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻛﺛﺭ ﻭﺿﻭﺣً ﺎ ﻭﺍﺳﺗﻭﺍ ًء  -ﻗﺩ ﻳﺳﺎﻋﺩ ﻣﺟﻠﺱ  ،GNSOﻭﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌﺩ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺭﻳﻑ
65
ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﺗﺷﺟﻳﻊ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺑﻔﺎﻋﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ.
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ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ,ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ :ﺍﻟﺗﺭﺟﻣﺔ ﻭﺍﻟﺗﺭﺟﻣﺔ ﺍﻟﺻﻭﺗﻳﺔ ﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ,ﺗﺅﻛﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺷﻛﻠﺔ "ﺗﺅﺛﺭ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺳﺟﻠﻲ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  TLDﺍﻟﻌﺎﻣﺔ )) (gTLDﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ( ،ﻭﺃﻣﻧﺎء ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ ﻭﺍﻟﺳﺟﻼﺕ" .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺷﻳﺭ ﺑﺷﻛﻝ ﻭﺍﺿﺢ ﺇﻟﻰ
ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﺳﺗﺧﺩﻣﻭﻥ ﻧﺻًﺎ ﻏﻳﺭ  - ASCIIﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺭﺗﺑﺎﻁ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭ ﺑﺎﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ
ﺍﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ،ﻭﺍﻟﺫﻳﻥ ﻟﻡ ﻳﺻﺑﺣﻭﺍ ﺣﺗﻰ ﺍﻵﻥ ﻣﺳﺎﻫﻣﻳﻥ ﺑﺎﺭﺯﻳﻥ ﻓﻲ ﺳﻳﺎﺳﺔ .GNSO
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ﻣﺳﻭﺩﺓ ﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ATRT2

 7.1.4ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ 11
ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﻣﺗﺟﺫﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ ،ﻣﻊ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺳﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻣﺳﺋﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻭﺁﺧﺫﺍً ﺑﻌﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻘﺳﻡ  6.3ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺗﺣﺩ ﻛﺑﻳﺭ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟـ  ICANNﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻧﺎﺣﻳﺔ .ﻭﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﻡ ﺗﻭﺛﻳﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ،ﺗﻭﺟﺩ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ
ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺃﻣﺎﻡ  PDPﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻭﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺭﺣﺏ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻔﺭﺹ .ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺧﺻﻭﺹ،
ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﻛﻭﻥ ﻟﻠﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺫﺍﺗﻳﺔ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ،ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻛﺛﺭ ﺭﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻭﺳﻊ ﺩﺍﺧﻝ ﺗﺧﻭﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ
 .PDPﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻭﻏﻳﺭ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺗﻌﺩ ﻣﺛﺎﻻً ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻭﻋﻣﻠﻬﺎ ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﻫﻭ
ﻣﺧﻁﻁ.
ﻭﺗﺗﻁﻠﺏ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻌﺭﻓﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺗﻭﺟﺩ ﺃﻓﺿﻝ ﻣﻭﺍﺭﺩ  ICANNﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﺑﺭﺍﺕ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺩﺍﺧﻝ  .GACﻗﺎﻡ ﺍﻟﻘﺳﻡ
 6.3ﺑﺗﻭﺛﻳﻕ ﺍﻟﺗﺣﺩﻱ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺻﻳﺣﺔ  GACﻣﺑﻛﺭً ﺍ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ  .PDPﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ،ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻼﺕ
ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺟﺭﺕ ﻣﻊ ﺃﻋﺿﺎء  GACﺣﻘﻳﻘﺔ ﺃﻧﻬﻡ ﺣﺳﺎﺳﻭﻥ ﻟﻠﺗﺩﺍﺧﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻥ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﺑﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ﻟﻠﺳﻭﻕ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻲ ﻟـ DNS
ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .ﻓﻔﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺩﺍﺧﻝ ،ﺣﻳﺙ ﺗﺩﺍﺧﻝ  GACﻭﺣﻳﺙ ﻗﺎﻡ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ICANNﺑﺎﻟﻧﻅﺭ ﺑﻌﻧﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﺩﺍﺧﻼﺕ.
ﻭﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺇﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺩﺍﺧﻝ  GACﻻ ﻳﻌﻣﻝ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺟﻣﻳﻊ ﻟﻳﺳﻭﺍ ﺭﺍﺿﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﻳﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺍﻟﺗﻲ ﻳﻘﻭﺩﻫﺎ
ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ .ﻭﺗﻌﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳﻥ ﺗﻭﻗﻳﺕ ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ﻭﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺗﻭﺍﺻﻠﺔ ﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻓﻲ
 GNSOﻭﺍﺣﺩﺓ ﻣﻥ ﺃﻛﺛﺭ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻟﺷﺎﺋﻛﺔ ﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ .PDP
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ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ATRT2

ﺍﻟﻣﻠﺣﻕ ﺃ :ﺍﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ
ﺃ1.

ﺍﻷﺳﻠﻭﺏ ﻭﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ
ﻳﻧﺹ ﻁﻠﺏ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ  RFPﺍﻟﺫﻱ ﺻﺎﻏﻪ ﻓﺭﻳﻕ  ATRT2ﻋﻠﻰ ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳﻕ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻟﻔﺎﻋﻠﻳﺔ
ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻟـ  GNSOﻛﻭﺳﻳﻠﺔ ﻟﻭﺿﻊ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩﻳﻥ.
ﻭﻣﻥ ﺟﻭﺍﻧﺏ ﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ  PDPﺇﺟﺭﺍء ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻟﻠﻔﺭﻭﻕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻭﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ،ﻭﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻣﻘﺎﻳﻳﺱ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺓ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ .ﻭﻳﺭﻯ ﻁﻠﺏ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ  RFPﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺟﺯء ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺳﻭﻑ ﻳﺭﻛﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺷﻳﻑ ﺍﻟﻣﻧﺷﻭﺭ .ﻭﻳﺗﻧﺎﺳﺏ ﺍﻷﺳﻠﻭﺏ ﺍﻟﻛﻣﻲ
ﻣﻊ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﻣﻘﺎﻳﻳﺱ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ،ﻭﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﻣﺎ ﺫﻟﻙ  ،GACﻭﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﻓﺣﺹ
ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻟﻣﺩﻯ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺟﻣﻳﻊ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ .PDP
ﻭﻳﺷﺗﺭﻁ ﻁﻠﺏ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ  RFPﺃﻳﺿًﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺑﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺯﺍﻳﺎ ﻭﻋﻳﻭﺏ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ،ﻭﻣﺩﻯ ﺗﺿﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻟﻭﺟﻬﺎﺕ ﻧﻅﺭ
ﻭﻧﻅﺎﻡ ﻭﺍﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﺳﺎﺋﺭ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ،ﻭﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﺩﻯ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺳﻠﻳﻣﺔ ﺩﻋﻣًﺎ ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .ﻭﺍﻋﺗﻧﻕ ﻓﺭﻳﻕ ICC
ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺳﻳﻛﻭﻧﻭﻥ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﺻﺩﺭ ﻻ ﻳﻘﺩﺭ ﺑﺛﻣﻥ ﻟﻶﺭﺍء ﻭﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﺣﻭﻝ ﻣﺩﻯ ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ
 ،PDPﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻧﻭﺍﺣﻲ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﺳﻳﻥ.
ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﻧﻘﻭﻡ ﺑﻪ ﻳﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﻛﻣﻳﺔ ﻭﻛﻳﻔﻳﺔ.

ﺃ2.

ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﻣﻛﺗﻭﺑﺔ ﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﻛﻣﻲ
ﺣﺩﺩ ﻓﺭﻳﻕ  ICCﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:





ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﺷﻭﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺩﺩ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎ ﻋﻣﻠﻳﺔ ،ﻭﻳﺷﻣﻝ ﺫﻟﻙ ﻟﻭﺍﺋﺢ  ،ICANNﻭﺩﻟﻳﻝ  PDPﻟـ ،GNSO
ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻟـ  PDPﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑـ  GNSOﻭﺍﻟﺳﺟﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳﺔ .PDP
ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ ﺍﻟﻣﻧﺷﻭﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺑﻌﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﺍﻟﺧﺎﺻﺔ .ﻭﺗﺷﺗﻣﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺣﺻﺭ ﻋﻠﻰ ﺑﻭﺍﺑﺔ
ﻭﻳﺏ ﻳﺗﻭﻓﺭ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻗﻭﺍﺋﻡ ﺑﺭﻳﺩﻳﺔ ،ﻭﻗﻭﺍﺋﻡ ﺣﺿﻭﺭ ،ﻭﻣﻠﻔﺎﺕ ﻭﻳﻛﻲ ،ﻭﺃﺭﺷﻳﻔﺎﺕ ﺗﻌﻠﻳﻕ ﻭﺗﺣﻠﻳﻝ ،ﻭﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻭﺻﻔﻳﺔ ﻭﺗﻔﺳﻳﺭﻳﺔ.
ﻭﻳﻭﻓﺭ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ  5ﺷﺭﺣً ﺎ ﻟﺻﻔﺣﺎﺕ ﺍﻟﻭﻳﺏ ﺣﻳﺙ ﺗﻭﺟﺩ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻟﻠﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﻛﻣﻲ.
ﺗﻡ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻓﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ  ICANNﺃﻣﺎﻡ ﻓﺭﻳﻕ  ،ICCﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺗﻭﺿﻳﺢ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬﻭﺭ ﻭﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ
ﻓﻲ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﻫﺗﻣﺎﻡ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻔﺭﻳﻕ .ICC
ﻛﻣﺎ ﺗﻡ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﻛﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻣﻭﺍﺩ  GNSOﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻳﺷﻣﻝ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻧﺻﻭﺹ ﺍﻟﻣﺩﻭﻧﺔ ،ﻭﺗﺳﺟﻳﻼﺕ  MP3ﻭﺍﻟﺳﺟﻼﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﻣﺟﻠﺱ .GNSO

ﻋﻠﻣًﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻣﻭﺳﻌﺔ ﻭﺷﺎﻣﻠﺔ .ﻭﻟﻠﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻭﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺣﻳﻭﻱ ﻟﻠﻌﻣﻠﻳﺔ ،ﻭﺿﻊ ﻓﺭﻳﻕ  ICCﻣﻌﺎﻳﻳﺭ
ﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ ﻭﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻳﺎﺱ ﻳﺗﻡ ﻣﻥ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ .PDP
ﺗﻭﻓﺭ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻁﺭﻳﻘﺗﻳﻥ ﺃﺳﺎﺳﻳﺗﻳﻥ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﺔ :ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .ﻟﻛﻲ ﺗﻛﻭﻥ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ  PDPﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﻭﻋﺩ
ﺻﻧﻊ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩﻳﻥ ،ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺩﻯ  ،ICANNﻳﻌﺗﺑﺭ ﺗﻧﻭﻉ ﺃﺻﺣﺎﺏ
ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ )ﺣﺳﺏ ﻧﻭﻉ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ،ﻭﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺔ( ﻭﺛﻳﻕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ،ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺣﺎﻝ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺟﻧﺱ ،ﻭﺃﻳﺔ
ﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ .ﻭﻟﻛﻲ ﺗﻛﻭﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻳﺋﺔ ﺳﺭﻳﻌﺔ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ،ﻳﺟﺏ ﺃﻳﺿًﺎ ﻣﻭﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺣﺹ
ﺍﻟﻘﻭﻱ ﻟﻠﻣﺷﻛﻼﺕ.
ﺗﺷﺗﻣﻝ ﺍﻟﻣﻘﺎﻳﻳﺱ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﻛﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 .1ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ:
ﺃ .ﺣﺟﻡ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻣﺷﻛﻠﺔ
ﺏ .ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﺟﻧﺱ
ﺝ .ﻋﺩﺩ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻠﺗﺣﻕ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻭﻥ
ﺩ .ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺔ ﻭﺃﻳﺔ ﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ
 .2ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ:
ﺃ.

ﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ
 1ﺣﻭﻝ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ
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 2ﺣﻭﻝ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ
ﺏ .ﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ
 1ﺣﻭﻝ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ
 2ﺣﻭﻝ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ
 .3ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻣﻧﻘﺿﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ PDP
ﺃ.

ﻟﻠﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻷﻭﻟﻲ

ﺏ .ﻟﻠﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
ﺝ .ﻣﻳﺛﺎﻕ ﻟﻠﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
ﺗﻡ ﺗﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩﻳﺔ ،ﻭﺃﺭﺷﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻷﺧﺭﻯ
ﻟﻠﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ )ﺑﻳﺎﻥ ﺇﺑﺩﺍء ﺍﻻﻫﺗﻣﺎﻡ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﻛﺗﻭﺑﺔ ﺃﻭ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ( .ﻭﺣﻳﺙ ﻣﺎ ﺃﻣﻛﻥ ،ﺗﻡ ﺗﺻﻧﻳﻑ ﻛﻝ ﺗﻌﻠﻳﻕ ﻋﺎﻡ
ﻭﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ ﺍﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ )ﺳﻭﺍء ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ( ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ
ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﺃﻧﻔﺳﻬﻡ.

ﺃ3.

ﺁﺭﺍء ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ :ﺃﺳﻠﻭﺏ ﻛﻳﻔﻲ
ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻣﺻﺩﺭﺍﻥ ﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻵﺭﺍء:
 .1ﺍﺳﺗﺑﻳﺎﻥ ﻛﻳﻔﻲ ﻫﻳﻛﻠﻲ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﻓﺭﻳﻕ ICC
 .2ﻣﺳﺎﺭ ﻟﻠﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻋﺑﺭ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﺗﻡ ﺇﻧﺷﺎﺅﻩ ﻟﻣﺷﺭﻭﻉ  ،ATRT2ﻭﺷﺎﺭﻙ ﻓﻳﻪ ﺳﺑﻌﺔ ﺭﺅﺳﺎء ﺳﺎﺑﻘﻳﻥ ﻭﺣﺎﻟﻳﻳﻥ
ﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ

ﺃ3.1.

ﺍﺳﺗﺑﻳﺎﻥ ﻛﻳﻔﻲ
ﻹﻛﻣﺎﻝ ﻓﻬﻡ ﻓﺭﻳﻕ  ،ICCﻭﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﻡ ﺗﻭﻗﻌﻪ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ  ،RFPﺃﺟﺭﻯ ﻓﺭﻳﻕ  ICCﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻣﻊ
ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ .PDP
ﻭﻛﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺇﺟﺭﺍﺅﻫﺎ  ،30ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ  28ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  .PDPﻭﻫﺫﻩ
ﻋﻳﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺣﻳﺔ ﺍﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ.
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻣﻥ ﻣﻧﺎﻁﻕ ﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺔ ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻌﻘﻭﻝ.

ﺍﻟﺷﻛﻝ  :28ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﻥ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺔ
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ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻲ ﻣﻥ ﺧﻠﻔﻳﺎﺕ ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﻷﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ،ﻭﻳﺷﻣﻝ ﺫﻟﻙ ﺩﻭﺍﺋﺭ  GNSOﻭﻏﻳﺭﻫﺎ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ
ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ .(ALAC ،ﻭﻟﻡ ﻳﺷﺎﺭﻙ ﺃﻋﺿﺎء  GACﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﻛﻳﻔﻲ )ﺍﻧﻅﺭ ﺃﺩﻧﺎﻩ(.

ﺍﻟﺷﻛﻝ  :29ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﻥ ﺣﺳﺏ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ
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ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺃﺳﺋﻠﺔ ﻗﻳﺎﺳﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﻧﻅﺭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ،ﻛﺎﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻱ ﺃﻳﺿًﺎ ﺇﺟﺭﺍء ﻣﻘﺎﺭﻧﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻣﻐﺯﻯ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﻋﻳﻧﺔ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ .ﺗﻡ ﻭﺿﻊ ﺍﺳﺗﺑﻳﺎﻥ ﻣﻌﻳﺎﺭﻱ ﻁﺎﻟﺏ ﺑﺎﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺭﺍء ﺣﻭﻝ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺯ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ  ،RFPﻭﺗﻬﺩﻑ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﺣﻭﻝ ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻛﻭﺳﻳﻠﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﺳﺗﻧﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩﻳﻥ ﻟﺻﻧﻊ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ.
ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻓﺭﻳﻕ  ICCﻓﻲ ﺻﻳﺎﻏﺔ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺃﺳﺋﻠﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺿﻣﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﺳﻳﺎﺩﺓ ﺃﻱ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻅﺭﺓ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻓﻲ ﺻﻳﺎﻏﺔ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ.
ﻭﺑﺩﻻً ﻣﻥ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻧﻌﻡ/ﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺋﻠﺔ ﺍﻵﺭﺍء ،ﺗﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﻣﺣﺗﺭﻣﺔ ﻻﺳﺗﻁﻼﻉ ﺁﺭﺍء ﻛﻳﻔﻳﺔ ﻣﺳﺗﻧﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺭﺍء )ﻣﻘﻳﺎﺱ ﻟﻳﻛﺭﺕ( .ﻭﻗﺩ
ﻭﻓﺭ ﺫﻟﻙ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺑﺩءًﺍ ﻣﻥ ﺃﻭﺍﻓﻕ ﺑﺷﺩﺓ ،ﻭﺃﻭﺍﻓﻕ ،ﻭﻻ ﺃﻓﺿﻝ ﺑﺷﺩﺓ ﺃﻱ ﻣﻥ
ﺍﻟﻁﺭﻕ ،ﻭﻻ ﺃﻭﺍﻓﻕ ،ﻭﻻ ﺃﻭﺍﻓﻕ ﺑﺷﺩﺓ ،ﻭﻏﻳﺭ ﻣﻧﻁﺑﻕ/ﻟﻳﺳﺕ ﻟﺩﻱ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ﻹﺻﺩﺍﺭ ﺃﺣﻛﺎﻡ.
ﻭﻟﺗﺟﻧﺏ ﺍﻟﺗﺣﻳﺯ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻝ ﻓﻲ ﻋﻳﻧﺔ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ،ﻭﺿﻊ ﻓﺭﻳﻕ  ICCﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺿﻣﻥ ﺍﻟﺗﻧﻭﻉ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻲ ﻭﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻭﺗﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺟﻧﺱ.
ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺣﺩ ﻣﻧﻬﺎ
ﺛﻣﺔ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ .ﺃﻭﻻً ،ﺗﻡ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﻓﺭﻳﻕ  ICCﺃﺛﻧﺎء ﻣﻭﺳﻡ ﺍﻟﻌﻁﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﺻﻑ ﺍﻟﻛﺭﺓ ﺍﻟﺷﻣﺎﻟﻲ .ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﻳﻥ ﺇﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﻁﻠﺔ ﺃﻭ ﻋﺎﺋﺩﻳﻥ ﻣﻥ ﻋﻁﻠﺔ ﺧﻼﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ .ﻭﻟﻡ ﺗﺑﺩﺃ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺣﺗﻰ
ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ .ﺗﻣﺕ ﺟﺩﻭﻟﺔ  35ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺷﺧﺻﻳﺔ ﻓﻘﻁ ﻭﺗﻡ ﺇﺟﺭﺍء  30ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺷﺧﺻﻳﺔ .ﻭﻗﺩ ﺷﻛﻝ ﺍﻟﻣﻭﻋﺩ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﻓﺭﻳﻕ
 ATRT2ﻟﻣﺳﻭﺩﺓ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﺗﺭﺟﻣﺔ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺷﺎﻕ ﻟﻠﺗﻭﻗﻑ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟﻣﻊ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ .ﻭﻗﺩ
ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻠﻳﻝ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻧﺷﻁ ﺑﻔﺎﻋﻠﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺳﺎﺑﻳﻊ.
ﺃﻣﺎ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ  ATRT2ﻷﺳﻠﻭﺏ ﻣﺳﺗﻧﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﻓﻬﻡ ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺭﺍﺣﻠﻬﺎ ﻓﻘﺩ ﻓﺭﺿﺕ ﺍﺳﺗﺑﻳﺎﻥ ﻁﻭﻳﻝ .ﻓﻔﻲ
ﺣﻳﻥ ﻋﻣﻝ ﻓﺭﻳﻕ  ICCﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻳﻝ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻁﻭﻝ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ )ﺍﺳﺗﻧﺎ ًﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻁﻭﻝ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ( ﺗﺭﺍﻭﺡ ﺑﻳﻥ 30
ﺇﻟﻰ  100ﺩﻗﻳﻘﺔ.
ﺃﻣﺎ ﻁﻭﻝ ﺍﻻﺳﺗﺑﻳﺎﻥ ﻭﻣﺩﻯ ﺗﻌﻘﻳﺩ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﻓﻘﺩ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺗﺣ ٍﺩ ﺁﺧﺭ ﻣﺣﺗﻣﻝ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺛﻳﻥ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ ،ﻓﻲ ﺇﺟﺭﺍء ﻫﺫﺍ
ﺍﻻﺳﺗﺑﻳﺎﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ،ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ،ﻓﻘﺩ ﻳﻣﺛﻝ ﺗﺣﺩﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﻭﺻﻳﺎﻏﺔ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ .ﻭﻟﻠﺗﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ،ﺗﻡ
ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻻﺳﺗﻁﻼﻉ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻋﺑﺭ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﻭﺗﻣﺕ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﻣﺗﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻭﻳﺏ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﻛﺛﺭ ﺭﺍﺣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬﻡ.
ﻭﺃﺣﺩ ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻭﺭﺍء ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻗﺩ ﻳﻛﻭﻥ "ﺇﺭﻫﺎﻕ ﺍﻟﻣﺗﻁﻭﻋﻳﻥ" ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﺯﺍء ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻣﻥ
ﻣﺟﺗﻣﻊ  ،ICANNﻭﻫﻭ ﻣﺎ ﻗﺩ ﻳﺣﺩﺙ ﻋﻧﺩ ﺍﺳﺗﻬﺩﺍﻑ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺻﻐﻳﺭﺓ ﻧﺳﺑﻳًﺎ ﻹﺟﺭﺍء ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺩﺍﺧﻼﺕ ،ﻭﻳﺷﻣﻝ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻼﺕ
ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻟﻸﺑﺣﺎﺙ.
ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ
ﻳﻘﺻﺩ ﺑﺎﻟﻘﻳﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻟﻼﺳﺗﺑﻳﺎﻥ ﻳﺟﺏ ﺍﺑﺗﻛﺎﺭﻫﺎ ﺳﺭﻳﻌًﺎ ﻭﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﻣﻭﺳﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺷﺎﻭﺭ
ﻣﻊ ﻓﺭﻳﻕ  ATRT2ﺣﻭﻝ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ،ﻭﺑﺭﻏﻡ ﺍﻟﻘﻳﻭﺩ ،ﺑﺩﺕ ﻏﺎﻟﺑﻳﺔ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﺟﻳﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺣﻳﺔ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ .ﻭﺗﻡ
ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﺑﻌﺽ ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻓﻲ ﻓﺭﻳﻕ  ICCﺑﺄﻧﻬﺎ ﻏﺎﻣﺿﺔ ،ﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﺑﺭﺃﻱ ﺃﺣﺎﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﺛﻧﻳﻥ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻣﻝ ،ﺑﻣﺎ ﻗﺩ
ﻳﺅﺩﻱ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻳﺭﺓ .ﻭﻳﺷﻣﻝ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ  ،3.9ﻭ ،3.11ﻭ .3.24ﻭﻟﻠﺣﺩ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ،ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ
ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﺑﺣﺫﺭ ،ﻭﻻ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﻌﻭﻳﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻳﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺃﺳﺎﺳﻳﺔ.

ﺃ3.2.

ﺭﺅﺳﺎء ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ
ﺗﺄﻟﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﻛﻳﻔﻲ ﻣﻥ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻟﻣﺳﺎﺭ ﺑﺭﻳﺩ ﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻳﺷﻣﻝ ﺳﺑﻌﺔ ﺭﺅﺳﺎء ﺳﺎﺑﻘﻳﻥ ﻭﺣﺎﻟﻳﻳﻥ ﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ .ﻭﺗﻡ ﺍﻟﺑﺩء ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺭ
66
ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺑﻣﻌﺭﻓﺔ ﻓﺭﻳﻕ  ATRT2ﻭﻧﺷﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺷﻳﻑ ﺑﺭﻳﺩ  ATRT2ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ .
P65F

P

ﻭﺗﻡ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺎﺭ ﻟﻠﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺳﻛﺎﻧﻳﺔ ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻟﺭﺩﻭﺩ ﻟﻛﻝ ﻣﺷﺎﺭﻙ .ﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻟﻣﻣﻳﺯﺓ ﻭﺗﺟﻣﻳﻌﻬﺎ ﺗﺣﺕ ﻋﻧﺎﻭﻳﻥ
ﻋﺭﻳﺿﺔ.

ﺭﺍﺟﻊ  http://mm.icann.org/pipermail/atrt2/2013/000680.htmlﻭﺭﺳﺎﺋﻝ ﺗﺎﻟﻳﺔ ﺣﻭﻝ ﻣﺳﺎﺭ " - PDPﺍﻟﻧﻘﺎﺵ ﻣﻊ ATRT2
"01-29
66
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ﻛﻣﺎ ﺗﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺳﺎﺭ ﻛﻁﺭﻳﻘﺔ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﻫﺗﻣﺎﻡ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻛﺎﻥ ﺑﺣﻛﻡ ﺭﺋﺎﺳﺗﻬﻡ ﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﻋﻣﻝ ﺫﻭﻱ
ﻣﻌﺭﻓﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻭﺍﻫﺗﻣﺎﻡ ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ .PDP

ﺃ3.3.

ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ
ﺗﻡ ﺇﻟﺣﺎﻕ ﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﻛﻳﻔﻲ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻣﻊ ﺃﻋﺿﺎء  GACﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﻳﻥ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺭﺋﻳﺱ  .GACﻭﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﺇﺭﺷﺎﺩﻧﺎ ﻣﻥ
ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ  ATRT2ﻣﺗﻣﺛﻼً ﻓﻲ ﻣﻁﺎﻟﺑﺔ  GACﺑﺗﻌﺑﺋﺔ ﺍﻻﺳﺗﺑﻳﺎﻥ .ﺑﻝ ﺍﺳﺗﺧﺩﻣﻧﺎ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﻔﺗﻭﺣﺔ ﻟﻬﻳﻛﻠﺔ
ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ .ﻭﺗﻛﻭﻧﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺩﺛﺎﺕ ﻣﻥ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﺅﺗﻣﺭﺍﺕ ﻫﺎﺗﻔﻳﺔ ﺗﻡ ﺇﺟﺭﺍﺅﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﺍﺭ ﻓﺗﺭﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ،ﻭﺗﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻠﻙ
ﺍﻟﻣﺣﺎﺩﺛﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﻛﻭﻳﻥ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ  5ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ.

ﺃ4.

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﺿﺎﺭﺏ ﺍﻟﻣﺻﺎﻟﺢ
ﻳﺗﺄﻟﻑ ﻓﺭﻳﻕ  ICCﻣﻥ "ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺩﺍﺧﻠﻳﻳﻥ" ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ  .ICANNﻭﻫﺫﺍ ﻣﻥ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻣﺯﺍﻳﺎ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻻﺳﻳﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻁﺭ
ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ .ﻭﺍﺳﺗﺧﺩﻡ ﻓﺭﻳﻕ  ICCﻧﻅﺎﻣًﺎ ﻗﻭﻳًﺎ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻱ ﺗﺿﺎﺭﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺻﺎﻟﺢ .ﺗﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺣﺎﻻﺕ ﺗﺿﺎﺭﺏ
ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﻣﻌﺭﻓﺔ ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻔﺭﻳﻕ ،ﻭﺗﻡ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻳﺱ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ  .ATRTﻭﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﻌﺭﻑ ﻓﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺿﺎﺭﺏ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻔﺭﺩ ﻣﻌﻳﻥ ،ﻳﺗﻡ ﺧﺭﻭﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻣﻌﻧﻲ ﻭﺗﻣﺭﻳﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﻣﻼء.
ﻛﻣﺎ ﻋﻣﻝ ﺃﺣﺩ ﺃﻋﺿﺎء ﻓﺭﻳﻕ  ICCﺭﺋﻳﺳً ﺎ ﻟﺩﺍﺋﺭﺓ  .GNSOﻭﺑﻌﺩ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ،ﻻ ﻳﺷﺎﺭﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻧﻭﻋﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ.
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ﺍﻟﻣﻠﺣﻕ ﺏ :ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺍﻟﻣﺧﻁﻁﺎﺕ ﺍﻻﻧﺳﻳﺎﺑﻳﺔ ﺍﻟﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻭﺿﺢ ﻋﻣﻠﻳﺔ  GNSOﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﻟﻣﺧﻁﻁﺎﺕ ﺍﻻﻧﺳﻳﺎﺑﻳﺔ ﺍﻟﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻓﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ  ICANNﻭﻧﺷﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺣﺔ  GNSOﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻳﺏ" ،ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻭﺿﻊ
67
ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ) (PDPﻟـ ."GNSO
P6F

67

http://gnso.icann.org/en/node/31379/
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ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ATRT2
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ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ATRT2
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ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ATRT2
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ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ATRT2

ﺍﻟﻣﻠﺣﻕ ﺝ :ﺍﻟﻭﺻﻑ ﺍﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻲ ﻟﻛﺎﻓﺔ ﺣﻳﺛﻳﺎﺕ ﺧﻁﻭﺍﺕ  PDPﻟﻣﻧﻅﻣﺔ GNSO
ﻣﺎﺫﺍ
) .1ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ  GNSOﺗﻧﻅﺭ ﻓﻲ
ﻁﻠﺏ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ( ﻋﻘﺩ
ﻭﺭﺷﺔ ﻋﻣﻝ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻣﺷﻛﻠﺔ
 .2ﻁﻠﺏ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺷﻛﻼﺕ

 .3ﻭﺿﻊ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺷﻛﻼﺕ ﺗﻣﻬﻳﺩﻱ
.4
.5
.6
.7

ﺩﻋﻭﺓ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻷﻭﻟﻲ
ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ
ﺍﻷﻭﻟﻲ
ﺗﻠﺧﻳﺹ ﻭﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
)ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ
ﺗﺗﻁﻠﺏ ﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ( ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ
"ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ" ﻣﻥ ﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ
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ﻣﻥ
ﻣﺟﻠﺱ GNSO

ﻛﻳﻑ
ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩ

ﻣﺗﻰ
ﻗﺑﻝ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺷﻛﻼﺕ

ﺍﻟﻧﺗﻳﺟﺔ
 ﻓﻬﻡ ﺃﻭﺿﺢ ﻟﻠﻣﺷﻛﻠﺔ
 ﺩﻋﻡ ﺃﻭﺳﻊ ﻟﻁﻠﺏ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ

ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ
 ،ICANNﻣﺟﻠﺱ
 GNSOﺃﻭ ﻟﺟﻧﺔ
ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ
ﻣﺩﻳﺭ ﻓﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ
ICANN

ﺇﻛﻣﺎﻝ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﻁﻠﺏ

ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ

ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻁﻠﺏ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻳﻕ ،ICANN
ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻟﺟﻧﺔ
ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ،ﺃﻳﺿً ﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺟﻠﺱ GNSO

ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﺳﺗﻧﺎ ًﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﺃ(-ﻭ( ﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺳﻡ  4ﻣﻥ ﺍﻟﻠﻭﺍﺋﺢ ﺍﻟﻣﻠﺣﻕ ﺃ

ﺍﻟﻧﺷﺭ ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ  45ﻳﻭﻣًﺎ ﻣﻥ ﺍﺳﺗﻼﻡ ﻁﻠﺏ
ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ )ﻗﺩ ﺗﺗﻡ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﺑﺗﻣﺩﻳﺩ
ﻟﻠﻣﻭﻋﺩ(
ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ  45ﻳﻭﻣًﺎ ﻣﻥ ﺍﺳﺗﻼﻡ ﻁﻠﺏ ﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ )ﻗﺩ ﺗﺗﻡ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﺑﺗﻣﺩﻳﺩ ﻟﻠﻣﻭﻋﺩ(
ﺍﻻﻓﺗﺗﺎﺡ ﻟﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻝ ﻋﻥ  30ﻳﻭﻣًﺎ ﺑﻌﺩ ﻧﺷﺭ
ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ
ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ  30ﻳﻭﻣًﺎ ﻣﻥ ﺇﻏﻼﻕ ﻣﻧﺗﺩﻯ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ
ﺍﻟﻌﺎﻡ )ﻗﺩ ﺗﺗﻡ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﺑﺗﻣﺩﻳﺩ ﻟﻠﻣﻭﻋﺩ(
ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ  30ﻳﻭﻣًﺎ ﻣﻥ ﺇﻏﻼﻕ ﻣﻧﺗﺩﻯ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ
ﺍﻟﻌﺎﻡ )ﻗﺩ ﺗﺗﻡ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﺑﺗﻣﺩﻳﺩ ﻟﻠﻣﻭﻋﺩ(

ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ

ﻣﺩﻳﺭ ﻓﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ
ICANN
ﻣﺟﺗﻣﻊ ICANN
ﻣﺩﻳﺭ ﻓﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ
ICANN
ﻣﺩﻳﺭ ﻓﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ
ICANN

ﻧﺷﺭ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ  ICANNﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻳﺏ
ﻧﺷﺭ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺩﻯ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟـ ICANN
ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺗﻘﺭﻳﺭ) .ﻻ ﺗﻭﺟﺩ ﺻﻳﻐﺔ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﺭﺳﻣﻳًﺎ ﻟﻠﺗﻘﺭﻳﺭ(
ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﺳﺗﻧﺎ ًﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﺃ(-ﻭ( ﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺳﻡ  4ﻣﻥ ﺍﻟﻠﻭﺍﺋﺢ ﺍﻟﻣﻠﺣﻕ ﺃ ﻭﺍﻟﺗﻌﻘﻳﺑﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺃﺛﻧﺎء
ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﻧﺷﺭ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ.
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻧﺷﺭ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ ICANN
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻳﺏ
ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻳﺱ ﻣﺟﻠﺱ
GNSO
ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻳﺱ ﻣﺟﻠﺱ
GNSO
68
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ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺩﻋﻭﺓ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ

ﻳﻭﺻَﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﻭﻡ ﻁﺎﻗﻡ ﻋﻣﻝ  ICANNﺑﺗﺭﺟﻣﺔ ﺍﻟﻣﺧﻠﺹ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻱ ﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻟﻐﺎﺕ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻟﺳﺕ ،ﻭﻧﺷﺭ ﺍﻹﺻﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺭﺟﻣﺔ ﻣﺗﻰ ﻣﺎ ﺗﻭﺍﻓﺭﺕ.
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ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ATRT2
ﻣﺎﺫﺍ
) .8ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ
ﻣﻁﻠﻭﺏ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﻣﺟﻠﺱ
ﺇﺩﺍﺭﺓ  (ICANNﺍﺗﺧﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ
ﺑﺎﻟﺑﺩء ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ PDP
ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ

ﻣﻥ
ﻣﺟﻠﺱ GNSO

ﻛﻳﻑ
ﻣﻼﺣﻅﺔ ﺍﺳﺗﻼﻡ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﺑﺩء
ﺍﻟﺭﺳﻣﻲ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ PDP

) .9ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ
ﻣﻁﻠﻭﺏ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﻣﺟﻠﺱ
 (GNSOﺍﺗﺧﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺑﺎﻟﺑﺩء
ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ

ﻣﺟﻠﺱ GNSO

 .10ﻭﺿﻊ ﻣﻳﺛﺎﻕ PDP

ﺗﺷﻛﻳﻝ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ
ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺗﻭﺟﻳﻬﺎﺕ
ﻣﺟﻠﺱ GNSO

ﺗﺻﻭﻳﺕ ﻟﻣﺟﻠﺱ  GNSOﺍﺳﺗﻧﺎ ًﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻧﻅﺭ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ
ﻓﻲ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
 ﻟﻠﺑﺩء ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻳﺗﻁﻠﺏ
ﺗﺻﻭﻳﺕ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﻟﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 oﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ  1/3ﻣﻥ ﻛﻝ ﻗﺎﻋﺔ ،ﺃﻭ
 oﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ  2/3ﻣﻥ ﻗﺎﻋﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ
 ﻟﻠﺑﺩء ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻳﺗﻁﻠﺏ
ﺗﺻﻭﻳﺕ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﻳﺔ ﺍﻟﻌﻅﻣﻲ ﻟـ .GNSO
ﺃﻱ:
 2/3 oﻣﻥ ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻗﺎﻋﺔ
 3/4 oﻣﻥ ﻗﺎﻋﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻭﺍﻷﻏﻠﺑﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ
ﺍﻷﺧﺭﻯ
ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻣﻳﺛﺎﻕ ﺍﺳﺗﻧﺎ ًﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ
ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻋﻣﻝ :GNSO
ﺗﻌﺭﻳﻑ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ
ﺍﻟﻣﻬﻣﺔ
ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻭﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﺗﺳﻠﻳﻡ
ﺍﻟﺗﺷﻛﻳﻝ
ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻓﺭﻳﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻡ
ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ

ﻣﺗﻰ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠﻘﻲ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ:
 10 ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﻗﺑﻝ ﺍﺟﺗﻣﺎﻉ ﻣﺟﻠﺱ
 GNSOﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ،ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ
ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﻡ
 ﺃﻗﻝ ﻣﻥ  10ﺃﻳﺎﻡ ﻗﺑﻝ ﺍﺟﺗﻣﺎﻉ ﻣﺟﻠﺱ
 GNSOﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ،ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ
ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻠﻲ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ
)ﻗﺩ ﻳﺗﻡ ﺗﺄﺟﻳﻝ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺑﻣﺎ ﻻ ﻳﺯﻳﺩ ﻋﻥ ﺍﺟﺗﻣﺎﻉ
ﻭﺍﺣﺩ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ(
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠﻘﻲ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ:
 10 ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﻗﺑﻝ ﺍﺟﺗﻣﺎﻉ ﻣﺟﻠﺱ
 GNSOﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ،ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ
ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﻡ
 ﺃﻗﻝ ﻣﻥ  10ﺃﻳﺎﻡ ﻗﺑﻝ ﺍﺟﺗﻣﺎﻉ ﻣﺟﻠﺱ
 GNSOﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ،ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ
ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻠﻲ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ
)ﻗﺩ ﻳﺗﻡ ﺗﺄﺟﻳﻝ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺑﻣﺎ ﻻ ﻳﺯﻳﺩ ﻋﻥ ﺍﺟﺗﻣﺎﻉ
ﻭﺍﺣﺩ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ(

ﻣﺟﻠﺱ  GNSOﻳﺣﺩﺩ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ.

ﺍﻟﻧﺗﻳﺟﺔ
ﺍﻟﺑﺩء ﺭﺳﻣﻳًﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ PDP

ﺍﻟﺑﺩء ﺭﺳﻣﻳًﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ PDP

ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﻳﺛﺎﻕ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻳﺱ ﻣﺟﻠﺱ GNSO

65

ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ATRT2
ﻣﺎﺫﺍ
 .11ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻳﺛﺎﻕ PDP

ﻣﻥ
ﻣﺟﻠﺱ GNSO

 .12ﻣﻥ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ )ﻣﻔﺿﻝ(
ﺃﻭ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﻋﻣﻝ ﺃﺧﺭﻯ ﻣﺣﺩﺩﺓ

ﻣﺟﻠﺱ GNSO

 .13ﻁﻠﺏ ﻓﺭﻳﻕ  PDPﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ
ﺭﺳﻣﻳًﺎ ﻣﻥ ﻛﻝ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺃﻭ
ﺩﺍﺋﺭﺓ ﻷﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ
 .14ﻳﻘﺩﻡ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ
ﺭﺳﻣﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻳﻕ PDP

ﻓﺭﻳﻕ PDP

ﻛﻳﻑ
ﺗﺻﻭﻳﺕ ﻟﻣﺟﻠﺱ  GNSOﺍﺳﺗﻧﺎ ًﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻧﻅﺭ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ
ﻓﻲ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
 ﻟﻠﺑﺩء ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻳﺗﻁﻠﺏ
ﺗﺻﻭﻳﺕ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﻟﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 oﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ  1/3ﻣﻥ ﻛﻝ ﻗﺎﻋﺔ ،ﺃﻭ
 oﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ  2/3ﻣﻥ ﻗﺎﻋﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ
 ﻟﻠﺑﺩء ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻳﺗﻁﻠﺏ
ﺗﺻﻭﻳﺕ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﻳﺔ ﺍﻟﻌﻅﻣﻲ ﻟـ .GNSO
ﺃﻱ:
 2/3 oﻣﻥ ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻗﺎﻋﺔ
 3/4 oﻣﻥ ﻗﺎﻋﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻭﺍﻷﻏﻠﺑﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ
ﺍﻷﺧﺭﻯ
 ﺗﺷﻛﻳﻝ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻋﻣﻝ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍء
ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻭﺍﻟﻣﺗﻭﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ
ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﻟـ GNSO
 ﺃﻭ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﻋﻣﻝ ﺃﺧﺭﻯ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺃﻭﻻً ﺑﺗﺣﺩﻳﺩ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻧﻭﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﻭﺍﺋﺢ ICANN
ﺃﻭ ﺩﻟﻳﻝ PDP
ﺑﺩﻭﻥ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﻣﺣﺩﺩﺓ.

ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ/ﺩﻭﺍﺋﺭ
ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ

ﺑﺩﻭﻥ ﻁﺭﻕ ﻣﺣﺩﺩﺓ
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ﻣﺗﻰ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﻣﻳﺛﺎﻕ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ:
 10 ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﻗﺑﻝ ﺍﺟﺗﻣﺎﻉ ﻣﺟﻠﺱ
 GNSOﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ،ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ
ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﻡ
 ﺃﻗﻝ ﻣﻥ  10ﺃﻳﺎﻡ ﻗﺑﻝ ﺍﺟﺗﻣﺎﻉ ﻣﺟﻠﺱ
 GNSOﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ،ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ
ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻠﻲ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ

ﺍﻟﻧﺗﻳﺟﺔ
ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﻣﻳﺛﺎﻕ PDP

ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩ

ﺗﺷﻛﻳﻝ "ﻓﺭﻳﻕ  ،"PDPﻳﺗﺄﻟﻑ ﻣﻥ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻋﻣﻝ ﺃﻭ
ﻁﺭﻳﻘﺔ ﻋﻣﻝ ﺃﺧﺭﻯ.

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﻡ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ﻣﺑﻛﺭً ﺍ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ
69
) PDPﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩ(

ﺗﺗﻘﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﻭﺩﻭﺍﺋﺭ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﺗﺻﺎﻻً
ﺭﺳﻣﻳًﺎ ﻣﻥ ﻓﺭﻳﻕ PDP

ﺇﻁﺎﺭ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻻ ﻳﻘﻝ ﻋﻥ  35ﻳﻭﻣًﺎ
ﺍﻋﺗﺑﺎﺭً ﺍ ﻣﻥ ﻟﺣﻅﺔ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻓﺭﻳﻕ  PDPﻟﻠﻁﻠﺏ

ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻧﺳﺦ ﻣﻥ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺢ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻳﻕ
PDP

P68F

ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻔﺭﻳﻕ  PDPﺃﻥ ﻳﻘﻭﻡ ﺭﺳﻣﻳًﺎ ﺑﺎﻟﺣﺙ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻊ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﻥ ﻛﻝ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻭﺩﺍﺋﺭﺓ ﻷﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻣﺭﺓ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﺧﻼﻝ .PDP
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ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ATRT2
ﻣﺎﺫﺍ
 .15ﻁﻠﺏ ﻓﺭﻳﻕ  PDPﺍﻟﺗﻌﻘﻳﺑﺎﺕ
ﻣﻥ ﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺍﻟﻠﺟﺎﻥ
ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ

ﻣﻥ
ﻓﺭﻳﻕ PDP

ﻛﻳﻑ
ﻳﻘﻭﻡ ﻓﺭﻳﻕ  PDPﺑﺗﻘﺭﻳﺭ ﺃﻓﺿﻝ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎﻝ
ﺑﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﻟﻁﻠﺏ ﺗﻌﻘﻳﺑﺎﺗﻬﻡ.

ﻣﺗﻰ
ﻣﺑﻛﺭً ﺍ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ) PDPﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ
ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩ(

 .16ﺗﻘﺩﻡ ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺍﻟﻠﺟﻧﺔ
ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﺗﻌﻘﻳﺑًﺎ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻳﻕ
PDP
 .17ﺗﺄﺳﻳﺱ ﻓﺭﻳﻕ  PDPﺍﺗﺻﺎﻻً
ﻣﻊ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ  ICANNﺧﺎﺭﺝ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ

ﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ
ﻭﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ

ﺗﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﻓﺭﻳﻕ  PDPﻓﻲ ﺍﻟﺧﻁﻭﺓ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.

ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩ

ﻓﺭﻳﻕ PDP

ﻣﺩﻳﺭ ﻓﺭﻳﻕ
/PDPﻁﺎﻗﻡ ﻋﻣﻝ
ICANN

ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻱ ،ﻟﻛﻥ ﺧﻁﻭﺓ ﻣﻔﺿﻠﺔ .ﻳﺗﺻﻝ ﻓﺭﻳﻕ PDP
ﺑﺈﺩﺍﺭﺍﺕ  ICANNﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﺗﻛﻭﻥ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺃﻭ
ﺧﺑﺭﺓ ﺃﻭ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﻣﺷﻛﻠﺔ
.PDP
 ﻳﺣﺩﺩ ﻓﺭﻳﻕ  PDPﺍﻟﺑﻧﻭﺩ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺭﺍﻫﺎ ﺿﺭﻭﺭﻳﺔ.
 ﻻ ﻳﺟﺏ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﻥ ﻣﺟﻠﺱ GNSO
ﻟﺑﺩء ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﺍﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ.

ﻣﺑﻛﺭً ﺍ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ) PDPﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ
ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩ(

ﻣﺟﺗﻣﻊ ICANN

ﻧﺷﺭ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺩﻯ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟـ ICANN

) .18ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻱ( ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ
ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺑـ PDP
ﻣﺛﻝ ﺍﺳﺗﻁﻼﻋﺎﺕ ﺍﻟﺭﺃﻱ
)ﻭﻟﻳﺱ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﺃﻭ
ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻷﻭﻟﻲ(
) .19ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺩﻋﻭﺓ
ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ
ﺑﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ  PDPﺍﻷﺧﺭﻯ(
ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ PDP

ﺍﻟﻧﺗﻳﺟﺔ
ﺍﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺎﺭﺓ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻓﺭﻳﻕ  PDPﻟﻁﻠﺏ
ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻌﻘﻳﺑﺎﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ
ﻭﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻣﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻓﺭﻳﻕ
ﺍﻟﻌﻣﻝ.
ﻭﺃﻱ ﺗﻌﻘﻳﺏ ﻳﺗﻡ ﺇﺭﺳﺎﻟﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ
ﻭﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﺭ ًﺩﺍ ﻋﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻳﺗﻠﻘﻰ ﺭ ًﺩﺍ
ﻣﻥ ﻓﺭﻳﻕ  PDPﻓﻲ ﺻﻭﺭﺓ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ
 ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺿﻣﻧﻳﺔ ﻓﻲ "ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﺭﺩ" ﺍﻷﺧﺭﻯ
 ﺭﺩ ﻣﺑﺎﺷﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ
ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ
ﻳﺗﻠﻘﻰ ﻓﺭﻳﻕ  PDPﺗﻌﻘﻳﺑًﺎ ﻣﻥ ﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ
ﻭﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺫﻟﻙ
ﺑﻧﻔﺱ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻌﻧﺎﻳﺔ ﺍﻟﻭﺍﺟﺑﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻘﻳﺏ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ
ﻳﺅﺳﺱ ﻓﺭﻳﻕ  PDPﻗﻧﻭﺍﺕ ﺍﺗﺻﺎﻝ ﻣﻊ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ
ICANN

ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺑﻳﻥ ﺇﻧﺷﺎء ﻓﺭﻳﻕ  PDPﻭﻧﺷﺭ
ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ

ﻧﺷﺭ ﺍﻟﻭﺛﻳﻘﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺑـ  PDPﺑﺧﻼﻑ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ .ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺩﻋﻭﺓ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.

ﺍﻻﻓﺗﺗﺎﺡ ﻟﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻝ ﻋﻥ  21ﻳﻭﻣًﺎ ﺑﻌﺩ ﻧﺷﺭ
ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ

ﻧﺷﺭ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ ICANN
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻳﺏ
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ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ATRT2
ﻣﺎﺫﺍ
 .20ﻳﻘﻭﻡ ﻓﺭﻳﻕ  PDPﺑﻭﺿﻊ
ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺍﻟﺗﻲ
ﻫﻲ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﻋﻣﻠﻳﺔ PDP

ﻣﻥ
ﻓﺭﻳﻕ PDP

ﻛﻳﻑ
ً
ﺍﺳﺗﻧﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻣﻳﺛﺎﻕ  PDPﻭﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ

ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺍﻻﺧﺗﻳﺎﺭ ﻟﻔﺭﻳﻕ ) PDPﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ
ﺃﻭ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺃﺧﺭﻯ(.
 ﻳﻧﺳﻕ ﻣﺩﻳﺭ ﻁﺎﻗﻡ ﻋﻣﻝ  ICANNﻣﻊ ﺭﺋﻳﺱ
)ﺭﺅﺳﺎء( ﻓﺭﻳﻕ  PDPﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﻣﻛﻳﻥ ﺍﻟﻔﺭﻳﻕ ﻣﻥ
ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺃﻋﻣﺎﻟﻪ.

ﻣﺗﻰ
ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩ

 .21ﻭﺿﻊ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺃﻭﻟﻲ

ﻓﺭﻳﻕ  PDPﻭﻁﺎﻗﻡ
ﻋﻣﻝ ICANN

 .22ﺩﻋﻭﺓ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻷﻭﻟﻲ

ﻣﺩﻳﺭ ﻓﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ
ICANN

ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺃﻭﻟﻲ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
 ﺗﺟﻣﻳﻊ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﻭﺩﻭﺍﺋﺭ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ
 ﻭﺿﻊ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ
 ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﻋﻣﻠﻳﺔ PDP
 ﺑﻳﺎﻥ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻹﺟﻣﺎﻉ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ
 ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺑﺄﻋﺿﺎء ﻓﺭﻳﻕ ) PDPﺳﺟﻼﺕ
ﺍﻟﺣﺿﻭﺭ ﻭﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ،ﺇﻟﺦ(.
 ﺑﻳﺎﻥ ﺑﺷﺄﻥ ﻣﻧﺎﻗﺷﺎﺕ ﻓﺭﻳﻕ  PDPﺣﻭﻝ ﺗﺄﺛﻳﺭ
ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ )ﻣﺛﻝ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ
ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺧﺻﻭﺻﻳﺔ ﻭﺍﻟﺣﻘﻭﻕ
ﺍﻷﺧﺭﻯ ،ﻭﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﻭﺳﻊ ﻭﺟﺩﻭﻯ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ(
ﻧﺷﺭ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ  ICANNﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻳﺏ

ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩ
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ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩ

ﺍﻟﻧﺗﻳﺟﺔ
ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻔﺭﻳﻕ :PDP
 ﺍﻟﺗﻭﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻠﺯﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ
 ﺃﻭ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 1ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﺟﻣﺎﻉ
 2ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ
 3ﺃﻓﺿﻝ ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ
 4ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ
 5ﺷﺭﻭﻁ ﻭﺃﺣﻛﺎﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ
 6ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ
 7ﺍﻷﺑﺣﺎﺙ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺗﻁﻼﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ
ﺇﺟﺭﺍﺅﻫﺎ
 8ﺇﺳﺩﺍء ﺍﻟﻣﺷﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ  ICANNﺃﻭ ﺇﻟﻰ
ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
 9ﺍﻟﻧﺻﺎﺋﺢ ﺇﻟﻰ ﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ
ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ
 10ﺍﻟﻣﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ
 11ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﺣﺎﺕ
 12ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺑﺷﺄﻥ ﺃﻧﺷﻁﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ
ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ

ﻧﺷﺭ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ.
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
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ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺩﻋﻭﺓ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ

ﻳﻭﺻَﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﻭﻡ ﻁﺎﻗﻡ ﻋﻣﻝ  ICANNﺑﺗﺭﺟﻣﺔ ﺍﻟﻣﺧﻠﺹ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻱ ﻟﻠﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻟﻐﺎﺕ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻟﺳﺕ ،ﻭﻧﺷﺭ ﺍﻹﺻﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺭﺟﻣﺔ ﻣﺗﻰ ﻣﺎ ﺗﻭﺍﻓﺭﺕ.
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ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ATRT2
ﻣﺎﺫﺍ
 .23ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻷﻭﻟﻲ

ﻣﻥ
ﻣﺟﺗﻣﻊ ICANN

ﻛﻳﻑ
ﻧﺷﺭ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺩﻯ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟـ ICANN

 .24ﺗﻠﺧﻳﺹ ﻭﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
 .25ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ

ﻣﺩﻳﺭ ﻓﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ
ICANN
ﻣﺩﻳﺭ ﻓﺭﻳﻕ
/PDPﻁﺎﻗﻡ ﻋﻣﻝ
ICANN

ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺗﻘﺭﻳﺭ )ﻻ ﺗﻭﺟﺩ ﺻﻳﻐﺔ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﺭﺳﻣﻳًﺎ ﻟﻠﺗﻘﺭﻳﺭ(

) .26ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻱ ﻭﻟﻛﻥ ﻣﻭﺻﻰ ﺑﻪ(
ﻧﺷﺭ ﻧﺳﺧﺔ ﻣﺳﻭﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﻣﺩﻳﺭ ﻓﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ
ICANN

) .27ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺷﺭ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ( ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﻋﻠﻰ
ﻣﺳﻭﺩﺓ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
) .28ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺷﺭ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ( ﺗﻠﺧﻳﺹ ﻭﺗﺣﻠﻳﻝ
ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
 .29ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺇﻟﻰ
ﻣﺟﻠﺱ GNSO

ﻣﺟﺗﻣﻊ ICANN

) .30ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻱ ﻟﻛﻥ ﻣﻭﺻﻰ ﺑﻪ
ﺑﺷﺩﺓ( ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
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ﻣﺗﻰ
 ﺍﻻﻓﺗﺗﺎﺡ ﻟﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻝ ﻋﻥ  30ﻳﻭﻣًﺎ ﺑﻌﺩ ﻧﺷﺭ
ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ
 ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺳﺗﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻊ
ﺍﺟﺗﻣﺎﻉ  ICANNﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻳﺗﻡ ﺗﻣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ
ﺑﻭﺍﻗﻊ  7ﺃﻳﺎﻡ ﻟﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﺩﻧﻰ  37ﻳﻭﻣًﺎ
ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ  30ﻳﻭﻣًﺎ ﻣﻥ ﺇﻏﻼﻕ ﻣﻧﺗﺩﻯ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ
ﺍﻟﻌﺎﻡ )ﻗﺩ ﺗﺗﻡ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﺑﺗﻣﺩﻳﺩ ﻟﻠﻣﻭﻋﺩ(
ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩ

ﺍﻟﻧﺗﻳﺟﺔ
ﻧﺷﺭ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ ICANN
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻳﺏ

ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻳﻕ PDP

 ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﻣﻥ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﺳﺏ ﺍﻟﺗﺿﻣﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ
 ﺗﻭﺛﻳﻕ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﻗﻳﺎﻡ ﻓﺭﻳﻕ  PDPﺑﺗﻘﻳﻳﻡ ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ
ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﺃﺛﻧﺎء ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 ﺗﺣﺩﻳﺙ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻟﻠﺭﺩ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺗﻌﻘﻳﺑﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺃﺛﻧﺎء ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻣﺗﻰ ﻣﺎ
ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻣﻧﺎﺳﺑًﺎ
ﺑﻌﺩ ﻣﺩﺍﻭﻻﺕ ﻓﺭﻳﻕ  PDPﺣﻭﻝ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻧﺷﺭ
ﻣﺳﻭﺩﺓ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺳﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺳﺗﻭﻯ
ﺍﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ،ﻧﺷﺭ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ ICANN
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻳﺏ
ﻧﺷﺭ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺩﻯ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟـ ICANN

ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩ

ﻧﺷﺭ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ.
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.

ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩ

ﻧﺷﺭ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ ICANN
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻳﺏ

ﻣﺩﻳﺭ ﻓﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ
ICANN

ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺗﻘﺭﻳﺭ )ﻻ ﺗﻭﺟﺩ ﺻﻳﻐﺔ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﺭﺳﻣﻳًﺎ ﻟﻠﺗﻘﺭﻳﺭ(

ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩ

ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻳﻕ PDP

ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩ

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺷﺭ ﻣﺳﻭﺩﺓ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ،
ﺿﻣﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻟﻣﻁﺭﻭﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﻳﺗﻡ
ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ.
ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩ

ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩ

ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻳﺱ ﻣﺟﻠﺱ
GNSO

ﺇﺗﺎﺣﺔ "ﻭﻗﺕ ﻛﺎﻓﻲ" ﻟﻠﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺑﻳﻥ ﻧﺷﺭ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻭﺍﺟﺗﻣﺎﻉ ﻣﺟﻠﺱ  GNSOﻭﺍﻟﺫﻱ
ﺳﻳﻘﺩﻡ ﻗﺿﻳﺔ ﺭﺳﻣﻳًﺎ ﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ

ﺗﻌﺯﻳﺯ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ

ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺃﺻﺣﺎﺏ
ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ،ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺋﺭ
ﻭﻣﺳﺗﺷﺎﺭﻱ
GNSO

ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻧﻬﺎﺋﻲ
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ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺩﻋﻭﺓ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ

ﻳﻭﺻَﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﻭﻡ ﻁﺎﻗﻡ ﻋﻣﻝ  ICANNﺑﺗﺭﺟﻣﺔ ﺍﻟﻣﺧﻠﺹ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻱ ﻟﻠﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺇﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻟﻐﺎﺕ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻟﺳﺕ ،ﻭﻧﺷﺭ ﺍﻹﺻﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺭﺟﻣﺔ ﻣﺗﻰ ﻣﺎ ﺗﻭﺍﻓﺭﺕ.
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ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ATRT2
ﻣﺎﺫﺍ
 .31ﺍﻟﺗﺩﺍﻭﻝ ﻭﺍﻟﺗﺻﻭﻳﺕ ﻋﻠﻰ
ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ

ﻣﻥ
ﻣﺟﻠﺱ GNSO

) .32ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠﺱ
 GNSOﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ( ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﻟﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ICANN
) .33ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻱ؟( ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺗﻘﺭﻳﺭ
ﻓﺭﻳﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ

ﻓﺭﺩ ﺃﻭ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ
ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻣﻥ ﻣﺟﻠﺱ
GNSO
ﻓﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ
ICANN

 .34ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺇﻟﻰ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ICANN
 .35ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ
PDP

ﻣﺩﻳﺭ ﻓﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ
ICANN
ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ICANN

) .36ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺽ
ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ( ﺗﻔﺳﻳﺭ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ
ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺟﻠﺱ
GNSO

ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ICANN

ﻛﻳﻑ
 ﺍﻟﺗﺻﻭﻳﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
 ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﻟﻡ ﺗﺣﻘﻕ ﺍﻹﺟﻣﺎﻉ
ﻓﻳﺟﺏ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺗﻬﺎ ﻹﺟﺭﺍء ﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻝ
ﻭﺍﻟﻌﻣﻝ
 ﺃﻭﺻﻰ ﻣﺟﻠﺱ  GNSOﺑﺷﺩﺓ ﺑﺎﻟﻧﻅﺭ ﺇﻟﻰ
ً
ﺣﺎﺟﺯﺍ
ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺩﺍﺧﻠﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎ
 ﺇﺫﺍ ﻓﻛﺭ ﻣﺟﻠﺱ  GNSOﻓﻲ ﺇﺟﺭﺍء ﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ
ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ،ﻓﻘﺩ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﺍﻷﻧﺳﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻳﻕ  PDPﻹﺟﺭﺍء ﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ
ﺍﻟﺗﻌﻘﻳﺏ ﻭﺍﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻳﻭﺟﻪ ﻓﺭﻳﻕ  ICANNﺍﻟﻧﺻﺢ ﻟﻛ ّﺗﺎﺏ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﻳﻕ
ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻁﻠﺑﻪ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻣﺧﺎﻭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺃﻭ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ
ﺃﻭ ﻣﺧﺎﻭﻑ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺑﺗﻭﺻﻳﺎﺕ PDP
ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
ﻳﺗﺄﻟﻑ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻥ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ
ﻭﺗﻘﺭﻳﺭ ﻓﺭﻳﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ
 ﻳﻌﺗﻣﺩ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ  PDPﺍﻟﺗﻲ ﺍﻋﺗﻣﺩﺗﻬﺎ
ﺍﻟﻐﺎﻟﺑﻳﺔ ﺍﻟﺳﺎﺣﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺱ  ،GNSOﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﻘﺭﺭ
ﺗﺻﻭﻳﺕ ﺑﻧﺳﺑﺔ  2/3ﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻐﺩﺍﺭﺓ ﺑﺄﻥ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻻ ﺗﺻﺏ ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ  ICANNﺃﻭ
ICANN
 ﻳﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﺗﺻﻭﻳﺕ ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﻳﺔ ﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻻﻋﺗﻣﺎﺩ
ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ  PDPﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﺑﺄﻗﻝ ﻣﻥ ﺍﻷﻏﻠﺑﻳﺔ ﺍﻟﺳﺎﺣﻘﺔ
ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺱ GNSO
ﺇﺫﺍ ﻗﺭﺭ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺔ )ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ( ﻻ
ﺗﺻﺏ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺟﺗﻣﻊ  ICANNﺃﻭ ،ICANN
ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﻭﺿﻳﺢ ﺃﺳﺑﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﻣﺟﻠﺱ GNSO

ﻣﺗﻰ
ﻣﺎ ﻻ ﻳﺯﻳﺩ ﻋﻥ ﺍﺟﺗﻣﺎﻉ ﻣﺟﻠﺱ  GNSOﺍﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺑﻌﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺟﻠﺱ .GNSO
)ﻗﺩ ﻳﺗﻡ ﺗﺄﺟﻳﻝ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺑﻣﺎ ﻻ ﻳﺯﻳﺩ ﻋﻥ ﺍﺟﺗﻣﺎﻉ
ﻭﺍﺣﺩ ﻟﻣﺟﻠﺱ (GNSO

ﺍﻟﻧﺗﻳﺟﺔ
ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﺻﻭﻳﺕ ﻋﻠﻳﻬﺎ

ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺭ ﻣﻣﻛ ًﻧﺎ ،ﻳﺗﻡ ﺗﺳﻠﻳﻡ ﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻗﺑﻝ ﺍﺟﺗﻣﺎﻉ
ﻣﺟﻠﺱ  GNSOﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻌﺩ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ
ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻟﻠﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ

ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ

ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩ

ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻓﺭﻳﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ

ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩ

ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ICANN
ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ PDP

ﻳﻔﺿﻝ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻘﻝ ﻋﻥ ﺍﺟﺗﻣﺎﻉ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﻌﺩ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺟﻠﺱ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩ

ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺑﻳﺎﻥ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺟﻠﺱ GNSO

70

ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ATRT2
ﻣﺎﺫﺍ
) .37ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺽ
ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ( ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺑﻳﺎﻥ
ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
) .38ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺽ
ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ( ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺗﻭﺻﻳﺔ
ﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ICANN
) .39ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺽ
ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ( ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﻭﺻﻳﺔ  PDPﺍﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ

) .40ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻱ( ﺃﻥ ﻳﺿﻊ ﻓﺭﻳﻕ
ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻣﺧﻭﻝ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﻣﻊ
ﻣﺟﻠﺱ  GNSOﺧﻁﺔ ﺗﻧﻔﻳﺫ
) .41ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻱ( ﺗﺄﺳﻳﺱ ﻓﺭﻳﻕ
ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ
 .42ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ PDP

ﻣﻥ
ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ
 ICANNﻭﻣﺟﻠﺱ
GNSO
ﻣﺟﻠﺱ GNSO

ﻛﻳﻑ
 ﻳﻘﺭﺭ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻛﻳﻔﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ
 ﻳﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺑﻳﺎﻥ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺄﺳﺭﻉ ﻣﺎ ﻳﻣﻛﻥ
ﺑﻌﺩ ﺍﺳﺗﻼﻣﻪ
ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺔ ﺍﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ ﺗﻌﻠﻥ ﻋﻥ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ
ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺣﻭﻝ ﺑﻳﺎﻥ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻗﺩ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﻛﻳﺩ
ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺃﻭ ﺗﻌﺩﻳﻠﻪ ﻟﻠﺗﻭﺻﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ICANN

 ﻳﻌﺗﻣﺩ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ
ﺍﻋﺗﻣﺩﺗﻬﺎ ﺍﻟﻐﺎﻟﺑﻳﺔ ﺍﻟﺳﺎﺣﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺱ  ،GNSOﻣﺎ
ﻟﻡ ﻳﻘﺭﺭ ﺗﺻﻭﻳﺕ ﺑﻧﺳﺑﺔ  3/2ﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻐﺩﺍﺭﺓ ﺑﺄﻥ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻻ ﺗﺻﺏ ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ
 ICANNﺃﻭ ICANN
 ﻳﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﺗﺻﻭﻳﺕ ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﻳﺔ ﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻻﻋﺗﻣﺎﺩ
ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﺑﺄﻗﻝ ﻣﻥ ﺍﻷﻏﻠﺑﻳﺔ
ﺍﻟﺳﺎﺣﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺱ GNSO
ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩ

ﻣﺟﻠﺱ GNSO

ﻳﺗﻡ ﺗﺄﺳﻳﺱ ﻓﺭﻳﻕ ﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﻁﺑ ًﻘﺎ ﻟﻠﺗﻭﺻﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ

ﻓﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ
ICANN

ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻣﻊ ﻣﺟﻠﺱ  GNSOﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺧﻁﺔ ﺗﻧﻔﻳﺫ
ﺍﺳﺗ ً
ﻧﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻱ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ

ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ICANN

ﻣﺗﻰ
ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩ

ﺍﻟﻧﺗﻳﺟﺔ
ﻳﻠﺗﻘﻲ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ICANNﻭﻣﺟﻠﺱ GNSO
ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ ﻭﺭﺍء ﻋﺩﻡ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ PDP

ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩ

ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺟﻠﺱ ICANN
)ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﻣﺩﻳﺭ ﻁﺎﻗﻡ ﻋﻣﻝ  ،ICANNﺍﻓﺗﺭﺍﺿﻳًﺎ(

ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩ

ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ

ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺎﻋﺗﻣﺎﺩ
ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ PDP

ﺗﻡ ﺗﺄﺳﻳﺱ ﻓﺭﻳﻕ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺗﻧﻔﻳﺫ  GNSOﻣﻥ ﺃﺟﻝ
ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ

ﺑﻌﺩ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ/ﺗﻭﺟﻳﻪ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ICANNﻁﺎﻗﻡ
ﻋﻣﻝ  ICANNﺍﻟﺗﻧﺳﻳﻕ ﻣﻊ ﻣﺟﻠﺱ GNSO
ﺣﻭﻝ ﺧﻁﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ
ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩ

ﺗﺄﺳﻳﺱ ﻓﺭﻳﻕ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ
ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ PDP
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ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ATRT2

ﺍﻟﻣﻠﺣﻕ ﺩ :ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺣﺳﺏ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﺭﺽ ﻛﺎﻣﻝ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺇﺟﺭﺍﺅﻫﺎ ﻷﺑﺣﺎﺙ  PDPﻟـ  GNSOﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ
 .ATRTﺗﻡ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﻁﻼﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻠﺣﻕ  :4ﺍﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ .ﻻ ﺗﻅﻬﺭ ﺃﻳﺔ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁﺎﺕ ﻫﻧﺎ ،ﻭﺑﺩﻻً ﻣﻧﻬﺎ
ﻫﻧﺎﻙ ﺍﻟﺟﺩﺍﻭﻝ ﺍﻟﺧﺎﻡ ﻟﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﺍﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ.
ﺗﺑﺩﺃ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ.
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ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ATRT2

ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ  :1ﺗﺣﻘﻕ ﻋﻣﻠﻳﺔ  ،PDPﻛﻣﺎ ﺗﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ،ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ .ICANN
ﺍﻟﻧﺗﻳﺟﺔ

ﻏﻳﺭ ﻣﻧﻁﺑﻕ ﺃﻭ
ﻟﻳﺳﺕ ﻟﺩﻱ
ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻛﺎﻓﻳﺔ
ﻹﺻﺩﺍﺭ ﺣﻛﻡ

ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻕ ﻭﺑﺷﺩﺓ

ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻕ

ﻻ ﺃﻣﻳﻝ ﺑﻘﻭﺓ ﻷﻱ
ﻣﻧﻬﻣﺎ

ﺃﻭﺍﻓﻕ

ﺃﻭﺍﻓﻕ ﻭﺑﺷﺩﺓ

ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ  :2ﻭﺗﻘﻭﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  ،PDPﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ،ﺑﺗﻁﻭﻳﺭ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﺷﺭﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻳﻭﻥ ﺳﺎﺋﺭ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ
ﻟﺗﻠﻙ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ
ﺍﻟﻧﺗﻳﺟﺔ

ﻏﻳﺭ ﻣﻧﻁﺑﻕ ﺃﻭ
ﻟﻳﺳﺕ ﻟﺩﻱ
ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻛﺎﻓﻳﺔ
ﻹﺻﺩﺍﺭ ﺣﻛﻡ

ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻕ ﻭﺑﺷﺩﺓ

ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻕ

ﻻ ﺃﻣﻳﻝ ﺑﻘﻭﺓ ﻷﻱ
ﻣﻧﻬﻣﺎ

ﺃﻭﺍﻓﻕ

ﺃﻭﺍﻓﻕ ﻭﺑﺷﺩﺓ
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ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ATRT2

ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ  :3ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻌﻣﻭﻡ ،ﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻣﺗﻭﺍﺯﻧﺔ ﺗﺄﺧﺫ ﺑﻌﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﺍﻫﺗﻣﺎﻡ ﻭﻭﺟﻬﺎﺕ ﻧﻅﺭ ﺟﻣﻳﻊ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ
ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﻳﻥ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻳﻥ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﻳﻥ.
ﺍﻟﻧﺗﻳﺟﺔ

ﻏﻳﺭ ﻣﻧﻁﺑﻕ ﺃﻭ
ﻟﻳﺳﺕ ﻟﺩﻱ
ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻛﺎﻓﻳﺔ
ﻹﺻﺩﺍﺭ ﺣﻛﻡ

ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻕ ﻭﺑﺷﺩﺓ

ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻕ

ﻻ ﺃﻣﻳﻝ ﺑﻘﻭﺓ ﻷﻱ
ﻣﻧﻬﻣﺎ

ﺃﻭﺍﻓﻕ

ﺃﻭﺍﻓﻕ ﻭﺑﺷﺩﺓ

ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ  :4ﺩﻭﺭ ﻭﺗﻭﻗﻳﺕ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ  GACﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻣﻼﺋﻣﺔ ﻭﻛﺎﻓﻳﺔ.
ﺍﻟﻧﺗﻳﺟﺔ

ﻏﻳﺭ ﻣﻧﻁﺑﻕ ﺃﻭ
ﻟﻳﺳﺕ ﻟﺩﻱ
ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻛﺎﻓﻳﺔ
ﻹﺻﺩﺍﺭ ﺣﻛﻡ

ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻕ ﻭﺑﺷﺩﺓ

ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻕ

ﻻ ﺃﻣﻳﻝ ﺑﻘﻭﺓ ﻷﻱ
ﻣﻧﻬﻣﺎ

ﺃﻭﺍﻓﻕ

ﺃﻭﺍﻓﻕ ﻭﺑﺷﺩﺓ
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ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ATRT2

ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ  :5ﺍﻟﺗﺭﺗﻳﺏ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ  PDPﻛﺎﻓﻲ ﻭﻣﺭﻥ ﺑﻣﺎ ﻳﻛﻔﻲ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ.
ﺍﻟﻧﺗﻳﺟﺔ

ﻏﻳﺭ ﻣﻧﻁﺑﻕ ﺃﻭ
ﻟﻳﺳﺕ ﻟﺩﻱ
ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻛﺎﻓﻳﺔ
ﻹﺻﺩﺍﺭ ﺣﻛﻡ

ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻕ ﻭﺑﺷﺩﺓ

ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻕ

ﻻ ﺃﻣﻳﻝ ﺑﻘﻭﺓ ﻷﻱ
ﻣﻧﻬﻣﺎ

ﺃﻭﺍﻓﻕ

ﺃﻭﺍﻓﻕ ﻭﺑﺷﺩﺓ

ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ  :6ﻭﻳﺗﻡ ﺗﺷﺟﻳﻊ  GNSOﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺭﺵ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺑﺩء ﻓﻲ ﺃﻳﺔ  .PDPﺃﻋﺗﻘﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ
ﺧﻁﻭﺓ ﺇﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻌﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﺃﻛﺛﺭ ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ.
ﺍﻟﻧﺗﻳﺟﺔ

ﻏﻳﺭ ﻣﻧﻁﺑﻕ ﺃﻭ
ﻟﻳﺳﺕ ﻟﺩﻱ
ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻛﺎﻓﻳﺔ
ﻹﺻﺩﺍﺭ ﺣﻛﻡ

ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻕ ﻭﺑﺷﺩﺓ

ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻕ

ﻻ ﺃﻣﻳﻝ ﺑﻘﻭﺓ ﻷﻱ
ﻣﻧﻬﻣﺎ

ﺃﻭﺍﻓﻕ

ﺃﻭﺍﻓﻕ ﻭﺑﺷﺩﺓ
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ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ATRT2

ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ  :7ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺷﻛﻼﺕ ﻟﻠﺑﺩء ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻻ ﻳﺗﻁﻠﺏ ﺳﻭﻯ ﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﻭﺗﻌﺭﻳﻑ ﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﻣﺷﻛﻠﺔ .ﻭﺃﻋﺗﻘﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻳﻛﻔﻲ ﻟﻠﺑﺩء ﻓﻲ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺷﻛﻼﺕ.
ﺍﻟﻧﺗﻳﺟﺔ

ﻏﻳﺭ ﻣﻧﻁﺑﻕ ﺃﻭ
ﻟﻳﺳﺕ ﻟﺩﻱ
ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻛﺎﻓﻳﺔ
ﻹﺻﺩﺍﺭ ﺣﻛﻡ

ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻕ ﻭﺑﺷﺩﺓ

ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻕ

ﻻ ﺃﻣﻳﻝ ﺑﻘﻭﺓ ﻷﻱ
ﻣﻧﻬﻣﺎ

ﺃﻭﺍﻓﻕ

ﺃﻭﺍﻓﻕ ﻭﺑﺷﺩﺓ

ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ  :8ﺇﻥ ﺗﺷﻛﻳﻝ ﻭﺗﺭﻛﻳﺏ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻳﺗﻡ ﺑﺈﻧﺻﺎﻑ ﻭﺷﻔﺎﻓﻳﺔ.
ﺍﻟﻧﺗﻳﺟﺔ

ﻏﻳﺭ ﻣﻧﻁﺑﻕ ﺃﻭ
ﻟﻳﺳﺕ ﻟﺩﻱ
ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻛﺎﻓﻳﺔ
ﻹﺻﺩﺍﺭ ﺣﻛﻡ

ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻕ ﻭﺑﺷﺩﺓ

ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻕ

ﻻ ﺃﻣﻳﻝ ﺑﻘﻭﺓ ﻷﻱ
ﻣﻧﻬﻣﺎ

ﺃﻭﺍﻓﻕ

ﺃﻭﺍﻓﻕ ﻭﺑﺷﺩﺓ
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ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ATRT2

ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ  :9ﺟﺯء ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻳﺗﻣﻳﺯ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻭﺍﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ.
ﺍﻟﻧﺗﻳﺟﺔ

ﻏﻳﺭ ﻣﻧﻁﺑﻕ ﺃﻭ
ﻟﻳﺳﺕ ﻟﺩﻱ
ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻛﺎﻓﻳﺔ
ﻹﺻﺩﺍﺭ ﺣﻛﻡ

ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻕ ﻭﺑﺷﺩﺓ

ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻕ

ﻻ ﺃﻣﻳﻝ ﺑﻘﻭﺓ ﻷﻱ
ﻣﻧﻬﻣﺎ

ﺃﻭﺍﻓﻕ

ﺃﻭﺍﻓﻕ ﻭﺑﺷﺩﺓ

ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ  :10ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﺍﻟﺗﻲ ﺷﺎﺭﻛﺕ ﻓﻳﻬﺎ ،ﻛﺎﻧﺕ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﻣﻌﻧﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧﺗﻳﺟﺔ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ.
ﺍﻟﻧﺗﻳﺟﺔ

ﻏﻳﺭ ﻣﻧﻁﺑﻕ ﺃﻭ
ﻟﻳﺳﺕ ﻟﺩﻱ
ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻛﺎﻓﻳﺔ
ﻹﺻﺩﺍﺭ ﺣﻛﻡ

ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻕ ﻭﺑﺷﺩﺓ

ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻕ

ﻻ ﺃﻣﻳﻝ ﺑﻘﻭﺓ ﻷﻱ
ﻣﻧﻬﻣﺎ

ﺃﻭﺍﻓﻕ

ﺃﻭﺍﻓﻕ ﻭﺑﺷﺩﺓ
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ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ATRT2

ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ  :11ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻌﻣﻭﻡ ،ﺗﻌﻛﺱ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺧﺫﺓ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻣﺳﺎءﻟﺔ  ICANNﺃﻣﺎﻡ
ﺳﺎﺋﺭ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ.
ﺍﻟﻧﺗﻳﺟﺔ

ﻏﻳﺭ ﻣﻧﻁﺑﻕ ﺃﻭ
ﻟﻳﺳﺕ ﻟﺩﻱ
ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻛﺎﻓﻳﺔ
ﻹﺻﺩﺍﺭ ﺣﻛﻡ

ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻕ ﻭﺑﺷﺩﺓ

ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻕ

ﻻ ﺃﻣﻳﻝ ﺑﻘﻭﺓ ﻷﻱ
ﻣﻧﻬﻣﺎ

ﺃﻭﺍﻓﻕ

ﺃﻭﺍﻓﻕ ﻭﺑﺷﺩﺓ

ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ  :12ﺗﻭﻓﺭ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﻓﻲ  PDPﻓﺭﺻًﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﻭﺗﺷﺎﻭﺭ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ.
ﺍﻟﻧﺗﻳﺟﺔ

ﻏﻳﺭ ﻣﻧﻁﺑﻕ ﺃﻭ
ﻟﻳﺳﺕ ﻟﺩﻱ
ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻛﺎﻓﻳﺔ
ﻹﺻﺩﺍﺭ ﺣﻛﻡ

ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻕ ﻭﺑﺷﺩﺓ

ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻕ

ﻻ ﺃﻣﻳﻝ ﺑﻘﻭﺓ ﻷﻱ
ﻣﻧﻬﻣﺎ

ﺃﻭﺍﻓﻕ

ﺃﻭﺍﻓﻕ ﻭﺑﺷﺩﺓ
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ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ATRT2

ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ  :13ﺃﻳﺔ ﻓﺭﻭﻕ ﺑﻳﻥ  PDPﻭﻓﻕ ﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺣﺩﺩ ﻭﺑﻳﻥ  PDPﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﻡ ﺗﻧﻔﻳﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﺿﺭﻭﺭﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺍﻟﻧﺗﻳﺟﺔ

ﻏﻳﺭ ﻣﻧﻁﺑﻕ ﺃﻭ
ﻟﻳﺳﺕ ﻟﺩﻱ
ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻛﺎﻓﻳﺔ
ﻹﺻﺩﺍﺭ ﺣﻛﻡ

ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻕ ﻭﺑﺷﺩﺓ

ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻕ

ﻻ ﺃﻣﻳﻝ ﺑﻘﻭﺓ ﻷﻱ
ﻣﻧﻬﻣﺎ

ﺃﻭﺍﻓﻕ

ﺃﻭﺍﻓﻕ ﻭﺑﺷﺩﺓ

ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ  :14ﻛﺎﻧﺕ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﺳﻬﻠﺔ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻟﻛﻝ ﺻﺎﺣﺏ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ.
ﺍﻟﻧﺗﻳﺟﺔ

ﻏﻳﺭ ﻣﻧﻁﺑﻕ ﺃﻭ
ﻟﻳﺳﺕ ﻟﺩﻱ
ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻛﺎﻓﻳﺔ
ﻹﺻﺩﺍﺭ ﺣﻛﻡ

ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻕ ﻭﺑﺷﺩﺓ

ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻕ

ﻻ ﺃﻣﻳﻝ ﺑﻘﻭﺓ ﻷﻱ
ﻣﻧﻬﻣﺎ

ﺃﻭﺍﻓﻕ

ﺃﻭﺍﻓﻕ ﻭﺑﺷﺩﺓ
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ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ATRT2

ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ  :15ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﻭﺍﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺷﺭﻋﻳﺔ ﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﻡ ﺇﻅﻬﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ .PDP
ﺍﻟﻧﺗﻳﺟﺔ

ﻏﻳﺭ ﻣﻧﻁﺑﻕ ﺃﻭ
ﻟﻳﺳﺕ ﻟﺩﻱ
ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻛﺎﻓﻳﺔ
ﻹﺻﺩﺍﺭ ﺣﻛﻡ

ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻕ ﻭﺑﺷﺩﺓ

ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻕ

ﻻ ﺃﻣﻳﻝ ﺑﻘﻭﺓ ﻷﻱ
ﻣﻧﻬﻣﺎ

ﺃﻭﺍﻓﻕ

ﺃﻭﺍﻓﻕ ﻭﺑﺷﺩﺓ

ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ  :16ﺃﺷﻌﺭ ﺑﺄﻥ ﺗﻌﻠﻳﻘﻲ ﻭﺇﺳﻬﺎﻣﻲ ﻗﺩ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ .PDP
ﺍﻟﻧﺗﻳﺟﺔ

ﻏﻳﺭ ﻣﻧﻁﺑﻕ ﺃﻭ
ﻟﻳﺳﺕ ﻟﺩﻱ
ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻛﺎﻓﻳﺔ
ﻹﺻﺩﺍﺭ ﺣﻛﻡ

ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻕ ﻭﺑﺷﺩﺓ

ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻕ

ﻻ ﺃﻣﻳﻝ ﺑﻘﻭﺓ ﻷﻱ
ﻣﻧﻬﻣﺎ

ﺃﻭﺍﻓﻕ

ﺃﻭﺍﻓﻕ ﻭﺑﺷﺩﺓ

80

ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ATRT2

ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ  :17ﻫﻧﺎﻙ ﺗﻔﺎﻋﻼﺕ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﻊ ﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ .PDP
ﺍﻟﻧﺗﻳﺟﺔ

ﻏﻳﺭ ﻣﻧﻁﺑﻕ ﺃﻭ
ﻟﻳﺳﺕ ﻟﺩﻱ
ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻛﺎﻓﻳﺔ
ﻹﺻﺩﺍﺭ ﺣﻛﻡ

ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻕ ﻭﺑﺷﺩﺓ

ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻕ

ﻻ ﺃﻣﻳﻝ ﺑﻘﻭﺓ ﻷﻱ
ﻣﻧﻬﻣﺎ

ﺃﻭﺍﻓﻕ

ﺃﻭﺍﻓﻕ ﻭﺑﺷﺩﺓ

ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ  :18ﺩﻭﺭ ﻓﺭﻳﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻛﺎﻥ ﻭﺍﺿﺣً ﺎ ﻭﺷﻔﺎ ًﻓﺎ.
ﺍﻟﻧﺗﻳﺟﺔ

ﻏﻳﺭ ﻣﻧﻁﺑﻕ ﺃﻭ
ﻟﻳﺳﺕ ﻟﺩﻱ
ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻛﺎﻓﻳﺔ
ﻹﺻﺩﺍﺭ ﺣﻛﻡ

ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻕ ﻭﺑﺷﺩﺓ

ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻕ

ﻻ ﺃﻣﻳﻝ ﺑﻘﻭﺓ ﻷﻱ
ﻣﻧﻬﻣﺎ

ﺃﻭﺍﻓﻕ

ﺃﻭﺍﻓﻕ ﻭﺑﺷﺩﺓ
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ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ATRT2

ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ  :19ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩﻣﺗﻬﺎ  ICANNﻟﺩﻋﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻛﺎﻧﺕ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻭﺃﺗﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ.
ﺍﻟﻧﺗﻳﺟﺔ

ﻏﻳﺭ ﻣﻧﻁﺑﻕ ﺃﻭ
ﻟﻳﺳﺕ ﻟﺩﻱ
ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻛﺎﻓﻳﺔ
ﻹﺻﺩﺍﺭ ﺣﻛﻡ

ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻕ ﻭﺑﺷﺩﺓ

ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻕ

ﻻ ﺃﻣﻳﻝ ﺑﻘﻭﺓ ﻷﻱ
ﻣﻧﻬﻣﺎ

ﺃﻭﺍﻓﻕ

ﺃﻭﺍﻓﻕ ﻭﺑﺷﺩﺓ

ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ  :20ﻟﻡ ﺗﻛﻥ ﺍﻟﺣﻭﺍﺟﺯ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎﺕ.
ﺍﻟﻧﺗﻳﺟﺔ

ﻏﻳﺭ ﻣﻧﻁﺑﻕ ﺃﻭ
ﻟﻳﺳﺕ ﻟﺩﻱ
ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻛﺎﻓﻳﺔ
ﻹﺻﺩﺍﺭ ﺣﻛﻡ

ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻕ ﻭﺑﺷﺩﺓ

ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻕ

ﻻ ﺃﻣﻳﻝ ﺑﻘﻭﺓ ﻷﻱ
ﻣﻧﻬﻣﺎ

ﺃﻭﺍﻓﻕ

ﺃﻭﺍﻓﻕ ﻭﺑﺷﺩﺓ
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ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ATRT2

ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ  :21ﻳﺗﻡ ﺗﺷﺟﻳﻊ ﻓﺭﻳﻕ  PDPﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻳﺱ ﺍﺗﺻﺎﻻﺕ ،ﻓﻲ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻣﺑﻛﺭﺓ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻣﻥ  ،PDPﻣﻊ ﺃﺷﺧﺎﺹ ﻗﺩ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﻫﺗﻣﺎﻡ ﺃﻭ
ﺧﺑﺭﺓ ﺃﻭ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻣﻔﻳﺩﺓ .ﺃﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺑﻔﺎﻋﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﺍﻟﺗﻲ ﺷﺎﺭﻛﺕ ﻓﻳﻬﺎ.
ﺍﻟﻧﺗﻳﺟﺔ

ﻏﻳﺭ ﻣﻧﻁﺑﻕ ﺃﻭ
ﻟﻳﺳﺕ ﻟﺩﻱ
ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻛﺎﻓﻳﺔ
ﻹﺻﺩﺍﺭ ﺣﻛﻡ

ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻕ ﻭﺑﺷﺩﺓ

ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻕ

ﻻ ﺃﻣﻳﻝ ﺑﻘﻭﺓ ﻷﻱ
ﻣﻧﻬﻣﺎ

ﺃﻭﺍﻓﻕ

ﺃﻭﺍﻓﻕ ﻭﺑﺷﺩﺓ

ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ  :22ﻛﺎﻧﺕ ﻫﻧﺎﻙ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﻥ ﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ.
ﺍﻟﻧﺗﻳﺟﺔ

ﻏﻳﺭ ﻣﻧﻁﺑﻕ ﺃﻭ
ﻟﻳﺳﺕ ﻟﺩﻱ
ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻛﺎﻓﻳﺔ
ﻹﺻﺩﺍﺭ ﺣﻛﻡ

ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻕ ﻭﺑﺷﺩﺓ

ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻕ

ﻻ ﺃﻣﻳﻝ ﺑﻘﻭﺓ ﻷﻱ
ﻣﻧﻬﻣﺎ

ﺃﻭﺍﻓﻕ

ﺃﻭﺍﻓﻕ ﻭﺑﺷﺩﺓ
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ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ATRT2

ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ  :23ﻻﻗﺕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻣﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭ ﻭﺍﻟﺗﺷﺟﻳﻊ.
ﺍﻟﻧﺗﻳﺟﺔ

ﻏﻳﺭ ﻣﻧﻁﺑﻕ ﺃﻭ
ﻟﻳﺳﺕ ﻟﺩﻱ
ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻛﺎﻓﻳﺔ
ﻹﺻﺩﺍﺭ ﺣﻛﻡ

ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻕ ﻭﺑﺷﺩﺓ

ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻕ

ﻻ ﺃﻣﻳﻝ ﺑﻘﻭﺓ ﻷﻱ
ﻣﻧﻬﻣﺎ

ﺃﻭﺍﻓﻕ

ﺃﻭﺍﻓﻕ ﻭﺑﺷﺩﺓ

ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ " :24ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﻳﻥ" ﻟﻬﻡ ﻣﻳﺯﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ .PDP
ﺍﻟﻧﺗﻳﺟﺔ

ﻏﻳﺭ ﻣﻧﻁﺑﻕ ﺃﻭ
ﻟﻳﺳﺕ ﻟﺩﻱ
ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻛﺎﻓﻳﺔ
ﻹﺻﺩﺍﺭ ﺣﻛﻡ

ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻕ ﻭﺑﺷﺩﺓ

ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻕ

ﻻ ﺃﻣﻳﻝ ﺑﻘﻭﺓ ﻷﻱ
ﻣﻧﻬﻣﺎ

ﺃﻭﺍﻓﻕ

ﺃﻭﺍﻓﻕ ﻭﺑﺷﺩﺓ
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ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PDPﻟـ  GNSOﻟﻔﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ATRT2

ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ  :25ﺁﻟﻳﺎﺕ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺳﺎﻋﺩﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟﻳﺩﺓ ﻓﻲ  PDPﺍﻟﺗﻲ ﺷﺎﺭﻛﺕ ﻓﻳﻬﺎ.
ﺍﻟﻧﺗﻳﺟﺔ

ﻏﻳﺭ ﻣﻧﻁﺑﻕ ﺃﻭ
ﻟﻳﺳﺕ ﻟﺩﻱ
ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻛﺎﻓﻳﺔ
ﻹﺻﺩﺍﺭ ﺣﻛﻡ

ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻕ ﻭﺑﺷﺩﺓ

ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻕ

ﻻ ﺃﻣﻳﻝ ﺑﻘﻭﺓ ﻷﻱ
ﻣﻧﻬﻣﺎ

ﺃﻭﺍﻓﻕ

ﺃﻭﺍﻓﻕ ﻭﺑﺷﺩﺓ

ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ  :26ﻧﺟﺣﻧﺎ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺍﻹﺟﻣﺎﻉ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﻧﻅﺭ ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﻭﺍﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﻷﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  PDPﺍﻟﺗﻲ ﺷﺎﺭﻛﺕ
ﻓﻳﻬﺎ.
ﺍﻟﻧﺗﻳﺟﺔ

ﻏﻳﺭ ﻣﻧﻁﺑﻕ ﺃﻭ
ﻟﻳﺳﺕ ﻟﺩﻱ
ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻛﺎﻓﻳﺔ
ﻹﺻﺩﺍﺭ ﺣﻛﻡ

ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻕ ﻭﺑﺷﺩﺓ

ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻕ

ﻻ ﺃﻣﻳﻝ ﺑﻘﻭﺓ ﻷﻱ
ﻣﻧﻬﻣﺎ

ﺃﻭﺍﻓﻕ

ﺃﻭﺍﻓﻕ ﻭﺑﺷﺩﺓ
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الملحق ب – تنفيذ مراجعة WHOIS

التوصية

ملخص تقييم  ICANNللتنفيذ شامالً اإلجراءات التي
تم اتخاذها وقابلية التنفيذ والفعالية

ملخص إسهام المجتمع فيما
يتعلق بالتنفيذ ،شامالً الفعالية

اعتماد مجلس اإلدارة لتوصية فريق المراجعة

يرى الموظفون أن مجلس اإلدارة وافق بشكل واضح
على توصيات فريق المراجعة (ره ًنا بإجراء بعض
التعديالت على عملية التنفيذ) ،وأن مجموعة الخبراء
العاملة ( )EWGالمعنية بخدمات الدليل كانت ّ
تمثل
بشكل واضح عملية موازية طويلة األجل.

يرى كثيرون في المجتمع وال
سيما العديد من أعضاء فريق
مراجعة  WHOISأن مجلس
اإلدارة قد أولى القليل من
األهمية لتوصيات فريق
المراجعة ومنح مجموعة
الخبراء العاملة امتيازات
كوسيلة لتجنب تعقب مشورة
فريق المراجعة ،أو ربما قد
كلف مجموعة الخبراء العاملة
بالتعامل مع توصيات فريق
المراجعة.
[اقتباسات :اجتماع فريق
 ATRT2مع أعضاء فريق
مراجعة  WHOISفي بكين،
مجموعة أوراق أعدتها
 ،Nominetماريا فاريل،
دائرة موفري خدمات اإلنترنت
واالتصال (])ISPCP

 -1يوصى بأن تكون  ،WHOISفي جميع جوانبها،
أولوية إستراتيجية لمنظمة  .ICANNوينبغي أن تشكل
قاعدة لتحفيز الموظفين واألهداف التنظيمية المعلنة.

ً
تركيزا استراتيجيًا .االلتزام أعيدت
يعتبر WHOIS
هيكلته و ُترفع التقارير إلى الرئيس التنفيذي .وذكرت
 ICANNأنه خالل شهر أغسطس ،كان التنفيذ كامالً
تقريبًا.

كان هناك عدد من التعليقات
العامة خالل النقاشات المباشرة
بشأن أهمية جهود ،WHOIS
ولكن عدد قليل نسبيًا منها
استهدف توصيات محددة من
توصيات فريق المراجعة .لم
يكن لدى أنصار المجتمع العام
اقتناع بأن تغييرات االلتزام

تحليل فريق مرجعة المسؤولية والشفافية رقم 2
( )ATRT2لعملية تنفيذ التوصيات (على سبيل
المثال :مكتملة أو غير مكتملة أو جارية)
رغم أن هناك مراجعة تفصيلية لصياغة إجراء
مجلس اإلدارة تشير إلى أنه قد وافق بالفعل على
تنفيذ مجموعة من توصيات فريق مراجعة
 ،WHOISفمن السهل إدراك السبب في عدم
ترك هذا االنطباع بالنسبة للعديد من أعضاء
المجتمع .كما أن صياغة إجراءات مجلس اإلدارة
قد حددت على وجه الخصوص ثالثة جوانب يجب
تناولها (االتصاالت والتوعية والتوافق) لكنها لم
توافق بشكل صريح على التوصيات التي تقع
خارج تلك الجوانب ،كما أن تفاصيل التنفيذ
المقترح تم تضمينها في تقرير موجز لفريق العمل.
وعالوة على ذلك ،فإن تشكيل مجموعة الخبراء
العاملة استنا ًدا إلى التوصية الخاصة بـ ،SSAC
والتي استخدمت مصطلحات مثل هل تعمل
[مجموعة الخبراء العاملة] قبل أي شيء آخر,
والقيام بذلك كإجراء أول لمجلس اإلدارة قبل
التعامل مع تقرير فريق المراجعة الذي يعزز هذه
األولوية.
ومع ذلك ،يالحظ فريق  ATRT2أن هناك عمل
يجري القيام به تقريبًا على جميع جوانب مجموعة
توصيات فريق مراجعة .WHOIS

األولوية اإلستراتيجية

لدعم  WHOISبوصفها أولوية إستراتيجية ،ينبغي لمجلس
إدارة  ICANNإنشاء لجنة تضم في عضويتها المدير
التنفيذي .وينبغي أن تضطلع اللجنة بمسؤولية تقديم
األولويات اإلستراتيجية الالزمة لضمان ما يلي:

هناك تركيز واضح على استبدال WHOIS
طويل المدى الطويل وكذلك األعمال الجارية
المهمة فيما يخص معالجة التوصيات األخرى
لفريق مراجعة  .WHOISتوفر األحكام الواردة
في اتفاقية اعتماد المسجل ( )RAAالجديدة جنبًا
إلى جنب مع التغيرات التي أُدخلت على اتفاقية
السجل والتي من شأنها أن تعجّل االنتقال إلى
اتفاقية اعتماد المسجل التي نتحدث عنها آلية أكثر
ب1-

الملحق ب – تنفيذ مراجعة WHOIS
التوصية

ملخص تقييم  ICANNللتنفيذ شامالً اإلجراءات التي
تم اتخاذها وقابلية التنفيذ والفعالية

ملخص إسهام المجتمع فيما
يتعلق بالتنفيذ ،شامالً الفعالية
فعّالة وليست مجرد عرض،
بدعم من انعدام الردود على
استفسارات محددة[ .اقتباس:
حزمة أوراق أعدها غارث
بروين ،ورقة بشأن التنظيم
وااللتزام مقدّمة من ريناليا عبد
الرحيم ،غارث بروين ،إيفان
ليبوفيتش ،هولي رايخ،
كارلتون صامويلز ،جان جاك
سوبرينات]

• تنفيذ توصيات هذا التقرير
• تحقيق أهداف دقة البيانات بمرور الوقت
• متابعة التقارير ذات الصلة (مثل دراسة  NORCبشأن
دقة البيانات)
• رفع التقارير بشأن التقدم في جميع جوانب WHOIS
(وضع السياسات وااللتزام والتقدم المحرز في
البروتوكول/العالقات المتبادلة مع  SSACو)IETF
• مراقبة فعالية أداء الموظفين الرئيسيين ومدى فعالية
وظيفة
التزام  ICANNفي تحقيق نتائج  WHOISواتخاذ
اإلجراء المالئم لسد أي ثغرات (راجع التوصية  4لمزيد
من النقاش حول االلتزام).
وينبغي أن يكون التقدم في أهداف أولوية WHOIS
اإلستراتيجية عامالً في برامج التحفيز الرامية إلى مشاركة
موظفي  ICANNفي اللجنة ،ومن بينهم المدير التنفيذي.
ويتعين تسليم تحديثات دورية (سنوية على األقل) بشأن
التقدم في تحقيق األهداف إلى المجتمع عبر قنوات رفع
التقارير الدورية في  ICANNوينبغي أن تغطي كل
جوانب  ،WHOISبما في ذلك البروتوكول ووضع
السياسة والدراسات ومتابعتها.

تحليل فريق مرجعة المسؤولية والشفافية رقم 2
( )ATRT2لعملية تنفيذ التوصيات (على سبيل
المثال :مكتملة أو غير مكتملة أو جارية)
قوة بكثير لفرض سياسة  WHOISبشكل أكبر
مما كان متاحً ا في ذلك الوقت الذي رفع فريق
مراجعة  WHOISتقريرهم فيه ،وهذا تحسن
كبير و مؤشر قوي على األهمية الممنوحة للقضايا
المتعلقة بـ .Whois
كانت هناك تحديثات عامة عادية بشأن القضايا
المتصلة بـ  ،WHOISولكن هذه التحديثات ،كتلك
المقدّمة في البداية إلى فريق  ،ATRT2جعلت من
الصعب تقييم هذا التقدم بوضوح .ويالحظ فريق
 ATRT2أن التقارير المستلمة في وقت الحق في
إطار العملية كانت مفيدة للغاية.
وال نزال نشاهد مدى الفعالية التي سيكون عليها
كل هذا ،بيد أنه أمر مشجّع أن نرى قضية
ً
تركيزا كبيرً ا.
 WHOISاآلن وهي تتلقى

سياسة  WHOISالفردية
 -2سياسة  ICANNحول  WHOISهي سيئة التعريف
وغير محورية .وينبغي لمجلس إدارة  ICANNاإلشراف
على وضع وثيقة سياسة  WHOISفردية ،واإلشارة إليها
بشكل مرجعي في النسخ الالحقة من االتفاقيات مع
األطراف المتعاقدة .عند فعل ذلك ،على  ICANNتوثيق
سياسة  gTLD WHOISبوضوح كما هي مبينة في
سجل  gTLDوعقود المسجلين وسياسات وإجراءات
إجماع .GNSO

أظهرت وثيقة إحاطة مجلس اإلدارة عدم وجود سياسة
فردية (استنتاج فريق مراجعة ،) WHOISوقالت:
"ينبغي أن تكون هذه الشروط والسياسات المتاحة حاليًا
متاحة للجمهور من مصدر واحد ".ويمكن االطالع
على النتيجة ،التي تعتبر ملبية تمامًا للتوصية ،على
http://www.icann.org/en/resources/reg
 ،istrars/whois-policies-provisionsبعنوان
"صفحة ويب واحدة لسياسات وأحكام  ICANNذات
الصلة بـ " ،Whoisولكنها إلى حد كبير مجموعة
واسعة من المؤشرات ووثائق السياسات المختلفة
والشروط التعاقدية .في الوقت الذي يُقال فيه أن التنفيذ
مكتمل ،فإن الموظفين يقرون أن النتيجة النهائية ال
تلبي الهدف المنشود من وجود متطلبات WHOIS
في شكل مفهوم ،ويقولون أن بوابات WHOIS

لم يكن هناك إسهام مجتمعي
بخالف ما تم الحصول عليه
من فريق مراجعة WHOIS
والذي اعتبر أن النتيجة ال تلبي
القصد األصلي.

يتفق فريق مراجعة المسؤولية والشفافية ()ATRT
مع تقييم فريق مراجعة  WHOISويختلف مع
تقييم الموظفين في أن صفحة السياسة الفردية
مرضية تمامًا .يعترف فريق مراجعة WHOIS
وفريق  ATRT2بأن المهمة كانت صعبة ،ولكن
هذه الصعوبة التي واجهها الموظفون تتضاعف
مرات عديدة أمام المستخدمين األقل دراية الذين
يحاولون فهم سياسة  .WHOISيالحظ فريق
 ATRT2أيضًا أن شرط "التوثيق الواضح"
للسياسة الحالية في صيغة يمكن أن تكون مفهومة
للمستخدمين ،وفي الوقت نفسه لديها خصوصية
وتفاصيل كافية لتكون صالحة لالستعمال بوصفها
تعديل للعقد ،قد ال يكون قابالً للتحقيق في وثيقة
واحدة.
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المختلفة المرتقبة سوف تخدم هذا الغرض.
ينبغي أن تقطع بوابات  WHOISالمستقبلية
ً
شوطا طويال لمعالجة الجانب المتعلق بالمستخدم
في التوصية ،ولكن التأخير في تلبية هذه الحاجة،
رغم أنها ربما تكون مفهومة في ضوء التغيرات
الرئيسية المرتبطة باتفاقية اعتماد المسجل
( )RAAالجديدة ،كان مبال ًغا فيه.
التواصل
 -3يجب على  ICANNضمان أن يرافق مسائل سياسة
 WHOISتواصالً على نطاق المجتمع ،ويشمل التواصل
مع المجتمعات خارج  ICANNمع اهتمام خاص
بالمسائل ،وبرنامج دائم لنشر الوعي لدى المستهلك.

التخطيط كامل والتوصية ُنفّذت بوضع خطة اتصاالت
مفصّلة لرفع مستوى الوعي بشأن قضايا سياسة
 WHOISخارج مجتمع  ICANNوزيادة الوعي
لدى المستهلك فيما يتعلق بـ  .WHOISتعزز الخطة
اتصاالت موظفي  ICANNعلى المستوى اإلقليمي
ومستوى القطاع وكذلك قدرة نواب الرؤساء اإلقليمين،
وذلك لرفع مستوى الوعي بـ  WHOISمن خالل
الفعاليات الخطابية واألحداث والنشرات اإلخبارية
والمدوّ نات .وقد وضعت األدوات بما في ذلك أسطح
عرض الشرائح ونقاط الحوار وصحائف الوقائع
بغرض استخدامها.

لم يكن هناك أي إسهامات
مجتمعية.

وقد أثارت اتفاقية اعتماد المسجل الجديدة الكثير
من النقاش والتثقيف فيما يخص شروط WHOIS
المحسّنة في االتفاقية .إن حجم تحسن االتصاالت
خارج نطاق األطراف المتعاقدة والمشاركين في
اجتماعات  ICANNأقل وضوحً ا.

ثمة عنصر رئيسي في خطة االتصاالت أال وهو
تعزيز فعَّاليَّة مراحل البرنامج وذلك لتوليد اهتمام لدى
وسائل اإلعالم اإلخبارية ،ونقاشات عامة على مستوى
وسائل اإلعالم االجتماعية .ثمة مثال للكيفية التي يلزم
أن يؤدي بها هذا العمل دوره مع عمل االتصاالت فيما
يخص توصيات مجموعة الخبراء العاملة في
 22يونيو .وقد ِّ
وزع بيان صحفي على من تضمنتهم
قائمة وسائل اإلعالم التابعة لـ  ICANNونتج عن ذلك
نشر أكثر من  22مقالة إخبارية في مطبوعات ،بما
فيها IT AvisenوComputerWorld
و TechEyeو .DomainInciteوقد ُنشرت
المقاالت باللغة الهولندية واإلنكليزية والفرنسية
واإليطالية والنرويجية والروسية .وكان هناك نحو
 191تغريدة من التغريدات التي ُنشرت تتعلق بمقال
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 ComputerWorldوحده .يجري التخطيط لجهود
مماثلة من أجل المراحل المقبلة ،مثل إطالق موقع
البوابة.
جرى تنفيذ عدد من األنشطة اإلضافية المتعلقة بتنفيذ
التزامات  WHOISالجديدة في إطار اتفاقية اعتماد
المسجل ( )RAAلعام  ،2113فضالً عن أنشطة
توعية أمناء السجالت اإلضافية (أغسطس عام
 ،2113لوس انجليس وشيامن) ،إلخ.
يلتزم فريق االتصاالت بخطة االتصاالت وذلك لتوليد
اهتمام لدى وسائل اإلعالم اإلخبارية كلما تم بلوغ
المراحل األخرى ذات الصلة بـ  .WHOISعلى سبيل
المثال ،من المقرر أن يصاحب إطالق بوابات
 WHOISالعديدة (التعليمية والبحثية) توعية كما هو
موضّح بالتفصيل في خطة االتصاالت.
جرى أيضًا تنفيذ هذه التوصية من خالل العمل إلنشاء
بوابة معلومات من شأنها أن تصبح المصدر الوحيد
للمعلومات والبيانات عن  ،WHOISووضع برنامج
عمل لنموذج جديد لخدمات دليل بيانات التسليم الذي
سيتم إرساله إلى مجلس  GNSOلوضع مزيد من
السياسات.
االلتزام
 -4ينبغي أن تعمل  ICANNعلى ضمان إدارة وظيفة
االلتزام لديها وف ًقا لمبادئ أفضل الممارسات ،بما في ذلك
ما يلي:
أ -ضرورة تطبيق الشفافية الكاملة فيما يتعلق بتدبير
الموارد وهيكل وظيفة االلتزام المنوطة بها .وللمساعدة في
تحقيق هذا ،ينبغي لمؤسسة  ICANNعلى األقل أن تنشر
تقارير سنوية تفصِّل ما يلي فيما يتعلق بأنشطة التزامها:
مستويات التوظيف واألموال المدخلة في الميزانية والنفقات
الحقيقية واألداء مقابل النتائج المنشورة والهيكل التنظيمي
(بما في ذلك الخطوط الكاملة للمرؤوسين والمساءلة).

 )1األشخاص  -إنماء الموظفين من حيث المهارات
والخبرات والعدد؛ زيادة عدد الموظفين إلى  12موظ ًفا
للمرة األولى على اإلطالق ومتعاق ًدا على أساس
المشاريع؛ االلتزام بقيادة نائب الرئيس الذي يرفع
التقارير إلى الرئيس التنفيذي (مكتمل بنسبة )%111
 )2العمليات  -البناء والتواصل والتنفيذ ونشر العمليات
التشغيلية ()%111
 )3النظم  -دمج وأتمتة األدوات المجزأة (%111
لـ WHOIS؛  %21من أجل الدمج الكامل لألنظمة
األخرى)

تم استالم إسهامات مجتمعية
صريحة قليلة نسبيًا ،حيث
أعرب ّ
ممثلو المجتمع العام عن
مخاوفهم بشأن قدرة االلتزام
على معالجة قضية Whois
بفعالية[ .ورقة بشأن التنظيم
وااللتزام مقدّمة من ريناليا عبد
الرحيم ،غارث بروين ،إيفان
ليبوفيتش ،هولي رايخ،
كارلتون صامويلز ،جان جاك

رغم أن تعيين رئيس االلتزام نائبًا للرئيس يرفع
تقاريره إلى الرئيس التنفيذي ليس بنفس قوة ما
أوصى فريق المراجعة به ،فإنه يعد خطوة على
المسار الصحيح.
لم تتحقق الشفافية الكاملة فيما يتعلق بالموارد
والبنية .رغم أن فريق  ATRT2تزوّ د مؤخرً ا
بمعلومات عن مستويات الموظفين الحالية
والمتوقعة ،فإن المعلومات المتاحة للجمهور
محدودة.
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ب -ضرورة وجود خطوط واضحة ومالئمة للمرؤوسين
والمساءلة؛ للسماح باتباع أنشطة االلتزام بشكل فعال
ومستقل عن االهتمامات األخرى .وللمساعدة في تحقيق
هذا ،ينبغي لمؤسسة  ICANNتعيين مدير تنفيذي رئيسي
تكون مسؤوليته الوحيدة اإلشراف على وظيفة التزام
 ICANNوإدارتها .وينبغي لهذا المدير التنفيذي الرئيسي
أال يرفع تقاريره إال ّ إلى لجنة فرعية من مجلس إدارة
 ICANNبشكل مباشر .وينبغي أن تتضمن هذه اللجنة
الفرعية أعضاء في مجلس اإلدارة يتمتعون بمجموعة من
المهارات ذات الصلة وينبغي أن تتضمن المدير التنفيذي
أيضًا .وينبغي أال تتضمن اللجنة الفرعية أي ممثلين من
الصناعة المنظمة الخاضعة للمراقبة أو أي أعضاء مجلس
إدارة آخرين ممن قد تكون لهم مصالح متضاربة في هذا
المجال.

ملخص تقييم  ICANNللتنفيذ شامالً اإلجراءات التي
تم اتخاذها وقابلية التنفيذ والفعالية
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 )4االتصال ()%111
جرت إعادة تصميم التقرير السنوي ونشره باللغاتالست المعتمدة في األمم المتحدة لتوفير بيانات عن
الميزانية وفي جميع المجاالت
 ُنشرت تحديثات شهرية باللغات الست المعتمدة فياألمم المتحدة
 )2قياس األداء  -القياسات ُنشِ رت يوم MyICANN
()%100
 )6أُطلِق برنامج التدقيق (السنة األولى  %01مكتمل)

سوبرينات ،مجموعة أوراق
أعدتها ريناليا عبد الرحيم
وحظت بتأييد إيفان ليبوفيتش
وكارلتون صامويلز]

ج -يتعين على  ICANNتقديم كل الموارد الضرورية
لضمان امتالك فريق االلتزام العمليات واألدوات التقنية
الالزمة إلدارة أنشطة االلتزام وتعزيزها بكفاءة وفعالية.
ويشير فريق المراجعة إلى أن هذا األمر يش ِّكل أهمية
خاصة في ضوء برنامج  gTLDالجديد ،وينبغي مراجعة
جميع عمليات وأدوات االلتزام ذات الصلة وتحسينها هي
واألدوات الجديدة المطورة عند الضرورة قبل أن تدخل أي
برامج  gTLDجديدة حيز التشغيل.

ومع ذلك ،هناك قلق متفشي
داخل قطاع عريض من مجتمع
 ICANNمن أنه ال تزال
هناك مشاكل كبيرة في االلتزام
التعاقدي ،وعلى وجه
الخصوص ،فإنها قد ال تكون
في وضع يمكنها من إنفاذ
العقود بشكل فعال فيما يتعلق
ببرنامج نطاقات gTLD
الجديدة.

تحليل فريق مرجعة المسؤولية والشفافية رقم 2
( )ATRT2لعملية تنفيذ التوصيات (على سبيل
المثال :مكتملة أو غير مكتملة أو جارية)
توفر تقارير االلتزام التعاقدي الشهرية والتقرير
السنوي الكثير من البيانات ولكنها ليست واضحة
بما فيه الكفاية لخلق فهم واضح.
إن استخدام مصطلحات مثل "حجم شكاوى المنع"
لوصف عدد الشكاوى المستلمة مربك في أحسن
األحوال.
ومع ذلك ،يالحظ فريق  ATRT2أن هذه التقارير
تنشأ استنا ًدا إلى التعليقات والمالحظات المجتمعية،
ويبدو أن هناك تحسن في كمية ونوعية المعلومات
التي يوفرها االلتزام التعاقدي.

دقة البيانات
 -2يتعين على  ICANNضمان اإلبالغ بمتطلبات توفير
بيانات  WHOISدقيقة على نطاق واسع يشمل المشتركين
الحاليين والمحتملين ،ويتعين عليها أيضً ا استخدام كل
الوسائل المتاحة إلحراز تقدم في دقة  ،WHOISبما في
ذلك أي بيانات  WHOISدولية بوصفها هد ًفا دوليًا .كجزء
من هذه الجهود ،ينبغي أن تضمن  ICANNنشر وثيقة
حقوق ومسؤوليات المسجَّ لين
بشكل وقائي وبارز إلى جميع المشتركين الجدد والمجددين.

يعمل الموظفون حاليًا على وضع بوابة معلومات
 WHOISمن أجل






توفير سجل لمحفوظات WHOIS
دمج وثائق سياسات WHOIS
توفير آليات لتعليم الناس كيفية استخدام
WHOIS
توفير آليات للناس لتقديم شكاوى حسب
ارتباطها ببيانات WHOIS
توجيه الناس إلى القنوات المناسبة لالنخراط
في المجتمع فيما يتعلق بالمواضيع ذات

لم يكن هناك أي إسهامات
مجتمعية.

رغم أن هناك الكثير من العمل لتقوم به تقارير
الموظفين ،فلم ير المجتمع إال ّ القليل ،ولذلك فمن
الصعب تقييم مدى فعاليته.
إنّ تصنيف مجموعة الخبراء العاملة باعتبارها
مكتملة استنا ًدا إلى مسودة تقرير في خضم فترة
التعليق وكان قد خضع إلى الكثير من النقاش -ليس
كله إيجابي -من جانب المجتمع أمر يدعو إلى
التفاؤل بدرجة كبيرة ج ًدا.
وثيقة حقوق المسجَّ لين ومسؤولياتهم المشار إليها
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الصلة بـ WHOIS
تثقيف المسجَّ لين بشأن  WHOISوحقوقهم
ومسؤولياتهم
توفير مركز معرفي يمكن العثور فيه على
الوثائق الرئيسية ذات الصلة بـ WHOIS

وقد وضعت مجموعة الخبراء العاملة برنامج عمل
نموذج جديد لخدمات دليل تسليم البيانات التي سيتم
إرسالها إلى مجلس  GNSOلوضع مزيد من
السياسات( .مكتمل )%111

 -6ينبغي أن تتخذ  ICANNاإلجراءات الالزمة للحد من
عدد تسجيالت  WHOISالتي تقع في نطاق الفشل الكبير
والفشل الكامل لمجموعات الدقة (بحسب تعريف دراسة دقة
بيانات  )2010/2009 ،NORCبنسبة  %21خالل
فترة  12شهراً ،وبنسبة  %21أخرى على مدار األشهر
الـ 12التالية.

ال يوجد أي إسهام مجتمعي
ولمعالجة هذه التوصية؛ وجه مجلس اإلدارة المدير
خالف إعراب المجتمع العام
التنفيذي إلى:
 )1التحديد االستباقي لمعلومات تسجيل بيانات نطاقات عن شكه في وجود أي حراك
في هذا المجال [تعليق من
 gTLDالتي يحتمل أن تكون غير دقيقة في سجل
جانب غارث بروين ،ورقة
نطاقات  gTLDوخدمات أمين السجل ،واستكشافها
بشأن التنظيم وااللتزام مقدّمة
باستخدام األدوات المؤتمتة ،وتوجيه السجالت التي
من ريناليا عبد الرحيم ،غارث
يحتمل أن تكون غير دقيقة إلى أمناء سجل gTLD
بروين ،إيفان ليبوفيتش ،هولي
التخاذ إجراء ،و
 )2اإلبالغ عل ًنا عن اإلجراءات الناتجة من أجل تشجيع رايخ ،كارلتون صامويلز ،جان
جاك سوبرينات]
تحسين الدقة.
ومن أجل مزيد من التدقيق ،جرى إبالغ فريق
 ATRT2بما يلي :انتهت  ICANNمن إعداد تقييم
أولي (لكن ليس توثي ًقا كامالً) لعملية تنفيذ برنامج
التحليل اإلحصائي باتباع المنهجية المستخدمة في
دراسة  .NORCكما نوقش في وقت سابق ،تطالب
الدراسة بالتحقق من صحة الهاتف ،وهو أمر مكلف
من حيث التشغيل ونحن نتفحص تحليالً تنافسيًا

تحليل فريق مرجعة المسؤولية والشفافية رقم 2
( )ATRT2لعملية تنفيذ التوصيات (على سبيل
المثال :مكتملة أو غير مكتملة أو جارية)
بأنها مكتملة هي تلك الوثيقة التي يُطلق عليها اآلن
اسم "فوائد المسجَّ لين ومسؤولياتهم" ،وهذا
المصطلح قد تسبب في قيام بعض ممثلي
المستخدمين بالتقليل من أهميتها بدرجة كبيرة.
بمجرد إطالق بوابة  WHOISالمخطط لها على
اإلنترنت (المقرر في أكتوبر )2113؛ فإنها ينبغي
أن تلبي العديد من احتياجات االتصاالت .هذا
وق ِّدمت لمحة مبكرة عن البوابة إلى فريق
 ATRT2وكانت رائعة للغاية سواء في نطاقها
وإمكانية الوصول إليها.
ال توجد حتى اآلن أي معايير أو مواصفات فيما
يتعلق ببيانات  WHOISالمدوّ لة ،وبالتالي فلم
يُحرز إال ّ القليل من االتصال أو التقدم في هذا
الصدد.
يبدو أن هناك تقدم يجري إحرازه ،على الرغم من
أن استخراج تلك المعلومات كان صعبًا .على
الرغم من التقارير األولية التي ُترفع إلى فريق
 ATRT2بأن منهجية  NORCقد ال يمكن
تنفيذها بسبب تكلفة التحقق من صحة الهاتف ،فإن
التقارير الحالية تشير إلى أنها ستنفّذ (ربما مع
بعض التعديل) .ويجري وضع األدوات المؤتمتة
كذلك للمساعدة في الكشف عن بيانات WHOIS
غير المتوافقة.
هناك أيضًا بعض التساؤالت حول ما إذا كان هدف
التخفيض بنسبة  %21يمكن تحقيقه.
ومن غير الواضح متى سيبلغ كل هذا العمل ذروته
بحيث يبدأ فحص دقة  WHOISوتحسينها ،ولكن
يبدو أنه بدالً من تخفيض  %21خالل  12شهرً ا،
فقد تكون لدينا القدرة على تعيين أساس لبعض
الوقت في السنة الثانية بعد عمل المجلس على
ب6-
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 -7تصدر  ICANNوتنشر تقريرً ا سنويًا عن الدقة يركز
على خفض حجم تسجيالت  WHOISالتي تنتمي إلى
فئتي الدقة "اإلخفاق الكبير" و"اإلخفاق الكامل".

ملخص تقييم  ICANNللتنفيذ شامالً اإلجراءات التي
تم اتخاذها وقابلية التنفيذ والفعالية

ملخص إسهام المجتمع فيما
يتعلق بالتنفيذ ،شامالً الفعالية

للتوصل إلى أفضل سعر لهذا الخيار .وعلى صعيد
موازي ،ننظر وسائل بديلة للمصادقة والتحقق من
صحة بيانات نماذج  .WHOISإلنجاز هذا؛ فإننا
نناقش المسألة مع الشركات والخبراء فيما يتعلق
بالتحقق من الهوية ،ولكن ال يزال يجب علينا تحديد
منهجية من شأنها أن تثمر عن نتائج مقبولة.

تحليل فريق مرجعة المسؤولية والشفافية رقم 2
( )ATRT2لعملية تنفيذ التوصيات (على سبيل
المثال :مكتملة أو غير مكتملة أو جارية)
توصيات فريق مراجعة .WHOIS
أي نقاش بشأن التقارير السنوية سابق ألوانه في
هذه المرحلة.

يقوم الموظفون حاليًا بوضع نظام أخذ عينات دقة
 WHOISواإلبالغ عنها باستخدام منهجية دراسة
NORC
إلنجاز التحليل المطلوب؛ ينصب تركيز عمل
الموظفين على:
المنهجية اإلحصائية
.1
الوصول إلى سجالت WHOIS
.2
المحلل اللغوي ألتمتة استخراج بيانات
.3
االتصال
التحقق المؤتمت من العناوين
.4
مركز االتصال لالتصال بكل السجالت التي
.2
أُخذت منها عينات.
 -0ينبغي أن تضمن  ICANNوجود تسلسل واضح وغير
مبهم ومطبق لالتفاقيات التعاقدية مع السجالت والمسجلين
والمشتركين لتطلب توفير بيانات  WHOISدقيقة والحفاظ
عليها .كجزء من هذه االتفاقيات ،ينبغي أن تضمن
 ICANNتطبيق عقوبات واضحة ومطبقة ومتدرجة على
السجالت والمسجلين والمشتركين الذين ال يلتزمون
بسياساتها بشأن  .WHOISينبغي أن تشمل هذه العقوبات
إلغاء التسجيل و /أو إلغاء االعتماد بحسب ما هو مناسب
في حاالت عدم االلتزام الخطيرة أو المتواصلة.

اجتاز الموظفون عملية داخلية واسعة النطاق لتحديد
مجاالت لتحسين التسجيل واتفاقيات أمين السجل .وأدت
نتيجة هذه الجهود إلى ظهور موضوعات تفاوضية
إضافية فيما يخص مفاوضات اتفاقية اعتماد المسجل
واتفاقيات سجل نطاقات  gTLDالجديدة.
تلقت  ICANNمقاومة من جانب األطراف المتعاقدة
خالل المفاوضات مما أدى إلى لغة اختلفت عن
المقترحات األصلية.
أضيفت في أغسطس 2113
تتضمن اتفاقية اعتماد المسجل لعام  2113الجديدة
أحكامًا إضافية خاصة باإلنفاذ وعقوبات تطبّق على

كانت هناك مداخلة مباشرة
وجيزة وجهت إلى فريق
مراجعة المسؤولية والشفافية
بشأن هذا .ومع ذلك ،كان هناك
اتفاق واسع النطاق على أن
اتفاقية اعتماد المسجل الجديدة
تعطي  ICANNقدرة أفضل
بكثير إلنفاذ سياسة WHOIS
على نحو أفضل مما كان متاحً ا
فيما مضى.

فيما يتعلق بقابلية إنفاذ  ،WHOISفإن الشروط
الواردة في اتفاقية اعتماد المسجل الجديدة ّ
تمثل
أوامر ذات قيمة أفضل من تلك الموجودة في
اتفاقيات اعتماد المسجل السابقة ،كما أن اتفاقية
اعتماد المسجل جنبًا إلى جنب مع الشروط الواردة
في اتفاقيات نطاقات  gTLDالجديدة والمحدّثة
يؤمل أن تنقل معظم أو جميع أمناء السجل إلى
اتفاقية اعتماد المسجل لعام  2113في غضون
سنة واحدة أو اثنتين.
أن يُقال هذا ،فمن المؤسف أن تعيّن على
 ICANNخفض أهدافها في هذا المجال الحيوي
(أرادت  ICANNالتحقق من أرقام الهواتف
وعناوين البريد اإللكتروني ،ولكن اتفاقية اعتماد
ب7-
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أمناء السجل والمسجَّ لين والمو ّزعين فيما يتعلق بـ
.WHOIS
تتضمن اتفاقيات سجل نطاقات  gTLDالجديدة
التزامات محسّنة لـ WHOIS
تتضمن تجديدات نطاقات  gTLDالحالية التزامات
محسّنة لـ .WHOIS

 -9ينبغي لمجلس إدارة  ICANNضمان وضع فريق
االلتزام ،بالتشاور مع األطراف المتعاقدة المعنية ،مقاييس
لمتابعة تأثير إشعارات سياسة التذكير السنوية ببيانات
 )WDRP( WHOISإلى المشتركين .يجب استخدام
مثل هذه المقاييس لوضع ونشر أهداف لألداء ،وتحسين دقة
البيانات على مدار الوقت .إذا لم يكن هذا مجديا ً مع النظام
الحالي ،يجب أن يضمن مجلس اإلدارة وضع سياسة بديلة
وفعالة (تتوافق مع عمليات  ICANN'sالحالية) وتنفيذها
بالتشاور مع المسجلين ،والتي ستحقق هدف تحسين جودة
البيانات بطريقة قابلة للقياس.

وكانت القضية مفهومة ،حيث رأى فريق مراجعة
 WHOISأن هناك حاجة إلى إنشاء قاعدة مرجعية
من أجل تتبع ما إذا كان تنفيذ الموظفين لتوصيات
فريق مراجعة  WHOISسيؤدي إلى التحسن
المطلوب في دقة  .WHOISعالوة على ذلك ،تحتاج
 ICANNإلى تجميع عوامل وضوح وتوفيرها فيما إذا
كانت معدالت الدقة تتحسن مع مرور الوقت.
أخذت  CANNبعين االعتبار عدم الحاجة إلى أي
إجراء آخر هنا حسب توجيه مجلس اإلدارة من حيث
صلته بتأثير سياسة  WHOISللتذكير بالبيانات
السنوية.

لم يكن هناك أي إسهامات
مجتمعية.

تحليل فريق مرجعة المسؤولية والشفافية رقم 2
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المسجل تطلبت التحقق من واحد من االثنين
فحسب ،وذلك بسبب التكاليف المتصورة
وصعوبات التنفيذ من جانب أمناء السجل).
وتجدر اإلشارة إلى أنه في كثير من الحاالت،
يصاحب عدم دقة  WHOISأسماء نطاقات
عابرة ،والحل في ظل النظام الحالي يتمثل ببساطة
في حذف االسم ،وهو الوضع الذي لن يتم تخفيفه
حتى يتم التحقق من صحة  WHOISعلى نحو
كاف في وقت التسجيل أو بعد االنتهاء منه مباشرة.
تساءل قرار مجلس اإلدارة الذي تناول توصيات
فريق مراجعة  WHOISعمّا إذا كانت هذه
التوصية قابلة للتنفيذ فعليًا ،وتلك كانت احتمالية تنبأ
بها فريق مراجعة  WHOISواتفق معه فريق
 ATRT2بشأنها .ويجري حاليًا تنفيذ النهج البديلة
لتحقيق النتيجة المقصودة لهذه التوصية.
ويوافق فريق  ATRTعلى أن المبادرة
اإلستراتيجية لمجموعة الخبراء العاملة مسار
معقول للمضي قدمًا نحو األمام في معالجة قصد
التوصية.

توصية فريق مراجعة  WHOISكما هو مذكور
ليست مجدية.
(تتطلب السياسة فحسب أن يرسل أمناء السجل التذكير
في شكل محدد شامالً معلومات محددة .وال تتطلب
السياسة من أمناء السجل تتبع التغيرات الناتجة مباشرة
من التذكير .أدرجت  ICANNسياسة WHOIS
للتذكير بالبيانات (دقة  )WHOISفي برنامج التدقيق.
كما في السابق ،يجب على أمناء السجل ،مرة واحدة
على األقل في السنة ،أن يرسلوا تذكيرً ا إلى حاملي
األسماء المسجلة يذكرهم بالتحقق من  /تحديث بيانات
 WHOIS – ICANNللتحقق من إرسال مذكرات
التذكير ويشير إلى عواقب بيانات  WHOISغير
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الدقيقة.
انطوى تنفيذ هذه التوصية على ( )1موظفين يسعون
إلى إدخال تعديالت على اتفاقية اعتماد المسجل
واتفاقيات السجل لتعزيز اإلطار التعاقدي
لـ  (2) ،WHOISتشكيل مجموعة الخبراء العاملة
إلنشاء إطار عمل جديد للسياسات لمعالجة أوجه
قصور اإلطار التعاقدي الحالي على نحو أفضل،
( )3موظفين للشروع في عملية إلنشاء برنامج اعتماد
لموفري الخصوصية  /الوكيل ،والعمل مع GNSO
لوضع إطار سياسة لهذه الخدمات ،و ( )2إنشاء
البوابة اإللكترونية والرصد االستباقي من أجل التمتع
بالقدرة على وضع بعض المقاييس للدقة مع مرور
الوقت.
الوصول إلى البيانات – خدمات الخصوصية والوكيل
 -11يوصي فريق المراجعة بضرورة أن تبادر ICANN
بطرح إجراءات لتنظيم مزودي خدمات الخصوصية
والوكيل واإلشراف عليهم.
ويتعين على  ICANNوضع هذه اإلجراءات بالتشاور مع
كل أصحاب المصلحة المعنيين .وينبغي لهذا العمل أن
يستعين بدراسات الممارسات الحالية المستخدمة من قِبل
مزودي خدمات الخصوصية والوكيل التي ُتجرى حاليًا في
.GNSO
ويرى فريق المراجعة أن أحد األساليب الممكنة لتحقيق هذا
الهدف هو إنشاء نظام اعتماد عبر الوسائل المناسبة لكل
مزودي خدمات الخصوصية والوكيل .وفي إطار هذه
العملية ،يتعين على  ICANNمراعاة تحديد المزايا (إن
وجدت) التي ينطوي عليها التمييز بين خدمات الخصوصية
والوكيل وضمان استمرارها.
وينبغي أن تهدف هذه العملية إلى توفير متطلبات واضحة
ومتسقة وقابلة لإلنفاذ لتشغيل هذه الخدمات بما يتوافق مع
القوانين المحلية ،وإيجاد توازن مناسب بين أصحاب
المصلحة التنافسية والمشروعة .ويتضمن هذا على األقل
الخصوصية وحماية البيانات وإنفاذ القانون والصناعة

وف ًقا لما أفاد به الموظفون في أغسطس :2113
 تشمل اتفاقية اعتماد المسجل لعام  2113المعتمدة
العديد من االلتزامات الجديدة المتعلقة بمقدمي
خدمات الخصوصية  /الوكيل ،وتعهد إلى
 ICANNبإنشاء برنامج اعتماد الخصوصية /
الوكيل


من المنتظر أن تبدأ عملية وضع سياسات منظمة
دعم األسماء العامة ( )GNSOقريبًا من أجل
تدارس قضايا السياسات المتعلقة بخدمات
الخصوصية  /الوكيل



من المقرر إجراء عمل التنفيذ من جانب
الموظفين وذلك لوضع النواحي التشغيلية
لبرنامج اعتماد الخصوصية/الوكيل بالتوازي مع
عملية وضع سياسات منظمة .GNSO

لم يكن هناك أي إسهامات
مجتمعية.

عملية تنظيم خدمات الخصوصية والوكيل
واإلشراف عليها بعد تجاهلها لسنوات عديدة
أصبحت معقدة وطويلة .تتناول اتفاقية اعتماد
المسجل الجديدة بعض القضايا ،وينبغي أن تكون
هناك عملية مرتقبة لوضع سياسات منظمة
 GNSOوذلك الستكمال العملية .قد تواجه عملية
وضع السياسات وق ًتا عصيبًا في سد احتياجات
الخصوصية للمستخدمين النهائيين في ظل
احتياجات كل من إنفاذ القانون وأصحاب العالمات
التجارية ،ولكن حقيقة أن المناقشات بصدد أن تبدأ
واعدة .ليس من المرجح أن يبدأ العمل بسياسات
جديدة قبل عام .2112
قد تساهم النتيجة النهائية لمجموعة الخبراء العاملة
وعملية وضع السياسات المبنية عليها في تقليص
الحاجة إلى خدمات الخصوصية والوكيل ،لكنها لن
تختفي تمامًا.

من المتوقع الحصول على معظم التسليمات بحلول
نهاية عام  – 2113النصف األول من عام .2114
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المرتبطة بإنفاذ القانون ومجتمع حقوق اإلنسان.
وتستطيع  ICANNعلى سبيل المثال استخدام مزيج من
الحوافز والعقوبات المتدرجة لتشجيع مزودي خدمات
الخصوصية والوكيل للحصول على االعتماد وضمان عدم
قبول المسجلين عم ًدا تسجيالت من مزودي خدمات غير
معتمدين.
ينبغي أن تضع  ICANNسلسلة تدريجية ومطبقة من
العقوبات على مزودي خدمات الخصوصية الذين يخالفون
المتطلبات مع مسار واضح إللغاء االعتماد بسبب
المخالفات المتكررة والمتسلسلة أو الخطيرة.
وإذا كانت هناك ضرورة لمراعاة إجراء تنظيم مزودي
خدمات الخصوصية والوكيل واإلشراف عليهم ،فمن المهم
أيضًا وضع األهداف التالية في االعتبار:
• تمييز إدخاالت  WHOISبوضوح لإلشارة إلى أن
التسجيالت قد تمت بواسطة خدمة خصوصية أو وكيل
• توفير كل تفاصيل اتصال  WHOISالمباشرة وسريعة
االستجابة بشأن مزودي خدمات الخصوصية والوكيل
• اتباع عمليات وإطارات زمنية معيارية للكشف والتحويل
(ينبغي نشرها بوضوح والمبادرة بإبالغها للمستخدمين
المحتملين لهذه الخدمات؛ حتى يمكنهم تحديد اختيارات
مبنية على معرفة حسب ظروف ك ٍّل منهم على حدة)
• ضرورة إفصاح المسجلين عن عالقتهم بأي مزود
لخدمات الخصوصية والوكيل
• حفظ نقاط اتصال مخصصة لكل مزود بشأن إساءة
االستخدام
• إجراء فحوص دورية للعناية الواجبة فيما يتعلق
بمعلومات االتصال بالمستهلك
• الحفاظ على خصوصية وسالمة التسجيالت في حالة
ظهور مشكالت رئيسية مع أحد مزودي خدمات
الخصوصية والوكيل.
• توفير إرشاد واضح وغير مبهم بشأن حقوق حاملي
األسماء المسجلة وواجباتهم والطريقة التي ينبغي إدارتهم
بها في بيئة الخصوصية والوكيل.
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 -11يُوصى بإصالح خدمة  Internicلتوفير قابلية
استخدام مُحسَّنة للمستهلكين ،بما في ذلك عرض بيانات
المشترك بالكامل لكل أسماء نطاقات ( gTLDسواء التي
تش ِّغل خدمات  WHOISرقيقة أو مكثفة) إلنشاء متجر
شامل من مزود خدمات موثوق به للمستهلكين
والمستخدمين اآلخرين لخدمات .WHOIS

شكاوى عدم دقة  WHOISتقوم بترحيلها إدارة
االلتزام ثم أتمتتها

لم يكن هناك أي إسهامات
مجتمعية.

تحليل فريق مرجعة المسؤولية والشفافية رقم 2
( )ATRT2لعملية تنفيذ التوصيات (على سبيل
المثال :مكتملة أو غير مكتملة أو جارية)

الوصول إلى البيانات  -الواجهة المشتركة

ونحن إذ نصدر هذه النتيجة أو التوصية فإننا ال نقترح
إجراء تغيير في المكان الذي توجد به البيانات أو ملكية
البيانات وال ننظر إلى عملية وضع السياسات بوصفها
ضرورة أو مرغوبًا فيها .نحن نقترح إجراء تحسين تشغيلي
على خدمة  Internicالحالية .وينبغي أن يتضمن هذا
الترويج المُحسَّن للخدمة؛ لزيارة وعي المستخدم.

تعمل  ICANNحاليًا على بوابة  WHOISشاملة،
حيث من المقرر أن تتم عملية وضع البوابة على
مرحلتين وذلك إلصالح خدمة مركز معلومات شبكة
اإلنترنت:
المرحلة األولى :إطالق بوابة  WHOISالمعلوماتية

كان هناك تقدم كبير في استبدال واجهة مركز
معلومات شبكة اإلنترنت بالوظيفة األصلية على
موقع الويب الخاص بـ  .ICANNسوف تشمل
الوظيفة الجديدة جميع جوانب التفاعل بين
المستخدمين و ICANNفيما يتعلق بااللتزام
التعاقدي ،وسوف تشمل أيضًا القدرة على البحث
عن أسماء النطاقات كجزء من بوابة WHOIS
المرتقبة.

المرحلة الثانية :إطالق بوابة  WHOISللبحث عبر
اإلنترنت
لتوفير مكان يستطيع الناس الشروع منه في البحث عن
سجالت  WHOISالعالمية
خطة اتصاالت من المقرر تنسيقها مع إطالق كل
مرحلة

أسماء النطاقات الدولية
 -12ينبغي أن تعهد  ICANNإلى إحدى مجموعات العمل
في غضون ستة أشهر من نشر هذا التقرير بمهمة تحديد
المتطلبات المالئمة لبيانات تسجيل أسماء النطاقات الدولية
وتقييم الحلول المتاحة (بما في ذلك الحلول الجاري تنفيذها
بواسطة نطاقات  .)ccTLDوينبغي أن تسري متطلبات
البيانات على األقل على كل نطاقات  ،gTLDوينبغي
لمجموعة العمل التفكير في طرق لتشجيع اتساق النهج عبر
 gTLDو(بشكل طوعي) وحيز  .ccTLDويتعين على
الموظفين رفع تقرير في غضون عام من توليه المهمة.

لم يتسلم فريق  ATRT2أي
تقوم مجموعة عمل خدمة بيانات تسجيل اإلنترنت
الشاملة المبنية على أساس  )WEIRDS( WHOISمدخل مباشر ،ولكن كان هناك
قلق عام ،ال سيما بين أولئك
التابعة لفريق عمل هندسة اإلنترنت ( )IETFبتقييم
الذين يراقبون دقة WHOIS
البروتوكوالت التقنية.
وفي تلك المجتمعات التي
وبمجرد أن يعتمد فريق عمل هندسة اإلنترنت
( )IETFاتفاقية سجل نطاقات  gTLDالجديدة واتفاقية تستخدم تسجيل النطاقات
الدولية.
اعتماد المسجل لعام  2113الجديدة؛ فإنهما تشتمالن
على التزامات باعتماد بروتوكوالت جديدة.
 ICANNهي األخرى منخرطة في عملية تكليف
فريق للعمل على متطلبات بيانات التسجيل المدوّ لة
( ،)IRDعلمًا بأن المنتج النهائي سيكون متوق ًفا على
توصل عملية وضع سياسات منظمة  GNSOإلى
قرار بشأن الترجمة  /النقل الحرفي كما هو منصوص
عليه في التوصية رقم  13أدناه.

يستغرق تنفيذ التوصية المخطط له وق ًتا أطول
بكثير مما أوصى فريق المراجعة به في بادئ
األمر .التقدير الحالي للموعد الذي تقدّم بيانات
التسجيل المدوّ لة ( )IRDفيه تقريرها هو شهر
يونيو عام  ،2114الذي يراه فريق ATRT2
معقوالً أو ربما سببًا للتفاؤل من وجهة نظره ،نظرً ا
لتعقد هذه المسألة ،وحقيقة وجود ارتباط الزم
بعملية وضع سياسات الترجمة والنقل الحرفي
(انظر التوصية رقم  ،)13وبالنظر إلى أن بيانات
التسجيل المدوّ لة ( )IRDلم تنعقد إال ّ مؤخرً ا في
سبتمبر .2113
عالوة على ذلك ،من المؤسف أيضًا أن ICANN
لم تقترح أي تطبيقات مؤقتة أو أفضل الممارسات
لبيانات التسجيل المدوّ لة ،مما يجعل أمين السجل
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والسجالت بحاجة إلى وضعها من تلقاء أنفسهم من
أجل استيفاء المتطلبات التعاقدية لتجميع سجالت
 WHOISباستخدام بيانات  ASCIIصالحة.
تم تسليم تقرير المشكالت الذي بموجبه انطلقت
عملية وضع سياسات للترجمة والنقل الحرفي في
نهاية يناير  ،2113وبدأت منظمة  GNSOعملية
وضع السياسات في يونيو .يُتوقع حاليًا أن يبدأ
عمل عملية وضع السياسات قبل نهاية عام
 .2113بنا ًء على ما سبق؛ فإن تنبؤ الموظفين
باالنتهاء من العمل في عام  2112كان معقوالً،
ولكن يترتب على ذلك أن نطاقات IDN TLD
ستكون في مرحلة التشغيل الكامل بشكل جيد قبل
أن تكون هناك قواعد ،على سبيل المثال لكيفية
التعامل مع معلومات  WHOISألسماء النطاقات
الدولية المرتبطة.

انظر التوصية رقم .12

بما أن هذه التوصية مشروطة إلى حد كبير
بالتوصيتين السابقتين ،فليس من المستغرب أنها لم
ُتمس بعد .والنتيجة النهائية ،مع ذلك ،تتمثل في أن
هذه التوصية يمكن القول جدالً أنها لن تبدأ عندما
يبدأ فريق مراجعة  WHOISالقادم عمله (أو
ينجزه).

لم يكن هناك إسهام كبير من
المجتمع ،باستثناء توجيه
انتقادات حول كيفية فهم مجلس
اإلدارة وتقييمه للتقرير النهائي
الصادر عن فريق مراجعة
.WHOIS

ويقر فريق  ATRTأن  ICANNمنخرطة في
عملية تنفيذ توصيات فريق مراجعة ،WHOIS
وأنه كان هناك الكثير من النقاش بشأن أوجه تنفيذ
محددة .ومع ذلك ،فإن ملحق ورقة إحاطة
الموظفين المشار إليه في أحد قرارات مجلس
اإلدارة ال يعد الطريق األمثل السترعاء انتباه
المجتمع إلى هذه الخطة.

تشرع  ICANNفي دراسة الغرض منها تقييم الحلول
المتوفرة وذلك لتقديم بيانات االتصال المدوّ لة وعرضها
 -13ينبغي دمج نموذج البيانات النهائية ،بما في ذلك (أي)
متطلبات للترجمة والنقل الحرفي لبيانات التسجيل ،في
اتفاقيات المسجلين والسجالت في غضون  6أشهر من تبني
توصيات مجموعة العمل من قِبل مجلس إدارة .ICANN
إذا لم يتم إنهاء هذه التوصيات في الموعد المحدد قبل
المراجعة التالية لمثل هذه االتفاقيات ،يجب وضع أقواس
فارغة علنية لهذا الغرض في اتفاقيات برنامج gTLD
الجديد في هذه المرة ،وفي االتفاقيات الحالية عندما يحين
موعد تجديدها.

 -14إضافة إلى ذلك ،يجب وضع مقاييس للحفاظ على دقة
بيانات التسجيل الدولية والبيانات المماثلة في ASCII
وقياسها ،بأساليب التزام محددة بوضوح حسب التفاصيل
الواردة بالتوصيات من  2إلى  9بهذه الوثيقة.

ويجري حاليًا بحث مسألة الترجمة  /النقل الحرفي
كمسألة سياسات داخل مجلس منظمة .GNSO

انظر التوصية رقم .12

وإذا ما وضعت عملية وضع السياسات سياسة
اإلجماع؛ فإن هذه السياسة ستصبح ملزمة لألطراف
المتعاقدة ،عندما يعتمدها مجلس اإلدارة
هذا الخرج من عمل عملية وضع السياسات ضروري
إلبالغ بقية أعمال التنفيذ المتعلقة ببيانات التسجيل
المدوّ لة التي يشرف الموظفون عليها حاليًا (التوصيات
من  12إلى  .)14يتوقف اختتام هذا الجانب من عملية
التنفيذ على السرعة التي يمكن أن تنتهي عملية وضع
السياسات بها من عملها بمجرد تشكيل مجموعة العمل.
التقدير الحالي إلنجاز العمل هو عام .2112
من المقرر الكشف عن سجالت  WHOISألسماء
النطاقات الدولية على نحو استباقي بمجرد إنجاز العمل
المشار إليه في التوصيتين رقمي  12و .13التقدير
الحالي هو .2112

الخطة التفصيلية الشاملة
 -12يتعين على  ICANNتقديم خطة تفصيلية وشاملة في
غضون  3أشهر بعد تقديم تقرير فريق مراجعة WHOIS
النهائي الذي يوضح كيفية تقدم  ICANNفي تنفيذ هذه
التوصيات.

وضع موظفو  ICANNخطة  ICANNالمقترحة
ونشروها بعد أن اعتمدها مجلس إدارة .ICANN

ب12-

الملحق ب – تنفيذ مراجعة WHOIS
التوصية

ملخص تقييم  ICANNللتنفيذ شامالً اإلجراءات التي
تم اتخاذها وقابلية التنفيذ والفعالية

ملخص إسهام المجتمع فيما
يتعلق بالتنفيذ ،شامالً الفعالية

تحليل فريق مرجعة المسؤولية والشفافية رقم 2
( )ATRT2لعملية تنفيذ التوصيات (على سبيل
المثال :مكتملة أو غير مكتملة أو جارية)

 -16ينبغي أن تقوم  ICANNبتقديم تقارير حالة خطية
كل عام على األقل بشأن تقدمها في تنفيذ توصيات هذا
الفريق .وينبغي نشر أول هذه التقارير بعد عام واحد على
األقل من نشر  ICANNخطة التنفيذ المتقدم ذكرها في
التوصية  12أعاله .وينبغي أن يحتوي كل من هذه التقارير
على كل المعلومات ذات الصلة ،بما في ذلك كل الحقائق
واألرقام والتحليالت األساسية.

تخطط  ICANNلنشر التقرير السنوي األول بعد سنة
واحدة من موافقة مجلس اإلدارة على توصيات التقرير
النهائي الفريق لفريق مراجعة WHOIS
(نوفمبر .)2113

ال يوجد

لم يُبلغ حتى اآلن الموعد النهائي في وقت كتابة
هذا الملحق.

تقارير الحالة السنوية

ب13-

الملحق ج – تنفيذ مراجعة األمن واالستقرار والمرونة ()SSR

مراجعة وتحليل تنفيذ التوصيات األولى لفريق
مراجعة األمن واالستقرار والمرونة
مالحظات إجمالية
ملخص تقييم التنفي
التوصية الحالة
اكتملت
1
تم التنفيذ
2
قيد العمل
3
قيد العمل
4
قيد العمل
5
قيد العمل
6أ
قيد العمل
6ب
اكتملت
6ج
قيد العمل
7أ
لم يتم البدء فيها بعد
7ب
قيد العمل
8
قيد العمل
9أ
9ب
11أ
11ب
11ج
11
12أ
12ب
13
14
15
16أ
16ب
17أ
17ب
18
19
21
21
22
23أ

لم يتم البدء فيها بعد
قيد العمل
تم التنفيذ
اكتملت
قيد العمل
قيد العمل
قيد العمل
قيد العمل
قيد العمل
اكتملت
تم التنفيذ
قيد العمل
قيد العمل
قيد العمل
اكتملت
قيد العمل
قيد العمل
قيد العمل
قيد العمل
تم التنفيذ

التعليق
تشتمل على مكون متكرر ،ومن َثم لن تكتمل على اإلطالق
ستتطلب تطبي ًقا لكافة المواد المستقبلية

ما إذا كانت الموارد المقدمة التي تتسم بأنها "مناسبة" تعد أمرً ا شخصيًا
تتوقف على 7أ
مؤجلة لحين شغل منصب ( CIO/CTOالمدير التنفيذي للمعلومات/الرئيس
التنفيذي للتكنولوجيا)
تتوقف على 9أ
تتواصل الجهود الرامية إلى اإلسراع في إنفاذ االمتثال
ما إذا كانت الموارد المقدمة التي تتسم بأنها "كافية" تعد أمرً ا شخصيًا

التطور المستمر يعني أنه لن يتم إكمالها على اإلطالق
بينما تتواصل جهود التوعية ،فلن تكتمل هذه التوصية على اإلطالق

ما إذا كانت الموارد المقدمة التي تتسم بأنها "مناسبة" أمرً ا شخصيًا
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التوصية الحالة
23ب قيد العمل
اكتملت
24أ
24ب اكتملت
24ج اكتملت
قيد العمل
25أ
25ب اكتملت
قيد العمل
26
قيد العمل
27
تم التنفيذ
28

التعليق
غير واضح ما إذا كانت هذه التوصية قابلة للتنفيذ
بعض التساؤالت المثارة حول ما إذا كان النهج المتبع هو األكثر فاعلية

بينما تستمر عملية المشاركة ،فلن تكتمل هذه التوصية على اإلطالق

اإلجراءات المتخذة
ال تزال غالبية التوصيات الـ ( 28باإلضافة إلى المهام الفرعية التابعة لها) غير مكتملة ،ولكن التنفيذ بدأ لكافة
التوصيات على األقل .تتألف التوصيات الـ  28من  41مهمة فرعية ،ومن بين الـ  41مهمة فرعية ،ما زالت
 27مهمة فرعية منها غير مكتملة ،مما يشكل .%66

إمكانية التنفيذ
وفي جميع الحاالت تقريبًا ،تبدو التوصيات قابلة للتنفيذ ،أو في الحاالت التي تكون فيها مكتملة ،فإنها تبدو كذلك.
وفي الغالبية العظمى من التوصيات ،أشار فريق العمل إلى أنه لم يتوقع أو يمر بأية مشكالت عند تنفيذ التوصيات.
ورغم ذلك ،يجب األخذ في االعتبار أن تنفيذ عدد كبير من التوصيات لم يتم إكماله وفي بعض الحاالت لم يتم البدء
فيها .وربما سيتم مواجهة تلك المصاعب الخاصة بالتنفيذ في المستقبل.
ومن االستثناءات الجديرة بالمالحظة لهذه القدرة العامة على التنفيذ ترتبط بالتوصية رقم  23والتي توصي فيها
 ICANNبأن عليها "ضمان أن القرارات التي تتوصل إليها مجموعات العمل واللجان االستشارية يتم التوصل إليها
بطريقة موضوعية خالية من أي ضغط خارجي أو داخلي ".وفي حين أن الموضوعية في التوصل إلى قرارات تعد
هد ًفا جديرً ا باالهتمام ،إال أنه من الصعب تخيل وجود قرار "خا ٍل من الضغوط الخارجية أو الداخلية".

الفاعلية
بالنسبة لتلك التوصيات التي تم تنفيذها ،كان االنطباع اإلجمالي يتمثل في أنها كانت فعالة بشكل معقول في التعامل
على األقل مع خطاب التوصية .ولسوء الحظ ،استخدمت العديد من التوصيات محددات موضوعية وقليل من
المقاييس الصلبة المحددة التي يمكن من خاللها قياس الفاعلية .وبهذا ،فإن القياس الموضوعي لفاعلية التوصيات أمر
يمثل تحديًا.

ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ
تم تلقي إجمالي  3تعليقات عامة على التقرير النهائي لفريق مراجعة  .SSRيمكن العثور على تلك التعليقات على:
http://www.icann.org/en/news/public-comment/summary-comments-ssr-rt-finalreport-30aug12-en.pdf

التوصية رقم 1
"يتعين على  ICANNنشر بيان واحد وواضح ومتسق الختصاص  SSRالتابعة لها والمهمة الفنية المحددة .ويتعين
على  ICANNإظهار هذا البيان للعيان ومطالبة الجمهور بإبداء مالحظاتهم للوصول إلى بيان يستند إلى إجماع".

ج2-

الملحق ج – تنفيذ مراجعة األمن واالستقرار والمرونة ()SSR
تحليل توصية فريق المراجعة السابقة
تهدف هذه التوصية إلى توثيق الدور الذي تضطلع به  ICANNفيما يتعلق باألمن واالستقرار والمرونة أمام العيان
بطريقة واضحة ودقيقة من أجل الوصول إلى إجماع داخل المجتمع بخصوص هذا الدور.

ملخص تقييم  ICANNللتنفيذ
اكتمل.
اإلجراءات المتخذة
قام الموظفون (وبخاصة فريق أمن  )ICANNبنشر مسودة بيان لعرضها للتعليق العام في مايو  2012وأجروا
توعية واسعة النطاق مع المجتمع في إطار تسهيل عملية إبداء المالحظات .وقد تم نشر تقرير التعليقات العامة الذي
تم الحصول عليه ،إلى جانب نشر مسودة بيان منقحة الجتماع  ICANNالمنعقد في تورونتو
(http://toronto45.icann.org/meetings/toronto2012/presentation -draft-ssr-role-
 .)remit-04oct12-en.pdfوبعد عقد جلسة مفتوحة في تورونتو وزيادة مستوى مشاركة المجتمع ،تم دمج
نسخة جديدة من البيان في إطار عمل  SSRللسنة المالية  ،14و نشرها للتعليق العام في  6مارس  .2013أتيح
هذا المستند للتعليق العام في  20مايو .2013
إمكانية التنفيذ
تم التنفيذ.
الفاعلية
ظهرت التعقيبات الواردة بخصوص البيان إيجابية للغاية .وعلى المستوى الداخلي لـ  ،ICANNوفر البيان لفريق
كبار الموظفين اإلداريين الجديد ً
لغة للدور الذي تضطلع به  ICANNواختصاصها في  .SSRأما على المستوى
الخارجي ،فقد الحظ المشاركون من داخل المجتمع والذين أسهموا في مراجعة النص تحس ًنا في اللغة على مدار
الوقت وقد كانوا داعمين لهذا النص.

ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ
تلقت  ICANNعشرين تعلي ًقا على مسودة البيان خالل فترة التعليق بين  17مايو و 31أغسطس ( 2012انظر
 .)http://forum.icann.org/lists/draft-ssr-role-remit/ويتوفر ملخص تلك التعليقات التي أعدتها
 ICANNعلى الموقع اإللكتروني http://forum.icann.org/lists/draft-ssr-role-remit/pdf-
.IijnRXQ1v1.pdf

ملخص للمعلومات األخرى ذات الصلة
ال يوجد.

تحليل فريق  ATRT2لتنفيذ التوصيات
يمكن تقسيم هذه التوصية إلى مهمتين فرعيتين:
أ .يتعين على  ICANNنشر بيان واحد واضح ومتسق الختصاص  SSRالتابعة لها والمهمة الفنية
المحددة؛ و
ب .يتعين على  ICANNإظهار هذا البيان للعيان ومطالبة الجمهور بإبداء مالحظاتهم للوصول إلى بيان يستند
إلى إجماع.
قامت  ICANNبالفعل بنشر بيان يتعلق باختصاص  SSRالتابعة لها والمهمة الفنية المحددة .وما إذا كان هذا
البيان فرديًا وواضحً ا ومتس ًقا هو ،بطبيعة الحال ،مسألة رأي ،لكنه يرتكز على التعقيبات العامة ،ويبدو أن المعلقين
يعتبرون البيان "واضحً ا ودقي ًقا ".وبهذا ،يتبين أنه قد تم اتباع هذا المكون من التوصيات.

ج3-

الملحق ج – تنفيذ مراجعة األمن واالستقرار والمرونة ()SSR
ً
جهودا حثيثة في التوعية التي ظهرت
فيما يتعلق بالمكون الثاني من هذه التوصية ،في الوقت الذي بذل فيه الموظفون
فاعليتها داخل المجتمع ،فإنه من غير الواضح ما إذا كان الدور الذي تضطلع به  ICANNوالوارد في سياق SSR
مفهومًا جي ًدا خارج مجتمع  ICANNأم ال ،السيما المجتمعات غير األمنية المعنية.

تقييم فريق  ATRT2لفاعلية التوصيات
لقد أثبتت عملية توفير بيا ًنا واضحً ا حول دور  SSRالتابعة لـ  ICANNوتحقيق اإلجماع داخل بعض أجزاء
المجتمع على األقل بخصوص هذا الدور فاعليتها في مساعدة األشخاص داخل المجتمع في فهم دور وقيود
 .ICANNومن المرجح أن تسهم الجهود المتواصلة المبذولة في التوعية والتثقيف بدور  ICANNالمتعلق بـ
 SSRفي تحسين فاعلية تنفيذ هذه التوصية.

التوصية رقم 2
"يجب مراجعة تعريف وتنفيذ  ICANNالختصاص  SSRالخاص بها والمهمة الفنية المحدودة من أجل تحقيق
اإلجماع والحصول على التعليقات من المجتمع .وينبغي تكرار العملية بشكل منتظم ،وقد يتم ذلك بالتزامن مع دورة
مراجعات  SSRالمستقبلية".

تحليل توصية فريق المراجعة السابقة
يعتقد  SSR-RTأنه من المهم التأكد من تعريفات  ICANNالختصاص  SSRالخاص بها والمهمة الفنية
المحدودة وتمت مراجعة تنفيذ هذا االختصاص وتلك المهمة مع التعقيبات الواردة من المجتمع بشكل منتظم ومتكرر.

ملخص تقييم  ICANNللتنفيذ
تم التنفيذ ،وإن كانت هذه التوصية تشتمل على مكون متكرر ومن َثم لن يتم إكمالها مطل ًقا.
اإلجراءات المتخذة
أدرج الموظفون (وبخاصة فريق األمن) صفحة تعقب في إطار عمل  SSRالسنوي والتي توضح كيف تم تنفيذ
أنشطة العام السابق.
وقد نشرت  ICANNمسودة إلطار عمل  SSRللسنة المالية  14تحتوي على التعريف الحالي التابع لـ ICANN
والمتعلق باختصاص  SSRالخاص لها والمهمة الفنية المحدودة في  6مارس  .2013وتمكن الجمهور من التعليق
على إطار العمل هذا حتى  20مايو  .2013وقد تم نشر النسخة النهائية من إطار عمل  SSRللسنة المالية .14
وستتمثل الفرصة التالية للمراجعة في نشر إطار عمل السنة المالية  15عام  ،2014وكجزء من  SSR RT2الذي
سينطلق في عام .2015
إمكانية التنفيذ
ال يعتقد الموظفون أن هذه التوصية قد تم تنفيذها أو يمكن تنفيذها بالكامل نظرً ا للحاجة إلى إجراء مراجعة للتعريفات
وعملية التنفيذ دوريًا .ومع ذلك ،ال تزال الجهود متواصلة وال يتوقعون أن تواجههم أيه مشكالت أثناء التنفيذ.
الفاعلية
ً
استنادا إلى التحسينات التي تم إجراؤها بين نسخ إطار العمل للسنة المالية  12و 13والتي تتجلى اآلن في نسخة
السنة المالية  ،14تبين فاعلية هذه التوصية.

ج4-

الملحق ج – تنفيذ مراجعة األمن واالستقرار والمرونة ()SSR
ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ
في اإلجمالي ،تم تلقي  19تعلي ًقا عامًا أثناء فترة التعليق العام المرتبطة بنشر مسودة مستند إطار عمل  SSRالسنة
المالية  .14تلخيص تلك التعليقات:






لقد كان هناك العديد من التعبيرات المثيرة للقلق والخاصة بعمليات تخصيص الموارد واحتمال زيادة أفراد
فريق األمن نتيجة لزيادة أعباء العمل إذا تم تنفيذ إطار عمل  SSRللسنة المالية  14بشكل كامل؛
أشارت العديد من التعليقات إلى ضرورة تعزيز جهود العمل داخل  ICANNوالمشتركة بين المؤسسات
من قبل فريق األمن؛
يعد توسيع منظور إطار العمل من  ICANNكمنظمة إلى  ICANNكمجتمع أمرً ا ً
مفيدا؛
يتعين تنظيم األنشطة والمبادرات وف ًقا للفئات المحددة؛
المقترحات المتعلقة بتحسين مستند إطار العمل ،على سبيل المثال ،إضافة نص إلى الرسومات ،وتوفير
مزيد من التفاصيل على األدوار والمسؤوليات ،وما إلى ذلك.

ومع ذلك ،أشار غالبية المعلقين إلى أنهم يعتقدون أن المعلومات الواردة والمتعلقة باختصاص  SSRالخاص بـ
 ICANNوالمهمة الفنية المحدودة متوفرة لضمان "أساس جيد لعمليات التنمية المستقبلية".

ملخص للمعلومات األخرى ذات الصلة
ال يوجد.

تحليل فريق  ATRT2لتنفيذ التوصيات
يمكن النظر إلى هذه التوصية بوصفها تتألف من ثالثة أجزاء:
أ .تعريف اختصاص  SSRالخاص بـ  ICANNوالمهمة الفنية المحدودة ،إلى جانب مراجعة المجتمع
وتحقيق اإلجماع؛
ب .وتنفيذ هذا التعريف؛ و
ج .تكرار هذا التعريف/عملية التنفيذ.
تناول كل واحد من هذه األجزاء ك ٌل بدوره:
التعريف ،وطلب الحصول على التعليقات وتحقيق اإلجماع
تم نشر إطار عمل السنة المالية  14بعد فترة التعليق العام .وبنا ًء على التعقيبات العامة والمراجعات الالحقة على
إطار عمل السنة المالية  14قبل النشر النهائي ،فيبدو أنه تم التوصل إلى إجماع (على األقل بحسب منظور
 ICANNفي قياس اإلجماع عاد ًة).
التنفيذ
بحسب ما أشار الموظفون ،لم يتم تنفيذ هذه التوصية بعد .ومع ذلك ،يشير فريق  ATRT2إلى أن تلك الجهود
الحثيثة المبذولة باتجاه عملية التنفيذ جارية وفي ضوء الدورة الموصى بها الخاصة بتعريف/تنفيذ/مراجعة هذه
التوصية ،لن يتم مطل ًقا تنفيذ هذه التوصية بشكل كامل.
تكرار التعريف/التنفيذ
يبدو أن المراجعة السنوية القائمة على إطار العمل الخاص باختصاص  SSRوتعريف/تنفيذ المهمة الفنية المحدودة
مناسبة وإن كان ذلك يعد مسألة رأي.

تقييم فريق  ATRT2لفاعلية التوصيات
كانت هذه التوصية فاعلة في توفير إطار عمل يمكن من خالله تحديد وتعديل  SSRالخاص بـ  ICANNوالمهمة
الفنية المحدودة بمرور الوقت.

ج5-

الملحق ج – تنفيذ مراجعة األمن واالستقرار والمرونة ()SSR

التوصية رقم 3
"بمجرد أن تقوم  ICANNبإصدار بيان مستند إلى اإلجماع باختصاص  SSRالخاص بها والمهمة الفنية
المحدودة ،يتعين على  ICANNاستغالل المصطلحات ذات الصلة ومواصفات هذا البيان في جميع المواد".

تحليل توصية فريق المراجعة السابقة
إن تعريفات األمن واالستقرار والمرونة غير متسقة في أغلب األحيان ويمكن أن تختلف بنا ًء على المجال والمكان
والمنشور/المتحدث .وقد يوفر ذلك الوضوح في فهم المقترحات وتحدي تنفيذ القرارات .ومن أجل تقليل فرص سوء
الفهم أوصى فريق  SSR-RTمنظمة  ICANNبنشر واستخدام مصطلحات وأوصاف متسقة لألمن واالستقرار
والمرونة داخل جميع المواد الخاصة بها.

ملخص تقييم  ICANNللتنفيذ
تم التنفيذ.
اإلجراءات المتخذة
في يوم  8يوليو  ،2013نشر باتريك جونز ،كبير مديري األمن التعريفات التي تستخدمها  ICANNلمجموعة من
المصطلحات التي تدور حول مفاهيم األمن واالستقرار والمرونة والسياقات الواردة فيها على الموقع
.http://blog.icann.org/2013/07/icanns-security-terminology/
إمكانية التنفيذ
ال يعتقد الموظفون أن هذه التوصية تم تنفيذها بشكل كامل ،ومع ذلك ال تزال الجهود جارية وال يتوقعون أن تواجههم
أية مشكالت أثناء التنفيذ.
الفاعلية
يعتقد الموظفون أن تنفيذ هذه التوصية ستساعد كافة األطراف داخل المؤسسة في الوصول إلى فهم مشترك حول
دور واختصاص  SSRالخاص بـ  ICANNواستخدام مصطلحات متسقة في موادها ونقاشاتها.

ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ
حتى اآلن ،لم ترد أي تعليقات على المدونة التي تم نشرها.

ملخص للمعلومات األخرى ذات الصلة
أوضح الموظفون أنهم يخططون لعقد ندوات داخلية عبر اإلنترنت ،فضالً عن تثقيف الموظفين ونشر البيانات قبل
انعقاد اجتماع  ICANNببوينس آيرس في نوفمبر .2113

تحليل فريق  ATRT2لتنفيذ التوصيات
لقد تم نشر التعريفات التي تستخدمها  ICANNلمصطلحات األمن واالستقرار والمرونة بواسطة فريق األمن وال
تزال الجهود جارية في إعالم بقية الموظفين بتلك التعريفات.

تقييم فريق  ATRT2لفاعلية التوصيات
في سياق فريق األمن ،أثبتت ممارسة عملية إصدار بيانات حول استخدام  ICANNلمصطلحات "األمن"
و"االستقرار" و"المرونة" فاعليتها في توفير الوضوح بخصوص تلك المفاهيم.
ف لتقييم فاعلية هذه التوصية بنا ًء على جهود  ICANNالمبذولة على نطاق أوسع.
ولم يكن هناك وقت كا ٍ

التوصية رقم 4
"يتعين على  ICANNأن توثق وتحدد بوضوح طبيعة عالقات  SSRالخاصة بها داخل مجتمع  ICANNلتوفير
نقطة تركيز واحدة لفهم أوجه االرتباط المتبادل بين المنظمات".
ج6-

الملحق ج – تنفيذ مراجعة األمن واالستقرار والمرونة ()SSR
تحليل توصية فريق المراجعة السابقة
ً
وفضال عن أقسام المواقع اإللكترونية لـ  ICANNالتي
تتخذ عالقات  SSRالخاصة بـ  ICANNأشكاالً عدة،
تعرض مذكرات التفاهم واالتفاقات والشراكات الخاصة بها ،ليس هناك موقع مركزي في  ICANNيكفل رؤية
(داخليًا أو خارجيًا) عالقات  SSRالخاصة بـ  ICANNبسهولة.
يعتقد  SSR-RTأنه سيكون من المفيد بالنسبة لـ  ICANNأن تقوم بتوثيق وتحديد طبيعة عالقات  SSRالتي تنشأ
لصالح المنظمة (ألطراف المجتمع ،ومنظمات الدعم واللجان االستشارية ،بل واألطراف والشركاء غير المتعاقدين
كذلك) ،ووضع تلك المعلومات في موقع يمكن لـ  ICANNوالمجتمع من خالله رؤية وصف للعالقات والنظر في
أوجه االرتباط المتبادل.

ملخص تقييم  ICANNللتنفيذ
جار التنفيذ.
ٍ
اإلجراءات المتخذة
على المستوى الداخلي ،حدد الموظفون أربعة أنواع للعالقات ذات الصلة بـ  SSRالتي تتمتع بها داخل مجتمع
:ICANN





التعاون في التوعية بالتهديدات؛
التنسيق؛
العمل التقني؛ و
إدارة المخاطر التنظيمية.

من خالل هذا التصنيف ،والذي يشتمل على عالقات تتم إما من خالل الشراكات أو مذكرات التفاهم أو العقود،
يُجري الموظفون عملية توثيق للعالقات التي تتالءم مع هذه الفئات.
بشكل علني ،تمثلت الخطوة األولى في تطوير مخطط معلومات بياني يصور وظائف  SSRالتي تقوم بها داخل
 ،ICANNوالذي يعرض وظيفة إدارة المخاطر التنظيمية ،والتوعية بالتهديدات ،ووظيفة التنسيق ووظيفة الخبرة
كل من هذه المجاالت مخطط لعرض العالقات ذات الصلة .ولقد تم إدراج
بالموضوع قيد البحث .وسيتواجد في ٍ
النسخة  1.0من مخطط المعلومات البياني في إطار عمل  SSRللسنة المالية .14
إمكانية التنفيذ
ولم تتم تنفيذ هذه التوصية بالكامل حتى اآلن.
الفاعلية
لقد ساعدت عملية تطوير رسم الوظائف البياني في صقل اللغة على مستوى العمل التقني ذي الصلة بأمن ICANN
وقد أجرى الموظفون تحسينات على المواد الخاصة بهم لصالح المجتمع.

ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ
اقترح العديد من المعلقين خالل فترة التعليق العام الخاصة بمستند إطار عمل  SSRللسنة المالية  14أنه في حين
أثبتت التصميم الجرافيكي للمعلومات فاعليته" ،لن تستطيع الرسومات الكرتونية توضيح العملية من تلقاء نفسها"
وبالتالي سيستلزم ذلك توفير نص إضافي يصف تلك العالقات.

ملخص للمعلومات األخرى ذات الصلة
ال يوجد.

تحليل فريق  ATRT2لتنفيذ التوصيات
في حين لم يتم تنفيذ تلك التوصية بالكامل حتى اآلن ،اتخذ الموظفون خطوات ملموسة لتنفيذها.
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تقييم فريق  ATRT2لفاعلية التوصيات
في حين لم يكتمل تنفيذ تلك التوصية بعد ،فال يمكن تقييم فاعليتها بشكل كامل.

التوصية رقم 5
"يتعين على  ICANNاستخدام تعريف عالقات  SSRالخاصة بها للحفاظ على ترتيبات العمل الفعال وتوضيح
كيفية استخدام هذه العالقات من أجل تحقيق كل هدف من أهداف ".SSR

تحليل توصية فريق المراجعة السابقة
لم يتم توثيق عالقات  SSRالخاصة بـ  ICANNعلى نحو جيد .ويتعين أن يعمل تغيير هذا األمر وإظهاره لكل من
المنظمة والمجتمع لمعرفة كيف أن  ICANNتتمتع بعالقات واسعة ،على تمكين ترتيبات العمل الفعال وإظهار كيف
أن تلك العالقات تدعم أهداف  SSRالخاصة بـ .ICANN
ويستحسن ضمان سهولة العثور على الوثائق الخاصة بوظائف وعالقات  SSRحتى يمكن للمنظمة والمجتمع رؤية
الوظائف والعالقات وفهم عالقتها بأهداف  SSRالخاصة بـ .ICANN

ملخص تقييم  ICANNللتنفيذ
جار التنفيذ.
ٍ
اإلجراءات المتخذة
كما هو موضح في تقييم تنفيذ التوصية رقم  ،4يجري الموظفون عملية توثيق وتصنيف للعالقات ذات الصلة بـ
 ،SSRبما في ذلك تحديد مذكرات التفاهم واالتفاقات والعقود والشراكات والعالقات غير الرسمية الحالية.
لقد أثمرت هذه التوصية عن تنسيق أفضل بين األقسام ،على سبيل المثال المكالمات والتفاعل المنتظم الذي يتم بين
مجموعة إشراك أصحاب المصلحة العالميين واألمن ،والنقاشات المنتظمة بين السياسة واألمن.
إمكانية التنفيذ
بمجرد أن يتم توثيق العالقات وتصنيفها ،يعتقد الموظفون أنه ينبغي أن يصبح من الممكن تنفيذ هذه التوصية.
الفاعلية
في حين لم يتم تنفيذ هذه التوصية ،فإنه من غير الممكن بعد تحديد الفاعلية بشكل كامل .ومع ذلك ،ال تسلط هذه
التوصية الضوء على المجاالت التي تكفل تنسي ًقا وتعاو ًنا أفضل على المستوى الداخلي بين األقسام بحيث يكون هناك
إدراك للعالقات الحالية وكيف أن ذلك يسهم في ترتيبات العمل الفعال.

ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ
لم تصل هذه التوصية بعد إلى المرحلة التي ستكون فيها تعقيبات حول التنفيذ.

ملخص للمعلومات األخرى ذات الصلة
ال يوجد.

تحليل فريق  ATRT2لتنفيذ التوصيات
لم تصل هذه التوصية بعد إلى المرحلة التي عندها يمكن إجراء تحليل للتنفيذ.

تقييم فريق  ATRT2لفاعلية التوصيات
في حين لم يكتمل تنفيذ تلك التوصية بعد ،فال يمكن تقييم فاعليتها بشكل كامل.
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التوصية رقم 6
لكل من  SSACو RSSACمن أجل
"يتعين على  ICANNنشر وثيقة تحدد بوضوح األدوار والمسؤوليات ٍ
تخطيط أنشطة المجموعتين بوضوح .يتعين على  ICANNالسعي للحصول على إجماع لهذا عبر كلتا المجموعتين،
بالتعرف على تاريخ وظروف تكوين كل منهما .كما يتعين على  ICANNمراعاة موارد كلتا المجموعتين،
باالتساق مع المطالب المطلوبة منهما".

تحليل توصية فريق المراجعة السابقة
تتضمن لوائح  ICANNاألحكام الخاصة بـ (اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار)  SSACو (اللجنة االستشارية
لضمان استقرار خوادم الجذر)  ،RSSACوتحدي ًدا المادة الحادية عشرة من قسم  2.2وقسم  2.3على التوالي.
ولقد نشرت  SSACإجراءاتها التشغيلية على الموقع http://www.icann.org/en/groups/ssac/-
 ،operational-procedures-18jan13-en.pdfلكل عملية تنفيذ خاصة بمراجعة  .SSACولقد وافق
مجلس إدارة  ICANNمؤخرً ا على تغيير اللوائح الخاصة بـ  RSSACفي  11أبريل .2013
لتوفير بعض الوضوح على أدوار ومسؤوليات كل لجنة من اللجان االستشارية وتفادي حدوث التباس أو صراعات،
يلزم نشر النص الذي تدعمه كلتا اللجنتين والذي يشرح األدوار والمسؤوليات الخاصة بكل من SSAC
و.RSSAC
عالو ًة على ذلك ،يلزم أن تحصل كلتا اللجنتين االستشاريتين على الموارد المناسبة (الموظفون والميزانية).

ملخص تقييم  ICANNللتنفيذ
جار التنفيذ.
ٍ
اإلجراءات المتخذة
لقد تم بالفعل تحديد أدوار ومسؤوليات  SSACفي اإلجراءات التشغيلية الخاصة بها ومع ذلك لم تكن هناك حتى
اآلن محاولة للتوصل إلى إجماع من  RSSACبخصوص تلك األدوار والمسؤوليات .وفي نوفمبر  ،2012تم تقديم
مسار التنفيذ المقترح ألعضاء  ،SSACوقد كانوا داعمين لهذا النهج في ذلك الوقت.
ويجري فحص ومراجعة أدوار ومسؤوليات  RSSACخالل إعادة تنظيم تلك اللجنة االستشارية بعد اعتماد مجلس
اإلدارة إجراء تغيير على اللوائح الخاصة بـ .RSSAC
إمكانية التنفيذ
لقد كان هناك تأخير أثناء انتظار عملية إجراء التغييرات على اللوائح .وقد كانت هناك توصية تتضمن ضرورة
وجود تعاون بين المجتمع والموظفين حتى ال يقع التنفيذ بالكامل تحت سيطرة الموظفين.
الفاعلية
في حين ال يزال يتعين تنفيذ هذه التوصية بشكل كامل ،فإنه من غير الممكن توفير تحليل لفاعليتها.

ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ
لم تكن هناك فترة تعليق أو آلية أخرى للحصول على تعقيبات المجتمع المرتبطة بنشر اإلجراءات التشغيلية الخاصة
بـ  SSACأو إعادة تنظيم .RSSAC
لم تصل هذه التوصية بعد إلى المرحلة التي ستكون فيها تعقيبات حول التنفيذ.

ملخص للمعلومات األخرى ذات الصلة
ً
مستحيال حتى تكتمل
تعد  RSSACفي طور إعادة تنظيم كبرى .ومن َثم يعتبر التنفيذ الكامل لهذه التوصية أمرً ا
عملية إعادة التنظيم.
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تحليل فريق  ATRT2لتنفيذ التوصيات
يمكن تقسيم هذه التوصية إلى ثالث مهمات منفصلة:
أ .نشر مستند يحدد بوضوح األدوار والمسؤوليات الخاصة بـ SSAC؛
ب .نشر مستند يحدد بوضوح األدوار والمسؤوليات الخاصة بـ RSSAC؛ و
ج .توفير الموارد الخاصة بكل لجنة استشارية بشكل مناسب.
تناول كل واحدة من هذه المهام ك ٌل بدوره:
توثيق أدوار ومسؤوليات SSAC
في إطار اإلجراءات التشغيلية الخاصة بـ  ،SSACحددت  SSACأدوارها ومسؤولياتها ذاتيًا .ولم تبذل حتى اآلن
أية جهود للحصول على تعقيبات أو لتحقيق إجماع من  RSSACأو على نطاق المجتمع األوسع لمعرفة ما إذا
كانت تلك األدوار والمسؤوليات مناسبة.
توثيق أدوار ومسؤوليات RSSAC
تعد  RSSACفي طور إعادة تنظيم نفسها .ولم تبذل حتى اآلن أية جهود للحصول على تعقيبات من مجتمع
 ICANNبخصوص إعادة التنظيم هذا.
توفير الموارد
لقد وضعت  ICANNميزانية ووفرت موارد من الموظفين لكل من  SSACو.RSSAC
توفر  ICANNموظفين وبعض الموارد األخرى في إطار الميزانيات اإلدارية الرئيسية لكل من أنشطة SSAC
و.RSSAC
يتم دعم  SSACبـ  3موظفين واثنين من زمالء األبحاث (معدل حمل العمل للموظفين يساوي  )FTE 2.0الذين
يقدمون خدمات السكرتارية والخبرة بالموضوع .ويتم توفير موارد أخرى لدعم اجتماعات ما بين الدورات
(اجتماعات اللجنة التنفيذية وورشة عمل التخطيط اإلستراتيجي) ودعم السفر لبعض أعضاء  SSACلحضور
اجتماعات .ICANN
يتم دعم  SSACبـ  2موظفين واثنين من زمالء األبحاث (معدل حمل العمل للموظفين يساوي  )FTE 2.1الذين
يقدمون خدمات السكرتارية والخبرة بالموضوع .ويتم توفير موارد أخرى لدعم اجتماعات ما بين الدورات
واجتماعات اللجنة التنفيذية ودعم السفر لبعض أعضاء  SSACلحضور اجتماعات .ICANN

تقييم فريق  ATRT2لفاعلية التوصيات
في حين لم يكتمل توثيق أدوار ومسؤوليات  SSACو RSSACبعد ،فمن غير الممكن تقييم فاعليتها بشكل كامل.
وما إذا كانت تخصيصات الموارد لـ  SSACو RSSACكافية لتلبية المطالب المفروضة على كل لجنة استشارية
أم ال ،هي ،بالطبع ،مسألة رأي.

التوصية رقم 7
"يتعين على  ICANNأن تبني إطار  SSRالحالي الخاص بها من خالل تأسيس مجموعة واضحة من األهداف
وتحديد أولويات المبادرات واألنشطة التي تقوم بها بما يتفق مع هذه األهداف .وينبغي االطالع على هذه العملية من
ً
مقارنة بالتكاليف وتحليل المخاطر".
خالل إجراء تحليل عملي للفوائد
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تحليل توصية فريق المراجعة السابقة
شعر  SSR-RTأنه لم يتم تعيين األهداف ذات الصلة بـ  SSRالواردة ضمن الخطة اإلستراتيجية لـ  ICANNأو
تحديد األوليات لها بوضوح ،وقد انعكس ذلك على النسخ السابقة من إطار  SSRقبل نسخة السنة المالية  .13ومن
أجل معالجة هذا األمر ،رأى  SSR-RTأنه ينبغي على  ICANNالبناء باالعتماد على التحسينات الظاهرة في
إطار عمل  SSRللسنة المالية  13إلنشاء مجموعة واضحة من األهداف واألولويات ذات الصلة بـ .SSR

ملخص تقييم  ICANNللتنفيذ
جار التنفيذ.
ٍ
اإلجراءات المتخذة
أجريت التحسينات باتجاه توفير الوضوح الموصى به في أطر عمل السنوات المالية  ،12و 13و .14سيتم إجراء
المزيد من التحسينات على تعيين األولويات لنظام تسليم اإلدارة ونظام "في المهمة" 1المستخدم على المستوى
الداخلي من قبل الموظفين لتتبع مشاريعهم.
يعد العمل التقني إحدى أولويات فريق األمن التابع لـ .ICANN
إمكانية التنفيذ
لقد كان تنفيذ هذه التوصية يعتمد على استكمال خطة التشغيل للسنة المالية  .14كما يعتمد على استخدام نظام "في
المهمة" ،وتطوير الخطة اإلستراتيجية التالية ،وسيتضمن إجراء مناقشات داخلية مع األقسام األخرى والفريق
التنفيذي .ومع ذلك ،يعتقد الموظفون أن هذه التوصية قابلة للتنفيذ.
الفاعلية
يعتقد الموظفون أن تنفيذ هذه التوصية سيؤدي إلى التوصل إلى اتفاق عام على مستوى تنظيم أهداف وأولويات
 SSRوسيساعد في إظهار اتصال أفضل بين األهداف اإلستراتيجية المنشورة ومبادرات .SSR
ومع ذلك ،لم يتم تنفيذ هذه التوصية بالكامل بعد ،وبالتالي ال يمكن تحديد فاعليتها.

ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ
في أثناء اجتماع  ICANNفي بكين ،كانت  ccNSOداعمة الستمرار األولوية الخاصة بالعمل والتدريب الفني.
وقد أقر المديرون التنفيذيون بـ  ICANNباعتبار  SSRواحدة من الركائز الواردة في اإلستراتيجيات اإلقليمية التي
يجري تطويرها في إفريقيا ،وآسيا والمحيط الهادي ،والشرق األوسط وأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي.

ملخص للمعلومات األخرى ذات الصلة
ال يوجد.

تحليل فريق  ATRT2لتنفيذ التوصيات
ً
مقارنة بالتكاليف وتحليل
يمكن تقسيم هذه التوصية إلى مهمتين منفصلتين ،يتم االسترشاد عن كلتيهما بتحليل الفوائد
المخاطر .وستكون هذه المهام:
أ .يتعين على  ICANNإنشاء مجموعة واضحة من األهداف ذات الصلة بـ SSR؛ و
ب .يتعين على  ICANNتحديد األولوية لمبادراتها وأنشطتها وف ًقا لتلك األهداف.

 1يقصد بنظام "في المهمة" أداة إعداد تقارير إلدارة المشاريع .ولقد تم نشر هذا النظام ويجري الموظفون عملية
تنقيح لكمية المعلومات الواردة في النظام المتاحة للمراجعة العامة.
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فيما يتعلق بالمهمة األولى ،ال يزال هناك حاجة إلنشاء مجموعة واضحة من األهداف ذات الصلة بـ  .SSRورغم
ذلك ،قام الموظفون بتحديد أولوية المبادرات واألنشطة المدعومة من قبل بعض أجزاء المجتمع على األقل (على
سبيل المثال .)ccNSO
في حين تتوقف المهمة الثانية على استكمال المهمة األولى ،لم يتم البدء في المهمة الثانية بعد.

تقييم فريق  ATRT2لفاعلية التوصيات
في حين ال يزال يتعين تنفيذ هذه التوصية بشكل كامل ،فإنه من غير الممكن توفير تحليل لفاعليتها.

التوصية رقم 8
"يتعين على  ICANNمواصلة تعديل وتنقيح أهداف خطتها اإلستراتيجية ،السيما هدف الحفاظ على توافر DNS
وتوجيهه .ويلزم أن تعكس الخطة اإلستراتيجية وإطار عمل  SSRاألولويات واألهداف المتسقة لضمان مواءمة
واضحة".

تحليل توصية فريق المراجعة السابقة
رأى فريق المراجعة أن أهداف  SSRفي الخطة اإلستراتيجية للفترة بين عامي  2015-2012لم تكن منقحة
ومتواءمة بشكل جيد مع إطار عمل  .SSRوبالتالي تدعو هذه التوصية إلى إجراء تحسينات على أهداف الخطة
اإلستراتيجية ذات الصلة بـ .SSR

ملخص تقييم  ICANNللتنفيذ
جار التنفيذ.
ٍ
اإلجراءات المتخذة
لقد كانت لفريق األمن إسهامات في جهود التصور اإلستراتيجي للخطة اإلستراتيجية الجديدة الخاصة بـ ،ICANN
وشجع على استخدام المواد التي تم تطويرها إلطار عمل  SSRللسنة المالية  14والذي يشرح مهام  SSRالخاصة بـ
 ICANNفي أربعة مجاالت (إدارة المخاطر التنظيمية ،والعمل التقني والقيادة الفكرية والتنسيق والتوعية بالتهديدات).
إمكانية التنفيذ
يعتمد استكمال هذه التوصية على تطوير الخطة اإلستراتيجية التالية .وفي حين ال يرى الموظفون أن هناك تكاليف
إضافية مرتبطة بعملية التنفيذ ،فسيتم تضمين النقاشات التنظيمية للخطة اإلستراتيجية التالية ،يليها مواءمة إطار عمل
 SSRللخطة اإلستراتيجية.
الفاعلية
في حين لم يتم تنفيذ تلك التوصية بالكامل بعد ،بالتالي ال يمكن تحديد فاعليتها.

ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ
ال يوجد.

ملخص للمعلومات األخرى ذات الصلة
ال يوجد.

تحليل فريق  ATRT2لتنفيذ التوصيات
تعتمد هذه التوصية بشكل كبير على تطوير أهداف الخطة اإلستراتيجية .على أن يقوم الموظفون بتوفير التعقيبات
ذات الصلة بـ  SSRلعمل الخطة اإلستراتيجية.

تقييم فريق  ATRT2لفاعلية التوصيات
ال يزال يتعين وصول تنفيذ هذه التوصية إلى المرحلة التي عندها يمكن تقييم فاعليتها.
ج12-

الملحق ج – تنفيذ مراجعة األمن واالستقرار والمرونة ()SSR

التوصية رقم 9
"يتعين على  ICANNتقييم خيارات الشهادات مع المعايير الدولية المقبولة قبوالً عامًا (على سبيل المثال؛ ،ITIL
و ISOو )SAS-70لمسئولياتها التشغيلية .ويتعين على  ICANNنشر خارطة طريق واضحة باتجاه التوثيق".

تحليل توصية فريق المراجعة السابقة
أمضى  SSR-RTبعض الوقت في نقاش المعايير الدولية وأوصى  ICANNبتقييم خيارات الشهادات الخاصة بها
بنا ًء على المعايير الدولية المقبولة قبوالً عامًا لمسؤولياتها التشغيلية ،واتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت عليها المتابعة في
عملية إصدار الشهادة ،وإذا قررت المتابعة ،نشر خارطة طريق واضحة إلصدار الشهادة.

ملخص تقييم  ICANNللتنفيذ
جار التنفيذ.
ٍ
اإلجراءات المتخذة
تمكنت  ICANNمن الحصول على شهادة  SysTrustللبنية األساسية إلدارة مفتاح التسجيل الرئيسي لـ
 ،DNSSECوتدرس الحصول على شهادة  SysTrustلـ ( IANAالذي سيضم قسم تقنية المعلومات التابع لـ
 )ICANNوتسعى للحصول على شهادة .EFQM
ويتم حاليًا إجراء تقييم إلصدار شهادات لجوانب أخرى من مسؤوليات  ICANNالتشغيلية.
إمكانية التنفيذ
لم يواجه الموظفون بعد مشكالت مستعصية ذات صلة بالتنفيذ غير أنهم أشاروا إلى احتمالية أن يكون التقييم مكل ًفا،
فضالً عن أن تنفيذ كافة الضوابط الالزمة للحصول على الشهادة (بنا ًء على الشهادة المختارة) قد يتطلب وق ًتا
وميزانية إضافية.
الفاعلية
في حين لم يتم تنفيذ تلك التوصية بعد ،بالتالي ال يمكن إجراء الفاعلية .ومع ذلك ،يعتقد الموظفون أن تنفيذ هذه
التوصية سيكشف أن  ICANNتنظر بعناية لعملية التوثيق وستثبت تفو ًقا تشغيليًا في مسؤولياتها التشغيلية.
عالو ًة على ذلك ،يعتقد الموظفون أن تنفيذ هذه التوصية سيضفي طاب ًعا مؤسسيًا على أفضل الممارسات الالزمة
للحفاظ على التوثيق (بنا ًء على التوثيق أو المعيار المختار) وستثبت  ICANNتحس ًنا باتجاه التفوق التشغيلي.

ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ
في التعليقات المقدمة خالل فترة التعليق العام المرتبطة بالتقرير النهائي لفريق مراجعة  ،SSRأشار أندرو سوليفان
من شركة  Inc ،Dyn.أن التوثيق يلزم أن يركز فحسب على المجاالت التي تمثل فيها الوظائف التي تقوم بها
" ICANNنفس المهام المفهومة جي ًدا بالفعل إلى حد كبير".

ملخص للمعلومات األخرى ذات الصلة
كشفت النقاشات الشخصية التي تمت مع االستشاري الخارجي والمجراة بهدف الحصول على شهادة  EQFMأن
الجولة األولى من التقييمات ُتستخدم عاد ًة في تحديد المجاالت التي بحاجة إلى عمل إضافي .وعلى هذا النحو ،ال
ينبغي أن يؤخذ األداء الضعيف في هذا التقييم على أنه أمر سلبي.

تحليل فريق  ATRT2لتنفيذ التوصيات
في إطار عدم تنفيذ التوصيات بالكامل ،اتخذ الموظفون خطوات هامة باتجاه تقييم قيمة توثيق المسؤوليات التشغيلية
لـ  ، ICANNبما في ذلك البدء في توثيق أهم تلك المسؤوليات أو استكمالها (إدارة مفتاح التسجيل الرئيسي لـ
 ،DNSSEو IANAوتقنية المعلومات).

ج13-

الملحق ج – تنفيذ مراجعة األمن واالستقرار والمرونة ()SSR
بشكل أكثر تحدي ًدا ،يمكن تقسيم هذه التوصية إلى مهمتين:
أ .يتعين على  ICANNتقييم خيارات التوثيق التشغيلي؛ و
ب .ويتعين على  ICANNنشر خارطة طريق واضحة باتجاه التوثيق.
فيما يتعلق بالمهمة األولى ،كلف الجهاز التنفيذي هذه المسؤولية لمنصب المدير التنفيذي للمعلومات/الرئيس التنفيذي
للتكنولوجيا الذي يتميز بمتطلب وظيفة مفتوح معلن عنه .ولقد تم إرجاء بذل المزيد من الجهود الرامية إلى تنفيذ هذا
الجزء من التوصية لحين شغل هذا المنصب.
يتوقف البدء في المهمة الثانية المرتبطة بهذا المتطلب على إكمال المهمة األولى .وعلى هذا النحو ،لم يتم تنفيذ
المهمة الثانية بعد.

تقييم فريق  ATRT2لفاعلية التوصيات
في حين ال يوجد وظيفة مدرجة في توصيات  ،ATRTأثبتت شهادة  SysTrustالخاصة بإدارة مفتاح التسجيل
الرئيسي لـ  DNSSECفاعليتها في زيادة مستوى الثقة في الجهود التي تبذلها  ICANNذات الصلة بمعالجة مفتاح
التسجيل الرئيسي ( )KSKالخاص بمنطقة الجذر.
وبالمثل ،يلزم أن يوفر توثيق  ،IANAفي حالة عدم وجود وظائف مدرجة في توصية  ATRTهذه كذلك (مطلوب
توفرها بموجب عقد الوظائف الخاص بـ  ،)IANAمستوى ثقة متزاي ًدا على مستوى هذا الجزء من المجتمع الذي
يحقق استفادة من وظائف .IANA
في حين لم يتم تحديد توثيق األجزاء األخرى من المسؤوليات التشغيلية لـ  ICANNبعد حيث إنها بعيدة كثيرً ا عن
حد االكتمال ،فمن غير الممكن تحديد فاعليتها.

التوصية رقم 10
"يتعين على  ICANNمواصلة جهودها في اإلسراع بإنفاذ االمتثال للعقود وتوفير الموارد الكافية لهذه الوظيفة .كما
يتوجب على  ICANNتطوير وتنفيذ عملية أكثر هيكلية لمراقبة مشكالت وتحريات االمتثال".

تحليل توصية فريق المراجعة السابقة
عندما بدأ فريق المراجعة عمله ،كان االمتثال يمثل وحدة أصغر وشعر المجتمع بشدة أن  ICANNكانت بحاجة إلى
إسراع جهودها في هذا المجال ،وتوفير الموارد الكافية ،وتطوير وتنفيذ عملية أكثر هيكلية لمراقبة االمتثال.
وكانت النتيجة المرجوة تتمثل في توفير موارد كافية إلنفاذ االمتثال التعاقدي لـ  ICANNوإجراء تحسينات على
قدرة  ICANNفي إنفاذ االمتثال التعاقدي.

ملخص تقييم  ICANNللتنفيذ
جار التنفيذ.
ٍ
اإلجراءات المتخذة
سيتم تنفيذ التحسينات ،التي يستمر العمل عليها ،بواسطة ولفريق االمتثال خالل السنة المالية  .13ولقد زاد فريق
االمتثال من حيث الحجم ونشر عد ًدا من األدوات التي تسهم في تمكين إنفاذ االمتثال للعقود على نحو أفضل.
إمكانية التنفيذ
تعتمد هذه التوصية بشكل كبير على الموارد المتاحة لفريق االمتثال .وحتى اآلن ،تمت إتاحة الموارد ويجري تنفيذ
التوصية.
الفاعلية
على الرغم من تحسن مستوى االمتثال ،إال أنه مازال بحاجة إلى العمل .أثبتت تلك التوصية التي أسهمت في تحسين
تركيز الفريق التنفيذي وانطال ًقا من هذا المنظور ،أنها فعالة.
ج14-

الملحق ج – تنفيذ مراجعة األمن واالستقرار والمرونة ()SSR
ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ
في حين تشير التعليقات الواردة من أفراد المجتمع الواحد إلى احتمالية تحسن االمتثال من حيث قدرته على تنفيذ
العقود ،إال أن بعض التعليقات تشير إلى أن هناك حاجة إلى بذل المزيد .وعلى وجه الخصوص ،أثيرت تساؤالت
حول عمليات التوظيف والموارد الكافية التي تتاح اليوم ،في ظل المخاوف التي تم اإلعراب عنها إزاء قسم االمتثال
من حيث قدرته على تلبية المتطلبات المتزايدة بشكل كبير والتي ستأتي نتيجة تنفيذ اتفاقيات اعتماد المُسجل واتفاقيات
السجل الجديدة.

ملخص للمعلومات األخرى ذات الصلة
ال يوجد.

تحليل فريق  ATRT2لتنفيذ التوصيات
يمكن تقسيم هذه التوصية إلى ثالث مهام فرعية:
أ .يتعين على  ICANNمواصلة جهودها في اإلسراع بإنفاذ امتثال العقود؛
ب .ويتعين على  ICANNتوفير موارد كافية لهذه الوظيفة؛ و
ج .يتعين على  ICANNتطوير وتنفيذ عملية أكثر هيكلية لمراقبة مشكالت وتحريات االمتثال.
وسيتم فحص كل من تلك المهام الفرعية بدورها:
اإلسراع في اإلنفاذ
بالنظر إلى صياغة هذه التوصية والبيانات التي تشير إلى جهود اإلنفاذ المتزايدة ،فمن الصعب القول أنه لم يتم اتباع
هذه التوصية.
توفير الموارد الكافية
بالمثل ،في ضوء الزيادة في الميزانية وعمليات التوظيف المخصصة لقسم االمتثال ،من الصعب القول أنه لم يتم
توفير الموارد .وما إذا كانت تلك الموارد كافية أم ال هو أمر ،بالتأكيد ،يخضع للتقييم الشخصي.
المراقبة/التحقيقات األكثر هيكلية
كما هو الحال مع المهمتين الفرعيتين األخرتين المرتبطتين بهذه التوصية ،من الصعب القول أنه لم يتم تنفيذ عملية
أكثر هيكلية لمراقبة مشكالت وتحريات االمتثال.

تقييم فريق  ATRT2لفاعلية التوصيات
بينما قد تجدر اإلشارة إلى الصياغة الواردة في هذا القسم المرتبطة بحالة التنفيذ ،يعد تقييم هذه التوصية أمرً ا يفتقر
إلى الموضوعية إلى حد ما .وبينما تشير البيانات إلى أن قسم االمتثال قام بتحسين عملية اإلنفاذ ،ولديه موارد
إضافية ،وقام بتنفيذ نظام مراقبة وتحريات أكثر هيكلية ،تعتبر فاعلية هذه الجهود محل شك إلى حد ما .وعلى وجه
الخصوص ،أثيرت المخاوف بخصوص ما إذا كانت الجهود المبذولة حتى اآلن في إطار تحسين االمتثال ستكون
كافية لتلبية المتطلبات المتزايدة التي تنشأ نتيجة اتفاقية اعتماد المُسجل ( )RAAواتفاقية السجل ( )RAالجديدة.
ومع ذلك ،في حين ال يزال يتعين تنفيذ هذه التوصية بشكل كامل ،فإنه من غير الممكن توفير تقييم كامل لفاعليتها.

التوصية رقم 11
"يتعين على  ICANNإنهاء وتنفيذ مقاييس نجاح نطاقات  gTLDالجديدة وتعقب  IDNالسريع الذي يرتبط
بوضوح بأهداف برنامجها ذات الصلة بـ  ،SSRبما في ذلك المقاييس الخاصة بفاعلية اآلليات الخاصة بالحد من
إساءة استخدام اسم النطاق".

ج15-

الملحق ج – تنفيذ مراجعة األمن واالستقرار والمرونة ()SSR
تحليل توصية فريق المراجعة السابقة
أشار  SSR-RTإلى أن إدارة برنامج  gTLDالجديد وتعقب  IDNالسريع تمثل قضايا  SSRالهامة التي ينبغي
إعطاء األولوية لها وتنفيذها باستخدام مجموعة أكثر تفصيالً من األهداف واألنشطة .وأشاروا كذلك إلى أنه يتعين
على  ICANNأن تقوم بتطوير وتنفيذ مقاييس الفاعلية لتلك المجاالت.
وبشكل أكثر تحدي ًدا ،أوصى  SSR-RTأن تطوير وتنفيذ المقاييس المحددة سيساعد في تعزيز تركيز وفاعلية
 ،ICANNوتحسين قدرة المجتمع على رصد التقدم الذي تحرزه  ،ICANNوقياس مدى نجاح نطاقات gTLD
وبرامج تعقب  IDNالسريع الجديدة التي ترتبط بأهداف  SSRالخاصة بـ  ،ICANNبما في ذلك المقاييس الخاصة
بفاعلية اآلليات الخاصة بالحد من إساءة استخدام اسم النطاق.

ملخص تقييم  ICANNللتنفيذ
جار التنفيذ.
ٍ
اإلجراءات المتخذة
لم يتم تنفيذ هذه التوصية حتى اآلن.
إمكانية التنفيذ
ستصبح هذه توصية تعاونية بين المجتمع والموظفين وستعتمد كذلك على الصالحيات الخاصة بمراجعة تأكيد
االلتزامات على المنافسة واختيار المستهلك.
الفاعلية
في حين لم يتم تنفيذ هذه التوصية بعد ،فإنه من غير الممكن تحديد فاعليتها.

ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ
لم تصل هذه التوصية بعد إلى النقطة التي عندها يمكن للمجتمع تقديم تعقيبات.

ملخص للمعلومات األخرى ذات الصلة
ال يوجد.

تحليل فريق  ATRT2لتنفيذ التوصيات
في حين لم يتم تنفيذ هذه التوصية بعد ،فإنه من غير الممكن تقييم تنفيذها.

تقييم فريق  ATRT2لفاعلية التوصيات
في حين لم يتم تنفيذ هذه التوصية بعد ،فإنه من غير الممكن تحديد فاعليتها.

التوصية رقم 12
"يتعين على  ICANNالعمل مع المجتمع لتحديد الممارسات المثلى ذات الصلة بـ  SSRودعم تنفيذ مثل هذه
الممارسات عن طريق العقود واالتفاقيات ومذكرات التفاهم واآلليات األخرى".

تحليل توصية فريق المراجعة السابقة
تمثلت القضية األساسية في ضرورة توفير تحديد أوضح للممارسات المثلى ذات الصلة بـ  SSRللمجتمع والتشجيع
على إدراج تلك الممارسات المثلى في العقود واالتفاقيات ومذكرات التفاهم واآلليات األخرى على أفضل وجه
ممكن.
وتمثلت النتيجة المرجوة في وجود حوار بين الموظفين والمجتمع يتناول الممارسات المثلى ذات الصلة بـ ،SSR
مع إدراج أفضل الممارسات في اآلليات التعاقدية بالقدر العملي والمستطاع.
ج16-

الملحق ج – تنفيذ مراجعة األمن واالستقرار والمرونة ()SSR
ملخص تقييم  ICANNللتنفيذ
جار التنفيذ.
ٍ
اإلجراءات المتخذة
لم يتم تنفيذ تلك التوصية بالكامل بعد ،وستتضمن وجود حوار بين المجتمع والموظفين .ويعتقد الموظفون أن
توصيات تنفيذ القانون الواردة في اتفاقية اعتماد المُسجل والتعقيبات على اتفاقية السجل  gTLDالجديدة قد أسهمت
في جعل تنفيذ هذه التوصية أقرب إلى التحقق.
يعتزم الموظفون إنشاء قائمة بالممارسات المثلى ذات الصلة بـ  SSRوتحديد مكان إدراج تلك الممارسات المثلى
في العقود ومذكرات التفاهم واالتفاقيات األخرى ألغراض التعقب.
إمكانية التنفيذ
ستتضمن هذه التوصية حوارً ا بين المجتمع والموظفين لتحقيق التنفيذ الكامل.
الفاعلية
في حين ال يزال يتعين تنفيذ هذه التوصية بشكل كامل ،فإنه من غير الممكن تقييم فاعليتها بالكامل.

ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ
في التعليقات الواردة أثناء فترة التعليق العام على التقرير النهائي لفريق مراجعة  ،SSRتساءلت مجموعة أصحاب
المصلحة المسجلين ما إذا كان من الممكن "دعم تنفيذ الممارسات المثلى من خالل العقود".

ملخص للمعلومات األخرى ذات الصلة
في حين لم يتم التوصل إلى نتيجة مباشرة من هذه التوصية ،فتتطلب اتفاقية اعتماد المُسجل واتفاقية السجل الجديدة
تنفيذ الممارسات المثلى ذات الصلة بـ .SSR

تحليل فريق  ATRT2لتنفيذ التوصيات
يمكن تقسيم هذه التوصية إلى مهمتين منفصلتين ،وهما:
أ .العمل مع المجتمع لتحديد الممارسات المثلى ذات الصلة بـ SSR؛ و
ب .دعم تنفيذ مثل هذه الممارسات عن طريق العقود واالتفاقيات ومذكرات التفاهم واآلليات األخرى؛
حتى اآلن ،لم يتم بعد تحديد الممارسات المثلى ذات الصلة بـ  SSRبطريقة رسمية سواء بواسطة الموظفين أو
المجتمع وعلى هذا النحو ،تظل هذه المهمة دون تنفيذ.
تعد إضافة الممارسات المثلى ذات الصلة بـ  SSRإلى اتفاقية اعتماد المُسجل خطوة ملموسة باتجاه تنفيذ هذه
التوصية ،ومع ذلك ال يزال مدى نجاح ترجمة هذا الجانب من التوصية إلى واقع عملي غير معلوم حتى اآلن.

تقييم فريق  ATRT2لفاعلية التوصيات
في حين لم يتم تنفيذ هذه التوصية بعد ،فإنه من غير الممكن تحديد فاعليتها.

التوصية رقم 13
"يتعين على  ICANNتشجيع جميع منظمات الدعم على تطوير ونشر الممارسات المثلى ذات الصلة بـ SSR
ألعضائها".

تحليل توصية فريق المراجعة السابقة
قد يتبع المشاركون الفرديون في منظمات الدعم بـ  ICANNالممارسات المثلى ،ولكن لم تبذل الجهود لتشجيع كافة
منظمات الدعم على تطوير ونشر الممارسات المثلى المرتبطة بـ  .SSRوتحدث بعض األنشطة داخل مجموعات
أصحاب المصلحة في  GNSOوتحتوي  ccNSOعلى فريق عمل تقني متخصص في النظر في ممارسات األمن
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الملحق ج – تنفيذ مراجعة األمن واالستقرار والمرونة ()SSR
لـ  ،ccTLDومع ذلك يلزم بذل جهود أكثر شموالً لتشجيع جميع منظمات الدعم على تطوير ونشر الممارسات
المثلى المرتبطة بـ  SSRألعضائها.

ملخص تقييم  ICANNللتنفيذ
جار التنفيذ.
ٍ
اإلجراءات المتخذة
يعتبر الموظفون في المراحل األولى من هذه التوصية وال يزال التنفيذ جاريًا .ولقد ضمت الجهود األولية المشاركة
في فريق العمل التقني التابع لـ  ،ccNSOوالذي يبحث في نشر شكل من أشكال اإلرشاد لمشغلي ( TLDتعد
الممارسات المثلى مصطلحً ا حساسً ا بالنسبة لمشغلي  ،)ccTLDوالوصول إلى مجموعات أصحاب المصلحة داخل
 GNSOو.ASO
وقد أجرى الموظفون اتصاالت مع منظمات الدعم واللجان االستشارية ومجموعات أصحاب المصلحة ،مطالبين
إياهم بالحصول على تعليقاتهم حيال نهج التنفيذ .وحتى اآلن ،تم الحصول على تعليقات غير رسمية من مجموعة
أصحاب المصلحة المسجلين واستجابة مبدئية من دائرة مزود خدمات اإلنترنت (.)ISP
إمكانية التنفيذ
ستتضمن هذه التوصية حوارً ا بين المجتمع والموظفين لتحقيق التنفيذ الكامل.
الفاعلية
في هذه المرحلة المبكرة ،من غير الممكن بعد تقييم فاعلية هذه التوصية.

ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ
في التعليقات الواردة أثناء فترة التعليق العام على التقرير النهائي لفريق مراجعة  ،SSRتساءلت مجموعة أصحاب
المصلحة المسؤولة عن السجالت ما إذا كان من الواقعي لـ  GNSOتطوير ونشر الممارسات المثلى المرتبطة بـ
 SSRنظرً ا للتنوع الذي تتميز به .GNSO

ملخص للمعلومات األخرى ذات الصلة
ال يوجد.

تحليل فريق  ATRT2لتنفيذ التوصيات
في حين لم يتم تنفيذ هذه التوصية بعد ،فإنه من غير الممكن تقييم تنفيذها.

تقييم فريق  ATRT2لفاعلية التوصيات
في حين لم يتم تنفيذ هذه التوصية بعد ،فإنه من غير الممكن تحديد فاعليتها.

التوصية رقم 14
"يتعين على  ICANNضمان أن أنشطة التوعية ذات الصلة بـ  SSRالتي تقوم بها تتطور باستمرار لكي تظل ذات
صلة وفي الوقت المناسب ومناسبة .ويلزم أن توفر التعليقات التي تم الحصول عليها من المجتمع آلية لمراجعة
وزيادة هذه الصلة".

تحليل توصية فريق المراجعة السابقة
لقد ركزت التوعية ذات الصلة بـ  SSRالخاصة بـ  ICANNعلى التدريب والمشاركة الفنية من قبل موظفي
 ICANNفي أنشطة المجتمع (فريق عمل هندسة اإلنترنت ( ،)IETFواجتماعات مجموعة مشغلي الشبكة،
واجتماعات سجل اإلنترنت اإلقليمي ( )RIRمثل منظمة الشبكات األوروبية لبروتوكول اإلنترنت (،)RIPE
ومركز الحوسبة الوطني ( ،)NCCومنتديات إدارة اإلنترنت ( )IGFsاإلقليمية وفي منتدى إدارة اإلنترنت).
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لقد كانت التوصية داعمة ألنشطة التوعية الحالية وتوصي  ICANNبضمان تلك األنشطة التي تتطور باستمرار
لكي تظل ذات صلة وفي الوقت المناسب ومناسبة .كما يلزم توفر آلية التعليقات لمراجعة وزيادة هذه الصلة.

ملخص تقييم  ICANNللتنفيذ
جار التنفيذ.
ٍ
اإلجراءات المتخذة
لقد زاد فريق األمن نهجه المحدد األهداف في تلقي تعليقات من مجتمع  ،ccTLDوالمشغلين اإلقليميين ،ودائرة
األعمال ،والسجالت وأمناء السجالت ،فضالً عن التأكد من مشاركة األجزاء األخرى من المجتمع في هذه النقاشات
(الحكومات وإنفاذ القانون ،وأصحاب المصلحة غير التجاريين ،واألوساط األكاديمية والمجتمع المدني ،ومجتمع أمن
العمليات).
في حين لن يتم اكتمال هذه التوصية على اإلطالق (بسبب الحاجة إلى "تطور األنشطة باستمرار") ،فقد تم بذل جهود
متواصلة في هذه التوصية من حيث إعداد ميزانية السنة المالية  ،14وأصبح الموظفون اآلن في طور إنجاز
التدريبات والمشاركة المطلوبة.
إمكانية التنفيذ
يعتقد الموظفون أن هذه التوصية تلبي أطر عمل  SSRالسنوية ونهجها المتبع في التعامل مع مشغلي ،TLD
ومجموعات إنفاذ القانون والفئات المجتمعية .ومع ذلك ،تعتبر هذه التوصية ذات نهاية مفتوحة للغاية ولن يتم
"استكمالها" على اإلطالق.
الفاعلية
لقد تلقى الموظفون الدعم من المجتمع الواسع ألنواع المشاركة الفنية التي يؤديها فريق األمان التابع لـ  ICANNوال
نعتقد أن هذه التوعية تتطور لتلبي احتياجات المجتمع.
يعتقد الموظفون أن  ICANNقد حسنت من دعمها لتلبية متطلبات التوعية المجتمعية ذات الصلة بـ  SSRعلى
مدار العامين الماضيين.

ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ
لقد كانت التعليقات المقدمة مباشر ًة للموظفين إيجابية بشكل كبير فيما يتعلق بجانب التوعية والمشاركة ذات الصلة بـ
.SSR

ملخص للمعلومات األخرى ذات الصلة
هناك عدد متزايد من الطلبات الواردة لفريق األمان من فريق المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة بخصوص
التوعية والمشاركة ذات الصلة بـ  SSRفي فعاليات إدارة اإلنترنت (االتحاد الدولي لالتصاالت ( ،)ITUومنتدى
القمة العالمية لمجتمع المعلومات ( ،)WSISومنتدى إدارة اإلنترنت ( ،)IGFومنظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي ( ،)OECDوما إلى ذلك) وقد كان هناك تزايد في الطلبات الخاصة بإلقاء محاضرات مع تنفيذ أداة
مكتب المحاضرين.

تحليل فريق  ATRT2لتنفيذ التوصيات
ً
نشطا في عملية التوعية ،السيما في سياق التقنيات ذات الصلة بـ  DNSوإن كان هناك القليل
لقد كان فريق األمان
من األدلة على أنشطة التوعية التي تتناول الجوانب األخرى ذات الصلة باختصاص  SSRالمحدود الخاص بـ
 ،ICANNعلى سبيل المثال ،مخاوف  SSRذات الصلة بعنوان .IP

تقييم فريق  ATRT2لفاعلية التوصيات
استنا ًدا إلى العدد المتزايد من الطلبات الخاصة بارتباط إلقاء محاضرات والتدريب واألنشطة األخرى ذات الصلة
بالتوعية التي تحصل عليها  ،ICANNسيتبين أن هذه التوصية فعالة.
ج19-

الملحق ج – تنفيذ مراجعة األمن واالستقرار والمرونة ()SSR

التوصية رقم 15
"يتعين على  ICANNالعمل كميسّر في اإلفصاح والمكاشفة المسؤولة عن تهديدات أمان  DNSوأساليب الحد
منها".

تحليل توصية فريق المراجعة السابقة
تهدف هذه التوصية إلى تشجيع  ICANNفي اإلفصاح والمكاشفة المسؤولة عن تهديدات أمان  DNSوأساليب الحد
منها وتوفير عملية قياسية ألولئك المتواجدين داخل المجتمع الذين قد تكون لديهم معلومات بخصوص تهديدات أمان
 DNSالمحتملة لمشاركتها بطريقة يمكن اتخاذ إجراءات بشأنها.

ملخص تقييم  ICANNللتنفيذ
جار التنفيذ.
ٍ
اإلجراءات المتخذة
نشرت  ICANNالمبادئ التوجيهية للكشف المسؤول في  11مارس  2013على الموقع اإللكتروني
http://www.icann.org/en/about/staff/security/vulnerability-disclosure-11mar13 ،en.pdfومنشور مدونة يشرح تلك المبادئ التوجيهية (على الموقع اإللكتروني
 ،)http://blog.icann.org/2013/03/icann-coordinated-disclosure-guidelines/وعرضت
تلك المبادئ التوجيهية في اجتماع  ICANNالمنعقد في بكين .تم نشر تحديث في  5أغسطس  2013وهو متاح
على الموقع اإللكتروني https://www.icann.org/en/about/staff/security/vulnerability-
disclosure-05aug13-en.pdf
إمكانية التنفيذ
تم تنفيذ (ويجري تنفيذ) هذه التوصية مع عدم وجود أي مشكالت غير متوقعة.
الفاعلية
لقد ساعد تنفيذ هذه التوصية في تبسيط عمليات وقنوات  ICANNلتوجيه المعلومات المتعلقة بتهديدات DNS
وعوامل الحد منها.

ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ
وبأسلوب قصصي ،تم اإلعراب عن بعض المخاوف المتمثلة في أن عمليات اإلفصاح/المكاشفة ال تفسر بشكل كامل
تصاعد المشكالت التي يقع تأثيرها خارج نطاق  ICANNوأولئك المشاركين بشكل مباشر ،على سبيل المثال إخبار
الهيئات المختصة في حال احتمالية أن تؤثر إحدى المشكالت على البني التحتية الوطنية أو العالمية الهامة.

ملخص للمعلومات األخرى ذات الصلة
ال يوجد.

تحليل فريق  ATRT2لتنفيذ التوصيات
في إطار نشر المبادئ التوجيهية الخاصة باإلفصاح المنسق عن جوانب الضعف ،قامت  ICANNبتوثيق عملية
يمكن من خاللها تسهيل اإلفصاح والمكاشفة المسؤولة عن تهديدات أمان  DNSوالحد منها.

تقييم فريق  ATRT2لفاعلية التوصيات
تظهر فاعلية هذه التوصية في توفير األساس لـ  ICANNلالضطالع بدور الميسّر .ولم يتم بعد التحديد بالكامل ما
إذا كان المجتمع قد حقق استفادة من  ICANNمن حيث اضطالعها بهذا الدور أم ال.
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التوصية رقم 16
"يتعين على  ICANNمواصلة جهودها في التوعية من أجل توسيع مشاركة المجتمع والحصول على تعقيباته على
عملية تطوير إطار عمل  .SSRكما يتوجب على  ICANNوضع عملية من أجل الحصول على تعقيبات أكثر
نظامية من المشاركين اآلخرين في النظام البيئي".

تحليل توصية فريق المراجعة السابقة
لقد دعمت التوصية أنشطة التوعية الخاصة بفريق األمان وأشارت إلى أنه يلزم مواصلة هذا العمل من أجل توسيع
نطاق المشاركة المجتمعية في تطوير إطار عمل .SSR
تمثلت القضية األساسية في دعم التوعية المستمرة بمشاركة المجتمع لتشجيع إجراء مراجعة والحصول على
التعليقات بخصوص إطار عمل  ،SSRغير أن  ICANNكانت بحاجة إلى عملية للحصول على تعقيبات من
المشاركين اآلخرين في النظام البيئي.

ملخص تقييم  ICANNللتنفيذ
جار التنفيذ.
ٍ
اإلجراءات المتخذة
يعقد فريق األمان جلسة إحاطة منتظمة مع اللجنة االستشارية ألنظمة الخوادم ( )SSACقبل استكمال إطار عمل
 SSRالسنوي لضمان حصول أعضاء اللجنة االستشارية ألنظمة الخوادم على فرصة توفير تعليقات على مسودة
النهج .وبعد النشر ،يجري فريق األمان توعية محددة األهداف لكافة منظمات الدعم واللجان االستشارية،
ومجموعات أصحاب المصلحة .كما وصل فريق األمان على نطاق واسع إلى مجموعات أخرى داخل المجتمع
المدني/المجتمع الذي يتميز بحرية التعبير ،ومنظمات إنفاذ القانون ،والمجتمع األكاديمي ،والمعايير ،والمنظمات
اإلقليمية لتشجيع إجراء مراجعة والحصول على التعليقات.
إمكانية التنفيذ
تعد التوعية مسارً ا يحتوي على أكثر من اتجاه وعلى هذا النحو ،يعتقد الموظفون أن هناك حاجة للحصول على
تعليقات من مجموعات أصحاب المصلحة تبين أن التفاعل حتى اآلن يتماشى مع توقعات المجتمع .في حين كانت
التعليقات الشخصية أو غير الرسمية إيجابية ،لم يتم ترجمة معظم تلك التعليقات بعد إلى تعليقات عامة هامة حول
أطر عمل  SSRالسنوية .وهذا يعكس نو ًعا ما أولويات المجتمع بخصوص المنافسة على فترات التعليق العام ،غير
أن الموظفين يدركون أن المجتمع يولي مسألة األمان قيمة عالية (ينشأ هذا االعتقاد من اإلستراتيجيات اإلقليمية ومن
النقاشات التي تدور حول األمان في سياقات أخرى مثل المنتدى العالمي لسياسات االتصاالت ( )WTPFومنتدى
القمة العالمية لمجتمع المعلومات ( ،)WSISوما إلى ذلك).
وعلى هذا النحو ،يعتقد الموظفون أن هذه التوصية تلبي أطر عمل  SSRالسنوية ونهجها المتبع في التعامل مع
مشغلي  ،TLDومجموعات إنفاذ القانون والفئات المجتمعية .ومع ذلك ،تعتبر هذه التوصية ذات نهاية مفتوحة للغاية
ولن يتم "استكمالها" على اإلطالق.
الفاعلية
ساعد هذا الجهد في تحديد مجموعات جديدة للمشاركة في التوعية ،كما ساعد على تحسين وصف وظائف SSR
الخاصة بـ .ICANN
ً
بعيدا عن  ،ICANNعمل شرح وظائف ودور  SSRالخاصة بـ  ICANNعلى رفع مستوى الوعي بدور
واختصاص  ICANNوالمشاركة في دعم بناء قدرات  .DNSفيوفر هذا العمل لـ ( ICANNوالمجتمع) خدمة
رئيسية وسمعة جيدة بارزة.
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ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ
ً
عالنية ،ومع ذلك كانت التعليقات غير الرسمية/الخاصة للموظفين إيجابية
لم يتم تقديم تعقيبات رسمية من المجتمع
بشكل مباشر.

ملخص للمعلومات األخرى ذات الصلة
ال يوجد.

تحليل فريق  ATRT2لتنفيذ التوصيات
يمكن تقسيم هذه التوصية إلى مهمتين فرعيتين:
أ .يتعين على  ICANNأن تستمر في مواصلة جهود التوعية الخاصة بها
ب .يتعين على  ICANNوضع عملية من أجل الحصول على تعقيبات أكثر نظامية من المشاركين اآلخرين
في النظام البيئي.
كما نوقش في تحليل تنفيذ التوصية رقم  ،14واصل فريق األمان التابع لـ  ICANNبذله لجهود التوعية وقام
بتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية والحصول على تعقيبات على عملية تطوير إطار عمل  .SSRوحيث إن توصية
من هذا النوع لن تكتمل ،تم بذل جهود مضنية باتجاه تنفيذ هذا المكون من التوصية.
بخصوص إنشاء عملية تهدف إلى الحصول على تعقيبات أكثر نظامية من المشاركين اآلخرين في النظام البيئي ،فلم
يتم تنفيذ هذه المهمة الفرعية من هذه التوصية بعد.

تقييم فريق  ATRT2لفاعلية التوصيات
ثبت أن جهود التواصل فعالة وجارية.
فلم يتم تنفيذ إنشاء عملية للحصول على تعقيبات أكثر نظامية من المشاركين اآلخرين في النظام البيئي بعد ومن َثم
من غير الممكن تقييم فاعليتها.

التوصية رقم 17
"يتعين على  ICANNوضع عملية داخلية أكثر هيكلية لعرض كيفية ارتباط األنشطة والمبادرات بأهداف وأغراض
وأولويات إستراتيجية معينة في إطار عمل  .SSRكذلك يتعين عليها إنشاء مقاييس وأحداث هامة للتنفيذ".

تحليل توصية فريق المراجعة السابقة
تشتمل  ICANNعلى عملية داخلية لتعيين األنشطة والمبادرات التي تهدف إلى تحقيق األهداف واألغراض
واألولويات اإلستراتيجية في إطار عمل  .SSRوال تظهر العملية المستخدمة في عرض كيفية ارتباط األنشطة
باألهداف واألغراض اإلستراتيجية بالوضوح الذي يمكن أن يكون عندما بدأ  SSR RTعمله .ويعتقد فريق
المراجعة أنه من المهم أن تكفل  ICANNوجود عملية لربط األنشطة والمبادرات باألهداف المحددة.

ملخص تقييم  ICANNللتنفيذ
جار التنفيذ.
ٍ
اإلجراءات المتخذة
يسهم فريق األمان في تطوير الخطة اإلستراتيجية التالية وسيستخدم كذلك نظام "في المهمة" ونظام تسليم اإلدارة
لمواءمة األهداف اإلستراتيجية بالمبادرات واألنشطة المعينة .وعلى هذا النحو ،يجري معالجة هذه التوصية بتطوير
الخطة اإلستراتيجية التالية ،وتنفيذ نظام "في المهمة" بحلول السنة المالية .14
إمكانية التنفيذ
ستستمر النقاشات مع تطوير الخطة اإلستراتيجية التالية.
ج22-

الملحق ج – تنفيذ مراجعة األمن واالستقرار والمرونة ()SSR
الفاعلية
يعتقد الفريق أن هذا الجهد سيساعد في رفع مستوى الوعي بدور واختصاص  ICANNفي مسألة األمان وكيف أن
األهداف اإلستراتيجية تتواءم مع وظائف  SSRالخاصة بـ  ،ICANNومع ذلك في حين ال يزال يتعين تنفيذ هذه
التوصية ،فمن غير الممكن تقييم فاعليتها.

ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ
لم تصل هذه التوصية بعد إلى النقطة التي عندها يمكن تقديم تعقيبات المجتمع.

ملخص للمعلومات األخرى ذات الصلة
ال يوجد.

تحليل فريق  ATRT2لتنفيذ التوصيات
يمكن تقسيم هذه التوصية إلى مهمتين فرعيتين:
أ .وضع عملية داخلية أكثر هيكلية لعرض كيفية ارتباط األنشطة والمبادرات بأهداف وأغراض وأولويات
إستراتيجية معينة في إطار عمل SSR؛ و
ب .إنشاء مقاييس وأحداث هامة لتنفيذ األهداف واألغراض واألولويات اإلستراتيجية في إطار عمل .SSR
حتى اآلن ،لم تصل أيٍ من تلك المهام الفرعية بعد إلى النقطة التي عندها يمكن تحليل عملية تنفيذها.

تقييم فريق  ATRT2لفاعلية التوصيات
لم تصل تلك التوصية بعد إلى النقطة التي يمكن عندها تقييم فاعليتها.

التوصية رقم 18
"يتعين على  ICANNإجراء مراجعة تشغيلية سنوية لما تحققه من إنجاز في تنفيذ إطار عمل  SSRوتضمين هذا
التقييم كأحد مكونات إطار العمل الخاص بـ  SSRللعام التالي".

تحليل توصية فريق المراجعة السابقة
تهدف هذه التوصية إلى توفير مزيد من المعلومات إلظهار الكيفية التي يتم بها تناول األنشطة ذات الصلة بـ SSR
للعام السابق حيث تم توثيقها في إطار عمل  SSRبطريقة واضحة وشفافة للمجتمع.
تمثلت النتيجة المرجوة في إدراج تقرير حالة ألنشطة العام السابق كقسم إضافي يلحق بإطار عمل  SSRالسنوي
حتى يتسنى للقراء بسهولة رؤية التقدم المحرز في استكمال األنشطة المتوقعة في إطار عمل السنة المالية السابقة.

ملخص تقييم  ICANNللتنفيذ
تم التنفيذ.
اإلجراءات المتخذة
في إطار عمل  SSRللسنة المالية  ،13أُدرج تقرير حالة يكشف عن أنشطة ونتائج السنة المالية  ،12استكماالً لهذه
التوصية .في إطار عمل  SSRللسنة المالية  ،14يظهر تقرير الحالة للسنة المالية  13كملحق ب.
إمكانية التنفيذ
ليست هناك مشكالت غير متوقعة إثر تنفيذ هذه التوصية وتم تنفيذها في إطار عمل  SSRللسنة المالية  13وتم
تنقيحها مع نشر إطار عمل السنة المالية  14في مارس .2113
الفاعلية
يقدم هذا العمل مثاالً لألقسام األخرى حول كيفية تعقب واإلبالغ عن التقدم المحرز بخصوص المبادرات سنويًا.
ج23-

الملحق ج – تنفيذ مراجعة األمن واالستقرار والمرونة ()SSR
ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ
في التعليقات الواردة أثناء فترة التعليق العام على التقرير النهائي لفريق مراجعة  ،SSRدعمت مجموعة أصحاب
المصلحة المسؤولة عن السجالت بشدة هذه التوصية.
تلقى الموظفون تعليقات إيجابية من المجتمع حول إطار عمل السنة المالية  13بسبب إدراج تقرير الحالة ،وأشار
فريق المراجعة الخاص بـ  SSRإلى أن ذلك يمثل تطورً ا إيجابيًا في تقريرها النهائي كذلك.

ملخص للمعلومات األخرى ذات الصلة
ال يوجد.

تحليل فريق  ATRT2لتنفيذ التوصيات
لقد تم تنفيذ هذه التوصية.

تقييم فريق  ATRT2لفاعلية التوصيات
بنا ًء على تعقيبات المجتمع ،تظهر فاعلية هذه التوصية في توفير تقرير حالة للتقدم المحرز في األعوام السابقة من
حيث تنفيذ إطار عمل .SSR

التوصية رقم 19
"يتعين على  ICANNوضع عملية تسمح للمجتمع بتعقب تنفيذ إطار عمل  .SSRويجب توفير المعلومات بما
يكفي من الوضوح بحيث يمكن للمجتمع تعقب تنفيذ  ICANNلمسئوليات  SSRالمنوطة بها ،مع عدم المساس
بقدرة  ICANNعلى العمل بفعالية .وتعمل عملية لوحة المتابعة التي يجري استخدامها في إطار تعقب تنفيذ
توصيات  ATRTبمثابة نموذج جيد".

تحليل توصية فريق المراجعة السابقة
في الوقت الذي يتم فيه إعداد تقرير  ،SSR RTيعتقد فريق المراجعة أن بإمكان فريق األمان القيام بعمل أفضل،
موضحً ا كيف يجري تعقب األنشطة من إطار العمل السابق.

ملخص تقييم  ICANNللتنفيذ
جار التنفيذ.
ٍ
اإلجراءات المتخذة
في ظل إطار عمل السنة المالية  13وحتى السنة المالية  ،14أجرى فريق األمان تحسينات في اإلبالغ عن التقدم
المحرز في أنشطة العام السابق .وستتواصل عملية التحسين حيث يصبح العمل الذي يؤديه فريق األمان متع َقبًا في
نظام "في المهمة" ليصبح تحت مرأى المجتمع.
إمكانية التنفيذ
يعتقد الموظفون أن هذه التوصية ستصبح قابلة للتنفيذ من خالل نظام "في المهمة".
الفاعلية
حيث إن هذه التوصية في طور التنفيذ ،فال يزال يتعين تحديد فاعليتها بعد.

ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ
في التعليقات الواردة أثناء فترة التعليق العام على التقرير النهائي لفريق مراجعة  ،SSRدعمت مجموعة أصحاب
المصلحة المسؤولة عن السجالت بشدة هذه التوصية.

ج24-

الملحق ج – تنفيذ مراجعة األمن واالستقرار والمرونة ()SSR
ملخص للمعلومات األخرى ذات الصلة
بحسب الموظفين ،لم يقم  SSR RTبتوثيق التقدم المحرز بين إطار العمل للسنة المالية  12والسنة المالية  13في
تقريرهم.

تحليل فريق  ATRT2لتنفيذ التوصيات
يعتمد تنفيذ هذه التوصية التي يقوم بها الموظفون على انتشار نظام "في المهمة" .وحيث إنه لم يتم نشر هذا النظام
بالكامل بعد ،فمن غير الممكن تحليل تنفيذ هذه التوصية.

تقييم فريق  ATRT2لفاعلية التوصيات
لم تصل تلك التوصية بعد إلى النقطة التي يمكن عندها تحليل فاعليتها.

التوصية رقم 21
"يتعين على  ICANNرفع مستوى شفافية المعلومات التي تدور حول المنظمة باإلضافة إلى الميزانية المرتبطة
بتنفيذ إطار عمل  SSRوأداء الوظائف ذات الصلة بـ  .SSRويلزم توفير المعلومات بما يكفي من الوضوح بحيث
يمكن للمجتمع تعقب تنفيذ  ICANNلمسئوليات  SSRالمنوطة بها ،مع عدم المساس بقدرة  ICANNعلى العمل
بفاعلية".

تحليل توصية فريق المراجعة السابقة
قدم  ccNSOوأصحاب المصلحة اآلخرون تعليقات حول إطار عمل  SSRللسنة المالية  12التي احتاجتها
 ICANNلتوفير مزيد من المعلومات وزيادة مستوى شفافية المنظمة والميزانية المخصصة لـ  .SSRوعلّق فريق
المراجعة ذلك.

ملخص تقييم  ICANNللتنفيذ
جار التنفيذ.
ٍ
اإلجراءات المتخذة
يجري تناول هذه التوصية في ظل تنفيذ الميزانية وخطة التشغيل للسنة المالية  14واستخدام نظام "في المهمة"
لتوفير مزيد من الشفافية على أقسام الميزانية ذات الصلة بـ .SSR
إمكانية التنفيذ
يجري تنفيذ هذه التوصية على قدم وساق مع تطوير الميزانية المخصصة للسنة المالية  ،14ريثما يتم اعتماد
الميزانية وخطة التشغيل وتحديث المشاريع والمبادرات الواردة في نظام "في المهمة".
الفاعلية
لم تصل تلك التوصية بعد إلى النقطة التي يمكن عندها تقييم فاعليتها.

ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ
في التعليقات الواردة أثناء فترة التعليق العام على التقرير النهائي لفريق مراجعة  ،SSRدعمت مجموعة أصحاب
المصلحة المسؤولة عن السجالت بشدة هذه التوصية .ويرى أندرو سوليفان من شركة  Inc. ،Dynأن هذه التوصية
ينبغي أن تكون "بديهية" كما تتطلب "الشفافية قدرة األطراف المعنية على فهم المعلومات".

ملخص للمعلومات األخرى ذات الصلة
ال يوجد.

تحليل فريق  ATRT2لتنفيذ التوصيات
لم تصل تلك التوصية بعد إلى النقطة التي يمكن عندها تحليل تنفيذها.
ج25-

الملحق ج – تنفيذ مراجعة األمن واالستقرار والمرونة ()SSR
تقييم فريق  ATRT2لفاعلية التوصيات
لم تصل تلك التوصية بعد إلى النقطة التي يمكن عندها تقييم فاعليتها.

التوصية رقم 21
يتعين على  ICANNوضع عملية داخلية أكثر هيكلية لعرض كيفية ارتباط قرارات التنظيم والميزانية بإطار عمل
 ،SSRبما في ذلك التحليل األساسي للتكلفة  -الفائدة.

تحليل توصية فريق المراجعة السابقة
كما في التوصية رقم  ،20قدم  ccNSOوأصحاب المصلحة اآلخرون تعليقات حول إطار عمل  SSRللسنة
المالية  12التي احتاجتها  ICANNلتوفير مزيد من المعلومات وزيادة مستوى شفافية المنظمة والميزانية
المخصصة لـ  .SSRوعلّق فريق المراجعة ذلك.

ملخص تقييم  ICANNللتنفيذ
جار التنفيذ.
ٍ
اإلجراءات المتخذة
يجري تناول هذه التوصية في ظل تنفيذ الميزانية وخطة التشغيل للسنة المالية  14واستخدام نظام "في المهمة"
لتوفير مزيد من الشفافية على أقسام الميزانية ذات الصلة بـ .SSR
إمكانية التنفيذ
يجري تنفيذ هذه التوصية على قدم وساق مع تطوير الميزانية المخصصة للسنة المالية  ،14ريثما يتم اعتماد
الميزانية وخطة التشغيل وتحديث المشاريع والمبادرات الواردة في نظام "في المهمة".
الفاعلية
لم تصل تلك التوصية بعد إلى النقطة التي يمكن عندها تقييم فاعليتها.

ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ
لم تصل هذه التوصية بعد إلى النقطة التي عندها يمكن للمجتمع تقديم تعقيبات حول تنفيذها.

ملخص للمعلومات األخرى ذات الصلة
ال يوجد.

تحليل فريق  ATRT2لتنفيذ التوصيات
لم تصل تلك التوصية بعد إلى النقطة التي يمكن عندها تحليل تنفيذها.

تقييم فريق  ATRT2لفاعلية التوصيات
لم تصل تلك التوصية بعد إلى النقطة التي يمكن عندها تقييم فاعليتها.

التوصية رقم 22
يتعين على  ICANNنشر ومراقبة وتحديث الوثائق الخاصة بالمنظمة وموارد الميزانية الالزمة إلدارة مشكالت
 SSRباإلضافة إلى طرح نطاقات  gTLDالجديدة.

تحليل توصية فريق المراجعة السابقة
يتم توفير التنظيم والميزانية المخصصة لحل مشكالت  SSRعبر فريق األمن ،فضالً عن أنها تتجلى في برنامج
 gTLDالجديد (على سبيل المثال لوحة استقرار  ،DNSو ،EBEROوخطوات العمليات األخرى ،وما إلى ذلك).
ج26-

الملحق ج – تنفيذ مراجعة األمن واالستقرار والمرونة ()SSR
وتتمثل النتيجة المرجوة من تنفيذ هذه التوصية في تحسين مقدار ووضوح المعلومات الخاصة بالمنظمة والميزانية
الالزمة لتنفيذ إطار عمل  SSRوتنفيذ الوظائف ذات الصلة بـ .SSR

ملخص تقييم  ICANNللتنفيذ
جار التنفيذ.
ٍ
اإلجراءات المتخذة
يجري تنفيذ هذه التوصية على قدم وساق مع تطوير الميزانية المخصصة للسنة المالية  ،14ريثما يتم اعتماد
الميزانية وخطة التشغيل وتحديث المشاريع والمبادرات الواردة في نظام "في المهمة".
إمكانية التنفيذ
يرتبط تنفيذ هذه التوصية باستكمال ميزانية السنة المالية  14وعملية الخطة التشغيلية .وال يتوقع ظهور أية مشكالت
عند التنفيذ.
الفاعلية
لم تصل تلك التوصية بعد إلى النقطة التي يمكن عندها تقييم فاعليتها.

ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ
لم تصل هذه التوصية بعد إلى النقطة التي عندها يمكن للمجتمع تقديم تعقيبات حول تنفيذها.

ملخص للمعلومات األخرى ذات الصلة
ال يوجد.

تحليل فريق  ATRT2لتنفيذ التوصيات
لم تصل تلك التوصية بعد إلى النقطة التي يمكن عندها تحليل تنفيذها.

تقييم فريق  ATRT2لفاعلية التوصيات
لم تصل تلك التوصية بعد إلى النقطة التي يمكن عندها تقييم فاعليتها.

التوصية رقم 23
"يتعين على  ICANNتوفير الموارد المناسبة لمجموعات العمل ذات الصلة بـ  SSRواللجان االستشارية ،بما يتفق
مع الطلبات المقدمة لها .كما يجب على  ICANNضمان أن القرارات التي تتوصل إليها مجموعات العمل واللجان
االستشارية تتم بطريقة موضوعية خالية من أي ضغط خارجي أو داخلي".

تحليل توصية فريق المراجعة السابقة
يجري حاليًا القيام باألنشطة ذات الصلة باألمن مع منظمات الدعم واللجان االستشارية في عدد من مجموعات العمل
(على سبيل المثال مجموعة العمل الخاصة بإجراء تحليل األمن واالستقرار لـ  DNSعبر المجتمع) ،غير أنه لم يتم
تعقب تلك األنشطة حاليًا عبر كافة منظمات الدعم واللجان االستشارية ،على وجه التحديد ألغراض  .SSRويتم
إنجاز هذا العمل كذلك عبر  SSACو.RSSAC
إن التركيز على هذه التوصية من جانب فريق المراجعة كان لضمان أن ( RSSACإلى جانب  ،SSACولكن مع
وجود  RSSACفي المقام األول) يتوفر لديها أعداد كافية من الموظفين والموارد التي تكفي لتلبية الطلبات المقدمة
لها .عالو ًة على ذلك ،توسع مفهوم هذه التوصية من تحليل العمل على مستوى القاعدة الذي أجرته ،SSAC
و ،RSSACوينبغي أن تكون مجموعات العمل ذات الصلة بـ  SSRقادرة على القيام بعملها ً
بعيدا عن الضغوط
الخارجية والداخلية.

ج27-

الملحق ج – تنفيذ مراجعة األمن واالستقرار والمرونة ()SSR
خالل كافة النقاشات التي يقوم بها فريق المراجعة ،أشار الفريق إلى أن التعقيبات الواردة كشفت عن أن SSAC
كانت تشعر بالضغط إزاء تقديم حالً ما لمشكلة معينة خالل فترة زمنية محدودة .وعلى هذا النحو ،يلزم أن يكون لـ
 SSACو RSSACالموارد الكافية حتى تستطيع توفير عمل ذي جودة عالية في إطار زمني معقول.

ملخص تقييم  ICANNللتنفيذ
جار التنفيذ.
ٍ
اإلجراءات المتخذة
إن النهج المتبع في تنفيذ هذه التوصية كان يهدف إلى تقسيمها إلى:
أ .إجراء جرد لمجموعات العمل ذات الصلة بـ  SSRواللجان االستشارية الحالية؛
ب .تقديم وصف أو إجراء توثيق لعملية الميزانية للحصول على تعقيب منظمات الدعم/اللجان االستشارية؛ و
ج .وصف عمليات التشغيل القياسية لتوضيح أن قرارات مجموعة عمل منظمات الدعم/اللجان االستشارية يتم
التوصل إليها بطريقة موضوعية.
ال يزال تنفيذ المهام الفرعية الثالث من هذه التوصية جاريًا.
إمكانية التنفيذ
ال يزال تنفيذ هذه الوصية جاريًا.
الفاعلية
في حين لم يتم تنفيذ تلك التوصية بالكامل بعد ،فإنه من غير الممكن تقييم فاعليتها.

ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ
كشفت المناقشة التي أجريت مع رؤساء  SSACو RSSACعن وجود وجهة نظر مشتركة تتمثل في أن
 RSSACلم ترفض الطلبات الخاصة بالميزانية أليٍ من اللجنتين االستشاريتين على حد سواء ،ومع ذلك قد ال
تتوفر الموارد الكافية من الموظفين لتوفير دعم أكثر فاعلية.

ملخص للمعلومات األخرى ذات الصلة
تعد  RSSACفي طور إعادة تنظيم نفسها .ونتيجة لذلك ،من الممكن أن تتغير متطلبات الموارد الخاصة بـ
.RSSAC
يعد الجزء الثالث من هذه التوصية ،المتمثل في أنه يتعين على " ICANNضمان أن القرارات التي تتوصل إليها
مجموعات العمل واللجان االستشارية تتم بطريقة موضوعية خالية من أي ضغط خارجي أو داخلي" أمرً ا يستحق
خال من الضغط الخارجي
الثناء ،ومع ذلك في حين تعد الموضوعية أمرً ا ذا قيمة ،فيمثل تصور وجود قرار ٍ
والداخلي على حد سواء تحديًا.

تحليل فريق  ATRT2لتنفيذ التوصيات
وبالنظر إلى وجهة نظر مختلفة قليالً عن وجهة نظر الموظفين بخصوص تنفيذ هذه التوصية ،يمكن تقسيم هذه
التوصية إلى مهمتين فرعيتين:
أ .يتعين على  ICANNتوفير موارد مناسبة؛ و
ب .ويجب أي ً
ضا على  ICANNضمان أن القرارات التي تتوصل إليها مجموعات العمل واللجان االستشارية
يتم التوصل إليها بطريقة موضوعية خالية من أي ضغط خارجي أو داخلي.
تمتلك كل من  RSSACو SSACموارد الميزانية والموظفين المخصصين لها ومن َثم انطال ًقا من هذا المنظور،
تم تنفيذ هذه التوصية.

ج28-

الملحق ج – تنفيذ مراجعة األمن واالستقرار والمرونة ()SSR
توفر  ICANNموظفين وبعض الموارد األخرى في إطار الميزانيات اإلدارية الرئيسية لكل من أنشطة SSAC
و.RSSAC
يتم دعم  SSACبـ  3موظفين واثنين من زمالء األبحاث (حصة توريد الموظفين تساوي  )FTE 2.0الذين
يقدمون خدمات السكرتارية والخبرة بالموضوع .ويتم توفير موارد أخرى لدعم اجتماعات ما بين الدورات
(اجتماعات اللجنة التنفيذية وورشة عمل التخطيط اإلستراتيجي) ودعم السفر لبعض أعضاء  SSACلحضور
اجتماعات .ICANN
يتم دعم  SSACبـ  2موظفين واثنين من زمالء األبحاث (معدل حمل العمل للموظفين يساوي  )FTE 2.0الذين
يقدمون خدمات السكرتارية والخبرة بالموضوع .ويتم توفير موارد أخرى لدعم اجتماعات ما بين الدورات
واجتماعات اللجنة التنفيذية ودعم السفر لبعض أعضاء  SSACلحضور اجتماعات .ICANN

فيما يتعلق بضمان أن القرارات يتم التوصل إليها بموضوعية وأنها خالية من الضغط ،فال يزال يتعين تنفيذ هذا
الجزء من التوصية.

تقييم فريق  ATRT2لفاعلية التوصيات
ما إذا كانت موارد الميزانية والموظفين تتماشى مع الطلبات المفروضة على تلك اللجان االستشارية ،هي ،بالطبع،
مسألة رأي.

التوصية رقم 24
"يتعين على  ICANNأن تحدد بوضوح الميثاق ،واألدوار والمسئوليات الخاصة بفريق مكتب السالمة الرفيع".

تحليل توصية فريق المراجعة السابقة
بينما حرص فريق األمن على إنشاء صفحة ويب ( )https://www.icann.org/securityوقام بنشر إطار
العمل السنوي لألمن واالستقرار والمرونة ،فإنه منذ عام  ،2009رأى فريق المراجعة أنه سيكون من المفيد توفير
مزيد من الوضوح على أدوار ومسؤوليات فريق األمن التابع لـ  ICANNفي مقابل الوظائف األخرى ذات الصلة
باألمن داخل  ICANNومنظمات الدعم التابعة لها.

ملخص تقييم  ICANNللتنفيذ
تم التنفيذ.
اإلجراءات المتخذة
تم تنفيذ هذه التوصية بشكل كبير في ظل إطار عمل  SSRللسنة المالية ( 13تحسنت في نسخة السنة المالية )14
وفي ظل نشر قسم محدث من صفحة فريق األمن على الموقع اإللكتروني لـ .ICANN
إمكانية التنفيذ
يرى الموظفون أنه تم تنفيذ هذه التوصية.
الفاعلية
لقد أثمرت النتائج حتى اآلن عن زيادة االعتراف بدور واختصاص  ICANNفي مجال األمن إلى جانب التوصل
إلى فهم أفضل بهيكل فريق األمن.

ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ
وردت التعليقات إيجابية للغاية حتى اآلن.
ج29-

الملحق ج – تنفيذ مراجعة األمن واالستقرار والمرونة ()SSR
أوصى بعض المعلقين خالل فترة التعليق العام المرتبطة بنشر مسودة مستند إطار عمل  SSRللسنة المالية  14أنه
باإلضافة إلى وجود مخطط المعلومات البياني الذي يشرح ميثاق فريق األمن ،يلزم توفير نص .عالو ًة على ذلك،
أشار بعض المعلقين إلى ضرورة توفير مزيد من التفاصيل فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات الموظفين.

ملخص للمعلومات األخرى ذات الصلة
ال يوجد.

تحليل فريق  ATRT2لتنفيذ التوصيات
يمكن تقسيم هذه التوصية إلى ثالث مهام فرعية:
أ .يتعين على  ICANNأن تحدد بوضوح ميثاق فريق السالمة الرفيع؛
ب .يتعين على  ICANNأن تحدد بوضوح أدوار أعضاء الفريق؛ و
ج .يتعين على  ICANNأن تحدد بوضوح مسؤوليات أعضاء الفريق.
على الرغم من الصفحات  16و 17من إطار عمل  SSRللسنة المالية  14والتي تناقش بطريقة غير رسمية كيف
تالئم  SSRالمجاالت الوظيفية لـ  ،ICANNفيمكن القول أن ذلك ال "يحدد بوضوح" مبادئ ووظائف وتنظيم
مكتب السالمة .ومع ذلك ،في ظل وجهة النظر القائلة بأن ميثاق فريق األمن سيكون بحاجة ألن يصبح حيويًا نوعً ا
ما للتعامل مع البيئة المتغيرة ذات الصلة بـ SSR؛ ذلك التغير المحتمل حدوثه في المستقبل ،فقد يبدو النهج غير
الرسمي الذي اتخذه فريق األمن في توثيق ميثاقهم مناسبًا.
لقد تم تحديد أدوار ومسؤوليات أعضاء الفريق على نحو جيد إلى حد معقول في الصفحة  17من إطار عمل SSR
للسنة المالية .14

تقييم فريق  ATRT2لفاعلية التوصيات
في حين تم تحديد ميثاق فريق األمن وأدوار ومسؤوليات الموظفين ،فقد ثبتت فاعلية هذه الوثيقة.

التوصية رقم 25
"يتعين على  ICANNوضع آليات لتحديد المخاطر والعوامل اإلستراتيجية القريبة وطويلة األجل على حد سواء في
إطار عمل إدارة المخاطر .وينبغي االطالع على هذه العملية من خالل الرؤى التي توفرها األبحاث وشراكات
األعمال ومنظمات الدعم التابعة لـ  ICANNوغيرها من المصادر .ويتعين على  ICANNنشر المعلومات الخاصة
بالمخاطر ،والتعرف على الطبيعة الحساسة لبعض من تلك العوامل".

تحليل توصية فريق المراجعة السابقة
كانت  ICANNتشتمل على لجنة مخاطر بمجلس اإلدارة لسنوات عدة وقد أجرى موظفو  ICANNتقييمات
للمخاطر في المؤسسة على مدى السنوات القليلة الماضية .وأشار التقرير النهائي الذي أعده فريق  SSR RTإلى
الحاجة إلى إجراء عملية أكثر هيكلية لتحديد المخاطر القريبة وطويلة األجل ،ويتعين على  ICANNنشر المعلومات
الخاصة بالمخاطر ،علمًا بأن المعلومات ذات الصلة بالمخاطر قد تكون حساسة.

ملخص تقييم  ICANNللتنفيذ
جار التنفيذ.
ٍ
اإلجراءات المتخذة
أوكلت  ICANNإلى مؤسسة  Westlake Governanceمهمة تطوير إطار عمل إدارة مخاطر لـ .DNS
وقُدمت مسودة إطار العمل في بكين و ُنشرت إلبداء التعليقات عليها لديربان.
يعمل الموظفون حاليًا على عملية التنفيذ وسيتم إدراج العمل الخاص بمجموعة عمل  DSSAضمن جهودها.

ج31-

الملحق ج – تنفيذ مراجعة األمن واالستقرار والمرونة ()SSR
إمكانية التنفيذ
يجري تنفيذ هذه التوصية مع عدم وجود أي مشكالت غير متوقعة.
الفاعلية
وردت التعليقات العامة التي تم الحصول عليها من الجلسات العلنية إلى جانب إطار عمل إدارة مخاطر DNS
إيجابية وداعمة لوظيفة إدارة المخاطر األقوى بـ .ICANN

ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ
أعقب نشر إطار عمل مخاطر  DNSالذي أنشأته مؤسسة  Westlakeعقد فترة تعليق عام (ال تزال جارية حتى
كتابة هذه السطور) على النحو الموثق على الموقع http://www.icann.org/en/news/public-
 .comment/dns-rmf-final-23aug13-en.htmتلخيص التعليقات التي تم الحصول عليها حتى اآلن:





يحتوي إطار عمل مخاطر  DNSالذي أنشأته مؤسسة  Westlakeعلى عدد من الثغرات ،فضالً عن أنه
ال يندمج مع األنشطة األخرى ذات الصلة بـ  SSRالتي تضطلع بها ICANN؛
هناك خيبة أمل كبيرة تتمثل في أن العمل الذي تقوم بها مجموعة العمل الخاصة بتحليل األمن واالستقرار
لـ  DNSال يندمج بشكل كامل مع إطار عمل مخاطر DNS؛
قد يكون خيار هيكل إطار العمل ( ISO31000يفوق  )NIST 800-30دون المستوى األمثل؛
إطار عمل مخاطر  DNSمحدود للغاية وقد ال يتضمن التركيز واسع النطاق بما فيه الكفاية لمعالجة
المسؤوليات الشاملة ذات الصلة بـ  SSRالخاص بـ .ICANN

باإلضافة إلى ذلك ،أعرب المشاركون في مجموعة عمل (تحليل أمن واستقرار  DSSA )DNSعن استيائهم من
الجهد المبذول في إنشاء إطار عمل مخاطر  DNSحيث إنه يبدو وكأنه يتجاهل/يرفض الجهود التي تبذلها مجموعة
عمل .DSSA

ملخص للمعلومات األخرى ذات الصلة
كانت  ICANNتشتمل على لجنة مخاطر بمجلس اإلدارة لعدد من السنوات .وقد أجرى موظفو  ICANNتقييمات
للمخاطر في المؤسسة في العامين  2009و 2011وال تزال تخضع إلعادة التقييم في وقت كتابة هذه السطور.
أوضح الموظفون إلطار عمل إدارة مخاطر  DNSأنه سيتم إدراج عمل  DSSAفي عملية تنفيذ إطار عمل إدارة
المخاطر ولن يضيع هباءً .حيث ينظر الموظفون إلى عمل  DSSAبوصفه ذا قيمة ويعتقدون أنه سيساعد في
االنطالق نحو إجراء مراجعة حول مناطق تمركز المخاطر بـ .DNS

تحليل فريق  ATRT2لتنفيذ التوصيات
يمكن تقسيم هذه التوصية إلى مهمتين فرعيتين:
أ .يتعين على  ICANNوضع آليات لتحديد المخاطر والعوامل اإلستراتيجية القريبة وطويلة األجل على حد
سواء في إطار عمل إدارة المخاطر؛ و
ب .يتعين على  ICANNنشر المعلومات الخاصة بالمخاطر ،مع األخذ في االعتبار الطبيعة الحساسة لتلك
المعلومات.
وكما اُقترح أنه من خالل التعاقد مع مؤسسة  Westlake Governanceإلنشاء إطار عمل مخاطر ،DNS
تصبح  ICANNفي طور تنفيذ المهمة الفرعية األولى من هذه التوصية .تشتمل اآلليات المعمول بها حتى اآلن ما
يلي:





رفع الموظفين التقارير بشكل منتظم إلى لجنة المخاطر بمجلس اإلدارة؛
تقديم التقارير إلى الرئيس التنفيذي والفريق التنفيذي حول المخاطر في حال ظهورها/عند تحديدها؛
توفير التعقيبات على الخطة اإلستراتيجية لـ  ICANNلتحديد نقاط القوة والضعف والمخاطر؛ و
توجيه القسم المالي الميزانية لتنفيذ األنشطة ذات الصلة بالمخاطر (التحديد ،والتوعية ،وتخفيف اآلثار ،وما
إلى ذلك).
ج31-

الملحق ج – تنفيذ مراجعة األمن واالستقرار والمرونة ()SSR
يمكن النظر إلى نشر إطار عمل إدارة مخاطر  DNSالذي أنشأته مؤسسة  Westlakeبوصفه مكمالً للمهمة
الفرعية الثانية المرتبطة بهذه التوصية.

تقييم فريق  ATRT2لفاعلية التوصيات
في حين أن الجهود ال تزال جارية باتجاه إنشاء إطار عمل إلدارة المخاطر ،لم ُتكتمل تلك الجهود بعد وربما يعوقها
الخالف الدائر بين إطار عمل مخاطر  DNSالذي أنشأته مؤسسة  Westlakeفي مقابل مجموعة عمل .DSSA
وعلى هذا النحو ،من غير الممكن تقييم فاعلية هذه التوصية بالكامل.

التوصية رقم 26
"يتعين على  ICANNإعطاء األولوية لتنفيذ إطار عمل إدارة المخاطر في الوقت المناسب .وينبغي أن يتبع هذا
العمل معايير عالية من المشاركة والشفافية".

تحليل توصية فريق المراجعة السابقة
ركز فريق  SSR RTعلى ضرورة تطوير إطار عمل إدارة المخاطر في أسرع وقت ممكن .وتتمثل النتيجة
المرجوة في إكمال إطار عمل إدارة المخاطر الذي جرى تطويره من خالل المشاركة المجتمعية والشفافية.

ملخص تقييم  ICANNللتنفيذ
جار التنفيذ.
ٍ
اإلجراءات المتخذة
تولي مجموعة العمل الخاصة بإنشاء إطار عمل إدارة المخاطر لـ  DNSعلى مستوى مجلس اإلدارة األولوية لتنفيذ
هذه التوصية .ولقد كانت هناك مشاركة من قبل أفراد المجتمع في جلسات عامة علنية باجتماعات  ICANNفي
كوستاريكا وبراغ وتورنتو وبكين .ومع نشر إطار عمل إدارة مخاطر  DNSالذي أنشأته مؤسسة Westlake
 ،Governanceأصبحت فرصة التعليق العام متاحة.
إمكانية التنفيذ
يجري معالجة ذلك مع مؤسسة  ،Westlake Governanceونعتقد أن العمل المنجز حتى اآلن يتسم باالنفتاح
والشمولية ،كما تعد المشاركة موضع ترحيب.
الفاعلية
جاءت التعليقات الواردة من المجتمع أثناء الجلسات العامة المنعقدة حول إطار عمل إدارة المخاطر إيجابية.

ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ
كما نوقش في ملخص تعقيبات المجتمع حول التوصية رقم  ،25تبين وجود بعض االستياء نتيجة التشابه الملموس
للجهود التي بذلتها  Westlake Governanceومجموعة عمل .DSSA

ملخص للمعلومات األخرى ذات الصلة
ال يوجد.

تحليل فريق  ATRT2لتنفيذ التوصيات
بنا ًء على الجهود الموثقة والمبذولة إلنشاء إطار عمل مخاطر  ،DNSيتبين أن  ICANNقد أعطت األولوية
الستكمال إطار العمل هذا .ومع ذلك ،قد يتم عرقلة عملية التنفيذ نتيجة االفتقار إلى الوضوح بين الدور الذي تؤديه
مؤسسة  Westlake Governanceوالجهود التي تبذلها مجموعة عمل .DSSA

ج32-

الملحق ج – تنفيذ مراجعة األمن واالستقرار والمرونة ()SSR
تقييم فريق  ATRT2لفاعلية التوصيات
حازت عملية إكمال إطار عمل إدارة المخاطر على األولوية وينص إطار العمل هذا على مبدأ المشاركة والشفافية،
وإن كان تحديد ما إذا كانت مستويات المشاركة عالية أم ال مسألة رأي.

التوصية رقم 27
"يلزم أن يكون إطار عمل إدارة المخاطر الخاص بـ  ICANNشامالً داخل نطاق اختصاص  SSRالخاص بها
ومهامها المحدودة".

تحليل توصية فريق المراجعة السابقة
تم َثل الهدف من هذه التوصية في تقييد إطار عمل إدارة مخاطر الخاص بـ  ICANNليصبح داخل نطاق اختصاص
 SSRالخاصة بها ومهامها المحدودة ولكن في إطار تلك القيود ،يلزم أن يكون إطار عمل إدارة المخاطر شامالً.
ومع ذلك ،فإن االفتقار إلى وجود المعايير الموضوعية المرتبطة بكونها "شاملة" يقلل من قيمة هذه التوصية.

ملخص تقييم  ICANNللتنفيذ
جار التنفيذ.
ٍ
اإلجراءات المتخذة
تعاقدت  ICANNمع مؤسسة  Westlake Governanceلتطوير إطار عمل إدارة مخاطر  .DNSولقد تم
طرح إطار العمل هذا في اجتماع  ICANNببكين وتم نشر مسودة في اجتماع  ICANNالمنعقد في ديربان للتعليق
العام.
إمكانية التنفيذ
يجري تنفيذ هذه التوصية ولم يواجه الموظفون أية مشكالت أو قضايا غير متوقعة.
الفاعلية
جاءت التعليقات الواردة بخصوص نهج  Westlakeإيجابية.

ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ
تشير التعليقات الواردة خالل فترة التعليق العام المرتبطة بنشر مستند إطار عمل مخاطر  DNSالذي أنشأته مؤسسة
ً
شامال .بعض من أمثلة
 Westlake Governanceإلى أن بعض أفراد المجتمع ال يعتقدون أن إطار العمل
التعليقات اإلرشادية:


"[تعد وجهة نظر مؤسسة  Westlakeوالتي تشير إلى أن توافر وتناسق ونزاهة  DNSيقع خارج نطاق
إطار عمل إدارة المخاطر] هي وجهة نظر محدودة للغاية عن إدارة المخاطر ال تركز سوى على ما إذا
كان  DNSيواجه مخاطر أم ال –وهو ال يمثل كل شيء في اإلنترنت يعتمد على نطاق  – ".DNSتعليق
من http://forum.icann.org/lists/comments-dns-rmf-final-( Verisign
)23aug13/pdfEXbAYduQ3s.pdf



"تأسف  ALACأنه في هذه المرحلة من الوقت ظهر إطار العمل المقترح ً
بعيدا كل البعد عن كونه تفصيليًا
على مستوى أكثر دقة – ".تعليق من http://forum.icann.org/lists/comments-( ALAC
)dns-rmf-final-23aug13/pdfEiMIkBXExM.pdf

ملخص للمعلومات األخرى ذات الصلة
ال يوجد.
ج33-

الملحق ج – تنفيذ مراجعة األمن واالستقرار والمرونة ()SSR
تحليل فريق  ATRT2لتنفيذ التوصيات
كما نوقش في التوصيات  25و ،26هناك بعض الجدل الدائر بشأن تنفيذ إطار عمل مخاطر  DNSذي الصلة بدور
مجموعة عمل  .DSSAعند النظر على وجه التحديد إلى الجهود ذات الصلة بإعداد مؤسسة Westlake
 Governanceإلطار عمل مخاطر  DNSونشره ،أثيرت بعض التساؤالت الخاصة بمدى شمولية إطار العمل
هذا.

تقييم فريق  ATRT2لفاعلية التوصيات
استنا ًدا إلى التعليقات المشار إليها أعالها والتعليقات المماثلة على حد سواء الواردة من التعليقات العامة األخرى
والتي تمت إذاعتها خالل اجتماع  ICANNبدبربان ،قد تتواجد بعض األسئلة الخاصة بما إذا كان إطار عمل
مخاطر  DNSالذي أنشأته مؤسسة " Westlake Governanceشامالً داخل نطاق اختصاص  SSRالخاص
بـ  ICANNومهامها المحدودة" .ومع ذلك يجب االعتراف بأن الشمولية مسألة رأي ويتبين أن تلك اآلراء تختلف
اختال ًفا كبيرً ا.

التوصية رقم 28
"يتعين على  ICANNمواصلة العمل بنشاط في الكشف عن التهديدات والحد منها ،والمشاركة في الجهود المبذولة
لتوزيع المعلومات الخاصة بالتهديدات واألحداث".

تحليل توصية فريق المراجعة السابقة
تهدف هذه التوصية إلى ضمان بقاء  ICANNنشطة في بذلها للجهود ذات الصلة بالكشف عن التهديدات والحد
منها ،فضالً عن توزيع المعلومات الخاصة بالتهديدات واألحداث .في إشارة ضمنية ،تركز هذه التوصية على
التهديدات واألحداث ذات الصلة بدور  ICANNفي إدارة معرفات اإلنترنت الفريدة والتوزيع المسؤول للمعلومات
ذات الصلة بتلك التهديدات واألحداث.

ملخص تقييم  ICANNللتنفيذ
يعتقد الموظفون أنه تم استيفاء هذه التوصية على أساس أن الكشف عن التهديدات/األحداث ،والحد منها واإلفصاح
عن المعلومات يمثل مهمة جارية لن تكتمل مطل ًقا طالما أن  ICANNال تزال تقوم بدور تنسيق نظام المعرفات
الفريدة لإلنترنت.
اإلجراءات المتخذة
يشارك موظفو  ،ICANNوبخاصة (على سبيل الذكر ال الحصر) فريق المراجعة ،في عدد من المؤتمرات
واالجتماعات ذات الصلة باألمن كما يشاركون في أنشطة مثل فريق التصدي للطوارئ الحاسوبية.

عالو ًة على ذلك ،نشر فريق المراجعة بـ " ICANNإعداد التقارير الخاصة باإلفصاح المنسق عن جوانب الضعف"
على الموقع http://www.icann.org/en/about/staff/security/vulnerability-disclosure-
( 05aug13-en.pdfلتسهيل التوزيع المسؤول للمعلومات ذات الصلة بالتهديدات واألحداث.
إمكانية التنفيذ
تم التنفيذ ،مع التنبيه على أن الكشف عن التهديدات/األحداث والحد منها واإلفصاح عنها مجال مشاركة مستمر.
الفاعلية
تشارك  ICANNفي األوساط األمنية الموثوقة وسيستمر ذلك.

ملخص تعقيبات المجتمع حول التنفيذ
لم ترد أي تعقيبات من المجتمع حيال هذه التوصية ،ومع ذلك تشير التعقيبات القولية الواردة من بعض أجزاء
المجتمع األمني إلى أن الجهود التي بذلتها  ICANNفي هذا المجال مفيدة.

ج34-

الملحق ج – تنفيذ مراجعة األمن واالستقرار والمرونة ()SSR
ملخص للمعلومات األخرى ذات الصلة
ال يوجد.

تحليل فريق  ATRT2لتنفيذ التوصيات
شارك فريق األمن إلى حد بعيد في عملية التنفيذ الجارية لهذه التوصية.

تقييم فريق  ATRT2لفاعلية التوصيات
لقد كانت هذه التوصية فاعلة بدرجة معقولة في تسهيل مشاركة  ICANNفي األماكن التي يظهر بها تهديدات أو
أحداث ،ومناقشة أساليب الحد منها ،وإجراء عمليات اإلفصاح .وتعد المشاركة المتواصلة والمتزايدة أمرً ا أساسيًا
لضمان استمرار الفاعلية.

ج35-

الملحق د – مراجعة قرارات مجلس إدارة ICANN

مراجعة قرارات مجلس إدارة ICANN
خالل السنوات من  1122إلى  ،1122عقد مجلس إدارة  ICANNما مجموعه  01اجتماعا لمجلس اإلدارة الكامل (وليست متضمنة
اللجان الفردية ،الخ) وأق ّر  251قرارا موضوعيا .وسعيا الستكمال هذه المراجعة بطريقة أكثر فعالية ومنهجية ،تركز هذه المراجعة على
قرارات أكثر موضوعية ،باستثناء تعيينات العمل في اللجنة أو المجلس والقرارات المتعلقة بتأجير العقارات ومواقع االجتماعات.
هذه المراجعة لقرارات مجلس إدارة  ICANNتركز على ثالثة ( )2معايير شاملة من أجل تحديد جودة ومقروئية وشفافية هذه القرارات
وإن كان يمكن فهمها بسهولة من جانب أولئك غير المطلعين على عملية :ICANN
 .2هل يوفر مجلس اإلدارة تفسيرا واضحا لقراره؟ هل هناك إجراءات أساسية يجب القيام بها من أجل زيادة تحسين عملية ICANN؟
 .1هل يوفر مجلس اإلدارة حيثيات واضحة ومعقولة لقراره؟
 .2هل يوفر مجلس اإلدارة تفسيرا لكيفية أخذه في االعتبار التعليقات العامة (إن وجدت)؟

الملخص

عدد القرارات
القرارات الواضحة
الحيثيات الواضحة
الداللة الواضحة للتعليقات

1122
12

1121
95

1122
12

اإلجمالي
292

55
%27
51
%12
01

55
%72
50
%71
21

12
%75
15
%17
15

222
%12
242
%17
212

%55

%50

%17

%55

مراجعة القرارات والحيثيات لمجلس إدارة  ICANNللفترة  1122-1122تظهر تقدما ملحوظا ،في حين يمكن اتخاذ المزيد من
الخطوات لتحسين وضوح ومقروئية وشفافية قرارات مجلس اإلدارة.
في المراحل المبكرة لعملية تقديم التقارير ،تكون القرارات في بعض األحيان مفصلة أكثر مما ينبغي ،وتقنية ،ويصعب على أي شخص
غير مطلع على عملية  ICANNأن يفهمها .قرارات عام  1122و 1121وإلى حد ما عام  ،1122اسم هيئة  /منظمة ICANN
بالكامل مكتوب في كل مرة يستخدم فيها االسم — على العكس من استخدام االسم بالكامل للهيئة  /المنظمة فقط في المرة األولى ،ثم
اإلشارة إلى اللفظة األوائلية بعد ذلك — مما يجعل الوثيقة أكثر إرهاقا بكثير عند القراءة.
طوال تقديم تقارير القرارات والحيثيات لمجلس اإلدارة ،استخدام نقاط عالمات التنقيط والسلسلة المرقمة وتنسيق السؤال والجواب يحسن
إلى حد كبير مقروئية الوثيقة.
في أوائل عام  ،1121بدأ مجلس اإلدارة في اإلشارة إلى حاالت إعفاء أعضاء أو طاقم عمل مجلس اإلدارة من االجتماعات بسبب وجود
تضارب محتمل في المصالح بشأن برنامج  .gTLDوهذه عالمة مهمة في شفافية اجتماعات مجلس إدارة  ICANNفي أنها سابقا على
الرغم من أن أعضاء مجلس اإلدارة مجرد أن يشيروا إن كان لديهم أي تضارب في المصالح فيما يتعلق بالبرنامج ،عملية إعداد التقارير
لم تنص صراحة أبدا حتى أوائل عام  1121على اإلجراءات المتخذة لمعالجة تلك التضاربات.
بدءا من اجتماع مجلس اإلدارة في  2أكتوبر  ،1121يشير قسم الحيثيات لكل قرار بوضوح في سطر خاص به إن كانت أم لم تكن
التعليقات العامة مطلوبة و  /أو السعي في عملية صنع القرار .وتحسن هذه الممارسة المقروئية والشفافية حيث يكون القارئ قادرا بسرعة
د1-

الملحق د – مراجعة قرارات مجلس إدارة ICANN
على إلقاء نظرة على هذا السطر ليعرف كيفية االعتماد على التعليقات العامة في القرار .ولكن نحو منتصف عام  ،1122تظهر هذه
الممارسة بصورة متضاربة ،وتظهر في بعض القرارات ولكن ال تظهر في األخرى.
االقتراحات:
 .2في كل قرار ،يجب وضع االسم بالكامل للهيئة  /المنظمة أول مرة فقط يستخدم فيها ،ثم اإلشارة إلى اللفظة األوائلية بعد ذلك.
 .1يجب باستمرار اإلبالغ في سطر منفصل عن حيثيات كيفية النظر في التعليقات العامة في عملية صنع القرار.

د2-

الملحق د – مراجعة قرارات مجلس إدارة ICANN

1122
 19يناير  | 1122االجتماع الخاص لمجلس إدارة ICANN
 .2جدول أعمال الموافقة
2د .الموافقة على الميثاق المعدل للجنة المالية
 قرار واضح ،ال يوجد أي إجراء ضروري
 حيثيات واضحة ومُحكمة واردة تشير إلى الفائدة اإليجابية من القرار
 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة
2ط .الموافقة على تتبع عملية السياسة العالمية لما بعد استنفاد ( IPv4بروتوكول اإلنترنت النسخة )0
 كان معقدا قليال على الرغم من أنه في النهاية يصبح واضحا ،التفسير االستهاللي كلماته أكثر مما ينبغي ،توجد ألفاظ أوائلية
جبة له
أكثر مما ينبغي ،يجب اتخاذ الخطوات الم ُْو ِ
 حيثيات واضحة ومُحكمة تعالج اآلثار المالية والمتعلقة بالميزانية الخاصة بالقرار
 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة
2ي .الموافقة على خطة تنفيذ مراجعة RSSAC
جبة له
 قرار واضح ،يجب اتخاذ الخطوات الم ُْو ِ
 حيثيات واضحة ومُحكمة تشير إلى األثر المالي
ُ نشر التقرير النهائي للتعليق العام ،ولم ترد تعليقات
2ك .الموافقة على تعديالت اللوائح المقترحة إلنشاء انتخاب الختيار الرئيس بدون تصويت للجنة الترشيح
جبة له
 قرار معقد يعتمد على الفهم الصميمي لعملية  ،ICANNيجب اتخاذ الخطوات الم ُْو ِ
 لغة الحيثيات غير واضحة ،ومربكة قليال
ُ نشر للتعليق العام ،ولم ترد تعليقات
2م –2ق .الموافقة على إعادة تفويض  .BFو  .CDو  .SYوهي نطاقات كوريا و سنغافورة و سوريا ونطاقات  ccTLDsهندية عديدة
 قرار واضح ومُحكم ،ال يوجد أي إجراء ضروري
 حيثيات واضحة ،مشروحة بالتفصيل بشكل منهجي ببرهان على شكل سؤال وجواب ،على الرغم من أنها طويلة أكثر مما ينبغي
 يجب نشر التعليقات العامة
جدول األعمال الرئيسي
 .1الموافقة على موعد انتهاء تغيير تعديالت اللوائح الداخلية المقترحة للمنظمة الداعمة وأعضاء مجلس إدارة  At-Largeالمختارين
 قرار مربك قليال يتطلب المعرفة بـ ،ICANNال يوجد أي إجراء ضروري
 حيثيات واضحة ومُحكمة تقيم اآلثار المالية المترتبة على القرار وكيفية تحسين القرار لفعالية مجلس إدارة ICANN
 ورد تعليق عام واحد  2يدعم القرار
 .2الموافقة على طلب ( TELNIC RSEPسياسة تقييم خدمات السجل) إلطالق السالسل الرقمية فقط باستثناء عناوين الحروف المفردة
 قرار واضح ومُحكم ،إجراءات مناسبة الزمة لتنفيذ القرار
 حيثيات واضحة ،مشروحة بالتفصيل بشكل منهجي ببرهان على شكل سؤال وجواب ،على الرغم من أنها طويلة أكثر مما
ينبغي ،تقييم اآلثار المالية
ُ نشرت عدة تعليقات من جانب أصحاب المصلحة المعنيين وعُولجت القضايا ذات الصلة من أجل الموافقة على القرار
 .4وثائق الحيثيات
0أ .الدراسات االقتصادية – اعتماد الحيثيات
 قرار واضح يعالج اعتماد وثيقة الدراسات االقتصادية ،وال يتطلب القرار أي إجراء إضافي
 يجب تقديم الحيثيات في محضر االجتماع
 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة
0ب .الملكية المشتركة – اعتماد الحيثيات
 قرار موجز جدا ومبهم ،ال يوجد أي إجراء ضروري
 يجب تقديم الحيثيات في محضر االجتماع
 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة
د3-

الملحق د – مراجعة قرارات مجلس إدارة ICANN
 .9مشاورات المجلسGAC /
5أ .نطاقات  gTLDالجديدة
 قائمة واضحة بالقضايا التي يجب معالجتها في اجتماع مقبل ،التفسيرات المقررة معقدة نوعا ما وتتطلب فهما صميميا لعملية
ICANN
 حيثيات واضحة ومُحكمة تعالج ضرورة القرار واآلثار المالية الجوهرية
 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة
5بICM .
جبة له في التاريخ المحدد
 قرار واضح ،يجب اتخاذ الخطوات الواضحة الم ُْو ِ
 حيثيات معقدة تنطوي على لوائح  ،ICANNتتطلب معرفة صميمية بعملية ICANN
 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة
 .5تقرير عن مراجعات ( AOCتأكيد االلتزامات) بما في ذلك توصيات  – ATRTالخطوات التالية
جبة له
 حسم واضح العتماد القرار ،يجب اتخاذ الخطوات الواضحة الم ُْو ِ
 حيثيات واضحة ومُحكمة تفسر ضرورة الشفافية المستمرة واآلثار المالية الجوهرية للقرار
 التعليق العام دائر ،ويجب النظر فيه
 22مارس  | 1122االجتماع العادي لمجلس إدارة  – ICANNوادى السليكون
 .2جدول أعمال الموافقة
 2.2مراجعة ( ccNSOمنظمة األسماء الداعمة ألسماء رموز البلدان) – استالم التقرير النهائي لـ( WGمجموعة العمل) لمجلس
اإلدارة وفض ( WGمجموعة العمل)
 تفسير واضح ومُحكم للقرار ،إجراء مقترح للخطوات المقبلة
 حيثيات واضحة ومحكمة التخاذ إجراء فوري
 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة
 2.0بخصوص الموافقة على مراجعة اللوائح الداخلية :تنفيذ مجموعة عمل مراجعة ( SSACاللجنة االستشارية لألمن واالستقرار)
 قرار معقد نوعا ما يتطلب معرفة صميمية بعملية  ICANNواللوائح ذات الصلة
 حيثيات مُحكمة وإن كانت ما تزال مربكة بعض الشيء ،وتتطلب مرة أخرى فهما أفضل لعملية ICANN
 لم ترد أي تعليقات عامة
 .1الموافقة على الخطة االستراتيجية لألعوام 1120-1122
 تفسير واضح للقرار واعتماد الخطة االستراتيجية
 حيثيات واضحة تشرح ضرورة اعتماد القرار وكيفية استفادة الجمهور من اإلجراء المحدد
 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة
 .2عملية إتمام دليل مقدمي الطلبات للنطاقات  gTLDsالجديدة
 واضح في الغالب ،على الرغم من أنه يصبح مربكا مع لوائح  ،ICANNويوضح قرار دليل نطاق  gTLDالجديد
 يجب تقديم الحيثيات في المحاضر
 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة
 .0مراجعات ( AOCتأكيد االلتزامات) ،بما في ذلك توصيات ATRT
 قرار واضح ،إجراءات لتعيين طاقم عمل ذات صلة ووضع المقاييس المالئمة
 حيثيات واضحة ومُحكمة للتحسين المستمر لعملية ATRT
 التعليقات العامة مقبولة من مختلف أصحاب المصلحة ورُوجعت لتأثيرها على عملية صنع القرار
 .5الموافقة على تطبيق سجل  ICMمن أجل .XXX
 تفسير واضح إلى حد ما للقرار ،أحيانا مفصل دون داع (يصف سالسل البريد اإللكتروني) ،يجب اتخاذ خطوات العمل
ُ نشرت الحيثيات في ملف  PDFمنفصل ،طويلة بإفراط ( 11صفحة) على الرغم من أن الملخص التنفيذي للحيثيات واضح
بما فيه الكفاية
 عملية التعليق العام مستخدمة في جميع مراحل عملية صنع القرار
 .5الموافقة على النفقات التي تتعلق باألنشطة الموجهة بمعرفة مجلس اإلدارة
 تفسير واضح ومُحكم للقرار ،خطوات عمل واضحة تشير إلى مبالغ دقيقة بالدوالر للمسائل المتعلقة بالميزانية
 حيثيات واضحة ومُحكمة ،ال يوجد أي أثر مالي على ICANN
 ال توجد إشارة إلى وجود أي تعليق عام
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 .2مراجعة  – TLGاإلجراءات المعتمدة على التقرير النهائي للمراجع المستقل
 غالبا واضح ،أحيانا غامض في وصف العملية ،خطوات عمل واضحة
 حيثيات وجيزة ومُحكمة تفسر القرار
 نشرت للتعليقات العامة وعالجت قضايا في عملية صنع القرار
 .1مراجعة المسار السريع لـ( IDN ccTLDنطاق المستوى األعلى لرمز الدولة)
جبة له غير واضحة
 قرار واضح ،الخطوات الم ُْو ِ
 حيثيات واضحة ،مشروحة بالتفصيل بشكل منهجي ببرهان على شكل سؤال وجواب ،على الرغم من أنها طويلة أكثر مما
ينبغي ،تقييم األثر اإلجمالي للقرار
 وردت التعليقات العامة لعدة أشهر وعُولجت في عملية صنع القرار
 .7الموافقة على طلب ( Verisign RSEPسياسة تقييم خدمات السجل) إلطالق السالسل الرقمية فقط من أجل .NAME
 تفسير واضح ومُحكم للقرار
 حيثيات واضحة ،مشروحة بالتفصيل بشكل منهجي ببرهان على شكل سؤال وجواب ،على الرغم من أنها طويلة أكثر مما
ينبغي ،تقييم األثر اإلجمالي للقرار
ُ نشرت العديد من التعليقات العامة وعُولجت على وجه التحديد في تفسير الحيثيات
 12أبريل  | 1122االجتماع الخاص لمجلس إدارة ICANN
 .1جدول أعمال الموافقة
 1.0من  BGCـــ مساهمة بشأن تمثيل األكاديمية في NomCom
 قرار واضح ،ال يوجد خطوات عمل
 على الرغم من وضوحه بما فيه الكفاية ،الحيثيات ال معنى عملي لها (إزالة الئحة ألن مجلس اإلدارة لم ينجح في تحقيق غايته
المحددة سابقا)
 القرار منشور لتلقي التعليقات العامة
 1.5من ( SICلجنة التحسينات الهيكلية) – الموافقة على إجراءات تنفيذ مراجعة ( ccNSOمنظمة األسماء الداعمة ألسماء رموز البلدان)
 وصف غير واضح للقرار ،يتطلب معرفة صميمية لهيئات وعملية ICANN
 حيثيات مُحكمة وواضحة تفسر ضرورة اتخاذ إجراء فوري
 ال توجد إشارة إلى وجود أي تعليق عام
 1.2من  – BFCصياغة لجنة التخطيط لحسابات مدخرات تقاعد الموظفين الحاليين ()401K
 قرار واضح ومُحكم ،ال يوجد أي إجراء ضروري
 حيثيات واضحة ومُحكمة
 ال توجد أي إشارة لوجود تعليق عام
 1.1الموافقة على إعادة تفويض ( .KPجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية)
 قرار واضح ومُحكم ،ال يوجد أي إجراء ضروري
 حيثيات واضحة ،مشروحة بالتفصيل بشكل منهجي ببرهان على شكل سؤال وجواب ،على الرغم من أنها طويلة أكثر مما
ينبغي
 يجب نشر التعليقات العامة
 1.7الموافقة على تتبع عملية السياسة العالمية آلليات تخصيص ما بعد االستنفاد لـ( IPv4بروتوكول اإلنترنت النسخة  )0بمعرفة
( IANAهيئة األرقام المخصصة لإلنترنت)
 كان معقدا قليال على الرغم من أنه في النهاية يصبح واضحا ،التفسير االستهاللي كلماته أكثر مما ينبغي ،توجد ألفاظ أوائلية
جبة له
أكثر مما ينبغي ،يجب اتخاذ الخطوات الم ُْو ِ
 حيثيات واضحة ومُحكمة تعالج اآلثار المالية والمتعلقة بالميزانية الخاصة بالقرار
 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة
جدول األعمال الرئيسي
 .2من  – BFCإقرار زيادة رسم طلب اعتماد أمين السجل
 قرار واضح ،إجراء الزم للتنفيذ
 حيثيات واضحة مقدمة في شكل سؤال وجواب ،فعالة جدا في شرح البرهان الدافع لهذا القرار ،سهلة القراءة
 التعليقات العامة منشورة ووُ ضعت في االعتبار في عملية صنع القرار
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 .0من ( SICلجنة التحسينات الهيكلية) – الموافقة على ميثاق مجموعة عمل العالقات التقنية لمجلس اإلدارة
 قرار واضح إلى حد ما ،يتطلب معرفة مختلف الهيئات العاملة في ICANN
 حيثيات واضحة ومُحكمة
 ال توجد ضرورة للتعليقات العامة ،وتؤخذ التعليقات في عملية صنع القرار القادمة
 .5مراجعة التكامل الرأسي لمشغلي السجل ( gTLDنطاق المستوى األعلى العام) القائم
 قرار واضح ومُحكم ،خطوات العمل ضرورية
 حيثيات واضحة التخاذ إجراء فوري بالنظر إلى عملية  gTLDالقادمة ،مقدمة في شكل سؤال وجواب مفيد
 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة
ATRT .6
 5.2إدارة مجلس اإلدارة لتوصيات ATRT
 قرار واضح ومُحكم التباع توصيات  ،ATRTيجب اتخاذ إجراء
 حيثيات واضحة ومُحكمة
 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة
 5.1آثار الميزانية التقديرية لتوصيات  ATRTلميزانية السنة المالية 1121
 قرار واضح و ُمحكم ينطوي على مبالغ بالدوالر مفصلة تشمل الميزانية
 حيثيات واضحة ومُحكمة تخصص مبلغ التمويل المحدد للقرار
 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة
 .1تفويضات ( IDN ccTLDنطاق المستوى األعلى لرمز الدولة)
 2.2-2.2تفويض "الجزائر" و"المغرب" و""srb
 قرار واضح ومُحكم ،ال يوجد أي إجراء ضروري
 حيثيات واضحة ،مشروحة بالتفصيل بشكل منهجي ببرهان على شكل سؤال وجواب ،على الرغم من أنها طويلة أكثر مما
ينبغي
 يجب نشر التعليقات العامة
 11يونيو  | 1122االجتماع العادي لمجلس إدارة  – ICANNسنغافورة
 .2الموافقة على برنامج ( gTLDنطاق المستوى األعلى العام) الجديد
 االجتماع بأكمله ركز على الموافقة على برنامج  gTLDلذلك فإن تفسير القرار طويل ،على الرغم من أنه واضح نسبيا
 الحيثيات مقدمة في ملف  PDFمنفصل ،في انتظار الموافقة النهائية (في ذلك الوقت) ،طويلة بشكل ال يصدق ( 212صفحة)
على الرغم من القدرة على فهمه إلى حد ما حيث أن برنامج  gTLDمبادرة رئيسية
 التعليقات العامة مشتركة في مراحل مختلفة طوال تطوير عملية gTLD
 14يونيو  | 1122االجتماع العادي لمجلس إدارة  – ICANNسنغافورة
 .2جدول أعمال الموافقة
 2.1اعتماد تعديالت اللوائح الداخلية المتعلقة بـALAC
 القرار بشأن التعديالت غير واضح ،يتطلب معرفة أعمق بلوائح ICANN
 حيثيات واضحة ومُحكمة تشير إلى اآلثار على اإلحصاءات المالية وDNS
ُ نشر للتعليق العام لمدة  21يوما ،لم ترد أية تعليقات ذات صلة
 2.2الموافقة على خطة تنفيذ مراجعة ( ccNSOمنظمة األسماء الداعمة ألسماء رموز البلدان)
جبة له من جانب طاقم العمل
 قرار واضح ،يجب اتخاذ الخطوات الم ُْو ِ
 حيثيات واضحة ومُحكمة تبين أهمية اتخاذ إجراء فوري ،ال يوجد أثر على أمان DNS
 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة
 2.0الموافقة على الميثاق الدائم لمجموعة أصحاب المصالح التجاريين التابعة لـ( GNSOمنظمة دعم األسماء العامة)
 قرار واضح بشأن مجموعة CSG
 حيثيات معقدة إلى حد ما ،ال يوجد آثار على الميزانية
 ستنشر  CSGالميثاق للتعليقات العامة
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 2.5اقتراح دائرة المؤسسات التشغيلية غير الربحية في ( GNSOمنظمة دعم األسماء العامة)
 قرار واضح ،ال يوجد أي إجراء ضروري
 حيثيات واضحة ومُحكمة تفسر اآلثار المالية وعلى DNS
 التعليقات العامة مقبولة وإيجابية تجاه االقتراح
 2.5الموافقة على الميثاق الدائم لمجموعة أصحاب المصالح غير التجاريين التابعة لـ( GNSOمنظمة دعم األسماء العامة)
جبة له
 قرار طويل ،على الرغم من وضوحه نسبيا ،يجب اتخاذ الخطوات الم ُْو ِ
 حيثيات واضحة تفسر أهمية هذا القرار في السياق األكبر لـICANN
ُ نشر وأية تعديالت مستقبلية سيستمر نشرها للتعليق العام
 2.2الموافقة على عملية التعرف على دوائر ( GNSOمنظمة دعم األسماء العامة) الجديدة
 قرار واضح ،مشروح بالتفصيل على نحو سهل بتنسيق رقمي
 حيثيات واضحة ،مشروحة بالتفصيل على نحو سهل بتنسيق رقمي ،وتصف اآلثار المالية وعلى DNS
ُ نشر للتعليق العام وأُخذت التعليقات في االعتبار في عملية صنع القرار
 2.21التمثيل األكاديمي في لجنة الترشيح NomCom
 قرار واضح
 حيثيات واضحة ،على الرغم من أنها تبدو غير معقولة (حذف الئحة ألنه لم ُتقرر أي عملية رسميا بعد)
ُ نشر للتعليق العام وأُخذ التعليقات في االعتبار
 .1توصيات فريق العمل على مراجعة المسؤولية والشفافية ATRT
ْ
جبة له
ُو
م
ال
الواضحة
الخطوات
اتخاذ
يجب
،
ATRT
 قرار طويل ،ومع ذلك مشروح بالتفصيل بوضوح ويعالج
ِ
 حيثيات طويلة ومع ذلك مشروحة بوضوح تعالج الجوانب الهامة للقرار ،وتتناول اآلثار المالية وعلى DNS
ُ نشر للتعليقات العامة وأُخذ التعليقات في االعتبار كما ينبغي في عملية صنع القرار
 .2ميزانية فريق مراجعة  Whoisلدراسة بحثية عن المستهلكين
ْ
جبة له ضرورية
ُو
م
ال
الخطوات
عليها،
والموافقة
بالميزانية
 قرار واضح ومُحكم بشأن االحتياجات المتعلقة
ِ
 حيثيات واضحة ومُحكمة
 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة
 .0تجديد اتفاقية .NET
جبة له عند الضرورة
 قرار واضح ،يجب اتخاذ الخطوات الم ُْو ِ
 حيثيات واضحة مقدمة في شكل سؤال وجواب
 التعليقات العامة قُبلت مع تغذية استرجاعية كبيرة ،التي أُخذت في حينه في االعتبار في عملية صنع القرار
 .5برنامج ( )RPKIشهادة أرقام اإلنترنت
 قرار مصاغ بصعوبة في هيئات معايير  ،ICANNيتطلب معرفة بمختلف الهيئات ووظائفها في عملية  ،ICANNقرار مربك
 حيثيات موجزة ،عالوة على ذلك ما تزال تتطلب معرفة بهيئات  ICANNالستكمال المعنى الكامل للبرهان
 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة
 .5الموازنة وخطة التشغيل للسنة المالية 1121
 قرار واضح وصريح ،ال يوجد أي إجراء ضروري
 حيثيات واضحة تشرح عملية الموافقة على الميزانية
 أُخذت التعليقات العامة والمشاورات في االعتبار في عملية صنع القرار
 19يونيو  | 1122االجتماع الخاص لمجلس إدارة  – ICANNسنغافورة
 .2عامل الخطر في تعويض الرئيس والمدير التنفيذي
 قرار واضح ومُحكم ،ال يوجد أي إجراء ضروري
 لم ُتقدم أية حيثيات
 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة
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 12يوليو  | 1122االجتماع الخاص لمجلس إدارة ICANN
 .2جدول أعمال الموافقة
 .2.5الموافقة على إعادة تفويض النطاق  .omالذي يمثل عُمان
 قرار واضح ومُحكم ،ال يوجد أي إجراء ضروري
 حيثيات واضحة مقدمة في شكل سؤال وجواب
 ال توجد أي إشارة لوجود تعليق عام
 .1استالم إطار عمل األمن واالستقرار والمرونة للسنة المالية 1121
 قرار واضح ومُحكم ،ال يوجد أي إجراء ضروري
 حيثيات واضحة ومفيدة تشرح أهمية القرار
 وكانت تعليقات الجمهور عموما مؤيدة للقرار
 19يناير  | 1122االجتماع الخاص لمجلس إدارة ICANN
 .2جدول أعمال الموافقة
 2.1الموافقة على توصية مجلس ( GNSOمنظمة دعم األسماء العامة) بشأن ( IRTPسياسة النقل بين أمناء السجالت) ،الجزء ب
جبة له
 قرار مربك ،يتطلب معرفة بمختلف هيئات  ICANNولوائحها ،تم توجيه المدير التنفيذي التخاذ الخطوات الم ُْو ِ
 حيثيات طويلة إلى حد بعيد ،تقنية جدا ومربكة بعض الشيء ،مقدمة في شكل سؤال وجواب ،تتناول اآلثار المالية وعلى DNS
 أُخذت التعليقات العامة بعين االعتبار في عملية صنع القرار
 2.2الموافقة على استالم تقرير من TR-WG
 قرار موافقة واضح ومُحكم
 حيثيات واضحة ومُحكمة تشرح الحاجة إلى قرار فوري بشأن هذه المسألة ،تتناول األثر المالي
 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة
 .2اعتماد توصية  BGCبخصوص طلب إعادة النظر 11-1
 قرار واضح ومُحكم ،ال يوجد أي إجراء ضروري
 حيثيات واضحة وصريحة
 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة
 .0خطوات العملية للنظر فيها من قبل لجنة التعويضات بمجلس اإلدارة
 قرار طويل ،متعمق على الرغم من وضوحه نسبيا ،يجب اتخاذ خطوات عمل واضحة
 حيثيات واضحة ،لتعويض مجلس اإلدارة ،يقيم اآلثار المالية وعلى DNS
 القرار سوف يُنشر لتلقي التعليقات العامة
 .5تحديث رمز  IDNالفردي
 وصف طويل ،تقني للقرار ،يتطلب معرفة عملية لهيئات وعمليات ICANN
 حيثيات طويلة ،تقنية تتطلب المعرفة بهيئات وعمليات  ،ICANNيقيم اآلثار المالية وعلى DNS
ُ نشر للتعليق العام
 21سبتمبر  | 1122االجتماع الخاص لمجلس إدارة ICANN
 .2الموافقة على اختيار مدير االستثمار
ْ
جبة له
ُو
م
ال
الواضحة
الخطوات
 قرار واضح ،يجب اتخاذ
ِ
 حيثيات واضحة ومُحكمة ،تقيم اآلثار المالية وعلى DNS
 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة
 .1الموافقة على العالقات المصرفية الدولية
جبة له
 قرار واضح ومُحكم ،يجب اتخاذ الخطوات الم ُْو ِ
 حيثيات واضحة ومُحكمة ،ال توجد آثار مالية أو على DNS
 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة
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 22أكتوبر  | 1122االجتماع الخاص لمجلس إدارة ICANN
 .2جدول أعمال الموافقة
الموافقة على تفويض ( .CWكورسو) ،الترتيبات االنتقالية لجزر األنتيل الهولندية ().AN
 قرار واضح ومُحكم ،ال يوجد أي إجراء ضروري
 حيثيات واضحة ،مشروحة بالتفصيل بشكل منهجي ببرهان على شكل سؤال وجواب
 يجب نشر التعليقات العامة
 11أكتوبر  | 1122االجتماع الخاص لمجلس إدارة ICANN
 .2عضوية مجموعة عمل اللجنة االستشارية الحكومية – مجلس اإلدارة
جبة له
 قرار واضح ومُحكم ،يجب اتخاذ الخطوات الم ُْو ِ
 حيثيات واضحة ومُحكمة ،تقيم اآلثار المالية وعلى DNS
 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة
 2ديسمبر  | 1122االجتماع الخاص لمجلس إدارة ICANN
 .2نطاقات  gTLDالجديدة
 2.2دعم مقدم الطلب المشترك
جبة له
 قرار واضح ،مبالغ بالدوالر محددة ،يجب اتخاذ الخطوات الم ُْو ِ
 حيثيات واضحة ،مفصلة ،بما في ذلك مبالغ بالدوالر محددة وبرهان
 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة
 2.1تكوين الدفعات
جبة له
 قرار واضح ،يجب اتخاذ الخطوات الواضحة الم ُْو ِ
 حيثيات قانونية واضحة بشأن القرار
 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة
 .1جدول أعمال الموافقة
 1.0تعديل ( ccNSOمنظمة األسماء الداعمة ألسماء رموز البلدان) على خطة تنفيذ المسار السريع
جبة له
 قرار واضح في الغالب ،يتطلب اإللمام بإجراءات مجلس اإلدارة السابقة ،يجب اتخاذ الخطوات الواضحة الم ُْو ِ
 حيثيات واضحة لكن تقنية ،تقيم اآلثار المالية وعلى DNS
 عُقدت جلسة عامة في مارس 1122
 1.5الملحق الجديد أ  /عملية وضع سياسة GNSO
 ماهية القرار غير واضحة ،مبهمة ،تتطلب معرفة واسعة بهيئات  ICANNوقراراتها السابقة ،االرتباطات التشعبية أكثر مما
ينبغي تجعل القراءة مرهقة
 حيثيات مبهمة ومربكة ،كويلة بإفراط ،تتطلب معرفة واسعة بقرارات  ICANNالسابقة
 وردت التعليقات العامة ووضعت في االعتبار
 .2توصية  ATRTرقم  :5مكافأة مجلس اإلدارة
 قرار واضح يحدد مبالغ بالدوالر محددة وتفاصيل القرار ،وإن كان شرحه طويل
 حيثيات واضحة ولكن طويلة تصف العملية المتخذة للوصول إلى القرار الحالي ،أثر مالي كبير ولكن ال يوجد أثر على DNS
 التعليق العام في جميع مراحل العملية
 .0قواعد أعضاء مجلس اإلدارة بشأن تضارب المصالح حول  gTLDsالجديدة
 قرار واضح ،مبادئ توجيهية محددة ،نقاط عالمات تنقيط يمكن قراءتها بسهولة
 حيثيات واضحة ،ال توجد آثار مالية أو على DNS
 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة
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1121
 1فبراير  | 1121االجتماع الخاص لمجلس إدارة ICANN
 .2جدول أعمال الموافقة
 2.1إعادة التفويض لنطاق  .BYالذي يمثل بيالروسيا لشركة Reliable Software Inc.
 قرار واضح ومُحكم ،ال يوجد أي إجراء ضروري
 حيثيات واضحة ،مشروحة بالتفصيل بشكل منهجي ببرهان على شكل سؤال وجواب
 يجب نشر التعليقات العامة
 .1تفويض النطاق " "kazالذي يمثل كازخستان بالسريلية
 قرار واضح ومُحكم ،ال يوجد أي إجراء ضروري
 حيثيات واضحة ،مشروحة بالتفصيل بشكل منهجي ببرهان على شكل سؤال وجواب
 يجب نشر التعليقات العامة
 .2إعالن التعليق العام :التغييرات اإلضافية على اللوائح الداخلية لـ( PDPعملية وضع السياسة)
جبة له ضرورية
 قرار واضح ومُحكم بشأن اإلجراء اإلضافي بشأن  ،PDPالخطوات الم ُْو ِ
 حيثيات واضحة ومُحكمة ،ال توجد آثار مالية أو على DNS
 يجب نشره للتعليق العام
 .0إعادة التأكيد على الجولة الثانية من الطلبات في برنامج ( gTLDنطاق المستوى األعلى العام) الجديد
جبة له ،أي أعضاء من مجلس اإلدارة ومسؤولي االتصال األخرين المقرر وجود تضارب في
 قرار واضح وخطوات م ُْو ِ
المصالح لديهم لم يحضروا االجتماع
 حيثيات واضحة ومُحكمة ،ال توجد آثار مالية أو على DNS
 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة
 24مارس  | 1121االجتماع الخاص لمجلس إدارة ICANN
 .2التضارب في المصالح عند أعضاء مجلس اإلدارة – برنامج  gTLDالجديد (نطاق المستوى األعلى العام)
 المواد سرية ،يبدو القرار خارج السياق دون الوصول إلى الوثائق السرية
 حيثيات موجزة ،ومع ذلك ما تزال غامضة ومبهمة نظرا للطبيعة السرية للقرار
 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة
 24مارس  | 1121االجتماع الخاص لمجلس إدارة ICANN
 .2الموافقة على موفري خدمة برنامج ( gTLDنطاق المستوى األعلى العام) الجديد
 قرار واضح ومُحكم؛ يشير إلى أن أعضاء مجلس اإلدارة الذين لديهم تضارب في المصالح تم إعفاءهم من االجتماع
 حيثيات واضحة تشرح الحاجة إلى لموافقة الغرض وتوجد آثار مالية ولكن ال آثار على DNS
 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة
 26مارس  | 1121االجتماع العادي لمجلس إدارة  – ICANNسان خوسيه ،كوستاريكا
 .2جدول أعمال الموافقة
 2.1الموافقة على التوصية الجزء ب رقم  ،7الجزء  1لـ( IRTPسياسة النقل بين أمناء السجالت)
 قرار طويل تقني غير واضح يتطلب معرفة متعمقة بعملية  ICANNوقراراتها السابقة
 حيثيات طويلة وتقنية ومطولة ال معنى لها للمراقب الخارجي
 وردت التعليقات العامة وأُخذت في االعتبار في عملية صنع القرار
 2.2التغييرات على اللوائح الداخلية لعملية وضع السياسة الجديدة لـ( GNSOمنظمة دعم األسماء العامة)
 قرار واضح على الرغم من أنه تقني ،ال يوجد أي إجراء ضروري
 حيثيات واضحة ومُحكمة ،تقيم اآلثار المالية وعلى DNS
ُ نشر للتعليق العام
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 2.0تعيين مدقق حسابات مستقل
 قرار واضح ومُحكم ،يجب اتخاذ خطوات العمل
 حيثيات واضحة ومُحكمة ،توجد آثار مالية ولكن ال آثار على DNS
 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة
 2.5الموافقة على سياسة التعاقد والنفقات
 قرار واضح ومُحكم ،ال يوجد أي إجراء ضروري
 حيثيات واضحة ومُحكمة ،ال توجد آثار مالية أو على DNS
 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة
 2.5الموافقة على ميثاق ( WGمجموعة العمل) إلطار إدارة المخاطر لـ( DNSنظام اسم النطاق)
 قرار وتفسير واضحان ومُحكمان ،ال يوجد أي إجراء ضروري
 حيثيات واضحة ومُحكمة ،ال توجد آثار مالية أو على DNS
 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة
 2.2الموافقة على إعادة تفويض النطاق .BH
 قرار واضح ومُحكم ،ال يوجد أي إجراء ضروري
 حيثيات واضحة ،مشروحة بالتفصيل بشكل منهجي ببرهان على شكل سؤال وجواب
 يجب نشر التعليقات العامة
 12مارس  | 1121االجتماع الخاص لمجلس إدارة ICANN
 .2تكوين دفعات طلبات ( gTLDنطاق المستوى األعلى العام) الجديد :الختم الزمني الثانوي
جبة له
 قرار وتفسير واضحان ومُحكمان ،يجب اتخاذ الخطوات الم ُْو ِ
 حيثيات وتفسير للقرار واضحة ومفصلة ،مقدمة في تنسيق مرقم مما يجعله سهل القراءة والفهم
 يجب نشره للتعليق العام
 21أبريل  | 1121االجتماع الخاص لمجلس إدارة ICANN
 .2إنشاء لجنة برنامج ( gTLDنطاق المستوى األعلى العام) الجديد
جبة له
 قرار واضح ومُحكم ،يجب اتخاذ الخطوات الم ُْو ِ
 حيثيات واضحة ،ال توجد آثار مالية أو على DNS
 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة
 6مايو  | 1121االجتماع الخاص لمجلس اإلدارة
 .2جدول أعمال الموافقة
 2.2تصديق على اقتراح السياسة العالمية من ( ASOمنظمة دعم العناوين) آلليات تخصيص  IPv4ما بعد االستنفاد من جانب IANA
(هيئة األرقام المخصصة لإلنترنت)
 قرار واضح ،وإن كان العنوان مربك ،ال يوجد أي إجراء ضروري
 حيثيات واضحة ومُحكمة تعبر عن الحاجة لموافقة الغرض
ُ نشر للتعليقات ،ولم تقدم أي تعليقات
 2.1طلب ( CAT RSEPسياسة تقييم خدمات السجل) للسماح بتغييرات على Whois
جبة له
 قرار واضح ،يجب اتخاذ الخطوات الم ُْو ِ
 حيثيات واضحة تصف عملية صنع القرار
 وردت تعليقات عامة وأُخذت في االعتبار
 2.2ميثاق لجنة التعويضات
 قرار واضح ومُحكم ،ال يوجد أي إجراء ضروري
 حيثيات واضحة ومُحكمة ،ال توجد آثار مالية أو على DNS
 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة
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 2.0اإلطار الشامل للتعويضات
ْ
جبة له
ُو
م
ال
الخطوات
اتخاذ
يجب
 قرار واضح ومُحكم،
ِ
 حيثيات واضحة ،سهلة القراءة ،توجد آثار مالية ولكن ال آثار على DNS
 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة
 2.5التوصية رقم  1لـ( IRTPسياسة النقل بين أمناء السجالت) الجزء ب
جبة له
 تفسير القرار واضح على الرغم من طوله ،يجب اتخاذ الخطوات الم ُْو ِ
 حيثيات طويلة وتقنية ومطولة ،تتطلب فهما معمقا لهيئات  ICANNولوائحها الداخلية
 وردت تعليقات عامة وأُخذت في االعتبار
 2.5الموافقة على الخطة االستراتيجية
 قرار واضح ومُحكم ،يجب اتخاذ خطوات العمل
 حيثيات واضحة ،سهلة القراءة ،ال توجد آثار مالية أو على DNS
 وردت تعليقات عامة وأُخذت في االعتبار
 2.2مراجعة تضارب المصالح
 قرار واضح ،ال يوجد أي إجراء ضروري
 حيثيات واضحة ،سهلة القراءة ،إدراك الحاجة إلى استخدام لغة قانونية أقل ،ال توجد آثار مالية أو على DNS
 وردت التعليقات العامة ووُ ضعت في االعتبار في عملية صنع القرار
 .1جدول األعمال الرئيسي
 1.2التصديق على قرارات اللجنة الفرعية للتضاربات واألخالق
 قرار واضح ،ال يوجد أي إجراء ضروري
 حيثيات واضحة وبسيطة ،ال توجد آثار مالية أو على DNS
 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة
 1.1تحديث على عضوية برنامج  gTLDالجديد
 قرار واضح ومُحكم ،ال يوجد أي إجراء ضروري
 حيثيات واضحة ،ال توجد آثار مالية أو على DNS
 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة
 22مايو  | 1121االجتماع الخاص لمجلس اإلدارة
 .2انتخاب فادي شحادة رئيسا لـ( ICANNهيئة اإلنترنت لألرقام واألسماء المُخصصة) ومديرها التنفيذي
جبة له
 قرار طويل ولكن واضح ،تفسيره مفصل ،يجب اتخاذ الخطوات الم ُْو ِ
 لم تقدم حيثيات (على الرغم من إمكانية فهمها في تفسير القرار)
 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة
 12يونيو  | 1121االجتماع العادي لمجلس إدارة ICANN
 .2جدول أعمال الموافقة
 2.1تفويض "عُمان"
 قرار واضح ومُحكم ،ال يوجد أي إجراء ضروري
 حيثيات واضحة ،مشروحة بالتفصيل بشكل منهجي ببرهان على شكل سؤال وجواب
 يجب نشر التعليقات العامة
 2.2تقرير ( SSACاللجنة االستشارية لألمن واالستقرار) بشأن النطاقات دون نقاط
جبة له
 قرار وتفسير واضحان ،يجب اتخاذ الخطوات الم ُْو ِ
 حيثيات واضحة بشأن تنفيذ  ،TLDsال يوجد أثر مالي ،لكن يوجد أثر إيجابي على DNS
 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة
 2.0االجتماعات العادية لمحقق الشكاوى مع مجلس اإلدارة
جبة له
 قرار واضح ،يجب اتخاذ الخطوات الم ُْو ِ
 حيثيات واضحة ومُحكمة ،ال توجد آثار مالية أو على DNS
 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة
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 2.5اختتام برنامج تحسينات ( GNSOمنظمة دعم األسماء العامة)  /يونيو 1121
 قرار واضح ،ال يوجد أي إجراء ضروري
 حيثيات واضحة وإن كانت طويلة ،عمل رأسيات فرعية لسهولة القراءة
 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة
 2.5إرشادات الشفافية للجنة الترشيح NomCom
جبة له
 قرار واضح ومُحكم ،يجب اتخاذ الخطوات الم ُْو ِ
 حيثيات واضحة ومُحكمة متوقع أن تحسن مجتمع ICANN
 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة
 2.2طلب ( POST RSEPسياسة تقييم خدمات السجل)
جبة له
 قرار غير واضح ينطوي على تفاصيل تقنية ،يجب اتخاذ الخطوات الم ُْو ِ
 حيثيات واضحة ،ال توجد آثار مالية أو على DNS
 التعليقات العامة عُولجت في عملية صنع القرار
 .1تجديد اتفاقية سجل .COM
ْ
جبة له
ُو
م
ال
الخطوات
اتخاذ
 قرار واضح ،يجب
ِ
 حيثيات واضحة في تنسيق سؤال وجواب ،ال يوجد أثر مالي ،لكن يوجد أثر إيجابي على DNS
 ورد عدد كبير من التعليقات ووُ ضع في االعتبار في عملية صنع القرار
 .2اعتماد خطة وميزانية تشغيل السنة المالية 1122
جبة له لمعالجة التعليقات العامة
 قرار واضح ،خطوات م ُْو ِ
 حيثيات واضحة ذات أثر مالي واضح ،ال يوجد أثر على DNS
 وردت تعليقات عامة لكن لم يتم الرد عليها جميعا وقت الكتابة
 .5التقرير النهائي لفريق مراجعة سياسة WHOIS
جبة له ضرورية
 قرار واضح ،الخطوات الم ُْو ِ
 حيثيات واضحة و ُمحكمة
 التعليق العام وضع في االعتبار طوال عملية رفع التقارير
 12أغسطس  | 1121االجتماع الخاص لمجلس إدارة ICANN
 .2جدول أعمال الموافقة
2ج .طلب لتفويض النطاق " "Maleesyaالذي يمثل ماليزيا باللغة العربية
 قرار واضح ومُحكم ،ال يوجد أي إجراء ضروري
 حيثيات واضحة ،مشروحة بالتفصيل بشكل منهجي ببرهان على شكل سؤال وجواب
 يجب نشر التعليقات العامة
2د .إعادة تفويض .RW
 قرار واضح ومُحكم ،ال يوجد أي إجراء ضروري
 حيثيات واضحة ،مشروحة بالتفصيل بشكل منهجي ببرهان على شكل سؤال وجواب
 يجب نشر التعليقات العامة
 .1جدول األعمال الرئيسي
1أ .توصية  BGCحول طلب النظر رقم 12-2
جبة له
 قرار واضح ومُحكم ،يجب اتخاذ الخطوات الواضحة الم ُْو ِ
 حيثيات واضحة نسبيا على الرغم من التشوش قليال نحو نهايته
 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة
 .2الجلسة التنفيذية
 أدنى معلومات بشأن الجلسة السرية لمجلس اإلدارة
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 22سبتمبر  | 1121االجتماع العادي لمجلس إدارة ICANN
 .2جدول أعمال الموافقة
2ب .األمن واالستقرار والمرونة للتقرير النهائي لفريق مراجعة ( DNSنظام اسم النطاق)
جبة له
 قرار واضح لقبول التقرير النهائي ،يجب اتخاذ الخطوات العديدة الم ُْو ِ
 حيثيات واضحة ومُحكمة
 وردت التعليقات العامة وأُخذت في االعتبار في عملية صنع القرار
2ج .االستجابة لخطاب ( SSACاللجنة االستشارية لألمن واالستقرار) بتاريخ  1يوليو 1121
جبة له
 قرار واضح بنقاط عالمات تنقيط مفصلة ويجب اتخاذ الخطوات الواضحة الم ُْو ِ
 حيثيات واضحة ومُحكمة ،توجد آثار مالية وآثار إيجابية على DNS
 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة
2د .مطابقة شروط المجلس
جبة له
 قرار واضح ،مع اتخاذ الخطوات الواضحة الم ُْو ِ
 حيثيات واضحة ومُحكمة ،يوجد أثر مالي إيجابي ولكن ال آثار على DNS
 يجب نشر القرار لتلقي التعليقات العامة
 .1جدول األعمال الرئيسي
1أ .معايير لتحديد التعويض عن رئيس لجان المجلس غير الدائمة
 قرار واضح شامل مبالغ بالدوالر محددة للتعويض ،مقدم بنقاط عالمات تنقيط توفر وضوح القرار
 حيثيات واضحة ،أثر مالي شكلي ،ال يوجد أثر على DNS
 ال توجد أي إشارة لوجود تعليق عام
1ب .إعادة تفويض نطاق  .MOالذي يمثل ماكاو لمكتب تنظيم االتصاالت ()DSRT
 قرار واضح ومُحكم ،ال يوجد أي إجراء ضروري
 حيثيات واضحة ،مشروحة بالتفصيل بشكل منهجي ببرهان على شكل سؤال وجواب
 يجب نشر التعليقات العامة
1ج .انتخاب فادي شحادة في منصب الرئيس والرئيس التنفيذي ،اعتبارا من  20سبتمبر 1121
 قرار واضح بشأن انتخاب الرئيس التنفيذي لـ ،ICANNال يوجد أي إجراء ضروري
 حيثيات واضحة ،تأثير إيجابي على مجتمع  ،ICANNأثر مالي ،ال يوجد أثر على DNS
 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة
 .2الجلسة التنفيذية
2أ .تعويض المسئولين
جبة له ضرورية
 قرار واضح ،الخطوات الواضحة الم ُْو ِ
 حيثيات واضحة ،ال توجد آثار مالية أو على DNS
 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة
 2أكتوبر  | 1121االجتماع الخاص لمجلس إدارة ICANN
 .2جدول أعمال الموافقة
2ب .تعديالت ميثاق مجموعة أصحاب المصلحة للسجل لغرض النشر
جبة له
 قرار واضح ومُحكم ،يجب اتخاذ الخطوات الواضحة الم ُْو ِ
 حيثيات واضحة ومُحكمة
 أشارت بوضوح أنها ال تتطلب أي تعليقات عامة
2د .سلطة التعاقد والنفقات لموفر خدمة برنامج التدقيق
 تفسير غامضة للقرار ،يتضمن تنقيحات تساهم في عدم الوضوح
 حيثيات تقنية وقانونية صعبة على الفهم
 ليس مطلوبا أي تعليق عام

د14-

الملحق د – مراجعة قرارات مجلس إدارة ICANN
 22أكتوبر  | 1121االجتماع العادي لمجلس إدارة ICANN
 .2جدول أعمال الموافقة
2ج .مراجعات على ميثاق لجنة حوكمة مجلس اإلدارة
 قرار واضح ومُحكم ،ال يوجد أي إجراء ضروري
 حيثيات واضحة ومُحكمة ،ال توجد آثار مالية أو على DNS
 ليس مطلوبا أي تعليق عام
 .1جدول األعمال الرئيسي
1أ .الموافقة على اتفاقية السجل المقترحة لتجديد .NAME
 قرار واضح ومُحكم ،يجب اتخاذ الخطوات المناسبة
 حيثيات واضحة مقدمة في تنسيق سؤال وجواب ،ال يوجد أثر مالي ،لكن توجد آثار على DNS
 يتطلب تعليقات عامة ،وردت التعليقات وعُولجت
 22أكتوبر  | 1121االجتماع العادي لمجلس إدارة ICANN
 .2جدول األعمال الرئيسي
2أ .الموافقة على العملية المنقحة للتعامل مع طلبات رفع قيود الملكية المشتركة المفروضة على مشغلي نطاقات  gTLDsالحالية
 قرار موجز ،ومع ذلك غير واضح ،ال يوجد أي إجراء ضروري
 حيثيات واضحة ،محتمل أن تكون مفصلة بشكل مفرط ،ال توجد آثار مالية أو على DNS
 التعليق العام مطلوب
2ب .الموافقة على سياسة وإجراءات خدمات اللغة في ( ICANNهيئة اإلنترنت لألرقام واألسماء المُخصصة)
 قرار واضح ومُحكم ،يجب اتباع اإلجراءات المناسبة
 حيثيات واضحة ومُحكمة ،آثار مالية أو آثار على  DNSيجب وضعها في االعتبار خالل مناقشات الميزانية للسنة المالية 1120
 التعليق العام مطلوب
2ج .إرشادات الحوكمة المنقحة
 قرار واضح ومُحكم ،اإلجراء المستمر ضروري
 حيثيات واضحة ،ال توجد آثار مالية أو على DNS
 التعليقات العامة ليست مطلوبة
2ه .األمن واالستقرار والمرونة للتقرير النهائي لفريق مراجعة ( DNSنظام اسم النطاق)
 قرار واضح ومُحكم ،يجب اتباع خطوات العمل الواضحة
 حيثيات واضحة مقدمة في تنسيق سؤال وجواب ،أدنى أثر مالي وال توجد آثار على DNS
 التعليقات العامة مطلوبة
 2نوفمبر  | 1121االجتماع الخاص لمجلس إدارة ICANN
 .2جدول األعمال الرئيسي
2أ .تقرير فريق مراجعة سياسة WHOIS
جبة له
 قرار واضح ومُحكم ،يجب اتباع الخطوات الم ُْو ِ
 حيثيات واضحة إلى حد بعيد على الرغم من طولها ،يمكن فهمها بسهولة
 وردت التعليقات العامة
 11ديسمبر  | 1121االجتماع الخاص لمجلس إدارة ICANN
 .2جدول أعمال الموافقة
2د .إعالن تعديالت اللوائح الخاصة بالجنة االستشارية لنظام خادم الجذر ( )RSSACللتعليق العام
جبة له
 قرار واضح ومُحكم ،يجب اتخاذ الخطوات الواضحة الم ُْو ِ
 حيثيات واضحة ومُحكمة ،ال يوجد أي أثر مالي
 ليس مطلوبا أي تعليقات عامة

د15-

الملحق د – مراجعة قرارات مجلس إدارة ICANN
 .1جدول األعمال الرئيسي
1أ 2.1 .توصيات مجلس ( GNSOمنظمة دعم األسماء العامة) بشأن ( IRTPسياسة النقل بين أمناء السجالت) ،الجزء ج
جبة له حسب الضرورة
 قرار واضح إلى حد ما ،الخطوات الم ُْو ِ
 حيثيات واضحة ومقدمة في نقاط عالمات تنقيط وتنسيق سؤال وجواب ،ال يوجد آثار ما لية أو على DNS
 وردت التعليقات العامة ووضعت في االعتبار
1ب .مواءمة مدة مجلس اإلدارة
جبة له عند الضرورة
 قرار واضح ومُحكم ،يجب اتخاذ الخطوات الم ُْو ِ
 حيثيات واضحة ومُحكمة ،ال توجد آثار مالية أو على DNS
 وردت التعليقات العامة وعُولجت في عملية صنع القرار
1ج .توصيات هيئة خبراء هياكل المساءلة
جبة له مشروحة بالتفصيل على نحو واضح
 قرار واضح ،خطوات م ُْو ِ
 قرار واضح في الغالب ،أثر مالي ،ال يوجد أثر على DNS
 وردت التعليقات العامة
1ه .سياسة استثمار صناديق ( gTLDنطاق المستوى األعلى العام) الجديد
 قرار واضح ومُحكم ،ال يوجد أي إجراء ضروري
 حيثيات واضحة ومُحكمة ،توجد أثر مالي ،ال يوجد أثر على DNS
 ليس مطلوبا أي تعليقات عامة
 .2الجلسة التنفيذية
2أ .الموافقة على استكمال تعويضات مدة خدمة أكرم عطا هللا عن عمله رئيسا ومديرا تنفيذيا لـ( ICANNهيئة اإلنترنت لألرقام
واألسماء المُخصصة)
 قرار مشروح بالتفصيل على نحو واضح باللوائح ذات الصلة
 حيثيات واضحة ومُحكمة ،توجد آثار مالية ولكن ال آثار على DNS
 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة

1122
 1فبراير  | 1122االجتماع العادي لمجلس إدارة ICANN
 .2جدول أعمال الموافقة
2ب .تعديالت ميثاق مجموعة أصحاب المصلحة
 قرار واضح ومُحكم ،ال يوجد أي إجراء ضروري
 حيثيات واضحة و ُمحكمة ،أدنى أثر مالي ،ال يوجد أثر على DNS
 وردت التعليقات العامة
2د .تعيين مدقق حسابات مستقل
 قرار واضح ومُحكم ،يجب اتخاذ خطوات العمل
 حيثيات واضحة ومُحكمة ،توجد آثار مالية ولكن ال آثار على DNS
 ليس مطلوبا أي تعليقات عامة
 .1جدول األعمال الرئيسي
1أ .مجموعة عمل إستراتيجية اجتماع أصحاب المصلحة المتعددين
جبة له حسب الضرورة
 قرار واضح ،الخطوات الم ُْو ِ
 حيثيات واضحة ومُحكمة ،أدنى أثر مالي ،ال يوجد أثر على DNS
 ليس مطلوبا أي تعليقات عامة

د16-

الملحق د – مراجعة قرارات مجلس إدارة ICANN
 12فبراير  | 1122االجتماع الخاص لمجلس إدارة ICANN
 .1جدول األعمال الرئيسي
1ب .إعادة تفويض نطاق  .MLفي مالي
 قرار واضح ومُحكم ،ال يوجد أي إجراء ضروري
 حيثيات واضحة ومُحكمة ،تغير ملحوظ عن الماضي عندما كانت إعادة التفويض تشمل  ccTLDsوحيثيات سؤال وجواب طويلة
 ليس مطلوبا أي تعليقات عامة
1ج .تفويض النطاق الذي يمثل أوكرانيا
 قرار واضح ومُحكم ،ال يوجد أي إجراء ضروري
 حيثيات واضحة ومُحكمة ،تغير ملحوظ عن الماضي عندما كانت إعادة التفويض تشمل  ccTLDsوحيثيات سؤال وجواب
طويلة
 ليس مطلوبا أي تعليقات عامة
 22أبريل  | 1122االجتماع العادي لمجلس إدارة ICANN
 .2جدول أعمال الموافقة
2ب .تعديالت لوائح  RSSACالداخلية
 قرار واضح ،يجب اتخاذ خطوات عمل عند الضرورة
 حيثيات واضحة ،ال توجد آثار مالية أو آثار على  DNSمهمة
 وردت التعليقات العامة
2د .تاريخ سريان اللوائح الداخلية لهياكل المساءلة
 قرار مربك إلى حد ما بشأن لوائح  ICANNالداخلية ،يجب اتخاذ إجراءات حسب الضرورة
 حيثيات مربكة إلى حد ما وطويلة
 وردت التعليقات العامة
2ه .طلب إزالة الملكية المشتركة لنطاق .CAT
جبة له عند الضرورة
 قرار واضح ومُحكم ،يجب اتخاذ الخطوات الم ُْو ِ
 حيثيات واضحة في تنسيق سؤال وجواب
 وردت التعليقات العامة
2ف .عملية التأكيد المتبعة بشأن إعادة تفويض نطاق ( .GAالقائمة البريدية للجمعية العامة) الذي يمثل الجابون
 قرار واضح ومُحكم ،ال يوجد أي إجراء ضروري
 حيثيات واضحة ومُحكمة ،أقصر بكثير من تفويضات اسم النطاق السابقة
 ليس مطلوبا أي تعليقات عامة
2ز .تغيير على اسم لجنة المشاركة العامة
 قرار واضح ومُحكم ،ال يوجد أي إجراء ضروري
 حيثيات واضحة ومُحكمة ،ال توجد آثار مالية أو على DNS
 ليس مطلوبا أي تعليقات عامة
2ح .طلب ميزانية ذات مسار سريع لمنظمات الدعم/اللجان االستشارية
جبة له عند الضرورة
 قرار واضح ومُحكم ،يجب اتخاذ الخطوات الم ُْو ِ
 حيثيات واضحة ومُحكمة ،ال توجد آثار مالية أو على DNS
 وردت معلومات المجتمع
 .1جدول األعمال الرئيسي
1أ .إجراء ( LGRقواعد توليد عالمات التسمية) للجذر لسالسل ( TLDنطاق المستوى األعلى) المتغيرة لـ IDNوتوصيات دراسة خبرة
المستخدم
 قرار واضح ومُحكم ،يجب اتخاذ خطوات العمل الواضحة قبل انتهاء المهلة المحددة
 حيثيات واضحة مقدمة في تنسيق سؤال وجواب ،ال يوجد آثار مالية أو على DNS
 ليس مطلوبا أي تعليقات عامة
1ب .طلب  PIA-CCلتشكيل دائرة جديدة
جبة له حسب الضرورة
 قرار واضح ،الخطوات الم ُْو ِ
 حيثيات واضحة ومُحكمة ،ال توجد آثار مالية أو على DNS
 وردت التعليقات العامة
د17-

الملحق د – مراجعة قرارات مجلس إدارة ICANN
 22مايو  | 1122االجتماع العادي لمجلس إدارة ICANN
 .2جدول أعمال الموافقة
2ب .توقيت الموافقة على ميزانية السنة المالية 1120
جبة له عند الضرورة
 قرار واضح ومُحكم ،يجب اتخاذ الخطوات الم ُْو ِ
 حيثيات واضحة ،ال توجد آثار مالية أو على DNS
 ليس مطلوبا أي تعليقات عامة
2د .اقتراح  ACDRأن تكون موفرا لـ( UDRPالسياسة الموحدة لحل نزاعات أسماء النطاقات)
جبة له
 قرار واضح ،يجب اتخاذ الخطوات الواضحة الم ُْو ِ
 تفسير معقد ومربك للحيثيات ،أدنى أثر مالي ،ال يوجد أثر على DNS
 وردت التعليقات العامة
 .1جدول األعمال الرئيسي
1أ .تقرير ( SSACاللجنة االستشارية لألمن واالستقرار) بشأن شهادات األسماء الداخلية
جبة له
 قرار واضح ،يجب اتخاذ الخطوات الواضحة الم ُْو ِ
 حيثيات واضحة مقدمة في تنسيق سؤال وجواب ،ال يوجد آثار مالية أو على DNS
 ليس مطلوبا أي تعليقات عامة
1ب .طلب ميزانية ( SSACاللجنة االستشارية لألمن واالستقرار)
جبة له عند الضرورة
 قرار واضح ومُحكم ،يجب اتخاذ الخطوات الم ُْو ِ
 حيثيات واضحة ومُحكمة ،توجد آثار مالية ولكن ال آثار على DNS
 وردت معلومات المجتمع
 .2الجلسة التنفيذية
2أ .تعويض مخاطر الرئيس التنفيذي
 قرار واضح ومُحكم ،ال يوجد أي إجراء ضروري
 حيثيات واضحة ومُحكمة ،أثر مالي مهم ،ال يوجد أثر على DNS
 ليس مطلوبا أي تعليقات عامة
 11يونيو  | 1122االجتماع الخاص لمجلس إدارة ICANN
 .2جدول أعمال الموافقة
2ج .الموافقة على اتفاقية عقد نظام تأهيل المسجِّ لين المؤتمتين AROS
 قرار واضح ومُحكم شامل مبلغ التمويل بالدوالر بالضبط ،خطوات العمل حسب الضرورة
 حيثيات واضحة شاملة مبلغ التمويل بالدوالر بالضبط ،أثر مالي مهم ،ال يوجد أثر على DNS
 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة
 .1جدول األعمال الرئيسي
1أ .تحديث على تنفيذ المسار السريع لـ( IDN ccTLDنطاق المستوى األعلى لرمز الدولة)
جبة له ضرورية
 قرار واضح ،الخطوات الواضحة الم ُْو ِ
 حيثيات تقنية ومطولة ،مربكة ،آثار مالية ،ال توجد آثار على DNS
 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة
1ب .الموافقة على ( RAA 1122اتفاقية اعتماد المُسجل)
 قرار واضح ومُحكم ،خطوات العمل عند الضرورة
 حيثيات وتفسير واضحة لكن طويلة بصورة ى تصدق ،مقدمة في نقاط عالمات تنقيط وتنسيق سؤال وجواب
 وردت التعليقات العامة

د18-

الملحق د – مراجعة قرارات مجلس إدارة ICANN
 21يوليو  | 1122االجتماع العادي لمجلس إدارة ICANN
 .2جدول أعمال الموافقة
2أ – 2ج .إعادة تفويض  .IDو  .EEو .MOH
 قرار واضح ومُحكم ،خطوات العمل عند الضرورة
 حيثيات واضحة في تنسيق سؤال وجواب
 ليس مطلوبا أي تعليقات عامة
2د .مشروع تنفيذ إدارة عالقات العمالء
ْ
جبة له عند الضرورة
ُو
م
ال
الخطوات
اتخاذ
 قرار واضح ومُحكم ،يجب
ِ
 حيثيات واضحة ،ال توجد آثار مالية أو على DNS
 ال توجد أي إشارة لوجود تعليقات عامة
2ه .الموافقة على عالوة الخطورة للرئيس والمدير التنفيذي خالل الربع الثالث من السنة المالية 1122
 قرار واضح ومُحكم ،ال يوجد أي إجراء ضروري
 حيثيات واضحة ومُحكمة ،أثر مالي مهم ،ال يوجد أثر على DNS
 ليس مطلوبا أي تعليقات عامة
 22يوليو  | 1122االجتماع العادي لمجلس إدارة ICANN
 .1جدول أعمال الموافقة
1ب .مقاييس المنافسة وثقة المستهلك واختيار المستهلك لبرنامج ( gTLDنطاق المستوى األعلى العام) الجديد حسب مراجعة AoC
 قرار واضح ،يجب اتخاذ خطوات عمل واضحة
 حيثيات واضحة
 ليس مطلوبا أي تعليقات عامة
1ه .توقيت الموافقة على الميزانية
ْ
جبة له عند الضرورة
ُو
م
ال
ت
الخطوا
اتخاذ
يجب
 قرار واضح ومُحكم،
ِ
 حيثيات واضحة ،ال توجد آثار مالية أو على DNS
 ليس مطلوبا أي تعليقات عامة

د19-

الملحق هـ  -مالحظات بشأن عملية ATRT

نطاق عمل ATRT2
على عكس  ATRT1التي كان عملها جهو ًدا تأسيسية لمحاولة تقديم التوصيات إلى  ICANNلتحسين المساءلة والشفافية
بموجب المادة  9.1من نأكيد االلتزامات ( ،)AoCيتطلب نطاق عمل  ATRT2تقييمًا لتنفيذ  ICANNلتوصيات ATRT1
باإلضافة إلى فريق مراجعة  )WHOIS-RT( WHOISوتوصيات فريق مراجعة األمن واالستقرار والمرونة (.)SSR-RT
قدمت فرق المراجعة الثالثة هذه إجمالي توصيات بلغ  11وصية لمجلس  ICANNوالتي شكلت نسبة كبيرة من العمل لدى
 .ATRT2وفي مرحلة مبكرة من العمل ،أدركت  ATRT2قيمة ليس فقط تقييم تنفيذ توصيات فريق المراجعة السابق ولكن
أي ً
ضا تقديم توصيات "جديدة" في الساحة في الفقرة  9.1من تأكيد االلتزامات حيث يمكن لـ ICANNتحسين المساءلة والشفافية.
أدركت  ATRT2حجم الجهود المطلوبة لتقييم جميع التوصيات السابقةة التي سوف تؤثر على قدرة  ATRT2لتطوير توصيات
"جديدة" للمجلس.
وتماشيًا مع تأكيد االلتزامات ،قررت  ATRT2أنها سوف تقييم تنفيذ  ICANNلتوصيات  ATRT1ويمكنها ،في حال كان ذلك
ضروريًا ،أن تقدم توصيات "جديدة" تنشأ من توصيات  ATRT1األساسية .كما قررت أنها سوف تقييم تنفيذ ICANN
لتوصيات  WHOIS RTو SSR-RTولكن ينبغي أن تترك التوصيات "الجديدة" التي تنشأ من توصياتWHOIS-RT
و SSR-RTإلى تقدير  WHOIS-RT2و.SSR-RT2
أشارت  ATRT2إلى أن التقييم الكامل لتنفيذ  ICANNلتوصيات فريق المراجعة السابق أمر مهم الستمرار التحسينات لدى
 ICANNوإنشاء ثقافة المساءلة والشفافية .في الوقت ذاته ،يمكن تحسين المنهجيات للمراجعة والتقييم بعدد من الطرق التي يتم
تناولها أدناه.
الجدول الزمني للمراجعة
وقد تم إعالن تشكيل  ATRTرقم  2بدعوة لمؤتمر أولي في  22فبراير  2112وقد عقدت اجتماعها األول وجها لوجه في
 11-14مارس  .2112مع تقديم دورة لمدة  2سنوات لمراجعات تأكيد االلتزامات ،ومع األخذ بعين االعتبار دور  ATRTفي
تقييم التنفيذ لتوصيات فريق المراجعة اآلخر الذي يحظى بدورة حياة خاصة بتأكيد االلتزامات ،قررت  ATRT2أنها سوف تقدم
مراجعاتها وتوصياتها لمجلس  ICANNفي فترة ال تتجاوز  21من ديسمبر  .2112حيث أن المراجعة والتقييم الموضوعي
لـ ATRT2لم يبدأ حتى انعقد أول اجتماع لها وجهًا لوجه في منتصف شهر مارس ،كان لدى  ATRT2مدة  9.1حتى تكمل
أعمالها .الحظت  ATRT1في تقريرها النهائي أن لديها أقل من  9أشهر إلكمال عملها وأن هذا أدى إلنشاء ضغط ال داعي له
على أعمال  .ATRT1مع تقديم خبرة كل من  ATRT1و ،ATRT2من الواضح أنه من الضروري تقديم  ATRT1مع
 12شهر كاملة إلكمال أعمالها لضمان جودة العملية .ينبغي على  ICANNأن تضبط عملياتها الداخلية للتحضير لـATRT
التالية لضمان أن  ATRT3قادرة على بدء أعمالها الفنية بشكل جدي في يناير لتقديم تقويم كامل لمدة  12شهر إلجراء
مراجعتها .في حين أنه تم تقديم اقتراحات بأن  ATRTيمكنها أن تختار إكمال عملها في إطار زمني أكبر من  12شهر (كما
فعل فريق مراجعة آخر) ،ال ترى  ATRT2الحاجة إلىفترة أكبر من  12شهر وال ترى وجود عوائق لدى  ICANNفي القيام
بأعمال  ATRT2في الوقت المناسب.
ميزانية
لم يتم تقديم الميزانية الكاملة لـ  ATRT2ألعمالها في بداية عملية المراجعة .من المهم فهم ميزانية فريق المراجعة لعدة أسباب:
 )1يستلزم عمل  ATRTقدرً ا كبيرً ا من الساعات ،المكالمات الجماعاية ،واالجتماعات وجهًا لوجه؛ إِشراك خبير مستقبل
إذا لزم األمر وغيرها .ينبغي أن تكون  ATRTعلى علم تام بالميزانية ألنشطتها بحيث يمكنها ،بالتنسيق مع موظفي
 ICANNأن تدير بمسؤولية عملياتها والمصادر الالزمة للتنسيق.
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 )2ويؤدي نقص عملية الوضوح حول ميزانية  ATRTإلى وجود مشكالت ال داعي لها في العمل .على سبيل المثال ،عدم
الوضوح بشأن إجمالي الميزانية لخبير مستقبل أثار مشكلة لدى  ATRT2حل إمكانية فرض  ICANNلقيود أو
بخالف ذلك محاولة السيطرة على جانب مهم من عمل  .ATRT2في حين أن هذا قد ال يكون قصد  ،ICANNفقد
يؤدي عدم الوضوح إلى استنتاجات ال داعي لها بأن  ICANNال تتصرف بشفافية أو بمسؤولية تجاه عملية المراجعة.
 )2يوحي عدم الوضوح بشأن ميزانية  ،ATRTصوابًا أو خطأً ،أن  ICANNال تأخذ عملية التخطيط لهذه المراجعات
المهمة على محمل الجد .بعد  2تمرينات كاملة لفريق المراجعة على مدار  2سنوات ،ينبغي أن يكون من المتوقع أن
يكون التخطيط المناسب للميزانية (بما في ذلك اتصاالت الميزانية) أمرً ا وجبًا.
جمع البيانات وتحليلها
تمشيًا مع التزاماتها لتقييم تنفيذ  ICANNلتوصيات  ATRT1،WHOIS-RTو  ،SSR-RTولتقديم أي توصيات "جديدة"
إلى  ،ICANNيشتمل عمل  ATRT2على مراجعة لعدد كبير من المستندات باإلضافة إلى المقابالت مع موظفي ومجلس
 ICANNوالتفاعل مع المجتمع .يأخذ جمع البيانات أشكاال كثيرة ولكنه ينبع من مصدرين هما )1 :الوثائق المقدمة من موظفي
 ICANNوالتي تعكس جهود التنفيذ؛ و )2البيانات المقدمة من قبل المجتمع سواء عن طريق التعليق العام أو عن طريق التفاعل
وجهًا لوجه مع  .ATRT2في المرحلة األولى من عملها ،أستغرقت  ATRT2الكثير من وقتها في تطوير طلبات التوثيق
لموظفي  ICANNوإعداد استبيان /مسح للمجتمع ليتم عرضه للتعليق العام.
فيما يتعلق بعملية التعليق العام ،حاول استبيان  ATRT2الحصول على المدخالت التي تتحدث عن وجهة نظر المجتمع في تنفيذ
جميع توصيات فرق المراجعة الثالثة السابقة واي مناطق جديدة للتوصيات المحتملة .وفي وقت الحق ،وعلى النحو المبين في
التعليقات من المجتمع ،كان االستبيان ضخمًا وغير واضحً ا في بعض األقسام .كما نشرت  ATRT2أي ً
ضا "مسودة" تقرير
وتوصيات في منتصف شهر أكتوبر للتعليق العام ألخذه بعين االعتبار في التقرير النهائي.
وقد قدم موظفي  ICANNعرو ً
ضا في االجتماع األول وجهًا لوجه في جهود التنفيذ على شكل شرائح باوربوينت ومقابالت
فردية مع أعضاء من الموظفين الذين كانوا مسؤولين عن جهود التنفيذ .وكانت هذه العروض تحتوي على معلومات ومفيدة
لـ  ATRT2في فهم تقييم الموظفين لجهود تنفيذ  .ICANNومع بيان ذلك ،فهمت  ATRT2أنها كانت مسؤولة عن مراجعة
الوثائق األخرى لتقييمها وتصحيح تقييم الموظفين لجهود التنفيذ .وما أعقب ذلك على مدار عمل  ATRT2كان سلسلة من
الطلبات المستمرة للبيانات والوثائق من الموظفين حتى يمكن لـ  ATRT2أن تجري تقييمها لجهود التنفيذ حتى يمكنها تحليل
المناطق التي تظهر بها الحاجة إلى توصيات "جديدة".
االجتماعات والمكالمات الجماعية
أجرت  ATRT2ما مجموعه  21اتصال هاتفي وسبعة اجتماعات مباشرة .باإلضافة إلى ذلك ،بمجرد تنظيم الفريق إلى
 4مسارات عمل متميزة ،مسارات العمل هذه تضمنت  11مكالمة جماعية لتحسين المناطق المعنية في التقرير .وجدت
 ATRT2أن االجتماعات المباشرة كانت حاسم لدفع عجلة التحليل وتوافق اآلراء بشأن االستنتاجات ولتخطو خطوات كبيرة في
إعداد التقرير .وجدت  ATRT2قيمة "مختلطة" في المكالمات الجماعية وأشارت إلى أن المكالمات الجماعية ليست ضرورية
بشكل فعال لسير العمل بشكل موضوعي .كما أشارت  ATRT2إلى أهمية التفاعل المباشر مع أعضاء مجتمع  ICANNلتلقي
المدخالت واالستماع لعروض الشفهية التي تسمح بالحوار وإضافة السياق لمدخالت  ACو SOلعملية .ATRT
إدارة مسارات العمل وصياغة التقرير
قررت  ATRT2تنظيم العمل في مسارات العمل المنفصلة .قامت بذلك إلدارة أعباء العمل الكبيرة وألن العمل قدم نفسه إلى
أربع مناطق منفصلة ،وتقييم توصيات فريق المراجعة  2السابق والتوصيات "الجديدة" .لدى  ATRT2عدد  4متطوعين الذين
شاركوا ووجهوا عمل مسارات العمل الـ  4ذات الصلة .قدم رئيس  ATRT2ونواب الرئيس التوجيه لرؤساء سير العمل.
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في حين أن منظمة العمل هذه لها مناشدة منطقية ،عثير أعضاء  ATRT2على أن عدد المكالمات الجماعية الواردة عن مسار
العمل الفردي وحقيقة أ بعض أعضاء  ATRT2كانوا مشاركين في العديد من مسارات العمل التي تكون مرهقة وغير فعالة
بالضرورة.
تحسين المراجعات المستقبلية
الجدول الزمني
ينبغي أن يتم اختيار  ATRT3وتنظيمها في الوقت المناسب للسماح بفترة ال تقل عن  12شهر لعملها .ينبغي أن تأخذ ATRT3
في اعتبارها دورة حياة المراجعات األربعة التي ينبغي عليها تقييمها ( SSR-RT ،WHOIS-RT ،ATRT2والمسابقة ،وثقة
المستهلك ،واختيار المستهلك ( ))CCTCC-RTوتقييم فعالية دورة حياة عمليات المراجعة ككل.
ميزانية
ينبغي أن تقدم ميزانية كاملة وواضحة لـ ( ATRT3مع األخذ في االعتبار أن عملية " ATRT3تمتد" لنشكل سنتين ماليتين)
ينبغي أن تقدم إلى  ATRT3في بدء عمليها للتخطيط السليم واإلدارة من قبل  ،ATRT3بالتعاون مع موظفي .ICANN
جمع البيانات وتحليلها
ينبغي تقديم  ATRT3في بدء عملها مع تقرير كامل من موظفي  ICANNيبين:
)1
)2
)2
)4
)1
)1

يبين تنفيذ توصيات فريق المراجعة السابق.
يحدد بشكل خاص آثار التنفيذ على  ICANNمن وجهة نظر تنظيمية؛ في العمليات؛ في التفاعل مع المجتمع والنتائج.
مع توفير استشهادات ومراجع واسعة للوثائق التي تدعم النقاط  1و.2
والتي تعكس مقاييس واضحة وتقدم قابل للقياس وتحسينات مقابل المعايير السابقة لجهود التنفيذ.
مما يعكس تكاليف التنفيذ والموارد المطلوبة لجهود التنفيذ.
وتوفر لـ ATRT3مجموعة من األدوات (بما في ذلك مقاييس ومعايير الخ) لتقييم جهود التنفيذ.

كما ينبغي على  ATRT3أن تنظر في المنهجيات لإلدارة الفعالة لعبء العمل للسماح للمراجعة الموضوعية والفعالة لتنفيذ
توصيات فرق المراجعة الـ  4السابقة واألهم من ذلك ،السماح بالتركيز الكاف على مجاالت جديدة لتوصيات محتملة .المنهجيات
التي تضيف الكفاءة لجمع البيانات (مثل استبيانات أكثر فاعلية /استبيان للمجتمع) وللتقييمات (مثل المنهجيات للتحليل وإدارة سير
العمل) يجب أخذها بعين االعتبار.
مقاييس ومعايير قياس التقدم المحرز
أحد األمور المهم معرفتها لـ ATRT2أنه ،حيث أن  ICANNبنسبة كبيرة لم تعتمد المقاييس لجهود التنفيذ لديها ،فقد تأثرت
بذلك قدرة فريق المراجعة على قياس التقدم المحرز .في االجتماع المباشر األول في منتصف شهر مارسن التزم فادي شحاتة
بإعداد المقاييس لتنفيذ التوصيات من فرق مراجعة تأكيد االلتزامات  .AoCعقب التزام فادي ،قام موظفي  ICANNبمشاركة
" " One World Trustفي تطوير المقاييس لتطبيقها على تقدم جهود تنفيذ توصيات فريق المراجعة .طلبت  ATRT2أن
تكون قادرة على التفاعل مع " " One World Trustمباشرة حتى يمكن لـ  ATRT2أن تعكس مباشرة الحاجة للقياسات في
تقريرها النهائي بطريقة منسقة .قدم الموظفين نسخة سرية من تقرير  One World Trustإلى  ATRT2في  11ديسمبر
 .2112تم تقديم النسخة بشكل سري ألنها كانت عمل مستمر وألن موظفي  One World Trustو ICANNكانوا يقومون
ببيان التفاصيل فيما يتعلق بالتقرير .نظرا لتوقيت التقديم ،لم تتم مناقشة تقرير  One World Trustبالتفصيل من قبل
 ATRT2ولم يتم االنتقال إلى التقرير النهائي وتوصيات  .ATRT2وكجزء من جمع بيانات One World Trustعند بدء
عملها ،تمت مقابلة رئيس  ATRT2مع أعضاء آخرين من المجتمع .أي ً
ضا عقدت جلسة عامة في اجتماع  ICANNفي بيونيس
آيرس حيث ناقشت  One World Trustمجاالت معينة من تقريرها وشاركت في األسئلة واألجوبة في المجتمع .تتوقع
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 ATRT2أن يقوم موظفي  ICANNبتوفير تقرير  One World Trustللمجتمع وأن يكون هذا الفعل العتماد المقاييس
سوف يتم نشره واستخدامه كأساس لفرق المراجعة في المستقبل لقياس تقدم  ICANNفي تنفيذ التوصيات.
االجتماعات والمكالمات الجماعية
مع األخذ بعين االعتبار أن  ATRT2وجدت أن اجتماعات فريق المراجعة الكاملة المباشرة قدمت أفضل أداة لدفع المناقشات
الموضوعية ولتحديد اآلراء ،ينبغي على  ATRT3أن تكون أكثر انفتاحً ا على نماذجالتفاعل اإلضافية /األخرى واألساليب
األخرى لـ"سحب" المعلمات من الموظفين والمجتمع.
إدارة مسارات العمل وصياغة التقرير
ستكون  ATRT3في أفضل موضع لتنظيم أعمالها .وبقول ذلك ،ينبغي تحديد بدائيل لسير األعمال خاصة إذا كان من الممكن
استخدام الكفاءات واألدوات الجديدة إلجراء تقييمات لتوصيات فريق المراجعة السابق .كما الحظت  ATRT2أن نشر تقرير
المسودة ينبغي أن يتم بما ال يتجاوز  2أشهر قبل إنشاء التقرير النهائي .وهذا يسمح بفترة تعليق عام كاملة وقدرة  ATRTإلدارة
كمية كبيرة من البيانات التي تأتي في العملية في المرحلة النهائية .ومن المهم أن يكون لدى  ATRTالقدرة والوقت الكافي لتعديل
التقرير النهائي بناء على مدخالت المجتمع و.ICANN
النظر في عمل لجنة التحسينات الهيكلية ICANN
بمناقشة كيفية تحسين عملية مراجعة تقدم تأكيد االلتزامات ،أخذت  ATRT2بعين االعتبار عمل لجنة التحسينات الهيكلية
 ICANNفي المراجعات المؤسسية .وقد الحظت  ATRT2أن مراجعات تأكيد االلتزامات متميزة ومختلفة عن المراجعات
المؤسسية لـ  ICANNوفي الوقت ذاته ،ينبغي على فرق مراجعة تأكيد االلتزامات ،والمجلس أن يأخذوا بعين االعتبار
مالحظات  ATRT2ومجموعة من التقنيات لتحسين عمليات مراجعة تأكيد االلتزامات .يحتوي الملف التالي على عدد من
التقنيات التي أخذتها لجنة التحسينات الهيكلية بعين االعتبار للنظر فيها.
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برنامج التدقيق التنظيمي
مقدمة
كجزء من مسؤوليتها لضمان المسؤولية والشفافية لمنظماتها وعملياتها ،ينبغي على مجلس إدارة  ،ICANNمن حين آلخر ،من خالل وسائل أنشطة
التدقيق وتقييم فاعلية عمليات منظمات الدعم ،واللجنة االستشارية ،وغيرها من المجموعات التي تبدو ضرورية ،نتائج تلك العمليات ،وقدرة هياكل
 ICANNلدعم هذه العمليات .في مراجعات المنظمة السابقة بتكليف من النظام الداخلي قامت بتقييم عناصر العملية إلى حد ما وجوانب معينة من قدرة
الهياكل لدعم العمليات .لم يكن هناك تقييم حقيقي لنتائج العملية وال يوجد تقييم للعمليات ذاتها .وال يوجد أيضًا طريقة أو أساليب يتم بها الدمج الروتيني
لنتائج هذه التقييمات في خطة استراتيجية أو تشغيلية .حيث أن هناك حاجة لتحسين نظام التدقيق .هذا البرنامج التحسيني ،هو برنامج تدقيق تنظيمي
شامل .تصف هذه الورقات مفهوم للمجلس ألداء مسؤوليته وتقدم المباديء لتوجيه تحسين برنامج التدقيق التنظيمي.
المصطلحات
السياسات
هي خطة أو طريقة محددة سل ًفا إلنتاج النتائج أو المنتج .وهي تتكون من عناصر تحدد المعايير ،والمتطلبات أو الموارد المطلوبة إلنجار هذا النشاط.
عملية التدقيق
هي عملية فحص تقوم بقياس ما إذا كان الناس على علم بكيفية تنفيذ عملية وما إا كانت الضوابط مستخدمة لتحقيق النتائج.
تبحث عملية التدقيق عن مؤشرات األداء مثل االنتظا ر ،اإلعادة ،االنحراف أو الرفض .فهي ال تقيس جودة النتائج وال تقيس االمتثال للمعايير
والمتطلبات ،أو توفير المواد الالزمة .يمكنها تحديد عدم وجود أو عدم كفاية العناصر .بحكم طبيعتها ،تقوم عملية التدقيق بتحليل تدفق العمل وتحديد
الكفاءة أو االنحرافات من خالل التح قق من المطابقة لخطوات المتابعة المطلوبة من المدخالت للمخرجات باستخدام النماذج واألدوات البسيطة مثل
المخططات البسيطة والخرائط أو مخططات تدفق العملية .تقدم عملية التدقيق عملية القيمة المضافة من خالل تقييم كيفية تدفق العمليات ،وضوابطها
والمخاطر وتحقيق النتائج .بينما يمكن استخدام المعايير الموضوعية لتقييم تدفق العملية ،قد يكون هناك أيضًا تقييمات ذاتية استنا ًدا على مقابالت بشأن
مدى نجاح العملية أو اخفاقها.
تدقيق عنصر العملية
الفحص الذي يحقق االمتثال أو التوافق مع المعايير والمتطلبات سواء من حيث صلتها بالعملية وأيضًا لطريقة تقديم الموارد.
تضمن عملية تدقيق عنصر العملية أن يتم تقييم جميع جوانب العملية .قد تكون المعايير والمتطلبات مبنية على أساس القوانين ،واللوائح التنظيمية أو
السياسات التنظيمية ،وتستخدم لدعم العناصر األساسية أو الضوابط األساسية لعملية دعم أو توفير الموارد الداعمة .تدقيق عنصر العملية هي الرابط
المباشر لهذه القوانين واللوائح والسياسات .تدقيق عنصر العملية تحقق العناصر الرئيسية أو عناصر التحكم الحرجة وتحدد االمتثال أو االنحراف عنها.
ويشمل ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،بعض األمور مثل اإلجراءات المكتوبة وحفظ السجالت .أخيرً ا ،تضمن عملية تدقيق العنصر أن األشخاص
الذين يديرون ويستخدمون العملية على بينة بالمعايير والمتطلبات وملتزمون بها .يمكن استخدام المعايير الموضوعية في جميع األنحاء لتقييم عناصر
العملية إلى حد أن نمط قائمة النهج يمكن استخدامها.
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نتائج عملية التدقيق
دراسة تركز على نوعية وفاعلية نتاج العملية.
نتائج التدقيق هي التقييم غير الرسمي وغير المنظم األكثر شيوعًا ،ولكنها قد تكون أيضًا األصعب لتحديد المعايير والمتطلبات واألكثر عرضة للغموض
في التقييم .تجرى نتائج التدقيق باعتبارها جزء من التعليقات والتقييم للمرحلة.
التدقيق الهيكلي
فحص يقيم قدرة المنظمة على أداء عملياتها على نحو فعال وبكفاءة وتحقيق نتائج عالية الجودة.
ينظر التدقيق الهيكلي في المنظمة وتخصيص الموارد التي توفر القدرة على أداء المنظمة بشكل فعال .يعتبر تحليل نقاط القوة والضعف والفرص
والتهديدات ( )SWOTلعملية التخطيط االستراتيجي هي طريقة فعالة إلجراء هذا التدقيق.
المبادئ
 . 1تقوم عملية التدقيق بالقياس في ضوء المعيار ويجب أن تحدد سبب أي انحراف .تبدأ جميع عمليات التدقيق بااللتزام بالمعيار سواء كان تدفق
العملية ،أو عنصر العملية أو نتائج العملية أو قدرة الهيكل.
 . 2يجب أن يركز التدقيق على التعليقات .من الضروري الحصول على التعليقات حتى يتسنى للمنظمات اتخاذ اإلجراءات التي من شأنها تحسين
المنظمة .يتم تقديم نتائج التدقيق في تقرير كتابي يحدد نقاط القوة والضعف ،ويحدد األسباب الجذرية لالنحرافات ،ويقدم التوصيات التخاذ اإلجراءات
التصحيحية والتحسن .يعمل هذا التقرير بمثابة سجل من النتائج يمكن استخدامه لتصحيح االنحرافات ،وتوفير المدخالت في التخطيط االستراتيجي
والتشغيلي ،ويمكن أن يفيد منظمات أخرى في مجتمع .ICANN
 .3تتناول عملية التدقيق ما إذا كانت االنحرافات الواردة من التدقيق السابق قد تم تصحيحها وما إذا كانت النتائج مدرجة في التخطيط االستراتيجي
والتشغيلي.
 .4يحتوي التدقيق على خمس عناصر:
أ .القياس في ضوء المعيار.
ب .تحديد حجم لالمتثال أو االنحراف.
ج .التعرف على السبب الجذري لالنحراف.
د .تحديد الحل أو مجموعة من الحلول.
هـ .صياغة التوصيات.
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المفهوم
جميع عمليات التدقيق -تدقيقات العمليات ،تدقيقات عنصر العملية ،ونتائج التدقيق ،أو التدقيقات الهيكلية سوف تجري في نهج هيكلي أو دوري .سوف
يتم إعداد خطة وعملية محددة لكل عملية تدقيق .لن تكون جميع المراحل الموضحة أدناه قابلة للتطبيق لكل عمليات التدقيق .جميع عمليات التدقيق هي
نشاط مستقل وال تجري عادة في وقت واحد .مراحل التدقيق هي:
 .1أنشطة ما قبل التدقيق.
أ .تحديد المعايير والمتطلبات .المعايير والمتطلبات المناسبة للتدقيق محددة ومعدة أو مطورة من قبل الموظفين ومنسقة مع المجتمع.
ب .تحديد المدقق .قد يكون المدقق فرد أو فريق من األفراد .سيتم إجراء بعض عمليات التدقيق من قبل شركات مستقلة تم اختيارها من
خالل عملية التعاقد في حين أن البعض اآلخر قد يتم إجراءها بواسطة فرق من األفراد الذين تحددهم مجتمعات  .ICANNستوفر
 ICANNلهذه الفرق التي يؤسسها المجتمع الموارد والموظفين الالزمين.
 .2المدقق.
أ .إجراء عملية التدقيق
 )1سيتم إجراء عمليات التدقيق باستخدام إما التعاقد مع شركة استشارية أو من قبل فريق من األفراد الذين تحددهم مجتمعات
.ICANN
 )2سوف يجريتدقيق عنصر العملية باسخدام شركة تدقيق متعاقد معها.
 )3سيتم إجراء نتائج عمليات التدقيق باستخدام إما التعاقد مع شركة استشارية أو من قبل فريق من األفراد الذين تحددهم مجتمعات
.ICANN
 )4سوف يجري التدقيق الهيكلي كجزء من التخطيط االسترتيجي .وسوف تستخدم نتائج التدقيقات األخرى كمدخالت لهذا التدقيق.
ب .إعداد التقرير.
 )1المسودة المعدة والمقدمة من قبل المدقق للمنظمة التي تم تدقيقها.
 )2المشورة والمراجعة المتبادلة بين المنظمة المدققة والمدقق .إذا لزم األمر ،سوف يتم وضع تحديد االختالفات وأية قرارات بهذه
االختالفات في التقرير النهائي.
 )3سوف يتم تقديم التقرير النهائي للجنة المراقبة على المجلس ونشره للتعليق العام.
 )4تحليل التعليقات العامة من قبل لجنة المراقبة على المجلس وإعداد التوصيات للمجلس.
 )5موافقة المجلس على التقرير وإصدار توجيهات وتعليمات التنفيذ.
 .3تنفيذ التوصيات.
أ .إجراءات تصحيحية فورية.
ب .التكامل في الخطط االستراتيجية والعمليات.
ج .نشر التقرير بحيث يمكن لآلخرين االستفادة من نتائج المراجعة.
د .متابعة تقييم التقدم المحرز في التنفيذ.
 . 4الخبرة التشغيلية .تعمل منظمات الدعم التي تم تدقيقها ،واللجان االستشارية وغيرها من المجموعات لفترة من الوقت بعد تنفيذ توصيات التدقيق.
 . 5تقييم فعالية التوصيات .بعد فترة عمل منظمات الدعم واللجان االستشارية وغيرها من المجموعات يتم إجراء تقييم ذاتي لفاعلية التوصيات وإعداد
تقرير بها .وسيتم إرسال هذا التقرير إلى الرئيس التنفيذي وسوف يستخدم كمدخالت لمرحلة التدقيق المقبلة.
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