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:1 للبند ملخص التقرير 

 الخلفية 1.1

بما يتفق مع لوائح  GNSOبمساعدة جهة عمل تتكون من أعضاء مجتمع  ICANNعن طريق  2014بدأت هذه المراجعة في 

ICANN وتبع ذلك سلسلة من المراجعات األخرى، بعضها من .GNSO  بوضوح واألخرى خاصة بجهات وضع السياسات في

ICANN  بصورة عامة، بما في ذلك برنامج تحسينGNSO  الذي أطلقه مجلسICANN ارة بعد نظر لجنة حوكمة مجلس اإلد

 .2008في توصيات المراجعات السابقة في 

اآلن المسئولية عن  ICANN( التابعة لمجلس إدارة SIC) لجنة التحسينات الهيكليةعقب المزيد من التغييرات الحديثة، تتحمل 

الداخلية. فيما يتعلق بهذه  ICANNمراجعة واإلشراف على السياسات ذات الصلة بعملية المراجعة النظامية المستمرة، وفًقا للوائح 

 :SICالمراجعة، فإن 

  أكدت تعيينWestlake Governance ،كجهة فحص مستقلة  

  ستقبل التقرير النهائي وخطة التنفيذ 

  حتى يتخذ مجلس اإلدارة اإلجراءات.ستعد التوصيات 

يتكون نطاق هذه المراجعة من شريحتين: تقييم الدرجة التي تم تطبيق برنامج التحسين بها ومدى نجاحها في تناول المخاوف التي 

ولم يطلب حسب تشكيله الحالي في وضع يسمح لها باالستجابة لهذه البيئة المتغيرة.  GNSOأدت إليه ونظر الدرجة التي تكون بها 

، إال أن االستفسار حول فعالية GNSOتقييم مختلف الخيارات والبدائل فيما يتعلق بهيكل  Westlakeمن فريق المراجعة في 

الحالي من غرفتين وأربع مجموعات  GNSOيؤدي بالطبيعة إلى االعتبارات الهيكلية. كما الحظنا أن هيكل  GNSOعمليات 

 معتبر من المرونة.( مما يسمح بقدر SGأصحاب مصلحة )

 تمثلت التعقيبات على المراجعة فيما يلي:

  استبيان عبر اإلنترنت )شامل( حولGNSO ككل وأجزاء المكونات الخاصة بها 

 استبيان مماثل حول مجموعات العمل الخاصة 

 ويب  مراجعة الجوانب المادية حول المراجعات والخطط والمعلومات األخرى السابقة ومعظمها متوفر على موقع

ICANN 

  مقابالت مع مجموعة من أصحاب المصلحة منGNSO  ومن مجتمعICANN األوسع 

  تعليقات على نص العمل السابق المعروض بصورة موجزة فيICANN  والمقدم إلى جهة عمل مراجعة  52رقم

GNSO .للتعليق 

https://www.icann.org/resources/pages/structural-improvements-committee-2014-03-21-en
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 ICANNالمقدمة إلى مجلس  BGCتوصيات  1.1.1

في النقاط التالية  (BGC WGمت مجموعة عمل لجنة حوكمة مجلس اإلدارة )، قد2008في ملخص المراجعات السابقة لسنة  

. ويجب مالحظة أنه عند اإلشارة إليها باسم BGC"واعتمد المجلس هذه التوصيات. )نشير إلى ذلك طوال تقريرنا باسم "توصيات 

 "التوصيات"، فقد تم اعتمادها(:

 اعتماد نموذج مجموعة العمل لتطوير سياسات 

  مراجعة( عملية تطوير السياساتPDP) 

  إعادة تشكيل مجلسGNSO 

 تحسين ودعم مجموعات أصحاب المصلحة والدوائر االنتخابية 

  تحسين االتصال والتنسيق مع هياكلICANN األخرى 

صيغة ب BGCقام فريق المراجعة بتقييم الدرجة التي تم بها تطبيق التوصيات التي اعتمدها مجلس اإلدارة. مدرج أدناه توصيات 

 ، مع رأينا فيما يتعلق بما إذا تم تطبيقها، وتوصياتنا لمزيد من العمل.BGC1 – BGC18مختصرة للغاية والمرقمة من 

 التقييم والتوصيات: نموذج مجموعة العمل 1.2

 هي: BGCفي تطبيق توصيات  Westlakeوجهة نظر 

 هل تم التنفيذ؟ BGCتوصية 

BGC1: يجب أن ( تصبح مجموعات العملWG أساس لعمل سياسة اإلجماع في )GNSO ويجب أن .
 تكون مجموعات العمل متاحة للجميع.

 نعم

BGC2: نعم يجب أن يطور المجلس والطاقم مبادئ التشغيل لمجموعات العمل 

BGC3:  تقدمICANN نعم موعات العملدعم الطاقم لمج 

 

هي أن جميع ذلك تم تطبيقه بصورة فعالة. كما أن مجموعات العمل موجودة وقد وضعت السياسة. وفي  Westlakeوجهة نظر 

% تقريًبا أن مجموعات العمل فعالة وأنهم يصغون إلى التعليقات. وقد كانت التعليقات حول دعم الطاقم 80االستطالع الشامل، وافق 

 إيجابية بصورة منتظمة.

 النتائج السلبية في تطبيق مجموعات العمل: على الرغم من ذلك، توجد بعض

 يقوم عدد صغير نسبًيا بمعظم العمل 

 بالنسبة ألعداد المتطوعين، ترجح كافة أمريكا الشمالية وأوروبا بصورة كبيرة 

  تقريًبا80تصل نسبة الذكور بين المشاركين إلى % 

ال تحصل على قطاع شامل  ICANNاألهم أنها تبين أن  تتضمن هذه النقاط أن مجموعات العمل غير متاحة بفعالية للجميع، ولكن

 من أصحاب المصلحة في اإلنترنت المشاركين في صنع السياسات.
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 وتتضمن توصياتنا ما يلي:

 تطوير القياسات ومراقبتها لتقييم الفعالية الجارية إلستراتيجيات التوعية الحالية والبرامج التجريبية  :1 التوصية

 (5.4.5 )كما هو موضح في توصيات المشاركة لمجموعة العمل وفًقا للبند GNSOفيما يتعلق بمجموعات عمل 

 أكثر لتوظيف المتطوعين وتوسعة نطاق المشاركة في مجموعات  تطوير وتمويل برامج مستهدفة :2 التوصية

 ، مع الدور الحيوي الذي يلعبه المتطوعون في مجموعات العمل وتطوير السياسات.PDPعمل 

 مراجعة مستوى ونطاق وهدف المساعدة المالية لضمان قدرة المتطوعين على المشاركة على  :3 التوصية

 كجزء من وظيفتهم. GNSOقابل للمقارنة مع المشاركين في  أساس

 استكشاف نظام حوافز مخصص لزيادة دافع المتطوعين. )على سبيل المثال، قد يتضمن ذلك  :4 التوصية

 فرص التدريب والتطوير أو قدر أكبر من التحقق لألفراد(.

 متابعة المبادرات التي تهدف إلى تقليل العوائق للوافدين الجدد. :5 التوصية 

 أن تسجل  :6 التوصيةGNSO  وتنشر باستمرار إحصائيات عن مشاركة مجموعة العمل )بما في ذلك

 إحصائيات التنوع(.

 اللجان وتطبق طرق للمشاركة بصورة أكبر مع أعضاء المجتمع أن تستكشف مجموعات العمل و :7 التوصية

 الذي تكون لغتهم األولى بخالف اللغة اإلنجليزية، كوسيلة للتغلب على الحواجز اللغوية.

 أن مجموعات العمل يجب أن يكون لديها دور صريح في االستجابة إلى مشكالت التطبيق فيما  :8 التوصية

 كاستجابة لمشكالت تطبيق السياسات. تعلق بالسياسة التي وضعوهاي

 التقييم والتوصيات: عملية وضع السياسات 1.3

 هي: BGCفي تطبيق توصيات  Westlakeوجهة نظر 

 هل تم التنفيذ؟ BGCتوصية 

BGC4:  نعم التعاقديةمراجعة قواعد عملية وضع السياسات لتتوافق مع المتطلبات 

BGC5:  تنفيذ تقييمPDP غير مكتمل الذاتي 

BGC6:  توفيق عملياتPDP  مع خطةICANN ال اإلستراتيجية 

 

تعتبر عملية وضع سياسات مجموعة العمل ناجحة على المدى الطويل. وقد اتفق حوالي نصف المستجيبين على أن توصيات 

، PDPالسياسات تقدم في الوقت المحدد. كما كانت هناك تعليقات حول الوقت الطويل المحبط )إلى حد ما( الذي يمكن أن تستغرقه 

 لتحقيق إجماع. PDPتحتاجه  وكذلك أشار العديد إلى التأثير الذي قد

نفسها. وعلى الرغم من ذلك،  PDPلنظر كيفية تقييم عملية  PDPتم إعداد مجموعة عمل البيانات والقياسات كمجموعة عمل لغير 

 ال يغطي ذلك نتائج السياسة، التي تعتبر من وجهة نظرنا ضرورية لإلخطار بتطوير السياسات المستقبلي.
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 اإلستراتيجية. ICANNفي سياق خطة  PDPستعمل على أولوية عمليات  GNSOمستوى ال يوجد إثبات لخطة على 

 وتتضمن توصياتنا ما يلي:

 أن يتم تطوير برنامج تطوير قيادة رسمي لمجموعة العمل كجزء من برنامج التدريب والتطوير الشامل. :9 التوصية 

 أن يتم استخدام وسيط مهني في بعض المواقف )على سبيل المثال، عندما تكون مشكالت  :10 التوصية

السياسات معقدة، عندما ال يكون لدى مجموعة العمل بصورة عامة خبرة و/أو عندما يكون لدى أعضاء 

إرشادات للظروف التي يتم فيها توظيف وسيط  GNSOمجموعة العمل مصالح متعارضة(، وأن تطور 

 مجموعات العمل.ل

 أن يتم تقييم مشروع تجريبي لمجموعة عمل  :11 التوصيةPDP  بصورة مباشرة عند إنجازها. وإذا كانت

 النتائج مفيدة، يجب تطوير اإلرشادات وتوفير تمويل الدعم.

 أن تقوم : 12 التوصيةICANN  بتقييم جدوى توفير خدمة الترجمة الفعلية في المؤتمرات الصوتية ألولوية

  .PDPمجموعات عمل 

 أن تقوم : 13 التوصيةICANN  بتقييم واحد أو أكثر من أنظمة دعم القرار البديلة وتجربتها لمجموعات العمل

 الداعمة.

 أن تستكشف  :14 التوصيةGNSO  بصورة إضافية تقسيمPDP  وفحص كلPDP  محتمل فيما يتعلق

 بجدواها للتقسيم إلى مراحل منفصلة. 

 أن تستمر  :15 التوصيةGNSO  في مبادرات مشورعات التحسينات الحالية علىPDP  لتناول الجداول

 .PDPالزمنية لعملية 

 16 التوصية: ( أن يتم إدراج تقييم تأثير سياساتPIA.كجزء قياسي من أي عملية سياسات ) 

 أن تصبح ممارسة التقييم الذاتي لمجموعة العمل قياسية في إنجاز أعمال مجموعة العمل، وأن يتم  :17 التوصية

 .PDPطوير المستمر في نشر هذه التقييمات واستخدامها كأساس للت

 أن يتم استخدام التقييمات الذاتية لمجموعة العمل ألغراض مراقبة وتسحين فعالية العملية مع  :18 التوصية

 مرور الوقت.

 أن يقوم مجلس  :19 التوصيةGNSO  بتقييم فعالية السياسات بعد التطبيق بصورة منتظمة )بخالف التقييم

 الحالية(. GNSOالدوري على النحو المحدد في إجراءات تشغيل 

 أن يتم تحليل تقييمات فعالية سياسة بعد التطبيق من قبل مجلس  :20 التوصيةGNSO  لمراقبة وتحسين

 مع الوقت. GNSOالمستقبلية وتسهيل فعالية نتائج سياسات  PDP الصياغة ونطاق أنظمة

 يتولى مجلس  :21 التوصيةGNSO  مهام إنشاء والحفاظ على خطة إلنشاء السياسات تتوافق مع خطة

ICANN اإلستراتيجية. 
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 GNSOالتقييم والتوصيات: إعادة تشكيل مجلس  1.4

 هي: BGCفي تطبيق توصيات  Westlakeوجهة نظر 

 هل تم التنفيذ؟ BGCتوصية 

BGC7: نعم يقوم المجلس بوضع اإلستراتيجية واإلشراف 

BGC8: ال يقيم المجلس ويحلل االتجاهات 

BGC9:  بشكل جزئي الوثائقيحس المجلس المشروع وإدارة 

BGC10: نعم إعادة هيكلة عضوية المجلس 

BGC11: نعم حدود مدة المجلس 

BGC12: المجلس وSOI  على مستوىGNSO نعم 

BGC13: يحتاج للتحسين تدريب أعضاء المجلس 

 

. وقد نشر قائمة بالمشروعات إال أنه ال يوجد إثبات لتخطيط BGCيقوم المجلس بتنفيذ استراتيجية ودور إشرافي كما أوصت لجنة 

 . SOIالموارد أو إدارتها. كما تم تطبيق حدود المدة و

التقنية وإدارة المشروعات والحوكمة. كذلك، ال  تم إبراز تدريب المجلس في تعليقات على االستطالع الشامل، فيما يتعلق بالخبرة

 توجد طريقة لقياس كفاءة ومهارات المختصين، أو فعالية التدريب الذي يتم إجراؤه.

 وتتضمن توصياتنا ما يلي:

 كمدير إستراتيجي وليس كجهة سياسات، يجب أن يستمر مجلس  :22 التوصيةGNSO  ضمان تشكيل في التركيز على

 مجموعة العمل بصورة مناسبة واتباع العملية المناسبة. 

 يجب أن يراجع مجلس  :23 التوصيةGNSO  سنوًيا أهدافICANN  اإلستراتيجية مع رؤية تحديد أولوية وضع

اإلستراتيجية وموارد  ICANNالسياسات المستقبلية. ويجب أن تسعى هذه الممارسة للوصول إلى توازن بين أهداف 

GNSO .المتوفرة 

 يجب أن يقوم مجلس : 24 التوصيةGNSO  بانتظام بإجراء تحليل لالتجاهات في نطاقاتgTLD  من أجل توقع

 المتطلبات المحتملة للسياسات وضمان أن تلك المتأثرة ممثلة بصورة مناسبة في عملية وضع السياسات.

 أن تراجع  :25 التوصيةGNSO :وتطبق برنامج تدريب وتطوير معدل يتضمن 

 المهارات والكفاءات لكل عضو في المجلس  

 احتياجات التدريب والتطوير المحددة 

  التدريب والتطوير لكل عضو في المجلس 

 نظام التقييم الرسمي بقياسات األهداف 

 ستمران.التقييم والمراجعة الم 
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 التقييم والتوصيات: تحسين مجموعات أصحاب المصلحة والدوائر االنتخابية 1.5

 ، التي ليس لديها دوائر انتخابية تحتها.RySGو RrSGألغراض هذا القسم الفرعي، يتضمن مصطلح "الدائرة االنتخابية" 

 هي: BGCفي تطبيق توصيات  Westlakeوجهة نظر فريق مراجعة 

 التنفيذ؟هل تم  BGCتوصية 

BGC14: نعم، ولكنه غير فعال توضيح ودعم خيار تشكيل دوائر جديدة 

BGC15: ال قواعد تشغيل الدوائر والمشاركة 

BGC16: بشكل جزئي تقدم دعم مخصص للطاقم إلى الدوائر االنتخابية 

 

حول تشكيل الدوائر الجديدة، إال أن ذلك ليس فعاالً. وقد تم تشكيل دائرة جديدة واحدة فقط،  BGCتم اتخاذ إجراء كنتيجة لتوصية 

 مع قدر كبير من الصعوبة، كما تمت محاولة تشكيل العديد من المجموعات األخر وتعذر إنشاء دوائر جديدة. 

 ت توسعة المشاركة لم تكن فعالة.توجد قواعد تشغيل الدوائر، إال أن محاوال

طلب مشاركة واسعة ومدروسة ودعمها مما يعكس التنوع الوظيفي، والجغرافي والثقافي  ICANNتنص القيمة األساسية الرابعة في 

ليمي في لإلنترنت على كافة مستويات تطوير السياسة واتخاذ القرار. ويقصد من هيكل الدائرة توفير تنوع وظيفي. ويوفر الهيكل اإلق

ICANN  طريقة لقياس التنوع الجغرافي، إال أن ذلك ليس تفويًضا للتنوع الجغرافي، الذي ال تحددهICANN. 

بجمع المعلومات الالزمة لقياس تنوع المشاركة. وتوضح المراقبة وتجميع هذه المعلومات حسب توفرها أن  ICANNال تقوم 

األمر بالنسبة للمشاركة من أمريكا الشمالية وأوروبا. كما يوجد عدد قليل للغاية من المشاركة يسود فيها الذكور بصورة كبيرة وكذلك 

المشاركين من آسيا )بخالف أستراليا ونيوزيلندا( بالرغم من أن القارة تمثل نسبة كبيرة للغاية ومتزايدة من مستخدمي اإلنترنت. 

منخفضة التمثيل، االستخدام الحصري للغة اإلنجليزية من قبل وتتضمن العوائق المتصور وجودها، التي تقيد مشاركة المجموعات 

مجموعات العمل، التي يتم التصويت فيها بصورة مستمرة عبر المناطق الزمنية ونمط مؤكد للنموذج الغربي بصورة سائدة للتفاعل 

 بين األشخاص في االجتماعات.

 أنه مرتفع الجودة، إال أنه ال يتم تقديمه إلى جميع الدوائر. على ICANNإضافة إلى ذلك، يتم تصنيف دعم األمانة عندما توفره 

 وتتضمن توصياتنا ما يلي:

 أن يتوافق كل من مجلس إدارة  :26 التوصيةICANN  ومجلسGNSO  ومجموعات العمل واللجان مع العملية

المنشورة لتطبيقات الدوائر الجديدة. ووفًقا للتطبيق الذي يلبي الشروط، يجب أن تكون النتائج االفتراضية أن يتم قبول 

 دائرة جديدة. 

 أن يتم نشر جميع التطبيقات للدوائر الجديدة، بما في ذلك التطبيقات التاريخية، على موقع ويب  :27 التوصيةICANN 

 مع شفافية كاملة في اتخاذ القرار. 

 أن يتولى مجلس  :28 التوصيةGNSO  تطوير وتطبيق وإرشادات توفير المساعدة للمجموعات التي ترغب في إنشاء

 رة جديدة.دائ
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 أن يتم نشر هذه المعلومات، عندما تتطلب مشاركة أي فرد اكتمال  :29 التوصيةSoI  إذا كانت األعضاء يمثلون جهات

أو عمالء. وفي حالة عدم إرسالها بسبب سرية بيانات العميل، يجب اإلفصاح عن مصلحة المشارك أو منصبه. ولن يتم 

 كة أي فرد في حالة فشله في أي منها.السماح بمشار

 أن تقوم  :30 التوصيةGNSO  بإنشاء والحفاظ على قائمة متوفرة مركزية بصورة عامة لألعضاء في كل دائرة انتخابية

 للفرد عند إرسالها. SOIومجموعة أصحاب مصلحة، مرتبطة مع 

 من مبادئ تشغيل  6.1.2أن تتم مراجعة البند  :31 التوصيةGNSO  لتوضيح أن البنود الرئيسية إلزامية وليست

 .(6استشارية، وتحديد عقوبات معقولة لعدم االمتثال عندما يكون ذلك مناسًبا. )مدرج مسودة ضمن الملحق 

 أن يتم استطالع األعضاء الجدد في مجموعات العمل والوافدين الجدد في اجتماعات  :32 التوصيةICANN  لتحديد مدى

 في اجتماعها التالي. GNSOجودة طلب وقبول تعقيباتهم من قبل المجتمع، وأن يتم نشر النتائج ونظرها من قبل مجلس 

 أن تقوم  :33 التوصيةGNSO طبيق سياسة لتوفير الدعم اإلدارة لمجموعات بوضع وتSG .واللجان 

 أن تقوم مجموعات  :34 التوصيةSG .واللجان سنوًيا بمراجعة وتقييم فعالية الدعم اإلدارة الذي تتلقاه 

 التقييم والتوصيات: االتصاالت والتنسيق 1.6

 هي: BGCفي تطبيق توصيات  Westlakeوجهة نظر 

 هل تم التنفيذ؟ BGCوصية ت

BGC17:  االتصاالت المحسنة مع مجلس إدارةICANN  نعم 

BGC18:  تحسين االتصال والتنسيق مع هياكلICANN قيد العمل األخرى 

 

. ولم نتلق ICANNبتحسين مستوى اتصاالته مع أعضائه المرشحين في مجلس  GNSOبأن يقوم مجلس  BGC WPأوصت 

 أي تعليق حول هذا من أي مستجيب ومن ثم، فقد توصلنا إلى أن لم يعد محل قلق.

 PDPاألخرى، فقد عبر العديد من المستجيبين عن إحباطهم فيما يتعلق بالعالقة بين مجموعات عمل  ICANNفيما يتعلق بهياكل 

، إال أنها أبلغت عن PDPبدت غير مشاركة بالكامل في  GAC(. وكانت المخاوف من أن GACة االستشارية الحكومية )واللجن

مشاركتها في مرحلة متأخرة للغاية، وفي بعض األحيان بما يتقاطع مع العملية التي كانت قريبة من اإلجماع، أو حتى الضغط على 

ة على سياسة جديدة منتهية. وقد بدا أن ذلك يتفاوض مع النهج الشامل المستند إلى أعضاء مجلس اإلدارة إلجراء تغييرات الحق

في عدم إمكانية التعبير عن رأي  GACاإلجماع المتفق عليه لوضع السياسات. وفي المقابل، تلقينا نصيحة بالصعوبة التي تواجهها 

 ملزم نيابة عن اآلخرين. 

جهة اتصال بدون حق تصويت لكل مجموعة  GACوأن تعين  GACو GNSOبين لتناول هذا، نصحنا بالتواصل عن قرب أكبر 

PDP WG  ذات صلة. وبهذه الطريقة، يمكن أن تحدث تعقيباتGAC  غير الرسمية من خاللPDP بدون النظر إلى ذلك ،

 .GACكالتزام ملزم نيابة عن أعضاء 
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 وتتضمن توصياتنا ما يلي:

 أن تستمر المجموعة االستشارية  :35 التوصيةGAC-GNSO  حول مشاركةGAC  المبكرة في عمليات تطوير

في مساري عمل كمشروعات ذات أولوية. وكجزء من عملها، يجب أن تنظر في كيف يمكن أن تعين  GNSOسياسات 

GAC  جهة اتصال غير ملزمة بدون حقوق تصويت في مجموعة العمل لكلGNSO PDP  لتقديم ذي صلة كوسيلة

 تعقيبات في الوقت المحدد.

 التقييم والتوصيات: البيئة المتغيرة 1.7

 ، على سبيل المثال: GNSOبجانب تقييم فعالية توصيات المراجعة السابقة، نظرنا في البيئة المتغيرة التي تؤثر على 

 البنية السكانية لإلنترنت 

 التنوع 

 IDNs 

  توسعةgTLD 

 سرعة االستجابة لهذه التحديات والتطورات الجديدة. GNSOبتقييم الدرجة التي تعرض بها  Westlakeقام فريق المراجعة في 

األوسع، من المحتمل أن األهم في الحقبة األخيرة هو التحول الكبير في "مركز الجاذبية"  GNSOمن بين التغييرات في بيئة 

دات األغنى لألمم اآلسيوية واألفريقية واألمريكية الالتينية غير الستخدام اإلنترنت، من الناطقين باإلنجليزية وبصورة عامة االقتصا

 الناطقة باإلنجليزية. 

 GNSOوال يظهر تشكيل مجلس للمشاركين من الناطقين باإلنجليزية بصورة كبيرة، والدول المتقدمة.  GNSOتبقى األغلبية في 

ولذلك، فإن المشكالت التي جغرافي أو الجنساني أو الثقافي. الحالي تركيًزا من مجموعات العمل أو اللجان على تحقيق التنوع ال

 ينظرها المجلس تميل إلى أن تكون تلك المعلقة بمصلحة االقتصادات الغنية المتقدمة.

، يرى البعض أنهم يفتقرون إلى التجهيزات الالزمة لتحديد وتطوير السياسات أو نظر GNSOنظًرا لعدم التوازن في تكوين 

المهة للدول األقل تقدًما. كما توجد العديد من العوائق التي تنشأ حواجز بالنسبة للمشاركة  gTLDيتعلق بنطاقات  المشكالت فيما

 لنسبة أكبر من مستخدمي اإلنترنت:

  األشخاص الذين ليست اإلنجليزية اللغة األولى لهم، وهؤالء من الدول النامية، يجدون صعوبة في المشاركة فيGNSO. 

 قتصادات األغنى قدرة أكبر على دعم هيكل المتطوعين: يسود المشاركون ذوو الخبرة في دول أمريكا يكون لدى اال

 الشمالية وأوروبا الغربية وأستراليا.

 .يمنع التعقد من وجود وافدين جدد 

 ختصارات تتضمن "االنحيازات دون قصد" التي قد تزيد من هذه العوامل أمور مثل اللغة واالستخدام العامي واستخدام اال

أبرزت الدراسات المؤخرة للمعوقات لتحقيق التنوع في الشركات أهمية هذه ووقت اجتماعات مجموعة العمل. )

 "االنحيازات بدون قصد" التي تمنع التغييرات بدون علم األشخاص بصورة عامة بأنهم يؤدون إلى ذلك.(
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يجب أن تعالج هذه العوائق للمشاركة  GNSOلمهمة، نرى أن لضمان هذه الصلة المستمرة والقدرة على تحديد مشكالت السياسة ا

 GNSOومجتمع  GNSOمن المناطق النامية وغير الناطقة باإلنجليزية. كما يجب أن تضمن أيًضا أن التكوين السكاني في مجلس 

 يعكس البيانات السكانية لمستخدمي اإلنترنت حول العالم بصورة أقرب بكثير مما هي في الوقت الراهن.

مثالي، أو أنه ال  GNSOوالتعقيد وأكدوا أنه يحتاج للتغيير. ونحن ال نرى أن هيكل  GNSOعلق العديد من األشخاص على هيكل 

 ليس السبب الرئيسي لتحدياتها األهم. GNSOيمكن تحسينه، إال أنه بعد تحليل المشكالت بقدر من التفصيل، فإننا نرى أن هيكل 

، Westlakeكان سارًيا لثالث سنوات فقط. ومن وجهة نظر فريق المراجعة في  GNSOلحالي في إضافة إلى ذلك، فإن الهيكل ا

فإن الخبرة في التغيير الهيكلي في العديد من المنظمات ذات أنواع مختلفة، وهذا يمثل فقط وقت قصير نسبًيا حتى تصبح مؤسسة 

 بصورة ثابتة ليعتاد عليها األشخاص بالكامل.

 ا يلي:وتتضمن توصياتنا م

 أن تحدد  :36 التوصيةICANN  التنوع الثقافي" وأن تتم مراقبة ونشر القياسات ذات الصلة )بما في ذلك"

 الجغرافية والجنسانية ومجموعات األعمار، ربما من خالل استخدام لغة الميالد(. 

 أن تهدف مجموعات العمل واللجان ولجنة الترشيح لمجلس اإلدارة، أثناء اختيار المرشحين  :37 التوصية

، إلى زيادة التنوع الجغرافي والجنساني والثقافي، كما هو محدد في القيمة األساسية GNSOللتعيين في مجلس 

 .ICANNالرابعة في 

 ل أن تغير مجموعات عم :38 التوصيةPDP  وقت بدء اجتماعاتها حتى ال يتم حرمان األشخاص الذين

حتى  PDPيرغبون في المشاركة من أي مكان في العالم. ويجب أن يكون ذلك طبيعة اجتماعات مجموعة عمل 

 إذا كان جميع أعضاء مجموعة العمل ن المناطق "التقليدية" في أمريكا الشمالية وأوروبا.

 أن يقوم مجلس  :39 التوصيةGNSO  بإنشاء مجموعة عمل، تعكس عضويتها بصورة خاصة التنوع السكاني

بالنسبة لغير  GNSOوالثقافي والجنساني لإلنترنت ككل، لتحديد وتطوير طرق لتقليل معوقات المشاركة في 

 المتحدثين باإلنجليزية وذوي اإلجادة المحدودة للغة اإلنجليزية.

 أن يطلب مجلس  :40 التوصيةGNSO عند اعتماد تكوين مجموعة عمل ،PDP أن تمثل عضويتها أقصى ،

 قدر ممكن من التنوع الجغرافي والثقافي والجنساني لإلنترنت ككل.

 أن يكون مجلس  :41 التوصيةICANN عند اعتماد سياسة ،GNSOأن عضوية مجموعة العمل ، مقتنًعا ب

 تعكس بصورة مناسبة التنوع الجغرافي والثقافي والجنساني لإلنترنت ككل.


