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SECTION 1: ملخص التقریر 

 الخلفیة 1.1
بما یتفق مع لوائح  GNSOبمساعدة جھة عمل تتكون من أعضاء مجتمع  ICANNعن طریق  2014بدأت ھذه المراجعة في 

ICANN وتبع ذلك سلسلة من المراجعات األخرى، بعضھا من .GNSO  بوضوح واألخرى خاصة بجھات وضع السیاسات في

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

 .2008في توصیات المراجعات السابقة في 

اآلن المسئولیة عن  ICANN) التابعة لمجلس إدارة SICعقب المزید من التغییرات الحدیثة، تتحمل لجنة التحسینات الھیكلیة (

فیما یتعلق بھذه  الداخلیة. ICANNمراجعة واإلشراف على السیاسات ذات الصلة بعملیة المراجعة النظامیة المستمرة، وفًقا للوائح 

 :SICالمراجعة، فإن 

  كجھة فحص مستقلة، Westlake Governanceأكدت تعیین  •

 ستقبل التقریر النھائي وخطة التنفیذ  •

 ستعد التوصیات حتى یتخذ مجلس اإلدارة اإلجراءات. •

جاحھا في تناول المخاوف التي یتكون نطاق ھذه المراجعة من شریحتین: تقییم الدرجة التي تم تطبیق برنامج التحسین بھا ومدى ن

حسب تشكیلھ الحالي في وضع یسمح لھا باالستجابة لھذه البیئة المتغیرة. ولم یطلب  GNSOأدت إلیھ ونظر الدرجة التي تكون بھا 

، إال أن االستفسار حول فعالیة GNSOتقییم مختلف الخیارات والبدائل فیما یتعلق بھیكل  Westlakeمن فریق المراجعة في 

الحالي من غرفتین وأربع مجموعات  GNSOیؤدي بالطبیعة إلى االعتبارات الھیكلیة. كما الحظنا أن ھیكل  GNSOلیات عم

 ) مما یسمح بقدر معتبر من المرونة.SGأصحاب مصلحة (

 تمثلت التعقیبات على المراجعة فیما یلي:

 ونات الخاصة بھاككل وأجزاء المك GNSOدرجة) حول  360استبیان عبر اإلنترنت (استبیان  •

 استبیان مماثل حول مجموعات العمل الخاصة •

 ICANNمراجعة الجوانب المادیة حول المراجعات والخطط والمعلومات األخرى السابقة ومعظمھا متوفر على موقع ویب  •

 األوسع ICANNومن مجتمع  GNSOمقابالت مع مجموعة من أصحاب المصلحة من  •

والمقدم إلى جھة عمل مراجعة  52رقم  ICANNروض بصورة موجزة في تعلیقات على نص العمل السابق المع •

GNSO .للتعلیق 

 مع قیامنا بوضع التوصیات، أصبح أربعة موضوعات رئیسیة واضحة:

 المشاركة والتمثیل •

 التطویر المستمر •
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 الشفافیة •

 ICANNالمحاذاة مع مستقبل  •

مساعدة في فھم كیفیة مساھمة كل توصیة، فقد قمنا توصیة. لل 36بتقدیم  Westlakeعلى اإلجمال، قام فریق مراجعة 

 بتضمین ملحق لھذا الملخص یسرد كل توصیة تحت الموضوع الخاص بھا.

 ICANNالمقدمة إلى مجلس  BGCتوصیات  1.1.1

في النقاط التالیة  BGC WG)، قدمت مجموعة عمل لجنة حوكمة مجلس اإلدارة (2008في ملخص المراجعات السابقة لسنة  

. ویجب مالحظة أنھ عند اإلشارة إلیھا باسم BGC(نشیر إلى ذلك طوال تقریرنا باسم "توصیات  واعتمد المجلس ھذه التوصیات.

 "التوصیات"، فقد تم اعتمادھا):

 اعتماد نموذج مجموعة العمل لتطویر سیاسات •

 )PDPمراجعة عملیة تطویر السیاسات ( •

 GNSOإعادة تشكیل مجلس  •

 تحسین ودعم مجموعات أصحاب المصلحة والدوائر االنتخابیة •

 األخرى ICANNتحسین االتصال والتنسیق مع ھیاكل  •

بصیغة  BGCقام فریق المراجعة بتقییم الدرجة التي تم بھا تطبیق التوصیات التي اعتمدھا مجلس اإلدارة. مدرج أدناه توصیات 

 رأینا فیما یتعلق بما إذا تم تطبیقھا، وتوصیاتنا لمزید من العمل.، مع BGC1 – BGC18مختصرة للغایة والمرقمة من 

 التقییم والتوصیات: نموذج مجموعة العمل 1.2
 ھي: BGCفي تطبیق توصیات  Westlakeوجھة نظر 

 ھل تم التنفیذ؟ BGCتوصیة 

BGC1: ) یجب أن تصبح مجموعات العملWG أساس لعمل سیاسة اإلجماع في (GNSO ویجب أن .
 تكون مجموعات العمل متاحة للجمیع.

 نعم

BGC2: نعم یجب أن یطور المجلس والطاقم مبادئ التشغیل لمجموعات العمل 

BGC3:  تقدمICANN نعم دعم الطاقم لمجموعات العمل 

 

ھي أن جمیع ذلك تم تطبیقھ بصورة فعالة. كما أن مجموعات العمل موجودة وقد وضعت السیاسة. وفي  Westlakeنظر وجھة 

تقریًبا أن مجموعات العمل فعالة وأنھم یصغون إلى التعلیقات. وقد كانت التعلیقات حول دعم  %80درجة، وافق  360استبیان 

 الطاقم إیجابیة بصورة منتظمة.

 لك، توجد بعض النتائج السلبیة في تطبیق مجموعات العمل:على الرغم من ذ

 یقوم عدد صغیر نسبًیا بمعظم العمل •
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 بالنسبة ألعداد المتطوعین، ترجح كافة أمریكا الشمالیة وأوروبا بصورة كبیرة •

 تقریًبا %80تصل نسبة الذكور بین المشاركین إلى  •

الجمیع، لكن االنفتاح لم یؤِد إلى مشاركة فعالة لقسم واسع من المجتمع. ولم نجد أي دلیل على أن مجموعات العمل غیر منفتحة على 

لقد وجدنا القلیل من العوائق التفصیلیة أمام المشاركة األوسع في مجموعات العمل، لكننا قمنا بتحدید العدید من جوانب التحیز غیر 

 الواعیة والتي تمیل إلى دوام الوضع الحالي.

 وتتضمن توصیاتنا ما یلي:

 تطویر القیاسات ومراقبتھا لتقییم الفعالیة الجاریة إلستراتیجیات التوعیة الحالیة والبرامج التجریبیة فیما یتعلق  :1 التوصیة

 )5.4.5(كما ھو موضح في توصیات المشاركة لمجموعة العمل وفًقا للبند  GNSO) التابعة لـ WGبمجموعات العمل (

 تطویر وتمویل برامج مستھدفة أكثر لتوظیف المتطوعین وتوسعة نطاق المشاركة في مجموعات عمل  :2 التوصیة

PDP.مع الدور الحیوي الذي یلعبھ المتطوعون في مجموعات العمل وتطویر السیاسات ، 

 اعدة المالیة لضمان قدرة المتطوعین على المشاركة على أساس قابل مراجعة مستوى ونطاق وھدف المس :3 التوصیة

 كجزء من وظیفتھم. GNSOللمقارنة مع المشاركین في 

 استكشاف نظام حوافز مخصص لزیادة دافع المتطوعین. (على سبیل المثال، قد یتضمن ذلك فرص التدریب  :4 التوصیة

 من التحقق لألفراد). والتطویر أو قدر أكبر

 متابعة المبادرات التي تھدف إلى تقلیل العوائق للوافدین الجدد. :5 التوصیة 

 أن تسجل  :6 التوصیةGNSO .(بما في ذلك إحصائیات التنوع) وتنشر باستمرار إحصائیات عن مشاركة مجموعة العمل 

 أن تستكشف مجموعات أصحاب المصلحة ( :7 التوصیةSG) والدوائر (C وتطبق طرق للمشاركة بصورة أكبر مع (

 أعضاء المجتمع الذي تكون لغتھم األولى بخالف اللغة اإلنجلیزیة، كوسیلة للتغلب على الحواجز اللغویة.

 ت العمل یجب أن یكون لدیھا دور صریح في االستجابة إلى مشكالت التنفیذ ذات الصلة بالسیاسة أن مجموعا :8 التوصیة

التي وضعوھا، وأن مجموعة العمل الحالیة للتنفیذ والسیاسات تقوم على وجھ الخصوص بمعالجة دور مجموعات العمل 

 رًدا على مشكالت تنفیذ السیاسات.

 تالتقییم والتوصیات: عملیة وضع السیاسا 1.3
 ھي: BGCفي تطبیق توصیات  Westlakeوجھة نظر 

 ھل تم التنفیذ؟ BGCتوصیة 

BGC4: نعم مراجعة قواعد عملیة وضع السیاسات لتتوافق مع المتطلبات التعاقدیة 

BGC5:  تنفیذ تقییمPDP غیر مكتمل الذاتي 

BGC6:  توفیق عملیاتPDP  مع خطةICANN ال اإلستراتیجیة 
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درجة  360تعتبر عملیة وضع سیاسات مجموعة العمل ناجحة على المدى الطویل. وقد اتفق حوالي نصف المشاركین في استطالع 

الوقت الطویل المحبط (إلى حد ما) الذي یمكن  على أن توصیات السیاسات جاءت في الوقت المناسب. كما كانت ھناك تعلیقات حول

 لتحقیق إجماع. PDP، وكذلك أشار العدید إلى التأثیر الذي قد تحتاجھ PDPأن تستغرقھ 

نفسھا. وعلى الرغم من ذلك،  PDPلنظر كیفیة تقییم عملیة  PDPتم إعداد مجموعة عمل البیانات والقیاسات كمجموعة عمل لغیر 

 یاسة، التي تعتبر من وجھة نظرنا ضروریة لإلخطار بتطویر السیاسات المستقبلي.ال یغطي ذلك نتائج الس

 ICANNتعمل على محاذاة أعمال وضع السیاسات الخاصة بھ تناسب خطة  GNSOلیس ثمة ما یثبت وجود خطة على مستوى 

 اإلستراتیجیة.

 وتتضمن توصیاتنا ما یلي:

 أن یتم وضع برنامج تقییم رسمي لقیادة مجموعات العمل كجزء من برنامج التدریب والتطویر الشامل. :9 التوصیة 

 أن یتم استخدام وسیط مھني في بعض المواقف (على سبیل المثال، عندما تكون مشكالت السیاسات معقدة،  :10 التوصیة

 رة عامة خبرة و/أو عندما یكون لدى أعضاء مجموعة العمل مصالح متعارضة)،عندما ال یكون لدى مجموعة العمل بصو

 إرشادات للظروف التي یتم فیھا توظیف وسیط لمجموعات العمل. GNSOوأن تطور 

 أن یتم تقییم مشروع تجریبي لمجموعة عمل  :11 التوصیةPDP  ،بصورة مباشرة عند إنجازھا. وإذا كانت النتائج مفیدة

 یجب تطویر اإلرشادات وتوفیر تمویل الدعم.

 أن تقوم : 12 التوصیةICANN  بتقییم جدوى توفیر خدمة الترجمة الفعلیة في المؤتمرات الصوتیة ألولویة مجموعات

  .PDPعمل 

 أن تقوم : 13 التوصیةICANN .بتقییم واحد أو أكثر من أنظمة دعم القرار البدیلة وتجربتھا لمجموعات العمل الداعمة 

 أن تستكشف  :14 التوصیةGNSO  بصورة إضافیة تقسیمPDP  وفحص كلPDP  محتمل فیما یتعلق بجدواھا للتقسیم

 إلى مراحل منفصلة. 

 أن تستمر  :15 ةالتوصیGNSO  في مبادرات مشروعات التحسینات الحالیة علىPDP  لتناول الجداول الزمنیة لعملیة

PDP. 

 أن یتم إدراج تقییم تأثیر سیاسات ( :16 التوصیةPIA.كجزء قیاسي من أي عملیة سیاسات ( 

 أن تصبح ممارسة التقییم الذاتي لمجموعة العمل قیاسیة في إنجاز أعمال مجموعة العمل، وأن یتم نشر ھذه  :17 التوصیة

 .PDPالتقییمات واستخدامھا كأساس لعملیة التطویر المستمر في 

 أن مجلس  :18 التوصیةGNSO سیاسة لما بعد التنفیذ على أساس متواصل (بدالً من أن یكون بصفة یقوم بتقییم فاعلیة ال

الحالیة)؛ وأن ھذه التقییمات یتم تحلیلھا بمعرفة مجلس  GNSOدوریة وفًقا لما ھو منصوص علیھ في إجراءات تشغیل 

GNSO  لمراقبة وتحسین الصیاغة ونطاق أنظمةPDP  المستقبلیة وتسھیل فعالیة نتائج سیاساتGNSO لوقت.مع ا 
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 GNSOالتقییم والتوصیات: إعادة تشكیل مجلس  1.4
 ھي: BGCفي تطبیق توصیات  Westlakeوجھة نظر 

 ھل تم التنفیذ؟ BGCتوصیة 

BGC7: نعم یقوم المجلس بوضع اإلستراتیجیة واإلشراف 

BGC8: ال یقیم المجلس ویحلل االتجاھات 

BGC9: بشكل جزئي یحس المجلس المشروع وإدارة الوثائق 

BGC10: نعم إعادة ھیكلة عضویة المجلس 

BGC11: نعم حدود مدة المجلس 

BGC12: المجلس وSOI  على مستوىGNSO نعم 

BGC13: یحتاج للتحسین تدریب أعضاء المجلس 

 

. وقد نشر قائمة بالمشروعات إال أنھ ال یوجد إثبات لتخطیط BGCیقوم المجلس بتنفیذ إستراتیجیة ودور إشرافي كما أوصت لجنة 

 . SOIالموارد أو إدارتھا. كما تم تطبیق حدود المدة و

درجة، فیما یتعلق بالخبرة التقنیة وإدارة المشروعات والحوكمة. كذلك، ال  360تدریب المجلس في تعلیقات على استطالع تم إبراز 

 توجد طریقة لقیاس كفاءة ومھارات المختصین، أو فعالیة التدریب الذي یتم إجراؤه.

 وتتضمن توصیاتنا ما یلي:

 س بصفة مجل :19 التوصیةGNSO  المدیر اإلستراتیجي ولیس جھة سیاسات، یجب علیھ االستمرار في التركیز على

ضمان تشكیل مجموعة العمل بصورة مناسبة باإلضافة إلى التحقیق الشامل لألحكام المنصوص علیھا في میثاقھا واتباع 

 العملیة المناسبة. 

 س یجب أن یراجع مجل :20 التوصیةGNSO  سنوًیا أھدافICANN  اإلستراتیجیة مع رؤیة التخطیط للتطویر

 المتاحة لوضع السیاسات. GNSOاإلستراتیجیة وموارد  ICANNالمستقبلي الذي یحقق توازًنا بین أھداف 

 یجب أن یقوم مجلس : 21 التوصیةGNSO بانتظام بإجراء تحلیل لالتجاھات في نطاقات gTLD  من أجل توقع

 المتطلبات المحتملة للسیاسات وضمان أن تلك المتأثرة ممثلة بصورة مناسبة في عملیة وضع السیاسات.

 أن تراجع  :22 التوصیةGNSO :وتطبق برنامج تدریب وتطویر معدل یتضمن 

  المھارات والكفاءات لكل عضو في المجلس −

 والتطویر المحددةاحتیاجات التدریب  −

 التدریب والتطویر لكل عضو في المجلس  −

 نظام التقییم الرسمي بقیاسات األھداف −

 التقییم والمراجعة المستمران. −
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 التقییم والتوصیات: تحسین مجموعات أصحاب المصلحة والدوائر االنتخابیة 1.5
 التي لیس لدیھا دوائر انتخابیة تحتھا.، RySGو RrSGألغراض ھذا القسم الفرعي، یتضمن مصطلح "الدائرة االنتخابیة" 

 ھي: BGCفي تطبیق توصیات  Westlakeوجھة نظر فریق مراجعة 

 ھل تم التنفیذ؟ BGCتوصیة 

BGC14: نعم، ولكنھ غیر فعال توضیح ودعم خیار تشكیل دوائر جدیدة 

BGC15:  ال الدوائر والمشاركةقواعد تشغیل 

BGC16: بشكل جزئي تقدم دعم مخصص للطاقم إلى الدوائر االنتخابیة 

 

حول تشكیل الدوائر الجدیدة، إال أن ذلك لیس فعاالً. وقد تم تشكیل دائرة جدیدة واحدة فقط،  BGCتم اتخاذ إجراء كنتیجة لتوصیة 

 ما تمت محاولة تشكیل العدید من المجموعات األخر وتعذر إنشاء دوائر جدیدة. مع قدر كبیر من الصعوبة، ك

 توجد قواعد تشغیل الدوائر، إال أن محاوالت توسعة المشاركة لم تكن فعالة.

 :ICANNلـ  4ص القیمة األساسیة ن

على كافة  طلب مشاركة واسعة ومدروسة ودعمھا مما یعكس التنوع الوظیفي والجغرافي والثقافي لإلنترنت

 مستویات تطویر السیاسة واتخاذ القرار. 

طریقة لقیاس التنوع الجغرافي، إال أن ذلك لیس  ICANNویقصد من ھیكل الدائرة توفیر تنوع وظیفي. ویوفر الھیكل اإلقلیمي في 

 .ICANNتفویًضا للتنوع الجغرافي، الذي ال تحدده 

المشاركة. وتوضح المراقبة وتجمیع ھذه المعلومات حسب توفرھا أن  بجمع المعلومات الالزمة لقیاس تنوع ICANNال تقوم 

المشاركة یسود فیھا الذكور بصورة كبیرة وكذلك األمر بالنسبة للمشاركة من أمریكا الشمالیة وأوروبا. كما یوجد عدد قلیل للغایة من 

سبة كبیرة للغایة ومتزایدة من مستخدمي اإلنترنت. المشاركین من آسیا (بخالف أسترالیا ونیوزیلندا) بالرغم من أن القارة تمثل ن

وتتضمن العوائق المتصور وجودھا، التي تقید مشاركة المجموعات منخفضة التمثیل، االستخدام الحصري للغة اإلنجلیزیة من قبل 

بصورة سائدة للتفاعل مجموعات العمل، التي یتم التصویت فیھا بصورة مستمرة عبر المناطق الزمنیة ونمط مؤكد للنموذج الغربي 

 بین األشخاص في االجتماعات.

 على أنھ مرتفع الجودة، إال أنھ ال یتم تقدیمھ إلى جمیع الدوائر. ICANNإضافة إلى ذلك، یتم تصنیف دعم األمانة عندما توفره 

 وتتضمن توصیاتنا ما یلي:

 أن یتوافق كل من مجلس  :23 التوصیةGNSO  ومجموعات أصحاب المصلحة والدوائر مع العملیة المنشورة لتقدیم

بتقییمھ للطلبات یحقق لنفسھ الرضا بأن جمیع األطراف قد اتبعت  ICANNالطلبات للدوائر الجدیدة. وأن مجلس إدارة 

 ل دائرة جدیدة. العملیة الواجبة. ووفًقا للتطبیق الذي یلبي الشروط، یجب أن تكون النتائج االفتراضیة أن یتم قبو

 أن یتم نشر جمیع التطبیقات للدوائر الجدیدة، بما في ذلك التطبیقات التاریخیة، على موقع ویب  :24 التوصیةICANN 

 مع شفافیة كاملة في اتخاذ القرار. 
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 أن یتولى مجلس  :25 التوصیةGNSO رشادات توفیر المساعدة للمجموعات التي ترغب في إنشاء تطویر وتطبیق وإ

 دائرة جدیدة.

 أن أعضاء مجلس  :26 التوصیةGNSO وأعضاء اللجنة التنفیذیة في مجموعات أصحاب المصلحة والدوائر وأعضاء ،

حالًیا. في الحاالت التي تمثل فیھا ھیئات أو مجموعات العمل یكملون ویحافظون على بیان إلبداء االھتمام یكون شامالً و

وكالء، یجب نشر ھذه المعلومات. وفي حالة عدم إرسالھا بسبب سریة بیانات العمیل، یجب اإلفصاح عن مصلحة 

 المشارك أو منصبھ. ولن یتم السماح بمشاركة أي فرد في حالة فشلھ في أي منھا.

 قوم أن ت :27 التوصیةGNSO  بإنشاء والحفاظ على قائمة متوفرة مركزیة بصورة عامة لألعضاء واألفراد المشاركین

 في كل دائرة انتخابیة ومجموعة أصحاب مصلحة، مع رابط إلى بیان إبداء االھتمام للفرد متى ما كان مطلوًبا ومنشوًرا).

 من مبادئ تشغیل  6.1.2أن تتم مراجعة البند  :28 التوصیةGNSO لتوضیح أن 6، وفًقا لما ھو موضح في الملحق ،

 البنود الرئیسیة إلزامیة ولیست استشاریة، وتحدید عقوبات معقولة لعدم االمتثال عندما یكون ذلك مناسًبا. 

 أن یتم استطالع األعضاء الجدد في مجموعات العمل والوافدین الجدد في اجتماعات  :29 التوصیةICANN  لتحدید مدى

 في اجتماعھا التالي. GNSOجودة طلب وقبول تعقیباتھم من قبل المجتمع، وأن یتم نشر النتائج ونظرھا من قبل مجلس 

 أن تقوم  :30 التوصیةGNSO طبیق سیاسة لتوفیر الدعم اإلدارة من أجل مجموعات أصحاب المصلحة بوضع وت

والدوائر؛ باإلضافة إلى المراجعة السنویة لمجموعات أصحاب المصلحة والدوائر وتقییم فاعلیة الدعم اإلداري الذي 

 یحصلون علیھ.

 التقییم والتوصیات: االتصاالت والتنسیق 1.6
 ي:ھ BGCفي تطبیق توصیات  Westlakeوجھة نظر 

 ھل تم التنفیذ؟ BGCتوصیة 

BGC17:  االتصاالت المحسنة مع مجلس إدارةICANN  نعم 

BGC18:  تحسین االتصال والتنسیق مع ھیاكلICANN قید العمل األخرى 

 

. ولم نتلق ICANNبتحسین مستوى اتصاالتھ مع أعضائھ المرشحین في مجلس  GNSOبأن یقوم مجلس  BGC WPأوصت 

 أي تعلیق حول ھذا من أي مستجیب ومن ثم، فقد توصلنا إلى أن لم یعد محل قلق.

 PDPاألخرى، فقد عبر العدید من المستجیبین عن إحباطھم فیما یتعلق بالعالقة بین مجموعات عمل  ICANNفیما یتعلق بھیاكل 

، إال أنھا أبلغت عن PDPبدت غیر مشاركة بالكامل في  GAC). وكانت المخاوف من أن GACواللجنة االستشاریة الحكومیة (

مشاركتھا في مرحلة متأخرة للغایة، وفي بعض األحیان بما یتقاطع مع العملیة التي كانت قریبة من اإلجماع، أو حتى الضغط على 

ات الحقة على سیاسة جدیدة منتھیة. وقد بدا أن ذلك یتفاوض مع النھج الشامل المستند إلى أعضاء مجلس اإلدارة إلجراء تغییر

في عدم إمكانیة التعبیر عن رأي  GACاإلجماع المتفق علیھ لوضع السیاسات. وفي المقابل، تلقینا نصیحة بالصعوبة التي تواجھھا 

 ملزم نیابة عن اآلخرین. 
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جھة اتصال بدون حق تصویت لكل مجموعة  GACوأن تعین  GACو GNSOب أكبر بین لتناول ھذا، نصحنا بالتواصل عن قر

PDP WG  ذات صلة. وبھذه الطریقة، یمكن أن تحدث تعقیباتGAC  غیر الرسمیة من خاللPDP بدون النظر إلى ذلك ،

 .GACكالتزام ملزم نیابة عن أعضاء 

 وتتضمن توصیاتنا ما یلي:

 أن تستمر المجموعة االستشاریة  :31 التوصیةGAC-GNSO  حول مشاركةGAC  المبكرة في عملیات تطویر

في مساري عمل كمشروعات ذات أولویة. وكجزء من عملھا، یجب أن تنظر في كیف یمكن أن تعین  GNSOسیاسات 

GAC  جھة اتصال غیر ملزمة بدون حقوق تصویت في مجموعة العمل لكلGNSO PDP  كوسیلة لتقدیم ذي صلة

 تعقیبات في الوقت المحدد.

 التقییم والتوصیات: البیئة المتغیرة 1.7
 ، على سبیل المثال: GNSOبجانب تقییم فعالیة توصیات المراجعة السابقة، نظرنا في البیئة المتغیرة التي تؤثر على 

 البنیة السكانیة لإلنترنت •

 التنوع •

 IDN نطاقات •

 gTLD توسعة •

 سرعة االستجابة لھذه التحدیات والتطورات الجدیدة. GNSOبتقییم الدرجة التي تعرض بھا  Westlakeقام فریق المراجعة في 

األوسع، من المحتمل أن األھم في الحقبة األخیرة ھو التحول الكبیر في "مركز الجاذبیة"  GNSOمن بین التغییرات في بیئة 

االقتصادات األغنى لألمم اآلسیویة واألفریقیة واألمریكیة الالتینیة غیر  الستخدام اإلنترنت، من الناطقین باإلنجلیزیة وبصورة عامة

 الناطقة باإلنجلیزیة. 

 GNSOوال یظھر تشكیل مجلس للمشاركین من الناطقین باإلنجلیزیة بصورة كبیرة، والدول المتقدمة.  GNSOتبقى األغلبیة في 

ولذلك، فإن الحالي تركیًزا من مجموعات العمل أو اللجان على تحقیق التنوع الجغرافي أو وعلى مستوى الرجل والمرأة أو الثقافي. 

 المشكالت التي ینظرھا المجلس تمیل إلى أن تكون تلك المعلقة بمصلحة االقتصادات الغنیة المتقدمة.

أنھم یفتقرون إلى التجھیزات الالزمة لتحدید وتطویر السیاسات أو نظر ، یرى البعض GNSOنظًرا لعدم التوازن في تكوین 

المھمة للدول األقل تقدًما. كما توجد العدید من العوائق التي تنشأ حواجز بالنسبة للمشاركة  gTLDالمشكالت فیما یتعلق بنطاقات 

 لنسبة أكبر من مستخدمي اإلنترنت:

 .GNSOولى لھم، وھؤالء من الدول النامیة، یجدون صعوبة في المشاركة في األشخاص الذین لیست اإلنجلیزیة اللغة األ •

یكون لدى االقتصادات األغنى قدرة أكبر على دعم ھیكل المتطوعین: یسود المشاركون ذوو الخبرة في دول أمریكا  •

 الشمالیة وأوروبا الغربیة وأسترالیا.

 یمنع التعقد من وجود وافدین جدد. •
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ن قصد" التي قد تزید من ھذه العوامل أمور مثل اللغة واالستخدام العامي واستخدام االختصارات تتضمن "االنحیازات دو •

أبرزت الدراسات المؤخرة للمعوقات لتحقیق التنوع في الشركات أھمیة ھذه ووقت اجتماعات مجموعة العمل. (

 نھم یؤدون إلى ذلك.)"االنحیازات بدون قصد" التي تمنع التغییرات بدون علم األشخاص بصورة عامة بأ

یجب أن تعالج ھذه العوائق للمشاركة  GNSOلضمان ھذه الصلة المستمرة والقدرة على تحدید مشكالت السیاسة المھمة، نرى أن 

 GNSOومجتمع  GNSOمن المناطق النامیة وغیر الناطقة باإلنجلیزیة. كما یجب أن تضمن أیًضا أن التكوین السكاني في مجلس 

 السكانیة لمستخدمي اإلنترنت حول العالم بصورة أقرب بكثیر مما ھي في الوقت الراھن. یعكس البیانات

مثالي، أو أنھ ال  GNSOوالتعقید وأكدوا أنھ یحتاج للتغییر. ونحن ال نرى أن ھیكل  GNSOعلق العدید من األشخاص على ھیكل 

لیس السبب الرئیسي لتحدیاتھا األھم.  GNSOنرى أن ھیكل یمكن تحسینھ، إال أنھ بعد تحلیل المشكالت بقدر من التفصیل، فإننا 

جمیًعا أن التغییر الھیكلي أمر مرغوب ومن األولویات، فسوف یكون في نطاق اختصاصھا  GNSOونعتبر أنھ في حالة قررت 

 لالتفاق على طبیعة التغییرات التي یجب إجرائھا واقتراحھا على مجلس اإلدارة.

استمر العمل بھ لمدة تقارب ثالث سنوات فقط. ومن وجھة نظر فریق  GNSOملیات الحالیة لمنظمة ونشیر إلى أن الھیكل والع

، فإن الخبرة في التغییر الھیكلي في العدید من المنظمات ذات أنواع مختلفة، وھذا یمثل فقط وقت قصیر Westlakeالمراجعة في 

 نسبًیا حتى تصبح مؤسسة بصورة ثابتة لیعتاد علیھا األشخاص بالكامل. 

 توصیاتنا ما یلي:وتتضمن 

 أن تحدد  :32 التوصیةICANN ن تتم مراقبة ونشر القیاسات ذات الصلة (بما في ذلك الجغرافیة "التنوع الثقافي" وأ

 والنوع ومجموعات األعمار، ربما من خالل استخدام لغة المیالد). 

 أن تھدف مجموعات أصحاب المصلحة والدوائر ولجنة الترشیح، أثناء اختیار المرشحین للتعیین في مجلس  :33 التوصیة

GNSO،  إلى زیادة التنوع الجغرافي والثقافي وعلى مستوى الرجل والمرأة، كما ھو محدد في القیمة األساسیة الرابعة

 .ICANNفي 

 أن تغیر مجموعات عمل  :34 التوصیةPDP  وقت بدء اجتماعاتھا حتى ال یتم حرمان األشخاص الذین یرغبون في

حتى إذا كان جمیع أعضاء  PDPالعالم. ویجب أن یكون ذلك طبیعة اجتماعات مجموعة عمل  المشاركة من أي مكان في

 مجموعة العمل ن المناطق "التقلیدیة" في أمریكا الشمالیة وأوروبا.

 أن یقوم مجلس  :35 التوصیةGNSO  بإنشاء مجموعة عمل، تعكس عضویتھا بصورة خاصة التنوع السكاني والثقافي

بالنسبة  GNSOوالتنوع على مستوى الرجل والمرأة لإلنترنت ككل، لتحدید وتطویر طرق لتقلیل معوقات المشاركة في 

 لغیر المتحدثین باإلنجلیزیة وذوي اإلجادة المحدودة للغة اإلنجلیزیة.

 أن یطلب مجلس  :36 التوصیةGNSO عند اعتماد تكوین مجموعة عمل ،PDP أن تمثل عضویتھا أقصى قدر ممكن ،

باإلضافة إلى أنھ عند الموافقة على سیاسة  من التنوع الجغرافي والثقافي والتنوع بین الرجل والمرأة لإلنترنت ككل.

GNSO یرضي مجلس إدارة ،ICANN مجلس  نفسھ بشكل واضح بأنGNSO  قام بتنفیذ ھذه اإلجراءات عند الموافقة

 .PDPعلى صیاغة مجموعة عمل 
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 الملحق: التوصیات مجمعة حسب الموضوع

 : المشاركة والتمثیل1الموضوع 

  یتعلق تطویر القیاسات ومراقبتھا لتقییم الفعالیة الجاریة إلستراتیجیات التوعیة الحالیة والبرامج التجریبیة فیما : 1التوصیة

 )5.4.5(كما ھو موضح في توصیات المشاركة لمجموعة العمل وفًقا للبند  GNSO) التابعة لـ WGبمجموعات العمل (

 تطویر وتمویل برامج مستھدفة أكثر لتوظیف المتطوعین وتوسعة نطاق المشاركة في مجموعات عمل : 2لتوصیة اPDP ،

 العمل وتطویر السیاسات.مع الدور الحیوي الذي یلعبھ المتطوعون في مجموعات 

  مراجعة مستوى ونطاق وھدف المساعدة المالیة لضمان قدرة المتطوعین على المشاركة على أساس قابل : 3التوصیة

 كجزء من وظیفتھم. GNSOللمقارنة مع المشاركین في 

  لك فرص التدریب استكشاف نظام حوافز مخصص لزیادة دافع المتطوعین. (على سبیل المثال، قد یتضمن ذ: 4التوصیة

 والتطویر أو قدر أكبر من التحقق لألفراد).

  متابعة المبادرات التي تھدف إلى تقلیل العوائق للوافدین الجدد.: 5التوصیة 

  أن تسجل : 6التوصیةGNSO .(بما في ذلك إحصائیات التنوع) وتنشر باستمرار إحصائیات عن مشاركة مجموعة العمل 

  ت أصحاب المصلحة (أن تستكشف مجموعا: 7التوصیةSG) والدوائر (C وتطبق طرق للمشاركة بصورة أكبر مع (

 أعضاء المجتمع الذي تكون لغتھم األولى بخالف اللغة اإلنجلیزیة، كوسیلة للتغلب على الحواجز اللغویة.

  أن تقوم : 12التوصیةICANN مجموعات  بتقییم جدوى توفیر خدمة الترجمة الفعلیة في المؤتمرات الصوتیة ألولویة

 PDPعمل 

  بصفة مجلس : 19التوصیةGNSO  المدیر اإلستراتیجي ولیس جھة سیاسات، یجب علیھ االستمرار في التركیز على

ضمان تشكیل مجموعة العمل بصورة مناسبة باإلضافة إلى التحقیق الشامل لألحكام المنصوص علیھا في میثاقھا واتباع 

 العملیة المناسبة.

  فق كل من مجلس أن یتوا: 23التوصیةGNSO  ومجموعات أصحاب المصلحة والدوائر مع العملیة المنشورة لتقدیم

بتقییمھ للطلبات یحقق لنفسھ الرضا بأن جمیع األطراف قد اتبعت  ICANNالطلبات للدوائر الجدیدة. وأن مجلس إدارة 

 فتراضیة أن یتم قبول دائرة جدیدة. العملیة الواجبة. ووفًقا للتطبیق الذي یلبي الشروط، یجب أن تكون النتائج اال

  أن یتولى مجلس : 25التوصیةGNSO  تطویر وتطبیق وإرشادات توفیر المساعدة للمجموعات التي ترغب في إنشاء

 دائرة جدیدة.

  أن تحدد : 32التوصیةICANN  التنوع الثقافي" وأن تتم مراقبة ونشر القیاسات ذات الصلة (بما في ذلك الجغرافیة"

 مجموعات األعمار، ربما من خالل استخدام لغة المیالد).والنوع و

  أن تھدف مجموعات أصحاب المصلحة والدوائر ولجنة الترشیح، أثناء اختیار المرشحین للتعیین في مجلس : 33التوصیة

GNSOرابعة ، إلى زیادة التنوع الجغرافي والثقافي وعلى مستوى الرجل والمرأة، كما ھو محدد في القیمة األساسیة ال

 .ICANNفي 
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  أن تغیر مجموعات عمل : 34التوصیةPDP  وقت بدء اجتماعاتھا حتى ال یتم حرمان األشخاص الذین یرغبون في

حتى إذا كان جمیع أعضاء  PDPالمشاركة من أي مكان في العالم. ویجب أن یكون ذلك طبیعة اجتماعات مجموعة عمل 

 ا الشمالیة وأوروبا.مجموعة العمل ن المناطق "التقلیدیة" في أمریك

  أن یقوم مجلس : 35التوصیةGNSO  بإنشاء مجموعة عمل، تعكس عضویتھا بصورة خاصة التنوع السكاني والثقافي

بالنسبة  GNSOوالتنوع على مستوى الرجل والمرأة لإلنترنت ككل، لتحدید وتطویر طرق لتقلیل معوقات المشاركة في 

 ادة المحدودة للغة اإلنجلیزیة.لغیر المتحدثین باإلنجلیزیة وذوي اإلج

  أن یطلب مجلس : 36التوصیةGNSO عند اعتماد تكوین مجموعة عمل ،PDP أن تمثل عضویتھا أقصى قدر ممكن ،

باإلضافة إلى أنھ عند الموافقة على سیاسة  من التنوع الجغرافي والثقافي والتنوع بین الرجل والمرأة لإلنترنت ككل.

GNSO یرضي مجلس إدارة ،ICANN  نفسھ بشكل واضح بأن مجلسGNSO  قام بتنفیذ ھذه اإلجراءات عند الموافقة

 .PDPعلى صیاغة مجموعة عمل 

 : التطویر المستمر2الموضوع 

  أن مجموعات العمل یجب أن یكون لدیھا دور صریح في االستجابة إلى مشكالت التطبیق فیما یتعلق : 8التوصیة

العمل الحالیة للتنفیذ والسیاسات تتعامل على وجھ الخصوص مع دور مجموعات  بالسیاسة التي وضعوھا، وأن مجموعة

 العمل في الرد على مشكالت تنفیذ السیاسات

  أن یتم وضع برنامج تقییم رسمي لقیادة مجموعات العمل كجزء من برنامج التدریب والتطویر الشامل. : 9التوصیة 

  المواقف (على سبیل المثال، عندما تكون مشكالت السیاسات معقدة، أن یتم استخدام وسیط مھني في بعض : 10التوصیة

عندما ال یكون لدى مجموعة العمل بصورة عامة خبرة و/أو عندما یكون لدى أعضاء مجموعة العمل مصالح متعارضة)، 

 إرشادات للظروف التي یتم فیھا توظیف وسیط لمجموعات العمل. GNSOوأن تطور 

  مشروع تجریبي لمجموعة عمل  أن یتم تقییم: 11التوصیةPDP  ،بصورة مباشرة عند إنجازھا. وإذا كانت النتائج مفیدة

 یجب تطویر اإلرشادات وتوفیر تمویل الدعم.

  أن تقوم : 13التوصیةICANN .بتقییم واحد أو أكثر من أنظمة دعم القرار البدیلة وتجربتھا لمجموعات العمل الداعمة 

  أن تستكشف : 14التوصیةGNSO صورة إضافیة تقسیم بPDP  وفحص كلPDP  محتمل فیما یتعلق بجدواھا للتقسیم

 إلى مراحل منفصلة.

  أن تستمر : 15التوصیةGNSO  في مبادرات مشروعات التحسینات الحالیة علىPDP  لتناول الجداول الزمنیة لعملیة

PDP. 

  أن یتم إدراج تقییم تأثیر سیاسات (: 16التوصیةPIAي عملیة سیاسات.) كجزء قیاسي من أ 

  أن تصبح ممارسة التقییم الذاتي لمجموعة العمل قیاسیة في إنجاز أعمال مجموعة العمل، وأن یتم نشر ھذه : 17التوصیة

 .PDPالتقییمات واستخدامھا كأساس لعملیة التطویر المستمر في 

  أن مجلس : 18التوصیةGNSO اس متواصل (بدالً من أن یكون بصفة یقوم بتقییم فاعلیة السیاسة لما بعد التنفیذ على أس

الحالیة)؛ وأن ھذه التقییمات یتم تحلیلھا بمعرفة مجلس  GNSOدوریة وفًقا لما ھو منصوص علیھ في إجراءات تشغیل 

GNSO  لمراقبة وتحسین الصیاغة ونطاق أنظمةPDP  المستقبلیة وتسھیل فعالیة نتائج سیاساتGNSO .مع الوقت 
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  أن تراجع : 22التوصیةGNSO :وتطبق برنامج تدریب وتطویر معدل یتضمن 

 المھارات والكفاءات لكل عضو في المجلس −

 احتیاجات التدریب والتطویر المحددة −

 التدریب والتطویر لكل عضو في المجلس −

 نظام التقییم الرسمي بقیاسات األھداف −

 التقییم والمراجعة المستمران. −

  ء الجدد في مجموعات العمل والوافدین الجدد في اجتماعات أن یتم استطالع األعضا: 29التوصیةICANN  لتحدید مدى

 في اجتماعھا التالي. GNSOجودة طلب وقبول تعقیباتھم من قبل المجتمع، وأن یتم نشر النتائج ونظرھا من قبل مجلس 

  أن تقوم : 30التوصیةGNSO  بوضع وتطبیق سیاسة لتوفیر الدعم اإلدارة من أجل مجموعات أصحاب المصلحة

والدوائر؛ باإلضافة إلى المراجعة السنویة لمجموعات أصحاب المصلحة والدوائر وتقییم فاعلیة الدعم اإلداري الذي 

 یحصلون علیھ.

  أن تستمر المجموعة االستشاریة : 31التوصیةGAC-GNSO  حول مشاركةGAC كرة في عملیات تطویر المب

في مساري عمل كمشروعات ذات أولویة. وكجزء من عملھا، یجب أن تنظر في كیف یمكن أن تعین  GNSOسیاسات 

GAC  جھة اتصال غیر ملزمة بدون حقوق تصویت في مجموعة العمل لكلGNSO PDP  ذي صلة كوسیلة لتقدیم

 تعقیبات في الوقت المحدد.

 : الشفافیة3الموضوع 

  أن یتم نشر جمیع التطبیقات للدوائر الجدیدة، بما في ذلك التطبیقات التاریخیة، على موقع ویب : 24التوصیةICANN 

 مع شفافیة كاملة في اتخاذ القرار.

  أن أعضاء مجلس : 26التوصیةGNSO وأعضاء اللجنة التنفیذیة في مجموعات أصحاب المصلحة والدوائر وأعضاء ،

ویحافظون على بیان إلبداء االھتمام یكون شامالً وحالًیا. في الحاالت التي تمثل فیھا ھیئات أو  مجموعات العمل یكملون

وكالء، یجب نشر ھذه المعلومات. وفي حالة عدم إرسالھا بسبب سریة بیانات العمیل، یجب اإلفصاح عن مصلحة 

 نھا.المشارك أو منصبھ. ولن یتم السماح بمشاركة أي فرد في حالة فشلھ في أي م

  أن تقوم : 27التوصیةGNSO  بإنشاء والحفاظ على قائمة متوفرة مركزیة بصورة عامة لألعضاء واألفراد المشاركین

 في كل دائرة انتخابیة ومجموعة أصحاب مصلحة، مع رابط إلى بیان إبداء االھتمام للفرد متى ما كان مطلوًبا ومنشوًرا).

  ن مبادئ تشغیل م 6.1.2أن تتم مراجعة البند : 28التوصیةGNSO لتوضیح أن 6، وفًقا لما ھو موضح في الملحق ،

 البنود الرئیسیة إلزامیة ولیست استشاریة، وتحدید عقوبات معقولة لعدم االمتثال عندما یكون ذلك مناسًبا.

 ICANN: المحاذاة مع مستقبل 4الموضوع 

  یجب أن یراجع مجلس : 20التوصیةGNSO  سنوًیا أھدافICANN اتیجیة مع رؤیة التخطیط للتطویر اإلستر

 المتاحة لوضع السیاسات. GNSOاإلستراتیجیة وموارد  ICANNالمستقبلي الذي یحقق توازًنا بین أھداف 

  یجب أن یقوم مجلس : 21التوصیةGNSO  بانتظام بإجراء تحلیل لالتجاھات في نطاقاتgTLD  من أجل توقع

 المتأثرة ممثلة بصورة مناسبة في عملیة وضع السیاسات.المتطلبات المحتملة للسیاسات وضمان أن تلك 
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