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 2017آذار)مارس(  31التاريخ: 

 الحالة: النهائي
 

 اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين
لـ: المراجعة المستقلة لمسودة تقرير المجتمع الشامل لعموم المستخدمين في  ALACاستجابة 

ICANN المطروحة للتعليق العام 

 
 موجز عملية العاملين

وم بعد نشر مسودة تقریر المراجعة الشامل لعموم المستخدمین، عقدت مجموعة عمل المراجعة الشاملة لعموم المستخدمین والمجموعة الشاملة لعم
مل لعموم المستخدمین. المستخدمین المسؤولتین عن اإلشراف علی المراجعة، اجتماعات أسبوعیة لمناقشة الطرق التي سیستجیب بھا المجتمع الشا

جرت المناقشات أیًضا من خالل سالسل مراسالت مختلفة ومجموعات دردشة عبر سكایب وقنوات اتصال أخرى في المجتمع الشامل لعموم 
د ومجموعة العمل ونطاق أوسع من المجتمع الشامل لعموم المستخدمین من خالل عد ALACالمستخدمین. وقد تم جمع مدخالت عدیدة من خالل 

 من الوسائل تضمنت ندوات عبر الویب وویكي ومحرر مستندات جوجل ومؤتمرات عن ُبعد واجتماعات مباشرة وجًھا لوجه في وقت الحق.

 
، واقُترح على ALACومجموعة العمل استجابة واحدة شاملة على شكل بیان من  ALACوتم اتخاذ قرار مفاده االستجابة للتعلیق العام، بأن ترسل 

( بأن تنظر في تقدیم رد منفصل یركز على القضایا ذات الصلة المتعلقة بمنظمات RALOنظمة اإلقلیمیة الشاملة لعموم المستخدمین )قیادة الم
RALO .بشكل خاص 

 
( APRALOفي منطقة آسیا وأسترالیا وجزر المحیط الھادئ ) ALAC، قام ھولي رایش، عضو 2017فبرایر  7باإلضافة إلی ذلك، في 

مشارك لمجموعة العمل بتطویر أداة مدخالت مستندة إلى جداول اللتماس مدخالت من أعضاء المجتمع الشامل لعموم المستخدمین في والرئیس ال
 كل توصیة وتنفیذھا في مسودة تقریر مشروع مراجعة المجتمع الشامل لعموم المستخدمین.

 
، ALAC( ورئیس لجنة NARALOمة اإلقلیمیة ألمریكا الشمالیة )ممثالً عن المنظ ALAC، بدأ أالن غرینبرغ، عضو 2017فبرایر  23في 

مساحة عمل ویكي لمجموعة عمل المراجعة استناًدا إلى المدخالت المستلمة حتى تاریخه. تم نشر المسودة في  ALACتطویر مسودة أولیة لبیان 
وأعضاء مجموعة العمل  RALOوقادة  ALACومنسقو  ALACوكمحرر مستندات جوجل للتوزیع؛ قدم أعضاء  خدمینالشاملة لعموم المست

 والمشاركین مدخالت ومراجعات إضافیة کبیرة بطریقة نموذج اإلدارة من األدنى فاألعلى.
 

جھودھا لمراجعة مسودة  2017مارس  14المنعقدة یوم الثالثاء الموافق  ع مجموعة العملجلسة اجتما، كرست 58رقم  ICANNوخالل اجتماع 
وھي الجھة المستقلة التي  ITEMS. باإلضافة إلى ذلك، عقدت خمس جلسات عمل رسمیة أخرى وجًھا لوجه، متضمنة مناقشة مع ALACبیان 

ا عن الجلسات الرسمیة، تم تشكیل فریق تحریر صغیر للعمل بشكل شخصي . بعیدً ALACتجري الدراسة، لمواصلة مراجعة ومناقشة مسودة بیان 
، APRALOفي  ALAC. قادت مورین ھیلیارد، عضو ALACوعن ُبعد لدمج جمیع التعلیقات الواردة لوضع اللمسات األخیرة على بیان 

 .ALACالمراجعات التحریریة الرئیسیة لبیان 

 
من العاملین على  ALACفي مساحة عمل ویكي المذكورة آنفاً وطلب رئیس  ALACمن بیان ، تم نشر نسخة نھائیة 2017مارس  24وفي 

 ALACأن یتم تحویل بیان  ALACإلقرار البیان المقترح. ولكسب الوقت، طلب رئیس  ALACبفتح باب التصویت في لجنة  ICANNسیاسة 
ً العاملین لدى لیخضع إلى عملیة جمع التعلیقات العامة الخاصة بھا  ICANNإلى مؤسسة  المسؤولین عن ھذا الموضوع علماً  ICANNمحیطا

والمصادقة علیه. وفور الموافقة، سیتم  ALACالیزال في مرحلة الحصول على موافقة  ALACبخصوص ھذه المسألة، مع اإلشارة الى إن بیان 
 العاملین.إعادة تقدیم ھذا البیان بحیث یتضمن معلومات الموافقة المحدثة في قسم موجز عملیة 

صوت لصالحه، وبدون أي  14للبیان بنتیجة  ALAC، أكد فریق العمل على أن التصویت عبر اإلنترنت أدى إلى إقرار 2017مارس  31وفي 
صوت ضده، وبدون أي امتناع عن التصویت علیه. یمكنكم االطالع على النتائج مع المزید من التفاصیل من خالل الرابط: 

https://www.bigpulse.com/pollresults?code=6791jzGEtaNYDJKrBAyqYTzv. 

https://community.icann.org/x/KJjRAw
https://community.icann.org/x/KJjRAw
https://community.icann.org/x/KJjRAw
http://sched.co/9noV
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=6791jzGEtaNYDJKrBAyqYTzv
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 موجز تنفيذي .1

الشامل لعموم المستخدمین. للمجتمع  ITEMSللتوصیات المختلفة المقترحة من جانب مراجعة  ALACتحدد ھذه الورقة إستجابة 
 ( المقترح.EMMلتنفیذ نموذج العضویة المدعمة بالصالحیات ) ITEMSوتتضمن تلك التوصیات الخطوات التي اقترحتھا 

 
بشدة ثمانیة من التوصیات الستة عشر، وتؤید خمسة أخرى تأییًدا جزئًیا، وترفض ثالثة )انظر الرسم البیاني أدناه(. إن  ALACتؤید 

 ICANNفي التوعیة ورفع مستوى الوعي والمشاركة في سیاسة  ALACتتعلق بشكل عام بأدوار  ALACت التي تدعمھا التوصیا
أیًضا الترکیز المتجدد علی األعضاء المستقلین والتوصیات المتعلقة بمشارکة العاملین والحصول على  ALACوعملیاتھا. کما تدعم 
بالفعل العدید من تلك التوصیات أو أنھا قید  RALOومنظمات  ALAC، تتبع . في الواقعRALOو ALACالمساعدة من عملیات 

 التنفیذ.

 
وتتضمن اقتراحات التنفیذ تغییرات ھیکلیة کبیرة للمجتمع الشامل لعموم  ITEMSومع ذلك، ھناك ترکیز قوي على توصیات 

ن جانبھم. تتضمن التغییرات الھیكلیة المقترحة المقترح م EMMھو تنفیذ  ITEMSالمستخدمین. وأحد العناصر الرئیسیة في توصیات 
، وإدخال "ُمقررین"؛ وإنشاء "مجلس الشیوخ"؛ والتخلص من مجموعات العمل ALACمع عضویة  RALOاألخرى دمًجا لقیادة 

عتقد ( لمسؤولي اتصال مجتمعنا. وتNomCom)  ICANNالشاملة لعموم المستخدمین؛ والتعیین عن طریق لجنة الترشیح التابعة لـ
ALAC  أن ھذه المقترحات ال تعترف بالسیاسات القائمة التي تعترف باألعضاء المستقلین وتدعمھم. كما أنھا ال تعترف أیًضا بالعوائق

 RALOو ALACالتي یواجھھا األفراد. إلى جانب ذلك، فھي ال تعترف بأھمیة ھیاكل  ICANNالتي تحول دون المشاركة في عملیات 
 في المجتمع العالمي األوسع. ICANN، فضالً عن توعیة ICANNلمجتمع الشامل لعموم المستخدمین في سیاسات التي تدعم مشاركة ا

 
وھیاكل منظومة من منظومات المجتمع  RALOلمنظمات  ALACومن اآلراء المھمة التي ستِرد خالل ھذه الورقة ھو الدعم القوي من 

لذي تلعبه في مجال التوعیة على الصعیدین المحلي واإلقلیمي. واعتراًفا بذلك، (، والدور المھم اALSالشامل لعموم المستخدمین )
ووجھات النظر  ALSستتناول ورقة منفصلة صادرة عن المنظمات اإلقلیمیة العامة القضایا المحددة لتوصیات فریق المراجعة من 

 اإلقلیمیة.

 
 الف ذلك( لتوصیات فریق المراجعة:بشأن الدعم )أو خ ALACوفیما یلي ملخص لالستجابة التي قدمتھا 
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 ALACدعم  التوصية

ینبغي علی أعضاء المجتمع الشامل لعموم المستخدمین استغالل األحداث اإلقلیمیة کفرص لرفع مستوى الوعي  .1

 .ICANNاالستباقي بین المستخدمین النھائیین بشأن األنشطة المتعلقة بالمجتمع الشامل لعموم المستخدمین و
 نعم

یتعین على المجتمع الشامل لعموم المستخدمین توخي الحكمة في إختیار عدد المشورات التي یسعى لتقدیمھا  .2

 مركزاً بذلك على النوعیة بدالً من الكمیة.
 نعم

على المجتمع الشامل لعموم المستخدمین أن یعمل على تشجیع المشاركة المباشرة وعلى نطاق واسع ألعضائه  .3

(ALMsفي مجموع ) ات عملICANN .وذلك بتبّني النموذج المقترح للعضویة المدعمة بالصالحیات 
 جزئًیا

یجب أن ینخرط فریق دعم المجتمع الشامل لعموم المستخدمین بشكل أكثر فاعلیة في مشاركة المجتمع في عمل  .4

ألعمال األخرى ذات السیاسة فیما یخص صیاغة تقاریر الحالة للجنة االستشاریة العامة لعموم المستخدمین وا

 الصلة بالسیاسة.

 نعم

والمنظمات الدولیة  ICANNینبغي على المجتمع الشامل لعموم المستخدمین المساھمة في االجتماعات بین  .5

 للمشاركة في التخطیط اإلستراتیجي المشترك لجھود التوعیة التعاونیة.
 نعم

في مجلس اإلدارة(. ُتمعن  15دمین )لشغل المقعد فیما یخص اختیار مدیر المجتمع الشامل لعموم المستخ .6
NomCom .النظر في المرشحین ویتم اختیار المرشح الناجح عن طریق اختیار عشوائي من اختیارھم 

 ال

یتعین على المجتمع الشامل لعموم المستخدمین أن ینھي أعمال مجموعات العمل الداخلیة والقائمة حالیاً والحد من  .7
 ستقبل ألنھا تصرف االنتباه عن الدور االستشاري الفعلي للمجتمع في مجال السیاسات.تشكیلھا في الم

 ال

ینبغي على المجتمع الشامل لعموم المستخدمین استخدام وسائل التواصل االجتماعي )استطالعات تویتر،  .8

 واستطالعات الفیس بوك وما إلى ذلك( بصورة أكثر فعالیة للتعرف على آراء المستخدمین.
 نعم

 نعم ینبغي توفیر دوام جزئي لمنصب مدیر مجتمع الویب لدعم المجتمع الشامل لعموم المستخدمین. .9

كمنصة إتصاالت عبر اإلنترنت. وجود برنامج مجاني مفتوح  Slakeالنظر بإمكانیة تبّني وإستخدام برمجیة  .10

 ب وویكي والموقع وسلسلة المراسالت.( للرسائل الفوریة ومساحة لعمل الفریق كبدیل لسكایFOSSالمصدر )
 شرطًیا

المقامة كل خمس  ATLASیتعین على المجتمع الشامل لعموم المستخدمین ان یستبدل اجتماعات القمة العالمیة  .11

 سنوات بنموذج بدیل لالجتماعات اإلقلیمیة له
 ال

مجتمع الشامل لعموم المستخدمین یولي أھمیة كجزء من استراتیجیاتھا لخدمة المجتمع اإلقلیمي والمشاركة فیه، فال .12

 كبیرة لتنظیم األحداث على المستوى اإلقلیمي.
 نعم

، ینبغي على المجتمع (ISOCوالمكاتب اإلقلیمیة لمجتمع اإلنترنت ) ICANNومن خالل العمل عن كثب مع  .13

في  SIGSاصة به لتضمین الشامل لعموم المستخدمین تعزیز استراتیجیة المشاركة والتوعیة العالمیة الخ

 تجمعات اإلقلیمیة لمجتمع الشامل لعموم المستخدمین.

 مع التحفظات

ألجل تحقیق الشفافیة، ینبغي اإلعالن عن جمیع أموال تمویل السفر للمجتمع الشامل لعموم المستخدمین بحیث  .14

 تخدمین.تكون بمثابة "نافذة واحدة" متاحة على صفحة ویب المجتمع الشامل لعموم المس
 نعم

 ICANNینبغي على المجتمع الشامل لعموم المستخدمین االنخراط في مجموعة العمل المجتمعیة لتعزیز مساءلة  .15
(CCWG حول عملیات المزاد العلني لنطاقات )gTLDs  الجدیدة مع نظرة لكسب الوصول إلى تلك األموال

 لدعم المجتمع الشامل لعموم المستخدمین.

 جزئًیا

ني مجموعة من المعاییر لقیاس التنفیذ وأثر نموذج العضویة المدعمة بالسلطات ومتابعة التطور المستمر تب .16

 الحاصل في المجتمع الشامل لعموم المستخدمین.
 جزئًیا
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 مقدمة .2

 )مراجعة(. ICANNللمجتمع الشامل لعموم المستخدمین بمنظمة  ITEMSبھذه الفرصة للتعلیق على مراجعة  ALACترحب 
 

والمجتمع الشامل لعموم المستخدمین، من أجل الحد من أي  ALACوفي ھذه المرحلة، قد یكون من المفید توضیح استخدام المصطلحین، 
عضًوا، یتم اختیار عضوین  15إلی اللجنة االستشاریة المكونة من  ALACسوء فھم حول استخدامھما في ھذه الوثیقة. یشیر مصطلح 

الخمس.  ICANN، واحًدا لکل من مناطق NomComالخمسة وخمسة أعضاء من جانب  RALOات منھما من جانب کل من منظم
وجمیع منظومات المجتمع الشامل لعموم المستخدمین  RALOومنظمات  ALACویتألف المجتمع الشامل لعموم المستخدمین من 

(ALSes واألعضاء المستقلین داخل منظمات )RALO" مصطلح .At-Largeمع الشامل لعموم المستخدمین"." مرادف "للمجت 
 

 األربعة: ALACترحیًبا خاًصا ببیان المراجعة الواضح لمسؤولیات  ALACترحب 
 

 لتكون بمثابة "مقر رئیسي للمنظمة" لمستخدمي اإلنترنت الفردیین. ●

للتأكد من  ( الخاصة بھاWGs( ومجموعات العمل )ACs( واللجان االستشاریة )SOsالعمل بنشاط مع المنظمات الداعمة ) ●
 أن مصالح المستخدمین النھائیین تؤخذ بعین االعتبار.

 بین المستخدمین النھائیین. ICANNإلجراء أنشطة توعیة لزیادة الوعي بأنشطة  ●

 1ككل. ICANNلتكون بمثابة آلیة مساءلة مھمة لمنظمة  ●

 
کوسیلة یمکن من خاللھا توجیه مصالح ومخاوف  ALACخارجیة الرئیسیة التي تقوم بھا تؤكد ھذه المسؤولیات علی األدوار الداخلیة وال
 ICANNوکوسیلة للوصول إلی المجتمعات العالمیة التي توفر معلومات حول  ICANNالمستخدمین النھائیین إلی سیاسات وعملیات 

 وآثارھا على المستخدمین النھائیین.
 

ات المراجعة بدرجات متفاوتة، بل إن عدًدا منھا ھو بالفعل ممارسات حالیة. ومع ذلك، في بعض العدید من توصی ALACوعموًما، تقبل 
 الحاالت، ال تكون كیفیة تنفیذ التوصیات المقترحة واضحة للوصول إلى نتائج مرغوبة.

 
لعموم المستخدمین الذي تم  حددت المراجعات القضایا التي یعتقد المراجعون أنه ینبغي تناولھا كجزء من برنامج المجتمع الشامل

 إصالحه، متضمًنا ما یلي:
 

التركیز المدرك من جانب المجتمع الشامل لعموم المستخدمین على المسائل الداخلیة واإلجرائیة، مما یضر بتقدیم المشورة في  ●
 مجال السیاسات

 ALACالصعوبات التي تواجه األفراد عند مشاركتھم في  ●
 وخارجھا ICANNداخل  ALACعدم فھم دور  ●
 المدركة "لعدم التغییر" وما یترتب على ذلك من عدم وجود حركة تصاعدیة للمشاركین الجدد ALACقیادة  ●

 ICANN2صعوبة مشاركة المستخدمین النھائیین في عملیات  ●

 

لی ذلك أن العضویة المستقلة موجودة بالفعل لثالثة من أن بعض ھذه القضایا یمکن تناولھا بسھولة. ومن األمثلة الرئیسیة ع ALACتعتقد 
تعتقد أن التوصیات التي قدمھا  ALACأن یحذو اآلخرون نفس النھج. إال أن  ALAC، ومن سیاسة RALOأصل خمسة في منظمات 

ئق التي تحول دون المشاركة العواالمراجعون کانت بسیطة للغایة من حیث أنھم لم یدركوا تماًما تنوع مجتمعات المستخدمین النھائیین و
قضاء الكثیر من وقتھا بین االجتماعات،  ALACللعدید من مشاركي المجتمع الشامل لعموم المستخدمین. تواصل  ICANNفي عملیات 

راد مشجعًة على المشاركة الكاملة في جمیع المجاالت لجمیع المشاركین المحتملین الذین تتضمن تحدیاتھم تعدد اللغات وثقافات األف
في  ICANNومستویات االتصال والمناطق الزمنیة، وقضایا اإلعاقة والمدى، حیث تجرى العدید من اجتماعات وأنشطة 

"ICANNESE علی الرغم من االھتمام الذي أعطته ."ALAC  لھذه القضایا علی مر السنین، فإنھا ال تقتنع بأن التغییرات التي أدخلت
 راجعة ستعمل على التغییر لألفضل، أي بالنسبة للمستخدمین النھائیین بشکل عام.المقترحة داخل الم ALACعلی ھیاكل 

 

 
 

 16، صفحة 5المراجعة، القسم  1
 19و 15و 4المراجعة، الصفحات  2
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ی أن عدًدا من القضایا المتصورة لفریق المراجعة غیر مدعومة ببیانات فعلیة. وعلی الرغم من أن ذلك قد یشیر بوضوح إل ALACتذكر 

وخارجھا، یجب توخي الحذر للتأکد من أن الحلول تعالج المشاکل الحقیقیة ولیس  ICANNداخل  ALACمشکلة في کیفیة نظر 
 السراب.

 
وكذلك فريق عمل  ALACصافي األثر الذي سيحدث إذا تم تنفيذ مجموعة توصيات فريق المراجعة بالكامل. تعتقد  ALACراعت 

أصحاب  ALAC(؛ وإلقاء مزيد من األعباء على كاهل أعضاء WGsي ظل عدم وجود مجموعات عمل )المراجعة اعتقاًدا قوًيا بأنه ف
؛ ووجود مقررين لديهم الحد األدنى من المعرفة والخبرة ممن يقومون بالتواصل مع مجموعات عمل RALOالدور المزدوج كقادة 

AC/SO  وإضعاف ظهورها إلى أدنى حد ممكن؛ وعدم تمكُّن مسؤولي وبيانات التأليف؛ وإقصاء "المؤقتات القديمة" خارج المعادلة
االتصال من القيام بوظائفهم )أو رفضهم من قبل المنظمة التي يستهدفونها(، فسنکون قد نجحنا في ضمان أن خدمة المجتمع الشامل 

 ئيين.أو قادرة علی الدفاع عن مصالح المستخدمين النها ICANNلعموم المستخدمين لن تعد ذات قيمة لدى 
 

، حیث تم تلقي مجموعة كبیرة من المساھمات من ALACوفي ضوء تطویر ھذه االستجابة، كان ھذا ھو الشاغل الجماعي لمنظمة 
مختلف المناطق الخمس بمجموعة متنوعة من اللغات وطرق االتصال )رسائل البرید اإللكتروني والتعلیقات على ویكي ومسودات جوجل 

عد، وما إلى ذلك( لضمان االستماع إلى آرائھم ووجھات نظرھم. وحیثما أمكن، أُدرجت ھذه التوصیات في ھذا وھاتفًیا والمكالمات عن بُ 
 الملخص.

 
عن تقدیرھا الستمرار التزام فریق المراجعة بالتفاعل مع مجموعة عمل المراجعة وإدراج بعض التعلیقات التي سبق أن  ALACتعرب 

 ھا األول.والمجتمع في مسودة تقریر WPقدمتھا 

، بعد مراجعة شاملة لھذه الوثیقة الجدیدة، في تقدیم المزید من المدخالت التي تعتقد أنھا ستعزز وتثري نتائج ALACومع ذلك، ترغب 

 ھذه المراجعة المقررة، ونأمل أن تؤدي إلى تحسین المجتمع الشامل لعموم المستخدمین.

 

 التوصيات .3
 

ل لعموم المستخدمين من كل منطقة على المشاركة في حوكمة اإلنترنت وفي المؤتمرات : ُيحث أعضاء المجتمع الشام1التوصية 

( في ISOCومجتمع اإلنترنت  RIRوسجالت اإلنترنت اإلقليمية  IGFوالفعاليات ذات الصلة بالسياسات )مثل منتدى حوكمة اإلنترنت 

دة من تلك الفعاليات كفرص إستباقية لرفع الوعي فيما بين مناطقهم وتمويلهم متى ما كان ذلك ممكناً، ويحثون أيضاً على اإلستفا

 .ICANNمستخدمي اإلنترنت بخصوص المجتمع الشامل لعموم المستخدمين وكفرص للمشاركة فيما بينهم في األنشطة ذات الصلة بـ 

من أي فرصة  RALOھذه التوصیة وتذكر أن ھذا ھو الوضع القائم حالًیا حیث تستفید منظمات  ALACتدعم  :ALACاستجابة 

على  بشكل أكبر RALOومنظمات  ALACأمامھا لعمل توعیة في مناطقھا الشاسعة مغطیة بلدان وثقافات ولغات متعددة.  وتشجع 

اإلقلیمیین، وكذلك مع المنظمات اإلقلیمیة األخرى، من أجل زیادة التوعیة المركزة. وقد تم إعداد  ICANNالتنسیق والتعاون مع عاملي 

( ALSesوقد تم عمله خصیًصا لمنظومات المجتمع الشامل لعموم المستخدمین ) RALOأن التوعیة لكل منظمة من منظمات جدول بش

التأکد من توفر فرص عادلة ودعمھا  ICANNوالعاملین اإلقلیمیین إلخطار األعضاء العالمیین/اإلقلیمیین بشأن أحداثھم. ینبغي علی 

 أو المستقلین( لکي یکون لھم تأثیر داخل أقالیمھم. ALSللمستخدمین النھائیین اإلقلیمیین )

ومع ذلك، تجدر اإلشارة أیًضا إلی أن المجتمع الشامل لعموم المستخدمین قد وجد غالًبا أن الحصول على وسیلة تمویل لألنشطة التوعیة 

التمویل الذي یستھدف الوصول على التوعیة، ( یوفر CROPPیشکل تحدًیا. وفي حین أن البرنامج التجریبي للتوعیة اإلقلیمیة للمجتمع )

إال أن ھذا یقتصر على خمس فترات زمنیة لكل منطقة في السنة )توفیر تمویل لرحالت الطیران واإلقامة لمدة أربعة أیام وثالث لیال، 

تخدمین من أجل التمویل لكل عملیة تخصیص(. ومن ناحیة أخرى، فإن أي إشارة إلی "التوعیة" في طلبات المجتمع الشامل لعموم المس

من خالل عملیات المیزانیة السنویة یمکن أن تجعل قبول الطلبات ضعیف القبول، ما لم یتم إضافة عناصر أخرى لبناء القدرات أو 

والتي تقدم زماالت ورعایات أخرى لتمکین  ICANNمن األحداث اإلقلیمیة غیر التابعة لمنظمة  RALOالمشارکة. تستفید منظمات 

بتمویل ممثلھا )أو ممثلیھا(، أو یقوم األفراد المستقلین بتمویل أنفسھم من أجل تحقیق األدوار  ALSھا من الحضور أو قد تقوم أعضائ

 والمساھمات الطوعیة التي یقومون بھا بالفعل نیابة عن مناطقھم.
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المشورات التي يسعى لتقديمها مركزاً بذلك  : يتعين على المجتمع الشامل لعموم المستخدمين توخي الحكمة في إختيار عدد2التوصية 

 على النوعية بدالً من الكمية.

 ھذه التوصیة. إنھا تمثل الوضع الراھن. وتثبت السجالت على مدى السنوات الخمس الماضیة ھذا. ALACتدعم  :ALACاستجابة 

 
 1جدول رقم 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 

تعليقات       
ICANN العامة 

62 59 53 51 46 

 استجابات
ALAC 

35 32 28 20 16 

 %35 %39 %53 %54 %56 نسبة االستجابة

 
 

التي تتضمن مدخالت المجتمع عادًة ما تکون شاملة للغایة، إال أن نسبة صغیرة کانت مجرد بیانات  ALACعلى الرغم من أن استجابة 

تبرر أي جھد جوھري. وبالمثل، فإن المشورة المقدمة إلى  أن االستجابة االسمیة کانت مستحسنة ولکنھا لم ALACداعمة حیث رأت 

مجلس اإلدارة لم تشكل سوى جزء صغیر )أقل من خمسة بیانات من ھذا القبیل في السنوات العدیدة الماضیة( من الوثائق العامة التي 

اإلدارة أمر أكثر إلحاًحا مقارنًة  أن التأثیر علی عملیات وضع السیاسات قبل طرح القضایا علی مجلس ALACتمت صیاغتھا. وتعتقد 

 بتقدیم المشورة إلى مجلس اإلدارة بعد أن یصبح األمر أمًرا واقًعا حیث ربما تكون احتمالیة تغییر النتائج ضعیفة.

حیان تتمثل في قیامھا بتحدید القائمین على الصیاغة، وفي أغلب األ ALACعندما تنشأ قضایا تعلیق عام، کانت الممارسة العامة لدى 

ھناك سبب كبیر یؤثر على المستخدم  تتم ھذه العملیة بمشاركة منظمات أخرى، ممن على استعداد لتحمل مسؤولیة التقییم األولیة إذا كان

وذلك لمزید من التحقیق والتشاور المجتمعي. وفي مثل ھذه الحالة، یقوم فریق الکتابة بجمع وتنظیم البیانات لوضع بیان استشاري 

. ICANNقبل إعادة االستجابة إلی القسم ذو الصلة لدى  ALACلتعلیق للبت في األمر والحصول على تصدیق رسمي من مناسب أو ا

تستغرق ھذه العملیة وقًتا طویالً، داعیًة أعضاء من كل المجتمع الشامل لعموم المستخدمین في كل مرة، للمساھمة في العدید من 

أیًضا كل من  ALACمن أجل إجراء عملیة البحث وتقدیم المشورة المناسبة. وتشجع  ALACالمجاالت المختلفة التي ُتَكلِف بھا 

ALAC وALSes .على التعلیق 

 
: على المجتمع الشامل لعموم المستخدمين أن يعمل على تشجيع المشاركة المباشرة وعلى نطاق واسع ألعضائه 3التوصية 

(ALMs في مجموعات عمل )ICANN  المقترح للعضوية المدعمة بالصالحيات.وذلك بتبّني النموذج 

من المشاركة  الھدفأن ھذه التوصیة تتضمن عنصرین متصلین. ُیحدد العنصر األول والرئیسي  ALACتذكر : ALACاستجابة 

. أما الثاني، فھو عنصر ثانوي یقترح ICANNالمتزایدة ألعضاء المجتمع الشامل لعموم المستخدمین المستقلین في مجموعات عمل 

 التي یتم بھا تحقیق الھدف وذلك من وجھة نظر المراجعین. الطریقة

الھدف وتشیر إلى العمل المطلوب تحقیقه جاٍر بالفعل، ولكنھا ترفض بحزم الطریقة المقترحة، والتي ھي لیست ضروریة  ALACتدعم 

نفسھا. ومع  ICANNعموم المستخدمین ولتحقیق الھدف، حیث یمكن أن تؤدي إلى عواقب غیر مقصودة تضر بمصلحة المجتمع الشامل ل

لضمان إمكانیة قبول جمیع المناطق لألعضاء  -( EMMالنیة الرئیسیة لنموذج العضویة المدعمة بالصالحیات ) ALACذلك، ال تدعم 

 المستقلین.

المفھوم  ALACتدعم  الخمسة. RALOتعمیًما فعاالً لمفھوم األعضاء المستقلین الموجودین حالًیا في ثالثة من منظمات  EMMیعد 

 ALAC. ولكي یكون األمر جلًیا، تدعم RALOالعام، وتعتزم عزًما كامالً ضمان السماح لھؤالء األعضاء بالدخول إلى جمیع منظمات 

 .ALSتعزیز التركیز على أولئك األعضاء المستخدمین المستقلین الذین ال ینتمون إلى 
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، 3صویت الذي ستتمتع به العضویة أكثر جاذبیة للمستخدمین النھائیین في جمیع أنحاء العالمال یوجد أي دلیل على سبب أو كیفیة تجعل الت

أو لماذا ستشجع إمكانیة استمرار األشخاص في التصویت للمشاركة بنشاط في ما تم إقراره كمساحة معقدة ووقت مكثف. وعالوة على 

لمستخدمین ال یجیدون اللغة اإلنجلیزیة وھي اللغة المستخدمة في معظم ھذه األنشطة، ولم یقدم أي اقتراح ذلك، فإن العدید من ھؤالء ا

 بشأن كیفیة التغلب على ھذه العقبة.

 
في مجموعات العمل أو المجتمع الشامل لعموم المستخدمین أو في جمیع أنحاء  ALSصعوبًة في مشاركة أعضاء  ALACلقد وجدت 

بسبب كونھم متطوعین وال یتقاسمون جمیًعا االلتزام ذاته بالوقت أو لیس لدیھم مستویات مماثلة من الخبرة أو المعرفة المجتمع، وذلك 

أن عدد األشخاص المھتمین والمتحفزین كافیة  ALACبشأن مجاالت المحتوى. ومع المشاركة المكثفة المطلوبة لتسریع العملیة، ال ترى 

ونموذج  ALSلطوعیة المطلوبة منھم داخل المجتمع الشامل لعموم المستخدمین سیكون مختلًفا بین نموذج والمستعدین لتنفیذ الخدمات ا

EMMمصالح  . وعالوة على ذلك، فإن المشاركة "المباشرة" من جانب عدد متزاید من األعضاء المستقلین، ال تضمن أنھا قد تمثل

على األقل  ALSesلیة من النموذج الحالي بأي حال من األحوال، حیث توفر الملیارات من المستخدمین النھائیین على نحو أكثر فعا

 القدرة على التوعیة على الصعید المحلي.

منفًذا محتمالً بھدف تعزیز مشاركة األفراد في برامج الزمالة أو الجیل القادم. وتھدف ھذه البرامج على وجه الخصوص  ALACترى 

اإلیكولوجي لیتمكنوا من العثور  ICANNحمسین من جمیع أنحاء العالم حتى یسرعوا عمل نظام إلى استقطاب األفراد المھتمین والمت

في تعیین  ICANNعلى المجاالت المتخصصة التي یبرعون فیھا من أجل المشاركة الالحقة. وھذان برنامجان ناجحان بالفعل منذ بدأت 

 ALACفحسب بل أصبحوا أعضاء في  ICANNلم ینضموا إلى مجتمع  العاملین من خاللھما، في حین أن الخریجین السابقین اآلخرین

 .ICANNواآلن ھم في مجلس إدارة 

ینبغي أن یظل كما ھو ألنه یربط المجتمع الشامل لعموم المستخدمین بالمدخالت القاعدیة. في  ALSأن نموذج عضویة  ALACوترى 

نفسھا، وتلعب دوًرا في  ICANNبعض الحاالت تعتبر أقدم من  على أنھا منظمات قائمة، وفي ALSesسیاقه المحلي، یتم تعریف 

بشكل واضح ومجتمع المستخدم الذي یمثلونه. ُیشکل  ICANNالتعاون بین أصحاب المصلحة المتعددین على المستوى الوطني الذي یفید 

. وھناك RALOو ALACین، وقادة أیًضا مجموعة رئیسیة من العاملین المحتملین في المجتمع الشامل لعموم المستخدم ALSأعضاء 

 وعملھا. ICANNخطط جاریة لتعزیز توعیتھم وإشراك من یھمھم أمر 

تعاني من صعوبة فھمھا، لیس فقط فیما یتعلق باألساس المنطقي بل أیًضا  ALACالتي ال تزال  EMMھناك المزید من عناصر نموذج 

على سبیل المثال، منح األعضاء المخولین حق التصویت لقادتھم أو على أي بالقیمة التي ستمنحھا للمجتمع الشامل لعموم المستخدمین، 

غالًبا ما تكون بتوافق اآلراء، فمن الصعب أن  RALOو ALACإجراءات أخرى، في حالة إجراء تصویت مطلق. وبما أن قرارات 

ُمقررین ومنحھم مساحات للسفر بعد عام. . ومن األمثلة األخرى استخدام الEMMنفھم سبب كون قضیة التصویت ھذه میزة رئیسیة لدى 

، سیکون من المتوقع أن یکون ھناك ما ال یقل عن سنتین من المشارکة الفعالة RALOالذین تختارھم منظمات  ALACبالنسبة ألعضاء 

عاملین الجدد، ومساحات السفر المتحققة. وال یعد ھذا التأخیر معاقبة لل ALACفي مجموعة عمل واحدة أو أکثر قبل انتخاب أعضاء 

 RALOوقیادة  ALACولكنه یمنحھم الوقت الذي یحتاجونه للنھوض بسرعة. وأخیًرا، یبدو أنه من غیر المحبذ الدمج بین عضویة 

 ومناصب مسؤولي االتصال. وسیتم تناول ھذه القضایا فیما بعد في ھذه الوثیقة.

 
على القبول العالمي لألعضاء المستقلین مع تلمیح بتركیز قلیل على  إلى أنه إذا كانت ھذه التوصیة قد اقتصرت ALACباختصار، تشیر 

ALSes فمن المرجح قبول ھذه التوصیة قبوالً تاًما. ومع ذلك، فمع المتطلبات المصاحبة إلعادة تعریف قیادة ،RALO  وعضویة

ALAC لعضویة المستقلة؛ وما ینبغي تسمیته، لم واختیار مسؤولي االتصال؛ ینبغي تنفیذ مواصفات مفصلة بشكل دقیق عن كیفیة تنفیذ ا

 یكن أمامنا خیار سوى رفضه.

 

 
 
 

 

، فإن المشارکین المحتملین یكونوا علی درایة تامة بسیر ICANNتجدر اإلشارة إلی أنه في معظم األجزاء األخرى من مجتمع المتطوعین لدى  3
لین، ومزّودي خدمة اإلنترنت، ومحامي الملكیة الفكریة، وما إلى ذلك فھذه لیست . ھذا صحیح بالتأكید بالنسبة ألمین السجل، والمسجICANNعملیات 

 بالتأكید الحالة العامة مع المستخدمین، حتى مستخدمي التكنولوجیا األذكیاء.
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لسياسة : يجب أن ينخرط فريق دعم المجتمع الشامل لعموم المستخدمين بشكل أكثر فاعلية في مشاركة المجتمع في عمل ا4التوصية 

 فيما يخص صياغة تقارير الحالة للجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين واألعمال األخرى ذات الصلة بالسياسة.

على ھذه التوصیة. في الوقت الحالي، یقوم العضو الذي یعمل لدى المجتمع الشامل لعموم  ALACوافقت : ALACاستجابة 

لوثائق التي عِمل علیھا متطوعین، وفي العدید من الحاالت تم إنشاء المسودة األولیة بناًء بصیاغة و"تنقیح" ا ICANNالمستخدمین لدى 

المبدعین الرئیسیین لمحتوى الرسائل العادیة المخطط  على تعلیمات من أعضاء المجتمع. وبالمثل، ولكن على نطاق أوسع، یبقى العاملون

 ICANNوأعضائھا المستقلین. وھذا بالطبع یعتمد علی إدارة  ALSى أعضاء لھا، حیث یوضحون نشاط السیاسة التي سیتم إرسالھا إل

 مما یوفر الموارد المناسبة.

 
 ICANN: على المجتمع الشامل لعموم المستخدمين مضاعفة الجهود للمساهمة في اجتماعات القادة الرئيسيين لدى 5التوصية 

الدولية األخرى( للمشاركة في التخطيط اإلستراتيجي المشترك لجهود * I)ومنظمات  ISOCوالمدراء التنفيذيين ومجتمع اإلنترنت 

 التوعية التعاونية.

ربما یبدو ھذا النھج مرغوًبا، ولكن ال یتم إعالم المجتمع الشامل لعموم المستخدمین عن متى وأین یجتمع كبار : ALACاستجابة 

ة األخرى(، كما المجتمع الشامل لعموم المستخدمین غیر الدولی I-STAR)ومنظمات  ISOCومدیریھا التنفیذیین  ICANNموظفي 

 I-STARباجتماعات موظفي المكتب اإلقلیمي مع منظمات  RALOمدعو لحضورھا. وعلى المستوى اإلقلیمي، قد یسمع قادة منظمة 

لفة من شأنه تقلیل مراعاة من خالل النشرة اإلخباریة للمكتب، ولكن مرة أخرى ھذه لیست دعوة رسمیة. أیًضا، قد یكون ھناك عامل تك

 حضور المتطوعین.

ألنھم یشکلون  RALOوقادة  ALACأو المدراء التنفیذیین للمكتب اإلقلیمي ال یعوق مبادرة  ICANNومع ذلك، فإن عدم المشارکة مع 

مي، ویشارك مذکرات تفاھم مع سجل اإلنترنت اإلقلی RALOنماذج خاصة من التعاون مع المنظمات األخرى. لدى معظم منظمات 

 NARALOفي أنشطة الشرکاء اإلقلیمیین إلی الحد الذي تسمح به الرعایة أو وسائل التمویل األخرى. تعد جمعیة  RALOأعضاء 

 مجرد مثال على ھذا. ARINالعامة القادمة التي سُتعقد في اجتماع 
 

 یدعم ھذه األنشطة. ICANNوبوجه عام، ھناك تمویل ضئیل نسبًیا من 
 

دى المجتمع الشامل لعموم المستخدمین مصلحة کبیرة في األنشطة المشترکة ویرحب بفرصة المشارکة وتعزیز التخطیط باختصار، ل

والھیئات غیر الحکومیة أو العامة األخرى ذات الصلة خارج نطاق  I-STARاالستراتیجي المشترك والتواصل التعاوني بین منظمات 

ICANN عاون یبدو منطقًیا.حیث تتوافق مصالحنا. ومثل ھذا الت 

 
في مجلس اإلدارة. وتسهيل عملية إختيار ممثل المجتمع الشامل لعموم المستخدمين.  15: إختيار من يشغل المقعد رقم 6التوصية 

يقوم المرشحون بتسمية أنفسهم. وتقوم لجنة الترشيح بتصفية المرشحين والخروج بقائمة للمرشحين المؤهلين، حيث يتم اختيار 

 كل عشوائي.أحدهم بش

بشدة على ھذه التوصیة التي تحرم بوجه عام المجتمع الشامل لعموم المستخدمین من اختیار مدیر  ALACتعترض : ALACاستجابة 

مجلس إدارته. یجب ولو جزئًیا أن تنص التوصیة على مفھوم اختیار "المدیر المرشح من قبل المجتمع الشامل لعموم المستخدمین" )اقتباس 

في  ICANNالداخلیة( من قبل لجنة الترشیح ومن ثم ال یمکن أخذ االنتقاء العشوائي علی محمل الجد إذا أخذت  ICANNمن لوائح 

اعتبارھا نموذج اإلدارة من األدنى فاألعلى ألصحاب المصلحة المتعددین، حیث إن عملیة صنع القرار یحركھا توافق اآلراء باعتبارھا حجر 

 وعالوة على ذلك، تم التوصل إلى ھذه العملیة بعد عملیة تصمیم واسعة باالستعانة بھذا النموذج.الزاویة في أسالیب الحوكمة. 

وبإسناد عملیة االختیار ھذه إلى لجنة الترشیح، سیؤدى ذلك إلى عزل المجتمع الشامل عن العملیة بأكملھا )مما یجعل الشخص الذي یتم 

توسیع عدد أعضاء  ینقص من ملكیة المجتمع. ولوحظ أنه من شأن ھذه التوصیةاختیاره مجرد عضو معین في قِبل لجنة الترشیح( و

 مجلس اإلدارة الذین یحق للجنة الترشیح اختیارھم مما یتعارض مع توصیة لجنة الحوكمة لدى مجلس اإلدارة.
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( الختیار شاغل مقعد RALOو ALACلیس ھناك شك في أن العملیة التي یتبعھا المجتمع الشامل لعموم المستخدمین )رؤساء كراسي 

أكثر تعقیًدا من العملیات التي تستخدمھا المنظمات الداعمة في اختیارھا. ومع ذلك، فإن ذلك یضمن الحفاظ علی عملیة  15المجلس رقم 

ختیار مدیریھا. تقوم على نموذج اإلدارة من األدنى فاألعلى، ویتم تنظیمھا بشکل وثیق وفق العملیة التي تستخدمھا لجنة الترشیح نفسھا ال

. IETFو  ICANNتقوم لجنة الترشیح بالفعل بتعیین نصف مجلس اإلدارة، ویكون ثلثا أعضائھا المصوتین من المنظمات الداعمة لـ

وعالوة على ذلك، فإن تحویل التعیین إلى عملیة اختیار عشوائي یفترض أن جمیع المرشحین متطابقون. ویعتبر االختیار العشوائي لیس 

قبولة الختیار عضو مجلس اإلدارة من بین قائمة المرشحین، على الرغم من أنه یمكن استخدامھا حالًیا كمالذ أخیر من أجل كسر طریقة م

 العالقات المتكررة بین اثنین من المرشحین النھائیین، وكالھما لدیه دعم قوي بین الناخبین.

صى به( فھو العودة إلى عملیة اختیار أقرب إلى عملیة اختیار مجلس أما البدیل اآلخر الذي اقترحه فریق المراجعة )ولكن غیر مو

. وھذه عملیة رفضت صراحة من قبل مجموعة نموذج اإلدارة من األدنى فاألعلى التي 2000المجتمع الشامل لعموم المستخدمین لعام 

. ومن ثم ال یحق لمراجع المجتمع 2002تعیینه في عام  ICANNعندما أعادت  ICANNصممت العملیة الحالیة ورفضھا مجلس إدارة 

 الشامل لعموم المستخدمین الخارجي تجاوز ھذه العملیات.

وأخیًرا، یجب أن یوافق مجلس اإلدارة رسمًیا على أي توصیات من فریق المراجعة، فقد یكون ھناك تضارب مباشر في المصالح بالنسبة 

 ستخدمین حول كیفیة اختیار مدیره.للمجلس أن یصدر تعلیمات إلى المجتمع الشامل لعموم الم

 
: يتعين على المجتمع الشامل لعموم المستخدمين أن ينهي أعمال مجموعات العمل الداخلية والقائمة حالياً والحد من 7التوصية 

 تشكيلها في المستقبل ألنها تصرف االنتباه عن الدور االستشاري الفعلي للمجتمع في مجال السياسات.

ترض اللجنة االستشاریة العامة لعموم المستخدمین بشدة على ھذه التوصیة. تعد مجموعات العمل التي تعمل بأسماء تع: ALACاستجابة 

ومجموعاتھا الجزئیة الموضوعات وتواجه المخاوف وتتوصل إلى  ICANNمتنوعة ھي الوسیلة األساسیة التي تناقش بھا مؤسسة 

امل لعموم المستخدمین بإنشاء مجموعات العمل لعدة أسباب تتراوح بین إطار العمل الذي اتفاقیات وتتخذ قرارات. تقوم لجنة المجتمع الش

یتیح المشاركة ویشجع علیھا من قبل المجتمع الشامل لعموم المستخدمین في المناقشة وتصیغ سیاسیة یمكن أن تعكس بشكل مالئم مصالح 

ھذه غیر ذي قیمة ویشكل ھذا الوجود في الواقع المشاركة األساسیة المستخدمین النھائیین. لذلك، ال یعتبر وجود مجموعات العمل 

. ویصبح المشاركون الجدد مساھمین نشطین غالًبا من خالل مجموعات ICANNللمستخدمین النھائیین في عملیة تطویر سیاسة مؤسسة 

 العمل ھذه.
 

 تشمل استخدامات مجموعات العمل ما یلي:
 

استخدام مجموعات العمل ھذه لتشكیل توصیات ونصائح السیاسات ودمج وبلورة اآلراء المختلفة وضمان یتم  المھام المرتبطة بالسیاسات:

البیانات النھائیة. تعتبر مجموعات العمل أساسیة بالنسبة إلمكانیة  RALOومنظمات  ALACإمكانیة مساھمة كل األطراف. تدعم لجنة 

وإجراءات المساءلة  IANAالجدید وخطة انتقال اإلشراف على وظائف  gTLDللمساھمة الفعالة للغایة في عملیة نطاق  ALACلجنة 

 الجدیدة. تعتبر مجموعات العمل ھذه مفتوحة بشكل عام لجمیع المشاركة في المجتمع الشامل لعموم المستخدمین.

وتتخذ االقرارات أحیاًنا بالنبابة  LACAتقوم مجموعات العمل ھذه بشكل عام بتنفیذ المھام بالنیابة عن لجنة  المھام المرتبطة بالعملیات:

وتقدیم النصح  ICANNعن نفس اللجنة. تتضمن مھام مجموعات العمل تقدیم النصح والقرارات حول طلبات المیزانیة الخاصة لمؤسسة 

 القدرات. والمناقشة والتداول وتقدیم النصح حول التوعیة كما تقوم بمناقشة وتطویر برامج بناء CROPPوالقرارات عن برنامج 

لدینا مجموعات عمل تخاطب االحتیاجات كما یلي: األدوات )مثل توجیه الرسائل والمؤتمرات( والترجمة والتسمیة  االتوعیة والمشاركة:

التوضیحیة ووسائل التواصل االجتماعي وإمكانیة وصول ذوي االحتیاجات الخاصة)مع ضمان أن من لدیھم احتیاجات خاصة سیتمكنون من 

على قدم المساوة(. لقد أصبح العدید من ھذه الوسائل ناحًجا بشكل كاٍف أكثر من ذي قبل، أو أنھا في مرحلة التكوین واالنتقال إلى  المشاركة

 وإمكانیة وصول ذوي االحتیاجات الخاصة والتسمیة التوضیحیة. ICANNالمنتشرة )على سبیل المثال، أكادیمیة  ICANNمشروعات 
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م المستخدمین كما ھو بالنسبة لكل منظمة داعمة/لجنة استشاریة، لدیه سیاسة وأنشطة عملیات لمواجھة مشاكل إن المجتمع الشامل لعمو

السیاسات والعملیات لتحسین الوظائف الفعالة لمنظمته المعنیة. تشكل مجموعات العمل المنتدى األساسي للمستخدمین النھائیین كي یعلنوا 

وللوصول إلى اتفاقیات إطاریة  ICANNیخص أي سیاسة معینة تتم مناقشتھا في مؤسسة عن أفكارھم ویناقشوا مخاوفھم فیما 

واستراتیجیات عن كیفیة التأثیر بشكل إیجابي على عملیة تطویر السیاسات كي تتحقق فائدة المستخدمین النھائیین لشبكة اإلنترنت. إن 

حیث یتم من خاللھا التوصل إلى توافق في اآلراء من خالل  At-Largeمجموعات العمل المفتوحة ھي بمثابة العمود الفقري لمجتمع 

 توفیرھا لمدخالت متشعبة، من أعلى ألسفل ومن أسفل ألعلى.

 
والتشغیل في مناطق محددة. تعتبر  ALACباإلعداد لالستجابة لسیاسة  RALOتوجد أیًضا مجموعات عمل داخلیة كي تقوم منظمة 

كي یقوموا بتقدیم مدخالتھم. تقوم  ALSنتدى األساسي للمشاركین األفراد ومنظومات ھي الم RALOمجموعات العمل لمنظمات 

مجموعات العمل برفع درجة الوعي حول تنوع االتجاھات اإلقلیمیة وكذلك مناقشة المھارات والھوایات لدى األفراد وأعضاء منظومات 

ALS. 

 
 ء المھام الموكولة إلیھا.وفي كافة الحاالت، یمكن أن یتم حل مجموعات العمل فور انتھا

 
بإنشاء  SO/ACتقوم بمراعاة التوصیة بأن تقوم  SO/ACحول مساءلة  CCWGیجب مالحظة أن المجموعة الفرعیة لتعزیز مساءلة 

مجموعة عمل للتوعیة لتحسین أداء تلك الوظیفة ومن أحد توصیات واحدة من مجموعات العمل التي یتم اقتراحھا وھي إلغاء ھذه 

 ة.المجموع

 
باستخدام وسائل التواصل االجتماعي )استطالعات تويتر، واستطالعات الفيس بوك وما  At-Large: البد أن يقوم مجتمع 8التوصية 

 إلى ذلك( بصورة أكثر فعالية للتعرف على آراء المستخدمين.

ل االجتماعي وھي تعمل بشكل ھذه التوصیة ولدیھا بالفعل مجموعة عمل على وسائل التواص ALACتدعم لجنة : ALACاستجابة 

فعال للغایة وتتطلع إلى تطویر استخدامات وسائل التواصل االجتماعي )أحد أھم تطلعات مجموعات العمل ھي التوصیة بإلغائھا(. وبناء 

عیة من أن یكون ھناك برنامج إعالن مشروع تجریبي یتم تمویله الختبار كفاءة وفعالیة التو ALACعلى ھذه التوصیة، تقترح لجنة 

 خالل شبكات التواصل االجتماعي.

مشاركین نشطین للغایة في وسائل التواصل االجتماعي وذلك  ALACیعتبر الكثیرون في المجتمع الشامل لعموم المستخدمین ولجنة 

 . یفخر المجتمع الشامل لعموم المستخدمینSkypeضمن اختصاصھم ویتواصلون في الوقت الفعلي من خالل محادثات برنامج 

. تتطلع مجموعة عمل وسائل التواصل االجتماعي إلى األدوات Facebookالنشطة وكذلك صفحات موقع  Twitterبتغریدات موقع 

. سیستمر تعظیم الفائدة من ھذه األدوات لدعم YouTubeوموقع  Flickrوكذلك  Enoو Slackو Mattermostاألخرى مثل 

 .ALACالنھائیین في أن یكون أحد أھم أھداف لجنة االتصاالت الداخلیة وكذلك مشاركة المستخدمین 

 
وبالرغم من االھتمام من قبل بعض المشاركین باستخدام وسائل التواصل االجتماعي، فإن ھناك موضوعات أخرى یجب مراعاتھا. یعتبر 

ى ذلك، ونظًرا ألن العدید من االستفتاء على ھذه المنصات غیر ممثل للمشاركة الحقیقیة وال ینجم عنه اتخاذ أي قرار. باإلضافة إل

أعضائنا الذین ما زالوا غیر معتادین على وسائل التواصل االجتماعي نظًرا النعدام سبل الوصول إلیھا، تمیل وسائل التواصل االجتماعي 

 إلى بعض السكان وال یمكن اعتبارھا متوازنة.

 
مكانية تعيين مدير بوظيفة مدير مجتمع الويب. يمكن تعيين هذا : يجب على المجتمع الشامل لعموم المستخدمين النظر في إ9التوصية 

 الشخص من بين موظفي الدعم، أو يمكن تدريب عضو من الموظفين الحاليين تدريبا خاًص على القيام بالوظيفة.

تمع الشامل نیة ھذه التوصیة. ونالحظ مع ذلك أن ھذه التوصیات تقع خارج نطاق مجموعة المتطوعین في المج ALACتدعم لجنة 

 لعموم المستخدمین كي تتخذ مثل ھذا اإلجراء.
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كمنصة إتصاالت عبر اإلنترنت. وجود برنامج مجاني مفتوح المصدر  Slake: النظر بإمكانية تبّني وإستخدام برمجية 10التوصية 

(FOSS.للرسائل الفورية ومساحة لعمل الفريق كبديل لسكايب وويكي والموقع وسلسلة المراسالت ) 

نیة ھذه التوصیة لضمان أن نستخدم أدوات التواصل المالئمة ضمن المجتمع الشامل لعموم  ALACتدعم لجنة : ALACستجابة ا

المستخدمین. نالحظ مع ذلك أننا نخضع للعدید من القیود. ال یمكن للمجتمع الشامل لعموم المستخدمین أن یبدأ بشكل فردي في استخدام 

. ال یمكن أن نعتمد على الدعم الفني المقدم من المتطوعین ولذلك یجب أن نعتمد على تقنیة ICANNمؤسسة  ھذه األدوات التي ال تدعمھا

 مما یضیف مستوى إضافي من التدقیق والبیروقراطیة. ICANNمعلومات مؤسسة 

 ICANNلن تدعم مؤسسة لدینا أعضاء مجموعات في كل أنحاء العالم، وبعضھم لدیھا نطاق ترددي ضعیف جًدا أو باھظ التكالیف )و

ھي التي تعمل بكفاءة أو  Skypeمثل ھذه اإلمكانیات للمتطوعین(. وغالًبا ما تكون األدوات القدیمة فقط مثل البرید اإللكتروني وبرنامج 

 منخفضة التكالیف.

 وكذلك، لدینا أعضاء مجموعات في مواقع تمنع فیھا الحكومات الوطنیة الوصول إلى خدمات وأدوات محددة.

 
المقامة كل خمس  ATLAS: يتعين على المجتمع الشامل لعموم المستخدمين ان يستبدل اجتماعات القمة العالمية 11التوصية 

 سنوات بنموذج بديل لالجتماعات اإلقليمية له.

المقامة كل خمس سنوات باجتماعات  ATLASالتوصیة باستبدال اجتماعات القمة العالمیة  ALACترفض لجنة : ALACاستجابة 

مبدأ إقامة اجتماعات إقلیمیة دوریة ولكن في الحقیقة لم تقم اللجنة  ALACإقلیمیة للمجتمع الشامل لعموم المستخدمین. ال ترفض لجنة 

 (.ATLASین )بذلك لعده سنوات. یتم عقد ھذه "الجمعیات العامة" باإلضافة إلى اجتماعات قمة المجتمعالشامل لعموم المستخدم
 

واألعضاء األفراد )إن أمكن( في إقلیم محدد. یتم عقد الجمعیات العامة عادة  ALSتنعقد الجمعیات العامة وتتكون من ممثلین من منظومات 

. تعتبر اجتماعات القمة للمجتمع الشامل لعموم المستخدمین تجمعات لممثلي كل ICANNمرة كل خمس سنوات في اجتماع مؤسسة 

. االستثناء العادي ICANNواألعضاء الفردیین على مستوى العالم ویتم عقدھا عادة كل خمس سنوات في اجتماع مؤسسة  ASLمنظومات 

على  ATLASوسوف یكون ھناك جمعیة واحدة لكل إقلیم. تشجع اجتماعات  المتتالیة، ATLASھو أن یكون ذلك االجتماع بین اجتماعات 

 وبأنھا مھمة للتشغیل الفعال للمجتمع الشامل لعموم المستخدمین. ALACالذي تؤمن بھا لجنة  التفاھم العابر لألقالیم والتعاون

مؤخًرا على جعل عملیة الجمعیة  ICANN. وافقت مؤسسة 2012تم اعتبار مثل ھذه الجمعیات العامة ممارسات قیاسیة منذ عام 

معتادة. یمكن العثور على االقتراح على الرابط العامة/القمة رسمیة ودمجھا في عملیة التخطیط وإعداد الموازنة ال

Summit-GS-Large-http://tinyurl.com/At أو( تعتمد الجدولة الدقیقة للجمعیة العامة .ATLAS على كثیر من المتغیرات )

واالجتماعات الوزاریة رفیعة  GACاألخرى المخططة )مثل  ICANNفعالیات وھي: نوع االجتماع؛ إمكانیات وتكلفة الفعالیة؛ و

 المستوى( ومدى توفر المتطوعین والعاملین لتخطیط الفعالیة. أحیاًنا، ربما یتم عقد جمعیة عامة بالتوازي مع فعالیة غیر مرتبطة بمؤسسة

ICANN مثل جمعیة ،NARALO مع اجتماع  العامة في أبریل والتي سیتم عقدھا بالتوازيARIN. 

بالرغم من عدم ذكر الجمعیات العامة في ھذه التوصیة، تتضمن المراجعة إشارة مرجعیة إلى الجمعیات العامة الدوریة في الجزء الذي 

وینسب بشكل غیر صحیح المیزانیة متعددة األعوام المعتمدة الجدیدة  2008یستعرض مراجعة المجتمع الشامل لعموم المستخدمین لعام 

 األصلیة. Westlakeباشرة إلى مراجعة م

 
جزء من المنطق لھذه التوصیة ھو أنه مع  نموذج العضویة المدعمة بالسلطات، سوف ینمو عدد المشاركین والعدد األكبر من مشاركي 

ATLAS  سوف ال یكونوا عملیین مع افتراض من تمویل ووجھة نظر الموارد األخرى. ال تدعم لجنةALAC نموذج العضویة 

المدعومة بالسلطات، وال تؤمن بأنھا إذا تم تنفیذھا، قد ینمو عدد المشاركین النشطین بشكل كبیر. ومع ذلك، یعتبر الموضوع األساسي ذو 

مع الموقف وذلك حسب ما تفعل ھي مع المظاھر  ALACصلة وإذا تغیرت األعداد بشكل مطرد في األعوام التالیة، سوف تتواءم لجنة 

 األخرى لوجودھا.

 

http://tinyurl.com/At-Large-GS-Summit
http://tinyurl.com/At-Large-GS-Summit


 12 2017مارس  24- م المستخدمین)اللجنة االستشاریة العامة لعموم المستخدمین( على مسودة تقریر المراجعة الشامل لعمو ALACرد 
 

 

: كجزء من استراتيجياتها لخدمة المجتمع اإلقليمي والمشاركة فيه، فالمجتمع الشامل لعموم المستخدمين يولي أهمية 12التوصية 

كبيرة لتنظيم األحداث على المستوى اإلقليمي. إن المنظمات اإلقليمية الخمسة ينبغي أن تستمر في المشاركة في األحداث اإلقليمية 

حت نطاق منظومة حوكمة اإلنترنت. والبد من توفير البرنامج التجريبي للتوعية اإلقليمية للمجتمع وآليات تمويل الكبيرة التي تقع ت

 أخرى لدعم كلف تنظيم ومشاركة أعضاء المجتمع الشامل لعموم المستخدمين.

الة، أن ھذه الممارسة ھي ھذه التوصیة. استخدام كلمة "تستمر" في التوصیة یتضمن، كما ھي الح ALACتدعم : ALACاستجابة 

، وسوف تستمر ومن المرجو أن تنمو. تمت زیادة مبلغ صندوق برنامج ICANNممارسة مستمر ة بالفعل وتخضع لتمویل مؤسسة 

CROPP  مؤخًرا )قام باستضافة المشاركین لمدة ثالثة أیام ولیلتین سابًقا( بحیث أصبحت أربعة ایام وثالث لیالي. أصبح ھذا مالئًما

في نوع االجتماعات اإلقلیمیة التي یتم حضورھا ویسمح للمسافر بمشاركة أكثر فعالیة بدون االضطرار إلى التخلف عن أجزاء ھامة  أكثر

 IGFالمشاركة في روابط  RALOلعضویة  CROPPمن الفعالیة أو األیام اإلضافیة التي یتم تمویلھا ذاتًیا. تتیح الطلبات لبرنامج 

لیات اإلقلیمیة. ومع ذلك، یقوم األعضاء أحیانا أیًضا بالرعایة فیما بینھم من قبل مصادر التمویل المحلیة لكي یتم اإلقلیمیة والفعا SIGو

 تمكین المشاركة األكثر مرونة.

والمقرات اإلقليمية لهيئة مجتمع اإلنترنت، ينبغي أن  ICANN: ومن خالل تعاونها الوثيق مع المحاور اإلقليمية لهيئة 13التوصية 

يعزز المجتمع العام من استراتيجيته للتوعية والتواصل العالمي بهدف التشجيع علی تنظيم مدارس حوكمة اإلنترنت بالتعاون مع كل 

 مجتمع إقليمي شامل لعموم المستخدمين.

بین  ھذه التوصیة مع إبداء تحفظات. وبشكل خاص، وبالرغم من أن ھناك تناغم )وتداخل( ALACتقبل لجنة : ALACاستجابة 

ISOC  وفصولISOC بأنه یوجد أیًضاALS   لمؤسسةICANN ال یعتبر القرار قرار المجتمع الشامل لعموم المستخدمین من ناحیة ،

قد وفرت  ICANNكیفیة أو ما إذا كان مجتمع اإلنترنت یختار أن یعمل معاًا مع فصل محلي. عالوة على ذلك، بالرغم من أن مؤسسة 

اإلنترنت، بموجب الالئحة الجدیدة، لیس من الواضح ما إذا كان األكثر جرأة في ھذه المحاوالت سیكون بعض الدعم لمدارس حوكمة 

 .ICANNمتماشیا مع المھمة والنطاق المحددین في الئحة 

قلیمي ولیس فقط على مستوى المقر اإل ISOCیجب أن یعظم المجتمع الشامل لعموم المستخدمین التناغمات الطبیعیة مع المؤسسات، مثل 

)عملیا تسمى المكاتب اإلقلیمیة( ولكن أیًضا على المستوى المحلي بقدر اإلمكان، على سبیل المثال مستوى الفصل. على سبیل المثال، 

، ویقع في "مدینة اإلنترنت" في ISOCفي أمریكا الالتینیة ومنطقة الكاریبي، وھو واحد من ستة مكاتب لمجتمع  ISOCمكتب 

 واي، بالتوازي مع منظمات االتصاالت وتقنیة المعلومات واالتصاالت المتعددة.مونتفیدیو، في أورج

عدًدا محدوًدا من المكاتب اإلقلیمیة، وفي حین أن بعضھا یعمل بشكل تعاوني جًدا مع قادة  ICANNأن لدى  ALACومع ذلك، تالحظ 

(، فإن البعض اآلخر لم یظھر APAC Hubو APRALO، المجتمع الشامل لعموم المستخدمین اإلقلیمیین والمجتمع )على سبیل المثال

 نفس الدعم للمجتمع الشامل لعموم المستخدمین بالطریقة التي تفترضھا التوصیة.

 
 ICANNعلى النیة المتصورة لھذه التوصیة، إال أنھا تالحظ عدم وجود ارتباط بین المكاتب اإلقلیمیة لمنظمة  ALACوفي حین توافق 

 مي" ومدارس حوكمة اإلنترنت."المقر اإلقلی ISOCو

 
: ألجل تحقيق الشفافية، ينبغي اإلعالن عن جميع أموال تمويل السفر للمجتمع الشامل لعموم المستخدمين بحيث تكون 14التوصية 

 بمثابة "نافذة واحدة" متاحة على صفحة ويب المجتمع الشامل لعموم المستخدمين.

تدعم بقوة الکشف الکامل  ALAC، إال أن ALACك المعلومات یعد خارج نطاق سلطة : على الرغم من قرار إتاحة تلALACاستجابة 

عن جمیع تکالیف السفر، مع إدراك أن ھناك سیاسة مماثلة تطبق علی المنظمة بأکملھا بما في ذلك منظمات الدعم ومجلس اإلدارة 

المرتبطة بھا مباشرة )باستثناء المجلس  ICANNبانتظام تكالیف السفر الجتماعات وأحداث  ICANN. تنشر ICANNوموظفی 

والموظفین(، ولكن لیس لألنشطة األخرى. وال تنشر تكالیف الموظفین إال بالقدر المطلوب لكبار المسؤولین التنفیذیین بموجب قانون 

الدورتین، کان یتعین السنویة غیر المعاقدیة بین  GNSOالضرائب األمریكي. وفي اآلونة األخیرة، ومن أجل معرفة تکالیف اجتماعات 

 تقدیم طلب رسمي بخصوص سیاسة اإلفصاح عن المعلومات الوثائقیة 

(en-14-03-2016-request-rrsg-1-20160211-https://www.icann.org/resources/pages/didp.) 
 

https://www.icann.org/resources/pages/didp-20160211-1-rrsg-request-2016-03-14-en
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، یشیر ICANNتدعم الشفافیة في تمویل السفر، فإنه یالحظ أیًضا أن ھذه لیست عالقة من جانب واحد، ففي لغة  ALACوفي حین أن 

. ومع ذلك، یتقاضى جزء کبیر من ھذا ICANNالتي ال یتلقى أجًرا من  ICANNمصطلح "متطوعین" إلى جمیع أجزاء مجتمع 

بالنیابة عن أصحاب عملھم أو من خالل خدمة مصالحھم الذاتیة کجزء من النظام البیئي  ICANNفي  المجتمع أجًرا مقابل المشارکة

السم النطاق. یعد متطوعو المجتمع الشامل لعموم المستخدمین في الواقع متطوعین بالمعنى الحقیقي للكلمة، حیث إن كل وقتھم في 

الجماعیة، والبرید اإللكتروني، وإعداد الوثائق( ھو تبرع شخصي منھم.  وعند المشاركة عن ُبعد )المكالمات اجتماعات وجھا لوجه

وتتجاوز التکالیف التي یتحملونھا )مثل اإلیرادات المفقودة أو اإلجازات غیر المدفوعة أو اإلجازات التي ال یقضونھا مع ذویھم( 

المساھمات، ویجب علیھا أن تفعل ذلك لعرض في ھذه  ICANN. ونادًرا ما تتدخل ICANNالمصروفات الفعلیة التي تقدمھا لھم 

 التكالیف والفوائد المتعلقة بمشاركة المتطوعین على نحو صحیح.

 
: البد من انخراط المجتمع الشامل لعموم المستخدمين في مجموعة العمل المجتمعية حول عمليات المزاد العلني لنطاقات 15التوصية 

gTLDs ارة الجديدة والبدء بنقاشات مع مجلس إدICANN .سعياً لجني تلك األموال لدعم المجتمع 

مشاركة بالفعل في الجزء األول من ھذه التوصیة إلی حد مشارکتھا الکاملة في نشاط عائدات مزاد  ALACتعد : ALACاستجابة 

CCWG  العلني. كان نائب رئیس فریق صیاغة میثاق مجموعة العمل عبر المجتمعCCWG  منALAC  وكانت لجنةALAC 

المساھمة بأعضاء في مجموعة العمل عبر المجتمع وعینت  ALACواحدة من منظمات المیثاق. وعلى ھذا النحو، كان مطلوًبا من 

 ALAC. وسوف تتم دعوة CCWGاألعضاء الخمسة. ویعتبر أعضاء المجتمع الشامل لعموم المستخدمین اآلخرین مشارکون في 

 .CCWGللتصدیق على أي توصیات تنشأ عن 

بشأن المنھجیة والھیكل المرتبطین بصرف األموال، وذلك لن یحدث إال بعد إكمال  CCWGرر مجموعة العمل عبر المجتمع وستق

CCWG  عملھا. ومع ذلك، فإنCCWG  لیست مكان طلب أموال لمشروعات أو أنشطة محددة. وإحدى المسائل التي ستتم مناقشتھا

یمكن أن تتقدم في نھایة المطاف بطلب للحصول على أموال. إذا شارك أي من أفراد والھیئات المكونة لھا  ICANNھي ما إذا كانت 

بنیة صریحة للتخطیط لطلب تمویل في وقت الحق من المجتمع، فیجب علینا أن نعلن  CCWGالمجتمع الشامل لعموم المستخدمین في 

 ناقشات المتعلقة بھذه القضیة األساسیة.صراحة أنه وعلى ھذا النحو لن یكون قادًرا على المشاركة بشكل منصف في الم

مداوالتھا، وبافتراض أن المنظمات الواضعة للمیثاق تصدیق على النتائج إلى  CCWGوبمجرد أن تكمل مجموعة العمل عبر المجتمع 

مة ما أو یتم حد كبیر، فسوف ینظر مجلس اإلدارة بعد ذلك في التوصیات. ومن المتوخى أن یوافق المجلس على أنه سیتم إنشاء منظ

 التعاقد معھا للنظر في المشاریع والقیام بالصرف الفعلي.

وعالوة على ذلك، على الرغم من أنه یمكن تصور جمیع أنواع المشاریع الجیدة التي یمكن تمویلھا، فإنه لیس من الواضح أن تمویل 

لواقع ھناك معارضة كبیرة بالفعل لذلك، داخل المجتمع الشامل النفقات التشغیلیة للمجتمع الشامل لعموم المستخدمین من بینھا فعلًیا، وفي ا

ال تدعم التوصیة فیما یتعلق بالحصول على أموال  ALAC. ولكي تكون األمور واضحة، فإن ICANNلعموم المستخدمین وبقیة 

الشامل لعموم المستخدمین  و المجتمع ALAC. لقد دعم بعض أعضاء ALACعائدات المزادات العلنیة لدعم النفقات التشغیلیة للجنة 

والمجتمع الشامل لعموم  ICANNاستغالل أموال المزادات العلنیة لالستخدامات المستھدفة والموجھة نحو المشروعات داخل 

 المستخدمین. وما إذا كان ھذا سیسمح في نھایة المطاف إلى النظر إلیه.

 
 تخصیص أموال المزادات العلنیة من طرف واحد. ال یملك حالًیا سلطة تقدیر ICANNأن مجلس إدارة  ALACوترى 

 

: تبني مجموعة من المعايير التي تتوافق مع المجتمع الشامل لعموم المستخدمين برمته لقياس التنفيذ وأثر نموذج 16التوصية 

 العضوية المدعمة بالسلطات ومتابعة التطور المستمر الحاصل في المجتمع الشامل لعموم المستخدمين.

إنشاء مؤشرات لتتبع  ALAC. ومع ذلك، تدعم EMMال تدعم تنفیذ نموذج  ALACوكما لوحظ في مكان آخر، فإن : ALAC استجابة

أداء وتحسین المجتمع الشامل لعموم المستخدمین. في الواقع، لدینا مجموعة عمل مؤشرات )واحدة من المجموعات الموصى بإلغائھا( 

للقوى العاملة. وعلى  RALOو ALSیة. وھي معلقة حالًیا ریثما یتم االنتھاء من معاییر وتوقعات التي تم تكلیفھا بالتحدید بھذه المسؤول

 الرغم من أھمیة االتساق، ھناك أیًضا اختالفات كبیرة بین المناطق وأي مناقشة للمؤشرات تحتاج إلى دراسة ذلك.
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 التوصية مقدمة من خالل اإلغفال .4
 

 إدارة من قبل المجتمع الشامل لعموم المستخدمين.الحفاظ على عضو مصوت واحد في مجلس 

یقدم التقریر عدًدا من الحجج المؤیدة والمعارضة لمدیر المجتمع الشامل لعموم المستخدمین اإلضافي. وكانت الحجج : ALACاستجابة 

 ضد ھذا التحرك ھي:

 حكم واضحة ولیس حجة عقالنیة.وكلمة "كافیة" تعد دعوة . بسلطة کبیرة وکافیة بمقعد واحد للتصویت ALACتتمتع  .1

تمنع اللوائح الداخلیة  .SSACأو  RSSACأو  GACبمزید من صالحیات التصویت في المجلس مقارنة بلجنة  ALACتتمتع  .2

لیس لھا عالقة بذلك. وقد أوضحت  GACممثلي الحکومة من الجلوس کأعضاء في مجلس اإلدارة للتصویت، وبالتالي فإن 

RSSAC وSSAC ارھم بعدم المشارکة في المجتمع المخول بأنھم یرغبون في البقاء بصفة استشاریین بحتة. من خالل قر

حیث إن لدیھا فقط مسؤولي اتصال غیر  ALACونالحظ أن اللجان االستشاریة األخرى کانت دائًما في موقف مختلف بالنسبة للجنة 

 یة اتخاذ القرار في لجنة الترشیح.کانت تتحمل دائًما مسؤول ALACمصوتین مع لجنة الترشیح في حین أن 

وھذا واضح بدیھًیا ولیس سبًبا لعدم اتخاذ إجراء. لم ترغب . لن تتناسب الزیادة بشكل جید مع مجموعات أصحاب المصلحة اآلخرین .3

 بالمشارکة في المجتمع المخول، مما یحفظ جمیع الصالحیات لھما. GACأو  ALACھذه المجموعات نفسھا في قیام 

مندوًبا  15من أصل  GNSO 7لدى . مندوًبا مصوًتا على لجنة الترشیح 15من أصل  5تمع الشامل لعموم المستخدمین لدى المج .4

 من المدیرین یحق لھم التصویت. 2( ولكن ال یزال لدیھا ALACأكثر من  2في لجنة الترشیح )بمعدل 
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 EMMتعليقات حول المبادئ التوجيهية لتنفيذ نموذج  .5
 

( كما هو مقترح لزيادة عدد المشاركين من المستخدمين النهائيين بشكل EMMبني نموذج العضوية ذات الصالحيات ): ت1التنفيذ رقم 

، والمشاركة في أنشطة التوعية التي يقوم بها المجتمع الشامل لعموم المستخدمين ICANNمباشر في عمليات إعداد سياسة 

 (.11 )القسم

 
عبر تبني نموذج  ICANNتخدمين النهائيين مباشرة في مجموعات العمل التابعة لمؤسسة : مشاركة مزيد من المس2التنفيذ رقم 

 (.11العضوية ذات الصالحيات الموضح في هذه الوثيقة )انظر القسم 

 
 : تبني نموذج العضوية ذات الصالحيات الموضح بهذه الوثيقة إلشراك مزيد من المستخدمين النهائيين بشكل مباشر في3التنفيذ رقم 

 (.11. )القسم ICANNأعمال 

، وما الذي سیحفزھم لبدء EMMلیست آلیة التي سیتم العمل بموجبھا من قبل المستخدمین الذین سیتم إبالغھم بنموذج : ALACاستجابة 

یة )بما في ذلك تعلم اللغة العامیة والوصول بسرعة إلى القضایا المعن ICANNقضاء وقت وبذل جھد كبیرین للمشاركة في قضایا 

 وقضاء وقت كبیر على أساس منتظم(.

عن األعضاء غیر المنتسبین المستقلین الذین ینتمون إلى  EMMیبدو وجود تصویت شخصي جزًءا ھاًما من ھذا، حیث أن ھذا ما یمیز 

ركة وتلتزم المنظمتین األخرتین بالسماح. ولكن ُیخصص ھذا التصویت فقط بعد إظھار المشا RALOثالث من أصل خمس منظمات 

النشطة. لیس واضًحا من سیحكم في مثل ھذه المشاركة وكیفیة القیام بذلك. كانت ھذه المقاییس قضیة المجتمع الشامل لعموم المستخدمین 

تصارعت لسنوات ولیست قضیة تنفیذ ثانویة. إذا كان التصویت المحتمل قضیة ھامة في تحفیز األفراد على االشتراك، ثم ینبغي على 

نادًرا ما كانت تصوت إن لم تكن تصوت على اإلطالق، ینبغي  RALOالتزامھم العام. عالوة على ذلك، حیث أن منظمات  الفرد مناقشة

 سیعمل إذا كان التصویت على قضیة ھامة أم ال. EMMعلى الفرد مناقشة ما إذا كان 

 
على المشاركة في المجتمع الشامل لعموم  : في نموذج العضوية ذات الصالحيات، سوف نشجع المستخدمين الفرديين4التنفيذ رقم 

 (.12)القسم  NCSGالمستخدمين. وفي هذا السياق، ينبغي أن يكون هناك مجال لمزيد من التعاون مع 

. NCSGوالمشاركة في المجتمع الشامل لعموم المستخدمین مع التعاون مع  EMMلیس واضًحا ما العالقة بین : ALACاستجابة 

وتقوم بذلك بانتظام مع معظم المجموعات األخرى. كانت  ICANNمھتمة بالتعاون مع األطراف األخرى في  ALACدائًما ما كانت 

بالمنظمة األوروبیة للمجتمع الشامل لعموم  ICANN58جلسة التواصل المشتركة في مؤسسة اإلنترنت لألسماء واألرقام الُمخصصة 

حققت الجلسة المشتركة . ICANN59ر ھذا التعاون في ناجحة. وتھدف الخطط إلى تكرا NCUC( في EURALOالمستخدمین )

وساعدت القادمین الجدد على إدراك االختالفات في نھج وھیكل  NCUCالكثیر من الفھم لكل من المجتمع الشامل لعموم المستخدمین و

 كال المنظمتین.

 
(. ALMلمجتمع الشامل لعموم المستخدمين )أو : ينبغي السماح ألي فرد من مختلف المناطق بأن يكون من بين أعضاء ا5التنفيذ رقم 

يحددها نموذج العضوية ذات الصالحيات كما هو محدد في العناصر الرئيسية في نموذج المجتمع الشامل لعموم  ALMعضوية 

 (.11المستخدمين الجديد )القسم 

الوضع لكل المناطق، بغض النظر عن ھذا الوضع الراھن لثالث مناطق من أصل خمسة وسیكون في نھایة المطاف : ALACاستجابة 

. قد أثارت بعض المناطق الحاجة إلى وضع بعض القیود لضمان دعم المستخدمین لمبادئ المجتمع الشامل لعموم EMMتنفیذ 

المستخدمین وعدم استخدام شخصیة المجتمع الشامل لعموم المستخدمین للعمل بشكل منظم على القضایا المضادة للمستخدم )حدث شيء 

 ا في الماضي(.م
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بحيث تصبح أساًسا آلية توعية وإرشاد مقدم  RALOs: تبني نموذج العضوية ذات الصالحيات الذي يغير من وظيفة 6التنفيذ رقم 

 (11لمشاركة للوافدين الجدد )القسم 

ب بل لبناء القدرات داخل حالًیا، لیس النضمام الوافدین الجدد فحس RALOُتعد التوعیة تركیًزا أساسًیا لمنظمات : ALACاستجابة 

RALO  التوعیة( أیًضا. وقد تطورت المراقبة من ھذا، على سبیل المثال، في(APRALO  حیث ركز بناء القدرات على مشاركة

التي تم تأكیدھا في استقصاء العام الماضي لتحدید مجاالت االھتمام لمشاركة أعضاء  2متطوعي القیادة في قضایا سیاسة سیر العمل 

APRALO  المحتملة. ستدعم لجنةALAC  المزید من أعضاءALS .المشتركین في تطویر السیاسة 

 
الذين ال يشاركون  ALACالمنتخبين أعضاء في  RALO: كجزء من نموذج العضوية ذات الصالحيات، يصبح ممثلو 7التنفيذ رقم 

 (11. )القسم At-Largeللقادمين الجدد إلى  فقط في تقديم المشورة إلى مجلس اإلدارة، ولكن أيًضا يعملون بمثابة مرشدين

وأعضاء  RALOُیعد عبء العمل قضیة ھامة داخل المجتمع الشامل لعموم المستخدمین وخاصة بالنسب لقادة : ALACاستجابة 

ALACمور . بالرغم من أن عدد صغیر من األفراد یقضون عدًدا كبیًرا من الساعات داخل المجتمع الشامل لعموم المستخدمین وأ

ICANN فإن طلب القیام من كل ھؤالء المتطوعین ُیمثل مشكلة. عالوة على ھذا، إذا كانت التوعیة ھي التركیز األساسي لمنظمات ،

RALO  فإنھم لیسوا األفراد المثالیین لوضعھم في 6على النحو الذي ینطوي علیه التنفیذ ،ALAC .ثم مناقشة القضایا السیاسیة 

 
( لفترتين كحد أقصى، وتكون مدة كل فترة عامين. ALACن يستمر عمل أعضاء اللجنة االستشارية العامة ) : يجب أ8التنفيذ رقم 

 (.11)انظر القسم 

وعینت  RALO 65المؤقتة(، كان ھناك  ALACالحدیثة )بعد أن قام مجلس اإلدار بتعیین  ALACفي تاریخ لجنة : ALACاستجابة 

NomCom  أعضاءALAC وتجاوز اثنین فقط نقطة ذات شرطین بعد ودخلت خمسة منھم أل( كثر من فترتین متعاقبتینAGM .)األخیر 

مع وضع ھذا في االعتبار، لم یكن لحدود المدى تأثیًرا كبیًرا في الماضي، ومن غیر الواضح أن وضع بعض القیود سیحل بعض 

واحدة  RALOقلیالً أن بندین مثالیین. تحتوي منظمة  المشكالت أو ینشئھا. ومع ذلك، قد تكون حدود البنود معقولة، لكن من الواضح

 حالًیا على حد أقصر، وقد یشعر اآلخرین أنه في األوقات العصیبة، سیكون من الممكن تجاوزه.

 

( دمج العديد من هذه 11(: إن نموذج العضوية ذات الصالحيات المقترح )القسم 9)أعيد ترقيمه الحقاً ليصبح رقم  14التنفيذ رقم 

الخمسة أصبحت  RALOوار معاً، وبالتالي قام بتحرير تخصيصات السفر لألصوات الجديدة. فعلى سبيل المثال، نجد أن منظمات األد

من أدوار االتصال من قبل أعضاء اللجنة  5عضواً، وتم شغل  15اآلن جزءاً من قائمة أعضاء اللجان االستشارية العامة التي تضم 

من قِبل مجلس الشيوخ وعشرة تخصيصات لمقرري مجموعات  2عينين من قِبل لجنة الترشيح، و( المALACاالستشارية العامة )

 ومجموعات العمل العادية. CCWGعمل 

من  7ھذا المبدأ التوجیھي الخاص بالتنفیذ ھذا. والمستودع مذكور بمزید من التفصیل في القسم  ALACال تدعم لجنة : ALACاستجابة 

 ھذه الوثیقة.

لتنفیذ ھذا التغییر الجذري وغیر المختبر، ضد حكم ھؤالء الذین عملوا في ھذه الساحة لسنوات في ھذا المجال، في أحسن الظروف 

 محفوف بالمخاطر وفي أسوأ الحاالت خطورة.

یر المجتمع مجموعة العمل المجتمعیة لتعزیز أثناء المناقشات المنعقدة في كوبنھاجن، ذكر عضو فریق المراجعة أنه لم یتم اختبار تداب

في فترة زمنیة ممتدة وتمت الموافقة علیھا بواسطة  ICANNأیًضا. واالختالف ھو أنه تم تطویر ھذا بواسطة مجتمع  ICANNمساءلة 

 .SOومنظمات  ACكل منظمات 

  



 23 2017مارس  24- م المستخدمین)اللجنة االستشاریة العامة لعموم المستخدمین( على مسودة تقریر المراجعة الشامل لعمو ALACرد 
 

 

 

 المنهجية .6
 

 الثقة في التعليقات

كبر على تعلیقات معینة مقدمة ونوھوا عن ذلك "كحقائق". لسوء الحظ، كان العدید أن المراجعین قد وضعوا تركیزھم األ ALACاعتقدت 

 من ھذه "الحقائق" غیر صحیح. على سبیل المثال،

على مدى العشر  At-Large"ھل ترید المزید من المشرحین؟ ال أستطیع أن أفكر إال في قلة من األفراد مرتبطین بقیادة 

 (NCSG". )مشارك في مجموعة ICANNسنوات الماضیة التي اتبعت بھا 

في ستة فقط تقریًبا، ولكن اإلحصاءات الفعلیة تعطي صورة مختلفة إلى حد ما. في العشر  یفكرال یوجد شك في أن المعلق یمكنه أن 

 (، كان ھناك:2016-2007سنوات الماضیة )

دة واالنتقال من لجنة ]مقعدین مخصصین للفترات القصیرة بسبب ظروف خارجة عن اإلرا ALACمقاعد في  5 ●

ALAC ]المؤقتة 

 )رؤساء ونواب رؤساء وما إلى ذلك( ALACفرًدا في مناصب قیادیة في  17 ●

 )أو ما یعادله( RALOمقعًدا في  23 ●

 RALOفرًدا في مناصب قیادیة في  41 ●

 .GNSO 6و SSAC 2و ccNSO 3مقاعد و 3على  GACوأثناء ھذه الفترة نفسھا، احتوت 

 
 ين االستنتاجات والتوصياتعدم وجود اتصال ب

صحیحة. وھذا لیس مفاجًئا بشكل خاص ألن   At-Largeإن العدید من االستنتاجات )لیست جمیعھا( التي تم الوصول إلیھا في تحلیل

ALAC لي وقاداتھا قد قضوا وقًتا كبیًرا لمعرفة الصالح وغیر الصالح في المجتمع الشامل لعموم المستخدمین )جزء من التركیز الداخ

في  الذي انتقدناه ولقد كنا منفتحین جًدا مع فریق المراجعة عندما بدأوا العمل. وعلى الرغم من ذلك، كما لُوحظ في التعلیقات والتطبیقات،

 العدید من الحاالت، توجد عالقة ضعیفة بین المشكلة المحددة والحل.

 
 وي على مشاكليحتوي االستقصاء على مشكالت في التصميم وكان تفسير النتائج ينط

 للنتائج المشكوك فیھا. ITEMSتم تصمیم أجزاء من االستقصاء بشكل سيء وتفسیر 
 

وكمثال، أحد األسئلة التي طرحت: في رأیكم، أي من العبارات التالیة ُتقدم وصًفا أكثر دقة للدور الذي یلعبه المجتمع الشامل لعموم 

 ن یستطیع المشاركین اختیار واحًدا فقط. بینھم )في نموذج مكثف(:؟ یوجد عدد من الخیارات ولكICANNالمستخدمین داخل 

عبارة عن  ALSوھذا بیانات الحقیقیة والحیویة. إن كل : واألفراد الذین یتصرفون لمصلحتھم الخاصة ALSesمعلومات  ●

على  وتنظر إلى القضایا من منظورھا. ویسري نفس األمر ICANNمؤسسة ما توجد بشكل كبیر ألغراض أخرى غیر 

األعضاء المستقلة. ومن الناحیة النظریة، إذا كان یمكننا جمع ما یكفي من ھذه المقاعد المستقلة، فإنھا تمثل مًعا بالفعل 

 احتیاجات المستخدم النھائي العالمي.

بالنیابة عن  ICANNوأعضاء مستقلة یشتركون في أنشطة  ALSesیتكون المجتمع الشامل لعموم المستخدمین من  ●

 ھذا ھو تعریف المجتمع الشامل لعموم المستخدمین بفاعلي. :خدمین النھائیینالمست

إنه بیان صحیح، إال إذا قمت بتفسیره على : ICANNواألفراد بفاعلیة في عملیات سیاسة  ALSesیمكن أن تشترك معلومات  ●

 أنھم ال یستطیعون بسبب منحنى التعلم المنحدر وااللتزام المحدد للوقت.

: تمییز بشكٍل متساوي ودون ICANNالشامل لعموم المستخدمین للمستخدمین النھائیین باالشتراك في عملیات  یسمح المجتمع ●

 ھذا صحیح من الناحیة النظریة ولكن كاذب تماًما في الممارسة بسبب ضیق الوقت والمعرفة والتمویل.

 
لمختارة ولكل ألسباب مختلفة بالكامل عن فریق المراجعة كانت بعض ھذ الخیارات صحیحة بدرجات متفاوتة، وقد یكون البعض اإلجابة ا

 المفترض مسبًقا. لیس من المدھش أن تكون اإلجابات في جمیع أنحاء المكان وكانت خاضعة لتفسیرات مختلفة من قبل فریق المراجعة.
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كنسب مئویة لمجموعات معینة، ولكن استقصاء، ویتم تمثیل كل ما یتبقى من إحصائیات  242على الرغم من أنه یتم قول أنه تم إكمال 

 بدون معلومات عن أحجام المجموعات.

وفي سیاق مماثل، ُتدرج التقاریر مثل ھذا بشكل نموذجي األفراد الذین أجروا المقابلة الشخصي وانتماءاتھم. كان ھذا التقریر ھادًئا 

 دات األخرى المألوفة لدینا مؤخًرا، غیر دقیقة.بالكامل حول ھذا باستثناء تغریدات متعددة یتم عرضھا حرفًیا، مثل التغری

 
 التركيز على األحداث في وقت المراجعة

قد یكون من الطبیعي أن یركز فریق المراجعة على ما رأوه في األحداث المختلفة التي حضروھا، ربما غیر مدرك تماًما أن العامین 

. ICANNوكسائلة  IANAبة كبیرة على المنظمة في نقل إشراف كانا نموذجتین جًدا وتركیز بنس ICANNالماضیین السابقین في 

، بشكل كبیر جًدا في ھذه العملیات، إلى الضرر ICANN، مثل باقي مجتمع ALACاستثمر المجتمع الشامل لعموم المستخدمین و

ن ما قاموا برؤیته ھو القاعدة. في الواضح على العدید من األنشطة األخرى. وصل فریق المراجعة إلى نھایة ھذا األمر ویبدو أنه اعتقد أ

الواقع، قد تم تعلیق الكثیر من أعمال سیاسة "منتظمة" بشكل كبیر لما یقرب من العامین وعمل المجتمع الشامل لعموم المستخدمین 

 جھود.باستخدامھا. ال یوجد تقریًبا أي ذكر في تقریر اإلنجازات الھامة للمجتمع الشامل لعموم المستخدمین أثناء ھذه ال

 
 سوء فهم للعملية الحالية

 -عند استعراض ھذه الوثیقة، فقد یكون من المالحظ وجود عدد كبیر من التوصیات یصف جزئًیا أو كلًیا ما الممارسة الحالیة بالفعل 

أو أنھم لم  الوضع الراھن. وھذا یبدو أنه یشیر إلى أن فریق المراجعة لم یستمع إلى مشاركي المجتمع الشامل لعموم المستخدمین

یستوعبوا بالكامل ما كان یحدث بالفعل واختاروا عدم التحقق من انطباعاتھم مع الموظفین أو مع قادة المجتمع الشامل لعموم المستخدمین 

 قبل النشر.

 

 اقتراحات غير موصى بها .7

ارة إلیھا في أدلة إرشاد التنفیذ. إنه یضمن یتضمن التقریر عدد من االقتراحات المحددة جًدا التي ال تظھر كتوصیات رسمیة ولكن تتم اإلش

 التعلیق ألنه في أذھان العدید داخل المجتمع الشامل لعموم المستخدمین، فإنه مضلل للغایة ویوضح عدم فھم بیئتنا.

 
 ALACوأعضاء  RALOارتباط قادة 

 وُیفترض أن: ALACبتعیین أعضاء  RALOفي الوقت نفسه ھو أن تقوم  RALOینبغي أن یكون مفھوم قادة 

 یمكن التعامل مع كال الوظیفتین بسھولة خالل عبء عمل تطوعي معقول ●

 تتشابه المھارات والفوائد بشكل كافي لتكون ذات فائدة وفي حدود قدرات متطوعین كافین ●

قیقي على األرجح على استناًدا إلى تجربة إدارة المتطوع داخل المجتمع الشامل لعموم المستخدمین لعدة سنوات، فال یكون أي من ھذا ح

 أساس منظم وبافتراض أن الحالة ستؤدي حتًما إلى فشل ذریع لتقدیمه.

 
 ALMشهادة "نشاط" أعضاء المجتمع الشامل لعموم المستخدمين 

أو  3)وھو یمثل  Nأننا )ضمیر المتكلم ھنا لیس محدًدا( لن نتمكن من معرفة متى یكون األفراد "نشطین" لفترة  EMMیفترض نموذج 

، فقد اختلف الرقم خالل التقریر وفي التفاعالت الالحقة مع فریق المراجعة( من الشھور، كما یفترض أیًضا أننا سوف نراقبھم 12أو  6

 لضمان الحفاظ على مستویات نشاطھم. وأشیر إلى فریق المراجعة بأن ھذا لیس "تفصیلة تنفیذیة" صغیرة.

مجرد دیكور في االجتماعات وال یقولون أي شيء، أو یستخدمون القوائم البریدیة ولكن لم ألجل إدراك أن األفراد نشطون حًقا )ولیسوا 

" إشارة إلى الدعم أو أطیب التمنیات في أعیاد المیالد( ھي مشكلة صعبة حًقا قد تصارع معھا المجتمع 1یرسلوا أي شيء آخر غیر "+

ناجًحا بالفعل، فإن عدد ھؤالء األشخاص الذین یمكن  EMMكون الشامل لعموم المستخدمین لسنوات. وإذا كان من المفترض أن ی

 رصدھم ربما یكون كبیًرا. ولكن من غیر الواضح تماًما من سیقوم بعملیة الرصد ھذه، وعلى أي أساس ستتم.
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 المقررون

شھًرا، فإن  12أو  6أو  3رة من غیر الواضح بالضبط األمور المتوقعة من المقرر القیام بھا، ولكن بغض النظر عن افتراض أنه بعد فت

سوف یعي تماًما تعقیدات بعض القضایا التي نتعامل معھا أیضاً وكذلك القضایا ذات الصلة بالمستخدم  ICANNالشخص الجدید في نظام 

مواصلة الجھود ومن والتي تبخس منحنى التعلم والتعقید قدره. وبالمثل، فإنه یبالغ في تقدیر عدد قلیل نسبًیا ممن ھم قادرون بانتظام على 

ثم یمثلون المجتمع الشامل لعموم المستخدمین. وعالوة على ذلك، فإن االختیار العشوائي للمقررین حال وجود عدة مرشحین لیس 

 باالختیار األمثل.

ستمر ومن غیر الواضح من سیتصرف بھذه الصفة في السنة األولى لدى مجموعة العمل. وعلى الرغم من أن بعض مجموعات العمل ت

لما یزید عن عام وأحیانا على مدى عامین، فإن الجھود تبذل باستمرار الستھداف أن تستغرق مجموعات العمل فترة أقل بكثیر من العملیة 

 المرتبطة بالمقررین.

ن . مع ذلك، ال تتضح الحكمة مALACیعتقد فریق المراجعة أننا نحتاج إلی عدة أشخاص في کل مجموعة عمل، وھو موقف تدعمه 

 ALACإقحام كل ھؤالء في منصب المقرر بحیث یستطیع شخص واحد تقدیم المدخالت الكاملة من أعضاء مجموعة العمل إلى 

 .RALOومنظمات 

والمشورة تتعلق جمیعھا بأنشطة مجموعة العمل. وكثیر منھا، وربما حتى  ALACویبدو أن التقریر یفترض أیًضا أن جمیع تعلیقات 

 مباشرة بمجموعة العمل، وال یقدم التقریر أي إرشاد بشأن الكیفیة التي سیتم التعامل معھا.معظمھا، لیست مرتبطة 

لمدة عام، علی الرغم من أنه لیس من الصواب بالضرورة أن تجتمع  ICANNینادي التقریر بإرسال المقررین المختارین إلی اجتماعات 

عادة ما تكون لبضع ساعات فقط. وفي الوقت الحالي، یقوم رئیس  ، وإن حدث ذلك، فإنھاICANNمجموعات العمل خالل اجتماعات 

مجموعة العمل بھذا الدور عن طریق المشاركة عن ُبعد، إذا لم یكن التمویل متوفًرا لیحضر ذلك الشخص االجتماع. وعلى الرغم من أن 

والقادة اإلقلیمیین لمن ھم  ALACا للجنة مفھوم "المقررین" غیر مناسب، فإن وجود مساحات سفر باإلضافة إلى تلك المخصصة حالیً 

 نشطون جًدا في مجموعات العمل أو غیرھا من األنشطة له میزة كبیرة.

، ویجب أال نخاطر بإحداث ارتباك من خالل ICANNأن مصطلح المقرر مستخَدم بالفعل بمعنى محدد داخل  ALACوأخیرا، تالحظ 

 تبني نفس المصطلح بنوایا مختلفة.

 
 صالمسؤولو االت

سوف یتعاقبون على أدوار مسؤولي االتصال. وقد  NomComأوضحت المسودة األولى ببساطة أن المعینین من قبل لجنة الترشیح 

وغیرھا من اللجان  ALACأوضحت التعلیقات المقدمة أن ذلك ال یجدي نفًعا. یحظى مسؤولو االتصال بأھمیة حاسمة للعالقة بین 

، كما أن مھاراتھم ومعرفتھم وخلفیاتھم بالغة األھمیة. وفي حاالت عدیدة، یتعین على المنظمة األخرى أن االستشاریة / المنظمات الداعمة

 توافق على قبول الشخص المعني كمسؤول اتصال.

یجب  یجب أن تزود لجنة الترشیح بقائمة من المعاییر التي ALACإن التغییر الوحید الذي تم إدخاله في التقریر بعد تعلیقاتنا ھو أن 

استخدمھا في االختیار. ویفترض ذلك أن ھذه "المعاییر" یمكن قیاسھا كمًیا، وأن یكون ھناك عدد كبیر من المتقدمین من ذوي المعرفة 

وغیرھا من اللجان االستشاریة/المنظمات الداعمة( والمھارات المناسبة. كما نالحظ أن متطلبات ھذه  ALAC)بما في ذلك المعرفة بأمور 

وھیئاتھا التأسیسیة من المحتمل أن تتعارض مع مسؤولیة لجنة الترشیح من حیث  ICANNالسابقة بمجریات األمور في المعرفة 

. وتجاھلت المسودة أیًضا مسألة أن اللجان االستشاریة / منظمات الدعم األخرى قد یكون لدیھا ICANNالحصول علی "دم جدید" في 

وبناء على أمثلة ملموسة سابقة، من الواضح أن مسؤول االتصال الضعیف لیس فعاالً فحسب، بل معاییر تستخدمھا للحكم على المقبولیة. 

 األخرى. ICANNوھیئات  ALACقد یشكل خطًرا على العالقة بین 

 
 مجلس الشيوخ

خاصة فیما ترى أن القیود المفروضة حول عضویة ھذا المجلس، و ALACبفائدة ھذه التوصیة، إال أن  ALACعلى الرغم من اعتراف 

یتعلق بالقواعد الصارمة بشأن المدة التي یمكن أن یخدم خاللھا الشخص، وعدد المرات التي یمكن أن یسافر فیھا، وافتراض إتاحتھا بال 

 نھایة بغض النظر عن ھذه القواعد، ھو )بالنسبة لبعض "الشیوخ" الحالي في المجتمع الشامل لعموم المستخدمین( مثیًرا للضحك.
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 صيات المراجعة المسبقةتحليل تو .8

 كان جزء من التعدیل الذي أجراه فریق المراجعة عبارة عن تقریر بشأن "فعالیة تنفیذ توصیات المراجعة المسبقة".

وقد أُجریت أول عملیة مراجعة من المجتمع الشامل لعموم المستخدمین من قبل استشاري خارجي. وبمجرد تقدیم المراجعة، فإن لجنة مجلس 

 " والتي:ALACالمسؤولة عن المراجعات في الوقت الذي وضع فیه المیثاق ینصع على أن "مجموعة عمل مراجعة  ICANNإدارة 

للمساعدة على التأكد من احتواء التقریر النھائي للُمَقیٍّم )المراجعة  ALACالخاصة بمراجعة  WGووفًقا للمیثاق، لقد تم تشكیل 

 BGCومجموعة العمل وتوجیه المشورة )بشكل مبدئي( إلى  BGCطلوبة لتنفیذ عمل المستقلة( على البیانات والمعلومات الم

بدراسة التقریر النھائي للمراجع المستقل  WGبخصوص ما إذا كانت ھناك حاجة إلجراء أي تغییر على المستوى العام. وستقوم 

 وآراء مجلس اإلدارة وتعلیقات أصحاب المصالح والتعلیقات العامة وسوف:

، ICANNھدف مستمر في ھیكل  -بشكل عام  – ALACبخصوص ما إذا كان لدى  BGCوجیه المشورة إلى تقوم بت ●

 و

بخصوص ما إذا كانت ھناك أیة  BGCإذا كانت كذلك، فستقوم باالستشارة على نطاق واسع وتوجیه المشورة إلى  ●

باقتراح شامل لتحسین مشاركة  BGC والتوصیة لـ –تغییرات مرغوبة في الھیكل أو عملیات التشغیل لتحسین فاعلیتھا 

 .ICANNمجتمع مستخدمي اإلنترنت الفردیین في 

 
 

وھي مجموعة توصیات  ALACفي نھایة المطاف بإنشاء مجموعة من التوصیات التي نفذتھا  ALACقامت مجموعة عمل مراجعة 

 کان من المفترض أن یقیِّمھا فریق المراجعة.

وکان قلًقا جًدا من أن تكون  ICANNا في مقارنة توصیات المقیِّم الخارجي بتوصیات مجموعة عمل وقد بذل فریق المراجعة جھًدا کبیرً 

ICANN  قد قررت عدم اتباع بعض توصیات المقیِّم الخارجي. ویبدو أنھم یعتقدون أن التغییرات في التوصیات كانت نتیجة لجھود

 ALACم تعجبھم. ولم یکن مفھوًما علی ما یبدو أن مجموعة عمل مراجعة المجتمع الشامل لعموم المستخدمین لتجاھل التوصیات التي ل

لم یکن بھا أشخاص حالیون في المجتمع الشامل لعموم المستخدمین، وکذلك عضو سابق سابق في ذلك المجتمع )ومسؤول اتصال سابق 

 لدى مجلس اإلدارة(.

وكانت قراًرا من  ICANNولی حینما كانت مسألة داخلیة لدى قبل للمراجعة األ ALACبتطویر توصیاتھا لتنفذھا  ICANNکیف قامت 

 . وال ینبغي أن تكون ھذه مشكلة یتعین على فریق المراجعة الحالي النظر فیھا أو التشكیك بھا.ICANNمجلس إدارة 
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 مشكالت السفر .9

 لسفر حتى یتسنى للمقررین استخدامھا.كثیر من توصیات إعادة الھیكلة یبدو أنھا مدفوعة إلى حد كبیر بالرغبة في تحریر مساحات ا

لیس ھناك شك في أن عدًدا من مساحات السفر اإلضافیة قد تكون مفیدة للسماح لمن یقدمون مساھمات كبیرة بحضور اجتماعات 

ICANN.وحتى اآلن، لم یكن ذلك ممكًنا إال عندما ال یتمكن المسافرون العادیون من حضور االجتماع . 

ومسؤولي االتصال بتعیینات لجنة الترشیح سیكون لھما آثار ضارة للغایة  ALACمع عضویة  RALOقیادة أن دمج  ALACوتعتقد 

 مقررین لالجتماعات. 12-10ولیس تبادال معقوالً أو منطقًیا للفوائد المشكوك فیھا من حضور 

ومسؤولي اتصال إلى  RALO / ALAC( من قادة ال ینتمون إلى 5علی أن القدرة علی جلب عدد محدود )ربما  ALACتتفق 

 یمکن أن یکون مفیًدا للغایة، ولکنھا تؤمن بوجوب العثور علی طرق أخرى للقیام بذلك. ICANNاجتماعات 

وبالنظر إلى أن بعض المخصصات األخرى للسفر في اللجنة االستشاریة / المنظمة الداعمة األخرى قد زادت بسرعة خالل السنوات 

التي تتوفر فیھا اإلحصاءات(، في حین ظل تخصیص المجتمع الشامل لعموم المستخدمین دون تغییر تقریًبا،  السبع الماضیة )وھي الفترة

 ICANNوالذی تموله  4(FSEوربما توجد بدائل لمقترح فریق المراجعة. یوضح الجدول التالي عدد المسافرین المكافئین للدعم الكامل )

 بالکامل عبر سجالت اإلنترنت اإلقلیمیة(. ASOستشاریة / منظمات الدعم خالل السنوات المالیة الثمانیة األخیرة )تم تمویل للجان اال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

خاص عدًدا محدًدا من المسافرین لكل لجنة استشاریة / منظمة دعم لكل اجتماع. ویمكن تقسیم الدعم المقدم إلى المسافر بین أش ICANNتمول  4

 متعددین )على سبیل المثال، یتسلم شخص واحد تذكرة سفر واحدة وآخر یحصل على إقامة بفندق وبدل یومي(
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 2جدول رقم 

لكل لجنة  FSEمساحات السفر السنوية 
 استشارية / منظمة دعم

 

 منظمة 
 At-Large 

المنظمة الداعمة 
 لألسماء العامة

ccNSO  لجنةSSAC  اللجنة االستشارية
 الحكومية

 RSSACلجنة 

       

 0 2 0 30 42 72 09السنة المالية

 0 15 0 35 51 73 10السنة المالية

 0 14 0 36 57 75 2011السنة المالية 

 0 36 14 36 61 81 2012العام المالي 

 0 51 29 33 114 74 2013العام المالي 

 1 67 27 37 127 76 2014العام المالي 

 6 64 37 32 134 77 2015العام المالي 

 12 86 38 34 143 79 2016السنة المالية 

 

 في معظم السنوات، یتم تضخیم األرقام قلیالً من جانب المسافر الفعلي المعتمد ألن األعضاء الوافدین غالًبا ما یحضرون االجتماع العام

ى. وقد حذفت ھذه األرقام من السنة المالیة السنوي ولكن یتم تمویلھم بشكل منفصل. ویختلف عدد األعضاء القادمین من سنة إلى أخر

 ، ولكنھا موجودة في سنوات أخرى.2016لعام 

 
الحظ أن الجدول ال یشمل السفر االستثنائي بما في ذلك الجمعیات العامة واجتماعات القمة العامة للمجتمع الشامل لعموم المستخدمین 

ما بالنسبة إلى المجتمع الشامل لعموم المستخدمین، فقد بلغ متوسط عدد . أGNSOواالجتماعات بین الدورتین التي أصبحت شائعة في 

على مدى العامین الماضیین بلغ  GNSOفي السنة، وبالنسبة لمنظمة  FSE 32المسافرین اإلضافیین على مدى سبع سنوات 

37 FSE .سنوًیا 
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 معدل دوران المتطوعين .10

إلى عدم وجود معدل دوران المتطوعین، والقیادة غیر المتجددة، وأناس "متمسكون  تلقى فریق المراجعة العدید من التعلیقات التي تشیر

 بالسلطة". لیس ھناك شك في أن مثل ھذه التصورات موجودة في المجتمع،

سنوات منذ  10، وALACعاًما من تاریخ  14ولكن تروي اإلحصاءات التطوعیة قصة مختلفة تماًما. وھي تدل على أنه على مدى 

 ، كان ھناك معدل دوران كبیر جًدا.RALOالحالیة باإلضافة إلى منظمات  ALACنشأة 
 

 ،ALACولتكرار وتوسیع اإلحصاءات الواردة سابًقا في ھذه الوثیقة، وعلى مدى حیاة 
 

 RALOأو  ALACشخًصا في قیادة  126خدم  ●

 القیادیة ALACشخًصا في مناصب  20 ●

 ALACرؤساء للجنة  7 ●

 RALOفي  فرًدا في مناصب قیادیة 41 ●

 )أو ما یعادله( RALOمقعًدا في  23 ●

 
. ICANNالذین کانوا في مناصبھم لکل اجتماع من اجتماعات  2016 - 2007في الفترة  ALACجمیع أعضاء  4یبین الجدول 

ا تشیر بینم - RALOالمؤقتة أو لجنة الترشیح أو  ALACوتظھر محتویات الخالیا من عیَّن العضو )مجلس األعضاء األوائل للجنة 

 .(7-2006في  RALOالذین انتھت مدة عضویتھم قبل إنشاء  ALACالخالیا الفارغة إلى أعضاء 

ھي  ALACالوحیدة ضمن حدود فترات أعضاء  RALOالجدد. ومنظمات  ALACومن الواضح أن ھناك تطوًرا منتظًما ألعضاء 

LACRALO  مدة واحدة، سنتان( و(NARALO  ،واضح أن عدًدا قلیالً جًدا من أعضاء سنوات(، ولكن من ال 4)مدتانALAC 

 تجاوز البقاء لفترة تتجاوز مدتین.

)الرئیس، أو نائب الرئیس أو السكرتیر(، ومسؤول االتصال لدى لجنة  RALO، في منصب رئیس ALACالخدمة في  5یجمع الجدول 

. ُیظھر ھذا المخطط أیًضا 2003المؤقتة في عام  ALACاستشاریة / منظمة داعمة أو خدمة أخرى کمندوب لجنة ترشیح منذ بدایة لجنة 

یل تدفًقا مستمًرا ألفراد جدد شغلوا ھذه المناصب القیادیة. ولم یمكث العدید منھم سوى مدة واحدة، وبعضھم لفترة أطول، بینما مكث عدد قل

اصب أعلى. ھذا ھو بالضبط ما یأمله أي لفترات طویلة نسبًیا. في كثیر من األحیان، یبدأ الشخص بشغل منصب متواضع ویتقدم لشغل من

شخص ویتوقعه. وھؤالء یھتمون باالرتقاء بمناصبھم، وھناك من یتنقلون من منصب آلخر لضمان االستمراریة والخبرة. في بعض 

شخًصا جدیًدا  اثني عشر -السنوات فقط صعد عدد قلیل من األفراد الجدد على متن السلم الوظیفي، وفي أماكن أخرى ھناك عدد كبیر جًدا 

 .2014في األدوار القیادیة في عام 
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  ALAC - 2007-2016 أعضاء

 مرتبون حسب المنطقة
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 4جدول رقم 

مرتبون حسب  2017-2003 -والقادة اإلقليميون  ALACأعضاء 

 المنطقة وتاريخ البدء
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ددة المشار إلیھا بـ "عدد االجتماعات" لیست بالضرورة متتالیة. توزیع مدة البقاء. تجدر مالحظة أن االجتماعات المح 5یوضح الجدول 

 ، ھناك من یخدمون لفترة ثم یعودون إلى منصب القیادة مرة أخرى بعد سنوات.4كما یمكن أن نرى في الجدول 

البیاني أن ھناك مشكلة  وھناك ذروة واضحة في عامین. وبدالً من القول بأن ھناك كثیرین یبقون لفترات طویلة جًدا، ُیظھر ھذا الرسم

اجتماعات أعلى بكثیر. وھذا االنخفاض الحاد یمثل عرًضا  9-7حقیقیة وھي أن ھناك كثیرین غادروا بعد عامین. یجب أن یكون دخول 

 من أعراض صعوبة كون العضو فعاالً ومساھًما بحق في المجتمع.
 

 5جدول رقم 

 –خدمين المواعيد اإلجمالية للمجتمع الشامل لعموم المست
2007-2017 
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