
 

 ICANNاجتماعات 
 حيثيات مقترح إستراتيجية االجتماعات الموحدة

 
فقد دأب هذا الموضوع ، موضوًعا ليس جديًدا ICANNيعتبر موضوع هيكل وغرض وتنفيذ ومواقع اجتماعات  :الخلفية

تجاه اجتماعاتها التي تعقد ثالث  ICANNوقد بدأت عملية التوثيق المتعلقة بأسلوب . ICANNعلى التطور منذ النشأة األولى لـ 

ة من خالل عضو مجلس اإلدارة في ذلك الوقت سوزان كروفورد في المعلن ورقة االجتماع البيضاء مرات في السنة مع هدف
وجودة وال تزال م، فقد واصلت النقاش 6002المنشورة في  ICANNورقة مناقشة إصالح اجتماعات . أما 6002نوفمبر 

  .حتى اليوم
 

عملية عرض مضيف  ICANNاستخدمت ، 6002منذ عام : ICANNالعملية الحالية الخاصة باختيار مواقع اجتماعات 
فإن غالبية التخطيط والتنفيذ الخاص باجتماعات ، 6002إلى  9222. واعتباًرا من ICANNلتحديد واختيار موقع اجتماعات 

ICANN قامت ، 6002وفي عام  .قد تم التعامل معه من خالل المضيف الجغرافيICANN جمعت ، بتنفيذ سياسة جديدة
، ولكنها ال تزال تعتمد على المضيفين الجغرافيين من أجل المشاركة الحكومية، أغلبية عملية التخطيط والتنفيذ داخل المؤسسة

 :وتشمل العملية على ما يلي .االجتماعاتوغير ذلك من عناصر ، واألمان، وعرض نطاق اإلنترنت

  تقومICANN باإلعالن عن دعوة بالتوصيات الخاصة بالموقع لالجتماع القادم في منطقة جغرافية محددة. 

  يقوم المضيفون المعنيون بإكمال وتقديم نموذج توصية بالموقع محددين فيه الفنادق المقترحة والمنشآت الخاصة
 .باالجتماع

 مل بتقييم توصيات الموقع تلك من أجل التأكد من أن المواقع المقترحة تفي بالمتطلبات األساسية يقوم فريق الع
 .ICANNالستضافة اجتماع 

 ويقومون في الغالب بتعداد اثنين إلى ثالثة ، يقوم فريق العمل بعد ذلك بزيارة كل موقع يستوفي المتطلبات األساسية
، ومسئولي الحكومة، وغيرهم في مجتمع اإلنترنت، الخاص بالمضيف وذلك للقاء فريق العمل، من هذه المواقع

 .يقـّدر له االنعقاد في الواقع ICANNوأيًضا من أجل فحص المنشآت والبنية التحتية من أجل التأكد من أن اجتماع 

 دارةيقوم فريق العمل بعد ذلك بوضع توصية حول موقع فردي ويطرحه على لجنة المشاركة العامة في مجلس اإل ،
ثم بعد ذلك ، ولجنة العالقات العالمية في مجلس اإلدارة للحصول على التوصيات، ولجنة التمويل في مجلس اإلدارة

 .بالكامل للحصول على الموافقة على الموقع ICANNعلى مجلس إدارة 
 

 :المشكالت المتعلقة بالعملية الحالية

  نظًرا لتزايد اجتماعاتICANN فإن عدد المنشآت التي لها القدرة على استضافة اجتماع ، من حيث الحجم والنطاق
ICANN فإن عدد المنشآت التي تستوفي بالفعل كافة المعايير المقررة ، باإلضافة إلى ذلك .قد تضاءلت إلى حد كبير

 .الختيار موقع االجتماعات محدودة للغاية

  وقد تم بالفعل عقد اجتماعاتICANN  وتزداد صعوبة تحديد  .على مستوى العالممدينة مختلفة  00في أكثر من
 .باإلضافة إلى مدن المضيف الجديدة ذات المنشآت المناسبة، المضيفين الجدد

 
  :مقترح االجتماعات الموحدة

 .المستقبلية ICANNفي الوقت الحالي في مسألة تنفيذ إستراتيجية اجتماعات موحدة من أجل اجتماعات  ICANNتنظر 
 :اإلستراتيجية وفيما يلي عناصر هذه

 سوف تقوم ، ومن خالل استخدام معايير االختيار المدرجة أدناهICANN  بتحديد أفضل المنشآت على مستوى العالم
. وسوف تكون هذه المنشآت في الغالب مراكز المؤتمرات التي تكون لها فنادق داعمة ICANNإلجراء اجتماعات 

 مجاورة لها.

  التواريخ المعلنة الجتماعات وسوف يتم تأكيد توافر المنشآت فيICANN. 

 وفريق ، كالفنادق، العقود التفضيلية ذات السنوات المتعددة مع منشآت االجتماعات وغير ذلك من موفري الخدمات
األمر الذي يؤدي إلى تقليل النفقات لمجتمع ، البصرية؛ على سبيل المثال فسيتم التفاوض عليها-الخدمات السمعية

ICANN ،ة وأيًضا منظمICANN. 
 

ذلك أنها تعمل على تسهيل التحديد طويل المدى لمواقع االجتماعات ، وهناك ميزة إضافية إلستراتيجية االجتماعات الموحدة
 .المستقبلية

http://archive.icann.org/en/meetings/white-paper.htm
http://archive.icann.org/en/meetings/meetings-reform-discussion-paper-16may08-en.pdf


 

 :المعايير المقرر استخدامها الختيار مواقع االجتماعات الموحدة

  يجب أن يستوفي الموقع متطلبات اجتماعاتICANN ، على النمو في عدد المبعوثين وعدد غرف وأن يتيح القدرة
 االجتماعات

  البيئة اآلمنة والسليمة 

 الوصول إلى المطارات الدولية الجيدة/مسالك 

 تذاكر السفر المعقولة 

 متطلبات التأشيرة المعقولة 

 موقع مركز المدينة 

  إرساء أو فندق يحتوي على تسهيالت اجتماعات كبيرة ( فنادق)مركز االجتماع المجاور له فندق 

 بنقاط أسعار متنوعة، االختيار الجيد للفنادق اإلضافية على بعد خطوات لسائر المبعوثين 

 والمقاهي ومحالت التجزئة على أن تكون على بعد خطوات، ومطاعم الوجبات السريعة، االختيار الجيد للمطاعم 

 مريحة وزهيدة الثمن الوصول إلى وسائل انتقال عامة 

 الوصول الكامل لألشخاص ذوي اإلعاقات 

 بنية اإلنترنت التحتية المالئمة 

  المصروفات المناسبة لمجتمعICANN  ن وأيًضا لـICANN 
 

 :4102و 4102و، 4102مقترح االجتماعات الموحدة لعام 

 في منطقة آسيا المطلة على المحيط الهادئ مدينتينللعام في  ىعقد الجمعية األول.  

  في أوروبا مدينتينعقد الجمعية الثانية للعام في. 

  ( وأميركا الالتينية/منطقة 6092)وأفريقيا ، (6090)أميركا الشمالية بين كل من تدوير الجمعية الثالثة للعام
 السنوية لكل عام.(. وسوف تكون هذه االجتماعات هي الجمعيات العمومية 6092الكاريبي )

 
 الخاتمة:

فإننا قد نؤثر على التنوع اإلقليمي. ومن بين  -في سعيها لتحسين الفاعلية التشغيلية  –أنه  ICANNتدرك منظمة 
 المسائل المقرر النظر فيها ما يلي:

 هل تعادل التدوير اإلقليمي هام أم ال؟ 
 هل يكفي التدوير بطريقة "غير عادلة"؟ 
 به للحد من أي تأثير سلبي؟ ما الذي يمكن القيام 


