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 -هيئة إستراتيجية حول إطار عمل المسئولية العامة
 تصميم مسودة الوثيقة 

 
والمعلومات الواردة في  وهي غير مخصصة للتعميم.هذه وثيقة داخلية وهي في صيغة تمهيدية فقط.  -مالحظة 

، ومن ثم ال يمكن االدعاء بأنها تمثل وجهات ICANNهذه الوثيقة لم يتم اعتمادها من أعضاء الهيئة، أو من 
 إلى أن يتم نشرها رسمًيا.  ICANNنظر 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uالملخص 
 

بالقدرة والمسئولية على ضمان أن تظل  ICANNباعتبارها أحد الالعبين األساسيين في النظام البيئي لإلنترنت، تتمتع 
لديها مسئولية عامة واسعة تجاه سائر أصحاب المصلحة،  ICANNاإلنترنت مورد عالمي مشترك. في حين يقال أن 

مع المصلحة العامة العالمية من  ICANNيهدف تقرير إطار عمل هذه الهيئة إلى التعرف على أفضل طريقة تتعامل بها 
اقعية تقوم على مراجعة أنشطتها الحالية، وتعريف الفرص واألهداف األساسية التي يمكن التعامل معها خالل منهجية و

مستقرة وشاملة  ،في األعوام القليلة القادمة من أجل تقوية وتعزيز التزامها من أجل ضمان أن تصبح اإلنترنت وتظل
 الستفادة من مزايا اإلنترنت الواحدة المفتوحة.ويمكن الوصول إليها من جميع أنحاء العالم بحيث يمكن للجميع ا
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، باعتبارها مؤسسة عالمية مستقلة، ومن ثم فإنها تطمح إلى الحصول على ICANNوتم اإليضاح في اللوائح الداخلية لـ 
 الثقة كهيئة عالمية مسئولة عن:

 تنسيق أنظمة اإلنترنت العالمية من المعرفات الفريدة. •
 تسهيل التعاون الشفاف والفعال فيما بين أصحاب المصلحة على مستوى العالم. •
 تعزيز اإلنترنت الفردية والمفتوحة والقابلة للتشغيل على مختلف النظم عالمًيا. •
 خدمة المصلحة العامة العالمية.  •

 
 ICANNاخلية، تجسد من مواصلة تنفيذ مهمتها، وفًقا لما هو منصوص عليه في لوائحها الد ICANNولكي تتمكن 

أسلوب أصحاب المصلحة المتكامل المهتم بالتفاصيل وصوالً إلى العموميات، بالطريقة المستندة إلى اإلجماع والتي ال 
من رؤية  2يمكنها مواصلة القوة والنمو دون بناء القدرات والتطوير في المجاالت التي تسعى إلى المشاركة فيها. القسم 

ICANN يجية لمدة خمسة أعوام تهدف إلى التعامل مع هذه الحاجة من خالل تطوير إطار عمل عالمي وخطتها اإلسترات
  ، على أن تكون المصلحة العامة العالمية في القلب منه. ICANNالطراز للمسئولية العامة يسترشد بمهام وقيم 

 المهام األساسية للهيئة:

وأهداف إستراتيجية لمدة خمس سنوات ومراحل تنفيذ من أجل تعزيز المصلحة العامة العالمية في  ICANNاقتراح دور  •
المتنوعين على المستوى  ICANNوقيمها األساسية ومن أجل بناء القاعدة الخاصة بأصحاب المصلحة في  ICANNمقابل مهمة 

 ؛لناميالدولي والمتمتعين بالمعرفة والمشاركين، السيما في العالم ا
 

وأهداف ومراحل تنفيذ من أجل تعزيز المصلحة العامة العالمية، وبناء القدرة داخل  ICANNاقتراح إطار عمل لتنفيذ دور  •
المتنوعين على المستوى الدولي والمتمتعين بالمعرفة  ICANN، باإلضافة إلى زيادة قاعدة أصحاب المصلحة في ICANNمجتمع 

 والمشاركين
 

 البرامج والمبادرات التي تساعد في تنفيذ األهداف سالفة الذكر. توفير النصائح حول •
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 إلى:  ICANNوعلى وجه الخصوص، يسعى إطار المسئولية العامة لـ 

 التمهيدية:األهداف  •

 
 دية:التعاريف التمهي •

واحدة من المؤسسات المعهود لها المسئولية عن مورد عالمي  ICANNوكمنظمة عالمية مستقلة، تعتبر 
أن عليها  ICANNمشترك ذا أهمية متزايدة: أال وهو اإلنترنت. وكأحد المشرفين والراعين لهذا المورد، تدرك 

لها، ومن خالل التعاون مع الكيانات مسئولية الحفاظ على المصلحة العامة العالمية وتعزيزها، من خالل عم
 كافة نواحي عملها كما أنها في القلب من العمليات التي تقوم بها.  ICANNاألخرى. وتتخلل المسئولية العامة لـ 

المصلحة العامة العالمية فيما يتعلق باإلنترنت بأنها ضمان أن تصبح اإلنترنت، وتواصل أن  ICANNتعرف 
تكون ثابتة وشاملة ويمكن الوصول إليها عبر جميع أنحاء العالم بحيث يمكن للكل االستفادة من مزايا إنترنت 

قة في اإلنترنت وفي نظامها بناء الث ICANNواحدة ومفتوحة. وفي التعامل مع مسئوليتها العام، يتعين على 
 البيئي للحوكمة. 

، وعلى الرغم من ذلك، هناك حاجة إلى ICANNوتعتبر هذه الرؤية أساسية بالنسبة إلطار المسئولية العامة لـ 
تحديد نواحي خاصة من التركيز والموضوعات المستهدفة، والمناطق وأصحاب المصلحة التي تحتاج للتعامل 

في خدمة المصلحة العامة العالمية. كما إن إطار العمل هذا يعرف أكثر هذه  ICANNلية معها فيما يتعلق بمسئو
التخلص من االحتكاك لضمان الحصول  ICANNالنواحي ذات التركيز، ويحدد األولويات حيث يتعين على 

  على انفتاح وإمكانية وصول أعلى لإلنترنت.

 

 
 

 ICANNتعريف المصلحة العامة في مقابل التفويض األساسي إلطار عمل  .1
 

 ICANNوضع تفاصيل النواحي والجمهور المستهدف ألسلوب المسئولية العامة الخاص بـ  .2
 

من خاللها تعزيز المصلحة العامة العالمية فيما يتعلق  ICANNوضع تفاصيل الطريقة التي يمكن لـ  .3
المتنوعين  ICANNوالقيم األساسية عن طريق بناء قاعدة أصحاب المصلحة في  ICANNبمهمة 

 على المستوى الدولي والمتمتعين بالمعرفة والمشاركين
 

تقديم االستشارات والنصائح حول األنشطة التشغيلية وأساليب التمويل من أجل برامج المسئولية العامة  .4
 .ICANNوالتوعية الخاصة بـ 
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 ICANNأنشطة المسئولية العامة الحالية لـ 
 

في الوقت الحالي عدًدا من الوظائف في النظام البيئي لإلنترنت نمن خالل مسارين متوازيين: من خالل  ICANNتنفذ 
  أقسامهم المتعددة، ومن خالل إستراتيجيات المشاركة اإلقليمية.

 
U األعمال اإلدارية 

 
العامة من خالل ضمان المساءلة  بأن عملياتها تعزز من التزامها بمسئوليتها ICANNعلى المستوى الداخلي، تضمن 

باإلضافة إلى ذلك، فإن أسلوب أصحاب المصلحة المتعددين يعد أساسًيا بالنسبة  والشفافية والتميز على مستوى العمليات.
  لكي تتمكن من خدمة المصلحة العامة العالمية. ICANNلـ 
 

بشكل أساسي في األنشطة، على المستوى الداخلي والخارجي في النظام البيئي  ICANNوحتى اآلن، استثمرت 
لإلنترنت، والتي تقع تحت نطاق المسئولية العامة. أما المصروفات السنوية على هذه األنشطة فقد كانت في المنطقة بنحو 

طت التركيز على البرمجيات % من ميزانيتها السنوية للتشغيل (يمكن العثور على عينة منها في الملحق) وقد غ15
من خالل: بناء القدرات؛ والتمويل والشراكات؛ والتعبير عن  ICANNوالمشروعات حول تقوية المسئولية العامة لـ 

، ورفع مستوى الوعي، والمشاركة، والتعليم والتدريب. وعلى الرغم من ذلك، أوضحت ICANNالدور الذي تقوم به 
 ات عبارة عن تطورات حديثة، والبعض منها عبارة عن مشروعات مخصصة. اللجنة أن بعًضا من هذه البرمجي

 

أما المشروعات الخارجية التي تم 
ICANN تنفيذها من خالل  في  
النظام البيئي لإلنترنت من خالل 

العديد من اإلدارات 
 واإلستراتيجيات اإلقليمية

المسئولية العامة باعتبارها 
 بناء للقدرة

 التمويل والشراكات

المسئولية العامة في 
صورة االتصال والوعي 

 والمشاركة

المسئولية العامة مثل 
 التعليم
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 المسئولية العامة في صورة االتصال والوعي والمشاركة:

o  يمكن لـICANN  استعراض جزء من مسئوليتها العامة كحاجة للمشاركة مع الجمهور في إيجاد الوعي وإيصال دورها
باإلضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى االستماع إلى االحتياجات والرغبات العامة بطريقة ثنائية (أو  والتعبير عنه بفاعلية.

 باألحرى، بطريقة أو أسلوب) متعدد االتجاهات. 
 

o  وإذا كان من المقرر التعامل مع االتصال باعتباره جزًءا من المسئولية العامة لـICANN فإن مشكلة اللغة يجب فحصها ،
 إمكانية الوصول إلى المواد من خالل المناطق المستهدفة. من أجل ضمان 

 
o  ويوجد لدىICANN  في الوقت الحالي مجموعة واسعة من المشروعات التي تسعى إلى تحسين اتصال ووعي ومشاركة

 ي: . وتتضمن بعض العناصر األساسية ما يل2المنظمات. وقد قام فرق العمل بوضع قائمة عينات لهذه البرمجة في الملحق 
 

o 3TUفريق خدمات اللغةU3T .الذي تم تشكيله حديًثا 
o  عمليةICANN  3الخاصةTU.بالتدويل 
o  الدعم المقدم ألصحاب المصلحة لحضور اجتماعاتICANN. 
o برامج توعية المجتمع 
o .إستراتيجيات مشاركة أصحاب المصلحة 

 

 المسئولية العامة مثل التعليم:

o  تقومICANN  أيًضا بتنفيذ عدد من المشروعات التي تتناول مشكلة التعليم. وقد يشمل ذلك التدريب، على الرغم من أن
 ذلك يتداخل أيًضا مع بناء القدرات (راجع فيما بعد). 

 
o  ي: ، هناك عينة من مجموعة برامج التعليم الحالية، على الرغم من أن بعًضا من المعالم األساسية تشمل ما يل2في الملحق 

 3UT معاملICANN 
  3مناقشاتUT 3هيئةTUICANN حول البرمجة األكاديمية 
 3UT زماالت اجتماعاتICANN 
 3UT منصةICANN للتعليم عبر اإلنترنتU3T )OEP- (تجريبي 
 "برامج الزمالة/التدريب من زميل إلى زميل" •

  "برامج وزماالت التدريب" 
  تاريخ  -"األرشفةICANN" 

  "وضع وتنفيذ خطة األرشفة" 
 على اإلنترنت"  ICANN"خدمات جامعة   •

 

 المسئولية العامة باعتبارها بناء للقدرة:

o  تقومICANN  بتنفيذ عدد من المشروعات التي تهدف إلى بناء القدرات، والتي قد تقدم الدعم الستقرارDNS وبناء ،
وصيانة البنية التحتية لإلنترنت، باإلضافة إلى المساعدة في تحسين مستوى الثقة واالختيار. وتشمل المشروعات التدريب، 

تضمين بناء القدرات  ICANNهدفة. وإذا كان من المقرر لـ أو برامج بناء القدرات األكثر تنوًعا في المناطق المست
باعتبارها أحد الوسائل في تقوية مسئوليتها العامة، فيتعين تقييم مكان الحصول على الموارد الذي تكون فيه الموارد 

للبرامج  ICANNللمؤسسات الشريكة المحلية ذات أفضل استخدام للموارد ويمكنها إثبات مزيد من الفاعلية، مقارنة بوضع 
 الخاصة بها. 

 
o  وتتضمن أهم النقاط األخيرة:2يمكن العثور على عينة مخزون من المشروعات الحالية في الملحق . 

 
   قوى مهام قطاع"DNS "-  

  مجموعات العمل من المديرين التنفيذيين والالعبين اآلخرين في قطاع"DNS  من أجل تعزيز
 وتقوية القطاع". 

http://blog.icann.org/2013/10/introducing-the-language-services-team/
http://www.icann.org/en/news/announcements/announcement-18dec13-en.htm
http://labs.icann.org/en/tracks/1
http://buenosaires48.icann.org/en/schedule/thu-universities
http://www.icann.org/en/about/participate/fellowships
https://community.icann.org/download/attachments/37193058/OEP+deck+1.3+B.pdf?version=1&modificationDate=1365407116000
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   عرض طريق"DNSSEC "-  
  دول أخرى  8لكي تشمل  2013"يعتمد هذا المشروع على واحدة تم البدء فيها خالل العام المالي

 األفريقية".  ccTLDفي البرنامج حول بناء القدرات لنطاقات وأمناء سجالت 
   تدريب قدرات"DNS "-  

 ع""توفير تدريب القدرات وفًقا لطلب المنظمات اإلقليمية، وإنفاذ القانون والمجتم 
 

 التمويل والشراكة:

o  هناك موضوع يتم التعريج عليه عند تناول موضوع المسئولية العامة أال وهو خيار إنشاء إطار عمل يمكن خالل للتمويل
التمويل لمجموعة من البرامج الخارجية  ICANNفي التوعية. وتوفر  ICANNأن يعلب دوًرا في دعم برامج 

ل عينة مخزون من هذه البرمجيات، إال أن بعض أهم النقاط تشمل: دعم السفر من . يشم2والمشروعات المختلفة. الملحق 
 أجل االجتماعات، ودعم المشروعات الخارجية على المستوى اإلقليمي. 
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U إستراتيجياتICANN  للمشاركة اإلقليمية 

 ICANNاستناًدا إلى الحاجة إلى مزيد من بناء وتطوير القدرات، قامت 
بتضمين أهداف إستراتيجية وفًقا لما هو منصوص عليه في الخطط 

اإلستراتيجية لثالث مناطق رئيسية: أفريقيا، وأمريكا الالتينية وجزر 
الكاريبي والشرق األوسط. كما أن هناك مناقشات حول بناء 

 إستراتيجيات مماثلة لمناطق إضافية. 
 

أولويات: ضمان وتحتوي هذه الخطط اإلستراتيجية في جوهرها على 
، والمنافسة DNSالمستويات المناسبة من االستقرار واألمن والمرونة في 

وثقة العميل وخيارات العميل، والعمليات األساسية بما في ذلك تسمية اإلنترنت 
ووظائف العناوين، والنظام البيئي الصحي لإلنترنت. ويتم تحقيق هذه 

راتيجية المستندة إلى احتياجات األولويات واألهداف من خالل الشراكة اإلست
 المساهمين داخل هذه المناطق. 

 
 

ولتناول هذه النواحي األربعة، تضع هذه اإلستراتيجيات مخطط ألسلوب ألصحاب المصلحة المتعددين متكامل ويستند إلى 
اإلجماع. ومن خالل إستراتيجيات المشاركة اإلستراتيجية للمنطقة لكل من أفريقيا والشرق األوسط وأمريكا الالتينية 

العامة ويشمل ذلك: الوعي  ICANNمشتركة ذات صلة بمسئولية ومنطقة الكاريبي هناك ثالثة موضوعات وأساليب 
العام، والوصول والتطور االجتماعي االقتصادي، والتدريب، والرعاية، والدعم للبنية التحتية. وتتناسب هذه الموضوعات 

 أكثر في النواحي الرئيسية األكبر والبرامج الحالية:
 بناء القدرات؛ •
 التمويل والشراكات؛ •

 والوعي والمشاركة؛االتصال  •
 التعليم. •

 
 

ضمان 
المستويات 
المناسبة 

الستقرار وأمن 
 DNS ومرونة 

التنافس وثقة 
المستهلك 
وخيارات 
 المستهلك

تشمل العمليات 
األساسية تحديد 
أسماء اإلنترنت 
 ووظائف العنونة

نظام بيئي صحي 
 لإلنترنت

 أفريقيا

أمريكا 
الالتينية 
ودول 
 الكاريبي

الشرق 
 األوسط
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 نواحي التركيز المقترحة إلطار العمل األولي

بتنفيذه دعًما لمسئوليتها العامة، يوصى بأن يركز إطار عمل المسئولية  ICANNبعد مراجعة العمل الحالي الذي قامت 
باإلنترنت العام العالمي.  ICANNالعامة على النواحي الرئيسية األربعة األولية من أجل تحقيق مزيد من القوة اللتزام 

بشكل مستقل، بالتعاون مع المنظمات الدولية  ICANNوقد تتألف النواحي األربعة من المشروعات التي تم تنفيها بمعرفة 
 والمنظمات الحكومية، وبالشراكة مع مؤسسات، أو مع المنظمات اإلقليمية والمحلية المعنية ببناء القدرات والتدريب.

 
  
 
 

Uليمالتع 
  

زيادة مستوى الوصول العام إلى التدريب الفني من خالل  ICANNمن خالل التركيز على التعليم، تستطيع 
برامج بناء القدرات، والمشاركة مع الهيئات التعليمية لتوسيع نطاق البحث في هذا المجال، وتشجيع مشاركة 

المعرفة بين الفاعلين في اإلنترنت على مستوى العالم، والتعبير بشكل أفضل عن دورها من خالل برامج رفع 
عي، وتوفير التدريب المستند إلى المهارات والتي ستعمل على زيادة الوصول والدخول إلى مستوى الو
 اإلنترنت. 

محاور 
المسئولية 
العامة لـ 
ICANN 

التوطين 
 والتضمين

مشروعات 
 الجيل التالي

النظام البيئي 
الشامل 
لحوكمة 
 اإلنترنت

 التعليم
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تناول مسئوليتها العامة من خالل برامج  ICANNيتعين على  هدف المسئولية العامة اإلستراتيجي:

خالل زيادة  من ICANN) التعبير بشكل أكثر فاعلية على إيصال دور واختصاص 1ومشروعات تعمل على 
عن طريق ورش عمل  ICANN) زيادة إمكانية الوصول إلى أعمال 2مستوى الوعي والجهود التعليمية، و

، وبدون اتصال، وعلى المستوى OLPومبادرات التعليم الفني وبناء القدرات (على اإلنترنت وأيًضا في صورة 
 المعاهد التعليمية.) المشاركة مع القطاع األكاديمي، ومنشآت األبحاث و3المحلي)، و

يشمل الجمهور المستهدف على سبيل المثال ال الحصر: المناطق الناشئة التي يتعين على الجمهور المستهدف: 
ICANN  المشاركة فيها من أجل تفسير دورها بشكل أكبر، باإلضافة إلى المطورين من الجيل التالي وصناع

السياسات، والقطاع األكاديمي والمعاهد التعليمية والهيئات الحكومية وممارسي السياسات، والمقاولين النساء 
االت التي يكون مطلوًبا في الح SMEومن يعمل في قطاع وضع سياسات اإلنترنت أو تطوير األعمال، و

والزًما فيها تدريب مستند إلى المهارات، والمؤسسات المحلية ذات برامج بناء القدرات المحلية والتي تحتاج إلى 
 الدعم واإلرشاد.

 
Uالتوطين والتضمين 

 
ى يعد توفير خدمات اللغة والتوطين من األهمية بمكان ألي منظمة عالمية خاصة بأصحاب مصالح متعددين. عل

، باإلضافة إلى 6ملتزم بتقديم كافة المعلومات ذات الصلة بكل لغات األمم المتحدة الـ  ICANNسبيل المثال، 
اإلنجليزية باعتبارها لغة العمل الرسمية. وهذا األمر يتعلق بالمسئولية العامة حيث يسهل من وصول جمهور 

، باإلضافة إلى تشجيع مزيد من الوصول والمشاركة في كل من اإلنترنت والمنظمة. كما ICANNأكبر إلى 
  للمناطق التي ال تكون فيها اإلنجليزية هي اللغة األساسية. ICANNيفيد التوطين والتضمين في تعزيز شفافية 

 
المتعلقة  اتمواصلة الجهود في جعل المعلوم ICANNيجب على  :هدف المسئولية العامة اإلستراتيجي

لمن يتحدثون لغات غير اللغة اإلنجليزية، وبطرق تعزز من المشاركة في نموذج  اً بالمنظمة وعملها متاح
أصحاب المصلحة المتعددين وتعزيز فاعليته. وهذا من شأنه إتاحة الفرصة أمام المشاركين في فهم أنشطة 

ICANN ة لـ والمشاركة فيها، باإلضافة إلى تحقيق المسئولية العامICANN  في التعبير عن عملها بفاعلية
تجاه تسليم كافة المستندات  ICANNبطريقة شاملة وقابلة للوصول إليها. كما أن لهذا أهميته بالنسبة اللتزام 

 ICANNبلغة إنجليزية بسيطة لضمان إمكانية الوصول وتعزيز السرعة في عملية الترجمة. كما يتعين على 
خدمة تدويل الويب من خالل تشجيع وتعزيز رؤية اللغات والنصوص المكتوبة التعرف على أفضل طريقة ل

 بغير اللغة اإلنجليزية واألبجدية الالتينية.
 

يشمل الجمهور على سبيل المثال ال الحصر: كل من في المناطق غير المتحدثين  الجمهور المستهدف:
 في المحلية لضمان الدقة والمعاني المحليةباإلنجليزية كلغة أولى، والمنظمات التي توفر خدمات الترجمة 

 ون على تشغيل المناطق المتنوعة على المستوى اللغوي.عملن السجل والمسجلين الذين ييالترجمات، وأم
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U الجيـــل التالي 
 

من العمر. وهذا التعريف يمثل جميع من هم  30إلى  18الجيل التالي بأنهم ما بين أعمار  ICANNتعرف 
داخل حدود هذه السن في جميع أنحاء العالم، ويشمل ذلك قطاع واسع من األفراد متنوعي القطاعات على 

ادي للدخل المستوى اإلقليمي، ممن يركزون على سبيل المثال ال الحصر على المواطنين ذوي مستوى اقتص
منخفض أو أقل من المتوسط أو أعلى من المتوسط مع خلفيات أو اهتمامات في الحكومة، أو تكنولوجيا 

السعي  ICANNالمعلومات واالتصاالت، والقطاع األكاديمي والمجتمع المدني وقطاع األعمال. ويجب على 
نترنت بشكل أوسع يمكن واإل ICANNللمشاركة في هذا النطاق العمري المستهدف من أجل ضمان أن 

 الوصول إليها وأن تكون ذات صلة باحتياجاتهم. 

لرفع مستوى الوعي وتشجيع المشاركة في الجيل التالي وعرض  الهدف اإلستراتيجي للمسئولية العامة:
ورفع مستوى الوعي حول حوكمة اإلنترنت، ودعم المشاركة  ICANNالفرص من أجل المشاركة في أنشطة 
المشاركة في بناء القدرات والتدريب داخل هذه المجموعة  ICANNمتى ما كان ذلك مطابًقا. ويتعين على 

 المستهدفة. 

يشمل الجمهور المستهدف على سبيل المثال ال الحصر: المندرجين في الفئة الموضحة في  الجمهور المستهدف:
المقدمة المرفقة في هذا المحور، واإلناث في الفئة المشار إليها أعاله؛ والقادة المحتملين في المجاالت ذات 

شاركة في هذه المجموعة الصلة الذين قد يكونوا مضاعفين للقوة، وشركات األعمال والمنظمات التي تسعى للم
المستهدفة، والمنظمات اإلقليمية التي تقوم بتنظيم بناء القدرات و/أو التدريب المستند إلى المهارات للجيل التالي، 

 أو الكليات، أو المدارس، أو الجامعات. 
 
 

Uالنظام البيئي الشامل لحوكمة اإلنترنت 
 

مسئولية عامة في ضمان أن النظام البيئي لحوكمة اإلنترنت  ICANNلدى  ،باإلضافة إلى المنظمات األخرى
ممثلة وشفافة وذات مساءلة، وأنها تضم طريقة تعمل على تعزيز وتقوية هذه الصفات الثالث. يجب على 

ICANN  بناء وتعزيز وتقوية الثقة في اإلنترنت بشكل أكثر اتساًعا، باإلضافة إلى الثقة في النظام البيئي
 رنت. لحوكمة اإلنت

وباعتبار حوكمة اإلنترنت من العوامل الفاعلة في النظام البيئي العالمي لإلنترنت، فيجب أن يظل صحًيا بحيث 
. باإلضافة إلى DNSمواصلة تنفيذ دورها الفني، والمساعدة في ضمان االستقرار لنظام  ICANNيمكن لـ 

 للتطور عبر العالم.أن إنترنت واحد وغير قابل للتقسيم أمر هام  ICANNذلك، تدرك 

التفاعل مع الحكومات من الدور النامية وغير  ICANNيجب على هدف المسئولية العامة اإلستراتيجي: 
 ICANN). ويتوجب على GAC(من  ICANNالمتقدمة، في بناء الثقة والتشجيع على المشاركة في نموذج 

تمع المدني في تلك الدول والعمل بالتعاون تشجيع وإرشاد تطوير الالعبين األساسيين في القطاع الخاص والمج
مع حكوماتهم على حل التحديات الوطنية المتعلقة بحوكمة اإلنترنت، وإدراك أنه ال يمكن حل جميع مشكالت 

السعي للحصول على التعاون مع المؤسسات  ICANNاإلنترنت من خالل استخدام أسلوب عالمي. ويجب على 
ان استقرار اإلنترنت الواحدة المفتوحة، والتي تركز على ضمان أن والمنظمات األخرى التي تسعى لضم

 اإلنترنت تزيد من إمكانية الوصول إليها عالمًيا. 

يشمل الجمهور المستهدف، على سبيل المثال ال الحصر: صناع السياسات والقرارات، الجمهور المستهدف: 
نت معدة بشكل جيد، والتي يمكنها أن تساعد في التطوير؛ السيما في الدول التي ال تكون فيها البنية التحتية لإلنتر

باإلضافة إلى المنظمات الدولية والحكومية التي تعمل باتجاه حوكمة اإلنترنت، والمنظمات المحلية واإلقليمية 
 التي يمكن أن تعمل على حل مشكالت حوكمة اإلنترنت من خالل الحلول المحلية واإلقليمية. 
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 المقترحة إلطار عمل المسئولية العامةالشراكات 

بالنظر إلى العمل الذي تم تنفيذه بالفعل والذي يرتبط بالمسئولية العامة وخدمة المصلحة العامة العالمية، يوصى بأن تقوم 
ICANN لق بتقوية عملها في هذه الناحية من خالل الشراكات على المستوى الداخلي وفي النظام البيئي لإلنترنت فيما يتع

بالتعامل مع النواحي األولية األربعة للتركيز بالنسبة لألسلوب المقترح. ويمكن تنفيذ كافة البرامج والمشروعات 
بشكل مستقل، أو مع المؤسسات الدولية والحكومية، أو بالشراكات مع الكيانات األخرى  ICANNوالمبادرات من خالل 

 والمنظمات المحلية أو اإلقليمية الحالية. 
 

Uالشراكات الداخلية 
  

على التنظيم  ICANNمن تأثير على العمليات الداخلية والتأثير الخارجي لـ  ICANNبالنظر إلى ما لجميع إدارات 
والنظام البيئي لإلنترنت، يوصى بأن يكون التطوير وخدمة المصلحة العامة العالمية من المكونات األساسية في عمليات 

ليس منوط بها  ICANN. وفي حين أن ICANNتشغيلية في سائر اإلدارات الخاصة بـ اتخاذ القرارات والبرمجة ال
عملية التطوير، فسوف يكون من الصعب عليها تحقيق مسئوليتها تجاه المصلحة العامة، والمشاركة بشكل ذي مغزى مع 

أصحاب المصلحة إذا ما تجاهلت أهمية بناء القدرات والتطوير في المناطق وفيما بين أصحاب المصلحة التي تسعي 
 للمشاركة معهم.

 
ي ضمان والتأكد من أن البرامج والمشروعات ذات الصلة تعمل على خدمة المصلحة العامة ولكل إدارة مسئوليتها ف

 في جميع أنحاء العالم.مستقًرا وشامالً وقابال للوصول األكبر، ودعم أهداف هذا اإلطار: أي ضمان أن اإلنترنت ال يزال 
 

ك عدًدا من المشروعات واألنشطة ، من الواضح أن هناICANNوبعد مراجعة البرمجة الخارجية لكافة إدارات 
أمام المصلحة العامة. ويوصى بأن تتواصل هذه األنشطة  ICANNالخارجية في الوقت الحالي والتي تخدم مسئولية 

 PRDبموجب صالحية واختصاص اإلدارات الحالية متى ما أمكن ذلك، وأن تسعى أية إدارة مقترحة للمسئولية العامة (
 ن أجل تقوية ودعم وتشكيل هذه األنشطة متى ما كان ذلك مناسًبا. راجع توصيات الهيئة) م -
 

Uالشراكات الخارجية 
 

واحدة من مجموعة من العوامل الفاعلية في النظام البيئي لإلنترنت، يجب عليها العمل على تأسيس  ICANNوباعتبار 
وتقوية شراكات وابتكار سبل تعاون مع المنظمات والمعاهد األخرى الساعية إلى جلب مزيد من األشخاص إلى اإلنترنت، 

 ي األوسع. ومع من يسعون للعمل باتجاه التخلص من االنقسام في النظام البيئ
 

كما أن الشراكات مع المنظمات والمؤسسات الدولية والحكومية والمنظمات المحلية الحالية العامة في مجال بناء القدرات 
البرامج والمشروعات بطريقة فعالة ومناسبة تتناول احتياجات أصحاب  ICANNوالتدريب يمكنها أن تساعد في توفر 

ص األبحاث حول أفضل الممارسات للشركات والتعاون، بما يوضح إجراء وفح ICANNالمصلحة. ويجب على 
 الخاصة بإقرار وتقوية الشراكات ويشمل ذلك الطرق الخاصة بالدعم والتنفيذ. المعايير 

 
أن تعمل باتجاه تقوية المنصات الحالية لحوكمة اإلنترنت، والسعي للحصول على الشراكات التي  ICANNويجب على 

ويجب أن تعزز هذه الشراكات التعاون العالمي الدائم على أن تكون عالمي وتعزيز مشاركة المعرفة. تعزز من التعاون ال
 المصلحة العامة العالمية في القلب منها. 

 
 ICANNويجب أن تخضع كافة الشراكات للمراقبة والتقييم من خالل استخدام المعايير المقرر من أجل ضمان أن 

 وعمالئها يحققون احتياجات المساهمين، ومن ثم يحققون المصلحة العامة. 
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 حول توصيات تقرير إطار عمل المسئولية العامة ICANNهيئة إستراتيجية 
 

تدعم االستقرار والشمولية وإمكانية الوصول إلى  -أي  -تصب في الصالح العام  ICANNكل األعمال التي تقوم بها 
بتنفيذ مجموعة كبيرة من  ICANNإنترنت واحد فريد ومفتوح. وكما يمكن أن نشاهد في هذه الوثيقة حتى اآلن، تقوم 

. ICANNار مهمة واختصاص األنشطة، والتي يمكن القول بأنها للتعامل بشكل خاص مع مشكلة المسئولية العامة في إط
العامة  ICANNوترى الهيئة بأن هناك حاجة لتنظيم وصياغة هذه األنشطة من أجل التعامل بشكل أفضل مع مسئولية 

 ICANNفي ضمان أنها تفي باحتياجات المساهمين فيها، وأوضحت توصيات إطار العمل والذي يمكن أن يوجه أسلوب 
 لتعزيز وحماية المصلحة العامة العالمية. 

وبعد دراسة طلبات المجتمع في اجتماع بوينس آيرس، وإعداد األبحاث حول المجموعة الواسعة من األنشطة المتواصلة 
مكانة جيدة في  ICANN، وتجميع سلسة من المشكالت الجديدة الناشئة، تحتل هيئة إستراتيجيات ICANNالتي تقوم بها 

 تجاه المسئولية العامة. ICANNل المسئولية العامة من أجل تقديم التوصيات التالية لألسلوب المستقبلي لـ إطار عم

 

Uإجمالي التوصياتU : 

وتعّرف مسئوليتها العامة بأنها تعزيز وحماية المصلحة العامة العالمية لمجتمع أصحاب  ICANNتفهم  •
ضمان أن تصبح اإلنترنت ثابتة وشاملة ويمكن  ICANNوفي هذا السياق، يتعين على  المصلحة المتعددين.

الوصول إليها عبر جميع أنحاء العالم وأن تظل كذلك بحيث يمكن للكل االستفادة من مزايا إنترنت واحدة 
 ومفتوحة، مع االلتزام ببناء الثقة على الشبكة والنظام البيئي الخاص بالحوكمة.

 
ة اإلقليمية الحالية بحيث يمكنها مواصلة تحديد وتقييم أهدافها تقوية إستراتيجيات المشارك ICANNويجب على  •

المحلية وتحقيقها. ويجب أن يشتمل ذلك على الدعم لألبحاث األكثر عمًقا، باإلضافة إلى التطوير المعالم 
 ومؤشرات النجاح. 

 
والتطوير مع  البدء في عملية األبحاث من أجل تعزيز فهم الروابط بين حوكمة اإلنترنت ICANNويجب على  •

فحص طبيعة اآلخرين أو ما قد يقومون به في هذه المساحة. وهذه الممارسات الخاصة بالبحث والفحص سوف 
تساعد في تناول الفجوات في الفهم العالمي لمدى صلة اإلنترنت في عملية التطوير، وتوفير البيانات األساسية 

ومن  ن لم يتصلوا حتى اآلن أو التحقوا للتو بالشبكة.حول احتياجات أصحاب المصلحة المتعددين، السيما الذي
 . DNSإستكشافها هي البحث المختبري حول تقنية نظام اسم النطاق  ICANNالمناطق التي يتعين على 

السعي لوضع وتأسيس شراكات ابتكارية من أجل التنفيذ والتعاون في هذا البحث، وتقوية  ICANNويجب على 
والبحث عن عالقات مع الوكاالت الحالية في تنفيذ هذه األبحاث، ويجب أيًضا توفير منتدى عالمي من أجل نقل 

 المعرفة. 
 

أن تواصل تقوية كل من المنصات الحالية في النظام البيئي لحوكمة اإلنترنت وتعزيز  ICANNويجب على  •
التعاون العالمي الذي يضمن بقاء اإلنترنت مستقرة وشاملة وقابلة للوصول مع تعزيز مشاركة المعرفة والتعاون 

  والتضمين.
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ت الحكومية والدولية واإلقليمية تعزيز تعاون وتآزر أكثر استدامة واتساًقا مع المنظما ICANNويجب على  •
والمحلية من أجل التعامل مع مشكالت المصلحة العامة وتقوية دوائر أصحاب المصلحة المتعددين الخاصة بها. 

تعزيز التعاون الذي يتم في المصلحة العامة على مستوى عالمي من خالل العمل  ICANNومن ثم يتعين على 
سسات. وقد تكون إستراتيجيات المشاركة اإلقليمية الخط األول المستفيد بالتعاون مع مجموعة متنوعة من المؤ

 من هذا األسلوب.
 

السعي لدعم تدويل الويب من أجل زيادة إمكانية الوصول العالمي، وتعزيز إنشاء  ICANNويجب على  •
. وفي هذا ICANNالمحتوى المحلي. ويجب إضافة المسئولية العامة إلى أعمدة األهداف اإلستراتيجية لـ 

بمراجعة إمكانية الوصول واحتياجات المصلحة العامة لسائر اإلدارات العاملة  ICANNالسياق، يمكن أن تقوم 
 ، وااللتزام، والسياسة. GSEو gTLDبها والبرامج مثل 

 

U :التوصيات اإلستراتيجية 

إجراء مزيد من  تأسيس مؤسسة خارجية لها القدرة على العمل في المجال الخيري مع ICANNيجب على  •
والتزامها فيما يتعلق بمهمتها. ويجب على هذه المؤسسة أن ترعى  ICANNالعمل من أجل تحقيق مسئولية 

والعمل على تعزيز النمو العالمي  ICANNجهود اآلخرين الذين يقومون على تنفيذ البرامج التي تدعم مهمة 
المقترحة أدناه خالل هذا العام مع برمجة  )PRDلإلنترنت. ويوصى البدء في إدارة المسئولية العامة (

بالتعرف والموافقة على تأسيس  ICANNالمسئولية العامة من خالل األسلوب الموضح أدناه، إلى أن تقوم 
مؤسسة خارجية لها القدرة على اإلشراف على برامج المسئولية العامة الخيرية. وفي حالة التأسيس، يمكن لـ و 

 PRDالمحتمل لبعض من هذه البرامج إلى المؤسسة، بحيث يكون تركيز إدارة  بعد ذلك التحري عن النقل
 . ICANNمنصًبا على أمور المصلحة العامة الداخلية لـ 

بين اإلنترنت والتطور،  U3Tالرابط الهام3TU% من سكان العام متصلين باإلنترنت وأن 40وبإدراك أن أقل من نسبة  •
الربط بين وضع سياسات اإلنترنت بالتطور، السيما في الدول  ICANNالسيما النمو االقتصادي، يمكن لـ 

، واختصاصها، ونطاق ICANNوالمناطق النامية والناشئة. وقد يشتمل ذلك على إيجاد الوعي حول مهمة 
 وصلة عملها في صناعة السياسات المحلية وأيًضا لصناع السياسات في الحكومات، على سبيل المثال.

 
 

Uالتوصيات الهيكليةU: 

مواصلة عملها باتجاه ضمان خدمة المصلحة العامة بشكل متسق ومنقطع النظير في  ICANNويجب على  •
تبسيط جهود المسئولية العامة  ICANNسائر أنشطة المنظمة وعملياتها. وفي سبيل تحقيق ذلك، يتعين على 

عيق ذلك األقسام واإلدارات الخاصة بها والتي تقوم بها في الوقت الحالي على المستوى الداخلي. وال يجب أن ي
ضم المسئولية العامة كمكون  ICANNمن مواصلة تنفيذ البرامج الحالية. بل يجب على جميع اإلدارات في 

  أساسية في العمل الخاص بها.
 

في تنفيذ  ICANN) تكون مهمتها إرشاد أسلوب PRDتأسيس إدارة للمسئولية العامة ( ICANNويجب على  •
الحالية  ICANNعلى تبسيط وتشكيل جهود  PRDالتزاماتها تجاه المسئولية العامة. وسوف تشرف 

 والمستقبلية في المسئولية العامة بالتعاون مع األقسام الداخلية.
 

 :PRDويجب على إدارة المصلحة العامة  •

مراجعة، وأينما كان مناسًبا، صياغة األساليب والبرامج والمشروعات التي تخدم المصلحة العامة  •
 ICANNالمنفذة في سائر إدارات 

https://www.icann.org/en/news/presentations/bcg-internet-economy-27jan14-en.pdf
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السعي للحصول على الشراكات في النظام البيئي لإلنترنت والتي ستعمل على تقوية ودعم عمل  •
ICANN في خدمة المصلحة العامة العالمية 

 لمسئولية العامة تقع في نطاق نواحي التركيز المشار إليها في إطار العمل هذاإنشاء برامج خاصة ل •

وتعلنها للجمهور فيما  ICANNالمراجعة المستمرة ألفضل الممارسات التي يمكن أن تشارك بها  •
 يتعلق بخدمة المصلحة العامة

 
 تشمل: PRDتطوير خطة تشغيلية إلدارة  ICANN، يتوجب على 2014بحلول منتصف  •

 
الجديدة يتم وضعها بالتشاور مع كافة إدارات  PRDؤية ومهمة واختصاص واضح ودقيق إلدارة ر •

ICANN المعنية 

أعوام، ويشمل ذلك الهيكل المؤسسي واألهداف األساسية والمقاصد ومراحل التنفيذ  5إطار زمني من  •
معلومات التي والمعالم والمؤشرات الخاصة بالنجاح. كما يجب أن يشتمل ذلك على األبحاث وال

 ستؤدي إلى إنشاء خطط إجرائية وأهداف لنواحي التركيز األربعة

، ويشمل ذلك النتائج والمخرجات، واألنشطة PDRخطة عمل تفصيلية للعام األول لعمليات  •
البرامج التجريبية  والتعقيبات األساسية، باإلضافة إلى الميزانية ومخصصات الموارد البشرية.

أفضل الممارسات، والمؤشرات وآليات المراقبة لإلدارة الجديدة يجب أيًضا تحديدها المحتملة، وأبحاث 
 وتطويرها

إجراء وفحص األبحاث حول أفضل الممارسات للشركات والتعاون، بما يوضح المعايير الخاصة  •
بإقرار وتقوية الشراكات ويشمل ذلك معلومات التنفيذ. ويجب أن يؤدي ذلك إلى معايير محددة جيًدا 

 لكي يتقدم القسم إلى األمام
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مالحظة: البيانات الواردة أدناه في كال الملحقين ليست سوى مثال عادي على البرامج والمشروعات التي تم تنفيذها على مدار العام 
 الماضي. 

 

 عينة جرد -الداخلية  ICANN. المشروعات الحالية ذات الصلة بعمليات 1الملحق 

  إطار عمل المسئولية العامةهيئة إستراتيجية حول 
 

  برئاسة نيي كواينور، سوف تقوم هيئة اإلستراتيجية هذه بالتعرف على دورICANN  وأهداف
، ICANNومراحل تنفيذ من أجل تعزيز المصلحة العامة العالمية، وبناء القدرة داخل مجتمع 

وى الدولي المتنوعين على المست ICANNباإلضافة إلى زيادة قاعدة أصحاب المصلحة في 
 والمتمتعين بالمعرفة والمشاركين.

 
  هيئة اإلستراتيجية حول دورICANN في حوكمة اإلنترنت المستقبلية 

 
  سوف تقوم هيئة اإلستراتيجيات هذه بمناقشة تطور نموذج أصحاب المصلحة االنتقالي لـICANN 

واألهداف ومعالم التسليم وحوكمة  ICANNبالتعاون مع الهيئات الوطنية والدولية، باإلضافة إلى دور 
 اإلنترنت العالمية.

 
  من جاهزية  2"المرحلةOPS "(تحليل الفجوات) 

"تعريف الفجوات اإلدارية وداخل الشركة لكل من فريق العمل والسياسات والعمليات واإلجراءات  •
  ".ICANNمن أداء وظائفها في مهمة  ICANNوالنظم والمنشآت من أجل تمكين 

 .مدقق  -مدقق الخارجي ال 5.3جIANA"– 

وسنوًيا بعد ذلك. يجري  2014فبراير  15التقرير األول المستحق في  --المدقق الخارجي  5.3ج.“ •
المقاول عملية تدقيق خارجي ومستقبل ومخصص لاللتزام على أن يتم إجراؤه سنوًيا وأن يكون تدقيقا 

 من هذا العقد".  3ات الحالية والقسم ج.وأحكام الضمان في مقابل أفضل الممارس IANAلكافة وظائف 

  2013"تحديثات االلتزام التعاقدي ربع السنوية للعام المالي"- 

في اجتماعات  ICANN"إعداد وتسليم تحديثات االلتزام التعاقدي إلى أصحاب المصلحة وإلى مجتمع  •
ICANN  ."المختلفة 

 "إدارة طلبات هيكل المساءلة"– 

 وعملية إعادة نظر""إدارة واستعراض مستقل  •

 "استعراض طلبات هيكل المساءلة"– 

 "تنفيذ توصيات هيئة هياكل المساءلة"  •

 "التنسيق فيما بين جميع الوظائف"–  

(القانونية، وااللتزام، وفرق أمناء  ICANN"اجتماعات اعتيادية مع اإلدارات األخرى داخل  •
 السجالت والسجالت) لضمان تنسيق وتبادل المعلومات حول المشروعات ذات االهتمام المشترك" 

 "ITBP- 2 – "تنفيذ حوكمة تقنية المعلومات–  
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"تطوي واعتماد إطار رسمي لحوكمة تقنية المعلومات، من أجل توفير رؤية ورقابة على مبادرات  •
 ". ICANNنية المعلومات الخاصة بـ وعمليات تق

  هيئة اإلستراتيجية حول دور"ICANN "في مستقبل حوكمة اإلنترنت 

"سوف تقوم هيئة اإلستراتيجيات هذه بمناقشة تطور نموذج أصحاب المصلحة االنتقالي  •
واألهداف ومعالم  ICANNبالتعاون مع الهيئات الوطنية والدولية، باإلضافة إلى دور  ICANN لـ
 تسليم وحوكمة اإلنترنت العالمية". ال

  فريق العمل"  -"عولمة المكاتب– 

"تحديث السياسات واإلجراءات باإلضافة إلى البرامج ذات الصلة لكي تعكس عولمة فريق العمل  •
 والمكاتب في مختلف الدول". 

  "مشروع شفافية إجراءا مجلس اإلدارة"–  

قرارات مجلس اإلدارة بخصوص المساءلة "الحفاظ على معلومات قابلة للبحث عنها حول  •
 والشفافية".

  "وضع الممارسات األخالقية التنظيمية في إطار مؤسسي"–  

"تطوير سياسة األخالقيات، مع األخذ في االعتبار أفضل الممارسات الخارجية والتوصيات من  •
 مراجعة مجموعة الخبراء" 

  –" WSIS"مراجعة  •

 ل إدارة عملية االستعراض، وتنظيم الموارد من أجل إدارة "تقديم إطار إستراتيجي يتم من خال
  "ICANNعملية مراجعة في جميع قطاعات 

  –)" ATRT2( 2"فريق استعراض المساءلة والشفافية  •

  إدارة العمل الخاص بفريق مراجعة المساءلة والشفافية وفًقا للتفويض المقدم من تأكيد االلتزامات"
 عن طريق تسهيل األنشطة والتفاعالت فيما بين المجتمع وأعضاء فريق االستعراض". 

  –" IDN ccTLD "عمليات تعديل عملية التتبع السريع لـ •
 

  عملية التتبع السريع لـ IDN ccTLD  تتيح للدول والمناطق التي تستخدم لغات قائمة على
المخطوطات من عرض أسماء نطاقات أصحاب المصلحة بحروف غير التينية. يسرد هذا 

المشروع بالتفصيل األنشطة ذات الصلة مثل: مراجعات عملية التتبع السريع، الدعم في عمليات 
والوثائق  IDNبـ  ذات الصلة ICANN، وتحديثات صفحات IDN ccTLDوضع سياسة 

  المعلوماتية، إلخ" 
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في النظام البيئي لإلنترنت من خالل العديد من اإلدارات  ICANN. أما المشروعات الخارجية التي تم تنفيذها من خالل 2الملحق 
 واإلستراتيجيات اإلقليمية: قائمة الجرد

 

 

 المسئولية العامة في صورة االتصال والوعي والمشاركة:

 3TUفريق خدمات اللغةU3T .الذي تم تشكيله حديًثا 
  عمليةICANN  3الخاصةTU.بالتدويل 
 -المنعقد في بوينس آيرس" 48رقم  ICANN"دعم اتصاالت اجتماع   •

تطوير أدوات اتصال مثل ملفات الفيديو، والصور، والنشر على المدونات، والوسائط االجتماع، " •
والبيانات الصحفية، واستعراضات الوسائط واحدة بواحدة والمؤتمرات الصحفية وأكثر من ذلك فيما 

نوفمبر  21-17في بوينس آيرس باألرجنتين. تواريخ االجتماع هي  48رقم  ICANNيتعلق باجتماع 
2013."  

 -المنعقد في ديربان" 47رقم  ICANN"دعم اتصاالت اجتماع  •
"تطوير أدوات اتصال مثل ملفات الفيديو، والصور، والنشر على المدونات، والوسائط االجتماع،  •

بواحدة والمؤتمرات الصحفية وأكثر من ذلك فيما  والبيانات الصحفية، واستعراضات الوسائط واحدة
 ". 2013يوليو  18-14في ديربان. تواريخ االجتماع هي  47رقم  ICANNيتعلق باجتماع 

 –عالقات الوسائط العالمية المستمرة •
  العمل بصفة يومية مع األخبار العالمية والوسائط المتوفرة على اإلنترنت من أجل إشعار الجمهور

 .ICANNفي نهاية المطاف ببرامج وأنشطة 
  2014خدمات المشاركة الرقمية (السنة المالية( 
 أستراليا ونيوزيلندا والجذر المجاورة / جزر المحيط الهادئ" -اإلستراتيجية  GSE"خطة  •

م خطة مشاركة أصحاب المصلحة في أستراليا ونيوزيلندا والجذر المجاورة / جزر المحيط "تقدي •
تضمين  في المنطقة الفرعية. ICANNالهادئ لتضمين بناء القدرات وأولويات التوعية لمجتمع 

وخطة مشاركة تمهيدية. التعريف  DNSصناعة  -تعريف لمجموعة أصحاب مصلحة جديدة 
 المشترك للموارد وإيصال الخطة إلى المجتمع".

 "خدمات الترجمة الفورية وخدمة التدوين النصي" •
"توفير خدمات الترجمة الفورية ودعم التدوين النصي في جميع أنحاء المنظمة بما في ذلك اجتماع  •

ICANN " 
 –" ICANNي "هيئة إستراتيجية حول ابتكار أصحاب المصلحة ف •

"يرأس هذه الهيئة بيث نوفيك، وسوف تتولى مهمة فحص عملية أصحاب المصلحة الحاليين في  •
ICANN  وستقترح هذه الهيئة على مجلس اإلدارة نماذج جديدة والمشاركة الشاملة وصنع

السياسات القائم على إجماع اآلراء، باإلضافة إلى الهياكل المؤسسية الالزمة لدعم مثل تلك 
 ظائف الُمحَسنة". الو

  –"دعم عمليات المجتمع الجديدة"  •
جديدة، وعلى وجه الخصوص، نصيحة  ICANN"المهام واألنشطة ذات الصلة بتطور مجتمعات  •

 التطوير والدعم أثناء التنظيم والتوافق مع عمليات التشكيل واإلقرار".
 –اللجان االستشارية" -"إدارة برنامج مشاركة منظمات الدعم •

واألنشطة المقررة لتحسين وتعزيز مشاركة المجتمع مع منظمات الدعم واللجان االستشارية المهام  •
 . ICANNالتابعة لـ 

  –مكاتب المشاركة"  -"العمليات اإلدارية  •
 "إدارة العمليات المتوصلة لمكاتب المشاركة".  •

  –"دعم ميثاق المجتمع"  •
، وعلى وجه الخصوص ICANNمع "المهام واألنشطة ذات الصلة بدعم منظمات وهياكل مجت •

 مساعدة المجتمع في إدارة المهام والهياكل والعمليات". 

http://blog.icann.org/2013/10/introducing-the-language-services-team/
http://www.icann.org/en/news/announcements/announcement-18dec13-en.htm
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 –"البرنامج التجريبي للتوعية اإلقليمية للمجتمع"  •
في حين أن الجهود المبذولة على صعيد المنظمة ال تزال جارية لتطوير إستراتيجية التوعية   •

، فمن المهم إعطاء كل مجتمع على حدة قدًرا من الدعم المرن لبدأ أو مواصلة ICANNالشاملة لـ 
جهود التوعية المستهدفة والتي تدعم إستراتيجيات التوظيف الخاصة بالمجتمع. عدد من المجتمعات 

. ومن أجل 2014طلب تمويل الرحالت للعديد من أغراض التوعية وبناء القدرات في العام المالي 
على إنشاء  ICANNرد بطريقة متسقة ومدارة جيًدا، وعلى أساس تجريبي، تقوم توفير الموا

برنامج تجريبي لسفريات توعية المجتمع. وكجزء من هذا البرنامج، سوف تخصص ميزانية العام 
غير  GNSOدوائر مجتمع  5و 5الـ  RALOتمويل رحالت لكل من منظمات  2014المالي 

رحالت توعية "إقليمية" في السنة. أما العمليات  5المتعاقد. وسوف يتوفر التمويل لكل مجتمع لـ 
الخاصة لكيفية إتاحة هذه الموارد فال تزال بحاجة إلى تعريف وإقرار من خالل التعاون بين فريق 

ICANN  موافقة والمجتمع. المكونات الحرجة للبرنامج سوف تكون بحاجة إلى تضمين معايير
خاصة لما قبل السفر (ويشمل ذلك معالجة نماذج الطلبات القصيرة التي توضح اتساق الرحلة مع 

اإلستراتيجيات اإلقليمية الموضوعة بمعرفة المجتمع)، واالحتفاظ بسجالت جميع الرحالت، 
 والمقاييس الخاصة بتقييم فاعلية هذه الجهود التجريبية". 

  –الستشارية اإلقليمية" "توعية منظمات الدعم/اللجان ا •
أساسية في وضع السياسات. تعتمد  ICANN"تعد منظمات الدعم واللجان االستشارية الخاصة بـ  •

المشاركة المتعمقة مع أفريقيا على المشاركة الفعالة للمساهمين األفارقة في هذه المنظمات/اللجان 
 ضافة إلى قناة اتصال". في هذا السياق، وحتى اآلن سوف يتم تطوير مستودع بيانات باإل

  –أمريكا الشمالية"  -"المشاركة اإلقليمية المستمرة  •
 " ألمريكا الشمالية -وضع وتخطيط وتنفيذ إستراتيجيات مشاركة إقليمية " •

 –أوروبا"  -"المشاركة اإلقليمية المستمرة  •
 " ألوروبا -وضع وتخطيط وتنفيذ إستراتيجيات مشاركة إقليمية " •

 / أوروبا الشرقية CISروسيا /  -مية المستمرة "المشاركة اإلقلي •
 "المشاركة مع المنطقة"  •

 –الجديدة المستمرة"  gTLDاتصاالت " •
الجديدة وإبالغ مقدم الطلب ومقدمي الطلبات المحتملين  gTLDرفع مستوى الوعي ببرنامج " •

 " بالتغييرات التي طرأت على البرنامج والمعلومات.
  –" ةالدعم المستمر لخدمات اللغ" •

األعمال اإلدارية وغدارة المشروعات من أجل توفير الترجمات، والتدوين النصي وترجمة " •
  المؤتمرات الهاتفية، ودعم التدوين النصي عبر المنظمة".

  –المنعقد في سنغافورة  49رقم  ICANN"دعم اتصاالت اجتماع  •
"تطوير أدوات اتصال مثل ملفات الفيديو، والصور، والنشر على المدونات، والوسائط االجتماع،  •

والبيانات الصحفية، واستعراضات الوسائط واحدة بواحدة والمؤتمرات الصحفية وأكثر من ذلك فيما 
  ".2014مارس  27-23تواريخ االجتماع هي  في سنغافورة. 49رقم  ICANNيتعلق باجتماع 

 –B08-01 – BC-2014العام المالي  •
  سوف يتم توفير مواد التوعية والملحقات األخرى عن طريق فريق اتصاالتICANN 

 –إدارة عالقات الحكومة - 2014العام المالي  •
  إلى الحكومات، -التوعيةGAC  وأعمال غيرGAC والهيئات التنظيمية على المستوى الوطني ،

 واإلقليمي
  –المنعقد في لندن" 50رقم  ICANN"دعم اتصاالت اجتماع  •

تطوير أدوات اتصال مثل ملفات الفيديو، والصور، والنشر على المدونات، والوسائط االجتماع، " •
والبيانات الصحفية، واستعراضات الوسائط واحدة بواحدة والمؤتمرات الصحفية وأكثر من ذلك فيما 

  ".2014يونيو  26-22هي  في لندن. تواريخ االجتماع 50رقم  ICANNيتعلق باجتماع 
  –" الترجمة والترجمة الصوتية لبيانات جهات االتصال - GNSOعملية وضع سياسة " •

 " توفير دعم السياسة وأمانة السر لعملية وضع سياسةGNSO  حول الترجمة والترجمة الصوتية
 " لبيانات جهات االتصال
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 "التخطيط المستمر لألزمات" 
"خطط طوارئ موضوع من أجل االتصال مع الجمهور وأصحاب المصلحة عند وقوع أي حادثة  •

 غير متوقعة". 
 في سنغافورة"  ICANN"دعم المسافرين إلى اجتماع  •
 في لندن" ICANN"دعم المسافرين إلى اجتماع  •
 –" مستمرة-مشاركة األعمال " •

أنشطة من أجل تعزيز التوعية والتواصل مع القطاع الخاص، من أجل دعم الوعي وتشجيع " •
 المشاركة من خالل الشركات بما يجاوز قطاع أسماء النطاقات، السيما في المناطق النامية" 

 –آسيا"  -"المشاركة اإلقليمية المستمرة  •
  في منطقة فرعية، تعيين فريق "توعية وإشراك أصحاب المصلحة، على سبيل المثال إقامة مكتب

عمل جديد لألعمال اإلقليمية، زيادة وعي فريق القيادة الجديد، باإلضافة إلى برنامج سفير للدول 
 األساسية والمهام ذات الصلة". 

  الشرق األوسط"  -"المشاركة اإلقليمية المستمرة– 
 للشرق األوسط"  -"وضع وتخطيط وتنفيذ إستراتيجيات مشاركة إقليمية  •

  –أمريكا الشمالية"  -"المشاركة الحكومية المستمرة  •
. التواصل ICANN"المشاركة في صناع السياسات في الواليات المتحدة وكندا في دعم أهداف  •

بفاعلية مع مجلس اإلدارة، واإلدارة العليا وفريق العمل حول األمور التشريعية والتنظيمية في 
 أمريكيا الشمالية". 

  -أستراليا ونيوزلندا والجزر المحيطة/منطقة المحيط الهادئ"  -"المشاركة اإلقليمية المستمرة  •
  ألستراليا ونيوزلندا والجزر المحيطة/منطقة  -"وضع وتخطيط وتنفيذ إستراتيجيات مشاركة إقليمية

 المحيط الهادئ" 
  أفريقيا"  -"المشاركة اإلقليمية المستمرة–  

 ألفريقيا"  -إستراتيجيات مشاركة إقليمية "وضع وتخطيط وتنفيذ  •
  –" مشروع المشاركة الرقمية" •

في عملية تطوير واحتضان إستراتيجية ألدوات وخدمات المشاركة الرقمية  ICANNتشارك ” •
. وهدف اإلستراتيجية ICANN.orgالجديدة التي سوف ينتج عنها إعادة صياغة المفاهيم الخاصة بـ 

-لمجتمع عبر كمية متصلة من المشاركة المحتملة: من المصلحة العامةهو قيادة عملية مشاركة ا
إلى خبرات المشاركة األعمق التي تمكن  ،ICANN.orgاتصاالت المواجهة العامة التي تتم في 

أعضاء المجتمع الجدد والحاليين من المناقشة وتثقيف أنفسهم حول مجموعة متنوعة من موضوعات 
 الحوكمة، إلى الخبرات التي يتعلم أعضاء المجتمع من خاللها المزيد حول نشاط مجموعة العمل.

  -"تنسيق خطة للبرازيل"  •
  "إعداد خطة مشاركة مع أصحاب المصلحة األساسيين في البرازيل" 

  تأسيس وإدارة هيكل إدارة"LS "–  
 التعاقد مع خبراء اللغة لكل زوج لغوي •
 تقديم دليل إرشادي لكل الفرق  •
 األعمال اإلدارية"  •

 –" الخدمات العالمية (الدعم القانوني)" •
 "ة أصحاب المصلحة العالميينتوفير الدعم والنصائح القانونية لفريق مشارك" 

 " مشاركةICANN لمنظمات األعمال في أوروبا "–  
 " وضع خطة من أجل تعزيز مشاركة منظمات األعمال في أوروبا في مجتمعICANN" 

 " المشاركة مع مجتمعICANN في أوروبا "–  
 "المشاركة المستمرة مع المجتمع ويشمل ذلك الحكومات، وgNSO وأعضاء ،ccNSO وAt-Large".  

 " بحث أكاديمي حول نموذجMS "–  
  تسهيل تطوير ونشر أعمال علمية تثبت نموذج أصحاب المصلحة المتعددين 

  "دعم اإلستراتيجيات والجهود من أجل تطوير نموذج أصحاب المصلحة المتعددين"-  
  اقتراح وإرشاد ودعم مجموعة من الجهود من أجل تحسين وتطوير"ICANN حة ألصحاب المصل

 المتعددين"
  "وضع إستراتيجية لدول آسيا المطلة على المحيط الهادئ"–  
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  التعاون مع أصحاب المصلحة المتعددين لمنطقة أسيا المطلة على المحيط الهادئ، على سبيل المثال"
APNIC من أجل وضع إستراتيجية مشاركة لمنطقة آسيا المطلة على المحيط الهادئ، والتي يمكن ،

 ا في العام المالي التالي" قياسها ونشره
 "مشاركة أصحاب المصلحة في أستراليا ونيوزيلندا والجذر المجاورة / جزر المحيط الهادئ"– 

  ،مواصلة دعم عالقات أصحاب المصلحة والمشاركة في المنتديات واألحداث دون اإلقليمية"
مستقر  DNSام والتوعية والمشاركة مع أصحاب المصلحة في اإلنترنت والصناعة من دعم نظ

في المنتديات اإلقليمية ألصحاب المصلحة مثل، الحكومات والقطاع الفني  ICANNتقديم -وآمن. 
تسهيل -. ICANNدعم عالقات الوسائط في المنطقة من أجل البدء في إبراز -والمجتمع المدني. 

 ". ALSومقدمي طلبات  ccNSO، وGACالعضوية الجديدة من 
  2014 للمؤتمرات الهاتفية للعام الماليخدمات الترجمة الفورية– 

 توفير دعم الترجمة الفورية لمؤتمرات الهاتف في جميع قطاعات المنظمة 
  2014خدمات الترجمة للعام المالي – 

 .توفير دعم الترجمة في جميع قطاعات المنظمة 
 المشاركة المتعمقة مع أصحاب المصلحة األفارقة- 

  في المناطق األفريقية األربعة؛ التوعية والترويج لدائرة األعمال في مهام التوعية للبلدان المستهدفة
أفريقيا؛ وللمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة باإلنترنت، والحكومات األفريقية 

 عبر المفوضيات االقتصادية األفريقية ومفوضية االتحاد األفريقي
 إستراتيجية االتصال ألفريقيا  

 على موقع  تحديث والحفاظAfricanncommunity.org  على الويب، ونشر صحيفة المجتمع
على اإلنترنت، وتسهيل إستراتيجية االتصال األفريقي مع  Africanncommunityاألفريقي 

 .GSEإستراتيجية اتصال 
  إستراتيجية ومشاركة مؤسسةI* – 

  تطوير وتنفيذ إستراتيجية من أجل المشاركة مع وتقديم الدعم إلى منظماتI.* 
  فريق مشاركة أصحاب المصلحة العالمي 2014العام المالي– 

  قطاع األعمال، القطاع األكاديمي، المجتمع الفني -التواصل مع أي مجموعة غير حكومية 
  كا الالتينية ومنطقة الكاريبيأمري -المشاركة اإلقليمية المستمرة  2014العام المالي– 

  ألمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي" -وضع وتخطيط وتنفيذ إستراتيجيات مشاركة إقليمية 
 اإلستراتيجية األوروبية– 

 التحري عن، ووضع اإلستراتيجيات إذا كان ذلك مناسًبا 
 

 المسئولية العامة مثل التعليم:

o :وتتضمن المشروعات األخيرة 
 3UT معاملICANN 
  3مناقشاتUT 3هيئةTUICANN حول البرمجة األكاديمية 
 3UT زماالت اجتماعاتICANN 
 3UT منصةICANN للتعليم عبر اإلنترنتU3T )OEP- (تجريبي 
  أداة مشاركة عبر اإلنترنت لمجتمع"ICANN  وما وراءه، والهدف منها تنفيذ ودعم المبادرات الحالية والمستقبلية

 ذات الصلة". 
  حملة توعية اتفاقية"RAA  2013لسنة" – 

من  2013"عقد ندوات تعليمية من أجل تعزيز الفهم وتشجيع اعتمد اتفاقية اعتماد أمين السجل لسنة  •
 خالل أمناء السجالت". 

 – زميل إلى زميل""برامج الزمالة/التدريب من  •
  "برامج وزماالت التدريب" 

  تاريخ  -"األرشفةICANN" –  
  "وضع وتنفيذ خطة األرشفة" 

  "(اتفاقية السجل) التعاقد"– 
"هذه هي العملية الخاصة بإشعار مقدمي الطلبات المؤهلين وإشراكهم من خالل تنفيذ اتفاقية السجل  •

)RA قبل تفويض نطاق (gTLD التعاقد. وهذه العملية جزء من مرحلة نقل جديد وهو ما يعرف ب
). والشرط المسبق لهذه العملية AGBمن دليل مقدم الطلب ( 5التفويض كما هو موضح في النموذج 

http://labs.icann.org/en/tracks/1
http://buenosaires48.icann.org/en/schedule/thu-universities
http://www.icann.org/en/about/participate/fellowships
https://community.icann.org/download/attachments/37193058/OEP+deck+1.3+B.pdf?version=1&modificationDate=1365407116000
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يتمثل في إكمال مقدم الطلب بنجاح لمرحة التقييم األولي أو التقييم الممتد، والتي تشتمل على تسوية 
 البنود التالية حسب ما ينطبق:

 اضات وحل النزاعاتاالعتر -

 تنافس السلسلة -

 )GACنصيحة اللجنة االستشارية الحكومية ( -

 طلبات التغيير -

 العناية الواجبة اإلضافية" -

  برنامج تدريب زوار إدارة"IANA "–  
 في المناطق  ICANNبرنامج تبادل  •

 على اإلنترنت"  ICANN"خدمات جامعة  •
 B08-03 – BC-2014العام المالي  •

  هذه فكرة تجريبية قّيمة تستحق مزيد من البحث. يعتمد توافر تمويل الرعاية يصل إلى المبلغ المعتمد
دوالر لكل حالة فردية) على االتساق مع إستراتيجية التواصل اإلقليمية التي تم  5000(وال يزيد عن 

ية موافقة سوف يقوم فريق العمل بوضع عمل في جميع أنحاء العالم. ICANNوضعها في مناطق 
 تشمل موافقة نائب الرئيس اإلقليمي واعتماد االتساق مع الخطط اإلستراتيجية اإلقليمية.

 – 2تطبيق برنامج الزمالة اإلصدار  •
 إلى جافا وإصالح المشكالت في عملية تدفق األعمال PHPنقل التنفيذ الحالي من  •

  -دات" ] وتعزيز المستنTRAللجذر [ DNSSEC"وضع مواد تدريب على عملية  •
  هذا المشروع مخصص إلنشاء برنامج للتدريب الرسمي لكل دور (مدير المراسم، الشاهد"

الداخلي، مدير النظام، مراقب األمن الحذر، ممثلي المجتمعات المعتمدين) في عملية الجذر 
DNSSEC  ."وأيَضً◌ا من أجل تعزيز جودة المستندات الحالية على مستوى اإلجراءات 

 

 العامة باعتبارها بناء للقدرة:المسئولية 

 

o :وتتضمن مشروعات بناء القدرات األخيرة 
  "مشروعات بناء القدرات والتنمية"–  

 " العمل على مشروعات بناء القدرات المتنوعة وفًقا لما هو مستنبط من اإلستراتيجيات اإلقليمية
  بالتعاون مع الحكومات والمعاهد األكاديمية والقطاع الخاص.

 م قطاع "قوى مهاDNS "–  
  مجموعات العمل من المديرين التنفيذيين والالعبين اآلخرين في قطاع"DNS  من أجل تعزيز

 وتقوية القطاع". 
   عرض طريق"DNSSEC "–  

  دول أخرى  8لكي تشمل  2013"يعتمد هذا المشروع على واحدة تم البدء فيها خالل العام المالي
 األفريقية". ccTLDت وأمناء سجالت في البرنامج حول بناء القدرات لنطاقا

  دعم ورشة عمل"SSAC - DNSSEC "– 
  دعم تطوير وتخطيط وتنفيذ ورش عمل"DNSSEC  المنعقدة في اجتماعاتICANN.  وتشمل

األنشطة دعم االجتماعات األسبوعية، وتطوير البرامج، وطلب الحصول على مشاركين، وجمع 
 ". الشرائح، وإدارة كافة سبل دعم ورش العمل

  تدريب قدرات"DNS "–  
  "توفير تدريب القدرات وفًقا لطلب المنظمات اإلقليمية، وإنفاذ القانون والمجتمع" 

  إطار عمل إدارة مخاطرDNS – 
  مجموعة عمل إلطار إدارة مخاطرDNS  على مستوى مجلس اإلدارة ودعم المشروعات، من أجل

 مع االستشاريين ويستليك جفرنانس ICANNلـ  DNSوضع إطار عمل إلدارة مخاطر 
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 التمويل والشراكة:

 

o :أحدث برامج التمويل والشراكة 
 "دعم السفر الجتماع ديربان"- 

  دعم المسافرين إلى اجتماع"ICANN  "في ديربان 
 " خارجي" - 2014-2013التدقيق التشغيلي لاللتزام التعاقدي للعام المالي- 

 2014بااللتزام التعاقدي" (العام المالي  "للتعرف على كافة األنشطة ذات الصلة( 
 سفريات ممولة- 

  سفر ممول إلى اجتماع"ICANN  بوينس آيرس، وسنغافورة ولندن، وفق 2014في العام المالي :
 ICANNمستوى يوافق يتقرر بموجب طلبات المجتمع ويتسق مع اإلرشادات التوجيهية لسفريات 

 مع مستويات الدعم السابقة"
  اعتماد ومشاركة"DNSSEC"- 

  الجهود متعددة األنظمة من أجل اإلسراع بالنشر الجدير بالثقة لـDNSSEC  من أجل تحسين
* I، ومنظمات TLD، وRIR، وISOCاستقرار وأمن ومرونة خطوط إنترنت فيما بين الشركات (

، مشاركة gTLD، السياسة، االتصاالت، التنفيذية، IANAأخرى) إدارية (الشراكات العالمية، 
الحكومات، عالقات أصحاب المصلحة، أمناء السجالت، منسقي السجالت، المشاركة العامة، عمليات 

DNS) والدائرة (ccNSO.(ويضم هذا الجهد على سبيل  ، األعمال، أمناء السجالت، والسجالت
ناء المثال ال الحصر مشاركة أصحاب المصلحة اإلقليميين من خالل التدريب وورش العمل وب

القدرات من أجل بناء مراكز إقليمية للمعرفة، وورش عمل تستهدف الدوائر تشجع على المشاركة 
عبر القيادة لكل من  DNSSECالجغرافية األوسع والتعاون فيما بين أصحاب المصلحة ووضع 

المشروعات والحكومات من أجل قيادة عملية النشر، والمشاركة في والمساعدة على تنظيف ورش 
وهيئات تهدف إلى زيادة الوعي بالعالم األوسع لتقنية المعلومات والتي تشمل المؤسسات وأمناء عمل 

الحاليين  gTLD، وأمناء سجالت DNSالسجالت وموفري خدمة إنترنت، وموفري استضافة 
، واألساليب واإلستراتيجيات من أجل DNSSECوالجدد، والتعاون في وصياغة عمليات تنفيذ 

والعثور على "تطبيق قاتل". ويتم تنفيذ هذا  -المعلومة أو خالف ذلك  -ئق النشر التعامل مع عوا
، AFRINC، وAPNIC، وARIN، وIETF، وIAB ،IETF، وISOCالجهد من بالشراكة مع 

وكيانات أخرى تعزز من نجاح نموذج  NSRC، و*IG، وW3C، وRIPE، وLACNICو
ICANN  ."ألصحاب المصلحة المتعددين وزيادة تأثير الموارد المحدودة 

 "دعم السفر الجتماع بوينس آيرس" 
  دعم المسافرين إلى اجتماع"ICANN "في بوينس آيرس 


