
 
 

 15من  1صفحة  2.5مسودة وثيقة اإلصدار  14-فبراير  -25

 

 2.5مسودة إصدار                                                   
 
 
 

1. Uالغرض 
2. Uنظرة عامة على الموقف 
3. Uنطاق الجهود 
4. Uملخص من المستوى التنفيذي للتوصيات 
5. Uالمبادئ اإلرشادية 
6. U تعريف المصطلحات 
7. Uتوصيات حول توقيت ومدة وصيغة االجتماعات 
8. U توصية حول دوران موقع االجتماعات 
9. Uتوصيات حول أنشطة دعم ومشاركة االجتماعات 
10. Uتوصيات حول التخطيط لالجتماعات 
11. U أعضاءMSWG 
12. Uعنصر إضافي فيما يخص إصدار التأشيرات 

 
 
 



 
 

 15من  2صفحة  2.5مسودة وثيقة اإلصدار  14-فبراير  -25

 
 

1. Uالغرض 
 

 يتمثل الغرض من هذه الوثيقة في المساعدة على توجيه المجتمع عبر 
من أجل دعم المشاركة الواسعة والمستنيرة وإظهار  ICANNإستراتيجية جديدة مقترحة للهيكل، والغرض والموقع الخاص باجتماعات 

 عنصر التنوع الجغرافي والوظيفي والثقافي لإلنترنت في كافة مستويات وضع السياسات وصناعة القرار.
 

اعات واتخاذ وفي نهاية فترة التعليق العام سوف يقوم مجلس اإلدارة بدراسة تقرير نهائي منقح للتغيرات الموصى بها على نموذج االجتم
 قرار بشأنه. 

 
2. Uنظرة عامة على الموقف 

إلى  2003بمعدل أربعة اجتماعات في السنة، وهو انخفض في عام  1999على استضافة االجتماعات الدولية منذ العام  ICANNدأبت 
 ثالثة اجتماعات في السنة. 

 

 
 

حيث إنها توفر سبيالً للتعامل مع أعمال  ICANNوتعد االجتماعات بمثابة مبدأ مركزي بالنسبة لنموذج أصحاب المصلحة المتعددين في 
السياسة، وإجراء عملية التوعية والتواصل، ومبادلة أفضل الممارسات، وإجراء صفقات األعمال، والتفاعل فيما بين أعضاء مجتمع 

ICANNس اإلدارة وفريق العمل، باإلضافة إلى اإللمام بمعلومات حول ، ويشمل ذلك مجلICANN . 
 

أحداًثا معقدة بشكل متزايد، كما أن نجاح نمو نظام أصحاب المصلحة  ICANNوعلى مدار األعوام العديدة الماضية، أصبح اجتماعات 
 المتعددين للمجتمع بدأ في وضع ضغوط على النموذج الحالي لالجتماعات.

 
الطلب المتزايد إلجراء مزيد من الجلسات واالجتماع الموزعة على عدد أكبر من األيام قد أدى إلى جداول أعمال مكتظة وأدى كما أن 

إلى تقليل فرص التفاعل فيما بين المجتمع. كما أن نمو الدوائر (وما شابهها) والحضور اإلجمالي في االجتماعات أدى إلى الحاجة إلى 
 ]03و 02متنامي للحضور. [راجع الشكل أماكن تستوعب العدد ال
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ولتطوير إستراتيجية االجتماعات الخاصة بالمجتمع بفاعلية لكي تستوعب نمو احتياجات أصحاب المصلحة المتعددين على مستوى العالم، 
تشكيل مجموعة عمل ألصحاب المصلحة المتعددين للتعامل مع كافة نواحي اجتماعات  2013في  ICANNقرر مجلس إدارة 

ICANN. 
 

) عبارة عن مجموعة عمل من جميع نطاقات المجتمع. وقد تمثل اختصاص وعمل MSWGومجموعة عمل إستراتيجية االجتماعات (
المستقبلية في كل من المستوى  ICANNهذه المجموعة في جمع المعلومات، وتبادل األفكار واقتراح التغييرات على اجتماعات 

 اإلستراتيجي والتشغيلي. 
 



 
 

 15من  4صفحة  2.5مسودة وثيقة اإلصدار  14-فبراير  -25

 
 

 اولتها المجموعة فاشتملت على ما يلي:التي تن ICANNأما الجوانب األكثر أهمية في اجتماعات 
 الجدولة (وجدول أعمال المؤتمرات العامة) ●
 الطول (الخاصة بالمؤتمرات على اإلطالق) ●
 عدد (االجتماعات الدولية العامة سنوًيا) ●

 
  وتوضح هذه الوثيقة التوصيات الناتجة عن مجموعة العمل وهي مقدمة هنا للتعليق العام.

 
ات الواردة في هذه الوثيقة، ومع مراعاة الحصول على الموافقة من مجلس اإلدارة، فإن التوقيت المتوقع للتنفيذ وبالنسبة لكافة التوصي
 .2016سيكون العام التقويمي 

 
 

3. Uنطاق الجهود 
 

قدًرا كبيًرا من األبحاث والتحليل وأجرت عدًدا من المقابالت الشخصية من أجل فهم العديد من المظاهر  MSWGنفذت مجموعة 
 .ICANNوالمتطلبات التي تشكل اجتماًعا لـ 

 
لوضع اإلستراتيجية الجديدة الخاصة باالجتماعات على  MSWGوقد اشتمل نطاق الموضوعات المطروحة للتداول من مجموعة 

 ية:الجوانب التال
 سنوًيا ICANNعدد اجتماعات  ●
 األنواع األخرى لالجتماعات والمؤتمرات (العالمية، اإلقليمية، الموضوعية، أصحاب المصلحة...) ●
 أهداف ونظام االجتماعات ●
 أماكن االجتماعات (بما في ذلك التغيير الدوري) ●
 دور المضيف المحلي ●
 دعم التأشيرة والسفر ●
 دور الرعاة ●
 ICANNالخدمات اللغوية المتوقع توفيرها في اجتماعات  ●
 المشاركة عن بعد ●
 التوعية والتواصل (أثناء االجتماعات) ●
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4. Uملخص من المستوى التنفيذي للتوصيات 
 

للتعليق  MSWGتتوفر معلومات إضافية فيه هذه الوثيقة وفي المواد الداعمة، إال أن التوصيات اإلجمالية المقدمة من خالل مجموعة 
 العام فهي على النحو التالي:

 
ولكن مع تطوير الهيكل الخاص باالجتماعات الثالثة لكي تتناول وبشكل  ،مواصلة جدول االجتماعات المكون من ثالثة اجتماعات سنوًيا

 ]04أفضل أهداف االجتماع، وجدولة حاالت التضارب واستغالل الوقت بطريقة تحقق أقصى فاعلية. [راجع الشكل 
 

سوف يكون االجتماع األول في دورة االجتماعات الثالثة (االجتماع أ) مشابًها من حيث المدة والموضوع لهيكل االجتماعات  ●
 الحالي. 

 
أما االجتماع الثاني في الدورة (االجتماع ب) فسيكون اجتماًعا في منتصف العام يركز على أعمال وضع سياسة منظمات  ●

ضافة إلى التفاعل والتواصل فيما بين المجتمع. ويجب أن يكون أقصر من حيث المدة عن الدعم/اللجان االستشارية باإل
 االجتماعات الحالية.

 
أما االجتماع الثالث في الدورة (االجتماع ج) فسوف يكون طويل نسبًيا من حيث المدة عن االجتماعات الحالية، وسوف يشتمل  ●

أما جمهور عالمي  ICANN) وسوف يكون تركيزه منصًبا على استعراض أعمال AGMعلى االجتماع العام السنوي (
 أوسع. 
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مواصلة دوران األماكن بالنسبة لكافة االجتماعات وتنسيق عملية الدوران لموازنة التغطية العالمية على أساس دورة متعددة األعوام، 
ولكن مع تطوير إستراتيجية الدوران بحيث يمكن االستفادة من االجتماع األصغر في منتصف العام (االجتماع ب) لتغيير أماكن االنعقاد 

 رافية جديدة بسبب المتطلبات الخاصة بالحضور والمتطلبات اللوجستية الخاصة بهيكل االجتماعات الحالي. عبر مواقع جغ
 

تغيير أماكن االنعقاد ألي من االجتماعات إلى المدن الكائن بها مكاتب لـ  ICANNتقيد  UالUأن  MSWGومن توصيات مجموعة 
ICANN. 

 

 
 

ولكن مع تطوير نسق االجتماعات بحيث يوفر فرصة أكبر  ،الدعم/اللجان االستشارية مواصلة تخصيص الوقت الكافي ألعمال منظمات
 للمشاركة والتواصل بين مكونات المجتمع.
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ولكن مع تطوير النسق من خالل تقسيم الوقت إلى قسمين مع تركيز  ،متابعة أعمال المنتدى العام في االجتماع األول والثالث في الدورة
 مغاير:

 
دقيقة بالقرب من بداية جدول أعمال االجتماع لالطالع على آخر المستجدات من منظمات الدعم/اللجان  90مدتها جلسة  ●

 االستشارية واالستماع إلى الموضوعات التي تحظى باهتمام المجتمع
 

 دقيقة في آخر جدول أعمال االجتماع لتعليق المجتمع ورد مجلس اإلدارة 120جلسة مدتها  ●
 

 
 

 هذه التوصيات من أجل جلب المزايا التالية:تم تصميم 
 

تعزز التفاعل بين قطاعات المجتمع من خالل زيادة الوقت المخصص ألعمال الشبكات والتفاعل االجتماعي والعمل فيما بين  ●
 قطاعات المجتمع

 
 زيادة االستغالل الفعال للوقت من جانب كل جزء من المجتمع (وككل) الحاضرين في االجتماعات ●

 
 دة الوقت المخصص ألعمال السياسة مع الحد من تداخل أو تضارب الجلسات زيا ●

 
 زيادة الفرص بالنسبة للتفاعالت المستخدمة إلى المشكالت أو المستندة إلى اللغة  ●

 
 تقليل طول االجتماعات لبعض المجموعات استناًدا إلى محور اهتمامها ومصلحتها ●
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5. Uالمبادئ اإلرشادية 
 

المبادئ التوجيهية  MSWGلكي يتم تحديد أفضل طريقة لتقديم التوصيات حول تطوير هيكل ونسق االجتماع، وضع مجموعة عمل 
 التالية من أجل المساعدة في عملية المداوالت.

ات على للحصول على تعليق MSWGوقد قررنا تضمينها هنا من أجل المساعدة على فهم التوصيات بشكل أفضل. وال تسعى مجموعة 
 المبادئ نفسها.

 أما المبادئ اإلرشادية فهي:
 ضمان الوقت الكافي لمقابالت وجًها لوجه من أجل وضع سياسة منظمات الدعم/اللجان االستشارية ●
تطوير المستوى التالي من الفاعل بين مكونات الدوار على قدم المساواة وتسهيل اإلمكانية الكافية ألعمال االتصال الخاصة  ●

 ينبالمندوب
 مع خفض مستوى التضارب فيما بين الجلسات ICANNتعزيز االستخدام الكافي لوقت المجتمع و ●
 تعظيم المشاركة النوعية: ●

o تأمين القدرات الخاصة بالمشاركة عن بعد 
o (الترجمة الفورية، والترجمة) توفير الخدمات اللغوية الكافية 
o  مواقع الفروعموازنة الدوران الجغرافي لمواقع االنعقاد في مقابل 
o  التواصل مع المجتمعات، على سبيل المثال، الجامعات، وقطاع األعمال، ومستخدمي اإلنترنت ووسائل اإلعالم حول

 المسائل الهامة
o  تثقيف المشاركين الحاليين والجدد حول المشكالت التي تتناولهاICANN 
o   الحد من حاالت التضارب مع األحداث األخرى لمجتمع اإلنترنت، مثلIETFو ،GF 
o  توافر التأشيرات 

 وضع تصميم يسمح بالنمو  ●
o زيادة عدد الموضوعات 
o زيادة عدد مجموعات الدوائر 
o زيادة عدد الحضور 

 لدى المجتمع العالمي األوسع ICANNالعمل على زيادة مصداقية  ●
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6. Uتعريف المصطلحات الخاصة بهذه التوصية 
 

، بات من الضروري االصطفاف حول بعض التعاريف الشائعة للمصطلحات شائعة االستخدام MSWGعلى مدار مسيرة عمل مجموعة 
  .MSWGداخل المجتمع وعبره، من أجل زيادة نسبة وضوح االتصال والفهم فيما بين أعضاء 

 
ئر أعضاء المجتمع وهذه التعاريف موضحة هنا على أمل إضفاء مزيد من اإليضاح على بعض العناصر في التوصية التفصيلية أمام سا

 والتعليق على التوصية.
 

UالتعاريفU: 
 

) أو أكثر من مجموعات منظمات الدعم/اللجان 2التفاعل بين قطاعات المجتمع ويعّرف بأنه األنشطة الحادثة بين مجموعتين (
 االستشارية. 

 
العمل الداخلي لمنظمات الدعم/اللجان االستشارية ويشمل األعمال داخل لجنة استشارية أو منظمة دعم واحدة (بما في ذلك مجموعات 
 أصحاب المصلحة ومجموعات الدوائر) أو مجموعة لجنة استشارية أو منظمة دعم واحدة ومجلس اإلدارة أو أعضاء مجلس اإلدارة. 

 
بأنها األنشطة الدائرة بين المجتمع والتي يكون المشاركون فيها أعضاء لنفس المنطقة، مع الغرض المحدد  األنشطة اإلقليمية وتعّرف

 فيما يخص تلك المنطقة. ICANNلمناقشة المشكالت ذات الصلة بـ 
 

أنشطة التواصل والتوعية وتعّرف بأنها األنشطة التي تزاولها مجموعات منظمات الدعم/اللجان االستشارية أو مجموعات من جميع أنحاء 
 . ICANNلدى األفراد والمؤسسات داخل مجتمع  ICANNالمجتمع بهدف زيادة مستوى الوعي واالهتمام بـ 

، يتم وضع ICANNذج أصحاب المصلحة المتعددين العالمي لـ . وفي نموICANNواألنشطة متسقة مع وظيفة ومهمة  ●
السياسات بطريقة تفصيلية تبدأ من التفاصيل وصوالً للعموميات، وهي عملية يتم تعزيزها وتقويتها من خالل التواصل مع 

 وتشجعيهم على المشاركة إن أرادوا ذلك. ICANNالمجتمعات الخارجية، وتثقيفهم حول 
 

 بأنها أي جهود تعليمية (ويشمل ذلك تدريب وأدوات التعليم) والتركيز الخاص على تعليم القيادة في االجتماع ج. بناء الثقة وتعّرف
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7. Uتوصيات حول توقيت ومدة وصيغة االجتماعات 
 

 يسرد هذا القسم مزيًدا من التفاصيل حول الهيكل والنسق الموصى بهما لالجتماعات.
 

 االجتماع أ
 سيكون هو االجتماع األول في الدورة السنوية المكونة من ثالثة اجتماعاتتوقيت هذا االجتماع  ●

 
 الحالي ICANN) أيام إجمالية كحد أقصى، كما هو الحال بالنسبة لهيكل اجتماعات 6سوف تكون المدة ستة ( ●

o  ولألغراض المرجعية، فإن االجتماعات الحالية لـICANN ) أيام رسمًيا، ولكن عند التواجد فيها يتم 5تدوم لخمسة (
 ) أيام.8-7احتساب األنشطة التي تتم قبل وبعد االجتماعات، وتكون المدة الفعلية لالجتماع سبعة إلى ثمانية (

 
 الموقع والدوران ●

o يلتزم االجتماع أ بعملية الدوران اإلقليمي لمواقع االنعقاد 
o على األماكن الجغرافية التي قد تدعم مطلب مساحة االجتماع لحجم الحضور المتوقع  ويكون تركيز عملية الدوران

 +) 1800لهذا االجتماع (
o  كما تأخذ عملية النظر أيًضا في الحسبان العثور على المواقع التي تمثل أقل حد من المشكالت مع تأمين التأشيرات

 للحضور
 

 
 

 الحالي، باستثناء التنسيق المراجع من أجل المنتدى العام المشار إليه أدناه ICANNأما النسق والشكل فيكون مشابًها الجتماع  ●
o ) مخصصان ألعمال منظمات الدعم/اللجان االستشارية الداخلية2يومان ( 
o ) مخصصان للتفاعل فيما بين قطاعات المجتمع، مع جلسات أخرى محتملة لمنظمات الدعم/اللجان 2يومان (

 االستشارية
o مخصصان للمنتدى العام، وجلسة افتتاحية، وتقارير سريعة حول الموضوعات باإلضافة إلى 2-1( يوم إلى يومان (

ما قبل مجموعات العمل)، والتفاعل فيما بين  ICANN"ذات الطبيعة المتماثلة" (جهود  IETFجلسات مثل 
قطاعات المجتمع، مثل الموضوعات المثارة حسب المشكالت والموضوعات ذات التركيز اإلقليمي (بهدف عدم 

 الوقوف في أوقات متضاربة)
o  للحصول على مثال مفاهيمي حول الكيفية التي يمكن بها تنظيم النسق إلى إطار عمل لجدول  09راجع الشكل

 ألعمالا
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 تقييم المنتدى العام ●

o  توصي مجموعةMSWG  بتقسيم تنسيق المنتدى العام الحالي إلى اجتماعين مختلفين 
  دقيقة.  90الجلسة األولى وتكون في نفس اليوم الذي تتم فيها الجلسة االفتتاحية وتجرى لمدة 

 يسمع مجلس اإلدارة من المجتمع 
  االستشارية في مجلس اإلدارة في هذه الجلسة، ويشارك رؤساء منظمات الدعم/اللجان

 لالستماع وتقديم التقارير من المجتمع واالستماع إلى الموضوعات محل اهتمام المجتمع
  وتتم الجلسة الثانية في اليوم األخير على جدول أعمال االجتماع، حيث يستمع مجلس اإلدارة إلى بيانات

تناسب، باإلضافة إلى تناول األسئلة المطروحة في االجتماع تكميلية من المجتمع ثم يرد عليها حسب ما ي
 األول للمنتدى العام. 

 
 االجتماع ب

 توقيت هذا االجتماع سيكون هو االجتماع الثاني في الدورة السنوية المكونة من ثالثة اجتماعات ●
 

/اللجان االستشارية باإلضافة إلى ) أيام كاملة، ويركز على أعمال وضع سياسة منظمات الدعم4وتصل أقصى مدة إلى أربعة ( ●
 التفاعل والتواصل فيما بين المجتمع

 
 الموقع والدوران ●

o يلتزم االجتماع ب بعملية الدوران اإلقليمي لمواقع االنعقاد 
o  ويكون تركيز عملية الدوران على األماكن الجغرافية غير القادرة على استضافة االجتماعات األكبر، حيث يتم

 تخفيض مطلب المساحة الخاصة بهذا االجتماع بسبب الدعم اللوجيستي التنظيمي 
o  مع تأمين التأشيرات كما تأخذ عملية النظر أيًضا في الحسبان العثور على المواقع التي تمثل أقل حد من المشكالت

 للحضور
 

 
 
 

 
 ويتم تعديل الصيغة من هيكل االجتماع الحالي من خالل الطرق التالية: ●

o ) أيام تركز على أعمال منظمات الدعم/اللجان االستشارية 3ثالثة ( 
وسوف يكون لتنسيق األيام الثالثة المرتكزة على أعمال وضع السياسات جدول أعمال مختصر لليوم،  ▪

تباًعا للتعاون فيما بين المجتمع  16:00بما يوفر وقًتا مخصًصا من  ،16:00-09:00المثال على سبيل 
 وأعمال الشبكات.

o ) واحد يركز على تواصل المجتمع 1يوم ( 
بوضع خطة مركزة على تلك أنشطة التواصل الخاصة باالجتماع ب من أجل  MSWGتوصي مجموعة  ▪

 زيادة الفرص
o  افتتاحية قصيرةبدون احتفالية افتتاحية أو 
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o بدون منتدى عام 
o بدون اجتماع عام لمجلس اإلدارة 
o  للحصول على مثال مفاهيمي حول الكيفية التي يمكن بها تنظيم النسق إلى إطار عمل لجدول األعمال 10راجع الشكل 

 
 

 االجتماع ج
 

وسوف يشتمل على االجتماع العام يكون توقيت هذا االجتماع هو االجتماع الثالث في سلسلة االجتماعات الثالثة السنوية  ●
 أما جمهور عالمي أوسع. ICANN) وسوف يكون تركيزه منصًبا على استعراض أعمال AGMالسنوي (

 
) أيام كاملة، لكن يجب تحسين ذلك بحيث يتيح لبعض المجموعات إجراء أنشطتهم 8وسوف تكون المدة بحد أقصى ثمانية ( ●

 الزمني اإلجمالي لالجتماععلى مدار فترة زمنية أقصر داخل اإلطار 
 

 الموقع والدوران ●
o يلتزم االجتماع ج بعملية الدوران اإلقليمي لمواقع االنعقاد 
o  ويكون تركيز عملية الدوران على األماكن الجغرافية التي قد تدعم مطلب مساحة االجتماع لحجم الحضور المتوقع

 ) +2000لهذا االجتماع (
o  الحسبان العثور على المواقع التي تمثل أقل حد من المشكالت مع تأمين التأشيرات كما تأخذ عملية النظر أيًضا في

 للحضور
 

 
 

الحالي، (مع استمرار الجمعية السنوية العامة باإلضافة إلى اجتماع عام  ICANNأما النسق والشكل فيكون مشابًها الجتماع  ●
 لمجلس اإلدارة) مع إعادة هيكلة أهداف كل يوم

o ) أيام مخصصة ألعمال منظمات الدعم/اللجان االستشارية الداخلية) 3بحد أقصى 
o ) واحد مخصص للتفاعل فيما بين المجتمع 1يوم ( 
o ) واحد مخصص إما ألعمال منظمات الدعم/اللجان االستشارية الداخلية أم التفاعل فيما بين المجتمع أو 1يوم (

 كالهما
o ) ية، وجلسة افتتاحية، وتقارير سريعة حول الموضوعات ) مخصصان للمنتدى العام، وجمعية عامة سنو2يومان

والتفاعل ما قبل مجموعات العمل)،  ICANN(جهود "ذات الطبيعة المتماثلة"  IETFباإلضافة إلى جلسات مثل 
فيما بين قطاعات المجتمع، مثل الموضوعات المثارة حسب المشكالت والموضوعات ذات التركيز اإلقليمي (بهدف 

 أوقات متضاربة)عدم الوقوف في 
o ) واحد مخصص ألنشطة اختتام االجتماع1يوم ( 
o  للحصول على مثال مفاهيمي حول الكيفية التي يمكن بها تنظيم النسق إلى إطار عمل لجدول  11راجع الشكل

 األعمال
 

 سوف يكون تنسيق المنتدى العام هو نفس االجتماع أ ●
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8. U توصية حول دوران موقع االجتماعات 
 

تنتقل إلى حيث  ICANNوالتي تجعل  ICANNالدوران وتغيير مواقع االنعقاد من الجوانب الهامة للغاية في إستراتيجية اجتماعات 
 يكون المشاركون. ويجب أن تظل إلزامية بالنسبة لإلستراتيجية الجديدة.

 
بأن يكون الدوران اإلقليمي طبيعي واعتيادي قدر اإلمكان. ويجب أن يحصل فريق عمل االجتماعات على  MSWGوتوصى مجموعة 

المرونة في القيام بالترتيبات الضرورية لتنظيم االجتماعات حتى وإن لم تتم مراعاة فترة الدوران لمنطقة ما على افتراض أن كل منطقة 
 سنوات.  5ت على مدار دورة أنواع من االجتماعا 3يجب أن تكون قد حققت 

 
 

9. Uتوصيات حول أنشطة دعم ومشاركة االجتماعات 
 

 التوصيات التالية حول أنشطة دعم وإدارة االجتماعات: MSWGقدمت مجموعة 
سوف يكون الدعم الفني للمشاركين عن بعد، والترجمة الفورية والتدوين النصي والنسخ والترجمة متسًقا مع الدعم الحالي،  ●

 بذل الجهد من أجل التركيز على التحسين المستمر، السيما بالنسبة للمشاركة عن بعدولكن يجب 
 

 ويجب أن يستمر برنامج الزمالة أيًضا في جميع االجتماعات، بمزيد من التركيز اإلقليمي لالجتماع ب. ●
 

تقييم مواقع التركيز على تسهيل استخراج التأشيرات كمعيار في  ICANNويجب أن يواصل فريق تخطيط اجتماع  ●
المشكالت المرتبطة بالحصول على التأشيرات للحاضرين وتوصي بتحسين  MSWGوتدرك مجموعة  االجتماعات.

اإلجراءات الحالية من أجل تعزيز التعاون مع الحكومة المعنية والمضيفين المحليين مع الحفاظ على سياسات مشاركة وتسجيل 
 مفتوحة لالجتماعات. 

 
 ات من أجل تعقب وتسجيل دائمي الحضور من أجل دعم تسهيل استخراج التأشيرات المستقبلية للحضور.ويجب كذلك اتخاذ خطو ●

 
مع تركيز خاص على االجتماع ب،  ICANNويجب وضع برنامج من أجل تسهيل التوعية والتواصل المحلي في اجتماعات  ●

 على أن يتم تجنيب يوم خاص لمشروعات التوعية والتواصل المحلي.
 

، كما ICANNمواصلة تطوير وتحسين الجهود لدعم االهتمامات الصحفية في اجتماعات  ICANNويتعين على طاقم عمل  ●
يجب بذل جهود إضافية من أجل إقرار موضوعات مقنعة مع دعم منافذ جديدة للصحافة في كافة مواقع االجتماعات، مع 

 التركيز على تمييز جهود التوعية في تلك المناطق.
o مجموعة العمل، بما يؤدي إلى إيجاد توصيات وأفكار  لى أنه تم طرح العديد من االقتراحات أثناء سير أنشطةيشار إ

 من أجل النظر فيه.  ICANNخارج نطاق اختصاص هذه المجموعة، والذي تم تمريره إلى طاقم عمل 
 

ها توصي بأن تواصل ، لكنICANNبتأمين مضيف جديد الجتماعات  ICANNبمطالبة  MSWGوال توصي مجموعة  ●
ICANN  تشجيع هيكل متعدد أصحاب المصلحة للمضيفين المحليين. وال يجب أن يكون هذا الدعم بالضرورة في صورة دعم

مالي ولكن الدعم للفعاليات، وجهات االتصال مع الحكومات المحلية وجهات االتصال اإلعالمية، والدعم في الجهود الخاصة 
 ما يعد فائدة ويجب أن يستمر.بتأمين خطابات تأشيرات هو 

 
ويجب أن تشتمل مراسم االفتتاح، متى ما كان ذلك مجدًيا، على عنصر ثقافي من تلك المنطقة أو الدولة، مثل الموسيقى أو  ●

  الرقص المحلي.
 

10. Uتوصيات حول التخطيط لالجتماعات 
 

وأعضاء المجتمع من أجل  ICANNتوفير إطار عمل وتوجيه إلى طاقم عمل  ICANNيجب على فريق تخطيط اجتماعات  ●
 إقرار جداول للحد من تضارب االجتماعات.

 
من أجل تحسين  ICANNكما يجب توفير وقت إضافي لإلعداد ومرونة إلى مجموعة تخطيط االجتماعات في طاقم عمل  ●

دوران ومواقع االجتماعات وهيكلة إطار عمل لجدول األعمال من أجل استيعاب جلسات العمل الضرورية وأيًضا مع الحد من 
 تضارب الجلسات بين سائر مجموعة المجتمع. 
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رة (االثنين إلى تحسين جدولة أيام االجتماعات لالستفادة من أيام العمل المقر ICANNويجب على فريق تخطيط اجتماعات  ●
 الخميس)، والحد من التأثير على األيام الرسمية المعترف بها عالمًيا من حيث العطالت الرسمية أو أيام المراسم الدينية. 

 
مواصلة تحسين تعقيبات الحضور والجلسات لكل من تنسيقات االجتماعات الثالثة، مع توفير  ICANNويجب على طاقم عمل  ●

 اق واسع أمام المجتمع من أجل قياس مدى تقدم ونجاح هيكل االجتماعات الجديد الموصى به.هذه المعلومات على نط
 
 

11. U أعضاءMSWG 
 ، أو فريق عمل أو مجلس إدارة)AC، أو لجنة استشارية ()SOأعضاء مجموعة العمل المتطوعين تمثيالً لمنظمة دعم (

 

 المنطقة الدولة الجنس األعضاء
مؤسسة الدعم 

واللجنة 
 االستشارية

 AU AP GNSO امرأة دونا أوستن

 IN AP ALAC رجل ساتيش بابو

 ALAC أفريقيا TN رجل تيجاني بن جمعة

 UK EU GNSO امرأة ميشيل تشابلو

 NZ AP ccNSO رجل كيث ديفيدسون

 PR NA ALAC رجل إدواردو دياز ريفيرا

 US NA GNSO رجل بول دياز

 TT LAC GAC رجل تريسي ف هاكشو

 BR LAC ALAC امرأة سيلفيا هيرالين اليت

 DE EU ALAC امرأة ساندرا هوفيريتش

 GNSO أفريقيا GM رجل بونسيليت إليليجي

 UA EU ASO رجل ديمتري كوهمانويك

 PT EU GAC امرأة أنا نيفيز

 ASO أفريقيا UG رجل دوغالس أونيانغو

 US NA GAC امرأة سوزان راديل

 CL LAC ccNSO امرأة كورتيزمارغريتا فالديز 
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 فريق العمل  UK امرأة سالي كوسترتون

 فريق العمل  US رجل كريس جيفت

 فريق العمل  US رجل نيك توماسو

 مجلس اإلدارة  AU رجل كريس ديسبين

 مجلس اإلدارة  FR رجل سباستيان باكولوت

 
 
 
 
 

12. Uعنصر إضافي فيما يخص إصدار التأشيرات 
 

. وقد أضاع ذلك ICANNبمثابة مشكلة في بعض البلدان المضيفة الجتماع  ICANNكان تسليم التأشيرة إلى بعض من أعضاء مجتمع 
على بعض من األعضاء المحددين في قيادة منظمات الدعم/اللجان االستشارية حضور اجتماعات هامة حيث كانت لهم أدوار هامة 

 يؤدونها.
 

 التركيز على تسهيل استخراج التأشيرات كمعايير في تقييم مواقع االجتماعات.  ICANNط اجتماع ويجب أن يواصل فريق تخطي
 

وليس الهدف التخلي عن التأشيرة أو تغيير إجراءات التأشيرة للدولة المضيفة، ولكن يتعلق أكثر بالترتيبات الضرورية بحيث تكون 
بالنسبة لسائر أعضاء المجتمع احتراًما ومراعاًة للقوانين واألنظمة المعمول بها في اإلجراءات المشار إليها يمكن الوصول إليها ويسيرة 

 البلد المضيف.
 

وسوف يكون هناك دائًما شخص ال يتمكن من الحصول على التأشيرة بسبب أن لديه/لديها مشكالت شخصية، والهدف يتمثل في جعل هذا 
 يمثل قلًقا ألي منطقة أو دولة أو عرق أو دين.  العدد عند أدنى مستوى له، والتأكد من أن القيد ال

 


