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في السنة المالية  ICANNالتحسينات المتوقعة على برنامج زمالة 

7102  

( جاهدة لتمكين أصحاب المصلحة الحاليين والجدد للمشاركة بشكل كامل في أنشطة DPRDتسعى إدارة التنمية والمسؤولية العامة )

ICANN  في منظومة اإلنترنت مشاركة أوسع نطاًقا. ويعد برنامج زمالةICANN  الذي يبلغ اآلن عامه العاشر من الوسائل التي تحقق

وكجزء من عمليات البحث والمراجعة التي تجريها إدارة التنمية والمسؤولية العامة، يسلط  بها دائرة التنمية والمسؤولية العامة هذا الهدف.

التحسينات المقترحة على البرنامج والتي تدور حول وعلى  ICANNالضوء على المكونات الرئيسية لبرنامج زمالة المستند التالي 

الهدف الشامل الذي لم يطاله تغيير للبرنامج: تعزيز نموذج أصحاب المصلحة المتعددين عن طريق جلب أصوات أكثر تنوًعا في 

ICANN ،تمثل انعكاًسا لمجتمع  من أجل تحقيق آلية صنع قرار أكثر شموالICANN .العالمي 

 تحسينات البرنامج العامة

 األسباب  7102تحسينات السنة المالية   ICANNالعالقة بأهداف  وصف البرنامج الحالي

يسعى هذا البرنامج إلى 
خلق قاعدة عناصر مطلعة 
أوسع وأكثر تنوعاً إقليمياً 

المناطق عبر الوصول إلى 
في العالم مشار  األقل نموا  

 .هناإليها 

الحاجة إلى جلب "أصوات أكثر 
من أجل  ICANNتنوًعا في 

تحقيق آلية صنع قرار أكثر 
 " .شموال

كذلك، بناًء على مستند خطة 
السعي وراء اإلستراتيجية، "

ICANN  يجب أن 12القرن "
مشاركة  ICANNتدعم 

المجموعات التي لم يكن لها 
 .تمثيل سابق

 2.1يوضح الهدف اإلستراتيجي 
 ICANNمن خطة 

اإلستراتيجية للسنة المالية 
يوضح أيًضا  1122-1111

 .الحاجة إلى تنوع أكبر

ذا البرنامج إلى خلق يسعى ه
قاعدة عناصر مطلعة أوسع 

مع إعطاء وأكثر تنوعاً إقليمياً 
األولوية للمرشحين الذين 

المجتمعات يعيشون في "
المحرومة والممثلة تمثيال  

ا  ."حول العالم 1ناقص 

ضمان وجود إجراء أكثر تطوًرا 
وشمواًل لتحديد المرشحين 

المناسبين. وهو نهج ال يميز دون 
المتقدمين بناء على الئحة  قصد بين

 تعسفية بأسماء الدول.
 

التأكد من كون عملية االختيار 
"فعالة ومتطورة ومشروعة." 

 المرجع
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حصر قبول طلبات المرشحين من الدول 
"األقل نموا" و "النامية" وكذلك الدول 

 الجزرية الصغيرة النامية.
 

للتحقق من الوضع، يتم استخدام مصدر 
بيانات خارجي مثل قائمة البنك الدولي 

للدول النامية فضال عن قوائم األمم 
البلدان نمًوا" والدول المتحدة لـ "أقل 

 الجزرية الصغيرة النامية.

 ICANNجلب أصوات أكثر تنوًعا في 
من أجل تحقيق آلية صنع قرارات أكثر 

 ICANNشموال، تمثل انعكاًسا لمجتمع 
 العالمي.

 
العمل على تلبية احتياجات واهتمامات 

مع ضمان تحقيق  ICANNمجتمع 
 أهداف البرنامج األساسية.

من جميع الدول، وذلك قبول الطلبات 
باستخدام نظام على أساس الجدارة 

يعتمد على المعرفة والخبرة الموثقة 
ضمن طلبات المرشحين وبياناتهم 
الشخصية، فضال عن احتياجاتهم، 
ولكن مع إعطاء األولوية ألولئك 

الذين يعيشون حاليا في المجتمعات 
والذين لديهم احتياجات  2المحرومة*

 مالية. 

يز غير المقصود ضد تجنب التمي
المرشحين الالئقين وإتاحة الفرصة 
الختيار مرشحين يمكنهم المساعدة 

بشكل أفضل في تعزيز بناء القدرات 
ألصحاب  ICANNضمن نموذج 

المصلحة المتعددين. كذلك، ضمان 
وجود نهج أكثر تطوًرا، لفحص 

المرشحين الذين يمكنهم مواكبة تطور 
 البرنامج. 

                                                
ف المجتمعات غير الممثلة 1 ا إلى البحث الذي أجراه فريق المشروع، ُتعرَّ بناء  على العوامل االجتماعية في هذه الحالة، استناد 

واالقتصادية والبيئية التي تعيق قدرة الفرد عن الوصول إلى أقصى قدراته وعن االستفادة من الخدمات التي قد كان من المفترض لهم 
وعدم وجود  الوصول إليها في أوضاع أخرى مثل الفقر أو العرق أو السن أو الجنس أو اإلعاقة الجسدية وعوامل مثل الدخل والنظافة

 مصدر منتظم من الرعاية أو الخدمات مثل التعليم األساسي والخدمات الصحية والنقل العام.
 

https://www.icann.org/fellowshipprogram
https://www.icann.org/fellowshipprogram
https://www.icann.org/en/system/files/files/msi-quest-blueprint-21may14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/msi-quest-blueprint-21may14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/msi-quest-blueprint-21may14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/msi-quest-blueprint-21may14-en.pdf
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لإلبقاء على التنوع:  إيالء اهتمام خاص 
المعرفة والمنطقة والجنس والثقافة -

 والمصالح والقدرات/الخبرة وغيرها.

المشاركين الذين  ُتمنح األولوية إلى:
يعيشون في المناطق/البلدان األقل 

 .ICANNتمثياًل في مجتمع 

أولئك الذين يمثلون التنوع بين 
الجنسين، والقطاعات والمناطق 

والخبرات )مثل والتجارب والمصالح 
وضع السكان األصليين يمثل قيمة 

 إضافية(؛
ممثلي الحكومات ونطاق المستوى 

األعلى لرمز البلد الذين لم يتلقوا 
 ICANNتمويالت للسفر من مجتمع 

 .المعني ويصرحون بحاجتهم المالية

وصف البرنامج وعملية االختيار 
بحاجة إلى تحسين للتركيز بصورة 

 أكبر على التنوع. 

يتمثل الهدف المرجو من الزمالء  
المثاليين في مواصلة المشاركة بنشاط 

والمساهمة في  ICANNفي مجتمع 
مجتمعاتهم عن طريق اتخاذ أدوار قيادية 

أو تطوعية وفي أن يصبحوا أمثلة 
ُيحتذى بها في البناء الناجح للقدرات 

ضمن نموذج أصحاب المصلحة 
 المتعددين. 

اختيار من بين المتقدمين الجدد الذين 
يبينون بوضوح ما يودون تعلمه من 

، وكيف يمكن أن ICANNتجربة 
يؤثر ذلك على تركيزهم على تطوير 

حوكمة اإلنترنت وتقديم أفكار لما 
يعود نفًعا على مجتمع اإلنترنت 

 خاصتهم إن أمكن. 

الذين  ICANNخريجو زمالة -
هذا يمكنهم ذكر األهداف المحددة ل
االجتماع، وتبيان أن الزمالة 

)الزماالت( السابقة خاصتهم أدت إلى 
مشاركتهم بفاعلية في األنشطة داخل 

ألصحاب المصلحة  ICANNمجتمع 
المتعددين و/أو المشاركة اإلقليمية أو 

الوطنية أو العالمية و/أو المشاركة في 
القطاعات بصورة مثمرة و/أو 

ية االعتراف بأعمال الحوكمة العالم
لإلنترنت )على سبيل المثال أولئك 

الذين يقدمون دراسة عن الكيفية التي 
سيتمون بها العمل التطوعي/التدريب، 

 ICANNليكونوا حلقات ربط بين 
ومجتمعاتهم، وكيفية إدارة مجموعة 

العمل أو األدوار القيادية في 
ICANN)وغير ذلك ،. 

 

يكمن العائد على االستثمار لبرنامج 
لزمالء دائمو المشاركة زمالة في ا

وتقديم التعقيبات للمجتمع. لذلك، يمكن 
تحسين آلية االختيار تحسين بحيث 

يخضع المتقدمين لفحص أكثر 
إستراتيجيًة وكذلك لتقييمات في ضوء 

والتزام المتقدم  ICANNأهداف عمل 
كما يتضح من خالل األهداف المحددة 

 .لتجربة االجتماع
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المتقدمون الذين تعظم احتمالية  -
اجتيازهم متطلبات تأشيرات الدخول إلى 

 .ICANNالبلد حيث يعقد اجتماع 

المتقدمون الذين سبق لهم التقدم ولم يتم  -
اختيارهم، ولكنهم حضروا اجتماعات 

ICANN. 

يتم إبداء أهمية إضافية للمرشحين  -
المؤهلين الذين يتوفر لديهم الحد األدنى 

من متطلبات البرنامج، ويعيشون في 
المقرر عقده  ICANNمنطقة اجتماع 

 لدورة الزمالة المذكورة.

إدارة برنامج فاعل وكفء من حيث 
 .تحليل التكلفة/الفائدة والشمولية اإلقليمية

م هم التقدم ولالمتقدمون الذين سبق ل -
يبلغوا القائمة النهائية للمرشحين 

الناجحين رغم قوة الطلبات المقدمة؛ 
أولئك الذين حضروا اجتماعات 

ICANN  أو شاركوا فيها بفاعلية
وقدموا مثااًل قوًيا لما يمكنهم تعلمه 

 من هذا البرنامج. 

يتم إبداء أهمية إضافية للمرشحين  -
 المؤهلين وجيدي االستعداد الذين

يتوفر لديهم الحد األدنى من متطلبات 
البرنامج، ويعيشون في منطقة اجتماع 

ICANN  المقرر عقده لدورة الزمالة
 المذكورة.

األولوية  ICANNلطالما أعطت 
للمرشحين الذين تكثر لديهم فرص 
حضور االجتماعات )لتفادي عدم 

استغالل التمويل المرصود 
 لالجتماعات أو ضياعها(. 

 
على هذا اإلجراء  ICANNستستمر 

لن تعد  ICANNباستثناء وحيد هو أن 
تقيم احتمالية حصول المتقدم على 

التأشيرة ألغراض االجتماع من اآلن 
 فصاعًدا. فيما يلي األسباب:

الحصول على التأشيرة مسؤولية  -
 المتقدمين أنفسهم

تقييم إمكانية الحصول على التأشيرة  -
خارج اختصاص لجنة اختيار 

ICANN وخبراتها 
هذا النهج غير موضوعي وغير مفيد  -

 في عملية االختيار

 

 ةمن أجل تنفيذ التحسينات سالفة الذكر في معايير االختيار، يجب تعديل نماذج الطلب واالستقصاء الخاصة ببرنامج الزمالة للسماح بالترقي
إدارة التنمية والمسؤولية العامة كذلك قائمة شاملة بمعايير  إلى عملية اختيار قائمة شكل أكبر على الجدارة ومدفوعة باألهداف. أعدت

 االختيار والتي توضح األولويات الخاصة التي يتعين على لجنة االختيار اتباعها.

 

 معايير اختيار طالب الزمالة المنقحة

االختيار النهائي على التقييم الذي . سيعتمد ICANNجميع المرشحين من كافة المناطق والقطاعات مرحب بهم للتقدم إلى برنامج زمالة 
 تجريه لجنة االختيار بناًء على المعايير التالية.

 

قبول من بقدر مالمتقدمون من المجتمعات أو المناطق المحرومة أو الممثلة تمثياًل ناقًصا الذي يصرح بالحاجة المالية. وخصوًصا، المتقدمين المتسلحين 
أو اقتصادية أو بيئية عقبة أمام قبولهم مثل الفقر أو العرق أو السن أو الجنس أو اإلعاقة الجسدية وعوامل مثل المعرفة والذين تقف عوامل اجتماعية 

 الدخل والنظافة وعدم وجود مصدر منتظم من الرعاية أو الخدمات مثل التعليم األساسي والخدمات الصحية والنقل العام.

)إن كان جديًدا( أو بالنسبة للمتقدم للمرة الثانية أو أكثر، تقديم تفاصيل  ICANNي تعلمه من تجربة المتقدم الذي يمكنه إما تقديم عرض عما يرغب ف
ألصحاب المصلحة المتعددين و/أو استخدام زمالته في المشاركة اإلقليمية أو الوطنية و/أو  ICANNبشأن أسباب وكيفية مشاركته في عمل مجتمع 

 .العتراف بأعمال الحوكمة العالمية لإلنترنتالمشاركة على مستوى القطاعات و/أو ا

واالستعداد لجلب  ICANNالمتقدم الذي يوثق أنشطة المشاركة على المستوى الوطني أو اإلقليمي أو العالمي ضمن منظومة حوكمة اإلنترنت خارج 

 .ICANNالخبرات إلى 

م على أنه:  المتقدم الذي يصرح بأنه سيشارك في أو سيقدَّ

المهتمة بالدراسات واألنشطة المتعلقة بمشكالت اإلنترنت التي تعكس اإلستراتيجبات الوطنية أو  المجتمع المدنيى منظمات عضو في إحد -
 .ICANNاإلقليمية و/أو العمل الجاري في 

أكاديمية ترتبط بحوكمة اإلنترنت عبر إدارة نطاق المستوى األعلى لرمز البلد أو ما يتعلق بها من مناهج فنية أو مناهج تخص عضو في مؤسسة  -
 حوكمة اإلنترنت.

 .منها، من منظور القطاع الخاص ICANNشركة تهتم بالمشاركة في حل مشكالت اإلنترنت، خصوًصا ما يتعلق بـ  -

http://www.un.org/en/sections/resources/civil-society/index.html
http://www.un.org/en/sections/resources/civil-society/index.html
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المعني وينتمي لمنطقة أو كيان محروم أو  ICANNممثل حكومي أو ممثل نطاق المستوى األعلى لرمز البلد الذي لم يتلق تموياًل للسفر من مجتمع  -
 .ناقص التمثيل

 .ICANNلديه خبرة في المشكالت الفنية و/أو ينتمي لمجتمعات فنية تتعلق بعمل  -

 .اإلقليمية At-Largeع مدني( و/أو عضو فردي في إحدى منظمات مستخدم نهائي )ليس تابًعا لمنظمة مجتم -

 .ICANNمتقدم جيد االستعداد ويقطن المنطقة مقر انعقاد اجتماع 

( لحضور االجتماع ولكنه لم ينجح في الحصول على ICANNمتقدم حاول الحصول على الدعم المالي من خالل وسائل أخرى )سوى منحة زمالة 
 .جزء منهاجميع األموال أو 

دراية أكبر  ن علىمتقدم سبق له التقدم وبالرغم من أن الطلب كان قوًيا، لم يتم اختياره بسبب عدد من المنافذ المتاحة والمنافسة في تلك الجولة؛ وهو اآل

 .ICANNو/أو يحضر اجتماع  ICANNبمواضيع 

و/أو العالمي في األنشطة التي تعكس عمله داخل مجتمع أصحاب ويشارك على الصعيد الوطني واإلقليمي  ICANNمتقدم حاصل على زمالة  
 .أو في أعمال حوكمة اإلنترنت على الصعيد العالمي ICANNالمصلحة المتعددين التابع لمؤسسة 

 .ICANNزمالء عائدون حاصلون على تعقيبات إيجابية من فريق العمل اإلقليمي أو فريق عمل السياسة و/أو قائد المجتمع التابع لمؤسسة 

جارب أو الت تباإلضافة إلى االلتزام بمعايير أخرى، يساعد المتقدم على سد الثغرات في مختلف المجاالت التي يحتاج أفراد المجتمع إلى اكتساب الخبرا
 .بشأنها

 

 فيما يلي قائمة بالمعايير السابقة واإلجراءات المقترحة نتيجة مراجعة المعايير التي ُوِضعت للمضي قدًما.

 

ُتعد المعايير المنقحة أكثر شمولية وفعالية من أجل الحفاظ على  ccTLDاألولوية للحكومات الفقيرة ونطاقات 
 ICANNالمتطوعين المحتملين لكل مجتمع من مجتمعات 

 تعديل اللغة لتكون أكثر شمولية للقادمين الجدد ICANNينتمي األعضاء الفاعلون في المجتمعات الفنية إلى 

يشارك المجتمع المدني بدرجة كبيرة بخصوص 
اإلنترنت بخالف المجتمعات الفنية مشكالت 
 األخرى

 تعديل اللغة لتكون أكثر شمولية للقادمين الجدد

زيادة القدرة  -تناُول المجتمع المدني لمشكالت اإلنترنت 
 اإلعالمية

 تعديل اللغة لتكون أكثر شمولية للقادمين الجدد

زمالؤنا الذين حصلوا على تعقيبات جيدة من االجتماعات 
 السابقة

 جعل اللغة أكثر تحديًدا

 جعل اللغة أكثر تحديًدا وقوة عضو غير زميل حضر بالفعل ثم انسحب بسبب نقص المال

 ICANNالتحقق خارج نطاق عمل  حاصل بالفعل تأشيرة لالجتماع المقترح

 اللغة ليست عائًقا يمكن لهم التعبير عن أنفسهم باللغة اإلنجليزية

 تعديل اللغة لتكون أكثر تحديًدا  اإلقليمية At-Largeحاصل على دعم منظمة 
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ُتعد الحالة األصلية قيمة مضافة في حالة تلبية المعايير 
 األخرى

 جعل اللغة أكثر تحديًدا

 جعل اللغة أكثر تحديًدا وقوة الحفاظ على التوازن فيما يتعلق بالتنوع

 

ا على المعايير   المحدثة(أسئلة نموذج طلب الزمالة المنقح )اعتماد 

 
 االسم األول 

 اسم العائلة

 العنوان: اآلنسة، السيدة، السيد، غير ذلك:

 الجنس: _____

 تاريخ الميالد

 البريد اإللكتروني

 بريد إلكتروني بديل )اختياري(

 الهاتف األساسي

 الهاتف الثانوي )اختياري(

 العنوان البريدي الخاص بالمنزل

 مختلًفا عما هو موضح أعاله(العنوان البريدي الحالي )إذا كان 

 الجنسية: _________

 العرق )اختياري(: ______ 

 رقم جواز السفر: 

 تاريخ صدور جواز سفر

 تاريخ انتهاء جواز سفر

 محل إصدار جواز السفر

 معلومات جواز السفر الثاني )إن وجد( 

 التأشيرة )التأشيرات( الحالية بحوزته:

 دةمستوى اإلجا اللغات التي يتحدثها:

------------------------ ------------------------- 

------------------------ ------------------------- 

------------------------ ------------------------- 

----------------------- ------------------------- 
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 رب العمل أو المنظمة الحالية

 يشغلهالمنصب الحالي الذي 

 رقم هاتف العمل

 العنوان البريدي الخاص بالعمل

 يرجى تلخيص مسؤوليات عملك الحالي

 )اختياري( LinkedInالحساب الشخصي على موقع 

 يرجى إرفاق إشارة مرجعية الثنين ممن هم على دراية بعملك ويهتمون بهذا المجال

 المرجع األول

 المرجع الثاني

من قبل؟ إذ كانت اإلجابة نعم، يرجى اإلشارة إلى أيٍ من تلك الموضحة بالقائمة المنسدلة وبأي  ICANNهل حضرت اجتماًعا لمؤسسة 

 صفة. في قسم التعليقات

إن كانت اإلجابة نعم، يرجى شرح أنشطتك الرئيسية باختصار في هذا االجتماع/هذه االجتماعات )على سبيل المثال، ما إذا كنت قد 

ددة أم ال، وما إذا كنت قد استخدمت االجتماع كفرصة للتعامل مع أصحاب المصلحة المختلفين أم ال حضرت جلسات دوائر انتخابية مح

 وكيفية ذلك وغيره(

 ؟ إن كانت اإلجابة نعم، يرجى توضيح الزمالة )الزماالت( التي أكملتها بنجاح ICANNهل تم اختيارك مسبًقا لزمالة 

بعد الحصول على  ICANNمن قبل، هال أخبرتنا عن كيفية مشاركتك في عالم اإلنترنت ومجتمع  ICANNبصفتك حاصل على زمالة 
ى بيئة علزمالتك األولى و/أو الثانية، وما األنشطة التي تشارك بها اآلن والتي لم تكن مشارًكا بها قبل برنامج الزمالة، وكيف أثر ذلك 

 عملك والمنطقة والمجتمع
 

وكيف ستستخدم هذه الزمالة وعملها،  ICANNمن قبل، فكيف تعرفت على مؤسسة  ICANNميل لمؤسسة إذا لم تكن قد شاركت كز

 في بيئة عملك و/أو أنشطة حوكمة اإلنترنت الوطنية/اإلقليمية/العالمية، و/أو تعزيز مشاركة القطاع في مجتمعك؟ للمشاركة الفعالة

 منطقتك و/أو عمل شبكة اإلنترنت العالمية الحالية التي تركز على  ICANNِصف ما تعرفه عن مشاركة 

 هذا بالتحديد؟ ICANNما أهمية مشاركتك في اجتماع 

 ما االجتماعات الوطنية أو اإلقليمية أو العالمية األخرى المتعلقة باإلنترنت التي حضرتها؟

 ا، إن وجدت؟ما المجموعات أو الجمعيات أو المجتمعات األخرى المتعلقة باإلنترنت التي تشارك بها حاليً 

)تتضمن القائمة المنسدلة كل مجموعة أو قطاع تابع لمجتمع  أي من القطاعات التالية يعكس بيئة عملك الحالية على أكمل وجه؟

ICANN) 

( و/أو دائرة انتخابية ضمن SG( أو مجموعة أصحاب المصلحة )AC( أو لجنة استشارية )SOهل أنت عضو حالي بمنظمة داعمة )

 ألصحاب المصلحة المتعددين؟ يرجى التحديد من القائمة المنسدلة ICANNنموذج 

ما العمل أو الجهود التي تشارك بها على وجه التحديد في المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشارية أو مجموعة أصحاب المصلحة أو الدائرة 
 االنتخابية كعضو فاعل؟

 
 طة أو المنظمات األخرى التي تشارك بها؟بعيًدا عن بيئة عملك، ما مجاالت االهتمام أو األنش

 هل تعتبر نفسك عضًوا بأيٍ من مجموعات الشعوب األصلية أو األقليات؟ إن كانت اإلجابة نعم، يرجى التوضيح:
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 هل تعتبر نفسك عضًوا بأيٍ من المجتمعات المحرومة أو الممثلة تمثيالً ناقًصا؟ إن كانت اإلجابة نعم، يرجى التوضيح:

المقبل، هل سعيت للحصول على دعم مالي من أي مصدر آخر مثل رب العمل الخاص بك أو  ICANNمن أجل حضور اجتماع 

 د حصلت على مساعدة مالية أم الالحكومة أو أي كيان آخر؟ إن كانت اإلجابة نعم، يرجى توضيح ما إذا كنت ق

 لمالي من خالل برنامج الزمالة؟ يرجى التوضيحبدون هذا الدعم ا ICANNهل تظن أنك لن تتمكن من حضور اجتماع 

 رجى توضيح نوع المدرب )المدربين(، يICANNإذا كنت قد تم اختيارك كمدرب زمالة في اجتماع 

 هل أنت مهتم بالمشاركة كمدرب في هذا االجتماع؟

 

 

 عملية تقييم الطلبات

 

كل طلب. تستلزم العوامل األربعة األولى اهتماًما أكبر من العوامل ستنظر لجنة االختيار في السمات أو المؤهالت التالية عند تقييم 

" لكل عامل بالجدول أدناه، اعتماًدا على مدى 1-1األخرى. يعمل أعضاء لجنة االختيار على تقييم كل طلب على حدة وتحديد نتيجة "

 . 01و 1بالنتائج اإلجمالية التي تتراوح ما بين  بعد ذلك يتم تصنيف الطلبات فيما يتعلق تلبية كل متقدم لمعايير اختيار المتقدم.

 

 المعيار

 يوضح المتقدم تعرضه لضائقة مالية

البيئية قتصادية ويذكر المتقدم أنه عضو بأحد المجتمعات المحرومة أو الممثلة تمثيالً ناقًصا. خاصًة المتقدمون الذين ُتعيقهم العوامل االجتماعية واال
والجنس واإلعاقات الجسدية وعوامل مثل الدخل والصحة العامة وعدم وجود مصدر معتاد للرعاية أو الخدمات مثل التعليم مثل الفقر والعرق والسن 

 .األساسي والخدمات الصحية والنقل العام

و/أو سيستخدم  ICANNيقدم المتقدم حجة قوية بخصوص سبب وكيفية مشاركته في العمل بمجتمع أصحاب المصلحة المتعددين التابع لمؤسسة 
 .كمة اإلنترنت على الصعيد العالميزمالته من أجل مشاركة وطنية و/أو إقليمية هامة و/أو المشاركة بالقطاع و/أو أعمال حو

 .ICANNيقدم المتقدم سبب منطقي قوي ومحدد للمشاركة في اجتماع محدد لمؤسسة 

 .ICANNيوثق المتقدم أنشطة المشاركة الوطنية و/أو اإلقليمية في منظومة اإلنترنت خارج نطاق 

 المتقدم هو:
عمل لعضو بإحدى منظمات المجتمع المدني وشارك في الدراسات أو األنشطة المتعلقة بمشكالت اإلنترنت التي تعكس اإلستراتيجيات اإلقليمية أو ا -

 ICANNالحالي في مؤسسة 
 أو أحد مناهج اإلنترنت ذات الصلة ccTLDعضو بمؤسسة أكاديمية تربطها عالقات بحوكمة اإلنترنت من خالل إدارة نطاقات  -
 ICANNفرد مهتم باألعمال التجارية ويشارك في مشكالت اإلنترنت التي تعكس اإلستراتيجيات اإلقليمية أو العمل الحالي في مؤسسة  -
كما أنه من أحد المناطق أو الكيانات المحرومة  ICANNلم يحصل على تمويل للسفر من مجتمع خاص بمؤسسة  والذي ccTLDممثل حكومي أو  -

 أو الممثلة تمثيالً ناقًصا
 ICANNمن ذوي الخبرة في المشكالت الفنية و/أو ينتمي إلى المجتمعات الفنية المرتبطة بعمل مؤسسة  -
 اإلقليمية At-Largeع المدني( و/أو عضو بمنظمة مستخدم نهائي )ال ينتمي إلى منظمات المجتم -

سة لمؤس يثبت المتقدم أنه يعمل حالًيا كعضو بالمنظمة الداعمة أو اللجنة االستشارية أو مجموعة أصحاب المصلحة أو الدائرة االنتخابية التابعة
ICANN. 

 .ICANNمتقدم جيد االستعداد ويقطن المنطقة مقر انعقاد اجتماع 
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( لحضور االجتماع ولكنه لم ينجح في الحصول على ICANNسوى منحة زمالة )الحصول على الدعم المالي من خالل وسائل أخرى متقدم حاول 
 .كافة األموال أو جزء منها

قت الحاضر ويسعى في الو ICANNو/أو يحضر اجتماع  ICANNمتقدم سبق له التقدم ولم يتم اختياره، ولكنه يبدي المزيد من الدراية بموضوعات 
 .إلى مزيد من المشاركة

ويشارك على الصعيد الوطني واإلقليمي و/أو العالمي في األنشطة التي تعكس عمله داخل مجتمع أصحاب  ICANNمتقدم حاصل على زمالة 
 .أو في أعمال حوكمة اإلنترنت على الصعيد العالمي ICANNالمصلحة المتعددين التابع لمؤسسة 

 .ICANNزمالء عائدون حاصلون على تعقيبات إيجابية صحيحة من فريق العمل اإلقليمي أو فريق عمل السياسة و/أو قائد المجتمع التابع لمؤسسة 

 

ي متأخذ لجنة االختيار المستقلة في اعتبارها، خالل عملية التقييم، التعليقات الواردة من الفرق المشاركة على الصعيدين العالمي واإلقلي

)مع إضافة هذا العام التقويمي( الذين يفهمون  ICANNفضالً عن أعضاء فريق عمل السياسة التابع لمؤسسة  ICANNبمؤسسة 

يقومون  ICANNويظل موظفو  ألصحاب المصلحة المتعددين. ICANNجتمع وعمله الحالي في نموذج احتياجات كل منطقة وم

بدورهم الرقابي لضمان المحافظة على التنوع في كل جولة من جوالت الزمالة المحددة فيما يتعلق بالجنس والمنطقة والعرق والخبرة 

، من أجل جلب أصوات جديدة ومتنوعة ICANNاء القدرات داخل مؤسسة والقطاع. وتعكس هذه العملية التزام البرنامج المستمر ببن

 وقطاعاتها الممثلة.  ICANNفضالً عن الخبرة والتجارب الالزمة من جميع مناطق 

 


