
حمایة أصول المنظمة وضمان استخدامھا بكفاءة وفعالیة. 

الجمھور،  لتعقیب  قویة  آلیات  على  الحفاظ  دعم 
تعكس  أن  ضمان  أجل  من  والشفافیة  والمساءلة 
المصلحة  القرارات  السیاسات وصنع  عملیات وضع 
أصحاب  كافة  أمام  مسئولة  تكون  وأن  العامة 

المصلحة. 

المصلحة  إلى وجھات نظر جمیع أصحاب  االستماع 
تعتبر  حیث  العامة.  السیاسة  قضایا  في  النظر  عند 
المصلحة  أصحاب  من  فریدة  بیئة   ICANN
المتعددین. وینبغي على جمیع المشاركین في عملیات 
المصلحة  أصحاب  جمیع  أھمیة  إدراك   ICANN

والسعي من أجل فھم وجھات نظرھم. 

التضارب  بخصوص   ICANN بسیاسات  االلتزام 
المصالح.  في 

احترام جمیع أعضاء مجتمع ICANN بالتساوي والتصرف بما یتفق مع المعاییر المھنیة وإظھار السلوك المناسب. تسعى 
ICANN جاھدة إلنشاء والحفاظ على بیئة تتم فیھا معاملة جمیع األشخاص من الخلفیات والثقافات المختلفة بكرامة ولیاقة 
واحترام. وعلى وجھ الخصوص، یجب على المشاركین في ICANN عدم االنخراط في أي نوع من أنواع التحرش. وبشكل 
عام، یعتبر التحرش سلوكاً غیر مرغوب وعدائي ومخیف - وعلى وجھ الخصوص، الكالم أو السلوك الذي ینطوي على 
اعتداء جنسي أو یكون مخیًفا استناًدا إلى الخصائص مثل، العرق أو النوع أو التفرقة العرقیة أو الدین أو العمر أو اللون أو 

المنشأ األصلي أو السلف أو اإلعاقة أو الحالة الطبیة أو التوجھ الجنسي أو الھویة القائمة على النوع. 

العمل على بناء إجماع في اآلراء مع الجھات المعنیة األخرى من أجل إیجاد حلول للمسائل 
التي تدخل في مجاالت مسؤولیة ICANN. ویستند نموذج ICANN على منھج تصاعدي 
 ICANN مستمد من اإلجماع في تطویر ووضع السیاسات. وعلى المشاركین في عملیة
أن یتحملوا مسؤولیة ضمان نجاح ھذا النموذج من خالل محاولة بناء توافق في اآلراء مع 

المشاركین اآلخرین. 

تعزیز السلوك األخالقي المسئول. األخالق والنزاھة 
أمران أساسیان، ولذا تتوقع ICANN من كل أصحاب 
المصلحة التصرف بطریقة قائمة على المسئولیة والمبادئ. 

وضع  في  المشاركة  عند  واالنفتاح  الشفافیة  تسھیل 
السیاسات وعملیات صنع القرار. 

قدم  على   ICANN مجتمع  أعضاء  جمیع  معاملة 
المساواة، بغض النظر عن الجنسیة أو النوع أو األصل 
العرقي أو الجنسي أو الدین أو المعتقدات أو اإلعاقة أو 
السن أو التوجھ الجنسي؛ وینبغي على أعضاء مجتمع 
كان  بكیاسة سواء  البعض  بعضھم  معاملة   ICANN

كانت المعاملة وجًھا لوجھ أو على االنترنت. 

وجھ  على   .ICANN لوائح  مع  یتفق  بما  التصرف 
الخصوص، یتعھد المشاركون بالعمل في إطار رسالة 

ICANN وبروح من القیم الواردة في ھذه اللوائح. 

التصرف بنزاھة وبحسن نیة مع المشاركین اآلخرین 
.ICANN في عملیة .ICANN التصرف بما یتفق مع سیاسات
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یتعھد من یشاركون في عملیة أصحاب المصلحة المتعددین في ICANN، بما في ذلك مجلس اإلدارة وفریق العمل وجمیع المشاركین في مجالس منظمات 
الدعم واللجان االستشاریة بما یلي:

ICANN المعتمدة في 26 یونیو 2016معاییر السلوكیات المتوقعة في

https://www.icann.org/resources/pages/expected-standards-2016-06-28-en :تمت ترجمة ھذه الوثیقة إلى العدید من اللغات بغرض المعلومات فقط. ویمكن العثور على النص األصلي والموثوق (باإلنجلیزیة) من

التصرف بطریقة معقولة وموضوعیة ومستنیرة عند المشاركة في وضع السیاسات وعملیات 
صنع القرار. ویشمل ذلك الحضور المنتظم في كافة االجتماعات المقررة وممارسة التقدیر 
المستقل باالستناد فقط إلى ما یصب في المصلحة العامة اإلجمالیة بشكل أفضل لمستخدمي 
اإلنترنت والستقرار وأمن نظام المعرفات الفریدة لإلنترنت، بصرف النظر عن المصالح 

الشخصیة ومصالح الكیان الذي قد یكون األفراد مدینین بتعیینھم لھ.


