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فادديي شحاددةة إإلى:  

حوولل تجدديیدد نمووذذجج أأصحابب االمصلحة االمتعدددديینن (أأليیسوونن جيیلوواادد٬، ووجوويي إإيیتوو٬،  ICANNلجنة إإستررااتيیجيیاتت  منن:
ووكرريیمم الخاني٬، ووجوو ليیانن٬، جيیووفف موولجانن٬، ووبيیتانج ندديیموو ووبيیثث سيیموونن نووفيیكك)  

باإلشاررةة إإلى: MSIاالمسووددةة االنهھائيیة لتووصيیاتت لجنة    

2014مايیوو  االتارريیخ:  

 

حوولل تجدديیدد نمووذذجج أأصحابب االمصلحة  ICANNمررفقق ططيیهھ مسووددةة االتووصيیاتت االنهھائيیة االمقددمة بالنيیابة عنن لجنة إإستررااتيیجيیاتت 
. تمم ووصفف إإططارر االعملل لهھذذهه االتووصيیاتت منن خاللل مخطططط يیقتررحح The Governance Lab @ NYUاالمتعدددديینن٬، بددعمم منن 

ة إإلى ووضع سيیاساتت مستقاةة منن ااإلجماعع منن أأجلل تمكيینن ططررقق ذذااتت معنى الختبارر إإنشاء قنووااتت جدديیددةة للمشارركة االددووليیة باإلضاف
-7. يیمكنن االعثوورر على ملخصاتت للمقتررحح في االصفحاتت ICANNاالتررتيیباتت االتأسيیسيیة االجدديیددةة في  منن هھھھذذاا االتقرريیرر. 11  

يیدد لمم تتمم مالءمة أأيي كتابب نصي ووفي صيیاغة االمقتررحاتت االمقددمة منن جانبنا٬، لمم يیكنن هھھھناكك بالططبع إإجابة نصيیة "معتمددةة"٬، ووبالتأك
للووقائع االخاصة بالقررنن االحادديي وواالعشرريینن. وومنن ثمم فقدد بددأأنا منن حيیثث نعررفف منن ووااقع خبررتنا. وولكنن تكوونن إإجررااءااتت أأيي منظظمة 

فعالل٬، بما يیتفقق مع مهھمتهھا تجاهه االمصلحة االعامة٬، فيیجبب أأنن تكوونن شررعيیة٬، وويیجبب أأنن تعاملل على أأنهھا شررعيیة.  ICANNمثلل 
بأنن أأيي عقدد مع االووكاالتت االتي موولتت ووأأنشأتت ااإلنتررنتت في ااألساسس لنن تووفرر هھھھذذهه االشررعيیة بعدد ااآلنن بددوونن أأددنى  وونعررفف ااآلنن

شكك. إإذذنن فمنن بإمكانهھ ذذلكك؟ عالووةة على ذذلكك٬، فإنن فكررةة أأنن أأيي مؤؤسسة فرردديیة تتمتع بالخبررااتت وواالمعاررفف االالززمة لكي تحكمم 
ال تعدد ببساططة ررهھھھاًنا خاسرًراا. فليیسس هھھھناكك أأيي كيیانن منن أأيي نووعع يیتمتع بهھذذاا االمستووىى منن االشررعيیة. كما تقوولل االعباررةة  DNSنظظامم 

االساخررةة االشهھيیررةة لبيیلل جوويي "االشخصص ااألكثرر ذذكاًء في االغررفة هھھھوو االذذيي يیعملل لددىى شخصص آآخرر".  

-ووما ااكتشفناهه  -االعامم  At-Largeوومجتمع  ICANNمجتمع بمساعددةة ووجهھاتت االنظظرر االمفيیددةة االتي تمتت االمساهھھھمة بهھا منن   هھھھوو  
يیقتضي على ااألقلل االعملل بططرريیقة مووززعة وومنسقة في نفسس االووقتت مع  DNSأأنهھ لكي تكوونن ذذاا شررعيیة٬، فإنن أأيي منهھج لحووكمة 

االعدديیدد منن االجهھاتت االفاعليیة في كلل منن االقططاعع االخاصص وواالعامم.  

هھھھوو كيیفيیة معررفة االططرريیقة ااألفضلل للقيیامم بذذلكك. ووما لمم نفهھمم بشكلل وواالسؤؤاالل االعملي االذذيي ووااجهھناهه ووال ززلنا نووااجهھهھ بططبيیعة االحالل 
أأفضلل ططبيیعة االعمليیاتت ووااألددووااتت وواالمنصاتت االتي يیمّكنن االمجتمع االعالمي منن االمشارركة في االنماذذجج االتحضيیرريیة لعمليیة صنع 

امم بذذلكك.االقرراارر٬، فسنووااجهھ صعووبة في معررفة منن لدديیهھ االحقق في ااتخاذذ قررااررااتت حوولل أأيیة مووضووعاتت ووكيیفيیة االقيی  

للبددء في ااإلجابة عنن هھھھذذاا االسؤؤاالل٬، يیجبب على مجتمع حووكمة ااإلنتررنتت أأووالً االبددء في إإجررااء االتجارربب على االفوورر مستخددًما ططررًقا 
مختلفة في االتنفيیذذ ووااتخاذذ االقررااررااتت عبرر االشبكة. ووتبددوو ااثنتيینن منن االمماررساتت االتي نقتررحهھا ناضجة بما يیكفي لكي تنظظرر فيیهھا 

ICANN تهھا االخاصة: ااستقاء االموواارردد بحكمة منن خاللل شبكاتت االخبررااء ووإإططالقق ووااستخدداامم االبيیاناتت االمفتووحة.في تنفيیذذ مهھم  

وومنذذ عقدد مضى٬، بعدد أأنن أأددرركتت شرركة إإيیلي ليیللي أأنهھا كانتت تمنح كلل مشكلة تتعلقق باألبحاثث وواالتططوويیرر إإلى االشخصص االمتمتع 
في إإيیجادد االحلوولل٬، حيیثث قددمم فيیهھ حتى ااآلنن رربع مليیوونن بأفضلل االمؤؤهھھھالتت٬، فقدد أأططلقتت مشررووعع إإنووسنتفف٬، ووهھھھوو مجتمع متخصصص 

ماليیيینن ددووالرر تتمثلل  9تحدديي معلنن٬، ووهھھھوو ما حققق أأررباًحا بأكثرر منن  1,400حلل لما يیززيیدد عنن  30,000شخصص ما يیززيیدد عنن 
دداايیة. منح وواالمضي ألبعدد منن ذذلكك في االتغلبب على االتحدديي االمتمثلل في عددمم معررفة منن لدديیهھ ااألفكارر ااألفضلل بشكلل دداائمم في االب

٬، نفذذتت كليیة هھھھاررفارردد للططبب تجرربة منن أأجلل تحسيینن تأثيیرر ما تقوومم بهھ منن أأبحاثث. وومنن االناحيیة 2010ووبالمثلل٬، في عامم 
االنمووذذجيیة٬، يیقرررر االباحثث ااألكادديیمي ااالتجاهه االخاصص بالمعملل االخاصص بهھ. ووفي مسعى للحصوولل على أأفكارر جدديیددةة منن ووااقع 

رربة مررضض االسكرريي منن االنووعع ااألوولل قبلل ااستثمارر أأموواالل ااألبحاثث٬، قامتت كليیة االموواارردد غيیرر االمحتملة لألساليیبب االووااعددةة لمحا
ددووالرر للتووصلل إإلى مووضووعاتت بحثيیة قدد تكوونن ووااعددةة. ووبعدد ستة  30,000هھھھاررفارردد بررعايیة ااختبارر مددعوومم بجائززةة قددررهھھھا 

ددووالرر كمنحة تموويیلل منن أأجلل مليیوونن  1فررضيیة بحثيیة ثابتة. وومنن ثمم٬، ووفررتت أأمانة ليیوونا هھھھيیلمسلي مبلغ  150أأسابيیع٬، فقدد تلقتت 
تنفيیذذ أأفضلل ااألفكارر االجدديیددةة. ووباإلضافة إإلى ااإلعالنن االططبيیعي عنن فررصة االمنح٬، ااستخددمم مرركزز هھھھاررفارردد كاتاليیستت شبكة منن 
االخبررااء بهھددفف االتعررفف على االباحثيینن ممنن أأشاررتت سجالتهھمم أأنهھمم قدد يیكوونوواا منن االمناسبب على ووجهھ االخصووصص لهھمم تقدديیمم 
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عالمم ممنن قدد تكوونن  1,000ى تسوويیقق االفررصة لهھمم. ووفي االنهھايیة٬، قددمتت خووااررززميیة مططابقة ما يیززيیدد عنن مقتررحاتت باإلضافة إإل
لدديیهھمم االمعررفة االالززمة لططررحح مقتررحاتت بحثيیة لهھذذهه االفررضيیاتت االجدديیددةة٬، بما يیحسنن بشكلل كبيیرر االططرريیقة االتي يیتمم منن خاللهھا 

تخصيیصص موواارردد االبحثث منن أأجلل تحقيیقق أأكبرر تأثيیرر.  

االمحتملل تحدديیدد االشخصص صاحبب االررؤؤىى ااألكثرر فائددةة بالنسبة لمشكلة محددددةة٬، فقدد ال يیتعررفف هھھھذذهه االفرردد على  ووحتى ووإإنن كانن منن
في قيیاددةة ااستخدداامم شبكاتت االخبررااء منن أأجلل  ICANNاالفررصة االمتاحة للمشارركة. ووهھھھذذاا هھھھوو االسببب ووررااء تووصيیتنا بأنن تبددأأ 

االمططابقة بيینن أأصحابب فررصص االمشارركة ذذااتت االصلة.  

ذذلكك٬، فقدد تعلمنا منن االجهھوودد االتي بذذلناهھھھا أأنن االفهھمم االصحيیح لما يیفيیددنا يیستلززمم ررؤؤيیة أأعمقق للمشكلة باإلضافة إإلى باإلضافة إإلى 
تقيیيیمم االددقيیقق ألفضلل ططرريیقة تعملل بهھا ااألساليیبب االمتعددددةة على حلل هھھھذذهه االمشكلة. ووهھھھذذاا بالططبع منن ااألشيیاء االتي حظظيیتت بالتيیسيیرر 

لبنكك االددوولي على سبيیلل االمثالل يیساعدد االددوولل على جمع وومشارركة االبيیاناتت حوولل سيیاساتت بسببب ااعتناقق فكررةة االبيیاناتت االمفتووحة. فا
االتعليیمم االخاصة بهھا بططرريیقة منفتحة٬، بما يیمكنهھا منن تقيیيیمم االمماررسة االتي تتبعهھا في مقابلل مماررساتت ااآلخرريینن ووتحدديیدد أأوولوويیاتت 

وومووااصلة االتعلمم. ووفي نيیجرريیا٬، ووهھھھوو االبلدد االذذيي  جهھوودد ااإلصالحح بشكلل أأفضلل وواالتي تهھددفف إإلى عددمم تسرربب ااألططفالل منن االمددااررسس
مليیوونن ططفلل متسرربب منن االتعليیمم٬، فقدد ساعددتت هھھھذذهه االجهھوودد على إإسقاطط االضووء على نقصص االمعلووماتت االقيیاسيیة  11يیحتوويي على 

حوولل تعلمم االططالبب٬، باإلضافة إإلى فجووةة بيینن مهھاررااتت االمعلميینن ووااحتيیاجاتت االططالبب.  

دديیدد االنططاقق االكاملل الحتماالتت االحووكمة بططرريیقة تشارركيیة أأكثرر وومنن ثمم بططرريیقة شررعيیة أأكثرر. كانتت االهھيیئة االخاصة بنا في بدداايیة تح
فأساليیبب منن مثلل ااستقاء االموواارردد منن االجمهھوورر باإلضافة إإلى شبكاتت االخبررااء ووااالعتمادد على االبيیاناتت االمفتووحة ليیستت سووىى 

لمم وولنن تتمكنن  ICANNنقططة االحررجة هھھھنا تتمثلل في أأنن االبدداايیة. ووهھھھناكك االعدديیدد منن ااألساليیبب ااألخررىى االتي ااقتررحناهھھھا كذذلكك. وواال
منن معررفة ما يیفيیددهھھھا بشكلل أأفضلل بددوونن تشجيیع االتجارربب ووااالختباررااتت في االعالمم االووااقعي.  

-وواالتعاملل بإنصافف مع االمجمووعة االهھائلة وواالمتناميیة الستخددااماتت وومستخددمي ااإلنتررنتت  وواالقيیامم بذذلكك بططرريیقق تعزززز منن االكفاءةة٬،  
-دديیدد ااالجتماعي ووااالقتصادديي وواالسيیاسي باإلضافة إإلى االج سووفف يیقتضي قددرًراا كبيیرًراا منن االمعررفة حوولل االططررقق االجدديیددةة للتنفيیذذ  

ووااتخاذذ االقررااررااتت. فكلل منا لهھ نصيیبب في مستقبلل االشبكة. لذذلكك يیصبح لززااًما عليینا جميیًعا أأنن نبني وونختبرر ااإلجررااءااتت االتي تعططيینا 
حووكمة شررعيیة.  

ووصيیة٬، بما في ذذلكك االتووصيیاتت االقليیلة االهھامة االمشارر إإليیهھا أأعالهه. وونحنن بأنهھ بمجرردد االنظظرر في ت 16ووفي االنهھايیة٬، فقدد ااقتررحنا 
االمززاايیا وواالعيیووبب حسبب ااألصوولل٬، فيیمكنن لهھذذهه ااالقتررااحاتت االمادديیة أأنن تقددمم ووسيیلة لـ  ICANN  منن أأجلل نقلل نفسهھا إإلى منسقق أأكثرر

فاتت االفرريیددةة لإلنتررنتت. ووفي حقيیقة ااألمرر٬، ال نعتقدد أأنن أأيي منن فاعليیة ووشررعيیة ووتططوويیرًراا في االقررنن االحادديي وواالعشرريینن لنظظمم االمعرر
هھھھذذهه في حدد ذذااتهھ سيیحققق االهھددفف االمررجوو.  

وونتووجهھ بالشكرر إإلى كلل منن شارركك في كلل مررحلة ألعمالل االهھيیئة٬، ووعلى ووجهھ االخصووصص االعدديیدد منن ااألفرراادد وواالمجمووعاتت االذذيینن 
االررسميیة للتعليیقاتت االعامة. فقدد تمم  ICANNلل قنووااتت وومنن خال  GovLabقددموواا تعليیقاتت عميیقة االتفكيیرر منن خاللل االمددوونة

تضميینن االتعليیقاتت االتي ووررددتنا في االملحقق االمررفقق بهھذذاا االتقرريیرر٬، فيیمم قددمتت لنا غالبيیة هھھھذذهه االتعليیقاتت تفصيیلل مفيیدد باإلضافة إإلى 
اكنن االررئيیسيیة قمنا بعملل ااألسئلة وواالتووضيیحاتت االمقرررر االنظظرر فيیهھا إإذذاا ما تمم االتحرركك في هھھھذذهه االتووصيیاتت نحوو االتنفيیذذ. ووفي ااألم

وواالمجتمع  ICANNتصحيیحاتت على االنصص أأيیًضا. ووبإيیجازز٬، نوودد االتأكيیدد على أأنن االتددااوولل وواالتعقيیباتت ااإلضافيیة منن ططاقمم عملل 
منن ااألهھھھميیة االقصووىى بمكانن للتأكدد منن أأنن هھھھذذهه االمقتررحاتت ستكوونن ممكنة بالنسبة لـ  ICANN  .ألقصى حدد منن االناحيیة االعمليیة

وواالمجتمع بالعملل بشكلل تعاووني منن أأجلل تحدديیدد االططرريیقة االتي يیمكنن منن خاللل  ICANNبصفتكمم ططاقمم عملل وونتمنى أأنن تقووموواا 
االعالمي. ICANNااستخدداامم هھھھذذهه ااألددووااتت ووااألساليیبب ووااختباررهھھھا بشكلل مفيیدد بما يیحققق االفائددةة لمجتمع   

وواالمجتمع٬، للمساعددةة في تصميیمم  ICANNوونتططلع ألنن تتلقوواا هھھھذذهه االتووصيیاتت وونررحبب بفررصة االعملل بالتعاوونن معكمم٬، فرريیقق عملل 
االتجارربب وواالمشررووعاتت االتجرريیبيیة الختبارر االتووصيیاتت متى ما كانن ذذلكك مططبًقا.  

وونتقددمم لكمم بالشرركة على فررصة االعملل على هھھھذذهه االمباددررةة االهھامة وونسعى لتحقيیقق حوواارر ووتددااوولل في االمستقبلل.  
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االمباددئئ االررئيیسيیة  
: 2014يینايیرر٬،  31للقررنن االحادديي وواالعشرريینن" للمررةة أأوولى في  ICANNتمم نشرر مخطططط "مططلبب االحصوولل على   

blueprint/-a-icann-century-21st-a-for-quest-http://thegovlab.org/the.  

) االذذيي DNSاالصالح االعامم االعالمي مثلل نظظامم أأسماء االنططاقاتت (مسئوولة عنن تنسيیقق  21يیجبب أأنن تلتززمم أأيي منظظمة في االقررنن االـ
يیضمنن قابليیة تشغيیلل ووااستقرراارر ووأأمنن ااإلنتررنتت االعالمي بالمباددئئ االررئيیسيیة االتي تتجسدد في نووعع مؤؤسساتت االحكمم االذذيي نططمح إإليیهھ٬، 

وواالممكنن في عصرر تكنوولووجيیا االمعلووماتت ووااالتصاالتت.  

.متطوررةةوو شرعيیةوو فعالةنقددمم لهھا أأنفسنا بثالثث مباددئئ ررئيیسيیة. فهھي االتي نتمنى أأنن  21تتميیزز منظظماتت االقررنن االـ  

تعملل على حلل االمشكالتت بشكلل جيیدد ووفي االووقتت االمناسبب. فلدديیهھمم االقددررةة على تحدديیدد ووتنفيیذذ نهھج لمووااجهھة  االفعالةاالمؤؤسساتت 
. ووال يیتعلقق االذذكاء بالحصوولل ذذكيیةاالتحدديیاتت مع تقليیلل االتكلفة وواالعووااقبب غيیرر االمتووقعة. تحتاجج مثلل هھھھذذهه االمؤؤسساتت إإلى أأنن تكوونن 

على االمززيیدد منن االمعلووماتت. بددال منن ذذلكك٬، تحتاجج االمؤؤسساتت االذذكيیة إإلى االحصوولل على أأفضلل ااألفكارر االممكنة في أأشكالل ووصيیغ 
ووااضحة وومفيیددةة ووذذااتت صلة بالقرراارر االذذيي بيینن أأيیدديینا منن االموواارردد ددااخلل ووخاررجج االمؤؤسسة. ووهھھھذذاا يیعني أأنهھ يیجبب أأنن يیكوونن هھھھناكك 

جيیاتت اللتماسس ووااستيیعابب االتعقيیباتت منن أأصحابب االخبررااتت ذذوويي االصلة٬، حيیثث أأنهھ منن االمفهھوومم على نططاقق ووااسع أأنن ااستررااتيی
االخبررااء يیشملوونن ااألشخاصص االذذيینن لدديیهھمم االخبررةة٬، وواالمهھاررااتت ووااالهھھھتمامم باإلضافة إإلى أأووررااقق ااالعتمادد االتي يیمكنن أأنن تؤؤثرر. يیجبب 

االمنظظمة يیعررفف ماذذاا لززررااعة ووتططوويیرر ذذكاء االمجتمع للمشارركة بفاعليیة.  أأنن يیكوونن هھھھناكك عمليیة مستمررةة لتحدديیدد منن ددااخلل ووخاررجج
ألنهھا ال يیمكنهھا االحصوولل على أأفضلل االحلوولل إإذذاا لمم تنفتح على ماهھھھيیة االمشكالتت٬، بما في ذذلكك منن  بالشفافيیةاالمؤؤسسة االفاعلة تتميیزز 

االتي يیتمم فحصهھا. وولتكوونن فاعلة يیجبب أأنن خاللل مشارركة ططررقق االووصوولل ووتشكيیلل جميیع االبيیاناتت االتي لدديیهھا ذذااتت االصلة بالمشكلة 
٬، ووبشكلل محدددد٬، تكوونن قاددررةة على تحدديیدد وونشرر حلوولل مبتكررةة قابلة للتططبيیقق في االووقتت االمناسبب. ووأأخيیرًراا٬، مبتكررةةووررشيیقة تكوونن 

 يینبغي على االمؤؤسساتت االفاعلة تخصيیصص ااألموواالل وواالموواارردد نحوو حلل االمشكالتت بالططرريیقة ااألكثرر إإستررااتيیجيیة ووسليیمة ااقتصادديًیا
).فعالة منن حيیثث االتكلفة(أأيي تكوونن   

باإلضافة إإلى كوونهھا فعالة. االمؤؤسساتت االشررعيیة االتي تعملل في االمصلحة  االشرعيیةوونحنن نددرركك أأيیًضا قيیمة ووجوودد االمؤؤسساتت 
منن حيیثث أأنهھا تنططوويي على ااألفرراادد االذذيینن يیتأثرروونن منن قررااررااتهھمم في عمليیة ااتخاذذ تلكك االقررااررااتت. في شاملة االعامة يیجبب أأنن تكوونن 

٬، تؤؤثرر ااألموورر االمتعلقة بالشمووليیة ألنن ااإلنتررنتت يیؤؤثرر على جميیع أأرراانن أأنشططة ااإلنسانن حوولل ICANNة ااإلنتررنتت ووشررعيیة حال
االعالمم٬، حتى ألوولئكك االذذيینن لمم يیتصلوواا بعالمم ااإلنتررنتت بعدد. وولذذلكك يیجبب أأنن يیكوونن لكلل شخصص إإمكانيیة ووصوولل سهھلة ووعاددلة 

في تسهھيیلهھا. في هھھھذذاا االسيیاقق٬، تذذهھھھبب ااألططرراافف  ICANNررنتت االتي تساعدد للمشارركة في عمليیة تشكيیلل سيیاساتت وومعايیيیرر ااإلنت
االمتضررررةة ألبعدد منن أأصحابب االمصلحة االذذيینن قدد تتووررطط مصالحهھمم ااالقتصادديیة٬، على سبيیلل االمثالل٬، عقدد أأوو ررخصة أأوو منحة. ووهھھھمم 

االذذيینن منن االمررجح أأنن يیضموونن ااألعضاء ااألووسع منن االمجتمع االمتضرررر. حيیثث أأنن فررصص االمشارركة يینبغي أأال تشملل فقطط أأوولئكك 
تؤؤدديي خبررااتهھمم إإلى حلوولل عمليیة للمشاكلل٬، وولكنن جميیع ااألعضاء سووااء كانوواا أأفرراادًداا أأوو جماعاتت أأوو مؤؤسساتت أأخررىى. يیجبب أأنن 
تشملل االمشارركة فررًصا غيیرر مووجهھة للتددااوولل باإلضافة إإلى االمشارركة االتي ترركزز على حلل مشكلة معيینة. تكوونن االمؤؤسساتت 

بعدد ثبووتت  االقضائيیةا على حدد سووااء عنن عدداالة ااإلجررااءااتت أأمامم االحقيیقة منن االمصلحة وواالعمليیاتت أأمامم أأعضائهھ مسئوولةاالشررعيیة 
االحقيیقة االتي تساعدد في ضمانن أأنن تخددمم االقررااررااتت االمباددئئ ااألووسع منن االمصلحة االعامة. كما تتبنى مؤؤسساتت االحكمم االشررعي مبددأأ 

هھامم االتي يیجعلهھا ووضعهھا االمرركززيي أأوو االسلططوويي ااألفضلل ؛ فهھي تعملل ضمنن ااختصاصص يیضمم فقطط هھھھذذهه االمسؤؤووليیاتت أأوو االماالتبعيیة
تجهھيیزًزاا ووااألكثرر كفاءةة في االتعاملل.   

ووأأخيیرًراا٬، فإنن االتارريیخ وواالعلوومم كالهھھھما يیددررسانن أأنن هھھھذذهه االهھيیاكلل االجامددةة هھھھي أأكثرر عررضة للكسرر بددال عنن ااالنحناء. فالمؤؤسساتت 
 21االمتووقع لمرروونتهھا. يیجبب أأنن تكوونن مؤؤسسة االقررنن االـ االناجحة وواالتي تددوومم ططوويیال هھھھي تلكك االقاددررةة على تحملل االتغيیيیرر غيیرر

سووااء في كيیفيیة ااتخاذذ االقررااررااتت ووما تتخذذ قررااررااتت بشأنهھ. لتحسيینن االمماررساتت االخاصة بهھا مع مرروورر االووقتت٬، يینبغي أأنن  متطوررةة
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وواالمباددررااتت بووضووحح٬، ووتتبني مثلل هھھھذذهه ااألساليیبب مثلل االتجارربب االعشوواائيیة وواالمنضبططة٬، وواالمشررووعاتت االرراائددةة تجرريیبيیة تكوونن 
٬، وواالذذيي يیتمم عنن ططرريیقق ااستخدداامم ااألساليیبب االكميیة وواالنووعيیة لتقيیيیمم ددقيیقق لمعررفة ما االتعلمماالجدديیددةة. تتططوورر االمنظظماتت منن خاللل 

ووتددعمم االصددفة وواالمررحح كجززء منن ثقافتهھا. ااأللعابب يیصلح وولتغيیيیرر ما ال يیصلح. ووأأخيیرًراا٬، تحتضنن االمنظظمة االدديیناميیكيیة االحيیة 
 21ة االشعبب٬، يینبغي عليیهھا أأنن تثقق هھھھي أأووالً في االشعبب. بيینما يینبغي على منظظمة عالميیة في االقررنن االـووحتى تستحقق االمؤؤسسة ثق

أأنن تأخذذ بجدديیة قددررةة مجتمعهھا٬، ووهھھھذذاا ال يیعني أأنن االمماررساتت االتي تحكمهھا يیجبب أأنن تكوونن خاليیة منن االفكاهھھھة. بلل على االعكسس منن 
. في االمستقبلل٬، نكوونن بحاجة لتجنبب هھھھذذاا االنووعع منن االغططررسة االجاددةة ذذلكك٬، يیتعلمم ااإلنسانن منن خاللل االلعبب٬، ووااأللعابب ووااالستكشافف

االذذيي يیظظهھرر في ططرريیقق االتغيیيیرر ووتبني االتووااضع وواالعصمة كأساسس للتقددمم.  
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ICANNمماررساتت   
- 21تصميیمم مؤؤسساتت االقررنن  -وويیمكننا أأنن نصممهھمم منن جدديیدد  ووهھھھوو ما يیتططلبب إإيیالء ااهھھھتمامم ووثيیقق للمماررساتت ووكذذلكك االمباددئئ. منن  

االمهھمم أأنن نأخذذ في ااالعتبارر ما تقوومم بهھ االمنظظمة بالفعلل٬، االمووضووعع االذذيي تعملل فيیهھ٬، وواالططررقق االتي تسلكهھا بشأنن تحدديیدد االمشكلة٬، 
نتررنتت هھھھوو تنسيیقق نظظامم االمعررفاتت االفرريیددةة لإلنتررنتت لضمانن في إإددااررةة ااإل ICANNفحصص االحلوولل ووتنفيیذذ االسيیاساتت. إإنن ددوورر 

قابليیة االتشغيیلل ووااالستقرراارر ووااألمنن إلنتررنتت ووااحدد عالمي٬، وولتحقيیقق االتووااززنن بيینن هھھھذذهه ااالحتيیاجاتت باإلضافة إإلى االتجدديیدد مع تططوورر 
نتررنتت بالمووااقع أأوو . عنددما يیتصلل مستخددمي ااإلDNSتقوومم على تنسيیقق نظظامم  ICANNااإلنتررنتت. ووهھھھذذاا يیعني في جززء منهھ أأنن 

أأيي خووااددمم إإنتررنتت أأخررىى٬، فهھمم يیقووموونن بذذلكك منن خاللل كتابة ااسمم االنططاقق. يیعتبرر ااسمم االنططاقق معررفف فرريیدد "ال يُینسى" مثلل 
www.icann.org وومع ذذلكك٬، فإنن ااألجهھززةة االمتصلة باإلنتررنتت ال يیمكنهھا االتووااصلل عبرر أأسماء االنططاقاتت٬، وولكنن تتووااصلل منن .

بالنسبة (لـ ٬IP، فعنوواانن IP) ووعناوويینن IPخاللل بررووتووكوولل ااإلنتررنتت (  www.icann.org ٬، على سبيیلل االمثالل هھھھوو
االخاصة بهھا) قررااررااتت ااسمم االنططاقق.  IP). ووتسمى االططرريیقة االتي "تحلل" بهھا أأسماء االنططاقق (مع تعيیيینهھا لعناوويینن 192.0.34.163

تدداارر منن قبلل االماليیيینن منن االهھيیئاتت االمختلفة  االتي DNSيیتمم تنفيیذذ هھھھذذهه االقررااررااتت منن خاللل قووااعدد االبيیاناتت االهھررميیة االمووززعة لددىى 
كلل منن ااألسماء ووأأررقامم قررااررااتت ااسمم االنططاقق. ICANNفي جميیع أأنحاء االعالمم. تنسقق   

يیلعبب ااإلنتررنتت ددوورًراا مهھًما في جميیع مجاالتت االحيیاةة االسيیاسيیة ووااالقتصادديیة وواالثقافيیة حوولل االعالمم. ووحتى يیعملل ااإلنتررنتت بشكلل 
يیجبب أأنن تعملل بشكلل جيیدد للجميیع. وولكنن إإشررااكك االناسس في  ICANNع ووهھھھذذاا يیعني أأنن للجميی DNSجيیدد٬، يیجبب أأنن تعملل 

أأمرر صعبب ألنن االمحاددثاتت تصبح أأكثرر  ICANNمحاددثاتت ذذااتت مغززىى وومثمررةة حوولل كيیفيیة إإعاددةة تصميیمم االططرريیقة االتي تعملل بهھا 
اسيیة ددوونن ااعتبارر لخصووصيیاتت أأعمالل أأوولهھما االعمووميیاتت االووااسعة وواالجغرراافيیا االسيی ااختيیارريینن أأحالهھھھما مررصعووبة٬، منن جانبب٬، بيینن 

ICANN  يیتمثلل في االتفاصيیلل االتقنيیة غيیرر االمفيیددةة منن جهھة أأخررىى. منن االصحيیح أأنن ااختصاصص  وواالخيیارر ااآلخررااليیووميیةICANN 
فني وولكنن خصووصيیة االمووضووعع اانددمجتت مع أأهھھھميیة االنتائج االناجحة لمستقبلل االبشرريیة االخالقة ووااالززددهھھھارر ااالقتصادديي على شبكة 

ي االووااقع٬، مما يیجعلل ااألمرر أأكثرر سهھوولة لالنتقالل منن االمباددئئ االعرريیضة إإلى االمماررساتت االملمووسة.ااإلنتررنتت٬، ف  
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االقيیوودد وواالتحدديیاتت  
االعدديیدد منن االمقتررحاتت االمفصلة هھھھنا تعملل على تسخيیرر قووةة االتقنيیاتت االجدديیددةة وواالمبتكررةة إلشررااكك شبكة أأووسع منن االمشارركيینن في 

لل إإلى االتقنيیة ليیسس متساوويًیا عبرر االمجتمعاتت أأوو االمناططقق٬، ووعررضض االنططاقق . وومع ذذلكك٬، فإنن االووصووICANNصنع االقرراارر لددىى 
االترردددديي عالي االسررعة ليیسس هھھھوو االمعيیارر االعالمي. وومع إإددررااكك هھھھذذاا االقيیدد٬، فنحنن نؤؤكدد على أأنن كفالة جميیع ااألفرراادد االمتضرررريینن 

ي االرربطط االمتبايینن ووغيیرر يیحظظوونن بووصوولل سهھلل وومنصفف للمشارركة في صنع االقرراارر مما يیتططلبب االنظظرر ف ICANNوواالمهھتميینن بـ
االمتكافئ مووجوودد في جميیع أأنحاء االعالمم. إإذذاا اانتقلتت عمليیة االتنفيیذذ إإلى ااختبارر هھھھذذهه االمقتررحاتت٬، فإننا نؤؤكدد على أأنن حلوولل االنططاقق 

االترردددديي االمنخفضض يیجبب االنظظرر فيیهھا ووتعززيیززهھھھا.  

حاليًیا هھھھي قضايیا لنن تحلهھا  ICANNهھهھا باإلضافة إإلى ذذلكك٬، فإنن االعدديیدد منن تحدديیاتت ااإلددااررةة وواالتحدديیاتت االمؤؤسسيیة االتي تووااج
سووفف يیتططلبب ااالهھھھتمامم بالتصميیماتت االتي محووررهھھھا ااإلنسانن.  ICANNاالتقنيیة ووحددهھھھا. ووبالتالي٬، فإنن تجرريیبب هھھھذذهه االمقتررحاتت لددىى 

لتجرربتهھا مع أأفكارر جدديیددةة. مع أأخذذ ذذلكك  ICANNنحنن نددرركك أأنن االتقددمم االحقيیقي سووفف يیشملل تططوويیرر آآليیاتت االددعمم االمططلووبة ددااخلل 
ي ااالعتبارر٬، فنحنن نعتررفف بأنن أأيي تنفيیذذ سووفف يیتططلبب االتززااما متضافرراا لتحوويیلل االمعايیيیرر االثقافيیة منن أأجلل بناء االثقة االمتباددلة ف

االمططلووبة وواالملكيیة االتي تتططلبهھا نتائج هھھھذذهه االمقتررحاتت.  
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*االمقتررحاتت  
فيیما يیلي مخططططاتت االمقتررحاتت االستة عشرر االملمووسة للكيیفيیة االتي يیمكنن لـ  ICANN  منن خاللل أأنن تتحوولل ووكيیفف يیمكنن لهھا أأنن

تحكمم نفسهھا على مددىى االسنووااتت االخمسس االمقبلة. تمم ووضع هھھھذذهه ااالقتررااحاتت منن مساهھھھميینن شارركوواا خاللل مررحلة "ااستخررااجج 
)؛ تمتت مشارركة /http://thegovlab.ideascale.comااألفكارر" في عملل االهھيیئة منن خاللل منصة مشارركة عبرر ااإلنتررنتت (

 ICANNة منن لجنتنا ووتمتت مشارركة هھھھذذهه ااألفكارر خاللل االمقابالتت وواالمحاددثاتت االتي تمتت مع أأعضاء االتعقيیباتت االجماعيی
1االددااخليیيینن وومنن خاللل أأبحاثث مستقلة. وونحنن نشكرر ااألشخاصص االذذيینن قددموواا ووقتهھمم ووأأفكاررهھھھمم إلبالغغ عملنا  

قة٬، منن االمهھمم أأنن نجعلهھا تمرر لفتررةة ططوويیلة مع إإمكانيیة تمرريیرر هھھھذذهه االمباددررااتت االمقتررحة خاللل مددةة إإططارر عملل سنة ووااحددةة بعدد االمووااف
هھھھذذهه االتجارربب على نحوو يیتيیح لألشخاصص  ICANNكافيیة لجمع االمعلووماتت حوولل ما يیعملل. كما أأنهھ منن االمهھمم أأيیًضا أأنن تختبرر 

يیع االمشارركة بددوونن االحاجة لمعررفة حددوودد االسلططاتت االقضائيیة االمحددددةة كما هھھھي مووجووددةة حاليًیا أأيیًضا. تماًما كما االمووااططنيینن في جم
أأنحاء االعالمم٬، قدد ال يیكوونن يیعررفف بالضررووررةة ما هھھھي االهھيیئاتت االحكووميیة االتي تصددرر االقررااررااتت االتي تؤؤثرر عليیهھا (مثلل في االمملكة 

-االمتحددةة٬، قدد يیعررفف االعامة أأيي مؤؤسسة تقوومم بتنظظيیمم االغذذااء ووززااررةة االبيیئة٬، ووززااررةة االغذذااء وواالشؤؤوونن االرريیفيیة٬، أأوو هھھھيیئة معايیيیرر االططعامم  
تت االمتحددةة٬، ال يیعررفف علًنا االخالفاتت بيینن االستة عشرر ووكالة ااتحادديیة مختلفة االمكلفة منن خاللل محوو ااألميیة أأوو كالهھھھما؛ في االوواليیا

االماليیة٬، ووفي كيینيیا٬، فإنن ااالختالفاتت ووأأووجهھ االتددااخلل بيینن االسلططة االووططنيیة إلددااررةة االبيیئة٬، وو خددماتت االغاباتت ووااألررااضي االووططنيیة 
نهھا تمثلل جمهھوورر ااإلنتررنتت االعالمي وواالذذيي قدد ال يیفهھمم االمهھامم االمحددددةة للهھيیئاتت منن بكيینيیا قدد تقددمم بعضض ااأللغازز للمووااططنيینن)٬، حيیثث أأ

مختلفف منظظماتت إإددااررةة ااإلنتررنتت.  

بمثابة إإددااررةة تعاوونيیة  iGovLabاالنظظرر في تأثيیرر معملل منن أأجلل حووكمة ااإلنتررنتت. ووسيیعملل  ICANNوومنن ثمم يیجبب على 
اصة بيینن جميیع منظظماتت حووكمة ااإلنتررنتت٬، بما في ذذلكك االمنظظماتت لخبررااتت االحووكمة وواالمعررووفة أأيیًضا باسمم مجمووعة االعملل االخ

 ICANNاالتي تعملل في االمستووىى االووططني وواالمستووىى االددوولي٬، الختبارر هھھھذذهه االتجارربب ووغيیررهھھھا منن االتجارربب. االقيیامم بذذلكك يیعني أأنن 
يیًضا أأنن تنتج ووتعدد أأ ICANNيیمكنهھا ااختبارر ما يیصلح للعملل مع جمهھوورر أأووسع منن أأعضائهھا االنشططيینن االحاليیيینن. كما يیجبب على 

موواادد بصرريیة ووااضحة ووخاليیة منن االقررااررااتت حوولل أأنووااعع االقررااررااتت االتي تتخذذهھھھا سووااء كمسهھلل لووضع االسيیاساتت ووباعتباررهھھھا 
-االسلططة االمتعاقددةة بووااسططة  محددددةةاالموواادد االتي يیمكنن فهھمهھا بووااسططة كلل منن االمشارركيینن االنشططيینن وواالقاددميینن االجدددد (ووهھھھي قضيیة 

االعدديیدد منن االمشارركيینن في منصة االمشارركة). فبددوونن فهھمم لهھذذهه االتفاصيیلل٬، سووفف نبقى على مستووىى االمباددئئ وولنن ننتقلل أأبدًداا 
للمماررسة.  

 

 

 
 

 

أأددناهه االتررتيیبب االذذيي تمم بهھ نشرر مسووددااتت االمقتررحاتت عبرر ااإلنتررنتت منن أأجلل االتعليیقق االعامم. يیتططابقق مخطططط االتررقيیمم للمقتررحاتت *  

                                                
1 بعضض ررؤؤساء االلجنة ااإلستررااتيیجيیة ااآلخرريینن االذذيینن كانتت ااقتررااحاتت االعملل االخاصة بهھمم أأكثرر قابليیة للتططبيیقق. تمتت مشارركة بعضض ااألفكارر معنا جنًبا إإلى جنبب مع   
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نحوو االفعاليیة  

االذذكاء  

– . ااستخدداامم شبكاتت االخبررااء1 مع غيیررهھھھا منن مؤؤسساتت حووكمة ااإلنتررنتت أأنن تنتهھج تقنيیاتت شبكة االخبررااء  ICANNيیجبب على  
لتحدديیدد ووتقدديیمم خبررااء فنيیيینن قابليینن للبحثث في جميیع أأنحاء االعالمم. يینبغي قيیاسس االخبررااتت٬، ليیسس فقطط على أأساسس شهھاددااتت االهھنددسة 

ا يیظظهھرر منن خاللل االتززاامم أأوو رردد وواالكمبيیووترر االررسميیة وولكنن على أأساسس منن االخبررةة وواالمهھاررااتت االفنيیة (على سبيیلل االمثالل٬، م
GitHub  على مووااقع ااألسئلة ووااألجووبة)٬، باإلضافة إإلى ااالهھھھتماماتت (مثلل٬، ما يیتمم قيیاسهھ رردًداا على ااألسئلة على مووقع

Quizz.us يیجبب على .(ICANN ةة ذذااتت االصلة ووتقيیيیمم ما يیصلح ووما ال تجرربة ااستخدداامم أأساليیبب مختلفة الستهھدداافف ذذوويي االخبرر
يیصلح.  

 

االشفافيیة  

– . ااعتمادد االبيیاناتت االمفتووحة وواالتعاقددااتت االمفتووحة7 االحصوولل على جميیع بيیاناتهھا منن جميیع االمصاددرر٬،  ICANNيینبغي على  
لالستخدداامم  بما في ذذلكك سجلهھا ووعقوودد أأميینن االسجلل٬، االمتووفررةة مجاًنا وويیمكنن تنززيیلهھا عبرر ااإلنتررنتت في صيیغ مقررووءةة ووقابلة

  2.أأوويینن آآمبرر في منصة االمشارركة على هھھھذذاا ااالقتررااحح أأكددوومنظظمة. ووقدد 

تعززيیزز نظظامم  ICANNبما يیتفقق مع االمعلووماتت حوولل قيیمة االبيیاناتت االمفتووحة منذذ بددأأتت االحرركة في االسنووااتت ااألخيیررةة٬، يینبغي على 
بيیئي منن االمستخددميینن لهھذذهه االبيیاناتت بما في ذذلكك االمططوورريینن االمستقليینن ووااألكادديیميیيینن وو االشرركاتت االمهھتمة بالمساعددةة ووحلل االمشاكلل 

ااستخدداامم االبيیاناتت لعملل االتططبيیقاتت وواالنماذذجج وو االمنتجاتت ااألخررىى االتي تستخددمهھا  منن خاللل ICANNذذااتت االصلة بعملل 
ICANN  ،أأحدد االمشارركيینن أأنن  ااقتررححوو مجتمع ااإلنتررنتت. على سبيیلل االمثالل٬ICANN تططبيیقق مساعدد  يیمكنهھا بناء"

لتسهھيیلل  ICANNااالختصاررااتت" وواالذذيي يیجمع بيینن جميیع مجمووعاتت االبيیاناتت االثالثة االتي تتيیح للجميیع االبحثث عنن ااختصاررااتت 
االبحثث ووتووفيیرر "ططرريیقة سرريیعة لالستخدداامم إإذذاا كنتت في مؤؤتمرر أأوو ااستخدداامم كمبيیووترر لووحي أأوو هھھھاتفف". ووضع ططبقاتت بيیاناتت ططلبب 

gTLD لووكة للشرركة االمتاحة للجمهھوورر (للمساعددةة في فهھمم ااتجاهھھھاتت االططلبب وومستووىى االتنووعع في مقددمي االجدديیددةة مع االبيیاناتت االمم
االجدديیدد) هھھھي فكررةة أأخررىى حوولل كيیفف يیمكنن للبيیاناتت االمفتووحة أأنن تحسنن كال منن االشفافيیة وواالمشارركة. gTLDبررنامج   

ي مررااقبة اااللتززاامم االتعاقدديي٬، ووسووفف يیؤؤدديي إإلى فيیما يیتعلقق بفتح بيیاناتت االعقدد٬، قدد يیؤؤدديي ذذلكك إإلى ززيیاددةة ووتنوويیع االفررصص للمشارركة ف
في مقابلل ااألططرراافف االمتعاقددةة٬، وواالمشكالتت أأوو مجاالتت تحسيینن عمليیة االشررااء في  ICANNتفاهھھھمم أأعمقق مع مرروورر االووقتت ألددوواارر 

ICANN  وواالفررصص وو/أأوو ااالحتيیاجاتت لتططوويیرر االعقدد. في ااقتررااحح ذذوو صلة٬، ااقتررحح أأحدد االمشارركيینن أأننICANN  يیمكنهھا أأيیًضا
. ICANNمع منصة شررااء مفتووحة تتيیح للجمهھوورر ااقتررااحح٬، ووتررتيیبب٬، ووتصوويیتت٬، ووتقيیيیمم خيیاررااتت االشررااء ددااخلل  تجرربة  

                                                
2 ) تمكنن "شرركاء ااألددااء االمحتمليینن [إإلى] ااكتشافف بعضهھمم االبعضض بسهھوولة أأكبرر StratMLووقدد أأبررزز االسيیدد آآمبرر في ررسالتهھ أأنن االبيیاناتت االهھيیكليیة (مثلل منن خاللل تنسيیقق  

بشكلل أأكثرر فاعليیة في االسعي لتحقيیقق ااألهھھھدداافف االمشترركة". وواالعملل مًعا  
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خفيیفة وومبتكررةة  

– . تمكيینن االصيیاغة االتعاوونيیة4 ااختبارر  ٬ICANN، يینبغي على ICANN 48ووفًقا لما ااقتررحهھ بيیررنارردد ددوو ال تشابيیلل في  
ااستخدداامم ااألددووااتت عبرر ااإلنتررنتت االتي تمكنن ااألفرراادد في ااألماكنن االمختلفة منن االعالمم للتعاوونن في االعملل (على سبيیلل االمثالل٬، 

ستخدداامم وويیكي لصيیاغة تقارريیرر االفرريیقق االعاملل)في أأووقاتت مختلفة ووبططررقق تسمح لألفرراادد تقدديیمم مساهھھھماتت حقيیقيیة في مجمووعة با
متنووعة منن ااألشكالل (على سبيیلل االمثالل٬، تووفيیرر االتعدديیالتت وواالبحووثث وو االبيیاناتت أأوو االتعليیقاتت)٬، االتي يینظظرر إإليیهھا وويیتمم تددااوولهھا منن 

بووااسططة "كرريیسس")٬، يیمكنن  حاجة محددددةة على ااإلنتررنتتااررةة االووثائقق ااألكثرر ررسميیة (ووهھھھي قبلل ااآلخرريینن. إإلى جانبب إإجررااءااتت إإدد
لـ  ICANN .تجرربة أأساليیبب جدديیددةة لتبسيیطط سيیرر االعملل في االووقتت االمناسبب  

نحوو االشررعيیة  

االشمووليیة  

– االجماعي لكلل مررحلة منن مررااحلل ااتخاذذ االقرراارر. االحشدد 2 ااستخدداامم مجمووعة متنووعة منن شبكة ااإلنتررنتت٬، ووأأددووااتت االمشارركة  
ااختبارر مجمووعة ووااسعة منن ااآلليیاتت االبدديیلة للحصوولل  ICANNاالشخصيیة وواالمبنيیة على االررسائلل االنصيیة االقصيیررةة٬، يیجبب على 

ووصيیاغة االحلوولل٬، ووجمع االمعلووماتت ذذااتت االصلة لتررجمة االحلوولل إإلى على االتعقيیباتت على نططاقق ووااسع في تحدديیدد ووتأططيیرر االقضايیا٬، 
أأوو  ICANNسيیاساتت قابلة للتنفيیذذ٬، ووكذذلكك االتعليیقق بعدد ووقووعهھا وواالمشارركة في االررقابة وواالتقيیيیمم. على سبيیلل االمثالل٬، يیمكنن لمووظظفي 

أأهھھھميیة االقضايیا للمجتمع٬، لإلشرراافف على  Google Moderatorمجمووعاتت االعملل ااستخدداامم أأددااةة االعصفف االذذهھھھني االمفتووحة مثلل 
وواالحصوولل على تعقيیباتت بشأنن االتووصيیاتت٬، ووتشجيیع خططابب االمجتمع حوولل مووضووعاتت مناططقق محددددةة قبلل ووخاللل مررااحلل تططوورر 

بططررقق جدديیددةة أأسهھلل لجمهھوورر عالمي ووااسع وومشغوولل.  ICANNاالسيیاسة٬، ووتووسيیع فررصص االمشارركة في حيینن االمشارركة في   

٬، لتقدديیمم االتعقيیباتت حوولل IGFمنن منتدديیاتت حووكمة أأصحابب االمصلحة االمتعدددديینن٬، مثلل أأيیًضا ااالستفاددةة  ICANNكما يینبغي على 
ووتووسيیع االمشارركة في عملهھا منن خاررجج االقنووااتت االددااخليیة االتقليیدديیة. ووكاقتررااحح ذذوو صلة٬، ااقتررحح أأحدد االمساهھھھميینن  ICANNقضايیا 

ررصص االمشارركة بحسبب مجالل عنن ططرريیقق االمووضووعع (للمساعددةة في ف ICANNتططبيیًقا يیصنفف فررصص االمشارركة االمفتووحة في 
االخبررةة).  

 

– . ااالنتقالل منن مشارركة "أأصحابب االمصلحة" إإلى االمشارركة االعالميیة10 فشلتت  ٬ICANN، إإليیووتت نووسس إإلى أأنن "أأشاررلقدد  
 ICANNإإلى حدد كبيیرر في تحقيیقق أأهھھھدداافهھا في االمشارركة االووااسعة. ووهھھھذذاا ااألمرر هھھھيیكلي٬، ووليیسس خططأ االمشارركيینن". لذذلكك يیجبب على 

تجرربة تشغيیلل االعمليیاتت االمووااززيیة لسنة ووااحددةة جنًبا إإلى جنبب مع مجمووعاتت أأصحابب االمصلحة االحاليیيینن لإلعدداادد إلمكانيیة االتخلصص 
سبيیلل االمثالل٬، يیمكنن لـاالتددرريیجي في بعضض االحاالتت. على   ICANN  تجرربة االمشارركيینن تنظظيیميًیا بشكلل مووضووعي ووليیسس عنن

ططرريیقق االمجمووعاتت االقاعدديیة االمووجووددةة حاليًیا (االتي تحددددهھھھا االفائددةة). في هھھھذذهه االتجرربة٬، يیمكنن ااستخدداامم مماررساتت االحشدد االجماعي 
يینن. يیمكنن لـاالمووصووفة أأعالهه كبدداائلل ووااستكماال لمماررساتت مجمووعاتت أأصحابب االمصلحة االمووجوودد  ICANN  بعدد ذذلكك أأنن تجرريي

ااختبارًراا تجرريیبيًیا يیعملل على تنظظيیمم االمباددئئ بشكلل أأكثرر شررعيیة ووشاملة ووفعالة٬، وواالذذيي قدد يیقللل منن االحاجة إإلى حررااسس أأوو صناعع 
قرراارر بخالفف االقائميینن على عمليیة االتسهھيیلل أأوو االتنسيیقق.   

 

– . فررضض حددوودد ددووااررةة ااألجلل9 االحاليیة٬، يینبغي على  ICANNلمشارركة في هھھھيیئاتت تصوويیتت باعتباررهھھھا ووسيیلة لززيیاددةة ووتنوويیع اا 
ICANN  تجرربة مع فررضض حددوودد ددوورريیة على مدداارر االعامم االمقبلل لجميیع مووااقع االتصوويیتت ددااخللICANN ووهھھھذذاا يیتططلبب ااختيیارر .

االممثليینن االجدددد٬، وواالتي يیمكنن لـ  ICANN  ااستخدداامم أأساليیبب تصوويیتت بدديیلة مثلل االتصوويیتت االتفضيیلي أأوو ااختيیارر مررتبة تصوويیتت
إلنجاززهھھھا. ااقتررحح كرريیغ سيیموونن أأنن االتصوويیتت بالمررتبة يیمكنن أأنن يیكوونن " حال جذذاابا أليي حجمم منن االمشارركة" وو أأشارر إإلى أأنن "ما 
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تمم بالفعلل"٬، وو ااألسلووبب يیحتوويي على " االقددررةة على تمكيینن أأماكنن تحجيیمم نططاقق ووااسع للحوواارر عبرر ااإلنتررنتت٬، وو ااختيیارر ااألوولوويیاتت. 
االعامة حوولل ما إإذذاا كانن يینبغي تططبيیقق هھھھذذاا ااالقتررااحح على مجمووعاتت االعملل االقائمة على " كانن هھھھناكك نقاشش خاللل االمشاووررااتت 

توواافقق ااآلررااء٬، ووهھھھوو سؤؤاالل سووفف نططررحهھ لمززيیدد منن االتعليیقق.  

 

– . االتجرربة مع أأساليیبب االتصوويیتت االمبتكررةة6 أأنن تجرريي االتجارربب بططررقق تصوويیتت مختلفة التخاذذ االقرراارر  ICANNيیجبب على 
إإليیووتت نووسس الستخدداامم االدديیمقررااططيیة االسائلة (على سبيیلل االمثالل٬، االووكيیلل أأوو االتصوويیتت عبرر االتفوويیضض)٬، أأوو االتصوويیتت  ااقتررااححمثلل 

منن ااختبارر تأثيیرر االتنظظيیمم حوولل قضايیا معيینة بددال منن االددوواائرر  ICANNاالتفضيیلي أأوو ااالختيیارر ووفًقا للمررتبة. ووهھھھذذاا سووفف يیمكنن 
.ICANNااالنتخابيیة االمحددددةة متى ما يیتمم فيیهھا االتصوويیتت ددااخلل   

 

. تحدديیثث االمنتددىى االعامم لـ5  ICANN – يیمكنن لـ   ICANN  تجرربة تشغيیلل االمنتددىى االعامم ااالفتررااضي بالتووااززيي مع االجانبب
يیمكنهھا  ICANNمايیكي أأووكوونرر بأنن  ااقتررحح. ووكما ICANNدديي خاللل ااجتماعاتت االمادديي االذذيي أأجرريي بالتووااززيي مع االجانبب االما

برر ااإلنتررنتت لتشجيیع االمشارركة منن "أأشخاصص لنن يیكوونوواا تجرربة ااستخدداامم االووااقع ااالفتررااضي لتمكيینن االتفاعالتت ووجهًھا لووجهھ ع
قاددرريینن أأبدًداا على تحملل نفقاتت االسفرر إإلى ااالجتماعاتت االحيیة".  

 

االمساءلة وواالقضائيیة  

– . تأسيیسس هھھھيیئاتت محلفيینن منن "االمووااططنيینن"13  ٬ICANN، يینبغي أأنن تستخددمم ICANNلتعززيیزز االررقابة منن جانبب مسئوولي  
لمختارريینن بعشوواائيیة وويیتعيینن على فرريیقق االعملل وواالمسئووليینن االمتططووعيینن االعملل ووفًقا مجمووعاتت صغيیررةة ووعامة منن ااألفرراادد اا
لتووجيیهھاتهھمم على مدداارر فتررةة ززمنيیة محددددةة.  

 

– . ااإلشرراافف على ااستقاء االموواارردد منن االجمهھوورر ووتططوويیرر معايیيیرر منن أأجلل قيیاسس االنجاحح3 تحدديیدد فررصص إإشررااكك جمهھوورر أأووسع  
. على سبيیلل االمثالل٬، في االوواليیاتت ICANNفي مررااقبة ووقيیاسس تأثيیرر ووأأثرر وومستووىى اامتثالل االمجتمع وواالذذيي يینجمم عنن قررااررااتت 

٬، فضال ICANNاالمتحددةة٬، كانتت هھھھناكك مشارريیع حشدد االجمع لقيیاسس ااإلنتاجيیة لالتصاالتت ووااسعة االنططاقق االتي يیمكنن أأنن تتعلمم منهھا 
لحشدد االجماعي االتي تشارركك في تووززيیع االحشدد في مررااقبة ااإلنفاقق االتحفيیززيي منن قبلل االحكوومة ااالتحادديیة.عنن جهھوودد اا  

 

– . إإلغاء مرركززيیة االمساءلة14 تسهھيیلل ووضع معايیيیرر لما تعنيیهھ لمنظظماتت إإددااررةة ااإلنتررنتت االمحليیة (على  ICANNيیجبب على  
نظظماتت "مفتووحة" في االقررنن االـسبيیلل االمثالل٬، االلجنة االتووجيیهھيیة االبررااززيیليیة لإلنتررنتت) لتكوونن م (مثلل تلكك االتي تتسمم بالشفافيیة٬،  21 

وواالتي تمكنن ووصووال سهھال ووعاددال٬، ووتددعمم ااالبتكارر وواالمشارركة االمددنيیة).  

 

– . ااستخدداامم االمووااززنة االتشارركيیة8 تجرربة أأساليیبب مختلفة إلشررااكك االجمهھوورر مباشررةة في بعضض قررااررااتت  ICANNيینبغي على  
االميیززاانيیة (على سبيیلل االمثالل٬، ااتخاذذ قرراارر بشأنن كيیفيیة ااستخدداامم ااألموواالل االتي وورردد منن "آآخرر مززاادد علني للمنتجعاتت" في بررنامج 

حاء االعالمم٬، يیمكنن لـاالجدديیددةة). االتعلمم منن أأفضلل االمماررساتت منن حرركة االميیززاانيیة االتشارركيیة في جميیع أأن gTLDنططاقاتت   ICANN 
ااختبارر االمناهھھھج االمختلفة لططلبب مشارركاتت االمجتمع ووتحدديیدد ووتررتيیبب أأوولوويیاتت ااحتيیاجاتت االمجتمع ووتمكيینن االتصوويیتت االعامم على 

.ICANNقررااررااتت ااإلنفاقق. ووهھھھذذهه أأيیًضا آآليیة لتفوويیضض االمساءلة ووغررسس ااعتباررااتت االمصلحة االعامة أأكثرر مباشررةة في عملل   
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نحوو االتططوورر  

  تجرريیبيیة

– . أأنن تكوونن تجرريیبيیة15 إإنن االمقتررحاتت االتي نووقشتت هھھھنا يیجبب أأنن تصممم بشكلل صرريیح كمشارريیع رراائددةة تغلقق االضووء على  
االتحليیالتت ووااألددووااتت االووااررددةة لجمع بيیاناتت قوويیة حوولل ما حددثث٬، ووما يیصلح٬، ووما ال يیصلح وولماذذاا. باإلضافة إإلى ذذلكك٬، فإنن 

نن يیصممم وويیصاغغ في شكلل مناهھھھج (تشملل مفهھوومم االمشارركة ااالتحادديیة منن االتجرربة حوولل أأيي االحوواافزز تعملل بشكلل أأفضلل٬، يیمكنن أأ
بما في  قبلل االكيیاناتت االووططنيیة االتي تلتززمم بمجمووعة منن االمباددئئ وو االمماررساتت االتي تؤؤهھھھلهھمم للمشارركة في ووضع جددوولل ااألعمالل.

االمنظظمة إإددااررةة ااإلنتررنتت في  ذذلكك االكيیاناتت على االمستووىى االووططني االتي تسمح لددوولل ااألمة أأنن تلعبب ددوورراا منن خاللل عالقتهھا مع
ووططنهھمم مع تجنبب ااإلددااررةة االمباشررةة منن قبلل االحكووماتت االووططنيیة).  

 

االتعلمم  

– . ااستخررااجج ررؤؤىى ووأأددلة جدديیددةة16 يیعملل االيیوومم خليیطط منن آآليیاتت إإددااررةة ااإلنتررنتت تحتت إإشرراافف االعدديیدد منن االهھيیئاتت وواالمؤؤسساتت  
االذذيي يینددمج وويیحسنن مجمووعة االعملل االحالي٬، أأنهھ االمسارر االووحيیدد االعامة وواالخاصة االمختلفة. وويیبددوو أأنن هھھھيیكلل ااإلددااررةة االمووززعة٬، 

االمستدداامم وواالممكنن لتجنبب االتجززئة االضاررةة باإلنتررنتت. لتحقيیقق االثقة وواالعملل االمشترركك في نططاقق ددوولي ووووضع خططة حوولل كيیفف  
وواالووظظائفف االتي يیمكنن إإجررااء تنسيیقق عالمي٬، وولكنن يیتططلبب أأبحاثث جاددةة حوولل هھھھيیاكلل ااإلددااررةة االمووززعة ووتحدديیدد تلكك االمووضووعاتت 

يیمكنن تنظظيیمهھا على االمستووىى فووقق االووططني. ووهھھھناكك حاجة إإلى ررؤؤىى ووأأددلة جدديیددةة على كيیفيیة تووفيیرر االحوواافزز وو االمسؤؤووليیاتت 
االالززمة لتحقيیقق أأهھھھدداافف ااإلددااررةة بشكلل فعالل ددوونن تقوويیضض إإمكانيیة تعدديیلل آآليیاتهھا الستيیعابب االنتائج وو االتططووررااتت االجدديیددةة. ووقدد تشملل 

االمثالل االمتططلباتت االفنيیة٬، تووقعاتت االمستهھلكك ووغيیررهھھھا. نحنن بحاجة إإلى فهھمم أأفضلل لكيیفيیة تحدديیدد االقضايیا وو  هھھھذذهه االحوواافزز على سبيیلل
االمجاالتت االتي تتططلبب تددخالً أأوو تووجيیهھاتت ووططنيیة ووووضع خيیاررااتت٬، منن خاللل إإططارر عملل مشترركك٬، حوولل متى ووكيیفف يیددعمم مثلل 

اتت٬، وواالسماحح بتنفيیذذ ووتكيیيیفف مخوولل. قدد تنططوويي االمسؤؤووليیاتت االعالميیة هھھھذذاا االتووجيیهھ أأوو االتددخلل االعالمي ددعمم االتباددلل االعالمي للمعلووم
على االمووااءمة وومتططلباتت ااالمتثالل٬، ووااإلبالغغ عنن االمقايیيیسس ووغيیررهھھھا. تحدديیدد مجمووعة أأددووااتت منن نقاطط االقووةة٬، وواالحوواافزز 

وواالمسؤؤووليیاتت االتي قدد تسمح بططررقق فعالة وولكنن مررنة منن ااإلددااررةة هھھھي منتج بحثث آآخرر مفيیدد.   

 

– ألددلة. تبني اا11 إإنشاء شبكة تقيیيیمم مؤؤسسي تططوورر االمعايیيیرر االحاليیة للمماررساتت االقائمة. تمكيینن ووظظيیفة  ICANNيینبغي على  
ووااإلجررااءااتت مع كلل منن االتبصرر  ICANNمما يیؤؤدديي إإلى تقيیيیمم االعملل في  ICANNاالبحثث وواالتططوويیرر بشكلل أأكثرر ررسميیة ددااخلل 

ووااإلددررااكك االمتأخرر ووااالستجابة لتغيیيیرر هھھھددفف أأقرربب مناال ووااستدداامة.   

 

ااأللعابب  

– . تشجيیع ااأللعابب12 ااستخددمم االجوواائزز٬، ووااأللعابب وواالتحدديیاتت لحلل االمشكالتت. على سبيیلل االمثالل٬، يینبغي أأنن تستكملل مباددررةة  
-لتططوويیرر أأددووااتت مفيیددةة. االمسابقاتت االبيیاناتت االمفتووحة باستخدداامم االجوواائزز إلنشاء االحوواافزز أأوو  X-Prizeمنن االنووعع االذذيي تستخددمهھ  

Challenge.gov  للمساعددةة في حلل مثلل هھھھذذهه االمشاكلل االخبيیثة مثلل تسلسلل االجيینوومم االبشرريي أأوو حمايیة رروواادد االفضاء منن
-االتعررضض لإلشعاعع في االفضاء . ICANNاالحلوولل االممكنة للمشكالتت االتقنيیة االصعبة االتي تعالجهھا  يیمكنن إإعددااددهه لجذذبب أأفضلل 

االنظظرر في ااستخدداامم " االتحدديیاتت االكبررىى "٬، وواالمسابقاتت االمقنعة للغايیة وواالقابلة جدًداا للقيیاسس٬، مع مسابقاتت كبيیررةة محددددةة بجوواائزز 
نيیة االتحتيیة لـكبررىى تعقبهھا لحلل مشاكلل صعبة للغايیة٬، على سبيیلل االمثالل٬، االتقليیلل منن إإساءةة ااستخدداامم االب  DNS ٬، ووتحدديیدد أأفضلل
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. ووهھھھناكك مثالل قيیدد االتشغيیلل للتحدديي االكبيیرر ووهھھھوو IPv4أأسلووبب لتخفيیفف تضارربب ااألسماء أأوو االتعاملل مع إإررهھھھاقق عناوويینن 
Progressive Auto X-Prize  ميیلل لكلل غالوونن.  100لتصميیمم سيیاررااتت جاهھھھززةة لتقدديیمم  

أأكثرر اانفتاًحا٬، وويیسرًراا ووتشوويیًقا لألفرراادد منن خاللل  ICANNأأنن تجعلل تعقيیددااتت حووكمة ااإلنتررنتت ووعملل  ICANNيیجبب على 
ااأللعابب ووااألنشططة االمووجهھة إإلى االجيیلل االتالي. على سبيیلل االمثالل٬، يیمكننا أأنن نأخذذ ااألموورر بصووررةة أأقلل جدديیة عنن ططرريیقق حشدد 

حح مايیكي إإلى ااإلنجليیززيیة االمبسططة (ووغيیررهھھھا منن االلغاتت). ووكما ااقترر ICANNاالجمع لـ"تررجمة" صفحاتت االوويیبب االخاصة بـ
قدد يیلهھمم االمززيیدد منن االمشارركة. نحنن نعتقدد  ICANNأأووكوونرر٬، "تحدديیدد ااألهھھھدداافف وومكافأةة ااألشخاصص االذذيینن يیقووموونن بالمساعددةة" في 

أأنن االتحدديیاتت ووااأللعابب قدد تكوونن أأحدد االططررقق للقيیامم بذذلكك بفاعليیة.   

ددوواارر االعدديیددةة االمختلفة االتي يیلعبهھا ووقدد أأضافف االسيیدد أأووكوونرر أأيیًضا أأنن "ااألشخاصص بحاجة إإلى تططوويیرر مفهھوومم أأكثرر ووضووًحا لأل
]". ووللمساعددةة في تعميیقق هھھھذذاا االفهھمم٬، ووإإنشاء موواارردد ICANNااألشخاصص مع تقددمهھمم ليیصبحوواا مشارركيینن فاعليینن في عمليیة [

ووعمليیاتت لبناء االقددررااتت٬، يیمكنن لـ  ICANN  إإجررااء مسابقاتت لتصميیمم أأشررططة االفيیدديیوو االقصيیررةة٬، وواالررسووماتت ووغيیررهھھھا منن
-سهھلل االووصوولل للجميیع  ICANNااكك جمهھوورر أأكثرر تنووًعا لتحقيیقق هھھھددفف جعلل عملل ااالستررااتيیجيیاتت إلشرر بددًءاا منن االمشارركيینن  

االجدددد ووحتى االتقنيیيینن االنشططيینن.   
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تحووالتت االنماذذجج االناجمة  
هھھھذذهه ااألفكارر االمقتررحة هھھھي تجارربب ووااضحة وويیجبب تجرربتهھا جميیعهھا٬، ووتقيیيیمهھا ووتططوويیررهھھھا ضدد االمماررساتت االحاليیة. ووحيیثث أأنهھ منن 

االمهھمم ااتخاذذ خطط ااألساسس االيیوومم ثمم قيیاسس فاعليیة ووشررعيیة وونووعيیة االتططوورر التخاذذ االقرراارر ووحلل االمشكالتت قبلل ووبعدد ذذلكك.   

للمساءلة بشكلل مفررطط٬، ال يیمكنن االووصوولل إإليیهھا٬، ووعددمم االكفاءةة٬، وومعقددةة٬، وومبهھمة٬،  أأحيیاًنا بأنهھا غيیرر خاضعة ICANNبيینما تنتقدد 
-وويیمكنن ااستقططابهھا منن قبلل االمصالح االررااسخة  وونحنن نعتقدد أأنهھ منن خاللل ااختبارر هھھھذذهه االتجارربب ووغيیررهھھھا٬، ووااعتمادد تلكك االتي تعملل  

بشكلل جيیدد٬، يیمكنن لـ  ICANN تجيیبة٬، مبسططة٬، بسيیططة ووسهھلة االقررااءةة٬، تحوويیلل نفسهھا إإلى أأساسس للخبررةة٬، وومنظظمة مفتووحة٬، مس
عالميیة وومتنووعة ووتعاوونيیة للمساءلة أأمامم االجمهھوورر االعالمي. يیمكنن لـ  ICANN  أأنن تعملل بمثابة مثالل نمووذذجي لبقيیة مجتمع إإددااررةة

للموواارردد االمشترركة وواالعالميیة االعملل وواالتططوورر.  21ااإلنتررنتت حوولل كيیفف يیمكنن إلددااررةة االقررنن االـ  
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MSIة نبذذةة عنن هھھھيیئ  
إإنن االلجنة ااإلستررااتيیجيیة البتكارر أأصحابب االمصلحة هھھھي مجمووعة ددووليیة تتكوونن منن سبعة أأعضاء٬، ووفرريیقق ااستشارريي خاررجي 

االمستمررةة بتخططيیطط تططووررهھھھا االخاصص. ICANNشكلتت لجلبب أأفكارر جدديیددةة وومنظظوورر خاررجي لل عمليیة   

إإلى ما يیلي: ICANNاالتنفيیذذيي لشرركة  ووقدد تمم تكليیفف االلجنة على ووجهھ االتحدديیدد منن قبلل فادديي شحاتة٬، االررئيیسس وواالررئيیسس  

ااقتررااحح نماذذجج جدديیددةة للمشارركة االووااسعة وواالشاملة٬، ووصناعة االسيیاساتت االمستنددةة إإلى ااإلجماعع وواالهھيیاكلل االتأسيیسيیة في  •
ددعمم هھھھذذهه االووظظائفف االمعززززةة.  

االعالمي منن االمشارركة في هھھھذذهه ااألشكالل االجدديیددةة  ICANNتصميیمم عمليیاتت ووأأددووااتت وومنصاتت منن شأنهھا تمكيینن مجتمع  •
منن عمليیة ااتخاذذ االقررااررااتت االقائمة على أأساسس االمشارركة.  

 

في جامعة نيیوويیوورركك٬،  ٬Governance Lab، االمؤؤسسس االمشارركك وومدديیرر مختبرر ااإلددااررةة دد. بيیثث سيیموونن نووفيیككتررأأسس االلجنة 
-2009وونائبب االررئيیسس االتنفيیذذيي االسابقق للتكنوولووجيیا بالوواليیاتت االمتحددةة ( ). يیشملل أأعضاء االلجنة ما يیلي:2011  

– أأليیسوونن جيیلوواالدد • االمدديیرر االتنفيیذذيي لتكنوولووجيیا االمعلووماتت ووااالتصاالتت٬، وواالبحووثث أأفرريیقيیا   

– جوويي إإيیتوو • مدديیرر معهھدد ماساتشووستسس لمختبرر تكنوولووجيیا االووسائطط   

– كرريیمم لخاني • أأستاذذ مشارركك إلددااررةة ااألعمالل ألسررةة ليیوومرريي٬، جامعة هھھھاررفرردد   

– جوو ليیانج • ستاذذ مساعدد٬، معهھدد االفلسفة٬، ااألكادديیميیة االصيینيیة للعلوومم ااالجتماعيیةأأ   

– جيیفف موولجانن • االررئيیسس االتنفيیذذيي٬، االمؤؤسسة االووططنيیة لتكنوولووجيیا االمعلووماتت وواالفنوونن   

– بيیتانج ندديیموو • االسكررتيیرر االخاصص االسابقق لووززااررةة ااالتصاالتت   

 

فرريیقق االددعمم ما يیلي:في جامعة نيیوويیوورركك. يیشملل  Governance Labتلقتت االلجنة ددعمم للبحثث منن   

– ستيیفانن جج. فيیررهھھھوولستت • GovLabررئيیسس أأبحاثث    

– جيیليیانن رراانيیسس • GovLabززميیلل شعبة االسيیاسة وواالقانوونن في معملل    

– أأنتووني دديیكليیررسكك • GovLabلددىى  ICANNززميیلل أأبحاثث    
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موواارردد االهھيیئة  
: ICANNااألوولل عنن   

• . The Governance Lab @ NYU". االكتابب ااألوولل عنن شرركة ااإلنتررنتت لألررقامم ووااألسماء االُمخصصة" 
13 . 2013أأكتووبرر٬،    

• ". )ICANNفهھمم االووظظائفف االفنيیة وواالتجارريیة لهھيیئة ااإلنتررنتت لألررقامم ووااألسماء االمخصصة(" 
The Governance Lab @ NYU 2013. (أأكتووبرر (  

 
The GovLab SCAN- -1االقضايیا تططهھيیرر االمختارر للمقاالتت على إإددااررةة ااإلنتررنتت: اال  25.  

 
:GovLabنشررااتت االلجنة ذذااتت االصلة على مددوونة   

• .2013يیووليیوو٬،  ICANN ."15بددء هھھھيیئاتت إإستررااتيیجيیة "   
• .2013أأكتووبرر٬،  7". : االتجرربة في إإددااررةة أأفضللGovLabاالمختبررااتت االحيیة لددىى "   
• ".)ICANNاالكتابب ااألوولل عنن شرركة ااإلنتررنتت لألررقامم ووااألسماء االُمخصصة ("منشووررااتت جدديیددةة: "   

.2013أأكتووبرر٬،  21   
• .2013أأكتووبرر  21". لتنسيیقق نظظامم معالجة ااإلنتررنتت: االموواارردد االعامة االعالميیة االمشترركك 21صوورر منظظمة االقررنن ت"   
• . 2013نووفمبرر٬،  18". 48ررقمم  ICANNإإستررااتيیجيیة االحدديیثث مع ررؤؤساء االلجنة في ااجتماعع "   
• -ددعووةة للعملل"  .2013نووفمبرر٬،  19". 21في االقررنن  ICANNساعددنا على تصميیمم    
• . 2013دديیسمبرر٬،  09". بددء االعصفف االذذهھھھني"   

 
فيیدديیوو:  
• .21االقررنن  ICANNتصميیمم    

 
.GovLabلددىى  قاعددةة االمعررفة في ااإلددااررةة االمفتووحة  
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االمقتررحاتت: 1االملحقق   

:ICANN لـ 1االمقتررحح   
االتفاعلل مع شبكاتت االخبررااء  

: 2014يینايیرر٬،  31أأوولل نشرر:   
networks/-expert-with-smart-get-icann-for-1-http://thegovlab.org/proposal.  

منن االمبددأأ إإلى االمماررسة  

مؤؤسسة فاعلة تعملل في االقرراارر االحادديي وواالعشرريینن فيیجبب عليیهھا أأنن تتحلى بالذذكاء. ووهھھھذذاا يیعني أأنن عليیهھا  ICANNلكي تكوونن 
االووصوولل إإلى أأفضلل ااألفكارر االممكنة في أأشكالل ووصيیغ ووااضحة وومفيیددةة ووذذااتت صلة بالقرراارر االذذيي بيینن أأيیدديینا منن االموواارردد ددااخلل 

كوومة ااإلنتررنتت٬، ااعتمادد تقنيیاتت الستخدداامم شبكاتت االخبررااء بالتعاوونن مع منظظماتت ح ICANNووخاررجج االمؤؤسسة. وولهھذذاا٬، يیجبب على 
ووذذلكك منن أأجلل تحدديیدد ووإإخضاعع االخبررااء االفنيیيینن للبحثث على مستووىى االعالمم٬، حيیثث يیتمم تحدديیدد االخبررااء على نططاقق ووااسع بحيیثث ال 

االمهھاررااتت االفنيیة يیشملل فقطط االمؤؤهھھھالتت (مثلل االددررجاتت االعلميیة في مجالل االهھنددسة ووعلوومم االحاسبب فحسبب)٬، وولكنن أأيیًضا االخبررااء وو
أأوو ررددهھھھا على مووااقع ااألسئلة ووااألجووبة)٬، باإلضافة إإلى ااالهھھھتماماتت  GitHub(على سبيیلل االمثالل ما يیتضح منن خاللل االتززاامم 

).Quizz.us(على سبيیلل االمثالل٬، ما يیتمم قيیاسهھ رردًداا على ااألسئلة على مووقع   

 

 

www.ekaterinawalter.comمعررضض االصوورر:   
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؟ما االمقصوودد بشبكاتت االخبررااء  

شبكاتت االخبررااء عباررةة عنن منصاتت أأوو مجتمعاتت تووفرر لألفرراادد أأددووااتت منن أأجلل تمثيیلل االمعلووماتت حوولل خبررااتهھمم (على سبيیلل 
) ووعنن تمكيینن االبحثث االسهھلل لهھذذهه االمعلووماتت االخاصة 3االمثالل٬، "ااألعمالل االعلميیة٬، ووااالهھھھتماماتت االبحثيیة وواالعالقاتت االمؤؤسسيیة"

جمهھوورر غيیرر محدددد (ااستقاء االموواارردد منن االجمهھوورر على مستووىى ووااسع) تسعى شبكاتت  بالخبررااء. ووبددالً منن االبحثث عنن إإجاباتت منن
(ااستقاء االموواارردد منن  4االخبررااء إإلى "إإشررااكك االخبررااء في مووضووعاتت وومشكالتت محددددةة يیتمم تووززيیعهھا في أأيي مكانن في االعالمم"

- VIVOاالجمهھوورر على نططاقق بحكمة). على سبيیلل االمثالل٬، فإنن أأددووااتت شبكاتت االخبررااء مثلل  شبكة مكوونة منن علماء في  ووهھھھي 
- 5مجالل االبحثث منن فررووعع متعددددةة "عنددما يیتمم ترركيیبهھا وونشررهھھھا مع ااهھھھتماماتت االباحثث٬، ووااألنشططة ووااإلنجاززااتت [تمكنن] ااكتشافف  

6ااألبحاثث وواالمنح االددررااسيیة في االعدديیدد منن االفررووعع االعلميیة في تلكك االمؤؤسسة ووأأبعدد منن ذذلكك".  

إإلى االشبكاتت  VIVOاالمجاالتت وواالسيیاقاتت٬، منن شبكاتت أأكادديیميیة ووبحثيیة مثلل  وويیتمم نشرر هھھھذذهه االشبكاتت في مجمووعة متنووعة منن
) ووصووالً إإلى مجتمعاتت مبددعي ااإلعالنن وواالتسوويیققأأوو منن أأجلل  علماء االبيیاناتتاالمحددددةة بالصناعة (على سبيیلل االمثالل منن أأجلل 

لمططوورريي االحاسبب). TopCoderاالتعاوونن االمستنددةة إإلى االمهھاررااتت (على سبيیلل االمثالل٬،   

ووفي جميیع االمنظظماتت؟ ICANNلماذذاا يیقع ااالختيیارر على شبكاتت االخبررااء في   

تعدد االططبيیعة االمفتووحة للتررحيیبب بالتعقيیباتت االووااسعة منن االعووااملل االتأسيیسيیة بالنسبة لـ  ICANN ؛ حيیثث تتططلعICANN  إإلى
االعامة االتي تعقدد  ICANNاالمجتمع االعالمي٬، بما يیسمح أليي شخصص االمشارركة في مجمووعة عملل أأوو االمشارركة في ااجتماعاتت 

يیشتملل على أأعمالل متعددددةة االجوواانبب وومنفتحة  DNSثالثث مررااتت في االسنة. إإال أأنن ضمانن ااستقرراارر ووأأمنن ووإإمكانيیة تشغيیلل نظظامم 
) االحاليیة االتابعة WGبشكلل كبيیرر في االغالبب بما يیقتضي معررفة وومهھاررااتت متخصصة. ووقدّدرر االبعضض بأنن نمووذذجج مجمووعة االعملل (

لـ  ICANN ماعع حوولل كيیفيیة حلل هھھھذذهه االمشكالتت االمعقددةة "يیبددوو في االغالبب ناقًصا لتططوويیرر ااإلج- السيیما عندد االتعاملل مع  
االمشكالتت االمعقددةة مضاًفا إإليیهھا ووجهھاتت نظظرر متبايینة بشكلل ووااسع وو/أأوو تحملل ااهھھھتماماتت ماليیة معتررفف بهھا بقووةة في االنتائج 

-حووكمة ااإلنتررنتت االيیوومم "جدديیددةة"  ووعالووةة على ذذلكك٬، فإنن االعدديیدد منن االمشكالتت في صددااررةة نقاشش 7االخاصة". لمم يیتمم تددااوولهھا منن  
-قبلل أأوو غيیرر مووجووددةة  ووتفتقرر إإلى آآليیاتت االحووكمة للعثوورر على حلوولل (على سبيیلل االمثالل؛ االخصووصيیة). ووتمتازز االعدديیدد منن  

رر االمؤؤسسيیة االمشكالتت بالصعووبة أأوو تحتوويي على سيیاسة ذذااتت فررووقق كبيیررةة وومتضمناتت فنيیة. ووفي االنهھايیة٬، هھھھناكك االعدديیدد منن ااألطط
أأوو االمكوونة منن قططاعاتت مؤؤسسيیة متعددددةة منن أأجلل االتعاملل مع مشكالتت حووكمة ااإلنتررنتت بشكلل شاملل.  

                                                
3 ظظاميیة: ع حوولل االشبكة االن". محاضررااتت تصنيی: أأسلووبب نظظامي للشبكاتت االعلميیة ووااالكتشاففVIVOبووررنرر٬، كاتي٬، ميیشيیلل كوونلوونن٬، جوونن كووررسوونن وويیيینج دديینج. " 

1) في 2012أأكتووبرر٬،  17( ٬1، ررقمم. 2االنظظرريیة وواالتقنيیة  –178.  
 

4 . ووااحدد منن سلسلة منن ااألبحاثث االسببيیة في االخبررااتت االعامة االمووززعة للشبكاتت: إإستررااتيیجيیاتت للحصوولل منن االمووااططنن على االنصيیحة إإلى االحكوومةددووتنن ووليیامم ااتشش.  
.2011فبرراايیرر٬،  23سيیاسة االعلوومم وواالتقنيیة٬، وومعهھدد االعلوومم وواالتكنوولووجيیا٬، وومعهھدد تحليیالتت االددفاعع.   

 
5 .VIVO.org". نبذذةة عنن"   

 
6 لمصددرر ذذااتهھ.اا   

 
7 .61في  2013دديیسمبرر٬،  ICANN.org .31". تقرريیرر االتووصيیاتت االتمهھيیدديیة للتعليیقاتت االعامة. "2فرريیقق مررااجعة االمساءلة وواالشفافيیة ررقمم    
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بالذذكاء وومنن ثمم االفاعليیة٬، يیجبب عليیهھا ااستخدداامم أأسلووبب مووززعع وومنسقق في نفسس االووقتت منن  ICANNفي هھھھذذهه االحالة٬، لكي تتمتع 
ى ووجهھ االخصووصص٬، قدد يینتج عنن ررفع مستووىى شبكاتت االخبررااء االنتائج أأجلل تعيیيینن االخبررااتت لحلل االمشكالتت االجدديیددةة وواالمعقددةة. ووعل

االتاليیة:  

ززيیاددةة مستووىى االتنووعع٬، ووتقليیلل االمشارركة االمتكررررةة وواالتخلصص منن االمصالح االممنووحة منن مجمووعاتت أأصحابب االمصلحة  •
ICANN.8وومجمووعاتت االعملل في   

منن منظظمة مستنددةة إإلى االتمثيیلل إإلى مؤؤسسة تستندد إإلى االخبررااتت. ووفي حقيیقة ااألمرر٬، فإنن ررفع مستووىى  ICANNتحوويیلل  •
تقنيیاتت شبكاتت االخبررااء سووفف يیتيیح لـ  ICANN  إإمكانيیة تنظظيیمم مشارركيیهھا بشكلل نمووذذجي بددالً منن االددوواائرر االتي يیتمم

ة عنن عمليیة ووضع االحلوولل ووتجنبب تعرريیفهھا منن خاللل االمصلحة. ووقدد يیساعدد ذذلكك في تيیسيیرر وونززعع االصبغة االسيیاسيی
ااألعمالل االمكررررةة.  

االثابتة. ICANNإإلهھامم ووتحفيیزز االتعاوونن ددااخلل ووعبرر هھھھيیاكلل  •  

تووفيیرر االووقتت وواالموواارردد منن خاللل االحصوولل على االمعاررفف االفنيیة بحكمة ووليیسس على نططاقق ووااسع. ووهھھھذذاا ااألمرر لهھ أأهھھھميیة  •
ااألحيیانن ووأأيیًضا في االكثيیرر االغالبب عمليیاتت االمعقددةة وواالمبهھمة في بعضض  ICANNخاصة بالنظظرر إإلى ططبيیعة أأعمالل 

ووضع االسيیاساتت ذذااتت االووتيیررةة االبططيیئة٬، وواالتي تعملل كعوواائقق أأمامم االمشارركة االمثمررةة على االمستووىى االعالمي.  

• بووسيیلة تحدديیدد أأماكنن االخبررااتت االمتخصصة االمططلووبة٬، وولكنن كانتت ساكنة في االماضي٬، منن أأجلل حلل  ICANNتززوويیدد  
.DNSاالمشكالتت االتي تووااجهھ   

ووحملهھمم على االمشارركة.  ICANNوويیة خبررااء ااإلنتررنتت منن االمووااططنيینن بالررغبة في االمشارركة في صناعة قررااررااتت تق •
-تجرريیبب عاملل االحوواافزز  -على سبيیلل االمثالل؛ نقاطط االسمعة٬، أأوو االجوواائزز أأوو االشاررااتت    ICANNسووفف يیضمنن عثوورر  

.ICANNعلى أأفضلل االططررقق في االتووصلل إإلى منن هھھھمم أأكثرر ررغبة في جلبب خبررااتهھمم إإلى   

-مساعددةة االمتمتعيینن بالمهھاررااتت وواالمعاررفف على ااستخدداامهھا في مشكالتت ووااحتيیاجاتت خاصة  • بددًءاا منن االتعررفف على  
ووصووالً إإلى كيیفيیة  DNSددااخلل نظظامم  متغيیررااتت أأسماء االنططاقاتت االددووليیةإإلى ددعمم  تضارربب ااألسماءكيیفيیة االحدد منن 

.منن االجيیلل االتالي Whoisنظظامم طط تحقيیقق أأفضلل تووااززنن بيینن خصووصيیة االبيیاناتت ووأأمنن االبيیاناتت في ضب  

يیمكنن لـ  ICANN  ااستخدداامم أأددووااتت ااستكشافف االخبررااء وواالشبكاتت منن أأجلل أأفضلل ااستهھدداافف لططلباتت االمشارركة في كافة مررااجعة
(في مررحلة  9. ووقدد يیكوونن هھھھذذاا ااألمرر مفيیدد على ووجهھ االخصووصص في مساعددةة مجمووعاتت عملل االفرريیققICANNااتخاذذ قررااررااتت 

ووضع االحلوولل) ووفررقق االمررااجعة (في مررحلة االتقيیيیمم وواالمررااجعة). وويیمكنن أأيیًضا الستخدداامم االتقنيیاتت االتي تمكنن االتررجمة في االووقتت 
10االفعلي منن االحثث على االمشارركة منن االمناططقق االتي تتجاووزز أأمرريیكا االشماليیة ووأأووررووبا.  

                                                
8 ع قططاعاتت (يیلقي االضووء على االتعليیقاتت االعامة على عمليیة ووضع االسيیاساتت االتي ددعتت "للحاجة إإلى مشارركة أأووسع ووتفاعالتت منن جميی 62. فينفسس االمصددرر 

[وو] االحاجة إإلى االمشارركة منن جانبب االمجمووعاتت ددوونن محفززااتت ذذااتت صلة باألعمالل منن أأجلل االمشارركة"). ..االمجتمع.  
 

9 -31. في ررااجع نفسس االمصددرر٬، ICANNللحصوولل على مررااجعة كاملة لحالة االمشارركة االحاليیة على االمستووىى االكمي وواالكيیفي في مجمووعاتت عملل   48.  
 

10 االمصددرر ذذااتهھ.   
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ICANNاالتنفيیذذ ددااخلل   

-في أأنن تصبح مؤؤسسة ذذكيیة بحقق وومنن ثمم مؤؤثررةة  ICANNفي حيینن أأنن ااستخدداامم تقنيیاتت شبكاتت االخبررااء قدد تساعدد  فإننا نؤؤمنن  
بأنن ااختبارر هھھھذذهه االنظظرريیة أأمرر حيیوويي. كما أأنن نقلل هھھھذذاا االمقتررحح منن مجرردد مبددأأ إإلى مماررسة أأمرر أأساسي. ووبهھذذاا االقوولل٬، فيیما يیلي 

بعضض االخططووااتت ااألووليیة االتي يیمكنن لـ  ICANN :ااتخاذذهھھھا للبددء في تجرربة هھھھذذاا االمقتررحح  

: تحسيینن جددوولل أأعمالل ااألبحاثث وواالتقيیيیمم1االمررحلة   
مررااجعتهھا ووتووسيیعهھا بالنسبة الحتيیاجاتت  ICANNفيیما يیلي بعضض ااألسئلة ااألووليیة للبحثث للددررااسة ووااالختبارر وواالتي يیجبب على 

محددددةة ووخاصة على االمستووىى االمؤؤسسي ووأأيیًضا للمجتمع:  

االتي تفيیدد أأكثرر في تحدديیددهھھھا؟ ما أأنووااعع االخبررااتت •  

منن أأيینن يیمكنن لـ •  ICANN االعثوورر على منن يیتمتعوونن بأنووااعع االمهھاررااتت وواالمعاررفف وواالخبررااتت االمحددددةة أأعالهه؟  

ما هھھھي االططررقق االتي يیمكنن منن خاللهھا تمثيیلل ووجمع االخبررااتت االالززمة؟ ما االذذيي يیمكنن لـ •  ICANN :أأنن تتعلمهھ مما يیلي  

o )؛ االنظظمم االمستنددةة إإلى االمؤؤهھھھالتت Linkedinتووصيیاتت االمثالل٬،  االنظظمم االمستنددةة إإلى االسمعة (على سبيیلل 
)؛ االنظظمم االمستنددةة إإلى االخبررااتت (على سبيیلل االمثالل٬، ResearchGate(على سبيیلل االمثالل٬، 

StackOverflow ،؛ االنظظمم ذذااتيیة ااإلبالغغ (على سبيیلل االمثالل٬(Catchfire.(  

ما هھھھي االططررقق االمختلفة االتي يیمكنن لـ •  ICANN ااستهھدداافهھا ووتددعوو للمشارركة بمجرردد االتعررفف على االخبررااء االالززمة؟  

ما هھھھي أأنووااعع محفززااتت االمشارركة ذذااتت االمغززىى؟ ما االذذيي قدد يیفيیدد أأكثرر ااستنادًداا إإلى االمشكلة االحاليیة؟ •  

على سبيیلل االمثالل٬، هھھھلل سيیرردد االخبررااء بشكلل أأفضلل على مقتررحح االجوواائزز االماليیة؟ فررصة االحصوولل على االسمعة أأوو  •
)؟ أأمم أأنن هھھھناكك عووااملل مثلل Amazonمنن مووقع  Mechanical Turkخددماتت على سبيیلل االمثالل٬، ااإلقرراارر (

)٬، أأوو ااإليیثارر لهھا تأثيیررااتت أأكبرر على االمشارركة االمفيیددةة وويیكيیبيیدديیاااالستقالليیة أأوو االمجتمع أأوو االتعلمم (على سبيیلل االمثالل؛ 
؟ICANNفي   

كيیفف يیؤؤثرر مستووىى االخبررااتت على ررغبة االناسس في االمشارركة؟ •  

: إإنشاء أأوو بناء ووجوودد2ة االمررحل  
 ICANNإإنشاء عالمم قيیاسي منن أأجلل ووصفف االمهھاررااتت وواالفئاتت االخاصة بالخبررااتت االالززمة في  ICANNيیجبب على  •

ووفي جميیع قططاعاتت االنظظامم االبيیئي لحووكمة ااإلنتررنتت. يیمكنن لـ  ICANN  االبددء منن خاللل بناء كيیانن يیشبهھVIVO11 
(االمووصووفف باختصارر أأددناهه).  

االمعلووماتت٬، يیمكنن لـللتعررفف على هھھھذذهه  •  ICANN  أأنن تبددأأ منن خاللل تططوويیرر إإصددااررااتت مختلفة منن ااالستبيیاناتت منن أأجلل
تحدديیدد أأفضلل االططررقق في االتعررفف على بيیاناتت االخبررااتت بددقة. وويیمكنن تووززيیع ذذلكك على سائرر ااألعضاء االنشططة في 

ررنتت٬، وومجمووعاتت باإلضافة إإلى االمؤؤسساتت ااألخررىى االمعنيیة بحووكمة ااإلنت ICANNاالووقتت االحالي في مجتمع 
االناشئ عباررةة عنن مصددرر بيیاناتت محتملل٬، كما  1Netاالمجتمع ووقوواائمم خددمة االبرريیدد لإلبالغغ االذذااتي. علًما أأنن مجتمع 

.ICANNاالتابعة لمعاملل  شبكة ااألقرراانن ااالستشارريیةفي   

                                                
11 تحليیلل االشبكاتت االمهھنيیة وواالتعررفف على االخبررااتت في ). "NIHررااجع االتحليیلل ااألكادديیمي لمكتبة معاهھھھدد االصحة االووططنيیة ألددبيیاتت أأمناء االمكاتبب ووأأخصائيیي االمعلووماتت ( 

FDA 2013يینايیرر٬،  31. 9" في االشرريیحة.  
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: إإنشاء إإططارر عملل الستيیعابب تعقيیباتت االخبررااء3االمررحلة   
بالنسبة الختبارر تقنيیاتت شبكاتت االخبررااء. االتووااصلل مع  ICANNتحدديیدد وواالتعررفف على أأفضلل هھھھيیاكلل أأوو مجمووعاتت  •

تلكك االمجمووعاتت منن أأجلل مناقشة نووااحي أأعمالهھمم االتي سيیكوونن فيیهھا ررفع مستووىى شبكاتت االخبررااء مفيیدًداا وويیحققق االتوواافقق 
منن أأجلل تسيیيیرر عمليیاتت متووااززيیة باإلضافة إإلى االمماررساتت االحاليیة لالختبارر.  

لتعقيیباتت االخبررااء عنددما تكوونن االمشكالتت االمحددددةة منن جميیع قططاعاتت  ICANNتحدديیدد كيیفيیة وومكانن ااستخدداامم  •
االمؤؤسساتت أأوو فيیما بيینن االفررووعع.  

: ااإلددخالل في حيیزز االتشغيیلل/االتجرريیبب4االمررحلة   
تشغيیلل برراامج تجرريیبيیة متووااززيیة منن خاللل مجمووعاتت ددااخليیة مختلفة ووااستخدداامم أأساليیبب مختلفة في تحدديیدد ووتحفيیزز  •

يیدد ووتمكيینن االتحليیلل وواالمقاررناتت.االمشارركة الختبارر ما يیف  

االتعررفف على ااإلستررااتيیجيیاتت منن أأجلل إإنشاء بنيیة تحتيیة للبيیاناتت  ICANNوومع تقددمم االبرراامج االتجرريیبيیة٬، يیجبب على  •
االمررتبططة٬، منن أأجلل رربطط مهھاررااتت ووخبررااتت ااألفرراادد ووجعلهھا قابلة للبحثث في سائرر االمنظظماتت االعاملة في مجالل حووكمة 

ااإلنتررنتت.  

-ااتت االصلة االمحتملة شبكاتت االخبررااء ذذ االمختبئيینن؟ ICANNخبررااء    

بالمثلل ااستكشافف االتكاملل مع االمصاددرر ااألخررىى االددووليیة ووااإلقليیميیة وواالمحليیة االمشهھووررةة للخبررااتت ذذااتت االصلة  ICANNيیجبب على 
على االتعررفف على ما إإذذاا كانن ااختررااقق  ICANNباإلضافة إإلى قووااعدد بيیاناتت حوولل االمنشووررااتت وواالمنح. ووسووفف يیساعدد ذذلكك 

ووااعدد االبيیاناتت االحاليیة فعالل أأمم ال في إإكمالل ووفحصص االبيیاناتت االمعلنة ذذااتيًیا. كما أأنن لهھا إإمكانيیة االمساعددةة في تحدديیدد ااألفرراادد غيیرر ق
االنشططيینن في االووقتت االحالي االذذيینن قدد يیتمتعوونن بالمهھاررااتت ووااالهھھھتماماتت االالززمة وواالتي يیمكنن تططبيیقهھا بالنسبة لـ  ICANN.  

ذذااتت االصلة االمحتملة ما يیلي. كما تووفرر هھھھذذهه ااألمثلة أأيیًضا بعضض االووظظائفف االتي يیجبب على ووتشملل بعضض االشبكاتت وواالمجتمع 
ICANN .ددررااساتت وومقاررنتهھا في إإنشاء أأيي شبكة مستقلة  

– إإبررنيیكسس • شبكة خبررااء وومنصة لمشارركة االمعاررفف للباحثيینن في مجالل االعلوومم. تجذذبب شبكة إإبررنيیكسس االخبررااء  
االمضافة حدديیًثا ووتووفرر مجتمعاتت متصلة فيیما بيینهھا لمختلفف فررووعع االمعررفة ووبهھا بررمجيیاتت ذذااتت صلة تسمح للمنظظماتت 

االبحثيیة إإنشاء شبكة االخبررااء االددااخليیة االخاصة بهھا.  

– كاجلل • نصة تنافسس لعلماء االبيیاناتت. ووتضمم شبكة كاجلل ططبقاتت مستخددميینن إللقاء االضووء على شبكة خبررااء ووم 
- ICANNمررااحلل االمشارركة (بددالً منن االنقاطط االمبعثررةة ووووظظائفف مجلسس االقيیاددةة). وويیمكنن تططبيیقق شيء مشابهھ في   

محفززااتت مستنددةة إإلى  كما تووفرر شبكة كاجلل للمستخددميینن 12رربما ططبقة للوواافدديینن االجدددد وواالمستكشفيینن وواالباحثيینن وواالقاددةة.
ااألهھھھدداافف.  

• Stack Exchange – عباررةة عنن منتددىى لألسئلة ووااألجووبة منن أأجلل االحصوولل على نصائح االخبررااء حوولل مجمووعة  
للمستخددميینن االقددررةة على االتصوويیتت لصالح ااألسئلة  Stack Exchangeمتنووعة منن االمووضووعاتت. يیووفرر مووقع 

االمستنددةة إإلى االمووضووعاتت ددااخلل إإططارر االعملل ااألووسع لمووقع  ووااألجووبة٬، ووتووفيیرر مووااقع مستقلة لألسئلة ووااألجووبة
Stack Exchange ٬، وويیشملل ذذلكك مجتمعStack Overflow  االبحثث االبسيیطط عنن لبررمجة االحاسبب (الحظظ أأنن

                                                
12 إإلى منصة مشارركة االهھيیئة. منن االتعليیقاتت االمقددمة االتعقيیباتت تمم تططوويیرر هھھھذذهه ااألمثلة منن االفئاتت ااستنادًداا إإلى   
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"ICANN"  علىStack Exchange  يیؤؤدديي إإلى آآالفف االنتائج منن مجمووعاتت ااألسئلة ووااألجووبة ذذااتت االصلة بـ
ICANN  ووأأعماللICANN.(  

– )TENاالخبررااء االفنيیيینن (شبكة  • ووهھھھي منصة للبحثث عنن وواالتعاقدد مع ااالستشارريیيینن االخبررااء في االمجالل االفني على  
للمستخددميینن االتعررفف على االخبررااء في االشبكة للحصوولل على االمهھاررااتت االفنيیة  TENاالمستووىى االعالمي. ووتسمح شبكة 

صة٬، ووعمليیاتت االتشاوورر٬، وواالمقتررحاتت االمختلفة: االمقابالتت االشخصيیة٬، ووااستططالعاتت االررأأيي٬، وواالمناقشاتت االمخص
وواالتعاوونن وواالتعيیيینن. كما تووفرر االقددررةة على ططررحح ااألنووااعع االمفضلة منن االمشررووعاتت.  

• TopCoder – ووهھھھي شبكة لخبررااء االبررمجة٬، وومحرركك للتعاوونن وومنصة للمنافسة. ووتووفرر هھھھذذهه االشبكة للمستخددميینن  
االخاصص بهھمم٬، باإلضافة إإلى مجمووعة منن "ددررجاتت للسمعة" وواالتي يیتمم إإددررااجهھا على صفحة االملفف االتعرريیفي 

. كما تستخددمم االشرركة أأيیًضا االمنافساتت TopCoderااإلحصائيیاتت االمتنووعة فيیما يیخصص مشارركتهھمم في تحدديیاتت 
وواالمسابقاتت في قيیاددةة االمشارركة وواالحثث عليیهھا.  

• VIVO – إإلى مجاالتت للمستخددميینن ااإلشاررةة  VIVOشبكة متعددددةة االفررووعع االعلميیة تضمم علماء ااألبحاثث. ووتتيیح شبكة  
ااألبحاثث االخاصة بهھمم٬، وواالمنشووررااتت وومجتمعاتت االبحثث٬، كما يیووفرر للمستخددميینن االقددررةة على االتصفح خاللل االخبررااتت 
حسبب ااألشخاصص أأوو االمؤؤسساتت أأوو االمنشووررااتت أأوو ااألبحاثث. كما تووفرر االشبكة تمثيیالتت مررتبططة ووررسووميیة لشبكاتت 

مرركززيیة ترربطط عمليیاتت االتنفيیذذ االمختصة  VIVOووااجهھة  االكتابب االمشارركيینن وواالشررااكاتت كما يیقوومم منن أأنشأهھھھا بتططوويیرر
باإلضافة إإلى االكيیانن االمفتووحح. 13بالمؤؤسساتت ووذذلكك منن خاللل ااستخدداامم ططررقق االوويیبب ذذااتت االدداللة  

-ددررااساتت حالة  ما االذذيي نجح منن االناحيیة االعمليیة؟   

كما يیمكنن لـ  ICANN شرر تقنيیاتت شبكاتت االخبررااء االتاليیة منن أأيیًضا االتعلمم منن خاللل ددررااساتت االحالة االتاليیة٬، وواالتي تمم بمووجبهھا ن
أأجلل االمساعددةة في حلل االمشكالتت االحقيیقيیة وواالمعقددةة في مجمووعة متنووعة منن سيیاقاتت االمصلحة االعامة.  

– 311كاجلل وو • منن أأجلل جمع تحدد بهھددفف "تحدديیدد االكميیة وواالتنبؤؤ بططرريیقة رردد  بنجاححتمم ااستخدداامم شبكة علماء االبيیاناتت  
مع أأخذذ بعضض االعووااملل في ااالعتبارر مثلل مددىى ااإللحاحح ووأأوولوويیة االمووااططنيینن  االخاصص"٬، 311فعلل االناسس على مشكلة 

وواالمووقع.  

• NASA – -ااستخددمتت ناسا بنجاحح شبكة إإنووسنتفف   ووهھھھي عباررةة عنن منصة عبرر ااإلنتررنتت وواالتي تبثث مشكالتت  
-محددددةة بعنايیة إإلى مجتمع منن االخبررااء وواالباحثيینن  طط ددااخلل منن أأجلل االتووصلل إإلى حلل إلجررااء "قيیاسس غيیرر مخلل للضغ 

االجمجمة"٬، ووهھھھي حالة فسيیوولووجيیة تحدديیثث بسببب االسفرر في االفضاء.  

• Peer to Patent – عباررةة عنن مباددررةة تارريیخيیة منن مكتبب بررااءااتت ااالختررااعع وواالعالماتت االتجارريیة ااألمرريیكي  
)USPTO ٬، ووهھھھي معنيیة بتعززيیزز منن ااستخدداامم االخبررااء االمووااططنيینن في االتعررفف على تططبيیقاتت بررااءااتت ااالختررااعع(

ررهھھھا. عباررةة عنن نظظامم متووفرر عبرر ااإلنتررنتت وويیرربطط شبكة مفتووحة منن االعلماء وواالمهھنددسيینن بهھددفف تحسيینن جووددةة ووااختبا
٬، قددمم خبررااء االمجتمع معلووماتت 2009. ووفي بررنامجهھ ااألوولي في USPTOبررااءااتت ااالختررااعع االتي يیصددررهھھھا مكتبب 

ااالختررااعع بصالحيیة ااتخاذذ االقررااررااتت  ووأأبحاثث مستنددةة إإلى مجالل االخبررااتت ذذااتت االصلة ووااحتفظظ االقائميینن بحفصص بررااءااتت
االتجرريیبيیة  Peer to Patentاالنهھائيیة في منن أأوو ررفضض أأيي ططلبب ااستنادًداا إإلى االمتططلباتت االقانوونيیة. كما أأنن برراامج 

مووجووددةة أأيیًضا في أأستررااليیا ووااليیابانن ووكوورريیا االجنووبيیة وواالمملكة االمتحددةة.  

                                                
13  W3C" .2013يیوونيیوو٬،  19". نشاطط االوويیبب االدداللي.  
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– 14إإددااررةة االغذذااء وواالددووااء ااألمرريیكيیة • في االووقتت االحالي تجارربب مع  FDAتجرريي إإددااررةة االغذذااء وواالددووااء ااألمرريیكيیة  
منن أأجلل مساعددةة االووكالة في االتحدديیدد االسرريیع لمنن يیتمتعوونن بالمعاررفف وواالخبررااتت االفنيیة وولهھمم االقددررةة  VIVOااستخدداامم 

على تحدديیدد ما إإذذاا كانتت ااألجهھززةة االططبيیة االجدديیددةة آآمة أأمم ال.  

ااألسئلة االمفتووحة  
لل هھھھذذاا االمقتررحح أأقرربب إإلى االتنفيیذذ؟االمساعددةة في جع  

-ما هھھھي االحووااجزز االمؤؤسسيیة وواالثقافيیة  • -مثلل االعمليیاتت االررااسخة   االتي قدد تمثلل تحدديیاتت أأمامم عمليیة االتنفيیذذ؟   

ما ااألساليیبب االتي يیمكننا ااستخدداامهھا في قيیاسس تأثيیرر شبكاتت االخبررااء في مقابلل نماذذجج ااتخاذذ االقررااررااتت االمستخددمة حاليًیا  •
؟ICANNفي   

ررحلة في عمليیة ااتخاذذ االقررااررااتت أأوو عمليیة ووضع االسيیاساتت االتي سيیكوونن فيیهھا ااستخدداامم شبكاتت االخبررااء أأكثرر ووما االم •
فائددةة بالنسبة لـ  ICANN؟ منن أأجلل ووضع االتووصيیاتت؟ منن أأجلل ووضع إإستررااتيیجيیة االتنفيیذذ؟  

؟ICANNما أأنووااعع االخبررااتت٬، إإنن ووجددتت٬، غيیرر االمووجووددةة في االووقتت االحالي ددااخلل  •  

؟ على ICANNما االمجتمعاتت االمادديیة أأوو االمؤؤسسيیة االمووجووددةة بالفعلل وواالتي تضمم أأفرراادًداا ذذوويي خبررااتت ذذااتت صلة في  •
٬، إإلخ.٬IGF، وو٬WSIS، ووISOCسبيیلل االمثالل؛   

االتي تستفيیدد بشكلل أأفضلل منن ااستخدداامم شبكاتت االخبررااء؟ ICANNما االمووضووعاتت أأوو االهھيیاكلل في  •  

منن أأيي منططقة أأوو في أأيي لغة يیمكنن ااستيیعابهھا ددااخلل عمليیة ااتخاذذ االقررااررااتت كيیفف لنا أأنن نتأكدد منن أأنن تعقيیباتت االخبررااء  •
؟ICANNفي   

االحاليیيینن أأنهھ االمحفززااتت أأوو االحوواافزز ااألكبرر للمشارركة في عمليیة ااتخاذذ االقررااررااتت  ICANNما االذذيي يیررااهه أأعضاء مجتمع  •
؟ICANNفي   

لخبررااتت االططررفيیة غيیرر االووااضحة * بحيیثث تشتملل على أأنووااعع ااIكيیفف يیمكنن بناء شبكاتت االخبررااء بالنسبة ألططرر  •
 DNSبالضررووررةة؟ على سبيیلل االمثالل٬، ماذذاا لوو كانن لددىى عالمم أأحيیاء في االنظظمم فكررةة أأفضلل حوولل كيیفيیة تنظظيیمم نظظامم 

االمووززعع أأكثرر منن مهھنددسس نظظمم؟  

ما ووصفف إإططارر عملل االمساءلة بالنسبة للقررااررااتت االتي يیتخذذهھھھا االخبررااء؟ •  

                                                
14 " FDAتحليیلل االشبكاتت االمهھنيیة وواالتعررفف على االخبررااتت في ). "NIHاالتحليیلل ااألكادديیمي لمكتبة معاهھھھدد االصحة االووططنيیة ألددبيیاتت أأمناء االمكاتبب ووأأخصائيیي االمعلووماتت ( 

.2013يینايیرر٬،  31. 9في االشرريیحة   
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ICANN لـ 2االمقتررحح   

ووااسعة منن خاللل ااستقاء االموواارردد االحصوولل على االتعقيیباتت اال
منن االجمهھوورر لكلل مررحلة منن ااتخاذذ االقررااررااتت  

: 2014يینايیرر٬،  31أأوولل نشرر:   
-of-stage-each-crowdsourcing-by-input-based-broad-get-icann-for-2-http://thegovlab.org/proposal

decisionmaking/.  

منن االمبددأأ إإلى االمماررسة  

في االقررنن االعادديي وواالعشرريینن وواالتي تعملل في مضمارر االمصلحة االعامة على ما إإذذاا كانن منن  تعتمدد شررعيیة أأيي مؤؤسسة عالميیة
يیتأثرروونن بالقررااررااتت االتي تتخذذهھھھا االمؤؤسسة مشموولة في عمليیة ااتخاذذ االقررااررااتت أأمم ال. ووعلى ووجهھ االخصووصص في حالة ااإلنتررنتت 

الً منن أأجلل االمساعددةة في صيیاغة ٬، يیجبب يیحظظى أأيي شخصص بالشررعيیة فيیجبب أأنن يیكوونن لدديیهھ ووصووالً سهھالً ووعاددICANNوو
على تسهھيیلهھا. ICANNاالسيیاساتت وواالمعايیيیرر االخاصة باإلنتررنتت وواالتي تساعدد   

يیجبب على ااستخدداامم مجمووعة متنووعة منن شبكة ااإلنتررنتت٬، ووأأددووااتت االمشارركة االشخصيیة وواالمبنيیة على االررسائلل االنصيیة٬، 
ICANN في تحدديیدد ووتأططيیرر االقضايیا٬،  عقيیباتت على نططاقق ووااسعااختبارر مجمووعة ووااسعة منن ااآلليیاتت االبدديیلة للحصوولل على االت

ووصيیاغة االحلوولل٬، ووجمع االمعلووماتت ذذااتت االصلة لتررجمة االحلوولل إإلى سيیاساتت قابلة للتنفيیذذ٬، ووكذذلكك االتعليیقق بعدد ووقووعهھا 
في  ااستخدداامم بعضض منن هھھھذذهه ااألددووااتت في إإجررااء االمنتددىى االعامم االخاصص بهھا ICANNوواالمشارركة في االررقابة وواالتقيیيیمم. وويیجبب على 

٬، وواالتي يیمكنن للمشارركيینن فيیهھا "تقدديیمم تعليیقاتت ووططررحح أأسئلة حوولل االمووضووعاتت ااألساسيیة في كلل ااجتماعع ICANNااجتماعاتت 
  15بشكلل مباشرر على مجلسس ااإلددااررةة ووأأمامم بقيیة االمجتمع".

 

ما االذذيي نقصددهه بالتعليیقاتت االووااسعة ووااستقاء االموواارردد منن االجمهھوورر؟  

تقليیدديي إإلى االتصررفف االذذيي تقوومم بهھ أأيي شرركة أأوو مؤؤسسة تقوومم بووظظيیفة بمجرردد تأدديیتهھا منن  يیشيیرر ااستقاء االموواارردد منن االجمهھوورر بشكلل
أأما ااستقاء االموواارردد منن  16خاللل مووظظفيینن أأوو متططووعيینن ووإإسناددهھھھا إإلى شبكة غيیرر محددددةة (غالًبا تكوونن كبيیررةة) منن ااألشخاصص.

وويیعملل بمثابة تقنيیة هھھھامة لتووسيیع نططاقق االمشارركة ذذلكك أأنهھا تشتملل على  فيیمكنن االقيیامم بهھ شخصيًیا أأوو عبرر ااإلنتررنتتاالجمهھوورر 
ااستخدداامم االمجمووعاتت االمتصلة بالشبكاتت منن أأجلل تووسيیع مجمووعة أأددووااتت حلل االمشكالتت.  

مهھامم وويیمكنن ااستخدداامم ااستقاء االموواارردد منن االجمهھوورر في مجمووعة متنووعة منن االسيیاقاتت وواالنططاقاتت. على سبيیلل االمثالل٬، تشتملل 
(وواالتي يیشارر إإليیهھا في بعضض ااألحيیانن بلفظظ إإنتاجج ااألقرراانن) على نشرر االمهھامم في مجمووعاتت صغيیررةة  موواارردد منن االجمهھووررااستقاء اال

ووأأفكارر ااستقاء االموواارردد منن )؛ Zooniverseأأوو "مجمووعاتت كبيیررةة" منن االعملل عبرر حشدد منن االناسس (على سبيیلل االمثالل٬، 
أأموواالل ااستقاء ) تعني في ااألساسي إإجررااء عصفف ذذهھھھني مووززعع؛ فكارراابتكارر ااأل(وواالمشارر إإليیهھا في بعضض ااألحيیانن بلفظظ  االجمهھوورر

                                                
15 .2013يیووليیهھ٬،  ICANN.org .18". االعامم ICANNىى منتدد"   

 
16 -1) في 2006. (يیوونيیوو ٬6، ررقمم 14". مجلة وواايیرردد. ااإلصدداارر نشأةة ااستقاء االموواارردد منن االجمهھووررجيیفف هھھھاوو. "  4.  
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(أأوو االحصوولل على االتموويیلل منن االجمهھوورر) يیشملل حشدد جمهھوورر منن أأجلل االمشارركة بمبالغ ماليیة صغيیررةة في  االموواارردد منن االجمهھوورر
مشررووعع جماعي أأوو منن أأجلل االمساعددةة في إإكمالل هھھھددفف ما.  

تووسيیع االتعقيیبب االمفيیدد وواالعالمي في كافة مررااحلل ااتخاذذ االقررااررااتت٬، بددًءاا منن وويیمكنن تنفيیذذ ااستقاء االموواارردد منن االجمهھوورر منن أأجلل 
االتعررفف على االمشكلة مرروورًراا بووضع جددوولل أأعمالل ووااتخاذذ االقرراارر ووصووالً إإلى االتنفيیذذ وواالمررااجعة.  

؟ICANNما االسببب في أأنن هھھھذذهه االمقتررحح منططقي في   

تووفيیرر قنووااتت للمشارركة االووااسعة ووتسهھيیلل ذذلكك. علًما  ICANNوومنن أأجلل االعملل بما يیصبب في االصالح االعامم االعالمي يیجبب على 
يیجبب أأنن يیكوونن سهھالً (أأيي يیووفرر خيیاررااتت قابلة للووصوولل ووووااضحة  ICANNبأنن تمكيینن االمشارركة االعالميیة في ااتخاذذ االقررااررااتت في 

ططرريیقة ال وومتعددددةة االلغاتت ووذذااتت عررضض نططاقق خفيیضض) ووأأنن تكوونن عاددلة (أأيي تططررحح فررًصا عاددلة للمشارركة االتي يیتمم تسهھيیلهھا ب
تسمح أليي جهھة فاعلة أأوو مجمووعة أأوو مصلحة بالسيیططررةة على عمليیة ااتخاذذ االقررااررااتت). ووفي نفسس االووقتت يیجبب أأنن تضمنن 

ICANN  قددررةة االمشارركيینن منن جميیع االقووميیاتت ووااالهھھھتماماتت على االمشارركة في االمناقشاتت االتي تجرريیهھاICANN  بسهھوولة
بشكلل ااستباقي على تحدديیدد منن يیتأثرر في االمجتمع االعالمي بالقررااررااتت  أأنن تعملل ICANNووهھھھذذاا يیعني أأنهھ يیجبب على  17ووفاعليیة".

االتي تصددررهھھھا وومنن االذذيي لدديیهھ االخبررةة في االمساعددةة على حلل مشكلة محددددةة. ووفي االنهھارريیة٬، لكي نشملل كلل االجوواانبب في حقيیقة 
ارركة فعالة ددوونن "تمكيینن االتعاوونن عبرر ااإلنتررنتت منن أأجلل ددعمم االعملل االمووززعع للحصوولل على مش ICANNااألمرر٬، يیجبب على 

مجمووعة متنووعة منن االتحدديیاتت ذذااتت االصلة بهھذذهه  ICANNووفي االووقتت االحالي على االررغمم منن ذذلكك٬، تووااجهھ  18حضوورر مادديي".
ااألهھھھدداافف٬، وويیشملل ذذلكك:  

نقصص االمشارركة االعالميیة االفعليیة في مجمووعاتت االعملل ووحيیثث إإنن االمشارركيینن االنشططيینن في عمليیاتت ووضع االسيیاساتت في  •
ICANN.  

النسبة لتخصيیصص االموواارردد وواالبيیاناتت االمحددووددةة حوولل فهھمم ما إإذذاا كانتت عمليیاتت ووضع أأططرر االمشكالتت نقصص االمقايیيیسس ب •
) أأكثرر أأوو أأقلل فاعليیة منن ووضع أأططرر االمشكالتت االمستنددةة إإلى SO/ACاالخاصة بمنظظماتت االددعمم ووااللجانن ااالستشارريیة (

.19االمووضووعاتت  

.20لددعمم ووااللجانن ااالستشارريیةأأقسامم االعملل االمحفووظظة وونقصص ااالتصالل االفعالل ددااخلل ووعبرر منظظماتت اا •  

نقصص "االمشارركة االمبكررةة" االهھاددفة. نظظرًراا ألنن منظظماتت االددعمم/االلجانن ااالستشارريیة غيیرر مططالبة بشكلل ررسمي بإجررااء  •
حووااررااتت عندد تقدديیمم "تقارريیرر للمشكالتت"٬، ال تشارركك منظظمة ددعمم/لجنة ااستشارريیة في بعضض ااألحيیانن في حوواارر هھھھامم إإال 

.21إإلى إإهھھھدداارر االووقتت ووتعرريیضض شررعيیة االنتائج للخططرر في ووقتت متأخرر كثيیرًراا٬، بما يیؤؤدديي  

.22ال تووجدد آآليیة ررسميیة لتووفيیرر فرريیقق عملل لمجمووعاتت االعملل االمكوونة منن جميیع قططاعاتت االمجتمع •  

                                                
17 .ICANN.org". االتددوويیلل وواالتططوورر ااإلقليیمي"   

 
18 .ICANN ."ICANN.orgمجتمع "   

 
19 - GNSOتحسيیناتت "  .7: 9في االمقتررحح  2014يینايیرر  16". فررصص االتسهھيیلل وواالتحسيیناتت   

 
20 ال تفووضض أأيي "مشارركة مططلووبة"٬، لكنهھا تقتررحح بأنن "تعكسس مجمووعة  GNSO(باإلشاررةة إإلى أأنن ااإلررشاددااتت االحاليیة لمجمووعة عملل  4: 4. في االمقتررحح نفسس االمصددرر 

").GNSOعملل االتنووعع وواالممثليینن منن غالبيیة٬، إإنن لمم يیكنن كلل٬، مجمووعة أأصحابب مصلحة وو/أأوو ددوواائرر   
 

21 ٬، ("[ال] يیززاالل هھھھناكك 40في االصفحة  2013دديیسمبرر٬،  ICANN.org .31". تقرريیرر االتووصيیاتت االتمهھيیدديیة للتعليیقاتت االعامة. "2فرريیقق مررااجعة االمساءلة وواالشفافيیة ررقمم  
".).ICANNاالمبكررةة في االعدديیدد منن عمليیاتت سيیاسة  GACنقصص في مشارركة   

 
22 - GNSOتحسيیناتت "  .3: 3في االمقتررحح  2014يینايیرر  16". فررصص االتسهھيیلل وواالتحسيیناتت   
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وواالمشارركة في االمررااحلل  ICANNنقصص ااآلليیاتت سهھلة ااالستخدداامم بالنسبة أليي شخصص في االووصوولل إإلى عملل  •
في االووقتت االحالي ألددووااتت ااإلنتررنتت االمفيیددةة وواالتي تتيیح االفررصة أأما  ICANNاالمتعددددةة. على سبيیلل االمثالل٬، تفتقرر 

23عمليیاتت ااألعمالل االمتررددددةة لمنن يیعملوونن منن أأماكنن مختلفة في أأووقاتت مختلفة.  

تجرريیبب أأساليیبب جدديیددةة في االحصوولل على تعقيیباتت ووااسعة يیمكنن أأنن يیساعدد في االتعاملل مع هھھھذذهه االتحدديیاتت. ووعلى ووجهھ االخصووصص٬، 
-ووااتت مفتووحة وواابتكارريیة ووتعاوونيیة في االتووااصلل مع االمجتمع االحالي منن خاللل ااستخدداامم أأدد -ووأأبعدد منن ذذلكك   للمساعددةة في ووضع  

أأططرر للمشكالتت ووتحدديیدد جددوولل أأعمالل ووووضع االحلوولل باإلضافة إإلى االتنفيیذذ وواالمررااجعة٬، يیجبب أأنن تكوونن لـ  ICANN :االقددررةة على  

.ICANNإإنشاء قنووااتت جدديیددةة للشبكاتت ووتقدديیمم العبيینن عالميیيینن جدددد في  •  

إإتاحة االفررصة لتشكيیلل عالقاتت وواالسماحح للمشارركيینن بووضع جددااوولل أأعمالل وواالتعاوونن في االمووضووعاتت مع اانتقالهھمم إإلى  •
مررحلة "االصيیاغة" في صناعة االقررااررااتت.  

االتحدديیدد ااألفضلل ألوولوويیاتت االمشكالتت وواالتعررفف على مددىى ااألهھھھميیة بالنسبة لمجمووعة منن متنووعة منن مختلفة أأصحابب  •
خاللل ااستخدداامم أأددووااتت االتصنيیفف وواالتعقيیباتت. ووهھھھذذاا ااألمرر لهھ أأهھھھميیة خاصة بالنسبة لـاالمصلحة ووذذلكك منن   ICANN ،٬

حيیثث إإنن للعدديیدد منن االمشارركيینن ااحتيیاجاتت لمم يیتمم تحدديیددهھھھا بالكاملل أأوو تتفاووتت في االغالبب ااستنادًداا إإلى االمشكلة.  

بقق منن أأجلل االمشارركة للقررااررااتت وواالمحتفظظ بهھا في االسا ICANNططررحح سبلل جدديیددةة للمشارركة في مررااحلل ااتخاذذ  •
االمعززززةة أأوو مشارركة االنخبة.  

-االحدد منن بعضض حاالتت االتحيیزز االفرردديیة  • على سبيیلل االمثالل٬، ااالتجاهه بالررغبة في تأكيیدد اافتررااضاتت سابقة٬، أأوو االتعررفف  
-على ااألنماطط غيیرر االمووجووددةة أأوو االتأثرر بالتأططيیرر  عنن ططرريیقق جمع مجمووعة ووااسعة منن ووجهھاتت االنظظرر حوولل مسألة  

.24ذذلكك تجميیعهھا محددددةة ثمم بعدد  

 ICANNاالتعررفف بشكلل أأفضلل على مجمووعة متناثررةة منن االخبررااتت االمشكالتت أأوو االقضايیا االتي تؤؤثرر على أأعمالل  •
.ICANN(على سبيیلل االمثالل أأمنن ااإلنتررنتت)٬، لكنهھا ال تقع بشكلل مباشرر ددااخلل ااختصاصص   

اللهھا فيیما بيینهھمم وواالتحددثث منن االتسهھيیلل بشكلل أأفضلل للعمليیاتت االتي يیمكنن ألصحابب االمصلحة االمعنيیيینن االتعاوونن منن خ •
أأجلل حلل االمشكالتت ااألساسيیة.  

ICANNاالتنفيیذذ ددااخلل   

ووفيیما يیلي بعضض ااألفكارر االتجرريیبيیة الستقاء االموواارردد منن االجمهھوورر وواالتي يیمكنن لـ  ICANN :ااختباررهھھھا على مدداارر االعامم االتالي  

صفف االذذهھھھني إإضفاء االططابع االررسمي على تأططيیرر االمشكالتت االصرريیحة منن خاللل ااستخدداامم أأددووااتت االع
االمفتووحح منن أأجلل تحدديیدد ووتصنيیفف االمشكالتت.  

بالنظظرر إإلى أأنن االمشكالتت يیمكنن تحدديیددهھھھا منن خاللل أأيي شخصص منن أأيي مكانن٬، يیمكنن لـ •  ICANN  ااستخدداامم أأددووااتت تستندد
) في إإنشاء قناةة مرركبة للتعقيیباتت االمقرررر IdeaScaleأأوو  Google Moderatorإإلى االوويیبب (على سبيیلل االمثالل؛ 

بالتووااززيي مع االعمليیاتت االحاليیة لـااستخدداامهھا   ICANN  وواالتي تقددمم فيیهھا منظظماتت االددعمم/االلجانن ااالستشارريیة "تقارريیرر)
).ICANNمشكالتت" لتسليیطط االضووء على االمشكالتت االمحتملة االتي تحتاجج إإلى ااهھھھتمامم   

                                                
23 -في االجززء أأ 2013دديیسمبرر٬،  ICANN.org .31". تقرريیرر االتووصيیاتت االتمهھيیدديیة للتعليیقاتت االعامة. "2فرريیقق مررااجعة االمساءلة وواالشفافيیة ررقمم   46.  

 
24 -45) عندد 2009. (٬2، ررقمم 50". ميیتت سلوواانن مررااجعة ااإلددااررةة : قووةة االذذكاء االجمعي2.0االقررااررااتت إإيیرريیكك بوونابوو. "  52.  
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وويیجبب أأنن هھھھذذهه ااألددووااتت منن االسهھلل االووصوولل إإليیهھا٬، ووتتططلبب عررضض نططاقق ضئيیلل٬، ووأأنن تكوونن سهھلة ااالستخدداامم  •
ووتستووعبب االمشارركة متعددددةة االلغاتت.  

كما يیجبب أأنن تكوونن تفاعليیة. يیجبب أأنن تكوونن للمشارركيینن االقددررةة ليیسس فقطط على ااالططالعع على ما قددمهھ ااآلخرروونن٬، وولكنن  •
أأيیًضا االقددررةة على االتصوويیتت وواالتعليیقق على االططلباتت االمقددمة لتصنيیفهھمم ووتحدديیدد أأوولوويیاتهھمم.  

ثث االووقتت للحصوولل على االفاعليیة٬، وويیجبب أأنن تخضع للتحليیلل وويیجبب أأنن تكوونن جلساتت االعصفف االذذهھھھني محددددةة منن حيی •
وواالتلخيیصص عندد إإغالقهھا.  

االنظظرر في ررفع مستووىى االمحفززااتت على االمشارركة٬، على سبيیلل االمثالل  ICANNووفي بعضض االحاالتت يیجبب على  •
االجوواائزز االنقدديیة أأوو االتررقيیة االمهھنيیة أأوو االتقدديیرر وواالعررفانن. على سبيیلل االمثالل٬، يیمكنن لـ  ICANN ارركوواا في ددعووةة منن ش

مررحلة "االعصفف االذذهھھھني" في مررحلة تأططيیرر االمشكالتت بأنن يیشارركوواا أأيیًضا في مررحلة "االصيیاغة" لمقتررحاتت االحلوولل.  

ررفع مستووىى ااألددووااتت االمستنددةة إإلى االررسائلل االنصيیة بالنسبة للتعقيیباتت  
منن أأجلل ددعمم  االنصيیةأأددووااتت ااالقتررااعع/ااستططالعع االررأأيي االمستنددةة إإلى االررسائلل أأنن تجرربب ااستخدداامم  ICANNيیجبب على  •

االقنووااتت االحاليیة للتعقيیباتت.  

شاملة لتفوويیضاتت مجتمع عالمي فإنهھا تقددمم حلووالً خفيیضة االجهھدد للمشارركة. ووفي االعدديیدد منن  ICANNوولكي تكوونن  •
. يیمكنن لـاالجوواالل ووليیسس االنقاطط االعرريیضضااألماكنن٬، يیعني ذذلكك   ICANN  على سبيیلل االمثالل ددعووةة االمشارركة إلررسالل
ع وويیبب يیجرريي ااستخدداامهھ بشكلل متززاامنن منن خاللل مشارركيینن عبرر ااإلنتررنتت وومشارركيینن مباشرريینن ررسائلل نصيیة إإلى مووق

للمنتددىى االعامم منن أأجلل معررفة ووتصنيیفف ااألسئلة االتي تكوونن لددىى االمشارركيینن حوولل مووضووعع محدددد.  

ررفع مستووىى منتدديیاتت أأصحابب االمصلحة االمتعدددديینن االحاليیيینن  
• كلل ممثليینن على االمستووىى االعالمي وومستووىى االقططاعاتت٬، ددوونن تكرراارر بإنشاء هھھھيیا ICANNااحتماليیة أأوو حتى إإمكانيیة قيیامم  

االمؤؤسساتت االحاليیة االتي يیكوونن تفوويیضهھا ااألساسي هھھھوو االقيیامم بذذلكك أأمرر بعيیدد. فقدد تمم نشرر ووتحرريیكك موواارردد كبيیررةة بالفعلل 
وونن في على االمستووىى االعالمي لتجميیع االمشارركيینن في منتدديیاتت أأصحابب االمصلحة االمتعدددديینن منن أأجلل االمشارركة وواالتعا

االمشكالتت وواالتحدديیاتت االتي تووااجهھ ااإلنتررنتت. ووفي حيینن أأنن هھھھذذهه قدد قططعتت شووطًطا كبيیرًراا في االتغلبب على أأشكالل االتحيیزز 
ااألخررىى٬، ووتقرر االغالبيیة منن هھھھذذهه االمنتدديیاتت بووجوودد  ICTلصالح مجمووعة ووااحددةة أأوو في ااالستثناء منن منتدديیاتت حووكمة 

اعع ووااحدد أأوو سيیططررةة آآخرر (سووااء كانن ذذلكك حكوومة أأوو قططاعع خاصص االفجووااتت في االتمثيیلل أأوو االمشارركة سووااء منن خاللل قطط
أأوو مجتمع مددني).  

• وومنن ثمم يیمكنن لـ   ICANN  منن خاللل تخصيیصص االموواارردد االمناسبة على هھھھذذهه ااالجتماعاتت االمشارركة في تنفيیذذ تفوويیضهھا
مجمووعاتت االخاصص بأصحابب االمصلحة االمتعدددديینن ووفي نفسس االووقتت ررفع مستووىى االترركيیزز على ااالهھھھتماماتت االمتنووعة وواال

بشكلل أأكبرر٬، ووأأنن تكوونن شفافة  ICANNووااألفرراادد وواالددوولل على االمشارركة في االعمليیاتت االتي تسعى إإلى تمثيیلل 
وومسئوولة. بشكلل خاصص يیكمنن لـ  ICANN:  

o إإنشاء تووااجدد مستوورر ووررسمي أأكثرر بالنسبة لـ  ICANN  في االمنتدديیاتت ااألخررىى االمباشررةة لحووكمة ااإلنتررنتت
) أأوو مجتمع ااإلنتررنتت IGFمثلل منتددىى حووكمة ااإلنتررنتت ( االخاصة بأصحابب االمصلحة االمتعدددديینن

)ISOC.(  

o  وويیمكنن إإضفاء االططابع االررسمي على هھھھذذهه االعالقة منن خاللل تحدديیدد جددوولل أأعمالل شفافف ووتنفيیذذ عمليیاتت
في ااالجتماعاتت  ICANNمشاووررااتت مع خططووطط ووااضحة منن االمساءلة حوولل نتائج االمشارركة ددااخلل هھھھيیاكلل 

االعالميیة ووااإلقليیميیة لهھذذهه االهھيیئاتت.  
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o يیمكنن لـ  ICANN  ددعمم االمجمووعاتت ذذااتت االتمثيیلل االسيیئ منن االناحيیة االتارريیخ في ااجتماعاتت االمؤؤسساتت االتي
تقوومم بالفعلل ببناء منتدديیاتت أأصحابب االمصلحة االمتعدددديینن ووبهھذذاا يیمكنهھا ررفع مستووىى االووعي فيیما يیخصص 

مع االمجتمعاتت االمعنيیة ذذااتت االصلة في هھھھذذهه االمنتدديیاتت. ICANNاالفررصص االمتاحة للمشارركة ددااخلل   

o ووبهھذذهه االططرريیقة يیمكنن لـ  ICANN  ددعمم ووتحسيینن مشارركة أأصحابب االمصلحة االمتعدددديینن٬، وومنن ثمم يیتمم
ااستغاللل االووقتت االمخصصص ددااخلل االبررنامج منن أأجلل تددقيیقق ووااستشاررةة ووتقدديیمم االتقارريیرر مررةة أأخررىى حوولل 

ئاتت باإلضافة إإلى ااالجتماعاتت ذذااتت االجانبب االفني أأكثرر.منن خاللل مناقشاتت االهھيی ICANNمشكالتت   

o  وويیمكنن تنصيیبب هھھھذذهه االتجرربة على االفوورر منن خاللل ااختبارر االعمليیاتت االمقتررحة في ااجتماعاتت أأصحابب
.IGFاالمصلحة االمتعدددديینن االقاددمة على االمستووىى ااإلقليیمي لمنتددىى   

-ددررااساتت حالة  ما االذذيي نجح منن االناحيیة االعمليیة؟   

منن االجمهھوورر منن االمررااحلل االمتنووعة لعمليیة ااتخاذذ االقررااررااتتااستقاء االموواارردد   
• IdeaStorm منن شرركة دديیلل –  IdeaStorm  ووتتيیح لشرركة دديیلل "قيیاسس  2007عباررةة عنن مباددررةة أأططلقتت في عامم

أأكثرر ااألفكارر أأهھھھميیة ووأأكثررهھھھا صلة" بالجمهھوورر عنن ططرريیقق إإتاحة تقدديیمم ااألفكارر وواالمقاالتت عنن ططرريیقق االجمهھوورر. ووتتيیح 
ذذتت منهھا فكررةة٬، نف 16,000هھھھذذهه االمنصة للعمالء االمعنيیيینن إإمكانيیة االتقنيینن وواالتعليیقق على ااألفكارر ووقدد تلقتت أأكثرر منن 

  25فكررةة. 500شرركة دديیلل قرراابة 

– االتصميیمم االجدديیدد للررووبيیة االهھندديیة • أأططلقق ووززااررةة االماليیة االهھندديیة منافسة عامة لتصاميیمم جدديیددةة لررمزز  2009في عامم  
ررووبيیة. 250,000االررووبيیة. ووكانتت االمنافسة مفتووحة أأمامم جميیع االمووااططنيینن االهھنوودد ووااشتملل على جائززةة بقيیمة   

– )Avoin ministeriöاالووززااررةة االمفتووحة ( • قامتت االحكوومة االفنلندديیة بتعدديیلل االددستوورر االووططني بحيیثث  2012في عامم  
تووقيیع يیجبب أأنن يیططررحح للتصوويیتت في االبررلمانن. علًما بأنن  50,000يیكوونن أأيي تشرريیع مقتررحح يیددعمهھ على ااألقلل 

وو يیشتملل على:مشررووعع االووززااررةة االمفتووحة عباررةة عنن مشررووعع الستقاء االموواارردد منن االجمهھوورر بالنسبة للتشرريیعاتت٬، ووهھھھ  

o ااستقاء ااألفكارر وواالتططوويیرر: يیجبب تعدديیلل / تأططيیرر مووضووعاتت االتشرريیعاتت االمقتررحة في مقتررحح ووااضح منن  
خاللل االنقاشش بيینن ااألططرراافف االمعنيیة.  

o صووًتا٬، يیجبب أأنن تكوونن هھھھناكك إإستررااتيیجيیة تووااصلل ااستباقيیة. 50,000االحمالتت: للحصوولل على    

o لى االبررلمانن يیجبب أأنن تكوونن هھھھناكك موواالفة باإلضافة إإلى تأثيیرر جماعاتت االضغطط: بمجرردد أأنن يینتقلل أأيي مقتررحح إإ 
مناقشاتت متعمقة مع صناعع االقررااررااتت.  

بررجاء مالحظظة أأنن االمنصة االتي يیتمم االتصوويیتت عليیهھا على االمقتررحاتت تسمح بالتعليیقاتت االمووثقة٬، ووذذلكك منن خاللل  •
26ااستخدداامم نفسس االبررمجيیاتت االتي تستخددمهھا االبنووكك االفنلندديیة.  

– تحدديي تعقيیباتت االمررضى • ) في االمملكة االمتحددةة NHSللخددماتت االصحيیة االووططنيیة ( معهھدد ااالبتكارر وواالتططوويیررقامم  
بإنشاء تحدديي منن أأجلل تعقيیباتت االمررضى منن أأجلل ااستخررااجج ووتنفيیذذ ااألفكارر بهھددفف تحسيینن خبررااتت االمررضى في 

. تمم نشرر ااألفكارر على قناةة عبرر االوويیبب٬، ووتمم ااختيیارر تسعة منن خاللل إإحددىى هھھھيیئاتت االخبررااء. وويیتمم NHSمنظظماتت 
.2013إإلى ماررسس  2012مشارركة وويیتمم تموويیلهھا ااعتبارًراا منن أأغسططسس  NHSااختبارر االبرراامج في تسع مؤؤسساتت   

                                                
25 .Ideastorm". Ideastorm.comنبذذةة عنن "   

 
26 .2013يیوونيیوو٬،  05". االحصوولل على االنتائج منن االجمهھوورر. كيیفيیة قيیامم االووززااررةة االمفتووحة في فنلندداا باستقاء االموواارردد منن االجمهھوورر بالنسبة للتشرريیعاتتددااووسوونن٬، ررووسس. "   
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ااستقاء االموواارردد منن االجمهھوورر منن خاللل االتعقيیباتت االمستنددةة إإلى االررسائلل االنصيیة  
• Textizen – عباررةة عنن أأددااةة سهھلة االووصوولل  ٬Textizen، نظظامم Code for Americaمنن تصميیمم مؤؤسسة  

تعملل بنظظامم االررسائلل االنصيیة للتووااصلل ااالستباقي٬، وواالتعقيیباتت االهھيیكليیة٬، باإلضافة إإلى االمشارركة االمستمررةة. ووبددوونن 
على: ICANNمساعددةة  مططالبة االمشارركيینن بالتووااجدد في االمنتددىى االعامم٬، يیمكنن ااستخدداامم أأددااةة مشابهھة منن أأجلل  

o إإنشاء حقوولل مخصصة منن أأجلل جمع االبيیاناتت بأنووااعع متعددددةة منن ااألسئلة٬، وواالمنططقق االمضمنن٬، ووأأكوواادد  
االمناططقق االمخصصة٬، إإلخ.  

o هھھھيیكلة ووتصوويیرر االبيیاناتت منن أأجلل االحصوولل على ووجهھاتت االنظظرر االسرريیعة٬، على سبيیلل االمثالل٬، منن خاللل  
.APIووهھھھوو  Textizenأأوو ااستخدداامم مططوورر  CSVاالتصدديیرر إإلى ملفاتت   

o  إإررسالل نصووصص متابعة منن أأجلل حثث مرروورر االبيیاناتت ووااالهھھھتماماتت باالجتماعع االتي تتمم عبرر مووااقع االوويیبب أأوو
ااالجتماعاتت االمباشررةة. كما يیمكنن لـ  ICANN  أأيیًضا إإررسالل نصووصص متابعة باإلضافة إإلى تحدديیثاتت

للمشررووعع ووااستططالعاتت إإضافيیة ووأأددووااتت تذذكيیرر باألحددااثث.  

• Ushahidi – عباررةة عنن بررنامج مفتووحح االمصددرر يیسمح للمستخددميینن االحصوولل االتقارريیرر االمحموولة لمعلووماتت  
لمووااقفف  االتخططيیطط االتفاعليووأأيیًضا  وواالتصوورر٬، جمع االمعلووماتتااألززماتت. وويیتمم ااستخدداامم االبيیاناتت االمجمعة منن أأجلل 

ة لتززوويیدد االمووااططنيینن بووسيیلة بعدد ااالنتخاباتت االكيینيیة االخالفيیة كططرريیق 2007ااألززماتت. ووقدد بددأأ االمشررووعع في عامم 
لمشارركة تقارريیرر شهھوودد االعيیانن حوولل االعنفف منن خاللل االبرريیدد ااإللكترروونن وواالررسائلل االنصيیة االمقرررر تحدديیدد مووااقعهھا منن 

Google Maps.27خاللل ااستخدداامم بررنامج   

• U-report – عباررةة عنن نظظامم مستندد إإلى االررسائلل االنصيیة وواالذذيي يیسمح لألووغندديیيینن "ووضع ووإإنفاذذ  Ureportنظظامم  
بأنن يیكوونن االكلل مشارركك في تقارريیرر  28معايیيیرر جدديیددةة لكلل منن االشفافيیة وواالمساءلة في برراامج ووخددماتت االتططوويیرر"

"Ureport."  

o تألفف ااألفكارر حوولل مجمووعة متنووعة منن مشكالتت االتططوويیرر ووت U-reportوويیشارركك مستخددموو تططبيیقق  
 U-reportووعمليیاتت تصوويیتت أأسبووعيیة منن ووإإلى مجتمع مستخددمي تططبيیقق  SMSاالمباددررةة منن ررسائلل 

؛ وواالصحفف االتي U-reportاالنامي؛ ووبرراامج االرراادديیوو ااالعتيیادديیة االتي ستبثث قصًصا يیتمم جمعهھا باستخدداامم 
U-report.29ستنشرر االقصصص منن مجتمع   

o  شخصص في االنظظامم٬، وواالذذيي بددأأ في تلقي  ٬200,000، ااشترركك أأكثرر منن 2012وومنن االالفتت أأنهھ بحلوولل االعامم
االمززيیدد وواالمززيیدد منن االررسائلل غيیرر االمررغووبة. ووبفضلل إإنشاء خووااررززميیة للتصنيیفف االنصي٬، يیمكنن لليیوونيیسيیفف 
تصنيیفف ووسرردد االررسائلل لكلل االنووعيینن منن خاللل "فررووعع" االيیوونيیسيیفف٬، على سبيیلل االمثالل؛ االتعليیمم وواالصحة 

ا حسبب االخططووررةة بحيیثث يیمكنن لفرريیقق عملل االيیوونيیسيیفف تحدديیدد وواالعملل. كما يیمكنن تصنيیفف االررسائلل أأيیضً 
أأوولوويیاتت االررسائلل في أأعلى االقائمة.  

                                                
27 .2011أأبرريیلل٬،  07". االجارردديیانن. عمليیاتت االقتلل خاللل ااالنتخاباتت االكيینيیة: االتصميیمم االجماهھھھيیرريي االجمعي االذذيي عررضض Ushahidiسيیموونن جيیفرريي. "   

 
28 .2013نووفمبرر٬،  20". ثووررةة في عالمم االنقلل وواالتووااصلل ااالجتماعي٬، بما يیعططي االقووةة للشبابب ااألووغندديي U-reportيیمثلل تططبيیقق االيیوونيیسيیفف. "   

 
29 .U-report.ugررااجع مووقع    
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ااألسئلة االمفتووحة  
االمساعددةة في جعلل هھھھذذاا االمقتررحح أأقرربب إإلى االتنفيیذذ  

ما هھھھي االحووااجزز االمؤؤسسيیة وواالثقافيیة االتي قدد تمثلل تحدديیاتت أأمامم عمليیة االتنفيیذذ؟ •  

أأكثرر؟ ICANNستفيیدد ما ااألددووااتت وواالتصاميیمم االتي ااعتبررتت أأنهھا  •  

بعمليیة االتووااصلل منن أأجلل ضمانن ااططالعع االجمهھوورر االعالمي على فررصص االمشارركة االجدديیددةة؟ ICANNكيیفف ستقوومم  •  

بإجررااء "تحقيیقق االجووددةة"؟ ICANNكيیفف سيیتمم ررااعيیة/تقيیيیمم االتعقيیباتت؟ كيیفف ستقوومم  •  

ما كيیفيیة مووااززنة االكفاءةة مع االمشارركة االووااسعة؟ •  

كانن هھھھناكك "شموولل كافي" أأمم ال؟ما االمقايیيیسس االتي ستحدددد ما إإذذاا  •  

ما مددىى قددررةة االمشارركة على ااالنخررااطط بشكلل مفيیدد؟ ما مددىى ما يیووجدد منن منحنى االتعلمم؟ •  

كيیفف يیمكنن لـ •  ICANN  إإجررااء تقيیيیمم للمماررساتت االحاليیة منن أأجلل تسهھيیلل االمقاررنة االهھاددفة مع عمليیاتت ااستقاء االموواارردد
منن االجمهھوورر االمتووااززيیة؟  

في تسهھيیلل هھھھذذاا االبررنامج االتجرريیبي؟ ICANNما هھھھي أأفضلل هھھھيیاكلل وومجمووعاتت  •  

كيیفف يیمكنن تضميینن تعقيیباتت مستقاةة منن االجمهھوورر حوولل "تأططيیرر االمشكالتت" في االمماررساتت االحاليیة لـ •  ICANN؟  

 
: ICANN لـ 3االمقتررحح   

تعززيیزز االمساءلة منن خاللل ااستقاء ووجهھاتت االنظظرر منن 
االجمهھوورر ووتططوويیرر االمقايیيیسس لتحقيیقق االنجاحح  

: 2014يینايیرر٬،  31أأوولل نشرر:   
-oversight-crowdsourcing-by-accountable-get-icann-for-3-http://thegovlab.org/proposal

success-for-metrics-developing/  

منن االمبددأأ إإلى االمماررسة  

اءلة. ووهھھھذذاا يیعني مؤؤسسة عالميیة ووشررعيیة تعملل بما يیصبب في االصالح االعامم٬، فيیجبب عليیهھا أأنن تتحلى بالمس ICANNلكي تكوونن 
أأنهھ يیجبب عليیهھا تحدديیدد فررصص إلشررااكك جمهھوورر أأووسع في مررااقبة ووقيیاسس تأثيیرر ووأأثرر وومستووىى االتززاامم االمجتمع االذذيي يینجمم عنن 

االحصوولل على ااستقاء ووجهھاتت االنظظرر منن االجمهھوورر باإلضافة إإلى ووضع  ICANNيیجبب على . ووللقيیامم بذذلكك٬، ICANNقررااررااتت 
معايیيیرر منن أأجلل قيیاسس االنجاحح.  
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االمقصوودد باستقاء ووجهھاتت االنظظرر منن االجمهھوورر ووووضع مقايیيیسس منن أأجلل قيیاسس االنجاحح؟ما   

يیشيیرر ااستقاء االموواارردد منن االجمهھوورر إإلى مفهھوومم قيیامم أأيي شرركة أأوو مؤؤسسة بووظظيیفة بمجرردد تأدديیتهھا منن خاللل مووظظفيینن أأوو متططووعيینن 
ووفي سيیاقق تعيیيینن جمهھوورر  30ووحة".ووإإسناددهھھھا إإلى شبكة غيیرر محددددةة (غالًبا تكوونن كبيیررةة) منن ااألشخاصص في صووررةة ددعووةة مفت

٬، ووال تقاسس فقطط في ضووء قيیمم ICANNمنتشرر ألددااء عمليیة ااإلشرراافف٬، فإننا نعني ااستخدداامم قووةة االحشدد على تقيیيیمم نجاحح قررااررااتت 
االمصلحة االعامة ااألصليیة لـ  ICANN ،وولكنن أأيیًضا باالستنادد إإلى تأثيیرر ووأأثرر وومستووىى اامتثالل االعمليیة ووضع االسيیاسة  31ووحددهھھھا٬

ـاالتاليیة ل  ICANN.  

أأنن يیضعوواا جميیًعا مؤؤشررااتت يیمكنن  ICANNووضع االمعايیيیرر منن أأجلل قيیاسس مددىى االنجاحح وويیقصدد بهھ أأنهھ يیجبب على مجتمع 
ااستخدداامهھا على االمستووىى االددااخلي أأوو منن خاللل جمهھوورر مووززعع منن أأجلل تقيیيیمم االمماررساتت االقدديیمة وواالجدديیددةة لحلل االمشكالتت ددااخلل 

ICANN.  

؟ICANNفي ما االسببب في أأنن هھھھذذهه االمقتررحح منططقي   

أأوو على عددمم االحصوولل على إإجماعع ووااضح فيیما يیخصص االجهھة االتي تكوونن  32اانتقاددااتت بأنهھ غيیرر مسئوولة ICANNغالًبا ما تووااجهھ 
ICANN  تأكيیدد اااللتززااماتتمسئووليیة أأمامهھا أأوو ططبيیعة االمسئووليیة. ووفي حيینن أأنن )Aoc االذذيي تلتززمم بهھ (ICANN  منن االناحيیة

يیجبب عليیهھا ضمانن أأنهھا تعملل بططرريیقة مسئووليیة ووشفافة بما يیصبب في مصلحة  ICANNاالتعاقدديیة بتأيیيیددهھھھا تنصص على أأنن 
-مستخددمي ااإلنتررنتت االعالميیيینن  في االووقتت االحاليیة آآليیة ووااضحة أأوو مقايیيیسس لمررااجعة ما إإذذاا كانتت  ICANNال تووجدد لددىى  

ICANN ووبما يیصبب في االصالح االعامم أأمم ال. 33تعملل بالفعلل بشكلل جيیدد أأمم ال  

 ICANNووبهھذذاا٬، فإنن االحصوولل على ووجهھاتت االنظظرر منن االجمهھوورر ووتططوويیرر مقايیيیسس للنجاحح سووفف تساعدد على تعززيیزز مساءلة 
كمؤؤسسة عالميیة في االقررنن االحادديي وواالعشرريینن. ووعلى ووجهھ االخصووصص٬، سووفف تساعدد هھھھذذهه  ICANNووبذذلكك تززيیدد منن شررعيیة 

على ما يیلي: ICANNاالمقتررحاتت   

• بالنسبة لجمهھوورر مووززعع على االمستووىى  ICANNدديیمم االمسئووليیة ووتقيیيیمم أأعمالل إإلغاء مرركززيیة االمساءلة منن خاللل تق 
االعالمي.  

تووسيیع دداائررةة االمشارركة منن خاللل إإنشاء سبلل جدديیددةة للمشارركة في مررحلة تقيیيیمم وومررااجعة ووضع االسيیاساتت. •  

• االعملل تخفيیفف االضغطط ووااألخططاء االبشرريیة منن خاللل االتخلصص منن ووططأةة مسئووليیة ااإلشرراافف منن االمتططووعيینن ووفرريیقق  
االمحملل بأعباء عملل ززاائددةة.  

االعملل بشكلل مباشرر أأكثرر في مجالل االمصلحة االعامة منن خاللل إإشررااكك االجمهھوورر في تقيیيیمم ما إإذذاا كانتت مماررساتت  •
ICANN .متسقة مع قيیمهھا وومهھمتهھا ااألساسيیة أأمم ال  

                                                
30 -1) في 2006. (يیوونيیوو ٬6، ررقمم 14". مجلة وواايیرردد. ااإلصدداارر هھووررنشأةة ااستقاء االموواارردد منن االجمجيیفف هھھھاوو. "  4.  

 
31 .2013أأكتووبرر٬،  The Governance Lab @ NYU. 13. 6". في االصفحة االكتابب ااألوولل عنن شرركة ااإلنتررنتت لألررقامم ووااألسماء االُمخصصةررااجع "   

 
32 أأمثلة على االنووااحي االتي ؛ تشاكك غووميیزز. "2013أأغسططسس  31ااإلنتررنتت. ". مشررووعع حووكمة : سلسلة منن أأرربعة أأجززااءICANNاانهھيیارر مساءلة ميیلتوونن ميیووليیرر. " 

؛2013سبتمبرر٬،  CircleID. 04". أأنن تكوونن فيیهھا أأكثرر مساءلة ICANNيیمكنن لـ   
.2010مايیوو٬،  01". كمنظظمم وواالمساءلة ICANNتنظظيیمم االجذذرر: ددوورر إإميیلي وويیلسوونن. "   

33 لسنة  IANAنتائج ااستططالعع خددماتت عمالء ووظظائفف ٬، ررااجع "IANAلعمالء عنن ووظظائفف تجرريي ااستططالعاتت سنوويیة حوولل ررضاء اا ICANNبررجاء مالحظظة أأنن  
. ووعالووةة على ذذلكك٬، يیتعلقق هھھھذذاا ااالستططالعع فقطط بددوورر 2013ددعووةة في سنة  1491ددعووةة ااستططالعع منن أأصلل  ٬112،" ووعلى االررغمم منن ذذلكك تمم االرردد فقطط على 2013

ICANN  في أأددااء ووظظائفف محددددةة لـIANA االتعقيیباتت حوولل ررضاء االعمالء أأوو االمستخددميینن فيیما يیخصص االمسئووليیاتت ااألخررىى في حددوودد  ووال يیططلبب االحصوولل على
.ICANNااختصاصص   
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على االتخصيیصص  ICANNتمكيینن االتقيیيیمم االمررنن وواالمستمرر في االووقتت ذذااتهھ باإلضافة إإلى االتقيیيیمم منن أأجلل مساعددةة  •
ااألفضلل للموواارردد ووتغيیيیرر االمماررساتت غيیرر االفاعلة بمرروورر االووقتت.  

ااعتناقق مبددأأ االتجرريیبب كووسيیلة لقيیاسس االنجاحح. •  

ICANNاالتنفيیذذ ددااخلل   

االحصوولل على ااإلشرراافف منن االجمهھوورر  
ووفيیما يیلي بعضض ااألفكارر االتجرريیبيیة الستقاء ااإلشرراافف منن االجمهھوورر وواالذذيي يیمكنن لـ  ICANN لعامم االتالي:ااختباررهه على مدداارر اا  

ووضع منصة مفتووحة لمررااجعة ااألقرراانن  

• )٬، يیمكك LIBREااعتناقق عمليیاتت االتعلمم منن مشررووعاتت مررااجعة االززمالء االمفتووحة وواالناجحة (على سبيیلل االمثالل؛  
لـ  ICANN  تحدديیدد مجمووعاتت أأمكانن ااختبارر ووهھھھيیاكلل وومووضووعاتت حوولل منتج ااألعمالل (على سبيیلل االمثالل؛

مسووددااتت تقارريیرر االمشكالتت٬، وومسووددااتت االتووصيیاتت االنهھائيیة٬، إإلخ) االذذيي يیمكنن نشررهه على منصة مفتووحة تقددمم 
إإمكانيیة االتعدديیلل وواالتعليیقق وواالمررااجعة ووتعدديیلل االووظظائفف للمستخددميینن. وويیمكنن لـ  ICANN  ددعووةة االجمهھوورر بعدد ذذلكك

لتعرريیفف ووتقدديیمم االتعقيیباتت مباشررةة بددالً منن تقدديیمم االتعليیقاتت االعامة االررسميیة فقطط خاللل مررااحلل محدددد أأوو بعدد فووااتت 
ااألوواانن.  

• وواالحصوولل على منصة مفتووحة حيیثث يیمكنن للمسئووليینن على منتج ااألعمالل ااختبارر عملهھمم بيینما ال يیززاالل قيیدد االتنفيیذذ  
سووفف يیعزززز منن تووصيیاتت ووضع االسيیاساتت ووهھھھوو ما يیمكنن تنفيیذذهه بمززيیدد منن أأوو بعدد االتقدديیمم إإلى مجلسس ااإلددااررةة ف

االسهھوولة أأمم االسررعة. ززيیاددةة ااإلشرراافف على االتأثيیررااتت االمحتملة وومشكالتت ااالمتثالل في جميیع عمليیة ووضع 
االسيیاساتت يیؤؤدديي إإلى تخفيیضض فررصص إإهھھھدداارر االووقتت وواالططاقة وواالموواارردد.  

ااإلنتررنتتتجرريیبب ااستخدداامم أأددووااتت االتصنيیفف وواالتعقيیباتت عبرر   

• )٬، يیمكنن Hypothes.is(أأوو في االووقتت  ReadrBoardمنن خاللل ااستخدداامم أأددووااتت االحووااشي االتفسيیرريیة مثلل  
لـ  ICANN  تمكيینن تقيیيیمم االنصووصص في االووقتت االفعلي باإلضافة إإلى االتعررفف على شعوورر االمجتمع تجاهه مقتررحاتت

االتي لمم يیتمم تناوولهھا أأثناء تحدديیدد نططاقق محددددةة حوولل تططوويیرر االسيیاساتت٬، أأوو االمساعددةة في تحدديیدد االتأثيیررااتت االمحتملة 
االمشكالتت.  

االحصوولل على مررااقبة ااالمتثالل االتعاقدديي منن االجمهھوورر  

تتعلقق بددووررهھھھا كهھيیئة تعاقدديیة ذذااتت سجالتت ووأأمناء  ICANNمنن بيینن تحدديیاتت االمساءلة االحدديیثة االتي ططررحتت في  •
قدديیة٬، يیمكنن لـووكخططووةة أأوولى نحوو ضمانن حقلل على مستووىى االلعبة ددااخلل االعمليیة االتعا 34سجالتت.  ICANN  منن

٬، وواالنشرر االمفتووحح لكافة عقوودد االسجالتت ووأأمناء االسجالتت على ااإلنتررنتت مباددئئ االتعاقدد االمفتووحةخاللل ااستخدداامم 
(باإلضافة إإلى مجمووعاتت االبيیاناتت ااألخررىى االمفتووحة٬، مثلل االبيیاناتت االماليیة ووبيیاناتت ااالمتثالل االحاليیة) وومططالبة 

متثالل منن خاللل جميیع ااألططرراافف االمتعاقددةة. وويیمكنن مززااووجة ذذلكك بالتحدديي االجمهھوورر بالمساعددةة في مررااقبة ااال
35االمتمثلل في حملل االجمهھوورر على ووضع ددليیلل إإررشادديي "لالمتثالل االتعاقدديي" الستخدداامهھ منن قبلل االجمهھوورر.  

                                                
34 (جووميیزز يیقوولل بأنن "هھھھذذهه ااالتفاقيیة منن االبدداايیة  2013سبتمبرر  CircleID. 4". أأنن تكوونن فيیهھا أأكثرر مساءلة ICANNأأمثلة على االنووااحي االتي يیمكنن لـ تشاكك غووميیزز. " 

صبحتت عبًئا بالنسبة لمقددمي االططلباتت ووأأمناء االسجالتت وواالسجالتت. فقدد تددفقتت كافة االمخاططرر على االسجالتت ووأأمناء االسجالتت بمططالبب ووأأ ICANNمالتت لصالح 
٬، إإذذاا ضمنتت ذذلكك. ووقدد تضاعفف ذذلكك أأكثرر في ICANNمع منع أأيي فررصة لألططرراافف االمتعاقددةة على ااتخاذذ إإجررااء ضدد  ICANNووااشتررااططاتت تتمثلل في تعوويیضض 

االجدديیددةة".). gTLDفي إإجررااء مفاجئ٬، بفررضض حقق منن جانبب ووااحدد بتعدديیلل االموواادد االمنصووصص عليیهھا في ااتفاقيیاتت سجالتت  ICANNططاقمم عملل  عنددما قرررر 2013  
 

35  .ICANN ."ICANN.orgااالمتثالل االتعاقدديي في في االووقتت االحالي لالمتثالل االتعاقدديي٬، ررااجع " ICANNللحصوولل على مززيیدد منن االمعلووماتت حوولل كيیفيیة معالجة  
.2011أأكتووبرر٬،  23  
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ووضع معيیارر لقيیاسس االنجاحح  
طط أأنن تنظظرر إإلى االنتائج االووااررددةة ليیسس فق ICANNوولمووااصلة االمباددررااتت االحاليیة االتي تهھددفف إإلى ووضع معايیيیرر للنجاحح٬، يیجبب على 

حوولل إإططارر عملل االمساءلة االعامة وولكنن أأيیًضا بالنسبة للبحثث متعدددد االفررووعع االذذيي يیجرريي تنفيیذذهه  ICANNمنن هھھھيیئة إإستررااتيیجيیة 
  36على تططوويیرر االمقايیيیسس منن أأجلل ددررااسة تأثيیرر نماذذجج ااتخاذذ االقررااررااتت االجدديیددةة وواالتعاوونيیة وواالمكررررةة.

معددلل االتجارربب في االحووكمة ووإإنشاء مززيیدد منن االمؤؤسساتت االذذكيیة ذذااتت االقددررةة على ااختبارر ااألساليیبب "إإذذاا كنا سنقوومم باإلسررااعع في 
االجدديیددةة وواالتخلصص منن االبرراامج غيیرر االفاعلة٬، فنحنن بحاجة إإلى بحثث لالنتقالل منن مباددررااتت االمشارركة "االمستنددةة إإلى ااإليیمانن" إإلى 

  37مباددررااتت االمشارركة "االمستنددةة إإلى االددليیلل".

لمقايیيیسس يیجبب أأنن يیأخذذ في ااالعتبارر االعووااملل االتاليیة: ICANNتططوويیرر  وومنن االجدديیرر أأنن  

• االتوواافرر ووااالستخدداامم االمحتملل للبيیاناتت في االووقتت االفعلي باإلضافة إإلى االقددررااتت االتحليیليیة االمعززززةة (وواالتي تسمى  
يیحتملل أأنن تحققق  ) باإلضافة إإلى تقيیيیمم االنتيیجة وواالتأثيیرر وواالتنبؤؤ باإلستررااتيیجيیاتت االتياالبيیاناتت االكبيیررةةفي االغالبب 
.38االنجاحح أأكثرر  

• يیجبب أأنن تكوونن ددررااسة االنتيیجة وواالتأثيیرر مستمررةة٬، السيیما االنظظرر إإلى االمعددلل االسرريیع االذذيي يیتططوورر ووفًقا لهھ نظظامم  
DNS 39ووااإلنتررنتت. وومنن ثمم يیجبب ووضع مقايیيیسس مع ااألخذذ في ااالعتبارر تمكيینن االتقيیيیمم االمررنن وواالمستمرر.  

• يیمكنن ااستخدداامم كأددااةة مفيیددةة للمساعددةة في تعرريیفف مؤؤشررااتت للنجاحح.  اابتكارر إإططارر عملل مفاهھھھيیمي٬، أأوو نمووذذجج منططقي 
"يیووضح االنمووذذجج االمنططقي بووضووحح االعالقاتت االقائمة بيینن االموواارردد االمتاحة منن أأجلل تنفيیذذ مددااخلة ووااألنشططة 
االمخطططط لهھا وواالنتائج االمررجووةة. كما أأنهھا تررسي نظظرريیة حوولل االكيیفيیة االتي ستؤؤدديي بهھا االنتائج أأوو االمخررجاتت أليي 

.40ددررةة إإلى كلل منن االنتائج االمفيیددةة على االمددىى االططوويیلل وواالمددىى االقصيیرر٬، باإلضافة إإلى االتأثيیرر ااألساسي"مبا  

• يیجبب أأنن تستندد االمقايیيیسس االخاصة بالنجاحح إإلى كلل منن االعووااملل االكميیة وواالكيیفيیة. حيیثث يیووفرر االتجرريیبب ووااالختبارر  
.ICANNاالكميیة وواالكيیفيیة في  ووسيیطًطا لقيیاسس ووتقيیيیمم االنجاحح ووبذذلكك يیجبب مماررسة االتجارربب ووااالختباررااتت  

• وويیستندد قيیاسس االنجاحح بشكلل متأصلل على االقيیمم وومنن ثمم فإنن إإشررااكك جمهھوورر ااإلنتررنتت االعالمي منن خاللل ااستخدداامم  
أأددووااتت تقنيینن ووتعقيیباتت عبرر ااإلنتررنتت يیمكنن أأنن يیساعدد في تووفيیرر االددعمم إلجررااء تغيیيیرر أأوو تططوويیرر في االمعايیيیرر 

لخاصة بالمجتمع.االخاصة بالنجاحح مع تططوورر ووتغيیرر االقيیمم اا  

• ووبالنسبة ألصحابب االمعاررفف االتجرريیبيیة ذذااتت االصلة بتحدديیاتت االتنفيیذذ االخاصة فيیجبب ززيیاددتهھا في عمليیة تططوويیرر  
مقايیيیسس االنجاحح. ووهھھھذذاا يیؤؤدديي إإلى ززيیاددةة مستووىى االثقة في أأنن االمؤؤشررااتت االتي يیتمم تططوويیررهھھھا منن أأجلل قيیاسس االنجاحح 

يیاددةة في ااألعباء أأوو االتكلفة.لهھا االقددررةة على االتططبيیقق منن االناحيیة االعمليیة ددوونن زز  

                                                
36 نحوو االحصوولل على مقايیيیسس إلعاددةة (تخيیلل) االحووكمة: ووعدد ووتحدديي تقيیيیمم ررااجع على سبيیلل االمثالل٬، باررنيیهھ٬، ووأأليیسس٬، وودديیفيیدد دديیمبوو٬، ووفيیررهھھھوولستت ووستيیفانن جي " 

.2013أأبرريیلل٬،  18. 1االمجلدد  GovLab". بحثث عملل ااالبتكاررااتت في االططرريیقة االتي نحكمم بهھا  
 

37 .1في  االمصددرر ذذااتهھ   
 

38 عدديیالتت ("عندد االتصميیمم االجيیدد للبيیاناتت االكبيیررةة٬، يیمكنن أأنن تسمح للمماررسيینن تعقبب سيیرر االعملل ووفهھمم االنووااحي االتي تحتاجج فيیهھا االتددااخالتت االحاليیة لت 8في  فسس االمصددرر.ن 
أأسررعع منن ذذلكك".).  

 
39 ااستططالعع ووضع االمباددئئ االخاصة بمقايیيیسس االنجاحح. ررااجع "قدد يیكوونن منن ااألددووااتت االجيیددةة االتي يیتمم ااستخدداامهھا في  IANAالحظظ أأنن ااالستططالعع لررضاء عمالء ووظظائفف  

(مررااعاةة عووااملل مثلل جووددةة االتووثيیقق٬، ووجووددةة االعمليیاتت٬، وواالددقة وواالكيیاسة  2014يینايیرر  AG-IP. 16". أأخبارر يیقددمم نتائج إإيیجابيیة كاسحة IANAااالقتناعع بووظظائفف 
وواالشفافيیة).  

 
40 .5في  االمصددرر ذذااتهھ   
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-أأمثلة ووددررااساتت حالة  ما االذذيي نجح منن االناحيیة االعمليیة؟   

كانن هھھھناكك عدددد منن االمشررووعاتت االمستقاةة منن االجمهھوورر منن جميیع أأنحاء االعالمم وواالتي كانن االهھددفف منهھا تحسيینن مستووىى ااإلشرراافف 
ووقيیاسس االنجاحح في مجمووعة متنووعة منن االسيیاقاتت االتي يیمكنن لـ  ICANN لمم منهھا. على سبيیلل االمثالل:أأنن تتع  

– تحالفف ااألددلة االمفيیددةة • فرردد منن قططاعاتت االحكوومة  1,400عباررةة عنن شبكة ذذااتت ووصوولل مفتووحح ألكثرر منن  
وواالجامعاتت وواالمؤؤسساتت االخيیرريیة ووشرركاتت ااألعمالل وواالجهھاتت االمحليیة في االمملكة االمتحددةة ووعلى مستووىى االعالمم. 

تكوونن مرركزًزاا لمباددررااتت ااألددلة في االمملكة االمتحددةة٬، بما يیووفرر منتددىى  وواالهھددفف االذذيي تسعى االمنظظمة لتحقيیقهھ يیتمثلل في أأنن
لألعضاء منن أأجلل مشارركة أأفضلل االمماررساتت ووتجنبب تكرراارر ااألعمالل.  

• Asign – ٬، قامم معهھدد ااألممم االمتحددةة للتددرريیبب ووااألبحاثث باإلضافة إإلى االمرركزز ااآلسيیوويي لجاهھھھززيیة 2011في عامم  
ذذيي أأتاحح إإمكانيیة "تحدديیدد ااإلشاررااتت االجغرراافيیة للصوورر االتي يیلتقططهھا وواال Asignاالكووااررثث باستخدداامم تططبيیقق يیسمى 

االمتططووعوونن االمتصلوونن باإلنتررنتت" بددقة ووذذلكك للمساعددةة في مررااقبة االفيیضاناتت منن مستووىى االكووااررثث في بانكووكك.  

• – FCCااختبارر سررعة هھھھيیئة   ٬، أأصددررتت هھھھيیئة ااالتصاالتت االفيیددررااليیة ااألمرريیكيیة تططبيیًقا مجانًيَ◌اا يیقوومم 2013في نووفمبرر  
بإجررااء ااختباررااتت سررعة منن أأجلل قيیامم مستووىى أأددااء شبكاتت عررضض االنططاقق االمحموولة. وويیقوومم االتططبيیقق بجمع هھھھذذهه 

ستووىى أأددااء شبكاتت إلططالقق ووسائلل إإيیضاحيیة تفاعليیة تسمح للعمالء بالتعررفف على م FCCاالبيیاناتت ووتخطططط هھھھيیئة 
عررضض االنططاقق االمحموولة على االمستووىى االووططني.  

• Libre – منصة مجانيیة متووفررةة على ااإلنتررنتت تووفرر االووصوولل االفوورريي لكافة نتائج ااألبحاثث٬، وويیلي ذذلكك تقيیيیمم دديیناميیكي  
مكانيیة ووشفافف منن خاللل عمليیة مررااجعة للززمالء ررسميیة وومفتووحة٬، يیقوومم االكّتابب على تررتيیبهھا وومعالجتهھا. كما تتيیح إإ

االتنظظيیمم االمستندد إإلى االمجتمع ووااإلشاررةة االعررضيیة للمعررفة االعالميیة.  

• Liquid Feedback – مجمووعة االبرراامج االعامة لبررليینن٬، أألمانيیا وورراابططة االدديیمقررااططيیة االتفاعليیة وواالهھددفف منن  
جمهھوورر (بما تأسيیسهھا إإنشاء منصة مفتووحة االمصددرر للمساعددةة في صناعة االقررااررااتت. ووتتيیح االمنصة إإمكانيیة ااقتررااحح اال

يیتجاووزز أأسئلة نعمم/ال) ووحتى تتيیح إإمكانيیة إإعاددةة صيیاغة االططلباتت االمقددمة للحصوولل على االتعقيیباتت غيیرر االمتووقعة.  

• Louisiana Bucket Brigade – مجمووعة منن نشططاء االبيیئة ااستخدداامم ااستقاء االموواارردد منن االجمهھوورر "منن خاللل  
االبيیاناتت منن ااألشخاصص االذذيینن شهھددوواا اانتشارر االنفطط منن أأجلل جمع  Ushahidiمنصة تخططيیطط تمم تططوويیررهھھھا منن خاللل 

ووااستخدداامم االمجمووعة هھھھذذهه االتعقيیباتت منن أأجلل  41ووتلفف االبيیئة" بعدد تسرربب االنفطط على ساحلل االخليیج منن شرركة بي بي.
تسجيیلل "مددىى خططووررةة تأثيیرر تسرربب االنفطط".  

• Stimulus Watch – كوومة ااستعاددةة في عباررةة عنن منصة تمم إإنشاؤؤهھھھا بعدد تمرريیرر قانوونن ااالستعاددةة ووإإنشاء ح 
42االوواليیاتت االمتحددةة منن أأجلل االمساعددةة في تعقبب ااإلنفاقق االفيیددرراالي لصنادديیقق االحوواافزز.  

o على تعززيیزز قووةة االحشدد االمووززعع في مررااقبة ااإلنفاقق االتحفيیززيي منن جانبب  Stimulus Watchيیعملل  
االحكوومة االفيیددررااليیة عنن ططرريیقق مططالباتت االمووااططنيینن بمشارركة ما لدديیهھمم منن معاررفف حوولل مشررووعع االحافزز 

االمحليیة ووذذلكك منن خاللل االبحثث عنن تلكك االمشررووعاتت وومناقشتهھا ووتقنيینهھا.  

 

سس جدديیددةة للنجاحح وواالتي يیمكنن أأنن تووفرر االمعلووماتت لـكما كانتت هھھھناكك مباددررااتت تحاوولل ااختبارر مقايیيی  ICANN ووإللقاء نظظررةة عامة .
نحوو مقايیيیسس لتصوورر (إإعاددةة تصوورر) االحووكمة: ووعدد ووتحدديي : "GovLabعلى هھھھذذهه االمباددررااتت٬، يیررجى ااالططالعع على ووررقة عملل 

  43".تقيیيیمم ااالبتكاررااتت في االططرريیقة االتي نحكمم بهھا
                                                

41 ". ااستقاء االموواارردد منن االجمهھوورر االيیوومي.تضع االمررااقبة في أأيیدديي االمووااططنيینن Louisiana Bucket Brigadeمجمووعة "   
 

42 .2009فبرراايیرر٬،  02". أأررسس تكنيیكا. تثيیرر إإشرراافف وونشاطط االجمهھوورر Stimulusمنصة جووليیانن سانشيیزز. "   
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ااألسئلة االمفتووحة  
هھھھذذاا االمقتررحح أأقرربب إإلى االتنفيیذذ؟االمساعددةة في جعلل   

-ما هھھھي االحووااجزز االمؤؤسسيیة وواالثقافيیة  • مثلل االنقصص االحالي في االتنسيیقاتت االقابلة للووصوولل وواالمفتووحة وواالقابلة للقررااءةة  
-ااإللكترروونيیة  االتي قدد تمثلل تحدديیاتت أأمامم عمليیة االتنفيیذذ؟   

ننا االعملل سوويًیا منن أأجلل ررفع في االسابقق ووال تززاالل تعملل على ووضع مقايیيیسس للنجاحح. كيیفف يیمك ICANNعملتت  •
مستووىى هھھھذذاا االعملل منن أأجلل االمساعددةة في ااختبارر ووتجرريیبب هھھھذذاا االمقتررحح؟  

وواالتي قدد يیكوونن تططوويیرر مشررووعع منن االجمهھوورر مفيیدًداا لهھا؟ ICANNما هھھھي تحدديیاتت ااالمتثالل االخاصة االتي يیمكنن تووااجهھ  •  

جعلهھا أأكثرر نضًجا بالنسبة لالستعانة ما هھھھي مسئووليیاتت ااإلشرراافف االتي تتططلبب أأقلل مستووىى منن االمعاررفف االفاررقة (أأيي  •
بالجمهھوورر أأمامم للجمهھوورر االعامم على ااإلجمالل)؟  

(على سبيیلل االمثالل االهھيیاكلل وواالمجمووعاتت االتي تعملل في بررنامج ااالمتثالل  ICANNما هھھھي هھھھيیاكلل أأوو مجمووعاتت  •
االتعاقدديي) االتي تمثلل االمختبررااتت ااألفضلل لتجرريیبب هھھھذذاا االمقتررحح؟  

 
: ICANN لـ 4االمقتررحح   

بح ذذكيًیا وومبتكرًراا منن خاللل تمكيینن االصيیاغة كيیفف تص
االتعاوونيیة  

: 2014فبرراايیرر٬،  04أأوولل نشرر:   
drafting/-collaborative-enabling-by-innovative-agile-get-icann-for-4-http://thegovlab.org/proposal  

منن االمبددأأ إإلى االمماررسة  

يیتأثرر االجميیع باإلنتررنتت بشكلل ما٬، حتى منن ليیسس لدديیهھمم إإمكانيیة للووصوولل لإلنتررنتت. ألنن ااستقرراارر ااإلنتررنتت االعالمي يیستندد إإلى 
-ااستقرراارر مووااررددهه االفنيیة ااألساسيیة  -االمسئووليیة عنهھ  ICANNاالذذيي تتوولى   يیتميیززوونن  ICANNفإنن أأصحابب االمصلحة في  

بالعالميیة وواالتنووعع. ووهھھھمم يیتحددثوونن االعدديیدد منن االلغاتت وويیأتوونن منن االعدديیدد منن االخلفيیاتت وويیقعوونن في كلل نططاقق ززمني. وومنن ثمم فإنن 
فررصص االمشارركة يیجبب أأنن تتاحح بحرريیة بصووررةة تقرر ووتعتررفف بالتنووعع االجغرراافي ووااللغوويي وواالثقافي. يیجبب أأنن تشملل هھھھذذهه االمشارركة 

تددااوولل باإلضافة إإلى االمشارركة االتي ترركزز على حلل مشكلة معيینة.االمتنووعة فررًصا غيیرر مووجهھة لل  

(على سبيیلل االمثالل؛  يیمكنهھا ااالستعانة بأددووااتت االصيیاغة االتعاوونيیةنفسهھا على االمشارركة االووااسعة وواالعالميیة٬،  ICANNوولكي تفتح 
أأووقاتت مختلفة وومنن أأماكنن مختلفة  ملفاتت وويیكي)٬، وواالتي تتيیح للعدديیدد منن ااألشخاصص االمختلفيینن إإمكانيیة االعملل على نفسس االووثيیقة في

وواالحفاظظ دداائًما على سجلل تعقبب لتارريیخ االمررااجعاتت االمقددمة على هھھھذذهه االمستنددااتت. وويیمكنن ألددووااتت االصيیاغة االتعاوونيیة هھھھذذهه تمكيینن 
االمشارركة االهھاددفة وواالتي تسمح لمجتمع متعدددد ااألططيیافف االعملل مًعا بمرروورر االووقتت منن أأجلل ررفع االمسارر بالنسبة لمسئووليیة 

رركة.االمشا  
                                                                                                                                            

43 ووتحدديي تقيیيیمم ااالبتكاررااتت في االططرريیقة االتي نحكمم نحوو مقايیيیسس لتصوورر (إإعاددةة تصوورر) االحووكمة: ووعدد باررنيیهھ٬، ووأأليیسس٬، وودديیفيیدد دديیمبوو٬، ووستيیفانن جي٬، ووفيیررهھھھوولستت. " 
-10في  2013أأبرريیلل٬،  18. 1االمجلدد  GovLab". بحثث عملل بهھا 11.  
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منن االمحتملل أأنن يیكملل االتجارربب االمعلنة في مقتررحاتنا ااألخررىى أأيیًضا٬،  ICANNوومنن االووااضح٬، أأنن نشرر االصيیاغة االتعاوونيیة في 
.شبكاتت االخبررااءعلى سبيیلل االمثالل٬،   

ما االمقصوودد بالصيیاغة االتعاوونيیة؟  

وومذذكررااتت االخيیاررااتت وواالووثائقق  تشيیرر االصيیاغة االتعاوونيیة إإلى مشررووعاتت ااألعمالل االمكتووبة مثلل االقصصص وومقتررحاتت االمشررووعاتت
ااإلستررااتيیجيیة وواالمقاالتت االمووسووعيیة٬، إإلخ٬، وواالتي يیتمم إإنشاؤؤهھھھا منن خاللل مجمووعة متنووعة منن ااألشخاصص االذذيینن يیعملوونن مًعا 

– 44(بالتعاوونن فيیما بيینهھمم). ووتميیلل أأددووااتت االصيیاغة االتعاوونيیة إإلى أأنن تكوونن برراامج "مستنددةة إإلى االسحابة" وومتووفررةة على ااإلنتررنتت  
وووويیكيیبدديیا٬، وواالتي تتيیح إإمكانيیة االعملل االتعاوونن وواالتددااوولل عبرر مسافة.  Google Docsألمثلة االمشهھووررةة على ذذلكك كلل منن وومنن اا

وواالمنفصلة جغرراافيًیا ووغيیرر  45ااستخدداامم أأددووااتت االصيیاغة االتعاوونيیة٬، يیمكنن لمجمووعاتت االبشرر االمررتبططة بشكلل ووااسع وواالمحددددةة ذذااتيًیا٬،
46ددوونن أأسعارر أأوو هھھھيیكلل للسووقق. مددفووعة ااألجرر تقرريیًبا تنفي مهھامم معقددةة  

منن االووااضح أأنن "االتددااوولل" وو"االتعاوونن" مبددأأيینن مختلفيینن وولهھما أأهھھھدداافف مخالفة٬، وويیتمم تمكيینن كلل منهھما منن خاللل االصيیاغة االتعاوونيیة. 
يیررتكزز االتددااوولل على جمع ووجهھاتت نظظرر االمشارركة ووااالستماعع إإليیهھا ووتقرريیرر االررغبة االعامة لمجمووعة منن أأجلل ااالقترراابب منن 

ووهھھھي االهھددفف االنهھائي االمررغووبب في حدد ذذااتهھ. وواالتعاوونن بمثابة ووسيیلة لتحقيیقق هھھھذذهه االغايیة. وومنن ثمم فإنن االترركيیزز غيیرر  ااإلجماعع٬،
منصبب على االمشارركة كهھددفف في حدد ذذااتهھا وولكنن على إإشررااكك مجمووعة متنووعة منن ااألشخاصص بهھددفف ثابتت يیتمثلل في االعملل 

47سوويًیا بغررضض ووضع حلوولل محددددةة للتنفيیذذ.  

اوونيیة بشكلل خاصص في االحاالتت االتي تشتملل فيیهھا االمشكلة على خبررااتت وومعاررفف متررااكبة وويیجبب ددمجهھا تفيیدد االصيیاغة االتع
كما  48ووتجميیعهھا إليیجادد االقيیمة. ووفي هھھھذذهه االبيیئة٬، تعملل "مجتمعاتت ااالبتكارر" منن خاللل عمليیاتت تكوونن معتمددةة على بعضهھا االبعضض.

-يیمكنن للصيیاغة االتعاوونيیة إإيیجادد أأساسس للجهھوودد االتاليیة  ألسلووبب االتعاووني في حلل االمشكالتت وواالتي تشتملل على االبناء منن يیفيیدد اا 
االمباددررااتت ووااألنشططة االماضيیة؛ حيیثث يیكوونن لإلبددااعع وواالتفرردد ااألوولوويیة االعليیا؛ وومتى ما كانتت االمشكلة مستمررةة ووغيیرر مناسبة للرردد 

لمررةة ووااحددةة.  

؟ICANNما سببب منططقيیة هھھھذذاا االمقتررحح في   

– االشموولل االمعزززز يیة لـغالبيیة ااألعمالل االحال   ICANN  تتمم بططرريیقة غيیرر متززاامنة منن خاللل أأشخاصص يیعملوونن في جميیع أأنحاء
. ووليیسس مجتمع أأصحابب االمصلحة في ICANNاالعالمم ووفي أأووقاتت مختلفة أأوو في لحظظاتت قصيیررةة خاللل ااجتماعاتت 

ICANN  ووحددهه االعالمي٬، بلل أأيیًضا فرريیقق عمللICANN  ووهھھھوو ما يیتضح منن خاللل "االمكاتبب االفررعيیة" ااإلقليیميیة ااألخيیررةة)
في كلل منن ااسططنبوولل ووسنغافووررةة ووبكيینن ووموونتيیفيیدديیوو). يیمكنن أأنن تكوونن أأددووااتت االصيیاغة االتعاوونيیة  ICANNاالتي اافتتحتهھا 

االخاصة بهھمم ووووجهھاتت مفيیددةة في بيیئة االعملل هھھھذذهه ألنهھا تتيیح للعدديیدد منن االمشارركيینن االمتصليینن وواالمتنووعيینن إإمكانيیة "جلبب االقيیمم 
49االنظظرر إإلى االنظظامم".  

                                                
44 .189) في 2009. (189تنن. جيیهھ. بصص. أألل.  10ااألساليیبب االتعليیميیة: ااستخدداامم أأسلووبب االكتابة االتعاوونيیة في تعليیمم صيیاغة االعقوودد تررااسي لل. ماكجووخخ.    

 
45 .)2013. (سبتمبرر ٬3، االعدددد 41االسيیاسة وواالمجتمع االمجلسس االفووضوويیة االعملي: االعالقة االتناظظرريیة ووقووةة االسووقق وواالحالة االمعررضة للخططأ يیووكايي بيینكلرر.    

 
46 .5في  2005يیووليیوو٬،  03أأساسس لبدداائلل االنظظيیرر للنظظيیرر. االنظظيیرر للنظظيیرر وواالتططوورر االبشرريي مايیكلل باوونزز.    

 
47 . (ووااشنططنن االعاصمة: دداارر بررووكنجنزز إإنستتيیووشنن أأنن تجعلل االحكوومة أأفضلل٬، وواالدديیمقررااططيیة أأقووىى٬، وواالمووااططنيینن أأكثرر قووةةحكوومة وويیكي: كيیفف يیمكنن للتقنيیة بيیثث نووفيیكك.  

). 2009بررسس للططباعة   
 

48 ).2008مررااجعة أأعمالل هھھھاررفارردد. (دديیسمبرر  ما نووعع االتعاوونن االمناسبب لكك؟بيیسانوو جي بب ووآآرر فيیررجانتي.    
 

49 .25) االصفحة 2012للتقددمم في عصرر ااالتصالل بالشبكاتت. (نيیوويیوورركك: رريیفررهھھھيیدد٬، ستيیفنن جوونسوونن. فيیووتشرر بيیررفكتت: حالة    
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–تددفقق االعملل االذذكي  إإلى أأنن تتمم في االعدديیدد منن ااألماكنن في آآنن ووااحدد. في معددلل أأفكارر منصة  ICANNتميیلل أأعمالل  
Ideascale  للمشارركة لهھيیئةMSI ٬، أأقرر "كرريیسس" بأنن االعدديیدد منن ااألشخاصص غالًبا ما يیعملوونن منن خاللل االمستنددااتت

وويیمكنن لتددفقق االعملل أأنن يیكوونن متكرررًراا بعدد ذذلكك٬، السيیما  50لمسووددااتت يیجبب أأنن تددمج نتيیجة لذذلكك.االمووجووددةة وواالعدديیدد منن اا
) على نفسس االمشكالتت أأوو مشكالتت متشابهھة ذذااتت AC) أأوو االلجنة ااالستشارريیة (SOعنددما تعملل منظظماتت االددعمم االمتعددددةة (
- WHOISااهھھھتماماتت متددااخلة (على سبيیلل االمثالل  االمسئوولل عنن ااسمم االنططاقق أأوو عنوواانن  "االنظظامم االذذيي يیططررحح االسؤؤاالل٬، منن 

IP"51؟ – ) حوولل خددماتت EWGمجمووعة عملل االخبررااء (تمتت مررااجعتهھا (على ااألقلل) منن خاللل مجمووعتيینن منفصلتيینن  
) لـPDPمجمووعة عملل عمليیة ووضع االسيیاسة (‘باإلضافة إإلى  gTLDددليیلل   Whois "في منظظمة ددعمم ااألسماء  "االكثيیفة

االعامة لـ  ICANN52 االمنصاتت االتفاعليیة االمتووفررةة على ااإلنتررنتت تمكيینن جميیع هھھھؤؤالء ااألفرراادد ووأأكثرر على ). وويیمكنن لجميیع
االعملل مًعا منن خاللل االتددااوولل عبرر ااإلنتررنتت ووصيیاغة االتقارريیرر وواالمستنددااتت االتي تستغلل تعقيیباتت االجميیع مع ااحترراامم ووقتهھمم 

وومنع ااألعمالل االمكررررةة.  

– تعرريیفف االمشارركيینن االمكررسيینن وواالمووااهھھھبب االجدديیددةة هھايیة٬، يیمكنن لـفي االن   ICANN  ااالستفاددةة منن االمشارركة في االصيیاغة
االتعاوونيیة في أأنن االعدديیدد منن ااألددووااتت تووفرر ووسيیلة اللتقاطط ووتعقبب االمشارركاتت. يیمكنن لمررااقبة تددفقق االعملل أأنن يیساعدد في 

 على االمووااهھھھبب االجدديیددةة بالنسبة للمؤؤسسة باإلضافة إإلى تعرريیفف االمتططووعيینن االمخصصيینن منن أأجلل إإقرراارر ICANNتعررفف 
االمجتمع لهھمم.  

ICANNاالتنفيیذذ ددااخلل   

عندد تجرريیبب ااستخدداامم أأددووااتت االصيیاغة االتعاوونيیة على مدداارر  ICANNفيیما يیلي بعضض ااالعتباررااتت االهھامة وواالتي يیجبب أأنن تررااعيیهھا 
االعامم االتالي بالكاملل:  

ااستخدداامم وونشرر االصيیاغة االتعاوونيیة خاللل ووضع االحلوولل  
حلة "تأططيیرر االمشكالتت" أأوو "تحدديیدد ااألفكارر" لعمليیة ااتخاذذ االقررااررااتت ألنن االصيیاغة أأووصيینا بأنن تتمم عمليیة االصيیاغة االتعاوونيیة بعدد مرر

االتعاوونيیة ال تستخددمم بشكلل أأفضلل كأددااةة عصفف ذذهھھھني ذذااتت نهھايیة مفتووحة بلل كأددااةة إلنشاء االمعررفة (مثلل االمشارركيینن أأصحابب 
إلشررااكك االجمهھوورر  االذذهھھھني االمفتووحةأأددووااتت االعصفف  ICANNااألهھھھدداافف االمشترركة). إإننا نووصي على سبيیلل االمثالل٬، بأنن تستخددمم 

 بأددووااتت شبكاتت االخبررااءباالستعانة  ICANNبشكلل ووااسع في تعرريیفف ووتأططيیرر االمشكالتت ووتحدديیدد أأوولوويیاتهھا. كما نووصي بأنن تقوومم 
منن أأجلل جلبب االخبررااء االنووعيیة وواالمستهھددفة لالستفاددةة منهھا في االمشكالتت. ووعنددما يیتططررقق ااألمرر إإلى أأددووااتت االصيیاغة االتعاوونيیة٬، 

مكنن نشرر هھھھذذهه ااألددووااتت منن أأجلل ااستغاللل االمشارركيینن االمحدددديینن بأنن خبررااء خاللل مررحلة تأططيیرر االمشكالتت٬، أأوو ااألفرراادد االمحدددديینن فيی
- ICANNبأنهھمم خبررااء في تووااصلل شبكة خبررااء  سووااء منن أأجلل االعملل "كمنسقيینن" للمناقشة أأوو "مالكيینن" لمشررووعع.   

تحدديیدد االووظظائفف االمططلووبة مباشررةة  
بتحدديیدد أأنووااعع االووظظائفف ووااألصوولل االتي تعملل بشكلل أأفضلل على تمكيینن االعملل االتعاووني عبرر منظظماتت  ICANNيیووصى بأنن تقوومم 

االددعمم ووااللجانن ااالستشارريیة ووأأيیًضا مع االجمهھوورر ااألووسع. ووهھھھناكك مجمووعة منن االمززاايیا االتي تددعمهھا أأددووااتت االصيیاغة االتعاوونيیة 
                                                                                                                                            

 
50 ).2014. (يینايیرر GovLabاالتابع لـ  MSIمعددلل أأفكارر هھھھيیئة  : "إإددااررةة االووثائقق".Ideascaleتقدديیمم فكررةة "كرريیسس".    

 
51 .Whois". ICANN.orgحوولل "   

 
52 منن  gTLDاالحالي بخددمة ددليیلل  WHOISحوولل كيیفيیة ااستبدداالل نظظامم  ICANNهھھھي "االمساعددةة في حلل االمعضلة ددااخلل مجتمع  EWGوومنن االووااضح٬، أأنن مهھمة  

ااألسئلة االمتددااوولة  gTLD) حوولل خددماتت ددليیلل EWGمجمووعة عملل االخبررااء (االجيیلل االتالي وواالتي تستووفي بشكلل أأفضلل ااحتيیاجاتت االيیوومم وواالغدد منن ااإلنتررنتت (ررااجع 
)FAQ.( ICANN.org،في حيینن تقوومم مجمووعة عملل  )٬PDP " بمررااجعة ما إإذذاا كانن االمططلبب االمحتملل االخاصص بـWhois  االكثيیفة" يیجبب أأنن يینططبقق على كافة

).GNSO.ICANN.org ."االكثيیفة" Whoisلـ  PDPعمليیة ووضع االسيیاسة أأمم ال (ررااجع  gTLDنططاقاتت   
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وواالتي يیمكنن لـ  ICANN وومتططلباتت االيیوومم. ووفي ااختيیارر أأيي منن برراامج أأوو أأددووااتت االصيیاغة  ااالستعانة بهھا في االتعاملل مع تحدديیاتت
٬، يیجبب مررااعاةة ما يیلي:ICANNاالتعاوونيیة في إإضفاء االططابع االررسمي على ااالستخدداامم ددااخلل   

االحاجة إإلى مشارركة عرريیضة ووسهھلة ووعاددلة  

• يیجبب أأنن تكوونن قابلة  ICANN. أأيي أأددووااتت للصيیاغة االتعاوونيیة يیتمم نشررهھھھا في ووااجهھة االمستخددمم ووعددمم االلغة 
للتصفح بسهھوولة ووووااضحة. وويیشتملل ذذلكك على ووجهھ االخصووصص على ددعمم االلغة٬، وويیجبب على االنظظامم أأنن يیقرر 

يیتحددثوونن االعدديیدد منن االلغاتت. ICANNوويیحتررمم حقيیقة أأنن أأصحابب االمصلحة في   

يیخضع لقووااعدد . أأيي نظظامم للصيیاغة االتعاوونيیة يیجرريي االعملل بهھ يیجبب أأنن االقووااعدد "االعامة" وواالمعايیيیرر ااالجتماعيیة •
وويیجبب على  53"عامة" وومعايیيیرر ااجتماعيیة٬، مع ااالتفاقق على نمووذذجج االتقنيیاتت باإلضافة إإلى االلغة االفنيیة االمشترركة.

االنظظامم أأنن يیشجع االووصوولل إإلى االمعلووماتت٬، وواالتأكيیدد على االشفافيیة وواالمشارركة منن أأجلل تمكيینن االمشارركة االهھاددفة 
54منن خاللل االعدديیدد.  

• يیجبب أأنن يیشتملل على مكوونن اانعكاسي أأوو  ICANNاالتعاوونيیة يیتمم صيیاغتهھ في  . أأيي نظظامم للصيیاغةااالنعكاسيیة 
تحليیلي ذذااتي٬، أأيي يیجبب أأنن تكوونن لهھ االقددررةة على ااالنعكاسس على االعمليیاتت وواالتعلمم منن االعمليیاتت االمستخددمة. يیجبب 
نن إإشعارر االمشارركيینن مسبًقا بأنن االنظظامم سووفف يیتمم ااستخدداامهھ٬، وواالسببب في ذذلكك٬، وويیجبب تشجيیعهھمم على ااإلبالغغ ع

أأيیة مشكالتت أأوو تقدديیمم االمقتررحاتت.  

• . أأيي نظظامم للصيیاغة االتعاوونيیة يیجبب أأنن يیررااعي االنماذذجج االمتعددددةة لتصميیمم تددفقق االعملل. على تصميیمم تددفقق االعملل 
منن  ICANN" حيیثث يیشارركك فيیهھ االمشارركيینن االجدددد مع سلمم للمشارركةسبيیلل االمثالل٬، قدد تكوونن هھھھناكك االحاجة إإلى "
ووقدد تكوونن هھھھناكك بعضض االجوواانبب االخاصة  55االموواادد وواالموواارردد وواالمعلميینن. أأجلل االمساعددةة في مجمووعة متنووعة منن

االتي تستفيیدد منن االعمليیاتت "االمسلسلة"٬، على سبيیلل االمثالل؛ عنددما تكوونن هھھھناكك "نتيیجة" ووااحددةة مططلووبة للمررحلة 
  56االتاليیة منن االعملل٬، أأوو عمليیة "متووااززيیة"٬، على سبيیلل االمثالل؛ عنددما يیتمم تنفيیذذ أأعمالل بشكلل غيیرر متززاامنن.

                                                
53 -1079) في 2007. (أأكتووبرر 5ررقمم  50". أأكادديیميیة صحيیفة ااإلددااررةة االمووااررددنشووء االحووكمة في مجتمع منفتح "أأسس أأوو ماهھھھووني٬، ووأأووفف فيیرراارروو   1106.  

 
54 علمم  "هھھھنددسة االمشارركة: هھھھلل تخففف هھھھنددسة ااألكوواادد منن االتددااوولل بددوونن ددفع ررسوومم في نمووذذجج االتططوويیرر مفتووحح االمصددرر؟" سي وواايي بالددوويینن٬، ووكيیهھ بي كالرركك. 

-1116) في 2006. (يیووليیوو ٬7، ررقمم 52 ااإلددااررةة 1127.  
 

55 ).2014. (يینايیرر ICANN’ ".thegovlab.ideascale.comتعليیقق على "االتووااصلل وواالتووعيیة االززاائددةة: تحسيینن إإمكانيیة ااالططالعع على مشكالتت مايیكي أأووكوونرر. "   
 

56 لسنة  CSCWاالساددسس عشرر حوولل االعملل االتعاووني االمددعوومم بالحاسبب ( ACM". مؤؤتمرر )2012دديیسمبرر  18مستقبلل االعملل االجماهھھھيیرريي (أأنيیكتت كيیتوورر ووآآخرروونن. " 
.12) في 2013  
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االررسوومم منن إإبددااعع مايیكي أأووكوونرر  

• في أأماكنن ال يیووفرر  ICANN. يیعيیشش االعدديیدد منن أأصحابب االمصلحة في االددعمم االمتنقلل ووغيیرر االمتصلل بالشبكة 
فيیهھا االووصوولل إإلى ااإلنتررنتت أأنووااعع عررضض االنططاقق االمططلووبة لبعضض االتططبيیقاتت٬، وويیجبب أأنن يیكوونن االددعمم االمتنقلل 

على تووفيیررهھھھا. ICANNووغيیرر االمتصلل بالشبكة مررااعيًیا في تصميیمهھ أأيي قناةة مشارركة مووااجهھة للمجتمع تقوومم   

 

بهھا مجمووعة منعززلةاالحاجة إإلى تسهھيیلل ووتبسيیطط ااألعمالل االمتكررررةة االتي تقوومم   

• . لكي يیتمكنن االعدديیدد منن ااألشخاصص االمتنووعيینن وواالقاططنيینن في أأماكنن متنووعة منن االتحرريیرر وواالتحكمم في ااإلصددااررااتت 
االتعاوونن فيیما بيینهھمم نحوو هھھھددفف مشترركك٬، فيیجبب أأنن يیتعررفف االنظظامم االذذيي يیتعاوونوونن منن خاللهھ على تارريیخ 

-يیتيیح إإمكانيیة االتحرريیرر وواالتحكمم في ااإلصدداارر  ووعلى ووجهھ االخصووصص٬، هھھھذذاا يیعني أأنن االنظظامم يیجبب أأنن 57االمشارركة.  
قددررةة أأيي مالكك مستندد على االحفاظظ على "مستندد ررئيیسي" وواالسماحح للمتعاوونيینن "بالتحرريي" عنن االمستندد ووتقدديیمم 

تعدديیالتهھمم٬، ووهھھھوو ما يیمكنن قبوولهھ بعدد ذذلكك أأوو ررفضهھ ووددمجهھ في "االمستندد االررئيیسي".  

• يیطط عمليیاتت االصيیاغة٬، السيیما إإذذاا كانن منن االممكنن تددااوولل . ووقدد يیعملل ذذلكك على تبساالتحرريیرر في االووقتت االفعلي 
االبنوودد االمتعددددةة االمططررووحح ددمجهھا في أأيي مسووددةة بشكلل منفصلل.  

• . ووهھھھذذهه أأددااةة مفيیددةة بالنسبة للمتعاوونيینن في مناقشة االفررووقق في ووجهھاتت االنظظرر في االحصوولل على ووظظيیفة محاددثة 
ررعيیة أأوو االتووصلل إإلى إإجماعع ددوونن تووقفف "ااالنفصالل" عنن االمستندد االررئيیسي منن أأجلل مناقشة االمووضووعاتت االف

تددفقق ااألعمالل على االمستندد االررئيیسي.  

                                                
57 ". معهھدد نظظمم االمعلووماتت وواالووسائطط االجدديیددةة٬، جامعة فيیيینا لعلوومم ااالقتصادد ووااألعمالل. ووجهھاتت نظظرر عمليیة في االصيیاغة االتعاوونيیة للعمليیاتت االمؤؤسسيیةسليیمم إإيیرروولل. " 

)CollabViz 2011 48) في.  
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• مقسمة بالفعلل ووتمم  ICANN. نظظرًراا ألنن االكثيیرر منن أأعمالل تصدديیرر ووااستيیرراادد االمستنددااتت وومعايیيیرر االتسميیة 
تحدديي يیتمثلل في  ICANNتقسيیمهھا في االووقتت االحالي ددااخلل مختلفف منظظماتت االددعمم ووااللجانن ااالستشارريیة٬، تووااجهھ 

إإددااررةة االمستنددااتت. ووسووفف تنشرر االهھيیئة ووجهھاتت نظظررهھھھا حوولل لغاتت تررميیزز صفحاتت االوويیبب االتي قدد تسهھلل بشكلل 
باررعع منن إإددااررةة االمستنددااتت٬، ووعلى االررغمم منن ذذلكك٬، في هھھھذذاا االمقتررحح٬، االتووصيیة ااألكثرر بساططة تتمثلل في أأنن نظظامم 

رر االتسميیة بالنسبة لتلكك االملفاتت بحيیثث يیمكنن ااكتشافهھا االصيیاغة االتعاووني يیررااعي ااستيیرراادد ووتصدديیرر االملفاتت وومعايیيی
بسهھوولة.  

وومهھمتهھا ICANNاالررغبة في تعرريیفف ااألفرراادد االخبررااء ممنن لهھمم االقددررةة على االمساهھھھمة أأكثرر في   

في مررااعاةة االططررقق االتي يیمكنن منن خاللهھا تقدديیرر ووعررفانن االمتعاوونيینن  ICANN. قدد تررغبب االحوواافزز وواالتحفيیزز •
لمحفززااتت االخبررااتت منن أأماكنن غيیرر متووقعة وواالتي قدد تكوونن ذذااتت قيیمة في حلل على مشارركاتهھمم. قدد تجلبب اا

."شبكة خبررااء" مقتررحة"في نشرر أأيي  ICANNوومساعددةة  58االمشكالتت٬،  

o حيیثث إإنن االتعاوونن حوولل عمليیة حلل االمشكالتت يیجبب أأنن يیؤؤكدد على االتباددلل االمفتووحح عبرر االملكيیة االخاصة  
- ووللتأكدد منن أأنن هھھھذذهه هھھھي  59االشبكة فوورر ااستخررااجهھا".يیجبب أأنن تكوونن ااألفكارر االجدديیدد "حررةة االتددفقق عبرر  

-االحالة  قدد تكوونن هھھھناكك محفززااتت غيیرر نقدديیة مثلل االحوواافزز االفكرريیة٬، وواالفررصص االخاصة بإظظهھارر  
-االخبررااتت٬، باإلضافة إإلى  -السيیما في االمووااقفف ذذااتت تصميیمم ااأللعابب   متعة االحثث على االمشارركة  

االترركيیزز على االفررصة االمتاحة أأمامم  60لتعاوونيیة.االمفتووحة منن جانبب االمشارركة عبرر أأددووااتت االصيیاغة اا
ااألفرراادد منن أأجلل تططوويیرر االمهھاررااتت ووتأسيیسس االسمعة٬، وواالتي قدد تؤؤدديي إإلى تووظظيیفف تالي٬، قدد يیساعدد أأيیًضا 

على االحثث على االمشارركة.  

 

ددررااساتت االحالة ووااألددووااتت  
ما االمووجوودد ووما االذذيي نجح منن االناحيیة االعمليیة؟  

ااألددووااتت  

• Hackpad – لتددوويینن االمالحظظاتت االتعاوونيیة االمستنددةة إإلى االسحابة وواالتي تددعمم مشارركة االبيیاناتت عباررةة عنن أأددااةة  
وواالملفاتت٬، وواالتعليیقق في االووقتت االفعلي٬، وواالكتابة في االووقتت االفعلي٬، ووتحدديیدد ووتعرريیفف االمشارركيینن٬، ووتحدديیدد تصارريیح 

اتت االصووتت االخصووصيیة٬، ووتقسيیمم االمشارريیع إإلى مهھامم فررعيیة ووتعيیيینهھا٬، باإلضافة إإلى تضميینن االصوورر ووملف
ااستخدداامم االهھاشتاجاتت منن أأجلل االمساعددةة في االبحثث عنن االمحتووىى  Hackpadوواالفيیدديیوو. كما تددعمم أأددااةة 

61ووتصنيیفهھ.  
•  Draft – أأددااةة متووفررةة عبرر ااإلنتررنتت للصيیاغة االتعاوونيیة وواالتي تددعمم االتحكمم في ااإلصددااررااتت وواالتعليیقق٬، ووخددماتت  

متددااددااتت في برراامج االتصفح٬، ووأأددووااتت ٬، ووااال٬Google Drive، وو٬Dropbox، ووEvernoteاالسحابة مثلل 
                                                

58 .2007يیووليیوو٬،  10". مجلة وواايیرردد. االخبررااء في االمحيیططجاكك جيیهھ أأوونررااوو "   
 

59 .25) االصفحة 2012. (نيیوويیوورركك: رريیفررهھھھيیدد٬، فيیووتشرر بيیررفكتت: حالة للتقددمم في عصرر ااالتصالل بالشبكاتتستيیفف جوونسوونن.    
 

60 .2013يیوونيیوو٬،  27. 2013مؤؤتمرر إإيیددكوومم االسنوويي .” مستقبلل ااإلنشاء االتعاووني ووااستقاء االموواارردد منن االجمهھووررنيیكك برريیدداا ووجانن سبررووتت "   
 

61 .Hackpad". Hackpad.comحوولل "   
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كتابة االصووتت/االفيیدديیوو٬، ووقوواائمم مهھامم تخفيیضض ااألسعارر٬، ووتحليیالتت االمشارركة (مع االعدديیدد منن حقوولل االبيیاناتت٬، 
  62للكلماتت)؛ وومشارركة االبيیاناتت وواالملفاتت. مستووىى االقررااءةة االررئيیسيوويیشملل ذذلكك 

•  Evernote – نظظامم معررووفف مستندد إإلى االسحابة لكلل منن تددوويینن االمالحظظاتت ووااألررشفة وواالذذيي يیددعمم االمززاامنة  
فيیما بيینن ااألجهھززةة وواالتحدديیثاتت٬، وواامتددااددااتت ما بيینن االمتصفحاتت (لحفظظ االصفحاتت وومقاططع االمحتووىى منن 

االصفحاتت)؛ وومشارركة االملفاتت وواالقددررةة على تررميیزز االمحتووىى.  

•  Google Drive – ةة إإلى االسحابة تختصص بمشارركة االملفاتت وواالتعاوونن في االمستنددااتت عباررةة خددمة مستندد 
٬، ووهھھھي مجمووعة مكتبيیة تددعمم االتحرريیرر Google Docs. ووتحتوويي على بررنامج Googleووتقددمهھا شرركة 

االتعاووني على االمستنددااتت٬، ووملفاتت إإكسلل وواالعررووضض االتقدديیميیة ووااالستططالعاتت وواالررسووماتت. وويیمكنن للمستخددميینن 
يیة لمختلفة مستوويیاتت االووصوولل وويیمكنن أأيیًضا نشرر مستنددااتت جووجلل على االوويیبب.ااختيیارر إإعددااددااتت االخصووص  

• Mediawiki – عباررةة عنن حززمة وويیكي مجانيیة وومفتووحة االمصددرر تددعمم االتحرريیرر االتعاووني للمحتووىى بددوونن أأيي  
هھھھيیكلل مالكك أأوو محرررر ووااضح (على االررغمم منن إإمكانيیة تعقبب ااإلسهھاماتت عنن ططرريیقق االمدديیرريینن) ووبددوونن أأيي "

".ضمني  

ددررااساتت االحالة  
– وويیكيیبيیدديیا • وويیكيیبيیدديیا عباررةة عنن مووسووعة يیتمم تحرريیررهھھھا بشكلل تعاووني عبرر ااإلنتررنتت. وواالهھددفف منن االمشررووعع االررجووعع  

على االقررااء بالفائددةة منن خاللل االعملل كخالصة وواافيیة مكتووبة ووشاملة تحتوويي على معلووماتت حوولل كافة فررووعع 
ررااء تعدديیالتت على أأيي صفحة يیرريیددوونهھا ددوونن االحاجة إإلى إإنشاء ووتتيیح هھھھذذهه االمنصة للمستخددميینن إإمكانيیة إإج 63االمعررفة.

(االمذذكووررةة أأعالهه).  MediaWikiحسابب. وويیتمم تسهھيیلل االتحرريیرر االتعاووني منن خاللل برراامج مجانيیة مفتووحة االمصددرر٬، 
عبرر سائرر االلغاتت. ووااليیوومم تحتوويي  64مشارركك ٬1,792,501، حظظيیتت وويیكيیبيیدديیا بقرراابة 2014ووااعتبارًراا منن يینايیرر 

65مليیوونن مقالة. 30.5على أأكثرر منن وويیكيیبيیدديیا   

– ااتفاقيیة بررااءةة ااختررااعع االمبتكرر٬، توويیترر • قامتت شرركة توويیترر بتططوويیرر نووعع منن ااتفاقيیاتت بررااءةة ااالختررااعع بيینن مبتكرر  
)٬، حيیثث يیقوومم االمبتكرر بالتناززلل عنن حقووقق بررااءةة ااالختررااعع إإلى IPAووشرركة٬، ووهھھھي "ااتفاقيیة بررااءةة ااختررااعع االمبتكرر" (

للمبتكرر أأنهھا لنن تستخددمم تلكك االحقووقق في مقاضاةة أأيي شخصص "ما لمم يیكنن لألغررااضض شرركة ووتضمنن االشرركة 
ووأأططلقتهھا تحتت تررخيیصص االعمووميیاتت  GitHub67ووقامتت شرركة توويیترر بنشرر االلغة االقانوونيیة على  66االددفاعيیة".

اللل في ااتفاقيیاتت بررااءااتت ااالختررااعع االخاصة بهھ منن خ IPAااإلبددااعيیة٬، بحيیثث يیمكنن أليي شخصص تضميینن فقررااتت ااتفاقيیة 
.GitHub" منن ططلبب سحببااستخدداامم "  

• MixedInk – لددعووةة االقررااء للتعاوونن  Slateعباررةة عنن منصة كتابة تعاوونيیة ااستخددمتهھا مجلة  MixedInkنظظامم  
– 68للررئيیسس أأووباما  2009في كتابة االخططابب ااالفتتاحي في سنة  ووقدد  Slate.69عضوًواا منن مجلة  457ووقدد شارركك  

                                                
62 .Draft ."Draft.inحوولل أأددااةة "   

 
63 .Wikipedia.orgوويیكيیبيیدديیا:االغررضض.    

 
64 .Wikipedia.org. إإحصائيیاتت وويیكيیبيیدديیا (االمساهھھھميینن)   

 
65 .Wikipedia.org. إإحصائيیاتت وويیكيیبيیدديیا (االمقاالتت)   

 
66 . 2013فبرراايیرر٬،  21". مجلة وواايیرردد. يیهھااالحلل االمددهھھھشش منن توويیترر لمشكلة بررااءةة ااالختررااعع: ااترركك االمووظظفيینن يیتحكموونن فبنن لي. "   

 
67 .Github.com". ااتفاقيیة بررااءةة ااختررااعع االمبتكرريینن"   

 
68 .2009يینايیرر٬،  Slate. 16 ".مساعددةة أأووباما في كتابة كلمتهھ ااالفتتاحيیةبنن لي. "   

 
69 االمصددرر ذذااتهھ.   
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وويیددعمم مجمووعة  3.0تمم إإططالقق االمنصة بمووجبب تررخيیصص االتخصيیصص االعاددلة لمشارركة االعمووميیاتت ااإلبددااعيیة ررقمم 
-متنووعة منن االمززاايیا٬، مثلل تعقبب االملكيیة االفكرريیة٬، ووتقنيینن االمشارركاتت وومططابقة االكلماتت االمفتاحيیة  حيیثث "تبحثث تقنيیة  

MixedInk بإخبارركك عما إإذذاا كانن هھھھناكك أأيي شخصص لدديیهھ أأفكارًراا  عنن االكلماتت االمشابهھة وونتائج االعباررااتت...ووتقوومم
70مشابهھة".  

ااألسئلة االمفتووحة  
االمساعددةة في جعلل هھھھذذاا االمقتررحح أأقرربب إإلى االتنفيیذذ؟  

-ما هھھھي االحووااجزز االمؤؤسسيیة وواالثقافيیة  • -مثلل االططبيیعة االحساسة أأوو االسرريیة االمفهھوومة ألعمالل محددددةة   االتي قدد تمثلل  
تحدديیاتت أأمامم عمليیة االتنفيیذذ؟  

ليیبب االتي يیمكننا ااستخدداامهھا في قيیاسس تأثيیرر أأددووااتت االصيیاغة االتعاوونيیة في مقابلل نماذذجج االصيیاغة االحاليیة في ما ااألسا •
ICANN؟  

ما ووصفف إإططارر عملل االمساءلة بالنسبة لعمليیاتت االصيیاغة االتعاوونيیة؟ •  

ما هھھھي االمحفززااتت على مشارركة مسئووليیة االصيیاغة؟ •  

ددووااتت االصيیاغة االتعاوونيیة االحاليیة ااألكثرر فائددةة بالنسبة ما مجمووعة االمززاايیا االمددعوومة منن ااألنووااعع االمتنووعة أل •
لـ  ICANN في تنفيیذذهھھھا ألعمالهھا؟  

- ICANNفي أأيي ناحيیة منن  • على سبيیلل االمثالل٬، أأيي االمووضووعاتت أأوو االمشكالتت٬، أأوو االسبيیلل (أأيي منظظماتت االددعمم أأوو  
-االلجانن ااالستشارريیة)  االتجرريیبي بشكلل أأفضلل؟االتي يیمكنن فيیهھا تنفيیذذ أأددااةة االصيیاغة االتعاوونيیة على االمستووىى    

ما أأنووااعع ااألددوواارر وواالمسئووليیاتت االتي يیجبب إإنشاؤؤهھھھا منن أأجلل ررفع مستووىى نظظامم االصيیاغة االتعاوونيیة؟ •  

في جهھووددهھھھا االسابقة في نشرر أأددووااتت االصيیاغة االتعاوونيیة ووكيیفف يیمكننا االحدد منن هھھھذذهه  ICANNما االقيیوودد االتي قابلتت  •
االقيیوودد في االتجارربب االمستقبليیة؟  

                                                                                                                                            
 

70 .MixedInk.com". لنكوولنن ووكيینيیدديي ووأأنتت: اافتتاحيیة االشعبب"   
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: ICANN لـ 5االمقتررحح   

يیجبب أأنن تصبح أأكثرر شمووالً منن خاللل تجدديیدد االمنتددىى االعامم  
: 2014فبرراايیرر٬،  05أأوولل نشرر:   
forum/-public-the-innovating-by-inclusive-more-become-icann-for-5-http://thegovlab.org/proposal  

منن االمبددأأ إإلى االمماررسة  

شاملة وويیجبب أأنن تسعى إلشررااكك ااألفرراادد االذذيینن يیتأثرروونن منن أأيي مؤؤسسة شررعيیة تعملل في مجالل االمصلحة االعامة يیجبب أأنن تكوونن 
قررااررااتهھا في عمليیة ااتخاذذ تلكك االقررااررااتت. ووبالنسبة لـ  ICANN ٬، هھھھذذاا يیعني أأنهھ يیجبب أأنن يیكوونن أليي شخصص إإمكانيیة ووصوولل سهھلة

ـفي تسهھيیلهھا. ووبهھذذاا٬، يیمكنن ل ICANNوومنصفة للمشارركة في عمليیة تشكيیلل سيیاساتت وومعايیيیرر ااإلنتررنتت االتي تساعدد   ICANN 
وومنن  ICANNتجرربة تشغيیلل منتددىى عامم ظظاهھھھرريي وودديیناميیكي أأكثرر بالتووااززيي مع االمنتددىى االمادديي االذذيي يُیجررىى خاللل ااجتماعاتت 

خاللل ااستخدداامم ااألددووااتت ووااألساليیبب ااالبتكارريیة منن أأجلل تشجيیع االمشارركة االمتنووعة خاللل االمنتددىى.  

ما االذذيي نقصددهه بلفظظ "تجدديیدد االمنتددىى االعامم"؟  

٬، مثلل ٬ICANN، هھھھناكك االعدديیدد منن االقنووااتت االتي يیمكنن أليي شخصص منن هھھھاللل االمشارركة مع ICANNي في في االووقتت االحال
٬، ICANNمجمووعاتت االعملل االمفتووحة٬، ووفتررااتت االتعليیقق االعامة لعمليیاتت ووضع االسيیاساتت وواالعمليیاتت ااإلستررااتيیجيیة االخاصة بـ 

] في تقدديیمم تعليیقاتت ICANNووهھھھوو "فررصة مجتمع [ ICANNباإلضافة إإلى االمنتددىى االعامم. وويیتمم االمنتددىى االعامم خاللل ااجتماعاتت 
في حيینن أأنهھ  71ووططررحح أأسئلة حوولل االمووضووعاتت ااألساسيیة في كلل ااجتماعع بشكلل مباشرر على مجلسس ااإلددااررةة ووأأمامم بقيیة االمجتمع".

-االعامم  ICANNمنن االناحيیة االنظظرريیة٬، لكلل شخصص فررصة عاددلة في إإسماعع صووتهھ في منتددىى  فهھوو مفتووحح لجميیع االمشارركيینن  
-ااغبيینن االرر منن االناحيیة االعمليیة٬، يیمكنن أأنن يیفشلل االمنتددىى االعامم في تووفيیرر هھھھذذهه االفررصة االعاددلة.   

ووعلى االررغمم منن ذذلكك٬، فإنن أأددووااتت ووأأساليیبب ااالجتماعاتت االتعاوونيیة االجدديیددةة٬، مثلل ااألددووااتت ووااألساليیبب االخاصة بالمشارركة عنن بعدد٬، 
في أأنن  ICANNعامم أأووسع يیمكنن تططبيیقهھا لمساعددةة  ووططررحح ااألسئلة ووتجميیع ووجهھاتت االنظظرر٬، ووتططوويیرر االمشارركة على جمهھوورر

تكوونن "االمعيیارر االذذهھھھبي" لالجتماعاتت االعامة االعالميیة االتعاوونيیة االفعالة وواالشاملة.  

؟ICANNما سببب منططقيیة هھھھذذاا االمقتررحح في   

االعامم أأهھھھددااًفا محدددد٬، ووهھھھي بالتحدديیدد تووفيیرر بيیئة مفتووحة ووشاملة للمجتمع منن أأجلل ططررحح االمشكالتت االنووعيیة  ICANNوويیخددمم منتددىى 
 ICANN. ووعلى االررغمم منن ذذلكك٬، ووفي االووقتت االحالي٬، يیبددوو أأنن منتدديیاتت ICANNأأمامم االجمهھوورر مباشررةة على مجلسس إإددااررةة 

االعامة تووااجهھ عدددًداا منن االتحدديیاتت:  

االعامم ميیززةة غيیرر عاددلة للمشارركيینن ممنن لدديیهھمم االووقتت وواالموواارردد االالززمة لحضوورر ااجتماعاتت  ICANNيیووفرر منتددىى  •
ICANN  (تمم عقدد ااالجتماعاتت االثالثة االسابقة في بوويینسس آآيیررسس وودديیرربانن ووبكيینن). أأما بالنسبة لمنن لدديیهھمم االقددررةة على

رراائهھمم.االحضوورر فيیمكنهھمم االووقووفف ببساططة خاللل االمنتددىى االعامم٬، ووااالتفاقق٬، وواالتعبيیرر عنن آآ  

                                                
71 .2013أأبرريیلل٬،  ICANN.org .11". االعامم ICANNمنتددىى "   
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فقطط حضوورر االمنتددىى االعامم ظظاهھھھرريًیا وومجمووعة  ICANNوويیمكنن لقددرر كبيیرر منن مجتمع أأصحابب االمصلحة في  •
ICANN  ألددووااتت ااالططالعع وواالمشارركة عنن بعدد- )٬، وواالمشارركة االظظاهھھھرريیة Adigoخليیطط منن أأددووااتت ااالتصالل ( 

)Adobe Connectووكك) )٬، ووأأددووااتت االووسائطط ااالجتماعيیة (على سبيیلل االمثالل؛ توويیترر ووفيیسب- فهھي غيیرر مناسبة  
للمشارركة االدديیناميیكيیة وواالتفاعليیة.  

وويیميیلل االمشارركوونن "أأصحابب االمناصبب" للسيیططررةة على إإلقاء االكلمة خاللل االمنتددىى االعامم٬، على سبيیلل االمثالل؛ ااألشخاصص  •
لما يیززيیدد عنن عقدد منن االززمانن. ووهھھھناكك نقصص ووااضح في االمشارركيینن االجدددد االذذيینن  ICANNاالذذيینن عملوواا في مجتمع 

نن أأثناء االمنتددىى االعامم.يیتحددثوو  

وومع تططوورر ااإلنتررنتت٬، يیجبب على االمنتددىى أأنن يیستووعبب ليیسس فقطط حجمم أأكبرر ووأأكثرر تنووًعا منن أأصحابب االمصلحة٬، وولكنن  •
-أأيیًضا تنووعع ووحجمم أأكبرر منن االمشكالتت  االجدديیددةة  gTLDعلى سبيیلل االمثالل االمشكالتت االتي تنشأ منن بررنامج  

ناتت.وواالمووضووعاتت االناشئة مثلل االخصووصيیة ووأأمنن االبيیا  

تحدديیدد جددوولل ااألعمالل االذذيي يیتمم في بدداايیة االمنتددىى االعامم غيیرر دديیناميیكي وويیهھددرر االووقتت االذذيي يیمكنن ااستخدداامهھ في حوواارر  •
حقيیقي.  

باعتباررهھھھا فررًصا  ICANNيیضمم متططووعيینن٬، يیضع االمشارركوونن قيیمة الجتماعاتت  ICANNووحيیثث إإنن مجتمع  •
ااألددووااتت االخاصة بتمكيینن هھھھذذاا ااالتصالل ناقصة في لالتصالل االمباشرر ووجهًھا لووجهھ ووتكوويینن شبكاتت٬، على االررغمم منن أأنن 

االووقتت االحالي.  

على تعززيیزز االمشارركة االعالميیة االمثمررةة في االمنتددىى االعامم وومنن ثمم في ااتخاذذ قررااررااتت  ICANNووتتضمنن هھھھذذهه االتحدديیاتت قددررةة 
ICANN للووصوولل . وولتصحيیح ذذلكك٬، يیجبب أأنن تكوونن االمشارركة في االمنتددىى االعامم سهھلة (أأيي يیووفرر خيیاررااتت مشارركة قابلة

ووووااضحة وومتعددددةة االلغاتت ووذذااتت عررضض نططاقق خفيیضض) ووأأنن تكوونن عاددلة (أأيي تططررحح فررًصا عاددلة للمشارركة االتي يیتمم تسهھيیلهھا 
بططرريیقة ال تسمح أليي جهھة فاعلة أأوو مجمووعة أأوو مصلحة بالسيیططررةة على االعمليیة). ووبهھذذاا٬، هھھھناكك مجمووعة متنووعة منن أأددووااتت 

لـ ووأأساليیبب عقدد االمؤؤتمررااتت ووااالجتماعاتت وويیمكنن  ICANN :ااالستفاددةة منهھا منن أأجلل  

تحسيینن وومساووااةة االمشارركة عنن بعدد. •  

تسهھيیلل عمليیة ااتخاذذ االقررااررااتت ووتجميیع ااآلررااء. •  

تشجيیع صناعة شبكاتت االمشارركيینن. •  

تحوويیلل االمسئووليیة فيیما بيینن مجمووعة أأووسع منن االمشارركيینن. •  

وواالتحفيیزز على مشارركة غيیرر االمسئووليینن. •  

ووااألمثلة ICANNاالتنفيیذذ ددااخلل   

- ICANNاالعامم قدد يیعملل على تحسيینن مستووىى االشموولل في  ICANNأأننا نررىى بأنن تجدديیدد منتددىى في حيینن  إإال أأنن ااختبارر هھھھذذهه  
االفررضيیة أأمرر حيیوويي ووضرروورريي. ووفي جهھدد لتحرريیكك وونقلل هھھھذذاا االمقتررحح منن مجرردد مبددأأ إإلى مماررسة٬، فيیما يیلي بعضض ااألفكارر 

ااألووليیة لألددووااتت ووااألساليیبب االتي يیمكنن لـ  ICANN باررااتت حوولهھا.تصميیمم ااالخت  
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أأددووااتت االمشارركة عنن بعدد  
بووجهھ عامم٬، يیمكنن لـ ICANNللحدد منن االصعووبة االمررتبططة بالحضوورر االمادديي إإلى االمنتددىى االعامم ووااجتماعاتت   ICANN  تجرريیبب

أأددووااتت االووااقع االظظاهھھھرريي٬، وومساحاتت االعملل وواالتططبيیقاتت االمحموولة االتي تتيیح للمشارركيینن االمشارركة عنن بعدد بمززيیدد منن االسهھوولة 
ووااإلنصافف. ووفيیما يیلي بعضض ااألمثلة االتي يیمكنن لـ  ICANN :االنظظرر فيیهھا أأوو االتعلمم منهھا  

• Textizen ووUReport – ) عباررةة عنن تططبيیقيینن منن 2االمقتررحح هھھھاتانن االمنصتانن (تمتت مناقشتهھما أأيیًضا في  
االتططبيیقاتت االمستنددةة إإلى االررسائلل االنصيیة االتي تسمح للمستخددميینن االرردد على ااألسئلة ووتقدديیمم االررددوودد منن خاللل االررسائلل 
االنصيیة. وويیمكنن ددمج تقنيیة مماررسة مع االمنصاتت االمستنددةة إإلى ااإلنتررنتت منن أأجلل تووسيیع خيیاررااتت االمشارركة عنن بعدد 

ذذااتت عررضض نططاقق خفيیضض أأوو غيیرر متصلة باإلنتررنتت حلل االعالمم. لمنن يیعيیشوونن في مناططقق  

• Second Life – عالمم ثالثي ااألبعادد يیكوونن كلل منن تررااهه فيیهھ شخًصا حقيیقيًیا ووكلل مكانن تززووررهه  Second Lifeيیعدد  
وويیمكنن للمستخددميینن االتفاعلل مع بعضهھمم االبعضض في "االلعبة" منن خاللل تجسيیدد  72يیتمم بناؤؤهه منن خاللل ااألشخاصص".

بحيیثث يیمكنن للمستخددميینن ااختيیارر "االعالمم" االلغوويي االذذيي  Second Lifeااألفاتارر. ووقدد تمم تووططيینن  االشخصيیة أأوو
بططررقق متنووعة للغايیة٬، على سبيیلل االمثالل: Second Lifeووقدد تمم ااستخدداامم  73يیددخلوونهھ.  

o  ووضعتت جمهھوورريیة االمالدديیفف سفاررةة ظظاهھھھرريیة في االحي االددبلووماسي منن جززيیررةة االددبلووماسيیة في
Second Life74.  

o متت جامعة سانن ماررتنن دديي بوورريیهھ في بيیرروو ااستخددSecond Life  منن أأجلل بناء نماذذجج أأصليیة للمباني
.75ااألثرريیة في بيیرروو منن أأجلل ااستخدداامهھا في االددووررااتت االتددرريیبيیة االهھنددسيیة  

o  أأجررتت كليیة االقانوونن في نيیوويیوورركك تجرربة على مباددررةة كانن االهھددفف منهھا ااستخددااممSecond Life  في إإنشاء
-بيیئة عبرر ااإلنتررنتت حيیثث يیمكنن للجهھاتت االحكووميیة وواالمجمووعاتت االمعنيیة إإجررااء مشاووررااتت االمووااططنيینن   

"جززيیررةة االدديیمقررااططيیة". ووكانن هھھھددفف االمشررووعع هھھھوو عررضض "مساعددةة على ااإلنتررنتت يیمكنن االووصوولل إإليیهھا 
تمررااتت االهھاتفيیة أأوو بسهھوولة منن االمنززلل أأوو االعملل" وو"جمع أأفضلل ااالجتماعاتت غيیرر االررسميیة مع سهھوولة االمؤؤ

  76مؤؤتمررااتت االوويیبب".

– أأددووااتت االووااقع االظظاهھھھرريي ااألخررىى • ٬، MSIمايیكي أأووكوونرر إإلى منصة االمشارركة االمتصلة باإلنتررنتت لهھيیئة  قددمهھووفًقا لما  
يیمكنن لـ  ICANN  ااستخدداامم االووااقع االظظاهھھھرريي منن أأجلل تمكيینن االتفاعالتت االمباشررةة عبرر ااإلنتررنتت". ووأأضافف بأنن"

"ااإلصدداارر ااألفضلل لـ  Second Life  سيیكوونن بمثابة عنصرر فاعلل في تحقيیقق االتغيیيیرر بالنسبة لمنن لنن يیتمكنوواا على
ااإلططالقق منن تأميینن تكلفة االسفرر إإلى ااالجتماعاتت االمباشررةة"٬، ووااقتررحوواا ااالستخدداامم االمقتررحح ألددووااتت االووااقع االظظاهھھھرريي 

.Oculus Riftمثلل   

• LearnLab – نن مفهھوومم لمساحة عملل ترركزز على عباررةة ع Steelcaseلشرركة  Learn Labمعملل االتعليیمم  
هھھھنددسة خاصة منن أأجلل ووضع كاميیررااتت االفيیدديیوو ووأأجهھززةة االعررضض  Learn Labاالتعاوونن وواالتعلمم االمتباددلل. يیستخددمم 

االضووئي للبيیاناتت على االمستووىى ااإلستررااتيیجي في أأماكنن منن االغررفة بحيیثث يیمكنن لمنن يیشارركوونن عنن بعدد في فصوولل 

                                                
72 .secondlife.com" على ؟Second Lifeما االمقصوودد بـ "   

 
73 .secondlife.com". على Second Lifeأأررشيیفف منتددىى "   

 
74 .2007مايیوو٬،  22". ذذاا لووكالل. Second Lifeاالمالدديیفف تتغلبب على االسوويیدد في "   

 
75 .2012أأبرريیلل٬،  17". جامعة سانن ماررتنن دديي بوورريیهھ. ’Second Lifeتعليیمم االمجمووعاتت في : ‘Second Lifeفي  2012 ٬،االمحاددثة االرراابعة"   

 
76 .NYLS Do Tank." جززيیررةة االدديیمقررااططيیة"   

 



 48  

Learn Lab االتعررفف على االحاضرريینن ااآلخرريینن في االقاعة٬، بددالً منن االنظظرر فقطط في االنظظرر "عبرر" مساحة ااالجتماعع وو
  77االموواادد االتي تعررضض على االشاشة أأوو ااألشخاصص االذذيینن يیتحددثوونن أأمامم االقاعة.

أأددووااتت لتسهھيیلل عمليیة ااتخاذذ االقررااررااتت ووتجميیع ااآلررااء  
وولتسهھيیلل عمليیة ووضع جددوولل ااألعمالل خاللل االمنتددىى االعامم٬، يیمكنن لـ  ICANN  ااستططالعع االررأأيي/ااالقتررااعع منن أأجلل ااستخدداامم أأددووااتت

ووضع جددوولل ااألعمالل للمنتددىى االعامم قبلل حددووثهھ (على سبيیلل االمثالل٬، خاللل أأشهھرر ما بيینن االجلساتت بيینن ااالجتماعاتت٬، أأوو في ااأليیامم 
االتي تسبقق عقدد االمنتددىى االعامم)ووخاللل االمنتددىى االعامم نفسهھ. وويیمكنن لـ ICANNخاللل ااجتماعاتت   ICANN  ددعووةة االمشارركة إإلى

أأفكارر مووضووعيیة٬، كما يیمكنن للحضوورر (على االمستووىى االمادديي وواالظظاهھھھرريي) االتصوويیتت وواالتعليیقق على االخيیاررااتت قبلل أأوو أأثناء تقدديیمم 
. ووفيیما يیلي بعضض ااألمثلة على ااألددووااتت االمخصصة لهھذذاا االغررضض وواالتي يیمكنن لـICANNااجتماعاتت   ICANN  االنظظرر فيیهھا أأوو
االتعلمم منهھا:  

• Askmo.re – تططبيیقق إإنتررنتت مستندد إإلى االهھاتفف االذذكي وويیسمح للمستخددميینن ططررحح ااألسئلة خاللل أأيي حددثث وواالتي يیتمم  
االتصوويیتت عليیهھا بعدد ذذلكك منن خاللل االجمهھوورر (على االمستووىى االمادديي وواالظظاهھھھرريي)٬، بما يیضمنن ططررحح ااألسئلة ااألفضلل 

نن أأجلل تووفيیرر االووقتت االمنقضي في حررًفا م 140ووااألكثرر شهھررةة (وواالرردد عليیهھا) أأووالً. جميیع ااألسئلة مقتصررةة على 
عمليیة االمررااجعة ووتشجيیع ااإليیجازز. وويیمكنن للمشارركيینن ااالططالعع على كافة ااألسئلة االتي تمم ططررحهھا بالفعلل على هھھھووااتفهھمم 
وومنن ثمم تجنبب ططررحح أأسئلة مكررررةة. ووفي االنهھايیة٬، يیمكنن للمشارركيینن ااختيیارر عددمم ذذكرر أأسمائهھمم٬، ووهھھھوو ما قدد يیسهھلل 

صعبة أأوو االحساسة.االمخاووفف حوولل ططررحح ااألسئلة اال  

• Livesift – أأددااةة لتجميیع ااألسئلة ووااستططالعع ااآلررااء وومخصصة لالستخدداامم في االمؤؤتمررااتت ووااالجتماعاتت٬، ووهھھھوو ما  
يیمكنن نشررهه على مجمووعة متنووعة منن ااألجهھززةة (على سبيیلل االمثالل٬، االهھووااتفف االذذكيیة ووأأجهھززةة االكمبيیووترر). ووتتيیح ااألددااةة 

Livesift  ،للمستخددميینن إإمكانيیة تقدديیمم ااألسئلة ووتقيیيیمم أأسئلة االمستخددميینن٬، ووتنظظيیمم ووتسميیة االمشكالتت بشكلل جماعي٬
ووتصنيیفف ووتجميیع االبنوودد بما يیتفقق مع معايیيیرر تحدديیدد ااألوولوويیاتت٬، ووووضع أأسئلة ااالستططالعع وواالجددوولة االسرريیعة ووعررضض 

االررددوودد بصرريًیا الستعررااضض االمجمووعة لهھا.  

مشارركيیننأأددووااتت لتشجيیع عملل شبكاتت اال  
على مقابلة غيیررهھھھمم ممنن يیعملل في مجاالتت مشابهھة٬، أأوو مشارركة  ICANNلمساعددةة االحاضرريینن االمتططووعيینن في ااجتماعاتت 

ااألفكارر وواالتعاوونن فيیما بيینهھمم٬، أأوو االتغلبب على حووااجزز ااألجيیالل وواالخبررااتت٬، يیمكنن لـ  ICANN  تووسيیع االفررصص بالنسبة لعملل شبكاتت
عاتت منن خاللل االمنتدديیاتت عبرر ااإلنتررنتت أأوو تططبيیقاتت االهھووااتفف أأوو االتططبيیقاتت االمكتبيیة. االمشارركيینن وواالتعاوونن أأثناء ووبعدد ااالجتما

ووفيیما يیلي بعضض ااألمثلة على ااألددووااتت االمخصصة لهھذذاا االغررضض وواالتي يیمكنن لـ  ICANN :االنظظرر فيیهھا أأوو االتعلمم منهھا  

– Vanillaمنتدديیاتت  • سحابة إلنشاء مجتمعاتت ووتووفرر كالً منن برراامج االمنتدديیاتت مفتووحة االمصددرر (االمجانيیة) ووخددمة  
ااستخدداامم  Vanillaمنتدديیاتت مخصصة (مددفووعة) بالعدديیدد منن االمززاايیا ااالبتكارريیة االمتعددددةة. وويیمكنن لمستخددمي 

-"تفاعالتت" مسبقة ااإلعدداادد بالنسبة لمووضووعاتت االمنتدديیاتت  على سبيیلل االمثالل٬، أأعجبني٬، لمم يیعجبني٬، سؤؤاالل٬، غيیرر  
 ااأللعاببا يیتيیح إإمكانيیة تصنيیفف االمحتووىى. تووفرر االخددمة أأيیًضا مززاايیا ووااضح٬، مفيیدد٬، بحاجة لمززيیدد منن االمناقشة٬، ووهھھھوو م

مثلل االشاررااتت االتي يیمكنن للمستخددميینن االحصوولل عليیهھا منن خاللل االمشارركة٬، وونقاطط االسمعة االتي يیمكنهھمم االحصوولل عليیهھا 
نظظيیرر االتعليیقاتت االتي يیقددموونهھا في االمنتددىى.  

• TED Connect – ااتت االعالميیة االتي تجمع ااألفرراادد منن مجاالتت شرركة غيیرر رربحيیة تستضيیفف االمؤؤتمرر TEDتعدد  
". ووتتمم ددعووةة االمشارركيینن في مؤؤتمررااتت نشرر ااألفكارر االجيیددةة بالمشارركةاالتكنوولووجيیا وواالتررفيیة وواالتصميیمم منن أأجلل "

                                                
77  "LearnLab مشررووعع أأبحاثث :Steelcase." Steelcase.  
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TED  باالتصالل عبرر تططبيیقق هھھھاتففTED Connect ٬، ووهھھھوو ما يیووفرر ميیززااتت االمحاددثة وواالملفاتت االتعرريیفيیة
ة ووتحدديیثاتت أأخبارر االمؤؤتمررااتت. وويیمكنن لـللمشارركيینن باإلضافة إإلى االجددوول  ICANN  إإنشاء تططبيیقق يیتوواافرر للحضوورر

أأثناء ووبعدد  ICANNفي ااالجتماعاتت وواالمشارركيینن عنن بعدد منن ااجلل تشجيیع االتعاوونن ووااالتصالل حوولل مووضووعاتت 
االمنتددىى االعامم ووااالجتماعع بشكلل أأكثرر عمووميیة.  

أأددووااتت ووأأساليیبب لتفوويیضض ااالجتماعاتت  
االعالمي منن إإكمالل ووتززوويیدد ووتووسيیع ااألعمالل االتي تتمم وويیجرريي  ICANNجتماعاتت" تمكيینن مجتمع نقصدد باللفظظ "تفوويیضض ااال

مشارركتهھا خاللل االمنتددىى االعامم في كلل منن االمساحة االمادديیة وواالظظاهھھھرريیة.  

مم ووهھھھناكك االعدديیدد منن ااألمثلة االحاليیة على ااألحددااثث االفرردديیة االتي يیتمم "تفوويیضهھا" إإلى جمهھوورر أأووسع (على سبيیلل االمثالل٬، سووفف يیقوو
أأوو ااألووسكارر٬، حيیثث  Super Bowlااألمرريیكانن بإعدداادد "أأططرراافف مررااقبة" لألحددااثث االرريیاضيیة أأوو االتررفيیهھيیة االكبررىى مثلل مهھررجانن 

يیمرروونن بإصددااررااتت مصغررةة منن االحددثث في مناززلهھمم مع مشارركة االحددثث في االووقتت االفعلي على االتلفززيیوونن أأوو عبرر ااإلنتررنتت). 
االمجتمعاتت االمتقددةة. وومنن ااألمثلة االتووضيیحيیة على ااالجتماعاتت االمفووضة االتي  ووهھھھذذهه ااالجتماعاتت االمفووضة لهھا تأثيیرر في سيیاقق

يیمكنن لـ  ICANN  أأنن تتعلمم منهھا منن أأجلل تعززيیزز هھھھذذاا االنووعع منن االمشارركة فيیما يیتصلل بالمنتددىى االعامم ووااجتماعاتتICANN 
بشكلل أأكثرر عمووميیة فتشملل:  

– TEDxفعاليیاتت  • منن أأجلل "تووفيیرر االفررصة أأمامم االمجتمعاتت ٬، ووتمم تصميیمهھا 2009في عامم  TEDxبددأأتت فعاليیاتت  
وواالمنظظماتت ووااألفرراادد إلثاررةة االحوواارر منن خاللل االخبررااتت االمشابهھة لـ  TED  على االمستووىى االمحلي". ووقدد تتميیزز

٬، أأوو االفررزز االمررتبطط بالمقددميینن االمباشرريینن. ووهھھھذذهه االفعاليیاتت TED Talksبفررزز وومررااقبة ملفاتت فيیدديیوو  TEDxفعاليیاتت 
بططررحح  TEDقامتت  2009في عامم  78قة بشكلل مستقلل بططرريیقة كلل مجتمع على حددةة"."مخطططط لهھا بالكاملل وومنس

"TEDx-in-a-box ٬، ووهھھھوو ما ووفرر مجمووعة منن االموواادد باإلضافة إإلى "قالبب" الستضافة ووتقدديیمم فعاليیة"TEDx 
االتي تتمم في االمؤؤتمررااتت  TEDيیمكنن للمتططووعيینن منن خاللل تررجمة محاددثاتت  بررنامًجاأأيیًضا  TEDمستقلة. كما تووفرر 
إإلى لغاتت أأخررىى.  

o يیمكنن لـ   ICANN  مضاهھھھاةة كلتا هھھھاتيینن االفكررتيینن للتصميیمم بالنسبة للمنتددىى االعامم٬، على سبيیلل االمثالل منن
خاللل االحصوولل منن االجمهھوورر على تررجمة إإجررااءااتت االمنتددىى االعامم (السيیما إإلى لغاتت خاررجج نططاقق لغاتت 

لووقتت االحالي)٬، وومنن خاللل تووفيیرر قوواالبب "منتدديیاتت في اا ICANNااألممم االمتحددةة االستت وواالتي تووفرر 
ICANN  االجاهھھھززةة" للمنظظميینن االمستقليینن منن أأجلل- -على سبيیلل االمثالل ااستضافة االمنتدديیاتت االعامة ااإلقليیميیة  

وواالمحليیة في بالتووااززيي مع االمنتددىى االعامم االررسمي لـ  ICANN ووللمساعددةة في تووصيیلل هھھھذذهه االمنتدديیاتت .
٬، يیمكنن لـاالعامة االمستقلة بالحددثث االررئيیسي  ICANN  تجرريیبب االعدديیدد منن أأددووااتت االمشارركة االظظاهھھھرريیة االمشارر

إإليیهھا أأعالهه.  

o هھھھناكك أأسلووبب آآخرر في تفوويیضض ااالجتماعاتت وواالتي يیمكنن لـ   ICANN  ااستخدداامهھا ووهھھھي "إإعدداادد االمددووناتت
االمباشرر"٬، حيیثث يیمكنن لبعضض ااألفرراادد "ددفع" محتووىى أأيي ااجتماعع إإلى جمهھوورر أأووسع منن خاللل ااإلنتررنتت.  

– االتجارريي للملبووساتت WWDMagicمعررضض  • ٬، ووكانن االهھددفف منن 2010تمتت ااستضافتهھ في السس فيیجاسس في عامم  
االمعررضض ااستخررااجج مززيیدد منن االنقاشش فيیما بيینن االحضوورر ووتووسيیع نططاقق االجمهھوورر في االفضاء االظظاهھھھرريي. ووللقيیامم بذذلكك٬، 

 Tumblrلل مووقع منن خال ااستضافتت مسابقةووأأيیًضا  مددووًنا 15الختيیارر  Teen Vogueأأقامم شررااكة مع فقدد 
أأخررىى. ووقدد ووصلل االمددوونوونن إإلى االمعررضض ووقاموواا بتووسيیع نططاقق االجمهھوورر بشكلل كبيیرر  20للفعاليیاتت منن أأجلل ااختيیارر 
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بالنسبة للمحتووىى عنن ططرريیقق إإعدداادد االتقارريیرر حوولل االفعاليیاتت٬، ووتسجيیلل مقاططع االفيیدديیوو وواالصوورر ووأأيیًضا االمشارركة في 
مناقشاتت االهھيیئة.  

وورربما يیمكنن لـ •  ICANN تعززيیزز االوواافدديینن االجدديیدد أأوو ززمالء تقوويیة ووICANN  على االمشارركة في فعاليیاتتICANN 
منن خاللل االتددوويینن االحرر االمباشرر منن أأجلل غررسس االثقة ووتووفيیرر االحوواافرر منن أأجلل ااالتصالل االشبكي مع االمشارركيینن 

مكنن . وويیICANNااآلخرريینن٬، ووصووالً إإلى هھھھددفف إإنشاء خبررةة ووااسعة ذذااتت قيیمة مضافة إإلى االمنتددىى االعامم ووااجتماعاتت 
لـ  ICANN  تحفيیزز هھھھذذهه االعمليیة منن خاللل إإعططاء االمددوونيینن االمباشرريینن- -على سبيیلل االمثالل أألقابب "االمررااسلل االررسمي"  

االعامم االتالي. ICANNخاللل منتددىى   

أأساليیبب لتشجيیع االمشارركة غيیرر االررسميیة  
االعامم٬، وولتشجيیع االتعبيیرر عنن ووجهھاتت االنظظرر ووااألفكارر االجدديیددةة  ICANNللحدد منن االميیلل تجاهه االمشارركة االررسميیة االثقيیلة في منتددىى 

٬، يیمكنن لـICANNمنن ااألجيیالل االقاددمة منن االمشارركيینن في   ICANN  تخصيیصص ووقتت محدددد خاللل االمنتددىى االعامم يیتمم فيیهھ ددعووةة
االمشارركيینن غيیرر االررسميیيینن فقطط للمشارركة وواالحدديیثث.  

ااألسئلة االمفتووحة  
تررحح أأقرربب إإلى االتنفيیذذ؟كيیفف يیمكننا االمساعددةة في جعلل هھھھذذاا االمق  

• ما هھھھي االحووااجزز االمؤؤسسيیة وواالثقافيیة االتي قدد تمثلل تحدديیاتت أأمامم عمليیة االتنفيیذذ؟   

• االعامم  ICANNما هھھھي مجمووعة ااألددووااتت أأوو ميیززااتت منصاتت االمشارركة عنن بعدد ااألكثرر فائددةة في مساعددةة منتددىى  
خاصة باالستخدداامم خاللل جلساتت على تحقيیقق ااألهھھھدداافف االتي يیعتززمم تحقيیقهھا؟ ووماذذاا عنن ااألددووااتت أأوو االميیززااتت اال

بشكلل عامم أأكثرر؟ ICANNااجتماعاتت   

• االحدديیثث؟ يیجبب عليیهھممفي االحدديیثث وومنن يیررغبوونن كيیفف يیمكنن للمنتددىى االعامم أأنن يیحققق االتووااززنن بيینن منن    

• االقاددمة الختبارر أأيي منن هھھھذذهه ااألساليیبب أأوو مناقشة أأيي ااألددووااتت  ICANNهھھھلل هھھھناكك فررصة خاللل ااجتماعاتت  
رر فائددةة لـااالبتكارريیة االتي ستكوونن أأكث  ICANN؟  

• ما أأنووااعع االموواارردد االززاائددةة االمررتبططة بالتددرريیبب ووتحدديیدد فرريیقق االعملل االتي ستكوونن مططلووبة منن أأجلل تططوويیرر ووتجدديیدد  
االمنتددىى االعامم بأيي منن االططررقق االمقتررحة هھھھنا؟  

• ما هھھھي ططرريیقة تططوويیرر ووتجدديیدد االمنتددىى االعامم بحيیثث يیمكنن للمشارركيینن االحصوولل على نفسس ااألشيیاء منن ووااقع  
ظظاهھھھرريًیا بنفسس االططرريیقة االمادديیة؟االمنتددىى   

• كيیفف يیمكنن لـ   ICANN  قيیاسس االمشارركة االناجحة على االمستووىى االحضوورر االشخصي وواالحضوورر عنن بعدد؟ (على
سبيیلل االمثالل٬، ااستططالعع آآررااء االحضوورر؟)  

• بعدد ووخاررجج ااالجتماعاتت ووااللقاءااتت  ICANNكيیفف يیمكنن ررفع مستووىى االمنتددىى االعامم منن أأجلل ددعمم االمشارركة في  
االمادديیة؟  
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: ICANN لـ 6االمقتررحح   

تعززيیزز شررعيیة ااتخاذذ االقررااررااتت منن خاللل تجرريیبب ططررقق 
االتصوويیتت ااالبتكارريیة  

: 2014فبرراايیرر٬،  11أأوولل نشرر:   
-experimenting-by-legitimacy-making-decision-enhance-icann-for-6-http://thegovlab.org/proposal

techniques-voting-innovative-with/  

االمماررسةمنن االمبددأأ إإلى   

على ما إإذذاا كانن منن يیتأثرروونن بهھذذهه االقررااررااتت لهھمم االقددررةة على االتعقيیبب على هھھھذذهه  ICANNتعتمدد شررعيیة االقررااررااتت االتي تتخذذهھھھا 
تأسيیسس هھھھيیاكلل تخفضض منن االحووااجزز بالنسبة لإلددااررةة االفاعلة بالنسبة  ICANNاالقررااررااتت أأمم ال. وومنن ثمم٬، يیعدد لززااًما على 

وومنن ثمم يیمكنن لـ. ICANNلمستخددمي ااإلنتررنتت وومجتمع   ICANN ،٬، وواالتي تسمح تجرربة أأساليیبب االتصوويیتت ااالبتكارريیة٬
للمجتمع إإمكانيیة تحدديیدد كلل منن االمشكالتت االهھامة ووااألفرراادد االمناسبيینن أأكثرر للحدديیثث حوولل هھھھذذهه تلكك االمشكالتت.  

ررااكك مجتمعهھا في في ااختبارر تأثيیرر إإش ICANNقدد يیووفرر ااستخدداامم نماذذجج االتصوويیتت االمستندد إإلى االمووضووعاتت أأيیًضا ووسيیلة أأمامم 
تنظظيیمم مووضووعاتت محددددةة بددالً منن إإجررااء ذذلكك منن خاللل ددوواائرر محددددةة.  

ما االذذيي نقصددهه بعباررةة تجرريیبب ططررقق االتصوويیتت ااالبتكارريیة؟  

حوولل االعالمم ووفي سيیاقاتت مختلفة٬، هھھھناكك مجمووعة متنووعة منن نماذذجج االتصوويیتت. ووألساليیبب االتصوويیتت مجمووعة ما منن االمعايیيیرر لما 
" االمؤؤهھھھلل٬، وواالذذيي يیمكنن ااعتباررهه معايیيیرر االعضوويیة.يیمكنن أأنن يیعررفف "االمصووتت  

وواالتي يیمكنن أأنن أأ) تجعلل عمليیة ااتخاذذ االقررااررااتت في  ICANNووفي االتفكيیرر في ططرريیقة ططررحح أأساليیبب االتصوويیتت ااالبتكارريیة في 
ICANN  أأكثرر ووصووالً إإليیهھ٬، بب) ووتعززيیزز ااألعضاء في مجتمعICANN  في توولي أأددوواارر قيیادديیة منن حيیثث االفكرر٬، تووصي االهھيیئة

تجرربة ااثنيینن منن "نماذذجج االتصوويیتت" على ووجهھ االخصووصص: االدديیمقررااططيیة االسائلة وواالتصوويیتت باالختيیارر  ICANNأنن تررااعي ب
االمصنفف.  

االدديیمقررااططيیة االسائلة  
االدديیمقررااططيیة االسائلة عباررةة عنن مثالل على "االووكالة" أأوو االتصوويیتت "ااالنتدداابي". ووااألصووااتت االمفووضة قابلة للتناززلل وواالتحوويیلل 

ي أأيي ووقتت. ووتعملل ااألصووااتت االمفووضة على إإنشاء "كتلل تصوويیتيیة" حيیثث يیحملل بعضض ااألفرراادد ااألصووااتت وويیمكنن إإلغائهھا ف
االمجمعة آلخرريینن. ووعمليیاتت االتفوويیضض متكررررةة ذذلكك أأنن االووكيیلل (االذذيي قامم بتجميیع أأصووااتت ااآلخرر) يیمكنهھ تفوويیضض كتلة ااألصووااتت 

يیووفرر  79أأصووااتهھمم منن خاللل إإعاددةة االتفوويیضض أأوو ااإللغاء.أأيیًضا. كما أأنن االتصوويیتت "نشطط" حيیثث يیمكنن للمصووتيینن تغيیيیرر  االخاصة بهھمم
٬، مقددمة حوولل االدديیمقررااططيیة االسائلة.جاكووبب جووشمانن٬، منن إإعدداادد االمصممم ااأللماني االفيیدديیووهھھھذذاا   
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االتصوويیتت باالختيیارر االمصنفف  
وويیعررفف أأيیًضا باسمم "االتصوويیتت االفوورريي االنهھائي أأوو "االتصوويیتت االبدديیلل"٬، حيیثث يیتيیح االتصوويیتت باالختيیارر االمصنفف للمصووتيینن 

االمررشحيینن (أأوو االمشكالتت) بالتررتيیبب حسبب ااألوولوويیة بددالًَ◌ منن االتصوويیتت على مررشح أأوو مشكلة ووااحددةة. فإذذاا  تصنيیففإإمكانيیة 
(ااألغلبيیة)٬، فإنهھ يیكسبب ااالنتخاباتت. ووفي حالة عددمم تحقيیقق ااألغلبيیة٬،  % منن ااألصووااتت50حصلل مررشح أأوو مشكلة على أأكثرر منن 

ألصووااتت االمررشح أأوو االمشكلة ذذااتت ااألصووااتت ااألقلل. ووتتووااصلل هھھھذذهه االعمليیة إإلى أأنن يیحصلل االمررشح أأوو  االثانييیتمم حسابب ااالختيیارر 
٬، منن االفيیدديیووقاعددةة ااألغلبيیة. يیووفرر هھھھذذاا االمشكلة على ااألغلبيیة. ووتمنع هھھھذذهه ااألساليیبب منن عمليیاتت ااالنتخاباتت االنهھائيیة االمنفصلة وو

٬، مقددمة حوولل االتصوويیتت باالختيیارر االمصنفف.سي جي بي. جررييإإعدداادد   

؟ICANNما سببب منططقيیة هھھھذذاا االمقتررحح في   

ICANN  ال تعملل بنظظامم االدديیمقررااططيیة االمباشررةة ووال نظظامم االتصوويیتت بالووكالة. فالهھددفف منن عمليیة أأصحابب االمصلحة في
ICANN ووبددالً منن االحصوولل على االررقابة االمباشررةة٬، يیؤؤثرر  80ء ووليیسس أأصووااتت إإلى أأصحابب االمصلحة.هھھھوو تقدديیمم أأصووااتت ووآآرراا

أأصحابب االمصلحة في االنتائج منن خاللل ما يیقووموونن بهھ منن تعقيیباتت وومناقشة ووتأيیيیدد لووجهھاتت نظظررهھھھمم. وولمختلفف منظظماتت االددعمم 
)SO) ووااللجانن ااالستشارريیة (ACااوولل. ووفي االعاددةة٬، تقوومم مجمووعة عملل ) عمليیاتت مختلفة تقوومم منن خاللهھا بالتصوويیتت وواالتدد
)WG أأوو قووةة مهھامم بططررحح تووصيیاتت على مجلسس (SO/AC  (حتى هھھھذذهه االنقططة٬، يیكوونن كلل شيء خاضع للمناقشة)؛ بعدد ذذلكك تقوومم

االمجالسس بالتصوويیتت منن أأجلل االموواافقة على تووصيیاتت مجمووعة االعملل أأوو ررفضهھا ووبعدد ذذلكك يیجرريي مجلسس ااإلددااررةة تصوويیًتا وويیتخذذ 
ااستنادًداا إإلى االتعقيیباتت االووااررددةة منن أأصحابب االمصلحة وواالتي ترردد بددًءاا منن االحكووماتت إإلى االمستخددميینن االنهھائيیيینن قررااررااتت نهھائيیة 

81لإلنتررنتت ووصووالً إإلى أأمناء سجالتت أأسماء االنططاقاتت.  

ICANN .82مليیئة بالمشكالتت االددقيیقة وواالمعقددةة ووقليیلل منن االناسس على علمم حًقا بأكثرر منن مجمووعة منهھا كلل على حددةة  

هھھھناكك االعدديیدد منن ااألنووااعع االمختلفة منن "االسيیاسة" وو"ووضع االسيیاساتت". كما أأنن هھھھناكك نقًصا في االووضووحح حوولل  ICANNووفي 
مع مجمووعة متنووعة منن االمشكالتت عبرر هھھھيیاكلل "ددوواائرر"  ICANN". تتعاملل في مقابلل "االتنفيیذذ ”االسيیاسةططبيیعة االفاررقق بيینن "

) بمووجبب منظظمة ددعمم ااألسماء االعامة IPCئررةة االملكيیة االفكرريیة () أأوو ددااBCمتنووعة"٬، على سبيیلل االمثالل دداائررةة ااألعمالل (
)GNSO).83 ووكانن هھھھناكك جددلل بأنن االنقصص في االووضووحح ااإلجرراائي االمررتبطط بعددمم ووضووحح االتعقيیدد االترركيیبي لـ  ICANN  يیتسببب

اتت على ووتلقي هھھھذذهه االخالف 84بططررقق مخصصة غيیرر قوويیة منن االناحيیة االمنهھجيیة. ICANNفي قددرر كبيیرر منن حددووثث ااتخاذذ قررااررااتت 
ضمانن ااستقرراارر  ٬ICANN، ووعلى ووجهھ االخصووصص في االحاالتت االتي يیجبب فيیهھا على ICANNاالتحدديیاتت االتي تووااجهھ شررعيیة 

85ااإلنتررنتت االعالمي مع االقددررةة على االتجدديیدد ووتحملل االمخاططرر.  

                                                
80 ". مؤؤتمرر االرراابططة االعالميیة لددررااسة االملكيیة االمشترركة٬، فانكووفرر٬، كوولوومبيیا ذذااتت ااالستخدداامم االمتعدددد CPRمنصاتت لإلجررااءااتت االتجميیعيیة في إإنن ستيینن ووفي إإددووااررددزز " 

-10االبرريیططانيیة٬، كندداا. (يیوونيیوو  .10) في ٬1998، 14  
 

81 في االررسووماتت  ccNSOلـ  PDP"عمليیة ؛ ". GNSO) االخاصة بـ PDPعمليیة ووضع االسيیاساتت (ررااجع "  – ICANNمقددمة "؛ ووICANN معملل .
GovLab 11) في 2013. (أأكتووبرر -  13.  

 
82 ).2014. (يینايیرر GovLabاالتابع لـ  MSIمعددلل أأفكارر هھھھيیئة  : "االدديیمقررااططيیة االسائلة إلعاددةة تقوويیة ااتخاذذ االقررااررااتت".Ideascaleتقدديیمم فكررةة إإليیووتت نووسس.    

 
83 .ICANN ."GNSO.orgفي مجلسس إإددااررةة  GNSOاالمعيینيینن منن قبلل "   

 
84 ).2014. (يینايیرر GovLabاالتابع لـ  MSIمعددلل أأفكارر هھھھيیئة  .: "االدديیمقررااططيیة االسائلة إلعاددةة تقوويیة ااتخاذذ االقررااررااتت"Ideascaleتقدديیمم فكررةة إإليیووتت نووسس.    

 
85 (على سبيیلل االمثالل  DNSلمخاططرر محسووبة وواالتي لهھا تأثيیررااتت مخلة باالستقرراارر على نظظامم  ICANNاالجدديیددةة مثالل على تحملل  gTLDعلى سبيیلل االمثالل٬، بررنامج  

في ضمانن ااختيیارر االعمالء وواالمنافسة على ااإلنتررنتت. وواالمثالل االجيیدد على ذذلكك هھھھوو أأنن هھھھذذاا "االخططرر  ICANN) لكنهھا تتسقق مع مهھمة حاالتت تضارربب ااألسماءمع 
٬، وواالتي أأتاحتت للددوولل إإمكانيیة تقدديیمم ططلباتت للحصوولل على إإصدداارر ددوولي منن نططاقق IDNذذااتت أأسماء  ccTLDططاقاتت "عمليیة االتعقبب االسرريیع" لناالمحسووبب" عباررةة عنن 

ccTLD  أأيي تقدديیمم ططلبب للحصوولل على إإصددااررااتت منن نططاقق)ccTLD  :مقددمة بغيیرر االلغة االالتيینيیة) مع تجنبب عمليیة ووضع االسيیاسة االررسميیة. اانظظرر أأيیًضا
ICANN معملل .GovLab 14في  )2013. (أأكتووبرر.  

 



 53  

• لططررقق االتصوويیتت ااالبتكارريیة مثلل االدديیمقررااططيیة االسائلة أأوو االتصوويیتت باالختيیارر االمصنفف ااالحتماالتت االتاليیة:   

• االسماحح للمشارركيینن بالتنظظيیمم حوولل االمووضووعاتت وواالمشكالتت بددالً منن االتنظظيیمم حوولل ددوواائررهھھھمم. على سبيیلل االمثالل٬، في  
GNSO ٬، هھھھناكك مجمووعة منن "مجمووعاتت االددوواائرر" االمختلفة٬، ووقدد ال يیتفقق االناسس دداائًما مع ددوواائررهھھھمم حوولل كلل

وويیاتت.مووضووعع. ووبهھذذهه االططرريیقة فإنن هھھھذذهه ااألساليیبب هھھھي االمسئوولة عنن تكرراارر ااألوول  

• تصحيیح حقيیقة أأنن االمسئووليینن عنن ااإلددالء بأصووااتهھمم (غالًبا االمتططووعيینن) ليیسس لدديیهھمم االووقتت وواالمعررفة االكافيیة للتصوويیتت  
االفاعلل على كلل مسألة.  

• االسماحح للناسس بتمرريیرر االتصوويیتت في مستووىى االددوواائرر منن خاللل ااختيیارر عددمم االتصوويیتت لعضوو في االمجلسس وولكنن  
االتصوويیتت مباشررةة حوولل االمسألة.  

• احح للناسس بتفوويیضض أأصووااتهھمم حوولل مسائلل أأوو حوولل أأشخاصص إإلى آآخرريینن ممنن يیثقوونن فيیهھا منن أأجلل االتصوويیتت االسم 
  86بالنيیابة عنهھمم٬، بما يیؤؤدديي إإلى إإنشاء "سالسلل االثقة".

• االسماحح بتجميیع ااألصووااتت حوولل أأشخاصص محدددديینن٬، وواالتي قدد تتفاووتت ااستنادد إإلى االمووضووعع قيیدد االتددااوولل. ووهھھھذذاا يیعني أأنن  
حوولل مشكالتت محددددةة٬، وويیقوومم بذذلكك "قاددةة  ICANNمكنن أأنن تحدددد "قاددةة االفكرر" ددااخلل مجتمع ااألصووااتت االمفووضة يی

االفكرر" هھھھؤؤالء باتخاذذ قررااررااتت حوولل مشكلة محددددةة بددعمم منن االمجتمع.  

• االحفاظظ على خصووصيیة االمصووتيینن ااألفرراادد.   

• تخفيیضض االحووااجزز على االمشارركة بسببب تكلفة االتحوولل إإلى منددووبب صغيیررةة.   

• نن االمررشحيینن بسببب أأنن االخبررااتت قائمة على االمووضووعع.قيیاددةة مجمووعة متنووعة م   

• تقيیيیمم ترركيیزز االططاقة:   

o  ،على سبيیلل االمثالل؛ في االدديیمقررااططيیة االسائلة٬، يیمكنن لألفرراادد إإلغاء تفوويیضهھمم٬، ووكسرر "سلسلة" االتفوويیضاتت٬
87وواالتخلصص منن االعدديیدد منن ااألصووااتت منن االمنددووبب االنهھائي في أأيي ووقتت.  

o يیارر أأغلبيیة االخيیاررااتت حسبب تررتيیبب االتفضيیلل االعامم للمصووتيینن٬، ووفي االتصوويیتت باالختيیارر االمصنفف٬، يیتمم ااخت
بما يیقللل منن ااالستقططابب االمستندد إإلى االمشكالتت في االمجتمع.  

ICANNاالتنفيیذذ ددااخلل   

٬، فإنن االعدديیدد منن مجمووعة أأصحابب االمصلحة االحاليیيینن وواالددوواائرر ("االهھيیاكلل") يیمكنن ااستخدداامهھا كمنصاتت منن ICANNفي حالة 
-Atبأنن منظظماتت  MSIنن. على سبيیلل االمثالل٬، قددمم إإليیووتت نووسس ططلًبا إإلى منصة االمشارركة في هھھھيیئة أأجلل تنظظيیمم أأصووااتت االمصووتيی

Large ) ااإلقليیميیةRALO) ٬، وواالتي قامتت بتشكيیلل لجنةAt-Large ) ااالستشارريیةALAC قدد تكوونن هھھھي االهھيیاكلل االحاليیة (
كما ااقتررحح مايیكي أأووكوونرر أأيیًضا بأنن مجمووعة  88االمناسبة للعثوورر على "االقاددةة ااألقوويیاء" منن خاللل عمليیة تصوويیتت اابتكارريیة.
قدد تكوونن لهھا االقددررةة على ااستخدداامم أأساليیبب  GNSOأأصحابب االمصلحة غيیرر االتجارريیيینن في رراابططة ااألططرراافف غيیرر االمتعاقددةة في 

االدديیمقررااططيیة االسائلة في تعززيیزز قددررتهھا على إإجررااء ووااستخدداامم االتووعيیة وواالتووااصلل االمستندد إإلى نططاقق ووااسع.  

                                                
86 ).2012. (يیووليیوو LiquidFeedback.org. "االتفوويیضاتت ااالنتقاليیة في االتعقيیباتت االسائلة"   

 
87 االمصددرر ذذااتهھ.   

 
88 ).2012. (يیووليیوو LiquidFeedback.org. "االتفوويیضاتت ااالنتقاليیة في االتعقيیباتت االسائلة"   
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ااألفكارر االتجرريیبيیة ااألووليیة االتي يیمكنن لـفيیما يیلي بعضض   ICANN :تجرربتهھا  

االدديیمقررااططيیة االسائلة  
االعضوويیة وواالتأهھھھلل للتصوويیتت •  

o  قدد يیصبح االناسس مؤؤهھھھلوونن للتصوويیتت على مووضووعاتت أأوو أأشخاصص فيICANN  منن خاللل معيیارريینن
نن خاللل أأساسيیيینن لألهھھھليیة: أأنن تكوونن مسجلل السمم نططاقق (وومنن ثمم تكوونن لكك ااهھھھتماماتت بشكلل اافتررااضي) أأوو م

االتعبيیرر عنن ااالهھھھتمامم (على سبيیلل االمثالل٬، منن خاللل تقدديیمم "بيیانن بإبددااء ااالهھھھتمامم" بنفسس االططرريیقة االتي يیقددمم بهھا 
أأعضاء لجنة االتررشيیح االحاليیة أأوو أأعضاء مجمووعة عملل "بيیاناتت بإبددااء ااالهھھھتمامم").  

• هھھھيیاكلل االتصوويیتت   

o ٬، كما ICANNاالووقتت االحالي في  يیمكنن تططبيیقق ططررقق تصوويیتت جدديیددةة متى ما تمم إإجررااء عمليیة االتصوويیتت في 
هھھھوو االحالل في االمجلسس أأوو في مستووىى مجلسس ااإلددااررةة. على سبيیلل االمثالل٬، في االحاالتت االتي تجرريي فيیهھا 

GNSO  في مجلسس إإددااررةة  14وو 13اانتخاباتت لشغلل االمقعددICANN،٬89  يیمكنن ااستخدداامم مباددئئ
ااررةة مباشررةة أأوو تفوويیضض إإما بالتصوويیتت لعضوو مجلسس ااإلدد GNSOاالدديیمقررااططيیة االسائلة للسماحح ألعضاء 

صووتهھمم إإلى أأعضاء االمجلسس االحاليیيینن أأوو ااألعضاء منن غيیرر االمجلسس. أأوو عووًضا عنن ذذلكك٬، في االحاالتت االتي 
ااختيیارر االتصوويیتت مباشررةة على هھھھذذهه  GNSOعلى مشكلة٬، يیجووزز لعضوو  GNSOيیصووتت فيیهھا مجلسس 

تي يیثقق فيیهھا منن أأجلل االمسألة٬، أأوو تفوويیضض صووتهھ إإلى عضوو في االمجلسس أأوو خاررجج مجمووعة قاددةة االفكرر اال
االتصوويیتت على االمسألة بالنيیابة عنهھ.  

إإجررااءااتت االتصوويیتت •  

o  مع حددووثث االتصوويیتت بنظظامم االدديیمقررااططيیة االسائلة٬، يیجبب أأنن تخضع عمليیة تجميیع ااألصوولل للمالحظظة. وويیمكنن
ااستخدداامم عمليیة تجميیع ااألصووااتت منن أأجلل تحدديیدد ووتعرريیفف "قاددةة االفكرر" ووتووضيیح كيیفيیة ااستقططابب االمشكالتت 

كنن لألفرراادد االتصوويیتت ٬، ووأأيي االمررااكزز االتي تحظظى بددعمم ااألغلبيیة ووااألقليیة. كما يیمICANNاالمختلفة لمجتمع 
مباشررةة على االمشكالتت.  

• نتائج االتصوويیتت   

o  ألغررااضض ااالستخدداامم االتجرريیبي٬، فإنن االمشكالتت أأوو االمررشحيینن االذذيینن يیخووضوونن عمليیة االدديیمقررااططيیة االسائلة
يیجبب عليیهھمم االووصوولل إإلى مجلسس ااإلددااررةة كما هھھھوو االحالل بالنسبة للمماررساتت االجارريیة٬، وويیمكنهھمم االتووصلل إإلى 

وولل ررغبة االمجتمع٬، إلجمالل االتووصيیاتت أأوو االنصائح االمقددمة ررسميًیا منن خاللل االقنووااتت صووررةة أأكثرر شمووالً ح
االتقليیدديیة.  

o وومنن االووااضح٬، إإذذاا كانن لـ  ICANN  أأنن توواافقق على ااالجتماعع االررسمي لهھذذاا ااألسلووبب فيیما يیتعلقق أأوو اانتخابب
تفقق مع محدددد٬، فيیجبب أأنن يیقتصرر ددوورر مجلسس ااإلددااررةة على ااعتمادد/تصدديیقق/ررفضض نتيیجة االتصوويیتت٬، بما يی

االددااخليیة. ICANNلوواائح   

االتصوويیتت باالختيیارر االمصنفف  
االعضوويیة وواالتأهھھھلل للتصوويیتت •  

o .يیجبب أأنن تتبع هھھھذذهه االمعايیيیرر نفسس االمووااصفاتت االمشارر إإليیهھا أأعالهه بالنسبة لتنفيیذذ االدديیمقررااططيیة االسائلة  
                                                

89 .GNSO ."GNSO.orgمجلسس "   
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• هھھھيیاكلل االتصوويیتت   

o  ICANNفي االحاالتت االتي يیجبب فيیهھا على مجالسس منظظماتت االددعمم/االلجانن ااالستشارريیة أأوو مجلسس إإددااررةة  
إإجررااء عمليیة تصوويیتت٬، منن االمنططقي ااستخدداامم ططرريیقة االتصوويیتت باالختيیارر االمصنفف منن أأجلل تحدديیدد 

صالحيیة االمشكالتت أأوو االمررااكزز االرراابحة سرريیًعا (على سبيیلل االمثالل٬، في االحاالتت االتي يیكوونن لمجلسس ااإلددااررةة 
). ووعالووةة على ذذلكك٬، في االحاالتت االتي يیفتررضض فيیهھا اانتخابب أأعضاء للمجلسس 90تعيیيینن ررئيیسس للجنة االتررشيیح

أأوو أأعضاء مجلسس ااإلددااررةة٬، يیجووزز اانتخابب االمررشحيینن منن خاللل االتصوويیتت باالختيیارر االمصنفف. كما يیمكنن 
االمصنفف الختيیارر  أأيیًضا لألعضاء االمصووتيینن في لجنة االتررشيیح ااستخدداامم أأساليیبب االتصوويیتت باالختيیارر

أأعضاء مجلسس ااإلددااررةة االجدديیدد.  

إإجررااءااتت االتصوويیتت •  

o يیمكنن تططبيیقق االتصوويیتت باالختيیارر االمصنفف ليیسس فقطط بالنسبة للمررشحيینن منن أأجلل ااالنتخابب وولكنن أأيیًضا  
خططة للمشكالتت ووااألهھھھدداافف٬، على سبيیلل االمثالل ااألهھھھدداافف ااإلستررااتيیجيیة ووفًقا لما هھھھوو منصووصص عليیهھ في 

ICANN مسيیةااإلستررااتيیجيیة االخ.  

• نتائج االتصوويیتت   

o .يیجبب أأنن تتبع هھھھذذهه االمعايیيیرر نفسس االمووااصفاتت االمشارر إإليیهھا أأعالهه بالنسبة لتنفيیذذ االدديیمقررااططيیة االسائلة  

-أأمثلة ووددررااساتت حالة  ما االذذيي نجح منن االناحيیة االعمليیة؟   

ااألسئلة االمفتووحة االتي تنتظظرر ددررااساتت االحاليیة االتي ططبقتت هھھھذذهه ااألساليیبب االناشئة في االتصوويیتت منن االووااضح أأنهھا ترركتت االعدديیدد منن 
االمززيیدد منن ااالختبارر وواالددررااسة منن أأجلل االتووصلل إإلى ما يیفيیدد ووفي أأيي االسيیاقاتت. ووبالمقاررنة مع ددررااساتت االحاليیة للتصوويیتت 

باالختيیارر االمصنفف٬، هھھھناكك بضعة ددررااساتت حالة ملحووظظة ألساليیبب االتصوويیتت بنظظامم االدديیمقررااططيیة االسائلة منن االناحيیة االعمليیة.  

االسائلة االدديیمقررااططيیة  
• –حززبب االقررااصنة   في االسوويیدد٬، ووااكتسبب حززبب االقررااصنة تأثيیررهه ووررؤؤيیتهھ بشكلل  2006أأسسهھ رريیكك فالكفيینجهھ في  

خاصص في أأووررووبا. ووبعضض "فررووعع" حززبب االقررااصنة تجرريي تجارربب على أأساليیبب االدديیمقررااططيیة االسائلة٬، السيیما ذذلكك 
في اانتخاباتت وواليیة بررليینن. منن ااألصووااتت% 8.5بنسبة فازز حززبب االقررااصنة في بررليینن  2011االفررعع في بررليینن. في   

• –) WPE( تجرربة االبررلمانن االعالمي  "محاكاةة عامة للدديیمقررااططيیة االعالميیة االعاملة على  WPEتعدد تجرربة 
وواالتي تستخددمم مجمووعة منن أأساليیبب االدديیمقررااططيیة االتمثيیليیة وواالمباشررةة. ووعلى ووجهھ االخصووصص٬، فإنهھا  91ااإلنتررنتت"٬،

لتي تووفرر للمصووتيینن ثالثة خيیاررااتت: عددمم االتفوويیضض٬، وواالتفوويیضض االعشوواائي٬، تستخددمم ططرريیقة االتصوويیتت االتفوويیضي وواا
92وواالتفوويیضض لشخصص محدددد.  

                                                
90 .ICANN ."ICANN.orgلجنة تررشيیح "   

 
91 ".ااألسئلة االمتددااوولة حوولل تجرربة االبررلمانن االعالمي"   

 
92 .االمصددرر ذذااتهھ   
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االتصوويیتت باالختيیارر االمصنفف  
• – في االوواليیاتت االمتحددةة  ٬، عقددتت اانتخاباتت بنظظامم االتصوويیتت باالختيیارر االمصنفف في اانتخاباتت 2012ااعتبارًراا منن يیووليیوو  

في سانن فرراانسسكوو بكاليیفووررنيیا ووأأووكالندد بكاليیفووررنيیا ووبيیرركلي  شاملة في نووررثث كارروواليینا وولالنتخاباتت االمحليیة
بكاليیفووررنيیا ووسانن ليیانددرروو بكاليیفووررنيیا ووبيیررلنجتوونن بفيیررموونتت ووتاكووما بارركك بمارريیالندد ووأأسبنن بكلووررااددوو ووميینابووليیسس 

نفيیلل بنووررثث بمنيیسووتا ووبيیررسس كاوونتي بووااشنططوونن ووتيیلوورراايیدد بكلووررااددوو ووسانتت بوولل بمنيیسووتا ووبووررتالندد بميینن ووهھھھيینددررسوو
93كارروواليینا.  

• – أأكادديیميیة فنوونن ووعلوومم االسيینما  ااستخددمتت نظظاًما  2009جائززةة أأووسكارر أأحسنن صووررةة لسنة ااالقتررااعع االنهھائي حوولل  
لتقرريیرر منن االفائزز منن بيینن االمتنافسيینن االـللتصوويیتت االتفضيیلي   10.  

ااألسئلة االمفتووحة  
االمساعددةة في جعلل هھھھذذاا االمقتررحح أأقرربب إإلى االتنفيیذذ؟  

• تعرريیفف معايیيیرر االعضوويیة ووااألهھھھليیة للتصوويیتت؟ كيیفف يیمكنن ااعتمادد أأوو تووثيیقق ااألفرراادد بمجرردد تعرريیفف هھھھذذهه كيیفف يیمكنن  
االمعايیيیرر؟  

• هھھھلل يیمكنن ألفضلل االمماررساتت منن أأساليیبب االتصوويیتت باالختيیارر االمصنفف أأنن تتكاملل مع االدديیمقررااططيیة االسائلة أأوو أأساليیبب  
االتصوويیتت بالووكالة؟  

• منن خاللل ااستخدداامم  ICANNااألووسع وواالمشارركة االعالميیة ااألكثرر في  كيیفف يیمكنن تحقيیقق االططلباتت االخاصة بالتضميینن 
أأددووااتت تمكنن منن االمشارركة االتووسعيیة بشكلل كبيیرر؟  

• أأوو رراابططة ااألططرراافف غيیرر االمتعاقددةة؟ هھھھلل هھھھناكك هھھھيیاكلل  RALOااقتررحح االبعضض تضميینن بررنامج تددرريیبي ددااخلل منظظماتت  
أأخررىى تعدد بمثابة سبلل جيیددةة الختبارر تأثيیرر أأساليیبب االتصوويیتت هھھھذذهه؟  

• ما االمقايیيیسس االتي يیمكنن لـ   ICANN  ااستخدداامهھا في ااختبارر االططرريیقة االتي قدد تعملل بهھا هھھھذذهه االبدداائلل مقاررنة بالعمليیاتت
االحاليیة في ااتخاذذ االقررااررااتت؟  

• كيیفف يیمكنن ااستخدداامم أأساليیبب االتصوويیتت ااالبتكارريیة بشكلل أأكثرر ااتساًعا٬، على سبيیلل االمثالل منن خاللل "هھھھيیئاتت محلفيینن  
االررسميیة؟) PDPلمشكالتت أأوو تأثيیررااتهھا بأثرر ررجعي (على سبيیلل االمثالل٬، خاررجج عمليیة االمووااططنيینن" أأوو االنظظرر في اا  

• كيیفف يیمكنن تططبيیقق ااألساليیبب ااالبتكارريیة بططرريیقة تمكنن االتغيیيیررااتت في االتفوويیضض أأوو تررتيیبهھا على مدداارر االووقتت (منن أأجلل  
عنددهھھھا االقررااررااتت؟االرردد على ظظررووفف االتغيیيیرر) مع ضمانن نقططة ااقتططاعع مناسبب تكوونن عنددهھھھا ااألصووااتت نهھائيیة/تتخذذ   

                                                
93 .Wikipedia.org" االتصوويیتت االحرر االمباشرر في االوواليیاتت االمتحددةة."   
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: ICANN لـ 7االمقتررحح   

ززيیاددةة االشفافيیة منن خاللل ااستخدداامم االبيیاناتت االمفتووحة 
وواالتعاقدد االحرر  

: 2014فبرراايیرر٬،  13أأوولل نشرر:   
-open-data-open-using-by-transparency-increase-icann-for-7-http://thegovlab.org/proposal

contracting/  

منن االمبددأأ إإلى االمماررسة  

وولكي تتمكنن أأيي مؤؤسسة منن االعملل بفاعليیة في االقررنن االحادديي وواالعشرريینن٬، يیجبب أأنن تززوودد صناعع االقررااررااتت فيیهھا بالمعلووماتت 
ااستقرراارر ووأأمنن ووتشغيیلل نظظامم أأسماء  ICANNاالالززمة للمساعددةة في االتعاملل مع االمشكالتت االتي تعملل عليیهھا االمؤؤسسة (في حالة 

بب أأنن تكوونن شفافة حوولل عملهھا وواالمشكالتت االتي تووااجهھهھا في تنفيیذذ هھھھذذاا االعملل.نططاقاتت ااإلنتررنتت). ووهھھھذذاا يیعني أأنن االمؤؤسسة يیج  

ووبالنسبة لـ  ICANN٬، هھھھناكك ووسيیلة ووااحددةة في تحقيیقق االشفافيیة وويیمكنن أأنن تكوونن تووفيیرر كافة بيیاناتهھا منن كافة االمصاددرر٬، بما في  
قابلة للقررااءةة ااإللكترروونيیة ووقابلة  ذذلكك عقوودد االسجلل ووأأمناء االسجالتت بشكلل حرر ووقابلل للتنززيیلل عبرر ااإلنتررنتت في تنسيیقاتت

٬، ووبالططبع مع مررااعاةة قيیوودد االخصووصيیة أأوو االسرريیة أأوو ااألمنن أأوو االقيیوودد ااألخررىى االمعموولل بهھا.لالستخدداامم ووهھھھيیكليیة  

ما االمقصوودد بلفظظ "االبيیاناتت االمفتووحة" وو"االتعاقدد االمفتووحح"؟  

االبيیاناتت االمفتووحة  
بشكلل عامم أأمامم أأيي شخصص الستخدداامهھا وواالمررخصة بططرريیقة تسمح بإعاددةة تشيیرر االبيیاناتت االمفتووحة إإلى "االبيیاناتت االمتووفررةة 

-ال يیعدد مفهھوومم االبيیاناتت االمفتووحة مفهھووًما جدديیدًداا  94ااستخدداامهھا". فالحكوومة ااألمرريیكيیة على سبيیلل االمثالل كانتت تعزززز منن االووصوولل  
فإنن حرركة االبيیاناتت االمفتووحة كما هھھھوو  . ووعلى االررغمم منن ذذلكك1966،٬في عامم  لقانوونن حرريیة االمعلووماتت االمفتووحح للمعلووماتت منذذ سنهھا

عنددما "ااجتمع ثالثوونن مفكرًراا ووناشطًطا في مجالل  2007في  ااجتماعع سيیباستووبلل مفهھوومم االيیوومم في جززء كبيیرر منهھا ااتخذذتت شكلهھا بعدد
 ااإلنتررنتت في سيیباستووبلل٬، بكاليیفووررنيیا منن أأجلل "تعرريیفف مفهھوومم االبيیاناتت االعامة االمفتووحة ووااعتمددتت ذذلكك منن خاللل االمشررحيینن

95االررئاسيیيینن في االوواليیاتت االمتحددةة".  

ووقدد شهھددتت حرركة االبيیاناتت االمفتووحة تقددًما كبيیرًراا في ااألعوواامم ااألخيیررةة بسببب أأعمالل االعدديیدد منن مجمووعة االتأيیيیدد وواالجهھاتت ااألكادديیميیة 
مننوواالتقنيیاتت وواالحكووماتت حوولل االعالمم وواالعامليینن على تعززيیزز االووصوولل االمفتووحة لمجمووعة متنووعة منن أأنووااعع االمعلووماتت٬،  بيیاناتت  

االعلوومم ووااألبحاثث إإلى  بيیاناتت االططقسس  إإلى  االصحة  ووبيیاناتت  االتعليیمم  " (االلفظظ االذذيي يیططلقق على االززيیاددةة في االبيیاناتت االكبيیررةةأأيیًضا. " 
) لعبب أأيیًضا ددوورًراا في ددعمم ووتأيیيیدد حرركة االبيیاناتت االمفتووحة بفظظ االتقددمم االكبيیرر 96حجمم ووسررعة االبيیاناتت االمووجووددةة في االووقتت االحالي

نيیة االناشئة٬، وواالتي تتيیح تخززيینن أأكبرر ووأأسررعع باإلضافة إإلى معالجة ووتحليیلل لكميیاتت كبيیررةة منن االبيیاناتت االهھيیكليیة ووغيیرر في مجالل االتق
االهھيیكليیة.  

                                                
94 -. (نيیوويیوورركك: ماكجرروواالبيیاناتت االمفتووحة ااآلنن جوويیلل جوورريینن.  ).2014هھھھيیلل٬،   

 
95 .2013ماررسس٬،  29بارريیسس االفنيیة. ". مررااجعة سرردد مووجزز لتارريیخ االبيیاناتت االمفتووحةسيیموونن شيیجنارردد. "   

 
96 .2014يینايیرر٬،  19. فوورربيیسس ".االحجمم وواالسررعة وواالتنووعع: ما يیجبب عليیكك معررفتهھ حوولل االبيیاناتت االكبيیررةةإإيیدد ددمبلل. "   
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االتعاقدد االمفتووحح  
يیشيیرر االتعاقدد االمفتووحح إإلى "االمعايیيیرر وواالمماررساتت االخاصة باإلفصاحح االززاائدد وواالمشارركة في االتعاقدد االعامم. ووهھھھوو يیغططي مجملل سلسلة 

97االتعاقدد منن االتخططيیطط إإلى ااالنتهھاء منن االتززااماتت االعقوودد٬، بما في ذذلكك تقدديیمم االعررووضض ووااألددااء". كانن  شررااكة االتعاقدد االمفتووحح كما أأنن 
بالنيیابة عنن االووززااررةة  GIZلهھا قددمم االسبقق في هھھھذذهه االمساحة االناشئة٬، ووقدد تمم إإعددااددهھھھا نتيیجة االتعاوونن بيینن مؤؤسسة االبنكك االددوولي وو

مباددئئ  ٬، ووضعتت شررااكة االتعاقدد االمفتووحح مجمووعة منن2013في  BMZ.(98للتعاوونن وواالتططوويیرر ااالقتصادديي (االفيیددررااليیة ااأللمانيیة 
متعاوونن منن االحكوومة وواالقططاعع االخاصة وواالمجتمع  ٬200، منن خاللل عمليیة تشاوورر عالميیة ااشتملتت على قرراابة االتعاقدد االمفتووحح

مجاالتت متنووعة منن "االتعاقدد االمفتووحح"  11باددئئ ااألحدد عشرر االمددني ووقططاعع االمانحيینن وواالمؤؤسساتت االماليیة االددووليیة. ووتغططي هھھھذذهه االم
منن ااإلفصاحح االتأكيیدديي إإلى االمشارركة في االمررااقبة ووااإلشرراافف٬، بهھددفف جعلل االتعاقدد "أأكثرر تنافسيیة ووإإنصاًفا٬، ووتحسيینن أأددااء االعقوودد٬، 

99ووتأميینن نتائج االتططوويیرر".  

االمصلحة ااآلخرريینن في ااإلفصاحح االتأكيیدد عنن  وومنن االووااضح٬، أأنن االنيیة ووررااء هھھھذذهه االمباددئئ هھھھي "إإررشادد االحكووماتت ووأأصحابب
االمستنددااتت وواالمعلووماتت ذذااتت االصلة بالتعاقدد االعامم بططرريیقة تمكنن منن االفهھمم االمثمرر٬، وواالمررااقبة االفعالة٬، ووااألددااء االفعالل باإلضافة إإلى 

100االمساءلة عنن االنتائج" في االصناعة وواالسيیاقاتت االخاصة بالمجتمع.  

؟ICANNتعاقدد االمفتووحح في ما سببب منططقيیة االبيیاناتت االمفتووحة وواال  

أأيیًضا ااستخدداامم آآليیاتت تططوويیرر االسيیاساتت االشفافة وواالمفتووحة" بمثابة "وو ICANN"ططلبب وومسانددةة االمشارركة االووااسعة وواالمستنيیرر" في 
ICANN.101قيیمتيینن أأساسيیتيینن في  مقيیددةة بالتززاامم ضمانن "االمساءلة  ICANNووعالووةة على ذذلكك٬، بمووجبب تأكيیدد اااللتززااماتت٬، فإنن  

102وواالشفافيیة وومصالح مستخددمي ااإلنتررنتت االعالميیيینن" ووأأيیًضا "اااللتززاامم بعمليیاتت شفافة وومسئوولة في تحدديیدد االميیززاانيیاتت".  

ووعلى االررغمم منن ذذلكك٬، منن االووااضح أأنهھ بررغمم االجهھوودد االمستمررةة  وواالهھامة لـ   ICANN  وواالتي تهھددفف إإلى تعززيیزز االشفافيیة٬، تمم تحدديیدد
٬، ووفررقق ااستعررااضض االمساءلة وواالشفافيیة في ICANNووهھھھيیاكلل  103االتاليیة (منن خاللل فررقق االمررااجعة االمستقلة٬، االمشكالتت
ICANN :باإلضافة إإلى منظظمة ااإلنتررنتت ااألخررىى) بمثابة االمجاالتت االناضجة بشكلل خاصص للتحسيینن  

•  ICANNتأميینن أأكبرر قددرر منن ووصوولل االمجتمع إإلى االمعلووماتت االالززمة لفهھمم االمددااووالتت االتي تجررىى بيینن مجلسس إإددااررةة  
.GAC(104ووااللجنة ااالستشارريیة االحكووميیة (  

• .ICANN105إإعدداادد ووتقدديیمم تقارريیرر حوولل مقايیيیسس االشفافيیة بالنسبة إلجررااءااتت    

• .106االميیززاانيیة وواالشفافيیة االماليیة   

                                                
97 .opencontracting.org". االتعاقدد االمفتووحح"   

 
98 .2012دديیسمبرر٬،  05". االتعاقدد االمفتووحح: حرركة عالميیة ناميیةاالبنكك االددوولي. "   
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• .107خاللل "معالجة االمعلووماتت وواالمستنددااتت" تمكيینن "االشفافيیة االنشططة" منن   

• معالجة ططلباتت االمعلووماتت ذذااتت االصلة بالمعلووماتت غيیرر االمتووفررةة بشكلل ااستباقي للجمهھوورر ووااإلعفاءااتت االووااسعة  
.108االمططبقة على هھھھذذهه االططلباتت  

-مررااجعة االشفافيیة  • بمعنى ضمانن أأنن مررااجعاتت االشفافيیة ال تؤؤدديي إإلى "مجمووعة منن مرربعاتت ااالختيیارر االتي يیجبب  
ICANN."109ااختيیاررهھھھا كططرريیقة لقيیاسس مساءلة ووشفافيیة   

قدد يیووفرر آآليیة للمساعددةة في ززيیاددةة  ICANNووبالنظظرر إإلى هھھھذذهه االمخاووفف٬، فإنن ااعتناقق االبيیاناتت االمفتووحة وواالتعاقدد االمفتووحح في 
. ووعلى ICANNووتقوويیة منن بددااخلل االمؤؤسسة وومنن هھھھمم خاررجهھا االهھاددفيینن إإلى بحثث ووفهھمم تأثيیرر قررااررااتت  ICANNشفافيیة في اال

ووجهھ االخصووصص هھھھذذهه ااألفكارر االخاصة بالمقتررحح يیمكنن أأنن تساعدد في:  

وودد منن أأجلل تعززيیزز االجهھ ICANNززيیاددةة مستووىى االبيیاناتت وواالمعررفة االقابلة للمشارركة وواالووصوولل إإليیهھا وواالمووجووددةة حوولل  •
االمسئووليیة عنن أأططرراافهھا االمتعاقددةة وواالجمهھوورر االعامم. ICANNوومجتمع  ICANNاالررااميیة إإلى تحميیلل   

لجمهھوورر أأووسع منن خبررااء االتكنوولووجيیا وواالمططوورريینن االذذيینن  ICANNتووفرر وونشرر أأكبرر قددرر منن االمعلووماتت االعامة حوولل  •
االمثالل٬، منن خاللل تحدديیدد ططبقاتت  يیمكنهھمم باالستنادد إإلى تلكك االبيیاناتت إإنشاء معنى جدديیدد ووإإضافة ررؤؤيیة (على سبيیلل

مجمووعاتت االبيیاناتت االمتعددددةة ووإإنشاء االتصووررااتت االتفاعليیة).  

•  ICANNووتأثيیررااتهھا. على سبيیلل االمثالل٬، تحدديیدد ططبقاتت بيیاناتت  ICANNتقدديیمم وونشرر ااألبحاثث وواالبحثث حوولل قررااررااتت  
تت نظظرر جدديیددةة ووفاعلة االمفتووحة ببيیاناتت منن منظظماتت حووكمة ااإلنتررنتت ااألخررىى يیمكنن أأنن يیساعدد في تووفيیرر ووجهھا

بالنسبة لـ  ICANN.  

تووسيیع شبكاتت االسيیاسة بالنسبة إلنشاء االمعررفة. ووعلى ووجهھ االخصووصص٬، تتيیح هھھھيیكلة االبيیاناتت منن إإمكانيیة االتشغيیلل  •
االبيیني على االنظظمم االمختلفة وومنن ثمم يیمكنن للناسس االتعاوونن بمززيیدد منن االسهھوولة حوولل االبيیاناتت حتى نهھايیة حقيیقق ااألهھھھدداافف 

االمشترركة.  

االعالمي. ICANNدد مررااقبة ااالمتثالل االتعاقدديي إإلى مجمووعة أأووسع وو/أأوو معنيیة في مجتمع تعهھيی •  

منن خاللل إإنشاء قنووااتت للمططوورريینن ووخبررااء االتكنوولووجيیا ووااألكادديیميیيینن  ICANNتووسيیع أأشكالل االمشارركة االجدديیددةة في  •
بسهھوولة. ICANNلددررااسة  ICANNووااألفرراادد االمعنيیيینن ددااخلل ووخاررجج   

ااتخاذذ قررااررااتت مستقاةة منن االبيیاناتت وومبنيیة على االددليیلل منن خاللل تمكيینن االووصوولل ااألسهھلل إإلى بناء ااالتجاهه نحوو عمليیة  •
:ICANNااستخدداامم االبيیاناتت االكاملة وواالددقيیقة ووفي االووقتت االفعلي حوولل   

• االمفتووحة منن  ICANNإإيیجادد االقيیمة ااالقتصادديیة منن خاللل تشجيیع شرركاتت ااألعمالل االصغيیررةة على ااستخدداامم بيیاناتت  
أأجلل إإنشاء تططبيیقاتت ووخددماتت جدديیددةة.  

في مقابلل ااألططرراافف االمتعاقددةة٬، وواالمشكالتت أأوو مجاالتت تحسيینن  ICANNتمكيینن فهھمم أأعمقق مع مرروورر االووقتت ألددوواارر  •
وواالفررصص وو/أأوو ااالحتيیاجاتت لتططوويیرر االعقوودد. ICANNعمليیة االشررااء في   

منن خاللل "تووفيیرر االووقتت٬، مع ززيیاددةة االقيیمة بالنسبة للمالل٬، ووتططوورر أأوو تحسيینن االووصوولل  ICANNتحسيینن عمليیة توورريیدد  •
110إإلى فررصص االتعاقدد االعامم لكلل منن االمشررووعاتت االصغيیررةة وومتووسططة االحجمم".  

                                                                                                                                            
 

.25في  2010أأكتووبرر٬،  20". مرركزز بيیرركمانن لإلنتررنتت وواالمجتمع بجامعة هھھھاررفارردد. : مررااجعة مستقلةICANNاالمساءلة وواالشفافيیة ددااخلل " 107  
 

.26. في االمصددرر ذذااتهھ 108  
 

". مجتمع ااإلنتررنتت.ICANNااإلنتررنتت على أأسئلة للمجتمع حوولل االمسئووليیة وواالشفافيیة ددااخلل ررددوودد مجتمع " 109  
 

.4) في 2013". (أأكتووبرر االتعاقدد االمفتووحح: حدد جدديیدد للشفافيیة وواالمساءلةمؤؤسسة االبنكك االددوولي ووشررااكة االتعاقدد االمفتووحح. " 110  
 



 60  

 

111منن االووااضح أأنن إإططالقق االبيیاناتت االمفتووحة في تنسيیقاتت هھھھيیكليیة على: ICANNلهھ أأيیًضا االقددررةة على مساعددةة    

وواالمررااجع وواالمؤؤشررااتت ووااالكتشافف وواالرربطط ووإإعاددةة ااالستخدداامم ووتحليیالتت االمستنددااتت منن خاللل  تووفيیرر االمشارركة االسهھلة •
االعدديیدد.  

تسهھيیلل االتحدديیثث االسهھلل للمستنددااتت. •  

تووفيیرر مفررددااتت مشترركة للعملل االتعاووني. •  

تمكيینن ووسيیلة أأسهھلل في االتقاطط وومشارركة االتعقيیباتت حوولل االخطططط ااإلستررااتيیجيیة •  

هھلل ووااألكثرر تنووًعا لالمتثالل االتعاقدديي.باإلضافة إإلى إإتاحة االمررااقبة ااألس •  

ICANNاالتنفيیذذ ددااخلل   

في أأنن تكوونن مؤؤسسة شفافة بشكلل  ICANNفي حيینن أأننا نؤؤمنن بأنن االبيیاناتت االمفتووحة وواالتعاقدد االمفتووحح قدد يیساعدد في تقددمم جهھوودد 
-ززاائدد وومنن ثمم فعالة  ثمة عدددد منن االخططووااتت االتي يیمكنن لـ   ICANN  ااتخاذذهھھھا في االمساعددةة في تحوويیلل هھھھذذاا االمقتررحح منن مجرردد

مبددأأ إإلى مماررسة. فيیما يیلي بعضض االخططووااتت ااألووليیة االتي يیمكنن لـ  ICANN :ااتخاذذهھھھا للبددء في ااإلعدداادد الختبارر هھھھذذاا االمقتررحح  

االبيیاناتت االمفتووحة  
: تحدديیدد مجمووعاتت االبيیاناتت ذذااتت االصلة1االمررحلة   

االبيیاناتت االخاصة بهھا إإلى بيیاناتت مفتووحة٬، فإنن تعرريیفف كافة أأنووااعع االبيیاناتت االتي تقوومم  منن تحوويیلل أأيي منن ICANNقبلل أأنن تتمكنن 
بإنشائهھا أأوو جمعهھا يیعدد بمثابة عنصرر أأساسي٬، كما هھھھوو االحالل بالنسبة لعرريیفف أأماكنن االعثوورر على تلكك االبيیاناتت ووبعدد ذذلكك تحدديیدد 

ماهھھھيیة االبيیاناتت االخاصة االتي يیمكنن لـ  ICANN أأنن االمعلووماتت االسرريیة وواالخاصة بحقق مستثناةة منن  ااستخدداامهھا منن أأجلل تأكيیدد
في االووقتت  ICANNااإلططالقق بمووجبب أأيي منن سيیاساتت االبيیاناتت االمفتووحة االقاددمة. ووعلى سبيیلل االمثالل٬، يیمكنن فصلل بيیاناتت 

االحالي إإلى ااألنووااعع االتاليیة:  

.DNSبيیاناتت سجلل  •  

االبيیاناتت االعامة وواالمفتووحة بالفعلل. •  

بيیاناتت االسيیاسة. •  

ااإلستررااتيیجيیة.بيیاناتت  •  

بيیاناتت مشارركة أأصحابب االمصلحة االعالميیيینن. •  

.ICANNبيیاناتت ااجتماعاتت  •  

االمفتووحة ICANN: تعرريیفف االمباددئئ ووااألساليیبب االخاصة بتعرريیفف بيیاناتت 2االمررحلة   

                                                
.٬StratML. "fido.gov، "ررااجع على سبيیلل االمثالل 111  
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االتأكدد منن االتووصلل إإلى ااتفاقق فيیما  ٬ICANN، يیجبب على ICANNفي صيیاغة أأيي منن سيیاساتت االبيیاناتت االمفتووحة مع مجتمع 
112"مفتووحةالمباددئئ ااألساسيیة االتي ستعززززهھھھا هھھھذذهه االسيیاسة. منن االووااضح٬، أأنن االبيیاناتت تعتبرر بشكلل تقليیدديي"يیتعلقق ب إإذذاا كانتت:   

-عامة  • أأيي متووفررةة بحرريیة للجميیع إإلى االحدد االذذيي يیسمح بهھ االقانوونن٬، مع خضووعهھا في االووقتت ذذااتهھ لقيیوودد االخصووصيیة أأوو  
االسرريیة أأوو ااألمنن أأوو االقيیوودد ااألخررىى االسارريیة.  

-االووصوولل إإليیهھا يیمكنن  • أأيي أأنهھا متووفررةة أأمامم أأيي شخصص في تنسيیقق مفتووحة ووقابلل للتعدديیلل وومقرروونة آآليًیا بحيیثث يیمكنن  
االووصوولل إإلى االبيیاناتت ووااستخددمهھا بسهھوولة.  

-مووصووفة  • أأيي "مووصووفة بالكاملل بحيیثث يیكوونن لددىى مستهھلكك االبيیاناتت االمعلووماتت االكافيیة لفهھمم نقاطط االقووةة وواالضعفف فيیهھا  
113دد االتحليیليیة وومتططلباتت ااألمنن باإلضافة إإلى ططرريیقة معالجتهھا".باإلضافة إإلى االقيیوو  

o -إإططالقق االبيیاناتت في تنسيیقق االبيیاناتت االهھيیكليیة   أأيي االتي تستخددمم كيیانن معيیارريي لالستخدداامم عبرر كافة مستنددااتت  
- ICANNإإستررااتيیجيیة ووتخططيیطط  قدد يیفيیدد أأيیًضا. على سبيیلل االمثالل؛ لغاتت االتررميیزز ااإلستررااتيیجيیة  

مثلل  StratML ا لما(ووفقً   ااقتررحهھ  أأوويینن أأمبرر منن خاللل منصة االمشارركة عبرر ااإلنتررنتت للهھيیئة) يیمكنن أأنن  
يیساعدد لهھذذهه ااألغررااضض.  

-كاملة  • أأيي تنشرر بشكلل أأساسي في أأعلى االمستوويیاتت االممكنة منن االتنووعع االعملي وواالمسمووحح بهھ قانوونن باإلضافة إإلى  
االمتططلباتت ااألخررىى.  

-في االووقتت االمناسبب  • ررعع ما يیمكنن بحيیثث يیمكنن ااالحتفاظظ بقيیمة االبيیاناتت ووأأنن تكوونن االررؤؤىى أأيي أأنن تتووفرر للجمهھوورر بأس 
االمستووضحة أأقرربب ما تكوونن في االووقتت االفعلي قددرر ااإلمكانن.  

وومنن االووااضح أأنن هھھھذذهه االبيیاناتت يیمكنن أأيیًضا أأنن تعملل بمثابة مقايیيیسس يیمكنن منن ووفًقا لهھا تحدديیدد مددىى نجاحح أأيي منن مباددررااتت االبيیاناتت 
ICANN.114االمفتووحة ددااخلل   

: ووضع سيیاسة للبيیاناتت االمفتووحة3االمررحلة   

في صيیاغة أأيي منن سيیاساتت االبيیاناتت االررسميیة االمفتووحة لـ  ICANN ٬، يیمكنن للمنظظمة االنظظرر إإلى أأفضلل االمماررساتت ووفًقا لما تحددددهه
-االمنظظماتت االعاملة على تعززيیزز ااعتمادد هھھھذذهه االسيیاساتت. على سبيیلل االمثالل٬، قامتت مؤؤسسة صناليیتت فاووندديیشنن  اتت إإحددىى االمؤؤسس 

115غيیرر االرربحيیة االعاملة على "تعززيیزز ااالنفتاحح وواالشفافيیة ااألكبرر للحكووماتت"  - " إإررشاددااتت االبيیاناتت االمفتووحةبووضع قائمة منن " 
ووعيینة لغة يیمكنن لـ  ICANN  االنظظرر إإليیهھا بالقددرر االذذيي يیتناسبب مع صيیاغة أأيي سيیاسة. بعضض ااإلررشاددااتت للصلة االخاصة بالنسبة

لـ  ICANN :تشملل  

ضي على مفتووحح.ضبطط االووضع ااالفترراا •  

االمحافظظة بشكلل سليیمم على االمعلووماتت االحساسة. •  

االمططالبة بمشارركة ااألكوواادد وونشرر االمصددرر االمفتووحح. •  

تفوويیضض ااستخدداامم االمعررفاتت االفرريیددةة (أأيي ااستخدداامم تنسيیقاتت االبيیاناتت االمرركبة). •  

                                                
وواالووكاالتت  االتاليیة منصووصص عليیهھا ددااخلل: االوواليیاتت االمتحددةة٬، االمكتبب االتنفيیذذيي للررئيیسس٬، مكتبب ااإلددااررةة وواالمووااززنة٬، االمذذكررةة االمقددمة إإلى ررؤؤساء ااألقسامماالمباددئئ  112

-سيیاسة االبيیاناتت االمفتووحة االتنفيیذذيیة٬، " .2013مايیوو٬،  9"٬، إإددااررةة االمعلووماتت كأصلل منن ااألصوولل   
 

االمصددرر ذذااتهھ. 113  
 

". مباددررةة االبيیاناتت االمفتووحة االعالميیة.ااإلعالنن" ررااجع أأيیًضا 114  
 

". مؤؤسسة صناليیتت فاووندديیشنن.مهھمتنا" 115  
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إإنشاء بوواابة أأوو مووقع وويیبب لنشرر االبيیاناتت. •  

إإلى االمعلووماتت.منن أأجلل االووصوولل  APIإإنشاء ووااجهھاتت بررمجة تططبيیقاتت  •  

إإنشاء عمليیاتت منن أأجلل ضمانن جووددةة االبيیاناتت. •  

: ووضع خططة تنفيیذذ4االمررحلة   

:٬116، يیجبب أأخذذ ااالعتباررااتت االتاليیة في االحسباننICANNمنن أأجلل ااالستعدداادد لتنفيیذذ أأيي منن سيیاساتت االبيیاناتت االمفتووحة ددااخلل   

• إإنشاء أأوو تعيیيینن سلططة إإشرراافف.   

• مع االمجتمع وواالجمهھوورر.إإنشاء إإررشاددااتت للتنفيیذذ٬، يیتمم ووضعهھا بالتشاوورر    

• كيیفيیة تأسيیسس إإططارر ززمني ططمووحح بشكلل مناسبب للتنفيیذذ.   

• تووفيیرر االتموويیلل االكافي للتنفيیذذ.   

• ضمانن االمررااجعة االمستقبليیة وواالمستمررةة للتغيیيیررااتت االمحتملة على االسيیاسة.   

 

ااإلررشاددااتت ااألخررىى االتي تعززززهھھھا مؤؤسسة صناليیتت فاووندديیشنن وواالتي يیمكنن لـ  ICANN عمليیة االتنفيیذذ  أأيیًضا مررااعاتهھا خاللل
ووتشملل:  

• مساووااةة منح االعقوودد بالنسبة لمتططلباتت االشفافيیة   

وواالمنظظماتت االخاررجيیة (على سبيیلل االمثالل٬، منظظماتت االبحثث أأوو  ICANNووإإنشاء أأوو االتعررفف على االشررااكاتت يینن  •
مؤؤسساتت االفكرر وواالررأأيي أأوو االمؤؤسساتت ااألكادديیميیة) منن أأجلل ززيیاددةة االمشارركة٬، على سبيیلل االمثالل في تحدديیدد االفجووااتت في 

.ICANNتنفيیذذ خددماتت   

وويیمكنن لـ •  ICANN لمشارركة في على سبيیلل االمثالل صيیاغة جوواازز وومنح هھھھاكاثوونن أأوو تووفيیرر االفررصص لمززيیدد منن اا
ICANN  بالنسبة للمشارركيینن االذذيینن يیضعوونن تططبيیقاتت ووأأددووااتت مفيیددةة منن ووااقع االبيیاناتت االتي تططلقهھاICANN.  

: االعملل وواالتشغيیلل منن خاللل إإنشاء بوواابة مفتووحة لـ5االمررحلة   ICANN  

وواالجمهھوورر لكافة على عررضض االووصوولل لكلل منن االمجتمع  ICANNيیجبب أأنن يیشتملل االتنفيیذذ االناجح لسيیاسة بيیاناتت مفتووحة ددااخلل 
االجدديیدد على  icann.orgاالمفتووحة". وويیمكنن ااستخدداامم مووقع  ICANNاالبيیاناتت في مووقع ووااحدد ووسلل االعثوورر عليیهھ٬، مثلل "بوواابة 

سبيیلل االمثالل كمنصة تضمم االبيیاناتت االمفتووحة في تنسيیقاتت سهھلة ااالستخدداامم ووقابلة للووصوولل إإليیهھا منن أأجلل االسماحح للجمهھوورر 
منن أأجلل االمساعددةة في ااستخررااجج ووااالستحصالل على االررؤؤىى االجدديیددةة وواالحثث على إإنشاء  ICANNباستخدداامم وومشارركة بيیاناتت 

تططبيیقاتت ووخددماتت جدديیددةة.  

قدد بددأأتت بالفعلل في تحقيیقق تقددمم في فتح االبيیاناتت االخاصة بهھا٬، على سبيیلل االمثالل٬، فقدد  ICANNوومنن االووااضح٬، أأنن 
.StratMLاالخاصة بهھا في تنسيیقق  االلوواائح االددااخليیة ووضعتت  

                                                
". مؤؤسسة صناليیتت فاووندديیشنن.ااإلررشاددااتت االتووجيیهھيیة لسيیاسة االبيیاناتت االمفتووحة" 116  

 



 63  

االمفتووححاالتعاقدد   
ااعتناقق فكررةة االتعاقدد االمفتووحح  

االمررااحلل االتي يیمكنن لـ  ICANN  أأنن تبددأأ منن خاللهھ في تجرريیبب االتعاقدد االمفتووحح يیمكنن أأنن تعكسس االمررااحلل االمنصووصص عليیهھا في
:117: االتعاقدد االعامم"2.0"إإررشادد إإلى االحكوومة االمفتووحة  2013مسووددةة أأكتووبرر   

 

االخططووااتت ااألووليیة:  

ااالططالعع على معلووماتت االتعاقدد االعامة.تقدديیرر ووإإقرراارر حقق االجمهھوورر في  •  

ووضع إإططارر عملل للتعاقدد االعامم يیضمنن تحقيیقق عمليیة شفافة ووعاددلة. •  

االخططووااتت االمتووسططة:  

ااإلفصاحح بشكلل ررووتيیني عنن االفئاتت ااألساسيیة للمستنددااتت وواالبيیاناتت حوولل االتعاقدد االعامم •  

لل على االمعلووماتت االتعاقدديیةتووفيیرر بناء االسعة منن أأددلل ددعمم أأصحابب االمصلحة في كشفف ووفهھمم وومررااقبة وواالعم •  

االخططووااتت االمتقددمة:  

ووضع آآليیاتت للمشارركة في االتعاقدد االعامم •  

االخططووااتت ااالبتكارريیة:  

تسهھيیلل االتموويیلل منن أأجلل ددعمم االمشارركة االعامة في االتعاقدد االعامم •  

• منن خاللل ااستخدداامم االخططووااتت االسابقة وومباددئئ االشررااكة االتعاقدديیة االمفتووحة كددليیلل٬، يیمكنن لـ   ICANN  ووضع خططة تعاقدد
االتي تخضع لسيیاسة االتعاقدد االمفتووحح٬، بما في ذذلكك عقوودد االسجالتت٬،  ICANNمفتووحة. ووهھھھذذاا يیقتضي تحدديیدد أأيي عقوودد 

ICANN.118ووااتفاقيیاتت ااعتمادد أأمناء االسجالتت باإلضافة إإلى عقوودد توورريیدد   

االخصووصيیة وواالملكيیة االفكرريیة بالططبع أأنن تأخذذ بعيینن ااالعتبارر كلل منن ااعتباررااتت  ICANNوومنن خاللل االقيیامم بذذلكك٬، يیجبب على 
". شررااكة االتعاقدد االمفتووحح عنصرر فاعلل في تحقيیقق االتغيیيیرر: فتح االحكووماتت ووإإفشالل االمحفووظظاتت. لوورراا باكوونن. "26[ ووااألمنن.

.]2013أأكتووبرر٬،  28االحكوومة االمفتووحة.  االتشاوورر مع االجمهھوورر وومع مجتمعهھا منن أأجلل  ICANNوومنن االووااضح٬، يیجبب على  
تحدديیدد االعمليیاتت االمتفقق عليیهھا وواالتي يیجبب ااتباعهھا منن أأجلل ضمانن أأيیة تفاعالتت تمم إإكمالهھا مسئوولة ووأأيیًضا محددووددةة.  

ووعالووةة على ذذلكك٬، لكي "تكوونن االعقوودد قابلة للبحثث عالميًیا ووقابلة للمقاررنة٬، يیجبب ووضع معايیيیرر بيیاناتت تعاقدديیة ووأأنن تلحقق بهھا 
وومنن ثمم فإنن أأيیة خططة بيیاناتت مرركبة متفقق عليیهھا يیجبب أأنن تررااعي معايیيیرر بيیاناتت االتعاقدد. 119باددررااتت االشفافيیة ااألخررىى".م  

120تجرريیبب منصاتت االتوورريیدد االمفتووحة  

٬، منن أأجلل االمساعددةة في االحدد منن ااإلهھھھدداارر ووعددمم االكفاءةة ووااحتماليیة االفسادد٬، ICANNعنددما يیتططررقق ااألمرر إإلى عقوودد االتوورريیدد في 
يیمكنن لـ  ICANN .أأنن تجرربب إإنشاء خططة وومنصة توورريیدد مفتووحة  

                                                
)2013". مكتبب شررااكة االحكوومة االمفتووحة. (أأكتووبرر : االتعاقدد االعامم2.0مسووددةة: االددليیلل إإلى االحكوومة االمفتووحة " 117  

 
)2013". (أأكتووبرر االتعاقدد االمفتووحح: حدد جدديیدد للشفافيیة وواالمساءلةمؤؤسسة االبنكك االددوولي ووشررااكة االتعاقدد االمفتووحح. " ررااجع أأيیًضا 118  

 
االمصددرر ذذااتهھ. 119  

 
).2010". االمنتددىى االمفتووحح بأووررووبا. (نووفمبرر توورريیدد تقنيیة االمعلووماتت االمفتووحة في االقططاعع االخاصص بالمملكة االمتحددةة" ررااجع 120  
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) 121تططبيیقق االمباددئئ االمفتووحة على االتوورريیدد (ررااجع على سبيیلل االمثالل٬، أأمثلة ااإلررشاددااتت االتووجيیهھيیة لمؤؤسسة صناليیتت فاووندديیشنن
سة ووااتخاذذ على ززيیاددةة االشفافيیة االتي تتعاقدد منن خاللهھا مع االمووززعيینن وواالكيیاناتت االخاررجيیة ووززيیاددةة االمناف ICANNيیمكنن أأنن يیساعدد 

.ICANNاالقررااررااتت االمستنددةة إإلى ااألددلة في تعاقدد   

إإلى تصنيیفف وواالتصوويیتت على  ICANNوويیمكنن تصميیمم هھھھذذهه االمنصة االخاصة بالتوورريیدد االمفتووحح بططرريیقة تددعوواا مجتمع ووجمهھوورر 
االمجتمع٬، . وومنن االووااضح أأنن أأيي منن هھھھذذهه االنظظمم ستكوونن بحاجة إإلى االتفسيیرر بووضووحح أأمامم ICANNووتقيیيیمم خيیاررااتت االتوورريیدد ددااخلل 

وويیجبب أأنن يیكوونن لمنن يیشارركوونن في االمساعددةة على تقيیيیمم خيیاررااتت االتوورريیدد فهھمم ووااضح بالططرريیقة االتي سيیتمم بهھا ااستخدداامم تعقيیباتهھمم 
وو/أأوو مجلسس ااإلددااررةة (على سبيیلل االمثالل؛ سووااء كانن ذذلكك ااعتباررااتت إإضافيیة/تووجيیهھيیة أأوو تعقيیًبا  ICANNمنن خاللل فرريیقق عملل 

ملززًما).  

-ددررااساتت حالة  ذذيي نجح منن االناحيیة االعمليیة؟ما اال   

تشملل بعضض مباددررااتت وومنصاتت االبيیاناتت االمفتووحة  االناجحة االتي يیمكنن لـ   ICANN :االنظظرر فيیهھا وواالتعلمم منهھا ما يیلي  

• االحكوومة ااألمرريیكيیة   – بددأأتت االجهھوودد االررااميیة العتمادد االبيیاناتت االمفتووحة ددخلل االوواليیاتت االمتحددةة خاللل االيیوومم ااألوولل  
عنددما ووقع 2008في للررئيیسس أأووباما في منصبهھ  أأمرًراا تنفيیذذيًیا حوولل االشفافيیة وواالحكوومة االمفتووحة٬،  يیططالبب فيیهھ كافة  

االووكاالتت االفيیددررااليیة بالعملل مًعا منن أأجلل إإقرراارر "نظظامم منن االشفافيیة وواالمشارركة االعامة وواالتعاوونن" على نططاقق االحكوومة. 
٬، نشررتت إإددااررةة أأووباما2013ووبتططوويیرر ووتنفيیذذهه هھھھذذهه االمباددررةة في مايیوو  ٬، وواالتي تعررفف مصططلح يیاناتت مفتووحةسيیاسة ب 

"االبيیاناتت االمفتووحة" ووتنصص على أأنن االووكاالتت يیجبب أأنن تووفرر االبيیاناتت االخاصة بهھا بططررقق مرركبة تتيیح إإمكانيیة 
ااستكشافف االبيیاناتت بالكاملل ووإإمكانيیة ااستخدداامهھا منن خاللل االمستخددميینن٬، بما يیتسقق مع االمعايیيیرر االتاليیة:  

o االجمهھوورر  

o قابلة للووصوولل  

o مووصووفة  

o  إلعاددةة ااالستخددااممقابلة  

o كاملة  

o في االتووقيیتت االمناسبب  

o تدداارر بعدد ااإلصدداارر  

o منن االووااضح أأنن بيیاناتت االووكالة االفيیددررااليیة تمم نشررهھھھا كبيیاناتت مفتووحة على االمنصة data.gov.  

• مباددررةة االبيیاناتت االمفتووحة لكيینيیا   – ٬، أأصددرر االررئيیسس االكيیني موواايي كيیباكي مباددررةة االبيیاناتت االمفتووحة 2011مايیوو  8في  
"إإتاحة االبيیاناتت االحكووميیة بحرريیة للجمهھوورر منن خاللل بوواابة ووااحددةة متووفررةة على ااإلنتررنتت". تهھددفف االمباددررةة إإلى منن أأجلل 

٬، "هھھھناكك ما يیقرربب 2011مشارركة بيیاناتت االحكوومة٬، ووهھھھي منن ااألصوولل االهھامة٬، مع االمووااططنيینن. ووااعتبارًراا منن نووفمبرر 
قاعددةة بيیاناتت تمم تحميیلهھا على االمووقع". 390منن   

• ا االمفتووحةبيیاناتت أأستررااليی   – تشملل مباددررةة بيیاناتت أأستررااليیا االمفتووحة منصة   data.gov.au وواالتي تووفرر للمستخددميینن  
"ططرريیقة سهھلة للعثوورر على قووااعدد االبيیاناتت االعامة ووااالططالعع عليیهھا ووإإعاددةة ااستخدداامهھا منن االحكوومة ااألستررااليیة". ووفي 

وومنن االووااضح أأنن بوواابة بيیاناتت أأستررااليیا منظظمة.  125أألفف مجمووعة بيیاناتت منن  3.1االووقتت االحالي٬، يیووفرر االمووقع 
                                                

". مؤؤسسة صناليیتت فاووندديیشنن.ااإلررشاددااتت االتووجيیهھيیة للبيیاناتت االمفتووحة للتوورريیدد" ررااجع 121  
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االمفتووحة تشجع االمستخددميینن بشكلل مباشرر على "ااستخدداامم بيیاناتت االحكوومة منن أأجلل تحليیلل٬، وواالحصوولل االبيیاناتت 
ووتططوويیرر ااألددووااتت وواالتططبيیقاتت االتي تفيیدد سائرر ااألستررااليیيینن".  

• مباددررةة بيیاناتت االمملكة االمتحددةة االمفتووحة   – 201،٬مايیوو  31في   ووجهھ  ررااء االبرريیططاني بأنن تصددرر االحكوومة ررئيیسس االووزز 
االبرريیططانيیة بيیاناتت محددددةة إإلى االجمهھوورر بتنسيیقاتت مفتووحة "بحيیثث يیمكنن إإعاددةة ااستخدداامهھا منن خاللل ااألططرراافف 

ااألخررىى". مكتبب االبيیاناتت االمفتووحة االمرركززيي للحكوومة االفيیددررااليیة االبرريیططانيیة هھھھوو  data.gov.uk يیووفرر .
Data.gov.uk  وواالبحثث منن أأجلل تشجيیع االمشارركة االعامة في االحكوومة ووااإلشرراافف عليیهھا.قووااعدد بيیاناتت قابلة للتنززيیلل  

• تشملل مباددررةة االبيیاناتت االبرريیططانيیة االمفتووحة أأيیًضا ااإلررسالل االمفتووحح٬، حيیثث إإنن كافة معامالتت ااإلررسالل بأكثرر منن  
جنيیهھ إإستررليیني تمتت منن خاللل االحكوومة االمرركززيیة االبرريیططانيیة" ووتمم نشررهھھھا منن خاللل ااإلددااررااتت بصفة  25,000

.data.gov.ukشهھرريیة على   

• مباددررةة بيیاناتت االتعليیمم االمفتووحة للبنكك االددوولي   – ٬، أأصددرر االبنكك االددوولي أأددااةة بيیاناتت االتعليیمم االمفتووحة٬، 2014في يینايیرر  
)٬،" وواالتي "تساعدد االددوولل على جميیع ووتحليیلل االمعلووماتت SABERلتعليیمم ("أأسلووبب االنظظمم للحصوولل على أأفضلل نتائج اا

حوولل سيیاساتت االتعليیمم االخاصة بهھا٬، ووتقيیيیمم أأنفسهھمم في مقابلل االددوولل ااألخررىى٬، ووتحدديیدد أأوولوويیاتت مجاالتت ااإلصالحح٬، 
الفعلل نجاًحا٬، بهھددفف االتأكدد منن أأنن سائرر ااألططفالل وواالشبابب يیذذهھھھبوونن إإلى االمددررسة وويیتلقوونن تعليیًما". ووقدد القتت االمباددررةة ب

على تعرريیفف  SABERمليیوونن ططفلل خاررجج االتعليیمم"٬، ساعدد  11على سبيیلل االمثالل في نيیجيیرريیا٬، حيیثث "ال يیززاالل 
"االططررقق االضيیقة للسيیاسة٬، بما يي ذذلكك نقصص االمعلووماتت االمعيیارريیة حوولل تعليیمم االططالبب٬، ووعددمم االمططابقة بيینن مهھاررااتت 

االمعلمم ووااحتيیاجاتت االططالبب".  

االمفتووحة االناجحة االتي يیمكنن لـتشملل بعضض مباددررااتت االبيیاناتت   ICANN :االنظظرر فيیهھا وواالتعلمم منهھا ما يیلي  

– )WBI( مؤؤسسة االبنكك االددوولي • "مباددررةة  WBIمنن خاللل تشكيیلل فرريیقق مع االمنططقة ااألفرريیقيیة للبنكك االددوولي٬، قددمتت  
لمررااقبة االعقوودد منن أأجلل تجميیع مختلفة االمجمووعاتت مًعا منن أأجلل تقوويیة ااإلشرراافف على منح ووتنفيیذذ االعقوودد" فيیما يیتعلقق 
بالصناعاتت االقائمة على ااستخررااجج االثررووااتت٬، مثلل االنفطط٬، وواالغازز االتعدديینن. وونتيیجة لهھذذاا االجهھدد٬، "فإنن أأفرراادًداا منن االقططاعع 

لصحفيیيینن بددأأوواا في تشكلل اائتالفاتت تعزززز االووصوولل إإلى معلووماتت االعقوودد٬، االخاصص٬، وواالحكوومة وواالمجتمع االمحلي وواا
ووتقوويیة فهھمم االعقوودد وواالمساعددةة في تقوويیة فهھمم االعقوودد وواالمساعددةة في ضمانن تلبيیة شررووطط االصفقاتت منن االناحيیة االعمليیة".  

– بوورركيینافاسوو • حكوومة  )٬، تططلققEITIفي ددفعة نحوو ااالمتثالل مع مباددررةة االشفافيیة للصناعاتت ااالستخررااجيیة ( 
بوورركيینافاسوو بشكلل عامم في عقووددهھھھا مع قططاعع االتعدديینن عبرر ااإلنتررنتت ووددعووةة االجمهھوورر وواالباحثيینن إإلى االتأملل فيیهھا للتأكدد 
منن أأنن االشرركاتت تلتززمم باألنظظمة. ووإإلى هھھھذذاا االحدد٬، فقدد أأددىى االووصوولل ووااالططالعع االززاائدد على بيیاناتت عقوودد االتعدديینن إإلى 

شررووعع لمررااقبة االعقوودد منن أأددلل تقيیيیمم ااالمتثالل لاللتززااماتت االتعاقدديیة فيیما يیتعلقق ) إإلى تنفيیذذ "مRWIقيیامم مررااقبة االعوواائدد (
122بتووظظيیفف االمووااططنيینن في مشررووعاتت االتعدديینن".  

ددررااسة حالة في سلووفاكيیا •  – ددررااسة حالة لنظظامم ااإلفصاحح في سلووفاكيیا االهھددفف منهھا محارربة االفسادد منن خاللل تووفيیرر  
وومنن االسهھلل االووصوولل إإليیهھا منن خاللل مستووددعاتت االتوورريیدد ااإللكتررووني ووإإتاحة االعدديیدد منن بيیاناتت االتوورريیدد بشكلل ووااسع 

وواالعقوودد. ووقدد أأددتت ددررااسة االحالة إإلى تخفيیضض تكاليیفف ااإلشرراافف٬، بما يیسمح للجهھاتت االررقابيیة وواالصحفيیيینن منن فحصص 
123ااإلجررااءااتت االخاصة بالتوورريیدد. ووقدد أأددىى هھھھذذاا بددووررهه إإلى ززيیاددةة ااحتماليیة ااإلفصاحح عنن االعمليیاتت غيیرر االمناسبة.  

                                                
.2013أأكتووبرر٬،  03". االتعاقدد االمفتووحح. االتعاقدد االمفتووحح يیتناوولل االتووظظيیفف في قططاعع االتعدديینن في بوورركيینافاسووأأووررمانن دديیمم ووكارريي كلووتزز. " 122  

 
(منن االجدديیرر بالمالحظظة٬، على االررغمم منن ذذلكك٬، أأنن  2013أأغسططسس  14". االتعاقدد االمفتووحح. وورريیة سلووفاكيیاددررااسة حالة: االتعاقدد االمفتووحح في جمهھأألكسنددرر فووماسس. " 123

فاذذ ررسميیة ووغيیرر ررسميیة منن ددررااسة االحالة كشفتت أأيیًضا عنن االحاجة إإلى إإجررااء تحسيینن فيیما يیتعلقق بتنسيیقق بيیاناتت االتوورريیدد االمعلنة كما هھھھوو بالنسبة للحاجة إإلى آآليیاتت إإن
الفي تجاووززااتت االتوورريیدد.).أأجلل ضمانن تجرريیمم ووت  
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ووفي االنهھايیة٬، تشملل بعضض ااألمثلة على االتططبيیقاتت االناشئة عنن حرركة االتوورريیدد االمفتووحح وواالتي تهھددفف إإلى تقليیلل االحووااجزز أأمامم 
االمشارركة في االتعاقدد ما يیلي:  

• RFP-EZ  – منن ووااقع بررنامج ززمالة ااالبتكارر االررئاسيیة االتابع للبيیتت ااألبيیضض ااألمرريیكي٬، ووهھھھوو  RFP-EZتمم إإنشاء  
ليیة لالبتكارر في مجالل االتوورريیدد وواالذذيي يیساعدد االشرركاتت على االتعلمم وواالتنافسس للحصوولل على عباررةة عنن تجرربة فيیددرراا

االعقوودد االحكووميیة٬، السيیما االشرركاتت االصغيیررةة االتي قدد تكوونن أأقلل قددررةة على ااالستفاددةة منن عمليیة ططلبب تقدديیمم االعررووضض 
)RFPووضض االووااررددةة منن خاللل ) االتي تقددمهھا االحكوومة. ووقدد حققق هھھھذذاا االمشررووعع االتجرريیبي نتائج ووااعددةة؛ فالعرر

RFP-EZ بلغتت % أأقلل منن حيیثث االمتووسطط30  عنن   FedBizOps.  

• Procure.io (أأوو   ScreenDoor (– ووهھھھوو عباررةة عنن نظظامم تمم ووضعهھ منن خاللل االددررووسس االمستفاددةة منن مشررووعع  
RFP-EZ  االتجرريیبي٬، وويیهھددففProcure.io  إإلى جعلل عمليیة شررااء االحكوومة أأكثرر بساططة٬، ووأأكثرر شفافيیة باإلضافة

ززيیاددةة ااططالعع االحكوومة على االتقنيیة. وويیهھددفف االمشررووعع في االووقتت االحالي إإلى تنفيیذذ ثالثة أأهھھھدداافف:إإلى   

o  تأسيیسس مكتبة فيیما بيینن االحكووماتت تضمم بيیاناتت عملل تكوونن لكلل شخصص (االمقيیميینن٬، وواالمووززعيینن وواالخبررااء
وواالنشططاء) االقددررةة على االتعليیقق عليیهھا وواالمساعددةة في صيیاغتهھا.  

o  االتططوويیرر االكاملل لمشررووععProcure.io  كمنصة تعملل منن مصددرر أأوو منن سحابة٬، باإلضافة إإلى نظظامم تحدديیدد
ددررجاتت أأوو جوواائزز ووعمليیة ااكتتابب سهھلة٬، باإلضافة إإلى تووفيیرر االووثائقق للمددنن االتي توودد تنفيیذذ هھھھذذهه ااإلستررااتيیجيیة 

وواالعثوورر على االمددنن االتي يیمكنن أأنن تنفذذهھھھا  

o على االتسجيیلل منن أأجلل االحصوولل على شهھاددااتت باإلضافة إإلى بناء ااألددووااتت منن أأجلل مساعددةة شرركاتت ااألعمالل  
االمقاووليینن.  

• Peer to Procure – عباررةة عنن مشررووعع لتخرريیج االططالبب في كليیة خرريیجي  Peer to Procureمشررووعاتت  
ررووبررتت أأفف ووااجنرر للخددمة االعامة في جامعة نيیوويیوورركك٬، ووقدد قددمم "مقتررًحا لتحسيینن جووددةة عمليیاتت االتوورريیدد االتي يیموولهھا 
االبنكك االددوولي منن خاللل تمكيینن االتعقيیباتت عبرر ااإلنتررنتت على مسووددااتت مستنددااتت االتوورريیدد". في هھھھذذاا االمشررووعع٬، أأووصى 

:124ة بعمليیة توورريیدد جدديیدد وومتووفررةة عبرر ااإلنتررنتت االمستنددةة إإلى ااألقرراانن وواالذذيي يیتميیزز بالخصائصص االتاليیةفرريیقق االقم  

o  االمططالبة بحاجزز أأقلل٬، ووحسابب ااحترراافي مووثقق (على سبيیلل االمثالل؛LinkedIn.لتسجيیلل االددخوولل (  

o .تفوويیضض قبوولل ااألحكامم وواالشررووطط بالتحذذيیررااتت أأوو االعقووباتت نظظيیرر إإساءةة ااالستخدداامم  

o االمستخددميینن بشفافيیة. نشرر هھھھوويیاتت  

o .االسماحح للمستخددميینن بإضافة تعقيیباتت عاليیة االمستووىى أأوو نووعيیة على مسووددااتت مستنددااتت االتوورريیدد  

o .ووأأيیًضا تمكيینن االمستخددميینن منن االتعليیقق وواالتقنيینن وو"تميیيیزز" تعقيیباتت االمستخددميینن ااآلخرريینن  

                                                
: مقتررحح لتحسيینن جووددةة عمليیاتت Peer to Procureكاثرريینن فرروو٬، ووخوواانن بابلوو جيیرراالددوو٬، وورريیكا جووررنن٬، ووكيیفيینن هھھھانسيینن٬، وودداانيیالل ساتت٬، ووأألكسانددرراا سكايینن. " 124

". كليیة خرريیجي ررووبررتت أأفف ووااجنرر للخددمة االعامة في االتوورريیدداالتوورريیدد االتي يیموولهھا االبنكك االددوولي منن خاللل تمكيینن االتعقيیباتت عبرر ااإلنتررنتت على مسووددااتت مستنددااتت 
.2013يیوونيیوو  03جامعة نيیوويیوورركك٬،   
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ااألسئلة االمفتووحة  
يیذذ؟كيیفف يیمكننا االمساعددةة في جعلل هھھھذذاا االمقتررحح أأقرربب إإلى االتنف  

ما هھھھي االحووااجزز االمؤؤسسيیة وواالثقافيیة االتي قدد تمثلل تحدديیاتت أأمامم عمليیة االتنفيیذذ؟ •  

باإلضافة إإلى االمباددئئ "االمفتووحة" ااألساسيیة٬، ما هھھھي االمقايیيیسس االتي يیمكنن لـ •  ICANN  ااستخدداامهھا في قيیاسس تأثيیرر
االبيیاناتت االمفتووحة على االمباددررااتت االتعاقدديیة؟  

كيیفف يیمكنن لـ •  ICANN ااستخدداامم بيیاناتت  تسهھيیلل بيیئة تعزززز مننICANN  االمفتووحة منن خاللل االجهھاتت ااألخررىى
(على سبيیلل االمثالل٬، منن خاللل االتحدديیاتت)؟   

كيیفف يیمكنن لـ •  ICANN  إإجررااء تقيیيیمم لمماررساتت إإططالقق االبيیاناتت االحاليیة منن أأجلل تسهھيیلل االمقاررنة االهھاددفة مع أأيي عمليیة
جدديیددةة؟  

ررحح وويیجبب تضميینهھا في أأيي سيیاسة للبيیاناتت فقددناهھھھا في هھھھذذاا االمقت ICANNهھھھلل هھھھناكك أأنووااعع أأخررىى منن بيیاناتت  •
االمفتووحة؟  

 
: ICANN لـ 8االمقتررحح   

ززيیاددةة االمساءلة منن خاللل االتحدديیدد االتشارركي للميیززاانيیاتت  
: 2014فبرراايیرر٬،  13أأوولل نشرر:   

budgeting/-participatory-through-accountability-increase-icann-for-8-http://thegovlab.org/proposal  

إإلى االمماررسةمنن االمبددأأ   

بررفع مستووىى ااآلليیاتت منن أأجلل تفوويیضض االمساعددةة ووتررسيیخ ااعتباررااتت االمصلحة االعامة بشكلل مباشرر  ICANNهھھھناكك االتززاامم على 
٬، على سبيیلل االمثالل في قررااررااتهھا االمتعلقة بالميیززاانيیة. االتعلمم منن أأفضلل االمماررساتت منن حرركاتت ICANNأأكثرر في أأعمالل 

االعالمم٬، يیمكنن لـاالميیززاانيیة االتشارركيیة في جميیع أأنحاء   ICANN  ااختبارر االمناهھھھج االمختلفة النتززااعع تعقيیباتت االمجتمع ووتحدديیدد ووتررتيیبب
أأوولوويیاتت ااحتيیاجاتت االمجتمع ووتمكيینن االتصوويیتت االعامم على قررااررااتت ااإلنفاقق. منن خاللل ااستخدداامم االمووااززنة االتشارركيیة يیمكنن  

لـ  ICANN لميیززاانيیة.تجرربة أأساليیبب مختلفة إلشررااكك االجمهھوورر مباشررةة في بعضض قررااررااتت اا  

ما االذذيي تعنيیهھ ااستخدداامم تحدديیدد االميیززاانيیة االتشارركي؟  

) عباررةة عنن عمليیة تسمح للمووااططنيینن ("ااألعضاء"٬، أأوو "أأصحابب االمصلحة") في منططقة ما PBتحدديیدد االميیززاانيیة االتشارركي (
لماليیة االمتاحة (االمنططقة٬، أأوو االمنظظمة٬، أأوو نووعع ما منن االمجمووعاتت االمحددددةة) للمشارركة في تخصيیصص جززء منن أأوو كلل االموواارردد اا

1989126في بووررتوو أأليیجرر٬، بالبررااززيیلل في عامم  PBبددأأ تحدديیدد االميیززاانيیة االتشارركي  125للمنظظمة. وومنذذ ذذلكك االحيینن  فقدد اامتدد  ألكثرر  

                                                
.]participatorybudgeting.org.uk"ما االمقصوودد بحدديیدد االميیززاانيیة االتشارركي".  125  

 



 68  

"للددوولل وواالوواليیاتت ووسلططاتت ااإلسكانن وواالمددااررسس  PBمدديینة حوولل االعالمم. كما تمم ااستخدداامم تحدديیدد االميیززاانيیة االتشارركي  1,500منن 
127وواالنظظمم االمددررسيیة وواالجامعاتت ووااالئتالفاتت ووغيیررهھھھا منن االجهھاتت االعامة".  

؟ICANNما سببب منططقيیة هھھھذذاا االمقتررحح في   

على تططوويیرر خططتهھا ووميیززاانيیة االتشغيیلل االخاصة بهھا بالتشاوورر مع االمجتمع. وومنن االجدديیرر بالمالحظظة خاللل  ICANNكلل عامم تعملل 
على تططوويیرر خططة االتشغيیلل وواالميیززاانيیة للسنة االماليیة االمقبلة. يیتمم تططوويیرر  ICANNهھرر االستة االثانيیة منن كلل سنة ماليیة٬، تعملل ااألش

ICANN.128كلل منن هھھھذذهه االعناصرر في مررحلة االتخططيیطط منن خاللل تحقيیقق شاملل وومتعدددد االمررااحلل لعمليیة االتشاوورر مع مجتمع   

نتت هھھھناكك ددعووااتت لتحقيیقق مساءلة أأكبرر عنددما تططررقق ااألمرر إإلى تحدديیدد ٬، كاICANNووعلى االررغمم منن هھھھذذاا االتشاوورر مع مجتمع 
ICANN.129ميیززاانيیة ووااإلددااررةة االماليیة في  في ااآلوونة ااألخيیررةة بما يیلي: ATRT2تووصي مسووددةة االتقرريیرر فرريیقق    

ميیززاانيیاتت فرريیقق االمررااجعة٬، "باإلضافة إإلى االتبرريیرر االمنططقي للمبلغ االمخصصص االمستندد إإلى االخبررااء  ICANNتنشرر  •
.130] االسابقة"ATRTصة بفررقق [االخا  

"بتحسيینن عمليیة تشاوورر االميیززاانيیة" منن أأجلل "ضمانن أأنن االميیززاانيیة تعكسس ووجهھاتت نظظرر  ICANNوويیقوومم مجلسس إإددااررةة  •
.ICANN"131مجتمع   

أأووضحتت أأنن تعقيیباتت االمجتمع على مسووددةة االخططة االتشغيیليیة وواالميیززاانيیة لعامم  ATRT2منن االجدديیرر بالمالحظظة٬، أأنن مسووددةة تقرريیرر 
٬، وويیشملل ذذلكك االمططالبة بالحصوولل على تقارريیرر أأكثرر ICANNعنن عدددد منن االمخاووفف حوولل االمسائلل االماليیة االخاصة بـ  2014

132ااعتمادًداا وو/أأوو أأسلووبب مختلفف لعمليیاتت ضبطط االميیززاانيیة االخاصة بالمؤؤسسة".  

ساليیبب تحدديیدد االميیززاانيیة االتشارركي يیمكنن أأنن يیساعدد في االتعاملل مع بعضض منن هھھھذذهه االتحدديیاتت. ووعلى ووجهھ وونحنن نررىى بأنن نشرر أأ
االخصووصص يیمكنن أأنن يیساعدد تحدديیدد االميیززاانيیة االتشارركي على:  

• 133تشجيیع مززيیدد منن االتووززيیع االعاددلل للموواارردد  .134ووتعززيیزز االتموويیلل للمشررووعاتت ااالبتكارريي وواالمستجيیبب   

.135قاتت بيینن االمشارركة وو"االمسئووليینن االمنتخبيینن" وومجتمعاتهھممززيیاددةة معررفة االمجتمع ووتقوويیة االعال •  

ززيیاددةة مستووىى فهھمم االمجتمع ووررؤؤيیتهھ تجاهه قررااررااتت االميیززاانيیة ووعووااقبب هھھھذذهه االقررااررااتت. •  

تمرريیرر بعضض االقررااررااتت االخاصة بأوولووليیة ااإلنفاقق االمررتكزز على االمصلحة االعامة إإلى االجمهھوورر االعامم. •  

                                                                                                                                            
.UNESCO.org". تجرربة االميیززاانيیة االتشارركيیة في بووررتوو أأليیجرر االبررااززيیلل" 126  

 
: مشررووعع تحدديیدد االميیززاانيیة االتشارركي.PBP" ؟PBما االمقصوودد بتحدديیدد االميیززاانيیة االتشارركي " 127  

 
.archive.icann.org". أأططرر عملل وومباددئئ االمساءلة وواالشفافيیة" 128  

 
.ICANN ."ICANN.orgاالمعلووماتت االماليیة لـ " ررااجع ٬،ICANNلمعررفة االمززيیدد حوولل ميیززاانيیاتت  129  

 
.7في  2013دديیسمبرر٬،  ICANN.org. 31". تقرريیرر االتووصيیاتت االتمهھيیدديیة للتعليیقاتت االعامة. "2ررقمم فرريیقق مررااجعة االمساءلة وواالشفافيیة  130  

 
.8. في االمصددرر ذذااتهھ 131  

 
.62في  االمصددرر ذذااتهھ 132  

 
.2012دديیسمبرر٬،  12". جامعة هھھھاررفارردد. ااالتجاهه االتشارركي: االتحدديیدد االتشارركي للميیززاانيیة قاددمم إإلى أأمرريیكاهھھھوولي ررووسنن جيیلمانن. " 133  

 
).2013". عضوو مجلسس مدديینة نيیوويیوورركك برراادد النددرر. (تحدديیثاتت مشررووعع تحدديیدد االميیززاانيیة االتشارركي" 134  

 
.2012دديیسمبرر٬،  12". جامعة هھھھاررفارردد. ااالتجاهه االتشارركي: االتحدديیدد االتشارركي للميیززاانيیة قاددمم إإلى أأمرريیكاهھھھوولي ررووسنن جيیلمانن. " 135  
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ICANNاالتنفيیذذ ددااخلل   

ووتصميیمهھا أليي برراامج تجرريیبيیة لتحدديیدد االميیززاانيیة االتشارركي على مدداارر  ICANNااألووليیة لكيیفيیة تأططيیرر  فيیما يیلي بعضض ااألفكارر
االعامم االقاددمم:  

هھھھيیكلة بررنامج تجرريیبي لتحدديیدد االميیززاانيیة االتشارركي  
سووااء منن خاللل االعمليیاتت االتشاوورريیة ألصحابب االمصلحة االمتعدددديینن أأوو منن خاللل قرراارر منن مجلسس ااإلددااررةة بالتشاوورر مع فرريیقق 

تحدديیدد أأيي ااألنووااعع أأوو ااألجززااء في ااألموواالل االتي قدد تكوونن مناسبة للخضووعع لعمليیة تحدديیدد االميیززاانيیة  ICANNاالعملل٬، يیجبب على 
االتشارركي.  

"٬، وواالتي تصبح شيیًئا فشيیًئا منن مززااددااتت االمالذذ ااألخيیرربجمعهھا منن " ICANNمنن ااألمثلة االووااعددةة جدًداا ااألموواالل االتي تقوومم 
في االمكووناتت االمشاكسة بشكلل ززاائدد ٬، وواالتي ااقتررحح حوولهھا أأعضاء االمجتمع بالفعلل ااستخددااماتت منفصلة االجدديیددةة gTLDبررنامج  

136ووجدديیددةة لألموواالل.  

ووبمجرردد تحدديیدد وواالتعررفف على قسمم منن ااألموواالل٬، يیمكنن لـ  ICANN  إإنشاء نووعع ما منن "لجانن االتووجيیهھ" للمساعددةة في عقدد حوواارر
لجنة مسئوولة عنن تحدديیدد ما يیلي:مع االمجتمع حوولل تحدديیدد قووااعدد االتعاملل. ووقدد يیكوونن هھھھذذهه اال  

معايیيیرر االتأهھھھلل للمشارركة في عمليیاتت تحدديیدد االميیززاانيیة االتشارركي. •  

االقووااعدد االخاصة بالمشارركة. •  

ما هھھھي االقيیوودد االنقدديیة االقصووىى وواالددنيیا االتي قدد تفررضض أليي مشررووعع ووااحدد مقتررحح. •  

.تووقيیتت ووجددوولة ااألحددااثث وواالفعاليیاتت •  

االعمليیة  
بعدد ذذلكك على ددعووةة أأعضاء االمجتمع إإلى تحدديیدد ااحتيیاجاتهھمم وواالتفكيیرر في االحلوولل االممكنة االتي  يیجبب أأنن تشتملل االعمليیة االتي تأتي

-قدد تفي بتلكك ااالحتيیاجاتت  أأيي االعصفف االذذهھھھني وواالتصنيیفف وواالحوواارر حوولل ااألفكارر االمحتملة لإلنفاقق.   

حة على ااإلنتررنتت االتي تووصي وويیمكنن ددعمم االتحاوورر بسهھوولة منن خاللل مجمووعة متنووعة منن ااألددووااتت ووااألساليیبب االمفتووحة وواالمتا
في االمقتررحاتت ااألخررىى. ICANNبهھا االهھيیئة وواالتي تستخددمهھا   

ااعتمادد االنتائج  
مع حددووثث مددااووالتت وومناقشاتت االمجتمع٬، يیمكنن للمشارركيینن في عمليیة تحدديیدد االميیززاانيیة االتشارركي االتططووعع (أأوو ااختيیاررهھھھمم منن خاللل 

ووقاددةة االمجتمع االمشارركيینن  ICANNلجنة االتووجيیهھ٬، ووفرريیقق عملل  أأساليیبب تصوويیتت اابتكارريیة) للعملل "منددووبيینن للميیززاانيیة" مع
.ICANNبفاعليیة في قررااررااتت االميیززاانيیة في   

يیمكنن أأنن يیعملل "منددووبوو االميیززاانيیة" على ووضع مقتررحاتت ثابتة ألفكارر ااإلنفاقق وواالتي تنبع منن مددااووالتت االمجتمع ااألووسع. وويیمكنن 
بتنفيیذذ االمقتررحاتت  ICANNررحاتت االمقددمة منن االمجتمع٬، مع االتززاامم بالكاملل بعدد ذذلكك االتصوويیتت على هھھھذذهه االمقت ICANNلمجتمع 

ااألعلى (في االغالبب بعدد االحصوولل على موواافقة مجلسس ااإلددااررةة) ووااستخدداامم ااألموواالل االتي تمم تخصيیصهھا على ووجهھ االخصووصص 
لعمليیة تحدديیدد االميیززاانيیة االتشارركي.  

                                                
.18في  2013نووفمبرر٬،  21".االعامم ICANNاالنصص: منتددىى شيیرريینن شلبي. " 136  
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-أأمثلة ووددررااساتت حالة  ما االذذيي نجح منن االناحيیة االعمليیة؟   

)PBNYCززاانيیة االتشارركي في مدديینة نيیوويیوورركك (تحدديیدد االميی •  – ٬، أأططلقق أأرربعة أأعضاء في مجلسس 2011في عامم  
مدديینة نيیوويیوورركك عمليیة تحدديیدد ميیززاانيیة تشارركي منن أأجلل االسماحح للمووااططنيینن في مدديینة نيیوويیوورركك بتخصيیصص جززء منن 

أأعضاء آآخرروونن منن مجلسس ااألموواالل االتقدديیرريیة لررأأسس االمالل االخاصص بهھمم. وومنذذ ذذلكك االحيینن٬، االتحقق بالمباددررةة خمسة 
٬، سووفف يیقوومم تسعة أأعضاء في االمجلسس بددعووةة االمووااططنيینن التخاذذ 2014ووأأبرريیلل  2013االمدديینة. ووبيینن سبتمبرر 

مليیوونن ددووالرر منن ررأأسس االمالل االتقدديیرريي في كلل منن االمقاططعاتت  1قررااررااتت مباشررةة حوولل كيیفيیة ااإلنفاقق "على ااألقلل 
-االمشارركة  ووفف يیقتررحح وويیصووتت االمووااططنيینن في كلل مقاططعة على مليیوونن ددووالرر". ووس 12بإجمالي يیصلل إإلى  

مشررووعاتت االبنيیة االتحتيیة. ووسووفف يیبددأأ أأعضاء االمجلسس بعدد ذذلكك في تقدديیمم االمشررووعاتت االحاصلة على أأعلى ااألصووااتت 
137إإلى االمجلسس.  

بووررتوو أأليیجرر٬، االبررااززيیلل •  – ٬، أأيي قبلل أأعوواامم منن ااالستخدداامم االووااسع لإلنتررنتت٬، أأططلقتت بووررتوو أأليیجرر 1989في عامم  
ااززيیلل أأوولل "ميیززاانيیة تشارركيیة". ووفي هھھھذذهه االمدديینة االتي يیززيیدد عدددد سكانهھا إإلى مليیوونن نسمة فقطط٬، شارركك عدددد يیززيیدد عنن االبرر
أألفف مووااططنن بشخصهھمم في مددااووالتت االميیززاانيیة. ووقدد ااختارر مووططنوو هھھھذذهه االمدديینة ااألماكنن االتي يیتمم فيیهھا تووجيیهھ  14

ختلفة لألشغالل االعامة٬، ووحددددوواا أأوولوويیة بعضض االخطططط ااالستثماررااتت٬، ووقرررروواا االمبلغ االمالي االمنفقق على االنووااحي االم
ووااإلجررااءااتت االحكووميیة. ووبعيیدًداا جدًداا عنن االنمووذذجيیة االمجررددةة٬، فإنن االتخصيیصص االتشارركي للميیززاانيیاتت في بووررتوو أأليیجرر 
كانن لهھ تأثيیررااتت حقيیقة بالفعلل. على سبيیلل االمثالل٬، أأددىى تحدديیدد ااألوولوويیاتت االذذيي قامم بهھ االمووااططنوونن ألعمالل االصررفف 

138االررئيیسيیة إإلى ززيیاددةة كبيیررةة في عدددد ااألسررةة االتي حصلتت على خددماتت نظظمم االميیاهه وواالصررفف االصحي.االصحي   

االوواليیاتت االمتحددةة • االمشارركة االمفتووحة في االحكوومة   )OGP( االخططة االووططنيیة ااإلجرراائيیة   – ) 2014خاللل هھھھذذاا االعامم ( 
سووفف تعملل إإددااررةة أأووباما بالتعاوونن مع مباددررةة )SC2( االمددنن االقوويیة٬، االمجتمعاتت االقوويیة  -ووهھھھي   "شررااكة خاصة بيینن  

االحكوومة االفيیددررااليیة ووعمددااء االمددنن االمنكووبة بشكلل مززمنن االتي عانتت منن تحدديیاتت كبيیررةة ططوويیلة ااألجلل في تططوويیرر ووتنفيیذذ 
- 139ااإلستررااتيیجيیاتت ااالقتصادديیة االخاصة بهھا" إلنشاء أأددووااتت ووأأفضلل مماررساتت يیمكنن للمجتمع ااستخدداامهھا منن أأجلل  

ووىى االووعي بيینن االمجتمعاتت ااألمرريیكيیة ااألخررىى االتي يیمكنن ااستخدداامم االتحدديیدد االتشارركي في تنفيیذذ االمشررووعاتت٬، ووررفع مست
االميیززاانيیاتت فيیهھا منن أأجلل االمساعددةة في تحدديیدد أأوولوويیاتت ااالستثمارر االمحلي٬، وواالمساعددةة في تعليیمم ووتثقيیفف االمجتمع 

140بخصووصص االتحدديیدد االتشارركي في االميیززاانيیة ووفوواائددهه".  

ااألسئلة االمفتووحة  
جعلل هھھھذذاا االمقتررحح أأقرربب إإلى االتنفيیذذ؟االمساعددةة في   

ما هھھھي االحووااجزز االمؤؤسسيیة وواالثقافيیة االقائمة وواالتي قدد تمثلل تحدديیاتت أأمامم عمليیة االتنفيیذذ؟ •  

باتخاذذ قرراارر حوولل ما إإذذاا كانن هھھھناكك مشارركة كافيیة مع االجمهھوورر في مشاووررااتت االميیززاانيیة في  ICANNكيیفف تقوومم  •
االووقتت االحالي أأمم ال؟  

                                                
". تحدديیدد االميیززاانيیة االتشارركي في مدديینة نيیوويیوورركك.نبذذةة عنن" 137  

 
". أأكثرر أأفضلل االمماررساتت بالنسبة للتسوويیاتت االبشرريیة في االيیوونسكوو.]تجرربة االميیززاانيیة االتشارركيیة في بووررتوو أأليیجرر االبررااززيیلل" 138  

 
).2013". (أأبرريیلل االتقرريیرر االسنوويي ااألوولل االقوويیة وواالمجتمعاتت االقوويیة:مباددررةة االمددنن مجلسس االبيیتت ااألبيیضض حوولل االمددنن االقوويیة وواالمجتمعاتت االقوويیة. " 139  

 
.2013دديیسمبرر٬،  05". االخططة ااإلجرراائيیة االووططنيیة االمفتووحة االثانيیة للحكوومة للوواليیاتت االمتحددةة ااألمرريیكيیةشررااكة االحكوومة االمفتووحة. " 140  
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االتعاملل مع االتصوويیتت االعاددلل وواالشررعي على نططاقق االمجتمع حوولل ااألفكارر االمقتررحة منن ما هھھھي أأفضلل ططرريیقة في  •
خاللل عمليیاتت االتحدديیدد االتشارركي للميیززاانيیاتت؟  

كيیفف يیمكنن لـ •  ICANN  تحدديیدد مستووىى االتعاوونن االتشارركي في االميیززاانيیاتتPB  بحيیثث يیمكنن لمجمووعاتت ااألشخاصص
في سبيیلل أأنن يیكوونن منن االمشارركيینن االمؤؤثرريینن  ICANNإإنفاقق االكبيیررةة وواالمتنووعة االمشارركة االهھاددفة في بعضض قررااررااتت 

؟ICANNفي   

ما االمعلماتت االتي يیجبب ااستخدداامهھا منن أأجلل االسماحح بالمشارركة وواالددعووةة لهھا ووتمكيینهھا في عمليیة تحدديیدد االميیززاانيیة  •
االتشارركي؟  

كيیفف يیمكنن لـ •  ICANN يیة االتشارركي٬، أأنن تضع معايیيیرر وومقايیيیسس مشترركة منن أأجلل تقيیيیمم تأثيیرر عمليیة تحدديیدد االميیززاان
السيیما بالمقاررنة بعمليیاتت االتعليیقق االعامم وواالتشاوورر االمووجووددةة في االووقتت االحالي؟  

إإتاحة االفررصة للتنووعع في االمصالح أأوو االمناططقق؟ ICANNكيیفف يیمكنن لتحدديیدد االميیززاانيیة االتشارركي في  •  

 

:ICANN لـ 9االمقتررحح   

االشموولل منن خاللل فررضض حددوودد للمدددد االددووااررةة  
: 2014فبرراايیرر٬،  21أأوولل نشرر:   

limits/-term-rotating-imposing-by-inclusive-get-icann-for-11-http://thegovlab.org/proposal  

منن االمبددأأ إإلى االمماررسة  

تسعى جاهھھھددةة منن أأجلل إإبقاء جميیع أأبوواابهھا وونوواافذذهھھھا مفتووحة  ICANNيیعني االعملل بما يیصبب في االمصلحة االعامة االعالميیة أأوو 
للسماحح بالمشارركة منن جميیع ااألططرراافف االمعنيیة حوولل االعالمم. ووعلى االررغمم منن ذذلكك٬، فإنن ااالنفتاحح على االجميیع ال يیعاددلل تقوويیة 

ثرر على االغالبيیة ووتعززيیزز مجمووعة فررعيیة متنووعة منن أأصحابب االمصلحة االمتعدددديینن منن أأصحابب االسيیططررةة على االقررااررااتت االتي تؤؤ
منهھمم.  

ووكططرريیقة لززيیاددةة ووتنوويیع االمشارركة٬، ووززيیاددةة مستووىى االشموولل عنددما يیتططررقق ااألمرر إإلى منح صالحيیة ااتخاذذ االقررااررااتت٬، يیجبب على  
ICANN  تجرربة قيیوودد مددةة ددووااررةة على كافة مررااكزز االتصوويیتت ددااخللICANN.  

ما االذذيي نقصددهه بقيیوودد االمددةة االددووااررةة  

االيیوونانن االقدديیمة٬، حيیثث تمم في بدداايیة االقررنن االساددسس قبلل االميیالدد اانتخابب االعدديیدد منن مسئوولي أأثيینا "كلمة قيیوودد االمددةة لهھا أأصوولل 
141باالقتررااعع االعشوواائي وواالسماحح لهھمم بالعملل لمددةة عامم ووااحدد".  

يیعني تقيیيیدد مقدداارر االووقتت االذذيي يیمكنن أليي فرردد يیتمم اانتخابهھ أأوو تعيیيینهھ في  ICANNإإنن فكررةة فررضض قيیوودد على االمددةة االددووااررةة في 
أأنن يیعملل خاللهھ في هھھھذذاا االمرركزز٬، ووتررتيیبب توواارريیخ االبددء ووااالنتهھاء بالنسبة للمددةة االتي يیعملل خاللهھا  ICANNة تصوويیتيیة ددااخلل هھھھيیئ

ااألفرراادد في هھھھذذهه تلكك االمررااكزز االووظظيیفيیة منن أأجلل إإنشاء ااستمرراارريیة للمعررفة االتي تحافظظ على ااالستقرراارر.  

                                                
.2008أأكتووبرر٬،  03". االووقتت. سرردد مووجزز لتارريیخ قيیوودد االمددةةأأليیكسس أألتمانن. " 141  
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يیشيیرر االخبررااء إإلى "أأنن االمبددأأ  142تجنبب أأيي نووعع منن االبيیررووقررااططيیة االمتعمقة".ووفي أأثيینا االقدديیمة٬، تمم ااستخدداامم لفظظ قيیوودد االمددةة ليیعني "
ااألساسي عنن تنفيیذذ مماررسة االتددوويیرر يیجبب أأنن تتمثلل في أأنهھ إإذذاا ررغبب مووااططنن كفؤؤ في االعملل لددىى مؤؤسستهھ٬، فيیجبب أأنن تتاحح لهھ 

143االفررصة في االقيیامم بذذلكك".  

": في االقررنن االحادديي وواالعشرريینن: مخطططط عامم' ICANNتعليیقق على 'االتحدديي أأمامم كما يیووضح سامم النفرراانكوو في "  

قيیوودد االمدددد االددووااررةة عباررةة عنن أأسلووبب لتووسيیع نططاقق االمشارركة وومنع ااالتجاهه نحوو تشكيیلل عصاباتت ددااخلل االهھيیئاتت 
االمنتخبة. يیتمم ااستخدداامهھا بشكلل متكرررر في االسيیاساتت االووططنيیة للووقايیة منن أأنن تقددمم عمليیة اانتخابيیة لسيیططررةة أأسررةة 

نتخبة. ووفي بعضض االحاالتت يیكوونن االهھددفف منهھا فقطط هھھھوو نشرر أأعباء االعملل٬، أأوو تمدديیدد االفررصص ما على االمررااكزز االم
للمشارركة في عمليیاتت ااتخاذذ االقررااررااتت وواالقيیاددةة.  

؟ICANNما سببب منططقيیة هھھھذذاا االمقتررحح في   

٬، على االررغمم منن أأنن عمليیة ااتخاذذ ICANNكما أأووضح الفرراانكوو ددااخلل دداائررةة ااالهھھھتماماتت االتشغيیليیة غيیرر االساعيیة للرربح ددااخلل 
غالًبا ما تشتملل على بناء ااإلجماعع بعدد االتددااوولل وواالمناقشة٬، "بالنسبة للمستجدديینن على ااألعمالل االددااخليیة  ICANNاالقررااررااتت في 

لـ  ICANN."٬144، قدد يیبددوو أأنن هھھھناكك عناصرر ووررااثيیة في تشكيیلل ووهھھھيیكلل االلجانن  

145ي االماضي على عددمم االعملل بانفتاحح كاملللالنتقادد ف ICANNووعالووةة على ذذلكك٬، تعررضض مجلسس إإددااررةة  أأوو عنن ااتخاذذ االقررااررااتت  
ددوونن ااالستفاددةة االكاملة منن ووجهھاتت االنظظرر منن مجمووعة االمشارركيینن االعالميیيینن االووااسعة. ووفي ااألعوواامم االسابقة٬، أأووضح االمعلقوونن أأنن 

أأنن هھھھذذهه االمشارركة االووااسعة  قدد سعوواا للمشارركة منن خاللل هھھھذذهه االووسيیلة٬، يیبددوو ICANNفي حيینن أأنن آآالفف االمستخددميینن منذذ تأسيیسس 
146كانن لهھا أأثرر بسيیطط على االقررااررااتت االهھامة".  ICANNووأأووضح آآخرروونن أأنن "االجانبب االمحوورريي" في االنقدد االمقددمم على شررعيیة  

147االتأسيیسيیة ووأأنشططتهھا ال تتوواافقق مع االررووحح االتشارركيیة وواالحووكمة االدديیمقررااططيیة". ICANNيیتمثلل في أأنن "هھھھيیاكلل   

-يیساعدد في االتعاملل مع بهھذذهه هھھھذذهه ااالنتقاددااتت  إإنن تجرربة قيیوودد االمددةة االددووااررةة قدد -سووااء كانتت حقيیقة أأوو متصووررةة   بأنن مجلسس ااإلددااررةة  
ليیسس مررآآةة للمجتمع بنفسس االططرريیقة االتي تتعاملل بهھا االبيیررووقررااططيیة االغرريیبة وواالتي ال تستفيیدد تماًما منن قووةة االمجتمع االعامم بأفضلل قددرر 

إإمكانيیة االمساعددةة على االحصوولل على ووجهھاتت نظظرر جدديیددةة ووتقوويیة  ممكنن. كما أأنن ووضع مسئووليیة حررااسة على أأساسس ددوواارر لهھ
. كما يیعملل ااستخدداامم قيیوودد االمدددد االددووااررةة أأيیًضا على ICANNمجمووعة فررعيیة أأكبرر منن ااألفرراادد بحيیثث يیكوونوواا صناعع االقررااررااتت في 

ووااجزز االهھررميیة منن أأجلل االتخلصص منن االح ICANNززيیاددةة االفررصص أأمامم ززيیاددةة االمعررفة االمشترركة وواالخبررااتت في جميیع مجتمع 
.ICANNاالفعليیة أأوو االمززعوومة ووددعووةة مجتمع أأووسع على االمشارركة منن خاللل ووظظائفف االحمايیة في   

ووعلى ووجهھ االخصووصص لتجرربة قيیوودد االمددةة االددووااررةة ااإلمكانيیاتت االتاليیة:  

.ICANN148غررسس ووجهھاتت االنظظرر االجدديیددةة في مررااكزز ااتخاذذ االقررااررااتت ددااخلل  •  
                                                

. (مؤؤسسة نشرر جرريیددةة مددررسة شرركة منن االمووااططنيینن: ما االذذيي تعلمهھ أأوولل دديیمقررااططيیة في االعالمم للقاددةة حوولل إإنشاء االمؤؤسساتت االعظظيیمة بررووكك مانيیفيیلل ووجووشيیا أأووبيیرر. 142
.127) في 2003هھھھاررفارردد االتجارريیة٬،   

 
االمصددرر ذذااتهھ. 143  

 
.2014فبرراايیرر٬،  12". مددوونة االمعررفة االمووززعة. في االقررنن االحادديي وواالعشرريینن: مخطططط عامم ICANNتعليیقق على "تحدديي سامم النفرراانكوو. " 144  

 
) 2000( 50:17. االعدددد مجلة دديیووكك للقانوونن ".وواالددستوورر APAفي االتووجيیهھ حوولل  ICANNاالمنعططفف االخاططئ في عالمم ااإلنتررنتت: ااستخدداامم مايیكلل إإيیهھ فرروومكيینن. " 145

على صناعة االقررااررااتت في  DoCووفرريیقق االعملل يیعمالنن بشكلل ووااسع سرًراا٬، وومنن االصعبب لمنن هھھھمم خاررجهھا معررفة مقدداارر تأثيیرر  ICANN("مجلسس إإددااررةة  33في 
ICANN.("  

 
.414في  )2004. (مجلة هھھھاررفارردد للقانوونن وواالتكنوولووجيیا ".في مجتمع ااإلنتررنتت االدديیمقررااططي ICANNنهھايیة االتجرربة: لماذذاا فشلل غززوو جوونن بالفرريي. " 146  

 
.2001سبتمبرر٬،  openDemocracy. 05". في مفتررقق االططررقق ICANNاالشررعيیة االعامة: ي فيیررهھھھوولستت "ستيیفانن ج 147  

 
.1". في قيیوودد االمددةة: ااإلصالحح االمفيیددباترريیكك باشامم. " 148  
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.149ررشحيیننززيیاددةة "ااختيیارر االمصووتت" ووتنووعع مجمووعة االم •  

.ICANN150ززيیاددةة مستووىى "االتعلمم وواالخبررااتت أأثناء االعملل" في جميیع أأنحاء مجتمع  •  

بمرروورر االووقتت وومنن ثمم "تعززيیزز مشارركة االمعررفة االجووهھھھرريیة إإلى مجمووعة  ICANNتعززيیزز االذذكاء االجماعي لمجتمع  •
.151منن االمووااططنيینن"  

.152"تعززيیزز "االدديیمقررااططيیة االتشاوورريیة" وو"االفضيیلة االمددنيیة" •  

.153االبيیررووقررااططيیة االمتأصلة وواالملززمةتجنبب  •  

منع ااحتماليیة "إإساءةة االمسئووليینن ذذوويي ااآلجالل االططوويیلة للصالحيیة أأوو االحصوولل على صالحيیة ماليیة أأوو سيیاسيیة غيیرر  •
154عادديیة في مناصبهھمم".  

تجرربة قيیوودد االمددةة االددووااررةة سووفف يیقتضي ااختيیارر ممثليینن جدددد. يیمكنن لـ  ICANN ااستخدداامم ططررقق بدديیلة للتصوويیتت  االتصوويیتت مثلل  
االتفضيیلي أأوو باالختيیارر االمصنفف الختيیارر هھھھؤؤالء االممثليینن. قددمم كرريیغ سيیموونن ااقتررااًحا  بأنن االتصوويیتت باالختيیارر االمصنفف يیمكنن أأنن  

يیكوونن "حالً جذذااًبا أليي ددررجة منن االمشارركة" وو أأشارر إإلى أأنهھ "تمم على االنحوو االصحيیح"٬، ووااألسلووبب يیحتوويي على "إإمكانيیة تمكيینن 
كلل كبيیرر للحوواارر عبرر ااإلنتررنتت٬، ووااختيیارر ااألوولوويیاتت".أأماكنن قابلة للتووسعة بش  

ICANNاالتنفيیذذ ددااخلل   

قدد يیشتملل على ااختبارر قيیمة قيیوودد االمددةة االددووااررةة ددااخلل ICANNااختبارر هھھھذذاا االمقتررحح ددااخلل  هھھھيیئاتت االتصوويیتت   ICANNددااخلل  
لمجلسس ااإلددااررةة االتي تؤؤدديي لتقيیيیدد إإمكانيیة االقيیدد االمؤؤسسي. كما أأنن ااختبارر هھھھذذاا االمقتررحح قدد يیثبتت فائددتهھ للجانن االتابعة ووظظائفف  

مؤؤسسة ووإإدداارريیة االتي قدد ال يیلززمم تقدديیمم تعليیقاتت عامة عليیهھا٬، على سبيیلل االمثالل  لجنة االتحسيیناتت االهھيیكليیة  ووأأيیًضا  .االلجنة االماليیة   

حيیثث يیتمم االتصوويیتت عليیهھا٬، في  ICANNقدد تكوونن قيیوودد االمددةة االددووااررةة مناسبة أأكثرر في "أأددوواارر االحررااسة وواالمررااقبة" تلكك ددااخلل 
مقابلل ااألفرراادد االمشارركيینن بووجهھاتت االنظظرر وواالخبررااء أأوو أأددااء ووظظائفف االتسهھيیلل.  

وومنن االجدديیرر بالذذكرر٬، كما الفرراانكوو٬، فإنن مووااصلة االعضوويیة لهھا ميیززةة منن أأجلل "االحفاظظ على تووااجدد االمعررفة االمؤؤسسة بـ  أأووضح 
ICANN ٬، منن خاللل تجرربة هھھھذذاا االمقتررحح٬، منن االمهھمم االنظظرر مع االمجتمع في في عمليیاتت ااتخاذذ االقررااررااتت االخاصة بهھا". وومنن ثمم

ووأأفضلل جددوولل للددوورراانن٬، بحيیثث يیمكنن  ICANNاالططوولل االمناسبب أأكثرر للمددةة االتي يیتوولى خاللهھا االفرردد مرركزًزاا تصوويیتيًیا ددااخلل 
علمهھ على االمستووىى مشارركة االمعررفة االتجرريیبيیة. كما أأنهھ منن االضرروورريي تأسيیسس آآليیاتت االددعمم االمناسبب لمشارركة ووحفظظ ما يیتمم ت

االمؤؤسسي في االذذااكررةة بحيیثث يیمكنن إإعدداادد ااألشخاصص بشكلل مناسبب في بدداايیة أأيي مددةة وواالتعررفف على مشارركتهھمم للقاددةة 
155االمستقبليیيینن.  

                                                                                                                                            
 

-4. في االمصددرر ذذااتهھ 149 6.  
 

. (مؤؤسسة نشرر جرريیددةة مددررسة حوولل إإنشاء االمؤؤسساتت االعظظيیمةشرركة منن االمووااططنيینن: ما االذذيي تعلمهھ أأوولل دديیمقررااططيیة في االعالمم للقاددةة  بررووكك مانيیفيیلل ووجووشيیا أأووبيیرر. 150
.127) في 2003هھھھاررفارردد االتجارريیة٬،   

 
االمصددرر ذذااتهھ. 151  

 
.339) في 1994. (االفكرر االسيیاسي في أأثيینا ووإإعاددةة هھھھيیكلة االدديیمقررااططيیة ااألمرريیكيیة جيیهھ بيیترر يیووبيینن٬، ووجوونن آآرر ووووالشش٬، ووجووشيیا أأووبيیرر. 152  

 
. (مؤؤسسة نشرر جرريیددةة مددررسة منن االمووااططنيینن: ما االذذيي تعلمهھ أأوولل دديیمقررااططيیة في االعالمم للقاددةة حوولل إإنشاء االمؤؤسساتت االعظظيیمةشرركة  بررووكك مانيیفيیلل ووجووشيیا أأووبيیرر. 153

.127) في 2003هھھھاررفارردد االتجارريیة٬،   
 

االمصددرر ذذااتهھ. 154  
 

) ("يیجبب تووثيیقق االتارريیخ االمؤؤسسي ووبططرريیقة يیسهھلل 2009 ". مرركزز االموواارردد غيیرر االرربحيیة. (أأغسططسسقيیوودد االمددةة لمجالسس ااإلددااررةة في االهھيیئاتت غيیرر االرربحيیةلوورراا أأووتنن. " 155
مشارركتهھا مع ااآلخرريینن".).  
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ووفي االنهھايیة٬، سيیكوونن منن االضرروورريي بالنسبة لـ  ICANN  إإجررااء تقيیيیمم لحالة االشئوونن االحاليیة منن أأجلل قيیامم مددىى االنجاحح ووااإلخفاقق
لمددةة االددووااررةة في مقابلل االحالة االررااهھھھنة.االمحتملل لقيیوودد اا  

-ددررااساتت حالة  ما االذذيي نجح منن االناحيیة االعمليیة؟   

قيیوودد االمددةة في كاليیفووررنيیا •  – قيیوودد االمددةة بالنسبة للمشررعيینن.  140في ساكرراامنتوو٬، كاليیفووررنيیا٬، يیحدددد االمقتررحح  1990في  
وومؤؤسسة االقاددةة االتشرريیعيیيینن في االددوولة  ٬، أأجررىى االمؤؤتمرر االووططني لتشرريیعاتت االددوولة٬، وومجلسس حكووماتت االددوولة2004في 

ددررااسة لتأثيیرر قيیوودد االمددةة٬، حيیثث تووصلوواا إإلى أأنن االمقتررحح "قدد ساعدد في ززيیاددةة ااتجاهھھھاتت ززيیاددةة تمثيیلل االمررأأةة ووااألقليیة االذذيي 
ووقدد تووصلتت االددررااسة على االررغمم منن ذذلكك إإلى أأنن "ااألعضاء االجدددد بعدد قيیوودد  156كانن قيیدد االتنفيیذذ بالفعلل في كاليیفووررنيیا".

157ةة أأكثرر ااحتماليیة للحصوولل على االخبررااء االحكووميیة االمحليیة وواالسعي للحصوولل على منصبب آآخرر".االمدد  

o منن االجدديیرر بالمالحظظة أأنن االمقايیيیسس االمستخددمة في تقيیيیمم تأثيیرر قيیوودد االمددةة في ساكرراامنتوو ااشتملتت على تحليیلل  
ووتعقدد االفووااتيیرر" االبيیاناتت ذذااتت االصلة "باألددااء االتشرريیعي٬، ووسلووكك االتصوويیتت٬، وونشاطط االلجنة٬، ووعررضض 

158االمقددمة بعدد تنفيیذذ قيیوودد االمددةة.  

• مجالسس ااإلددااررةة في االمؤؤسساتت غيیرر االرربحيیة وواالخيیرريیة   – تقوومم مجالسس ااإلددااررااتت في االعدديیدد منن االمؤؤسساتت  غيیرر  
االرربحيیة ووأأيیًضا  االخيیرريیة  بتضميینن قيیوودد االمددةة االددووااررةة باعتباررهھھھا "ووسيیلة فعالة في ضمانن حيیوويیة مجلسس ااإلددااررةة" وولتأكيیدد  

"االحصوولل على أأفكارر ووخبررااتت ووعقوودد جيیددةة٬، إإلخ" ووفي نفسس االووقتت إإعططاء أأعضاء مجالسس ااإلددااررةة االجدددد "إإحساًسا 
كما يیعملل ددوورراانن أأعضاء  159".بالمددةة االقصووىى لعملهھمم قبلل ااالستمرراارر لمددةة عامم ووااحدد على ااألقلل في مجلسس ااإلددااررةة

مجلسس ااإلددااررةة منن مناصبهھمم على ززيیاددةة موورردد االمررشحيینن االمؤؤهھھھليینن للجانن وو/أأوو قووىى االمهھامم.  

• ززمالء ااالبتكارر االررئاسي   – في أأنهھ ال يیووجدد قيیدد لمددةة االددوورراانن بالمعنى االتقليیدديي٬، فإنن ززمالء ااالبتكارر االررئاسي ددااخلل  
منن االقططاعع االخاصص٬، وواالمؤؤسساتت غيیرر االرربحيیة٬، وواالقططاعع ااألكادديیمي" االوواليیاتت االمتحددةة باألساسس "منن كبارر االمبتكرريینن 

-6االذذيینن يیقتررنوونن "مع كبارر االمبتكرريینن في االحكوومة" منن أأجلل "إإجررااء 'جووالتت ووااجبب' مددتهھا  شهھرًراا منن أأجلل ووضع  13
 حلوولل يیمكنن أأنن تنقذذ ااألررووااحح٬، ووتووفرر أأموواالل دداافعي االضرراائبب ووتعزززز منن خلقق فررصص االعملل". وويیتمم ااختيیارر ااألفرراادد

ووهھھھذذهه االططرريیقة قصيیررةة  160ااستنادًداا إإلى ررغبة "تقدديیمم أأكبرر قددرر ممكنن منن االخيیرر في أأقصرر فتررةة ممكنة منن االووقتت".
ااألجلل االمستنددةة إإلى االمشررووعاتت قدد تكوونن منن ااألساليیبب االممكنة لتنسيیقق مجمووعاتت االعملل االمستنددةة إإلى االمشكالتت.  

ااألسئلة االمفتووحة  
أأقرربب إإلى االتنفيیذذ؟كيیفف يیمكننا االمساعددةة في جعلل هھھھذذاا االمقتررحح   

ما هھھھي االحووااجزز االمؤؤسسيیة أأوو االثقافيیة االتي قدد تمثلل تحدديیاتت أأمامم تنفيیذذ هھھھذذاا االمقتررحح؟ •  

                                                                                                                                            
 

.2) في 2004". مشررووعع مشترركك حوولل قيیوودد االمددةة. (ااعتمادد قيیوودد االمددةة في كاليیفووررنيیا: االتجارربب ااألخيیررةة ووااالتجاهھھھاتت االجدديیددةةبررووسس كيینن٬، ووثووسس كووسرر. " 156  
 

االمصددرر ذذااتهھ. 157  
 

.2001أأغسططسس٬،  31. 431. ررقمم تحليیلل االسيیاسة تقيیيیمم تجرربة قيیوودد االمددةة: كاليیفووررنيیا ووأأبعدد منهھا".باترريیكك باشامم. " اررااجع أأيیضً  .11. في االمصددرر ذذااتهھ 158  
 

. مجلسس االكليیاتت وواالجامعاتت االمسيیحيیة."ددوورراانن أأعضاء مجلسس ااإلددااررةة (االمدددد االثابتة)" 159  
 

". ززمالء ااالبتكارر االررئاسي.ااألسئلة االمتددااوولة" 160  
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؟ لماذذاا٬، أأوو لماذذاا ال؟ICANNهھھھلل يیجبب تططبيیقق قيیوودد االمددةة االددووااررةة على مجمووعاتت االعملل االقائمة على ااإلجماعع في  •  

مناسبب بالنسبة لـ؟ هھھھلل سيیكوونن منن االICANNما قيیدد االمددةة االمناسبب أليي االمناصبب ددااخلل  •  ICANN  إإجررااء تجارربب
مضبووططة للتعررفف على أأيي االتررااكيیبب االتي تفيیدد أأكثرر أليي منن االمجمووعاتت أأوو االهھيیاكلل؟  

كيیفف يیمكنن لـ •  ICANN  تقيیيیمم االنجاحح ووااإلخفاقق لتلكك االهھيیئاتت االمصووتة االتي تعتنقق شكالً منن أأشكالل االقيیوودد على االمددةة
يیبي ااألكثرر فعاليیة؟في االووقتت االحالي منن أأجلل تصميیمم االبررنامج االتجرر  

 

 

 

 

 

 

 

: ICANN لـ 10االمقتررحح   

يیجبب أأنن تصبح أأكثرر شمووالً منن خاللل ااالنتقالل منن مشارركة 
"أأصحابب االمصلحة" إإلى االمشارركة االعالميیة  

: 2014فبرراايیرر٬،  17أأوولل نشرر:   
-stakeholder-from-moving-by-inclusive-more-become-icann-for-9-http://thegovlab.org/proposal

engagement/-global-to-engagement  

منن االمبددأأ إإلى االمماررسة  

)1ااختصاصيینن ووااسعيینن عنددما يیتططررقق ااألمرر إإلى االمشارركة:  ICANNلددىى  إإجررااء االتووااصلل االعالمي ووتعززيیزز االووعي بـ  
ICANN 161هھھھا في االنظظامم االبيیئي لحووكمة ااإلنتررنتت٬،ووددوورر )2وو  إإنشاء آآليیاتت تشارركيیة تعزززز ووتررفع منن شأنن االمشارركة في  

ICANN.162 ووكال هھھھذذيینن االمططلبيینن منن االتحدديیاتت االهھائلة بالنسبة لـ  ICANN  ووبالنسبة أليي منظظمة عالميیة تعملل منن خاللل
لحة في ااإلنتررنتت.عمليیة متكاملة وومووززعة في بيیئة يیكوونن فيیهھا االكلل مساهھھھميینن ووأأصحابب مص  

٬، منن االمعقوولل ووضع آآليیاتت تشارركيینن حيیثث تتمم ددعووةة االناسس إإلى ICANNووبالنظظرر إإلى هھھھيیكلل االمشارركة متعدددد االططبقاتت في 
ووكيیفيیة تأثيیررهھھھا عليیهھمم٬، ووإإذذاا إإذذاا كانوواا على ووعي كبيیرر بما  ICANNاالمشارركة حتى ووإإنن كانوواا غيیرر ملميینن بالمهھمة االتي تقوومم بهھا 

هھا.ووتأثيیرراات ICANNتقوومم بهھ   
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تجرربة ICANNوومنن ثمم يیجبب على  ووضع آآليیاتت للمشارركة االتكميیليیة  باإلضافة إإلى عمليیاتت االمشارركة االحاليیة لمجمووعة أأصحابب  
االمصلحة. على سبيیلل االمثالل تجرربة قنووااتت بدديیلة أأوو تكميیليیة للمشارركة (على سبيیلل االمثالل٬، مستنددةة إإلى  ICANN يیمكنن لـ 

. االمووضووعاتت أأوو االقررااررااتت أأوو تعتمدد على االمررحلة) بددالً منن االمشارركة االمتصلة منن خاللل مجمووعاتت أأصحابب االمصلحة االحاليیيینن
تماًما أأكبرر باهھھھتماماتهھمم االخاصة في تعططي هھھھذذهه االقنووااتت ااهھھھتماًما أأقلل بالتنافسس بيینن االناسس كأصحابب مصلحة بططبيیعة االحالل ووااهھھھ

االمناططقق االمقتصررةة على االمشكالتت٬، باإلضافة إإلى كيیفيیة مشارركتهھا بمووااهھھھبهھا بالططررقق االتي تخاططبب االعووااططفف وواالقددررااتت. في هھھھذذهه 
االتجرربة٬، يیمكنن ااستخدداامم مماررساتت ااستقاء االموواارردد منن االجمهھوورر االمتنووعة كاستكمالل لمماررساتت مجمووعاتت أأصحابب االمصلحة 

دديینن. يیمكنن لـاالمووجوو  ICANN  بعدد ذذلكك أأنن تجرريي ااختبارًراا تجرريیبيًیا لكيیفيیة عملل مباددئئ االتنظظيیمم مًعا منن أأجلل تحقيیقق نتائج أأكثرر
شررعيیة ووشاملة ووفعالة٬، وواالذذيي قدد يیقللل منن االحاجة إإلى حررااسس أأوو صناعع قرراارر في مقابلل االقائميینن على عمليیة االتسهھيیلل وواالتنسيیقق.  

حة" إإلى االمشارركة االعالميیة؟ما االمقصوودد باالنتقالل منن "أأصحابب االمصل  

منن خاللل نمووذذجج أأصحابب االمصلحة االمتعدددديینن االمعقدد (أأيي االتعاووني وواالمووززعع  ICANNيیتفاعلل أأصحابب االمصلحة في 
)٬، أأوو االلجنة GNSO(أأيي منظظمة ددعمم ااألسماء االعامة ( ICANNوواالمتكاملل). في هھھھذذاا االنمووذذجج٬، فإنن كلل هھھھيیكلل منن هھھھيیاكلل 

)) تتووصلل إإلى ااإلجماعع منن خاللل االعمليیاتت االمتكاملة GACااللجنة ااالستشارريیة االحكووميیة ()٬، أأوو ALACااالستشارريیة االحكووميیة (
االددااخليیة االخاصة بهھا. كما يینقسمم كلل هھھھيیكلل إإلى االمكووناتت االخاصة بهھ٬، بما يیميیزز مجمووعاتت االددوواائرر ووأأصحابب االمصلحة االمختلفيینن 

مووفرريي خددمة ااإلنتررنتت).وواالذذيینن يیحددددوونن حسبب ااالهھھھتمامم (على سبيیلل االمثالل؛ االملكيیة االفكرريیة أأوو  ووقدد أأددىى تعقيیدد هھھھذذهه االهھيیاكلل إإلى  
إإلى عددمم فهھمهھا  ICANNإإنشاء االعدديیدد منن االحووااجزز االتشرريیعيیة وواالمتعلقة باالختصاصص االقضائي االتي يیميیلل االوواافدديینن االجدددد إإلى 

سرريیًعا ووبسهھوولة٬، ووبذذلكك تحوولل ددوونن االمشارركة االجدديیددةة. وومنن ثمم يیجبب أأنن يیتناوولل هھھھذذاا االمقتررحح تحدديیيینن:  

• ٬، ووكيیفيیة االددعمم وواالبناء على االمشارركة مع ICANNيیة تمكيینن االمشارركة االمثمررةة للناسس بمجرردد أأنن "يیصلوواا" إإلى كيیف 
حصوولل على االمشارركيینن على االمهھاررااتت االمعررفيیة وواالخبررااتت  

• وويیسمح لـ ICANNكيیفيیة إإنشاء إإططارر عملل للمشارركة يیسمح للناسس "بالعثوورر" على    ICANN  بالعثوورر ااستباقيًیا على
ي االمقامم ااألوولل.االمتأثرريینن ف  
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 ICANNوولكي نتمكنن منن تحسيینن بعضض ااالررتباكك االناتج بسببب االقيیوودد االتشرريیعاتت وواالمناططقق ووللتعاملل منن االحاجة االمززددووجة لددىى 
163منن أأجلل أأ) تووسيیع قاعددتهھا منن االمشارركيینن تووصي االهھيیئة  ٬164،ICANNووأأيیًضا بب) ررفع مستووىى االمشارركة في تنفيیذذ أأعمالل  

بإستررااتيیجيیة تووااصلل تززاايیدديیة ااستنادًداا إإلى:  

• منن خاللل تنظظيیمم عمليیة  ICANNاالتعززيیزز االفعالل لمختلفف مستوويیاتت االخبررااتت في أأعمالل ووضع االسيیاساتت االخاصة بـ  
صناعة االسيیاساتت حسبب االمررااحلل (على سبيیلل االمثالل٬، تحدديیدد االمشكلة٬، ووضع جددوولل أأعمالل٬، ووووضع االحلل٬، وواالتنفيیذذ٬، 

االمررااجعة) أأوو حوولل مووضووعع أأوو مشكلة في مقابلل ااالهھھھتمامم أأوو االمعايیيیرر االهھيیكليیة االقائمة.وواالتقيیيیمم وو  

• وواالتعرريیفف بهھا ووااألعمالل االتي تقوومم بهھا ICANNعررضض   بووضووحح  ووتأططيیرر هھھھذذاا االعملل االجمهھوورر االمتنووعع   

• جلل االتعليیمم باإلضافة إإلى إإنشاء نمووذذجج مشارركة "ططبقي" يیعتمدد فيیهھا االوواافدديینن االجدددد على االمشارركيینن االقدداامى منن أأ 
ووااإلررشادد.  

؟ICANNما سببب منططقيیة هھھھذذاا االمقتررحح في   

للمساهھھھميینن االمتووقعيینن تشملل كلل شخصص تقرريیًبا على سططح ااألررضض بصفة ما٬، فإنن آآليیاتت االمشارركة  ICANNووحيیثث إإنن قاعددةة 
يیكوونن في ددعووةة االحضوورر حوولل االططاوولة ووتعتنقق ووجهھاتت االنظظرر منن هھھھؤؤالء االمساهھھھميینن يیجبب أأنن  ICANNوواالتعاوونن االتي تبددأأ 
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لهھا قووااعدد بسيیططة  ذذااتت قددررةة على تووفيیرر  ٬، االكلل تقرريیًبا أأكبرر بالتأكيیدد منن مجمووعة أأجززااءهه٬، ووهھھھذذاا ICANNفي  165تفاعالتت معقددةة. 
يیعني أأنن مشارركة ووتعاوونن أأصحابب االمصلحة يیجبب أأنن تقددمم كفاءااتت منن جميیع االفررووعع وومنن جميیع االحددوودد منن أأجلل حلل 

االمشكالتت.  

أأنن تضع إإستررااتيیجيیاتت  ICANNمشارركة منن أأنشططة االتقوويیة االمشترركة٬، وويیجبب على ررفع مستووىى االووعي وواالتحقيیقق االمفيیدد لل
ووظظيیفتهھا في االتووعيیة وواالتووااصلل مع ووظظيیفة ووضع االسيیاساتت. ووأأيي إإستررااتيیجيیة لمشارركة أأصحابب االمصلحة يیجبب  تززاامنن للمشارركة

ووتووفيیرر هھھھيیكلل/عمليیة تعملل  ICANNأأنن تكوونن لهھا االقددررةة على ررفع مستووىى االووعي ووبناء االقددررااتت منن أأجلل االمشارركة االمثمررةة في 
٬، في سبيیلل االحصوولل على نتائج أأكثرر فاعليیة ICANNعلى ررفع مستووىى االمشارركة كجززء منن عمليیة ووضع االسيیاسة في 

ووشررعيیة. وويیجبب ووضع هھھھذذهه ااألنشططة بووضووحح بشكلل متززاامنن حيیثث إإنهھا معتمددةة على بعضهھا االبعضض بشكلل ما.  

ووتقتررحح هھھھذذهه االتحدديیاتت بأنن أأددوواارر ٬، ووأأيیًضاارركةاالتووااصلل وواالمش  ووضع االسيیاساتت  ووتتططلبب ICANNمررتبططة بشكلل معقدد في   أأططرر  
عملل إإستررااتيیجيیة تررفع مستووىى االووعي منن جانبب٬، ووتشرركك خبررااتت ووااهھھھتماماتت محددددةة على االجانبب ااآلخرر. ووهھھھذذاا هھھھوو ما نعنيیهھ  

يیة بمقاسس ووااحدد تناسبب ااستقاء االموواارردد منن االجمهھوورر ليیسس إإستررااتيیج ".باستقاء االموواارردد منن االجمهھوورر بحكمة ووعلى نططاقق ووااسع"
االجميیع؛ فهھناكك مباددئئ الستقاء االموواارردد منن االجمهھوورر تناسبب االتووااصلل وواالتووعيیة االمستنددةة إإلى نططاقق ووااسع وواالمشارركة االمعممة 
(على سبيیلل االمثالل؛ بالنسبة للوواافدديینن االجدددد) وومباددئئ ااستقاء االموواارردد منن االجمهھوورر مناسبة للططلباتت ذذااتت ااألهھھھدداافف عاليیة االمستووىى 

نن االمناططقق االمتنووعة ممنن يیتمتعوونن باهھھھتماماتت ووخبررااتت متنووعة.لألفرراادد م  

وومنن خاللل ططررحح أأططرر االعملل ااإلستررااتيیجيیة غيیرر االمستنددةة ألصحابب االمصلحة  ٬، فقدد ICANNإلجررااء ووددعمم االمشارركة في أأعمالل  
يیكوونن لـ  ICANN أأكثرر تنووًعا منن االقددررةة على ااالستفاددةة بشكلل أأكثرر فاعليیة منن ااآلليیاتت االتشارركيیة االتي تتيیح عدددًداا أأكبرر وو

"معقددةة  ICANN. ووعلى ووجهھ االخصووصص٬، يیسعى هھھھذذاا االمقتررحح إإلى تصحيیح فكررةة أأنن ICANNااألشخاصص االمشارركيینن في 
؛ ووأأنن االبعضض يیرروونن أأنهھا ال "ICANNبالنسبة للوواافدديینن االجدددد؛ ووأأنن االناسس يیميیلوونن إإلى عددمم فهھمم منن ليیسس "جززء منن  166للغايیة"

تفتقرر إإلى ااآلليیاتت االتي يیمكنهھمم منن خاللهھا  ICANNمنن أأجلل االمشارركة بفاعليیة؛ ووأأنن  ICANNيیعررفوونن ما يیكفي حوولل أأعمالل 
تددرريیبب ااألفرراادد على أأنن يیكوونوواا مشارركيینن فاعليینن٬، إإذذاا ما ررغبوواا في ذذلكك.  

ICANNاالتنفيیذذ ددااخلل   

االمبتددئيینن وومنن يیجبب أأنن تكوونن منن االذذكاء بما يیكفي لتعرريیفف ووااستيیعابب كلل منن االخبررااء وو ICANNجهھوودد االمشارركة االتي تقوومم بهھا 
هھھھمم بيینهھما. في بعضض ااألمثلة٬، حيیثث يیصبح االناسس أأكثرر معررفة ووخبررةة بشكلل متتابع٬، كما أأصبح بشكلل متززاايیدد مشارركيینن أأكثرر 

قدد تكوونن لدديیهھمم  ICANN. ووفي أأمثلة أأخررىى٬، فإنن ااألشخاصص غيیرر االملميینن بـ ICANNفاعليیة في عمليیاتت االعملل االخاصة بـ 
االمشكالتت٬، لكنهھمم ال يیعررفوونن كيیفف يیشارركوونن أأوو يیعررفوونن كيیفف يیقووموونن بذذلكك بشكلل مفيیدد.خبررااتت متميیززةة يیمكنن أأنن تساعدد في حلل   

٬، ICANNمررتبططة منن االناحيیة ااإلستررااتيیجيیة بعمليیاتت ووضع سيیاساتت  ICANNوومنن ثمم يیجبب أأنن تكوونن االمشارركة االعالميیة في 
االسيیاسة. االتعررفف على أأنووااعع  وواالتي تعتمدد على االعمليیاتت االمتكاملة للمتططووعيینن منن أأجلل االتووصلل إإلى إإجماعع حوولل قضايیا

االقررااررااتت ووأأيي مررااحلل عمليیة ااتخاذذ االقررااررااتت تناسبب أأكثرر االمشارركيینن ذذوويي االخبررااتت في مقابلل خبررااتت االوواافدديینن االجدددد (حيیثث يیتمم 
تعرريیفف االخبررااتت على نططاقق ووااسع) سووفف تكوونن حيیوويیة بالنسبة لـ  ICANN .في االحفاظظ على فاعليیتهھا ووشررعيیتهھا باستمرراارر  
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ااالعتباررااتت ااألووليیة في ااختبارر هھھھذذاا االمقتررحح:ووفيیما يیلي بعضض   

لمختلفف االجماهھھھيیرر ICANNااالستثمارر في تأططيیرر عملل   
وويیجبب ذذلكك منن حيیثث االمصلحة/االددعمم٬، وولكنن ليیسس بشكلل شاملل منن خاللل هھھھذذهه االووسيیلة. تأططيیرر  ICANNيیمكنن تأططيیرر عملل 

االفررصص االمتاحة للمشارركة ااستنادًداا إإلى االمشكالتت٬، وواالمهھامم االنووعيیة التخاذذ االقررااررااتت٬، وواالعالقة االعامة لمهھمة ووااختصاصص 
ICANN قدد تثبتت أأيیًضا فائددتهھا. ووعلى ووجهھ االعموومم٬، ٬، باإلضافة إإلى عالقتهھا بمووضووعاتت أأوو مشكالتت حووكمة ااإلنتررنتت ااألووسع

فإنن االناسس أأكثرر ووعيًیا بمشكالتت حووكمة ااإلنتررنتت على ااإلجمالل أأكثرر منن "ددعمهھمم" االنووعي في تلكك االمشكالتت منن خاللل 
ICANN.  

ااالهھھھتمامم وولمختلفف االجماهھھھيیرر يیشتملل أأيیًضا على ااالهھھھتمامم بالفررووقق ااإلقليیميیة وواالثقافيیة٬، وو ICANNكما أأنن االتأططيیرر االجيیدد ألعمالل 
بالتووااجدد االمؤؤسسة لـ  ICANN  في ااألماكنن االمختلفة٬، ووااالعترراافف باألنووااعع االمختلفة منن "االخبررةة" وواالكفاءااتت االتي قدد تكوونن مفيیددةة

بالنسبة لـ  ICANN  في مختلفف االمررااحلل منن عملهھا٬، ووااالهھھھتمامم أأيیًضا بمددىى االمعررفة االحقيیقيیة للناسبب بـICANN  وواالمهھامم االتي
وويیعيیشوونن في أأماكنن يیكوونن فيیهھا قددرر  ICANNناكك بعضض ااألشخاصص على ووجهھ االخصووصص منن االخبررااء في تقوومم بهھا. ووقدد يیكوونن هھھھ

(ووهھھھذذاا يیررجح إإستررااتيیجيیة تووااصلل غيیرر ذذااتت صلة). ICANNضئيیلل بشكلل عامم منن االمشارركة في   

ICANNتجرربة مباددئئ االتنظظيیمم االمختلفة منن أأجلل تحدديیدد أأفضلل ططرريیقة "إإشررااكك االناسس" في أأعمالل   
167على سبيیلل االمثالل قدد يیكوونن عمليیة ددعووةة مفتووحة بقددرر كبيیرر جدًداا يیززيیدد عنن عمليیة صيیاغة االتقارريیررتأططيیرر االمشكالتت   – حيیثث  

٬، وويیمكنن تصوويیتت االدديیمقررااططيیة االسائلة أأوو أأددووااتت االعصفف االذذهھھھني االمفتووحح تكوونن للمشارركيینن االقددررةة على ااالستفاددةة منن آآليیاتت مثلل
خاللل تأكيیدد أأوو ررفضض أأفكارر ااآلخرريینن بددالً منن صيیاغة ااألفكارر االمشارركة إإما منن خاللل تقدديیمم ووجهھاتت نظظرر مباشررةة أأوو منن 

في تعدديیدد  االووااسعة ووووجهھاتت االنظظرر االخاصة بهھمم. وومع ااكتسابب االناسس للخبررااتت٬، قدد يیكوونن منن االمنططقي ااستخدداامم نفسس ااألساليیبب
إلططارر االززمني أأفرراادد محدددديینن ممنن يیجبب عليیهھمم االعملل كمنسقيینن لعمليیة صيیاغة االتقارريیرر أأوو كصناعع للقررااررااتت ووصووالً إإلى اا

لصناعة االقررااررااتت.  

وواالتي تستفيیدد بشكلل جيیدد منن كلل منن االمشارركة االمستنددةة إإلى  ICANNكما أأنن هھھھناكك بعضض ااألسئلة/االمشكالتت االتي تعملل عليیهھا 
االجمهھوورر وواالمستهھددفة٬، وواالتي قدد يیكوونن فيیهھا أأسلووبب منظظمم حسبب االمووضووعاتت فعاالً كمكملل لمنظظمة مستنددةة إإلى أأصحابب 

نن ذذلكك٬، فإنن منن يیعتنقق أأساليیبب االتووعيیة االمستنددةة إإلى مررحلة ااتخاذذ االقررااررااتت قدد تثبتت أأيیًضا فائددتهھا في بعضض االمصلحة. ووعووًضا ع
االسيیاقاتت. وويیجبب أأنن تكوونن هھھھناكك عمليیة تجرريیبب منضبططة في اابتكارر ووعررضض أأططرر االعملل هھھھذذهه. وويیجبب على تصميیمم أأيي أأسلووبب 

رركة االفعالة في أأيي تجرربة ووأأنن ااألساليیبب االمستنددةة إإلى ااالهھھھتماماتت جدديیدد االتأكدد منن أأنن االمشارركيینن االحاليیيینن لهھمم االقددررةة على االمشا
ال يیتنافسوونن بشكلل مباشرر مع بعضهھمم االبعضض ووبذذلكك تقووضض االقيیمة االمططررووحة في  ICANNووااألساليیبب االبدديیلة لتنظظيیمم مشارركي 

منن ااألساليیبب االمنظظمة أأططرر االعملل هھھھذذهه. وومنن االناحيیة االنمووذذجيیة٬، فإنن أأيي هھھھددفف سيیكوونن االمساعددةة في تحدديیدد كيیفيیة مووااززنة كلل 
بشكلل فعالل بحيیثث يیمكنن ااستخدداامم وونشرر كلل منهھا متى ما كانن ذذلكك مناسًبا ااستنادًداا إإلى االمشكلة أأوو االمهھمة االحاليیة.  

إإلى االفررووعع  ICANNووكمثالل أأوولي على االتنظظيیمم االمستندد إإلى االمووضووعاتت٬، قدد يیتبنى أأيي تأططيیرر مؤؤسسي بدديیلل فصلل أأعمالل 
االتاليیة:  

٬، على سبيیلل االمثالل؛ تعرريیفف "االمصلحة االعامة" ووإإقرراارر ICANNاالووااسع االذذيي يیؤؤثرر على مبددأأ حووكمة ااإلنتررنتت  •
"االحقووقق االررقميیة"٬، وومماررسة "مووااططنة ااإلنتررنتت" االجيیددةة.  

يیجبب أأنن تحلل مشكالتت االتصميیمم االفني منن خاللل خبررااء. •  

االمشكالتت ااالقتصادديیة حوولل ااألشيیاء مثلل االعالماتت االتجارريیة حيیثث يیووجدد فائززوونن ووخاسرروونن. •  

                                                
).2010". (شتاء تصميیمم االتفكيیرر لالبتكارر ااالجتماعيتيیمم بررااوونن٬، ووجووسليینن وواايیتت. " 167  
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التت سيیاساتت االقيیمة.مشك •  

 

ووضع ددوواائرر معررفة لمشارركة االخبررااء عبرر كافة مستوويیاتت االمشارركة  
٬، فمنن االمعقوولل أأنن ICANNمع ااكتسابب االناسس للخبررااتت وواالمعاررفف ووبعدد أأنن أأصبحوواا مشارركيینن أأكثرر فاعليیة في عمليیاتت أأعمالل 

مايیكي أأووكوونرر٬،يیقووموواا بمشارركة خبررااتهھمم مع االوواافدديینن االجدددد. وويیمكنن أأنن يیساعدد ذذلكك٬، كما ااقتررحح  :"سلمم" للمشارركة   

 

 

االررسوومم منن إإبددااعع مايیكي أأووكوونرر  

عبرر ااإلنتررنتت٬، أأوو منن خاللل فعاليیة٬، أأوو منن خاللل جامعتهھمم٬، أأوو منن خاللل بعضض "نقاطط  ICANNيیقوومم االناسس في االبدداايیة باكتشافف 
 ICANNااالتصالل ااألوولى". وولهھمم االحرريیة في االتعررفف على االموواادد االمتاحة٬، وواالتي يیتمم تنظظيیمهھا بططررقق ال تددعي معررفة مسبقة بـ 

ووكيیفف  ICANNددوواارر االمختلفة االتي تلعبهھا وواالتي تررشدد االناسس في ااتجاهه مصالحهھمم٬، وواالهھددفف هھھھوو ررفع مستووىى ووعي االناسبب باأل
أأنن تؤؤثرر عليیهھمم. ICANNيیمكنن للقرراارر وواالسيیاساتت االخاصة بـ   

٬، منن االمنططقي ااالستفاددةة منن مجمووعة منن ااألددووااتت ICANN: عنددما "يیأتي" االناسس للمررةة ااألوولى إإلى مالحظظة •
على ااإلنتررنتت٬، بما في ذذلكك االمصممة للمشارركة االسهھلة٬، مثلل االعصفف االذذهھھھني االمفتووحح وومنصاتت االتعلمم االمتووفررةة 

ااألسئلة االمتددااوولة ووصفحاتت وويیكي االتي يیدديیررهھھھا االمجتمع.  

-وويیمكنن مططابقة االوواافدديینن االجدددد مع "إإررشاددااتت االتووجيیهھ"  مثلل ما يیحددثث  يیذذهھھھبب االططالبب للمررةة ااألوولى إإلى االجامعة   – حيیثث يینصحوونن  
في متابعتهھا٬، ااستنادًداا إإلى ما يیعررفهھ االوواافددوونن بالفعلل االوواافدديینن االجدددد منن حيیثث ااألنشططة االتي قدد يیهھتموونن بهھا أأوو االتي قدد يیررغبوونن 

ووقررءووهه. شبكة نصائح ااألقرراانن› ICANNمعاملل   يیمكنن تووسيیعهھا لددعمم هھھھذذهه ااألغررااضض كذذلكك.   

وومع عثوورر االوواافدديینن االجدددد على االمووضووعاتت أأوو االجوواانبب االتي تهھمهھمم أأوو تؤؤثرر عليیهھا وواالتحوولل منن وواافدديینن إإلى مبتددئيینن٬، يیمكنن 
ااآلخرروونن منن ذذوويي االخبررااتت ددعووتهھمم لكي يیكوونوواا جززًءاا منن ااألنشططة ذذااتت االمخاططرر االمنخفضة االتي  ICANNألعضاء مجتمع 
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خاللل فتررااتت االتعليیقق  فررقق االصيیاغة االتي تقوومم بصيیاغة االتعليیقاتت تعملل على بناء االقددررااتت. وومنن ااألمثلة االجيیددةة على هھھھذذاا االنشاطط
.ICANNاالعامم االتي تقوومم بهھا   

تهھمم ووباألنشططة االتي تناسبب ااهھھھتماماتهھمم يیمكنن إإكمالهھ أأيیًضا منن خاللل: مططابقة االناسس باهھھھتمامامالحظظة • أأددووااتت شبكاتت  
االخبررااتت وواالتي تقيیسس ووتقيیمم االخبررااتت بططررقق نظظاميیة وومنن ثمم تحدددد ااألفرراادد االمناسبيینن أأكثرر للحدديیثث حوولل مووضووعاتت  
محددددةة.  

بررااتت ااألكبرر في ااألعمالل االكبيیررةة وومع ااكتسابب االمبتددئيینن للخبررااتت وواالثقة منن خاللل االعملل مع أأعضاء االمجتمع أأصحابب االخ
. ووهھھھذذاا يیعني أأنهھ يیمكنهھمم ااالنتقالل إإلى ICANNوواالهھامة٬، فقدد يیصبحوونن تددرريیجيًیا خبررااء في حدد ذذااتهھمم في نططاقق محدددد منن أأعمالل 

ااألنشططة ذذااتت االمخاططرر ااألعلى ووااألكثرر إإلززااًما٬، مثلل االمشارركة في مجمووعاتت االعملل أأوو حتى االنظظرر في االمررااكزز االررااقيیة في 
.ICANNددااخلل هھھھيیاكلل  االمجلسس  

ووهھھھذذهه االعمليیة تتكرررر. وومنن االجدديیرر بالمالحظظة٬، فإنن  ICANNوويیمكنن للخبررااء بعدد ذذلكك بددووررهھھھمم ااستيیعابب االوواافدديینن االجدددد إإلى 
قدد ال يیكوونن خبيیرًراا في مجالل آآخرر٬، وومنن ثمم يیفتررضض هھھھذذاا االنمووذذجج االخاصص  ICANNخبيیرًراا في مجالل ووااحدد منن االمووضووعاتت في 

بالمشارركة أأنن االناسس بإمكانهھمم شغلل أأددوواارر مختلفة في هھھھذذهه االمجمووعة االمتنووعة منن االمشارركة في آآنن ووااحدد.  

اصة بـ ووسووفف تؤؤدديي عمليیة االمشارركة هھھھذذهه بشكلل متززاايیدد إإلى إإعدداادد االناسس على االمشارركة االفعالة في عمليیاتت ااألعمالل االخ
ICANN.٬، مع االحدد منن االمخاططرر االمررتبططة بافتقارر االناسس إإلى االمعررفة  

ICANNووضع آآليیاتت تخطططط بشكلل ووااضح بيیمم االمستوويیاتت االمختلفة للتعقيیدد وواالخبررااتت في أأعمالل   
لذذيي ووااألعمالل االتي تقوومم بهھا٬، وواالددوورر اا ICANNيیجبب أأنن تكوونن للوواافدديینن االجدددد االقددررةة على االتعررفف سرريیًعا على ططبيیعة ووماهھھھيیة 

تشغلهھ في نظظامم حووكمة ااإلنتررنتت على ااإلجمالل.  

:مالحظظة • يیمكنن لـ   ICANN  االترركيیزز على االمعاررفف االتجرريیبيیة لمجتمعهھا االحالي منن أأجلل تقدديیمم محتووىى بسيیطط وومقررووء
بحيیثث تتمم مشارركتهھ على ااإلنتررنتت أأوو في ااالجتماعاتت ااإلقليیميیة أأوو االعالميیة منن أأجلل مساعددةة االوواافدديینن االجدددد على 

تططووررااتت سرريیًعا.مووااكبة اال  

وويیمكنن ااالستفاددةة بفاعليیة منن االموواادد وواالموواارردد بالنسبة للناسس منن أأصحابب االمستوويیاتت االمختلفة منن االمعررفة. وواالططرريیقة االتي يیتمم بهھا 
ططررحح ووعررضض هھھھذذهه االموواادد يیجبب أأنن تحملل مبددأأ يیمكنن منن خاللهھ للشخصص االذذيي يیعررفف أأكثرر أأنن يیتابع ااهھھھتماماتهھ بشكلل مستقلل٬، 

لل ال يیتخلفف عنن االجماعة. وومنن ثمم يیجبب ااالستفاددةة بأكبرر قددرر منن هھھھذذهه االموواادد بالنسبة لألفرراادد٬، رربما منن وواالشخصص االذذيي يیعررفف أأق
خاللل آآليیاتت .االتووصيیة ووااإلررشادد   

-أأمثلة ووددررااساتت حالة  ما االذذيي نجح منن االناحيیة االعمليیة؟   

–) IETFفرريیقق عملل هھھھنددسة ااإلنتررنتت ( • -منن خاللل مجمعاتت االعملل االمووضووعيیة  IETFتمتت هھھھيیكلة فرريیقق   حيیثث ال  
168تووجدد هھھھيیئاتت أأصحابب مصلحة في ااألساسس. ووهھھھوو مجتمع مفتووحح لكلل مهھتمم بذذلكك". وويیقوودد مجمووعاتت االعملل مدديیرريي  

"٬، تملل ااألمنن وواالنقلل وواالتووجيیهھ إإلخ. ووتجتمع مجمووعاتت االعملل منن أأجلل حلل االمشكالتت مجاالتتمجاالتت ووهھھھناكك ثماني "
IETFشكلة. كما أأنن لفرريیقق ووتنحلل عنددما يیتمم حلل االم بررنامج مررااقبة  بالنسبة للوواافدديینن االجدددد.   

• Stack Exchange  – شبكة منن مووااقع ااألسئلة ووااألجووبة على مجمووعة  Stack Exchangeيیضمم مووقع  
٬، حيیثث تتمم مررااجعة Stack Exchangeووااسعة منن االمووضووعاتت. وويیمكنن أليي شخصص تقدديیمم ااألسئلة على مووقع 

                                                
.IETF.org ".نبذذةة عنن" 168  
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ااألسئلة ووتنقيیحهھا منن خاللل مستخددميینن آآخرريینن٬، االذذيینن يیقتررحوونن أأيیًضا إإجاباتت عليیهھا. كما تتمم مررااجعة ووتنقيیح ووتصنيیفف 
باألساسس االعدديیدد منن شبكاتت االخبررااء االذذيي يیستخددموونن عمليیاتت  Stack Exchangeااإلجاباتت. وويیضمم مووقع 

ااستشارريیة لجلبب االخبررااتت االمتنووعة حوولل مشكلة محددددةة.  

)ISOCمجتمع ااإلنتررنتت ( •  – يیشارركك مجتمع ااإلنتررنتت "في مجمووعة ووااسعة منن مشكالتت ااإلنتررنتت٬، وويیشملل ذذلكك  
169االسيیاسة وواالحووكمة وواالتكنوولووجيیا وواالتططوويیرر" منن أأجلل ضمانن "توواافرر إإنتررنتت سليیمم وومستدداامم للجميیع". ووهھھھي "تحررزز  

170تقددًما في أأعمالهھا على أأساسس متسع جغرراافيًیا عبرر كافة االمنظظماتت" يیما منن خاللل شبكة عالميیة منن "االفررووعع"٬، الس 
171فررًعا عبرر ستت قاررااتت. 80وواالتي يیووجدد منهھا في االووقتت االحالي  ISOClوويیتمتع مجتمع ااإلنتررنتت   بعضوويیاتت  على  

االمستووىى االمؤؤسسي وواالفرردديي (ووهھھھي مجانيیة ووتووفرر لألعضاء بشكلل أأساسي ووصووالً ووااططالًعا على االفعاليیاتت 
وواالمؤؤتمررااتت ووغيیررهھھھا منن االحووااررااتت).  

ااألسئلة االمفتووحة  
االمساعددةة في جعلل هھھھذذاا االمقتررحح أأقرربب إإلى االتنفيیذذ؟  

كيیفف يیمكنن لـ •  ICANN  قيیامم تأثيیرر جهھووددهھھھا في االتووصلل وواالمشارركة على االعنصرر االتشارركي لعمليیاتت ووضع االسيیاساتت
اساتت؟االخاصة بهھا٬، باإلضافة إإلى قيیاسس كيیفف لألنووااعع االمختلفة منن االمشارركة تأثيیررااتت مختلفة على عمليیة ووضع االسيی  

إلقرراارر أأوو تقرريیرر ررفع مستووىى ووعي االمساهھھھميینن في  ICANNمع أأنووااعع االمحفززااتت وواالهھيیاكلل االتشارركيیة االتي تحتاجهھا  •
االمجتمعاتت االمتنووعة حوولل االعالمم٬، ووما هھھھي أأفضلل ططرريیقة يیمكنن لـ  ICANN  منن خاللل ططررحح هھھھذذهه االمحفززااتت

وواالهھيیاكلل؟  

كيیفف يیمكنن لـ •  ICANN ناكك قووااعدد بسيیططة نسبيًیا نتبعهھا "على مسارر" االتحوولل تبسيیطط االمشارركة االعالميیة بحيیثث تكوونن هھھھ
؟ICANNإإلى مشارركك فعالل في   

كيیفف يیمكنن لـ •  ICANN  قيیاسس تأثيیرر االمشارركة االمووجهھة بالمووضووعاتت بالمقاررنة بالمشارركة منن خاللل هھھھيیاكلل مجمووعة
أأصحابب االمصلحة٬، على سبيیلل االمثالل؛ االتأثيیررااتت على ووضع االسيیاساتت وو/أأوو االتأثيیررااتت على مستوويیاتت االمشارركة؟  

لتووااصلل منن أأجلل تووسيیع ااالستفاددةة منهھا في إإجررااء عمليیة االتووعيیة وواا ICANNما ااألددووااتت وواالووظظائفف االتي يیجبب على  •
قاعددةة االمشارركيینن فيیهھا٬، وومنن أأجلل مشارركة ووددعمم االمشارركة منن االمشارركيینن االفاعليینن٬، باإلضافة إإلى  إإنشاء آآليیاتت يیقوومم  

االمشارركوونن منن ذذوويي االخبررااتت منن خاللهھا بتووجيیهھ االوواافدديینن االجدددد؟  
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: ICANN لـ 11االمقتررحح   

 يیجبب أأنن تكوونن ذذكيًیا٬، وومكيیًفا وومستجيیًبا منن خاللل "ااعتناقق
ااألددلة"  

: 2014فبرراايیرر٬،  19أأوولل نشرر:   
-embracing-by-responsive-and-adaptive-agile-become-icann-for-10-http://thegovlab.org/proposal

evidence/  

منن االمبددأأ إإلى االمماررسة  

٬، وواالتي تعتمدد نفسهھا على ووعي وومشارركة ICANNيیتووقفف ااستقرراارر ااإلنتررنتت االعالمي على كفاءةة عمليیاتت ااألعمالل االتي تقوومم بهھا 
مساهھھھمة أأصحابب االمصلحة. حيیثث يیؤؤثرر ااإلنتررنتت على كافة مناحي االحيیاةة في جميیع أأنحاء االعالمم٬، منن االمنططقي أأنن تكوونن ااألددلة 

في قررااررااتهھا متنووعة في حدد ذذااتهھا بشكلل كبيیرر. ICANNوواالبيیاناتت االتي تددعمم ووتفيیدد   

وواالتي تعدد موواارردد االمعررفاتت االفرريیددةة لإلنتررنتت٬، يیجبب أأنن تكوونن لـووإلددااررةة "االموواارردد االعامة االعالميیة"   ICANN  االقددررةة على االرردد
على االتغيیيیررااتت في نظظامم حووكمة ااإلنتررنتت وواالتغيیيیررااتت في االظظررووفف ااالجتماعيیة ووااالقتصادديیة وواالفنيیة االتي يیشتملل عليیهھا ااإلنتررنتت 

في كلل مكانن.   

ااستخدداامم ااألساليیبب االكميیة وواالنووعيیة للحصوولل على تقيیيیمم ددقيیقق منن أأجلل  تتططوورر االمنظظماتت منن خاللل االتعلمم٬، وواالذذيي يیتمم عنن ططرريیقق
-تططوويیرر قددررااتت مؤؤسسيیة  ICANNيیجبب على معررفة ما يیصلح وولتغيیيیرر ما ال يیصلح. وومنن ثمم  في صووررةة ووحددةة بحثيیة٬، أأوو  

-إإددااررةة أأبحاثث٬، أأوو ووظظيیفة أأبحاثث  مم ااألددلة بمززيیدد منن باإلضافة إإلى أأسلووبب نظظامي في االمررااقبة وواالتقيیيیمم وواالتعلمم منن ووااستخدداا 
.ICANNاالفاعليیة في مماررساتت ااتخاذذ االقررااررااتت في   

ااستخدداامم أأساليیبب منن أأجلل ااعتناقق ااألددلة االتي تكوونن قوويیة ووغيیرر متحيیززةة وومناسبة ألنووااعع ااألسئلة االتي يیتمم  ICANNوويیجبب على 
االتأكدد  ICANNاالددليیلل"٬، يیجبب على  ططررحهھا. ووفي ااالنتقالل منن عمليیة ااتخاذذ االقررااررااتت "االمستنددةة إإلى االيیقيینن" إإلى "االمستنددةة إإلى

منن تجنبب "تقدديیمم ااألددلة االمستنددةة إإلى االقررااررااتت".  

ما االمقصوودد "باعتناقق االددليیلل"؟  

ااستخدداامم ااألددلة في كافة جوواانبب أأعمالهھا. وويیشملل ذذلكك عمليیاتت ووإإددااررااتهھا باإلضافة إإلى أأعمالل ووضع  ICANNيیجبب على 
تووااصلل وواالمشارركة٬، وواالتخططيیطط ااإلستررااتيیجي ووتخططيیطط االميیززاانيیة. ووقدد االسيیاساتت االخاصة بهھا٬، ووخددماتت نظظامم ااسمم االنططاقق٬، وواال

تتططلبب أأنووااعع مختلفة منن ااألددلة االحصوولل على أأططرر عملل تحليیليیة مختلفة ذذااتت تحدديیاتت ووااهھھھتماماتت مختلفة. ووقدد يیكوونن لمختلفف 
-أأصحابب االمصلحة معايیيیرر مختلفة  -على االمستووىى االكمي وواالكيیفي   ناجح أأمم ال.في تحدديیدد ما إإذذاا كانن أأيي بررنامج    

 ٬ICANN، ووبسببب أأنن ICANNووعلى ووجهھ االخصووصص٬، نظظرًراا ألنن هھھھناكك هھھھذذاا االتنووعع في أأنووااعع االمعلووماتت ذذااتت االصلة بأعمالل 
يیستندد إإلى االمعلووماتت ااالجتماعيیة يیجبب عليیهھا ااحترراامم "االتززااماتت االمصلحة االعامة" االخاصة بهھا٬، فمنن االمنططقي أأنن تتخذذ أأسلووًبا 

في تنظظيیمم عمليیة االبحثث٬، حيیثث يیجبب أأنن يیضمم االبحثث بيیاناتت منن مصاددرر مختلفة وو"تررجمة في االبحثث. ووهھھھذذهه ططرريیقة  االكبيیررةة
 ICANNيیجبب أأنن تحدددد جهھوودد ااألبحاثث هھھھددفف االبحثث مقددًما. وويیجبب أأنن تكوونن أأبحاثث  172االمفاهھھھيیمم ووااالستعاررااتت عبرر االددررااساتت".
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االمعتنقة. كما يیجبب أأنن تكوونن "تفسيیرريیة"٬، أأيي يیجبب أأنن تكوونن مقاررنة ووررااسخة في أأططرر عملل معيیارريیة بنظظررةة نحوو االمباددئئ 
"مكيیفة"٬، أأيي يیجبب أأنن تضيیفف ااألبحاثث إإلى أأسلووبب تأكيیدديي للتغيیيیرر منن خاللل عمليیة ااتخاذذ االقررااررااتت (على سبيیلل االمثالل٬، منن 

)٬، وواالتي يیجبب بددووررهھھھا أأنن تفيیدد أأسلووبب االبحثث.RCT(173خاللل ااستخدداامم االتجارربب االضابططة االعشوواائيیة (  

ددااخلل  مؤؤشررااتتوو  مقايیيیسسمنن قيیاسس االنجاحح أأوو إإجررااء "تحسيیناتت" على االعمليیاتت٬، يیجبب عليیهھا أأووالً ووضع  ICANNلكي تتمكنن 
إإططارر عملل للتقيیيیمم. وويیمكنن االنظظرر إإلى االمقايیيیسس باعتباررهھھھا ووحددااتت قيیاسس (مثلل االعائدد على ااالستثمارر). وواالمؤؤشرر هھھھوو "مقيیاسس 

٬، ووهھھھي االمقايیيیسس ااألساسيیة للنجاحح االنتائجتقوومم االمؤؤشررااتت على مثلل االناتج ااإلجمالي االمحلي. وو 174مررتبطط بهھددفف ووااحدد أأوو أأكثرر"٬،
منن االناحيیة االكميیة٬، مثلل عدددد االتددرريیباتت االمقددمة منن خاللل خددمة٬، أأوو عدددد ااألشخاصص االمشارركيینن في أأيي بررنامج. ووألنن االمقايیيیسس 

رر االعملل االتشاوورر مع أأصحابب االمصلحة في ووضع إإططا ICANNوواالمؤؤشررااتت مووجوودد ددااخلل إإططارر عملل االتقيیيیمم٬، يیجبب على 
منن  ICANNاالخاصص بهھا وويیجبب االقيیامم بذذلكك مع فهھمم أأنن االتخلصص منن االترركيیزز على االقيیمم سووفف يیكوونن أأمرًراا مستحيیالً. وولكي تتمكنن 

"ااعتناقق االددليیلل"٬، فيیعني ذذلكك ووضع آآليیة تكوونن مسئوولة عنن االقيیمة االمقرررر وواالمحققة بالنسبة ألصحابب االمصلحة االمتنووعيینن.  

جهھوودد ااألبحاثث منن خاللل ووظظيیفة تقيیيیمم مؤؤسسيیة (أأوو "ووحددةة أأبحاثث"). ووسووفف تعملل هھھھذذهه  جمع ICANNللقيیامم بذذلكك٬، يیجبب على 
االووحددةة كمنسقق لجهھوودد ااألبحاثث االددااخليیة ووفيیما بيینن قططاعاتت االمجتمع (على سبيیلل االمثالل؛ جمع ااألبحاثث)٬، ووأأيیًضا إإنشاء وواالحفاظظ 

ااألددلة. وويینظظرر إإلى ووحددةة ااألبحاثث االمقتررحة على  االعررضض وواالططلبب على رربططعلى قاعددةة بيیاناتت باألددلة. ووسووفف يیعهھدد إإليیهھا بمهھمة 
-أأنهھ مصددرر منن مصاددرر قططاعاتت االمجتمع  وويیجبب أأنن تكوونن لهھا االقددررةة على ااالستفاددةة في عمليیة صناعة االقررااررااتت في مختلفة  

.٬ICANN، ووتووفيیرر االموواادد االمفيیددةة للررااغبيینن في االتعلمم وواالتعررفف على ICANNسيیاقاتت   

؟ICANNما سببب منططقيیة هھھھذذاا االمقتررحح في   

إإذذاا فهھمنا لفظظ "االحووكمة" على أأنهھ يیعني "كيیفيیة قيیامم االمؤؤسساتت بتحليیلل االمعلووماتت ووااتخاذذ االقررااررااتت منن أأجلل حلل االمشكالتت 
.االحووكمةبالتأكيیدد تززااوولل أأعمالهھا في مجالل  ICANNبالتالي تكوونن  175االجماعيیة"٬،  

يیتغيیرر باستمرراارر نتيیجة ااالبتكاررااتت االتكنوولووجيیة وواالتططبيیقاتت االجدديیددةة  ICANNاالنظظامم االبيیئي لحووكمة ااإلنتررنتت االذذيي تعملل فيیهھ 
بأددااء عملهھا بفاعليیة٬، فيیجبب أأنن تكوونن لهھا االقددررةة على االرردد على االتغيیيیررااتت٬، ووهھھھذذاا  ICANNللتقنيیاتت. ووهھھھذذاا يیعني أأنهھ لكي تقوومم 

جرريي٬، ووما يیجبب أأنن تعتنقهھ ووما يیجبب أأنن تكوونن قاددررةة على ااالستفاددةة منن االمعلووماتت االمتاحة في "فهھمم ما يی ICANNيیعني أأنن 
177ااستخدداامم االددليیلل منن االمماررساتت منن أأجلل فهھمم "ما يیفيیدد". ICANNووعلى ووجهھ االخصووصص٬، يیجبب على  176يیجبب أأنن تتجنبهھ".  

"االتعلمم أأثناء االعملل٬، ووااالستمرراارر في مسيیررةة االتعدديیالتت٬، ااستنادًداا بالططبع إإلى االقيیاسس وواالتقيیيیمم". ووعالووةة  تتططلبب ICANNأأعمالل 
ااحترراامم "االتززااماتهھا بالمصلحة االعامة" منن حيیثث االططرريیقة االتي تنفذذ بهھا عملهھا. ووهھھھذذاا يیعني أأنن  ICANNى على ذذلكك٬، يیجبب عل

ICANN  عليیهھا االتززاامم باستخدداامم نتائج ااألبحاثث ذذااتت االصلة في ااالستناررةة بهھا في عمليیاتت ااتخاذذ االقررااررااتت وواالقررااررااتت االتي
. وويیعني هھھھذذاا ICANNذذااتت االصلة بمنن يیتأثرروونن بقررااررااتت  تتخذذهھھھا٬، ووعلى ووجهھ االخصووصص للعثوورر على االبيیاناتت وواالمعلووماتت

االتززاامم بإشررااكك أأصحابب االمصلحة في جمع ااألددلة ووعمليیة ااألبحاثث. ووفي إإجررااء ااألبحاثث منن االناحيیة  ICANNأأيیًضا أأنن على 

                                                
االبرريیططاني مع فرريیقق ووجهھاتت االنظظرر ". مكتبب ررئاسة االووززررااء ااختبرر تعلمم ووتكيیفف: تططوويیرر االسيیاساتت االعامة باستخدداامم االتجارربب االضابططة االعشوواائيیةبيینن جوولددكيیرر وودديیفيیدد تووررجررسوونن. " 173
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االططرريیقة االتي نحكمم نحوو االحصوولل على مقايیيیسس إلعاددةة (تخيیلل) االحووكمة: ووعدد ووتحدديي تقيیيیمم ااالبتكاررااتت في باررنيیهھ٬، ووأأليیسس٬، وودديیفيیدد دديیمبوو٬، ووفيیررهھھھوولستت ووستيیفانن جي " 176

.5في  2013أأبرريیلل٬،  18. 1االمجلدد  GovLab". بحثث عملل بهھا  
 

.Alliance4UsefulEvidence.org نبذذةة عنا: "ااألسئلة االمتددااوولة". 177  
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ووكيیفيیة (وو  ما هھھھوو غيیرر معررووفف) وولكنن أأيیًضا كيیفيیة معررفتهھ(وو  ما هھھھوو معررووفففقطط باكتشافف  ICANNاالنظظاميیة٬، لنن تقوومم 
) منن أأجلل "ااالستفاددةة في ذذلكك في االقررااررااتت حوولل ماهھھھيیة أأفضلل ااألبحاثث االتي يیمكنن تنفيیذذهھھھا٬، وومنن ثمم يیتمم إإنشاء ددووررةة معررفتهھ
وويیمكنن لـ 178فعالة".  ICANN .تنفيیذذ ذذلكك منن خاللل إإنشاء ووحددةة لألبحاثث  

. وومنن االناحيیة ااألساسيیة٬، ICANNتكوونن لهھا صالحيیة ااتخاذذ قررااررااتت ملززمة في  الجدديیرر بالمالحظظة٬، أأنن هھھھذذهه االووحددةة يیجبب أأنن 
فإنن غررضض االووحددةة هھھھوو إإنشاء مساحة يیمكنن منن خاللل للباحثيینن وومباددررااتت ااألبحاثث أأنن تتجمع٬، ووأأيیًضا منن أأجلل تووفيیرر االددعمم 

٬، ممنن ليیسس لدديیهھمم ووقتت أأوو موواارردد بشكلل كبيیرر لتقدديیمم ااألبحاثث االخاصة بهھمم (ووهھھھذذاا ICANNللمتططووعيینن االمتعاوونيینن مًعا منن خاللل 
في االغالبب مشكالتت تكوونن جدديیددةة وومنن ثمم تتططلبب بحًثا مووسًعا). ICANNهھ االخصووصص حيیثث تووااجهھ منن االمخاووفف على ووج  

 

ICANNاالتنفيیذذ ددااخلل   

٬، فإنن إإنشاء عمليیة بحثيیة تعتنقق جوواانبب االترركيیزز االمختلفة االمنددمجة مع ICANNلتأسيیسس ووظظيیفة تقيیيیمم أأوو ووحددةة أأبحاثث في 
بيیلل االمثالل٬، قدد تشتملل هھھھذذهه االعمليیة على االخططووااتت االمحوورريیة االتاليیة:سووفف يیكوونن مفيیدًداا. على س 179ااإلررشاددااتت االعامة للعمليیاتت  

• منن أأجلل ووضع أأسلووبب للبحثث ووجددوولل أأعمالل أأوولي. 180إإنشاء إإططارر تقيیيیمي يیستندد إإلى مفهھوومم أأوو نظظرريیة تغيیيیرر   

• مررااقبة ووجمع ااألددلة ذذااتت االصلة ووترركيیبب هھھھذذاا االددليیلل منن أأجلل إإنشاء "قاعددةة أأددلة".   

• وواالمباددررااتت حوولل مددىى فاعليیتهھا وو/أأوو جددووىى تكاليیفهھا.تقيیمم ووتصنيیفف االمشررووعاتت    

• عررضض االتكلفة وواالتأثيیرر االنسبي للمشررووعاتت وواالمباددررااتت االمختلفة.   

• .ICANN"تررجمة" االددليیلل إإلى موواادد مفيیددةة ذذااتت صلة باالحتيیاجاتت ووااالهھھھتماماتت االخاصة بأصحابب االمصلحة في    

وومثمررةة ووقابلة للتططبيیقق.ااستيیعابب االددليیلل منن خاللل نشرر وومشارركة االنتائج بططررقق مفهھوومة  •  

• تحدديیدد االفجووااتت في ااألبحاثث وواالقددررااتت االبحثيیة.   

• تعززيي االددليیلل االجيیدد ووتووجيیهھ االنصائح إإلى ااآلخرريینن (على سبيیلل االمثالل٬، االباحثيینن ااآلخرريینن٬، أأوو أأصحابب االمصلحة في  
ICANN .االمقرررر تقدديیمم ااألبحاثث لهھمم) حوولل االكيیفيیة االتي يیمكنن بهھا ااستخدداامم االددليیلل  

                                                
ااألمرريیكي للجووددةة "االمقايیيیسس  ". االرراابططة ااإلحصائيیة ااألمرريیكيیة وواالمجتمعاالنمذذجة متعددددةة االمستوويیاتت (االهھررميیة): ما يیمكنن ووما ال يیمكنن لهھا تحقيیقهھأأنددرروو جيیلمانن. " 178

.432في  ٬3، ررقمم 48). االمجلدد 2006االفنيیة". (أأغسططسس   
 

.3في االصفحة  GovLab. أأكادديیميیة GovLab". قررااءااتت مختاررةة منن معملل االحووكمة االبيیاناتت ووااستخددااماتهھا بالنسبة للحووكمة" 179  
 

مقايیيیسس إلعاددةة (تخيیلل) االحووكمة: ووعدد ووتحدديي تقيیيیمم ااالبتكاررااتت في االططرريیقة االتي نحكمم نحوو االحصوولل على باررنيیهھ٬، ووأأليیسس٬، وودديیفيیدد دديیمبوو٬، ووفيیررهھھھوولستت ووستيیفانن جي " 180
.4في  2013أأبرريیلل٬،  18. 1االمجلدد  GovLab". بحثث عملل بهھا  
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فيیما يیلي "معايیيیرر ااألددلة لـوومثالل على ذذلكك٬،   NESTA  (االمنحة االووططنيیة االبرريیططانيیة للعلوومم وواالتكنوولووجيیا وواالفنوونن)- أأيي أأسلووبب  
مجمع لتعرريیفف االددليیلل االجيیدد٬، ووكيیفف تكوونن قوويًیا في ااستخدداامم االددليیلل االجيیدد وواالتحددثث حوولهھ:  

 

.2013. ماررسس NESTA.orgااعتمادد االصووررةة: جيیووفف موولجانن ووررووثث بووتيیكك. "ااالستفاددةة منن االددليیلل: االحالة بالنسبة للمؤؤسساتت االجدديیددةة".   

إإنن نشرر أأيي عمليیة مشابهھة منن خاللل ووحددةة ااألبحاثث سووفف يیشتملل على تجميیع ووتقيیيیمم أأنووااعع مختلفة منن ااألددلة٬، ذذااتت ااالعتباررااتت 
ااعتمادد ووجهھة نظظرر شاملة بتأنٍن في تعرريیفف "االددليیلل  ICANNالستخدداامم ااألفضلل. وويیجبب على االمختلفة متى ما تعلقق ااألمرر با

ووبتحدديیدد أأنووااعع ااألددلة االمفيیددةة٬، فيیما يیلي بعضض "ااألنووااعع" االكبيیررةة منن أأنووااعع ااألددلة االتي قدد تكوونن مفيیددةة بالنسبة  181االمفيیدد".
لـ  ICANNالستفاددةة بهھا منن ااألنووااعع االمختلفة لألددلة بططررقق . وواالهھددفف منن االقائمة هھھھوو االتووضيیح (تفاووتت االططرريیقة االتي يیمكنن اا

مختلفة)٬، ووهھھھي غيیرر شاملة.  

االبيیاناتت االكبيیررةة   
٬، بلل هھھھي تعبيیرر عنن االحجمم االنسبي للبيیاناتت االتي يیجبب في حدد ذذااتهھا"االبيیاناتت االكبيیررةة" ليیستت "نووًعا" منن االبيیاناتت  •

تحليیلل االبيیاناتت). ووتشتملل االبيیاناتت االكبيیررةة على معالجتهھا (أأيي٬، أأنهھا اانعكاسس على االقددررةة االنسبيیة لبرراامج االحاسبب على 
-قددرر هھھھائلل منن االبيیاناتت االخامم االتي قدد تؤؤدديي  -بعدد تحليیلهھا ووووضعهھا مووضع االتنفيیذذ   إإلى ووجهھاتت نظظرر جدديیددةة حوولل كلل  

شيء منن االررأأيي االعامم إإلى ااالهھھھتماماتت االتشغيیليیة. وويیمكنن إإخضاعع االبيیاناتت االكبيیررةة "لعمليیة نمووذذجيیة خططيیة متعددددةة 
حيیثث يیمكنن "تجميیع" االمتغيیررااتت ددااخلل االفئاتت االمختلفة في نفسس االووقتت٬، بما يیؤؤدديي إإلى إإنشاء تررتيیباتت  182يیاتت"٬،االمستوو

هھھھررميیة معقددةة للمتغيیررااتت وواالتي يیمكنن أأنن تقددمم مالحقق ددااخلل االبيیاناتت االتي قدد ال يیكوونن منن االممكنن االتنبؤؤ بهھا منن خاللل 
ااستخدداامم االتحليیلل أأحادديي االططبقاتت.  

حوولل االبيیاناتت االكبيیررةة بأنن تنشئ االقيیمة منن خاللل" إإيیجادد االشفافيیة٬، ووتمكيینن االتجرريیبب منن  تفيیدد االمنشووررااتت االمززددهھھھررةة •
أأجلل االتعررفف على ااالحتيیاجاتت٬، ووتفررضض تنووًعا ووتحسيینن ااألددااء٬، ووتقسمم االسكانن إإلى قططاعاتت منن أأجلل تخصيیصص 

ة٬، وواابتكارر نماذذجج أأعمالل ااإلجررااءااتت٬، ووتستبددلل/تددعمم عمليیاتت ااتخاذذ االقررااررااتت االبشرريیة باستخدداامم االخووااررززميیاتت االتلقائيی

                                                
.2013نووفمبرر٬،  15". مددوونة االمعررفة االمووززعة. أأصحابب االمصلحة في ااإلنتررنتت ووحووكمة ااإلنتررنتتسامم النفرراانكوو. " 181  

 
).2013". مكتبب ررئاسة االووززررااء االبرريیططاني. (ماررسس ماذذاا يیفيیدد: مررااكزز ااألددلة بالنسبة للسيیاسة االمجتمعيیةفرر ليیتوويینن. "دداانيیرر أأليیكسنددرر ووأأووليی 182  
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أأما ووجهھاتت االنظظرر االمستمددةة منن تحليیلل االبيیاناتت فيیمكنن االنظظرر إإليیهھا أأيیًضا بططرريیقة تمرر  183وومنتجاتت ووخددماتت جدديیددةة.
قررااءااتت  ررااجععبرر االمعلووماتت ذذااتت االصلة٬، حتى بالنسبة لمنن ليیسس لدديیهھمم خبررااتت فنيیة لفهھمم االبيیاناتت في حدد ذذااتهھا (

).حوولل تصوورر االبيیاناتت GovLabمختاررةة منن   

بيیاناتت ووضع االسيیاساتت  
٬، يیشملل ذذلكك مقايیيیسس االمشارركة وواالمساهھھھمة. يیجبب أأنن تحدددد ااألبحاثث في مجالل ووضع االسيیاساتت االمررااحلل ICANNفي  •

بالنسبة للمماررساتت االحاليیة منن أأجلل تحدديیدد كيیفف أأنن للمددااخالتت االمختلفة تأثيیرر مختلفف. ووعلى ووجهھ االخصووصص٬، يیجبب 
ى كيیفيیة تأثيیرر االمستوويیاتت ووااألنووااعع االمختلفة لمشارركة أأصحابب االمصلحة على نتائج االسيیاسة. أأنن يیكوونن هھھھناكك ترركيیزز عل

تشتملل أأيیًضا بووضووحح على بيیاناتت االسجلل ووأأمناء االسجلل٬، ووبيیاناتت اااللتززاامم  ICANNعمليیة ووضع االسيیاساتت في 
(على سبيیلل االمثالل؛  ICANNاالتعاقدديي٬، ووبيیاناتت خددماتت ووعمليیاتت أأسماء االنططاقاتت. وولكي يیتمم تحدديیدد تأثيیرر سيیاساتت 

مع االبيیاناتت ااإلقليیميیة. وومنن االجدديیرر بالمالحظظة٬، أأنن أأيي  ICANNاالتأثيیرر ااالقتصادديي)٬، منن االمنططقي ووضع بيیاناتت 
جهھوودد منن ااجلل تعرريیفف "االمصلحة االعامة" يیمكنهھا ااستخدداامم بيیاناتت ااستططالعع ووجهھاتت االنظظرر (ووإإخضاعهھا على ووجهھ 

ووهھھھوو ما يیمكنن تضميینهھ أأيیًضا ددااخلل هھھھذذاا االقسمم.االخصووصص للحوواارر٬، وواالمحتووىى وواالتحليیلل االنصي)٬،   

تحليیلل ووجهھاتت االنظظرر  
-(أأوو ااستفتاء ااآلررااء) هھھھوو تحليیلل أأنووااعع االبيیاناتت االتي تخررجج عنن االووسائطط ااالجتماعيیة  تحليیلل ووجهھاتت االنظظرر • كنزز ددفيینن  

تت االجدديیددةة منن االمعلووماتت بالنسبة أليي مؤؤسسة يیجبب عليیهھا ااالعتناء بووجهھاتت نظظرر االمساهھھھميینن فيیهھا. وومنن خاللل ااألددوواا
وواالحصوولل على االخبررااء في مجالل علوومم االبيیاناتت٬، يیمكنن لـ  ICANN  إإقرراارر ووسيیلة لتحدديیدد ووااعتناقق ووجهھاتت االنظظرر منن

االمعلووماتت ااالجتماعاتت االمقددمة منن خاللل مجتمعهھا وواالمجتمع ااألووسع. ووااالستفاددةة منن االبيیاناتت االكبيیررةة وواالكلماتت 
أأيیًضا على االعثوورر على معنى في هھھھذذاا االددليیلل.  ICANNنن أأنن يیساعدد االمفتاحيیة وواالعباررااتت وواالعالماتت في االبيیاناتت يیمك

وومنن االووسائلل االتي يیمكنن لـ  ICANN  ااستخدداامهھا في تجرربة تحليیلل ووجهھاتت االنظظرر هھھھوو ااالشتمالل على مططالبة االناسس
باستخدداامم هھھھاشتاجاتت في أأنشططة ووسائطط االتووااصلل ااالجتماعي٬، ووهھھھوو ما يیمكنن تعقبهھ في سبيیلل تحليیلل االعالقاتت بيینن 

شتاجاتت للكشفف عنن ووجهھاتت االنظظرر االجدديیددةة.االهھا  

وومنن ااألفكارر االتجرريیبيیة االخاصة االبناء على ااألعمالل االتي يیجرريي تنفيیذذهھھھا ددااخلل منظظمة ددعمم ااألسماء االعامة  •
)GNSO ٬، وواالتي شكلتت في ااآلوونة ااألخيیررةة مجمووعة عملل(- للمقايیيیسس ووإإعدداادد  GNSOمجمووعة عملل ووهھھھي " 

–" االتقارريیرر منن االبحثث حوولل االمقايیيیسس ووااحتيیاجاتت االتقارريیرر في مسعى لتططوويیرر عمليیاتت وواالهھددفف منهھا "إإجررااء مززيیدد  
]". كما أأنهھا تسعى لتصحيیح حقيیقة أأنن "مططلبب ااستخدداامم االمقايیيیسس في ووضع االسيیاساتت تتحدددد PDPووضع االسيیاساتت [

  184االحاليیة وومستنددااتت مجمووعة االعملل". PDPفي أأقلل مستووىى لهھا في عمليیة 

٬، بلل يیتمم تططبيیقهھا بشكلل أأكثرر عمووميیة GNSOاالخاصة بـ  PDPااألبحاثث هھھھذذهه على عمليیة تووصي االهھيیئة بأنن ال تقتصرر مباددررااتت 
٬، على سبيیلل االمثالل أأعمالل هھھھيیاكلل منظظماتت االددعمم/االلجانن ااالستشارريیة ااألخررىى٬، إإلى عملل إإددااررةة ICANNفي سائرر قططاعاتت 

٬، ووصووالً إإلى تعرريیفف ووتقيیيیمم ااألعمالل االتي تتمم في "االمصلحة االعامم"٬، ووإإلى ICANNمشارركة أأصحابب االمصلحة االعالميیيینن في 
.ICANNاالعملل االخاصص بإستررااتيیجيیة   

                                                
٬، NESTA". االتحالفف منن أأجلل ااألددلة االمفيیددةة مع االتعلمم منن ااألبحاثث: االمررااجعاتت االنظظاميیة لتنوويیرر قررااررااتت االسيیاسة: ددليیلل سرريیعجووفف دديي ووأأليیفرر أأسس ووتماسس جيیهھ. " 183

.5في االصفحة  2013 لعامم  
 

.3في  GNSO.ICANN.org". تقرريیرر االمشكالتت االنهھائي حوولل ووحددةة االتقارريیرر" 184  
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وومنن خاللل ااستخدداامم أأسلووبب نظظامي في االبحثث (أأيي ااألسلووبب االذذيي يیضمم االتعقيیباتت في عمليیاتت ااتخاذذ االقررااررااتت حيیثث تكوونن هھھھناكك 
تت يیتمم ااتخاذذهھھھا بما يیصبب في "االمصلحة االعامة" أأمم ال ووكيیفيیة ذذلكك)٬، وويیمكنن لتقرريیرر ما إإذذاا كانتت ااإلجررااءاا وومفتووحة٬، مستمررةةآآليیاتت 

لـ  ICANN :تأسيیسس ووظظيیفة بحثث منن أأجلل ااإلشرراافف على وو/أأوو تنفيیذذ ما يیلي في هھھھذذاا االسيیاقق  

تووفيیرر ووجهھاتت االنظظرر  
• بططررقق  ICANNتقدديیمم تقرريیرر ملخصة ووووااضحة٬، وواالتي تووضح مجاالتت ووفررووعع متنووعة في أأعمالل ووضع سيیاساتت  

منن حيیثث االجمهھوورر.محددددةة   

o  وويیمكنن ووضع االموواادد ووررعايیتهھا ألنووااعع محددددةة منن االجمهھوورر (أأيي االنووااحي االخاصة في مجمووعاتت أأصحابب
االمصلحة االخاصة)٬، ووبهھددفف االتووجيیهھ نحوو االجماهھھھيیرر االتي قدد ال تنتظظمم على خططووطط منظظماتت االددعمم/االلجانن 

ااالستشارريیة االتابعة لـ  ICANN.  

• ٬، ووفرريیقق االعملل وواالعالمم ااألووسع٬، على ICANNكتابتهھ بالتعاوونن مع مجتمع " تتمم ICANNتقدديیمم تقرريیرر سنوويي "بحالة  
أأنن يیسرردد االتحدديیاتت وواالمخاووفف (ووجوواانبب االنجاحح) على فتررااتت محددددةة.  

• ااقتررااحح "خططة إإجرراائيیة منن جميیع قططاعاتت االمجتمع" تحدددد االططررقق االمختلفة االتي يیمكنن لمنظظماتت االددعمم/االلجانن  
خاللهھا حوولل مووضووعاتت ووقضايیا نووعيیة. وويیمكنن ووضع هھھھذذهه "االخططة ااالستشارريیة أأوو يیجبب عليیهھا االتعاوونن منن 

ااإلجرراائيیة" منن االقيیدد وواالتعقيیبب منن االمنصاتت ااألخررىى االمفتووحة للمشارركة وواالتعاوونن.  

تووفيیرر بيیاناتت مووضووعيیة لالستخدداامم منن خاللل صناعع االقررااررااتت قيیدد االتددااوولل. يیحدددد االبحثث وويیصممم "مقايیضض" يیستخددمهھا  •
نقاطط ررفع" في عمليیاتت ووضع االسيیاساتت ووااتخاذذ االقررااررااتت.صناعع االسيیاساتت كمتغيیررااتت أأوو "  

• تددااوولل ووتووثيیقق عمليیاتت ووضع االسيیاساتت منن أأجلل تحدديیدد عووااملل نجاحح االسيیاسة "االجيیددةة"٬، على سبيیلل في االحاالتت االتي  
يیمتت فيیهھا تررجمة االسيیاسة بشكلل جيیدد إإلى مصفووفة تقيیيیمم. ووقدد تكوونن هھھھذذهه عمليیة مكررررةة وومقيیدد بووقتت٬، منن خاللل تووثيیقق 

جوواانبب االنجاحح وواالفشلل في عمليیة ووضع االسيیاساتت منن أأجلل تحدديیدد االجوواانبب االتي تستددعي االتططوويیرر. كلل منن  

االتثقيیفف ووبناء االقددررااتت  
إإنشاء بررنامج منح منن أأجلل تحدديیدد ووتحفيیزز وومكافأةة ااألفرراادد االذذيینن يیساهھھھموونن بإيیجابيیة في تنفيیذذ االتحسيیناتت على عمليیاتت  •

ووضع االسيیاساتت.  

في االوواليیاتت  ززمالء ااالبتكارر االررئاسيمع االددررووسس االمستفاددةة منن بررنامج  ICANNددمج بررنامج االززمالة االحالي في  •
في سانن فرراانسيیسكوو  ززمالة ااالبتكارر للعمددااء٬، ووأأيیًضا بررنامج شفررةة االززمالة ااألمرريیكيیةاالمتحددةة٬، باإلضافة إإلى بررنامج 
(باإلضافة إإلى آآخرريینن)٬، يیمكنن لـ  ICANN ططوواالل االعامم يیهھددفف إإلى  االمساعددةة في تططوويیرر ووبددء ووررعايیة بررنامج ززمالة

منن أأجلل ووضع حلوولل اابتكارريیة  ICANNإإقرراانن االمبتكرريینن االعالميیيینن وواالباحثيینن وواالتقنيیيینن مع قاددةة ووفرريیقق عملل مجتمع 
ووعمليیاتهھا في تأسيیسس االمقايیيیسس ووووضع تقارريیرر حوولهھا. ICANNمنن أأجلل تحسيینن عمليیاتت ووضع سيیاساتت   

ووضع مقايیيیسس وومؤؤشررااتت على االمصلحة االعامة  
) يیمكنن تططوويیررهھھھا منن أأجلل إإشررااكك معهھدد االددررااساتت االمستقبليیةيیة (على سبيیلل االمثالل٬، االمستخددمة منن خاللل مباددررااتت االررؤؤ •

٬، ووفرريیقق االعملل وواالعالمم ااألووسع في مماررساتت ااستشرراافف االمستقبلل٬، وواالهھددفف منهھا أأنن تكوونن بمثابة ICANNمجتمع 
محفززااتت االمتنووعة ألصحابب االمصلحة.جهھدد بناء االووعي االمتباددلل عبرر االمشارركة االمبكررةة٬، ووأأيیًضا منن أأجلل محاذذااةة اال  

كما يیمكنن لـ •  ICANN  تعززيیزز مباددررااتت االمشارركة في "شبكة االبحثث االمفتووحة" االتي تهھددفف إإلى تططوويیرر االفهھمم االمشترركك
قدد ااستووفتت هھھھذذهه االمتططلباتت في  ICANNووططررحح مقايیيیسس لتقيیيیمم ما إإذذاا كانتت  ICANNبمتططلباتت االمصلحة االعامة في 

االنووااحي االمختلفة منن عملهھا أأمم ال.  
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-أأمثلة ووددررااساتت حالة  ما االذذيي نجح منن االناحيیة االعمليیة؟   

االمباددررااتت االمستفيیددةة منن ااألنووااعع االمختلفة منن ااألددلة  
االبيیاناتت االكبيیررةة  

– Narwhalمشررووعع  • عباررةة عنن مشررووعع للتططوويیرر االتكنوولووجي وواالذذيي لعبب ددوورًراا هھھھاًما في حملة االررئيیسس أأووباما في  
منن أأجلل تنظظيیمم االمصووتيینن وواالحصوولل على بيیاناتت االمصووتيینن  Narwhalتمم ااستخدداامم مشررووعع  2012.185عامم 

هھھھوويیاتت  ) تحتت منصة غططاء كانتت لهھا االقددررةة على "ططهھرر االعدديیدد منن2008(وواالتي جمعتت في جززء منهھا خاللل حملة 
-االمووااططنيینن االمشارركيینن  -نشاطط ااإلنتررنتت٬، وواالمصووتيینن على االمتصليینن باإلنتررنتت٬، وواالجهھاتت االمناحة٬، وواالمتططووعيینن    

ووقدد أأتاحتت االمنصة إإمكانيیة مططابقة مستووددعاتت االبيیاناتت االمنفصلة منن  186في ملفف تعرريیفي سيیاسي ووااحدد وومووحدد".
ستفاددةة منهھا في إإستررااتيیجيیة االحملة.أأجلل إإنشاء صووررةة أأكثرر ددقة للمصووتيینن االمحتمليینن منن أأجلل ااال  

–االررعايیة االصحيیة في االوواليیاتت االمتحددةة  • يیتمم ااالستعانة على نططاقق ووااسع في جميیع أأنحاء االوواليیاتت االمتحددةة بالبيیاناتت  
االكبيیررةة في سيیاقاتت االررعايیة االصحيیة منن أأجلل االفهھمم ااألفضلل للعالقاتت بيینن االططبيیبب وواالمرريیضض ووكيیفيیة تحسيینن أأددااء 

بررمجيیاتت االتحليیليیة للمستشفيیاتت "مقاررنة أأددااء ااألططباء ااستنادًداا إإلى قضايیا مختلفة٬، مثلل االتعقيیددااتت ووإإعاددةة ااألططباء. تتيیح اال
ووتقللل هھھھذذهه االمباددررااتت منن متووسطط االتكاليیفف بالنسبة للمررضى كما تقللل منن متووسطط ططوولل  187االقيیدد ووقيیاسس االتكلفة".

ااإلقامة في االمستشفيیاتت.  

 

بيیاناتت ووضع االسيیاساتت  

– ألددلة االمفيیددةةاالتحالفف منن أأجلل اا • يیؤؤيیدد االتحالفف منن أأجلل ااألددلة االمفيیددةة "ااستخدداامم ااألددلة في االسيیاسة وواالمماررسة  
ااالجتماعيیة". ووهھھھي تضمم شبكة منن ااألعضاء بما في ذذلكك إإددااررااتت حكووميیة٬، وومنظظماتت ددووليیة حكووميیة٬، ووشرركاتت 

ووهھھھي تقوومم بتططوويیرر االمماررساتت ووااألساليیبب االمووصى بهھا للحصوولل على أأددلة قوويیة. 188أأعمالل ووجامعاتت.  

– فرريیقق ووجهھاتت االنظظرر االسلووكيیة • ) يیعررفف أأيیًضا باسمم "ووحددةة االددفع". BITفرريیقق ووجهھاتت االنظظرر االسلووكيیة االبرريیططاني ( 
االددووليیة  ٬، فقدد عملل االفرريیقق مع ااإلددااررااتت االحكووميیة وواالجهھاتت االخيیرريیة٬، وواالمنظظماتت2010بعدد تأسيیسهھ في عامم 

االحكووميیة وومؤؤسساتت االقططاعع االخاصص. ووهھھھي يیقوومم بووضع مقتررحاتت لشرركائهھ٬، منن خاللل تططبيیقق نظظرريیة ااالقتصادديیاتت 
االسلووكيیة ووعلمم االنفسس على االسيیاسة االعامة٬، وويیختبررهھھھا تجرريیبيًیا للتعررفف على ما يیمكنن ااالستفاددةة منهھ. على سبيیلل 

قيیاسس مددىى نجاحح ااألساليیبب االمختلفة في تشجيیع مززيیدد ) لRCT"ددررااسة ضابططة عشوواائيیة ( BITاالمثالل٬، ااستخددمم فرريیقق 
منن االناسس على االمشارركة في سجلل االمتبررعيینن باألعضاء" عملل مع [إإددااررةة ااإليیررااددااتت وواالجمارركك في حكوومة جاللة 

  189االملكة] الختبارر االنماذذجج االجدديیددةة منن خططاباتت االتذذكيیرر لززيیاددةة معددلل سدداادد االضرريیبة".

 

تحليیلل ووجهھاتت االنظظرر  

                                                
.2013يینايیرر٬،  Slashdot. 09". بدداايیة االمليیوونن ددووالرر: ددااخلل تقنيیة حملة أأووبامانيیكك كووالكووسكي. " 185  

 
.2012فبرراايیرر٬،  Slate. 15". حووتت أأووباما ااألبيیضضساشا إإيیسنبيیررجج. " 186  

 
.2013يیووليیهھ٬،  17". شبكة أأخبارر ااألططباء. تصفف االبيیاناتت االكبيیررةة لتعقبب ااألططباء خاللل االعمللاالمستشفيیاتت " 187  

 
).2013. (يیوونيیوو Allicance4UsefulEvidence". نظظررةة عامة على االعامم ااألوولل؛ ررااجع أأيیًضا "Alliance4UsefulEvidence.org". نبذذةة عنا" 188  

 
.2014فبرراايیرر٬،  NESTA.org.uk. 04". شرركاء نيیستا مع فرريیقق ووجهھاتت االنظظرر االسلووكيیة" 189  
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• Agreeble – ةة عنن منصة ناشئة للررأأيي ااالجتماعي تستعيینن بعمليیة ااستططالعع مفتووحح للررأأيي منن أأجلل تحدديیدد عبارر 
بيیاناتت ااالستقططابب االمؤؤدديیة إإلى ااإلجماعع لمجمووعة محددددةة منن االمشكالتت. ووهھھھي تستخررجج ووتحافظظ على ما يیططلقق عليیهھ 

ىى ااستقططابب أأعدداادد ) لكلل مشكلة٬، وواالتي تططلع االمحلليینن ليیسس فقطط على مددSPIااسمم مؤؤشرر ااالستقططابب االدداللي (
االتصوويیتت٬، وولكنن مقدداارر االحوواارر االمستقططبب حوولل مشكلة ما أأيیًضا. على سبيیلل االمثالل٬، في االمثالل على االيیسارر٬، فإنن 

بشكلل عامم على "ااآلررااء" ("ووهھھھناكك أأططنانن تقتلهھا في قووةة االعملل") حتى في حاالتت ااالنقسامم حوولل  يیوواافقوونناالمصووتيینن 
معددالتت االبططالة االتي يیعانوونن منهھا؟" ووعلى االيیميینن٬، االعدديیدد منن ددعمهھا على االسؤؤاالل: "هھھھلل يیلوومم ااأللفيیوونن على 

"مخططططاتت ااالستقططابب" االمختلفة تمم تصوويیررهھھھا.  
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بمططابقة االمستجيیبيینن مع بعضهھمم االبعضض ااستنادًداا إإلى أأنماطط االتصوويیتت بآرراائهھمم. ووهھھھذذاا يیؤؤدديي إإلى إإنشاء  Agreebleكما يیقوومم 
كيیفيیة تجميیع االمصووتيینن مًعا ااستنادًداا إإلى ااالتفاقق/عددمم ااالتفاقق مخطططط للمصووتت يیمكنن أأنن يیساعدد االمحلليینن في االتعررفف على 

االعامم مع آآررااء بعضهھمم االبعضض. وولهھذذاا إإمكانيیة االتأثيیرر أأوو ااإلخبارر بالططرريیقة االتي يیتمم بهھا هھھھيیكلة ااالجتماعاتت ووجددااوولل ااألعمالل 
ددليیلل مفيیدد منن أأجلل عباررةة عنن أأسلووبب جدديیدد في تحوويیلل آآررااء ووووجهھاتت ااألفرراادد إإلى  Agreebleحوولل االمشكالتت. كما أأنن 

تأططيیرر االقررااررااتت وواالمناقشاتت.  
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"ووحددااتت" بحثث ااالبتكارر االمؤؤسسي  
• Mindlab (كووبنهھاجنن٬، االدداانمرركك) –  MindLab  عباررةة عنن "ووحددةة اابتكارر" قائمة بيینن االقططاعاتت االحكووميیة االتي تعدد

جززًءاا منن ثالثث ووززااررااتت دداانمرركيیة (ووززااررةة ااألعمالل وواالنموو ووووززااررةة االتعليیمم ووووززااررةة االعملل)٬، ووبلدديیة ووااحددةة (أأوودديینسس)٬، 
قق منن أأجلل ووتتعاوونن مع ووززااررةة االشئوونن ااالقتصادديیة وواالددااخليیة. وويیتجمع كلل منن االمووااططنيینن ووشرركاتت ااألعمالل في فرريی

بحثث ووتصميیمم ووتنفيیذذ "حلوولل ااجتماعيیة" في مجاالتت مثلل االخددمة االذذااتيیة االررقميیة٬، وواالتعليیمم وواالعملل.  

– (ددبلنن٬، أأيیررلندداا) Studioفرريیقق  • عباررةة عنن "فرريیقق اابتكارر" مكوونن منن جميیع االبلدديیاتت مكوونن منن  Studioفرريیقق  
). وويیهھددفف إإلى تحسيینن جووددةة االخددماتت االعامة االتي يیقددمم مجلسس مدديینة DCCسبعة أأشخاصص منن مجلسس مدديینة ددبلنن (

"منن خاللل تجميیع ااألفرراادد مًعا منن أأجلل ااختبارر ااألفكارر االجدديیددةة ووووضع نمووذذجج أأصلي لططررقق االعملل  DCCددبلنن 
اتت االجدديیددةة"٬، على سبيیلل االمثالل منن خاللل ااستخدداامم منافساتت ااألفكارر وومنن خاللل تجرريیبب بيیاناتت االمدديینة ووسيیاساتت االبيیان

االمفتووحة.  

•  Laboratorio Para La Ciudad (مكسيیكوو سيیتي٬، االمكسيیكك) – ااالبتكارر االمددني  LabPLCيیجرربب  
ووااإلددااررةة االعامة منن خاللل االعملل كمووضع للتعاوونن فيیما بيینن االحكوومة وواالمجتمع االمددني ووشرركاتت ااألعمالل وواالمجتمع 

صص ااألذذكيیاء منن االعدديیدد منن االمجاالتت وومنن على ااألفكارر ااالبتكارريیة ووااألشخا LabPLCاالفنيیة/ااألكادديیميیة. ووتحصلل 
االعدديیدد منن ااألماكنن لتجرربة ووتططبيیقق خبررااتهھمم وومعاررفهھمم وومهھاررااتهھمم على االمشكالتت االمحليیة في مكسيیكوو سيیتي. ووفي 

نفسس االووقتت٬، يیعططي االمعملل ررؤؤيیة لهھذذهه االمشررووعاتت وومنن ثمم يیبني مستووددعع منن االمماررساتت االجيیددةة في إإددااررةة االمددنن.  

ااألسئلة االمفتووحة  
يیمكننا االمساعددةة في جعلل هھھھذذاا االمقتررحح أأقرربب إإلى االتنفيیذذ؟كيیفف   

كيیفف يیمكنن لـ •  ICANN تحوويیلل ااألددلة وواالبيیاناتت إإلى معررفة مووثووقة ووإإجرراائيیة لحملل االناسس على االمشارركة؟  

ما هھھھي االمشكالتت االتي تحظظى إإستررااتيیجيیة "معملل" بمززاايیا بالنسبة لهھا؟ متى يیكوونن ااألسلووبب االمرركززيي مفضالً على  •
االمرركززيي في االبحثث ووجمع ااألددلة ووااالستخدداامم؟ باإلضافة إإلى ذذلكك٬، هھھھلل يیجبب أأنن تكوونن ووظظيیفة االبحثث ااألسلووبب غيیرر 

٬، على سبيیلل االمثالل؛ هھھھلل يیجبب على مجمووعاتت ووإإددااررااتت أأصحابب االمصلحة االمختلفة ICANNاالررسمي مرركززيیة في 
االمثالل؛ هھھھناكك تقدديیمم ططلباتت للحصوولل على "فرريیقق بحثث" مرركززيي٬، أأمم هھھھلل يیجبب أأنن يیكوونن غيیرر مرركززيي٬، على سبيیلل 

؟ICANNباحثيینن يیررتبططوونن بكلل مجمووعة أأصحابب مصلحة وو/أأوو إإددااررةة   

في ااستخدداامم ااألددلة؟ هھھھلل هھھھناكك عوواائقق مختلفة في  ICANNما هھھھي االعوواائقق ااألساسيیة أأمامم أأصحابب االمصلحة في  •
مجمووعة االعملل مقاررنة بمستووىى االمجلسس أأوو مجلسس ااإلددااررةة؟  

االددليیلل فيیهھا? ما هھھھي أأططرر االعملل االتي يیجبب إإقررااررهھھھا  تجاهھھھللقي وويیكوونن منن االمنطط ICANNهھھھلل هھھھناكك مووااقفف تووااجهھهھا  •
?قوويًیابالنسبة للددليیلل ووااستخدداامهھ لكي يیكوونن   

كيیفف يیمكنن "لووحددةة أأبحاثث" لـ •  ICANN مووااززنة مووقفهھا أأوو االتفاووضض عليیهھ كموورردد ووططالبب للددليیلل؟  

منن ااجلل االحصوولل على  ICANNكيیفف يیمكنن ااالستفاددةة منن مباددررااتت االبحثث االتي يیتمم جمعهھا أأوو ااستضافتهھا في  •
جمهھوورر أأووسع أأوو جمهھوورر آآخرر؟ كيیفف يیمكنن لـ  ICANN إإضافة االقيیمة إإلى أأبحاثهھا؟  
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: ICANN لـ 12االمقتررحح   

تحسيینن مستووىى االتعلمم منن خاللل تشجيیع ااأللعابب  
: 2014فبرراايیرر٬،  24أأوولل نشرر:   

es/gam-encouraging-by-learning-enhance-icann-for-12-http://thegovlab.org/proposal  

منن االمبددأأ إإلى االمماررسة  

االمحددوودد٬، إإال أأنن لقررااررااتهھا تأثيیرر هھھھائلل على االناسس في كلل مكانن باإلضافة إإلى االنظظمم  ICANNعلى االررغمم منن ااختصاصص 
أأنن تتعاملل بجدديیة مع  ICANNااالجتماعيیة ووااالقتصادديیة وواالسيیاسيیة االتي يیعيیشش فيیهھا هھھھؤؤالء االناسس. وونتيیجة لذذلكك٬، يیجبب على 

االتززاامهھا بإشررااكك قاعددةة أأصحابب االمصلحة االعالميیيینن فيیهھا في عمليیة صناعة االقررااررااتت٬، السيیما منن يیتأثرروونن في االنهھايیة بتلكك 
منن خاللهھا يیجبب أأنن تكوونن خاليیة منن االمررحح. ICANNاالقررااررااتت. ووعلى االررغمم منن ذذلكك٬، ال يیعني ذذلكك أأنن االمماررساتت االتي تحكمم   

ـيیمكنن لبلل باألحررىى٬،   ICANN  أأنن تجعلل تعقيیددااتت حووكمة ااإلنتررنتت ووعمللICANN  أأكثرر اانفتاًحا٬، ووميیسرًراا ووشيیًقا لألفرراادد منن
ووللمساعددةة في تعميیقق هھھھذذاا االفهھمم٬، ووإإنشاء موواارردد ووعمليیاتت لبناء االقددررااتت٬،  خاللل ااأللعابب ووااألنشططة االتي تهھددفف إإلى االجيیلل االتالي.

يیمكنن لـ  ICANN  إإجررااء مسابقاتت٬، على سبيیلل االمثالل؛ لتصميیمم أأشررططة االفيیدديیوو االقصيیررةة٬، وواالررسووماتت ووغيیررهھھھا منن
-سهھلل االووصوولل للجميیع  ICANNااالستررااتيیجيیاتت إلشررااكك جمهھوورر أأكثرر تنووًعا لتحقيیقق هھھھددفف جعلل عملل  بددًءاا منن االمشارركيینن  

قاتت صناعة االقررااررااتت يیمكنن أأنن يیددعمم االمشارركة االجدددد ووحتى خبررااء االتكنوولووجيیا االنشططيینن. إإنن ااستخدداامم تقنيیاتت ااأللعابب في سيیا
االسهھلة وواالعاددلة (بما يیعزززز منن االشررعيیة)٬، ووتقدديیمم هھھھيیاكلل تحفيیززيیة منن ااجلل ااستهھدداافف االخبررااتت (بما يیعزززز منن االكفاءةة)٬، وواالحدد منن 

ميیكيیة خبررااتت قاعددةة االتعقيیدد عبرر االقووااعدد االبسيیططة (بما يیعززرر منن إإمكانيیة االتهھيیئة وواالقددررةة على االتططوورر). ووالعتناقق ووااستغالقق دديینا
ااالستفاددةة منن االجوواائزز ووااأللعابب وواالتحدديیاتت في حلل  ICANNأأصحابب االمصلحة االمووززعيینن على نططاقق االعالمم٬، يیجبب على 

االمشكالتت.  

ما االمقصوودد بتشجيیع ااأللعابب؟  

لعابب ووهھھھناكك االعدديیدد منن ااألنووااعع االمختلفة لأل 190ااأللعابب جززء عالمي منن االخبررةة االبشرريیة ووهھھھي حاضررةة في جميیع االثقافاتت.
وواالتعرريیفاتت االمختلفة لأللعابب (على سبيیلل االمثالل؛ ااألحاجي وواالددمى٬، وواالمنافساتت في مقابلل االتعاوونن في مقابلل االصررااعع٬، ااأللعابب 
ااإلستررااتيیجيیة وواالمهھارريیة وواالمستنددةة إإلى االحظظ وواالفرردديیة في مقابلل ااأللعابب ذذااتت االالعبيینن االمتعدددديینن٬، إإلخ.). ووعلى ووجهھ االعموومم٬، 

ططبًقا لبيیررنارردد سوويیتسس:  191دداافف ووقووااعدد ووتحدديیاتت ووتفاعلل.ااأللعابب على أأهھھھ تشتملل  

معنى مماررسة ااأللعابب هھھھوو االمشارركة في نشاطط مووجهھ نحوو تحقيیقق حالة عامة محددددةة٬، منن خاللل ااستخدداامم ووسيیلة 
ووااحددةة مسمووحح بهھا منن خاللل قووااعدد نووعيیة٬، حيیثث إإنن االووسيیلة االمصررحح بهھا بمووجبب االقووااعدد أأكثرر تقيیيیدًداا منن حيیثث 

192هھا في غيیابب االقووااعدد٬، ووحيیثث يیكوونن االسببب االووحيیدد لقبوولل هھھھذذاا االقيیدد هھھھوو تسهھيیلل هھھھذذاا االنشاطط.االنططاقق أأكثرر من  

                                                
". ااأللعابب االتارريیخيیة.تارريیخ ااإلططارر االززمني لأللعابب" 190  

 
.Wikipedia.org ااأللعابب"." 191  

 
.148) في 1967(يیوونيیوو  ٬2، ررقمم 34" مططبعة جامعة شيیكاغوو. فلسفة االعلوومم. االمجلدد ما االمقصوودد باأللعابب?بيیررنارردد سيیووتسس. " 192  
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بهھددفف إإشررااكك االمستخددميینن  193ووتشيیرر إإلى تططبيیقق "تفكيیرر تصميیمم ااأللعابب على تططبيیقاتت غيیرر ااأللعابب" ااستخدداامم ططرريیقة ااأللعابب
لتي يیمكنن تهھيیئتهھا بشكلل متنووعع في تططبيیقهھا على في حلل االمشكالتت. ووهھھھناكك ثالثة أأعمددةة أأساسيیة في ااستخدداامم ططرريیقة ااأللعابب وواا

سيینارريیووهھھھاتت حلل االمشكالتت٬، باالستنادد إإلى نووعع ااألهھھھدداافف وواالمقاصدد االمستهھددفة (أأيي االمستهھددفف تحقيیقهھ منن خاللل مماررسة 
ااأللعابب):  

االمحفززااتت  
تحفيیزز االناسس تعملل االمحفززااتت على تحفيیزز االناسس على أأددااء ااإلجررااءااتت. ووقدد تؤؤدديي أأنووااعع مختلفة منن االمحفززااتت إإلى  •

على االتعاوونن أأوو االتنافسس٬، ووذذلكك ااستنادًداا إإلى كيیفيیة محاذذااةة االمحفززااتت مع االنتائج (على سبيیلل االمثالل؛ تشجع أألعابب 
االمجمووعع االصفرريي على االتنافسس في حيینن تشجع أألعابب االمجمووعع ااإليیجابي على االتعاوونن).  

تكوونن االمحفززااتت أأيیًضا غيیرر نقدديیة٬، على  ٬، على سبيیلل االمثالل؛ للحصوولل على االجوواائزز. ووقددنقدديیةقدد تكوونن االمحفززااتت  •
سبيیلل االمثالل االشاررااتت االمستنددةة إإلى االسمعة أأوو االمستنددةة إإلى االمهھاررااتت (على سبيیلل االمثالل٬، لووحة تسجيیلل االقاددةة في 
االمنتدديیاتت االمتووفررةة على ااإلنتررنتت)٬، أأوو فررصص االعملل أأوو أأووررااقق ااالعتمادد٬، أأوو "االمجدد" (على سبيیلل االمثالل "نظظيیرر حبب 

كنن تفسيیرر االمحفززااتت بشكلل عامم بأنهھا إإما عررضيیة أأوو جووهھھھرريیة.االنشاطط"). وويیم  

االقووااعدد  
االقووااعدد تحدددد ااأللعابب. تفيیدد االقووااعدد في تحدديیدد حقووقق وومسئووليیاتت االمشارركيینن ووووضع إإمكانيیة االتنبؤؤ في االتفاعالتت غيیرر  •

االمتززاامنة خالًفا لذذلكك بيینن االالعبيینن. كما تساعدد االقووااعدد في تحدديیدد ااألهھھھدداافف منن االلعبة.  

بعضض ااأللعابب االبابب أأمامم االتنووعاتت وواالتغيیيیررااتت في االقووااعدد مع تقددمم االلعبة. ووقدد تمم ووصفف ذذلكك بأنهھ "تحوويیلل ووتفتح  •
-االحووكمة إإلى ططبقاتت منن االتعاوونن"  على سبيیلل االمثالل٬، يیقرررر االمشارركوونن ططبيیعة االنتائج االمررغووبة ووكيیفيیة االووصوولل  

لعابب٬، فإنهھا تميیلل ألنن تكوونن "قووااعدد كبيیررةة" ثابتة٬، حددووثث االلعبة. ووعلى االررغمم منن ذذلكك٬، حتى في هھھھذذهه ااأل في ووقتتإإليیهھا 
على سبيیلل االمثالل ااستخدداامم االتعارريیفف وواالمفاهھھھيیمم االمشترركة للمصططلحاتت.  

ااألهھھھدداافف  
يیجبب أأنن تكوونن االمحفززااتت متووااززيیة مع ااألهھھھدداافف. وويیمكنن االنظظرر إإلى ااألهھھھدداافف على أأنهھا مفتووحة االنهھايیة أأوو مغلقة٬، على  •

لعبة االتووصلل إإلى نتيیجة مشترركة أأوو أأنن هھھھناكك مجمووعة متنووعة منن االنتائج  سبيیلل االمثالل؛ هھھھلل يیحاوولل االمشارركوونن في
االمحتملة. ووبالمثلل٬، يیمكنن تقسمم ااألهھھھدداافف بما إإذذاا كانن هھھھناكك "نتيیجة صحيیحة" (على سبيیلل االمثالل٬، إإجابة صحيیحة) أأوو 

"أأفضلل نتيیجة" أأوو نتائج (على سبيیلل االمثالل ال تووجدد هھھھناكك مقايیيیسس مووضووعيیة للصحة).  

بالنسبة للمشارركيینن هھھھوو تقدديیمم نتائج محتملة متعددددةة (على سبيیلل االمثالل٬، إإذذاا كانن ااستخدداامم ططرريیقة ااأللعابب  إإذذاا كانن االهھددفف •
يیتمم تططبيیقهھ على شكلل ما منن أأشكالل االحصوولل على ااألفكارر)٬، منن االمنططقي عنددئذذ أأنن تكوونن هھھھناكك مززاايیا بالنسبة لألفرراادد 

٬، (DNSمم نتائج مشترركة (على سبيیلل االمثالل؛ ثباتت ووليیسس للمجمووعاتت. ووإإذذاا كانن االهھددفف بالنسبة للمشارركيینن هھھھوو تقدديی
منن االمنططقي عنددئذذ أأنن تكوونن هھھھناكك مززاايیا بالنسبة أليي مجمووعة تعملل بالتعاوونن فيیما بيینهھا.  

 

تعملل االمحفززااتت على تحفيیزز االناسس على االمشارركة. وويیمكنن أأنن تكوونن االمشارركة تعاوونيیة أأوو تنافسيیة. ووتؤؤدديي االمنافسة وواالتعاوونن إإلى 
تكوونن "مساحاتت االحلل" االمحتملة االخاصة بهھا ذذااتت ططبيیعة مفتووحة أأوو مغلقة. وويیمكنن ااالستفاددةة منن هھھھذذهه االنتائج في  نتائج٬، وواالتي قدد

                                                
.GovLab. thegovlab.org/wiki". قاعددةة االمعررفة في االحووكمة االمفتووحة لددىى ااستخدداامم ططرريیقة ااأللعابب" 193  
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إإنتاجج ااألقرراانن٬، ووجمع ووتجميیع االبيیاناتت٬، ووتططوويیرر االمنتجاتت (باإلضافة إإلى االمنتجاتت االمكتووبة)٬، ووااستهھدداافف االخبررااتت٬، ووحملل 
االمشارركيینن على االمشارركة.  

؟ICANNقتررحح في ما سببب منططقيیة هھھھذذاا االم  

ووفي  194يیجبب ااستغاللل ااأللعابب في االمشكالتت االتي يیحتملل أأنن تكوونن فيیهھا االمعررفة ذذااتت االصلة مشتتة ووبعيیدد عنن االمنظظمة االمبتكررةة.
: االقددررةة على تأسيیسس أأشكالل جدديیددةة منن االمنظظماتت في ICANNسيیاقاتت ااستخدداامم ططرريیقة ااأللعابب٬، هھھھناكك ااحتماليینن هھھھاميینن أأمامم 

195وواالقددررةة على ووضع هھھھذذهه االمنظظماتت في سيیاقق تجرريیبي.مقادديیرر قصيیررةة منن االووقتت٬،   

٬، حيیثث إإنن االمساهھھھميینن االخبررااء يیحتملل أأنن تباددلل بيینن االمساهھھھميینن االخبررااء ووغيیرر االخبررااءعلى ووجهھ االعموومم٬، قيیدد يیكوونن هھھھناكك 
196يیتووصلوواا إإلى حلوولل مجدديیة أأكثرر٬، إإال أأنن االمساهھھھميینن غيیرر االخبررااء يیمكنن أأنن يیقددموواا حلووالً إإبددااعيیة أأكثرر.  

االخصووصص٬، هھھھناكك أأساليیبب أأساسيیة في ااستخدداامم أأددووااتت ااأللعابب في حلل االمشكالتت وواالتي قدد تكوونن مثمررةة بالنسبة ووعلى ووجهھ 
لـ  ICANN ووهھھھي ااألسلووبب االتنافسي (على سبيیلل االمثالل "االمبارريیاتت االقائمة على االجوواائزز" أأوو "ااالستقاء ااالنتقائي للموواارردد منن .

االتحدديیاتت االكبررىى" أأوو "ااالستقاء االتكاملي للموواارردد منن االجمهھوورر")٬، ووأأسلووبب االجمهھوورر")٬، ووااألسلووبب االتعاووني (على سبيیلل االمثالل "
ااإلستررااتيیجيیة االمختلططة االتي تكوونن فيیهھا "االمررااحلل" االتنافسيیة وواالتعاوونيیة متتاليیة وو/أأوو منددمجة.  

ااألسلووبب االتنافسي  
٬، السيیما إإذذاا كانتت ررررةةمعقددةة أأوو جدديیددةة أأوو ليیسس لهھا أأفضلل مماررساتت مقيیفيیدد هھھھذذاا ااألسلووبب أأكثرر عنددما تكوونن االمشكلة  •

وويیكوونن هھھھذذاا ااألسلووبب االتنافسي منططقيًیا  197هھھھناكك مؤؤسسة غيیرر متأكددةة منن االشكلل االذذيي يیبددوو عليیهھ االحلل االجيیدد مقددًما.
 198عنددما يیكوونن االتجرريیبب عبرر ااألساليیبب االفنيیة االمختلفة وومجمووعاتت أأصحابب االمصلحة هھھھاًما بالنسبة لمشكلة ااالبتكارر.

االمشكلة أأوو قاعددةة االمعررفة االالززمة لحلهھا يیررجح أأسلووًبا مفتووًحا بعدددد كبيیرر منن  على سبيیلل االمثالل٬، عددمم االيیقيینن حوولل
االمشارركيینن منن أأجلل االحدد منن تأثيیررااتت عددمم االيیقيینن.  

• مفيیدد في االحاالتت االتي تتميیزز فيیهھا االمشكالتت بالنتائج االمحتملة االمتعددددةة٬، وواالعدديیدد منن مساررااتت االحلل االمحتملة ووووجوودد  
ووتساعدد في االتعررفف على "االنقاطط االمستتررةة" في االمعررفة  ززيیاددةة االتجارربب االمتنووعةى تعملل االمنافساتت عل 199عددمم االيیقيینن.
االمتاحة.  

إإذذاا كانن هھھھددفف أأيي مشررووعع هھھھوو جمع ووجهھاتت االنظظرر االمتعمقة حوولل االمنتجاتت أأوو االخددماتت أأوو ااالتجاهھھھاتت االحاليیة نحوو  •
أأساليیبب جمع ووجهھاتت االنظظرر  مفهھوومم ما أأوو "منتج" جدديیدد"٬، فيیمكنن لهھيیئاتت ااإلنتررنتت وومجمووعاتت االترركيیزز ووغيیررهھھھا منن

تقدديیمم نتائج أأفضلل منن ااألفرراادد االذذيینن يیعثرروونن على االمشررووعع منن خاللل منافسة.  

                                                
-355) في 3(37). 2012أأكادديیميیة مررااجعة ااإلددااررةة. (يیووليیوو  ".ااستقاء االموواارردد منن االجمهھوورر كحلل لألبحاثث االبعيیددةةأأيیهھ أأفووااهه ووسي أألل تووسي " 194 375.  

 
).2013لسنة  CSCWاالساددسس عشرر حوولل االعملل االتعاووني االمددعوومم بالحاسبب ( ACM". مؤؤتمرر مستقبلل االعملل االجماهھھھيیررييأأنيیكتت كيیتوورر ووآآخرروونن. " 195  

 
-مستقبلل ااستقاء االموواارردد منن االجمهھوورر بالنسبة لألفكارر تي أأيیتموورروو٬، ووأأيیهھ ليیبوونيینن ووآآرر تي " 196  ". االووررقة االبيیضاء لمشررووعع أأفكارر نووكيیا. االمززاايیا وواالسيیاقاتت وواالقيیوودد 

.25) في 2011(يیوونيیوو   
 

-61) في 2013. (أأبرريیلل ٬4، ررقمم 91". مررااجعة أأعمالل هھھھاررفارردد. االمجلدد ااستخدداامم االحشدد كشرريیكك اابتكاررووكرريیمم آآرر الكاني. " كيیفيینن جيیهھ بووددرروو 197 69.  
 

". ووررقة عملل مددررسة االبحثث االمتووااززيي وواالمحفززااتت وونووعع االمشكالتت: مررااجعة االمنافسة وورراابطط ااالبتكارركيیفيینن جيیهھ بووددرروو٬، وونيیكووال السيیتيیرراا ووكرريیمم آآرر الكاني. " 198
-09ررفارردد االتجارريیة. ررقمم هھھھا )2008. (سبتمبرر 041  

 
-40) في 1988(يینايیرر  1. ررقمم 13". أأكادديیميیة مررااجعة ااإلددااررةة. االمجلدد تعقيیدد االمهھامم: مررااجعة ووتحليیللدديیفيیدد جيیهھ كامبلل " 199 52.  
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ااألسلووبب االتعاووني  
يیفيیدد هھھھذذاا ااألسلووبب بالنسبة للمشكالتت االتي تنططوويي على معررفة تررااكميیة٬، على سبيیلل االمثالل٬، االمشكالتت االتي تنبني  •

يیكوونن لإلبددااعع وواالتفرردد ااألوولوويیة ااألكبرر٬، ووحيیثث تكوونن االمشكلة حلوولهھا منن االمباددررااتت وواالمقددماتت االماضيیة٬، حيیثث 
مستمررةة وومنن ثمم غيیرر مناسبة للتحدديي االذذيي يیحددثث لمررةة ووااحددةة.  

وواالهھددفف ااألساسي منن ااإلنشاء االتعاووني هھھھوو االتووصلل إإلى حلل للمشكالتت بددالً منن ااالستفاددةة منن االقووةة ااإلبددااعيیة للحشدد  •
200متعدددد االفررووعع.  

201فيیهھا االمشكلة على خبررااتت وومعاررفف متررااكبة وويیجبب ددمجهھا ووتجميیعهھا إليیجادد االقيیمة. تفيیدد في االحاالتت االتي تشتملل •  

مناسبب إإذذاا كانن ااالبتكارر سيیتمم بناؤؤهه في أأعلى االمنتجاتت االمووجووددةة في االووقتت االحالي أأوو االتنقيیة أأوو على ووجهھ االخصووصص  •
- -ICANNفي حالة  ي االعدديیدد منن االمشكالتت في االسيیاساتت. ووهھھھذذاا ااألسلووبب "االتكميیلي" في ااالبتكارر يیفيیدد أأكثرر ف 

االمختلفة ووليیسس لمجرردد مشكلة ووااحددةة فقطط.  

ووال يیجبب على االمجتمعاتت االتعاوونيیة االعملل ددااخلل منصة عاليیة ااالنضباطط حيیثث تكوونن االططاقة مرركززةة. ووهھھھناكك ااألكثرر  •
االتباددليیة  مناسبة بالنسبة للحاالتت االتي تشتملل على االتنظظيیمم االذذااتي٬، وواالعالقاتت غيیرر االررسميیة وواالمعامالتت االمستنددةة إإلى

ووااإلنصافف. ووعلى هھھھذذاا ااألساسس٬، يیجبب أأنن يیخضع ااألسلووبب االتعاووني لقووااعدد "عامة" وومعايیيیرر ااجتماعيیة٬، على سبيیلل 
يیجبب االتشجيیع على ااالططالعع على االبيیاناتت وواالووصوولل  202االمثالل ااالتفاقق على نمووذذجج تقنيیاتت ووااللغة االفنيیة االمشترركة.

وويیجبب أأنن تقرر ااألساليیبب االتعاوونيیة معايیيیرر للمشارركة وواالتعلمم٬،  203إإليیهھا؛ كما يیجبب االتأكيیدد على االشفافيیة وواالمشارركة.
204ووإإحساسس باالنتماء (االهھوويیة وواالحالة)٬، باإلضافة إإلى معايیيیرر االتباددليیة.  

ااألسلووبب االتنافي االتعاووني  
-يیمكنن ددمج ااألساليیبب االتي تمتت مناقشتهھا أأعالهه  • -االتنافسيیة وواالتعاوونيیة   اكك في تسلسلل. وويیفيیدد هھھھذذاا ااألمرر عنددما تكوونن هھھھن 

مشكلة مستنددةة إإلى االمجتمع ووبحاجة إإلى تعرريیفف٬، ووبعدد ذذلكك بحاجة إإلى حلل.  

تخفيیفف االفررووقق بيینن ااالحتفاظظ بالمعررفة ذذااتت االملكيیة (في تنسيیقاتت تنافسيیة) منن جانبب٬، وواانفتاحح ووتباددليیة وومشارركة  •
االمعررفة (في االتنسيیقاتت االتعاوونيیة)على االجانبب ااآلخرر.  

ة تكوويینن ااألفكارر٬، ووتشبهھ االعصفف االذذهھھھني حيیثث يیلقي االمشارركوونن في االبدداايیة وواالمناسبة هھھھي االمررحلة ااألوولى في عمليی •
بأفكاررهھھھمم.  

أأما االمررحلة االثانيیة فهھي ااختيیارر ووتووحيیدد أأفضلل ااألفكارر لجعلهھا أأفضلل. ووهھھھذذهه هھھھي االحالة االتي يیعملل فيیهھا نمووذذجج االتعاوونن  •
يیقق عليیهھا. ووهھھھنا٬، فإنن االميیلل على أأكملل ووجهھ؛ عنددما تتمم ددعووةة االمشارركيینن الستعررااضض االمفاهھھھيیمم ووتصنيیفهھا وواالتعل

االططبيیعي منن جانبب االمشارركيینن منن االمحتملل أأنن يیكوونن تططبيیع ااآلررااء منن أأجلل االتووصلل إإلى إإجماعع.  

                                                
-كيیهھ ستانوويیفسكا 200 ةة مؤؤتمرر للنددووةة ااألوولى في بررليینن حوولل ااإلنتررنتت وواالمجتمع. ". مسووددااإلبددااعع االممكنن: أأددووااتت ووططررقق ااالبتكارر االتعاووني االمستندد إإلى ااإلنتررنتتسالبيیفا "

.2011أأكتووبرر٬،  27 – 25  
 

).2008" مررااجعة أأعمالل هھھھاررفارردد. (دديیسمبرر ما نووعع االتعاوونن االمناسبب لكك؟بيیسانوو جي بب ووآآرر فيیررجانتي. " 201  
 

-1079) في 2007(أأكتووبرر  ٬5، ررقمم 50ة ااإلددااررةة. االمجلدد ". مجلة أأكادديیميیة مررااجعنشووء االحووكمة في مجتمع منفتح االمووااررددأأسس أأووماهھھھووني ووأأفف فيیرراارروو. " 202 1106.  
 

" علمم ااإلددااررةة. هھھھنددسة االمشارركة: هھھھلل تخففف هھھھنددسة ااألكوواادد منن االتددااوولل بددوونن ددفع ررسوومم في نمووذذجج االتططوويیرر مفتووحح االمصددرر؟سي وواايي. بالددوويینن٬، ووكيیهھ بي. كالرركك. " 203
-1116) في 2006. (يیووليیوو ٬7، ررقمم 52االمجلدد  1127.  

 
 . ٬6، ررقمم 32". سيیاسة االبحثث. االمجلدد كيیفيیة عملل االبررمجيیاتت مفتووحة االمصددرر: االمساعددةة 'االحررةة' منن مستخددمم إإلى آآخررالخاني ووإإيي فوونن هھھھيیبلل " كرريیمم آآرر 204

-923) في 2003(يیوونيیوو  943.  
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أأنن يیؤؤدديي إإلى ما يیلي: ICANNووفي االنهھايیة٬، منن االمقرررر لتططبيیقق آآليیاتت ااأللعابب في حلل االمشكالتت في   

–مززيیدد منن االمشارركة  • شكالتت٬، وومجمووعاتت االعملل٬، وومشارركة أأصحابب على سبيیلل االمثالل؛ تكوونن ااألفكارر ووتأططيیرر االم 
االمصلحة االعامة.  

–نتائج أأفضلل  • منن خاللل مجمووعة متنووعة منن االتعقيیباتت أأوو منن خاللل ااستهھدداافف االخبررااء عنن ططرريیقق االمحفززااتت االمعددةة  
بشكلل جيیدد.  

–بناء قددررااتت أأعلى  • منن منن خاللل إإنشاء ددووررةة للمشارركة مددعوومة على االمستووىى االهھيیكلي بقووااعدد ووأأهھھھدداافف وومؤؤيیددةة  
خاللل االمحفززااتت.  

ICANNاالتنفيیذذ ددااخلل   

 

 

ااعتمادد االصووررةة: بيیثث نووفيیكك. "حلل االمشكالتت االعامة باستخدداامم ااستقاء االموواارردد منن االجمهھوورر".  
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على أأسلووبب مرركبب منن مررااحلل: ICANNسووفف يیشتملل تجرريیبب ااأللعابب/االمنافساتت وو/أأوو االتحدديیاتت ددااخلل   

.ICANNووددوورر فرريیقق االعملل االددااخلي في  ICANNددوورر  تعرريیفف •  

o ووااألسئلة٬، ووتحدديیدد ااألهھھھدداافف  وواالمساعددةة في تأططيیرر االمشكالتتااستخدداامم فرريیقق االعملل في تحدديیدد ااألهھھھدداافف  
ووتعرريیفف أأنووااعع االنتائج االمررغووبة. وواالططرريیقة االتي تفهھمم بهھا االمشكالتت لهھا تأثيیرر هھھھائلل على االحلوولل االقانوونيیة 

االجيیدد للمشكلة يیمثلل نصفف  وواالسيیاسيیة االمستخددمة في حلهھا. ووكما الحظظ االفيیلسووفف جوونن دديیوويي: "االتحدديیدد
االططرريیقق في حلهھا".  

• ااألشخاصص االمتأثرروونن أأوو االمعنيیوونن بشكلل عامم سووفف  تعرريیفف االمستخددميینن ووأأصحابب االمصلحة االذذيینن سيیشارركوونن. 
  205تكوونن لدديیهھمم أأفكارر اابتكارر مختلفة عنن االمتخصصيینن في معاملل االبحثث وواالتططوويیرر.

o  تعرريیفف قاددةة االمجتمع أأيیًضا. حيیثث إإنن االقاددةة هھھھمم منن يیحتلل حافة االقيیاددةة في االصناعة منن حيیثث أأعمالل
ICANN ٬، يیمكنن للمررء االتنبؤؤ بأنن االعدديیدد منن ااألفكارر وواالمنتجاتت االجدديیددةة االتي يیقووموونن على تططوويیررهھھھا منن

للمنتجاتت أأجلل ااستخدداامهھمم االخاصص سووفف تررووقق للمستخددميینن ااآلخرريینن ووقدد يیووفرر ذذلكك أأساًسا بالنسبة 
في ااالستفاددةة منهھا. ICANNوواالخددماتت االتي تررغبب   

أأنشططة ااأللعابب االمحتملة بنظظررةة إإلى بقيیة عمليیة حلل االمشكالتت ووصناعة االقررااررااتت. وويیمكنن لألفرراادد تنفيیذذ أأددوواارر  تصميیمم •
مختلفة في عمليیة تكوويینن ااألفكارر (على سبيیلل االمثالل٬، االمططوورروونن في مقابلل االمستخددميینن االنهھائيیيینن)٬، كما يیمكنن ااالستفاددةة 

يینن ااألفكارر.منهھا بططررقق مختلفة ااستنادًداا إإلى االهھددفف منن عمليیة تكوو  

". ووبددالً منن ذذلكك٬، يیجبب أأنن تكوونن DNSاالعملل. ال يیمكنن مططالبة االخبررااء بحلل مشكلة مثلل "تأكيیدد ااستقرراارر نظظامم  تجميیع •
للخبيیرر االقددررةة على االقيیامم باألعمالل االحذذررةة. وويیجبب إإعاددةة تجميیع هھھھذذاا االعملل في شكلل حلل.  

ووتقدديیرر وومكافئة ووططرريیقة لتحوويیلل هھھھذذاا االعملل إإلى يیجبب أأنن يیكوونن هھھھناكك إإقرراارر  ااستخدداامم االجوواائزز٬، لكنن ليیسس االجوواائزز فقطط. •
فررصص أأكثرر ثباًتا. لكنن يیجبب رربطط ذذلكك بالددليیلل٬، ووليیسس بالتووقعاتت٬، أأيي االمكافآتت مقابلل ااألددااء. ووهھھھذذاا يیعني أأنن ااألسلووبب 

ااألفضلل بالنسبة لـ  ICANN  قدد يیكوونن بعدد قبووللICANN مجتمع/ICANN  للحلل االرراابح٬، أأنن يیتمم تعرريیفف االشخصص
االذذيي قددمهھ.  

يیجبب أأنن تتماشى مع االقيیمم االمختلفة للمساهھھھميینن وويیجبب أأنن تكوونن مستنددةة إإلى االمجتمع. ززاالحووااف •  

o –وواالناسس على ااستعدداادد غالًبا للعملل بددوونن مقابلل. االمحفززااتت االجووهھھھرريیة   على سبيیلل االمثالل االحصوولل على  
يیررغبب مهھاررااتت جدديیددةة منن خاللل االمشارركة ووااإليیثارر وواالررغبة في ررؤؤيیة اابتكارر منن خاللل ذذلكك بسببب أأنن أأحدًداا 

-206في ررؤؤيیتهھا بنفسهھ قدد تكوونن أأفضلل في مووااقفف محددددةة٬، في حيینن أأنن االمحفززااتت االعررضيیة قدد تعملل بشكلل  
أأفضلل في مووااقفف أأخررىى. أأشيیرر في االغالبب إإلى عمليیة تحفيیزز االمشارركيینن بالنظظامم االتعاووني بلفظظ "االمجدد" 

في هھھھذذهه االحالة: 207.على سبيیلل االمثالل؛ االذذيي يیررتبطط باإلقرراارر وواالتقدديیرر منن جانبب ااألقرراانن في مجتمع ما  

§  .أأموورر االسمعة  

§ .ااإلحساسس بأنكك جززء منن ااألموورر االخاصة بمجتمع  

§ .أأنن تكوونن هھھھذذهه ااألموورر تمثلل تحدديًیا على االمستووىى االفكرريي  

                                                
).2005للططباعة. (أأبرريیلل  MIT". كامبرريیددجج٬، ماساتشووستسس: دداارر إإصباغغ ااالبتكارر بالططابع االدديیمقررااططيیةإإرريیكك أأيیهھ فوونن هھھھيیبلل " 205  

 
).1988". نيیوويیوورركك: مططابع جامعة أأووكسفوورردد. (مصاددرر ااالبتكاررإإرريیكك أأيیهھ فوونن هھھھيیبلل " 206  

 
) في 2009". ووررقة بحثث مددررسة ميیتت سلوواانن (فبرراايیرر ااالستعانة بالجماهھھھيیرر: تحدديیدد جيینوومم االذذكاء االجمعيتي ددبلوويي مالوونن٬، ووآآرر لووباكنرر٬، ووسي دديیالررووكاسس. " 207

4732-09.  
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§  إإشررااكك ااألموورر ااإلبددااعيیة للناسس- فكلما شعرر االناسس باإلبددااعع في االمشررووعاتت٬، ززاادد االووقتت االذذيي  
يیقضوونهھ في االمشارركة.  

. سووفف يیكوونن للخبررااء االمختلفيینن أأسبابب مختلفة لالنتظظارر االخبررااء يیحددددوونن بأنفسهھممتت/ددعع "االقائمة على حلل االمشكال •
منن أأجلل االتعاملل مع مشكلة. يیجبب أأنن تكوونن لـ  ICANN .االقددررةة على االتحفيیزز عبرر خططووطط مختلفة منن ااالهھھھتماماتت  

دد تعثرر على حلهھا في االمشكلة على مجاالتت مختلفة. مشكلة تكمنن في مجالل ووااحدد منن االخبررةة ق بثثمنن االناحيیة االنظظاميیة  •
نططاقق آآخرر.  

مجمووعة االمشارركيینن٬، حتى االووصوولل إإلى "متووسطط" يیعملل على تووااززنن "أأقططابب" االحلل. حجممتعززيیزز  •  

االمشارركيینن. إإشررااكك ااختالفاتت االناسس في ووجهھاتت االنظظرر. على سبيیلل االمثالل٬، في االعلوومم االعصبيیة٬، يیمكنن  تنووععتعززيیزز  •
يیوويي كيیميیائي أأوو كدداائررةة كهھرربائيیة. يیمكنكك إإشررااكك أأخصائيیي االنظظرر إإلى االمخ على أأنهھ كيیانن بيیوولووجي٬، أأوو ككيیانن ح

بنفسس االططرريیقة ووبشكلل متنووعع. ICANNااألحيیاء وواالكيیميیائيیيینن وواالفيیززيیائيیيینن. كما يیمكنن تكوويینن االخبررااء ذذوويي االصلة في   

. قدد تعررضض االمنصاتت خددمة "االمرروورر ااألوولل" يیختبرر فيیهھ مجمووعة منن ااألفرراادد بالمررااجعة وواالتعليیقق وواالتعقيیبباالسماحح  •
) االمهھمة وويیقووموونن باإلبالغغ عنن أأيیة مشكالتت يیصاددفوونهھا.ICANNلمعتمدديینن (االمعررووفيینن لددىى اا  

ططررًقا أأكثرر في تقيیيیمم عملل  ICANNأأنن يیووضحهھا االمجتمع. ووكلما كانتت لددىى  ICANNووهھھھناكك مساررااتت للتحسيینن قدد ال تتووقع 
وويیمكنن تططبيیقق هھھھذذهه االمباددئئ على ااألجززااء  208ااآلخرريینن بططرريیقة "مووضووعيیة"٬، ززااددتت ااحتماليیة عملل ووفائددةة نظظمم ااالبتكارر االمووززعع.

بططررقق تعملل على تحسيینن االكفاءةة وواالشرريیعة وواالقددررةة على االتكيیيیفف بالنسبة لعمليیاتت أأعمالل  ICANNاالمختلفة منن أأعمالل 
ICANN:على سبيیلل االمثالل٬، في .  

االصيیاغة االتعاوونيیة (على سبيیلل االمثالل؛ كتابة تقارريیرر االمشكالتت٬، وواالتووصيیاتت وواالتعليیقاتت االعامة)  
§  :إإقرراارر "جائززةة أأفضلل متعاوونن"٬، مررااكزز منسقق صيیاغة االجوواائززاالمباددررةة  

§  :االحصوولل على جائززةة عنن قووةة ووجووددةة مساهھھھماتت االشخصص.االحافزز  

§ :يیصبح االناسس أأكثرر ررغبة في االمشارركة ووتقدديیمم ما لدديیهھمم منن أأفكارر بسببب أأنن هھھھناكك نظظًما معموولل بهھا في إإقرراارر  ااألثرر
(أأيي يیحصلل االناسس على االتقرريیرر ووااالحترراامم في االمجتمعاتت)ووتقدديیرر جهھووددهھھھمم وورربططهھمم باألشخاصص ااآلخرريینن   

)learn.icann.orgاالتثقيیفف عبرر ااإلنتررنتت (على سبيیلل االمثالل منن خاللل   
§ :العتمادد االتعلمم عبرر ااإلنتررنتتشاررااتتإإقرراارر " االمباددررةة "  

§ :يیتمم منح االشاررااتت نظظيیرر إإكمالل االنماذذجج أأوو االددررووسس أأوو االددووررااتت االتعليیميیة. االحافزز  

§ :االناسس بالتحفيیزز االذذااتي أأوو االتحفيیزز باالستنادد إإلى االمستوويیاتت االمقاررنة ددااخلل مجتمع منن أأجلل االحصوولل قدد يیحظظى  ااألثرر
.ICANNعلى االمعررفة وواالمهھاررااتت لكي يیصبحوواا منن مشارركيینن أأكثرر فاعليیة في   

االبحثث وواالمشارركة  
§ فع مستووىى االووعي ررفع مستووىى االمنافساتت االمفتووحة منن أأجلل تصميیمم مقاططع االفيیدديیوو االقصيیررةة وواالصوورر لرر االمباددررةة: 

ووااألعمالل االتي تقوومم بهھا. ICANNحوولل   

§ :ااإلقرراارر وواالتقدديیرر منن خاللل االمززاايیا على  االحافززICANN.org .أأوو أأموواالل االجوواائزز  

                                                
.2007يیووليیوو٬،  10". مجلة وواايیرردد. االخبررااء في االمحيیططجيیهھ أأوونررااوو " جاكك 208  

 



 100  

§ ووكيیفف ووما يیقوومم بررفع مستووىى  ICANNإإنشاء موواادد متنووعة ووموواادد مشارركة عامة تعررضض ووتووضح ما تقوومم بهھ  ااألثرر: 
ووعي االمساهھھھميینن وواالووعي االعامم حوولل االمووااططنة االررقميیة وواالنظظامم االبيیئي لحووكمة ااإلنتررنتت.  

مشارركة أأصحابب االمصلحة االعالميیيینن  
§ :إإعدداادد "فررووعع مشارركة  االمباددررةةICANN ووإإررسالل فرريیقق عملل "ICANN  أأوو فرردد يیتمم االتصوويیتت عليیهھ ددااخلل االمجتمع

ررووعع/االمررااكزز بصفة ددوورريیة."كمتحددثث ضيیفف" إإلى هھھھذذهه االف  

§  :إإقرراارر االمشارركة وواالمساهھھھمة في االمستوويیاتت االمحليیة. يیمكنن تووفيیرر ااألموواالل أأوو االموواارردد ااألخررىى منن خاللل االحافزز
ICANN .منن أأجلل تسهھيیلل أأنشططة االفررووعع االمحليیة  

§ على  ICANNووكيیفف تقوومم بتحقيیقق هھھھذذهه ااألشيیاء. كما تقوومم  ICANNاالووعي ااألكبرر حوولل االعالمم بما تقوومم بهھ  ااألثرر: 
تططوويیرر شبكة عالميیة يیمكنهھا منن خاللهھا االمشارركة في االظظررووفف ووااالهھھھتماماتت وواالتحدديیاتت االمحليیة٬، إإلخ.  

مجمووعاتت االعملل (على سبيیلل االمثالل تططوويیرر االسيیاسة)  
§ :إإنشاء "ساللمم" تشارركيیة تعكسس االمستوويیاتت االمختلفة للخبررااتت (وواالتي يیتمم عررضهھا بشكلل عامم٬، على سبيیلل  االمباددررةة

االمثالل٬، لووحاتت سجلل االقاددةة) ووإإسنادد ددررجاتت متفاووتة منن االمسئووليیة إإلى االناسس.  

§  :مالل بعضض ممنن يیشارركوونن بفاعليیة كبيیررةة في فرريیقق االصيیاغة قدد يیحصلوونن على فررصص أأخررىى منن أأجلل االقيیامم بأعاالحافزز
مشابهھة أأوو للتعاوونن في قووىى االمهھامم غيیرر االررسميیة. أأوو على سبيیلل االمثالل شخصص ما يیشارركك بفاعليیة في االعدديیدد منن 

مجمووعاتت االعملل يیمكنن ددعووتهھ لتنسيیقق أأوو ررئاسة االمناقشاتت ااألخررىى.  

§ ااألشخاصص ااألكثرر حماسة ووتكرريیسس بالنسبة للمشارركة بخبررااتهھمم وومعاررفهھمم في عمليیاتت حلل االمشكالتت في ااألثرر :
ICANN  يیحصلوونن بشكلل تددرريیجي على مززيیدد منن االمسئووليیاتت بططرريیقة يیتمم إإقررااررهھھھا منن خاللل آآخرريینن٬، ووهھھھذذاا ااألمرر

يیشجع على االقيیاددةة وواالملكيیة.  

 

§  :تشجيیع االفررقق (أأوو مجمووعاتت االعملل) االمتعددددةة االمكوونن منن جميیع قططاعاتت االمجتمع وومنن عددةة فررووعع على االمباددررةة
.ICANNاسة"٬، بحيیثث يیتمم االتصوويیتت عليیهھا منن خاللل مختلفف هھھھيیاكلل االتنافسس منن أأجلل كسبب "أأططرر عملل تووصيیة االسيی  

§ :يیتمكنن االفرريیقق االرراابح منن ااالنتقالل إإلى إإططارر عملل منن أأجلل صيیاغة تووصيیاتت االسيیاسة ووااإلقرراارر االمحتملل في  االحافزز
. كما تتمكنن االفررقق ااألخررىى منن مشارركة االفرريیقق االرراابح في مجمووعة عملل تقليیدديیة تهھددفف إإلى إإضافة ICANNااجتماعع 

االتفاصيیلل إإلى االتووصيیاتت بما يیتفقق مع إإططارر االعملل االرراابح.  

§ :يیضمم كلل منن ااألسلووبب االتنافسي وواالتعاووني وويیشجع على االتعاوونن بيینن قططاعاتت االمجتمع ووفي بناء االقددررااتت. يیفتح  ااألثرر
اليیة االمجالل أأمامم جانبب ااقتررااحح االقيیمة لعمليیة ووضع االسيیاساتت أأمامم االمجتمع بالكاملل. يیعررضض إإمكانيیاتت للحدد منن ااحتم

بططء حرركة مجمووعاتت االعملل.  

شبكاتت االخبررااء  
§  :تستخددمم االمنافساتت االمستنددةة إإلى االجوواائزز منن أأجلل ااستقاء االحلوولل منن االجمهھوورر حوولل االمشكالتت االخاصة االمباددررةة

وواالفنيیة.  

§ :قدد تتناسبب االمحفززااتت االنقدديیة في االمووااقفف االتي تستددعي حلووالً غيیرر محددددةة لمشكالتت محددددةة. كما أأنن  االحافزز
تت غيیرر االنقدديیة مجدديیة أأيیًضا٬، حيیثث قدد تكوونن للخبررااء االقددررةة على ااستخدداامم ااألددلة االخاصة بمشارركتهھمم في بناء االمحفززاا

"محفظظة" أأوو االمشارركة "بسيیررتهھمم االذذااتيیة"٬، ووهھھھي تساعدد االشخصص في االعثوورر على االفررصص ااألكثرر ااحترراافيیة.  
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§ :تهھمم وومعررفتهھمم في عمليیاتت حلل مشكالتت يیتمم تحفيیزز ااألشخاصص ذذوويي االخبررااتت االخاصة منن أأجلل االمشارركة بمهھارراا ااألثرر
ICANN ٬، بما يیؤؤدديي إإلى نتائج أأفضلل٬، حيیثث يیتمم ااالستفاددةة منن ااآلررااء االمتنووعة في مشكالتت محددددةة ووقدد يیتمم ااقتررااحح

بعضض حلوولل االحاالتت منن خاللل ااألشخاصص "االخاررجيیيینن" تماًما بالنسبة لـ  ICANN.  

ااألموواالل وواالميیززاانيیة  
§  :ميیززاانيیة تشارركيیةإإقرراارر االمباددررةة  
§ يیمكنن لألشخاصص تقدديیمم أأفكارر مشررووعاتت حوولل االكيیفيیة االتي يیجبب منن خاللل ااستخدداامم جززء منن أأموواالل  حافزز:اال

ICANN وويیمكنن لألشخاصص االتصوويیتت على هھھھذذهه ااألفكارر وويیتمم االعملل بأكثررهھھھا شيیووًعا. وواالحافزز مقددمم للمشارركيینن منن .
ااجلل االتعررفف على أأفكاررهھھھمم ووتجسيیددهھھھا في إإططارر مادديي.  

§  :عاتت االتي يیكوونن االناسس أأكثرر حماسة نحووهھھھا٬، أأوو االتي يیررىى االناسس أأنهھا أأكثرر أأهھھھميیة. وونظظرًراا ألنن يیتمم تنفيیذذ االمشررووااألثرر
على مجمووعة كبيیررةة نسبيًیا منن االمشارركيینن. ICANNاالمشارركة سهھلة٬، قدد تحصلل   

االتططوورر االفني  
§  :ااستخدداامم حافظظاتت االجوواائزز منن أأجلل ااستقاء االحلوولل االفنيیة منن االجمهھوورر.االمباددررةة  

§ :االحوواافزز في االتططوويیرر االفني قدد تكوونن في شكلل نقدديي٬، على االررغمم منن أأنن االمحفززااتت ااألساسيیة وواالخيیاررااتت  االحافزز
ااألخررىى مثلل فررصص االعملل مناسبة أأيیًضا.  

§  :يیتمم تحفيیزز االناسس على االخررووجج بحلوولل ووحددهھھھمم (إإذذاا كانتت االجائززةة نقدديیة وومستحقة إإلى فرردد ووااحدد). وولهھذذاا تأثيیرر ااألثرر
وويیشجع االناسس بشكلل عادديي خاررجج "مساحة االحلوولل" على تقدديیمم  بشكلل ووااسعمووهھھھبة االحصوولل على االموواارردد 

إإسهھاماتهھمم٬، وواالتي قدد تكوونن االحلل ااألفضلل بالنسبة للمشكلة.  

-أأمثلة ووددررااساتت حالة  ما االذذيي نجح منن االناحيیة االعمليیة؟   

تنافسي  
§ تضارربب ااألسماء – كانتت في االمقددمة بالفعلل بأسلووبب تنافسي للتعاملل مع بعضض  Verisignمنن االجدديیرر بالمالحظظة أأنن  

 namecollisions.net. في حقيیقة ااألمرر٬، خاللل ووررشة عملل على ICANNاالمشكالتت االفنيیة فيیما يیتعلقق بأعمالل 
في ماررسس٬، سووفف تقوومم هھھھيیئة خبررااء باالختيیارر منن بيینن ااألووررااقق االمقددمة حوولل مووضووعع تضارربب أأسماء االنططاقاتت٬، 

-ددووالرر إإلى "مساهھھھمة ااألبحاثث ااألكثرر قيیمة"  50,000متهھا ووتقدديیمم جائززةة قيی أأيي "االمساهھھھمة االتي تؤؤدديي أأكثرر إإلى تقددمم  
حالة االمعررفة وو/أأوو االتي تحللل بشكلل أأكثرر ووتحدد منن االمخاططرر".  

§  InnoCentive – ووهھھھوو عباررةة عنن منصة ااستقاء االموواارردد منن االجمهھوورر وواابتكارر مفتووحة يیستخددمهھا "االباحثوونن" منن  
االحلوولل منن "مقددمي االحلوولل". ووتميیلل االتحدديیاتت إإلى أأنن تكوونن محددددةة بشكلل جيیدد٬، ووتأتي في صووررةة  أأجلل االحصوولل على

االعدديیدد  InnoCentiveمشكالتت تحددثث لمررةة ووااحددةة٬، وويیميیلل االفائززوونن ألنن يیكوونن أأفرراادًداا. وومنن ثمم نستضيیفف منصة 
على ووجهھ  InnoCentive منن ااألمثلة على االتحدديیاتت االمستنددةة إإلى االجوواائزز ذذااتت االططبيیعة االتنافسيیة. ووقدد أأشاررتت

االخصووصص إإلى أأنن ااستقاء االموواارردد منن االجمهھوورر قيیدد يیسمح للمنظظماتت االعثوورر على حلوولل منن خاررجج مجمووعة 
في تنظظيیفف  فصلل االنفطط عنن االماءعلى  InnoCentiveتشملل ااألمثلة على نجاحح تحدديیاتت  209"االتووقعاتت االمعتاددةة".

                                                
.2012سبتمبرر٬،  BreakingGov.com. 10". تحدديي بجوواائزز 205ما االتعليیمم االذذيي ااستفاددتهھ االجهھاتت االحكووميیة منن ددبليیوو رريیتشارردد ووووكرر " 209  
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االتي تمم تصميیمهھا منن أأجلل إإنشاء ووسيیلة إليیقافف االمرركباتت  وو"ووحددااتت إإيیقافف" معملل أأبحاثث االقووااتت االجوويیةتسرربب االنفطط 
االهھارربة منن حووااجزز االتفتيیشش.  

االتعاووني  
– وويیكيیبيیدديیا • تعتبرر وويیكيیبيیدديیا مووسووعة متووفررةة على ااإلنتررنتت بعددةة لغاتت وواالتي يیتمم االمشارركة بالمقاالتت االخاصة بهھا منن  

االتعاوونن غيیرر االتنافسي نحوو أأهھھھدداافف مشترركة خاللل مساهھھھميینن متططووعيینن منن جميیع أأنحاء االعالمم. ووهھھھي مثالل أأساسي على 
متفقق عليیهھا. ووعلى ووجهھ االخصووصص٬، تستخددمم وويیكيیبيیدديیا نظظامم مكافآتت بيینن االمجتمع ووهھھھوو 

)Wikipedia "barnstars" لمكافئة االمساهھھھميینن في وويیكيیبيیدديیا على "أأعمالهھمم االشاقة وواالعنايیة االووااجبة االتي (
210يیقووموونن بهھا".  

-االتنافسي  االتعاووني   
• Challenge.gov – منصة تحدديیاتت متووفررةة على ااإلنتررنتت تدديیررهھھھا االحكوومة االفيیددررااليیة ااألمرريیكيیة وواالتي تتيیح  

للحكوومة إإمكانيیة االتعاوونن مع االمووااططنيینن منن خاللل نشرر تحدديیاتت محددددةة على االمووقع٬، وواالتي يیمكنن للجمهھوورر نشرر 
مووقع يیستضيیفف  211عررووضض حلل عليیهھا٬، على أأنن تحصلل ااالختيیاررااتت االرراابحة بشكلل نمووذذجي على جوواائزز.

Challenge.gov  عددةة أأنووااعع مختلفة منن االمنافساتت االمستنددةة إإلى االجوواائزز٬، وواالبعضض منهھا تنافسي بشكلل أأكثرر
) االخاصة منافسة تقدديیمم فيیدديیوو أأصلي حوولل تغيیرر االططقسسووضووًحا وولهھا مجمووعاتت جوواائزز أأصغرر (على سبيیلل االمثالل؛ 

وونن ووعررضض مبالغ ماليیة أأكبرر للفائززيینن (على سبيیلل بووكالة االحمايیة االبيیئيیة٬، وواالبعضض منهھا قدد يیتططلبب مززيیدًداا منن االتعا
االتابعة لووززااررةة االططاقة). في حلل االمشكالتت ذذااتت االصلة بالططاقة DOE APIتحدديي ااستخدداامم االمثالل؛   

– تحدديي عمددةة ااألعمالل االخيیرريیة في بلوومبيیررجج • يیددعوو "تحدديي االعمددااء" في بلوومبيیررجج االمددنن ااألمرريیكيیة ذذااتت عدددد  
مم أأفكارر تعملل على حلل االتحدديیثاتت ااالجتماعيیة أأوو ااالقتصادديیة االخططيیررةة٬، ووتحسيینن منن االمووااططنيینن إإلى "تقدديی 30,000+

خبررةة خددماتت االعمالء بالنسبة لشرركاتت ااألعمالل أأوو االمووااططنيینن٬، ووززيیاددةة االكفاءةة االحكووميیة٬، وو/أأوو جعلل االحكوومة أأكثرر 
مدديینة في االتصفيیاتت منن أأجلل االمشارركة في "معسكرر  20ووبعدد تقدديیمم ااألفكارر٬، تمتت ددعووةة فررقق منن  212مساءلة".

لمباحثاتت ماليیيینن ددووالرر " 5أأفكارر" لمشارركة االمهھاررااتت ووتقوويیة أأفكارر بعضهھا االبعضض. ووقدد رربحتت مباددررةة االتددبيیرر 
االرراابحيینن االذذيینن يیمكنن "للمددنن "٬، ووهھھھي مباددررةة للتعليیمم االمبكرر. ووعلى ووجهھ االخصووصص٬، يیختارر تحدديي االعمددااء االتددبيیرر

مشارركة ووتكرراارر" اابتكاررااتهھمم في جميیع أأنحاء االعالمم.  

• TopCoder.com – عباررةة عنن مجتمع اابتكارريي لتططوويیرر االبررمجيیاتت يیمكنن االووصوولل إإليیهھ منن خاللل منصة تتووفرر  
ااألعمالل عبرر ااإلنتررنتت. وويیقوومم االمجتمع االخاصص بهھذذهه االمنصة بتقسيیمم االمشررووعاتت إإلى أأجززااء متناهھھھيیة االصغرر منن 

وواالتي تضمم االبناء االكاملل. وومنن خاللل إإططالقق مجمووعة منن االمنافساتت االتي تشكلل االمشررووعع بالكاملل٬، كبارر 
االمتخصصيینن منن ددااخلل مجتمعاتت االخبررااء االمختلفة يیسجلوونن وويیكملوونن وويیقددموونن االحلوولل لكلل جززء. تجددرر ااإلشاررةة إإلى 

. ووتشكلل TopCoderااررةة منصة " منن أأجلل االمساعددةة في إإددCopilotsمختصة بتأسيیسس " TopCoderأأنن 
Copilots  مجووعة منن أأعضاء مجتمعTopCoder  منن أأصحابب االفهھمم االووااضح بعمليیةTopCoder  ووأأفضلل

االمماررساتت لمنافساتت ااالبتكارر. ووهھھھي تقوومم على إإددااررةة االجوواانبب االفنيیة في صيیاغة ووبددء ووإإددااررةة االمنافساتت بالكاملل عبرر 
االتسليیمم االناجح.  

                                                
.Wikipedia.org". وويیكيیبيیدديیا:االجوواائزز" 210  

 
211 "Challenge.gov".  قاعددةة االمعررفة في االحووكمة االمفتووحة لددىىGovLab. thegovlab.org/wiki.  

 
". بررنامج بلوومبيیررجج للصددقاتت.اابتكاررااتت االحكوومة: 'تحدديي االعمددااء'" 212  
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ااألسئلة االمفتووحة  
في جعلل هھھھذذاا االمقتررحح أأقرربب إإلى االتنفيیذذ؟االمساعددةة   

هھھھلل تؤؤدديي االجوواائزز االجدديیددةة أأوو االمتددااخلة إإلى تخفيیفف فاعليیة االجوواائزز ااألخررىى؟ •  

غالًبا ما تووفرر االمنافساتت أأهھھھدداافف عاليیة االمستووىى٬، إإلى أأنهھا تفتقرر في االغالبب لمررااحلل االتنفيیذذ االتددرريیجيیة. هھھھلل يیمكنن أأنن  •
اا منن ااإلررشادد حوولل كيیفيیة االتقددمم عبرر االمنافسة؟تكوونن أأكثرر فاعليیة إإذذاا قددمتت للمشارركيینن مززيیددً   

تتميیزز االعدديیدد منن االمنافساتت االمددااررةة بالجوواائزز بددااعميینن منن االقططاعع االعامم وواالخاصص. كيیفف تؤؤثرر ااألنووااعع االمختلفة للررعايیة  •
على االنتائج وواالمشارركة؟ هھھھلل تتناوولل االمنافساتت االمددعوومة منن كلل منن االقططاعع االعامم وواالخاصص مشكالتت أأووسع مثلل 

االمصلحة االمتعدددديینن وواالتحدديیاتت االكبررىى؟أأصحابب   

وواالمشارركك االنمووذذجي منن االقططاعع االعامم في االمنافساتت االمنططوويیة على جوواائزز هھھھوو االشخصص االمتقاعدد أأوو االعاططلل عنن االعملل  •
االذذيي يیعملل في جررااجج للسيیاررااتت. ما هھھھي االحالة تحدديیدًداا؟ ما مددىى مشارركة االبدداايیاتت ووشرركاتت ااألعمالل في االمنافساتت؟ 

تت إإلى ززيیاددةة مشارركة االططالبب وواالكليیاتت في االبرراامج؟هھھھلل تسعى االجامعا  

في حيینن أأنن االمشررووعاتت االمستنددةة إإلى االجوواائزز تررتبطط برروواابطط ووااضحة باألشكالل ااألخررىى الستقاء االموواارردد منن  •
-في هھھھذذهه االمشررووعاتت  للحصوولل على االتموويیلل منن االجمهھوورراالجمهھوورر٬، هھھھلل هھھھناكك مكانن  منن حيیثث تووفيیرر أأموواالل  
كة االخاصة في االمشررووعاتت االباهھھھظظة؟االجوواائزز وواالحثث على االمشارر  

كيیفف يیمكنن لـ •  ICANN  تحدديیدد االمقايیيیسس االخاصة بالحكمم على ما يیتمم تقدديیمهھ بشكلل أأفضلل٬، على سبيیلل االمثالل؛ منن
خاللل أأيي االعمليیاتت وواالهھيیاكلل ووااألشخاصص؟  

 
: ICANN لـ 13االمقتررحح   

تووفيیرر ووظظيیفة قضاء منن خاللل تأسيیسس هھھھيیئاتت محلفيینن منن 
"االمووااططنيینن"  

: 2014فبرراايیرر٬،  28أأوولل نشرر:   
-establishing-by-function-adjudication-an-provide-icann-for-13-http://thegovlab.org/proposal

juries/-citizen  

منن االمبددأأ إإلى االمماررسة  

تت وواالقررااررااتت االمؤؤسساتت االشررعيیة مسئوولة عنن أأعضائهھا عنددما يیمتلكوونن "إإقرراارًراا ووتحمالً للمسئووليیة عنن ااإلجررااءااتت٬، وواالمنتجا
. وويیشتملل قبوولل االمسئووليیة على "االقددررةة على ااإلجابة 213وواالسيیاساتت في إإططارر االددوورر االمخصصص لهھمم" االذذيي يیلعبوونهھ

214ووااإلنفاذذ". ووهھھھناكك االعدديیدد منن االمساررااتت االمووصلة إإلى إإصدداارر ااألحكامم.   

                                                
.100) في Edward Elgar Publishing Limited. (2013. ددليیلل ااألبحاثث حوولل حووكمة ااإلنتررنتت إإيیانن بررااوونن. 213  

 
 ررقمم: doi). معررفف 2011". إإنفف. إإيیكوونن. سيیاسة (: مقتررحح سيیاسةICANNتحسيینن حووكمة وومساءلة " تي أأمم ليینارردد٬، أألل جيیهھ وواايیتت. 214

10.1016/j.infoecopol.2011.03.001  5في.  
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إإصدداارر ااألحكامم بعدد االحددووثث  االمساءلة منن االناحيیة االنمووذذجيیة عباررةة عنن سلسلة منن ااإلنصافف ااإلجرراائي قبلل االحددووثث ووعمليیاتت
للمساعددةة في االتأكدد منن أأنن االقررااررااتت تخددمم ااألهھھھدداافف االمقرررر وواالمباددئئ ااألووسع للمصلحة االعامة.  

-كططرريیقة ووااحددةة لتعززيیزز االمساءلة  منن خاللل االمشارركة ااألكبرر مع االجمهھوورر االعالمي خاللل عمليیة ااتخاذذ االقررااررااتت ووااإلشرراافف  
-ددووثث بعدد االح ICANNاالززاائدد منن جانبب مسئوولي  يیمكنن لـ   ICANN ااختبارر ااستخدداامم مجمووعاتت عامة صغيیررةة منن ااألفرراادد  

االمختارريینن بعشوواائيیة على أأنن يیتعيینن على فرريیقق االعملل وواالمسئووليینن االمتططووعيینن االعملل ووفًقا لتووجيیهھاتهھمم على مدداارر فتررةة محددددةة 
منن االووقتت يینن بددالً منن نظظامم االمحاكمم٬، تحدديیدًداا ألنن (أأيي هھھھيیئاتت محلفيینن منن "االمووااططنيینن"). ووتقتررحح االهھيیئة هھھھيیئاتت محلفيینن منن االمووااططن 

هھھھذذهه االهھيیئاتت منن االمحلفيینن خفيیفة االووززنن٬، ووعاليیة االدديیمقررااططيیة ووتتططلبب بيیررووقررااططيیة محددووددةة. ووليیسس االغررضض هھھھوو ااستثناء 
االمقتررحاتت ااألخررىى االخاصة بآليیاتت إإصدداارر ااألحكامم.  

ما االذذيي نقصددهه بهھيیئاتت مخلفيینن منن "االمووااططنيینن"؟  

ما هھھھي  
محلفيینن منن االمووططنيینن عشوواائيًیا في مجمووعة عامة صغيیررةة تنعقدد منن أأجلل تددااوولل مووضووعاتت محددددةة٬، باالستنادد يیتمم تعيیيینن هھھھيیئاتت 

إإلى "االشهھوودد" أأوو أأصحابب االمصلحة االذذيینن يیقددموونن ووجهھاتت نظظرر متفاووتة للررجووعع بالفائددةة على مددااووالتت هھھھيیئة االمحلفيینن باإلضافة 
215إإلى االتووصيیة أأوو االقرراارر االنهھائي.  

بالنسبة لهھيیئاتت محلفيینن االمووااططنيینن هھھھي "سحبب أأعضاء االمجتمع إإلى عمليیاتت تشارركيیة حيیثث يیتمم إإبعادد  منن ااألهھھھدداافف ااألساسيیة
وومنن االجدديیرر بالمالحظظة٬، أأنن االهھددفف منن  216االمجتمع عنن عمليیة ااتخاذذ االقررااررااتت أأوو أأنن االعمليیاتت لنن تعتبرر بأنهھا دديیمقررااططيیة".
217هھھھيیئاتت محلفي االمووااططنيینن هھھھوو "إإكمالل ااألشكالل ااألخررىى للتشاوورر بددالً منن ااستبدداالهھا".  

كيیفيیة عملهھا  
منن االنماذذجج االشائعة في هھھھيیئاتت محلفي االمووااططنيینن نمووذذجج يیشتملل على حوواالي ااثني عشرر إإلى عشرريینن شخًصا أأوو "غيیرر متخصصص" 

218يیتمم ااختيیاررهھھھمم عشوواائيًیا.  

لهھددفف منن ااالختيیارر االعشوواائي في هھھھذذهه االمجمووعاتت االصغيیررةة هھھھوو إإشررااكك عيینة أأووسع منن ممثلي االمجتمعاتت في عمليیة ااتخاذذ وواا
لمررااجعة ااإلجررااءااتت أأوو االنتائج االخاصة. ووال يیميیلل  219االقررااررااتت٬، مع تمكيینن االمشارركيینن ممنن ليیسس لدديیهھمم "محاذذااةة أأوو ووالء ررسمي"

220طط٬، وولكنن أأيیًضا "متووااززًنا على االمستووىى االدديیمووغرراافي".تشكيیلل هھھھيیئة االمحلفيینن ألنن يیكوونن عشوواائيًیا فق  

-2يیلتقي أأعضاء هھھھيیئاتت االمحلفيینن منن االمووااططنيینن (تقليیدديًیا بشخصهھمم) لفتررةة ززمنيیة ممتددةة (لمددةة  أأيیامم بشكلل نمووذذجي) منن أأجلل  3
محلفيینن منن وومنن االجدديیرر بالمالحظظة٬، أأنن االمشكالتت االمقددمة إإلى هھھھيیئاتت اال 221فحصص مشكالتت محددددةة ذذااتت "ااألهھھھميیة االعامة".

  222االمووااططنيینن يیميیلل ألنن تكوونن محليیة.

                                                                                                                                            
 

". إإددااررةة االبيیئة وواالصناعاتت ااألساسيیة. حكوومة وواليیة فيیكتوورريیا.]هھھھيیئاتت االمحلفيینن منن االمووااططنيینن" 215  
 

االمصددرر ذذااتهھ. 216  
 

االمصددرر ذذااتهھ. 217  
 

).2002. جامعة سيیرراايي. (صيیفف 37". تحدديیثث ااألبحاثث ااالجتماعيیة ااإلصدداارر محلفي االمووااططنيینن: بدديیلل جذذرريي للبحثث ااالجتماعيهھھھيیئاتت " 218  
 

". إإددااررةة االبيیئة وواالصناعاتت ااألساسيیة. حكوومة وواليیة فيیكتوورريیا.هھھھيیئاتت االمحلفيینن منن االمووااططنيینن" 219  
 

.321في  2011يیووليیهھ٬،  01حكووماتت مجلسس االددوولة: مرركزز االمعررفة. ". عمليیة هھھھيیئة محلفي االمووااططنيینننيیدد كررووسبي ووجوونن سي هھھھووتيینجرر " 220  
 

).2002. جامعة سيیرراايي. (صيیفف 37". تحدديیثث ااألبحاثث ااالجتماعيیة ااإلصدداارر هھھھيیئاتت محلفي االمووااططنيینن: بدديیلل جذذرريي للبحثث ااالجتماعي" 221  
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ووخاللل ااجتماعاتت هھھھيیئة االمحلفيینن٬، يیططررحح "االمتخصصوونن" في االغالبب أأوو يیناقشوونن مشكالتت متنووعة ذذااتت صلة بمووضووعع محدددد 
يیجرريي االنقاشش/ااتخاذذ قرراارر حوولهھ وويیتمم تووفيیرر االووقتت االالززمة لهھيیئاتت االمحلفيینن منن أأجلل االنظظرر وواالتددااوولل مع بعضهھا االبعضض٬، 

ووتميیلل هھھھيیئاتت  223حاوورر مع االمتخصصيینن ووفحصص االمعلووماتت االمقددمة٬، ووووضع نتائج مستخلصة ووتووصيیاتت التخاذذ إإجررااء.وواالت
االمحلفيینن إإلى ااالنتهھاء منن مددااووالتهھا عنن ططرريیقق تقدديیمم تقرريیرر يیقددمم نصائح حوولل ااإلجررااءااتت االمستقبليیة أأوو االتووجيیهھاتت للمؤؤسسة 

224صاحبة ااالستعالمم.  

هھھھيیئاتت االمحلفيینن منن االمووااططنيینن قدد حددثث أأيیًضا في بعضض االمجتمعاتت االمهھمشة٬، بططرريیة منن االجدديیرر بالمالحظظة٬، أأنن تأسيیسس 
ووأأووضح االعلماء أأنن "هھھھيیئاتت االمحلفيینن االمكوونة منن االمووااططنيینن يیبددوو أأنهھا تعررضض ططرريیقة ألبحاثث ااإلجررااءااتت  225"متكاملة" أأكثرر.

226منن االمووااططنيینن".ذذااتت ااإلمكانيیة االعاليیة للشفافيیة االمنهھجيیة وواالتددااوولل االتشارركي وواالتأيیيیدد االالحقق   

؟ICANNما سببب منططقيیة هھھھذذاا االمقتررحح في   

٬، فقدد توولتت على عاتقهھا االتصررفف بالنيیابة عنن االمصلحة االعالميیة٬، بما يیتسقق مع مهھمتهھا االجووهھھھرريیة ووقيیمهھا٬، ICANNمنن تأسيیسس 
. ووعلى االررغمم منن ذذلكك٬، ووعلى مدداارر ااألعوواامم٬، أأووضح االعلماء وومنن لهھمم عالقاتت ICANNلوواائح  ووووفًقا لمم هھھھوو منصووصص عليیهھ في

تميیلل إإلى االعملل بططرريیقة "منفصلة عنن غالبيیة آآليیاتت  ICANNأأنن عجزز االمنظظماتت٬، مؤؤكدديینن على أأنن  ICANNووططيیددةة مع 
-االمساءلة االتي ترراافقق في االعاددةة أأيي منظظمة٬، أأوو منظظمة تططوويیرر معيیارريیة٬، أأوو جهھة حكووميیة"  عع االكيیاناتت االتي تشارركك معهھا كافة أأنوواا 

ICANN .227بعضض أأووجهھ االتشابهھ  

 

 

                                                                                                                                            
 

.322في  2011يیووليیهھ٬،  01كزز االمعررفة. ". حكووماتت مجلسس االددوولة: مررعمليیة هھھھيیئة محلفي االمووااططنيینننيیدد كررووسبي ووجوونن سي هھھھووتيینجرر " 222  
 

).2002. جامعة سيیرراايي. (صيیفف 37". تحدديیثث ااألبحاثث ااالجتماعيیة ااإلصدداارر هھھھيیئاتت محلفي االمووااططنيینن: بدديیلل جذذرريي للبحثث ااالجتماعي" 223  
 

". إإددااررةة االبيیئة وواالصناعاتت ااألساسيیة. حكوومة وواليیة فيیكتوورريیا.هھھھيیئاتت االمحلفيینن منن االمووااططنيینن" 224  
 

) (مناقشة جهھوودد هھھھيیئة محلفي 2002. جامعة سيیرراايي. (صيیفف 37". تحدديیثث ااألبحاثث ااالجتماعيیة ااإلصدداارر االمووااططنيینن: بدديیلل جذذرريي للبحثث ااالجتماعي هھھھيیئاتت محلفي" 225
االمووططنيینن االبرريیططانيیة).  

 
االمصددرر ذذااتهھ. 226  

 
.3في  2009نووفمبرر٬،  16حكوومة ااإلنتررنتت. ". شررااكة .: االمساءلة وواالمشارركة في حووكمة مصاددرر ااإلنتررنتت االحيیوويیةICANN, Incميیلتوونن موويیلرر. " 227  
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 نووعع االمساءلة

 ةمظنملاا ععون

 ICANN االحكوومة االحكوومة االمؤؤسسة

يیتحملل كبارر االمسئووليینن  مباشرر
االتنفيیذذيیيینن االمسئووليیة أأمامم 

أأصحابب االمصلحة٬، منن خاللل 
مجلسس ااإلددااررةة٬، وومجلسس ااإلددااررةة 
 مسئوولل أأمامم أأصحابب االمصلحة

االمنتخبيینن مسئووليینن أأمامم االمسئووليینن 
 جمهھوورر االناخبيینن

كبارر االمسئووليینن االتنفيیذذيیيینن مسئووليینن 
 أأمامم ااألعضاء وواالمانحيینن

ال يیووجدد هھھھناكك أأعضاء٬، ال 
يیووجدد هھھھناكك جمهھوورر ناخبيینن٬، 

ال يیجووزز هھھھناكك أأصحابب 
مصلحة٬، ال يیووجدد هھھھناكك 

 مانحيینن

تخضع االمؤؤسساتت للقوواانيینن  خاررجي
 ووااألنظظمة

تخضع ااإلجررااءااتت االحكووميیة 
للمررااجعة االقضائيیة٬، ووتخضع 
االمستوويیاتت ااألقلل منن االحكوومة 
لقيیوودد االمستوويیاتت ااألعلى منن 

 االحكوومة

تخضع االمؤؤسساتت غيیرر االرربحيیة 
 للقوواانيینن ووااألنظظمة

مؤؤسسة غيیرر  ICANNوو
رربحيیة٬، مؤؤسسة ووقائمة في 
وواليیة كاليیفووررنيیا؛ ال يیفررضض 

قانوونن االشرركاتت غيیرر 
االرربحيیة إإال قيیوودد معتددلة 

 ICANNعلى 

االعمالء وو/أأوو االمووظظفيینن وو/أأوو  خررووجج
 االموورردديینن قدد يیترركوونن االشرركة

قدد يیترركك االمقيیموونن مكانن 
 ااالختصاصص االمقيیميینن فيیهھ

ااألعضاء وو/أأوو االمانحيینن وو/أأوو 
 االعمالء قدد يیترركوونن االمنظظمة

ICANN  ،شرركة محتكررةة٬
ااحتماليیاتت "االجذذوورر" 

 االمتنافسة محددووددةة.

"االخططووطط االساخنة" للعمالء؛  االهھاتفف االصووتي
 االجهھاتت ااألخررىى.مددووناتت 

ااجتماعاتت "ررددهھھھاتت االمدديینة"٬، 
جماعاتت االضغطط٬، االحشدد بالددعمم أأوو 

 ااالحتجاجج

منتدديیاتت  ICANNتعقدد  ااالجتماعاتت االتنظظيیميیة
عامة مووسعة ووفتررااتت 
"إإشعارر ووتعليیقق" حوولل 

 االمقتررحاتت

 doi). معررفف 2011: مقتررحح سيیاسة". إإنفف. إإيیكوونن. سيیاسة (ICANNااعتمادد االصووررةة: تي أأمم ليینارردد٬، أألل جيیهھ وواايیتت. "تحسيینن حووكمة وومساءلة 

.j.infoecopol.2011.03.001/10.1016ررقمم:  

 

-االمشكالتت االتي تؤؤثرر على مجمووعة متنووعة منن أأصحابب االمصلحة االمختلفيینن  ICANNووعالووةة على ذذلكك٬، تتناوولل  منن  
-شرركاتت ااألعمالل إإلى االحكووماتت ووصوولل إإلى االمجتمع االمددني  ناططقق مختلفة حوولل االعالمم. إإنن ضمانن بشكلل مختلفف في م 

االمشارركة االكافيیة ووشررعيیة االعمليیة٬، ليیسس فقطط في مررحلة ووضع االحلوولل ألعمالهھا٬، وولكنن أأيیًضا في مررااحلل االتقيیيیمم وواالمررااجعة٬، 
يیستلززمم ااهھھھتماًما كبيیرًراا بالسيیاقاتت االمحليیة االمختلفة ووتقوويیة ددوواائرر االتعقيیبب ووااإلسهھامم منن أأجلل ضمانن إإمكانيیة تحليیلل االنتائج 

وواالتأثيیررااتت٬، باإلضافة االتعلمم منهھا ووتططوويیررهھھھا بططرريیقة عاددلة.  

لهھ ااإلمكانيیاتت االتاليیة: ICANNووبهھذذاا٬، فإنن إإنشاء هھھھيیئاتت محلفيینن منن "االمووااططنيینن" في   

ززيیاددةة االمساءلة منن خاللل إإشررااكك االجمهھوورر في االنصائح حوولل أأوو مررااجعة إإجررااءااتت مجلسس ااإلددااررةة أأوو االقيیاددةة. •  

االتحلي باالنفتاحح٬، ووهھھھوو ما يیحسنن منن االمساءلة وويیووفرر أأيیًضا االفررصة للحصوولل على  إإنشاء "تأثيیرر جماهھھھيیرريي" لضررووررةة •
ووجهھاتت االنظظرر وواالتعقيیباتت االخاررجيیة.  
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• 228سحبب ااألعضاء إإلى عمليیاتت تشارركيیة حيیثث يیتمم إإبعادد االمجتمع عنن عمليیة ااتخاذذ االقررااررااتت"."   

.229تحسيینن االتمثيیلل منن خاللل إإشررااكك قططاعع عرريیضض منن االمجتمع" •  

.230"تحيیيیدد االتنووعع" حوولل االمشكالتت ووززيیاددةة شفافيیة االعمليیة أأنن تكوونن مفيیدًداا في •  

 ICANNتززوويیدد "هھھھيیئاتت االمحلفيینن" (أأيي أأعضاء االمجتمع) بالفررصة لبناء ووتعميیقق ما يیتمم تعلمهھ حوولل قضايیا  •
وواالقيیامم بذذلكك بططرريیقة تعاوونيیة. 231االخاصة  

نفيیذذ اااللتززااماتت في االمصلحة ووت ICANNمررااقبة أأوو قيیاسس ووجهھاتت نظظرر االمجتمع أأوو االررأأيي االعامم فيیما يیتعلقق بأعمالل  •
.232االعامة  

233تضارربب االووسططاء أأوو تووفيیرر "ووجهھة نظظرر شفافيیة ووغيیرر متحيیززةة". •  

ICANNاالتنفيیذذ ددااخلل   

االتعاملل وواالتشاوورر مع مجتمعهھا حوولل ااالعتباررااتت  ICANNقبلل تجرربة تأسيیسس ووااستخدداامم هھھھيیئاتت محلفيینن االمووااططنيینن٬، يیجبب على 
االتاليیة:  

-االغررضض منن هھھھيیئة االمحلفيینن  االهھددفف أأوو االقرراارر االذذيي تررغبب في مططالبة هھھھيیئة االمحلفيینن باتخاذذهه؟ما    
تمم ااستخدداامم هھھھيیئاتت محلفيینن "االمووااططنيینن" فيیما يیتعلقق بعدددد منن االسيیاقاتت االمختلفة٬، على سبيیلل االمثالل: •  

o غالًبا ما تمم تشكيیلل هھھھيیئاتت محلفيینن منن "االمووااططنيینن" منن أأجلل االنظظرر في مساررااتت ااإلجررااءااتت حوولل االقضايیا :
234يیتعلقق بالمشكالتت االمحليیة.االمحددددةة فيیما   

o : تمم ااستخدداامم هھھھيیئاتت االمحلفيینن في بعضض االسيیاقاتت منن أأجلل تقيیيیمم االمررشحيینن االسيیاسيیيینن إلشعارر االمصووتيینن" 
235ووإإما االتووصيیة بووااحدد للتصوويیتت أأوو تقيیيیمم االمررشحيینن حوولل مشكالتت محددددةة.  

o مفيیددةة ووجدديیررةة بالثقة : كما تمم ااستخدداامم هھھھيیئاتت االمحلفيینن منن أأجلل ووضع "معلووماتت ووااضح ووللمررااجعة/االتقيیيیمم 
حوولل إإجررااءااتت ااالقتررااعع" في االسيیاقق االسيیاسي٬، على سبيیلل االمثالل٬، ووقدد قددمتت نتائج أأساسيیة ووتقيیيیًما 

236إلجررااءااتت ااالقتررااعع االخاصة.  

                                                
". إإددااررةة االبيیئة وواالصناعاتت ااألساسيیة. حكوومة وواليیة فيیكتوورريیا.هھھھيیئاتت االمحلفيینن منن االمووااططنيینن" 228  

 
االمصددرر ذذااتهھ. 229  

 
االمصددرر ذذااتهھ. 230  

 
االمصددرر ذذااتهھ. 231  

 
االمصددرر ذذااتهھ. 232  

 
االمصددرر ذذااتهھ. 233  

 
.322في  2011يیووليیهھ٬،  01". حكووماتت مجلسس االددوولة: مرركزز االمعررفة. االمووااططنيیننعمليیة هھھھيیئة محلفي نيیدد كررووسبي ووجوونن سي هھھھووتيینجرر " 234  

 
االمصددرر ذذااتهھ. 235  

 
االمصددرر ذذااتهھ. 236  
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تمكيینن هھھھيیئاتت محلفيینن منن "االمووااططنيینن" أأوو مووااططني ااإلنتررنتت لمررااجعة ااإلجررااءااتت وواالسيیاساتت االخاصة بمجلسس إإددااررةة  •
ICANN نن منن االنووااحي االناضجة على ووجهھ االخصووصص للتنفيیذذ٬، حيیثث إإنن بعدد فووااتت ااألووااICANN  يینقصهھا في

االووقتت االحالي آآليیاتت تقليیدديیة إلصدداارر ااألحكامم بعدد ااألحددااثث االتي تتمم وواالمووجووددةة بالفعلل٬، على سبيیلل االمثالل٬، في حووكمة 
حدددديینن غيیرر مسئوولة بشكلل صرريیع عنن أأيي منن "ااألعضاء" أأوو أأصحابب االمصلحة االم ICANNاالشرركاتت (أأيي أأنن 

بشكلل جيیدد).  

االنظظرر في كافة ااإلجررااءااتت بالنسبة لصفة هھھھيیئاتت محلفي االمووططنيینن ددااخلل  ICANNووعلى االررغمم منن ذذلكك٬، يیجبب على  •
االهھيیكلل االحالي لـ  ICANN على سبيیلل االمثالل٬، تمكيینن االتددااوولل االعامم ووفيیما بيینن قططاعاتت االمجتمع منن خاللل هھھھيیئة .

يیمكنن أأنن  ICANNكالتت أأوو مررحلة ووضع االحلوولل في أأعمالل محلفيینن مكوونن منن مووااططنيینن خاللل عمليیة تأططيیرر االمش
على فهھمم االنتائج االمحتملة ووتحدديیدد االتأثيیررااتت االممكنة لقررااررااتهھ منن خاللل قنووااتت جدديیددةة٬، وومنن خاللل  ICANNيیساعدد 

االعمليیاتت االتي تعتنقق االتددااوولل ووبناء ااإلجماعع. وورربما يیناسبب هھھھذذاا ااألسلووبب بشكلل أأفضلل تلكك االجوواانبب منن أأعمالل 
ICANN ال تووجدد نتائج معررووفة وومررغووبة أأوو في االحاالتت االتي تكوونن فيیهھا تأثيیررااتت متنووعة على االمناططقق  حيیثث

االمختلفة. وومنن ثمم يیمكنن لهھيیئة محلفيینن مكوونة منن االمووااططنيینن االمساعددةة في قيیاسس ووجهھاتت االنظظرر منن جميیع قططاعاتت 
ااتت االممكنة االمقرررر ااتباعهھا أأوو االمجتمع وواالمستنددةة إإلى االقيیمة بططرريیقة تططلعنا على عررضض ووعمقق االحلوولل ووااالعتبارر

بالتعقيیباتت ااإلضافيیة االتي يیمكنن أأنن تساعدد إإما في تعززيیزز عمليیاتت حلل االمشكالتت  ICANNيیمكنهھا تززوويیدد مجلسس إإددااررةة 
االتقليیدديیة أأوو االمساعددةة في تحدديیدد االنووااحي االتي قدد تنشأ فيیهھا نتائج أأوو مشكالتت غيیرر مررغووبة وولمم تتمم تغططيیتهھا منن خاللل 

تت االررسميیة.عمليیاتت ووضع االسيیاسا  

-ااختيیارر هھھھيیئة االمحلفيینن  بددوونن أأعضاء٬، منن االذذيي يیعدد جززًءاا منن مجمووعة هھھھيیئة االمحلفيینن؟   
 ICANNفي حيینن أأنن هھھھيیئاتت االمحلفيینن االنمووذذجيیة االمكوونة منن مووااططنيینن تضمم عيینة عشوواائيیة منن ااألفرراادد٬، يیجبب على  •

منن أأجلل تحدديیدد االشكلل االذذيي ستبددوو عليیهھ مجمووعة االمشارركيینن. ICANNاالنظظرر في ما يیمثلل جمهھوورًراا عاًما ممكًنا في   

. ICANNكما ددعا بعضض االمعلقيینن الستخدداامم بررنامج عضوويیة ررسمي ددااخلل  •  

o  ووعلى االررغمم منن ذذلكك٬، فإنن إإقرراارر ااألعضاء بالتالي يیعني أأنهھ ليیسس هھھھناكك أأعضاء٬، ووهھھھوو ما يیمثلل تحدديیاتت
خاصة بالنسبة للعملل االمتصلل لـ  ICANN تحة ووشاملة.كمؤؤسسة عالميیة منف  

إإحددىى االووسائلل في تحدديیدد مجمووعة االمررشحيینن ددوونن إإضفاء االططابع االررسمي على ااألعضاء تتمثلل في ااستخدداامم االبيیاناتت  •
ممنن شارركوواا في بيیاناتت ٬، ICANNحوولل حضوورر ااجتماعاتت  ٬ICANN، االخاصة بمعاملل شبكة ااألقرراانن ااالستشارريیة 

االعالميیة ااألخررىى ووأأيیة بيیاناتتوواالبيیاناتت االمشترركة منن فعاليیاتت وومنظظماتت حووكمة ااإلنتررنتت  شبكة خبررااء  * Iإإططارر  
وورربما االبيیاناتت االتي يیتمم  ICANNاالقاددمة ووبيیاناتت مشارركة أأصحابب االمصلحة وواالبيیاناتت حوولل االمشارركة ددااخلل هھھھيیاكلل 

مشارركتهھا منن خاللل االجامعاتت وواالمنظظماتت ااإلقليیميیة وواالمحليیة االعاملة في أأوو االتي تددررسس صناعة ااإلنتررنتت.  

• ووكما  االحالي يیتألفف منن متططووعيینن٬، قدد يیفتقرروونن إإلى االمعررفة  ICANNعلقوونن٬، فإنن قددرًراا كبيیرًراا منن مجتمع االم أأشارر 
بمووجبب ذذلكك  ICANNحوولل مشكالتت محددددةة أأوو االووقتت لتخصيیصهھ في تقدديیمم "ووااجبب هھھھيیئة االمحلفيینن". وويیجبب على 
في تشجيیع ااألعضاء في  االنظظرر فيیما إإذذاا كانتت االمباددررااتت (بما في ذذلكك االمباددررااتت غيیرر االنقدديیة) يیمكنن ااستخدداامهھا

237االجمهھوورر االعامم على االمشارركة بمززيیدد منن االررغبة أأمم ال.  

                                                
.ااأللعابب بالنسبة ألمثلة االمحفززااتت االمختلفة االتي قدد تستحقق االتجرربة في هھھھذذاا االسيیاقق٬، ررااجع االمقتررحح االخاصص بالهھيیئة بخصووصص 237  
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-االتشغيیلل  كيیفف تعملل هھھھيیئاتت االمحلفيینن ددوونن ااالضططرراارر إإلى ااالنعقادد مادديًیا٬، السيیما عبرر االحددوودد؟   
االبناء  ICANNبصررفف االنظظرر عنن ااألهھھھدداافف االنووعيیة االمقرررر٬، يیجبب على هھھھيیئاتت االمحلفيینن االمكوونة منن االمووططنيینن في  •

على االنمووذذجج االتقليیدديي غيیرر االمتصلل بالشبكة وواالعملل بططرريیقة منفتحة ووشفافة عبرر ااإلنتررنتت. ااألددووااتت االمتووفررةة على 
ااإلنتررنتت االمقتررحة في مقتررحاتت االهھيیئاتت ااألخررىى  سووفف تساعدد في إإيیصالل ووتمكيینن االتددااوولل عبرر االحددوودد٬، على االررغمم  

" ستكوونن ضرروورريیة.ICANNللموواارردد االمؤؤسسيیة ااإلدداارريیة منن ميیززاانيیة منن أأنن بعضض االتخصيیصص بددوونن شكك "  

٬، يیمكنن للمنظظمة االنظظرر في ووضع ICANNووللمساعددةة في إإعالمم مفهھوومم هھھھيیئة االمحلفيینن االمكوونة منن االمووااططنيینن ددااخلل  •
" بالتشاوورر مع االمجتمع. وومنن االجدديیرر بالمالحظظة٬، ICANN"ددليیلل لهھيیئة االمحلفيینن االمكوونة منن مووااططنيینن االشبكة في 

أأنن ددليیلل هھھھيیئة محلفي االمووااططنيینن  االخاصص بمرركزز جيیفررسوونن يیعدد ددليیالً عظظيیًما إإذذاا ما ااستخددمم في تصميیمم أأيي تددرريیبب أأوو  
مماررسة في هھھھذذاا االمجالل.  

أأيیًضا تشجيیع مجتمعهھا االعالمي على تشغيیلل "هھھھيیئاتت محلفيینن" محليیة تقددمم تقارريیررهھھھا مررةة أأخررىى  ICANNوويیجبب على  •
ختلفة. ووسووفف يیتططلبب ذذلكك بططبيیعة االحالل مشارركة االمعلووماتت حوولل أأوو االمجالسس االم ICANNإإلى مجلسس إإددااررةة 

إإجررااءااتت مجلسس ااإلددااررةة أأوو االمجلسس بططررقق منفتحة ووقابلة للووصوولل وومقررووءةة مع هھھھذذهه االفررقق االمووززعة منن هھھھيیئة 
االمحلفيینن.  

 

-االتقدديیمم إإلى هھھھيیئة االمحلفيینن  ما هھھھي ططرريیقة عررضض االددليیلل فيیما يیتعلقق بالمشكالتت االمعقددةة  
وواالمتخصصة؟  

• يینن أأنن هھھھيیئاتت االمحلفيینن االمكوونة منن مووااططنيینن تقددمم فررصة لددعمم بيیئة يیمكنن لمنن لدديیهھ معررفة بسيیططة حوولل في ح 
ICANN  منن خاللهھا االحصوولل على االخبررااتت مع آآخرريینن٬، ال مفرر منن حقيیقة أأنن أأعماللICANN  قدد تكوونن معقددةة

ووفنيیة وومتخصصة.  

سيیسس أأططرر مفيیددةة لعملل هھھھيیئة االمحلفيینن منن إإثباتت ددوورر حيیوويي في االمساعددةة على تأ ICANNوولذذلكك٬، يیمكنن لفرريیقق عملل  •
أأجلل تمكيینن جميیع ااألططرراافف منن ذذوويي االمعررفة االمتفاووتة لكي يیكوونن بمقددووررهھھھمم االتحاوورر بذذكاء حوولل االمشكالتت.  

٬، أأوو االمساهھھھميینن أأوو قاددةة االمجتمع ICANNووعالووةة على ذذلكك٬، قدد يیكوونن "االمتخصصوونن" أأوو أأعضاء مجلسس إإددااررةة  •
منن ووجهھاتت االنظظرر االمتصاررعة أأوو االمتنووعة منن أأجلل تمكيینن هھھھيیئاتت االمحلفيینن أأعظظمم قددرًراا في ططررحح ااألددلة االمططلووبة 

االمكوونة منن االمووااططنيینن على االتددااوولل االمثمرر حوولل االمشكلة االتي ططلبب منهھمم االتعليیقق عليیهھا.  

وومنن االجدديیرر بالمالحظظة٬، أأنن تنفيیذذ هھھھذذاا االتأططيیرر وواالددوورر االمتخصصص منن االمحتملل أأنن يیددعمم أأيیًضا االجهھوودد االررااميیة في  •
بططررقق مبسططة أأكثرر٬، ددوونن فقدد االمعنى. ICANNى االتووصلل إإلى ططررقق للتعبيیرر عنن أأعمالل ااألساسس إإل  

-صالحيیاتت هھھھيیئة االمحلفيینن  ما االمسئووليیاتت وو"االحقووقق" االتي يیجبب أأنن تكوونن لهھيیئاتت االمحلفيینن؟   
• كما أأووضحنا أأعالهه٬، منن االناحيیة االنمووذذجيیة٬، فإنن االنتائج االصاددررةة عنن هھھھيیئاتت االمحلفيینن االمكوونة منن االمووااططنيینن يیتمم  

االحصوولل عليیهھا منن خاللل تقرريیرر أأوو خطططط مووصى بهھا التخاذذ إإجررااء يیمكنن تقيیيیمهھ بعدد ذذلكك وواالنظظرر فيیهھ منن خاللل 
خاصة بنتائج هھھھيیئة االمحلفيینن٬، فيیجبب عليیهھا االنظظرر لهھذذهه االططرريیقة اال ICANNاالمؤؤسسة مقددمة االططلبب. ووفي حالة ااعتمادد 

في ووضع معايیيیرر لكيیفيیة تقدديیمم هھھھيیئاتت االمحلفيینن منن االمووااططنيینن لتقارريیرر حوولل االنتائج االتي تتووصلل إإليیهھا منن أأجلل تمكيینن 
تووفيیرر ااإلشاررااتت االمررجعيیة وواالتحليیلل االمستقبلي.  

-أأيیًضا مناقشة االمسئووليیاتت ااإلضافيیة  ICANNوويیجبب على مجتمع  • -إإنن ووجددتت وواالحقووقق االتي يیجبب أأنن تتحملهھا هھھھيیئة  
االمحلفيینن منن االمووااططنيینن (على سبيیلل االمثالل٬، صالحيیة ااإلقالة وو/أأوو ططرريیقة ااالعتررااضض منن االعمليیاتت االنمووذذجيیة في 
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إإجررااءااتت إإصدداارر ااألحكامم في االشرركاتت). وومنن االمفيیدد وواالهھامم أأيیًضا إإقرراارر االمعايیيیرر االتي يیجبب االعملل بهھا عندد مماررسة 
ليیاتت وواالتي سيیعتبررهھھھا االمجتمع أأمرًراا مناسًبا.هھھھذذهه االحقووقق وواالمسئوو  

االمططالبة بأنن يیتمم االتعاملل مع االنتائج االتي تتووصلل إإليیهھا هھھھيیئة االمحلفيینن االمكوونة منن  ICANNووفي االنهھايیة٬، يیجبب على  •
ووتددوويینهھا باإلضافة إإلى ررددوودد مجلسس ااإلددااررةة بتنسيیقاتت  ICANNاالمووااططنيینن بشكلل عامم منن خاللل مجلسس إإددااررةة 

ووصوولل إإليیهھا ووقررااءتهھا منن خاللل االجمهھوورر.منفتحة٬، يیمكنن اال  

-تقيیيیمم االنجاحح  منن منظظوورر االمشارركيینن   
-2ااعتمادد هھھھذذاا االمقتررحح٬، فإننا نؤؤيیدد ااختبارر  ICANNإإذذاا قررررتت  • مباددررااتت٬، مع االتأكدد منن تقيیيیمم االعمليیة منن منظظوورر  3

"هھھھيیئاتت االمحلفيینن"/االمشارركة للتأكدد منن أأننا نعبرر عنن ما تمم االعملل عليیهھ ووما لمم يیتمم تنفيیذذهه بمرروورر االووقتت.  

-ددررااساتت حالة  ما االذذيي نجح منن االناحيیة االعمليیة؟   

مرركزز جيیفررسوونن •  – جيیفررسوونن ددااخلل االوواليیاتت االمتحددةة كمؤؤسسة رراائددةة تززااوولل نشاططهھا "منن أأجلل تقوومم يیعملل مرركزز  
االدديیمقررااططيیة عنن ططرريیقق تحسيینن ااإلفصاحح االمددني ووتططوويیرر االحلوولل االمستنيیررةة بقيیاددةة االمووااططنيینن للمشكالتت االعامة في 

مجمووعة متنووعة  االسيیاسة". ووتقوومم بذذلكك منن خاللل تددعمم ووتنفيیذذ ووددررااسة هھھھيیئاتت االمحلفيینن االمكوونة منن االمووااططنيینن في
منن االسيیاقاتت منن االتنفيیذذ إإلى ااالقتصادد وواالدديینن االفيیددرراالي ااألمرريیكيیة  ووصووالً إإلى االررعايیة االصحيیة. منن االمباددررااتت  

االخاصة حوولل هھھھيیئة االمحلفيینن االمشكلة منن االمووااططنيینن االتي نفذذهھھھا االمرركزز ووتعززيیزز االدديیمقررااططيیة االسليیمة االذذيي ااررتكزز على 
قدد "عهھدد إإليیهھ االمساعددةة في بناء االددعمم ثنائي ااألحززاابب منن أأجلل ااإلصالحاتت في ميینيیسووتا٬، وو 2009سرردد اانتخاباتت 

238على إإجررااءااتت االتعدداادد في تلكك االوواليیة".  

مررااجعة مباددررةة االمووااططنيینن •  – قددمم هھھھذذهه االمباددررةة مؤؤسسة أأوورريیجوونن للدديیمقررااططيیة االصحيیحة ووصنددووقق االدديیمقررااططيیة  
منن االمووااططنيینن منن أأجلل "االتقيیيیمم االعامم إلجررااءااتت  االصحيیحة٬، ووهھھھي تعملل على تقوويیة نمووذذجج هھھھيیئة االمحلفيینن االمكوونة

ااالقتررااعع بحيیثث يیكوونن للمصووتيینن معلووماتت ووااضحة وومفيیددةة ووجدديیررةة بالثقة في ووقتت ااالنتخابب". ووبالنسبة لكلل إإجررااء 
تمتت مررااجعتهھ يیتمم تشكيیلل هھھھيیئة ووتستمع "مباشررةة منن االحمالتت لصالح ووضدد ااإلجررااء ووتستددعي خبررااء االسيیاسة خاللل 

مة االتي تستغررقق عددةة أأيیامم".االمررااجعة االعا  

• Prajateerpu  ("ررأأيي االشعبب")– -2001حددثتت هھھھذذهه االمباددررةة منن عامم   ) APفي وواليیة أأنددرراا برراادديیشش ( 2003
االهھندديیة٬، وورركززتت على "مستقلل االتأططيیرر ووااألمنن االغذذاائي". ووعلى ووجهھ االخصووصص٬، هھھھددفتت االمباددررةة للعملل "كووسيیلة 

منن أأجلل  AP' االخاصة بالحكوومة بالنسبة للططعامم وواالتأططيیرر في وواليیة 2020للسماحح لمنن يیتأثرروونن أأكثرر 'بررؤؤيیة 
-إإجررااء االعمليیاتت بلغة تليیجوو  صيیاغة ررؤؤيیة خاصة بهھا". ووتمم تحدديیدد فرريیقق منن االمززااررعيینن االمهھمشيینن ووتمم ووهھھھي االلغة  

-ووكانن االمحلفوونن "غيیرر متعلميینن"  239االمستخددمة منن خاللل ااألقلل ثررااًء. بما يیعكسس حالة االغالبيیة االعظظمى منن مووااططني  
-االوواليیة   240وومنن ااإلناثث٬، بما يیعكسس ددووررهھھھمم االعملي ااألعظظمم٬، لكنن يیفتقرروونن إإلى االتعبيیرر عنن صووتهھمم في االززررااعة". 

يیة ووإإددااررةة االتططوويیرر االددوولي في االحكوومة االبرريیططانيیة في االنهھايیة بتغيیيیرر سيیاسة االمساعددااتت ددااخلل ووقامتت حكوومة االووال
االوواليیة نتيیجة لهھذذهه االمباددررةة٬، وواالتي أأثررتت على عمليیاتت مشابهھة في كلل منن ززيیمبابوويي وومالي. وومنن االجدديیرر بالمالحظظة٬، 

                                                
.2010ماررسس٬،  21بيیدديیا. ". باررتيیسيیهھھھيیئة االمحلفيینن منن االمووااططنيینن" 238  

 
" ددليیلل ااألبحاثث ااإلجرراائيیة. هھھھيیئة االمحلفيینن خاررجة: إإلى أأيي مددىى يیمكنن للمشررووعاتت االتشارركيیة أأنن تصلل في مسألة إإصالحح االدديیمقررااططيیة؟توومم وويیكفوورردد ووآآخرروونن. " 239

.6: 2) في االفصلل 2007: نيیوويیوورركك. (.Sage Incاالططبعة االثانيیة.   
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حيیة االوواليیة/االمنظظمة االددووليیة قدد تووقفتت بسببب "نقصص صال APأأنن االخطططط االخاصة بتكرراارر هھھھذذهه االعمليیة ددااخلل 
241االحكووميیة".  

إإضفاء االططابع االدديیمقررااططي على ااألبحاثث االززررااعيیة •  – بالترركيیزز على جنووبب آآسيیا ووغرربب أأفرريیقيیا٬، ووأأمرريیكا االجنووبيیة  
ووغرربب آآسيیا٬، تعزززز هھھھذذهه االمباددررةة منن أأجلل أأسلووبب هھھھيیئة االمحلفيینن االمكوونة منن مووااططنيینن منن أأجلل تقدديیمم ااألصووااتت 

ططوويیرر سيیاسة االغذذااء وواالززررااعة في االمستووىى االمحلي وواالووططني.االمحليیة في عمليیة ت  

ااألسئلة االمفتووحة  
كيیفف يیمكننا االمساعددةة في جعلل هھھھذذاا االمقتررحح أأقرربب إإلى االتنفيیذذ؟  

ما هھھھي االحووااجزز االمؤؤسسيیة أأوو االثقافيیة االتي تمثلل تحدديیاتت أأمامم عمليیة االتنفيیذذ؟ •  

كيیفف يیمكنن لـ •  ICANN ططنيینن؟ ما االتحدديیاتت االمشموولة في عمليیة ااالختيیارر ااختيیارر مجمووعة منن االمحلفيینن منن بيینن االموواا
هھھھذذهه؟  

ما االفاررقق بيینن االنماذذجج االمتصلة ووغيیرر االمتصلة بالشبكة منن هھھھيیئاتت االمحلفيینن منن االمووااططنيینن؟ على سبيیلل االمثالل٬، ما  •
بالشبكة؟ااآلليیاتت االتي قدد تلززمم لتعرريیفف االتووثيیقق ووااإلثباتت٬، بحيیثث ال يیتمم "االتالعبب" بهھيیئة محلفي االمووططنيینن االمتصلة   

كيیفف يیمكنن لـ •  ICANN  تشغيیلل عمليیة هھھھيیئة محلفيینن مكوونة منن مووااططنيینن؟ على سبيیلل االمثالل٬، ما االهھيیاكلل أأوو االعمليیاتت
االتي يیمكنن أأنن تتناسبب فيیهھا أأكثرر هھھھيیئاتت االمحلفيینن االمكوونة منن مووااططنيینن؟ إإذذاا بدداا أأنهھا مناسبة٬، فكيیفف يیمكنن لـ  ICANN 

إإقرراارر عمليیة هھھھيیئة محلفيینن منن االمووااططنيینن في سيیاقق منخفضض االمخاططرر حيیثث يیمكنن لـ  ICANN  على االررغمم منن ذذلكك
عررضض إإثباتت االمفاهھھھيیمم؟  

كيیفف يیمكنن لـ •  ICANN  إإجررااء أأفضلل تأططيیرر ووتووفيیرر االتعاليیمم االمناسبة "للمحلفيینن" منن أأجلل ددعمم االتددااوولل االمثمرر
وواالمفيیدد؟  

هھھھا إإلى هھھھيیئاتت االمحلفيینن االمكوونن منن مووااططنيینن ووفي أأيي سيیاقاتت؟ما االصالحيیاتت وواالحقووقق االتي يیجبب تووفيیرر •  

هھھھلل منن االمنططقي أأكثرر بالنسبة لـ •  ICANN  ااستخدداامم هھھھيیئاتت االمحلفيینن منن االمووااططنيینن قبلل مددااووالتت مجلسس ااإلددااررةة منن
أأجلل ااالستررشادد في صناعة االسيیاساتت٬، أأوو بعددهھھھا لمررااجعة االقررااررااتت أأوو كالهھھھما؟  

في االووقتت االحالي حيیثث تكوونن مددااووالتت االجمهھوورر االووااسع منن مجتمع  ICANNهھھھلل هھھھناكك مشكالتت محددددةة تتناوولهھا  •
مووااططني ااإلنتررنتت االعالميیيینن مفيیددةة لكنهھا مفقووددةة؟  

لتتمكنن منن تططبيیقق هھھھذذاا االمقتررحح حتى يیؤؤتي  ICANNما هھھھي ااالحتيیاجاتت منن فرريیقق االعملل وواالموواارردد االتي ستحتاجهھا  •
سبيیلل االمثالل؛ إإنشاء سيیاسة بيیاناتت مفتووحة في ثماررهه؟ كيیفف يیمكنن للتشارركك في هھھھذذاا االجهھدد مع آآخرريینن (على 

ICANNأأنن يیساعدد في تقوومم االشفافيیة وواالمساءلة ددااخلل االمنظظمة؟ (  
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: ICANN لـ 16 - 14االمقتررحح   

كيیفف تصبح مشاررًكا فعاالً في االنظظامم االبيیئي لحووكمة 
ااإلنتررنتت منن خاللل إإلغاء مرركززيیة االمساءلة وواالتززاامم 

االتجارربب ووااعتناقق أأددلة ووررؤؤىى  
: 2014فبرراايیرر٬،  25أأوولل نشرر:   

-internet-the-in-participant-effective-an-become-icann-for-16-14-http://thegovlab.org/proposals
-new-embracing-and-experimental-being-accountability-decentralizing-by-ecosystem-governance

insights/-and-evidence  

منن االمبددأأ إإلى االمماررسة  

في االنظظامم االبيیئي لإلنتررنتت. تعملل االهھيیئاتت االتي تتشكلل  مستوويیاتت عددةةفهھوومم "حووكمة أأصحابب االمصلحة االمتعدددديینن" على يیووجدد م
منن خاللل نماذذجج أأصحابب االمصلحة االمتعدددديینن االخاصة بهھا (على سبيیلل االمثالل٬، منظظمة ددعمم ااألسماء االعامة  ICANNمنهھا 
)GNSO وواالتي تشتملل  242عمليیاتت أأصحابب االمصلحة االمتعدددديینن االمتكاملة٬،) تجرريي عمليیة ووضع االسيیاساتت منن خاللل ااستخدداامم

 GNSOعلى االعدديیدد منن مجمووعاتت ووددوواائرر أأصحابب االمصلحة االمختلفة في أأططرر ااألططرراافف االمتعاقددةة ووغيیرر االمتعاقددةة). كما أأنن 
لل على ٬، ووهھھھوو ما يیشتمICANNنمووذذجج أأكبرر ألصحابب االمصلحة االمتعدددديینن ددااخلل جميیعهھا جززء منن  ICANNووغيیررهھھھا منن هھھھيیاكلل 

)٬، على سبيیلل االمثالل٬، وواالتي تمثلل االمجتمع االمددني ووااللجنة ALACااالستشارريیة ( At-Largeمجمووعاتت أأخررىى مثلل لجنة 
نفسهھا جززء منن نمووذذجج أأكثرر ألصحابب االمصلحة  ICANN)٬، وواالتي تمثلل االحكوومة. كما أأنن GACااالستشارريیة االحكووميیة (

*" مثلل سجالتت ااإلنتررنتت ااإلقليیميیة Iقططة) ووتشتملل على منظظماتت "إإططارر االمتعدددديینن (على االررغمم منن أأنهھ أأقلل تعرريیًفا في هھھھذذهه االن
)RIR)) ٬، ووفرريیقق عملل هھھھنددسة ااإلنتررنتتIETF) ٬، وومجتمع ااإلنتررنتت(ISOC االمتصررفة بشكلل مستقبلل) ٬، وواالحكووماتت االووططنيیة(

ااألممم االمتحددةة أأوو ااإلنترربوولل).أأوو باالتحادد فيیما بيینهھا٬، على سبيیلل االمثالل منن خاللل ااالتحادد ااألووررووبي)٬، وواالمنظظماتت االددووليیة (مثلل   

-ووفي ضووء هھھھذذاا االمشهھدد االخاصص بأصحابب االمصلحة االمتعدددديینن  كيیفف فإنن االتحدديي االذذيي يیسعى هھھھذذاا االمقتررحح إإلى تناوولهھ هھھھوو  
يیمكنن ددوونن تووسيیع نططاقق ااختصاصهھا االمشارركة بفاعليیة في نظظامم حووكمة ااإلنتررنتت االعالمي وواالمتنووعع بشكلل ززاائدد٬،  ICANN لـ 

-يیجبب أأنن تفهھمم منن حيیثث ووظظائفهھا  ICANNووهھھھذذاا يیعني أأنن االحالي.  وواالمعايیيیرر وواالبررووتووكووالتت ووتنسيیقق االسيیاساتت بالنسبة لموواارردد  
ووكيیفف تؤؤثرر تلكك االووظظائفف ووتتأثرر بأنشططة حووكمة ااإلنتررنتت ااألخررىى (وواالتي يیمكنن أأنن تفهھمم — 243االمعررفاتت االفرريیددةة لإلنتررنتت

أأيیًضا على أأنهھا ووظظائفف).  

هھھھوو ما يیميیزز االنظظامم االبيیئي لحووكمة ااإلنتررنتت. وولفهھمم ذذلكك وواالتنقلل عبرر هھھھذذاا االتنووعع٬، قدد يیكوونن منن االمفيیدد فهھمم حووكمة ااإلنتررنتت  االتنووعع
في ضووء "ططبقاتت" االمشكالتت٬، على سبيیلل االمثالل:  

ططبقة االبنيیة االتحتيیة (ااالتصالل٬، وواالووصوولل االعالمي ووحيیادد االشبكة) •  

لبررووتووكووالتت وواالمعايیيیرر)االططبقة االفنيیة (أأسماء ووأأررقامم ااإلنتررنتت؛ وواا •  

ططبقة االمحتووىى (االملكيیة االفكرريیة٬، ووجرراائمم ااإلنتررنتت وواالبرريیدد غيیرر االمررغووبب وواالتططبيیقاتت االتعاوونيیة) •  

                                                
.GNSO ."GNSO. ICANN.orgعمليیة ووضع سيیاسة " 242  

 
.2013أأبرريیلل٬،  ICANN.org .11". االلوواائح هھھھيیئة ااإلنتررنتت لألررقامم ووااألسماء االُمخصصة" 243  
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االططبقة ااالجتماعيیة (االثقة وواالهھوويیة؛ حقووقق ااإلنسانن وواالحقووقق االررقميیة٬، وومباددئئ حووكمة ااإلنتررنتت) •  

بددووررهھھھا تتأثرر كلل منهھا بهھذذهه  ICANNأأنن أأنشططة ٬، كما ICANNووتتأثرر بأنشططة  ICANNووتتفاعلل كلل هھھھذذهه االططبقاتت مع 
:ICANNاالططبقاتت. ووهھھھناكك االعدديیدد منن "مناططقق ااإلددااررةة" االتي يیمكنن أأنن تفهھمم على أأنهھا متحددةة االمرركزز حوولل   

منططقة ااإلشرراافف (مع منظظماتت االددعمم/االلجانن ااالستشارريیة االتابعة لـ •  ICANN ،٬، ووأأمناء االسجالتت٬، وواالسجالتت٬
)GACوو  

)٬، W3C)٬، ووااتحادد شبكة االوويیبب االعالميیة (٬IAB، وومكتبب هھھھنددسة ااإلنتررنتت (IETFوو٬، ISOCمنططقة االتنسيیقق (مع  •
)RIRووسجالتت   

منططقة االمشارركة (مع االحكووماتت االووططنيیة٬، وومنظظماتت ااألممم االمتحددةة٬، وواالمنظظماتت االددووليیة وومجمووعاتت االمصلحة  •
االخاصة).  

-هھھھذذاا االتنووعع في االمعايیيیرر وواالمشكالتت وواالجغرراافيیا وواالووظظائفف في حووكمة ااإلنتررنتت  يیشارر إإليیهھ أأحيیاًنا بلفظظ "االخليیطط" في آآليیاتت  
-حووكمة ااإلنتررنتت٬، وواالذذيي يیتسمم "باألنظظمة االقانوونيیة االمتنافسة وواالمتعايیشة"  ووتووِجدد تحدد معقدد أأمامم االحووكمة.   

تتناوولل تنووعع  بمباددررةة للبحثث وواالمماررسة االمووززعة منن أأجلل تصميیمم "شبكة حووكمة مووززعة"وومنن ثمم٬، يیووصي هھھھذذاا االمقتررحح 
فيیهھا: أأ) تنسيیقق عملهھا مع االعووااملل  ICANNمشكالتت في حووكمة ااإلنتررنتت وواالططررقق االمتنووعة االتي يیتعيینن على االعووااملل وواال

ااألخررىى٬، ووأأيیًضا بب) تقيیيیمم مرركززهھھھا في االنظظامم االبيیئي لحووكمة ااإلنتررنتت في سبيیلل أأنن تكوونن مساهھھھًما فاعالً في االووثيیقة ااألساسيیة 
اتت االمقددمة منن االهھيیئة٬، فإنن نؤؤمنن بأنن أأيي منن هھھھذذهه "االشبكاتت االمووززعة لعمليیة حووكمة ااإلنتررنتت. ووااتساًقا مع كافة االمقتررح

ووللقيیامم بذذلكك٬، يیعني أأنهھا تعملل ضمنن  االتبعيیةوويیجبب أأنن تعتنقق مبددأأ  فعالة ووشررعيیة وومتططووررةةللحووكمة" لإلنتررنتت يیجبب أأنن تكوونن 
ااختصاصص يیضمم فقطط هھھھذذهه االمسؤؤووليیاتت أأوو االمهھامم االتي يیجعلهھا ووضعهھا االمرركززيي أأوو االسلططوويي ااألفضلل تجهھيیزًزاا ووااألكثرر كفاءةة في 

االتعاملل.  

نشططة وومنن االمقرررر أأنن تكوونن لهھذذهه االشبكة االمووززعة للحووكمة االعدديیدد منن االمززاايیا٬، ووكلل منهھا مددعوومم بشكلل كبيیرر بمجمووعة منن ااأل
االثابتة. ووهھھھذذهه االمززاايیا كالتالي:  

–االمساءلة غيیرر االمرركززيیة  • ووهھھھذذاا يیشتملل على ووضع مخطططط لنظظامم حووكمة ااإلنتررنتت٬، ووططبقاتهھ وواالمشكالتت وومتى ما  
هھھھذذهه االمشكالتت تخضع لإلددااررةة وو/أأوو ااالستخررااجج. كما يیشتملل ذذلكك على االعثوورر على "مباددئئ منن أأجلل حووكمة 

أأصحابب االمصلحة وواالحووكمة٬، ووتحدديیدد ااألددوواارر وواالمسئووليیاتت االخاصة بالفاعليینن  ااإلنتررنتت"٬، وومحاذذااةة مختلفف مباددررااتت
االحاليیيینن باإلضافة إإلى ما يیتصلل بالمشكالتت االحاليیة.  

• –ثقافة االتجرريیبب   يیشتملل ذذلكك على إإنشاء حدد أأددنى أأوو مجمووعة أأساسيیة منن االقووااعدد االتي تحدددد االمعايیيیرر االتي يیمكنن منن 
-في شبكة االحووكمة  خاللهھا ااعتبارر االجهھاتت مؤؤهھھھلة للمشارركة على سبيیلل االمثالل٬، "يیجبب على جميیع االجهھاتت اااللتززاامم  

ووعبرر  ICANNباألشيیاء ااألساسيیة االتاليیة بشكلل مططلقق" للمشارركة. ووهھھھذذاا يیعزززز منن ثقافة منن أأجلل االتجرريیبب ددااخلل 
وواالكميیة٬، شبكة االحووكمة االمووززعة٬، وواالتي تقتررنن مع ااعتناقق لألددووااتت االتحليیليیة باإلضافة إإلى أأططرر االعملل االكيیفيیة 

وويیمكنن أأنن تساعددنا جميیع في تقيیيیمم وومشارركة ووجهھاتت االنظظرر ذذااتت االصلة بما يیفيیدد ووما ال يیفيیدد منن أأجلل االتعاملل مع 
االمشكالتت االمختلفة لحووكمة ااإلنتررنتت بططرريیقق اابتكارريیة وومووززعة.  

–ااعتناقق نظظامي لألددلة ووووجهھاتت االنظظرر االجدديیددةة  • يیرر وواالتططوورر وويیشملل ذذلكك تمكيینن االبحثث االفعلي االذذيي يیعزززز منن االتغيی 
في االمستووىى االمؤؤسسي٬، بهھددفف تحقيیقق االثقة ووإإمكانيیة االتشغيیلل االبني على مختلفة االنظظمم عبرر االنظظامم االبيیئي. ووبسببب 
ططبيیعة ااالتصالل فيیما بيینن شبكاتت ااإلنتررنتت االخاصة بحووكمة ااإلنتررنتت٬، فإنن "ااعتناقق ددليیلل جدديیدد" في ووعبرر مستووىى 

ة منن عناصرر االحووكمة االمشترركة وواالووظظائفف االقائمة بالفعلل. شبكة االحووكمة يیعني أأنهھ يیجبب أأنن تكوونن هھھھناكك مجمووع
وويیجبب أأنن تكوونن هھھھناكك ططررقق لررفع مستووىى االووعي بالنظظامم االبيیئي لووجهھاتت االنظظرر االجدديیددةة هھھھذذهه.  
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كيیفف تددعمم هھھھذذهه االمقتررحاتت االجدديیددةة نظظاًما بيیئيًیا مووززًعا وومنسًقا في نفسس االووقتت لحووكمة 
ااإلنتررنتت؟  

ووقدد يیكوونن منن االمفيیدد االتفكيیرر حوولل هھھھذذهه االمززاايیا االثالثث منن حيیثث االعمليیة االعلميیة. ووفي "إإلغاء مرركززيیة االمساءلة"٬، فإننا نعني أأنن 
– االحفاظظ على قددرر منن االووااقععلى االناسس  على سبيیلل االمثالل٬، االسيیاقق وواالموواارردد وواالبيیئة وواالمتغيیررااتت. وونقصدد بالقوولل "االتززاامم  

. ووهھھھذذاا يیشتملل على تأططيیرر قابلة للتكررااررإإجررااء االتجارربب بقوولة علميیة٬، بحيیثث تكوونن هھھھذذهه االتجارربب االتجارربب"٬، أأنهھ يیجبب على االناسس 
االعمليیاتت بحيیثث تصبح مفهھوومة على نططاقق ووااسع منن خاللل ااستخدداامم االططررقق االقيیاسيیة. ووفي االنهھايیة فإننا نقصدد بالعباررةة "ااعتناقق 

ااالنتهھاء منن االتجارربب بططررقق قوويیة ٬، باإلضافة إإلى نن االسيیاققبعدد االحصوولل على قددرر وواافٍف ماالددليیلل ووووجهھاتت االنظظرر االجدديیددةة"٬، أأنن٬، 
وونشررهھھھا بططررقق تقوومم مفهھوومة وومفيیددةة بالنسبة لآلخرريینن٬، بحيیثث يیمكنهھمم  تحليیلل االنتائج٬، يیجبب على االناسس منن االناحيیة االنظظاميیة

جالل" أأوو شبكة حووكمة تكررااررهھھھا وواالتعلمم منهھا٬، ووبحيیثث يیمكنن ااالستفاددةة منن ووجهھاتت االنظظرر هھھھذذهه في مجالل كاملل (ووفي هھھھذذهه االحالة٬، "م
ااإلنتررنتت).  

االمساءلة االالمرركززيیة  
• تخططيیطط االنظظامم االبيیئي لحووكمة ااإلنتررنتت   

o يیشتملل ذذلكك على تحدديیدد مصفووفة منن االهھيیئاتت ووااآلليیاتت االمووجووددةة في االووقتت االحالي في حووكمة ااإلنتررنتت.  
لي منن خاللهھا وويیشملل ذذلكك أأيیًضا االتعررفف على االططرريیقة االتي يیمكنن للنظظامم االبيیئي لحووكمة ااإلنتررنتت االحا

ااستخررااجج االتقسيیمم االضارر لإلنتررنتت. تعيیيینن مووضع االمشكالتت وواالجهھاتت االفاعلة سووفف يیسمح بتحدديیدد االنووااحي 
االتي يیجبب فيیهھا تووفيیرر االتنسيیقق.  

االعثوورر على "مباددئئ لحووكمة ااإلنتررنتت" •  

o .كما أأنن االهھيیئة  244يیشتملل ذذلكك على االبحثث. ااقتررحتت االعدديیدد منن االجهھاتت مباددئئ خاصة بحووكمة ااإلنتررنتت
االخاصة بنا هھھھي ااألخررىى قدد ووضعتت مباددئئ فعالة ووشررعيیة وومتططووررةة كمباددئئ أأساسيیة.  

بالمشكالتت االحاليیة للكشفف على ااألماكنن االتي يیلززمم  يیتعلقق تحدديیدد أأددوواارر وومسئووليیاتت االفاعليینن ااألساسيیيینن االحاليیيینن ووفيیما •
فيیهھا تووفيیرر مززيیدد منن االتنسيیقق.  

نن االمنططقي إإلغاء مرركززيیة االمساءلة عنن االمشكالتت ووااألوولوويیاتت االخاصة بحووكمة في االنظظامم االبيیئي لحووكمة ااإلنتررنتت م •
االمساءلة عنن مشكالتت ووأأوولوويیاتت حووكمة مرركززةة . وومنن االمنططقي غيیرر مرركززيیةااإلنتررنتت وواالتي تعدد في حدد ذذااتهھا 

نيیة لإلنتررنتت٬، . وومثالل جيیدد على ااألوولوويیة االمرركززيیة هھھھي ااستقرراارر االموواارردد االفمرركززيیةااإلنتررنتت االتي تعدد في حدد ذذااتهھا 
. قدد تكوونن ااألوولوويیة غيیرر االمرركززيیة أأوولوويیاتت منن االمستووىى ااإلقليیمي٬، على سبيیلل IPوو DNSعلى سبيیلل االمثالل نظظامم 

.IPv6االمثالل٬، ااألساليیبب االنظظاميیة االمختلفة العتمادد   

وويیمكنن لهھذذاا االنشاطط االخاصص بالتخططيیطط االمساعددةة في تحدديیدد ططرريیقة حددووثث االتنسيیقق ووفي أأيي "مررحلة" منن صناعة  •
لقررااررااتت٬، على سبيیلل االمثالل تحدديیدد جددااوولل ااألعمالل٬، ووصيیاغة االتقارريیرر٬، وواالتووثيیقق (صناعة االقررااررااتت)٬، وواالتنفيیذذ اا

ووااإلنفاذذ وواالتقيیيیمم أأوو االمررااجعة.  

                                                
).2013". (صيیفف مقاررنة االمشكالتت االخاصة باإلعالناتت ااألساسيیة حوولل حرريیة ااإلنتررنتتجوونجيینن بامم ووكاررووليینا ررووسيیني. " 244  

 



 115  

ثقافة االتجرريیبب  
إإنشاء حدد أأددنى أأوو مجمووعة أأساسيیة منن االقووااعدد االتي تحدددد االمعايیيیرر االتي يیمكنن منن خاللهھا ااعتبارر االجهھاتت مؤؤهھھھلة  •

شبكة االحووكمة للمشارركة في  

o ووهھھھذذاا ااألمرر يیستفيیدد منن "مبددأأ االتبعيیة"٬، وويیعني ذذلكك في سيیاقق ااالتحادد ااألووررووبي٬، أأنن "االقررااررااتت يیتمم ااتخاذذهھھھا  
بأقرربب ما يیكوونن بالنسبة للمووااططنن ووأأنن هھھھذذهه االفحووصص االمستمررةة يیجرريي االقيیامم بهھا منن أأجلل االتأكدد منن أأنن 

مكانيیاتت االمتاحة في االمستووىى االووططني ااإلجررااءااتت في مستووىى منن مستوويیاتت ااالتحادد مبررررةة في ضووء ااإل
ووهھھھنا٬، فإنن ااألمرر ااألكثرر أأهھھھميیة على ووجهھ االخصووصص هھھھوو أأنن أأيي جهھة مهھما كانتت  245ووااإلقليیميیة وواالمحلي".

.بفاعليیةيیمكنهھا االتعاملل مع االمسألة   

o االهھددفف منن هھھھذذهه االمباددررةة هھھھوو إإنشاء مجمووعة قوويیة ووثابتة منن آآليیاتت االددعمم االتي تسمح للهھيیئاتت االمختلفة  
ا في سبيیلل االتووصلل إإلى ما يیفيیدد ووما ال يیفيیدد ووسببب ذذلكك. على سبيیلل االمثالل٬، هھھھناكك إإررشاددااتت وونصائح تجرربتهھ

مشترركك حوولل االخصووصيیة ووااألمنن وواالترروويیج لمعايیيیرر االتشغيیلل االبيیني االعالمي٬، ووااستخدداامم االمعايیيیرر االنمووذذجيیة 
ددووااتت االماليیة منن أأجلل منن أأجلل تقيیيیمم االنووااحي االتي يیلززمم فيیهھا إإجررااء تددخالتت٬، ووحمالتت االووعي االعامم ووااأل

ززيیاددةة االووصوولل إإلى ااإلنتررنتت٬، إإلخ.  

ااالستفاددةة منن االمحفززااتت بالنسبة للتجرريیبب وواالتعاوونن مع ووضع ااألوولوويیاتت االمشترركة في االحسبانن •  

o االحاجة الستقرراارر ااإلنتررنتت ووتططوويیرر  مووااززنةوويیجبب أأنن تكوونن هھھھناكك ططررًقا للتجرريیبب ووااالختبارر تعملل على  
تووفيیرر االحوواافزز وواالمسئووليیاتت االالززمة منن أأجلل تحقيیقق ااألهھھھدداافف. ووعالووةة  حووكمتهھا. وومنن ثمم فإنن منن االمنططقي

على ذذلكك٬، يیجبب أأنن تتيیح هھھھذذهه االمحفززااتت إإجررااء تعدديیالتت على االعمليیة االتجرريیبيیة ططوواالل االعمليیة منن أأجلل 
ااستيیعابب االنتائج وواالتططووررااتت االجدديیددةة.  

o ووغيیررهھھھا. ووقدد تشملل االمسؤؤووليیاتت ووقدد تشملل االحوواافزز على سبيیلل االمثالل االمتططلباتت االفنيیة٬، تووقعاتت االمستهھلكك  
متططلباتت االمووااءمة ووااالمتثالل٬، ووااإلبالغغ عنن االمقايیيیسس ووغيیررهھھھا.  

ااالعتناقق االنظظامي لألددلة ووووجهھاتت االنظظرر االجدديیددةة  
تمكيینن االتغيیيیرر في االمستووىى االمؤؤسسي •  

o ة يیجبب أأنن تكوونن لهھيیئاتت حووكمة ااإلنتررنتت االقددررةة على ااالستفاددةة منن االددليیلل االمستمدد منن االعمليیاتت االتجرريیبيی 
ووااألبحاثث ووفًقا لما هھھھوو مشارر إإليیهھ أأعالهه. ووهھھھذذاا يیعني أأنهھ يیجبب أأنن يیكوونن هھھھناكك ووعي بأنووااعع االددليیلل االمفيیددةة 

-أليي أأنووااعع االجهھاتت ووااآلليیاتت. ووهھھھذذاا يیتططلبب لغة مشترركة  أأيي ااتفاًقا على مجمووعة منن االمباددئئ وواالتفاهھھھماتت  
-ااألساسيیة  ةة بصررفف االنظظرر على االناحيیة االتي يیتمم االتي تسمح لنظظامم بيیئي كاملل ااالستفاددةة منن ااألددلة االجدديیدد 

منهھا االحصوولل على هھھھذذاا االددليیلل.  

o ووهھھھذذاا يیعني أأنن "االططبقاتت" االمتعدددديینن في االنظظامم االبيیئي يیجبب أأنن تستفيیدد منن أأططرر االعملل االمنسقة بحيیثث تتمم  
عمليیة تططوويیرر االقددررااتت على االنظظامم االبيیئي بالكاملل.  

                                                
.Europea.eu ااألووررووبي: االمسرردد"."ملخصاتت تشرريیع ااالتحادد  245  
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• ررفع مستووىى االنظظامم االبيیئي بووجهھاتت االنظظرر االجدديیددةة   

o ااألسئلة االهھامة هھھھوو كيیفيیة إإضافة االمعررفة بشكلل نظظامي إإلى مجمووعة كاملة أأوو مستووىى بططرريیقة قابلة منن  
للمشارركة وويیكوونن فيیهھا االمشارركوونن على علمم باألددلة االجدديیددةة االتي يیجرريي إإضافتهھا ووأأنن تكوونن هھھھناكك ططررقق 

مفيیددةة ووفعالة في االتووصلل إإلى هھھھذذاا االددليیلل ووااستخدداامهھ.  

o ٬، باإلضافة إإلى االووسائلل االظظاهھھھرريیة ااألخررىى) نتددىى حووكمة ااإلنتررنتتموويیشملل ذذلكك ووظظائفف االحوواارر (مثلل  
لتجميیع االهھيیئاتت وواالفاعليینن االمختلفيینن مًعا منن أأجلل تمكيینن االتباددلل االعالمي للمعلووماتت بططررقق تكوونن عاددلة. 
وويیمكنن لهھذذهه االجهھاتت االفاعلة تنسيیقق مناقشاتهھا مع االتفاهھھھماتت االمشترركة ألددوواارر ووووظظائفف كلل منهھمم٬، مع 

فسس االووقتت للتنفيیذذ وواالتعدديیالتت االمحوولة (ووهھھھذذاا ما يیووضح فكررةة ااألوولوويیاتت االمرركززيیة ووغيیرر االسماحح في ن
االمرركززيیة).  

ما سببب منططقيیة هھھھذذهه االمقتررحاتت السيیما بالنسبة لـ  ICANN؟  

"٬، ووضع سامم النفرراانكوو تفسيیرًراا منططقيًیا في إإططارر جيیدد في االقررنن االحادديي وواالعشرريینن: مخطططط ICANNاالتعليیقق على 'تحدديي في "
على ددووررهھھھا في االنظظامم االبيیئي لحووكمة ااإلنتررنتت ووكيیفف أأنن اابتكارر أأصحابب االمصلحة االمتعدددديینن  ICANNجووبب ترركيیزز لسببب وو

في أأنن تكوونن أأكثرر فاعليیة ووشررعيیة ووتكيیيیًفا في تنفيیذذ مهھامهھا. فهھوو يیقتررحح بأنهھ يیجبب أأنن تعملل مقتررحاتت  ICANNيیمكنن أأنن يیساعدد 
:االهھيیئة كنقططة بدداايیة لإلستررااتيیجيیاتت االخاصة بما يیلي  

."ICANN"بناء نظظامم أأصحابب مصلحة متعدددديینن قابلل للتططبيیقق ووفعالل لحووكمة  •  

في االنظظامم االبيیئي لإلنتررنتت وونظظامم حووكمة ااإلنتررنتت". ICANN"ااستخدداامم ذذلكك في االمساعددةة على ووضع  •  

• ووحووكمة  ICANN"تقوويیة ووعي أأصحابب االمصلحة في ااإلنتررنتت وومشارركتهھمم في كلل منن ااألموورر االخاصة بـ  
246ااإلنتررنتت".  

ددوورًراا حيیوويًیا وومؤؤسسيًیا في االنظظامم االبيیئي لحووكمة ااإلنتررنتت٬، السيیما في االططبقة االفنيیة. ووعلى االررغمم منن ذذلكك٬، ال  ICANNلل تشغ
يیمكنن ألحدد أأنن يیفصلل ططبقة االمحتووىى بددقة أأوو االططبقة ااالجتماعيیة عنن االططبقة االفنيیة أأوو ططبقة االنظظامم االخاصة باإلنتررنتت٬، فـ 

ICANN وويیمكنن أأنن تتسمم هھھھذذاا االشبكة بأنهھا ااررتجاليیة منن االناحيیة االتارريیخيیة.  247عالقاتت".تووجدد بشكلل حتمى في "شبكة منن اال
عاًما٬، ووعلميیاتت ااالررتجالل هھھھذذهه قدد  15على سبيیلل االمثالل٬، يیززعمم ميیلتوونن ميیللرر قائال٬ً، "كنا نررتجلل تررتيیباتت االحووكمة االتجميیعيیة لمددةة 

ووعلى االررغمم منن ذذلكك٬، ووحيیثث إإنن  248ووررةة عالميیة".فشلتت حتى ااآلنن في االحلل االكاملل لمشكالتت االشررعيیة وواااللتززاامم وواالنططاقق بص
االجهھاتت االفاعليیة ووأأصحابب االمصلحة على ااإلنتررنتت متنووعيینن ووغيیرر مرركززيیيینن بشكلل كبيیرر وويیشترركوونن على االررغمم منن ذذلكك في 
ء٬، أأوولوويیاتت مشترركة (االخصووصص٬، ووااألمنن٬، وواالملكيیة االفكرريیة٬، وواالنموو ااالقتصادديي٬، وواالسيیاسة٬، وواالثقافة٬، وواالحقووقق٬، ووااختيیارر االعمال

)؛ فمنن االمعقوولل أأنن يیتمم تووززيیع هھھھيیاكلل مساءلة حووكمة ااإلنتررنتت٬، ووأأنن تكوونن منسقة في نفسس االووقتت.249وواالسالمة٬، إإلخ.  

                                                
).2013". مددوونة االمعررفة االمووززعة. (فبرراايیرر في االقررنن االحادديي وواالعشرريینن: مخطططط عامم ICANNتعليیقق على 'تحدديي سامم النفرراانكوو. " 246  

 
 2014فبرراايیرر٬،  20في  ٬ICANN،" تقرريیرر هھھھيیئة إإستررااتيیجيیاتت في االنظظامم االبيیئي لحووكمة ااإلنتررنتت ICANNددوورر ررااجع فيینتوونن جج. كيیررفف (االررئيیسس) ووآآخرريینن٬، " 247

.48 في  
 

.11) في 2014". مررصدد سيیاسة ااإلنتررنتت. (يینايیرر االعثوورر على صيیغة للبررااززيیلل: االتمثيیلل وواالشررعيیة في حووكمة ااإلنتررنتتميیلتوونن موولرر ووبي ووااجنرر " 248  
 

.OurInternet.org". ااألسئلة االمتكررررةةاالمفووضيیة االعاليیة حوولل حووكمة ااإلنتررنتت " 249  
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-وومنن ثمم تووصي االهھيیئة بأسلووبب يیستندد إإلى ااإلجررااءااتت ااألبحاثث يیتووااززىى بشكلل أأساسي مع ااألساليیبب االخاصة بططرريیقة إإقرراارر 
منن: ICANNاالمجاالتت االعلميیة للمعررفة. ووهھھھذذاا لكي تتمكنن   

• .ICANNاالفهھمم ااألفضلل لكيیفيیة تأثيیررهھھھا على حووكمة ااإلنتررنتت ووكيیفيیة تأثيیرر حووكمة ااإلنتررنتت على أأعمالل    

• ااستغاللل هھھھذذهه االمعررفة بهھددفف تططوويیرر االمماررساتت االخاصة بهھا ووصووالً إإلى أأهھھھدداافف أأكثرر كفاءةة وومساءلة   

للنظظامم االبيیئي لحووكمة  االعاممااالختصاصص تناوولل ووجهھاتت االنظظرر هھھھذذهه ووررفع مستووااهھھھا منن أأجلل االررجووعع بالفائددةة على  •
ااإلنتررنتت.  

ووهھھھذذاا يیسمح لـ  ICANN :االقيیامم بما يیلي  

إإعدداادد ططررقق نظظاميیة يیمكنن منن خاللل االتعاوونن منن االجهھاتت ووااآلليیاتت ااألخررىى في االنظظامم االبيیئي لحووكمة ااإلنتررنتت  •
بمووجبب أأططرر عملل مشترركة.  

مع ااألددلة.االتعاوونن مع هھھھذذهه االهھيیئاتت ووااآلليیاتت في عمليیاتت تجرريیبيیة تسمح بإمكانيیة ج •  

ااستخدداامم االددليیلل منن هھھھذذهه االتجارربب منن أأجلل بناء االسعة عبرر االنظظامم االبيیئي لحووكمة ااإلنتررنتت •  

بططرريیقة تسمح  في نططاقق ااختصاصهھاعلى االتعاملل مع االمشكالتت  ICANNووفي االنهھائيیة سووفف تساعدد هھھھذذهه االمباددررااتت  •
لـ  ICANN ددوودد االقضائيیة االمختلفة ووأأفضلل تحدديیدد ططرريیقة االتعررفف على أأماكنن هھھھذذهه االمشكالتت باإلضافة إإلى االح

ططرريیقة يیمكنن لـ  ICANN .منن خاللل االقيیامم بعملهھا مع تجنبب٬، على سبيیلل االمثالل االتقسيیمم االضارر لإلنتررنتت  

ICANNاالتنفيیذذ ددااخلل   

ليیستت سووفف ووااحددةة منن االجهھاتت االفاعلة االمتعددددةة في االنظظامم االبيیئي لحووكمة ااإلنتررنتت ووتتوولى  ICANNمنن االمهھمم ااإلقرراارر بأنن 
االمسئووليیة عنن ااإلددااررةة االجيیددةة٬، ووااستخدداامم ووتططوويیرر مصددرر  ICANNووعلى ووجهھ االخصووصص٬، تتحملل  250رراافف".ددوورر "ااإلش

-مشترركك  أأال ووهھھھوو مصاددرر االمعررفاتت االفرريیددةة لإلنتررنتت.    

بسببب  متشابكةأأوو  مشترركةووعلى االررغمم منن ذذلكك٬، فإنن أأددوواارر ااإلشرراافف في االنظظامم االبيیئي لحووكمة ااإلنتررنتت تميیلل ألنن تكوونن 
بططة باإلنتررنتت لمستخددمي ااإلنتررنتت وواالجهھاتت االفاعلة ووااآلليیاتت. وومنن ثمم٬، هھھھناكك أأسئلة هھھھامة حوولل االتأططيیرر وواالتضميینن االططبيیعة االمررت

وواالتي تررتبطط بهھذذاا االمقتررحح بالنسبة لـ  ICANN  لكي تشارركك في تططوويیرر حووكمة ااإلنتررنتت كمجالل منسقق وومتسقق. على ووجهھ
االخصووصص:  

                                                
- 2011ااإلستررااتيیجيیة٬، يیووليیوو  ICANNمسووددةة خططة  250 .11) في 2010(نووفمبرر٬،  ICANN.org. 2014يیوونيیوو    
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إإلغاء مرركززيیة االمساءلة  
للمؤؤتمررااتت وواالهھيیئاتت وومباددررااتت ااألبحاثث االمخطططط لهھا في االووقتت االحالي أأوو قيیدد االتنفيیذذ٬، وواالتي يیجبب أأنن تعملل هھھھناكك نشرر وواانتشارر 

كمنصاتت تنظظيیمم ططبيیعيیة لهھذذاا االجانبب منن االمقتررحح منن أأجلل ررسمم خرريیططة للنظظامم االبيیئي لحووكمة ااإلنتررنتت. ووسووفف يیكوونن هھھھذذاا 
ا ووشفاًفا بأكبرر قددرر ممكنن. وواالعدديیدد منن االمباددررااتت االجارريیة في االتخططيیطط بشكلل ووااضح بمثابة نشاطط تعاووني يیجبب أأنن يیكوونن منفتحً 

أأوو  2005وو 2003) في WSISاالووقتت االحالي تتعلقق بشكلل مباشرر بأحددااثث سابقة٬، مثلل االقمة االعالميیة حوولل مجتمع االمعلووماتت (
االمنططقي ااالستفاددةة  . ووفي االووقتت االحالي على سبيیلل االمثالل٬، منن2012) في WCITاالمؤؤتمرر االعالمي حوولل ااالتصاالتت االددووليیة (

منن:  

االقاددمم في ساوو باوولوو بالبررااززيیلل في شهھرر  ااجتماعع أأصحابب االمصلحة االمتعدددديینن االعالمي حوولل مستقبلل حووكمة ااإلنتررنتت •
أأبرريیلل. ووسووفف يیجمع هھھھذذاا االعدديیدد منن جهھاتت ووأأصحابب االمصلحة في حووكمة ااإلنتررنتت وومناقشة أأططرر االعملل منن أأجلل 

االمضي قددًما بحووكمة ااإلنتررنتت.  

• منن خاللل دداارر تشاتامم هھھھاووسس وومرركزز إإبددااعع االحووكمة االددووليیة. ووسووفف  مفووضيیة االعالميیة حوولل حووكمة ااإلنتررنتتاالإإعدداادد  
تستغررقق هھھھذذهه االمفووضيیة عاميینن في االتعررفف على كلل االمشكالتت تقرريیًبا ذذااتت االصلة بحووكمة ااإلنتررنتت.  

ئاتت ااإلستررااتيیجيیة االتي تقوومم منن االهھيی االهھيیئة ررفيیعة االمستووىى حوولل تعاوونن ااإلنتررنتت االعالمي ووآآليیاتت االحووكمةتعتبرر  •
ICANN  1على تسهھيیلهھا٬، وواالتي تستضيیفف مناقشاتهھا منن خاللل منتددىىNet.org  1عبرر ااإلنتررنتت. وويیعتبررNet 

منتددىى مفتووحح االهھددفف منهھ عقدد االمناقشاتت حوولل حووكمة ااإلنتررنتت.  

مم ووضع االمشكالتت وواالجهھاتت ووعلى ووجهھ االخصووصص٬، يیجبب أأنن تكوونن هھھھناكك ددررجة عاليیة منن االتعاوونن فيیما بيینن االمباددررااتت بحيیثث يیت
االفاعليیة في كلل منن االمباددررااتت ااإلستررااتيیجيیة وواالبحثيیة ططوويیلة ووقصيیررةة ااألجلل وواالتي تقوو معلى جمع ااألددلة ووتحوولل ددوونن حددووثث 

مناقشاتت متكررررةة ووفجووااتت معررفيیة. وومنن االمنططقي بالنسبة لهھذذهه االمباددررااتت االمتعددددةة أأنن تتعاوونن فيیما بيینهھا في االمجاالتت االتاليیة:  

لمجاالتت االتي يیكوونن فيیهھا االتقسيیمم ووااالنقسامم ضارًراا وويیجبب تحقيیقق االتعاوونن فيیهھا.تحدديیدد اا •  

تحدديیدد االططرريیقة االتي يیمكنن منن خاللل تنفيیذذ االتعاوونن ووفي أأيي مستووىى (على سبيیلل االمثالل٬، تعيیيینن جددوولل ااألعمالل٬،  •
وواالصيیاغة وواالتووثيیقق٬، وواالتنفيیذذ ووااإلنفاذذ).  

تحدديیدد االجهھاتت االفاعلة االتي يیتعيینن تنسيیقهھا. •  

بكاتت االخبررااء االتي يیمكنن أأنن تسهھلل االتشكيیلل االظظاهھھھرريي متى ما كانن ذذلكك ضرروورريًیا.إإنشاء ش •  

تقدديیمم أأووررااقق مناقشة حوولل هھھھذذهه االمووضووعاتت وواالتي ستتمم مررااجعتهھا منن خاللل ووررشش عملل أأخررىى في مستوويیاتت إإقليیميیة  •
ووفي ااالجتماعاتت االعالميیة.  

ثقافة االتجرريیبب  
خاللهھا لمختلفة االهھيیئاتت ووااآلليیاتت في حووكمة ااإلنتررنتت أأنن تقرررر ووتحدددد يیجبب أأنن تكوونن هھھھناكك عمليیاتت مفتووحة ووتعاوونيیة يیمكنن منن 

معايیيیرر أأوو مباددئئ محددددةة يیمكنن منن خاللل تفوويیضض تجرريیبب حووكمة ااإلنتررنتت. ووهھھھذذاا يیعني أأنهھ يیجبب أأنن تكوونن هھھھناكك ددررجة عاليیة منن 
لكك ااألوولوويیاتت.ااالتفاقق٬، بما يیشيیرر ضمًنا إإلى أأنهھ يیجبب أأنن تكوونن هھھھناكك مرركززيیة ألوولوويیاتت محددددةة٬، ووااتفاقق حوولل ت  

وويیشتملل ذذلكك على تحدديیدد مجمووعة محددددةة منن عناصرر ووووظظائفف االحووكمة االمشترركة االتي يیجبب االعملل بهھا٬، وويیتمم تططوويیررهھھھا 
ووااإلشرراافف عليیهھا أأيیًضا منن خاللل آآليیاتت االحووكمة االعالميیة (ااقررأأ:غيیرر حكووميیة ددووليیة٬، وولكنن أأصحابب مصلحة متعدددديینن).  

ليیهھ أأعالهه)تحدددد بعًضا منن االجوواانبب االتي تتططلبب تددخالً ووططنيًیا أأوو إإررشادًداا ووتططوويیرر أأيي مباددررةة بحثث مووززعع (ووفًقا لما هھھھوو مشارر إإ
-خيیاررااتت حوولل مووعدد ووكيیفيیة ددعمم ااإلررشادد وواالتددخلل االعالمي  -منن خاللل إإططارر عملل مشترركك   لتباددلل االمعلووماتت االعالمي٬، بما  

يیسمح بالتنفيیذذ وواالتعدديیلل االمتططوورر.  
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):ACCTTبالحووكمة منن خاللل ااستخدداامم خمسة ططبقاتت أأوو نووااحي منن ااالهھھھتمامم (وويیمكنن إإجررااء تقيیيیمم لهھذذهه االمشكالتت االخاصة   

• االووصوولل إإلى االبنيیة االتحتيیة   

• مددوونة االمعايیيیرر   

• االمحتووىى   

• االثقة   

• االتجاررةة   

وومنن خاللل ااستخدداامم هھھھذذهه االمقايیيیسس٬، يیمكنن أأنن تستخررجج مباددررةة ااألبحاثث االمووززعة تقارريیرر ااعتيیادديیة حوولل "حالة حووكمة ااإلنتررنتت" 
اجة إلجررااء أأوو تقددمم حوولل بعضض االمقايیيیسس.منن أأجلل تحدديیدد االح  

 

ااالعتناقق االنظظامي لألددلة ووووجهھاتت االنظظرر االجدديیددةة  
منن أأجلل ااالستفاددةة االفاعلة لألددلة ووووجهھاتت االنظظرر االجدديیددةة منن أأجلل ااستخدداامهھا ووااالستفاددةة منهھا في مجالل كاملل منن مجاالتت حووكمة 

لمووززعة االحوواافزز وواالمسئووليیة االضرروورريیة لتحقيیقق أأهھھھدداافهھا. وويیجبب ااإلنتررنتت٬، منن االمنططقي أأنن يیقرر أأيي نظظامم بيیئي لحووكمة ااإلنتررنتت اا
تأططيیرر االتجارربب بما يیتفقق مع االمسئووليیاتت وواالووظظائفف االخاصة بالجهھاتت االفاعلة ووأأصحابب االمصلحة االمختلفيینن. كما أأنن ااستخدداامم 

ووسووفف تررااعي ووجهھاتت  أأططرر االعملل هھھھذذهه يیسمح بإمكانيیة جمع ااألددلة منن هھھھذذهه االتجارربب لكي تكوونن مفهھوومة في االسيیاقق بشكلل مفيیدد.
االنظظرر االجدديیددةة بددووررهھھھا مجمووعة منن االمباددئئ ووااألووليیاتت ااألساسيیة (وومنن ثمم لنن تخلل باستقرراارر ااإلنتررنتت نتيیجة نقصص االتنسيیقق).  

وويیمكنن لمباددررةة ااألبحاثث االمووززعة ددررااسة مختلفف االمحفززااتت (على سبيیلل االمثالل٬، االمتططلباتت االفنيیة أأوو تووقعاتت االعمالء) 
 تحدديیددلة االمختلفة (على سبيیلل االمثالل االتنسيیقق ووااالمتثالل أأوو إإعدداادد االتقارريیرر حوولل االمقايیيیسس) باإلضافة إإلى وومسئووليیاتت االجهھاتت االفاع

"صنددووقق أأددووااتت نقاطط ااالستفاددةة"٬، وواالذذيي يیتيیح ططررقق االحووكمة االفعالة وواالمررنة في نفسس االووقتت. باإلضافة إإلى ذذلكك٬، يیمكنن تجرريیبب 
دداامم االخاصة (ذذااتت االمخاططرر االمنخفضة رربما).نقاطط ااالستفاددةة هھھھذذهه حوولل سيینارريیووهھھھاتت حاالتت ااالستخ  

منن ااألشيیاء ااألساسيیة بالنسبة لمباددررةة ااألبحاثث االمووززعة مشارركة أأصحابب االمصلحة٬، وواالتي تتيیح االفررصة لنتائج شررعيیة ووعالميیة 
ترركة. أأكثرر. وويیلززمم تووفيیرر قددرر أأكبرر منن ااالبتكارر حوولل ططرريیقة ططلبب االحصوولل على االتعقيیباتت االمفيیددةة ووااستخررااجج ااإلنشاء االمش

للهھيیئة للتعررفف على نفسس ااألفكارر حوولل االططرريیقة االتي يیمكنن منن خاللل ااستخدداامم مجمووعة  االمقتررحاتت ااألخررىىبررجاء ااالططالعع على 
متنووعة منن االعمليیاتت االتشارركيیة ااالبتكارريیة في االتجارربب وواالحصوولل على أأددلة ووووجهھاتت نظظرر جدديیددةة.  

 

-أأمثلة ووددررااساتت حالة  ما االذذيي نجح منن االناحيیة االعمليیة؟   

إإلغاء مرركززيیة االمساءلة  
–) UDHR( ااإلعالنن االعالمي لحقووقق ااإلنسانن • ٬، ICANNغالًبا ما تتمم مناقشة نمووذذجج ااألممم االمتحددةة فيیما يیتعلقق بـ  

وورردد االفعلل على ذذلكك غالًبا ما يیكوونن سلبي. ووعلى االررغمم منن ذذلكك٬، هھھھناكك ددررووسس هھھھامة يیمكنن لـ  ICANN  مضاهھھھاتهھا
تحددةة ووتنفيیذذهھھھا منن االناحيیة االعمليیة. ووااإلعالنن االعالمي لحقووقق ااإلنسانن منن االططرريیقة االتي ااستخددمتت بهھا ااألممم االم

UDHR  "ال يیعتبرر معاهھھھددةة ووهھھھوو غيیرر ملززمم في حدد ذذااتهھ. ووعلى االررغمم منن ذذلكك٬، فإنهھ يیحدددد معاني "االحرريیاتت ااألساسيیة
اء.٬، ووهھھھوو ملززمم على االددوولل ااألعضميیثاقق ااألممم االمتحددةةوو"حقووقق ااإلنسانن"٬، ووهھھھي عباررااتت غالًبا ما تووجدد في   
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o يیمثلل ااألساسي بالنسبة التفاقيیتيینن ملززمتيینن لحقووقق ااإلنسانن في ااألممم االمتحددةة:  UDHRعلًما بأنن إإعالنن  
) ووااالتفاقيیة االددووليیة للحقووقق ااالقتصادديیة ICCPRووهھھھما ااالتفاقيیة االددووليیة للحقووقق االمددنيیة وواالسيیاسيیة (

االمرركززيیة ووغيیرر االمرركززيیة.). ووهھھھذذاا يیووضح مررةة أأخررىى مباددئئ ااألوولوويیاتت ICESCووااالجتماعيیة وواالثقافيیة (  

ثقافة االتجرريیبب  
–) OGP( شررااكة االحووكمة االمفتووحة • منن االمنظظماتت االددووليیة غيیرر االرربحيیة االمخصصة لتحسيینن  OGPتعتبرر شررااكة  

مستووىى االحكووماتت ووتعززيیزز االشفافيیة ووااالنفتاحح ووتمكيینن االمووااططنيینن٬، وواالمساءلة مع االددفاعع في نفسس االووقتت عنن ااستخدداامم 
االتقنيیاتت االجدديیددةة منن أأجلل تقوومم االحووكمة. تووفرر االمباددررةة إإططارر عملل هھھھيیكلي للمسارر ووااإلجررااءااتت االحيیوويیة٬، مع االتعززيیزز 

٬، يیجبب على االحكووماتت تحقيیقق معايیيیرر OGPفي نفسس االووقتت للحوواارر بيینن االحكووماتت وواالمجتمع االمددني. للمشارركة في 
ااألهھھھليیة٬، وواالتي تشتملل على "إإظظهھارر أأددنى مستووىى منن اااللتززاامم تجاهه مباددئئ االحكوومة االمفتووحة في أأرربع نووااحي أأساسيیة 

251لددخلل ووااألصوولل٬، ووإإشررااكك االمووططنيینن).(االشفافيیة االماليیة٬، وواالووصوولل إإلى االمعلووماتت٬، ووااإلفصاحح عنن اا  

ااالعتناقق االنظظامي لألددلة ووووجهھاتت االنظظرر االجدديیددةة  
• Skunk Works (لووكهھيیدد ماررتيینن) –  "Skunk Works هھھھوو ااالسمم االررسمي لبرراامج االتططوويیرر االمتقددمة االخاصة "

حوولل ااألبحاثث بشرركة لووكهھيیدد ماررتيینن. ووهھھھوو عباررةة عنن معملل لألبحاثث وواالتططوويیرر يیتميیزز بمعددالتت سرريیعة في ااإلنتاجج 
غالًبا ما تكوونن مستقلة بشكلل كبيیرر ووتستغلل  skunkworksاالمتططووررةة ووبرراامج االتططوويیرر. ووأأيي أأعمالل يیقوومم بهھا معملل 

منن خاللل تجنبب أأشكالل االبيیررووقررااططيیة االتي قدد تعيیقق االتططوورر منن خاللل  252االتعقيیباتت ووااإلسهھاماتت ااألصليیة ووااإلبددااعيیة
إإلى االتعاملل مع االمشكالتت ذذااتت ااألططرر  Skunkworksتت فررضض مقايیضاتت ااالستقرراارر/ااالبتكارر. ووتميیلل مشررووعا

 Skunkworksاالددقيیقة للغايیة٬، بما يیددعوو إإلى مجمووعة منن االحلوولل االمحتملة. على سبيیلل االمثالل قدد يینتهھي مشررووعع 
عنددما يیحققق "معايیيیرر االخررووجج" االمتفقق عليیهھا.  

– شبكاتت أأبحاثث مكاررثرر • ي تهھددفف إإلى "تحدديیدد مشكلة "شبكاتت ااألبحاثث" بالتووقيیع وواالت مؤؤسسة مكاررثررتستضيیفف  
كبيیررةة ووتجميیع االباحثيینن مًعا٬، وواالمماررسيینن٬، ووصناعع االسيیاساتت منن فررووعع علميیة متعددددةة للعملل بالتعاوونن فيیما بيینهھمم على 

ووهھھھذذهه االشبكاتت االخاصة باألبحاثث منفتحة  253مدداارر فتررةة ممتددةة منن االووقتت٬، في االغالبب ستة إإلى عشررةة أأعوواامم".
ضاء ددررجة عاليیة منن االحرريیة في ططرريیقة االتعاملل مع االتحدديیاتت االكبيیررةة. االتخططيیطط ووتعاوونيیة بشكلل كبيیرر وويیتمم منح ااألع

االمسبقق (على سبيیلل االمثالل٬، تأططيیرر ااألبحاثث٬، تحدديیدد هھھھوويیة عضوو االشبكة٬، ووصيیاغة االمقتررحاتت٬، وواالتووااصلل مع 
نن لهھا االخبررااء االخاررجيیيینن) يیضمنن بأنن شبكة ااألبحاثث يیمكنن أأنن تقددمم مساهھھھماتت فاررقة لمجالل منن االمعررفة ووأأنن يیكوو

تأثيیرر في االعالمم االووااقعي.  

ااألسئلة االمفتووحة  
كيیفف يیمكننا االمساعددةة في جعلل هھھھذذاا االمقتررحح أأقرربب إإلى االتنفيیذذ؟  

كيیفف يیمكنن إإنشاء شبكة االحووكمة هھھھذذهه منن االصفرر مع تحقيیقق االشررعيیة ووااالمتثالل االمررتبططيینن بمعايیيیرر حووكمة أأكثرر  •
إإقرراارًراا؟  

                                                
.OGP ."OpenGovernmentPartnership.orgكيیفيیة ااالنضمامم إإلى " 251  

 
252 "Skunkworks ."The Economist .25  ،2008أأغسططسس٬.  
.2014يینايیرر٬،  15". مؤؤسسة مكاررثرر. حوولل شبكاتت أأبحاثث مكاررثرر" 253  
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مم ااستثناؤؤهه منن تلكك االعمليیة؟ منن االذذيي يیتخذذ االقرراارر؟منن يینجح في االمشارركة في ااإلعدداادد ااألوولي وومنن سيیت •  

كيیفف يیمكنن أأنن تظظلل فررصص االمشارركة مفتووحة في حيینن تظظلل قبلل لإلددااررةة؟ •  

كيیفف يیمكنن لشبكة عالميیة لحووكمة ااإلنتررنتت ااكتسابب مشارركيینن جدددد بمرروورر االووقتت مع نموو ااإلنتررنتت ووتووسعهھا؟ •  

على إإنشاء قوواانيینن ووإإجررااءااتت بالنسبة لكافة  منن هھھھي االجهھاتت االفاعلة ذذااتت االصالحيیة في ااتخاذذ قررااررااتت تعملل •
ااإلجررااءااتت االالحقة؟  

كيیفف يیمكنن لـ •  ICANN  ااالستثمارر في هھھھذذهه االجهھوودد االخاصة "بالحمايیة االبيیئيیة" مع االحفاظظ على االثقة منن مجتمعهھا االعامم
بأنهھا لنن تقوومم بتووسيیع ااختصاصهھا؟  

ااالعتبارر االتقنيیاتت االمختلفة  كيیفف يیمكنن إإنشاء ددوواائرر تعقيیباتت بططررقق شررعيیة ووفاعليیة٬، مع ااألخذذ في •
لالتصاالتت االررقميیة وواالحاجة الستيیعابب االعدديیدد منن االثقافاتت ووااللغاتت االمختلفة االتي يیعتنقهھا االمشارركوونن؟  
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: تعليیقاتت على مقتررحاتت 2االملحقق 

MSIهھھھيیئة   

 

GOVLAB مدوونة خاللل من االوااررددةة وواالتفاعالتت االتعليیقاتت  

. وومنن االجدديیرر 2014ماررسس  19منن أأعمالل االهھيیئة ااعتبارًراا منن  2يیووضح هھھھذذاا االملحقق االتفاعالتت االوواارردد خاللل االمررحلة 
االمسمووحح بهھا للمعلقيینن منن أأجلل "االرردد" على االمقتررحاتت  GovLabبالمالحظظة٬، ااستخدداامم ميیززةة االتعليیقق على االحووااشي في مددوونة 

منن خاللل االنقرر لتحدديیدد أأيي منن االفئاتت االتاليیة االمحددددةة مسبًقا:  

رراائع •  

صعبب •  

سؤؤاالل هھھھامم •  

سؤؤاالل ثانوويي •  

ووهھھھي  ICANN االخاصة بـ GovLabتظظلل جميیع منشووررااتت االمددوونة متاحة على صفحة مشررووعع 
)thegovlab.org/icann2 وومددوونة (GovLab .  

كما تمم إإقرراانن االعدديیدد منن االتفاعالتت مع ااألسئلة أأوو االتعليیقاتت االمووثقة أأددناهه٬، باإلضافة إإلى االررددوودد متى ما كانن ذذلكك ممكًنا.   

في االقررنن االحادديي وواالعشرريینن ICANNمخطططط تحدديي   

 
 

تعليیقق: -فيیما يیتعلقق بالمقتررحح االخاصص بإنشاء معملل لحووكمة ااإلنتررنتت   كيیفف يیشجع ذذلكك فررًعا لألبحاثث وواالتططوويیرر  
.GovLab؟ يیبددوو أأنن لذذلكك ااهھھھتمامم ذذااتي منن جانبب ICANNفي   

االرردد: هھھھوو إإنشاء شبكة بحثيیة ددووليیة وومووززعة للنظظرر في كافة ااألددوواارر وواالووظظائفف  iGovLabإإنن االهھددفف منن  
-وواالجهھاتت االفاعلة  - ICANNليیسس فقطط في   وولكنن أأيیًضا في االنظظامم االبيیئي ااألووسع لحووكمة ااإلنتررنتت منن  

أأجلل تعميیقق االفهھمم االجمعي حوولل االططرريیقة االتي يیمكنن للمجتمع االعالمي منن خاللل االمشارركة في تررتيیبب مووززعع 
نفسس االووقتت التخاذذ االقررااررااتت بالنسبة لمشكالتت حووكمة ااإلنتررنتت٬، السيیما مع تووسع ااإلنتررنتت  وومنسقق في
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وومع ظظهھرر مشكالتت جدديیددةة ددوونن حصوولل أأيي منن االجهھاتت االفاعليیة على ملكيیة ااختصاصص ووااضحة. وويیررحبب 
GovLab .بالمشارركة في وو/أأوو ددعمم هھھھذذهه االمباددررةة االبحثيیة  

تعليیقق: تناوولل ذذلكك. إإليیكك إإضافة ووااحددةة: منن ااألفضلل تضميینن "تناسبي" إإلى بيیثث٬، في االووااقع يیررووقق لي ططرريیقتكك في  
االمباددئئ ااألساسيیة. االتناسبب منن االعووااملل االهھامة حيیثث إإنهھ يیساعدد على ووضع االترركيیزز في االمكانن االذذيي يیجبب أأنن 

منن يیكوونن فيیهھ٬، ووال يیتشتتت تماًما بما هھھھوو أأقلل أأهھھھميیة في مقابلل ااألكثرر أأهھھھميیة. باإلضافة إإلى أأنهھا تساعدد على االتأكدد 
أأنن هھھھذذهه االمشارركة يیمكنن تحملل كلفتهھا بالنسبة لمنن يیجبب عليیهھمم االتووااجدد حوولل االططاوولة... ووأأنن ال يیكوونوواا معتمدديینن 
على "االثررووااتت أأوو االموواارردد االماليیة االووااسعة" أأوو "االمصلحة االتجارريیة بددالً منن االمصلحة االمجتمعيیة مع أأموواالل قليیلة 

وورراائهھا".  

تعليیقق: مقتررًحا  16صفحة حوولل  17ووقدد كتبتت تعليیًقا (قصيیرًراا) مكووًنا منن  NPOC/NCSCأأنا عضوو في  
"بمخطططط" مشموولل في االووثيیقة االمقددمة منن هھھھيیئة ااإلستررااتيیجيیاتت حوولل اابتكارر أأصحابب االمصلحة االمتعدددديینن. 

في االقررنن االحادديي وواالعشرريینن: االمخطططط" وويیمكنن االعثوورر  ICANNووهھھھوو تحتت عنوواانن "تعليیقق على "تحدديي 
-http://samlanfranco.blogspot.ca/2014/02/commentary-on-questعليیهھ على 

for-21st-century.html  .ووسووفف يیتمم تقدديیمم نسخة مباشررةة إإلى هھھھيیئة ااإلستررااتيیجيیاتت-  

: شبكاتت االخبررااء1االمقتررحح   

 

 
 

تعليیقق: االمخززنة"  ICANNإإلى االحدد االذذيي يیمكنن لهھذذاا االمقتررحح أأنن "يیلهھمم وويیحفزز على االتعاوونن ددااخلل ووعبرر هھھھيیاكلل  
وو"تووفيیرر االووقتت وواالموواارردد"٬، فإنن ااألمرر جدديیرر باالستكشافف. لكنن أأنووااعع االخبررااتت االتي يیتمم االترركيیزز عليیهھا في 

.ICANNووصفف هھھھذذاا االمقتررحح ال يیبددوو أأنهھا منططبقة بشكلل كبيیرر على   

االرردد:  يیمكنهھا ااالستفاددةة منن االخبررااتت منن مجمووعة متنووعة منن االمجاالتت وواالقططاعاتت ووفررووعع ICANNنؤؤمنن بأنن  
االمعررفة. وواالهھددفف منن هھھھذذاا االمقتررحح ليیسس تووفيیرر قائمة شاملة بكافة أأنووااعع االخبررااتت االالززمة٬، وولكنن باألحررىى 
تووفيیرر بعضض ااألمثلة ووتشجيیع فكررةة ااستخدداامم شبكاتت االخبررااء منن أأجلل االتعررفف بشكلل أأفضلل على االخبررااء٬، 

.حسبب االحاجة ICANNووعلى االررغمم منن ذذلكك فهھي معررفة في االنهھايیة بأنهھا مططلووبة في   

تعليیقق: -وورردًداا على االقسمم "لماذذاا" منن االمقتررحح   فإنهھ في ررأأيیي٬، لمم تقمم االهھيیئة بعملل حالة قوويیة للغايیة بأنن هھھھذذهه االفكررةة  
تمثلل فائددةة بالنسبة لـ  ICANN وويیجبب االقيیامم بحالة أأفضلل منن أأجلل االتأكدد منن أأنن قيیمة هھھھذذاا االمقتررحح تضمنن .

االمصررووفاتت االتي ستنفقق منن أأجلل ااختباررهه.  

االرردد: االعدديیدد منن تقنيیاتت شبكاتت االخبررااء وواالشبكاتت مووجووددةة بالفعلل وويیمكنن أأنن تووفرر قيیمة عظظيیمة بالنسبة نررىى بأنن  
لـ  ICANN  وولنظظامم حووكمة ااإلنتررنتت بالكاملل كووسيیلة لتحدديیدد االخبررااتت االالززمة وواالمشارركيینن االررااغبيینن منن

اشئة في مساحة جميیع أأنحاء االكررةة ااألررضيیة للمساعددةة في االتعاملل مع االمشكالتت االصعبة االمووجووددةة وواالن
على ااختبارر اافتررااضض  ICANNحووكمة ااإلنتررنتت. رربما منن خاللل االبددء ببررنامج تجرريیبي صغيیرر قدد يیساعدد 

االقيیمة االمقتررحة قبلل ااعتمادد هھھھذذاا االمقتررحح على ااإلجمالل.  
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تعليیقق: بمهھمة  ICANNهھھھناكك مشكلة عامة لدديي بالنسبة لووصفف االهھيیئة لهھذذاا االمقتررحح ووهھھھوو أأنهھ يیميیلل إإلى خلطط مهھمة  
 ICANN). هھھھلل تهھددفف ااالبتكاررااتت االمقتررحة إإلى إإجررااء تحسيیناتت على IGأأووسع بكثيیرر لحووكمة ااإلنتررنتت (

أأوو االحصوولل على تحسيیناتت أأكثرر ااتساًعا على حووكمة ااإلنتررنتت أأمم كالهھھھما؟ في ااالختبارر وواالتقيیيیمم  

االرردد: االخصووصص منن أأجلل مساعددةة نررىى بأنن هھھھذذاا االمقتررحح ووااحدًداا منن االمقتررحاتت االتي يیمكنن ااستخدداامهھا على ووجهھ  
ICANN  فيیما يیتعلقق بالعملل في حددوودد ااختصاصصICANN  ووسووفف يیثبتت أأيیًضا فائددةة بالنسبة لمنظظماتت

I إإننا ال ننادديي بتووسيیع ااالختصاصص منن خاللل .*ICANN ٬، بررغمم ذذلكك. إإننا فقطط نقتررحح ذذلكك كأسلووبب يیمكنن
ء االمططلووبيینن وواالررااغبيینن في ااالستفاددةة منن هه منن خاللل االمؤؤسساتت في تعرريیفف ووتخصيیصص وومشارركة االخبرراا

االمشارركة.  

تعليیقق: ) "يیجبب أأنن ICANN(أأيي كلنا جميیًعا في مجتمع  ICANNأأتفقق مع االمقددمة ااألساسيیة في هھھھذذاا االمقتررحح بأنن  
نكوونن أأذذكيیاء" وومنن ثمم "فهھي بحاجة للووصوولل إإلى أأفضلل ااألفكارر االممكنة في أأشكالل ووصيیغ ووااضحة وومفيیددةة 

نن االموواارردد ددااخلل ووخاررجج االمؤؤسسة.ووذذااتت صلة بالقرراارر االذذيي بيینن أأيیدديینا م  

تعليیقق: وورردًداا على االنقططة االخاصة بأنن شبكاتت االخبررااء يیمكنهھا "ززيیاددةة االتنووعع٬، وواالحدد منن االمشارركة االمتكرررر  
-" ICANNوواالتخلصص منن االمصالح االممنووحة منن مجمووعاتت أأصحابب االمصلحة وومجمووعاتت االعملل في   

ووسووفف يیكوونوونن ااألكثرر تأثرًراا؛ كما أأنن االتخلصص فإنن أأصحابب االمصالح االممنووحة منن االمحتملل أأنن يیشارركوواا 
منهھمم سووفف يیجعلل منن االمستحيیلل تقيیيیمم االمشكالتت ووااألفكارر.  

تعليیقق: منن منظظمة مستنددةة إإلى االتمثيیلل إإلى مؤؤسسة  ICANNيیبددوو أأنن االهھيیئة تؤؤمنن بأنهھ سيیكوونن منن االجيیدد "تحوويیلل  
قيیًقا؟ هھھھلل هھھھي شاملة فيیما بيینهھا؟ هھھھلل تستندد إإلى االخبررااتت". هھھھلل ااعتبارر أأنن هھھھذذاا مووقفف ااختيیارر بيینن شيیئيینن أأمرًراا دد

هھھھناكك قيیمة في ددمج االمززاايیا في كلل منهھما؟ االقيیمة هھھھي ااالستنادد إإلى االتمثيیلل...  

االرردد: -هھھھلل يیلقي االضووء على نقططة هھھھامة   فهھما ليیسا شامليینن فيیما بيینهھما. تحدديیدد منن االذذيي يیتخذذ االقررااررااتت حوولل أأيیة  
لى االمسألة أأوو االمشكلة االمططررووحة. فبعضض االقررااررااتت مووضووعاتت وومتى ووكيیفف ذذلكك قدد يیكوونن مختلًفا ااستنادًداا إإ

(على سبيیلل االمثالل٬، االقررااررااتت عاليیة االتقنيیة) يیمكنن أأنن تتناسبب أأكثرر للتهھيیئة االمستنددةة إإلى االخبررااتت. ووعلى 
االررغمم منن ذذلكك فإنن تلكك االقررااررااتت االمستنددةة أأكثرر إإلى االقيیمم فقدد تقددمم مختلفة. أأما االقيیمة فتكمنن في عمليیة ااتخاذذ 

ة بما يیكفي وومؤؤسسة يیمكنهھا االرردد بتكوويینن يیتناسبب أأكثرر للحصوولل على كلل منن االتعقيیباتت االحكيیمة قررااررااتت ذذكيی
وواالووااسعة للمشكلة االمططررووحة أأيًیا ما كانتت.  

االشبكاتت ذذااتت االصلة االمحتملة وواالمجتمعاتت االمددررجة منن االهھيیئة مخصصة بشكلل سائدد للموواارردد االفنيیة بشكلل  تعليیقق: 
االسيیاسة لألسماء وواالتي تمم تحدديیدد أأنهھا بحاجة إإلى تططوويیرر٬، فليیسس منن سائدد. أأما في ناحيیة عمليیة ووضع 

االووااضح تماًما أأنن االموواارردد االفنيیة تمثلل ااحتيیاًجا كبيیرًراا.  

االرردد: -هھھھذذاا يیلقي االضووء على فاررقق هھھھامم مططلووبب   فليیستت كلل االمقتررحاتت سيیكوونن لهھا مغززىى وو/أأوو تعملل في جميیع  
ااألووضاعع. االعررووضض االـ متألفة منن ااألنووااعع٬، وونتمنى أأنن يیتمكنن خبررااء االمقددمة عباررةة عنن مجمووعة  16 

ICANN  ددااخلل فرريیقق االعملل وواالمجتمع منن االمساعددةة في تحدديیدد االططرريیقة وواالمكانن ااألنسبب لتجرريیبب ووااختبارر
هھھھذذهه ااألساليیبب ااالبتكارريیة على عمليیة ااتخاذذ االقررااررااتت.  

بالنسبة للقررااررااتت االتي يیتخذذهھھھا فيیما يیلي االسؤؤاالل ااألخيیرر االذذيي ططررحتهھ االهھيیئة: "ما ووصفف إإططارر عملل االمساءلة  تعليیقق:
االخبررااء؟" االصيیاغة االمستخددمة في هھھھذذاا االسؤؤاالل تبددوو أأنهھا تشيیرر إإلى نقصص في االفهھمم منن جانبب االهھيیئة فيیما يیتعلقق 

بنمووذذجج أأصحابب االمصلحة االمتعدددديینن. وويیبددوو نن أأنن هھھھناكك...  

االرردد: ذذيي يیجرريي ااستخدداامهھ في نفهھمم أأنن نمووذذجج أأصحابب االمصلحة االمتعدددديینن االمتكاملل وواالمستندد إإلى ااإلجماعع اال 
ICANN ٬، ووعمليیاتت ووضع االسيیاساتت االتي تووفرر فررًصا عدديیدد لتعقيیبب االمجتمع٬، ووووجوودد فررقق مررااجعة

- ICANNاالمساءلة وواالشفافيیة في  كلل هھھھذذهه ااألشيیاء تووفرر إإططارر عملل للمساءلة. هھھھذذاا االسؤؤاالل فقطط حوولل فهھمم  
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االططرريیقة االتي يیمكنن لـ  ICANN متضمنة في عمليیاتهھا االحاليیة على أأنن تططبقق منن خاللهھا االمباددئئ وواالقيیمم اال
تجرربة أأوو ااختبارر يیستعيینن بشبكاتت االخبررااء. كما أأنن عباررةة "االقررااررااتت االتي يیتخذذهھھھا االخبررااء" لمم يیكنن االقصدد 
منهھا بأيي حالل منن ااألحوواالل ااقتررااحح تغيیيیرر شاملل على عمليیة خبررااء فقطط٬، حيیثث ال يیكوونن االتعقيیبب مررحًبا بهھ أأوو 

يیتمم ااستيیعابهھ.   

تعليیقق: هھيیئة جيیددةة ووططلبب االحصوولل على االتعقيیباتت ووااإلسهھاماتت مووضع تقدديیرر٬، إإال أأنن إإططارر االعملل منن إإنن أأهھھھدداافف اال 
االمستحيیلل تحقيیقهھ. وومنن ااألهھھھدداافف ااألساسيیة لهھذذهه االهھيیئة هھھھوو االتووصلل إإلى االططررقق االتي ستعملل على ززيیاددةة عملل 

تت لهھا . ووهھھھذذاا منن ااألهھھھدداافف االصحيیحة تماًما وواالعدديیدد منن االمقتررحاICANNووتنووعع االمشارركة في أأنشططة 
ااحتماليیة االمشارركة في هھھھذذاا االصدددد إإال أأنن عمليیة االهھيیئة نفسهھا تعملل ضدد هھھھذذاا االهھددفف. ووإإذذاا نظظررنا فقطط إإلى 

في حدد ذذااتهھا٬، على اافتررااضض أأنهھا سووفف تستمرر لما يیقلل عنن شهھرر ووااحدد٬، منن االووااقعي تووقع  2عمليیة االمررحلة 
مختلفف٬، وواالبعضض منهھا لمم يیتمم نشررهه مقتررحح  16تقدديیمم عدددد كبيیرر جدًداا منن االناسس للتعقيیباتت ووااإلسهھاماتت على 

حتى بالتفصيیلل حتى ااآلنن٬، ووجميیعهھا يیحظظى بعشررااتت منن االمسائلل ووااألسئلة وويیجبب تووفيیرر ااألجووبة عليیهھا. 
ووبإددررااكك أأنن االناسس يیحظظوونن بحيیاةة عادديیة وومسئووليیاتت ووظظيیفيیة عاددةة وومشارركوونن في االعدديیدد منن االحاالتت في 

مباددررااتت أأخررىى لـ  ICANN لمعقوولل تووقع قددرر أأكبرر منن االتعقيیباتت ووحووكمة ااإلنتررنتت٬، هھھھلل منن اا
٬، بصررفف االنظظرر عنن منن هھھھمم ICANNووااإلسهھاماتت في هھھھذذهه االفتررةة االقصيیررةة حتى ممنن هھھھمم ملميینن بالفعلل بـ 

مستجددوونن بالنسبة لـ  ICANN ؟ أأضفف إإلى هھھھذذهه االحقيیقة أأنن هھھھناكك االعدديیدد منن االهھيیئاتت ااألخررىى االساعيیة
بيیررةة في مجالل حووكمة ااإلنتررنتت قيیدد االتنفيیذذ. للحصوولل على االتعقيیباتت ووااإلسهھاماتت ووأأنن هھھھناكك أأنشططة ك

وواالططرريیقة االووحيیددةة أأمامم االهھيیئة في تحقيیقق إإططارر االعملل االمستهھددفف بالنسبة لهھا هھھھوو ااالتفاقق على تعقيیباتت محددددةة 
منن مشارركيینن محدددديینن ووااتخاذذ االقررااررااتت االتي تبددأأ في معظظمهھا منن االتفاصيیلل فيیما يیخصص االتووصيیاتت االنهھائيیة. 

ووًبا صحيیًحا ألصحابب االمصلحة االمتعدددديینن. ووسووفف يیكوونن أأسررعع إإال أأنهھ ال تووجدد هھھھذذاا بالططبع لنن يیكوونن أأسل
ططرريیقة يیمكنن منن خاللهھا حددووثث االنظظرر االشاملل وواالمستندد إإلى االجمهھوورر للمشكالتت. ووعالووةة على ذذلكك٬، هھھھناكك 

مخاووفف مشابهھة بالنسبة للمررااحلل ااألخررىى ووبالنسبة أليي منن عمليیاتت االتجارربب االتي قدد تليیهھا.  

االرردد: رر االعملل االخاصص بعملل االهھيیئة محدددًداا في حقيیقة ااألمرر. لكننا نررغبب في االتأكيیدد على أأنن أأعمالل ووكانن إإططا 
أأيیًضا. االفررصص االمتاحة للتعقيیباتت االمقددمة  ICANNاالهھيیئة سووفف تجتازز فتررةة تقليیدديیة منن االتعليیقاتت االعامة في 

يیجبب ددعمهھا ووكيیفيیة نقلل  منن خاللل االهھيیئة كانتت مجرردد االتعقيیباتت ااألوولى في عمليیة تحدديیدد أأيي االمقتررحاتت االتي
االحوواارر إإلى مررحلة متقددمة.  

 

: ااستقاء االموواارردد منن االجمهھوورر لكلل مررحلة في عمليیة ااتخاذذ االقررااررااتت2االمقتررحح   

 
 

يیبددوو أأنن ما يیلي يیشبهھ مقددمة صحيیحة بالنسبة لهھذذاا االمقتررحح: "تعتمدد شررعيیة أأيي مؤؤسسة عالميیة في االقررنن االعادديي  تعليیقق:
االمصلحة االعامة على ما إإذذاا كانن منن يیتأثرروونن بالقررااررااتت االتي تتخذذهھھھا  وواالعشرريینن وواالتي تعملل في مضمارر

االمؤؤسسة مشموولة في عمليیة ااتخاذذ االقررااررااتت أأمم ال". ووتنتقلل االمووااصفاتت االتفصيیليیة حتى...  
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تعليیقق: بدداايیة محاددثة جيیددةة! أأوودد أأنن أأططررحح تعليیقيینن: ااستقاء االموواارردد منن االجمهھوورر وومشارركة أأصحابب االمصلحة بمثابة  
لفيینن بشكلل أأساسي. ووكما أأووضحتت بشكلل صحيیح٬، فإنن ااستقاء االموواارردد منن االجمهھوورر يیعتمدد على شيیئيینن مخت

"شبكة غيیرر محددددةة (غالًبا تكوونن كبيیررةة) منن ااألشخاصص". ووفي مشارركة أأصحابب االمصلحة االمتعدددديینن٬، على 
ةة تتمثلل االجانبب ااآلخرر٬، يیجبب أأنن تشارركك مجمووعاتت أأوو أأفرراادد محدددديینن للغايیة. منن هھھھي تحدديیدًداا؟ إإذذاا كانتت االفكرر

في االقيیامم بكليیهھما بالتووااززيي أأوو بططرريیقة تكميیليیة أأخررىى٬، فإنني أأقتررحح تووضيیح مقتضيیاتت ذذلكك بمززيیدد منن 
االتفصيیلل. ثانيًیا٬، عنددما يیتططررقق ااألمرر إإلى االمشارركة االعامة (االتي تشتملل على االجمهھوورر في االقررااررااتت االتي 

رر أأيي منن االتعقيیباتت االمستخررجة في تؤؤثرر عليیهھمم)٬، منن االمهھمم بشكلل مططلقق للمعررفة االمقددمة حوولل كيیفيیة تأثيی
االعمليیة على االقرراارر قيیدد االتددااوولل. في االمثالل االخاصص بكك٬، االقرراارر قيیدد االتددااوولل يیتمثلل في تحدديیدد جددوولل أأعمالل 
على ما يیفتررضض. يیتمثلل ااألسلووبب االمقتررحح في ددعمم عمليیة "االتأططيیرر االمسبقق للمشكالتت" منن خاللل ااستقاء 

االمشكالتت. هھھھلل يیهھمم منن يیشارركك في هھھھذذهه االعمليیة ووما إإذذاا  االموواارردد منن االجمهھوورر منن حيیثث تعرريیفف ووتصنيیفف
كانن هھھھناكك أأصحابب مصلحة محدددديینن تمم تمثيیلهھمم؟ إإلى أأيي مددىى ستكوونن االنتائج ملززمة؟ هھھھلل تلتززمم االجهھة 

االخاصة بصناعة االقررااررااتت بتنفيیذذ ما يیقررررهه االجمهھوورر أأوو حتى ووضع تعقيیباتهھمم ووإإسهھاماتهھمم في االحسبانن؟  

تعليیقق: ووفيیرر مقتررحاتت بناءةة حوولل االططرريیقة االتي يیمكنن منن خاللهھا ااختبارر هھھھذذاا االمقتررحح في أأنا أأهھھھنئ االهھيیئة على ت 
ICANN  باإلضافة إإلى ااألددووااتت االحاليیة االتي يیمكنن ااستخدداامهھا. كما أأنهھمم أأقرروواا بأهھھھميیة االفاعليیة منن ناحيیة

هھ منن االتكاليیفف. وويیططررحوونن أأيیًضا أأسئلة هھھھامة بحاجة إإلى ااإلجابة عنهھا. ووأأعتقدد على االمستووىى االشخصي أأن
ااألفضلل ااختبارر هھھھذذاا االمقتررحح.  

: ااستقاء ووجهھاتت االنظظرر منن االجمهھوورر ووتططوويیرر االمقايیيیسس لتحقيیقق االنجاحح3االمقتررحح   

 

 
 

  يیبددوو أأنن أأددووااتت االتصنيیفف وواالتعقيیبب االمتووفررةة على ااإلنتررنتت منن ااألددووااتت االمفيیددةة في أأنشططة ووضع االسيیاساتت. تعليیقق: 

تعليیقق: لذذلكك قدد تكوونن هھھھذذهه االفكررةة جدديیررةة بإجررااء مززيیدد  ICANNأأنا أأددعمم بقووةة أأيي إإجررااء يیعملل على ززيیاددةة مساءلة  
منن االبحثث لهھذذاا االسببب ووحددهه٬، لكنن ليیسس منن االووااضح ااآلنن أأنهھ يیمكنن تنفيیذذهھھھا بفاعليیة.  

مباددئئ االتعاقدد  فكررةة ووااحددةة تررفع ااألعالمم االحمررااء بالنسبة لي منن منظظوورر ااألططرراافف االمتعاقددةة هھھھي "ااستخدداامم تعليیقق:
االمفتووحة٬، وواالنشرر االمفتووحح لكافة عقوودد االسجالتت ووأأمناء االسجالتت على ااإلنتررنتت (باإلضافة إإلى مجمووعاتت 
االبيیاناتت ااألخررىى االمفتووحة٬، مثلل االبيیاناتت االماليیة ووبيیاناتت ااالمتثالل االحاليیة) وومططالبة االجمهھوورر بالمساعددةة في 

مررااقبة ااالمتثالل...  

تعليیقق: قرراانن االمنفتحة بالنسبة لي كما لوو أأنن لهھا إإمكانيیاتت قوويیة؛ فقدد تكوونن منن ااألددووااتت تبددوو منصة مررااجعة ااأل 
االمفيیددةة في أأنشططة تططوويیرر االسيیاساتت.  

تعليیقق: ال حاجة لي للتعليیقق على االحاجة لتططوويیرر مقايیيیسس للنجاحح ووفًقا لما أأقررتهھ االهھيیئة. لكنن ليیسس منن االووااضح أأنن  
االموواارردد منن االجمهھوورر. تحدددد االهھيیئة بعضض االعووااملل االبناءةة االتي باإلمكانن تططوويیررهھھھا بنجاحح باستخدداامم ااستقاء 

يیجبب االنظظرر بهھا عندد ووضع االمقايیيیسس.  
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تعليیقق: يیبددوو أأنن بعضض ااألفكارر في هھھھذذاا االمقتررحح لهھا إإمكانيیة ووااضحة في إإضافة االقيیمة وومنن ثمم يیبددوو أأنهھا تضمنن مززيیدًداا  
برريیرر قبلل إإنفاقق االكثيیرر على تجرربتهھا. منن االتحرريي. وويیبددوو االبعضض ااآلخرر بالنسبة لي أأنهھ بحاجة لمززيیدد منن االت

(ررااجع تعليیقاتي االددااخليیة)  

 

: االصيیاغة االتعاوونيیة4االمقتررحح   

 

 
 

تعليیقق: ددررااساتت االحاليیة هھھھذذهه غيیرر ذذااتت صلة على ووجهھ االخصووصص باالستخددااماتت االمحتملة لـ   ICANN  إإال أأنهھا
تووضح بعًضا منن إإمكانيیاتت االحيیاةة االفعليیة ألددووااتت االصيیاغة االتعاوونيیة.  

:تعليیقق -رردًداا على االسؤؤاالل٬، "ما هھھھي االمحفززااتت على مشارركة مسئووليیة االصيیاغة؟"   ططرريیقة أأسررعع في تضميینن  
ووجهھاتت االنظظرر االمتعددددةة.  

على سبيیلل االمثالل٬، أأيي االمووضووعاتت أأوو االمشكالتت٬، أأوو االسبيیلل  - ICANNرردًداا على االسؤؤاالل٬، في أأيي ناحيیة منن  تعليیقق:
(أأيي منظظماتت االددعمم أأوو االلجانن ااالستشارريیة)  االتي يیمكنن فيیهھا تنفيیذذ أأددااةة االصيیاغة االتعاوونيیة على االمستووىى  -

.GNSOاالخاصة بـ  PDPاالتجرريیبي بشكلل أأفضلل؟" مجمووعاتت عملل   

تعليیقق: في جهھووددهھھھا االسابقة في نشرر أأددووااتت االصيیاغة االتعاوونيیة ووكيیفف  ICANNرردًداا على االسؤؤاالل "ما االقيیوودد االتي قابلتت  
-يیمكننا االحدد منن هھھھذذهه االقيیوودد في االتجارربب االمستقبليیة؟"  االووظظائفف االمحددووددةة.   

 

: تجدديیدد االمنتددىى االعامم5االمقتررحح   

 

 
 

االنقططة  - ICANNرردًداا على االنقططة االخاصة بأنن االمشارركة "ااإللززااميیة" تميیلل إإلى االسيیططررةة في ااجتماعاتت  تعليیقق:
مفهھوومة جيیدًداا في هھھھذذاا االسيیاقق لكنن منن ووااقع خبررتي أأررىى أأنن هھھھناكك وواافدديینن جدددد يیتناوولوونن االميیكررفوونن للحدديیثث في 

بشخصهھمم. ووسووفف يیكوونن منن االمفيیددةة ااختبارر هھھھذذاا ااالقتررااحح في مجمووعاتت ااجتماعاتت  ICANN كلل ااجتماعع لـ
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ICANN لى ذذلكك٬، يیجبب عليیهھا تشجيیع االقاددمة٬، ووجمع بعضض االبيیاناتت ووتقدديیمم تقرريیرر حوولل االنتائج. ووع
االمشارركيینن االجدددد.  

تعليیقق: أأتفقق على هھھھذذهه االنقططة لكنني دداائًما ما أأصابب بالقلقق عندد ااستخدداامم كلمة "عاددلل". هھھھذذهه االفكررةة جدديیررةة بالتجرريیبب لكنني  
غيیرر متأكدد منن أأنهھ يیمكنن تنفيیذذهھھھا. ووقدد يیكوونن منن ااألفضلل محاوولة تحقيیقق "مشارركة أأكثرر إإنصاًفا".  

تعليیقق: منن االمملكة "معاددلة" االمشارركة لكنن يیجبب عليینا "االسعي لجعلهھا أأكثرر عددالً". قدد ال يیكوونن   

االرردد: -بالنسبة لكال االتعليیقيینن أأعالهه   هھھھذذهه نقططة هھھھامة للغايیة. أأتفقق بأنن االمشارركة االعاددلة أأمرر نمووذذجي٬، ووأأكثرر  
إإنصاًفا قدد تشيیرر خيیارًراا أأكثرر ووااقعيیة للكلماتت.  

تعليیقق: منن ااألددووااتت في آآنن ووااحدد. يیجبب تجنبب ااختبارر عدددد كبيیرر للغايیة   

تعليیقق: رردًداا على االمقتررحح االمقددمة منن مناقشة تكستززنن وويیوورربووررتت كمثالل على للنططاقق االمنخفضض لألددووااتت االخاصة  
-بالمشارركة عنن بعدد  يیبددوو جدديیرًراا باالهھھھتمامم.   

تعليیقق: يیجبب رردًداا على االسؤؤاالل٬، "كيیفف يیمكنن للمنتددىى االعامم أأنن يیحققق االتووااززنن بيینن منن يیررغبوونن في االحدديیثث وومنن  
-عليیهھمم االحدديیثث?"  هھھھذذاا سؤؤاالل رراائع.   

تعليیقق: هھھھناكك عدددد قليیلل جدًداا منن ااألددووااتت االتي يیمكنن ااستخدداامهھا متووفررةة وويیبددوو أأنهھا شيیقة للغايیة. وومنن غيیرر االووااضح  
االعامم٬، لكنهھا تبددوو جدديیررةة بالتعررفف عليیهھا أأكثرر. ووأأعتقدد أأنن هھھھذذاا  ICANNأأنهھا جميیًعا مفيیددةة بالنسبة لمنتددىى 

فكارر ووااألددووااتت سيیكوونن بحاجة إإلى نشررهه بحيیثث ال تكوونن هھھھناكك االكثيیرر منن ااألشيیاء االتي ااالختبارر االتجرريیبي لأل
يیجرريي تجرريیبهھا في نفسس االووقتت.  

 

: أأساليیبب االتصوويیتت االمبتكررةة6االمقتررحح   

 

 
 

تعليیقق: ) لجعلل ااتخاذذ االقررااررااتت في 1في ررأأيیي٬، فإنن االغررضيینن االلذذيینن تددررجهھما االهھيیئة لهھذذاا االمقتررحح شررعيیيینن للغايیة:  
ICANN تمكيینن ااألعضاء في مجتمع 2أأكثرر شفافيیة ووقددررةة على ااالططالعع عليیهھا٬، وو (ICANN  على توولي

أأددوواارر قيیادديیة منن حيیثث االفكرر.  

على االررغمم منن أأنن قووىى االمهھامم لمم تعدد مستخددمة. GNSOهھھھذذاا ووصفف ددقيیقق للعمليیة االخاصة بـ  تعليیقق:  

بددالً منن االتنظظيیمم حوولل ددوواائررهھھھمم قدد تكوونن لهھا إإنن االسماحح للمشارركيینن بالتنظظيیمم حوولل االمووضووعاتت وواالمشكالتت  تعليیقق:
نتائج إإيیجابيیة ووسلبيیة. إإذذاا كانن منن االمسمووحح لألفرراادد فقطط بالمشارركة٬، فسيیكوونن منن االضرروورريي ضمانن أأنن 

االجمهھوورر ااألساسي منن ااألفرراادد االمشارركيینن منن جميیع االمجمووعاتت االمشارركة؛ االتي...  

يیة للتصوويیتت سووفف تفيیدد بشكلل كبيیرر عمليیة االتصوويیتت في يیبددوو أأنن االهھيیئة تفتررضض بأنن هھھھذذهه ااألفكارر ااالبتكارر تعليیقق:
مستووىى االمجلسس. فالتصوويیتت في مستووىى االمجلسس ليیسس مشكلة بهھذذهه االضخامة منن ووجهھة نظظرريي. ووتقيیيیمم ووجهھاتت 

نظظرر االمشارركة في مجمووعاتت االعملل قدد يیكوونن تططبيیًقا أأكثرر فائددةة بالنسبة لهھوويیة االتصوويیتت...  
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تعليیقق:  ICANNأأوو مجلسس إإددااررةة  GNSOوومنن غيیرر االووااضح بالنسبة لي أأنن ااستخدداامم االتصوويیتت االسائلل لمجلسس  
يیضيیفف قيیمة كبيیررةة. وويیبددوو أأنن ططررقق االتصوويیتت االحاليیة ال بأسس بهھا. لكنني أأررىى بأنهھ قدد يیكوونن هھھھناكك قددرر كبيیرر 

جلل تقيیيیمم منن االقيیمة في ااستخدداامم االتصوويیتت االسائلل في مجمووعاتت االعملل االخاصة بووضع االسيیاساتت منن أأ
ووجهھاتت االنظظرر االمتعددددةة للمساهھھھميینن.  

تعليیقق: كما وورردد االتعليیقق أأعالهه بالنسبة للدديیمقررااططيیة االسائلة٬، منن غيیرر االووااضح بالنسبة لي أأنن ااستخدداامم االتصوويیتت بططرريیقة  
يیضيیفف قيیمة كبيیررةة. وويیبددوو أأنن ططررقق  ICANNأأوو مجلسس إإددااررةة  GNSOااالختيیارر االمصنفف بالنسبة لمجلسس 

سس بهھا. لكنني أأررىى بأنهھ قدد يیكوونن هھھھناكك قددرر كبيیرر منن االقيیمة في ااستخدداامم االتصوويیتت بططرريیقة االتصوويیتت االحاليیة ال بأ
ااالختيیارر االمصنفف في مجمووعاتت االعملل االخاصة بووضع االسيیاساتت حيیثث إإنن...  

االرردد: بالنسبة للتعليیقاتت االثالثة االسابقة٬، ااستمعتت االهھيیئة لتعليیقاتت مختلفة حوولل ما إإذذاا كانن االتصوويیتت ااالبتكارريي  
يیقهھ أأمم ال على مجمووعاتت االعملل ووكيیفيیة ذذلكك. ووهھھھذذاا يیعني مووضووعع هھھھامم للمناقشة في االحوواارر يیمكنن تططب

االمستقبلي حوولل مكانن ووكيیفيیة ااختبارر هھھھذذاا االمقتررحح.  

تعليیقق: إإنن مفهھوومم هھھھيیئاتت االمحلفيینن االمكوونة منن االمووااططنيینن بحاجة إإلى مززيیدد منن االتقصي قبلل االنظظرر فيیهھ.   

لمفتووحح: االبيیاناتت االمفتووحة وواالتعاقدد اا7االمقتررحح   

 

 
 

تعليیقق: منن االمهھمم مالحظظة أأنن االمباددئئ تمم تصميیمهھا منن أأجلل "االتعاقدد االعامم"٬، أأيي تعاقدد االمنظظماتت االحكووميیة.  
ليیستت منظظمة حكووميیة لذذلكك منن االمهھمة ووضع هھھھذذاا ااألمرر في االحسبانن. ووفي نفسس االووقتت٬، فإنن  ICANNوو

ICANN - -كما هھھھوو االحالل بالنسبة للمنظظماتت االحكووميیة   تتوولى مسئووليیة خددمة...   

تعليیقق: فيیما يیتعلقق باالستخدداامم االمحتملل "مبددأأ "االبيیاناتت االمفتووحة"٬، يیبددوو بالنسبة لي أأنن فررصص تحسيینن مستووىى  
سيیكوونن منن االجدديیرر بالمتابعة ألبعدد منن ذذلكك. ICANNشفافيیة وومساءلة   

تعليیقق: تططبيیقق ذذلكك على االعقوودد االمبررمة مع االسجالتت ووأأمناء االسجالتت؟ إإذذاا كانن ااألمرر  هھھھلل تعتقدد االهھيیئة إإمكانيیة 
كذذلكك٬، فكيیفف؟   

 ICANNفي ووااحددةة منن االخططووااتت االمددررجة منن خاللل االهھيیئة العتناقق "االتعاقدد االمفتووحح" منن االمقتررحح بأنن  تعليیقق:
االتي تخضع لسيیاسة  ICANNيیمكنهھا إإنفاذذ ووتططبيیقق خططة للتعاقدد االمفتووحح. ووهھھھذذاا يیقتضي تحدديیدد أأيي عقوودد 

االتعاقدد االمفتووحح٬، بما في ذذلكك عقوودد االسجالتت٬، ووااتفاقيیاتت ااعتمادد...  

تعليیقق: على ااإلجمالل٬، أأعتقدد أأنن فكررةة "االبيیاناتت االمفتووحة" بهھا بعضض ااإلمكانيیاتت االجيیددةة منن أأجلل تحسيینن مساءلة  
بالنسبة لعقوودد  . كما أأعتقدد بأنن أأساليیبب "االتعاقدد االمفتووحح" قدد تثمرر عنن بعضض االمززاايیاICANNووشفافيیة 

االتوورريیدد لكنهھ منن غيیرر االووااضح أأنن هھھھذذاا سيینططبقق على عقوودد االسجالتت ووأأمناء االسجالتت.  

االرردد: -بالنسبة للتعليیقاتت أأعالهه ذذااتت االصلة بفتح عقوودد االسجالتت ووأأمناء االسجالتت   يیبددوو لي أأنن هھھھذذاا سؤؤاالل يیتعلقق  
 ICANNكانن منن االووااجبب على  بالمووضووعع وويیجبب تناوولهھ منن خاللل االمجتمع باإلضافة إإلى االتفكيیرر فيیما إإذذاا

تجرربة ووااختبارر هھھھذذاا االمقتررحح أأمم ال ووكيیفف ذذلكك ووفيیما يیخصص أأيیة عقوودد.  
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: االمووااززنة االتشارركيیة8االمقتررحح   

 

 
 

 

تعليیقق: باتخاذذ قرراارر حوولل ما إإذذاا كانن هھھھناكك مشارركة كافيیة مع االجمهھوورر في  ICANNرردًداا على االسؤؤاالل "كيیفف تقوومم  
-مشاووررااتت االميیززاانيیة في االووقتت االحالي أأمم ال؟"  فيیما يیلي رردديي االشخصي: تنططلقق عمليیة االميیززاانيیة ااستنادًداا  

إإلى مططلبب االووقتت االمنصووصص عليیهھ في االلوواائح االددااخليیة؛ فلمم يیكنن مهھًما على ااإلططالقق ما إإذذاا كانن هھھھناكك ااتفاقق 
مع االجمهھوورر أأمم ال. كافف  

٬، ICANNمنن ووجهھة نظظرريي٬، فإنن أأعمالل االمووااززنة االتشارركيیة يیمكنن أأنن تحسنن بشكلل كبيیرر منن عمليیة مووااززنة  تعليیقق:
لكنن يیجبب أأنن يیفهھمم بأنن عمليیة االمووااززنة االتشارركيیة ووحددهھھھا ال تحلل االمشكلة االررئيیسيیة. االمشكلة االررئيیسيیة على 

وولل االميیززاانيیة أأوو تقدديیمم تلكك االتفاصيیلل بعدد فووااتت ااألوواانن في مدداارر سنووااتت تتمثلل في تووفيیرر تفاصيیلل غيیرر كافيیة ح
عمليیة للتعقيیبب االعامم منن أأجلل االنظظرر فيیهھا  

: حددوودد االمددةة االددووااررةة9االمقتررحح   

 

 
 

ال تووجدد تعليیقاتت.  
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: ااالنتقالل منن "أأصحابب االمصلحة" إإلى االمشارركة االعالميیة10االمقتررحح   

 

 
 

تعليیقق: رردًداا على االنقططة االتي تشيیرر إإلى أأنن االوواافدديینن االجدددد يیجبب أأنن تكوونن لهھمم االقددررةة على مووااكبة ما تقوومم بهھ  
ICANN  سرريیًعا ووكيیفيیة ذذلكك- هھھھذذاا منن ااألهھھھدداافف االرراائعة لكنن هھھھلل هھھھي ووااقعيیة؟   

تعليیقق: منن  تقوولل االهھيیئة "على ووجهھ االعموومم٬، فإنن االناسس أأكثرر ووعيًیا بمشكالتت حووكمة ااإلنتررنتت على ااإلجمالل أأكثرر 
". منن غيیرر االووااضح بالنسبة لي أأنن هھھھذذاا اافتررااضض ICANN"ددعمهھمم" االنووعي في تلكك االمشكالتت منن خاللل 

صحيیح٬، وورربما يیكوونن لكنن رربما يیجبب أأنن يیووثقق قبلل االمتابعة في هھھھذذاا االمقتررحح.  

يیجبب على تصميیمم أأيي أأسلووبب جدديیدد االتأكدد منن أأنن االمشارركيینن االحاليیيینن لهھمم االقددررةة على االمشارركة االفعالة في أأيي  تعليیقق:
ال يیتنافسوونن بشكلل  ICANNتجرربة ووأأنن ااألساليیبب االمستنددةة إإلى ااالهھھھتماماتت ووااألساليیبب االبدديیلة لتنظظيیمم مشارركي 

مباشرر مع بعضهھمم االبعضض ووبذذلكك تقووضض االقيیمة.  

تعليیقق: االعدديیدد منن ااألفكارر االجيیددةة في هھھھذذاا االمقتررحح سيیكوونن منن االمفيیدد جدًداا ااختباررهھھھا. وولكنن االقيیامم  في ررأأيیي٬، هھھھناكك 
بذذلكك يیتططلبب قددرًراا كبيیرًراا منن االووقتت وواالموواارردد بما في ذذلكك قددررةة االمتططووعيینن االذذيینن تقلصوواا بالفعلل. باإلضافة 

ووعاتت ووليیسس على إإلى ذذلكك٬، منن بيینن ااالقتررااحاتت بأنن مشارركة االمجتمع يیجبب أأنن تكوونن مستنددةة إإلى االمووض
مصلحة أأصحابب االمصلحة يیبددوو أأنهھا مستنددةة إإلى اافتررااضض أأنن "االناسس أأكثرر ووعيًیا بمشكالتت حووكمة ااإلنتررنتت 

". منن غيیرر االووااضح ICANNعلى ااإلجمالل أأكثرر منن "ددعمهھمم" االنووعي في تلكك االمشكالتت منن خاللل 
متابعة في هھھھذذاا االمقتررحح ألنن بالنسبة لي أأنن هھھھذذاا اافتررااضض صحيیح٬، وورربما يیكوونن لكنن رربما يیجبب أأنن يیووثقق قبلل اال

االمقتررحح بالكاملل يیبددوو أأنهھ مستندد إإلى هھھھذذاا ااالفتررااضض.  

 

: تبني ااألددلة11االمقتررحح   

 

 
 

تعليیقق: رردًداا على االنقططة االتي أأثيیررتت حوولل أأنن ووحددةة ااألبحاثث يیجبب أأنن ال تكوونن لهھا صالحيیة إإصدداارر قررااررااتت ملززمة  
- فهھي منن االنقاطط االحيیوويیة منن ووجهھة نظظرريي.   
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ااأللعابب: 12االمقتررحح   

 

 
 

تعليیقق: .ICANNتووضح هھھھذذهه ااألمثلة كيیفيیة ااستخدداامم ططرريیقة ااأللعابب ددااخلل    

تعليیقق: يیبددوو أأنن كلل هھھھذذهه ااألساليیبب جدديیررةة بالمتابعة في ررأأيیي.   

تعليیقق: ووسووفف يیكوونن منن االمفيیددةة ووضع خططة منن أأجلل ططررحح مباددئئ الستخدداامم ططرريیقة ااأللعابب تددرريیجيًیا بمرروورر االووقتت  
لحاليیة.ووااختبارر بعضهھا في االعمليیاتت اا  

 

: هھھھيیئاتت االمحلفيینن منن "االمووااططنيینن"13االمقتررحح   

 

 
 

تعليیقق: رردًداا على أأنن "االمساءلة منن االناحيیة االنمووذذجيیة عباررةة عنن سلسلة منن ااإلنصافف ااإلجرراائي قبلل االحددووثث  
ووعمليیاتت إإصدداارر ااألحكامم بعدد االحددووثث للمساعددةة في االتأكدد منن أأنن االقررااررااتت تخددمم ااألهھھھدداافف االمقرررر وواالمباددئئ 

-للمصلحة االعامة." ااألووسع  أأحسنتت قووالً.   

تعليیقق: .ICANNوويیووضح االجددوولل أأددناهه بططرريیقة ددقيیقة للغايیة مددىى محددوودديیة مساءلة    

ااالختيیارر االعشوواائي ألعضاء هھھھيیئاتت االمحلفيینن منن االجمهھوورر االمحلي ووبعدد ذذلكك تموويیلل هھھھذذهه االهھيیئاتت سيیكوونن أأسهھلل  تعليیقق:
؟ICANNاالعامم. هھھھلل منن االمجدديي االقيیامم بذذلكك في  ICANNبكثيیرر ووأأكثرر كلفة منن االقيیامم بذذلكك منن جمهھوورر   

االرردد: رربما يیكوونن ااستخدداامم هھھھيیئاتت االمحلفيینن منن االمووااططنيینن في االمستووىى االمحلي أأوو ااإلقليیمي سيیكوونن أأمرًراا منططقيًیا.  
ووبالتأكيیدد هھھھذذاا منن ااألموورر االتي يیجبب االنظظرر فيیهھا في االمناقشاتت االدداائررةة.  

تعليیقق: ء هھھھيیئاتت االمحلفيینن منن مجمووعاتت االبيیاناتت االحاليیة للمشارركيینن في رردًداا على االفكررةة االمقتررحة باختيیارر أأعضا 
ICANN - يیبددوو هھھھذذاا بالنسبة لي منن ااألشيیاء االمناسبة للمباددئئ ااألساسيیة لهھيیئاتت االمحلفيینن االمكوونة منن  

االمووااططنيینن٬، أأيي ااالختيیارر االعشوواائي.  

تعليیقق: ح٬، فسووفف يیكوونوونن بحاجة إإلى قددرر في ررأأيیي٬، هھھھذذهه مشكلة كبيیررةة. إإذذاا تمم ااختيیارر االمحلفيینن عشوواائيًیا بشكلل صحيی 
كبيیرر للغايیة منن االتددرريیبب للمووااكبة مع االمشكالتت االمططررووحة. هھھھلل هھھھذذاا مالئمم؟ هھھھلل يیمكنن أأنن يیكوونن مجدٍد منن 

ناحيیة االتكاليیفف؟ لدديي شكووكي حوولل ذذلكك.  
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تعليیقق:  ICANNلسووء االحظظ٬، هھھھذذهه االحالة وواالثالثة ااألخرريیاتت تستندد جميیعهھا للجمهھوورر االمحلي في مقابلل جمهھوورر  
لمي.االعا  

 

-14االمقتررحح  : االتحلي بالتجرريیبب ووإإلغاء مرركززيیة االمساءلة ووااستخررااجج ررؤؤىى جدديیددةة16  

تعليیقق: أأددااةة االتعليیقق على االحووااشي سططرًراا بسططرر ال يیبددوو أأنهھا مناسبة لهھذذهه االووثيیقة لذذلكك سووفف أأقيیدد تعليیقاتي هھھھنا.   

أأكثرر للتعاملل" بما يیتفقق مع االمهھمة.أأنا أأصاددقق بالتأكيیدد على مبددأأ االتبعيیة إإذذاا كانن أأددااةة "مهھيیأةة تماًما وومناسبة     

تقوومم االهھيیئة بأنهھ "منن االمقرررر أأنن تكوونن لهھذذهه االشبكة االمووززعة للحووكمة االعدديیدد منن االمززاايیا٬، ووكلل منهھا مددعوومم   
ثقافة  ...بشكلل كبيیرر بمجمووعة منن ااألنشططة االثابتة. ووهھھھذذهه االمززاايیا كالتالي: االمساءلة غيیرر االمرركززيیة

". االمساءلة غيیرر االمرركززيیة ووااالعتناقق ...ددلة ووووجهھاتت االنظظرر االجدديیددةةووااالعتناقق االنظظامي لأل ...االتجرريیبب
االنظظامي لألددلة ووااألفكارر االجدديیددةة يیبددوو معقووالً إإلى حدد كبيیرر إإال أأنني أأعتقدد أأنهھ يیجبب ااتخاذذ قددرر منن االحيیططة 

.ICANNفيیما يیتعلقق بثقافة االتجرريیبب ألنن هھھھناكك قددرًراا كبيیرًراا على االمحكك بالنسبة لما تقوومم بهھ   

تت مخاووفي إإلى حدد ما بسببب هھھھذذاا االتأهھھھيیلل منن جانبب االهھيیئة: "نقصدد بالقوولل "االتززاامم االتجارربب"٬، أأنهھ يیجبب ووقدد قل  
على االناسس إإجررااء االتجارربب بقوولة علميیة٬، بحيیثث تكوونن هھھھذذهه االتجارربب قابلة للتكرراارر". ووفيیما يیتعلقق بالتجرريیبب٬، 

يیشيیرر ضمًنا إإلى أأنهھ يیجبب أأنن تكوونن  أأؤؤيیدد بيیانن االهھيیئة منن أأنهھ "يیجبب أأنن تكوونن هھھھناكك ددررجة عاليیة منن ااالتفاقق٬، بما
هھھھناكك مرركززيیة ألوولوويیاتت محددددةة٬، ووااتفاقق حوولل تلكك ااألوولوويیاتت".  

ووأأنا أأوواافقق بشددةة على ذذلكك: "منن ااألسئلة االهھامة هھھھوو كيیفيیة إإضافة االمعررفة بشكلل نظظامي إإلى مجمووعة كاملة   
يیددةة االتي يیجرريي إإضافتهھا أأوو مستووىى بططرريیقة قابلة للمشارركة وويیكوونن فيیهھا االمشارركوونن على علمم باألددلة االجدد

ووأأنن تكوونن هھھھناكك ططررقق مفيیددةة ووفعالة في االتووصلل إإلى هھھھذذاا االددليیلل ووااستخدداامهھ".  

ووفيیما يیتعلقق باعتناقق ااألفكارر ووووجهھاتت االنظظرر االجدديیددةة٬، فقدد أأووررددتت االهھيیئة مالحظظة جيیددةة بقوولهھا "منن ااألشيیاء   
تي تتيیح االفررصة لنتائج شررعيیة ااألساسيیة بالنسبة لمباددررةة ااألبحاثث االمووززعة مشارركة أأصحابب االمصلحة٬، وواال

ووعالميیة أأكثرر. وويیلززمم تووفيیرر قددرر أأكبرر منن ااالبتكارر حوولل ططرريیقة ططلبب االحصوولل على االتعقيیباتت االمفيیددةة 
ووااستخررااجج ااإلنشاء االمشترركة".  

) يیجبب أأنن تحققق 1تططبيیقق ااألوولوويیاتت االتاليیة:  ICANNووبالنظظرر إإلى مسألة ووضع شبكة حووكمة٬، يیجبب على   
االحصوولل على إإجماعع االمجتمع على ااإلجررااءااتت  ICANN) يیجبب على 2أأووالً مهھمتهھا ااألساسيیة جيیدًداا؛ وو

مسئوولة منن االناحيیة االماليیة في  ICANN) يیجبب أأنن تكوونن 3االتي تقوومم بهھا في مجالل حووكمة ااإلنتررنتت٬، وو
ووأأنن تستخددمم االموواارردد االتي تتلقاهھھھا منن االمجتمع مع حددووثهھا.كافة أأنشططة حووكمة ااإلنتررنتت االتي تقوومم بهھا   
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" مخطط: وواالعشريین االحادديي االقرنن في ICANN تحديي" على تعليیق  
النفراانكو سامم من  

-http://samlanfranco.blogspot.ca/2014/02/commentary-on-quest-for-21st. متووفرر هھھھنا: 2014فبرراايیرر٬،  12
century.html.  

تمهھيیدد:  

حوولل  ICANNفي االقررنن االحادديي وواالعشرريینن: االمخطططط" قددمتهھا هھھھيیئة إإستررااتيیجيیاتت  ICANNمسووددةة ووثيیقة مخطططط "تحدديي 
.ICANNاابتكارر أأصحابب االمصلحة االمتعدددديینن٬، بمووجبب ططلبب منن   

أأكبرر وويیتناوولل هھھھذذاا االتعليیقق "االمقتررحاتت" في "االمخطططط" ووسووفف يیلحقق في االقرريیبب االعاجلل بتعليیقاتت إإضافيیة منن تناوولل نظظرر عامة 
على بعضض االمشكالتت االمططررووحة في هھھھذذهه االتعليیقاتت.  

ووتتمم كتابة هھھھذذهه االتعليیقاتت في تنسيیقق مناقشة ممتدد لجعلهھا أأكثرر ووصووالً بالنسبة للمناقشة. وويیمكنن قررااءةة بعضض ااألجززااء بأيي تررتيیبب 
تقرريیًبا. فلهھا رراابططانن فقطط. رراابطط منهھما بووثيیقة هھھھيیئة ااإلستررااتيیجيیاتت على:  http://thegovlab.org/the-quest-for-a-

21st-century-icann-a-blueprint/.  

ووااآلخرر عباررةة عنن نسخة متووفرر علال ااإلنتررنتت منن هھھھذذهه االووثيیقة على:  http://samlanfranco.blogspot.ca/.  

وويیمكنن تووجيیهھ ااألسئلة أأوو االتعليیقاتت إإلى االمؤؤلفف على <  Lanfran@yorku.ca >.  

االمشكالتت ااألووسع لكيیفيیة االتفكيیرر في ااإلنتررنتت وواالحووكمة٬، كخلفيیة لكيیفيیة االتفكيیرر هھھھناكك تعليیقق مصاحبب في ااألعمالل٬، وواالذذيي يیناقشش 
ووااإلنتررنتت وواالنططاقق االووططني٬،  ICANNفي مشارركة أأصحابب االمصلحة ااألووسع وواالمشكالتت حوولل االعدديیدد منن ططبقاتت االحكوومة (

لهھ. ووسووفف يیتمم نشرر هھھھذذاا االتعليیقق في إإلخ) االتي تصاغغ في االووقتت االحالي للتعاملل مع حووكمة االنظظامم االبيیئي لإلنتررنتت ووما بددااخ
االمددوونة االمررتبططة أأعالهه عنددما يیكوونن جاهھھھزًزاا.  

ووفي حيینن أأنن هھھھذذهه االتعليیقاتت تفتررضض بأنن أأحدًداا قدد قررأأ ووثيیقة االمخطططط٬، فيیمكنن قررااءتهھا بشكلل منفصلل كتعليیقاتت منفصلة. وواالترركيیزز على ااألفكارر 
لمم هھھھوو قائمم في ووثيیقة االمخطططط.االمططررووحة وواالمشكالتت االمقددمة منن خاللل ستة عشرر مقتررًحا ووفقًا   

ووعندد االفحصص٬، نجدد أأنن االووثيیقة أأقلل منن أأنن تكوونن مخطططًطا ووتميیلل أأكثرر ألنن تكوونن سلة أأفكارر تستهھددفف على نحوو متنووعع مشارركة 
ااإلدداارريیة٬، ووجوواانبب حووكمة ااإلنتررنتت. ICANNأأصحابب االمصلحة االمتعدددديینن٬، وومماررساتت   

كما أأنن "االتحدديي" بالنسبة لـ  ICANN  عنوواانن االووثيیقة يینظظرر إإليیهھ بشكلل أأفضلل منن منظظوورر مررتكزز على االمشارر إإليیهھ فيICANN 
) 2؛ وو(ICANN) بناء نظظامم قابلل للتططبيیقق ووفعالل بالنسبة ألصحابب االمصلحة االمتعدددديینن في حووكمة 1على أأنن لهھ ثالثة أأهھھھدداافف: (

) تقوويیة ووعي 3(في االنظظامم االبيیئي لإلنتررنتت وونظظامم حووكمة ااإلنتررنتت؛ وو ICANNااستخدداامم ذذلكك في االمساعددةة على ووضع 
ووحووكمة ااإلنتررنتت. ICANNوومشارركة أأصحابب االمصلحة في ااإلنتررنتت بكلل منن ااألموورر االخاصة بـ   

ووبالسعي ووررااء هھھھذذهه ااألهھھھدداافف٬، منن االمهھمم أأنن ال ننسى بأنن متابعة هھھھذذهه ااألهھھھدداافف منن منظظوورر مررتكزز على أأصحابب االمصلحة سووفف 
يیجبب أأنن تظظلل مددرركة لهھذذهه االحقيیقة. فمشارركة أأصحابب  ICANNيیؤؤدديي إإلى أأوولوويیاتت مختلفة. االجهھوودد االمبذذوولة منن ددااخلل 

االمصلحة مختلفة عنن مشارركة االمتططووعيینن.  

 

مقددمة: ااالقترراابب منن "مخطططط" هھھھيیئة ااإلستررااتيیجيیاتت  

" ICANNيیرركزز هھھھذذاا االتعليیقق على االمقتررحاتت االستة عشرر االتي يیتألفف منهھا االمخطططط. مقددمة االمستندد٬، وواالتي تناقشش "مماررساتت 
٬، كما أأنهھ قصيیرر (٬DNS، حيیثث يیرركزز على إإددااررةة نظظامم أأسماء االنططاقاتت (ICANNلغايیة للمماررساتت عباررةة عنن مررجع مقتططع ل
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فنيیة٬، مغفالً على سبيیلل االمثالل منططقة "االززرر االساخنن" بالكاملل في  ICANNاالنظظرر للغايیة في ااقتررااحهھ بأنن "ااختصاصص وومهھمة 
.gTLDعمليیاتت سلسلة ووسجلل   

هھھھنا٬، لكنن نقتررحح بقووةة بأنن يیشتملل هھھھذذاا االجززء منن ووعي وومشارركة أأصحابب  ICANNوونحنن ال نقددمم قائمة كاملة بنططاقق ااختصاصص 
٬، ووكيیفيیة ااررتباطط ذذلكك بثقافة االحووكمة االددااخليیة في ICANNاالمصلحة على تعززيیزز االفهھمم االعميیقق بنططاقق ااختصاصص وومهھمة 

ICANN ٬، باإلضافة إإلى فهھمم االددوورر االذذيي تقوومم بهھICANN إلنتررنتت. ووبصررفف في حووكمة ااإلنتررنتت ددااخلل االنظظامم االبيیئي ل
٬، هھھھناكك حاجة لتحقيیقق قددرر أأكثرر منن االووعي وواالمشارركة االمررتكززةة على ICANNاالنظظرر عنن ووجهھة االنظظرر هھھھذذهه االمررتكززةة على 

أأصحابب االمصلحة في حووكمة ااإلنتررنتت  

االخطططط االمخطططط منن االووثيیقة هھھھوو "االمقتررحاتت االستة عشرر االملمووسة للكيیفيیة االتي يیمكنن لـ  ICANN  منن خاللل أأنن تتحوولل ووكيیفف
مكنن لهھا أأنن تحكمم نفسهھا على مددىى االسنووااتت االخمسس االمقبلة".يی وواالمقتررحاتت مقددمة إإلى حدد ما "كبالووناتت ااختبارر" فيیما يیتعلقق  

٬، ووتعاملل هھھھنا بأنهھا "مستووددعع أأفكارر". ووعندد االتفكيیرر في ذذلكك٬، سووفف تتجاووزز ICANNبالططرريیقة االتي يیمكنن تعملل بهھا حووكمة 
نفسهھا" وواالددخوولل في كلل منن االهھيیاكلل ااإلدداارريیة لـ ICANNهھا االمقتررحاتت االستة عشرر االططرريیقة االتي "تدديیرر ب  ICANN ٬، وومشكالتت

حووكمة ااإلنتررنتت االعالميیة.  

كما يیفيیدد االمخطططط أأيیًضا إإلى أأنن "مع إإمكانيیة تمرريیرر هھھھذذهه االمباددررااتت االمقتررحة خاللل مددةة إإططارر عملل سنة ووااحددةة بعدد االموواافقة. منن االمهھمم أأنن 
ووماتت حوولل ما يیعملل".نجعلهھا تمرر لفتررةة ططوويیلة كافيیة لجمع االمعل كما تؤؤكدد االووثيیقة على أأنن هھھھذذهه "ااألفكارر االمقتررحة هھھھي تجارربب ووااضحة  

وويیجبب تجرربتهھا جميیعهھا٬، ووتقيیيیمهھا ووتططوويیررهھھھا ضدد االمماررساتت االحاليیة".  

ااإلددااررةة وواالتسيیيیرر االمستمرريینن لعناصرر عملل هھھھامة في االنظظامم االبيیئي  ICANNوويیجبب أأخذذ االحيیططة هھھھنا. يیشملل ااختصاصص وومهھمة 
ووهھھھوو ما يیضع قيیوودًداا على نططاقق االتجرريیبب. ووبالططبع منن االمهھمم دداائًما تقيیيیمم االمقتررحاتت٬، ووتحدديیدد االمززاايیا ووأأووجهھ االقصوورر٬،  لإلنتررنتت٬،

باإلضافة إإلى االتقيیيیمم بعدد ذذلكك للمقتررحاتت االخاصة بالتنفيیذذ ااالنتقائي٬، مع االمررااقبة٬، وواالتقيیيیمم وواالتعقيیباتت وواالتعلمم ووعمليیاتت االضبطط.  

ددىى تعتبرر هھھھذذهه االمقتررحاتت بالووناتت ااختبارر٬، أأوو مشررووعاتت تجرريیبيیة أأوو خططووااتت أأووليیة في سبيیلل كيیفيیة االقيیامم بذذلكك ووإإلى أأيي م
االحووكمة االتططوورريیة ووتنفيیذذ االسيیاسة منن ااألهھھھميیة بمكانن ووسووفف تتمم مناقشتهھ أأددناهه.  

وويیجبب على ووقدد تمتت ااإلشاررةة إإليیهھا هھھھنا على أأنهھا منن االمشكالتت االتي يیجبب االنظظرر فيیهھا بعنايیة وواالتعاملل معهھا قبلل أأيي تنفيیذذ. 
ICANN  االتعاملل مع االووتيیررةة االسرريیعة البتكارر االتكنوولووجيیا. ووقدد ترركتت االجددااوولل االززمنيیة للتنفيیذذ وواالقيیوودد االمفررووضة عليیهھ نططاًقا

محددوودًداا للتجرريیبب٬، في حيینن أأنن االتعلمم بررغمم ذذلكك منن االمررااقبة االسرريیعة وواالتقيیيیمم٬، ووتنفيیذذ االتعدديیالتت االمتووااصلة خاللل سيیرر ااألعمالل. 
سووفف يیكوونن منن االحاالتت االهھامة هھھھنا. gTLDلي لنططاقاتت ووااإلخررااجج االحا  

قبلل ططررحح االمقتررحاتت٬، يیقتررحح االمستندد أأيیًضا إإستررااتيیجيیة قابلة للمساءلة منن أأجلل تنفيیذذ مشارركة أأكبرر ألصحابب االمصلحة. وويیقتررحح 
لمحددددةة كما هھھھي االمخطططط بووجووبب تنفيیذذ ذذلكك "بططرريیقة تتيیح لألشخاصص االمشارركة بددوونن االحاجة لمعررفة حددوودد االسلططاتت االقضائيیة اا

مووجووددةة حاليًیا أأيیًضا".  

ووقدد تكوونن إإستررااتيیجيیة االتنفيیذذ هھھھذذهه منن ااألخططاء٬، ووتحتاجج كحدد أأددنى لمززيیدد منن االمناقشة االمتعمقة. منن االمططالبب ااألساسيیة في جووهھھھرر 
هھھھوو كيیفيیة تعززيیزز مستووىى االووعي االمعررفة وواالمشارركة ألصحابب االمصلحة. وورربما يیؤؤتي  ICANNنمووذذجج أأصحابب االمصلحة في 

ائج عكسيیة إإذذاا ما ااشتبكك أأصحابب االمصلحة في االمناقشاتت حوولل هھھھيیاكلل االحووكمة االتي تجمع االمشكالتت االخاصة بحووكمة بنت
ICANN٬، ووااالختصاصاتت االحاليیة (وواالمقتررحة) لـ  ICANN .في االنظظامم االبيیئي لإلنتررنتت باإلضافة إإلى حووكمة ااإلنتررنتت نفسهھا  

تتططلبب مشارركة أأصحابب االمصلحة االمثمررةة فهھًما بددًءاا منن االمستووىى االددووليیة مرروورًراا بالمستووىى االووططني ووااإلقليیمي ووصووالً إإلى 
االمستووىى االمحلي بططبيیعة ووماهھھھيیة هھھھيیاكلل االحكوومة ذذااتت االصلة االتي تنططبقق (أأوو يیجبب أأنن تططبقق). وولنن يیكوونن منن االمفيیدد إإذذاا ما 

لمصلحة االمتعدددديینن مشكالتت مستوويیاتت االحووكمة٬، أأوو كانتت مررتكززةة بشكلل حوولل مشارركة أأصحابب اا ICANNددحررتت اابتكاررااتت 
ووأأغفلتت حقيیقة أأنن أأصحابب االمصلحة لدديیهھمم مصالح مررتكزز على أأصحابب االمصلحة في االنظظامم االبيیئي  ICANNمفررطط على 

.ICANNااإلجمالي ووررااء   
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ابهھهھمم. أأما االمشكالتت االتي تنططوويي على وويینظظرر أأصحابب االمصلحة إإلى االحووكمة في سيیاقق مختلفة ااستنادًداا إإلى االمشكالتت االتي تج
"االددفاعع عنن ااألمة" فتختلفف عنن االمشكالتت االتي تنططوويي على "سيیاجج االجيیرراانن". فكالهھھھما يیشتملل على االحووكمة بمستووىى مختلفة 

للغايیة ووبعمقق مختلفف لكلل منهھما٬، وويیشتمالنن على آآليیاتت مختلفة منن حيیثث االحووكمة.  

ووأأيیة إإستررااتيیجيیة لمشارركة أأصحابب االمصلحة يیجبب أأنن تساعدد على ووعي ووإإددررااكك أأصحابب االمصلحة حوولل االددعمم االذذيي يیحظظوونن بهھ 
كأفرراادد أأوو منظظماتت/شرركاتت أأوو مجتمع أأوو ددوولل أأمميیة٬، ووما هھھھي مستوويیاتت االحووكمة االتي تنططبقق وويیجبب أأنن تنططبقق٬، ددااخلل 

ICANN وواالذذيي يیعتبرر منن ااالهھھھتماماتت ااألساسيیة بالنسبة لـ ووغيیررهھھھا٬، حتى ووإإنن كانتت فقطط للمساعددةة في تخططيیطط ذذلكك  ICANN 
.ICANNوومشارركة أأصحابب االمصلحة في   

أأما االمخاططرر االناجمة عنن إإغفالل ذذلكك فرربما تشتملل على حوواارر في ااألغررااضض االعررضيیة٬، ووااالررتباكك منن حيیثث منْن هھھھوو االمسئوولل (أأوو 
يیجبب أأنن يیكوونن مسئووالًَ◌ عنن) ووماذذاا ووأأيینن ووبالنسبة لـ  ICANNة مستوويیاتت منن مشارركة أأصحابب االمصلحة االتي يیجبب ٬، ووفي أأيی

تناوولل االجهھوودد في االحووكمة؟ وويیجبب أأنن تكوونن هھھھناكك مناقشة حوولل نططاقق ااإلستررااتيیجيیاتت االمتعددددةة لمشارركة أأصحابب االمصلحة أأنن 
نفسهھ بمساررااتت محددددةة منن ااإلجررااءااتت. ووهھھھناكك مجمووعة صغيیررةة منن ااألفكارر ددااخلل ووثيیقة االمخطططط٬، مختلططة في  ICANNتلززمم 
منن االمقتررحاتت وواالتي تتجاووزز إإلى حدد كبيیرر مشارركة أأصحابب االمصلحة. سلة  

) في االنظظامم االبيیئي لإلنتررنتت٬، باإلضافة ?I-Starووتشتملل االووثيیقة على ددعووةة لمعملل حووكمة ااإلنتررنتت يیشملل االجهھاتت االكبررىى (
. حيیثث يیططررحح سؤؤااالً هھھھاًما في حيینن إإلى االجهھاتت االفاعلة االووططنيیة وواالعاليیة. ووهھھھذذاا يیتجاووزز إإلى حدد كبيیرر تفوويیضض هھھھيیئة ااإلستررااتيیجيیاتت

يیبددوو في نفسس االووقتت كددوورر ااستشارريي قيیاسي لألعمالل وواالتموويیلل االتالي.  

ووتنادديي فكررةة معملل حووكمة ااإلنتررنتت إلجررااء مناقشة منفصلة٬، بعيیدًداا عنن ااألفكارر االمرركززيیة ااألساسيیة االمتددااوولة حاليًیا. وومنن غيیرر 
"االمعملل" لهھا ااختصاصص أأمم ال٬، ووعلى ووجهھ االخصووصص ما إإذذاا كانن ااألسلووبب االووااضح على سبيیلل االمثالل٬، ما إإذذاا كانتت إإستررااتيیجيیة 

االمرركززيي مفضلل أأوو أأقلل منن ااألسلووبب غيیرر االمرركززيي بشكلل ووااسع أأمم ال في االتعاملل مع نفسس االتحدديیاتت.  

لمررء وويیستفيیدد ااإلنتررنتت منن االمقتررحاتت االخاصة بهھذذاا االعملل في تووااجدد مووززعع عبرر االكررةة ااألررضيیة. على سبيیلل االمثالل٬، قدد يیفضلل اا
االنظظرر إإلى مباددررااتت االمتعددددةة لمعملل االحووكمة ااألفرريیقي وواالتي تكافح منن أأجلل حلل هھھھذذهه االمشكالتت٬، في مقابلل االكفاحح منن جانبب 
ااألفاررقة٬، ووغيیررهھھھمم في االحصوولل على مشارركة متووااضعة في معملل ما مرركززيي لحووكمة ااإلنتررنتت. وومنن االمتحملل أأنن يیكوونن 

حيیثث االتكلفة٬، ووأأكثرر اانفتاًحا بالنسبة للمشارركة منن جانبب االباحثيینن وواالططالبب ااألسلووبب غيیرر االمرركززيي وواالمووززعع أأكثرر جددووىى منن 
وومنن هھھھمم ددااخلل االمؤؤسسة ووصناعع االسيیاساتت حوولل االعالمم. وويینادديي هھھھذذاا االمقتررحح بإجررااء مناقشة منفصلة بشكلل أأووسع.  

 

االمقتررحاتت: االمكووناتت االستة عشرر للمخطططط  

ناوويینن مع تجميیع مقتررحح ووااحدد أأوو أأكثرر تحتت عناوويینن فررعيیة على تمم تجميیع االمقتررحاتت االستة عشرر في االمخطططط تحتت ثالثة ع
) نحوو االتططوورر. ووتستمدد هھھھذذهه االعناوويینن قسمم "مباددئئ 3) نحوو االشررعيیة؛ وو(2) نحوو االفاعليیة؛ وو(1االنحوو االتالي. وواالعناوويینن هھھھي: (

أأساسيیة" مسبقة وومووجززةة في مستندد االمخطططط.  

ؤؤيیة أأيي مؤؤسسة٬، باإلضافة إإلى مباددئهھا االتشغيیليیة. تؤؤكدد االمباددئئ في ووهھھھناكك قددرر منن ااالررتباكك بيینن االمباددئئ االمررتبططة بمهھمة وورر
االغالبب على االسؤؤاالل ما وولماذذاا ووكيیفف أليي مشررووعع. ووحيیثث إإنن االمباددئئ االمنفصلة االتي يیتمم االتعاملل معهھا هھھھنا يیمكنن مناقشتهھا 

بمفررددهھھھا٬، لكنن ال يیجبب أأنن تناقشش قبلل االنظظرر في مجمووعة االمقتررحاتت االمقددمة.   

تررحاتت االستة عشرر بططرريیقة منططقيیة أأكثرر٬، على االررغمم منن ذذلكك منن أأجلل تسهھيیلل االتحليیلل٬، ووسووفف يیكوونن هھھھنا وويیمكنن تجميیع االمق
تعليیقاتت عليیهھا ووفًقا للتررتيیبب االذذيي تووجدد عليیهھا في ووثيیقة االمخطططط. ووسووفف تتمم مناقشة كلل ناحيیة منن االمقتررحح بشكلل منفصلل 

"كأساسس للفكرر" فيیما يیتعلقق بمهھمة هھھھيیئة ااإلستررااتيیجيیاتت.   
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القتررااحاتت االستة عشرر في االمخططططقائمة اا  

] ااستخدداامم شبكاتت االخبررااء1[  

] ااعتمادد االبيیاناتت االمفتووحة وواالتعاقدد االمفتووحح2[  

] تمكيینن االصيیاغة االتعاوونيیة3[  

] ااستقاء االموواارردد منن االجمهھوورر لكلل مررحلة في عمليیة ااتخاذذ االقررااررااتت4[  

] ااالنتقالل منن مشارركة "أأصحابب االمصلحة" إإلى االمشارركة االعالميیة5[  

] فررضض حددوودد االمددةة االددووااررةة6[  

] تجرربة أأساليیبب االتصوويیتت االمبتكررةة7[  

االعامم ICANN] تجدديیدد منتددىى 8[  

] إإنشاء هھھھيیئاتت محلفيینن منن "االمووااططنيینن"9[  

] ااستقاء االموواارردد منن االجمهھوورر لكلل منن ااإلشرراافف ووووضع االمعايیيیرر لقيیاسس االنجاحح10[  

] إإلغاء مرركززيیة االمساءلة11[  

االتشارركيیة] ااستخدداامم االمووااززنة 12[  

] ااستخدداامم االتجارربب13[  

] ااستخررااجج ررؤؤىى ووأأددلة جدديیددةة14[  

] تبني ااألددلة15[  

] تشجيیع ااأللعابب16[  

 

1. ااستخدداامم شبكاتت االخبررااء (االترركيیزز على االمشكالتت)   

كأحدد االعناصرر في إإستررااتيیجيیة لتحقيیقق ددليیلل وومعررفة أأكبرر ااستنادًداا إإلى صناعة االسيیاساتت وواالتنفيیذذ٬، يیقتررحح االمخطططط "أأنن تقوومم 
ICANN "...باإلضافة إإلى منظظماتت حووكمة ااإلنتررنتت باعتمادد ووتجرربة تقنيیاتت شبكاتت االخبررااء  

أأيیًضا فإنن صناعة االقررااررااتت االمططلعة بشكلل ززاائدد وواالمستنددةة إإلى ااألددلة منن ااألشيیاء االمررحبب بهھا بالططبع. وويیعكسس االمقتررحح هھھھذذاا 
إإنن هھھھذذاا يیتعلقق بمشارركة أأصحابب االمصلحة االمتعدددديینن٬، االهھددفف ووأأيیًضا االتحدديي االضمني أأمامم االحووكمة. باإلضافة إإلى ذذلكك٬، حيیثث 

فإنن ززيیاددةة االمشارركة االمططلعة وواالمستنددةة إإلى االددليیلل منن جانبب أأصحابب االمصلحة يیجبب أأنن تكوونن محطط االترركيیزز هھھھنا.  

ووعلى االررغمم منن ذذلكك٬، فإنن مشارركة أأصحابب االمصلحة االمتعددددةة في عمليیة االحووكمة ال تتعلقق باصططفافف ووحددااتت االتجميیع في 
نتاجج٬، أأوو بالنسبة للحصوولل على االموواارردد االالززمة إلنتاجج االمكووناتت االصحيیحة. ووال يیمكنن ألحدد تجميیع االخبررااتت هھھھنن٬، كما خططووطط ااإل

يیمكنن بالنسبة للمهھنددسيینن وواالمصمميینن في مجالل إإنتاجج االسيیاررااتت وواالططائررااتت٬، وواالنجاحح في عمليیة االحووكمة. ووبكلماتت بسيیططة٬، 
سبة للهھيیاكلل وواالعمليیاتت االتي تحكمم ما يیمكنن لمختلفف أأصحابب االمصلحة االقيیامم بهھ. تشتملل االحووكمة على تططوويیرر "قووااعدد للعبة" بالن

فهھي تمكنن ووتقيیدد االططرريیقة االتي يیمكنن منن خاللهھا تنفيیذذ ااألشيیاء٬، في مساحة مددمجة حررفيًیا أأوو ظظاهھھھرريیة.  

ووبالنسبة لـ  ICANN إلنتررنتت وواالططرريیقة يیشيیرر هھھھذذاا على ووجهھ االخصووصص إإلى االططرريیقة االتي تتمم بهھا ااألشيیاء في االنظظامم االبيیئي ل
نفسهھا. االحصوولل على االخبررااتت ووااألساليیبب منن أأجلل االقيیامم بذذلكك منن االجوواانبب االهھامة٬، لكنهھ ليیسس إإال  ICANNاالتي تتمم بهھا ددااخلل 

جززء مما يیجبب٬، وويیجبب فهھمم ذذلكك في سيیاقهھ.  



 138  

ااختالفاتت في االنيیة٬، ووتشتملل االحووكمة على تسوويیة االخالفاتت في االمصالحة االممنووحة وونيیة أأصحابب االمصلحة. ووإإذذاا لمم تكنن هھھھناكك 
فلنن تكوونن هھھھناكك حاجة للحووكمة. وويیمكنن تفسيیرر دديیناميیكيیاتت االنظظمم االمادديیة بما يیتفقق مع االقووااعدد/االقوواانيینن. فإذذاا لمم تكنن هھھھناكك نيیة 

مقصووددةة٬، فال حاجة لنظظمم االحووكمة.  

لنيیة تتعلقق بحقووقق االملكيیة ووفي االنظظامم االبيیئي لإلنتررنتت٬، منن االمنظظوورر االعامم٬، فإنن تلكك ااالختالفاتت في ااالهھھھتماماتت االممنووحة وواا
ووحقووقق ااإلنسانن. ووفي حاالتت االمجتمعاتت ااألكثرر اانفتاًحا يیتمم حلل هھھھذذهه ااالختالفاتت منن خاللل مززجج مستمرر للحوواارر االعاقلل وومماررسة 

حقووقق أأصحابب االمصلحة (االمووااططنن) (على سبيیلل االمثالل؛ ااإلجمالل وواالتصوويیتت ووغيیرر ذذلكك).  

مررتبطط بالمرركزز ااإلستررااتيیجي لـ ICANNاالتماسكك االددااخلي لنمووذذجج حووكمة   ICANN  (االمصلحة االذذااتيیة وواالنيیة) ددااخلل االنظظامم
االبيیئي لحووكمة ااإلنتررنتت٬، باإلضافة إإلى حووكمة ااإلنتررنتت نفسهھا. كما تقتررحح بأنن إإستررااتيیجيیة "شبكاتت االخبررااء" في االمخطططط يیمكنن 

أأنن تتناسبب أأكثرر مع االمسئووليیاتت االفنيیة لـ  ICANNاائع في االحصوولل على شبكاتت االخبررااء٬، أأكثرر مما ٬، حيیثث تقوومم بالفعلل بعملل رر
بالنسبة لتقوويیة مشارركة أأصحابب االمصلحة االمططلعيینن. ICANNهھھھوو االحالل بالنسبة إلستررااتيیجيیة   

كما تشتملل ااإلستررااتيیجيیة هھھھنا ليیسس فقطط على االحصوولل على موواارردد االخبررااتت االمططلعة٬، وولكنن ااألهھھھمم منن ذذلكك هھھھوو تقوويیة معررفة 
نتررنتت. كما يیجبب أأنن تووفرر االحمايیة ضدد تهھميیشش أأصحابب االمصلحة في االمصالح االخاصة وومشارركة أأصحابب االمصلحة في ااإل

باتخاذذ االقررااررااتت االمستنددةة إإلى االخبررااتت٬، كما هھھھوو مختلفف عنن عمليیة ااتخاذذ االقررااررااتت االمستنددةة إإلى االددليیلل. وومنن االمهھمم أأنن نتذذكرر بأنن 
 ICANNأأيیًضا أأصحابب االمصلحة في أأصحابب االمصلحة في ااإلنتررنتت لدديیهھمم منظظوورر مررتكزز على أأصحابب االمصلحة٬، وو

فيیما يیتعلقق بالتشغيیلل وواالحووكمة ااإلجماليیة لإلنتررنتت. ICANNباالعتمادد على نططاقق ااختصاصص   

ووأأصحابب  ICANNووهھھھناكك مصاددرر خاررجيیة محتملة للررؤؤىى االجدديیررةة بالتفكيیرر بالنسبة لتعززيیزز االمعررفة منن جانبب كلل منن عمليیاتت 
االمصلحة في ااإلنتررنتت. ووقدد تأتي أأحدد مصاددرر االررؤؤىى منن االنظظرر في االكيیفيیة االتي تتعاملل بهھا االمنظظماتت مثلل منظظمة االعملل االددووليیة 

)ILO) مع مشارركة أأصحابب االمصلحة االثالثيیة. وومصددرر آآخرر هھھھوو كيیفيیة تعاملل ااإلعالنن االعالمي لحقووقق ااإلنسانن (UDHR مع (
مع حووكمة  ICANNذذلكك هھھھنا لكنن سيیتمم االتحرريي عنهھا في االتعليیقاتت االتاليیة حوولل تعاملل  ااختصاصهھا. وولنن يیتمم االتعاملل مع

ICANN .ووحووكمة ااإلنتررنتت  

عباررةة عنن  UDHRووااإلعالنن االعالمي لحقووقق ااإلنسانن  ILOوواالنقططة االمهھمة هھھھنا هھھھي أأنهھ في حيینن أأوو منظظمة االعملل االددووليیة 
صالحيیة على ترركيیززهه ااألساسي. ووهھھھذذاا ااألمرر لهھ أأهھھھميیتهھ على ووجهھ كيیانيینن لمعاهھھھددااتت متعددددةة ااألططرراافف٬، ال يیتمتع أأيي منهھمم بال

االخصووصص بالنسبة للمشكلة ااألووسع االخاصة بنمووذذجج قابلل للتططبيیقق لحووكمة ااإلنتررنتت. ووفي كال االجانبيینن٬، أأيي جانبب االعملل 
أأخررىى ٬، فإنن االصالحيیة مووززعة منن خاللل هھھھيیئاتت ٬UDHR، ووجانبب حقووقق ااإلنسانن بالنسبة إلعالنن ILOاالمتووااضع لمنظظمة 

حاكمة وواالتي تتررااووحح منن كيیاناتت لمعاهھھھددااتت متعددددةة ااألططرراافف إإلى كيیاناتت حكووميیة ووططنيیة وومحليیة.  

أأنن تجرربب ااستخدداامم ااألساليیبب االمختلفة [االمستنددةة إإلى ااإلنتررنتت؟]" منن أأجلل تحرريیكك معررفة  ICANNااقتررااحح االمخطططط بأنن "على 
لتررقيیة مشارركة أأصحابب االمصلحة االمططلعيینن٬، ووليیسس فقطط  االخبررااء منن ااألموورر االمفيیددةة. وويیجبب فهھمم ذذلكك كجززء منن إإستررااتيیجيیة

. وولنترركك االفررصة أأمامم االخبررااء ICANNكمسارر لعمليیة ااتخاذذ االقررااررااتت االمستنددةة إإلى االخبررااء ددااخلل نمووذذجج االحووكمة االخاصة بـ 
للررجووعع بالفائددةة على االعمليیة٬، ووليیسس إإمالء االنتائج.  

 

. ااعتمادد االبيیاناتت االمفتووحة وواالتعاقدد االمفتووحح2  

لددفع االحالي نحوو االبيیاناتت االمفتووحة وواالتعاقدد االمفتووحح عباررةة عنن جهھوودد تبذذلل منن أأجلل جعلل عناصرر االحووكمة ووااتخاذذ االقررااررااتت االحكووميیة اا
أأكثرر شفافيیة تحقيیًقا لمززيیدد منن االفاعليیة وومززيیدد منن االمساءلة. وويیتمم ااقتررااحح ذذلكك ألنن لهھ إإمكانيیة تررقيیة مززيیدد منن مشارركة أأصحابب االمصلحة 

ووحووكمة ااإلنتررنتت. ICANNكلل منن االمططلعيینن٬، في   

االمفتووحة إإلى االمستنددااتت أأمرر شاملل إإلى حدد كبيیرر ووأأنن هھھھناكك مشكلة في  ICANNوومنن االمهھمم أأيیًضا ااإلشاررةة إإلى أأنن ووصوولل 
االقددررةة االكافيیة منن جانبب أأصحابب االمصلحة في االمشارركة بهھذذاا االتددفقق االهھائلل وواالمشارركة في االعمليیة ااالستشارريیة في حددوودد ااألططرر 
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االضرروورريیة. ووليیستت هھھھذذهه مشكلة كبيیررةة بالنسبة لالهھھھتماماتت االمؤؤسسيیة وواالحكووميیة٬، حيیثث تووجدد مررااكزز ذذااتت ررووااتبب لتغططيیة االززمنيیة 
) حيیثث يیعملوونن بمووجبب االعنايیة االووااجبة CSOهھھھذذهه االمهھامم٬، بخالفف ما هھھھوو عليیهھ بالنسبة للمنتسبيینن لمنظظماتت االمجتمع االمددني (

وواالرردد االقائمم على االتططووعع.  

ررةة إإلى مستووىى تططبيیقاتت االبيیاناتت االمفتووحة (على سبيیلل االمثالل ااقتررااحح ووجوودد بررنامج "تعليیماتت ووبددوونن ااالنتقالل مباش
لالختصاررااتت" على ااإلنتررنتت) منن االمفيیدد االترركيیزز على ما تمم تعلمهھ منن جهھوودد االبيیاناتت االمفتووحة في أأيي مكانن آآخرر٬، ووما يیقتررحهھ 

هھھھذذاا حوولل ما يیمكنن لـ  ICANN رر. وومنن االجهھوودد االمفيیددةة تلكك االخاصة بمباددررةة شفافيیة أأنن تقوومم بهھ في هھھھذذهه االناحيیة بشكلل مثم
٬، وواالتي ترركزز على تددفقاتت االمساعددااتت ااألجنبيیة االررسميیة بيینن االددوولل االمانحة وواالددوولة االمتلقيیة (IATIاالمساعددااتت االددووليیة (

االعدددد منن االددررووسس للمساعددااتت. ووليیسس هھھھذذاا هھھھوو االمكانن االمناسبب إلجررااء تقيیيیمم كاملل للددررووسس االمستفاددةة هھھھناكك لكنن يیجبب ااإلشاررةة إإلى 
حوولل االبيیاناتت االمفتووحة. ICANNكتعقيیباتت في أأيي منن االمناقشاتت ااإلضافيیة أليي منن مباددررااتت   

ووللتعاقدد االمفتووحح ددررووسس أأخررىى مستفاددةة باإلضافة إإلى مشكالتت يیجبب االتعاملل معهھا٬، وولنن يیتمم االتعاملل معهھا هھھھنا. فمنن االناحيیة 
تت االتموويیلل االعالميیة (ووكاالتت ااإلعاناتت االررسميیة) وومنظظماتت االتموويیلل ااألساسيیة٬، تناسبب االمؤؤسساتت أأكثرر مثلل االحكووماتت٬، ووجهھا
مع االسجالتت بالشفافيیة االكبيیررةة٬،  ICANN. تتميیزز عقوودد ICANNاالكبررىى أأكثرر مما هھھھوو االحالل بالنسبة لغالبيیة ما تقوومم بهھ 

االناتجة عنن مززااددااتت  مووززًعا أأساسيًیا لألموواالل لآلخرريینن٬، على االررغمم منن أأنن االعوواائدد ICANNووبالنسبة لهھذذهه االنقططة ال تعدد 
"االسالسلل" االعلنيیة قدد تغيیرر ذذلكك.  

االنظظرر فيیهھا بجدديیة٬، ووهھھھي االجهھوودد االتي  ICANNووهھھھنا مالحظظة ووااحددةة حوولل االبيیاناتت االمفتووحة٬، وورربما منن ااألشيیاء االتي يیجبب على 
مصططلحاتت ووااأللفاظظ سهھلة في ااالتفاقق على ااستخدداامم اال IATIبذذلتهھا مباددررةة االبيیاناتت االمفتووحة لمباددررةة شفافيیة االمساعددااتت االددووليیة 

ااالستخدداامم في تقارريیررهھھھا حوولل االبيیاناتت ووااألنشططة. وواالبيیاناتت االعدددديیة نفسهھا مناسبة ووصرريیحة إإلى حدد ما٬، إإال أأنن االمصططلحاتت 
٬، أأوو "سلسلة االمعررفاتت"٬، أأوو ااالختصاررااتت٬، إإلخ) قدد تجعلل منن االصعبب جدًداا gTLDووااأللفاظظ االمستخددمة في تحدديیدد هھھھددفف محدددد (

االتي تعملل مع االبيیاناتت االنصيیة.تشفيیرر االتططبيیقاتت   

في االعملل مع مجمووعة فررعيیة منن أأصحابب االمصلحة (االجهھاتت  IATIووتتمثلل إإستررااتيیجيیة مباددررةة شفافيیة االمساعددااتت االددووليیة 
االمانحة للمساعددااتت٬، وواالجهھاتت االمتلقيیة وواالمنظظماتت االددووليیة االحكووميیة وواالمتعاقدديینن االخصووصيیيینن) باإلضافة إإلى مجتمع تشفيیرر 

االمفتووحة. IATIلمفتووحة منن أأجلل ووضع معايیيیرر للبيیاناتت وواالتططبيیقاتت االتي تتيیح ااالستخدداامم االمططلقق لبيیاناتت االبيیاناتت اا  

وواالددررووسس االمفيیددةة االمستفاددةة حتى ااآلنن تشملل االحاجة وواالتحدديیاتت أأمامم ااالتفاقق على ااأللفاظظ االمستخددمة في ووصفف مكووناتت محددددةة 
جيیة االبيیاناتت االمفتووحة. ووفي جانبب مساعددااتت االمانحيینن ليیسس غرريیًبا أأنن لكلل منن االهھيیاكلل وواالنظظمم االتي يیجرريي إإخضاعهھا إلستررااتيی

تستخددمم االمستنددااتت االحكووميیة مجمووعة ووااحددةة أأوو ااثنيینن منن ااأللفاظظ االمختلفة لإلشاررةة إإلى االشيء ذذااتهھ.  

كلل االقابلل ووجززء منن االحوواارر االدداائرر حوولل االبيیاناتت االمفتووحة هھھھوو كيیفيیة تحوويیلل ذذلكك إإلى شكلل قابلل لالستخدداامم٬، وونقصدد بذذلكك االش
لالستخدداامم وواالمقررووء إإلكترروونيًیا. تتمم إإعاددةة االشفافيیة ووووعي أأصحابب االمصلحة إإذذاا كانتت االبيیاناتت االمفتووحة تعني فقطط االووصوولل إإلى 

 ICANN). ووبالنظظرر إإلى أأعمالل ICANNمقادديیرر كبيیررةة منن االنصووصص ووملفاتت االبيیاناتت وواالمستنددااتت (كما هھھھوو االحالل ااآلنن مع 
أأسماء االنططاقاتت فإنن هھھھذذاا االتحدديي االخاصص بالمصططلحاتت سهھلة ااألكوواادد ليیسس منن االمجاالتت االجدديیددةة حوولل أأسماء االنططاقاتت ووخووااددمم 

بالنسبة لـ  ICANN.  

منن االددررووسس ااألخررىى االمستفاددةة٬، بالنسبة لالستخدداامم االناجح للبيیاناتت االمفتووحة٬، هھھھوو أأنن االتعدددديیة (االثقافة االررقميیة ووثقافة االمستنددااتت 
ة أأصحابب االمصلحة. وويیجبب تمثيیلل االبيیاناتت بططررقق متنووعة٬، على أأنن يیشتملل على قددرر كبيیرر االكثيیفة) متنووعة بشكلل كبيیرر منن ناحيی

منن هھھھذذاا االعملل على تططبيیقاتت تصوورر االبيیاناتت (تخططيیطط االططبقاتت٬، إإلخ).  

على عدددد كبيیرر نسبيًیا منن مططوورريي االمصاددرر االمفتووحة االمتططووعيینن ووقدد ااستخددمم "جوواائزز هھھھاكاثوونن"  IATIوويیشتملل مجتمع 
منن االجمهھوورر الستخررااجج االتططبيیقاتت للتعاملل مع بيیاناتت االمساعددةة االمفتووحة. ووقدد يیتمم االنظظرر في إإستررااتيیجيیة  ووااألساليیبب االمستقاةة

للبيیاناتت االمفتووحة. ICANNمماثلة فيیما يیتعلقق بأيي منن مباددررااتت   
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أأما االمشكلة ااألكثرر تحدديًیا بالنسبة للبيیاناتت االمفتووحة فهھي مشارركة أأصحابب االمصلحة [االمحرركك ااألساسي ووررااء االلجووء لهھيیئة 
ووفي أأماكنن أأخررىى. ووفي االكثيیرر االغالبب٬، يیتمم ااستخدداامم  IATIهھھھذذهه]. وويینظظرر إإلى هھھھذذاا االتحدديي في جهھوودد  ICANNإإستررااتيیجيیاتت 

ة ااألساسيیة االررااغبيینن في ااستخدداامهھا منن أأجلل حمايیة مصالحهھمم االذذااتيیة االضيیقة. االووصوولل إإلى االبيیاناتت منن خاللل أأصحابب االمصلح
وواالمشكلة االصعبة تتمثلل في إإتاحة ثمارر االبيیاناتت االمفتووحة ووااستخدداامهھا منن أأجلل ووعي أأصحابب االمصلحة وومشارركتهھمم.  

يیاناتت االمفتووحة االتي تقوومم بهھا ووجهھوودد االبيیاناتت االمفتووحة االقووميیة تقتررحح بأنن أأيي منن مباددررااتت االب IATIوواالددررووسس االمستفاددةة منن 
ICANN  يیجبب أأنن تبددأأ منن كيیفيیة االمشارركة االفاعلة ألصحابب االمصلحة في االووصوولل٬، ووليیسس فقطط مددىى االتووسع وو"ااالنفتاحح" على

االبيیاناتت االمتاحة.  

 

. تمكيینن االصيیاغة االتعاوونيیة3  

يیرر" (أأيي إإنهھا فكررةة جيیددةة بشكلل ووااضح)٬، السيیما ووعلى االسططح٬، إإستررااتيیجيیة لتمكيینن االصيیاغة االتعاوونيیة تبددوو أأنهھا "ال تحتاجج إإلى تفك
في ضووء أأددووااتت االصيیاغة االتعاوونيیة االمووسعة االمتووفررةة على ااإلنتررنتت. ووعلى االررغمم منن ذذلكك٬، تكوونن االفكررةة فكررةة جيیددةة باالستنادد 

نددما تكوونن إإلى االسيیاقق. ووتعملل االصيیاغة االتعاوونيیة بشكلل أأفضلل عنددما (أأ) ال تكوونن مجمووعة االمشارركيینن كبيیررةة للغايیة٬، وو(بب) ع
هھھھناكك ددررجة عاليیة منن ااالتفاقق منن حيیثث االشكلل االنهھائي االمفتررضض أأنن تكوونن عليیهھ االووثيیقة االنهھائيیة. وويیعملل هھھھذذاا بشكلل جيیدد على 

سبيیلل االمثالل عنددما تسعى مجمووعة فنيیة منن االخبررااء إلنشاء معيیارر فني لعمليیة ما ددااخلل أأنظظمة ااإلنتررنتت أأوو مشررووعع بررمجة.  

٬، ووالسيیما بالنسبة لمشكالتت ICANNارركة أأصحابب مصلحة منن مجمووعة كبيیررةة في مشكالتت ووهھھھي محددووددةة كأددااةة مناسبة لمش
. تفكرر ٬ICANN، ووصيیاغة مستنددااتت االسيیاساتت لحووكمة ااإلنتررنتت في مرركزز ICANNاالحووكمة٬، وومررااكزز سيیاسة ااإلنتررنتت في 

االتعاوونيیة االمتووفررةة على ااإلنتررنتت للووصوولل فيیما يیمكنن أأنن يیحددثث االيیوومم إإذذاا ما ااستخددمتت االوواليیاتت االمتحددةة أأوو االهھندد تططبيیًقا للصيیاغة 
االمفتووحح منن أأجلل صيیاغة ددستوورر كلل منهھا٬، أأوو ااستخددمم االعالمم تططبيیًقا يیتووفرر على ااإلنتررنتت للصيیاغة االتعاوونيیة منن أأجلل كتابة إإعالنن 

). االمسألة هھھھنا ليیستت في االحقق في االمشارركة وولكنن في لووجيیستيیاتت االمشارركة.UDHRعالمي لحقووقق ااإلنسانن (  

نن منن االمقرررر لـووإإذذاا كا  ICANN  أأنن تلعبب ددوورًراا رريیادديًیا في ووعي وومشارركة أأصحابب االمصلحة في ااإلنتررنتت٬، فهھناكك ااحتمالل كبيیرر
أأنن يیكوونن شيء غيیرر أأددووااتت االصيیاغة االتعاوونيیة هھھھي االعاملل ااألساسي في هھھھذذاا االجهھدد٬، على االررغمم منن أأنهھ قدد يیكوونن أأمامهھا ددوورر 

في تجميیع أأصحابب االمصلحة  ILOتيیجيیة ووااحددةة قدد تبددوو أأكثرر على أأنهھا أأسلووبب "االميیلل ااألخيیرر" في االصيیاغة لتلعبهھ. ووهھھھناكك إإسترراا
حسبب مجاالتت ااالهھھھتمامم أأوو االمماررسة (على سبيیلل االمثالل٬، منن هھھھمم معنيیوونن بالعملل االبحرريي ووأأهھھھميیتهھمم في ميیثاقق ااألممم االمتحددةة 

لقانوونن االبحارر).  

هھھھوو االططرريیقة االصحيیحة٬، لكنن فقطط منن أأجلل إإلقاء االضووء على االفجووةة االكبيیررةة بيینن حوواارر بقيیاددةة  ILOووال يیعني هھھھذذاا تررجيیًحا بأنن أأسلووبب 
أأصحابب االمصلحة حوولل االمشكالتت٬، وواالمررااحلل االنهھائيیة في صيیاغة مستندد باستخدداامم أأددووااتت االصيیاغة االتعاوونيیة.  

-ففي هھھھذذهه االمررااحلل ااألخيیررةة  -ووكما يیررجح االمخطططط   منن خاللل ااستخدداامم "أأساليیبب جدديیددةة في حيیثث يیمكنن تعززيیزز االكفاءةة ااإلدداارريیة  
تسيیيیرر تددفقق ااألعمالل في االووقتت االمناسبب".   

 

4. ااستقاء االموواارردد منن االجمهھوورر لكلل مررحلة في عمليیة ااتخاذذ االقررااررااتت   

[نحوو شررعيیة شاملة]  

٬، باإلضافة إإلى ااإلسهھامم في مشارركة شاملة ألصحابب ICANNللحصوولل على نمووذذجج أأصحابب مصلحة متعدددديینن لحووكمة 
في حووكمة ااإلنتررنتت٬، وواالووعي وواالمشارركة منن ااألهھھھدداافف االمحوورريیة. أأيینن ووكيیفف يیجبب أأنن يیتمم ااألسلووبب االمستمدد منن  االمصلحة

وويیتططلبب قددرًراا إإضافيًیا منن االتفكيیرر ااألساسي. ICANNاالجمهھوورر في مشارركة أأصحابب االمصلحة في سلسلة صناعة قررااررااتت   
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دديیدد منن االمصاددرر. فقدد يیمكنن تمرريیررهھھھا منن خاللل االمماررساتت االمستمررةة االمشكالتت وواالبنوودد االتي تنادديي باتخاذذ االقررااررااتت قدد تأتي منن االع
وواالقررااررااتت سرريیعة االططلبب. وويیمكنن تمرريیررهھھھا منن خاللل االحصوولل على ااالهھھھتماماتت منن االجمهھوورر وواالمططالبة بقررااررااتت يیتمم تددااوولهھا بشكلل 

بقق هھھھذذاا دداائًما على أأيي عمليیة التخاذذ جيیدد. ووفي كلتا االحالتيینن تخضع االقررااررااتت دداائًما للمررااجعة ووااالستعررااضض في ضووء ما يیحددثث. يینطط
االقررااررااتت. ووهھھھناكك االعدديیدد منن االتحدديیاتت االتي يیجبب االتغلبب عليیهھا هھھھنا.  

أأحدد هھھھذذهه االتحدديیاتت يیتعلقق بإعدداادد االسيیاسة في مقابلل االتنفيیذذ. ووتفيیدد االعمليیة االتنظظيیميیة االقيیاسيیة كنقططة بدداايیة للمناقشة. ووفي االنمووذذجج 
مجلسس مدديیرريینن (أأوو مجمووعة تحملل ااسًما مشابهًھا٬، يیتمم تأسيیسهھا بعدددد منن االططررقق) وويیتمم االكالسيیكي٬، يیتمم ووضع االسيیاسة منن خاللل 

٬، أأوو أأحدد )٬CEO، أأوو مسئوولل تنفيیذذيي أأوولل ()EDإإسنادد االتنفيیذذ إإلى فرريیقق عملل٬، في االغالبب بمووجبب تووجيیهھ منن مدديیرر تنفيیذذيي (
نن خاللل عمليیة "ااإلشرراافف وواالتقيیيیمم" (الستخدداامم االمررااكزز االمشابهھة االمنووطط بهھا عمليیة االتنفيیذذ. ووتتمم مساءلة االقررااررااتت ووااإلجررااءااتت م

االلغة منن االمخطططط) وواالتي تغذذيي االتفاعلل بيینن االسيیاسة وواالتنفيیذذ.  

ااألخررىى االعاملة في االنظظامم االبيیئي  I-Starووجهھاتت  ICANNاالبيیاناتت االمفتووحة وواالحووكمة االمفتووحة (للحكووماتت ووللمنظظماتت مثلل 
ع. في االحاالتت االتي تتناسبب فيیهھا عمليیة ااتخاذذ االقررااررااتت االمستمددةة منن االجمهھوورر هھھھنا لإلنتررنتت) منن ططررقق ززيیاددةة االشفافيیة بالنسبة للجميی

يیكوونن ااألمرر مرربًكا إإلى حدد ما. هھھھلل يیعني ذذلكك أأنن صووتت أأصحابب االمصلحة حاضرًراا في كلل منن إإعدداادد االسيیاساتت (أأمرر جيیدد) ووفي االتنفيیذذ 
اكلل ااإلدداارريیة لـااليیوومي للسيیاسة (أأمرر قابلل للمساءلة)؟ إإذذاا كانن ااألمرر كذذلكك٬، ددااخلل االهھيی  ICANN  منن االمسئوولل عنن ماذذاا فيیما يیتعلقق

بالتنفيیذذ؟ ما نووعع االتفاعلل (االسرريیع أأوو االبططيء) بيینن ااألفضليیاتت االمستمددةة منن االجمهھوورر ووااإلجررااءااتت ااإلدداارريیة ووكيیفف يیتمم ذذلكك؟ في حيینن أأنن 
حووكمة٬، إإال أأنن هھھھناكك عدددد منن االتحدديیاتت أأمامم االمشارركة االشاملة جدديیررةة بالثناء٬، ووأأساسيیة في االحقيیقة بالنسبة لنمووذذجج أأصحابب االمصلحة لل

االتعقيیباتت االمستمددةة منن االجمهھوورر "في كلل مررحلة منن ااتخاذذ االقررااررااتت".  

هھھھلل يیمكنن أأنن يیكوونن منن االمنططقي االحصوولل على ددررجة عاليیة منن شفافيیة االعمليیة٬، مع توواافرر االبيیاناتت االمفتووحة في تنسيیقاتت مناسبة 
ططبيیعة ووعي أأصحابب االمصلحة بططررقق تعزززز منن االمشارركة في صناعة االسيیاساتت لبيیاناتت أأصحابب االمصلحة/ثقافة االمستنددااتت٬، وو

وواالمساءلة في االتنفيیذذ؟  

٬، فإنن أأصحابب االمصلحة االمعنيیيینن باألعمالل ااألخيیررةة في ILOوومررةة أأخررىى٬، لإلشاررةة إإلى مشارركة أأصحابب االمصلحة في نمووذذجج 
يیشترركوونن في نفسس ااالهھھھتمامم حوولل أأحددثث ااألعمالل٬،  االصناعاتت ااالستخررااجيیة٬، وواالمعنيیيینن باألعمالل ااألخيیرر في صناعة االمالبسس٬،

لكنهھمم يیرركززوونن على االمجاالتت ذذااتت االصلة بالمررااكزز االخاصة بهھمم كمجمووعاتت أأصحابب مصلحة٬، وواالحصوولل على االنتائج منن تلكك 
االجهھوودد مررةة أأخررىى إإلى االجوواانبب ااألخررىى منن االحووكمة في االنظظامم االبيیئي للعمالل.  

٬، ICANNة االمستنددةة منن االجمهھوورر في كلل مستووىى٬، وواالتي ستفيیدد أأكثرر في حووكمة ووهھھھناكك ططررقق للمشارركة هھھھنا٬، بخالفف االمشاررك
ووااهھھھتماماتت أأصحابب االمصلحة٬، وواالمشكالتت ااألووسع في حووكمة ااإلنتررنتت.  

 

. ااالنتقالل منن مشارركة "أأصحابب االمصلحة" إإلى االمشارركة االعالميیة5  

كمنظظمة ألصحابب االمصلحة االمتعدددديینن غيیرر ممثلة بشكلل فاددحح منن  ICANNهھھھذذاا االجززء منن االمخطططط يیبددأأ منن االمالحظظة االصحيیحة بأنن 
خاللل أأصحابب االمصلحة. ووهھھھذذاا ااألمرر ووااقعي وواالتحدديي يیتمثلل في كيیفيیة ررفع مستووىى مشارركة أأصحابب االمصلحة في حووكمة ااإلنتررنتت٬، 

فإنن منن هھھھمم ليیسوواا أأصحابب مصلحة ووأأيیًضا في حووكمة ااإلنتررنتت نفسهھا. نظظرًراا ألنن تططوورر ااإلنتررنتت االمررتبطط بالتكنوولووجيیا يیتقددمم بسررعة٬، 
في ااإلنتررنتت يیقترربوونن منن االمجمووعة االفاررغة (أأيي ال أأحدد). ووعلى االررغمم منن ذذلكك٬، ليیسس كلل أأصحابب االمصلحة بالضرروورريیة لدديیهھمم 

٬، حتى ووإإنن كانن كلل شخصص لهھ مصلحة فيیما يیتعلقق بحووكمة ااإلنتررنتت.ICANNمصلحة في سيیاسة   

هھھھنا. أأحدد هھھھذذهه ااألددوواارر هھھھوو ررفع مستووىى االووعي وواالمشارركة منن جانبب أأصحابب االمصلحة في لدديیهھا ددوورر ثنائي تلعبهھ  ICANNووهھھھذذاا يیعني أأنن 
وورر ااآلخرر ااإلنتررنتت فيیما يیتعلقق بمشكالتت حووكمة ااإلنتررنتت (تنفيیذذ االسيیاسة) على ووجهھ ااإلجمالل٬، لكي يیماررسوواا االمووااططنة االجيیددةة على ااإلنتررنتت. أأما االدد

ووما تقوومم بهھ ووكيیفيیة  ICANNدديیهھمم ااهھھھتماماتت خاصة (وورربما مماررساتت) تررتبطط بططبيیعة فيیتمثلل في إإشررااكك أأصحابب االمصلحة في ااإلنتررنتت ممنن ل
حووكمة ذذلكك٬، ووإإلى أأنن ستذذهھھھبب في صيیاغة االمستقبلل االخاصة باإلنتررنتت.  
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ووهھھھذذاا يیررجح بأنن "االمشارركة االعالميیة" ليیستت اانتقاالً منن مشارركة أأصحابب االمصلحة٬، إإلى مشارركة عالميیة. فهھي ددعووةة 
للحصوولل على مشارركة أأكبرر ووأأكثرر إإنصاًفا ووشمووليیة ووفائددةة في تلكك االجوواانبب منن االنظظامم االبيیئي لإلنتررنتت  لإلستررااتيیجيیاتت االفعالة

.ICANNوواالتي تؤؤثرر على حيیاةة وومستقبلل أأصحابب االمصلحة٬، ووهھھھنا منن منظظوورر مررتكزز على  وويیمكنن لإلستررااتيیجيیاتت االحصوولل  
على ااألددووااتت االتشارركيیة االحاليیة وواالجدديیددةة االمتووفررةة على ااإلنتررنتت ووهھھھي تقوومم بذذلكك بالفعلل٬، إإال أأنهھا تنادديي أأيیًضا بالتعاوونن فيیما بيینن 

باإلضافة  نززووالً  I-Starاالجهھاتت االفاعليیة االمتعددددةة في االنظظامم االبيیئي لإلنتررنتت٬، وواالذذيي يیتررااووحح بيینن "االجهھاتت االكبررىى" منن نووعع 
إإلى أأصحابب االمصلحة كأفرراادد أأوو كمجمووعاتت منظظمة.  

مهھمة إإططالقق أأددووااتت "مشارركة" جدديیددةة٬، فيیجبب ددمج خيیارر ااألددووااتت االمناسبة باألغررااضض  ICANNووإإذذاا ما أأسندد إإلى فرريیقق عملل 
ى مشارركة خاوويیة منن االمحددددةة بالنسبة لنووااحي متعددددةة في االمشارركة. ووليیستت هھھھذذهه منن االنووااحي االتي يیتمم فيیهھا االمططالبة بالحصوولل عل

االجمهھوورر.  

 

. فررضض حددوودد االمددةة االددووااررةة6  

قيیوودد االمددةة االددووااررةة عباررةة عنن أأسلووبب لتووسيیع نططاقق االمشارركة وومنع ااالتجاهه نحوو تشكيیلل عصاباتت ددااخلل االهھيیئاتت االمنتخبة. يیتمم 
على االمررااكزز االمنتخبة. ووفي ااستخدداامهھا بشكلل متكرررر في االسيیاساتت االووططنيیة للووقايیة منن أأنن تقددمم عمليیة اانتخابيیة لسيیططررةة أأسررةة ما 

بعضض االحاالتت يیكوونن االهھددفف منهھا فقطط هھھھوو نشرر أأعباء االعملل٬، أأوو تمدديیدد االفررصص للمشارركة في عمليیاتت ااتخاذذ االقررااررااتت وواالقيیاددةة.  

يیتمم ااتخاذذ عدددد كبيیرر منن االقررااررااتت منن خاللل ااإلجماعع٬، بعدد االتددااوولل. ووفي نفسس  ICANNووفي سيیاقق ثقافة صناعة االقررااررااتت في 
سبة للمستجدديینن على ااألعمالل االددااخليیة لـاالووقتت٬، بالن  ICANN ٬، قدد يیبددوو أأنن هھھھناكك عناصرر ووررااثيیة في تشكيیلل ووهھھھيیكلل االلجانن. ووفي

في عمليیاتت  ICANNنفسس االووقتت هھھھناكك مززاايیا بالنسبة الستمرراارر بعضض ااألعضاء في االحفاظظ على تووااجدد االمعررفة االمؤؤسسة بـ 
بأنن هھھھذذهه منن االنووااحي االتي تنادديي بمززيیدد منن االفكرر وواالتفكيیرر. ووفي  ااتخاذذ االقررااررااتت االخاصة بهھا. وويیقتررحح االمخطططط بشكلل صحيیح

نفسس االووقتت قدد يیكوونن صحيیًحا بأنن قاعددةة أأصحابب االمصلحة ااألكثرر ووعيًیا وومشارركة سووفف يیضفي عليیهھا صووًتا يیقللل منن االحاجة 
لقيیوودد على االمددةة٬، مع تووفيیرر مررشحيینن أأكثرر كفاءةة بالنسبة لهھذذهه االمررااكزز االتي يیتمم ااختيیاررهھھھا.  

 

اليیبب االتصوويیتت االمبتكررةة. أأس7  

يیقتررحح االمخطططط تجرريیبب أأساليیبب االتصوويیتت ااالبتكارريیة في ااتخاذذ االقررااررااتت. وولـ  ICANN  أأصووااتت ووسعي للحصوولل على
-ااإلجماعع٬، في مجمووعة متنووعة منن االمستوويیاتت االتي تتررااووحح بيینن مرركزز االلجانن إإلى مررااكزز االسيیاسة ووصووالً  -في بعضض االحاالتت    

إإلى إإستررااتيیجيیاتت االتنفيیذذ.  

ميیززةة في متابعة فكررةة أأساليیبب االتصوويیتت ااالبتكارريیة٬، فمنن االططررقق االمستخددمة في متابعة ذذلكك ستكوونن  ICANNووإإذذاا ما ووجدد مجتمع 
منن جانبب٬، وومنن جانبب آآخرر يیتمم  ICANNأأسلووبب ثنائي يیتمم فيیهھ ووضع مستووددعع منن االمووااقفف االمتنووعة تتمم فيیهھا عمليیاتت االتصوويیتت ددااخلل 

ووضع قائمة بأساليیبب االتصوويیتت االبدديیلة مع كلل عمليیة اانتخابيیة لـ  ICANN ٬، باإلضافة إإلى أأصحابب االمصلحة االمعنيیيینن٬، فيیمكنن أأنن تمثلل
بيینن إإجررااءااتت ااإلجماعع وواالتصوويیتت٬،  ICANNقائمة ببدداائلل أأساليیبب االتصوويیتت بالنسبة لمووااقفف االتصوويیتت االمحددددةة. ووبالنظظرر إإلى مززيیدد 

فهھذذاا منن االجوواانبب "االتي تناسبب جميیع االمووااقفف".  

لهھا  ICANNووقدد يیكوونن هھھھذذاا ااألسلووبب االمددررووسس أأكثرر إإنتاجيیة منن تجرريیبب االخيیاررااتت في االمماررسة االفعليیة. وواالعدديیدد منن قررااررااتت 
أأهھھھميیة كبيیررةة٬، وومنن االصعبب جدًداا االتررااجع عنهھا٬، لكي تتمم إإددااررةة هھھھذذهه االجهھوودد على أأساسس تجرريیبي٬، بددوونن تددبرر بحررصص.  
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االعامم ICANNتجدديیدد منتددىى . 8  

في حيینن أأنن فكررةة االشكلل االمتووااززيي االعامم وواالظظاهھھھرريي بما يیتووااززىى مع ااالجتماعاتت االمادديیة لـ  ICANN  يیبددوو أأنهھا ستعملل على
ززيیاددةة مستووىى االمشارركة٬، فمنن غيیرر االمحتملل أأنن تتمم. ووما يیميیلل أأكثرر للحددووثث هھھھوو أأنن عدددًداا منن االتددخالتت "االبعيیددةة" تحددثث لكنن يیتمم 

كلل كبيیرر في االووقتت االمناسبب٬، ووتتعقدد بسببب االنططاقاتت االززمنيیة عبرر ااألفقق.ااحتوواائهھا بش  

ووبددوونن االددخوولل في االتفاصيیلل هھھھنا٬، منن ااألساليیبب االبدديیلة االمستخددمة هھھھنا هھھھي االمشارركة االمستمررةة ااألكبرر ألصحابب االمصلحة في 
كررسيینن للمقابالتت االمباشررةة ووجهًھا لووجهھ عددةة االمساحاتت غيیرر االمتززاامنة للنظظامم االبيیئي لإلنتررنتت٬، ووااالهھھھتمامم ااألقلل وواالووقتت وواالجهھدد االم

مررااتت في االسنة. علًما بأنن االمقابالتت االمباشررةة ووجهًھا لووجهھ تعيیقق جدًداا االمشارركة ااألووسع ألصحابب االمصلحة السيیما منن االمجتمع 
االمددني بسببب قيیوودد االميیززاانيیة وواالووقتت.  

 9/10يیجبب أأنن يیكوونن مثلل جبلل االثلج٬، على أأنن تتمم نسبة  ICANNووهھھھناكك فكررةة تتمثلل في أأنن مسارر االووقتت االخاصص بصناعة سيیاساتت 
منن هھھھذذهه االعمليیة في مسارر شفافف ووتشارركي غيیرر متززاامنن لإلنتررنتت٬، وويیشملل على وويیووفرر االخددمة إإلى أأصحابب االمصلحة االووااعيینن 

أأووقاتت محددددةة  ااألخررىى منن االعمليیة فسووفف/يیمكنن أأنن تتمم في ووقتت وومساحة متززاامنة أأوو عبرر ااإلنتررنتت في 1/10وواالمشارركيینن. أأما نسبة 
في االووقتت االحالي. وواالمكوونن االمتززاامنن ستتمم صيیاغتهھ بشكلل كبيیرر ووتمكيینن منن خاللل ما حددثث٬،  ICANNلكنن عبرر مووااقع كما تفعلل 

وويیحددثث ووسيیحددثث في االمسارر االررقمي غيیرر االمتززاامنن لإلنتررنتت.  

ا االخاصة بالنظظامم االبيیئي لإلنتررنتت. وواالقددررةة على بناء هھھھيیاكلل ووتنفيیذذ عمليیاتت في ووقتت وومكانن غيیرر متززاامنيینن تعدد ووااحددةة منن االمززاايی
ملتززمة بالمباددئئ في تووفيیرر بعضض االمنتدديیاتت للووصوولل٬، االبعضض كانن مستندًداا بشكلل كبيیرر إإلى االووقتت  ICANNووفي حيیثث كانتت 

االمتززاامنن٬، ووقددمم موواادد أأررشيیفيیة مووسعة على ااإلنتررنتت٬، فكانتت هھھھذذهه مفتقررةة إإلى ااإلمكانيیاتت االتي يیمكنن تخصيیصص مساحاتت ااإلنتررنتت 
على ووجهھ االخصووصص فيیما يیتعلقق بكيیفيیة ددعمم االبيیاناتت االمفتووحة وواالحووكمة االمفتووحة للووعي وواالمشارركة.لهھا٬، وو   

أأيیًضا لهھا االقددررةة فقطط على ااالعتمادد االمحددوودد على االفررووقق بيینن قيیوودد االموواارردد االخاصة بأصحابب  ICANNكما كانتت عمليیاتت 
(أأصحابب االمصلحة في االشرركاتت وواالحكووماتت)  ICANNاالمصلحة االذذيینن يیتمتعوونن بمززاايیا ماليیة ووسيیاسيیة عاليیة في قررااررااتت 

 CSO(أأيي  ICANNوومجمووعاتت أأصحابب االمصلحة ااألووسع االذذيینن تتأثرر حيیاتهھمم وومستقبلهھمم بهھذذهه االقررااررااتت االتي تصددررهھھھا 
وواالمجتمعاتت). ووجززء منن االحلل لهھذذهه االمشكلة يیتمثلل في تططوويیرر نظظامم ذذوو ططبقاتت لحووكمة ااإلنتررنتت٬، يیشتملل على  NFPوو NGOوو

ICANN عدد منهھا.ووأأب  

 

9. إإنشاء هھھھيیئاتت محلفيینن منن "االمووااططنيینن" [منن أأجلل تسهھيیلل ااإلشرراافف منن جانبب أأصحابب االمصلحة]   

هھھھذذاا االمقتررحح خاصص بتعززيیزز ااإلشرراافف منن جانبب أأصحابب االمصلحة منن خاللل االتعيیيینن االعشوواائي "مجمووعاتت عامة صغيیررةة منن 
ااألفرراادد يیلتززمم فرريیقق االعملل وواالمتططووعيینن بتقدديیمم تقارريیرر لهھ على مدداارر فتررةة ززمنيیة محددددةة". وومنن االصعبب تقيیيیمم ميیززااتت هھھھذذاا االمقتررحح 

) ااألهھھھمم منن 2متووفررةة منن االمتططووعيینن منن ذذوويي االمهھاررااتت االمناسبة وواالووقتت٬، وو( ) "مجمووعة محلفيینن"1حيیثث إإنهھ يیفتررضض أأمرريینن: (
سووفف تستفيیدد أأكثرر منن مثلل هھھھذذهه ااإلستررااتيیجيیة. ووكال ااالفتررااضيینن محلل تساؤؤلل. ICANNذذلكك٬، أأنن عمليیة ااإلشرراافف منن جانبب   

منن خاللهھ بيیاناتت وومعلووماتت  ICANNووهھھھناكك إإستررااتيیجيیة بدديیلة تتمثلل في االبناء على نمووذذجج لشفافيیة االبيیاناتت االمفتووحة تقددمم 
حوولل االعمليیاتت بططرريیقة يیمكنن منن خاللهھا تططوويیرر تططبيیقاتت متخصصة (منن خاللل االتفوويیضض٬، أأوو منن خاللل "االهھاكاثوونن"٬، إإلخ٬، كما 

) ووإإعاددةة كتلة ااإلشرراافف مررةة أأخررىى إإلى عيیوونن االمتططووعيینن منن أأصحابب االمصلحة االمعنيیيینن. ووسووفف يیجذذبب IATIحددثث في حالة 
.ICANNقاطط االساخنة في ااإلشرراافف وويیتططلبب موواارردد إإدداارريیة ووتنظظيیميیة قليیلة أأوو بددوونهھا منن ميیززاانيیة هھھھذذاا ااألنظظارر إإلى االن  
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. االحصوولل منن االجمهھوورر على ااإلشرراافف وومعايیيیرر االتططوويیرر منن أأجلل قيیاسس االنجاحح10  

يیيیمم٬، هھھھذذاا االقسمم ببساططة عباررةة عنن ددعووةة أأخررىى لتحقيیقق مستووىى أأعلى منن ووعي وومشارركة أأصحابب االمصلحة في االمررااقبة وواالتق
٬، ووعلى ووجهھ االخصووصص فيیما يیتعلقق "بالمصلحة ICANNباإلضافة إإلى تططوويیرر مقايیيیسس مناسبة (االمقايیيیسس) منن أأجلل قيیاسس أأددااء 

االعامة" لإلنتررنتت غيیرر االمعررفة بشكلل جيیدد في االووقتت االحالي.  

عمليیة ألصحابب ااألخررىى ددااخلل  ICANNووقدد يیكوونن ذذلكك منن االنووااحي االتي يیمكنن فيیهھا االعملل على "االمصلحة االعامة" ووأأهھھھدداافف 
٬، لكنن رربما منن االناحيیة االنفعيیة أأكثرر يیجبب أأنن تضمنن في شيء ما يینططبقق على االنظظامم االبيیئي لإلنتررنتت ICANNاالمصلحة في 

) كما ذذكررنا أأعالهه. ووقدد ااقتررحح االبعضض UDHRبالكاملل. ووقدد يیكوونن ذذلكك منن ااألشيیاء االمماثلة لإلعالنن االعالمي لحقووقق ااإلنسانن (
). ووقدد ااقتررحح آآخرروونن ططررًقا لتصنيیفف هھھھذذهه االحقووقق االررقميیة بمووجبب UDDRلعالمي لحقووقق ااإلنسانن (إإعالًنا مووااززيًیا لإلعالنن اا

ااإلعالنن االعالمي لحقووقق ااإلنسانن االحالي أأوو تعدديیلهھ. وواالمشكالتت االثنائيیة لكيیفيیة تررجمة أأفكارر "االمصلحة االعامة" إإلى حقووقق 
في االسيیاسة االعامة وواالحكوومة هھھھي منن االمشكالتت االتي وواالتززااماتت ألصحابب االمصلحة في ااإلنتررنتت٬، ووأأيینن ووكيیفف يیمكنن تضميینهھا 

تنادديي بحوواارر تعاووني ووااسع في مستوويیاتت مختلفة ددااخلل االنظظامم االبيیئي لإلنتررنتت. مشكلة ماهھھھيیة االمعايیيیرر االتي يیجبب منن خاللهھا تقيیيیمم 
اارر أأصحابب وواالنظظامم االبيیئي لإلنتررنتت يیجبب أأنن تكوونن منن االمشكالتت ذذااتت ااألوولوويیة االكبررىى في مناقشة ووحوو ICANNسلووكك 

االقيیاددةة في هھھھذذهه االناحيیة لكنن ال يیجبب أأنن "تمتلكهھا". ICANNاالمصلحة في ااإلنتررنتت. وويیمكنن أأنن تتوولى   

 

 

. إإلغاء مرركززيیة االمساءلة11  

تسهھيیلل تططوويیرر االمعايیيیرر منن أأجلل االمنظظماتت االووططنيیة االعاملة في مجالل  ICANNيیقتررحح هھھھذذاا االقسمم منن االمخطططط بأنهھ "يیجبب على 
حووكمة ااإلنتررنتت" لكي تكوونن مبتكررةة وومنفتح ووشفافة٬، ووذذلكك لتسهھيیلل االووصوولل االعاددلل وواالسهھلل وولكي تكوونن ددااعمة للمشارركة 

االمددنيیة.  

عة االددوورر االذذيي تقوومم بهھ كمنظظمة ووددااعميیهھا منن أأصحابب االمصلحة أأنن يیحددددوواا ططبيی ICANNووهھھھذذاا هھھھوو االمكانن االذذيي يیجبب على 
ICANN  في إإجمالي حووكمة ااإلنتررنتت٬، ووكيیفيیة ررغبةICANN  في تنفيیذذ هھھھذذاا االددوورر٬، رربما منن خاللل االتعاوونن منن االجهھاتت

في االنظظامم االبيیئي لإلنتررنتت٬، باإلضافة إإلى ووعي أأصحابب االمصلحة االووااسع بالمشكالتت وومشارركة  I-Starاالكبررىى في مجالل 
ساتت.أأصحابب االمصلحة في صيیاغة االسيیا  

مع االهھيیئاتت االددووليیة وواالووططنيیة٬، ووفي ضووء مستوويیاتت  ICANNووفي ووجهھ ااألشكالل االمعقددةة للعمليیة االتددرريیجيیة االخاصة بمشارركة 
٬، هھھھناكك قددرر منن ااالتجاهه نحوو أأسلووبب ملززمم متعدددد (GACاالمشارركة االمختلططة في االووقتت االحالي في االلجنة ااالستشارريیة االحكووميیة (

حالي أأوو جدديیدد. وواالبعضض ااآلخرر يیميیلل إإلى ااتفاقيیة حقووقق ررقميیة غيیرر ملززمة باإلضافة إإلى مسارر ااألططرراافف يیشتملل على كيیانن ددوولي٬، 
ااإلعالنن االعالمي لحقووقق ااإلنسانن. وواالبعضض يیميیلل نحوو نمووذذجج مساءلة أأووسع مررتكزز على أأصحابب االمصلحة.   

. االمساءلة عنن 1ناكك سؤؤااالنن: وومهھما كانتت االططرريیقق االتي يیسلكهھا ذذلكك٬، فإنن ااختيیارر االووسيیلة أأمرر هھھھامم٬، ووفي جووهھھھرر أأيي أأسلووبب هھھھ
. االمساءلة أأمامم منن؟ ووعلى االررغمم منن أأنن ااألسئلة االخاصة بمنن ووماذذاا وولمنن تمتت 2ماذذاا (منن حيیثث االمقايیيیسس االمالحظظة)؟ وو

تسوويیتهھا هھھھنا٬، فإنن ااألددلة منن االنماذذجج االحاليیة للحووكمة وواالمساءلة تقتررحح بأنن تووجدد كلل منن هھھھذذهه في مستوويیاتت مختلفة مع االنظظامم 
ووكمة ااإلنتررنتت٬، بنفسس مستوويیاتت االحووكمة االتي تضمم االمستووىى االعالمي وواالووططني ووااإلقليیمي وواالمحلي٬، وواالعثوورر على االبيیئي لح

أأساسي في مززيیج منن ااالتفاقيیاتت االملززمة ووغيیرر االملززمة.  

. ااستخدداامم االمووااززنة االتشارركيیة12  

حيینن على كيیفيیة االتعاملل (رربما . يیررتكزز أأحدد ااالقتررااICANNيیمززجج هھھھذذاا االمووضووعع في االمخطططط بيینن ااقتررااحيینن في ميیززاانيیة 
. ووألنهھا منن االعوواائدد االمثمررةة مررةة ووااحددةة (ااإليیجارر ااالقتصادديي) منن gTLDااألساسي) مع االعوواائدد منن االمززااددااتت االمعلقة لسالسلل 

االمقتررحح إإشررااكك صووتت أأصحابب االمصلحة في االقررااررااتت االخاصة باستخدداامم هھھھذذهه ااألموواالل. ووااالقتررااحح ااآلخرر وويیشتملل على تووسيیع 
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صحابب االمصلحة (أأصحابب االمصلحة االمشارر إإليیهھمم بلفظظ "االجمهھوورر االعامم") في عمليیاتت االمووااززنة االمستمررةة ااتفاقيیاتت أأ
لـ  ICANN وويیررتدد ااالقتررااحح ااألوولى بالمخاووفف االمذذكووررةة بالفعلل ددااخلل .ICANN أأما ااالقتررااحح االثاني فيیتططلبب مززيیدًداا منن .

االتفكيیرر.  

في االمجالل االفنيیة حيیثث تكوونن االشفافيیة وواالمساءلة منن ااألجززااء  ICANNوومنن االووااضح أأنن هھھھناكك بعضض االقررااررااتت االخاصة بميیززاانيیة 
االهھامة في االمسارر االصحيیح٬، ووفي االحاالتت االتي تسهھمم فيیهھا االميیززاانيیة االتشارركيیة بقددرر بسيیطط رربما. ووبخالفف ذذلكك٬، فإنن مووعدد وومكانن ووكيیفيیة 

كيیرر.مناسبة االميیززاانيیة االتشارركيیة٬، بخالفف االشفافيیة وواالمساءلة٬، يیتططلبب االكثيیرر منن االتف  

 

. ااستخدداامم االتجارربب13  

 يیميیلل هھھھذذاا االمقتررحح االتخططيیطط أأكثرر ألنن يیكوونن تعليیقًا على ططبيیعة االمخطططط أأكثرر منهھ أأحدد مكووناتت االمخطططط. فهھوو يیرركزز على عدددد منن االمشكالتت. فهھوو
يیقتررحح بأنن تتمم معاملة االمقتررحاتت في االمخطططط "كمشررووعاتت تجرريیبيیة" باإلضافة إإلى االقيیاسس وواالتططوويیرر منن أأجلل االتعررفف على االددررووسس االمستفاددةة 

ملل معهھا بما يیتفقق مع ذذلكك. ووفي حيینن أأنن هھھھذذاا ااألمرر منن ااألووصافف االقيیاسيیة إإلى حدد كبيیرر لكيیفيیة إإددااررةة مشررووعع تجرريیبي٬، ليیسس منن االووااضح وواالتعا
تتططلبب االتعلمم أأثناء  ICANNوواالتي يیمكنن إإددااررتهھا بهھذذاا االووضع. وواالعدديیدد منن االمشكالتت االتي تووااجهھهھا  ICANNتماًما مقدداارر ااألعمالل االهھامة في 

ستمرراارر في مسيیررةة االتعدديیالتت٬، ااستنادًداا بالططبع إإلى االقيیاسس وواالتقيیيیمم.االعملل٬، ووااال  

في االنظظامم االبيیئي لإلنتررنتت االتي قدد تعملل فيیهھا االظظررووفف أأوو مصلحة  ICANNووقدد تكوونن هھھھناكك بعضض االنووااحي في مشارركة 
. ووعلى gTLDسلل أأصحابب االمصلحة على تعززيیزز مباددررااتت محددددةة للمشررووعاتت االتجرريیبيیة٬، رربما بتموويیلل منن عوواائدد مززااددااتت سال

االررغمم منن ذذلكك٬، بالنسبة لـ  ICANN  على ااإلجمالل٬، فإنن تجرريیبب ططررقق جدديیددةة في االقيیامم باألشيیاء غالًبا ما يیشتملل على مززاايیا
أأسلووبب االمشررووعاتت االتجرريیبيیة.\وومخاططرر أأكبرر تفووقق ااستخدداامم   

خدداامم االعباررةة االمجاززيیة٬، هھھھي "االفيیلل في ووتحتت عنوواانن "ااستخدداامم االتجارربب" يینتقلل االمخطططط إإلى ااقتررااحح بشحنة منفجررةة تفيیدد بأنن٬، الست
غررفة حووكمة ااإلنتررنتت". ووتقوولل:  

"االتجرريیبب على أأيي االحوواافزز تعملل بشكلل أأفضلل٬، يیمكنن أأنن يیصممم وويیصاغغ في شكلل مناهھھھج (تشملل مفهھوومم االمشارركة ااالتحادديیة منن قبلل االكيیاناتت 
ي ووضع جددوولل ااألعمالل. بما في ذذلكك االكيیاناتت على االمستووىى االووططنيیة االتي تلتززمم بمجمووعة منن االمباددئئ وو االمماررساتت االتي تؤؤهھھھلهھمم للمشارركة ف

االووططني االتي تسمح لددوولل ااألمة أأنن تلعبب ددوورراا منن خاللل عالقتهھا مع االمنظظمة إإددااررةة ااإلنتررنتت في ووططنهھمم مع تجنبب ااإلددااررةة االمباشررةة منن قبلل 
االحكووماتت االووططنيیة).  

ددددةة ااألططرراافف حيیثث تتفقق االددوولل ااألعضاء على "اااللتززاامم وومنن االصعبب ررؤؤيیة ذذلكك على أأنهھ أأيي شيء سووىى ااقتررااحح لعمليیة ااتفاقق متع
أأوو عضوو ما  ICANNبمجمووعة منن االمباددئئ وواالمماررساتت" [لمنن؟] إلعدداادد جددوولل أأعمالل [حووكمة ااإلنتررنتت]". هھھھلل هھھھذذاا ددااخلل 

االمشارركة آآخرر حالي أأوو جدديیدد في االنظظامم االبيیئي لحووكمة ااإلنتررنتت؟ هھھھلل يیتووقفف هھھھذذاا عندد إإعدداادد جددوولل أأعمالل أأمم أأنهھ يیفتررضض أأيیًضا 
في إإعدداادد سيیاسة ووتنفيیذذ؟ كما أأنن هھھھناكك "صنددووقق مفاجآتت" ظظاهھھھرريي بالمشكالتت ذذااتت ااألهھھھميیة االكبررىى االمشموولة في هھھھذذاا االمقتررحح.  

ووباإلضافة إإلى أأنن ااالقتررااحح االتالي "ااستخدداامم االتجارربب" مرربكك وويیبددوو أأيیًضا أأنهھ في غيیرر مكانهھ االمناسبب:  

ي تسمح لددوولل ااألمة أأنن تلعبب ددوورراا منن خاللل عالقتهھا مع االمنظظمة إإددااررةة "بما في ذذلكك االكيیاناتت على االمستووىى االووططني االت
ااإلنتررنتت في ووططنهھمم مع تجنبب ااإلددااررةة االمباشررةة منن قبلل االحكووماتت االووططنيیة"  

ووسووفف يیشتملل ذذلكك على تخلي االددوولل عنن جوواانبب منن سيیاددتهھا االووططنيیة٬، ووإإلغاء بعضض مسئووليیاتت االحووكمة لمووططنيیهھا. ووسووفف يیبددوو 
تت عنوواانن "ااستخدداامم االتجارربب" هھھھنا ليیسس شيیًئا سووفف عظظامم خاليیة لمقتررحح لكيیانن عالمي بووضع سيیاسة أأنن ما هھھھوو منددررجج تح

ووحووكمة ااإلنتررنتت. قدد ال يیكوونن هھھھذذاا هھھھوو االمررجوو منن ذذلكك٬، لكنن مهھما كانتت االنيیة؛ هھھھناكك فيیلل كبيیرر تحتت هھھھذذهه االسجاددةة االصغيیررةة 
لنصص "ااستخدداامم االتجارربب".  
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. إإنشاء ررؤؤىى ووأأددلة جدديیددةة14  

يیبددأأ هھھھذذاا االمقتررحح في االمخطططط منن االمالحظظة االعامة بأنن حووكمة ااإلنتررنتت االحاليیة عباررةة عنن "خليیطط" منن ااآلليیاتت وواالهھيیئاتت٬، 
ووتددعوو لمززيیدد منن ااألبحاثث ووااألفكارر (االددليیلل وواالررؤؤىى)٬، ووتقتررحح بأنن االنتيیجة االمحتملة ستكوونن االحصوولل على "هھھھيیكلل حووكمة" أأكثرر 

يیجبب أأنن  ICANNمة ااإلنتررنتت٬، وواالحووكمة ددااخلل أأصحابب االمصلحة في ااإلنتررنتت مثلل تووززيیًعا. كما تلمح إإلى حقيیقة أأنن حووك
يیتحلوواا باالبتكارر وواالذذكاء وواالتكيیفف.  

ووعندد االتفكيیرر٬، نجدد أأنن غالبيیة هھھھيیاكلل االحووكمة "مووززعة" عبرر االكيیاناتت االمختلفة ووذذااتت ططبقاتت ددااخلل االكيیاناتت. وومما ال يیددعوو 
لل حووكمة للمساحاتت االظظاهھھھرريیة على ااإلنتررنتت٬، وواالكثيیرر مما سيیتمم بناؤؤهه سووفف للددهھھھشة أأنن االمجتمع االبشرريي يیحاوولل تططوويیرر هھھھيیاك

يیؤؤتي صددااهه مع هھھھيیاكلل االحووكمة بشرريیة االصنع للمساحاتت االمووضووعيیة على كووكبب ااألررضض. ووهھھھناكك بالفعلل بعضض ااألملل بأنن هھھھذذاا 
بناء مستقبلل أأفضلل مما قامم بهھ حتى  االووااقع االممتدد للمساحاتت االفعليیة وواالظظاهھھھرريیة سووفف يیووفرر للبشرريیة سبيیالً للقيیامم بعملل أأفضلل في

ااآلنن.  

وومنن بيینن تحدديیاتت االحووكمة هھھھنا حقيیقة أأنن االتغيیيیرر االتكنوولووجي في االنظظامم االبيیئي لإلنتررنتت يیتمم بووتيیررةة متساررعة ووبططرريیقة متخللة أأكثرر٬، 
بب االمصلحة تززيیدد عنن االنظظمم ذذااتت االبناء االبشرريي على ااإلططالقق في االتعاملل مع تارريیخ االجنسس االبشرريي. االووعي ااألووسع ألصحا

االمتعدددديینن٬، وومززيیدد منن االمشارركة منن جانبب أأصحابب االمصلحة منن ااألموورر ااألساسيیة في هھھھذذاا االصدددد.  

 

. تبني ااألددلة15  

. ووهھھھي ICANNهھھھذذهه ببساططة ددعووةة أأخررىى لمززيیدد منن االمررااقبة وواالتقيیيیمم٬، بأهھھھدداافف االحصوولل على فاعليیة ووتفاعلل أأكبرر منن جانبب 
اررساتت االمستنددةة إإلى ااألددلة٬، باإلضافة إإلى ااألددلة االمستنددةة أأكثرر إإلى االمماررساتت تددعوو لسيیاسة مستنددةة أأكثرر إإلى ااألددلة وواالمم

(وويیمكنن إإضافة ااألددلة االمستنددةة إإلى االسيیاسة ووااألقلل منن حيیثث االخددمة االذذااتيیة منن جانبب أأصحابب االمصلحة في االنظظامم االبيیئي 
لإلنتررنتت).  

 

. تشجيیع ااأللعابب16  

حوولل االعدديیدد منن االمقتررحاتت  16االلفظظ االمعبرر عنهھ إإلى حدد ما. يیددوورر االمقتررحح  هھھھذذاا االمقتررحح االنهھائي في االمخطططط أأسيء ااستخدداامم
أأوو منن  ICANNغيیرر االمتشابهھة إإلى حدد ما٬، ووكلهھا مصممة بشكلل أأساسي منن أأجلل تعززيیزز مشارركة أأصحابب االمصلحة٬، سووااء في 

االووااضح٬، في مشكالتت االحكوومة ددااخلل االنظظامم االبيیئي لإلنتررنتت.  

(أأوو ااإلنتررنتت) يیمكنن االترركيیزز عليیهھا كمشكالتت يیجبب حلهھا في سيیاقق أألعابب (مع  ICANN ووهھھھوو يیقتررحح بأنن بعًضا منن مشكالتت
جوواائزز؟) بأساليیبب تشبهھ جوواائزز هھھھاكاثوونن أأوو االتحدديیاتت االكبررىى. ووقدد يیعملل ذذلكك بشكلل أأفضلل في بعضض االسيیاقاتت عنن غيیررهھھھا. تررميیزز 

٬، فقدد بذذلتت جهھوودد تررميیزز )IATIاعددااتت االددووليیة (االتحدديیاتت مع االبيیاناتت االمفتووحة٬، كما هھھھوو االحالل بالنسبة لمباددررةة شفافيیة االمس
لتططبيیقاتت االعررضض االمررئي٬، سووااء بحوواافزز أأوو جوواائزز أأوو بددوونهھا. وويیددعمم مسارر ااإلنتررنتت االجهھوودد االمبذذوولة في كافة االتنسيیقاتت٬، بما 

في ذذلكك االفيیدديیوو وواالصووتت.  

االمقاساتت". ووبعضض االتحدديیاتت (بالنسبة ووهھھھناكك مقتررحاتت لتقوويیة االحوواافزز هھھھنا٬، لكنن ليیستت هھھھذذهه منن االنووااحي االتي "تناسبب جميیع 
لـ  ICANN  أأوو ااإلنتررنتت) تستفيیدد منن االحلوولل االمستمددةة منن االجمهھوورر٬، ووااألخررىى تستفيیدد منن حلوولل مجمووعة عملل االخبررااء٬، في

حيینن أأنن هھھھناكك أأخررىى قابلة للتعدديیلل بالنسبة للجوواائزز االتنافسيیة أأوو االحوواافزز االمستنددةة إإلى ااألررباحح.  

جالوونن في كلل ميیلل يیشتملل على ااألددااء على مقيیاسس تكنوولووجي  100مم فهھمم أأنن االتحدديي بسيیاررةة سعة ووعلى االررغمم منن ذذلكك٬، منن االمهھ
" يیشتملل على عمليیاتت DNSووااحدد٬، حيیثث إإنن "االحدد منن تضارربب ااألسماء" أأوو "االحدد منن إإساءةة ااستخدداامم االبنيیة االتحتيیة لنظظامم 

مكووناتت فنيیة باإلضافة إإلى ااالستخدداامم االعررضي مستمررةة لكلل منن االتحدديي وواالرردد٬، ووتددعوو الستخدداامم أأساليیبب مختلفة تشتملل على 
ألسلووبب "االعصا وواالجززررةة".   
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يیفتررضض مقتررحح "ااأللعابب" هھھھنا أأنهھ يیمكنن تحقيیقق ووعي وومشارركة أأعلى منن أأصحابب االمصلحة منن خاللل جعلل "تعقيیددااتت حووكمة 
ووجهھة إإلى االجيیلل أأكثرر اانفتاًحا٬، وويیسرًراا ووتشوويیًقا لألفرراادد منن خاللل ااأللعابب ووااألنشططة االم ICANNااإلنتررنتت ووعملل 

االتالي". ووااالقتررااحح االضمني يیتمثلل في أأنن االجيیلل االتالي سووفف يیتعلمم بشكلل مختلفف أأوو أأنهھ ستعلمم فقطط إإذذاا كانن االتعلمم يینططوويي على  
مررحح ووتررفيیهھ. ووبالنسبة للتعليیمم االذذيي يینططوويي على تررفيیهھ وومررحح قدد ال يیكوونن هھھھاًما٬، ووما يیكوونن هھھھاًما قدد ال يیكوونن مررًحا٬، بصررفف 

بيیة "االمررحح". أأما االمشارركة ااألعلى منن جانبب أأصحابب االمصلحة فسووفف يیكوونن بمثابة عاملل مقرررر منن حيیثث االنظظرر عنن مددىى جاذذ
ااإلستررااتيیجيیة االمناسبة هھھھنا.  

وومنن االمؤؤكدد أأنن ططرريیقق االفضاء االظظاهھھھرريي لإلنتررنتت سووفف يیعملل على تغيیيیرر االكثيیرر منن ططرريیقة تنفيیذذ االتعلمم٬، ووسووفف يیتعيینن تكيیيیفف 
باإلضافة إإلى ذذلكك٬، كانتت لأللعابب ددووًما ددوورر في االتعلمم. أأما ااالقتررااحاتت االتي تفيیدد بأنهھ "يیمكننا  كلل شيء ووضبططهھ ووفًقا لهھذذاا االووااقع.

عددمم اااللتززاامم بالجدديیة إإلى حدد كبيیرر" وواالمررحح كثيیرًراا وواالحصوولل على االميیززااتت في حدد ذذااتهھا٬، لكنن يیجبب االنظظرر فيیهھا جنًبا إإلى جنبب 
منن االتأصلل في فهھمم أأصحابب االمصلحة لألموورر االهھامة٬، على  مع ااألساليیبب االخاصة بووعي وومشارركة أأصحابب االمصلحة بمززيیدد

االمستووىى االشخصي ووأأيیًضا في االمجتمعاتت االكبررىى االحاليیة وواالمستقبليیة.  

 

ملحقق باالقتررااحاتت االستة عشرر  

في نهھايیة االمقتررحاتت االستة عشرر هھھھناكك ملحقق حوولل ااإلستررااتيیجيیاتت وواالتكتيیكاتت االخاصة بالحصوولل على قددرر أأكبرر منن ووعي وومشارركة 
ووأأعمالل ااإلنتررنتت٬، سووااء منن خاللل تحفيیزز أأصحابب االمصلحة٬، أأوو منن خاللل االهھيیاكلل  ICANNابب االمصلحة في كلل منن أأعمالل أأصح

(وونظظمم ااإلنتررنتت) االخاصة بالحووكمة ووصناعة االسيیاساتت. ICANNوواالعمليیاتت االتي تمثلل نظظمم   

وواالمقتررحاتت عباررةة عنن مقتررحاتت تستحقق "االتفكيیرر االعميیقق" وواالتي تتجاووزز بكثيیرر االشررووطط االضميینة لإلشاررةة االخاصة بهھيیئة 
ااإلستررااتيیجيیاتت حوولل اابتكارر أأصحابب االمصلحة. فهھي تووفرر قائمة بالمكووناتت االمقتررحة ووبعضض االووصفاتت االمقتررحاتت "لططبخ" تلكك 

.ICANNاالمكووناتت في مماررساتت ووسيیاساتت   

) بناء نظظامم قابلل ICANN) :1ووددةة٬، ووأأيیًضا بمثابة نقططة بدداايیة بالنسبة لإلستررااتيیجيیاتت٬، منن منظظوورر مررتكزز على فهھي مووج
) ااستخدداامم ذذلكك في االمساعددةة على ووضع 2؛ وو(ICANNللتططبيیقق ووفعالل بالنسبة ألصحابب االمصلحة االمتعدددديینن في حووكمة 

ICANN )تقوويیة ووعي وومشارركة أأصحابب االمصلحة في ااإلنتررنتت بكلل  )3في االنظظامم االبيیئي لإلنتررنتت وونظظامم حووكمة ااإلنتررنتت؛ وو
ووحووكمة ااإلنتررنتت. ICANNمنن ااألموورر االخاصة بـ   

 

تحوويیالتت االنماذذجج٬، وواالقيیوودد وواالتحدديیاتت وواالخططووااتت االتاليیة  

بعدد ططررحح االمقتررحاتت االستة عشرر٬، تخصصص ووثيیقة االمخطططط صفحة منن أأجلل مناقشة "تحوويیالتت االنماذذجج وواالقيیوودد وواالتحدديیاتت 
لتاليیة". وويینبني هھھھذذاا االقسمم على تلكك االتعليیقاتت.وواالخططووااتت اا  

ووقدد ااستخددمتت ااإلشاررااتت إإلى االلفظظ "تحوويیالتت االنماذذجج" منذذ نشرر االفيیززيیائي وواالمؤؤررخخ ووفيیلسووفف االعلوومم ااألمرريیكي تووماسس كوونن 
ووجهھة نظظرر فكررةة تحوويیالتت االنماذذجج في ستيینيیاتت االقررنن االماضي. وويیتحددثث االمخطططط أأكثرر حوولل االتغيیرر "االفعالل" وو"االشررعي" (منن 

أأصحابب االمصلحة)٬، وو"االمتططوورر" لـ  ICANN ٬، باإلضافة إإلى قائمة منن االمقتررحاتت. ووهھھھي في حقيیقة ااألمرر ال تقتررحح "تحوويیالتت
٬، أأوو لحووكمة ااإلنتررنتت.ICANNللنماذذجج"٬، أليي منن سلووكك   

بسببب االتكنوولووجيیا االجدديیددةة٬، ووعلى االررغمم منن ذذلكك٬، هھھھناكك أأساسي بالنسبة لإلشاررةة إإلى تحوويیلل االنماذذجج هھھھنا. فهھذذاا االتحوويیلل٬، االحاددثث 
عباررةة عنن "االووااقع االجدديیدد" االممتدد وواالذذيي يیقوومم االبشرر على أأساسهھ ااآلنن ببناء ااألشيیاء (االمؤؤسساتت وواالهھيیاكلل إإلخ) ووتنفيیذذ االعمليیاتت 
 (االحووكمة ووااإلنتاجج وواالتووااصلل ااالجتماعي٬، إإلخ) عبرر ووقتت ووفضاء ووااقعي٬، مضاًفا إإليیهھ سبالً ظظاهھھھرريیة للنظظامم االبيیئي لإلنتررنتت.

ووتحوويیلل االنماذذجج ببساططة هھھھوو االططرريیقة االتي نعيیشش وونعملل ووفًقا لهھا٬، وونقوومم بما نقوومم بهھ في ووجوودد هھھھذذاا االووااقع االممتدد.  
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ووجميیع االمكووناتت في االنظظامم االبيیئي لإلنتررنتت أأنن االووااقع يیتجهھ نحوو االحووكمة٬،  ICANNووبالنظظرر إإلى االتغيیرر االتكنوولووجي٬، ااكتشفتت 
وواالعمليیاتت االخاصة بحووكمة ااإلنتررنتت ككلل. ICANNلل منن عمليیاتت االحووكمة االخاصة بـ ووااألكثرر أأهھھھميیة هھھھنا٬، أأنهھا يیسيیرر باتجاهه ك  

وومع ظظهھوورر االخصائصص االظظاهھھھرريیة لإلنتررنتت وواالعمليیاتت االمساحاتت٬، فهھناكك منن يیقوومم بالتعررفف على هھھھذذهه االمناططقق منن أأجلل االمكسبب 
ذذلكك حالة ااكتشافف االتووسعاتت ااألوورربيیة االخاصص٬، ووهھھھناكك منن يیقوومم بالددفع في ااتجاهه خددمة ووضمانن االمصلحة االمشترركة٬، ووال يیشبهھ 

"للعالمم االجدديیدد" في أأمرريیكا ووأأفرريیقيیا ووآآسيیا.  

على عاتقهھا االتززاامم بنمووذذجج أأصحابب االمصلحة  ICANNووكالعبب أأسايي في تشكيیلل جوواانبب االنظظامم االبيیئي لإلنتررنتت٬، أأخذذتت 
. كانن منن االممكنن لـICANNاالمتعدددديینن في حووكمة   ICANN ططرراافف٬، أأوو نمووذذجج قططاعع أأنن تضغطط منن أأجلل نمووذذجج متعدددد ااأل

.ICANNخاصص (مررفقق عامم)٬، أأوو أأيي عدددد منن ااألساليیبب ااألخررىى في ططرريیقة هھھھيیكلة   

بأنن تقوومم على تحدديیدد أأوو االمساعددةة في االتعررفف على ططرريیقة إإجررااء عمليیة حووكمة "في االقرراانن  ICANNوويیحدددد االمخطططط مرركزز 
االحادديي وواالعشرريینن لمصددرر عامم عالمي مشترركك".  

منن االمهھمم مالحظظة أأنن "االمصددرر االعامم" ال يیقصدد بهھ نفسس معني "االصالح االعامم"٬، ووكلل منهھما يیعني [مالحظظة: لتجنبب ااالررتباكك٬، 
شيیًئا مختلًفا تماًما عنن "بما يیصبب في االصالح االعامم"].  

ووأأبعدد منن ذذلكك وويیرروونن أأنن نمووذذًجا مشابهًھَ◌اا ألصحابب االمصلحة االمتعدددديینن ضرروورريي  ICANNفهھناكك منن هھھھمم مشارركوونن في 
ررنتت نفسهھا. ووهھھھناكك منن لدديیهھمم ووجهھاتت نظظرر مختلفة بالنسبة لحووكمة ااإلنتررنتت٬، وورربما أأفكارر تختلفف عنن بالنسبة لحووكمة ااإلنت

. ووفي أأيي االحاالتت االتي يیتمم فيیهھا ٬ICANN، أأوو االحووكمة على ما هھھھوو كائنن في االووقتت االحالي في ااختصاصص ICANNحووكمة 
مستوويیاتت ووعي أأصحابب االمصلحة وومشارركة االووقووفف علي هھھھذذهه االمشكالتت٬، فسووفف يیكوونن االتقددمم وواالنتائج أأفضلل كلما كانتت 

أأصحابب االمصلحة أأعلى.  

لتحدديي تصميیمم ووااعتناقق نمووذذجج أأصحابب مصلحة متعدددديینن  ICANNوويیقتررحح االمخطططط٬، رربما بشكلل صحيیح٬، أأنهھ إإذذاا تصددتت 
. ووهھھھذذاا عاملل بشكلل حقيیقي لكلل منن االحووكمة وواالمساءلة٬، فقدد يیمثلل ذذلكك "نمووذذًجا عمليًیا" بالنسبة لبقيیة مجتمع حووكمة ااإلنتررنتت

ألصحابب االمصلحة وواالنظظامم االبيیئي لإلنتررنتت٬، وواالنظظرر إإلى  ICANNيیمضي بالحووكمة إإلى أأبعدد منن ووجهھة االنظظرر االمررتكززةة على 
االحووكمة منن منظظوورر مررتكزز على أأصحابب االمصلحة في االنظظامم االبيیئي لإلنتررنتت وولـ  ICANN.  

بنجاحح للتحدديیاتت االخاصة بنمووذذجج أأصحابب  ICANNكما أأنن ذذلكك يیلقي بالضووء على معنى االعجلة ووااإللحاحح حوولل مجابهھة 
مصلحة متعدددديینن قابلل للتططبيیقق في عالمم يیصبح فيیهھ كلل شخصص منن االناحيیة االظظاهھھھرريیة صاحبب مصلحة وومشارركك في ااإلنتررنتت. 

وواالصعوودد إإلى االقمة بددررجة ما منن االنجاحح٬، يیمكنن لـ  ICANN  أأنن تعملل كنمووذذجج لآلخرريینن في االنظظامم االبيیئي لإلنتررنتت. ووإإذذاا تمم
بالهھالكك. ICANNضعيیفف٬، فسيیحكمم على  ذذلكك بشكلل  

ووباإلشاررةة إإلى االقيیوودد وواالتحدديیاتت٬، يیشيیرر االمخطططط إإلى االتحدديیاتت حوولل االووصوولل إإلى ااإلنتررنتت٬، بالنسبة لكلل منن مشكلة االووصوولل في 
 االميیلل ااألخيیرر ووقيیوودد/تكاليیفف عررضض االنططاقق٬، لكنهھا ال تتحددثث كثيیرًراا عنن ددوورر االخددماتت االمحموولة٬، أأوو االمشكالتت االتي ستظظهھرر مع

تططبيیقق ااإلنتررنتت على كلل شيء.  

كما يیقرر االمخطططط بالمساحاتت االفعليیة على كووكبب ااألررضض٬، وواالمساحاتت االظظاهھھھرريیة لإلنتررنتت٬، وواالتعقيیباتت ووااإلسهھاماتت في االنظظمم 
يیتططلبب ااهھھھتماًما بووجهھاتت االنظظرر االمررتكززةة على االبشرر حوولل االتصميیمم وواالهھيیاكلل  ICANNبشرريیة االصنع. ووأأيي شيء تقوومم بهھ 

) سووفف ICANNهھ يیقتررحح بأنن "االووصوولل إإلى هھھھناكك منن هھھھنا" (على سبيیلل االمثالل االحووكمة لكلل منن ااإلنتررنتت وووواالعمليیة. كما أأن
تتططلبب "االتززااًما متفقق عليیهھ لتحوويیلل االمعايیيیرر االثقافيیة منن أأجلل بناء [مخززوونن] منن االثقة االمتباددلة وواالملكيیة االمططلووبة".  

انن مختلفانن ووهھھھاميینن هھھھنا. االمعنى ااألوولى ووهھھھوو االفكررةة االمستنددةة إإلى ووبالددعووةة إإلى "تغيیيیرر االمعايیيیرر االثقافيیة" قدد يیكوونن هھھھناكك معنيی
االقيیمة بأنن ااإلنتررنتت "مصددرر مشترركك" يیجبب أأنن يیستخددمم منن أأجلل "االصالح االعامم". ووهھھھناكك منن يیررىى مكووناتت كبيیررةة فيیهھ في صووررةة 

فهھمم وويیتمم االتعاملل معهھ. ملكيیة حددوودديیة يیجبب تخصيیصهھا منن أأجلل االرربح االخاصص. ووهھھھذذاا االتجاذذبب يیجبب أأنن يیووضع في ااالعتبارر ووأأنن يی
وواالتعاملل مع ذذلكك منن االمحتملل أأنن يیتمم تسهھيیلهھ منن خاللل حقيیقة أأنن االكثيیرر منن ووعي أأصحابب االمصلحة سووفف يیشتملل على ررسمم 
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االمتووااززيیاتت بيینن االمشكالتت في االنظظامم االبيیئي لإلنتررنتت ووكيیفيیة تعاملل االمجتمعاتت مع مشكالتت مشابهھة بمرروورر االووقتت في كلل منن 
ليیة. وومنن خاللل االعنايیة ووااالهھھھتمامم قدد تكوونن للبشرر االقددررةة على تحسيینن ااألددااء حتى االيیوومم.االووقتت وواالمساحة االفع  

وواالمعيیارر االثقافي ااآلخرر رربما يیضمم االفهھمم بأنن االنظظامم االبيیئي االظظاهھھھرريي لإلنتررنتت بنفسس ددررجة االووااقعيیة للنظظامم االبيیئي االططبيیعي لما قامم 
تضميینن هھھھذذهه االمعايیيیرر في ووعي وومشارركة أأصحابب االمصلحة يیعدد  ٬، فإننICANNبهھ االبشرر بالنسبة لهھ. ووبالررجووعع مررةة أأخررىى إإلى 

بأصحابب االمصلحة االمتعدددديینن٬، ووبالنسبة لـ ICANNحوولل حووكمة  ICANNأأمرًراا أأساسيًیا في تحقيیقق أأهھھھدداافف   ICANN  لكي
تعلبب ددوورًراا قيیادديًیا في حووكمة ااإلنتررنتت.  

ووفي مناقشة االخططووااتت االتاليیة في االمخطططط٬، تقوولل االووثيیقة بأنهھا سووفف تقوومم بتحوويیلل هھھھذذهه االمقتررحاتت إإلى مقتررحاتت قائمة بذذااتهھا منن 
1- صفحة٬، ووسووفف تستعررضض عمليیة تعليیقاتت وومررااجعة٬، مع تقدديیمم أأعمالل ختاميیة منن االهھيیئة ووتقتررحح إإنشاء مجمووعاتت عملل  2

وواالنظظامم االبيیئي لحووكمة  ICANNقق هھھھذذهه االمقتررحاتت على ااألعمالل االتي تقوومم بهھا مختصة بالمقتررحاتت منن أأجلل إإعدداادد خطططط لتططبيی
ااإلنتررنتت (أأوو رربما مكووناتت حووكمة ااإلنتررنتت بشكلل أأكثرر صحة ددااخلل االنظظامم االبيیئي لإلنتررنتت).  

لبيیئي ٬، وواالنظظامم ااICANNوواالحوواارر االدداائرر حوولل هھھھذذهه االمقتررحاتت٬، ووااألهھھھمم منن ذذلكك حوولل االمشكالتت االتي تحيیطط بحووكمة ووسيیاساتت 
لإلنتررنتت٬، ووحووكمة ااإلنتررنتت يیمثلل فررصة لمباددررةة مووززعة بشكلل كبيیرر تعوودد بالفائددةة على كلل منن االحوواارر باإلضافة إإلى االووعي 

بنمووذذجج أأصحابب االمصلحة االمتعدددديینن للحووكمة٬، ما  ICANNوواالمشارركة ااألكبرر ألصحابب االمصلحة. ووفي جووهھھھرر ووررووحح االتززمم 
نفيیذذهھھھا٬، ووااألموورر االتي يیجبب تتمم منن بشكلل ووااسع منن خاللل أأصحابب االمصلحة.هھھھي االخططووااتت االتاليیة بالفعلل٬، ووكيیفف سيیتمم ت  

اانتهھاء  

>Lanfran@yorku.ca سامم النفرراانكوو <  

NPOC/NCSG  

جامعة يیوورركك.  

االرراابططة االكندديیة للصحة االددووليیة  

 

 



 150  

حوولل اابتكارر أأصحابب االمصلحة االمتعدددديینن ICANNلجنة إإستررااتيیجيیاتت   

- جوميیز تشاكك من شخصيیة تعليیقاتت 2014 ماررسس 18   

مقددمة  

حوولل  ICANNمقتررًحا تمم نشررهھھھا للتعليیقق االعامم منن خاللل هھھھيیئة إإستررااتيیجيیاتت  16تحتوويي هھھھذذهه االووثيیقة على تحليیلي االشخصي لعدددد 
منن خاللل  GOVLABاابتكارر أأصحابب االمصلحة االمتعدددديینن. يیررجى مالحظظة أأنني حاوولتت نشرر غالبيیة هھھھذذهه االتعليیقاتت على مووقع 

نظظامم سططرر بسططرر أأوو مرربع االتعليیقاتت االمقددمم في االمووااصفاتت االتفصيیليیة للمقتررحاتت٬، لكنني ووجددتت ااستخدداامم أأددااةة االتعليیقق ااإلضافيیة ب
أأنن ااألددااةة ااإلضافيیة غيیرر مالئمة ووأأنن غيیرر متأكدد منن مددىى نجاحي؛ ووأأيیًضا لمم يیكنن منن االووااضح بالنسبة لي أأنن ااآلخرريینن يیمكنهھمم 

رريیدد ااإللكتررووني أأيیًضا. ااالططالعع على تعليیقاتي. وومنن ثمم٬، فقدد قررررتت إإررسالهھا على عناوويینن االب  

ووتبددأأ تعليیقاتت ووتحليیلي ببعضض االتعليیقاتت االعامة ووبعدد ذذلكك فإنني أأتناوولل مقتررحاتت محددددةة بنفسس االتررتيیبب االذذيي نشررتت االمووااصفاتت 
).9االتفصيیليیة ووفًقا لهھ (باستثناء االمقتررحح   

 

االتعليیقاتت االعامة  

عمليیة أأصحابب االمصلحة االمتعدددديینن. وولسووء االحظظ٬، تتططلبب منن بيینن ااألهھھھدداافف االشررعيیة لهھذذهه االهھيیئة تسهھيیلل االمشارركة االززاائددةة في 
جهھوودد هھھھذذهه االهھيیئة قددرًراا كبيیرًراا منن االووقتت فقطط منن أأجلل االتعقبب بصررفف االنظظرر على االمشارركة االفعالة. ووهھھھذذاا في حدد ذذااتهھ يیمثلل تحدديًیا 

للمشارركة في أأفكارر االهھيیئة٬، ووليیسس االتحددثث إإلى االوواافدديینن االجدددد. ووعندد االنظظرر في  ICANNبالنسبة للمشارركيینن ذذوويي االخبررااتت في 
ذذلكك في ضووء أأعمالل هھھھيیئاتت ااإلستررااتيیجيیاتت االثالثث ااألخررىى٬، نجدد أأنن ااألعمالل االمووسعة االمستمررةة في أأنشططة ووضع سيیاساتت 

ICANN ٬، ووعمليیة ووضع خططة ووميیززاانيیة االتشغيیلل فيICANN  أأنشططة تنفيیذذ نططاقاتت  ٬، باإلضافة إإلى2015للعامم االمالي
gTLD  االجدديیددةة ووأأعمالل حووكمة ااإلنتررنتت االعالميیة االجارريیة في االووقتت االحالي٬، وواالقددررةة على االحصوولل تعقيیباتت االمجتمع على

 One World Trustنططاقق ووااسع تمثلل تحدديیاتت هھھھائلة. ووهھھھذذاا يیؤؤكدد ما نشرر في ااآلوونة ااألخيیررةة في االتقرريیرر االنهھائي لمنظظمة 
: االمشاووررااتت): "مقدداارر االمعلووماتت االمقددمم إإلى أأصحابب االمصلحة قدد ICANNالمم مساءلة ووشفافيیة (تحتت عنوواانن "مقايیيیسس وومع

". وومنن ثمم٬، فإنني أأقتررحح ووبقووةة بأنن تضع االهھيیئة هھھھذذهه االمسألة في ااالعتبارر عندد تقدديیمم االتووصيیاتت ...يیكوونن بمثابة حاجزز أأمامم االمساءلة
االنهھائيیة بما في ذذلكك ااألططرر االززمنيیة االمقتررحة.  

مالل فإنني أأعتقدد بأنن االمقتررحاتت االمقددمة منن االهھيیئة قدد تكوونن جدديیررةة بإجررااء مززيیدد منن االتقصي حوولهھا أأوو حتى ااختباررهھھھا ووعلى ااإلج
عندد تقدديیمم االمقتررحاتت٬، لكنن هھھھناكك االعدديیدد ممنن ططررحوواا أأسئلة بشكلل خاصص في االذذهھھھنن:  

–. ززيیاددةة االشفافيیة منن خاللل ااستخدداامم االبيیاناتت االمفتووحة وواالتعاقدد االمفتووحح 7 يیعنيینهھ االتعاقدد االمفتووحح ووكيیفف يیمكنن أأنن  ما االذذيي 
يیؤؤثرر ذذلكك على االسجالتت ووأأمناء االسجالتت? تقوولل االهھيیئة في االووصفف االمووجزز٬، "فيیما يیتعلقق بفتح بيیاناتت االعقدد٬، قدد يیؤؤدديي ذذلكك إإلى 

 ICANNززيیاددةة ووتنوويیع االفررصص للمشارركة في مررااقبة اااللتززاامم االتعاقدديي٬، ووسووفف يیؤؤدديي إإلى تفاهھھھمم أأعمقق مع مرروورر االووقتت ألددوواارر 
وواالفررصص وو/أأوو ااالحتيیاجاتت لتططوويیرر  ICANNفي مقابلل ااألططرراافف االمتعاقددةة٬، وواالمشكالتت أأوو مجاالتت تحسيینن عمليیة االشررااء في 

االعقوودد". ووباالعتمادد على ما يیعنيیهھ ذذلكك٬، فقدد يیكوونن للتعاقدد االمفتووحح تأثيیرر هھھھائلل على ااألططرراافف االمتعاقددةة. (ووأأنا أأشجع كلل شخصص 
.)على مررااجعة االووصفف االتفصيیلي بعنايیة  

–. فررضض حددوودد ددووااررةة ااألجلل 9 تقوولل االهھيیئة في االووصفف االمووجزز "باعتباررهھھھا ووسيیلة لززيیاددةة ووتنوويیع االمشارركة في هھھھيیئاتت تصوويیتت  
ICANN  االحاليیة٬، يینبغي علىICANN  تجرربة مع فررضض حددوودد ددوورريیة على مدداارر االعامم االمقبلل لجميیع مووااقع االتصوويیتت ددااخلل
ICANNفيیذذ ذذلكك٬، وومنن ثمم فإنن هھھھذذاا ااألمرر يیططررحح االعدديیدد منن االتساؤؤالتت في ذذهھھھني ". ووبصررااحة٬، فإنني ال أأفهھمم كيیفف سيیتمم تن

بيینن ااألططرراافف االمتعاقددةة ووغيیرر االمتعاقددةة.  GNSOالسيیما بسببب االططرريیقة االتي قدد تؤؤثرر بهھا على االتووااززنن االحالي لمجلسس   
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–. تبني ااألددلة 11 االحاليیة للمماررساتت يیتحددثث االووصفف االمووجزز عنن إإنشاء "شبكة تقيیيیمم مؤؤسسي عملل على تططوويیرر االمعايیيیرر  
". قدد يیكوونن هھھھذذاا مقبووالً لكنني بحاجة لمززيیدد منن االتفاصيیلل. ICANNاالقائمة" ووتمكيینن "ووظظيیفة ررسميیة أأكثرر للبحثث وواالتططوويیرر ددااخلل   

–. إإلغاء مرركززيیة االمساءلة 14 تسهھيیلل ووضع معايیيیرر لما  ICANNووهھھھنا أأيیًضا ال تتووفرر تفاصيیلل كافيیة حوولل هھھھذذاا: "يیجبب على  
تعنيیهھ لمنظظماتت إإددااررةة ااإلنتررنتت االمحليیة (على سبيیلل االمثالل٬، االلجنة االتووجيیهھيیة االبررااززيیليیة لإلنتررنتت) لتكوونن منظظماتت "مفتووحة" في 

(مثلل تلكك االتي تتسمم بالشفافيیة٬، وواالتي تمكنن ووصووال سهھال ووعاددال٬، ووتددعمم ااالبتكارر وواالمشارركة االمددنيیة)". يیجبب  21االقررنن االـ
حيیثث إإنهھا ليیستت هھھھيیئة  ICANNأكيیدد تووفيیرر مززيیدد منن االمعلووماتت حوولل هھھھذذاا. ووأأنا غيیرر متأكدد منن ططرريیقة ااررتباطط ذذلكك بمهھمة بالت

معنيیة بووضع االمعايیيیرر.   

 

ااستخدداامم شبكاتت االخبررااء 1االمقتررحح   

أأذذكيیا" وومنن ثمم ) "يیجبب أأنن نكوونن ICANN(أأيي كلنا جميیًعا في مجتمع  ICANNأأتفقق مع االمقددمة ااألساسيیة في هھھھذذاا االمقتررحح بأنن 
"فهھي بحاجة للووصوولل إإلى أأفضلل ااألفكارر االممكنة في أأشكالل ووصيیغ ووااضحة وومفيیددةة ووذذااتت صلة بالقرراارر االذذيي بيینن أأيیدديینا منن 
االموواارردد ددااخلل ووخاررجج االمؤؤسسة". لكنن هھھھناكك عالماتت ااستفهھامم كثيیررةة تجوولل في خاططرريي عنددما أأقررأأ بيیاناتت كهھذذهه: "ووقدّدرر االبعضض 

) االحاليیة االتابعة لـWGبأنن نمووذذجج مجمووعة االعملل (  ICANN  لتططوويیرر ااإلجماعع حوولل كيیفيیة حلل هھھھذذهه االمشكالتت االمعقددةة "يیبددوو
-في االغالبب ناقًصا  السيیما عندد االتعاملل مع االمشكالتت االمعقددةة مضاًفا إإليیهھا ووجهھاتت نظظرر متبايینة بشكلل ووااسع وو/أأوو تحملل  

ررااء قدد يیؤؤدديي بالتأكيیدد إإلى تعززيیزز نمووذذجج مجمووعاتت االعملل ااهھھھتماماتت ماليیة معتررفف بهھا بقووةة في االنتائج االخاصة". إإنن ااستخدداامم االخب
لكنن يیجبب أأنن ال يینظظرر إإليیهھا على أأنهھا بدديیلل لنمووذذجج مجمووعاتت االعملل.  

بمهھمة أأووسع بكثيیرر لحووكمة  ICANNهھھھناكك مشكلة عامة لدديي بالنسبة لووصفف االهھيیئة لهھذذاا االمقتررحح ووهھھھوو أأنهھ يیميیلل إإلى خلطط مهھمة 
أأوو االحصوولل على تحسيیناتت أأكثرر ااتساًعا  ICANNلمقتررحة إإلى إإجررااء تحسيیناتت على ). هھھھلل تهھددفف ااالبتكاررااتت ااIGااإلنتررنتت (

على حووكمة ااإلنتررنتت أأمم كالهھھھما؟ باختباررهھھھا ووتقيیيیمهھا٬، منن االمهھمم أأنن نستووضح هھھھذذهه االمسألة في هھھھذذاا االصدددد. فإلى االحدد االذذيي تكوونن 
ا؟هھھھي االمنتددىى االمناسبب الختباررهھھھ ICANNفهھ تططووررااتت أأووسع في حووكمة ااإلنتررنتت٬، هھھھلل   

منن منظظمة مستنددةة إإلى االتمثيیلل إإلى مؤؤسسة تستندد إإلى االخبررااتت".  ICANNيیبددوو أأنن االهھيیئة تؤؤمنن بأنهھ سيیكوونن منن االجيیدد "تحوويیلل 
هھھھلل ااعتبارر أأنن هھھھذذاا مووقفف ااختيیارر بيینن شيیئيینن أأمرًراا ددقيیًقا؟ هھھھلل هھھھي شاملة فيیما بيینهھا؟ هھھھلل هھھھناكك قيیمة في ددمج االمززاايیا في كلل منهھما؟ 

نظظماتت االمستنددةة إإلى االتمثيیلل هھھھي أأنهھا تقوومم بتسهھيیلل تحدديیدد االتأثيیررااتت االمحتملة للسيیاساتت االمقتررحة؛ فهھلل منن االقيیمم االمتمثلة في االم
يیمكنن لمنظظمة مستنددةة إإلى االخبررااتت االقيیامم بذذلكك بسررعة ووفاعليیة.  

ي ناحيیة االشبكاتت ذذااتت االصلة االمحتملة وواالمجتمعاتت االمددررجة منن االهھيیئة مخصصة بشكلل سائدد للموواارردد االفنيیة بشكلل سائدد. أأما ف
عمليیة ووضع االسيیاسة لألسماء وواالتي تمم تحدديیدد أأنهھا بحاجة إإلى تططوويیرر٬، فليیسس منن االووااضح تماًما أأنن االموواارردد االفنيیة تمثلل ااحتيیاًجا 

كبيیرًراا.  

ة فيیما يیلي االسؤؤاالل ااألخيیرر االذذيي ططررحتهھ االهھيیئة: "ما ووصفف إإططارر عملل االمساءلة بالنسبة للقررااررااتت االتي يیتخذذهھھھا االخبررااء؟" االصيیاغة االمستخددم
في هھھھذذاا االسؤؤاالل تبددوو أأنهھا تشيیرر إإلى نقصص في االفهھمم منن جانبب االهھيیئة فيیما يیتعلقق بنمووذذجج أأصحابب االمصلحة االمتعدددديینن. يیبددوو أأنهھا تفتررضض بأنن 

.ICANNاالخبررااء قدد يیقووموونن باتخاذذ قررااررااتت في   

االمخززنة" وو"تووفيیرر االووقتت وواالموواارردد"٬،  ICANNإإلى االحدد االذذيي يیمكنن لهھذذاا االمقتررحح أأنن "يیلهھمم وويیحفزز على االتعاوونن ددااخلل ووعبرر هھھھيیاكلل 
فإنن ااألمرر جدديیرر باالستكشافف. لكنن أأنووااعع االخبررااتت االتي يیتمم االترركيیزز عليیهھا في ووصفف هھھھذذاا االمقتررحح ال يیبددوو أأنهھا منططبقة بشكلل كبيیرر على 

في تنسيیقق االمعررفاتت االفنيیة لإلنتررنتت.  ICANNمهھمة   

االفكررةة تمثلل فائددةة بالنسبة لـفي ررأأيیي٬، لمم تقمم االهھيیئة بعملل حالة قوويیة للغايیة بأنن هھھھذذهه   ICANN وويیجبب االقيیامم بحالة أأفضلل منن أأجلل .
االتأكدد منن أأنن قيیمة هھھھذذاا االمقتررحح تضمنن االمصررووفاتت االتي ستنفقق منن أأجلل ااختباررهه.  
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٬، ااستقاء االموواارردد منن االجمهھوورر لكلل منن ااإلشرراافف ووووضع االمعايیيیرر لقيیاسس االنجاحح2االمقتررحح   

لذذلكك قدد تكوونن هھھھذذهه االفكررةة جدديیررةة بإجررااء مززيیدد منن االبحثث لهھذذاا  ICANNأأنا أأددعمم بقووةة أأيي إإجررااء يیعملل على ززيیاددةة مساءلة 
ااستخدداامم قووةة ...االسببب ووحددهه٬، لكنن ليیسس منن االووااضح ااآلنن أأنهھ يیمكنن تنفيیذذهھھھا بفاعليیة. يیصفف ما يیلي بإيیجازز مفهھوومم هھھھذذاا االمقتررحح: "

ووال تقاسس فقطط في ضووء قيیمم االمصلحة االعامة ااألصليیة لـ٬، ICANNاالحشدد على تقيیيیمم نجاحح قررااررااتت   ICANN  ووحددهھھھا٬، وولكنن
أأيیًضا باالستنادد إإلى تأثيیرر ووأأثرر وومستووىى اامتثالل االعمليیة ووضع االسيیاسة االتاليیة لـ  ICANN."  

تططوويیررهھھھا  ال حاجة لي للتعليیقق على االحاجة لتططوويیرر مقايیيیسس للنجاحح ووفًقا لما أأقررتهھ االهھيیئة. لكنن ليیسس منن االووااضح أأنن باإلمكانن
بنجاحح باستخدداامم ااستقاء االموواارردد منن االجمهھوورر. تحدددد االهھيیئة بعضض االعووااملل االبناءةة االتي يیجبب االنظظرر بهھا عندد ووضع االمقايیيیسس.  

يیبددوو أأنن لهھما إإمكانيیاتت قوويیة: منصة مررااجعة أأقرراانن مفتووحة٬، ووأأددووااتت تصنيیفف ووتعقيیبب  ICANNفكررتانن لتنفيیذذ هھھھذذاا االمقتررحح في 
نهھا أأددووااتت مفيیددةة في أأنشططة ووضع االسيیاساتت.متووفررةة على ااإلنتررنتت. يیبددوو أأ  

فكررةة ووااحددةة تررفع ااألعالمم االحمررااء بالنسبة لي منن منظظوورر ااألططرراافف االمتعاقددةة هھھھي "ااستخدداامم مباددئئ االتعاقدد االمفتووحة٬، وواالنشرر 
ثلل االمفتووحح لكافة عقوودد االسجالتت ووأأمناء االسجالتت على ااإلنتررنتت (باإلضافة إإلى مجمووعاتت االبيیاناتت ااألخررىى االمفتووحة٬، م

االبيیاناتت االماليیة ووبيیاناتت ااالمتثالل االحاليیة) وومططالبة االجمهھوورر بالمساعددةة في مررااقبة ااالمتثالل منن جانبب سائرر ااألططرراافف االمتعاقددةة". 
ما هھھھوو االتأثيیرر االمتووقع على االسجالتت ووأأمناء االسجالتت إإذذاا ما تمم ذذلكك؟ هھھھلل يیمكنن االقيیامم بذذلكك بفاعليیة ددوونن تحميیلل أأعباء على 

وونن ووجهھ حقق؟ااألططرراافف االمتعاقددةة بدد  

يیبددوو أأنن بعضض ااألفكارر في هھھھذذاا االمقتررحح لهھا إإمكانيیة ووااضحة في إإضافة االقيیمة وومنن ثمم يیبددوو أأنهھا تضمنن مززيیدًداا منن االتحرريي. وويیبددوو 
االبعضض ااآلخرر بالنسبة لي أأنهھ بحاجة لمززيیدد منن االتبرريیرر قبلل إإنفاقق االكثيیرر على تجرربتهھا.  

 

عمليیة ااتخاذذ االقررااررااتت ٬، ااستقاء االموواارردد منن االجمهھوورر لكلل مررحلة في3االمقتررحح   

يیبددوو أأنن ما يیلي يیشبهھ مقددمة صحيیحة بالنسبة لهھذذاا االمقتررحح: "تعتمدد شررعيیة أأيي مؤؤسسة عالميیة في االقررنن االعادديي وواالعشرريینن وواالتي 
تعملل في مضمارر االمصلحة االعامة على ما إإذذاا كانن منن يیتأثرروونن بالقررااررااتت االتي تتخذذهھھھا االمؤؤسسة مشموولة في عمليیة ااتخاذذ 

٬، يیجبب يیحظظى ICANN". تسيیرر االمووااصفاتت االتفصيیليیة حتى االقوولل: "ووعلى ووجهھ االخصووصص في حالة ااإلنتررنتت وواالقررااررااتت أأمم ال
أأيي شخصص بالشررعيیة فيیجبب أأنن يیكوونن لدديیهھ ووصووالً سهھالً ووعاددالً منن أأجلل االمساعددةة في صيیاغة االسيیاساتت وواالمعايیيیرر االخاصة 

يیبددوو شيء نمووذذجي وومعقوولل يیجبب االعملل عليیهھ. أأما  على تسهھيیلهھا". االووصوولل االسهھلل للكلل ICANNباإلنتررنتت وواالتي تساعدد 
االووصوولل االعاددلل فقدد يیكوونن غيیرر ووااقعي ررغمم ذذلكك. هھھھلل هھھھذذاا هھھھددفف نبيیلل٬، لكنن أأيیًضا هھھھلل يیمكنن تحقيیقهھ في مجتمع متنووعع بشكلل كبيیرر 

ووعالمي؟  

في أأنشططة  كما أأنن االبحثث عنن ططرريیقق للحصوولل منن االجمهھوورر على أأفكارر ("إإجررااء عصفف ذذهھھھني مووززعع" لألفكارر) قدد يیكوونن مفيیدًداا
. ووإإذذاا أأمكنن االقيیامم بذذلكك على االمستووىى االعالمي بططرريیقة فعالة وومجدديیة منن ناحيیة االتكاليیفف٬، فيیمكنن أأنن ICANNووضع سيیاساتت 

تووفرر ططرريیقة للحصوولل على االتعقيیباتت منن أأصحابب االمصلحة ممنن قدد ال تكوونن لدديیهھمم االقددررةة على االمشارركة وو/أأوو قدد يیحفزز ذذلكك 
.ICANNعمالل سيیاسة أأططررااًفا جدديیددةة على االمشارركة في أأ  

) "تعملل بشكلل ااستباقي على تحدديیدد منن يیتأثرر في االمجتمع 1أأنن  ICANNووكما تالحظظ االهھيیئة٬، لكي يینجح ذذلكك٬، يیجبب على 
) تمكيینن االتعاوونن عبرر 2االعالمي بالقررااررااتت االتي تصددررهھھھا وومنن االذذيي لدديیهھ االخبررةة في االمساعددةة على حلل مشكلة محددددةة" وو

عع للحصوولل على مشارركة فعالة ددوونن االحاجة إإلى حضوورر مادديي". ووتحدددد االهھيیئة االعدديیدد منن ااإلنتررنتت منن أأجلل ددعمم االعملل االمووزز
االتحدديیثاتت االتي يیجبب االتعاملل معهھا ووحلهھا منن أأجلل تحقيیقق هھھھذذهه ااألشيیاء كما أأنهھا تسرردد عدددًداا قليیالً منن االفوواائدد بالنسبة لعمليیاتت 

ICANN .وواالتي يیمكنن تحقيیقهھا  
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باإلضافة إإلى  ICANNءةة حوولل االططرريیقة االتي يیمكنن منن خاللهھا ااختبارر هھھھذذاا االمقتررحح في أأنا أأهھھھنئ االهھيیئة على تووفيیرر مقتررحاتت بنا
ااألددووااتت االحاليیة االتي يیمكنن ااستخدداامهھا. كما أأنهھمم أأقرروواا بأهھھھميیة االفاعليیة منن ناحيیة االتكاليیفف. وويیططررحوونن أأيیًضا أأسئلة هھھھامة بحاجة 

إإلى ااإلجابة عنهھا.  

ااختبارر هھھھذذاا االمقتررحح.ووأأعتقدد على االمستووىى االشخصي أأنهھ منن ااألفضلل   

 

٬، تمكيینن االصيیاغة االتعاوونيیة4االمقتررحح   

نفسهھا على االمشارركة االووااسعة  ICANNما يیلي يیبددوو بالنسبة لي معقووالً إإذذاا كانن ااألددووااتت االمستخددمة فاعلة ووكافيیة: "وولكي تفتح 
االتي تتيیح للعدديیدد منن ااألشخاصص (على سبيیلل االمثالل؛ ملفاتت وويیكي)٬، وو يیمكنهھا ااالستعانة بأددووااتت االصيیاغة االتعاوونيیة وواالعالميیة٬،

االمختلفيینن إإمكانيیة االعملل على نفسس االووثيیقة في أأووقاتت مختلفة وومنن أأماكنن مختلفة وواالحفاظظ دداائًما على سجلل تعقبب لتارريیخ 
االمررااجعاتت االمقددمة على هھھھذذهه االمستنددااتت. وويیمكنن ألددووااتت االصيیاغة االتعاوونيیة هھھھذذهه تمكيینن االمشارركة االهھاددفة وواالتي تسمح لمجتمع 

ألططيیافف االعملل مًعا بمرروورر االووقتت منن أأجلل ررفع االمسارر بالنسبة لمسئووليیة االمشارركة".متعدددد اا  

ووتقوولل االهھيیئة٬، "ووعنددما يیتططررقق ااألمرر إإلى أأددووااتت االصيیاغة االتعاوونيیة٬، فيیمكنن نشرر هھھھذذهه ااألددووااتت منن أأجلل ااستغاللل االمشارركيینن 
- ICANNمم خبررااء في تووااصلل شبكة خبررااء االمحدددديینن بأنن خبررااء خاللل مررحلة تأططيیرر االمشكالتت٬، أأوو ااألفرراادد االمحدددديینن بأنهھ  

سووااء منن أأجلل االعملل "كمنسقيینن" للمناقشة أأوو "مالكيینن" لمشررووعع". ليیسس ووااضًحا بالنسبة لي سببب تحدديیدد االهھيیئة فقطط للخبررااء 
ملل باعتباررهھھھمم االمستخددميینن االمحتمليینن ألددووااتت االصيیاغة االتعاوونيیة. وويیبددوو لي أأنهھا قدد تكوونن مفيیددةة للغايیة أليي شخصص في مجمووعة ع

بخصووصص عمليیة ووضع لغة االسيیاسة.  

. كما أأنهھا تووفرر قائمة ICANNووتووفرر االهھيیئة قائمة بالسماتت االمررغووبة عندد تقيیيیمم أأددووااتت االصيیاغة االمحتملة لالستخدداامم في 
باألددووااتت االمتاحة. ووسووفف يیكوونن منن االمفيیدد لوو تمم ووضع مخطططط للمززاايیا بالنسبة لألددووااتت االمحتملة االمددررجة في االقائمة.   

ووددررااساتت االحالة االمقددمة بمعررفة االهھيیئة تووضح بعًضا منن ااالستخددااماتت االمحتملة ألددووااتت االصيیاغة االتعاوونيیة. ووهھھھي غيیرر ذذااتت 
االمحتملة لكنهھا تظظهھرر بعًضا منن ااالستخددااماتت في االووااقع. ICANNصلة على ووجهھ االخصووصص الستخددااماتت   

إإذذاا ما كانتت فعاليیة ووكافيیة ووبدداا أأنهھا جدديیررةة بإجررااء  GNSOتت ووقدد تكوونن أأددووااتت االصيیاغة االتعاوونيیة مفيیددةة للغايیة في ووضع سيیاسا
مززيیدد منن االتحرريي عنهھا.  

 

٬، يیجبب أأنن تصبح أأكثرر شمووالً منن خاللل تجدديیدد االمنتددىى االعامم5االمقتررحح   

فيیما يیلي االنقدد االمووجهھ لهھذذاا االمقتررحح: ""يیمكنن لـ  ICANN وودديیناميیكي أأكثرر بالتووااززيي مع  تجرربة تشغيیلل منتددىى عامم ظظاهھھھرريي
ICANNاالمادديي االذذيي يُیجررىى خاللل ااجتماعاتت االمنتددىى  وومنن خاللل ااستخدداامم ااألددووااتت ووااألساليیبب ااالبتكارريیة منن أأجلل تشجيیع  

االمشارركة االمتنووعة خاللل االمنتددىى".  

تحدددد االهھيیئة بددقة عددةة تحدديیاتت أأمامم االمنتدديیاتت االعامة. ووفيیما يیلي إإحددااهھھھا: "يیميیلل االمشارركوونن "أأصحابب االمناصبب" للسيیططررةة على 
لما يیززيیدد عنن عقدد منن االززمانن.  ICANNخاللل االمنتددىى االعامم٬، على سبيیلل االمثالل؛ ااألشخاصص االذذيینن عملوواا في مجتمع إإلقاء االكلمة 

ووهھھھناكك نقصص ووااضح في االمشارركيینن االجدددد االذذيینن يیتحددثوونن أأثناء االمنتددىى االعامم". منن خاللل مالحظظاتي االشخصيیة٬، أأعتقدد أأنني أأررىى 
في كلل ااجتمع لذذلكك أأعتقدد أأنهھ سيیكوونن منن ااألفضلل ااختبارر هھھھذذهه االفررضيیة منن مشارركة جدددد عندد االميیكررووفوونن في االمنتدديیاتت االعامة 

خاللل جمع بعضض االمعلووماتت في ااالجتماعيینن االتاليیيینن٬، ووتحليیلهھا ووتقدديیمم تقرريیرر بهھا. ووبهھذذاا االقوولل٬، ال تززاالل بالنسبة لي فكررةة جيیددةة 
ألنن نقوومم ببعضض ااألشيیاء منن أأجلل االتسهھيیلل على االمشارركيینن االجدددد.  

أأنهھ "يیجبب أأنن تكوونن االمشارركة في االمنتددىى االعامم سهھلة (أأيي يیووفرر خيیاررااتت مشارركة قابلة للووصوولل ووووااضحة ووتؤؤكدد االهھيیئة على 
وومتعددددةة االلغاتت ووذذااتت عررضض نططاقق خفيیضض) ووأأنن تكوونن عاددلة. ووأأنززعج دداائمًمَ◌اا عنددما أأررىى كلمة "عاددلة" ألنهھا غيیرر قابلة للتنفيیذذ 
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باالهھھھتمامم "االسعي لتحقيیقق مشارركة أأكثرر عددال". فقدد ااقتررحوواا فيیما  بشكلل عامم. ووفي نفسس االووقتت٬، أأعتقدد أأنن منن ااألهھھھدداافف االجدديیررةة
بعدد أأنهھ يیجبب عليینا تجرريیبب "معاددلة" االمشارركة عنن بعدد ووبذذلكك أأقتررحح مررةة أأخررىى بأنن "نحاوولل جعلل االمشارركة عنن بعدد أأكثرر 

عددالً".  

باالهھھھتمامم:وواالمززاايیا االتاليیة االمحددددةة منن جانبب االهھيیئة في تجدديیدد االمنتددىى االعامم تبددوو جميیعهھا جدديیررةة   

تحسيینن االمشارركة عنن بعدد  

تسهھيیلل عمليیة ااتخاذذ االقررااررااتت ووتجميیع ااآلررااء  

تشجيیع صناعة شبكاتت االمشارركيینن  

تحوويیلل االمسئووليیة فيیما بيینن مجمووعة أأووسع منن االمشارركيینن  

وواالتحفيیزز على مشارركة غيیرر االمسئووليینن.  

االعامم قيیدد يیعملل على تحسيینن  ICANNدديیدد منتددىى ٬، تقوولل االهھيیئة: "في حيینن أأننا نررىى بأنن تجICANNووفيیما يیتعلقق بالتنفيیذذ ددااخلل 
- ICANNمستووىى االشموولل في  إإال أأنن ااختبارر هھھھذذهه االفررضيیة أأمرر حيیوويي ووضرروورريي. ووفي جهھدد لتحرريیكك وونقلل هھھھذذاا االمقتررحح منن  

مجرردد مبددأأ إإلى مماررسة٬، فيیما يیلي بعضض ااألفكارر ااألووليیة لألددووااتت ووااألساليیبب االتي يیمكنن لـ  ICANN  تصميیمم ااالختباررااتت
ووأأوودد أأنن أأقتررحح هھھھنا تنبيیهًھا بعددمم ااختبارر عدددد كبيیرر جدًداا منن ااألددووااتت ووااألساليیبب في آآنن ووااحدد.حوولهھا".   

هھھھناكك عدددد قليیلل جدًداا منن ااألددووااتت االتي يیمكنن ااستخدداامهھا متووفررةة وويیبددوو أأنهھا شيیقة للغايیة. وومنن غيیرر االووااضح أأنهھا جميیًعا مفيیددةة 
ا أأكثرر.االعامم٬، لكنهھا تبددوو جدديیررةة بالتعررفف عليیهھ ICANNبالنسبة لمنتددىى   

ووتططررحح االهھيیئة بعًضا منن ااألسئلة االرراائعة حوولل كيیفيیة تقرريیبب هھھھذذاا االمقتررحح منن االتنفيیذذ. يیعجبني هھھھذذاا االمقتررحح بشكلل خاصص: "كيیفف 
يیمكنن للمنتددىى االعامم أأنن يیحققق االتووااززنن بيینن منن يیررغبوونن في االحدديیثث وومنن يیجبب عليیهھمم االحدديیثث?" قدد يیكوونن منن االصعبب ااإلجابة 

عليیهھ ررغمم ذذلكك.  

أأنن منن ااألفكارر االجيیددةة االتعررفف أأكثرر على االمقتررحح على االررغمم منن أأنني أأعتقدد أأنن هھھھذذاا ااالختبارر االتجرريیبي لألفكارر أأعتقدد بالتأكيیدد 
ووااألددووااتت سيیكوونن بحاجة إإلى نشررهه بحيیثث ال تكوونن هھھھناكك االكثيیرر منن ااألشيیاء االتي يیجرريي تجرريیبهھا في نفسس االووقتت.  

 

االتصوويیتت ااالبتكارريیة ٬، تعززيیزز شررعيیة ااتخاذذ االقررااررااتت منن خاللل تجرريیبب ططررقق6االمقتررحح   

أأكثرر شفافيیة ووقددررةة على ااالططالعع عليیهھا٬، ووبب) تمكيینن  ICANNغررضض االهھيیئة في هھھھذذاا االمقتررحح هھھھوو: أأ) لجعلل ااتخاذذ االقررااررااتت في 
على توولي أأددوواارر قيیادديیة منن حيیثث االفكرر. ووفي ررأأيیي٬، هھھھذذاانن هھھھددفانن شررعيیانن للغايیة. ووتووصي  ICANNااألعضاء في مجتمع 

االهھيیئة على ووجهھ االخصووصص بالنظظرر في نمووذذجيینن للتصوويیتت: االدديیمقررااططيیة االسائلة وواالتصوويیتت باالختيیارر االمصنفف. يیحتوويي 
االووصفف االتفصيیلي لهھذذاا االمقتررحح على تعارريیفف ووااضحة ووددقيیقة لكلل نمووذذجج.  

االتفصيیلي لهھذذاا االمقتررحح يیصفف بددقة عمليیة ووضع االسيیاسة بالنسبة لـووووصفف االهھيیئة   GNSO  على االررغمم منن أأنهھا تشيیرر إإلى قووىى
االمهھامم٬، وواالتي لمم تعدد مستخددمة ااآلنن.   

هھھھناكك ميیززةة محتملة مددررجة بمعررفة االهھيیئة لهھذذاا االمقتررحح وويیمكنن أأنن تكوونن "االسماحح للمشارركيینن بالتنظظيیمم حوولل االمووضووعاتت 
٬، هھھھناكك مجمووعة منن "مجمووعاتت االددوواائرر" االمختلفة٬، GNSOاالتنظظيیمم حوولل ددوواائررهھھھمم. على سبيیلل االمثالل٬، في وواالمشكالتت بددالً منن 

ووقدد ال يیتفقق االناسس دداائًما مع ددوواائررهھھھمم حوولل كلل مووضووعع. ووبهھذذهه االططرريیقة فإنن هھھھذذهه ااألساليیبب هھھھي االمسئوولة عنن تكرراارر ااألوولوويیاتت".   

تت بددالً منن االتنظظيیمم حوولل ددوواائررهھھھمم قدد تكوونن لهھا نتائج إإيیجابيیة ووسلبيیة. إإذذاا إإنن االسماحح للمشارركيینن بالتنظظيیمم حوولل االمووضووعاتت وواالمشكال
كانن منن االمسمووحح لألفرراادد فقطط بالمشارركة٬، فسيیكوونن منن االضرروورريي ضمانن أأنن االجمهھوورر ااألساسي منن ااألفرراادد االمشارركيینن منن جميیع 

ة وومجمووعاتت أأصحابب االمصلحة. في حالة االمجمووعاتت االمشارركة؛ االتي قدد يیكوونن منن االصعبب تنفيیذذهه بددوونن مساعددةة منن االددوواائرر االررسميی
االحصوولل على االتعقيیباتت ووااإلسهھاماتت منن االددوواائرر وومجمووعاتت أأصحابب االمصلحة باإلضافة إإلى ااألفرراادد ااألعضاء في نفسس تلكك االددوواائرر 
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ابلل وومجمووعاتت أأصحابب االمصلحة ممنن لدديیهھمم ووجهھاتت نظظرر مختلفة فيیجبب عنددئذذ تووفيیرر ططرريیقة منن أأجلل تقيیيیمم تعليیقاتت االمجمووعة في مق
تعليیقاتت ااألفرراادد. ووقدد يیبددوو هھھھذذاا ااألمرر صعًبا في ااحتسابب ووجهھ نظظرر ااألقليیة في دداائررةة بنفسس ااألغلبيیة أأوو ااألكثرريیة لووجهھاتت االنظظرر منن تلكك 

االمجمووعة.  

وومنن االنتائج ااألخررىى االمتحملة وواالمددررجة في هھھھذذاا االمقتررحح هھھھي "تصحيیح حقيیقة أأنن االمسئووليینن عنن ااإلددالء بأصووااتهھمم (غالًبا 
بنفسس  GNSOليیسس لدديیهھمم االووقتت وواالمعررفة االكافيیة للتصوويیتت االفاعلل على كلل مسألة". وويیتمتع االنمووذذجج االحالي في  االمتططووعيینن)

بعيیدًداا عنن االددوواائرر وومجمووعاتت أأصحابب االمصلحة االحاليیة٬، فقدد تضيیع هھھھذذهه االميیززةة. GNSOاالميیززةة. ووإإذذاا اانتقلل   

ووىى االددوواائرر منن خاللل ااختيیارر عددمم االتصوويیتت لعضوو في ووهھھھناكك ميیززةة ثالثة مددررجة ووهھھھي "االسماحح للناسس بتمرريیرر االتصوويیتت في مست
االمجلسس وولكنن االتصوويیتت مباشررةة حوولل االمسألة". يیبددوو أأنن االهھيیئة تفتررضض بأنن هھھھذذهه ااألفكارر ااالبتكارريیة للتصوويیتت سووفف تفيیدد بشكلل 

ما أأنن كبيیرر عمليیة االتصوويیتت في مستووىى االمجلسس. فالتصوويیتت في مستووىى االمجلسس ليیسس مشكلة بهھذذهه االضخامة منن ووجهھة نظظرريي. ك
تقيیيیمم ووجهھاتت نظظرر االمشارركيینن في مجمووعاتت االعملل رربما يیكوونن منن ااالستخدداامم االمفيیددةة للغايیة ألفكارر االتصوويیتت٬، ووليیسس كمعنى 
ررسمي للتصوويیتت ألنهھ قدد يیكوونن منن غيیرر االمررغووبة في أأسلووبب بناء ااإلجماعع٬، وولكنن باألحررىى كأددووااتت لتططوويیرر مررااكزز يیمكنن 

مرريیرر االتصوويیتت في مستووىى االددوواائرر في مجمووعاتت االعملل قدد يیجعلل منن االصعبب لغالبيیة االناسس ددعمهھا. ووباإلضافة إإلى أأنن ت
االحصوولل على مشارركة ووااسعة منن ااألفرراادد.  

وومنن ااألفكارر االتجرريیبيیة للدديیمقررااططيیة االسائلة ما يیلي: "يیمكنن تططبيیقق ططررقق تصوويیتت جدديیددةة متى ما تمم إإجررااء عمليیة االتصوويیتت في االووقتت 
". وومنن غيیرر االووااضح بالنسبة لي أأنن ااستخدداامم ...أأوو في مستووىى مجلسس ااإلددااررةة ٬، كما هھھھوو االحالل في االمجلسسICANNاالحالي في 

يیضيیفف قيیمة كبيیررةة. وويیبددوو أأنن ططررقق االتصوويیتت االحاليیة ال بأسس بهھا.  ICANNأأوو مجلسس إإددااررةة  GNSOاالتصوويیتت االسائلل لمجلسس 
االعملل االخاصة بووضع االسيیاساتت لكنني أأررىى بأنهھ قدد يیكوونن هھھھناكك قددرر كبيیرر منن االقيیمة في ااستخدداامم االتصوويیتت االسائلل في مجمووعاتت 

منن أأجلل تقيیيیمم ووجهھاتت االنظظرر االمتعددددةة للمساهھھھميینن.  

وومنن ااألفكارر االتجرريیبيیة للتصوويیتت باالختيیارر االمصنفف ما يیلي: "في االحاالتت االتي يیجبب فيیهھا على مجالسس منظظماتت االددعمم/االلجانن 
ة االتصوويیتت باالختيیارر االمصنفف منن إإجررااء عمليیة تصوويیتت٬، منن االمنططقي ااستخدداامم ططرريیق ICANNااالستشارريیة أأوو مجلسس إإددااررةة 

أأجلل تحدديیدد االمشكالتت أأوو االمررااكزز االرراابحة سرريیًعا (على سبيیلل االمثالل٬، في االحاالتت االتي يیكوونن لمجلسس ااإلددااررةة صالحيیة تعيیيینن 
". كما وورردد االتعليیقق أأعالهه بالنسبة للدديیمقررااططيیة االسائلة٬، منن غيیرر االووااضح بالنسبة لي أأنن ااستخدداامم ...ررئيیسس للجنة االتررشيیح

يیضيیفف قيیمة كبيیررةة. وويیبددوو أأنن ططررقق  ICANNأأوو مجلسس إإددااررةة  GNSOوويیتت بططرريیقة ااالختيیارر االمصنفف بالنسبة لمجلسس االتص
االتصوويیتت االحاليیة ال بأسس بهھا. لكنني أأررىى بأنهھ قدد يیكوونن هھھھناكك قددرر كبيیرر منن االقيیمة في ااستخدداامم االتصوويیتت باالختيیارر االمصنفف في 

مم ووجهھاتت االنظظرر االمتعددددةة للمساهھھھميینن.مجمووعاتت االعملل االخاصة بووضع االسيیاساتت منن أأجلل تقيیيی  

ااألسئلة االمفتووحة االتي أأددررجتهھا االهھيیئة لهھذذاا االمقتررحح جيیددةة للغايیة في أأغلبهھا لكنن لدديي مخاووفف حيیالل ااإلشاررةة إإلى "هھھھيیئاتت محلفيینن 
لل "هھھھيیئاتت االمووااططنيینن" فيیما يیلي: "كيیفف يیمكنن ااستخدداامم أأساليیبب االتصوويیتت ااالبتكارريیة بشكلل أأكثرر ااتساًعا٬، على سبيیلل االمثالل منن خال

االررسميیة)؟" فمنن ووااقع  PDPمحلفيینن االمووااططنيینن" أأوو االنظظرر في االمشكالتت أأوو تأثيیررااتهھا بأثرر ررجعي (على سبيیلل االمثالل٬، خاررجج عمليیة 
معررفتي االمحددووددةة٬، أأعتقدد أأنن مفهھوومم "هھھھيیئاتت االمحلفيینن االمكوونة منن االمووااططنيینن" بحاجة إإلى مززيیدد منن االتقصي قبلل االنظظرر فيیهھ بجدديیة.  

لكنن قدد ال يیكوونن في االنووااحي االتي حددددتهھا االهھيیئة. وويیبددوو  ICANNلمقتررحح بهھ قددرًراا منن ااإلمكانيیة االشيیقة للغايیة في ووأأعتقدد أأنن هھھھذذاا اا
أأوو مجلسس ااإلددااررةة تعملل بشكلل جيیدد ووأأنن آآليیاتت االتصوويیتت االبدديیلة لنن تضيیفف كثيیرًراا منن  GNSOلي أأنن آآليیاتت االتصوويیتت في مجلسس 

. ووبالتأكيیدد فأنا أأووصلل بمززيیدد منن GNSOاالقيیمة٬، لكنني أأعتقدد أأنهھا قدد تضيیفف االكثيیرر منن االقيیمة في جهھوودد ووضع االسيیاساتت في 
االتقصي حوولل عمليیتي االتصوويیتت االمقتررحتيینن.  

ااستخدداامم االبيیاناتت االمفتووحة وواالتعاقدد االحرر٬، ززيیاددةة االشفافيیة منن خاللل 7االمقتررحح   

مبددأأ للتعاقدد االمفتووحح وواالتي ووضعتهھا شررااكة االتعاقدد االمفتووحح. 11في االووصفف االتفصيیلي لهھذذاا االمقتررحح٬، تشيیرر االهھيیئة إإلى   

ليیستت منظظمة  ICANNمنن االمهھمم مالحظظة أأنن االمباددئئ تمم تصميیمهھا منن أأجلل "االتعاقدد االعامم"٬، أأيي تعاقدد االمنظظماتت االحكووميیة. وو
٬، مثلل االمؤؤسساتت االحكووميیة٬، عليیهھا ICANNحكووميیة لذذلكك منن االمهھمة ووضع هھھھذذاا ااألمرر في االحسبانن. ووفي نفسس االووقتت٬، فإنن 
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لكنن ذذلكك يیعني أأنهھا يیجبب أأنن  ICANNمسئووليیة تقدديیمم االخددمة للجمهھوورر لذذلكك يیبددوو منن االمعقوولل تططبيیقق عناصرر االمباددئئ على تعاقدد 
. وويیتسقق هھھھذذاا مع االبيیانن االتالي منن االمقددمة االخاصة بالمباددئئ: "منن االمقرررر تهھيیئة ICANNتططبقق ألنهھا تناسبب ااحتيیاجاتت االتعاقدد في 

هھھھذذهه االمباددئئ على االسيیاقاتت االخاصة بالقططاعاتت وواالسيیاقاتت االمحليیة ووهھھھي مكملة لمباددررااتت االشفافيیة االمستنددةة إإلى االقططاعاتت وواالحرركاتت 
.ICANNسيیاقاتت خاصة بـ  االعالميیة للحكووماتت االمفتووحة". بعباررةة أأخررىى٬، يیجبب تهھيیئة االمباددئئ على  

ووأأمناء االسجالتت. ففي هھھھذذاا االسيیاقق٬،  gTLDمع سجالتت  ICANNوومنن ااالهھھھتماماتت االخاصة بالنسبة لي٬، االتعاقددااتت االتي أأبررمتهھا 
فإنني أأعتقدد بقووةة في ووجووبب إإجررااء تحليیلل قانووني فيیما يیتعلقق بالتأثيیرر االمحتملل في حالة تططبيیقق مبددأأ االتعاقدد االمفتووحة على تلكك 

االعقوودد. وواالمباددئئ االتاليیة منن االـ تططررحح تخووفاتت محتملة في هھھھذذاا االصدددد٬، مع فهھمم أأنن "االحكووماتت" يیجبب أأنن تستبددلل بـ  11 
"ICANN:في صيیاغة االمباددئئ "  

. يیجبب أأنن تقرر االحكووماتت بحقق االجمهھوورر في االمشارركة في ااإلشرراافف على صيیاغة وومنح ووتنفيیذذ ووأأددااء ووإإكمالل االعقوودد االعامة". 7"
تقوومم بذذلكك بالفعلل. هھھھلل سيیؤؤدديي ططررحح "االتعاقدد االمفتووحح" إإلى تغيیيیرر هھھھذذاا بأيي حالل منن ااألحوواالل؟ هھھھلل  ICANNوويیمكنن االقوولل بأنن 
ووأأمناء االسجالتت تكاليیفف جدديیددةة منن أأجلل ددعمم "االتعاقدد االمفتووحح"؟ هھھھلل ستكوونن االشررووطط االتعاقدديیة بحاجة إإلى  ستفررضض االسجالتت

تغيیيیرر؟  

. تعملل االحكووماتت بالتعاوونن فيیما بيینهھا مع االقططاعع االخاصص وواالجهھاتت االمناحة وواالمجتمع االمددني في بناء االقددررااتت االخاصص بجميیع 9"
ة ووتحسيینن االتعاقدد االعامم ووإإنشاء آآليیاتت تموويیلل مستدداامة ددعًما للتعاقدد االعامم أأصحابب االمصلحة االمعنيیيینن منن أأجلل فهھمم وومررااقب

االتشارركي". كما أأنن مساعددةة أأصحابب االمصلحة على فهھمم االعقوودد االمبررمة مع االسجالتت ووأأمناء االسجالتت منن ااألهھھھدداافف االمعقوولة 
ااقبة أأصحابب االمصلحة بمووجبب نمووذذجج وويیبددوو أأنن "االتعاقدد االمفتووحح" قدديي يیساعدد على هھھھذذاا. لكنن ما هھھھي االمتضمناتت االمحتملة لمرر

"تعاقدد مفتووحح". هھھھلل سيیكوونن هھھھناكك خططرر بأنن تفررضض االسجالتت ووأأمناء االسجالتت تكاليیفف جدديیددةة منن أأجلل إإددااررةة وواالرردد على أأنشططة 
مررااقبة أأصحابب االمصلحة؟  

شاوورر وومشارركة . فيیما يیتعلقق بعقوودد ااألفرراادد ذذااتت ااألثرر االهھامم٬، يیمكنن لألططرراافف االمتعاقددةة صيیاغة إإستررااتيیجيیاتت منن أأجلل ت11"
االمووااططنيینن في إإددااررةة االعقدد". وويیبددوو ذذلكك كما لوو أأنهھ سيیؤؤدديي إإلى االتززاامم جدديیدد بالنسبة للسجالتت ووأأمناء االسجالتت يیتجاووزز ما قدد يیقوومم 

بهھ االعدديیدد في تلبيیة ااحتيیاجاتت االعمالء.  

 ICANNستووىى شفافيیة وومساءلة فيیما يیتعلقق باالستخدداامم االمحتملل "مبددأأ "االبيیاناتت االمفتووحة"٬، يیبددوو بالنسبة لي أأنن فررصص تحسيینن م
سيیكوونن منن االجدديیرر بالمتابعة ألبعدد منن ذذلكك.  

: "مساووااةة منح ICANNووفيیما يیلي ووااحددةة منن ااإلررشاددااتت االتووجيیهھيیة االمددررجة منن خاللل االهھيیئة فيیما يیتعلقق بتنفيیذذ هھھھذذاا االمقتررحح في 
االعقوودد االمبررمة مع االسجالتت ووأأمناء االسجالتت؟ إإذذاا االعقوودد بالنسبة لمتططلباتت االشفافيیة". هھھھلل تعتقدد االهھيیئة إإمكانيیة تططبيیقق ذذلكك على 

كانن ااألمرر كذذلكك٬، كيیفف؟  

يیمكنهھا إإنفاذذ ووتططبيیقق  ICANNفي ووااحددةة منن االخططووااتت االمددررجة منن خاللل االهھيیئة العتناقق "االتعاقدد االمفتووحح" منن االمقتررحح بأنن "
لمفتووحح٬، بما في ذذلكك عقوودد االسجالتت٬، االتي تخضع لسيیاسة االتعاقدد اا ICANNخططة للتعاقدد االمفتووحح. ووهھھھذذاا يیقتضي تحدديیدد أأيي عقوودد 

". بسببب ااألهھھھميیة وواالتفرردد وواالططبيیعة االمستمررةة لعقوودد ICANNووااتفاقيیاتت ااعتمادد أأمناء االسجالتت باإلضافة إإلى عقوودد توورريیدد 
االسجالتت ووأأمناء االسجالتت٬، يیجبب إإجررااء تحليیلل قانووني قبلل متابعة "االتعاقدد االمفتووحح" لكلل منن ااتفاقيیاتت االسجلل ووأأميینن االسجلل.  

. كما ICANNااإلجمالل٬، أأعتقدد أأنن فكررةة "االبيیاناتت االمفتووحة" بهھا بعضض ااإلمكانيیاتت االجيیددةة منن أأجلل تحسيینن مساءلة ووشفافيیة على 
أأعتقدد بأنن أأساليیبب "االتعاقدد االمفتووحح" قدد تثمرر عنن بعضض االمززاايیا بالنسبة لعقوودد االتوورريیدد لكنهھ منن غيیرر االووااضح أأنن هھھھذذاا سيینططبقق على 

عقوودد االسجالتت ووأأمناء االسجالتت.  
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٬، ززيیاددةة االمساءلة منن خاللل االتحدديیدد االتشارركي للميیززاانيیاتت8لمقتررحح اا  

) عباررةة عنن عمليیة تسمح PBووفًقا لما هھھھوو منصووصص عليیهھا في االووصفف االتفصيیلي لهھذذاا االمقتررحح٬، "تحدديیدد االميیززاانيیة االتشارركي (
نن االمجمووعاتت االمحددددةة) للمووااططنيینن ("ااألعضاء"٬، أأوو "أأصحابب االمصلحة") في منططقة ما (االمنططقة٬، أأوو االمنظظمة٬، أأوو نووعع ما م

للمشارركة في تخصيیصص جززء منن أأوو كلل االموواارردد االماليیة االمتاحة للمنظظمة". منن ووجهھة نظظرريي٬، فإنن أأعمالل االمووااززنة االتشارركيیة 
٬، لكنن يیجبب أأنن يیفهھمم بأنن عمليیة االمووااززنة االتشارركيیة ووحددهھھھا ال تحلل ICANNيیمكنن أأنن تحسنن بشكلل كبيیرر منن عمليیة مووااززنة 

لة االررئيیسيیة على مدداارر سنووااتت تتمثلل في تووفيیرر تفاصيیلل غيیرر كافيیة حوولل االميیززاانيیة أأوو تقدديیمم تلكك االتفاصيیلل االمشكلة االررئيیسيیة. االمشك
بعدد فووااتت ااألوواانن في عمليیة للتعقيیبب االعامم منن أأجلل االنظظرر فيیهھا. فإذذاا لمم يیتمم حلل االمشكلة٬، فلنن يیتمكنن أأصحابب االمصلحة منن 

.PBاالمشارركة بفاعليیة حتى ووإإنن تمم تنفيیذذ مباددئئ   

ي ووااحددةة منن نتائج ااالعتمادد االمقتررحة وواالتي قددمتهھا االهھيیئة: "مع حددووثث مددااووالتت وومناقشاتت االمجتمع٬، يیمكنن للمشارركيینن ووفيیما يیل
في عمليیة تحدديیدد االميیززاانيیة االتشارركي االتططووعع (أأوو ااختيیاررهھھھمم منن خاللل أأساليیبب تصوويیتت اابتكارريیة) للعملل "منددووبيینن للميیززاانيیة" مع 

". أأعتقدد على ICANNاالمجتمع االمشارركيینن بفاعليیة في قررااررااتت االميیززاانيیة في ووقاددةة  ICANNلجنة االتووجيیهھ٬، ووفرريیقق عملل 
االمستووىى االشخصي أأنن ااستخدداامم ووااحددةة منن أأساليیبب االتصوويیتت ااالبتكارريیة االتي تمتت مناقشتهھا في مقتررحاتت أأخررىى منن ااألفكارر 

االجيیددةة للغايیة في تحدديیدد أأوولوويیة بنوودد محددددةة في االميیززاانيیة.  

باتخاذذ قرراارر حوولل ما إإذذاا كانن هھھھناكك مشارركة كافيیة مع االجمهھوورر  ICANNحتهھا االهھيیئة "كيیفف تقوومم وومنن ااألسئلة االمفتووحة االتي ططرر
في مشاووررااتت االميیززاانيیة في االووقتت االحالي أأمم ال؟" فيیما يیلي رردديي االشخصي: تنططلقق عليیة االميیززاانيیة ااستندًداا إإلى متططلبب االووقتت في 

كك ااتفاقق كافف مع االجمهھوورر أأمم ال.االلوواائح االددااخليیة؛ فلمم يیكنن مهھًما على ااإلططالقق ما إإذذاا كانن هھھھنا  

 

٬، فررضض حددوودد االمددةة االددووااررةة9االمقتررحح   

باستثناء مررةة أأوو مررتانن في بدداايیة هھھھذذهه االووثيیقة٬، لنن تسمح أأددااةة تعليیقق االحووااشي سططرًراا بسططرر إإددررااجج تعليیقاتت لذذلكك فإنني أأددررجهھا هھھھنا 
جميیًعا.  

االمبددأأ ااألساسي عنن تنفيیذذ مماررسة االتددوويیرر يیجبب أأنن تتمثلل في ووقدد ررأأيیتت أأنن هھھھذذاا االمستندد جدديیرر باالهھھھتمامم: "يیشيیرر االخبررااء إإلى "أأنن 
"وومنن االكلماتت ااألساسيیة هھھھنا كلمة  أأنهھ إإذذاا ررغبب مووااططنن كفؤؤ في االعملل لددىى مؤؤسستهھ٬، فيیجبب أأنن تتاحح لهھ االفررصة في االقيیامم بذذلكك".
. أأيیًضا هھھھلل يیعني ذذلكك أأنن ICANN"كفؤؤ"٬، ووفي ررأأيیي فإنن االكفاءةة تتططلبب تعرريیًفا بالنظظرر إإلى ااالحتيیاجاتت االتي تشارركك بهھ منظظمة 

كلل "فرردد كفؤؤ" يیجبب أأنن تكوونن لدديیهھ في نهھايیة االمططافف االقددررةة على االعملل في مجلسس ااإلددااررةة؟ يیبددوو هھھھذذاا بالنسبة لي مبالغة بالنظظرر 
.ICANNإإلى عدددد ااألفرراادد "ااألكفاء" االمووجوودديینن في بيیئتنا على مستووىى االعالمم. وويیمكنن تقدديیمم قوولل مشابهھ لجميیع منظظماتت   

-٬، "إإنن تجرربة قيیوودد االمددةة االددووااررةة قدد يیساعدد في االتعاملل مع بهھذذهه هھھھذذهه ااالنتقاددااتت تقوومم االهھيیئة -سووااء كانتت حقيیقة أأوو متصووررةة   بأنن  
مجلسس ااإلددااررةة ليیسس مررآآةة للمجتمع بنفسس االططرريیقة االتي تتعاملل بهھا االبيیررووقررااططيیة االغرريیبة وواالتي ال تستفيیدد تماًما منن قووةة االمجتمع 

هھھھذذاا ااألمرر في مستووىى مجلسس ااإلددااررةة يیتططلبب بالططبع إإجررااء تغيیيیررااتت أأساسيیة على االلوواائح االعامم بأفضلل قددرر ممكنن". ووتحقيیقق 
االددااخليیة٬، ووأأكبررهھھھا رربما يیكوونن إإضافة مططلبب بأنن يیعملل أأعضاء مجلسس ااإلددااررةة ممثليینن لمجتمع االقططاعاتت في االمجتمع بددالً منن 

يیثث تكوونن أأكثرر تمثيیالً بالفعلل.خددمة االمؤؤسسة. ووفي االمقابلل٬، فإنن منظظماتت أأخررىى مثلل منظظماتت االددعمم مصممة بح  

ووفيیما يیلي بعضض االمززاايیا االمحتملة لقيیوودد االمددةة االددووااررةة االتي تددررجهھا االهھيیئة مع تعليیقاتي على االنحوو االتالي:  

"ززيیاددةة "ااختيیارر االمصووتيینن" ووتنووعع مجمووعة االمررشحيینن"  ووااقع مشترركك في منظظماتت االددعمم ووااللجانن ااالستشارريیة االتابعة  -
هھھھي صعووبة االعثوورر على مررشحيینن. وومنن االممكنن أأنن تؤؤدديي قيیوودد االمددةة االددووااررةة إإلى تفاقمم االمشكلة بددالً منن حلهھا. ICANN لـ  

-" ICANN"ززيیاددةة مستووىى "االتعلمم وواالخبررةة االعمليیة" في جميیع قططاعاتت مجتمع  منن االمحتملل االحصوولل على االخبررااتت االعمليیة  
كزز االقيیادديیة.بشكلل مناسبب أأكثرر في مجمووعاتت االعملل أأكثرر منهھ في االمرراا  
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"تجنبب االبيیررووقررااططيیة االمتأصلة وواالقائمة"  ٬، تميیلل قيیوودد ICANNهھھھذذاا منن بيینن االمنافع االووااضحة لقيیوودد االمددةة االددووااررةة. ففي  -
سنووااتت لكلل منهھا. ووفي االمقابلل٬، في مجلسس  3مررااتت على  3االمددةة في مجلسس ااإلددااررةة ألنن تكوونن أأكثرر تحرررًراا٬، حيیثث تكوونن 

GNSO .مددتانن على سنتيینن لكلل منهھا  

"منع ااحتماليیة "إإساءةة االمسئووليینن ذذوويي ااآلجالل االططوويیلة للصالحيیة أأوو االحصوولل على صالحيیة ماليیة أأوو سيیاسيیة غيیرر عادديیة في 
-مناصبهھمم".  . ووقدد يیكوونن منن ICANNهھھھذذاا مجرردد مثالل ووااحدد منن كثيیرر حيیثث يیبددوو أأنن أأعضاء االهھيیئة ال يیفهھموونن االكثيیرر عنن  

ةة ااستخدداامم االصالحيیة على االررغمم منن نددررةة حددووثث ذذلكك على ما يیبددوو. ال أأعتقدد االمحتملل بالنسبة للعامليینن في بعضض االحاالتت إإساء
أأنن هھھھناكك أأيیة ططرريیقة للحصوولل على االصالحيیة االماليیة أأوو االصالحيیة االسيیاسيیة.  

ووفي مناقشة تنفيیذذ هھھھذذاا االمقتررحح باإلضافة إإلى ووصفف االمقتررحح في مجملهھ٬، منن غيیرر االووااضح أأنن االهھيیئة تعي بأنن قيیوودد االمددةة االددووااررةة 
. هھھھلل تعتقدد االهھيیئة أأنهھا غيیرر كافيیة؟ إإذذاا كانن ااألمرر كذذلكك٬، فكيیفف يیجبب تغيیيیررهھھھا؟ICANNاالعملل بهھ في غالبيیة منظظماتت يیجرريي   

حيیثث يیتمم االتصوويیتت  ICANNتقوولل االهھيیئة: "قدد تكوونن قيیوودد االمددةة االددووااررةة مناسبة أأكثرر في "أأددوواارر االحررااسة وواالمررااقبة" تلكك ددااخلل 
االنظظرر وواالخبررااء أأوو أأددااء ووظظائفف االتسهھيیلل". هھھھلل ستنططبقق هھھھذذهه االنتيیجة في حاالتت مثلل  عليیهھا٬، في مقابلل ااألفرراادد االمشارركيینن بووجهھاتت

حيیثث يیتمم ااإلددالء باألصووااتت حسبب تووجيیهھاتت االددوواائرر وومجمووعاتت أأصحابب االمصلحة؟ GNSOمجلسس   

في عمليیاتت  ICANNوواالهھيیئة تددرركك بالفعلل أأنن "مووااصلة االعضوويیة لهھا ميیززةة منن أأجلل "االحفاظظ على تووااجدد االمعررفة االمؤؤسسة بـ 
ااتخاذذ االقررااررااتت االخاصة بهھا".  

:ICANNووتذذكرر االهھيیئة بعًضا منن ااألسئلة االجيیددةة جدًداا االتي يیجبب أأنن تططررحح عنن تقيیيیمم هھھھذذاا االمقتررحح للتنفيیذذ في   

"ما هھھھي االحووااجزز االمؤؤسسيیة أأوو االثقافيیة االتي قدد تمثلل تحدديیاتت أأمامم تنفيیذذ هھھھذذاا االمقتررحح؟ •  

؟ لماذذاا٬، أأوو لماذذاا ال؟ICANNووعاتت االعملل االقائمة على ااإلجماعع في هھھھلل يیجبب تططبيیقق قيیوودد االمددةة االددووااررةة على مجم •  

؟ هھھھلل سيیكوونن منن االمناسبب بالنسبة لـICANNما قيیدد االمددةة االمناسبب أليي االمناصبب ددااخلل  •  ICANN  إإجررااء تجارربب
مضبووططة للتعررفف على أأيي االتررااكيیبب االتي تفيیدد أأكثرر أليي منن االمجمووعاتت أأوو االهھيیاكلل؟  

كيیفف يیمكنن لـ •  ICANN جاحح ووااإلخفاقق لتلكك االهھيیئاتت االمصووتة االتي تعتنقق شكالً منن أأشكالل االقيیوودد على االمددةة تقيیيیمم االن
في االووقتت االحالي منن أأجلل تصميیمم االبررنامج االتجرريیبي ااألكثرر فعاليیة؟"  

عندد تقدديیمم هھھھذذاا االمقتررحح. فهھمم  ICANNليیسس منن االووااضح على ااإلططالقق بالنسبة لي بأنن أأعضاء االهھيیئة يیفهھموونن ما يیكفي حوولل 
الة االخاصة بقيیمة قيیوودد االمددةة االددووااررةة بمعنى عامم لكنهھمم ال يیقيیموونن االططررقق االتي يیتمم منن خاللهھا تنفيیذذ قيیوودد االمددةة االددووااررةة يیقددموونن االح

ووال يیحددددوونن أأيیًضا االططررقق االتي تكوونن فيیهھا عمليیاتت االتنفيیذذ هھھھذذهه غيیرر مررضيیة. ICANNبالفعلل في منظظماتت   

 

لل منن مشارركة "أأصحابب االمصلحة" إإلى االمشارركة االعالميیة٬، يیجبب أأنن تصبح أأكثرر شمووالً منن خاللل ااالنتقا10ااالقتررااحح   

 ووضع آآليیاتت للمشارركة االتكميیليیة تجرربة ICANNفيیما يیلي مقتبسس أأعتبررهه االنقدد االمقددمم على هھھھذذاا االمقتررحح: "وومنن ثمم يیجبب على 
باإلضافة إإلى عمليیاتت االمشارركة االحاليیة لمجمووعة أأصحابب االمصلحة. على سبيیلل االمثالل يیمكنن لـ   ICANN نووااتت بدديیلة تجرربة ق

أأوو تكميیليیة للمشارركة (على سبيیلل االمثالل٬، مستنددةة إإلى االمووضووعاتت أأوو االقررااررااتت أأوو تعتمدد على االمررحلة) بددالً منن االمشارركة 
. تعططي هھھھذذهه االقنووااتت ااهھھھتماًما أأقلل بالتنافسس بيینن االناسس كأصحابب االمتصلة منن خاللل مجمووعاتت أأصحابب االمصلحة االحاليیيینن

كبرر باهھھھتماماتهھمم االخاصة في االمناططقق االمقتصررةة على االمشكالتت٬، باإلضافة إإلى كيیفيیة مشارركتهھا مصلحة بططبيیعة االحالل ووااهھھھتماًما أأ
بمووااهھھھبهھا بالططررقق االتي تخاططبب االعووااططفف وواالقددررااتت. في هھھھذذهه االتجرربة٬، يیمكنن ااستخدداامم مماررساتت ااستقاء االموواارردد منن االجمهھوورر 

االمتنووعة كاستكمالل لمماررساتت مجمووعاتت أأصحابب االمصلحة االمووجوودديینن".  

"٬، تقوولل االهھيیئة "على ووجهھ االعموومم٬، فإنن االناسس أأكثرر ووعيًیا لمختلفف االجماهھھھيیرر ICANNااالستثمارر في تأططيیرر عملل تت عنوواانن "تح
". منن غيیرر االووااضح ICANNبمشكالتت حووكمة ااإلنتررنتت على ااإلجمالل أأكثرر منن "ددعمهھمم" االنووعي في تلكك االمشكالتت منن خاللل 
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رربما يیجبب أأنن يیووثقق قبلل االمتابعة في هھھھذذاا االمقتررحح ألنن االمقتررحح بالكاملل بالنسبة لي أأنن هھھھذذاا اافتررااضض صحيیح٬، وورربما يیكوونن لكنن 
يیبددوو أأنهھ مستندد إإلى هھھھذذاا ااالفتررااضض.  

"٬، فأنا أأتفقق ICANNفي أأعمالل  "إإشررااكك االناسس"تجرربة مباددئئ االتنظظيیمم االمختلفة منن أأجلل تحدديیدد أأفضلل ططرريیقة ووتحتت عنوواانن "
االتأكدد منن أأنن االمشارركيینن االحاليیيینن لهھمم االقددررةة على االمشارركة االفعالة  تماًما مع هھھھذذهه االعباررةة: "وويیجبب على تصميیمم أأيي أأسلووبب جدديیدد

ال يیتنافسوونن بشكلل مباشرر مع  ICANNفي أأيي تجرربة ووأأنن ااألساليیبب االمستنددةة إإلى ااالهھھھتماماتت ووااألساليیبب االبدديیلة لتنظظيیمم مشارركي 
بعضهھمم االبعضض ووبذذلكك تقووضض االقيیمة االمططررووحة في أأططرر االعملل هھھھذذهه".  

"٬، فيیما يیلي هھھھددفف ICANNطط بشكلل ووااضح بيیمم االمستوويیاتت االمختلفة للتعقيیدد وواالخبررااتت في أأعمالل ووضع آآليیاتت تخططبمووجبب "
منن ااألهھھھدداافف االرراائعة لكنن منن غيیرر االووااضح أأنهھ ووااقعي: "يیجبب أأنن تكوونن للوواافدديینن االجدددد االقددررةة على االتعررفف سرريیًعا على ططبيیعة 

حووكمة ااإلنتررنتت على ااإلجمالل.ووااألعمالل االتي تقوومم بهھا٬، وواالددوورر االذذيي تشغلهھ في نظظامم  ICANNووماهھھھيیة   

في ررأأيیي٬، هھھھناكك االعدديیدد منن ااألفكارر االجيیددةة في هھھھذذاا االمقتررحح سيیكوونن منن االمفيیدد جدًداا ااختباررهھھھا. وولكنن االقيیامم بذذلكك يیتططلبب قددرًراا كبيیرًراا منن 
ارركة االمجتمع االووقتت وواالموواارردد بما في ذذلكك قددررةة االمتططووعيینن االذذيینن تقلصوواا بالفعلل. باإلضافة إإلى ذذلكك٬، منن بيینن ااالقتررااحاتت بأنن مش

يیجبب أأنن تكوونن مستنددةة إإلى االمووضووعاتت ووليیسس على مصلحة أأصحابب االمصلحة يیبددوو أأنهھا مستنددةة إإلى اافتررااضض أأنن "االناسس أأكثرر 
". منن غيیرر ICANNووعيًیا بمشكالتت حووكمة ااإلنتررنتت على ااإلجمالل أأكثرر منن "ددعمهھمم" االنووعي في تلكك االمشكالتت منن خاللل 

ح٬، وورربما يیكوونن لكنن رربما يیجبب أأنن يیووثقق قبلل االمتابعة في هھھھذذاا االمقتررحح ألنن االمقتررحح االووااضح بالنسبة لي أأنن هھھھذذاا اافتررااضض صحيی
بالكاملل يیبددوو أأنهھ مستندد إإلى هھھھذذاا ااالفتررااضض.  

 

٬، يیجبب أأنن تكوونن ذذكيًیا٬، وومكيیًفا وومستجيیًبا منن خاللل "ااعتناقق ااألددلة"11ااالقتررااحح   

تتططوورر االمنظظماتت منن خاللل االتعلمم٬، وواالذذيي يیتمم عنن ططرريیقق ااستخدداامم ااألساليیبب االكميیة "فيیما يیلي ووصفف مختصرر لهھذذاا االمقتررحح: 
تططوويیرر قددررااتت  ICANNوواالنووعيیة للحصوولل على تقيیيیمم ددقيیقق منن أأجلل معررفة ما يیصلح وولتغيیيیرر ما ال يیصلح. وومنن ثمم يیجبب على 

-مؤؤسسيیة  -في صووررةة ووحددةة بحثيیة٬، أأوو إإددااررةة أأبحاثث٬، أأوو ووظظيیفة أأبحاثث   ووبب نظظامي في االمررااقبة وواالتقيیيیمم باإلضافة إإلى أأسل 
."ICANNوواالتعلمم منن ووااستخدداامم ااألددلة بمززيیدد منن االفاعليیة في مماررساتت ااتخاذذ االقررااررااتت في   

أأنا أأوواافقق على هھھھذذهه االبيیاناتت االمقددمة منن االهھيیئة في االقسمم االمعنوونن "ما االذذيي يیعنيیهھ "ااعتناقق االددليیلل"؟:   

ااستخدداامم ااألددلة في كافة جوواانبب أأعمالهھا. وويیشملل ذذلكك عمليیاتت ووإإددااررااتهھا باإلضافة إإلى أأعمالل ووضع  ICANN"يیجبب على 
االسيیاساتت االخاصة بهھا٬، ووخددماتت نظظامم ااسمم االنططاقق٬، وواالتووااصلل وواالمشارركة٬، وواالتخططيیطط ااإلستررااتيیجي ووتخططيیطط االميیززاانيیة. ووقدد 

لفة ذذااتت تحدديیاتت ووااهھھھتماماتت مختلفة. ووقدد يیكوونن لمختلفف تتططلبب أأنووااعع مختلفة منن ااألددلة االحصوولل على أأططرر عملل تحليیليیة مخت
-أأصحابب االمصلحة معايیيیرر مختلفة  -على االمستووىى االكمي وواالكيیفي   في تحدديیدد ما إإذذاا كانن أأيي بررنامج ناجح أأمم ال"    

حابب منن "ااعتناقق االددليیلل"٬، فيیعني ذذلكك ووضع آآليیة تكوونن مسئوولة عنن االقيیمة االمقرررر وواالمحققة بالنسبة ألص ICANN"وولكي تتمكنن 
االمصلحة االمتنووعيینن".  

جمع جهھوودد ااألبحاثث منن خاللل ووظظيیفة تقيیيیمم مؤؤسسيیة (أأوو "ووحددةة أأبحاثث"). ووسووفف تعملل هھھھذذهه االووحددةة  ICANN"يیجبب على 
كمنسقق لجهھوودد ااألبحاثث االددااخليیة ووفيیما بيینن قططاعاتت االمجتمع (على سبيیلل االمثالل؛ جمع ااألبحاثث)٬، ووأأيیًضا إإنشاء وواالحفاظظ على 

ووسووفف يیعهھدد إإليیهھا بمهھمة رربطط االعررضض وواالططلبب على ااألددلة. وويینظظرر إإلى ووحددةة ااألبحاثث االمقتررحة على أأنهھ قاعددةة بيیاناتت باألددلة. 
-مصددرر منن مصاددرر قططاعاتت االمجتمع  وويیجبب أأنن تكوونن لهھا االقددررةة على ااالستفاددةة في عمليیة صناعة االقررااررااتت في مختلفة  

".٬ICANN، ووتووفيیرر االموواادد االمفيیددةة للررااغبيینن في االتعلمم وواالتعررفف على ICANNسيیاقاتت   

؟": "جدديیرر بالمالحظظة٬، أأنن هھھھذذهه ICANNتمم تقدديیمم االنقططة االحررجة االتاليیة في االقسمم االمعنوونن "ما سببب منططقيیة هھھھذذاا االمقتررحح في 
٬، فإنن غررضض االووحددةة هھھھوو إإنشاء . وومنن االناحيیة ااألساسيیةICANNاالووحددةة يیجبب أأنن ال تكوونن لهھا صالحيیة ااتخاذذ قررااررااتت ملززمة في 

مساحة يیمكنن منن خاللل للباحثيینن وومباددررااتت ااألبحاثث أأنن تتجمع٬، ووأأيیًضا منن أأجلل تووفيیرر االددعمم للمتططووعيینن االمتعاوونيینن مًعا منن 
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٬، ممنن ليیسس لدديیهھمم ووقتت أأوو موواارردد بشكلل كبيیرر لتقدديیمم ااألبحاثث االخاصة بهھمم (ووهھھھذذاا منن االمخاووفف على ووجهھ ICANNخاللل 
في االغالبب مشكالتت تكوونن جدديیددةة وومنن ثمم تتططلبب بحًثا مووسًعا)". ICANNاالخصووصص حيیثث تووااجهھ   

. وواالعاملل ااألساسي يیتمثلل ICANNووفي ررأأيیي فإنن هھھھذذاا االمقتررحح معقوولل للغايیة وويیمكنن أأنن يیضيیفف االكثيیرر منن االقيیمة إإلى عمليیاتت 
في االتشاوورر االمستمرر مع االمجتمع٬، أأيي ااالتساقق مع نمووذذجج أأصحابب االمصلحة االمتعدددديینن.  

 

٬، تحسيینن مستووىى االتعلمم منن خاللل تشجيیع ااأللعابب12ااالقتررااحح   

أأنن تجعلل  ICANN يیمكنن لـفيیما يیلي بعضض ااالقتباساتت منن االووصفف االتفصيیلي لهھذذاا االمقتررحة وواالذذيي يیووفرر فحووىى ططبيیعة هھھھذذاا االمقتررحح: "
أأكثرر اانفتاًحا٬، ووميیسرًراا ووشيیقًا لألفرراادد منن خاللل ااأللعابب ووااألنشططة االتي تهھددفف إإلى االجيیلل  ICANNتعقيیددااتت حووكمة ااإلنتررنتت ووعملل 

إإجررااء مسابقاتت٬، على سبيیلل االمثالل؛ لتصميیمم أأشررططة االفيیدديیوو االقصيیررةة٬، وواالررسووماتت ووغيیررهھھھا منن ااالستررااتيیجيیاتت  ICANN يیمكنن لـ ...االتالي
لل االووصوولل للجميیع سهھ ICANNإلشررااكك جمهھوورر أأكثرر تنووًعا لتحقيیقق هھھھددفف جعلل عملل  بددًءاا منن االمشارركيینن االجدددد ووحتى خبررااء  -

 ICANNووالعتناقق ووااستغالقق دديیناميیكيیة خبررااتت قاعددةة أأصحابب االمصلحة االمووززعيینن على نططاقق االعالمم٬، يیجبب على  ..االتكنوولووجيیا االنشططيینن.
ااالستفاددةة منن االجوواائزز ووااأللعابب وواالتحدديیاتت في حلل االمشكالتت".  

دًداا بالنسبة لي: "ااستخدداامم ططرريیقة ااأللعابب". يیشيیرر لفظظ ااستخدداامم ططرريیقة ااأللعابب إإلى تططبيیقق يیططررحح ووصفف االمقتررحح مصططلًحا جدديی
"تفكيیرر تصميیمم ااأللعابب على تططبيیقاتت غيیرر ااأللعابب بهھددفف قددرر أأكبرر منن االمتعة وواالمشارركة". تمم مناقشة ثالثة مباددئئ محوورريیة 

) "تفيیدد االقووااعدد في تحدديیدد 2ى أأددااء ااإلجررااءااتت"٬، وو) "تعملل االمحفززااتت على تحفيیزز االناسس عل1الستخدداامم ططرريیقة ااأللعابب ووهھھھي: 
) ااألهھھھدداافف.3"؛ ..حقووقق وومسئووليیاتت االمشارركيینن ووأأيیًضا في إإيیجادد االقددررةة على االتنبؤؤ.  

تقوولل االهھيیئة: "هھھھناكك أأساليیبب أأساسيیة في ااستخدداامم أأددووااتت ااأللعابب في حلل االمشكالتت وواالتي قدد تكوونن مثمررةة بالنسبة لـ  ICANN .
(على سبيیلل االمثالل "االمبارريیاتت االقائمة على االجوواائزز" أأوو "ااالستقاء ااالنتقائي للموواارردد منن االجمهھوورر")٬، ووهھھھي ااألسلووبب االتنافسي 

ووااألسلووبب االتعاووني (على سبيیلل االمثالل "االتحدديیاتت االكبررىى" أأوو "ااالستقاء االتكاملي للموواارردد منن االجمهھوورر")٬، ووأأسلووبب ااإلستررااتيیجيیة 
االتعاوونيیة متتاليیة وو/أأوو منددمجة". يیبددوو أأنن كلل هھھھذذهه ااألساليیبب جدديیررةة بالمتابعة في االمختلططة االتي تكوونن فيیهھا "االمررااحلل" االتنافسيیة وو

ررأأيیي.  

وواالتي يیمكنن تططبيیقق ااستخدداامم ططرريیقة ااأللعابب لهھا بما في ذذلكك  ICANNتقددمم االهھيیئة االكثيیرر منن ااألمثلة على االمباددررااتت ددااخلل 
.ICANNااأللعابب ددااخلل االحوواافزز وواالتأثيیررااتت االمقتررحة. تووضح هھھھذذهه ااألمثلة كيیفيیة ااستخدداامم ططرريیقة   

يیبددوو منن ااألشيیاء االووااعددةة بالنسبة لي. في االقسمم االخاصص بالووصفف  ICANNإإمكانيیة ااستخدداامم ططرريیقة ااأللعابب بططررقق بناءةة في 
-االتفصيیلل االمقتررحح تحتت عنوواانن "أأسئلة مفتووحة  االمساعددةة في تقرريیبب هھھھذذاا االمقتررحح منن االتنفيیذذ؟" ووتططررحح االهھيیئة االعدديیدد منن ااألسئلة  

 ICANNأأعتقدد أأنن هھھھناكك سؤؤاالل محوورريي مفقوودد: كيیفف يیمكنا تقدديیمم مباددئئ ااستخدداامم ططرريیقة ااأللعابب في أأعمالل  االجيیددةة لكنني
بططرريیقة يیمكنن أأنن تؤؤدديي منن االناحيیة االووااقعيیة إإلى تغيیيیرر إإيیجابي مع ااإلقرراارر بأنن االمشارركيینن مررتبكيینن بالفعلل؟ ووسووفف يیكوونن منن 

ابب تددرريیجيًیا بمرروورر االووقتت ووااختبارر بعضهھا في االعمليیاتت االحاليیة.االمفيیددةة ووضع خططة منن أأجلل ططررحح مباددئئ الستخدداامم ططرريیقة ااأللع  

 

 

٬، تووفيیرر ووظظيیفة قضاء منن خاللل تأسيیسس هھھھيیئاتت محلفيینن منن "االمووااططنيینن"13ااالقتررااحح   

تعجبني في حقيیقة ااألمرر االفقررةة االثانيیة منن االووصفف االتفصيیلي منن هھھھذذاا االمقتررحح: "االمساءلة منن االناحيیة االنمووذذجيیة عباررةة عنن سلسلة 
نصافف ااإلجرراائي قبلل االحددووثث ووعمليیاتت إإصدداارر ااألحكامم بعدد االحددووثث للمساعددةة في االتأكدد منن أأنن االقررااررااتت تخددمم ااألهھھھدداافف منن ااإل

االمقرررر وواالمباددئئ ااألووسع للمصلحة االعامة".  
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-ووتووااصلل االهھيیئة حتى االقوولل: "كططرريیقة ووااحددةة لتعززيیزز االمساءلة  منن خاللل االمشارركة ااألكبرر مع االجمهھوورر االعالمي خاللل عمليیة  
-بعدد االحددووثث  ICANNااتخاذذ االقررااررااتت ووااإلشرراافف االززاائدد منن جانبب مسئوولي  يیمكنن لـ   ICANN  ااختبارر ااستخدداامم مجمووعاتت

عامة صغيیررةة منن ااألفرراادد االمختارريینن بعشوواائيیة على أأنن يیتعيینن على فرريیقق االعملل وواالمسئووليینن االمتططووعيینن االعملل ووفًقا 
لفيینن منن "االمووااططنيینن"). ووتقتررحح االهھيیئة هھھھيیئاتت محلفيینن منن (أأيي هھھھيیئاتت مح لتووجيیهھاتهھمم على مدداارر فتررةة محددددةة منن االووقتت

االمووااططنيینن بددالً منن نظظامم االمحاكمم٬، تحدديیدًداا ألنن هھھھذذهه االهھيیئاتت منن االمحلفيینن خفيیفة االووززنن٬، ووعاليیة االدديیمقررااططيیة ووتتططلبب بيیررووقررااططيیة 
محددووددةة. ووليیسس االغررضض هھھھوو ااستثناء االمقتررحاتت ااألخررىى االخاصة بآليیاتت إإصدداارر ااألحكامم".  

االمززاايیا االمذذكووررةة لهھذذاا ااالقتررااحح مخطططط تمم ووضعهھ منن تي أأمم. ليینارردد٬، أألل جيیهھ. وواايیتت يیعررضض فيیهھ مددىى تقيیدد مساءلة وومنن بيینن 
ICANN  مقاررنة بالمؤؤسساتت وواالحكووماتت وواالجهھاتت غيیرر االرربحيیة ااألخررىى. ووتططررحح االهھيیئة هھھھذذهه االمعلووماتت منن أأجلل تووضيیح

غيیرر مسئوولة بشكلل صرريیح عنن أأيي منن  ICANNالحًقا: ". فهھمم يیقوولوونن ICANNسببب االحاجة لمززيیدد منن االمساءلة منن جانبب 
"ااألعضاء" أأوو االباحثيینن االمحدددديینن بشكلل جيیدد". ووهھھھذذاا منن االبيیاناتت االحقيیقيیة وواالحيیوويیة.  

ووباإلضافة إإلى ااستخدداامم هھھھيیئاتت االمحلفيینن االمكوونة منن مووااططنيینن في تقيیيیمم االمشكالتت٬، تقوولل االهھيیئة "غالًبا ما تمم تشكيیلل هھھھيیئاتت 
" منن أأجلل االنظظرر في مساررااتت ااإلجررااءااتت االمحددددةة فيیما يیتعلقق بالمشكالتت" االمحليیة. ااالختيیارر االعشوواائي محلفيینن منن "االمووااططنيینن

ألعضاء هھھھيیئاتت االمحلفيینن منن االجمهھوورر االمحلي ووبعدد ذذلكك تموويیلل هھھھذذهه االهھيیئاتت سيیكوونن أأسهھلل بكثيیرر ووأأكثرر كلفة منن االقيیامم بذذلكك منن 
؟ICANNاالعامم. هھھھلل منن االمجدديي االقيیامم بذذلكك في  ICANNجمهھوورر   

في االقسمم االخاصص باختيیارر هھھھيیئة االمحلفيینن٬، تقتررحح االهھيیئة ططررًقا منن أأجلل تحدديیدد مجمووعة منن االمحلفيینن٬، لكنن يیبددوو هھھھذذاا بالنسبة لي منن 
ااألشيیاء االمناسبة للمباددئئ ااألساسيیة لهھيیئاتت االمحلفيینن االمكوونة منن االمووااططنيینن٬، أأيي ااالختيیارر االعشوواائي.  

-نن االتقدديیمم إإلى هھھھيیئة االمحلفيیفي االقسمم االمعنوونن " " ما هھھھي ططرريیقة عررضض االددليیلل فيیما يیتعلقق بالمشكالتت االمعقددةة وواالمتخصصة؟ 
تحاوولل االهھيیئة االتعاملل مع االتحدديیاتت االخاصة بإعدداادد محلفيینن. في ررأأيیي٬، فإنن هھھھذذهه مشكلة كبيیررةة. إإذذاا تمم ااختيیارر االمحلفيینن عشوواائيًیا 

االمشكالتت االمططررووحة. هھھھلل هھھھذذاا مالئمم؟ هھھھلل  بشكلل صحيیح٬، فسووفف يیكوونوونن بحاجة إإلى قددرر كبيیرر للغايیة منن االتددرريیبب للمووااكبة مع
يیمكنن أأنن يیكوونن مجدٍد منن ناحيیة االتكاليیفف؟ لدديي شكووكي حوولل ذذلكك.  

ووهھھھناكك أأرربع ددررااساتت حالة ناجحة قددمتهھا االهھيیئة. لسووء االحظظ٬، فإنهھا جميیًعا تستندد جميیعهھا للجمهھوورر االمحلي في مقابلل جمهھوورر 
ICANN .االعالمي  

ووفي تقدديیرريي االشخصي٬، تقددمم االهھيیئة حالة جيیددةة إإلى حدد ما بالنسبة لقيیمة بعضض هھھھيیئاتت االمحلفيینن لكنهھا ال تقوومم بعملل جيیدد جدًداا في 
. وويیبددوو أأنهھا سووفف تتططلبب قددرًراا هھھھائالً منن االعملل بتكلفة كبيیررةة لمجرردد تجرربة ICANNإإظظهھارر االمالءمة ووجددووىى االتكاليیفف في بيیئة 

بضعة برراامج.  

٬، كيیفف تصبح مشاررًكا فعاالً في االنظظامم االبيیئي لحووكمة ااإلنتررنتت منن خاللل إإلغاء مرركززيیة االمساءلة وواالتززاامم 16 ٬15،٬، 14ااالقتررااحح 
االتجارربب ووااعتناقق أأددلة ووررؤؤىى  

"بشبكة حووكمة مووززعة"تووصي هھھھذذهه االمقتررحاتت  تتناوولل تنووعع االعووااملل وواالمشكالتت في حووكمة ااإلنتررنتت وواالططررقق االمتنووعة االتي  
فيیهھا: أأ) تنسيیقق عملهھا مع االعووااملل ااألخررىى٬، ووأأيیًضا بب) تقيیيیمم مرركززهھھھا في االنظظامم االبيیئي لحووكمة ااإلنتررنتت  ICANNيیتعيینن على 

في سبيیلل أأنن تكوونن مساهھھھًما فاعالً في االووثيیقة ااألساسيیة لعمليیة حووكمة ااإلنتررنتت.   

ة للحووكمة" لإلنتررنتت يیجبب أأنن ووااتساًقا مع كافة االمقتررحاتت االمقددمة منن االهھيیئة٬، فإنن نؤؤمنن بأنن أأيي منن هھھھذذهه "االشبكاتت االمووززع
تكوونن فعالة ووشررعيیة وومتططووررةة وويیجبب أأنن تعتنقق مبددأأ االتبعيیة  ووللقيیامم بذذلكك٬، يیعني أأنهھا تعملل ضمنن ااختصاصص يیضمم فقطط هھھھذذهه  

االمسؤؤووليیاتت أأوو االمهھامم االتي يیجعلهھا ووضعهھا االمرركززيي أأوو االسلططوويي ااألفضلل تجهھيیزًزاا ووااألكثرر كفاءةة في االتعاملل". أأنا أأصاددقق 
بددأأ االتبعيیة إإذذاا كانن أأددااةة "مهھيیأةة تماًما وومناسبة أأكثرر للتعاملل" بما يیتفقق مع االمهھمة.بالتأكيیدد على م  

تقوومم االهھيیئة بأنهھ "منن االمقرررر أأنن تكوونن لهھذذهه االشبكة االمووززعة للحووكمة االعدديیدد منن االمززاايیا٬، ووكلل منهھا مددعوومم بشكلل كبيیرر بمجمووعة 
ثقافة االتجرريیبب... ووااالعتناقق االنظظامي لألددلة ووووجهھاتت  ..كززيیة.منن ااألنشططة االثابتة. ووهھھھذذهه االمززاايیا كالتالي: االمساءلة غيیرر االمرر
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". االمساءلة غيیرر االمرركززيیة ووااالعتناقق االنظظامي لألددلة ووااألفكارر االجدديیددةة يیبددوو معقووالً إإلى حدد كبيیرر إإال أأنني أأعتقدد ..االنظظرر االجدديیددةة.
. ICANNجدًداا على االمحكك بالنسبة لما تقوومم بهھ أأنهھ يیجبب ااتخاذذ قددرر منن االحيیططة فيیما يیتعلقق بثقافة االتجرريیبب ألنن هھھھناكك قددرًراا كبيیرًراا 

ووقدد قلتت مخاووفي إإلى حدد ما بسببب هھھھذذاا االتأهھھھيیلل منن جانبب االهھيیئة: "نقصدد بالقوولل "االتززاامم االتجارربب"٬، أأنهھ يیجبب على االناسس إإجررااء 
أأنهھ "يیجبب أأنن تكوونن االتجارربب بقوولة علميیة٬، بحيیثث تكوونن هھھھذذهه االتجارربب قابلة للتكرراارر". ووفيیما يیتعلقق بالتجرريیبب٬، أأؤؤيیدد بيیانن االهھيیئة منن 

هھھھناكك ددررجة عاليیة منن ااالتفاقق٬، بما يیشيیرر ضمًنا إإلى أأنهھ يیجبب أأنن تكوونن هھھھناكك مرركززيیة ألوولوويیاتت محددددةة٬، ووااتفاقق حوولل تلكك 
ااألوولوويیاتت".  

وواالعباررةة االتاليیة معقوولة بالنسبة لي: "في االنظظامم االبيیئي لحووكمة ااإلنتررنتت منن االمنططقي إإلغاء مرركززيیة االمساءلة عنن االمشكالتت 
وويیاتت االخاصة بحووكمة ااإلنتررنتت وواالتي تعدد في حدد ذذااتهھا غيیرر مرركززيیة. وومنن االمنططقي مرركززةة االمساءلة عنن مشكالتت ووااألوول

ووأأوولوويیاتت حووكمة ااإلنتررنتت االتي تعدد في حدد ذذااتهھا مرركززيیة. وومثالل جيیدد على ااألوولوويیة االمرركززيیة هھھھي ااستقرراارر االموواارردد االفنيیة 
. قدد تكوونن ااألوولوويیة غيیرر االمرركززيیة أأوولوويیاتت منن االمستووىى ااإلقليیمي٬، على سبيیلل IPوو DNSلإلنتررنتت٬، على سبيیلل االمثالل نظظامم 

".IPv6االمثالل٬، ااألساليیبب االنظظاميیة االمختلفة العتمادد   

ووأأنا أأوواافقق بشددةة على ذذلكك: "منن ااألسئلة االهھامة هھھھوو كيیفيیة إإضافة االمعررفة بشكلل نظظامي إإلى مجمووعة كاملة أأوو مستووىى بططرريیقة 
االمشارركوونن على علمم باألددلة االجدديیددةة االتي يیجرريي إإضافتهھا ووأأنن تكوونن هھھھناكك ططررقق مفيیددةة ووفعالة في  قابلة للمشارركة وويیكوونن فيیهھا

االتووصلل إإلى هھھھذذاا االددليیلل ووااستخدداامهھ".  

ووفيیما يیتعلقق باعتناقق ااألفكارر ووووجهھاتت االنظظرر االجدديیددةة٬، فقدد أأووررددتت االهھيیئة مالحظظة جيیددةة بقوولهھا "منن ااألشيیاء ااألساسيیة بالنسبة 
ززعة مشارركة أأصحابب االمصلحة٬، وواالتي تتيیح االفررصة لنتائج شررعيیة ووعالميیة أأكثرر. وويیلززمم تووفيیرر قددرر أأكبرر لمباددررةة ااألبحاثث االموو

منن ااالبتكارر حوولل ططرريیقة ططلبب االحصوولل على االتعقيیباتت االمفيیددةة ووااستخررااجج ااإلنشاء االمشترركة".  

نن تحققق أأووالً مهھمتهھا ) يیجبب أأ1تططبيیقق ااألوولوويیاتت االتاليیة:  ICANNووبالنظظرر إإلى مسألة ووضع شبكة حووكمة٬، يیجبب على 
االحصوولل على إإجماعع االمجتمع على ااإلجررااءااتت االتي تقوومم بهھا في مجالل حووكمة  ICANN) يیجبب على 2ااألساسيیة جيیدًداا؛ وو

مسئوولة منن االناحيیة االماليیة في كافة أأنشططة حووكمة ااإلنتررنتت االتي تقوومم بهھا ووأأنن تستخددمم  ICANN) يیجبب أأنن تكوونن 3ااإلنتررنتت٬، وو
االمجتمع مع حددووثهھا. االموواارردد االتي تتلقاهھھھا منن  
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ااالستشارريیة AT-LARGE لجنة من تعليیقاتت  

ااالستشارريیة At-Largeلجنة   

: اابتكارر نظظامم ICANNحوولل لجانن إإستررااتيیجيیاتت  ALACبيیانن لجنة 
أأصحابب االمصالحة االمتعدددديینن  

لمنططقة آآسيیا ووأأستررااليیا ووجززرر االمحيیطط االهھاددئئ ااإلقليیميیة  ALACشكلل هھھھوولي رريیتشهھ٬، عضوو 
)APRALO( ٬، ووعضوو لجنة قيیاددةةALAC  مسووددةة أأووليیة لهھذذاا االبيیانن بعدد جلسة مناقشة

ووعلى االقوواائمم االبرريیدديیة. At-‐Largeاالمووضووعع ددااخلل   

مساحة عملل هھھھيیئاتت إإستررااتيیجيیاتت على  2014أأبرريیلل  30ووتمم نشرر هھھھذذاا االبيیانن في 
At-Large  فيICANN.  

٬، منن فرريیقق االعملل ٬ALAC، ططلبب أأووليیفيیيیرر كرريیبيینن ليیبلووندد٬، ررئيیسس 2014مايیوو  2ووفي يیوومم 
إلررسالل ددعووةة للتعليیقاتت على االتووصيیاتت إإلى كلل  ALACددعمم  ICANNاالمعني بسيیاسة 

.ALACاالقائمة االبرريیدديیة إلعالناتت عنن ططرريیقق  At-Largeأأعضاء   

٬، تمم نشرر االنسخة االمددمج منن االتعليیقاتت االمستلمة في مساحة االعملل 2014مايیوو نيیسانن  8ووفي 
االعملل إإجررااء االتصوويیتت على إإقرراارر االبيیانن االمقتررحح منن  االسابقق ذذكررهھھھا٬، ووططلبب االررئيیسس منن ططاقمم

ALAC  2014مايیوو أأيیارر  15وويینتهھي في  2014إإبرريیلل/نيیسانن  09في.  

كما ططلبب االررئيیسس إإررسالل االبيیانن إإلى عمليیة االتعليیقق االعامة٬، مع إإررسالل نسخة إإلى عضوو ططاقمم 
قيیدد  االمسئوولل عنن مووضووعع هھھھذذاا االتعليیقق االعامم٬، مع مالحظظة أأنن االبيیانن كانن ICANNعملل 

.ALACااإلقرراارر منن   

٬، سووفف يیتمم نشرر نتائج االتصوويیتت على ااإلنتررنتت ووسووفف يیتمم تقدديیمم إإصدداارر 2014مايیوو  16في 
جدديیدد منن االبيیانن يیضمم قسًما لمقددمة حدديیثة منن فرريیقق االعملل.  
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ملخصص  

1. االتقرريیرر االمقددمم منن االهھيیئة حوولل اابتكارر أأصحابب االمصلحة االمتعدددديینن مع  ALACووتددعمم  
بعضض االتحفظظاتت.  

2. االهھيیئة منن االمذذكررااتت االمفيیددةة بالحاجة إإلى االتووصلل إإلى أأبعدد منن "االتووقعاتت ووتعدد هھھھذذهه  
ااالعتيیادديیة" بالنسبة للمقتررحاتت االمقددمة حوولل االططرريیقة االتي يیمكنن منن خاللهھا ااستخدداامم 

ااألساليیبب وواالتقنيیاتت االجدديیددةة في ددعمم االمشارركة االعالميیة.   

3. تت٬، مثلل ااستقاء ووعلى االررغمم منن ذذلكك٬، نحنن قلقوونن منن أأنن بعًضا منن هھھھذذهه االمقتررحا 
االموواارردد منن االجمهھوورر٬، للحصوولل على االتعقيیباتت ووااإلسهھاماتت على نططاقق ووااسع قدد 

يینظظرر إإليیهھا على أأنهھا بدداائلل للططررقق االحاليیة في االتووصلل إإلى إإجماعع حوولل االقضايیا. ووال 
يیجبب أأنن يینظظرر إإلى ااألساليیبب االجدديیددةة باعتباررهھھھا بدديیالً عنن عمليیاتت االسيیاسة ذذااتت االقيیمة 

لحوواارر. وويیحملل ااستقاء االموواارردد منن االجمهھوورر بالنسبة لإلسهھاماتت في لكلل منن االتعاوونن وواا
االسيیاسة مخاططرر تحططيیمم عمليیة ووضع االسيیاسة االمتكاملة بشكلل يیقيیني.   

4. وونحنن نقتررحح تططوويیرر ووااستخدداامم أأددووااتت منن أأجلل االمساعددةة على االمشارركة بالنسبة لمنن  
ة عنن ططرريیقق يیجبب ااالستماعع إإلى أأصووااتهھا وولكنن ال يیتووااصلوونن أأوو ال يیتووااصلوونن بسهھوول

االلغة ااإلنجليیززيیة.  

5. ووفي االنهھايیة فإنن اابتكارر أأصحابب االمصلحة يیجبب أأنن يیكوونن هھھھددفهھ تمكيینن االمشارركة  
ووااسعة االنططاقق في مستووىى االجذذرر في مقابلل تشجيیع االجددلل االمقابلل في االمستووىى ااألعلى.  

 

االنسخة ااألصليیة منن هھھھذذهه االووثيیقة هھھھي االنصص ااإلنجليیززيي االمتووفرر على االرراابطط 
http://www.atlarge.icann.org/correspondence . ووأأيینما ووجدد ااختالفف في االمعنى أأوو ما يیعتبرر على

أأنهھ ااختالفف في االمعنى بيینن أأيیة نسخة منن هھھھذذهه االووثيیقة غيیرر االنسخة االمكتووبة باللغة ااإلنجليیززيیة وواالنصص ااألصلي٬، 
فسيیكوونن االنصص ااألصلي هھھھوو االسائدد.  
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: ICANNلجانن إإستررااتيیجيیاتت حوولل  ALACبيیانن لجنة 
اابتكارر نظظامم أأصحابب االمصالحة االمتعدددديینن  

بشددةة االتقرريیرر االمقددمم منن االهھيیئة حوولل اابتكارر أأصحابب االمصلحة االمتعدددديینن. ووعلى  ALACتددعمم 
٬، إإال أأنهھا IANAاالررغمم منن أأنن االهھيیئة تمم تشكيیلهھا قبلل إإعالنن االحكوومة ااألمرريیكيیة حوولل ووظظيیفة 

 US ووتووصيیاتت ذذااتت قيیمة بالنسبة للددوورر االمتووسع لـ تووفرر على االررغمم منن ذذلكك ووجهھاتت نظظرر
في حووكمة ااإلنتررنتت.  

ووتعدد هھھھذذهه االهھيیئة منن االمذذكررااتت االمفيیددةة بالحاجة إإلى االتووصلل إإلى أأبعدد منن "االتووقعاتت 
لالنتقالل مما تسميیهھ االهھيیئة "مشارركة أأصاحبب االمصلحة  ICANNااالعتيیادديیة" في ااجتماعاتت 

تررحاتت االمقددمة حوولل االططرريیقة االتي يیمكنن منن خاللهھا إإلى االمشارركة االعالميیة"٬، بالنسبة للمق
ااستخدداامم ااألساليیبب وواالتقنيیاتت االجدديیددةة في ددعمم هھھھذذهه االمشارركة. ووعلى االررغمم منن ذذلكك٬، لدديینا 

مخاووفف جدديیة بالنسبة لبعضض منن االنتائج االتي تووصلتت إإليیهھا االهھيیئة.  

منززعجة منن أأنن بعضض ااالقتررااحاتت االخاصة بالحصوولل على تعقيیباتت  ALACفلجنة 
هھاماتت على نططاقق ووااسع٬، على سبيیلل االمثالل ااستقاء االموواارردد منن االجمهھوورر٬، قدد تستخددمم ووإإس

كبدداائلل للططررقق االحاليیة االخاصة بالتووصلل إإلى إإجماعع حوولل االقضايیا. ووفي حيینن أأنن ااألساليیبب 
االجدديیددةة قدد تكوونن ذذااتت قيیمة في االحصوولل على االتعقيیباتت ووااإلسهھاماتت ااإلضافيیة وواالمتنووعة حوولل 

يینظظرر إإلهھا باعتباررهھھھا بدديیالً عنن عمليیاتت االسيیاسة ذذااتت االقيیمة لكلل منن االمشكالتت٬، ال يیجبب أأنن 
االتعاوونن وواالحوواارر منن خاللل مناقشاتت مجمووعاتت االعملل ووااالجتماعاتت االمباشررةة ووجهًھا لووجهھ. 

ووعالووةة على ذذلكك٬،  

منن االمقتررحاتت االتي قدد تشجع على االمشارركة االعالميیة ااألووسع هھھھي ووضع ووااستخدداامم أأددووااتت 
ااتت ااألخررىى االمقددمة) منن أأجلل االمساعددةة على االمشارركة بالنسبة لمنن (باإلضافة إإلى االتفسيیرر

يیجبب ااالستماعع إإلى أأصووااتهھمم وولكنن ال يیقووموونن بالتووااصلل (غالًبا ما تكوونن االمجتمعاتت 
االمحرروومة)٬، أأوو ال يیكوونن منن االسهھلل عليیهھمم االتووااصلل باللغة ااإلنجليیززيیة (ووبذذلكك يیحتاجوونن إإلى 

تررجمة تلقائيیة معتمددةة).  

٬، ووبذذلكك يیشتملل ALACووفي  GNSOاساتت االمتكاملة وواالتي تتمم في كلل منن يیقيینا تططوويیرر االسيی
على أأعمالل شاقة في مجمووعاتت االعملل. كما أأنن الستقاء االموواارردد منن االجمهھوورر إإمكانيیة عررضض 

منصة للمشارركيینن االصووتيیيینن وواالمنظظميینن ووفي نفسس االووقتت يیؤؤدديي إإلى إإخمادد االتعقيیباتت منن 
إلنجليیززيیة هھھھي لغتهھمم ااألصليیة. يیجبب على أأصحابب االمصلحة ااألقلل تمثيیالً أأوو منن ليیستت اا

ICANN  أأنن تعزززز االمشارركة في مستووىى مجمووعاتت االعملل في االمنظظماتت االمكوونة لهھا ووعددمم
ااستقاء االموواارردد منن االجمهھوورر بالنسبة  تعززيیزز أأفرراادد آآخرريینن منن االمستووىى االررفيیع االمتقططعيینن وورربما

االمستوويیاتت االعليیا منن االهھررمم. االمشارركة االممززقة في لتعقيیباتت االسيیاسة قدد يیمثلل خططرًراا في تددااعي  
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ووفي االنهھايیة فإنن اابتكارر أأصحابب االمصلحة يیجبب أأنن يیكوونن هھھھددفهھ تمكيینن االمشارركة ووااسعة االنططاقق 
في مستووىى االجذذرر  أأيي قاعددةة عمليیة ووضع االسيیاسة  - في مقابلل تشجيیع االجددلل االمقابلل في  -

االمستووىى ااألعلى٬، بمجرردد ااالنتهھاء منن أأعمالل االتووصلل إإلى إإجماعع.  

 
االهھيیئةرردد   

توواافقق االهھيیئة على أأنن فررصص االمشارركة في ووتططوويیرر وونشرر أأيي منن ااألددووااتت االجدديیددةة يیجبب أأنن يیأخذذ في ااالعتبارر منن ال  •
يیستططيیعوونن االتووااصلل بسهھوولة باللغة ااإلنجليیززيیة. وويیجبب أأنن يیكوونن للجميیع ووصووالً سهھالً ووعاددالً لألددووااتت االجدديیددةة 

ووااستخدداامهھا قددرر ااإلمكانن.   

اصة باستقاء االموواارردد منن االجمهھوورر٬، فإننا ال ننصح بإجررااء تغيیيیررااتت شاملة منن أأجلل ااستبدداالل ووفيیما يیتعلقق بالمخاووفف االخ •
. بلل نقتررحح فقطط تشغيیلل برراامج تجرريیبيیة صغيیررةة االحجمم منن أأجلل تجرريیبب ووااختبارر ICANNاالعمليیاتت االحاليیة ددااخلل 

قيیمة هھھھذذاا ااألسلووبب كططرريیقة إلكمالل االعمليیاتت االحاليیة.  
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gTLD سجالتت في االمصلحة أأصحابب مجموعة من تعليیقاتت  

 ICANNعلى هھھھيیئة إإستررااتيیجيیاتت  gTLDتعليیقاتت مجمووعة أأصحابب االمصلحة في سجالتت 
حوولل اابتكارر أأصحابب االمصلحة االمتعدددديینن  

2014أأبرريیلل  30االتارريیخ:  للتعليیقاتت االعامة:  URLعنوواانن  
http://www.icann.org/en/news/public-comment/strategy-panels-

25feb14-en.htm  

تمم تقدديیمم هھھھذذاا االبيیانن حوولل االمشكلة االمشارر إإليیهھا أأعالهه بالنسبة عنن مجمووعة أأصحابب االمصلحة 
). ووقدد ددعمم االبيیانن االتالي أأغلبيیة ااألعضاء في مجمووعة RySG(أأيي  gTLDفي سجالتت 

RySG.٬، ووعددمم ااعتررااضض أأيي أأحدد باإلضافة إإلى اامتناعع ااثنيینن عنن االتصوويیتت  

مقددمة  

حوولل اابتكارر أأصحابب  ICANNة إإستررااتيیجيیاتت بالتقرريیرر االمقددمم منن هھھھيیئ RySGتررحبب 
االمصلحة ووتوواافقق على االمقددماتت االمررتكززةة على تووسيیع ووتقوويیة نمووذذجج أأصحابب االمصلحة 
االمتعدددديینن. ووقدد ااقتررحتت االهھيیئة عدددًداا منن نووااحي االترركيیزز حوولل ذذلكك ووتقتررحح أأيیًضا أأددووااتت 

عيیة باإلضافة إإلى وومنصاتت ووتغيیيیررااتت هھھھيیكليیة االتي يیمكنن أأنن تؤؤدديي إإلى أأنن تكوونن االمشارركة االنوو
بالعدديیدد منهھا وولكنن  RySGنمووذذجج أأصحابب االمصلحة االمتعدددديینن أأكثرر شمووالً. ووقدد اانخددعتت 

توودد على ااإلجمالل االتأكيیدد على أأنن تكوونن أأيي تجرربة منهھجيیة ووتشتملل على ااإلعدداادد االووااسع 
ووفتررااتت للتفكرر منن أأجلل االحكمم على فاعليیة ااألسلووبب االجدديیدد.  

تسهھيیلل االمشارركة االززاائددةة في عمليیة أأصحابب االمصلحة  وونحنن نوواافقق وونؤؤيیدد هھھھددفف االهھيیئة في
االمتعدددديینن. ووعلى االررغمم منن ذذلكك٬، فإنن االنتيیجة االمووسعة منن هھھھذذهه االهھيیئة االووااحددةة يیمثلل تحدديًیا حتى 

٬، للمشارركة في٬، ٬RySG، بما في ذذلكك أأعضاء ICANNبالنسبة للمشارركة ذذوويي االخبررةة في 
بأنن هھھھذذهه االهھيیئة تأملل ظظاهھھھرًراا بالتووااصلل ووعددمم ذذكرر االوواافدديینن االجدددد ووااألططرراافف غيیرر االمتعاقددةة 

معهھمم. ووبالنظظرر إإلى هھھھذذاا االعملل باإلضافة إإلى هھھھيیئاتت ااإلستررااتيیجيیاتت االثالثث ااألخررىى٬، نجدد أأنن 
٬، ووعمليیة ووضع خططة ICANNااألعمالل االمووسعة االمستمررةة في أأنشططة ووضع سيیاساتت 

نططاقاتت ٬، باإلضافة إإلى أأنشططة تنفيیذذ 2015للعامم االمالي  ICANNووميیززاانيیة االتشغيیلل في 
gTLD  االجدديیددةة ووأأعمالل حووكمة ااإلنتررنتت االعالميیة االجارريیة في االووقتت االحالي٬، وواالقددررةة على

االحصوولل تعقيیباتت االمجتمع على نططاقق ووااسع تمثلل تحدديیاتت هھھھائلة. ووعندد االنظظرر إإلى ذذلكك في 
ضووء أأعمالل هھھھيیئاتت ااإلستررااتيیجيیاتت االثالثث ااألخررىى٬، يیؤؤكدد ذذلكك على أأنن "مقدداارر االمعلووماتت 

صحابب االمصلحة قدد يیكوونن بمثابة حاجزز أأمامم االمساءلة... كما هھھھوو مذذكوورر في ما االمقددمم إإلى أأ
(تحتت عنوواانن  One World Trustنشرر في ااآلوونة ااألخيیررةة في االتقرريیرر االنهھائي لمنظظمة 

: االمشاووررااتت"). وومنن ثمم٬، فإنني أأقتررحح ووبقووةة بأنن ICANN"مقايیيیسس وومعالمم مساءلة ووشفافيیة 
ي االحسبانن عندد االنظظرر في أأيي منن االتووصيیاتت٬، بما في وواالمجتمع هھھھذذهه االمسألة ف ICANNتضع 

ذذلكك ااألططرر االززمنيیة االمقتررحة.  
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االمقددمة منن االهھيیئة. وونشيیرر إإلى أأنن  16 تعليیقاتت حوولل كافة االتعليیقاتت االـ RySGووقدد ووضعتت 
كلل منن االتووصيیاتت االمقددمة منن خاللل االهھيیئة يیحتوويي على مجمووعة منن ااألسئلة االباررززةة. وويیجبب 

ااألسئلة ووغيیررهھھھا مما يیتمم ططررحهھ هھھھنا ووعبرر فتررةة االتعليیقاتت في  على االمجتمع أأنن يیضع هھھھذذهه
االحسبانن إإذذاا ما قامم ووعنددما يیقوومم بتجرريیبب أأيي منن االمقتررحاتت االمقددمة. ووعالووةة على ذذلكك٬، فإنن 

االعدديیدد منن مووااصفاتت ووااقتررااحاتت االهھيیئة ال تززاالل ووااسعة بشكلل كبيیررةة وويیجبب إإعاددةة تأططيیررهھھھا منن 
ضافة إإلى حلل تجرريیبي محدددد قبلل االمتابعة.أأجلل االتعاملل مع االمشكالتت االمحددددةة باإل  

٬، ااستخدداامم شبكاتت االخبررااء1االمقتررحح   

يیبددوو منن بدداايیة هھھھذذهه االمناقشة أأنن االهھيیئة تفتررضض بأنن االمستووىى االعامم للخبررااء مفتقدد ددااخلل 
ICANN  بما يیعني نحنن جميیًعا في مجتمع)ICANN ووتؤؤكدد على أأنهھ يیجبب عليینا "تقليیلل (

مصالح االممنووحة منن مجمووعاتت أأصحابب االمصلحة االمشارركة االمتكرررر وواالتخلصص منن اال
".ICANNوومجمووعاتت االعملل في   

ووال نددرريي ما إإذذاا كانتت "االمصالح االممنووحة" تشتملل على مجمووعة كبيیررةة وومتنووعة منن االخبررااء 
االمووجووددةة ددااخلل مجمووعة أأصحابب االمصلحة االخاصة بنا أأمم ال٬، لكننا نررفضض ااالقتررااضض 

االمتسقة. أأما االسؤؤاالل ااألخيیرر  ICANNاالووااضح بأنن االخبررةة متضاددةة إإلى حدد ما مع مشارركة 
ما ووصفف إإططارر عملل االمساءلة بالنسبة للقررااررااتت االتي يیتخذذهھھھا االذذيي ططررحتهھ االهھيیئة فهھوو٬، "

االصيیاغة االمستخددمة في هھھھذذاا االسؤؤاالل تبددوو أأنهھا تشيیرر إإلى نقصص في االفهھمم منن جانبب  االخبررااء؟"
بأنن االخبررااء قدد االهھيیئة فيیما يیتعلقق بنمووذذجج أأصحابب االمصلحة االمتعدددديینن. يیبددوو أأنهھمم يیفتررضوونن 

ووأأنهھ يیجبب عليینا إإلى حدد ما تعرريیفف مجمووعة منن  ICANNيیقووموونن باتخاذذ االقررااررااتت ددااخلل 
. وومتابعة مثلل ICANNخبررااء صناعة االقررااررااتت االتي ال تحظظي "بمصالح ممنووحة" ددااخلل 

هھھھذذاا ااألسلووبب سووفف يینتج عنهھ نمووذذجج ألصحابب االمصلحة االمتعدددديینن.  

ووقدّدرر االبعضض بأنن نمووذذجج عنددما نقررأأ بيیاًنا كهھذذاا: " ووعالووةة على ذذلكك تظظهھرر ااألعالمم االحمررااء
لتططوويیرر ااإلجماعع حوولل كيیفيیة حلل هھھھذذهه  ICANN ) االحاليیة االتابعة لـWGمجمووعة االعملل (

االمشكالتت االمعقددةة "يیبددوو في االغالبب ناقًصا  السيیما عندد االتعاملل مع االمشكالتت االمعقددةة مضاًفا  -
هھھھتماماتت ماليیة معتررفف بهھا بقووةة في االنتائج إإليیهھا ووجهھاتت نظظرر متبايینة بشكلل ووااسع وو/أأوو تحملل اا

. إإنن ااستخدداامم االخبررااء قدد يیؤؤدديي بالتأكيیدد إإلى تعززيیزز نمووذذجج مجمووعاتت االعملل لكنن االخاصة"
يیجبب أأنن ال يینظظرر إإليیهھا على أأنهھا بدديیلل لنمووذذجج مجمووعاتت االعملل.  

وونحنن نتناوولل االمسألة مع ااألخذذ في ااالعتبارر حقيیقة أأنهھ في ووصفف هھھھذذاا االمووقفف وواالمووااقفف 
) ااألووسع. هھھھلل IGوومهھمة حووكمة ااإلنتررنتت ( ICANNمحتملة٬، فقدد خلططتت االهھيیئة بيینن مهھمة اال

أأوو االحصوولل على تحسيیناتت  ICANNتهھددفف ااالبتكاررااتت االمقتررحة إإلى إإجررااء تحسيیناتت على 
أأكثرر ااتساًعا على حووكمة ااإلنتررنتت أأمم كالهھھھما؟ باختباررهھھھا ووتقيیيیمهھا٬، منن االمهھمم أأنن نستووضح هھھھذذهه 

دد. فإلى االحدد االذذيي تكوونن فهھ تططووررااتت أأووسع في حووكمة ااإلنتررنتت٬، هھھھلل االمسألة في هھھھذذاا االصدد
ICANN هھھھي االمنتددىى االمناسبب الختباررهھھھا؟  
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منن منظظمة مستنددةة إإلى االتمثيیلل  ICANN"تحوويیلل يیبددوو أأنن االهھيیئة تؤؤمنن بأنهھ سيیكوونن منن االجيیدد 
ا؟ هھھھلل . هھھھلل ااعتبارر أأنن هھھھذذاا مووقفف ااختيیارر بيینن شيیئيینن أأمرًراا ددقيیقً إإلى مؤؤسسة تستندد إإلى االخبررااتت"

هھھھي شاملة فيیما بيینهھا؟ هھھھلل هھھھناكك قيیمة في ددمج االمززاايیا في كلل منهھما؟ منن االقيیمم االمتمثلة في 
االمنظظماتت االمستنددةة إإلى االتمثيیلل هھھھي أأنهھا تقوومم بتسهھيیلل تحدديیدد االتأثيیررااتت االمحتملة للسيیاساتت 

االمقتررحة؛ فهھلل يیمكنن لمنظظمة مستنددةة إإلى االخبررااتت االقيیامم بذذلكك بسررعة ووفاعليیة؟  

ة٬، االشبكاتت ذذااتت االصلة االمحتملة وواالمجتمعاتت االمددررجة منن االهھيیئة مخصصة بشكلل ووفي االنهھايی
سائدد للموواارردد االفنيیة بشكلل سائدد. أأما في ناحيیة عمليیة ووضع االسيیاسة لألسماء وواالتي تمم تحدديیدد 

أأنهھا بحاجة إإلى تططوويیرر٬، فليیسس منن االووااضح تماًما أأنن االموواارردد االفنيیة تمثلل ااحتيیاًجا كبيیرًراا.  

" وومنن ثمم يیجبب أأنن تتحلى بالذذكاء" ICANNألساسيیة في هھھھذذاا االمقتررحح بأنن أأتفقق مع االمقددمة اا
فهھي بحاجة للووصوولل إإلى أأفضلل ااألفكارر االممكنة في أأشكالل ووصيیغ ووااضحة وومفيیددةة ووذذااتت "

. إإلى االحدد االذذيي يیمكنن لهھذذاا صلة بالقرراارر االذذيي بيینن أأيیدديینا منن االموواارردد ددااخلل ووخاررجج االمؤؤسسة"
وو"تووفيیرر االووقتت  االمخززنة" ICANNددااخلل ووعبرر هھھھيیاكلل  "يیلهھمم وويیحفزز على االتعاوونناالمقتررحح أأنن 

وواالموواارردد"٬، فإنن ااألمرر جدديیرر باالستكشافف. لكنن أأنووااعع االخبررااتت االتي يیتمم االترركيیزز عليیهھا في 
في تنسيیقق  ICANNووصفف هھھھذذاا االمقتررحح ال يیبددوو أأنهھا منططبقة بشكلل كبيیرر على مهھمة 

االمعررفاتت االفنيیة لإلنتررنتت.  

مهھوورر لكلل مررحلة في عمليیة ااتخاذذ االقررااررااتت٬، ااستقاء االموواارردد منن االج2االمقتررحح   

يیبددوو أأنن ما يیلي يیشبهھ مقددمة صحيیحة بالنسبة لهھذذاا االمقتررحح: "تعتمدد شررعيیة أأيي مؤؤسسة عالميیة 
في االقررنن االعادديي وواالعشرريینن وواالتي تعملل في مضمارر االمصلحة االعامة على ما إإذذاا كانن منن 

خاذذ االقررااررااتت أأمم ال". تسيیرر يیتأثرروونن بالقررااررااتت االتي تتخذذهھھھا االمؤؤسسة مشموولة في عمليیة اات
٬، ICANNاالمووااصفاتت االتفصيیليیة حتى االقوولل: "ووعلى ووجهھ االخصووصص في حالة ااإلنتررنتت وو

يیجبب يیحظظى أأيي شخصص بالشررعيیة فيیجبب أأنن يیكوونن لدديیهھ ووصووالً سهھالً ووعاددالً منن أأجلل 
على  ICANNاالمساعددةة في صيیاغة االسيیاساتت وواالمعايیيیرر االخاصة باإلنتررنتت وواالتي تساعدد 

االووصوولل االسهھلل للكلل يیبددوو شيء نمووذذجي وومعقوولل يیجبب االعملل عليیهھ. أأما االووصوولل تسهھيیلهھا". 
االعاددلل فقدد يیكوونن غيیرر ووااقعي ررغمم ذذلكك. هھھھلل هھھھذذاا هھھھددفف نبيیلل٬، لكنن أأيیًضا هھھھلل يیمكنن تحقيیقهھ في 

مجتمع متنووعع بشكلل كبيیرر ووعالمي؟  

كما أأنن االبحثث عنن ططرريیقق للحصوولل منن االجمهھوورر على أأفكارر ("إإجررااء عصفف ذذهھھھني مووززعع" 
. ووإإذذاا أأمكنن االقيیامم بذذلكك على ICANNرر) قدد يیكوونن مفيیدًداا في أأنشططة ووضع سيیاساتت لألفكا

االمستووىى االعالمي بططرريیقة فعالة وومجدديیة منن ناحيیة االتكاليیفف٬، فيیمكنن أأنن تووفرر ططرريیقة للحصوولل 
على االتعقيیباتت منن أأصحابب االمصلحة ممنن قدد ال تكوونن لدديیهھمم االقددررةة على االمشارركة وو/أأوو قدد 

فكررةة  RySG. تددعمم ICANNيیحفزز ذذلكك أأططررااًفا جدديیددةة على االمشارركة في أأعمالل سيیاسة 
ااستخدداامم أأددووااتت االتعقيیباتت ووأأفكارر ااستقاء االموواارردد منن االجمهھوورر.  
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تأسيیسس تووااجدد "ررسمي وومستمرر" في "االمنتدديیاتت  ICANNكما نددعمم االفكررةة االقائلة بأنن على 
٬، ")ISOC) أأوو مجتمع ااإلنتررنتت (IGFاالمباشررةة ااألخررىى مثلل منتددىى حووكمة ااإلنتررنتت (

نفسهھا.  ICANNإإلى مشارركة أأكثرر تمثيیالً في وونوواافقق على أأنن هھھھذذهه االعالقة يیمكنن أأنن تؤؤدديي 
في تحدديیدد االمنظظماتت ااألخررىى ذذااتت االصلة في أأنشططتهھا وواالددفاعع عنن ددووررهھھھا  ICANNكما نؤؤيیدد 

. ووعلى االررغمم منن ذذلكك٬، نررفضض تمامم االررفضض االمثالل IGفي تططوويیرر محاددثاتت حووكمة ااإلنتررنتت 
٬، NetMundialدديیالل "االمشارركة االتمثيیليیة" في عمليیاتت ااإلعدداادد لموون ICANN ااألحددااثث لـ

أأنهھ سيیمثلل جميیع االمجتمع وولمم تتمم ددعووةة ااألططرراافف  ICANN حيیثث ااددعى االمدديیرر االتنفيیذذيي لـ
للمشارركة بشكلل مباشرر. فالفكررةة االقائلة بأنن فرردًداا ووااحدًداا يیمكنن أأنن يیمثلل  ICANN االمتعاقددةة لـ

عملهھ هھھھذذاا االمجتمع االكبيیرر وواالمتنووعع فكررةة غيیرر صائبة كما أأنن كلماتهھ ووتصررفاتهھ ططوواالل مددةة 
أأظظهھررتت أأنهھ ال يیحققق االووعوودد االمررجووةة منهھ.  

٬، ااستقاء االموواارردد منن االجمهھوورر لكلل منن ااإلشرراافف ووووضع االمعايیيیرر لقيیاسس االنجاحح3االمقتررحح   

لذذلكك قدد تكوونن هھھھذذهه االفكررةة  ICANNوونووااصلل ددعمنا لإلجررااءااتت االتي تعملل على ززيیاددةة مساءلة 
االووااضح ااآلنن أأنهھ يیمكنن  جدديیررةة بإجررااء مززيیدد منن االبحثث لهھذذاا االسببب ووحددهه٬، لكنن ليیسس منن

...ااستخدداامم قووةة االحشدد على تقيیيیمم “تنفيیذذهھھھا بفاعليیة. يیصفف ما يیلي بإيیجازز مفهھوومم هھھھذذاا االمقتررحح: 
 ICANN ٬، ووال تقاسس فقطط في ضووء قيیمم االمصلحة االعامة ااألصليیة لـICANNنجاحح قررااررااتت 

اسة االتاليیة ووحددهھھھا٬، وولكنن أأيیًضا باالستنادد إإلى تأثيیرر ووأأثرر وومستووىى اامتثالل االعمليیة ووضع االسيی
".ICANN لـ  

ال حاجة لنا للتعليیقق على االحاجة لتططوويیرر مقايیيیسس للنجاحح ووفًقا لما أأقررتهھ االهھيیئة. لكنن ليیسس منن 
االووااضح أأنن باإلمكانن تططوويیررهھھھا بنجاحح باستخدداامم ااستقاء االموواارردد منن االجمهھوورر. ووعالووةة على 

اتت االمقددمة منن االهھيیئة ذذلكك٬، فإنهھا منن أأووجهھ عددمم ااالتساقق االهھامة االمتووقعة منن االعدديیدد منن االتووصيی
حوولل االموواارردد االبشرريیة غيیرر االمحددووددةة بشكلل ووااضح وواالتي لدديیهھا ررغبة ووااستعدداادد ألنن تكوونن منن 

على االررغمم منن حقيیقة أأنن ووااحدًداا منن أأهھھھدداافف االهھيیئة هھھھوو ززيیاددةة ووتووسيیع  ICANN"جمهھوورر" 
.ICANNاالمشارركة االمحددووددةة في االووقتت االحالي في   

تحدددد االهھيیئة بعضض االعووااملل االبناءةة االتي يیجبب االنظظرر بهھا عندد ووضع االمقايیيیسس. ووعالووةة على 
منصة مررااجعة  يیبددوو أأنن لهھما إإمكانيیاتت قوويیة: ICANNذذلكك٬، فكررتانن لتنفيیذذ هھھھذذاا االمقتررحح في 

يیبددوو أأنهھا أأددووااتت مفيیددةة في  .ووأأددووااتت تصنيیفف ووتعقيیبب متووفررةة على ااإلنتررنتتأأقرراانن مفتووحة٬، 
اتت.أأنشططة ووضع االسيیاس  

ااستخدداامم مباددئئ فكررةة ووااحددةة تررفع ااألعالمم االحمررااء منن منظظوورر ااألططرراافف االمتعاقددةة ووهھھھي "
٬، وواالنشرر االمفتووحح لكافة عقوودد االسجالتت ووأأمناء االسجالتت على ااإلنتررنتت االتعاقدد االمفتووحة

(باإلضافة إإلى مجمووعاتت االبيیاناتت ااألخررىى االمفتووحة٬، مثلل االبيیاناتت االماليیة ووبيیاناتت ااالمتثالل 
وومططالبة االجمهھوورر بالمساعددةة في مررااقبة ااالمتثالل منن جانبب سائرر ااألططرراافف  االحاليیة)

االمتعاقددةة". وومنن غيیرر االووااضح كيیفف لهھذذاا أأنن يیتووسع على االبوواابة االعامة االحاليیة فيیما يیتعلقق 
بالتوواافقق االتعاقدديي٬، 

)http://www.icann.org/en/resources/compliance/complaints .(  



 171  

االبوواابة؟ فإذذاا كانوواا يیقتررحوونن نظظاًما جدديیدًداا٬، ما االتأثيیرر االمتحملل  هھھھلل كانتت االهھيیئة على ووعي بهھذذهه
على االسجالتت ووأأمناء االسجالتت إإذذاا تمم ذذلكك؟ هھھھلل يیمكنن االقيیامم بذذلكك بفاعليیة ددوونن تحميیلل أأعباء 

على ااألططرراافف االمتعاقددةة بددوونن ووجهھ حقق؟ كيیفف سيیكوونن تأثيیرر ذذلكك على ااالتفاقيیاتت االحاليیة٬، بما 
االجدديیددةة بصفة أأسبووعيیة؟  TLDمع سجالتت  ICANNتحررررهھھھا في ذذلكك ااتفاقيیاتت االسجلل االتي 

فمنن االمفتررضض لهھذذهه ااالتفاقيیاتت أأنن تقددمم يیقيیًنا ووإإثباًتا ووقددررةة على االتنبؤؤ بالنسبة لألططرراافف 
االمتعاقددةة. ووعلى هھھھذذاا االنحوو٬، ال يیجبب ااتخاذذ أأيي إإجررااء منن ططررفف ووااحدد يیمكنن أأنن يیكوونن لهھ تأثيیرر 

تت أأوو االتنفيیذذ منن أأجلل تحقيیقق ووتنفيیذذ هھھھذذهه عكسي على نظظمم ااإلبالغغ ووااالمتثالل لددىى االسجال
ال تززاالل  RySGااالتفاقيیاتت. ووفي حقيیقة ااألمرر٬، فإنن االعدديیدد منن االسجالتت ااألحددثث لمجمووعة 

 TLDفي مررحلة االبدداايیة ووقدد حصلتت على االموواافقة على خطططط ااألعمالل االمررسوومة في ططلباتت 
االخاصة بهھا وواالتي ااررتكززتت على االحالة االررااهھھھنة للتعاقدد ووااالمتثالل.  

٬، تمكيینن االصيیاغة االتعاوونيیة4االمقتررحح   

وولكي تفتح ما يیلي يیبددوو بالنسبة لنا معقووالً إإذذاا كانن ااألددووااتت االمستخددمة فاعلة ووكافيیة: "
ICANN  نفسهھا على االمشارركة االووااسعة وواالعالميیة٬، يیمكنهھا ااالستعانة بأددووااتت االصيیاغة

ااألشخاصص االمختلفيینن االتعاوونيیة (على سبيیلل االمثالل؛ ملفاتت وويیكي)٬، وواالتي تتيیح للعدديیدد منن 
إإمكانيیة االعملل على نفسس االووثيیقة في أأووقاتت مختلفة وومنن أأماكنن مختلفة وواالحفاظظ دداائًما على 

سجلل تعقبب لتارريیخ االمررااجعاتت االمقددمة على هھھھذذهه االمستنددااتت. وويیمكنن ألددووااتت االصيیاغة 
رروورر االتعاوونيیة هھھھذذهه تمكيینن االمشارركة االهھاددفة وواالتي تسمح لمجتمع متعدددد ااألططيیافف االعملل مًعا بم

االووقتت منن أأجلل ررفع االمسارر بالنسبة لمسئووليیة االمشارركة".  

"ووعنددما يیتططررقق ااألمرر إإلى أأددووااتت االصيیاغة االتعاوونيیة٬، فيیمكنن نشرر هھھھذذهه ااألددووااتت ووتقوولل االهھيیئة٬، 
منن أأجلل ااستغاللل االمشارركيینن االمحدددديینن بأنن خبررااء خاللل مررحلة تأططيیرر االمشكالتت٬، أأوو ااألفرراادد 

سووااء منن أأجلل االعملل "كمنسقيینن"  - ICANNة خبررااء االمحدددديینن بأنهھمم خبررااء في تووااصلل شبك
ليیسس ووااضًحا بالنسبة لنا سببب تحدديیدد االهھيیئة فقطط للخبررااء  للمناقشة أأوو "مالكيینن" لمشررووعع".

باعتباررهھھھمم االمستخددميینن االمحتمليینن ألددووااتت االصيیاغة االتعاوونيیة. وويیبددوو لنا أأنهھا قدد تكوونن مفيیددةة 
للغايیة أليي شخصص في مجمووعة عملل بخصووصص عمليیة ووضع لغة االسيیاسة.  

إإذذاا ما كانتت  GNSO ووقدد تكوونن أأددووااتت االصيیاغة االتعاوونيیة مفيیددةة للغايیة في ووضع سيیاساتت
فعاليیة ووكافيیة ووبدداا أأنهھا جدديیررةة بإجررااء مززيیدد منن االتحرريي عنهھا.  

٬، تجدديیدد االمنتددىى االعامم5ااالقتررااحح   

مع االمجتمع  ICANNبأنن االمنتددىى االعامم وواالتفاعلل مع مجلسس إإددااررةة  RySGتقرر مجمووعة 
االووااسع وواالجمهھوورر منن ااألجززااء ااألساسيیة في نمووذذجج أأصحابب االمصلحة االمتعدددديینن 

. وونحنن نررحبب باألفكارر االخاصة بتحسيینن االمشارركة عنن بعدد٬، ووتسهھيیلل عمليیة ICANN لـ
ططررحح ااألسئلة ووتجميیع ااآلررااء٬، ووتشجيیع إإعدداادد شبكاتت منن االمشارركيینن ووتحفيیزز االمشارركيینن غيیرر 

تجرربة بعضض منن ااألددووااتت االمقتررحة بططرريیقة منهھجيیة. ICANN ااألصليیيینن. يیمكنن لـ  
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االبيیاناتت حوولل االحالة االررااهھھھنة للمنتددىى االعامم  على جمع ICANNووقبلل أأيي تجرريیبب٬، فإننا نشجع 
منن أأجلل تأيیيیدد أأوو ررفضض ددعاووىى االهھيیئة٬، مثلل االتأكيیدد بانن االمنتددىى االعامم يیسيیططرر عليیهھ مشارركوونن 

ألكثرر منن عقدد منن االززمانن ووأأنن هھھھناكك نقًصا ملحووظًظا في  ICANNكانوواا مشارركة في 
االررااهھھھنة للمنتددىى على أأنن تتمم  االمشارركيینن االجدددد. ووسووفف يیتيیح ذذلكك فهھًما أأساسيًیا ووكميًیا بالحالة

مقاررنتهھ بالمنتدديیاتت االمستقبليیة االتي قدد تتميیزز بأددووااتت مشارركة معززززةة.  

٬، تعززيیزز شررعيیة ااتخاذذ االقررااررااتت منن خاللل تجرريیبب ططررقق االتصوويیتت ااالبتكارريیة6االمقتررحح   

أأكثرر شفافيیة  ICANNأأ) لجعلل ااتخاذذ االقررااررااتت في غررضض االهھيیئة في هھھھذذاا االمقتررحح هھھھوو: "
على توولي أأددوواارر  ICANNووقددررةة على ااالططالعع عليیهھا٬، ووبب) تمكيینن ااألعضاء في مجتمع 

ووفي ررأأيینا٬، هھھھذذاانن هھھھددفانن شررعيیانن للغايیة. ووتووصي االهھيیئة على ووجهھ  قيیادديیة منن حيیثث االفكرر".
االخصووصص بالنظظرر في نمووذذجيینن للتصوويیتت: االدديیمقررااططيیة االسائلة وواالتصوويیتت باالختيیارر 

"االسماحح محتملة مددررجة بمعررفة االهھيیئة لهھذذاا االمقتررحح وويیمكنن أأنن تكوونن  االمصنفف. هھھھناكك ميیززةة
على سبيیلل  .للمشارركيینن بالتنظظيیمم حوولل االمووضووعاتت وواالمشكالتت بددالً منن االتنظظيیمم حوولل ددوواائررهھھھمم

٬، هھھھناكك مجمووعة منن "مجمووعاتت االددوواائرر" االمختلفة٬، ووقدد ال يیتفقق االناسس GNSOاالمثالل٬، في 
بهھذذهه االططرريیقة فإنن هھھھذذهه ااألساليیبب هھھھي االمسئوولة عنن دداائًما مع ددوواائررهھھھمم حوولل كلل مووضووعع. وو

إإنن االسماحح للمشارركيینن بالتنظظيیمم حوولل االمووضووعاتت وواالمشكالتت بددالً منن  تكرراارر ااألوولوويیاتت".
االتنظظيیمم حوولل ددوواائررهھھھمم قدد تكوونن لهھا نتائج إإيیجابيیة ووسلبيیة. إإذذاا كانن منن االمسمووحح لألفرراادد فقطط 

ألساسي منن ااألفرراادد االمشارركيینن منن بالمشارركة٬، فسيیكوونن منن االضرروورريي ضمانن أأنن االجمهھوورر اا
جميیع االمجمووعاتت االمشارركة؛ االتي قدد يیكوونن منن االصعبب تنفيیذذهه بددوونن مساعددةة منن االددوواائرر 

االررسميیة وومجمووعاتت أأصحابب االمصلحة. في حالة االحصوولل على االتعقيیباتت ووااإلسهھاماتت منن 
ددوواائرر االددوواائرر وومجمووعاتت أأصحابب االمصلحة باإلضافة إإلى ااألفرراادد ااألعضاء في نفسس تلكك اال

وومجمووعاتت أأصحابب االمصلحة ممنن لدديیهھمم ووجهھاتت نظظرر مختلفة فيیجبب عنددئذذ تووفيیرر ططرريیقة منن 
أأجلل تقيیيیمم تعليیقاتت االمجمووعة في مقابلل تعليیقاتت ااألفرراادد. ووقدد يیبددوو هھھھذذاا ااألمرر صعًبا في 
ااحتسابب ووجهھ نظظرر ااألقليیة في دداائررةة بنفسس ااألغلبيیة أأوو ااألكثرريیة لووجهھاتت االنظظرر منن تلكك 

االمجمووعة.  

"تصحيیح حقيیقة أأنن االمسئووليینن لنتائج ااألخررىى االمتحملة وواالمددررجة في هھھھذذاا االمقتررحح هھھھي وومنن اا
عنن ااإلددالء بأصووااتهھمم (غالًبا االمتططووعيینن) ليیسس لدديیهھمم االووقتت وواالمعررفة االكافيیة للتصوويیتت االفاعلل 

 GNSOبنفسس االميیززةة. ووإإذذاا اانتقلل  GNSO". وويیتمتع االنمووذذجج االحالي في على كلل مسألة
مجمووعاتت أأصحابب االمصلحة االحاليیة٬، فقدد تضيیع هھھھذذهه االميیززةة.بعيیدًداا عنن االددوواائرر وو  

"االسماحح للناسس بتمرريیرر االتصوويیتت في مستووىى االددوواائرر منن ووهھھھناكك ميیززةة ثالثة مددررجة ووهھھھي 
". يیبددوو خاللل ااختيیارر عددمم االتصوويیتت لعضوو في االمجلسس وولكنن االتصوويیتت مباشررةة حوولل االمسألة

سووفف تفيیدد بشكلل كبيیرر عمليیة  أأنن االهھيیئة تفتررضض بأنن هھھھذذهه ااألفكارر ااالبتكارريیة للتصوويیتت
االتصوويیتت في مستووىى االمجلسس. فالتصوويیتت في مستووىى االمجلسس ليیسس مشكلة بهھذذهه االضخامة منن 

ووجهھة نظظررنا. كما أأنن تقيیيیمم ووجهھاتت نظظرر االمشارركيینن في مجمووعاتت االعملل رربما يیكوونن منن 
نن ااالستخدداامم االمفيیددةة للغايیة ألفكارر االتصوويیتت٬، ووليیسس كمعنى ررسمي للتصوويیتت ألنهھ قدد يیكوونن م
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غيیرر االمررغووبة في أأسلووبب بناء ااإلجماعع٬، وولكنن باألحررىى كأددووااتت لتططوويیرر مررااكزز يیمكنن لغالبيیة 
االناسس ددعمهھا. ووباإلضافة إإلى أأنن تمرريیرر االتصوويیتت في مستووىى االددوواائرر في مجمووعاتت االعملل قدد 

يیجعلل منن االصعبب االحصوولل على مشارركة ووااسعة منن ااألفرراادد.  

يیمكنن تططبيیقق ططررقق تصوويیتت جدديیددةة متى ما يیلي: " وومنن ااألفكارر االتجرريیبيیة للدديیمقررااططيیة االسائلة
٬، كما هھھھوو االحالل في االمجلسس أأوو ICANNما تمم إإجررااء عمليیة االتصوويیتت في االووقتت االحالي في 

وومنن غيیرر االووااضح بالنسبة لنا أأنن ااستخدداامم االتصوويیتت االسائلل  ”...في مستووىى مجلسس ااإلددااررةة
 يیضيیفف قيیمة كبيیررةة. وويیبددوو أأنن ططررقق االتصوويیتت ICANNأأوو مجلسس إإددااررةة  GNSOلمجلسس 

االحاليیة ال بأسس بهھا. لكننا نررىى بأنهھ قدد يیكوونن هھھھناكك قددرر كبيیرر منن االقيیمة في ااستخدداامم االتصوويیتت 
االسائلل في مجمووعاتت االعملل االخاصة بووضع االسيیاساتت منن أأجلل تقيیيیمم ووجهھاتت االنظظرر االمتعددددةة 

للمساهھھھميینن.  

في االحاالتت االتي يیجبب فيیهھا لمصنفف ما يیلي: "وومنن ااألفكارر االتجرريیبيیة للتصوويیتت باالختيیارر اا
إإجررااء عمليیة  ICANNعلى مجالسس منظظماتت االددعمم/االلجانن ااالستشارريیة أأوو مجلسس إإددااررةة 

تصوويیتت٬، منن االمنططقي ااستخدداامم ططرريیقة االتصوويیتت باالختيیارر االمصنفف منن أأجلل تحدديیدد 
لمجلسس  االمشكالتت أأوو االمررااكزز االرراابحة سرريیًعا (على سبيیلل االمثالل٬، في االحاالتت االتي يیكوونن

كما وورردد االتعليیقق أأعالهه بالنسبة للدديیمقررااططيیة  )...ااإلددااررةة صالحيیة تعيیيینن ررئيیسس للجنة االتررشيیح
االسائلة٬، منن غيیرر االووااضح بالنسبة لي أأنن ااستخدداامم االتصوويیتت بططرريیقة ااالختيیارر االمصنفف بالنسبة 

يیضيیفف قيیمة كبيیررةة. وويیبددوو أأنن ططررقق االتصوويیتت  ICANNأأوو مجلسس إإددااررةة  GNSOلمجلسس 
بأسس بهھا. لكننا نررىى أأنهھ قدد يیكوونن هھھھناكك قددرر كبيیرر منن االقيیمة في ااستخدداامم االتصوويیتت  االحاليیة ال

باالختيیارر االمصنفف في مجمووعاتت االعملل االخاصة بووضع االسيیاساتت منن أأجلل تقيیيیمم ووجهھاتت 
االنظظرر االمتعددددةة للمساهھھھميینن.  

خاووفف ااألسئلة االمفتووحة االتي أأددررجتهھا االهھيیئة لهھذذاا االمقتررحح جيیددةة للغايیة في أأغلبهھا لكنن لدديي م
كيیفف يیمكنن ااستخدداامم أأساليیبب حيیالل ااإلشاررةة إإلى "هھھھيیئاتت محلفيینن االمووااططنيینن" فيیما يیلي: "

االتصوويیتت ااالبتكارريیة بشكلل أأكثرر ااتساًعا٬، على سبيیلل االمثالل منن خاللل "هھھھيیئاتت محلفيینن 
االمووااططنيینن" أأوو االنظظرر في االمشكالتت أأوو تأثيیررااتهھا بأثرر ررجعي (على سبيیلل االمثالل٬، خاررجج عمليیة 

PDP (نعتقدد أأنن مفهھوومم "هھھھيیئاتت االمحلفيینن االمكوونة منن االمووااططنيینن" بحاجة إإلى مززيیدد  ؟"االررسميیة
منن االتقصي قبلل االنظظرر فيیهھ بجدديیة. وونتعاملل مع هھھھذذاا ااألمرر بتفاصيیلل أأكبرر في االمقتررحح االخاصص 

).13بهھيیئة محلفي االمووااططنيینن (االمقتررحح ررقمم   

اقدد االحرر٬، ززيیاددةة االشفافيیة منن خاللل ااستخدداامم االبيیاناتت االمفتووحة وواالتع7االمقتررحح   

مبددأأ للتعاقدد االمفتووحح وواالتي ووضعتهھا  11في االووصفف االتفصيیلي لهھذذاا االمقتررحح٬، تشيیرر االهھيیئة إإلى 
.شررااكة االتعاقدد االمفتووحح  

منن االمهھمم مالحظظة أأنن االمباددئئ تمم تصميیمهھا منن أأجلل "االتعاقدد االعامم"٬، أأيي تعاقدد االمنظظماتت 
ليیستت منظظمة حكووميیة لذذلكك منن االمهھمة ووضع هھھھذذاا ااألمرر في االحسبانن.  ICANNاالحكووميیة. وو

٬، مثلل االمؤؤسساتت االحكووميیة٬، عليیهھا مسئووليیة تقدديیمم االخددمة ICANNووفي نفسس االووقتت٬، فإنن 



 174  

لكنن ذذلكك يیعني  ICANNللجمهھوورر لذذلكك يیبددوو منن االمعقوولل تططبيیقق عناصرر االمباددئئ على تعاقدد 
. وويیتسقق هھھھذذاا مع االبيیانن االتالي ICANNاقدد في أأنهھا يیجبب أأنن تططبقق ألنهھا تناسبب ااحتيیاجاتت االتع

منن االمقرررر تهھيیئة هھھھذذهه االمباددئئ على االسيیاقاتت االخاصة منن االمقددمة االخاصة بالمباددئئ: "
بالقططاعاتت وواالسيیاقاتت االمحليیة ووهھھھي مكملة لمباددررااتت االشفافيیة االمستنددةة إإلى االقططاعاتت 

االمباددئئ على سيیاقاتت  " بعباررةة أأخررىى٬، يیجبب تهھيیئةوواالحرركاتت االعالميیة للحكووماتت االمفتووحة.
.ICANNخاصة بـ   

 gTLDمع سجالتت  ICANNوومنن ااالهھھھتماماتت االخاصة بالنسبة لنا٬، االتعاقددااتت االتي أأبررمتهھا 
ووأأمناء االسجالتت. ففي هھھھذذاا االسيیاقق٬، نعتقدد بقووةة في ووجووبب إإجررااء تحليیلل قانووني فيیما يیتعلقق 

لعقوودد. وواالمباددئئ االتاليیة منن بالتأثيیرر االمحتملل في حالة تططبيیقق مبددأأ االتعاقدد االمفتووحة على تلكك اا
تططررحح تخووفاتت محتملة في هھھھذذاا االصدددد٬، مع فهھمم أأنن "االحكووماتت" يیجبب أأنن تستبددلل بـ  11 االـ
"ICANN:في صيیاغة االمباددئئ "  

. يیجبب أأنن تقرر االحكووماتت بحقق االجمهھوورر في االمشارركة في ااإلشرراافف على صيیاغة وومنح 7"
تقوومم بذذلكك بالفعلل. ااتفاقيیاتت  ICANN ووتنفيیذذ ووأأددااء ووإإكمالل االعقوودد االعامة". وويیمكنن االقوولل بأنن

االجدديیددةة كانتت خاضعة  gTLDااعتمادد أأمناء االسجالتت ووااتفاقيیة االسجلل ااألساسيیة لنططاقاتت 
للعدديیدد منن االتعليیقاتت االعامة ووتمم ااالنتهھاء منهھا بعدد االعدديیدد منن االتأكيیددااتت. هھھھلل سيیؤؤدديي ططررحح 

ووأأمناء  لسجالتت"االتعاقدد االمفتووحح" إإلى تغيیيیرر هھھھذذاا بأيي حالل منن ااألحوواالل؟ هھھھلل ستفررضض اا
االسجالتت تكاليیفف جدديیددةة منن أأجلل ددعمم "االتعاقدد االمفتووحح"؟ هھھھلل ستكوونن االشررووطط االتعاقدديیة بحاجة 

إإلى تغيیيیرر؟  

. تعملل االحكووماتت بالتعاوونن فيیما بيینهھا مع االقططاعع االخاصص وواالجهھاتت االمناحة وواالمجتمع 9"
وومررااقبة االمددني في بناء االقددررااتت االخاصص بجميیع أأصحابب االمصلحة االمعنيیيینن منن أأجلل فهھمم 

ووتحسيینن االتعاقدد االعامم ووإإنشاء آآليیاتت تموويیلل مستدداامة ددعًما للتعاقدد االعامم االتشارركي". كما أأنن 
مساعددةة أأصحابب االمصلحة على فهھمم االعقوودد االمبررمة مع االسجالتت ووأأمناء االسجالتت منن 

ااألهھھھدداافف االمعقوولة وويیبددوو أأنن "االتعاقدد االمفتووحح" قدديي يیساعدد على هھھھذذاا. لكنن ما هھھھي االمتضمناتت 
لة لمررااقبة أأصحابب االمصلحة بمووجبب نمووذذجج "تعاقدد مفتووحح". هھھھلل سيیكوونن هھھھناكك خططرر االمحتم

بأنن تفررضض االسجالتت ووأأمناء االسجالتت تكاليیفف جدديیددةة منن أأجلل إإددااررةة وواالرردد على أأنشططة مررااقبة 
أأصحابب االمصلحة؟  

. فيیما يیتعلقق بعقوودد ااألفرراادد ذذااتت ااألثرر االهھامم٬، يیمكنن لألططرراافف االمتعاقددةة صيیاغة 11"
أأجلل تشاوورر وومشارركة االمووااططنيینن في إإددااررةة االعقدد". وويیبددوو ذذلكك كما لوو أأنهھ  إإستررااتيیجيیاتت منن

سيیؤؤدديي إإلى االتززاامم جدديیدد بالنسبة للسجالتت ووأأمناء االسجالتت يیتجاووزز ما قدد يیقوومم بهھ االعدديیدد في 
تلبيیة ااحتيیاجاتت االعمالء.  

أنن في ووااحددةة منن االخططووااتت االمددررجة منن خاللل االهھيیئة العتناقق "االتعاقدد االمفتووحح" منن االمقتررحح ب
"ICANN ووهھھھذذاا يیقتضي تحدديیدد أأيي عقوودد  .يیمكنهھا إإنفاذذ ووتططبيیقق خططة للتعاقدد االمفتووحح

ICANN  االتي تخضع لسيیاسة االتعاقدد االمفتووحح٬، بما في ذذلكك عقوودد االسجالتت٬، ووااتفاقيیاتت ااعتمادد
بسببب ااألهھھھميیة وواالتفرردد وواالططبيیعة  "ICANNأأمناء االسجالتت باإلضافة إإلى عقوودد توورريیدد 
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ووأأمناء االسجالتت٬، يیجبب إإجررااء تحليیلل قانووني قبلل متابعة "االتعاقدد االمستمررةة لعقوودد االسجالتت 
االمفتووحح" لكلل منن ااتفاقيیاتت االسجلل ووأأميینن االسجلل.  

لهھذذاا االمقتررحح أأنن تقوومم  ICANNنررىى بأنهھ سيیكوونن منن االعالماتت االهھامة على ااهھھھتمامم ووتكرريیسس 
تفاقيیاتت االمحررررةة بإتاحة عقوودد االتوورريیدد االخاصة بهھا أأووالً أأمامم االجمهھوورر (ااألمثلل االحدديیثة تشملل ااال

االخاررجيیة االجدديیددةة االمقددمة منن خاللل  TLDاالجدديیددةة ووتقيیيیماتت  TLDذذااتت االصلة بمززااددااتت 
ICC ووWIPO ووEIU  إإلخ) ووبعدد ذذلكك ااعتمادد نمووذذجج االتعاقدد االمفتووحة لعووقدد االتوورريیدد

االمستقبليیة االخاصة بهھا.  

ززيیاددةة االمساءلة منن خاللل االتحدديیدد االتشارركي للميیززاانيیاتت٬، 8ااالقتررااحح   

"تحدديیدد االميیززاانيیة االتشارركي ووفًقا لما هھھھوو منصووصص عليیهھا في االووصفف االتفصيیلي لهھذذاا االمقتررحح٬، 
)PB عباررةة عنن عمليیة تسمح للمووااططنيینن ("ااألعضاء"٬، أأوو "أأصحابب االمصلحة") في منططقة (

ما (االمنططقة٬، أأوو االمنظظمة٬، أأوو نووعع ما منن االمجمووعاتت االمحددددةة) للمشارركة في تخصيیصص جززء 
.لماليیة االمتاحة للمنظظمة"منن أأوو كلل االموواارردد اا منن ووجهھة نظظررنا٬، فإنن أأعمالل االمووااززنة االتشارركيیة  

٬، لكنن يیجبب أأنن يیفهھمم بأنن عمليیة ICANNيیمكنن أأنن تحسنن بشكلل كبيیرر منن عمليیة مووااززنة 
االمووااززنة االتشارركيیة ووحددهھھھا ال تحلل االمشكلة االررئيیسيیة. االمشكلة االررئيیسيیة على مدداارر سنووااتت 

لميیززاانيیة أأوو تقدديیمم تلكك االتفاصيیلل بعدد فووااتت ااألوواانن في تتمثلل في تووفيیرر تفاصيیلل كافيیة حوولل اا
عمليیة للتعقيیبب االعامم منن أأجلل االنظظرر فيیهھا. فإذذاا لمم يیتمم حلل االمشكلة٬، فلنن يیتمكنن أأصحابب 

.PBاالمصلحة منن االمشارركة بفاعليیة حتى ووإإنن تمم تنفيیذذ مباددئئ   

مددااووالتت  مع حددووثثووفيیما يیلي ووااحددةة منن نتائج ااالعتمادد االمقتررحة وواالتي قددمتهھا االهھيیئة: "
وومناقشاتت االمجتمع٬، يیمكنن للمشارركيینن في عمليیة تحدديیدد االميیززاانيیة االتشارركي االتططووعع 

ااختيیاررهھھھمم منن خاللل أأساليیبب تصوويیتت اابتكارريیة) للعملل "منددووبيینن للميیززاانيیة" مع لجنة  (أأوو
ووقاددةة االمجتمع االمشارركيینن بفاعليیة في قررااررااتت االميیززاانيیة في  ICANNاالتووجيیهھ٬، ووفرريیقق عملل 

ICANNنن ااستخدداامم ووااحددةة منن أأساليیبب االتصوويیتت ااالبتكارريیة االتي تمتت مناقشتهھا في ". نعتقدد أأ
مقتررحاتت أأخررىى منن ااألفكارر االجيیددةة للغايیة في تحدديیدد أأوولوويیة بنوودد محددددةة في االميیززاانيیة.  

باتخاذذ قرراارر حوولل ما إإذذاا  ICANN"كيیفف تقوومم وومنن ااألسئلة االمفتووحة االتي ططررحتهھا االهھيیئة 
" فيیما في مشاووررااتت االميیززاانيیة في االووقتت االحالي أأمم ال؟ كانن هھھھناكك مشارركة كافيیة مع االجمهھوورر

يیلي ررددنا: تنططلقق عمليیة االميیززاانيیة ااستنادًداا إإلى مططلبب االووقتت االمنصووصص عليیهھ في االلوواائح 
االددااخليیة؛ فلمم يیكنن مهھًما على ااإلططالقق ما إإذذاا كانن هھھھناكك ااتفاقق كافف مع االجمهھوورر أأمم ال.  

٬، فررضض حددوودد االمددةة االددووااررةة9االمقتررحح   

ضح على ااإلططالقق بالنسبة لنا بأنن أأعضاء االهھيیئة يیفهھموونن ما يیكفي حوولل ليیسس منن االوواا
ICANN  عندد تقدديیمم هھھھذذاا االمقتررحح. فهھمم يیقددموونن االحالة االخاصة بقيیمة قيیوودد االمددةة االددووااررةة بمعنى

عامم لكنهھمم ال يیقيیموونن االططررقق االتي يیتمم منن خاللهھا تنفيیذذ قيیوودد االمددةة االددووااررةة بالفعلل في منظظماتت 
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ICANN  ًا االططررقق االتي تكوونن فيیهھا عمليیاتت االتنفيیذذ هھھھذذهه غيیرر مررضيیة. ووفيیما ووال يیحددددوونن أأيیض
يیلي ثالثة أأمثلة:  

االمدددد االخاصة بمسئووليیهھا.  RySGتقيیدد  .1  

2. بهھا قيیدداانن للمددةة ووتنتهھي االمدددد في أأعوواامم مختلفة  GNSOمقاعدد االتصوويیتت في مجلسس  
لكلل مجمووعة ممثلة.   

3. وومقاعدد مجلسس ااإلددااررةة مقيیددةة بثالثث مدددد ووتنتهھي االمدددد في أأعوواامم مختلفة لمجمووعاتت  
مختلفة منن أأعضاء مجلسس ااإلددااررةة.   

٬، يیجبب أأنن تصبح أأكثرر شمووالً منن خاللل ااالنتقالل منن مشارركة "أأصحابب 10ااالقتررااحح 
االمصلحة" إإلى االمشارركة االعالميیة  

مقتررحح سيیكوونن منن االمفيیدد جدًداا ااختباررهھھھا. في ررأأيینا٬، هھھھناكك االعدديیدد منن ااألفكارر االجيیددةة في هھھھذذاا اال
وولكنن االقيیامم بذذلكك يیتططلبب قددرًراا كبيیرًراا منن االووقتت وواالموواارردد بما في ذذلكك االمتططووعيینن االذذيینن تقلصوواا 

بالفعلل. ووقدد ااررتكبتت االهھيیئة مررةة أأخررىى خططأ اافتررااضض أأنهھا قدد قامتت بالفعلل بحلل مشكلة 
سس االمجمووعة االتي ووصفتت ووتقوومم بإنشاء أأعمالل جدديیددةة لنف ICANNاالمشارركة االمحددووددةة في 

في مكانن آآخرر بأنهھا تفتقرر إإلى االموواارردد االكافيیة.  

باإلضافة إإلى ذذلكك٬، منن بيینن ااالقتررااحاتت بأنن مشارركة االمجتمع يیجبب أأنن تكوونن مستنددةة إإلى 
"االناسس االمووضووعاتت ووليیسس على مصلحة أأصحابب االمصلحة يیبددوو أأنهھا مستنددةة إإلى اافتررااضض أأنن 

لى ااإلجمالل أأكثرر منن "ددعمهھمم" االنووعي في تلكك أأكثرر ووعيًیا بمشكالتت حووكمة ااإلنتررنتت ع
". منن غيیرر االووااضح بالنسبة لنا أأنن هھھھذذاا اافتررااضض صحيیح٬، فيیجبب ICANNاالمشكالتت منن خاللل 

أأنن يیووثقق قبلل االمتابعة في هھھھذذاا االمقتررحح ألنهھ يیبددوو أأنهھ مستندد إإلى هھھھذذاا ااالفتررااضض.  

٬، تبني ااألددلة11ااالقتررااحح   

على أأنن تعرريیفف ما يیعنيیهھ هھھھذذاا ووتططوويیرر  في ووضع ووظظيیفة أأبحاثث لكننا نؤؤكدد ICANNنؤؤيیدد 
االهھيیكلل االمناسبب يیجبب أأنن يیتمم بالتشاوورر االمستمرر مع االمجتمع٬، أأيي بما يیتسقق مع نمووذذجج أأصحابب 

االمصلحة االمتعدددديینن.  

٬، تحسيینن مستووىى االتعلمم منن خاللل تشجيیع ااأللعابب12ااالقتررااحح   

مفقوودد: كيیفف يیمكنا  تططررحح االهھيیئة االعدديیدد منن ااألسئلة االجيیددةة لكنني أأعتقدد أأنن هھھھناكك سؤؤاالل محوورريي
بططرريیقة يیمكنن أأنن تؤؤدديي منن االناحيیة  ICANNتقدديیمم مباددئئ ااستخدداامم ططرريیقة ااأللعابب في أأعمالل 

تغيیيیرر إإيیجابي مع ااإلقرراارر بأنن االمشارركيینن مررتبكيینن بالفعلل؟ ووسووفف يیكوونن منن  االووااقعيیة إإلى
االمفيیددةة ووضع خططة منن أأجلل ططررحح مباددئئ الستخدداامم ططرريیقة ااأللعابب تددرريیجيًیا بمرروورر االووقتت 

ااختبارر بعضهھا في االعمليیاتت االحاليیة. وويیجبب أأنن ال تخلل أأيي إإستررااتيیجيیة الستخدداامم ططرريیقة وو
ااأللعابب بثقلل ااألعمالل قيیدد االتنفيیذذ أأوو االتأثيیرر االسلبي على هھھھذذهه االنووااحي االتي ال تعتبرر مناسبة 
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لأللعابب االمذذكووررةة٬، أأيي منن خاللل إإعاددةة تووجيیهھ ااالهھھھتمامم وواالموواارردد منن ااألعمالل االمستمررةة إإلى 
ااألخررىى االملحة. ووأأيي ااستخدداامم للتعوويیضاتت االنقدديیة فيیما يیتصلل باستخدداامم ططرريیقة  ااألعمالل

ااأللعابب يیجبب أأنن يیططررحح أأووالً على االمجتمع.  

٬، تووفيیرر ووظظيیفة قضاء منن خاللل تأسيیسس هھھھيیئاتت محلفيینن منن "االمووااططنيینن"13ااالقتررااحح   

اءلة منن االمسنوواافقق بشكلل مؤؤكدد على االفقررةة االثانيیة منن االووصفف االتفصيیلي منن هھھھذذاا االمقتررحح: "
االناحيیة االنمووذذجيیة عباررةة عنن سلسلة منن ااإلنصافف ااإلجرراائي قبلل االحددووثث ووعمليیاتت إإصدداارر 
ااألحكامم بعدد االحددووثث للمساعددةة في االتأكدد منن أأنن االقررااررااتت تخددمم ااألهھھھدداافف االمقرررر وواالمباددئئ 

".ااألووسع للمصلحة االعامة  

"كططرريیقة ووااحددةة لتعززيیزز االمساءلة “ووتووااصلل االهھيیئة حتى االقوولل:  لل االمشارركة ااألكبرر منن خال -
مع االجمهھوورر االعالمي خاللل عمليیة ااتخاذذ االقررااررااتت ووااإلشرراافف االززاائدد منن جانبب مسئوولي 

ICANN  بعدد االحددووثث ااختبارر ااستخدداامم مجمووعاتت عامة صغيیررةة منن  ICANN يیمكنن لـ -
ااألفرراادد االمختارريینن بعشوواائيیة على أأنن يیتعيینن على فرريیقق االعملل وواالمسئووليینن االمتططووعيینن االعملل 

ووفًقا لتووجيیهھاتهھمم على مدداارر فتررةة محددددةة منن االووقتت (أأيي هھھھيیئاتت محلفيینن منن "االمووااططنيینن"). 
محاكمم٬، تحدديیدًداا ألنن هھھھذذهه االهھيیئاتت ووتقتررحح االهھيیئة هھھھيیئاتت محلفيینن منن االمووااططنيینن بددالً منن نظظامم اال

منن االمحلفيینن خفيیفة االووززنن٬، ووعاليیة االدديیمقررااططيیة ووتتططلبب بيیررووقررااططيیة محددووددةة. ووليیسس االغررضض 
هھھھوو ااستثناء االمقتررحاتت ااألخررىى االخاصة بآليیاتت إإصدداارر ااألحكامم".  

وومنن بيینن االمززاايیا االمذذكووررةة لهھذذاا ااالقتررااحح مخطططط تمم ووضعهھ منن تي أأمم. ليینارردد٬، أألل جيیهھ. وواايیتت 
مقاررنة بالمؤؤسساتت وواالحكووماتت وواالجهھاتت غيیرر  ICANNضض فيیهھ مددىى تقيیدد مساءلة يیعرر

االرربحيیة ااألخررىى. ووتططررحح االهھيیئة هھھھذذهه االمعلووماتت منن أأجلل تووضيیح سببب االحاجة لمززيیدد منن 
غيیرر مسئوولة بشكلل صرريیح عنن  ICANN. فهھمم يیقوولوونن الحًقا: "ICANNاالمساءلة منن جانبب 

". ووهھھھذذاا منن االبيیاناتت االحقيیقيیة وواالحيیوويیة.كلل جيیددأأيي منن "ااألعضاء" أأوو االباحثيینن االمحدددديینن بش  

في االقسمم االخاصص باختيیارر هھھھيیئة االمحلفيینن٬، تقتررحح االهھيیئة ططررًقا منن أأجلل تحدديیدد مجمووعة منن 
االمحلفيینن٬، لكنن يیبددوو هھھھذذاا بالنسبة لنا منن ااألشيیاء االمناسبة للمباددئئ ااألساسيیة لهھيیئاتت االمحلفيینن 

ووعالووةة على ذذلكك٬، منن غيیرر االووااضح أأنن  االمكوونة منن االمووااططنيینن٬، أأيي ااالختيیارر االعشوواائي.
سيیكوونن مجدديًیا منن  ICANNااختيیارر هھھھيیئاتت االمحلفيینن منن االمووااططنيینن للجمهھوورر االعالمي في 

ناحيیة االتكاليیفف وومناسًبا بالنظظرر إإلى أأنن االهھيیئة تصفف ااستخدداامم هھھھيیئاتت االمحلفيینن منن االمووااططنيینن 
مكانيیة تددرريیبب االمحلفيینن بأنهھا ااألكثرر عمالً على "االمشكالتت االمحليیة". وونشكك بشكلل جدديي في إإ

االمختارريینن عشوواائيًیا ووفهھمهھمم للمشكالتت االمنططوويیة بططرريیقة شاملة ووكافيیة منن حيیثث االموواارردد.  

ووتقددمم االهھيیئة أأرربعة ددررااساتت حالة ناجحة. لسووء االحظظ٬، فإنهھا جميیًعا تستندد جميیعهھا للجمهھوورر 
االعالمي. ICANNاالمحلي في مقابلل جمهھوورر   
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إإلى حدد ما بالنسبة لقيیمة بعضض هھھھيیئاتت االمحلفيینن لكنهھا ال  ووفي تقدديیررنا٬، تقددمم االهھيیئة حالة جيیددةة
. وويیبددوو أأنهھا ICANNتقوومم بعملل جيیدد جدًداا في إإظظهھارر االمالءمة ووجددووىى االتكاليیفف في بيیئة 

سووفف تتططلبب قددرًراا هھھھائالً منن االعملل بتكلفة كبيیررةة لمجرردد تجرربة بضعة برراامج.  

نيینن منن االحلوولل االووااعددةة٬، ال نززاالل ووفي حيینن أأننا ال نررىى بأنن هھھھيیئاتت االمحلفيینن االمكوونة منن االمووااطط
بقووةة على تحدديیدد أأوولوويیاتت االمسئووليیة وواالعملل مع االمجتمع منن أأجلل ووضع  ICANNنشجع 

ططررًفا في عدددد  RySGهھھھيیاكلل أأخررىى للتصحيیح االمحتملل. ففي ااآلوونة ااألخيیررةة٬، كانن أأعضاء 
٬، االجدديیددةة٬، مثلل تشابهھ االسالسلل TLDكبيیرر منن االتضاررباتت االمفهھوومة ذذااتت االصلة بإجررااءااتت 

ووااعتررااضض االمجتمع٬، وواالقررااررااتت ذذااتت االصلة٬، وواالتي يیمكنن أأنن تووفرر ددررااساتت حالة مناسبة 
لتططوويیرر آآليیاتت االمساءلة ااألكثرر إإلحاًحا.  

٬، كيیفف تصبح مشاررًكا فعاالً في االنظظامم االبيیئي لحووكمة ااإلنتررنتت منن ٬16، ٬15، 14ااالقتررااحح 
ىىخاللل إإلغاء مرركززيیة االمساءلة وواالتززاامم االتجارربب ووااعتناقق أأددلة ووررؤؤ  

تتناوولل تنووعع االعووااملل وواالمشكالتت في حووكمة "بشبكة حووكمة مووززعة" تووصي هھھھذذهه االمقتررحاتت 
فيیهھا: أأ) تنسيیقق عملهھا مع االعووااملل  ICANNااإلنتررنتت وواالططررقق االمتنووعة االتي يیتعيینن على 

ااألخررىى٬، ووأأيیًضا بب) تقيیيیمم مرركززهھھھا في االنظظامم االبيیئي لحووكمة ااإلنتررنتت في سبيیلل أأنن تكوونن 
"...مساهھھھًما فاعالً في االووثيیقة ااألساسيیة لعمليیة حووكمة ااإلنتررنتت.  

تططبيیقق ااألوولوويیاتت االتاليیة:  ICANNووبالنظظرر إإلى مسألة ووضع شبكة حووكمة٬، يیجبب على 
االحصوولل على  ICANN) يیجبب على 2يیجبب أأنن تحققق أأووالً مهھمتهھا ااألساسيیة جيیدًداا؛ وو )1

) يیجبب أأنن 3إإجماعع االمجتمع على ااإلجررااءااتت االتي تقوومم بهھا في مجالل حووكمة ااإلنتررنتت٬، وو
مسئوولة منن االناحيیة االماليیة في كافة ااألنشططة ذذااتت االصلة بحووكمة ااإلنتررنتت  ICANNتكوونن 

رردد االتي تتلقاهھھھا منن االمجتمع مع حددووثهھا.االتي تقوومم بهھا ووأأنن تستخددمم االموواا  

RySGمستووىى تأيیيیدد   

. مستووىى تأيیيیدد ااألعضاء االنشططيینن:1  

  17# منن ااألعضاء االمؤؤيیدديینن:  •

  0# منن ااألعضاء االمعاررضيینن:  •

  2# منن ااألعضاء االممتنعيینن:  •

  10# منن ااألعضاء لمم يیصووتوواا  •
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مرركزز (مررااكزز) ااألقليیة: ال يیووجدد. 2   

. مستووىى االتأيیيیدد 1 االنشططيینن: ااألغلبيیةااألعضاء  -  

30: 1االمصووتيینن االمؤؤهھھھليینن RySGإإجمالي عدددد أأعضاء  •   

  34غيیرر االمصووتيینن:  RySGإإجمالي عدددد أأعضاء  •

29: 2االمصووتيینن االنشططيینن RySGإإجمالي عدددد أأعضاء  •  

 

 

 

 

 

-----  

جدديیرر بالذذكرر أأنن كافة االررعاةة للنططاقاتت منن االمستووىى االثاني أأوو مشغلي االسجالتت االذذيینن لدديیهھمم ااتفاقيیاتت مع  1
ICANN  لتقدديیمم خددماتت االسجلل لددعمم ووااحدد أأوو أأكثرر منن نططاقاتتgTLD  مؤؤهھھھليینن للعضوويیة بمجرردد تحدديیدد

). يیمكنن االعثوورر على 1¶٬، عضوويیة3تارريیخ االسرريیانن االمحدددد باالتفاقيیة االخاصة بالررااعي أأوو االمشغلل (االماددةة 
على  RySGمقاالتت عمليیاتت 

http://gtldregistries.org/sites/gtldregistries.org/files/Charter_of_the_gTLD_Registri
es_Stakeholder_Group.pdf  

: سيیتمم تصنيیفف ااألعضاء كنشططيینن ووغيیرر 4¶٬، االعضوويیة 3االماددةة   لمووضووعاتت االتشغيیلل٬، RySGلكلل مقالل  2
نشططيینن. يیجبب تصنيیفف االعضوو كنشطط ما لمم يیتمم تصنيیفهھ على أأنهھ غيیرر نشطط ووفقا للفقررااتت االووااررددةة بالفقررةة. 

عبرر االمشارركة في ااجتماعع االدداائررةة أأوو عمليیة االتصوويیتت في ثالثث ااجتماعاتت  يیصبح ااألعضاء غيیرر نشططيینن
متتاليیة أأوو عمليیة االتصوويیتت أأوو كليیهھما أأوو تعذذرر االمشارركة في ااالجتماعاتت أأوو عمليیاتت االتصوويیتت أأوو كليیهھما 
لستت أأسابيیع أأوو أأيیهھما أأقصرر. وواالعضوو غيیرر االنشطط لدديیهھ كلل االحقووقق وواالووااجباتت االخاصة بالعضوويیة خالفف 

اضرر أأوو غائبا في تحدديیدد االحالة االررااهھھھنة. قدد يیستأنفف ااألعضاء غيیرر االنشططيینن حالتهھمم االنشططة في أأيي حسابهھ ح
ووقتت عبرر االمشارركة في ااجتماعع االدداائررةة ااالنتخابيیة أأوو عبرر االتصوويیتت.  
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  20متططلباتت االحدد ااألددنى ألكثرريیة ااألعضاء االنشططيینن االمصووتيینن:  •

  16االمصووتيینن: متططلباتت االحدد ااألددنى ألغلبيیة ااألعضاء االنشططيینن  •

أأسماء ااألعضاء االمشارركيینن بهھذذهه االعمليیة:  •  

1.  Afilias, Ltd .  

2.  Charleston Road Registry  (عضوو غيیرر مصووتت)  

3.  .CLUB Domains LLC  

4.   CORE (عضوو غيیرر مصووتت)  

5.  Donuts Inc.  

6.  DotAsia Organisation  

7.  dotBERLIN GmbH & Co. KG  

8.  dotCooperation  

9.   Dot Kiwi Ltd  

10.  Dot Latin, LLC  

11.  DotShabaka Registry  

12.   dotStrategy Co  

13.  Employ Media LLC  

14.  Famous Four Media  

15.   Fundació puntCAT (غيیرر نشطط)  

16.  GMO Registry, Inc (عضوو غيیرر مصووتت) .  

17.  ICM Registry, LLC  

18.  Minds + Machines  
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19.   Museum Domain Management Association – 
MuseDoma  (غيیرر نشطط)  

20.  Neustar, Inc .  

21.  Plan Bee LLC  

22.  Public Interest Registry - PIR  

23.  Punkt.wien GmbH  

24.   Punto 2012 S.A. de C.V  

25.  Societe Internationale de Telecommunication 
Aeronautiques – SITA  

26.  Starting Dot Limited  

27.  Telnic Limited  

28.  The Foundation for Network Initiatives 
“The Smart Internet”  

29.  Top Level Design LLC  

30.  Tralliance Registry Management Company 
(TRMC)  

31.  Uniregistry Corp.  (عضوو غيیرر مصووتت)  

32.  United TLD Holdco Ltd.  (عضوو غيیرر مصووتت)  

33.  Universal Postal Union (UPU)  

34.  VeriSign  

35.  XYZ.COM LLC  

36.  Zodiac  
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• أأسماء ووعناوويینن االبرريیدد ااإللكتررووني لنقاطط ااالتصالل:    

o بدديیلل  kdrazek@verisign.com o: كيیثث ددررااززيیكك٬، االررئيیسس   

o pdiaz@pir.orgاالررئيیسس: بوولل دديیازز٬،    

o Cherstubbs@aol.comااألمانة االعامة: شيیرريي ستووبسس٬،    

o عنن هھھھذذاا االبيیانن: تشاكك غووميیزز٬، RySGممثلل  
gomes@verisign.com  

o .andrew@tldesign.coآآنددرروو ميیرريیامم٬،    

فيیما يیتعلقق بالمشكلة (االمشكالتت) االمووضحة أأعالهه٬، يیمثلل (تمثلل) االمرركزز (االمررااكزز) االتاليیة 
) ووفًقا لما RySGأأوو ( gTLDوودداائررةة سجالتت  GNSOوو ICANNووجهھاتت نظظرر كلل منن 

هھھھوو مشارر إإليیهھ. ووبصررفف االنظظرر عنن ما هھھھوو معلنن خالًفا لذذلكك٬، تمم االتووصلل إإلى مرركزز (مررااكزز) 
RySG لقائمة االبرريیدديیة لـ(منن) خاللل ددمج مناقشة اا RySG  مع ااجتماعاتتRySG  بما في)

ذذلكك ااالجتماعاتت االتي تتمم عنن ططرريیقق مؤؤتمررااتت االهھاتفف).  

   
رردد االهھيیئة  

• . وونررىى بأنن ICANNال تؤؤيیدد االهھيیئة نمووذذجج ااالختيیارر بيینن بدديیليینن في االتنظظيیمم باإلضافة إإلى االخبررةة أأوو تمثيیلل  
االنماذذجج يیجبب أأنن يیتمم بشكلل مناسبب باالستنادد إإلى كلل منن االمشكلة ااألسلووبب االمختلطط مناسبب ووأأنن االتووااززنن بيینن هھھھذذهه 

وواالسيیاقق االووااررددةة فيیهھ.  

• منن أأجلل تووفيیرر االووقتت وواالموواارردد منن  ICANNتوواافقق على أأنن االتعاوونن عبرر ووددااخلل  RySGوويیسرر االهھيیئة أأنن  
إإلى تعرريیفف ااألنووااعع االالززمة منن االخبررااتت. RySGااألموورر االهھامة ووتددعوو   

• أأوو منن  ICANNوو تووصيیاتت االهھيیئة "مختلططة" منن حيیثث ما إإذذاا كانن االهھددفف منهھا حيیثث إإنهھ في بعضض االحاالتت تبدد 
أأجلل االحصوولل على مهھامم أأووسع ددااخلل حووكمة ااإلنتررنتت٬، تشيیرر االهھيیئة إإلى أأنن هھھھذذهه االتووصيیاتت مووجهھة صررااحة إإلى 

ICANN ٬، على االررغمم منن أأننا نددرركك أأنهھا قدد تنططبقق بشكلل أأووسع أأوو تعملل كأمثلة على االنظظامم االبيیئي ااألووسع
نتررنتت.لإل  

• ووفيیما يیتعلقق بنماذذجج االتصوويیتت ااالبتكارريیة٬، تشجع االهھيیئة على مززيیدد منن ااالستكشافف في هھھھذذهه ااألددووااتت االخاصة  
بالتصوويیتت ووااالستخدداامم االتجرريیبي لهھا في االسيیاقاتت غيیرر االملززمة.  
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GNSO مجلس من تعليیقاتت  

 
بهھذذهه االفررصة للرردد ووتقدديیمم االتعقيیباتت على االتووصيیاتت االمقددمة منن هھھھيیئة  GNSOيیررحبب مجلسس 
٬، وواالتي )MSIحوولل اابتكارر أأصحابب االمصلحة االمتعدددديینن (هھھھيیئة  ICANNإإستررااتيیجيیاتت 

. ووحيیثث إإنن فهھمم االمجلسس يیتمثلل في أأنن نتيیجة 2014يینايیرر  31نشررتت االمخطططط االخاصص بهھا في 
 ICANNتمم تقدديیمهھا مباشررةة إإلى ررئيیسس هھھھذذهه االهھيیئة ووهھھھيیئاتت ااإلستررااتيیجيیاتت ااألخررىى سووفف يی

وومدديیررهھھھا االتنفيیذذيي فادديي شحاددةة للنظظرر فيیهھا٬، فقدد تمم تقدديیمم هھھھذذاا االتعقيیبب رردًداا على االددعووةة االمقددمة 
 -http://www.icann.org/en/news/publicللتعليیقق االعامم (

comment/strategy-panels-25feb14-en.htm ووتررسلل أأيیًضا مباشررةة إإلى (
. أأما ترركيیزز MSIشحاددةة للنظظرر فيیهھا عندد تقيیيیمم االتووصيیاتت االمقددمة منن هھھھيیئة  االمدديیرر االتنفيیذذ فادديي

مشارركتنا فمنصبب على تلكك االجوواانبب منن االتووصيیاتت االتي تتصلل بشكلل خاصص بددوورر مجلسس 
GNSO  كمدديیرر لعمليیة ووضع سيیاسةgTLD بررجاء مالحظظة أأنن مجمووعاتت أأصحابب .

افيیة على جوواانبب االتووصيیاتت وو/أأوو االددوواائرر يیمكنهھا تقدديیمم تعليیقاتت إإض GNSOاالمصلحة في 
االبيیئي. GNSOاالمختصة بددووررهھھھا في نظظامم   

على  ICANNووفًقا لما هھھھوو منصووصص عليیهھ على مووقع  MSIموواادد االتسليیمم ااألووليیة لهھيیئة 
االوويیبب كانتت محددددةة االترركيیزز على:  

االتعررفف على االتي يیمكنن منن خاللهھا إإددااررةة سيیاسة ااإلنتررنتت ذذااتت االصلة  •
  .االمستقبلل  بالمعررفاتت االفرريیددةة بشكلل أأفضلل في

ااقتررااحح نماذذجج جدديیددةة للمشارركة االووااسعة وواالشاملة٬، ووصناعة االسيیاساتت االمستنددةة  •
إإلى ااإلجماعع  وواالهھيیاكلل االتأسيیسيیة في ددعمم هھھھذذهه االووظظائفف االمعززززةة    

االعالمي  ICANNتصميیمم عمليیاتت ووأأددووااتت وومنصاتت منن شأنهھا تمكيینن مجتمع  •
منن  االقررااررااتت االقائمة على  االمشارركة في هھھھذذهه ااألشكالل االجدديیددةة منن عمليیة ااتخاذذ 

. أأساسس االمشارركة  

٬، االمسئوولة عنن االتططوويیرر GNSOحيیثث إإنن االعدديیدد منن هھھھذذهه االنووااحي يیررتبطط باختصاصص  
بالسيیاساتت ااألساسيیة ذذااتت االصلة بنططاقاتت االمستووىى  ICANNوواالتووصيیة إإلى مجلسس إإددااررةة 

باإلضافة إإلى مجمووعاتت ووددوواائرر أأصحابب االمصلحة قدد ااتبعوواا  GNSOااألعلى٬، فإنن مجلسس 
عنن قرربب٬، بما في ذذلكك االمشارركة االنشططة في االجلسة االتي عقددتت في  MSIتططووررااتت هھھھيیئة 

 GNSOفي بوويینسس آآيیررسس. كما قدد أأيیًضا االعدديیدد منن أأعضاء مجتمع  ICANNااجتماعع 
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ظظيیمهھا بعدد ذذلكك في باإلضافة إإلى االمشارركة في نددووةة وويیبب تمم تن Ideascaleتعقيیباتت على 
نهھايیة شهھرر يینايیرر.  تووضيیح أأنن ااالفتررااضاتت االعدديیددةة  GNSOووكتعليیقق أأساسيیة٬، يیوودد مجلسس  

االتي تمم تقدديیمهھا في هھھھذذهه االووررقة فيیما يیتعلقق بالنقصص االمتحملل في االفاعليیة وواالشررعيیة وواالتي ال 
وويیبددوو أأنهھا ستنتج عنن  ICANNتتفقق مع فهھمنا لنمووذذجج أأصحابب االمصلحة االمتعدددديینن في 

 GNSOاالفهھمم لددىى االهھيیئة ووعجززهھھھا عنن االفحصص االتفصيیلي لعمليیة ووضع سيیاساتت  نقصص
نفسهھ بأنن هھھھناكك متسع للتططوويیرر وو/أأوو  GNSOووااآلليیاتت االحاليیة لووضع االسيیاساتت. وويیقرر مجلسس 

. ووااتساًقا مع االتززاامم االتحسيیناتت االمتووااصلة gTLDاالتعززيیزز في تططوويیرر ووإإددااررةة سيیاسة 
قدد تناوولل في ااآلوونة ااألخيیررةة مباددررااتت منن أأجلل  GNSOوواالمتكاملة٬، ووبإقرراارر ذذلكك بأنن مجلسس 

٬، بالترركيیزز على نووااحي GNSO) االخاصة بـ PDPتعززيیزز ووتسهھيیلل عمليیة ووضع االسيیاسة (
٬، ووتحسيینن ااألددووااتت االمتووفررةة على ااإلنتررنتت PDPمثلل إإشررااكك متططووعيینن جدددد في عمليیة 

كفاءةة ووفاعليیة وواالتددرريیبب وواالتعررفف على ااآلليیاتت ااألخررىى منن أأجلل جعلل تططوويیرر االسيیاساتت أأكثرر 
-http://gnso.icann.org/en/drafts/pdp- improvements-table(ررااجع 

16jan14-en.pdf ووعلى هھھھذذاا االنحوو نشيیرر إإلى أأنن االعدديیدد منن االمقتررحاتت االخاصة بهھيیئة .(
MSI .وواالتي تتووااززىى إإلى حدد كبيیرر مع أأسلووبنا٬، فإنن االبعضض منهھا قيیدد االتنفيیذذ بالفعلل وومعموولل بهھ  

لى فررصة لمررااجعة مسووددةة مخطططط بمززيیدد منن االتفاصيیلل٬، يیوودد مجلسس وومنن خاللل االحصوولل ع
GNSO  مشارركة االتعقيیباتت االتاليیة فيیما يیتعلقق بالمقتررحاتت االتي يیمكنن أأنن تنططبقق مباشررةة على
GNSO  ووعلى تططوويیرر االسيیاساتت االخاصة بهھا ووأأنشططة إإددااررةة االسيیاساتت (مع ااإلشاررةة إإلى أأنن

وونن لهھ ووجهھاتت نظظرر ووآآررااء مختلفة حوولل ااألووسع قدد تك ICANNااألجززااء ااألخررىى منن مجتمع 
االططرريیقة االتي يیمكنن منن خاللهھا تططبيیقق هھھھذذهه االتووصيیاتت على ااألنشططة االخاصة بهھا):  

ااستخدداامم شبكاتت االخبررااء: يیبددوو أأنن االمخطططط يیفتررضض بأنن هھھھناكك نقصص في االخبررااتت  •
٬، ووعلى االررغمم منن ذذلكك منن غيیرر االووااضح على أأيي أأساسس تمم تقدديیمم هھھھذذاا ICANNددااخلل 

في أأنن قددرًراا  GNSOاالنقيیضض منن ذذلكك٬، تتمثلل ووجهھة نظظرر مجلسس  ااالفتررااضض. ووعلى
كبيیرًراا منن االخبررااتت تتمم إإتاحتهھ في االووقتت االحالي بالفعلل ووأأنن االعدديیدد منن االخبررااء منن 
االخلفيیاتت االمختلفة (االفنيیة٬، االملكيیة االفكرريیة٬، االمجتمع االمددني٬، االسجلل/أأميینن االسجلل٬، 

. وومنن االووااضح GNSOسة ااألمنن إإلخ) يیشارركوونن بالفعلل بنشاطط في أأنشططة ووضع سيیا
أأنن جذذبب خبررااء إإضافيیيینن أأوو تحدديیدد أأيي مجاالتت االخبررةة غيیرر ممثلل في االووقتت االحالي 

بالفعلل بأنن  PDPدداائًما مررّحبب بهھ. يیتنبأ ددليیلل  GNSOددااخلل أأنشططة تططوويیرر سيیاساتت 
منن االمتووقع أأنن تتووااصلل بشكلل فعالل مع  GNSOاالخاصة بـ  PDPمجمووعاتت عملل 

تتمتع بخبررااتت ووااهھھھتمامم معررووفيینن في االمسألة ذذااتت االصلة ااألفرراادد وو/أأوو االمؤؤسساتت االتي 
٬، PDPاالمشارر إإليیهھا. باإلضافة إإلى ذذلكك٬، تووَصى مجمووعاتت عملل  PDPبمجمووعة 

في كلل منن بدداايیة مددااووالتهھا ووططوواالل االعمليیة٬، بتحدديیدد ما إإذذاا كانتت هھھھناكك حاجة إإلى 
 GNSOاالخاصص بـ  PDPتقارريیرر خبررااء منن أأجلل تسهھيیلل االمددااووالتت (ررااجع ددليیلل 

-http://gnso.icann.org/council/annex-2-pdp- manualلى ع
13jun13-en.pdf ووفي بعضض ااألحيیانن٬، تتمم ااإلشاررةة إإلى ميیززاانيیة .(ICANN 

باعتباررهھھھا حاجزًزاا أأمامم هھھھذذهه االموواارردد ااإلضافيیة٬، لكنن على ااإلجمالل٬، لمم يیررىى االمجلسس 
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في  ICANNأأنهھا تمثلل حاجزًزاا ووررحبب بالمشارركة االكاملة منن فرريیقق عملل سيیاسة 
.PDPتحدديیدد ووجلبب االخبررااء االمتخصصيینن إإلى عمليیاتت   

بأنن االتووااصلل وواالووصوولل ااإلضافي إإلى  GNSOووعلى االررغمم منن ذذلكك٬، يیقرر مجلسس 
شبكاتت االخبررااء قدد يیكوونن مفيیدًدَ◌اا في االحصوولل على ررؤؤىى ووووجهھاتت نظظرر إإضافيیة٬، 
ذذهه السيیما في تلكك االنووااحي االتي قدد يیتووفرر فيیهھا خبررةة "ددااخليیة" أأقلل. وومنن االووااضح أأنن هھھھ

منن االمسائلل ذذااتت االمتضمناتت وواالتأثيیررااتت االمتعلقة بالميیززاانيیة٬، وويیررحبب مجلسس 
GNSO  باإلقرراارر وواالتقدديیرر منن جانببICANN  لهھذذهه االموواارردد االمططلووبة بالنسبة

.PDPلعمليیة   

ااعتناقق االبيیاناتت االمفتووحة وواالتعاقدد االمفتووحح  • تووضيیح أأنن كافة  GNSOيیوودد مجلسس  –
متووفررةة بالفعلل مجاًنا  ICANNمدديینن منن ووأأمناء االسجالتت االمعت gTLDعقوودد سجلل 

على االوويیبب (ررااجع  ICANNمنن خاللل مووقع 
http://www.icann.org/en/about/agreements/registrars and 

http://www.icann.org/en/about/agreements/registries .(
كانن منن االمفيیددةة بالنسبة لبعضض االمجتمعاتت تووفيیرر هھھھذذهه االمعلووماتت بتنسيیقق مقررووء  ووإإذذاا

يیددعمم هھھھذذهه االتووصيیة. GNSOإإلكترروونيًیا٬، ووقابلل لالستخدداامم مرركبب٬، فإنن مجلسس   

ووفي هھھھذذاا االقسمم٬، يیبددوو أأنن لفظظ "االعقوودد" يیشيیرر إإلى كلل منن ااالتفاقيیاتت االتعاقدديیة االتي 
 ICANNووأأمناء االسجالتت االمعتمدديینن منن  gTLDمع سجالتت  ICANNأأبررمتهھا 

لخاررجيیيینن. وويیوودد مجلسس مع االموورردديینن اا ICANNباإلضافة إإلى االعقوودد االتي تبررمهھا 
GNSO  االتحذذيیرر بشددةة منن االتعاملل مع هھھھذذهه ااألنووااعع االمختلفة للغايیة منن االعقوودد بنفسس

االططرريیقة. وونحنن نررىى بأنن االمجتمع ااألووسع سووفف يیددعمم هھھھذذاا االمنظظوورر.  

ووأأمناء  gTLDمع سجالتت  ICANNبالنسبة لالتفاقيیاتت االتعاقدديیة االتي تبررمهھا 
ااألحكامم االتي تتعلقق "بسيیاساتت ااإلجماعع"٬،  ٬، السيیماICANNاالسجالتت االمعتمدديینن منن 

وواالتي يیمكنن ووضعهھا منن خاللل مشارركة أأصحابب االمصلحة االمتعدددديینن في عمليیة ووضع 
وويیجبب أأال  ICANNتعدد بمثابة ميیززةة فرريیددةة في نمووذذجج  GNSOاالسيیاسة االخاصة بـ 

 ICANNيیتمم االخلطط بيینهھا ووبيینن عقوودد "االتوورريیدد االعادديیة" لألنووااعع االمختلفة منن خددماتت 
نسبة للمجتمع ااألووسع لتططوويیرر مووااقع االوويیبب٬، ووتعرريیفف االمتعاقدديینن االعمووميیيینن٬، بال

ووااإلبقاء على االخبررااء ألنووااعع مختلفة منن خددماتت االددعمم٬، إإلخ٬، وواالتي قدد تكوونن االمنصاتت 
االمفتووحة وواالحصوولل على االموواارردد منن االجمهھوورر منن االتجارربب االمناسبة.  

 تقتصرر فقطط على نشرر منن االووااضح أأنهھا ال ICANNااالتجاهھھھاتت االحدديیثة منن جانبب 
هھھھذذهه ااألنووااعع منن االعقوودد منن أأجلل ااالكتتابب االعامم٬، لذذلكك فإنهھا تررفضض ااالفتررااضض االقائلل 

بأنن ااالنتقالل إإلى ططرريیقة االحصوولل على االموواارردد منن االجمهھوورر منن أأجلل تصميیمم هھھھذذهه 
االعررووضض يیعدد أأسلووًبا مفيیدًد.  
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تمكيینن االصيیاغة االتعاوونيیة  • ااإلعالنن عنن أأنهھ يیستغلل بالفعلل  GNSOيیسرر مجلسس  –
صفحاتت وويیكي منن أأجلل االتعاوونن عبرر ااإلنتررنتت 

). ووعالووةة على https://community.icann.org/category/gnso (ررااجع
 Adobe Connectأأددووااتت مثلل بررنامج  PDPذذلكك٬، تستغلل مجمووعاتت عملل 

وواالذذيي يیتيیح إإمكانيیة تعدديیلل وومشارركة االمستنددااتت ذذااتت االتأثيیرر االكبيیرر على تسهھيیلل 
االمشارركة وواالتعاوونن عبرر ااإلنتررنتت. ووبالنظظرر إإلى ااألددووااتت االجدديیددةة٬، يیجبب مررااعاةة 

االمططلبب ووااالحترراامم االصاررمم للتنووعع االجغرراافي للمشارركيینن. ووتغفلل االعدديیدد االخيیاررااتت قيیوودد 
. ICANNكيینن االمووززعيینن بشكلل ووااسع في عررضض االنططاقق وواالقيیوودد االززمنيیة للمشارر  

ااالستعانة بالجمهھوورر في كلل مررحلة منن مررااحلل ااتخاذذ االقررااررااتت  • يیشيیرر مجلسس  -
GNSO  إإلى أأنن مجمووعاتت عمللPDP  االخاصة بـGNSO  تستغلل بالفعلل أأددووااتت

االعصفف االذذهھھھني مثلل االتخططيیطط االذذهھھھني٬، وومنتدديیاتت االتعليیقق االعامم٬، ووووررشش االعملل 
لمنظظماتت وواالمنتدديیاتت ااألخررىى عندد ووجوودد فررصص للتعقيیبب باإلضافة إإلى االتووااصلل مع اا

ووااإلسهھامم منن خاللل أأعضاء مجمووعة االعملل٬، منن أأجلل تشجيیع ووتأكيیدد فررصص االتعقيیبب 
. قدد يیكوونن منن االجدديیرر بالمالحظظة أأيیًضا أأنن مجمووعاتت PDPفي كلل مررحلة منن عمليیة 

منفتحة على أأيي شخصص معني بالمشارركة٬، علًما  GNSOاالخاصة بـ  PDPعملل 
مططلبب االووحيیدد للمشارركة هھھھوو تعبئة بيیانن إإبددااء ااهھھھتمامم منن أأجلل تأكيیدد مجالل منن بأنن اال

االمستووىى االمناسبب.  ووال يیعتبرر ااستقاء االموواارردد منن االجمهھوورر منن ااألددووااتت االمناسبة منن  
حيیثث ااالستخدداامم في ووضع سيیاسة ااإلجماعع٬، وواالتي تتمتع بالفعلل قووةة االقوواانيینن/ااالتفاقيیاتت 

مسئووليیة تقتضي االقيیامم  gTLDلسيیاساتت في مساحة االتعاقدديیة االملززمة. تووفرر صناعة اا
بالمشارركة االمستنيیررةة ليیسس فقطط في تصميیمم االسيیاسة٬، وولكنن في توولي االمسئووليیة عنن 

٬، ووتتبعهھا GNSOتنفيیذذهھھھا٬، ووإإنفاذذهھھھا. هھھھذذهه االعمليیة االخاصة بالتعليیقق االعامم٬، االتي تتبعهھا 
ICANN اتت تووفرر فررصة عامة مناسبة منن أأجلل االمررااجعة وواالتعليیقق على تووصيی

منن أأجلل االددعووةة إلجررااء تحسيیناتت  ICANNاالسيیاسة. ووقدد تمم تقدديیمم تعليیقاتت عدديیددةة إإلى 
على عمليیة االتعليیقق االعامم٬، وواالتي تعتمدد على االتحسيیناتت في ددعمم فرريیقق االعملل منن أأجلل 

االملخصاتت وواالتعدديیالتت على فتررةة االتعليیقق االعامم.   

 

مجمووعاتت عملل  – ااالنتقالل منن مشارركة "أأصحابب االمصلحة" إإلى االمشارركة االعالميیة •
PDP  االخاصة بـGNSO  مستنددةة بالفعلل إإلى االمووضووعاتت ووليیستت مستنددةة إإلى

مع مسألة  GNSOمجمووعة أأوو دداائررةة أأصحابب االمصلحة (تتعاملل مجمووعاتت عملل 
أأوو مشكلة محدددد تتجمع حوولهھا ااألططرراافف االمعنيیة بصررفف االنظظرر عنن ااالنتماء). 

ثلل مجمووعة أأصحابب باإلضافة إإلى ذذلكك٬، فإنن مجمووعاتت أأصحابب االمصلحة٬، م
تتبع بالفعلل هھھھذذاا االمفهھوومم االخاصص باالنتظظامم حوولل  gTLDاالمصلحة في سجلل 

). وومنن NTAGاالجدديیددةة ( gTLDاالمووضووعاتت٬، ررااجع مثالل مجمووعة مقددمي ططلباتت 
االمتووقع إإجررااء مززيیدد منن االمررااجعاتت على أأددااء االهھيیكلل االحالي ووااستقررااررهه منن أأجلل 

 GNSOووذذلكك جززء منن مررااجعة  إإتاحة االفررصة للمشارركة ووااإلسهھامم االووااسعيینن
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االقاددمة. ووهھھھذذهه االتووصيیة عباررةة عنن مثالل على االفجووةة بيینن االهھيیئة وواالمماررساتت وواالووقائع 
.ICANNددااخلل   

ال تكدد  ICANNوويیتضمنن ااالنتقالل إإلى االمشارركة االعامة أأنن االمجتمعاتت االمشارركة في 
ة. في االعملل االخاصة بتووسيیع ووتعميیقق االمشارركة منن ااألططرراافف االمعنيیة ووذذااتت االصل

وورربما يیكوونن هھھھذذاا سووء فهھمم بالمصلحة االقوويیة لمجمووعاتت االعملل في هھھھذذهه االمشارركة 
هھھھذذاا االتعقيیبب أأمامم مجتمعاتت أأصحابب االمصلحة  GNSOاالمووسعة. وويیترركك مجلسس 

ااألساسيیة للتعليیقق عليیهھ.  

فررضض قيیوودد االمددةة االددووااررةة  • خاللل  GNSOتمم ططررحح قيیوودد االمددةة بالنسبة لمجلسس –
) 2(3االماددةة االعاشررةة٬، االقسمم  ICANNح ااألخيیررةة (ررااجع لوواائ GNSOمررااجعة 

"باستثناء "االظظررووفف االخاصة" على سبيیلل االمثالل ال االحصرر٬، تلبيیة االمتططلباتت االجغرراافيیة 
أأوو االنووعيیة ااألخررىى االمحددددةة بمووااثيیقق مجمووعة أأصحابب االمصلحة٬، حيیثث ال يیووجدد ممثلل 
بدديیلل متووفرر للقيیامم بالددوورر االمنووطط٬، فإنهھ ال يیجووزز ااختيیارر عضوو مجلسس للعملل ألكثرر منن 

ددووررتيینن متتاليیتيینن في ظظررفف خاصص مثلل جوواازز عملل عضوو االمجلسس لفتررةة إإضافيیة 
٬، حيیثث إإنن لهھا GNSOاالخاصة بـ  PDPووااحددةة"). ووفيیما يیتعلقق بمجمووعاتت عملل 

أأططرر ززمنيیة محددووددةة ووكلل مجمووعة عملل تمم تشكيیلهھا حدديیًثا٬، ال يیبددوو أأنن منن االمهھمم ططررحح 
فف ذذلكك. سعيیدد باالقتناعع بخال GNSOقيیوودد على االمددةة٬، إإال أأنن مجلسس   

 

تجرريیبب أأساليیبب االتصوويیتت ااالبتكارريیة  • منن االمهھمم تووضيیح أأنن عمليیة صناعة االقررااررااتت  –
يیتمم على أأساسس االتوواافقق  PDPفي مجمووعاتت عملل  GNSOفي ووضع سيیاساتت 

 PDPووااإلجماعع ووليیسس االتصوويیتت. ووهھھھذذاا منن االميیززااتت االهھامة للغايیة في عمليیة 
 PDPزز عمليیة ووعمليیة أأصحابب االمصلحة االمتعدددديینن وواالتي تميی GNSO لـ
أأنن صناعة االقررااررااتت االمستنددةة إإلى ااإلجماعع أأكثرر  GNSO. وويیررىى مجلسس GNSO لـ

صعووبة بكثيیرر في حقيیقة ااألمرر منن االتصوويیتت٬، لكنهھا مصممة بشكلل أأفضلل منن أأجلل 
ضمانن االددعمم االووااسع للقررااررااتت االمتخذذةة. ووبما أأنن هھھھذذهه االعنايیة االووااجبة قدد تمتت منن أأجلل 

تباعع منن أأجلل ااتخاذذ قررااررااتت مستنددةة إإلى ااإلجماعع تخيیطط االعمليیة االتي تحتاجج إإلى ااال
منن ااإلررشاددااتت االتووجيیهھيیة لمجمووعة االعملل على  3.6(ررااجع االقسمم 

http://gnso.icann.org/council/annex-1-gnso-wg-guidelines-
08apr11-en.pdf .(  

بشكلل  ٬GNSO، حيیثث يیقوومم مجلسس GNSOيیتمم االتصوويیتت في مستووىى مجلسس 
نمووذذجي  مليیة بصفتهھ مدديیرر االع -  PDPبتأكيیدد االنتيیجة االمقددمة منن مجمووعة عملل  -

عنن ططرريیقق إإجررااء تصوويیتت. ووهھھھذذاا أأيیًضا منن بيینن االمططالبب  GNSOاالخاصة بـ 
بمووجبب االلوواائح االددااخليیة منن االتأكدد منن أأنهھ عنددما يیتعلقق ااألمرر "بسيیاساتت ااإلجماعع" 

.ICANNيیمكنن تنفيیذذهھھھا ووإإنفاذذهھھھا على االجهھاتت االمتعاقددةة مع   
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عملل منن حيینن إإلى آآخرر ااستططالعع ررأأيي ااألعضاء٬، وويیتمم االتصوويیتت وويیمكنن لمجمووعاتت اال
في لجانن االددوواائرر/أأصحابب االمصلحة ووفي بعضض االلجانن ااالستشارريیة منن أأجلل تأكيیدد 

ووتووكيیدد بيیاناتت/مررااكزز االسيیاسة.  

بشكلل كبيیرر على ااتخاذذ االقررااررااتت  ICANNووعلى االررغمم منن ذذلكك٬، تعتمدد عمليیاتت 
. ووباالنتقالل إإلى ICANNمميیززااتت نمووذذجج  االمستنددةة إإلى ااإلجماعع٬، وواالتي نعتبررهھھھا منن

ااالستعانة بالجمهھوورر٬، فإنن االتصوويیتت سيیؤؤدديي إإلى ضغطط كبيیرر على ططبيیعة االززمالة وواالتي 
في فهھمم  GNSO. ووقدد فشلل مجلسس ICANNعملنا بكدد كبيیرر منن أأجلل تضميینهھا في 

قيیمة االررجووعع عنن هھھھذذهه االخططووةة.  

يیرر منن أأجلل قيیاسس االنجاحح ااستقاء االموواارردد منن االجمهھوورر بالنسبة لإلشرراافف ووووضع االمعايی •
ووااعتناقق ااألددلة  في ااآلوونة ااألخيیررةة مجمووعة عملل عهھدد إإليیهھا  GNSOأأططلقق مجلسس  –

بمهھمة ااستكشافف االفررصص فيیما يیتعلقق بإعدداادد االتقارريیرر ووتووصيیاتت االمقايیيیسس االتي قدد تددعمم 
بشكلل أأفضلل ووضع االسيیاسة عنن ططرريیقق صناعة االقرراارر االقائمة على االحقائقق٬، متى 

لتمرريیرر أأيیة معلووماتت إإضافيیة فيیما يیتعلقق بهھذذهه  GNSOأأمكنن. وويیخطططط مجلسس 
االتووصيیاتت إإلى مجمووعة االعملل هھھھذذهه بحيیثث يیمكنهھا ووضع ذذلكك في ااعتباررهھھھا كجززء منن 

مددااووالتهھا.  

ووعلى االررغمم منن ذذلكك ال نستططيیع فهھمم االحماسة لنظظامم "ااستقاء االموواارردد منن االجمهھوورر" 
اإلضافة إإلى ٬، بICANN لـ GNSOكنمووذذجج مقتررحح على عمليیاتت. لعمليیاتت سيیاسة 

متططلباتت قوويیة منن حيیثث االمساءلة. ففي حيینن أأننا  ICANNأأجززااء أأخررىى منن أأعمالل 
نررحبب بالززيیاددةة االمستمررةة في االمشارركيینن االمشترركيینن وواالمططلعيینن في كافة أأجززااء 

ICANN.٬، يیجبب أأنن ترراافقق آآليیاتت ززيیاددةة االمشارركة آآليیاتت للمساءلة  

 MSIاتت االمقددمة منن خاللل هھھھيیئة إإلى أأنن عاليیة االمقتررح GNSOووفي االنهھايیة٬، يیشيیرر مجلسس 
إإما أأنهھا منفذذةة بالفعلل  GNSOاالتي تعتبرر قابلة للتططبيیقق على عمليیة ووضع االسيیاسة االخاصة بـ 

أأوو أأنن آآليیاتت مووجووددةة للتعررفف أأكثرر عليیهھا مووجووددةة ووسووفف تتيیح مززيیدًداا منن االمررااجعة وواالنظظرر في 
هھھھذذهه االمقتررحاتت.  

وونررحبب بأيیة أأسئلة أأوو حووااررااتت فيیما يیتعلقق وونحنن نقددرر هھھھذذهه االفررصة االسانحة لتووفيیرر االتعقيیباتت 
ألصحابب االمصلحة االمتعدددديینن االمتكاملل ووال نززاالل  ICANNبإسهھامنا. إإننا ملتززموونن بنمووذذجج 

منفتحيینن على ااألفكارر ااالبتكارريیة وواالتططوويیرر االمالئمة وواالمناسبة للنمووذذجج االمستندد إإلى ااإلجماعع 
.ICANNاالذذيي نقوومم بتططبيیقهھ على أأررضض االووااقع ددااخلل عمليیة االسيیاسة في   

مع خالصص االشكرر٬،  

جووناثانن ررووبنسوونن GNSOرريیسس مجلسس   ICANN GNSOبالنيیابة عنن مجلسس    

 
رردد االهھيیئة  
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تؤؤكدد االهھيیئة على أأنن كافة االمقتررحاتت تهھددفف إإلى ااقتررااحح ططررقق يیمكنن منن خاللل لمنظظمة في االقررنن االحادديي وواالعشرريینن  •
أأنن تعملل بشررعيیة ووفاعليیة ووبططرريیقة قاددررةة على االتططوورر.  DNSمنووطط بهھا مهھمة تنسيیقق موورردد عامم عالمي مثلل   

وواالمجتمع منن  ICANNيیة ووااالهھھھتمامم بيینن االهھيیئة وو/أأوو فرريیقق عملل وونوواافقق على أأنن هھھھناكك حاجة لبذذلل مززيیدد منن االعنا •
أأجلل تصميیمم سيینارريیووهھھھاتت االتجرريیبب ااألكثرر فائددةة بالنسبة لهھذذهه االمقتررحاتت. ووفي حيینن أأنن بعضض االتووصيیاتت تقتررحح 
تغيیيیررااتت بسيیططة٬، نررىى بأنن االتجرريیبب٬، حتى ووإإنن كانن بتغيیيیررااتت صغيیررةة٬، بططرريیقة منخفضة االمخاططرر يیعدد ططرريیقة لتجنبب 

االموواارردد وواااللتززاامم بالتغيیيیررااتت االتشغيیليیة عاليیة االمستووىى قبلل إإخضاعع قيیمة االقيیامم بذذلكك لالختبارر وواالتووثيیقق.إإهھھھدداارر   
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GNSO" أأعمالل دداائرةة" من تعليیقاتت  

 
االخلفيیة  

). ووتنشأ تعليیقاتت دداائررةة ااألعمالل BC(أأوو  ICANNهھھھذذاا االمستندد هھھھوو االرردد على دداائررةة أأعمالل 
:254ووفًقا لما هھھھوو محدددد في ميیثاقنامنن منظظوورر مستخددمي وومسجلي ااألعمالل٬،   

متسقة مع تططوويیرر  ICANNأأما مهھمة دداائررةة ااألعمالل فتتمثلل في ضمانن أأنن مررااكزز سيیاسة 
إإنتررنتت يیتميیزز بما يیلي:  

1. تعززيیزز ثقة االمستخددمم االنهھائي ألنهھ منن ااألماكنن ااآلمنة في إإجررااء ااألعمالل    

2. أأنن تكوونن تنافسيیة في تووفيیرر خددماتت االسجلل ووأأميینن االسجلل وواالخددماتت ذذااتت االصلة    

3. أأنن تكوونن مستقررةة منن االناحيیة االفنيیة٬، ووآآمنة وومعتمددةة.    

٬، نشررتت هھھھيیئة إإستررااتيیجيیاتت اابتكارر أأصحابب االمصلحة االمتعدددديینن في 2014فبرراايیرر  25في 
ICANN .مسووددةة تووصيیاتت ووتمم نشررهھھھا للتعليیقق االعامم  

ااألعمالل االعاممتعليیقق دداائررةة   

تقددرر دداائررةة ااألعمالل بشكلل كبيیرر جهھوودد هھھھيیئة إإستررااتيیجيیاتت اابتكارر أأصحابب االمصلحة في 
ICANN.  

ووتوواافقق دداائررةة ااألعمالل منن حيیثث االمبددأأ على أأنن هھھھناكك ميیززةة في "ااعتمادد أأسلووبب تططوورريي يیعتنقق 
االتجرريیبب االهھاددفف وواالددليیلل االتجرريیبي".  

تمم تقدديیمم بعضض ااألفكارر ااالبتكارريیة االعظظيیمة  ووعلى االررغمم منن ذذلكك٬، نوودد االتأكيیدد على أأنهھ في حيینن
في هھھھذذاا االتقرريیرر٬، نررىى أأنن "تجرريیبب" بعضض منن هھھھذذهه ااألفكارر يیتططلبب فهھًما عميیًقا بمجتمع 

ICANN  كما هھھھوو. ووال يیمكننا تنفيیذذ أأيي منن هھھھذذهه ااألفكارر إإذذاا ما تمم ذذلكك بددوونن االفهھمم االكافي
االووقتت وواالموواارردد االتي نحتاجهھا ٬، باإلضافة إإلى ICANNللططرريیقة االتي يیتمم بهھا تنفيیذذ أأعمالنا في 

منن أأجلل تنفيیذذ أأعمالنا ااألساسيیة. وونحنن نتووقع بأنن أأيي تنفيیذذ لهھذذهه ااألفكارر أأوو غيیررهھھھا سيیتمم بفهھمم 
عميیقق للغايیة بالمررحلة االتي نقفف عنددهھھھا االيیوومم.  

                                                
.http://www.bizconst.org/charter.htmميیثاقق دداائررةة ااألعمالل٬، على  254  
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ووفي جانبب ااحتيیاجنا للنظظرر في االتجرريیبب فقطط في تلكك االجوواانبب وواالتي تووجدد بهھا:  

ننفذذ بهھا ااألشيیاء االيیوومم غيیرر مالئمة ووتحتاجج إإلى تحسيینن ااتفاًقا على أأنن االططرريیقة االتي  •  

ااتفاًقا على أأنن االططرريیقة االتي ننفذذ بهھا ااألشيیاء االيیوومم يیمكنن تحسيینهھا بشكلل كبيیرر منن خاللل  •
االتجرريیبب   

ووبإيیجازز٬، نعتقدد أأنن االقددررةة على ااستيیعابب هھھھذذهه ااألفكارر٬، ووتقيیيیمهھا ووتنفيیذذ ما يیفي منهھا باحتيیاجاتت 
بيیرًراا بالنسبة للمجتمع٬، السيیما في هھھھذذهه ااألووقاتت منن ااالنتقالل. ووهھھھذذاا االمنظظمة سووفف يیمثلل تحدديًیا ك

هھھھوو االسببب في أأنن أأعضاء دداائررةة ااألعمالل يیتجنبوونن االتجرريیبب عنددما ال تكوونن هھھھناكك حاجة حقيیقيیة 
أأوو حافزز كبيیرر على االقيیامم بذذلكك٬، وولتقيیيیدد االتجرريیبب على االمووااقفف االضرروورريیة وواالتي يیجبب فيیهھا 

لمجتمع فيیعتبرر االتجرريیبب مفيیدًداا.إإجررااء تغيیيیرًراا وومفضلل منن جانبب اا  

ووفي االنهھايیة٬، عنددما ننظظرر إإلى االتجرريیبب٬، فإننا نتووقع أأنن تكوونن االتجارربب سرريیعة وومجدديیة منن 
ناحيیة االتكاليیفف٬، ووتستخددمم منهھجيیة ليینة في تسيیيیررهھھھا إإذذاا اانططبقق ذذلكك. ووبهھذذاا االمعنى٬، فإننا نوواافقق 

تجارربب "ووأأنن تستخددمم لفتررةة كافيیة يیفيیدد بأنن منن االمهھمم االسماحح بإجررااء اال بشددةة على االتقرريیرر عنددما
منن أأجلل جمع االمعلووماتت حوولل ما يیفيیدد" منن أأجلل االتعلمم منن االتجارربب ووااالنتقالل إإلى االووجهھ 

االتالي٬، سووااء منن خاللل إإعاددةة صيیاغتهھ أأوو تنفيیذذهھھھا.  

16 وواالمقتررحاتت االـ 3 . االمباددئئ ااألساسيیة االـ1  

تووصيیة٬، ووتررتبطط كلل منهھا  16مباددئئ أأساسيیة االتي تعررضض فيیهھا  3يینظظمم االتقرريیرر االمعلووماتت في 
بمبددأأ منن االمبددأأيینن ااألساسيیيینن.  

. االمباددئئ االررئيیسيیة1.1  

االمنظظماتت في االقررنن االحادديي  يیفتتح االتقرريیرر منن خاللل تحدديیدد ثالثة مباددئئ أأساسيیة تميیزز أأفضلل
االقررنن االحادديي وواالعشرريینن تتميیزز بما يیلي: وواالعشرريینن". ووفي ضووء هھھھذذاا االتقرريیرر٬، فإنن منظظماتت  

  .االفعاليیة •

االشررعيیة٬،  •  

وواالتططوورر".  •   

ووفي حيینن أأنن االمباددئئ االثالثة بددوونن شكك مباددئئ شررعيیة ووصحيیحة٬، فليیستت هھھھي االسماتت االووحيیددةة 
للمنظظماتت االحدديیثة االناجحة وونحنن غيیرر متأكدديینن منن ضررووررةة ااختيیارر هھھھذذهه االثالثة بددالً منن تقدديیمم 

هھھھيیكلل للتووصيیاتت االمختلططة.    



 192  

. االمقتررحاتت 1.2   

ووفًقا لما ذذكررنا أأعالهه٬، يیحدددد االتقرريیرر بعضض االمقتررحاتت ذذااتت االصلة بكلل منن هھھھذذهه االمباددئئ االثالثة. 
ووفًقا لمم هھھھوو مذذكوورر بالتفصيیلل أأددناهه.  16 ووقدد مززجنا ووجهھاتت االنظظرر حوولل االمقتررحاتت االـ  

نحوو االفاعليیة  مقتررحاتت تمم تحليیلهھا أأددناهه.  3تحتت مظظلة مبددأأ "االفاعليیة"٬، يیحدددد االتقرريیرر     

أأكثرر فاعليیة ووددعمم هھھھذذهه  ICANNاالعموومم٬، تددعمم دداائررةة ااألعمالل هھھھددفف جعلل  على ووجهھ
االتووصيیاتت االثالثة االمووجهھة لتحقيیقق هھھھذذاا االهھددفف٬، على أأنن تووضع بعضض االمخاووفف في ااالعتبارر. 

  

ااستخدداامم شبكاتت االخبررااء    

توواافقق دداائررةة ااألعمالل بشكلل عامم على االمقتررحح االخاصص باستخدداامم شبكاتت االخبررااء.  ووررغمم ذذلكك٬،  
نهھ منن االمناسبب مووااززنة ااستخدداامم شبكاتت االخبررااء مع االهھددفف ااألكثرر تحدديیدًداا في جلبب نررىى أأ

مززيیدد منن ااألصووااتت ذذااتت االصلة وواالمتنووعة في االمناقشة. ووفي هھھھذذاا االمعنى٬، نوودد ااقتررااحح ااستخدداامم 
ووحووكمة ااإلنتررنتت  ICANNشبكاتت االخبررااء ااألفضلل/ااألكثرر تأهھھھيیالً منن كلل منن مجتمعاتت 

يیة٬، مع مووااصلة جهھوودد االتووعيیة وواالتووااصلل منن أأجلل جلبب ااألصووااتت سووااء االددااخليیة أأوو االخاررج
ذذااتت االصلة وواالمتنووعة إإلى االمجتمع لمساعددةة هھھھؤؤالء االوواافدديینن االجدددد في ااكتسابب االمعلووماتت 

وواالمعررفة وواالقددررةة االتي يیحتاجوونهھا في تنفيیذذ ااألددوواارر ذذااتت االقيیمة في االمجتمع.  ووعالووةة على  
دد على بعضض منن االمفاهھھھيیمم االمررتبططة بهھذذهه االتووصيیة مثلل ذذلكك٬، نوودد أأنن نووضح بأننا نوواافقق بالتأكيی

"ااستخدداامم االخبررةة في حلل االمشكالتت االجدديیددةة وواالمعقددةة"٬، ووفكررةة "ززيیاددةة االتنووعع٬، ووتقليیلل االمشارركة 
االثابتة".  ICANNاالمتكررررةة"٬، باإلضافة إإلى "حثث ووتحفيیزز االتعاوونن ددااخلل ووعبرر هھھھيیاكلل   

منن منظظمة  ICANNحذذرر مثلل "نقلل ووبصررفف االنظظرر عنن ذذلكك٬، نقررأأ بعضض االمفاهھھھيیمم ببعضض اال
 ICANNمستنددةة إإلى االتمثيیلل إإلى منظظمة مستنددةة إإلى االخبررةة" حيیثث إإننا نررىى بأنن شررعيیة 

تستمدد منن تمثيیلل أأعضائهھا.  

كما نوودد االتعبيیرر أأيیًضا عنن مخاووفنا فيیما يیتعلقق ببعضض االتعليیقاتت االووااررددةة في االتقرريیرر االنظظرر إإلى 
ة في ووضع االسيیاساتت"٬، ووتحتاجج إإلى تعدديیلل منن باعتباررهھھھا "عمليیاتت بططيیئة االحررك PDPعمليیة 

حيیثث االسررعة٬، بصررفف االنظظرر عنن نتيیجة االقيیامم بذذلكك. ووفي هھھھذذاا االصدددد٬، نشيیرر إإلى أأنن نمووذذجج 
ليیسس بالضررووررةة ططرريیقة سرريیعة في ووضع  ICANNأأصحابب االمصلحة االمتعدددديینن االخاصص بـ 

تي يیتمم ااتخاذذهھھھا وواالتووصيیاتت وواالتقارريیرر وواالقررااررااتت اال PDPاالسيیاساتت. ووبررغمم ذذلكك٬، فإنن عمليیة 
منن خاللل هھھھذذهه ااآلليیاتت بمثابة عنصرر أأساسي في نمووذذجج أأصحابب االمصلحة االمتعدددديینن االمتكاملل 

وواالمستندد إإلى ااإلجماعع وواالذذيي نررااهه جدديیرر بالووقتت وواالجهھدد االذذيي يیتططلبهھ. ووبالططبع٬، فإننا نؤؤيیدد 
ة على تحسيینن هھھھذذهه ااآلليیاتت٬، وونررحبب بتنفيیذذ ااألفكارر في هھھھذذاا االصدددد٬، وولكنن منن غيیرر تأيیيیدد االسررع

حسابب االشررعيیة وواالقيیمة في عمليیاتت االمجتمع.  

ااعتمادد االبيیاناتت االمفتووحة وواالتعاقدد االمفتووحح  



 193  

ووتؤؤيیدد دداائررةة ااألعمالل بقووةة ااعتمادد االبيیاناتت االمفتووحة وواالتعاقدد االمفتووحح. توواافقق دداائررةة ااألعمالل 
تووفيیرر ووإإتاحة كافة بيیاناتهھا في كافة االمصاددرر بما في ذذلكك عقوودد  ICANNعلى أأنن "على 

جالتت ووأأمناء االسجالتت مجاًنا ووقابلة للتنززيیلل عنن ططرريیقق ااإلنتررنتت في تنسيیقق مقررووء االس
بذذلكك  ICANNإإلكترروونيًیا وومرركبب ووقابلل لالستخدداامم". كما تشجع دداائررةة ااألعمالل أأيیًضا أأنن تقوومم 

في االووقتت االمناسبب٬، منن أأجلل تسهھيیلل االووصوولل متعدددد االلغاتت وومتعدددد االددوواائرر االقضائيیة.  

ددعمم إإنشاء نظظامم بيیئي قابلل للووصوولل بشكلل متززاايیدد٬،  ICANNى "ووتوواافقق دداائررةة ااألعمالل عل
ووااستخدداامم االتططبيیقاتت وواالنماذذجج منن أأجلل تعززيیزز االفهھمم االعامم. ووعلى ووجهھ االخصووصص٬، تؤؤيیدد دداائررةة 

) تططبيیقق مساعدد لالختصاررااتت باإلضافة إإلى ICANNااألعمالل إإنشاء (عنن ططرريیقق معاملل 
تووحيیدد مجمووعاتت االبيیاناتت االثالثة االحاليیة.  

لبيیاناتت االعقوودد االمفتووحة٬، توواافقق دداائررةة ااألعمالل على "أأنن ذذلكك يیمكنن أأنن يیؤؤدديي إإلى  ووبالنسبة
ززيیاددةة ووتنووعع االفررصص في مررااقبة ااالمتثالل االتعاقدديي".  

بتجرريیبب منصة للتوورريیدد االمفتووحح٬، مع ااألخذذ في  ICANNتقتررحح دداائررةة ااألعمالل أأنن تقوومم 
على االوويیبب  ICANNمووقع ااالعتبارر نددررةة معلووماتت االتوورريیدد االمتاحة في االووقتت االحالي على 

االماضيیة  18 على االوويیبب في ااألشهھرر االـ ICANN(عدددد عقوودد االتوورريیدد االمنشووررةة على مووقع 
ااثنانن فقطط  رراابطط- -.(  

تمكيینن االصيیاغة االتعاوونيیة  

ووتؤؤيیدد دداائررةة ااألعمالل بقووةة االبحثث منن أأجلل تمكيینن االصيیاغة االتعاوونيیة. نشيیرر إإلى أأنن هھھھناكك في 
باستخدداامم أأددووااتت ااألططرراافف ااألخررىى مثلل  ICANNاالغالبب جدداالل كلما تمم ااقتررااحح بأنن تقوومم 

Google Docs  أأووGoogle Moderator  في مقابلل االبررمجيیاتت مفتووحة االمصددرر أأوو
. وويیجبب تسوويیة هھھھذذاا االجدداالل مع ووضع سيیاسة.االمررخصة أأوو ااألكوواادد االخاصة بهھا  

ددررااسة نظظمم إإددااررةة االمستنددااتت وويیجبب أأنن تكوونن لفرريیقق  ICANNتررىى دداائررةة ااألعمالل أأنن على 
االعملل وواالمجتمع االقددررةة على ااستخدداامم (ووتعلمم) معايیيیرر تسميیة االمستنددااتت االمتسقة لكلل منن 

مسووددااتت االمستنددااتت وواالمستنددااتت االمنشووررةة.  

نحوو االشررعيیة أأ "االشررعيیة"٬، يیحدددد االتقرريیرر تسعة مقتررحاتت تمم تحليیلهھا أأددناهه.تحتت مظظلة مبدد   

ااستقاء االموواارردد منن االجمهھوورر لكلل مررحلة في عمليیة ااتخاذذ االقررااررااتت  

ال تددعمم دداائررةة ااألعمالل االمقتررحح االذذيي يیددوورر حوولل "ااستقاء االموواارردد منن االجمهھوورر لكلل مررحلة في 
ة االحاليیيینن (مثلل دداائررةة عمليیة ااتخاذذ االقررااررااتت"٬، ألنهھا ستخضع مجمووعاتت أأصحابب االمصلح

ااألعمالل) للتجرربة باستخدداامم عمليیة متووااززيیة. ووتؤؤمنن دداائررةة ااألعمالل بشددةة بأنن ااستقاء االموواارردد 
منن االجمهھوورر٬، في حيینهھ أأنن لهھ قيیمة محتملة٬، إإال أأنهھ ال يیجبب ااستخدداامهھ كبدديیلل عنن هھھھيیاكلل 

االددوواائرر االحاليیة.  
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هھا ال يیعاررضوونن بأيي حالل منن ووااألهھھھمم منن ذذلكك٬، أأنن دداائررةة ااألعمالل تررغبب في تووضيیح أأنن أأعضائ
السيیما إإذذاا  ICANNااألحوواالل ااستخدداامم أأساليیبب جدديیددةة في تعززيیزز تططوورر عالمي أأكبرر في أأعمالل 

أأددىى هھھھذذاا إإلى مشارركة مستنيیررةة أأكبرر في مختلفف مجمووعاتت االعملل وواالمشررووعاتت. ووبهھذذاا االقوولل٬، 
في  ٬، تررغبب دداائررةة ااألعماللICANNكما هھھھوو االحالل بالنسبة لألعضاء ااآلخرريینن في مجتمع 

تجنبب أأيي منن االعمليیاتت االتي قدد تؤؤدديي إإلى ددعووااتت عاططفيیة  لكنهھا غيیرر مستنيیررةة  - التخاذذ  -
منن مستووىى االمشارركة وواالمعررفف للمشارركيینن االجدددد٬، ووتجنبب كلإإجررااء. وونقرر بالحاجة إإلى ززيیاددةة 

إإنشاء "جمهھوورر إإلكتررووني عالمي" يیتفاعلل مع االمووضووعاتت االساخنة.  

' كأددااةة. ررااجع ااإليیضاحح االخاصص باألددووااتت Google Moderatorووبشكلل عررضي٬، تمم ذذكرر '
تحتت االعنوونا تمكيینن االصيیاغة االتعاوونيیة أأعالهه.  

ااالنتقالل منن مشارركة "أأصحابب االمصلحة" إإلى االمشارركة االعالميیة  

أأعالهه. ال تؤؤيیدد دداائررةة ااألعمالل االنظظررةة  4كما هھھھوو مشارر إإليیهھ في االبندد  BCمرركزز دداائررةة ااألعمالل 
قدد فشلتت  ICANNاالتشاؤؤميیة إلليیووتت نووسس االتي أأووررددهھھھا في االتقرريیرر عنددما أأشارر إإلى "أأنن 

بشكلل كبيیرر في أأهھھھدداافهھا للمشارركة االووااسعة". ووووجهھة نظظررنا عووًضا عنن ذذلكك تتمثلل في أأنن 
عي وواالمشارركة ووااالشتررااكك منن جانبب االمشارركيینن في االمشارركة االووااسعة في نموو دداائمم٬، ووأأنن االوو

ICANN .منن االجهھوودد االمستمررةة االتي يیجبب أأنن تووااصلل االنموو وواالنضج  

ووفي هھھھذذاا االمعنى٬، تؤؤيیدد دداائررةة ااألعمالل أأهھھھدداافف قسمم مشارركة أأصحابب االمصلحة االعالميیيینن في 
ICANN  ووتررىى بأنهھ يیجبب تمرريیرر االتووااصلل أأكثرر منن خاللل هھھھيیاكلل االددوواائرر ووليیسس أأقلل٬، مع

فيیرر االموواارردد أأيیًضا مباشررةة إإلى االددوواائرر لكي تكوونن لهھمم االقددررةة على ددعمم أأعضائهھمم االمحليیيینن توو
في االسيیاقاتت االخاصة بهھمم للمساعددةة في تحقيیقق أأهھھھدداافف االتووعيیة وواالتووااصلل وواالمشارركة.  

فررضض حددوودد االمددةة االددووااررةة  

. ووتؤؤيیدد دداائررةة GNSOقيیوودد االمددةة مفررووضة بالفعلل على بعضض االمررااكزز مثلل ااستشارريي 
.ICANNالل مررااجعة لألساسس االمنططقي ووااتساقق قيیوودد االمددةة في سائرر هھھھيیاكلل ااألعم  

تجرربة أأساليیبب االتصوويیتت االمبتكررةة  

تؤؤيیدد دداائررةة ااألعمالل منن حيیثث االمبددأأ فكررةة تجرريیبب ططررقق تصوويیتت مختلفة في ااتخاذذ االقررااررااتت. 
أأساليیبب كما أأننا نؤؤيیدد االتعليیقاتت االمقددمم منن آآخرريینن خاللل ااجتماعع سنغافووررةة٬، بأنهھ بددالً منن تجرربة 

االتصوويیتت هھھھذذهه في أأيي سيیاقق محدددد٬، أأنن نختارر عووًضا عنن ذذلكك أأنن نجرربب في االحاالتت االتي 
يیكوونن فيیهھا إإخفاقق كاملل٬، منن أأجلل تجرربة أأساليیبب جدديیددةة تساعدد االمجتمع على حلل االمشكالتت 

االصلبة االتي يیووااجهھهھا.  

االعامم ICANNتجدديیدد منتددىى   
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٬، فإنهھا معنيیة بالمستووىى ICANNمع كما هھھھوو االحالل بالنسبة لكثيیرر غيیرر دداائررةة ااألعمالل في مجت
االمنخفضض االمستمرر للمشارركة عنن بعدد. ووقدد تمتت مناقشة "االمشكلة" عددةة مررااتت في ااجتماعاتت 

ICANN  على مددااررةة ااألعوواامم االقليیلة االماضيیة لكنن يیبددوو أأنن تقددًما لمم يیتمم إإحررااززهه. ووفي حيینن أأننا
يیقق على ااإلططالقق منن أأجلل غيیرر مقتنعيینن بأنن االمشارركة عنن بعدد سووفف تصبح خيیاررةة قابالً للتططب

٬، تؤؤيیدد دداائررةة ااألعمالل االعملل االمتووااصلل منن أأجلل تحسيینن ICANNاالمشارركة االكاملة في أأعمالل 
جووددةة ووتوواافرر ووززيیاددةة ااستخدداامم االمشارركة عنن بعدد.  

إإنشاء هھھھيیئاتت محلفيینن منن"االمووااططنيینن"  

حققق تؤؤمنن دداائررةة ااألعمالل بأنن هھھھذذهه االتووصيیة٬، بالططرريیقة االتي ططررحتت بهھا٬، تتووااززىى مع أأعمالل م
االشكاووىى. وويیجبب تووفيیرر ددررااسة إإضافيیة حوولل أأووجهھ االقصوورر (إإنن ووجددتت) في نظظامم محققق 

االشكاووىى قبلل االتقددمم في هھھھذذهه االتووصيیة.  

باإلضافة إإلى ذذلكك٬، تقتررحح دداائررةة ااألعمالل أأنهھ عووًضا عنن ااستبدداالل محققق االشكاووىى بهھيیئاتت 
ققق االشكاووىى منن محلفيینن منن "االمووااططنيینن"٬، فقدد يیكوونن منن االمهھمم عررضض أأددووااتت اابتكارريیة على مح

أأجلل حلل مشكالتت محددددةة تحتاجج للمساهھھھمة منن االخبررااء/االمستخددميینن/ااألعضاء/االمشارركيینن منن 
االمجتمع. ووبهھذذاا٬، في حالة تجرريیبب مشارركة "االمووااططنيینن" منن خاللل هھھھذذاا االمقتررحح٬، فإننا نوودد 

تشغيیلل هھھھيیئاتت خبررااء منن "االمووااططنيینن" يیتمم ااختيیاررهھھھا عشوواائيًیا منن االمجتمع منن أأجلل مساعددةة 
لل محققق االشكاووىى في مشكالتت محددددةة.أأعما  

كما نوودد أأيیًضا أأنن نططلقق على هھھھذذاا االمقتررحح "تجرربة هھھھيیئاتت محلفي االمجتمع" بددالً منن إإنشاء 
هھھھيیئاتت محلفيینن منن "االمووااططنيینن". وونوودد باألحررىى إإددااررةة هھھھذذاا في صووررةة تجرربة٬، وونقتررحح ااستخدداامم 

ااططنيینن"٬، حيیثث إإنن كلمة كلمة هھھھيیئاتت محلفيینن منن "االمجتمع" بددالً منن هھھھيیئاتت محلفيینن منن "االموو
.ICANN"مووااططنيینن" ليیستت االكلمة االتي نعررفف بهھا أأنفسنا في مجتمع   

مررااقبة حشدد االجمع ووووضع االمعايیيیرر لقيیاسس االنجاحح  

ووفي حيینن (كما أأووضحنا عاليیهھ) قدد يیكوونن هھھھناكك مكانن الستخدداامم ااستقاء االموواارردد منن االجمهھوورر 
ااألعمالل يیتمثلل في االبددء منن  ووغيیررهھھھا منن ااألساليیبب االجدديیددةة في ااإلشرراافف٬، فإنن مووقفف دداائررةة

خاللل  ووااالعتمادد على  - االمقايیيیسس وواالبيیاناتت باعتباررهھھھا حجزز االززااوويیة في ااإلشرراافف االمستنيیرر.  -
على االمجتمع ااألووسع لمستخددمي  ICANNوويیشملل ذذلكك قيیاسس تأثيیررااتت قررااررااتت سيیاسة 

ة.ااإلنتررنتت. وونعتقدد أأنن "ااإلشرراافف منن خاللل االجمهھوورر" كلمة غيیرر صحيیحة في هھھھذذهه االناحيی  

إإلغاء مرركززيیة االمساءلة  

يینظظرر أأعضاء دداائررةة ااألعمالل لهھذذاا االمقتررحح٬، وواالذذيي يیشتملل على إإجررااءااتت مثلل: "تخططيیطط االنظظامم 
االبيیئي لإلنتررنتت"٬، وواالعثوورر على "مباددئئ لحووكمة ااإلنتررنتت"٬، وو"تحدديیدد ااألددوواارر وواالمسئووليیاتت 

قق االتي يیجبب فيیهھا للجهھاتت االفاعلة االحاليیة وواالمررتبططة بالمشكالتت االحاليیة للكشفف عنن االمناطط
ووحددهھھھا بمعززلل عنن  ICANNتحقيیقق مززيیدد منن االتنسيیقق" هھھھوو االعملل االذذيي يیجبب أأنن يیتمم منن خاللل 
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ااآلخرريینن. ووبددالً منن ذذلكك٬، فإننا نقتررحح بأنن هھھھذذاا االنووعع منن ااألنشططة مناسبب أأكثرر للتعاوونن مع 
االمنظظماتت ااألخررىى االعاملة في االنظظامم االبيیئي لحووكمة ااإلنتررنتت.  

االتشارركيیةااستخدداامم االمووااززنة   

تؤؤدديي دداائررةة ااألعمالل مززيیدد منن ااالنفتاحح ووتشاوورر االمجتمع في قررااررااتت االميیززاانيیة ووسووفف تووااصلل 
توولي ددوورر فعالل في جلساتت تموويیلل االمجتمع ووووضع االميیززاانيیة االسنوويیة. االمثالل االمحدددد االمقددمم في 

االتووصيیاتت مددعوومم ووتمتت مناقشتهھ في منتددىى بوويینسس آآيیررسس االعامم. ووتأملل دداائررةة ااألعمالل أأنن 
تووااصلل حوواارر االمجتمع حوولل هھھھذذهه االقضيیة.يی  

 

نحوو االتططوورر  مقتررحاتت تمم تحليیلهھا أأددناهه.  4تحتت مظظلة مبددأأ "االتططوورر"٬، يیحدددد االتقرريیرر  
ااستخدداامم االتجارربب  

تؤؤيیدد دداائررةة ااألعمالل ااألسلووبب االذذكي وواالررشيیقق٬، ووااستخدداامم االتكنوولووجيیا االررااقيیة٬، وومفهھوومم 
مالئمة٬، ووجمع للبيیاناتت ووتعقيیباتت مفيیددةة. االمشررووعاتت االتجرريیبيیة٬، ططالما أأنن هھھھناكك مررااقبة 

باإلضافة إإلى ذذلكك٬، في سيینارريیوو االتنفيیذذ/االتجرريیبب٬، تؤؤيیدد دداائررةة ااألعمالل بقووةة االتنفيیذذ/االتجرريیبب 
االمجدديي منن ناحيیة االتكاليیفف أليي منن هھھھذذهه االمقتررحاتت.  

إإنشاء ررؤؤىى ووأأددلة جدديیددةة  

ووززعة ووتحدديیدد تلكك يیبددوو أأنن االتووصيیة تنادديي بإجررااء "أأبحاثث "جاددةة حوولل هھھھيیاكلل االحووكمة االم
االمووضووعاتت وواالووظظائفف االتي يیمكنن تنظظيیمهھا على االمستووىى فووقق االووططني". ووسيیتعيینن على 

دداائررةة ااألعمالل ددررااسة هھھھذذاا االمووضووعع بتفصيیلل أأكبرر٬، مع أأمثلة٬، منن أأجلل االتعليیقق بططرريیقة مفيیددةة.  

تبني ااألددلة  

ذذلكك ووتددعمم  تؤؤمنن دداائررةة ااألعمالل بأنهھ منن االضرروورريي االعملل مع مقايیيیسس ووبيیاناتت متى ما أأتيیح
جمع االبيیاناتت. ووسووااء كانن هھھھذذاا سيیمتدد إإلى إإنشاء إإددااررةة للبحثث وواالتططوويیرر أأمم ال٬، فإنن دداائررةة 

ااألعمالل متررددددةة في هھھھذذاا.  

تشجيیع ااأللعابب  

تررىى دداائررةة ااألعمالل أأنن هھھھناكك ميیززةة في االتووصيیة٬، على االررغمم منن أأنن االلفظظ "تشجيیع ااأللعابب" قدد 
بة. ووألغررااضض تحقيیقق االووضووحح٬، تتناوولل دداائررةة ال يیعبرر بشكلل مناسبب عنن أأهھھھميیة االنتائج االمررغوو

ااألعمالل هھھھذذاا االلفظظ لكي يیعكسس نووعع مسابقاتت "االتحدديي ااألكبرر" االمستخددمة في حلل االمشكالتت 
االعالميیة.  

ووفي مستووىى أأبسطط لتشجيیع االمشارركة في مجمووعاتت االعملل٬، قدد تكوونن شهھاددةة مووقعة منن 
اقة االتي يیقوومم بهھا االمتططووعوونن في االررئيیسس تشجيیًعا للوواافدديینن االجدددد. ووأأكبرر قددرر منن ااألعمالل االش
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ICANN  يیمرر بددوونن تقدديیرر٬، وواالجهھوودد ااإلضافيیة إلقرراارر ووتقدديیرر االجهھوودد السيیما منن االمشارركيینن  -
االجدددد  قدد يیكوونن ذذاا قيیمة. -  

ووفي هھھھذذاا االمعنى٬، أأشيیرر إإلى أأنن تصوويیتت ااألفكارر منن االمررحلة ااألوولى ألعمالل هھھھذذهه االهھيیئاتت٬، 
تت بالتررحابب منن االمشارركيینن.حظظيی Ideascaleوواالذذيي تمم تضميینهھ في برراامج   

---  

ووقدد قادد كلل منن جابرريیلال ززالكك٬، ووكرريیسس تشابلوو ووأأنددرروو ماكك عمليیة صيیاغة هھھھذذهه االتعليیقاتت. ووقدد 
تمتت االموواافقة على هھھھذذهه االتعليیقاتت بما يیتفقق مع ميیثاقق دداائررةة ااألعمالل.  

 
رردد االهھيیئة  

تعبرر االهھيیئة عنن بالغ تقدديیررهھھھا لألفكارر االمقددمة منن أأجلل تووسيیع ااألفكارر االمووصى بهھا في االمقتررحاتت ووجعلهھا أأكثرر تووقًعا.  •  

٬، فإننا ال ننصح ICANNووتؤؤكدد االهھيیئة على أأنهھ في أأيي قرراارر لتططبيیقق أأساليیبب ااستقاء االموواارردد منن االجمهھوورر على  •
ررىى تصميیمم بررنامج تجرريیبي مناسبب منن أأجلل ااختبارر ما إإذذاا االحالي٬، وولكنن باألح ICANNباالستبدداالل االكاملل لنمووذذجج 

كانن ااستقاء االموواارردد منن االجمهھوورر سيیثبتت أأنهھ أأسلووبب مفيیدد أأمم ال في االحصوولل على ررؤؤىى ووااسعة وومستنيیررةة في ااألعمالل 
.ICANNاالخاصة بـ   
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ccNSO مجلس من تعليیقاتت  

 
ICANNتعليیقق على االتووصيیاتت االمقددمة منن هھھھيیئة ااإلستررااتيیجيیاتت: اابتكارر أأصحابب االمصالح االمتعددددةة في   

مقددمة   

بالفررصة االسانحة للتعليیقق على االتووصيیاتت االمقددمة منن هھھھيیئة ااإلستررااتيیجيیاتت حوولل اابتكارر أأصحابب  ccNSOيیررحبب مجلسس 
االمصلحة االمتعدددديینن لـ  ICANN .  

وويیعبرر االمجلسس عنن تقدديیررهه للعملل االتفصيیلي منن االهھيیئة وويیؤؤكدد على أأهھھھميیة االجهھوودد االمبذذوولة في تووجيیهھ مستقبلل حووكمة أأصحابب 
. ICANNاالمصلحة االمتعدددديینن في   

على ااإلجمالل  

في نالحظظ أأنن االمستندد يیططررحح االعدديیدد منن ااألسئلة االهھامة وويیرركزز على االجوواانبب ااألساسيیة في نمووذذجج أأصحابب االمصلحة االمتعدددديینن 
ICANN.ووعلى االررغمم منن ذذلكك٬، نررىى أأنهھ منن االصعبب إإلى حدد ما ااستخدداامهھا كووثيیقة إإررشادديیة .  

ووهھھھناكك تخووفف عامم منن عددمم ووجوودد تفسيیرر كافة الختيیارر االمباددئئ ااألساسيیة ("االشررعيیة وواالفاعليیة وواالتططوورر").   

ووعالووةة على ذذلكك٬، ااختلطط عليینا ااألمرر بسببب ترركيیبب االنصص٬، حيیثث يیبددوو أأنن االتووصيیاتت تقفزز حوولل مشارركة أأصحابب االمصلحة 
(ددااخلل منظظماتت االددعمم/االلجانن ااالستشارريیة االمختلفة لـ ICANNاالمتعدددديینن ددااخلل   ICANN ووأأيیًضا في مساحة حووكمة ااإلنتررنتت (

تووصيیة ووااحددةة باألخررىى.  . وونجدد أأنهھ منن االصعبب رربططICANNااألووسع بما يیتجاووزز   

باإلضافة إإلى ذذلكك٬، نالحظظ أأنن االلغة االمستخددمة في االووثيیقة مجررددةة للغايیة٬، وورربما كانن منن ااألفضلل تووفيیرر أأمثلة إإضافيیة في 
االتووصيیاتت. لقدد ووجددنا بعًضا منن االتعليیقاتت االعامة على االهھيیئة (على سبيیلل االمثالل هھھھذذاا االتعليیقق  منن إإليیوونن نووسس) بالتحلي بمززيیدد منن  

ماتت وواالتحدديیدد أأكثرر منن ووثيیقة االهھيیئة نفسهھا.االمعلوو   

كما أأنن لدديینا اانططباعع بأنن بعًضا منن االتووصيیاتت لمم يیأخذذ بعيینن ااالعتبارر االعدديیدد منن االمعلووماتت ووااألعمالل االحاليیة لـ  ICANN .
رر أأددناهه.وواالعدديیدد منن االمقتررحاتت مووجووددةة في االووقتت االحالي أأوو قدد تتططلبب فقطط تغيیيیررااتت ططفيیفة على االعمليیاتت االحاليیة٬، كما نشيی  

تعليیقاتت على االتووصيیاتت  

لدديینا االتعليیقاتت ووااألسئلة االتاليیة على تووصيیاتت محدددد:  

 

- . ااستخدداامم شبكاتت االخبررااء: 1   

بالفعلل قوويیة في تووصيیلل ووإإشررااكك مجمووعة ووااسعة منن االخبررااء في عمليیاتت صناعة االسيیاساتت٬، بططرريیقة  ICANNاالتعليیقق: تبددوو 
متناسقة.  

 ccNSOووعلى االررغمم منن ذذلكك٬، لكي نتبع ااالقتررااحح٬، قدد تكوونن ددررااسة حالة قدد تكوونن هھھھي "دداائررةة خبررااتت االمجتمع" االحاليیة في 
ااختيیارريًیا  ٬ccNSO، حيیثث يیحدددد أأعضاء )http://ccnso.icann.org/about/expertise.htmعلى مووقع االوويیبب (

تعليیقاتت االعامة أأوو "تنبيیهھاتت" مجمووعة عملل٬، حيیثث تمم االتووااصلل نووااحي خبررااتهھمم بحيیثث يیتمم االنظظرر فيیهھا عندد االحاجة. وونظظامم منن اال
مع خبررااء متططووعيینن ااستنادًداا إإلى "االعالماتت" االمحدددد للمشررووعاتت٬، يیمكنن أأنن تكملل قاعددةة بيیاناتت االمجمووعة.   
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- . ااعتمادد االبيیاناتت االمفتووحة وواالتعاقدد االمفتووحح: 2   

وواالتعاقددااتت قدد يیمثلل مشكالتت وومتاعبب. ووفي حيینن أأنن هھھھذذهه االفكررةة قدد تكوونن ذذااتت االتعليیقق: نوودد ااإلشاررةة إإلى أأنن فتح كافة االبيیاناتت 
أأهھھھدداافف نبيیلة إإال أأنهھ قدد تكوونن ااعتررااضاتت كبيیررةة ممنن يیقوومم بإنشاء االبيیاناتت منن ووااقع االعملل االخاصص بهھمم وومنن يیشيیرروونن إإلى االقيیمة 

لفة قدد يیووااجهھ أأيیًضا ااعتررااضاتت منن االجهھاتت االتي بالنسبة لتلكك االبيیاناتت. ففكررةة االعقوودد االمتاحة أأمامم االجمهھوورر بيینن ااألططرراافف االمخت
تبررمم هھھھذذهه االعقوودد. وويیجبب االتعاملل مع هھھھذذهه االمشكالتت بفكرر عالٍل.  

ووعالووةة على ذذلكك٬، فيیما يیخصص "تعززيیزز نظظامم بيیئي منن االمستخددميینن للبيیاناتت االمفتووحة"٬، ما االذذيي يیقتضيیهھ ذذلكك؟ هھھھلل سيیكوونن ددعمم 
ICANN  في صووررةة تططوويیرر للتططبيیقاتت ااقتصادديًیا٬، أأمم إإلكترروونيًیا فقطط منن خاللل جعلل االبيیاناتت االخاصة بهھا أأكثرر اانفتاًحا؟ مززيیدد منن

االتفاصيیلل منن االهھيیئة سيیكوونن مفيیدًداا.  

 

- . تمكيینن االصيیاغة االتعاوونيیة: 3   

االيیوومم في مساعددةة  ICANNلل : في حالة االتنفيیذذ٬، يیجبب أأخذذ ذذلكك في ااالعتبارر االددوورر االمحوورريي االذذيي يیلعبهھ فرريیقق عماالتعليیقق
االمجتمع على االعملل ووتقدديیمم مستنددااتت االعملل االمفيیددةة. ووال يیجبب إإغفالل االددوورر االذذيي يیلعبهھ فرريیقق االعملل.  

 

- . ااستقاء االموواارردد منن االجمهھوورر لكلل مررحلة في عمليیة ااتخاذذ االقررااررااتت: 4   

هھھھلل االمقتررحح مقددمم الستقاء االموواارردد منن  : يیجبب تووضيیح هھھھذذاا االمقتررحح. هھھھلل يیستهھددفف االتحسيینن في عمليیة االتعليیقق االعامم؟االتعليیقق
االجمهھوورر لكلل مررحلة٬، أأوو فقطط بعضض االمررااحلة في عمليیاتت ووضع االسيیاساتت؟  

 

- . ااالنتقالل إإلى االمشارركة االعالميیة: 5   

 ICANNاالتقليیدديیة في ااألساسس٬، ووإإال فكيیفف يینططبقق على هھھھيیاكلل  GNSO: يیبددوو أأنن هھھھذذاا االتعليیقق مووجهھ إإلى عمليیاتت االتعليیقق
أأنن تكوونن هھھھيیاكلل ااإلستررااتيیجيیاتت االحاليیة مثاالً على االمشارركة االعالميیة؟ هھھھلل يیمكنن للهھيیئة تفسيیرر سببب ووجووبب  ااألخررىى؟ هھھھلل يیمكنن

على هھھھذذاا االخطط؟ ICANNمووااصلة   

 

- . فررضض حددوودد االمددةة االددووااررةة:6    

ذذاا منن االحاليیة٬، حيیثث إإنن لألعضاء االمصووتيینن مدددًداا ثابتة؟ هھھھلل يیمنع هھھھ ICANN: كيیفف يیختلفف هھھھذذاا االمقتررحح عنن هھھھيیئاتت االتعليیقق
إإعاددةة ااالنتخابب؟ ووعالووةة على ذذلكك٬، تعيینن لجنة االتررشيیح في االووقتت االحالي متططووعيینن ووفقق فتررااتت ددووااررةة٬، منن أأجلل تووفيیرر االتووااززنن 

على هھھھيیئاتت االحووكمة االمختلفة. كيیفف يیؤؤدديي هھھھذذاا االمقتررحح إإلى تحسيینن االنظظامم االحالي؟  

 

-  8. االعامم:  ICANNتجدديیدد منتددىى    

لظظاهھھھرريي" االمقتررحح عنن االمشارركة االحاليیة عنن بعدد االمقددمة في ااالجتماعاتت؟: ما ووجهھ ااختالفف "االووااقع اااالتعليیقق  

 

- . إإنشاء هھھھيیئاتت محلفيینن منن االمووااططنيینن: 9   

؟ATRT: كيیفف يیأخذذ هھھھذذاا االمقتررحح في االحسبانن ددوورر فررقق االتعليیقق  
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- . إإلغاء مرركززيیة االمساءلة: 11   

ووضع معايیيیرر الستخدداامم  ICANN؟ لماذذاا يیجبب على GACوو ccNSO: كيیفف يیمكنن لهھذذاا أأنن يیأخذذ في ااالعتبارر أأعمالل االتعليیقق
 ICANNااإلنتررنتت االووططني٬، ووعددمم ترركك االمسألة لسيینارريیوو حووكمة ااإلنتررنتت االمحليیة في االبلدد٬، أأوو لألعمالل االمشترركة بيینن 

وومنتدديیاتت حووكمة ااإلنتررنتت ااألخررىى؟   

 

- . تبني ااألددلة: 15   

ىى منن أأجلل أأددااء أأبحاثث تجرريیبيیة على أأساسي تعاقدديي. كيیفف بالفعلل مع االجامعاتت وواالمؤؤسساتت ااألخرر ICANN: تعملل االتعليیقق
؟ إإذذاا كانن ااألمرر كذذلكك٬، بالنظظرر إإلى ICANNلهھذذاا االمقتررحح أأنن يیكوونن مختلًفا؟ هھھھلل يیستعررضض إإنشاء ووحددةة أأبحاثث ووتططوويیرر ددااخلل 

في ووضع يیؤؤهھھھلهھا للحصوولل على ووحددةة كهھذذهه؟ ٬ICANN، هھھھلل يیمكنن أأنن تكوونن ICANNتفوويیضض ووموواارردد    

 
رردد االهھيیئة  

االعدديیدد منن ااألسئلة االتي يیجبب أأنن تستخددمم كمووضووعاتت للمناقشة في سيیرر االعمليیاتت. ccNSOططررحح مجلسس  •  

وومنن االجدديیرر بالمالحظظة أأنن االمباددئئ االتي ااختاررتهھا االهھيیئة هھھھي االتي نررىى بأنهھا تجسدد مؤؤسسة عاملة بشكلل جيیدد في االقررنن  •
ددااخلل مجمووعة منن االمباددئئ  االحادديي وواالعشرريینن. ووقدد ال تضمم جميیع مميیززااتت ذذلكك٬، لكننا نررىى أأنن تصنيیفف تووصيیاتنا

االتنظظيیميیة االنمووذذجيیة أأثبتت أأنهھ إإططارر نافع.  

• ووبعضض االتووصيیاتت مجررددةة ووتحتاجج إإلى مززيیدد منن االعملل لجعلهھا ذذااتت ططابع عملي قددرر ااإلمكانن. وونررىى بأنن االعملل يیجبب أأنن يیتمم  
دديیلهھا أأكثرر ووتووضيیحهھا باإلضافة إإلى أأعضاء ووفرريیقق عملل االمجتمع االحالي. وونوواافقق تماًما على أأنن كافة االتووصيیاتت يیمكنن تع

ووهھھھيیئة ااإلستررااتيیجيیاتت ستقوومم بأيي تنفيیذذ لهھا. ICANNإإذذاا كانتت   

وورردًداا على بعضض ااألسئلة االنووعيیة االمنشووررةة: •  

o  :االبيیاناتت االمفتووحة وواالتعاقدد االمفتووحح  

§ يیمكنن لـ  ICANN  تأيیيیدد االتططوورر منن خاللل االتووااصلل وورربما منن خاللل حشدد أأوو تشجيیع االحشدد في
يیلل االمثالل هھھھاكاثوونن) الستغاللل االبيیاناتت االتي تمم إإططالقهھا في تنسيیقاتت االمستووىى ااإلقليیمي (على سب

في أأيي منن االعقوودد االجيیددةة لتططوويیرر االتططبيیقاتت في  ICANNمفتووحة. وونحنن ال نقتررحح بأنن تستثمرر 
هھھھذذهه االمررحلة.  

o :ااستقاء االموواارردد منن االجمهھوورر  

§ ططلبب االعملل أأيینن ووفي أأيي مررحلة منن عمليیة ااستقاء االموواارردد منن االجمهھوورر لصناعة االسيیاساتت يیت
االجيیدد ووجهھاتت نظظرر ددااخليیة منن االمشارركيینن بفاعليیة في االعملل االحالي لـ  ICANN.  

§  خاللل االمررااحلل على حافة صناعة االسيیاساتت (على سبيیلل االمثالل؛ تعرريیفف االمشكالتت)٬، قدد يیكوونن
منن االمنططقي أأكثرر إإشررااكك حشدد أأووسع أأكثرر منهھ خاللل مررحلة ووضع االحلوولل٬، على سبيیلل االمثالل.  

o شارركة االعالميیة:ااالنتقالل إإلى االم  

§  تعدد هھھھيیئاتت ااإلستررااتيیجيیاتت مثاالً على االتجمعاتت االمختلفة االتي يیمكنن ااستخدداامهھا لجمع االررؤؤىى
٬، لكنن هھھھلل هھھھي االمثالل االووحيیدد بأيي حالل منن ااألحوواالل. نررىى أأنهھ يیجبب على ICANNاالجدديیددةة في 

االمجتمع االمشارركة بفاعليیة في تصميیمم أأيي منن االحووااررااتت/ااالجتماعاتت االعالميیة االجدديیددةة.  

o .:حددوودد االمددةة االددووااررةة  
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§  يیجبب تقدديیمم تووضيیح حوولل أأيي االهھيیاكلل االتي تستخددمم في قيیوودد االمدددد االددووااررةة في االووقتت االحالي في مقابلل قيیوودد
االمدددد االثابتة ببساططة.  

§  ووتررىى االهھيیئة أأنن على االمجتمع االتحاوورر حوولل ما إإذذاا كانتت قيیوودد االمدددد االددووااررةة ستكوونن منن االمفيیدد
ااختباررهھھھا في مجمعاتت االعملل أأمم ال.  

o :تجدديیدد االمنتددىى االعامم  

§  تووجدد فررصص االمشارركة االحاليیة عنن بعدد منن أأجلل تضميینن منن يیشارركك عنن بعدد في فعاليیاتت/منتدديیاتت
ICANN  االفعليیة وواالمباشررةة وواالمادديیة. وويیمثلل االووااقع االظظاهھھھرريي بيیئة منفصلة وومختلفة للمناقشة

ة االثانيیة بالنسبة االقوويیة ووتباددلل ااألفكارر االتي ال تحتاجج إإلى منافسة أأوو ووضعهھا كبدديیلل منن االططبق
للمشارركة االحيیة االمباشررةة.  

o :"هھھھيیئاتت االمحلفيینن منن "االمووااططنيینن  

§  االتووصيیة باختبارر ااستخدداامم هھھھيیئاتت محلفيینن منن "االمووااططنيینن" ال يیعني ااستبدداالل فرريیققATRT رربما .
؟ATRTيیكوونن هھھھذذاا االبررنامج االتجرريیبي منن ااألشيیاء االتي يیمكنن تنسيیقهھا منن خاللل   

o :إإلغاء مرركززيیة االمساءلة  

§ حح االهھيیئة بأنن أأيي تططوويیرر للمعايیيیرر يیجبب أأنن يیتمم في حقيیقة ااألمرر كعملل مشترركك ووتعاووني منن ووتقترر
وومنظظماتت حووكمة ااإلنتررنتت ااألخررىى. ICANNخاللل   

 


