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  1توصیات المراجعة 12
 

 ذات صلة بكل فقرة من فقرات الوثیقة] ھذه الصفحة مرتبطة بروابط خاصة  [مالحظة: بالنسبة لقراء ھذه الوثیقة بنسختھا اإللكترونیة، فإن
 
 

 :1توصیة رقم  
یُحث أعضاء المجتمع الشامل لعموم المستخدمین من كل منطقة على المشاركة في حوكمة اإلنترنت وفي المؤتمرات والفعالیات ذات  

) في مناطقھم ISOCومجتمع اإلنترنت  RIRوسجالت اإلنترنت اإلقلیمیة  IGFالصلة بالسیاسات (مثل منتدى حوكمة اإلنترنت 
ویحثون أیضاً على اإلستفادة من تلك الفعالیات كفرص إستباقیة لرفع الوعي فیما بین مستخدمي وتمویلھم متى ماكان ذلك ممكناً، 

  .ICANNاإلنترنت بخصوص المجتمع الشامل لعموم المستخدمین وكفرص للمشاركة فیما بینھم في األنشطة ذات الصلة بـ 
  
 

 :  2توصیة رقم  
 یتعین على المجتمع الشامل لعموم المستخدمین توخي الحكمة في إختیار عدد المشورات التي یسعى لتقدیمھا مركزاً بذلك على النوعیة بدالً 

 من الكمیة.
  
 

 :3توصیة رقم  
على المجتمع الشامل لعموم المستخدمین ان یعمل على تشجیع المشاركة المباشرة وعلى نطاق واسع  ألعضائھ في مجموعات عمل  

ICANN .وذلك بتبنّي النموذج المقترح للعضویة المدعمة بالصالحیات 
. 
 

 :4توصیة رقم  
یجب ان ینخرط فریق دعم المجتمع الشامل لعموم المستخدمین بشكل أكثر فاعلیة في دعم إنخراط المجتمع في عمل السیاسة فیما یخص  

   .صیاغة تقاریر الحالة للجنة االستشاریة العامة لعموم المستخدمین واألعمال األخرى ذات الصلة بالسیاسة.  
   
 

 :5توصیة رقم  
والمدراء التنفیذیین  ICANNعلى المجتمع الشامل لعموم المستخدمین مضاعفة الجھود للمساھمة في إجتماعات القادة الرئیسیین لدى  

 * الدولیة األخرى) للمشاركة في التخطیط اإلستراتیجي المشترك لجھود التوعیة التعاونیة.I(ومنظمات  ISOCومجتمع اإلنترنت 
  

  
 :6توصیة رقم  
الترشیح الذاتي وتسھیل عملیة إختیار ممثل المجتمع الشامل لعموم المستخدمین. وفي مجلس اإلدارة.  15إختیار من یشغل المقعد رقم  

بالنظر في المرشحین المتقدمین  NomComح للمرشحین من ذوي الخبرة بالمجتمع الشامل لعموم المستخدمین. تقوم بعدھا لجنة الترشی
 .للخروج بقائمة نھائیة للمرشحین المؤھلین والتي منھا یتم اختیار المرشح النھائي بشكل عشوائي

. 
 

 :  7توصیة رقم 
یتعین على المجتمع الشامل لعموم المستخدمین ان ینھي أعمال مجموعات العمل الداخلیة والقائمة حالیاً والحد من تشكیلھا في المستقبل 

 .اإلستشاري الفعلي للمجتمع في مجال السیاساتألنھا تصرف اإلنتباه عن الدور 
 
 

 

                                                   
   وتبقى ITEMS Internationalوتم تحریره من قبل مؤسسة تقریر مراجعة المجتمع الشامل لعموم المستخدمین مسودة وھذا مقتطف من  1

 النسخة اإلنجلیزیة ھي النسخة الرسمیة المعتمدة

https://www.icann.org/en/system/files/files/atlarge-review-draft-report-31jan17-en.pdf
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 :  8 توصیة رقم
یتعین على المجتمع الشامل لعموم المستخدمین إستخدام وسائل التواصل االجتماعي بشكل أكثر فعالیة للتفاعل مع مستخدمي اإلنترنت (مثل 
التویتر وإستطالعات الرأي عبر الفیسبوك وما الى ذلك).  والینبغي إلستطالعات الرأي تلك أن تكون ملزمة بأي شكل من األشكال، ولكن 

 إستخدامھا كأداة لقیاس آراء مستخدمي اإلنترنت. ALACجنة االستشاریة العامة لعموم المستخدمین بإمكان الل
 
 

 :9توصیة رقم  
یتعین على المجتمع الشامل لعموم المستخدمین تعیین مدیر لموقع المجتمع على الویب وبدوام غیر كامل لیكون مسؤوالً عن شبكات  

 ) من بین مھام أخرى. ویمكن لھذه المسؤولیات ان تُفوض الى عضو حالي من العاملین.8التواصل اإلجتماعي (التوصیة رقم 
. 
 

 :10توصیة رقم  
كبدیل  FOSSكمنصة إتصاالت عبر اإلنترنت.  وبرمجیة المصادر المفتوحة المجانیة  Slakeالنظر بإمكانیة تبنّي وإستخدام برمجیة  

 وقائمة المراسالت.   Wikiلبرنامج السكایب والصفحة الموسوعیة 
   
 

 :11توصیة رقم  
المقامة كل خمس سنوات بنموذج بدیل  ATLASیتعین على المجتمع الشامل لعموم المستخدمین ان یستبدل إجتماعات القمة العالمیة  

 لإلجتماعات اإلقلیمیة لھ.  
  

 
 :12توصیة رقم  
یتعین على المجتمع الشامل لعموم المستخدمین كجزء من أنشطة التوعیة والمشاركة اإلستراتیجیة واإلقلیمیة الخاصة بھ ان یواصل إعتبار  

وكجزء من  RALOsاألولویة القصوى للمنظمة في الفعالیات الخارجیة اإلقلیمیة. یتعین على المنظمات اإلقلیمیة العامة الخمس 
ویة بخصوص التوعیة أن تواصل شراكتھا مع الفعالیات اإلقلیمیة المصممة جیداً فیما یتعلق بمنظومة حوكمة اإلنترنت. إستراتیجاتھا السن

والبد من توفیر البرنامج التجریبي للتوعیة اإلقلیمیة للمجتمع وآلیات تمویل أخرى لدعم كلف تنظیم ومشاركة أعضاء  المجتمع الشامل 
 حول التوعیة) 5.3طالع على الفقرة لعموم المستخدمین. (یرجى اإل

 
 :  13توصیة رقم  

، یتعین على المجتمع الشامل لعموم ISOCوالمقرات الرئیسیة لمجتمع اإلنترنت  ICANNوبالعمل الوثیق مع المكاتب اإلقلیمیة لـ 
المستخدمین أن یعمل على تعزیز إستراتیجیة المشاركة والتوعیة العالمیة مع بغیة تشجیع تنظیم مدارس حوكمة اإلنترنت مع كل تجمع 

  المناسبة. ICANNي نفس وقت إجتماعات للمجتمع اإلقلیمي لمستخدمي اإلنترنت والتي ستقام في المستقبل ف
  
 

 :14توصیة رقم  
وحرصاً على الشفافیة، البد من نشر كافة عملیات تمویل سفریات المجتمع الشامل لعموم المستخدمین في موقع واحد على الموقع اإللكتروني  

 من دعم السفر وعلى نفس الصفحة. الخاص بھ. مع نشر سجل بأسماء كافة المستفیدین
  
 

 :  15توصیة رقم  
الجدیدة  gTLDsالبد من انخراط المجتمع الشامل لعموم المستخدمین في مجموعة العمل المجتمعیة حول عملیات المزاد العلني لنطاقات 

 سعیاً لجني تلك األموال لدعم المجتمع ICANNوالبدء بنقاشات مع مجلس إدارة 
. 

 
 :16توصیة رقم  
ات تبنّي مجموعة من المعاییر التي تتوافق مع المجتمع الشامل لعموم المستخدمین برمتھ لقیاس التنفیذ وأثر نموذج العضویة المدعمة بالسلط 

 ومتابعة التطور المستمر الحاصل في المجتمع الشامل لعموم المستخدمین.
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