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CALA تقرير 
  اإلدارة مجلس استعراض عمل لفريق الثاني المؤقت التقرير حول العامة للمشاورات

 

في حين أن شركة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة قد بذلت جهودا . ترجمت هذه الوثيقة عن اإلنجليزية من أجل الوصول إلى جمهور أوسع
وأن النص اإلنجليزي بهذه الوثيقة هو النص الرسمي الوحيد  NNACIإلنجليزية هي لغة العمل داخل للتحقق من دقة الترجمة، إال أن اللغة ا

 http://www.atlarge.icann.org/correspondence :اإللكترونييمكن العثور على النص اإلنجليزي عبر الموقع . الموثوق به
 2 من 1 صفحة

 
 
 

النص االستهاللي 
NNACI إعداد فريق 

 
 

حسب ما هو موضح في المحادثة التالية مع نائب الرئيس  CALA، مع مضمون حدده رئيس NNACIصاغ النص التالي فريق 
: يتعلق البيان بالمشاورات العامة، وتجده على). البرازيل(فاندا سكارتيزيني 

Uhttp://www.icann.org/en/public-comment/#second-interimU. 
 

. أغسطس -6يوليو وأن يغلق في  31من الموظفين بدء التصويت على الوثيقة، على أن يكون في  CALAثم طلب رئيس 

يمكن التحقق من النتيجة على . 0-0-13أغسطس من جانب الموظفين وقد أيد البيان بالتصويت  7في اإلعالن عن النتائج وقد تم 
 https://www.bigpulse.com/pollresults?code=dmrWgzrmhwnUaLpQYqrD: الموقع اإللكتروني

 
 

] نهاية المقدمة[
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للمشاورات العامة في التقرير الثاني المؤقت لفريق عمل مراجعة المجلس  CALAتقرير 

 
: التعليقات التالية في ما يتعلق بالتقرير المؤقت الثاني لفريق عمل مراجعة المجلس CALAأبدت 

لم تتخذ المراجعة ما يكفي من االعتبار لتمثيل الغرض أن عضوية المجلس  .المجلس حجم قليلت عدم يجب .1
. ال يخدم هذا الغرض على اإلطالقفي واقع األمر، تشير في بعض النواحي إلى أن المجلس  مصممة لخدمة –

وعالوة على . التمثيلي للمجلس يهدف إلى وظيفته الشرعية وسوف يكون عن طريق خفض حجم المجلس الطابع
عضو مجلس اإلدارة الوحيد هو أن  التزام ذلك، نحن ال نتفق مع البيان الموجود في عدة أماكن في التقرير أن

ونحن نفهم أن واجب ائتماني موجود بالفعل، لكننا ندرك أن ذلك قد . يقوم بدور ائتماني للشركة ككيان قانوني
هذه  NNACIونوصي بأن تحل . باإلضافة إلى االلتزام االئتمانييكون لديها التزام مقابل المصلحة العامة 

. لتوضيح الموقف مالمدعي العاالمسألة مرة وإلى األبد من خالل الطلب إلى مكتب 

 

االفتراض أن عدد لجان المجلس ينبغي تخفيضه لن  .تخفيضها من بد ال المبدأ حيث من المجلس لجان عدد .2
ومع المجس الكبير، فإننا في الواقع نرى أنه أكثر كفاءة للعمل . المديرينإذا خفض عدد من  معنى إاليكون له 

أكثر من لجنة كاملة، وباإلضافة إلى ذلك، طالما أن المجلس ال يزال جميعه من  في معظم القضايا في لجنة،
دى المتطوعين، فإن تكوين عدد أقل من اللجان يدل على معنى ألنه يتيح ألعضاء المجلس الذين يتفاوت م

. على أن تظل أكثر فعالية ألنه يمكن أن تكرس المزيد من وقتهم ومهاراتهم NNACI تقديمهم من وقت للتبرع لـ

 


