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CALA تقرير 
 قاتالنف بتحليل المتعلقة العامة بالمشاورات

 

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 NNACIللتحقق من دقة الترجمة، إال أن اللغة اإلنجليزية هي لغة العمل داخل 

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

 
 
 

النص االستهاللي 
NNACI إعداد فريق 

 
 

التنفيذية، ردا على المشاورات  At-Largeبالمحتوى الذي طلبته لجنة  At-Largeوفيما يلي النص الذي صاغه فريق 
 : العامة حول نفس الموضوع ويمكن اإلطالع على

Uhttp://www.icann.org/en/public-comment/#eag-feedback U .
 

يوليو، مشيرا إلى أنه إذا لم يتلق  12في  CALAلن غرينبرغ النص إلى أنظرا لقرب إغالق نافذة الجمهور التعليق، أرسلت 
هذه ( ACALأي اعتراضات في وقت قصير فسوف يرسله إلى فترة تعليق علني مشيرا إلى أنه ال يزال في انتظار تصويت 

). Uhttp://forum.icann.org/lists/eag-feedback/msg00006.htmlU الرسالة يمكن اإلطالع عليها على
 

يوليو من  27في عن النتائج  تم اإلعالن. يوليو 26يوليو، وتنتهي في  19التصويت على هذه الوثيقة في  CALAبدأت 
: يمكن اإلطالع على هذه النتيجة في العنوان التالي. 0-0-11جانب الفريق، وأيد البيان تصويت 

https://www.bigpulse.com/pollresults?code=nQ3H6mYY67sTeq6JArKf  
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وفريق اإلدارة المالية على مزيد من الشفافية في العمليات المالية التي  NNACIأن تثني على مجلس  CALAتود 

 NNACIمزيد من الجهد من هذا النوع الذي يجعل عمليات  ونحن نتطلع إلى. لوحظت في ميزانية السنة المالية الحالية
. المالية أكثر شفافية

 
بالغ بين مخصصات الميزانية والنفقات الفعلية، وفي هذا السياق، نود أن نقترح المزيد من الروابط المباشرة في اإل

على سبيل المثال، فإن اإلبالغ عن كيفية التوظيف الفعال وتوسيع نطاق الجهود . والصلة بين تمويل المبادرات ونتائجها
ة من النشطة عندما يتناقض مع تفاوت المبالغ المدرجة في الميزانية وقضى لهذه األنشط NNACIالمبذولة لتنمية مجتمع 

. سنة ألخرى يمكن أن يكون أوسع نطاقا من وجهة نظرنا


