
 

االستشارية  AT-LARGEلجنة 
AR 

AL/ALAC/ST/0909/2Rev2 
إنجليزي : النص األصلي

 2009أكتوبر  25: التاريخ
 نهائي: الحالة

االستشاري  ALACتقرير 
“ طريق التقدم ة المؤسسية–تحسين الثق”المتعلق بمستند الطاقم المسمى 

 

وأينما وجد اختالف في المعنى أو ما ]. >url here<: وهي متاحة على الموقع[ُكتبت النسخة األصلية لهذه الوثيقة باللغة اإلنجليزية، 
فسيكون النص  يوهم أنه اختالف في المعنى بين أية نسخة من هذه الوثيقة غير النسخة المكتوبة باللغة اإلنجليزية والنص األصلي،

 11من  1صفحة . األصلي هو السائد

مقدمة 

 ICANNمن جانب فريق 

 
ا المستند بمعرفة سباستيان باكوليه رئيس مجموعة العمل على المستوى العام حول البينة من هذ النص األصلي صدر

يدمج سباستيان التعليقات . وهي متاحة إلبداء التعليقات عليها من المجتمع على نطاق واسع NNACIالمستقبلية وتحكم 
.  2009سبتمبر  18للجنة االستشارية العامة للتعامل معها بتاريخ  نهائيًا إصدارًاالواردة على وثيقة المستند ومن ثم يسلم 

 
أكتوبر  25األمر الذي توقف في  2009أكتوبر  23بدأ الطاقم العمل بالتصويت عبر اإلنترنت على اإلصدار األول بتاريخ 

وبعد . قررت اللجنة إيقاف التصويت للسماح بإجراء مزيد من المناقشات حول المستند. CALAمن خالل قرار صدر من 
أكتوبر، دمج سباستيان التعليقات التي وردت من المراجعة األولى  25في سول بتاريخ  CALAعقد المناقشات خالل اجتماع 

خالل الجلسة األخيرة في  0-0-10بالتصويت عليها  CALAوالتي قامت  CALAللمستند ومن ثم قام بتسليم نسخة ثانية إلى 
. أكتوبر 29سول بتاريخ 

 
. 2009أكتوبر  30في تاريخ  NNACIوتم نقل المستند إلى مجلس إدارة 

 
 

] نهاية المقدمة[

https://st.icann.org/data/workspaces/alac-docs/attachments/alac_read_only_document_store:20091030015446-0-7802/original/AL-ALAC-ST-0609-4%20Statement%20on%20IIC%20-%20The%20Way%20Forward%20Proposals%20-%20EN.pdf�
https://st.icann.org/data/workspaces/alac-docs/attachments/alac_read_only_document_store:20091023074526-0-21634/original/AL-ALAC-ST-0909-1%20Statement%20on%20IIC%20-%20The%20Way%20Forward%20Proposals%20-EN.pdf�
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بإبداء وجهة نظرها على العديد من التوصيات المقترحة خالل فترة من الوقت عبر إضافة عمود إضافي  CALAثم قامت 
.  بالملحق أ مشتق من المستند الذي تتعلق به االستشارة

 ؛CALAفما هو باللون األخضر ما تم التعامل معه من وظائف 
 .الجديدة وما هو باللون األحمر المقترحات

 

المقترحات من المجتمع التوصية 
 CSPمن خالل لجنة 

ومشاورات المجلس 

توصية الطاقم التخاذ 
إجراءات تابعة للمجلس 

الوظيفي  CALAموقع 

   تجنب االستيالء  1

يجب أن تحدد  1.1
الضمانات كل أنواع 

االستيالء 

تحسين مشاركة كل 
العناصر خاصة تلك التي 

مينها لم يتم تنشيطها أو تض
من خالل األمور المستندة 

إلى التضمين  

 
القضايا التي تناقش "دعم 

في نطاق المجتمع والمبنية 
.  "على التفاعل

 

 

يتم التعامل مع القضايا 
المستندة إلى التضمين عبر 

تنفيذ توصيات مراجعة 
OSNG  .

 

قياس التوظيف  يتم حاليًا
 OSالطوعي لكل من 

وقد يتم دمج األهداف  CAو
رحة في خطة التشغيل المقت

 2010للعام المالي 

يدعم كل من المجتمع 
هذه  CALA/العام

المقترحات ولكنها في بعض 
 OSالحاالت تتقاطع مع 

والتي  CAومجموعة عمل 
يجب إعدادها للمساعدة في 

توفير مشاركة كبيرة ومبكرة 
على الموضوعات التي ال 

.  واحد فقط OSتتوافق مع 

على  CAGتقوية  1.6
االستيالء  تجنب

يجب إشراك اتفاقية 
المجلس بعملية أصحاب 
المصلحة المتعددين مع 

.  تحسين مشاركتهم

يجب على المجلس اعتبار 
وسائل للعمل مع لجنة 

CAG  ومجتمعNNACI 
بعملية تشاورية كاملة 

إلجراء مراجعة جماهيرية 
داخل  CAGلدور 

NNACI . وقد تركز عملية
المراجعة هذه على التنسيق 

 CAGاور بين لجنة والتش
والمنظمات الداعمة األخرى 

واللجان االستشارية لـ 
NNACI.  

يجب على المجلس اعتبار 
اكتشاف كيفية ممارسة 

إصدار رد رسمي ومفصل 
 CAGعن اتصاالت 

  .المشتركة بطريقة مناسبة
 

 CALA/يدعم المجتمع العام
 .هذه المقترحات

 ويتم التحدث عامة حول
بة أنه يجب إعداد استجا…"

على  "مفصلة ورسمية
النصيحة المقدمة إلى 

 .CAالمجلس لكل 

ترجمة اللغة  1.6.1
CAG باجتماعات 

ينبغي أن تساعد عملية 
الترجمة والتفسير بشكل 

 CAGخاص أعضاء 
.  عدالمشاركين عن ُب

 

يجب على المجلس اعتبار 
ترجمة وتفسير المستندات 

واألعمال األخرى 
لالستمرار في دعم 

لممارسات المشاركة وا
  .CAGالعملية بلجنة 

عبر تطوير عدد من الهياكل 
العامة من مناطق مختلفة 

حول العالم، يكون من المفيد 
أن نعرض خدمات الترجمة 

الفورية باجتماعات البنية 
. العامة
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عقد اجتماع للمجلس  1.6.2
أو ورشة العمل مرة كل عام 

بالمدينة مع تمثيل أكبر من 
مثال الحكومة على سبيل ال

جنيف ونيويورك 

ال ينبغي أن تتمتع عالقة 
الحكومات والمجلس 

يلزم تفاعل . بالتميز
الحكومات مع مجتمع 

NNACI الخارجي .
مجموعة من المقترحات 

حول كيفية تفاعل المجلس 
بشكل أكثر  CAGو

.  فعالية

 

 

توصية تحديث محتملة 
البحث عن طرق ": 1.6.2

أفضل إلعالم الحكومات 
جتماع مع فيما يتعلق اال

وكجزء  NNACIمجتمع 
من ذلك التفاعل مع 

" .المجلس

ال يدعم المجتمع العام 
)CALA ( هذه التوصية

خاصة عند احتساب هذا 
االجتماع على أنه أحد ثالثة 

اجتماعات سنوية عامة لـ 
NNACI  ككل بسبب أنه

يقلل فرصة عقد اجتماعات 
الهياكل اإلقليمية 

)sOLAR ( في سياق
العامة  NNACIاجتماعات 

كما أنه سيتسبب كذلك في 
تقليل فرصة زيادة التوعية 
في العديد من البلدان خالل 

. العامة NNACIاجتماعات 

 

باإلضافة إلى ذلك تدعم 
)CALA ( العامة فتح

االجتماعات اإلقليمية لكافة 
الدوائر االنتخابية وليس 

. لدوائر محددة

يجب أن يمثل  1.6.3
 GACبرنامج دعم السفر لـ 

التابعة  الدول األقل نموًا من
لألمم المتحدة 

جدير بالذكر أن دعم السفر 
ولكن  CAGمفيد لتمثيل 

يجب تطوير عملية 
.  عد أكثرالمشاركة عن ُب

 :توصية الطاقم للمجلس
يجب على المجلس اعتبار 
نطاق دعم السفر ألعضاء 

CAG  من الدول األقل نموًا
وتقديم الدعم للمشاركة عن 

باجتماعات  عد بشكل أكبرُب
CAG  ،

العامة هذا ) CALA(تدعم 
المقترح وتأمل في تقديم 

. المثل للهياكل العامة

االحتفاظ بالمقرات  1.10
 NNACIالرئيسية لـ 

بالواليات المتحدة األمريكية 
لضمان الثقة في سجل 

NNACI  والمسجل وعقود
ANAI  واتفاقيات أصحاب

المصلحة اآلخرين وإطارات 
.  العمل

المجلس اعتبار يجب على  
 CSPقبول توصيات لجنة 
مع التوصية بحفاظ 

NNACI  على مقراته
الرئيسية بالواليات المتحدة 

األمريكية خاصة في ماريان 
  .دي ري بكاليفورنيا

 

عن  العموميعبر األعضاء 
وجهة النظر التي تفيد بأنه 

أن  NNACIيجب على 
تبذل جهودًا كبيرة للحرص 
 على تنوع األفراد جغرافيًا

 .نوع الطاقم واألنشطةوت
طريق واحد لتنفيذ ذلك وهو 
أن تكون هناك وظائف هامة 

ومسئوليات  NNACIلـ 
تنبسط من األعضاء 

المتعددين واللغات المتعددة 
واألجناس والثقافات 

: المختلفة

ومع ذلك يجب عدم تقسيم 
الوظائف والمسئولية بطريقة 

قد تؤدي إلى عدم فعالية 
. فاالجهود أو بذله مضاع

 NNACIيجب أن تظل 
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منتبهة فيما يتعلق باالستخدام 
. الفعال للموارد

 
الحفاظ على الشفافية  1.13

وتقويتها بالدوائر االنتخابية 
.  NNACIلـ 

 

   

طلب تقديم بيانات  1.13.1
تعارض المصالح من جميع 
أعضاء اللجان االستشارية، 
والمنظمات الداعمة، ولجنة 

.  الترشيح

م لهذا تقديم دعم عا
المقترح من المعلقين ممن 

.  ناقشوا األمر

يجب على لجنة حوكمة 
المجلس أن تطور سياسة 

بناء مناسبة فيما يتعلق 
بالبيانات حول صراع 

.  CAو OSالمصالح عبر 

هذا المقترح ) CALA(تدعم 
وقد بدأت بالفعل في تنفيذ 

هذه السياسة على األعضاء 
. لديها

تطوير رؤية  1.13.2
واضحة للمنظمات إرشادية 

الداعمة واللجان االستشارية 
ولجنة الترشيح حول الكشف 

. والتعامل مع النزاعات

قليل هم من ناقشوا هذا 
المقترح وكثير من قدموا 

.  الدعم له

يجب أن تعمل لجنة حكومة 
 OSالمجلس مع قيادة 

إلنشاء دليل توجيهي  CAو
فيما يتعلق بكشف والتعامل 

مع صراعات المصالح عبر 
OS وCA .

 

    

إنشاء إطار عمل  1.13.4
يسمح بالمشاركة البينية 

للمنظمات الداعمة واللجان 
االستشارية ولكنه يمنع 

التصويت في أكثر من هيئة 
NNACI واحدة  .

 

التركيز على الحاجة إلى 
المشاركة البينية أكثر من 

  .التصويت

يجب على لجنة التحسينات 
الهيكلية اعتبار عمليات 

ن أة إضافية بشتحسيني
التنسيق والزيادة المحتملة 
في المشاركة البينية بين 

OS وCA خاصة خالل ،
مرحلة تحديد القضية 
. لمبادرة سياسة جديدة

) CALA(يتم تضمين موقع 
العام والمقترح الخاص بها 

على الموضوع بإعالن 
جدير بالذكر أن . القمة

سوف تكون  CSPتوصية 
صعبة جدا من ناحية التنفيذ 

سوف تزيد من الفجوة عن و
. التحسين الفعال في الشفافية

في الوقت ذاته تدعم 
)CALA ( العامة منطق أن

المقاعد االنتخابية في كل 
المجلس /OS/CAمجلس لـ 

يجب أن تكون سهلة التنفيذ 
مع ومكونة من مختلف 

. األفراد

الحماية من االستيالء  1.14
من خالل إجراء خاص 
بالطاقم غير كاف وغير 

.  مناسب

 

دعم قانون اإلجراء 
.  المقترح بشكل عام

استنادا إلى مسئولية 
NNACI  وإطارات عمل

الشفافية والمبادئ، يجب 
على لجنة حوكمة المجلس 

العمل معا لتطوير  OECو
.  قانون إجراء خاص بالطاقم

 

مراجعة وتحسين  1.14.1
قوانين التصرف المهنية 

الخاصة بالعاملين لتوضيح 
حو االستقاللية التزامهم ن

.  والنزاهة ودعم المجتمع

دعم قانون اإلجراء 
. المقترح بشكل عام

استنادا إلى مسئولية 
NNACI  وإطارات عمل

الشفافية والمبادئ، يجب 
على لجنة حوكمة المجلس 

لتطوير  العمل معًا OECو
. قانون إجراء خاص بالطاقم
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المسئولية  2

 

التوصية بوجوب توفير مواد   
سياسة المعدة ملخص ال

للمجلس على اإلنترنت 
في الوقت الذي تتوفر  سريعًا

خاصة أي مادة . فيه للمجلس
معدة التخاذ قرار بشأنها من 

المجلس 

حق ضمان نصيحة  2.2
CAG  فيما يتعلق بأمور

.  السياسة العامة

العامة ) CALA(تقترح   
 2.2مراجعة التوصية 

: لإلطالع عليها

" .CAحق ضمان نصيحة "

 NNACIيجب على  2.2.1
إعداد آلية مشتركة  CAGو

لمراجعة أداء تأكيد مسئولية 
بموجب  NNACIمجلس 
من الملحق أ  7الفقرة 

التفاقية المشروع المشترك 
: مع وزارة التجارة األمريكية

يجب أن : دور الحكومات"
مع أعضاء  NNACIتعمل 

اللجنة االستشارية الحكومية 
 NNACIلمراجعة دور بـ 

هيل االعتبار الفعال وذلك لتس
في مجاالت  CAGلنصيحة 

السياسة العامة للتنسيق التقني 
 ."لإلنترنت

اتفق المعلقون بشكل عام 
على هذا األمر، مؤكدين 

على الحاجة القوية إلدخال 
المجتمع حول هذا األمر 

مع وجوب استمرار 
المناقشة مباشرة مع 

CAG .

يجب أن تنعقد لجنة 
من  التحسينات الهيكلية بدءًا
اجتماع سيدني مع عقد 

 DAGحوار بين قيادة 
األخرى  CAو OSوقيادة 

وذلك لعمل مراجعة 
بـ  CAGجماهيرية لدور 

NNACI . وقد تركز عملية
المراجعة هذه على التنسيق 

 CAGوالتشاور بين لجنة 
رى والمنظمات الداعمة األخ
واللجان االستشارية لـ 

NNACI.  وأي نتيجة من
تكون هذا الحوار يجب أن 

معروضة للتعليق العام قبل 
  موافقة المجلس على التنفيذ

  
 

 

تسهيل  :2.5التوصية 
الوصول إلى مستندات 
االستشارات وسهولة 

. استيعابها

   

يلزم إرفاق  2.5.1
الملخصات التنفيذية بكل 

.  المستندات الهامة

مع دعم ذلك من المعلقين 
. الذي تناولوا األمر

لعامة تستمر لجنة المشاركة ا
في التوصية وتقديم عمليات 

التحسين الحقيقية للمجلس 
وذلك لتنفيذها من الطاقم 

  .واألعضاء اآلخرين

 

يجب استخدام تنسيق  2.5.2
موحد وجداول زمنية للتعامل 

مع كافة الوثائق المنشورة 

توفير مزيد من التفصيل 
فيما يتعلق بالجدول الزمني 
المتوقع مع تقديم توصيات 

الجداول خاصة حول 
. الزمنية

قدمت لجنة  مؤخرًا
المشاركة العامة توصياتها 
وتحدث المجلس عن ذلك 
بشأن مجموعة جديدة من 

األوقات النهائية 
لالجتماعات التمهيدية 

الشخصية إلنتاج المستندات 
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وتمت مالحظة . ذات الصلة
 هذه الجداول الزمنية بدءًا

من اجتماع سيدني في يونيو 
2009  .

طلب  :2.7التوصية 
النصيحة من لجنة الخبراء 

المستقلين حول إعادة هيكلة 
آليات المراجعة لتقديم 

مجموعة آليات لتحسين 
المسئولية فيما يتعلق بحقوق 

الفرد مع مراعاة اآلليتين 
المقترحتين اإلضافيتين في 

 2.9و 2.8التوصيات 
. المذكورة أدناه

 

وهذه اإلجراءات وحدها 
تعتبر غير كافية لتحديد 

.  ألمور المتعلقة بالمجتمعا

يجب أن تخضع لوائح 
NNACI  للتعديل بهدف

تأسيس محكمة مراجعة 
مستقلة جديدة وحديثة 
اإلنشاء تمتلك سلطة 

مراجعة ممارسات سلطات 
صنع القرار داخل مجلس 

NNACI  تندرج تحت
العدالة  ثالثة قواعد عامة -

أو اإلخالص والعقالنية 

 CALAأن ) CALA(تعتقد 
 تكون مالئمة جيدًايجب أن 

لتقديم هذا النوع من النصيحة 
. NNACIإلى 

تأسيس آلية  :2.8التوصية 
إضافية للمجتمع لمطالبة 

المجلس بإعادة فحص قرار 
هدة بتصويت المجلس مستش

أغلبية الثلثين من ثلثي 
المجالس لكافة المنظمات 

الداعمة وثلثين من األعضاء 
. لكافة اللجان االستشارية

نسبة للجنة االستشارية بال
الحكومية، يجب أن يكفي 
بيانا مجمع عليه من كافة 

األعضاء الحاضرين 
باالجتماع الذي حضروه 

. شخصيًا

 

وهذه اإلجراءات وحدها 
تعتبر غير كافية لتحديد 
. األمور المتعلقة بالمجتمع

يجب أن تخضع لوائح 
NNACI  للتعديل بهدف

تأسيس محكمة مراجعة 
ديثة مستقلة جديدة وح

اإلنشاء تمتلك سلطة 
مراجعة ممارسات سلطات 
صنع القرار داخل مجلس 

NNACI  تندرج تحت
العدالة  ثالثة قواعد عامة -

أو اإلخالص والعقالنية 

 

وضع آلية  :2.9التوصية 
استثنائية تتيح للمجتمع 
استبعاد مجلس اإلدارة 

. واستبداله في حاالت خاصة

 

وهذه اإلجراءات وحدها 
كافية لتحديد تعتبر غير 

. األمور المتعلقة بالمجتمع

 

ويبدوا أن هذا التوصية 
واجهت مؤخرا بعض 
المقاومة والشكوك من 

. أعضاء المجتمع

نفيذ هذه التوصية ال يجب ت
من  وبدًال. في هذا الوقت

ذلك، يجب أن تخضع لوائح 
NNACI  للتعديل بهدف

تأسيس محكمة مراجعة 
مستقلة جديدة وحديثة 

سلطة  اإلنشاء تمتلك
ممارسات سلطات  مراجعة

صنع القرار داخل مجلس 
NNACI  تندرج تحت

العدالة  ثالثة قواعد عامة -
أو اإلخالص والعقالنية 

 

تلبية احتياجات مجتمع  3
اإلنترنت العالمي 
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مراجعة  :3.3التوصية 
سياسات الترجمة المكتوبة 

والشفهية وتكلفتها لتقييم مدى 
. الحاجة إلى تحسينها

قليل من المعلقون هذا ذكر 
األمر في توصياتهم؛ ومن 

.  قاموا بذلك كانوا داعمين

يجب على لجنة المشاركة 
العامة األخذ في االعتبار 

والقيام بمراجعة ممكنة 
.  لسياسة الترجمة المنشورة

 

االستمرار  :3.4التوصية 
في تحسين المشاركة عبر 

توسيع التواصل بحيث يكون 
بمقدور كل أصحاب 

لحة حول العالم التفاعل المص
بما يشمل  NNACIمع 

طريقة تأسيس الوالية 
ضائية اإلضافية لحضور الق

NNACI .بد من منح وال
األولوية لوجود أو تأسيس 

مكتب في جنوب ووسط 
.  وشمال آسيا وأفريقيا

اعتبر معظم المعلقين ممن 
أشاروا إلى ذلك أن 

المعلومات الموجودة غير 
كافية إلصدار قرار 

 .ف كامًالمعرو

يجب على المجلس اعتبار 
 NNACIتوصية طاقم 

باالستمرار في عقد 
المحادثات مع السلطات 
بالواليات القضائية في 

أماكن مثل بلجيكا وسويسرا 
واإلخبار بتقارير تفصيلية 
للمخاطر والفوائد العائدة 

.  على المجلس والمجتمع
 

 

العامة في ) CALA(تفكر 
أنه باإلضافة إلى 

ات السنوية العامة االجتماع
الثالث على األقل يجب 

تنظيم اجتماعين إقليمين من 
NNACI 2(كل عام و (

 NNACIالمتبقين لمناطق 
. الجغرافية الخمس

يجب فتح كافة االجتماعات 
اإلقليمية لكافة الدوائر 

االنتخابية ويجب توفير الدعم 
لهذه االجتماعات اإلقليمية 

اإلضافية تماما مثل 
عامة السنوية االجتماعات ال

. الثالثة
االحتفاظ  :3.6التوصية 

بالمقرات الرئيسية الحالية لـ 
NNACI  والحضور

التشغيلي بوالية كاليفورنيا 
بغض النظر عن أي تغيير 

. بهيكل الشركة التنظيمي

وافق معظم المعلقون على 
.  هذه التوصية

يجب على المجلس اعتبار 
 CSPقبول توصيات لجنة 
 مع التوصية بحفاظ

NNACI  على مقراته
الرئيسية بالواليات المتحدة 

األمريكية خاصة في ماريان 
  .دي ري بكاليفورنيا

 

 1.10انظر 

عقد مناقشات أولية  3.9
وتقصي للحقائق حول حالة 
المنظمة غير القابلة للربح 
للتعرف على االمتيازات 

ثم اعتبار إيجاد . المتحققة
حضور قانوني إضافي للهيئة 

مقراته  في حين تظل
المشتركة في الواليات 

خاضع . المتحدة األمريكية
.  للمشاورة العامة بشكل كامل

الحظ المعلقون وجود 
مخاطر محتملة في التمتع 

على األنواع نفسها من 
العقود الخاضعة ألكثر من 
قانون تابع لوالية قضائية 

وطلب إمكانية تأسيس 
مجلس منفصل بسويسرا 
أو بلجيكا يكون مسئوال 

اب المصلحة أصح
. NNACIالعالميين لـ 

 

يجب على المجلس اعتبار 
 NNACIتوصية طاقم 

باالستمرار في عقد 
المحادثات مع السلطات 
بالواليات القضائية في 

أماكن مثل بلجيكا وسويسرا 
واإلخبار بتقارير تفصيلية 
للمخاطر والفوائد العائدة 

على المجلس والمجتمع مع 
عقد مقارنة بالحضور 

ي مقابل تأسيس مكتب القانون
.  إضافي

 

 

 

 

األمان المالي والتشغيلي . 4
NNACI لـ 
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تحسين  :4.3التوصية 
والحفاظ على النتائج 

المفصلة والتخطيط الشفاف 
.  وعمليات اإلعالم

االستمرار في توفير مزيد اتفاقات عامة بين المعلقين 
من التفاصيل حول تخطيط 

التشغيل والتخطيط 
نظمة االستراتيجي وأ

اإلعالم بما يشمل اللوحات 
.  واألدوات األخرى

 

استمرار تنفيذ  4.3.1
ممارسات مالية هي األفضل 

بما يتضمن الكشف المالي 
. للمجتمع

ضمان الكشف عن  4.3.2
المواد المالية بطريقة مناسبة 

وبالتفسير الكاف إلتاحة 
. الفرصة للفهم الكامل

ي توفير مزيد االستمرار فاتفاقات عامة بين المعلقين 
من التفاصيل حول تخطيط 

التشغيل والتخطيط 
االستراتيجي وأنظمة 

اإلعالم بما يشمل اللوحات 
. واألدوات األخرى

 

األخذ في  :4.6التوصية 
االعتبار كيفية إدارة النمو في 

 NNACIمصدر دخل 
المستقبلي بما يتوافق مع 

كمنظمة غير  NNACIحالة 
هادفة للربح ومهمتها 

والتفويض الخاص  الرئيسية
. بها

يجب أن تستمر اللجنة .  اتفاقات عامة بين المعلقين
المالية في توفير مزيد من 
التفاصيل بشأن التخطيط 

االستراتيجي وأنظمة 
اإلعالم بما يشمل اللوحات 

واألدوات األخرى مع 
التشجيع على تضمين 
المجتمع في التخطيط 

. األساسي وعملية الميزانية

عامة في ال) CALA(ترغب 
المشاركة في هذه المناقشات 
مع التسليم بأفضلية التوعية 
الكبيرة والمشاركة تمثالن 
الخطوة األولى لالستخدام 

األفضل ألي زيادة في عوائد 
NNACI.  

تضمين مناقشة  4.6.1
عامة وفترة للتعليق العام على 

أي فائض كجزء من مسودة 
خطة تشغيل ميزانية العام 

وعقد  2010المالي 
. مشاورات حول الميزانية

 

يجب أن تستمر اللجنة . اتفاقات عامة بين المعلقين
المالية في توفير مزيد من 
التفاصيل بشأن التخطيط 

االستراتيجي وأنظمة 
اإلعالم بما يشمل اللوحات 

واألدوات األخرى مع 
التشجيع على تضمين 
المجتمع في التخطيط 

. األساسي وعملية الميزانية

 

على يجب  4.6.2
NNACI  التشاور مع

المجتمع حول موارد الدخل 
 NNACIمع تدارك مهمة 

الرئيسية بحيث ال تكون 
متكلة كثيرا على قطاع واحد 

.  من المجتمع

  

 

يدعم بعض المعلقين إجراء 
مناقشة عامة حول نمو 

مصدر الدخل والخدمات 
ولكن البعض اآلخر علق 

على أن مصادر الدخل 
ليست بأهمية إجراءات 

سئولية والشفافية الكاملة الم
التي تعمل على منع 

االستيالء من مجموعة أو 
  .أكثر

يجب أن تستمر اللجنة 
المالية في توفير مزيد من 
التفاصيل بشأن التخطيط 

االستراتيجي وأنظمة 
اإلعالم بما يشمل اللوحات 

واألدوات األخرى مع 
التشجيع على تضمين 
المجتمع في التخطيط 

. لميزانيةاألساسي وعملية ا

 

أمان واستقرار المعرفات . 5
الفريدة 
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بد أن تقود ال :5.3التوصية 
NNACI  المناقشات المعنية

لرفع مستوى الوعي بالقضايا 
المرتبطة باستقرار وأمن 

. اإلنترنت

استمرار الدعم العام طالما 
 NNACIاستمر تفويض 

.  على التفويض الحالي

، نشرت 2009مايو  21
NNACI ات العام للتعليق

خطة لتحسين استقرار "
" وأمان ومرونة اإلنترنت

) CALA(في حين تدعم 
العامة هذه التوصيات فإنها 

 NNACIتتوقع أن تكون 
أكثر من مجرد مسئول عن 
مناقشة وقائمة على زيادة 

بناء على الوضع . الوعي
الحالي من توظيف 

CESSND  وتوضح
IPv6  فإن النشر غير

المنظم للمسئوليات بين 
لمجموعات غير الرسمية ا

والكيانات اإلقليمية بغير 
القيادة الحقيقية فقد قادت إلى 

الضبط القليل جدا لهذا 
المعدل من التكنولوجيا على 

الرغم من وجود المعايير 
.  سنوات 10ألكثر من 

  

إلى  NNACIونحن ندعو 
تحديد الممارسات األفضل 
المستخدمة في الصناعات 

األخرى مثل اآللية 
يجب إعداد خطة . الحيةوالم

رئيسية ذات عالمات مميزة 
وواضحة وأوقات نهائية 

لمعرفتها وتنفيذها بمساعدة 
.  المنظمات ذات الصلة

  

وبشكل واضح فإن دور 
NNACI  فيما يتعلق

بالتقنيات الجديدة ذات الصلة 
بالمعرفات الفريدة على 

اإلنترنت ال ينتهي ببرنامج 
وتحديث للشبكة للخادم 

طالما لم يتم . Lالجذري 
التعامل مع هذه التقنيات حتى 

مقدمات المستخدم النهائي 
فإنها تكون عديمة الجدوى 

وباستخدام دائرة . واالستخدام
سنوات  5الخفض بمعدل 

للجهاز والبرنامج عامة 
المتعلق باستخدام اإلنترنت 
فيجب توحيد جدول زمني 

أكثر مغامرة للتمهيد للتقنيات 
يجب على . الجديدة

ICANN قيادة هذه الجهود .

يجب أن تقوم  5.3.1
NNACI  بمزيد من تحديد

وتقوية دورها فيما يتعلق بأمن 
واستقرار المعرفات الفريدة 

 .وتأثيرها على اإلنترنت

استمرار الدعم العام طالما 
 NNACIاستمر تفويض 

.  على التفويض الحالي

، نشرت 2009مايو  21
NNACI  للتعليقات العام

ن استقرار خطة لتحسي"
" وأمان ومرونة اإلنترنت
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يتعين على  :5.7التوصية 
NNACI  تطبيق تدابير

الكفاءة التشغيلية بموجب 
مع  ANAIاتفاقية مشتريات 

.  وزارة التجارة األمريكية

يتم حاليا إنهاء تنفيذ الدعم العام 
مع  e-IANAمقترحات 

وزارة التجارة األمريكية 
.  وذلك لتنفيذه
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: يطلب من المجلس إعادة فحص قرار المجلس NNACIسيس تصويت خاص لمجتمع مقترح لتأ

: العامة هذا المقترح مبدئيا ولكنها تود أن تتعرف على CALAتدعم 

المخاطر هنا إن كان بإمكان أي شخص أن يطلب (الطريقة المحددة لتنفيذ هذه الحركة  •
أو واحد من  OSحد من فقد يكون لوا). CAو OSالتصويت فسيكون ذلك هدرا للوقت لـ 

CA  أو عددX من األشخاص من خالل طلب عام أن يطلب هذا التصويت .
) ال يزال قيد النظر خالل المشروع أو ربما بعد التقييم(صورة كاملة لتغير اللوائح  •

  

مقترح لتأسيس  
محكمة مراجعة مستقلة 

. الوقت الحالي انظر الصفحة التالية ولكن في. إلبداء توصيات حول الفكرة في الوقت الحالي CALAال تهدف 
 

التغييرات المقترحة باللوائح لتحسين المسئولية 

يرجى الرجوع إلى االرتباطات التالية للحصول على مزيد من المعلومات 
Uhttp://www.icann.org/en/announcements/announcement-27jul09-en.htm U 

 
ترغب في إبداء التعليقات  CALAالتالي لمراجعة اللوائح مع إجرائي قياس مسئولية فإن  NNACIبعد قراءة مقترح طاقم 

). 2009أغسطس  14إضافة األولى في تاريخ (التالية 
  

Uhttp://www.icann.org/en/general/proposed-bylaw-revision-iv-5-clean-27jul09-en.pdf U 
: ونحن نريد فيما يتعلق بهذا المقترح أن نكرر ما كتب في الصفحة السابقة

يطلب التصويت المخاطر هنا إن كان بإمكان أي شخص أن (الطريقة المحددة لتنفيذ هذه الحركة 
). CAو OSللوقت لـ  فسيكون ذلك هدرًا

 
Uhttp://www.icann.org/en/general/proposed-bylaw-revisions-iv-3-redline-27jul09-en.pdf U 

هيئة المراجعة المستقلة  "IRB"فقد ال تكون ) وآليات المحاسبة األخرى اإلضافية(المقترح السابق بتنفيذ  NNACIإن قامت 
. إجبارية بعد ذلك

نحن في . BRIومزود  BRIومجلس  BRIفي حالة قد يتم تنفيذها فنحن في حاجة إلى أن نتعرف على تفصيل أوضح لدور 
. ن المجلس وليس من المزود الخارجيحاجة إلى التأكد من إعداد العملية والتعامل معها م

http://www.icann.org/en/announcements/announcement-27jul09-en.htm�
http://www.icann.org/en/general/proposed-bylaw-revision-iv-5-clean-27jul09-en.pdf�
http://www.icann.org/en/general/proposed-bylaw-revisions-iv-3-redline-27jul09-en.pdf�
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