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  AL-ALAC-ST-0715-01-01-AR
األصلي: اإلنجلیزیة 
 التاریخ: 16 یولیو 2015 
 الحالة: نھائي 

 االستشاریة At-Largeلجنة 
حول الجدول واإلجراءات/التحسینات التشغیلیة المقترحة بالنسبة لمراجعات تأكید االلتزامات  ALACبیان 

AoC والمراجعات التنظیمیة 
 مقدمة

عن منظمة  ALAC) وھولي رایتس، عضو GNSOلدى منظمة دعم األسماء العامة ( ALACأور، منسقة عالقات -قامت تشیریل النغدون
At-Large ) اإلقلیمیة آلسیا واسترالیا وجزر المحیط الھادئAPRALO وعضو فریق قیادة (ALAC  بصیاغة المسودة األولى لبیانALAC .

 Large-Atات التشغیلیة المقترحة من مساحة عمل الجدول واإلجراءات/التحسینتم إعالن المسودة األولى للبیان على  ،2015یونیو  25في 
 . والمراجعات التنظیمیة AoCلمراجعات تأكید االلتزامات 

إرسال دعوة  ALACدعًما للجنة  ICANN، من فریق العمل المعنّي بسیاسة ALAC، طلب أالن غرینبیرغ، رئیس 2015یولیو  6في 
  .ALACالقائمة البریدیة إلعالنات ق عن طری Large-Atللتعلیقات على البیان المقدم إلى جمیع أعضاء 

، تم نشر نسخة تشمل التعلیقات الواردة في مساحة العمل السابق ذكرھا، وطلب الرئیس من طاقم العمل فتح تصویت إلقرار 2015یولیو  9وفي 
ALAC  2015یولیو  15إلى  2015یولیو  10للبیان المقترح اعتباًرا من . 

المسئول عن ھذا  ICANN، وإرسال نسخة إلى عضو فریق عمل ICANNبعد ذلك طلب الرئیس بأن یتم نقل بیان إلى عملیة التعلیق العام لـ 
 .ALACالموضوع، باإلضافة إلى إشارة إلى أن البیان بانتظار مصادقة من 

صوت لصالحھ، باإلضافة  13للبیان بنتیجة  ALAC، أكد فریق العمل على أن التصویت عبر اإلنترنت أدى إلى إقرار 2015یولیو  16وفي 
صوت ضده، وبدون أي امتناع عن التصویت علیھ. یمكنك استعراض النتائج بشكل مستقل على:  0إلى 

6TKJ97C6mUXVfIH4pBfHshttps://www.bigpulse.com/pollresults?code=490 . 

https://community.icann.org/x/-440Aw
https://community.icann.org/x/-440Aw
http://atlarge-lists.icann.org/pipermail/alac-announce/2015-July/002588.html
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=4906TKJ97C6mUXVfIH4pBfHs


 

الجدول الزمني المقترح وتحسینات العملیات/التحسینات التشغیلیة لوثیقة تأكید 
 ) والمراجعات التنظیمیةAoCااللتزامات (

 
<مقتبس لیشمل تعلیقات اللجنة االستشاریة العامة نموذج مدخالت التعلیقات العامة 

)ALAC مجتمع/(At-Large  <بشكل رئیسي 
 

في طلب تلقي تعقیبات المجتمع على الجدول الزمني والعملیة المقترحة،  منشور التعلیقات العامةیكمن الغرض من 
وثیقة تأكید االلتزامات (مراجعات بما في ذلك التحسینات التشغیلیة، بغرض إجراء مراجعات بموجب تكلیف من 

AoC ولوائح (ICANN .(المراجعات التنظیمیة) ویستند طلب المجتمع إلى كل من تقدیر حجم العمل لدى  الداخلیة
  .2016المجتمع وتوقیت إجراء عدة مراجعات في السنة المالیة 

 
ومن المحّبذ استخدام ھذا النموذج، ولكنھ لیس  وقد تم إعداد النموذج التالي لتسھیل المشاركة في ھذا التعلیق العام.

 باألمر الواجب. ویوفر ھذا النموذج الفرصة للمشاركة العامة في المقترح وكذلك التعلیقات المحددة حسب القسم.
یجوز لألشخاص الُمدلین بالتعلیقات اإلجابة عن قدر  -ویرجى مالحظة أنھ لیس ثمَّة التزام الستكمال جمیع األقسام 

  أو ضئیل من األسئلة حسبما یحلو لھم.كبیر 
 

بعد االنتھاء من النموذج، یرجى حفظ الوثیقة وتقدیمھا كمرفق بإجراء التعلیقات العامة على الموقع اإللكتروني 
 15may15@icann.org-process-reviews-org-aoc-proposed-comments التالي:

 
  ُیرجى كتابة اسمك: أ 

بشأن ھذه المسألة، ویرجى  ALACور (مسؤوال التعلیقات العامة لدى لجنة ھولي رایش وشیریل النجدون أ
 )/440Aw-https://community.icann.org/xاالطالع على الرابط التالي: 

 
 ُیرجى ذكر انتمائك:  ب 

 ) ALACاللجنة االستشاریة العامة (
 
 لمثال، منظمة أو شركة أو حكومة)؟نیابًة عن كیان آخر (على سبیل اھل تساھم بتعلیق  ج 

 ال
 
 إذا كانت اإلجابة "نعم" عن السؤال السابق؛ فیرجى ذكر الكیان الذي تقدم ھذه التعلیقات نیابًة عنھ: د 

) وفي توقیت الصیاغة النھائیة ال یزال ALACمالحظة: ھذا تعلیق قُدم نیابًة عن اللجنة االستشاریة العامة (
 . ALACخاضًعا للتصدیق الكامل للجنة 

 
  یرجى إضافة تعلیقاتك في المناطق المحددة داخل الوثیقة التالیة.

https://www.icann.org/public-comments/proposed-aoc-org-reviews-process-2015-05-15-en
mailto:comments-proposed-aoc-org-reviews-process-15may15@icann.org
mailto:comments-proposed-aoc-org-reviews-process-15may15@icann.org
mailto:comments-proposed-aoc-org-reviews-process-15may15@icann.org
https://community.icann.org/x/-440Aw


 

الجدول الزمني المقترح وتحسینات العملیات/التحسینات التشغیلیة لوثیقة تأكید 
 ) والمراجعات التنظیمیةAoCااللتزامات (

 
ووردت في ھذه الوثیقة للتیسیر  منشور التعلیقات العامة[المعلومات الواردة أدناه ھي نفسھا التي وردت في 

 علیك.]
 

 نظرة عامة ملخصة
 

 الغرض
>snip< 
 

 معلومات مفّصلة
 

 الوصف والشرح والغرض القسم األول:
>snip< 
 

 القسم الثاني: المعلومات األساسیة والمقترح
 

 )AoCمراجعات وثیقة تأكید االلتزامات ( -المعلومات األساسیة 
>snip< 
 

 المراجعات التنظیمیة -المعلومات األساسیة 
>snip< 
 

 الجدول الزمني المقترح
 
) والعمل األولي بشأن مراجعة اللجنة االستشاریة AoCلوثیقة تأكید االلتزامات (. لقد اُقترحت ثالث مراجعات 1

 .2017، وثمة ثالث مراجعات تنظیمیة قد ُتؤجل حتى السنة المالیة 2016) للسنة المالیة At-Largeالعامة (
الزمني المقترح وال یتأثر توقیت مراجعة ثقة العمیل واختیار العمیل والمنافسة بھذا المقترح. یھدف الجدول 

) لتوضیح نقطة انطالق الدورة المقبلة للمراجعات، ویتضمن وقًتا كافًیا AoCلمراجعات وثیقة تأكید االلتزامات (
لتخطیط المراجعات وتنظیمھا، كما یعكس نطاق مراجعة أكثر تركیًزا (المناقش أدناه). ویلقي ھذا التشاور العام 

) المختصة بالمساءلة تنظر في إدراج مراجعات CCWGالمجتمع (الضوء على حقیقة أن مجموعة العمل عبر 
الداخلیة، وسوف یتم تفصیل أي نتائج لتوصیات المساءلة  ICANN) في لوائح AoCوثیقة تأكید االلتزامات (

لدى مجموعة العمل عبر المجتمع في ھذا الجدول الزمني، إذا تأثرت مجموعة المراجعات الحالیة. للمراجعات 
) واللجنة االستشاریة لنظام خادم NomCom2( 2، سوف ُتؤجل مراجعات كٍل من لجنة الترشیح التنظیمیة

) لمدة سنة واحدة، حتى السنة SSAC2( 2) واللجنة االستشاریة لألمان واالستقرار RSSAC2( 2الجذر 
 .2017المالیة 

 
 –مراجعات تأكید االلتزامات 

>snip< 
 

دول الزمني المقترح لمراجعة وثیقة تأكید االلتزامات، والتي سُتجرى تعلیق: یرجى تقدیم تعلیقاتك على الج
 ) في الوقت ذاتھ.AoCبموجبھا ثالث مراجعات لوثیقة تأكید االلتزامات (

https://www.icann.org/public-comments/proposed-aoc-org-reviews-process-2015-05-15-en


 

عن كثب في جمیع مراجعات وثیقة تأكید االلتزامات  At-Largeومجتمع  ALACلقد شاركت كل من لجنة 
)AoC التي أُجریت حتى اآلن، وكذلك لعبتا دوًرا فعاالً وشكلتا جزًءا ال یتجزأ من إعداد وتخطیط المراجعات (

الجدید لثقة العمیل  gTLDوالعملیات الحیویة القادمة، عن طریق األنشطة المستمرة السابقة في مراجعة برنامج 
قترحات تتعلق بفرق المراجعة والمراجعات ) وكذلك العمل الحالي ووضع مCCTCCواختیار العمیل والمنافسة (

. بالتالي؛ فإننا ندعم، ICANNالتنظیمیة الواردة من داخل مجموعة العمل عبر المجتمع حول آلیات مساءلة 
بوجھ عام، البرنامج المخطط على وجھ التحدید حیث لم یتأثر ذلك ببدء مراجعة ثقة العمیل واختیار العمیل 

)، لكننا سوف AoCمن وجھة نظرنا حیث یتفق مع متطلبات وثیقة تأكید االلتزامات (والمنافسة، نظًرا ألھمیتھ 
ندرس إمكانیة التمدید (أو التوقف) لھذه العملیة المخطط لھا للتأكد من توافر مجموعات البیانات األساسیة 

لمشروع المخصص، المطلوبة بالكامل لدى فریق المراجعة وذلك بشأن الجزء األكبر من اإلطار الزمني ألعمال ا
  وضمان عدم إدراجھا في اإلجراءات المنفذة على المدى المتوسط أو مع اقتراب نھایة وقت المراجعة.

 
في موعد  )ATRT3( 3على وجھ التحدید باجتماع فریق مراجعة المساءلة والشفافیة  ALACوتطالب لجنة 

جعات المفوضة بموجب تكلیف من وثیقة تأكید وأال یكون ھناك أي تأخیر ال مبرر لھ في المرا 2017أقصاه ینایر 
) حول المساءلة حتى االنتھاء من مرحلة CCWGااللتزامات بینما یستمر عمل مجموعة العمل عبر المجتمع (

ومع ذلك، نود اقتراح إیالء اھتمام كبیر لتحفیز بدء مراجعات وثیقة تأكید  .2ومرحلة مسار العمل  1مسار العمل 
بأدنى فئة (أ) أو (ج) على  ICANNمتزامنة خالل عدة أشھر (لضمان السماح الجتماع ) الAoCااللتزامات (

األقل أن یتضمن االجتماع تركیًزا فریًدا من نوعھ قدر اإلمكان على كل مراجعة مستقلة). وھذا األمر ال یحتاج إلى 
 2الستقرار والمرونة شھًرا ُتخصَّص لمرحلة مراجعة كل من فریق األمن وا 13-12طلب تمدید یتجاوز فترة 

)SSR2و (WHOIS2  ولیس فریق مراجعة المسؤولیة والشفافیة)3 )ATRT3 بل سیؤدي إلى تصمیم ،(
إدارة مشروع یسمح "بالتداخل" بدالً من األنشطة "المتزامنة" المحددة، مما یشیر إلى أنھ یجب أیًضا إدراج خیار 

) كبدیل CCTCCالعمیل واختیار العمیل والمنافسة (التوقف ضمن اإلطار الزمني للمشروع فیما یخص ثقة 
للتمدید لما بعد فترة المراجعة المحددة التي تبلغ سنة واحدة، ومجدًدا تعتبر فرصًة مرغوبًة بشدة إن لم تكن 

، وذلك من وجھة IANNضروریًة لمناقشة مجتمعیة وعامة خالل اجتماع رئیسي واحد على األقل وجًھا لوجھ لــ
  نظرنا.

 
  –راجعات التنظیمیة الم
>snip< 
 

At-تعلیق: یرجى تقدیم تعلیقاتك حول جدول المراجعة التنظیمیة المقترح، الذي یدعو إلى متابعة مراجعة مجتمع 
Large2 ) على أساس جدول أبطأ وبدء لجنة الترشیحNomCom 2و (RSSAC2 وSSAC2  في السنة

 . 2017المالیة 
 

والتقییم  At-Large 2، بشكل عام، وفریق مراجعة At-Largeومجتمع  ALACیرحب بشدة كل من لجنة 
الذاتي على وجھ الخصوص، بإجراء تعدیل على جدول المراجعة التنظیمیة الداخلي الوارد في ھذا المقترح/الخطة. 

قتصر المرتبطة بھذا التعلیق العام، كانت ت ALACفالتعلیقات المجمعة على وجھ التحدید في صفحة ویكي للجنة 
من اللوائح الداخلیة،  4، كما دعت إلیھا المادة الرابعة، القسم At-Largeعلى المراجعة التنظیمیة لمجتمع 
وإذا كان  ICANNغرض مستمر في ھیكل  At-Large/ مجتمع  ALACوتركز حول ما إذا كان لدى لجنة 

لتحسین فاعلیتھ؛ مع الوضع في االعتبار بأنھ األمر كذلك، ما إذا كان أي تغییر في ھیكل العملیات مرغوًبا فیھ أم ال 
في الوقت الحالي لالستجابة النتقال  ALAC"في ضوء المطالب الثقیلة التي وضعت على عاتق متطوعي لجنة 

 ، فال شك أن التمدید الزمني لھذه المراجعة یعد موضع ترحیب كبیر.ICANNإلى  IANAاإلشراف على وظیفة 
، فضالً عن مشاركة ALACممتد بفترة للتقییم الذاتي لألطراف الرئیسیة في لجنة وسوف یسمح اإلطار الزمني ال

) في تحدید األسئلة التي ینبغي أن تشكل جزًءا من ھذه RALOsاإلقلیمیة ( At-Largeجمیع منظمات 
عة. المراجعة، واألفراد الرئیسیین الذین ستمثل الرؤى والخبرة الخاصة بھم عنصًرا حاسًما في عملیة المراج

وعالوة على ذلك،  ."At-Largeوسوف یتیح أیًضا الوقت لتقییم فاعلیة التوصیات التي تمخضت عن مجتمع 
  "ھذه المشاركة تمثل إطاًرا أكثر وضوًحا یمكن من خاللھ اختیار فاحص مستقل." أنفقد لوحظ أیًضا 

 



 

یرس، ظھر دعم عام للبدء ) في بوینس آICANN 53( 35األخیر رقم  ICANNوخالل مناقشتنا إبان اجتماع 
للسماح على نحٍو أفضل بتلقي  2017في عام  RSSAC2و SSAC2و NomCom2المخطط لمراجعات 

على حٍد سواء تمھیًدا لدمجھا بطریقة أفضل في  At-Large2و GNSO2"الدروس المستفادة من مراجعات 
ا یعكس التعلیق الُمتلقى في توعیتنا وأیضً  سیاق التخطیط والعملیات وإدارة المشروع فیما یخص ھذه المراجعات.

ونؤید بشدة تمدید فترة الجدول "...At-Largeلمجتمع  2بشأن ھذه المسألة تحدیًدا التأخیر في بدء مراجعة 
 -حسبما نعتقد-الزمني تقدیًرا للمطالب المھمة األخرى الُملقاة على كاھل المجتمع."، حیث ترتبط ھذه المطالب 

 ) أو جزء منھا.2ا بكافة المراجعات التنظیمیة (ارتباًطا وثیًقا وكبیرً 
 

؛ "... حول الجدول ALACوأثار القادة بعض المخاوف بشأن الجدول الزمني المقترح [الممتد] داخل لجنة 
 الزمني:

المتطوعون المنفذون للمراجعات لیسوا بالضرورة نفس األشخاص المنخرطین في انتقال إشراف  ■
IANA  و/أو لجنة المساءلة لدىICANN. 

 قد تم التراجع عن وجھة نظر طلب عضو مجلس إدارة آخر. ■
، 2007األخیرة بطلب تقدیم العروض في عام  ALACوفًقا للمعلومات المقدمة، بدأت مراجعة لجنة  ■

إلى حد  ICANN، وبذلك تعتبر أطول دورة مراجعة ضمن جمیع مراجعات 2010/2011واختتمت في 
 أقصر..."  -سنوات  3سنوات؟) یعرض الجدول الزمني الجدید  4بعید. (

 
ومع ذلك، نالحظ أنھ في إطار "التصمیم والخطط الجدیدة الخاصة بالمراجعات التنظیمیة" المنتشرة اجتماعًیا 

بشكل موسع مسألة أن ھذه  ICANNبشكل جید على مدى السنوات القلیلة الماضیة، قد ُعرضت على مجتمع 
سنوات تضم كالً من عملیة المراجعة نفسھا وكذلك التنفیذ، ومراجعة  5وف ُتطبق خالل دورة لمدة المراجعات س

فاعلیة التغییرات التي أُجریت/ُنفذت نتیجة للتغییرات التنظیمیة المقترحة والتحسین المستمر، لذا ربما تتعلق 
على األقل نھج دورة الخمس سنوات، بدالً  النقطة األخیرة أعاله بصورٍة أكبر بمالحظة أن البرنامج الجدید یتطلب

 من تحدید المخاوف اإلضافیة أو الجدیدة األخرى التي طرحتھا ھذه التعدیالت المقترحة على الجدول الزمني.
 

األولى على وجھ التحدید قد اقتصرت  Large-ALAC / Atفي نھایة األمر، تجدر اإلشارة إلى أن مراجعة 
والغرض في مراجعتھا لمدى المالءمة للغرض والفاعلیة  ALACى مراجعة أساًسا بشكل محدد وضروري عل

 ، حیث قد طرح الھیكل ثالثي الطبقات الجدید نسبًیاICANNفي ھیكل  ALAC / At-Largeالمستمر للجنة 
ALAC⇔ RALO ⇔ منظمات 5 آخر أُنشئت وقد العروض، تقدیم طلب طرح وعلیھ 2007 عام في 

At-Large  وسوف تشكل ھذه 2006إقلیمیة متمیزة جغرافًیا فقط ھذا العام، وتأسست األولى في عام ،
، وقد حان الوقت Large-Atو RALOالفرصة األولى إلعادة النظر في ھیاكل  المراجعة التنظیمیة الثانیة

 المناسب اآلن لتنفیذ مراجعة أكثر استفاضة.
 

 المقترحةتحسینات العملیات/التحسینات التشغیلیة 
 
)، بما في ذلك نطاق AoC. استخدام أدوات التخطیط وإدارة المشروعات لمراجعات وثیقة تأكید االلتزامات (2

 مراجعة واضح ومركز، وإعداد موازنات متسقة، وتتبع التكالیف.
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 عات.تعلیق: یرجى تقدیم تعلیقاتك على مقترح تطبیق أدوات التخطیط وإدارة المشروعات في المراج
 

، كما ُذكر سابًقا، جزًءا ال یتجزأ ومتأصالً بعمق في المساھمات At-Largeومجتمع  ALACكانت لجنة 
) حتى اآلن، بما في ذلك كل من AoCفي مراجعات وثیقة تأكید االلتزامات ( ICANNالمجتمعیة لمنظمة 

ATRT1 أدوات التخطیط وإدارة وبالتالي، فھما یرحبان بالنھج االستباقي المقترح الستخدام " 2و ...
)، بما في ذلك نطاق مراجعة واضح ومركز، وإعداد AOCالمشروعات لمراجعات وثیقة تأكید االلتزامات (

وضحة للتخطیط وإعداد وعلى افتراض أن ھذا سیؤدي إلى تحقیق األھداف الم موازنات متسقة، وتتبع التكالیف."
الموازنة بشكل واضح ومركز ومحسن ومحدد النطاق بشأن الوقت واألموال، فضالً عن تخصیص الموارد؛ 



 

واالتساق وتوحید بعض العملیات؛ فضالً عن جوانب "التحسینات المستمرة بما في ذلك إنشاء النماذج وقوائم 
مع التقدیر لھم، حرص الموظفین العاملین في مشروعات المراجعات والخطط التجریبیة. وعالوة على ذلك، نالحظ 

المراجعة على التعاون والتعلم من الخبرات وآراء أفراد مجتمعنا من خالل مجموعات من المھارات والخبرات ذات 
السابقة، على صعید  ICANNفي عملیات مراجعة  -على وجھ التحدید-الصلة بھذه األمور، بجانب انخراطھم 

  اللتزامات والصعید التنظیمي.وثیقة تأكید ا
  

 . توجیھ فرق مراجعة وثیقة تأكید االلتزامات وتحدید مدة المراجعة.3
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 تعلیق: یرجى تقدیم تعلیقاتك على مقترح توجیھ فرق مراجعة وثیقة تأكید االلتزامات وتحدید مدد المراجعة.
 

استناًدا إلى تجاربھما كمساھمین والسعي إلشراك  At-Largeومجتمع  ALACتجدر اإلشارة إلى أن لجنة 
) المنفذة حتى اآلن، یدعمان مقترح تعدیل "شروط الخدمة AoCالمجتمع في مراجعات وثیقة تأكید االلتزامات (

وھذا ما  لفرق المراجعة، حتى تتمكن من اإلجابة عن األسئلة التي تدور حول اعتزام طرح توصیات وتنفیذھا."
"المرونة" المطلوبة وسوف یتفق (ونحن نعتقد ذلك أیًضا) مع النتائج المحتملة لمجموعة العمل  نعتقد أنھ یشكل

 في ھذا المجال أیًضا. ICANNعبر المجتمع حول عمل مسؤولیات 
 
. تركیز كل مراجعة تنظیمیة على الفاعلیة التشغیلیة واشتمال عملیات التقییم الذاتي واإلجراءات التحضیریة 4

 نفذة من قبل المنظمة الخاضعة للمراجعة.المركزة الم
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تعلیق: یرجى تقدیم تعلیقاتك على المقترح لتركیز كل مراجعة تنظیمیة على الفاعلیة التشغیلیة ویشمل عملیات 
 التقییم الذاتي واإلجراءات التحضیریة المركزة المنفذة من قبل المنظمة الخاضعة للمراجعة.

 
إلى التجارب المختلفة  -على وجھ التحدید-، استناًدا At-Largeومجتمع  ALACكما ُذكر سابًقا، تقدم لجنة 

األولى التي یجري االضطالع بھا حالًیا (ولو تباطأت اآلن) لكونھا  At-Large/مجتمع ALACلمراجعة لجنة 
ا كامالً للجھود الرامیة إلى تنفیذ برنامج التحسین حالًیا في المراحل األولیة للتخطیط والتطویر والتقییم الذاتي، دعمً 

لذلك لیس لدینا أي شك في دعم ھذه  المستمر، فیما یخص المراجعات التنظیمیة (فعلًیا لوثیقة تأكید االلتزامات).
  اآللیات المقترحة التي یجب أن تسمح بتحسین كفاءة وفاعلیة إجراءات المراجعة ومنھجیاتھا وعملیاتھا.

 
ر في إنشاء عملیة بدیلة (للمراجعات التنظیمیة) لدراسة القضایا االستراتیجیة مثل الغرض المستمر . النظ5

 للمنظمات.
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تعلیق: یرجى تقدیم تعلیقاتك على مقترح تركیز المراجعات التنظیمیة على الفاعلیة التشغیلیة إلنشاء بدیل لدراسة 
 منظمات.القضایا االستراتیجیة مثل الغرض المستمر لل

 
مدى  -بصورة تتسم بالفاعلیة والكفاءة-استمرار المراجعات التنظیمیة التي تواصل استكشاف  ALACتدعم لجنة 

المالءمة المستمرة للغرض "لألجزاء المكونة" للكیانات لدینا (اللجان االستشاریة/المنظمات الداعمة)، وسُتبدي 
لجاریة الخاصة بكل لجنة استشاریة لدینا ولدى اآلخرین، كما اھتماًما بالمشاركة والمساھمة في ھذه المراجعة ا

األخیرة. ولكن نعتقد أنھ مع ھذا العدد  GNSO2كان لدینا في الجولة األولى من المراجعات التنظیمیة وعملیة 
تي الكبیر من "األجزاء النشطة" في ھذا الوقت، والفرصة الضئیلة لتعزیز النتائج ومراجعة التغییرات األخیرة ال

أُجریت على عملیات المراجعة ھذه، (وكذلك مع مالحظة العمل الحالي والجاري غیر المشكوك في مصداقیتھ بشأن 
في المسألة العامة التي تخص اللجان االستشاریة والمنظمات الداعمة على  ICANNالمساءلة، لیس فقط لمنظمة 

حول  ICANNة العمل عبر المجتمع لمنظمة وجھ الخصوص، لكون تنفیذ ھذا العمل أو تخطیطھ في إطار مجموع
)، أنھ قد یكون من السابق ألوانھ تنفیذ IANAالمساءلة، ومجموعة العمل المتبادلة حول وظائف وانتقال إشراف 



 

) على الفور أو على المدى القریب، عملیات بدیلة، مع مراعاة 2(أي خالل ھذه الدورة المقبلة للمراجعات #
واألطراف المعنیة خالل  ICANNاالستكشاف والتخطیط لھذا البدیل (البدائل) مع مجتمع  بالطبع أنھ یتعین دراسة

 ھذا الوقت. 
 

وعالوة على ذلك، فإننا نتفق أیًضا مع األشخاص اآلخرین الُمدلین بالتعلیقات في ھذه العملیة، الذین اقترحوا أنھ 
  على نطاق أوسع. ICANNف وھیكل" ربما حان بالفعل الوقت المناسب والمالئم إلجراء مراجعة "وظائ

 
 للعلم بھا -تحسینات قید التنفیذ 
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 تعلیقات أخرى
 

ھل ھناك أي مراجعات أو مسائل أخرى ترغب في طرحھا ضمن الجدول الزمني المقترح وتحسینات 
  العملیات/التحسینات التشغیلیة لوثیقة تأكید االلتزامات والمراجعات التنظیمیة؟

 
في اقتراح إمكانیة دمج التعاون الوثیق والتواصل الفعال بین الموظفین المكلفین بإدارة  ALACترغب لجنة 

عملیات المراجعة ھذه (وخاصة في المراجعات التنظیمیة) في مشروع تجریبي لتشجیع (إن لم یكن مطلوًبا) 
لفة الخاضعة لعملیات واللجان االستشاریة والمنظمات الداعمة المخت SICتواصل أفضل وأكثر تواتًرا بین 

برمتھ لتصبح أكثر انخراًطا واستباقیة مع  ICANNالمراجعة ھذه، فضالً عن تشجیع لجنة المجلس ومجلس 
المجتمع في عملیات المراجعة المقبلة لوثیقة تأكید االلتزامات، ونتائج المراجعات الناجمة عن العمل الحالي على 

لشراكة" في برنامج یتسم بالفاعلیة والكفاءة بغرض التحسین ، بھدف ترسیخ "نموذج اICANNتحسین مساءلة 
 المستمر للمنظمة ككل وكذلك فیما یخص األجزاء المكونة لھا.

 
 روابط الوثائق والموارد القسم الثالث:
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