
 
 

 

 

 

 

 (ccNSO) الدول زورم أسماء دعم منظمة استعراض

 

 

 النهائً التقرٌر

 ccNSO استعراض عمل بمجموعة الخاص

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2011 مارس 4



  ccNSO اسخؼشاض ػًم يجًىػت

  2011 فبشايش - اننهائي انخقشيش 
 

 9 2 صفحة

 

 

  المحتوٌاتقائمة 

 3 ........................................................................................................  التنفٌذي الملخص .0

 4 ...................................................................................................................  الخلفٌة .1

 4 ................................................................................................................. األحداث سلسلت
 5 ............................................................................................................. الحالً التقرٌر هٌكل

 5 ................................................................................................................  العامة التعلٌقات

 6 ...................................................... المستقلٌن المراجعٌن توصٌاتحول  العمل مجموعة استنتاجات .2

 



  ccNSO اسخؼشاض ػًم يجًىػت

  2011 فبشايش - اننهائي انخقشيش 
 

 9 3 صفحة

 

 الملخص التنفٌذي .0

 أسماء دعم منظمة استعراض عملٌةحول  استنتاجاتها ccNSO استعراض عمل مجموعة تقدم التقرٌر، هذا على اء  بن
 . (ccNSO)1 الدول

 ؟ccNSO أغراض هً ما

اعددوتلعب , ICANN لمنظمة دعم منظمة ccNSO تعتبر  :ذلك فً بما 2األدوار، من ً 
 بـ تتعلق التً السٌاسات وضع ccTLDs؛ 

 مجتمع مإسسات بٌن راءاآل توافق رعاٌة ccNSO؛ 
 كٌانات مع التنسٌق ICANN األخرى؛ 
 لمدٌري االختٌارٌة الممارسات أفضل تطوٌر ccTLD، التقنً التعاون وتعزٌز المهارات بناء فً والمساعدة 

 .والتشغٌلً

 األغراض؟ هذه تحقٌق فً ccNSO نجاح مدىما 

 بشكلٌجري تحقٌقها  األغراض هذه ؤنالذي ٌفٌد ب نولمستقلا نوالمراجع عنهٌعرب  الذي الرأي العمل مجموعة تشارك
 .الحالً الهٌكلمن خالل  جٌد

 ؟ccNSO فعالٌة لزٌادة الالزمة التدابٌر هً ما

 :وهما التدابٌر من نانوع هناك ٌكونقد  ،ccNSO فعالٌة لزٌادة
 الهم ف عموما ،المراجعون  إلٌها توصل التً النتائج مع تمشٌا. للصالحٌات والتبعٌة اإلدارٌة الهٌكلٌة التغٌٌرات 

 .النوع هذا من تغٌٌرات ةأي ٌقترحون
 اتمصطلحلل حدود وإدخال البسٌطة، االستجابة آلٌات على الرسمً الطابع إضفاء: مثل التنفٌذٌة، التغٌٌرات، 

 .وغٌرها الترجمات وتوفٌر

 العمل مجموعة استنتاجات

 ولكنها االستعراض، هذا إلى استنادا   ccNSO فً هٌكلٌة راتتغٌٌإجراء  إلى حاجة هناك أنب العمل مجموعة ترى
 التحضٌر وأن ccNSO فIDN ccTLDsً  لتشمل القرٌب المستقبل فً مطلوبة ستكون الهٌكلٌة التغٌٌرات أن تالحظ
 الضروري من أنه العمل مجموعة ترى ذلك، على وعالوة. الحالً ccNSO عمل بوتقة فً ٌصب التغٌٌرات هذه لمثل
 .التشغٌلً تغٌٌرلل ةالمقدم مقترحاتال بتنفٌذ العمل هذا مثل تضررٌ أال
 

 :طرٌق عن األمر الرسمً إنهاء العمل مجموعة قررت ثم   ومن

  مالحظة أنccNSO التً وضعت  اإلجمالٌة، بكل الرضا، قد قطعت شوطا  طوٌال  فً تحقٌق األهداف
 .2003فً عام إنشائها من وراء 

 نوالمستقل نوالمراجع اقترحها التً التشغٌلٌة التدابٌر واختتام التعلٌق. 

 مع الوثٌق والتعاون بالتنسٌق العملٌة التدابٌر هذه تنفٌذ بإجراء التوصٌة ccNSO، تنفٌذ خطوات أي لتوقٌت 
 .العالٌة األولوٌة ذات المسائل من االهتمام من االنتقاص دون الجاري ccNSO عمل لجدول

                                                           

1
ػن طشيق نجنت  ICANN بقيادة يجًىػت انؼًم انخاصت بانًشاجؼت وإسسال انخقاسيش إنى يجهس -RSSAC وشًهج ػًهيت يشاجؼت 

ويشًم رنك يشاجؼت خاسجيت يقىو بها يخؼهذ حى اخخياسه بطشيقت يسخقهت، وسهسهت ين حفاػالث يجًىػت انؼًم  -انخحسيناث انهيكهيت 
وين أجم صياغت يسىدة اننخائج اننهائيت ساػج يجًىػت انؼًم األدنت انخي جًؼها انًشاجؼين . خًغيغ انًؼنيين ين أػضاء انًج
 . وحى يشاػاة انخؼهيقاث انؼايت ػهى يششوع انخقشيش اننهائي في إػذاد هزا انخقشيش اننهائي. وحىصياث وحؼهيقاث انًجخًغ

2
 NNAIIنـ كًا حذدحها انًادة انخاسؼت ين انالئحت انذاخهيت  

http://icann.org/general/bylaws.htm
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 الخلفٌة .1

 التنظٌمٌة للمراجعات برنامجها من كجزء ،(ccNSO) الدول رموز أسماء دعم نظمةم باستعراض ICANN قامت ،

 :التالً النحو على التاسعة المادة ،ICANN لـ ةالداخلٌ اللوائح  3فً دورها ٌتمثل الذيو

 الدول؛ لرموز األعلى المستوى بنطاقات المتعلقة العالمٌة بالسٌاسات المجلس وتوصٌة تطوٌر. 1"

 ؛ccTLDs بـ المتصلة األنشطة ذلك فً بما ،ccNSO مجتمع مإسسات بٌن اآلراء توافق رعاٌة. 2

 .ICANN ظل فً االنتخابٌة والدوائر واللجان ICANN تدعم التً األخرى المنظمات مع التنسٌق. 3

 4.10 للبند وفقا   وضعت التً السٌاسات تلك فقط هً عضوٌتها بحكم ccNSO أعضاء على تطبق التً السٌاسات
 االلتزام .أعضائها ٌخولها التً األخرى األنشطة فً أٌضا   ccNSO تشارك فقد ذلك، ومع. المادة هذه من 4.11و

 دٌريلم الطوعٌة األفضل الممارسات تطوٌر طلب: األنشطة هذه تشمل وسوف طوعٌا سٌكون األنشطة هذه بنتائج
ccTLD لمدٌري العالمً المجتمع ضمن مهاراتهم صقل فً والمساعدة ccTLD وزٌادة التشغٌل عملٌات وتحسٌن 
 ". ccTLD مدٌري بٌن التقنً التعاون

 ضمان إلى وٌهدف المستمرة، لإلصالحات ICANN برنامج من جزءا  ( الموقع انظر) التنظٌمٌة المراجعات تعتبر
 المستقلٌن الخارجٌٌن المستشارٌن منالمقدم  دعممع ال ،ICANN لمنظمة األساسٌة الهٌاكل وعملٌة لدور معمق اختبار

 .المختصٌن

 تسٌر حتى - المراجعة هذه من الهدف" فإن ،ICANN بمنظمة الخاصة اللوائح من 4 القسم ،4 المادة فً محدد هو كما
 فً دائم هدف المنظمة لهذه كان إذا ما (1) تحدٌد هو - اإلدارة مجلس توجٌهات حسب والمقاٌٌس المعاٌٌر لهذه وفقا  
 لتحسٌن التشغٌل عملٌات أو الهٌكل فً تغٌٌر أي إجراء المطلوب من فهل كذلك، كانت وإذا (2)و ICANN هٌكل

 ".فعالٌتها

 اللجنة وهً ،(SIC باسم بعد فٌما إلٌها ٌشار) الهٌكلٌة التحسٌنات لجنة التنظٌمً االستعراض عملٌات على وٌشرف
 . مراجعة لكل محددة( WG باسم بعد فٌما لٌهاإ ٌشار) عمل مجموعات بإنشاء مخولة SIC إن. للمجلس الدائمة

 :نارئٌسٌت نامهمت المراجعة عمل مجموعاتب ٌناط فإنه ،ICANN عمل فرٌق من بدعم

 وبحٌث تماما   مستقل بشكل إلٌهم الموكلة المهام بؤداء اختٌارهم تم الذٌن الخارجٌٌن المراجعٌنقٌام  ضمان 
 المناهج وضع مع أدلة على وتوصٌاتهم استنتاجاتهم ناءب ومع باالستقاللٌة، تتمتع قرارات عنهم صدرت

 أعٌنهم؛ نصب المحددة العمل وخطة المختارة

 التً التدابٌر حول الهٌكلٌة التحسٌنات لجنة طرٌق عن المجلس إلى تقرٌر لوضع المراجعٌن تقرٌر تقدٌم بعد 
 .المراجعة قٌد الرئٌسً الهٌكل فعالٌة لزٌادة اتخاذها ٌتعٌن

 اثتسلسل األحد

 :التالٌة األفراد تشمل التً ،ccNSO االستعراضً العمل مجموعة تكوٌن على ICANN مجلس وافق 2009 ماٌو فً
 دعم تم البداٌة ففً. بٌرتوال وفٌتورٌو بٌسنتً والٌخاندرو جٌتشكو ودٌمً رام وموهان( رئٌسا) سوبرٌنات جاك جان

 تقدٌم تم ،2010 ٌونٌو من. التنظٌمٌة الستعراضاتا عن ،ICANN مدٌر لورنزونً، ماركو قبل من العمل مجموعة
 بوسوٌنكل، بارت مع العمل مجموعة تعاونت كما. ICANN عالقات خدمات مدٌر نوردلنج، أولوف قبل من الدعم

 ccNSO. لـ ICANN سٌاسة مستشار

 لمنظمة رجًالخا المستقل باالستعراض لالضطالع الدولٌة ICANN ITEMS مجلس عٌن مفتوح، اختٌار إجراء وبعد
 .(ccNSO) الدول رمز أسماء دعم

 فً المسح نتائج حول عامة لمحة تقدٌم وتم استطالعا   وأصدروا ،2009 نوفمبر فً عملهم المستقلون المراجعون بدأ 
 على للحصول ونشرت 2010 ٌونٌو فً المستقلٌن المراجعٌن تقرٌر من النهائٌة النسخة إصدار تم وقد. 2010 ٌناٌر

 ICANN اجتماع خالل المستقلٌن المراجعٌن تقرٌر تقدٌم تم كما .فً األساس 2010 ٌولٌو 30 حتى الجمهور تعلٌقات
 ذلك بعد وتم. عاألوس والمجتمع ccNSO من المرتدة التغذٌة على الحصول أجل من بروكسل، فً 2010 ٌونٌو فً

 .2010 سبتمبر 15 - ٌولٌو 30 من العام التعلٌق فترة تمدٌدو المراجعٌن من ملحق مع النهائً التقرٌر من االنتهاء

                                                           

3
  2انظش انهىايش انسابقت 

http://www.icann.org/en/general/bylaws.htm#IX
http://www.icann.org/en/general/bylaws.htm#IX
http://icann.org/en/reviews/
http://icann.org/en/reviews/
http://icann.org/en/reviews/
http://www.icann.org/general/bylaws.htm
http://www.icann.org/general/bylaws.htm
http://www.items.fr/icann_survey.php
http://icann.org/en/reviews/ccnso/ccnso-survey-results-snapshot-28jan10-en.pdf
http://www.icann.org/en/reviews/ccnso/items-ccnso-organisational-review-15jun10-en.pdf
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-3-15jun10-en.htm
http://www.icann.org/en/reviews/ccnso/items-ccnso-organisational-review-addendum-15jun10-en.pdf
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-22jul10-en.htm
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 مكتوبة، تعلٌقات 7 فً التفصٌل من بمزٌد بروكسل فً ICANN اجتماع خالل للتقرٌر األولٌة التعلٌقات عن أعلن وقد
 وعٌوب بمزاٌا نظر بوجهات العمل مجموعة( الملخص انظر) التعلٌقات هذه زودت وقد. ccTLD مجتمع من جمٌعها

 إلى وخلصت مداوالتها أثناء اإلدخال ذلك العمل مجموعة راعت وقد. المستقلٌن المراجعٌن قبل من المقترحة التوصٌات
 . تبرٌرها بمجرد التوصٌات، هذه تعدٌل كٌفٌة حول المشورة

  2011 ٌناٌر 15 وحتى 2010 نوفمبر 15 فً العامة للتعلٌقات النهائً التقرٌر ودةمس ونشرت

 والتطورات التعلٌقاتراء واآل هذه إلى واستنادا. للتقرٌر كداعمٌن ،(الملخص انظر) مكتوبان تعلٌقان تلقً تم وقد
 االستنتاجات وستبقى النهائً التقرٌر بمشروع ٌتعلق فٌما التفاصٌل بعض فً النهائً التقرٌر تنقٌة تم األخٌرة،

 . التقرٌرٌن بٌن تغٌٌر دون الموضوعٌة

 

 قلٌنالمست المراجعٌن وإلى التعلٌقات تلك أصحاب إلى بالشكر لتتوجه الفرصة هذه تغتنم أن العمل مجموعة وتود
  القٌمة لمساهماتهم

 هٌكل التقرٌر الحالً 

 :أقسام ثالثة التقرٌر هذا وٌتضمن

 للتقرٌر التنفٌذي الملخص - 0 القسم . 

 أساسٌة معلومات ٌتضمن والذي الحالً، القسم - 1 القسم 

 من وضعت التً التوصٌات من توصٌة كل فً العمل مجموعة إلٌها توصلت التً النتائج عرض - 2 القسم 
 القراءة تسهٌل أجل من المستقلٌن، المراجعٌن عن الصادرة للتوصٌات وفقا ونظمت. المراجعٌن قبل

 .والمرجعٌة

 التعلٌقات العامة 

 النهائً التقرٌر مسودة إعداد عندفً االعتبار  المستقلٌن للمراجعٌن النهائً لتقرٌرالمقدمة على ا العامة التعلٌقات أخذ تم
 من العام بالتعلٌق الخاصة النهائٌة العمل مجموعة تقرٌر مسودة ونشرت. ccNSO استعراض عمل مجموعة من

<dates> .موافقة على للحصول العمل مجموعة جانب من النهائً التقرٌر هذا تقدٌم تم الواردة، التعلٌقات مراعاة ومع 
 .الالحقة التنفٌذ وتدابٌر ICANN مجلس من

http://forum.icann.org/lists/items-ccnso-report/pdffFqXNBJlkh.pdf
http://forum.icann.org/lists/ccnso-review-draft-final-report/pdfbQ69ZH2rXo.pdf
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 ن المستقلٌنالمراجعٌتوصٌات حول استنتاجات مجموعة العمل  .2

 الرئٌسٌة العناصرف .االستعراض هذا من العام الهدف اعتبارها فً باستمرار عملال مجموعة وضعت المهمة، تنفٌذ عند
 :هً على النحو التالً عملال مجموعةتفوٌض  فً

 بذلك، القٌام تتولى أن عمل مجموعة خلص: ICANN فً دورها تؤدٌة فً ccNSO استمرار على لوقوفا .1
 رام؛ٌ ما وعلى

 . المقترحة التغٌٌرات من العدٌد مع العمل مجموعة تتفق :بها القٌام ٌجب تغٌٌرات ةأٌ هناك كانت إذا ما تحدٌد .2

 مجموعة تخلصوقد . 2003 وإصالح تطور لعملٌة أماكن توافر إمكانٌة العمل مجموعة بحثت ذلك، إلى وباإلضافة
 الحاجة أن ترى وأنها .ccNSOتعمل لصالح  ICANN وأن ICANN داخل وظٌفٌةهً  ccNSO أن إلى عملال

 مع ،ICANN أنشؤتها التً السٌاسات فً التؤثٌر ACو SO لـ خاللها من ٌتسنى عادلة عالقة وجود مع تتوافق المدركة
 . المستقلٌن المراجعٌن توصٌات العمل مجموعة تراعً السٌاق، هذا وفً. بتطوراتها االلتزام

 أي) هٌكلٌة طبٌعة ذات توصٌة توجد ال أنه كما. 12 إلى 1 من مرقمة توصٌة 12 للمراجعٌن النهائً التقرٌر ٌتضمن
 المنهج، هذا على عمل موعةمج توافق .تنفٌذٌة طبٌعة ذو فالجمٌع -( ccNSO ووالٌة الحالً بالهٌكل تغٌٌرات تتوخى

 :التالً النحو على العامة االعتبارات مع

 إدخال مثل بالتطورات مدفوعة كامنة هٌكلٌة تغٌٌرات هناك IDN ccTLDs هذه لمثل التخطٌط وأن 
 أي تنفٌذ جراء سلبا العمل هذا مثل ٌتؤثر أال الضروري ومن. IDN ccPDP من جزء بالفعل هو التغٌٌرات
  .المنظور هذا من ccNSO قبل من مناسبا ذلك ٌرى عندما تنفٌذ خطوات أي واتخاذ ضلالستعرا توصٌة

 تنفٌذ لخطة مرحلة فً تدرٌجٌة، بطرٌقة وتنفٌذها العملً الطابع ذات التوصٌات استعراض معالجة وٌمكن 
ccNSO
4.  

 اقترحه الذي النحو على اتالتوصٌ لجمٌع ملخصات ٌلً فٌما. للمراجعة العمل مجموعة استنتاجات التقرٌر هذا وٌعرض
 لجمٌع وبالنسبة. االستعراضٌة العمل مجموعة استنتاجات ٌقدم تعلٌق - توصٌة لكل - و المستقلٌن، المراجعٌن

 التعلٌق فترة فً الواردة العامة التعلٌقات جانب من كامال تؤٌٌدا تؤٌٌدهما تم أنه إلى اإلشارة تجدر الواردة، االستنتاجات
 .االستعراض الهذ الماضً العام

 .كاملة أساسٌة معلومات على للحصول للمراجعٌن النهائً التقرٌر إلى الرجوع فً القراء ٌرغب وقد

بدٌلة ٌتم االتفاق علٌها باإلجماع على أن تكون  تبنً آلٌة النظر فً ccNSOٌجب على  .1 توصٌات المراجعٌن 
 ccNSOٌجب أن تسمح آلٌة التعلٌقات لـ ( أ :بسٌطة وآلٌات سرٌعة لتطوٌر السٌاسة

( ب)و. أو المنظمات الداعمة األخرى ICANNبتقدٌم استجابة فورٌة للطلب من مجلس 
انات العامة حول بالتعاون مع البٌ ccNSOٌجب أن تسمح آلٌة ورقة الموقع الوظٌفً لـ 

. ccTLDذات الصلة بطرٌقة تعكس الموقع الوظٌفً العام لمجتمع  ccTLDمشكالت 
آلٌة تعلٌق التتبع السرٌع مثل آلٌة ورقة الموقع الوظٌفً لن تكون ملزمة ألعضاء 

ccNSO. 

استنتاجات 
  مجموعة العمل

وتتطلب أساسا  ccNSOمع الممارسات الحالٌة الفعلٌة داخل ( ب 1و ( أ 1تتفق التوصٌات 
وتدعم مجموعة . إضفاء الطابع الرسمً على هذه الممارسات من أجل الوضوح والشفافٌة

العمل اتخاذ مثل هذه الخطوات، مشٌرا إلى أنه ٌتوقع بالفعل مبادئ توجٌهٌة لهذا الغرض 
ومع ذلك، كما لوحظ فً تعلٌقات المجتمع . ccNSOوالتً ٌجري تطوٌرها من قبل 

 .PDPsبدٌال عن  لٌستآلٌات لتطوٌر السٌاسة و لٌسته المتعددة، فهذ

 

ٌجب النظر بعٌن االعتبار إلى ترجمة اللغة األصلٌة إلى لغات األمم المتحدة  .2  توصٌة المراجعٌن
اللوائح ) ccNSOالست المعترف بها للمستندات الرئٌسٌة التً تحددها 

ذة مختصرة عن وإعداد نب( والقواعد واإلجراءات وأوراق السٌاسة الرئٌسٌة
 .ccNSOأوراق الموقع الوظٌفً 

  استنتاجات مجموعة العمل
إلتاحة التوثٌق األساسً للغات  ICANNمع اإلقرار بؤن ذلك هو هدف داخل 

. الرئٌسٌة لألمم المتحدة، ترى مجموعة العمل هذه التوصٌة فً ضوء إٌجابً

                                                           

4
الموظفٌن بوضع خطة تنفٌذ  ICANNوبعد االنتهاء واعتماد تقرٌر مجموعة عمل إلجراء استعراض التنظٌمً، ٌطالب مجلس  

 .العتمادها وتنفٌذها الحقا فً الممارسة العملٌةبالتعاون مع كٌان االستعراض، 

http://www.icann.org/en/reviews/ccnso/items-ccnso-organisational-review-15jun10-en.pdf
http://www.icann.org/en/reviews/ccnso/items-ccnso-organisational-review-15jun10-en.pdf
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دون اعتبار ومع ذلك، فإن هذا الهدف ال ٌمكن أن ٌكون مفتوحا بال نهاٌة 
لسٌاق المٌزانٌة وهناك حاجة إلى النظر بعناٌة فً التكالٌف بالنسبة للفوائد 

وتجري هذه التقٌٌمات من جانب  .المحتملة للترجمة فً كل حالة على حدة
 ccNSOالمجتمع ذات الصلة، وتترك مجموعة العمل ذلك لنظر مجتمع 

إلى استنتاجاته  تشٌر مجموعة العمل أٌضا. وحل لكل اقتراح مفصل مطروح
كما تالحظ مجموعة العمل أن . ذات الصلة أدناه 3فٌما ٌتعلق بالتوصٌة 

كما ٌنادي . 2التعلٌقات التً وردت ال تعبر عن الدعم الشامل للتوصٌة 
وٌرى البعض أنه ٌنبغً  ،البعض بقصر الترجمة على الوثائق األساسٌة فقط

مجموعة العمل تشٌر و. مةتموٌل الترجمات أوال قبل القٌام بؤي ترج تسوٌة
للنظر فً ترجمة الوثائق الرئٌسٌة، شرٌطة  ccNSOمن قبل ٌكون الحل بؤن 

  .أن ٌتم التوصل إلى منهجٌة فعالة من حٌث التكلفة

 

بسبب التكلفة الهامة للمستندات المترجمة على أساس منتظم فإننا نقترح أن  .3  توصٌة المراجعٌن
الذي قد ٌتم تنفٌذه من  ccNSOدات بنشاط تتعلق مهمة الترجمة لكافة المستن

 wikiوقد ٌتم تسهٌل ذلك من خالل إعداد . ذاتها ccNSOخالل عضوٌة 
وبهذه الطرٌقة تصبح ترجمة المستندات (. كما فً وٌكٌبٌدٌا)متعدد اللغات 

مسإولٌة مجتمعات اللغة ذاتها وال توجد حاجة إلى تحدٌد عدد اللغات التً تتم 
فً حالة تبنً تلك اآللٌة فإننا نقترح تعٌٌن مجلس  .لٌهاترجمة المستندات إ

 لكل لغة علٌها مسإولٌة التحقق من دقة الترجمات " مدٌر المجتمع اللغوي"

توافق مجموعة العمل على أن هذا المنهج التطوعً ٌمكن أن ٌكون مفٌدا للمجتمع   استنتاجات مجموعة العمل
. أعاله 2العمل بسبب التوصٌة  وتالحظ أنه لن ٌتعارض مع استنتاج مجموعة
لكً ٌبت فٌه، بقدر ما  ccNSOوفقا لذلك، فإن هذا المنهج المتروك لمجتمع 

وفً الوقت نفسه، تالحظ مجموعة العمل أن بعض . ٌعتبر أنه من مفٌدا وعملٌا
تالحظ مجموعة . تعلٌقات المجتمع تعبر عن الشكوك فً جدوى المنهج المقترح

للنظر فً مفهوم  ccNSOكما عبر عنها مجلس  ccNSOالعمل أٌضا رغبة 
 . الترجمات الطوعٌة

 

 

المشاركة بانتظام فً أنشطة التوعٌة لتوسٌع  ccNSOوٌنبغً على موظفٌن  .4  توصٌة المراجعٌن
 ICANNوٌنبغً أن تزٌد . تحسٌن االتصال مع الدول غٌر األعضاء/عضوٌة

فة لمجتمع من الموارد من أجل اقتراح خدمات جذابة وذات قٌمة مضا
ccTLD . مدٌر مجتمع "وقد أضافت هذه القٌمة الخدمات المضافة مما ٌتطلب

مخصص ٌناط إلٌهم مسإولٌات استقطاب أعضاء جدد، " عبر اإلنترنت
 . خصوصا من المناطق الممثلة تمثٌال ناقصا

 ccNSOٌة تتفق مجموعة العمل مع الهدف العام للسعً وراء تحقٌق نمو عضو  استنتاجات مجموعة العمل
وترغب فً تسلٌط الضوء على دور التوعٌة الذي جرى تنفٌذه لتحقٌق هذه الغاٌة 

كما تتفق مجموعة العمل أٌضا مع . اإلقلٌمً ICANNمن قبل موظفً اتصال 
التعلٌقات العامة التً تفٌد بؤال تتكبد نفقات إضافٌة لهذا الغرض إلى أن ٌتم حل 

 . قضاٌا المساهمة المالٌة

، الحظت مجموعة العمل "خدمات جذابة وذات قٌمة مضافة"ق بنقطة وفٌما ٌتعل
وتعتبر مجموعة العمل من حٌث . بؤن ذلك تعبٌر عام ٌفتقر إلى الدقة المطلوبة

المبدأ إٌجابٌة فً النظر فً خدمات جدٌدة لجذب أعضاء جدد، ولكن بشرط أن 
ب وطلبها صراحة من جان ccNSOتكون أي خدمة من الخدمات ضمن والٌة 

 .، على النحو المبٌن فً التعلٌقات العامةccNSOعضوٌة 

 

لتحدٌد مبادرة مشتركة  ALACو GACالتعامل مع  ccNSOٌنبغً على  .5  توصٌة المراجعٌن
 .ICANNداخل  ACsو SOsلتعزٌز مستوٌات عضوٌة جمٌع 

ومع . عدة مزاٌاترى مجموعة العمل أن هدف نمو العضو لهذه التوصٌة ٌتمتع ب  استنتاجات مجموعة العمل
ذلك، تالحظ مجموعة العمل أن مبررات االنضمام أو عدم االنضمام إلى هذه 
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وعلٌه، تشك  .الكٌانات تتفاوت وتختلف، بٌن الكٌانات وعبر األعضاء المحتملٌن
كما تقر مجموعة . مجموعة العمل بؤن الحملة المشتركة من شؤنها أن تتوج بنجاح

بشؤن هذه التوصٌة، وخاصة تصرٌحات مجلس  العمل بؤنه التعلٌقات التً وردت
ccNSO  فً التفاعل معGAC  هً بمثابة استثناء واضح لتشجٌعccTLDs 

 .ccNSOالتً تدٌرها الحكومة لالنضمام إلى 

 

 

سٌاسة ٌمكن أن تإثر على نشاط أمناء السجالت  ccNSOوعند وضع  .6  توصٌة المراجعٌن
 .ة على جمع موقفهمقادر ccNSOوالمسجلٌن، فإنه ٌنبغً أن تكون 

ٌتم  ccNSOوتالحظ مجموعة العمل، فً المقام األول، بؤن تنمٌة سٌاسة   استنتاجات مجموعة العمل
كما تالحظ مجموعة العمل بؤن فرص التعلٌق العامة الواسعة  .التركٌز علٌها جٌدا

وتقر مجموعة العمل . ccNSOٌتم توفٌرها وفقا لعملٌة وضع سٌاسات 
 GNSOمة التً تشٌر تماما إلى االختالفات بٌن أدوار مسجلً بالتعلٌقات العا

وتدرك مجموعة العمل بؤن هناك آلٌات دولٌة ومحلٌة . ccTLDsومسجلً 
للمسجلٌن االستشارٌٌن ومسجلً قضاٌا السٌاسات ذات الصلة، على النحو 

 .الموضح فً تعلٌق واحد

 

الوٌب فإننا نوصً بتنفٌذ أدوات شبكة ومن خالل التحسٌنات المستمرة لموقع  .7  توصٌة المراجعٌن
بإنشاء مجموعات فرعٌة استنادا  إلى األسس  ccNSOاجتماعٌة تسمح لـ 

 wikiوتضمن هذه األداة موقع . العقلٌة والمنطقٌة والموضوعٌة واللغوٌة
ومشروع جدول أعمال ووظائف إدارة المشروع والسماح لألعضاء بتحدٌث 

ربط األداة . ccNSOفة المشاركٌن فً التفاصٌل الخاصة بهم بالسجل لكا
وهذه األداة تكون  .التعاونٌة تلك بقوائم البرٌد الحالٌة التً تمت دراستها

كما أن . إلى جانب جذب أعضاء جدد ccNSOمساعدة بالفعل لتمثٌل مجتمع 
 ".إدارة المجتمع"الرسوم المتحركة لمثل هذه األداة ٌتطلب قدرات 

صب مجموعة العمل فً مصلحة تطبٌق منهج قائم على الطلب، حٌث ٌتم تحدٌد ت  استنتاجات مجموعة العمل
االحتٌاجات األولى المعرفة والتً ٌتم االتفاق علٌها من قبل المجتمع قبل إدخال 

وبناء علٌه، ٌوصً فرٌق العمل بؤن ٌنظر فً اقتراح المراجعٌن . أدوات جدٌدة
المجتمع المتطورة،  فً ضوء احتٌاجات ccNSOالمستقلٌن من جانب مجتمع 

كما ٌعتبر منهج خطوة بخطوة . كخطوة الحقة محتملة بمجرد إنشاء الموقع الجدٌد
المطلوب مبرر فً ضوء التعلٌقات العامة المستلمة، التً تعبر عن شكوكها بشؤن 

 ccNSOوتالحظ مجموعة العمل حل مجلس  .الخطط الطموحة أكثر مما ٌنبغً
أدوات تعاونٌة جدٌدة بالتزامن مع تعزٌز موقع فً االستمرار فً تقٌٌم وتنفٌذ 

ccNSO على االنترنت. 

 

" إدارة المجتمع"بآلٌات وإمكانٌات  ccNSOأن تزود  ICANNٌجب على  .8  توصٌة المراجعٌن
 .من أجل تنفٌذ وتوفٌر أفضل استخدام لألداة التعاونٌة

أن توفر مثل هذه  ICANNعلى تإٌد مجموعة العمل التوصٌة بؤنه ٌنبغً   استنتاجات مجموعة العمل
 7بشؤن تنفٌذ المقترحات الواردة فً التوصٌة  ccNSOالقدرات، وفقا لقرارات 

أما  .خطوة الحقة، وٌجب احترام التسلسل فً التخطٌط 8وتقدم التوصٌة . أعاله
، فتالحظ مجموعة العمل أن التعلٌقات العامة الواردة فً 7بالنسبة للتوصٌة 

ردد خطط المبالغة فً الطموح وتنص على ضرورة تحلٌل تعبر عن ت 8التوصٌة 
قد خدم جٌدا  ccNSOوتالحظ مجموعة عمل كذلك بؤن مجلس . الفوائد/التكالٌف

 . بالمستوٌات الحالٌة للموارد

 

 ccNSOتقدٌم حد لعدد الفترات التً ٌمكن العمل بها من أعضاء مجلس  .9  توصٌة المراجعٌن
  (.فً بروكسل ccNSOماع البند المجدول للمناقشة فً اجت)

تمشٌا مع قواعد الحكم الجٌد، فمن الضروري أن ٌكون هناك عملٌة تخطٌط   استنتاجات مجموعة العمل
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. للتعاقب لضمان أن ٌتم تعبئة األدوار القٌادٌة بشكل صحٌح فً جمٌع األوقات
تشارك حالٌا فً هذه  ccNSOوفً إطار اعتبار ذلك، تقر مجموعة العمل بؤن 

ٌة، وتقترح بؤنه ٌنبغً السعً بقوة، حٌث أن العوامل الخارجٌة وقٌد الحدود العمل
، 9تإٌد مجموعة العمل التوصٌة  .للمدة ٌجعل تعاقب التخطٌط أمرا أكثر أهمٌة

 ccNSOمع اإلشارة إلى التعلٌقات العامة توضح أن عدد المتطوعٌن لخدمة 
التخفٌف وتوافق ٌبدو محدودا بسبب عبء حمل المجلس، وغٌرها من عوامل 

تتوقف  9مجموعة العمل مع تلك التعلٌقات العامة التً تنص على أن التوصٌة 
  (أنظر أدناه) 10على تنفٌذ التوصٌة 

 

توضٌح جمٌع أدوار المجلس والرئٌس فً القواعد  ccNSOٌنبغً أن تؤخذ  .10  توصٌة المراجعٌن
 .ccNSOوالمبادئ التوجٌهٌة الخاصة بـ 

توصً مجموعة العمل بؤن ٌراعى هذا الجانب بالتعاون مع إضفاء الطابع   لعملاستنتاجات مجموعة ا
وتالحظ مجموعة العمل من . أعاله 1الرسمً على اإلجراءات وفقا للتوصٌة 

التعلٌقات العامة بؤن توضٌح هذه األدوار والمسإولٌات على حد سواء تدعم 
ccNSOشؤن جاري بالفعل ، وتقدم مالحظاتها بكل الرضا بؤن العمل فً هذا ال. 

 

من قبل أصحاب المصلحة تقدم كبٌر من حٌث  ICANNٌمثل تحلٌل نفقات  .11  توصٌة المراجعٌن
 ccTLDتجاه عملٌات  ICANNمٌزانٌة  مخصصاتإدراك جمٌع 

 ccTLDومجتمع  ccNSOوفٌما ٌصب فً مصلحة أعضاء . ccNSOو
ثل تتم( عضو مخصص للمجلس)الموسع، نوصً بتؤسٌس مجلس مالً دائم 

والعمل على  ICANNالتعامل كوسٌط معه القسم المالً بـ  مسإولٌته فً
ضمان الشفافٌة الكاملة المتعلقة بالمشكلة وأي أمور أخرى خاصة بالمٌزانٌة 

كما أن اإلصدار الثانً لتحلٌل . ccTLDsو ccNSOمرتبطة بؤنشطة 
من مجاالت مصالح أصحاب المصلحة ٌمكن أن تمثل  ICANNنفقات 

 .قلٌل الفجوة فً المفهومفرصة لت

الحصول على فهم شامل  ccNSOتعتبر مجموعة العمل أنه فً مصلحة   استنتاجات مجموعة العمل
وعملٌة وضع المٌزانٌة، ما دام لذلك تؤثٌر على مسائل  NNAIIلمٌزانٌة 

ccNSO . ،وتالحظ مجموعة العمل أٌضا أنه ال ٌمكن تحقٌق ذلك بطرق مختلفة
 .الختٌار طرٌقة تحقٌق ذلك بشكل أفضل SSIccوك لـ وترى أن األمر متر

قد أنشئت مإخرا مجموعة عمل  SSIccوتالحظ مجموعة العمل أٌضا أن 
كما تالحظ مجموعة العمل أن هذه . مالٌة دائمة، لإلٌفاء بمهمة االتصال الوظٌفً

التوصٌة قد تلقت تعلٌقات إٌجابٌة وحاسمة بشؤن هذه التوصٌة العامة، وٌنظر 
، ولكن ccNSOم فً المسائل المالٌة التً تقع خارج نطاق استعراض معظمه

تالحظ مجموعة العمل حل مجلس . ٌشٌر البعض إلى أنه ٌنبغً علٌهم اإلدراج
ccNSO  لمراجعة وتنقٌح آلٌات للتفاعل مع القسم المالً التابع لـICANN.  

 

لسٌاسة السنوٌة العمل على تطوٌر ونشر خرٌطة ا ccNSOٌجب على  .12 توصٌة المراجعٌن
وإعالنها لألعوام الثالثة الالحقة للعمل كمستند خططً لعمل السٌاسة الحالً 
والقادم وأداة للتسوٌق بشكل عام ألغراض المعلومات داخل وخارج مجتمع 

ICANN . 

كوثٌقة حٌة  ccNSOتوصً مجموعة العمل بإنشاء مثل هذه الخطة من قبل  استنتاجات مجموعة العمل 
. ل، مع المرونة الالزمة للتغٌٌر والمراجعة على األقل مرة فً السنةلمستوى عا

قد اتخذت خطوات فً هذا االتجاه وتشجع  ccNSOوتالحظ مجموعة العمل أن 
كما تالحظ مجموعة العمل الدعم الشامل لهذه التوصٌة . على مواصلة هذا الجهد

 .اكما ورد فً التعلٌقات العامة، والحاجة للمرونة المشار إلٌه

 


