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  ملخص تنفيذي  .٠
 نتائجها األولية حول عملية مراجعة منظمة دعم أسماء ccNSOالي تقدم مجموعة عمل مراجعة باستخدام التقرير الح

  . للتعليق العام١)ccNSO(رمز الدولة 

  ؟ccNSOما هي األغراض من 
  : وتضطلع بعدد من األدوارICANN٢منظمة داعمة لـ    ccNSOتعد 

  ؛ccTLDsتطوير السياسات المتعلقة بـ  •
  ؛ccNSOع تعزيز اإلجماع عبر مجتم •
   األخرى؛ICANNالتنسيق مع آيانات  •
، والمساعدة في مهارات بناء وتعزيز التعاون الفني ccTLDتطوير أفضل الممارسات التطوعية لمدراء  •

  .والتشغيلي

   بتحقيق هذه األغراض؟ccNSOإلى أي مدى تقوم 
تم تحقيقها بشكل جيد من خالل ي في الرؤية التي تعبر بها المشاهدون المستقلون عن أن تلك األغراض WGتشارك 

  . الهيكل التنظيمي الحالي

  ؟ccNSOما هي اإلجراءات التي تزيد من فعالية 
  :، من الممكن أن يكون هناك نوعان من اإلجراءاتccNSOلزيادة فعالية 

تغييرات تمشيا مع نتائجها الكلية، ال يقترح المشاهدون أي . التغيرات الهيكلية على تفويضاتها وإعداد التقارير •
  .تتسم بهذه الطبيعة

صياغة آليات استجابة خفيفة، وإدخال حدود على المدة الزمنية، وتوفير ترجمات : مثل، التغييرات التشغيلية •
  .وأمور أخرى

  نتائج مجموعة العمل
ها غير أن،  بناء على هذه المراجعةccNSOلم تتم الدعوة إلى أية تغييرات هيكلية على إن مجموعة العمل ترى أنه 

 وأن التحضير لمثل هذه ccTLDsتالحظ أن التغييرات الهيكلية يمكن أن تكون مطلوبة آنتيجة للتغييرات مثل إدخال 
عالوة على ما سبق، ترى أنه من الضروري أال يتأثر مثل هذا العمل .  الحاليccNSOالتغييرات يأتي في جوهر عمل 
  . ر التشغيليالمقترحات الخاصة بالتغييبشكل عكسي من خالل تطبيق 

  
  :لهذا قررت مجموعة العمل إنهاء تفويضها بما يلي

 قد قطعت شوطا طويال في تحقيق األهداف الكلية التي تقررت ccNSOمع مالحظة أنها على قناعة بأن  •
  ..٢٠٠٣إلنشائها في 

  .التعليق و االستنتاج على اإلجراءات التشغيلية المقترحة من قبل المراجعين المستقلين •
لتحديد زمن أية  ccNSO بأن تطبيق هذه اإلجراءات التشغيلية يتم إجراؤه في التعاون الوثيق مع التوصية •

  . بدون صرف االنتباه عن األمور ذات األولوية العاليةccNSOخطوات تطبيق على الجدول الزمني لعمل 
  
  

                                                 
 من ICANN الموجهة بواسطة مجموعة عمل مراجعة محددة التي تبلغ تقاريرها إلى مجلس ccNSOاشتملت عملية مراجعة  ١

 WG على مراجعة خارجية التي تم إجراؤها بواسطة مقاول مستقل منتقى، وسلسلة من تفاعالت -حسينات اإلنشائيةخالل لجنة الت
 األدلة المجمعة من المشاهدين، WGلصياغة نتائجها النهائية المسودة درست . مع األعضاء أصحاب المصلحة للمجتمع

  .  جتمعوتوصياتهم، والتغذية العكسية المأخوذة والمستقبلة من الم
  ICANN Bylawsوفقا لما تعرفها المادة التاسعة لدى  ٢
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  الخلفية .١
 ccNSO(ظمة دعم أسماء رمز البلد  بمراجعة منICANNآجزء من برنامجها الخاص بالمراجعات التنظيمية، تعهدت 

  : على النحو التاليICANN Bylaws ،Art .IX في ٣والتي يتم التعبير عن دورها
  على لرمز البلد وتوصي بهاتقوم بتطوير سياسات عالمية خاصة بنطاق المستوى األ

   ذات الصلة باالسم؛ و  ccTLD، بما في ذلك أنشطة ccNSO تعزيز اإلجماع عبر مجتمع -٢
  . ICANN األخرى، وجمهور األنصار تحت ICANN التنسيق مع لجان المنظمات الداعمة لـ -٣

-٤ و١٠-٤لمنشأة وفقا للقسم  بموجب عضويتهم هي تلك السياسات اccNSOتكون السياسات التي تنطبق على أعضاء 
سيكون االلتزام .  في أنشطة أخرى يفوضها بها أعضاؤهاccNSOومع ذلك، يمكن آذلك أن تضطلع .  من هذه المادة١١

السعي لتطوير أفضل الممارسات التطوعية لمدراء : بنتائج هذه األنشطة تطوعيًا ويمكن أن تشتمل مثل هذه األنشطة على
ccTLDارات البناء داخل المجتمع العالمي لمدراء ، والمساعدة في مهccTLD وتعزيز التعاون التشغيلي والفني بين ،

  ". ccTLDمدراء 
 للتحسين المستمر ويكون المقصود منها ضمان ICANNجزء من برنامج ) websiteانظر (تمثل المراجعات التنظيمية 

   .  ، بدعم من المستشارين المحترفين الخارجيين، والمستقلينICANNء وتشغيل الهياآل الرئيسية لـ فحص متعمق لدو
اًء هدف المراجعة، التي يتم تنفيذها بن" ICANNلـ  من اللوائح التنظيمية الداخلية ٤، القسم ٤وفقا لما هو محدد في المادة 

ما إذا آانت المنظمة لديها هدف مستمر ) ١(على تلك المعايير والمستويات وبحسب توجيهات مجلس اإلدارة، يكون تحديد 
وإذا آان األمر آذلك، فهل يوجد أي تغير في الهيكل أو العمليات مرغوب فيه لتحسين ) ٢(، ICANNفي هيكل 
  ."فاعليتها

، والتي )SICيطلق عليها فيما بعد (التنظيمية من قبل لجنة التحسينات الهيكلية يتم تنفيذ اإلشراف على عمليات المراجعة 
لكل واحدة من ) WGيطلق عليها فيما بعد، ( في إنشاء مجموعات العمل المحددة SICتفوض . تمثل لجنة دائمة للمجلس

  . المراجعات
  : بمهمتين رئيسيتينWGs، تتسم مراجعات ICANNبدعم من أفراد 

مراجعين الخارجيين المنتقين يجرون مهتهم باستقاللية وعدم تبعية للحكم، تبني نتائجها وتوصياتها لضمان أن ال •
  على الدليل وفي مالحظة المنهجيات المنتقاة وخطة العمل؛

بعد تسليم تقرير المراجعين، لصياغة تقرير إلى المجلس من خالل لجنة التحسينات الهيكلية على اإلجراءات  •
  . فيما يتعلق بزيادة فعالية الهيكل الرئيسي تحت المراجعةالمطلوب اتخاذها

  الترتبيب الزمني  
جان جاك : ، والتي تشتمل على األفراد التاليينccNSO لمراجعة WG تكوين ICANN، اعتمد مجلس ٢٠٠٩في مايو 
 مبدأيا بواسطة مارآو WGتم دعم . ، رام موهان، ديمي جستشكو، آليخاندرو بيستاني وفيتوريو برتوال)الرئيس(سبرينات 

، تم توفير الدعم من قبل أولوف نوردلينج، مدير ٢٠١٠من يونيو .  للمراجعات التنظيميةICANNلورينزو، مدير 
ICANNوتم ربط .  لعالقات الخدماتWG أيضا ببرت بوسوينكل، آبير مسؤولي ICANN لدعم ccNSO 

                                                 
   ٢انظر الهامش السابق ٣



ccNSO مراجعة WG    
  ٢٠١٠ نوفمبر ١٥ -مسودة التقرير النهائي

  

  ١٠ من ٥الصفحة 
  

 

 الدولية لتتعهد بالمراجعة الخارجية المستقلة ITEMS مؤسسة ICANNبعد إجراء االنتخاب المفتوح، عين مجلس 
  ).ccNSO(لمنظمة دعم أسماء رمز البلد 

. ٢٠١٠ لنتائج المسح في يونيو نظرة عامة وقدموا مسحًا، وأطلقوا ٢٠٠٩ بدأ المراجعون المستقلون عملهم في نوفمبر 
 ٣٠ في األصل حتى التعليقاتالعامة، ونشروا ٢٠١٠ في يونيو إطالق النسخة النهائية المستقلة منتقرير المراجعينوتم 

 في بروآسل، للحصول ٢٠١٠ في يونيو ICANNوتم آذلك تقديم تقرير المراجعين المستقلين في اجتماع . ٢٠١٠يوليو 
 من ملحق والمجتمع األوسع بعد ذلك بفترة قصيرة تم استكمال التقرير النهائي  بـ ccNSOعلى التغذية العكسية من 

  .٢٠١٠ سبتمبر ١٥ يوليو إلى ٣٠ منالمراجعين وتم تمديد فترة التعليقات العامة 
 تعليقات ٧ في بروآسل وتم تفصيله في ICANNتم بعد ذلك تنقيح التعليقات األولية على التقرير المعبر عنه في اجتماع 

 بالرؤى المطلعة على المزايا WG) الملخصانظر (زودت هذه التعليقات . ccTLDخطية، وجميعها من مجتمع 
 هذه المدخالت في اعتبارها WGوقد أخذت . والعيوب الخاصة بالتوصيات المقدمة مسبقًا من قبل المراجعين المستقلين

  . حول آيفية تعديل التوصيات، حيثما يتم تبريرهاأثناء مشاوراتها واختتمتها بمشورة 
 أن تنتهز هذه الفرصة لتشكر آل من أولئك الذين يقدمون التعليقات والمراجعين المستقلين على إسهاماتهم WGتود 
  . القيمة

  بنية التقرير الحالي
  :يحتوي التقرير الحالي على ثالثة أقسام، وهي تحديدًا

  . للتقرير الملخص التنفيذي -القسم صفر •
   القسم الحالي، يحتوي على معلومات الخلفية-١القسم  •
وهو منظم إلى .  حول آل من التوصيات المصاغة من قبل المراجعينWG يقدم هذا القسم نتائج -٢القسم  •

  .جانب خطوط التوصيات الصادرة من قبل المراجعين المستقلين، لتسهيل القراءة والرجوع إليه

  .التعليقات العامة
دراسة التعليقات العامة على التقرير النهائي للمراجعين المستقلين في تحضير هذا التقرير األولي من مجموعة عمل تمت 

بناء على التعليقات المستقبلة، سيتم إنتاج تقرير .  النهائي المسودة للتعليق العامWGسيتم نشر تقرير . ccNSOمراجعة 
WG نهائي بواسطة WG العتماده بواسطة مجلس ICANNوإجراءات التطبيق التالية  .  
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   على توصيات المراجعين المستقلين WGاستنتاجات  .٢
وتكون العناصر . في تنفيذ مهمتها، وضعت مجموعة العمل بشكل ثابت في اعتبارها الهدف الكلي من هذه المراجعة

  : آالتاليWGالرئيسية في تفويض 
  أنها بمقدورها ذلك، WGنتجت است: ICANN ستحقق دورا في ccNSOتحديد ما إذا آانت  .١

  وبشكل جيد؛
  . على العديد من التغييرات المقترحةWGتوافق : تحديد ما إذا آان هناك أية تغييرات يتم إجراؤها .٢

.  وعملية التقويم قد تم تحقيقها٢٠٠٣ للتأآد مما إذا آانت الفروض الخاصة باإلنشاء WGباإلضافة إلى ما سبق، فحصت 
وهي تدرس أن الحاجة . ccNSO تعمل لـ ICANN وأن ICANNتعمل في نطاق  ccNSO أن WGاستنتجت 

، ICANN قادر على التأثير على السياسات المنشأة من AC أو SOالمدرآة يتم تحقيقها بعالقة مكافئة يكون فيها آل 
  .جعين المستقلين توصيات المراWGوفي نطاق هذا السياق درست . وهي ملتزمة بالتساوي بتنفيذ تطوراتها وملتزمة بها

أي، (وال تكون أية توصيات لها طبيعة إنشائية . ١٢ إلى ١ توصية مرقمة من ١٢ على تقرير المراجعين النهائييحتوي 
 للمجلس على هذه WGتوافق .  وجميعها ذات طبيعة تشغيلية-)ccNSOلحالي وتفويض تتصور تغييرات على الهيكل ا

  :الطريقة، باعتبارات آلية على النحو التالي

 والتخطيط لمثل هذه IDN ccTLDsهناك تغييرات هيكلية ذات صلة وثيقة تعززها التطورات مثل إدخال  •
ي أال يتأثر مثل هذا العمل بشكل عكسي من ومن الجوهر. IDN ccTLDsالتغييرات يمثل جزءًا بالفعل من 

خالل تطبيق أي توصية للمراجعة وأن يتم االلتزام بأية خطوات تطبيق آهذه عندما تتم دراستها بشكل مناسب 
  .  من هذا المنظورccNSOبواسطة 

تطبيق لـ يمكن تناول مراجعة التوصيات ذات الطبيعة التشغيلية وتطبيقها بطريقة تدريجية، في طور مع خطة ال •
ccNSO٤ .  

فيما يلي ملخصات لجميع التوصيات وفقا لما يقترحه المراجعون .  للمراجعةWGيقدم هذا التقرير نتائج مسودة 
  .   المراجعة ذاتهاWG تعليق يقدم النتائج المسودة لـ -المستقلون، وبالنسبة لكل توصية

  . للمعلومات الكاملة عن الخلفيةالتقرير النهائي للمراجعينبمقدور القراء مراجعة  

 اختيار آليات تطوير السياسة البديلة، والمبنية على ccNSOينبغي أن تدرس  .١ المراجعين توصيات
 تسمح آليات التعليقات لـ يمكن أن) أ: اإلجماع، واألخف وطأة واألسرع

ccNSOمجلس  بتوفير استجابة سريعة إلى طلب من ICANN أو منظمة 
 بتفصيل ccNSOيمكن أن يسمح وضع آلية ورقة بحثية لـ ) ب. داعمة أخرى

 ذات الصلة بطريقة تعكس الوضع العام ccTLDبيانات مشترآة حول قضايا 
إن آلية التعليق المتتبع بسرعة آما هو الحال مع آلية الورقة . ccTLDلمجتمع 

  .ccNSOة ألعضاء البحثية للوضع يمكن أن تكون غير ملزم

في تناغم مع ممارسات الواقع الحالي الفعلية ) ب١و )  أ١تكون آل من التوصيتين  WG استنتاج
 وتتطلب بشكل جوهري صياغة هذه الممارسات لغرض الوضوح ccNSOداخل 

 داعمة التخاذ مثل هذه الخطوات، مع مالحظة أن اإلرشادات WGتكون . والشفافية
مع ذلك، وفقا لما هو . ccNSO متوقعة بالفعل من قبل لتحقيق هذا األمر تكون

مالحظ في العديد من تعليقات المجتمع، فإن هذه التعليقات ليست آليات تطوير سياسة 
  .PDPsوال تشكل 

  

                                                 
بيق طبقا للكيان المراجع، لتبنيها  من األفراد خطة تطICANN لمراجعة تنظيمية، يطلب مجلس WG بعد إنهاء واختيار تقرير ٤

  . والتطبيق التالي عمليا
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 توصيات
 المراجعين

 ccNSO الرئيسية للوثائق الهامة فيما يتعلق بـ UNتدرس الترجمة إلى لغات  .٢
ح الداخلية، ووثائق القواعد واإلرشادات، وأوراق اللوائ(والمنتجة من قبلها 
  .ccNSOللملخص الموجز لورقة وضع ) الساسية األساسية

 استنتاج
WG 

 UN توفير توثيق أساسي متاح بلغات ICANNإدراك أنه من األهداف داخل 
ومع ذلك، ال يمكن أن يكون .  هذه التوصيات في إطار إيجابيWGالرئيسية، ترى 
بال حدود بدون اعتبار إطار الميزانية وهناك حاجة لدراسة التكاليف مثل هذا الهدف 

وُتجري هذه . بعناية فيما يتعلق بالفوائد الممكنة للترجمات في آل حالة على حدة
 هذا لنظر WGالتقييمات أفضل ما يمكن من جانب المجتمع ذي الصلة ، وتترك 

 أيضا WGجع آما تر.  وتبت في آل اقتراح مفصل تم طرحهccNSOمجتمع 
 WGتالحظ .   ذات الصلة عن آثب، فيما يلي٣الستنتاجاتها فيما يتعلق بالتوصيات 

فبعضها يطالب . ٢أيضا أن التعليقات المستقبلة ال تعبر عن الدعم الكلي للتوصيات 
بقصر الترجمات على الوثائق الجوهرية فقط وبعضها يذآر أن تمويل الترجمات ينبغي 

  .  التعهد بأية ترجماتأن يتم حله أوال، قبل

  

نتيجة للتكلفة الكبيرة لترجمة الوثائق على أساس منتظم فإننا نقترح أنه يمكن  .٣ المراجعين توصيات
 بواسطة عضوية ccNSOتنفيذ مهمة ترجمة آافة الوثائق ذات الصلة بنشاط 

ccNSOيمكن تسهيل هذا بواسطة إعداد .  ذاتهاwiki آالذي ( متعدد اللغات
بهذه الطريقة، يمكن أن تصبح ترجمة الوثائق ). وعة ويكيبدياتستخدمه موس

مسؤولية المجتمعات اللغوية ذاتها، وهناك حاجة لقصرها على عدد من اللغات 
في حالة الموافقة على مثل هذه اآللية فإننا يمكن .  التي يمكن ترجمة الوثائق إليها

 لكل لغة يمكن أن "لمدير مجتمع لغوي"آذلك أن نقترح تعيين من قبل المجلس 
  يضطلع بمسؤولية مراجعة دقة الترجمات

 على أن هذا األسلوب التطوعي يمكن أن يكون مفيدا للمجتمع وتالحظ أنه WGتوافق  WG استنتاج
بناء على ما سبق، تتمثل .  فيما سبق٢ للتوصية WGال يمكن أن يتعارض مع استنتاج 

يتخذ قراره حيالها، حيثما وعندما  لccNSOهذه الطريقة في أنه يتم ترآها لمجتمع 
 أن بعض من WGفي نفس الوقت، تالحظ . وإلى الحد الذي يتم اعتباره مفيدا وعمليا

  .تعليقات المجتمع تعبر عن شكوك حيال حيوية الطريقة المقترحة
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 بشكل منتظم في أنشطة االنتشار لتكبير نطاق ccNSOينبغي أن يشترك أفراد  .٤ المراجعين توصيات
 ICANNينبغي أن تزيد . تحقيق اتصاالت أفضل مع غير األعضاء/ ضويةالع

يمكن أن . ccTLDمن مواردها القتراح خدمات جذابة ومضافة القيمة لمجتمع 
تتمثل " مدير مجتمع على الشبكة"تتطلب هذه الخدمات ذات القيمة المضافة 

 مسؤولياته في أنه يمكن جذب أعضاء جدد، وخصوصا من المناطق منخفضة
  .التمثيل

 وتود الترآيز على ccNSO مع األهداف العامة للمكافحة لنمو عضوية WGتتفق  WG استنتاج
. ICANNالدور البعيد المنفذ بالفعل لهذا الغرض بواسطة أفراد ارتباط المناطق لـ 

 مع التعليقات العامة التي تذآر أنه ال ينبغي تحمل نفقات إضافية لهذا WGتتفق 
  . ل قضايا المساهمات الماليةالغرض حتى يتم ح

 أن WG، وتالحظ "الخدمات الجذابة والتي لها قيمة مضافة"فيما يتعلق بالنقطة حول 
 بشكل إيجابي مع دراسة WGتتفق . هذا يعد تعبيرا عاما يفتقر إلى التحديد المطلوب

الخدمات الجديدة لجذب األعضاء الجدد، ولكنها قدمت فقط مثل هذه الخدمات في نطاق 
 على نحو صارم وبشكل صريح المطلوبة من قبل أعضاء ccNSOتفويض 

ccNSOوفقا لما يتم الترآيز عليه في التعليقات العامة ،.  
  

 لتحديد مبادرة مشترآة لتعزيز ALAC وGAC مع ccNSOينبغي أن تشترك  .٥  توصيات المراجعين
  .ICANN داخل ACs وSOsمستويات العضوية لجميع 

ومع ذلك، . ي اعتبارها أن هدف نمو العضوية لهذه التوصية له استحقاقه فWGتضع  WG استنتاج
 أن المنطق الخاص باالنضمام أو عدم انضمام هذه الكيانات يتفاوت، بين WGتالحظ 

 في أن حملة WGبناء على ذلك، تشك . آل من الكيانات وعبر األعضاء المحتملين
 أيضا بالتعليقات المستلمة فيما WGتقر .  االنضمام الكلية يمكن أن تتكلل بالنجاح

  . يتعلق بهذه التوصية

  

 سياسة يمكن أن تؤثر على نشاط مآمير التسجيل والمسجلين، WGعندما تطور  .٦  توصيات المراجعين
  . قادرة على تجميع موقفهمccNSOينبغي أن تكون 

موضع  العالمي ccNSO، أوال وقبل أي شيء، أن مجال تطوير سياسة WGتالحظ  WG استنتاج
 أيضا أن الفرص الممتدة للتعليقات العامة يتم توفيرها تمشيا WGتالحظ . اهتمام بالغ

 أن التعليقات العامة ترآز على WGتدرك . ccNSOمع عملية تطوير سياسة 
  .ccTLDs ومآمير التسجيل لـ GNSOالفروق بين أدوار مآمير التسجيل 
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ر لموقع الويب، نوصي بتطبيق أداة الشبكة التعاونية فيما وراء التحسين المستم .٧  توصيات المراجعين
 لتكوين مجموعات فرعية بناء على أسس موضوعية، أو ccNSOمما يسمح لـ 

، أو جدول أعمال، wikiيمكن أن تشتمل مثل هذه األداة على . مناطقية، أو لغوية
أو وظائف إدارة مشروع وتسمح لإلعضاء بتحديث تفاصيل االتصال الخاصة 

يتعين دراسة تفصيل هذه األداة . ccNSO نطاق السجل لجميع مشترآي بهم في
يمكن أن تكون مثل هذه األداة مساعدة . التعاونية مع قوائم البريد الموجودة

يتطلب إحياء مثل هذه األداة .  أيضا لجذب أعضاء جددccNSOإلحياء مجتمع 
  ".إدارة المجتمع"قدرات 

وجه بالطلب، حيث يتم أوال تمييز االحتياجات ويتم  تطبيق أسلوب مWGتؤازر  WG استنتاج
بناء على ما سبق، توصي . االتفاق عليها بواسطة المجتمع قبل إدخال أدوات جديدة

WG بأن تتم دراسة مقترح المراجعين المستقلين من قبل مجتمع ccNSO في ضوء 
يتم .  المنشأاالحتياجات الخاصة بالمجتمع، آخطوة تالية محتملة بمجرد الموقع الجديد

تحقيق مثل هذا األسلوب الخاص بالتوجيه بحسب الطلب والمنفذ خطوة تلو األخرى 
بشكل إضافي في ضوء التعليقات العامة المستقبلة، والتعبير عن الشكوك حيال الخطط 

  . الطموحة على نحو مفرط
  

المناسبة " مجتمع اإلدارة" بقدرات ccNSO منظمة ICANNينبغي أن تزود  .٨  توصيات المراجعين
  .لكي تسمح بأمثل استخدام لألداة التعاونية

 ينبغي أن توفر مثل هذه القدرات، ICANN التوصية التي تفيد بأن WGتدعم  WG استنتاج
تقدم .  السابقة٧ حول تطبيق المقترحات في التوصية ccNSOالخاضعة لقرارات 

مرة أخرى، فيما يتعلق .   خطوة تالية ويتعين احترام التوالي في التخطيط٨التوصية 
 تعبر عن التردد ٨ أن التعليقات العامة المتلقاة للتوصية WG، تالحظ ٧بالتوصية 

  .الفائدة/ حيال الخطط الطموحة بإفراط وتذآر الحاجة لتحليل التكلفة 
  

أدخل حدا لعدد المدد الزمنية التي يمكن تحقيقها بواسطة أعضاء مجلس  .٩  توصيات المراجعين
ccNSO) ة المجدولة للمناقشة في اجتماع المادccNSOفي بروآسل .(  

في االلتزام بالقواعد الخاصة بالحوآمة الجيدة، فإنه من الضروري توفير عملية  WG استنتاج
تخطيط تتابعية جيدة لضمان أنه يتم شغل أدوار القيادة بشكل صحيح في جميع 

 مضطلعة حاليا ccNSO أن WGمع وضع هذا األمر في االعتبار، تدرك . األوقات
بمثل هذه العملية، وتقترح أن هذا ينبغي أن يتابع بقوة، نظرا ألن العوامل الخارجية، 
. فضال عن القيود الخاصة بحدود المدد، تجعل من التخطيط المتتابع أآثر أهمية آذلك

، في حين تالحظ أن التعليقات العامة تشير إلى أن عدد ٩ التوصية WGتؤيد 
 تبدو مقصورة على حمل العمل للمجلس، وبعوامل ccNSO على المتطوعين للخدمة

 أيضا مع تلك التعليقات العامة التي تنص على أن WGالتخفيف األخرى تتفق 
  ) انظر ما يلي (١٠ تكون معتمدة على تطبيق التوصية ٩التوصية 
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مجلس  في االعتبار توضيح األدوار المناظرة للccNSOينبغي أن يضع  .١٠  توصيات المراجعين
  .ccNSOوالرئيسي في قواعد وإرشادات 

 بأن هذا الجانب ينبغي اعتباره باالشتراك مع صياغة اإلجراءات وفقا WGتوصي  WG استنتاج
 أيضا من التعليقات العامة أن مثل هذا التوضيح WGتالحظ .   فيما سبق١للتوصية 

  .ccNSOلألدوار والمسؤوليات يكون مدعوما ومتوقعا بالفعل بواسطة 
  

 بواسطة مجال االهتمام ألصحاب المصالح تقدما ICANNيمثل تحليل نفقات  .١١  توصيات المراجعين
 ccTLD نحو عمليات ICANNرئيسيا من حيث تفهم تخصيص ميزانية 

 األوسع، نوصي ccTLD ومجتمع ccNSOفي مصالح أعضاء . ccNSOو
في القيام تتمثل مسؤوليته ) عضو معين في المجلس(بإنشاء ارتباط مالي دائم 

 ولضمان الشفافية التامة فيما يتعلق ICANNبدور الوسيط مع اإلدارة المالية لـ 
 ccNSOبهذه القضية وأي أمور أخرى تتعلق بالميزانية مرتبطة بأنشطة 

  ICANNيمكن أن يكون اإلصدار التالي من تحليل نفقات . ccTLDsو
  ".اغ في اإلدراكالفر"بواسطة منطقة مصالح أصحاب المصالح فرصة لتقليل 

 إدراك شامل ccNSO في اعتبارها أنه من األهمية بمكان أن يكون لدى WGتضع  WG استنتاج
 وعملية إعداد الميزانية، طالما أن هذه االعتبارات لها تأثير على ICANNبميزانية 
 آذلك أن هذا يمكن تحقيقه بالعديد من الطرق، وتدرس WGتالحظ . ccNSOشؤون 

 الختيار الكيفية التي يمكن بها تحقيق ذلك على أمثل ccNSOك لـ أن األمر مترو
 مالية دائمة، لتحقيق، WG قد أقامت مؤخرا ccNSO آذلك أن WGتالحظ .  وجه

 أيضا أن هذه التوصية قد تلقت آل من WGتالحظ .  من أمور أخرى، وظيفة ارتباط
، ويدرس معظمها أن التعليقات العامة المحبذة والحرجة فيما يتعلق بهذه التوصية

، غير أن البعض يقترح أنها ينبغي ccNSOاألمور المالية تقع خارج مجال مراجعة 
  .أن تدرج بالفعل

  

 وتنشر خريطة طريق للسياسة سنويا لألعوام الثالثة ccNSOينبغي أن تطور  .١٢  توصيات المراجعين
وآأداة تسويق عامة التالية لتنفيذ وثيقة استراتيجية للعمل السياسي الحالية والتالية 

  .ICANNألغراض المعلومات في نطاق وداخل مجتمع 

 آوثيقة حية عالية المستوى، ccNSO بإقرار مثل هذه الخطة من قبل WGتوصي  WG استنتاج
 أيضًا أن WGتالحظ . مع المرونة للتغيير ومراجعتها مرة واحدة على األقل آل عام

ccNSOتالحظ .  جع استمرارية هذا المجهود قد اتخذت خطوات في هذا االتجاه وتش
WG ،أيضًا أن الدعم الكلي لهذه التوصية قد تم التعبير عنه في التعليقات العامة 

  .والحاجة المذآورة للمرونة
  

  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


