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 (2018إطار عمل تنفيذ سياسة اإلجماع )تم التحديث في كانون األول )ديسمبر(  -قسم النطاقات العالمية 
 

I.  :تم تصميم إطار عمل تنفيذ سياسة إجماع مؤسسة األهداف والغاياتICANN .من أجل دعم إمكانية التنبؤ، والمساءلة والشفافية والفاعلية في عملية تنفيذ سياسة اإلجماع 

 

II.  :مبادئ العمل 

بما في ذلك فريق   -فيما يخص حالة التنفيذ  ICANNتعتبر اتصاالت مؤسسة  1شفافًا في جميع دورة حياة المشروع.   GNSOلتوصيات سياسة إجماع  ICANNيجب أن يكون تنفيذ مؤسسة  .أ

 من المكونات األساسية في دورة حياة التنفيذ من البداية إلى النهاية.   - GNSOمراجعة التنفيذ ومجلس 

  GNSOالمسئولية أمام مجلس  ICANNوتتحمل مؤسسة  عند تنفيذ توصيات سياسة اإلجماع.  GNSOإلى متابعة الخطاب والهدف من توصيات سياسة إجماع  ICANNتسعى مؤسسة  . ب

 سة وفقًا لما هو موضح في التقرير النهائي.)أو وكيله، مثل فريق مراجعة التنفيذ( لضمان أن يكون تنفيذ السياسات متسق مع توصيات السياسة وتحديد أسباب التركيز على توصيات السيا 

 بشأن الهدف من وراء توصية السياسات، فسوف يقوم فريق العمل بالتشاور مع فريق قسم النطاقات العالمية من أجل توضيح هذا الهدف.حالة الشك  في

عناصر، الموضحة أدناه،  كما سيتبع فريق قسم النطاقات العالمية قائمة بال إطار عمل تنفيذ سياسة اإلجماع كدليل عند تنفيذ توصيات سياسة اإلجماع. ICANNوسوف تستخدم مؤسسة  .ج

 اتباع جميع الخطوات الضرورية خالل كل مرحلة من مراحل التنفيذ قبل أن يتوجب على األطراف المتعاقدة تنفيذ أي سياسة لإلجماع.  لضمان

ويجب أن تؤدي عملية التنفيذ إلى تمكين فريق   يير قابلة للتنفيذ.ويجب أن تضمن عملية التنفيذ أن تكون نزاهة توصية )توصيات( سياسة اإلجماع مصانة حيث يتم نقلها إلى عمليات ونظم ومعا .د

 الدعم. العمل من تخطيط قدرات الموارد الالزمة وإدارتها لتجميع وبناء واختبار ونشر اإلصدار في عملية اإلنتاج ووضع الخدمة )الخدمات( وهيكل 

، و قسم النطاقات العالمية لالمتثال  (GDD)، وتنفيذ قسم النطاقات العالمية (GDD)إلى قسم النطاقات العالمية  GNSOعملية انتقال رسمية )لفريق سياسة  ICANNوستتبع مؤسسة  . ه

 التعاقدي( وذلك لالستخدام من قبل رعاة المشروع عند تنفيذ كل مشروع تنفيذ جديد.

ولدعم جهود التنفيذ التي تقوم بها األطراف المتعاقدة، يجب تنسيق أنشطة تنفيذ السياسات بأكبر قدر   مراحل أو أكر التنفيذ القياسية. اة بما يتفق معيجب أن تتبع أنشطة تنفيذ السياسات دورة حي .و

 الصلة مع أطر زمنية متضاربة أو متزامنة.  ممكن بما يتفق مع دورات النشر والمواعيد النهائية للتنفيذ، مع األخذ في االعتبار عوامل مثل األنشطة أو األحداث األخرى ذات 

المؤقتة داخل اتفاقية السجل واتفاقية    ويجب نشر أي تغيير أو إصدار يكون مطلوبًا بسبب مشكالت تتعلق باألمن أو االستقرار بشكل سريع، حسب سياسات اإلجماع ومواصفات السياسات .ز

التعاون مع المجتمع والنظر في تضييق الخناق على عمليات التنفيذ األخرى في خط األنابيب من أجل تسهيل أعباء   ICANNاعتماد أمين السجل.  وفي تلك الحاالت، يجب على مؤسسة 

 التغييرات الطارئة. 

المستفادة من مشاريع سياسة  إطار عمل التنفيذ بشكل مستمر ووكذلك المواد ذات الصلة لتجميع ممارسات أفضل إضافية أو تعديل الخطوات نتيجة الدروس  ICANNوسوف تراجع مؤسسة  .ح

 . ICANN www.icann.org/policy/implementationالتوافق في اآلراء السابقة.  وسيتاح اإلصدار الحالي من إطار العمل هذا على صفحة الويب الخاصة بمؤسسة 

  

 
  policy/pdp-http://gnso.icann.org/en/basics/consensus متوفر على GNSOمزيد من المعلومات حول معلية وضع سياسة إجماع  1

http://www.icann.org/policy/implementation
http://gnso.icann.org/en/basics/consensus-policy/pdp
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III.  األدوار والمسؤوليات 

وبمجرد االعتماد من   فيما يتعلق بنطاقات المستوى األعلى العام.  ICANNالمسؤولية عن وضع والتوصية بالسياسات األساسية لمجلس إدارة  GNSOيتحمل مجلس  :GNSOمجلس  .أ

  GNSOويجوز لمجلس  ا لفريق العمل الذي لديه أسئلة حول الخلفية أو الهدف من توصيات السياسة خالل عملية التنفيذ.باعتباره مصدرً  GNSOجانب مجلس اإلدارة، سيعل مجلس 

 أن التنفيذ غير متسق مع السياسة. GNSOمواصلة توفير التعقيبات على تنفيذ السياسات، على سبيل المثال في حال تراءى لمجلس  

وفريق العمل والموارد على: دعم وضع السياسات، وإدارة األحداث، ودعم أمين السجل والسجل، ودعم المجتمع، واالمتثال   ICANNتركز مؤسسة  :ICANN (“ICANN org”)مؤسسة  . ب

المجتمع بناًء على توجيهات مجلس  توصيات  ICANNتنفذ مؤسسة  ، والتوعية وبناء القدرات، والخدمات الخارجية للمجتمع األشمل، وخدمات فريق العمل الداخلية.IANAللعقود، ووظائف 

 اإلدارة وتحت إشراف المدير التنفيذي.

وعلى هذا النحو، فإن فريق عمل السياسة هو المسئول عن التعامل مع سياسات   فيما تقوم به من أنشطة لوضع السياسات. GNSOيدعم فريق عمل السياسات  :GNSOفريق سياسات  .ج

GNSO  ويمكن أن يعمل فريق عمل السياسات كذلك كمصدر لفريق  النطاقات العالمية بمجرد اعتماد مجلس اإلدارة للسياسات.من أجل التنفيذ إلى فريق عمل قسمGDD  في حال ظهرت

 أية أسئلة تحيط بهدف أو تاريخ أي توصية للسياسة. 

( IRTالحياة الكاملة للتنفيذ، من إنشاء خطة تنفيذ، والمشاركة في فريق مراجعة التنفيذ )يتحمل قسم النطاقات العالمية المسئولية عن دورة  :(GDDفريق عمل قسم النطاقات العالمية ) .د

المعني وأي من األطراف الخارجية األخرى المطلوبة، وإجراء عملية توعية حول التنفيذ، بما في ذلك التواصل مع الجمهور   ICANNوجد أي واحد(، والتشاور مع فريق عمل مؤسسة  )إن

  حة المعنيين فيما يخص سير أعمال التنفيذ.وأصحاب المصل 

وسوف يتألف فريق  ، كمصدر لفريق التنفيذ حول السياسات واألسئلة الفنية التي قد تظهر.GNSOيعمل فريق مراجعة التنفيذ في حالة تشكيله بمعرفة مجلس  :(IRTفريق مراجعة التنفيذ ) . ه

كمصدر  IRTوعلى هذا النحو، من المتوقع أن يعمل فريق  من متطوعين كانوا مشاركين كذلك في وضع توصيات السياسة. -صرعلى سبيل المثال ال الح -مراجعة التنفيذ بشكل نموذجي 

أيًضا على خبراء  IRTومتى ما كان ذلك ذي صلة، يجب أن يحتوي  في أية إرشادات إضافية حسب الطلب.  GNSOلفريق العمل على خلفية ومنطق توصيات السياسة والعودة إلى مجلس 

 فنيين أو متخصصون واألطراف المتعاقدة التي يمكن أن تساعد فريق العمل في تخطيط التنفيذ الفني لتغييرات السياسة. 

 خالل التنفيذ حسب احتياجات المشروعات الخاصة.  ICANNمل كمصدر لمؤسسة يجوز لمنظمات الدعم/اللجان االستشارية أن تع :ICANNمنظمات الدعم واللجان االستشارية التابعة لـ  .و

ت لن تتسبب في مشكالت  سوف يقوم فريق العمل القانوني بمراجعة كل صياغة السياسة المعدلة لضمان أن جميع التغييرات صحيحة من الناحية القانونية وأن التعديال :مكتب االستشاري العام .ز

 و العقود األخرى.بموجب أي من السياسات أ

حة ونافذة على األطراف يشارك فريق عمل االمتثال التعاقدي في دورة حياة التنفيذ من أجل ضمان أن التغييرات يتم تنفيذها بطريقة تؤدي إلى إيجاد التزامات واض :مكتب االستشاري العام .ح

يفرض االمتثال سياسات اإلجماع المنفذة، فضالً عن توفير المقاييس والتقارير لتمكين مراجعات ما بعد التنفيذ  .المتعاقدة )وأيًضا بطريقة يمكن تعقبها بفاعلية وتكون نافذة على االمتثال(

 السياسة. لفعالية

  والتخفيف من حدتها.ستساعد إدارة المخاطر المؤسسية عند الحاجة في تسهيل مراجعة السياسات والخدمات الجديدة لتقييم المخاطر  :(ERMإدارة المخاطر بالشركات ) .ط

ويمكن أن نتوقع من هؤالء المتعاقدين توفير توصيات حول مدى جدوى   .ICANNيجوز للمتعاقدين تنفيذ أو عرض و/أو دعم الخدمات حسب توجيه مؤسسة  :مزودو الخدمات الخارجيين .ي

 التنفيذ.بعض األساليب أو المساعدة في الحلول المقترحة للمشكالت المطروحة خالل 
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IV.  )إطار عمل تنفيذ سياسة اإلجماع )النطاقات الزمنية تقديرية 

 

 
ادإعد  

 الخطة 

 التحليل والتصميم 

 التنفيذ 

 الدعم والمراجعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السياسات للمشاركة في األمور المتعلقة بالتنفيذ، حسب االقتضاء.أنشطة وضع  -المشار إليه فيما بعد بـ "مسؤول االتصال التنفيذي"  -( المخصص GDDسيتابع موظف قسم النطاقات العالمية ) إعداد: •

تأتي موافقة  .GNSOمن عملية وضع السياسات لـ  سوف يتم إجراء الدراسة والتعقيبات على منتجات أعمال السياسات وتوصيات سياسة اإلجماع حيث ترتبط بالتنفيذ وذلك من خالل مراحل متعددة

 اسة اإلجماع ختاًما للنهاية الرسمية لهذه المرحلة.مجلس اإلدارة على توصيات سي

وسوف  يقوم فريق السياسات رسميًا بتسليم المشروع إلى قسم النطاقات العالمية من أجل التنفيذ. في بداية هذه المرحلة. IRTيقوم فريق السياسة وقسم النطاقات العالمية بالترتيب لتعيين فريق  الخطة: •

ساسي، بما في ذلك مسودة وثيقة لعالمية بتنظيم األنشطة الالزمة لتنفيذ توصيات سياسة اإلجماع.  تعتبر خطة المشروع ذات الهيكل التفصيلي الكامل للعمل هي الناتج األيقوم فريق قسم النطاقات ا

ويتم االنتهاء من هذه المرحلة عندما يتم نشر خطة  ( خالل هذه المرحلة.IRT)ستحدث اتصاالت قسم النطاقات العالمية األولية مع مزودي الخدمة ذوي الصلة وفريق مراجعة التنفيذ  المتطلبات.

 مشروع التنفيذ. 

 ، في حالة تشكيله، خالل هذه المرحلة من أجل تطوير وإكمال صياغة سياسة اإلجماع الجديدة )إذا كانت مرغوبة( وأيIRTمع فريق مراجعة التنفيذ  GDDسوف يعمل فريق عمل  التحليل والتصميم: •

 ويتم االنتهاء من هذه المرحلة عند التنفيذ النهائي واإلعالن عن تاريخ السريان. سوف يتم أيًضا طلب التعليقات العامة فيما يخص التنفيذ في هذه المرحلة. من الخدمات الجديدة التي قد تكون موجودة.

تكتمل هذه المرحلة عندما تدخل سياسة   التنفيذ النهائي إلى المجتمع وإجراء التواصل المستهدف لألطراف المتعاقدة خالل هذه المرحلة.سوف يعلن فريق عمل قسم النطاقات العالمية عن تفاصيل  التنفيذ: •

 اإلجماع حيز التنفيذ ويبدأ االمتثال في أنشطة إنفاذ السياسة وإعداد التقارير. 

كما يجوز   ( باعتباره مورد داخلي باإلضافة إلى مورد لألطراف المتعاقدة في األمور المتعلقة بتنفيذ وتفسير سياسة اإلجماع المنفذة.DDGقد يعمل فريق عمل قسم النطاقات العالمية ) الدعم والمراجعة: •

  لفريق عمل قسم النطاقات العالمية مراجعة عمليات تنفيذ سياسة اإلجماع.
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V. عملية التنفيذ والمراحل 
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 ولكن ليس مطلوبًا منه، توجيه إنشاء فريق مراجعة التنفيذ للمساعدة في تنفيذ السياسة".  GNSO يجوز لمجلس، "10الداخلية، في الملحق "أ"، القسم  ICANNراجع لوائح  2

 الشروط المسئول الخطوة مرحلة 

 إعداد

توفير التعقيبات على تقارير  

المشكالت األولية المقدمة  

 من فريق العمل 

سوف يقوم عضو فريق عمل قسم النطاقات العالمية المخصص بمراقبة إنشاء فريق السياسات لتقارير المشكالت وتقديم  GDDفريق عمل 

تنفيذ" هذا بمراقبة وتنسيق مدخالت قسم  التعقيبات بالنيابة عن فريق )فرق( العمل حسبما يتناسب.  سيقوم "منسق ال

، وستكون بمثابة نقطة اتصال رسمية بين مجموعات  (PDP)النطاقات العالمية على منتجات عمل عملية وضع السياسة 

 ( وموظفي قسم النطاقات العالمية.PDPعمل عملية وضع السياسة )

 إعداد

متابعة مشروعات وضع  

السياسات مع التركيز 

 التنفيذ  عملية

يجب أن يشارك مسؤول   سيقوم المنسق التنفيذي بمراقبة أنشطة عملية وضع السياسات مع التركيز على مشكالت التنفيذ. فريق عمل قسم النطاقات العالمية 

 االتصال في مناقشات عملية وضع السياسات كما هو مطلوب لمشاركة منظور التنفيذ. 

 إعداد
توفير التعقيبات على تقرير 

PDP   األولي لـGNSO 

 فريق عمل قسم النطاقات العالمية 
 . GNSOسينسق مسؤول االتصال المعني بتنفيذ مساهمات الفرق في التقرير األولي لعملية وضع سياسات نطاق 

 إعداد

توفير التعقيبات على تقرير 

 عملية وضع السياسات  

(PDP النهائي لنطاق )

GNSO 

 . GNSOسينسق مسؤول االتصال المعني بتنفيذ مساهمات الفرق في التقرير األولي لعملية وضع سياسات نطاق  فريق عمل قسم النطاقات العالمية 

 إعداد

تقديم المساهمات وإعداد  

المواد للنظر فيها من قبل  

 مجلس اإلدارة 

 

للنظر في توصيات  ICANNسينسق مسؤول االتصال المعني بالتنفيذ مدخالت الفرق بشأن المواد إلعداد مجلس إدارة  فريق عمل قسم النطاقات العالمية 

 سياسة اإلجماع ونصائح المنظمات الداعمة/اللجان االستشارية األخرى، عند الضرورة.

 الخطة 

تعيين لفريق مراجعة التنفيذ  

 )إذ كان منطبقًا(  

، GNSOفريق سياسة 

 GDD فريق

وإنشاء   IRT، بالتشاور مع فريق عمل قسم النطاقات العالمية، بإطالق دعوة لمتطوعي GNSOسوف يقوم فريق سياسة 

جدول االجتماعات  فيما يخص  IRTسوف يتشاور فريق قسم النطاقات العالمية مع فريق  .IRT2ملف تفصيلي لفريق 

وعقد جلسة واحدة أو اثنتان من الجلسات المخصصة إلقرار اتفاق على قواعد المشاركة ومواد التسليم الخاصة  

 .  IRT بفريق

 وفي هذه المرحلة، سينظم قائد المشروع جميع األنشطة اإلدارية المتعلقة بالعمل مع فريق مراجعة التنفيذ، بما في ذلك:

 المجتمعيةإنشاء ويكي  •

 ( المخصص للموظفين فقط للمساعدة في تخطيط المشروع وصياغة السياسات IPTتعيين فريق مشروع التنفيذ ) •

 خدمات السكرتارية بما في ذلك نسخ االجتماعات والحضور وتدوين المالحظات •

  تجميع بيانات االهتمام من أعضاء فريق مراجعة التنفيذ •

 GNSOتعيين منسق لمجلس   •

 جماعي  إنشاء ميثاق •
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  en.pdf-23aug16-guidelines-principles-https://www.icann.org/en/system/files/files/irt راجع 3
  en.pdf-07apr11-guidelines-wg-gnso-1-https://gnso.icann.org/en/council/annex على GNSOمن إرشادات مجموعة عمل  3.6راجع القسم  4
  en.pdf-01jun15-recommendations-implementation-https://gnso.icann.org/en/drafts/policy راجع 5

أثناء المكالمة )المكالمات( األولية مع فريق مراجعة التنفيذ، سيراجع قائد مشروع قسم النطاقات العالمية دور فريق مراجعة 

 ستغطي هذه المراجعة بحد أدنى ما يلي:  التنفيذ ومبادئ التشغيل.

 إطار عمل تنفيذ سياسات اإلجماع  •

  3مبادئ وإرشادات فريق مراجعة التنفيذ  •

 4صنع القرارات المعيارية  منهجية •

 5والتنفيذ  GNSOتقرير التوصيات النهائية لمجموعة عمل سياسة  •

وإرشاداتها وإجراءات عملية وضع   GNSO، بما في ذلك مراجعة مساهمات  GNSOإجراءات تشغيل  •
 6السياسة المعجلة

 الخطة 

قيادة فريق سياسات 

GNSO  إلى التحول لفريق

 تنفيذ قسم النطاقات العالمية 

 

، GNSOفريق سياسة 

 قسم النطاقات العالمية  فريق

بمجرد تمرير مجلس اإلدارة لقرار، تقوم فريق الخدمة لدى السجل/أمناء السجالت بتخصيص عضو من فريق اإلدارة 

إلكمال السياسة حتى تسليم  GNSOهذا بالتنسيق مع فريق عمل سياسة  GDDويلتزم عضو فريق  لقيادة عملية التنفيذ.

 المسئولية عن إبالغ وإيصال حالة المشروع.  GDDوعند التسليم، يتحمل فريق  نفيذ.عملية الت

 الخطة 

 إنشاء مسودة خطة التنفيذ 

 

بما في ذلك المراحل   -المشروع وسيقومون بإنشاء مسودة خطة التنفيذ سيحدد موظفو قسم النطاقات العالمية مخرجات  فريق عمل قسم النطاقات العالمية 

لتقديمها إلى فريق مراجعة التنفيذ، بدًءا من   -الرئيسية والتواريخ المستهدفة وأوصاف المشكالت التي يجب معالجتها 

    7نموذج خطة المشروع وإجراء التعديالت حسب الحاجة الستيعاب المشروع.

 الخطة 

مسودة صياغة لسياسة  إنشاء 

اإلجماع )إذا كانت منطبقة(  

ومتطلبات الخدمات  

 لزم(  )إذا

 

موظفو قسم النطاقات العالمية،  

مكتب المستشار العام،  

 التعاقدي  االمتثال

عندما تتطلب عملية وضع السياسات تغييرات على سياسة إجماع حالية أو إنشاء سياسة إجماع جديدة، سيقوم قسم النطاقات 

  ة بإنشاء مشروع اقتراح لغة سياسة إجماع لبدء مناقشات التنفيذ.العالمي

إذا تطلبت توصيات السياسة إنشاء خدمة أو تغييرات جديدة على خدمة حالية، فسوف يقوم فريق قسم النطاقات العالمية 
سيقوم قسم النطاقات العالمية  الجديدة/المتغيرة. بإنشاء متطلبات أولية من أجل األنظمة ومشاركة الجهات األخرى للخدمات 

  المتأثرة للتحضير لالستعداد التشغيلي، حسب الحاجة. ICANNبالتنسيق مع فرق مؤسسة 
 
 
 
 
 

 التحليل والتصميم 

 إشراك فريق مراجعة التنفيذ 

 

، فريق سياسة GDDفريق عمل 

GNSO  بالتشاور مع فريق

  IRT مراجعة التنفيذ

واالجتماع )االجتماعات( يجب أن تعقد من أجل توضيح أو   IRTمسودة صياغة سياسة اإلجماع يجب أن يتم توزيعها على  

 تحسين الصياغة وجهات متسقة من هدف توصيات السياسة. 

خاصة بتوصيات سياسة اإلجماع غير متسق مع  إذا توصل فريق مراجعة التنفيذ إلى أن التنفيذ المخطط لفريق العمل ال

وفقًا لما هو محدد في  GNSOالهدف المحدد لتوصيات سياسة اإلجماع، فيجوز لفريق مراجعة التنفيذ  التشاور مع مجلس 

 8مبادئ وإرشادات فريق مراجعة التنفيذ. 

https://www.icann.org/en/system/files/files/irt-principles-guidelines-23aug16-en.pdf
https://gnso.icann.org/en/council/annex-1-gnso-wg-guidelines-07apr11-en.pdf
https://gnso.icann.org/en/drafts/policy-implementation-recommendations-01jun15-en.pdf
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  https://gnso.icann.org/en/council/procedures راجع 6
للتعاون مع   ICANN لى العاملين فيفور اتخاذ قرار نهائي من قبل مجلس اإلدارة باعتماد السياسة، يقوم مجلس اإلدارة، حيثما كان ذلك مناسباً، بمنح التخويل أو التوجيه إ“, 10لحق أ، القسم الداخلية، في الم ICANNراجع لوائح  7

 نفيذ السياسة. لوضع خطة تنفيذ بناًء على تنفيذ التوصيات المحددة في التقرير النهائي، ولت GNSO مجلس
أو عملية وضع السياسة   GNSO (GGP)أو عملية توجيه  GNSO (GIP)قد يشمل ذلك بدء عملية إدخال   .en.pdf-23aug16-guidelines-principles-https://www.icann.org/en/system/files/files/irtراجع  8

  https://gnso.icann.org/en/council/procedures ( بما يتناسب مع المشكلة المطروحة.يمكن العثور على التفاصيل على صفحةEPDPالمعجلة )

https://gnso.icann.org/en/council/procedures
https://www.icann.org/en/system/files/files/irt-principles-guidelines-23aug16-en.pdf
https://gnso.icann.org/en/council/procedures
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 التحليل والتصميم 

إشراك أطراف أخرى 

إضافية حسبما يكون  

يذ ضروريًا من أجل التنف

)موفرو الخدمة، والخبراء 

 الفنيين، إلخ( 

، بالتشاور مع GDDفريق عمل 

 IRTفريق مراجعة التنفيذ 

إذا تطلب التنفيذ إجراء تغييرات على الخدمات الحالية أو بناء خدمة جديدة، فيجب على قائد التنفيذ التشاور مع موفري 

يمكن أن تشمل هذه   النظر تلك من بداية عملية التنفيذ. الخدمة والخبراء الفنيين بأسرع ما يمكن لضمان تضمين وجهات

 . RFPأو  RFIالعملية إصدار 

 التحليل والتصميم 

طلب الحصول على  

التعليقات العامة حول  

صياغة السياسة المقترحة 

وخطة التنفيذ )إذا كان 

 منطبقًا( 

 

فريق عمل قسم النطاقات 

العالمية، بالتشاور مع فريق 

 IRTمراجعة التنفيذ 

)إن أمكن(، ما إذا كان يجب نشر التنفيذ المقترح للتعليق العام  IRTسيحدد فريق عمل قسم النطاقات العالمية، بالتشاور مع 

، فإن صياغة سياسة اإلجماع المقترحة وإذا كان األمر كذلك )هناك افتراض قوي بأنه سيتم نشر العناصر للتعليق العام(.

 و/أو التفاصيل الخاصة بالخدمة الجديدة باإلضافة إلى خطة التنفيذ سوف يتم نشرها للتعليق العام. 

 التحليل والتصميم 

وضع الصياغة النهائي  

للسياسة )إذا كان ذلك  

 منطبقًا( 

 

فريق عمل قسم النطاقات 

العالمية، بالتشاور مع فريق 

 IRTمراجعة التنفيذ 

سوف يقوم قسم النطاقات العالمية بتعديل صياغة السياسة المقترحة استناًدا إلى التعليقات العامة، وذلك بالتشاور مع فريق 

 )إذا كان ذلك منطبقًا(. IRTمراجعة التنفيذ 

 التحليل والتصميم 

لمقترحة إكمال الخدمة ا

الجديدة )إذا كان ذلك  

 منطبقًا( 

فريق عمل قسم النطاقات 

العالمية، بالتشاور مع فريق 

 IRTمراجعة التنفيذ 

سوف يقوم فريق قسم النطاقات العالمية بإكمال جميع العناصر المطلوبة للخدمة الجديدة المقترحة استناًدا إلى التعليقات  

 )إذا كان ذلك منطبقًا( بعد التشاور مع موفري الخدمات المعنيين. IRTذ العامة، بالتشاور مع فريق مراجعة التنفي

 التحليل والتصميم 

التشاور مع فريق مراجعة 

وفريق العمل  IRTالتنفيذ 

المعني فيما يخص مسودة  

الصياغة النهائية للسياسة 

 و/أو خدمة مقترحة جديدة

فريق عمل قسم النطاقات 

العالمية، بالتشاور مع فريق 

 IRTمراجعة التنفيذ 

في  GNSOسوف يتشاور فريق قسم النطاقات العالمية مع فريق العمل المعني )حسب الحاجة( وفريق مراجعة التنفيذ )أو 

  حال لم يكن هناك فريق مراجعة التنفيذ( على الصياغة النهائية للسياسة و/أو الخدمة )الخدمات(.

 

 

 التحليل والتصميم 
طلب التعليقات العامة 

 اإلضافية إلى لزم 

ماديًا بعد فترة التعليق العام األولية، فسوف يسعى  في حالة تغيير الصياغة النهائية للسياسة و/أو الخدمة المقترحة تغييًرا  فريق عمل قسم النطاقات العالمية 

 فريق عمل قسم النطاقات العالمية للحصول على التعليقات العامة على الصياغة/الخدمة الحديثة قبل أن يتم تنفيذها.

 التحليل والتصميم 

إكمال صياغة السياسة و/أو  

 الخدمة الجديدة 

فريق عمل قسم النطاقات 

العالمية، بالتشاور مع فريق 

 IRTمراجعة التنفيذ 

ذي الصلة لصياغة/خدمة السياسة النهائية، يجب اإلعالن   IRTبمجرد مراجعة جميع فرق العمل وموفري الخدمات وفريق 

لى موقع الويب الخاص  يجب نشر ترجمات السياسة النهائية ع عن المنتج النهائي للجمهور وأصحاب المصلحة المعنيين.

  في هذه المرحلة أو قبل ذلك. ICANNبمؤسسة 
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 التحليل والتصميم 

فريق عمل قسم النطاقات  تحديد تاريخ لسريان السياسة

العالمية، بالتشاور مع فريق 

 IRTمراجعة التنفيذ 

 متوافقة مع الهدف من سياسة اإلجماع. تحديد تاريخ معقول يمكن لألطراف المتعاقدة أن تنفذ فيه التغييرات لكي تصبح 

 التنفيذ 

 إعالن تاريخ سريان السياسة 

 

 يجب أن يكون تاريخ سريان السياسات المقترحة قد تم تحديده/نشره بالفعل، ولكن هذا يمثل المرحلة الرسمية. فريق عمل قسم النطاقات العالمية 

بموجب اتفاقيات السجل واتفاقية أمين السجل، إلى األطراف يجب تقديم اإلشعار القانوني الرسمي، كما هو مطلوب 

 المتعاقدة. 

على الويب في قسم   ICANNيجب إرسال اإلشعار بالبريد اإللكتروني إلى األطراف المتعاقدة ونشر ذلك على موقع 

  "سياسات اإلجماع".

 التنفيذ 

وضع المواد التعليمية ومواد  

 التوعية 

 

واالمتثال من أجل إنشاء أية مواد الزمة من أجل   سوف يقوم فريق قسم النطاقات العالمية بالتنسيق مع فريق االتصاالت النطاقات العالمية فريق عمل قسم 

طلب الحصول على تغييرات السياسة عبر األطراف المتعاقدة ومجتمع اإلنترنت العام.  تشمل البنود ندوات الويب،  

 ات المتاحة إلى اإلنترنت، وطلبات الخدمة/التوافق، إلخ.واألسئلة المتداولة، والمستند

 التنفيذ 

 التواصل العالمي 

 

سوف يقوم فريق قسم النطاقات العالمية بجدولة سلسة من ندوات الويب من أجل توعية وتثقيف أصحاب المصلحة   فريق عمل قسم النطاقات العالمية 

يعمل فريق عمل قسم النطاقات العالمية أيًضا مع األطراف  السياسات )إذا لزم ذلك(.المتأثرين حول التغييرات المعلقة على 

 ذات الصلة للتعامل مع أي مشكالت غير متوقعة قد تنشأ أثناء تنفيذ السياسة.

 التنفيذ 
يوًما   30السياسة القادم إلى األطراف المتعاقدة قبل تاريخ السريان بمدة يجب إرسال إشعارات تذكيرية حول تاريخ سريان  فريق عمل قسم النطاقات العالمية  إرسال إشعارات تذكيرية 

 وفي تاريخ السريان.

 التنفيذ 

 نشر تغيير سياسة اإلجماع

 

مستندات المتطلبات  تمثل هذه الركيزة نهاية أعمال التنفيذ الخاصة بقسم النطاقات العالمية.يجب أن تحتوي خطة التنفيذ و/أو  فريق عمل قسم النطاقات العالمية 

تدخل سياسة اإلجماع حيز   و/أو خطط المشروع على جدول زمني مفصل للمهام الفرعية والتفاصيل المرتبطة بتنفيذها.

 التنفيذ ويصبح قسم االمتثال مسؤوالً عن مراقبة السياسة وإنفاذها. 

 الدعم والمراجعة

التحسين المستمر وقياس 

 فعالية السياسة

 

فريق عمل قسم النطاقات العالمية  

وقسم   GNSOوموظفو سياسة 

االمتثال والمتعاقدون واألطراف 

الثالثة حسب االقتضاء الحتياجات  

  جمع البيانات

 .GNSOيعتبر قياس فاعلية سياسة اإلجماع أمًرا مهًما لفهم إذا ما استوفت تغييرات السياسة األهداف المحددة بمعرفة 

بمجرد أن تصبح   ICANNلتحقيق هذه الغاية، يجب تحديد سلسلة من المقاييس وجمعها لقياس السياسة عبر خدمات 

في تقرير االمتثال السنوي ومصادر اإلبالغ األخرى،   يجب تضمين أي بيانات ومقاييس ذات صلة السياسة سارية.

 وإتاحتها لتقرير حالة سياسة ما بعد التنفيذ وأي مراجعة الحقة للسياسة.

 الدعم والمراجعة

المراجعة الرسمية 

 انطبق ذلك(  )إذا

، فريق قسم GNSOفريق عمل 

 النطاقات العالمية

أو   GNSOإذا كانت سياسة إجماع تحتوي على مراجعة لفريق عمل رسمي بعد تاريخ سريانها، أو في حالة دعوة مجلس  

إلجراء مراجعة رسمية، فسوف تقوم شعبة النطاقات العالمية قسم النطاقات العالمية و/أو فريق  ICANNمجلس إدارة  

 السياسات بالبدء في هذه العملية.
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 والمراجعةالدعم 

تقرير حالة سياسة ما 

 التنفيذ  بعد

بعد توفر الوقت الكافي لتقديم البيانات والمقاييس لتقييم توصيات السياسة المنفذة، يجب على طاقم االمتثال وسياسة  GNSOاالمتثال، فريق سياسة 

GNSO  تقديم تقرير حالة سياسة ما بعد التنفيذ إلى مجلسGNSO .مع البيانات والمقاييس الكافية لتقييم تأثير السياسة 

نات وإعداد التقارير بشكل خاص من قبل مجموعة عمل عملية وضع السياسات،  لم يتم التوصية بإطار زمني لجمع البيا ما

قد يعمل تقرير حالة  شهًرا من تاريخ سريان السياسة.  24إلى   18يجب تقديم تقرير حالة السياسة بشكل عام في غضون 

 مناسبًا.  السياسة باعتباره أساسًا لمزيد من المراجعة و/أو المراجعات لتوصيات السياسة إذا كان ذلك


	قسم النطاقات العالمية - إطار عمل تنفيذ سياسة الإجماع (تم التحديث في كانون الأول (ديسمبر) 2018)

