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الثامنة والثالثين والمنعقدة في مدينة  ICANNجمعية  اللجنة االستشارية العامة المقدم إلى تقرير من رئيس
 ببلجيكا ،بروكسل

 
 

 بلجيكا ،الثامنة والثالثين المنعقدة في بروكسل ICANNجمعية  في At-Largeاألنشطة التي أجرتها لجنة 
 

تم ،يونيو في مدينة بروكسل بلجيكا 25-20 الثامنة والثالثين التي عقدت في الفترة ما بين ICANNخالل جمعية 
وقد اشتمل هؤالء المندوبون . At-Largeالخمسة  عضو من سائر مناطق 26بإجمالي  At-Largeتمثيل لجنة 

اإلقليمية المعروفة  At-Large، ومسئولين من منظمات لجنة )ALAC(على أعضاء من اللجنة االستشارية العامة 
، ومندوبيها في لجنة التعيينات At-Large ومن رابطات )ALSes( اللجنةومندوبون من هيئات ) RALOs(باسم 

)NomCom( ومندوبين من جمعية ،At-Large . 

 الثامنة والثالثين المنعقدة في مدينة ICANNوقد انعقدت الجمعيات الرسمية التالية خالل اجتماعات جمعية 
 : سلبروك

 جلسة استغرقت طوال اليوم لكل من الجمعية االستشارية العامة •
 APRALOاجتماع  •
 لسياسةجلسة أولى لمناقشة ا •
  جلسة ثانية لمناقشة السياسة •
 GACمع  ALACاجتماع اللجنة االستشارية العامة  •
 وورشة عمل القيادة حول تحسينات اللجنة االستشارية العليا ALACتشارية العامة اللجنة االس •
 الشهري EURALOاجتماع  •
 مةاجتماع السكرتارية اإلقليمية للجنة االستشارية العا •
 EURALOعرض  •
 ICANNغداء عمل للجنة االستشارية العامة مع أعضاء مجلس  •
استعراض لألدوار التي نقوم بها في : مع أمان السجالت Large-At/ ة العامة اجتماع اللجنة االستشاري •

ICANN: العمل نحو تحقيق مستوى أفضل من الفهم والثقة والتعاون 
 اجتماع ختامي لكل من اللجنة االستشارية العليا والقيادة اإلقليمية •
 ALACاجتماع اللجنة التنفيذية التابعة للجنة االستشارية العامة  •

 )ALAC( العامة االستشارية اللجنة

 Cheryl Langdon-Orr - العامة االستشارية اللجنة رئيس
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 : دوًرا أساسًيا في المؤسسة كما أنها تدير اثنين من اجتماعات الدوائر االنتخابية، وهما At-Largeلعبت لجنة 
 

 المشترك AFRALO/AfrICANNاجتماع  •
ما الذي يعنيه بناء جدول أعمال : وتشجيع التنافس، وثقة العمالء واختيار المستهلك -تأكيد االلتزامات  •

 ICANNللمستهلك في 

  :لرسمية واجتماعات مجموعة العمل والتي شملت ما يليا RALOباإلضافة إلى ذلك، فقد تم عقد اجتماعات 
 

 LACRALOاجتماع رسمي لـ  •
 EURODIG ـللجمعية التحضيرية الخاصة ب اجتماع •
 AfrICANNو AFRALOاجتماع اللجنة التمهيدية بين كل من  •
 EURALOاجتماع مجموعة العمل لعرض  •

 
الثامنة والثالثين قد شاركوا أيًضا بفاعلية في  ICANNالمشاركين في جمعية  At-Largeجدير بالذكر أن أعضاء 

لهذه الجلسات وكانت بمثابة تلخيص لهذه  تقاريروقد قاموا بإعداد  At-Largeاالجتماعات األخرى غير المتعلقة بـ 
  .At-Largeا ذات األهمية لمجتمع الجلسات باإلضافة إلى التركيز على القضاي

 
ومن بين القضايا العديدة ذات الصلة بالسياسة والعمليات التي تمت مناقشتها خالل جمعياتهم المنعقدة، هناك قضيتان 

 : ترغب اللجنة االستشارية العامة في التركيز ليها
 

• RAA قي نشاط االلتزام الخاص تؤكد اللجنة االستشارية العامة بشدة على أهمية أن يتل – وااللتزام
التمويل بالمستوى المطلوب وأن تتاح أمام المكتب المرونة الالزمة داخل عملية الميزانية  ICANN بـ

وقد أعطت اللجنة االستشارية العليا  .إلجراء الخدمات الهامة للمجتمع والتي تلقى اهتماًما من الجمهور
 .رة حتمية في توفير التمويل والدعم الالزماألولوية القصوى لهذه المسألة كما أنها ترى ضرو

 
ترغب اللجنة االستشارية  – gTLDاألفريقي المتعلق بدعم المتقدمين الجدد في  ICANNبيان مجتمع  •

الخاص بمجتمع  والبيانالعليا في تقديم إيضاحات خاصة، وتقديم خالص التحيات والتهنئة للعمل التمهيدي 
ICANN األفريقي )AfriICANN وAFRALO (لمتقدمي  فيما يتعلق بالدعم المقدمgTLD الجدد 

وهذه النتيجة الخاصة بالتعاون فيما بين الدوائر االنتخابية ) والمرفق بتقريري لالطالع والعمل بموجبه(
الضبط ذلك النوع من المبادرة والمعلومات واألسلوب الذي الدور البناء الذي داخل إحدى المناطق، هو ب

وقد شجعت . ICANNفي إجراءات السياسة متعددة المساهمين والخاصة بـ  At-Largeيساهم به مجتمع 
األخرى على مراجعة هذا البيان بحيث يعكس الوضع  At-Largeاللجنة االستشارية العامة مناطق 

للعمل الذي  فيما بين األقاليم ومن جهتنا، سوف نقوم بإرسال تعليقات وآراء. ص بكل منهااإلقليمي الخا
 .JASقامت به مجموعة عمل 

 
الذي تم انتخابه  APRALOرئيس ) ALAC(تهّنئ اللجنة االستشارية العليا  – RALOتحديثات قيادة  •

 كريبن ليبلوند الدكتور؛ أوليفرالمنتخب حديًثا،  EURALOهونج اكسيو وسكرتير : حديًثا، البروفيسور
 APRALOوقد تم انتخاب هونج خالل جمعية . وتتمنى لهما التوفيق والنجاح في منصبيهما الجديدين

المنعقد في بروكسيل في الثاني والعشرين من يونيو وسوف يقوم بإكمال  ICANNالطارئة خالل جمعية 
وقد كان انتخاب  .2011دة عملها في مارس مسيرة كاراتيانا تايور التي تقاعدت في مايو وتنتهي م

الشهرية الدائمة التي يتم عقدها فيبروكسيل خالل هذا األسبوع وسوف  EURALOأوليفرخالل جمعية 
وبعد  .2011تقوم بإكمال المدة الخاصة بآفا رجيف التي تقاعدت في يونيو والتي تنتهي مدتها في مارس 

كاراتيانا تايور ونائب الرئيس ليزيلي آليسون الذي  APRALOعملية التقاعد التي قام بها كل من ريس 
السيد فؤاد باجوا أعمال الرئيس عن المنطقة بصفة  APRALOتقاعد أيًضا في مايو، تولى نائب رئيس 

قراًرا يقضي بضرورة نقل السيد فؤاد من منصبه  APRALOوخالل جمعيتها الطارئة، اتخذت . مؤقتة
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لكي يقوم بإكمال منصب السيدة ليزلي ومدته  2011لذي ينتهي في مارس الذي يدوم لمدة عام واحد، وا
في القريب دعوة إلجراء انتخابات من أجل  APRALOكما ستقدم . 2011عامين، والذي ينتهي في مايو 

وتتقدم . إيجاد بديل للسيدة ليزلي آليسون والتي من المقرر أن تكمل مدة العمل المفتوحة البالغة عام واحد
على ما قدمنه من إسهامات " ليزلي"و" إيف"و" كاراتيانا"االستشارية العامة بالشكر إلى كل من  اللجنة

  .اإلقليمية كما تتمنى لهن دوام النجاح والتوفيق في حياتهم العملية في المستقبل At-Largeجليلة لجمعيات 
 
 
 

 نيروبيالمنعقد في  ICANNمنذ االجتماع السابع والثالثين لـ  At-Largeأنشطة 
 

 121و  RALO، المتألف من خمسة اللجنة االستشارية العامة وخمسة جمعيات At-Largeوقد واصل مجتمع 
 ICANNفي الزيادة الكبيرة في صناعة السياسات وأنشطة التواصل بين جمعية  At-Largeهيئة من هيئات 
وبلجيدكا  ،المنعقدة في بروكسل ICANNوجمعية  2010وكينيا في مارس  ،في نيروبي المنعقدة السابعة والثالثين

 . 2010بتاريخ يونيو 
 

وجدير بالذكر، أنه فيما بين  .بياًنا للسياسات إلى المجلس 13وخالل هذه الفترة، قدمت اللجنة االستشارية العامة 
الفترة  بالمائة من بيانات السياسات عن نفس 70 ، قدمت اللجنة االستشارية العليا نسبة2010يناير ومايو من عام 

  .2009من عام 
 

بشكل مباشر في وضع السياسات  ALSesوقد اشترك أعضاء من اللجنة االستشارية العليا، والمناطق ومجموعات 
، ويشمل ذلك ICANNالتي يجري تنفيذها داخل أو من خالل أجزاء أخرى من  ICANNوالعمليات الخاصة بـ 

 :على سبيل المثال ال الحصر 
 

المجموعة االستشارية الخاصة بالتحقق من المجال عالي المستوى وعالي  في At-Largeعضوان من  •
 األمان

 مجموعة العمل على مراجعة المناطق الجغرافيةعضوان من  •
 مجموعة ميثاق حقوق المسجل: RAAفي  Aالفريق الفرعي  أربعة أعضاء في •
 مجوعة التعديالت اإلضافية: RAAي ف Bثالثة أعضاء من الفريق الفرعي  •
 استرداد اسم المجال بعد االنتهاءأربعة أعضاء في مجموعة عمل  •
 فريق العمل على تطوير السياسةعضو واحد في لجنة توجيه عمليات السياسة  •
 )PPSC(ات عضو واحد في لجنة توجيه عمليات السياس •
 ccNSO IDN PDP األولي مجموعة العملعضوان من  •
 مجموعة عمل سياسات إساءة التسجيلعضو واحد في  •
 الجديد gTLDحول دعم طلب  SO/ACمجموعة العمل سبعة أعضاء في  •

 
 : كانت موضوعات بيانات سياسة اللجنة االستشارية العامة على النحو التاليو
 

 Cert-DNSحول  واللجنة االستشارية العليا ccNSO، وgNSOخطاب مشترك من كل من  •
 ICANNالخاصة بـ  2011اعتمدت اللجنة االستشارية العليا التعليق على إطار ميزانية السنة المالية  •
 IDNحول مشكالت  ALACبيان  •
 المبدئية WHOISحول تقرير متطلبات خدمة  ALACبيان  •
 .XXX sTLD لـ ICMحول طلب  ALACبيان  •
 األخيرة WHOISالخاص بتقارير  ALACبيان  •
 المقترحة VeriSignاسم نطاق حول خدمة تبادل  ALACبيان  •
 لدائرة المستهلك ALACدعم  •
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 الجديدة عن تحديد األولوية GNSOحول توصيات  ALACبيان  •
 GNSOحول اتصاالت  ALACبيان  •
 ICANNحول إرشادات دعم السفر لمتطوعي  ALACبيان  •
 حول شفافية مستندات الطاقم ALACبيان  •
 10-1حول طلب اعتبار التوصية  ALACبيان  •

 
، ICANNللمشاركة بفاعلية في عملية وضع سياسات  At-Largeوكوسيلة لزيادة مستوى المعرفة داخل مجتمع 

 .ICANN والجمعية الثامنة والثالثين لـ ICANNتم إطالق ثالث دعوات فيما بين الجمعية السابعة والثالثين لـ 
 : على النحو التالي At-Largeه الدعوات الموجهة لمجتمع وكانت هذ

 CERT-SDNدعوة للمجتمع حول  •
 2011التمهيدية للعام المالي  دعوة للمجتمع حول الخطة والميزانية التشغيلية •
 wikiدعوة للمجتمع حول احتشاد ملفات  •

والثالثين  الخمسة منشغلة على غير العادة بين الجمعية السادسة والثالثين والسابعة RALOوقد كانت مجموعات 
 : وتتوافر التقارير الخاصة بهم على. ICANNالخاصة بـ 

 
• AFRALO 
• APRALO 
• EURALO 
• LACRALO 
• NARALO 

لعام  ALSاستبيان بالمشاركة في  121وعددها  Large-At، قامت هيئات 2010مايو  24إلى  7فيما بين 
 ALS-ccNSOاستبيان ) 2و 2010للعام  ALS استبيان) 1: وقد تم تقسيم االستبيان إلى ثالثة أقسام. 2010

من كل  ALSالتي تتألف من ممثلي  إحدى مجموعات العملقامت . الجغرافية ICANNاستبيان حول مناطق ) 3و
خالل  At-Largeبإعداد التحليل األولي لنتائج االستبيان والذي تم طرحه أمام مجتمع  At-Largeمن مناطق 

وقد طرح التحليل األولي الذي قامت به مجموعة العمل . الثامنة والثالثين المنعقدة في بروكسيل ICANNجمعية 
وهو ما  At-Largeوسكرتارية  RALOمجموعات  ،ت قيمة بالنسبة للجنة االستشارية العامة، ومعلومات ذا

كجزء  At-Largeسيؤدي إلى زيادة مقدرتهم على توفير الدعم من أجل زيادة المشاركة واالنخراط داخل مجتمع 
 . من أنشطة التواصل الداخلي التي يقومون بها

 قام أعضاء ICANNالسابعة والثالثين  ICANNارجي، فمنذ جمعية أما من حيث التواصل على المستوى الخ
APRALO وNARALO التضامن فيما بينهم داخل مناطقهم المعنية من أجل وضع الكتيبات التي تلقي بالعمل ب

الضوء على عضويتهم اإلقليمية واألنشطة والمشكالت ذات الصلة باإلنترنت والتي تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لهم، 
وسياسة ) gTLDs(، وطرح مجاالت جديدة وعامة عالية المستوى )IDNs(ويشمل ذلك عناوين المجال الدولية 

Whois . ومن خالل إكمال هذين الكتيبين، فقد طرحت كل مجموعة من مجموعاتRALO  التابعة لـAt-Large 
وزيادة مستوى  وتستخدم هذه الكتيبات ألغراض التواصل على المستوى الخارجي،. الكتيبات اإلقليمية الخاصة به

 . At-Largeالمشاركة ورفع مستوى الوعي من خالل أعضاء 
 
وثالثة منظمات جديدة وتمر اآلن بعملية  ALSesتم اعتماد منطقتين جديدتين من مناطق  ،خالل هذه الفترةو

 : التي تم اعتمادها فيه ALSesأما مناطق  .التطبيق
 

• Nurses Across Borders )AFRALO( 
• Wikimedia CH )EURALO( 
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 : أما المؤسسات التي يجري مراجعتها حاليا فهي
• Binary Egypt )AFRALO( 
• Colorado ISOC )NARALO( 
• Fundacion Incluirme )LACRALO( 

 
 

 الوضع والخطوات التالية – At-Largeتحسينات 
 

السابعةوالثالثين المنعقدة في نيروبي، تم تحقيق عدد من اإلنجازات كجزء من تنفيذ تحسينات  ICANNومنذ جمعية 
At-Largeويشمل ذلك ، : 

 
من خالل العمل مع مدير مشروعات تحسينات  At-Largeمع وفي األشهر التالية الجتماع نيروبي، قام مجت

At-Large  وفريقAt-Large  اآلخرين بتنفيذ الخطوات الكبيرة التالية في اتجاه تنفيذ التحسينات الخاصة
 :At-Large بـ
 

Large Improvements -At-ALAC: متوفرة في الملف(تقديم وطرح خطة للمشروع  •
Implementation Project Plan (7 June 2010).pdf(،  والذي يتناول المشكالت الخاصة

بإرشاد المجلس، وتضمينات الميزانية، والمطلوبات المحتملة والخطوات المخطط التخاذها من أجل الحد 
التي تم طرحها على لجنة  ICANNمن هذه المطلوبات، والتغييرات المقترحة على اللوائح الداخلية لـ 

 .2010التحسينات الهيكلية في مايو 
سجل لحالة التحسينات والتي تشتمل على  Large-ALAC/At مساحة العمل الخاصة بـ إيجادإن عملية  •

 .الثالثة عشر Large-Atلكل من وصية من توصيات  ،الفردية wiki، وصفحات Large-Atالخاصة بـ 
باإلضافة إلى أن تخصيص مهام التنفيذ الخاصة لكل من اللجنة االستشارية العامة وفريق عمل إقليمي  •

 .المرتبط ICANN، وفريق ALACولجان 
 

http://www.binaryegypt.com/�
http://www.coisoc.org/�
http://www.south-ssig.com.ar/�
https://st.icann.org/data/workspaces/at-large-improvements/attachments/at_large_improvements_workspace:20100615224612-0-15340/original/ALAC-At-Large%20Improvements%20Implementation%20Project%20Plan%20(7%20June%202010).pdf�
https://st.icann.org/data/workspaces/at-large-improvements/attachments/at_large_improvements_workspace:20100615224612-0-15340/original/ALAC-At-Large%20Improvements%20Implementation%20Project%20Plan%20(7%20June%202010).pdf�
https://st.icann.org/data/workspaces/at-large-improvements/attachments/at_large_improvements_workspace:20100615224612-0-15340/original/ALAC-At-Large%20Improvements%20Implementation%20Project%20Plan%20(7%20June%202010).pdf�
https://st.icann.org/atlarge-improvement/index.cgi?at_large_improvements_workspace�
https://st.icann.org/at-large-improvements/index.cgi?at_large_improvements_implementation_status_log�
https://st.icann.org/at-large-improvements/index.cgi?at_large_improvements_implementation_status_log�
https://st.icann.org/at-large-improvements/index.cgi?at_large_improvements_implementation_status_log�
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سير العمل واإلنجازات التي تحققت حتى  ALAC/At-Largeجدول التالي حالة التحسينات الخاصة بـ يلخص ال
اليوم، والموعد المقرر لإلكمال والمصادر المحتملة للتكاليف الخاصة لكل توصية خاصة بتحسينات 

ALAC/At-Large. 
 

 المتوقعة المصادر المقدر اإلكمال )اكتمل (% الحالة التوصية
 At-Large لتكاليف

 25% 50% 75% 100%   
غير متوقع في الوقت  2010ديسمبر -سبتمبر    ICANNلوائح  :1

 الحالي
غير متوقع في الوقت  2010ديسمبر    عضو المجلس: 2

 الحالي
-ALS-RALOهيكل : 3

ALAC 
غير متوقع في الوقت  2010ديسمبر -سبتمبر   

 الحالي
التحسين األولي على  2010مبر ديس-سبتمبر    ALSمشاركة / تعليم : 4

 المواد
/ الخطط اإلستراتيجية : 5

 التشغيلية
اليوم اإلضافي المتوقع  2010ديسمبر -سبتمبر   

 في االجتماع
غير متوقع في الوقت  2010سبتمبر  -يونيو    نماذج التكلفة: 6

 الحالي
تجربة أدوات  2010ديسمبر -سبتمبر    أدوات االتصال: 7

 االتصاالت
 تجربة خدمات اللغة 2010ديسمبر -سبتمبر    فترة التعليق العام: 8
 تجربة خدمات اللغة 2010ديسمبر -سبتمبر    عمليات الترجمة: 9

أنشطة التجريب مثل  2010ديسمبر -سبتمبر    مقر المستخدمين الفرديين: 10
 تقرير المجتمع

متوقع في الوقت غير  2010ديسمبر -سبتمبر    re Rec 10بيان المجلس : 11
 الحالي

التحسين األولي على  2010ديسمبر  -يونيو    اإلدخاالت من تقارير العمالء: 12
 المواد

غير متوقع في الوقت  2011مارس  -يناير    آليات التشاور حول السياسة: 13
 الحالي

 
المهام ومواد التسليم التي ، باإلضافة إلى At-Large/ALACتوجد قائمة شاملة تضم التوصيات الخاصة بتحسينات 

 .المبسطة على اإلنترنت Large-Atتحسينات تم إكمالها حتى تاريخه على 
 

بالبدء في الخطوات التالية  At-Largeسوف يقوم مجتمع  الثامنة والثالثين، ICANNفي الشهور التي تلت جمعية 
وقد تم تحديد  .والتي تعتبر من األولويات ذات المدى المتوسط At-Largeنحو تنفيذ هذه المهام الخاصة بتحسينات 

السادسة  ICANNوقادة األقاليم خالل جمعية ) ALAC(االستشارية  At-Largeهذه األولويات من خالل لجنة 
  .2009بر والثالثين المنعقدة في سول في أكتو

 
 ALAC، السيما لجنة )ALAC(االستشارية  At-Largeوسوف يتم تنفيذ هذه األولويات من خالل أعضاء لجنة 

  .المسئول ICANNاإلقليميين وفريق  ALSالتنفيذية، ومندوبي 

 شكر وعرفان

لفريق عمل االستشارية وقادة األقاليم تقديم خالص الشكر والعرفان والتقدير  At-Largeيود أعضاء لجنة 
ICANN  لما قدموه من دعم لنا، هايدي أولريش، وماتياس التجينيجير، وسيث غرين، وجيزيال غروبر وايت لما

كما نود التوجه بالشكر إلى أعضاء فريق . At-Largeمجتمع  لسائر أجزاء 24/7قدموه من دعم في الفترة 
ICANN  إثراء النقاش معنا خالل جمعية لما قدموه لنا من موجزات منقطعة النظير والمشاركة فيICANN 

الذين لم  ICANNوفي النهاية، ال يسعنا إلى تقديم الشكر والعرفان للفريق المشاركة في جمعية . والثالثين الثامنة
  .يدخروا جهًدا في توفير سبل الراحة والتجهيزات لغرف االجتماع واإلقامة قدر اإلمكان خالل إقامتنا في بروكسل

http://spreadsheets.google.com/pub?key=t-gohEOrOK_KUfW_gRtr8Iw&output=html�
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