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  االستشارية AT-LARGE لجنة
 

رة دمة ALAC استشا مق ل لى ا رة مجلس إ ا د   ICANN إ

  2013-2011 الجغرافي الدوران/ICANN اجتماع مواعيد خالل
 

في الوقت الذي تبذل فيه شرآة اإلنترنت . سع من الجمهورتمت ترجمة هذا المستند من اللغة اإلنجليزية من أجل ضمان الوصول إلى نطاق أو
آما أن المستند  ICANNجهودًا آبيرة للتحقق من دقة الترجمة، تعتبر اللغة اإلنجليزية لغة العمل بـ ) ICANN(لألسماء واألرقام المخصصة 

: لى النسخة األصلية باللغة اإلنجليزية على موقع الويبيمكنك العثور ع. األصلي باللغة اإلنجليزية هو النص المخول والمستند الرسمي الوحيد
http://www.atlarge.icann.org/correspondence  

  1من  1صفحة   

  
  

  بيان استهاللي 
  ICANNمن جانب فريق 

  
  
  

 فريقو ALAC أعضاء من مطلوب هو آما بالمحتويات بيك آدم ALAC عضو جانب من نهائيًا صياغته تمت التالي النص
 - 2011 الجغرافي الدوران/ICANN اجتماع مواعيد" العامة االستشارة على ردًا, ICANN المستقبلي التشييد حول العمل
comment-comment/public-cann.org/en/publichttp://www.i-: على عليه العثور يمكن حيث" 2013

dates-200908.html#meeting  
  

 المختلفة للتعليقات تضمين بمثابة هي األولى المراجعة ؛RALO و ALAC قادة داخل رسمية غير تعليق لعملية ذلك بعد تخضع
   .المستلمة التعليقات هذه جميع بين التوفيق إلى يهدف الذي الفريق جانب من
  

 العامة لالستشارات النهائي الموعد تخطى الذي المستند أن ALAC قررت ،2009 لعام أغسطس 25 اجتماع لوخال
 ALAC آاستشارة ICANN إدارة مجلس إلى ينتقل سوف, 2013- 2011 الجغرافي التدوير/المواعيد ICANN الجتماع

  .أغسطس 28 في ALACمستشار بصفته ICANN إدارة مجلس إلى التقرير رفع تم. متوسطة آثار مع
  

أغسطس  28من الفريق بدء التصويت على المستند مباشرًة بعد نقله إلى المجلس خالل بدء التصويت في  ALACطلبت 
 تم قد البيان أن على تؤآد المعلنة النتائج وأن الفريق ِقبل من سبتمبر 3 في النتائج عن اإلعالن مت وقد. سبتمبر 2وينتهي في 

: اإللكتروني البريد عنوان على النتيجة مراجعة يمكن. بالرفض واحد صوت مقابل في بالموافقة أصوات 9 بنتيجة اعتماده
c7u7pTC4https://www.bigpulse.com/pollresults?code=CvDk4wwNR9B6 

 

http://atlarge-lists.icann.org/pipermail/icann-future-wg_atlarge-lists.icann.org/2009-August/000059.html
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-200908.html#meeting-dates
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-200908.html#meeting-dates
http://atlarge-lists.icann.org/pipermail/alac-announce_atlarge-lists.icann.org/2009q3/000345.html
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=CvDk4wwNR9B6c7u7pTC4
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=CvDk4wwNR9B6c7u7pTC4


  2من  2صفحة 

  2013-2011 الجغرافية الدورة/ICANN اجتماع مواعيد حول تقرير
  
  

  ".2013 -  2012 -  2011الدورة الجغرافية /ICANN"بفرصة التعليق على مواعيد اجتماع  ALACترحب 
  

صعوبة التخطيط طويل ومالحظة  "العالم اإلجازات الهامة واالحتفاالت والمالحظات حول"ندرك أن التواريخ قد تم اختيارها لتجنب 
آما أننا نقترح الرجوع إلى تقويم األحداث المنشور من ِقبل هيئة . األمد حيث أن تبنى العديد من هذه األحداث على التقويم القمري

ي حلها موثوقة ومستقلة مثل األمم المتحدة واعتمادها وإتاحتها للمجتمع، إال أن مشكلة التخطيط للتقويم القمري يمكن أن تكون صعبة ف
  .وأننا نحث عى المرونة

  
فيما يتعلق بمواعيد االجتماع المقترحة حيث يعمل مجتمعنا  At-Large على طلب المدخل من ICANNيحث فريق تخطيط اجتماع 

. على نفس األساس, GACوعلى الفريق التشاور بشكل مماثل مع . على ضمان عدم فحص اإلجازات على نحو غير متعمد
األحداث  .واجتماعاتها التحضيرية واإلقليمية بحاجة إلى إدراجها في عملية التخطيط IGFاالجتماعات المتعلقة باإلنترنت مثل 

العالمية الهامة يجب تفاديها أيضًا؛ آما أننا نطالب أيضًا بأن اإلجازات العالمية، واالحتفاالت ومالحظات البلد المستضيف يجب أن 
  .يعني المرونة في المواعيد عندمراعاة أفضل البلدان المرشحةمما  .تؤخذ بالحسبان

  
ديسمبر  10- 5, 39رقم على سبيل المثال، اجتماع . ومن األهمية بمكان ضمان توافر الوقت للسياسة والتطوير بين االجتماعات

نه توجد فترة من الوقت بعد نموذجيًا فإ ).أمريكا الشمالية( 2011مارس  18- 13, 40 رقم واجتماع) أمريكا الالتينية( 2010
وأن . االجتماعات حيث ُيعاد تغطية الفريق والمتطوعين، حيث في هذه الحالة ستجري في نهاية عام االحتفاالت واإلجازات الطويلة

ما يكثف من م .الوقت المتبقي سوف يكون قصيرًا جدًا لالستجابة إلى عمليات السياسة وفترات التعليق العام المتاحة قبل اجتماع الربيع
وعلى الجانب اآلخر، عقد االجتماع الثالث في أوائل العام،  .للمجتمع بأآمله وهذا مرهق. الضغط المتاح لتطوير السياسة أثناء العام

فقد يستحق النظر في ضبط الحد األدنى  .أي شهر أآتوبر، الذي يجب تفاديه وأن نوفمبر سوف يكون الشهر المثالي لالجتماع الثالث
  .يام بين االجتماعات لهذه األسبابمن األ

  
المناخ يحتمل أن يكون مفضَّل , )آسيا( 41 رقمو) أمريكا الشمالية( 40 رقم االجتماعاتبأمريكا الشمالية بمقايضة  RALOتوصي 

معه السفريات  فإن شتاء أمريكا الشمالية يحمل, 40 رقم بالنسبة لالجتماع .بشكل عام في آلتا المنطقتين في حالة إمكانية المقايضة
والتنقالت التي تؤجل األهمية إلى حد بعيد، بسبب الطقس العاصف وأن المقايضة قد تنقل هذا االجتماع بعيدا عن الصدام مع أجازات 

  . مارس المحلية آما هو موضح في التعليقات األخرى


