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 االستشاریة At-Largeلجنة 

 حول التقریر األولي عن البیانات والقیاسات لوضع السیاسات ALACبیان 
 

 
 
 
 

 مقدمة
، بكتابة مسودة أولیة (APRALO) اإلقلیمیة بآسیا واسترالیا وجزر المحیط الھادئ At-Largeفي منظمة  ALACقام كارلتون سامیولز، عضو 

 . ALACلبیان 
 

 . عن البیانات والقیاسات لوضع السیاسات Large-Atمساحة عمل التقریر األولي لـ تم عرض المسودة األولى للبیان على  ،2015غشت  25في 
 
إرسال دعوة للتعلیقات على البیان إلى جمیع أعضاء  ICANN، من فریق عمل سیاسة ALACفي نفس الیوم، طلب أالن غرینبیرغ، رئیس و

Large-At  غایَة دعِمALAC القائمة البریدیة إلعالنات ، وذلك عبرALAC.  
 

ن فریق العمل فتح تصویت مصادقة ، تم نشر نسخة تضم التعلیقات الواردة على مساحة العمل السابق ذكرھا وطلب الرئیس م2015سبتمبر  4وفي 
ALAC  .على البیان المقترح 

 
 0صوت لصالحھ، و 13للبیان بنتیجة  ALAC، أكد فریق العمل على أن نتیجة التصویت عبر اإلنترنت كانت اعتماد 2015سبتمبر  9وفي 

?https://www.bigpulse.com/pollresults-امتناعات عن التصویت. یمكنك استعراض النتائج بشكل مستقل على:  0أصوات ضده، و
code=5012ShmNMiK7CvNLbsHMre6m . 

  

https://community.icann.org/x/34tCAw
http://atlarge-lists.icann.org/pipermail/alac-announce/2015-August/002669.html
https://www.bigpulse.com/pollresults?%1fcode=5012ShmNMiK7CvNLbsHMre6m
https://www.bigpulse.com/pollresults?%1fcode=5012ShmNMiK7CvNLbsHMre6m
https://www.bigpulse.com/pollresults?%1fcode=5012ShmNMiK7CvNLbsHMre6m


 
 

 
 حول التقریر األولي عن البیانات والقیاسات لوضع السیاسات ALACبیان 

 
وذلك فیما یتعلق باالقتراحات  GNSOبفرصة إدراج مساھمات المجتمع في التقریر األولي لمجموعة عمل  ALACترحب 

 الممكنة الخاصة باستعمال البیانات والقیاسات لوضع السیاسات.
 

ات، الحاجة إلى الحلول التي ستحسن نوعا ما الطریقة التي یتم بھا التوصل إلى توافق في اآلراء حول السیاس ALACتقدر 
وخصوصا ما یتعلق بالقضایا الھامة للمشترك والسجل وأمنائھ. إنھ من المستحسن أن تعالج ھذه القضایا في إطار ثقافِة عمٍل 

شفافة ومنفتحة وكذلك في محیط ُتجمع فیھ المعلومات بطریقة سریة ومجھولة المصدر. وبالتالي فسیشجع ذلك على إیجاد 
 أكثر اطالعا واعتمادا على الحقائق. عملیتي تطویر سیاسات واتخاذ قرارات

 
على قیمة ومنفعة البیانات األساسیة  GNSOمن المھم أن تتعرف جمیع األطراف المشاركة في عملیة اتخاذ القرار في 

من أجل  السدیدة ومقاییس عملیة تطویر السیاسات، وخصوصا في المراحل األولیة من مراقبة أو فھم أو وصف قضیة ما.
الحاجة المحتملة الستخدام طرف ثالث مستقل لمعالجة أیة  ALACجمیع األطراف في العملیة الجدیدة، تدعم ضمان مشاركة 

مخاوف متعلقة بجمع وتحصیل وإخفاء ھویة البیانات. عملیات المداولة واتخاذ القرارات المبنیة على الحقائق ستسمح بإعطاء 
 بدل المشاعر الغریزیة أو األمثلة القصصیة.األولویة للقضایا المھمة استنادا إلى دالئل ملموسة 

 
تقدیم "مرشد" تستطیع فرق العمل تقدیم المقترحات أو األفكار وفقھ حیث ستصبح عملیات جمع وتقویم البیانات  ALACتدعم 

الرأي  كما نؤید والقیاسات المبنیة على الحقائق األساس الذي ترتكز علیھ عملیات تعریف أو تحلیل القضایا و/أو المشاكل.
القائل بأن أي تمویل الزم إلدراج ھذا المرشد ینبغي أن ُیعتبر استثمارا في تحسین عملیة وضع السیاسات بدال من تكلفٍة ضد 

 المیزانیة.
 

 WGعملیة تنقیح كل من نموذج التقریر الُمصدر ونموذجي المیثاق والتقریر النھائي لتحدیث مبادئ  ALACوتدعم 
ك لتطویر شجرة القرارات. وستساعد ھذه التغییرات على تحدید أفضل السبل لطلب بیانات ومقاییس التوجیھیة السابقة، وكذل

إضافیة. سیضمن وضع دلیل لعملیة وضع السیاسات، والذي سیشمل "شجرة ونموذج طلب المقاییس"، اتساق العملیة 
 وتطبیقھا.

 
الداعمة واللجان االستشاریة األخرى والمنظمات ذات  سیوفر وضع إطار لتوزیع المعلومات من خالل توعیة مبكرة للمنظمات

الصلة، مساھمات عالیة الجودة وسیدعم ثقافة التعاون بین منظماتنا. ولن یساھم ھذا فقط في إدراج التحسین المستمر في عملیة 
 .ICANNوضع السیاسات بل سیشجع أیضا على إیجاد ثقافة البیانات المفتوحة عبر 

 


