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 التقرير النهائي: ALAC/At-Largeمشروع تنفيذ تحسينات 
 
 المقدمة .أ 
 

في إكمال  At-Largeو ALACأنشطة وإنجازات  ALAC/At-Largeيوضح هذا التقرير النهائي الخاص بمشروع تنفيذ تحسينات 
 8TULarge-At فرق عمل التحسينات الخاصة بـ8UTوعلى وجه التحديد، يسلط التقرير الضوء على الخطوات التي قدمتها . هذا المشروع
 . /Large-AtALACنحو التنفيذ الكامل لتوصيات تحسينات  8TULarge-Atينات الخاصة بـ قوة عمل تطبيق التحس8UT باإلضافة إلى

 
قد  At-Large كما هو موضح في الجدول أدناه في القسم د، والمزيد بشكل كامل في الملحق، فإن قوة عمل مشروع تنفيذ تحسينات

الختامية المحدودة أو توزيع المسؤولية على الهيئات التابعة  يتألف هذا اإلنجاز من األنشطة. أنجزت تنفيذ التوصيات وبنود اإلجراءات
اإلقليمية  At-Large ومؤسسات At-Largeومجموعات عمل  ALAC، بما في ذلك اللجنة التنفيذية لـ At-Largeو ALACلمجتمع 

 .الفردية من أجل األنشطة التي تتطلب الرصد المستمر والرقابة At-Largeومنشآت 
 
 ALAC/At-Large تحسينات خلفية مشروع .ب .ب 
 

وقد ضم تعقيبات وآراء  ALACU8Tبخصوص تحسينات  ALACالتقرير النهائي لمجموعة عمل استعراض 8TU، تم نشر 2009يونيو  9في 
، حدد التقرير النهائي النواحي الرئيسية للتحسين المرغوب، مع التركيز على تنظيم، 13قم وفي التوصية ر. من فترتي تعليق عامة

 .األخرى ICANNوعالقتها بكيانات  At-Largeوفاعلية، ومشاركة 
 

في وضع خطة تنفيذ  At-Largeإلى مساعدة مجتمع  ICANNتوجيه فريق عمل  ICANNمجلس إدارة  U8Tقرر8TU، 2009يونيو  26في 
اعد تصويت لمجتمع باستثناء التوصية الخاصة بتوفير مق( ALACU8Tالتقرير النهائي الستعراض 8TUمقترحة وجدول زمني للتوصيات في 

At-Large ( 8وتقديم ذلك إلىTU) لجنة التحسينات الهيكليةSIC(U8T للمراجعة واعتماد مجلس اإلدارة . 
 

خطة مشروع 8TUباسم  At-Largeبتلقي خطة وجدول التنفيذ من فريق العمل ومجتمع  SIC، أقرت لجنة 2010يونيو  19وفي اجتماع 
 .للنظر فيها ICANNوقررت تزكيتها إلى مجلس إدارة  2010يونيو  7والمؤرخة في  ،ALAC/8TULarge-Atتنفيذ تحسينات 

 
 U8Tبملخص8TUومديرها التنفيذي إلى تزويد مجلس اإلدارة  ICANNتوجيه رئيس  ICANNمجلس إدارة  U8Tقرر8TU 2010يونيو  25وفي اجتماع 

، للنظر بها في اجتماع مجلس اإلدارة التالي، إذا 2010يونيو  7المؤرخة في  ALAC/8TULarge-Atخطة مشروع تنفيذ تعديالت 8UTحول 
 . ا أمراً عملًياكان هذ

 
، ALAC/At-Largeاعتماد خطة مشروع تنفيذ تعديالت  ICANNمجلس إدارة  U8Tقرر8TU، 2010أغسطس  5وفي اجتماعه المنعقد في 

مله وتقديم تقرير حول سير ع ALAC/8TULarge-Atلخطة مشروع تنفيذ تعديالت 8UTاً وطلب من الرئيس والمدير التنفيذي اتخاذ إجراءات وفق
 . 2010في االجتماع السنوي العام لسنة 

 
تحديثاً حول خطة مشروع تنفيذ  ALAC، قدمت رئيسة 2010السنوي العام لسنة  ICANN، وأثناء اجتماع 2010ديسمبر  10وفي 

 .المقدم منها، والذي تم إعداده بالتعاون مع فريق العمل ،U8Tتقرير الرئيس8TUفي  ALAC/At-Largeتعديالت 
 

تقرير المعالم لمشروع تنفيذ تعديالت 8TUبأنها تسلمت من فريق العمل  SIC، أقرت 2011أكتوبر  23وفي اجتماعها المنعقد في 
ALAC/8TULarge-At  والذي قدم تحديًثا على تنفيذ التوصيات في التقرير النهائي لمراجعة 2011أكتوبر  9المؤرخ في ،ALAC  ونقله

 .ICANNإلى مجلس إدارة 
 

تقرير إنجازات مشروع تحسينات 8TUالمجلس إقرار استالم  U8Tقرر8TU، 2011أكتوبر  28لس اإلدارة المنعقد في وأثناء اجتماع مج
ALAC/8TULarge-At  وقد أقر بكمية العمل الكبيرة التي تمت حتى تلك الفترة عن طريق مجتمعALAC وLarge-At  تجاه تنفيذ

 .ALAC/At-Largeالتوصيات الخاصة بتحسينات 
 

 SICفي سان خوسيه، بكوستاريكا، قامت  43رقم  ICANNوالذي تم خالل اجتماع  2012مارس  11المنعقد في  SICوفي اجتماع 
وقد أظهرت ). 2012مارس  2في ( U8Tالملحق8UTباإلضافة إلى ) 2012مارس  2في ( 8TULarge-Atتقرير تحديث حالة تحسينات 8UTبمراجعة 

حول  ALACمراجعة  التقرير النهائي لمجموعة عمل8TUكما هي موضحة في  ALAC/At-Largeهذه المستندات الحالة الحالية لتوصيات 
). 2010يونيو  7في ( 8TULarge-Atخطة مشروع تنفيذ تحسينات 8UT كما تم توضيحها أيًضا في) 2009يونيو  9في ( ALACU8Tتحسينات 

https://community.icann.org/display/Improve/At-Large+Improvements+Workspace
https://community.icann.org/display/Improve/At-Large+Improvements+Project+Taskforce+Workspace
http://www.icann.org/en/reviews/alac/final-report-alac-review-09jun09-en.pdf
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-26jun09.htm#12
http://www.icann.org/en/reviews/alac/final-report-alac-review-09jun09-en.pdf
http://www.icann.org/en/committees/improvements/
https://community.icann.org/download/attachments/2950348/ALAC-At-Large+Improvements+Implementation+Project+Plan+%287+June+2010%29.pdf?version=1&modificationDate=1288049481000
https://community.icann.org/download/attachments/2950348/ALAC-At-Large+Improvements+Implementation+Project+Plan+%287+June+2010%29.pdf?version=1&modificationDate=1288049481000
https://community.icann.org/download/attachments/2950348/ALAC-At-Large+Improvements+Implementation+Project+Plan+%287+June+2010%29.pdf?version=1&modificationDate=1288049481000
https://www.icann.org/en/minutes/resolutions-25jun10-en.htm#1.8
https://community.icann.org/download/attachments/2950348/ALAC,+At-Large+Improvements+Implementation+Project+Plan+-+Summary+%2821+Jul+2010%29.pdf?version=1&modificationDate=1288049461000
https://community.icann.org/download/attachments/2950348/ALAC-At-Large+Improvements+Implementation+Project+Plan+%287+June+2010%29.pdf?version=1&modificationDate=1288049481000
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-05aug10-en.htm#2.h
https://community.icann.org/download/attachments/2950348/ALAC-At-Large+Improvements+Implementation+Project+Plan+%287+June+2010%29.pdf?version=1&modificationDate=1288049481000
https://community.icann.org/display/atlarge/Chair%27s+Report+-+Cartagena+Meeting+-+10.12.2010
https://community.icann.org/download/attachments/28902780/ALAC+Improvements+Project+Milestone+Report_9+Oct+2011+%28w+staff+intro%29.pdf
https://community.icann.org/download/attachments/28902780/ALAC+Improvements+Project+Milestone+Report_9+Oct+2011+%28w+staff+intro%29.pdf
https://community.icann.org/download/attachments/28902780/ALAC+Improvements+Project+Milestone+Report_9+Oct+2011+%28w+staff+intro%29.pdf
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-28oct11-en.htm#1.6
https://community.icann.org/download/attachments/28902780/ALAC+Improvements+Project+Milestone+Report_9+Oct+2011+%28w+staff+intro%29.pdf
https://community.icann.org/download/attachments/28902780/ALAC+Improvements+Project+Milestone+Report_9+Oct+2011+%28w+staff+intro%29.pdf
https://community.icann.org/download/attachments/28902780/ALAC+Improvements+Project+Milestone+Report_9+Oct+2011+%28w+staff+intro%29.pdf
https://community.icann.org/download/attachments/30345801/At-Large+Improvements+Implementation+Project+Status+Report+-+Feb+2012+Final.pdf?version=1&modificationDate=1331851009840
https://community.icann.org/download/attachments/30345801/At-Large+Improvements+Implementation+Project+Status+Update+Appendix+-+Final+March+2012.pdf?version=1&modificationDate=1331851061016
http://www.icann.org/en/reviews/alac/final-report-alac-review-09jun09-en.pdf
http://www.icann.org/en/reviews/alac/final-report-alac-review-09jun09-en.pdf
https://community.icann.org/download/attachments/2950348/ALAC-At-Large+Improvements+Implementation+Project+Plan+%287+June+2010%29.pdf?version=1&modificationDate=1288049481000
https://community.icann.org/download/attachments/2950348/ALAC-At-Large+Improvements+Implementation+Project+Plan+%287+June+2010%29.pdf?version=1&modificationDate=1288049481000
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كما وفر تحديث الحالة آخر مستجدات حالة مجموعة من بنود اإلجراءات التي تهدف إلى تنفيذ كل من التوصيات وفًقا لما وضعته 
 . 2011ومارس  2010بين سبتمبر  At-Largeمجموعات العمل األربعة لتحسينات 

 
  44و 42رقم  ICANNبين اجتماعي  At-Largeل تنفيذ توصيات نشاط قوة عم .ج 
 

وتتألف قوة العمل هذه من . في دكار 42رقم  ICANNأثناء اجتماع  ALACبمعرفة  At-Largeتم تأسيس قوة عمل تنفيذ تحسينات 
8TUأعضاءU8T  من كل من منظماتAt-Large  اإلقليمية الخمسة التابعة لـAt-Large . 

 
والتي قامت خاللها بالمراجعة النظامية للتوصيات والبنود  ،U8Tيةاجتماعات أسبوع8TU، عقدت قوة العمل 2012وفبراير  2011بين نوفمبر 

وقد قامت قوة العمل بتعيين البنود اإلجرائية المتبقية على . At-Largeاإلجرائية المتبقية لتنفيذها المحدد من خالل فرق عمل تحسينات 
  .لهاالموجودة حالًيا وقامت بإقرار المواعيد الزمنية إلكما At-Large مجموعات عمل

 
الذي تم في سان خوسيه، بكوستاريكا، عقدت قوة عمل تنفيذ تحسينات  43رقم  ICANN، وأثناء اجتماع 2012مارس  13في 

At-Large 8TUمدة نصف يومورشة عمل لU8T التقى أعضاء من 2012مارس  15في . لمناقشة أنشطة التنفيذ الباقية ،SIC  مع أعضاء من
  .ALAC/At-Largeلمناقشة تقرير تحديث الحالة واإلجراءات الالزمة إلكمال مشروع تحسينات  At-Largeقوة عمل تنفيذ تحسينات 

 
وقد . لتنفيذ بنود اإلجراءات العالقة وضمان تنفيذ كافة التوصيات U8Tاجتماعات شهرية8TU، عقدت قوة العمل 2012وفيما بين أبريل ويونيو 

اإلقليمية وهياكل  At-Largeت ومنظما At-Largeاالستشارية، ومجموعات عمل  ALACاشتملت األنشطة على إطالع لجنة 
At-Large وقد صدقت . الفردية التابعة لها بالمهام التي طلب منهم تنفيذها أو مراقبتهاALAC  على بيان رؤيةALAC/At-Large 

 .2012مايو  24في 
 

اد النتيجة ويمكن اعتم. 2012يونيو  8التقرير النهائي في : ALAC/At-Largeعلى مشروع تنفيذ تحسينات  ALACوقد صدقت 
 :بشكل مستقل عبر الرابط

8TUhttps://www.bigpulse.com/pollresults?code=2483MVcimBMsGzMUdUeNBraPU8T 
  

https://community.icann.org/display/Improve/At-Large+Improvements+Taskforce+Membership+page
https://community.icann.org/display/Improve/At-Large+Improvements+Project+Taskforce+Meetings
https://community.icann.org/display/Improve/At-Large+Improvements+Implementation+Taskforce+Workshop+13-03-2012
https://community.icann.org/display/Improve/At-Large+Improvements+Project+Taskforce+Meetings
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=2483MVcimBMsGzMUdUeNBraP
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=2483MVcimBMsGzMUdUeNBraP
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 حالة التوصيات: ALAC/At-Largeتنفيذ تحسينات   .د 
 

 حالة التوصيات: ALAC/At-Largeتنفيذ تحسينات 
 )مكتمل(% الحالة  التوصية

  25% 50% 75% 100% 
   ICANNلوائح  :1التوصية 
P0Fعضو المجلس :2التوصية 

i   
   ALS-RALO-ALACهيكل  :3التوصية 
ALSP1Fتعليم ومشاركة  :4التوصية 

ii   
   الخطط االستراتيجية والتشغيلية :5التوصية 
   نماذج التكلفة :6التوصية 
   أدوات االتصال :7التوصية 
P2Fفترة التعليق العام :8التوصية 

iii https://community.icann.org/x/DYD7AQU 
P3Fعمليات الترجمة :9التوصية 

iv   
   مقر مستخدمي اإلنترنت الفرديين :10التوصية 
   10. التوصياتبيان المجلس بشأن  :11التوصية 
   التعقيبات من تقارير العمالء :12التوصية 
P4Fآليات التشاور حول السياسة :13 التوصية

v   
 

                                                 
i  توصية التقرير النهائي لمجموعة عمل مراجعة تم قبولALAC  في مجملها عن طريق مجلس إدارةICANNباستثناء التوصية التي كان من الواجب تعيينها من خالل اثنين من ، 

At-Largeكما قامت  .التصويت عليها من خالل أعضاء مجلس اإلدارة، وALAC  ومجتمعAt-Large ومع احترام ومراعاة قرار مجلس اإلدارة في هذا الشأن، بإجراء مناقشة ،
 . أن تتم مراجعة ذلك في المستقبلأمل في  ALACوعالوة على ذلك، ال يزال لدى . ICANNمستفيضة حول المزايا والخيارات المفضلة للحصول على مندوبين من مجلس إدارة 

ii  مخصصة لرئيسALAC واللجنة التنفيذية، ومدير ،At-Large. 
iii  وقد تشاور مديرAt-Large  مع فريق عملICANN  لمشروع تنفيذ تحسينات  8المسئول عن تنفيذ تعزيزات التعليق العام فيما يخص التوصية رقمALAC/At-Large  . وبعد

تفهمها بأن اإلرشادات العامة للتعليقات العامة تقر بالمرونة  ALAC، أكدت ALAC/At-Largeورئيس قوة عمل تحسينات  ALAC، ورئيس At-Largeير إجراء المناقشة بين مد
يوم  30، أو 21، أو 15، أو 10، أو 5دة المطالبة بتمديدات لم -وعلى أساس كل حالة على حدة  - ALAC ويجوز لـ .في تمديد فترة التعليق العامة بما يتجاوز الحد األدنى للمتطلبات

تعتزم  ALACبأن وسوف يتم تقديم هذه الطلبات مباشرة إلى الشخص المسئول في فريق العمل عن فترة التعليق العامة المحددة والتي يقوم بموجبها بإشعارهم ). في الظروف االستثنائية(
وفي حالة رفض الطلب، فقد . ق عمل على هذه الطلبات لكي يتم منح تمديد لفترة تعليق عامة أو رفضه بطريقة سريعةأيًضا بأن يستجيب فري ALACكما تطالب  .تقديم عملية تعليق

 :تشتمل على النص التالي ذا الصلة ATRTعملية تنفيذ  حظ بأنإننا نال. الداخلية ICANNلوائح  حسب ICANNحقها في تقديم النصيحة إلى مجلس إدارة  ALACتستخدم 
لمتميزتين التي تتيح للمشاركين من المجتمع بمعالجة أو دحض المناقشات ا" الرد على التعليق"ودورة " التعليق"ينبغي أن توفر عمليات التعليق واإلعالن العمومي لكال من دورة  .16

 .التي أثيرت في تعليقات األطراف المعارضة
. 16و 15جزء من تنفيذ توصيات ينبغي أن يعاد النظر في الجداول الزمنية الخاصة باإلعالن العمومي والتعليق وتصحيحها لتوفير فرصة مالئمة لتعليق هادف ومناسب وذلك ك .17

 .فترات التعليق ورد التعليق يجب أن تكون خالل فترة زمنية محددة وثابتة
سوف تواصل مراقبة هذه المسألة مع االلتزام  At-Largeوالمدير الخاص بـ  ALACواللجنة التنفيذية التابعة لـ  ALACوقوة العمل الخاصة بالتحسينات أن رئيس  ALACوقد أقرت 

 .لمجلس اإلدارة PPCإلى المدير األول في شعبة المشاركة واالشتراك و بتوفير التعقيبات واآلراء
iv مخصصة لرئيس اللجنة التنفيذية. 
v  مخصصة للجنة القائمة للجنة مراجعة سياسةALAC/At-Large.  

https://community.icann.org/x/DYD7AQ
http://www.icann.org/en/reviews/alac/final-report-alac-review-09jun09-en.pdf
http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws
http://www.icann.org/en/about/aoc-review/atrt/final-recommendations-31dec10-en.pdf
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 مراقبة األنشطة المتواصلة
 

أو  ALAC، أو الهيئات التابعة لـ ALACالمشار إليها بأنها مستمرة قد انتقلت إلى  ALAC/At-Largeإن مراقبة أنشطة مشروع تنفيذ 
والمسئوليات وتعقب المخزون  ICANNتأكيد التزامات 8UTوسوف يتم تطوير نظام يشبه . Large-At، أو مدير argeL-Atمجتمع 

 . من أجل هذا الغرض U8Tوالمخطط التفاعلي للعصف الذهني
 

 At-Large أنشطة ومقاييس قوة عمل تنفيذ تحسينات
 

 At-Largeمن مجموعة متنوعة على المستوى الدولي من عشرة أعضاء من  At-Largeفي قوة عمل تنفيذ تحسينات  U8Tالعضوية8TUتألفت 
. At-Largeأور رئيًسا لقوة عمل تنفيذ تحسينات -عملت شيريل النجدون. At-Large، واثنين من كل من المنظمات اإلقليمية التابعة لـ 

ووفًقا لما تمت . 2012، التقت قوة العمل أسبوعًيا وتبع ذلك اجتماعات شهرية بين أبريل ويونيو 2012ومارس  2011بين نوفمبر 
ألغراض تعقب مشاركة األعضاء في  U8Tمقاييس8TU، فقد تم إعداد ALAC/At-Largeالتوصية به عن طريق مشروع تنفيذ تحسينات 

 . At-Largeاالجتماعات االعتيادية لقوة عمل تنفيذ تحسينات 
 

 الملحق
 

وفًقا لما هو محدد في  13والذي يشكل جزًءا ال يتجزأ من هذا التقرير النهائي، يحتوي على قوائم بكل من التوصيات الـ  ،U8Tالملحق8TUإن 
8TU التقرير النهائي لمجموعة عمل مراجعةALAC  حول تحسيناتALACU8T ) 8كما تم توضيحها أيًضا في ) 2009يونيو  9فيTU خطة مشروع

والتوصيات مدرجة بشكل فردي حسب ترتيب توصيات التقرير النهائي لمراجعة ). 2010يونيو  7في ( 8TULarge-Atتنفيذ تحسينات 
ALAC . 

 
 : وتتألف كل توصية من المعلومات التالية

 
 رقم التوصية؛ •
 ؛ ALACداخل التقرير النهائي لمراجعة ملخص للتوصيات  •
 من أجل تنفيذ تلك التوصية الخاصة؛ At-Largeالبنود اإلجرائية التي تم وضعها من خالل كل فريق عمل لتحسينات  •
 ALACأي، هل تم إكمالها وتحتاج إلى مراقبة متواصلة من خالل الهيئات التابعة لـ  -حالة كل توصية وبند إجرائي  •

 ؛أم ال At-Largeو
 . اإليضاحات التي تشير أيًضا إلى كيفية وضع التوصية أو البند اإلجرائي وأي إجراء مستمر مطلوب •

 
 . وعلى الرغم من ذلك، تم تضمين القوائم أيًضا في هذا المستند. لكي يكون مستند في األساس إلى ويكي U8Tالملحق8TUوقد تم تصميم 

 
 
 

http://aoctracking.icann.org/
http://aoctracking.icann.org/
http://aoctracking.icann.org/
https://community.icann.org/display/Improve/At-Large+Improvements+Taskforce+Membership+page
https://community.icann.org/display/Improve/At-Large+Improvement+Implementation+Taskforce+Member+Metrics
https://community.icann.org/display/Improve/At-Large+Improvements+Recommendations+Workspace
http://www.icann.org/en/reviews/alac/final-report-alac-review-09jun09-en.pdf
https://community.icann.org/download/attachments/2950348/ALAC-At-Large+Improvements+Implementation+Project+Plan+%287+June+2010%29.pdf?version=1&modificationDate=1288049481000
https://community.icann.org/download/attachments/2950348/ALAC-At-Large+Improvements+Implementation+Project+Plan+%287+June+2010%29.pdf?version=1&modificationDate=1288049481000
https://community.icann.org/download/attachments/2950348/ALAC-At-Large+Improvements+Implementation+Project+Plan+%287+June+2010%29.pdf?version=1&modificationDate=1288049481000
https://community.icann.org/display/Improve/At-Large+Improvements+Recommendations+Workspace
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 ملحق التقرير النهائي: ALAC/At-Largeمشروع تنفيذ تحسينات 
المهمة  .التوصية

 الفرعية
 مالحظات الحالة مهمة التنفيذ

ح الداخلية اللوائ8TUتعديل    1.1
 U8T)(أ)4(2.القسم11المادة 

لتوضيح األغراض، وفًقا لما 
 .هو مقترح

   اكتمل

تقديم المراجعة التالية إلى  )أ(1.1  
مجلس اإلدارة وذلك على 

8TU لوائحICANN  الداخلية
والتي  ،U8T.أ11.2.4المادة 

ضامن مع وضعت بالت
 :1Tالشعبة القانونية

بمثابة المقر ) At-Large )ALACتعد اللجنة االستشارية  اكتمل
بالنسبة لمستخدمي اإلنترنت  ICANNالتنظيمي الرئيسي داخل 

في النظر بعين  ALACويكمن الدور الذي تلعبه . الفرديين
، طالما ICANNاالعتبار للنصائح والتزويد بها فيما يتعلق بأنشطة 

ويتضمن هذا  .تعلق بمصالح مستخدمي اإلنترنت الفرديينأنها ت
السياسات التي يتم وضعها من خالل المنظمات الداعمة لـ 

ICANN إلى جانب العديد من القضايا األخرى التي سيكون من ،
وتنسق . المناسب أن يقوم المجتمع حيالها بتقديم مساهماته ونصائحه

ليات المساءلة لدى ، التي تلعب دوًرا مهًما في آALACلجنة 
ICANN بعًضا من عمليات التواصل التي تقوم بها ،ICANN 

 1T 1T.للوصول إلى مستخدمي اإلنترنت الفرديين
 

  U8T.هـ2.1البند. 6الداخلية  ICANNلوائح 8UT :راجع
 

التعديل المقترح على اللوائح  - ICANNالتعليق العام لـ 8TU :راجع
 Large-Atالداخلية إلضافة المدير صاحب التصويت من مجتمع 

 ICANNU8Tإلى مجلس إدارة 
 

المراجعات المقترحة على لوائح  - ICANNالتعليق العام لـ 8TU :راجع
ICANN  المقترحة فيما يخصALACU8T 

تقديم المراجعات التالية إلى  )ب(1.1  
اللوائح 8TUمجلس اإلدارة على 

لمادة ا ICANNالداخلية لـ 
التي  ،U8T.ي2.4البند. 11

وضعت بالتضامن مع 
  :الشعبة القانونية

المسؤولية أيًضا عن العمل جنًبا إلى جنب مع  ALACتتحمل  اكتمل
RALOلتنسيق األنشطة التالية ،: 

في  15لشغل المقعد  At-Largeوضع اختيار من مجتمع . 1
ئيس من قِبل ر At-Largeويتم اإلخطار باختيار مجتمع . المجلس
ALAC  كتابًيا إلى سكرتيرICANN  ،بما يتفق مع المادة السادسة

 ؛)1(12و) 4(8القسم 
حفظ مجتمع مستخدمي اإلنترنت من األفراد على علم بأخبار . 2

 ؛ICANNهامة من 
وخطة التحديث وأخبار ) من خالل النشر أو غير ذلك(التوزيع . 3

وضع ، ومعلومات حول العناصر في عملية ICANNحول هيئة 
 ؛ICANNسياسات 

 تعزيز أنشطة التوعية في المجتمع لمستخدمي اإلنترنت من األفراد؛. 4
التطوير واالحتفاظ بالمعلومات وبرامج التثقيف المستمرة فيما . 5

 وعملها؛ ICANNيتعلق بـ 
في كل منطقة  ICANNوضع إستراتيجية إعالمية حول قضايا . 6

 ؛RALOمن 
وتقديم  ICANNتطوير سياسات المشاركة في عمليات وضع و. 7

المساهمات والنصائح التي تعكس بدقة آراء مستخدمي اإلنترنت من 
 األفراد؛

المقترحة وقراراتها وتأثيرها  ICANNاإلعالن عن سياسات . 8
على األفراد في المنطقة ) المحتمل(وتأثيرها ) المحتمل(اإلقليمي 

 إلى جانب تحليلها؛

http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws
http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws
http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws
http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws
http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws#VI
http://www.icann.org/en/news/public-comment/al-director-01jul10-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/al-director-01jul10-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/al-director-01jul10-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/bylaws-xi-08apr11-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/bylaws-xi-08apr11-en.htm
http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws
http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws
http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws
http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws
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المهمة  .التوصية
 الفرعية

 مالحظات الحالة مهمة التنفيذ

اإلنترنت تمكن من المناقشات عرض آليات قائمة على شبكة . 9
 ؛ وAt-Largeبين أعضاء هياكل 

إنشاء آليات وعمليات تمكن من االتصال في االتجاهين بين . 10
وتلك المشاركة في صنع قرار  At-Largeأعضاء هياكل 

ICANN حتى يتسنى لألفراد المهتمين بذلك تبادل وجهات النظر ،
 .المعلقة ICANNبشأن قضايا 

آليات المساءلة مراجعة    1.2
ما بعد /IICالمقترحة لـ 

JPA  لضمان التزامن مع
  1T.التوصيات المشار إليها

  ICANNU8T1Tمساءلة وشفافية 8TU :راجع اكتمل
 
 

في  ALACمشاركة    1.3
برنامج التحسينات الهيكلية 

  ICANN.1Tلـ 

التقرير النهائي  -االستشارية  Large-Atمراجعة لجنة 8UT :جعرا اكتمل
 ALACU8T1T 1Tتحسينات حول  ALACلمجموعة عمل مراجعة 

 
ولهذا الهدف . ICANNهدف متواصل في هيكل  ALACلدى 

  1T:المستمر أربعة عناصر أساسية
 تقديم المشورة بخصوص السياسة؛ •
 وهيكلها؛ ICANNتقديم آراء حول عمليات تشغيل  •
 ؛ ICANNجزء من آليات مسؤولية  •
آلية تنظيمية لبعض من عمليات التواصل التي تنتهجها  •

ICANN1Tوأيًضا ؛ 
فيجب  ALACيتعامل مع  ICANNU8Tلوائح 8TUهذا القسم من  •

 .تغييرها لكي تعكس هذا الغرض
تمديد فترة تعيين رئيس    1.4

ALAC إلى عامين.  
، بمجرد 2012سوف يتم اعتماد هذه الوظيفة اعتباًرا من يونيو  اكتمل

 .على الفور U8Tمجموعة عمل مراجعة قواعد اإلجراءات1T 1T8TUالبدء في
يجب أن تتضمن هذه  )أ(1.4  

المراجعة النظر في الدور 
 وعملية االختيار وطول فترة

ونواب  ALACعمل رئيس 
  1T.الرئيس

وكما أوضحنا أعاله، فإن أي تغيير في طول مدة عمل رئيس  اكتمل
ALAC فسيتطلب تغييًرا في 14، وفًقا لما اقترحته التوصية رقم ،

  ALAC.1Tالقواعد اإلجرائية لـ 

تحديد كافة الخطوات    2.1
الالزمة لتنفيذ إضافة عضو 
واحد مصوت يتم تعيينه من 

إلى  At-Largeمجتمع 
 .ICANNمجلس إدارة 

 
التقرير 8UTتم قبول توصية 

النهائي لمجموعة عمل 
في  ALACU8Tمراجعة 

مجملها عن طريق مجلس 
، باستثناء ICANNإدارة 

التوصية التي كان من 
نها من خالل الواجب تعيي

، At-Largeاثنين من 
والتصويت عليها من خالل 

  .أعضاء مجلس اإلدارة

 8TULarge-Atلمرشحي مديري  2013مساحة عمل 8UT :راجع  اكتمل
  

 At-Largeالذي اختارته  ICANNاكتمل عضو مجلس إدارة 
آلن من خالل مدير صاحب حق في ا 15حيث تم شغل المقعد رقم 

وعلى الرغم من ذلك، قررت . At-Largeالتصويت اختارته 
ALAC 8 وقوة العمل أنTUALAC ABSdtU8T وALACU8T 

8TUBCEC1T 1T يجب أن يجتمعا مرة أخرى لتحديد المواعيد المستقبلية
 .حول هذه المسألة

 
، ومع احترام ومراعاة At-Largeومجتمع  ALACكما قامت 

قرار مجلس اإلدارة في هذا الشأن، بإجراء مناقشة مستفيضة 
 حول المزايا والخيارات المفضلة للحصول على مندوبين من

 ALACوعالوة على ذلك، ال يزال لدى . ICANNمجلس إدارة 
 .أمل في أن تتم مراجعة ذلك في المستقبل

http://www.icann.org/en/news/in-focus/accountability
https://community.icann.org/download/attachments/2950348/Final+Report+of+the+ALAC+Review+WG+on+ALAC+Improvements.pdf?version=1&modificationDate=1288049645000
https://community.icann.org/download/attachments/2950348/Final+Report+of+the+ALAC+Review+WG+on+ALAC+Improvements.pdf?version=1&modificationDate=1288049645000
http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws
https://community.icann.org/display/atlarge/ALAC+Rules+of+Procedure+Working+Group
http://www.icann.org/en/reviews/alac/final-report-alac-review-09jun09-en.pdf
http://www.icann.org/en/reviews/alac/final-report-alac-review-09jun09-en.pdf
http://www.icann.org/en/reviews/alac/final-report-alac-review-09jun09-en.pdf
http://www.icann.org/en/reviews/alac/final-report-alac-review-09jun09-en.pdf
https://community.icann.org/x/FwMQAg
https://community.icann.org/display/alacabsdt/Home
https://community.icann.org/display/BCEC/At-Large+Board+Candidate+Evaluation+Committee
https://community.icann.org/display/BCEC/At-Large+Board+Candidate+Evaluation+Committee
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المهمة  .التوصية
 الفرعية

 مالحظات الحالة مهمة التنفيذ

تقديم عملية االختيار    2.2
األخيرة إلى مجلس اإلدارة 

للحصول  SICعن طريق 
  1T.على الموافقة عليها

 قسم اإليضاحات 2.1: راجع اكتمل

تنفيذ أو تأكيد التغييرات ذات    2.3
لى اللوائح الصلة ع
  1T.الداخلية

 قسم اإليضاحات 2.1: راجع  1Tاكتمل

بمجرد الحصول على    2.4
الموافقة، البدء في عملية 
االختيار، بعناية وبطريقة 

منظمة، داخل مجتمع 
At-Large.1T  

 قسم اإليضاحات 2.1: راجع  1Tاكتمل

المصادقة على اختيار    2.5
  ALAC.1Tالتحديد من خالل 

 م اإليضاحاتقس 2.1: راجع  1Tاكتمل

الموافقة على اختيار التحديد    2.6
عن طريق مجلس إدارة 

ICANN  وتعيين عضو
  1T.مجلس اإلدارة

 قسم اإليضاحات 2.1: راجع  1Tاكتمل

النظر في الخيارات فيما   2.7
 At-Largeيتعلق بمنسق 

لدى مجلس اإلدارة بنفس 
 .درجة المدير

 قسم اإليضاحات 2.1: راجع اكتمل

أن الهيكل الحالي ال ضمان    3.1
يمثل أية عراقيل بالنسبة 
 .لتشغيل وتطوير المجتمع

   اكتمل

تأسيس مجموعة عمل  )أ(3.1  
)WG ( لضمان أن معلومات

At-Large  المتوفرة بالفعل
منظمة بشكل مناسب ويمكن 

الوصول إليها بسهولة عن 
  1T.طريق المستخدمين النهائيين

 ALACو ،ALACا لـ لفريق عمل السياسة دعمً مخصصة  اكتمل
 .والقيادة اإلقليمية

 At-Largeالتقديم لهياكل  )ب(3.1  
المختارة وأدوات نشر 
المعلومات واالتصال 

مثل بوستيروس، (والتعاون 
وتويتر، وتويتس، وتوافق 

مع ) األجهزة، والمحمول
  1T.توفير التدريب

 .8TULarge-Atقوة العمل التكنولوجية في 1T 1T8UTمخصصة إلى اكتمل

تعزيز مزيد من استخدام تقويم  )جـ(3.1  
At-Large  إلى هياكل

ALSes .1T  

 ALACو ،ALACلفريق عمل السياسة دعًما لـ مخصصة  اكتمل
  .والقيادة اإلقليمية

ع توجيه مختصر إنشاء وتوزي )د(3.1  
حزمة تعليمات حول نشر / 

المعلومات، واالتصال، 
وأدوات التعاون المقدمة إلى 

  .ALSesهياكل 

  .ICANNU8Tصفحة التعليم اإللكتروني لـ 8TU: راجع اكتمل
  

فعل على تشتمل بال ALSباإلضافة إلى ذلك، فإن مجموعة بادئ هيكل 
الرجاء النقر فوق واحدة من الروابط أدناه . بعض من هذه المعلومات

  .بأحد اللغات الست لألمم المتحدة ALSلتنزيل مجموعة بدئ 
8TUEnglishU8T، 8TUEspañolU8T، 8TUFrançaisU8T، 8TUРусскийU8T، 8TU中文U8T، 8TUالعربيةU8T 

https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Technology+Taskforce+Working+Group
http://www.icann.org/en/about/learning
https://community.icann.org/download/attachments/28901457/Starter+Kit+for+ALS+Representatives+-+EN.pdf?version=1&modificationDate=1317265652000
https://community.icann.org/download/attachments/28901457/Starter+Kit+for+ALS+Representatives+-+ES.pdf?version=1&modificationDate=1317265670000
https://community.icann.org/download/attachments/28901457/Starter+Kit+for+ALS+Representatives+-+FR.pdf?version=2&modificationDate=1317265706000
https://community.icann.org/download/attachments/28901457/Starter+Kit+for+ALS+Representatives+-+RU.pdf?version=1&modificationDate=1317265714000
https://community.icann.org/download/attachments/28901457/Starter+Kit+for+ALS+Representatives+-+ZH.pdf?version=1&modificationDate=1317265733000
https://community.icann.org/download/attachments/28901457/Starter+Kit+for+ALS+Representatives+-+AR.pdf?version=1&modificationDate=1317265857000
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المهمة  .التوصية
 الفرعية

 مالحظات الحالة مهمة التنفيذ

، ALACو ،ALACلفريق عمل السياسة دعًما لـ مخصص  اكتمل .التعليم الخارجي   4.1
، والجهات األخرى ذات الصلة من ALSesوالقيادة اإلقليمية، و

النظام متفاعل مع األنشطة الجارية على نطاق  أجل ضمان أن
ICANN.  

، ICANNتأسيس أكاديمية  )أ(4.1  
وهي عبارة عن برنامج 
تدريبي سنوي ألعضاء 

ALS  الجدد من
At-Large وقد تمت ،

صياغته بعد جوانب من 
ومؤسسة  ICANNقيادة 
  1T.ديبلو

 ICANNمساحة عمل مجموعة العمل األكاديمية الممتدة لـ 8TU :راجع اكتمل
  8TULarge-Atمن 

 
والغرض من ذلك هو وضع برنامج تدريبي أثناء اجتماع 

ICANN  2012المنعقد في تورنتو في أكتوبر. 

   اكتمل .المشاركة الداخلية   4.2
وضع برنامج مشاركة  )أ(4.2  

الحاليين من  ALSألعضاء 
At-Large ومن المقرر أن ،

يوضع على مدار العام وتتم 
صياغته بعد بعض الجوانب 

الخاصة بمؤسسة ديبلو 
السيما، وأن هذا هو برنامج (

  At-Large.(1Tبناء سعة 

 LACRALOU8Tسعة  طلب ميزانية بناء1T 1T8TU:راجع اكتمل
 

 AFRALOU8Tأحداث داكار 8TU :راجع
 LACRALOU8Tأحداث سان خوسيه 8TU: راجع

  At-Large.1T، واللجنة التنفيذية، ومدير ALACيس مخصصة لرئ
) توفير التمويل من أجل(الهدف المحدد لهذا البرنامج هو البدء 

  2012.1Tالعام المالي 
 

توفير صفحات االحتشاد  )ب(4.2  
 .ICANNلالتصال مع 

 RALOصفحات احتشاد : راجع اكتمل
• 8TU صفحات احتشاد هياكلALS  الخاصة بـAFRALOU8T 
• 8TU صفحات احتشاد هياكلALS  الخاصة بـAPRALOU8T 
• 8TU صفحات احتشاد هياكلALS  الخاصة بـEURALOU8T 
• 8TU صفحات احتشاد هياكلALS  الخاصة بـLACRALOU8T 
• 8TU صفحات احتشاد هياكلALS  الخاصة بـNARALOU8T 

إتاحة استخدام قاعة  )جـ(4.2  
Adobe Connect  أمام

 .ALSesهياكل 

  RALOالخاصة بـ  Adobe Connectغرف : راجع اكتمل
• 8UT غرفةnectAdobe Con  لهيكلALS الخاصة بـ AFRALOU8T 
• 8TU غرفةAdobe Connect  لهيكلALS  الخاصة

 APRALOU8T بـ
• 8TU غرفةAdobe Connect  لهيكلALS  الخاصة

 EURALOU8T بـ
• 8TU غرفةAdobe Connect  لهيكلALS  الخاصة

 LACRALOU8T بـ
• 8TU غرفةAdobe Connect  لهيكلALS  الخاصة

 NARALOU8T بـ
التوعية الخارجية    4.3

  1T.والتعيين
   اكتمل

المطالبة بتمويل أعضاء  )أ(4.3  
At-Large  المختارين

لحضور االجتماعات غير 
 ICANNالمخصصة لـ 

، IGFعلى سبيل المثال (
ومعرض إلكترونيات 

  1T).، إلخ)CES(المستهلكين 

، والعام المالي 2011هذا الطلب في العام المالي  ALACقدمت  اكتمل
لم تالقي طلبات العام المالي . 2013، والعام المالي 2012
قبوالً، وال يزال يجري تقييم طلب  2012والعام المالي  2011

 .2013العام المالي 
 

 At-Largeويحظى هذا الطب بالدعم من خالل الحقيقة القائلة بأن 
يتعين عليها تأسيس جزء أساسي من عملية التوعية العالمية 

  ICANN.1T لـ

https://community.icann.org/x/KcbbAQ
https://community.icann.org/x/KcbbAQ
https://community.icann.org/display/LACRALO/LACRALO+Costa+Rica+Events+Workspace
https://community.icann.org/display/LACRALO/LACRALO+Costa+Rica+Events+Workspace
https://community.icann.org/display/AFRALO/AFRALO+Dakar+Events
https://community.icann.org/display/LACRALO/LACRALO+Costa+Rica+Events+Workspace
https://community.icann.org/display/AFRALO/AFRALO+ALSes
https://community.icann.org/display/APRALO/APRALO+ALSes
https://community.icann.org/display/EURALO/EURALO+ALSes
https://community.icann.org/display/LACRALO/LACRALO+ALSes
https://community.icann.org/display/NARALO/NARALO+ALSes
http://icann.adobeconnect.com/afraloals/
http://icann.adobeconnect.com/apralo
http://icann.adobeconnect.com/apralo
http://icann.adobeconnect.com/euralo
http://icann.adobeconnect.com/euralo
http://icann.adobeconnect.com/lacralo
http://icann.adobeconnect.com/lacralo
http://icann.adobeconnect.com/naralo
http://icann.adobeconnect.com/naralo
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المهمة  .التوصية
 الفرعية

 مالحظات الحالة مهمة التنفيذ

المطالبة بأن تتم دعوة  )ب(4.3  
للمشاركة  ALACوتمويل 

تي في كافة برامج التوعية ال
  ICANN.1Tتبدأها 

 

في  ALACوبقبول هذه الدعوات، يتعين إتاحة الفرصة أمام  اكتمل
كمندوبين يكون مقرهم داخل المنطقة  At-Largeإرسال أعضاء 

ويحظى هذا الطب بالدعم من 1T 1T.التي تتم فيها أحداث التوعية الخاصة
يتعين عليها تأسيس جزء  At-Largeخالل الحقيقة القائلة بأن 

 .ICANN عملية التوعية العالمية لـ أساسي من
هو أن  At-Largeف وهد )جـ(4.3  

واحدة  ALSيكون هناك 
 . فقط في كل دولة

ولتحقيق هذه  .At-Largeمخصصة للجنة التوعية الفرعية في  اكتمل
عناصر التوعية مثل مؤتمرات  At-Largeالمهمة، سوف تستخدم 

والدعوات الموجهة الهاتف، وندوات الويب، والمواد الترويجية، 
 .إلى األحداث واالجتماعات المتنوعة

التوصية بأن تبدأ كل  )د(4.3  
RALO  برنامج عضو

  1T.فردي

 . RALOوقادة  At-Largeمخصصة لمدير  اكتمل
 
 

مواصلة التعاون مع  )هـ(4.3  
حول  ICANNاتصاالت 

إرشادات المبتدئين 
المخصصة للموضوعات 

 At-Large.1T 1T ذات الصلة بـ
 

تمل اك
 ومتواصل

 ICANNU8Tصفحة التعليم اإللكتروني لـ 8TU: راجع
 

، واللجنة ALAC، ورئيس ICANNمخصصة إلدارة اتصاالت 
 RALO.1T 1T، وقادة At-Largeاالستشارية، ومدير 

 
ويجب أن يكون الهدف من ذلك هو تقديم دليل واحد لكل اجتماع 

  .ICANNم لـ عا
 

 At-Large، قدمت ICANNوبالتعاون الوثيق مع اتصاالت 
دليل مبتدئين 8TUباإلضافة إلى  U8Tدليل مبتدئين ألسماء النطاقات8TU بالفعل

  .IP(U8Tلعناوين بروتوكوالت اإلنترنت (
 

" ICANNالمشاركة في "تشتمل أدلة المبتدئين المستقبلية على 
 ."CyberSavvy"و

بأن  RALOالتوصية إلى  )و(4.3  
تقوم بإنهاء دورها في مجال 

" التوعية الداخلية/ "التوعية
قة تجدها مناسبة بأي طري

على سبيل المثال؛ عن (
طريق تضمين أدوار 

  1T).اإلجراءات الخاصة بها

اكتمل 
 ومتواصل

 .RALOوقادة  At-Largeمخصصة لمدير 

التعرف على ما إذا كان من    4.4
الواجب اتخاذ تدابير إضافية 
لتضمين مستخدمين إنترنت 

فرديين أم ال في عمل 
At-Large والمكان الذي ،

في المساهمة فيه  يرغبون
  .بقدراتهم الشخصية

ومجموعة عمل ALAC، 8TUلفريق عمل السياسة دعًما لـ مخصصة  اكتمل
والقيادة اإلقليمية،  ،8TULarge-Atقواعد اإلجراءات الخاصة بـ 

، واألطراف األخرى ذات العالقة، من أجل ضمان تفاعل RALOو
 .ICANNالنظام مع األنشطة الجارية على نطاق 

مشاركة وتطوير القيادة    4.5
 .الداخلية

اكتمل 
 ومتواصل

  

http://www.icann.org/en/about/learning
http://www.icann.org/en/learning/domain-names-beginners-guide-06dec10-en.pdf
http://www.icann.org/en/learning/ip-addresses-beginners-guide-04mar11-en.pdf
http://www.icann.org/en/learning/ip-addresses-beginners-guide-04mar11-en.pdf
http://www.icann.org/en/learning/ip-addresses-beginners-guide-04mar11-en.pdf
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Rules+of+Procedure+Working+Group
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Rules+of+Procedure+Working+Group
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Rules+of+Procedure+Working+Group
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المهمة  .التوصية
 الفرعية

 مالحظات الحالة مهمة التنفيذ

الزيادة الكبيرة في إنشاء  )أ(4.5  
ALAC  التوعية "لمواد
التي تهدف إلى " الداخلية

مشاركة القيادة والتطوير في 
 At-Largeر قطاعات سائ

ويشمل ذلك النشرات، (
وبرامج الراديو، 

والبودكاست، وندوات 
الويب، وملفات الفيديو 

  1T).المتوفرة على الويب

، تم ALSوألغراض تشجيع المشاركة المتواصلة لهياكل  اكتمل
حول التوعية  ALACالقائمة في ه المهمة للجنة تخصيص هذ

 .الداخلية

الوظيفية وضع المواصفات  )ب(4.5  
، ALACألعضاء 

والمنسقين وقادة 
At-Large  اآلخرين والتي

تشتمل على متطلبات تأهيل، 
ومسئوليات ومعايير 

  1T.موضوعية لتقييم األداء

عمل قواعد إجراءات مجموعة 8TU مخصصة من أجل اكتمل
8TULarge-At 1باإلضافة إلىT 1T8UT 8مجموعة عمل مقاييسTULarge-At. 

إنشاء وتنفيذ عملية عقوبات  )جـ(4.5  
شفافة على عدم األداء 

، ALACبالنسبة ألعضاء 
  .ALS، وRALOو

تمل اك
 ومتواصل

مجموعة عمل قواعد إجراءات 8TU مخصصة من أجل
8TULarge-At 1باإلضافة إلىT 1T8UT 8مجموعة عمل مقاييسTULarge-At. 

بالتعاون مع لجنة التعيينات  )د(4.5  
)NomCom ( التابعة لـ

ICANN إنشاء عملية ،
لالستبدال متوسط المدى، 

لكل من تعيينات 
NomCom  فيALAC 

 ALACومن أجل تعيينات 
 .NomComفي 

مجموعة العمل على قواعد إجراءات 8TU مخصصة من أجل اكتمل
8TULarge-At. 

تعريف الحواجز داخل    5.1
 ALACعمليات 

المستخدمة في اإلسهام في 
التخطيط اإلستراتيجية 

  .اح المتابعةواقتر

 At-Large، واللجنة التنفيذية، ومدير ALACمخصصة لرئيس  اكتمل
 .RALOوقادة 

التصديق على عملية  )أ(5.1  
التخطيط اإلستراتيجية 

المشار إليها في المخطط 
 :1-الشكل ج"االنسيابي باسم 

عملية التخطيط اإلستراتيجية 
 ". At-Large المقترحة لـ

  8TULarge-Atصفحة وضع سياسة 8UT :راجع اكتمل
 

 1U8T-الشكل ج1T 1T8UT:راجع

مراجعة وتعديل عملية  )ب(5.1  
راتيجية لـ التخطيط اإلست

ALAC  سنوًيا، بالتزامن مع
التعديالت السنوية على 

الخطة اإلستراتيجية 
 .ICANNاإلجمالية لـ 

 8TULarge-Atصفحة وضع سياسة 8UT :راجع اكتمل
 

 ICANNU8Tطة اإلستراتيجية والتشغيلية لـ عملية الخ1T 1T8TU:راجع

https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Rules+of+Procedure+Working+Group
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Rules+of+Procedure+Working+Group
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Metrics+Working+Group
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Rules+of+Procedure+Working+Group
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Rules+of+Procedure+Working+Group
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Rules+of+Procedure+Working+Group
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Metrics+Working+Group
https://community.icann.org/display/atlarge/ALAC+_+At-Large+Rules+of+Procedure+Working+Group
https://community.icann.org/display/atlarge/ALAC+_+At-Large+Rules+of+Procedure+Working+Group
https://community.icann.org/display/atlarge/ALAC+_+At-Large+Rules+of+Procedure+Working+Group
https://community.icann.org/x/bwFO
https://community.icann.org/display/Improve/ALAC+At-Large+Policy+Advice+Development+%28PAD%29+Process+Workspace
https://community.icann.org/x/bwFO
http://www.icann.org/en/about/planning
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المهمة  .التوصية
 الفرعية

 مالحظات الحالة مهمة التنفيذ

" SWOT"إجراء تحليالت  )جـ(5.1  
نقاط القوة، ونقاط (دورية 

الضعف، والفرص 
لعملية التخطيط ) والتهديدات

اإلستراتيجية لـ 
At-Large بالتعاون مع ،

RALO  ومقارنة نتائج هذه
التحليالت لتعريف النواحي 

  .التي تحسنت أو تدهورت

 At-Large، واللجنة التنفيذية، ومدير ALACلرئيس مخصصة  اكتمل
 RALO.1T 1Tوقادة 

 
ج لفريق عمل  SWOTلتحليل  3-1مساحة العمل 8UT :راجع

8TULarge-At1T. 
 
 
 
  

الوصف التفصيلي  )د(5.1  
ورؤية ومهمة  ALAC لـ

At-Large.  

 .ALAC/8TULarge-Atبيان رؤية 8UT: راجع اكتمل
 

في التصديق على بيان رؤية  ALACنتائج تصويت 8TU: راجع
Large-At 8تحسينات  وفًقا لما اقترحته قوة عملTULarge-At.  

استخدام المقاييس المناسبة  )هـ(5.1  
 ALSلضمان تنوع وفاعلية 

  .وإطالعها الجيد
 

 .ALACU8Tاللجنة الفرعية لمقاييس 8TU: راجع اكتمل
 

 . باإلجماع ALACصصة للجنة المقاييس الفرعية ولكل مخ
 
موضحة  At-Largeالخاصة بـ  ALSالتنوع العام لهياكل  •

: بوضوح من خالل هذه الخريطة
8TUhttp://www.atlarge.icann.org/maps/U8T 
 ،ALS :8TUALSes AFRALOU8Tالخاصة بـ  RALOهياكل  •

8TUALSes APRALOU8T، 8TUALSes EURALOU8T، 
8TUALSes LACRALOU8T، 8TU ALSes NARALOU8T 
 ،RALO :8TUAFRALO BrochureU8Tشرات ن •

88TUAPRALO BrochureUT، 8TUEURALO BrochureU8T، 
8LACRALOUT BrochureU8T، 8UTNARALO BrochureU8T. 

بدء وتطوير والحفاظ على  )و(5.1  
إدارة المعرفة المؤسسية 

ونظام االحتفاظ بالنسبة لـ 
At-Large.  

اكتمل 
 ومتواصل

وأعضاء  ALACلفريق عمل السياسة دعًما لـ مخصصة 
At-Large  في كأعضاء سابقين وحاليينALAC  ومجتمع
At-Large  وسوف تطالب بالتوحد مع نظمICANN  الواسعة

 .المطلوبة في المستقبل
الخمسة من  RALOتشجيع  )ز(5.1  

أجل تنسيق سياساتها 
التوعية "الخاصة بالتوعية و

من أجل تسهيل " الداخلية
البحث عن مجموعات جديدة 
من المهارات الالزمة داخل 

At-Large.  

اكتمل 
 لومتواص

 At-Large، واللجنة التنفيذية، ومدير ALACمخصصة لرئيس 
 .RALOوقادة 

 
 
 
 
 

المواصلة الحثيثة لتحقيق نمو  )ح(5.1  
At-Large للمصلحة ،
  .ICANNاإلجمالية لـ 

اكتمل 
 ومتواصل

 At-Large، واللجنة التنفيذية، ومدير ALACمخصصة لرئيس 
  .RALOوقادة 

https://community.icann.org/x/eQIQAg
https://community.icann.org/x/eQIQAg
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=34603841
http://www.bigpulse.com/pollresults?code=2479iejYb3y95kZ4dIXDYPKm
http://www.bigpulse.com/pollresults?code=2479iejYb3y95kZ4dIXDYPKm
https://community.icann.org/display/atlarge/ALAC+Metrics+Sub-Committee+Categorization+Workspace
http://www.atlarge.icann.org/maps/
http://www.atlarge.icann.org/maps/
https://community.icann.org/display/AFRALO/AFRALO+ALSes
https://community.icann.org/display/APRALO/APRALO+ALSes
https://community.icann.org/display/APRALO/APRALO+ALSes
https://community.icann.org/display/EURALO/EURALO+ALSes
https://community.icann.org/display/LACRALO/LACRALO+ALSes
https://community.icann.org/display/LACRALO/LACRALO+ALSes
https://community.icann.org/display/NARALO/NARALO+ALSes
https://community.icann.org/display/AFRALO/AFRALO+Brochure
https://community.icann.org/display/APRALO/APRALO+Brochure
https://community.icann.org/display/EURALO/EURALO+Brochure
https://community.icann.org/display/LACRALO/LACRALO+Brochure
https://community.icann.org/display/NARALO/NARALO+Brochure
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المهمة  .التوصية
 الفرعية

 مالحظات الحالة مهمة التنفيذ

مشروع  عند المطالبة بتمويل )ط(5.1  
تؤكد  ، ALACتوعية 

ALAC  على أن دورها ال
يقف عند توفير االستفادة من 

الموارد اإلستراتيجية لكل 
لكن  RALOو ALACمن 

أيًضا كجزء من عملية 
الشرعية األوسع 

  .ICANN لـ

 At-Large، واللجنة التنفيذية، ومدير ALACمخصصة لرئيس  اكتمل
  .RALOوقادة 

 ICANNمواصلة تشجيع  )ي(5.1  
على تحديد األولوية وزيادة 

  .التمويل من أجل التوعية

اكتمل 
 ومتواصل

 At-Large، واللجنة التنفيذية، ومدير ALACمخصصة لرئيس 
 .RALOوقادة 

تعريف الحواجز داخل    5.2
المستخدمة  ALACعمليات 

في اإلسهام في التخطيط 
  .التشغيلي واقتراح المتابعة

   اكتمل

يق على عملية التصد )أ(5.2  
التخطيط التشغيلي والمالي 
المشار إليها في المخطط 

 :3-الشكل ج"االنسيابي باسم 
عملية التخطيط التشغيلي 

والمالي المقترحة لـ 
At-Large."  

بأنه لكي يكون هذا البند من اإلجراءات فعاالً،  ALACقررت  اكتمل
 . فيجب إجراؤه في جدول زمني متكرر

 
وفي كل شهر يناير، . 2012مسبًقا في فبراير  وقد تم إكمال البند

سوف تدرس  ALACوفريق عمل السياسة دعًما لـ  ALACفإن 
الوقت المناسب الذي يجب فيه تكرار ذلك من خالل مجتمع 

At-Large. 
 

 3U8T-الشكل ج8UT :راجع
إقرار وتشجيع مواصلة  )ب(5.2  

التعاون األفضل بين كل من 
ALAC  وفريق العمل

 ICANNالمالي في 
المالحظ في إعداد ميزانية 

  .2012العام المالي 

هذا المقترح باإلضافة إلى حقيقة أن غالبية التخطيط التشغيلي  اكتمل
 .ALACمن خالل فريق السياسة دعًما لـ يتم  At-Large لـ

" SWOT"إجراء تحليالت  )جـ(5.2  
نقاط القوة، ونقاط (دورية 

الضعف، والفرص 
لعملية التخطيط ) والتهديدات

التشغيلي والمالي 
، بالتعاون مع At-Large لـ

RALO ) كما فعل فريق
ومقارنة نتائج هذه ) العمل ج

التحليالت لتعريف النواحي 
  .ت أو تدهورتالتي تحسن

 8TULarge-Atج لفريق عمل تحسين  SWOTتحليل 8UT :راجع اكتمل
 

األول الذي أجري من خالل مجموعة العمل  SWOTفي تحليل 
غيلي ج، تم تحديد الحواجز الرئيسية في عملية التخطيط التش

في رد الفعل، وأن عمليات  ALACوالمالي حيث تمثلت في بطء 
الترجمة بدت بطيئة، والتراجم ال تتاح لكافة المستندات، وتضارب 

، ونقص التمويل للسفر، ALACالمصالح المحتملة ألعضاء 
في طبقة من الدرجة الثانية، وعدم توافر  At-Largeووضع 

  .ALSالمواد المعلوماتية الكافية لهياكل 

إصباغ الطابع الرسمي على  )د(5.2  
من  ALACالعمل والتي تقوم 

خاللها بجمع الطلبات 
 RALOالتشغيلية من 

وتضمينها في خططها 
  .التشغيلية

 8TULarge-Atصفحة وضع سياسة 8UT :راجع اكتمل
 
 
 

https://community.icann.org/display/Improve/ALAC+At-Large+Policy+Advice+Development+%28PAD%29+Process+Workspace
https://community.icann.org/display/Improve/WT+C%27s+SWOT+Analysis_ver+2
https://community.icann.org/x/bwFO
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المهمة  .التوصية
 الفرعية

 مالحظات الحالة مهمة التنفيذ

حين التقييم والتوثيق الواض )هـ(5.2  
للوقت الالزم لعمليات 

ALAC  على (التشغيلية
سبيل المثال، الرد على 

الدعوات المنادية بالتعليقات 
واستخدام هذه ) العامة

التقديرات في إضفاء الطابع 
الرسمي على عملياتها 

  .التشغيلية

المسئول  ICANNمع فريق عمل  At-Largeوقد تشاور مدير  اكتمل
لمشروع  8لعام فيما يخص التوصية رقم عن تنفيذ تعزيزات التعليق ا

وبعد إجراء المناقشة بين مدير . ALAC/At-Largeتنفيذ تحسينات 
At-Large ورئيس ،ALAC  ورئيس قوة عمل تحسينات

ALAC/At-Large أكدت ،ALAC  تفهمها بأن اإلرشادات العامة
للتعليقات العامة تقر بالمرونة في تمديد فترة التعليق العامة بما 

وعلى أساس  - ALACويجوز لـ  .وز الحد األدنى للمتطلباتيتجا
، أو 15، أو 10، أو 5المطالبة بتمديدات لمدة  -كل حالة على حدة 

وسوف يتم تقديم هذه ). في الظروف االستثنائية(يوم  30، أو 21
الطلبات مباشرة إلى الشخص المسئول في فريق العمل عن فترة 

 ALACقوم بموجبها بإشعارهم بأن التعليق العامة المحددة والتي ي
أيًضا بأن يستجيب  ALACكما تطالب  .تعتزم تقديم عملية تعليق

فريق عمل على هذه الطلبات لكي يتم منح تمديد لفترة تعليق عامة أو 
وفي حالة رفض الطلب، فقد تستخدم . رفضه بطريقة سريعة

ALAC  حقها في تقديم النصيحة إلى مجلس إدارةICANN  حسب
8TU لوائحICANN الداخليةU8T. 

 
تشتمل على النص التالي ذا  ATRTعملية تنفيذ 8TUإننا نالحظ بأن 

 :U8Tالصلة
 

غي أن توفر عمليات التعليق واإلعالن العمومي لكال من ينب. 16
المتميزتين التي تتيح " الرد على التعليق"ودورة " التعليق"دورة 

للمشاركين من المجتمع بمعالجة أو دحض المناقشات التي أثيرت 
 .في تعليقات األطراف المعارضة

 
ن ينبغي أن يعاد النظر في الجداول الزمنية الخاصة باإلعال. 17

العمومي والتعليق وتصحيحها لتوفير فرصة مالئمة لتعليق هادف 
فترات التعليق . 16و 15ومناسب وذلك كجزء من تنفيذ توصيات 

 .ورد التعليق يجب أن تكون خالل فترة زمنية محددة وثابتة
 

وقوة العمل الخاصة بالتحسينات أن رئيس  ALACوقد أقرت 
ALAC  واللجنة التنفيذية التابعة لـALAC  والمدير الخاص بـ

At-Large  سوف تواصل مراقبة هذه المسألة مع االلتزام بتوفير
التعقيبات واآلراء إلى المدير األول في شعبة المشاركة واالشتراك 

 .لمجلس اإلدارة PPCو
مواصلة طلب الجمعيات  )و(5.2  

العمومية المباشرة والممولة 
)GA ( لكلRALO  كل

 ثالث سنوات باإلضافة إلى
  .At-Largeقمة 

 

  8TULarge-Atخريطة طريق أحداث 8UT :راجع اكتمل
 

 ICANNتم تقديم خارطة طريق األحداث إلى إدارة التمويل في 
 . أجل مراجعتها من

مواصلة تقديم المساعدة إلى  )ز(5.2  
RALO  في إكمال طلباتهم

من  ICANNالسنوية إلى 
أجل التمويل، حسب الحاجة، 

وذلك من حيث الكتابة 
  .والتعبئة والدعم

وفي كل شهر يناير، . 2012وقد تم إكمال البند مسبًقا في فبراير  اكتمل
سوف تدرس  ALACلـ  وفريق عمل السياسة دعًما ALACفإن 

الوقت المناسب الذي يجب فيه تكرار ذلك من خالل مجتمع 
At-Large.  

http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws
http://www.icann.org/en/about/aoc-review/atrt/final-recommendations-31dec10-en.pdf
http://www.icann.org/en/about/aoc-review/atrt/final-recommendations-31dec10-en.pdf
http://www.icann.org/en/about/aoc-review/atrt/final-recommendations-31dec10-en.pdf
https://community.icann.org/download/attachments/31165817/Event+Roadmap+%282%29.xls?version=1&modificationDate=1326936356000
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المهمة  .التوصية
 الفرعية

 مالحظات الحالة مهمة التنفيذ

عمل السياسة مراجعة فريق    5.3
المتواصل دعًما لمستويات 

ALAC  ومخصصات
الميزانية وزيادة الدعم 

حسب الحاجة خالل سائر 
هذا المشروع، بما يتفق مع 

التوصيات الواردة في 
  .التقرير النهائي

 .At-Large، ومدير ALACمخصصة لرئيس  كتملا

مواصلة مراقبة ما هو مقرر  )أ(5.3  
فريق عمل السياسة لها من 

 ALACالالزم دعًما لـ 
وما  ICANNوالتزام 

تحرزه من تقدم في ملء 
  .المناصب المفتوحة

، تم ملء كافة المناصب المخصصة 2011واعتباًرا من سبتمبر  اكتمل
  .ALACلـ  عًماعمل السياسة دلفريق 

وفريق  ALACيتعين على  )ب(5.3  
دعًما  عمل السياسة

وضع اتفاقية دعم  ALAC لـ
 .سنوية

لم تعد هذه المهمة ذات صلة بعد اآلن بسبب التغييرات التالية داخل  تم سحبه
ICANN  أي منذ تقديم التقرير النهائي (في األعوام األخيرة
 ALACسياسة دعًما لـ فريق عمل الزيادة في ). ALACلمراجعة 

تم ملء كافة المناصب المخصصة  2011اعتباًرا من سبتمبر (
 .ALACدعًما لـ  لفريق عمل السياسة

مراجعة معلومات    6.1
At-Large  اإلضافية التي

ستكون مفيدة، بعد إدخال 
التحسينات على التقارير 

 .المالية

 U8Tالفرعية حول التمويل والميزانية ALACلجنة 8TU :راجع  اكتمل

تشجيع نفس المستوى العالي  )أ(6.1  
من التعقيبات في التخطيط 

 ICANN المالي السنوي لـ
 ALSمن كل من هياكل 

 .RALOو

   اكتمل

 ICANNمواصلة تشجيع  )ب(6.1  
ادة مستوى اإلفصاح على زي

التفصيلي لديها فيما يخص 
 ALACعملية تمويل 

  .At-Largeو

مخصصة لمجموعة عمل اللجان الفرعية لكل من تمويل وميزانية  اكتمل
ALAC. 

مواصلة تقديم المساعدة إلى  )جـ(6.1  
RALO  في إكمال طلباتهم

من  ICANNالسنوية إلى 
الكتابة، والدعم (أجل التمويل 

 .)والتعبئة

وفي كل شهر يناير، . 2012وقد تم إكمال البند مسبًقا في فبراير  اكتمل
سوف تدرس  ALACوفريق عمل السياسة دعًما لـ  ALACفإن 

الوقت المناسب الذي يجب فيه تكرار ذلك من خالل مجتمع 
At-Large. 

فيما يخص موائمات    6.2 
االجتماعات، ضمان حصول 

 At-Largeمندوبي 
تتساوى من لمعاملة عادلة 

المجتمعات األخرى 
  .الممولة

اكتمل 
 ومتواصل

  

https://community.icann.org/display/atlarge/ALAC+Subcommittee+on+Finance+and+Budget
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المهمة  .التوصية
 الفرعية

 مالحظات الحالة مهمة التنفيذ

مواصلة مراقبة الموائمات  )أ(6.2  
المقدمة إلى أعضاء 

At-Large  في االجتماعات
من أجل ضمان تساويهم مع 

  .اآلخرين

اكتمل 
 ومتواصل

 .مخصصة لرئيس اللجنة التنفيذية

مراجعة احتياجات االتصال    7.1
غير والتعاون التي تعتبر 

 ALSمحققة من خالل 
  .عموًما RALOو

وسوف يخضع تقدمها  ،U8Tقوة عمل التكنولوجيا8TUمخصصة من أجل   اكتمل
فريق عمل السياسة دعًما ف عن طريق المتواصل لإلشرا

 .ALAC لـ

 At-Largeالتقديم لهياكل  )أ(7.1  
المختارة وأدوات نشر 
المعلومات واالتصال 

مثل بوستيروس، ( والتعاون
وتويتر، وتوايبس، وتوافق 

مع ) األجهزة، والمحمول
  .توفير التدريب

 8TULarge-Atمساحة عمل أدوات قوة عمل التكنولوجيا في 8UT :راجع اكتمل

إجراء دراسة مسحية لهياكل  )ب(7.1  
ALS  فيما يخص أدوات

 .االتصال والتعاون

 Large-At.U8Tلهياكل  2010ستبيان مساحة عمل ا8UT :راجع اكتمل

مراجعة التقنيات المستخدمة    7.2
 At-Largeمن خالل 

والتي  ICANNوعبر 
يمكن أن تمأل كافة أو بعض 

من هياكل  7.1احتياجات 
ALS وRALO.  

وسوف يخضع تقدمها  ،U8Tقوة عمل التكنولوجيا8TU مخصصة من أجل اكتمل
فريق عمل السياسة دعًما المتواصل لإلشراف عن طريق 

 .ALAC لـ

تأسيس قوة عمل للتقنيات  )أ(7.2  
)TTF ( تشكل من أعضاء

المجتمع على أن تقوم بصفة 
مة دورية بمراجعة مالئ

التقنية المتوفرة، وتدريب 
RALO/ALS  في تقنيات

جديدة، وربما توفير فريق 
  .عمل لقسم الدعم الفني

وسوف يخضع تقدمها  ،U8Tقوة عمل التكنولوجيا8TU مخصصة من أجل  اكتمل
فريق عمل السياسة دعًما المتواصل لإلشراف عن طريق 

  .ALAC لـ

مراجعة التقنيات المتاحة    7.3
غير المستخدمة بالفعل من 

أو أي  At-Largeخالل 
 ICANNمكان آخر في 

والتي يمكن أن تمأل 
من هياكل  7.1احتياجات 

ALS وRALO.  

وسوف يخضع تقدمها  ،U8Tقوة عمل التكنولوجيا8TUة من أجل مخصص اكتمل
فريق عمل السياسة دعًما المتواصل لإلشراف عن طريق 

  .ALAC لـ

وضع وإجراء خطة تنفيذ    7.4
لتدريب فريق الدعم الفني 

في التقنيات  ICANNلدى 
وحسب الحاجة، وفي ( 7.3

الحفاظ على الدعم الفني 
  ).7.2الحالي في تقنيات 

وسوف يخضع تقدمها  ،U8Tقوة عمل التكنولوجيا8TUمخصصة من أجل  اكتمل
فريق عمل السياسة دعًما المتواصل لإلشراف عن طريق 

  .ALAC لـ

https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Technology+Taskforce+Workspace
https://community.icann.org/x/JZvbAQ
https://community.icann.org/display/ALSurvey/At-Large+Structure+2010+Survey+Workspace
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Technology+Taskforce+Workspace
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Technology+Taskforce+Workspace
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Technology+Taskforce+Workspace
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Technology+Taskforce+Workspace
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المهمة  .التوصية
 الفرعية

 مالحظات الحالة مهمة التنفيذ

واعتماًدا على اختيار    7.5
At-Large  ألدوات

االتصال والتعاون لتلبية 
احتياجات بأفضل ما يكون، 

عمل التوصيات الالزمة 
الستخدام أو عدم استخدام 

هذه األدوات في سائر 
ICANN.  

وسوف يخضع تقدمها  ،U8Tقوة عمل التكنولوجيا8TUمخصصة من أجل  اكتمل
فريق عمل السياسة دعًما لمتواصل لإلشراف عن طريق ا
  .ALAC لـ

وضع وإجراء خطة تنفيذ    7.6
للتعرف الدوري على 

التقنيات، سواء المطروحة 
حديًثا في األسواق أو 

المحدثة، والتي يمكن أن 
تحقق بشكل أفضل 

 ALSلـ  7.1االحتياجات 
أكثر من تلك  RALOو

التقنيات التي يجري 
ي الوقت استخدامها ف

  .الحالي

وسوف يخضع تقدمها  ،U8Tقوة عمل التكنولوجيا8TUمخصصة من أجل  اكتمل
سياسة دعًما فريق عمل الالمتواصل لإلشراف عن طريق 

  .ALAC لـ

لطلب  ALACوضع عملية    8.1
  .إطار استشاري ممتد

المسئول  ICANNمع فريق عمل  At-Largeوقد تشاور مدير  اكتمل
عن تنفيذ تعزيزات التعليق العام فيما يخص التوصية رقم 

وبعد إجراء .  ALAC/At-Largeلمشروع تنفيذ تحسينات  8
ورئيس قوة عمل  ALACرئيس ، وAt-Largeالمناقشة بين مدير 

تفهمها بأن  ALAC، أكدت ALAC/At-Largeتحسينات 
اإلرشادات العامة للتعليقات العامة تقر بالمرونة في تمديد فترة 

ويجوز لـ  .التعليق العامة بما يتجاوز الحد األدنى للمتطلبات
ALAC -  المطالبة بتمديدات  -وعلى أساس كل حالة على حدة

في الظروف (يوم  30، أو 21، أو 15و ، أ10، أو 5لمدة 
وسوف يتم تقديم هذه الطلبات مباشرة إلى الشخص ). االستثنائية

المسئول في فريق العمل عن فترة التعليق العامة المحددة والتي 
كما  .تعتزم تقديم عملية تعليق ALACيقوم بموجبها بإشعارهم بأن 

الطلبات أيًضا بأن يستجيب فريق عمل على هذه  ALACتطالب 
. لكي يتم منح تمديد لفترة تعليق عامة أو رفضه بطريقة سريعة

حقها في تقديم  ALACوفي حالة رفض الطلب، فقد تستخدم 
 ICANNلوائح 8TU حسب ICANNالنصيحة إلى مجلس إدارة 

 .U8Tالداخلية
 

تشتمل على النص التالي ذا  ATRTعملية تنفيذ 8TU إننا نالحظ بأن
 :U8Tالصلة

 
ينبغي أن توفر عمليات التعليق واإلعالن العمومي لكال من . 16

تي تتيح المتميزتين ال" الرد على التعليق"ودورة " التعليق"دورة 
للمشاركين من المجتمع بمعالجة أو دحض المناقشات التي أثيرت 

 .في تعليقات األطراف المعارضة
 

ينبغي أن يعاد النظر في الجداول الزمنية الخاصة باإلعالن . 17
العمومي والتعليق وتصحيحها لتوفير فرصة مالئمة لتعليق هادف 

https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Technology+Taskforce+Workspace
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Technology+Taskforce+Workspace
http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws
http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws
http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws
http://www.icann.org/en/about/aoc-review/atrt/final-recommendations-31dec10-en.pdf
http://www.icann.org/en/about/aoc-review/atrt/final-recommendations-31dec10-en.pdf
http://www.icann.org/en/about/aoc-review/atrt/final-recommendations-31dec10-en.pdf
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 الفرعية

 مالحظات الحالة مهمة التنفيذ

ت التعليق فترا. 16و 15ومناسب وذلك كجزء من تنفيذ توصيات 
 .ورد التعليق يجب أن تكون خالل فترة زمنية محددة وثابتة

 
وقوة العمل الخاصة بالتحسينات أن رئيس  ALACوقد أقرت 

ALAC  واللجنة التنفيذية التابعة لـALAC  والمدير الخاص بـ
At-Large  سوف تواصل مراقبة هذه المسألة مع االلتزام بتوفير

ر األول في شعبة المشاركة واالشتراك التعقيبات واآلراء إلى المدي
 .لمجلس اإلدارة PPCو

التصديق على العملية المشار  )أ(8.1  
إليها في المخطط االنسيابي 

ما الكيفية  :1-الشكل د"باسم 
التي يجب أن تطلب بها 

ALAC  تمديًدا لفترة تعليق
 ".عام

 1U8T-الشكل د8UT :راجع اكتمل
 

المطالبة بإتاحة التمديدات  )ب(8.1  
لفترات التعليق العام ألي 
طول مدة بما يصل إلى 

" أ"راجع (يوم إضافي  30
  ).1-في الشكل د

 1U8T-الشكل د8UT :راجع اكتمل
 

 قسم اإليضاحات) أ(8.1: راجع

وضع عملية لفريق عمل     8.2
لتنفيذ  ICANNومجلس 

  .طلبات التمديد

   ألغي

المطالبة بمنح أي تمديد  )أ(8.2  
لعام أو لفترات التعليق ا

رفضها بطريقة سريعة 
في " ب"راجع (

  ).1-د الشكل

 1U8T-الشكل د8UT :راجع ألغي

مراجعة عمليات التعليق    8.3
  .العام

    اكتمل

التوصية بإنشاء فريق  )أ(8.3  
، )PST(لجدولة السياسات 

يتألف من فريق عمل 
ICANN لتنسيق فتح ،

  .فترات التعليق العام
 

بمراجعة سياسة جدولة السياسات الخاصة بها  ALACسوف تقوم   اكتمل
من أجل تضمين لجنة قائمة في مقابل جدول التعليق على السياسات 

PSC. 
 
ت التالية في فريق جدولة السياسات ويجب أن تتوافر االشتراطا 

PST: 
يتم تعيينه لكل  ICANNأن يتم تشكيله من عضو فريق عمل  •

 ؛لجنة استشارية ومدير خدمات اللغة/ منظمة دعم 
متاح ) PCS(الحفاظ على جدول تعليقات على السياسة  •

للجمهور، والذي يتعقب فترات التعليق العامة القادمة، من أجل 
السماح ) ب(يد من الفترات في نفس الوقت، وتجنب فتح العد )أ(

للجان االستشارية ومنظمات الدعم بالتخطيط بشكل أفضل 
 .السماح بالتخطيط األفضل للترجمات الالزمة) ج(ألوقاتها و

 PCSبالنسبة لكل فترة تعليق عامة قادمة، يجب أن تحتوي (
على اسم السياسة، وملخص لها، واللجنة االستشارية أو منظمة 

 ).دعم المسئولة، وتاريخ االفتتاح المؤقتال

https://community.icann.org/display/Improve/ALAC+At-Large+Policy+Advice+Development+%28PAD%29+Process+Workspace
https://community.icann.org/display/Improve/ALAC+At-Large+Policy+Advice+Development+%28PAD%29+Process+Workspace
https://community.icann.org/display/Improve/ALAC+At-Large+Policy+Advice+Development+%28PAD%29+Process+Workspace
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المهمة  .التوصية
 الفرعية

 مالحظات الحالة مهمة التنفيذ

وضع وإقرار لجنة دائمة،  )ب(8.3  
لجنة مراجعة سياسة 
ALAC/At-Large  أو

)PRC( المسئولة عن ،
باإلجراءات  ALACتوجيه 

الالزمة فيما يتعلق بمشكالت 
سياسة فترات التعليق 
القادمة، باإلضافة إلى 
مشكالت السياسة غير 
تعليق المدرجة على فترات ال

ولكن تقع في اهتمامات 
At-Large.  

 2U8T-الشكل د8UT :راجع  اكتمل
 

بمراجعة سياسة الجدولة الخاصة بها من أجل  ALACسوف تقوم 
 .PSCقائمة في مقابل جدول التعليق على السياسات تضمين لجنة 

على توجيه النصح  PRCيجب أن تشتمل المسئوليات النوعية لـ 
  :في وقت مبكر قدر استطاعتها بما يلي ALACإلى 
مطلوبة رًدا على فترات التعليق القادمة على  ALACتعليقات  •

 السياسة؛
وبة لفترات ، والوثائق والتراجم المطلAt-Largeتقارير مجتمع  •

 التعليق القادمة على السياسة؛
في تقديم تعليقات  ALSو RALOدرجة االهتمام لدى كل من  •

ALAC خالل فترات التعليق على السياسة؛ 
المشكالت والمخاوف األخرى ذات الصلة بالمستخدم  •

بها  ALSو RALOولكن تهتم  PCالمدرجة على  4Tغير4T النهائي
  .ICANNفي جذب اهتمام 

  
  :من PRCأداء وظيفتها، يجب أن تتألف ومن أجل 

 ؛RALOرئيس وسكرتير كل من  •
 ؛RALOعلى األقل عضوين إضافيين من كل  •
 ؛ALACباإلضافة إلى معد تقارير  •
لدى مختلف اللجان االستشارية ومنظمات الدعم  ALACومنسقي  •

 .ومجموعات العمل في سائر قطاعات الدوائر
مراجعة التدابير لجعل    8.4

ع السياسات في أنشطة وض
 ICANNسائر مجتمعات 

أكثر قدرة على االطالع 
اقتراح . والوصول إليها

التدابير من أجل مراجعة 
  .المجتمع

 قسم اإليضاحات 8.1: راجع  اكتمل

في (اإلجراءات المؤقتة    9.1
  ).المدة القريبة

سجل 
  المراقبة

 لم تعد هذه المهمة ذات صلة بسبب التحسينات التي أدخلت على
 ALACمنذ التقرير النهائي لمراجعة  ICANNخدمات ترجمة 

تم  .ICANNواإلصدار الوشيك لسياسة خدمات اللغة الجديدة في 
  .إسناد مسئولية هذا السجل الخاص بالمراقبة إلى اللجنة التنفيذية

نظًرا ألنها مضمنة داخل  )أ(9.1  
في  At-Largeعملية نظر 

المشكالت المتعلقة بسياسة 
ICANN ) أي منتديات

ترجمة ) السياسة المفتوحة
أكثر ومبكرة أكثر للمواد 

  .ذات الصلة

سجل 
 المراقبة

لم تعد هذه المهمة ذات صلة بسبب التحسينات التي أدخلت على 
 ALACمنذ التقرير النهائي لمراجعة  ICANNخدمات ترجمة 

 . ICANNواإلصدار الوشيك لسياسة خدمات اللغة الجديدة في 
 

  .مسئولية هذا السجل الخاص بالمراقبة إلى اللجنة التنفيذية تم إسناد

سجل   .تبني سياسة ترجمة   9.2
  المراقبة

بشأن مسودة إجراءات وسياسة خدمات  ALACبيان 8TU :راجع
 ICANNU8Tاللغة في 

 
 8TULarge-Atصفحة وضع سياسة 8UT: راجع

 
تم إسناد مسئولية هذا السجل الخاص بالمراقبة إلى اللجنة 

  .التنفيذية

https://community.icann.org/display/Improve/ALAC+At-Large+Policy+Advice+Development+%28PAD%29+Process+Workspace
https://community.icann.org/x/UgEQAg
https://community.icann.org/x/UgEQAg
https://community.icann.org/x/bwFO


 ALAC/At-Largeتحسينات 
 التقرير النهائي: مشروع تنفيذ

 
  

 
 

19 

المهمة  .التوصية
 الفرعية

 مالحظات الحالة مهمة التنفيذ

مراجعة سياسة خدمات اللغة  )أ(9.2  
التي ( ICANNالجديدة في 

ومطالبة ) كانت متاحة سابًقا
فريق عمل السياسة بفعل 

، ALACدعًما لـ  ذلك
 بالتركيز على احتياجات

At-Large السيما ،
االحتياجات ذات الصلة 

  .ICANNبمشكالت سياسة 

سجل 
  المراقبة

 قسم اإليضاحات 9.2: راجع

تنفيذ سياسة الترجمة    9.3
بمعرفة لجنة المشاركة (

  ).العامة

سجل 
  المراقبة

 قسم اإليضاحات 9.2: راجع

المعقل  ALACتعتبر    10.1
 ICANNالرئيسي لـ 

دم بالنسبة لصوت مستخ
اإلنترنت الفردي 

  .واهتماماته

المراجعات المقترحة على لوائح  - ICANNالتعليق العام لـ 8TU :راجع اكتمل
ICANN  المقترحة فيما يخصALACU8T 

 
بة المقر بمثا At-Large (ALAC)تعد اللجنة االستشارية 

بالنسبة لمستخدمي اإلنترنت  ICANNالتنظيمي الرئيسي داخل 
في النظر بعين  ALACويكمن الدور الذي تلعبه . الفرديين

، طالما ICANNاالعتبار للنصائح والتزويد بها فيما يتعلق بأنشطة 
ويتضمن هذا  .أنها تتعلق بمصالح مستخدمي اإلنترنت الفرديين

من خالل المنظمات الداعمة لـ السياسات التي يتم وضعها 
ICANN إلى جانب العديد من القضايا األخرى التي سيكون من ،

وتنسق . المناسب أن يقوم المجتمع حيالها بتقديم مساهماته ونصائحه
، التي تلعب دوًرا مهًما في آليات المساءلة لدى ALACلجنة 

ICANN بعًضا من عمليات التواصل التي تقوم بها ،ICANN 
  .ل إلى مستخدمي اإلنترنت الفرديينللوصو

تقديم المراجعة التالية إلى  )أ(10.1  
مجلس اإلدارة وذلك 

 ICANNلوائح 8TU على
 ،U8T.أ11.2.4الداخلية المادة 

والتي وضعت بالتضامن مع 
الشعبة القانونية لدى 

ICANN. 

 قسم اإليضاحات 10.1: راجع اكتمل
 

بيان من مجلس إدارة    11.1
ICANN  يقر بوضوح

المعقل  At-Largeباعتبار 
الرئيسي لمستخدمي 

اإلنترنت الفرديين وتوضيح 
ومعقل  ALACالعالقة بين 

  .GNSOالمستخدم في 

بمثابة المقر ) At-Large )ALACتعد اللجنة االستشارية   اكتمل
بالنسبة لمستخدمي اإلنترنت  ICANNل التنظيمي الرئيسي داخ

في النظر بعين  ALACويكمن الدور الذي تلعبه . الفرديين
، طالما ICANNاالعتبار للنصائح والتزويد بها فيما يتعلق بأنشطة 

ويتضمن هذا  .أنها تتعلق بمصالح مستخدمي اإلنترنت الفرديين
السياسات التي يتم وضعها من خالل المنظمات الداعمة لـ 

ICANN إلى جانب العديد من القضايا األخرى التي سيكون من ،
وتنسق . المناسب أن يقوم المجتمع حيالها بتقديم مساهماته ونصائحه

، التي تلعب دوًرا مهًما في آليات المساءلة لدى ALACلجنة 
ICANN بعًضا من عمليات التواصل التي تقوم بها ،ICANN 

  .ينللوصول إلى مستخدمي اإلنترنت الفردي
 

المراجعات المقترحة على لوائح  - ICANNالتعليق العام لـ 8TU :راجع
ICANN  المقترحة فيما يخصALACU8T. 

http://www.icann.org/en/news/public-comment/bylaws-xi-08apr11-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/bylaws-xi-08apr11-en.htm
http://www.icann.org/en/general/bylaws.htm#XI
http://www.icann.org/en/general/bylaws.htm#XI
http://www.icann.org/en/news/public-comment/bylaws-xi-08apr11-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/bylaws-xi-08apr11-en.htm
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المهمة  .التوصية
 الفرعية

 مالحظات الحالة مهمة التنفيذ

تقديم المراجعة التالية إلى  )أ(11.1  
مجلس اإلدارة وذلك على 

8TU لوائحICANN  الداخلية
والتي  ،U8T.أ11.2.4المادة 

وضعت بالتضامن مع 
 :الشعبة القانونية

 قسم اإليضاحات 11.1: راجع 

تقديم المراجعة التالية إلى  )ب(11.1  
اللوائح 8TUمجلس اإلدارة على 

المادة  ICANNالداخلية لـ 
التي  ،U8T.ي2.4البند. 11

وضعت بالتضامن مع 
  :الشعبة القانونية

وائح المراجعات المقترحة على ل - ICANNالتعليق العام لـ 8TU :راجع اكتمل
ICANN  المقترحة فيما يخصALACU8T 

 
 قسم اإليضاحات) ب(1.1: راجع

إلى  At-Largeتوعية    12.1
  .مندوبي المستخدمين

 U8Tلمستند المستهلك 2012لعام  Large-Atمساحة عمل 8UT: راجع اكتمل
ومجتمع  ICANN"سمى والتي تحتوي على نسخة من المستند الم

At-Large : شاركنا للمساعدة في حماية المستهلكين على
 ". اإلنترنت

 
، ALACو ،ALACلفريق عمل السياسة دعًما لـ مخصص 

، والجهات األخرى ذات الصلة ALSوالقيادة اإلقليمية، وهياكل 
من أجل ضمان أن النظام له القدرة على التوافق مع المشهد المتغير 

 .ستهلكلمشكالت الم
إنشاء والحفاظ على مستند  )أ(12.1  

توعية للمستهلكين لالستخدام 
في  At-Largeمن جانب 

جهودها المبذولة للتوعية 
والتي تهدف إلى إشراك 
مؤسسات المستهلكين في 

ICANN.  

 Large-At.U8Tي لمستند مستهلك 2012مساحة عمل 8UT: راجع اكتمل
 

الدفاع 8TU ،وثيقة مجموعة العمل د المقترحة لتعيين للمستهلكين: راجع
  .U8Tعن المستهلكين على اإلنترنت

إلى  GNSOتوعية    12.2
  .مندوبي المستخدمين

سجل 
/ المراقبة 
التفاعل 

المتواصل 
مع عمليات 

ICANN 
 األخرى

تم إسناد مسئولية هذا السجل الخاص بالمراقبة إلى اللجنة 
  .التنفيذية

مراجعة عمليات وضع    13.1
المشاورات الخاصة بسياسة 

ALAC/At-Large 
واقتراح التدابير الخاصة 

  .بالحد من المعوقات

    كتملا

http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws
http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws
http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws
http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws
http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws
http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws
http://www.icann.org/en/news/public-comment/bylaws-xi-08apr11-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/bylaws-xi-08apr11-en.htm
https://community.icann.org/x/BwMQAg
https://community.icann.org/x/BwMQAg
https://community.icann.org/download/attachments/2951129/Briefing+on+Consumers+Constituency+-+updated+-+Nov+2009.pdf
https://community.icann.org/download/attachments/2951129/Briefing+on+Consumers+Constituency+-+updated+-+Nov+2009.pdf
https://community.icann.org/download/attachments/2951129/Briefing+on+Consumers+Constituency+-+updated+-+Nov+2009.pdf
https://community.icann.org/download/attachments/2951129/Briefing+on+Consumers+Constituency+-+updated+-+Nov+2009.pdf
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المهمة  .التوصية
 الفرعية

 مالحظات الحالة مهمة التنفيذ

التصديق على العملية المشار  )أ(13.1  
إليها في المخطط االنسيابي 

ما الكيفية  :1-الشكل د"باسم 
 ALACالتي يتوجب على 

من خاللها طلب تمديد لفترة 
والتي يمكن من " تعليق عامة

طلب  ALAC خاللها لـ
تمديد فترة تعليق عامة 

)PC.(  

 ICANNU8Tلجنة المشاركة العامة لـ 8TU :راجع اكتمل
 

 1U8T-الشكل د8UT :راجع
 

سياسة وضع وإقرار لجنة دائمة، لجنة مراجعة 
ALAC/At-Large  أو)PRC( المسئولة عن توجيه ،ALAC 

باإلجراءات الالزمة فيما يتعلق بمشكالت سياسة فترات التعليق 
القادمة، باإلضافة إلى مشكالت السياسة غير المدرجة على فترات 

تم وصف عمل . At-Largeالتعليق ولكن تقع في اهتمامات 
PCS  في المخطط االنسيابي بعنوان"ALAC/At-Large 
 .اكتمل

المطالبة بإتاحة التمديدات  )ب(13.1  
لفترات التعليق العام ألي 
طول مدة بما يصل إلى 

" أ"راجع (يوم إضافي  30
  ).1-في الشكل د

لجنة 8TU تم إلغاء هذه المهمة الفرعية حيث إنها عرضة للتغيير في  ألغي
  .ICANNU8Tالمشاركة العامة في 

 
 .1U8T-الشكل د8UT :راجع

المطالبة بمنح أي طلب تمديد  )جـ(13.1  
لفترات التعليق العام أو 

في غضون  رفضها
في " ب"راجع (ساعة  24

  ).1-د الشكل

لجنة 8TU تم إلغاء هذه المهمة الفرعية حيث إنها عرضة للتغيير في  ألغي
  .ICANNU8Tالمشاركة العامة في 

 
 .1U8T-الشكل د8UT :راجع

التوصية بإنشاء فريق  )د(13.1  
، )PST(لجدولة السياسات 

يتألف من فريق عمل 
ICANN لتنسيق فتح ،

  .فترات التعليق العام

أسبوعية يوفر فريق عمل السياسة إلى بعضه البعض تحديثات  اكتمل
منظمات الدعم التي /حول تحديثات السياسة للجان االستشارية

  .يدعمها كل منهم
 

ويجب أن تتوافر االشتراطات التالية في فريق جدولة السياسات 
PST: 

يتم تعيينه لكل  ICANNأن يتم تشكيله من عضو فريق عمل  •
 ؛لجنة استشارية ومدير خدمات اللغة/ منظمة دعم 

متاح ) PCS(عليقات على السياسة الحفاظ على جدول ت •
للجمهور، والذي يتعقب فترات التعليق العامة القادمة، من أجل 

السماح ) ب(تجنب فتح العديد من الفترات في نفس الوقت، و) أ(
للجان االستشارية ومنظمات الدعم بالتخطيط بشكل أفضل 

 .السماح بالتخطيط األفضل للترجمات الالزمة) ج(ألوقاتها و
 PCSبة لكل فترة تعليق عامة قادمة، يجب أن تحتوي بالنس(

على اسم السياسة، وملخص لها، واللجنة االستشارية أو منظمة 
 ).الدعم المسئولة، وتاريخ االفتتاح المؤقت

وضع وإقرار لجنة دائمة،  )هـ(13.1  
تعرف باسم لجنة مراجعة 

 ALAC/At-Largeسياسة 
، والتي تتولى )PRC(أو 

توجيه المسئولية عن 
ALAC  بأي وكافة

اإلجراءات الالزمة فيما 
يتعلق بمشكالت سياسة 
فترات التعليق القادمة، 
باإلضافة إلى مشكالت 

 ASOU8Tمع  eLarg-Atاجتماع 8UT: راجع اكتمل
 

 U8T 2-الشكل د8UT :راجع
 

لجنة "في المخطط االنسيابي بعنوان  PCSتم وصف عمل 
راجع )" (PCS(أو  ALAC/At-Largeمراجعة سياسة 

  ).2-د الشكل
 

على توجيه النصح  PRCيجب أن تشتمل المسئوليات النوعية لـ 
 :في وقت مبكر قدر استطاعتها بما يلي ALACإلى 

http://www.icann.org/en/groups/board/participation
https://community.icann.org/display/Improve/ALAC+At-Large+Policy+Advice+Development+%28PAD%29+Process+Workspace
http://www.icann.org/en/groups/board/participation
http://www.icann.org/en/groups/board/participation
http://www.icann.org/en/groups/board/participation
https://community.icann.org/display/Improve/ALAC+At-Large+Policy+Advice+Development+%28PAD%29+Process+Workspace
http://www.icann.org/en/groups/board/participation
http://www.icann.org/en/groups/board/participation
http://www.icann.org/en/groups/board/participation
https://community.icann.org/display/Improve/ALAC+At-Large+Policy+Advice+Development+%28PAD%29+Process+Workspace
http://prague44.icann.org/node/31713
https://community.icann.org/display/Improve/ALAC+At-Large+Policy+Advice+Development+%28PAD%29+Process+Workspace
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المهمة  .التوصية
 الفرعية

 مالحظات الحالة مهمة التنفيذ

السياسة غير المدرجة على 
فترات التعليق ولكن تقع في 

  .At-Largeاهتمامات 

مطلوبة رًدا على فترات التعليق القادمة على  ALACتعليقات  •
 السياسة؛

، والوثائق والتراجم المطلوبة لفترات At-Largeتقارير مجتمع  •
 التعليق القادمة على السياسة؛

في تقديم تعليقات  ALSو RALOدرجة االهتمام لدى كل من  •
ALAC ؛خالل فترات التعليق على السياسة 

ذات الصلة بالمستخدم ) والمخاوف األخرى(مشكالت السياسة  •
 RALOولكن تهتم  PCالمدرجة على  غير 4Tغير4T النهائي

ومن أجل أداء  .ICANNبها في جذب اهتمام  ALSو
 :من PRCوظيفتها، يجب أن تتألف 

 ؛RALOرئيس وسكرتير كل من  •
 ؛RALOعلى األقل مندوبين اثنين إضافيين من كل  •
 .ALACباإلضافة إلى معد تقارير  •
 

لدى مختلف اللجان االستشارية ومنظمات الدعم  ALACومنسقي 
 .ومجموعات العمل في سائر قطاعات الدوائر

التصديق على العملية المشار  )و(13.1  
يابي إليها في المخطط االنس

عملية وضع "المعنون 
نصائح سياسة 

ALAC/At-Large  أو
)PAD) "( والموضحة

 4-، ود3-باألشكال د
، والتي يمكن )5-ود
من خاللها  ALAC لـ

االستجابة بشكل منظم إلى 
  .فترات التعليق العام

 3U8T-الشكل د8UT :راجع اكتمل
 U8T 4-الشكل د8UT :راجع
 5U8T-الشكل د8UT :راجع

 
يمثل هذا المخطط االنسيابي عملية شاملة ومرنة ونظامية تحل 

المستخدمة في  8TULarge-Atعملية وضع استشارات سياسة 8UT محل
  .الوقت الحالي

 
فريق  ALACإذا ما تم التصديق على التعليق النهائي، تطالب 

من أجل نقل التعليق إلى شخص  ،ALACعمل السياسة رًدا على 
 .عن فترة التعليق العام ICANNمسئول في فريق عمل 

تقوية عمليات وضع    13.2
اخل منظمات السياسات د

الدعم واللجان االستشارية 
 ALACللمطالبة بتعقيبات 

 .والنظر فيها

/ ألغي 
سجل 

  المراقبة

االستعراض والمراجعة لعملية وضع السياسة 8TUوكجزء من  •
خالل العام  GNSOالخاصة بـ  PDP(U8Tصة بها (الخا

 ALACالماضي، فإنها تطالب حالًيا وبصفة منتظمة بتعقيبات 
 ؛والنظر فيها

ومنسق  ccNSOالحالي لدى  ALACوجود منسق  •
ccNSO  معALAC  يضمن اآلن أن تعقيباتALAC  يتم

 PDPالسعي للحصول عليها والنظر فيها بانتظام في عملية 
 ؛ccNSOالخاصة بـ 

، متاحة RIR، عن طريق ASOالخاصة بـ  PDPوعملية  •
  .في الوقت الحالي للتعقيب عليها

 
تم إسناد مسئولية هذا السجل الخاص بالمراقبة إلى اللجنة 

 .التنفيذية
مراجعة العمليات الحالية في  )أ(13.2  

كل من اللجان 
  .منظمات الدعم/االستشارية

سجل /ألغي
 المراقبة

  .هذا السجل الخاص بالمراقبة إلى اللجنة التنفيذية تم إسناد مسئولية

وضع التوصيات من أجل  )ب(13.2  
إجراء التغييرات ذات الصلة 

لنظر وإطالع المجتمع 
  .عليها

سجل / ألغي
  المراقبة

  .تم إسناد مسئولية هذا السجل الخاص بالمراقبة إلى اللجنة التنفيذية

https://community.icann.org/display/Improve/ALAC+At-Large+Policy+Advice+Development+%28PAD%29+Process+Workspace
https://community.icann.org/display/Improve/ALAC+At-Large+Policy+Advice+Development+%28PAD%29+Process+Workspace
https://community.icann.org/display/Improve/ALAC+At-Large+Policy+Advice+Development+%28PAD%29+Process+Workspace
https://community.icann.org/display/atlarge/Policy+Advice+Development+Schedule
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-201104-en.htm#gnso-pdp-final-report
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-201104-en.htm#gnso-pdp-final-report
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-201104-en.htm#gnso-pdp-final-report
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المهمة  .التوصية
 الفرعية

 مالحظات الحالة مهمة التنفيذ

تقوية العمليات /يجب تطوير   13.3
ن منظمات الدعم، واللجان بي

االستشارية ومجلس اإلدارة 
من أجل توفير التعقيبات 
على الكيفية التي تم من 
خاللها النظر في نصيحة 

ALAC واستخدامها. 

/ ألغي 
سجل 

  المراقبة

  :ولم يعد لتلك التوصية أية عالقة على النحو التالي
منظمات الدعم، /عامل تقوية التصال اللجان االستشارية •

يشمل ذلك قائمة بريدية ودعوة منتظمة للجان و
 ؛منظمات الدعم/االستشارية

 ؛ICANNإجراءات  •
نمو مجموعات العمل العاملة في جميع قطاعات المجتمع مثل  •

DSSA؛ 
وقد تم التعامل بالفعل وعلى وجه الخصوص مع هذه المهمة  •

التوصيات النهائية لفريق 8TUفي  7من خالل التوصية رقم 
 .ATRT(U8Tلة والشفافية (مراجعة المساء

 PDPالتأكد من أن عملية    13.4
تضم  GNSOالخاصة بـ 

تدابير تضمن بأن تعقيب 
ALAC  مطلوب، ومتضمن

ويعتبر جزًءا ال يتجزأ من 
  .العملية

/ ألغي
سجل 

  المراقبة

االستعراض والمراجعة لعملية وضع السياسة 8TUوكجزء من  •
خالل العام  GNSOالخاصة بـ  PDP(U8Tالخاصة بها (

صفة منتظمة بتعقيبات الماضي، فإنها تطالب حالًيا وب
ALAC والنظر فيها. 

 
تم إسناد مسئولية هذا السجل الخاص بالمراقبة إلى اللجنة 

  .التنفيذية
 PDPالتأكد من أن عملية    13.5

تضم  ccNSOالخاصة بـ 
تدابير تضمن بأن تعقيب 

ALAC  مطلوب، ومتضمن
ويعتبر جزًءا ال يتجزأ من 

  .العملية

/ ألغي
سجل 

  المراقبة

 ccNSOومنسق  ccNSOالحالي لدى  ALACمنسق  وجود
يتم السعي  ALACيضمن اآلن أن تعقيبات  ALACمع 

الخاصة بـ  PDPللحصول عليها والنظر فيها بانتظام في عملية 
ccNSO. 

 
تم إسناد مسئولية هذا السجل الخاص بالمراقبة إلى اللجنة 

  .التنفيذية
 PDPالتأكد من أن عملية    13.6

تضم  ASOالخاصة بـ 
تدابير تضمن بأن تعقيب 

ALAC  مطلوب، ومتضمن
ويعتبر جزًءا ال يتجزأ من 

  .العملية

وقوة عمل التحسينات التابعة لها بأن المسئولية  ALACأقرت  اكتمل
المتواصلة عن هذه المهمة سوف يتم توزيعها فيما بين رئيس 

ALAC واللجنة االستشارية، ومدير ،At-Large وقادة ،
RALO. 

 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CE4QFjAA&url=http%3A%2F%2Ficann.org%2Fen%2Freviews%2Faffirmation%2Fatrt-final-recommendations-31dec10-en.pdf&ei=glbNT6G7IKOC2AWX2IiQAw&usg=AFQjCNFmvbt-LplItxZU6-TEerLElc6AeA
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CE4QFjAA&url=http%3A%2F%2Ficann.org%2Fen%2Freviews%2Faffirmation%2Fatrt-final-recommendations-31dec10-en.pdf&ei=glbNT6G7IKOC2AWX2IiQAw&usg=AFQjCNFmvbt-LplItxZU6-TEerLElc6AeA
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CE4QFjAA&url=http%3A%2F%2Ficann.org%2Fen%2Freviews%2Faffirmation%2Fatrt-final-recommendations-31dec10-en.pdf&ei=glbNT6G7IKOC2AWX2IiQAw&usg=AFQjCNFmvbt-LplItxZU6-TEerLElc6AeA
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-201104-en.htm#gnso-pdp-final-report
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-201104-en.htm#gnso-pdp-final-report
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-201104-en.htm#gnso-pdp-final-report

