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 االستشاریة At-Largeلجنة 

 وتنفیذھا GNSOتوصیات حول سیاسات  -ICANNبشأن التعدیالت المقترحة للوائح الداخلیة لـ  ALACبیان 
 

 
 
 
 

 مقدمة
مسودة أولیة لبیان ) NARALO(اإلقلیمیة بأمریكا الشمالیة  At-Largeلمنظمة  ALACوعضو  ALACوضع أالن جرینبیرج، رئیس 

ALAC قدمت . بعد مناقشة لطلب التعلیقات العام ھذاALAC  بیانات حول عمل سیاسةGNSO  ومجموعة عمل التنفیذ في مراحلھا
 . السابقة ALACیعید ھذا البیان صیاغة نفس الوضع في بیانات  0F1.السابقة

 
للحصول على مدخالت من أعضاء  ALACالقائمة البریدیة لفریق قیادة  بتمبر، نشر الرئیس المسودة األولى من البیان على س 15في 

ALAC الذین شاركوا بعمق في ھذه العملیة . 
 

 -ICANN بشأن تعدیالت اللوائح الداخلیة لـ Large-Atاقتراحات ، تم نشر إصدار یضم التعلیقات الواردة على2015بر سبتم 16في 
سبتمبر  18على البیان لینتھي في  دعوة لإلجماع ومن حیث الوقت، أصدر الرئیس . GNSOمساحة عمل توصیات سیاسة وتنفیذ 

 . وفي ظل غیاب وجود معارضة كبیرة، یعتبر ھذا البیان مصدًقا علیھ. بالتوقیت العالمي المنسق 23:59الساعة  2015
 

، ICANNإلى عملیة التعلیق العام لـ  ،EN-00-05-0915-ST-ALAC-AL، بعد ذلك طلب الرئیس بأن یتم نقل بیان، بعنوان مرجعي
تظار مصادقة من المسئول عن ھذا الموضوع، باإلضافة إلى إشارة إلى أن البیان بان ICANNوإرسال نسخة إلى عضو فریق عمل 

ALAC.  كما طلب الرئیس أیًضا أن یتم إرسال البیان إلى مجلس إدارةICANN  كنصیحة رسمیة منALAC . 
 

.على البیان بدون أي معارضة ALAC، أكد فریق العمل على أن الدعوة لإلجماع نتج عنھا تصدیق 2015سبتمبر  19وفي 

                                                 
/policy-lists/commentshttp://forum.icann.org-السابقة في ھذا الموضوع على  ALACیمكن العثور على بیانات  1

19jan15/pdfUnucnpMxHh.pdf-initial-implementation  و-http://atlarge.icann.org/correspondence/statement
en.pdf-21nov13-implementation-policy . 
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 GNSOتوصیات حول سیاسات  -ICANNداخلیة لـ بشأن التعدیالت المقترحة للوائح ال ALACبیان 
 وتنفیذھا

 .تدعم التوصیات ALACنشطین جًدا في مجموعة عمل السیاسة وتنفیذھا وكانت  At-Largeو ALACكان ممثلي 
 

 .WGاثنین من المخاوف اللتان أثیرتا خالل عملیتي مجموعة العمل  ALACعلى الرغم من ذلك، أثارت 
 
ومع . بالمشاركة من جمیع المجتمعات، وبالتالي من الناحیة النظریة یمكن أن توازن بإنصاف جمیع القضایا GNSOتسمح عملیات  .1

، فلدیھم الدافع القوي للمشاركة GNSOذلك، بالنظر إلى أن األطراف المتعاقدة یمكن أن تتأثر بشكل كبیر بنتائج قرارات سیاسة 
ھؤالء الذین یمثلون المستخدمین والمصلحة . ا یتم التمویل بشكل جید للقیام بذلكبنشاط في مجموعات عمل وضع السیاسة، وغالًبا م

وفًقا لذلك، یمكن . أو دوائر المستخدمین غیر التجاریین ھم أقل قدرة على المشاركة على نفس المستوى At-Largeالعامة مثل 
، یمكن لمجموعات أصحاب GNSOمجلس عالوة على ذلك، في إطار . أن تكون غیر متوازنة WGلمشاركة مجموعة العمل 

لدیھا  ALACنتیجة لذلك، فإن . المصلحة للحزب المتعاقد التي تعمل بانسجام أن تسد موافقة األغلبیة الساحقة ألي توصیة مستقبلیة
، قد ال مخاوف من أنھ إذا تمت إثارة مسألة تعارض المصلحة العامة أو احتیاجات المستخدمین مع احتیاجات األطراف المتعاقدة

 .الوصول إلى حل عادل GNSOتستطیع 
لقرار یدعم مفھوم  GNSOعلى الرغم من أن مبدأ إحالة جمیع القضایا السیاسة ومثیالتھا التي یتم مواجھتھا خالل تنفیذ العودة إلى  .2

GNSO  باعتبارھا جسد سیاسةgTLD  الوحید، تشعرALAC  بأن التطبیقات المعقدة مثل عملیةgTLD مات حلول الجدیدة وخد
 .الدلیل المستقبلیة، وعدد من مثل ھذه الدعوات قد یطیل بشكل غیر معقول عملیة التنفیذ الشاملة

تدعم العملیات الموصى بھا، ولكن تقدم المشورة إلى المجلس لیرصد بدقة كل القضایا لضمان أن  ALACوكما ذكر أعاله، فإن 
 .وأن تنفیذ السیاسة المعقدة یمكن أن یتم في األطر الزمنیة المعقولة المستخدم والمصلحة العامة معتبرین على نحو مالئم،


