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لجنة  At-Largeاالستشارية
بيان متابعة  ALACحول مراجعة اللوائح الداخلية لمجموعة المنسقين الفنيين

مةدمة
شكل دةف أنلند تةيكسةنغ ،لضو  ALACمن منظمة  At-Largeانإقيةمةة لمنطةة أمرةكل الالتةنةة ولير الكلرةاي
( ،)LACRALOولضو فرةق قةلدة  ALACمسودة أولةة لذها الاةلن اعد ليسة منلقشة ليموضوع داخل  At‐Largeولي
الةوائم الارةدةة.
في  28فاراةر  ،2014تم نشر هها الاةلن لي
الفنيين".

"مساحة عمل  At-Largeلمراجعة اللوائح الداخلية لمجموعة المنسقين

في الةوم نفسه ،طيب أولةفةةر كرةاةن-لةايوند ،رئةس  ،ALACمن طلقم لمل  ICANNلةطلع السةلسة دلمل ً لـ ALACإرسلل
دلوة ليتعيةةلت لي التولصةلت المةدمة إل كل ألضلء  At-Largeلن طرةق القائمة البريدية إلعالنات .ALAC
في  07ملرس  ،2014تم تيةي النسخة المدمج اذل التعيةةلت ولرى نشرهل في سلحة العمل السلاق هكرهل وطيب الرئةس من
الموظفةن فتح تلصوةت إقرار الاةلن من قال  ALACحول الاةلن المةترح.
وفي  14ملرس  ،2014أكد فرةق العمل لي أن التلصوةت لار انإنترنت أدى إل إقرار  ALACلياةلن انتةلة  13لصوت
للصللحه ،وادون أي لصوت ضد  ،وادون أي امتنلع لن التلصوةت ليةه .ةمكنك مرالعة النتةلة اشكل مستةل لار الرااط
التلليhttps://www.bigpulse.com/pollresults?code=3702T55jcM95HUZWyCNPXaNN :

ميخص
.1
.2
.3

.4

ترد  ALACلي قرار مليس إدارة  ICANNفةمل ةخص "مراجعة لوائح مجموعة المنسقين الفنيين" النإضلفة إل الحيثيات
المرفةة المؤرخة في  7فاراةر  .2014وقد قدمت  ALACاةل ًنل حول التةةةرات المةترحة لي اليوائح الداخيةة فةمل ةخص
مجموعة المنسقين الفنيين في  16دةسمار .2013
ولدى  ALACنةطتلن تيةران مخلوفذل )1 :إقللة مندوب ملمولة المنسةةن الفنةةن ( )TLGإل للنة الترشةح
( ،)NomComو )2الحةيةلت الخللصة إقللة مراكي المتطولةن من ألل توفةر أموال لي .ICANN
إن إقللة مندوب  TLGمن للنة الترشةح ( )NomComتضعف التةطةة وتةوض تضمةن ملتمع انإنترنت في لميةلت
الحوكمة التي تةوم اذل  .ICANNفللحلصول لي شخص ةتمتع اللخارة الفنةة (ميل مندوب  )TLGفي للنة NomCom
ةسللد  NomComلي  )1 :تعةةن أشخلص لذم خاراء فنةة ليمراكي في هةلكل  ،ICANNو )2تةةةم الخارات الفنةة
ليمرشحةن ةلري النظر فةذل من خالل للنة  NomComليمراكي في هةلكل  ،ICANNو )3اختةلر أفضل المرشحةن
ليمراكي في هةلكل .ICANN
وقد ألصةب  ALACاخةاة األمل اساب الماررات أو الحةيةلت التي قدمذل مليس إدارة  ICANNاأن إقللة منسق  TLGلدى
مليس إدارة  ICANNومندوب  TLGإل للنة " NomComمن المتوقع أن ةكون له تأيةر مللي إةللاي لي "ICANN
وأةضًل "سوف ةتوفر مدخرات مللةة لـ  ."ICANNفذو ةتنلف مع المارر المةدم من مليس إدارة  ICANNفي قرار مجلس
اإلدارة الصادر في  28سبتمبر  2013والهي أشلر إل أن "هها انإلراء من غةر المتوقع أن ةكون له تأيةر مللي لي
 ."ICANNفذو ةحط من شأن المتطولةن ،لةس فةط من لميوا في  TLGكمنسةةن لدى مليس انإدارة أو كمندواةن لدى للنة
 ،NomComلكن المتطولةن من ألصحلب الملصيحة المتعددةن (السةمل من ال ةتةلض ألرً ا من األطراف الفلليةة في اللصنللة)
في .ICANN

تتوفر النسخة األلصيةة لذه الويةةة الليةة انإنليةيةة لي  .http://www.atlarge.icann.org/correspondenceوأةنمل ولد اختالف في المعن
أو مل ةعتار لي أنه اختالف في المعن اةن أةة نسخة من هه الويةةة غةر النسخة المكتواة الليةة انإنليةيةة والنص األلصيي ،فسةكون النص األلصيي هو
السلئد.

بيان متابعة  ALACحول مراجعة اللوائح الداخلية لمجموعة المنسقين
الفنيين
ترد للنة  At-Largeاالستشلرةة ( )ALACلي قرار مليس إدارة  ICANNفةمل ةخص "مراجعة لوائح مجموعة المنسقين
الفنيين" النإضلفة إل الحيثيات المرفةة المؤرخة في  7فاراةر  .2014وقد قدمت  ALACاةل ًنل حول التةةةرات المةترحة لي
اليوائح الداخيةة فةمل ةخص مجموعة المنسقين الفنيين في  11دةسمار .2113
ولدى  ALACنةطتلن تيةران مخلوفذل:
 )1إقالة مندوب مجموعة المنسقين الفنيين ( )TLGإلى لجنة الترشيح (.)NomCom
إن إقللة مندوب  TLGمن للنة الترشةح ( )NomComتضعف التةطةة وتةوض تضمةن ملتمع انإنترنت في لميةلت
الحوكمة التي تةوم اذل .ICANN
التارةر المةدم من مليس انإدارة ("ةنو مليس انإدارة اأن ك ٍل من المنظملت األراعة التي تشكل  TLGشلركت اللفعل في
لذود التوالصل الملتمعةة الللرةة .إن إلةلء موفد  TLGفي  NomComال ةمنع هه المنظملت من موالصية لذودهل
ليتوالصل" ).ةةفل الةرض من للنة  .NomComللنة الترشةح  NomComهي للنة مستةية مكيفة الختةلر أغياةة ألضلء
مليس إدارة  ICANNوالمراكي األسلسةة األخرى في اليللن االستشلرةة ( )ACومنظملت الدلم ( )SOالتلاعة لـ .ICANN
ال ةتحمل ألضلء للنة  NomComالمسئولةة لن تعةةن الدوائر ،ولكن لن االلتيام الليوائح الداخيةة المعمول اذل في
 ICANNولن التوافق مع الةوالد وانإلراءات المةررة من خالل .NomCom
فللحلصول لي شخص ةتمتع اللخارة الفنةة (ميل مندوب  )TLGفي للنة  NomComةسللد  NomComلي :




تعةةن األشخلص هوي الخارات الفنةة ليمراكي في هةلكل  ،ICANNولةس فةط ليتولةة والتوالصل ليمشلركة في تطوةر
السةلسة العلمة لـ .ICANN
تةةةم الخارات الفنةة ليمرشحةن والتي تتم من خالل  NomComليمراكي في هةلكل .ICANN
اختةلر أفضل المرشحةن ليمراكي في هةلكل .ICANN

مكون التوالصل والتولةة في  NomComةتعيق احمل األشخلص لي المشاركة في  ICANNولةس فةط ليب المعيوملت
حول ICANNلألشخلص الهةن لم ةسمعوا لن  ICANNمن قال.
وال ةمكن لـ  ALACالعيور لي أي شخص [أشخلص] مةنع لي دحض هه المياةل ومن يم تولةه النلصةحة ضد إقللة مميل
 TLGلدى .NomCom
 )2المبرر الخاص بإقالة مراكز المتطوعين لتوفير أموال على .ICANN
وقد ألصةب  ALACاخةاة األمل اساب الماررات أو الحةيةلت التي قدمذل مليس إدارة  ICANNاأن إقللة منسق  TLGلدى
مليس إدارة  ICANNومندوب  TLGإل للنة " NomComمن المتوقع أن ةكون له تأيةر مللي إةللاي لي "ICANN
وأةضًل "سوف ةتوفر مدخرات مللةة لـ ."ICANN
فذه هي المرة األول التي ةتم فةذل تةدةم ساب ةتنلف مع المارر المةدم من مليس إدارة  ICANNفي قرار مجلس اإلدارة
الصادر في  28سبتمبر  2113والهي أشلر إل أن "هها انإلراء من غةر المتوقع أن ةكون له تأيةر مللي لي ."ICANN
فذو ةحط من شأن المتطولةن ،لةس فةط من لميوا في  TLGكمنسةةن لدى مليس انإدارة أو كمندواةن لدى للنة
 ،NomComلكن المتطولةن من ألصحلب الملصيحة المتعددةن (السةمل من ال ةتةلض ألرً ا من األطراف الفلليةة في
اللصنللة) في  .ICANNليمًل اأن لدم اتفلق لذود المتطولةن الهةن ةسذمون اللوقت والطلقة في سةلسة  ICANNةعميون
اعة ًدا لن لميذم وأسرهم ال تضع  ICANNفي مركي مشرق ،السةمل اللنظر إل لذود  ICANNالموسعة في المشلركة مع
ملتمع انإنترنت العللمي المشلركة في مشكالت حوكمة انإنترنت.
فذو مخللف ليحدث اللنساة لـ  ،ICANNوهي المؤسسة التي تعتمد لي حسن نةة المتطولةن ليمشلركة في نموهج ألصحلب
الملصيحة المتعددةن الخلص اـ  ICANNلتطوةر هها الاةلن.

