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 حول مراجعة اللوائح الداخلية لمجموعة المنسقين الفنيين ALACبيان متابعة 

 

 
 

 

 مةدمة
يةمةة لمنطةة أمرةكل الالتةنةة ولير الكلرةاي انإق At-Largeمن منظمة  ALACشكل دةف أنلند تةيكسةنغ، لضو 

(LACRALO) ولضو فرةق قةلدة ،ALAC  اعد ليسة منلقشة ليموضوع داخل لذها الاةلن مسودة أولةةAt‐Large   ولي

 . الةوائم الارةدةة
 

لمراجعة اللوائح الداخلية لمجموعة المنسقين  Large-Atمساحة عمل "، تم نشر هها الاةلن لي  2014فاراةر  28في 
 ".الفنيين

 
إرسلل  ALACلةطلع السةلسة دلملً لـ ICANN، من طلقم لمل ALACلةايوند، رئةس -في الةوم نفسه، طيب أولةفةةر كرةاةن

 .ALACالقائمة البريدية إلعالنات لن طرةق  Large-Atدلوة ليتعيةةلت لي  التولصةلت المةدمة إل  كل ألضلء 
 

، تم تيةي النسخة المدمج اذل التعيةةلت ولرى نشرهل في سلحة العمل السلاق هكرهل وطيب الرئةس من 2014ملرس  07في 
 .حول الاةلن المةترح ALACال الموظفةن فتح تلصوةت إقرار الاةلن من ق

 
لصوت  13لياةلن انتةلة  ALAC، أكد فرةق العمل لي  أن التلصوةت لار انإنترنت أدى إل  إقرار 2014ملرس  14وفي 

ةمكنك مرالعة النتةلة اشكل مستةل لار الرااط . للصللحه، وادون أي لصوت ضد ، وادون أي امتنلع لن التلصوةت ليةه
  https://www.bigpulse.com/pollresults?code=3702T55jcM95HUZWyCNPXaNN: التللي

 

 
 

 ميخص
 الحيثيات النإضلفة إل  "مراجعة لوائح مجموعة المنسقين الفنيين" فةمل ةخص ICANNلي  قرار مليس إدارة  ALACترد  .1

 التةةةرات المةترحة لي  اليوائح الداخيةة فةمل ةخص اةلًنل حول ALACوقد قدمت . 2014فاراةر  7المرفةة المؤرخة في 
 .2013دةسمار  16في  مجموعة المنسقين الفنيين

إل  للنة الترشةح ( TLG)سةةن الفنةةن مندوب ملمولة المن إقللة( 1: نةطتلن تيةران مخلوفذل ALACولدى  .2
(NomCom)الحةيةلت الخللصة إقللة مراكي المتطولةن من ألل توفةر أموال لي  ( 2، وICANN. 

تضعف التةطةة وتةوض تضمةن ملتمع انإنترنت في لميةلت ( NomCom)من للنة الترشةح  TLGإن إقللة مندوب  .3
 NomComفي للنة ( TLGميل مندوب )ةتمتع اللخارة الفنةة  فللحلصول لي  شخص. ICANNالحوكمة التي تةوم اذل 

تةةةم الخارات الفنةة ( 2، وICANNتعةةن أشخلص لذم خاراء فنةة ليمراكي في هةلكل ( 1: لي  NomComةسللد 
اختةلر أفضل المرشحةن ( 3، وICANNليمراكي في هةلكل  NomComليمرشحةن ةلري النظر فةذل من خالل للنة 

 .ICANNةلكل ليمراكي في ه
لدى  TLGاأن إقللة منسق  ICANNاخةاة األمل اساب الماررات أو الحةيةلت التي قدمذل مليس إدارة  ALACوقد ألصةب  .4

" ICANNمن المتوقع أن ةكون له تأيةر مللي إةللاي لي  " NomComإل  للنة  TLGومندوب  ICANNمليس إدارة 
قرار مجلس  في ICANNةتنلف  مع المارر المةدم من مليس إدارة  فذو". ICANNسوف ةتوفر مدخرات مللةة لـ "وأةًضل 

لي لي  هها انإلراء من غةر المتوقع أن ةكون له تأيةر مل"والهي أشلر إل  أن  2013سبتمبر  28اإلدارة الصادر في 
ICANN ." فذو ةحط من شأن المتطولةن، لةس فةط من لميوا فيTLG  كمنسةةن لدى مليس انإدارة أو كمندواةن لدى للنة

NomCom ( السةمل من ال ةتةلض  ألًرا من األطراف الفلليةة في اللصنللة)، لكن المتطولةن من ألصحلب الملصيحة المتعددةن
 .ICANNفي 
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عة اللوائح الداخلية لمجموعة المنسقين حول مراج ALACبيان متابعة 
 الفنيين

 
مراجعة لوائح مجموعة المنسقين "فةمل ةخص  ICANNلي  قرار مليس إدارة ( ALAC)االستشلرةة  Large-Atترد للنة 

اةلًنل حول التةةةرات المةترحة لي   ALACوقد قدمت  .2014فاراةر  7المرفةة المؤرخة في  الحيثيات نإضلفة إل ال "الفنيين
 .2113دةسمار  11في  مجموعة المنسقين الفنيين اليوائح الداخيةة فةمل ةخص

 
 :نةطتلن تيةران مخلوفذل ALACولدى 

 
 (.NomCom)إلى لجنة الترشيح ( TLG)إقالة مندوب مجموعة المنسقين الفنيين  (1
 

تضعف التةطةة وتةوض تضمةن ملتمع انإنترنت في لميةلت ( NomCom)من للنة الترشةح  TLGإن إقللة مندوب 
 .ICANNالحوكمة التي تةوم اذل 

 
شلركت اللفعل في  TLGةنو  مليس انإدارة اأن كٍل من المنظملت األراعة التي تشكل )"التارةر المةدم من مليس انإدارة 
ال ةمنع هه  المنظملت من موالصية لذودهل  NomComفي  TLGوفد إن إلةلء م. لذود التوالصل الملتمعةة الللرةة

هي للنة مستةية مكيفة الختةلر أغياةة ألضلء  NomComللنة الترشةح  .NomComةةفل الةرض من للنة ".( ليتوالصل
. ICANNالتلاعة لـ ( SO)ومنظملت الدلم ( AC)والمراكي األسلسةة األخرى في اليللن االستشلرةة  ICANNمليس إدارة 

المسئولةة لن تعةةن الدوائر، ولكن لن االلتيام الليوائح الداخيةة المعمول اذل في  NomComال ةتحمل ألضلء للنة 
ICANN  ولن التوافق مع الةوالد وانإلراءات المةررة من خاللNomCom. 

 
 :لي  NomComةسللد  NomComفي للنة ( TLGميل مندوب )فللحلصول لي  شخص ةتمتع اللخارة الفنةة 

 
  تعةةن األشخلص هوي الخارات الفنةة ليمراكي في هةلكلICANN ولةس فةط ليتولةة والتوالصل ليمشلركة في تطوةر ،

 .ICANNالسةلسة العلمة لـ 
  تةةةم الخارات الفنةة ليمرشحةن والتي تتم من خاللNomCom  ليمراكي في هةلكلICANN. 
  اختةلر أفضل المرشحةن ليمراكي في هةلكلICANN. 
 

ولةس فةط ليب المعيوملت  ICANN المشاركة في ةتعيق احمل األشخلص لي  NomComمكون التوالصل والتولةة في 
 .من قال ICANNلألشخلص الهةن لم ةسمعوا لن ICANNحول 

 
مةنع لي  دحض هه  المياةل ومن يم تولةه النلصةحة ضد إقللة مميل [ أشخلص]العيور لي  أي شخص  ALACوال ةمكن لـ 

TLG دى لNomCom. 
 
 .ICANNالمبرر الخاص بإقالة مراكز المتطوعين لتوفير أموال على ( 2
 

لدى  TLGاأن إقللة منسق  ICANNاخةاة األمل اساب الماررات أو الحةيةلت التي قدمذل مليس إدارة  ALACوقد ألصةب 
" ICANNإةللاي لي   من المتوقع أن ةكون له تأيةر مللي" NomComإل  للنة  TLGومندوب  ICANNمليس إدارة 

 ".ICANNسوف ةتوفر مدخرات مللةة لـ "وأةًضل 
 

ر مجلس اإلدارة قرا في ICANNفذه  هي المرة األول  التي ةتم فةذل تةدةم ساب ةتنلف  مع المارر المةدم من مليس إدارة 
 ".ICANNهها انإلراء من غةر المتوقع أن ةكون له تأيةر مللي لي  "والهي أشلر إل  أن  2113سبتمبر  28 الصادر في

 
كمنسةةن لدى مليس انإدارة أو كمندواةن لدى للنة  TLGفذو ةحط من شأن المتطولةن، لةس فةط من لميوا في 

NomComالسةمل من ال ةتةلض  ألًرا من األطراف الفلليةة في )المتعددةن  ، لكن المتطولةن من ألصحلب الملصيحة
ةعميون  ICANNليًمل اأن لدم اتفلق لذود المتطولةن الهةن ةسذمون اللوقت والطلقة في سةلسة . ICANNفي ( اللصنللة

لمشلركة مع الموسعة في ا ICANNفي مركي مشرق، السةمل اللنظر إل  لذود  ICANNاعةًدا لن لميذم وأسرهم ال تضع 
 .ملتمع انإنترنت العللمي المشلركة في مشكالت حوكمة انإنترنت

 
، وهي المؤسسة التي تعتمد لي  حسن نةة المتطولةن ليمشلركة في نموهج ألصحلب ICANNفذو مخللف ليحدث اللنساة لـ 
 .لتطوةر هها الاةلن ICANNالملصيحة المتعددةن الخلص اـ 
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