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ب ي ا ن AL AC
حىل تىصيات GNSO CCT
مقدمة
يٍ خاَة طاقى عًم ICANN

ذى عًم يسٕدج انثياٌ انًزفق حٕل اذظاالخ ٔ GNSOذٕطياخ فزيق عًم انرُسيق ( )CCTانُٓائيح انًذيدح يٍ
خاَة آالٌ خزيُثيزج َائة رئيس انهدُح االسرشاريح انعايح (ٔ )ALACيدهس  ALACنًُظًح دعى األسًاء انعايح
(.)GNSO
ٔقذ ذى ذقذيى يسٕدج انثياٌ نهًزاخعح إنٗ انًدرًع انعاو األٔسع في ذاريخ  10يايٕ .2010
في  14يايٕ ،طهة رئيس  ALACيٍ انطاقى تذء ذظٕيد عثز اإلَرزَد يًرذ نفرزج  5أياو عهٗ تياٌ  ALACحٕل
اذظاالخ ٔ GNSOفزيق عًم ذُسيق (.)CCT
ٔتحهٕل  16يايٕ ٔطم انرظٕيد َظاتّ ٔذى ذثُي انثياٌ انًقذو نهًشأرج انعايح حٕل ذٕطياخ ٔ GNSOفزيق عًم
انرُسيق ( )CCTنهرٕطياخ انُٓائيح انًذيدح َياتح عٍ .ALAC
اَرٓٗ انرظٕيد في  19يايٕ ٔأدٖ إنٗ ذٕقيع  ALACعهٗ انثياٌ تُسثح ذظٕيد  .0-14يًكُل يزاخعح انُريدح تشكم
يُفظم عهٗ يٕقع:
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=nKrBcJHDis5DaVKxBgzw
[َٓايح انًقذيح]

ذرٕفز انُسخح األطهيح نٓذِ انٕثيقح تانهغح اإلَدهيزيح عهٗ يٕقع انٕية ٔ .www.atlarge.icann.org/correspondenceأيًُا ٔخذ
اخرالف في انًعُٗ أٔ يا يْٕى أَّ اخرالف في انًعُٗ تيٍ أيح َسخح يٍ ْذِ انٕثيقح غيز انُسخح انًكرٕتح تانهغح اإلَدهيزيح ٔانُض األطهي،
فسيكٌٕ انُض األطهي ْٕ انسائذ.
طفحح  1يٍ 2

بيان  ALACحىل اتصاالت  GNSOوتىصيات العلم النهائية لفريق عمل التنسيق ()CCT
ذذعى انهدُح االسرشاريح انعايح ( )ALACتشكم عاو ذٕطياخ  CCTانُٓائيح.
تشكم خاص فإَُا َذعى تشذج:






انًثادراخ انري ذٓذف إنٗ ذسٓيم إدخاالخ انًدرًع ٔانًقرزحاخ انخاطح تّ خالل عًهيح ذطٕيز انسياسح؛
يزيذ يٍ اإليضاذ تانًسرُذاخ ٔطزيقح ٔاضحح ٔيُطقيح نهٕطٕل إنٗ يثم ْذِ انًسرُذاخ؛
إدراك تأٌ ْذِ انًسرُذاخ غانثاً يا سرقزأ يٍ قثم انًرحذثيٍ غيز األطهييٍ نهغح اإلَدهيزيح؛
االسرخذاو انًُاسة نهرزخًح؛
انرعأٌ ٔاالذظاالخ انًرزايذج نـ .SO/AC

ذذعى  ALACانرٕطيح انري ذفيذ ترعزيف يخططاخ يدًٕعح انعًم نهًشكهح (انًشكالخ) نيرى يُاقشرٓا ،غيز أٌ نذيُا
تعض انشكٕك تشأٌ ذٕطيح ٔخٕب ذضًيٍ يدهس  GNSOتًخططاخ يدًٕعح انعًم "انُرائح انًزخٕج" .يدة أٌ
ذكٌٕ يدًٕعاخ انعًم حزج في ذشكيم انُرائح انري ذرُأل انًشكالخ اسرُادا إنٗ ذحقيقاذٓا ٔيُاقشاذٓا.
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