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 الجدٌدة GNSO gTLD لـ 6حول تقرٌر مجموعة العمل على المجتمع حول تنفٌذ التوصٌة رقم 

 

 وجد وأٌنما. www.atlarge.icann.org/correspondence الوٌب موقع على اإلنجلٌزٌة باللغة ثٌقةالو لهذه األصلٌة النسخة تتوفر
 األصلً، والنص ٌزٌةاإلنجل باللغة المكتوبة النسخة غٌر الوثٌقة هذه من نسخة أٌة بٌن المعنى فً اختالف أنه ٌوهم ما أو المعنى فً اختالف
 .السائد هو األصلً النص فسٌكون

 2من  1الصفحة 

 

 المقدمة

 ICANN عمل طاقم من اإلعداد

 
 تصوٌت بدء At-Large طاقم من أورر النجدون شٌرل At-Large لـ االستشارٌة اللجنة رئٌس طلبت أكتوبر، 25 فً

ALAC لـ 6المجتمع بشأن تنفٌذ التوصٌة رقم على أٌام حول بٌان تقرٌر مجموعة العمل  5اإلنترنت لفترة  عبر GNSO 
gTLD أكتوبر وكانت النتٌجة فً توقٌع  29تهى التصوٌت عبر اإلنترنت فً وان .الجدٌدةALAC  على البٌان بنسبة

 . 0-12تصوٌتات 

 
 :ٌمكنك مراجعة النتائج باستقاللٌة على موقع

ults?code=1425xSyrAIDII4siJAWtMCj3https://www.bigpulse.com/pollres 
 

المسئول عن  ICANNأحد أفراد طاقم هً مسودة البٌان إلى مارجً مٌالم و At-Largeنقل طاقم  ،أكتوبر 22فً 
 الجدٌدة GNSO gTLD لـ 6لى المجتمع بشأن تنفٌذ التوصٌة رقم حول تقرٌر مجموعة العمل ع عملٌة المشاورة العامة

تم تقدٌم البٌان إلى مجلس  ،نوفمبر 1وفً . ALACمع مالحظة مفادها أن هذا المستند قٌد التصدٌق فً الوقت الحالً من 
 .ICANNإدارة 

 

 (نهاٌة المقدمة)
 
 
 

https://www.bigpulse.com/pollresults?code=1425xSyrAIDII4siJAWtMCj3
http://www.icann.org/en/public-comment/#cwg-report-rec6
http://www.icann.org/en/public-comment/#cwg-report-rec6


 2من  2الصفحة 

 GNSO gTLD لـ 6ٌة رقم بتقرٌر مجموعة العمل على المجتمع حول تنفٌذ التوص LALAبٌان 
 الجدٌدة

 
وٌعتبر . CWG لـ 6المجلس على التنفٌذ الكامل للتوصٌات المتفق علٌها ومنها التوصٌة رقم  At-Largeٌحث مجتمع 

ٌجب . أنها من أسسه ICANNعمل مجموعة العمل نموذجا مشابها كثٌرا لعملٌة أصحاب المصلحة كاملة التً تدعً 
ونحن على ٌقٌن بأنه سٌتم إقرار منح مزٌد . 6بشأن التوصٌة رقم  CWG عمل المستمر لـعلى المجلس أن ٌشجع على ال

 . من الوقت المناسب لحل القضاٌا العالقة التً لم ٌتم التوصل فٌها إلى إجماع بعد
 

 المستندة إلى gTLDلطالما كانت بشكل عام ضد المبدأ الشهٌر جدا العتراضات سلسلة  At-Largeوجدٌر بالذكر أن 
على أنها طرٌقة فعالة لتلبٌة معظم  CWGمن توصٌات  6ومع ذلك فإننا ننظر إلى التوصٌة ". النظام العام واألخالقً"

ونحن نتعاون وبثقة كاملة مع التوصٌات الواردة . االحتٌاجات الملحة خالل تحدٌد المشكالت المتعلقة بالتنفٌذ الحالً
خاصة وأننا نرغب فً التأكٌد بشكل قوي ما أمكن على دعمنا . تفاق نوعا مااالأو اإلجماع الكامل بالتقرٌر والتً حققت 

 : من أجل CWGالكامل لدعوات توافقات 
 

  ؛ "األخالق والنظام العام"التخلص الكامل من مصطلح 

  من تقرٌر  4و 3استبدال آلٌة حل النزاع الحالٌة بعملٌات محددة بالتوصٌاتCWG ؛ 

 دئ محددة للمعاهدات والقانون الدولً؛ تحدٌد معٌار االعتراض على مبا 

  إنكار القانون المحلً كمعٌار أساسً لالعتراضات استنادا إلى تلك المعاٌٌر؛ 

  حل النزاعات التً تنشأ مبكرا خالل عملٌة الطلب؛ 

  طلب تقدٌم االعتراضات الحكومٌة الفردٌة سواء من خالل علمٌة اعتراضات المجتمع أو من خالل أحدALAC 
 ؛ GACو

  تمكٌنGAC وALAC  من تقدٌم االعتراضات من خالل المعترض المستقل؛ 

  تحمٌل عملٌة إنشاءgTLD  التنوع الحقٌقً لألفكار والثقافات ووجهات النظر على اإلنترنت"التً تشجع على ." 
 

فً  CWGكما أننا ملتزمون كذلك بتحقٌق التوافق على المشكالت التً لم ٌصدر بشأنها قرار بعد ونشجع على استمرار 
كما أننا نحث . ونعتقد أن منح مزٌد من الوقت فإن المناقشات الدائرة داخل المجتمع ٌمكن أن تحل تلك المشكالت. جهودها

لتوفٌر إدخاالت ( Rec6 CIST" )للمجتمع 6دعم تنفٌذ التوصٌة  فرٌق"من أجل إنشاء  14.1وندعم بشدة التوصٌة 
 . مع التنقٌح الزائد لتفاصٌل التنفٌذ ICANNلطاقم تنفٌذ 

 
التً تعتبر جزءا من  gTLDومن الجدٌر بالمالحظة أن تلك التوصٌات فً األساس تشبه البٌانات حول عملٌة طلب 

 : والذي أكد على 2009فً مارس  ICANNلالنعقاد خالل اجتماع  At-Largeإعالن مجلس 
 

كما نؤكد على أن . إننا نؤكد على الدعوة إلى إكمال إلغاء االعتراضات استنادا إلى األخالق والنظام العام
ICANN  دور مقارنة األخالق ذات الصلة وحقوق اإلنسان المتصارعة( أو تفوض)لٌس لها مصلحة فً أن تتبع.  

 
بشأن  ICANNنظام العام وهو األمر الذي سٌعمل على التخلص من مخاطر إلغاء فئة اعتراض األخالق وال

  .غٌر الكافً DSRP تحملها المسئولٌة عن تفوٌض الحكم األخالقً لـ
 

جدٌر بالذكر وجود نماذج محددة ومؤكدة من السالسل القابلة لالعتراض التً ٌمكن تحدٌدها من خالل تعدٌالت 
وفً الوقت الذي نقدر فٌه بشكل كامل الحافز الذي ٌكمن وراء تلك الفئة . بسٌطة على فئة االعتراض للمجتمع

  .الخاصة باالعتراض فإننا ال ٌمكننا تصور أن أي طلب منها سٌؤدي إلى عدد قلٌل من المشكالت أثر من اإللغاء
 

: كن لم تلقى إجماعاً بشأنهاإضافة إلى أننا نرغب فً الدعوة الصرٌحة لالهتمام بإحدى المشكالت التً تلقت دعماً واقعٌاً ول
 . استناداً إلى تلك المعاٌٌر gTLDفً أن األغلبٌة الكبٌرة للمجلس ٌجب أن تكون مطالبة برفض طلبات 

 
فً حالة توصلنا إلى أن أي من التوصٌات السابقة متسقة مع العملٌة الحالٌة فإن ذلك بمثابة إشارة واضحة إلى أن العملٌة 

بطرٌقة جدٌدة  ICANNتحدث مجتمع . سٌة تمت مالحظتها وٌجب العمل على تحدٌدهاالحالٌة تتضمن أخطاء أسا
فخورة بجهدها الذي بذلته للمساعدة فً توضٌح وجهات النظر المختلفة  At-Large وواضحة وكذلك اللجنة االستشارٌة لـ

 . تلك للوصول إلى السٌاسة الواضحة والتً ٌمكن العمل بها
 


