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 االستشارية At-Largeلجنة 
لسياسة النقل بين  GNSOبشأن تنفيذ مقترح توصيات عملية تطوير سياسة  ALACالبيان المقترح للـ

 D( الجزء IRTPالمسجلين )

 مقدمة
، وعضو فريق قيادة (APRALOاإلقليمية بآسيا واستراليا وجزر المحيط الهادئ ) At-Largeفي منظمة  ALACقام مورين هيليارد، عضو 

(ALT بكتابة مسودة أولية لبيان)ALAC . 

لسياسة النقل بين  GNSOلتوصيات عملية تطوير سياسة  At-Large، تم نشر المسودة األولى للبيان بشأن تنفيذ مقترح 2015نوفمبر  20في 
 من مساحة العمل.  D( الجزء IRTPالمسجلين )

-Atإرسال دعوة للتعليقات على البيان إلى جميع أعضاء  ICANN، من فريق عمل سياسة ALACفي نفس اليوم، طلب أالن غرينبيرغ، رئيس و

Large  غايَة دعِمALAC القائمة البريدية إلعالنات ، وذلك عبرALAC.   

، تم نشر نسخة بالتعليقات المستلمة على مساحة العمل المذكورة أعاله وطلب الرئيس بأن يتم فتح مجال للتصويت في 2015نوفمبر  30في 
ALAC ن المقترح. على قرار المصادقة على البيا 

( للبيان بتأييد ALACاالستشارية ) At-Large، أكدَّ فريق العمل على أن التصويت عبر اإلنترنت أدى إلى إقرار لجنة 2015ديسمبر  07وفي 
صوًتا، علًما بأنه لم يكن هناك ممتنعين عن التصويت أو أصوات معارضة للبيان. يمكنك استعراض النتائج بشكل مستقل على:  11

https://www.bigpulse.com/pollresults?code=5259BSwQHgWvWZNPR3sySV2s . 
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لسياسة النقل بين  GNSOبشأن تنفيذ مقترح توصيات عملية تطوير سياسة  ALACالبيان المقترح للـ
 D( الجزء IRTPالمسجلين )

 

. ومع ذلك، في مناقشات مجموعة العمل األصلية ومجموعة العمل IRTP-Dلسياسة  GNSOتنفيذ توصيات عملية تطوير  ALACيدعم تقرير 

على الحاجة إلى معلومات واضحة يمكن الوصول إليها حول كل من عملية النقل نفسها وآليات تسوية المنازعات لعمليات  ALACالتنفيذية، شددت 

 والتوصيات على الخصوص هي كالتالي: النقل غير المتوافقة.

 

ليات النقل غير المتوافقة الخطوات الالزمة لعرض المعلومات ذات الصلة بعم ICANNتوصي مجموعة العمل بأن تتخذ  - 11التوصية رقم 

والمتنازع عليها بوضوح على موقع الويب الخاص بها وضمان عرض المعلومات بطريقة بسيطة وواضحة مع إمكانية وصول المسجلين إليها 

 بسهولة.

 

على كافة وتحافظ على موقع إلكتروني على الويب من نقطة واحدة يحتوي  ICANN. توصي مجموعة العمل بأن تنشئ 12التوصية رقم 

وينبغي أن يمكن الوصول لمثل هذا الموقع بسهولة أو دمجه المعلومات المتعلقة بعمليات النقل المتنازع عليها والتعويضات المحتملة للمسجلين. 

  أو أي صفحة مماثلة. ICANN Registrants’ Benefits and Responsibilities في صفحة

 

في مكان أو بشكل يمكن الوصول إليه بسهولة وفهمه من قبل المسجلين. ولذلك فإننا نحث  ICANNهذه المعلومات ليست متوفرة حاليا على موقع 

GNSO  على التأكد من أن يتم توفير هذه المعلومات على موقعICANN قت ممكن.بلغة واضحة وبسيطة في أقرب و 
 

 

https://www.icann.org/resources/pages/benefits-2013-09-16-en

