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 حول مشروع المقترح حول المبادئ واآلليات وعملية وضع  ALACبيان 
 IANAعلى وظائف  NTIAمقترح النتقال إشراف 

 
 

 
 
 
 

 مقدمة
، وعضو )EURALO(اإلقليمية األوروبية  At-Largeمن منظمة  ALACوعضو  ALACيبلوند، رئيس ل-شكل أوليفيير كريبين

 .وعلى القوائم البريدية At-Large، مسودة أولية لهذا البيان بعد جلسة مناقشة للموضوع داخل ALACفريق قيادة 
  

لمقترح المبادئ واآلليات وعملية وضع  Large-Atمساحة عمل مشروع 3UT على 2014مايو أيار  01تم نشر هذا البيان في 
 . 3TUIANAعلى وظائف  NTIAمقترح النتقال إشراف 

 
لقطاع السياسة دعماً  ICANN، من طاقم عمل ALACليبلوند، رئيس -، طلب أوليفيير كريبين2014مايو أيار  02في 

القائمة البريدية إلعالنات 3TU عن طريق At-Largeت على التوصيات المقدمة إلى كل أعضاء إرسال دعوة للتعليقا ALAC لـ
3TUALAC. 

 
ق ذكرها، وطلب الرئيس من طاقم ، تم نشر نسخة تشمل التعليقات المستلمة في مساحة العمل الساب2014مايو أيار  08وفي 

 .2014مايو أيار  15وينتهي في  2014مايو أيار  09في  ALACالعمل إجراء التصويت على إقرار البيان المقترح من 
 

إلى عملية التعليق  ,AL-ALAC-ST-0514-06-00-ENكما طلب الرئيس، في اليوم ذاته، إرسال البيان، المشار إليه بـ
المسؤول عن موضوع هذا التعليق العام، مع مالحظة أن البيان كان  ICANNة إلى عضو طاقم عمل العامة، مع إرسال نسخ

 .ALACقيد اإلقرار من 
 
 13للبيان بنتيجة  ALAC، أكدت مجموعة العمل على أن التصويت عبر اإلنترنت أدى إلى إقرار 2014مايو أيار  16وفي 

ويمكنك مراجعة النتيجة بشكل مستقل عبر . عن التصويت عليه امتناع 1صوت لصالحه، وبدون أي صوت ضده، وبصوت 
 .3TUhttps://www.bigpulse.com/pollresults?code=38984yxUXBqUgavnGHGjrc2AU3T: الرابط التالي

 
 ملخص

، والذي 3UTAL-ALAC-ST-0314-06-00-ENU3T تعليق العام في بيانها المشار إليهبالفعل على هذا ال ALACعلقت  .1
 .يركز على المبادئ العامة ألي عملية

إنشاء مثل هذا الفريق التوجيهي خطرا أو  مع االقتراح الداعي إلى إنشاء فريق توجيهي بشرط أن ال يمثل ALACواتفقت  .2
 .بقيادة المجتمع المحلي حول نفس الموضوع ICANNغير ذلك من المعوقات على إنشاء مجموعة عمل مجتمع 

بتوفير نوعا من التنسيق الجيد والتقسيم الواضح للمهام من أجل زيادة الوقت التطوعي إلى أقصى درجة  ALACوتوصي  .3
 .لى حل من شأنه تحقيق الدعم للمصلحة العامةمما يؤدي إلى الوصول إ
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 حول مشروع المقترح حول المبادئ  ALACبيان 

  NTIAواآلليات وعملية وضع مقترح النتقال إشراف 
 IANAعلى وظائف 

 
في "  IANAعلى وظائف  NTIAمشروع المقترح حول المبادئ واآلليات وعملية وضع مقترح النتقال إشراف "بالفعل على  ALACوقد علقت 

 .، والذي يركز على المبادئ العامة ألي عملية3UTAL-ALAC-ST-0314-06-00-ENU3T بيانها المشار إليه
 

تراح الداعي إلى إنشاء فريق توجيهي بشرط أن ال يمثل إنشاء مثل هذا ، بعد دراسة متأنية لآللية المقترحة لعملية من العمليات، مع االقALACواتفقت 
 .بقيادة المجتمع المحلي حول نفس الموضوع ICANNالفريق التوجيهي خطرا أو غير ذلك من المعوقات على إنشاء مجموعة عمل مجتمع 

 
الوقت التطوعي إلى أقصى درجة مما يؤدي إلى الوصول إلى  بتوفير نوعا من التنسيق الجيد والتقسيم الواضح للمهام من أجل زيادة ALACوتوصي 

 .حل من شأنه تحقيق الدعم للمصلحة العامة
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