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وأينما وجد . www.atlarge.icann.org/correspondenceتتوفر النسخة األصلية لهذه الوثيقة باللغة اإلنجليزية على موقع الويب 
ي، ختالف في المعنى أو ما يوهم أنه اختالف في المعنى بين أية نسخة من هذه الوثيقة غير النسخة المكتوبة باللغة اإلنجليزية والنص األصلا

.  فسيكون النص األصلي هو السائد

 3 من 1 صفحة

 
مقدمة 

NNACI من جانب طاقم عمل 

 من .XXX sTLD لـ ICM عتبار لطلبالتقرير خيارات العملية المحتملة لمزيد من ا على البيان المرفقتم عمل مسودة 
. CALA مع مساعدة أعضاء اللجنة التنفيذية لـ) CALA(نة االستشارية العامة اللجأورر رئيس -شريل النجدون قبل

 

الشهرية  مكالمات االجتماعائم البريد وسع ومناقشته بقوألواالعام المجتمع من قبل تم تقديم مسودة البيان للمراجعة 
سيا وأستراليا والجزر المطلة من أمريكا الشمالية وأ sOLARقد قررت و). sOLAR(إلقليمية المجتمع العام امنظمات ل

.   CALAفردية والتي ألحقت ببيان بيانات إقليمية على المحيط الهادئ تقديم 

حول  CALAبيان  على أيام 5مّدته عبر اإلنترنت  من الطاقم البدء في تصويت CALAطلب رئيس  ،أبريل 29في 
  XXX sTLD. لـ MCIطلب 

 
يمكنك استعراض النتيجة بشكل مستقل باالطالع . على البيان باإلجماع LACAوأدى التصويت عبر اإلنترنت إلى توقيع 

 Uhttps://www.bigpulse.com/pollresults?code=2AzcTXhB8MGuGtJCA9Ru: على
 

تقرير خيارات العملية المقترحة لمزيد من االعتبار U، تم نقل البيان لعملية المشاورات العامة حول 2010مايو  10وفي 
.  NNACI مع إرسال نسخة إلى مجلس إدارة XXX sTLDU. لـ MCIلطلب 

 
] نهاية المقدمة[
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 3من  2صفحة 

 

 

 MCIحول تقرير خيارات العملية المحتملة لمزيد من االعتبار لطلب  CALAمسودة بيان 
 XXX sTLD. لـ

 

شارية تهتم اللجنة االست XXX sTLD. لـ MCIما يتعلق بمشكلة خيارات العملية المحتملة لمزيد من االعتبار لطلب في
 خاللالمستغرق في والكبير الحظنا أيًضا الوقت . ولية العملية التي يجري تنفيذهاؤبشفافية ومس) CALA(العامة 

، عادلة ومقبولة إلمكانية تنفيذ العملية بطريقة مناسبة CALAديم دعم تقيتم  المسألة وبناء على ذلكالمراجعة المستقلة لهذه 
مع مراعاة  ة لهذه المسألةسريعنرى أنه تمت المعالجة النود أن . قرار مجلس المراجعة المستقل مع األخذ بعين االعتبار

. الالزمةالشفافية 

 
التعليقات اإلقليمية  /البيانات

 

 
 OLARFA

البريد اإللكتروني الذي تم انظر ( .بيان إقليمي منفصل لهذه المشاورةقررت عدم تقديم و CALAبيان  OLARFAتدعم 
) أبريل 24إرساله في تاريخ 

 OLARPA

في االجتماع الذي  OLARPA لكبيان  عليها والتوقيع جماعباإل هادعم متم عمل مسودة للبيان من جانب هونج زو مع ت
 27/04/2010عقد بتاريخ 

ويتوجب . ئيةلعدالة اإلجراا في ليةأّو قضيةتعتبر  XXX.كما أن  .CALAمع البيان الذي تم من جانب  OLARPAتتفق 
كمنسق يتميز بالشفافية  ICANNونحن ندعم . لمحددة من ِقبلها على نحو موثوقإتباع اإلجراءات ا NNACIعلى 

ومع ذلك .  تقع ضمن اختصاصهاتدخل في المشكالت التي الي وليس كمنوالحيادية والفعالية لنظام أسماء نطاق اإلنترنت 
. مة المجتمع العاممحددة والتي نعتقد أنها بعيدة كل البعد عن مه DLTا ليس لدينا مصلحة في دعم أي نفإن

 
 OLARUE

في عدم تقديم بيان إقليمي منفصل حول هذه  CALAدعم بيان  OLARUEأبريل قررت  20 مكالمة االجتماع فيخالل 
. المشاورة

 OLARCAL

. وقررت عدم تقديم بيان إقليمي منفصل حول هذه المشاورة CALAبيان  OLARCALتدعم 
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 3من  3صفحة 

 OLARAN

ث شيرمان من جانب جاري OLARANمسودة بيان 

وبأخذ على أن،  لمناقشةباإجماع  هنالك كان) 2010أبريل  12(في  OLARANمع األخيرة  مكالمة االجتماعخالل 
صالحية قرار لوجود االنتشار الواسع لدعم النطاق عند اقتراحه للمرة األولى ورفض العملية القانونية  بعين االعتبار

NNACI يجب على مسألةالمبدئي لل ،NNACI ضافيةإ تبريرعملية افقة على الطلب دون المو .

. وبالتالي تأسيس النطاق يجب أن ال يتم رفضه حرية تعبيروكان اإلجماع في االجتماع على وجود مشكلة 
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