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AR 
AL/ALAC/ST/0712/2 

 النص األصلي: اللغة اإلنجليزية
 2012يوليو  25التاريخ: في 
 الحالة: نهائي

 
 االستشارية At-Largeلجنة 

حول التقرير األولي لعملية وضع السياسات للجزء ج من سياسة النقل  ALACبيان 
 بين أمناء السجالت

 
 مقدمة
 ICANNأعده فريق عمل 

 
اإلقليمية بأمريكا الشمالية  At-Largeمن منظمة  At-Largeوعضو  GNSOمع  ALACقام أالن جرينبيرج، مسؤول التنسيق 

)NARALO بوضع مسودة أولية لهذا البيان بعد مناقشة الموضوع مع (At-Large. 
 

من سياسة النقل بين أمناء   ورشة العمل الخاصة بالتقرير األولي لعملية وضع السياسات للجزء ج، تم نشر البيان على 2012يوليو  11في 
 .السجالت

 
إرسال دعوة للتعليقات على  ALACدعًما لـ  ICANN، من فريق عمل سياسة ALACفي نفس اليوم طلب أوليفيير كريبين ليبلوند، رئيس 

 .ALACعن طريق قائمة بريد إعالنات  At-Largeبيان المسودة إلى أعضاء 
 

 لمدة خمسة أيام على البيان. ALACمن العاملين فتح فترة إقرار من  ALAC، طلب رئيس 2012يوليو  18في 
 

صوت لصالحه، وبدون  14للبيان بنتيجة  ALAC، أكد فريق العمل على أن التصويت عبر اإلنترنت أدى إلى إقرار 2012يوليو  25وفي 
 أي صوت ضده، وبدون أي امتناع عن التصويت عليه. يمكنك مراجعة النتائج باستقاللية على موقع:

Uhttps://www.bigpulse.com/pollresults?code=2528HncrndYzcUXxBXIkZNszU 
 

 المسؤول عن هذا الموضوع الخاص بالتعليق العام. ICANNبعد ذلك، طلب الرئيس إحالة البيان إلى عملية التعليق العام، محاكًيا لفريق عمل 
 
 
 

 [نهاية المقدمة]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وأينما وجد  .Uhttp://www.atlarge.icann.org/correspondenceU تتوافر النسخة األصلية لهذه الوثيقة باللغة اإلنجليزية على موقع الويب
األصلي،  اختالف في المعنى أو ما يعتبر على أنه اختالف في المعنى بين أية نسخة من هذه الوثيقة غير النسخة المكتوبة باللغة اإلنجليزية والنص

 فسيكون النص األصلي هو السائد.

https://community.icann.org/x/FQQQAg
https://community.icann.org/x/FQQQAg
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=2528HncrndYzcUXxBXIkZNsz
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=2528HncrndYzcUXxBXIkZNsz
http://www.atlarge.icann.org/correspondence


 2من  2صفحة 
 

حول التقرير األولي لعملية وضع السياسات للجزء ج من  ALACبيان 
 سياسة النقل بين أمناء السجالت

 
الجزء  IRTPالتوجه العام الذي تسير فيه مجموعة عمل عملية وضع السياسات الخاصة بسياسة النقل بين أمناء السجالت  ALACوتدعم 

تؤدي إلى خفض إمكانية القرصنة على النطاقات وتوفير المسجلين  بشدة كافة التدابير التي سوف ALACج. وعلى وجه الخصوص، تؤيد 
 الشرعيين بالقدرة على تغيير أمناء السجالت في الوقت ذاته.

 
كافة الجهود المبذولة للتعريف رسمًيا بالعملية التي يمكن من خاللها تغيير المسجلين المقيدين في السجل، باإلضافة إلى  ALACوبالمثل تؤيد 

وجهات نظر قوية من حيث وجوب أن يكون ذلك في صورة سياسة إجماع  ALACقيود حماية واضحة لمنع عمليات القرصنة. وليس لدى 
 مزايا اإلجمالية للمسجلين يجب أن ال ينتقص منها بسبب هذا القرار.منفصلة أم ال، إال أن النتائج وال

 
(باإلضافة إلى أية معرفات ذات ملكية خاصة إذا  IANAباستخدام معرفات أمين سجل  gTLDمطلب إلزام كافة نطاقات  ALACوتؤيد 

 كانت هناك رغبة في ذلك).
 

 تصف تغيير عمليات أمين السجل والمسجل.وفي النهاية، يمكن للتقرير االستفادة من نظرة عامة أوضح 
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