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 (ALAC)االستشارية  AT-LARGEلجنة 

الجزء د من ( IRTP)بشأن التقرير األولي حول سياسة النقل بين أمناء السجالت  ALACبيان 
 PDPعملية 

 
 

 

 
 

 مقدمة
اإلقليمية بأمريكا  At-Largeعن منظمة  ALACاالستشارية  At-Largeأعدَّ أالن جرينبيرج، عضو لجنة 

، مسودة أولية لهذا GNSOومسئول تنسيق أعمال اللجنة لدى منظمة دعم األسماء العامة ( NARALO)الشمالية 
 . وعلى القوائم البريدية At-Largeالبيان بعد جلسة مناقشة الموضوع داخل 

 
الخاصة بالتقرير األولي حول سياسة النقل  Large-Atمساحة عمل على  2014أبريل  2تم نشر هذا البيان في 

 .IDI( الجزء د من عملية PTRIبين أمناء السجالت )
 

لسياسة لقطاع ا ICANN، من طاقم عمل ALACليبلوند، رئيس -، طلب أوليفيير كريبين2014أبريل  5وفي يوم 
القائمة  عن طريق Large-Atإرسال دعوة للتعليقات على التوصيات المقدمة إلى كل أعضاء  ALAC دعماً لـ

 .LALAالبريدية إلعالنات 
 

ليقات المستلمة على مساحة العمل المذكورة أعاله، وطلب الرئيس ، تم نشر نسخة تدمج التع2014مارس  14وفي 
 .على البيان المقترح ALACمن طاقم العمل فتح باب التصويت على مصادقة 

 
للبيان بنتيجة  ALAC، أكد فريق العمل على أن التصويت عبر اإلنترنت أدى إلى إقرار 2014مارس  18وفي 
ويمكنك مراجعة النتيجة . ون أي حاالت امتناع عن التصويت عليهصوت لصالحه، وبدون أي صوت ضده، وبد 14

  :بشكل مستقل عبر الرابط التالي
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=38116RIvfmnJJDwxNTBPBvDw . 

 

 ملخص
 .هذه التوصيات بشدة ALACتدعم  .1

التي من شأنها توسيع نطاق قانون التقادم لتطبيق سياسة فض منازعات  5بشكل خاص التوصية رقم  ALACتدعم  .2
 .شهًرا تبدأ من تاريخ النقل المبدئي 15أشهر إلى  6وذلك بتمديد الفترة التي تبلغ حالًيا ( TDRP)النقل 

بصورة شاملة لجعل التوصية واضحة لدرجة أّن " لة االستعمالسهو"، ينبغي إضافة المصطلح 9في التوصية رقم  .3
 .هذا الموقع ينبغي أن يكون مفهوًما للمشترك الذي ليس من واجباته التعامل مع مثل هذه المشاكل على أساس منتظم

 .، من الضروري إدراج الموّزعين صراحة إضافة إلى أمناء السجالت10في التوصية رقم  .4
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شأن التقرير األولي حول سياسة النقل بين أمناء السجالت ب ALACبيان 
(IRTP ) الجزء د من عمليةPDP 

 

 .هذه التوصيات بشدة ALACتدعم 
 

التي من شأنها توسيع نطاق قانون التقادم لتطبيق سياسة فض منازعات  5بشكل خاص التوصية رقم  ALACتدعم 
وهذا من . شهًرا تبدأ من تاريخ النقل المبدئي 15أشهر إلى  6 وذلك بتمديد الفترة التي تبلغ حالًيا( TDRP)النقل 

السنوي أو  WDRPشأنه منح المشتركين الفرصة لكي يدركوا عمليات النقل االحتيالية عندما ال يتلقون إشعار 
 .إخطار التجديد من أمناء السجالت

 
 :ALACوفيما يلي بقية تعليقات 

 

  بصورة شاملة لجعل التوصية واضحة لدرجة " سهولة االستعمال" ، ينبغي إضافة المصطلح9في التوصية رقم
أّن هذا الموقع ينبغي أن يكون مفهوًما للمشترك الذي ليس من واجباته التعامل مع مثل هذه المشاكل على أساس 

في استعادة  ICANNوينبغي أن تشرح المعلومات بوضوح الظروف التي يمكن خاللها أن يساعد امتثال . منتظم
وعالوة على ذلك، ينبغي أن يكون الموقع متاًحا بلغات األمم . المشترك والتي ال يمكن فعل ذلك خاللهااسم 

 .المتحدة الخمسة المستخدمة

  من الضروري إدراج الموّزعين صراحة إضافة إلى أمناء السجالت10في التوصية رقم ،. 
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