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لجنة  At-Largeاالستشارية
بيان لجنة  At-Largeاالستشارية  ALACبشأن إستراتيجية اجتماعات ICANN
مقدمة
شكل تيجاني بن جمعة ،عضو  ALACمن منظمة  At-Largeاإلقليمية اإلفريقية ( ،)AFRALOوعضو فريق
قيادة  ،ALACمسودة أولية لهذا البيان بعد جلسة مناقشة للموضوع داخل  At-Largeوعلى القوائم البريدية.
بتاريخ  6إبريل  2014هذا البيان منشور على مساحة عمل  At-Largeبشأن إستراتيجية اجتماعات NNAII
المستقبلية.
في يوم  7إبريل  ،2014طلب أوليفيير كريبين-ليبلوند ،رئيس  ،ALACمن طاقم عمل  ICANNلقطاع السياسة
دعما ً لـ  ALACإرسال دعوة للتعليقات على التوصيات المقدمة إلى كل أعضاء  At-Largeعن طريق القائمة
البريدية إلعالنات .AAAN
في  14مارس  ،2014تم نشر نسخة تدمج التعليقات المستلمة على مساحة العمل المذكورة أعاله ،وطلب الرئيس
من طاقم العمل فتح باب التصويت على مصادقة  ALACعلى البيان المقترح.
وفي  19مارس  ،2014أكد فريق العمل على أن التصويت عبر اإلنترنت أدى إلى إقرار  ALACللبيان بنتيجة
 14صوت لصالحه ،وبدون أي صوت ضده ،وبدون أي امتناع عن التصويت عليه .ويمكنك مراجعة النتيجة بشكل
مستقل عبر الرابط التالي:
.https://www.bigpulse.com/pollresults?code=3810WCMXwm4ciuUsFPFNubMK
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تدعم  ALACالتوصيات الواردة في تقرير اجتماع استراتيجية فريق العمل.
سوف يؤدي التفريق بين االجتماعات السنوية الـ  3إلى تحسين التناوب الجغرافي ،وتقليل عدد من الدورات
المتضاربة ،وتسهيل التفاعالت عبر المجتمع ،وزيادة العمل السياسي المركز ،و التعامل مع مجتمعات اإلنترنت
المحلية ،وزيادة الموضوعية ،والتفاعالت اإلقليمية أو على أساس اللغة.
كما تقدر  ALACكثيرا أن تصبح تأشيرة الخالص واحدا من المعايير الرئيسية الختيار مكان االجتماعات.
تقترح  ALACأن  )1يضاف التوافر المحلي لإلنترنت المفتوح لمعايير االختيار )2 ،ال ينبغي النظر لألماكن التي ال
تحتوي على مرافق لمجتمعات المعاقين ،و )3تستخدم تغطية الفيديو لالجتماعات الكاميرات و كاميرات العمل
(العموم و التكبير) بدال من كاميرا ثابتة.
ترحب  ALACبالتوصيات التي ال تقيد تغيير أماكن االنعقاد ألي من االجتماعات إلى المدن الكائن بها مكاتب
لـ .ICANN

تتوفر النسخة األصلية لهذه الوثيقة باللغة اإلنجليزية على  .http://www.atlarge.icann.org/correspondenceوأينما وجد اختالف في المعنى
أو ما يعتبر على أنه اختالف في المعنى بين أية نسخة من هذه الوثيقة غير النسخة المكتوبة باللغة اإلنجليزية والنص األصلي ،فسيكون النص األصلي هو
السائد.

بيان لجنة  At-Largeاالستشارية  ALACبشأن إستراتيجية اجتماعات
ICANN
تدعم لجنة  At-Largeاالستشارية التوصيات الواردة في تقرير اجتماع استراتيجية فريق العمل.
يبدو التفريق بين االجتماعات السنوية الـ  3مثيرً ا لالهتمام و:
 سوف يحسن التناوب الجغرافي ويسمح لـ  ICANNبالذهاب إلى البالد التي ال توجد بها أماكن متاحة
للتجمعات الكبيرة.
 تقليل عدد الدورات المتضاربة من خالل الفصل بين العمل الداخلي للدوائر االنتخابية ودورات عبر المجتمع.
 تقديم المزيد من الفرص للتفاعل عبر المجتمع.
 زيادة الوقت المخصص ألعمال السياسة.
 التعهد بالتوعية للتعامل مع مجتمعات اإلنترنت المحلية.
 زيادة الفرص بالنسبة للتفاعالت القائمة المستندة إلى المواضيع أو األقاليم أو إلى اللغة.
كما تقدر  ALACكثيرا أن تصبح تأشيرة الخالص واحدا من المعايير الرئيسية الختيار مكان االجتماعات.
وباإلضافة إلى ذلك ،فإن  ALACتوصي بما يلي:
 ينبغي أي ً
ضا أن يضاف التوفر المحلي لإلنترنت المفتوح بدون عوائق إلى معايير االختيار.
 ينبغي أال ينظر إلى األماكن التي ال تحتوي على مرافق للمشاركة السهلة لمجتمعات المعوقين.
 إن استخدام تغطية الفيديو لالجتماعات باستخدا الكاميرات وكاميرات العمل (التعميم والتكبير) بدال من
ً
ضغطا أقل على
الكاميرا الثابتة سوف يجعل االجتماعات أكثر جاذبية للمشاركين عن بعد مما يشكل
االجتماعات المباشرة.
وأخيرً ا ،نحن نرحب بالتوصيات التي ال تقيد تغيير أماكن االنعقاد ألي من االجتماعات إلى المدن الكائن بها مكاتب
لـ .ICANN

