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لجنة  AT‐LARGEاالستشارية
تصريح  At-Largeحول المرحلة الثانية لتعزيزات عمليات التعليقات العامة
مقدمة
من قبل موظفي ICANN
كارلتون سامويلز ،لجنة  At-Largeاالستشارية ( )ALACعضو من  LACRALOقام بكتابة هذا التصريح.
اإلصدار األول من تصريح  ALACحول المرحلة الثانية من تعزيزات عمليات التعليقات العامة تم نشره في مساحة مساحة
عمل At-Large-في  12سبتمبر  .1122في نفس اليوم ،تم إرسال دعوة للتعليقات إلى قائمة بريد .ALAC-Announce
وبما أنه لم يتم استالم أية تعليقات ،سيستخدم المستند الحالي لعمليات المصادقة من قبل .ALAC
في  12سبتمبر  ،1122طلب أوليفر كريبان-ليبلوند ،رئيس مجلس إدارة  ALACمن موظفي  At-Largeالبدء بتصويت  ALACالذي
يستمر 5أيام ابتداء من  12سبتمبر  1122ولغاية  01سبتمبر .1122
في  01سبتمبر ،أكد موظفو  At-Largeأن التصويت قد وصل النصاب القانوني وفاز بعشرة أصوات موافقة ،صفر عدد من األصوات
المعارضة ،وصفر من األصوات الممتنعة عن التصويت .وفي نفس اليوم ،تم تسليم البيان.لمؤتمر التعليقات العامة للمرحلة الثانية من
تعزيزات عمليات التعليقات العامة.
بإمكانك االضطالع على نتائج المراجعة بشكل مستقل تحت الرابط:
.http://www.bigpulse.com/pollresults?code=2000hYDJBpMzHkPYAz3mBBuP

[نهاية المقدمة]

اإلصدار األصلي من هذا المستند باللغة اإلنجليزية ويتوفي في الرابط .http://www.atlarge.icann.org/correspondence
عند توفر اختالف بالترجمة أو الفهم بين اإلصدار الغير إنجليزي والمستند األصلي ،فإن النص األصلي يكون هو المرجع.

صفحة  1من 2

تصريح  ALACحول تعزيزات مرحلة العمليات الثانية توصيات ATRT
لكي تتمكن  At-Largeمن ممارسة مسؤولياتها على أكمل وجه كحارس للمصالح العامةلعملية تطوير سياسة المساهمة التعددية في
 ،ICANNفإنه يتعين القيام بعملية إعالن معلومات متعددةالجوانب .يجب دعم المعرفة الكافية بتطوير السياسة وعملية التطبيق بنشر
المعلومات من خاللوسائل متعددة ومن خالل قنوات متعددة مالئمة للوصول الحر وتمثيل عامة الناس .ولدعم هذا المبدأ ،كانت ALAC
أول من أوصى بوصول متعدد اللغات لكافة النماذج والمعلومات باإلضافة لعمليات المعلومات المتعلقة بكل قناة تطوير سياسة
لـ  .ICANNفي المبدأ ،فإن  ALACتتطلب سياسة تعليقات عامة وعملية مبنية لتطبيق الجزء األكبر من المعلومات وإطار نشرالمعرفة
المهمة للتمثيل الفعال.
تفترض  At-Largeالعدالة في التأثير غلى تطوير سياسة  ICANNكجزء ال يمكن التفاوض حوله وكحجر أساس لنموذج المساهمة
المتعددة لألسماء واألرقام .تذكر هنا أن  ALACلطالما عبرت عن قلقها إزاء الوضع الراهن عند توصيل النصائح للمجلس؛ حيث تفتقر
إلى عملية مخططة إلعالن االستالم والتغذية الراجعة الرسمية الستخدامها أو الستخدام اإلنترنت .وتجمع  ALACعلى ضرورة التغيير
حيث أنه مفضل وضروري .إذن ،فإن  ALACعازمة على تطبيق مبادرات التطوير المستمر في تدفق المعلومات ،ونوعيتها ،وسهولة
الوصول إليها واستهالكها الفعال.
ال تختلف وجهات نظر حساب  ALACمن تلك الحقائق البديهية المذكورة أعاله .فنحن ندعم كل آلية ،ومبادرة وفعل يهدف إلى إنمتاج
معلومات كاملة أفضل إلدراك الوصول السهل والفوري للمعلومات المتعلقة لتحفيز اإلسهامات الفعالة من  At-Largeلعملية تطوير
سياسة  ICANNوتنفيذ عملياتها .التي تصب جميعها في المصلحة العامة .وفي هذا السياق ،تعلق  ALACعلى أهمية دعمها للتوصيات
السبعة والعشرون للتطوير من قبل فريق المسؤولية والمراجعة ( .)ATRTالتوصيات رقم  25إلى رقم  ،12خاصة يخاطب نشر
المعلومات المشتركين بها ومشاركتها.
تدعم  ALACبشكل تام توصيات  ATRTرقم  25إلى رقم  21حيث تخاطب قضايا المرحلة الثانية المتعلقة بالتدرج وإعطاء األولوية
للمواضيع .في األساس ،نؤيد يشكل كامل هذه القضايا المرتبطة والمتعلقة ،خاصة تعزيز أهداف توليد المعلومات ومشاركتها .نؤيد بشكل
تام التعليقات العامة/الرد على دورة التعليقات العامة مرغوب ومبني ،ويمثل تطوير ملحوظ على األداء الحالي .وفي الوقت الذينفضل فيه
خطط التنفيذ المقترحة من قبل الموظفين لهذه التوصيات ،فإننا نأمل مخاطبة بعض القضايا:

توصيات الموظفين لتنفيذ نظام إعطاء األولوية
نحن نؤيد مخاوف الموظفين حول مخاطر التفكير المحدود التي قد تبديها قضايا سياسة إعطاء األولوية التي يقودها الموظفون .إال أننا
نؤمن بضرورة اإلجراءات الوقائية لتطوير ونشر المعلموات األساسية لكل قضية سياسة حيث يمكن ممارستها لتقليل هذه المخاطر .نحن
نحث إعادة فتح هذه القضية ونوصي بالمزيد من االستشارة مع المجتمع فيما يتعلق بهذه القضية

توصية الموظفين لتنفيذ التعليقات العامة/الرد على دورة التعليقات العامة
نؤيد بشكل تام وجود دورة تعليق مبنية حيث أنه ضروري ومفضل .إال أن بعض المواضيع تحتاج المزيد من الوقت لنشر واستيعاب
اآلخرين .وبوجود التحديات المتعلقة بلوجستية النشر المواجهة من وقت آلخر ومنحنى التعليم الذي تمثله بعض القضايا للتنوع العالمي
لمجتمع  ،At-Largeنؤمن أن تبني فترة محددة لهذه الدورة يضر بالفائدة العامة العالمية .على هذه األسس تحذر  ALACإنشاء إطار
زمني حقيقي لدورة التعليقات/الرد على التعليقات بدون إتاحة الفرصة للتغيير اعتمادا على الظروف .لذا توصي  ALACإيجاد صيغة
لتبني فترة معقولة للتعليقات/الرد على التعليقات وتنفيذها.
 ALACعلى استعداد للعمل مع الموظفين لتسهيل خطط التطبيقات المرتبطة وتتطلع الرتباط مستمر في المستقبل.
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