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 10-1حول طلب اعتبار التوصية 

 

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

   .فسيكون النص األصلي هو السائد

 2 من 1 صفحة

 
 مقدمة

 ICANNمن جانب طاقم عمل 

سباستيان باآوليت نائب رئيس اللجنة من جانب  10-1تم عمل مسودة البيان المرفق حول طلب اعتبار التوصية 
 ). ALAC(االستشارية العامة 

 

 ALACوقادة المنظمات اإلقليمية العامة ومجالس  ALACلمراجعته إلى أعضاء  قدم سباستيان مسودة البيان ،مايو 7في 
تم آذلك نشر مسودة البيان  ،مايو 12في . ICANNولية وشفافية ؤعمل حول البنية المستقبلية والمسوأعضاء مجموعة ال

 .األوسع مع اإلعالن عنه إلى المجتمع العام على موقع الويب الخاص بالمجتمع العامإلبداء التعليقات عليه 

ل طلب اعتبار حو ALACأيام على بيان  5متد لفترة يتصويت بدء من الطاقم  ALACمايو، طلب رئيس  14في 
 .10-1التوصية 

 
يمكنك مراجعة النتيجة بشكل منفصل . 14-0للبيان بنسبة تصويت  ALACإلى توقيع  ىمايو وأد 19التصويت في  ىانته

 :على موقع
code=nKrBcJHDis5DaVKxBgzwhttps://www.bigpulse.com/pollresults?  

 
مع إرسال نسخة إلى  ALACنيابة عن  1-10للمشاورات العامة حول طلب اعتبار التوصية مايو، تم تقديم البيان  20في 

 .ICANNمجلس إدارة 
 

 ]نهاية المقدمة[

 

 

 

 

 

http://archive.atlarge.icann.org/lurker/message/20100507.130549.cf05b905.en.html
https://st.icann.org/alac-docs/index.cgi?draft_alac_statement_on_reconsideration_request_10_1_recommendation
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=nKrBcJHDis5DaVKxBgzw
http://www.icann.org/en/public-comment/#recon-request


 2من  2صفحة 

 

 10-1حول طلب اعتبار التوصية  ALACبيان 

تغييرات اللوائح المقترحة لتقليل الوقت المستغرق بين نهاية اجتماعات المجلس ) ALAC(تدعم اللجنة االستشارية العامة 
 .المقدمة والتقارير المبدئيةونشر القرارات 

 :ولسوء الحظ لم تضع تغييرات اللوائح في االعتبار االقتراح التالي

قبل اجتماع  ICANNتقديمها إلى مجلس  االجتماع التي يتمأوراق  نشرطلب بشكل خاص ُيإضافة إلى ذلك  •
 .أيام قبل اجتماع المجلس 7 ،بالتزامن مع أجندة العمل المقترحة ICANN المجلس على موقع الويب الخاص بـ

المشترك على شفافية  NCUC-ALACبيان في  يظهربشدة هذا المقترح آما ) ALAC(تدعم اللجنة االستشارية العامة 
 مستندات الطاقم

 :ترغب في التأآيد) ALAC(لك فإن اللجنة االستشارية العامة وعالوة على ذ

قد  ICANNإلنشاء منتديات عامة الستالم التعليقات العامة فإن  بعض الثناء ICANNتستحق  أن حين وفي •
 لهذه التعليقات؛السريعة و الفّعالة  معالجةال عن تخّلفت

الحاجة  ولكن أيضًا ،العام تعليقاتال منتدىفي  للتعليقات التي وردت تحليل/ملخصليس فقط الحاجة إلى وجود  •
 .مبدئيالمستند الأخذ التعليقات بعين االعتبار من جانب الطاقم لتعديل في سبب الو لمعرفة الكيفية

 

https://st.icann.org/data/workspaces/alac/attachments/27_april_2010:20100422212437-0-26811/original/rdg-Draft%20ALACNCUC%20Statement%20on%20Transparency%20of%20Staff%20Documents.pdf
https://st.icann.org/data/workspaces/alac/attachments/27_april_2010:20100422212437-0-26811/original/rdg-Draft%20ALACNCUC%20Statement%20on%20Transparency%20of%20Staff%20Documents.pdf

	مقدمة
	من جانب طاقم عمل ICANN
	تم عمل مسودة البيان المرفق حول طلب اعتبار التوصية 1-10 من جانب سباستيان باكوليت نائب رئيس اللجنة الاستشارية العامة (ALAC). 


