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 االستشارية At-Largeلجنة 
حول آلية المراجعة المقترحة لمعالجة تحديدات الخبراء المتصورة الغير متسقة  ALACبيان 

 بشأن االعتراض على حالة التعارض في السالسل
 

 
 

 
 

 

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

لهذا ، مسودة أولية GNSOومسئول تنسيق أعمال اللجنة لدى منظمة دعم األسماء العامة ( NARALO)الشمالية 
 .يةوعلى القوائم البريد At-Largeبعد جلسة مناقشة الموضوع داخل  البيان

 
المقترحة للمراجعة لمعالجة تحديدات  tA-egraLمساحة عمل آلية "، ُنشر هذا البيان على 2014فبراير  20في 

 ."الخبراء المتصورة الغير متسقة بشأن االعتراض على حالة التعارض في السالسل
 

لقطاع السياسة دعماً  ICANN، من طاقم عمل ALACليبلوند، رئيس -ير كريبينفي اليوم نفسه، طلب أوليفي
القائمة البريدية عن طريق  Large-Atإرسال دعوة للتعليقات على التوصيات المقدمة إلى كل أعضاء  ALACلـ

 .tetAانات إلعال
 
 

، تم نشر إصدار يضم التعليقات الواردة وذلك على مساحة العمل سابقة الذكر وطلب الرئيس 2014فبراير  28في 
 .للبيان المقترح ALACمن فريق العمل فتح تصويت إلقرار 

 
 

تيجة للبيان بن ALAC، أكد فريق العمل على أن التصويت عبر اإلنترنت أدى إلى إقرار 2014مارس  07وفي 
يمكنك مراجعة النتيجة بشكل . صوت لصالحه، وبدون أي صوت ضده، وبدون أي امتناع عن التصويت عليه 15

  :مستقل عبر الرابط التالي
iazsFDJ4XbbWisqhttps://www.bigpulse.com/pollresults?code=36928jjN9  
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حول آلية المراجعة المقترحة لمعالجة تحديدات الخبراء  ALACبيان 
 المتصورة الغير متسقة بشأن االعتراض على حالة التعارض في السالسل

 

تفاصيل العملية الموضحة، لكنها توصي بتوسيعها لتشمل حاالت مثل االعتراضات المتعددة على  ALACتدعم 
shop .وعالوة على ذلك، . حيث السالسل المعترض عليها لم تكن متماثلة، لكن النتائج كانت غير متسقة فقط

 أنها أصدرت من قبل بيانات بهذا المعنى ALACتالحظ 
(-0913-ST-ALAC-community.icann.org/download/attachments/2261148/ALhttps://

EN.pdf?api=v2-01-04 ) وتأسف بشدة أنICANN  استغرقت وقتا طويال جدا للرد على الموقف الكامل
وإحدى مسؤوليات . لدرجة أنها يجب أن تختار اآلن القبول بالعديد من النتائج األخرى التي تبدو غير منطقية

ALAC  الجوهرية فيICANN  حماية مصالح مستخدمي اإلنترنت الفرديين، والتفويض لنطاقاتTLD  المماثلة
 .على نحو مربك ال يلبي احتياجات هؤالء المستخدمين
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