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ان ي   ALAC ب

  السريع الموحد اإلرجاءنظام حول 
�

وأينما وجد . pondencewww.atlarge.icann.org/corresتتوفر النسخة األصلية لھذه الوثيقة باللغة اإلنجليزية على موقع الويب 
المكتوبة باللغة اإلنجليزية والنص األصلي، فسيكون  بين أية نسخة من ھذه الوثيقة غيراختالف في المعنى أو ما يوھم أنه اختالف في المعنى 

    .النص األصلي ھو السائد

  2من  1صفحة 

  
  مقدمة
  ICANNإعداد طاقم عمل 

  
السريع الموحد في اجتماعھا الخاص بناًء على  اإلرجاءعلى التعليق على نظام  At-Largeوقعت اللجنة االستشارية 

  .وعدم وجود أفراد ممتنعين عن التصويت 0-10بتصويت  2010ديسمبر  9طلب الرئيس في 
  

ثم . آالن جرينبيرجقبل ورة العامة على الدليل النھائي المقترح من في األساس لعملية المشا URSتم تقديم التعليق على 
ً  ALACببيان  ش بمراجعة الوثيقة إلضافة السياق فيما يتعلقتفيوقام إيفان ليب وتحتوي . على دليل مقدم الطلب المقدم مسبقا
  .بيرجآالن جرينقبل على تغييرات إضافية بسيطة من ) المستند المرفق(لثانية المراجعة ا

  
، قدم آالن البيان للمشاورة العامة على مسودة الدليل النھائي نيابًة عن اللجنة االستشارية 2010 ديسمبر 10في 

At-Large.  
  
  )نھاية المقدمة(
  
  

http://forum.icann.org/lists/5gtld-guide/msg00039.html


  2من  2صفحة 

  الموحد السريع رجاءاإل نظام حول ALAC بيان

على مسودة دليل مقدم الطلب النھائية المقترحة  خرآفي إضافة تعليق ") At-Large ")ALACنة االستشارية تأمل اللج
")PAG("،  كتعليق عام ھاميقدتوعليھا  تفاقاالالتي تم إلكمال التعليقات وذلك.  

قليص وقت علق بتبيرج فيما يتآالن جرينقبل من  المقدم التعليق جانبيالدعم الرسمي لتقديم نرغب في  ،بشكل خاص
 5 لنموذجم باالمدرجة كملحق غير مرقّ  ،")URS("السريع الموحد  رجاءفي وثيقة اإل المدّون URS لـستجابة اال
)en.pdf-12nov10-ancle-urs-gtlds/draft-http://www.icann.org/en/topics/new.(  

ويمكن الرجوع إليه مباشرة على العنوان  5 للنموذجفي منطقة التعليق العام موجود بيرج تعليق السيد جرين
base/msg00005.html-http://forum.icann.org/lists/5gtld.  

مناطق  في تراجعتعلق بما يمكن النظر إليه بعين االعتبار كفيما ي جّدي قلقفإن لدينا  ،السابق نابيانفي ارة ا تمت اإلشكم
ترتد عن يبدو أنھا المقترحة والتي  URSقواعد لكمثال ھام بشكل خاص فإننا نأمل أن نوزع االھتمام . يالمجتمع اإلجماع
مسودة لومن اإلصدار الرابع ") STI("المجتمع  عبرقضايا العالمة التجارية الخاصة  مجموعةقبل المتخذ من  فالموق

  .دليل مقدم الطلب

فإنھا غير كافية للمسجلين الذين يمثلون أفرادا  ،يوما قد تكون كافية للھيئات المؤسسية الكبيرة 14على الرغم من أن فترة 
خاصة الموجودة في مناطق ال يكون فيھا التسليم البريدي  --  أو مؤسسات تجارية صغيرة أو منظمات غير ھادفة للربح

 IRTمن  تقليصهتم  كاملال URS وقت عمليةوعلى افتراض أن . فعاال كما في الواليات المتحدة وغرب أوروبا
 مراجعة التعليقات حين تمت. يوما 14فترة  إلى للرجوعفليس ھناك دعوة  ،STI لتلك الخاصة بـومقترحات طاقم العمل 

واستند ھذا القرار . قضى بعدم ضبط الفترة الزمنية للتوقيت ICANNفإن قرار طاقم عمل  ،العامة على القواعد السابقة
  .جداً  من الشكاوي حول كونه قصيروعدد أكبر  ،كونه طويل جداً  افتراضا إلى عدد قليل من الشكاوى حول

ً ل ICANNكانت واحدة من أفضل جھود  STIحيث أن عملية  ً  عمل تسوية بما كاننجاحا مواقف المن  يعتبر أساسا
  .وفي تاريخ متأخرھذه المسألة بشكل مصّغر على ھذا المستوى إدارة أن يقوم المجلس ب من المزعج فإنه ،جداً معارضة ال
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