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 االستشارية At-Largeلجنة 
 عبر اإلنترنت WHOISبشأن مسودة خطة التنفيذ لنظام دقة وتقارير  ALACبيان 

 
 

 مقدمة
) NARALO(اإلقليمية بأمريكا الشمالية  At-Large عن منظمة ALACاالستشارية  At-Largeأعدَّ أالن جرينبيرج، عضو لجنة 

-At، مسودة أولية لهذا البيان بعد جلسة مناقشة الموضوع داخل GNSOومسئول تنسيق أعمال اللجنة لدى منظمة دعم األسماء العامة 
Large وعلى القوائم البريدية . 

 
لمساحة عمل نظام دقة وتقارير  Large-Atخطة التنفيذ التمهيدية لمسودة 3UT ، تم نشر هذا البيان عن2014نيسان /إبريل 17في 

WHOIS عبر اإلنترنتU3T . 
 

إرسال دعوة  ALACلقطاع السياسة دعماً لـ ICANN، من طاقم عمل ALACليبلوند، رئيس -وفي اليوم ذاته، طلب أوليفيير كريبين
 .3TUALACالقائمة البريدية إلعالنات 3UT عن طريق Large-Atيات المقدمة إلى كل أعضاء للتعليقات على التوص

 
ذكرها، وطلب الرئيس من طاقم ، تم نشر النسخة المدمج من التعليقات المستلمة في مساحة العمل السابق 2014أبريل نيسان  23وفي 

 .2014مايو أيار  01وينتهي في  2014نيسان /إبريل 24في  ALACالعمل إجراء التصويت على إقرار البيان المقترح من 
 

، إلى عملية التعليق العامة، مع AL-ALAC-ST-0414-04-00-ENكما طلب الرئيس، في اليوم ذاته، إرسال البيان، المشار إليه بـ
المسؤول عن موضوع هذا التعليق العام، مع مالحظة أن البيان كان قيد اإلقرار من  ICANNة إلى عضو طاقم عمل إرسال نسخ

ALAC. 
 
صوت  12للبيان بنتيجة  ALAC، أكد فريق العمل على أن التصويت عبر اإلنترنت أدى إلى إقرار 2014مارس آذار  02وفي 

: ويمكنك مراجعة النتيجة بشكل مستقل عبر الرابط التالي. ن التصويت عليهلصالحه، وبدون أي صوت ضده، وبدون أي امتناع ع
3TUhttps://www.bigpulse.com/pollresults?code=3861xIHwCh2BIhxR5TvzZx2yU3T. 
 

 ملخص
 .WHOISبشأن تحمل مسؤولية قياس وضمان الدقة النهائية لـ ICANNبصورة كبيرة مبادرة  ALACتدعم  .1
 .كما يجب وضع خطة حول كيفية استخدام دقة المقاييس التي تم تطويرها بالتوازي مع تطوير منهجية وأدوات القياس .2
خبار المجتمع ومعالجة المشكالت المحددة، ولكن أيضا األلتزام بإ WHOISفقط بمراقبة دقة  ICANNومن الضروري أال تقوم  .3

 .بالنتائج بشكل مفصل
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 عبر اإلنترنت WHOISبشأن مسودة خطة التنفيذ لنظام دقة وتقارير  ALACبيان 
 
من خالل عملية  WHOISبشأن تحمل مسؤولية قياس وضمان الدقة النهائية لـ ICANNبصورة كبيرة مبادرة  ALACتدعم 

 .التعاقدي االلتزام
 

كما . ل كيفية استخدام دقة المقاييس التي تم تطويرها بالتوازي مع تطوير منهجية وأدوات القياسأنه يجب وضع خطة حو ALACوتعتقد 
يجب معالجة عدم القدرة بوضوح مع المسجلين المالئمين للتطبيق على أساس كل حالة على حدة، ولكن من الضروري أيضا توافر 

عن أنماط في النتائج، وكيف ستعالج  ICANNي مدى ستبحث النتائج العامة، وخاصة إلى أ ICANNالوضوح حول كيف سستخدام 
 .هذه األنماط الشاذة

 
ومعالجة المشكالت المحددة، ولكن أيضا األلتزام بإخبار  WHOISفقط بمراقبة دقة  ICANNعالوة على ذلك، من الضروري أال تقوم 

 .المجتمع بالنتائج بشكل مفصل
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