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ان  ي  ALACب
 الجديد GNSOحول توصيات عملية تحديد أولوية عمل مجلس 

 

وأينما وجد . www.atlarge.icann.org/correspondenceاألصلية لهذه الوثيقة باللغة اإلنجليزية على موقع الويب تتوفر النسخة 
توبة باللغة اإلنجليزية والنص األصلي، اختالف في المعنى أو ما يوهم أنه اختالف في المعنى بين أية نسخة من هذه الوثيقة غير النسخة المك

   .فسيكون النص األصلي هو السائد

  2 من 1 صفحة

 
 مقدمة

 ICANNمن جانب طاقم عمل 

بيرج نائب من جانب آالن جرينالجديدة  GNSOتوصيات تحديد أولوية عمل مجلس تم عمل مسودة البيان المرفق حول 
 ).GNSO(إلى منظمة دعم األسماء العامة  ALACومجلس ) ALAC(رئيس اللجنة االستشارية العامة 

 

 .ومناقشته بالقائمة البريدية 2010مايو  5في  األوسع مع العامتم تقديم مسودة البيان للمراجعة إلى المجت

حول  ALACبيان  علىأيام  5متد لفترة ي نترنتعبر اإل تصويتمن الطاقم بدء  ALACطلب رئيس  ،مايو 14في 
 . الجديدة GNSOتوصيات عملية تحديد أولويات عمل مجلس 

 
عملية المشاورة العامة لتوصيات عملية الذي تم االتفاق عليه إلى مايو بلغ التصويت نصابه وتم تقديم البيان  16وبحلول 

 .الجديدة GNSOتحديد أولوية مجلس 
 

يمكنك مراجعة النتائج . 14-0للبيان بنسبة تصويت  ALACمايو وأدت إلى توقيع  19انتهت فترة التصويت في 
 :تقاللية على موقعباس

https://www.bigpulse.com/pollresults?code=nKrBcJHDis5DaVKxBgzw 
 

 
 ]نهاية المقدمة[

 

 

 

http://www.icann.org/en/public-comment/#wp
http://www.icann.org/en/public-comment/#wp
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=nKrBcJHDis5DaVKxBgzw


  2من  2صفحة 

 

 

 الجديد GNSOحول توصيات عملية تحديد أولوية عمل مجلس 
 

ما سيسمح م لعملياتل ير مطلقطوتلتحديد أولوية العمل و GNSOبشدة جهود ) ALAC(ية العامة دعمت اللجة االستشار
 .العمل على إدارة موارد الطاقم المحدود والعدد المحدود من المتطوعين ICANNو GNSO لـ
 

. ولوياتبعملية تحديد األ مشارك آامل سيكون GNSO ل ALACمجلس ذا آان إولم يكن التقرير واضحا آفاية فيما 
 .ومع ذلك واستنادا إلى ما يلي فإن فهمنا ينصب على المقصد

 
لن تكون المجالس أعضاء أو مؤهلة للتصويت إلبداء أو الخدمة آأحد " GNSOتحكم اللوائح الجديدة حالة  •

بل على عكس ذلك فإن المجالس مؤهلة للمشارآة على قدم المساواة مع أعضاء  GNSOالضباط بمجلس 
 ."GNSOمجلس 

 ALACوفريق عمل مسودة نموذج العملية أن المقصد يتمثل في مجلس  GNSOلقد أآدنا مع رؤساء آل من  •
 .بشان المشارآة الكاملة في عملية تحديد األولوية) وآل المجالس بشكل افتراضي(

يجب العمل على تعزيز عملية تقديم النصيحة حول السياسة "أفادت  13الالحقة للتوصية  ALACومراجعة  •
حول مشكالت السياسة ومن  ALACلطلب إدخاالت من  SOsوذلك لتطوير السياسة داخل  ALACخل دا

SOs وACs  والمجلس لتقديم مقترحات حول آيفية استخدام نصيحةALAC". 
 

لتجنب أي فهم خاطئ في المستقبل، من المفيد أن توضح اإلصدارات المستقبلية المشارآة الكاملة لكافة المجالس في عملية 
 .حديد األولويةت
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