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 ALAC بيان
  )PDP( السياسات وضع عملية) WT( عمل فريق بشأن

 

 وجد وأينما. www.atlarge.icann.org/correspondence الويب موقع على اإلنجليزية باللغة الوثيقة لهذه األصلية النسخة تتوفر
 األصلي، والنص اإلنجليزية باللغة المكتوبة النسخة غير ثيقةالو هذه من نسخة أية بين المعنى في اختالف أنه يوهم ما أو المعنى في اختالف
  .والمعمول به السائد هو األصلي النص فسيكون

  2 من 1 الصفحة

 
  مقدمة

  ICANN فريق إعداد

 

وذلك ) PDP WT( السياسات وضع عملية عمل لفريق المبدئي بالتقرير الخاص البيان هذا  At-Large االستشارية جنةللت اقشان
  .0-0-8 بتصويت ًايدتأي لقي والذي ،2010 يوليو 27 في عقدالمن هاتفيال هامؤتمر خالل

 عن نيابة السياسات وضع عملية عمل فريق حول العامة التشاور عمليةإلى  بيانال At-Large فريق أرسل ،2010 يوليو 29 فيو
  .At-Large االستشارية اللجنة

  )المقدمة نهاية(

 

https://st.icann.org/alac/index.cgi?adopted_motions_27_july_2010_en
http://www.icann.org/en/public-comment/#pdp-initial-report


 2 من 2 الصفحة

  
 )PDP( السياسات وضع عملية(WT) عمل لفريق المبدئي التقرير حول ALACلجنة  بيان

 التقرير في المتأنية المداوالت من 150 بالصفحة والمختتمةالقيام بها  العمل فريقتولى  التي الكبرى المهمة ALACلجنة  رتقّد
 . المؤقت

  :محددة مسائل ةأربعحول  تعليقات وتقدم العمل، قفري يبذلها التي الجهود ALAC وتدعم

  السريع التتبع عملية - 15 التوصية

 بساطة أآثر تكون أن يحتمل قضايا أيضا هناك ذلك، ومع. التعقيد بالغة قضايا مع التعامل على قدرةال PDP عمليةل تكون أن يجب
 منوقًتا أقل  تتطلب سلسة عملية وضع ALACلجنة  تدعم ،PDP من األخيرة ةالفئ لهذهو .عاجل اهتمام إلى تحتاجأخرى و

  .منقضي وقت وأقل العاملين،ومن فريق  المتطوعين

  السياسات تطوير عملية في اللجان االستشارية والمؤسسات الداعمة مساهمة - 21 التوصية

 المختلفة ستهاسيا أنشطة وضع في At-Largeو ALACلجنة  اطوًع GNSO تضمنت الماضية، العديدة السنوات مدى على
 التفكير يجري التعاون هذا أن نرى أن المشجع ومن. At-largeو GNSO من آًال المشارآة هذه تفادأ وقد .األنشطة من وغيرها

 . مؤسسيا يتخذ منحنى وسوف ارسمًي أآثر أساس على فيه

  العمل مجموعة - 3 المرحلة

 هذه بعض أدت وقد. GNSO إصالح عملية في به كلفهو م آما سنوات لعدة العمل مجموعات ماستخدعلى ا GNSO دأبت
 نموذج على الواقع في عمليات تطوير السياسات من عدد قد أآدو. ذلك من أقل غيرهمآان أداء و جيد، بشكل دورها الجماعات

 سياساتلفريق عمل عملية وضع ال المناسب من يكون قد ،لنموذجعلى ا الرسمي المؤسسي الطابع إضفاء وقبل. مجموعات العمل
عملية تطوير السياسة أم  قضايا معالجة إلى يهدف الواقع في مجموعة العملل األمثل النموذج آان إذامراجعة على ما  تنفيذ أو إجراء

 .ال

  المجلس إلى تقارير - 39 التوصية

 /http://www.atlarge.icann.org( الفريق وثائق شفافية حول األخير ALAC/NCSG بيان مع اتمشًي
en.htm-20may10-announcements/announcement( , فإن لجنةALAC  الضروري ومن. التوصية هذه بقوةتدعم 

 أي نتائج لمناقشة المجلس قادانع قبل المجلس لىع المنتجات طرح بها يتم التي الكيفية بالضبط GNSOو PDP WG يعرف أن
  .عملية لوضع السياسات

 

http://www.atlarge.icann.org/%0Bannouncements/announcement-20may10-en.htm
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