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ALACإإجررااء قووااعدد   
ALACددليیلل االبرريیدد ااإللكتررووني للجنة   

At-Largeوومجتمع  ALACقوواائمم االبرريیدد ااإللكتررووني للجنة   
االبرريیدد ااإللكتررووني كووسيیلة ااتصاالتت أأساسيیة. ووتصفف هھھھذذهه االووثيیقة قوواائمم االبرريیدد ااإللكتررووني  At-Largeوو  ALACتستخددمم 

ااألساسيیة ووتحدددد ااستخدداامهھا بالنسبة لططلباتت معيینة. ووال تقوومم بتغططيیة قوواائمم مجمووعاتت االعملل أأوو ااإلعدداادد لمعالجة مووضووعاتت أأوو 
أأغررااضض معيینة  

ALACااسمم االقائمة:   

 

  

االغررضض ALACقائمة برريیدديیة أأساسيیة إلجررااء أأعمالل    
ااألعضاء  • ALACأأعضاء    

• RALOقاددةة    
• االمعيینيینن في االمجمووعاتت ااألخررىى ALACأأعضاء ااررتباطط    
• منن االمجمووعاتت ااألخررىى ALACأأعضاء ااررتباطط    
• (عضوو مجلسس إإددااررةة مختارر بمعررفة  ICANN Board 15شاغلل منصبب في  

At-Large (  
• ALAC/At-Largeاالذذيینن يیعملوونن مع  ICANNططاقمم عملل    
• االسابقوونن٬، ووفقاً الختيیاررهھھھمم٬، وويُیعادد االتأكيیدد بانتظظامم (باالسمم سنوويیاً) ALACأأعضاء    
• االسابقة٬، ووفقاً الختيیاررهھھھمم٬، وويُیعادد االتأكيیدد بانتظظامم (باالسمم سنوويیاً) RALOقيیاددةة    
• ALACأأخرروونن بقرراارر صرريیح منن    

االذذيي يیجووزز لهھ ااإلررسالل أأيي عضوو في االقائمة    
ططرريیقة ااالشتررااكك االعملل االمشترركك ططاقمم   
إإلغاء ااالشتررااكك مططلووبب تددخلل ططاقمم االعملل   

مؤؤررشفة نعمم٬، وومررئيیة عالنيیة    
االتعليیقاتت جررتت مناقشاتت بشأنن االسماحح لآلخرريینن ليیكوونوواا قاددرراا على تلقي ررسائلل االبرريیدد ااإللكتررووني بددال  

منن االبحثث في ااألررشيیفف٬، وولكنن لمم يیتمم االموواافقة على االمفهھوومم ووال االتنفيیذذ.  
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ALAC-INTERNALااسمم االقائمة:   
االغررضض بشأنن االمسائلل االتي يیجبب أأنن تظظلل سرريیة على نحوو معقوولل  ALACفي االمقامم ااألوولل الستخدداامم  

.ALACأأوو تررتبطط بالفعاليیاتت ااالجتماعيیة أأوو خطططط االسفرر للجنة   
ااألعضاء  • ALACأأعضاء    

• RALOقائدد    
• SSACوو GNSOوو ccNSOبكلل منن  ALACأأعضاء ااررتباطط    
• (عضوو مجلسس إإددااررةة مختارر بمعررفة  ICANN Board 15شاغلل منصبب في  

At-Large (  
• ALAC/At-Largeاالذذيینن يیعملوونن مع  ICANNططاقمم عملل    
• ALACأأخرروونن بقرراارر صرريیح منن    

االذذيي يیجووزز لهھ ااإلررسالل أأيي عضوو في االقائمة   
ططرريیقة ااالشتررااكك ططاقمم االعملل االمشترركك   
إإلغاء ااالشتررااكك مططلووبب تددخلل ططاقمم االعملل   

مؤؤررشفة وولكنن مررئيیة ألعضاء االقائمة فقطط. ملحووظظة: سووفف يیتمتع ااألعضاء االجدددد في االقائمة  نعمم٬، 
بالووصوولل إإلى كاملل تارريیخ االنشرر.  

االتعليیقاتت   

ALAC-ExComااسمم االقائمة:   
االغررضض ووأأعضاء ااالررتباطط االمعيینيینن منن  ALACفي االمقامم ااألوولل لغررضض ااستخدداامم فرريیقق قيیاددةة  

ALAC  في لجاننICANN .ااألخررىى  
ااألعضاء  • ALACفرريیقق قيیاددةة لجنة    

• SSACوو GNSOوو ccNSOبكلل منن  ALACأأعضاء ااررتباطط    
• (عضوو مجلسس إإددااررةة مختارر بمعررفة  ICANN Board 15شاغلل منصبب في  

At-Large (  
• ALAC/At-Largeاالذذيینن يیعملوونن مع  ICANNططاقمم عملل    
• ALACأأخرروونن بقرراارر صرريیح منن    

االذذيي يیجووزز لهھ ااإلررسالل وولكنن غيیرر ااألعضاء خاضعوونن لإلشرراافف. تمم االقيیامم بذذلكك للسماحح ألعضاء  ال تووجدد أأيي قيیوودد٬، 
ALAC  ااآلخرريینن ووقاددةةRALO  باإلررسالل ددوونن االحاجة إإلى إإددررااجهھمم صررااحة كمررسليینن

مسمووحح لهھمم. ووناددررااً ما تمم ااستخدداامهھا لهھذذاا االغررضض٬، وولمم ُتعررفف أأيي إإساءةة ااستعمالل.  
ططرريیقة ااالشتررااكك ططاقمم االعملل االمشترركك   

ااالشتررااكك إإلغاء مططلووبب تددخلل ططاقمم االعملل   
مؤؤررشفة نعمم٬، وومررئيیة عالنيیة   
االتعليیقاتت سووفف تحتاجج هھھھذذهه االقائمة إإلى إإعاددةة تسميیهھ نظظررااً للتغيیيیرر منن االلجنة االتنفيیذذيیة إإلى فرريیقق قيیاددةة  

ALAC.  
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ALAC-Announceااسمم االقائمة:   
االغررضض . At-Largeوو ALACقائمة برريیدديیة تستخددمم للبالغاتت االررسميیة فيیما يیتعلقق بكلل منن    
ااألعضاء يیشترركك ططاقمم االعملل   

•  ALAC  
• RALOقاددةة     
• ALSاالممثلوونن االررسميیوونن لكلل هھھھيیكلل معتمدد منن هھھھيیاكلل    
• ALAC/At-Largeاالذذيینن يیعملوونن مع  ICANNططاقمم عملل    

 
  يیجووزز أليي شخصص آآخرر أأنن يیشترركك بنفسهھ

االذذيي يیجووزز لهھ ااإلررسالل ALACططاقمم عملل  •   
ALACررئيیسس  •  

ططرريیقة ااالشتررااكك ااألعضاءررااجع    
إإلغاء ااالشتررااكك  ALACيیجووزز أليي شخصص أأنن يیلغي ااالشتررااكك ددوونن تددخلل ططاقمم االعملل. يیجبب على أأعضاء  

االحفاظظ على ااالشتررااكاتت. ALSووممثلي  RALOووقاددةة   
مؤؤررشفة نعمم٬، وومررئيیة عالنيیة   
االتعليیقاتت   

AT-LARGEااسمم االقائمة:   
االغررضض At-Largeقائمة مناقشة أأساسيیة لألعضاء ألوولئكك االمهھتموونن بمجتمع    
ااألعضاء يیجووزز أليي شخصص ااالشتررااكك بنفسهھ في هھھھذذاا •   

ALAC/At-Largeاالذذيینن يیعملوونن مع  ICANNططاقمم عملل  •  
االذذيي يیجووزز لهھ ااإلررسالل أأيي عضوو في االقائمة   

ططرريیقة ااالشتررااكك ررااجع ااألعضاء   
إإلغاء ااالشتررااكك أأنن يیلغي ااالشتررااكك ددوونن تددخلل ططاقمم االعملل يیجووزز أليي شخصص   

مؤؤررشفة نعمم٬، وومررئيیة عالنيیة   
االتعليیقاتت  ALACيیخضع لسلططة  ICANNاالمستووىى االذذيي يیقتصرر عنددهه مووضووعع بصرراامة على مسائلل  

 ICANNاالتقدديیرريیة٬، وولكنن بعضض االضوواابطط معررووضة. ووعاددةة ما تشملل االمووضووعاتت حووكمة 
ووااإلنتررنتت بووجهھ عامم   
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AFRI-DISCUSSااسمم االقائمة:   
االغررضض . AFRALOقائمة مناقشة أأساسيیة لألعضاء ألوولئكك االمهھتموونن بمنظظمة    
ااألعضاء يیشترركك ططاقمم االعملل   

•  ALAC منن ااإلقليیمم  
• منن ااإلقليیمم RALOقاددةة    
• منن ااإلقليیمم ALSاالممثلوونن االررسميیوونن لكلل هھھھيیكلل معتمدد منن هھھھيیاكلل    
• ALAC/At-Largeاالذذيینن يیعملوونن مع  ICANNططاقمم عملل    

 
  شخصص آآخرر أأنن يیشترركك بنفسهھيیجووزز أليي 

االذذيي يیجووزز لهھ ااإلررسالل أأيي عضوو في االقائمة. ُتحجبب االررسائلل منن ااألعضاء غيیرر االمددررجيینن في االقائمة لغررضض إإجررااء  
االمسؤؤوولل.  

ططرريیقة ااالشتررااكك ررااجع ااألعضاء   
إإلغاء ااالشتررااكك  ALACيیجووزز أليي شخصص أأنن يیلغي ااالشتررااكك ددوونن تددخلل ططاقمم االعملل. يیجبب على أأعضاء  

منن ااإلقليیمم االحفاظظ على ااالشتررااكاتت. ALSووممثلي  RALOووقاددةة   
مؤؤررشفة نعمم٬، وومررئيیة عالنيیة   
االتعليیقاتت يیخضع لسلططة  ICANNاالمستووىى االذذيي يیقتصرر عنددهه مووضووعع بصرراامة على مسائلل  

RALO .االتقدديیرريیة  
 

غالبا ما تكوونن االمشارركاتت باللغة ااإلنجليیززيیة أأوو االفررنسيیة على نحوو متفاووتت.  

APAC-DISCUSSااسمم االقائمة:   
االغررضض . APRALOقائمة مناقشة أأساسيیة لألعضاء ألوولئكك االمهھتموونن بمنظظمة    
ااألعضاء يیشترركك ططاقمم االعملل   

• منن ااإلقليیمم ALACأأعضاء    
• منن ااإلقليیمم RALOقاددةة    
• منن ااإلقليیمم ALSاالممثلوونن االررسميیوونن لكلل هھھھيیكلل معتمدد منن هھھھيیاكلل    
• ALAC/At-Largeاالذذيینن يیعملوونن مع  ICANNططاقمم عملل    

 
  يیجووزز أليي شخصص آآخرر أأنن يیشترركك بنفسهھ

االذذيي يیجووزز لهھ ااإلررسالل أأيي عضوو في االقائمة. ُتحجبب االررسائلل منن ااألعضاء غيیرر االمددررجيینن في االقائمة لغررضض إإجررااء  
االمسؤؤوولل.  

ططرريیقة ااالشتررااكك ررااجع ااألعضاء   
إإلغاء ااالشتررااكك  ALACيیجووزز أليي شخصص أأنن يیلغي ااالشتررااكك ددوونن تددخلل ططاقمم االعملل. يیجبب على أأعضاء  

منن ااإلقليیمم االحفاظظ على ااالشتررااكاتت. ALSووممثلي  RALOووقاددةة   
مؤؤررشفة نعمم٬، وومررئيیة عالنيیة   
االتعليیقاتت يیخضع لسلططة  ICANNاالمستووىى االذذيي يیقتصرر عنددهه مووضووعع بصرراامة على مسائلل  

RALO .االتقدديیرريیة  
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EURO-DISCUSSااسمم االقائمة:   
االغررضض . EURALOقائمة مناقشة أأساسيیة لألعضاء ألوولئكك االمهھتموونن بمنظظمة    
ااألعضاء يیشترركك ططاقمم االعملل   

• منن ااإلقليیمم ALACأأعضاء    
• منن ااإلقليیمم RALOقاددةة    
• منن ااإلقليیمم ALSاالممثلوونن االررسميیوونن لكلل هھھھيیكلل معتمدد منن هھھھيیاكلل    
• ALAC/At-Largeاالذذيینن يیعملوونن مع  ICANNططاقمم عملل    

 
  آآخرر أأنن يیشترركك بنفسهھ يیجووزز أليي شخصص

االذذيي يیجووزز لهھ ااإلررسالل أأيي عضوو في االقائمة. ُتحجبب االررسائلل منن ااألعضاء غيیرر االمددررجيینن في االقائمة لغررضض إإجررااء  
االمسؤؤوولل.  

ططرريیقة ااالشتررااكك ررااجع ااألعضاء   
إإلغاء ااالشتررااكك  ALACيیجووزز أليي شخصص أأنن يیلغي ااالشتررااكك ددوونن تددخلل ططاقمم االعملل. يیجبب على أأعضاء  

منن ااإلقليیمم االحفاظظ على ااالشتررااكاتت. ALSووممثلي  RALOووقاددةة   
مؤؤررشفة نعمم٬، وومررئيیة عالنيیة   
االتعليیقاتت يیخضع لسلططة  ICANNاالمستووىى االذذيي يیقتصرر عنددهه مووضووعع بصرراامة على مسائلل  

RALO .االتقدديیرريیة  

LAC-DISCUSS-enااسمم االقائمة:   
االغررضض . LACRALOقائمة مناقشة أأساسيیة لألعضاء ألوولئكك االمهھتموونن بمنظظمة    
ااألعضاء يیشترركك ططاقمم االعملل   

• منن ااإلقليیمم  ALACأأعضاء    
• منن ااإلقليیمم  RALOقاددةة    
• منن ااإلقليیمم ALSاالممثلوونن االررسميیوونن لكلل هھھھيیكلل معتمدد منن هھھھيیاكلل    
• ALAC/At-Largeاالذذيینن يیعملوونن مع  ICANNططاقمم عملل    

 
  يیجووزز أليي شخصص آآخرر أأنن يیشترركك بنفسهھ

االذذيي يیجووزز لهھ ااإلررسالل أأيي عضوو في االقائمة. ُتحجبب االررسائلل منن ااألعضاء غيیرر االمددررجيینن في االقائمة لغررضض إإجررااء  
االمسؤؤوولل.  

ططرريیقة ااالشتررااكك ررااجع ااألعضاء   
إإلغاء ااالشتررااكك  ALACيیجووزز أليي شخصص أأنن يیلغي ااالشتررااكك ددوونن تددخلل ططاقمم االعملل. يیجبب على أأعضاء  

منن ااإلقليیمم االحفاظظ على ااالشتررااكاتت. ALSووممثلي  RALOووقاددةة   
مؤؤررشفة نعمم٬، وومررئيیة عالنيیة   
االتعليیقاتت يیخضع لسلططة  ICANNاالمستووىى االذذيي يیقتصرر عنددهه مووضووعع بصرراامة على مسائلل  

RALO .االتقدديیرريیة  
 

االلغة:  
تكوونن االمشارركاتت في هھھھذذهه االقائمة عمووما باللغة ااإلنجليیززيیة •  
ُتتررجمم االمشارركاتت ااإلنجليیززيیة إإلى االلغة ااإلسبانيیة تلقائيیاً ووُتنشرر في قائمة  •

LAC-DISCUSS-es  
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LAC-DISCUSS-esااسمم االقائمة:   
االغررضض . LACRALOقائمة مناقشة أأساسيیة لألعضاء ألوولئكك االمهھتموونن بمنظظمة    
ااألعضاء يیشترركك ططاقمم االعملل   

• منن ااإلقليیمم ALACأأعضاء    
• منن ااإلقليیمم RALOقاددةة    
• منن ااإلقليیمم ALSاالممثلوونن االررسميیوونن لكلل هھھھيیكلل معتمدد منن هھھھيیاكلل    
• ALAC/At-Largeاالذذيینن يیعملوونن مع  ICANNططاقمم عملل    

 
  يیجووزز أليي شخصص آآخرر أأنن يیشترركك بنفسهھ

االذذيي يیجووزز لهھ ااإلررسالل أأيي عضوو في االقائمة. ُتحجبب االررسائلل منن ااألعضاء غيیرر االمددررجيینن في االقائمة لغررضض إإجررااء  
االمسؤؤوولل.  

ااالشتررااكك ططرريیقة ررااجع ااألعضاء   
إإلغاء ااالشتررااكك  ALACيیجووزز أليي شخصص أأنن يیلغي ااالشتررااكك ددوونن تددخلل ططاقمم االعملل. يیجبب على أأعضاء  

منن ااإلقليیمم االحفاظظ على ااالشتررااكاتت. ALSووممثلي  RALOووقاددةة   
مؤؤررشفة نعمم٬، وومررئيیة عالنيیة   
االتعليیقاتت يیخضع لسلططة  ICANNاالمستووىى االذذيي يیقتصرر عنددهه مووضووعع بصرراامة على مسائلل  

RALO .االتقدديیرريیة  
 

االلغة:  
تكوونن االمشارركاتت في هھھھذذهه االقائمة عمووما باللغة ااإلسبانيیة •  
ُتتررجمم االمشارركاتت ااإلسبانيیة إإلى االلغة ااإلنجليیززيیة تلقائيیاً ووُتنشرر في قائمة  •

LAC-DISCUSS-es.  

NA-DISCUSSااسمم االقائمة:   
االغررضض LAC-DISCUSS-esقائمة مناقشة أأساسيیة لألعضاء ألوولئكك االمهھتموونن بمنظظمة    
ااألعضاء يیشترركك ططاقمم االعملل   

• منن ااإلقليیمم ALACأأعضاء    
• منن ااإلقليیمم RALOقاددةة    
• منن ااإلقليیمم ALSاالممثلوونن االررسميیوونن لكلل هھھھيیكلل معتمدد منن هھھھيیاكلل    
• ALAC/At-Largeاالذذيینن يیعملوونن مع  ICANNططاقمم عملل    

 
  آآخرر أأنن يیشترركك بنفسهھ يیجووزز أليي شخصص

االذذيي يیجووزز لهھ ااإلررسالل أأيي عضوو في االقائمة. ُتحجبب االررسائلل منن ااألعضاء غيیرر االمددررجيینن في االقائمة لغررضض إإجررااء  
االمسؤؤوولل.  

ططرريیقة ااالشتررااكك ررااجع ااألعضاء   
إإلغاء ااالشتررااكك  ALACيیجووزز أليي شخصص أأنن يیلغي ااالشتررااكك ددوونن تددخلل ططاقمم االعملل. يیجبب على أأعضاء  

منن ااإلقليیمم االحفاظظ على ااالشتررااكاتت. ALSووممثلي  RALOووقاددةة   
مؤؤررشفة نعمم٬، وومررئيیة عالنيیة   
االتعليیقاتت يیخضع لسلططة  ICANNاالمستووىى االذذيي يیقتصرر عنددهه مووضووعع بصرراامة على مسائلل  

RALO .االتقدديیرريیة  
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ااألحكامم االعامة   

حيیثث يیمكنهھمم منن خاللهھ إإررسالل وو / أأوو تلقي ررسائلل االبرريیدد  قدد يیملكك جميیع أأعضاء االقوواائمم عنووااناً بدديیالً في االقائمة٬، •
ااإللكتررووني  

يیتمم تنفيیذذ كافة االقوواائمم باللغة ااإلنجليیززيیة بووجهھ عامم ما لمم يیذذكرر خالفف ذذلكك •  

ااالشتررااكك في  Seat 15 Boardاالقيیاددةة ووأأعضاء ااالررتباطط ووأأعضاء  RALOووقيیاددةة  ALACيینبغي على أأعضاء  •
نن عنن ااختيیاررهھھھمم عالنيیة.االقوواائمم االمناسبة حالما يیتمم ااإلعال  

يیخضع لتفضيیلل االلغة االشخصيیة. LAC-Discussااشتررااكك ططاقمم االعملل في أأحدد قائمتي أأوو قائمتي  •  

قوواائمم االتووززيیع االمعتمددةة  
إإلى ااآلليیاتت االمستخددمة لتووززيیع نووعع معيینن منن االبرريیدد ااإللكتررووني بووصفهھ قوواائمم االتووززيیع االمعتمددةة.  ALACيیشيیرر إإجررااء قووااعدد 

االبرريیدديیة أأوو ااتصاالتت االمستخددميینن االفرردديیيینن.  ALALآلليیاتت قوواائمم يیجووزز أأنن يیكوونن مررجع اا  

ررسالة مررتبططة باآلتي: مررسلة بووااسططة   
عبرر االبرريیدد  ALACأأخذذ أأصووااتت 
ااإللكتررووني  

أأوو برريیدد  ALAC-INTERNALاالكاملة ما لمم تتططلبب االسرريیة  ALACأأصووااتت  •
إإلكتررووني إإلى ططررفف ثالثث مووثووقق بهھ.  

ااألصووااتت االمتأخررةة بعدد االتصوويیتت في ااجتماعع٬، يینبغي ططلبب ااألصووااتت عنن  لجمع •
ططرريیقق برريیدد إإلكتررووني خاصص وويُیررفع تقرريیرر في ووقتت الحقق على أأساسس االمستووىى 

.ALAC-Internalأأوو  ALACبشأنن االسرريیة عبرر   
ووفرريیقق قيیاددةة  ALACااختيیارر ررئيیسس 

ALAC (عادديي ووااستثنائي)  
• ALAC  
• ALAC-ANNOUNCE  

ALACمعيینوونن منن ططررفف   • ALAC  
• ALAC-ANNOUNCE  
يیمكنن أأنن تستخددمم االقوواائمم ااألخررىى أأوو ررسائلل االبرريیدد ااإللكتررووني االشخصيیة  •

االمباشررةة حسبب ااالقتضاء إإلى تفاصيیلل االمنصبب االمرراادد شغلهھ.  
ALACإإقالة أأعضاء فرريیقق قيیاددةة لجنة   ALAC-INTERNAL  .أأوو ررسائلل االبرريیدد ااإللكتررووني االشخصيیة حسبب ااالقتضاء

وو  ALACناجحة٬، سيیتمم تووززيیع نتيیجة مووجززةة بشأنن قوواائمم إإذذاا كانتت ااإلقالة 
ALAC-ANNOUNCE بالنسبة إإلى ااإلقالة غيیرر االناجحة٬، تقرررر .ALAC  إإجررااء

بيیانن علني لمحاوولة ااإلقالة.  
ALACعززلل عضوو لجنة   ALAC-INTERNAL  .أأوو ررسائلل االبرريیدد ااإللكتررووني االشخصيیة حسبب ااالقتضاء

إإجررااء بيیانن علني لمحاوولة ااإلقالة. ALACبالنسبة إإلى االعززلل غيیرر االناجح٬، تقرررر   
 

–معتمدد  2013سبتمبرر  10   

 


