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 اإلجرائیة ALACقواعد 
 ALACدلیل البرید اإللكتروني للجنة 

 

 2018أكتوبر  24: معتمد في 2المراجعة 

 At-Largeومجتمع  ALACقوائم البرید اإللكتروني للجنة 
البرید اإللكتروني كوسیلة اتصاالت أساسیة. وتصف ھذه الوثیقة قوائم البرید اإللكتروني  At-Largeو  ALACتستخدم 
جة موضوعات أو وتحدد استخدامھا بالنسبة لطلبات معینة. وال تقوم بتغطیة قوائم مجموعات العمل أو اإلعداد لمعال األساسیة

 أغراض معینة

 ALACاسم القائمة: 

 

  

 ALACقائمة بریدیة أساسیة إلجراء أعمال  الغرض
 ALACأعضاء لجنة  • االعضاء

 RALOقادة  •
 3.5، الفقرة ALACیة لـ كما ھو محدد في القواعد اإلجرائ ALTمستشارو  •
 األخرى ICANNمن مجموعات  ALACجھات اتصال  •
 (عضو مجلس إدارة مختار  15المقعد  ICANNشاغل منصب في مجلس إدارة  •

 )At-Largeبمعرفة 
. وتخضع ھذه ALACبناًء على توصیة فریق قیادة  ALACرؤساء فرق العمل الرئیسیة لـ  •

 .ALACالتوصیة لرقابة ومراجعة 
 ALAC/At-Largeالذین یعملون مع  ICANN طاقم عمل •
 السابقون، وفقاً الختیارھم، ویُعاد التأكید بانتظام ALACأعضاء  •
 السابقة، وفقاً الختیارھم، ویُعاد التأكید بانتظام RALOقیادة  •
 حسب اختیاره 15مقعد  ICANNشاغلو المناصب السابقین لمجلس إدارة  •
 ALACأخرون بقرار صریح من  •

 أي عضو في القائمة ھ اإلرساللذي یجوز لا
 طاقم العمل المشترك طریقة االشتراك
 مطلوب تدخل طاقم العمل إلغاء االشتراك

 نعم، ومرئیة عالنیة مؤرشفة
جرت مناقشات بشأن السماح لآلخرین لیكونوا قادرا على تلقي رسائل البرید اإللكتروني بدال  التعلیقات

 یذ.الموافقة على المفھوم وال التنفالبحث في األرشیف، ولكن لم یتم  من
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 ALAC-INTERNALاسم القائمة: 
بشأن المسائل التي یجب أن تظل سریة على نحو معقول أو ترتبط  ALACفي المقام األول الستخدام  الغرض

 .ALACبالفعالیات االجتماعیة أو خطط السفر للجنة 
 ALACأعضاء لجنة  • االعضاء

 RALOقائد  •
 3.5، الفقرة ALACدد في القواعد اإلجرائیة لـ ھو محكما  ALTمستشارو  •
 )At-Large(عضو مجلس إدارة مختار بمعرفة  ICANN Board 15شاغل منصب في  •
 ALAC/At-Largeالذین یعملون مع  ICANNطاقم عمل  •
 ALACأخرون بقرار صریح من  •

 أي عضو في القائمة لذي یجوز لھ اإلرسالا
 شتركطاقم العمل الم طریقة االشتراك
 مطلوب تدخل طاقم العمل إلغاء االشتراك

نعم، ولكن مرئیة ألعضاء القائمة فقط. ملحوظة: سوف یتمتع األعضاء الجدد في القائمة بالوصول  مؤرشفة
 كامل تاریخ النشر. إلى

  التعلیقات

 ALACاسم القائمة: أعضاء لجنة 
البالغ عددھم  ALACألعضاء للجنة بشأن المسائل التي یجب أن تظل سریة  ALACالستخدام  الغرض

 فقط. 15
 ALACأعضاء لجنة  • االعضاء

 ALAC/At-Largeالذین یعملون مع  ICANNطاقم عمل  •
 ALACأخرون بقرار صریح من  •

 أي عضو في القائمة لذي یجوز لھ اإلرسالا
 طاقم العمل المشترك طریقة االشتراك
 مطلوب تدخل طاقم العمل إلغاء االشتراك

م، ولكن مرئیة ألعضاء القائمة فقط. ملحوظة: سوف یتمتع األعضاء الجدد في القائمة بالوصول عن مؤرشفة
 كامل تاریخ النشر. إلى

  التعلیقات

 ALT-PLUSاسم القائمة: 
في  ALACوأعضاء االرتباط المعینین من  ALACفي المقام األول لغرض استخدام فریق قیادة  الغرض

 األخرى. ICANN لجان
 ALACفریق قیادة لجنة  • ءاألعضا

. شاغل منصب في 3، الفقرة ALACكما ھو محدد في القواعد اإلجرائیة لـ  ALTمستشارو  •
 )At-Large(عضو مجلس إدارة مختار بمعرفة  15المقعد  ICANNمجلس إدارة 

 ALAC/At-Largeالذین یعملون مع  ICANNطاقم عمل  •
 ALACأخرون بقرار صریح من  •

 ALACال توجد أي قیود، ولكن غیر األعضاء خاضعون لإلشراف. تم القیام بذلك للسماح ألعضاء  الالذي یجوز لھ اإلرس
باإلرسال دون الحاجة إلى إدراجھم صراحة كمرسلین مسموح لھم.  RALOاآلخرین وقادة 

 تم استخدامھا لھذا الغرض، ولم تُعرف أي إساءة استعمال. ما ونادراً 
 مشتركطاقم العمل ال طریقة االشتراك
 مطلوب تدخل طاقم العمل إلغاء االشتراك

 نعم، ومرئیة عالنیة مؤرشفة
 .ExComالمعروفة أیًضا باسم قائمة  ALTیتم استبدال قائمة  التعلیقات
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 ALAC-Announceاسم القائمة: 
 .At-Largeو  ALACقائمة بریدیة تستخدم للبالغات الرسمیة فیما یتعلق بكل من  الغرض

 ك طاقم العملتریش األعضاء
• ALAC 
 RALOقادة   •
 ALSالممثلون الرسمیون لكل ھیكل معتمد من ھیاكل  •
 ALAC/At-Largeالذین یعملون مع  ICANNطاقم عمل  •

 
 یجوز ألي شخص آخر أن یشترك بنفسھ

 ALACطاقم عمل  • الذي یجوز لھ اإلرسال
 ALACرئیس  •

 راجع األعضاء طریقة االشتراك
وقادة  ALACاالشتراك دون تدخل طاقم العمل. یجب على أعضاء  خص أن یلغيیجوز ألي ش إلغاء االشتراك

RALO  وممثليALS .الحفاظ على االشتراكات 
 نعم، ومرئیة عالنیة مؤرشفة
  التعلیقات

 AT-LARGEاسم القائمة: 
 At-Largeقائمة مناقشة أساسیة لألعضاء ألولئك المھتمون بمجتمع  الغرض

 في ھذاالشتراك بنفسھ یجوز ألي شخص ا • األعضاء
 ALAC/At-Largeالذین یعملون مع  ICANNطاقم عمل  •

 أي عضو في القائمة الذي یجوز لھ اإلرسال
 راجع األعضاء طریقة االشتراك
 یجوز ألي شخص أن یلغي االشتراك دون تدخل طاقم العمل إلغاء االشتراك

 نعم، ومرئیة عالنیة مؤرشفة
التقدیریة،  ALACیخضع لسلطة  ICANNمة على مسائل ر عنده موضوع بصراالمستوى الذي یقتص التعلیقات

 ICANNولكن بعض الضوابط قد وضعت في السابق. وعادة ما تشمل الموضوعات حوكمة 
 امواإلنترنت بوجھ ع
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 AFRI-DISCUSSاسم القائمة: 
 .AFRALOقائمة مناقشة أساسیة لألعضاء ألولئك المھتمون بمنظمة  الغرض
 یشترك طاقم العمل ءاألعضا

• ALAC من اإلقلیم 
 من اإلقلیم RALOقادة  •
 من اإلقلیم ALSالممثلون الرسمیون لكل ھیكل معتمد من ھیاكل  •
 األفراد غیر المنتسبین إن لم یكونوا مشتركین بالفعل •
 ALAC/At-Largeالذین یعملون مع  ICANNطاقم عمل  •

 
 یجوز ألي شخص آخر أن یشترك بنفسھ

 تُحجب الرسائل من األعضاء غیر المدرجین في القائمة لغرض إجراء المسؤول.أي عضو في القائمة.  إلرسالالذي یجوز لھ ا
 راجع األعضاء طریقة االشتراك
وقادة  ALACیجوز ألي شخص أن یلغي االشتراك دون تدخل طاقم العمل. یجب على أعضاء  إلغاء االشتراك

RALO  وممثليALS شتراكات.من اإلقلیم الحفاظ على اال 
 نعم، ومرئیة عالنیة مؤرشفة
 التقدیریة. RALOیخضع لسلطة  ICANNالمستوى الذي یقتصر عنده موضوع بصرامة على مسائل  التعلیقات

 
 غالبا ما تكون المشاركات باللغة اإلنجلیزیة أو الفرنسیة على نحو متفاوت.

 APAC-DISCUSSاسم القائمة: 
 .APRALOمة ضاء ألولئك المھتمون بمنظقائمة مناقشة أساسیة لألع الغرض

 یشترك طاقم العمل األعضاء
 من اإلقلیم ALACأعضاء  •
 من اإلقلیم RALOقادة  •
 من اإلقلیم ALSالممثلون الرسمیون لكل ھیكل معتمد من ھیاكل  •
 األفراد غیر المنتسبین إن لم یكونوا مشتركین بالفعل •
 ALAC/At-Largeالذین یعملون مع  ICANNطاقم عمل  •

 
 یجوز ألي شخص آخر أن یشترك بنفسھ

 تُحجب الرسائل من األعضاء غیر المدرجین في القائمة لغرض إجراء المسؤول.أي عضو في القائمة.  الذي یجوز لھ اإلرسال
 راجع األعضاء طریقة االشتراك
وقادة  ALACیجوز ألي شخص أن یلغي االشتراك دون تدخل طاقم العمل. یجب على أعضاء  إلغاء االشتراك

RALO  وممثليALS .من اإلقلیم الحفاظ على االشتراكات 
 نعم، ومرئیة عالنیة مؤرشفة
 التقدیریة. RALOیخضع لسلطة  ICANNالمستوى الذي یقتصر عنده موضوع بصرامة على مسائل  التعلیقات
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 EURO-DISCUSSاسم القائمة: 
 .EURALOبمنظمة قائمة مناقشة أساسیة لألعضاء ألولئك المھتمون  الغرض

 یشترك طاقم العمل األعضاء
 من اإلقلیم ALACأعضاء  •
 من اإلقلیم RALOقادة  •
 من اإلقلیم ALSالممثلون الرسمیون لكل ھیكل معتمد من ھیاكل  •
 األفراد غیر المنتسبین إن لم یكونوا مشتركین بالفعل •
 ALAC/At-Largeالذین یعملون مع  ICANNطاقم عمل  •

 
 یشترك بنفسھ یجوز ألي شخص آخر أن

 أي عضو في القائمة. تُحجب الرسائل من األعضاء غیر المدرجین في القائمة لغرض إجراء المسؤول. الذي یجوز لھ اإلرسال
 راجع األعضاء طریقة االشتراك
وقادة  ALACیجوز ألي شخص أن یلغي االشتراك دون تدخل طاقم العمل. یجب على أعضاء  إلغاء االشتراك

RALO  وممثليALS .من اإلقلیم الحفاظ على االشتراكات 
 نعم، ومرئیة عالنیة مؤرشفة
 التقدیریة. RALOیخضع لسلطة  ICANNالمستوى الذي یقتصر عنده موضوع بصرامة على مسائل  التعلیقات

 LAC-DISCUSS-enاسم القائمة: 
 .LACRALOقائمة مناقشة أساسیة لألعضاء ألولئك المھتمون بمنظمة  الغرض

 یشترك طاقم العمل ضاءاألع
 من اإلقلیم ALACأعضاء  •
 من اإلقلیم RALOقادة   •
 من اإلقلیم ALSالممثلون الرسمیون لكل ھیكل معتمد من ھیاكل  •
 األفراد غیر المنتسبین إن لم یكونوا مشتركین بالفعل •
 ALAC/At-Largeالذین یعملون مع  ICANNطاقم عمل  •

 
 یجوز ألي شخص آخر أن یشترك بنفسھ

 تُحجب الرسائل من األعضاء غیر المدرجین في القائمة لغرض إجراء المسؤول.أي عضو في القائمة.  یجوز لھ اإلرسالالذي 
 راجع األعضاء طریقة االشتراك
وقادة  ALACیجوز ألي شخص أن یلغي االشتراك دون تدخل طاقم العمل. یجب على أعضاء  إلغاء االشتراك

RALO  وممثليALS اظ على االشتراكات.من اإلقلیم الحف 
 نعم، ومرئیة عالنیة مؤرشفة
 التقدیریة. RALOیخضع لسلطة  ICANNالمستوى الذي یقتصر عنده موضوع بصرامة على مسائل  التعلیقات

 
 اللغة:

 تكون المشاركات في ھذه القائمة عموما باللغة اإلنجلیزیة •
 LAC-DISCUSS-esوتُنشر في قائمة تُترجم المشاركات اإلنجلیزیة إلى اللغة اإلسبانیة تلقائیاً  •
 یخضع لتفضیل اللغة الشخصیة. LAC-Discussاشتراك في أحد قائمتي أو قائمتي  •
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 LAC-DISCUSS-esاسم القائمة: 
 .LACRALOقائمة مناقشة أساسیة لألعضاء ألولئك المھتمون بمنظمة  الغرض

 یشترك طاقم العمل األعضاء
 من اإلقلیم ALACأعضاء  •
 من اإلقلیم RALOقادة  •
 من اإلقلیم ALSالممثلون الرسمیون لكل ھیكل معتمد من ھیاكل  •
 األفراد غیر المنتسبین إن لم یكونوا مشتركین بالفعل •
 ALAC/At-Largeالذین یعملون مع  ICANNطاقم عمل  •

 
 یجوز ألي شخص آخر أن یشترك بنفسھ

 عضاء غیر المدرجین في القائمة لغرض إجراء المسؤول.تُحجب الرسائل من األأي عضو في القائمة.  الذي یجوز لھ اإلرسال
 راجع األعضاء طریقة االشتراك
وقادة  ALACیجوز ألي شخص أن یلغي االشتراك دون تدخل طاقم العمل. یجب على أعضاء  إلغاء االشتراك

RALO  وممثليALS .من اإلقلیم الحفاظ على االشتراكات 
 نعم، ومرئیة عالنیة مؤرشفة

 التقدیریة. RALOیخضع لسلطة  ICANNالمستوى الذي یقتصر عنده موضوع بصرامة على مسائل  اتالتعلیق
 

 اللغة:
 تكون المشاركات في ھذه القائمة عموما باللغة اإلسبانیة •
 .LAC-DISCUSS-esتُترجم المشاركات اإلسبانیة إلى اللغة اإلنجلیزیة تلقائیاً وتُنشر في قائمة  •
 یخضع لتفضیل اللغة الشخصیة. LAC-Discussقائمتي  اشتراك في أحد قائمتي أو •

 NA-DISCUSSاسم القائمة: 
 LAC-DISCUSS-esقائمة مناقشة أساسیة لألعضاء ألولئك المھتمون بمنظمة  الغرض

 یشترك طاقم العمل األعضاء
 من اإلقلیم ALACأعضاء  •
 من اإلقلیم RALOقادة  •
 من اإلقلیم ALSالممثلون الرسمیون لكل ھیكل معتمد من ھیاكل  •
 األفراد غیر المنتسبین إن لم یكونوا مشتركین بالفعل •
 ALAC/At-Largeالذین یعملون مع  ICANNطاقم عمل  •

 
 یجوز ألي شخص آخر أن یشترك بنفسھ

 تُحجب الرسائل من األعضاء غیر المدرجین في القائمة لغرض إجراء المسؤول.أي عضو في القائمة.  الذي یجوز لھ اإلرسال
 راجع األعضاء قة االشتراكطری

وقادة  ALACیجوز ألي شخص أن یلغي االشتراك دون تدخل طاقم العمل. یجب على أعضاء  إلغاء االشتراك
RALO  وممثليALS .من اإلقلیم الحفاظ على االشتراكات 

 ئیة عالنیةنعم، ومر مؤرشفة
 التقدیریة. RALOیخضع لسلطة  ICANNالمستوى الذي یقتصر عنده موضوع بصرامة على مسائل  التعلیقات
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 األحكام العامة

 قد یملك جمیع أعضاء القوائم عنواناً بدیالً في القائمة، حیث یمكنھم من خاللھ إرسال و / أو تلقي رسائل البرید اإللكتروني •

 یتم تنفیذ كافة اتصاالت القوائم باللغة اإلنجلیزیة بوجھ عام ما لم یذكر خالف ذلك •

االشتراك في القوائم  Seat 15 Boardء القیادة وأعضاء االرتباط وأعضا RALOوقیادة  ALAC ینبغي على أعضاء •
 المناسبة حالما یتم اإلعالن عن اختیارھم عالنیة.

 قوائم التوزیع المعتمدة
لمعتمدة. إلى اآللیات المستخدمة لتوزیع نوع معین من البرید اإللكتروني بوصفھ قوائم التوزیع ا ALACیشیر إجراء قواعد 

 البریدیة أو اتصاالت المستخدمین الفردیین. ALACیجوز أن یكون مرجع اآللیات قوائم 

 مرسلة بواسطة رسالة مرتبطة باآلتي:
عبر البرید  ALACأخذ أصوات 

 اإللكتروني
أو أعضاء  ALAC-INTERNALالكاملة ما لم تتطلب السریة  ALACأصوات  •

ALAC وق بھ.برید إلكتروني إلى طرف ثالث موث 
لجمع األصوات المتأخرة بعد التصویت في اجتماع، ینبغي طلب األصوات عن  •

طریق برید إلكتروني خاص أو طرق تواصل أخرى ویُرفع تقریر في وقت 
 .ALAC-Internalأو  ALACر الحق على أساس المستوى بشأن السریة عب

عبر  ALACأخذت طلبات توافق 
 البرید اإللكتروني

أو  ALAC-INTERNALلة ما لم تتطلب السریة الكام ALACأصوات  •
 .ALAC أعضاء

 
وفریق قیادة  ALACاختیار رئیس 

ALAC (عادي واستثنائي) 
• ALAC 
• ALAC-ANNOUNCE 

 ALAC • ALACمعینون من طرف 
• ALAC-ANNOUNCE 
یمكن أن تستخدم القوائم األخرى أو رسائل البرید اإللكتروني الشخصیة المباشرة  •

 صیل المنصب المراد شغلھ.حسب االقتضاء إلى تفا
أو رسائل البرید اإللكتروني الشخصیة حسب االقتضاء. إذا  ALAC ALAC-INTERNALإقالة أعضاء فریق قیادة لجنة 

-ALACو  ALACكانت اإلقالة ناجحة، سیتم توزیع نتیجة موجزة بشأن قوائم 
ANNOUNCE بالنسبة إلى اإلقالة غیر الناجحة، تقرر .ALAC لني إجراء بیان ع
 لمحاولة اإلقالة.

إللكتروني الشخصیة حسب االقتضاء. أو رسائل البرید ا ALAC ALAC-INTERNALعزل عضو لجنة 
 إجراء بیان علني لمحاولة اإلبعاد. ALACبالنسبة إلى اإلبعاد غیر الناجحة، تقرر 
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