
 

 انهدُح االسرشاريح انعايح

AR 
AL/ALAC/ST/0510/2 

 اللغة اإلنجليزية: النص األصلي

 2010مايى  20: التاريخ

 نهائي: الحالة

ن  ا ي  ALACب

 GNSO CCTحىل تىصيات 
 

ٔأيًُا ٔخذ . www.atlarge.icann.org/correspondenceذرٕفز انُسخح األطهيح نٓذِ انٕثيقح تانهغح اإلَدهيزيح عهٗ يٕقع انٕية 
هي، اخرالف في انًعُٗ أٔ يا يْٕى أَّ اخرالف في انًعُٗ تيٍ أيح َسخح يٍ ْذِ انٕثيقح غيز انُسخح انًكرٕتح تانهغح اإلَدهيزيح ٔانُض األط

  .سائذفسيكٌٕ انُض األطهي ْٕ ان

 2 يٍ 1 طفحح

 
 مقدمة

 ICANNيٍ خاَة طاقى عًم 

 

يٍ انُٓائيح انًذيدح ( CCT)عًم انرُسيق ٔذٕطياخ فزيق  GNSOحٕل اذظاالخ انثياٌ انًزفق ذى عًم يسٕدج 
نًُظًح دعى األسًاء انعايح  ALACٔيدهس ( ALAC)ثيزج َائة رئيس انهدُح االسرشاريح انعايح خاَة آالٌ خزيُ

(GNSO.) 
 

 .2010يايٕ  10في ذاريخ  األٔسع اٌ نهًزاخعح إنٗ انًدرًع انعاؤقذ ذى ذقذيى يسٕدج انثي

 حٕل ALACتياٌ  عهٗأياو  5ًرذ نفرزج ييٍ انطاقى تذء ذظٕيد عثز اإلَرزَد  ALACيايٕ، طهة رئيس  14في 
 .(CCT)عًم ذُسيق ٔفزيق  GNSOاذظاالخ 

 
ٔفزيق عًم  GNSOحٕل ذٕطياخ  انعايح يايٕ ٔطم انرظٕيد َظاتّ ٔذى ذثُي انثياٌ انًقذو نهًشأرج 16ٔتحهٕل 
 .ALACَياتح عٍ  نهرٕطياخ انُٓائيح انًذيدح( CCT)انرُسيق 

 
يًكُل يزاخعح انُريدح تشكم . 14-0نثياٌ تُسثح ذظٕيد عهٗ ا ALACإنٗ ذٕقيع  ٖيايٕ ٔأد 19انرظٕيد في  ٗاَرٓ
 :فظم عهٗ يٕقعيُ

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

 
 [َٓايح انًقذيح]

 

 

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


 2يٍ  2حح طف

 

 

 (CCT)التنسيق  ق عملفريلوتىصيات العلم النهائية  GNSOحىل اتصاالت  ALACبيان 
 

 .انُٓائيح CCTتشكم عاو ذٕطياخ ( ALAC)ذعى انهدُح االسرشاريح انعايح ذ
 

 :تشكم خاص فإَُا َذعى تشذج
 

 انًدرًع ٔانًقرزحاخ انخاطح تّ خالل عًهيح ذطٕيز انسياسح؛ خانًثادراخ انري ذٓذف إنٗ ذسٓيم إدخاال 
 ُذاخ ٔطزيقح ٔاضحح ٔيُطقيح نهٕطٕل إنٗ يثم ْذِ انًسرُذاخ؛يزيذ يٍ اإليضاذ تانًسر 
 انًرحذثيٍ غيز األطهييٍ نهغح اإلَدهيزيح؛ قثميٍ يا سرقزأ  غانثًاْذِ انًسرُذاخ  تأٌك ارإد 
 االسرخذاو انًُاسة نهرزخًح؛ 
 انرعأٌ ٔاالذظاالخ انًرزايذج نـ SO/AC. 

 
غيز أٌ نذيُا  يُاقشرٓا،نيرى ( انًشكالخ)عح انعًم نهًشكهح انرٕطيح انري ذفيذ ترعزيف يخططاخ يدًٕ ALACذذعى 

يدة أٌ ". انُرائح انًزخٕج"تًخططاخ يدًٕعح انعًم  GNSOتعض انشكٕك تشأٌ ذٕطيح ٔخٕب ذضًيٍ يدهس 
 .ٓايُاقشاذٔ اذٓاانًشكالخ اسرُادا إنٗ ذحقيق ذرُألانعًم حزج في ذشكيم انُرائح انري  اخذكٌٕ يدًٕع

 


