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وأينما وجد . www.atlarge.icann.org/correspondenceتتوفر النسخة األصلية لهذه الوثيقة باللغة اإلنجليزية على موقع الويب 
نه اختالف في المعنى بين أية نسخة من هذه الوثيقة غير النسخة المكتوبة باللغة اإلنجليزية والنص األصلي، اختالف في المعنى أو ما يوهم أ

 . فسيكون النص األصلي هو السائد

 4 من 1 صفحة

 
مقدمة 

NNACI من جانب طاقم عمل 

حول المشاورات العامة األخيرة ) CALA(يتشكل البيان المرفق من االستجابة الرسمية للجنة االستشارية العامة 
الخطة التنفيذية و IDN ccTLDsالورقة المؤقتة لمسودة الرؤساء حول تمهيد ، زومر IDN ،IDN 3لمتغيرات 

اللجنة االستشارية العامة من جانب جيمس سينج عضو  إعداد المسودة مبدئياتم  IDN ccTLDsقترحة لمزامنة الم
)CALA (2010 من العامأبريل  25ودة في تاريخ مع نشر المس. 
 

التعليقات المستلمة على المسودة األولية من هونج زو عضو المنظمة ) المستند المرفق(دمجت المراجعة األولى للبيان تو
للتعرف على المقارنة بين انقر هنا  رجاًء). OLARPA(اإلقليمية العامة لجزر المحيط الهادئ واستراليا وأسيا 

.  المستندين

أيام على بيان  5اإلنترنت يمتد لفترة من الطاقم البدء في عمل تصويت عبر  CALAأبريل، طلب رئيس   29في 
CALA  حول مشكالت المتضمنNDI  .

 
يمكنك . مع امتناع واحد عن التصويتأصوات  13-0 نتيجةب CALAتوقيع بيان لى إوأدى التصويت عبر اإلنترنت 

:  استعراض النتيجة بشكل مستقل باالطالع على
Uhttps://www.bigpulse.com/pollresults?code=2AzcTXhB8MGuGtJCA9Ru 

 
. 2010مايو  10في  NNACIمجلس إدارة لالبيان  عرضتم 

 
] نهاية المقدمة[
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NDI حول مشكالت  CALAبيان 

: NNACIداخل  NDI مجموعة المشكالت الحالية لـا هو البيان الموحد والمجمع على هذ

) 10أبريل  1ينتهي في ( NDIمتغيرات  •
) 10أبريل  1ينتهي في ( IDN 3رموز  •
) 10أبريل  2ينتهي في ( sDLTcc NDI ة لمسودة الرؤساء للسياسة المتعلقة بالتمهيد لـالورقة المؤقت •
) 10أبريل  13ينتهي في ( sDLTcc NDIخطة التنفيذ المقترحة لمزامنة  •

شكالت معقدة تختلف من لغة ألخرى ومن ثقافة إلى ثقافة هي م IDNجدير بالذكر أن مشكالت . 1

: الرموز الثالثية وإدارة المتغيراتبشأن التقرير النهائي على متطلبات  ALACبيان  CALAيناير نشرت  16في 

تطبيق القواعد والحدود على كل الثقافات محاوالت ن إلذلك فو. عتبر فريدة ومميزةأن كل ثقافة ولغة تُُ CALAتعتقد "
أن تكون مرنة  NNACIومن ثم يجب على . أمر من شأنه أن يؤدي حتما إلى خطأ في التطبيقعلى حد سواء واللغات 

." NDIختلفة للثقافات المختلفة واللغات المختلفة حيال تنفيذ سياسة في تبني سياسة م

. هي مشكالت معقدة تختلف من لغة ألخرى ومن ثقافة إلى ثقافة NDIجدير بالذكر أن مشكالت 

يعتبر من األمور  ةالصيني اللغة في NDIيعتبر خيارا ولكن متغير  ةالياباني اللغة في NDIعلى سبيل المثال فإن متغير 
تشويش  يزيد من فاألول. اللغات الصينية فياللغات العربية يختلف عنه  في NDIتعقيد متغيرات كما أن . لضروريةا

. من التشويش ما لم يتم التفويض خيرقلل األيالمستخدم في حالة التفويض على الجذر بينما 

د من اللغات المستندة إلى الحروف األبجدية هو أمر من الجيد وجوده للعدي NDI ودية الرموز الثالثية لـحدم إزالت وأيضًا
. تختلف هي األخرى هميةكما أن درجة األ. ةالصيني في اللغةولكنها تنال أهميتها الزائدة 

مشكالت  بخصوص ةمختلف اتمجتمعمن  قد تحصل على ردود أفعال مشوشة NNACIومن ثم فإنه من المفهوم أن 
NDI . سياسة مختلفة أو  انتتطلب ما تين غالبًاالمختلف اللغة والثقافة المجتمعية أن لةفي نفس المشكمع األخذ بعين االعتبار

. حال مختلفا

 ةلصينيللغة ا DLTcc NDIمزامنة . 2

هي اقتراح مقدم لحل عدد من المشكالت المعقدة للتتبع السريع لتنفيذ  sDLTcc NDIجدير بالذكر أن مزامنة 
IDN ccTLD .

 يزريع لرمل من مهمة المجلس في إصدار قرار حول إتمام تقييم التتبع السعلى الرغم من أن المقترح يسه
IDN ccTLDs أبريل وهو ما يحدد تماما الحاجة الملحة من المجتمع الصيني كما انه أمر مرحب به  22في  ينالصيني

. للغات والثقافات األخرىتماما من المجتمع العام إّال أننا لدينا تحفظ على أن هذا المقترح يجرب جعله عاما ليتناول ا

من األسفل  التناسبية NNACIفي تحديد حال لمجموعة نصية أو لغوية األمر الذي يعكس منهجية  NNACIقد ترغب 
. وتنفيذ رموز مناسبة لجزء واحد فقط للكلمالئم ال الحللألعلى بخالف سياسة 

ليست كل مشكلة لها حال تقنيا . 3

تطلب عدد من اإلدخاالت وتعتمد على المجتمع  NNACIنظرا لكونك هيئة مهمتها التنسيق التقني لمتعددي المصالح فإن 
. التقني  بشكل كبير

. ليست كل مشكلة لها حال تقنيالكن 
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 يتم التعامل معها SC-TCكان من المقترح أن  NDI بداية نشأةخالل . تقليديةالصينية هي مشكلة  SC-TCفمشكلة 
قوي  معدلى إضافة باإل FTEIلقد دارت العديد من المناقشات بين المشاركين في مجموعة عمل . NDIضمن بروتوكول 

. من المجتمع التقني الصيني

ولسوء الحظ . DLTcc NDIفلن نعاني من مشكالت كمزامنة  NDIضمن بروتوكول  SC-TCإن استطعنا حل مشكلة 
. لكن ذلك ليس بشكل دائم 1-1هو  SC-TCمستوى البروتوكول ألن تخطيط  علىهذه المشكلة  من المستحيل التعامل مع

تقنية هان ستخدمان ت اللتان ةوالكوري ةليابانيفي اللغات امن المشكالت  ديعدالواألكثر أهمية أن هذا التخطيط سيتسبب في 
)Han (ةالصينيكما في اللغة  يةااليديوغرام .

على  ني والكورياليابا، شجع المجتمع خاصة الصينييبروتوكول فإن ذلك بمستوى ال SC-TCتم رفض يلذلك عندما 
وعمليات ) NDI( ةلدّومإرشادات ألسماء النطاق ال) TEJ(فريق هندسة مشترك ( RFC 3743العمل سويا على 

سياسة  ةيجب حّلها في مرحل بعض المشكالت أنتفهم المجتمع و).ةوالكوري ةاليابانية، لصينيا للغات دارةاإلتسجيل وال
  .التسجيل واإلدارة

: RFC 3743من 

خاّصة تعريفات  نتضّمي ي والذيإدارتحّدي أولي واعتبار هو تباينةالم الرموزمشكالت المتعلقة بمجموعات التحديد "
يكون  على سبيل المثال قد. sNDIفي  التي سيتم استخدامهااأللفاظ للسالسل يالت، ودالالت ولى التأإضافة باألقليم، باإل

المعنى قد يختلف  هذا ولكن معينة،لغة في كلمة أو عبارة ، سما ذات معنى خاص مثلسلسلة  )(Unicodeنظام يونيكود ل
لديها تفسيرات مختلفة بلغات يكون أن  يمكن كما. الثقافة أو أي سياق آخر تستخدم فيه السلسة، لمنطقةا ،دولةلى الإ استنادًا

." ذاتها الرموزض أو كل تتشارك فيما بينها في بعالتي مختلفة 

اللغات المحلية أو أنظمة الكتابة، من المستحيل إنشاء نظام عام مقبول من اختالفات في إضافة إلى ذلك، فإنه بسبب "
تقني تحديد نظام محاولة  أيضًاصعب ألمن الو .وأيها غير متشابهة هةتشابهي مالمتغيرات المحتمة أي الجميع من حيث 

." دقيقة لغويامتغيرات توليد ل) ألوغاريثمي(محوسب 

حو مشابه فإن هناك لغات وعلى ن. إلى الصينية على المستوى التقني اللغات المستندمجتمع من المستحيل العمل على حل 
 يخدم المصلحة العامة إن كان تهاسياسبقرار عن اّتخاذ  NNACI تمتنع ال ومن ثم يجب أن. المشكلة ذات نفسأخرى 

. عدم وجود حل تقني حتى في حالةلمجتمع ل

تعامل بعالمية وكن محليا . 4

. NDIفي التعامل مع مشكالت " تعامل بعالمية وكن محليا" على تبني مبدأ NNACIأن تشجع  CALAتود 

 NNACIتحاول . إنترنت ألنها تتعامل مع أسمائهم بلغتهم األصليةكل مستخدم  في صميم NDI يجب أن تكون مسائل
الموّحد للكل قد العالج كما أن  تماماً . المختلفة اللغة اتالتسبب بمشكلة لغوية لمجتمعفقط إلى  إنشاء سياسة عامة ستؤدي

. للجميعيتسبب باأللم 

أكثر حساسية بشأن االحتياجات لمجموعة اللغات المختلفة وتتبنى سياسة مختلفة لكل مجموعة  NNACIيجب أن تكون 
 أنب نؤمننحن ، سياسة مختلفة للمئات من اللغات المختلفة هنالككون ية في أن وبينما يبدوا ذلك رهيبا ومثبطا للهّم. مختلفة

 دهذا الحل ق واألكثر أهمية أن. NNACIسياسة تشكيلة مختلفة ضمن ال الثقافات/لغاتالمن  مشاركة المزيدشجع يس ذلك
. NDIلتعامل مع في اللجميع  ومعقوًال اتطبيقاألكثر  كوني

النوع من ونحن نعتقد أن هذا . الوقت هذافي  DLTى بعدم تفويض المتغيرات على أنها أن الفريق أوص CALAالحظت 
عدد من الحلول القائمة للتعامل مع أن هنالك  أهمية واألكثر. مثل الصينية معينة لغات ةغير مقبول لمجموع التحديد

 المتغيرات في كل اللغات للتعامل معمناسب حل  ليس هنالكولكن ) RFC 4713و RFC 3743(المتغيرات الصينية 
. في ضوء ما ذكرالصينية  تعطيل بيوجما  ولذلك ليس هنالك. على حّد سواء

وبينما . sDLT NDI كذلك أن الفريق أوصى بعمل مزيد من الدراسات على الرموز األحادية لـ CALAكما الحظت 
كل حيث أن . يةالصيناللغة  أن له تأثير كبير على الالمختلفة إ اتللعديد من مجتمعات اللغأمرًا مقبوًال  قييديعتبر هذا الت

رمزًا صينيًا  74,394فإن هناك  )Unicode 5.2(أما بالنسبة لنظام يونيكود . معنى ذات "كلمة"رمز صيني هو 
. في الصينيةومرة أخرى ال يوجد سبب لهذا التقييد ليستمر . مرمزًا
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ولكن التوصيات كما اقترحت وضعت مجتمع . بشكل خاص معأي مجت هميشنية لتأي لديها  NNACIال نعتقد أن نحن 
. غير إيجابي وضعاإلنترنت الصيني في 

جيمس سينج  
  CALA ,NDIمجلس 
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