
 

 اللجنة االستشارٌة لهٌئة
 مستخدمً اإلنترنت

AR 

AL/ALAC/ST/0311/2 

 اللغة اإلنجليزية: النسخة األصلية

 1188مارس  81: التاريخ

 نهائية: الحالة

 (ALAC)بيان اللجنة االستشارية لهيئة مستخدمي اإلنترنت 

 ول التقرير المؤقت لمجموعة عمل بيانات التسجيل الدوليةح

 

 .http://www.atlarge.icann.org/correspondenceٌعتبر النص اإلنجلٌزي هو النسخة األصلٌة من هذه الوثٌقة المتاح فً 
 بٌن الطبعة غٌر اإلنجلٌزٌة لهذه الوثٌقة والنص األصلً، فإن النسخة األصلٌة ٌجب أن تسودوفً حالة وجود اختالف فً التفسٌر 

 2من  1الصفحة 

 

 مقدمة
 ICANNكتبها موظفو مؤسسة 

 
التقرٌر المؤقت لمجموعة حول ( LALA)تم وضع مسودة البٌان المرفق للجنة االستشارٌة لهٌئة مستخدمً اإلنترنت 

وتم ( LALA)بواسطة جٌمس سٌنج، عضو اللجنة االستشارٌة لهٌئة مستخدمً اإلنترنت  عمل بٌانات التسجٌل الدولٌة
 .1111مارس  1واسطة المجتمع العام فً نشره لتلقً التعلٌقات ب

 

لٌبلوند، رئٌس اللجنة  -على التعلٌقات التً ٌتم تلقٌها من أولٌفٌر سرٌبٌن ( اإلصدار المرفق)تقوم المراجعة األولى للبٌان 
 بقلمراجعة التغييرات بالمقارنة باإلصدار السا النقر هناٌمكن (. ALAC)االستشارٌة لهٌئة مستخدمً اإلنترنت 

مارس من الموظفٌن بدء التصوٌت على الوثٌقة  7فً ( LALA)طلب رئٌس اللجنة االستشارٌة لهٌئة مستخدمً اإلنترنت 
 . على اإلنترنت لمدة خمسة أٌام

 
 1 - 11بواقع أصوات ( LALA)أدى التصوٌت إلى التصدٌق على قرار اللجنة االستشارٌة لهٌئة مستخدمً اإلنترنت 

 :ٌمكن مراجعة نتٌجة التصوٌت بشكل مستقل على الموقع.  وعدم وجود أي امتناع
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=1621tICT34geMhvpjpY6pDP3  

 
التقرٌر المؤقت لمجموعة عمل بٌانات التسجٌل عملٌة االستشارات العامة حول مارس إلى  11تم تقدٌم البٌان المرفق فً 

 . NALIIمع إرسال نسخة إلى سكرتٌر مجلس إدارة  الدولٌة
 

 [نهاٌة المقدمة]

 

 

http://www.atlarge.icann.org/correspondence
https://community.icann.org/display/atlarge/ALAC+Statement+on+Interim+Report+of+the+Internationalized+Registration+Data+Working+Group
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=1621tICT34geMhvpjpY6pDP3
http://icann.org/en/public-comment/#ird
http://icann.org/en/public-comment/#ird
http://icann.org/en/public-comment/#ird


 2من  2الصفحة 

المؤقت حول التقرير ( LALA)بيان اللجنة االستشارية لهيئة مستخدمي اإلنترنت 
 لمجموعة عمل بيانات التسجيل الدولية 

 

التقرٌر المؤقت لمجموعة ( IRD-WG)، نشرت مجموعة عمل بٌانات التسجٌل الدولٌة المشتركة 1111نوفمبر  11فً 
 .ٌة للحصول على تعلٌقات من المجتمع حول بٌانات التسجٌل الدولٌةساع عمل بٌانات التسجٌل الدولٌة

 :بعد مراجعة التقرٌر، ٌسعد اللجنة االستشارٌة تقدٌم التعلٌقات التالٌة

بهدف الوصول إلى الشخص المسؤول  التنسٌق كأداة لتسهٌل فً بادئ األمر siohWنود تذكٌر المجتمع بأنه قد تصمٌم 
 .فٌما ٌتعلق بالمشكالت اإلدارٌة والفنٌة عن اسم النطاق

فً حالة تنفٌذ القانون، هناك  مثل تم تصمٌمه له فً بادئ األمر، لما هو أكثر مما اآلن siohWبٌنما تمتد استخدامات 
وٌعد التوازن بٌن . وما ٌجب أال ٌقدمها siohWٌجب أن ٌقدمها  التً المعلومات بشأن داخل المجتمع جدال مستمر 

 .أمًرا صعًبا االثنٌن

 .معلومات مفٌدة حسب الحاجة لكن لٌس أكثر من ذلك ٌجب أن ٌقدم siohWمن ناحٌة المبدأ، نؤمن بأن 

 أعاله، الموضح بناًء على المبدأ

من المهم أن تقدم بٌانات التسجٌل الدولٌة معلومات اتصال مفٌدة، على سبٌل المثال، ٌجب أن ٌكون العنوان بتنسٌق ( 1
وعلى الرغم من اختالف تنسٌق عناوٌن البرٌد الدولً من دولة ألخرى، فعادًة ما تتم (. NALI)الدولً  عناوٌن البرٌد
 .US-ASCIIكتابته بتنسٌق 

 (.US-ASCIIأال وهو " )ٌلزم وجوده"لذا، فإننا نشجع على أن تتضمن بٌانات التسجٌل الدولٌة نًصا 

وبوجه خاص، لٌس من المرجح أن تتمكن . علومات االتصال المفٌدةبوجه عام إلى الكثٌر من م ال ٌؤدي النطق الكتابً( 1
 ".البرٌد الحلزون"فً حالة  من استخدام عنوان مكتوب بالنطق الكتابً على مظروف

ا فً بٌانات التسجٌل الدولٌة ًٌ وبدالً من ذلك، ٌوجد العدٌد من . ولذا، فإننا ال نعتقد أن النطق الكتابً ٌجب أن ٌكون إجبار
 .أن تنتجها ٌمكن لهذه المهمة، ألٌة مجموعة صغٌرة من المعلومات تتوفر نطق الكتابً غٌر المتصلة باإلنترنتأدوات ال

ا  ًٌ وختاًما، فإننا ندعم النموذج المقترح األول والمتمثل فً أن بٌانات التسجٌل الدولٌة ٌجب أن تقدم معلومات االتصال إلزام
ابٌنما ٌكون النص المحلً  US-ASCIIبتنسٌق  ًٌ  .أمًرا اختٌار
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