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 اللجنة بيان

  IDN ccTLDلتقديم السياسات ورقة مشروع بشأن
 

 مقدمة

 ICANN موظفي إعداد

 
 من األساس في IDN ccTLD منمشروع ورقة السياسات بشأن مقدمة  بشأن CALA بيان ةصياغ تمت قد

) األصلي النص( أتيح وقد. IDN ccTLD بسياسة المعني At-Large عمل فريق رئيس سنغ، جيمس ِقبل
. 2009 نوفمبر 25 المجتمع في كبيرة فعل لردود

 
 جرت التي NDI بسياسة المعني At-Large عمل لفريق) هاتفي مؤتمر( خالل النص هذا مناقشة تمت وقد
  .2009 ديسمبر 3 في

 
 وردت التي التعليقات ويشتمل سنغ، جيمس قبل من) الحالية النسخة( الوثيقة لهذه األولى المراجعة أعدت وقد
. األصلي النص حول At-Large مجتمع من

 
حول مشروع ورقة  العامة المشاورة عملية إلى التقرير رفع At-Large فريق CALA لجنة رئيس طلب وقد

يخضع حاليا لعملية ، مع مالحظة تشير إلى أن المستند ديسمبر 4في  DLTcc NDIسياسة تقديم عمل 
.  CALAتصديق 

 
تؤيد  CALAنتيجة هذا التصويت تفيد بأن  .ديسمبر 9على اإلنترنت على هذا البيان في  التصويتينتهي 

  :يمكنك استعراض نتيجة هذا التصويت عبر .0-14البيان مع تصويت 
Uhttps:// www.bigpulse.com/p8273U.  أرسلت نسخة من هذا البيان إلى مجلس إدارةNNACI  في

 . 2009ديسمبر  17
 

]  المقدمة نهاية[

http://atlarge-lists.icann.org/pipermail/alac_atlarge-lists.icann.org/attachments/20091125/19602564/attachment-0001.doc�
https://st.icann.org/idn-policy/index.cgi?03_december_2009�
https://www.bigpulse.com/p8273�
https://www.bigpulse.com/p8273�


  DLTcc NDIبشأن مشروع ورقة السياسات لتقديم  CALAبشأن 

 
 العامة السياسة وضع في المتمثلة والصعبة الهائلة بالمهمة تضطلع ccNSO ترى أن ALAC يسر

 .IDN ccTLD لـ

.  IDN ccTLDs لتقديم السياسات ورقة مشروع ALAC راجعت وقد

. ccNSO IDN PDP WG1 لبحث التالية األسئلة نقترح أن نود

 مشغل يكون أن ثالث لطرف يمكن هل ما؟ لمنطقة IDN ccTLD مشغل تحديد ألحد يتسنى كيف) 1
IDN ccTLDمشغل اختيار وعملية المعايير هي ما كذلك، األمر كان إذا ؟ IDN ccTLDأكثر هناك كان اإذ ؟ 

 مختلفين؟ مشغلين تذهب أن يمكن هل ما، لمنطقة IDN ccTLD حقل من

  ما؟ منطقة باسم IDN ccTLD السلسلة تتصل أن ينبغي هل :2 الموضوع إلى إضافة) 2

 هل أو منطقة؟ لكل IDN ccTLD لسلسلة محدود عدد هناك يكون أن ينبغي هل :3 الموضوع إلى إضافة) 3
  السنة؟ في تطبقها أن ما لمنطقة يمكن التي IDN ccTLD سلسال لعدد محدود عدد ناكه يكون أن ينبغي

  نص؟ أو لغة لكل IDN ccTLD سلسلة تفويض يمكن هل :3 الموضوع إلى إضافة) 4

  ؟DNSSECو IPv6 لتنفيذ الزم تقني شرط هناك يكون أن ينبغي هل :5 الموضوع إلى إضافة) 5

 من معين لسيناريو" حقوق" لديها التي المجموعة يفوض أو حددي من :8 الموضوع إلى إضافة) 6
IDN ccTLD؟ 

 مختلفة بنصوص IDN ccTLD سالسل من متنوعة مجموعة ما منطقة منحت إذا :12 الموضوع إلى إضافة) 7
 المسجلين بتعبئة سمحي هل ينبغي أن ،IDN ccTLD نفس من متنوعات ،المثال سبيل على اللغة، بنفس ولكن
  مختلفة؟ نصوص في IDN ccTLD سلسلة لكل تمرا عدة

. فيها للنظر المرتدة التغذية لتوفير للجمهور الفرصة إلتاحة ccNSO تشكر أن ALAC تود

 

 

  سنغ جيمس
 2009 ديسمبر 4

 ALAC، IDN اتصال
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