
 2من  1صفحة 

AR 
 

AL/ALAC/ST/0912/2  
 النص األصلي: اإلنجليزية
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 االستشارية At-Largeلجنة 
 :SAC054حول طلب مشاركة وتعقيبات المجتمع حول  ALACبيان 

 نموذج بيانات تسجيل اسم النطاق
 

 مقدمة
 ICANNأعده فريق عمل 

 
لمنطقة آسيا وأستراليزيا وجزر المحيط الهادئ  At‐Largeمن منظمة  At-Largeوعضو  SSACمع  ALACقام جولي هامر، منسق 

 At-Largeومناقشة الموضوع على قوائم  At-Large) بوضع مسودة أولية لهذا البيان بعد مناقشة الموضوع مع APRALOاإلقليمية (
 البريدية.

 
مساحة عمل نموذج  - SAC054بالحصول على تعقيبات المجتمع على  Large-Atطلب U0T، تم نشر هذا البيان على 2012يوليو  7في 

 .U0Tبيانات تسجيل أسماء النطاقات
 

إرسال دعوة  ALACدعًما لـ  ICANN، من فريق عمل سياسة ALACليبلوند، رئيس -، طلب أوليفيير كريبين2012يوليو  10في 
 At-Largeوالقائمة البريدية لمشكالت  ALACعن طريق قائمة بريد إعالنات  At-Largeللتعليقات على بيان المسودة إلى سائر أعضاء 

 الفنية.
 

 .2012أغسطس  23، طلب الرئيس تمديد الدعوة لتقديم التعليقات حتى 2012يوليو  16في 
 

ج بها التعليقات وجرى نشرها وطلب الرئيس من الموظفين فتح تصويت إقرار البيان من قبل ، تم تلقي النسخة المدم2012أغسطس  30في 
ALAC .لمدة خمسة أيام 

 
صوت لصالحه، وبدون  12للبيان بنتيجة  ALAC، أكد فريق العمل على أن التصويت عبر اإلنترنت أدى إلى إقرار 2012سبتمبر  7وفي 

 يمكنك مراجعة النتائج باستقاللية على موقع:أي صوت ضده، وعدم امتناع أي صوت عليه. 
Uhttps://www.bigpulse.com/pollresults?code=2621WMBepT3xcihDcgIwuTUbU. 
 

 .SSAC، وجيم جالفين، نائب رئيس SSACبعد ذلك، طلب الرئيس إحالة البيان إلى باتريك فالتسروم، رئيس 
 

 [نهاية المقدمة]
 
 
 
 
 
 
 
 

وأينما وجد  .Uhttp://www.atlarge.icann.org/correspondenceU تتوافر النسخة األصلية لهذه الوثيقة باللغة اإلنجليزية على موقع الويب
ألصلي، اختالف في المعنى أو ما يعتبر على أنه اختالف في المعنى بين أية نسخة لهذه الوثيقة غير النسخة المكتوبة باللغة اإلنجليزية والنص ا

 فسيكون النص األصلي هو المعمول به.
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 2من  2صفحة 

 حول طلب مشاركة وتعقيبات المجتمع حول ALACبيان 
SAC054نموذج بيانات تسجيل اسم النطاق : 

 
 

المعايير وذلك لتسجيل بيانات تسجيل اسم ، نموذًجا هيكلًيا وموسًعا ومستنًدا إلى 2012يونيو  11، الذي تم نشره في SAC054يقترح 
هذا كمرشح أو نموذج أولي لمناقشات المجتمع وكأساس لمزيد من التطوير. وتسعى  DNRD). تم طرح النموذج DNRDالنطاق. (
SSAC .إلى الحصول على تعقيبات المجتمع على تمامه والقدرة على االستفادة منه 

 
) تقريًرا مختصًرا إلى أعضاء مجتمع SSACوتدعم توجهاتها. وقدم جيم جالفين (نائب رئيس على هذه المبادرة  SSACبـ  ALACوتهيب 

At-Large  حولSAC054  وتمت مالحظة النقاط التالية أثناء النقاش: 2012يوليو  20خالل ندوة الويب في 
 

 ويجب أن يشتمل نموذج البيانات على عناصر يمكن استخدامها للتحكم والرقابة على الخصوصية.  •
 أن يتم ترجمته إلى لغات أخرى، السيما األسبانية والفرنسية.  SAC054وسوف يكون من المفيد بالنسبة لـ  •

 
صفحة مستندات U باإلضافة إلى 0TULarge-Atصفحة تطوير سياسة  U0Tوتمت بعد ذلك عملية الترجمة إلى األسبانية والفرنسية وتم نشرها على

USSAC. 
 

مهتمة بمراجعة  ALAC. وعلى الرغم من ذلك، سوف تكون At-Largeمن أعضاء مجتمع  SAC054ولم يتم تلقي تعليقات أخرى على 
 تكرارات نموذج تسجيل أسماء النطاقات أثناء تطورها.
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