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ب ي ا ن AL AC
حول دلٌل مقدم الطلب النهائً المقترح

مقدمة
إعداد طاقم عمل NNAII
تم إعداد هذا البٌان فً األصل فً  02نوفمبر من قبل إٌفان لٌبوفٌتش رئٌس مجموعة عمل  gTLDالخاصة بـ  At-Largeبناء
على طلب  .ALACتم إعداد اإلصدار الثانً فً  23نوفمبر استنادا إلى مشاركات من اجتماع المجتمع .تم بعدها إجراء عدد من
التغٌٌرات البسٌطة استنادا إلى مشاركات من أعضاء المجتمع

فً  7دٌسمبر ،وافقت اللجنة االستشارٌة  At-Largeعلى البٌان حول دلٌل مقدم الطلب النهائً المقترح خالل جلسة
السٌاسة الثانٌة الخاصة بها فً  7دٌسمبر  0212بتصوٌت  2-10وعدم وجود أفراد ممتنعة عن التصوٌت.
فً  8دٌسمبر  ،0212تم تقدٌم البٌان إلى عملٌة المشاورة العامة على دلٌل مقدم الطلب  gTLDالجدٌدة النهائً المقترح.
(نهاٌة المقدمة)

تتوفر النسخة األصلٌة لهذه الوثٌقة باللغة اإلنجلٌزٌة على موقع الوٌب  .www.atlarge.icann.org/correspondenceوأٌنما وجد
اختالف فً المعنى أو ما ٌوهم أنه اختالف فً المعنى بٌن أٌة نسخة من هذه الوثٌقة غٌر المكتوبة باللغة اإلنجلٌزٌة والنص األصلً ،فسٌكون
النص األصلً هو السائد.
صفحة  1من 3

بيان  ALACحول دليل مقدم الطلب النهائي المقترح
جدٌر بالذكر أن اللجنة االستشارٌة  (ALAC) At-Largeمثبطة بسبب اإلصدار األخٌر لدلٌل مقدم الطلب النهائً المقترح فً
 10نوفمبر  .)PAG( 0212ففً بعض النواحً الهامة ،تعكس تغٌٌراته خطوات تراجعٌة متعمدة في عدد من األماكن ،بعٌدا عن
الشفافٌة والمسؤولٌة وتجاه السرٌة واإلجراءات االستبدادٌة .واألكثر أهمٌة من ذلك أن ٌخفق الدلٌل الجدٌد فً أن ٌكون أكثر من
ترتٌب شكلً ألعمال السٌاسة الحاسمة والهامة والمنقحة من المجلس والمنفذة من مجتمع  NNAIIالهامشً.
ٌحتوي  PAGعلى العدٌد من العناصر التً تسبب القلق .ومع ذلك ،فإن مجتمع  At-Largeفً هذه االستجابة اختار التركٌز على
أكثر ثالثة قضاٌا واقعٌة وارتدادٌة والتً تتطلب أكبر اهتمام لنا؛




حل النزاع
دعم مقدم الطلب
المعترض المستقل

بعد إطالق  PAGاستنادا إلى استجابة المجلس والمجتمع ،تعاون أصحاب المصلحة فً تقدٌم المشاركات الضرورٌة على مسألتٌن
هامتٌن:



مساعدة مقدمً الطلبات لنطاقات المستوى األعلى العامة ( )gTLDsلدى االقتصادات المتطورة والنامٌة ،و
تغٌٌر عملٌة التعامل مع سالسل  TLDالتً قد ٌتم اعتبارها فاحشة أو ٌمكن االعتراض علٌها (والمعروفة بفئة اعتراض
"األخالق والنظام العام").

وكال المسألتٌن تمت مناقشتهما فورا من مجموعات العمل فً أرجاء المجتمع وبطرٌقة غٌر مسبوقة أسفرت عن تغٌٌرات محددة
ومركزة على عملٌة الطلب تتفق مع التنقٌحات الواردة مع تحدٌد اهتمامات المجتمع حول هاتٌن المسألتٌن الهامتٌن للغاٌة .فً كال
الحالتٌن ،تم تجاهل التعلٌق العام جوهرٌا.
إجراء "حل" النزاع (المرفق بالنموذج  ،3المادة )3
قسم جوهري من معارضة  At-Largeطوٌلة األمد العتراض األخالق والنظام العام (النموذج  ،3القسم  )3.1.2.3كان مع "مزود
خدمة حل النزاع" (" ،)"DRSPوهً العملٌة التً عقدتها  At-Largeعلى أنها غٌر أخالقٌة وغٌر شفافة وبطٌئة .وٌتطلب التنفٌذ
الحالً من مقدمً الطلبات والمعترضٌن إنفاق مبالغ كبٌرة من األموال على عملٌة مشاكسة غٌر ضرورٌة ،ما ٌفتح الباب أمام فرص
كبٌرة للعبث مع إلزام  NNAIIبتنفٌذ (أو التعاقد مع طرف ثالث) ألحكام األخالق النسبٌة .وتفرض هذه العملٌة عوائق جوهرٌة
على المعترضٌن الشرعٌٌن بٌنما تشجع على االعتراضات التافهة من األطراف الممولة جٌدا.
خالل الشهور القلٌلة الماضٌة عملت  At-Largeبشكل مكثف إلى جانب أعضاء  GNSOو GACعلى تقدٌم عملٌة بدٌلة لإلجماع
على نطاق المجتمع على  DRSPوالتً ٌمكن أن تؤدي إلى التخلص من اعتراضاتنا .وقد تفرّدت مجموعة العمل العبر مجتمعٌة
(" )"CWGفً تخطٌط مسار أبسط وأقل تكلفة مع ضمان أن تلك االعتراضات ٌتم تقٌٌمها بشكل مستقل ومناسب فً وقت مسبق
كافً من أي إجراء ضروري للمجلس .وتقوم توصٌات  CWGبالتنفٌذ الكامل إلرشادات  GNSOمع تحقٌق إجماع المجتمع الكامل
دون الحاجة لـ  .DRSPوبشكل هام ،فإن إجماع  NWCوتوصٌات "الدعم القوي" تغ ٌّر من الطبٌعة األساسٌة لتقٌٌم السلسلة من
مقارنة غٌر موضوعٌة لألخالق إلى تحلٌل موضوعً لإلعتراضات مقابل القانون الدولً .وحتى اآلن ،وفً ظل التعلٌق الشامل "ال
نوافق" فً المالحظات التفسٌرٌة ،تجاهلت  ICANNبشكل جوهري إجماع المجتمع وحٌث ٌبقى مفهوم  DRSPالجوهري غٌر
المناسب غٌر ملموس جوهرٌا ً فً الـ .PAG
ونحن نعتقد أن دور طاقم الدعم ٌتمثل فً تنفٌذ السٌاسة المحققة من خالل اإلجماع مع االبتعاد التام عن "الموافقة" أو "عدم الموافقة"
على التفسٌرات .ومن ثم فإن أعضاء  At-Largeالذٌن كانوا مشاركٌن نشٌطٌن فً تلك العملٌة لدٌهم اهتمامات واضحة ومبررة فً
أن تفاصٌل  CWGكانت غٌر كافٌة وغٌر مقدمة بشكل كافً للمجلس ،ونتٌجة لذلك لم ٌتم اعتبار توصٌاتها بالشكل المناسب.
دعم مقدم الطلب (النموذج  ،1القسم )12.211
أحد الجهود المشتركة عبر المجتمع ٌ -- GNSO/ALACتمثل فً تحدٌد طرق لتقلٌل العوائق أمام مقدمً الطلبات المحتملٌن من
االقتصادات الناشئة والنامٌة  --وهو ما سٌساعد على توضٌح صلة  ICANNالعالمٌة واللهفة نحو توسٌع الوصول لإلنترنت على
مستوى العالم ،مع إغالق الفجوة التقنٌة بٌن الغنً والفقٌر .وقد حققت مجموعة العمل على الدعم المشترك لمقدم الطلب (")"JAS
إجماع هام على عدة مسائل مهمة وهً قٌد عملٌات الموافقة لكل من  GNSOو .ALACوعلى افتراض الصعوبات الستحضار
الجهود المناسبة لتوصٌات  CWGوتنفٌذها ،فإننا نحث المجلس على ضمان أن موجزاته فً هذا الصدد تقوم باعتبار كامل وصرٌح
لتوصٌات مجموعة العمل.
صفحة  0من 3

المعترض المستقل (النموذج  ،3القسم )32123
فً قضٌة المعترض المستقل (" ،)"IOهناك أدوات حماٌة هامة للمصلحة العامة قد تمت إزالتها أو التخلً عنها .بدالً من آلٌة منع
مقدمً الطلبات والمعترضٌن من تأثٌر النتائج فقط من خالل المزاٌدة على خصومهم ،فإنه تمت إعادة هٌكلة المعترض المستقل NI
كأداة للسماح بتقدٌم اعتراضات باسم مجهول أو غٌر معروف أو اعتراضات شاذة وتافهة .وعند تحلٌل المسألة فإن مجتمع
ٌ At-Largeمٌل بقوة إلى الرأي الذي ٌفٌد بأن دور ٌ IOجب التخلص منه .وفً حٌن نتفهم سبب هذا اإلنشاء فإن احتمالٌة إساءة
االستخدام واضحة وأي فائدة قد ٌتم تقدٌمها ستكون هامشٌة مقابل دعوتها للعبث والمضاٌقة .مسائل الوصول التً صمم الـ IO
لمناقشتها ٌمكن تلبٌتها فً حالة تنفٌذ توصٌات ( CWGغٌر المتعلقة بـ  .)NIوفً حال أص ّر مجلس وطاقم  -- ICANNضد
المصلحة العامة – على تنفٌذ ٌ ،IOجب على األقل تنفٌذ كل أدوات الحماٌة الضرورٌة لمنع المخاطر الموروثة بالتصمٌم الحالً.
كما الحظنا كذلك أنه إذا أُلغً الـ  IOفإن توفٌر محتمل بالتكلفة ٌمكن أو ٌجب تحقٌقه والنظر إلٌه بعٌن االعتبار فً تحلٌل استعادة
التكلفة لبرنامج .gTLDs
استنتاجات
من المثبط عدول  PAGعن التقدم منذ إصدارها السابق .وبدالً من دمج تو ّجه واضح وعبر مجتمعً ،فإن المجلس والطاقم قد قرر
التخلً عن هذا اإلدخال الهام على أنه غٌر مناسب وأنه ٌعتبر تغٌٌر جذري فً قصور  PAGالخطٌر الحالً .طبقا "للمذكرة
التوضٌحٌة" التً تقدم إجابات  ICANNعلى مبادرة المجتمع فإن "الحد من المخاطر" ٌظهر فً الوقت الحالً على أنه هدف أولً
لسٌاسة  ICANNوهو عقبة رئٌسٌة بذلك فً طرٌق التغٌٌر.
على نحو مؤسف ،فإننا فً حاجة إلى تذكٌر المجتمع "بخطة منظمة طاقم عمل  00( "ICANNماٌو )0223 ،والتً تؤكد بوضوح
على أن دور الطاقم هو "تنفٌذ السٌاسة المتفق علٌها"  --ولٌس الموافقة أو عدم الموافقة معها أو الحاجة إلى التأثٌر علٌها إجماال .على
افتراض تجاهل  PAGأو تبرأ من اإلجماع عبر المجتمع المعروض منذ المراجعة األخٌرة ،فإن لدى مجتمع  At-Largeقلق كبٌر
فٌما ٌتعلق بصدق تأكٌدات  ICANNفً كونها عملٌة كاملة تماما .بشأن تقٌٌم  ICANNباألعمال ولٌس بالكلمات ،فإن  PAGقد
رفض تصدٌق دعاوى  ICANNلزٌادة المسؤولٌة والشفافٌة  --وهو مسار خطٌر جدا حقا.
ٌظل مجتمع  At-Largeملتزما بتعظٌم الفائدة وتقلٌل االرتباك فً إنشاء  gTLDsالجدٌدة .ونحن نعتقد أن نمو  gTLDالهام
ضروري لتحسٌن اختٌار المستخدم النهائً والمنافسة الصحٌة لمساحة اسم اإلنترنت .بسبب ذلك ٌجب علٌنا أن نأسف لتحدٌد اعتبار
 PAGالحالً من حٌث كونه غير مقبول كما هو مقدم ،وضد المصلحة األفضل لمستخدمً اإلنترنت النهائٌٌن .كما نطلب التعامل مع
مشكالت المستخدم النهائً لإلنترنت سرٌعا بهدف تقلٌل حاالت التأخٌر فً توفر أسماء النطاق الجدٌدة .وفوق كل شًء ،فإننا نطالب
المجلس والطاقم بتنفٌذ عملٌة مجتمع  ICANNبدالً من أن تكون عائقا أمام ذلك.

صفحة  3من 3

