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بشأن استخدام عملية سحب لتحديد  ALACاالستشارية  AT-LARGEبيان لجنة 
 الجديدة gTLDأولوية طلبات مجاالت المستوى األعلى العامة 

 
  مقدمة

 ICANNمل أعده فريق ع
 

) وعضو AFRALOاإلقليمية األفريقية ( At-Large) عن منظمة ALACاالستشارية ( At-Largeأعدَّ تيجاني بن جمعة ــ عضو لجنة 
 وعلى القوائم البريدية. At-Largeــ مسودة أولية لهذا البيان بعد جلسة مناقشة الموضوع داخل  ALACاللجنة التنفيذية لـ 

 
الخاصة باستخدام عملية سحب لتحديد أولوية طلبات مجاالت  Large-Atمساحة عمل 0UTم نشر هذا البيان على ، ت2012أكتوبر  12في 

 .gTLDU0Tلجديدة المستوى األعلى العامة ا
 

إرسال دعوة  ICANNــ من فريق عمل سياسة  ALACاالستشارية  At-Largeفي نفس اليوم طلب أوليفيير كريبين ليبلوند ــ رئيس لجنة 
المختصة بمراجعة  At-Largeلتقديم تعليقات على مسودة البيان دعًما للجنة عن طريق قائمة بريد مجموعة عمل  At-Largeإلى أعضاء 

 الجديدة. gTLDالمستوى األعلى العامة  مجاالت
 

، تم تلقي النسخة المدمج بها التعليقات وجرى نشرها وطلب الرئيس من الموظفين فتح تصويت إقرار البيان من قبل 2012نوفمبر  2في 
ALAC .لمدة خمسة أيام 

 
للبيان  ALACاالستشارية  At-Largeلجنة ، أكد فريق العمل على أن التصويت عبر اإلنترنت أدى إلى إقرار 2012نوفمبر  10وفي 

صوًتا علًما بأنه لم يكن هناك ممتنعون عن التصويت أو معارضون للبيان. يمكنك مراجعة النتائج باستقاللية على موقع:  14بتأييد 
0TUse.com/pollresults?code=2736qFPPLmrm5IU3N6GH5irbhttps://www.bigpulU0T. 

 
المسؤول عن هذا الموضوع الخاص بالتعليق  ICANNبعد ذلك، طلب الرئيس إحالة البيان إلى عملية التعليق العام، محاكًيا لفريق عمل 

 العام.
 [نهاية المقدمة]

 
 

 
 
 

 
 

. 0TUhttp://www.atlarge.icann.org/correspondenceU0Tلى موقع الويب تتوافر النسخة األصلية لهذه الوثيقة باللغة اإلنجليزية ع
نص وأينما وجد اختالف في المعنى أو ما يعتبر اختالف في المعنى بين أي نسخة من هذه الوثيقة غير النسخة المكتوبة باللغة اإلنجليزية وال

  سيكون النص األصلي هو السائد.األصلي، ف
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https://community.icann.org/display/alacpolicydev/At-Large+Use+of+a+Drawing+for+Prioritizing+New+gTLD+Applications+Workspace
https://community.icann.org/display/alacpolicydev/At-Large+Use+of+a+Drawing+for+Prioritizing+New+gTLD+Applications+Workspace
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=2736qFPPLmrm5IU3N6GH5irb
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=2736qFPPLmrm5IU3N6GH5irb
http://www.atlarge.icann.org/correspondence
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الجديدة والتي يتم فيها إعطاء مستوى أولوية  gTLDاستخدام عملية سحب لتحديد أولوية طلبات مجاالت المستوى األعلى  ICANNاقترحت 
 .IDNلطلبات 

 
ع التنوع اللغوي  IDNعن ارتياحها الشديد فيما يتعلق بتحديد أولوية طلبات  ALACاالستشارية  AT-LARGEأعربت لجنة  ألن ذلك يشجِّ

الالتينية إلى اإلنترنت فضالً عن جعل اإلنترنت  على اإلنترنت، وهذا من شأنه تعزيز إمكانية وصول الشعوب التي ال تستخدم لغاتها األحرف
 أكثر قابلية للتطبيق في الحياة اليومية، بما يخدم المصلحة العامة.

 
الجديدة أن عدًدا قليالً جًدا من الطلبات يرجع منشأه إلى البلدان النامية، وخاصًة أفريقيا  gTLDأظهر برنامج مجاالت المستوى األعلى العامة 

فيما يتعلق  ICANNا الالتينية والبحر الكاريبي. ونرى أن هذا األمر ما هو إال نتيجة لجهد التوعية الضعيف الذي تبذله ومناطق أمريك
 الجديدة ومدى توفر الدعم لمقدمي الطلبات في المناطق التي يعيش فيه هؤالء الشعوب. gTLDببرنامج مجاالت المستوى األعلى العامة 

 
الحالية يتم تشغيلها من قبل مكاتب التسجيل الكائن مقرها في  gTLDsألن جميع مجاالت المستوى األعلى العامة بناًء على ما سبق ونظًرا 

أنه من غير العادل إعطاء الطلبات المقّدمة من البلدان المتقدمة والنامية نفس  ALACاالستشارية  AT-LARGEالبلدان المتقدمة، ترى لجنة 
إلى أن إعطاء الحروف أولوية يعزز التنّوع ويحّسن قدرة مواطني البلدان النامية على الوصول إلى اإلنترنت مستوى األولوية، هذا باإلضافة 

 ويخدم المصلحة العامة.
 

الجديدة المقّدمة  gTLDعلى يقين بأن تحديد أولوية طلبات مجاالت المستوى األعلى العامة  ALACاالستشارية  AT-LARGEإن لجنة 
سيكون لها عظيم األثر وذلك ألن العدد اإلجمالي لهذه الطلبات (طلبات أفريقيا ومناطق أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي) ال  من البلدان النامية

 % من العدد اإلجمالي للطلبات.2.13طلًبا أي ما يمّثل أقل من  41يتجاوز 
 

اء األولوية للطلبات المقّدمة من البلدان النامية والتي تم االستشارية مخاوف من يشعرون بالقلق من إعط At-Largeومع ذلك، تتفهم لجنة 
 .IDNتقديمها من خالل وكيل ــ من قبل مرشحين من البلدان المتقدمة، حتى وإن كانت نفس الحالة تسري أيضا على طلبات 

 
ة من البلدان النامية لمعرفة حقيقة تلك للحد من إمكانية التالعب بهذه العملية، ينبغي إجراء معالجة منفصلة لكل طلب من الطلبات المقّدم

 الطلبات المقّدمة من قبل مواطني البلدان النامية ومنظماتها.
 

أن إعادة موازنة كل ما يخص مجاالت اإلنترنت (على المستوى اللغوي والجغرافي)  ALACاالستشارية  At-Largeترى لجنة 
 IDNلمعايير األساسية ألي عملية من عمليات تحديد األولوية، إذ تستحق طلبات واالعتبارات الخاصة بالمصلحة العامة ينبغي أن تكّونا ا

 وطلبات الدول النامية أن توضع على رأس القائمة.
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