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 االستشاریة At-Largeلجنة 
مرجع الحد األقصى للبدء  - LGRوإجراء تنفیذ  - IDNالمتغیرة لدى  TLDعلى نطاقات  ALACبیان 

 2اإلصدار 
 مقدمة

) APRALOاإلقلیمیة المختصة بالشأن األسیوي واألسترالي وجزر المحیط الھادئ ( At-Largeأعدَّ ساتیش بابو ــ نائب رئیس منظمة 
 At-Large، مسودة أولیة لھذا البیان بعد جلسة مناقشة الموضوع داخل At-Largeفي  IDNوالرئیس المشارك في مجموعة عمل سیاسات 

 وعلى القوائم البریدیة. 
ساحة عمل  - LGRوإجراء تنفیذ  -Large-At التابعة لـ IDNالمتغیرة لدى  TLDنطاقات  ، تم نشر ھذا البیان على2015فبرایر  27في 

 .2مرجع الحد األقصى للبدء اإلصدار 
إرسال دعوة  ALACكدعم للجنة  ICANN، من فریق العمل المعني بسیاسة ALAC، طلب أالن غرینبیرغ، رئیس 2015فبرایر  03في 

  .ALACالقائمة البریدیة إلعالنات عن طریق  Large-Atللتعلیقات على التوصیات المقدمة إلى جمیع أعضاء 

، تم نشر نسخة تدمج التعلیقات المستلمة على مساحة العمل المذكورة أعاله، وطلب الرئیس من طاقم العمل فتح باب 2015مارس  11وفي 
 على البیان المقترح.  ALACعلى مصادقة  التصویت

صوت لصالحھ، وبدون  9للبیان بنتیجة  ALAC، أكد فریق العمل على أن التصویت عبر اإلنترنت أدى إلى إقرار 2015مارس  16وفي 
أي صوت ضده، وبدون أي امتناع عن التصویت علیھ. یمكنك استعراض النتائج بنفسك على الموقع اإللكتروني: 

https://www.bigpulse.com/pollresults?code=4607mSxiRpu8Kz5YazFj2a45 . 

 ملخص
لصالح عدة مالیین من المستخدمین النھائیین  MSR-2أنھ من المتوقع إدراج البرامج النصیة الستة المضافة في  ALACتالحظ  •

متواجدة ونشطة، فإن البعض اآلخر كان  GPأیًضا أنھ في حیث أن بعًضا من  ALACلإلنترنت، خاصة من الدول النامیة. كما الحظت 
 أقل نشاًطا أو غیر نشط.

 ALAC. كما توصي UAIرات والتوعیة) مع (من حیث المعلمات مثل نشر التكنولوجیا وبناء القد IDNمن المھم أن ینسجم برنامج  •
 .IDNلضمان مشاركة مجتمع أفضل لبرنامج  UAIأیًضا أن یتم استخدام 

من المقرر إطالقھا في عام  8.0الفرعیة. وبالنظر إلى أن الشفرة  6.3، ولكنھ یقتصر على الشفرة 7على الشفرة  MSR-2یرتكز  •
، خاصة إذا كانت لجان التولید ستبدأ عملھا فوًرا على MSR-2ستقرار محتویات ، ربما یكون ھناك تساؤالت من المجتمع حول ا2015
 .MSR-2التأثیر المحتمل، إن وجد، لتغییرات معاییر الشفرة الكامنة في  ICANNأن توضح  ALAC. توصي MSR-2أساس 

، لن یكون من الممكن تغییر األسماء IDN، وبمجرد البدء في تسجیل LGR-1تشغیلیة وتوفر األساس لـ MSR-2بمجرد أن تصبح  •
) بدون التسبب في تآكل خطیر في الثقة في شبكة اإلنترنت MSRإلى  PVALIDالمسجلة لمرة واحدة (أو إضافة المزید من نقاط شفرة 

شة بالمشاورات المكثقة مع المستخدم النھائي ومجتمعات اللغة لمناق ALACعلى وجھ الخصوص. توصي  IDNالعالمیة ونطاقات 
 ، حیث أن ھذه لھا تداعیات على المدى الطویل.MSR-2توصیات 

باألنشطة المشتركة التي تتضمن  ALACفي تحفیز مشاركة مجتمعات المستخدم النھائي. سترحب  IDNدعمھا لفریق  ALACتؤكد •
 في مناطق جغرافیة ذات صلة. At-Largeھیاكل 
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https://www.bigpulse.com/pollresults?code=4607mSxiRpu8Kz5YazFj2a45
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). إن MSR-2( 2من خالل إطالق مرجع الحد األقصى للبدء اإلصدار LGRالتقدم المحرز في مشروع إجراءات تنفیذ  ALACالحظت 
ا من نقاط الرموز المسموح بھا ، والتي، بدورھا، توفر مجموعة متناسقة ویمكن التنبؤ بھLGRھو خطوة ھامة نحو إنشاء  MSR-2إطالق 

وفرق  ICANNعلى  ALAC، إلى جانب أیًضا طرق للكشف عن األشكال المختلفة من التسمیات. تثني IDN التابعة لـ TLDللنطاقات العلیا 
 العمل التي عملت في ھذا اإلنجاز.

 
نص التي تم تغطیتھا في وقت سابق  22التبت) إلى الـ ستة برامج نصیة (األرمینیة، األثیوبیة، الخمیر، ومیانمار، الثعنة و MSR-2یضیف 

). GP) التي یمكن استخدامھا من قبل لجان التولید (97973نقطة رمز شفرة صالحة (من إجمالي  33492، مما أدى إلى MSR-1في 
 نترنت، خاصة من الدول النامیة.أنھ من المتوقع إدراج ھذه البرامج النصیة لصالح عدة مالیین من المستخدمین النھائیین لإل ALACتالحظ 

 
متواجدة ونشطة، فإن البعض اآلخر كان أقل نشاًطا أو غیر نشط، مما یعكس  GPأیًضا أنھ في حیث أن بعًضا من  ALACكما الحظت 

  الطبیعة المتفاوتة من المشاركة المجتمعیة في البرنامج.
 

 التوصیات
1. ICANN ) في عملیة طرح مبادرة كبرى للقبول العالميUAI من المتوقع أن تكون جاھزة للعمل على المدى الطویل. من المھم أن (

بحیث یمكن رفع التآزر بین االثنین.  UAI(من حیث المعلمات مثل نشر التكنولوجیا وبناء القدرات والتوعیة) مع  IDNینسجم برنامج 
 .IDNركة مجتمع أفضل لبرنامج لضمان مشا UAIأیًضا أن یتم استخدام  ALACباإلضافة إلى ھذا االنسجام، توصي 

 
من المقرر إطالقھا في عام  8.0الفرعیة. وبالنظر إلى أن الشفرة  6.3، ولكنھ یقتصر على الشفرة 7على الشفرة  MSR-2یرتكز  .2

، خاصة إذا كانت لجان MSR-2(تم إصدار المسودة بالفعل)، ربما یكون ھناك تساؤالت من المجتمع حول استقرار محتویات  2015
التأثیر المحتمل، إن وجد، لتغییرات معاییر الشفرة  ICANNأن توضح  ALAC. توصي MSR-2تولید ستبدأ عملھا فوًرا على أساس ال

 .MSR-2الكامنة في 
 

، لن یكون من الممكن تغییر األسماء IDN، وبمجرد البدء في تسجیل LGR-1تشغیلیة وتوفر األساس لـ MSR-2بمجرد أن تصبح  .3
) بدون التسبب في تآكل خطیر في الثقة في شبكة اإلنترنت MSRإلى  PVALIDالمسجلة لمرة واحدة (أو إضافة المزید من نقاط شفرة 

 على وجھ الخصوص. ھذه الدعوات للتفاعالت الكافیة مع المجتمعات لضمان أن أي قضایا خالفیة  IDNالعالمیة ونطاقات 
  قد تم بالفعل معالجتھا.

 
، ولكن معلم PVALID ھو0D4C � MALAYALAM ة يفي الماالیاالم AUعلى سبیل المثال، فإن عالمة حرف علة 

، وھو ما أشار إلیھ بعض المستخدمین بأنھ غیر مبرر، حیث أن العالمة المذكورة تستخدم MSR-2علیھ بأنھ "قدیم جًدا" في 
  سواءكانت ھذه الحالة خاصة أم ال، فھي تشیر إلى الحاجة إلى المزید من التفاعل. على نطاق واسع.

 
، حیث MSR-2بالمشاورات المكثقة مع المستخدم النھائي ومجتمعات اللغة لضمان أن لدیھا فرصة لمناقشة توصیات  ALACتوصي 

 أن ھذه لھا تداعیات على المدى الطویل.
 

 IDNدعمھا لفریق  ALAC، تؤكد IDNباإلشارة إلى أن مجتمعات المستخدم النھائي یجب أن تكون متكاملة بشكل أفضل في برنامج  .4
باألنشطة المشتركة التي  ALACفي تحفیز مشاركة مجتمعات المستخدم النھائي. على وجھ الخصوص، سترحب  ICANN التابع لـ

 ة ذات صلة.في مناطق جغرافی At-Largeتتضمن ھیاكل 

 
 


