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اللجنة االستشارية لـ AT-LARGE
بيان  ALACحول مسودة خارطة طريق القبول العالمي لنطاقات TLD
مقدمة
صاغ ساتيش بابو ،نائب رئيس منظمة  At-Largeاإلقليمية بآسيا ،وجزر المحيط الهادئ وأستراليا ( ،)APRALOمسودة أولية لهذا البيان
بعد مناقشة الموضوع داخل  At-Largeوعلى قوائم عناوين العمالء.
في  9يوليو  ،2014تم نشر هذا اإلعالن على مسودة خارطة طريق القبول العالمي  At-Largeلنطاقات .TLD
وفي اليوم نفسه ،طلب أوليفر كريبن ليبلوند ،رئيس  ،ALACمن فريق سياسة  ICANNلدعم  ALACإرسال دعوة للتعليقات على التوصيات
لجميع أعضاء  At-Largeعبر-ALACقائمة عناوين العمالء المعلنة.
في  19يوليو ُ ،2014نشِ رت نسخة تتضمن تعليقات وردت على مساحة العمل المذكورة أعاله ،وطلب الرئيس من الطاقم فتح تصويت
لـ  ALACللتصديق على البيان المقترح.
وفي  27يوليو  ،2014أكد الطاقم أن التصويت عبر اإلنترنت قد أسفر عن موافقة  ALACعلى البيان بـ  15صوتا مؤيدا 0 ،صوت ضد،
و 0امتناع  .يمكنك مراجعة النتيجة بشكل مستقل علىhttps://www.bigpulse.com/pollresults?code=4126T6VpUG- :
.qc8y5vU86jKNBr
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إن القبول العالمي مهم جدا للحفاظ على ثقة الجمهور بالنظام البيئي المتطور السم النطاق ،ولتسهيل مشاركة شرائح واسعة من السكان في
العالم.
وتقدر  ALACجهود  ICANNلإلعالن عن مسودة خارطة الطريق ،ألنها سوف تكون ذات فائدة كبيرة بالنسبة لمجتمعات المستخدمين
النهائيين.
وتشدد  ALACعلى أهمية ضمان وجود تفاعالت متكررة وسلسة بين العدد الكبير من أصحاب المصلحة الذين يعملون معا للوصول إلى
القبول العالمي.
وتوصي  ALACبإنشاء آلية متوسطة األجل عبر المجتمع ،والتي لن تسهل فقط تفاعالت أصحاب المصلحة ،وإنما ستسمح أيضا
بالمحافظة التنظيمية على القضايا والتعلم.
كما توصي  ALACبرصد تقدم مبادرة القبول العالمي  UAIعلى أساس المؤشرات التي يتم تحديدها بشكل مشترك.
وتكرر  ALACالتأكيد على الحاجة إلى دعوة مستمرة لجميع مجتمعات أصحاب المصلحة ،وخاصة مجتمعات المستخدمين النهائيين،
لنشر المعلومات حول القبول العالمي.
وتوصي  ALACبأن تدرس  ICANNاستخدام اآلليات التي تمكن من التحقق السريع من النطاقات العليا  TLDوذلك لتعزيز ثقة
المستخدم النهائي.
وتقترح  ALACأن جهود الدعوة والتوعية التي تستهدف المستخدمين النهائيين يجب أن تتم بالتشاور مع مجتمع .At-Large

النسخة األصلية لهذه الوثيقة هي النص باللغة اإلنجليزية المتوفر على  .http://www.atlarge.icann.org/correspondenceفي حالة وجود أو مالحظة اختالف في
التأويل بين النسخة غير اإلنجليزية لهذه الوثيقة والنص األصلي ،يكون النص األصلي هو السائد.

بيان  ALACحول مسودة خارطة طريق القبول العالمي لنطاقات TLD
تمهيد
يشير القبول العالمي إلى القدرة العالمية المتسقة الستخدام نطاقات المستوى األعلى ( ،)TLDسواء منها الموجودة ،أسماء النطاقات الدولية
( )IDNرموز البلدان  ،ccTLDأو نطاقات  gTLDالجديدة ..." ،بغض النظر عن النص المكتوب ،وطول أو حداثة  ."TLDويعتبر القبول
العالمي عامال حاسما لتعزيز وضمان المنافسة وثقة المستهلك واختياره في سوق .DNS
كما أن مبادرة القبول العالمي ( )UAIهي مبادرة داخلية من  ICANNوالتي تحاول مواجهة هذه المسائل باستخدام دوائر أصحاب المصالح
المتعددين بـ  ICANNبطريقة تعاونية ومنسقة ،وبتطبيق مصادر إضافية حسب الحاجة .وال تركز مبادرة القبول العالمي فقط على أسماء
النطاقات  ،IDNوإنما على جميع النطاقات العليا .TLD
وفي  18يونيو  ،2014أصدر طاقم  ICANNمسودة بخصوص خارطة الطريق المقترحة لمبادرة القبول العالمي والتي تقوم على األعمال
السابقة ،بما في ذلك التقرير النهائي لـ ( )JIGالفريق المشترك  ccNSO‐GNSO IDNحول القبول العالمي لـ  IDNالنطاقات العليا .TLD
رد  ALACعلى مسودة خارطة الطريق
 .1من وجهة نظر مستخدم نهائي ،فإن القبول العالمي مهم جدا لدعم ثقة الجمهور في النظام البيئي المتطور السم النطاق ،وتسهيل مشاركة
شرائح واسعة من السكان في العالم المستبعدين حتى اآلن من استخدام  DNSبسبب عدم وجود دعم لبرامجهم النصية.
 .2وتؤكد  ALACعلى تقديرها لـ  ICANNللجهود المبذولة إلصدار مسودة خارطة الطريق .وعند تنفيذ خارطة الطريق ،ستكون فائدتها
كبيرة على مجتمعات المستخدمين النهائيين التي تمثلها .ALAC
 .3ونظرا للعدد الكبير من أصحاب المصلحة الذين يحتاجون إلى العمل معا لتحقيق القبول العالمي ،بما في ذلك مشغلو  ،DNSبائعو
البرامج ،ومقدمو الخدمات ،وهيئات البروتوكول والهيئات القياسية ،ومشغلي الشبكة والنظام وممارسو األمن والمستخدمون النهائيون -
فمن المهم التأكد من وجود تفاعالت متكررة وسلسة بين أصحاب المصلحة هؤالء.
 .4وتوصي  ALACبإنشاء آلية متوسطة األجل عبر المجتمع ،والتي لن تسهل فقط تفاعالت أصحاب المصلحة ،وإنما ستسمح أيضا
بالمحافظة التنظيمية للقضايا وكذلك التعلم ،بوصفها قاعدة معرفية لجميع جوانب القبول العالمي.
 .5كما توصي  ALACبرصد تقدم مبادرة القبول العالمي  UAIعلى أساس المؤشرات التي يتم تحديدها بشكل مشترك كجزء من اآللية
المذكورة أعاله ،لكي يكون تقدم المبادرة واضحا.
 .6وتكرر  ALACالتأكيد على الحاجة إلى دعوة مستمرة لجميع مجتمعات أصحاب المصلحة ،وخاصة مجتمعات المستخدمين النهائيين،
لنشر المعلومات حول القبول العالمي.
 .7كما توصي  ALACأن تدرس  ICANNآليات خفيفة الوزن تمكن من التحقق السريع من النطاقات العليا  TLDوذلك لتعزيز ثقة
المستخدم النهائي.
 .8وعند استهداف المستخدمين النهائيين ،فإن جهود الدعوة والتوعية التي تستهدف المستخدمين النهائيين يجب أن تتم بالتشاور مع مجتمع
.At-Large

