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 المقدمة
، وعضو فريق (LACRALO)اإلقليمية لمنطقة أمريكا الالتينية وجزر الكاريبي  At-Largeمن منظمة  ALACشكل ديف أناند تيلكسينغ، عضو 

 . وعلى القوائم البريدية At-Largeمسودة أولية لهذا البيان بعد جلسة مناقشة للموضوع داخل  ALACقيادة 
 

حول تقديم أسماء النطاقات ثنائية األحرف لمساحة عمل االمتدادات  Large-Atمقدمة على  2014يوليو  31شر هذا البيان في تاريخ تم ن
DEALSو .FJQ720A-XN وCITYو .XYZو .COLLEGEو .GOPو .TRADEو .WEBCAMو .BIDو .THCAREHEAL .

  .BAND. وORLDWو
 

، تم نشر نسخة كاملة مدمج بها التعليقات في مساحة العمل المذكورة آنفاً وطلب الرئيس من الموظفين فتح التصويت إلقرار 2014أغسطس  25في 
 .حول البيان المقترح ALACبيان 

 
صوت لصالحه، وبدون أي  13للبيان بنتيجة  ALAC، أكد فريق العمل على أن التصويت عبر اإلنترنت أدى إلى إقرار 2014أغسطس  30وفي 

/https://www.bigpulse.com-: يمكنك استعراض النتائج باستقاللية على الموقع اإللكتروني. عن التصويت 1صوت ضده، وامتناع 
VhZ5rhaBpvc8LyJMcnWpollresults?code=41738.  

 

 موجز
الجديدة بطلب الحصول على  gTLDلسجالت ( RSEP)بأخذ مالحظات لعدد من طلبات عملية تقييم خدمات السجل  At-Largeقامت  .1

 .الجديدة gTLDمن اتفاقية سجل  2في القسم  5استثناءات للمواصفات 
ومع ذلك، سيتم . ISO 3166-1 alpha 2وليس على معيار  ASCIIالعالن ثنائية أحرف مسميات  RSEPوتكون العديد من طلبات  .2

ومن الممكن معاملة البلدان واألقاليم المستقبلية بناء على ذلك بشكل . ليعكس التغيرات للبلدان واألقاليم ISO 3166-1 alpha 2تحديث معيار 
 .اليوم ISO 3166-1 alpha 2مختلف عن أولئك الموجودين على قائمة 

  .ccTLDوالعديد من  gTLDفي المستوى الثاني لبعض  ASCII، فقد تم توفير ثنائية احرف مسميات وعالوة على ذلك .3
بأن كافة القيود على ثنائية أحرف مسميات  ALACوفي غياب أي من القضايا األمنية المتعلقة بنظام أسماء النطاقات أو االستقرار، تعتقد  .4

ASCII  في المستوى الثاني ضمنTLD ينبغي إزالتها في نهاية األمر، وأال تحتوي مشاكل الستثناءات حالية تمت الموافقة عليها. 
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الجديدة  gTLDعبر عدد من سجالت  ICANNالمرسلة إلى  (RSEP)بأخذ مالحظات لطلبات عملية تقييم خدمات السجل  At-Largeع قام مجتم

 من68انظر للصفحة )الجديدة  gTLDالتفاقية سجل  2القسم  5لطلب الحصول على استثناءات للمواصفات 
en.pd-09jan14-approved-http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/agreement  2القسم  5لنص المواصفات.) 

 
 ومع ذلك، ال يعد معيار. ISO 3166-1 alpha 2وليس على معيار  ASCIIالعالن ثنائية أحرف مسميات  RSEPوتكون العديد من طلبات 

ISO 3166-1 alpha 2 وعلى سبيل المثال، تم إضافة . مستند ثابت، حيث سيتم تعديلها لعكس التغيرات للبلدان واألقاليمBQ وCW وSX  إلى
newsletter_vi-http://www.iso.org/iso/iso_3166_1-انظر إلى) 2010في أواخر عام  alpha 2-ISO 3166 1معيار 

en.pdf-8_split_of_the_dutch_antilles_final.)  حيث ستتم معاملة 2القسم  5ويؤدي هذا إلى تفاوت محتمل في تنفيذ المواصفات ،
 .اليوم ISO 3166-1 alpha 2على قائمة البلدان واألقاليم المستقبلية بشكل مختلف عن تلك الدول واألقاليم 

 
تعد النطاقات القصيرة مرغوبة أكثر . ccTLDوالعديد من  gTLDفي المستوى الثاني لبعض  ASCIIومع ذلك، فقد تم توفير ثنائية احرف مسميات 

ولهذه  .ISO 3166-1 alpha-2لمعاني بديلة عن واحدة لمعيار  ASCIIللمسجلين المحتملين ومن الممكن استخدام ثنائية أحرف مسميات 
بأن كافة القيود على ثنائية أحرف مسميات  ALACاألسباب، وفي غياب أي من القضايا األمنية المتعلقة بنظام أسماء النطاقات أو االستقرار، تعتقد 

ASCII  في المستوى الثاني ضمنTLD مت الموافقة عليهاينبغي إزالتها في نهاية األمر، وأال تحتوي مشاكل الستثناءات حالية ت. 
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