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لجنة  At-Largeاالستشارية
بيان  ALACحول مقدمة أسماء النطاقات ثنائية األحرف لالمتدادات ،.WANG ،.LUXURY
،.BUILD ،XN--45Q11C ،XN--CZRU2D ،XN--6QQ986B3XL ،XN--3BST00M
XN--IO0A7I ،XN--55QX5D ،.SARL ،.GIFTS ،.RESTAURANT ،.PIZZA ،.REN
و 20نطاق من نطاقات  TLDالمرتبطة بـ Top Level Domain Holdings Limited
المقدمة
شكل ديف أناند تيلكسينغ ،عضو  ALACمن منظمة  At-Largeاإلقليمية لمنطقة أمريكا الالتينية وجزر الكاريبي ( ،)LACRALOوعضو فريق
قيادة  ALACمسودة أولية لهذا البيان بعد جلسة مناقشة للموضوع داخل  At‐Largeوعلى القوائم البريدية.
تطورت هذه المسودة إلى بيان ALACحول مقدمة أسماء النطاقات ثنائية األحرف  ،والذي رفع رداً على طلب التعليق العام ذو الصلة ،وتلقي
 ALACالتأييد في  16أغسطس  2014بنتيجة  13صوت لصالحها ،و بدون أي صوت ضدها ،وامتناع  2عن التصويت .تم تقديم البيان ذاته لطلب
التعليق العام بشأن مقدمة  At-Largeحول تقديم أسماء النطاقات ثنائية األحرف لمساحة عمل االمتدادات  .DEALSو  XN-FJQ720Aو
 .CITYو  .XYZو  .COLLEGEو  .GOPو  .TRADEو  .WEBCAMو  .BIDو  .HEALTHCAREو  .WORLDو .BAND
أسفر التصويت عبر اإلنترنت في  92أغسطس  9102عن إقرار  ALACللبيان بنتيجة  13صوت لصالحها ،ودون أي صوت ضدها ،وامتناع
صوت واحد عن التصويت.
وخالل اجتماع  ALACالشهري عن بعد في  26أغسطس  ،2014اقترح إيفان ليبوفيتش ،عضو  ALACمن منظمة  At-Largeاإلقليمية ألمريكا
الشمالية ( )NARALOمشروع قرار والتي انتدبها ثالثة أعضاء آخرين من  ،ALACبأن ببان  ALACحول مقدمة أسماء النطاقات ثنائية األحرف
ينبغي تطبيقه لطلبات التعليق العام مستقبالً على قضية أسماء النطاقات ثنائية األحرف وخاضع للمراجعة .أسفر تصويت مصادقة مباشرة في
اقرار ALACمشروع القرار بنتيجة  11صوت مؤيد له ،وبدون أي صوت ضده ،وعدم امتناع أحد عن التصويت.
في  23أغسطس  ،2014طلب أوليفيير كريبين-ليبلوند ،رئيس  ،ALACمن طاقم عمل سياسة  ICANNتأيي ًدا لـ  ALACبإرسال دعوة إلبداء
التعليقات على التوصيات إلى كل أعضاء  At-Largeعن طريق القائمة البريدية إلعالنات  .ALACوقد أعلن الرئيس ،مع عدم تلقي طلبات
مراجعة خالل  27أغسطس  ،2014البيان المصدق افتراضيا ً وطلب احالة البيان إلى عملية التعليق العام.
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قامت  At-Largeبأخذ مالحظات لعدد من طلبات عملية تقييم خدمات السجل ( )RSEPلسجالت  gTLDالجديدة بطلب الحصول على
استثناءات للمواصفات  5في القسم  2من اتفاقية سجل  gTLDالجديدة.
وتكون العديد من طلبات  RSEPالعالن ثنائية أحرف مسميات  ASCIIوليس على معيار  .ISO 3166-1 alpha 2ومع ذلك ،سيتم
تحديث معيار  ISO 3166-1 alpha 2ليعكس التغيرات للبلدان واألقاليم .ومن الممكن معاملة البلدان واألقاليم المستقبلية بناء على ذلك بشكل
مختلف عن أولئك الموجودين على قائمة  ISO 3166-1 alpha 2اليوم.
وعالوة على ذلك ،فقد تم توفير ثنائية احرف مسميات  ASCIIفي المستوى الثاني لبعض  gTLDوالعديد من .ccTLD
وفي غياب أي من القضايا األمنية المتعلقة بنظام أسماء النطاقات أو االستقرار ،تعتقد  ALACبأن كافة القيود على ثنائية أحرف مسميات
 ASCIIفي المستوى الثاني ضمن  TLDينبغي إزالتها في نهاية األمر ،وأال تحتوي مشاكل الستثناءات حالية تمت الموافقة عليها.

تتوفر النسخة األصلية لهذه الوثيقة باللغة اإلنجليزية على  http://www.atlarge.icann.org/correspondence.وأينما وجد اختالف في المعنى أو ما يعتبر على أنه
اختالف في المعنى بين أي ة نسخة من هذه الوثيقة غير النسخة المكتوبة باللغة اإلنجليزية والنص األصلي ،فسيكون النص األصلي هو السائد.

بيان  ALACحول مقدمة أسماء النطاقات ثنائية األحرف لالمتدادات ،.WANG ،.LUXURY
،.BUILD ،XN--45Q11C ،XN--CZRU2D ،XN--6QQ986B3XL ،XN--3BST00M
XN--IO0A7I ،XN--55QX5D ،.SARL ،.GIFTS ،.RESTAURANT ،.PIZZA ،.REN
و 02نطاق من نطاقات  DLTالمرتبطة بـ Top Level Domain Holdings Limited
قام مجتمع  At-Largeبأخذ مالحظات لطلبات عملية تقييم خدمات السجل ( )RSEPالمرسلة إلى  ICANNعبر عدد من سجالت  gTLDالجديدة
لطلب الحصول على استثناءات للمواصفات  5القسم  2التفاقية سجل  gTLDالجديدة (انظر للصفحة  68من http://newgtlds.icann.org/-
 en/applicants/agb/agreement-approved-09jan14-en.pdلنص المواصفات  5القسم .)2
وتكون العديد من طلبات  RSEPالعالن ثنائية أحرف مسميات  ASCIIوليس على معيار  .ISO 3166-1 alpha 2ومع ذلك ،ال يعد معيار
 ISO 3166-1 alpha 2مستند ثابت ،حيث سيتم تعديلها لعكس التغيرات للبلدان واألقاليم .وعلى سبيل المثال ،تم إضافة  BQو CWو SXإلى
معيار  ISO 3166-1 alpha 2في أواخر عام ( 2010انظر إلى http://www.iso.org/iso/iso_3166-1_newsletter_vi-
 .)8_split_of_the_dutch_antilles_final-en.pdfويؤدي هذا إلى تفاوت محتمل في تنفيذ المواصفات  5القسم  ،2حيث ستتم معاملة
البلدان واألقاليم المستقبلية بشكل مختلف عن تلك الدول واألقاليم على قائمة  ISO 3166-1 alpha 2اليوم.
ومع ذلك ،فقد تم توفير ثنائية احرف مسميات  ASCIIفي المستوى الثاني لبعض  gTLDوالعديد من  .ccTLDتعد النطاقات القصيرة مرغوبة أكثر
للمسجلين المحتملين ومن الممكن استخدام ثنائية أحرف مسميات  ASCIIلمعاني بديلة عن واحدة لمعيار  .ISO 3166-1 alpha-2ولهذه
األسباب ،وفي غياب أي من القضايا األمنية المتعلقة بنظام أسماء النطاقات أو االستقرار ،تعتقد  ALACبأن كافة القيود على ثنائية أحرف مسميات
 ASCIIفي المستوى الثاني ضمن  TLDينبغي إزالتها في نهاية األمر ،وأال تحتوي مشاكل الستثناءات حالية تمت الموافقة عليها.

