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بيان A L A C
حول مشروع دلٌل مقدم الطلب اإلصدار  4والمذكرة التفسٌرٌة
مقدمة
إعداد فريق عمل ICANN

فً  24أغسطس ،طلب رئٌس اللجنة االستشارٌة  ،At-Largeشٌرٌل النغدون-أور من موظفً  At-Largeالبدء فً
تصوٌت  ALACعبر اإلنترنت لمدة خمسة أٌام حول مشروع بٌان مشروع دلٌل مقدم الطلب  v4والمذكرة التفسٌرٌة.
وانتهت فترة التصوٌت عبر اإلنترنت فً  22أغسطس وتمثل نتائجها فً اعتماد  ALACللبٌان بنسبة تصوٌت  12إلى
 .0وقد أبلغ سٌباستٌان باشولت  ALACبأنه سٌكون فً عطلة خالل فترة التصوٌت ،وسٌتم تسجٌله ممتنع عن التصوٌت.
ٌمكنك مراجعة النتائج باستقاللٌة على موقع:
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=1277B7TXgqRJq4MzbLkXi96z
وفً  13أغسطس ،أحال فرٌق عمل  At-Largeمشروع البٌان إلى كارٌن لٌنتز ،الجهة المسئولة فً  ICANNعن
عملٌة المشاورات العامة حول مشروع دلٌل مقدم الطلب ،اإلصدار  4مع مالحظة أن الوثٌقة تمر حالٌا بمرحلة اعتماد
 .ALACوأغلقت بالفعل فترة التعلٌق العام فً ٌ 21ولٌو.
(نهاٌة المقدمة)

تتوفر النسخة األصلٌة لهذه الوثٌقة باللغة اإلنجلٌزٌة على موقع الوٌب . www.atlarge.icann.org/correspondenceوأٌنما وجد
اختالف فً المعنى أو ما ٌوهم أنه اختالف فً المعنى بٌن أٌة نسخة من هذه الوثٌقة غٌر النسخة المكتوبة باللغة اإلنجلٌزٌة والنص األصلً،
فسٌكون النص األصلً هو المعتمد.
الصفحة  1من 2

بيان من لجنة  LALAبشأن مشروع دليل مقدم الطلب اإلصدار  4والمذكرة التفسيرية
تالحظ  ALACأن نشر مشروع دلٌل مقدم الطلب اإلصدار  4والمذكرة التفسٌرٌة قد أثارت جدالً واس ًعا داخل مجموعة
عمل مجتمع  gTLDالجدٌد وفً مجتمع  At-Largeككل .فمن وجهة نظر لجنة  ،At-Largeال تزال القضاٌا األساسٌة
تعظم الفوائد وتقلل من االرتباك الناتج من طرح  gTLDsالجدٌدة على مستخدم اإلنترنت العادي و ICANNوغٌرها من
العملٌات واإلجراءات التً من شأنها أن تمكن هذه الرؤٌة .وتدرك  ALACتمام اإلدراك أنه لٌست كل المسائل المثٌرة
للجدل التً تتعلق بـ  gTLDsالجدٌدة تتطلب حلوالً تقنٌة .ففً هذا السٌاق ،نعود ونؤكد من جدٌد على نصٌحتنا التً تتعلق
بطرح  IDNالمقدمة التً قدمها المجلس فً بٌان سابق :نوصً بشدة على التفكٌر العالمً مع تمكٌن العمل المحلً.
وتجتمع اآلراء فً مجتمع  At-Largeهو أنه مهما كانت الصٌغة النهائٌة للعملٌات واإلجراءات ،إال أنه ٌجب أن تعتنق
 ICANNفكرة تقدٌم الدعم التأكٌدي لمشاركة المجتمعات المهمشة حتى اآلن ،السٌما المكلفٌن بالعمل نٌابة عن الفئات
المحرومة أو أولئك الذٌن ٌحملون أجندة معترف بنشاطها على نطاق واسع فً إطار المصلحة العامة للجمهور فً اقتصاد
 gTLDالجدٌدة .كما تؤٌد  ALACبقوة مواصلة هذه الجهود.
ٌفضل مجتمع  At-Largeالعملٌات الشفافة التً تطرح قرارات ملزمة واجبة النفاذ على جمٌع الجهات الفاعلة لحماٌة
مستخدمً اإلنترنت العادٌٌن من األضرار أو األضرار المحتملة التً ٌمكن أن تتطور فً النظام اإلٌكولوجً لإلنترنت،
ومن المحتمل جدا أن تزداد سوءًا مع طرح  gTLDجدٌدة .وفً حٌن أن تفاصٌل آلٌات حماٌة التنفٌذ ال تزال محل نقاش
محتدم داخل المجتمع ،إال أنها ترتكز على المسائل المحٌطة بالتملك المفٌد للسجالت والمسجلٌن ،ووضع إطار لالمتثال
ودور  ICANNفً مجال إنفاذ االمتثال .كما ٌشارك بالفعل أعضاء مجتمع  At-Largeفً "مجموعة عمل التكامل
الرأسً" ( )VIحٌث ٌجري بث بعض من هذه القضاٌا ومناقشتها كما ستستمر فً تقدٌم اآلراء التً تعبر عن مخاوف
مجتمعنا .وتؤٌد  ALACبشدة استمرار مجموعة العمل  VIالحالٌة باإلضافة إلى اآللٌات األخر التً نر من وجهة
نظرنا بأن المجتمع بحاجة لمزٌد من الوقت للتفكٌر كً ٌتم التوصل إلى إجماع فً هذا الشأن.
استجابت  ALACلمجتمع  At-Largeمع االحتفاظ بمشروع دلٌل مقدم الطلب اإلصدار  4بما ٌسمى لغة األخالق
والنظام العام ( )MAPOكجزء من النطاق التحضٌري لـ  gTLDالجدٌدة .ونحن نؤكد مجد ًدا على موقفنا المبدئً :حتى
مع قبولنا بأنه ال ٌوجد تعرٌف محدد لما هو أخالقً ،فإن تحدٌد سلسلة أخالقٌة والتعدي على النظام العام ال ٌقع ضمن
اختصاص  ICANNوعملها بمساحة التحكم بشبكة اإلنترنت .وقد أصبحت خٌبة أمل  ALACأقل حدة من خالل العلم
بأن منظمات الدعم األخر منزعجة جمٌعها واقترحت مجموعة فٌما بٌن المجتمع لمعالجة هذه المسألة والتعامل كذلك
معها .وبنفس الروح ،فإننا نشعر بالقلق إزاء الطرح الخفً لنظام "اإلرهاب" فً هٌكل عمل تطبٌق  gTLDالجدٌدة.
وتر  ALACأن هذا ال ٌدخل فً نطاق اختصاص  ICANNللفصل وننصح بشدة أن ٌعاد النظر فً األمر".
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