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ب ي ا ن AL AC
الخاص بمشروع التقرير النهائي حول الجوانب السياسية المتعلقة بتقديم حرف واحد IDN TLDs

مقدمة
إعداد طاقم عمل ICANN
تمت صٌاغة بٌان مشروع التقرٌر النهائً حول الجوانب السٌاسٌة المتعلقة بتقدٌم حرف واحد  IDN TLDsفً األصل من
قبل جٌمز سٌنج عضو اللجنة االستشارٌة  At-Largeوتم نشره فً  12دٌسٌمبر .2010
تضم المراجعة األولى لهذا البٌان (الوثٌقة الحالٌة) التعدٌالت التً اقترحها أعضاء لجنة  ALACالتنفٌذٌة.
وفً  24دٌسمبر ،طالب رئٌس اللجنة االستشارٌة  At-Largeأولٌفر كرٌبٌن-لٌبلوند طاقم  At-Largeببدء التصوٌت على
هذه الوثٌقة عبر اإلنترنت لمدة خمسة أٌام.
وانتهت فترة التصوٌت فً  28دٌسمبر وأدت إلى مصادقة  ALACعلى البٌان بنسبة تصوٌت  .0-13وقد امتنع إدمون
شانج عن المشاركة فً هذا التصوٌت بسبب مشاركته السابقة فً إعداد مشروع التقرٌر النهائً عن النواحً السٌاسٌة فٌما
ٌتعلق بتقدٌم حرف واحد .IDN TLDs
ٌمكنك االطالع على نتائج التصوٌت الكاملة من خالل الرابط التالً:
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=1508Z3mi38mH3YDdc5Nyb5hh
فً ٌ 3ناٌر ،2011قدم موظفو  At-Largeبٌانا إلى عملٌة االستشارة العامة بشأن مشروع التقرٌر النهائً الخاص
بالنواحً السٌاسٌة فٌما ٌتعلق بتقدٌم حرف واحد  IDN TLDsنٌابة عن اللجنة االستشارٌة .At-Large
(نهاٌة المقدمة)

تتوفر النسخة األصلٌة من هذه الوثٌقة باللغة اإلنجلٌزٌة من خالل الرابط التالً .www.atlarge.icann.org/correspondence
حٌثما وجد اختالف فً المعنى أو ما ٌوهم أنه اختالف فً المعنً بٌن أي نسخة من هذه الوثٌقة غٌر النسخة المكتوبة باللغة اإلنجلٌزٌة والنص
األصلً ،فسٌكون النص األصلً هو السائد وٌعمل بموجبه.
صفحة  1من 2

بيان  ALACالخاص بمشروع التقرير النهائي حول الجوانب السياسية المتعلقة بتقديم حرف واحد
IDN TLDs
فً  10دٌسمبر  ،2010قامت  ccNSOومجموعة عمل  (JIG) GNSO IDNالمشاركة بنشر مشروع القرار
النهائً بشأن الجوانب السٌاسٌة المتعلقة بتقدٌم حرف واحد  sDDT NDIللتعلٌق العام.
بعد مراجعة التقرٌر ،تسر  ALACأن تقدم التعلٌقات التالٌة:
فً  10ماٌو  ،2010قامت  ALACبتقدٌم بٌان  ALACحول قضاٌا  .IDNفً هذا البٌان ،فإننا نعبر عن اعتقادنا بأن
"كل ثقافة ولغة فرٌدة من نوعها" و"قضاٌا  IDNهً قضاٌا معقدة تختلف من لغة إلى لغة ،ومن ثقافة إلى ثقافة".
تستخدم كثٌر من اللغات فً جمٌع أنحاء العالم برامج نصٌة حٌث تتم كتابة الكلمات الكاملة كحروف مفردة .وهذا هو
الحال  -على سبٌل المثال  -مع اللغة الصٌنٌة .ولذلك ،فإننا نؤٌد التوصٌة بأنه ٌنبغً للحرف الواحد والحرفان  IDNsمن
المستوى األول والثانً أال ٌكونا مقصورٌن عامة وأن ٌتم مراجعة كل حرف على حدة.
ونعتقد بأنه من الممكن إنشاء هٌئة تقٌٌم  IDNلمراجعة الطلبات للحرف الواحد أو الحرفان  .IDNsوٌنبغً أن ٌتم تشكٌل
فرق تقٌٌم  IDNمن الخبراء المعنٌٌن وممثلً المجتمع المدنً .وٌمكن دعم فرٌق تقٌٌم  IDNبمراجعة IDN ccTLDs
المستمرة ،على سبٌل المثال ،طلب .бг
ومن دواعً سرور  - ALACمن خالل وصول بنٌة  At-Large 129حول العالم لآللف من مستخدمً اإلنترنت فً
 106دولة وإقلٌم ،حٌث تشمل أولئك الذٌن ٌرغبون فً وجود حرف واحد  IDNمثل متحدثً الصٌنٌة والٌابانٌة
والكورٌة ،وغٌر ذلك  -إسهام ممثلً المجتمع المدنً إلى هٌئة تقٌٌم .IDN
وعالوة على ذلك ،فقد الحظنا عمل  JIGعلى تغٌرات  .IDN TLDوكما جاء فً بٌان ماٌو  2010الخاص بنا ،فإننا
نشجع  ICANNعلى أن التقدم "دولٌا وداخلٌا" عند تناول قضاٌا  .IDNونعتقد بأن تغٌرات  IDN TLDذات أهمٌة
قصوى لشركات محددة حول العالم ونشجع  JIGعلى إنجاز عملها فً أقرب وقت ممكن.
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