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مذكرة التفاھم التوضیحیة
الجدیدة) gTLDs(لبرنامج نطاقات المستوى األعلى العامة 

خیارات ما بعد التفاوض-سحب الدعم الحكومي المقدم للسجل 

٢٠١٠یونیو ٢٠١٠١یونیو ١:٤تاریخ المراجعة

٢٠١٠مایو ٣١:تاریخ النشر

الجدیدة) gTLD(برنامج نطاقات المستوى األعلى العامة –فیة خل
منذ عشر سنوات كمنظمة غیر ربحیة تضم أصحاب مصلحة متعددین، ُمخصصة لتنسیق نظام عناوین اإلنترنت، فقد ICANNنظًرا ألنھ تم تأسیس 

یز المنافسة في سوق أسماء النطاقات مع ضمان أمان اإلنترنت تعز- التي تعترف بھا الوالیات المتحدة وحكومات أخرى - كان أحد مبادئھا األساسیة 
بوجود مزید من التحدیث وحریة االختیار والتغییر في نظام عناوین اإلنترنت الممثل اآلن من قبلgTLDوسیسمح توسیع نطاقات . واستقراره

. gTLDنطاق ٢١

صَّلة وُمطولة مع كل الدوائر االنتخابیة لمجتمع اإلنترنت العالمي الممثلة من قبل جدیدة بعد عملیة مشاورة ُمفgTLDوقد جاء القرار بتقدیم نطاقات 
. مثل الحكومات واألفراد والمجتمع المدني والدوائر التجاریة ودوائر الملكیة الفكریة والمجتمع التقني–مجموعة كبیرة ومتنوعة من أصحاب المصالح 
ومنظمة دعم أسماء رمز البلد ) ALAC(واللجنة االستشاریة العامة ) GAC(ة الحكومیة وشاركت أیًضا في ھذا العمل اللجنة االستشاری

)ccNSO ( واللجنة االستشاریة لألمان واالستقرار)SSAC( التابعة جمیًعا لـ ،ICANN . ونتج عن عملیة المشاورة سیاسة خاصة بتقدیم نطاقات
gTLD جدیدة أكملتھا منظمة دعم األسماء العامة)GNSO (وتبناھا مجلس إدارة ٢٠٠٧عام فيICANN ٢٠٠٨في یونیو عام .

بنشرھا لمساعدة مجتمع اإلنترنت العالمي في فھم ICANNوتعد مذكرة التفاھم التوضیحیة ھذه جزًءا من مجموعة من المستندات التي قامت 
في ICANN، یشترك موظفو ٢٠٠٨ومنذ أواخر عام . غة مسودةالمتطلبات والعملیات المقدمة في الدلیل المساعد لمقدمي الطلبات المتاح اآلن في صی

أعمال تطویر البرنامج مع مجتمع اإلنترنت من خالل مجموعة من منتدیات التعلیقات العامة حول مسودات الدلیل المساعد لمقدمي الطلبات ومستندات 
كما یتم إجراء تقییم دقیق للتعلیقات التي یتم . مواد البرنامج الدقیقةیوًما في التشاور حول ٢٥٠وحتى وقتنا الحالي، فقد انقضى ما یزید عن . الدعم

. استالمھا واستخدامھا إلضفاء مزید من التحسینات على البرنامج وتوجیھ عملیة تطویر اإلصدار النھائي من الدلیل المساعد لمقدمي الطلبات

الجدیدة، الرجاء االنتقال إلى الموقع gTLDلصلة ببرنامج نطاقات لالطالع على المعلومات الحالیة والجداول الزمنیة واألنشطة ذات ا
htm.program-gtld-new/topics/en/org.icann.www://http.

وینبغي أال یعتمد مقدمو الطلبات المحتملون على أٍي من التفاصیل الُمقتَرحة الخاصة ببرنامج نطاقات . الرجاء مالحظة أن ھذه ھي مسودة مناقشة فقط
gTLDالجدیدة حیث ال یزال البرنامج خاضًعا لمزید من المشاورة والمراجعة.

ملخص النقاط الرئیسیة الواردة في ھذه الوثیقة

كمبدأ أساسي، من المھم أن تكون الحكومة أو السلطة العامة ذات الصلة قادرة على أن تبرھن من خالل ·
.األصلي أو عدم المعارضةعملیة محددة على أن مشغل السجل لم یلتزم بشروط الدعم

GACبحیث تتضمن أحد البنود الموصى بھا من قبل لجنة ) مزود االمتداد(وسیتم تعدیل اتفاقیة السجل ·
یجب أن ICANNوالذي یشترط أنھ في حالة وقوع نزاع بین الحكومة ذات الصلة ومشغل السجل، فإن 

.ائي ذي الصلةتمتثل لقرار ملزم من الناحیة القانونیة في االختصاص القض



٢

للحكومات كما ھو مدون ١)RRDRP(تتوفر عملیات وحلول خاصة بإجراءات حل نزاعات قیود السجل ·
. معتمد على المجتمعTLDفي الحاالت التي یتم فیھا التقدم بطلب لتسجیل اسم جغرافي بمثابة نطاق 

ونقل السجل إلى مشغل وسیكون ھناك اشتراط بالحصول على موافقة حكومیة في حاالت تغییر التحكم ·
.تابع وعند تجدید االتفاقیة

مقدمة

یجب أن تقوم أیًضا بالنظر فیما إذا كان من الممكن ICANNأن ) ٢٠١٠,٠٣,١٢,٢٥(في اجتماع نیروبي قرر مجلس اإلدارة 
نى لمشغلي نطاقات حتى یتس) أو أي إجراءات مماثلة لحل نزاعات ما بعد التفاوض(تطبیق إجراءات حل نزاعات قیود السجل 

TLD المدعمین من قبل الحكومة استخدامھا حیثما تسحب الحكومة دعمھا لنطاقاتTLD.

الجدیدة المقترحة، فال بد من وجود خطاب دعم أو عدم معارضة من الحكومة أو السلطة العامة gTLDوبموجب عملیة نطاقات 
مدینة وتكون ھذه السالسل عبارة عن أسماء وطنیة فرعیة ذات الصلة للطلبات الخاصة بتسجیل سالسل تھدف إلى تمثیل 

المتعلقة بنطاقات GACمبادئ لجنة من ٢-٢وقد تم وضع ھذا الشرط استجابة للفقرة رقم . وأسماء لمدن العواصم وأسماء لمدن
gTLD الجدیدة>http://gac.icann.org/system/files/gTLD_principles_0.pdf<ي أن ینبغ"“: ، والتي تنص على
أسماء الدول أو المناطق أو األماكن ولغة الدولة أو المنطقة أو اإلقلیم أو أوصاف األشخاص، ما لم یتم االتفاق ICANNتتجنب 

".على ذلك مع الحكومات أو السلطات العامة ذات الصلة

یجب أن یتم التعامل مع "٢-٢التفسیر التالي للفقرة ) ٢٠١٠مارس، ١٠(من نیروبي GAC لبیان الرسمي للجنةاوقد قدم 
ویمكن السماح . القادمةccTLD PDPالسالسل التي تعد تمثیًال أو اختصاًرا ذا معنى السم دولة أو منطقة من خالل سیاسة 

." كان ھذا األمر مسموًحا بھ من قبل الحكومة أو السلطة العامة ذات الصلةإذا gTLDللسالسل الجغرافیة األخرى في حیز نطاق 

، فلن تكون أسماء الدول أو المناطق متاحة في عملیة ccNSOوبموجب ھذا التفسیر، المتناسق مع المدخالت الواردة من منظمة 
.IDN ccPDPالجدیدة مما یؤدي إلى تعلیق نتیجة نطاق gTLDنطاقات 

الجدیدة التي تتطلب gTLDمات التالیة ذات صلة بھذه السالسل وقد قامت بدراسة األسماء الجغرافیة في سیاق نطاقات تعد المعلو
.دعًما أو عدم معارضة من الحكومة أو السلطة العامة ذات الصلة وعلى ھذا النحو یعد سحب الدعم الحكومي احتماًال متوقًعا

مناقشة

إلى أن طریقة تناول أسماء الدول ccNSO، أشارت منظمة ٢٠٠٩نوفمبر، ٢١دارة بتاریخ في الخطاب الموجھ إلى مجلس اإل
م الھائل من موضوعات ما بعد لم تنجح في التعامل مع الك"٣والمناطق في مسودة الدلیل المساعد لمقدمي الطلبات، اإلصدار 

وعلى الرغم . gTLDالمناطق في حیز نطاقات /فیما یتعلق بإدخال دالالت الدولICANNالتفاوض التي من المتوقع أن تواجھھا 
RFCعاًما في تخصیص رموز الدول باستخدام المبادئ المنعكسة في ٢٥من وجود خبرة تزید عن  ، فمن الممكن أن 1591

لدیھا ICANN/IANAإال أنھ لم یتم إجراء أي تحلیل یشیر إلى أن . الحاليccTLDات نقاط نزاع في حیز تظل ھذه الموضوع
."gTLDالمناطق على أنھا نطاقات /تقنیات كافیة للتعامل مع مثل ھذه الموضوعات المعقدة في سیاق دالالت الدول

دول والمناطق، فما تزال النقاط المثارة تعد مرتبطة بھذه یرتبط بأسماء الccNSOوبینما یتم التنویھ إلى أن اھتمام منظمة 
.الوثیقة

:ذه اإلجراءاتبموجب ھICANNتتضمن الحلول التي من الممكن التوصیة بھا إلى ١
وسائل عالجیة یجب أن یطبقھا السجل للتأمین ضد السماح بعملیات تسجیل مستقبلیة ال تمتثل للقیود المفروضة من قبل المجتمع،·
أو، في ظروف استثنائیة، ) االنتھاكات(حتى یحین الوقت الذي یتم فیھ عالج االنتھاك gTLDتعلیق قبول تسجیالت اسم نطاق جدید في نطاق ·
).مزود االمتداد(عمل على إنھاء اتفاقیة السجل ال·

http://www.gac.icann.org/press-release/gac-2010-communique-37
http://www.icann.org/correspondence/disspain-to-dengate-thrush-21nov09-en.pdf
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على وضع تقنیات للفصل في حاالت "... GAC، حثت لجنة ٢٠١٠مارس ١٠ففي خطاب موجھ إلى مجلس اإلدارة بتاریخ 
وأشارت ". جغرافيعدم االلتزام بالشروط بعد التفاوض بھدف الحصول على موافقة الحكومة أو عدم معارضتھا الستخدام اسم 

من الممكن تحقیق ذلك عن طریق تضمین بند في اتفاقیة السجل یشترط أنھ في حالة حدوث نزاع بین الحكومة ذات "...إلى أنھ 
."یجب أن تمتثل لقرار ملزم من الناحیة القانونیة في االختصاص القضائي ذي الصلةICANNالصلة ومشغل السجل، فإن 

یدة، تتمثل نقطة البدایة بالنسبة لمقدم طلب لتسجیل سلسلة تمثل اسًما جغرافًیا، وفًقا لما ھو محدد في الجدgTLDفي حیز نطاقات 
من الدلیل المساعد لمقدمي الطلبات، في أن الحیز یشترط وجود دعم أو عدم معارضة من الحكومة أو السلطة العامة ٤اإلصدار 

ع الطلب كما أن ھذا الخطاب یجب أن یوضح تفھم الحكومة أو السلطة ویجب تقدیم خطاب دعم أو عدم معارضة م. ذات الصلة
وسیتم التنبیھ على مقدمي الطلبات . gTLDالعامة للسلسلة التي تم تقدیم طلب بشأنھا ولالستخدام المستھدف منھا بمثابة نطاق 

سلسلة بموجبھا، على سبیل المثال وعلى الحكومات بأن مقدم الطلب یجب أن یكون مستعًدا لقبول الشروط التي ستتم إتاحة ال
.االمتثال للسیاسات وسداد الرسوم التي توجد موافقة جماعیة بشأنھاICANNیستلزم الدخول في اتفاقیة سجل مع 

إما بسبب إخفاقھ في االمتثال لاللتزامات TLDوتجري حالًیا مناقشة ما یحدث إذا قامت الحكومة بسحب دعمھا لنطاق 
وفیما یلي وصف لخیارات عدیدة تتعلق بمعالجة . لموافقة الحكومیة التي تم الحصول علیھا أو لسبب آخرالمنصوص علیھا في ا

باإلضافة إلى ھذه الخیارات، ال یوجد ما یمنع . ھذا األمر مع عرض لألسباب المنطقیة الداعیة إلى وجوب تطبیق خیار ما
بالتالي فإنھا یمكن أن تؤثر . لمشغل ھذه النطاقاتTLDا على طلبات نطاقات الحكومة أو السلطة العامة من اشتراط منح موافقتھ

gTLDعلى سبیل المثال، إذا قام نطاق . ھذهTLDعلى صناعة السیاسة بطریقة مناسبة ومقبولة لدى الحكومة بالنسبة لنطاقات 
رض قیود علیھ في االتفاقیة الخاصة بھ قائم على المجتمع، فسیتم فTLDیحمل اسًما جغرافًیا بتخصیص نفسھ على أنھ نطاق 

من خالل (بھذه القیود التي تمثل المجتمع TLDفإذا لم یلتزم نطاق . متناسبة مع القیود المرتبطة بتخصیصھ القائم على المجتمع
ن أن یتم ، فیمكن للحكومة أن تقدم اعتراًضا في عملیة النزاع ما بعد التفاوض ومن الممك)قیود التسجیل، على سبیل المثال

ولضمان تطبیق ھذا اإلجراء، یمكن . توجیھ أمر للسجل بااللتزام بالقیود المنصوص علیھا في االتفاقیة أو التعرض لعقوبات
قائم على المجتمع TLDعلى أنھ نطاق TLDعند تحدید نطاق TLDللحكومة أن تشترط الحصول على موافقتھا على طلب نطاق 

.راًضا إذا لم یمتثل مشغل السجل لھذه االلتزاماتبحیث یمكن للحكومة أن تقدم اعت

الخیارات

یمكن أن یؤدي سحب الحكومة لدعمھا إلى إیقاف أو نقل السجل

إلى أنھ ال بد من إعداد تقنیة ما لیتم تطبیقھا إذا قامت الحكومة ccNSOومنظمة GACتشیر التعلیقات الصادرة من كل لجنة 
ویحق للحكومة أن تسحب دعمھا ألسباب متنوعة، على . لتعامل مع المخاوف الحكومیةجغرافي لTLDبسحب دعمھا لنطاق 

فقد تكون . سبیل المثال إذا أخفق السجل في االمتثال لقیود التسجیل أو قام بتعدیل األسماء المحجوزة المتفق علیھا مع الحكومة
. gTLDھذه القیود شرًطا أساسًیا لموافقة الحكومة على نطاق 

أو TLDإیقاف تشغیل نطاق ) ICANNفي شكل خطاب موجھ إلى (أن تطلب الحكومة أو السلطة العامة ذات الصلة ویمكن 
على الرغم من ذلك، . تغییر التحكم إلى كیان محدد من قبل الحكومة نظًرا ألن المشغل الحالي قام بخرق اتفاقیتھ مع الحكومة

طة العامة ذات الصلة قادرة على أن تبرھن من خالل عملیة محددة على أن فكمبدأ أساسي، من المھم أن تكون الحكومة أو السل
. مشغل السجل لم یلتزم بشروط الدعم األصلي أو عدم المعارضة

على سبیل المثال، یمكن أن یعد ھذا الخیار مماثًال لطلب إعادة التفاوض الذي یتم إجراؤه تماشًیا مع المبادئ المضمنة في 
RFC1591 .ومة تمثل أحد عناصر دراسة ھذا الطلب ویعد وجود دلیل على دعم مجتمع اإلنترنت المحلي ألي طلب فرؤیة الحك

.إعادة تفاوض أحد العناصر المھمة األخرى في ھذا الشأن

ال یوصى باستخدام ھذا الخیار حیث إنھ یفتقد وسائل الحمایة الكافیة خاصًة بالنسبة لمشغل السجل كما أنھ من الممكن أن یكون
.عرضًة إلساءة االستخدام
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)مزود االمتداد(بند اتفاقیة السجل : GACتوصیة لجنة 

على وضع تقنیات للفصل في حاالت عدم االلتزام بالشروط بعد التفاوض بھدف الحصول على موافقة GACحثت لجنة 
طریق تضمین بند في اتفاقیة الحكومة أو عدم معارضتھا الستخدام اسم جغرافي وأشارت إلى أنھ من الممكن تحقیق ذلك عن

یجب أن تمتثل ICANNیشترط أنھ في حالة حدوث نزاع بین الحكومة ذات الصلة ومشغل السجل، فإن ) مزود االمتداد(السجل 
.لقرار ملزم من الناحیة القانونیة في االختصاص القضائي ذي الصلة

اقتراًحا مقبوًال بشرط إجراء عملیة قانونیة للفصل في ) متدادمزود اال(بتضمین بند في اتفاقیة السجل GACویعد اقتراح لجنة 
.النزاع القائم بین الحكومة والسجل

إجراءات حل النزاعات الخاصة بقیود السجل

وسیلة للمراجعة متاحة للحكومات والسلطات العامة للتعامل مع ) RRDRP(تعد إجراءات حل النزاعات الخاصة بقیود السجل 
حالًیا، یمكن أن ترتبط قیود المجتمع بمن سیكون مؤھًال للتسجیل . السجل بقیود المجتمع المقترحة في الطلبعدم التزام مشغل

. والسالسل التي ستكون متاحة للتسجیل وكیف یمكن استخدام النطاقات

:تتضمن الوسائل العالجیة المتاحة بموجب ھذه اإلجراءات
ضد السماح بعملیات تسجیل مستقبلیة ال تمتثل للقیود المفروضة من قبل وسائل عالجیة یجب أن یطبقھا السجل للتأمین·

المجتمع،
العقوبات المالیة،·
أو، ) االنتھاكات(حتى یحین الوقت الذي یتم فیھ عالج االنتھاك gTLDتعلیق قبول تسجیالت اسم نطاق جدید في نطاق ·

في ظروف استثنائیة، 
).متدادمزود اال(العمل على إنھاء اتفاقیة السجل ·

قد ترفض الحكومات مثل ھذه العملیة مدعیة بأنھ نظًرا ألن لھا حًقا سیادًیا على االسم، وفًقا لما ھو ثابت بشرط وجوب الحصول 
طریقة عادلة RRDRPعلى الرغم من ذلك، تعد إجراءات . على دعمھا، فإنھا یجب أن تتمتع بحق سحب دعمھا في أي وقت

عات مع ضمان أن الحكومة أو السلطة العامة ال تتمتع بحق أحادي الجانب بسحب دعمھا وطلب یمكن من خاللھا إدارة النزا
. تغییر المشغل في إطار یخرج عن كونھ عملیة قانونیة

من أنھ یجب أال یطلب من الحكومات أن تقوم بسداد رسوم مرتبطة بأي GACومع الوضع في االعتبار المخاوف السابقة للجنة 
أثناء عملیة تقدیم الطلب، فمن المتوقع أن تقوم ھذه اللجنة بإثارة المخاوف من أنھ یجب أال یطلب من الحكومات اعتراض ترفعھ 

على الرغم من ذلك، فقد یؤدي ھذا إلى تخفیف بعض . RRDRPأن تقوم بسداد رسوم عند رفع أیة شكوى بموجب إجراءات 
عالوًة على ذلك، من المتوقع . باسترداد رسوم النزاع التي قام بإنفاقھاالمخاوف مع الوضع في االعتبار أن الطرف الفائز سیقوم 

.اقتصادیة التكلفة بدرجة أكبر من اتباع أي إجراء قانوني من خالل المحاكم المدنیةRRDRPأن تصبح إجراءات 

: وھي متاحة على موقعRRDRPتم نشر مذكرة تفاھم توضیحیة حول إجراءات 
htm.en-4-comments/gtlds-new/topics/en/org.icann.www://http.

إعادة تأكید الدعم أو عدم المعارضة وقت تجدید التعاقد

أو ربما عدم (لتأكید استمرار الدعم الحكومي للسجل، یوجد خیار آخر یتمثل في السعي إلى الحصول على دعم الحكومة 
أعوام ٥أعوام ولكن یمكن أن یتم تقلیل ھذه المدة إلى ١٠تعاقد كل حالًیا، یتم تجدید ال. وقت تجدید التعاقد) معارضتھا على األقل

التي تحمل أسماء دول لفقد حقھم في تشغیل ھذه النطاقات إذا لم یستمروا في دعم gTLDلزیادة إمكانیة تعرض مشغلي نطاقات 
. النطاقات التي تقوم الحكومة بالتحكم فیھا



٥

عملیات نقل السجل

ه العملیات وستضمن أن الحكومة أو السلطة العامة ذات الصلة تدعم، أو ال تعارض، السجل الجدید حیثما یتم حالًیا تطویر ھذ
وقد تم نشر مذكرة ). وفًقا لما ھو محدد في الدلیل المساعد لمقدمي الطلبات(جغرافي TLDیكون النقل مطلوًبا بالنسبة لنطاق 

: لتعلیق العام على موقعتفاھم توضیحیة حول ھذا الموضوع أیًضا وھي متاحة ل
htm.en-4-comments/gtlds-new/topics/en/org.icann.www://http.

التوصیات 

كمبدأ أساسي، من المھم أن تكون الحكومة أو السلطة العامة ذات الصلة قادرة على أن تبرھن من خالل عملیة محددة على أن 
المتعلقة بإضافة بند في التعاقد GACتلبي كل من توصیة لجنة . ارضةمشغل السجل لم یلتزم بشروط الدعم األصلي أو عدم المع

ھذا المبدأ ویوصى بھ كحل للفصل في نزاعات ما بعد التفاوض التي قد تنشب بین الحكومة أو السلطة RRDRPوإجراءات 
.باسم جغرافيgTLDالعامة ذات الصلة التي دعمت، أو لم تعارض، طلًبا جدیًدا لنطاق 

.GACالبند الموصى بھ من قبل لجنة ) مزود االمتداد(فاقیة السجل ستتضمن ات.١

للحكومات كما ھو مدون في الحاالت التي ٢)RRDRP(تتوفر عملیات وحلول خاصة بإجراءات حل نزاعات قیود السجل .٢
. معتمد على المجتمعTLDیتم فیھا التقدم بطلب لتسجیل اسم جغرافي بمثابة نطاق 

بالحصول على موافقة حكومیة في حاالت تغییر التحكم ونقل السجل إلى مشغل تابع وعند تجدید وسیكون ھناك اشتراط.٣
.االتفاقیة

. لن یؤدي سحب الحكومة أو السلطة العامة ذات الصلة لدعمھا للسجل إلى حدوث إیقاف أو إعادة تفاوض تلقائي.٤

:بموجب ھذه اإلجراءاتICANNتتضمن الحلول التي من الممكن التوصیة بھا إلى ٢
وسائل عالجیة یجب أن یطبقھا السجل للتأمین ضد السماح بعملیات تسجیل مستقبلیة ال تمتثل للقیود المفروضة من قبل المجتمع،·
أو، في ظروف استثنائیة، ) االنتھاكات(حتى یحین الوقت الذي یتم فیھ عالج االنتھاك gTLDنطاق جدید في نطاق تعلیق قبول تسجیالت اسم·
).مزود االمتداد(العمل على إنھاء اتفاقیة السجل ·


