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 تنفيذي ملخص

 المشكالت . بيان1

 لتحسين الرسمية المراجعات إلى الكبيرة السياسية التغييرات نطاق من تمتد ھامة إجراءات  ICANN  اتخذت األخيرة، السنوات في
 ICANNتزال  ال بھا، المعترف المبذولة والتحسينات الجھود الكبيرة من قراراته. وبالرغم اتخاذ ونوعية يةوالشفاف المساءلة
 العالمي. اإلنترنت مجتمع يدعمھا أن يمكن التي القرارات صناعة مشكالت من تعاني

ً  ICANN تواجه التي المتنوعة التحديات إن  معلوماتھا من كبير بجزء تشتق والتي المساءلة مفھوم تحت محتوياتھا تتلخص ما غالبا
 التأسيسية. النماذج مختلف تنوع في األساسية

تؤدي العديد من األدوار المختلفة والتي تشمل أدوار التنسيق الفنية والتي يكون البعض منھا  ICANNومن الناحية الوظيفية، فإن 
معنية بشغل دور ائتماني  ICANNيمي شبه الرسمي. كما أن متشابھاً مع المعايير األصلية وفي تخصيص اسم النطاق والدور التنظ

والذي بدوره يكون متجاوباً مع مجموعة واسعة من حاملي األسھم بما يشمل القطاع الخاص ومستخدمي اإلنترنت العالميين. وتستقبل 
كما  بالكاملالمستند إلى اإلجماع. باتباع النموذج ICANNأيضاً المساھمات والنصائح وأحياناً الضغط الواقع من الحكومات. وتلتزم 

ال تدعمھا نظرية فردية تقليدية  ICANNأنھا أيضاً شركة غير ربحية تخضع للقانون المعمول به في كاليفورنيا. ومن ثم فان 
عيفة، حيث الحالية أو آليات المساءلة المستندة إلى العقوبات على سبيل المثال ض ICANNللمساءلة.وال تستند إليھا وتعتبر مسؤولية 

كلياً على  ICANNال توجد اآلليات الملزمة لذلك أو آليات مباشرة تحل محل القيادة. وبدال من تلك اآلليات القانونية القوية، اعتمدت 
 مبدأ الشفافية والمشاركة العامة التي تدعم مبدأ المساءلة.

 

  ICANN. نظرة عامة مستقلة على الشفافية والمساءلة لنظام 2

 أبحاث تحدي إجراء والمجتمع اإلنترنت لعلوم بركمان بمركز المستقلة األكبر،،تولى األعضاء والباحثين المراجعة ليةعم من كجزء
وحوكمة  العامة المشاركة وكذلك الشفافية آليات مبدأ طريق عن المساءلة الرامية إلى تحسين الحالية ICANN على جھود
 األساسية في سائر ھذه القطاعات.والقضايا  تحليل المشكالت إلى إضافة الشركات

مع وزارة التجارة األمريكية بأن "تكفل وتقوم بتحسين اآلليات القوية لصالح  )AoC( في تأكيدھا على االلتزام  ICANN  تعھدت
ن المساھمة العامة والمساءلة وكذلك الشفافية حتى تضمن أن ينعكس حصيلة ما تصنعه من قرارات على المصلحة العامة كما تكو
مسئولة أمام أصحاب المصلحة" وكذلك أن تجري مراجعات منتظمة من جانب إحدى فرق مراجعة الشفافية والمساءلة المستقلة 

)ATRT وينبئ ھذا التقرير البحثي عن عمل .(ATRT المعني بتقييم تنفيذ  ICANN   اللتزاماتھا بموجب تأكيد االلتزاماتAoC.  

 وكذلك والمقابالت )،DNS-CERT، وxxx.، وgTLDsللحالة ( تفصيلية قضايا ثالث يضم البحث من شھرين مدة التقرير ويعكس
 السابق. األكاديمي والعمل  ICANN  وثائق تشمل والتي الثانوية المواد من الواسع التنوع مراجعة

النتقاد. وال يوفر نطاق الحالي نحو المساءلة يعتبر أحد الموضوعات التي تحظى بقدر كبير من ا  ICANN  ومن المالحظ أن منھج
بالبدائل التي قد تكون متاحة في المستقبل. وبدالً   ICANN  لـ التقرير مسًحا شامالً للطرق التي يقارن بھا مخطط المساءلة الحالي ھذا

ھج المساءلة ، تحليالً وتقييماً لثالثة من دعائم منATRTو AoCمن ذلك، يقدم ھذا التقرير، داخل النطاق الذي تم تعريفه من ِقبل 
وتقديم توصياَت تم وضعھا لَتحسين المساءلة  - أال وھو الشفافية، وكذلك المشاركة العامة وإدارة المجلس  ICANN  لدىالمتبع الحالي 

 .من خالل ھذه اآلليات الثالث
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 والتقييم . النتائج3

التقرير َيْكشف بدوره عن صورة معّقدة جداً مع الكثير إن البحث المتعّمق فيما يخص المحاور الثالثة التي يتم التركيز عليھا في ھذا 
من المتغّيرات المتفاعلة حيث توجد الصعوبات وتجعل إيجاد الحلول البسيطة أمراً مستحيالً. ومن خالل وضع ھذه الصورة المعقدة 

فإن ھذه النتائج والتقديرات بھذا  في الحسبان، وباإلشارة إلى النص الرئيسي من التقرير من أجل الحصول على تحاليل أكثر إيجابية،
  التقرير يمكن أَن يتم تلخيصھا على النحو التالي.

بخصوص الشفافية ال يلبي حالياً إمكانيتھا في سائر القطاعات التي تمت مراجعتھا وأوضح النقائص على امتداد   ICANN  أداء إن
  المستوى السياسي وتصميم المعلومات وكذلك صناعة القرارات.عدد من األبعاد. إنھا تدعو إلى تقديم تحسينات أكثر وضوحاً على 

 بقدر كبير من الشفافية في بعض مظاھر المنظمة، فإن مراجعة سياسات وممارسات الشفافية لدى  ICANN  وعلى الرغم من التزام
 ICANN  م معلومات منظمة)، والشفافية ستكشف عن النقائص التي تكون مرتبطة بشفافية نشيطة (تلك اآلليات التي تستخدم في تسلي

)، وكذلك الشفافية المشتركة (وھي المناھج ICANNالسلبية (كالوسائل التي يمكن من خاللھا ألصحاب المصلحة طلب معلومات من 
لة ). وتنشأ المشكالت المتعلقة بالشفافية عن الطرق التي تكون فيھا كمية ھائICANNالتي تشجع على المشاركة والحوار الفعال مع 

من المعلومات؛ ونقص المعلومات الواضحة حول طرق الحصول على المعلومات التي لم يتم نشرھا؛ واستثناءات الشفافية على نطاق 
 عام فيما يتعلق بطلبات الوثائق؛ ونقص أعمال الرقابة على الشفافية.

الية بشأن المنحنى العام المختص بھا. وال تقدماً كبيراً في َتحسين آليات المشاركة العامة وحصلت على نقاط ع  ICANN  حققت
يزال القلق بشأن التأثير العملي للمشاركة العامة في قرارات المجلس كأفضل عنوان لزيادة الرؤية وتأثيرات المساھمات الفردية، 

 .ICANNلكي يوضح كيف أن ھذه المساھمات تحلل في النھاية إلى عملية اتخاذ قرارات 

السابقة والمستمرة لتحسين آليات المشاركة العاّمة. توضح مراجعتنا أيضاً مدى الكم الھائل   ICANN  ديتناول ھذا التقرير جھو
على الرغم من وجود اآلليات المتطورة   ICANN  من ِقبل مجلس إدارة لالنتشار بين أصحاب المصلحة الذين لم نكن "نسمع عنھم"

كانية التطوير في التماس اآلراء والتعليقات العامة؛ وكذلك تلخيص وجمع وإقرار ھذا التقرير إم وكذلك وسائل المشاركة. يحدد تحليل
 المساھمات العامة؛ وتوضيح انعكاس المساھمة العامة في مجلس اتخاذ القرارات؛ وتحسين ھيكل وتوقيت التفاعالت عبر المجتمع.

تتعلق بحوكمة مجلس اإلدارة والشركة.  المبذولة، رةالكبي األخيرة الجھود من بالرغم ،ICANNكبيرة تواجه تحديات تزال ھناك ال
 غياب وفي الحالي في إطار السياق والمساءلة والشفافية الكفاءة زيادة إلى التقرير ھذا أھداف ضمن المقترحة اإلجراءات تھدف
  .القياسية المساءلة آليات

ة قضايا تندرج تحت مواصفات إدارة الشركات. وتعتبر طبقاً لما يتردد من مخاوف أصحاب المصلحة والعلماء، يحدد ھذا التقرير عد
بغرض تقوية مستوى المسؤولية، باإلضافة إلى   ICANN  إدارة المجلس بشكل خاص بمثابة وسيلة رئيسية في صندوق أدوات

ع إلى التعرف على وقد أدت مراجعة ھذا التقرير لنطاق أوسع من القضايا التي أثارھا المجتم تضمينات قوية لقيم وثقافات تنظيمية.
القضايا والعيوب الرئيسية في المناطق مثل تشكيل المجلس؛ وتفاعل فريق المجلس؛ وأيضاً تفاعل المجلس مع الھيئات التأسيسية؛ 

  وشفافية اتخاذ القرارات؛ وكذلك العمليات التي يجري فيھا تحدي ومراجعة قرارات المجلس.

 

 . التوصيات4

 تحت يندرج الذي المنھج حيث يتخذ. ICANN تواجھھا التي المختلفة التحديات أوجه على عرفللت مباشرة أداة ھناك توجد ال
ً  منه تطورًيا أكثر منظوراً  التقرير ھذا توصيات  باستمرار  ICANN  مستوى المساءلة لدى تحسين إلى المنھج ھذا ويھدف. ثوريا
ومراقبة  تقييم بإعادة والمعززة المدروسة، التدخالت من ةسلسل وخالل تعلمھا، تم التي الدروس اعتماًدا على بخطوة، وخطوة
  .الحقة

وبالنسبة لكل مجال من مجاالت التركيز الثالثة التي يغطيھا ھذا التقرير وكل قضية من القضايا الرئيسية التي يتناولھا، يوعز ھذا 
ن تنفيذه بسرعة، والبعض اآلخر يتطلب التقرير بالطرق التي يمكن للوضع الراھن تحسينھا. كما أن بعض ھذه التوصيات يمك

تغييرات في السياسة، والبعض يحتاج إلى مزيد من البحث المتعمق واالستشارة والمداوالت التي ُتجرى بين أصحاب المصلحة 
  المعنيين.
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ً  ذلك كان حيثما الممارسات أفضل تبني على كما تشجع. واالتجاه النوع حيث من التقرير ھذا توصيات تتنوع  مع والتجريب متاحا
ً  ذلك كان حيثما واألدوات األساليب  على والقدرة وإيجاد وتوزيع المعلومات معالجة تحسين إلى التوصيات من العديد وتھدف. ممكنا
  .للمنظمة المستويات مختلف على االستجابة

وات والتقنيات واإلجراءات الرامية وبناًء على النتائج المستخلصة من كل من القطاعين الخاص والعام، تقترح التوصيات مختلف األد
إلى معلومات مصممة   ICANN  والمشاركة العامة وآليات اإلدارة. وتتراوح السلسلة ما بين فحص منھج  ICANN  إلى تعزيز شفافية

 ).IRPلتعديل معايير اختيار المجلس وإعادة النظر في نطاق عملية فريق االستعراض المستقل (

وتتضمن التحسينات المقترحة في ھذه الفئة سياسات  بصفتھا كياناً معالجاً للمعلومات.  ICANN  ياتويخاطب العديد من التوص
إفصاح وممارسات معالجة الوثائق؛ وتوصيات حول المعايير األساسية لھيكل وتوقيت فترات التعليق العلني؛ وطلب للحصول على 

ت المجلس؛ والشفافية فيما يتعلق بتفاعالت موظفي المجلس؛ وتحسين معلومات أكثر وضوحاً وتفصيالً عن األساس المنطقي لقرارا
 ).GACاالتصاالت بين المجلس واللجنة االستشارية الحكومية (

للوضع  - إذا نفذت -المستقبل بتقييم مدى تحسين ھذه التوصيات  في  ICANN  وبعد نھج التطور المقترح، ينبغي أن تقوم مراجعات
في الوقت الحالي خارج نطاق ھذا التقرير إلى النظر فيھا، مثل إدخال آلية تقع  اج التدابير الجذرية التيالحالي، وما إذا كانت تحت

للمساءلة التي تستند إلى العواقب (على سبيل المثال، عملية مراجعة ملزمة لألطراف األخرى). وأخيراً، فإن أفضل اإلجراءات 
لتزام من جانب مجلس اإلدارة والموظفين على حد سواء لوضع ھذه التدابير موضع لتحقيق الشفافية واإلدارة تعتمد أيضاً على اال

  التنفيذ. ضمان ثقافة االنفتاح يعتبر تكملة ضرورية للخطوات الھيكلية الموصى بھا في ھذا التقرير.
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  المساھمون

 

اً. وجاءت المساھمات في مضمون ، جھداً جماعياً منسقمتعسفيقتضى ھذا التقرير، المعد حول موضوع معقد وحسب جدول زمني 
عمل مركز  وفريق والباحثين المشروع مستشاري ذلك في بما الممتدة، البحث من جميع زوايا وطبقات مركز بيركمان وشبكتنا

بيركمان والمتدربين خالل فترة الصيف والباحثين من المؤسسات الشريكة واألقران من األوساط األكاديمية وخارجھا. نتقدم بخالص 
  المتنان لجميع اآلراء والتعليقات التي تلقيناھا والعمل الشاق والدعم من جميع المعنيين.ا

 

  مساعدو المحققين األساسيين

  محّقق رئيسي معتمد، والمدير التنفيذي بمركز بيركمان لإلنترنت والمجتمع جاسير، يورث

  لقانون المعلومات أستاذ القانون بجامعة سانت جالن ورئيس مركز البحوث بوركيرت، ھيربيرت

إن إي إس إس الثالث. أستاذ القانون، ونائب العميد بقسم مصادر المعلومات والمكتبة بكلية الحقوق  ھنري ،بالفيري جون
  ھارفارد، والمدير المساعد بالكلية بمركز بيركمان لإلنترنت والمجتمع - 

انون، ومدرسة كندي الحكومية، وأستاذ علم الحاسبات مدرسة ھارفارد للق - أستاذ القانون بكلية الحقوق  زيترين، جوناثان
  بكلّية ھندسة ھارفارد والعلوم التطبيقية، ومدير الكلّية المشارك والمؤسس المشارك بمركز بيركمان لإلنترنت والمجتمع

  

  مستشارو المشروع

  جون إف كوجن جيه آر أستاذ القانون واالقتصاد، كلية حقوق ھارفارد ،كواتس جون

الشاوتاك. أستاذ القانون بكلية الحقوق ھارفارد؛ ومدير الكلّية المشارك، بمركز بيركمان لإلنترنت  يھنر ،سميثغولد جاك
  والمجتمع

  أستاذ القانون بكلية الحقوق فيرمونت؛ وزميل كلّية، مركز بيركمان لإلنترنت والمجتمع جودناف، أوليفير

  والمجتمع لإلنترنت بيركمان بمركز ستشاريةاال الزمالة لجنة وعضو الباحثين كبير سيلتزر، ويندي

  

  فريق البحث

  مدير األبحاث بمركز بيركمان لإلنترنت والمجتمع ،فارس روبرت

  والمجتمع لإلنترنت بيركمان بمركز الباحث ھياكوك، ريبيكا

  والمجتمع لإلنترنت بيركمان بمركز مشروعات مدير ميكاوا، لورا

  والمجتمع إلنترنتل بيركمان بمركز الباحث مورنين، جوي

  والمجتمع لإلنترنت بيركمان بمركز مشروعات مدير نوالن، كارولين

  والمجتمع لإلنترنت بيركمان بمركز الباحث أوبرين، ديفيد
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  (جامعة سانت. جالين)دعم البحث 

  فيل بومان، جان جيرالك، أوريليا تامو

  

  2010مركز بيركمان الصيفي المركزي 

  لف، إليان بوتشر، عادي كامدر، أندريا فون كاينل، مولي ساوتر، فيليكس تريجويريعقوب ألبرت، جريجوري أسمو

  

  فريق الدعم بمركز بيركمان المركزي

عمار أشعر، كاري أندرسن، كاثرين بارسي، دان كوليس بورو، ساندرا كورتيسي، سيباستيان دياز، كارين جليمود، دان جونز، جون 
  ن ماسالي، إسحاق مايستر، بيكا تاباسكي، جيليان يورك، سيث يونجموليري، إد بوبكو، بروس إيتلنج، كول

  

  الخبراء المستشارون

كرس بافيتز، جوي إيتو، ديفيد جونسن، ناثان كيزر، ف ل مالون، كاثرينا ماراكي، جون موري، مايك روبرتس، رولف إتش. ويبير، 
  إليوت نوس، ديفيد وينبرجر

  

كلية الحقوق بجامعة ھارفارد، وفران ماك كروسان، عميد قسم اإلدارة بكلية حقوق جامعة  أھدي شكراً خاصا إلى مارثا مينو، عميد
 مزيدا أھدي كما ھارفارد، وديان إي . لوبيز، منّسق الممارسات بمجلس المكتب العام، جامعة ھارفارد، لما قدموه من نصيحة ودعم.

 التي التحدي وأسئلة والخبرة المعرفة من الكثير أضاف الذي ،اجعةالمر وفريق والشفافية المساءلة قسميّ  على للقائمين الشكر من
الموّظفين  كما أھدي الشكر الخالص أيضاً إلى .البحث ھذا أثرت التي والمشاورات الحقائق لكشف جديدة طرق بفتح أسھمت

  .لللم َساَھَمة في األھداَف وعمليَة ج ھد المراجعة المستق وأعضاء الھيئة  ICANN  وأعضاء لجنة
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  القارئ دليل

 

  ودور مركز بيركمان. يبدأ ھذا التقرير مع القسم التمھيدي الذي يتبنى كالً من بيان المشكلة وخلفية المشروع، ودافع

التي تتمثل في المساءلة والشفافية والمشاركة العامة  -يقدم الجزء الثاني ويشكل المفاھيم األساسية التي تشكل نقطة اتصال الستفسارنا
ً ICANNوإدارة الشركات، بل ويصف األطر النظرية الرئيسية والمسائل لكل من ذلك عند تطبيقھا على   . يتضمن ھذا القسم أيضا

صياغة أسئلتنا البحثية المركزية ووصف منھجية الدراسة لدينا (معلومات إضافية بشأن خطة عمل فرق بيركمان والنھج المفصل في 
  الملحقين أ وب).

يقدم الفرع الثالث ملخصاً للنھج المستخدمة لتحديد القضايا لتحليلھا الحقاً. ويعقب ذلك ملخصات قصيرة من ثالث دراسات للحالة: 
وتلعب دراسات الحالة ھذه دوراً محورياً في تحديد أساس  .DNS-CERTومقترح  xxx.الجديدة، حالة نطاق  gTLDsمن  مقدمة

  ھـ. ،د ،واقعي لتحليل التقرير وتوصياته. وحيث توجد دراسات الحالة الكاملة في المرفقات ج

في ثالثة أقسام فرعية: الشفافية والمشاركة العامة وإدارة يعرض نص التقرير، بالقسم الرابع، تحليلنا للقضايا والتوصيات ذات الصلة 
الشركات. كما يقدم كل قسم فرعي القضايا، ويلخص المالحظات الواقعية المستخدمة في التحليل، ويناقش المجاالت التي تستحق 

ناقشة والتوصيات ذات الصلة مزيًدا من االھتمام، ويقدم بعد ذلك صياغة موجزة لتوصيات. يضم قسم إدارة المجلس التحليل والم
  ).GACبالمراجعة المستقلة ودور اللجنة االستشارية الحكومية (
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  أوال. مقدمة

  أ. خلفية وبيان المشكلة

 لتحسين الرسمية المراجعات إلى الكبيرة السياسية التغييرات نطاق من تمتد ھامة إجراءات األخيرة السنوات في  ICANN  اتخذت
 من تعاني  ICANN  زالت ال بھا، المعترف والتحسينات الكبيرة الجھود بذل قراراتھا. ورغم اتخاذ نوعيةو والشفافية المساءلة
 ذلك في بما القضايا، من واسعة مجموعة االنتقادات العالمي. وتطال اإلنترنت مجتمع يدعمھا التي القرارات اتخاذ في مشكالت
 الخارجية) والتعليقات بھا الخاصة الداخلية العمليات إلى استجابة  ICANN  قرارات صنع آليات تطوير (كيفية الداخلية العوامل
 سياق في جميعھا تجري الحقة)، لقرارات ويستجيبون  ICANN  مع المصلحة أصحاب يتواصل (كيف الخارجية العوامل وكذلك
 نوعه. من الفريد المؤسسي  ICANN  ھيكل

من جانب وبين وزارة التجارة األمريكية  (AoC)بتأكيد االلتزامات  2009بتمبر س 30في   ICANN  وفي مقابل ھذه الخلفية، قامت
من أجل "صيانة وتحسين آليات قوية للمساھمة العامة والمساءلة والشفافية، وذلك لضمان أن تعكس نتائج اتخاذ قرارھا  ICANNو

تأكيد االلتزامات، تم اختيار فريق مراجعة المساءلة ووفقا لبيان  i."المصلحة العامة وأن تكون مسئولة أمام جميع أصحاب المصالح
  ii، iii.اللتزاماتھا  ICANN  بغرض إجراء مراجعة لتنفيذ GACورئيس   ICANN  ) من قبل رئيس مجلسATRTوالشفافية (

لمجتمع وتم اختيار أعضاء ھيئة التدريس والباحثين في مركز بيركمان لإلنترنت وا iv،2010أبريل  12مراجعتھا في  ATRTبدأت 
 ATRTوقد طلب من فريق بيركمان من قبل  vفريق بيركمان") للعمل بصفة خبراء مستقلين."في جامعة ھارفارد (المشار إليھم باسم 

، على أساس البحث االبتدائي والثانوي، بما في AoCمن تأكيد االلتزامات  9.1تقديم تحليله الخاص مع التركيز على أحكام الفقرة 
أغسطس  5وفقاً التفاق الخدمات  ATRTسات الحالة والمقابالت، وتقديم مجموعة مستقلة من التوصيات إلى ذلك سلسلة من درا

بشأن قضايا  ATRTإلى  خاصةوباإلضافة إلى ذلك، قدم فريق بيركمان تعليقات وآراء  ICANN.viبين مركز بيركمان و 2010
 بحثية محددة كما ھو محدد في الملحق أ.

  بيركمان الدافع ودور مركز. ب

تأسس مركز بيركمان الستكشاف الفضاء اإللكتروني، والمشاركة في دراسته، ومساعدة الرواد على تنميته. وھو ملتزم بتقديم البحوث 
والوظائف   ICANN  ذات التأثير. وتمشاًيا مع بيان البعثة، عكف األعضاء والزمالء والموظفون في مركز بيركمان على دراسة

عامة منذ تأسيسھا. ويتمثل الدافع وراء العمل في إطار اتفاق الخدمات ويستند إلى ھذا التقليد في مجال البحوث الھامة للسياسة ال
والمشاركة، والذي استمر على مدى عشر سنوات ونتج عنه سلسلة من المقاالت العلمية وشھادة من الكونغرس ومواد تعليمية على 

 viiسبيل المثال ال الحصر.

  ج. عمليات اإلفصاح

إلجراء ھذه الدراسة، استنادا إلى الميزانية والشروط المنصوص   ICANN  دوالر من 265,692.00تلقى مركز بيركمان مبلغ 
وتتألف الميزانية في معظمھا من رواتب الباحثين من ھيئة التدريس وفريق العمل، ومساعدي الباحثين،  viiiعليھا في اتفاقية الخدمات.

 مل وتكاليف السفر.باإلضافة إلى نفقات ورشة الع

يتم سرد األفراد المشتركين في الجھود البحثية في صفحة الشكر والثناء من ھذا التقرير. وفي ھذا السياق، يرجى مالحظة الكشف 
  التالي:

  البروفيسور جوناثان زيتراين، مدير مساعد بمركز بيركمان ومساعد باحث رئيسي في ھذا االستعراض، بمجلس إدارة
التي يقوم بھا فريق بيركمان إلى رسالة من لين سانت  DNS-CERTتشير دراسة الحالة  (ISOC)ت جمعية اإلنترن

 .، بشأن إنشاء أساس واقعي لدراسة الحالةISOCآمور، الرئيس والمدير التنفيذي لـ 

  وعضو فريق وقد قدم البروفسور جاك غولدسميث، ھنري إل شاتوك أستاذ القانون، المدير المساعد بكلية مركز بيركمان
 .xxxوقدم تعليقات على نطاق وھيكل اإلصدار السابق من دراسة الحالة  .xxxفي القضية  ICMبيركمان، شھادة إلى 
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  عضو الفريق االستشاري لزمالة مركز بيركمان وكبير الباحثين سيلتزر ويندي ممثل دائرة المستخدمين غير التجاريين
لثالث دراسات للحالة واآلراء والتعليقات بشأن مسائل واقعية محددة  . قدمت تعليقات على نطاق وھيكلGNSOلمجلس 

 .من قبل فريق دراسة حالة بيركمان

 عمل مركز بيركمان سابقا مع  ICANN   قبل تشكيل -وأعضائھا المؤسسين لتوفير مكان لالجتماعات في وقت مبكر 
 ICANN   غيره من دعم المشاركة العامة. وقد انتھت لتوفير البث الشبكي و -، وبعد تأسيسھا1998نفسھا في عام

  .في مارينا ديل راي 2001نوفمبر   ICANN  بعد اجتماع  ICANN  مشاركة مركز بيركمان الرسمي في ھذا الصدد مع
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 والمنھجية األبحاث وأسئلة األساسية والمفاھيم المھمة ھيكل .ثانيا

 

  أ. ھيكل المھام

  من الناحية التحليلية، وھما::له مسارا عمل متميزين وثيقا الصلة ATRTيشمل اتفاق الخدمات حسب تفسيره 

ومجموعات  ATRTللعمل  "كمجلس مصوت"، عمل فريق بيركمان 2010أكتوبر  13و 2010أغسطس  5ما بين  )1(
العمل الخاصة بھا وتقديم مساھمات مخصصة بشأن قضايا محددة للبحوث، وخاصة فيما يتعلق بدراسات الحالة الثالث 

  .أجراھا فريق بيركمان (انظر أدناه)التي 

بالتوازي مع ذلك، يطالب اتفاق خدمات فريق بيركمان بتوفير تحليله الخاص على أساس البحث االبتدائي والثانوي ويقدم  )2(
  .ATRTمجموعة مستقلة من التوصيات إلى 

 العمل بمسارات المرتبطة مخرجاتوال األنشطة حول مختلف مفصلة نظرة عامة ويقدم بيركمان فريق عمل خطة أ الملحق يوضح
ً  بيركمان لفريق مستقالً  تحليالً  ويقدم تسليمه يمكن الذي األساس ھو التقرير منھا. وھذا  الخدمات، واتفاق AoC 9.1نطاق  في وتقييما

  .التوالي على

 

  ب. المفاھيم األساسية: المساءلة والشفافية والمشاركة العامة وإدارة الشركات

وتحدد اإلطار المرجعي لھذا  "المساءلة والشفافية ومصالح مستخدمي اإلنترنت في العالم"إلى ضمان  AoCمن  9.1تھدف الفقرة 
، فإنھا ال تقدم أية تعريفات شاملة AoCد) من -(أ 9.1التقرير. وفي حين أنه يتم تحديد المزيد من مجاالت االستعراض في الفقرة 

في ھذه المجاالت بالتوضيح على األقل للتفھم   ICANN  جب أن يبدأ أي استعراض ألداءللمساءلة والشفافية بالمفاھيم الرئيسية. وي
الكامن وراء ھذه المفاھيم األساسية، وكذلك مفاھيم مثل التفاعل والمشاركة العامة وإدارة الشركات التي تلعب دوراً بارزاً على قدم 

  .AoCالمساواة في 

 

 . المساءلة1

 . ونتيجة لھذا الجھد، وباختصار، ھو أن ICANN  عرضت عدة نظريات للمساءلة وإمكانية تطبيقھا علىبالنسبة لھذا التقرير، است
 ICANN  ال تتلقى دعًما وال تعتمد على نظرية واحدة للمساءلة. وھذا يتأتى من عدم الوضوح على المستوى المفاھيمي وأسس 
 ICANN  لمساءلة لـالمؤسسية. وعلى الرغم من األھمية بشأن اعتبارات ا  ICANN  فليس ھناك تعريف عمل موحد للمساءلة وليس ،

  .ثمة اتفاق على مقاييس لرصد وقياس التقدم المحرز

القانونية إطاًرا متسقاً وشامالً للمساءلة، على الرغم من أن العديد من الوثائق، بما في ذلك النظام   ICANN  وال تقدم سياسات ووثائق
على سبيل المثال، تشير مبادئ وأطر المساءلة  ixة وأوراق اإلستراتيجية الداخلية باإلشارة إلى المساءلة.الداخلي والتقارير السنوي

إلى المساءلة والشفافية باعتبارھا أسًسا تدعم نموذج تشغيل المؤسسة، وتحدد ثالثة أنواع من   ICANN  والشفافية الخاصة بـ
  xالمساءلة:

 اآلليات لتؤكد تتعامل مع مجموعة منوتلك  ،المساءلة تجاه الجمھور العام  ICANN   للمساھمين أنھا قد تصّرفت بشكل
  مسئول؛

 التي تتناول االلتزامات التي تتمتع بھا ،المساءلة القانونية والمشتركة  ICANN   من خالل النظام القانوني وبموجب
  اللوائح؛ و

 تنفيذي تتوافق مع رغبات وتطلعات مجتمع أن المجلس ومھام األداء ال التي تضمن ،مساءلة المجتمع المشاركICANN.  
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آليات المشاركة العامة،  :عبر ھذه المناطق، بوضع وتنفيذ ثالث آليات رئيسية تھدف إلى تنفيذ مبادئ المساءلة، ICANNقامت 
  .وممارسات الشفافية، والمراجعة المستقلة لقرارات المجلس

ابات األكاديمية والمواد األساسية األخرى عدة أطر أخرى للمساءلة، ، استعرضت الكتICANNوبالتوازي مع تفسير مساءلة 
وبناء على التحليالت السابقة، فإن األبعاد المختلفة للمساءلة كما  xiباإلضافة إلى توفير وجھات نظر تكميلية وإضافية وأحياناً تنافسية.

 xiiيمكن تلخيصھا على النحو التالي:  ICANN  ھو مطبق على

 ارھا بعدا أساسيا للمساءلة وأداة لتقييم أداء باعتب الشفافيةICANN؛  

 أو داخليا وكذلك أفضل الممارسات؛/كما تتعلق بالقواعد والمعايير التالية خارجيا و سئوليةالم  

 كجانب تطلعي إلى الخارج للمساءلة التي تقيس مدى تلبية ستجابةاال  ICANN   لمتطلبات واحتياجات الدوائر التي تخدمھا؛
  و

 بمعنى العواقب التي قد تنجم عن اإلجراءات غير المناسبة من قبل موظفي ومجلس  وليةالمسئICANN على سبيل ،
  .المثال، استعراض الطرف الثالث والعقوبات أو اآلليات التي تحل محل القيادة

ا. ويمكن أن تتصرف والمساھمة في مساءلتھ  ICANN  اآلليات اإلجرائية الثالث عبارة عن عناصر راسخة من أنشطة وعمليات
بطرق متكاملة. على سبيل المثال، قد تكون الشفافية بمثابة فحص لألنشطة غير المالئمة وتعزيز تقييم المساءلة التي تستند إلى 

  .المساءلة واالستجابة. وتسھم مشاركة الجمھور في قياس االستجابة كما يقدم وجھة نظر لتفضيالت المجتمع

  ICANN  ه المساءلة، وخاصة فيما يتعلق بضعف مستوى آليات المساءلة القياسية في نموذج حكمتجا  ICANN  تم مناقشة نھج
الفرص الجديدة للتعليق العام واالستعراض العام والمشاركة "الحالي. كما يشير بعض العلماء إلى أن االنتشار المستمر فيما يتعلق بـ 

ي الواقع بديالً ضعيفاً ألشكال أكثر مباشرة من اللجوء إلى عمليات صنع قرار قد يؤدي إلى خلق مفھوم المساءلة الذي ھو ف "العامة
ICANN.xiii وعالوة على ذلك، يجادل البعض بأن آليات مساءلة  ICANN   الحالية ليست مناسبة تماماً الحتياجاته وأھدافه، وأنه قطع

واقترح آخرون أن اآللية الحالية لالستعراض المستقل  xiv.في األساس من معظم آليات المساءلة القياسية التي تحكم عادة شركة ما
لقرارات المجلس غير كافية. ويحتجون بأن ذلك ال يؤدي إلى قرارات ملزمة أو عقوبات، بل بعيدة عن اعتبار األھلية أو الدوام 

 xvمن ھذا التقرير). 2.4ج. الرابع (يجري النظر في ھذه القضايا في القسم 

. حيث تعمل ICANNمتنافسة للمساءلة، ال يضع ھذا التقرير نظرية شاملة أو عرًضا معيارًيا لمساءلة مع االعتراف بالنظريات ال
األطر المحددة أعاله كنقاط مرجعية لبناء واختبار الفرضيات دون تحديد ألولويات العمل بين مختلف المفاھيم والتفسيرات للمساءلة. 

واتفاقية الخدمات، يحلل ھذا التقرير آليات المساءلة على النحو المحدد  AoCمحدد في وبالنظر إلى المھام المنوطة واألساليب كما ھو 
قد ارتقت إلى االلتزامات الخاصة بھا. يقر فريق   ICANN  نفسھا، ويسعى إلى تحليل وتقييم ما إذا كانت  ICANN  من جانب

قد يؤدي إلى أسئلة مختلفة وشرعية على قدم المساواة ال  بيركمان بأن اتخاذ مفاھيم أخرى للمساءلة كنقطة انطالق وإطار للمراجعة
يتناولھا ھذا التقرير. وال يعتبر ھذا النھج العملي للتقرير بمثابة موافقة ضمنية لمفھوم واحد للمساءلة على اآلخر، لكنھا مبنية على 

  .عراض، بما في ذلك قيود الوقت الكبيرةتفاصيل المھمة المنوطة ومع األخذ في االعتبار الظروف التي تم بھا تنفيذ ھذا االست

 

  . الشفافية2

اتخذ فريق بيركمان في ھذا التقرير نھجاً مماثالً لموضوع الشفافية. وبعد استعراض المنشورات ذات الصلة حول مفاھيم الشفافية في 
لى النحو المبين في مختلف للشفافية العامة ع  ICANN  ركز فريق بيركمان على تحليل وتقييم ھيكل xviوغيرھا،  ICANN  سياق

 xviiالسياسات المبينة في أطر ومبادئ المساءلة والشفافية.

، استعار فريق بيركمان من مناھج ونماذج مفاھيمية تستخدم أساسا لتحليل ICANN مع الحفاظ على إدراك الطابع المؤسسي لـ
الرغم من عدم تطبيق حرية قوانين المعلومات . على ICANN مؤسسات القطاع العام من أجل مناقشة إطار وآليات الشفافية لـ

بالطريقة القانونية نفسھا التي تطبق على الھيئات العامة أو الحكومية، اتفق  ICANNوغيرھا من نماذج الشفافية للقطاع العام على 
  . ICANN   مختلف المراقبين على أن القطاع العام يوفر نماذج مفيدة لتقييم السياسات اإلعالمية لـ
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، أخذ فريق بيركمان في االعتبار التطورات في المجال المؤسسي، حيث غالباً  ICANN  طار تناول عناصر الشركات في ھيكلفي إ
ما يترافق نقل وظائف القطاع العام إلى القطاع الخاص من خالل فرض عملية اإلبالغ والتزامات الشفافية األخرى، فضالً عن 

ي حين أن متطلبات المعلومات ھذه وغيرھا تؤدي في المقام األول إلى تدفق المعلومات بين متطلبات معلومات المستھلك الموجھة. ف
الشركات والھيئات التنظيمية، وضعت الشركات في العديد من المجاالت سياسات إعالمية نشطة لضمان التواصل المباشر مع دوائر 

  .أصحاب المصلحة

  :الشفافية آليات من أنواع ثالثة ينب التمييز يمكن التحليلي، اإلطار ھذا على بناءً 

 تتيحالشفافية النشطة :  ICANN  معلومات ووثائق للعامة على موقعھا على شبكة اإلنترنت.  

 تقدم: الشفافية السلبية  ICANN  .وثائق بناء على طلب من أفراد الجمھور العام 

 تضم: الشفافية المشاركة  ICANN  لقرارات عن طريق التماس التعليقات أصحاب مصلحة وجمھور عام من أجل صنع ا
  .ودعوة للتشاور، وبالتالي اإلسھام وتلقي المعلومات

واستنادا إلى دراسات الحالة والمقابالت، حدد فريق بيركمان الدور الوظيفي للشفافية كبعد إضافي لتحليل التزامات الشفافية كما تمت 
  :ھذه ما يليمناقشته الحقا في ھذا التقرير. وتشمل وظائف الشفافية 

 الشفافية فيما يتعلق بعمليات وھياكل: الشفافية المؤسسية  ICANN  وكيف تفاعل مختلف العناصر التنظيمية، وما ھي ،
  .مسؤوليات كل منھا

 في جدول األعمال، كيف يتم تحديد جدول األعمال، وما الذي يقع ضمن نطاق أنشطة :الشفافية الموضعية  ICANN . 

 كيفية اتخاذ قرارات :رارالشفافية في صنع الق  ICANN . 

 ما ھو أساس أدلة اتخاذ القرارات، وكيف يتم تأسيس ذلك :الشفافية الدليلية. 

 كيف يتم دمج آراء وتعليقات خارجية ووجھات نظر ھيئات تأسيسية وأطراف معنية داخل عملية  :الشفافية االستشارية
  . ICANN  صنع قرارات

 ICANNة على أطر وأداء الشفافية النشطة. يجب أن تدرج االتصاالت الفعالة والواضحة حول تحمل جميع ھذه الوظائف للشفافي
على الرد على ھذه األسئلة  ICANN. تحمل ھذه المھام أيضاً على أداء الشفافية السلبي. تعتبر قدرة ICANNضمن مسؤوليات 

فإن جعل ھذه العمليات والھياكل شفافة وسھلة الوصول إليھا  بوضوح بمثابة تدبيرا ھاما النفتاحھا واستجابتھا. باإلضافة إلى ذلك،
 بالتالي شرط أساسي للمشاركة الفعالة للجمھور.

 

  . المشاركة العامة3

بالدعوة إلى التعليق العام أو تلخيص التعليقات العامة أو دمج أو التعبير عن أو رفض  ICANNترتبط العملية التي تقوم فيھا 
أساسي باألبعاد الخاصة بالشفافية الموضحة بالقسم السابق مع التركيز بشكل أساسي على شفافية المشاركة.  التعليقات العامة بشكل

ة وعالوة على ذلك، فإن تأثير الفعالية والزمن وإمكانية اإلثبات للتعليقات واآلراء العامة حول عمليات اتخاذ القرار بالمجلس تكون مثبت
فإن مسألة  AoCوالتي تكررت مع  ICANNة أعاله. كما في المستندات التوضيحية الخاصة بـ بآليات الشفافية المؤسسية الموضح

لة المشاركة العامة الفعالة تمثل بعداً مؤسسياً للمسئولية كما أنھا تمثل ضمانا لقيام المجلس وفريق العمل األعلى بتنفيذ الوظائف الموك
 .ICANNمجتمع  إليھم بالتوازي مع التوقعات واألماني المأمولة من

ة بعد مراجعة المادة المطبوعة ودراسات الحالة واآلراء والتعليقات العامة توصلنا إلى اقتراح بالعمليات الھامة بعمليات المشاركة العام
خالل السنوات األخيرة وعدد من المبادرات الموعودة للتحسين اإلضافي إلمكانية التعرف ومراقبة اآلراء والتعليقات بأنشطة 

ICANN  والقرارات الخاصة بھا. ومع ذلك، وكما الحظ عدد من المعلمين فإن المشاركة العامة ال يمكن اعتبارھا المبدأ التشريعي
واحتج آخرون  xviiiبل وقد ال تكون معوضة بشكل كافي لغياب التوجيه المباشر أو األشكال األقوى للمسئولية. ICANNاألساسي لـ 

القرار والمشاركة العامة يمكن العمل على تحسينھا بشكل كبير عبر الصقل باألھلية وتحسين قدرة بأن العالقة بين مسئولية صناعة 
المجتمع العام على المشاركة بفعالية وبشكل مناسب في السياسة التقنية التخاذ القرار كما توصلنا بالمساءلة فإن عمليات المشاركة 
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اكتساب المعرفة الكافية  (2)) التعرف على القضايا التقنية والنقدية و1أجل: "( العامة يجب أن تدعم القدرة على خلق مجتمع مدني من
تطوير المھارات اإلضافية الكافية للتفاوض مع توفر مزيد من العوامل  (3)بالھياكل المتوفرة والتعرف كذلك على االحتماالت و

 xixالقوية".

ألھداف المطلقة لتلك العمليات والتوازن المناسب بين نظرية المشاركة التي تثير نظيرات المشاركة العامة عدداً من األسئلة المتعلقة با
تركز على الحث على وجود تعليقات وآراء عامة وكثيرة ومتنوعة بأكبر قدر ممكن واألسلوب الذي يركز على جمع واستخدام أكثر 

 –والفعالية المرتبطة تماما بالشفافية  –كة العامة للمشار ICANNوالتعريف والمنھجية الخاصة بـ  xxاآلراء والتعليقات نفعا وفائدة.
ھل يقصد بعملية اآلراء والتعليقات العامة أن تعمل على تمكين أصحاب المصلحة من مالحظة  .تثير المزيد من حاالت التوتر

لھدف الذي يحدد بشكل أفضل التفاصيل والعوامل التي تؤثر على اتخاذ القرار بطريقة مناسبة زمنياً وشفافة وسھلة الوصول؟ أو أنھا ا
  xxiعملية تسھيل إمكانية التأثير بطريقة تكون فعالة على القرار؟

جدير بالذكر أن تلك المراجعة ال يقصد منھا حل النظريات المتبارية تلك كما ال يقصد منھا أيضاً تحديد الموقع الصحيح بالنسبة 
حل مختلفة من عملية التعليق العام. وبدال من ذلك فإن ذلك التحليل يركز لإلضافات وماھية اآلليات التي قد تسھل من تنفيذھا في مرا

بشكل كامل" (من التعليق المبدئي إلى قرار المجلس ذو الصلة بذلك التعليق أو "على وضوح وإمكانية العمل على التعليق العام الفردي 
ات العامة أو بشكل غير مباشر عبر القنوات التي تعرض ) سواء تم ذلك بشكل مباشر للتعليقات العامة أو عبر المنتديICANNنشاط 

الھيئات المختلفة التي تغذي عمليات اتخاذ القرار بالمجلس. التصورات المقابلة ألعضاء المجتمع التي ال يمكن سماعھا فعليا تعتبر 
 .أمراً أساسياً لشرعية المشاركة العامة والمقابلة بالشفافية والمساءلة الفعالة

 

  الشركات . حوكمة4

حوكمة الشركات". وتقدم أنشطة "في عدة حاالت يمكن أن تصنف بشكل أفضل تحت المصطلح الشامل  AoCمن  9.1تشير الفقرة 
مجموعة متنوعة ومعقدة من األنشطة األولية تتراوح بين األنشطة التقنية الصرفة للجھد الدولي الطموح لطلب  ICANNحوكمة 

ذات الصلة على المستوى العالمي. وإن تم اعتبارھا بشكل منفصل فإن كل نشاط من األنشطة التي تم توافقات على األسئلة السياسية 
حتى ذلك الحين أن  ICANNيجب أن يدعم بشكل مناسب النموذج الواضح للحوكمة المؤسسية. ويجب على  ICANNتنفيذھا بـ 

ء ذات الصلة بھا. ال يجب عند التعامل مع الھياكل توفق كل تلك األنشطة وحوكمتھا ضمن إطار عمل واحد مع تحديد األشيا
 ICANNأن تأخذ في اعتبارھا الفعالية والوقت الزمني للقرارات واالستجابة ألصحاب المصلحة داخل  ICANNوالقرارات داخل 

كشركة  ICANNبحالة وفقط بل كذلك العلم على تحقيق أفضل معايير الشفافية والمساءلة مع العمل ضمن الحدود القانونية المرتبطة 
 ICANNغير ربحية تقع في والية كاليفورنيا. وبالتعرف على الحالة القانونية، فإن المجلس يتحمل المساءلة المطلقة عن إجراءات 

وھو محط االستفسارات المتعلقة بحوكمة المجلس كذلك بما يتضمن التشكيلة ومجموعة المھارات الخاصة بالمجلس واختيار أعضاء 
تخصيص المسئوليات والعالقة بين المجلس والطاقم ومستوى الشفافية المرتبطة بالمجلس وأنشطة المجلس واالتصاالت المجلس و

 والمنشورات.

ھي عمليات اتخاذ القرار ذات الصلة بتخصيص أسماء النطاق الجديدة. وھذه  ICANNربما أن أكثر حاالت األنشطة جدالً داخل 
رابحين وخاسرين وال يمكن مقارنة الفوائد والتكاليف بشكل بسيط. وفي ھذه الحالة فإن مجلس القرارات بشكل محتوم ينتج عنھا 

ICANN مخول بتقليب اآلراء لكافة الفوائد والتكاليف المتفاوتة التي تحدد عدم المناسبة بين مختلف مجموعات أصحاب المصلحة. 
نجحت في لعب دور  ICANNحاب المصلحة المختلفين تكون وعند النجاح في سد الفجوة والتوفيق بين احتياجات مجموعات أص

وقد يكون لالفتقار إلى النجاح الكثير للقيام به ضمن الھيكل والنزاع بخالف فعالية دور  .فعال في عملية النزاع حول القرارات
ICANN وذلك بسبب الطبيعة الجدلية للعديد من قرارات  .كمحكمICANN جوم ضد عملية اتخاذ حيث يقوم الخاسرون بتنفيذ الھ

فإن كال التصورين  ICANN بالنسبة لـ .القرار بينما الرابحون يميلون إلى اإلشارة إلى أي قصور في اإلجراء أو الفجوات الواقعية
 يمثالن شرعية القرارات ويجب أن تواجه الحوكمة وتحدد كليھما.

ونجاح اإلجراءات  .إننا نضيف إليھما ثقافة الحوكمة الجيدةوفي الوقت الذي تكون فيه اإلجراءات والھيكل من األمور الھامة ف
. عدد من االقتراحات الموضحة الحقاً في ھذا ICANNالمقترحة في ھذا التقرير تعتمد على اتجاھات الطاقم لتبنيھا وكذلك مجلس 

 مية.التقرير المتعلقة بتحسين إمكانيات الطاقم والمجلس على تنفيذ مبادئ الحوكمة بالممارسة اليو
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  ج. األسئلة الخاصة بالبحث

 :بعد التعرف على ذلك اإلطار المفاھيمي داخل العقل فإن األسئلة الخاصة بالبحث بھذا التقرير تتطلب اإلجابة كما يلي

  بما يتضمن التعليقات العامة ومستندات  –استنادا إلى تحليل دراسة الحالة ومراجعة المواد المختلفةICANN  والدراسات
 ICANNما ھي القضايا األساسية المتعلقة بآليات  –ية وتقارير اإلعالم وآراء الخبراء والمقابالت التي جرت األكاديم

 للتعليقات العامة والمساءلة والشفافية؟

  أي من تلك القضايا تم تحديدھا أو يمكن تحديدھا وبأية وسيلة من أجل العمل على تحسين آليات التعليق العام والمساءلة
 ؟AoCة ضمن إطار عمل والشفافي

 

  د. منھجية البحث

بما يتفق مع المبادئ المنھجية المحددة باتفاقية الخدمات ما الذي يجعل المرجع الواضح لمنھجية دراسة الحالة ويتطلب أي توصيات 
اء أخرى البحث تضمنت تلك الجھود من بين أشي .لتستند عليھا الحقائق وقد جمع فريق بيركمان عددا من منھجيات البحث النوعية

األولي بما يتضمن المقابالت متعددة الھيكل (المستندة إلى االستبيان) مع الخبراء وممثلي أصحاب المصلحة والبحث الثانوي لعمليات 
  البحث الشاملة للويب وقاعدة البيانات ومراجعة األدب اإلنجليزي االستكشافي وتحديد دراسات الحالة

ورا ھاما في عمل فريق بيركمان بفرض توفير التنقيح الموضح في اتفاقية الخدمات. وقد تم تطبيق ھذا وقد لعبت دراسات الحالة د
 :الطرق التالية ضمن السياق المحدد

 على أثر المنھجية متعددة الخطوات المحددة في اتفاقية الخدمات، تم تحديد ھيكل دراسات الحالة على أنھا  :مراجعة المواد
شافية واستنادا إلى المراجعة الشاملة للنطاق المختلف للمواد المتوفرة بشكل عام بما يتضمن نوعية ودراسات حالة استك
والدراسات األكاديمية والتقارير اإلعالمية وآراء الخبراء. بدأت المراجعة بتحديد  ICANNالتعليقات العامة ومستندات 

بين أشياء أخرى عمليات البحث الشاملة عبر  وتضمنت من 2010يونيو  17إلى  2008حاالت القبول العامة من يناير 
الويب وقاعة البيانات بھدف تحديد مواد الحالة المحددة ذات الصلة من المصادر األخرى بما يتضمن موقع الويب الخاص 

 .. تقدم كل دراسة حالة مراجع تفصيلية لتلك المواد ذات الصلة بالمالحظات بالھوامشICANN بـ

 لمصادر المتوفرة بشكل عام؛ تم اإلعالم بمسودة دراسات الحالة من المراقبين لمجموعة أصحاب إضافة إلى ا :المقابالت
وتقدم تلك المقابالت أساسا واقعيا تكميليا  .المصلحة المحددة والخبراء ممن تمت مقابلتھم ضمن دورة تطوير نماذج الحالة

ال  .من المجتمع الموسع ICANNصور وتفسير قرارات ھاما لھذا التقرير وذلك بسبب أناه تنقل المالحظات المتعلقة بت
تم إجراء المقابالت بعد التقيد بشرط  .تعكس بيانات مجري المقابالت اآلراء أو االستنتاجات الخاصة بفريق بيركمان

وطلب من المشاركين تحديد ما إذا كانوا يرغبون في أن تكون  GACالسرية في حالة االستبيانات بالنسبة ألعضاء 
وتم إحضار المشاركين باالستبيان من  ICANNداخليا بداخل  ICANNتم تنسيق كافة مقابالت طاقم  .باتھم سريةإجا

جون جيفري المقابالت على الھاتف مع  ICANNحضر المستشار العام لـ  .إلى الرئيس دينيس مايكل ICANNمستشار 
 تفاصيل انظر الملحق ب.للتعرف على مزيد من ال .بناء على طلبه الخاص ICANNأعضاء طاقم 

تم العمل على إكمال مراجعة المواد المتوفرة بشكل عام ودراسات الحالة والمقابالت عبر سلسلة من التوصيات الداخلية المكتوبة من 
ع كافة أعضاء واقعيين يتطلعون إلى آليات المشاركة العامة وعوامل الشفافية وحوكمة الشركات وآلية لجنة المراجعة المستقلة. تم جم

 من أجل دعم وتشجيع الجھود البحثية المستقبلية. 2010المواد (باستثناء المقابالت السرية) وسيتم توفيرھا بشكل عام في يناير 
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 تعريف القضايا وتفريعات القضايا .ثالثا

 

  أ. المنھج

دة على الحقائق فقط تم تفسيره في سياق جدير بالذكر أن التنقيح المذكور أعاله والذي يحث فريق بيركمان على تقديم توصيات مستن
 :التقرير النھائي كما يلي

 يجب أن يستند تحديد المشكلة إلى الحقائق والمالحظات؛  

  يجب أن يأخذ تحليل المشكلة في االعتبار السياق الحالي الذي تعمل من خاللهICANN  بما يتضمن إطار العمل
  اللوائح والسياسات)؛ و (مثل الفقرات المعمول بھا ضمن ICANNالمؤسسي لـ 

  يتم دعم االعتبارات والتوصيات بالمالحظات وتأخذ في االعتبار كذلك جھودICANN  السابقة التي تھدف إلى تحديد
 المشكالت ذات الصلة.

ة تحديد وقد أرشدت عملي xxiiتلعب دراسات الحالة المحددة بالقسم التالي دورا ھاما بالمنھجية متعددة الطعن المستندة إلى الحقائق.
إضافة إلى أن دراسات الحالة المحددة  .المشكالت الرئيسية بما يشمل التحديات والفرص إلى جانب مناقشة التحسينات المحتملة

 xxiiiوالمشكالت المحددة تستند إلى مراجعة المواد المنشورة بشكل عام والمقابالت والوصايا الموجھة للسياسة الداخلية.

 

  ملخص دراسات الحالة .ب

 الجديدة gTLDsقديم . ت1

لتقديم أسماء النطاق من المستوى األعلى  GNSOباإلجماع توصيات سياسة  ICANNتبنى مجلس  2008في يونيو من العام 
والبرنامج الجديد المحدد إطالقه  .الجديدة gTLDوأصدرت قرار ببدء عمل مرحلة تنفيذ عملية طلب  (gTLDs)العامة الجديدة 

 ال يزال قيد التطوير. 2009مبدئيا في سبتمبر 

مع  ICANNوتتمتع العملية المقترحة بالكثير من الجدل والمناقشات التي تشمل االنتقادات على التأخر سواء تم اإلعالن عن منھجية 
نتقادات أثيرت اال .أم ال gTLDsدمج التعليقات العامة وكون ذلك أمراً يتميز بالشفافية الكافية واالستجابة الكافية وسواء يجب وجود 

كذلك حول عدد من المشكالت الحقيقية التي تشمل مقترح التعبير عن االھتمام وحماية العالمة التجارية ودور اللجنة االستشارية 
 .الجديد والتكامل الرأسي gTLDsالحكومية والنظام األخالقي والعام المقترح القياسي لالعتراضات على 

 

 ICANNار وعمليات صنع القر xxx.. قضية النطاق 2

 xxx.بشكل ناجح  ICMاقترح سجل  .العامة الجديدة TLDsلبدء تبني  "إثبات المفھوم"مرحلة  ICANN، أطلقت 2000في العام 
مقترحا منقحا إلنشاء  ICMفيما يتعلق بالمقترح األول قدمت  ICANN، وبعد إجراء بعض التغييرات بـ 2003. في العام kidsو

.xxx  لدعوةICANN  لمقترحاتTLD  تحت الرعاية. تبنى مجلسICANN  قرارا للبدء في التفاوض على البنود التجارية والتقنية
 ICANNومع ذلك وتحت الضغط الممارس من العديد من الدوائر االنتخابية تراجعت  2005في يونيو  ICMالتفاقية السجل مع 

أول طلب يتم االستماع  – 2008ة المستقلة في العام طلباً للمراجع ICM. قدمت 2007في العام  ICMعن قرارھا وأنكرت مقترح 
قررت لجنة مكونة من ثالثة أشخاص يمثلون لجنة التحكيم  2010. وفي العام  ICANN  إليه قبل لجنة المراجعة المستقلة في تاريخ

 .ICM) قرار لصالح IRP(يشكلون 

دون إعادة فحص  2010يونيو  17إلى  2000ن العام م xxx.وحددت دراسة الحالة تلك األحداث الرئيسية المحيطة بمقترحات 
) التفاعل 2) دور لجنة المراجعة المستقلة و(xxx) .1تم تقسيم تعيين التواريخ لفحص اثنين من األبعاد لعملية  .للقياسات للطلب ذاته
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ومفاوضات  ICMالخاص بـ  xxx.لمقترح  ICANNخالل تقييم  ICANNومجلس  (GAC)بين اللجنة االستشارية الحكومية 
 .ICMوالرفض المطلق لطلب  ICMاتفاقية السجل مع 

 

 DNS-CERT. مقترح 3

عن إنشاء منظمة تعمل على تحليل وتقييم واالستجابة إلى تھديدات األمان العالمية  ICANNالخاص بـ  DNS-CERTيدافع مقترح 
ما ھو موضح بمذكرة التفاھم مع وزارة التجارة ك ICANNمن  DNSوقد بدأت دراسة الحالة تلك بمراجعة لتعديل أمان  .DNS لـ

المبادرات "استنادا إلى  DNS-CERT. فيما يلي ملخص لمقترح 2009باإلدارة األمريكية واللوائح وتأكيد التزامات للعام 
لدراسة ". ثم تحدد اDNS-CERTالدراسة التجارية لـ "و "واالستقرار والمرونة DNSألمان  ICANNاإلستراتيجية المقترحة لـ 

للمقترح والعالمات المحددة في نيروبي من المدير  ICANNبدءا من نشر  DNS-CERTبعد ذلك أصل الخالف المحيط بمقترح 
 .DNSالتنفيذي رود بيكستروم وتطور الجدل خالل التعليقات العامة والمراسالت والمواد التي تم جمعھا من المقابالت من مجتمع 

للحالة  ICANNالمزايا ووضوح تقييم  (1)لمواد ثالث مشكالت رئيسية تدور في فلك ذلك الجدل: وقد قدمت عملية مراجعة تلك ا
المشكالت  (3)؛ وICANNلـ  DNSالتفسيرات المختلفة لتعديل أمان  (2)مركزي؛  CERTومقترح إنشاء  DNSالحالية ألمان 

 .اإلجرائية لالنفتاح والشفافية والتعليق العام ومشاركة أصحاب المصلحة

 

 تفريعات القضية .ج

يقترح تحليل دراسات الحالة الثالث ونماذج الحالة اإلضافية إلى جانب المراجعة الكاملة للعدد من المواد التي تتضمن سياسات 
ICANN  مجموعة متنوعة من القضايا التي تتفاوت في درجتھا والمرتبطة بآلياتICANN  للمسئولية والشفافية والمشاركة العامة
الحقيقي ال تزال تتعلق بطرق اتخاذ  ICANNالشركات. بعض من تلك القضايا تعتبر ھيكلية بينما تھتم األخرى تتعلق بعمل  وحوكمة

 -من المتفق عليه أن الفئات المحددة غير موجودة يقدم المخطط التالي طريقة واحدة لتفريعات تلك القضايا.  .القرار أو تدفق المعلومات
الطرق المختلفة تتواجد لتحديد القضايا التي تم تحديدھا بمراجعة المواد السالف ذكرھا. ويمكن تحديد الفئات ومن ثم فإن العديد من 

 :الثالث التالية

 القضايا الھيكلية ذات الصلة بما يتم وصفه على أنه القضايا الھيكلية :"DNA"  لـICANN كما يقدم ذلك بنفسه اليوم. 
في كاليفورنيا كمنظمة غير ربحية وبيان المھمة إلى جانب الھيكل التنظيمي  ICANNلـ  تشمل تلك الفئة الھياكل القانونية

األساسي. الھيئات المختلفة مثل مجلس اإلدارة ومحقق الشكاوى ولجنة المراجعة المستقلة والمنظمات الداعمة وطرق 
 تحديد اللوائح للوصل بين تلك الھيئات.

 لھيكلية وھي القضايا ذات الصلة باإلجراءات داخل اإلطار المؤسسي المفترضتنشق من القضايا ا: القضايا اإلجرائية. 
وتتضمن القضايا المندرجة تحت تلك الفئة المشكالت المتعلقة بطرق اتخاذ القرارات داخل المنظمة المفترضة (مثل 

يتھا بين اختالف ھيئات الوضوح أو الوقت الزمني أو إمكانية تطبيق القرارات) وتوقيت وكيفية تدفق المعلومات ونوع
والمجلس مثال واحد بھذه الفئة أو االستفھام عن الكشف النشط  GACالتفاعل بين  .االنتخابية ICANNودوائر 

 للمعلومات أو الطرق توضيح االستثناءات في سياق طلبات الكشف.

 فئة ثالثة من القضايا المتعلقة بأنشطة وقرارات : القضايا الحقيقيةICANN .القضايا التي تھتم بالنتائج والقياسات  الحقيقية
للمخاطر المحددة (مثال في سياق الحالة  ICANN. المثال يتضح في االختالف حول طرق تقييم ICANNلقرارات 

 ).DNSالحالية ألمان 

(كيفية قيام  إطار العمل الھيكلي .ھذه التفريعات الثالث مشتقة من بعضھا البعض ولكنھا قد تتفاعل مع بعضھا البعض بعدة طرق
ICANNتقترح دراسات  .) على سبيل المثال يشكل الحاجة وھيكل اإلجراءات التي بدورھا تتمتع بتأثير كبير على نتائج القرارات

على سبيل المثال نقد قرار  .الحالة ومراجعة المواد األخرى أن األنواع الثالثة من تلك القضايا مرتبطة بشكل معقد ببعضھا البعض
قد يكون له أصل بطريقة مختلفة ولكن بعد ذلك يتم التعبير عنه بطريقة الدعاوى بشأن عملية التعريفات  ICANNمجلس  محدد اتخذه

 (مثال طبيعتھا الھجينة). ICANN(مثل االفتقار إلى اعتبار التعليق العام) أو بالرجوع إلى نشأة 
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فصلھا من أجل تحديد وتحليل وتحديد التحديات المحددة. يركز ھذا  على الرغم من التفاعل بين التفريعات بطرق عدة إالّ أن المھم ھو
يتم تحديد القضايا الحقيقية في سياق  .التقرير على القضايا اإلجرائية في األساس على الرغم من أنه يحدد كذلك القضايا الھيكلية

من الھام مالحظة القضايا المحددة  .فاقية الخدماتدراسات الحالة ولكن يستثنى من ذلك التحليل اإلضافي نظراً ألنھا تقع ضمن مدى ات
في التفريعات الثالث التي تتضمن القضايا المتفرعة إلى جانب عوامل اإلدراك والمفھوم. إلى المدى الذي يتم فيه التعبير عن تحديد 

ة مثل الحفاظ على توازن المعلومات وبلورة تلك القضايا بالمواد التي راجعھا فريق بيركمان فإنھم في حاجة إلى تحديدھا بطرق مناسب
 في حالة القضايا اإلدراك والمفھوم بغض النظر عن المزايا الحقيقية.

 

 اختيار ونظرة عامة حول القضايا الرئيسية. د

لھذا  بالنسبة .اختار فريق بيركمات ضمن كل فئة من التفريعات عدًدا من المشكالت. تتطلب عملية تقليل التعقيد بعض األحكام النوعية
. ومع الحفاظ على تلك اإلرشادات في العقل فإن AoCمن  9.1التقرير فإن عملية انتقاد األحكام (أو المرشحات) تشتق من الفقرة 

عملية تحديد تلك القضايا يتم اإلعالم بھا من خالل المراجعات التي جرت من فريق بيركمان مع تشكيلھا ولكن مع عدم تحديدھا من 
 .ATRTة مع التفاعالت المساعد

يتضح  AoCمن  9.1واستنادا إلى تلك التفاعالت والنظر إلى القضايا المحددة بالقسم السابق من خالل التصور الواضح بالفقرة 
 :المصفوفة المتفرعة التالية

 الحقيقي اإلجرائي الھيكلي 
 

 الشفافية
 )األقسام(بين 

AoC 9.1 
 

 مراجعات الشفافية  طلبات المعلومات  
 االستثناءات  
  تصميم المعلومات (الشفافية

 النشطة)

خارج نطاق 
 المراجعة

بما يشمل  العامة المشاركة
 آليات التعليق العامة

 (بين األقسام)
AoC 9.1 (ج)9.1و 

 

  دمج التعليق العام بقرارات
ICANN  

  الحاجة إلى تحسين الحوار
 المجتمعي البيني

 

 ث على التعليقات العامةالح 
 للتعليقات واالستجابة ثالح 

 العامة

بما يشمل  المجلس، إدارة
IRP  وجوانبGAC 

  :المحددة
AoC 9.1، 9.1ب)-(أ 

 

 بنية المجلس  
  المراجعة المستقلة لقرارات

 المجلس 

  شفافية عملية اتخاذ القرارات
 من المجلس

 تفاعل طاقم أعضاء المجلس 
  تحديد نصيحةGAC 
  تفاعل المجلس معGAC 
 

 

والشفافية  –من التأكيد على االلتزامات  9.1ت الرئيسية بدءاً من النقاط الموضوعية المحددة بالفقرة يحدد القسم التالي كل تلك المشكال
كما ھو  GACمتبوعة بمشكالت أكثر تحديداً ذات صلة بحوكمة المجلس ودور  –والمشاركة العامة (بما يشمل آليات التعليق العام) 

 .AoCب) من -(أ 9.1محدد في الفقرة 
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 ليل وبحث القضايا الرئيسيةتح .رابعا

في الخطوة األولى، كل تفريعة توضع في السياق عبر تقديم بعض  :يتبع نظام استكشاف المشكالت الرئيسية المحدد أعاله النظام التالي
طوة الثانية، في الخ .االعتبارات العامة والتي قد تحدد االستفسارات الفكرية أو تقدم مالحظات على الصورة ككل والعناصر التعريفية

يتم استكشاف المشكالت الفردية بكل تفريعة خطوة بخطوة وستبدأ عملية االستكشاف بتعريف مختصر للمشكلة مدعوما بالمالحظات 
  .الحقيقية ثم يتبعه قسم المناقشة الذي يؤدي على االعتبارات المختصرة

ملخص لبحث أكبر وأعمق كثيرا يتضمن العدة مئات من ومن الھام التعرف على أن تحليل تلك المشكلة والمناقشات الدائرة ھي 
الصفحات من دراسات الحالة ونماذج الحالة والوصايا والمراجعة األدبية ومخططات االعتبارات العامة وربما بعض المستندات 

  .بعض من تلك المواد يتم تضمينه بالمالحق بينما األخرى سيتم توفيرھا عبر اإلنترنت في المستقبل .األخرى

 

  أ. الشفافية

  . االعتبارات العامة1

على الشفافية لتحديد والحفاظ على المساءلة أمراً يتكرر باستمرار في بحثنا ومقابالتنا وھو أمر  ICANNيعتبر االعتماد الكبير لـ 
 ICANNبيعي لـ ويعتبر ذلك جزئيا انعكاس للموقف المؤسسي غير الط .مركزي لكافة المالحظات والتوصيات الواردة بھذا التقرير

الدولية وتوجيه لمصلحة ھامة لخدمة  ICANNوھو أيضاً انعكاس اللتزامات  xxivوالحدود المرتبطة بطلب آليات المساءلة البديلة.
  .طلبات واحتياجات مجتمع اإلنترنت الدولي

المصلحة المختلفة. ال تتناسب وھذه االعتمادية على الشفافية تأتي من ضرورة التوازن بين االحتياجات والفوائد لمجموعات أصحاب 
 –االنتخابية. ومشكلة الشفافية تلك  ICANNمن حيث جوھرھا لتأييد وعدم تأييد األجزاء المختلفة من دوائر  ICANNقرارات 

 استنادا إلى المساءلة ھي أكثر ھدوءا عند النظر بعين االعتبار إلى القرارات الصعبة التي تجري على مستوى المجلس والتي تتطلب
غالبا الحفاظ على توازن معقد للحقائق غير المتساوية وتكون مصاحبة بشكل متكرر للشك الحقيقي. ويتم التعريف بھذه الديناميكية 

الرئيسية بھذا القسم مع تنفيذھا خالل تلك األقسام فيما يتعلق بالمشاركة وحوكمة الشركات وھو أمر يتضح اتصاله بالتوصيات 
 .ثة كلھاالمعروضة باألقسام الثال

، يقترح فريق بيركمان العمل في اتجاه مفھوم شامل AoCومن منظور طويل األمد وبعيدا عن المراجعة المحددة إلطار العمل لـ 
ومنھجية اإلدارة الموجھة إلنشاء المعلومات والمستندات والمعالجة واالتصال والدمج  –والمشاركة  –للشفافية المندرجة بالشفافية 

  .حقائق المختلفة المتعلقة بالشفافية في مفھوم اتصال مؤسسي كامل وشاملالكامل لتلك ال

وجدير بالذكر أن الشفافية ھي مشكلة في األقسام وتلعب دورا ھاما في المساءلة والمشاركة العامة وحوكمة الشركات واتخاذ القرار. 
ة للشفافية إلى المشاركة العامة يتم تحديدھا في قسم . والعالقة الخاصICANNيحدد القسم التالي الممارسات وسياسات الشفافية لـ 

  .الحق وتأثير الشفافية في اتخاذ القرار يعتبر منفصال بقسم حوكمة الشركات
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 . التوصيات والمالحظات الخاصة بالمشكلة2

 تصميم المعلومات 2.1

 (أ) القضايا

. ومع ذلك تقترح التعليقات أنھا ال تعتبر منھجية كافية عن توافر الكثير من المعلومات على موقع الويب الخاص بھا ICANNتعلن 
حيث أشار العديد من المراقبين إلى تلك المعلومات المتوفرة عبر اإلنترنت على أنھا ال تصاغ دائما بطرق تكون  .للشفافية الفعالة

 ".زيادة التزود بالمعلومات"مساعدة لتعرف المجتمع عليھا وفي بعض الحاالت قد تسبب 

 لمالحظات(ب) ا

على موقع الويب الخاص  ICANNسابقا عن فئات محددة للمعلومات ينظر إليھا على أنھا ذات أھمية كبيرة لعملية  ICANNأعلنت 
فئة مختلفة من المعلومات المتوفرة عبر اإلنترنت المدرجة في سياسة الكشف عن المعلومات الوثائقية  20وھناك أكثر  .بھا

(DIDP).xxv لمقابالت عن قلقھم إزاء نشر أعرب الخاضعون لICANN  مقدار كبير من المعلومات والتفاصيل إالّ أنھا تعجز عن أن
تجعل تلك المعلمات عامة على مستوى أعلى، مثالً عبر االستغراق في الوضوح عن األھداف واألولويات والمنطق الكامن وراء 

ضحة والمنتظمة تحدد القرارات التي تم العمل عليھا وسبب ذلك وماھية اقترحت المقابالت أن التقارير الوا .قرارات المجلس الرئيسية
 تنفيذه وما إن كان ذلك سيساعد عن تحسين الشفافية. ICANNاألولويات القادمة وما تأمل 

عن نيتھا لتجديد موقع  ICANN، أعلنت 2006في يوليو  .إجراءات لتحديد عدد من األمور التي تھم المجتمع ICANNاتخذت 
ولذا تم تقديم عدد من التغييرات تشمل وظيفة  xxviب خاصتھا لزيادة إمكانية الوصول وتلبية احتياجات المستخدم بشكل أفضل.الوي

استبيان عن إمكانية االستخدام  ICANN، أجرت 2009في يونيو  .وإعادة تصميم الصفحة الرئيسية بالموقع RSSالبحث وتغذيات 
عن خطط إلعادة التصميم الكامل على  ICANN، كشفت 2009وفي أكتوبر  xxviiجراؤھا.لتحديد التغييرات اإلضافية المطلوب إ

ولم يتم تنفيذ عملية إعادة التصميم تلك  xxviiiالمدونة بما يشمل صور ملتقطة عبر الشاشة ونتائج من االستبيان ومراجعة مستقلة للموقع.
لمقابالت التي جرت. ولم يتم تنفيذ عملية إعادة التصميم تلك وفقاً ل ICANNحتى اآلن ولكنھا ال تزال تمثل أولوية بأجندة عمل طاقم 
 ICANNإضافة إلى أن طاقم  .معھم المقابالت توفقاً لمن أجري ICANNحتى اآلن ولكنھا ال تزال تمثل أولوية بأجندة عمل طاقم 

عامة بشان كل قرار تمت يمكن البحث فيھا لقديم معلومات سھلة الوصول إليھا لل wikiالتي تشمل صفحات  wikiجرب صيغة 
حاليا قرارات المجلس من  wikiوفقا للمقابالت فإن تلك العملية سيتم تنفيذھا قريبا. ويمثل  xxixالموافقة عليه من مجلس اإلدارة.

أو اإلدارة والميزانية) ومن خاللھا ال يمكن التحرير فيھا أو التفاعل معھا وعلى  gTLDsحسب الفئة (على سبيل المثال  2009
  الذي يظھر دوما وھو مفقود ھنا). "إضافة تعليق"إضافة صندوق  wiki(مراجع  wikiكس للشخص الذي يتوقع من الع

 (جـ) المناقشة

تستند بشكل كبير على تقديم المستندات كقوائم  ICANNمراجعة الممارسات والسياسات توضح أن منھجية الشفافية النشطة لدى 
وتتمتع خيارات  .ھا مع أدوات انتقال للتفريعات الموضوعية والحروف األساسية والبحثباالرتباطات على موقع الويب الخاص ب

وتعتبر إمكانية الوصول الفعالة للمادة على العامة المھتمين كبيرة إلى جانب  .تصميم المعلومات تلك بتأثير كبير على الشفافية
ويتطلب العمل على  –من الخبراء  ICANNتخدمي مقابل المتخصصين ومس –المستخدمين الجدد والمستخدمين على فترات 

  .التحسين في النظام الخاص بالموقع بتنفيذ الوظائف المعلوماتية المختلفة المذكورة سلفا بدرجة أفضل

العمل على تحسين المعلومات والمستندات التي يتم التعامل بھا عبر تبني إجراءات وممارسات أفضل من  ICANNيمكن لـ 
على سبيل المثال المستندات الخاصة بالداخل أو الواردة يمكن تحديدھا لمنح مستواھا إلمكانية الوصول  .ة والمشتركةالقطاعات العام

وسيساعد ذلك كثيرا في بناء سياسة  .وھذه العالمات يتم مراجعتھا بشكل منتظم ضمن فترة دوام ذلك المستند .للعامة (التصنيف)
  .ق المعلومات وإمكانية الوصول للمعلومات في سياق شفافية المشاركة الفعالةكشف مبنية على الخبرات مع تسھيل تدف

من الترقية وإعادة التصميم لموقع الويب بطريقة تأخذ بعين االعتبار كافة األبعاد  ICANNوعالوة على ذلك فسوف تستفيد 
دات والمخزون الكبير الواضح للمستندات الذي واألدوات األخرى وأدوات التصميم تتضمن: أساليب تحديد المستن .الموضحة للشفافية

والمستندات التي تتاح بطريقة يقبلھا المستخدم والتوضيح والتواصل الفعال إلجراءات للطلب  ICANNيتم تقديمه بمبادرة من 
 عام وصفالمراجعة ووالحصول على المعلومات المنشورة ووصف مخطط التدفق للشروط واإلجراءات بما يتضمن إجراءات 
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الصلة باتخاذ القرار ومخطط التدفق المحدد ضمن خريطة محدثة إلجراءات المشاركة التي يتم تنفيذھا في الوقت لمشاركة ذو ا خططلم
  .ولعل ترقية موقع الويب ليست فقط طلبا لمجرد الجمال ولكنه شرط للشفافية الفعالة .الحالي

 (د) التوصيات

  يمكن لـICANN  والمستندات التي يتم التعامل بھا عبر تبني إجراءات وممارسات أفضل العمل على تحسين المعلومات
 .من القطاعات العامة والمشتركة

  إعادة تصميم موقع الويب الخاص بـICANN لتعزيز وتسھيل مظاھر المشاركة النشطة والفعالة للشفافية.  

 

  )جتمع العاممن جانب أعضاء الم ICANNطلبات المعلومات والمستندات من ( DIDPطلبات  2.2

 (أ) القضايا

احتمالية طلب المعلومات غير المتوفرة بشكل عام فإن الشروط واإلجراءات للشفافية  ICANNفي حين يتضمن إطار عمل شفافية 
وعالوة على ذلك فإن الحدود الموضحة في إجراءات مراجعة قرارات إنكار طلبات  .الكامنة غير متصلة بشكل واضح مع المجتمع

  .لھا تأثير سلبي على الشفافية والمساءلةالمعلومات 

 (ب) المالحظات

ويتم تضمين تلك الطلبات في إجراء خاص  .أي عضو من العامة يمكنه طلب المعلومات التي ال يتم نشرھا بشكل عام (شفافية سلبية)
ع ملخصات المعلومات أو غير مطالبة بجم ICANNفإن  DIDP. وطبقا لـ (DIDP)محدد بسياسة الكشف عن المعلومات الوثائقية 

تحدد الترجمات لتلك المستندات التي قد  ICANNولوائح  DIDPوكال من  .االستجابة لطلبات المعلومات المتوفرة أصال بشكل عام
 xxxتكون ممكنة.

 حول الجودة ومرات التكرار –كجزء من مراجعة الشفافية  –ال تتوفر بشكل عام اإلحصائيات الشاملة والمعلومات األخرى 
الرسمية تم  DIDPوطبقا للمقابالت ومراجعة المواد المختلفة فإن عددا بسيطا فقط من طلبات  .واالستجابات لطلبات المعلومات

تقديمھا منذ التعريف بتلك اآللية على الرغم من الدليل الوارد باقتراح عدد كبير من الطلبات غير الرسمية للحصول على المزيد من 
واإلجابات على تلك الطلبات يتم  .تراح كذلك عدم كفاية اآللية الحالية للتواصل بتوفر آلية طلب المعلوماتوقد يتم اق .المعلومات

منھا تم إنكارھا بشكل كامل أو جزئي  7طلبا رسمي لتسلم إجابات  13؛ من بين ICANNتوفيرھا على موقع الويب الخاص بـ 
 DIDP.xxxiاستنادا إلى االستثناءات المدرجة بـ 

 مناقشة(جـ) ال

أوال،  .اثنتين من المشكالت الرئيسية التي تستحق إجراء مزيد من البحث عليھا ICANNتحدد مراجعة سياسات الشفافية الكامنة لـ 
طرق تواصل الشروط واإلجراءات للشفافية الكامنة وثانيا، الحدود الموضحة يلفا إلجراءات المراجعة لطلبات المعلومات التي لم يتم 

  .ااالتفاق عليھ

معلومات واضحة حول الطريقة البديلة للحصول على معلومات من  ICANNبشكل خاص ال يقدم موقع الويب الخاص بـ 
ICANN ويتم توفير وصف واضح للشروط واإلجراءات للوصول إلى المعلومات التي لم تنشرھا .ICANN  أو تجعلھا متوفرة وھو

 ICANNيا يتعلق بالمظھر الثاني فإنه إن تم رفض طلب للحصول على معلومات من وف .ما يزيد من أھمية اإلسھام بالشفافية الكامنة
تؤكد على أن طالب المعلومات يمكنه استئناف الرفض من خالل إجراءات طلب إعادة النظر أو إجراءات المراجعة  DIDPفإن 

رفض الوصول كافيا لطلب مراجعة من  ومع ذلك وعلى عكس ممارسات القطاع العام حيث يكون المستقلة إلى المدى المعمول به.
تأثروا "المحكمة أو اتخاذ آلية أخرى وكالھما إجراءات استئناف طلب إعادة النظر وإجراءات المراجعة المتوفرة فقط ألشخاص 

المادة  خاصة في ضوء "تأثر ماديا"(يؤدي ھذا المرجع إلى حدوث مشكلة في تفسير ما يعنيه مصطلح  .بقرار من بين القرارات "ماديا
أو قد يبطل  ICANNإجراء  "متأثر بشكل كبير من"والتي تؤكد بشكل عام أكثر على  2.2من اللوائح مقابل لقسم  2.1من القسم  4

  طلب المراجعة).
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 (د) التوصيات

  توفير معلومات واضحة وسھلة الوصول إليھا تتعلق بالبنود واإلجراءات للحصول على معلومات منICANN  التي لم
 فيرھا بشكل عام.يتم تو

 تطوير آليات أكثر تقييداً واستقاللية لمراجعة الحاالت التي يتم فيھا رفض المعلومات.  

 

 االستثناءات 2.3

 (أ) القضايا

وبسبب  .للشفافية لمجموعة كبيرة من االستثناءات التي تطبق على النشاط الكامن الفعال وشفافية المشاركة ICANNيخضع التزام 
ومع ذلك فإن مراجعة سياسات االستثناءات تؤدي إلى العديد من األمور  .شفافية من الصعب تقييم استخدام االستثناءاتاالفتقار إلى ال

 ."التعامل مع الكل"الھامة التي تشمل األمور الھامة المتعلقة باالستثناءات المحددة واتساع استثناء شفافية 

 (ب) المالحظات

ووفقا لتلك القواعد فإنه ال يوجد أو أنه  ."شروط محددة لعدم الكشف"أسفل العنوان  DIDPية في يتم إدراج مجموعة استثناءات الشفاف
وتشكل مثل ھذه الشروط  xxxii."شروط محددة لعدم الكشف عن المعلومات"بـ  ICANNتوجد فقط شفافية محدودة حيث تحددھا 

لومات المستبدلة مع الحكومات أو المنظمات الداخلية مع مجموعة فئات مكونة من اثنى عشرة تقريبا من المعلومات بما يتضمن المع
وقد تشمل إجراءات اتخاذ  ICANNتوقع ستار السرية؛ والمعلومات الداخلية والمعلومات المستبدلة مع الھيئات التي تتعاون معھا 

  .لمسوداتأو السياسات الداخلية واإلجراءات وا/والمعلومات التجارية السرية و ICANNالقرار الداخلية من 

الظروف الخاصة [التي بھا] االھتمام العام بالكشف عن المعلومات التي "على االستثناءات الثالث المدرجة أسفل  ICANNقد تتغلب 
 ICANNوأما النقاط خارج تلك االستثناءات المدرجة بالوثيقة المذكورة سلفا قامت  xxxiiiقد تسبب الضرر الذي قد يسببه ھذا الكشف."

بحق رفض الكشف عن معلومات بموجب شروط لم تذكر أعاله إن  ICANNتحتفظ ": "التعامل مع الكل"ات إضافية بتثبيت استثناء
 "xxxivأن ضرر الكشف عن ھذه المعلومات يفوق ضرر عدم الكشف عنھا بموجب المصلحة العامة. ICANNرأت 

 (جـ) المناقشة

لتحديد  ICANNالھيئات العامة فإن ممارسات وإجراءات تختلف عن  ICANNعلى الرغم من أن البنية التنظيمية الھجينة لـ 
المعلومات التي يمكن مشاركتھا على نحو نشط مع العامة أو إلنكار طلبات المعلومات يمكن مقارنتھا بأنظمة الشفافية األخرى بما 

نية ذاتھا حيث تطبق على الھيئات وھذا ال يعني أن تلك القوانين تطبق على الطريقة القانو .يتضمن حرية الممثل لقوانين المعلومات
والمراقبين من الخارج اتفقوا على أن القطاع العام يقدم نموذج مفيد لتقييم  GACو ICANNوبدال من ذلك فإن  .العامة والحكومية

ضمن مجموعة الحرية الدولية ألنظمة  ICANN. وكافة المقارنات العميقة الستثناءات شفافية ICANNسياسات معلومات 
شاملة على نحو عادل بينما كل من تلك االستثناءات يتم  ICANNومات تؤدي على االستنتاج الذي مفاده أن قائمة استثناءات المعل

 .توضيحه في بنود عامة بديلة. تطبق المالحظة بشكل خاص على االستثناءات التي تحمي المسودات وعمليات اتخاذ القرار الداخلية

في استخدامھا مثل حماية اإلجراءات السياسات الداخلية واستبعاد االستخدام الطائش  تظل فردية ICANNبعض استثناءات 
على األقل فإن بعضا من  .والمعلومات المالية التي لم يتم الكشف عنھا بشكل عام ويبدوا أنه مشتقة من المنھج الدفاعي تجاه الشفافية

 ICANNور المسودات يجب العمل على تضييقه ن أجل تقوية شفافية تلك االستثناءات خاصة حماية عمليات المنشورات الداخلية ود
  .خاصة حين االھتمام باتخاذ القرار

الذي قد ال يكون عاما بشكل كبير قد يوفر فرصة لموازنة توسع االستثناءات في حالة  ،بشكل كبير "المصلحة العامةإلغاء "و
 "اختبار الضرر"وإلغاء  .عملية اإللغاء بسبب االفتقار إلى مراجعة الشفافيةال توجد معلومات لتقييم استخدام  .استخدامھا بشكل مناسب

السلطة لسحب المعلومات حتى عند عدم وجود أي من االستثناءات قد يتجنب صياغة سياسات االستثناء إلى  ICANNالذي تعطيه 
 جانبه.
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 (د) التوصية

 التخلص من استثناءات  .سودات وعملية اتخاذ القرار الداخليةتضييق مساحة االستثناءات الخاصة بالشفافية فيما يتعلق بالم
 .DIDPشفافية التعامل مع الكل بـ 

 

 مراجعة الشفافية 2.4

 (أ) القضايا

وھو ما يجعل من الصعب تقييم الممارسات عبر شفافية المشاركة  ICANNاالفتقار إلى المراجعة الشاملة ألنشطة معلومات 
  .والمشاركة النشطة والكامنة

 (ب) المالحظات

بتنفيذ إجراء  ICANNمبادرة  2007(مصداقية العالم الواحد) التي جرت في العام  One World Trustتوضح مراجعة منظمة 
مراجعة سنوية لمعايير المساءلة والشفافية بما يتضمن مراجعة االلتزامات الموجودة بمبادئ تشغيل اإلدارة... من خالل طرف 

  .ال يشمل التقرير السنوي األخير أية مراجعة xxxvمراجعة بالتقرير السنوي."خارجي "مع نشر نتائج ال

 (جـ) المناقشة

وھذا األمر يصعب من إجراء تقييمات  .في الوقت الحالي إلى مراجعة شفافية واضحة ومتوفرة ومنشورة ومحدثة ICANNتفتقر 
واالفتقار إلى المادة التجريبية وفقاً للمالحظة  .امنةحيث أنھا تتعلق بشفافية المشاركة النشطة والك ICANNواقعية لممارسات 

واالختبار (مثل في أوقات تأخير نشر المستندات) التي تجبر المقابلين في الوقت الحالي على التعرف على مواطن الخلل المفاھيمي 
والمراجعة  .ت وممارسات التوجيهوالھيكلي واإلجرائي من أجل العمل على تحديد مدى وجوده وكيفية عدم اتساق ذلك كله بين سياسا
كثيرا من ذلك بمجرد  ICANNالشاملة في المقابل تسمح بالمراجعة المتكررة الداخلية والخارجية والتحديد كذلك؛ وسوف تستفيد 

  .التحسين اإلضافي على سياسات المعلومات

التي تحدد فئات المعلومات ذات الصلة بعملية وتحتاج مراجعة الشفافية تلك إلى التحكم فيھا من خالل ممارسات وعمليات واضحة و
فإن مراجعة الشفافية يجب  One World Trustوبإتباع التوصية السابقة التي قدمتھا مراجعة  .المراجعة من بين أشياء أخرى

 ICANN.xxxvi إضافة إلى اقتراح فريق الشفافية بوجوب إطالق البيانات المعتمدة كجزء من قياسات أداء .نشرھا بالتقرير السنوي

 (د) التوصية

 إنشاء وتنفيذ السياسات والعمليات إلجراء وتوصيل مراجعات الشفافية المنتظمة. 

 

  ب. المشاركة العامة

  . االعتبارات العامة1

. إن روح المشاركة التي اتسمت بھا شبكات اإلنترنت القديمة والتي تظھر ICANNتعد المشاركة العامة جزءاً ال يتجزأ من ھوية 
بدءاً من ھيكلھا التنظيمي  ICANNالتابع لـ  DNAمن خالل الھيئات التقنية ذات الميول الديمقراطية والجماعية تعتبر تجسيداً لـ جلياً 

حيث تسعى  "ھادفة في الحكومة الديمقراطية على النطاق العالمي،"تجربة  xxxviiونشأتھا التاريخية ووصوالً إلى مبادئھا المذكورة.
ICANN األفراد وكل مستخدمي اإلنترنت حول العالم وكذلك القطاع الخاص والحكومات باإلضافة إلى حاملي  في أن تجعل كل من

 xxxviiiاألسھم يشاركونھا في عملية صنع القرار بداخلھا.

ھو ضرورة "بالمشاركة العامة أحد البنود الصريحة المنصوص عليھا في لوائحھا: رابع أھم مبادئھا الرئيسية  ICANNإن التزام 
المشاركة الخارجية والتي تعكس التنوع الثقافي والجغرافي والوظيفي لإلنترنت علي كافة مستويات عملية تطوير السياسة تعزيز 

بضرورة إخطار األفراد والسماح لھم بالتعليق على أي مشكلة تعرض على  ICANNحيث أن المادة الثالثة تلزم  xxxixوصنع القرار."
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حيث  xlؤثر علي عملية اإلنترنت أو الغير، بما في ذلك عملية فرض أي رسوم أو أموال."تلك التي ت"مجلس إدارتھا للنظر فيھا 
باإلضافة إلى السياسة  xliوھيكلھا العام ICANNُذكرت تلك االلتزامات الرئيسية وُنص عليھا في مبادئ الشفافية والمسؤولية لـ 

 xliiالتشغيلية لنشر الوثائق.

حتى تضمن أن ما تخرج به  لحفاظ على اآلليات القوية المشروطة للمساھمة العامة...با" ICANNفقد التزمت  AoCفيما يتعلق بـ 
، حالياً في ICANNوقد شرعت  xliiiعمليات صنع القرار من نتائج سوف يعكس حال الصالح العام وسوف يرضي كل حملة األسھم."

يات المتعلقة بھا. التدابير التالية جديرة بالمالحظة من العديد من المشاريع والمبادرات ھادفًة من خاللھا إلى تحسين كافة الفرص واآلل
 :بين غيرھا

  التابعة لـ  "اللوائح الجديدة"تمت الموافقة علىICANN حيث عرضت فيھا مكانة وظيفية  ،2002ديسمبر  15، بتاريخ
روني والوسائل ، بما في ذلك موقعھا اإللكتICANNتنسيق كل ما يتعلق بالمشاركة العامة داخل "لتكون مسؤولة عن 

 xlivاألخرى للتواصل مع اآلخرين وكذلك تلقي المساھمات من المجتمعات العامة من مستخدمي اإلنترنت."

  لإلشراف على ما تلتزم به 2008أنشأت لجنة المشاركة العامة بمجلس اإلدارة، في نوفمبر ،ICANN  تجاه المساھمة
تطوير طريقة أكثر فاعلية المتعلقة بالمشاركات  في ICANNساھمت  2010العامة على مستوى المجلس في عام 

كما عقدت أيضاً جلستين عن طريق اإلنترنت لتبادل المعلومات  xlvالتي عقدت في نيروبي ICANNالخارجية باجتماعات 
وذلك في إطار خطتھا للنھوض بالمشاركة العامة. أما عن ھدف اللجنة المقبل وخططھا فسوف يتم طرحھما في خطتھا 

2010 - 2011.xlvi 

  كما أن ھناك عملية مستمرة حالياً تشمل العمل الذي يؤديه فريق العمل المعني بتطوير السياسة العامة(PDP-WT) 
. حيث يحتوي التقرير المبدئي الخاص GNSOكجزء من عملية التحسينات التي تشھدھا  2008والتي ظھرت عام 

مبادئ وقواعد التشغيل وإجراءاتھا بطريقة تخدم إنشاء على مقترحات تتعلق ب 2010بفريق العمل الذي نشر في مايو 
تركيزاً لخطة التحول والتنفيذ  PDP-WTعملية جديدة لتطوير السياسة العامة. ومن المنتظر أن تشھد الخطوة التالية لـ 

 بناءاً على توصياتھم.

  أما بالنسبة لـGNSO  فسوف ُيطلب من فريق التنسيق واالتصال(CCT) بأن يقوم 2009ارس لعام الذي تشكل في م ،
وأن يدعمه في جذب مساھمات عامة ذات قيمة باإلضافة إلى بعض  GNSOبتطوير الموقع اإللكتروني الخاص بـ 

ق مجلس 2010في يونيو  xlviiالوظائف األخرى. على التقرير النھائي الذي أعده فريق العمل الخاص  GNSO، صدَّ
 xlviiiتوصياته.وأشرف عليه للبدء بعد ذلك في تنفيذ  GNSO بـ

وعلى الرغم من التقدم الملحوظ الذي نستشعره من تلك العملية التي ال خالف عليھا، فإن كالً من حاملي األسھم والمتخصصين قد 
اتفقوا سوياً على أن التأثير الفعلي للمشاركات العامة علي القرارات التي تعرض علي المجلس ال تزال محدودة. ففي الوقت الذي 

فيه أن تحتل مكاناً بارزاً في الشؤون المتعلقة بالمنھج لعملية المشاركة العامة نجد أن مسار المساھمة الفردية قد  ICANNاستطاعت 
دخل فيھا)  ICANN(من المساھمة األولية التي من أجلھا قد يكون لقرار مجلس اإلدارة أو نشاط  "نھاية إلى نھاية أخرى"زاد من 

كما أن االتفاق السريع مع من  "والتي لم يسمع عنھا أحد من قبل."ي انتشرت بشكل واسع حتى تواجه مثلك تلك التصورات الت
 يساندوك وتحديد موعد زمني لتلك المساھمات قد يسھِّل من وقع تلك العملية.

طرح علينا كما أن التجربة المستمرة من خالل الطرق والقنوات المختلفة التي تستخدم إليجاز وعكس دور المساھمات العامة، قد ت
ألدوات البحث كجزء من  ICANNفرص جديدة لعمليات مشاركات عامة جادة وأكثر فاعلية. وخير مثال على ذلك ھو استخدام 

، كما ھو الحال في طرق التجارب من 2013يونيو  - 2010عملياتھا االستشارية في إطار تطوير خطتھا اإلستراتيجية يوليو 
كما أن النماذج الحالية للمؤسسات األخرى مثل التخطيط اإلستراتيجي المفتوح  xlixدم المشروع.المساھمات إلى دليل الشخص الذي ق

كما أن مبادئ وطرق اإلبداع قد تزودنا ببعض  lلويكيميديا وطرق وضع القواعد باالتحاد األوروبي، تمثل مثاالً آخر نستفيد منه.
لفوائد والمبادالت التجارية والمشاركة العامة وممارسات المشاركة اإلطارات الھامة؛ في الوقت الذي نلحظ فيه صلة بين كل من ا

الفعالة والتي قد تضفي مزيداً من الشرعية عليھا وتساعدھا في عمليات صنع القرار لديھا والوصول إلى نتائج في حالة ما إذا شعر 
 liالمشاركون بأن لھم كلمة مسموعة.

من خالل دراساتنا لبعض السير وبعضاً من ضيوفنا علي آليات مباشرة تستخدم لتمثيل تعتمد معظم نتائج أبحاثنا التي توصلنا إليھا 
 -  بالتمثيل غير المباشر""المجتمع مثل المساھمة بالتعليقات والمنتديات العامة. وعلى الرغم من ذلك، ال تزال تلك التوصيات مرتبطة 
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. GNSO وخاصة، عن طريق حاملي األسھم بمجلس الـ-االستشاريةفمساھمة األفراد سواء خالل طرق المساندة المختلفة والھيئات 
 أما عن النتائج المتعلقة بتعقب مساھمات األفراد فالبد أن يطبق عليھا تلك القنوات.

وبعيداً عن تلك النظرة التاريخية، فإن التحليل التالي للقضايا يعتمد بشكل كبير على المشاركة العامة من جھة األفراد والموجودات 
األخرى عارضاً لنا بعض التعليقات مع بعض التركيز على تمثيل الغير، أو التدخل المباشر في شؤون مختلف المنظمات المساندة 

واللجان االستشارية حيث يتركز التحليل الذي قام به فريق بركمان على الخطوات األولى التي تفتح الطريق لألفراد بالمساھمة: 
) رفعھا ضمن قرارات مجلس اإلدارة. وفي آخر توصياتنا، ننبه عناية 3معھا وإبداء الرد عليھا؛ ) ج2استنتاج المساھمات؛  )1

 سيادتكم بأننا نركز على التواصل السريع مع من يساندونا من خالل إجراء الحوارات المتبادلة معھم.

 توصيات ومالحظات بعض القضايا .2

 استنباط المساھمات 2.1

 (أ) القضايا

للمساھمة العامة وھيكلھا وحجمھا، فمن الممكن أن تكون معبراً نستطيع من خالله  ICANNايا المتعلقة بتوقيت منتديات بالنسبة للقض
التوصل إلى مشاركة فعالة وذات قيمة. أما عن قلة التعاون فيما يتعلق بطرق الوصول (في كل من اللغة ودرجة وضوحھا) وكذلك 

 لة المالحة) الخاصة بآليات المشاركة، المساھمة العامة.التركيب حيث من المحتمل أن تعيق (سھو

 (ب) المالحظات

بإجراء العديد من التحسينات على الخدمات التي تقدمھا للمساھمة العامة. حيث اتفق  ICANNكما سبق وأن أشرنا من قبل، فقد قامت 
. كما شرعت أيضاً في ICANNة لقرارات الحديثة قد صارت أكثر تشاورية من السياسة السابق gTLDالضيوف على أن عملية 

وال تزال ھناك  CEO.liiالرئيسية عن بعد حتى صار برنامجھا المقارن له األولية لدى  ICANNتوفير فرص لتعليم أبجديات سياسة 
ت العامة بعض التطورات الملحوظة التي تخدم طرق المشاركة عن ُبعد في طريقتي المشاركة عن ُبعد في كل من المنتديات والملتقيا

 liiiاألخرى عن طريق إنشاء غرف للدردشة فيما بينھم ووسائل سمعية يتم بثھا على الھواء.

ال تزال أقل من المستوى  ICANNوبعيداً عن كل تلك التطورات، فقد عبر الضيوف عن قلقھم ألن مستوى االجتماعات العامة داخل 
عقادھا حتى يستعدوا لھا إال في وقت متأخر وكذلك المشاركين فقد المطلوب كما أنه لم يتم إخطار الحضور والمنظمين بمكان ان

لھم بمجرد  ICANNبدون إجراء أي مناقشة مع بعضھم. إضافة إلى خوفھم من عدم سماح  "الصوامع"أدوارھم داخل غرف تشبه 
للتفرغ لھا فسوف يصيبھم اليأس إال أنھم ال يملكون الوقت الكافي  ICANNأما عن ھؤالء المھتمين بأحد أفرع  "المشاركة العادية"

باإلضافة إلى عمليات المشاركة العامة. في تعليقه على منصبه  ICANNبسبب التعقيد الذي يعيب طرق اتخاذ القرار في سياسات 
، أشار كيرين مكارثي في مدونته إلي أنه رغب كما لو كان قد أوصي بضرورة أن تقوم ICANNكمدير قسم المشاركة العامة داخل 

ICANN  والتي ال تعتمد على المھتمين بقراءة كافة التقارير والرد  - كصناديق االقتراع -سلسلة من آليات المساھمة البسيطة "بتطوير
 livمن أجل أن تساھم في توسيع رقعة المشاركة العامة. "عليھا

 (ج) المناقشة

يل من موانعھا التي تعيق العمليات االستشارية لـ كذلك يجب على التحسينات اإلضافية في المساھمات العامة أن تعمل على التقل
ICANN وقد تظھر بعض المخاوف بشأن توقيت تلك المنتديات وعدد القضايا المطروحة فجأة وكيف انتشرت تلك المنتديات بشكل .

ان وطرق التوعية. واسع داخل أفراد المجتمعات المختلفة، وذلك عن طريق تحديد معايير خاصة يتم من خاللھا تحديد الوقت والمك
وھذا ال يتطلب أن يكون شامالً. بدالً من ذلك، كانوا سيقدمون نوعاً من أنواع الخطوط العريضة الثابتة (جدول زمني شامل لھذه 

باإلضافة إلي بعض قوائم الخيارات (على سبيل  العملية؛ طرق مختلفة للتوزيع؛ بروتوكوالت لتلخيص التعليقات؛ توفير الترجمة)
األدوات المتاحة،المصٌممة خصيصاً لنوع وإلحاح القرار). وقد تختلف الظروف واألنماط المختلفة المستخدمة في عملية اتخاذ  المثال،

 lvالقرار السياسي والتي قد تضمن المساھمات العامة.

ھمة العامة، بما في ذلك أنھم يبتكرون حالياً وسائل جديدة مبتكرة من أجل المسا ICANNففي الوقت الذي قال فيه فريق العمل بـ 
مختلف وسائل اإلعالم المرئية ووثائق البحث ، فھم حتى أالن لم يخضعوا لالختبارات بشكل واسع. وقد علٌق بعض الضيوف على 

إمكانية التوسع في العمليات الحوارية، والتي سوف تسمح بإجراء الحوارات في المنتديات األمر الذي من شأنه أن يجعل األمر سھالً 
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لمشاركين بتعقب مثل المنتديات واالستفادة منھا. وقد تسمح إحدى اآلليات الجديدة المتوفرة حالياً، ألعضاء مجتمع اإلنترنت بإضافة ل
تعليقات بطريقة مباشرة فيما يتعلق ببعض األمور المحددة الخاصة بأحد الوثائق أو المقترحات. أما عن فترات التعليق المستمرة، 

من المعلقين بضرورة إبداء ملحوظاتھم عن التعليقات السابقة، فسوف تشجع األعضاء المساھمين بالمشاركة مع والتي يطلب فيھا 
 اآلخرين في أرائھم.

 (د) التوصيات

  إنشاء بعض المعايير األساسية الخاصة بتوقيت الفترات العامة للتعليق وھيكلھا. التفرقة بين كل من متطلبات المساھمة
(منھا على سبيل المثال، طلب الحصول على  وأنشطتھا ICANNمختلفة لطرق صنع القرار داخل العامة لألنماط ال

 المعلومات والمقترحات الخاصة بطرق صناعة السياسة ووثائق المشاريع) ووضع المعايير وفقاً لذلك.

  اإلشراف على وجود تنسيق كاف من قبل موظفيICANN ق المختلفة حتى والھيئات المساندة لھا خالل فترات التنسي
 يتسنى تحديد توقيت بدء تلك التعليقات العامة وحجمھا.

  الحث على المساھمة العامة وفترات التعليق للھيكلة من خالل وسائل تعزيز طرق الحوار بين حاملي األسھم وموظفي
ICANN وموظفيھم ومما ال  واستكشاف وتقييم وتنفيذ مثل تلك اآلليات بھدف تطوير المحادثات بين األفراد ومسانديھم

 شك فيه مجلس إدارتھم.

  االستمرار في تحسين أدائنا من أجل المشاركة في اجتماعاتICANN  من خالل إخطار اإلفراد مقدماً عن أماكن انعقاد
 تلك االجتماعات.

 ق نشرھا الحرص دوماً علي أن تصل ترجمتنا الخاصة بالمواد والتعليقات إلى أعلى جودة ممكنة والعمل على تحسين طر
 في الميعاد. بحث حالياً طرق جديدة حتى يتسنى لحاملي األسھم والمتطوعين المشاركة في تلك الترجمة.

 

 جمع المساھمات العامة وإبداء الرأي فيھا 2.2

 (أ) القضايا

وجود أي ممارسة أو أن يقوموا بعملية الترجمة للتعليقات ومعالجتھا وتنظيمھا، بيد أنه من الواضح عدم  ICANNيتعين على أعضاء 
منھجية أو حتى جدول ثابت لتلك العملية. المعايير الحالية تعد غير واضحة المعالم للمشاركين األجانب. كما أن مردود المشاركة 

العامة ال يزال ضعيفاً؛ ويمكننا القول بأنه صعب، إن لم يكن مستحيالً، للمساھمين الحق في معرفة كيف ومتى تجمع التعليقات ومتى 
 يتم إيجازھا وتحويلھا إلى قرارات.

 (ب) المالحظات

وتختلف طريقة تحليل وإيجاز مساھمات المجتمع حول القرارات والملتقيات المختلفة. وال تزال ھناك بعض التحديات بخصوص 
ل مشاعر اآلخرين لتحليل تلك التعليقات بشكل صحيح. أول تلك التحديات ھو أنه من الصعب بمكان أن تتوغل داخ "العملية لصحيحة"

مستعيناً في ذلك على التعليقات العامة. وما يزيد األمر سوًءا ھي تلك الحمالت المكتوبة وخاصة ھؤالء المساھمين المتحمسين. وقد 
كل تكون التعليقات الفردية أكثر فائدة أو استخداماً من اآلراء العامة. ثاني تلك الصعوبات ھو حجم التعليقات العامة التي تتنوع بش

ملموس وطولھا وجودتھا. عالوة على ذلك، فقد تم طرح بعد التعليقات في المكان الخاطئ لھا؛ تلك التعليقات التي قد تالءم منتديات 
) يتم رفعھا إلى منتديات عامة gTLDالموضوع الواحد (على سبيل المثال، فإن اإلجراءات المتداخلة في البرنامج الجديد الخاص بـ 

  لعام الخاص بالدليل الكامل للشخص المقدم للمشروع).(مثل، المنتدى ا

نجد أن الضيوف واإلقرارات المقدمة /ففي الوقت الذي نعترف فيه جميعاً بصعوبة وجود تحليل صحيح لعدد المساھمات العامة
لتعليقات القت قد أبدت قلقھا بسبب وجود حذف لبعض التعليقات من قبل الملخصات المختلفة،واألغرب أن مثل تلك ا ATRT لـ

استحساناً لدى البعض (مثل ذلك الخطاب الرسمي الذي يوقع عليه العديد من المنظمات التجارية حيث ينظر إليه على أنه تعليقاً من 
أكثر من فرد، بينما نجد خطابا موقع عليه من أكثر من فرد ينظر إليه على أنه مجرد توقيع فردي). ويعتقد بعض الضيوف أن تحليل 

  ك التعليقات العامة قد اتسمت بالبساطة الشديدة.مثل تل
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وعلي الرغم من كل تلك الصعوبات، فإن العديد من ھؤالء الضيوف قد أشاروا إلى ذلك التطور الملموس في عملية دمج المساھمة 
خص المقدم للمشروع بالمجتمع في عمليات المراجعة التي تجري حالياً ومنھا إلى الدليل الجديد للش ICANNالعامة ووصل مردود 

gTLD )DAG.( 

 (ج) المناقشة

وعلى الرغم من عدم وجود مرجع صريح نستدل به على عمليات تلخيص المساھمة العامة، فإن تطوير وتحديث المعايير الرئيسية 
لواحد من القوالب للعملية قد يساعد في أن يظھر الشكل النھائي للتحليل بالشكل المطلوب. لالسترشاد، قد يستفيد أعضاء المجتمع ا

 المنقحة والقنوات الصريحة المستخدمة في المساھمة العامة، في أن يكونوا على وعي أكثر بمدى تدفق مساھماتھم.

من إعداد تحليل وتلخيص باإلضافة إلى أرشيف كامل يحوي التعليقات العامة ھو خير وسيلة لتثبت أن تلك  ICANNإن ما تقوم به 
الفعل وتم النظر فيھا. على الرغم من ذلك،فالبد من تحسين طرق تعقب تعليقات األفراد بطول عملية اتخاذ التعليقات تم استالمھا ب

بھدف تصنيف وفرز وترجمة  -مع وضع قواعد محددة لمن يرغب في المشاركة حتى تمنع عمليات السباب-"العامة"القرار. مشاركة 
وإرشاد المشاركين لإلجابات، كل ذلك قد يخفف الحمل من على كاھل موظفي وجمع التعليقات واإلشارة إلى ما ليس له فائدة منھا 

ICANN .ويعزز فكرة أن المساھمات العامة يتم النظر فيھاlvi 

أما عن استخدام الطرق الجديدة بشكل يساعد المساھمة العامة على التوافق مع القرارات السياسية الرئيسية فإنھا تعد فرصة لتوفير 
، أنه تم تجربة تحليل جديد gTLDاركات العامة. على سبيل المثال، نالحظ من البرنامج الجديد الخاص بـ فاعلية أكثر للمش

للمشاركات العامة وفيھا تم تقسيم الوثائق التحليلية والتلخيصية بواسطة تصنيفات متعلقة بالعروض المختلفة، حتى تتمكن من تطوير 
والتي تم تغييرھا في ردھم على التعليقات،فقد تم اإلشارة إليھا  DAGبالفقرات التابعة لـ . فيما يتعلق DAGبعض التعديالت التابعة لـ 

 بالھامش. وقد يتم التوصل إلى بعض الخيارات األخرى وفقاً لألھداف المحددة لعملية تطوير السياسة التي نحن بصددھا.

 (د) التوصيات

 ة لتلخيص وتحليل التعليقات العامة. االستمرار في توفير العمل على تطوير وتواصل اإلجراءات واإلرشادات األساسي
 الدعم والتدريب للطاقم المستخدم.

  االستمرار في تجربة آليات االستجابة إلدخال التعليقات المختلفة واستكشافھا وتقييمھا وتكوين آليات تھدف إلى تحسين
ية اتخاذ القرار وتحديد السياسة داخل قدرة أصحاب المصلحة على تتبع دورة سير التعليق الخاص بھم ضمن عمل

ICANN يجب تنفيذ أعمال الطاقم وجھوده في ظل أھداف واضحة مثبتة بعقولھم تجاه تحسين فعالية العمليات الحالية أو .
 تحديد الفجوات الرئيسية أو عمليات التحسين المطلوبة ضمن شروط معروفة وواضحة جيداً.

 شراك أعضاء المجتمع في تلخيص وتحليل التعليقات.استكشاف الفرص واألدوات الالزمة إل 

 

 ICANNدمج التعليق العام بقرارات  2.3

 (أ) القضايا

على الرغم من الفرص المتعددة للتعليق العام فيما يتعلق بالقرارات السياسية، عبر أعضاء المجتمع عن اھتمامھم بصعوبة التعرف 
بالطبع في قرارات المجلس. يتم تحديد القضايا اإلضافية المتعلقة بالشفافية التخاذ  على كيفية دمج تعليقاتھم وتوقيت ذلك وانعكاسھا

 .2.3القسم الرابع ج القرارات من المجلس في 

 (ب) المالحظات

أنه "المجلس؛ عبرت معظم التعليقات عن رأي مفاده عدداً كبيراً من التعليقات ذات الصلة باتخاذ القرار من جانب  ATRTاستلمت 
قھم من معھم المقابلة عن قل تعبر األشخاص ممن أجري lvii"برير قرارات المجلس بشكل أفضل وشرح حيثياتھا أمام المجتمع.يجب ت

قرارات المجلس التي تبدو وكأنھا تتعارض مع التعليقات العامة التي لم يتم توضيحھا بشكل كافي. وقد ذكر أحد األمثلة وھو يتمثل في 
الذي دعمه عدد كبير من التعليقات سواء بشكل كامل أو مشروط إالّ أنه رفض تماما من المجلس. وطبقا مقترح التعبير عن االھتمام و
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، كانت ھناك مناسبة أخرى تم الحكم فيھا على قرارات المجلس ذات التفسير غير الكافي ھي قرارات بإعادة ATRTللتعليقات على 
 التفويض.

في الوقت الحالي تتعلق بتحسين اتصاالت المجلس بشأن القرارات أمام العامة بما  وطبقاً للمقابالت، تور أفكار في رأس الطاقم
يتضمن إنشاء نموذج توضيحي للمجلس ليمأله ويعلنه بعد كل قرار مع العمل على تطوير مصفوفة يمكن من خاللھا شرح كيفية 

 اعتبار التعليقات ومكانھا وكيفية التأثير بقرارات المجلس.

 (ج) المناقشة

كس االفتقار إلى الوضوح فيما يتعلق بالتعليق العام على عملية اتخاذ القرار من جانب المجلس خاصة في الحاالت ا لتي تظھر فيھا ينع
قرارات المجلس بأنھا تنحرف عن اآلراء التي تم التعبير عنھا من أغلبية من اھتموا وقدموا تعليقات عامة والتي يمكن أن تؤثر سلباً 

. أعضاء المجتمع ممن يعتقدون في أن تعليقاتھم ال وزن لھا أو تم التخلص منھا يكونوا أقل احتماالً أن ICANNعلى شرعية 
وقدرته على اتخاذ القرار للصالح العام أو  ICANNيساھموا مرة أخرى بتعليقاتھم في المستقبل. وقد يكونوا أقل ثقة في مجلس 

تديات خارجية مثل المحاكم أو الحكومات المحلية. وأظھرت الدراسات التجريبية يختاروا أن ينتقلوا بشكواھم إلى جھات أخرى أو من
في تلك الميادين بما يتضمن العمليات المعكوسة وقرار حل النزاع أن أعضاء المجتمع عندما يكونون قادرين على تدارك مصالحھم 

 lviiiھائية.المعتبرة بالكامل فإنھم يكونون راضين بشكل عام بغض النظر عن النتيجة الن

 (د) التوصيات

  توفير معلومات مفصلة وصريحة تتعلق بالمنطق وراء تلك القرارات من المجلس بما يتضمن األسباب التي تكمن خلف
 تعليق المجتمع التي قد يتم رفضھا أو دمجھا بالنتيجة النھائية.

 

 الحاجة إلى تحسين الحوار المجتمعي البيني 2.4

 (أ) القضايا

القصصية أن التحسينات  تقترح الدالئل lixبتقييم عملية تطوير السياسة لتسھيل مشاورات المجتمع البينية."" نفسھا ICANNألزمت 
 على القنوات الحالية واآلليات لمشاورات المجتمع البينية الرسمية وغير الرسمية ال تزال في مراحل مبكرة لعلمية اتخاذ القرار.

 (ب) المالحظات

لبيني للمجتمع في مراحل اتخاذ القرار المبكرة وھو ما تم الحديث عنه عدة مرات في المقابالت. اقترح الحاجة إلى تحسين الحوار ا
أن تأخيرات تطوير السياسة ينبثق في الغالب عن الحاالت التي فيھا مجموعات مختلفة داخل مجتمع المقابالت معھم  تمن أجري

ICANN ب من التعامل النھائي مع القضية. من وجھة نظر من تمت مقابالتھم تتحدث عن القضية في وقت متأخر جدا حين االقترا
 فإن التفاعل األولي بين تلك المجموعات يؤدي إلى تطور السياسة بشكل فعال وھو مفض إلى التوافقات والتضمين الموسع.

الحالي بشكل منفصل عن  تعمل في الوقت ICANNعبر البعض من أجريت معھم المقابلة عن اھتمامھم بأن مجموعات داخل مجتمع 
تعلن إحدى المجموعات عن وثيقة فتعلق المجموعات األخرى عليھا ثم يقرر الطاقم والمجلس الخطوات التي يجب  :بعضھا البعض

األخذ "عن المناقشة الواسعة بالمجتمع قبل نشر المستندات من أجل منع تأثير المقابالت معھم أجريت اتخاذھا. ودافع األشخاص من 
 الالحق. "والرد

مجموعات العمل البينية بالمجتمع لتحديد قضايا محددة. أحد األمثلة يتمثل في مجموعة العمل على  ICANNفي بعض الحاالت تنفذ 
 ،ALACن تشمل المجموعة ممثلين ع lxاألخالق والنظام العام")."الجديد (والذي يحدد  gTLDمن برنامج  6التوصية 

تلك المجموعة على أنھا نموذج إيجابي للحوار بين المجموعات المختلفة المقابالت ھم مع توأشار من أجري .GACو.،GNSOو
ومع ذلك فإنھم عبروا كذلك عن رأي أن تلك المجموعة قد تأخرت للدخول في العملية بمعنى أنه تم إنشاؤھا  ICANN داخل مجتمع

 الجديد.  gTLDوير برنامج لحل مشكلة سببھا االفتقار إلى الحوار المجتمعي الكافي مبكرا خالل تط
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 المناقشة(ج) 

االفتقار إلى المشاورات المجتمعي البينية في مراحل مبكرة من المناقشات السياسية أمر قد يسبب حاالت تأخير عبر منع العديد من 
سبيل المثال،  من اإلسھام في تحديد القضايا الرئيسية ذات الصلة بالسياسة المحددة. على ICANNأصحاب المصلحة داخل مجتمع 

الجديد وھو األمر الذي ساعد على  gTLDالحوار المجتمعي البيني قبل نشر اإلصدار األول من مسودة دليل مقدم الطلب لبرنامج 
 والقضايا الخالفية األخرى التي تنشأ تباعا لھا. "القضايا المحيطة"تحديد 

قبل إنھاء توصيات السياسة  (SOs)ومنظمات الدعم  (ACs)فة إنشاء مجموعات عمل تتضمن ممثلين من اللجان االستشارية المختل
أمر قد يساعد في توفير  ICANN. زيادة فرص تفاعل المجتمع في اجتماعات "التحديد التام"أمر قد يساعد على تحديد وحل مشكلة 

 االنتخابية المختلفة. ICANNقنوات واضحة للمناقشة بين ھيئات 

تمعي لن يحول دون عدم رضا المشاركين عن التطلع إلى أماكن إضافية للتعبير عن معارضتھم ونحن ندرك أن تحسين الحوار المج
مثال عبر التأثير على أعضاء المجلس لتحديد اھتماماتھم أو مظاھر االھتمام بعملية تحديد السياسة. وال نعتقد أن مثل تلك اإلجراءات 

 تكون غير مناسبة في كل األحوال.

رص إضافية للحوار المجتمعي الرسمي وغير الرسمي ليتم تطبيقه كتتمة لآلليات األخرى المتعددة المتواجدة بل يقصد من ذلك طلب ف
 لبناء التوافق والمشاورات المجمعة.

 (د) التوصية

  تشجيع ھيئاتICANN  المتعددة على االشتراك في التفاعالت البينية بين المجتمع في مراحل مبكرة من المبادرات
مناقشات والمشاورات. استكشاف السياسات الصريحة واإلجراءات لتبديل مشاورات المجتمع بين العديد من السياسية وال

 الھيئات االنتخابية المختلفة.

 

 أنشطة المجلس وإدارة الشركة-ج. إدارة المجلس

  االعتبارات العامة .1

. وتعكس تلك التحديات الموقف الفريد للقسم الخاص عدداً من التحديات خالل العمل بالشفافية والمسؤولية والحوكمة ICANNتوجه 
العام في أن العديد من الدوائر االنتخابية ومجموعات أصحاب المصلحة المتضمنة والطبيعة العالمية للمھمة والرغبة في الحفاظ على 

ت حوكمة الشركات تعتبر ذاتھا. كما أن سياسا ICANNاألساسي التوافقي للحوكمة والتوترات والمھمة تعكس الموروثات بداخل 
. وأية عمليات إصالح مخصصة لتحسين الشفافية والمسؤولية يجب أن تأخذ بعين االعتبار ICANNمركزية للشفافية والمسؤولية في 

 الحاجة إلى اتخاذ قرارات سليمة بطريقة مناسبة زمنيا وفعالة أيًضا.

كمنظمة تعمل  ICANNلنماذج مؤسسية متعددة. تم تأسيس  تمثل غطاء ICANNوفي قلب تحدي حوكمة الشركات تكمن حقيقة أن 
ھي منظمة غير ربحية تقع في والية كاليفورنيا. وھذان النموذجان يتم  ICANNعلى التوافق الكامل تمثل المصالح العالمية. كما أن 

وفقا لقانون والية -ظمةالتوفيق بينھما في ظل التعرف على أن المجلس مسئول مسئولية مطلقة عن اإلجراءات الخاصة بالمن
ومن ثم يجب عليه الحفاظ على المسؤوليات العالمية والتعرف بشكل مناسب على النموذج التوافقي الكامل وتنفيذه. ويدل -كاليفورنيا

 ICANNذلك على أن المجلس يجب أن يتفھم بشكل كامل ويفسر ويعمل بما يتفق مع المصالح واألولويات الخاصة بمجتمع 
حاب المصلحة الموسعة. ويدل ذلك على أنه ليس فقط عندما تكون التوافقات ولكن أيًضا عند عدم تفاعل التوافقات ومجموعات أص

تلك. وعند العمل ضمن نموذج المسؤولية الحالي المبني على الشفافية والمشاركة واإلجراء وضمان أھلية المجلس والموارد للتقييم 
 آلراء والتعليقات من المجتمع أمر ضروري للغاية.المناسب والتفسير الجيد لالحتياجات وا

فإن الدروس والممارسات األفضل من  ICANNوبافتراض وجود مجموعة فريدة من المسؤوليات واألدوار الوظيفية المختلفة لـ 
 دون األخذ بعين االعتبار السياق المؤسسي المحدد. ICANNمجال حوكمة الشركات ال يمكن تطبيقھا مباشرة على 

القانونية وفقاً لقانون والية  ICANNتتعلق بمؤسسات  ،1ب  2بالقسم لعديد من االنطباعات الخاصة بالمسؤولية كما ھي موضحة وا
كاليفورنيا والمسؤولية الكبيرة لمستخدمي اإلنترنت حول العالم. وبلعب المجلس دوراً مركزياً في كليھما. ويمتد ذلك إلى تشكيلة 
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. وھو يمتد كذلك نماذج بديلة للمراجعة المستقلة مع GACالطاقم والتفاعل مع الھيئات االنتخابية مثل  المجلس وعالقة المجلس مع
 .ICANNقرارات 

تتضمن حوكمة الشركات الھيكل والقوانين واإلجراءات وكذلك القيم الثقافية ومبادئ المنظمة وطريقة التعبير عن األنشطة اليومية 
 المصلحة. وكال المظھرين يلعبان دورا جوھريا ومتمماً للشفافية والمسؤولية وفعالية المنظمة.والتفاعالت التي تتم مع أصحاب 

أن تستمر في قيادتھا في تطبيق الشفافية والمشاركة العامة لتحسين الحوكمة. يخلق اإلنترنت والوسائل الرقمية  ICANNيجب على 
لنماذج القديمة إالّ أن الكثير من إمكانياتھا يظل مجھوالً. يمكن األخرى للتفاعل ومشاركة المعلومات فرصاً جديدة لتحسين ا

ويجب أن تفكر في التصورات المختلفة للشفافية والمسؤولية مع تقييم النتائج بشكل منتظم. وعبر استخدام التجارب  ICANN لـ
قبول بعض اإلجراءات التجريبية فإن  اإلجمالية مع شمول التصميم الجيد والمراقبة المستمرة والرغبة في ICANNلتحسين ممارسة 

 ذلك األمر سيكون ناجحاً.

 

 توصيات ومالحظات بعض القضايا .2

 تشكيلة المجلس 2.1

 (أ) القضايا

. وھناك مظھرين ICANNفي المقابالت التي جرت وفي الجلسات المختلفة تم التعبير عن االھتمام في أمر يخص تشكيلة مجلس 
مجموعة الخبرة والمھارة الممثلة في المجلس والتمثيل الكافي ألصحاب المصلحة المتعددين بما  :ICANNمتعلقين بتشكيلة مجلس 

 يتضمن تمثيل المناطق الجغرافية المختلفة والمصالح التجارية وغير التجارية.

 (ب) المالحظات

افية للتمثيل بالمجلس. عبر التابعين جدير بالذكر أنه تم التعبير عن االھتمام في المقابالت عن مجموعة المھارات المناسبة الك
إلى أن بعض  ATRTبالمجلس. كما أشار التابعين من العوام لـ  "تنوع الجنس والخبرة التجارية الموسعة"عن رغبتھم في  ATRT لـ

الختيار أعضاء المجتمع يشعرون بأنه على األقل ھناك بعض المظاھر المحددة لعملية االختيار بالمجلس مثل ما يتعلق بمعيار ا
المستخدم غير شفافة على نحو كافي وقد عبر من أجريت معھم المقابلة عن أن األنشطة والقرارات الخاصة بلجنة الترشيح غير فعالة 

 كما ينبغي أن تكون.

عضو من أعضاء المجلس من لجان الترشيح ومنظمة دعم  15على قواعد تفصيلية عن اختيار إجمالي  ICANNتحتوي لوائح 
بالنسبة لكل فئة من المقاعد فإن اللوائح تلبي مجموعة  lxiومنظمة دعم أسماء رموز البلدان ومنظمة دعم األسماء العامة. العناوين

من أعضاء  ICANNيجب أن تطلب العمل على ضمان تشكيل مجلس "معايير عضوية المجلس. وعلى نحو ھام، فإن لجنة الترشيح 
عبر تحديد مجموعة معايير اختيار جيدة  "والمتعلق بالخبرة الكبير وتنوع المنظور أيًضا يمثلون التنوع الجغرافي والثقافي والمھاري

(مثال التنوع الجغرافي  "التعامل الخارجي"(مثالً التكامل والتقدير) والمزيد من معيار اختيار  "االھتمام باألمور الداخلية"تتضمن 
 lxiiوالثقافي).

المجلس على التوالي للمراجعات الداخلية والخارجية الشاملة. نفذ كل من لجنة الترشيح  تخضع قضايا عمليات اختيار المجلس وتشكيلة
والمجلس مراجعة مستقلة من خالل خبراء من الخارج أدت غلى سلسلة من التوصيات المتداخلة. وطبقاً للمراجعات التي تمت فإن 

 يتم تنفيذھا في الوقت الحالي. -الستقالليةخاصة المتعلقة بتحديد المھارات والخبرات وا -العديد من التوصيات 

 (ج) المناقشة

 
ھا نظراً ألن عملية تنفيذ توصيات المراجعات المستقلة السابقة ال يزال مستمراً فمن المبكر تقديم تقييم نھائي لإلجراءات التي يتم تنفيذ

لمعتبرة. إضافة إلى المھارات األخرى المعتبرة للمجلس والتي يقصد منھا حل القضايا المحددة بھذا القسم أو تحديد الوصايا اإلضافية ا
فإننا نعتقد وجوب وجود مزيد من التأكيد على اختيار المجلس بحوكمة الشركات وعملية اتخاذ القرار المشتركة والتفاوض ومھارات 

. ونحن نتعاون ICANNطة بمجتمع حل النزاع لمساعدة المجلس على التعامل بشكل أكثر فعالية مع القيم المتضاربة والمصالح المختل
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مع التوصيات السابقة التي تقترح تعويض أعضاء المجلس وتوظيف مديرين محترفين ليلبوا االحتياجات المھارية المطلوبة. وعموما 
 .AoC(أ) من  9.1كما ھي مطلوبة بموجب الفقرة  ICANNبتقييم وتحسين آلية اختيار مجلس  ICANNفإن جھود تعويض التزام 

رح مراجعة المواد التركيز في الوقت الحالي على قضايا اختيار المجلس من أجل العمل على ضمان تمتع أعضاء مجلس تقت
ICANN  بالمھارات المناسبة المطلوبة وتمثيل أصحاب المصلحة المتعددين. ومع ذلك وبالتطلع إلى الطلب في بعض الحاالت يحتمل

خاصة  المجلس تطوير المجلس إلى اختيارتبر تغيير التأكيد بمرور الوقت من عمليات ، أحدھم قد يعICANNوجود أھداف مختلفة لـ 
في ضوء تغير االحتياجات المتعلقة بالمھارات وفق تطور السياق االقتصادي والتقني. وفي تصرف لغرض مشابه نعرج على 

دة األمريكية ومنظمة الصليب األحمر األمريكية) المنظمات الكبرى غير الھادفة للربح (مثل رابطة فتيات الكشافة بالواليات المتح
بالفعل خطوات في ھذا االتجاه  ICANNحيث أنھا أسست لجان تطوير للمجلس بھا. ووفقا لمن أجريت معھم المقابالت فقد اتخذت 

 ات).(مثال جلسات التدريب الخاصة حول قضايا محددة ألعضاء المجلس استنادا إلى االستبيان المبني على تقييم الذ

 (د) التوصيات

  تنفيذ التوصيات للدراسات السابقة للتركيز بشكل أكبر على حضور تشكيلة المجلس والمھارات بما يتضمن التوصية
والتشاور مع أصحاب المصلحة حول تلك  ICANNالمتعلقة بتحديد آلية لتحديد مجموعة المھارات المطلوبة من مجلس 

 فيما يتعلق بتلك القضايا. القضية. تقييم حاالت التقدم على فترات

  توفير مزيد من التأكيد على اختيار المجلس فيما يتعلق بحوكمة الشركات وعملية اتخاذ القرار والتفاوض ومھارات حل
 النزاع.

 .اعتبار توظيف المديرين المحترفين لتلبية االحتياجات المھارية المطلوبة 

 الختيار وآليات االختيار والمشاورات على المرشحين الفرديين ويجب زيادة الشفافية في عمل لجنة الترشيح بشأن معيار ا
 أن يظل كل ذلك سرياً.

  تطوير المجلس عبر إنشاء لجنة تطوير أنشطة البناء على الجھود الحالية واعتبار عمليات اختيار المجلس لتضمين
 المجلس.

 

 العالقة بين أفراد الشركة 2.2

 (أ) القضايا

العاملين والمجلس  ICANNعض المقابالت وفي عدد من الوثائق العامة التي تشير إلى أن العالقة بين أعضاء تم إبداء المخاوف في ب
لم ينشأ بالطريقة التي تساعد في ضمان اندماج المجلس واستجابته بفعالية مع النطاق الكلي لمساھمات المجتمع. ھناك مالحظة واسعة 

 شكل كبير في وضع جدول األعمال وفي تحديد القاعدة المعلوماتية لقرارات المجلس.االنتشار أن العاملين يلعبون دور مھيمن ب

والتي في المقابل  ICANNالمعقدة التي تظھر في حجم العمل المطلوب لدى أعضاء مجلس  ICANNإن رؤى المجلس ونشاطات 
 كل استباقي وتحديد إستراتجية المؤسسة.تزيد التساؤالت المتعلقة بإمكانيتھم بتخصيص وقت كاف لمتابعة نشاطات العاملين بش

 (ب) المالحظات

إن المالحظة التي ذكرت مراراً في المقابالت كانت أن العاملين يتخذون العديد من القرارات الفردية ويقدرون بشكل غير مناسب 
طرحه يتمثل في تضمين روابط  مساھمة المجتمع ويقللون من االستشارات الشاملة وإجراءات صنع السياسات. والمثال اآلخر الذي تم

DAG  الخاصة بالمؤسسات السياحية كمعيار جديد خاص برفض طلباتgTLDs  جديدة؛لم يتم ذكر ھذا البند نتاجا لسياسة صنع
مالحظة المجتمع أن  ATRTالقرار الشاملة ولكن نتاجاً لتعليقه بواسطة فريق العمل. تؤكد المقابالت والوثائق العامة المقدمة إلى 

يصرفون النظر عن قضايا تھم المجتمع والتي ال يتفق العاملون بشأنھا؛ وقد عبرت المقابالت عن اإلحباط  ICANNعاملين لدى ال
 المستمر تجاه ھذا الموقف الملحوظ.
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ملين مثاالً للتحسينات المؤخرة في نظام تدفق المعلومات من المجتمع إلى العا gTLDوعلى النقيض، تعتبر بعض المقابالت مسألة 
وإيصالھا إلى مجلس  gTLDومن ثم إلى المجلس، مع األخذ في االعتبار كيفية تلخيص العاملين لتعليقات العامة بشأن عملية 

ICANN .(فعلى سبيل المثال تم توصيل التعليقات التي تصف أناس محددة وترتبط بمصادر أصليه) 

تزويد قنوات لتحديد األولويات التنظيمية والعمل عليھا وتشجيع تفاعل قد يعمل أيضاً التطور المستمر في نموذج مجلس اإلدارة على 
المجلس مع الجھود المماثلة والتي تجري على مستوى كال من المجتمع والعاملين والمساعدة في جعل عمل المجلس أكثر كفائه. 

المصالح الفضلى "ة الحالي وذلك لضمان ، وعدم حل مجلس اإلدار2008وتتجلى النظرة االستباقية في تدشين مجلس إدارة جديد عام 
ولجنة المشاركة العامة ولجنة المخاطر ولجنة تحسينات  IANAوتشتمل لجان مجلس اإلدارة الجديد علي لجنة  ICANN"lxiiiلدى 

 lxivالبنية.

إلى تحديات قد عملت التقارير المسبقة وردود المقابالت على إيضاح القضايا المرتبطة بحجم العمل المطلوب من المجلس إضافة 
 lxvاألولويات الموجودة بين العديد من النشاطات المختلفة.

 (ج) المناقشة

 ICANNتركز القضية التي تتم مناقشتھا في ھذا القسم على توزيع مسؤولية وضع جدول األعمال وصناعة القرار بين العاملين لدى 
الت بين العاملين ومجلس اإلدارة من أجل ضمان أن تفھم ومجلس اإلدارة كما يركز على االستفھام بشأن كيفية تحديد شكل التفاع

 مساھمات المجتمع بشكل جيد ويتم أخذھا في االعتبار في عمليات صنع القرار.

بين العاملين ومجلس اإلدارة لھو سؤال يعتبر تحديا لعديد من المؤسسات. يلعب -إن السؤال بشأن العالقة المناسبة والتفاعل الكفء
الشركات باختالف أحجامھا دوراً ھاماً وفي الغالب يكون مھيمن بشأن كل من اإلدارة اليومية للمؤسسة ووضع  العاملين في معظم

جدول أعمالھا األكبر. وفي المجاالت التي تھدف للربح، فإن الطاقة الزائدة للعاملين التنفيذيين قد تصبح مقبولة،إلى حد قابل للتجديد 
إن أدارة أعمال الشركات المملوكة " نون األمريكي بشأن المبادئ المؤسسية إلدارة الشركاتفي الشركات العامة، كما يوضح القا

 lxvi"للقطاع العام يجب أن تجري بواسطة أو تحت قيادة كبار الموظفين التنفيذيين كما ھو محددا وفق مجلس اإلدارة.

رد بنص واحد يخص إحدى المنظمات التي ال حيث ي .إن التوجه نحو األعمال التي ال تستھدف الربح مشابه لذلك بشكل واسع
 :تستھدف الربح

عادة ما يتم تخويل الموظفين الكبار بإدارة المؤسسات التي ال تستھدف للربح. إن عمل المجلس األساسي يتمثل في اختيار 
ذلك أن، القرار مثل  ھؤالء التنفيذيين ومراقبة أدائھم. إنه لمن المقترح أن يمثل حكم المجلس األكثر أھميه جدول األعمال،

ماذا سيتم فعله وكيف سيتم تقسيم الموارد المحدودة والوقت المتاح. عادة فإن اإلدارة بدال من المجلس تضع جدول األعمال 
ليأخذھا المجلس في االعتبار. وھكذا فإن دور المجلس غالبا ما يكون أكثر فعالية بشكل متجدد عن كونه افتتاحي. كلما 

 lxviiي ال تھدف للربح زادت نشاطاتھا تعقيدا وتنوعا كما تقل احتمالية إشراك المجلس في كل قرار.كبرت المؤسسة الت

ھناك نظريات تنافسيه مرتبطة بقوة ومستوى عمل المجلس. عادة ما تكون الجوانب التنفيذية مخوله للعاملين مع حرية كاملة التخاذ 
، فإن الجوانب التنفيذية المطلقة للمنظمة تبدوا ICANN. وبالنسبة إلى الخطوات التنفيذية مدعومة بإرشاد استراتيجي من المجلس

، والتي بموجبھا يكون المجلس ھو المسئول األساسي، إال أنھا ICANNموافقة لذلك النموذج. وبالرغم من أن القرارات التي اتخذتھا 
كما تقترح الحاجة إلى مشاركة أقوي من المجلس يناظر  مرتبطة باالستخدام المرشد للموارد النادرة والمصالح التنافسية داخل الدولة

 تلك الموجودة بالمؤسسات األخرى.

الشاملة من  ICANNإن زيادة قدرة المجلس ليدخل بشكل فعال ويستجيب إلى المدى الكلي للمساھمات المتولدة نتيجة إلجراءات 
مع االعتماد على  ICANNعضاء المجلس إلدارة شؤون المحتمل أن تتطلب زيادة كل من كمية وحسن تنظيم الوقت الذي يقضيه أ

فريق العمل في قياس آراء المجتمع لحسن تفسر مشاركاتھم وتعليقاتھم. وھذا ال يتطلب دور موسع للمجلس وإنما مشاركه أعمق في 
أن يكون في موقع يسمح  نشاطاته الحالية. إن إطالع المجلس جيدا يتسق بشكل كلي مع الطبيعة الشاملة للمنظمة، ويجب على المجلس

. إن االستخدام الجيد للجان المجلس يساعد على زيادة فعالية المجلس. ICANNله بالحديث بدقة وفعالية لكل وجھات نظر في مجتمع 
 .ومن األمور الھامة ھو الحاجة للتأكد من أن اللجان تتمثل بشكل كافي عبر مجموعات أصحاب مصلحة
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القة بين العاملين والمجلس من المحتمل أن تدعم انقسام مناسب للعمل ومستويات مسؤولية مقبولة وتنظم زيادة الشفافية المرتبطة بالع
 عنھا. ICANNعالقة العاملين بالمجلس،ومناقشة القضايا الملحوظة التي عبر أطراف مجتمع 

 (د) التوصيات

  استمرار تعزيز قدرة المجلس إلدارة إستباقية وواضحة لنشاطاتICANN. 

 شة األمور المتعلقة بكمية وحسن تنظيم الوقت الذي يقضيه أعضاء المجلس في نشاطات إيجاد الحقائق ذات الصلة، مناق
 والتشاور، وصنع القرار واإلشراف.

  زيادة مستوى الشفافية في التفاعالت بين العاملين والمجلس لزيادة األداء ومناقشة القضايا الملحوظة المتعلقة بإمكانية
 ملين.اعتقال العا

 

 الشفافية في صنع القرار 2.3

 (أ) القضايا

قد عبر بعض أصحاب المصلحة عن المخاوف بأن قرارات المجلس تتخذ بدون األخذ في االعتبار مساھمتھم كما ينبغي لم توفر 
 الفرص المتعددة من مساھمة ومشاركة حل للمالحظات بشأن التمثيل غير العادل ألصحاب المصلحة.

 (ب) المالحظات 

بالرغم من الخطوات المتخذة مؤخرا لزيادة الشفافية حول اإلجراءات التي يتخذھا المجلس إال أن العديد من المقابالت ذكرت أن عملية 
اتخاذ القرار من ِقبل المجلس ال تتمتع بالشفافية كما أن عرض أسباب ھذه القرارات لم يكن واضح بما فيه الكفاية. بالرغم من أن 

اإللكتروني، إال أن بعض األشخاص الذين تم مقابلتھم يصرحون  ICANNلذي يستغرق دقائق يتم نشره على موقع اجتماع المجلس ا
أشارت إلى  ATRTبأن ھذه الدقائق ليست كافية لإلحاطة بكافة جوانب القرارات كما أنھا ال توفر تفاصيل كافية. الوثائق المقدمة إلى 

"تتخذ القرارات بدون معرفة أي أحد عن المنطق المتبع التخاذھا كما لم تعرف التفسيرات المخاوف من عدم شفافية قرارات المجلس: 
 lxviii"الخاصة بالقرارات غير الواضحة.

بالرغم من ذلك عبر  lxixقرر المجلس مؤخراً نشر الفصول غير السرية من الوثائق التي أطلع عليھا المجلس والتي أعدھا العاملين.
  lxxھر الشفافية منذ نشر مجموعة ھامة من المعلومات.بعض النقاد عن شكوكھم حيال جو

والذي أطلق مؤخراً يركز على إنشاء موسوعة حرة والتي ستتيح للجمھور بسھولة الحصول  ICANNتم العمل على جعل مشروع 
لية سيتم االنتھاء ووفقاً لما جاء في المقابالت فإن ھذه العم lxxiعلى المعلومات الخاصة بكل قرار حقيقي تمت موافقة المجلس عليه.

منھا قريباً. وقد أشارات أحد المقابالت إلى أنه من المحتمل بمرور الوقت أن تجعل قاعدة المعلومات الخاصة بالقرارات موصولة 
. إن 2009باإلجراءات التنفيذية التي يقوم بھا العاملين. إن الموسوعة الحرة الحالية تعمل على تقديم قرارات المجلس منذ عام 

الخاصة بمراجع  "إضافة التعليقات"سوعة ال يمكن التحرير بھا كما أنھا ليست تفاعلية في ھذه المرحلة (يبدوا بأن صندوق المو
 الموسوعة الحرة ال يعمل)، بالرغم من أنه كان يعتقد وجود ھذه الخاصية في الموسوعة الحرة.

 (ج) المناقشة

أكثر من أي منظمة أخرى ولذلك يمكن القول بأنة يجب عليھا تقديم مزيدا من  على الشفافية في المساءلة والمشروعية ICANNتعتمد 
الشفافية في عملياتھا التخاذ القرار. بالرغم من ذلك فإن الخالفات حول الشفافية في اتخاذ القرار أمر معقد ومتضارب في األھداف 

لي لسياساته وكذلك اتخاذ ھيئات المحلفين والھيئات واالحتياجات وفي بعض األحيان كما ھو الحال في اتخاذ االحتياطي الفدرا
القضائية للقرارات يبدوا أنه من األمور العرفية اإلبقاء بشكل متعمد على سرية التداوالت. وفي بعض األحيان األخرى كما ھو الحال 

العديد من عمليات صنع السياسة.  والتي يعتمدھا العديد من الدول والمصممة إلتاحة "سنشين لوز"في التشريع، والذي يسمى قوانين 
إن الدروس المستقاة من إدارة الشركات ال تبدأ طابًعا إيجابًيا واضح بشأن مزيد من الشفافية في الراحل التشاورية من اتخاذ القرار. 

إلجماع على يجب األخذ في االعتبار الشفافية في عملية صنع القرار للحفاظ على قدرة المجلس على مناقشة األمور بصراحة وا
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وفي سياق مثل قرارات العاملين أو مناقشات وضع سياسة نزيھة قد يكون ھناك فوائد  القرارات حينما تدعوا الضرورة إلى ذلك.
 لبعض إجراءات التعتيم.

واد في مرحلة جمع المعلومات حول القرار فإن الشفافية حول المواد المعتمدة والمنتجة والمراجعة مرغوب بھا. إتاحة بعض الم
للجمھور قد يعمل على المساعدة للحث على توفير مواد إضافية والتي قد يتم إھمالھا بدالً من ذلك. الحقائق المجمعة من جلسات 

 المجلس التشريعي والسياقات السياسية األخرى عادة ما تكون متاحة للعيان.

لمقارنة في منظمات مثل البنك الدولي وبنك التنمية ھناك حجج متناقضة حول فوائد الشفافية في المشاورات ذاتھا والممارسات ا
اإلفريقية توضح دراسات واالستثناءات الواسعة بشأن صناعة القرار والعمليات المدروسة بمزيد من معايير والتزامات الشفافية القابلة 

سبيل المثال التخلي عن نتائج الصالح العام للتنفيذ عموما. وفي سياق المتنافسين في الدوائر االنتخابية المتصارعة الذين يحاولون على 
فإن الشفافية قد تعمل علي الضغط على جمھور الناخبين لتقوية المواقف وھكذا تجعل من المحتمل حدوث نتائج إيجابية. وعلى الجانب 

ا الشك بعرض أسباب القرار األخر فإن الناخبين قد يشكون أنھم قد تم بيعھم جراء تسوية والواقع أحداثھا في الظالم. يمكن تقليل ھذ
بأثر رجعي وبالشفافية الكاملة واشتراك المجلس في عملية استباقية، لذلك ھناك ضمان بأن الجدال المفقود والمعلومات التي تم سماعھا 

 في الحقيقة وتعتبر مجدية.

مبنية على إجراءات فعاله للحفاظ ليس لديھا رفاھية االعتماد بشكل مھيمن على نتائج  ICANNوعلى خالف المؤسسات األخرى فإن 
إرضاء كل من  ICANNعلى ثقة أعضائھا وأصحاب المصلحة. العملية والمالحظة أمرين ھامين. بينما لوحظ أنه يستحيل على 

أصحاب المصالح بھا والنقاد، فإن مالحظة أي مالئمة سواء كانت مبررة أم ال، يقلل من شرعية ھذا اإلجماع المعتمد على المنظمة. 
 بينما لن يحل المزيد من الشفافية كل ھذه التساؤالت إال أن ذلك خطوة مھمة وجھد جدير بالذكر.

لتقنين وتوضيح إجراءات العمل الداخلي كما  ICANNوإثبات أن الشفافية القرارات تتخطى حدود فرارات المجلس. يجب على 
لقانون اإلداري األمريكي واألوروبي تأخذ بعين االعتبار يساھمون في تحسين إدارة الشركة. فعلى سبيل المثال النماذج من ا

االستشارات وعملية وضع القواعد وما يعادلھا في العديد من الدول قد يخدم كنقاط بداية بالرغم من أن اإلجراءات األقل تعقيدا ستكون 
التي دشنھا أعضاء الفريق المتفاني لھي  . تعد التقييمات المرحلية للتكامل الداخلي مع اإلجراءاتICANNربما مناسبة الحتياجات 

 خطوة جوھرية.

جزء من الطرق الجديدة المستكشفة والتي فيھا يستطيع اإلنترنت والوسائل الرقمية األخرى تحسين نماذج اإلدارة  ICANNتعد 
ية على المستويات االشتراك مع المجتمع المتسع في استكشاف قواعد إلكترونية وإدارة إلكترون ICANNالتقليدية. يجب على 

 .ICANNالمختلفة وإجراء تجارب واضحة داخل إجراءات 

 (د) التوصيات

  إن المناطق التي تصف بشكل جيد الكشف الكبير والمتوسط والمحدود لمساھمات المجلس ومداوالته وقراراته وعرض
 أسباب كل منھا.

 ذلك األسلوب الذي فيه الرأي الخبرة ومساھمة  إن توفير التفسيرات المفصلة حول أسباب اتخاذ قرارات متنوعة بما في
 المجتمع يتم تحليلھم في ھذه القرارات. إن تلخيص الحجج المفقودة بإجالل قد يكون مفيداً.

 

 المراجعة المستقلة 2.4

 االعتبارات العامة

ظر فيھا، لجنة المراجعة ثالثة طرق لمراجعة قرارات كال من المجلس والعاملين: الشكاوي، الطلبات المعاد الن ICANNتوفر 
. وفقاً لنظام القانون الداخلي، والطلبات ICANNلتنويع الدرجات، فإن كل تقنية تھدف إلى زيادة مسؤولية  lxxii.(IRP)المستقلة 

في  "قد تساعد كمدافع عن الحق"الشكاوي  lxxiii"والمعدة لتعزيز تقنيات المسؤولية المتنوعة وإال توضيحھا." IRPالمعاد النظر فيھا و
ھذه التقنية ال تتبع رتب معينة أو نشاط  lxxivغير منفذة. IRPلحاالت التي تكون فيھا الطلبات المعاد النظر فيھا وإجراءات ا

 "نموذج متصاعد."متتابع،بالرغم من أن تفاعلھم مع بعضھم البعض ويمكن تسميتھم 
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وقد تم التعبير عن وجھات النظر . ICANNبصورة واضحة من أجل زيادة مسؤولية  IRPوعلى وجه الخصوص، فقد تم طرح 
وما ھو نوع المسؤولية  IRPالمختلفة أثناء المنح الدراسية والمقابالت فعلى سبيل المثال ماذا يكون السبب الرئيسي بشأن عملية 

سؤولية أو الذي يجب أن يقوم به ضمن نظريات مختلفة من الم IRPالمتوفرة وإلى من تقدم. إن الرفض للدور الخاص الذي يقوم به 
قد تم ترجمته إلى قضايا خاصة والتي تطفو على السطح في مراجعات المواد والتي تشمل السؤال حول من يجب عليه أو ال يجب 

 lxxv، وماذا يكون بنية المجلس المالئمة وأي قرار يتخذه المجلس يمكن أو يجب االلتزام به أو ال يجب.IRPعليه االلتزام بقوانين 

البديلة لعمليات المراجعة المستقلة. أول ھذه القرارات قد يبدأ آلية إلعادة تصويت المجتمع. وھناك اقتراح آخر قد تم طرح االقتراحات 
قد يؤدي إلى إيجاد نظام تحكيم ملزم بھيئة ثابتة ومستقلة والتي تعمل كتقنية إلسقاط قرارات المجلس، ويشمل ذلك حكًما قد يقدم موقًفا 

وال يشتمل نطاق ھذا التقرير على استكشاف تفصيل فضائل وعيوب ھذه االقتراحات المذكورة.  lxxviألطراف ثالثة مثل المسجلين.
كما ھو مطلوب في اتفاقية الخدمات، فإن فريق بيركمان قد ركز على  xxx.وبالوقوف على االستكشافات المفصلة لمراجعة القضية 

 النظر في الطلبات كطرق لمراحل منع النزاع المبكرة وحله. الموجودة،وبالنظر إلى الشكاوي إجراءات إعادة IRPمراجعة عملية 

 (أ) القضايا

األولى من نوعھا التي أثارت المخاوف بشان التكلفة وإمكانية وصولھا واستخدامھا كآلية  xxx.الموجودة في حالة  IRPتعتبر عملية 
 للمسائلة.

 (ب) المالحظات

الدفاع عن  ICANNعتبارھا بمثابة نجاح إذا ما أخذت في اعتبارھا إجبار يمكن ا IRPأوضح العديد من ضيوف الحوار أن عملية 
. وعلى الرغم ICMمع  xxx.قرارھا وكذالك إقناع مجلس اإلدارة بخوض جولة جديدة من المفاوضات بخصوص عقد تسجيل اتفاقية 

إلجراءات الواضحة واحتمال كنقص ا IRPكشفت عدد من الصعوبات والقيود في  xxx.من ذلك فقد أوضح مراقبون آخرون أن 
في األغراض غير التجارية. كما أوضح ضيوف الحوار أن التكلفة وطبيعة القوانين غير الملزمة وصعوبة  IRPصعوبة تشغيل 
سوف يلجئون  -بما فيھم مجموعة المتنازعين التجاريين ذوي الموارد الكافية  -تقلل من احتمالية أن المتنازعون  IRPالحصول على 

كوسيلة لحل منازعتھم. ومن ثم فقد اقترح ضيوف الحوار أنه من األفضل التقدم مباشرة برفع دعوى في محاكم كاليفورنيا.  IRPإلى 
كآلية للمسائلة، وتضع أعباء إضافية (بخصوص الوقت، والموارد،  IRPولقد ذھب البعض إلى أن ھذه الحالة تقلل من فائدة 

ألطراف المتورطة، وتقلل من الوصول إلى حلول مناسبة لتسوية النزاعات فيما يخص على كل ا (والصورة العامة، إلى آخره 
 المساھمين األمريكيين.

أثيرت بعض األسئلة حول احتمالية عمل عملية مراجعة  ICANNأن توصياتھا غير ملزمة لمجلس إدارة  IRPوفى ضوء اكتشاف 
شكوكا قوية حول ما إذا كان ھناك نسخة ملزمة من آلية المراجعة خارجية ملزمة. كما أوضح بعض الخبراء المستقلين أن ھناك 

التي تسمح بمراجعة أعمال أي مجلس إدارة ) موجودة في قانون الشركات األمريكي بالرغم من وجود تصميمات بديلة  )الحالية 
 lxxviiال مجلس اإلدارة.حول مراجعة الطرف الثالث من أعم ICANNأفضل من ذلك. ودعم ھذا التفسير مذكرة حديثة من قبل 

وتشرح المذكرة أن قانون الشركات في كاليفورنيا يسمح لمجلس اإلدارة بتفويض وظائف إدارية معينة للموظفين، واللجان، 
واألطراف الثالثة األخرى طالما أن قوى الشركة تخضع في النھاية لقرار مجلس اإلدارة. وطبقا للمذكرة يحظر على مجلس اإلدارة 

آخر لديه القدرة على إسقاط أعمال أو قرارات مجلس اإلدارة، وعلى الرغم من ذلك فإن المذكرة تقر صالحية الدخول  تخويل أي كيان
 في تحكيم ملزم يكون أكثر تحديداً ومستنداً إلى اتفاقات تعاقدية.

 (ج) المناقشة

لذي يتضح من ذلك أنھا المنتج الثانوي الحتمي وا xxx.ھناك بعض االستياء الواضح من خالل اللقاءات والمواد المراجعة بشأن حالة 
لھذه القضية الصعبة. أما بخصوص الموضوعات المتعلقة بالجنس وحرية التعبير فإنھا تمثل تحديا للساسة تقريبا في أي سياق، وتثير 

لك، فالدليل الموجود في آراء سياسية قوية في عديد من البلدان. وتعتبر ھذه المخاوف الجوھرية خارج نطاق ھذه المراجعة. ومع ذ
ربما تكون عالية لمساھمين  IRPيؤكد المخاوف المصرح بھا في أجزاء من المجتمع وھى أن تكاليف عملية  xxx.دراسة حالة 

فمن المستحسن توضيح مجاله والتفكير في بدائل  IRPبعينھم. وبالرغم من أن ھذه المالحظة مبنية على تطبيق واحد فقط من عملية 
 عبائه وتكاليفه.لتخفيف أ

كما ھو موضح في القوانين الفرعية  IRPعموما والمجال الحالي لمراجعة  IRPوإذا أخذنا بعين االعتبار التصميم الحالي لعملية 
خصوصا. واستنتج فريق بركمان أنه من غير المستحسن تنفيذ مراجعة الطرف الثالث الملزم لقرارات وأعمال مجلس اإلدارة. وعلى 
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االت التقييد القانوني إال أن ھناك سؤاال يطرح نفسه ھل السياسة المعيارية ونظرية الحوكمة وآلية مراجعة الطرف الثالث الرغم من ح
الملزمة المطبقة في قرارات وأعمال مجلس اإلدارة من شأنھا تحسين الوضع الراھن. ثانياً، يبقى ھناك شك حول ما إذا كان ھذا 

في كاليفورنيا. وھناك نظريات وقواعد معيارية واعدة تتمثل في اقتراحات تحكيم ملزمة مبنية على النظام سيخضع لقانون المؤسسات 
آليات مراجعة، وتقييم مفصل لھذه المقترحات ومع ذلك فھي خارج نطاق ھذا التقرير. إن آليات المراجعة غير الملزمة الموجودة في 

 دارة التزاماً ثقافيا في نظرھا والتعامل معھا بجدية.الھيكل الحالي يمكن عملھا بدقة إذا ما اتخذ مجلس اإل

أھمية عمليات صنع القرار. وھذا أضفى على ھذه العمليات قوة في مواجھة السياسة  IRPتوضح القيود القانونية والعملية على عملية 
وعموما فإن تجنب النزاع أفضل  .(ج) أعاله 2.3 ج الرابعوصنع القرار اآلخر متماشيا مع السطور التي نوقشت سابقا في الفصل 

فعلى سبيل المثال  -النزاع  فحينما تظھر فمن المستحسن التعامل معھا في مرحلة مبكرة وكذلك تشجيع بدائل آليات حل من حله.
حسن لسماعھا. وفى ھذا السياق من المست IRPالمصالحة والتفاوض والوساطة لتقليل تصاعد النزاعات إلى النقطة التي يتطلب عندھا 

تحسين اإلدراك العام آلليات حلول النزاع المتنوعة لتقوية دور محقق الشكاوى وتوسعة األرضية التي من خاللھا يستطيع المنازع 
 البدء في طلب إعادة النظر.

 (د) التوصية

 B من األفضل تحديد مجال عملياتIRP  من حلھا واضعين في الحسبان احتواء التكلفة والتوضيح المبكر للقضايا للتمكن
 في وقت قصير وتلك التي يمكن حلھا على مستوى أكثر تلخيصاً.

 

  GACمجلس اإلدارة ودور  2.5

 االعتبارات العامة

. فھذا القسم يركز على الطرق التي يتعامل بھا مجلس ICANNدوراً مھماً ولكنه غير واضح في عمليات صنع قرار  GACتلعب 
 ليقاتھا.والتفكير في آراءھا وتع GACاإلدارة مع 

وكيفية معالجة  GACقد عبروا صراحة بوجھات نظر متباينة عن تعيين نظام  GACوفي معظم األحيان فإن مجلس اإلدارة وھيئة 
ليس  ICANN. خصوصا وأن ھناك الكثيرون ممن يعتقدون بأن مجلس إدارة GACمجلس اإلدارة لوحدات اإلدخال التي تخص 

تقديمه بالمستوى الالئق للتحدي. لذا فإن تلك المالبسات المحيطة بعالقة مجلس اإلدارة مع وال  GACعنده الوعي الكامل لمعالجة 
تزيد من القضايا المتعلقة بمبدأ الشفافية وتثير تساؤالت تتعلق بما يخص تنظيمات الثقافات المتفاوتة وتحديات العمليات  GACنظام 

 لمجتمع.الداخلية عبر زيادة المؤسسات وصعوبة االتصال بآليات ا

الذي يشغله  GACلتنقيح الدور الوظيفي لـ  GACقام مجلس اإلدارة بتأسيس فريق عمل مشترك بينه وبين  2009في شھر يونيو 
لكيفية جعله يقدم إنجازاً أكثر حيوية ويعمل على تطوير العروض من أجل تحسين أداة االتصال بين كالً من مجلس  ICANNمع 

. وإذا ما وضعنا ذلك في حساباتنا فإننا نلحظ أن القسم التالي يرتكز على ICANNدية ومجتمع والحكومات الفر GACاإلدارة و
في إطار عمله  GACوكيف يستطيع مجلس اإلدارة أن يحسن من عالقاته مع  GACعاملين رئيسيين ھما: السؤال بشأن نشأة 

 صة. الحالي والعمليات التنفيذية إضافة إلى أدواره الھامة ومسؤولياته الخا

 "GACنصيحة "تعريف 2.5.1 

 (أ) القضايا

أو اآلراء وما قنوات االتصال المناسبة لجعل وحدات إدخال  GACليس من الواضح ما ھي أنواع تركيبات وحدات اإلدخال لنظام 
GAC تابعة لمجلس اإلدارة. إن كالً من مجلس اإلدارة وGAC حات ولم يتم ليست لديھم تعريفات متبادلة فيما يتعلق بھذه المصطل

 االتفاق فيما بينھم على طرق متصلة تختص بوحدات اإلدخال المتصلة ھذه.



 مستقلة نظر : وجھةICANNداخل  والشفافية المساءلة

 }36{ 

 (ب) المالحظات 

والذي ُينبئنا عن  "ICANNدوراً معتبراً ويزودنا بمعلومات حول أنشطة "ھو  GACفإن الدور الذي يؤديه  ICANNوطبقاً لقوانين 
والقوانين المختلفة واالتفاقات الدولية أو قد يؤثر على  ICANNسياسات خاصة ما قد يوجد تفاعالً بين "الحكومات،  اھتمامات

وذلك بوضع القضايا تحت إشراف مجلس اإلدارة مباشرة،  GACوعالوة على ذلك فإنه يمكن تسخير  lxxviiiالقضايا السياسية العامة."
لك أو بتطوير سياسة جديدة أو بمراجعة وإما عن طريق حدث تم قبوله خصيصاً لذ "وذلك إما بطريقة التعقيب أو المشورة المسبقة

علي أي شكل كان، وكذا  GACالخاص بـ "إال أن القوانين تنص علي أن المجلس مطالب بأن ُيفّع ل الرأي lxxixالسياسات الموجودة."
  lxxx "التأثيرات الجوھرية على عملية اإلنترنت أَو كال األطراف الثالثة أَو من مخاوف سياسة عاّمة "

وبشكل ُمحّدد، فإنھم ال ُيعّينوَن من أفراَد  ICANN lxxxiالتي يجب أن تتصل بمجلس  اآلراءأو  GACرأي  ICANN تحدد قوانين ال
GAC  من يكون مسئوال عن اتِّصال التقرير أَو الرأي أَو تَعّييَن فرد ِمْن مجلسICANN  استالموالتي ھي بدورھا مسؤولة عن 

 GACنين المحلية ال ُتحّدُد األوساَط الجائزَة لالتصاِل، ذلك ألن اتصال مساھمِة . إضافة إلى ذلك، فإن القواGACتقرير أَو رأي 
 وتبني البيانات. GACمقبوال من خالل تلك الحروف من مقاعد  فقطربما يكون 

صيحِة أَو فإنھم عموماً َيعتقدوَن بأن الن GAC، أعضاء ATRTطبقاً للمقابالِت التي أجراھا فريق بيركمان والمقاالت العاّمة إلى 
المشتركِة  االجتماعاتاآلراء ُيْمِكُن أَْن تتقدما خالل بعض الوسائل، بما في ذلك البريد اإللكتروني، والرسائل، والتوصيات التي تتم في 

من حيث موقعه  GAC، وgTLDالعاّمِة والخاّصِة من خالل اللقاءات الشخصية، والبيانات. ونذكر على سبيل المثال، سياق حالِة 
تشرين /استعمال األسماِء الجغرافيِة كمجاالت عالية المستوى في سبعة بياناِت منفصلِة ورسالتين إلى المجلس ما بين أكتوبر على

تكمن في  GAC. رغم ذلك، صّرَح مقاَبلين آخريَن بأن َبْعض أعضاِء المجلس َيعتقدوَن بأن وجھَة نظر 2010ومارس  2007األوِل 
في الشكِل المكتوِب.  GACْمِكُن أَْن يبلغا ھذا الحجم الكبير بينما أن النصيحِة َيِجُب أَْن َتجيَء فقط ِمْن مقعد َكيَف أن النصيحِة والرأي يُ 

بالمجلس أثناء اجتماعاته؛ وعلى أية حال، فإذا لم يكن األمر  GACوالحَظ المقاَبلين أيضاً بأن المجلس يراقب من حيٍن آلخر اتصاِل 
  lxxxiiوح فإنه سيتم العمل بمثل ھذه التوصيات كاتصال رسمي لكل نصيحِة أَو رأي.بنفس ھذه الدرجة من الوض

بما فيھم أعضاء  GACاَن معلَّقا أمام المجلس، ولكن عدد من أعضاء كَ  xxx TLD.، عند تطبيق 2007-2004خالل المدة من: 
الرسائِل المخاوَف فيما يتعلق  وأوضحت َبْعض lxxxiii ، قد أرسلوا رسالة مباشرَة إلى المجلس بخصوص ھذا الشأن.GACمقعد 

المسّبقة، واإلجراءات القانونية، أَو ما إنھم  GACبالتطبيِق بينما أعلن اآلخرون بأن أعماَل المجلس َكانْت متناقضة فيما يخص مشورة 
 GACرت وفي غضون ھذه الفترِة، قد أصد lxxxiv .، وَطلبوا تفسير لھذه األعمالِ GACقد خوطبوا قبل ذلك بشكل كافي ِمن ِقبل 

والحَظ من أجروا  xxx lxxxv.بيانات متعّددة التي كانت سبباً في مضاعفة أشكاَل ُمْخَتلِفَة ِمْن التعليقاِت إلى المجلس بشأن تطبيِق 
كانت صعبة، تشبه تماما الكاتِب الذي لم يكتب بشكل واضح  GACالمقابالت الشخصية بأن الطبيعَة المتعارضَة للرسائِل ِمن ِقبل 

). وعلى كٍل؛ فمسئولي المقابالت الشخصية َكانوا قلقين GACأَو كعضو من أفراد  GACر: سواء كان يكتب نيابًة َعْن (وبمعنى آخ
بشأن تصريحات المجلس إزاء ھذه التفاعالِت، وسواء َتطلّبْت القوانين َردَّ رسميِ من المجلس أم ال فإنه على كل الحاالت قد أستاء 

 لموھا.من الردوِد التي تس GACأعضاء 

 (ج) المناقشة 

. خصوصاً وأن كال من تعريف نصيحِة ICANNفيما يتعلق بترجمة قوانين  GACا وجود تناقضات بين المجلس ومن الواضح جدً 
GAC  دقة تعريف مصطلح  فيوالطريقة المالئمة إيصال تلك النصيحِة بالمجلس علي خالف. وأضف إلى ذلك النقص الكامن

بطريقة تدل على أن ھذه الشروِط قابلة للتعديل. ولم يتضح ھل سيتم تطبيق ھذه  "تعقيب"أو "رأي"قوانين كـ بينما تستخدمھا ال”نصيحة“
 الشروط أم أن تظل موضوعا ذا غرض متساوي.

بأن يؤكد توثيق النصيحة أو الرأي لحكم المجلس. وليس أيضا من الواضح أي طرق  GACلم توضح القوانين الطريقة التي تسمح 
كمشورة في االعتبار، وحتى تزودنا ھذه المالحظات  GACستوضح قرارات المجلس طبقا للوائح القوانين حتى نضع االتصال 

وكذلك عمل تسوية مشتركة متبادلة بينه وبين  GACعندما يتجنب المجلس اتباع رأي أو مشورة  GACوالتفسيرات حول 
GAC.lxxxvi  

الحدود المعروفة  فيإلى أن النقص  xxx.خالل عملية تطبيق  GACواتصاالت  ICANNتشير األحداث الموثقة في مراسالت 
التي يحكمھا المجلس باتفاق، غالبا ما تؤدي إلى  GACلقنوات االتصال والتي تسبب االضطراب عندما تتضاعف مراسالت أعضاء 

وجھات نظرھم  يناقشوان بأ GACتضارب وجھات النظر مع النصيحة أو الرأي المسبقين. لم تسنح الفرصة الكافية لبعض أعضاء 
 مع المجلس بينما اعتقد البعض أن مشورتھم لم يكن لھا أن تتبع بدون تفسير.
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 (د) التوصية

  خالل المشاورات المغلقة معGAC، المقدمة من حائنصالأو تعنيه االستشارات ح ما يوضقم بت GAC  أكثر ح يتوضمع
 .اإلدارة لسمجإلى  GACفعالية في تقديم استشارات التصاالت اقنوات 

 

 GACتفاعالت المجلس و 2.5.2

 (أ) القضايا

 ليس على الدوام قويا أو مستمرا أو بصورة كافية. GACإن االتصال بين المجلس و

 (ب) المالحظات 

بصفة دورية أي اقتراح من شأنه رفع قضايا السياسة العامة وبما  GACمن المجلس أن يبلغ رئيس  ICANNتتطلب قوانين مجلس 
كما أن المجلس مطالب أيضاً بمطالبة رأي  lxxxviiمن أجل الحصول على تعقيب عام. ICANNلجان المساندة أو المعارضة لـ فيھم ال
GAC  في أي سياسات يمكن اعتبارھا مسئولة عن تبني عمليات اإلنترنت المشترك بين الثالثة أطراف أو مطالب السياسة
 lxxxviiiالعامة.

لِس، وبغض النظر عن أن مثل ھذه النصيحِة مطلوبُة أو ال، فإنھا َيِجُب أَْن توضع للمج lxxxixنصيحةً  GACيث ُيصدُر في الحاالِت ح
ي حالة ما إذا أصرَّ المجلس على اتخاذ وف xc.في االعتبار حسب األصول، وحسب ما تقتضي الصياغِة وتبني السياسات بالمجلس

كما يحاوُل إيجاد حّل مقبول  "حائلة دون اتباع ھذه النصيحةيذكر األسباب ال"فإن المجلس َيِجُب أَْن  GACإجراَء متناقُض َمع نصيحة 
وإذا لم يعثر على أي حل، فإنه يستوجب على المجلس ِذْكر األسباِب التي لم تجعل النصيحة تأخذ قراِرھا  xciيساوي بينا الطرفين.

 xciiالنھائيِ.

لھم الحق في ُحُضور  GACي وأعضاء التصويت ف xciiiسنوياً. ICANNالتصويت على قرارات مجلس  GACلم يتعين على 
اجتماعات مجلس اإلدارِة، والمشاركة في الُمناقشاِت ومشاوراِت المجلس، وعليه االستفادة من القرارات والمشاورات التي يتخذھا 

لين الحَظ َبْعض المقابَ  xcvوعلى المجلس إمدادھم بالمواد التي يحتاجونھا ... لغرض المشاورات مع اللجنة أو المنظمة. xcivالمجلس.
كما توجد مراقبة عامة من المجلس  GACُيطلُع المجلس من حيٍن آلخر على القضايا التي تثير مخاوف أعضاء  GACبأن اتصال 

بخصوص القضايا المعلقة قبل المجلس، باستثناء األمثلة التي تكون فيھا الخصوصية والسرية مطلوبة. كما تم  GACعلى أعضاء 
 xcviء األعضاء.تعيين مدير من قبل المجلس لھؤال

داخل اجتماعات مجلس اإلدارة يعد أمراً كافياً  GASوقد أوضح الضيوف أن أغلب أعضاء المجلس يعتقدون بأن وجود اتصاال لـ 
على الرغم من ذلك، فقد الحظ ضيوف  xcviiالمقترحات التي تثير القضايا السياسية العامة كما تتطلبه اللوائح. "قائمة"لوضعھا ضمن 

قد فسروا أحكام تلك الالئحة بھدف الحصول على ميزة أكثر خصوصية في مراسلتھم الرسمية للفوز  GACلـ آخرون أن أعضاء ا
عن تخوفھم حيث أن إخطار مجلس اإلدارة بالقرارات  GAC، كالخطاب المكتوب. كما عبر بعض أعضاء الـ GACبمقعد الـ 

في  GACاالت، فإن تأخير وصول اإلخطار يؤثر بالسلب على قدرة السياسية المقترحة ال يصل غالباً في الميعاد. وفي مثل ھذه الح
عن قلقھم من عدم قيام المجلس بالتعليق  GACإبداء النصيحة في الوقت المناسب بشأن القضايا المعلًقة. وكالعادة، فقد عبر أعضاء 

لى مدى الفائدة التي تمثلھا مثل تلك والتي تم رفعھا بالفعل لمجلس اإلدارة، منطوية ع GACعلى النصائح التي تقدمت بھا الـ 
 النصائح.

من المقرر أن يصدر  2005يونيو  1. فعلى سبيل المثال، بعد يوم ICANNوتستقل تلك المالحظات بميزة تلقى الدعم من وثائق 
لقھم من التأثير عن ق GAC. كما عبر عدد من أعضاء xxxقرارا من مجلس اإلدارة ببدء التفاوض في بنود اتفاقية التسجيل المقترح 

في الوقت الذي لم يكن لديھا وقت كاف للنظر في مزايا ھذا  "االھتمامات الداخلية"الواضح الذي أحدثه ھذا المقترح على 
سبعة بالغات حيث كررت فيھم ما نصحت به بشأن  2010حتى  2007من  GACوبعيدا عن ھذه كله، فقد أصدرت  xcviiiاالقتراح.

 مستوى عالي.استخدام مجاالت جغرافية ذات 
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بأي مقترحات تثير  ---يجب علي المجلس أن يخطر مكتب اللجنة الحكومية لالستشارات "وعلى الرغم من أن اللوائح تنص على أنه
(بمعنى، ھل اإلخطار  GACإال أن اللوائح لم تحدد مستوى المعلومات المطلوبة أثناء إخطارھا لمكتب xcix "القضايا السياسية العامة،

 جرد ملحوظة عامة تفيد أن مجلس اإلدارة قد نظر في المقترح، أم أنه البد وأن يذكر تفاصيل ھذا المقترح).في حاجة إلى م

 (ج) المناقشة 

والتي يرفعھا مجلس اإلدارة،  GACقد تعيق قلة اإلجراءات المتعلقة بالوقت المناسب لتسليم اإلقرار وإبداء الرأي في حجم مساھمات 
بأنھا مرغمة على ذكر مركزھا للمرة الثانية في الوقت الذي لم تكن فيه قد  GACن المحتمل أن تشعر عملية التطور السياسي، وم

تلقت ردا صريحاً. كما أن مسألة تلقي الملحوظات بشأن المقترحات المعلقة في الوقت المناسب قد تحتاج إلى بعض التعديالت 
رھا والمتعلقة باستخدام أسماء جغرافية في المسائل الحساسة، إلى السابق ذك GACالجوھرية في اإلجراءات. وتشير بالغات الـ 

 حقيقة أنھا لم تتلق رداً صريحاً من المجلس بخصوص ھذه القضية.

تجاه المجلس ال يزال يعتريھا بعض الغموض. كما أن اللوائح ال تحدد المسؤوليات  GACكما أن المسؤوليات الـواجبة على الـ 
الحضور لالجتماعات الخارجية والمشاركة في قرارات المجلس والعمليات "الذين يمكنھم  "المتطوعين"خالف المترقبة لھذا االتصال ب

بشأن مھام التواصل  GACومن المحتمل أن تؤكد االختالفات القائمة بين المجلس والـ  c".الوصول"بداخله وطرق  "االستشارية"
 نا إليھا.على وجود بعض المشاكل في االتصال التي سبق وأن أشر

 (د) التوصية

 مراجعة اإلجراءات ومراعاتھا لضمان الحصول على رد مجلس اإلدارة بشأن إقراراتGAC  تحديد ما إذا كان المجلس .
سوف يستفيدان من عقد مثل االجتماعات الثنائية المتكررة. إيضاح األدوار والمسؤوليات إليصال مطالب  GACو

 للمجلس بشأن ھذه العملية. GACالدور الذي تلعبه  ، بما في ذلكGACالمجلس بخصوص نصائح 
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 الملحق أ: خطة العمل

 

 مراحل المشروع

مناقشة المشاكل واقتراح  -2المرحلة  ;تسمية المرحلة: دراسات الحالة -1حدد فريق العمل بيركمان ثالث مراحل للعملية: المرحلة 
 يب والتوصيات.الترك -3المرحلة  ;الحلول المحتملة

  ابتكر فريق بيركمان عملية تقصي للحقائق متعددة المراحل وھدفوا من خاللھا إلى تحديد القضايا الرئيسية  1في المرحلة
، مع التأكيد على بعض القضايا المتعلقة بأوجه المشاركة ICANNوالتحديات ونقاط الخالف في مناقشات وأعمال 

 والشفافية والمسؤولية.

  أجرى الفريق بعض اللقاءات الحوارية مع مجموعة منتقاة من الخبراء والموظفين وحاملي األسھم من 2في المرحلة ،
أيضاً  2واستعراض الحلول المحتملة. كما استعرضت المرحلة  1أجل مناقشة المشاكل التي تم اإلشارة إليھا في المرحلة 

مع أبعادھا المختلفة وكذلك الحلول المحتملة لكيفية  ICANNمواطن االتفاق واالختالف حول النتائج الملموسة لقرارات 
 التعامل مع تلك التحديات.

  من تلك الدراسة بتطوير نموذج مصغر أُعد  3وبناءاً على سلسلة قيمة من الدراسات األكاديمية، فقد قامت المرحلة
وكذلك عملية اتخاذ القرار  ICANNخصيصاً للمساعدة في فحص العوامل المختلفة التي تشكل الشرعية الملموسة لـ 

بداخلھا وحتى توضح حجم التفاعل بين ھذه المتغيرات. ھذا النموذج التشخيصي يشتمل على عملية تصنيف القضايا 
 والتي تم تناولھا بشكل أوسع في الفقرة الثالثة باألعلى. 2و 1والتحديات المشار إليھا في المرحلة 
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 ظرة موجزة على األنشطة والنتائجن

 المشاورة المشروع نتائج نشطةاأل 

، 17يونيو حتى  2008المراجعة السريعة والفورية لإلقرارات العامة من يناير   1المرحلة 
بھدف التعرف على مواطن القلق لدى حاملي األسھم وكذلك إنشاء خطة  2010

للقضايا التجريبية والتي تعكس عملية تقصي الحقائق (مثل ، صياغة استبيان 
 ظر أسفل).الضيوف، ان

  المراجعة األولية للمقاالت األكاديمية المنتقاة واألنشطة العلمية، باإلضافة إلى
إنشاء مسرد للكتب المشروحة والتي توضح لنا، بشكل مباشر أو غير مباشر، 

 حجم العمل الذي أنجزه الفريق في عملية المراجعة.
 شمل ذلك، على المشاركة في إعداد مجموعة من العينات النموذجية للمواد (ي

والتقارير والمراجعات المستقلة والتعليقات  ICANNسبيل المثال مؤلفات 
 العامة) التي تساعد في التحليل المتكامل الموجھة لمشكله ما.

 صياغة استبيانات المقابلة المتعلقة بدراسات الحالة 
 

 :العملتقرير عن تقدم  2010 ،27أغسطس 

 بلة صياغة بروتوكوالت واستبيانات المقا 
  صياغة مذكرة المساھمة العامة 
 صياغة الفرضيات الجارية 
 المسرد التمھيدي للكتب المشروحة 
  المردود على مسحATRT للمجتمع 

 

  2010 ،16أغسطس :
  ATRTاجتماع 

  2010 ،30، 29أغسطس :
  ببكين ATRTورشة عمل 

 6  اجتماع 2010سبتمبر :
ATRT  
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 المشاورة المشروع نتائج األنشطة 

قمنا بعملية المراجعة لصياغة استبيانات المقابلة للموظفين، والمتعلقة   2 المرحلة
بدراسات الحالة الثالث وذلك على ضوء المردود الذي تلقيناه من 

ATRT .في تلخيصھا الجتماع بكين 
  وقمنا بتصميم استبيان مكتوب أعددناه خصيصاً ألعضاءGAC. 
 دة من نقاط الخبرة مبنية على نقاط محد -عمل استبيانات عند الطلب

 لغير الموظفين من األعضاء. -والتجربة
  توزيع االستبيانات الخاصة بـGAC .والموظفين 
  طورنا المعايير الخاصة بالمرشحين للمقابلة كما أعلنا عن قائمة تضم

 .ATRTأسماء الراغبين بإجراء المقابلة مع الـ 
  مقابلة. 40أجرينا أكثر من 
 عليق على قالب قمنا بعملية المراجعة والتWG  والذي طورته الـ

ATRT. 
  قمنا بعملية المراجعة والتعليق على صحف القضايا الخاصة بالمشروع

 .ATRTالتابعة لـ  WGsوالذي أعدته 
 حددنا النقاط لمشتركة بين فريق بيركمان وWGs  التابعة لـATRT 

(صحف القضايا )  WGضمن التعليقات التي تلقيناھا على مشروع 
WG  4و 1،2رقم. 

 .أعددنا مذكرة بخصوص قضايا الشفافية 
  أعددنا دراسة حالة للمشروع حول مقدمة المشروع الجديد الخاص بـ

gTLDs. 
 

 : تقرير منتصف المدة:2010، 13سبتمبر 

  مردود قوالب فرق العمل التابعين لـATRT 
  مردود تقارير القضايا الذي أعده فرق العمل التابع لـ

ATRT. 
 أسماء الضيوف المرشحينصياغة قائمة ب 
  قمنا بعمل المراجعة لبروتوكول واستبيان الضيوف

 GACبخصوص الموظفين والـ 
   صياغة دراسة الحالة للمشروع حول مقدمة المشروع

 gTLDsالجديد الخاص بـ 
  صياغة 2010، 30صياغة مذكرة الشفافية، سبتمبر :

 دراسات الحالة:
 ‘ ن مقدمةgTLDs  وخاصة، مصطلح اقتراح

فائدة وتنفيذ وصايا فريق العمل والدور الذي ال
 )(GACتلعبه اللجنة االستشارية للحكومة 

 والتكامل الرأسي
  النطاقات عالية المستوىxxx وخاصة عملية .

المراجعة (لجنة المراجعة المستقلة) وطرق 
 والمجلس GACالتواصل بين كال من 

  مقترحDNS-CERT 

  2010، 14سبتمبر :
 ATRTاجتماع 

 2010 ،20 سبتمبر: 
 ATRTاجتماع 

  2010، 29سبتمبر :
 ATRTاجتماع 
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 المشاورة المشروع نتائج األنشطة 

 التوصيات الخاصة بالمشروع.  3المرحلة 
  قمنا بعمل المراجعة الخاصة بالمشروع معATRT. 
 .قمنا بمراجعة التوصيات مع الخبراء المعنيين بمادة البحث 
 أجرينا لقاءات مع أعضاء المجلس وCEO .والمجلس العام 

 :: وثيقة العمل2010، 8أكتوبر 

 التوصيات 
 دراسات الحالة 

 

 : التقرير النھائي2010، 20أكتوبر 

 التوصيات 
 دراسات الحالة 
 المنھجيات 

 

  اجتماع مركز  :2010، 6أكتوبر
 ATRTبيركمان مع رئيس ِ 

 11  2010 ،أكتوبر 13إلى :
 ATRT Bostonاجتماع 
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 تابالالملحق ب: منھجية المق

 

مجموعة متنوعة من باإلضافة إلى المصادر المتاحة بشكل عام، أبلغت دراسات الحالة بمجموعة من المالحظات، تم اختيارھا من 
. وتمثل ھذه المقابالت مصدراً تكميلياً ھاماً الذي أجريناه تحليلمسيرة الوالخبراء الذين تمت مقابلتھم خالل أصحاب المصلحة 

من المجتمع األوسع، باإلضافة إلى تأكيد وقائع كل  ICANNتنقل المالحظات المتعلقة بإدراك وتفسير قرارات أنھا حيث للمعلومات 
  آراء أو استنتاجات فريق بيركمان. ال تعكس التصريحات والمقابالت علًما بأن حالة. 

ينا ممثلين من دوائر مقابالت لدشملت الة. وقد مقابل 45 ،2010أكتوبر  16 - سبتمبر  10بيركمان اعتباًرا من أجرى فريق 
GNSO وGAC  وموظفيICANN وccTLDs  .وناقشوا عملية  اشخصً  32خضع للمقابلة كما والعديد من ذلكgTLD  ،الجديدة

ُ فضالً عن ، xxx. ناقشوا جوانب عملية أشخاص  7و DNS-CERT  ناقشوا مقترح  اشخصً  15باإلضافة إلى   تجريبعض من أ
ممثلين  6ة المسائل ذات الصلة بدراسة حالة واحدة أو أكثر من حالة. وباإلضافة إلى ذلك، تلقينا استبيانات من معھم المقابالت لمعالج

 .GACمن 

على دقة المالحظات المقدمة من جانب من فال يمثل ذلك برھاًنا فريق بيركمان كل ما بوسعه إلزالة عدم الدقة الواقعية، بذل في حين و
 معھم المقابالت.  تأجري

 بروتوكول المقابلة

وتم توفير الفردية. المقابالت معھم  تأجريت المقابالت عبر الھاتف من ِقبل فريق بيركمان باستخدام االستبيانات المخصصة لمن أجري
معھم المقابالت للسماح لھم باستكشاف الموضوعات والقضايا التي يشعرون بأنھا ذات صلة ومھمة  تحرية عمل كبيرة لمن أجري

مركز بيركمان. أجريت مقابالت على شرط السرية. أخذت مالحظات شاملة خالل المقابالت وتم تلخيصھا في وقت الحق  لدراسة
 لفريق البحث. تمت إزالة أسماء مقابلتھم من المذكرات والملخصات. 

ية على االستبيانات مكاناً بوصفه عملية من خطوتين، وفرصة لتقديم الردود الخط ICANNوحتى اآلن، اتخذت مقابالت موظفي 
بعض اإلجابات المكتوبة للبحث في إلى توضيح  المخصصة لنا، ثم مكالمة ھاتفية مع فريق مركز بيركمان، تھدف، عند االقتضاء،

، اتخذ فريق بيركمان نھجاً واسع النطاق عن طريق توزيع استبيان مكتوب، بھدف GAC. في حالة بشكل أكثر عمًقا الردود الخطية
 باشرة، حيثما أمكن، وخاصة مع بعض األعضاء الذين قد تكون لھم أكثر من مشاركة كبيرة في ھذه الحاالت.المتابعة م

إلى الرئيس، ميشال  ICANNوالردود الخطية على االستبيانات من ِقبل مستشار  ICANNوقد تم تنسيق جميع مقابالت موظفي 
قبل تقديمھا إلى فريق بيركمان. حضر المستشار العام بـ  ICANNدنيس. تم جمع الردود على االستبيانات وتجميعھا من قِبل 

ICANN  جون جيفري المقابالت على الھاتف مع أعضاء طاقمICANN .بناء على طلبه الخاص 

 تاختيار المقابال

اختيار المعايير " معھم المقابالت (لمزيد من التفاصيل، انظر مذكرة تفي كل دراسة حالة، حدد فريق بيركمان معايير اختيار من أجري
 ATRT). تم تدوير المرشحين للمقابلة المقترحة مع أعضاء ھذه المعايير ATRTفي تقرير منتصف المدة إلى  "والمقابالت المقترحة

، 61لترشيحات إضافية. اتصل فريق بيركمان بكل مرشح من ھؤالء المرشحين الـ  )الموظفين ICANNفضالً عن دنيس ميشال (
 للتأكد من قيامنا بمقابلة من استوفى كل معيار من معايير االختيار. وقام بالمتابعة 
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 معھم المقابالت يتقائمة من أجر

 ديفيد ماھر  دونا أوستن 
 فرانك مارش رود بيكستورم 

 كيرين ماكارثي  دوغ برنت 

 ستيف ميتاليتز  اريك برونر ويليامز 

 دنيس ميشال  بيكي األزيز 

  مارجي ميالم فينت سيرف 

 كيث ميتشل  إدمون تشونغ 

 رام موھان  ميسون كول 

 ميلتون مولر  ليزلي كاولي 

 بيتر نيتلفولد  ستيف كروكر 

 جون نيفيت  كيث ديفيدسون 

 مايك باالج  آفري دورية 

 كورت بريتز  زاھد جميل 

 جريج راتراي  جون جيفري 

 كريستينا روزيت  رودني جوفي 

 دوسكي جورج سا دان كامينسكي 

 سوزان سيني  كاثي كليمان 

 فيرنر شتاوب  جون كنيير 

 جان جاك سوبرينات  كونستانتينوس كوميتيس 

 بروس تونكين  ديرك كريشينوسكي 

 كارال فالنتي  برتراند دي ال شابيل 

 أنتوني فان كوفيرينج  ستيوارت لولي 

  كارين لينتز 
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 الجديدة gTLDsالملحق ج: تقديم 

 

 الصة الخ

إلدخال أسماء نطاقات المستوى األعلى الجديدة  GNSOتوصيات سياسة  باإلجماع ICANN، تبنى مجلس 2008في يونيو 
)gTLDs والعزم على بدء العمل على تنفيذ عملية تطبيق (gTLD  الجديدة. البرنامج الجديد، المقرر إطالقه مبدئياً في سبتمبر

 ، ال يزال قيد التطوير. 2009

لنشر ودمج التعليقات العلنية  ICANNعملية المقترحة محفوفة بالجدل، بما في ذلك انتقادات بسبب التأخير، سواء كان أسلوب كانت ال
الجديدة. وقد أثار النقاد أيضاً عدداً من المسائل الموضوعية المحددة،  gTLDsشفافاً ومتجاوباً بما يكفي، وعما إذا كان ينبغي وجود 

، واألخالق والنظام العام المقترح القياسي لالعتراض GACتراح الفائدة، وحماية العالمات التجارية، ودور بما في ذلك مصطلح اق
 الجديدة، والتكامل الرأسي. gTLDsعلى 

 منھجية ومصادر دراسة الحالة

 .أ الملحق مراجعة الرجاء والمنھجية، مصادرنا عن المعلومات من لمزيد

، والدراسات األكاديمية، وتقارير ICANNد متاحة للعامة، بما في ذلك التعليقات العامة ووثائق تستند دراسة الحالة ھذه إلى موا
من  1الجديدة. كما في الملحق ب، القسم  gTLDs، وآراء الخبراء. ويقدم التقرير ملخصاً للحقائق المتعلقة بتقديم اإلعالموسائل 

ھو للمساعدة على تحديد القضايا الرئيسية والتحديات ومجاالت االختالف  ، فإن ھدفھاICANNاتفاقية الخدمات بين مركز بيركمان و
 ) الجديد. وسوف تسھم المالحظات أدناه في تقرير فريق بيركمان النھائي.gTLD(ذات الصلة ببرنامج اسم نطاق المستوى األعلى 

ء والتصورات تلك التي أجريناھا خالل المقابلة في باإلضافة إلى المصادر المتاحة للجمھور، تشمل دراسة الحالة ھذه البيانات واآلرا
واستقبالھا من ِقبل المجتمع. ال  ICANNسياق تطوير ھذه القضية. وتلعب ھذه التصورات واآلراء دوراً ھاماً في تفسير قرارات 

طاء واقعية، فإننا ال نشھد تعكس التصريحات والمقابالت آراء أو استنتاجات فريق بيركمان. حيث أننا بذلنا كل جھد ممكن إلزالة أخ
 معھم المقابالت. أجريت مقابالت على شرط السرية. تعلى دقة اآلراء التي قدمھا من أجري

الجديد  gTLD. ومع ذلك، فإن برنامج 2010يونيو  17: وفقاً التفاقية الخدمات، تركز دراسة الحالة ھذه على األحداث قبل مالحظة
  تعكس ھذه الدراسة أحدث التطورات في ھذه القضية.ال يزال تتطور. وعلى ھذا النحو، ال
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 مقدمة 1

الصلة بتنسيق نظام اسم نطاق  تنفيذ واإلشراف على المھام ذات"، كما ورد في نظامھا األساسي، في ICANNيتمثل أحد أدوار 
)، بما في ذلك وضع سياسات لتحديد الظروف التي يندرج تحتھا نطاقات المستوى األعلى ويضاف إلى نظام "DNS"(اإلنترنت 

، gTLDs ).com ،.edu ،.gov ،.int ،.mil ،.netعلى سبعة  DNSمنذ حقبة الثمانينات، احتوى  DNS."1أسماء جذر 
دعوة لتقديم مقترحات لـ  ICANN، أصدرت 2000في عام  2قابلين للتسجيل العام. -  org.و com ،.net. -  وثالثة منھم )org.و

gTLDs  عرضت سبعة 2004و 2000الجديدة. بين أواخر عام ،gTLDs  :جديدة.aero ،.biz ،.coop ،.info ،
.museum ،.name و.pro  أعلنت 2005في عام ،ICANN TLDs  الخمس المعتمدة - .cat ،.jobs ،.mobi ،.tel 

  3إلى واحد وعشرين. اإلجماليالسفر ليصل العدد  - travel.و

قائمة من التوصيات المتعلقة بالسياسة العامة حول إدخال  GNSO(4(أنھت منظمة دعم األسماء العامة  2007في أكتوبر 
gTLDs 5  الجديدة، وذلك تمشياً مع التزامICANN  في تسجيل أسماء النطاقات حيثما كان ذلك  إلدخال وتعزيز المنافسة"المعلن

الموظفون العمل على  وبدأ، 2008على ھذه التوصيات في يونيو  ICANNوافق مجلس إدارة  6".ممكناً ومفيداً للمصلحة العامة
 بعد أربعة أشھر في وقت الحق.  )DAG(مشروع دليل مقدم الطلب الجديد 

DAG  يحدد الجدول الزمني الخاص بقسم برنامج 2010مايو  31حاليا في عامھا الرابع، حيث النشر في .gTLD  الجديد لموقع
ICANN  ويسرد تاريخ إطالق برنامج باسم 2010تقديرات بأن دليل مقدم الطلب النھائي سيتم نشره في عام ،" ً  7".يتم تحديده الحقا

 عملية التطبيق المقترحة 2

 :الجديدة إنھاء الخطوات التالية gTLDsقدمي الطلبات لـ ، يجب على مDAGمن  )الرابع(وفقاً لإلصدار الحالي 

 .TLDالتسجيل لنظام طلب  .1

 مطلوب. gTLDدوالر لكل  5000تقديم الودائع الجزئية لمقدار  .2

 .)دوالر 185,000لتكلفة إجمالية دوالر  180,000(بالكامل وتقديم بقية رسوم التقييم  gTLDإنھاء طلب  .3

 :يم التي تتضمناجتياز مراحل التقي .4

  عدم احتمالية التسبب بمشكالت األمان أو االستقرار بـ "لتحديد (تقييم السلسلة المطلوبةDNS"(؛ 

  التشابه لـ "مراقبة تشابه السلسلة بما يشمل مشكالت مسببة عبرTLDs ؛"الحالية أو األسماء المحجوزة 

  والمالية والتشغيلية الوظيفية المطلوبة لتشغيل مدى تمتع الطلب باإلمكانيات التقنية "لتحديد (مراقبة الطلب
 ؛)"السجل

                                                      

1   ICANN 1998نوفمبر  21، "عقد التأسيس" المنقح في ،http://www. ICANN.org/en/general/articles.htm ؛ وزارة الخارجية األمريكية، بيان
 .http://www. ICANN.org/en/general/white-paper-05jun98.htm، 1998يونيو  5السياسة حول إدارة اإلنترنت لألسماء والعناوين، 

نطاقات المستوى األعلى "، ru.   ICANNأو  uk.رمز دولة (مثل،  TLDs 250. يوجد حاليا أكثر من "ألغراض البنية التحتية الفنية"، TLD ،.arpaيحجز  2
(gTLDs) ،"http://www. ICANN.org/en/tlds/. 

لم يضف النطاق بعد  UPU .post gTLDى بموجبه ، ترع(UPU)مع اتحاد البريد العالمي  TLDفي اتفاق رعاية  ICANN   ، دخلت2009ديسمبر  11في  3
 ./http://www. ICANN.org/en/tlds/agreements/post، 2009ديسمبر  POST ،"11.الراعي  TLDاتفاق "، ICANN   إلى الجذر.

ول) التي تضع وتوصي بالسياسات إلى منظمة من ثالث منظمات داعمة (المنظمات األخرى ھي منظمات دعم العنوان ومنظمة دعم أسماء رمز الد GNSOوتعتبر  4
 . كما تحدد كل منظمة دعم عضوين يتمتعون بحق التصويت في المجلس.ICANN   مجلس

5 GNSO ،" 2007أغسطس  8، "إدخال نطاقات المستوى األعلى العام الجديد -التقرير النھائي ، 
http://gnso. ICANN.org/issues/new-gtlds/pdp-dec05-fr-parta-08aug07.htm . 

6   ICANN ،"2010يونيو  25، المعدل في "النظام الداخلي لمؤسسة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة ،
http://www. ICANN.org/en/general/bylaws.htm. 

7   ICANN برنامج" ،gTLD الجديد: الجديد في البرنامج؟ ابدأ ھنا! ،"http://www. ICANN.org/en/topics/new-gtlds/program-en.htm. 
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 .والتحقق من المعلومات الخلفية للمشغل واألعضاء األساسيين 

أو /إرباك السلسلة والحقوق القانونية واألخالق والنظام الھام و"إن كان ذلك ممكناً تحديد أية اعتراضات مبنية على أسس  .5
 ."المجتمع

 يوماً. 45ام تمتد لفترة تنفيذ فترة تعليق ع .6

 اجتياز التقييم الثانوي الممتد إن لم يلبي الطلب معيار التقييم المبدئي. .7

 8واجتياز سلسلة االختبارات التقنية. ICANNإنھاء اتفاقية السجل مع  :االنتقال إلى التفويض .8

 gTLDغيير قبل إنھاء العملية وإطالق برنامج ليست كل تلك الخطوات ضرورية لكل مقدمي الطلبات وكل تلك الخطوات خاضعة للت
 :يوضح العملية كما يلي DAGرسمياً. واإلصدار الرابع من 

 

 المشكالت الرئيسية 3

الجديد يتوافق مع معارضة البعض بالمجتمع التجاري العالمي بما يتضمن  gTLDلبدء العمل على عملية طلب  ICANNقرار 
بناء "من شأنه  gTLDاحتج الخصوم بأن توسيع  9القطاع المالي إلى جانب عدد من الحكومات.حاملي العالمات التجارية وأعضاء 

مما يسبب ارتباكا بين المستھلكين ويحدد السماح المالي  "مشكالت العالمة التجارية واألخالق والمناطق الجغرافية بالمستوى األعلى
لحماية  TLDsونطاقات المستوى الثاني بـ  TLDsدفاعي لكل من الكبير لمالكي التجارة الذين سيجبرون على التسجيل بشكل 

                                                      

8   ICANN ،" 2010مايو  31"، 4مسودة دليل مقدم الطلب، اإلصدار ، 
http://www. ICANN.org/en/topics/new-gtlds/draft-rfp-clean-28may10-en.pdf. 

، 2008بر ديسم PFF ،22مدى تقدم وحرية إنشاء مدونة ، "واآلن ماذا؟ :وأھميته ICANN   الخاص بـ gTLDمقترح "مايكل باالج،  9
http://blog.pff.org/archives/2008/12/ ICANNs_gtld_pro.html.  

اريفحص االكتمال اإلد الطلب تقديم فترة

  إرسال المعارضة

  تسوية المنازعات

  Intelتقييم 

 التنافس على السلسلة

 االنتقال إلى التفويض

  التقييم الممتد

 .المعالجة من متعددة مراحل خالل من الطلبات تمر فسوف ،ICANN إلى بمجرد التقديم - 1-1الشكل 
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ويتوقع  DNSوتھدد استقرار  gTLDsبعض األمور الھامة األخرى التي تتضمن الخوف والتي تزيد من عدد  10العالمات التجارية.
وقد يدعو البرنامج الجديد إلى زيادة  أن تستفيد من المستھلكين من خالل المنافسة الكبيرة ولن تسمح بالتكاليف المرتبطة بذلك التفسير

في بدء تفسير ذلك  ICANNباإلجراء اإلجرامي مثل االحتيال والبرامج الخبيثة واالختالس. واآلخرون على النقيض اشتكوا بطء 
د من ضد المنافسة أو أن تلك العملية يتم تنفيذھا من خالل عدد قوي محدو DNSالمقترح واحتجوا بأن القيود على مساحة اسم 

 ICANN.11األصوات التي ال تمثل مجتمع 

 مساحة الوقت الزمني 3.1

، قدرت 2008الجديد بشكل متكرر. في يونيو  gTLDبرنامج  ICANNيتم التراجع عن مساحة الوقت الزمني المطلوبة لبدء 
ICANN  وفي  2009.12مج في أوائل على أن يبدأ إطالق وبدء التعامل بھذا البرنا 2008إنھاء دليل مقدم الطلب بحلول نوفمبر

استجابة للتعليقات الواردة على المسودة األولى من دليل مقدم الطلب وھي تشير إلى مساحة الوقت الزمني المقترح العدوانية جدا في 
مساحة الوقت الزمني مرة  ICANN. وبعد ثالثة أشھر راجعت 2009تاريخ البدء إلى ديسمبر  ICANNمدت  2009فبراير 

  2010.13قبول الطلب في أوائل العام  أخرى وبدأت

عدم " ادعواانتقادات من مقدمي الطلبات المحتملين الذين  ICANNفي سول، واجھت  ICANNوفي اجتماع  2009في أكتوبر 
 ً ال نرى إننا نفقد مصداقيتنا في ھذه العملية و“ ."االلتزام بالتاريخ فقط" ICANNوناشدوا  "تنفيذ الوقت الزمني بل والتخلي عنه أيضا

فيما يتعلق بتلك التأخيرات أنھا قد تكون واجبة لتأثير ت المقابالمعھم  تاقترح من أجري 14كما قال أحدھم. ”سوء تأخير يليه تأخير
 تمعھم المقابال تأصحاب المصلحة األقوياء الذين يواجھون بشكل أساسي التوسع الكبير لمساحة اسم النطاق. حدد بعض ممن أجري

الجديد كنموذج للمشكلة حيث تكون مجموعة مصلحة محددة في حالة حاملي  gTLDرة لحماية العالمة التجارية بـ المناقشة المستم
الجديد. وبدأت تلك المناقشات  gTLDقد تأخر تقدمھا ببرنامج  GNSOلـ  IPCالعالمة التجارية ممثلة في دائرة الملكية الفكرية 

وانتقلت عبر تنفيذ فريق التوصيات ومجموعة العمل على  2007في مايو لحماية حقوق اآلخرين  GNSOداخل مجموعة عمل 
حدد مالكو العالمة التجارية 15 .2010والتي قدمت التقرير النھائي في فبراير  GNSOمشكالت العالمة التجارية الخاصة لـ 

االتصال مع المجلس أكدت وخالل  2009في يونيو  16بتحديد ذلك التوسع. IPCواحتجت  gTLDs معارضتھم للتوسع السريع لـ
GAC  مع تحديد الدعم على تقديم  ”الحاجة إلى الحامية األكثر فعالية لحقوق الملكية الفكرية“علىgTLDs .17الجديدة  

                                                      

، 2010فبراير  Circle ID ،25، "الجديد TLDsالتعبير عن االھتمام لـ  :التبديل بين الضوء"ريتشارد جي تيندال،  10
http://www.circleid.com/posts/switching_on_the_light_expression_of_interest_tlds/.  

، 2009أكتوبر  26، إرسال اسم النطاق، "الجديد ارتفاع مستوى الخيبة في سول gTLDاألوقات الزمنية لـ "أندرو أليمان،  11
http://domainnamewire.com/2009/10/26/new-gtld-timeline-slips-frustration-boils-over-in-seoul/.  

12   ICANN ،" برنامجgTLD 2008يونيو  23، "ت الذي تريده؟ما نوع اإلنترن :الجديد ،
http://par. ICANN.org/files/paris/BAA_Intro_NewGTLDs_Paris_23Jun08.pdf. 

13   ICANN ،" تحديثgTLD ،"2009مايو  31 الجديد ،  
http://www. ICANN.org/en/announcements/announcement-07may09-en.htm . 

14   ICANN ،" نظرة عامة على برنامجgTLD اجتماع :الجديد   ICANN  ،"2009أكتوبر  26في سول بكوريا ،
http://sel. ICANN.org/meetings/seoul2009/transcript-new-gtlds-program-overview-26oct09-en.txt . 

 . 2010المقابالت، سبتمبر  15
، 2009يوليو  8ة"، الجديد وحماية العالمة التجاري gTLDsجمعية العالمات التجارية الدولية، "إنشاء  16

http://www.inta.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2005&Itemid=153&getcontent= . 
17 GAC ،" بيانGAC  2009يونيو  24سيدني"،  –الرسمي ،http://gac. ICANN.org/system/files/Sydney%20Communique.pdf . 
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بأن تلك التأخيرات قد تكون بسبب االعتبار الزائد لإلدخال العام على مبادرات المجلس عند أجريت معھم المقابالت شعر آخرون ممن 
االفتقار إلى التوافقات العامة. وصف ھؤالء المعلقون الخيبة لدى التعرف على المشكالت التي يمكن معرفتھا أو ما تم التعبير مواجھة 

عنه وتحديده بوضوح على أنه قد أغلق ثم أعيد فتحه فيما بعد. وتتضمن تلك المشكالت األخالق والنظام العام كمعيار لالعتراضات 
وتغييرھا الحقاً  DAGوتم إدراجھا في اإلصدار األول من  GNSOيدة والتي تمت مناقشتھا داخل الجد gTLDsالحكومية على 

ھذه التغييرات واألسباب األولية وراء ذلك المعيار موضحة في مذكرتي التوضيح المنشورة من جانب (استجابًة للتعليقات العامة 
ICANN  لثالث لـ وفي تقديم اإلصدار ا 19.)200918ومايو  2008في أكتوبرDAG أدرج رود 2009، والمنشور في أكتوبر ،

من  "معيار التقييم وحل النزاع والمعايير واإلجراءات الخاصة به وإجراءات حل الجدال والخالف"قوائم  ICANNبيكستروم رئيس 
لبيان الرسمي با 2010ومع ذلك في مارس  20."حيث تستمر العملية ومقترحات المجتمع الضرورية لالنتھاء"بين نقاط أخرى 
والحجة في  "الجديدة gTLDمع اعتبار عملية  "بالعناصر المغلقة"نعتقد أن ھذا البند يجب عدم إدراجه "أن  GACللمجلس، حددت 

 21 حول كيفية تنفيذ تلك المعايير. ICANNأن المعيار غير مناسب وطلبت مزيد من التفاصيل من طاقم 

قبل االستجابة الكاملة الھتمامات  GNSOعن اھتمامھم بمتابعة تنفيذ توصيات  تأجريت معھم المقابالعبر البعض اآلخر ممن 
 -وھو ما قد يتضمن تحليل اقتصادي كامل وتوضيح إلمكانية موازنة الجذر بشكل ناجح  - gTLDالمجتمع وفق الضرورة لتوسعة 

 22على خالفات يمكن تجنبھا. ICANNوقد حضت 

ك التأخيرات تمثل جزءاً ضرورياً من منھجية أصحاب المصلحة المتعددة كاملة التي تلتزم بھا في المقاالت األخرى، تم اقتراح أن تل
ICANN.23  

 "المشكالت الرئيسية" 3.2

أربعة مشكالت رئيسية ذات صلة بتقديم  ICANNاستناداً إلى التعليقات العامة على اإلصدار األول من دليل مقدم الطلب، حددت 
gTLDs :1(  التحليل  )4وموازنة منطقة الجذر؛ و/األمان واالستقرار )3احتمال اإلجراءات الخبيثة؛  )2التجارية؛ حماية العالمة

 TLD.24االقتصادي وطلب 

 حماية العالمة التجارية 3.2.1

قشة بمنا ICANN، تعھدت DAGفي استجابة لالھتمامات الخاصة بالعالمة التجارية الواردة بالتعليقات الھامة بالمسودة األولى لـ 
ومع منظمات الملكية الفكرية حول  "مع كل األطراف ذات الصلة"الجديد  gTLDsمشكالت العالمة التجارية الناتجة عن تقديم 

 ICANNبالتوافق مع طاقم عمل  GNSOقراراً بتوجيه دائرة الملكية الفكرية  ICANN، أصدر مجلس 2009مارس  6العالم. في 
وللحصول على معلومات إضافية عن  25لتحديد المشكالت ذات الصلة بالعالمة التجارية. )IRT(إلى تشكيل فريق تنفيذ التوصيات 

IRT من ھذا التقرير. 3.3، يرجى الرجوع إلى القسم 

                                                      

18   ICANN ،"ج المذكرة التوضيحية لبرنامgTLD اعتبارات اعتراض األخالق والنظام العام ببرنامج  :الجديدgTLDs 2008أكتوبر  29، "الجديد ،
http://www. ICANN.org/en/topics/new-gtlds/morality-public-order-draft-29oct08-en.pdf؛   ICANN ،" لمذكرة التوضيحية لبرنامج

gTLD 2009مارس  30المبادئ األخالقية،" معايير البحث في النظام العام و :الجديد ،  
http://www. ICANN.org/en/topics/new-gtlds/morality-public-order-30may09-en.pdf . 

 . 2010المقابالت، سبتمبر  19
20   ICANN ،" 2010أكتوبر  4"، 3مسودة دليل مقدم الطلب، اإلصدار ،  

http://www. ICANN.org/en/topics/new-gtlds/draft-rfp-clean-04oct09-en.pdf. 
21 GAC ،" البيان المقدم منGAC- ،"2010مارس  10نيروبي ،http://gac. ICANN.org/system/files/Nairobi_Communique.pdf. 
 . 2010المقابالت، سبتمبر  22
 . 2010المقابالت، سبتمبر  23
24   ICANN ،" مسودة دليل مقدم الطلب لـgTLD 2009فبراير  18لعامة"، تحليل التعليقات ا :الجديد ،  

http://www. ICANN.org/en/topics/new-gtlds/agv1-analysis-public-comments-18feb09-en.pdf . 
25   ICANN ،" 2009مارس  6، "المكسيك -قرارات المجلس المتخذة ،http://www. ICANN.org/en/minutes/resolutions-06mar09.htm . 
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 احتمال الممارسات واإلجراءات الضارة 3.2.2

اصة اإلجراءات خ(بالعمل على المقترحات بنشاط فيما يتعلق بكافة اإلجراءات الضارة  ICANNوعدت  2009في فبراير 
 wikiصفحة  ICANNأعدت  26الجديدة. DNSفي مساحة اسم  )االحتيال والتزوير واالستخدام الضار واالختالس :اإلجرامية

وتم نشر تعليقين فقط مباشرة على  2010في منتصف أغسطس  2009لتحديد كل المشكالت األربعة الرئيسية في أبريل من العام 
wiki.27  طاقم أعلن  2009في ديسمبرICANN .وھذه  28عن إمكانية تأسيس مجموعتين من الخبراء لتحديد تلك المشكالت

والمجموعة االستشارية لألمان العالي لنطاق المستوى األعلى  )ZFA(المجموعتين المجموعة االستشارية للوصول لملف المنطقة 
)HSTLD(  أعلنتا عن مجموعة مستندات عن اإلجراءات الضارة داخلgTLDs في  2010ت ورشتي عمل في مارس وعقد

 29في نيروبي. ICANNاجتماع 

 توسع المنطقة الجذري :األمان واالستقرار 3.2.3

ض مجلس  العمل على مشكلة األمان واالستقرار إلى اللجنة االستشارية لمناقشة مشكالت األمان واالستقرار واللجنة  ICANNفوَّ
بشأن األمان واالستقرار  gTLDمشترك في تحليل دراسة التأثير على توسعة مقترح االستشارية لنظام خادم الجذر والتي تعقد بشكل 

وھي دراسة عن زيادة منطقة الجذر  2009أغسطس  31. وتم اإلعالن عن التقرير حول موازنة الجذر في DNSبنظام خادم الجذر 
 2009.30سبتمبر  17وتحليل التأثير التابع في 

 TLDالتحليل االقتصادي وطلب  3.2.4

 إلى:  ICANNقراراً بتوجيه رئيس  ICANNأصدر مجلس  2006في أكتوبر 

تفويض دراسة مستقلة من مؤسسة استشارية اقتصادية ذات سمعة طيبة أو منظمة اقتصادية حسنة السمعة 
  لتقديم نتائج حول األسئلة االقتصادية المتعلقة بسوق تسجيل النطاق مثل:

 سوقا تعتبر TLD وظيفة كل أن أو واحد سوق عن ةعبار النطاق تسجيل سوق كان إذا ما •
  منفصالً،

  للتبديل، قابلة TLDs بمختلف التسجيل عمليات كون مدى •

  أخرى، إلى TLD من االنتقال يتضمن بما المبدلة للتكاليف المستھلك تسعير سلوك على يؤثر ما •

  و ،TLD بـ للمشتركين والتسعير السوق بنية على يؤثر ما •

 تحديد على العمل يتم فيكيف وجودھا حالة وفي مشابھة مشكالت ذات أخرى أسواق وجود ومدى •
  31ذلك؟ على يقوم ومن المشكالت تلك

فيما يتعلق بالمشكالت "في قراره أكد المجلس على قراره في الدعوة إلى إجراء دراسة مستقلة وھو ما دعت إليه التعليقات العامة 
 org. و info.و biz.والمشغلين لـ  ICANNمع اعتبار اتفاقيات السجل المقترحة بين  "ير المختلفالمتعلقة بالمنافسة مثل التسع

 32 .2006والتي تم نشرھا للتعليق عليھا في يوليو 
                                                      

26   ICANN ،"قدم الطلب لـ مسودة دليل مgTLD 20فبراير  18 تحليل التعليقات العامة"، :الجديد  
09 ،http://www. ICANN.org/en/topics/new-gtlds/agv1-analysis-public-comments-18feb09-en.pdf . 

27   ICANN ،" مشكالتgTLD الجديدة الرئيسية" ،  
http://st. ICANN.org/new-gtld-overarching-issues/index.cgi?new_gtld_overarching_issues . 

28   ICANN ،" المجموعات االستشارية المؤقتة للخبراء المشكلة لمبادرات اإلجراءات الضارة لـgTLD  ،"2009ديسمبر  3الجديد ،
http://www. ICANN.org/en/announcements/announcement-03dec09-en.htm . 

29   ICANN ،"لوصول لملف المنطقة الحد من اإلجراءات الضارة لgTLD  الجديد واألمان العالي لمنطقةTLD" ،22  2010فبراير ،
http://www. ICANN.org/en/announcements/announcement-22feb10-en.htm. 

30   ICANNموازنة منطقة الجذر"،  :، "األمان واالستقرار  
https://st. ICANN.org/new-gtld-overarching-issues/index.cgi?security_and_stability_root_zone_scaling. 

31   ICANNقرارات المجلس المتخذة من مجلس" ،   ICANN  ،"2006أكتوبر  18في االجتماع ،  
http://www. ICANN.org/en/minutes/resolutions-18oct06.htm. 
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ورئيس المجلس عبرت وزارة التجارة بحكومة الواليات  ICANNالمرسل إلى المدير التنفيذي لـ  2008ديسمبر  18في خطاب 
وبعض  33ومتابعتھا لالنتھاء من الدراسة. DAGية نيابة عن الحكومة األمريكية عن اھتمامھا بنشر المسودة األولى لـ المتحدة األمريك

بأن  عبروا كذلك عن اھتمامھم 36وتحالف تجارة اإلنترنت AT&T35 34المجموعات األخرى بما يتضمن الجمعية القومية للمصانع
ICANN  اقتصادية شاملة قبل إطالق لم تلبي التزاماتھا تجاه إجراء دراسةDAG.37  

عن اھتمامھم بأن ذلك التحليل يظل ما قد أجري بشكل مرضي بينما اعتقد آخرون بأن  أجريت معھم المقابالتعبر بعض من 
كانت مساعدة إلى حد كبير في تشكيل المناقشات والتكامل الرأسي بين السجالت  ICANNالدراسات االقتصادية التي فوضتھا 

  38.)أدناه "التكامل الرأسي"لمزيد من المعلومات حول المناقشة، انظر (ن والمسجلي

على  gTLDsدراستين من جامعة شيكاغو من االقتصادي دينيس كارلتون أحدھا حول تأثير  ICANN، أصدرت 2009في مارس 
اقات من المستوى الثاني. وفي للنط gTLDرفاھية المستھلك واألخرى عن احتمالية قائمة األسعار على تغير األسعار من سجالت 

الجديد سيحسن من رفاھية المستھلك عبر تسھيل الدخول وإنشاء منافسة  gTLDھذه الدراسات، توصل كارلتون إلى أن تقديم 
بـ وقد أكد كذلك أن قائمة األسعار  .”لزيادة اإلنتاج وتقليل السعر وزيادة االبتكار ICANNجديدة.... وھو التأثير المشابھة لمقترح 

TLD  الجديدة غير ضرورية وأن فرض سعر قد يضر السوق عبر وضع حدود على مرونة السعر للسجالت الجديدة دون تقديم
  39العديد من الفوائد للمسجلين.

اتھم أندرو  40يوماً حيث تم انتقاد األمر بشدة. 45منتدى التعليق للجمھور لفترة  ICANNبعد اإلعالن عن تلك التقارير، فتحت 
الجديد وأشار إلى أن كارلتون ناقض  gTLDsمواقفھا من  ""بتحسين ICANNالمعروفة  Wireأسم النطاق مدونة ن صاحب مايلآ

الجديدة ستفيد المستھلكين عبر إنشاء تنافسية ولكنه لن يكون ناجحا بشكل كافي أن تشكل  gTLDsنفسه في التقارير عبر قوله إن 
منذ فترة طويلة إلى  ICANNمايكل فروم كين العالم في القانون في جامعة ميامي ومراقب دعا  41تھديدا لحاملي العالمة التجارية.

إجراء دراسات وتحدى مصداقية كارلتون وأشار إلى أن الدراسات المتضمنة تحتوي على مقدار قليل جدا من البيانات التي تدعم 
  42االستنتاجات التي تم التوصل إليھا.

رلتون أن يكتب موضوعات جديدة استجابة لتلك االنتقادات. وكانت االنتقادات مختلطة مع من كا ICANNفوضت  2009في يونيو 
بين  43تدعم تلك الموضوعات. -المحتملة  gTLDبما يتضمن العديد من طلبات  -ينتقدون الموضوعات األصلية غير المنتقلة وأخرى 

 gTLDلبرنامج  "شامل للتأثيرات االقتصادية والتنافسيةاالفتقار إلى التحليل ال"على  GACأكدت  2010ومارس  2009يونيو 
، أصدر مجلس إدارة جمعية 2009في يوليو  .ثراش- بيتر دنجيتالمنفصل إلى الجديد في بيانات المجلس الثالثة الرسمية والخطاب 

                                                                                                                                                       

32   ICANN ،" اتفاقيات سجل.BIZ و.INFO و.ORG gTLD 2006يوليو  28، "المقترحة ، 
http://www. ICANN.org/en/announcements/announcement-2-28jul06.htm. 

 ، 2008ديسمبر  Dengate-Thrush ،"18خطاب إلى رئيس "ميرديث إيه باكير، وزارة التجارة األمريكية،  33
http://www. ICANN.org/correspondence/baker-to-dengate-thrush-18dec08-en.pdf . 

 ، 2009ديسمبر  15الجديد"،  GTLDتعليقات صناعية على عملية وبرنامج "للصناع  الجمعية الوطنية 34
http://forum. ICANN.org/lists/gtld-guide/pdf7xgwqYBTl6.pdf . 

35 AT&T ،" تعليقاتAT&T  على دليل مقدم طلبgTLD  ،"2008ديسمبر  15الجديد ،  
http://forum. ICANN.org/lists/gtld-guide/docvN9GJ3ZMCd.doc . 

 ، 2008ديسمبر  15الجديد"،  GTLDتعليقات صناعية على عملية وبرنامج "تحالف تجارة اإلنترنت  36
http://forum. ICANN.org/lists/gtld-guide/pdfwiBzRRbU1A.pdf . 

، 2009أبريل  ،4. 5 تحديد مستوى التقدم، "العثور على األجزاء المفقودة للشكل :االقتصادية ICANN   تقارير"مايكل باالج،  37
http://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID1494671_code759757.pdf?abstractid=1494671&mirid=1.  

 . 2010المقابالت، سبتمبر  38
39   ICANN ،" تقاريرgTLDs  ،"2009مارس  4التمھيدية الجديدة حول المنافسة والتسعير ،  

http://www. ICANN.org/en/announcements/announcement-04mar09-en.htm . 
40   ICANN ،"[السعر التنافسي] الدليل المرتب زمنيا" ،http://forum. ICANN.org/lists/competition-pricing-prelim/ . 
، 2009مارس  Domain Name Wire ،5، "الجديدة gTLDsلتقريرين لتحسين الصورة للدفاع عن مواقفھما حول  ICANN   إصدار"أندرو ألي مان،  41

http://domainnamewire.com/2009/03/05/ ICANN-releases-two-whitewash-reports-to-defend-its-positions-on-new-
gtlds/.  

، 2009مارس  ICANN Watch، 4، "التقرير االقتصادي العميق والتحليل"مايكل فروم كين،  42
http://www. ICANNwatch.org/article.pl?sid=09/03/05/0248231.  

43   ICANN ،"[السعر التنافسي] الدليل المرتب زمنيا" ،http://forum. ICANN.org/lists/competition-pricing-prelim/ . 



 مستقلة نظر وجھة :ICANNداخل  والشفافية ءلةالمسا  

 

{58} 

لسوق تسجيل اسم النطاق  بعد عمل دراسة اقتصادية شاملة مستقلة ICANNلم تفوض "العالمات التجارية الدولية قرارا يؤكد على 
تبرير اقتصادي كافي أو  ICANNبناء على ما سبق لم تبد "وأن ذلك  "2006الذي تمت الدعوة إليه من مجلس اإلدارة في عام 

  44 ".الجديد gTLDsتبرير للسياسة العامة لتقديم 

ألمريكي أرسلوا خطابا إلى رود ، الري سميث وھوارد كوبل وكالھما أعضاء في مجلس النواب ا2009في سبتمبر من العام 
بسبب االنتقادات الواسعة لعجزھا  ICANNإن التبرير االقتصادي الوحيد المحدد يتمثل في تقرير تفويض "بيكستروم يؤكد على 

كستروم استجاب بي 45تنفيذ التزامھا كامال بتنفيذ الدراسة االقتصادية. ICANNوطلبوا أن تحاول  "تضمين أو تحليل البيانات التجريبية
حتى وإن بدا وجود "دولياً. وأكد على  CRAحول التكامل الرأسي من  2008عبر تحديد التقريرين من كارلتون وفي دراسة أكتوبر 

وإعالن  " ICANNبإجراء عمليات مفتوحة وشفافة يتطلب مزيد من اإلجراءات من جانب  ICANNفوائد كبيرة للمنافسة فإن التزام 
ICANN  الحفاظ على االقتصاديين لمراجعة وتلخيص العمل حتى تاريخه فيما يتعلق بتكاليف وفوائد "بأنھا ستعمل علىgTLDs 

 46".الجديد...ثم تقييم مدى الحاجة إلى إجراء دراسة إضافية

 مصطلح اقتراح الفائدة  3.3

قبل إرسال  "أعلى مجال"في تنظيم  "الفائدة"يستطيع الطالب الجدد التعبير عن  فيهوالذي -  )EOI(إن مفھوم نموذج مصطلح الفائدة 
في مدينة  2009في أكتوبر  ICANNقترحه مختلف أطياف الحضور في اجتماع قد اكان -منھا االنتھاءالطلبات الرسمية التي تم 

مكن والتي تھم ھذه العملية التي ي gTLDسيول في المقام األول الطالب الجدد المحبطين من التأجيالت والغموض الذي يكنف برنامج 
كعالمة على التقدم مساعدا في دفع العملية إلى  EOIقد يعمل نموذج  47تأجيلھا إلى أجل غير معلوم كونھا أصبحت مكلفة للغاية.

"لدراسة التأثير المحتمل للدعوة إلى مصطلحات  ICANNأن يوجه العاملين ب  ICANNاألمام. في ھذا االجتماع قرر مجلس 
الحظ المجلس أن  2009.48قرار للمجلس حيث يتم النظر فيھا في اجتماع المجلس في ديسمبر  ولتقديم مسودة"الفائدة الرسمية،

من المحتمل أن تساھم نحو فھم  "و "القادمة gTLDفي التخطيط لدورة  ICANNقد يساعد في حل القضايا العالقة ويساعد " النموذج

 49".البيانات الصناعية ذات الصلة؛ )3محتمل التقدم لھا؛ وال gTLDsعدد  )2الجديدة؛  gTLDs الطلب االقتصادي لـ  )1  : أفضل

 ICANN تأتاح 50الجديدة. gTLDs، أنھا ستأخذ في حسبانھا مصطلحات الفائدة في 2009نوفمبر  11في  ICANNأعلنت 
ئة برنامج كما طالبت بإجراء المساھمة على ھي 2009ديسمبر  11نوفمبر إلى  11من  ابتداءخدمة التعليقات للجمھور مدة شھر 

EOI. )صرحت   :  مالحظةICANN  في ھذا اإلعالن أن من يريد أن يأخذ مجلسICANN  في اجتماعھم في  االعتبارتعبيره في
  51)نوفمبر. 27ديسمبر يجب عليه أن يقدم طلبه قبل 

                                                      

، 2009يوليو  8الجديد وحماية العالمة التجارية"،  gTLDsإنشاء "جمعية العالمات التجارية الدولية،  44
http://www.inta.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2005&Itemid=153&getcontent= . 

  ، 2009سبتمبر  15المار سميث وھوارد كوبل، خطاب إلى بيكستروم في،  45
http://www. ICANN.org/correspondence/smith-coble-to-beckstrom-15sep09-en.pdf. 

  ، 2009سبتمبر  22رود بيكستروم، خطاب إلى المار سميث وھوارد كوبل،  46
http://www.domainnamenews.com/wp-content/uploads/2009/09/2009-09-22-letter-from-rod-beckstrom.pdf. 

47   ICANN ،" نظرة عامة على برنامجgTLD اجتماع :الجديد   ICANN  ،"2009أكتوبر  26سيول، كوريا ،
http://sel. ICANN.org/meetings/seoul2009/transcript-new-gtlds-program-overview-26oct09-en.txt اختيار تعليق كعينة من متقدم .

وھذا صعب  ICANN   في مشاريع متعلقة ببرنامج االستثمارھناك بعض األشخاص الذين ينفقون المال محاولين "محتمل يدعى بريت فوسيت مشيرا إلى ھذا الشأن 
 ."تعلم ماذا ستكون العاقبة للغاية حيث أنك ال

48   ICANN، " 2009أكتوبر  30، سيول"، المعتمدةقرارات مجلس اإلدارة ،  
http://www. ICANN.org/en/minutes/resolutions-30oct09-en.htm. 

49   ICANN، " 2009أكتوبر  30، سيول"، العتمدةقرارات مجلس اإلدارة ،  
http://www. ICANN.org/en/minutes/resolutions-30oct09-en.htm. 

50   ICANN ،" مصطلحات الفائدة المعتمدة فيgTLDs الجديدة:   ICANN  ،"2009نوفمبر  11تأمل في المساھمة والنصيحة ،
http://www. ICANN.org/en/announcements/announcement-11nov09-en.htm. 

51   ICANN ،" مصطلحات الفائدة فيgTLDs  ،"الجديدةhttp://www. ICANN.org/en/public-comment/public-comment-
200912.htm#eoi-new-gtlds؛   ICANN]" ،eoi-new-gtlds ،"المؤشر الزمني [http://forum. ICANN.org/lists/eoi-new-gtlds/؛   ICANN ،

، 2010يناير  4)"، 2009ديسمبر  11نوفمبر إلى  11ملخص التعليقات ( :الجديدة gTLDsمصطلحات الفائدة في "
http://www. ICANN.org/en/topics/new-gtlds/summary-analysis-eoi-04jan10-en.pdf. 
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 TLDنت وشركات من األعضاء بشركات التسويق عبر اإلنتر EOIلبرنامج  المؤيدينالمجموعة من التعليقات يتألف  ھذهفي 
 وجودادي )وھيئات المجتمع المدني االستثماريةبما في ذلك الھيئات (المستقبليين  gTLDوالذين تم تعريفھم بمتقدمين  لالستشارة

"GoDaddy."  متقدم -الطلبات مع ضمان جدية المقبولين. يعتبر تعليق ستيفن روسكوسكي  استالموقد دعاھا ھؤالء بالبدء في عملية
gTLD ة النظر التي عبر عنھا مؤيدي برنامج ھمطابقا لوج -تقبليالمسEOI. 

 ومستعدين جادين المتقدمين كون ضمان في تساعد طريقة أي على والموافقة بالشفافية ترحيبي عن أعبر
 كامل مقابل الحضور، برسوم( الرسمي EOI برنامج حضر لمن الدورة قيود إن. حسن بعزم ويتمتعون للعمل
 التطبيق عملية وإدارة التام األمر الطويل المدى على وستتضمن االلتزام مستوى تخفضس )التقديم رسوم
 بعض يساعد ولربما مبكرة حلول تطوير على سيعمل للجمھور EOIs برامج إتاحة وأيضا. أفضل بشكل

 ممواقعھ تحسين لكيفية مدركين سيصبحون ألنھم المؤثرة اإلطار من مزيد تجنب على األفراد و المجموعات
 52.أكبر تنافسية خبرة ولديھم

والتي قد تتطلب متقدمين مستقبلين لتقديم معلومات بشأن أنفسھم  EOI، مسودة لبرنامج 2009، 18في ديسمبر  ICANNأعلنت 
. من لم يحضر gTLDدوالر للحضور في الدورة األولى لطلبات  55,000المطلوبة باإلضافة إلى دفع عربون قيمته  TLDو

فترة ثانية لتعليقات الجمھور بشأن  ICANNأتاحت  53الجوالت األخيرة. ىحت gTLDيكون مؤھالً لتقديم طلب لن  EOIبرنامج 
الفعالية، والتكلفة، والتحيز المحتمل   :  . الحجج غير المؤيدة للبرنامج المقترح تنحصر في أربع نقاط2010يناير  27البرنامج خالل 

 TLD.54وق ثانوي لشرائح إنشائھا لس واحتمالية، ICANNأعضاء  تجاه

كان بشأن  EOIأن الھدف من  ICANN، صرحت EOIبشأن برنامج  المقترحةفي تنويھھا بشأن الصياغة   : الفعالية .1
للطلبات التي ستستلم في النھاية. يجادل المعترضون بأن العديد من المتقدمين  المحتملتجميع المعلومات حول العدد 
 EOIإن برنامج (بشأن تنظيم ومنع التنافس الغير مطلوب  بآرائھملتجنب التصريح  EOIالجادين سيبقون خارج عملية 

كان  EOI. ويعتقد البعض بأن برنامج )المقترح متاح للمتقدمين في الجولة األولى؛ الجوالت التالية ستكون متاحة ألي أحد
 بينما يصرف النظر بعيدا عنالطلبات ية سابق ألوانه والذي صاغ حالة كتاب إرشاد المتقدم والذي سيؤجل مستقبال عمل

  األكثر أھمية. األخرى "القضايا الشاملة"

مقدما صورة حسنة بشأن المتقدمين المستقبلين، ومساعداً على  gTLDيوضح ھيئة  EOIيجادل المؤيدون بكون برنامج  
 .طلباتھمبشأن  المتعارضة ويخبر بصورة حسنة المتقدمين المحتملين بأي تھديدات مؤثرةالطلبات تجنب 

صارخ حول قلة الرسوم المماثلة  كتناقضتبرز دوالر  55,000والتي تبلغ  EOIبالنسبة للكثيرين، فإن رسوم   : التكلفة .2
وينتاب المعارضون للرسوم قلق  2000.55المقترحة في  gTLD اقتراحاتبشأن الجولة األولى من  EOIأثناء مرحلة 

الدول النامية ومن قد تأثر في األزمة العالمية قد يكون رفع سعر التقديم أكثر فعالية. من أن عدم األرباح والمتقدمون من 
 ".ICANNيجب أن يستخدم كأداة لزيادة الدخل لدى  ال"وقد ورد بأحد التعليقات بأن البرنامج 

غير الجدية  االقتراحات يعتقدون بأنھا ستمنع المحتملينالمؤيدون للرسوم التي شملت العديد ممن تم تعريفھم بالمتقدمين  
 TLDدوالر كرسم تقييم ألي طلب  185,000دوالر سيبلغ  55,000الذي يبلغ  EOIبشكل فعال. كما الحظوا أن رسم 

جزء قليل نسبياً من العملية.  EOIدوالر مما يجعل رسوم  500,000من البداية يبلغ  TLDوأن التكلفة الكلية لدخول 
 أو إدارتھا. TLDيستطيع التقدم إلى  من المحتمل أن ال EOIتحمل رسوم وجادل ھؤالء بأن من لم يستطيع 

                                                      

 .http://forum. ICANN.org/lists/eoi-new-gtlds/msg00009.html، 2009نوفمبر  EOI ،"17ستيفن روسكوسكي، " 52
53   ICANN،  برنامج"gTLD 2009ديسمبر،  18قبل التسجيل"،  سمات مصطلحات الفائدة برنامج ما :الجديد ، 

http://www. ICANN.org/en/topics/new-gtlds/eoi-model-18dec09-en.pdf. 
54   ICANN ،") مصطلحات الفائدة المعتمدةEOI في (gTLDs الجديدة: ) ديسمبر  18و 2009ديسمبر  11نوفمبر إلى  11ملخص تعليقات الجمھور وتحليلھا

 .http://www. ICANN.org/en/topics/new-gtlds/summary-analysis-eoi-15feb10-en.pdf)"، 2010يناير  27إلى  2009
بھم بصورة رسمية. لم تقيم أية لموضحاً للكيفية المحتملة لط القتراحھميزيد عن عشر صفحات)  طلب من األطراف المستفيدة تقديم وصف موجز (ال 2000في  55

، 2000، 13مقدمة للمجاالت العليا الجديدة،" يونيو  :وكوھاماموضوع اجتماع ي ICANN" ، ICANN   رسوم حتى يقدم المتقدمين طلبات رسمية.
http://www. ICANN.org/en/meetings/yokohama/new-tld-topic.htm#V. 
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قلق من أنھا ستعطي من يميلون لمزيد من  EOI القتراحينتاب المعارضون   : ICANNالتحيز المحتمل تجاه أعضاء  .3
صرح اريك  جديدة. gTLDsميزة غير عادلة بشأن مستخدمي اإلنترنت عموما في التقديم على  ICANNالمشاركة في 

ا فكرة بخصوص ھذا التخوف واصفً  -في مجلس اإلنترنت الرئيسي للمشتركين التكنولوجيارئيس قسم -برونر ويليامز 
EOI " بأنھا تعمل على تعميق مناھضة التنافسية وقضايا الثقة المؤسسية منICANN  ذاتھا العبة بقواعد إفادة

  56".لتوسع أكثر من عدد مستخدمي اإلنترنت عمومالمزيد من ا ICANNالحاضرين التي تشترك في عمليات 

أن قواعد الحصول على  )eNOMنائب رئيس أمين سجل اسم المجال (أوضح المعارضون بما فيھم ريتشارد تيندال  
gTLD التي تم إدارتھا جيدا ستضمن أن كل من  االتصاالتتمثل نفس المشكلة لمن كان يتقدم كما أن حملة  جديد كانت ال
  57سيكون متاحاً له ذلك. EOIالتقديم بخصوص  قد يريد

سيحتاج إلى  فإنه، EOI اقتراحعند تحليل تعليقات الجمھور أ، إذا توجب على المجلس الموافقة على  ICANNالحظت  
 58 تنظيم حملة معلومات ضخمة لضمان أن كل المتقدمين المحتملين مدركين للبرنامج.

عبر بعض المعارضين ومنھم شركة مايكروسوفت وتايم وارنر عن مخاوفھم من أن   :  ثانوي TLDاحتمالية إنشاء سوق  .4
إلى  TLDsمتعدد ومن ثم يلتفون حولھا ويبيعون نتاج  EOIs بتقييمأوال يقومون  "العب في النظام" سيحاولون المتقدمين

وبالنسبة للمؤيدين لمصلحة نظام  ھؤالء مع فائدة حقيقية في الحفاظ عليھم والقدرة على دفع أكثر من التكلفة األساسية.
EOI  ومنھم ريتشارد تيندال نالحظ أن كال من تكاليفEOI  دوالر وعدم منح الضمانات والتي  55،000التي تبلغ

لذلك فإنه من المحتمل أن يقرر شخص ما أن الميزات المحتملة تفوق تكلفة  TLDبالفعل سيحصل عليھا الراغب في 
 59المخاطر قليل لغاية.

. ونوة العاملين لدى EOIبخصوص  االقتراحاتتعليق من الجمھور أثناء منتديين مفتوحين بشأن  400يقرب من  ما ICANNتلقت 
ICANN  العديد من الردود تعبر تعارض يظھر أن "عقب تحليل ھذه التعليقات أنه بينماEOI ،مقبولة إذا تم إدارتھا بشكل محدد" 

  gTLD."60أو برنامج  EOIشاملة المحددة األخرى يجب أن تناقش قبل إطالق إجماع عام أن القضايا ال"حيث أن ھناك 

عقدت  61في أثناء اجتماع مارس في نيروبي،والذي أسفر عن قليل من اإلجماع. EOI اقتراحنقاش جماھيري بشأن  ICANNعقدت 
ع من السير قدما نحو فصل عملية عن المناف تساءلتكما قدمت بيان رسمي إلى المجلس والذي فيه  EOIمناقشة بشأن  GACأيضا 
EOI وتقلل الموارد المخصصة لتمويل برنامج  االنتباه، والتي قد تصرفgTLD صوت مجلس  62."الجديدICANN  في االجتماع

 63مدعين أنھا قد تسبب تعارض وتأجيل غير مطلوبين كما قد تصرف الموارد عن القضايا الحساسة األخرى. EOIضد تنفيذ برنامج 
سيضيف خطوة أخرى "إذا تم تطبيقه  EOI اقتراحأن  ICANNالتنفيذيين ورود بيكستورم رئيس  المسئولينمن كبير صرح كال 

بعض ممن أجريت مقابالت معھم  gTLD.64إلى عملية  "وعملية أخرى ومجموعة أخرى من المناقشات والمناظرات المجتمعية
سير قرار المجلس لم يكن كاف في ضوء حقيقة أن الكثير من الوثائق والذين قد قدموا تعليقات عامة عبرت عن المخاوف من أن تف

                                                      

56   ICANN ،" مصطلحات الفائدة المعتمدة فيgTLDs 2010يناير  4، ")2009ديسمبر  11نوفمبر إلى  11ملخص التعليقات ( :الجديدة ،
http://www. ICANN.org/en/topics/new-gtlds/summary-analysis-eoi-04jan10-en.pdf. 

، 2010فبراير  Circle ID ،25الجديد"،  TLDsالتعبير عن االھتمام لـ  :التبديل بين الضوء"ريتشارد جي تيندال،  57
http://www.circleid.com/posts/switching_on_the_light_expression_of_interest_tlds/.  

58   ICANN ،") مصطلحات الفائدة المعتمدةEOI في (gTLDs الجديدة: ) ديسمبر  18و 2009ديسمبر  11نوفمبر إلى  11ملخص تعليقات الجمھور وتحليلھا
 .http://www. ICANN.org/en/topics/new-gtlds/summary-analysis-eoi-15feb10-en.pdf)"، 2010يناير  27إلى  2009

، 2010فبراير  Circle ID ،25الجديد"،  TLDsالتعبير عن االھتمام لـ  :بديل بين الضوءالت"ريتشارد جي تيندال،  59
http://www.circleid.com/posts/switching_on_the_light_expression_of_interest_tlds/.  

60   ICANN ،") مصطلحات الفائدة المعتمدةEOI في (gTLDs الجديدة: ) ديسمبر  18و 2009ديسمبر  11نوفمبر إلى  11ملخص تعليقات الجمھور وتحليلھا
 .http://www. ICANN.org/en/topics/new-gtlds/summary-analysis-eoi-15feb10-en.pdf)"، 2010يناير  27إلى  2009

61   ICANN ،" تحديثgTLD  الجديد و لجنة نقاشEOI ،"8  2010مارس ،http://nbo. ICANN.org/node/8877. 
62 GAC ،" وثيقةGAC- ،"2010مارس  11نيروبي ،http://gac. ICANN.org/system/files/Nairobi_Communique.pdf. 
63   ICANN، " 2010مارس  12، نيروبي"، العتمدةقرارات مجلس اإلدارة ،  

http://www. ICANN.org/en/minutes/resolutions-12mar10-en.htm؛ Elisa Cooper ،"EI, EI — NO!"  ،ارس م 12دائرة الھوية
2010 ،http://www.circleid.com/posts/20100312_ ICANN_expression_of_interest_ei_ei_no/.  

، 2010مارس  25بي، كنيا،" نيرو-  مارس ICANN 7-12   العناصر التي دار حولھا اجتماع"أسيكو،  64
http://www.ascio.com/NewsContent.aspx?id=296 . 
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  EOI.65عبرت في الواقع عن دعم 

 قضايا العالمات التجارية وفريق تنفيذ التوصيات  3.4

، القضايا المتعلقة DAGمن التعليقات في النسخة األولى من أجل  ICANNوبخصوص األربعة نقاط التي حددھا العاملين لدى 
  الحاضرين. اھتمامعلى  استحوذتلعالمة التجارية قد حماية ا

الجديدة تزيد المخاوف بشأن حماية العالمة التجارية.  gTLDsبالنسبة لكثير من العالمات التجارية المملوكة، إال أن تقديم عالمة 
العالمات ة لحماية ، الحاجGNSOفي توصيات طرحھا تم  تيالأ العشرون مبد  : ھذه المخاوف على محمل الجد ICANNتأخذ 

و الحاجة إلى التقييد بعادات  DNSرار التقني ضمن قستالتوصيات، قبل الحاجة إلى منع عدم اال ھذهالتجارية الحالية جاءت ثالث 
  66حقوق اإلنسان الدولية.

ماء وھذه صنفتھا للمجاالت العليا الحالية أو تدخر أس "تشوش بشكل مماثل"التي  TLDsالحاجة لمنع  اأيضً  GNSOتشمل توصيات 
التوصيات بشكل مباشر إلى العالمات التجارية إال أن المالحظات المجمعة تھتم بشدة  ھذهتشير  التوصيات في المرتبة الثانية. بينما ال

عن مخاوفھا  التالي GNSOرئيس مجلس إدارة  -أفيرا دوريا-بقانون العالمة التجارية. وفي تعليق على التوصيات عبرت 
 :ة، منوھةبخصوص اللغ

 بين مبھم حشو خلقنا أننا أعتقد التجارية، العالمة لقانون القانونية غةلال إلى ترجع مصطلحات باستخدام
 التجارية العالمة لحمايةتستخدم  قد 3و 2 من كال أن أعتقد أنا أخرى وبعبارة. والثالثة الثانية التوصيات
 و انفتاحا أكثر تظل الثانية التوصية أن إال مقيدة لثالثةا التوصية كانت وبينمااألخرى  الفكرية يةلكالم وحقوق
ً  أكثر   67.شرحا

-. اسمين"التشويش احتمالية"لديه مستوي قانوني أخر مختلفا عن مفھوم  المماثلالتشويش "ضمن قانون العالمة التجارية فإن مفھوم 
يستخدمون للتفرقة بين البضائع والخدمات، ومن المحتمل أكمي ھرجوير أكمي ريليتي قد يحدث مماثلة تشويشية بين االسمين إال أنھما 

عالمة تجارية أخرى. ويشرح كريستن فارلي دكتور القانون بجامعة أميركن أن سياسة أسم المجال  النتھكأن تسبب تشويش وبذلك 
ألن أسماء المجاالت تقلل  مهتقديھو المعيار الوحيد الذي يمكن  "المشوش التشابه"، فإن االعتبارحيث فقط مطلوب أخذ التنظيم في 

أسماء المجاالت مع العالمات التجارية كخصائص  GNSO. وعدلت توصيات "التشويش المحتمل"سياق العالم الحقيقي الضروري 
ستكون  -،american.eduاآلن التي تمتلك -جامعة أميركن  اقترحتھاوتكتب موضحة أنه بموجب المعايير التي  "حماية قانونية،

بأن العالمات التجارية إقليمية بشكل  نوھت. عالوة على ذلك americanيا على منع أي شخص أخر من تسجيل عالمة قادرة نظر
وجھة النظر القائلة بأن مقاس واحد يناسب الجميع قد يعمل على "كبير كما تعتمد على السوق، حيث أن أسماء المجاالت عالمية،

  68".يث المرفوضة بشكل غير مبرر في مناطق أخرىتشويش العمالء في مكان واحد بينا حقوق الحد

جديدة المشاكل الحالية أكثر  gTLDsوعلى الجانب األخر من النقاش حيث مالك العالمات التجارية الخائفين من أن يجعل تقديم 
م التجارية على حقوق العالمات التجارية والسطو اإللكتروني. ويخشون من مطالبتھم بتسجيل بشكل خاص عالمتھ انتھاكسوءا مع 

جديد لحماية  TLDباإلضافة لشراء نطاق مستوى ثان في كل  gTLDدوالر لكل  185,000والتي تبلغ تكلفتھا  -gTLDsھيئة 
ال يتفق الجميع مع ( 69كما يقولون. عالماتھم. سيكون رصد وإنفاذ عالماتھم التجارية عبر نطاق واسع جديد من سجالت النطاق شاكالً 

. استخدام عشر سنوات من حاالت تقررت وفقا لسياسة تسوية النزاع الموحد، فريد كريجر وأنتوني فان كوفرينج كل ھذه التأكيدات

                                                      

 . 2010المقابالت، سبتمبر  65
66  GNSO ،" 2007أغسطس  8، "إدخال نطاقات المستوى األعلى العام الجديد -التقرير النھائي ، 

http://gnso. ICANN.org/issues/new-gtlds/pdp-dec05-fr-parta-08aug07.htm. 
67  GNSO ،" 2007أغسطس  8، "إدخال نطاقات المستوى األعلى العام الجديد -التقرير النھائي ، 

http://gnso. ICANN.org/issues/new-gtlds/pdp-dec05-fr-parta-08aug07.htm. 
، كلية واشنطن 22-2009"، ورقة بحثية رقم ICANN   قانون العالمة التجارية و تقديم المجاالت العليا الشاملة لدى :والخالف االلتقاءنقاط "كرسيتن ھايت فارلي،  68

 .http://ssrn.com/abstract=1400304للقانون، 
أبريل  2، مدونة قانون العالمات التجارية وحقوق الطبع والنشرالجديدة على المسار رغم قلق العالمات التجارية"،  gTLDsال يزال "ا اس. جارفيس، جوشو 69

2010، http://www.trademarkandcopyrightlawblog.com/2010/04/articles/domain-names/new-gtlds-still-on-track-
despite-trademark-concerns/. 
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قد تكون أقل من  gTLDsاآلالت يفيد أن التكلفة اإلجمالية السنوية ألصحاب العالمات التجارية الناتجة عن الحقول الجديدة  +للعقول 
  70)جميع أنحاء العالم. دوالر لكل العالمات التجارية في 0.10

في مكسيكو سيتي، عزم المجلس على مطالبة منتدى دائرة الملكية الفكرية لتشكل توصية  2009في مارس  CANNخالل اجتماع 
 gTLDsلوضع واقتراح حلول لھذه القضية المتمثلة في حماية العالمات التجارية في اتصال مع مقدمة من " )IRT(فريق تنفيذ 

وحدد أفراد ھذا المجتمع  72".أفراد المجتمع بالمعرفة والخبرة في ھذا المجال"ن ھذا القرار استجابة القتراح من قبل وكا 71".الجديدة
. وفقاً ICANNوذلك بالتشاور مع موظفي  IPCمن قبل  IRTوقد نظمت  IPC(.73(في المقابالت كأعضاء لدائرة الملكية الفكرية 

مجموعة متنوعة دولياً من األشخاص ذوي المعرفة والخبرة في مجاالت العالمات  من"لقرار المجلس، يجب أن يتشكل الفريق 
كما تم توجيه القرار أيضا إلى  ".التجارية وحماية المستھلك أو قانون المنافسة والتفاعل بين العالمات التجارية ونظام اسم النطاق

IRT " 74".ورتھا األولى الواسعة لضمان مساھمة المجتمع في بداية عملھامن الدوائر المعنية قبل انعقاد داآلراء والتعليقات اللتماس  

الحتواء فقط ممثلي صناعة للعالمات التجارية وباستثناء المستھلكين ومستخدمي  ALACمن قبل صناعة اسم المجال و IRTانتقد 
عدد من األفراد المؤھلين الذين  ندرك وجود"، ALAC، أفاد IRTاإلنترنت ومسجلي اسم النطاق. في بيان بشأن التقرير النھائي 

وقد تردد صدى ھذه المشاعر في مقابالت عدة. تركز  75".ولكن تم الرفض دون أي سبب IRTأعربوا عن رغبتھم في المشاركة في 
، بصفة خاصة على ما إذا كان تشكيل فريق من IRTالمقابالت التي أثارت أيضا تساؤالت حول العملية التي تختبئ وراء إنشاء 

بمنھج شامل بين أصحاب المصلحة المتعددين  ICANNتتسق مع التزام  GNSOبراء المختارين من مجموعة فرعية من دائرة الخ
  76لصناعة السياسة.

واحد في واشنطن العاصمة وآخر في سان فرانسيسكو، بدعم (عبر مؤتمر ھاتفي مع عقد جلسات شخصية بين األفراد  IRTاجتمع 
. ونشر مشروع 2009مايو  6في  ICANNوتقديم تقريرھا النھائي إلى مجلس  2009ارس م 25بين  )ICANNمن موظفي 
 29. وقد أتيح التقرير النھائي للحصول على تعليق من 2009أبريل  24، والذي فتح للتعليق العام من 2009أبريل  24تقريرھا في 

بعض  أجريت معھم المقابالت. وأثار بعض من 2009يو يول 6؛ وتم تمديد ھذه الفترة في وقت الحق إلى 2009يونيو  29مايو إلى 
 IRTقد كلف تقريرا من  ICANNالنھائي. وأشاروا إلى أنه على الرغم من أن مجلس  IRTلتقرير  ICANNالقلق حول استجابة 

ذا فرصة للقاء مع المجلس في ھ IRT، لم يعطى 77]"2009يونيو [خالل اجتماع سيدني  ICANNللنظر فيه من قبل مجتمع "
  79)، خالل جلسة التشاور حول حماية العالمات التجارية والسلوك الضار.IRTومع ذلك نوقشت توصيات ( 78االجتماع مباشرة.

 :التقنيات التالية لحماية العالمة التجارية IRTلـ  2009اقترح التقرير النھائي مايو 

  اإلطالق؛ قبل حقوق حماية وآليات الصلة، ذات وقالحق حماية وآليات العالمية، المحمية ماركس قائمة ،IP مقاصة دار •

  الموحد؛ السريع التعليق نظام •

  ؛)PDDRP( التفاوض بعد النزاع تسوية آليات •

                                                      

ورقة  "،gTLDsالتحليل الكمي للتعدي على العالمات التجارية والتكلفة الالزمة ألصحاب العالمات التجارية في الحقول الجديدة "فريد كريجر وأنتوني كوفيرينج،  70
 ، 2010فبراير  10، 1-2010اآلالت  +عمل العقول 

http://www.mindsandmachines.com/wp-content/uploads/M+M-Quantitative-Analysis-of-Cost-of-New-TLDs-to-
Trademarks.pdf. 

71    ICANN ،" 2009مارس  6، "المكسيك -قرارات المجلس المتخذة ،http://www. ICANN.org/en/minutes/resolutions-06mar09.htm. 
 .المصدر ذاته 72
 . 2010المقابالت، سبتمبر  73
 المصدر ذاته 74
75 ALAC ،"2009يوليو  7"، 2009مايو  29جنة إلى المشاورات العامة بشأن القرار النھائي لفريق توصيات التنفيذ في بيان الل ،

https://www.atlarge. ICANN.org/files/atlarge/correspondence-07jul09-en.pdf. 
 . 2010المقابالت، سبتمبر  76
77    ICANN ،" 2009مارس  6، "المكسيك -قرارات المجلس المتخذة ،http://www. ICANN.org/en/minutes/resolutions-06mar09.htm. 
 . 2010المقابالت، سبتمبر  78
79    ICANN ،" برنامجgTLD 2009يونيو  24الدورة التشاورية بشأن حماية العالمات التجارية والسلوك الضار"، -الجديد ،

http://syd. ICANN.org/node/3788. 
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  و الجديدة؛ TLDs لـ الالزمة Whois متطلبات •

  80.األولي التقييم أثناء السلسلة اضطراب مراجعة في الحسابي العد استخدام •

 81النھائي IRTللتعليقات العامة بشأن تقرير  ICANNات اعتراضات متعددة، كما وصف في تحليل موظفي لقد أثارت ھذه التوصي
 :من بينھم

 في كفايتھا عدم باحتمالية" قلقھا عن أعربت لكنھا عام بشكل IRT توصيات على الدولية التجارية العالمة جمعية أثنت .1
  82]".الجديدة gTLDs[ المحدود غير NTLDs بتوسع المرتبطة المحتملة المشكالت معالجة

 العائالت أسماء تشمل والتي( التجارية العالمات حقوق مستودع يمثل والذي IP مقاصة بشأن قلقھم البعض أبدى .2
 المسجلة التجارية للعالمة الكامل الجديد نظام نحو خطوة تعد والتي ،)عالميا المحمية والعالمات التجارية واألسماء
 و NCUC من المقدمة التعليقات تشير كما. والسلطة الھدف خارج ICANN جعل شأنه من الذي عاإلبدا عالميا،

ALAC نشاط على تؤثر قد وأنھا" المقاصة ھذه توفير بشأن القلق إلى ICANN". 

ً  المحمية ماركس قائمة .3  التي الملكية أسماء من الثاني والمستوى gTLDs تسجيل من تمنع قد )GPML( عالميا
 المعرفة الخمس العالمية المناطق في الدول في المسجلة العالمات فقط القائمة تشمل قد. مطابقة عالمات أي ھاتتضمن
 ماركس قائمة تشمل التي منطقة كل في المسجلة العالمات بشأن المعارضون يتجادل بينما. ICANN طريق عن

ً  المحمية  الحالي اإلصدار إن. الحماية من بقليل تزويدھا يتم مابين المسجلة العالمات على كبير عبء ستمثل بأنھا عالميا
 .GPML أمام له صفة ال DAG عالمات من

 سوية غير نظر لوجھة" )URS( الموحد السريع التعليق نظام يدعو  : فيه يقول كيركوس جورج قدمه الذي التعليق إن .4
 ICANN الملكية اسم نزاع قرار سياسة[ UDRP مع بالمقارنة االھتمام IP تفضل التي التجارية العالمة حقوق من

ً  كان ما كل تتجاوز والتي ]"الموحد الحالي  يمكن بأنه يخافون URS معارضون أما. المستحقة والعملية بالقانون محميا
 ."العكسي الملكية اسم الختطاف سھلة رخيصة أداة" يصبح أن

 سدني اجتماع في تسليمه تم بيان وفي. الكالم لحرية اتھديد يشكل قد ألنه الھوايز مطلب السرية عن المدافعون يقلق .5
ICANN غير االنتخابية مستعملين ودائرة االستشارية الطليقة اللجنة الحظت الطليقة، الجالية ،2009 يونيو في 
 تحمي التي الوطنية القوانين أو الدولية السرية معايير الحسبان في يأخذ لم Whois متطلب بأن التجاري اإلعالن

  83.سريةال

 وانتدابويجاوز كلتا حدود حقوق الطبع الحالية وقانون العالمة التجارية  IPانتقد التقرير بانحياز مصلحة المصالح الموجودة 
ICANN  الخاص بالسؤال بأن مسؤولية واردGPML  .ًإن لمراقبة حاالت العالمة التجارية تعين في المجاالت المستوية ثانياً وثالثا

بأن في حالة  ادعى، اللجنة الطليقة االستشارية ودائرة مستعملين االنتخابية غير اإلعالن التجاري 2009/ترك في يونيوفي بيانھم المش
 Whois، نظام تعليق سريع موحد واقتراحات GPMLوأعلنوا معارضتھم الرسمية إلى  انفتاح، كان عندنا ال شفافية وال IRTتقرير 

  84السميكة.

                                                      

80    ICANN ،"ھائي لحماية العالمة التجارية في التقرير النgTLDs 2009مايو  29، "الجديد ،  
http://www. ICANN.org/en/topics/new-gtlds/irt-final-report-trademark-protection-29may09-en.pdf. 

81    ICANN ملخص تحليل ،IRT 2009ى)، أكتوبر في التعليق على التقرير النھائي (عمليات التفويض المباشر والتعليقات األخر ،
https://st. ICANN.org/data/workspaces/new-gtld-overarching-issues/attachments/trademark_protection:  

20091006224010-0-1875/original/summary-analysis-irt-final-report-04oct09-en.pdf. 
 .Landslide 2 (2009)، "مازون؟ الحصول على اسم النطاق المعلقأت المتالك دويسعى الذي منم "انتوني جي بيللر و جينيفر بيسك،  82
83    ICANN ،" البيان المشترك من كال منALAC/At-Large وNCUC  خالل اجتماعIRT 2009يونيو  25، "بخصوص تقرير ، 

http://st. ICANN.org/gnso-liaison/index.cgi?at_large_irt_process_working_group. 
84    ICANN، " البيان المشترك من كل منALAC/At-Large وNCUC  خالل اجتماعIRT 2009يونيو  25، "بخصوص تقرير ، 

http://st. ICANN.org/gnso-liaison/index.cgi?at_large_irt_process_working_group. 
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للمراجعة السريعة، يقول بأنه يطبق  GNSOإلى مجلس  2009، 12أكتوبر/   : أرسل المجلس رسالة بتاريخ، IRTتقرير  انتھاءبعد 
المشاركين من  GNSO، دعا مجلس 2009، 28وفي أكتوبر/  85 بخالف ذلك. GNSOإذا لم يصوت مجلس  IRTعدة توصيات 

 STI. يعمل فريق )STI(بغرض عمل مجموعة عمل  "قضايا العالمات التجارية الخاصة"كل مجموعات الحصص لتشكيل نموذج لـ 
، الذي اعتزم أن GNSOوافق مجلس  200986، 11على تقديم إجماع يمثل المبادالت والتسويات بين المواقع. وفي تقرير ديسمبر 

لية وحلوال ھو األكثر فعا STIإلنشاء دار لمقاصة العالمة التجارية وإجراء تعليق سريع موحد كما وصف في تقرير  STI اقتراح
 87".3ضمنية وفقا لنماذج تطبيق الموظفين المالئمة التي وصفت في المذكرات التي ترافق نسخة دليل مقدم الطلب األولية لإلصدار 

كانون األول /وديسمبر 2009الثاني  /للتعليق العام الذي عقد في اجتماعھم في يناير STIتقريراً لـ  GNSOھذا وقد أرسل مجلس 
26 ،2010.  

 االقتراحاتوأرسلت ھذه  STIلعكس توصيات  DAGنظام التعليق السريع الموحد في  واقتراحات IPدار المقاصة  ICANNجع را
 االقتراحات، صوت المجلس لتحليل التعليقات العامة على 2010. وفي اجتماع مارس 2010، 15الجديدة للتعليق العام في فبراير/ 

الجدد. وصمم المجلس على تحليل التعليق  gTLDلدليل المقدم للطلب األولي لمقدمي طلبات الجديدة وإلنشاء منھج مطابق إلضافة ا
  DAG.88، كما ھو مالئم في "تركيب تلك التعليقات"وإلى  PDDRPالعام أيضا على 

ب العمل كانت مثال من لالنخفاض واالرتفاع، وكانت نموذج لتطوير سياسة صاح STIمن رأي بعض المقابلين، أن مجموعة 
كرد  STIوالتي كان يجب أن يقوم بتشكيله مجموعة  ICANN. أبدى البعض وجھة نظر ICANNالحصة المتعدد الذي يتعھد به 

. ارتبط ھذا الرأي بشكل عام باالعتقاد بأنه IRTعلى المخاوف األولية على حماية العالمة التجارية، بدال من إيفاد ھذه القضايا إلى 
، GNSOرسميا تطوير التوصيات فيما يتعلق بتنفيذ سياسات حماية العالمة التجارية التي وضعتھا  منوط لھا IRTعلى الرغم من 

الجوھرية،  ICANNتطوير وتوجيه سياسات مجلس "عن  المسئولةالھيئة  GNSOويشمل عملھا في الواقع تطوير السياسة. وتعد 
ابلين بأن قضايا العالمة التجارية كان يجب أن تنبه على أنه لدى المق شعر بعض 89"العامة.والتي تتعلق بالمجاالت العالية المستوى 

GNSO بينما قال مقابلين آخرين بأن  90.مخاوف كبيرة ساعد في إزالتھا المجتمعICANN  كان البد أن يستشير الخبراء ألخذ
 91".ودين اآلخرينمجموعة يجب أن ال تخالف الحقوق القانونية للموج"ألنھا  GNSOالنصيحة في تطبيق توصية سياسة 

 أ من قائمة مجموعة(الموجود، ولحجز األسماء  TLDsسيراجع للتشابه مع  gTLDsعلى أن طلب  DAGتنص النسخة الحالية لـ 
، ومجموعات تتطلب تداول نظام أسماء الدولة المحلية. مجاالت gTLDs، ويتم تطبيقھا على )"tld" و "اختبار"مثل، مثال  34

طلبات عملية مراجعة المجموعات المتشابھة. بينما حملة العالمة التجارية قد يحفظون االعتراضات على  مستوية ثانيا ال تتضمن
gTLD  بموجب الحكم علىWIPO  األولي لصالح تسوية نزاعgTLD .الجديد 

 دور اللجنة االستشارية الحكومية  3.5

وتؤكد المقدمة الخاصة  ICANN92لجديدة لمجلس ا gTLDsقائمة المبادئ التي تتعلق بـ بطرح  GAC قامت، 2007في مارس 
العالمية،  2003كما عرضت في قمة  "سيادة الدول على القضايا السياسة العامة المتعلقة باإلنترنت الدولي"حق على بھذه القائمة 

غ والمشاركة التي والتي تلزم المنظمة بالدعم واإلبال الخاصة، ICANNعلى أن إعالن مجتمع المعلومات يشير أيضا إلى قوانين 
تخاذ القرارات السياسة" و"االعتراف بأن اتعكس التنويع الثقافي والجغرافي والوظيفي لإلنترنت على كل المستويات من التطوير و

                                                      

85  GNSO ،"رسالة من رود بيك ستروم و بيتر دينجات ثرش إلى مجلس  GNSO "12  2009أكتوبر 
http://gnso. ICANN.org/correspondence/beckstrom-to-gnso-council-12oct09-en.pdf. 

86  GNSO ،" ،"2009ديسمبر  11مراجعة فريق التوصيات لقضايا العالمات التجارية الخاصة" وفريق عمل قضايا العالمات التجارية الخاصة ،
http://gnso. ICANN.org/issues/sti/sti-wt-recommendations-11dec09-en.pdf. 

87  GNSO ،"مذكرات مجلس  GNSO" ،2009ديسمبر  17 في ،http://gnso. ICANN.org/meetings/minutes-council-17dec09-en.htm. 
88    ICANN ،" 2010مارس  12نيروبي"،  -قرارات المجلس المعتمدة ،http://www. ICANN.org/en/minutes/resolutions-12mar10-en.htm. 
89    ICANN ،"2010يونيو  25، المعدل في "النظام الداخلي لمؤسسة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة ،

http://www. ICANN.org/en/general/bylaws.htm. 
 . 2010المقابالت، سبتمبر  90
 ، 2007أغسطس 8لجديدة"، مقدمة المجاالت العالية المستوى العامة ا - النھائي  ، "التقريرGNSO ؛ 2010 المقابالت، سبتمبر 91

http://gnso. ICANN.org/issues/new-gtlds/pdp-dec05-fr-parta-08aug07.htm. 
92  GAC ،"المبادئ الخاصة بـ  GAC  بشأنgTLDs  ،"2007مارس  28الجديدة ،

http://gac. ICANN.org/system/files/gTLD_principles_0.pdf. 
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 ."الحكومات واإلدارات العامة مسؤولة عن السياسة العامة وتأخذ في الحسبان الحكومات حسب األصول أَو توصيات اإلدارات العامة

 93".فإن الضرورة تتطلب احترامھا GACبقائمة المبادِئ التي نص عليھا المقدمة الواردة  وبعد"

، بالصفة المالئمة بخصوص ICANN GACويجب أن يستشير " ICANNينص القسم النھائي للوثيقة على أن يتوافق مع قوانين 
ومات أخرى مخاوف رسمية حول أي قضايا الفردي أو حك GACوإذا أبدى أي من أعضاء  "أي أسئلة تخص تطبيق ھذه المبادئ

 94 ".يجب أن يأخذ االحتياط الكامل من تلك المخاوف ويحدد بوضوح من سيتناولھم ICANNالجديدة، فإن مجلس  gTLDsتتعلق بـ 

عن طريق عدد من القنوات المختلفة،  ICANNقد قدم المعلومات لمجلس  GACالجديد، فإن  gTLDعلى غرار تطوير برنامج 
  والبيانات التي نشرت بعد كل من اجتماعاتھا، والرسائل المباشرة. 2007مارس/  GACتتضمن نص وثيقة مبادئ التي 

في تطوير  GACألقت المقابالت الضوء على تلك التوترات الواقعة بين العديد من أصحاب الحصص بالنسبة إلى الدور المعين 
للمجلس، وقلة الموظفين واستجابة المجلس  GACوالتي تم تحديدھا لنصيحة الجديد. كما اشتملت القضايا المجدولة  gTLDبرنامِج 

 ICANN. 95في عملية تطوير سياسة  GAC، ودور GACلنصيحة 

 نصيحة توقيت GAC :   أعرب بعض المقابلين عن مخاوفGAC  التي كانت تبطئ تقدم برنامجgTLD  الجديد بتأخير
أنظر (األخالقية  والمبادئبرفع المخاوف حول معيار النظام العام  تزويد نصيحته في العملية؛ فعلى سبيل المثال،

كالنسخة الالحقة التي نشرت. طرح على البعض بعض  DAGأو بإبالغ وجھات نظره في واحد من نسخة  )3.1  : قسم
غير مطلعة على  GACاجتماعات مجموعة العمِل الفردية، كما ظھر أن  GACاألسئلة عن سبب حضور أعضاء 

يا التي نوقشت في ھذه االجتماعات، وغير متجاوب مع شھور قضايا معينة أو في بعض سنوات الحاالت التي تم القضا
عادة ما تحاول تطوير توافق في اآلراء قبل تقديم  GACبأن  أجريت معھم المقابالتتقديمھا أوال. أشار آخرون ممن 

أجريت وقتا طويال مع الحكومات الوطنية. وذكر ممن  المشورة للمجلس وأن تلك العملية تنطوي على تشاورات تستغرق
تتلقى وثائق مطولة لمناقشة بضعة أسابيع  GACبأن ھذه العملية غالبا ما تكون معقدة من خالل حقيقة أن  معھم المقابالت

الوقت فقط قبل اجتماعاته، مما يجعل من الصعب القراءة من خالل ھذه الوثائق ومناقشتھا مع الحكومات الوطنية في 
 المناسب من أجل التوصل إلى توافق في اآلراء.

 نصيحة إلى المجلس وممثلو الموظفون GAC :   أنه نظرا ألن المجلس يتلقى أجريت معھم المقابالتأعرب بعض ممن ،
ين ألن في المقام األول معلوماته من المواد اإلعالمية التي أعدھا والموظفين وألن ھذه المواد تم إعدادھا من قبل الموظف

. وأعرب بعض GACھذه المواد لم تعد للعامة، فإنه من غير الواضح ما إذا كان المجلس مطلع بشكل كاف على نصيحة 
بشكل كبير. وسيكون ھذا على خالف مع  GACتجاھل المجلس نصيحة  إزاءعن قلقھم  أجريت معھم المقابالتمن 

صياغة واعتماد "في  GACأن يأخذ في االعتبار بنصيحة ، األمر الذي يتطلب من المجلس ICANNالنظام الداخلي لـ 
  .GAC، وشرح أي قرار يتعارض مع مشورة "السياسات

 دور GAC معھم المقابالت عن قلقھم  ت، أعرب بعض من أجريوفًقا لما تمت اإلشارة إليه أعاله  : السياسات وضع في
من  GACالجديدة. ومثال واحد ھو موقف  gTLDلم تعتبر في الوقت المناسب خالل وضع برنامج  GACبأن مشورة 

بين أكتوبر  GACأوضحت سبعة إخطارات رسمية ورسالتين من   : استخدام األسماء الجغرافية كنطاقات المستوى األعلى
لالستخدام غير المحدود لألسماء الجغرافية من دون موافقة الحكومة،  GACعن معارضة  2009وأغسطس  2007

 إزاءعن قلقھم  أجريت معھم المقابالت. أعرب آخرون ممن DAGامة بشأن ھذه المسألة في وطالبت بأحكام أكثر صر
من خالل محاولة جعل التأثير على السياسة بشكل  gTLDالحدود في المشورة التي ساھمت في عملية  GACتجاوز 

 GACعنى دور حول م أجريت معھم المقابالت. تباينت آراء ممن GNSOمستقل بينما تتجاھل توصيات سياسة 
 GACتعطى وزنا أكبر من اللجان االستشارية األخرى، في حين رأى آخرون أن  GACرأى البعض أن   : االستشاري

أقل فائدة مما ينبغي أن يكون، معربون عن مخاوف من أن  GACيجب أن تلعب دورا أضعف. رأى آخرون أن نصيحة 

                                                      

93  GAC ،"المبادئ الخاصة بـ  GAC بشأن gTLDs "2007مارس  28 ،الجديدة ،
http://gac. ICANN.org/system/files/gTLD_principles_0.pdf. 

 .المصدر ذاته 94
 . 2010المقابالت، سبتمبر  95
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GAC  على سبيل المثال، وجھات نظر بشأن استخدام األسماء الجغرافية (غالبا ما تذكر في كثير من األحيان مبادئ معينة
  من دون اقتراح حلول لكيفية تنفيذ ھذه المبادئ في الممارسة العملية. )كنطاقات المستوى األعلى

 األسماء الجغرافية  3.5.1

أسماء األماكن أو لغة الدولة أو  تجنب الدولة أو اإلقليم أو" ICANNالجديدة على أنه ينبغي على  gTLDsبشأن  GACتنص مبادئ 
، وينبغي أن تتعھد سجالت مقدم "اإلقليم أو اللغة اإلقليمية أو أوصاف الناس، إال باالتفاق مع الحكومات أو السلطات العامة ذات الصلة

ي المستوى الثاني من دون أي تكلفة، وبناء على الطلب من الحكومات... األسماء ذات الداللة القومية أو الجغرافية ف"الطلب بحجب 
 96".الجديد gTLDأي 

منذ فترة طويلة  GACوفقاً لمستخدمي اإلنترنت من الحكومة وغير التجاريين دائرة المؤسس المشارك ميلتون مولر، اعتنت 
ت... طالب" GAC، بأن 1998باستخدام أسماء الدول واللغات والشعوب والمناطق أو أسماء النطاقات. وكتب ھذا في وقت مبكر عام 

، كتب المدير العام للمفوضية 2000في عام  TLDوأفاد مولر بأنه بعد توسيع  97من تعيين ھذه األسماء. "ICANNبأن تمتنع 
على سبيل (الجديدة  TLDs، وطالب بأن للحكومات الطلقة األولى في تسجيل رموز الدول األيزو في ICANNاألوروبية إلى رئيس 

على ھذا الطلب، أن تحفظ جميع أسماء الدول في  ICANNووافقت - GAC، طالبت 2001عام  . في)gbr.bizو uk.biz  : المثال
غير معنية بھذا القرار،  )GNSOنذير إلى (لالستخدام الحكومي. ويوضح مولر أن منظمة دعم اسم النطاق  info TLD.نطاقات 

  .TLDsعلى الرغم من كونھا مسؤولة عن اقتراح السياسات المتعلقة بنطاقات 

ال تأخذ في الحسبان "الجديدة بأنھا  gTLDsلـ  GNSOعن قلقھا إزاء توصيات  GAC، أعربت 2007ي بيان خالل أكتوبر ف
عن ھذا القلق مرة أخرى في  GACأعربت  98 الجديدة. gTLDsبشأن استعمال أسماء الدول في  GACمبادئ  "بشكل صحيح

، 2010104ومارس  2009103، أكتوبر 2009102ونيو ، ي2009101، مارس 2008100، نوفمبر 200899تقريرھا في يونيو 
 2009.106أغسطس  18أبريل و 24105وكذلك في رسائل في 

دليل على دعم أو عدم ممانعة من الجھة الحكومية ذات الصلة ال، 2009فبراير  19، المنشور في DAGطالب اإلصدار الثاني من 
ھذا،  DAGفي االتصاالت مع المجلس بعد نشر مشروع  gTLDs. 107للمتقدمين لألسماء الجغرافية العامة  "من الھيئة العامة

ورًدا على ذلك، طالب  GAC.108بأنه يمثل تحسنا على اإلصدار األول ولكنھا لم تمثل حتى اآلن تماما وجھات نظر  GACاعترفت 

                                                      

96  GAC ،"المبادئ الخاصة بـ  GAC  بشأنgTLDs  ،"2007مارس  28الجديدة ،
http://gac. ICANN.org/system/files/gTLD_principles_0.pdf. 

 .http://istweb.syr.edu/~mueller/gacnames.pdfإلى النظام الحكومي"،  ICANN    انتقال :الحكومات وأسماء الدول"ميلتون مولر،  97
98  GAC ،"تقارير  GAC  -  ،"2007أكتوبر  31لوس أنجيلوس ،

http://gac. ICANN.org/system/files/GAC_30_Los_Angeles_Communique.pdf. 
99  GAC ،"ريرتقا  GAC -  ،"2008يونيو  26باريس ،http://gac. ICANN.org/system/files/GAC_32_Paris_Communique.pdf. 

100  GAC ،"تقارير  GAC  -  ،"2008نوفمبر  5القاھرة ،http://gac. ICANN.org/system/files/GAC_33_Cairo_Communique.pdf. 
101  GAC ،" تقاريرGAC  - 2009مارس  5، "مكسيكو سيتي ،

http://gac. ICANN.org/system/files/GAC_34_Mexico_City_Communique_English.pdf. 
102  GAC، " تقاريرGAC  -  ،"2009يونيو  24سيدني ،http://gac. ICANN.org/system/files/Sydney/20%Communique.pdf. 
103  GAC ،" البيان المقدم منGAC- ،"2009أكتوبر  8سول ،http://gac. ICANN.org/system/files/Seoul_communique.pdf. . 
104  GAC ،" تقاريرGAC  -  ،"2010مارس  10لوس أنجيلوس ،http://gac. ICANN.org/system/files/Nairobi_Communique.pdf.. 
  ، 2009أبريل  24رسالة من جانيس كاركلينز إلى بول تومي،   105

http://www. ICANN.org/correspondence/karklins-to-twomey-24apr09.pdf. 
، 2009أغسطس  18، سفير التفيا إلى فرنسا إلى بيتر دينجيت ثرش، رئيس المجلس، GACرسالة من جانيس كاركلينز، رئيس   106

http://www. ICANN.org/correspondence/karklins-to-dengate-thrush-18aug09-en.pdf. 
107    ICANN ،" 2009فبراير  19 "،2مسودة دليل مقدم الطلب، اإلصدار ،  

http://www. ICANN.org/en/topics/new-gtlds/draft-rfp-clean-18feb09-en.pdf. 
، 2009أغسطس  18، سفير التفيا إلى فرنسا إلى بيتر دينجيت ثرش، رئيس المجلس، GAC  رسالة من جانيس كاركلينز، رئيس 108

http://www. ICANN.org/correspondence/karklins-to-dengate-thrush-18aug09-en.pdf. 
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ات المقدمة من على التوصي GACالتوصيات الخاصة بـ  قد اختارت ICANNمندوبون في رابطة التجارة واإلنترنت بمعرفة كيف أن 
GNSO 109والتي تم توفير أسماء جغرافية بمستوى أقل من الحماية. ـ 

الجغرافي، وتأجيله إلى سيادة الحكومة. أيد  TLDsحقوق الحكومة في االعتراض على اسم  أجريت معھم المقابالتأيد بعض من 
، حيث يتم تعريف واضح لسيادة الحكومة، TLDsات البعض الممارسة المحدودة لھذه الحقوق، على سبيل المثال فيما يتعلق بالنطاق

األخرى أو اإلقليمية، حيث أن السيادة أقل وضوحا. أعرب آخرون عن قلقھم بشأن أن الموافقة  TLDsولكن ليس فيما يتعلق بنطاقات 
التي تعطي  ، أو)خاصة في الدول النامية(للحصول على  TLDالحكومية سوف تكون صعبة للغاية بالنسبة لبعض المتقدمين 

لالسم الجغرافي تجاوز حقوق الحكومات الحالية لالعتراض على استخدام األسماء  TLDsالحكومات الحق في رفض السماح لـ 
  110الجغرافية في مجاالت أخرى، مثل المشاريع التجارية.

 مصطلح اقتراح الفائدة 3.5.2

بعد استالم مقترح من موظفي  2009في أكتوبر  GACبعد االجتماع الذي عقدته  EOIمفھوم جديد حمل مسمى  ICANNقدمت 
ICANN  يقضي بإنشاء مشروعEOI  قرر مجلس اإلدارة تكليف الموظفين بإعداد  2009وفي اجتماعھا الذي عقد بشھر ديسمبر

ع المقبل لـ وينبغي أن يتم التصويت على ھذا القرار قبل حلول االجتما 2010.111نموذج نھائي لموافقة المجلس على اجتماع فبراير 
GAC وفي تعليقه العام الذي رفعه عضو الـ .GAC  السيد بيرتراند دو ال تشابل نيابة عن الحكومة الفرنسية وذكر فيه أن فرنسا

 112".ال يتم التصديق على أي قرار قبل أوانه من قبل المجلس في فبراير"كانت تأمل بأن 

 GACباستشارة الـ  ICANNتتطلب أن تقوم  ICANNمن اللوائح التابعة لـ  6رة كما ذكر السيد ميخائيل بالج أن المادة الثالثة، الفق

ويشير بالج إلى احتمالية انشاء سوق ثانوي لفجوات  "في الحاالت التي يؤثر فيھا النشاط السياسي على اھتمامات السياسة العامة."
TLD  كما أن مصاريفEIO د زادت داخل الـ المحتملة كأمثلة على القضايا السياسية العامة قEOI كتب بالج  2010. في يناير

كما كان مقترحاً، فكان  2010 فبرايرخالل اجتماعه في  EOIالتصويت على مقترح  ICANNقائالً إذا كان على مجلس إدارة 
ع عقده مارس اجتماعه المقبل المزم حطي EOIسيمثل خرقاً لتلك اللوائح. وفي النھاية خلص المجلس إلى تأجيل قراره بشأن مقترح 

2010.  

 القضايا الشاملة  3.5.3

. في 2009في فبراير  ICANNوالتي ذكرھا فريق العمل بـ  "قضايا مقوسة"أيضاً عن مخاوفه بشأن أربع  GACكما عبر الـ 
طرحھا بشكل "وأن يتم  "القيام بعملية توسع متأنية ومحكومة"على أھمية  GACأكد الـ  2009خطابه الذي أرسله بأغسطس 

وعبر عن مخاوفه أيضا من عدم زيادة نسبة الفوائد للمستھلكين بنفس القدر لألضرار المحتملة لمثل ھذا التوسع، كما أن  "دروس،م
gTLDs  113".زيادة االحتكار، بدال من المنافسة"الجديدة من المحتمل أن تربك المستھلكين مما يؤدي إلى  

 األخالق ومعايير النظام العام 3.6

الجديدة البد وأن تحترم األمور الحساسة ذات األبعاد السياسية  gTLDsأن  2007في مارس  GACدئ الخاصة بـ جاء في المبا
في  gTLDطلبات وتقوم الطريقة الحالية الخاصة بطريقة التعامل مع الخالفات الحكومية بشأن  114والجغرافية والثقافية والوطنية.

                                                      

109    ICANN ،"2009مايو  31، "2مشروع دليل مقدم الطلب، اإلصدار  :تقرير تحليل التعليق العام ، 
http://www. ICANN.org/en/topics/new-gtlds/agv2-analysis-public-comments-31may09-en.pdf. 

 . 2010المقابالت، سبتمبر  110
111    ICANN ،"2009ديسمبر  9ئي لالجتماع الخاص بمجلس اإلدارة"، التقرير المبد ،  

http://www. ICANN.org/en/minutes/prelim-report-09dec09-en.htm. 
 ،2010يناير  28ھذا ھو تعليق فرنسا"،  -من األبيض و األسود وحتى ظالل اللون األزرق "بيرتالند دو ال تشابل،  112

http://forum. ICANN.org/lists/draft-eoi-model/msg00256.html. 
، 2009أغسطس  ICANN، 18    جانيز كاركلينز، رئيس اللجنة الحكومية االستشارية، في الخطاب الموجه بيتر دينجيت ثرش، رئيس مجلس اإلدارة، 113

http://www. ICANN.org/correspondence/karklins-to-dengate-thrush-18aug09-en.pdf . 
114  GAC ،"بـ المبادئ الخاصة  GAC  بشأنgTLDs  ،"2007مارس  28الجديدة ،

http://gac. ICANN.org/system/files/gTLD_principles_0.pdf. 
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ية والقومية علي اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، معاھدة العالمة التجارية بالقرن األمور الحساسة ذات األبعاد الدينية والثقاف
والتي سمحت للحكومات الوطنية برفض إعادة تنظيم العالمات التجارية على أساس أنھا تتعارض مع المفاھيم العامة لألخالق  19

؛ حيث نصت gTLDsلـ  النھائيلعام للمرة األولى في التقرير ظھرت المبادئ األخالقية ومعايير النظام ا 115".والنظام العام
أنه ال يجب أن تتعارض تلك األحداث مع المعايير القانونية المقبولة بشكل عام والمتعلقة "التوصيات الست الخاصة بالتقرير على 

 GNSOى تلك التوصية شرحت لنا لجنة وفي تعليقھا عل "تدخل تحت نطاق المبادئ الدولية للقانون. والتيباألخالق والنظام العام 
سعت "و "بفحص للطريقة المتبعة في أغلب االختصاصات المتعلقة بقضايا األخالق والنظام العام"أنھا قامت  New TLDsالتابعة لـ 

بي الخاصة بتوجيھات العالمة التجارية باالتحاد األورو 1988لعام  )ف( (1) 3إلى التمسك بـ، على سبيل المثال، المادة 
89/104/EEC  وذكرت  ".40/94والخاصة بالئحة العالمة التجارية باالتحاد األوروبي  1993لعام  )ف( (1) 7وكذلك المادة

يبقى وثيق الصلة بأسماء النطاقات رغم أنه لم تسمع أسماء النطاقات، عند "اللجنة أيضا أن اإلشارة إلى األخالق والطلب العام 
 116".صياغتھا

. فقد كشف المعارضون أنه ليس GACة االعتراضات التي اجتاحت تلك المعايير من قبل المجتمع المدني والـ وعلى الرغم من موج
زاعمين أنه من الممكن استخدام تلك السياسة النتھاك الحق في  "للمبادئ األخالقية والنظام العام"ھناك أي معايير يتم تطبيقھا عالمياً 

والتي تمثل تلك  GNSOالسيد أفري دوريا تعليقاً رسمياً على توصيات  GNSOبق لـ كما رفع الرئيس السا 117حرية التعبير.
   : االعتراضات

 أننا كما محدد وغير عام بشكل القائمة تلك أنجزنا قد نكون المشروعة االستثناءات قائمة في األخالقية المبادئ وبإدخالنا
ً  وسيكون. الممكنة والدينية األخالقية األنظمة افةك جانب من النظر لمحل العملية تلك نخضع أن في بذلك نساعد  على لزاما

ICANN التي المبادئ تلك المثال سبيل على األخالقية، للمبادئ المختلفة المجموعات بين يختاروا أن المراجعين لجنة أو 
 قيود أية من يتحروا وأن البد أنھم كما اإلعالمية الوسائل من وسيلة بأي أنفسھم عن التعبير في الحق األفراد تعطي
 المنضبطة العرضية الديماغوجية إلى العملية تلك بإخضاع أيضا التوصية تلك تقوم وسوف أخرى دينية أو أخالقية
 ً  ما يءش استثناء يتم وأن البد بأنه الحكم من الخبراء من لجنة أية أو ICANN ستتمكن كيف أستوعب ال أنني كما. سياسيا
 مفسراً  لست أنني وحيث لألخالق؟ ICANN تعريف واقعيتھا، األقل على أو ماھيتھا تحديد دون األخالقية المبادئ بحجة
 المبادئ نظام تعريف يتضمن ھذا بأن أعتقد ال أنني إال ICANN لمھمات الغير بتفسير األحيان بعض في أسمح وقد

 118.األخالقية

ايير العامة. ذكر فيھا أنه من المحتمل أن تقصر مذكرة توضيحية للمبادئ األخالقية والمع ICANNنشرت  2008في أكتوبر 
ICANN التحريض على األفعال اإلجرامية المؤثمة؛   : االعتراضات حول المبادئ األخالقية والنظام العام على ثالثة مواطن

ة الوطنية؛ والتحريض أو التحريض أو الحث على التفرقة العنصرية بناءاً على الجنس أو اللون أو النوع أو العرقية أو الدين أو النشأ
 2009رفعت في مارس  والتيوأضافت الوثيقة التالية  119الحث على تعليم األطفال اإلباحية أو أية إساءة جنسية أخرى للطفل.

سوف يكون معارضاً لما اتفق عليه الجميع على حد سواء قد أوضح المعايير  gTLDالتصميم على أن التقدم ألي منصب داخل "
وصوال إلى القائمة المطلوبة  "تعلقة بالمبادئ األخالقية والنظام العام والتي تم إدراجھا تحت المبادئ العامة للقانون الدوليالقانونية الم

لم  ICANNعلى الرغم من أن  DAGويعد ھذا التعريف حاليا جزءاً من  120لمسائل الخالف داخل النظام العام والمبادئ األخالقية
المعايير القانونية " إلىخلصت من خالله  والتيوغيرھا بأنھا قد كشفت التحليل القانوني  NCUCلـ على نداءات ا اآلنترد حتى 

  ".المقبولة بشكل عام

                                                      

)، 1979سبتمبر  28(والمعدلة بتاريخ  1883مارس  20اتفاقية باريس ِبان حماية الملكية الصناعية،  115
http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs_wo020.html . 

116  GNSO ،"2007أغسطس  8مقدمة للنطاقات الجديدة ذات المستوى العالي العام"،  -التقرير النھائي ، 
http://gnso. ICANN.org/issues/new-gtlds/pdp-dec05-fr-parta-08aug07.htm . 

، 2010يونيو  23"، مشروع حوكمة اإلنترنت، GAC  و ICANN    الرقابة على مناقشات"ميلتون ميوللر،  117
http://blog.internetgovernance.org/blog/_archives/2010/6/23/4560694.html.  

118  GNSO ،"2007أغسطس  8مقدمة للنطاقات الجديدة ذات المستوى العالي العام"،  -التقرير النھائي ، 
http://gnso. ICANN.org/issues/new-gtlds/pdp-dec05-fr-parta-08aug07.htm . 

119    ICANN ،"لمذكرة التوضيحية لبرنامج اgTLD اعتبارات اعتراض المبادئ األخالقية والنظام العام في  :الجديدgTLDs  ،"2008أكتوبر  29الجديد ،
http://www. ICANN.org/en/topics/new-gtlds/morality-public-order-draft-29oct08-en.pdf . 

120    ICANN ،" المذكرة التوضيحية لبرنامجgTLD 2009مارس  30معايير البحث في النظام العام والمبادئ األخالقية"،  :دالجدي ،
http://www. ICANN.org/en/topics/new-gtlds/morality-public-order-30may09-en.pdf . 
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عن مخاوفھا على المبادئ األخالقية ومبادئ النظام العام كما ھو الحال لطريقة معالجة  GAC، عبرت 2009وبحلول أكتوبر 
، ذكرت ICANNلمجلس إدارة  2010وفي بالغھا الذي أرسلته في مارس  121رح.المقت TLDsالحكومية لنظام  االعتراضات

GAC قائلة :   

اآللية  تعمل أن مسألة أن وكيف "العام والنظام أخالقية مبادئ" العبارة مالئمة درجة عن تساؤالً  GAC فيه تطرح
 "المغلقة العناصر" قائمة على اجهإدر يجب ال العنصر ھذا بأن GAC وتعتقد. واضحة غير تزال ال بالمزاولة المقترحة

ً  تتطلب أنھا كما gTLD لـ الجديدة للعملية احترامنا مع  طرق عن ICANN بـ العمل فريق من تفصيالً  أكثر تلخيصا
 122.الطريقة لتلك العملي التنفيذ

عايير النظام العام في على المبادئ األخالقية وم GACفي بعض المقابالت الحوارية، أثار البعض تساؤالً عن سبب عدم اعتراض 
 2007.123في أكتوبر  GNSOفي توصيات  األولىفي المرة  اقتراحهالوقت الذي تم 

 التكامل الرأسي 3.7

الجديد وھو ھل البد أن تظل السجالت وأمناء السجالت منفصلين  gTLDsفيما يتعلق بمقدمة مشروع  ICANNسؤال أخر يواجه 
السجالت من امتالك أكثر من  أمناءتمنع  gTLDباإلضافة إلى سجالت  ICANNارية لـ عن بعضھم البعض. حيث أن االتفاقيات الج

والتي  Network Solutionsالسجالت. وأُنشئت تلك السياسة كاستجابة للمحتكرين السابقين التابعين لـ  أمناءبالمائة من نسبة  15
، وافقت نت ورك سوليوشنز على الفصل 1999عام في  org.و com ،.net.أعطت وظائف التسجيل ومكاتب السجالت للنطاقات 

والتي استحوذت على نت ورك سوليوشنز في عام (، قامت فيري ساين 2003وفي عام  124بين وظائف التسجيل ومكاتب السجالت.
ب نسبة ببيعھا، والتي استكملت عملھا منفردة بعد ذلك كمكتب للسجالت. لتحتفظ بعدھا فيري ساين بعملھا التسجيلي، بجان )2000

 125بالمائة من أسھم نت ورك سوليوشنز. 15

التابعين لھا.  gTLDsكما أوصى حاملي األسھم بسياسة صريحة تمنع المعنيين بالتسجيل من التصرف كأمناء للسجالت لصالح 
ل داخل أطاحت بتعارض المصالح المتأص"حالياً قد  ICANNويزعم المعارضون للتكامل الرأسي بأن السياسة التي تسير عليھا 

النظام والذي أوجد سوقا تنافسيا بين كال من مكاتب التسجيل وأمناء السجالت، وخاصة في األسعار االستھالكية المنخفضة والزيادة 
كما يزعمون أيضاً بأن السماح ألمناء التسجيل بالعمل كمكاتب للتسجيل بأن  126".بدون المساس باستقرارھا أو أمنھا DNSالمثيرة لـ 

الفرصة الستخدام البيانات المتعلقة بالطلب االستھالكي بشكل خاطئ. في تعليقه العام على تلك القضية، أشار مكتب ذلك يعطيھم 
سجالت المصالح العامة إلى دراسة أجراھا جوناثان إي. كاى. كيف قال فيھا أن الملكية المشتركة بين كال من أمناء التسجيل ومكاتب 

يزة غير عادلة في التفاوض مع مكاتب تسجيل أخرى. كما يزعم كيف أيضا أن مكاتب التسجيل السجالت قد تعطي ھؤالء األمناء م
 127التجارية والتي تمتلك أمناء للسجالت قد يكون لديھم ميزة غير عادلة بعكس مكاتب التسجيل الغير تجارية.

عليه  ال وأمناء التسجيل ھو أسلوب عفأما عن المدعمين للتكامل الرأسي فيزعمون بأن اإلجبار على الفصل بين مكاتب التسجي
وعلى زعمھم فإن التكامل الرأسي من الممكن أن يؤدي في واقع األمر إلى خفض األسعار وتحسين نوعية الخدمات من  128الزمان.

                                                      

121  GAC ،"البيان المقدم من  GAC - ،"2009أكتوبر  8سول ،http://gac. ICANN.org/system/files/Seoul_communique.pdf. 
122  GAC ،"البيان المقدم من  GAC - ،"2010مارس  10نيروبي ،http://gac. ICANN.org/system/files/Nairobi_Communique.pdf. 
 . 2010المقابالت، سبتمبر  123
124    ICANN ،"االتفاقات المصدق عليھا بين    ICANN ،"1999فمبر نو 10، تجارة الخارجية بالحكومة األمريكية، ونت ورك سوليوشنز و الخ 

http://www. ICANN.org/en/nsi/nsi-agreements.htm. 
 2003أكتوبر  16، أخبار سي نتفيري ساين تبيع حقوق تسجيل النطاقات"، "مات ھاينز،  125

http://news.cnet.com/VeriSign-sells-off-domain-registrar/2100-1025_3-5092316.html .  
بشأن ضرورة الفصل بين  ICANN    المفتوح المرسل إلى الخطاب"السجالت للمساعدة في منع المتاجرة الداخلية،  وأمناءتسجيل دعم االنفصال الجاد بين مكاتب ال 126

  ./http://intratldregistryregistrarseparation.org "،مكاتب التسجيل وأمناء السجالت
127    ICANN ،" المذكرة التوضيحية لبرنامجgTLD 2009فبراير  18أمناء السجالت ومكاتب التسجيل"، الفصل بين  :الجديد ،

http://www. ICANN.org/en/topics/new-gtlds/regy-regr-separation-18feb09-en.pdf. 
، 2010فبراير  17، أوس ريجستيري، !"توضيح المأزق :الفصل بين أمناء السجالت ومكاتب التسجيل"توني كيرسيتش،  128

http://www.ausregistry.com/blog/?p=300.  
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خالل السماح ألمناء السجالت الجدد بأن يكون لھم وجود داخل السوق وذلك عن طريق تبنى طرقا جديدة لإلبداع في تطويرھم 
  129للبرامج.

دراستين مستقلتين عن التكامل الرأسي. األولى، كان تقريراً أعدته شركة تشارلز رفرز وشركاه الدولية كما  ICANNوقد أصدرت 
 TLDsسوف يسمح لـ  "منظمة واحدة" )1  : واشتمل على توصيتين أساسيتين2008.130أكتوبر  24تم طرحه للتعليق العام في 

قد يكون لمكتب التسجيل أمين للسجالت بشرط أن ال يقوم أمين  )2؛ TLDت وبيع النطاقات داخل الـ بالعمل كأمين ومكتب للسجال
 24تعليقاً عاماً بھذا الشأن ما بين  ICANN 32والتي يشغلھا مكتب التسجيل. وتلقت  TLDsنطاقات داخل  أيالسجالت ببيع 

 2008.131ديسمبر  23أكتوبر و 

بشأن التكامل الرأسي على مخلص فريق العمل بـ  2009الصادرة في فبراير  ICANN كما اشتملت المذكرة التوضيحية لـ
ICANN  والخاص بالتعليقات العامة على تقريرCRAI أيدت بعض التقارير االستمرارية في منع الملكية المشتركة، بينما أيدت .

ض فقد خرجت بعض التقارير األخرى مساندة للتكامل التقارير األخرى عملية الملكية المشتركة بشرط أن تكون محدودة، وعلى النقي
 132الرأسي الكامل. وقد خرج علينا التلخيص الذي أعده فريق العمل بعدة خيارات محتملة:

أمناء ومكاتب التسجيل منفصلين. وسوف يسمح  ىفي ھذا النموذج، يبق  : المحدود البدائي النموذج-المشتركة الملكية .1
يتبعونھا ولكن بنسبة  التي ICANNالنطاقات من خالل أمناء للسجالت مفوضين من قبل لمكاتب التسجيل ببيع أسماء 

. وسوف يساند ھذا النموذج مكاتب التسجيل الجديدة حتى يصيروا منافسين )اسم 100,000و  20,000مابين (محدودة 
حق في بيع النطاقات مباشرة، سيكون لمكاتب التسجيل ال النموذجفي سوق نطاقات األسماء. وفي حالة حدوث تغيير داخل 

 .)أسم وفقا لما ھو مقترح 50,000(بدون الرجوع إلى أمناء السجالت ولكن بنسبة محدودة أيضاً 

في ھذا النموذج، الذي اقترحه ديماند ميديا، ليس ھناك ثمة ما يتطلب   : محدود الغير البدائي النموذج-المشتركة الملكية .2
التسجيالت. سوف يكون ألمناء السجالت الحق في بيع أسماء النطاقات من خالل  فصل في الملكية بين أمناء ومكاتب

 50,000لو كانت الملكية المشتركة تخدم أول "مكاتب التسجيل. المساندون لھذا النموذج من أمثال جودادي، يرون أنه 
 ".اسم، فلن يكون ھناك سبب واضح لتضييق الخناق عليھا

نيو ستار، يوصي بأن يسمح لمكاتب التسجيل بامتالك أمناء  أقترحهھذا النموذج، الذي   : ريةالصف البداية-المشتركة الملكية .3
 والمملوكة لمكتب التسجيل. TLDالتسجيل، طالما أن ھؤالء األمناء ال يقومون ببيع أسماء النطاقات داخل الـ 

عن  ICANNالتابعة لـ  )IPC(لفكرية عبرت مؤسسة الملكية ا  : التسجيالت ومكاتب أمناء بين االنفصال عملية حماية .4
على تبني دوراً أكثر نشاطاً في مراقبة وفرض  ICANNقلقھا من أن تؤدي عملية االسترخاء في المتطلبات إلى إجبار 

المصلحة العامة في مساندة "اإلذعان. كما خضع مكتب سجالت المصالح العامة أيضاً للتكامل الرأسي على أساس أن 
 ".عملية تعطيل الفصل الحالي في الملكية بين أمناء ومكاتب التسجيالت المنافسة ال تساند

بالنظر في تلك الخيارات وعرض نموذجاً من شأنه أن يخفف من شدة وطأ القيود المفروض على  ICANNقام فريق العمل داخل 
استخدام أمناء السجالت المفوضين من  gTLDالملكية المشتركة. وبناءاُ على ھذا النموذج، سيطلب من مكاتب التسجيل التابعة لـ 

ICANN  وتجنب التفرقة بين األمناء. كما سيطلب من مكاتب التسجيل إخطاراً كل ستة أشھر قبل تغيير األسعار الخاصة بأسماء
ء ھذا اسم. وجا 100,000النطاقات. وسوف يسمح ألمناء التسجيل ببيع النطاقات من خالل المكتب التابع له بنسبة محدود تصل إلى 

                                                      

، 2010يناير  28خيارات التكامل الرأسي"،  :الفصل بين أمناء ومكاتب السجالت"ستيفين سي. شالوب و جوشوا دي. رايت،  129
http://www. ICANN.org/en/topics/new-gtlds/registry-registrar-separation-vertical-integration-options-salop-wright-

28jan10-en.pdf. 
130    ICANN ،"تقرير  :التعليق العامCRAI  حول أمناء ومكاتب تسجيلgTLD ،"24  2008أكتوبر ،

http://www. ICANN.org/en/announcements/announcement-24oct08-en.htm. 
131    ICANN ،"2009يناير  12 ملخص وتحليل التعليقات"، -إعادة النظر في الفصل الرأسي بين أمناء ومكاتب التسجيل  :التعليق العام ،

http://forum. ICANN.org/lists/crai-report/pdfMQnSWwIenD.pdf. 
132    ICANN ،" المذكرة التوضيحية لبرنامجgTLD 2009فبراير  18الفصل بين أمناء السجالت ومكاتب التسجيل"،  :الجديد ،

http://www. ICANN.org/en/topics/new-gtlds/regy-regr-separation-18feb09-en.pdf. 
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من اتفاقية تسجيل  كجزء، 2009فبراير  18النموذج ضمن النسخة الثانية من دليل الشخص المتقدم بالمشروع، المنشور في 
 133المشروع المقترح.

 االقتصادھما ستيفن شالوب، دكتور  -االقتصادفي علم  مستشارينبمدينة سيدني قدم  2009الذي عقد في يونيو  ICANNفي اجتماع 
عرضاً تقديمياً حول التكامل  -جامعة جورج تاون، و جوشوا رايت، دكتور مساعد في القانون بجامعة جورج ماسون والقانون ب

 134الرأسي وشاركوا في جلسة لطرح األسئلة واإلجابة عليھا كان موضوعھا ھو الملكية المشتركة بين أمناء ومكاتب التسجيالت.
ت بتقديم مراجعة لخيارات التكامل الرأسي للنظر فيھا ضمن اجتماع مجلس بعد ذلك بتفويض كال من شالوب وراي ICANNقامت 
. وتم طرح تلك المراجعة لألفراد في شھر مارس بھدف إبالغھم بمناقشة علنية حول تلك 2010والذي سيعقد في فبراير  إداراتھا
أسي وقتھا قد يكون ألمناء أو مكاتب تنظيم قواعد االنفصال الر ICANNوتوصي تلك المراجعة بضرورة أن تتبنى  135".المراجعة

التسجيل الحق في االستحواذ على فائدة من الملكية في كيان في المستوى المقابل حينذاك ستكون تلك القواعد قائمة على حصص 
حينما  بدال من أن تقوم بمنع أمناء ومكاتب التسجيالت من االستحواذ على تلك الفائدة ICANNالسوق. كما توصي أيضاً بأنه على 

المنع من  أوالحاسمة بالسماح  القراراتثم تتخذ  المسئولةيجتازوا حصة السوق المفروضة لھم، أن تقوم بإخطار الھيئات الحكومية 
  التملك بناءا على ما يصل إليھا من رد.

تشتمل "أن ICANNبنيروبي وبعد أقل من أسبوع من طرق المراجعة لألفراد قرر مجلس إدارة  2010في اجتماعه بتاريخ مارس 
الجديدة على وجود فصل حقيقي بين الكيانات المقدمة لخدمات التسجيل وغيرھا ممن يعملون عمل أمناء التسجيل. ولن  gTLDعملية 

الجديدة حول  GNSOعبر المجلس عن رغبته في تجنب الصراع مع التطورات المحتملة لسياسة  .”يسمح بأي ملكية مشتركة
والتي تمثل عامل رئيسي في عملية اتخاذ القرار  gTLDإلى الحاجة إلى التقدم نحو األمام مع عملية  التكامل الرأسي باإلضافة

الجديدة  gTLDsوتم التصديق عليھا من قبل المجلس قبل البدء في عملية  GNSOبداخله؛ وذكر أيضاً أنه لو تم تطوير سياسة 
في المقابالت الحوارية، تم اقتراح أن يكون ھذا القرار بدالً  gTLD.136فسوف يتم دمج تلك السياسة في البرنامج الجديد الخاص بـ 

لألمام في الوقت الذي أجبر فيه حاملي األسھم على العمل كفريق  قدما gTLDمن القرار النھائي للمجلس، بمثابة إجراء لدفع عملية 
 137 بھدف تطوير العملية الجماعية. GNSOللعمل داخل الـ 

بإعداد تقرير بشأن قضايا التكامل الرأسي لتقديمه إلى مجلس  ICANNي وقت سابق موظفي ف GNSOوكانت قد طالبت 
GNSO وقد دفع ھذا الطلب بناء على طلب من دائرة المستخدمين غير التجاريين .)NCUC( طلب .NCUC المقدم في سبتمبر ،

 :لى أنوالذي ينص في جزء منه ع NCUCالصادر عن  2009أغسطس  27، يشير إلى بيان 2009

 وراء الكامنة األساسية السياسات أكثر من واحدة قضية سياسة يعتبر والمسجلين للسجالت الرأسي الفصل
 كانت لو كما الھامة السياسة في التغيير ھذا مع التعامل يتم اآلن وحتى. النطاق اسم لصناعة ICANN تنظيم
 138.الجديدة gTLD عقود في إدراجھا يمكن الذي القرار "تنفيذ" على

 PDPتؤخر " GNSOبأن  ICANN، أوصى موظفو 2009ديسمبر  11في تقرير المنظمة الداعمة القضايا، الذي نشر في 
والتركيز في الوقت المناسب من خالل عملية التعليقات واآلراء [عملية تطوير السياسة] للتكامل الرأسي، وبدال من ذلك... توفير 

، فإن حل قضية GNSOمنذ عدم طلب موافقة "أفاد الموظفون أيضا أنه  139".لجديدا gTLDالتنفيذ التي تجري حاليا لبرنامج 

                                                      

133    ICANN ،" اتفاقيةgTLD 2009فبراير  18 )"،2المشروع المقترح (في :الجديدة ،  
http://www. ICANN.org/en/topics/new-gtlds/draft-agreement-clean-18feb09-en.pdf. 

، 2009يونيو  22"، االستشارات االقتصادية-التكامل الرأسي بين أمناء ومكاتب التسجيالت"ستيف سالوب و جوشوا رايت،  134
http://syd. ICANN.org/files/meetings/sydney2009/presentation-vertical-separation-22jun09-en.pdf. 

  ، 2010مارس  ICANN ،8    المتاح للمجتمع"، مدونة االقتصاديتقرير خيارات التكامل "جون جيفري،  135
http://blog. ICANN.org/2010/03/vertical-integration-options-report-available-to-community/.  

136    ICANN ،" 2010مارس  12نيروبي"،  -قرارات المجلس المعتمدة ،http://www. ICANN.org/en/minutes/resolutions-12mar10-en.htm. 
 . 2010المقابالت، سبتمبر  137
138 NCUC ،"2009أغسطس  27، "لسجالت والمسجلينغير إعالن تجاري بيان دائرة المستخدمين على فصل الرأسي ل ،

http://listserv.syr.edu/scripts/wa.exe?A3=ind0908&L=NCSG-NCUC-DISCUSS&E=base64&P=4946980&B=--
_002_75822E125BCB994F8446858C4B19F0D78FFC6D85SUEX07MBX04adsy_&T=application%2Fpdf;%20name

=%22NCUC-Ry-Rr-vertical.pdf%22&N=NCUC-Ry-Rr-vertical.pdf&attachment=q. 
139  GNSO ،"تقرير قضايا  GNSO 2009ديسمبر  11، "حول التكامل الرأسي بين السجالت والمسجلين ،  

http://gnso. ICANN.org/issues/vertical-integration/report-04dec09-en.pdf . 
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سيكون متسقا مع النظام الداخلي لـ  PDPالتكامل الرأسية من خالل عمليات التنفيذ التي تجري في الوقت الراھن بدال من 
ICANN" الوصف للطريقة التي ينبغي التعامل كتكامل . في المدونة التي نشرت في مشروع إدارة اإلنترنت، انتقد ميلتون مولر ھذا

 :، حيث أنICANNرأسي داخل 

 أو "كمأوى" فمركزھا. الدور لھذا محددة سياسة GNSO لدى يكن لم ،ICANN لـ الجديدة النظرية ھذه في
 يرغ" مشاركتھا فإن الداخلية؛ الالئحة في العامة الصلة باألسماء ذات السياسات لجميع انطالق نقطة باعتبارھا
 في تغرق لم التي لتلك ھذا، يعني ماذا. العامة باألسماء المتعلقة السياسات على التصديق أو لبدء إما "مطلوبة
 ICANN. 140 في شاملة كعملية شيء ھناك ليس فھل ،ICANN أركانا

 31مارس و 12. بين 2010مارس  10في  GNSOمجموعة عمل للتكامل الرأسي من خالل قرار مجلس  GNSOشكلت 
للتكامل  PDPأن مجموعة عمل  GNSO، أعلن مجلس 2010مارس  29في 141 ، أصدرت دعوة للمشاركين.2010رس ما

حول أي جانب من الجوانب ذات صلة بموضوع التكامل الرأسي بين السجالت والمسجلين بأن "الرأسي كانت تسعى إلى تعليق 
التعليقات على  GNSOشجعت  142".ريق العمل، كجزء من مداوالتھا[المعلقين] يعتقدون أنه ينبغي أن تؤخذ بعين االعتبار من قبل ف

. كانت 2010، في الدراسة التي نشرتھا سالوب ورايت، وفي قرار المجلس في مارس 2008الذي نشر في أكتوبر  CRAIتقرير 
 .2010أبريل  18فترة التعليق للجمھور مفتوحة حتى 

. ووردت تعليقات ستة. أشار الملخص إلى أن فريق العمل قد 2010 أبريل 22ھذه التعليقات في  ICANNنشر ملخص موظفي 
 2010.143مايو  6طالب الدوائر االنتخابية ومجموعات أصحاب المصلحة بتقديم بياناتھا قبل 

حول التكامل الرأسي ما زال جاريا. يمكن االطالع على ملخص مقترحات التكامل الرأسي الذي يتم بحثھا من جانب  GNSOعمل 
حول  GNSOيمكن االطالع على وثائق إضافية  ICANN.144الذي يمكن أن يعثر عليه بصفحة ويكي  GNSOلعمل فريق ا

 GNSO.145التكامل الرأسي الذي يمكن العثور عليه من خالل موقع 

  أسماء النطاقات الدولية  3.8

 ICANN. وخالل اجتماع 2000منذ عام  tw.و cn.مثل  TLDsفي المستوى الثاني، في  )IDNs(وجدت أسماء النطاقات الدولية 
. وفي ذلك االجتماع، IDNsمجموعة من المبادئ التوجيھية لـ  ICANNالتابعة لـ  IDN، قدمت لجنة تنفيذ تسجيل 2003في مارس 

 ICANNالموافقة على مشروع القرار، لتخويل الرئيس لتنفيذ المبادئ التوجيھية الواردة فيه، والسماح لـ  ICANNقرر مجلس 
نشرت  146 استنادا إلى المبادئ التوجيھية. ICANNالتي أبرمت اتفاقات مع  IDNsفي سجالت  DNSبالمضي قدما في تسجيل 

بدأ  info.و museum.، بما في ذلك TLDsوبدأت العديد من نطاقات  2003.147يونيو  20رسمياً ھذه المبادئ التوجيھية في 
 148 .2004المستوى الثاني في عام  IDNsقبول 

                                                      

ديسمبر  11"، مدونة مشروع حوكمة اإلنترنت، 'التنفيذ'و  'السياسة'شاملة وال يوجد فرق بين  ليست ھناك عملية :يقرونھا أخيراً  ICANN    موظفو"ميلتون مولر،  140
2009 ،http://blog.internetgovernance.org/blog/_archives/2009/12/11/4402569.html. 

141  GNSO ،") دعوة للمشاركة في مجموعة عملPDP2010مارس  12، ") لعملية تطور سياسة التكامل الرأسي ،
http://gnso. ICANN.org/announcement/announcement-12mar10-en.htm . 

142    ICANN ،"عملية تطوير السياسات :التعليق العام  GNSO  ،"2010مارس  29حول التكامل الرأسي بين السجالت والمسجلين ،
http://www. ICANN.org/en/announcements/announcement-3-29mar10-en.htm . 

143    ICANN ،"موجز التعليقات العامة حول بدء عملية وضع سياسات  GNSO ،"22  2010أبريل ،  
http://forum. ICANN.org/lists/pdp-vertical-integration/pdfTUjS7ytxAJ.pdf . 

144    ICANN" ،PDP التكامل الرأسي" ،  
https://st. ICANN.org/vert-integration-pdp/index.cgi?https_st_ ICANN_org_vert_integration_pdp_index_  

cgi_vi_resources. 
145  GNSO ،"القضايا" ،http://gnso. ICANN.org/issues/. 
146    ICANN ،"2003مارس  27 ،"الدقائق ،  

http://www. ICANN.org/en/minutes/minutes-27mar03.htm#InternationalizedDomainNames . 
147    ICANN ،"2003يونيو  20، "ية لتنفيذ أسماء النطاقات الدوليةالمبادئ التوجيھ ،  

http://www. ICANN.org/en/general/idn-guidelines-20jun03.htm . 
 . IDN ،"http://russia2010.intgov.net/files/Gomes2_RIGF2010.ppt 13/05/2010لماذا وكيف أسماء النطاقات العامة "تشاك جوميز،  148
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لنطاقات  GNSOتوصيات  IDN.149على إطالق عملية وضع السياسات على رموز الدول  ccNSO، وافقت 2007سبتمبر في 
بعض النطاقات العامة الجديدة ينبغي "في الشھر نفسه، ورد بھا أيضا أن  GNSOالمستوى األعلى الجديدة التي وافق عليھا مجلس 

 DAGلـ  )الرابع(يسمح اإلصدار الحالي  150".المتوفرة في الجذر IDNs تخضع لموافقة )IDNs(أن تكون أسماء نطاقات مدولة 
 IDN gTLDs.151بتقديم طلبات للحصول على 

 IDN ccTLDsبإنتاج ورقة قضايا على إدخال  GACو ccNSOمطالبة  ICANN، قرر مجلس 2006في السابق، في ديسمبر 
 .)uk.أو  us.، على سبيل المثال، ccTLDsھذه الرموز في  تستخدم حاليا( ISO 3166مرتبطة برموز الدول المكونة من حرفين 

، طالب IDN ccTLDsقائمة من األسئلة إلى المجلس للنظر بھا قبل إدخال  GACو ccNSO، بعد تقديم 2007في يونيو  152
مواصلة العمل بشكل تعاوني، مع األخذ في  ALACو GACو ccNSOو GNSOبما في ذلك  ICANNالمجلس باحترام مجتمع 

المؤلفة  ISO 3166-1المرتبط برموز  IDN ccTLDsالعتبار القيود التقنية والمتطلبات، الستكشاف المنھج المؤقت والشامل لـ ا
 153 ".من حرفين ويوصي بمسار العمل إلى المجلس في الوقت المناسب

ول والمقاطعات بتسجيل ، والتي تسمح للدIDNعلى عملية التتبع السريع  ICANN، وافق مجلس إدارة 2009أكتوبر  30في 
، وأول 2009نوفمبر  16العملية التي أطلقت رسميا في  154نطاقات المستوى األعلى التي تعكس اسم أو رمز الدولة بلغة بالدھم.

لمصر واالتحاد الروسي والمملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة، قد أضيفوا إلى الجذر - IDN ccTLDsأربعة 
  2010.155و في ماي

يجري تركھا. أعرب بعض الحضور في ندوة  IDN gTLDsإلى مخاوف من أن  IDN ccTLDدفع إعالن عملية التتبع السريع 
األولى، مما اضطر  ccTLDs، عن طريق وضع ICANNعن مخاوف من أن  2009عامة عقدت خالل اجتماع أكتوبر 

ICANN وأشار آخرون إلى أنه ستكون ھناك  156ھم السم النطاق إلى الحكومات.أساساً إلى إجبار مقدمي الطلبات على تقديم طلبات
- ccTLDواحد في كل -حاجة للشركات التي تريد أن تجعل المحتوى على اإلنترنت يمكن الوصول إليه عبر أسماء النطاقات المتعددة

 IDN gTLD.157بدال من تسجيل مجال واحد في 

من أجل تجنب تأخير ال  IDN gTLDsمن  IDN ccTLDsبفصل تقدم  ICANNقرار  أجريت معھم المقابالتأيد بعض من 
. وخالل المقابالت، اقترح IDN ccTLDوتقدير معرب عنه للسرعة التي تطور بھا عملية تتبع المسار السريع  ccTLDsداعي له 

أجريت أعرب بعض من  .ccNSOو GACأن تطور عملية التتبع السريع كانت مثال جيدا على التعاون المشترك عبر المجتمع بين 
 IDNs.158قد سبقت اإلعداد الشامل وتقييم المعايير التقنية لـ  IDNsعن قلقھم من أن وضع السياسات لـ  معھم المقابالت

 

                                                      

149 ccNSO محاضر مجلس" ،ccNSO" ،7  2007سبتمبر ،http://ccnso. ICANN.org/about/minutes/ccnso-minutes-12sep07.pdf . 
150  GNSO ،" 2007أغسطس  8، "إدخال نطاقات المستوى األعلى العام الجديد -التقرير النھائي ،  

http://gnso. ICANN.org/issues/new-gtlds/pdp-dec05-fr-parta-08aug07.htm. 
151    ICANN ،" 2010مايو  31، "4مسودة دليل مقدم الطلب، اإلصدار ،  

http://www. ICANN.org/en/topics/new-gtlds/draft-rfp-clean-28may10-en.pdf. 
152    ICANN ،"قرارات المجلس المتخذة خالل اجتماع مجلس    ICANN ،"8  2006ديسمبر ،  

http://www. ICANN.org/en/minutes/resolutions-08dec06.htm . 
153    ICANN ،"2007يونيو  29سان خوان، بورتوريكو"، -قرارات المجلس المتخذة ،  

http://www. ICANN.org/en/minutes/resolutions-29jun07.htm#m. 
154    ICANN" ، ICANN 2009أكتوبر  30، "تجلب لغات العالم إلى شبكة اإلنترنت العالمية ،  

http://www. ICANN.org/en/announcements/announcement-30oct09-en.htm . 
   ،2010مايو  ICANN ،13    ربعة األولى"، مدونةاأل -IDN ccTLDsتينا دام، " 155

http://blog. ICANN.org/2010/05/idn-cctlds-%E2%80%93-the-first-four/. 
   ،2009أكتوبر  29، وول ستريت جورنال في سيول"، ICANN    الشرارات في اجتماع"ايفان رامستاد،  156

http://blogs.wsj.com/digits/2009/10/29/sparks-fly-at- ICANN-meeting-in-seoul/. 
157    ICANN ،"2009أكتوبر  29، "نص المنتدى العام ،  

http://sel. ICANN.org/meetings/seoul2009/transcript-public-forum-29oct09-en.txt . 
 . 2010المقابالت، سبتمبر  158
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 ICANNوعمليات صنع القرار  xxx. قضية النطاق  :الملحق د

 

 الخالصة 

 xxx.   بشكل ناجح  ICM العامة الجديدة. اقترح سجل  TLDsلبدء تبني  "إثبات المفھوم"مرحلة  ICANN، أطلقت 2000في العام 
مقترحا منقحا إلنشاء  ICM فيما يتعلق بالمقترح األول قدمت  ICANN، وبعد إجراء بعض التغييرات بـ 2003. في العام kidsو.

   .xxx  لدعوةICANN  لمقترحاتTLD  تحت الرعاية. تبنى مجلسICANN د التجارية والتقنية قرارا للبدء في التفاوض على البنو
عن قرارھا  ICANNومع ذلك وتحت الضغط من العديد من الدوائر االنتخابية تراجعت  2005في يونيو  ICM التفاقية السجل مع 

أول طلب يتم االستماع إليه قبل لجنة  – 2008طلباً للمراجعة المستقلة في العام  ICM . قدمت 2007في العام  ICM وأنكرت مقترح 
 )IRPيشكلون (قررت لجنة مكونة من ثالثة أشخاص يمثلون لجنة التحكيم  2010. في العام ICANNة المستقلة في تاريخ المراجع

  .ICM قرار لصالح 

دون إعادة فحص  2010يونيو  17إلى  2000من العام  xxx.  وحددت دراسة الحالة تلك األحداث الرئيسية المحيطة بمقترحات 
، )IRP(دور ھيئة المراجعة المستقلة  )xxx. )1.  تقسيم تعيين التواريخ لفحص اثنين من األبعاد لعملية للقياسات للطلب ذاته. تم 

، والمفاوضات ICM   .xxx لمقترح  ICANNخالل تقييم  ICANNومجلس  )GAC(التفاعل بين اللجنة االستشارية الحكومية  )2(و
  .ICM طبيق ، وفي نھاية المطاف رفض تICM بشأن اتفاق التسجيل مع 

 منھجية ومصادر دراسة الحالة

 .أ الملحق مراجعة الرجاء والمنھجية، مصادرنا عن المعلومات من لمزيد

، والدراسات األكاديمية، وتقارير ICANNتستند دراسة الحالة ھذه إلى مواد متاحة للعامة، بما في ذلك التعليقات العامة ووثائق 
، مع التركيز بصفة خاصة على جانبين من xxx.  التقرير ملخصا للحقائق بشأن عملية نطاق ، وآراء الخبراء. يقدم اإلعالموسائل 

لالستعراض المستقل، ودور اللجنة االستشارية  ICM ، بما في ذلك طلب )IRP(ھيئة االستعراض المستقل  :جوانب ھذه القضية
في ذلك التفاعل مع المجلس. في كل معرض ب، القسم ، بما xxx.  في جميع أنحاء استعراض المجلس لمقترحات  )GAC(الحكومية 

، فإن ھدفھا ھو المساعدة على تحديد القضايا الرئيسية والتحديات ومجاالت ICANNمن اتفاقية الخدمات بين مركز بيركمان و 1
 وسوف تسھم المالحظات أدناه في تقرير فريق بيركمان النھائي. xxx.  االختالف ذات الصلة بعملية تطبيق 

اإلضافة إلى المصادر المتاحة للجمھور، تشمل دراسة الحالة ھذه البيانات واآلراء والتصورات تلك التي أجريناھا خالل المقابلة في ب
واستقبالھا من ِقبل المجتمع. ال  ICANNسياق تطوير ھذه القضية. وتلعب ھذه التصورات واآلراء دوراً ھاماً في تفسير قرارات 

ابالت آراء أو استنتاجات فريق بيركمان. حيث أننا بذلنا كل جھد ممكن إلزالة أخطاء واقعية، فإننا ال نشھد تعكس التصريحات والمق
 . أجريت مقابالت على شرط السرية.أجريت معھم المقابالتعلى دقة اآلراء التي قدمھا من 

ال تزال تتطور.  xxx.  . ومع ذلك، فإن مظاھر 2010يونيو  17وفقاً التفاق الخدمات، تركز دراسة الحالة ھذه على أحداث  :مالحظة
 وعلى ھذا النحو، ال تعكس ھذه الدراسة أحدث التطورات في ھذه القضية.

قد قدم البروفسور جاك غولدسميث، ھنري إل شاتوك أستاذ القانون، المدير المساعد بكلية مركز بيركمان وعضو فريق  :الكشف
. في سياق عملية استعراض نظير بيركمان الداخلية، قدم تعليقات على نطاق وھيكل xxx في القضية  ICM بيركمان، شھادة إلى 

  مشروع سابق لدراسة الحالة ھذه.
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  xxx sTLD.  لـ  ICM مقترح  1

   2000الجديدة في  gTLDsلـ  ICANNدعوة  1.1

  "إثبات المفھوم"نظرة جولة  1.1.1

، وھي الوالية التي تشمل "تنسيق، على المستوى الكلي، نظام اإلنترنت العالمي للمعرفات الفريدة"في  ICANNھمة يتمثل جوھر م
منذ حقبة الثمانينات، كان موجودا فقط سبعة  DNS(.159(المسؤولية عن تخصيص أسماء النطاقات وإدارة نظام أسماء النطاقات 

وكان متاح ثالثة فقط منھم  )org. و com ، .edu ، .gov ، .int ، .mil ، .net.( DNSفي  )TLDs(نطاقات للمستوى األعلى 
األولية ھي تطوير مجموعة من  ICANNومنذ البداية، كان إحدى مھام  org(160.و ,com,  .net.(للتسجيل العامة بدون قيود 

 TLDs (gTLDs).161السياسات وأفضل الممارسات لخلق وجمع وإدارة نطاقات العليا العامة الجديدة 

التي حلت محلھا منظمة دعم األسماء (الثالثة األصلية الداعمة  ICANN، إحدى منظمات )DNSO(كانت منظمة دعم أسماء النطاق 
تعيين وتشغيل وإدارة نظام أسماء النطاقات والمواضيع "، مسؤولة عن تقديم توصيات بشأن 162)2002في ديسمبر  )GNSO(العامة 

 gTLDsمجموعة من فرق العمل دراسة ما إذا كان إنشاء الحقول الجديدة  DNSO، كلف 1999في عام 163 ".األخرى ذات الصلة
بأن  DNSO، أوصى 2000أبريل  19في  164سيكون من المرغوب فيه، في ضوء حقوق الملكية الفكرية وغيرھا من القضايا.

ھذه  ICANNتبنى مجلس  165.الجديدة gTLDsمن  "عدد محدود"سيضع مجموعة من السياسات لتوجيه تقديم  ICANNمجلس 
وذلك بھدف استكمال مفاوضات التسجيل قبل نھاية  2000،166سبتمبر  5في  TLDوبدأ قبول طلبات  2000يوليو  16التوصية في 

وطلب كل طلب باستيفاء  "غير المدعوم TLD" أو )TLD )sTLDولم يسمح لمقدمي الطلبات بتقديم اقتراحات ألي من  167العام.
 168 : ھي تسعة معايير

  الحاجة إلى الحفاظ على استقرار اإلنترنت. .1

  في المستقبل. TLDsفيما يتعلق بإدخال  "دليل المفھوم"إلى أي مدى يكون اختيار االقتراح من شأنه أن يؤدي إلى  .2

  تعزيز المنافسة على خدمات التسجيل. .3

  .DNSتعزيز جدوى  .4

  إلى أي مدى االقتراح سيفي بأنواع سابقة لم تلب االحتياجات. .5

                                                      

 . http://www. ICANN.org/en/general/bylaws.htm، 2009سبتمبر  30، 1، القسم 1، المادة ICANN    وائحل 159
160    ICANN ،") نطاقات المستوى األعلىgTLDs ،"(6  2009مايو ،http://www. ICANN.org/en/tlds تم تنفيذ .TLD  .آخر متخصص.arpa التي ،

 TLDsرمز  250). وجد أكثر من /http://www.iana.org/domains/arpaس البنية التحتية التقنية (انظر حفظت لدعم مشاريع بنية اإلنترنت لمجل
)ccTLDs) كمجموعة كتبت بأحرف غير التينية وتصنف على أنھا أسماء النطاقات الدولية (IDNs .( 

 . http://www. ICANN.org/en/tlds، 2009مايو  gTLDs ،"(6نطاقات المستوى األعلى ("، ICANN    انظر 161
 /DNSO ،http://www.dnso.org. انظر 2003) في عام GNSOفي نھاية المطاف بفضل منظمات دعم األسماء العامة ( DNSOنجحت  162
  ، 1998نوفمبر  6(أ)،  3، المادة السابعة، القسم ICANN    حةئال 163

http://www. ICANN.org/en/general/archive-bylaws/bylaws-06nov98.htm . 
إدارة األسماء "، ICANN    الجديدة يمكن تقديمھا ببطء في حالة تلقي حقوق الملكية الفكرية لحماية كافية؛ انظر gTLDsعلى أن  WIPO 1999ينص تقرير  164

. مجموعات عمل http://www. ICANN.org/en/wipo/FinalReport_1.html، و1999أبريل  30 قضايا الملكية الفكرية"، :والعناوين على اإلنترنت
DNSO  ب وج التي تكونت لمعالجة تقريرWIPO  وغيره من قضايا الملكية الفكرية، انظرDNSO، " يونيو  25اجتماع مجلس األسماء في سان خوسيه يوم

 .http://www.dnso.org/dnso/notes/19990625.NCsj-admin.html ،1999 يونيو  25،" 1999
165  DNSO ،"بيان مجلس أسماء  DNSO شأن بgTLDs 2000أبريل  19، "الجديدة ، 

http://www.dnso.org/dnso/notes/20000419.NCgtlds-statement.html . 
166    ICANN ،"قرارات مجلس    ICANN  بشأنTLDs 2000يوليو  16، "الجديدة ،  

http://www. ICANN.org/en/tlds/new-tld-resolutions-16jul00.htm . 
167    ICANN ،"ة حول عملية تقديم طلبات نظرة عامTLD 2000أغسطس  3، "الجديدة ،  

http://www. ICANN.org/en/tlds/application-process-03aug00.htm . 
168 TLDs )sTLDs عن مستوى محدد من  مسئوالمنظمة الرعاية" ليكون "مجتمع الرعاية" الخاص ويتطلب دعم ") الذي يتم رعايته تھدف إلى تمثيل احتياجات

، "الجديدة TLDنظرة عامة حول عملية تقديم طلبات "، ICANN    سياسة التشغيل في النطاق. النطاقات غير المدعوم ال تحمل أيا من ھذه المتطلبات. انظر صياغة
 . http://www. ICANN.org/en/tlds/application-process-03aug00.htm، 2000أغسطس  3
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  وخدمات التسجيل عموما. DNSأي مدى سيكون ھذا االقتراح من شأنه تعزيز تنوع إلى  .6

  ألغراض خاصة إلى المنظمات المناسبة. TLDsتقييم تفويض مھام صياغة السياسات لـ  .7

  .TLDالحماية المناسبة لحقوق اآلخرين في اتصال مع تشغيل  .8

الواقعية والمالية والتقنية والخطط التنفيذية والتحليل السليم اكتمال المقترحات المقدمة ومدى إثباتھا للمشاريع التجارية  .9
  169 الحتياجات السوق.

، )info. و biz.لتقديم مقترحات غير محددة، بما في ذلك ( "عام"  : إلى أربع فئات "لألغراض العامة" TLDصنفت مقترحات 
 xxx.  ألنواع محددة من المحتوى، بما في ذلك ( "ةالمحتوى المقيد"، )san. و name. للمحتوى الشخصي، بما في ذلك ( "شخصي"
 travel(.170. و law. بما في ذلك ( "التجاري المحظور"، و)kids. و

 kids. و xxx.  لـ  ICM مقترح  1.1.2

بما في ذلك  xxx،172.  قدمت المنظمات ثالثة مقترحات لـ  171 وغير مدعومة. TLDsطلبا مع مقترحات جديدة  ICANN 47تلقت 
من شأنه تعزيز سالمة الطفل  TLDs، بحجة أن زوج النطاقات kids. و xxx.  ، والذي طبق إلنشاء )ICM ،Inc. ) ICM تسجيل 

أن كال من صناعة الكبار  ICM ادعت  173على اإلنترنت التي تحدد بوضوح مجاالت صديقة للطفل ومجاالت محتوى للكبار فقط.
قادة المحتوى الكبار يعودون بالكامل إلنشاء ھذه "االختيارية، مدعية بأن  ICM ومنتجي محتوى الصديق للطفل يتوافق مع سياسات 

ترفيه األطفال البارزين والمؤسسات التعليمية تعتبر استثمارات واسعة وواعدة في النطاق الصديق "وأن  "TLDsالنطاقات العليا 
 174".للطفل

غير مدعومة  TLDsأربعة نطاقات   : المرحلة االستكشافية سبعة خالل ICANN، اختارت طلًبا 47الطلبات البالغة من بين ھذه 
).biz ، .info ، .name ، .pro(  وثالثة مدعومة).aero ، .coop ، .museum(.175  في تطبيق معايير التقييم لتطبيق ICM  في

  .xxx قررت ،ICANN  أن اقتراح ICM  لـTLD  .kids تنجح من الناحية  لم تلبي االحتياجات ولكن كان من غير المرجح أن
 kids أي أساليب تجارية أو تقنية بشكل فعال للحد من المحتوى لـ "لم تقترح  ICM أيضا أن  ICANNوجدت  176التجارية.

TLD."177  وفيما يتعلق بـ  .xxx ذكرت ،ICANN :  "]ال تظھر لتلبي االحتياجات التي لم تلب. محتوى الكبار غير متوفر على  ]أنھا
لطلب  )فنية أو غير فنية(من شأنه فصل محتوى الكبار، فال توجد آلية  xxx TLD.  درجة أن البعض يعتقدون بأن شبكة اإلنترنت. ل

تتمحور لجعلھا  TLDأيضا إلى أن الطبيعة المثيرة لـ  ICANN" أشارت xxx TLD.  الحالية إلى  TLDsمحتوى الكبار للترحيل من 
مع عدد محدود من نطاقات  'دليل المفھوم'خلص فريق التقييم إلى أن مبكرا في مرحلة " ".دليل المفھوم"غير مالئمة ألھداف عبارة 

                                                      

169    ICANN ،" معايير تقييم اقتراحاتTLD" ،15  2000أغسطس ،http://www. ICANN.org/en/tlds/tld-criteria-15aug00.htm . 
170    ICANN ،" تقرير حول متطلباتTLD 2000نوفمبر  9، "الجديد ،http://www. ICANN.org/en/tlds/report/" باإلضافة إلى .TLDs  لألغراض

الخدمات الجديدة" (والتي كانت مخصصة للخدمات التقنية غير المعتمد حاليا ") و"تحت رعايته"ة كأغراض خاصة" (مرادفة لعبار"مقترحات  ICANN    العامة" جمعت
 . "معلومات جغرافية"، وLDAPالحالي، بما في ذلك االتصاالت الھاتفية والرسائل التوجيھية وخدمات  DNSمن قبل نظام 

171    ICANN ،" طلباتTLD  ،"2000أكتوبر  10المقدمة ،http://www. ICANN.org/en/tlds/tld-applications-lodged-02oct00.htm . 
172    ICANN ،" طلباتTLD  ،"2000أكتوبر  10المقدمة ،http://www. ICANN.org/en/tlds/tld-applications-lodged-02oct00.htm . 
173    ICANN ،" التسجيل إلى مشغلمقترح    ICANN ،"18  2000سبتمبر ،http://www. ICANN.org/en/tlds/kids3/Default.htm تطبيق . ICM  في

ة عن طريق عناوين االفتراض أيضا يمكن أن يكون محتوى موجه للكبار في النطاقات األخرى (على سبيل المثال، المواقع التابعة لھا) التي تمت تصفيتھا بسھول
 . . المرجع نفسهxxxباإلضافة إلى تصفية المحتوى  DNSبروتوكول اإلنترنت وقوائم 

174    ICANN ،"مقترح مشغل السجل إلى    ICANN 2000سبتمبر  18،" 2: المجلد ،
http://www. ICANN.org/en/tlds/kids3/HTML/Volume_2.html . 

175    ICANN ،" ،"2000نوفمبر  16االجتماع السنوي الثاني لمحاضر المجلس ،  
http://www. ICANN.org/en/minutes/minutes-annual-meeting-16nov00.htm . 

176    ICANN ،" تقرير حول طلباتTLD 2000نوفمبر  9أغسطس لكل فئة أو مجموعة"،  15: تطبيق معايير ،  
http://www. ICANN.org/en/tlds/report/report-iiib1c - 09nov00.htm . 

177    ICANN ،" تقرير حول طلباتTLD 2000ر نوفمب 9أغسطس لكل فئة أو مجموعة"،  15: تطبيق معايير ،  
http://www. ICANN.org/en/tlds/report/report- iiib1c - 09nov00.htm . 
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TLDs  المتوخاة، فإنTLDs  األخرى المقترحة من دون جدل ألدنى أخالق من شأنه أن يخدم على نحو أفضل أھداف ھذا التقديم
  178".العليا الجديدة TLDsاألولي لنطاقات 

   : ، مع تقديم المبررات التاليةkids. و xxx.  للـ  ICM ل مقترحات عدم قبو ICANNفي النھاية، قررت 

 باختيار التقييم فريق ينصح ال لألطفال، الصديق المحتوى لتعزيز والتجارية التقنية المقترحة التدابير في النقص بسبب
 للفوائد الضحل والتعريف ر،الدائ الجدل وبسبب ذلك، إلى وباإلضافة. TLD برنامج من الحالية المرحلة في kids. نطاق

ً  نوصي فإننا xxx.  لـ المأمولة    179.الوقت ھذا في اختيارھا ضد أيضا

، وطلبت "توضيحات من المجلس فيما يتعلق بالبيانات غير 2000ديسمبر  15طلباً إلعادة النظر في  ICM رداً على ذلك، قدمت 
 ICANNنحو دعوة مجلس  ICM األول، تم التعامل مع المسألة من  في المقام xxx."[180. الدقيقة التي تنطوي على مقترح تسجيل [

 ICM ، واحتجوا بأن "معظم" مزودي المحتوى الكبار يدعمون النطاق. حافظت xxx. بأن غالبية المجتمع البالغين لم يدعموا إنشاء 
 kids"181.ذات مصداقية لسجل  "فقط في حالة عدم وجود أي عمليات تقديم أخرى kids.كذلك على أنه تم اقتراح تشغيل سجل 

ال تفي "الحاجة التي لم تلب"، معتبرة أن انتشار مواد البالغين على  xxx. بأن  TLDمع استنتاج مقيمي  ICM وأخيراً، ال تتفق 
  . ICM اإلنترنت تطلب إنشاء ھذا النوع من سياسات النطاق التي اقترحتھا 

ال يتطلب إعادة نظر من المجلس  ICM ؤكدة على أن: "طلب إعادة النظر بسجل وقررت لجنة إعادة النظر عدم اتخاذ أي إجراءات م
 182وفقاً لذلك، ال يوجد أي إجراء للمجلس التخاذه فيما يتعلق بقرار المجلس الفعلي في ذلك الوقت".. . .  2000نوفمبر  16في قرار 

اختيار مجموعة صغيرة من الطلبات الناجحة  "، بل تمICANNمن جانب  TLD وقد أشير إلى أنه "تم رفض أي مقترح جديد لـ
في  TLD. الحظت اللجنة أيضاً أن "حقيقة أنه لم يتم اختيار مقترح TLDالمحتملة بھدف اختبار مجموعة متنوعة من الطرق إلنشاء 

  183ظل ھذه الظروف ال يجب تفسير ذلك األمر على أنه انعكاس سلبي على المقترح أو الراعي".

   2003 عام في الجديدة sTLDs لـ رحاتلمقت ICANN طلب 1.2

  RFP على شاملة نظرة 1.2.1

الجديدة"، والتي دعا فيھا  TLD ستيوارت لين تقريراً بعنوان "خطة عمل تتعلق بـ ICANN، أصدر رئيس 2002أكتوبر،  18في 
إعادة تقديم مقترحاتھم الخاصة ب 2000إلى توسيع "دليل المفھوم" من خالل السماح لمقدمي الطلبات الذين شاركوا في جولة عام 

لوضع خطة  ICANN طاقم العاملين بـ ICANN، رداً على "خطة للعمل،" وجه مجلس 2002ديسمبر،  15في  TLD.184 بـ

                                                      

 .المصدر ذاته 178

 .ذاته المصدر179 
180  ICANN 2000ديسمبر،  16"، 15-00، "طلب إعادة النظر ،  

http://www. ICANN.org/en/committees/reconsideration/icm-request-16dec00.htmدة النظر من . وقد أنشئت سياسة إعا ICANN 
، 1999مارس،  4"سياسة إعادة النظر"،  ICANN (أ) من اللوائح األصلية.  4(والتي حلت محلھا منذ ذلك الحين) لتنفيذ المادة الثالثة، القسم 

http://www.un.org/ga/president.  ICANN.org/en/committees/reconsideration/recon-policy-04mar99.htm .  

  .ذاته المصدر ،"النظر إعادة طلب" انظر181 

 توضيح من بدالً  المشكلة، وتوصيات القرارات في النظر إعادة عن فقط مسئولة النظر إعادة لجنة تفويض أن يبدوا أنه إال بالتوصية، الوضوح عدم من الرغم وعلى182 
 ،2001سبتمبر،  7:  توصية اللجنة (المنقحة)"، 15-00"طلب إعادة النظر  ICANN المجلس. انظر  قرارات

http://www. ICANN.org/en/committees/reconsideration/rc00-15-1.htm . 

 .ذاته المصدر183 
184  ICANNخطة العمل المتعلقة بـ" ،  TLD  ،"2002أكتوبر،  18الجديدة ،  

http://www. ICANN.org/en/committees/ntepptf/new-gtld-action-plan-18oct02.htm .  
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متمتعة بالرعاية ونشرھا علناً  TLDوأدى ذلك إلى طلب مسودة للمقترحات إلنشاء  TLD .185استراتيجية اللتماس مزيد من طلبات 
   2003.186يونيو،  24في 

التماس من خالل طريقتين ھامتين. أوالً، كان محصوراً على مقترحات  2000عن "دليل المفھوم"  2003في العام  RFPاختلفت 
يخدم االحتياجات المحددة جيداً" للمجتمع المتمتع بالرعاية"  sTLDبالرعاية. ويطلب من مقدمي الطلبات إثبات أن المتمتعة  TLD لـ

لن يقوم  ICANN. ثانياً، أن مجلس TLDمات الدعم والتي ستتولى مسؤوليات معينة في تطوير سياسات مع طلب مقترح لدعم منظ
بتقييم تقييم الطلبات مباشرة. بدالً من ذلك، سيتم تقييم الطلبات من جانب عدد من مجالس مقيمين مستقلين يقدمون التقارير عن كل 

  187تي تلعب دوراً ھاماً في صياغة قرارات المجلس.وھذه التقارير غير الملزمة ال ICANNاقتراح لمجلس 

تعليق عقد مناقشة عامة حول مواد مشروع خالل منتدى  ICANNللجمھور النشر  RFPيوماً بعد مشروع و 2003يونيو،  25في 
مر حول السياسات عام في مونتلایر. وقال بعض المعلقين أن يوم واحد غير كاف للمراجعة العامة، السيما بالنظر إلى الجدل الذي است

أغسطس،  25قراراً بتمديد فترة تعليق الجمھور لمدة شھرين، حتى  ICANNفي اليوم التالي، أصدر مجلس  TLD .188 المقترحة لـ
2003.189  

 At-Largeوقدمت لجنة  190رداً عن طريق البريد اإللكتروني، نشرت علنا خالل فترة التعليق. 70أكثر من  ICANNتلقت 
أكثر إنصافاً مع اقتراح مجموعة من المبادئ  RFPرداً رسمياً توصي فيه بإجراء تغييرات واقعية لجعل ) ALACاالستشارية (
  191المستقبلي. gTLDلتوجيه تقديم 

، مشيراً إلى القيود التي تفرضھا على التعديالت التي sTLDالتعليق المؤقت لطلب  ICANN، قرر مجلس 2003أكتوبر  13في 
سريعاً المراجعة الكاملة للسياسة  ICANNلتفاھم مع وزارة التجارة األمريكية خصوصاً في مطلب بدء أدخلت مؤخراً على مذكرة ا

، عدل مجلس  2003أكتوبر،  31بشدة، ومع ذلك، وفي  GNSO(193اعترضت منظمة دعم األسماء العامة ( 192في ھذا المجال".
ICANN  عن قراره وقرر المضي قدما فيRFPsTLDصدر المجلس قرارا بإعادة النظر في بنود . باإلضافة إلى ذلك، أRFP 

ال يقتصر على مقدمي الطلبات  RFP، والجمھور بوجه عام. على وجه التحديد، تقرر أن GNSO، وALACبناًء على تعليق من 
غير ربحية. "دليل المفھوم" والتي ال تحتاج المنظمات الراعية إلى أن تكون ھيئات  لـ 2000الذين قدموا مقترحات خالل جولة عام 

، بما في ذلك الجدول الزمني الطلب وتفاصيل عن معايير 2003ديسمبر  15في  RFPوأخيراً، تقرر أن يتم نشر النسخة النھائية من 
  194االختيار وشرحاً لعملية التقييم.

   xxx. لـ  ICM اقتراح  1.2.2

فاھية البالغين عبر اإلنترنت" كمجتمع "مجتمع ر ICM . سمته 2004مارس،  16في  xxx sTLD.  مقترحھا لـ ICM قدمت 
أو المنتجات  الجنسي أو الخدماتالراعي، مع تحديد ذلك المجتمع وفق األفراد والشركات والكيانات التي توفر المعلومات ذات التوجه 

                                                      

185  ICANN، الجتماع السنوي لـ"ا  ICANN  2002ديسمبر  15 -  14في أمستردام"،  2002في العام 
http://www. ICANN.org/en/meetings/amsterdam.  

186  ICANN،  إنشاء"sTLDs  ،"(مسودة التعليق العام) 2003يونيو  24جديدة: طلب تقديم االقتراحات،  
 http://www. ICANN.org/en/tlds/new-stld-rfp/new-stld-rfp-24jun03.htm.  

  .sTLD،" http:// ICANN.org/en/tlds/new-stld-rfp/panel.htm لمقترحات  المستقلة ، "المقيمونICANN أيضاً  انظر ذاته المصدر 187
  .http://hasbrouck.org/ ICANN/montreal.html  ،2003يونيو  26بالرعاية"،  المتمتعة TLD" ھاسبروك، إدوارد انظر 188
189  ICANN يونيو،  26مونتلایر"،  -، "تقرير أولي: االجتماع المنتظم للمجلس  

2003، http://www. ICANN.org/en/minutes/prelim-report-26jun03.htm.  
190 CANNI لمنتدى تعليق ، "التقديماتstld-rfp "http://forum. ICANN.org/mtg-cmts/stld-rfp-comments/general/threads.html 

  اريخ). ت (بدون
191  ICANN رد" ،ALAC  على مقترح طلب sTLD  والمبادئ المقترحة لعملياتTLD  ،"2003أكتوبر  9الجديدة ،  

http://forum.icann.org/mtg-cmts/stld-rfp-comments/general/msg00067.html .  
192  ICANN ،"2003أكتوبر،  13، "تقرير أولي: اجتماع خاص للمجلس،http://www. ICANN.org/en/minutes/prelim-report-13oct03.htm.  
  .http://www.dnso.org على DNSO . انظر موقع الويب لـDNSO خلفاً لـ GNSO، أصبحت 2003اعتبارا من عام  193
194  ICANN،  قرارات مجلس" ICANN  ،"2003أكتوبر،  31في قرطاج، تونس،  

http://www. ICANN.org/en/announcements/advisory-31oct03.htm. لطلبات النھائية الصيغة  sTLD على موقع  متوفرة ICANN  طلب"
 sTLD  ،"2003ديسمبر  15الجديد، http://www. ICANN.org/en/tlds/new-stld-rfp/new-stld-application-parta - 15dec03.htm.  
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كمنظمة ) IFFORالمؤسسة الدولية للمسؤولية عبر اإلنترنت ( ICM سمت  195المخصصة للبالغين برضاھم أو للمجتمع نفسه."
كھيئة كندية غير ربحية تھدف إلى حماية األطفال وحماية األمان وخصوصية المستخدمين وتعزيز  IFFORوسيكون دور  196راعية.

التبرع بجزء معين من كل رسوم تسجيل  ICM في صناعة محتوى البالغين. ووفقاً لالقتراح، تنوي  المسئولةالممارسات التجارية 
  197وجھود الدعوة. IFFOR سة لـالنطاق لتعزيز إجراء السيا

  والموافقة المبدئية  ICANNمراجعة  1.2.3

 jobs.و cat.و RFP :.asia استجابة لـ sTLDعلى المأل أنھا استلمت عشرة طلبات  ICANN، أعلنت 2004مارس  19في 
اإلعالن الدعوات  . وشمل ھذاxxx و travel.) و.Telnic Ltd( tel.) وtel )NetNumber, Inc.و post.و mobi.و mail.و

لنشر التعليقات على المقترحات المحددة، باإلضافة إلى طلب تقديم العروض للتعليقات العامة. كما الحظت أن فترة التعليق العام 
  198وسوف تتم مراجعة الطلبات من المقيمين مستقلة بداية مايو من ذلك العام. 2004ستكون مفتوحة خالل شھر أبريل 

 postو. catمشيرين إلى أنه فقط . ICANN، بعث المقيمون المستقلون تقاريرھم عن الطلبات العشر إلى 2004في منتصف يوليو 
يلبي المعايير التقنية والتجارية والمالية لكنھا عجزت عن  ICM أوضح التقرير أن مقترح  199تلبي مجموعة كبيرة من معايير التقييم.

التقرير على صعوبة التحديد الواضح لمحتوى البالغين وصعوبة تأسيس الخطوط على وجه الخصوص، أكد  200الوفاء بمعايير رعايته.
"تفترض مجموعة من المصالح بالنيابة عن المجتمع. . . لكن تم تقديم  ICM العريضة لمحتوى البالغين. وحددت عالوة على ذلك، أن 

حظ المقيمون أنه على الرغم من وجود دعم كبير وأخيرا، ال 201شھادات قليلة من المجتمع لدعم المصالح المشتركة أو تماسكھا ".
  202لمقترح المجتمع في أمريكا الشمالية، "عمليا ال يوجد دعم من بقية العالم".

من أكتوبر  203لتوفير المواد التكميلية في استجابة لمخاوف المقيمين المستقلين. sTLDأنھا ستسمح بمقدمي طلبات  ICANNأعلنت 
. فيما يتعلق بمعايير xxxمجموعة من المواد التكميلية التي تحدد بشكل أولي عيوب مقترح  ICM ، قدمت 2004وحتى نوفمبر 

  204رعايته.

  xxx. في عملية  GACإشراك  2

  ICANN في GAC دور 2.1

فإن أحد األغراض الرئيسية للجنة االستشارية الحكومية ھو "دراسة وتقديم المشورة بشأن األنشطة  ICANN205وفقا للوائح 
ومختلف القوانين  ICANNمن حيث صلتھا باھتمامات الحكومات، وخاصة المسائل التي تتعلق بالتفاعل بين سياسات  ICANN لـ

   206واالتفاقات الدولية أو حيث يمكن أن تؤثر على قضايا السياسة العامة."

                                                      

195  ICANN،  طلب" sTLD :الجديد .xxx  ،"16  2004مارس، http://www. ICANN.org/en/tlds/stld-apps-19mar04/xxx.htm .  
196 ICANN،  طلب" sTLD :الجديد .xxx  ،"16  2004مارس، http://www. ICANN.org/en/tlds/stld-apps-19mar04/xxx.htm .  
  .المصدر ذاته 197
198  ICANN،  ،"2004مارس  19"التقدم بعملية تقديم نطاقات المستوى األعلى الجديدة بموجب الرعاية ، 

http://www. ICANN.org/en/announcements/announcement-19mar04.htm ،انظر أيضا . ICANN التعليقات العامة المقترحة للنطاقات" ،
  . http://www. ICANN.org/en/tlds/stld-apps-19mar04/stld-public-comments.htm ،2004مارس  31المستوى األعلى بموجب الرعاية"، 

 ، 2005ديسمبر  sTLD ،"3 عن حالة عملية الطلب  ، "تقريرICANN انظر  199
http://www. ICANN.org/en/tlds/stld-apps-19mar04/stld-status-report.pdf .  

  .المصدر ذاته 200
  .المصدر ذاته 201
  . 25-24 المصدر ذاته، 202
203  ICANN اجتماعات" ، ICANN  ،"2004يوليو  23في كوااللمبور ، 

http://www. ICANN.org/en/meetings/kualalumpur/captioning-public-forum-23jul04.htm .  
204  ICANN 2005نوفمبر  30 المواد اإلضافية/التكميلية"، -، "الملحق ھـ ، 

http://www. ICANN.org/en/tlds/stld-apps-19mar04/AppE-30nov05.pdf .  
مرة  26عدد  ICANN  . وقد تم تعديل اللوائح الخاصة بـhttp://www. ICANN.org/en/general/bylaws.htm، 2010أغسطس  ICANN، 5 لوائح  205

  . http://www. ICANN.org/en/general/archive-bylawsعلى العنوان  ICANN عن اللوائح األصلية. محفوظات اإلصدارات السابقة متوفرة على موقع 
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إبداء النصيحة أو عبر طريقة خاصة قد ترفع اللجنة االستشارية الحكومية أمورا للمجلس مباشرة سواء عبر طريقة التعليق أو قبل "
وبصرف النظر عن تلقي المشورة غير المرغوب  207"إلجراء موصى به أو عبر تطوير سياسة جديدة أو مراجعة السياسات الحالية.

أو  في الوقت المناسب أي اقتراح برفع قضايا السياسة العامة الذي تم فيه GACفيھا أو تعليق، يتعين على المجلس أن "يخطر رئيس 
في  GACوعلى نحو منفصل، فإن المجلس مطالب بالتعرف على رأي  208لتعليق الجمھور". ICANN أي من منظمات الدعم لـ

الحاالت التي تؤثر فيھا إجراءات السياسة على االھتمامات المنشورة عموماً واعتبار السياسة لتبني القرارات أمر يؤثر على تشغيل 
  209اإلنترنت أو األطراف األخرى.

المطلوبة أو غير المطلوبة "بشأن مسائل السياسة العامة" تتسبب في إثارة  GACغض النظر عما إذا طلبت أم ال، فإن أي نصيحة ب
إذا قرر  210فقرتھا بالالئحة حيث يطلب من المجلس أخذ ھذه النصائح في االعتبار "على حد سواء في صياغة واعتماد السياسات".

وتحديد األسباب عدم اتباعھا والمحاولة بجد وبطريقة  GACفإن المجلس مطالب حينھا بإعالم  المجلس عدم اتباع ھذه النصيحة،
، ومطلوب من المجلس أن GACفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق بين المجلس و 211مناسبة للعثور على حل مقبول من الطرفين".

  "يحدد في قراره النھائي األسباب الكامنة وراء عدم اتباع النصيحة.

ويطلق على عضو  ICANN".212لتعيين عضو واحد ليس له حق التصويت بمجلس إدارة  GAC الداخلية لـ ICANNمح لوائح تس
GAC  بالمجلس أنه المخول بحضور اجتماعات المجلس والمشاركة في مناقشات المجلس والمشاورات الخاصة بالمجلس." ويتمتع

س) إلى المواد المقدمة إلى اإلدارة الستخدامھا في مناقشات المجلس" و العضو بإمكانية الوصول (في ظل شروط محددة من المجل
يتم تعيين الشخص المنتخب رئيساً  213"يجوز استخدام أي مواد مقدمة لھم وفقاً لھذا القسم لغرض التشاور مع اللجنة المعنية."

، GAC أو المبادئ التشغيلية لـICANN214للمجلس على الرغم من عدم تناوله في لوائح  GACبشكل ثابت بموقع عضو  GAC لـ
بالمجلس يتوقع منه بشكل عام أن يطلع المجلس باختصار على القضايا ذات االھتمام  GACأن عضو  أجريت معھم المقابالتأكد من 

في  GACإلى أن المجلس يؤكد على حضور رئيس  أجريت معھم المقابالتإضافة إلى ذلك، أشار من  GAC.215بين أعضاء 
جلس، حتى لو كانت أھلية المجلس تلبي مطلب اإلعالم لمقترح مرفوع من مسائل السياسة العامة دون اتصاالت اجتماعات الم

عن ھذه الممارسة وأكدوا على أنھم ال يشاطرون ھذا التفسير للوائح مع  أجريت معھم المقابالتوتساءل آخرون ممن  216إضافية
  GAC.217أعضاء 

للمجلس تتعلق بأمور متعلقة بـ "الحكومات والمنظمات الحكومية متعددة  GACشورة ، فإن مGAC وفقا للمبادئ التشغيلية لـ
تعكس  218الجنسيات الحكومية والمنظمات المنشأة بموجب معاھدات، واالقتصاديات المتميزة المعترف بھا في المحافل الدولية."

                                                                                                                                                        

عبارة التأثير على قضايا السياسة العامة حيث "حيث أنھا قد تؤثر على قضايا  ICANN  لـ (أ). لم تتضمن اللوائح األصلية 2.1القسم  11المصدر ذاته، المادة  206
 ،1998نوفمبر  6 ،(أ) 2.1القسم  11المادة  ICANN . لوائح 2002السياسة العامة"، والتي تضاف إلى الوضع األصلي في عام 

http://www. ICANN.org/en/general/archive-bylaws/bylaws-06nov98.htm .  
  (ط).  ومن غير الواضح ما إذا كانت بنود "التعليق" و"النصيحة" ھي مفاھيم متميزة ويقصد بھا أن تكون ذات معنى مختلف.   2.1القسم  11المصدر ذاته، المادة  207
  (أ).  2.1القسم  11المصدر ذاته، المادة  208
من  11قرة تستخدم مصطلح "النصيحة"، والذي في حد ذاته يتسق مع االستخدام في المادة (ج) على الرغم من أن ھذه الف 6.1، القسم 11المصدر نفسه المادة  209

يفية التداخل مع ، حيث ترد كلمة "النصيحة" في استخدامھا تتبادل مع "الرأي". وبالتالي، فإن النطاق الدقيق لھذه الفقرة غير واضح، خاصة فيما يتعلق بك2.1القسم 
  . 2.1القسم  11المادة 

ھذه الفقرة تستخدم مصطلح "نصيحة الجنة االستشارية الحكومية" بشكل  ،11(أ). وعلى خالف الفقرات األخرى بالمادة  2.1القسم  11صدر ذاته، المادة الم 210
ة ومع ذلك فمن غير صريح. ويبدو أن ھذا يشير إلى أن الظروف حيث يكون المجلس مطالباً بتقديم إشعار وتوضيح لإلجراءات غير المتسقة مع النصيحة المحدد

  الواضح كونھا تمثل الغرض المقصود للفقرة. 
  (أ).  2.1القسم  11المصدر ذاته، المادة  211
  (ز). 2.1القسم  ،11(أ) والمادة  9.1البند  ،6المصدر ذاته، المادة  212
  . 9.5البند  ،6المصدر ذاته، المادة  213
"ميثاقھا أو مبادئ التشغيل الداخلية أو اإلجراءات لتوجيه عملياتھا". يبدوا أن ھذه الفقرة تم تناولھا من بتبني  GAC الداخلية فقرة تسمح لـ ICANN تحتوي لوائح  214

، 2010مارس  ،GAC . المبادئ التشغيلية لـGAC خالل المبادئ التشغيلية لـ
http://gac. ICANN.org/system/files/GAC_Operating_Principles_1.pdfادئ التشغيل إلى أن لوائح . األھم من ذلك، تشير مب ICANN  ھي

 GAC للتعزيز واللوائح". انظر أيضاً المبادئ التشغيلية لـ ICANN المخولة على أي اختالفات "في التفسير بين المبادئ المحددة في المبادئ التشغيلية ومواد 
  .54المبدأ  ،15 المادة

  .2010المقابالت، سبتمبر وأكتوبر  215
  .هالمصدر ذات 216
  .صدر ذاتهالم 217
  . 2010، مارس 1المبدأ  ،1المادة  GAC المبادئ التشغيلية لـ 218
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المدرجة في ھذه الوثيقة ليست ملزمة بالضرورة  الداخلية ومع ذلك، فإن البنى GACالمبادئ التشغيلية إجراءات ومبادئ تشغيل 
غير  GACعندما تكون  220إلى المجلس تتم من خالل الرئيس." GACتحدد مبادئ التشغيل "المشورة من  ICANN .219لمجلس 

قادر على التوصل إلى التوافق فإن الرئيس حينھا مطالب بنقل مجموعة كاملة من وجھات النظر والتعبير عنھا من أعضاء 
   221جلس".الم

   xxx :2004.  عملية في GAC دور 2.2

، كان ھناك 2004يوليو  13وتقديم تقرير المقيمين المستقلين في  2004مارس  19. في xxx  لمقترحھا الخاص لـ ICM بين تقديم 
أن  بعد استالم ھذا التقرير، قرر المجلس GAC.222واجتماعات  ICANNخالل اجتماع مجلس  sTLDمناقشة موثقة من طلبات 
بتقديم  ICM . بدأت 2004بتقديم معلومات تكميلية لتحديد اھتمامات المقيمين بدءا من أغسطس  sTLD يسمح لمقدمي الطلبات لـ

   2004.223المواد التكميلية في أكتوبر 

. توضح sTLDsحيث تم خالله توثيق مناقشة  2004االجتماع األول منذ يوليو  ICANN، عقد مجلس 2004أكتوبر  18في 
التجارية [،] قدم ملخصا تفصيليا للعملية الحالية والوضع  ICANNاضر اجتماع المقابلة أن "كورت بريتز، نائب رئيس عمليات مح

والمدير التنفيذي، مثل  ICANNفيما يتعلق بمقدمي خدمات النطاق على مستوى عال من الرعاية العشرة "وبول تومي، رئيس 
، خالل ھذا االجتماع "كاتصال GACوحضر محمد شاريل ترمذي، رئيس  sTLD.224المعلومات المقدمة حول المتقدمين من 

GAC".225 .2004.227نوفمبر  15وقد عقد اجتماع آخر في  226ولم تكن ھناك قرارات مقابلة من جانب المجلس في ھذه الجلسة 
]،" وكان ھناك "مناقشة sTLDرة [وذكرت المحاضر أن "كورت بريتز قدم مرة أخرى استكماال للحالة العملية لكل من المقدمين العش

  228محدودة من قبل المجلس بشأن نقاط العملية"، ولكن دون القرارات الناتجة عن ذلك.

حول العناصر  GACمن بآراء وتعليقات ، طالب د. تومي "2004ديسمبر  1في رسالة من خمس صفحات للترمذي، المؤرخة في 
 GACوالحظ تومي أيضاً أنه "يبدو لي أن التفاعل بين  229ة على المجلس.السياسة العامة" حول العديد من القضايا المعروض

لإلحالة إلى المجلس بشأن عناصر السياسة العامة"  GACتستحق بعض الزيادة في الشدة" وتقترح "وضع مكانة  ICANNوموظفي 
أنه "قد يكون من المفيد النظر  كما الحظ تومي أيضاً في ھذه الرسالة ICANN.230حول القضايا التي ال تزال معروضة على مجلس 

وغيرھا من المنظمات الداعمة واللجان االستشارية لتحقيق المنفعة المتبادلة لكال  GACفي الكيفية التي يمكن بھا زيادة التفاعل بين 
   231الجانبين."

                                                      

  . 54المبدأ  ،15المصدر ذاته، المادة  219
  . 46المبدأ  ،12المصدر ذاته، المادة  220
  . 47المبدأ  ،12لمصدر ذاته، المادة   221
أبريل،  19بتفصيل أكبر. عقد المجلس اجتماعات في  sTLD شوا طلبات عقدا اجتماعات غير أنھم لم يناق GAC، كال من المجلس و2004بين مارس ويوليو  222
، 2004"، 2004، "محاضر اجتماع مجلس ICANN . انظر 2004يونيو  29مايو، و 25مايو،  21مايو،  11

http://www. ICANN.org/en/minutes/index-2004.html عقد .GAC  راجع 2004يوليو  20-17مارس، و 3 - فبراير  29اجتماعات في .GAC ،
، 2005ديسمبر  sTLD ،"3 ، "تقرير عن حالة عملية التقييم ICANN . انظر GAC ،"http://gac. ICANN.org/meetings"اجتماعات 

http://www. ICANN.org/en/tlds/stld-apps-19mar04/stld-status-report.pdf ؛ مقيمين مستقلين "تقرير تقييم حول طلبات sTLD  ،"الجديدة
  . http://www. ICANN.org/en/tlds/stld-apps-19mar04/PostAppD.pdf، 2004وليو ي 12
223  ICANN 2005نوفمبر  30المواد اإلضافية/التكميلية"  -، "الملحق ھـ ،  

http://www. ICANN.org/en/tlds/stld-apps-19mar04/AppE-30nov05.pdf .  
224  ICANN ،"2004وبر أكت 18، "االجتماع الخاص بمحاضر المجلس ،http://www. ICANN.org/en/minutes/minutes-18oct04.htm .  
يجب أن تعيين مكانة  GACينص النظام الداخلي على أن  المصدر ذاته االتصال بالمجلس عبارة عن عضو غير مصوت، يسمح له حضور اجتماعات المجلس. 225

  . 9، المادة السادسة، القسم ICANN االتصال سنويا. انظر الئحة 
226  ICANN ،"2004أكتوبر  18، "االجتماع الخاص بمحاضر المجلس ،http://www. ICANN.org/en/minutes/minutes-18oct04.htm .  
226  ICANN ،"2004أكتوبر  18، "االجتماع الخاص بمحاضر المجلس ،http://www. ICANN.org/en/minutes/minutes-18oct04.htm .  
227  ICANN2004نوفمبر  15اضر المجلس"، ، "االجتماع الخاص بمح ،http://www. ICANN.org/en/minutes/minutes-15nov04.htm .  
  .المصدر ذاته 228
  ، 2004ديسمبر  ICANN ،1 بول توومي إلى محمد شاريل ترمذي، مراسالت  229

http://www. ICANN.org/correspondence/twomey-to-tarmizi-01dec04.pdf  .  
  .المصدر ذاته 230
  .در ذاتهالمص 231
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. في الفقرة التالية، GACيقات بآراء وتعليوضح القسم التالي من ھذه الرسالة القضايا المعلقة المعروضة على المجلس والتي طالب 
  :sTLDأوضح تومي حالة طلبات 

ICANN ) 10أعقاب. أوال وفي نطاقات المستوى األعلى العامة ) في مجال3تواصل التحرك قدما على جبھات ثالث  
دمين لجديدة وتقييم العطاءات من قبل مقيمين مستقلين، بدأنا مفاوضات التعاقد مع المتقبرعاية ا TLD (TLDs)ات طلب

.TRAVEL وPOST وفي موازاة ذلك، يستجيب المتقدمون لتقارير التقييم المستقل، وفي بعض األمثلة الدخول في .
مناقشات مباشرة مع فريقي التقييم من أجل توضيح بعض المسائل. وسيتم حل أي قضايا عالقة بين الھيئات المستقلة 

نحو التفاوض على العقود مع بعض المتقدمين اآلخرين ، ونحن نتوقع أن التحرك ICANNوالطلبات من قبل مجلس 
على النحو المتوخى في العقد ذي الصلة. ويمكن  NET.على وشك إطالق إعادة محاولة التفاق  ICANNكذلك. ثانيا، 

. ثالثا، على النحو ICANNمتابعة العملية عن طريق معلومات ننشرھا على موقع شبكة اإلنترنت  GACألعضاء 
   232الجديدة. gTLDنا بنشر مسودة استراتيجية إلدخال المذكور، قم

  xxx :2005.  عملية في GAC دور2.3 

كان  2005، اعتبارا من أوائل عام 2004لدعم طلبه في أواخر عام  ICM على الرغم من حصوله على عدد من المواد التكميلية من 
، عقد المجلس اجتماعا خاصا 2005يناير  24. في xxx sTLD قد استوفت متطلبات  ICM ال يزال غير متأكد أن  ICANNمجلس 

. واستجابات المقيمين والمواد التكميلية لمقدم xxx . وفي ھذا االجتماع، كورت بريتز "عرض مواد طلب ICM لمناقشة وضع طلب 
وفقا  233الرعاية.مقترح  ICM الطلب" و "كانت ھناك مناقشة مستفيضة بالمجلس فيما يتعلق بالطلب،" مع التركيز على مجتمع 

 234للقيام بذلك في اجتماع المجلس في وقت الحق. ICM تقديم عرض ودعت  ICM  للمحضر، قرر المجلس أنه سيكون من المفيد لـ
في مار ديل بالتا، باألرجنتين، بعد أيام قليلة قبل االجتماع المقرر عقده بمجلس  2005أبريل  3العرض التقديمي في  ICM سلمت 

ICANN235236أعضاء المجلس وعدد من اتصاالت المجلس، بما في ذلك الترمذي. ، لجمھور   

لالجتماعات األولى الثالثة المقررة في عام  2005أبريل في عام  5- 2في بالتون مار ديل  GACوفي الوقت نفسه، عقدت 
على  xxx. أو بطلب  sTLDsقد عقدت أي مناقشات تتعلق بـ  GACولم تحدد مار دل بالتا البيان الذي يشير إلى أن  2005.237

   238وجه التحديد.

ديسمبر  1يوم  GAC، أرسل ترمذي برسالة إلى بول تومي لالستجابة إلى طلب تومي السابق إلدخال 2005239أبريل  3في 
  : sTLDليست لديھا اعتراضات على أي من طلبات  GAC. في ھذه الرسالة، قال ترمذي أن 2004240

. في الجولة الحالية sTLDs، حول طلبات GACدة أو التعليقات، في عن بعض التحفظات المحد GACأعرب أعضاء 
. E164،التي ال تتعارض مع السياسات الدولية القائمة لنظام الترقيم ENUMاستخدام  sTLDsومع ذلك ينبغي على 

أن تشمل مجمل المجتمع المستخدم ذات الصلة، والتي يتم تجنب  sTLDsضمان مقدمي  ICANNوينبغي على 
   241ات في نھاية المطاف على نحو فعال من المنافسة. التشوھ

                                                      

  (التشديد في النص األصلي).  4المصدر ذاته،  232
233  ICANN ،"2005يناير  23، "االجتماع الخاص بالمجلس ،http://www. ICANN.org/ en/minutes/minutes-24jan05.htm  .  
  .المصدر ذاته 234
  . 2005أبريل  8جلسته العادية في مار ديل بالتا، باألرجنتين، في  ICANN عقد مجلس  235
236  ICM طلب لـ" ،IRP" ،6  28، في 2008يونيو ،http://www. ICANN.org/en/irp/icm-v- ICANN/icm-irp-request-06jun08.pdf .  
237 GAC 2005أبريل  5: بيان مار ديل بالتا"، 22، "اجتماع ،http://gac. ICANN.org/system/files/GAC_22_Mar_del_Plata.pdf .  

ديسمبر  1 -نوفمبر  28: فانكوفر في 24، واجتماع 2005يوليو  12 حتى 9: لوكسمبورج في 23الجلسة  :2005لمقررة لعام وشملت االجتماعات األخرى ا
2005 .Cf. GAC ،"االجتماعات" ،http://gac. ICANN.org/meetings .  

  المصدر ذاته   238
  لرسالة مكتوبة وإرسالھا قبل أو بعد اجتماع المجلس في ھذا التاريخ.  في ھذا التاريخ وھذه الرسالة ما إذا كانت ا ICANN ال توضح محاضر اجتماع  239
  ، ICANN ، مراسالت 2005أبريل  3محمد شاريل ترمذي إلى بول تومي،  240

http://www. ICANN.org/correspondence/tarmizi-to-twomey-03apr05.htm  .  
  .المصدر ذاته 241
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 242في مار ديل بالتا. 2005أبريل  8أبريل، اجتمع المجلس مرة أخرى الجتماع عادي في  3بعد اجتماع المجلس الخاص في 
  وتعكس محاضر االجتماع أن المجلس أعرب عن أمله في التوصل إلى قرار في غضون ثالثين يوما: 

. ونحن نواصل تقييم ھذه. وسيحضر اآلخرين ما يمكننا XXXو ASIA.مستفيضة إلى حد ما حول  لقد أجرينا مناقشة
المقبلة من أجل التوصل إلى استنتاج واحد  30الوصول إليھم. ولكن، أريد أن أقول للسجل، بأننا سنحاول خالل األيام الـ 

  XXX.243و ASIA.أو طريقة أخرى حول 

، عقد المجلس اجتماعا استثنائيا آخر، وكان النقاش "واسع النطاق. . . حول ما إذا كان 2005مايو  3بعد شھر واحد تقريبا، في 
ولم يتم التوصل إلى استنتاج في  244خاصة فيما يتعلق بتعريف وتماسك 'مجتمع الرعاية". RFP] يستوفي المعايير في xxx. [طلب 

  245رى في اجتماع المجلس المقبل".ھذه االجتماعات، ووافق "المجلس على مناقشة ھذه المسألة مرة أخ

مطوال مع "التركيز بصفة خاصة على قضايا' المجتمع  xxx. ، عقد المجلس اجتماعا استثنائيا آخر، وناقش طلب 2005يونيو  1في 
 للشروط الفنية والتجارية لالتفاق تعاقدي فيما ICM وفي ھذا االجتماع، حل المجلس للدخول في مفاوضات مع  246تحت الرعاية".
أصبح فيما بعد  sTLDقد لبت على نحو كاف معايير رعاية  ICM إذا كان ھذا القرار يشير إلى أن  sTLD.247يتعلق بتفويض 

   2008.248النزاع واقعية في إطار إجراءات التحكيم المستقلة بداية عملية االستعراض في عام 

بالغ لوكسمبورغ لم تذكر على وجه  2005.249يو، يول 12 حتى 07اجتماعھا الثاني من السنة في لوكسمبورج يوم  GACعقدت 
ومع ذلك،  .ICM قرار الدخول في مفاوضة عقده مع  2005يونيو  1و المجلس ، أsTLD  .xxxة. ، والمقترحICM التحديد طلب 

  ": الجديدة TLDsفإن بيان لوكسمبورغ يجعل المرجعية التالية فيما يتعلق ب "

الجديدة إثارة مسائل ھامة تتعلق بالسياسة العامة، بما في ذلك  TLDsيمكن إدخال من التجربة األخيرة التي  GACتالحظ 
إلجراء مشاورات فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجية جديدة نطاقات  ICANNترحب بمبادرة  GACالمحتوى. وعليه، فإن 

لى التشاور مع جميع كما يشجع المجلس ع GACتتطلع إلى تقديم المشورة في ھذه العملية.  GACالمستوى األعلى. 
  250.اإلستراتيجيةالدوائر االنتخابية بنشاط يتعلق بوضع ھذه 

لم  251على وجه التحديد. sTLDsھذا ھو المرجع الوحيد في بيان لوكسمبورغ إلدخال نطاقات العليا الجديدة؛ ال توجد إشارات إلى 
  252تحدد عبارة "قضايا السياسة العامة الھام" في ھذه الوثيقة.

في سبتمبر وقررت أن "توجه إلى مناقشة احتمال عقد أحكام إضافية أو  ICANNات لوكسمبورغ، اجتمع مجلس عقب اجتماع
للتسجيل." الذي، من بين أمور أخرى، لضمان "وضع وتنفيذ سياسات تتفق مع المبادئ الواردة في  xxx. تعديالت إلدراجھا في اتفاق 

                                                      

242  ICANN ،"2005أبريل  8، "اجتماع مار دل بالتا ،  
http://www. ICANN.org/en/meetings/mardelplata/captioning-BoD-meeting-08apr05.htm .  

  .المصدر ذاته 243
244  ICANN ،"2005مايو  3، "االجتماع الخاص بالمجلس ،http://www. ICANN.org/ en/minutes/minutes-03may05.htm .  
  .المصدر ذاته 245
246  ICANN2005مايو  1لس"، ، "االجتماع الخاص بالمج ،http://www. ICANN.org/ en/minutes/minutes-01jun05.htm .  
  .المصدر ذاته 247
  .  http:// ICANN.org/en/irp/icm-v- ICANN/icm-irp-request-06jun08.pdf، 2008يونيو  6لعملية االستعراض المستقل،  ICM راجع طلب  248
249GAC  2005يو يول 12: بيان لوكسمبورغ"، 23، "اجتماع ،http://gac. ICANN.org/system/files/GAC_23_Luxembourg.pdf  .  
  .المصدر ذاته 250
  .المصدر ذاته 251
  .المصدر ذاته 252
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للتعليق العام في  ICANNعلى موقع  xxx .sTLD. سودة األولى لالتفاق اتفاقية تسجيل الم ICANNنشر مجلس  ICM."253 طلب 
   2005.254أغسطس  9

من احتمال وجود  GAC"، أعرب ترمذي عن انزعاج ICANNأغسطس، في رسالة موجھة إلى "مجلس  12بعد ثالثة أيام، في 
sTLD  .xxx :  

. TLDالقلق مع األخذ المحتملة لھذا  األخرى، أعرب عدد من الحكومات األخرى أيضاً عن بعض GACفي دورات 
وجھات نظر متنوعة وواسعة النطاق. وإن لم يكن كذلك بالضرورة المنصوص عليھا في لوكسمبورغ، كرئيس، أعتقد أنه 

   255على نطاق المستوى األعلى، رغم التفسيرات حتى اآلن. GACال يزال ھناك شعور قوي من عدم الراحة في 

بعض [الحكومات بسبب المخاوف]" و"نصحتھم بصرف النظر عن النصيحة فيما يتعلق بإنشاء الحقول  كشف الترمذي أنه "اقترب من
 ICANNالمقترحة وذات سيادة للحكومات ھي أيضاً حرية الكتابة مباشرة إلى  TLDالجديدة في بيان لوكسمبورغ يشير ضمنا إلى 

لمجلس "إتاحة الوقت لمزيد من شواغل السياسة الحكومية والعامة عن مخاوف محددة". وفي الرسالة نفسھا، طلب الترمذي أيضاً من ا
   256أن أعرب قبل التوصل إلى قرار نھائي."

، إلى فينت سيرف "حث المجلس NTIAوفي أعقاب ذلك، كتب مايكل غاالغر، السكرتير المساعد لوزارة التجارة األمريكية ومدير 
يعمل  xxx"[257. واستمع المجلس حلھا قبل اتخاذ إجراء بشأنھا [طلب  لضمان أن كانت مخاوف من جميع األعضاء على نحو كاف

ونشرت نسخة رقمية من ھذه  2005.259أغسطس  15على تأريخ حاليا ھذه الرسالة في  ICANN 258صفحة موقع "مراسالت"
ة إلى أن وزارة . وأشارت ھذه الرسالة باإلضاف260أغسطس" 15أغسطس و"تلقت  11" الرسالة وتاريخ الطوابع اثنين على ما يلي:

  261المقترحة. sTLDالتجارة تلقت عددا كبيرا من التعليقات السلبية من الجمھور فيما يتعلق بـ 

رسميا شھر إضافي  ICM ، طلب ICANNأغسطس، في اليوم نفسه الذي تم نشر ھذه الرسالة إلى موقع الويب غاالغر  15في 
وبناء على ذلك، تم تأجيل النظر في االتفاق المقترح حتى اجتماع  GAC .262بمعالجة الشواغل التي أثارتھا  ICANNللسماح لـ 

  2005.263المجلس في سبتمبر 

، كتب مارسيلو دي كارالو لوبيز، وزير تكنولوجيا المعلومات بالبرازيل، ذكر محمد شاريل ترمذي، أن 2005سبتمبر  6في 
طالبت لوبيز  264] دون مشاورات كافية مع الحكومات الوطنية."xxx. "تأثيرات كبيرة في االھتمامات المحلية أدخلت [نتيجة القتراح 

                                                      

253  ICANN ،"2005مايو  1، "االجتماع الخاص بالمجلس ،http://www. ICANN.org/ en/minutes/minutes-15sep05.htm .  
254  ICM و ICANN  مشروع اتفاقية سجل"TLD ،"1  2005أغسطس ،  

http://www. ICANN.org/en/tlds/agreements/xxx/proposed-xxx-agmt-09aug05.pdf  .  
  ، مراسالت 2005أغسطس  ICANN ،12 محمد شاريل ترمذي إلى مجلس  255

 ICANN http://www. ICANN.org/correspondence/tarmizi-to-board-12aug05.htm .  
  .المصدر ذاته 256
  ، ICANN ، مراسالت 2005أغسطس  15الغر إلى فينت سيرف، مايكل غا 257

http://www. ICANN.org/correspondence/gallagher-to-cerf-15aug05.pdf.
   

258  ICANN "المراسالت" ،http://www. ICANN.org/correspondence .  
  .المصدر ذاته 259
  . 2005أغسطس  15أغسطس أو في  11اك ارتباك بشأن ما إذا كانت الرسالة وردت في خالل عملية مقابلة فريق بيركمان، الحظ بعض المستجوبين أن ھن 260

مع تاريخ صفحة المراسالت:  http://www. ICANN.org/correspondence/gallagher-to-cerf-15aug05.pdfقارن 
http://www. ICANN.org/correspondence .  

  .المصدر ذاته 261
  ، ICANN ، مراسالت 2005أغسطس  15ستيوارت الولي إلى فينت سيرف،  262

http://www. ICANN.org/correspondence/lawley-to-twomey-15aug05.pdf ًانظر أيضا . ICM "يونيو  6"، طلب عملية االستعراض المستقل
  .  http:// ICANN.org/en/irp/icm-v- ICANN/icm-irp-request-06jun08.pdf، 34، ص 2010

  .هالمصدر ذات 263
  ، ICANN ، مراسالت 2005سبتمبر  6يلو دي كارفالو لوبيز إلى محمد شاريل ترمذي، مارس 264

http://www. ICANN.org/correspondence/lopez-to-tarmizi-06sep05.pdf  .  
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بعد تحليل دقيق لحاجة حقيقية لمثل ھذه  اتخاذھاأيضاً أنه "ينبغي فقط أي قرار جديد بشأن إدخال أي نطاقات العليا األخرى التي يمكن 
   265مقدمة في اإلنترنت والتشاور الواجب" مع جميع األطراف المعنية والحكومات.

والتصدي "أحكام إضافية أو تعديالت إلدراج"  ICM ، حل المجلس لمواصلة المناقشات مع 2005سبتمبر  15لسة خاصة في في ج
سبتمبر، بيتر  16في  ICM."266 في اتفاق "لضمان وجود أحكام فعالة تتطلب وضع وتنفيذ سياسات تتفق مع المبادئ الواردة في طلب 

، إلى فينت سيرف GACالتابع للمفوضية األوروبية، وسائل اإلعالم المديرية العامة وعضو زانجل، نائب المدير لمجتمع المعلومات 
قبل الذي تم التوصل إليه المجلس  sTLDباستعراض تقارير التقييم المستقلة على المقترحات  GACبالسماح لـ  ICANNوطالبت 

 RFPاستجابة لجولة ICM ير أسبابھم لقبول طلب تفس ICANNزانجل طلب أيضاً أن مجلس  xxx. في اتخاذ قرار نھائي بشأن 
  2006.268لم يصدر ردا على ھذه الرسالة حتى منتصف يناير  267"دليل على مفھوم". 2000بعد أن نفى أن يكون في جولة  2003

جلس الذي . المقترح االتفاق مرة أخرى على جدول األعمال للمناقشة في اجتماع خاص للمxxx على الرغم من أن اتفاقية التسجيل 
ومع ذلك، فإن محاضر تفيد  xxx. 269 أو  ICM ، ومحضر االجتماع ال فرز أي نقاش بشأن ھذا االتفاق، 2005أكتوبر  12عقد في 

بأنه إذا "كان ھناك نقاش حول طبيعة المسائل األخرى المدرجة على جدول أعمال المجلس وضعت البنود المتبقية من جدول األعمال 
ثالثة اجتماعات  ICANN، عقد مجلس 2005قبل نھاية عام  270قبلة للمجلس لتناول مثل ھذه المسائل".على مدى وقت ممكن الم

 xxx sTLD. لم تدرج  271نوفمبر، اجتماع فانكوفر في أوائل ديسمبر. 8أكتوبر، اجتماعا خاصا في  24أخرى: اجتماعا خاصا في 
  ر مذكورة في محضر االجتماع. اتفاق التسجيل المقترحة على جداول أعمال ھذه االجتماعات وغي

، أعرب جوناس بيلفينستام، وزير الدولة لشؤون االتصاالت والسياسة اإلقليمية 2005نوفمبر  23في رسالة إلى بول تومي مؤرخة 
في عملية صنع القرار  GAC. أبدى بيلفينستام المالحظات التالية بشأن دور xxx في السويد، عن االستنكار السويدي للنطاق 

ICANN :  

في إجراءات مفتوحة للجميع للحصول على تعليق. ومع ذلك، في مثل ھذه  TLDوأنا أعلم أن يتم التعامل مع جميع طلبات 
لطلب المشورة  ICANNالحالة، حيث المصالح العامة بشكل واضح ومشارك، ونحن نرى أنه يمكن أن يكون مناسبة لـ 

على أي حال في أي نقطة في  GAC ICANNالمشورة إلى . وباعتراف الجميع، يمكن أن يكون إعطاء GACمن 
 GACعلى اجتماع في المسألة المطروحة  GACالوقت المناسب للعملية وعلى حد علمي، وقد أثار أي من أعضاء 

، xxx. السلبي على  ICANN، في لوكسمبورغ. ومع ذلك، فإننا ربما تقع جميع أؤكد أن رأي 2005 يوليو، 12- 9
  ، وسيظل قائما. 2000وأعرب في عام 

إلجراء مناقشة واعية بشأن ھذا الموضوع  GAC، لم يكن ھناك وقت قليل جدا لـ 2005يونيو  1في  ICANNمن قرار 
في اجتماعه الصيف لوكسمبورغ؛ شھر واحد وسيكون وقتا كافيا للحكومات للنظر بشكل مستقل والرد على الموضوع. 

. ومع ذلك، كان ھناك القليل جدا من المعلومات GACعدة دول في اجتماع  وفي ھذه الحالة المحددة، أثار مخاوف جدية
   272في متناول اليد إلجراء مناقشة واعية ومثمرة وبالتالي ال استنتاجات تم التوصل إليھا بشأن ھذا الموضوع.
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، 2005نوفمبر  30-29المقبلة في  GACإلى ما بعد اجتماع  xxx. "تأجيل مناقشة حاسم بشأن  ICANNطلبت الرسالة أن مجلس 
يستوفي المعايير المحددة  xxx. بحيث يمكن مناقشة المسائل. طلب بيلفينستام المجلس لتقديم "بالتفصيل كيف يعني  GACفي فانكوفر" 

   273سلفا ('معايير التقييم المستقلة')."

بإيقاف "أي  ICANNي أن مجلس في رده، أوضح توم 274نوفمبر، أجاب بول توومي على رسالة بيلفينستام.  23في نفس اليوم، 
  275."2005ديسمبر  4في  ICANN] حتى ما ال يقل عن اجتماع مجلس xxx. قرار بشأن طلب [

فانكوفر، كولومبيا البريطانية. في بيان فانكوفر  فيسبتمبر  1 إلى نوفمبر- 28خالل  2005في الثالث واألخير  GACعقد اجتماع 
  على ما يلي:  xxx. أن طلب ، كانت المذكرة فقط ذات الصلة بشGACفي 

عن حالة موافقة المجلس على نطاقات العليا ترعاھا، فضالً عن تقرير التقييم  ICANNأيضاً بتقرير من  GACرحبت 
 4. من اجتماع في xxx. بقرار تأجيل نظر المجلس لطلب  GAC. وفي ھذا الصدد، رحبت GACمن قبل أعضاء 

   276استعراض تقرير التقييم والمعلومات اإلضافية المطلوبة من الھيئة. قد تمكنت من GAC، حين مثل 2005ديسمبر 

   xxx :2006.  عملية في GAC دور 2.4

في  GAC. وقعت أحداث ھامة المقبل عقب اجتماع xxx، قال المجلس لم يصوت بعد على اتفاق تسجيل 2006يناير  1اعتبارا من 
المقترحة حين االستجابة لرسالة  xxx. تفاوض على شروط اتفاق التسجيل ال ICANNولينغتون في مارس. حتى ذلك الحين، واصلت 

  خطية من أعضاء المجتمع. 

في ھذه  277رسالة. 2005سبتمبر  16، أصدر فينت سيرف رسالة من سبع صفحات لالستجابة لبيتر زانجل في 2006يناير  17في 
وتناولت عددا  2003لجولة وعطاءات  2000دليل المفھوم" الرسالة، أبرز سيرف بعض االختالفات اإلجرائية والموضوعية بين "

وأبلغ رسميا من  GACالتي أثيرت في رسالة زانجل األصلي. أوضح سيرف الذي كان أول من  GACمن القضايا المتصلة بـ 
عامة لعدد " الذي طلب إدخال عناصر السياسة الGACرسالة من الدكتور تومي "إلى  2004ديسمبر  1المعلقة في " sTLDطلبات 

بالرد إلى الدكتور توومي  GACذكر سيرف أن "رئيس  ICANN."278من القضايا وتسليط الضوء على التطورات الرئيسية في 
قد أعربوا عن تحفظات محددة أو  GAC"، و" الحظ [في ھذه الرسالة] أنه اعتبارا من ذلك التاريخ، أن أعضاء 2005أبريل  3على 

، وافق مجلس على البدء 2005يونيو  1"سيرف، الحظ أنه" في  279في الجولة الحالية. sTLDs، حول طلبات GACتعليقات، في 
أكثر فائدة في الطلب مما كان أظھر في  GAC"و" أن ھذا قرار إنشاء  ICM في مناقشة المقترح من الناحية التجارية والتقنية مع 

أنه "لو لم ترد أي تعليقات من  GACتومي تقريرا إلى ذكر سيرف أيضاً أنه خالل ھذه الفترة الزمنية، بول  280وقت سابق."
وأخيرا، أشار  281، مثل إدراجھا في البيان."ICANNلـ "أثار القضية في أي تعليق رسمي إلى  GACالحكومات فيما يتعلق بطلب" و

تي وصفت ال GACرسالة من رئيس  2005أغسطس  12كان  ICANNسيرف إلى أن المراسالت الرسمية المقبلة التي تلقاھا 
  GAC.282االنزعاج العام من 
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، أرسل بول توومي محمد شاريل ترمذي رسالة تم مطابقة أساسا في جوھر الرسالة فينت سيرف إرسالھا إلى 2006فبراير  11في 
حتى اآلن، وھذه الرسالة تومي أشار أيضاً إلى أن  GACباإلضافة إلى تلخيص تفاعل المجلس مع  283يناير. 17زانجل بيتر في 

ICANN ) تلقى رسائل من بعض أعضاء"GAC حول... تقديم طلب التسجيل بواسطة ( ICM  لـ .xxx ولخص طلب ،" ICM 
   2004.284منذ استالم الطلب في عام  GACوتفاعل المجلس مع 

في رسالته، شكر زانجل سيرف للرد واعترف  2006.285يناير  17، رد بيتر زانجل إلى فينت سيرف برسالة 2006مارس  17في 
  عن اتخاذ القرار النھائي. أبدى زانجل أيضاً المالحظات التالية:  المسئولةأن الھيئة ھي ب

في فانكوفر بالنتائج من اختتام فريق التقييم أن  GACأود أن أؤكد أن الطلب للحصول على معلومات إضافية بواسطة 
لتي، عالوة على ذلك، ال يمكن أن تعالج أوجه 'ال تستوفي جميع معايير االختيار وا xxx. عددا من الطلبات، بما في ذلك 

  ال تراعي ھذه الطلبات كذلك.  ICANNالقصور في اإلطار المقترح مقدم الطلب. األھم من ذلك، يوصي المقيمون 'بأن 

لذلك، فسوف نفھم لماذا من المفيد أن نعرف لماذا قرر المجلس المضي  GACمن أجل القيام بواجباتنا على نحو فعال في 
ا في الطلب، في ھذه المشورة خاصة نظرا صريحة من المقيمين. وأالحظ ونقدر معلومات مستفيضة وقدمت لكم في قدم

رسالتكم حول مداوالت المجلس، ولكن ال أشعر أن يتم تناول ھذه المسألة بإيجاز محدد. وسأكون ممتنا لو بالتالي ھناك 
  بشأن ھذه المسائل.  معلومات إضافية لك، باسم المجلس، يمكن أن تشترك معنا

، كتب السيد جون كنير، األمين المساعد بوزارة التجارة األمريكية والقائم بأعمال األمين العام المساعد لـ 2006مارس  20في 
NTIA.نصحت رسالته  286، إلى محمد شاريل ترمذيGAC  بأن مقترح اتفاق التسجيل xxx ال يعكس عددا من االلتزامات الرئيسية .
قبل انعقاد اجتماع  ICANNوضع ھذه القضية على اھتمام مجلس  GACضمن أحكام العقد وطلبت من  ICM ھا التي تقدم

   288لم تنعكس في االتفاق. NTIAكما تضمن الخطاب وصفا لألحكام أن  287ويلينغتون، نيوزيلندا.

ردا على التعليقات التي أدلى بھا  ، رسالة إلى ترمذيICM ، أرسلت ستيوارت الولي، الرئيس التنفيذي لشركة 2006مارس  25في 
NTIA  في ھذه الرسالة، ذكر الولي أن الرسالة الموجھة من 289مارس 20في .NTIA  كانت غير صحيحة والقول بأن وجھت

  ICM.290عدد من االلتزامات المحددة التي تم التفاوض بشأنه بين المؤسسة و NTIAبالفعل المسائل التي أثارتھا 

أعرب بيان ولينغتون عن المالحظات األكثر أھمية فيما  291في ويلينغتون، نيوزيلندا. GACدل الرسائل، اجتمعت بعد أيام قليلة من تبا
فبراير تقدم  11ال تصدق أن رسالة  GAC. على وجه الخصوص، ذكر البيان أن "GAC. حتى اآلن من قبل xxx يتعلق بطلب 

وطلب  292لب قد تغلب على أوجه القصور الذي لوحظ في تقرير الفحص."تفاصيل كافية عن األساس المنطقي لتقرير المجلس وأن الط
فيما يتعلق برعاية المجتمع ومعايير المصلحة العامة المبينة في رعايتھا على  السيماالبيان كذلك "تفسيرا خطيا للقرار المجلس، و
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من المزايا المصلحة العامة كجزء من محاولة ملتزمة "بمجموعة  ICM وذكر البيان أيضاً أن  293مستوى عال معايير اختيار النطاق".
التسجيل االتفاق". إنھا  xxx.  في المقترح ICM ." وأنه "لم تكن ھذه التعھدات لم يدرج بعد بوصفھا التزامات xxx لتشغيل نطاق 

  294يريد أن يكون التصدي لھا. GACمدرجة أيضاً عددا من ھذه األحكام أن 

تعترف بأن ھناك  GACبمجلس التعاون"، أشار البيان إلى أن " GAC -ICANNعنوان "في قسم منفصل من بيان ولينغتون، ب
 ICANNللنظر في تغييرات في أساليب عملھا من أجل تمكينھا من التفاعل أكثر بشكل روتيني مع مجلس  GACحاجة إلى 
  295والمجتمع."

وفي ھذا االجتماع، حل المجلس  296ينغتون.اجتماعا عاديا في ويل ICANN، عقد مجلس GACصدور بيان  تالفي اليوم الذي 
وذكر القرار أن  ICM."[297 ا" و"استمرت المفاوضات مع [رد علنً الواآلراء والتعليقات "توجه الرئيس والمستشار العام لتحليل جميع 

السياسات  سيكون في آليات كافية لمعالجة أي انتھاكات محتملة المسجل TLDالرئيس والمستشار العام كما ھي "لضمان راعي 
  298الراعي،" تقييم التعديالت المقترحة على اتفاقية التسجيل وتزويد المجلس مع توصيات.

 sTLDومناقشته، من بين أمور أخرى، ووضع مقترح اتفاق سجل ICANN، عقد المجلس اجتماعا خاصا لـ 2006أبريل  28في 
 xxx.299  قدم جون جيفري، المستشار العامICANNوالتغييرات التي أدخلت على االتفاق المقترح التسجيل  ، استكماال للمفاوضات

قدمت "الصيغة النھائية لالقتراح من أجل الرد على كل المخاوف من المجتمع  ICM منذ اجتماعات ولينغتون. أشار جيفري أن 
جون  301اع".مايو االجتم 10أشار فينت سيرف أنه يود أن "يكون التصويت صعودا أو ھبوطا في  GAC."300والمتصلة ببيان 

، في وقت الحق من ذلك اليوم ICM [االتفاق المقترح]، بما في ذلك رسالة من  ICM جيفري ذكر أيضاً أن ذلك "سوف تنشر النسخة 
  302للتعليق العام."

بشأن  GAC"طلب محمد شاريل ترمذي، الذي كان حاضرا في ھذه الجلسة المجلس، "تحديثا حول ما إذا كان سيكون ھناك ردا على 
خالل الفترة المتبقية من اجتماع  303مايو." 10نود المحددة في بيان ويلينغتون." وذكر بول تومي أنه "سيقدم الرد قبل اجتماع الب

المجلس، يشير المحضر إلى أعضاء المجلس وناقش المخاوف بشأن اتفاق التسجيل المقترحة، بما في ذلك طريقة االمتثال وإنفاذ ما إذا 
  304كون كافية لتغطية المجتمع "معقدة مثل كبار مجتمع الترفيه."كانت أحكام السياسة ست

وذكرت الرسالة أن تومي كان يكتب في  2006.305مايو  4في  GACأرسل بول توومي رسالة موجھة إلى ترمذي وأعضاء 
لرسالة . في ھذه ا2005. في يونيو xxx للحصول على معلومات بشأن قرار المضي قدما في المفاوضات  GACاستجابة لطلب 

فبراير في تفسير قرار المجلس، والسيما فيما يتعلق برعاية  11"رسالة  GACمرة أخرى إلى  ICANNالموجھة من مجلس 
. ال يزال xxx وجاء في الرسالة أيضاً أنه "من المھم أن نالحظ أن قرار المجلس في طلب  306المجتمع ومعايير المصلحة العامة".

للدخول في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق بالتسجيل المقترح. وأوضحت  ICANNح إال لموظفي قرار يسم 2005معلقا" وأن يونيو 

                                                      

    .المصدر ذاته 293
    .المصدر ذاته 294
  .  3-2المصدر ذاته،  295
296  ICANN،"اجتماع للمجلس، ويلينغتون، نيوزيلندا" ، http://www. ICANN.org/en/minutes/minutes-31mar06.htm 31 2006، مارس .  
    .المصدر ذاته 297
    .المصدر ذاته 298
299  ICANN االجتماع الخاص بمجلس" ، ICANN ،"18  2006أبريل ،http://www. ICANN.org/en/minutes/minutes-18apr06.htm.    
    .المصدر ذاته 300
    .المصدر ذاته 301
    .المصدر ذاته 302
    .المصدر ذاته 303
    .المصدر ذاته 304
   ،ICANN ، مراسالت 2006مايو  GAC ،4جون جيفري إلى محمد شاريل ترمذي وأعضاء  305

http:// ICANN.org/correspondence/twomey-to-tarmizi-04may06.pdf2006فبراير  11شاريل ترمذي،  . انظر أيضاً بول توومي إلى محمد ،
http:// ICANN.org/en/correspondence/twomey-to-tarmizi-16feb06.pdf .  

   .ذاته المصدر 306



 مستقلة نظر وجھة :ICANNداخل  والشفافية ءلةالمسا  

 

{91} 

تومي أن ھذا القرار ال يمس "حق المجلس لتقييم العقد الناتجة عنھا، وإلى أن تقرر ما إذا كان يفي بجميع المعايير من قبل المجلس بما 
وأوضح ما تبقى  307طلب." xxx. س يوافق أو يرفض اتفاق التسجيل المتعلقة في ذلك تقديم المشورة بشأن السياسات العامة، مثل المجل

فبراير، وعلى وجه الخصوص، الحظ أنه "في جميع  11من ھذه الرسالة في عملية التقييم مرة أخرى كما ھو موضح في خطاب 
بة على جميع األسئلة وتوضيح القضايا التي قد الحاالت التي تم تقييمھا تقارير التقييم السلبي من جانب مجلس اإلدارة، المتقدمين اإلجا

  308تھم المقيمين على النحو الذي يرضي األغلبية في المجلس."

، رسالة إلى فينت سيرف باعتبارھا متابعة المناقشات التي GAC، أرسل مارتن بويل، ممثل المملكة المتحدة إلى 2006مايو  9في 
يجب الترخيص  dot .xxxقادا راسخا "[المملكة المتحدة] أنه إذا كان اسم النطاق وتصف الرسالة اعت 309دارت في اجتماع ويلينغتون.

 dot .xxx، بما في ذلك رصد جميع ICM الفوائد والضمانات التي اقترحھا التسجيل،  ICANNبه، فإنه سيكون من المھم أن تضمن 
أشار بويل أيضاً إلى أنه  310ق فعال من يوم واحد."، وتتحقdot .xxxوأشار المحتوى وتصنيف المحتوى على كافة الملقمات من قبل 

باعتبارھا ھيئة الموافقة النھائية. . . لينظر إليھا على أنھا قادرة على التدخل بسرعة  ICANN"سيكون من المھم لسالمة موقف 
  311في أي من ھذه الضمانات األساسية". ICM وفعالية إذا كان ألي سبب الفشل على جزء من 

 ICANNلـ "تشجيع مجلس  ICANN، رسالة إلى GoDaddy.com، أرسل تيم رويز، نائب رئيس (2006و ماي 9أيضاً في 
وذكر  GAC".312التفاق التسجيل فقط في ما يخص الطريقة التي تعالج شواغل السياسة العامة التي أثارتھا  xxx.  للنظر في مقترح

 تزال لم تكتمل بعد سنتين ويالحظ أن "ھذه الحقيقة سوف تثبط رويز أيضاً أن الجولة الحالية من توسيع نطاق المستوى كانت ال
  313بالتأكيد الطلبات المستقبلية ألسماء عامة جديدة تحت رعاية األمم المتحدة أو في رعايتھا".

التفاق التسجيل، بعد "مناقشات مفصلة" من  xxx.  ، عقد المجلس اجتماعا خاصا وتم التصويت على مقترح2006مايو  10في 
على فرض شروط من خالل  ICANNدعما لالقتراح، والمخاوف بشأن قدرة  ICM ط االتفاق، بما في ذلك الوعود التي قطعتھا شرو

رفض  ICANN، قرر مجلس 5- 9بتصويت  314ومساھمة المجتمع المحلي. GACاإلطار التعاقدي، ومعايير الرعاية ونصيحة 
االتفاق، ومعايير  إنفاذككل)، مشيرة إلى مخاوف بشأن  ICM ليس طلب للتسجيل. (ولكن  xxx. الصيغة الحالية لمشروع اتفاق 

، 316طلبا بإعادة النظر في نفس اليوم ICM قدمت  315الرعاية، وغيرھا من االھتمامات التي عبرت عنھا التعليقات الواردة من العامة.
   317بسحب طلبھا. ICM  لتقديم مشروع الدستور المنقح التفاق التسجيل، قامت ICANN  ICMولكن بعد أن دعت 

معربة عن خيبة أملھا إزاء قرار المجلس وعلى  2006مايو  30، رسالة إلى فينت سيرف في ICM أرسلت ستيوارت الولي، رئيس 
" عن الوضع الحالي للطلب. والحظت الولي أنه بعد استعراض محضر المجلس التصويت ICANN"عدم وجود اتصال من 

جه الخصوص، اق". وعلى والخاطئة منعت المجلس من التوصل إلى حكم متوازن ومنصف على االتف"المقتنع" بأن "بعض المفاھيم 
المملكة المتحدة، بأنھا "صورة مشوھة". وذكرت الولي أيضاً بأن  GACمايو رسالة من بويل مارتن، ممثل  9وصفت الولي في 

 ICM ه. وأخيرا، أوجز الولي مبادرة ال تزال ملتزمة بھذا المشروع وتقدم بطلب عاجل إلعادة النظر في ICM  حيث أن "تمكين

                                                      

    .المصدر ذاته 307
    .المصدر ذاته 308
  ، ICANN ، مراسالت 2010مايو  9مارتن بويل إلى فينت سيرف،  309

http://www. ICANN.org/correspondence/boyle-to-cerf-09may06.htm  .  
    .المصدر ذاته 310
    .المصدر ذاته 311
  .  ICANN ،http://www. ICANN.org/correspondence/ruiz-to-board-09may06.pdf ، مراسالت 2010مايو  ICANN ،9 تيم رويز إلى  312
    .المصدر ذاته 313
314  ICANN ،"2006مايو  10، "االجتماع الخاص بالمجلس ،http://www. ICANN.org/ en/minutes/minutes-10may06.htm  .  
315  ICANN  ،"2006مايو  10"نسخة التصويت من اجتماع مجلس اإلدارة ،  

http://www. ICANN.org/en/minutes/voting-transcript-10may06.htm .  
316  ICM  ،"2006مايو  10"طلب إلعادة نظر عمل المجلس ،  

http://www. ICANN.org/en/committees/reconsideration/icm-06-4/petition-20may06.pdf.  
317  ICM 2006أكتوبر  29: رسالة من جى بيكويث إلى لجنة إعادة النظر"، 4-06"طلب إلعادة النظر ،

http://www. ICANN.org/en/committees/reconsideration/withdrawal-of-request-06-4-29oct06.htm . 
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معينة من المجتمع الكبار الترفيه عبر اإلنترنت... وتقديم طلب لحجز مجال معين للتسجيل في وقت الحق أن يأذن  مسئولينأعضاء 
ICANN  ICM  للعمل .xxx"318   

. xxx بشأن مقترح التسجيل  GACللمراسالت السجالت العامة  ICANN، ال يوجد لدى 2007يناير  1و 2006ما بين يونيو 
االتفاق المقترح التسجيل في أي محضر اجتماع المجلس خالل ھذه الفترة  xxx. . باإلضافة إلى ذلك، لم يذكرsTLDلطلب اتفاق أو 

  الزمنية. 

   xxx: 2007.  عملية في GAC دور 2.5

للحصول على تعليقات الجمھور  ICMو ICANNبين  xxx.  اتفاقية تسجيل "منقحة مقترحة" ICANN، أرسلت 2007يناير  5في 
   320يناير. 5، أرسلت برسالة إلى ترمذي فينت سيرف ردا على إعالن 2007319فبراير  2. وفي 2007فبراير  5حتى 

عضاء لمناقشة رد فعلھا على [دعوة للتعليق]"، وأن أ 2007يناير  17تعقد دائرة تلفزيونية مغلقة في  GACجاء في الرسالة أن "
GAC  المشاركة على الدعوة "الحظوا أن المقصود من تلك التعديالت على االتفاق المقترح لمعالجة السياسة العامة أثيرت قضايا من
GAC  وأشارت الرسالة أيضاً إلى "أنه من غير المرجح أن 2006في ويلينغتون في بيان نيوزيلندا في مارس ."GAC  ستكون في

  321، وتتجاوز تلك التي قدمت في بيان ولينغتون، قبل االجتماع المقبل في لشبونة."xxx. تعليقات على وضع يمكنھا من تقديم أي 

 GAC، طلب 2006مايو  4فبراير و 11المرسلة في  ICANNجاء في الرسالة أيضاً أنه على الرغم من خطابات رئيس 
عن تفسير واضح عن سبب  GACر طلب " و"نكر2005يونيو  1بخصوص قرارھا في  ICANN"توضيحات مكتوبة من مجلس 

وطالبت الرسالة أيضاً أن  322. ألوجه القصور المتصلة بمجتمع رعاية المقترح."xxx  الذي تغلب على طلب  ICANNاقتناع مجلس 
ICANN  تزودGAC  بالتأكيد على أن مقترح  .xxx  لتسجيل اتفاق يتضمن أحكاما قابلة للتنفيذ تشمل "جميع االلتزامات ICM م قل

  المحكمة." 

لعقد "مناقشات وجھا لوجه" في لشبونة خالل  ICANNومجلس  GACوأخيرا، اقترح أن الرسالة ترمذي ستكون من المناسبة لـ 
"تعارض بشكل قاطع من  GAC. وفي مالحظاته الختامية، ترمذي وذكر مرة أخرى أنه ما زال العديد من أعضاء 2007مارس 

"، كما لوحظ في البيان ولينغتون، والتي كانت مثل ھذه المشاعر ال يتوقف على xxx sTLD.  منظور السياسة العامة إلدخال 
   323الخصوصيات " من االتفاق".

في لشبونة. وتضمنت الجلسة األولى التي عقدت في  2007ومارس  2007فبراير  5بين  ICANNعقد اجتماعان استثنائية لمجلس 
، بما في GAC، الذي يشمل المجتمع والتعليقات العامة، ومركز المشورة من xxx.  اق ، مناقشة مطولة لمقترح اتف2007فبراير  12

ورئاسة انتخاب "وعما إذا كانت المشورة في مجال السياسات العامة إضافية متوقعة،  GACذلك توضيح "ھذه الرسالة من رئيس 
   324التدابير معايير طلب تقديم العروض. ICM وكيف تصل إلى 

 ICANNرسالة بريد إلكتروني إلى  200,000ط البارزة التي أثيرت خالل ھذا االجتماع أنه تم إرسال أكثر من كانت بعض النقا
تعليق ورسائل بالبريد  600األولي. من ھذه، وردت  ICM تعليق إلى المحافل للتعليق العلني منذ طلب  1,300وقدمت أكثر من 

اق التسجيل المقترح. وناقش المجلس أيضاً مدى العبء الذي يفرض على حيث نشر اتف 2007يناير  5منذ  55,579اإللكتروني 
 ICM  إلظھار أن المجتمع بأكمله رعاية يدعم إنشاء النطاق  xxx وأثار بعض أعضاء المجلس ما وصفوه عدم األخيرة من الدعم .

                                                      

  ، ICANN ، مراسالت 2006مايو  30ستيوارت الولي إلى فينت سيرف،  318
http://www. ICANN.org/en/correspondence/lawley-to-cerf-30may06.htm .  

، 2007يناير  xxx ،"5.  تنشر االتفاق المنقح المقترح في  ICANN" ، ICANN إعالن  319
http://www. ICANN.org/en/announcements/announcement-05jan07.htm  .  

  ، ICANN ، مراسالت 2007فبراير  2ترمذي إلى فينت سيرف،  محمد شاريل 320
http://www. ICANN.org/en/correspondence/tarmizi-to-cerf-02feb07.pdf .  

    .المصدر ذاته 321
    .المصدر ذاته 322
    .المصدر ذاته 323
324  ICANN "،2007فبراير  12، "االجتماع الخاص بالمجلس ،http://www. ICANN.org/ en/minutes/minutes-12feb07.htm  .  
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ية المطاف، حل المجلس أن "غالبية المجلس لديه للمجتمع محدد لوحظ في رسائل البريد اإللكتروني والتعليقات السلبية العامة. وفي نھا
للمساعدة في  ICANNتقديم المزيد من المعلومات إلى  ICM مخاوف خطيرة" حول دعم المجتمع برعاية الكامنة، والتي ينبغي أن 

بعث بھا إلى فينت  2007فبراير  2تحديد ما إذا كان قد تم الوفاء بمعايير رعايته. وذكرت ترمذي خالل ھذا االجتماع أن رسالة 
  الرسمية على االتفاق المقترح للتسجيل الحالي.  GACسيرف بمثابة مشورة 

لطلب المجلس للحصول على معلومات، وقدمت قائمة "قبل الحجز" التي تم تجميعھا من األشھر  2007مارس  8في  ICM وردت 
مايو  30جز"، التي ناقشھا ستيوارت الولي في رسالة "لما قبل الح ICM خرجت ھذه القائمة من خالل مبادرة  325الستة الماضية.

تحفظ مسبق من سالسل اسم نطاق التي طلبت تحديدا من  75,000ومرفق بالرسالة ما يزيد على  326، وفينت سيرف.2006
  صفحة. وأشار أيضاً إلى عدد من اإلحصاءات لصالح رعاية المجتمع في ھذه الرسالة.  546المواقع، وبلغ مجموعھا 

. وفي ھذا االجتماع، شارك المجلس في مناقشة مطولة أخرى بشأن 2007مارس  12لمجلس جلسته االستثنائية القادمة في عقد ا
. وعما إذا كان قد تم الوفاء بمعايير الرعاية. وأشار محضر اجتماع المجلس أن معظم أعضاء المجلس xxx.  مقترح اتفاق التسجيل 

أو بعد أو خالل اجتماع لشبونة، الذي كان بعيدا أسبوعين. وتوضح المحاضر أيضاً أن يرون تأجيل التصويت على الطلب حتى، 
" قبل اجتماعات لشبونة، ولكن مثل ھذا الطلب سيكون من GACترمذي يالحظ أن المجلس قد يسعى إلى "نصائح إضافية من 

  xxx sTLD.327تعارض إنشاء ال تزال  GACالضروري بذله "على وجه السرعة." والحظ ترمذي أيضاً أن بعض أعضاء 

لمزيد من المعلومات  GACفي ھذا االجتماع (ترمذي وجانيس كاركلينز) أنه إذا كان سيتم توفير استجابة لطلب  GACطلب ممثلو 
قبل اجتماعات لشبونة. وردا على ذلك "قال الرئيس بأنه سيتم تقديم رد"، وأن المحاضر تفيد أن "ھذا  2005حول قرار مجلس يونيو 

وبعض الوضوح "إضافية حول المشورة  GACأكده بول تومي"، الذي أشار إلى أن بعض الرسائل السابقة كانت استجابة لطلبات ما 
  328ويمكن أن يقدم على ھذه المسألة". GACفي 

أشار سيرف أن االتصاالت من  329، في رسالة من صفحة واحدة من فينت سيرف.2007مارس  14في  GACتم الرد على طلب 
ICANN  تتضمن ھذه المعلومات التي طلبتھا  2006مايو  4فبراير و 11فيGAC كما ذكر الصندوق بأن المجلس كان "ال يزال .

تحتوي على األحكام الالزمة للتنفيذ." اعترف  ICM يستعرض المواد ولم يعتزم ما إذا كانت التنقيحات التي أدخلت على عقد سجل 
  وأنھم قد يطالبون تأجيل القرار النھائي حتى اجتماعات لشبونة.  xxx sTLD.يعارضون إنشاء  GACسيرف أن بعض أعضاء 

، الحظ البيان xxx.  وفيما يتعلق  2007.330مارس  28في لشبونة أواخر مارس. صدر البيان لشبونة يوم  GACعقدت اجتماعات 
"ال ينظر في المعلومات  GAC، وأن "xxx.  يوم  GACلشبونة أن "ولنغتون البيان يظل التعبير صحيحة وھامة من وجھات نظر 

   331يفي بمعايير الرعاية". ICM و إلى ما إذا كان الطلب  GACالمقدمة من قبل المجلس أن يكون الرد على مخاوف 

وأثارت ھذه التعليقات  العامة. ICANNيجلب البيان أيضاً االنتباه إلى تعليق الحكومة الكندية، التي كانت قد أرسلت إلى محافل 
كان تتحرك نحو "اإلدارة والرقابة المستمرة لمحتوى اإلنترنت بشأن الدور، وھو ما ال يتفق مع واليتھا  ICANNوف من أن المخا

  332التقنية."

                                                      

  ، ICANN ، مراسالت 2007مارس  ICANN ،8 ستيوارت الولي إلى فينت سيرف ومجلس  325
http://www. ICANN.org/correspondence/cover-letter-pre-reservation-aatt.pdf  .  

  ، ICANN ، مراسالت 2006مايو  30ستيوارت الولي إلى فينت سيرف،  326
http://www. ICANN.org/en/correspondence/lawley-to-cerf-30may06.htm .  

   .المصدر ذاته 327
    .المصدر ذاته 328
  ، ICANN ، مراسالت 2007مارس  14فينت سيرف إلى محمد شاريل ترمذي،  329

http://www. ICANN.org/correspondence/cerf-to-tarmizi-karklins-14Mar07.pdf  .  
330 GAC 4، 2007مارس  28لشبونة"، -28، "بيان ،http://gac. ICANN.org/system/files/GAC_28_Lisbon_Communique.pdf  .  
    .المصدر ذاته 331
  .  5المصدر ذاته. في  332
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. وخالل ھذا االجتماع، قرر المجلس 2007مارس  30أيضاً اجتماعا في  ICANNفي لشبونة، عقد مجلس  GACعقب اجتماعات 
يير برعاية المجتمع في مواصفات طلب تقديم العروض، واستنادا إلى قضايا السياسة العامة واسعة فشل في تلبية المعا ICM أن طلب 

وبناء  333أو االتفاق المنقح. ICM ، فإنه لن يكون من المناسب للمجلس أن يوافق على طلب GACالنطاق التي أثيرت في البيانات 
  في مجملھا.  ICM على ذلك، صوت المجلس على رفض طلب 

  الحالة لدراسة بيركمان مقابالت على بناء xxx.   عملية في GAC دور صوراتت 2.6

 ICANNومجلس  GACاألفراد الذين تم مقابلتھم في سياق وضع دراسة الحالة ھذه المالحظات المشتركة مختلفة بشأن التفاعل بين 
لتي تحول دون تحسين االتصال. وأشار آخرون إلى . واقترح بعض المقابالت صداما بين الثقافات المؤسسية اxxx.  خالل تقييم طلب 

والتحديات السياسية الصعبة التي تواجھھا ھيئة حكومية دولية، مع كل الدوائر  GACلدور  ICANNعدم التقدير من جانب مجلس 
م يسمح الوقت الكافي لـ االنتخابية المحلية التي يتعين عليھم اإلجابة. وأشار مراقبون إلى أن الجدول الزمني لعملية صنع السياسة ل

GAC  لتقديم المشورة لمجلسICANN وصف بعض ھذه المقابالت عدم وضوح بشأن ما يشكل .GAC  المشورة إلى مجلس
ICANN واقترح آخرون أن .GAC  لم يقدم المشورة في الوقت المناسب على قرار  .xxx ألن األعضاء يعتقد أنه تم إغالق .

  334القضية.

  ICANNمقابل  ICM مستقل: ھيئة االستعراض ال 3

   ICANN بـ الخاص الداخلي النظام في المستقلة المراجعة وھيئة المستقل االستعراض مطالب 3.1

والقرارات (وآخر  ICANN) إحدى ثالث آليات قائمة مقصودة الستعراض أنشطة مجلس IRPتعتبر ھيئة االستعراض المستقلة (
أن "أي شخص ماديا  ICANNمن النظام الداخلي للواليات  3نظر). المادة الرابعة، المادة آليتين ھما أمين المظالم وطلبات إعادة ال

من جراء أي قرار أو إجراء من المجلس وأنه أو أنھا تؤكد ما يتعارض مع عقد التأسيس أو النظام الداخلي قد يقدم طلبا لمراجعة 
)" الذي يقارن بين "اإلجراءات IRPيق االستعراض المستقلة (قدمت مرة واحدة، طلبا لمراجعة مستقلة "تشير إلى فر 335مستقلة."

المتنازع عليھا في المجلس على عقد التأسيس والنظام الداخلي" وتعلن في نھاية المطاف "ما إذا كان المجلس قد تصرفت دائما مع" 
  336األحكام الواردة فيه.

مستقلة من قبل لجنة من ثالثة أعضاء من المحكمين، ولكن، بناء على طلب أي من الطرفين المتنازعين، ويمكن سماع طلب مراجعة 
وفي كلتا الحالتين، يرى الفريق أن  337إذا كان الطرفان ال تختار لجنة من ثالثة أعضاء، ويعتبر الطلب من قبل لجنة من فرد واحد .

  طلب مراجعة مستقلة لديه القدرة على: 

الذي يطلب المراجعة أو المجلس أو منظمات الدعم أو من  طلب مزيد من التقديمات اإلضافية المكتوبة من الطرف )أ 
  األطراف األخرى؛ 

  اإلعالن عن مدى توافق أو عدم توافق قرارات المجلس مع المواد واللوائح الخاصة بالمؤسسة.  )ب 

التوصية ببقاء المجلس عن أي إجراء أو قرار أو أن يتخذ المجلس إجراءات مؤقتة حتى يتم توفير الوقت لمراجعات  )ج 
  IRP.338المجلس والعمل حسب رأي 

                                                      

333  ICANN اجتماع مجلس" ، ICANN ،"2007مارس  28، لشبونة ،  
http://www. ICANN.org/en/minutes/resolutions-30mar07.htm # _Toc36876524 .  

  .2010مقابالت، سبتمبر وأكتوبر ال 334
  . http:// ICANN.org/en/general/bylaws.htm، 2010أغسطس  5)، 2(3، المادة الرابعة، القسم ICANN الئحة  335
جعة المستقلة" أو "فريق " في مختلف الوثائق يشير إما إلى "عملية المراIRP. كمالحظة جانبية، يبدو أن استخدام عبارة "3المصدر ذاته، المادة الرابعة، القسم  336

  المصطلح لإلشارة إلى فريق االستعراض المستقل.  IRPاستعراض مستقل". إال إذا ذكر غير ذلك، فإن ھذا التقرير يعتزم 
   .المصدر ذاته 337
  ). 8(3المصدر ذاته، المادة الرابعة، القسم  338
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"إعالن قرارھا النھائي استنادا فقط إلى الوثائق ودعم المواد والحجج المقدمة من الطرفين" و"تعين على وجه التحديد"  IRPتقدم 
"، و"كل طرف يتحمل نفقاته IRP"األطراف السائدة ال تكون عادة مسؤولة عن تحمل جميع تكاليف موفر  339الطرف السائدة.

  340صة."الخا

في  341على األسس الموضوعية. IRPھو الطلب الوحيد للمراجعة المستقلة التي لم يسمع من قبل  ICANNضد  ICM حتى اآلن، 
وشملت لوحة  342من لجنة من ثالثة أعضاء من المحكمين الذي تعاقد معه المركز الدولي لتسوية المنازعات. IRPھذه الحالة، تألفت 

  343سون، والقاضي تيفريزيان ديكران.القاضي ستيفن شويبل، يان بول

  المستقلة للمراجعة ICM  طلب 3.2

تصرفت بطريقة "تتفق مع نظامھا األساسي والالئحة  ICANNطلبا للمراجعة المستقلة، زاعما أن  ICM ، قدمت 2008يونيو  6في 
من  ICM . طلبت 2007س ار. مxxx  ي ف ICM ورفض طلب  RFP 2003الداخلية" التي باإلدارة بشكل غير صحيح عطاءات 

IRP :رفض طلب 1كان ( 344اإلعالن عما يلي (ICANN  لطلب  2007في مارس ICM  يتعارض مع الالئحة الداخلية لـ
ICANN )2وعقد التأسيس و (ICANN  يجب تنفيذ فورا على اتفاق التسجيل على الشروط واألحكام إلى حد كبير على غرار"

 ICM ت في موقع في مشروع االتفاق التسجيل نشرICANN  و3"، و( 2007، 6في فبراير (IRP  على" تقرير بشأن ما إذا كان
  345التأسيس والنظام الداخلي غير ملزمة للمؤسسة". ICANNكانت تتعارض مع أحكام المادتين  ICANNأي من اإلجراءات 

وھو ما يتعارض مع عقد  ICANN .xxxبأن العديد من األحداث في جميع أنحاء تقيم طلب  ICM دعما لھذه المزاعم، جادلت 
أعطى دعما لرفضھا ال تتفق مع عقد  ICANNأن األسباب الخمسة  ICM التأسيس والنظام الداخلي. باإلضافة إلى ذلك، جادل 

   346التأسيس والنظام الداخلي، والطريقة التي تعامل المتقدمين اآلخرين.

في ضوء المعايير طلب تقديم  ICM س يشكل الموافقة على اقتراح مقرر المجل 2005يونيو  1أن  ICM في المقام األول، جادل 
قد استخدمت "على مرحلتين" العملية مع المتقدمين اآلخرين،  ICANNجادل بأن  ICM  347العروض، بما في ذلك معايير الرعاية.

وفقا  348ض التسجيل" والتنفيذ."، يليه اتفاق التفاوRFPحيث تمت الموافقة على أول المتقدمين على األسس الموضوعية للمعايير 
ذكرت  349. ھو الطلب الوحيد الذي خرج من ھذه العملية عن طريق إعادة فتح معايير الرعاية.xxx  ، وكان طلب ICM لمؤسسة 

 ICM  أيضاً أن ھناك عدم وجود "أدلة معروضة على المجلس تدعم ICM ."في نھاية المطاف، ادعى  350في المجتمع وتآكل ICM 
، وغير عادلة وتمييزية، وخروجا عن سياسات شفافة وعادلة، ICM لمعايير الرعاية والتي فعلت فقط على  ICANNsتح أن "إعادة ف

  وموثقة توثيقا جيدا." 

 jobs.ى (بما في ذلك الطلبات األخر sTLDوادعت أيضاً أن التقييمات المستقلة حددت أوجه القصور في أكبر  IRPطالبت 
أنه "بعد المفاوضات  ICM على سبيل المثال، ذكرت  351حات مع المقاومة نسبيا القليل من الھيئة.ھذه المقتر ) وقبلتmobi.و

                                                      

  ). 12(3المصدر ذاته، المادة الرابعة، القسم  339
  ). 12(3ة الرابعة، القسم المصدر ذاته، الماد 340
   ICANN" ،IRP ،"http://www. ICANN.org/en/irp انظر  341
،  2004أبريل  19لالجتماع الخاص" االجتماع الخاص بالمجلس عبر الھاتف  ICANN ، "القرارات المتخذة في مجلس ICANN انظر  342

http://www. ICANN.org/en/minutes/resolutions-19apr04.htm ن مجلس عندما عي ICANN  والمركز الدولي تسوية النزاعات وموفر االستعراض
  المستقل. 

")، وھي متاحة IRP) (يشار إليھا فيما بعد باسم "إعالن 2010فبراير  T 00224 08) ،19 117 50. القضية رقم ICDRإعالن من ھيئة المراجعة المستقلة،  343
  .http://www. ICANN.org/en/irp/icm-v- ICANN/irp-panel-declaration-19feb10-en.pdfعلى 

  .  http:// ICANN.org/en/irp/icm-v- ICANN/icm-irp-request-06jun08.pdf، 2008يونيو  8لعملية االستعراض المستقل،  ICM راجع طلب  344
  . 2-1المصدر ذاته، (التشديد مضاف)  345
  . IRP ،45إعالن  346
  تعراض المستقل العملية". ، "طلب االسICM المصدر ذاته  انظر أيضاً  347
348  ICM ،"26-25، "طلب عملية المراجعة المستقلة .  
   .المصدر ذاته 349
  . IRP ،45إعالن  350
  . 25المصدر ذاته،  351
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 8، تمت الموافقة بعد ذلك بأسبوعين، في 2005مارس  24في  ICANNعلى موقع  jobsو. travelالمقترحة المنشورة حول .
ة من خطوتين األصلي للموافقة على المعايير التي تلي ، "عملية لكل طلب ال تزال تتبع عمليIRPبناء على طلب  352."2005أبريل 

" لم يعكس المجلس في وقت الحق قراره بعد أن xxx. مفاوضات اتفاق التسجيل" و في "بأي حال من األحوال األخرى مع طلب 
  353صوت لصالح المفاوضات.

،" بما في ذلك فينت سيرف وبريتز وأعضاء المجلس ICANNكبار من  مسئولين"عدة  ICM وباعتباره دليال إضافيا، وادعت 
قد استوفت المعايير طلب  ICM القرار كان قرارا بأن  2005يونيو  1كورت، وجاءت تصريحات إيتو جويشي أن ينعكس ذلك في 

لقد استوفت معايير االختيار" في  ICM أن طلب  GACسيرف قد "أبلغت  ICM على وجه الخصوص، ادعي أن  354تقديم العروض.
   355في لوكسمبورغ. 2005في يوليو  ICANNاجتماع 

(وغيرھا) ومناقشتھا"  ICM دعيت لومثلت في كثير من األحيان في اجتماع نوقشت فيه طلب  GACأن " IRPأخيرا، أوضح طلب 
، وسمح لھا بالمشاركة في مناقشات RFP sTLDقدمت بانتظام مع ورقات إحاطة بشأن عملية  GACوعالوة على ذلك فإن 

. . . في البداية، عندما نوقشت xxx sTLD يركز جوھر ھذه الحجة على عدم وجود "أي مواد إلى  ICM".356 لب المجلس بشأن ط
في طلب  ICM أعربت  ICM".357 بدء مفاوضات اتفاق مع سجل  ICANNالتي وافق في نھاية المطاف وحلت  sTLDمعايير تقييم 

IRP  بأنGAC  لم تثير أي اعتراضات حول إنشاء .xxx فقط بعد الواليات المتحدة وزارة التجارة بدأت تعبر عن قلقھا في ، وأنه
   358وبيانات يلينغتون في لشبونة. ICANNبدأت تأخذ عن رأي مخالف، السيما في المراسالت مع  GACأن  2006مارس 

لرفض  2007 مارس 30الذي أثار الشكوك حول قرار بشأن  ICANNالمشار إليھا أيضاً ببيانات من أعضاء مجلس  IRPطالبت 
ال تمثل "مجتمع رعاية" وكانت "رقيقة  xxx. أن  ICANN. ونقلت الصحيفة عن بيتر دينجيت الدج قوله أن حجة ICM اقتراح 

في رفع ھذا النوع من االعتراض، فيعتقد أنه أفضل بجدية حول الحصول على أصل أعمال  ICANNخاصة،" وأنه "إذا استمرت 
الكبار في المجتمع،  xxx .TLD. وبالمثل، قال سوزان كروفورد أنه إذا لم يوجد توافق آراء ضد  359"إدخال نطاقات العليا الجديدة. 

  360إضافة إلى جذر." TLDالمنافسة، وليس لدينا سلطة لمنع ھذا  TLDبعد ذلك، "نظرا إلنشاء واليتنا 

التي من شأنھا أن تبرر  ICM وجب اتفاق لم تحدد بالضبط ما أثيرت "السياسة العامة" قضايا بم ICANNأيضاً بأن  ICM احتجت 
ھذا من بيان ولينغتون والمراسالت الحكومية،  ICANNتفسير  ICM على وجه الخصوص، ادعت  361رفض الطلب في مجملھا.

كان لتحمل المسؤولية عن "إنفاذ القوانين في العالم المختلفة، ومختلفة بشأن المواد اإلباحية "  ICM أن  أكدتالتي كانت قد 
  362بھا في سوء النية" وتمييزية. اإلدالءان"سخيفا بما فيه الكفاية كما أنه تم ك

أيضاً أن موافقتھا على التسجيل المقترح يتضمن أحكاما كافية لمعالجة قضايا المواد اإلباحية  ICM من بين الحجج المتبقية، ادعت 
ھذا الرأي  ICM و الھجومية. وعالوة على ذلك، ادعى وآليات تفصيلية من شأنھا أن تتيح تحديد وترشيح محتوى غير قانوني أ

ICANN  أن اقتراح ICM  المطروحة "قضايا إنفاذ القانون االمتثال كبيرة" أشارت إلى أنGAC  والتي تتطلب" ICM  لفرض القيود
ون للقيام بذلك. " وفقا لـ سيك ICANN] أثبتت عجزھا التام، ICM المحلية على الوصول إلى المحتوى غير القانوني والھجومية وإذا [

 ICM حسب نصيحة ،GAC ICANN  ليفرض مسؤوليات على ICM  التي كانت تتعارض مع واليةICANN  .التقنية  

                                                      

    .المصدر ذاته 352
  . 26-25المصدر ذاته،  353
  . 29المصدر ذاته،  354
  . 29المصدر ذاته،  355
  . 30المصدر ذاته،  356
  . 31المصدر ذاته،  357
  . 37اته، المصدر ذ 358
  . 46المصدر ذاته،  359
  . 47المصدر ذاته،  360
  . 46المصدر ذاته،  361
   .المصدر ذاته 362
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   المستقل لالستعراض ICM  لطلب ICANN استجابة 3.3

، واحتجت للتناقض ICM . ردا على مزاعم 2008363سبتمبر  8لمراجعة مستقلة" في  ICM "استجابة لطلب  ICANNقدمت 
ICANN: (1 كان نظر (ICANN  في اقتراح ICM "انفتاحا وشفافية من أحد أن يجد في أي سياق آخر تقريبا بالتزامن مع أي  أكثر

التفاق التسجيل  ICM باالحتفاظ بجائزة  ICANNقرار للدخول في مفاوضات لم يربط  2005يونيو  1) في 2منظمة أخرى"؛ (
يمكن أن يكون رفض الطلب يستند فقط على توصيات من لجنة التقييم المستقلة،  ICANN) 3(؛ وICM والقدرة على رفض طلب 

لعالج قررت مشكالت واضحة مع الطلب، وفي نھاية المطاف  ICM ولكن حاول بدالً من ذلك إلى العمل "بشكل وثيق وبحسن نية مع 
   364ال يمكن أن تكون مثل ھذه المشكالت التي يتناولھا االتفاق".

بأن "النظام الداخلي على مستوى دعم احترام االستعراض" ليتم طلبھا في عملية المراجعة  ICANNضافة إلى ذلك، جادلت باإل
جادل بأن "طالما مناقشات المجلس مفتوحة  ICANNحول ھذه النقطة،  365في". ICM المستقلة "، وخصوصا فيما يتعلق بمطالبات 
عطيت األطراف المعنية فرصة للتعبير عن رأيھا، وھناك افتراض قوي بأن قرارات وشفافة، يتم اتخاذ القرارات بحسن نية، وأ

  366المجلس ھي المناسبة."

في ھذا  367شرحا عن "عمليات صنع القرار" و"عملية االستعراض المستقل" ضمن ردھا. ICANNلدعم ھذه الحجج، شملت 
شكال حل النزاعات التقليدية، أي الوساطة أو التحكيم"، أن "االستعراض المستقل العملية ليس شكال من أ ICANNالمقطع، جادل 

ووصف عملية االستعراض المستقل كآلية "تھدف إلى تزويد المجتمع مع عملية رسمية الستعراض محددة قرارات مجلس 
ICANN أشارت ."ICANN  من الالئحة الداخلية، وادعت أن "إعالن 15(3إلى المادة الرابعة، القسم (IRP ليست ملزما 

 368وبناء على اجتماع المجلس المقبل". IRPللطرفين" و"المجلس،' حيثما كان ذلك ممكنا، "وھناك حاجة فقط إلى" النظر في إعالن 
أيضاً إلى أن "الالئحة تنص صراحة على أنه ينبغي إجراء االستعراض المستقل عن طريق البريد اإللكتروني وذلك  ICANNأشارت 

بأن "االستعراض المستقل للعملية ال تفكر على وجه التحديد  ICANNكن." حول ھذه النقطة، قالت عبر اإلنترنت إلى أقصى حد مم
  369ضرورة لعقد جلسة استماع حية."

والتفاوض على العقود الالحقة مؤقتا،  2005في عام  ICM الواقعي المركزي حسب الموافقة المبدئية القتراح  ICANNكان خالف 
لتحديد ما إذا كانت بنود اتفاقية التسجيل  ICM بأن المقصود مفاوضاتھا مع  ICANNفاق التسجيل. جادل ال يشكل االلتزام بجائزة ات

، بأن ICM . "المضمون الكامل لطلب sTLDعن االمتثال االقتراح مع معايير الرعاية  ICANNيمكن أن تلبي شواغل المجلس 
  370باطل بكل بساطة". -  TLD  .xxxتحصل على عقد لـ  سوف ICM الشروع في التفاوض على العقود وصلت إلى ضمان أن 

"جاء بعد تحليل واسع، واستعراض ومناقشة بين أعضاء مجلس  2007في  ICM كذلك بأن رفضھا النھائي لمقترح  ICANNجادلت 
ICANN وليس دليال على التقلب في صنع القرار فيه العمليات. بدالً من ذلك، احتجت "ICANN باب التالية:بأن قرارھا يعكس أس  

  واالتفاق المنقح للتلبية، من بين أمور أخرى، "برعاية المجتمع" شرط مواصفات طلب تقديم العروض؛ ICM فشل طلب  )أ 

، كبير بقضايا السياسة العامة/الشواغل. GACأثار االتفاق [واستند قرار المجلس] على تعليق الجمھور واسعة وبيانات  )ب 
بالبيانات، والمجلس ال يعتقد يمكن أن يكون حل شواغل السياسة  GACلتي أثارتھا كان طلب واالتفاق على حل المسائل ا

  ؛ ICM العامة بمصداقية مع اآلليات المقترحة من قبل 

                                                      

363  ICANN استجابة" ، ICANN  لطلبIRP  التابع لـ ICM ،"8  2008سبتمبر ،  
http://www. ICANN.org/en/irp/icm-v- ICANN/ ICANN-response-to-icm-request-08sep08.pdf .  

  . 4-3المصدر ذاته،  364
  . 4المصدر ذاته،  365
   .المصدر ذاته 366
  . 5المصدر ذاته،  367
  . 9المصدر ذاته،  368
  . 9المصدر ذاته،  369
  . 4المصدر ذاته،  370
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أثار الطلب الكبير قضايا االمتثال إلنفاذ القانون بسبب وجود قوانين الدول المختلفة المتعلقة بالمحتوى والممارسات التي  )ج 
  و تحدد طبيعة الطلب؛ 

، بأنه بموجب االتفاق المنقح، ھناك سيناريوھات موثوق بھا تؤدي إلى الظروف GACوافق المجلس على بيان لشبونة في  )د 
على تحمل إدارة الجارية والرقابة محتوى دور فيما يتعلق على شبكة اإلنترنت، وھو ما يتعارض  ICANNالتي ستضطر 

   371مع واليتھا التقنية.

 IRP.372و ICM "، في غياب رؤية سوء النية"، لمراعاة من ICANNبأنه يحق لقرارات المجلس  IRPأن تعلن  ICANNطلبت 
  373، وأنھا تصرفت بما يتفق تماما مع اللوائح ونظامھا األساسي.ICM بأنه، خالفا لمطالبات  ICANNباإلضافة إلى ذلك، جادلت 

   IRP عملية إنشاء 3.4

) مع تعديالت ICDRركز الدولي للتحكيم بالرابطة األمريكية لتسوية المنازعات (لقواعد التحكيم الدولية بالم IRPتخضع عملية 
وخط العرض  ICDRو IRPمقدم الخدمات  ICANNيقدم النظام الداخلي بـ  ICANN.374إجرائية تكميلية مصممة خصيصا لـ 

على ما  ICANNمستقل، تنص لوائح كبير في "إقامة قواعد التشغيل واإلجراءات". من حيث الجوانب اإلجرائية من االستعراض ال
  يلي:

 IRPومن أجل الحفاظ على التكاليف واألعباء من االستعراض المستقل عند أدنى مستوى ممكن، يجب أن سلوك 
إجراءاتھا عن طريق البريد االلكتروني وغيرھا عبر اإلنترنت إلى أقصى حد ممكن. عند االقتضاء، يجوز عقد اجتماعات 

IRP .375عن طريق الھاتف  

أن ھذا الحكم أشار إلى أن "االستعراض المستقل للعملية ال يفكر  ICANNلالستعراض المستقل"، ادعت  ICM في "استجابة لطلب 
بأن ھذا الحكم كما قدم خيار سريع،  ICANNباإلضافة إلى ذلك، جادلت  376على وجه التحديد ضرورة لعقد جلسة استماع حية."

  ت عبر الھاتف والبريد اإللكتروني. استعراض منخفضة التكلفة، التي أجري

بمشروع قرار لھذه  ICANNأو  ICM أو  IRPكان فريق بيركمان قادرا على تحديد موقع وثيقة رسمية على اإلطالق تقر فيھا 
على ما يبدو في قرار غير منشورة على الرغم من أن اللوائح  IRPاألسئلة يطرحھا الھيئة. ومع ذلك، وفقا لمقابلتھم، صممت 

اإلجراءات التكميلية تشجيع إجراء االستعراض المستقل بسرعة عبر الھاتف واإلنترنت والوسائل اإللكترونية األخرى، وإجراءات و
في الواقع، وما تبع ذلك ھو الشھر الحادي وعملية التحكيم  377تقدير واضح لعقد جلسات استماع مباشرة. ICDRمنح المشاركين 

  لشھود، رأي الخبراء واستجواب الشھود.كاملة مع وثائق كاملة، شھادات ا

  الخبراء وتقارير الشھود وإفادات القضية موضوع بشأن مذكرة 3.5

التنظيمية ودعواتھا المتتالية لتقديم  ICANNمذكرتھا بشأن األسس الموضوعية، تبين تاريخ  ICM ، قدم 2008يناير  22في 
 ICANNقد انتھكت نظامھا األساسي ولوائحه واإلجراءات التي  ICANNحجتھا بأن  ICM مقترحات جديدة للنطاقات العليا. أكدت 

شھادة من  ICM كما قدمت  378ال تتفق مع "مبادئ القانون الدولي ذات الصلة" و"المبادئ ذات الصلة من قانون والية كاليفورنيا."
السابق للجنة التجارة االتحادية، )، ج. بيكويث ("بيكي") بور (المستشار ICM ستيوارت الولي (رئيس مجلس اإلدارة ورئيس 

                                                      

  .39-38المصدر ذاته،  371
  وما يليھا. 39المصدر ذاته،  372
  وما يليھا. 43المصدر ذاته،  373
374 ICDR اإلجراءات التكميلية لعملية االستعراض المستقلة" ، ICANN ،"http://www.adr.org/sp.asp؟id=32197.  
  . http:// ICANN.org/en/general/bylaws.htm، 2010أغسطس  5)، 10(3، المادة الرابعة، القسم ICANN الئحة  375
376  ICANN استجابة" ، ICANN  لطلبIRP  التابع لـ ICM ،"8  2008سبتمبر ،  

http://www. ICANN.org/en/irp/icm-v- ICANN/ ICANN-response-to-icm-request-08sep08.pdf.  
  .2010المقابالت، سبتمبر وأكتوبر  377
378 ICANN" ، ICM  ،"2009يناير  22التذكارية بشأن األسس الموضوعية ،  

http://www. ICANN.org/en/irp/icm-v- ICANN/icm-memorial-on-merits-22jan09-en.pdf ،iv – v.  
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به)، واليزابيث وليامز  sTLD 2004في اتصال مع تقديم  ICM ، والمستشار القانوني لمؤسسة NTIAالمستشار السابق لـ 
)، ميلتون مولر (أستاذ في كلية جامعة سيراكيوز للدراسات TLDخالل العطاءات من أجل مقترحات  ICANN(استشاري لـ 

   379اك غولدسميث (أستاذ في كلية الحقوق بجامعة ھارفارد).المعلومات)، وج

كان صورة مشوھة عن القوانين المنطبقة على  ICM بأن  ICANNبشأن األسس الموضوعية، جادلت  ICM في ردھا على تذكار 
يتناسب مع نظامھا األساسي  ICANNفي واقعية وغير صحيحة، وأنه قد تصرف في  ICM ، التي تدعي IRPإجراءات 
)، ICANNشھادة من فينت سيرف (نائب الرئيس آنذاك في جوجل، والرئيس السابق للمجلس في  ICANNكما قدمت  380ولوائحه.

)، اليخاندرو بيسنتي (سابقا عضو مجلس إدارة GACـبول تومي (في ذلك الوقت الرئيس التنفيذي ورئيس للھيئة، والرئيس السابق ل
ICANN 381في جامعة كاليفورنيا بيركلي، المحكم).)، وديفيد كارون (أستاذ القانون  

  IRP إعالن 3.6

وتعرض ثالث قابضات رئيسية من ھذا القرار. أوال، قرر الفريق أن  ICM.382 صالح ل 1-2بعدد  IRP، قرر 2010فبراير  19في 
اءات والقرارات الصادرة ثانياً، قرر الفريق أن "اإلجر 383استشارية في طبيعتھا وال تكون قرارات التحكيم ملزمة. IRPالقابضة من 
ال يحق لھم االحترام سواء عن طريق طلب' األعمال المادة الحكم أو خالف ذلك، فھي أن يكون تقييم باحترام  ICANNعن مجلس 

 1في اعتماد قراراتھا من  ICANNمصممون أيضاً على أن "مجلس  IRPوأخيرا، فإن  384كبير ولكن ليس بشكل موضوعي".
  385تفي بمعايير الرعاية المطلوبة". TLD  .xxxلـ  ICM طلب التسجيل ، وجدت أن 2005يونيو 

ما  إلعالنأنه على الرغم من وجود "مقياس من الغموض في األحكام ذات الصلة من النظام الداخلي،" استخدام عبارة " IRPالحظت 
االستشارية، وليس ملزما لمجلس  IRP كان عمل أو تقاعس المجلس ال يتفق" يؤيد ھذا التفسير أن المقصود أن تكون قرارات إذا

ICANN على وجه الخصوص، تربط .IRP وليس أمرا ملزما. وعالوة على ذلك، وصفت  بالتوصيةIRP  أيضاً توفير المادة
في الجلسة المقبلة للمجلس"  IRP)، التي تنص على أنه "حيثما كان ذلك ممكنا، فإن المجلس ينظر في إعالن 15( 3الرابعة، القسم 

ففي نھاية المطاف، وجد المجلس  IRP."386ھا "خففت الشرط الزمني" حيث قام المجلس "أن يفعل ما ال يزيد عن النظر في إعالن بأن
أن تجري االستعراض المستقل دي نوفو،  IRPثم قررت 387] غير ملزم".IRPأن الطبيعة الفضفاضة للغة "تؤكد على أن [إعالن 

أن التأسيس  IRPحول ھذه النقطة، قررت  388تمتع بمستوى احتراما لالستعراض."قرارات المجلس ال ي ICANNوبالتالي، "
لتنفيذ أنشطتھا وفقا لمبادئ القانون الدولي ذات الصلة، ال يعني أن  ICANNوالنظام الداخلي، والتي تتطلب، من بين أمور أخرى، "

أيضاً أن ذلك  IRP". وجدت ICANNلقرارات مجلس  تحديد أو المجلة الدولية المنصوص عليھا عملية يجب (أو ال) مراعاة اتفاق
إلى "قاعدة العمل الحكم" عندما األحكام ذات الصلة في عقد التأسيس والنظام الداخلي غائبة  ICANNكشركة كاليفورنيا، فقد تدعو 

  389خالف ذلك.

                                                      

379  ICANNبراء في تقرير نشره دعم التذكارية ، "بيانات الشھود والخ ICM  ،"2009يناير  22بشأن األسس الموضوعية ،
http://www. ICANN.org/en/irp/icm-v- ICANN/supporting-documentation-for- icmmemorial - 22jan09 - en.pdf.  

380  ICANN" ، ICANN  ردا على تذكار ICM  ،"2009مايو  8بشأن األسس الموضوعية ،  
http://www. ICANN.org/en/irp/icm-v- ICANN/ ICANN-response-for-icm-memorial-on-merits-08may09-en.pdf.  

381  ICANN بيانات الشھود وتقرير الخبراء المقدمة لدعم االستجابة" ، ICANN  لذكرى ICM  ،"2009مايو  8بشأن األسس الموضوعية ،
http://www.icann.org/en/irp/icm-v-icann/supporting-documentation-icann-response-08may09-en.pdf.. 

382  ICANN ،"2010فبراير  19، "إعالن ھيئة االستعراض المستقل ،  
http://www. ICANN.org/en/irp/icmv- ICANN/irp-panel-declaration-19feb10-en.pdf.  
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قرر أن "إعادة النظر في  IRP، وICM للدخول في مفاوضات مع  2005يونيو  1وبعد تحليل األحداث المحيطة مقرر المجلس 
   390معايير الرعاية، وبمجرد أن المجلس قد وجدت أنه قد تم الحد منھا، وكان ال تتفق مع سياسة موثقة".

   الحالة لدراسة بيركمان مقابالت إلى تستند التي IRP عملية مالحظات 3.7

 IRPطرح الحالة تساؤالت عدة تتعلق بعملية وت .IRPالستعراض مستقل أول من سمع من قبل  ICM وكما أشير سابقا، كان طلب 
  وتفسير األبواب ذات الصلة بھذه الالئحة. 

يوفر وسيلة للوصول وقابلة للطلب على  IRP، ما إذا كان IRPوتساءل العديد من المقابالت ونظرا للتكاليف وإطالة اإلجراءات 
أن ارتفاع تكلفة اإلجراءات يعني أنه يوفر  لمقابالتأجريت معھم اذكر بعض من  .ICANNنطاق واسع لمراجعة قرارات المجلس 

. وأكد آخرون أن ICANNمكانا ألغنى فقط من المشاركين وليس خيارا قابال للطلب بالنسبة للغالبية العظمى من أصحاب المصلحة 
عبر ھذه اآللية، حتى  ICANNيعني أنه ال يوجد غيرھا من المرجح أن تكون للطعن في القرارات  IRPالتكاليف والمخاطر، ومدتھا 

   391بين أولئك الذين لديھم الموارد المالية للقيام بذلك.

عملية يعكس التزام  ICANNكآلية المساءلة، والبعض منا يتساءل كيف تفسير  IRPباإلضافة إلى األسئلة التي أثيرت حول حدود 
ICANN  للمساءلة. أعرب بعض عن االعتقاد بأنICANN  تفسرIRP ينبغي أن ال يترتب شھادة حية، أن ، أن العمليةICANN 

، وتتعارض مع ICANNال ينبغي أن يكون ملزما لمجلس  IRPوينبغي أن تقدم احتراما تحت األعمال المادة الحكم، وبأن قرار 
   392أمام أصحاب المصلحة فيھا. مسئوالمنظمة ذات والية لضمان أن يكون 

وآلية للمساءلة في ھذه الحالة المحددة. أكد البعض أن ھذه العملية أثبتت  IRPوى من تصورات مختلفة أيضاً فيما يتعلق الفعالية القص
جديدة كان قادرا على الشروع في عملية استعراض ومناقشة قضيتھم على أساس  TLDالمساءلة، وبالنظر إلى أن مقدم الطلب ل

ساس تصرفاتھا. وعالوة على ذلك، يبدو أن قرار في ذلك بالدفاع عن أ ICANNالوقائع الموضوعية قبل محكمين مستقلة، وتقوم 
IRP  قد أدى إلى اقتناعICANN  بالعدول عن قرارھا. وأعرب مقابلتھم أخرى ترى أن عدم وجود قرار ملزم منIRP  يدل على

   ICANN.393نقص جوھري في المساءلة في 

  

  

                                                      

  . 68المصدر ذاته،  390
  .2010المقابالت، سبتمبر وأكتوبر  391
  .2010المقابالت، سبتمبر وأكتوبر  392
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  DNS-CERT الملحق ھـ: مقترح 

  

  نبذة مختصرة

إلى إنشاء منظمة لتحليل وتقييم، والرد على التھديدات األمنية العالمية أسماء  ICANNلـ  التابع DNS-CERT يدعو مقترح 
على النحو المبين في مذكرة التفاھم مع وزارة  DNSأمن  ICANNالنطاقات. دراسة الحالة ھذه تبدأ مع لمحة عامة عن والية 

"المبادرات  ICANNيلي، استنادا  DNS-CERT قتراح . موجز لال2009لعام  AoCه، وتئحالالتجارة في الواليات المتحدة، و
دراسة الجدوى." دراسة آثار ثم أصول  DNS-CERT األمن واالستقرار، والمرونة" و "نظام  DNSالمقترحة لـ  اإلستراتيجية

س التنفيذي االقتراح والمالحظات التي أبديت في نيروبي من قبل الرئي ICANN، مع بداية نشر DNS-CERT الجدل حول اقتراح 
للشركة، ورود بيكستورم، والتنمية الجدل من خالل التعليقات العامة، والمراسالت، والمواد التي جمعت في مقابالت مع المجتمع 

  أسماء النطاقات. 

من للحالة الراھنة لأل ICANN) مزايا وضوح تقييم 1استعراض ھذه المواد يقترح ثالث قضايا رئيسية ھي الكامنة وراء الخالف: (
DNS  ومقترحھا إلنشاءCERT ) تفسيرات مختلفة من والية 2مركزية؛ (ICANN  أمنDNS) المسائل اإلجرائية 3، و (

  العامة، ومشاركة أصحاب المصلحة. الء والتعليقاتالمتصلة االنفتاح والشفافية واآل

   الحالة دراسة ومصادر منھجية

  . أ الملحق مراجعة الرجاء والمنھجية، مصادرنا عن المعلومات من لمزيد

، والدراسات األكاديمية، وتقارير ICANNتستند دراسة الحالة ھذه إلى مواد متاحة للعامة، بما في ذلك التعليقات العامة ووثائق 
 1. في كل معرض ب، القسم DNS-CERT ICANN ، وآراء الخبراء. ويقدم التقرير ملخصا للحقائق بشأن اقتراح اإلعالموسائل 

، فإن ھدفھا ھو المساعدة على تحديد القضايا الرئيسية والتحديات ومجاالت ICANNالخدمات بين مركز بيركمان ومن اتفاقية 
. وسوف تسھم المالحظات أدناه في تقرير فريق بيركمان ICANNالتابعة لـ  DNS-CERT االختالف ذات الصلة بعملية طلب 

  النھائي. 

مل دراسة الحالة ھذه البيانات واآلراء والتصورات التي تلك أجريناھا خالل المقابلة في باإلضافة إلى المصادر المتاحة للجمھور، تش
واستقبالھا من قبل المجتمع. ال  ICANNسياق تطوير ھذه القضية. وتلعب ھذه التصورات واآلراء دورا ھاما في تفسير قرارات 

أننا بذلنا كل جھد ممكن إلزالة أخطاء واقعية، فإننا ال نشھد تعكس التصريحات والمقابالت آراء أو استنتاجات فريق بيركمان. حيث 
  . أجريت المقابالت على شرط السرية. أجريت معھم المقابالتعلى دقة اآلراء التي قدمھا من 

-DNS . ومع ذلك، فإن اقتراح نظام 2010يونيو  17وفقا التفاق خدمات، دراسة الحالة ھذه تركز على األحداث قبل  مالحظة:
CERT  .واألحداث ذات الصلة ال تزال تتبلور. وعلى ھذا النحو، ال تعكس ھذه الدراسة أحدث التطورات في ھذه القضية  

البروفيسور جوناثان زيتراين، مدير مساعد بمركز بيركمان ومساعد باحث رئيسي في ھذا االستعراض، بمجلس إدارة جمعية  :الكشف
، في إنشاء أساس واقعي ISOCالة من سانت لين آمور، الرئيس والمدير التنفيذي لـ ). ھذه الدراسة تشير إلى رسISOCاإلنترنت (

  .DNS-CERT للجدل نظام 
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  DNSفي نظام  ICANNالخلفية: دور   1

 ICANN. يفترض DNSمع اإلدارة التقنية لـ  ICANNفي مذكرة األصلي للتفاھم مع وزارة التجارة في الواليات المتحدة، كلف 
ألسماء  ICANNانعكس التزام  394: "االستقرار والمنافسة والتنسيق الشامل، والتمثيل".DNSدارة المسؤولية عن أربعة مجاالت إل

DNS ) في النظام الداخلي األصلي، الذي أنشئ في ملقم جذر نظام اللجنة االستشاريةRSSAC إلى "دراسة وتقديم المشورة بشأن (
  395الجوانب األمنية لنظام خادم جذر االسم."

"أن تعين اللجنة من الرئيس يقف على  ICANNعندما توجه رئيس مجلس  DNSالتزامھا بأمن  ICANNدت ، مد2001في عام 
، حل المجلس لتحويل اللجنة الدائمة 2002وبعد ذلك بعام، في مايو  396األمن واالستقرار في تسمية اإلنترنت وأنظمة توزيع عناوين".

 DNSأمن ICANN، الذي ال يزال يشكل حجر الزاوية في جھود (SSAC)في "األمن واالستقرار اللجنة االستشارية" الدائمة 
DNS.397  ،وأكدت "الالئحة الجديدة" الذي نشرت بعد ذلك بوقت قصيرDNS  األمن بوصفه واحدا من األھدافICANN 

اظ وتعزيز االستقرار وفقا للنظام الداخلي المنقح، احتف ICANNالتنظيمية المركزية. األولى من نوع "القيم األساسية" التابعة لـ 
  398التشغيلي والموثوقية والتشغيل البيني العالمي لإلنترنت."

. DNSبأمن  ICANN، ومرة أخرى أكد مجددا التزام 2009الذي نشر في سبتمبر  ICANN (AoC) تأكيد االلتزامات
  خطة" وھي،  ICANN "وضعت

، والتي سيتم تحديثھا بانتظام DNSغيل البيني العالمي من لتعزيز االستقرار التشغيلي والموثوقية والمرونة، واألمن، والتش
تنظيم استعراض تنفيذه من االلتزامات المذكورة أعاله ليست أقل  ICANN. سوف DNSلتعكس التھديدات الناشئة لـ 

   399كثيرا من كل ثالث سنوات. وسيتم تنفيذ أول مراجعة بعد عام واحد من تاريخ التأكيد الفعال.

) االھتمام العام أن األمن المادي وشبكة 1األمن واالستقرار، والمرونة وثالثة مجاالت للتركيز: ( ICANN DNS خطة للحفاظ على
DNS) ،2)400) "الحفاظ على العمليات واضحة".3) التخطيط للطوارئ، و  

  DNS-CERT ICANN نظرة عامة على اقتراح   2

ة "خطة لتعزيز اإلنترنت األمن واالستقرار، والمرونة" في مايو مسود ICANN، التي نشرت AoCوفقاً لاللتزامات الواردة في 
أمني رفيع المستوى، ويوضح دورھا داخل مجتمع اإلنترنت أمنية أوسع نطاقاً،  ICANN. مشروع الخطة توضح أھداف 2009

لمنطقة الجذر  DNSSECالتشغيل بما في ذلك تنفيذ  2010-2009ن ذات الصلة لعام ويقدم لمحة عامة عن المشاريع المتوقعة اآل
الموثوق، وتدابير أمنية معززة للحقول الجديدة وأسماء النطاقات، والتعاون النشط مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة 

   401األمنية.

                                                      

394  ICANN1998نوفمبر  25سسة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة"، ، "مذكرة التفاھم بين وزارة التجارة األمريكية ومؤ ،
http://www. ICANN.org/en/general/ ICANN-mou-25nov98.htm.    

395  ICANN ،"1998نوفمبر  6، "النظام الداخلي ،http://www. ICANN.org/en/general/archive-bylaws/bylaws-06nov98.htm  .  
396  ICANNلثالث لمجلس ، "االجتماع السنوي ا ICANN  ،"2001نوفمبر  15في تقرير مارينا ديل راي األولي ،

http://www. ICANN.org/en/minutes/prelim-report-15nov01.htm # StandingCommitteeonSecurityandStability  .  
397  ICANN ،"2002مايو  13، "االجتماع الخاص لمجلس التقرير األولي،  

http://www. ICANN.org/en/minutes/prelim-report-13may02.htm # SecurityCommittee .  
398  ICANN ،"2002ديسمبر  15، "النظام الداخلي ،http://www. ICANN.org/en/general/archive-bylaws/bylaws-15dec02.htm  .  
399  ICANN 2009سبتمبر  30سماء واألرقام المخصصة"، "التأكيد على التزامات من جانب وزارة التجارة األمريكية ومؤسسة اإلنترنت لأل ،

http://www. ICANN.org/en/documents/affirmation-of-commitments-30sep09-en.htm  .  
  المصدر ذاته   400
401  ICANN ،"2009مايو  16، "خطة لتعزيز اإلنترنت األمن واالستقرار، والمرونة ،  

http://www. ICANN.org/en/topics/ssr/ssr-draft-plan-16may09-en.pdf  .  
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مفھوم  إلى "تطوير. مشروع الخطة يشير 2013-2010 اإلستراتيجيةمشروع الخطة  ICANN، نشرت 2009في ديسمبر 
DNS CERTة تحت عنوان "االستقرار بلوغ " بوصفھا خطDNS  واألمن"، لكنه ال يقدم أي تفاصيل إضافية. المسودة النھائية

  ، يتضمن لمحة موجزة عن المشروع المتوقعة:2010فبراير  22للخطة، نشرت يوم 

ن أجل معالجة واحدة من م DNS CERTفي شراكة مع المنظمات األخرى لوضع نھج إلنشاء  ICANNوسوف تعمل 
. DNSيا األوسع نطاقا ألمن اإلنترنت. فإن ھذا النظام سيمكن استجابة أكثر تنسيقا وفعالية للحوادث وھجمات على القضا

وباإلضافة إلى ذلك، سوف تخضع ھذه الھيئة للعمل مع مجتمع اإلنترنت لتعزيز التخطيط للطوارئ وتدريبات لمواجھة 
  DNS.402المخاطر والتھديدات التي يتعرض لھا 

 DNSالمقترحة لتحسين  اإلستراتيجيةإضافيتين الوثائق المتصلة باألمن: في "المبادرات  ICANN، نشرت 2010اير فبر 12في 
أخذت معا، ھاتين الوثيقتين تحديد معالم  404القضية العالمية." DNS-CERT األعمال،  DNSو " 403االستقرار واألمن والمرونة"

سھيل إنشاء منظمة مستقلة للتنبؤ، وتقييم، واالستجابة لمجموعة كاملة من ، الذي يھدف إلى تDNS-CERT ICANN مبادرة نظام 
  التھديدات األمنية أسماء النطاقات. 

  المقترحة اإلستراتيجية المبادرات 2.1

ة . األول من بينھا ھو مالحظDNSبسلسلة من التصريحات حول الحالة الراھنة ألمن  اإلستراتيجيةتبدأ الوثيقة المقترحة للمبادرات 
الزيادة في  405، عنصرا أساسيا لغالبية طلبات المستخدم على اإلنترنت، وجود "في بيئة من تزايد التھديدات والمخاطر."DNSأن 

، وتجادل، يشير إلى الحاجة المتزايدة للقدرات االستجابة على نطاق DNS"وتيرة وخطورة" من يدعو إلى العمل داخل المجتمع أمن 
 DNSيأخذ الموقف الذي  ICANNجھود الحالية، ومع ذلك، "ليست مركزة بشكل منتظم". وعموما، المنظومة. وھي تدعي أن ال

"تفتقر إلى مراكز التنسيق على نطاق المنظومة للمساءلة المتعلقة قدرات الرئيسية في تقييم المخاطر، والتخطيط للطوارئ وتدريبات، 
  406والتفاني، استجابة مستدامة".

وثائق السياسات األخرى) يجبر على "ضمان وضع نھج  AoC(على النحو المحدد في  DNSألمن  ICANNوثيقة تقول أن التزام 
على نطاق المنظومة لتقييم المخاطر، لتخطيط وممارسة الطوارئ ضد التھديدات المحتملة ولتنظيم التعاونية قدرات االستجابة للحوادث 

  DNS."407 لتحسين مجمل األمن واالستقرار ومرونة

والھجمات الخبيثة)، والمخاطر  DDoS: مخاطر النشاط الخبيثة (DNSثالثة أنواع من المخاطر األمنية الراھنة  ICANNتحدد 
كامينسكي دان)، والفشل التنظيمي (مثل عند عامل  DNSالتقنية (بما في ذلك نقاط الضعف التي حددھا بروتوكول أسماء النطاقات 

  408رة على أداء وظيفتھا).ملقم جذر، التسجيل، أو المسجل لم تعد قاد

على نطاق المنظومة التحليل، والتخطيط  DNSتقترح الوثيقة مبادرتين ردا على ھذه المخاطر. األول ھو برنامج لتنسيق "مخاطر 
األوسع، السيبراني والمجتمع  DNSومن شأن فريق الخبراء االستشاري، وتتألف من مشغلي  409لحاالت الطوارئ، والتدريبات."

تقاسم المعلومات تسھيل التحليل واالستجابة  DNSلى تقييم المخاطر وأنشطة التخطيط للطوارئ. ومن شأن آلية جذر واإلشراف ع

                                                      

402  ICANN 2010فبراير  19"، اإلستراتيجية، الخطة 2013يونيو  2010، "يوليو ،  
http://www. ICANN.org/en/strategic-plan/strategic-plan-2010-2013-19feb10-en.pdf.  

403  ICANN االستراتيجي المقترح مبادرات من أجل تحسين" ،DNS 2010فبراير  12نة"، األمن واالستقرار والمرو ،
http://www. ICANN.org/en/topics/ssr/strategic-ssr-initiatives-09feb10-en.pdf  .  

404  ICANN الحالة التجارية" ، DNS-CERT العالمية: تحسين واألمن واالستقرار والمرونة فيDNS  ،"12  2009فبراير ،
http://www. ICANN.org/en/topics/ssr/dns-cert-business-case-19mar10-en.pdf  .  

405  ICANN 2المقترحة"،  اإلستراتيجية، "المبادرات.  
  . 3المصدر ذاته،  406
  . 4المصدر ذاته،  407
  .8-4المصدر ذاته،  408
  . 9المصدر ذاته،  409
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سلسلة من المناورات متعددة أصحاب المصلحة لتحديد مواطن الضعف في الممارسات  ICANNوأخيرا، سوف يؤدي  للحوادث.
  410األمن. DNSالحالية استجابة 

، لتكون بمثابة نقطة اتصال مركزية في تنسيق االستجابات للحوادث DNS-CERT المقترح ھو إنشاء منظمة أما المبادرة الثانية 
  .DNS-CERT تماما في حالة عمل نظام  DNS-CERT . ويرد وصف القتراح DNSاألمنية أسماء النطاقات 

  DNS-CERT  أعمال حالة 2.2

. وھي تبدأ مع DNSمع تقييم مفصل للحالة الراھنة من اللعب في أمن أسماء النطاقات تبدأ  DNS-CERT حالة قطاع األعمال، 
دفع زيادة في النشاط خبيثة تھدف إلى تعطيل أو المساس j، وتجادل وDNS. الدور األساسي لـ DNSلمحة عامة عن ھيكل وأھمية 

مخاطر الھيكلية األخرى، مثل األعطال لمجموعة من الطلبات الحيوية ال DNSباألمن والنظام. وفي الوقت نفسه، أثار تزايد أھمية 
  التقنية والتنظيمية.

 DNSالعالمية واستقرار، والمرونة ندوة (تجمع من المجتمع العالمي من أصحاب المصلحة  DNS 2009نقالً عن تقرير من األمن 
مفتقدة إلى  DNSالمجتمع ھو  )، على اقتراح ويدعي أن "تبادل المعلومات داخل2009في شباط/فبراير  أتالنتااألمن الذي عقد في 

وھذه القيود ليست بالضرورة بسبب عدم الكفاءة أو إلى  411حد بعيد" و "محدودة على جميع المستويات." أن قدرات االستجابة األمنية
منسقة ، وإنما قد تنتج عن القيود الجغرافية أو محدودية الموارد، فضالً عن حقيقة أن االستجابات الDNSأي سبات داخل المجتمع 

  فضفاضة للتھديدات األمنية، حتى وقت قريب، وعملت على نحو كاف أيضا.

، بما في ذلك أسماء النطاقات دودة كونفيكر، ضعف كامينسكي، DNSالمتعلقة بـ  قتراح سلسلة من الحوادث األمنية السابقةويسرد اال
لى ھيئة مركزية لتنسيق الردود على مثل ھذه إلى جعل القضية أن ھناك حاجة إ الجليديخطف النطاق، والھجمات االنھيار 

تلبية ھذه الحاجة. وقال إن منظمة تمثل مصالح مجموعة واسعة ومتنوعة  DNS-CERT وقال إن التنظيم المقترح نظام  412األحداث.
 CERT، مزودي خدمات اإلنترنت، TLDالجذر، والسجالت والمسجلين  DNSللغاية من أصحاب المصلحة، بما في ذلك مشغلي 

  مھمتھا ستتمثل على النحو التالي:  413الحالية، والحكومات، والبائعين، والمستخدمين النھائيين.

والمنظمات الداعمة لھا مركز التنسيق األمني مع الخبرة والموارد الكافية لتمكين االستجابة في  DNSضمان تشغيل 
   DNS.414الوقت المناسب والفعال لألخطار التي تھدد أمن واستقرار ومرونة 

  ھل ثالثة أھداف، واألھداف المصاحبة لھا، لدعم البعثة: 

  اكتساب الوعي باألوضاع وتبادل المعلومات. :الھدف .1

  إقامة اتصاالت وسائل وإجراءات ألكبر عدد ممكن من الالعبين؛ ممارسة الرياضة بانتظام.  الھدف:

  ية.تحسين التنسيق داخل المجتمع أسماء النطاقات التشغيل الھدف: .2

. االنخراط في الحاالت المناسبة: DNSتمكين قياس وتسھيل تبادل المعلومات حول االستقرار والصحة ومرونة  الھدف:
، من بين RISG، وDNS-OARC). التعامل مع AARالعمل ( اإلبالغدعم التخطيط للطوارئ وتدريبات، وإجراء بعد 

  ستجابة التشغيلية ذات الصلة لتبادل المعلومات وتحليلھا. المتعاونين اآلخرين، إلى الخبرات والقدرات الموجودة ا

                                                      

  .11-9المصدر ذاته،  410
411  ICANN 2009أبريل  2تجاھات، والخطوات المقبلة "، وآخرون، "في النطاقات العالمية: األمن واالستقرار والمرونة الندوة: موجز، واال ،

http://www.gtisc.gatech.edu/pdf/DNS_SSR_Symposium_Summary_Report.pdf  .  
412  ICANN الحالة التجارية نظام" ، DNS-CERT ،"7-10.  
  .10-90المصدر ذاته،  413
  . 11المصدر ذاته،  414
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  تحسين التنسيق مع المجتمع األوسع األمن. الھدف: .3

في مجال األمن، والقوائم األمنية الرئيسية، والبائعين،  ، الباحثينCERT(ْ الشركاء الرئيسيينإقامة عالقات مع  الھدف:
والحكومات)، والمشاركة في التخطيط للطوارئ وتدريبات؛ االنخراط في وشركات مكافحة الفيروسات، وإنفاذ القوانين 

   AAR.(415العمل ( اإلبالغالحاالت المناسبة، وإجراء بعد 

في توفير خدمات فعالة، بما في ذلك التعليم والتدريب والمناورات  DNS-CERT ھل المسؤوليات األساسية المقترحة للنظام 
الصحية والخدمات التفاعلية، بما في ذلك العامل بوصفه مركزا لتنسيق االستجابات للحوادث  DNSللطوارئ، والمراقبة المستمرة لـ 

  DNS.416األمنية أسماء النطاقات 

، كما DNSوعلى الرغم من العالقات الدقيقة مع الھيئات المكونة وأصحاب المصالح ال تزال غير معروف، ويتوخى المقترح 
 DNS-CERT توزيع معلومات عن تھديدات أمنية أسماء النطاقات، الذي يوضح في الرسم البياني عقدة المركزية في جمع و

  417التالي:

  

  

  

ICANN  يحدد سلسلة من الخطوات لتأسيس المنظمة، استنادا إلى المبادئ التوجيھية التي نشرتھاCERT/CC.418  ،ھذه الخطوات
شاركين، وتنتھي مع تعريف األدوار والمسؤوليات، موصوفة في الجزء المتبقي من بدءا من تحديد ھوية أصحاب المصلحة والم

                                                      

  .11-10المصدر ذاته،  415
  . 12المصدر ذاته،  416
  . 14ر ذاته، المصد 417
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االقتراح، على الرغم، كما تالحظ، فإن المقصود من االقتراح بأنه "أساس لمزيد من التطوير ھذا الجھد من خالل دعم المجتمع المحلي 
  419".والتغذية المرتدة

التمويل المقترحة، نموذج الحكم، والھيكل التنظيمي.  DNS-CERT النطاقات، والوثيقة تنتھي مع لمحة موجزة عن مصادر أسماء 
مليون دوالر الميزانية السنوية للمنظمة، جنبا إلى جنب مع الموظفين من خمسة عشر عاما، لجنة توجيھية،  4.2ويقترح ما يقدر ب 

ليس دور  420للمنظمة أن تقف على قدميھا." بمثابة الراعي لھذا المشروع األولي "حتى يمكن ICANNومجلس المحافظين. ھل 
ICANN :في الحكم وعمليات التنظيم المقترح واضحة في ھذا االقتراح. وھو كما يلي  

، ويھدف إلى أسماء النطاقات ICANNعلى الرغم من أننا نتصور أن تكون المنظمة أنشئت بدعم أولي من 
 DNS-CERT ه، ال تعتمد مباشرة على أي منظمة واحدة للتوجيه وتشغيلھا. لتشغيل أكبر قدر ممكن من التنظيم قائما بذات

مع ھيكل الحكم الذي يجعل من مساءلة أمام أصحاب المصلحة  DNS-CERT لذلك، لتكون ناجحة، يجب إنشاء 
  الرئيسيين والجمھور عموما. 

  الفترة الزمنية: أصول للجدل  3

ICANN ح بدأت مناقشات رسمية مع أصحاب المصلحة حول اقترا DNS-CERT  انظر الصفحات  2009في ديسمبر)
مشروع. على الرغم من انه تم التعرف على الحاجة إلى  2013- 2010 اإلستراتيجيةأعاله)، عندما أدرج ألول مرة في الخطة  5- 4

ى حت ICANN، لم يكن ھناك مؤشر على وجود دور مباشر لـ DNS 2009في الندوة فبراير  DNS-CERT تنظيم مماثل لنظام 
وقعت  DNS-CERT أن المشاورات تركزت على عشرة أسماء النطاقات الخاصة،  ICANNديسمبر من تلك السنة. وأشارت  1

   421خالل األسبوع التالي، مع حفنة أكثر تجري في يناير.

 يناير 21وأغلقت يوم  2009ديسمبر  1للتعليق العام في  ICANN 2013- 2010 اإلستراتيجيةوقد نشرت ومشروع الخطة 
موجھة مباشرة لمقترح  2013- 2010 اإلستراتيجيةاستجابة للخطة  2009تلقى سبعة من التعليقات العامة  2010.422

 DNS-CERT.423  ھذه التعليقات ھي داعمة عموما النية المعلنةICANN  لوضع مقترح لـDNS  المحددة المتعلقة - 
 DNS-CERT التنسيق في جھود استجابة ألمن ، والتعليقات أساسا على ضرورة معالجة شاملة لتحسينDNS وجاء ھذا التعليق .

  علنا الحرجة فقط من وليامز اريك برونر، الذي كتب:

أ. النقطة ھي، موتس ليست شيئا معطى، فھي مربع حيث يتم  Certالقلق من الخطة بالتفصيل خالية إلى نسخة  ويساور ني
'. إذا لم نكن CERTل وأغراض ما، وليس فقط 'ابدأ وضع بعض المال وبعض الغرض. وعلينا أن نقرر كم من الما

خالل تدفق سريع  ICANN SSAC' سيكون محصول عليه، مثل الكثير من وظيفة ICANN CERTحذرين، و'
بالمجان الجھد، من قبل رجال الشرطة والمخاوف، لصوص التجزئة أن غاب عن القضايا األساسية من التحديث السريع 

الحديثة استغالل األنظمة وصفر فعالة من حيث التكلفة من التسجيل، ومرة أخرى عن  DNS السجالت كأداة أساسية لـ
الذي يجعل الدعاوى ابتسامة' ولكن ال  'CERTالحديثة استغالل األنظمة. عند ھذه النقطة سيكون لدينا ' DNSطريق 

  424ليس جيدا لنا عندما تستھدف المبرمجين المختصين وذات دوافع البنية التحتية.

                                                                                                                                                        

418 CERT/CC ) نسخة مجموعة من المبادئ التوجيھية إلنشاء مرافق جديدة ألمن الحاسوب فرق االستجابة للحوادثCSIRTs انظر .( DNS-CERT  كيف"
  .http://www.cert.org/csirts/csirt_faq.html # 16؟" CSIRT إضافةيمكن للمنظمة 

  . 15المصدر ذاته،  419
  . 16المصدر ذاته،  420
421  ICANN ملخص من المشاورات والتعليقات ذات الصلة لدراسة الجدوى" ، ICANN  ،العالميةDNS  DNS-CERT ،"24  2010مايو ،

http://www. ICANN.org/en/public-comment/summary-analysis-strategic-ssr-initiatives-and-dns-cert-business-case-
24may10-en.pdf و DNS-CERT  - نطاقات، واألعمال التجارية، حالة.أسماء ال  

422  ICANN 2009ديسمبر  1"، 2013- 2010 اإلستراتيجية، "التعليق العام المطلوب في مشروع الخطة ،
http://www. ICANN.org/en/announcements/announcement-01dec09-en.htm.  

  ./http://forum. ICANN.org/lists/stratplan-2010الزمني"،  ] المؤشرICANN]" ،stratplan - 2010 انظر التعليقات العامة الواردة:  423
  يناير  28% جھوزية"، 100في و DNS-CERT تطوير مفھوم نظام "اريك برونر ويليامز،  424

http://forum. ICANN.org/lists/stratplan-2010/msg00027.html.  
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. حتى 2010فبراير  12المقترحة" للتعليق العام في  اإلستراتيجية" و"المبادرات DNS-CERT "الحالة التجارية  ICANNنشرت 
  425.اإلستراتيجيةمارس، ومع ذلك، كان قد قدم واحدة فقط تعليق، تصحيح التفاصيل الواقعية في وثيقة المبادرات  25

الوصول إليھا، وظلت اقتراح أسماء النطاقات غير مثيرة للجدل إلى حد كبير، على األقل بقدر ما ھي المواد المعنية علنا 
 DNS-CERT  حتى اجتماعICANN  خالل اجتماع 2010في نيروبي مارس .GAC مارس، أبلغ  9، المجلس المشترك على

"ما أريد أن أشارك  DNS.426الرئيس التنفيذي للھيئة ورود بيكستورم، سلسلة من التحذيرات حول صحة أسماء النطاقات العالمية 
  معكم،" وقال:

ممثال لكثير من دول العالم ھو أن النظام اسم نطاق تتعرض للھجوم اليوم كما لم يكن أبدا من قبل. وقد تشاورت شخصيا 
الرئيس التنفيذي األعلى للسجالت والمسجلين على الصعيد العالمي، وجميعھم نشھد تزايد الھجمات  20مع أكثر من 

  من الھجمات ونحن قلقون للغاية منظمة الصحة العالمية.وتعقيدھا 

 محددة زمنية نقطة أي عند تتوقف أن ويمكن. مضى وقت أي من وضعفا ھشاشة أكثر اليوم ھو النطاق اسم نظام
 أو شھرا 18 إال عنھا الكشف تم التي كومينسكي واستغالل الھجمات خالل من عليه تباطأ و، أبدا يتوقف لم. حرفيا
 اليوم في مرة تريليون النظام ھذا ويستخدم. النطاق اسم نظام في جذري لتعطيل استخدامھا يمكن كان كذل قبل

 تتعرض إنھا. وأذى التالفة ماديا يكون أن يمكن أو تتوقف أن ويمكن. عليه يعتمد الخاص واالقتصاديات الواحد
  . . . . للھجوم

 منك يطلب أن إلى ذاھبون نحن لذلك. لمساعدتكم بحاجة نحنو األول القلق بالغ يساوره وإذ البن ھذا تقاسم أنا
 وخصوصا عمله يمكن الذي وما DNS SERT على واألمن نطاق اسم على بك الخاصة المشورة على للحصول

  427بالدكم؟ في ما إنجاز تم وقد. كذلك كنت من الدروس لتعلم

فترة التعليق  ICANN. بعد اجتماعات نيروبي، مدد ICANNأثارت تصريحات السيد بيكستورم ردود فعل قوية من جانب المجتمع 
 428 .2010أبريل  14  ـل اإلستراتيجيةالمقترح الوثائق المبادرات  DNS-CERT العام على حالة قطاع األعمال أسماء النطاقات، و

. تدرج في DNS-CERT تعليقات على اقتراح  25و اإلستراتيجيةالمبادرات  تعليقات على وثيقة ICANN، 13في المجموع، تلقت 
" لمحة عامة ICANN. (انظر أدناه، "ردود فعل من الجماعة ALAC، وGNSO ،ccNSOالتعليقات وكانت خطابات رسمية من 

  ).ICANNعن مضمون التعليق من المجتمع 

يقات. قدمت ثالث لجان رسمية من المنظمات من مختلف األنواع. قدم أربعة أفراد فقط التعلآراء وتعليقات التعليقات تتخذ عموما شكل 
ICANN  :االستشارية والمنظمات الداعمة التعليقاتALAC ،وccNSOو ،gNSO  قدم خمسة من أصحاب المصالح التجارية

. قدمت الحكومات، موتس الوطنية، USCIBو PRESENSEتقنيات  GmbHالتعليقات: ايه تي اند تي، تشويسر، باي بال، 
   منظمات األخرى إنترنت ما تبقى من ھذه التعليقات.الجمعيات، وال TLDومشغلي التسجيل، 

في واشنطن العاصمة. المشاركون في ورشة  DNSخاصة، ورشة عمل دعوة فقط على أمن  ICANNأبريل، استضافت  7- 6في 
من  DNSأمن المجتمع وناقش سلسلة من السيناريوھات حقيقية وافتراضية أمن  DNSعمل تتألف من ممثلين من زوايا مختلفة من 

. 2010مايو  24تم نشر مسودة لنتائج ورشة العمل للتعليق العام في  429أجل تحديد الثغرات الموجودة في آليات االستجابة األمن.

                                                      

، 2010 فبراير SSR،"( 27األمن واالستقرار والمرونة ( DNSين المقترحة مبادرات من أجل تحس راتيجيةاإلست ق:"تعلي، تيل ديورج 425
http://forum. ICANN.org/lists/strat-ini-ssr/msg00000.html.  

426  ICANNنسخة من اجتماع مجلس" ، GAC،" 9  2010مارس ،  
http://gac. ICANN.org/system/files/transcript-gac-board-meeting-09mar10-en.pdf ،26  .  

  غير المحررة من االجتماع. ICANN تم نسخ ھذا المقطع من نص حرفي ي 427
من التعليقات العامة يستشھد "تطلب من المجتمع" دون مزيد من التفاصيل  ICANN المصدر األصلي لطلب تمديد الموعد النھائي التعليق العام غير واضح. موجز  428

، ما يلي: ALAC، وGNSO ،ccNSOخطاب مشترك من رؤساء  DNS-CERT حالة قطاع األعمال ). أول تعليق العامة المقدمة بشأن 40(انظر أدناه، ر. 
تحسين واالستقرار والمرونة واألعمال،  DNSاالستراتيجي المقترح لألمن  ICANN "ونحن نرحب بتمديد فترات التعليق العام الحالي على المبادرات 

 DNS-CERT 57" (انظر أعاله، ر. 2010أبريل  14لى أسماء النطاقات العالمية وثيقة القضية إ.(  
429  ICANN 2010، "أبريل ، DNS-CERT 2010مايو  24" ،االحتياجات التشغيلية والتعاون تحليل تقرير ورشة العمل ،

http://www.icann.org/en/topics/ssr/dns-cert-collaboration-analysis-24may10-en.pdf.  
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" من المشاركين في األقليةمشروع تقرير يتضمن موجزا لإلجراءات ورشة عمل، وقائمة الوجبات السريعة، والمعارضة "تقرير 
يوليو، تلقى خاللھا ستة تعليقات في  2تعليقات الجمھور على مشروع التقرير من خالل  ICANNالتمست  430ورشة عمل أخرى.

  431المجموع.

وكان أول موجز ستة عشر صفحة من  DNS-CERT.432 وثيقتين إضافية ذات صلة بنظام  ICANNمايو، نشرت  24في 
ھذا ملخص يقدم  DNS-CERT.433 طاقات التجارية، وقضية أسماء الن اإلستراتيجيةالتعليقات العامة الواردة ردا على المبادرات 

) على ضرورة "فھم أعمق من التھديدات 1ملخصات لجميع التعليقات العامة الواردة، وتسليط الضوء على ثالثة مواضيع شاملة: (
 ) الحاجة لمزيد من2محددة يمكن اقتراح مفيد، ( DNS-CERT " قبل ذلك على اقتراح DNSوالمخاطر التي يتعرض لھا 

) عن رأي مفاده أن إنشاء نظام 3المعلومات حول اآلليات القائمة لالستجابة األمنية والفرص المتاحة لتعزيز الجھود القائمة، و (
 DNS-CERT  قد تكون وراء مھمةICANN .434كمنظمة التقنية للتنسيق   

، وتنقسم إلى ثالثة ICANN  DNS-CERTن صفحة من المشاورات بشأ 26مايو رقما قياسيا من  24أما الوثيقة الثانية نشرت يوم 
 اإلستراتيجية) المشاورات ذات الصلة على مشروع الخطة 2) قبل نشر حالة قطاع األعمال المشاورات؛ (1مجاالت ھي: (

) المدخالت الواردة بعد نشر حالة قطاع األعمال للجمھور 3كان جزءا؛ و ( DNS-CERT ، منھا نظام 2013- 2010
إلى نشر حالة قطاع األعمال، فضالً  DNSالتشاور يظھر عدة مشاورات خاصة مع أصحاب المصلحة قبل  السجل 435االستعراض.

  . 2013- 2010 اإلستراتيجيةفي الخطة  DNS-CERT عن سبعة التعليقات العامة بشأن اقتراح األولية لـ 

  ICANNردود الفعل من مجتمع   4

 DNS-CERT إلى اقتراح أسماء النطاقات  ICANNلمجتمع تصف المقاطع التالية ثالثة مجاالت من ردود فعل ا
 DNSللحالة الراھنة لألمن  ICANN) المسائل الجوھرية، بما في ذلك تقييم 1ومالحظات السيد بيكستورم في نيروبي: (

اخلي، ) قضايا الد3؛ و (ICANN) إلى أي مدى النطاقات العمليات األمنية تقع ضمن والية 2وتفاصيل الحل الذي يقترح، (
  بما في ذلك االنفتاح والشفافية ومشاركة عامة، ومشاركة أصحاب المصلحة.

                                                      

430  ICANN نظام  2010، "التعليق العام: أبريل DNS-CERT  ،"2010مايو  24االحتياجات التشغيلية وتحليل التعاون ،
http://www. ICANN.org/en/announcements/announcement-24may10-en.htm  

431  ICANN "DNS ،collab  ،"2010مايو  24تحليل ،http://forum.icann.org/lists/dns-collab -analysis./  
432  ICANNنظام  2010ام: أبريل ، "التعليق الع DNS-CERT  ،"2010مايو  24االحتياجات التشغيلية وتحليل التعاون ،

http://www. ICANN.org/en/announcements/announcement-24may10-en.htm.  
433  ICANN من العالمي، واأل اإلستراتيجية، "ملخص وتحليل التعليقات على المبادرات DNS-CERT DNS 2010مايو  24مال"، ورقة القضية األع ،

http://www.icann.org/en/public-comment/summary-analysis-strategic-ssr-initiatives-and-dns-cert-business-case-
24may10-en.pdf.  

  .2-1المصدر ذاته،  434
435  ICANN ،تسجيل أسماء النطاقات المشاورة" ، DNS-CERT ،"24  2010مايو ،  

http://www. ICANN.org/en/topics/ssr/dns-cert-consultation-record-24may10-en.pdf.  
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  الموضوعية القضايا. 4.1

. العديد من أصحاب المصلحة، بما في ذلك DNSالقضية األكثر إلحاحا ھو التوصيف الموضوعي والرئيس التنفيذي لھشاشة 
وقللت من فعالية  DNSمبالغ فيه التھديدات التي تواجه أمن  ICANN أن الرئيس التنفيذي لـ للرأيالمشاركين من نيروبي اجتماع 

) نشرت رسالة حادة ccNSOاآلليات القائمة لالستجابة األمنية. بعد يومين من االجتماع، على سبيل المثال، كريس ديسبين (نيابة عن 
 ICANNمقبل، ولين سانت كتب آمور لمجلس الشھر ال 436اللھجة واصفا تصريحات السيد بيكستورم في "تحريضية" و"مثيرة للقلق."

"أثارت قلقا بين العديد من الحقائق حتى اآلن إلثبات  DNS، مشيرا إلى أن تحذير السيد بيكستورم حول ھشاشة )ISOC(نيابة عن 
  "، وكتبت تقول، DNS"أدرك العديد من الخبراء أمن  437أن البيان لم تكن متاحة للمجتمع ".

ال يوافقون على أن شبكة اإلنترنت ھي فجأة في مواجھة زيادة كبيرة أو أنواع جديدة من  نھمأ... وعلى محضر قائلين 
  ، أو اإلنترنت نفسه، من المرجح أن تنھار في أي لحظة.DNSالھجوم، أو أن 

 كتب السيد 438كيفن مورفي في مجال يسمى حرض غير عاطفيا بھذه التصريحات "دعوة لحمل السالح جزء، جزء تشيكن ليتل".
  بايرون ھوالند، الرئيس التنفيذي ورئيس السلطة الكندية تسجيل اإلنترنت:

ويمكن النظر في لھجة الرسالة التھابات نوعا ما.... كثير من الناس في الغرفة رأت أن بيكستورم كان يتحدث من وبدوره 
   DNS."439تجاھل عمل المجتمع تضطلع بالفعل لضمان استقرار وأمن 

والمالحظات التي أبديت في  ICANNاالقتراح كما ورد في التعليقات العامة إلى  -  DNS-CERT نظام  ردود الفعل على مضمون
المقابالت لدراسة حالة ھذا وقد تفاوتت بشكل كبير، بدءا من دعم حذر واحدة على نھاية من الطيف إلى الشكوك القوية من جھة 

ضروري، بالنظر إلى  DNS-CERT ما إذا كانت المنظمة مثل نظام أخرى. مركز ھذه ردود الفعل على سؤالين رئيسيين: أوال، 
المشھد الحالي من المخاطر األمنية أسماء النطاقات، وثانيا، ما إذا كان تصور مناسب التنظيم المقترح، على النحو المحدد في حالة 

  .ICANNعمل 

، والتي DNS-CERT ماء النطاقات التجارية، المقترحة وقضية أس اإلستراتيجية، كما عبر عنھا في المبادرات ICANNحجة 
إلى ضرورة  DNSحددھا الرئيس التنفيذي للشركة في نيروبي واضح ومباشر: وقد أدت زيادة في وتيرة والتعقيد من الھجمات على 

، في المقابل، . أفراد المجتمع المحليDNS األمنيةوجود ھيئة مركزية لتنسيق استجابات استباقية وعلى رد الفعل على التھديدات 
  البيانات التالية لتوضيح. DNSمن المخاطر التي تواجه األمن في  ICANNعرض مجموعة واسعة من ردود الفعل على توصيف 

ينبغي أن تركز أوال على تبادل  ICANN") أن "CENTRوكتب المجلس الوطني األوروبي سجالت النطاق المستوى األعلى ("
لين  440ية وقدراتھا على االستجابة القائمة "من أجل بناء تقييم مشترك للمخاطر ونقاط الضعف."المعلومات" حول التھديدات األمن

االنحياز مع حكم المجتمع األمن أسماء النطاقات. في رده على  ICANNسانت وتساءل آمور، المذكورة أعاله، ما إذا كان تقييم 
علومات، ولكن تحول بعض من عبء على المجتمع أسماء النطاقات: السيدة سانت آمور، ردد السيد بيكستورم الدعوة لمزيد من الم

  "لقد تم إبالغنا..."، كما يكتب، 

التي شھدت العديد من السجالت الزيادات في ھجمات بوتنت؛ ولكن ال شيء لديك، حتى اآلن، كان على استعداد للقدوم 
نا من العمل معا من أجل جمع بيانات إضافية عن وتبادل البيانات الخاصة بھم... وسيكون من المفيد جدا لو تمك إليھا

                                                      

436  ICANN ،"2010مارس  11، "رسالة من ديسبين كريس لبيكستورم رود ،  
http://www. ICANN.org/correspondence/disspain-to-beckstrom-11mar10-en.pdf ،1.  

437  ICANN رسالة من سانت لين آمور إلى" ، ICANN 2010أبريل  14ة"، مجلس اإلدار ،  
http://www. ICANN.org/correspondence/amour-to-dengate-thrush-14apr10-en.pdf ،1.  

  ، 2010مارس  11، النطاق حرضتتعرض للھجوم"،  DNSكيفن مورفي، "بيكستورم:  438
http://domainincite.com/beckstrom-dns-is-under-attack/.  

  ، 2010مارس  26، النطاق العام "،CERTة الطوارئ فريق االستجابة، أو ، الجماعDNSبايرون ھوالند، " 439
http://blog.cira.ca/2010/03/dns-community-emergency-response-team-or-cert .  

440 CENTR" ،CENTR  التعليق استجابة للتشاور بشأن نظام اسم النطاق، فريق االستجابة لطوارئ الحاسب اآللي (نظام DNS-CERTالة قطاع األعمال"، ) ح
  .http://forum. ICANN.org/lists/dns-cert- proposal/pdfPZE4i_GvRI.pdf، 2010مارس  24
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الھجمات على السجالت، وكيفية ويجري تقاسم ھذه المعلومات وتقاس على أساس عالمي. وسوف تسھم إسھاما كبيرا في 
   441جھودنا المشتركة لتقييم مدى خطورة التھديد وتنسيق قواتنا على نحو أكثر فعالية لمواجھته.

، أن ھناك حاجة إلى مزيد من ICANNد المجتمع ترى في المقابالت والتعليقات العامة، التي يبدو أن حصة وقد أعرب العديد من أفرا
  المقررة بدقة. DNSالمعلومات قبل أن تتمكن من ھشاشة 

ركزية ، ينبغي إنشاء منظمة مDNSوالنقطة الثانية ھي ما إذا كان الخالف، نظرا المعارف القائمة حول التھديدات الموجھة لألمن 
DNS مثل ، DNS-CERT منصب الرئيس التنفيذي .ICANN  أوضح في رسالته إلىISOC تعتبر ،ICANN  اآلليات القائمة

رك لالستجابة األمنية غير كافية إلى حد كبير: وقال "لست مقتنعا بأننا نقوم بما فيه الكفاية حتى اآلن"، وكتب السيد بيكستورم "، أو تتح
به ليس النھج  DNS-CERT نموذج يصف في اقتراح  ICANNومع ذلك، أعرب عن قلقه من أن كثيرة،  442بسرعة كافية."

األمثل. على سبيل المثال، سجالت مجموعة من أصحاب المصالح، في بيان وافق عليھا باإلجماع، جادل بأن آليات االستجابة األمنية 
إلى حد كبير. الردود على دودة كونفيكر وضعف كامينسكي، أسماء النطاقات ھي راسخة وقوية في كثير من األحيان  DNSالقائمة 

يجادل في تعليقاتھا أن  CENTRوبالمثل،  443كمثال واحد، "أظھرت مستوى فعالة جدا من التنسيق وتبادل المعلومات، والعمل."
  استجابة المجتمع لكونفيكر ھو

ختلف الخبراء وھذه ھي الطريقة شبكة األمان خير مثال على حقيقة أن األمن يعتمد أساسا على التعاون والتآزر بين م
الحالي ھو بناء. ويمكن في ھذا اإلطار أن تعالج الحوادث األمنية المختلفة أكثر فعالية [كذا]، وعلى المدى البعيد أكثر كفاءة 

   DNS.444مع التركيز على منطقة واحدة مع المشكلة األمنية المحتملة، مثل  CERTبكثير من مفھوم مع المقترح 

 DNS-CERT السيدة سانت آمور يتفق مع بيكستورم السيد عن أھمية األمن أسماء النطاقات، ولكن فيما يتعلق تفاصيل اقتراح 
ICANN445".، وتالحظ أن "يساورنا القلق من أن المقترحات الحالية ال تظھر على نحو مقنع أن كان ھناك تحليل كامل لنھج بديل   

 CERTفكرة  DNSقابالت من األمن السيبراني والمجتمعات أسماء النطاقات التنفيذية من ناحية أخرى، فقد أيد بعض الم
. تقرير 2009األمن العالمي واالستقرار، والمرونة ندوة" من فبراير  DNSالكثير من الزخم لفكرة مستمدة من أول " 446مركزية.

  عن الندوة يجادل بأن

في حاجة إلى تبادل المعلومات ومكرسة الحادث القدرة على  التقنية والتشغيلية واألمن والمجتمعات DNSومفككة 
   DNS ."447االستجابة. عموما يتم تنفيذ ھذه المھام من قبل موتس، ولكن ال قدرة من ھذا القبيل صراحة للمجتمع 

: "نحن بحاجة إلى وظيفة الرصد DNS-CERT لنا إلنشاء منظمة ، عDNS-OARCوبالمثل، فقد دعا بول يونكس، مؤسس 
24x7  االستجابة والتنسيق"، كما يكتب، "مع محللين دوام كامل يبحث في الوقت الحقيقيDNS  األحداث والمشاركة في شبكة عالمية

، السيد يونكس أن OARCاألمن كان في األصل مكون من والية  DNSعلى الرغم من أن  DNS."448من شركات النفط الوطنية 
  لية ھائلة، وأحد بأنني التقليل بشكل كبير". عم DNS-OARCمشتتا. . . . وكان يكتب "في مكان ما على طول الطريق وصلنا 

                                                      

  ، 2010يونيو  18رود بيكستورم، "رسالة من رود بيكستورم سانت للين آمور"،  441
http://www. ICANN.org/correspondence/beckstrom-to-st-amour-18jun10-en.pdf.  

  ذاته   المصدر 442
443 RySGالمقترحة مبادرات من أجل تحسين  اإلستراتيجية' ، "السجالت أصحاب المصلحة وفيما يتعلق ببيانات مجموعةDNS  األمن واالستقرار والمرونة

)SSR'(  ،و'أسماء النطاقات العالمية DNS-CERT '2010أبريل  14، "القضية األعمال ،http://www.gtldregistries.org/webfm_send/79.  
444 CENTR التعليق" ،CENTR" 1.  
  .2لين سانت آمور، "رسالة من سانت لين آمور إلى رود بيكستورم"،  445
  .2010مقابلة، سبتمبر  446
447  ICANN " ،وآخرونDNS  واألمن العالميDNS  ،"2009أبريل  2واالستقرار والمرونة والندوة: موجز، واالتجاھات، والخطوات المقبلة ،

http://www.gtisc.gatech.edu/pdf/DNS_SSR_Symposium_Summary_Report.pdf  .  
  ، 2010مارس  DNS-CERT ،"12 بول يونكس، "وجھات نظر حول نظام  448

http://www.isc.org/community/blog/201003/perspectives-dns-cert.  
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  ICANN لـ التابعة DNS أمن والية 4.2

ICANN  مليون دوالر سنويا غير بديھي) التابعة لمنظمة "حتى  4.2يقترح لإلشراف على الحكم، والعمليات، والتمويل (من الميزانية
ستحدد عندما تم  ICANNومع ذلك، فإن االقتراح ال ينص على كيفية  449تشغيلية األولية."لا DNS-CERT   لـيتم تحقيق القدرة 

  التوصل إلى ھذه القدرات، وباإلضافة إلى ذلك، بنية دائمة من إدارة المنظمة، والعمليات، والتمويل ال تزال غير معروف.

 ،gNSOاألمن. في رسالة مشتركة، كتب  DNSيلعب دورا عمليا في  ICANNوقد رفضت العديد من أفراد المجتمع لفكرة 
ccNSOو ،ALAC  ،أن "بعبارات عامةICANN  يلعب تنسيق ودور غير التشغيلية في إدارة اإلنترنت تسمية وترقيم الموارد. ومع

"ال السيدة سانت آمور يكتب،  450".المقترحة ال تزال غير واضحة ICANNذلك، نشعر بالقلق ألنه، في ھذه الحالة بالذات، دور 
يمكن توسيع الخروج من والية مبدأ كمنسق للموارد العالمية التي ھي نظام اسم النطاق في إدارة  ICANNنزال نشعر بالقلق من أن 

  أصحاب المصلحة في سجالت الفريق يقدم حجة مماثلة: 451الوظائف التشغيلية الجديدة والھامشية".

مسؤوليته لضمان تشغيل مستقر وآمن لإلنترنت الفريد النظم. ) لتحديد AoCلوائحه وتأكيد االلتزامات ( ICANNنقاط 
الموارد. ومع ذلك، في  تنسيق ودور غير التشغيلية في إدارة اإلنترنت تسمية وترقيم ICANNبعبارات عامة، يلعب 

 RySGالمقترحة غير واضحة ويبدو أن أكثر من نطاق واسع. أسھم  ICANNدور ، وSSRو CERTDNS-وثائق 
في ھذه المبادرات المحتملة والتعھدات الصليب لم تنته إلى  ICANNأعربت بالفعل بعض في المجتمع أن دور  القلق الذي

التي تنسجم مع دور محدود في التنسيق الفني. ينبغي أن تكون ھناك  ICANNالقدرة التشغيلية. وينبغي القيام بأنشطة 
ك باستخدام العمليات المجتمعية القائمة. يجب أن ل، وذDNS-CERT و SSRدراسة منھجية لھذا الدور فيما يتعلق 

ICANN  ،تكون قادرة على شرح اختصاصھا والعمل داخلھا، بدالً من توسيع مھمتھا لتلبية توقعات غير واقعية أو جھل
   452أو في أفضل المناطق التي يشغلھا الكيانات األخرى.

، إلثبات ICANN، كما ورد في النظام الداخلي ICANNألساسية أصحاب المصلحة في سجالت الفريق إلى نقطة ثالثة من القيم ا
  ھذه القيمة األساسية ھي: 453ينبغي تجنب يلعب دورا عمليا حيثما أمكن ذلك. ICANNوجھة نظره بأن 

األخرى التي تعكس  المسئولةإلى أقصى حد ممكن ومناسب، وتفويض مھام التنسيق أو االعتراف بالدور سياسة الكيانات 
   454طراف المتضررة.مصالح األ

األمن  DNSأيضاً من عدم اليقين المحيطة نواياھا. وصف أحد الضيوف الجذر  DNSأمن  ICANNويجوز للمخاوف بشأن والية 
"الشرعية الحقيقية" والمنطقة وحيث يمكن أن يسھل بنجاح الشامل عملية صنع القرار بين مجموعة  ICANNبوصفه القضية التي قد 
"يشعر وكأنه انتزاع  DNS-CERT ، ومع ذلك، فقد قدم اقتراح ICANNمصلحة. عدم وضوح بشأن الدوافع كاملة من أصحاب ال

   455، وفقاً لھذا الضيف.DNSاألرض،" مما تسبب في "فرصة ضائعة" في مجال أمن 

اقترح  . "لمISOCلـ  ICANNفي التنظيم المقترح في رسالة الرئيس التنفيذي لـ  ICANNيتم عرض الغموض المحيط دور 
ICANN  يجب أن يكون مشغلCERT  من ھذا القبيل،" كتب "، بل طلبت من المجتمع عن رأيھم في االقتراح أن مثل ھذه النطاقات

 األرجحينبغي أن يكون على  ICANNفي الفقرة نفسھا، ومع ذلك، كتب، "أعتقد أن  DNS CERT".456شأ العالمية ينبغي أن تن
ل، إذا كان ذلك مطلوبا من قبل المجتمع، ولكن في أي حال، نحن نتطلع إلى مواصلة من ھذا القبي CERTدورا في عملية 

                                                      

449  ICANN الحالة التجارية نظام" ، DNS-CERT ،"15-16.  
450 GNSO ،ccNSOو ،ALACلرسالة المشتركة من رؤساء ، "اGNSO ،ccNSO وALAC" ،25  2010مارس ،

http://gnso. ICANN.org/correspondence/chairs-letter-re-dns-cert-25mar10- en.pdf.  
  .2لين سانت آمور، "رسالة إلى رود بيكستورم"،  451
452 RySG ،"2، "مجموعة من أصحاب المصالح سجالت بيانات.  
453 RySGانات مجموعة أصحاب المصلحة".، "السجالت بي  
454  ICANN  2.3"النظام الداخلي"، قسم.  
  .2010مقابلة، سبتمبر  455
  .2رود بيكستورم، "رسالة إلى لين سانت آمور"،  456
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المشغل أو مجرد دور في  ICANNصف بوضوح ما إذا كان ينبغي أن ال ت DNS-CERT ل، المناقشات". حالة قطاع األعما
  .CERTالعملية من 

  اإلجرائية المسائل 4.3

للجمھور (انظر أعاله)، فضالً عن سلسلة من المقابالت، ويشير إلى أن جذور استعراض مجموعة متنوعة من المواد المتاحة 
 DNS-CERT ، بدرجات متفاوتة، يعزى إلى عوامل مثل الشفافية محدودة في تطوير إلى DNS-CERT الخالف ھو نظام 

للتشاور مسبق كاف مع القتراح، عدم وجود تصور الفرص للمساھمة العامة قبل نشر حالة عمل مفصلة، واالفتقار الواضح ا
  .DNSالمجتمع من أصحاب المصلحة األمنية أسماء النطاقات 

  . االنفتاح والشفافية4.3.1

كن على اطالع أصحاب يلم  ،على حسب التقاريركما تشير ردود الفعل أعاله، افتقار االنفتاح يبدو قد غذت مخاوفھا إضافية. 
ويدعم ھذا االدعاء من  457قبل اجتماع نيروبي. DNSحظات تتعلق بقضايا أمن أن السيد بيكستورم لن تقدم أية مال DNSالمصلحة 

  . GACحقيقة أنه لم يذكر أسماء النطاقات األمن على جدول أعمال اجتماع 

الرئيس التنفيذي األعلى للسجالت  20تصريحاته مع المطالبة "أنه تشاور شخصيا مع أكثر من  ICANNافتتح الرئيس التنفيذي لـ 
ن على الصعيد العالمي". كما الحظ أحد الضيف، ومع ذلك، فقد رفض السيد بيكستورم الكشف عن أسماء أعضاء التسجيل والمسجلي

أسماء  DNSداخل الحكومات حول المسائل األمنية عمليات مسح  ICANNوالمسجل معه استشارة. وعالوة على ذلك، أجرت 
كما أعرب السيد ديسبين في رسالته من  458داخل تلك الدول. DNSالنطاقات، دون علم أعضاء المجتمعات أسماء النطاقات 

على قضايا األمن  ccTLD، بھذه التصريحات نيروبي، بدرجات متفاوتة، وقوضت مصداقية تلك الحقول مشغلي 2010مارس   11
 DNS حد أن التعامل مع في أعين الحكومات، وزرع الحواجز غير الضرورية في تحقيق أھداف سياسة أسماء النطاقات. واقترح أ

في عملية أدت إلى زوال فكرة أن تقوم إال على كمية ال بأس بھا من الشرعية وربما تكون قد أدت إلى تعاون مثمر  ICANNالضيف 
  DNS.459بين المؤسسة والمجتمع أمن 

ع مراحل عملية نظام أعرب العديد من تقارير التعليق العام مخاوف مماثلة بشأن نقص العامة من االنفتاح والشفافية في جمي
 DNS-CERT واالرتباك وعدم الثقة توليد نوايا ،ICANN .  

  مساھمات الجمھور ومشاركة أصحاب المصلحة 4.3.2

ومعالجتھا المدخالت من أصحاب المصلحة األمنية أسماء  ICANNأثارت لقاءات والمواد العامة في مسألة الدرجة التي التمست 
  . السيد ديسبين، على سبيل المثال، كتب:DNS-CERT ناء عملية نظام النطاقات والجمھور بوجه عام أث

 ھذه من واحد جانب من عجلت الخاص التحليل مع ولكن األمنية، القضايا على الخاص التركيز مع تكمن ال شواغلنا
  .نظركم وجھات إبالغ تم التي والتھابات العامة والطريقة الھامة المسألة

ومن مسؤوليتكم لمعالجة ھذه القضايا، ولكنھا أيضاً مسؤولية  ICANNالرئيس التنفيذي لـ نحن نتفق على أن، في منصب 
الشامل، نموذج أصحاب المصلحة قائمة على توافق اآلراء. بل ھو أيضاً  ICANNالخاص على القيام بذلك من خالل 

القرارات بشأن القضايا المعقدة  إلظھار العناية الواجبة عند تصريحات ICANNمسؤولية من ھم في مراكز النفوذ داخل 
   460والمتشعبة لضمان تحليل الفعال وإشراك أصحاب المصلحة من دون التباس ال لزوم لھا أو القلق.
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، بحجة DNS-CERT السيدة سانت آمور أصداء السيد ديسبين في اإلعراب عن "مخاوف قوية" حول الوسائل التي وضعت اقتراح 
 461"بحرية، متعددة يمكن الوصول إليھا من أصحاب المصلحة، والعمليات القائمة على المعرفة. لم تثبت التزام "فتح، ICANNأن 

  المقترحات المتصلة باألمن:   ICANN  باإلضافة إلى عدم إشراك أصحاب المصلحة، والسيدة سانت آمور يدعي أيضاً أن

التي تم وضع المقترحات قبل األوان إلى  ISOCال تظھر على نحو مقنع أن كان ھناك تحليل كامل لنماذج بديلة. وتعتقد 
، وال مع المجتمع األوسع، بما في  ICANN  األمام من دون الدعم الكامل من المنظمات الداعمة واللجان االستشارية في

   462ذلك المجتمع التقني.

  في مشروع إدارة اإلنترنت، المدون ميلتون مولر:

  ICANN  ناك بقايا من الشكوك داخل المجتمع التقليدي اإلنترنت التقنية حولواحد المعنوية لھذه القصة ھو أنه ال يزال ھ
ال يفعلون  أنھمالذين تحديات لھم أو الذين يجعلھا تبدو كما لو   ICANN  وطموحاتھا. آخر ھو أن الرئيس التنفيذي لـ
  وظائفھم اليمين سيكون الجحيم على الدفع.

 اإلستراتيجيةيستحق الثناء،" على نحو خاص فترة التعليق العام لكل من "المبادرات   ICANN  وعلق أحد مقابلته أن "االنفتاح
على تمديد الموعد النھائي بناء على طلب الجمھور.   ICANN  حالة األعمال" واستعدادھا DNS-CERT المقترحة" و "نظام 

  463من الجمھور".آلراء وتعليقات ة انه استجاب إلظھار"لم تفعل الكثير   ICANN  وأعرب الضيف القلق، مع ذلك، أن

عن قلقھا الشديد إزاء عدم وجود فرص المشاركة قبل اجتماع نيروبي. على سبيل المثال،  DNSوأعرب بعض أصحاب المصلحة 
  على ما يلي:  ICANN  إلى الرئيس التنفيذي لـ ccNSOرسالة 

 CERT/CCحة األمنية القائمة مثل يعترف أصحاب المصل DNS-CERT األعمال   ICANN  على الرغم من أن خطة
 DNSواألطراف المعنية األخرى مثل السجالت اإلقليمية لإلنترنت،  OARC، أوال وأسماء النطاقات CERTوشبكة 

، القليل من الجھد ويبدو أن بذلت إلشراك ھذه gTLDوالسجالت  ccTLDمشغلي الجذر والمسجلين وتلك الحقول 
. ھذا النقص في الحوار يؤدي إلى احتمال ازدواجية الجھود DNS-CERT قتراح الجماعات في الدول النامية على ا

  464واالرتباك، بدالً من التوضيح، من أدوار ومسؤوليات محددة.

الموظفين التمست لدراسة الحالة ھذه تقديم وجھة نظر مختلفة بشكل ملحوظ على فرص إلدخال وإشراك   ICANN  المقابالت والخطية
نقطة الموظفين لسلسلة طويلة من المشاورات والتقارير العامة   DNS-CERT.  ICANN ل وضع اقتراح أصحاب المصلحة خال

لوضع  1، أجرى خاللھا مشاورات مع العديد من الشبكات وخبراء األمن (انظر الملحق 2009التي يرجع تاريخھا إلى أوائل عام 
المشاركون صراحة على ضرورة مركزية مثل  تالنتا، حددأ DNS 2009قدت في جدول زمني والمراجع). في الندوة التي ع

CERT  2010الھيئة التنسيقية. تقرير عن الندوة DNS تحفظا، مؤكدا  أكثر، ولكن، التي وقعت قبل اجتماع نيروبي، اتخذت موقفا
  أعاله في حاجة إلى جميع لمزيد من البحوث وتبادل المعلومات قبل برنامج معين يمكن المقترحة.

 ، والمشاركة من جانب المجتمع ككلDNS-CERT تظھر أنه، قبل اجتماع نيروبي ونشر اقتراح   ICANN  ت التشاورالسجال
 ICANN  .كان الحد األدنى  ICANN   التشاور مع طائفة من أصحاب المصلحة األمنية أسماء النطاقات، ولكن الغالبية من التفاعل مع

-DNS  يقترح إنشاء مشروع نظام  2013-2010 اإلستراتيجيةخاصة. مشروع الخطة  المجتمع أسماء النطاقات وقعت في مشاورات
CERT.ولكن ال يقدم أي تفاصيل التي يمكن أن تستجيب للجمھور ،  
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أبريل  ICANN  6 -7  465بعد نيروبي، واصل العديد من أصحاب المصلحة أن تكون راضية عن عدم وجود فرص للمشاركة فيھا.
لتبادل المعلومات وتحديد الثغرات الحالية  DNSف إلى عقد مجموعة من المشاركين من المجتمع أمن ورشة عمل في واشنطن تھد

في التدابير األمنية أسماء النطاقات. ومع ذلك، عقدت ورشة العمل من القطاع الخاص، ودعيت أقل من ثالثين مشاركا، مما تسبب في 
   466بعض لعرض ورشة عمل مع الشكوك بدالً من الحماس.
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