
 

 

 2011مارس  18بتاريخ  .XXX sTLD لـ ICMمشروع حيثيات إقرار اتفاق التسجيل مع 
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وٌعتبر هذه المشروع ؼٌر نهابً . 2011مارس  18تم تمثٌل مشروع الحٌثٌات مع الحلول المقر به فً اجتماع : مبلحظة
  .إلى حٌن الموافقة على نقاط اجتماع المجلس

 تنفيذي ملخص .1

طلب تقدٌم بعد فترة قصٌرة من و .ألعوام عدة ICANNداخل أروقة  .XXX sTLD طال الحدٌث عن قضٌة
بشؤن طلب الخبلفٌة مع العدٌد من المناقشات والقرارات  ICANN، تعاطى مجلس 2004فً عام  sDLTsمقترحات لـ 

كمٌات أكبر لى ظهور مما أدى إة ٌهذه القضٌة الفردفً فً مناقشة مستفٌضة  ICANNوانخرط مجتمع  .ICMتسجٌل 
إلى  .XXX sTLDالنظر فً أدى وقد  .من قبل ICANNواجهتها تقرٌباً أي قضٌة أخرى تفوق المجتمع  اتمن تعلٌق
ٌ  والتزامها  ICANNمرونة اختبار  قٌام كٌفٌة إلى الصدارة حول ، وجلبت قضاٌا ة المتبعة لدٌهامساءلالآلٌات ب دبالتق
 .(GAC)من اللجنة االستشارٌة الحكومٌة المشاورات الواردة  بالنظر والتعامل معالمجلس 

وٌتوجه المجلس بالشكر  .ICM فً طلبخبلل عملٌة النظر ساهموا بتعلٌقات من جمٌع بالشكر لالمجلس  ٌتوجه
د متاالذي و هاوالمشاركة فٌ GAC مشاوراتلتشكٌل عملٌة  هاوتفانٌ هاوقت والتزامما بذلته من على  GACالخاص لـ 

وهذا القرار هو نتٌجة لدراسة  .GACوٌختلؾ قرار المجلس عن بعض النصابح الواردة من  .ست سنوات ارمدعلى 
 اتورامشمع الرعاٌة واالهتمام، والعمل الجاد لفهم ال GAC اتورامشمع التباٌن متؤنٌة، وقد اقترب المجلس من مسؤلة 

 .فً هذه الحالة  اتورامشوإالم سوؾ ٌإدي طلب ال

المجتمع الواسعة للمإٌدٌن والمعارض التفاق التسجٌل،  اتورامشهذا القرار صعوبة وتوازن دقٌق بٌن ل ٌمث
االفتتاحً لعملٌة االستعراض المستقل  ICMوقد تحدى تنفٌذ  .فضبل عن الحفاظ على االنضمام إلى عملٌة سلٌمة وموثقة

(IRP)  واالستعراض الدقٌق لكٌفٌة النظر فً نتابجIRP  لـICANN  ًفً نواح كثٌرة، ولكن النتٌجة هً أساس القرار ف
 . استعراض اتساع النطاق والتداول

بنفس الشكل إلى  .XXX sTLDللحصول على  ICMاتفاق مع  وإبرام ICMوقرر المجلس الموافقة على طلب  
المعاٌٌر الفنٌة ومعاٌٌر /  ICM استوفتوقد . 2010للتعلٌق العام فً أؼسطس به  إحداها إرسالتم الذي  حد كبٌر
الخاصة بالرعاٌة  2004معاٌٌر  استوفتقد  ICMؤن بأٌضاً  أقرقد وجدت أن المجلس قد  IRPكما أن هٌبة  .2004

حداً أدنى بالكامل سواء عن كٌفٌة توافق  ICANNلهذا الموقؾ، وستضع  GACوال ٌؽٌر اعتبار توصٌة  .بشكل كبٌر
وٌضع المجلس أٌضاً التعلٌقات األخرى بعٌن  .سباب األخرى التً اختلفت عن التوصٌةأو األ GACالقرار مع توصٌة 

 .االعتبار وكذا التوضٌح اآلخر دعماً التفاق التسجٌل

 .الطلب هذا وتقييم ICM بـ الخاص XXX sTLD. طلب .2

 sTLD وتقٌٌم طلب .أ

 من كجزء ،2003 دٌسمبر فً )المرعً ؼٌر gTLD مقابل فً" sTLD" أو( مرعً TLD طلب عملٌة تبدأ
 .(DNS) النطاقات أسماء نظام سوق فً والمنافسة المستهلك وثقة اختٌار تعزٌزفً  ICANN مهمة

لـ  تكون أن ٌجب ألنه نظراو.  sTLDكً تكون .XXX لـ مقترًحا ICMقدمت  2004 مارس 14 فًو
sTLD ـب الخاصة السٌاسات وضع على إلشراؾتقوم با راعٌة منظمة sTLD، ذكرت فقد ICM الدولٌة المإسسة أن 

 مجتمع" باسم المرعً مجتمعالتم تعرٌؾ  وقد .الدور هذاالنهوض ب شؤنها من ،IFFOR أو اإلنترنت على للمسإولٌة
فقد تم "  اإلنترنت عبر الترفٌه عن المسإول البالؽٌن مجتمع"أما  ". ةبالمسبولٌالبالؽٌن عبر اإلنترنت المتحلً  ترفٌه
المقصود بها  المنتجات أو الخدمات أو اجنسًٌ  الموجهة المعلومات توفر التً والكٌانات والشركات األفرادبؤنه  تعرٌفه

 ."نفسه المجتمعإرضاء  أو لبالؽٌنإرضاء ا

قٌاس  ٌةكٌف لتقٌٌم مستقلة تقٌٌم هٌبات ثبلث قبل من 2004لعام  sTLD الجولة فً الطلبات واستعرضت
 /http://www.icann.org/en انظر .االقتراحات تقدٌم طلب فً المحددة sTLD اختٌار رمعاٌٌ أساس على طلباتال
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tlds/stld-apps-19mar04/PostAppA.pdf  ةٌالتجار( 2)و التقنٌة؛( 1: )هًف المستقلة الثبلث التقٌٌم هٌباتأما 
 وقٌمالرعاٌة  معلومات من كل ٌةالرعا هٌبة استعرضت وقد "(.الرعاٌة)" األخرى والقضاٌا الرعاٌة ،(3)و المالٌة،/ 

 ومدىالرعاٌة  منظمة من الدعم على دلٌبل للرعاٌة TLD جماعة لتعرٌؾ الرعاٌة معلومات مراجعة وشملت .المجتمع
 .المجتمع من المقدم الدعم ومستوى السٌاسات، صٌاؼة وبٌبة المنظمة هذه مبلبمة

 الفرٌق ووجد المالٌة/  التجارة من كل 2004 امع طوال ICM لطلب المستقل التقٌٌم ICANN استعرضت وقد
 طلب إخفاق عن ICANN الرقابة فرٌق أبلػ فقد ذلك ومع .الفبات تلك فً االحتٌاجات وجمٌع تتوافق ICM أن الفنً

ICM ًلعملٌة األساسٌة المراقبة معاٌٌر تلبٌة ف sTLD. لـ العشرة الطلبات من أن بالذكر والجدٌر sDLTs، هٌبة قررت 
 .الرعاٌة معاٌٌر كافة ٌوافقا فقط طلبٌن أن الرعاٌة
 .19mar04/PostAppD.pdf-apps-http://www.icann.org/en/tlds/stld انظر

 ؛"بوضوح المجتمع ٌمثل XXX. طلب أن تعتقد ال( "1) :الرعاٌة هٌبة فإن ICM طلب منطلق من وباألخص
 عن التعبٌر حرٌة وجماعات الطفل حقوق عن المدافعٌن مخطط وإشراك المجتمع، فً تماسك وجود عدم أن وجدت( 2)

 لدعم كافٌة أدلة هناك بؤن مقتنعة تكن لم( 3) للمجتمع، بالنسبة للسٌاسة فعالة صٌاؼة دون الحٌلولة شؤنها من المصالح،
 أن على نتفق لم( "4) و التعبٌر، حرٌة منظمات من أو القانون، وإنفاذ الطفل، لسبلمة أو لشمالٌةا أمرٌكا خارج المجتمع
 ."باإلنترنت االسم مساحة الجدٌدة القٌمة أضاؾ الطلب

 لئلجابة وتوضٌح المعلومات لتقدٌم فرصة sTLD الطلبات ومقدمً ICM إعطاء ICANN إدارة مجلس وقرر
 ICM وقدمت ".المستقل التقٌٌم فً علٌه الضوء تسلٌط تم الذي الطلب فً محتمل نقص يبؤ تتعلق" أخرى أسبلة على
 عن 2005 أبرٌل 3 عرض عن فضبل اإلضافٌة، اإلحاطات ذلك وشمل .المعنٌة الرقابة مسابل بخصوص مواد

.XXX sTLD لمجلس المقترحة ICANN اجتماع حول مناقشات بعد المجلس وواصل ICM ل ساساأل خط لمعاٌٌر 
http://www.icann.org/en/tlds/stld-فهً متاحة على  ICM قبل من التكمٌلٌة المواد أما ".الرقابً المجتمع

30nov05.pdf-19mar04/AppE-apps. 

 مع مفاوضات فً للدخول العام والمستشار ICANN بٌسر إلى ICANN مجلس صرح ،2005 ٌونٌو 1 فً
ICM على للحصول التسجٌل التفاق والتقنٌة التجارٌة المقترحة باألحكام المتعلقة .XXX sTLD المجلس إلى لتقدٌمها 

 :القرارات منطوق .علٌها للموافقة

تتعلق بالشروط ٌخول المجلس الربٌس والمستشار العام الدخول فً مفاوضات  [05.32]القرار 
 .مع مقدم الطلب( sTLD)رفٌع المستوى تحت مراقبة  XXX.التجارٌة والفنٌة المقترحة لـ 

والربٌس  .XXX sTLD، إذا كان بعد الدخول فً مفاوضات مع مقدمً الطلب [05.33]القرار 
ٌة للترتٌب والمستشار العام قادرون على التفاوض على مجموعة من الشروط التجارٌة المقترحة والتقن

التعاقدي، فسٌقوم الربٌس الحالً بالشروط المقترحة لمثل هذا المجلس، للموافقة علٌها للتصرٌح 
 .sTLDبالدخول فً اتفاق ٌتعلق بتفوٌض 

 مفاوضات التعاقد .3

 المفاوضات وقرار المجتمع .أ

على تلبٌة  ICMحول قدرة بعض المخاوؾ التً لم تحل وأسبلة مفتوحة  ال تزال لدٌهأن المجلس من على الرؼم 
بالشروع فً المفاوضات على أمل التخفٌؾ من المخاوؾ من خبلل هذه  ICMاألساسٌة، فسٌسمح لـ  الرعاٌةمعاٌٌر 

 .المفاوضات وما ٌنتج عنها من شروط تعاقدٌة

 .ةرحالمقت ٌةواالتفاق ICM بطلب ٌتعلق فٌما المجتمع جدل كبٌر لدى استمر ،2005الصادر فً  القرار بعد
 عن المنتدٌات وأسفرت .ICM لتسجٌل المقترح االتفاق إصدارات على العام لتعلٌقا منتدٌات من العدٌد هناك وكان

 وؼٌر للكبار، الترفٌه ومزودي حكومٌٌن ممثلٌن من ICANN لمجلس فردٌة رسابل عن فضبل التعلٌقات، من اآلالؾ
 تقدم لم أنه إلى فً إشارة ولٌنؽتون بٌان GAC أصدرت ،2006 مارس 22 فًف .بدلوها GAC أدلت فقد ؛وكذلك .ذلك

 .المراقبة معاٌٌر تلبٌة فً ICM إخفاق بشؤن المستقل التقٌٌم فرٌق اهتمامات لدعم ICANN قبل من كافٌة تفاصٌل
 /http://gac.icann.org/web/communiques انظر sTLD.XXX  إلدخال معارضتها أٌضاً  GAC والحظت

gac24com.pdf. العمل فرٌق وتوجٌه المقترح، التسجٌل اتفاق فً النظر المجلس واصل ولٌنؽتون، بٌان صدور بعد 

http://www.icann.org/en/tlds/stld-apps-19mar04/PostAppD.pdf
http://www.icann.org/en/tlds/stld-apps-19mar04/AppE-30nov05.pdf
http://www.icann.org/en/tlds/stld-apps-19mar04/AppE-30nov05.pdf
http://www.icann.org/en/tlds/stld-apps-19mar04/AppE-30nov05.pdf
http://gac.icann.org/web/communiques/%0bgac24com.pdf
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 .sTLD للتسجٌل المقترح االتفاق على تعدٌبلت بإدخال التوصٌة حول االعتبار فً GAC تخوفات لوضع
التعلٌقات  توفر GAC ألن نظرا .31mar06.htm-http://www.icann.org/minutes/minutes انظر

 من مزٌد ذلك فً بما GAC مخاوؾ معالجة ٌحاولون العمل فرٌقو المجلس من كل قد كانف العملٌة، فً واآلراء
 .االعتبار فً GAC اتورامش وضع مع التسجٌل فاقات على التفاوض

وقدمت  .، صوت المجلس بعدم الموافقة على اتفاق التسجٌل المنقح، ولكن لٌس فً الطلب2006فً مارس 
ICM  ًللتعامل مع تعلٌقات ، ونقح بعد ذلك مرة أخرى 2007فً وقت الحق تكرارا لبلتفاق الذي نشر للتعلٌق العام ف

بٌان لشبونة، مشٌرة إلى أنه ال ٌعتقد أن  GAC، أصدرت 2007وفً مارس  .لمجتمع المحلًوا GAC ومناقشات
 .الرعايةقد وافق معاٌٌر  ICMبشؤن ما إذا كان طلب  GACالمجلس كان ٌفً واهتمامات 

 .ommuniques/gac27com.pdfhttp://gac.icann.org/web/c انظر

 قرار المجلس .ب

طلب  رفضوالمقترح و المعدل sTLDبرفض اتفاق التسجٌل  ICANN، صوت مجلس 2007مارس  30فً 
ICM  لـXXX sTLD. وقد قرر المجلس : 

 معٌار المجتمع الرقابً لمواصفات تلبٌة طلب االتفاق المنقح فً  عجزPFR. 
 

  العامة وبٌان اتساع التعلٌقات بناًء علىGAC سٌاسٌةتتعلق بال أن االتفاق ٌثٌر قضاٌا عامة. 
 

  الموافقة على طلب أنICM  واالتفاق المعد ؼٌر مناسب ألنه ال ٌحل المسابل التً أثٌرت فً ببلؼات
GAC واستجابة ،ICM  ال تتناول مسؤلة قلقGAC  بشؤن محتوى التعدي، واالبتعاد بالمثل عن قلق
GAC ال ٌعتقد المجلس أنه من الممكن لهذه الشواؼل  .اٌة الضعفاء من أفراد المجتمعمن أجل حم

 .السٌاسة العامة حل معقول لآللٌات المقترحة من قبل مقدم الطلب
 

  طلب أنICM  المتثال إلنفاذ القانون بسبب تعدد قوانٌن الدول المختلفة فً با كبٌرة تتعلققضاٌا ٌثٌر
ملتزمة بتحمل  ICANNلزم ستكون ت التً تحدد طبٌعة الطلب، ولذلك ما ٌتعلق بالمحتوى والممارسا

 .المحتوى والسلوكالصلة ببالحصول على المسإولٌة ذات 
 

  وٌتفق المجلس مع اإلشارة الواردة فً بٌانGAC  من لشبونة، أنه بموجب االتفاق المنقح، الوارد
اإلدارة الجارٌة والدور لتحمل  ICANNهناك سٌنارٌوهات أكٌدة تإدي إلى الظروؾ التً ستضطر 

 .التقنً تفوٌضهاالرقابً بشؤن محتوى اإلنترنت، وهو ما ٌتعارض مع 
 

 .30mar07.htm-http://www.icann.org/minutes/resolutions انظر

 المستقلة المراجعة إجراءات .4

 جراءات واإلعبلناإل .أ

إجراًء فً هذا  المجلس من أجل اتخاذطلبا للمراجعة المستقلة  ICMقدمت ، ICMبعد رفض المجلس طلب 
 /http://www.icann.org/en انظر) 3المادة الرابعة، القسم  ICANNوفقا للوابح  IRP، وبدء متابعة الصدد

general/bylaws.htm.) األوراق المقدمة من  تتوفرICM وICANN على http://www.icann.org/ 
en/irp/icm-v-icann.htm . مزاٌا أن العلى  المذكرة التً تلتهالطلب ووقد ادعىICANN عقد التؤسٌس بمخالفتها ل

 :فقد ةالداخلٌالبلبحة و

 زعمت التحدٌد، وجه على .ICM طلب على اعتراضها لدى الثابتة العملٌة اتباع فً أخفقت .1
ICM من الثانٌة المرحلة إلى ووصلت التقٌٌم عملٌة من األولى المرحلة عن اضٌةر أنها 

 التً األولى المرحلة فتح بإعادة ICANN قامت صحٌح ؼٌر بشكل ولكن العقد، مفاوضات
  ؛"المجتمعٌة الرقابة" موافقة عدم ICM تحدد أن المقرر من

http://www.icann.org/minutes/minutes-31mar06.htm
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 زعمت التحدٌد، وجه فعلى ICM. طلب تقٌٌم فً صحٌح ؼٌر بشكل جدٌدة معاٌٌر وضعت .2
ICM أن ICANN فجؤة حظراً  تفرض التً" للرقابة جدٌدة تعرٌؾ معاٌٌر" بطلب قامت 
  المجتمع؛ أعضاء جمٌع قبل من عالمً دعم على ٌحصل لم الذي الذاتً االختٌار مجتمع على

 وجه على .التسجٌل اتفاق لصالح ICM مع نٌةبحسن ال بمفاوضات المشاركةعجزت عن  .3
 المقترح الطلب بشؤن المفاوضات تؤجل ICANN أن مرارا ICM زعمت التحدٌد،أٌضاً 

.XXX sTLDو ؛ 

 ICANN أن ICM زعمت وتحدٌداً، .ICM طلب ورفض التقٌٌم خبلل مهمتها تجاوزت .4
 لـ الفنٌة الوظٌفة ٌتجاوز النظر وهذا" العامة السٌاسة" قضاٌا صحٌح ؼٌر وبشكل تعتبر

ICANN. 

 لعملٌة ICM توصٌؾ عن فضبل المطالبة واقعٌة فً وطعنت ،ICM ادعاءات على ICANN وردت
  وتحدٌداً، .المستقل االستعراض

 األوقات جمٌع فً جاءت ICM مع المفاوضات وكذلك ،ICM القتراح ICANN تقٌٌم .1
 .نٌة وبحسن وشفافة، صرٌحة

 لتقٌٌم كبٌرا وقتا ٌحتاج سوؾ لسالمج وأن جدلمثًٌرا لل سٌكون اقتراحها أن ICM علمت .2
TLD طلبت وقد .المقترح ICM االقتراح على التصوٌت تؤجٌل المجلس من دوري بشكل 
 التً المخاوؾ على والرد المجلس إلى إضافٌة معلومات توفر أن ICM لـ ٌمكن بحٌث
 . اإلضافٌة ICM تقارٌر وقدر المجلس ورحب .عنها أعرب

بؤي  ICANN تلتزم لمو ICM اقتراح رفضبتقدٌر  وقاتاأل جمٌع فً ICANN احتفظت .3
 لم ICM حقٌقة وهً ،ICM اقتراح على بالموافقة - ذلك ؼٌر أو تعاقدٌاحال من األحوال 

 . العملٌة مراحل جمٌع فً تام بوضوح تعرؾ

 .العامة السٌاسة اهتمامات بشؤن GAC رأي فً النظر المجلس من ICANN لوابح تتطلب .4

 االستعراض عملٌةعلى بتطبٌق تفاضلً للمراجعة  ICANN لـ الداخلً ظامالن ٌنادي .5
 مفتوحة المجلس مناقشات جاءت فطالما .ICM ادعاءات بطبٌعة ٌتعلق فٌما خاصة المستقلة،
 رأٌها، عن للتعبٌر فرصة المعنٌة األطراؾ وأعطٌت نٌة، بحسن القرارات اتخاذ ٌتم وشفافة،
 . المناسبة هً المجلس قرارات بؤن قوي افتراض فهناك

 IRPأمام هٌبة من ثبلثة أعضاء خطة شهادة  هماقدمت كبل ،ICANNو ICMباإلضافة إلى ورقات اإلحاطة لـ 
 . 2009والذي عقد جلسة استماع لمدة خمسة أٌام فً سبتمبر 

 /http://www.icann.org/enمن خبلل ٌتوفر اإلعبلن  .2010فبراٌر  19 فًفؤصدرت الهٌبة إعبلنها 

en.pdf-19feb10-declaration-panel-icann/irp-v-irp/icm. ٌأعلنت  ،1-2ة وفً إعبلن الهٌبة االستشار
 :ما ٌلً الهٌبة فً الجزء ذي الصلة

 .ملزمة أحكاما تشكل ال وهً استشاري، طابع ذات المستقلة المراجعة هٌبة أحكام تعتبر .1

 لـ ICM سجل طلب أن وجد ،2005 ٌونٌو 1 قرار ICANN مجلس اعتماد عند .2
.XXX sTLD ًالمطلوبة الرعاٌة ومعاٌٌر ٌستوف. 

 والموضوعً المحاٌد الموثقة السٌاسة طلب مع الحقابق تلك فً المجلس نظر إعادة تتفق ولم .3
  ادلوالع

http://www.icann.org/en/%0birp/icm-v-icann/irp-panel-declaration-19feb10-en.pdf
http://www.icann.org/en/%0birp/icm-v-icann/irp-panel-declaration-19feb10-en.pdf
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متطلبات ومعاٌٌر ؼٌر راضٌة عن  ICMمخالؾ، خلص إلى أن /وقد أعرب أحد المشاركٌن عن رأي أقلٌة
كما أن  .الخاصة باألسس الموضوعٌة فً منتدى مفتوح وشفاؾ ICM، وأن المجلس رفض طلبات sTLDالرعاٌة لـ 

 . بلنالرأي المخالؾ اتفق مع األؼلبٌة التً تتصل بالطبٌعة ؼٌر الملزمة لئلع

 IRPنظر المجلس فً إعبلن هٌبة  .ب

والحظ المجلس . 2010مارس  12خبلل اجتماع المجلس فً  IRPوفقا للوابح، نظر المجلس فً إعبلن هٌبة 
للسنوات الست التً عقبت الطلب األصلً، أن المجلس ٌرؼب فً إنشاء  sTLDفً ظل ؼٌاب عملٌة الموافقة على " أنه

." ات العملٌة التً ٌمكن نشرها للتعلٌق العاممجموعة شفافة من الخٌار
  .en.htm-12mar10-http://www.icann.org/en/minutes/resolutions انظر

فً أعقاب  ICANN، تم نشر مشروع قرار ورسوم بٌانٌة توضٌحٌة تصؾ خٌارات 2010مارس  26فً 
على ٌوًما  45للتعلٌق العام على مدار وهو معلن ، ICMالخاص بـ  XXX.بشؤن طلب  IRPإعبلن 

report-options-comment/#icm-http://www.icann.org/en/public.  تلقتICANN  أكثر من
المجلس  قدموقد  .وأن ُجّل التعلٌقات التً وردت لم تتناول جوهر وثٌقة خٌارات العملٌة -تعلٌق فً المنتدى  13,000

ٌتاح موجز وتحلٌل التعلٌقات من  .لتلك التعلٌقات للنظر فً اتخاذ مزٌد من اإلجراءات على إعبلن الفرٌق وتحلٌبلً  اموجزً 
 .report/msg13297.html-options-http://forum.icann.org/lists/icmخبلل 

خبلل اجتماع بروكسل، قرر المجلس أن العملٌة ستواصل النظر فً إعبلن فرٌق  2010ٌونٌو  25وفً جلسة 
IRP.  أن ' (1): لتالٌة لؤلؼلبٌة المستقلة من عملٌة االستعراضالتصرؾ وفقا للنتابج ا"وعبلوة على ذلك، قرر المجلس

ٌتوافق ومعاٌٌر  .XXX sTLDلـ  ICMأن طلب تسجٌل  تبٌن له، 2005ٌونٌو  1عند اعتماد قرار  ICANNمجلس 
 تفق وطلب سٌاسة التوثٌق المحاٌدة والموضوعٌةٌالنتابج لم هذه فً أن إعادة نظر المجلس ' (2)الرعاٌة المطلوبة؛ و

 .en.htm#5-25jun10-http://www.icann.org/en/minutes/resolutions انظر." والعادلة

ٌشكل هدؾ المجلس فً  2005وهكذا، قبل المجلس رسمٌا نتابج الفرٌق التً تشٌر إلى أن التصوٌت فً ٌونٌو 
 . التجارٌة/ ، بما فً متطلبات الرعاٌة التقنٌة والمالٌة sTLD RFPجمٌع المعاٌٌر المطلوبة من تستوفً  ICMأن 

  IRP عقب .4

 استشارتهم؟ تتمالذٌن  اآلخرٌن أو المصلحة أصحاب من .أ

 ذات المسبولٌة المحدودة ،ICM سجل الطلب، مقدم .1

 الحكومٌة االستشارٌة اللجنة .2

  القانونً الفرٌق / يستشاراال .3

 من وؼٌره العام التعلٌق منتدى خبلل من المجتمع وأفراد اآلخرٌن المصلحة أصحاب جمٌع .4
 .المشاركة أسالٌب

  العناٌة الواجبة، والتفاوض على العقود، والتعلٌق العام .ب

 فرٌق العمل"، IRP، وجه المجلس بعد أن قرر التصرؾ وفقا لؤلجزاء ذات الصلة من إعبلن 2010فً ٌونٌو 
 ."ICMعدم وجود تؽٌٌرات بمإهبلت  (2)على حالته و ICMاستمرار طلب  (1): إلى اإلجراء المعجل لضمان ما ٌلً

 .en.htm-25jun10-http://www.icann.org/en/minutes/minutes انظر

، وكذلك المشاركة فً المإتمرات ICMوخاصة فً طلب وتلقً وثابق عدٌدة من  ICANN رٌق عملفاجتهد 
ال ٌزال على حالته  ICMوأظهر االجتهاد أن طلب  .ICMالهاتفٌة، وعقد اجتماع وجها لوجه، ومإتمر الفٌدٌو مع ممثلً 

  .ICMوأنه لم ٌكن هناك أي تؽٌٌرات سلبٌة فً مإهبلت 

http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-12mar10-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/#icm-options-report
http://forum.icann.org/lists/icm-options-report/msg13297.html
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-25jun10-en.htm#5
http://www.icann.org/en/minutes/minutes-25jun10-en.htm
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باتفاق تسجٌل جدٌد مقترح ٌتضمن أحكاما إضافٌة ومتطلبات وضمانات  ICANNهٌبة  ICMكما زودت 
معلومات أثناء  ICMوقدمت  .وأفراد المجتمع فٌما ٌتعلق باالتفاق المقترح سابقا GACلمعالجة القضاٌا التً أثارها 

عاٌة والمإسسة الدولٌة للمسإولٌة عبر مرحلة البحث ردا على األسبلة التً أثٌرت بشؤن الكٌفٌة المقترحة لعمل منظمة الر
كما تم توفٌر مزٌد من المناقشة لكٌفٌة وثابق العناٌة الواجبة  .، التً من المرجح أن تشارك فٌه(RFFFP)اإلنترنت 

 .الوارد ذكرها أدناه GACواالتفاق المقترح للتسجٌل لمعالجة شواؼل 

للتعلٌق العام،  ICMاد الدعم الخاصة بـ موعن  فرٌق العملل ICANN، صرح مجلس 2010وفً أؼسطس 
، عند االنتهاء من فترة التعلٌق فرٌق العملكما وجه المجلس  .XXX sTLDوكذلك اتفاق التسجٌل المقترح للحصول على 

 .XXXعلى  GACالعام، إلى تقدٌم ملخص وتحلٌل للتعلٌقات وٌوصً ما إذا كان اتفاق التسجٌل المقترح ٌتفق مع نصٌحة 
LDsT انظر .المقترح en.htm-05aug10-http://www.icann.org/en/minutes/minutes . نشرت مواد

ICM  من خبللagreement-icm-revised-comment/#xxx-/www.icann.org/en/publichttp:/ وتم ،
  .تعلٌق 700تلقً 

revised-http://forum.icann.org/lists/xxx-وٌتاح مناقشة تحلٌل وملخص التعلٌق العام من خبلل 
agreement/msg00723.html-icm من الطلبات التً كانت لصالح المضً قدما فً اتفاق % 50، ألكثر من

.XXXودار الموضوع األكثر بحثا فً التعلٌقات حول رعاٌة  .، ومع ذلك، لم ٌعالج معظم المعلقٌن جوهر اتفاق التسجٌل
عند مدى مبلبمة التعرٌؾ، فً صحة دعم المجتمع القابم وتساءل العدٌد من المعلقٌن  .المجتمع المحددة فً اتفاق التسجٌل

كان هناك موضوع ربٌسً  .تعول على معلومات قبل التسجٌل إلثبات ذلك الدعم ICMبالرعاٌة، وعما إذا كانت 
فضبل  IFFORبالتعلٌقات ٌتعلق بشفافٌة المعلومات المتاحة، بما فً ذلك الدعوة إلى اإلفراج عن أسماء أعضاء مجلس 

 .IFFORن عدم وجود تعرٌؾ لسٌاسات ووبالمثل، الحظ المعلق .IFFORلتعرؾ بمن سٌعمل فً مجلس سٌاسة عن ا

 GAC اتاستشار .ج

المقترح  ICMحول اتفاق سجل  GACإلى التصدي الستشارة  ICANNباإلضافة إلى التعلٌق العام، اضطرت 
للمجلس  ICANN فرٌق عمل، قدم 2010بر أكتو 28خبلل اجتماع المجلس فً ى ذلك وعلوبناء  XXX.من أجل 

كما أن المجاالت الثبلثة المحددة للموافقة على  .GACتوصٌة بشؤن ما إذا كان االتفاق المقترح للسجل ٌتفق مع استشارة 
، على الرؼم من أن االتفاق على خبلؾ ذلك ٌظهر التسجٌل GACاتفاق التسجٌل قد ٌكون فً صراع مع استشارة 

مخطط بٌانً لتحدٌد مناطق النزاع المحتملة  .GACماٌة الكافٌة لمعالجة الشواؼل المعلن عنها من قبل الحتواء الح
chart-advice-cga-http://www.icann.org/en/tlds/agreements/xxx/icm-المتاحة من خبلل 

en.pdf-28oct10.  ً2010دٌسمبر  10ف للصراعات المحتملة مع  فرٌق العمل، الحظ المجلس أن اتفاقه مع تقٌٌمات
وباإلضافة إلى الرسم البٌانً الذي  .GACإلى التواصل مع تلك التوصٌات إلى  فرٌق العمل، وتوجٌه GACاستشارة 

لمزٌد من  GAC، تم تقدٌم وثٌقة توضح جلٌا موقؾ المجلس من استشارة GACٌعكس الصراعات المحددة مع استشارة 
to-http://www.icann.org/en/correspondence/jeffrey-ٌتاح ورقة المكانة من خبلل  .GACالتشاور مع 

en.pdf-10feb11-endryd-to. 

العدٌد من الشواؼل التً أثارتها بؤنه ٌفً باتفاق التسجٌل المقترح  تقرٌرفً ورقة المكانة، حدد المجلس أسباب 
GAC فً وقت سابق بشؤن تكرار االتفاق. 

رسالة  ICANNلمجلس  GAC، قدمت GAC، وقبل مشاورة البلبحة الداخلٌة مع 2011مارس  16وفً 
 :ما ٌلً من نصابح GACوقدمت  .ICMمن االستشارة بشؤن طلب تقدم مزٌد 

  ال ٌوجد أي دعم نشط لـGAC  إلدخال.xxx TLD 

  ونعارضأو ٌ ونإٌدٌفً حٌن أن هناك أعضاء ال .xxx TLD فإن هناك آخرون ٌعارضون بشدة من منظور ،
  .xxx TLDالسٌاسة العامة إلدخال 

 
فً الجذر قد ٌإدي إلى الخطوات التً  .xxx TLDؤن إدخال ب ICANNمجلس غ إببلتود ها أن"أٌضا  GACوذكرت 

إلى انتباه المجلس للمخاوؾ التً أعرب عنها  GACلذا تدعو . TLDاتخذتها بعض الحكومات لمنع الوصول إلى 
 ".ء النطاقاتتهدٌد لبلستقرار العالمً لنظام أسما/ الخبراء فً أن مثل هذه الخطوات تحمل المخاطر المحتملة 

 
 :رسالتها، قابلة GACواختتمت 

http://www.icann.org/en/minutes/minutes-05aug10-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/#xxx-revised-icm-agreement
http://forum.icann.org/lists/xxx-revised-icm-agreement/msg00723.html
http://forum.icann.org/lists/xxx-revised-icm-agreement/msg00723.html
http://forum.icann.org/lists/xxx-revised-icm-agreement/msg00723.html
http://www.icann.org/en/tlds/agreements/xxx/icm-gac-advice-chart-28oct10-en.pdf
http://www.icann.org/en/tlds/agreements/xxx/icm-gac-advice-chart-28oct10-en.pdf
http://www.icann.org/en/tlds/agreements/xxx/icm-gac-advice-chart-28oct10-en.pdf
http://www.icann.org/en/correspondence/jeffrey-to-to-dryden-10feb11-en.pdf
http://www.icann.org/en/correspondence/jeffrey-to-to-dryden-10feb11-en.pdf
http://www.icann.org/en/correspondence/jeffrey-to-to-dryden-10feb11-en.pdf
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  ال تنظرGAC  فً المعلومات المقدمة من قبل المجلس للرد على مخاوؾGAC  بشؤن ما إذا كان طلبICM 
 .أم ال معاٌٌر الرعاٌة ٌستوفً

  نتاب تكماGAC ن بشؤن اتفاق سجل وتلك المخاوؾ التً ٌعبر عنها اآلخرICANN ة المقترح، وأن الشرك
ٌتعارض مع قد ٌمكنها التحرك نحو افتراض اإلدارة المستمرة والدور الرقابً بشؤن محتوى اإلنترنت، والذي 

 .االنتداب التقنً
 
 واالتفاق .XXX sTLDموافقة طلب  .5

 
  sTLDمعاٌٌر  كافةٌستوفً  ICMطلب  .أ

ألن  .XXX sTLDعلى  والدخول فً اتفاق التسجٌل للحصول ICMالموافقة على طلب  ICANNقررت 
 ICMأعلنت  2004وعلى النحو الذي حددته هٌبات التقٌٌم المستقل، ففً عام  .مستوفاةأو ٌعتقد بؤنها  مستوفاةالمعاٌٌر 

، كما ذكر أعبله، أن IRPوقد أعلن فرٌق  .المالٌة؛ والتً لم تكن محل طعن/عن موافقتها على المعاٌٌر التقنٌة والتجارٌة
 .IRP، حل المجلس للعمل وفقا إلعبلن فرٌق 2010وفً ٌونٌو  .قد استوفت معاٌٌر الرعاٌة ICM المجلس قرر أن

أن  فرٌق العمل، أكد 2010فً ٌولٌو وأؼسطس  فرٌق العملوكذلك، ومن خبلل الحرص على نتٌجة سرٌعة ٌقوم بها 
 .استنادا إلى أي من هذه المعاٌٌر ICMال ٌزال كابنا، وأنه لم تكن هناك أي تؽٌٌرات سلبٌة فً مإهبلت  ICMطلب 

فإن الجولة تعتبر المفتاح لضمان مساءلة ، 2004لعام  sTLDوفً أعقاب العملٌة المنصوص علٌها لـ 
ICANN والواقع أن رفض المجلس األولً لطلب  .وعملٌتهاICM  استخدام  رفض من خبللواتفاق التسجٌل التالً قد

قد قررت فً وقت سابق  ICANNتوصل إلى أن تم ال، الرفضونتٌجة لهذا  .ICANNبـ  آلٌة من آلٌات المساءلة الخاصة
 ICANNكما تلتزم  .XXX sTLDقد استوفت جمٌع المعاٌٌر المطلوبة البلزمة لتسود فً طلبها من أجل  ICMأن 

أن القٌام بذلك ٌصب فً المصلحة بكونها مسإولة أمام المجتمع، وتلتزم بذلك عقب نتابج اآللٌة التً تطعن فً المساءلة؛ و
 . ICANNبمتابعة أي تقرٌر من هذا القبٌل إذا لم ٌضر بمهمة  ICANNوتلتزم  .العامة

 ."قاعدة الحكم على العمل"سلطة تقدٌرٌة واسعة فً تنفٌذ مسإولٌتها المذكورة فً  ICANNمجلس بوٌناط 
والٌة كالٌفورنٌا فً طلب تقرٌر ما إذا كان المدٌر ٌتصرؾ دون أن  ي تلتزم به محاكمذوتعتبر تلك القاعدة بمثابة المعٌار ال

انظر . تكون له مصلحة مالٌة فً اتخاذ القرار، ومتطلبات السلوك الحذر التً ٌفرضها قانون شركات والٌة كالٌفورنٌا
Gaillard v. Natomas Co. ،(1989 )208 CA3d 1250 ،1264 . من قانون  309كما هو مدون فً المادة

بحسن نٌة، بالطرٌقة "شركات والٌة كالٌفورنٌا، وسٌادة حكم العمل الذي ٌنص على أنه ٌتعٌن على المدٌر أن تتصرؾ 
التً ٌعتقد المدٌر أنها األفضل لصالح الشركة ومساهمٌها ومع مثل هذه الرعاٌة، بما فً ذلك االستفسار المعقول كشخص 

 .Lee v؛ انظر أٌضا Cal. Corp. Code § 309(a)". عادي فً موقؾ ٌستخدم فً ظروؾ مماثلة
Interinsurance Exch.، (1996 )50 CA4th 694، 714. 

 GACتتوافق اتفاقٌة السجل المقترحة مع استشارة  .ب

العمل  .ICMللشروع فً مفاوضات التعاقد مع  فرٌق العملبناء على الحالة الراهنة للطلب، كان من المناسب ل
مقترحا ٌشمل شروط معالجة كل المخاوؾ التً أثٌرت فً  ICMجل المقترح، أنتجت التفاق الس 2007من إصدار 

 . فٌما ٌخص التكرار المسبق التفاقٌة السجل GACمجتمع 

تضمٌنها فً السٌاسة العامة التفاق التسجٌل  ٌجبأربعة جوانب محددة  GACوفً بٌان ولٌنؽتون، حددت 
كما أن العدٌد من  .الذي من شؤنه التصدي لتلك المناطق XXX.جل المقترح، وطلبت معلومات عن درجة اتفاق الس

ولذلك التوفٌق بٌن شروط اتفاق التسجٌل  .XXX sTLDتتسق مع مخاوؾ المجتمع األوسع بخصوص  GACمخاوؾ 
ل المقدمة للتصدي لتقٌٌد الوصو ICMمثل شروط  .لمعالجة تعلٌق المجتمع األوسع GACلكً تكون متسقة مع استشارة 

إلى المحتوى ؼٌر القانونً، وحماٌة الضعفاء من أفراد المجتمع، والملكٌة الفكرٌة وتعزٌز آلٌات حماٌة العبلمات التجارٌة 
  .وإنما أٌضا لشواؼل المجتمع GACلٌس فقط لبلستجابة الهتمامات 

" ICMلتزامات سجل أحكام قابلة للتنفٌذ تشمل جمٌع ا"ونص بٌان ولٌنؽتون على وجوب تضمٌن اتفاق السجل لـ 
 :فٌما ٌلً
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 "ًاتخاذ التدابٌر المناسبة لتقٌٌد الوصول إلى المحتوى ؼٌر القانونً والهجوم" 

 "تقدٌم الدعم لتطوٌر أدوات وبرامج حماٌة الضعفاء من أفراد المجتمع" 

 "الحفاظ على التفاصٌل الدقٌقة للمسجلٌن ومساعدة وكاالت إنفاذ القانون لتحدٌد واالتصال بؤصحاب 
 "المواقع خاصة، إذا اقتضى األمر

 " التصرؾ بما ٌضمن حماٌة الملكٌة الفكرٌة وحقوق العبلمة التجارٌة واألسماء الشخصٌة وأسماء
الدولة وأسماء ذات األهمٌة الدٌنٌة والثقافٌة والتارٌخٌة وأسماء المتطابقات الجؽرافٌة باالعتماد على 

 ."تطوٌر قواعد التسجٌل واألهلٌة
 

فإن كبل من األوجه األربعة تم تناولها بدقة من خبلل اتفاقٌة السجل، كما تم تقدٌم  ،مجلس اإلدارة ومن منظور
بؤن االتفاقٌة ستشتمل على  ICANNللتؤكٌد من قبل " GACكما أن تلك المناقشة تفً أٌضا بطلب  مناقشة تفصٌلٌة أدناه

 ون بٌان ولٌنؽت انظر ."ICMبنود تفعٌل تؽطً كل التزامات سجل 

بتارٌخ  GAC/وآخر فً مشاورة المجلس 2011مارس  16لمجلس اإلدارة بتارٌخ  GACفً خطاب 
 اتورامشأي معارضة لهذا التؤكٌد بؤن اتفاقٌة السجل تتناول كل هذه البنود من  GACلم تبدي  2011مارس  17

GAC. 

 .وعدائي قانوني غير وىمحت إلى الوصول لتقييد المناسبة اإلجراءات على السجل اتفاقية تشتمل .1

 .ٌرى المجلس أن اتفاقٌة السجل تحتوي على شروط مبلبمة لتقٌٌد الوصول إلى محتوى ؼٌر قانونً وعدابً
من اتفاقٌة السجل، والمتاحة على  Sفضبل عن أنه تم توضٌح شروط اتفاقٌة السجل فً الملحق 

-clean-s-appendix-agmt-xxx-http://www.icann.org/en/tlds/agreements/xxx/proposed
en.pdf-23aug10. فبعض من شروط المجلس قد وضعت لتفٌد أن هذا القضٌة تتناول: 

  لزم ٌ، 1.2الجزءICM  ارسات التجارٌة المسإولة التً تستهدؾ تعزٌز التنمٌة واعتماد المم"بـ
 "المحتوىمكافحة المواد اإلباحٌة، تسهٌل اختٌار المستخدم والرقابة األبوٌة من الوصول إلى 

  ا لعملٌة اختٌار المسجل، وتتطلب من كل مسجل إثبات من الملحق، ٌقدم وصفً  9، فً الصفحة 5الجزء
االستعداد "؛ (البند الثانً." )xxxاقٌة التسجٌل فهم مبادئ ومقاصد المنصوص علٌها فً سٌاسات اتف"

وفقا للسٌاسات واإلجراءات المنصوص علٌها فً مشؽل . sTLDوالقدرة على نشر وتعزٌز سٌاسات 
أنظمة مصممة ومعروضة لتجنب تقدٌم الطلبات ؼٌر مبلبمة بشكل "، و (البند الرابع) "التسجٌل
 (.البند السابع) "واضح

  قابمة منتجات التقدٌم 20الملحق، فً صفحة ب1وٌتضمن المرفق ،".xxxlock" من "، وهً خدمة
توفٌر القدرة للمسجلٌن لدٌهم على منع التعدٌبلت أو النقل أو حذؾ أسماء النطاقات ب المقرر أن تقوم

واألؼراض الربٌسٌة من الخدمة هً لمنع السطو السٌا على النطاق  .دون تصرٌح من المسجل
الحماٌة المرتقبة ضد سلوك ضار للحد من مخاطر خطؾ اسم النطاق، مما قد  ."وأخطاء نقل النطاق

 .ٌإدي إلى نشر محتوى ؼٌر قانونً أو عدابً

  مواصفات لعرض خدمات التصدٌق الرقمً التً 21إلى الملحق، فً الصفحة  1كما ٌتضمن المرفق ،
هم وحقهم فً استخدام اسم تقدٌم وثابق التفوٌض المناسبة للتحقق من منظمت"تتطلب من المسجلٌن 

باإلضافة إلى شهادات تمنح مستخدمً المواقع اإللكترونٌة مستوى أعلى  .بهم xxx.النطاق الخاص 
 ."من الثقة؛ وتتضمن لهم خصوصٌتهم كما تقدم آلٌة آمنة ألي صفقات مالٌة عبر اإلنترنت

أٌضا معلومات فٌما ٌتعلق  ICMكما قدمت  .هذه الشروط شرطا واضحا للتؤكد من صحة المسجلٌن تفرض
باتفاقٌة نظام التحقٌق، موضحة خبللها التزام المسجل بتقدٌم وضمان االمتثال لسٌاسات المنظمة الراعٌة، وأفضل 

كما ٌحتفظ السجل  .الممارسات بعدم بٌع أو المتاجرة باالعتماد، وأن تظل خاضعة لسٌاسة االستبعاد أو التجرٌد من األهلٌة
تتاح اتفاقٌة نظام التحقق من خبلل  .UDRPٌد استخدام اسم النطاق خارج عملٌة أٌضا بالحق فً تجم

http://www.icann.org/%0ben/tlds/agreements/xxx/proposed-xxx-agmt-appendix-s-clean-23aug10-en.pdf
http://www.icann.org/%0ben/tlds/agreements/xxx/proposed-xxx-agmt-appendix-s-clean-23aug10-en.pdf
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-credentials-onverificati-for-http://www.icann.org/en/tlds/agreements/xxx/terms
en.pdf-26jul10-contractكما تشتمل على شرط أٌضا بؤن المسجل سٌمتثل بكل القوانٌن واللوابح المعمول بها ،. 

مسجبل ومرخصا بعد ذلك أو بٌعها لطرؾ  xxx.تعمل اتفاقٌة نظام التحقق على الحد من فرصة أن ٌكون اسم النطاق 
  .ثالث لن ٌمتثل لسٌاسات وشروط السجل

على أنها خدمة تقدم عبر  "xxxProxy"أٌضا خدمة  20، الصفحة 1، فً المرفق Sا ٌصؾ الملحق كم
ا فً وعندما ٌختار المسجل هذه الخدمة فسٌتم تخزٌن الهوٌة الفعلٌة للتحقق من أن المسجل أٌضً . بروكسً تفوٌض معتمد

تفاقٌات الخاصة بتسجٌل االالبروكسً و ومع شرط الحصول على تفوٌض من مقدمً خدمة ."مصادقة قاعدة بٌانات السجل
تهم عن اهوٌ إخفاءألنهم لن ٌستطٌعوا  sTLDبسٌاسات  نا بؤن كل المسجلٌن سوؾ ٌلتزموهوٌة المسجل، فهذا ٌثٌر توقعً 

 .السجل

 تعٌن علىسٌ" الهجومٌة"باإلضافة إلى وضع مزٌد من المواصفات فٌما ٌتعلق باألنواع األخرى من المواد 
ICANN تهج دورا فً إدارة المحتوىأن تن.  

 .المجتمع أعضاء من المعرضين للهجوم لحماية وبرامج أدوات تطوير دعم اتفاقية شروط .2

بتعزٌز تطوٌر وتبنً ممارسات تجارٌة مسإولة الممارسات  ICMٌشمل التزام  Sكما ورد أعبله، فإن الملحق 
الوصول  فًل وتسهٌل اختٌار المستخدم والرقابة األبوٌة اطفالتجارٌة المسإولة التً تستهدؾ مكافحة المواد اإلباحٌة لؤل

التً تتعلق ببنود وشروط التسجٌل فً "تتبنى االلتزام من أجل سلطة وضع السٌاسة  ICMباإلضافة إلى أن  .إلى المحتوى
sTLD.XXX  الخاصة بؤمان الطفل ومنع صور االعتداء على الطفل". http://www.icann.org/en/tlds/ 

en.pdf-20jul10-obligations-responsibilities-agreements/xxx/iffor.  تدل وثابق العناٌة الواجبة بما
على التزام العتماد أفضل الممارسات التجارٌة وفقا لحماٌة  والمسإولٌات وااللتزامات RFFFPو ICMفً ذلك تحدٌد 

األطفال على اإلنترنت ومكافحة صور االعتداء على األطفال وحظر إساءة استخدام المعلومات الشخصٌة وضمان الكشؾ 
 /http://www.icann.org/en/tlds/agreementsانظر  .عن المستهلكٌن بوضوح ودقة وحظر التسوٌق الخادع

en.pdf-20jul10-obligations-responsibilities-xxx/iffor.  

بما  ICMتحمل هذه المسإولٌة على وجه التحدٌد بموجب اتفاقٌتها مع ( RFFFP)سٌتعٌن على المنظمة الراعٌة 
تعزٌز التنمٌة واعتماد الممارسات التجارٌة المسإولة التً تستهدؾ مكافحة المواد اإلباحٌة "فً ذلك التشؽٌل من أجل 

إضافة إلى ( 1صفحة " )على اإلنترنت البالؽٌنوتسهٌل اختٌار المستخدم والرقابة األبوٌة فٌما ٌتعلق بالحصول على ترفٌه 
تنفٌذ نهج مبتكرة للحد [ و]حماٌة األطفال على اإلنترنت ومكافحة المواد اإلباحٌة "ى خلق أفضل الممارسات التً تهدؾ إل

من خبلل  IFFOR/ICMتتاح اتفاقٌة ( 4صفحة ) "على اإلنترنت البالؽٌنمن حاالت األطفال الذٌن ٌحصلون على ترفٌه 
-organization-sponsoring-http://www.icann.org/en/tlds/agreements/xxx/iffor

en.pdf-26jul10-agreement.  عبلوة على أن مجلس سٌاسةRFFFP  سوؾ ٌشمل مإٌد حماٌة الطفل بوصفه
iffor-d-http://www.icann.org/en/tlds/agreements/xxx/appendix-. واحدا من أعضابها

en.pdf-26jul10-chart-organizational . 

مما ٌسهل  IFFORمع  ICMالمواد التً تصؾ قوة االمتثال لنظام اإلببلغ والتً بموجبها تعمل  ICMقدمت 
أو إنفاذ /بمتابعة الخط الساخن و" ICMتلتزم  .إحالة الشكاوى المتعلقة بصور االعتداء على األطفال وشكاوى أخرى

 /http://www.icann.org/en/tlds كما تم وصؾ نظام اإلببلغ عن االمتثال على ".القانون فٌما ٌتعلق بهذه الشكاوى
en.pdf-26jul10-syste m-reporting-compliance-c-agreements/xxx/appendix.  

ا فً بم سٌبة االستخداملتسجٌبلت التصدي لأٌضا توفٌر إنهاء الخدمة السرٌعة لبلستخدام فً  Sوٌشمل الملحق 
، 20صفحة 1كما وصفت خدمة اإلنهاء السرٌع فً الملحق  .ذلك التسجٌل ؼٌر المصرح به من األسماء الشخصٌة

لمنع التسجٌبلت المسٌبة، وهً متاحة من خبلل  ICMوتستكمل بنود اتفاقٌة التسجٌل عن طرٌق سٌاسة تسجٌل 
-registrations-abusive-http://www.icann.org/en/tlds/agreements/xxx/preventing

en.pdf-20jul10. 

 إنفاذ وكاالت ومساعدة لمسجلينل دقيقة تفاصيل توفير التسجيل اتفاقية شروط تتطلب .3
 .اقتضت الضرورة إذا المواقع، بعض بأصحاب واالتصال تحديدفي  القانون

http://www.icann.org/%0ben/tlds/agreements/xxx/terms-for-verification-credentials-contract-26jul10-en.pdf
http://www.icann.org/%0ben/tlds/agreements/xxx/terms-for-verification-credentials-contract-26jul10-en.pdf
http://www.icann.org/en/tlds/%0bagreements/xxx/iffor-responsibilities-obligations-20jul10-en.pdf.
http://www.icann.org/en/tlds/%0bagreements/xxx/iffor-responsibilities-obligations-20jul10-en.pdf.
http://www.icann.org/en/tlds/agreements/%0bxxx/iffor-responsibilities-obligations-20jul10-en.pdf.
http://www.icann.org/en/tlds/agreements/%0bxxx/iffor-responsibilities-obligations-20jul10-en.pdf.
http://www.icann.org/en/tlds/agreements/xxx/iffor-sponsoring-organization-agreement-26jul10-en.pdf
http://www.icann.org/en/tlds/agreements/xxx/iffor-sponsoring-organization-agreement-26jul10-en.pdf
http://www.icann.org/en/tlds/agreements/xxx/appendix-d-iffor-organizational-chart-26jul10-en.pdf
http://www.icann.org/en/tlds/agreements/xxx/appendix-d-iffor-organizational-chart-26jul10-en.pdf
http://www.icann.org/en/tlds/agreements/xxx/appendix-d-iffor-organizational-chart-26jul10-en.pdf
http://www.icann.org/en/tlds/%0bagreements/xxx/appendix-c-compliance-reporting-syste%20m-26jul10-en.pdf
http://www.icann.org/en/tlds/%0bagreements/xxx/appendix-c-compliance-reporting-syste%20m-26jul10-en.pdf
http://www.icann.org/%0ben/tlds/agreements/xxx/preventing-abusive-registrations-20jul10-en.pdf
http://www.icann.org/%0ben/tlds/agreements/xxx/preventing-abusive-registrations-20jul10-en.pdf
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 .وتوفر بٌانات عن التسجٌل siohsمتطلبات ( 48صفحة ) 5تفرض اتفاقٌة التسجٌل فً الملحق 
 23aug10-clean-agmt-xxx-x/proposedhttp://www.icann.org/en/tlds/agreements/xx-انظر

en.pdf.  تم إلحاق متطلبات وقدWhois  تحت الملحقS ٌحتوى الجزء السادس من الملحق والذي و .باتفاقٌة التسجٌل
، فضبل عن التزام بقابلٌة بحث (12صفحة )على قدرات الخصوصٌة لبٌانات إضافٌة مرتبطة مع التسجٌل  6ٌبدأ بصفحة 

الموصوفة أعبله أن تستخدم خدمة " xxxProxy"وتتطلب خدمة  .نقاط البٌانات المتعددة تحت siohsبٌانات 
 ".هوٌة المسجل الفعلٌة الحقٌقٌة سوؾ ٌتم تخزٌنها فً قاعدة بٌانات تسجٌل معتمدة"الخصوصٌة عندما ٌتم اختار المسجل 

  (20صفحة  Sالملحق )

روطا على استخدام المواقع وتحدٌث معلومات للتحقق والذي ٌفرض ش ICMتمت مناقشة نظام ٌذكر أنه 
التسجٌل، إضافة إلى نظام اإلببلغ عن االمتثال أعبله، وتم توفٌر ضمانات مشددة فٌما ٌتعلق بتوافر معلومات اتصال 

 .المسجل

 التجارية العالمات وحقوق الفكرية الملكية حماية على التسجيل اتفاقية شروط تضمن .4
 المعرفات وأسماء والدينية والثقافية التاريخية األهمية ذات واألسماء الشخصية واألسماء
 .واألهلية القيد قواعد تطوير في الممارسات أفضل على باالعتماد الجغرافية

التً لم تكن موجودة فً  سٌبة االستخدامالحماٌة ضد التسجٌبلت أدوات تحتوي اتفاقٌة التسجٌل على العدٌد من 
التً  سٌبة االستخدامبخصوص منع التسجٌبلت  ICMأٌضا سٌاسة تسجٌل  ICMوتعرض  .سجبلت أخرى حتى اآلن

فً أنواع " الناحٌة الثقافٌة أو الدٌنٌة[ و]مطالبات القانون العام الخاص بالعبلمات التجارٌة واألسماء الشخصٌة "تشمل 
أو  GACة تستطٌع من خبللها حٌث ٌشمل هذا أٌضا إنشاء آلٌ .الشروط التً ٌمكن أن تتؤهل لحماٌة خاصة داخل التسجٌل

 .مما قد ٌحدد ألسماء الحفظ التً تطابق الكلمات الثقافٌة أو الدٌنٌة GACالحكومات فً أي بلد أو اقتصاد المشاركة فً 
:registrations-abusive-//www.icann.org/en/tlds/agreements/xxx/preventinghttp- انظر

en.pdf-20jul10. 

التفاقٌة التسجٌل على قابمة باألسماء المحفوظة كما تشمل متطلبات التسجٌل القٌاسٌة فرض  6ٌحتوي الملحق 
باللؽتٌن اإلنجلٌزٌة وجمٌع  ISO 3166-1 حظر على اثنتٌن من أحرؾ الحفظ واألسماء الجؽرافٌة والسٌاسٌة فً قابمة

xxx-http://www.icann.org/en/tlds/agreements/xxx/proposed- انظر .اللؽات الرسمٌة ذات الصلة
en.pdf-23aug10-clean-agmt 56حة فً الصف. 

أمام من اتفاقٌة التسجٌل على إجراءات معارضة بدء العبلمات التجارٌة، إلتاحة الفرصة  Sٌحتوي الملحق 
ألصحاب الملكٌة الفكرٌة " RRحماٌة "على أن تسمح خدمة ( 19صفحة )التسجٌبلت  رفضبأصحاب الملكٌة الفكرٌة 

، "وعملٌة إنهاء الخدمة السرٌعة( 20صفحة " )بنقلشروط صارمة فٌما ٌتعلق "بتعٌٌن شًء ؼٌر حل التسجٌبلت وفرض 
سٌبة وهً آلٌة سرٌعة لتؽٌٌر مجال نشط لوضع حل لحاالت إساءة تجارة الخدمات أو العبلمة التجارٌة أو التسجٌبلت 

مثل تسجٌل األسماء الشخصٌة ؼٌر المصرح بها، وٌكون الفصل فٌها من قبل حاكم ٌوافق علٌه طرؾ ثالث فً  االستخدام
 ( 21الصفحة رقم ) ".الكاملة PTPRتظار تقدٌم ان

 .PTPRبما فً ذلك  ICANNأخٌرا تحدد اتفاقٌة التسجٌل سرٌان إجماع سٌاسات 
23aug10-clean-agmt-xxx-/xxx/proposedhttp://www.icann.org/en/tlds/agreements- انظر

en.pdf 3.1، المادة الثالثة، القسم (b) 3، صفحة. 

 .حول الشروط المتبقٌة GACأكمل مجلس اإلدارة المشاورات الخاصة باللوابح مع  . ج 

فً  قبل اتخاذ اإلجراءات GACكما حدد المجلس ثبلثة بنود ٌمكن أن ٌستفٌد بها من خبلل التشاور مع 
مارس  17خبلل مشاوراتهما فً  GACبنودا إضافٌة كان قد حددها مجلس اإلدارة  GACحددت  2011مارس  16

2011  2المقررة بموجب المادة الحادٌة عشرة قسم.j  من لوابحICANN  علىhttp://www.icann.org/en/ 

2-ral/bylaws.htm#XIgene.  وبالنسبة للبنود المبٌنة أدناه فهً البنود التً تشاور مجلس اإلدارة وGAC حولها
حٌث أن موافقة مجلس اإلدارة على اتفاقٌة التسجٌل ال ٌتفق مع . والتً لم ٌمكن خبللها التوصل إلى نتٌجة مقبولة للطرفٌن

وٌعتبر المجلس أن موقؾ  .دارة بعدم إتباع النصٌحة أدناهالعامة وترجع أسباب مجلس اإل GAC اتورامشبنود 
ICANN اتورامشكشركة عامة ؼٌر هادفة للربح ٌجعل من الضروري أخذ مساهمة المجتمع المحلً، بما فً ذلك ال 

  .بعناٌة فً اتخاذ هذا القرار GACالتً قدمتها 

http://www.icann.org/en/tlds/agreements/xxx/proposed-xxx-agmt-clean-23aug10-en.pdf
http://www.icann.org/en/tlds/agreements/xxx/proposed-xxx-agmt-clean-23aug10-en.pdf
http://www.icann.org/en/tlds/agreements/xxx/preventing-abusive-registrations-20jul10-en.pdf
http://www.icann.org/en/tlds/agreements/xxx/preventing-abusive-registrations-20jul10-en.pdf
http://www.icann.org/en/tlds/agreements/xxx/preventing-abusive-registrations-20jul10-en.pdf
http://www.icann.org/en/tlds/agreements/xxx/proposed-xxx-agmt-clean-23aug10-en.pdf
http://www.icann.org/en/tlds/agreements/xxx/proposed-xxx-agmt-clean-23aug10-en.pdf
http://www.icann.org/en/tlds/agreements/xxx/proposed-xxx-agmt-clean-23aug10-en.pdf
http://www.icann.org/en/tlds/agreements/xxx/proposed-xxx-agmt-clean-23aug10-en.pdf
http://www.icann.org/en/tlds/agreements/xxx/proposed-xxx-agmt-clean-23aug10-en.pdf
http://www.icann.org/en/tlds/agreements/xxx/proposed-xxx-agmt-clean-23aug10-en.pdf
http://www.icann.org/en/%0bgeneral/bylaws.htm#XI-2
http://www.icann.org/en/%0bgeneral/bylaws.htm#XI-2
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 GAC تصريح ولينغتون، بيان من

تمت إعادة التصرٌح من  "xxx sTLD.للنظر وجهة نظر السٌاسة العامة، تقدٌم إلى حد الفت  GACٌعارض أعضاء "
من  2011مارس  16كما كرر هذا التصرٌح فً رسالة  .GACمن ربٌس  2007فبراٌر  3خبلل الخطاب الوارد فً 

GAC  دعم للنشاط من جانب [ هناك]لٌس "مشٌرا إلى أنهGAC  لتقدٌم.xxx TLD " هناك أعضاء"بٌنما x ال ٌإٌدون
 ". xxx TLD.، ٌعارضون آخرٌن بشدة من منظور السٌاسة العامة إدخال xxx TLD.وال ٌعارضون 

 
 :GAC اتورامشاب عدم إتباع بأس
 

 .sTLD 2004 معٌارا فً جولة GACحٌث ال ٌتطلب دعم . وهذا البند GAC اتورامشال ٌوجد هناك تعارض بٌن 
أو عدم إقراره قبل أن ٌكون قرار إقرار  XXX.من أجل إقرار  GACمن  اتورامشعبلوة على ذلك، ال تعتبر هذه 

.XXX اتورامشمتعارضا مع هذه ال. 
 

 
  :لشبونة بيان من

على اإلنترنت  ICANNأٌضا مجلس اإلدارة إلى الحرص على تعلٌق الحكومة الكندٌة لمنتدى GACتدعو " 
وأن تمضً المإسسة نحو افتراض  ICANN-ICM تفاق تسجٌلوتعرب عن القلق حول األهداؾ المنقحة المقترحة ال

تكرر هذا االهتمام فً  ".إدارة حالٌة والدور الرقابً بخصوص محتوى اإلنترنت والذي لن ٌكون متسقا مع تفوٌضه الفنً
 .GACمن  2011مارس  16خطاب 

 :GAC مشاورات إتباع عدم اببأس

لئلشراؾ على  ICANNللكثٌر من القلق الذي سٌطلب من من االمتثال المقترح  ICMسوؾ ٌخفؾ نظام 
حد ذاته، ولكن فً التسجٌل مع االمتثال وإنفاذ سٌاساتها بشؤن  فًفً المحتوى  ICANNوال ٌكمن دور امتثال  .المحتوى

األخرى، فسوؾ ٌرجع المسجلٌن وؼٌرهم إلى  TLDوكما هو الحال مع أي من . الثانً استخدام تسجٌبلت المستوى
ICANN ولذلك،  .للحصول على المساعدة مع القضاٌا ذات الصلة بالمحتوى، بؽض النظر عن وجاهة مثل هذه الطلبات

، فً حالة أنه قد ٌزٌد من العدد اإلجمالً للطلبات إلى .XXX sTLDٌعتبر الدخول فً اتفاقٌة التسجٌل المقترحة 
ICANN ٌدفع من أجل الحصول على مساعدة المحتوى ذات الصلة، ال ICANN  إلى األمام نحو إدارة المحتوى أو دور

 . الرقابة

 :GAC برئيس الخاص 2010 غسطسأ 4 خطاب من

لمناقشات واسعة من قبل المجتمع من أجل ضمان إجراءات اعتراضات  ICANNبتسهٌل  GACتوصً "
السبلسل التً تثٌر الحساسٌة الوطنٌة فعالة ٌتم تطوٌرها على حد سواء من أجل االلتزام بالقوانٌن الوطنٌة ومعالجة 

كما  .والثقافٌة والجؽرافٌة والدٌنٌة و اللؽوٌة بفعالٌة أو أٌة اعتراضات ٌمكن أن ٌإدي إلى نزاعات مستعصٌة على الحل
 ".المستقبلً DLTsٌنبؽً أن تنطبق هذا االعتراض على 

 :GAC مشاورات إتباع عدم اببأس

تحت مجموعة من اإلجراءات والمعاٌٌر الوارد  ICMجل تقٌٌم تطبٌق توضٌحا من أ IRPتضع قابمة تصرٌح 
 .وضع معٌار ٌستوضح عملٌة الطلب GACوأدركت  .والتً ٌنبؽً أال تخضع لعملٌات إضافٌة sTLD 2004فً معٌار 

ات ٌنبؽً تقٌٌم جمٌع مقدمً طلب :واضحة 2.5الجدٌدة الواردة فً القسم  TLDsباعتبار  GACحٌث تعتبر مبادئ 
الجدٌدة طبقاً لمعاٌٌر الشفافٌة وإمكانٌة التوقع، وٌكون هذا التقٌٌم متاحاً بشكل كامل لُمقدمً  gTLDاشتراك مزود امتداد 

ونتٌجة لذلك، فمن الطبٌعً أال ٌتم استخدام معاٌٌر اختٌار إضافٌة تالٌة فً عملٌة  .طلبات االشتراك قبل بدء تشؽٌل العملٌة
 . http://gac.icann.org/system/files/gTLD_principles_0.pdf انظر .االختٌار

  2011مارس  16من خطاب 
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إلى األصل، ربما ٌإدي إلى اتخاذ خطوات  .xxx TLDأن مطابقة  ICANNأن تعلم مجلس إدارة  GACتود 
لى ما ذكره مجلس اإلدارة إلى االنتباه إ GACولذلك تدعو . TLDمن جانب الحكومات من أجل منع الدخول إلى 

 ."DNSالخبراء، من أن مثل هذه الخطوات ٌمكن أن تإدي إلى تهدٌد الحل العالمً إضافة إلى استقرار 

 GAC مشاوراتأساب عدم إتباع 

مقتصرة على ( أو أي كٌان آخر)من جانب الحكومات  TLDال تعتبر مسؤلة حجب أو تصفٌة الوصول إلى  
ؼٌر  TLDونحن نتفق بؤن حجب  .ب أو التصفٌة متواجد بالفعل الٌومحٌث ٌعتبر ذلك الحج .XXX sTLDمسؤلة 

فلٌس هناك دلٌل على أن النتٌجة سوؾ تكون مختلفة عن  .XXX sTLDمرؼوب فٌه بصفة عامة، وإذا لم ٌحدث حجب 
 الحجب الذي ٌحدث عادة 

 
 2011 مارس 16 خطاب من

بشؤن ما إذا كان  GACارة لتجٌب عن مخاوؾ فً المعلومات المقدمة من قبل مجلس اإلد GACال تنظر "
 ".ٌفً بمعاٌٌر األمان ICMتطبٌق 

 GAC مشاوراتاب عدم إتباع بأس

 ICMمما إذا كان تطبٌق  GACقام مجلس اإلدارة بتقدٌم كل المعلومات المطلوبة إلى المجلس بشؤن مخاوؾ 
، كان المجلس قد أتم التوصل إلى قرار 2005دارة ففً ذلك الوقت الذي صدر فٌه قرار مجلس اإل .ٌفً بمعاٌٌر األمان

 2005بؤن قرار مجلس اإلدارة فً ٌونٌو  IRPومع ذلك، قبل مجلس اإلدارة اآلن هٌبة  .حول معاٌٌر األمان المطلوبة
 للمجلس أٌة فرصة sTLDال توفر عملٌة  .ٌفً بمعاٌٌر األمان، ولن ٌقوم مجلس اإلدارة بإعادة النظر فً هذا القرار

المقترح على أسس التكفل بها من شؤنه أن  ICMوأن أي رفض فً الوقت الراهن التفاق تسجٌل  2005إلعادة قرار عام 
مراجعة البٌان والمستندات المقدمة إلى  GACوبإمكان  .IRPلـ  ICMٌعٌد المسابل اإلجرابٌة التً أدت إلى طرح 

IRP التً عززت بٌان المجلس إلى أن معاٌٌر الرقابة تم االتفاق علٌها فً ، إذا كانت ترؼب بمراجعة المعلومات اإلضافٌة
v-http://www.icann.org/en/irp/icm-ٌمكنك مراجعة تلك المواد على الموقع اإللكترونً التالً  .2005عام 

icann.htm . 

 عامةالتعلٌقات لفً المجلس لقد نظر ا .د

حول ما إذا  ال تسال منقسم المجتمععلى اتفاق التسجٌل المقترح أن  2010أظهرت تعلٌقات منتدى التعلٌق العام 
، لٌس فقط اتفاق التسجٌل الخاص .XXX sTLDاتفاق تسجٌل  أيكان من المفترض على المجلس أن ٌوافق على 
المنصب على  ICANNوباإلشارة إلى اهتمام  .2010أؼسطس  24المطروح عبر اإلنترنت للتعلٌق العام بتارٌخ 

راتها األولٌة ببساطة ، فإن المجلس لٌس فً موقؾ لتجاهل قراIRPمسإولٌتها عن عملٌاتها وقبول المجلس بنتابج بٌان 
  .XXX sTLDوتحدٌد اآلن أنه ال ٌتفق مع منظور مقدمة 

لم تحسن تمثٌل هدؾ  ICMقد حازت معاٌٌر الرقابة معللٌن أن  ICMٌختلؾ كثٌر من المعلقٌن حول التقدٌر أن 
وبسبب  .ألخرى ذات الصلة، وكذلك الحجج االبالؽٌنالمنظمة المكفولة وهناك عجز فً الدعم الحقٌقً داخل منظمة ترفٌه 

قد اعتبر أن معاٌٌر الرقابة كافٌة، فإن المجلس لن  2005أن المجلس قد قبل نتابج اللجنة أن قرار المجلس بتارٌخ ٌونٌو 
وأن أي رفض فً  2005للمجلس أٌة فرصة إلعادة قرار عام  sTLDال توفر عملٌة  .ٌعٌد هذا القرار فً الوقت الراهن

المقترح على أسس التكفل به من شؤنه أن ٌعٌد المسابل اإلجرابٌة التً أدت إلى طرح  ICMق تسجٌل وقتنا الحالً التفا
ICM  لـIRP.  ،فإن عملٌة عبلوة على ذلكsTLD PFR  لم تتطلب أن تضم المنظمة المذكورة تحت الرعاٌة جمٌع

هً المنظمة التً ترؼب  sTLD RFPفً  مزودي اإلنترنت المرجحٌن داخل منظمة عالمٌة، وأن المنظمة المشار إلٌها
المذكورة تحت الرعاٌة ٌمكنهم  sTLDوأن أولبك ممن لٌست لهم رؼبة فً مشاركة منظمة  .مإسسة الرقابة بخدمتها

 .عزل أنفسهم عن التعرٌؾ التلقابً

التسجٌل وٌعارض بعض المعلقٌن اتفاق التسجٌل المقترح بسبب المسابل المتعلقة باألسعار معللٌن أن رسوم 
وال توجد تعدٌبلت مطلوبة التفاق  .عالٌة جدا أو أن الحدود القصوى لؤلسعار من المفترض أن توضع فً التسجٌل

فً حٌن أن  .وأن تسعٌر خدمات التسجٌل متروكة عموما إلى تقدٌر التسجٌل .التسجٌل المقترح لتحدٌد هذه التعلٌقات
ICANN ٌات التسجٌل القدٌمة، فإنها قد ضمتها على إثر مفاوضات قد ضمت حدود قصوى لؤلسعار فً بعض اتفاق
وإلى حد عنونة المعلقٌن للمسابل المتعلقة  .وفٌرٌساٌن ووزارة التجارة أو عند طلب التسجٌل ICANNخاصة بٌن 

http://www.icann.org/en/irp/icm-v-icann.htm
http://www.icann.org/en/irp/icm-v-icann.htm
http://www.icann.org/en/irp/icm-v-icann.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-201009-en.htm#xxx-revised-icm-agreement
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قلٌل قد قامت باتخاذ إجراءات لت ICMكما ذكر سابقا، فإن  .XXX sTLDبتكالٌؾ والتزامات التسجٌبلت الدفاعٌة داخل 
 .تلك التكالٌؾ وعرض آلٌات حقوق حماٌة

ٌإدي إلى التنقٌح  قدالذي " البالؽٌنمضمون "ٌعارض المعلقون اتفاق التسجٌل المقترح بسبب نقص تعرٌؾ 
إذا تم دمج الشروط  .ال ٌمكن تعدٌل اتفاق التسجٌل لموابمة تلك التعلٌقاتو .الحكومً للمضمون وفق معاٌٌر مجهولة

قد تتحرك بصورة جابرة فً مجال  ICANN، فإن .XXX sTLDإلى اتفاق تسجٌل  البالؽٌنمضمون المتعلقة بتعرٌؾ 
ٌمكن تحدٌد أفضل تعرٌؾ للمضمون من خبلل تنقٌة السٌاسات مع  .تطبٌق المضمون من خبلل جهود التوافق التعاقدٌة

 .ICANNالمنظمة الراعٌة حٌث ال ٌعتبر أمرا مجهوال بالنسبة إلى 

 لم تحدد بعد بشكل جٌد وأظهرت قلقا بخصوص تقدٌم RFFFPمن المعلقٌن بؤن سٌاسات  ٌحتج كثٌر
.XXX sTLD ال تتطلب  .والقدرة على التعلٌق الكامل على اتفاقٌة التسجٌل المقترحة بدون كشؾ كامل لتلك السٌاسات

صوص اتفاقٌة التسجٌل المقترحة من بخ Sٌمكنكم مراجعة الملحق  .هذه التعلٌقات أي تؽٌٌر التفاقٌة التسجٌل المقترحة
agmt-xxx-http://www.icann.org/en/tlds/agreements/xxx/proposed-: خبلل الرابط التالً

en.pdf-23aug10-clean-s-appendix  سٌاسة التفوٌض لتوفٌر سلطة لـICM وRFFFP.  بالتالً فإن اتفاقٌة
وال ٌتطلب تحدٌد أكثر للسٌاسات الخاصة من أجل المجلس للموافقة على  RFFFPالتسجٌل المقترحة لم تتضمن سٌاسات 

 ASIA.مثل  sTLDوهذا التفوٌض لسلطة صنع السٌاسات ٌعتبر جزءا من اتفاقٌات تسجٌل  .اتفاقٌة التسجٌل
(06dec06.htm#2-s-http://www.icann.org/en/tlds/agreements/asia/appendix )و.CAT 
(22mar06.htm-appendixS-http://www.icann.org/en/tlds/agreements/cat/cat .) قامتICM 

كما تم تحدٌده فً  .XXX sTLDبخصوص السٌاسات األساسٌة المستقبلٌة لدى  ICANNبتقدٌم احتجاجات معٌنة إلى 
لتلك السٌاسات األساسٌة التً ٌتطلع المجلس نحوها مع  ICMوتعتمد على مبلبمة  األساسٌة IFFORسٌاسات وثٌقة 

 .الموافقة على اتفاقٌة التسجٌل المقترحة

ات التجارٌة قدم المعلقون أٌضا اقتراحات محددة بخصوص تعزٌز أكثر لحقوق الملكٌة الفكرٌة وحماٌة العبلم
الخاصة بحقوق الملكٌة  ICMوكما ذكر سالفا، فإن المجلس ٌؤخذ بعٌن االعتبار اقتراحات  .خبلل اتفاقٌة التسجٌل المقترحة

والتً تتعدى أٌضا الحماٌة المطبقة حالٌا فً  GACالفكرٌة والعبلمات التجارٌة التً تعتبر كافٌة لتلبٌة القلق الذي تثٌره 
فً حٌن أن المجلس ٌشجع على مزٌد من االبتكارات فً حماٌة التسجٌل، فإنه لٌس من الضروري  .ةتسجٌبلت أخرى عدٌد

باتفاقٌة  ICANNإلى  ICMمن الممكن أن ترجع  .المطالبة بتعدٌل اتفاقٌة التسجٌل المقترحة كاستجابة لتلك التعلٌقات
ار أٌا من تعلٌقات الخطط المقترحة قبل تنفٌذ ترؼب باألخذ فً االعتب ICMتسجٌل مقترحة تمت مراجعتها إذا كانت 

 .اتفاقٌة التسجٌل

 .كذلك تلك التعلٌقاتالمجلس وٌقر  .XXX sTLDالموافقة على اتفاق تسجٌل كثٌر من األعضاء بالمنظمة ٌدعم 
اقٌة ستزود الموافقة على اتف .لطرح منافسة على تسجٌل أسماء النطاقات ICANNمهمة  .XXX sTLDوسٌخدم تقدٌم 

لعملٌات المحاسبة  ICANNبالمحاسبة والشفافٌة وٌكون متماشٌا مع التزام  ICANNالتزامات  .XXX sTLDتسجٌل 
ٌتوق كثٌر من المعلقٌن  .المستقلة ICANNكما ٌكون متماشٌا مع بٌان اللجنة الصادر لبلستخدام األول لعملٌة استعراض 

 . أسباب وتعتبر الموافقة على اتفاق التسجٌل نتٌجة لتلك االهتمامات فً الوقت المناسب لعدة .XXX sTLDإلدخال 

 التأثير .5

 لمنظمةمن خالل الموافقة على اتفاقية التسجيلل السلبية أو اإليجابية تأثيراتال .أ
 

فإن أي قرار بخصوص اتفاق التسجٌل  .XXX sTLDفً المنظمة فٌما ٌتعلق بتقدٌم الدابر نظرا للخبلؾ 
بآلٌات مسإولٌاتها  ICANNوعلى كل، فقد قرر المجلس تعهد  .كبل من التؤثٌر اإلٌجابً والسلبً للمنظمة إدي إلىٌس

ٌإكد هذا القرار وٌمنح  .والذي سٌإدي إلى تؤثٌر إٌجابً للمنظمة ICMالخاص بـ  sTLD 2004وإتمام معالجة طلب 
 .تزام بعملٌاتهابالمحاسبة واالل ICANNثقة مجددة فً التزامات  ICANNمنظمة 

ومع ذلك، . XXX sTLDوعلى األرجح سٌكون التؤثٌر السلبً للمنظمة على أولبك الذٌن لم ٌدعموا فكرة تقدٌم 
فإن رفض الموافقة على اتفاقٌات التسجٌل بالتبعات التً لٌس لها إجماع دعم من قبل المنظمة لٌس خٌارا مقبوال مع 

 .جدٌدة أكثر DDLTsالتحرك نحو تقدٌم  ICANNاستمرار 

http://www.icann.org/en/tlds/agreements/xxx/proposed-xxx-agmt-appendix-s-clean-23aug10-en.pdf
http://www.icann.org/en/tlds/agreements/xxx/proposed-xxx-agmt-appendix-s-clean-23aug10-en.pdf
http://www.icann.org/en/tlds/agreements/xxx/proposed-xxx-agmt-appendix-s-clean-23aug10-en.pdf
http://www.icann.org/en/tlds/agreements/asia/appendix-s-06dec06.htm#2
http://www.icann.org/en/tlds/agreements/cat/cat-appendixS-22mar06.htm
http://www.icann.org/en/tlds/agreements/xxx/appendix-b-baseline-policies-26jul10-en.pdf
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؛ (الخطة اإلستراتيجية وخطة التشغيل والميزانية) ICANNهل التأثيرات المالية أو النتائج على  .ب
 أو العامة؟/على المجتمع و

 

رسوم التسجٌل ورسوم تسجٌل ما قبل االسم  ICANNفسٌكون من حق  .XXX sTLDوبمجرد طرح تسجٌل  
بما فً ذلك  ICANNوستعزز تلك الرسوم عملٌات  .حدد فً اتفاق التسجٌلعلى النحو الم .XXX sTLDللتسجٌل فً 

أٌضا تؤثٌرات مالٌة فً حال تم إجراء تهدٌدات لبدء  ICANNقد تواجه  .األنشطة المتعلقة بالتسجٌل وأنشطة االلتزام
التعاقدي لٌست معلومة فً  عبلوة على ذلك، بما أن شكاوى االلتزام .إجراء قانونً إذا وافق المجلس على اتفاق التسجٌل

  .الوقت الراهن، فإن كثٌرا من التؤثٌرات المالٌة ستقع على ذلك الجانب من المنظمة

وقد ٌختار أعضاء المنظمة والعامة األعضاء فً المنظمة الواقعة تحت الرعاٌة أن ٌسجلوا أسماء لدى 
.XXX sTLD ذلك، قد ٌكون هناك تؤثٌرات مالٌة ألعضاء باإلضافة إلى  .وٌقوموا بتسدٌد رسوم التسجٌل المحددة

المنظمة اآلخرٌن على أساس اختٌارات العمل التً قاموا بها بخصوص أؼراض حقوق الملكٌة والعبلمات التجارٌة بٌن 
 .األمور األخرى

 SNDمسائل األمن واالستقرار والمرونة المتعلقة بـ  .ج

مشؽل تسجٌل  – Afiliasوقامت بمشاركة  sTLD RFPالخاصة بـ باستٌفاء جمٌع المعاٌٌر الفنٌة األولٌة  ICMقامت 
وبالتالً، ال توجد أي أسس مواجهة لقلق الفنً بخصوص مسابل األمن واالستقرار  .ألداء عملٌاتها األساسٌة –مإسس 

والمجلس على دراٌة بؤن وجود  .على أساس تقدٌم هذا النطاق الجدٌد عالً األداء TNSوالمرونة متعلقة بـ 
.XXX sTLD  قد ٌعزز إمكانٌة استخدام التسلسل لمنع الدخول إلى مواقع.XXX sTLD مع ذلك، تنص  .اإللكترونٌة

وال ٌوجد دلٌل، فإن النتٌجة ستكون مختلفة عن المنع الذي ٌحدث  XXXمذكرة المجلس على أنه إذا حدث بعض المنع لـ 
 .DNSاألمن العام واستقرار ومرونة بالفعل وال ٌحدد المجلس هذا األمر على أنه خطر على 

  
 المجلس استعرضها التي الهامة المواد .6

rfp/new-stld-http://www.icann.org/en/tlds/new- انظر (."RFP") المقترح طلب .أ 
15dec03.htm-parta-onapplicati-stld. 

http://www.icann.org/en/tlds/stld- انظر .المستقل المنظمة تقٌٌم مجلس وتقرٌر الرقابة .ب 
19mar04/PostAppD.pdf-apps. 

apps-http://www.icann.org/en/tlds/stld- انظر .ICM التكمٌلٌة التقٌٌم مواد .ج 
30nov05.pdf-19mar04/AppE. 

 /http://www.icann.org/en/irp انظر (.2010 فبراٌر 11) المستقلة المراجعة لجنة بٌان .د 
en.pdf-19feb10-declaration-panel-icann/irp-v-icm. 

 الرابط خبلل من( 2011 فبراٌر 11) GAC مشاورات مع المتماشٌة المجلس موقؾ أوراق تتاح .ه 
dryden-to-to-http://www.icann.org/en/correspondence/jeffrey- التالً

en.pdf-10feb11. 

 الرابط خبلل من الواجبة العناٌة ومواد 2010 أؼسطس بتارٌخ المقترح ICM تسجٌل اتفاق ٌتاح .و 
comment-comment/public-http://www.icann.org/en/public-201009- التالً

agreement-icm-revised-en.htm#xxx. 

 التالً الرابط خبلل من المقترحة التسجٌل اتفاقٌة بخصوص العامة التعلٌقات تتاح .ز 
agreement/-icm-revised-http://forum.icann.org/lists/xxx، وتحلٌل ملخص وٌشمل 

icm-revised-sts/xxxhttp://forum.icann.org/li- الرابط خبلل من العامة التعلٌقات
agreement/msg00723.html 

http://www.icann.org/en/tlds/new-stld-rfp/new-stld-application-parta-15dec03.htm
http://www.icann.org/en/tlds/new-stld-rfp/new-stld-application-parta-15dec03.htm
http://www.icann.org/en/tlds/new-stld-rfp/new-stld-application-parta-15dec03.htm
http://www.icann.org/en/tlds/stld-apps-19mar04/PostAppD.pdf
http://www.icann.org/en/tlds/stld-apps-19mar04/PostAppD.pdf
http://www.icann.org/en/tlds/stld-apps-19mar04/PostAppD.pdf
http://www.icann.org/en/tlds/stld-apps-19mar04/AppE-30nov05.pdf
http://www.icann.org/en/tlds/stld-apps-19mar04/AppE-30nov05.pdf
http://www.icann.org/en/tlds/stld-apps-19mar04/AppE-30nov05.pdf
http://www.icann.org/en/irp/%0bicm-v-icann/irp-panel-declaration-19feb10-en.pdf
http://www.icann.org/en/irp/%0bicm-v-icann/irp-panel-declaration-19feb10-en.pdf
http://www.icann.org/en/correspondence/jeffrey-to-to-dryden-10feb11-en.pdf
http://www.icann.org/en/correspondence/jeffrey-to-to-dryden-10feb11-en.pdf
http://www.icann.org/en/correspondence/jeffrey-to-to-dryden-10feb11-en.pdf
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-201009-en.htm#xxx-revised-icm-agreement
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-201009-en.htm#xxx-revised-icm-agreement
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-201009-en.htm#xxx-revised-icm-agreement
http://forum.icann.org/lists/xxx-revised-icm-agreement/
http://forum.icann.org/lists/xxx-revised-icm-agreement/msg00723.html
http://forum.icann.org/lists/xxx-revised-icm-agreement/msg00723.html
http://forum.icann.org/lists/xxx-revised-icm-agreement/msg00723.html
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 من الربٌس 2007 فبراٌر 2 خبتارٌ خطاب (2)و ولٌنؽتون بٌان (1): ٌلً ما GAC اتصاالت تضم .ح 
 بتارٌخ خطاب( 4)و لشبونة بٌانICANN (3 ) مجلس ربٌس إلى GAC لـ المنتخب والربٌس

 خطاب( 6)و كارتاخٌنا بٌان( 5)و ICANN مجلس ربٌس إلى GAC ربٌس من 2010 أؼسطس 4
 .اإلدارة مجلس ربٌس إلى GAC من 2011 مارس 16 بتارٌخ

 

http://gac.icann.org/communiques/gac-2006-communique-25
http://www.icann.org/correspondence/tarmizi-to-cerf-02feb07.pdf
http://gac.icann.org/communiques/gac-2007-communique-28
http://www.icann.org/en/correspondence/gac-to-dengate-thrush-04aug10-en.pdf
http://gac.icann.org/system/files/Cartagena_Communique.pdf

