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 تنفیذي موجز .1

) gTLD) بإجراء مراجعة دوریة لمدى ودرجة تعزیز برنامج نطاقات المستوى األعلى العامة (AoCطالب تأكید االلتزامات (
ة، ). وھذه المراجعة تُسمى مراجعة المنافسDNSالجدیدة لثقة واختیار المستھلك وزیادة التنافس في سوق نظام أسماء النطاقات (

بتقییم فاعلیة عملیة  CCTكما طالب تأكید االلتزامات بأن تقوم مراجعات  CCT.(1وثقة المستھلك وخیار المستھلك (مراجعة 
بتفعیلھا من أجل الحد من المخاطر المرتبطة بتوسیع  ICANNتقدیم الطلبات وتقییمھا باإلضافة إلى تقییم الضمانات التي قامت 

تقییًما حول الطریقة التي  ICANNة. وھذه المراجعات من األھمیة بمكان نظًرا ألنھا توفر لھیئة نطاقات المستوى األعلى العام
الجدیدة في ھذه النواحي باإلضافة إلى اإلرشادات والتوجیھات حول المشكالت األساسیة (بما  gTLDأجریت بھا جولة نطاقات 

الضارة ومشكالت حمایة الحقوق) حیث إنھا تشي بمزید من الزیادة في ذلك المنافسة وحمایة المستھلك واألمن وإساءة االستخدام 
) CCTRT). وقد تمت مطالبة فریق مراجعة المنافسة وثقة المستھلك وخیار المستھلك (TLDsعدد نطاقات المستوى األعلى (

برنامج قد أدى إلى مزایا الجدیدة في ھذه النواحي األساسیة وتقدیر ما إذا كان ال gTLDبتقییم مزایا وعیوب برنامج نطاقات 
 ) أم ال.DNSخالصة لمستخدمي نظام أسماء النطاقات (

وقد اجتھد فریق المراجعة في التحلي بالموضوعیة قدر اإلمكان وحیثما أمكن ذلك في إقامة نتائجھ على أساس البیانات المتاحة. 
یر ما تم تنفیذه من توصیات. وكانت فكرة استخدام فكلما كانت النتائج موضوعیة، زادت احتمالیة القدرة على قیاس وتقییم تأث

طالب من  ICANNمن مجلس إدارة  2قد بدأت منذ ست سنوات بقرار DNSالمؤشرات في تقییم أداء نظام أسماء النطاقات 
وأقرت  المجتمع تحدید األھداف الكمیة لثقة وخیار المستھلك باإلضافة إلى المنافسة. وعلى الرغم من أن المقاییس التي وضعت

في ذلك الوقت لم تمثل في نھایة المطاف األساس إلجراء التحلیل الذي أجراه فریق المراجعة تماشیًا مع األسلوب الذي أُقر في 
 ذلك الوقت، إال أن الفریق قد سعى جاھًدا لتطبیق التحلیل الكمي متى ما أمكن ذلك.

جدیدة ال یزال جدیًدا وأن البیانات غیر مكتملة في ال gTLDإلى أنھ في حین أن برنامج نطاقات  CCTRTوتوصل فریق 
قد أبدى زیادة في المنافسة وخیار المستھلكین وقد أبدى نجاًحا  DNSالمتوسط، فإن توسیع نطاق أسواق نظام أسماء النطاقات 

القول، فقد توصل فریق إلى حد ما في الحد من تأثیره على ثقة المستھلكین وحمایة حقوقھم (السیما العالمات التجاریة). وبھذا 
الجدیدة ال یجب اعتباره إال "بدایة جیدة" وأنھ یجب تناول عدد من مشكالت السیاسات  gTLDالمراجعة إلى أن برنامج نطاقات 

 .gTLDقبل أي توسع آخر في نطاقات 

1وفي 30 سبتمبر 2009، وقعت ICANN ووزارة التجارة األمریكیة تأكید االلتزامات والذي ألزم ICANN –على سبیل المثال ال الحصر– بتنظیم فرق مراجعة بقیادة المجتمع 

وذلك بشكل دوري من أجل تقییم تأثیر برنامج نطاقات gTLD الجدیدة على سوق أسماء النطاقات. وفي ینایر 2017، انتھت مدة تأكید االلتزامات بعد نقل وظائف IANA في 
أكتوبر 2016. وعلى الرغم من ذلك، فإن العدید من األحكام والشروط المنصوص علیھا في تأكید االلتزامات – بما في ذلك المراجعات التي یقودھا المجتمع للكل من المنافسة 

واالختیار والثقة في سوق أسماء النطاقات – تم تضمینھا في لوائح ICANN الداخلیة المنقحة )راجع ICANN، "لوائح ھیئة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة: القسم 4.6: 
.(https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article4 ،2016 المراجعات الخاصة، الُمعدلة في 1 أكتوبر

، 0172ینایر  20تم االطالع علیھ في  ،(2010) "خیار المستھلك والمنافسة واالبتكار،"، 2010.12.10.30 رقم ICANNقرار مجلس إدارة  2
en#6-10-12-2010-material/resolutions-https://www.icann.org/resources/board 

تمت ترجمة ھذه الوثیقة إلى العدید من اللغات بغرض المعلومات فقط. ویمكن العثور على النص األصلي والموثوق (باإلنجلیزیة) من
                                           https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-rt-draft-report-07mar17-en.pdf

https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article4
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2010-12-10-en#6
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إلى وجود ندرة في البیانات األساسیة الالزمة لتحلیل المنافسة وفاعلیة  CCTRTوعلى وجھ الخصوص، توصل فریق 
ذاتھ  DNSالضمانات وبشأن تعزیز ثقة العمالء والتمثیل الجغرافي لمقدمي الطلبات. حتى أن تعریف سوق نظام أسماء النطاقات 

الجدیدة بدیالً ألسماء  gTLDیانات إضافیة حول ما إذا كان المستھلكون یرون في نطاقات یمثل معضلة بدون الحصول على ب
أم ال، أو مدى حلول ھویات اإلنترنت  -)ccTLDعلى سبیل المثال نطاقات المستوى األعلى لرموز الدول (-النطاقات األخرى 

بأن تقوم  CCTRTا. وبالتالي، یوصي فریق ونطاقات المستوى الثالث عوًضا عنھ Yelpو Facebookالبدیلة مثل صفحات 
ICANN  بتعزیز قدراتھا في جمع وتحلیل البیانات، بما في ذلك البیانات التي تستخدمھا إدارة االمتثال التعاقدي فيICANN ،

اسات . كما أننا نحدد أیًضا بعض مشكالت السیgTLDقبل إجراء مزید من التوسع في برنامج نطاقات المستوى األعلى العامة 
. وفي الختام، فإننا نوصي بعدد من مشروعات gTLDالتي یجب على المجتمع حلھا قبل أي توسع آخر في مساحة نطاقات 

 مستقبلي، وفي العدید من الحاالت في القریب العاجل. CCTRTاألبحاث النوعیة التي یجب االنتھاء منھا قبل أي فریق 

 نبذة موجزة
بالتعاون مع المجتمع في أعمال تحضیریة من أجل  ICANN، بدأت 2016في ینایر  CCTRTقبل البدء في أعمال فریق 

، واستمر 2014الوقوف على المؤشرات التي ستستخدم في المراجعة. وقد بدأت عملیة جمع البیانات حول ھذه المؤشرات في 
) قبل البدء في 13الموجة ( 2015مبادرتین أساسیتین لألبحاث في  ICANN. باإلضافة إلى ذلك، أطلقت 2016ذلك حتى 

أعمال فریق المراجعة: استطالع للمستخدمین النھائیین والمسجلین المستھلكین على المستوى العالمي باإلضافة إلى دراسة 
) من أجل قیاس التحدیثات مع 24(الموجة  2016اقتصادیة للتأثیرات التنافسیة للبرنامج. وقد تم تكرار ھذه االستطالعات في 

األسئلة والمتطلبات اإلضافیة التي  -متى ما كان ذلك عملًیا-الجدیدة، ووضعت في االعتبار  gTLDق وتشغیل نطاقات زیادة إطال
 .CCTRTطرحھا فریق 

الجدیدة لم یتم العمل بھ إال فترة زمنیة  gTLDوقد أولى فریق المراجعة في إجراء تحلیلھ عنایة بحقیقة أن برنامج نطاقات 
اقات جدیدة تدخل إلى السوق باستمرار، ومن ثم أن التأثیرات الكاملة للبرنامج ربما لم یتم التحقق منھا إلى وجیزة، وأن أسماء نط

اآلن. واستخدم الفریق البیانات التي تم تجمیعھا في السابق، وأطلق بحثًا جدیًدا متى ما رأى بأن ھناك نقًصا في نقاط بیانات ھامة، 
 یلھ. كما قّسم الفریق عملیة التقییم التي یجریھا إلى ثالثة فرق فرعیة:وذلك من أجل االستفادة بھا في تحل

o  .وقد تحرى ھذا الفریق الفرعي عن تأثیرات دخول نطاقات المنافسة وخیار المستھلكgTLD الجدیدة على المنافسة
ھلكین في السوق قد تعزز السعریة وغیر السعریة في سوق أسماء النطاقات الموسع، باإلضافة إلى ما إذا كان اختیار المست

 الجدیدة أم ال. gTLDبشكل فعال بطرح نطاقات 
o  .ركز ھذا الفریق الفرعي أعمالھ على مدى تعزیز عملیة توسیع نطاقات ثقة المستھلك والضماناتgTLD الجدیدة لثقة

 نتیجة البرنامج.المستھلكین وتأثیر الضمانات التي تم اعتمادھا من أجل التخلص من أیة مشكالت ربما تكون نشأت 
o  .استعرض فریق المراجعة المشكالت ذات الصلة بفاعلیة عملیة تقدیم الطلبات، مع تركیزعملیة تقدیم الطلبات وتقییمھا

 خاص على خبرة وتجربة مقدم الطلب، وندرة الطلبات المقدمة من المناطق المھّمشة، وعملیات االعتراض.

 )2015، استطالع المسجلین (سبتمبر Nielsen)؛ ومؤسسة 2015، یحوث المستھلك (مایو Nielsenمؤسسة 3
 )2016(أغسطس  2، استطالع المسجلین الموجة Nielsen)؛ ومؤسسة 2016(یونیو  2، یحوث المستھلك الموجة Nielsenمؤسسة 4
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 المنافسة واالختیار
الجدیدة اعتباًرا  gTLDنطاًقا مفوًضا من نطاقات  733في حین أن من المبكر للغایة إجراء تقییم كامل للتأثیرات التنافسیة لطرح 

، إال أن بعض النتائج األولیة ترجح بأن إمكانیة التنافس الفعال متاحة brands(.5(باستثناء ما یعتبر من نطاق  2017من فبرایر 
الجدیدة لنطاقات  وأن بعض المؤشرات الھامة متسقة مع التنافس المرتفع. وتجدر اإلشارة إلى أن أكثر من نصف التسجیالت

gTLD  كانت في سالسل نطاقاتgTLD  الجدیدة. وإذا ما تم تضمین نطاقاتccTLD تُقّسم التسجیالت إلى أثالث تقریًبا بین ،
. وعلى الرغم من أن النمو اإلجمالي في التسجیالت ccTLDالقدیمة ونطاقات  gTLDالجدیدة، وھي نطاقات  gTLDنطاقات 

على الرغم من ذلك أن  CCTRTتطورات إلى تغیرات جذریة في حصص السوق، فقد تبیّن لفریق غیر كاٍف ألن تؤدي ھذه ال
، وھو ما یرجح بأن gTLD% من التسجیالت في كافة نطاقات 9الجدیدة مسئولة في الوقت الحالي عن نسبة  gTLDنطاقات 

 .gTLDالمسجلین یستغلون المجال األكثر اتساًعا لنطاقات 

، اختار المسجل com.% من الحاالت التي توفرت فیھا نطاقات من المستوى الثاني في نطاق 92في نسبة  ومن الالفت أیًضا أن
جدیدة. على سبیل المثال في حالة توافر  gTLDرغم ذلك سلسلة من المستوى الثاني في نطاق 

bigshotphotography.com فقد اختار المسجلون في الغالب ،bigshots.photography ذلك، وكانوا في  عوًضا عن
 العدید من الحاالت على استعداد إلنفاق المزید من المال للقیام بذلك.

وتوفر تركیبة صناعة أسماء النطاقات في حد ذاتھا تفسیًرا جزئًیا إلمكانیة التنافس المستدام. وعلى وجھ الخصوص، فإن توافر 
ء السجالت) یقلص العوائق أمام الدخول ألن السجالت الجدیدة مزّودي وموزعي الخدمات البرمجیة غیر المباشرة المستقلین (أمنا

غیر مضطرة لالستثمار في تورید بنیتھا التحتیة الداخلیة غیر المباشرة أو تطویر قنوات البیع الخاصة بھا. وبالتالي، تكون أمام 
 السجالت الصغیرة احتمالیة أكبر في تحقیق الحد األدنى الممكن.

إلى أن آلیات حمایة الحقوق الجدیدة نجحت في الحد من مستوى التسجیل الدفاعي (أي تسجیل النطاقات  وتشیر الدالالت المبكرة
فقط من أجل منع اآلخرین من القیام بذلك) التي یقوم بھا غالبیة أصحاب العالمات التجاریة دون زیادة كبیرة في عدد شكاوى 

) أو إقامة دعاوى للتعلیق السریع UDRPاء النطاقات الموحدة (العالمات التجاریة التي تتخذ شكل إجراء فض نزاعات أسم
االتفاق مع السجل على عدم بیع نطاق ما)،  -). كما أن تحلیالً آخر لتوزیع التكالیف الدفاعیة (بما في ذلك الحجب URSالموحد (

یذ في الوقت الحالي ولكن الدالئل ) قید التنفURSواالتصال المباشر (مثل مراسالت الكف واالمتناع والتعلیق السریع الموحد 
األولیة تشیر إلى أن الزیادات في االستثمار الدفاعي الذي یقوم بھ أصحاب العالمات التجاریة أقل مما تخوف منھ البعض قبل 

 إطالق البرنامج.

سجیلھا ولم یتم استخدامھا إلى ومن بین التحذیرات التي أشار إلیھا ھذا التحلیل وفرة النطاقات "المتوقفة" (وھي النطاقات التي تم ت
الجدیدة. وفي حین أن معدالت اإلیقاف المنفصلة غیر حاسمة، إال أنھا قد ترجح بأن المنافسة من  gTLDاآلن) بین نطاقات 

 الجدیدة لیست بنفس التأثیر الذي أشارت إلیھ البیانات التي أُوردت أعاله. gTLDنطاقات 

في اتفاقیات سجالتھا، أو المعفاة من القواعد  Specification 13لھذا الغرض من ھذه المراجعة ھي تلك التي تتضمن المواصفة  .brandsالُمعتبرة  gTLDsالنطاقات  5
السلوكیة لمشغلي السجالت.
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قاف واجھتھ ویعتزم فریق المراجعة معالجة ھذه القضیة في تقریره النھائي. كما یتعین علینا اإلشارة إلى أن التحلیل الكامل لإلی
القدیمة التي كان من الممكن أن تكون مفیدة ألغراض المقارنة. ونأمل بأن یتم  gTLDعقبة عدم توافر بیانات اإلیقاف لنطاقات 

 جمع تلك البیانات في المراجعات المستقبلیة.

 ثقة المستھلك والضمانات
ات واحدة من الصناعات األكثر ثقة في القطاع الفني ، إلى أن صناعة النطاقCCTRTیشیر االستطالع الدولي الذي أجراه فریق 
ویبدو أن أحد أھم عناصر ھذه الثقة  6قد فشل حتى اآلن في تقویض تلك الثقة. DNSوأن التوسع الھائل لنظام أسماء النطاقات 

المصطلحات  الجدیدة، والسالسل ذات gTLDالقدیمة أكثر موثوقیة من نطاقات  gTLDیتأسس على المعرفة، مع كون نطاقات 
المعروفة أكثر موثوقیة من السالسل ذات المصطلحات المعروفة بشكل أقل. باإلضافة إلى ذلك، ھناك دالئل على وجود رغبة بین 

 على المحتوى. مؤشًرا منطقیًاالمستخدمین النھائیین في الحصول على شبكة داللیة أكثر حیث یكون اسم النطاق 

محددة من شأنھا تعریض الثقة األكبر للخطر  gTLDلقیود على من بإمكانھ شراء نطاقات وبالمثل، فقد أفاد مستھلكون بأن ا
السیما إذا كان اسم النطاق في حد ذاتھ یوحى بأن المسجل قد یتعین علیھ الحصول على رخصة أو بیانات إثبات ھویة. وتمثل ھذه 

 سماء والمحتوى أقل توافقًا.االتجاھات فرصة وخطًرا في نفس الوقت إذا ما ثبت أن الرابط بین األ

وبالنظر إلى صعوبة قیاس الثقة كفكرة مجردة، فقد استكشف الفریق فكرة "استحقاق الثقة" مرادفًا لثقة المستھلكین. على سبیل 
من  -التي لم تكتمل حتى وقت كتابة ھذه الوثیقة-دراسة حول إساءة استخدام نظام أسماء النطاقات  CCTRTالمثال، أجرى فریق 

 gTLDالجدیدة. وإذا كانت نطاقات  gTLDجل الوقوف على ما إذا كانت معدالت إساءة االستخدام أعلى أو أقل بین نطاقات أ
 أعلى، فللمرء أن یقلق بشكل معقول حیال خفوت ثقة المستھلكین حیث إن شیوع ھذه الممارسات السیئة یصبح أكثر انتشاًرا.

 الجدیدة ما یلي: gTLDحول تأثیر ضمانات نطاقات  وتشمل النتائج األخرى الجدیرة بالمالحظة
الخاصة بھا حسبما  gTLD% من السجالت ضمانات فیما یخص حمایة األنشطة المسیئة في نطاقات 99نفّذت نسبة  •

أمین السجل الخاصة بھم؛ وعلى الرغم من ذلك فإن التأثیرات المستقبلیة الناجمة عن ذلك غیر -تقتضیھ اتفاقیات السجل
 .واضحة

بأن أعداد شكاوى التجاوزات عادة أعلى بالنسبة ألمناء السجالت مقارنة بالسجالت، لكن من الصعب  ICANNوتبلغ  •
 تحدید إذا ما كان للضمانات تأثیر على معدالت التجاوزات.

 .ICANNھي الفئة األكبر من حیث الشكاوى المقدمة إلى إدارة االمتثال التعاقدي في  WHOISوال تزال شكاوى دقة  •
تجري  2014سجًال التي تمت مراجعتھا سنة  264% من 96إلى أن نسبة  ICANNوأشارت إدارة االمتثال التعاقدي في  •

 ال. التحلیل المطلوب من أجل تحدید ما إذا كان تُستخدم ھذه السجالت في ارتكاب تھدیدات لألمن أم
والتعلیق  UDRPویة نزاعات أسماء النطاقات وقد تناول فریق المراجعة معدالت رفع قضایا اإلجراءات الموّحدة لتس •

، على الرغم من أن قضایا 2012، وتبیّن وجود انخفاض إجمالي في عدد القضایا المرفوعة منذ URSالسریع الموحد 
URS  في نطاقاتgTLD  تقریبًا في النزاعات منذ نقطة االنخفاض األخیرة في 10الجدیدة أدت إلى زیادة بنسبة %

. ونحن بانتظار المزید من المعلومات حول التكالیف ذات الصلة بإنفاذ العالمة التجاریة قبل 2013ة في القضایا المرفوع
 التطرق إلى استنتاجات خاصة أكثر في ھذا المجال.

69-63)، ص 2016( 2، بحوث المستھلك الموجة Nielsenمؤسسة  6
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 gTLDلیل الضمانات للمخاطر المشمولة في توسیع برنامج نطاقات كما أننا حددنا العدید من التحدیات أمام تقییمنا لمدى تق
 الجدیدة.

وكما ذكرنا في السابق، فإن أحد تحدیات تقییم تأثیر الضمانات على استحقاق الثقة والمصداقیة ھو نقص السرد التفصیلي في 
ى السالسل الحساسة والمنظمة التعاقدي. ومن غیر الواضح طبیعة تأثیر الضمانات المفروضة عل ICANNبیانات امتثال 

واألعلى تنظیًما بسبب صعوبة تعقب الشكاوى المقدمة إلى المسجلین، وكذلك نقص التفاصیل المعلنة بشكل عام من جانب إدارة 
 فیما یخص الشكاوى التي تتلقاھا.  ICANNاالمتثال التعاقدي في 

متأصلة والتسلط اإللكتروني المشمول في اتفاقیات السجالت كان وعالوة على ذلك، فإن األحكام ذات الصلة بالوظائف الحكومیة ال
من الصعب قیاسھا ولم یتم التعرف على أیة عواقب لعدم االمتثال لھذه األحكام. وفي النھایة، فإن التزامات المصلحة العامة 

)PICال مدى فاعلیة اإلنفاذ غیر واضح.) المشمولة في اتفاقیات السجالت كانت عصیة على التقییم بسبب تفاوتھا الشدید. وال یز 

 عملیة تقدیم الطلبات وتقییمھا
في ھذه الناحیة التركیز بشكل أقل على التعقید وأي أوجھ قصور في عملیة تقدیم الطلبات وتقییمھا  CCTRTاختار فریق 

ات األھمیة الخاصة بالنسبة والمزید من التركیز على حاالت عدم اإلنصاف المحتملة في البرنامج حسب تنفیذه. ومن األشیاء ذ
 لفریق المراجعة االنخفاض النسبي في معدل تقدیم الطلبات من الكیانات الموجودة في النصف الجنوبي من الكرة األرضیة.

جھدین من جھود مجموعات التركیز من أجل التعرف على تجارب مقدمي الطلبات وعقبات الدخول  CCTRTوأطلق فریق 
الجدیدة أشاورا  gTLDبطلبات. وعلى الرغم من أن أكثر من نصف مقدمي الطلبات في برنامج نطاقات  بالنسبة لمن لم یتقدموا

إلى رغبتھم في خوض العملیة مرة أخرى، حتى بدون أیة تغییرات، فقد أشارت غالبیة كبیرة إلى أن البرنامج كان معقًدا 
مساعدة من استشاریین خارجیین. إذن لیس ھناك ما یدعو وبیروقراطیًا بشكل أكثر من الالزم وأنھ كان من الضروري توفیر 

للدھشة في قیام مجموعة من جماعات مقدمي الطلبات (كیانات مشابھة للكیانات التي تقدمت بطلبات) في النصف الجنوبي من 
ملیة تقدیم الكرة األرضیة قد أشارت لیست فقط إلى نقص الوعي بالبرنامج ككل ولكن عبرت أیًضا عن مخاوف حیال تعقید ع

الطلبات واالفتقار للمساعدة المتاحة في التقدم بطلبات. كما عبرت كل مجموعة تقریبًا عن مخاوف حیال العائد على االستثمار من 
جدیًدا، وبرغم ذلك، لم یكن ھذا ھو التخوف األكثر ترداًدا. وكان ھناك رأي سائد بأن البرامج التي تم  gTLDتشغیل نطاق 

سھیل وتشجیع الطلبات من نصف الكرة األرضیة الجنوبي قد حظیت بإشراف ضعیف وكانت غیر فعالة بشكل تشغیلھا من أجل ت
اتخاذ قرار حیال أھمیة الطلبات المقدمة من نصف الكرة األرضیة الجنوبي (وبالتالي من  ICANNكبیر. ویتعین على مجتمع 

خاذ المزید من اإلجراءات من أجل تشجیع تلك الطلبات. ومن الواضح المناطق األخرى األقل تمثیالً) ومتى ما كان ذلك مناسبًا، ات
 أنھ إذا كان المجتمع یرغب في الحصول على المزید من الطلبات من المناطق األقل تمثیالً، فیجب بذل المزید من الجھد.

الط السالسل كان غیر متسق وكشفت المزید من التحلیالت لعملیة تقدیم الطلبات عن أن تنفیذ السیاسات حول مشكالت مثل اخت
ومتقلب. ویجب توفیر المزید من الوضوح في دلیل مقدمي الطلبات من أجل تقلیل عدم االتساق في سیر األعمال. وفي النھایة، 

في عملیة تقدیم الطلبات وتقییمھا كان مفیًدا بشكل كبیر وأدى بشكل مباشر لتعدیالت  GACأن مشاركة  CCTRTتبیّن لفریق 
 ات واجتیاز مقدمي الطلبات للعملیة بمزید من النجاح.على الطلب
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 التوصیات
ال یزاالن قید  -واستطالع أصحاب العالمات التجاریة DNSدراسة إساءة استخدام  -في حین أن مشروعین بحثیین كبیرین 

 رئیسیة: إلى بعض التوصیات األولیة. وتنقسم ھذه التوصیات إلى ثالثة فئات CCTRTالتنفیذ، فقد توصل فریق 
 الطلبات لجمع بیانات أكثر وأفضل •
 أن تتم معالجة القضایا السیاسیة من طرف المجتمع •
 ICANNإصالحات مقترحة متعلقة بالشفافیة وجمع البیانات داخل إدارة االمتثال التعاقدي في •

تنفیذ كل منھا ومدى  ھذه التوصیات بوصف األولویة وھو ما یعكس اإلطار الزمني الذي یجب خاللھ CCTRTوقد وسم فریق 
 اتصاف أي توصیة خاصة بأنھا شرط مسبق إلجراء مزید من التوسع في نظام أسماء النطاقات.

 جمع البیانات
بسبب عدم كفایة البیانات حول أسعار أسماء النطاقات بما في ذلك األسعار  CCTRTعلى وجھ العموم، توقفت أعمال فریق 
سواق الثانویة. باإلضافة إلى ذلك، فإن جمع البیانات حول دولة على مستوى إقلیمي من اإلجمالیة وأسعار التجزئة وأسعار األ

 DNSشأنھ إتاحة تقییم التنافس في المناطق الجغرافیة األضیق. وعالوة على ذلك، فإن نقص البیانات فیما یخص إساءة استخدام 
أدت أیًضا إلى عوائق أمام  ICANNتثال التعاقدي في ونقص المعلومات المفصلة حول موضع الشكاوى التي یتلقاھا فریق االم

الجدیدة. وسوف تتطلب بعض عملیات جمع البیانات اإلضافیة ھذه إجراء  gTLDتقییم فاعلیة ضمانات ومصداقیة نطاقات 
ریة تغییرات على عقود السجل وأمناء السجالت األمر الذي سوف تستغرق بعض الوقت، إال أن فریق المراجعة یرى أنھا ضرو

 ICANN. ویجري جمع بیانات أخرى بمعرفة جھات أخرى ویمكن لھیئة ICANNللتقییم المناسب لإلصالحات البرمجیة في 
استخدامھا كذلك. وإلى أقصى حد ممكن، یجب إتاحة البیانات ذات الصلة في صورة غیر تعطیلیة وغیر سریة للباحثین سواء 

مع تركیز  ICANNبأن تكون عملیة جمع البیانات أولویة داخل  CCTRT. ویوصي فریق ICANNداخل أو خارج مجتمع 
 على التحلیل المستمد من البیانات وقیاس النجاح البرمجي.

 ICANNاالمتثال التعاقدي لدى 
غیر كافیة لقیاس مدى إنفاذ أحكام  ICANNأن البیانات الحالیة المتاحة من إدارة االمتثال التعاقدي في  CCTRTیرى فریق 

. ویتمثل جزء من المشكلة DNSالمختلفة ونجاح الضمانات في الحد من العواقب المستقبلیة لتوسیع نظام أسماء النطاقات  العقود
في الشفافیة ویبدو أن جزًءا من ھذه القضیة یتمثل في نقص السرد التفصیلي للبیانات التي یجري تجمیعھا. ویقدم فریق 

CCTRT العملي داخل إدارة االمتثال التعاقدي في  العدید من التوصیات من أجل اإلصالحICANN. 

 الخاتمة
الجدیدة قد أدى إلى زیادة كبیرة في ثقة المستھلكین وزیادة متوسطة في  gTLDتشیر الدالالت األولیة إلى أن برنامج نطاقات 

لبیانات أكثر وأفضل حول  التنافس وأقل تأثیر على ثقة المستھلكین. وبرغم ذلك، یرى فریق المراجعة أن ھناك حاجة كبیرة
 المنافسة وحول األسعار وأیًضا حول تأثیر الضمانات على حمایة المستھلكین.
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 CCTتوصیات فریق مراجعة  .2

 التوصیات ُملخصة على ھذا الجدول. ویمكن إیجاد التوصیة الكاملة، مع النتائج والمبررات ذات الصلة، في الفصول المذكورة.

، أشار فریق المراجعة للمنافسة وثقة المستھلك وخیار ICANNبالنسبة للوائح توى األولویة: المتطلبات المسبقة أو مس
الجدید. ووافق فریق  gTLD، إلى ما إذا كان یجب تنفیذ كل توصیة قبل إطالق اإلجراءات الالحقة لبرنامج CCTالمستھلك 

 ى أولویة محدد زمنیا:المراجعة أن تُعطى تلك التوصیات التي لم تصنف كمتطلبات أساسیة مستو
 شھًرا من صدور تقریر نھائي 18یجب تنفیذھا خالل أولویة مرتفعة:  •
 شھًرا من صدور تقریر نھائي 36یجب تنفیذھا في غضون أولویة متوسطة:  •
 CCTیجب تنفیذھا قبل بدء المراجعة التالیة للمنافسة وثقة المستھلك وخیار المستھلك أولویة منخفضة:  •

المتطلبات المسبقة  ىإل التوصیة #
 أو مستوى األولویة*

 الفصل األول التحلیل المستند إلى البیانات: توصیات بجمع إضافي للبیانات وتحلیلھا

إضفاء الصفة الرسمیة على جمع البیانات المستمر  1
إنشاء مبادرة  ICANNوتعزیزه. ینبغي على منظمة 

یل رسمیة، ربما تشمل عالم مخصص للبیانات، وذلك لتسھ
التحلیل الكمي، بمعرفة العاملین والمقاولین والمجتمع، 

لسوق أسماء النطاقات، وحیثما أمكن، نتائج تنفیذ 
 السیاسات.

 عالیة ICANNمنظمة 

 الفصل السادس. مقدمة حول تحلیل المنافسة وخیار المستھلك

القدیمة. یجب  gTLDتحصیل أسعار بیع الجملة لنطاقات  2
خارجي الحصول على معلومات أو متعاقد  ICANNعلى 

الجدیدة  gTLDأسعار الجملة من كل من سجالت نطاقات 
القدیمة والجدیدة بصفة منتظمة وتقدیم الضمانات الالزمة 

بأن المعلومات سوف تعامل بسریة. ویمكن استخدام 
البیانات بعد ذلك لألغراض التحلیلیة بمعرفة فریق عمل 

ICANN ا اتفاقیات أو بمعرفة غیرھم على أن یحررو
عدم إفصاح. وقد یتطلب ذلك تعدیالً على اتفاقیة السجل 

 القدیمة. gTLDاألساسیة لنطاقات 

 منخفضة ICANNمنظمة 

. یجب gTLDتحصیل أسعار المعامالت ألسواق نطاقات  3
أو متعاقد خارجي محاولة الحصول على  ICANNعلى 

األقل على عینات من معلومات أسعار الجملة من السجالت 
بصفة منتظمة وتقدیم الضمانات الالزمة بأن المعلومات 

سوف تعامل بسریة. ویمكن استخدام البیانات بعد ذلك 
أو  ICANNلألغراض التحلیلیة بمعرفة فریق عمل 

 بمعرفة غیرھم على أن یحرروا اتفاقیات عدم إفصاح.

 متوسطة ICANNمنظمة 

 تحصیل أسعار التجزئة ألسواق النطاقات. ونحن نوصي 4
بتطویر القدرة على تحلیل ھذه البیانات  ICANNبأن تقوم 

بصفة مستمرة. أو إجراء تعدیل على اتفاقیة اعتماد أمناء 
السجالت سیضمن توافر ھذه البیانات مع العنایة الواجبة 

 لحمایة المعلومات التنافسیة.

 منخفضة ICANNمنظمة 
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المتطلبات المسبقة  ىإل التوصیة #
 أو مستوى األولویة*

تعقب نسب  ICANNجمع بیانات التوقف. یجب على  5
الموقوفة بانتظام مع التفصیل الكافي لتحدید  TLD نطاقات

 االتجاھات على أساس إقلیمي وعالمي.

 عالیة ICANNمنظمة 

 ICANNجمع بیانات السوق الثانویة. یجب على  6
االنخراط في مجتمع السوق الثانویة من أجل فھم اتجاھات 

 األسعار بشكل أفضل.

 متطلبات مسبقة ICANNمنظمة 

لكل دولة على حدة. بعض ھذه  TLDتجمیع مبیعات  7
البیانات یتم تحصیلھ من خالل جھات أخرى مثل 

CENTR  وھكذا من الممكن بالنسبة لمؤسسةICANN 
 ترتیب الحصول على البیانات.

 منخفضة ICANNمنظمة 

إنشاء ودعم و/أو المشاركة مع آلیات وكیانات مشاركة في  8
بعض لكل دولة على حدة.  TLDجمع بیانات مبیعات 

 AFTLDو CENTRالمنظمات اإلقلیمیة مثل 
مشاركة بالفعل في جمع البیانات ومبادرات  APTLDو

السعي من أجل  ICANNاألبحاث اإلحصائیة. یجب على 
عقد الشراكة مع ھذه المنظمات والتعرف على الطرق التي 

یمكن من خاللھا تعزیز قدرات ھذه المنظمات بحیث یتم 
. كما یجب ICANNت بیانات توجھ منتجاتھا إلى متطلبا

السعي من أجل تعزیز قدرة ھذه المنظمات  ICANNعلى 
المنفصلة على التعاون في جھودھا في ھذه النواحي مثل 

وضع معاییر البعض والمنھجیة، بحیث تكون بیاناتھا قابلة 
للمقارنة. كما أن المبادرات اإلقلیمیة التي أطلقتھا 

ICANN  بالفعل مثل دراسات أسواقLAC وMEA 
DNS  یجب أن تتم على فترات منتظمة، حیث إنھا توفر

 أیًضا بیانات قیّمة على مستوى الدول والمستوى اإلقلیمي.

 متطلبات مسبقة ICANNمنظمة 

 الفصل السابع. اختیار المستھلك

إجراء استبیان دوري للمسجلین. ینبغي تصمیم االستبیان  9
لة. توجد بعض وتحسینھ باستمرار لجمع االتجاھات المسج

الملحق "و":  األفكار األولیة عن المسائل المحتملة في
 .األسئلة الممكنة في استطالع مستقبلي للمستھلك

 متطلبات مسبقة ICANNمنظمة 

في االعتبار ما إذا كان  ICANNینبغي أن یضع مجتمع  10
بالتسجیل الدفاعي لعدد یمكن خفض التكالیف المتعلقة 

صغیر من العالمات التجاریة المسجلة لعدد كبیر من 
 النطاقات أم ال.

فریق عمل عملیة وضع 
) PDPسیاسة (

اإلجراءات الالحقة و/أو 
فریق عمل عملیة وضع 

سیاسة آلیات حمایة 
 )RPMالحقوق (

 متطلبات مسبقة



 ICANN 11 تقریر مراجعات

المتطلبات المسبقة  ىإل التوصیة #
 أو مستوى األولویة*

یجب أن تتضمن استطالعات المستخدمین النھائیین  11
ّجلین التي سیتم إجراؤھا أسئلة لطلب الحصول على والمس

معلومات إضافیة حول مزایا العدد المتزاید لنطاقات 
gTLD  .الجدیدة وتوافرھا وتحدیدھا 

بالنسبة تحدیًدا ألي استطالعات مستقبلیة خاصة 
بالمستخدمین النھائیین، یجب أن یساعد التقییم النسبي 

ك بخصوص األسماء المساھمات اإلیجابیة لخیار المستھل
ذات  gTLDونطاقات  gTLDالجغرافیة في نطاقات 

) في نطاقات IDNالقطاع المعین، واسم النطاق المدّول (
gTLD  في تحدید ما إذا كان لدى المستھلكین تفضیل

وإذا  gTLDواضحة بخصوص أنواع متنوعة من نطاقات 
ما كانت ھناك أوجھ اختالف أو تشابھ إقلیمیة في 

 تفضیالتھم.

كما یجب أن یتضمن استطالع المستخدمین النھائیین المقبل 
مزیًدا من األسئلة حول ما إذا حدث ارتباك لدى المستھلكین 

، وطریقة تصفحھم gTLDفي تمدید عدد ونوع نطاقات 
للمواقع اإللكترونیة وإذا ما شّكل طبیعة وأسلوب البحث 

 تأثیراً على االرتباك (إیجابي أو سلبي أو محاید).

ما بالنسبة للمسّجلین، فمن المھم تجمیع المزید من البیانات أ
والخدمات  gTLDحول التوزیع الجغرافي لمسّجلي نطاق 

التي یمنحھا أمناء السجالت لھم، وال سیما في مناطق 
مختلفة، تتضمن لغات مقدمة فیما یتعلق بتفاعالت ومواقع 

 الخدمة خارج المكاتب الرئیسیة.

المنافسة وثقة المستھلك وخیار  وحینھا ستصبح مراجعة
المقبلة قادرة على تقییم المزید من ھذه  CCTالمستھلك 

الجوانب بالتفصیل، حیث ستتتوفر حینھا المزید من 
 gTLDالمعلومات وتاریخ حافل من الخبرة مع نطاقات 

الجدیدة، وال سیما تلك الموجودة في لغات أخرى غیر اللغة 
 النصوص غیر الالتینیة.اإلنجلیزیة وتلك التي تستخدم 

مراجعة المنافسة وثقة 
المستھلك وخیار 

 CCTالمستھلك 
منظمة  / المقبلة

ICANN 

 منخفضة

یجب أن یكون جمع ومعالة البیانات أكثر منظًما بشكل  12
أكثر صرامة داخل القواعد اإللزامیة بالنسبة لجمیع 

. وال یجب السماح للسجالت بمشاركة gTLDسجالت 
خصیة مع أطراف أخرى دون الحصول على البیانات الش

موافقة ذلك الشخص أو بموجب الظروف أو الحاالت التي 
یحددھا القانون المعمول بھ. باإلضافة إلى ذلك، من 

الضروري أن نكون على وعي وإلمام بقانون البیانات 
قانون حمایة البیانات العامة  -الشخصیة األوروبي 

)GDPR (- كالت مثل وعلى وجھ الخصوص حول مش
 مدى انطباق القانون و"الحق في النسیان."

 متوسطة ICANNمنظمة 



 ICANN 12 تقریر مراجعات

المتطلبات المسبقة  ىإل التوصیة #
 أو مستوى األولویة*

 الفصل الثامن. ثقة العمالء

الجدیدة التي  gTLD) أي نطاقات 1إجراء دراسة لتحدید ( 13
) األسباب التي یحددھا 2تمت زیارتھا بشكل أكبر؛ (

 gTLDالمستخدمون لشرح سبب زیارتھم لبعض نطاقات 
) ما ھي العوامل األكثر أھمیة 3غیرھا؛ ( الجدیدة أكثر من

سیزورونھا؛  gTLDللمستخدمین في تحدید أي نطاقات 
) وكیف تحدد سلوكیات المستخدمین مدى ثقتھم في 4(

 الجدیدة. gTLDنطاقات 

 ICANNمنظمة 
 CCTوعملیات 
 المستقبلیة

 متطلبات مسبقة

لتلبیة توقعات  gTLDخلق حوافز لتشجیع سجالت  14
 gTLD) العالقة بین محتوى نطاق 1ن بشأن: (المستخدمی
) القیود لمن یمكنھ تسجیل اسم النطاق في 2واسمھ، (

المعینة بناء على أساس الرسائل  gTLDبعض نطاقات 
(خاصة في  gTLDالضمنیة للثقة التي ینقلھا اسم نطاقاتھ 

) وسالمة وأمن 3الصناعات الحساسة أو المنظمة)؛ (
سة الخاصة بالمستخدمین المعلومات الشخصیة والحسا

 في ذلك الصحة والمعلومات المالیة). (بما

فریق عمل عملیة وضع 
سیاسة اإلجراءات 

الالحقة لنطاقات 
gTLD الجدیدة 

مطلوب مسبقًا 
(یمكن تنفیذ ھذه 

الحوافز كجزء من 
 عملیة تقدیم الطلب)

األجزاء المختارة من  ICANNیجب أن تكرر  15
ستبیانات المستھلكین من االستبیانات العالمیة (ال

المستخدمین النھائیین والمسجلین، باإلضافة إلى خط 
األساس واألسئلة الضروریة، تكرار أسئلة سلسلة االستبیان 

، 1000، 775واألسئلة  1100، و900، 800، 700
) للبحث عن زیادة في 1060و  155، 1050، 1036

 gTLDالجدیدة، وزیارة نطاقات  gTLDمعرفة نطاقات 
 الجدیدة. gTLDجدیدة، والموثوقیة المتصورة لنطاقات ال

 متطلبات مسبقة ICANNمنظمة 

تكلیفًا بدراسة لجمع البیانات  ICANNیجب أن تجري  16
حول تأثیر القیود المفروضة على من یستطیعون شراء 

الجدیدة (قیود  gTLDالنطاقات داخل بعض نطاقات 
المستھلك بین ) مقارنة مستویات ثقة 1التسجیل) من أجل (

الجدیدة مع الدرجات المختلفة من قیود  gTLDنطاقات 
) تحدید ما إذا كان ھناك عالقة بین سوء 2التسجیل؛ (

ووجود أو عدم وجود قیود التسجیل؛  DNSاستخدام 
) تحدید ما إذا 4تقییم تكالیف وفوائد قیود التسجیل؛ و( )3(

  كان وكیف یتم إنفاذ قیود التسجیل من ھذا القبیل.

 منخفضة ICANNمنظمة 
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المتطلبات المسبقة  ىإل التوصیة #
 أو مستوى األولویة*

 الفصل التاسع. الحمایة

جمع البیانات لتقییم ما إذا كانت  ICANNینبغي على  17
قابلة للتطبیق  WHOISنسبة الشكاوى المتعلقة بنظام 

الجدیدة المتعلقة بدقة ھویة المسّجل،  gTLDعلى برامج 
وعما إذا كان ھناك اختالفات في السلوك بین برامج 

gTLD القدیمة. وینبغي أن تتضمن ھذه البیانات الجدیدة و
التي یتلقاھا قسم  WHOISتحلیالً لشكاوى دقة نظام 

لتحدید موضوع الشكاوى  ICANNاالمتثال التعاقدي لدى 
(على سبیل المثال الشكاوى الخاصة بالصیاغة، أو قابلیة 

التشغیل أو الھویة) ومقارنة عدد الشكاوى الخاصة 
لیة التشغیل أو الھویة بین أو قاب WHOISبصیاغة نظام 

 ICANNالجدیدة والقدیمة. ینبغي على  gTLDبرامج 
أیًضا تحدید مصادر البیانات األخرى المحتملة لشكاوى 

(أمناء السجالت، وكذلك السجالت،  WHOISنظام 
ومقدمي خدمات اإلنترنت، وغیرھا) ومحاولة الحصول 

على بیانات من ھذه المصادر دون اإلشارة إلى ھویة 
 أصحابھا. 

ستقوم منظمة 
ICANN  بجمع

البیانات المطلوبة، 
وتوفیر البیانات لفرق 
المراجعة ذات الصلة 
للنظر في النتائج وإذا 
اقتضى األمر، تقییم 
قابلیة التنفیذ ورغبة 
االنتقال إلى مرحلة 
التحقق من الھویة 

 ARSلمشروع 
الخاص بنظام 

WHOIS. 

 متوسطة

)، ینبغي على 18ع التوصیة بمجرد تجمیع البیانات (راج 18
القادم النظر في ھذه  WHOISفریق مراجعة نظام 

لتحدید ما إذا كانت  WHOISالبیانات المتعلقة بدقة نظام 
ھناك حاجة إلى اتخاذ خطوات إضافیة لتحسین دقة نظام 

WHOIS وخاصة الشروع من عدمھ في مرحلة ھویة ،
عاة ). یمكن أیًضا مراARSمشروع نظام تقریر الدقة (

إجراء عملیات مراجعات من جانب فریق عمل التنسیق 
) لالستفادة من ھذه البیانات إذا تم CCTواالتصاالت (

الجدیدة  gTLDتحدید فرق في السلوك بین برامج 
 والقدیمة. 

ستقوم منظمة 
ICANN  بجمع

البیانات المطلوبة، 
وتوفیر البیانات لفرق 
المراجعة ذات الصلة 
ا للنظر في النتائج وإذ
اقتضى األمر، تقییم 
قابلیة التنفیذ ورغبة 
االنتقال إلى مرحلة 
التحقق من الھویة 

 ARSلمشروع 
الخاص بنظام 

WHOIS. 

 متوسطة

تعد جھود تجمیع البیانات المكررة التي تقارن معدالت  19
سوء االستخدام في النطاقات العاملة بموجب اتفاقیة السجل 

القدیمة  gTLDرنامج الجدید واتفاقیات أمناء السجالت بب
كِفرق مراجعة مستقبلیة تعد أمًرا ضروریًا. على الرغم من 
أننا نوصي بعملیة تجمیع بیانات بشكل دوري، فنحن نتوقع 

أن ھذه الدراسات ستتغیر بمرور الوقت نتیجة للمساھمة 
 من المجتمع وفرق المراجعة المستقبلیة. 

 عالیة ICANNمنظمة 

المنافسة وثقة المستھلك وخیار  ینبغي على فریق مراجعة 20
) القادم مراجعة إطار عمل مشغل CCTRTالمستھلك (

السجل المقترح عند اكتمالھ وتقییم ما إذا كان اإلطار یمثل 
آلیة واضحة وفعالة بما فیھ الكفایة للتخفیف من سوء 
االستخدام من خالل تقدیم إجراءات معینة رًدا على 

 التھدیدات األمنیة. 

 CCTة فرق مراجع
 المستقبلیة

 متوسطة



 ICANN 14 تقریر مراجعات

المتطلبات المسبقة  ىإل التوصیة #
 أو مستوى األولویة*

تقییم ما إذا كانت آلیات اإلبالغ عن الشكاوى والتعامل  21
معھا أدت إلى جھود أكثر تركیًزا لدرء سوء االستخدام عن 

) كمیة البالغات الخاصة بالسلوك غیر 1طریق تحدید (
والتي یتلقاھا أمناء  TLDالقانوني المرتبط باستخدام 

ة وشبھ الحكومیة وكمیة السجالت من الجھات الحكومی
االستفسارات التي یتلقاھا أمناء السجالت من الجمھور فیما 

) اإلجراءات التي 2و( TLDیتعلق بالسلوك الضار في 
اتخذھا أمناء السجالت للرد على الشكاوى الخاصة بوجود 

. ویمكن TLDسلوك غیر قانوني أو ضار یتعلق باستخدام 
، أو مجموعات أن تشمل ھذه الجھود استطالعات رأي

تركیز، أو مناقشات مجتمعیة. إذا أثبتت ھذه األسالیب أنھا 
غیر فعالة، فیمكن النظر إلى تعدیل اتفاقیات السجل 

القیاسیة في المستقبل لتطالب مشغلي السجالت بتقدیم ھذه 
. بمجرد جمع ھذه المعلومات، ICANNالمعلومات إلى 

ي التوصیات ینبغي على فرق المراجعة المستقبلیة النظر ف
 لمتابعة اإلجراءات المناسبة. 

 ICANNمنظمة 
 CCTوفرق مراجعة 

 المستقبلیة

 متوسطة

تقییم ما إذا كانت ھناك حاجة إلى مزید من الجھود لنشر  22
نقاط اتصال ینبغي إلیھا توجیھ الشكاوى التي تنطوي على 

 .TLDسوء استخدام أو سلوك غیر قانوني داخل 

 ICANNمنظمة 
 CCTعة وفرق مراج

 المستقبلیة

 متوسطة

تضمین معلومات أكثر تفصیالً عن موضوع الشكاوى في  23
ICANN  المتاحة للجمھور في تقاریر االمتثال. على وجھ

التحدید، تقدیم بیانات أكثر دقة عن موضوع الشكاوى، ال 
) نوع االنتھاك القانوني موضوع الشكوى 1سیما (

ق بحمایة المعلومات بیان ما إذا كانت الشكاوى تتعل )2و(
الصحیة أو المالیة الحساسة، والتي من شأنھا مساعدة فرق 

 المراجعة المستقبلیة في تقییمھم إلجراءات الحمایة ھذه.

 عالیة ICANNمنظمة 

بدء مناقشات مع أصحاب المصلحة لتحدید ماھیة التدابیر  24
األمنیة المعقولة والمناسبة التي تتناسب مع الخدمات 

والتي تتضمن جمع المعلومات الصحیة والمالیة  المطروحة
الحساسة. ویمكن أن تتضمن ھذه المناقشة تعریفًا لما یندرج 

تحت فئات "المعلومات الصحیة والمالیة الحساسة" 
والمقاییس التي یمكن استخدامھا لقیاس االمتثال إلجراء 

 الحمایة ھذا.

 عالیة ICANNمنظمة 

 gTLDول برامج دراسة ح ICANNیجب أن تُجري  25
الجدیدة عالیة التنظیم لتشمل العناصر التالیة: الخطوات 
التي یتخذھا مشغلو السجالت إلقامة عالقات عمل مع 

 الجھات الحكومیة أو الھیئات الصناعیة ذات الصلة؛

 عالیة ICANNمنظمة 

كمیة الشكاوى التي تلقاھا المسّجلون من الھیئات التنظیمیة  26
 ة للرد على ھذه الشكاوى؛والممارسات الموحد

 عالیة ICANNمنظمة 

تقییم عینة من مواقع ویب النطاقات ضمن فئة القطاعات  27
عالیة التنظیم لمعرفة ما إذا كانت معلومات االتصال 
 الخاصة بتقدیم شكاوى یمكن إیجادھا بسھولة كافیة؛

 عالیة ICANNمنظمة 



 ICANN 15 تقریر مراجعات

المتطلبات المسبقة  ىإل التوصیة #
 أو مستوى األولویة*

یانات الدخول تقییم ما إذا كانت القیود المتعلقة بحیازة ب 28
الالزمة قد تم إنفاذھا عبر تدقیق بیانات أمناء السجالت 

عالیة التنظیم  TLDوالبائعین الذین یعرضون نطاقات 
(أي، یمكن لفرد أو كیان دون بیانات دخول سلیمة شراء 

 نطاق عالي التنظیم؟)؛

 عالیة ICANNمنظمة 

تحدید كمیة الشكاوى ومواضیعھا بشأن النطاقات في  29
ناعات عالیة التنظیم عن طریق الحصول على الص

معلومات أكثر تفصیالً من قسم االمتثال التعاقدي لدى 
ICANN  وأمناء سجالت/باعة النطاقات من المجاالت

 عالیة التنظیم؛ و

 عالیة ICANNمنظمة 

بمقارنة نسب سوء االستخدام بین أصحاب نطاقات  30
gTLD لى التحقق عالیة التنظیم الذین وافقوا طواعیة ع

عالیة التنظیم  gTLDوالتأكد من بیانات الدخول لنطاقات 
 والتي ال تعد طواعیة.

 عالیة ICANNمنظمة 

قد  ICANNتحدید ما إذا كان قسم االمتثال التعاقدي لدى  31
تلقى شكاوى بشأن عدم امتثال مشغل السجل إلجراء 

مع الوظائف الحكومیة  gTLDالحمایة المرتبط بنطاقات 
 نة أو إجراء الحمایة المتعلق بالبلطجة اإللكترونیة.الكام

 منخفضة ICANNمنظمة 

إجراء استطالعات للسجالت لتحدید كیفیة إنفاذھا لھذه  32
 الضمانات على التسلط اإللكتروني.

 منخفضة ICANNمنظمة 

جمع بیانات المقارنة بین الموثوقیة الذاتیة والموضوعیة  33
لقیود على التسجیل، وبین الجدیدة مع ا gTLDلنطاقات 
 الجدیدة مع قیود قلیلة أو منعدمة. gTLDنطاقات 

، ICANNمنظمة 
وفریق عمل عملیة 

وضع السیاسة وفرق 
 CCTعملیات مراجعة 

 المستقبلیة

 عالیة

من أجل تحدید إذا  DNSتكریر وتنقیح دراسة تجاوزات  34
ما كان تواجد قیود تسجیل إضافیة یتناسب طرًدا مع 

الجدیدة،  gTLDفي التجاوزات في نطاقات انخفاض 
الجدیدة التي تنقصھا قیود  gTLDومقارنة بنطاقات 

 القدیمة. gTLDالتسجیل، ومقارنة بنطاقات 

، ICANNمنظمة 
وفریق عمل عملیة 

وضع السیاسة وفرق 
 CCTعملیات مراجعة 

 المستقبلیة

 عالیة

جمع البیانات بشأن تكالیف وفوائد تنفیذ مختلف قیود  35
التسجیل، بما في ذلك األثر على تكالیف االمتثال وتكالیف 

السجالت، وأمناء السجالت والمسجلین. مصدر لھذه 
الموجودة (مثًال، لقیود  gTLDالبیانات قد یكون نطاقات 

 gTLDالتحقق والمصادقة، یمكننا النظر إلى نطاقات 
الجدیدة ھذه التي قامت طوعیًا بتضمین متطلبات التحقق 

 قة للحصول على فكرة عن التكالیف ذات الصلة).والمصاد

، ICANNمنظمة 
وفریق عمل عملیة 

وضع السیاسة وفرق 
 CCTعملیات مراجعة 

 المستقبلیة

 عالیة

جمع التعالیق العامة بشأن أثر قیود تسجیل نطاقات  36
gTLD  الجدیدة بشأن المنافسة لتضمین إذا ما كانت القیود

 .قد أنتجت تفضیالت ال مبرر لھا

، ICANNمنظمة 
وفریق عمل عملیة 

وضع السیاسة وفرق 
 CCTعملیات مراجعة 

 المستقبلیة

 عالیة
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المتطلبات المسبقة  ىإل التوصیة #
 أو مستوى األولویة*

تحسین الحصول على  ICANNینبغي على منظمة  37
التزامات المصلحة العامة التطوعیة عن طریق حفظ قاعدة 
بیانات لھذه االلتزامات تكون متاحة للجمھور، كما تُستنبط 

 من اتفاقیات السجل.

 متوسطة ICANN منظمة

المستقبلیین تحدید  gTLDینبغي لمقدمي طلبات نطاقات  38
أھداف كل منھم من التزامات المصلحة العامة التطوعیة 

الخاصة بھم. غالًبا ما یكون الغرض المنشود غیر واضًحا 
للعدید من التزامات المصلحة العامة التطوعیة، ما یجعل 

 من الصعب تقییم الفعالیة.

 ICANNمنظمة 
وفریق عمل عملیة 

وضع سیاسة 
 اإلجراءات الالحقة

 متطلبات مسبقة

ینبغي تقدیم جمیع التزامات المصلحة العامة التطوعیة أثناء  39
عملیة تقدیم الطلبات بحیث تكون ھناك فرصة سانحة 

)، ووقت GACلمراجعة اللجنة االستشاریة الحكومیة (
اضات كاف الحترام المواعید النھائیة المحددة العتر

 المجتمع والمصلحة العامة المحدودة.

فریق عمل عملیة وضع 
سیاسة اإلجراءات 

 الالحقة

 متطلبات مسبقة

یجب تكرار دراسة تأثیر شاملة من أجل التحقق من وقع  40
الجدیدة على التكالیف  gTLDبرنامج نطاقات 

والمجھودات المطلوبة لحمایة العالمات التجاریة في نظام 
، على فترات منتظمة من أجل االطالع DNSاسم النطاق 

الجدیدة على مر  gTLDعلى تطور برنامج نطاقات 
الجدیدة.  gTLDالزمن، ومع زیادة تسجیالت نطاقات 

نوصي بأن تتم دراسة األثر المقبلة بالتحدید، خالل 
CCTشھراً المقبلة بعد إصدار تقریر  18 الـ ٌRT  ،النھائي

 شھراً. 24إلى  18ترة وأن تتم الدراسات التي تلیھا كل ف

 عالیة ICANNمنظمة 

كاملة، وأن یعطى  URSیجب أن تتم عملیة مراجعة  41
. UDRPاالعتبار للطریقة التي ینبغي أن تتعامل بھا مع 

لجمیع آلیات حمایة  PDPإال أنھ، وبما أن عملیة مراجعة 
الجدیدة تجري  gTLDالحقوق بالنسبة لجمیع نطاقات 

ملیات المراجعة ھذا التقریر بعین حالیا، یجب أن تأخذ ع
االعتبار عند نشره، وقد یكون ذلك غیر ضروري إذا 

كانت نتائج ھذا التقریر مھمة جدا، وما إذا كان التقریر 
 یعتبر التعدیالت المحتملة بشكل كامل. 

التعدیالت المحتملة  URSیجب أن تغطي عملیة مراجعة 
ناك خیار نقل ) ھل یجب أن یكون ھ1في األمور التالیة: (

) ھل یجب أن 2بدل وجود خیار اإلیقاف فقط، ( URSفي 
یبقى ھناك نظامان كامالن یشغالن في نفس الوقت (ونعني 

اللذان یعمالن بالتوازي)  UDPRو URSبذلك نظامي 
على  URS) وإمكانیة تطبیق 3باعتبار منافعھما النسبیة، (

ھل سیتسبب وجود آلیتین  )gTLD ،)4جمیع نطاقات 
مختلفة في إرباك  gTLDتلفتین تنطبقان على نطاقات مخ

 الزبناء وأصحاب الحقوق.

فریق عمل عملیة وضع 
سیاسة آلیات حمایة 

 )RPMالحقوق (

 متطلبات مسبقة
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المتطلبات المسبقة  ىإل التوصیة #
 أو مستوى األولویة*

یجب القیام بعملیة مراجعة لمقاصة العالمات التجاریة  42
)TMCH ونطاقھا، األمر الذي سیمنحنا البیانات الكافیة (

تقدیم التوصیات، وسیسھل أیًضا عملیة التي ستمكننا من 
مراجعة السیاسة بشكل فعال. یبدو أن ھناك نقاشات مھمة 

على  TMCHوتعلیقات حول ما إذا كان من الالزم تطبیق 
غیر التشابھات التامة، وما إذا كان من الالزم تطبیقھ أیضا 

على "العالمة+الكلمة" أو األخطاء المطبعیة للعالمة 
لة. إذا تم التوصل إلى أنھ من المفید التجاریة ذات الص

توسیع نطاق ذلك، فیجب أن یكون أساس ذلك التوسیع 
 واضحا.

فریق عمل عملیة وضع 
سیاسة آلیات حمایة 

 )RPMالحقوق (

 متطلبات مسبقة

 الجدید gTLDالفصل العاشر عملیة طلب وتقییم برنامج 

ة تحدید األھداف الخاصة بالطلبات المقدمة من نصف الكر 43
األرضیة الجنوبي. یجب على مجموعة عمل اإلجراءات 

الالحقة وضع أھداف واضحة قابلة للقیاس خاصة بنصف 
الكرة األرضیة الجنوبي من حیث عدد الطلبات وعدد 
السالسل المفّوضة كذلك. حیث یجب أن یتضمن ھذا 

 المسعى تعریف "نصف الكرة األرضیة الجنوبي."

فریق عمل اإلجراءات 
طاقات الالحقة لن
gTLD الجدیدة 

 -متطلبات ُمسبقة 
 یجب تحدید األھداف

توسیع وتحسین التوعیة في نصف الكرة األرضیة  44
الجنوبي. تتطلب توعیة نصف الكرة األرضیة الجنوبي إلى 

برامج أكثر شمولیة بالمشاركة في المؤتمرات ومشاركة 
القادة المفكرین ووسائل اإلعالم التقلیدیة. ویجب أن 

ھذه التوعیة توقعات التكالیف والنماذج التجاریة تتضمن 
المحتملة. ویُفضل البدء ببرنامج التوعیة في وقت أبكر 

وذلك من أجل تسھیل اتخاذ قرار داخلي من مقدمي 
الطلبات المرتقبین. ویجب على فریق التوعیة إعداد قائمة 

، والتأكد AMGlobalبالمرشحین المحتملین، بدءاً بعمل 
 ھؤالء المرشحین جزء من مساعي التوعیة.من أن تشكیل 

 متطلبات مسبقة ICANNمنظمة 

تنسیق برامج المساعدة المجانیة. سیتم تنسیق برنامج  45
بالطریقة  ICANNالمساعدة المجانیة من طرف منظمة 

المثلى وذلك لضمان نجاح التواصل بین المتطوعین 
 ومقدمي الطلبات.

 متطلبات مسبقة ICANNمنظمة 

دة النظر في برنامج الدعم المالي لمقدمي الطلبات. إعا 46
 gTLDیتجاوز إجمالي تكلفة تقدیم الطلب لسلسلة برنامج 

ألف دوالر. وبالنسبة  185الجدید رسوم تقدیم الطلب بقیمة 
لما بعد المساعي المبذولة لتخفیض رسوم الطلب على كافة 

مقدمي الطلبات، یجب بذل المزید من الجھود للحد من 
لیف الطلب اإلجمالیة بما في ذلك الدعم اإلضافي ودعم تكا

 المجتمعات المھمشة.

فریق عمل اإلجراءات 
الالحقة لنطاقات 

gTLD الجدیدة 

 متطلبات مسبقة
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المتطلبات المسبقة  ىإل التوصیة #
 أو مستوى األولویة*

الداخلیة، یجب أن  2016حسب ما تقتضیھ لوائح أكتوبر  47
تكون مشورة اإلجماع، التي تقدمھا اللجنة االستشاریة 

، gTLDارة بخصوص نطاقات الحكومیة إلى مجلس اإلد
منصوص علیھا بشكل واضح وقابلة للتنفیذ ومصحوبة 
بمسوغاتھا، للسماح لمجلس اإلدارة بتحدید كیفیة تطبیق 

نموذًجا للجنة  ICANNھذه المشورة. ویجب أن تقدم 
 TLDاالستشاریة الحكومیة فیما یتعلق بالمشورة لنطاقات 

العناصر.  المحددة من أجل تقدیم ھیكل یشمل كافة تلك
وباإلضافة إلى تقدیم النموذج، ینبغي أن یوضح دلیل 

) العملیة والجداول الزمنیة التي AGBمقدمي الطلبات (
یتوقع أن یكون من ضمنھا مشورة اللجنة االستشاریة 

 الفردیة. TLDالحكومیة لنطاقات 

فریق عمل عملیة وضع 
سیاسة اإلجراءات 

، GACالالحقة، و
 ICANNومنظمة 

 مسبقةمتطلبات 

یجب إجراء مراجعة شاملة لإلجراءات وأھداف الطلبات  48
المستندة على المجتمع والتحسینات المدخلة لمعالجة 

وتصحیح المشكالت المثارة قبل إطالق عملیة طلبات 
جدیدة. یجب أن تنعكس التنقیحات أو  gTLDنطاقات 

التعدیالت بشكل واضح في نسخة محدثة من 
AGB 2012. 

یة وضع فریق عمل عمل
سیاسة اإلجراءات 

 الالحقة

 متطلبات مسبقة

یجب أن تعتبر عملیة وضع سیاسة اإلجراءات الالحقة  49
تبني سیاسات جدیدة لتجنب احتمال نتائج غیر متسقة 

العتراضات الحیرة بشأن السالسل. بالخصوص، یجب أن 
 تعتبر عملیة وضع السیاسة االحتماالت التالیة:

اجعة تماثل السلسلة األولیة أن ) تحدید عبر عملیة مر1
ال  gTLDإصدارات المفرد والجمع لنفس السلسلة 

 یجب تفویضھا
) تجنب االختالفات في المنازعات المتماثلة عبر 2

ضمان أن جمیع الحاالت المتماثلة لسالسل الجمع 
مقابل المفرد قد تم فحصھا من طرف نفس خبیر 

 اللجنة
 المنازعة ) تقدیم آلیة مراجعة للجنة بعد حل3

فریق عمل عملیة وضع 
سیاسة اإلجراءات 

 الالحقة

 متطلبات مسبقة

یجب إجراء مراجعة شاملة لنتائج حلول المنازعات على  50
 التالیة CCTكل االعتراضات قبل مراجعة 

فریق عمل عملیة وضع 
سیاسة اإلجراءات 

 الالحقة

 منخفضة
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 ك وخیار المستھلكمعلومات أساسیة عن مراجعة المنافسة وثقة المستھل .3

حیث ینص  8 7 .9.3) وفق تأكید االلتزامات القسم CCTRTتم عقد فریق مراجعة المنافسة وثقة المستھلك وخیار المستھلك (
أو مجموعة الحروف األخرى) لفترة  ASCIIجدیدة (سواء كانت لغة  gTLDتأكید االلتزامات على أنھ "متى ما عملت نطاقات 

بتعزیز التنافسیة وثقة  gTLDعملیة مراجعة سوف تفحص مدى تمتع تقدیم أو توسیع نطاقات  ICANNعام واحد سوف تنظم 
المستھلك واختیار المستھلك إلى جانب كفائیة (أ) الطلب وعملیة التقییم و(ب) وضع ضمانات للحد من المشكالت المتضمنة 

 بالتقدیم أو التوسیع."

ممثل مجتمع وخبراء متطوعین في مجاالت مختلفة مثلوا تنوع أصحاب  17وضم  2016في ینایر  CCTRTوقد اجتمع فریق 
بتبني لوائح داخلیة جدیدة كجزء من انتقال  ICANNومنذ اجتماع فریق المراجعة، قامت  9المصلحة العالمیین لإلنترنت.

الداخلیة  ICANNائح ) والتي أسست قرارات تأكید االلتزامات في لوIANAاإلشراف على ھیئة األرقام المخصصة لإلنترنت (
 مثل تأكید االلتزامات، تصف اللوائح الداخلیة نطاق ھذه العملیة على ھذا النحو: 4.6.10بمسمى "المراجعات الخاصة" في القسم 

المنافسة، وثقة المستھلك  gTLDسیدرس (أ) إلى أي مدى شجع توسیع نطاقات  CCT"فریق المراجعة لمراجعة 
الجدیدة وعملیة التقییم ووضع ضمانات للحد من القضایا الناشئة  gTLDة تطبیق جولة واختیار المستھلك و(ب) فعالی

 الجدیدة." gTLDمن جولة 

بیان ما إذا كانت التوصیة، إذا قبلھا  CCTتحدد اللوائح الداخلیة الجدیدة كذلك أنھ، لكل من توصیاتھ، ینبغي لفریق مراجعة 
الجدیدة. التوصیات المتضمنة في ھذا  gTLDقة من فترات تقدیم طلبات نطاقات المجلس، یجب أن تنفذ قبل فتح الجوالت الالح

 الجدیدة. gTLDالتقریر تحدد تلك التي یجب تنفیذھا قبل فتح فترات طلب مستقبلیة لنطاقات 

ه تقریر CCTRTإنتاج توصیات مبنیة على البیانات والحقائق بأقصى قدر ممكن ھو ھدف رئیسي للمراجعة: وقد وضع فریق 
 CCTRTللحصول على نتائج مدعومة بالبیانات المستلمة قبل وخالل عملیة المراجعة. تم اتخاذ عدد من المبادرات قبل إطالق 

 من أجل التفاصیل). الملحق "د": االختصاصاتوخالل المداوالت، لبناء عملھا على المعلومات (راجع 

، 2017ینایر  19، مذكرة التفاھم بین وزارة التجارة ومؤسسة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة، تم االطالع في ICANNالتجارة االمیركیة و وزارة7
en-25-11-1998-mou-pages/icann-medhttps://www.icann.org/resources/unthe.  بین  2009سبتمبر  30تأكید االلتزامات، الموقع بتاریخICANN 

) ضمان أن اتخاذ القرارات التي تتعلق بالتنسیق التقني العالمي 1: (ICANN) یدعو إلى مراجعة دوریة ألربعة أھداف رئیسیة لمؤسسة "AoC"ووزارة التجارة األمریكیة (
) تعزیز التنافسیة وثقة العمیل واختیار العمیل في سوق 3؛ (DNS) الحفاظ على أمان واستقرار ومرونة 2في ظل اعتبار المصلحة العامة والمسئولیة والشفافیة؛ ( قد تم DNS لـ

DNS)تسھیل المشاركة عبر اإلنترنت فیما یتعلق بالتنسیق التقني لـ 4؛ و (DNS. 
، 2017ینایر  20)، تم االطالع علیھ بتاریخ 2016اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة، مؤسسة غیر ربحیة عامة النفع (أكتوبر ، اللوائح الداخلیة لھیئة ICANNمؤسسة 8

en-https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws الیًا دمج ھذا المظھر في اللوائح الداخلیة لمؤسسة تم حICANN ،
fen.pd-27may16-bylaws-https://www.icann.org/en/system/files/files/adopted. 
 https://community.icann.org/display/CCT/Composition+of+Review+Teamھذا الرابط:  على CCTRTیمكن االطالع على تشكیل 9

، مؤسسة غیر ربحیة عامة النفع، تم االطالع علیھ بتاریخ )، اللوائح الداخلیة لھیئة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة2016أ:توبر  1(في  ICANNمؤسسة 10
 en-https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws، 2017ینایر  20

https://www.icann.org/resources/unthemed-pages/icann-mou-1998-11-25-en
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en
https://www.icann.org/en/system/files/files/adopted-bylaws-27may16-en.pdf
https://community.icann.org/display/CCT/Composition+of+Review+Team
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en
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) واللجنة ALACاالستشاریة ( At-Largeل من لجنة المشورة من ك ICANN، طلب مجلس إدارة 2010في دیسمبر 
) ومنظمة دعم أسماء رموز الدول بشأن وضع الحّد، GNSO) ومنظمة دعم األسماء العامة (GACاالستشاریة الحكومیة (

ذه المشورة والتدابیر، وأھداف لثالث سنوات تتعلق بالمنافسة وثقة العمیل واختیاره في سیاق نظام أسماء النطاقات. وقد تم طلب ھ
، وثقة gTLDبموجب تأكید االلتزامات من أجل مراجعة مدى تعزز طرح أو توسیع نطاقات  ICANNمن أجل دعم التزامات 

 11المستھلك، وحریة المستھلك في االختیار.

بتمبر ) في سIAG-CCTبتكوین فریق استشاري للتنفیذ للمنافسة، وثقة المستھلك وخیار المستھلك ( ICANNقام مجلس إدارة 
. وقد تم تكلیف 2012في دیسمبر  GNSO-ALACمقیاس موصى بھ من طرف فریق عمل  70لمراجعة  2013

IAG-CCT  بتقدیم توصیات إلى فریق المراجعة بناء على تقییم الجدوى، والفائدة، والفاعلیة لكل المقاییس المقترحة. في سبتمبر
وقد تضمنت  2015.13، والذي اعتمدھا في فبرایر ICANNرة إلى مجلس إدا 12توصیاتھ النھائیة CCT-IAG، قدم 2014

تجمع وتنشر باستمرار  ICANNمقیاًسا متعلقًا بالمنافسة، وثقة المستھلك وخیار المستھلك. وقد كانت منظمة  66التوصیات 
 14اإللكتروني. ICANNالبیانات المتعلقة بأغلبیة المقاییس على موقع 

لیف بدراسات مستخدمي ومسجلي اإلنترنت لقیاس شعورھم بالثقة والخیار، ودراسة إلى التك ICANNقادت ھذه الجھود 
في حین تم  16،والمستھلكین 15إلجراء دراسات المسجلین Nielsenومنافسة السوق. تم اختیار نیلسن  gTLDاقتصادیة لتسعیر 

تخدام ھذه الدراسات كموارد مھمة لفریق . وقد تم اس17إلجراء الدراسات االقتصادیة Analysis Groupاختیار فریق التحلیل 
 المراجعة خالل إعداد مشروع توصیاتھ.

، بما في gTLDمن طلبات  2012ویقدم تأكید االلتزامات تكلیًفا بفحص فاعلیة عملیة تقدیم الطلبات والتقییم المستخدمة في جولة 
 CCTRTالمساعدة على تزوید فریق  الجدید. من أجل gTLDلتوصیات السیاسة المنجزة لبرنامج  ICANNذلك تنفیذ 

من أجل تقدیم وجھة نظر الموظفین في تنفیذ برنامج  18بالمعلومات، قام الموظفون بجمع ونشر تقریر مراجعة تنفیذ البرنامج
gTLD  الجدید، وكذلك دمج ردود من أصحاب المصلحة بما في ذلك مقدمي الطلبات، ومقدمي الخدمات وأعضاء آخرین من
 المجتمع.

 
 
 

 ،2017ینایر  20االطالع علیھ في  تم ،)2010" (خیار المستھلك والمنافسة واالبتكار،"، 2010.12.10.30رقم  ICANNقرار مجلس إدارة 11
en#6-10-12-2010-material/resolutions-ardhttps://www.icann.org/resources/bo 

)، التوصیات النھائیة حول مؤشرات مراجعة المنافسة وثقة المستھلك وخیار المستھلك، تم 2014سبتمبر  26مجموعة التنفیذ االستشاریة للمنافسة ولثقة وخیار المستھلك (12
 CCT+report-https://community.icann.org/display/IAG/IAG، 2017ینایر  20الوصول إلیھا في 

الجدید لدعم مراجعة تأكید االلتزامات المستقبلیة بشأن  gTLDتوصیات لجمع مقاییس لبرنامج "، 2015.02.12.09-2015.02.12.07رقم  ICANNقرار مجلس إدارة 13
https://www.icann.org/resources/board-، 2017ینایر  20تم االطالع علیھ في  ،)2012( "المستھلك، وخیار المستھلك، المنافسة، وثقة

en#1.e-12-02-2015-material/resolutions 
 ،2017ینایر  20) تم االطالع علیھ في 2017، "تقریر مؤشرات المنافسة وثقة المستھلك وخیار المستھلك" (ICANNمؤسسة 14

https://www.icann.org/resources/reviews/cct/metrics 
، 2017ینایر  20)، تم االطالع علیھ في 2015(سبتمبر  ICANNن العالمي في استبیان المسجلی ،Nielsenمؤسسة 15

en-25-09-2015-https://www.icann.org/news/announcement  ومؤسسةNielsen استبیان المسجلین العالمي في ،ICANN  2016غسطس (أ 2الموجة(، 
  en-15-09-2016-2-https://www.icann.org/news/announcement]، 2017ینایر  20تم االطالع علیھ بتاریخ [

، 2017ینایر  20ع علیھ في )، تم االطال2015(أبریل  ICANNبحث المستھلكین العالمي في  ،Nielsenمؤسسة 16
en-29-05-2015-https://www.icann.org/news/announcement  ومؤسسةNielsen بحث المستھلكین العالمي في ،ICANN  تم  ،)2016(یونیو  2الموجة

  en-23-06-2016-2-https://www.icann.org/news/announcement، 0172ینایر  20االطالع علیھ بتاریخ 
، 2017ینایر  20تم االطالع علیھ بتاریخ  ،)2015الجدید (سبتمبر  gTLDتقییم اآلثار التنافسیة المرتبطة ببرنامج  1فریق التحلیل، المرحلة 17

en-28-09-2015-2-https://www.icann.org/news/announcement تقییم اآلثار التنافسیة المرتبطة ببرنامج  2وفریق التحلیل، المرحلةgTLD  الجدید 
  en-11-10-2016-https://www.icann.org/news/announcement، 2017ینایر  20)، تم االطالع علیھ في 2016(أكتوبر 

، 2017ینایر  13)، تم االطالع علیھ في 2016، مراجعة برنامج التنفیذ (ینایر ICANNمؤسسة 18
en.pdf-29jan16-review-https://newgtlds.icann.org/en/reviews/implementation/program  

  

https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2010-12-10-en#6
https://community.icann.org/display/IAG/IAG-CCT+report
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2015-02-12-en#1.e
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2015-02-12-en#1.e
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2015-02-12-en#1.e
https://www.icann.org/resources/reviews/cct/metrics
https://www.icann.org/resources/reviews/cct/metrics
https://www.icann.org/resources/reviews/cct/metrics
https://www.icann.org/news/announcement-2015-09-25-en
https://www.icann.org/news/announcement-2-2016-09-15-en
https://www.icann.org/news/announcement-2015-05-29-en
https://www.icann.org/news/announcement-2-2016-06-23-en
https://www.icann.org/news/announcement-2-2015-09-28-en
https://www.icann.org/news/announcement-2016-10-11-en
https://newgtlds.icann.org/en/reviews/implementation/program-review-29jan16-en.pdf
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على  CCTRTوفق مھمتھ، سیراجع فریق المراجعة فاعلیة الضمانات المفعلة للحد من التجاوزات. ومن أجل بناء عمل 
الجدید ضد تجاوزات  gTLDلتولید تقریر عن ضمانات برنامج  ICANNمع مجتمع  ICANNالمعلومات، تعاونت منظمة 

DNS.وھو یستعرض طرق قیاس فاعلیة الضمانات لتخفیف تجاوزات  19، نظام أسماء النطاقاتDNS  التي تم تنفیذھا كجزء
، مرتكز على آلیات الحمایة الرئیسیة مثل مقاصة 20حمایة الحقوقالجدید، وكذلك تقریر عن مراجعة آلیة  gTLDمن برنامج 

 العالمات التجاریة، ونظام الوقف السریع وحل منازعات ما بعد التفویض.

وقد كان فریق المراجعة مھتًما بفھم السبب وراء عدم تقدیم المزید من الشركات من الدول النامیة لطلبات الحصول على النطاقات 
تقریًرا بشأن بحثھا وحواراتھا  AMGlobalن أجل بناء ھذا الجانب من عملھا على المعلومات، أنتجت مؤسسة في البرنامج. م

جدیدة، ولكن من تم اعتبارھم  gTLDمع الشركات والمنظمات والمؤسسات األخرى التي لم تتقدم للحصول على نطاقات 
 21عالم النامي الذین لم یقدموا طلبات.مرشحین مناسبین للبرنامج ألنھم كانوا شبیھین بالكیانات من ال

إجراء استطالعات ودراسات إضافیة من أجل االستفادة منھا أكثر في عملھ:  CCTRTإلكمال البیانات الحالیة، طلب فریق 
 من أجل التفاصیل. الملحق "د": االختصاصاتانظر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
)، تم االطالع علیھا في 2016الجدیدة ضد إساءة استخدام نظام أسماء النطاقات: التقریر المنقح (یولیو  gTLD، ضمانات برنامج ICANNوبحث العملیات والسیاسات في 19

 en-18-07-2016-rg/news/announcementhttp://www.icann.o، 2017ینایر  20
، 2017ینایر  20)، مراجعة آلیات حمایة الحقوق، تم االطالع علیھ في 2015سبتمبر  ICANN )11مؤسسة 20

en.pdf-11sep15-review-rpm/https://newgtlds.icann.org/en/reviews/rpm  
الجدیدة ونصف الكرة األرضیة الجنوبي: فھم مطالب نصف الكرة األرضیة الجنوبي المحدودة في أحدث جوالت برنامج  gTLD، برامج AMGlobal Consultingمؤسسة 21

gTLD  2017ینایر  20) تم االطالع علیھا في 2016الجدید والخیارات المتاحة (أكتوبر ،
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=56135383 

، على ICANNى األعلى العامة، تم إعداده لـ )، إطار عمل اقتصادي لتحلیل وتوسیع نطاقات المستو2010مایكل أل. كاتز، غریغوري أل. روستون وتیریزا سولیفان (یونیو 22
 fen.pd-16jun10-gtlds-new-of-analysis-gtlds/economic-https://archive.icann.org/en/topics/newالرابط 

  

http://www.icann.org/news/announcement-2016-07-18-en
https://newgtlds.icann.org/en/reviews/rpm/rpm-review-11sep15-en.pdf
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=56135383
https://archive.icann.org/en/topics/new-gtlds/economic-analysis-of-new-gtlds-16jun10-en.pdf
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 22الجدیدة gTLDیخ برنامج نطاقات تار .4
 

) بصفة دوریة من أجل التشجیع على المزید DNSفي فترة تسعینیات القرن الماضي، تمت مراجعة إدارة نظام أسماء النطاقات (
 المتاحة ثابتًا وصغیًرا. وبدایة gTLDمن المنافسة في أسواق أسماء النطاقات. وعلى الرغم من ذلك، فقد ظل عدد من نطاقات 

المتاحة من أجل التشجیع على المزید من المنافسة في سوق  gTLDبتوسیع مجموعة نطاقات  ICANN، قامت 2000من عام 
 أسماء النطاقات.

 
 2000تاریخ توسیع نظام أسماء النطاقات قبل عام 

اإلنترنت من خالل  في أوائل ثمانینات القرن العشرین كوسیلة لتنظیم وتسھیل تصفح DNSتم تطویر نظام أسماء النطاقات 
، یمكن للھیئات gTLDتأسیس عناوین فریدة سھلة التذكر لمختلف المواقع على اإلنترنت. وفي البدایة، تم تأسیس ثمانیة نطاقات 

 المؤھلة أن تسجل من خاللھا أسماء نطاقات من المستوى الثاني.
 

ما یعني أن ألي شخص القدرة على تسجیل اسم  ) غیر مقیدة،net.و org.و com.ھذه (وھي  gTLDوكانت ثالثة من نطاقات 
) مقیدة االستخدام، ما یعني أن mil.. وint. وarpaو gov.. وeduالنطاق من المستوى الثاني داخلھا. وكانت خمسة منھا (

، gTLDأنواع محددة من المستخدمین فقط ھي التي یُسمح لھا تسجیل نطاقات من المستوى الثاني داخلھا. إضافة إلى نطاقات 
. في us) بمرور الوقت بدًءا بنطاق ccTLDطرح نطاقات المستوى األعلى لرموز البلدان مكونة من حرفین (نطاقات  تم

 .1985 عام
 

المختلفة أُسندت إلى  gTLDوفي البدایة، فإن مھمة تسجیل أسماء نطاقات من المستوى الثاني في فئة نطاقات 
SRI Internationalبحي یعمل بموجب عقد مبرم مع وزارة الدفاع (، وھو معھد أبحاث غیر رDOD في أوائل تسعینات .(

 إلى شركة خاصة ھي  gov. وedu.و net.و org.و com.القرن العشرین، تم نقل مسئولیة تسجیل األسماء لنطاقات 
Network Solutions Inc. " أو)NSI بموجب عقد مع ،("National Science Foundation  واستحوذت علیھ من

 com.السجل وعملت بصفة أمین السجل الوحید لنطاقات  NSIوزارة الدفاع باعتبارھا مصدر التمویل. وقد أدارت شركة 
 net. وorg.و

 
األكثر استخداًما بعد أن أصبحت اإلمكانات  gTLDباعتباره نطاق  edu.محل  com.وفي أوائل تسعینات القرن العشرین، حل 

وأمین السجل الوجید لھ،  com.مشغل سجل  NSIویر شبكة الویب العالمیة. وباعتبار شركة التجاریة لإلنترنت واضحة بعد تط
المطالبة  NSI، بدأت شركة 1995وفي عام  com.فقد احتكرت الشركة تسجیل أسماء النطاقات من المستوى الثاني في نطاق 

 لمدة عامین. com.دوالر أمریكي نظیر تسجیل أسماء نطاقات  100بسداد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، ICANN)، إطار عمل اقتصادي لتحلیل وتوسیع نطاقات المستوى األعلى العامة، تم إعداده لـ 2010مایكل أل. كاتز، غریغوري أل. روستون وتیریزا سولیفان (یونیو 22
en.pdf-16jun10-gtlds-new-of-analysis-gtlds/economic-https://archive.icann.org/en/topics/new 

  

https://archive.icann.org/en/topics/new-gtlds/economic-analysis-of-new-gtlds-16jun10-en.pdf
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، 1997وشھدت أواخر فترة تسعینات القرن الماضي سلسلة سریعة من الخطوات المصممة من أجل زیادة التنافسیة. وفي عام 
. وفي بیان السیاسة DNSبوجوب خصخصة إدارة نظام أسماء النطاقات أصدرت الحكومة األمریكیة توجیًھا بسیاسة یفید 

 DNS، أعلنت كانت وزارة التجارة األمریكیة ("وزارة التجارة") عن نیتھا نقل إدارة نظام أسماء النطاقات 1998الصادر في 
ھدف إلى إدارة نظام كمؤسسة خاصة غیر ربحیة ت 1998في عام  ICANNمن الحكومة األمریكیة إلى مؤسسة خاصة. تأسست 

إلدارة نظام  ICANNصالحیة  ICANN) موقعة بین وزارة التجارة وMOU. أقرت مذكرة تفاھم (DNSأسماء النطاقات 
"مستنًدا إلى مبادئ  DNSوأعادت التأكید على نیة وزارة التجارة بأن تكون إدارة نظام أسماء النطاقات  DNSأسماء النطاقات 

 ICANN." وأشارت مذكرة التفاھم أیًضا إلى أحد أھم مسئولیات 23تنسیق التصاعدي المتكامل والتمثیلاالستقرار والتنافسیة وال
الجدیدة إلى نظام الجذر"، ویشمل ذلك  TLDالرئیسیة بأنھا "مراقبة السیاسة الخاصة بتقریر الحاالت التي تتم فیھا إضافة نطاقات 

وتأسیس سجالت أسماء نطاق جدیدة وأمناء سجالت أسماء  gTLDات "وضع السیاسات الخاصة بإضافة وتخصیص وإدارة نطاق
)، "كانت إحدى مھام AGB." وبذلك، ووفقًا لما ھو موضح في دلیل مقدمي الطلبات (gTLDنطاق من أجل استضافة نطاقات 

 24الرئیسیة ھي تعزیز التنافسیة في سوق أسماء النطاقات." ]ICANNواختصاصات [

) وھي إحدى الوكاالت العاملة مع وزارة التجارة NTIAبت اإلدارة الوطنیة لالتصاالت والمعلومات (، طال1998في أواخر عام 
بفصل وظائف السجل عن وظائف أمین السجل باإلضافة إلى تسھیل دخول أمناء السجالت  NSIاألمریكیة أن تقوم شركة 

بالتفاعل مع قواعد بیانات سجالت  NSIغیر شركة المتنافسین من خالل تأسیس نظام للتسجیل مشترك یسمح ألمناء السجالت 
.com و.orgو .net  وأدى ھذا إلى دخول مئات أمناء السجالت، ولكن مجموعة نطاقاتgTLD .ظلت ثابتة عند عدد صغیر 

 
 25السابقة gTLDتوسعات 

 2000األولى سنة منذ تأسیسھا. بدأت  gTLDثالث جوالت لتوسعة نطاقات  ICANN، عقدت 2012بما في ذلك األحدث في 
جدیدة بحد  gTLDعن أنھا سوف تقوم بإنشاء سبعة نطاقات  ICANNوفي تلك الجولة، أعلنت  26كجولة "إثبات المفھوم".

غیر  gTLDأربعة نطاقات  ICANNطلبًا. وبعد تقییم الطلبات، أضافت  50أقصى، تلقت من أجل الحصول علیھا قرابة 
.). museum. وcoop. وaeroمدعومة (وھي  gTLD.) وثالثة نطاقات pro. وname. وinfo. وbizمدعومة (وھي 

سوى الطلبات المقدمة للحصول على  ICANN. وفي تلك الجولة، لم تقبل 2004في عام  gTLDبدأت الجولة الثانیة لتوسیع 
الطلبات المؤھلة. كما الجدیدة وسوف تعتمد كافة  gTLDلھا رعایة، لكنھا أعلنت عن أنھا لن تقیّد عدد نطاقات  gTLDنطاقات 

. asiaمختلفة ووافقت في النھایة على ثمانیة طلبات (وھي  gTLDعشرة طلبات للحصول على تسعة نطاقات  ICANNتلقت 
، كان 2012الجدیدة لسنة  gTLD.). وبذلك، قبل برنامج نطاقات xxx. وtravel. وtel. وpost. وmobi. وjobs. وcatو

 .gTLDنطاق  23ھناك 
 
 
 
 
 
 

، 2017ینایر  19، مذكرة التفاھم بین وزارة التجارة ومؤسسة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة، تم االطالع في ICANNزارة التجارة االمیركیة وو23
en-25-11-1998-mou-pages/icann-nthemedhttps://www.icann.org/resources/u  
 .https://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb)، 2012(یونیو  gTLD، دلیل مقدمي طلبات نطاقات ICANNمؤسسة 24
 Economic Frameworkدي إطار عمل اقتصا ،Katz et. al (2010)كاتز وآخرون 25
 ، 2017ینایر  19، "تقاریر إثبات مفھوم السجالت"، تم االطالع علیھا في ICANNمؤسسة 26

en-25-02-2012-https://www.icann.org/resources/pages/poc. 
  

https://www.icann.org/resources/unthemed-pages/icann-mou-1998-11-25-en
https://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb
https://www.icann.org/resources/pages/poc-2012-02-25-en
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 27الجدیدة gTLDلنطاقات  2012رنامج سنة معلومات أساسیة عن ب
وھي ھیئة وضع السیاسات الرئیسیة  — ICANN) التابعة لـ GNSO، أطلقت منظمة دعم األسماء العامة (2005وفي 

جدیدة في نظام  gTLD) من أجل النظر في طرح نطاقات PDPعملیة وضع سیاسات ( —لنطاقات المستوى األعلى العامة
. واشتملت عملیة وضع 2004و 2000ستناًدا إلى نتائج الجوالت السابقة التي أجریت في عام ا DNSأسماء النطاقات 

السیاسات التي استمرت لعامین على مشاورات تفصیلیة ومطولة مع العدید من الدوائر في مجتمع اإلنترنت العالمي التابع لـ 
ICANNب المصلحة في الملكیة الفكریة وخبراء التكنولوجیا. ، بما في ذلك الحكومات والمجتمع المدني وقطاع األعمال وأصحا
 gTLDبخصوص تنفیذ نطاقات  GNSOتوصیة خاصة لسیاسات  19عدد  ICANN، اعتمد مجلس إدارة 2008وفي عام 

 gTLD. 28الجدیدة، والتي اشتملت على عناصر مثل معاییر التخصیص والشروط التعاقدیة لتشغیل أي نطاق 

علمة تنفیذ منفتحة وشاملة وشفافة من أجل تناول مخاوف  ICANNات عملیة وضع السیاسات، تولّت وبعد الموافقة على توصی
أصحاب المصلحة، مثل حمایة الملكیة الفكریة ومصالح المجتمع وحمایة العمالء واستقرار نظام أسماء النطاقات. واشتمل ھذا 

، 2011دارات التمھیدیة لدلیل مقدمي الطلبات. وفي یونیو العمل على مداوالت عامة ومراجعة وتعقیبات على العدید من اإلص
الجدیدة. كما اشتملت أھداف البرنامج على تعزیز  gTLDالدلیل واعتمد إطالق برنامج نطاقات  ICANNاعتمد مجلس إدارة 

المستوى األعلى جدیدة، بما في ذلك كل من نطاقات  gTLDالمنافسة وخیار العمالء وتمكین مزایا االبتكار عبر طرح نطاقات 
 ).IDNالجدید وأسماء النطاقات الدولیة ( ASCIIبنظام 

جدیدة. ووفقًا لما أُعلن  gTLDطلبًا لنطاقات  1,930عدد  ICANN، وتلقت 2012ینایر  12وافتتح باب تقدیم الطلبات في 
 29الجدیدة: gTLDلنطاقات  ICANNعلى موقع 

 
 
  

، 2017ینایر  19تم االطالع علیھ بتاریخ  "نطاقات المستوى األعلى العامة الجدیدة: بشأن البرنامج،" ،NNICAمؤسسة 27
https://newgtlds.icann.org/en/about/program . 

28ICANN) التقریر النھائي: مقدمة لنطاقات المستوى األعلى العامة الجدیدة، )، 2007أغسطس  8، منظمة دعم األسماء العامة
08aug07.htm-parta-fr-dec05-gtlds/pdp-https://gnso.icann.org/en/issues/new. 

، 2017ینایر  19ى األعلى العامة الجدیدة: إحصائیات البرنامج"، تم االطالع علیھ في نطاقات المستو" ،ICANNمؤسسة 29
status/statistics-https://newgtlds.icann.org/en/program. 

  

https://newgtlds.icann.org/en/about/program
https://gnso.icann.org/en/issues/new-gtlds/pdp-dec05-fr-parta-08aug07.htm
https://newgtlds.icann.org/en/program-status/statistics
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 ضافي للبیانات وتحلیلھاالتحلیل المستند إلى البیانات: توصیات بجمع إ .5
 

إلى جعل بحثھ موضوعیًا، ألغراض كل من نتائج وتحلیل  CCTكما تمت الدعوة إلیھ في بنوده المرجعیة، سعى فریق مراجعة 
، كما أنھ CCT-IAGولذلك الھدف، قام فریق المراجعة بتجمیع البیانات التي تم جمعھا نتیجة لتوصیات  30فاعلیة التوصیات.

في حین أن اإلطار الزمني للمراجعة، والذي بدأ بعام واحد فقط بعد بدء  31إضافیة وكلف بجمع المزید من البیانات.اشترى بیانات 
الجدید، حصر بالضرورة االستنتاجات التي أمكن التوصل إلیھا، فإن ھذه الجھود في بعض الحاالت لتصور  gTLDبرنامج 

ل التجرید، مثل ثقة المستھلك، وفي حاالت أخرى عدیدة، كان التحدي الرئیسي ھو نماذج التقییم المستندة إلى البیانات أُحبطت بفع
 ندرة البیانات.

یأتي التسعیر في صلب أي تحلیل تنافسي في أسواق الجملة والتجزئة والبیانات المتاحة لكال السوقین لیست كافیة. وال یسمح 
اعد أیضا على تحدید السوق نفسھا. وتشیر البیانات المتفرقة إلى أن انحراف السعر لنا بقیاس تأثیر زیادة المنافسة فقط ولكن یس

)، وعدد لنطاقات co.الجدیدة تشمل أیضا بعض نطاقات المستوى األعلى لرمز البلد "العامة" (مثل  gTLDالسوق التي یشغلھا 
اإلنترنت مثل حسابات وسائل التواصل  المستوى األعلى لرمز البلد على المستوى اإلقلیمي وأیضا الھویات التعریفیة البدیلة على

االجتماعي ونطاقات المستوى الثالث. البیانات اإلضافیة حول التسعیر وتجارة الجملة والتجزئة والثانویة على الصعیدین العالمي 
ي لم تستخدم واإلقلیمي ضروریة لفھم تفاعالت ھؤالء المشاركین في السوق فھما كامال. وأخیرا دور االنتظار (أي النطاقات الت

 بعد إما بسبب التكھن أو اإلعداد) لیس مفھوًما فھما كامال دون دراسة إضافیة.

ومن شأن أي استبیان أكثر واقعیة للمستخدمین النھائیین أن یكون مفیدا لتحلیل المنافسة وذلك الستكشاف سلوك االستبدال، ولثقة 
وفریق  IAG-CCTنفیذ االستشاریة للمنافسة ولثقة وخیار المستھلك المستھلك. تم تصمیم ھذین االستبیانین بمعرفة مجموعة الت

على التوالي ولكن سوف تستفید من أسئلة أكثر موضوعیة حول  CCTRTمراجعة المنافسة وثقة المستھلك وخیار المستھلك 
 السلوك.

بیل المثال، البرامج المعمول بھا لتشجیع وأخیرا فإن تقییم فعالیة عملیة الطلب والتقییم قد استفادت من البیانات اإلضافیة. على س
 وتسھیل الطلبات من نصف الكرة األرضیة الجنوبي، لم یتم تتبعھا بما فیھ الكفایة للسماح بالتقییم الشامل.

بما أن مسألة البیانات قد برزت في الماضي وسوف تبرز ال محالة في المستقبل، فإن فریق مراجعة المنافسة وثقة المستھلك 
باإلضافة إلى تقدیم اقتراحات معینة  ICANNیرغب في تقدیم توصیة عامة حول جمع البیانات إلى  CCTRTلمستھلك وخیار ا

 .CCTلبحوث المنافسة وثقة المستھلك وخیار المستھلك 
 
 
 
 
 

 
، 2017 فبرایر 24)، االختصاصات، تم االطالع علیھ في 2016فریق مراجعة المنافسة وثقة المستھلك وخیار المستھلك (30

https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=58727456 
رات مراجعة المنافسة وثقة المستھلك وخیار المستھلك، تم )، التوصیات النھائیة حول مؤش2014سبتمبر  26مجموعة التنفیذ االستشاریة للمنافسة ولثقة وخیار المستھلك (31

 CCT+report-https://community.icann.org/display/IAG/IAG، 2017ینایر  20الوصول إلیھا في 
  

https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=58727456
https://community.icann.org/display/IAG/IAG-CCT+report
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 بیانات المستمر وتعزیزه.إضفاء الصفة الرسمیة على جمع ال: 1التوصیة 
 

أعاقت البیانات المحاوالت داخلیا وخارجیا لتقییم اتجاھات السوق ونجاح التوصیات المتعلقة المبررات/النتائج ذات الصلة: 
 بالسیاسة.

 ICANNمنظمة إلى: 
 

 مرتفعة 32المتطلبات المسبقة أو مستوى األولویة:
 

 نعمإجماع الفریق: 
 

إنشاء مبادرة رسمیة، ربما تشمل عالم مخصص للبیانات، وذلك لتسھیل التحلیل الكمي، بمعرفة  ICANNینبغي على التفاصیل: 
العاملین والمقاولین والمجتمع، لسوق أسماء النطاقات، وحیثما أمكن، نتائج تنفیذ السیاسات. وینبغي توجیھ ھذا القسم وتمكینھ 

باألھداف المحددة في الخطط االستراتیجیة، والتحلیل والتوصیات لتحدید وجمع أو الحصول على مجموعات البیانات ذات الصلة 
 الصادرة عن فرق المراجعة ومجموعات العمل.

لعملھا في التحسین  ICANNوالمقاولون ومجتمع  ICANNتوافر البیانات ذات الصلة لتستخدمھا منظمة تدابیر النجاح: 
 .ICANNالمستمر لعملیات 

 لفرق المراجعة المقبلة. CCTنة للمنافسة وثقة المستھلك وخیار المستھلك وفیما یلي بعض طلبات بیانات معی
 

 المنافسة واختیار المستھلك
نحدد في نقاط مختلفة في ھذا التقریر التحلیالت التي لم نتمكن من إجرائھا ألننا افتقرنا إلى المعلومات الالزمة. بعض ھذه العیوب 

على ھذه البیانات مباشرة من المشاركین في ھذا المجال أو إذا أبرمت  ICANNیمكن التغلب علیھا في المستقبل إذا حصلت 
ICANN  عالقات تعاقدیة مع األطراف التي تقوم بجمع البیانات. وأخرى سوف تتطلب تحلیالت محسنة لسلوك المشاركین في

. یناقش ھذا القسم ھذه TLDنطاقات  ھذا المجال، خصوصا التحلیالت التي تعزز فھمنا للطریقة التي یستبدل بھا المسجلون بین
یمكنھا االستفادة بشكل أفضل من البیانات المتاحة للجمھور  ICANNالمسائل بتفصیل أكبر. باإلضافة إلى ذلك، فإننا نعتقد أن 

 وأنھ ینبغي علیھا تطویر القدرة على تحلیل البیانات الممتلكة والعامة على أساس مستمر.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، إلى ما إذا كان یجب تنفیذ كل توصیة قبل CCT، أشار فریق المراجعة للمنافسة وثقة المستھلك وخیار المستھلك ICANNسبقة أو مستوى األولویة: بالنسبة للوائح المتطلبات الم32
 ستوى أولویة محدد زمنیا:الجدید. ووافق الفریق أن تُعطى تلك التوصیات التي لم تصنف كمتطلبات أساسیة م gTLDإطالق اإلجراءات الالحقة لبرنامج 
 شھرا من صدور تقریر نھائي.  18أولویة مرتفعة: یجب تنفیذھا خالل 

 شھرا من صدور تقریر نھائي.  36أولویة متوسطة: یجب تنفیذھا في غضون 
 .CCTأولویة منخفضة: یجب تنفیذھا قبل بدء المراجعة التالیة للمنافسة وثقة المستھلك وخیار المستھلك 
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ور في البیانات واجھنا كان النقص التام تقریبا للمعلومات حول أسعار الجملة المطلوبة ثمنا لنطاقات المستوى األعلى وأكبر قص
TLD  الرائدة. طلبت مجموعة التحلیل بیانات أسعار الجملة مباشرة من السجالت الجدیدة والقدیمة كجزء من دراستھا على أساس

أو طرحھا للجمھور. باإلضافة إلى ذلك، قدمت مجموعة التحلیل تأكیدات بأن البیانات  ICANNأن البیانات لن یتم تقدیمھا إلى 
المنشورة في تقریرھا سیتم تجمیعھا وطمس ھویتھا لعدم المساس بالسریة. وعلى الرغم من أن مجموعة التحلیل حصلت على 

ناك عدد قلیل للغایة من االستجابات من نطاقات الجدید التي طلبتھا منھا، كان ھ gTLDبعض البیانات من أغلب سجالت برنامج 
gTLD  الرائدة وبیانات غیر مكتملة من نطاقاتgTLD  الجدیدة. ونعتقد أنICANN  ینبغي علیھا الحصول على ھذه

المعلومات من جمیع السجالت على أساس منتظم، وتوفر التأكیدات أن تتم معالجة البیانات على أساس السریة. وبعدئذ یمكن 
 واآلخرین الذین ینفذون اتفاقات عدم اإلفصاح. ICANNخدام البیانات ألغراض تحلیلیة بمعرفة منظمة است

ما یثیر الشكوك بشأن التأثیر التنافسي. وإذا كانت  gTLDیُالحظ معدالت انتظار مرتفعة لبعض نطاقات المستوى األعلى العام 
لرائدة، فربما نالحظ شیئا مختلفا عن السلوك التنافسي ومعدالت التجدید الجدیدة وا gTLDالمعدالت المحتملة مختلفة بین نطاقات 

أن تتبع ھذه المعلومات على أساس منتظم. وعلى الرغم  ICANNسوف تساعد على تحدید األثر. ونعتقد أنھ من المھم لمنظمة 
قد اضطرت إلى  ICANNالجدید، فإن  gTLDتوفر ھذه المعلومات على أساس مستمر لبرنامج  nTLDstats.comمن أن 

الحصول على ھذه  ICANNالرائدة. ونوصي أن ترتب  gTLDإبرام عقد معھم للحصول على معلومات مماثلة لنطاقات 
 المعلومات بصورة مستمرة في المستقبل.

 وجود قصور ثالث شارك في عدم قدرتنا على إجراء تحلیالت على أساس إقلیمي أو قُطري. خالل عملنا، اكتشفنا أن بعض
البیانات التي كنا بحاجة إلیھا إلجراء ھذا التحلیل كان قد تم جمعھا فیما یتعلق بدراسة سوق نظام اسم النطاق ألمریكا الالتینیة 

ونوصي  33ومنطقة الكاریبي ونحاول الحصول على ھذه البیانات من أجل إجراء تحلیل خاص بالبلدان لتلك المجموعة من البلدان.
القدیمة وكذلك  TLDsالمناسبة ونطاقات  ccTLDsعلومات عن حصص األسواق اإلقلیمیة بین بجمع م ICANNبأن تقوم 

بیانات التسعیر لكل الدول على أساس مستمر مستقبًال. وفي ھذا الصدد، من المھم أن نالحظ أن التحلیل الخاص بالبلدان سیكون 
اقات المستوى األعلى لرمز البلد. بعض ھذه البیانات ونط gTLDقادرا على تقییم مدى تنافس نطاقات المستوى األعلى العام 

، ونوصي أن CENTRربما تم جمعھ بالفعل، على سبیل المثال مجلس السجالت الوطنیة األوروبیة لنطاقات المستوى األعلى 
 إمكانیة الحصول على البیانات الالزمة من ھذه المصادر. ICANNتستكشف 

 
 لیاً من بیانات أسعار التجزئة التي یمكن الحصول علیھا مباشرة من مصادر عامة مثلال تستفید حا ICANNرابعًا: یبدو أن 

list.com-https://tld/ وhttps://namestat.org.  ونحن نوصي بأن تقومICANN بتطویر القدرة على تحلیل ھذه 
 البیانات بصفة مستمرة.

 أیضا في استكشاف إمكانیة الحصول على بیانات بشأن األسعار السائدة في معامالت السوق الثانویة. ICANNقد ترغب 
 
 
 
 

 EURidاإلنترنت والسجل األوروبي لنطاقات  LACTLDمختبرات أكسفورد للمعلومات، اتصاالت جمعیة نطاقات المستوى األعلى ألمریكا الالتینیة والكاریبي 33
، 2017فبرایر  9)، تم الوصول إلیھا في 2016، دراسة سوق نظام اسم النطاق ألمریكا الالتینیة ومنطقة الكاریبي (سبتمبر InterConnectو
fen.pd-22sep16-study-marketplace-dns-ann.org/en/system/files/files/lachttps://www.ic 

  

https://tld-list.com/
https://namestat.org/
https://www.icann.org/en/system/files/files/lac-dns-marketplace-study-22sep16-en.pdf
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نالحظ أخیرا أن قدرتنا على تحدید األسواق ذات الصلة قد أُعیقت بشدة بسبب نقص المعلومات حول كیفیة اختیار المسجلین بین 
ویحتوي على اقتراحات أسئلة الستبیان نھائي للمستخدمین  الملحق "ز": قائمة المراجع .TLDsنطاقات المستوى األعلى 

 النھائیین.
 

 ثقة المستھلك/الضمانات
لثقة المستھلك  gTLDواجھ فریق المراجعة أیضا تحدیات تتعلق بتقییمھ لمدى تشجیع توسیع نطاقات المستوى األعلى العام 

الجدیدة في تخفیف بعض المخاطر التي ینطوي علیھا ھذا  TLDاقات المستوى األعلى وفعالیة الضمانات التي اعتمدتھا نط
 التوسع.

الجدید. ومع ذلك،  gTLDتم توفیر استبیانین احتویا على بیانات بشأن مدى ثقة المستخدمین النھائیین والمسجلین في برنامج 
طلحات الرئیسیة األخرى) واحتوت على أسئلة قلیلة الحظ فریق المراجعة أن االستبیانات لم تعرف ثقة المستھلك (والمص

استكشفت السلوك موضوعي للمستطلع رأیھم الذي یمكن أن یكون بمثابة وكیل لثقة المستھلك. وعالوة على ذلك، بعض الردود 
م التوجیھ الدقیق كانت مفاھیم عامة التي ال تصلح لتقدی –مثل السمعة والدرایة  –التي حددت العوامل ذات الصلة بثقة المستھلك 

أو لغیرھم من أصحاب المصلحة في المجتمع. ونتیجة لذلك، فإننا نوصي بأن  ICANNألي مقدمي طلبات في المستقبل أو لـ
تعمل فرق العمل المقبلة مع خبراء استبیانات لوضع تصور لمقاییس سلوكیة إضافیة لثقة المستھلك التي تجمع معلومات 

 د معلومات أكثر واقعیة وقابلة للتنفیذ.موضوعیة وذاتیة، والھدف تولی

في  gTLDكما افتقر فریق مراجعة إلى بیانات كافیة حول مدى فعالیة الضمانات التي اعتمدتھا نطاقات المستوى األعلى العام 
الجدید تھدف إلى تخفیف  gTLDتخفیف بعض المخاطر. على سبیل المثال، على الرغم من أن العدید من ضمانات برنامج 

تھاك نظام اسم النطاق، توافر القلیل من المعلومات لفریق المراجعة الذي عالج ھذه المسألة مباشرة. وردا على ذلك، كلف فریق ان
المراجعة بدراسة لوضع تدابیر أساسیة لمعدالت االنتھاك في نطاقات المستوى األعلى العامة الجدیدة والرائدة التي ستمكن البحث 

الضمانات. ونأمل أن تبني فرق المراجعة المقبلة على ھذه الدراسة وتنظر في كیفیة إمكان الدراسات اإلضافي في فعالیة ھذه 
 الجدید. gTLDاإلضافیة أن تلقي ضوء إضافیا على تقییم فعالیة ضمانات برنامج 

البیانات فیما یتعلق  توجد مسالة مھمة وذات صلة، ھي المعلومات حول تكالیف تنفیذ ھذه الضمانات. افتقر فریق المراجعة إلى
الجدید. ھذه البیانات من شأنھا أن  gTLDبتكالیف إلى السجالت وأمناء السجالت لتنفیذ الضمانات المطلوبة في إطار برنامج 

 تكون مفیدة لفرق المراجعة المقبلة التي قد ترغب في االنشغال بتحلیل التكلفة/المنفعة.

. على ICANNنقص الشفافیة في موضوع الشكاوى المقدمة إلى االمتثال لدى  كان التحدي اآلخر الذي واجھ فریق المراجعة
أو انتھاك نظام اسم  WHOISتتیح المعلومات حول الموضوعات العامة للشكاوى التي تتلقاھا، مثل دقة  ICANNالرغم من أن 
المثال، فیما یتعلق بالشكاوى  ال تكشف عن معلومات أكثر تحدیدا حول موضوع ھذه الشكاوى. على سبیل ICANNالنطاق، فإن 

تجري الشكوى عنھ (العنوان أو البرید  WHOISعن أي نوع من دقة  ICANNحول أمناء السجالء، ال تكشف تقاریر امتثال 
أنواع انتھاك نظام اسم النطاق التي ھي موضوع  ICANNاإللكتروني أو التحقق من الھویة). وبالمثل ال تحدد تقاریر امتثال 

ذه المعلومات من شأنھا أن تسمح لفرق المراجعة أن تحدد تحدیدا أكثر دقة لمجاالت الموضوعات التي تولد معظم الشكاوى. ھ
 الشكاوى ومن شأنھا أن تمكن من إجراء تقییم أفضل لفعالیة الضمانات الحالیة.
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 المنافسة .6
 

 لى ما یلي:الجدیدة إ gTLDفي اإلعالن افتتاح الجولة األخیرة لطرح نطاقات  ICANNأشارت 
 

 gTLDكما تشتمل أھداف البرنامج على تعزیز المنافسة وخیار العمالء وتمكین مزایا االبتكار عبر طرح نطاقات 
 IDN.34الجدید وأسماء النطاقات الدولیة  ASCIIجدیدة، بما في ذلك كل من نطاقات المستوى األعلى بنظام 

إلى إجراء مراجعة لتأثیر برنامج نطاقات  ICANNالداخلیة  ICANNولوائح  2009تدعو تأكید االلتزامات الصادرة في 
gTLD  الجدیدة على المنافسة واختیار المستھلك وثقة المستھلك. یصف ھذا الجزء تحلیالً لتأثیرات جولة نطاقاتgTLD  الجدیدة

في إجراء التحلیل. في البدایة، ال على المنافسة. وبرغم ذلك، من المھم قبل اإلشارة إلى النتائج أن نؤكد على وجود قیود كبیرة 
الجدیدة لبعض الوقت. وال یزال طرح  gTLDتزال "جولة مبكرة" ومن غیر المتحمل التماس التأثیرات الكاملة لبرنامج نطاقات 

في المراحل المبكرة لتطورھا. وھذه العوامل  gTLDقائًما وأیًضا ال تزال العدید من نطاقات  TLDنطاق المستوى األعلى 
تمعة تجعل من الصعب الوصول إلى استنتاجات محددة حول تأثیر البرنامج في الوقت الحالي. ومن ثم یجب اعتبار ھذا مج

 شكالً مختلفًا في المستقبل عما ھو في الوقت الحالي. DNSالتقریر تقریًرا مؤقتًا ومن المحتمل أن یتخذ سوق 

معلومات حول  -على سبیل المثال ال الحصر-نات ذات الصلة، والتي تشمل ثانیًا، فقد واجھ تحلیلنا عوائق كبیرة بسبب نقص البیا
. وبالتالي، توجد بین النتائج توصیات فیما یخص المعلومات اإلضافیة gTLDأسعار بیع الجملة المقررة نظیر تسجیالت نطاقات 

 35في المستقبل. تجمیعھا بصفة مستمرة من أجل تحسین قدرتھا على تنفیذ التحلیالت ICANNالتي یجب على 

، على سبیل المثال بین نطاقات TLDوفي النھایة، على الرغم من احتمالیة وجود استبدال یقوم بھ المسجلون بین أنواع نطاقات 
ccTLD  ونطاقاتgTLD وبین نطاقات ،TLD  من نوع محدد، على سبیل المثال نطاق.com و.xyz فلیست لدینا في الوقت ،

ة التي تسمح لنا تحدید األسواق بشكل محدد ألغراض تحلیل التنافس. ولھذا السبب، قام فریق المراجعة الحالي المعلومات الكافی
إضافة لنطاقات  gTLDوجمیع نطاقات  gTLDبتحلیل المنافسة في عدد من األسواق البدیلة بما في ذلك، جمیع نطاقات 

ccTLD36 وكافة نطاقات ،TLD37یة قادرة بشكل أفضل على تعریف األسواق المناسبة التي . ونأمل أن تكون التحالیل المستقبل
 ICANNیمكن لھیئة –داخلھا. وفي سبیل تحقیق ھذه الغایة، تم تضمین مسودة استطالع للمسجلین  gTLDsتتنافس نطاقات 

 –صلة بدقة أكثرتنفیذھا ومن شأنھا تحسین مستوى فھمنا لسلوك المسجلین وبالتالي تتیح إمكانیة تعریف وتحدید األسواق ذات ال
 في قسم الحق من ھذا التقریر.

 
، 2017ینایر  19تم االطالع علیھ بتاریخ  "نطاقات المستوى األعلى العامة الجدیدة: بشأن البرنامج،" ،ICANNمؤسسة 34

amhttps://newgtlds.icann.org/en/about/progr . 
یشیر الكتّاب إلى نقطة مماثلة: "...للحصول على أعظم المزایا  118. في الفقرة Economic Frameworkإطار عمل اقتصادي  ،)Katz et. al )2010كاتز وآخرون 35

 gTLDمزایا الخالصة من الطرح األولّي لنطاقات اعتماد ممارسات من شأنھا تیسیر تقییم ال ICANN، یجب على gTLDالمعلوماتیة من الجولة التالیة لعملیات طرح نطاقات 
مطالبة السجالت وأمناء السجالت ومسجلي أسماء النطاقات بتقدیم معلومات كافیة تسمح بتقدیر تكالیف ومزایا نطاقات  ICANNاإلضافیة. وعلى وجھ الخصوص، یجب على 

gTLD ".الجدیدة 
، 2002یولیو  22آخر تعدیل في  "مفتوحة،ال ccTLDsالتسجیالت في "، Ben Edelmanبین إیدلمان 36

cctlds/-https://cyber.harvard.edu/archived_content/people/edelman/open یوضح إیدلمان قائالً: "بالنظر إلى نمو .COM وNET وORG قررت ،
) فتح مساحات األسماء الخاصة بھا لجمیع المسجلین المعنیین، بصرف النظر عن الدولة. ویشار إلى ھذه ccTLDنطاقات بعض نطاقات المستوى األعلى لرموز البلدان (

 "المغلقة" التي تقُصر القید على المواطنین أو الشركات للدول الخاصة بكل منھم." ccTLDلھا عن نطاقات  المفتوحة" تمییًزا ccTLDالنطاقات في الغالب بلفظ "نطاقات 
 د تكون بدائل للتسجیالت في نطاقاتكما أن ھناك دالالت على أن الھویة التعریفیة البدیلة على اإلنترنت، بما في ذلك وسائط التواصل االجتماعي ونطاقات المستوى الثالث، ق37

TLD على سبیل المثال، تَوصل استطالع الموجة الثانیة للمسجلین الذي أجرتھ شركة .Nielsen بالنیابة عن ،ICANN  لھذا التقریر، إلى أن ھذه البدائل غالبًا ما تكون سھلة
(یونیو  ICANN Global Consumer Research Wave 2، باسم Nielsenاالستخدام وربما تؤثر على القرارات الخاصة بتسجیل اسم نطاق من عدمھ. راجع 

 en-23-06-2016-2-https://www.icann.org/news/announcement، 2017ینایر  27)، تم االطالع في 2016
  

https://newgtlds.icann.org/en/about/program
https://cyber.harvard.edu/archived_content/people/edelman/open-cctlds/
http://www.iana.org/domains/root/db
https://www.icann.org/news/announcement-2-2016-06-23-en
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 إطار عمل اقتصادي لتحلیل التنافس
جدیدة، حاول فریق المراجعة في البادیة تحدید األسواق ذات الصلة والتي فیھا  gTLDیة إلدخال نطاقات لتحلیل التأثیرات التنافس

. وقد تطلب ذلك فھًما لعدة عوامل، منھا على سبیل المثال مدى صالحیة نطاقات DNSالمشاركون في نظام أسماء النطاقات 
TLD بین نطاقات  ألن تكون بدائل للنطاقات القدیمة وعملیات تبدیل فیناTLD  الجدیدة، والبعد الجغرافي للسوق الذي تعمل فیھ

. ونظًرا لعدم حصولنا على المعلومات الكافیة من أجل تعریف األسواق بشكل محدد، فقد أجرینا تحلیلنا باستخدام TLDنطاقات 
 TLDقیة لكل من مشغلي نطاقات عدد من التعاریف البدیلة لألسواق. وبعد تعریف األسواق، قمنا بعد ذلك بحساب الحصص السو

وامناء السجالت وموفري الخدمات البرمجیة غیر المباشرة، كما قمنا بحساب مقاییس تركیز األسواق استناًدا إلى تلك الحصص. 
، فقد قمنا بمقارنة ھذه المقاییس في أواخر DNSالجدیدة على التنافس في أسواق  gTLDولتقییم التأثیر المحتمل لدخول نطاقات 

 gTLD، وھو التاریخ الذي أصبحت فیھ نطاقات 2016الجدیدة بمستویاتھا في مارس  gTLD، قُبیل طرح نطاقات 2013
 الجدیدة قید التشغیل لفترة زمنیة. علًما بأننا نعتزم تحدیث ھذه النتائج في تقریرنا النھائي.

 
 الجدیدة في نظام أسماء النطاقات gTLDتغلغل نطاقات 

وھي  -الجدیدة فقط لزیادة كبیرة في عدد السجالت التي یمكن للمسجلین االختیار من بینھا  gTLDاقات لم یؤدي برنامج نط
وتنعكس ھذه الزیادة في التنافس غیر السعري ولكن أدى كذلك إلى زیادة كبیرة في تنوعھا.  -ضعفًا  60الزیادة التي تزید عن 

، ومجموعات حروف جدیدة، على سبیل immobilien. لمثال؛في نطاقات بلغات جدیدة، على سبیل ا gTLDبین نطاقات 
. ونطاقات tokyo. وlondon؛ وھویات جغرافیة جدیدة مثل )tckwe–xn( وأیًضا  )ses554g–xn( المثال؛ 

فقد استحوذت  2016وتوصل فریق المراجعة إلى أنھ اعتباًرا من مارس  .pub. وrealtor. وracingمتخصصة جدیدة مثل؛ 
% من 32، ونسبة gTLD% من الزیادة في عدد التسجیالت في كافة نطاقات 50الجدیدة على ما یقرب من  gTLDنطاقات 

% من الزیادة في عدد 38، وقرابة ccTLDونطاقات  gTLDونطاقات  TLDت في كافة نطاقات الزیادة في عدد التسجیال
الجدیدة  gTLD"المفتوحة"، منذ طرح بدء عملیة طرح نطاقات  ccTLDوكافة نطاقات  gTLDالتسجیالت في كافة نطاقات 

الجدیدة مسئولة  gTLDكانت نطاقات  2016. كما توصل فریق المراجعة أیًضا إلى أنھ اعتباًرا من مارس 2013في أكتوبر 
% من العدد اإلجمالي للتسجیالت في كافة نطاقات 5، وحوالي gTLD% من العدد اإلجمالي للتسجیالت في كافة نطاقات 9عن 

TLD من العدد اإلجمالي للتسجیالت في كافة نطاقات 7، وحوالي %gTLD  ونطاقاتccTLD ."1یقرر الجدول  38"المفتوحة 
 39ج:ھذه النتائ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، 0172ینایر  10"، تم االطالع في International Targeting، باسم "Googleموقع 38
 https://support.google.com/webmasters/answer/62399?hl=en ھو مصدر قائمة نطاقاتccTLD مفتوحة"، والتي یشیر إلیھا "الGoogle  بفظ نطاقات

TLD ."العامة" 
المتاحة أو التي ستكون متاحة للتسجیل من خالل أعضاء من الجمھور، فإن التحلیل یستبعد نطاقات  gTLDوحیث إن التركیز الرئیسي لفریق المراجعة ُمنصّب على نطاقات 39

gTLD  ساسیة و/أو أنھا مستثناة من "مدونة سلوك مشغلي السجالت" (في اتفاقیة السجل األ 13التي تخضع للمواصفةROCC ولھذا السبب، فقد طلب فریق المراجعة بأن .(
من التحلیل. للحصول على تفاصیل حول  13ذات "االسم التجاري" الخاضعة للمواصفة  TLDونطاقات  ROCCالمستثناة من  TLDتستبعد مجموعة التحلیل نطاقات 

 Applications to Qualify for Specification 13 of the Registry، باسم "ICANN ذات "االسم التجاري"، طالع  TLDة بنطاقات وقائم 13 المواصفة
Agreement 2017ینایر  20"، تم االطالع علیھ في ،-agreement-https://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/base

applications-13-contracting/specificationعلى تفاصیل حول نطاقات  . للحصولTLD  المستثناة منROCC طالع ،ICANN باسم ، 
"Registry Operator Code of Conduct Exemption Requests2017ینایر  20"، تم االطالع علیھ في ،

contracting/ccer-agreement-newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/basehttps:// 
  

https://ntldstats.com/tld/xn--ses554g
https://ntldstats.com/tld/xn--tckwe
https://support.google.com/webmasters/answer/62399?hl=en
https://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/base-agreement-contracting/specification-13-applications
https://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/base-agreement-contracting/specification-13-applications
https://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/base-agreement-contracting/specification-13-applications
https://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/base-agreement-contracting/specification-13-applications
https://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/base-agreement-contracting/ccer
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یخطط فریق المراجعة لتحدید ھذه الحسابات، باإلضافة إلى الحسابات األخرى المشار إلیھا أدناه، في تقریره النھائي من خالل 

المراجعة رغم ذلك اإلشارة إلى النتائج من تقاریر  استخدام نفس مصادر البیانات المستخدمة ھنا. وفي أثناء ذلك، یمكن لفریق
العالمیة الخاصة بمجلس سجالت نطاقات المستوى األعلى األوروبیة الوطنیة  TLDإحصائیات نطاقات المستوى األعلى 

)CENTR أن نطاقات  2016والربع الرابع من  2014). تظھر مقارنة كمیة لتقاریرھم للربع األول منgTLD  الجدیدة قد
 gTLD% من الزیادة في عدد التسجیالت في نطاقات 58ھذا یمثل حوالي  41ملیون تسجیل منذ تقدیمھا. 22.2ضافت قرابة أ

وفق ھذه البیانات، التسجیالت في نطاقات  42خالل ھذه الفترة. TLD% من الزیادة في عدد التسجیالت في كل نطاقات 43وقرابة 
gTLD  من التسجیالت في كل نطاقات % 12الجدیدة تبلغ حالیًا حواليgTLD  من جمیع تسجیالت نطاقات 7وحوالي %

TLD  وتشیر ھذه البیانات التي كانت لفترة محددة بحوالي تسعة أشھر بعد تلك البیانات المشار إلیھا أعاله إلى اختراق أعلى إلى
 الجدیدة. gTLDحد ما بالنسبة لنطاقات 

 
 
 

 

 
ا في ھذا القسم مجموعة التحلیل بموجب طلب من فریق المراجعة. وتم الحصول على البیانات الخاصة بالحسابات من "تقاریر السجالت وقد أجرى ھذه الحسابات وغیرھ40

. وتم الحصول على بیانات التسجیل الخاصة بنطاقات reports-ources/pages/registryhttps://www.icann.org/res، والمتاحة على ICANNالشھریة" التابعة لـ 
gTLD  لنطاقات  2013، واستخدمت بیانات تسجیل دیسمبر 2016والتقریر الصادر في مارس  2013من التقریر الصادر في أكتوبرccTLD  ألنھا لم تكن متاحة لتقریر أكتوبر
 gTLDمنذ طرح نطاقات  ccTLDو TLDباستثناء التغییر في تسجیالت نطاقات  2016إلى العدد اإلجمالي للتسجیالت اعتباًرا من مارس  . وقد استندت جمیع الحسابات2013

جدیدة،  gTLD، وھو شھر طرح أول نطاقات 2013لتمثل فترة أكتوبر  2013، تم استخدام بیانات دیسمبر ccTLD. وبالنسبة لبیانات تسجیل نطاقات 2013الجدیدة في أكتوبر 
 ccTLD"غیر مفتوحة" باإلضافة إلى ست نطاقات  ccTLDنطاق  96لعدد  2013. وقد أتیحت بیانات تسجیل لفترة دیسمبر 2013حیث لم تكن ھذه البیانات متاحة حتى دیسمبر 

 ccTLD، فقد استندت بیانات تسجیل Zooknicتتوفر فیھا بیانات  . وفي الحاالت التي لمZooknicإلى بیانات مخطط بیانات  ccTLDمفتوحة. استندت بیانات التسجیل لنطاقات 
 Nominetالجدیدة فقد استندت إلى بیانات  gTLDفي بدایة برنامج نطاقات  ccTLD. أما بیانات التسجیل الخاصة بنطاقات 2016اعتباًرا من مارس  Nominetإلى بیانات 

 .2013اعتباًرا من دیسمبر 
، 2017ینایر  19)، تم االطالع علیھ في 17(اإلصدار  Q3 2016: الربع الثالث DomainWire Global TLDیر إحصائیات تقر ،)CENTR )2016مؤسسة 41

reports.html-centr/quarterly-https://www.centr.org/statistics  ومؤسسةNTRCE )2014 تقریر إحصائیات ،(DomainWire Global TLD الربع :
  mlreports.ht-centr/quarterly-https://www.centr.org/statistics، 2017ینایر  19تم االطالع علیھ في  ،)7(اإلصدار  Q1 2014األول 

 المصدر ذاتھ. الحسابات التي قام بھا فریق المراجعة باستخدام بیانات من ھذه التقاریر.42
  

https://www.icann.org/resources/pages/registry-reports
https://www.centr.org/statistics-centr/quarterly-reports.html
https://www.centr.org/statistics-centr/quarterly-reports.html
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 43الجدیدة. gTLDسؤال یظھر بشكل طبیعي ھو كیفیة تفسیر الحصة المالحظة للتسجیالت المرصودة حالًیا من قبل نطاقات 
ھذه الحصة أصغر في البدایة من المستوى الذي سوف تصل إلیھ وھناك ثالثة أسباب على األقل تدفع المرء ألن یتوقع بأن تكون 

جدید تنم  gTLDقدیم إلى نطاقا  gTLDفي نھایة المطاف. في البدایة، ھناك تكالیف على عاتق المسجلین في التحول من نطاق 
أو إصدار بطاقات أعمال  عن تباطؤ في العملیة. وقد تكون ھذه التكالیف زھیدة بشكل منصف، مثل تكالیف إعادة طالء الشاحنات

جدیدة، بید أنھا قد تكون كبیرة، على سبیل المثال تكالیف التأكد من إلمام العمالء وغیرھم بالتغییر وقد تتجاوز ھذه التكالیف أیة 
دد المسجل تكالیف مباشرة ترتبط بتسجیل أسماء النطاقات. ثانیًا، ھناك ما یمكن أن نطلق علیھ اسم تأثیرات "الشبكة". وھنا، قد یتر

المحتمل في التسجیل في نطاق جدید بسبب أن النطاق لدیھ قاعدة مشاركین صغیرة وبذلك ال یكون المستخدمین على دراسة 
، حیث أن الشعبیة المتزایدة لنطاق 44بوجوده. رغم أنھ من غیر المتحمل حصول "أثر متوال" خالل الجزء المبكر من عملیاتھا

gTLD  أكثر لتسجیل أسماء بعد بلوغھ حجًما معینًا. ثالثًا، قد ینتظر المسجل حتى انتھاء مدة التسجیل جدید قد تحمس مستخدمین
 gTLDفي نطاق  -على األقل لفترة زمنیة-جدیًدا، أو التسجیل  gTLDالقدیم قبل التحول إلى نطاق  gTLDالخاصة بنطاق 

إلى انخفاض تكلفة التجدید وارتفاع احتمالیة بقایا روابط  جدیًدا مع االحتفاظ في نفس الوقت بتسجیلھ في نطاق قدیم. وبالنظر
ومرور بیانات، فربما یكون ھناك حافز قلیل على إسقاط تسجیل نقطا قدیم على الفور. وقد توفر استطالعات مستقبلیة لمسجلي 

gTLD .دلیالً على ھذا النوع من السلوك 

ا لن تظل إلى قدرتھا الكاملة على الفور. وفي حقیقة األمر، فقد الجدیدة ربم gTLDوتوحي ھذه العوامل مجتمعة بأن نطاقات 
في -قد وصلت  2001الجدیدة التي طرحت بعد  gTLDأن نطاقات  ICANNلحساب  KPMGتوصلت دراسة أجرتھا شركة 

% من 60شھًرا من التشغیل، ونسبة  12% من "أحدث ذروة تمت مالحظتھا مؤخًرا للتسجیل" في نھایة 40إلى نسبة  -المتوسط
وبالنسبة لألسباب، فنسبة  45شھًرا من التشغیل. 36% من الذروة في نھایة 70شھًرا من التشغیل، ونسبة  24الذروة في نھایة 

 46الجدیدة قد تقدم مستوى أقل من المستوى الذي ستصل إلیھ في النھایة. gTLDالتسجیالت المرصودة حالیًا من طرف نطاقات 

الجدیدة تعتمد على كل من نصیبھا في  gTLDحصة التسجیالت التي تم احتسابھا من خالل نطاقات ومن المھم أن نشیر إلى أن 
مثًال، مع حصة نمو تقارب  47زیادة عدد التسجیالت وأیًضا على المعدل الذي زادت وفقًا لھ كافة التسجیالت على مدار الفترة.

الجدیدة، وحصتھا من مجموع تسجیالت نطاقات  gTLDالمسجلة من طرف نطاقات  gTLD% من الزیادة في تسجیالت 50
gTLD  لو كان عدد تسجیالت 25كانت ستقارب %gTLD  في الواقع، كانت نسبة الزیادة  .2013قد تضاعف منذ أكتوبر
 gTLDومن الجدیر باالھتمام أن معدل الزیادة ھذا أكبر من المعدالت التي تمت مالحظتھا قبل طرح نطاقات  %48.21.9
 49ة.الجدید

 
 تنفیذه من أجل تحلیل سلوك المسجلین بمزید من الدقة.  ICANNنشیر فیما یلي إلى استطالع للمسجلین یمكن لھیئة 43
، 115-93): 1994( ،(2)8مجلة الرؤى االقتصادیة  "تنافس األنظمة وآثار الشبكة،"، Michael L. Katz and Carl Shapiroوثیقة 44

pdf&seq=1#page_scan_tab_contents-http://www.jstor.org/stable/2138538?origin=JSTOR یناقش كاتز وشابیرو تأثیرات الشبكة، حیث ال .
وثیقة  ،H. Liebensteinفحسب، بل على عدد المستخدمین اآلخرین لذلك المنتج. راجع أیًضا: لیبنشتاین  تتوقف قیمة أي منتج بالنسبة ألي مستخدم على خصائصھا الجھوریة

"Bandwagon, Snob, and Veblen Effects in the Theory of Consumers’ Demand" مجلة Quarterly Journal of Economics  (2)64ا لعدد ،
. یطلق لیبنشتاین على ھذا النوع من السلوك اسم "تأثیر المحاكاة"، والذي http://qje.oxfordjournals.org/content/64/2/183.short، 207-183)، ص 1950(

 ).184ئھم..." (ص یعكس "رغبة الناس في ارتداء المالبس والشراء والعمل واالستھالك والتصرف بنفس طریقة زمال
، 2017ینایر  19)، تم االطالع علیھ بتاریخ 2010(فبرایر  Benchmarking of Registry Operationsوثیقة  ،KPMGمؤسسة 45

en,  p. 17-15-02-2010-es/benchmarkinghttps://www.icann.org/resources/pag. 
الجدیدة "موقوفة" في الوقت الحالي ومن ثم قد ال یتم تجدیدھا  gTLDیتمثل أحد عوامل التعویض التي نناقشھا فیما یلي في حقیقة أن نسبة كبیرة من التسجیالت في نطاقات  46

 عندما تنتھي مدتھا.
 ل التسجیالت الجدیدة ناقًصا منھ التسجیالت التي لم یتم تجدیدھا.الحظ أن الزیادة في عدد التسجیالت یعاد47
"المفتوحة" معًا كان  ccTLDونطاقات  gTLD% ومعدل زیادة التسجیالت في نطاقات 18.5كان  TLDوعلى مدار نفس الفترة، فإن معدل زیادة التسجیالت في كافة نطاقات 48

 "المفتوحة". ccTLDولكن أبطأ من نمو العدد لنطاقات  gTLDحقق نمًوا أسرع من جمیع نطاقات  gTLDطاقات %. وھذا یوحي بأن عدد التسجیالت في ن24.3حوالي 
 Phase I Assessment of the Competitive Effects Associated with the New gTLD Program، وثیقة Analysis Groupفریق التحلیل 49

 .8شكل  ،33، ص en-28-09-2015-2-https://www.icann.org/news/announcement)، 2015 (سبتمبر
  

http://www.jstor.org/stable/2138538?origin=JSTOR-pdf&seq=1&page_scan_tab_contents
http://qje.oxfordjournals.org/content/64/2/183.short
https://www.icann.org/resources/pages/benchmarking-2010-02-15-en,%20%20p.%2017
https://www.icann.org/news/announcement-2-2015-09-28-en
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ومن الممكن استخدام ھذه النتائج كذلك من أجل تصور حصة التسجیالت اإلجمالیة التي یمكن تحقیقھا في المستقبل من خالل 
 gTLD% كل عامین ونصف وإذا استمرت نطاقات 22ل معدل الزیادة في اإلجمال عند حوالي الجدیدة إذا ظ gTLDنطاقات 

الجدیدة سوف  gTLD% من الزیادة. وبموجب ھذه االفتراضات، فإن الحصة التي تحققھا نطاقات 50الجدیدة في تحقیق حوالي 
 سنوات. 10% بعد 27سنوات وقرابة  5% بعد 16تقارب 

 
 الجدیدة gTLDلتسجیل على اختراق نطاقات تأثیر الترك المؤقت ل

الجدیدة "موقوفة." وعلى الرغم من تفاوت تعاریف الترك المؤقت، إال أن  gTLDھناك نسبة كبیرة من التسجیالت في نطاقات 
األمثلة  ومن بین 50الفكرة العامة ھي أن النطاقات المتروكة مؤقتًا غیر مستخدمة في الوقت الحالي كمعّرفات لموارد اإلنترنت.

 على السلوكیات التي یمكن اعتبارھا من الترك المؤقت ما یلي:
 المقابل لھ. IPاسم النطاق ال یتحول إلى عنوان  •
تصدر رسائل  HTTPالمقابل لھ ولكن محاوالت االتصال من خالل  IPاسم النطاق یتحول إلى عنوان  •

 خطأ.
النات أو تعرض النطاق للبیع أو ناجحة ولكن النتیجة عبارة عن صفحة تُظھر إع HTTPاتصاالت  •

 كالھما. في عدد قلیل من الحاالت، یمكن استخدام ھذه الصفحات أیًضا كحامل لتوزیع البرمجیات الضارة.
 الصفحة التي تظھر خاویة أو أنھا تشیر إلى أن المسجل ال یوفر أي محتوى. •
 المسجل.الصفحة التي تظھر عبارة عن قالب یوفره السجل دون أي تخصیص من جانب  •
 تم تسجیل النطاق من خالل جھة فرعیة لمشغل السجل ویستخدم قالبًا قیاسیًا دون أي محتوى فرید. •
 مختلف. TLDالنطاق یعید التوجیھ إلى نطاق آخر في  •

 
في  51الجدیدة موقوفة مؤقتًا gTLD% من النطاقات في نطاقات 63إلى أن حوالي  -بمقیاس واحد- nTLDStatsتشیر شركة 

 Latin American and Caribbean DNS Marketplace Studyلحالي وأن دراسة باسم الوقت ا
نشطة،  gTLD% من أسماء نطاقات 78تشیر أن "عبر المنطقة بالكامل، فإن نسبة  -باستخدام مقیاس آخر-) LAC دراسة (أو

معدالت التوقیف المؤقت لنطاقات  إذا كانت 52% غیر مستخدمة (إما النتھاء المھلة أو بسبب خدمات غیر نشطة)".22ونسبة 
gTLD  الجدیدة أعلى من تلك الخاصة بنطاقاتgTLD  القدیمة، وإذا كانت النطاقات الموقوفة مؤقتًا لدیھا معدالت تجدید

 الجدیدة بناء على تسجیالتھم الحالیة قد تكون جد مرتفعة. علًما بأننا gTLDمتوسطة، فإن تقدیرات الدخول المستقبلي من نطاقات 
 53نعتزم إجراء تحلیل خاص بنا لھذه المشكلة واإلعالن عن النتائج في تقریرنا النھائي.

 
 
 
 
 
 
 

 
 2015لسنة  ACM(بحث مقدم في مداوالت مؤتمر  "From .academy to .zone: An Analysis of the New gTLD Land Rush"، وثیقة Der et alلـ 50

) مضاربة من أجل بین النطاق الحقًا وتحقیق ربح؛ أو 1. یعزو المؤلفون اإلیقاف المؤقت إلى: (387، ص 2015أكتوبر  30-28حول قیاس اإلنترنت، طوكیو، الیابان، في 
 ) فشل في التطویر.3التخطیط لتطویر النطاق في وقت الحق؛ أو ( )2(

 https://ntldstats.com/parking/tld، 2017نایر ی 8تم االطالع علیھ بتاریخ  "Parking in New gTLDs Overview"، وثیقة nTLDStatsمؤسسة 51
25ICANN  باسم2016(في ،( Latin American and Caribbean DNS Marketplace Study 2017ینایر  20، تم االطالع علیھا في، 

en.pdf-22sep16-study-marketplace-dns-https://www.icann.org/en/system/files/files/lac 107، ص. 
عند حساب الحصص  TLDالمؤقت بین نطاقات نحن ال نعبر عن أي رأي حیال شرعیة سلوك اإلیقاف المؤقت، ونشیر فقط إال أن وضع االختالفات في معدالت اإلیقاف 53

 السوقیة قد یؤثر على مقاییس التركیز التي نعّد تقریًرا بھا.
  

https://ntldstats.com/parking/tld
https://www.icann.org/en/system/files/files/lac-dns-marketplace-study-22sep16-en.pdf
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 TLDھیكل صناعة 

 خدمات أمناء السجالت
الجدیدة ھي إتاحة "مدخالت" مھمة، خاصة خدمات أمناء السجالت وخدمات  gTLDأحد العوامل التي سھلت دخول نطاقات 

ولھذا تأثیره في الحد من أدنى معدل متاح  54لتي یمكن اكتسابھا عبر تبادالت السوق بدل "أنتاجھا" داخلًیا.البرمجة المباشرة، وا
؛ بمعنى أن "أدنى معدل نتیجة التي یتوقعھا أي مشترك في تغطیة دخولھ الكامل باإلضافة إلى تكالیف التشغیل gTLDلنطاقات 

 .gTLDلنطاقات  - 55بمستویات األسعار الحالیة"

، یجوز ألي فرد أو كیان اعتباري لھ رغبة في تسجیل اسم النطاق بموجب نطاق من نطاقات المستوى ICANNوفقًا لھیئة 
أي كیان یرید تقدیم خدمات … ICANN") ... القیام بذلك من خالل استخدام أمین سجل معتمد من gTLD(" األعلى العامة

مطلوبًا للحصول على اعتماد من  gTLDدخول المباشر إلى سجالت مع كون ال gTLDتسجیل أسماء النطاقات وفق نطاقات 
ICANN لھذا الغرض، یجب على الكیان المھتم تقدیم طلب لالعتماد وإثبات أنھ یلبي كافة المعاییر التقنیة، والتشغیلیة والمالیة .

اتفاقیة اعتماد أمناء  أمین سجل وفق 2084، اشتغل 2016في نھایة أغسطس  56الضروریة للتأھیل كشركة أمین سجل."
. یمكن ألمناء السجالت الذین یشتغلون وفق اتفاقیة اعتماد 200957وفق اتفاقیة اعتماد أمناء السجالت  51، و2013السجالت 

 الجدیدة. gTLDفقط أن یسجلوا أسماء نطاقات في نطاقات  2013أمناء السجالت 

الجدیدة ویتم تمثیل عدد كبیر  gTLDسجیل أسماء النطاقات في نطاقات ) أمین سجل حالیًا بت334یقوم ثالثمائة وأربع وثالثون (
 gTLDویعرض الجدول التالي توزیع نطاقات  58الجدیدة من خالل عدد كبیر نسبًیا من أمناء السجالت. gTLDمن نطاقات 

 الجدیدة مع قیاسھا بعدد أمناء السجالت الذین یسجلون أسماءھم في نطاقاتھا:

الخاصة بھا، السیما وأن القیام بذلك بالطبع ال یعني ذلك أنھ یجب منع السجالت من التكامل والتداخل رأسیًا في وظائف الخدمات البرمجیة غیر المباشرة أو خدمات أمین السجل 45
 من غیر المحتمل أن یؤدي إلى صد السجالت األخرى عن الحصول على الخدمات الالزمة من جھات أخرى.

 "، في Merger Analysis Industrial Organization Theory, and Merger Guidelines، باسم "obert D. WilligRلـ 55
Brookings Papers on Economic Activity (Microeconomics) .المحررون ،M.N. Bailey and C. Winston, 1991 راجع أیًضا وزارة 310، ص .

، على الرابط Horizontal Merger Guidelines)، 2010لیة للتجارة (العدل األمریكیة والمفوضیة الفیدرا
freview/100819hmg.pd-https://www.ftc.gov/sites/default/files/attachments/merger 3.3، القسم . 

، 2017ینایر  20"، تم االطالع علیھا في Information for Registrars and Registrants، باسم "ICANNؤسسة م56
en-25-02-2012-0d-https://www.icann.org/resources/pages/registrars  
، 2017ینایر  20"، تم االطالع علیھ في Registrar Accreditation Agreement 2013، باسم "ICANNة مؤسس57

en-17-09-2013-specs-with-https://www.icann.org/resources/pages/approvedسسة . مؤICANN باسم ، 
"[2009] Registrar Accreditation Agreement 2017ینایر  20"، تم االطالع علیھا في ، 

en-21-05-2009-agreement-https://www.icann.org/resources/pages/ra  
الجدیدة لشھر مارس  gTLDالشھریة في نطاقات  ICANNالجدیدة أو تم تضمینھا في تقاریر معامالت  gTLDناء السجالت ھؤالء إلى التسجیالت النشطة في نطاقات یشیر أم58

"، تم االطالع علیھا Registrar IDs"، باسم iana.org، على الرغم من عدم وجود أیة تسجیالت نشطة في تلك النطاقات. تم الحصول على قائمة أمناء السجالت من: 2016
 LDTذات األسماء التجاریة ونطاقات  TLD(تم استثناء نطاقات  lids.xhtm-ids/registrar-http://www.iana.org/assignments/registrar، 2017ینایر  20في 

 القدیمة. gTLDأمین سجل تسجیالت لنطاقات  2042من تحلیل فریق المراجعة). ولھدف الرجوع إلى ھذه المعلومات، یوفر  ROCCالمعفاة من 

https://www.ftc.gov/sites/default/files/attachments/merger-review/100819hmg.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/registrars-0d-2012-02-25-en
https://www.icann.org/resources/pages/approved-with-specs-2013-09-17-en
https://www.icann.org/resources/pages/ra-agreement-2009-05-21-en
http://www.iana.org/assignments/registrar-ids/registrar-ids.xhtml
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% 70أمین سجل، وأكثر من  75الجدیدة یتم عرض أسمائھا من خالل أكثر من  gTLDالحظ أن أكثر من ثالثة أخماس نطاقات 

 60أمین سجل. 20% یتم عرض أسمائھ من خالل أكثر من 88أمین سجل، ونسبة  50ل أكثر من یتم عرض أسمائھا من خال

أن یتم تمثیلھا من خالل العدید من أمناء السجالت، ولكن ینطبق نفس األمر في الغالب  TLDلیس من الشائع فقط بالنسبة لنطاقات 
الجدیدة التي یمثلھا كل أمین  gTLDالتالیة سرًدا لعدد نطاقات . تقدم القائمة TLDعلى تمثیل أمناء السجالت للعدید من نطاقات 

% من جمیع النطاقات التي تم تسجیلھا في 85سجل من أمناء السجالت العشرین األعلى، الذین قاموا جمیعًا بتسجیل قرابة 
 15، وسجل 189ء الجدیدة التي یمثلھا أمناء السجالت ھؤال gTLDالجدیدة. كما أن متوسط عدد نطاقات  gTLDنطاقات 

 61جدیًدا. gTLDنطاق  300نطاقات في أكثر من  7جدیًدا، وسجل  gTLDنطاق  50نطاقات في أكثر من 
 
 
 
 
 
 

 
، والمتاحة على ICANNالجدیدة والقدیمة من "تقاریر السجالت الشھریة" التابعة لـ  gTLDتم الحصول على بیانات أمناء السجالت والتسجیل لنطاقات 59

reports-https://www.icann.org/resources/pages/registry تم تحدید أمناء السجالت المعتمدین من .ICANN  :استناًدا إلى أمناء السجالت المدرجین على
iana.org" باسم ،Registrar IDs 2017ینایر  02"، تم االطالع علیھ في ،lids.xhtm-ids/registrar-http://www.iana.org/assignments/registrar. 

 . ROCCسجالت األسماء التجاریة والسجالت المعفاة من فقط في التحلیل وتم استبعاد  ICANNالجدیدة وأمناء السجالت المعتمدین من  gTLDتم تضمین نطاقات 
الخمسة في منطقة أمریكا الالتینیة والكاریبي التي ال تستخدم نموذج تسجیل مباشر یتم من خاللھ "الحصول على نطاقات مباشرة  ccTLDكنقطة مرجعیة لنا، فإن من بین نطاقات 60

 LAC DNS Marketplace Study، على التوالي. راجع 200و 92و 80و 19و 17جالت المستخدمین من منصة و/أو موقع ویب السجل"، كان عدد أمناء الس
ھذه على األقل كانت لھ القدرة بشكل واضح على جذب اھتمام عدد كبیر من أمناء السجالت، یشیر التقریر إلى  ccTLD. وعلى الرغم من أن بعض نطاقات 50)، ص 2016 (في

أمین السجل أكثر [بنفس اللفظ] كیفیة جذب أمناء سجالت دولیین -في المنطقة بمجرد اتخاذه قراًرا بتنفیذ نموذج السجل ccTLDھھا العدید من نطاقات أن "أحد التحدیات التي یواج
قیام بالمزید من البحث من أجل تقییم ھذه ). یوحي ذلك بأن توافر أمناء السجالت أمام السجالت قد یتفاوت عبر المناطق، لكن یلزم ال51(المصدر ذاتھ، ص …." أكثر إلى أعمالھم

 المسألة.
 التي تمثل سجالً واحًدا، من الحساب. Knet Registrarالتي تمثل أربع سجالت فقط و eName Technology، إذا ما تم حذف كل من 208ویصل المتوسط إلى 61

  

https://www.icann.org/resources/pages/registry-reports
http://www.iana.org/assignments/registrar-ids/registrar-ids.xhtml
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 مشغلي سجالت الخدمات البرمجیة غیر المباشرة
مات البرمجیة غیر المباشرة بحیث یكون "مؤسسة تعاقد معھا السجل من أجل إدارة وظیفة مشغل سجل للخد ICANNتحدد 

 الوظائف األساسیة ھي: gTLD."63واحدة أو أكثر من الوظائف الحیویة في سجل 

 المقابل في نظام أسماء النطاقات IPالتحول إلى عنوان  •
 من جانب السجل) DNSSECالموقعة بشكل صحیح (حال تقدیم  DNSSECمنطقة امتدادات  •
 )EPP)، یتم عادة عن طریق بروتوكول التزوید المرن (SRSنظام التسجیل المشترك ( •
 وعبر خدمة مستندة إلى الویب. 43التي تتوفر من خالل المنفذ  WHOIS) مثل RDDSخدمات دلیل بیانات التسجیل ( •
 ضمان بیانات التسجیل •

 
شرة خدمات إضافیة مثل تقدیم الفواتیر والتقاریر وأدوات إدارة الحسابات وغیرھا كما قد یقدم موفرو الخدمات البرمجیة غیر المبا

. وعلى الرغم من أن العدید من موفري الخدمات البرمجیة غیر TLDمن الخدمات الفنیة ذات الصلة بقاعدة بیانات تسجیل 
یر المباشرة الستة المختلفین خدمات لسجالت المباشرة األقل عدًدا من أمناء السجالت، یوفر كل من موفري الخدمات البرمجیة غ

 الجدیدة التي تحظى في مجموعھا بأكثر من ملیون تسجیل. gTLDنطاقات 
 

 /https://ntldstats.com، 2016دیسمبر  1"، تم االطالع في New gTLD Summary، باسم "nTLDStatsموقع 62
، 2017ینایر  20"، تم االطالع علیھ في Registry Transition Processes، باسم "ICANNمؤسسة 63

en-22-04-2013-processes-https://www.icann.org/resources/pages/transition. 
  

https://ntldstats.com/
https://www.icann.org/resources/pages/transition-processes-2013-04-22-en
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%) منھا 52(نسبة  495، كان 2016مایو  6الجدیدة التي بدأت التشغیل اعتباًرا من  gTLDاق من نطاقات نط 944ومن بین 
%) 66(بنسبة  627یستخدم موفري خدمات برمجیة غیر مباشرة كانت مقراتھم كائنة في مناطق اختصاص كل منھا وعدد 

لذا، فرغم أن  64الخاصة بكل منھم. ICANNي مناطق كانت تستخدم موفري خدمات برمجیة غیر مباشرة كانت مقراتھم كائنة ف
الجدیدة تواجدت مقراتھم في  gTLDأكثر من النصف من جمیع موفري الخدمات البرمجیة غیر المباشرة المشغلین لنطاقات 

مواقع األبعد أماكن قریبة نسبیًا، فإن عدًدا مھًما لم یكن كذلك. وھذا یوحي بأن موفري الخدمات البرمجیة غیر المباشرة في ال
 یمكنھم على الرغم من ذلك توفیر الخدمات إلى السجالت.

كما قمنا بتجمیع بیانات لكل من موفري الخدمات البرمجیة غیر المباشرة الستة األكبر وفًقا لما تم قیاسھ حسب عدد التسجیالت في 
التالي  5ن لھا الخدمات. یسرد الجدول التي یوفرو gTLDالتي یوفرون لھا الخدمات، حول حجم توزیع نطاقات  gTLDنطاقات 

 نتائج ھذا التحلیل:

 
 

الجدیدة التي  gTLD% من نطاقات 94ھناك العدید من المالحظات التي یمكن سردھا حول ھذه النتائج. في البدایة، فإن نسبة 
ل. ثانیًا، فإن ثالثة مسج 50,000تحصل على خدمات برمجیة غیر مباشرة من واحد من موفري الخدمات ھؤالء لدیھم أقل من 

، یوفرون جمیعًا خدمات لحوالي Afiliasو Neustarو Rightsideمن موفري الخدمات البرمجیة غیر المباشرة ھؤالء، 
خدماتھما ألي نطاق  Afiliasأو  Rightsideمسجل. حیث ال توفر  50,000الجدیدة بأقل من  gTLD% من نطاقات 90

gTLD  ي حقیقة األمر ال یحظى أي من نطاقات مسجل، وأنھ ف 500,000بأكثر منgTLD  الجدیدة التي تتلقى خدمات من
Rightside  مسجل، فإن ثالثة من موفري الخدمات البرمجیة غیر المباشرة ھؤالء وھو  100,000أكثر منNeustar 

 جل.مس 500,000الجدیدة األربعة بأكثر من  gTLDیقدمون معًا خدمات لجمیع نطاقات  ZDNSو CentralNicو

ومن المھم أیًضا اإلشارة إلى أن التكلفة المتزایدة التي یكبدھا موفر الخدمات البرمجیة غیر المباشرة لخدمة مشغل السجل تتفاوت 
وأن موفري الخدمات البرمجیة غیر المباشرة ھؤالء یستخدمون عدًدا من نماذج التسعیر  66مع عدد النطاقات التي یخدمھا السجل

ي التكلفة. على سبیل المثال، البعض یطالب السجالت بسداد رسوم ثابتة لكل نطاق یتم تسجیلھ، وآخرون تراعي ھذه الفروق ف
یطالبون برسوم لكل نطاق تتفاوت بعدد النطاقات في السجل، وآخرون رغم ذلك یوفرون الخدمة في مقابل حصة من عوائد 

الصغیرة إلى سداد أسعار أقل إلى مشغلي الخدمات  TLDالسجل، وغیرھا من النماذج األخرى. ونتیجة لذلك، تمیل نطاقات 
 البرمجیة غیر المباشرة أكثر من النطاقات األكبر.

 
والقائمة البریدیة الخاصة بإلیزا  https://meetings.icann.org/en/regions، 2017ینایر  20"، تم االطالع في ICANN Geographic Regionsوثیقة "64

  )،2016مایو  19"، (في Ry-RSP geographic location comparison، باسم "CCTأجوبیان إلى فریق مراجعة 
ay/000461.htmlM-review/2016-http://mm.icann.org/pipermail/cct في أفریقیا، تستخدم ثالثة نطاقات .gTLD  موفري خدمات 10(من بین إجمالي (

م؛ وفي منطقة أمریكا الالتینیة برمجیة غیر مباشرة في مناطق كل منھم ومن ثم فإن ھذه النطاقات الثالثة تستخدم أیًضا موفري الخدمات البرمجیة غیر المباشرة في مناطقھ
واحد إضافي یستخدم موفري  gTLD) موفري خدمات برمجیة غیر مباشرة في مناطق كل منھم باإلضافة إلى نطاق 17(من بین إجمالي  gTLDخمسة نطاقات  والكاریبي تستخدم

جیة غیر مباشرة في ) موفري خدمات برم163(من بین إجمالي  gTLDنطاق  81خدمات برمجیة غیر مباشرة في منطقتھ؛ وفي منطقة دول آسیا والمحیط الھادئ، یستخدم 
) 441(من بین إجمالي  gTLDنطاق  357یستخدمون موفري خدمات برمجیة غیر مباشرة في مناطقھم؛ وفي منطقة أمریكا الشمالیة، یستخدم  102مناطق كل منھم وإجمالي 

 gTLDنطاق  49ة في مناطقھم، وفي أوروبا: یستخدم یستخدمون موفري خدمات برمجیة غیر مباشر 409موفري خدمات برمجیة غیر مباشرة في مناطق كل منھم وعدد 
 یستخدمون موفري خدمات برمجیة غیر مباشرة في مناطقھم. 107) موفري خدمات برمجیة غیر مباشرة في مناطق كل منھم وعدد 352بین إجمالي  (من

 أعاله من أجل وصف للحسابات.  40 وقد أجرى ھذه الحسابات فریق التحلیل بموجب طلب من فریق المراجعة. راجع الھامش السفلي65
یجري  gTLDالمباشرة لخدمة نطاق  یتفاوت ذلك أیًضا مع السیاسات المتبعة لدى السجل. على سبیل المثال، فإن التكلفة المتزایدة التي یتكبدھا مشغل الخدمات البرمجیة غیر66

 بذلك.  فحًصا یدویًا غیر قیاسي أعلى من التكلفة المتزایدة لخدمة آخر ال یقوم
  

https://meetings.icann.org/en/regions
http://mm.icann.org/pipermail/cct-review/2016-May/000461.html
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 gTLDتوزیع أحجام نطاقات 
المختلفة. ویوضح الجدول التالي  gTLDأال وھو التنوع الواسع في أحجام نطاقات  TLDھناك جانب آخر في ھیكل صناعة 

الجدیدة، حیث یتم قیاس الحجم حسب عدد المسجلین. وبمراجعة البیانات الواردة في الجدول، من  gTLDتوزیع أحجام نطاقات 
الجدیدة باتت متاحة في اآلونة األخیرة للتسجیالت أمام الجمھور وأخرى ال تزال غیر  gTLDن ندرك أن بعض نطاقات المھم أ
 متاحة.

مسجل  10,000الجدیدة التي قمنا بتحلیلھا لدیھا في الوقت الحالي أقل من  gTLDونحن نرى بأن قرابة ثالثة أرباع نطاقات 
ھذه ستستمر على المدى  gTLDھذا یطرح سؤال إذا ما كانت نطاقات  67مسجل. 50,000% لدیھم أقل من 90وأكثر من 

) قد تحقق النجاح على المستوى 1"الصغیرة" على النحو التالي: ( gTLDالبعید. ھناك خمسة احتماالت على األقل لنطاقات 
اطق الجغرافیة الصغیرة أو االقتصادي على الرغم من حجمھا من خالل خدمة األسواق المتخصصة، على سبیل المثال المن

المنتجات والخدمات المتخصصة، وقد تكون مستدامة حتى وإن لم تخدم أعداًدا كبیرة من المسجلین ألن مسجلیھم على استخدام 
) قد تغیر 3) قد تحقق النمو بمرور الوقت وتحقق في نھایة المطاف االستدامة االقتصادیة؛ و(2لسداد أسعار أعلى نسبیًا؛ و(

) قد یستحوذ علیھا مشغلون أكبر حجًما ممن یحققون استدامة اقتصادیة من خالل امتالك العدید من 4و( 68المستھدفة؛ أسواقھا
 70) قد تخرج في نھایة المطاف من السوق.5و( 69؛TLDنطاقات 

 
 

 …"في أسماء النطاقات على مستوى العالم إلى "الذیل الطویل النموذجي الملحوظ 91، صThe LAC DNS Marketplace Study (2016)تشیر الدراسة 67
 . مؤخًرا بإزالة الشرط الذي فرضھ بأن یوضح المسجلون أن أسماؤھم قد ظھرت في سجل مطبوع بھویات المشاركین. راجع whoswhoعلى سبیل المثال، قام نطاق 68

Kevin Murphy" باسم ،Relaunch and slashed prices for .whoswho after terrible sales موقع ،"Domain Incite تم االطالع 2017سبتمبر  1، في ،
 sales-terrible-after-owhoswh-for-prices-slashed-and-relaunch-http://domainincite.com/20930، 2017ینایر  20علیھ في 

 )، باسم 2015(في  ICANNللحصول على أمثلة حول عملیات االستحواذ ھذه، راجع: 69
Assignment Transfer and Assumption of the top-level domain .promo registry agreement 2017ینایر  20، تم االطالع علیھ في ،

fen.pd-14dec15-pdf-assign-https://www.icann.org/sites/default/files/tlds/promo/promoو ;ICANN  باسم 2015(في ،( 
Assignment and Assumption Agreement [of .hiv by Uniregistry Corp]2017ینایر  20 ، تم االطالع في ، 

en.pdf-20nov15-pdf-assign-https://www.icann.org/sites/default/files/tlds/hiv/hivو ;ICANN  باسم2015(في ،( 
]Assignment and Assumption Agreement [of .reise by Foggy Way LLC (Donuts): 

assign-tlds/reise/reise/https://www.icann.org/sites/default/files-، 2017ینایر  20، تم االطالع علیھا في REISE Registry Agreement-Dotوثیقة 
en-04may15-pdf.fpd لعدد كبیر من النطاقات إلى مالك . الحظ على الرغم من ذلك أن غالبیة عملیات االستحواذ التي حدثت حتى الیوم اشتملت على عملیات تناول من مالك واحد

 ، باسم Kevin Murphy). راجع Donuts to Rightside )UnitedTLDHoldcoنطاقًا من  24آخر، على سبیل المثال التنازل عن 
"You might be surprised how many new gTLDs have changed hands already" موقع ،Domain Incite الع في ، تم االط2015یولیو  1، في

 .already-hands-changed-have-gtlds-new-many-how-surprised-be-might-you-http://domainincite.com/18849، 2017ینایر  20
  ICANNالجدید الوحید التي تم تفویضھ وبالتالي خرج من السوق. راجع  gTLDباسم تجاري، ھو نطاق  gTLD. وھو عبارة عن نطاق doosanیخ، فإن وحتى ھذا التار70

، 2017ینایر  20"، تم االطالع علیھ في doosan Registry Agreement - Terminated.)، باسم "2014أبریل  3(في 
en-03-04-2014-http://www.icann.org/resources/agreement/doosan  
 أعاله من أجل وصف لطریقة الحسابات. 40وقد أجرى ھذه الحسابات فریق التحلیل بموجب طلب من فریق المراجعة. راجع الھامش السفلي 71

  

http://domainincite.com/20930-relaunch-and-slashed-prices-for-whoswho-after-terrible-sales
https://www.icann.org/sites/default/files/tlds/promo/promo-assign-pdf-14dec15-en.pdf
https://www.icann.org/sites/default/files/tlds/hiv/hiv-assign-pdf-20nov15-en.pdf
https://www.icann.org/sites/default/files/tlds/reise/reise-assign-pdf-04may15-en.pdf
https://www.icann.org/sites/default/files/tlds/reise/reise-assign-pdf-04may15-en.pdf
https://www.icann.org/sites/default/files/tlds/reise/reise-assign-pdf-04may15-en.pdf
https://www.icann.org/sites/default/files/tlds/reise/reise-assign-pdf-04may15-en.pdf
http://domainincite.com/18849-you-might-be-surprised-how-many-new-gtlds-have-changed-hands-already
http://www.icann.org/resources/agreement/doosan-2014-04-03-en
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 TLDالمھم اإلشارة إلى أنھ وطبقًا لتقاریر المعامالت الشھریة المتاحة أمام الجمھور، فإن بعض نطاقات وبصرف النظر، من 
 القدیمة ال تزال تعمل على الرغم من وجود عدد قلیل من التسجیالت في نطاقاتھم:

 
 
 

كبر من النطاقات. وكما یوضح الجدیدة التي تم فیھا تسجیل األعداد األ gTLDوفي الطرف اآلخر من التوزیع ھناك نطاقات 
نطاقات  5الجدیدة تم تسجیلھا في أكبر  gTLD% من النطاقات التي تم تسجیلھا في نطاقات 55الجدول التالي، فإن حوال 

gTLD  لذا، رغم أن عدًدا  73نطاقًا. 20% تم تسجیلھا في أكبر 76، وحوالي 10% تم تسجیلھا في أكبر 65جدیدة، وحوالي
قد دخلت في السنوات األخیرة، فإن عدًدا صغیًرا نسبیًا یمثل نسبة كبیرة جًدا من النطاقات التي تم  gTLDمن نطاقات كبیًرا جًدا 
 تسجیلھا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.icann.org/resources/pages/registry-، 2017ینایر  20"، تم االطالع في Monthly Registry Reports، باسم "ICANNمؤسسة 72
reports/#aر الذي یرتبط بھ التقریر.. الحظ أنھ ألسباب تعاقدیة، فإن البیانات المستخدمة من ھذه التقاریر الشھریة ممنوعة من العرض العام حتى ثالثة أشھر بعد نھایة الشھ 

نطاق  26، فإن nTLDStats. طبقًا لشركة https://ntldstats.com/tld، 2016دیسمبر  1"، تم االطالع في New gTLD Overview، باسم "tsnTLDStaموقع 73
gTLD  نطاق مسجل. 10,000لدیھ أكثر من  169ل، ونطاق مسج 50,000لدیھ أكثر من  53نطاق مسجل، و 100,000جدید لدیھ في الوقت الحالي أكثر من 

https://www.icann.org/resources/pages/registry-reports/#a
https://www.icann.org/resources/pages/registry-reports/#a
https://www.icann.org/resources/pages/registry-reports/#a
https://ntldstats.com/tld
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 الجدیدة على تركیز الصناعة gTLDتأثیر دخول نطاقات 

. نحلل في ھذا القسم TLDالجدیدة معًا لحصة في إجمالي تسجیالت نطاقات  gTLDأشرنا أعاله إلى تحلیلنا لمدى تحقیق نطاقات 
بین مشغلي السجالت وأمناء السجالت وموفري الخدمات البرمجیة  الجدیدة قد أثر على التركیز gTLDما إذا كان طرح نطاقات 

شركات (حصة المسجلین  4غیر المباشرة ومدى ھذا التأثیر، وذلك من خالل استخدام ثالثة مقاییس للتركیز وھي، معدل تركیز 
یحصلون على شركات (وھي حصة المسجلین الذین  8الذین یحصلون على خدمات من أكبر أربع شركات، ومعدل تركیز 

في القیام  75) (مجموع الحصص المختبرة لكل شركة).HHIھیرشمان (-خدمات من أكبر ثماني شركات)، ومؤشر ھیرفندال
بذلك، نحن نعرف ضمنًیا األسواق التي یتنافس فیھا السجالت مع أمناء السجالت وموفري خدمات البرمجة غیر المباشرة. 

عبارة عن محاولة  -ا لجمیع تحلیالت عدم االحتكار ذات البعد الجغرافي وبعد المنتجاتالذي یعد مكونًا محوریً -وتعریف السوق 
 76من أجل تعریف الموّردین التي تتحد المنافسة بینھم األسعار والمؤشرات األخرى ألداء السوق.

االختبار، تبدأ الوكاالت  وبموجب ھذا 77تعرف وكاالت مكافحة االحتكار األمریكیة األسواق باستخدام "اختبار احتكار نظري."
بتعریف سوق ضیقة نسبیًا وتتساءل عما إذا كان أي محتكر افتراضي في ذلك السوق یمكنھ فریق "زیادة صغیرة ولكن ھامة 

"). وإذا ثبت لھم أن المحتكر االفتراضي ال یمكنھ القیام بذلك، فھذا یعني أن بعض كبار SSNIPوغیر عابرة في السعر، ("
 ستبعادھم من السوق، وأن وكاالت مكافحة االحتكار سوف تقوم بتوسیع السوق لكي یشمل المزید من الموّردین.المنافسین تم ا

 

 المصدر ذاتھ.74
 حصص السوق لجمیع الشركات، ولكن ألنھ یتم حسابھ من خالل تصفیة حصص السوق، فإنھ یعطي ثقالً أعلى تناسبیًا للشركات ذات الحصص األكبر. HHIیعكس مؤشر 75
 ن خالل استخدام عدد من التعریفات البدیلة.ووفقًا لما أشرنا إلیھ أعاله، وألنھ كانت لدینا القدرة على التوصل إلى نتیجة محددة حول تعریف السوق المناسب، فقد أجرینا تحلیلنا م76
. ھناك أسلوب مماثل یتم استخدامھا في مناطق أخرى. راجع على 4.1.1قسم "، الMerger Guidelines)، "2010وزارة العدل األمریكیة والمفوضیة الفیدرالیة للتجارة (في 77

ات التي لدیھا مركز مسیطر في سوق ما. كما أن تعریف )، والتي تحظر التصرف المسيء من جانب الشركTFEUفي معاھدة تشغیل االتحاد األوروبي، ( 102المادة سبیل المثال، 
 األسواق ذات الصلة أمر أساسي من أجل تقییم السیطرة، نظًرا ألن المركز المسیطر یمكن أن یوجد فقط في سوق محددة.

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:12008E102
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ددة بإمكانھ ، أي حتى یثبت بأن أي محتكر افتراضي في السوق المحSSNIPولھذه العملیة أن تستمر حتى االنتھاء من اختبار 
رفع األسعار. وسوف تقوم الوكاالت بعد ذلك بحساب الحصص التي تملكھا كل شركة في السوق المحددة. وتشیر إرشادات 

االندماج األفقي إلى أن "الوكاالت تعتبر في العادة أن مقاییس حصص السوق وتركیز األسواق جزء من تقییم التأثیرات 
 78التنافسیة."

ظریات االقتصادیة، ترتبط المؤشرات األعلى للتركیز بالمستویات المنخفضة من التنافس. إضافة إلى ذلك، بموجب العدید من الن
فإن حجًما مھًما من العمل التجریبي في وعبر الصناعات المختلفة یؤكد أن التركیز المرتفع یقود غالبًا إلى أسعار وھوامش ربح 

تتمثل في أن األسواق في عدد صغیر من الشركات أو األسواق التي تحظى وعلى وجھ الخصوص، فإن األدلة الكثیرة  79أعلى.
 80فیھا بضع شركات بحصص سوقیة كبیرة للغایة، تمیل ألن یكون لدیھم أسعار أعلى من األسواق التي یكون فیھا التركیز أقل.

ماء التجاریة والمعفاة من القواعد ذات األس gTLDونطاقات  gTLDالذي اقتصر كما أشرنا في السابق على نطاقات –إن تحلیلنا 
قام بقیاس التغییر في كل مقاییس التركیز فیما بین السجالت وأمناء السجالت وموفري  – )ROCCالسلوكیة لمشغلي السجالت (

 81 .2016الجدیدة األولى ومارس  gTLD، والتي كانت قبل طرح نطاقات 2013الخدمات البرمجیة غیر المباشرة بین سبتمبر 

 نتائج تحلیلنا. 10إلى  8ح الجداول وتوض
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أعلى أو إذا كان عدد البائعین أقل." على سبیل المثال، یشیر بوتالر قائالً: "تشیر العدید من دراسات عالقات السعر/التركیز إلى أن األسعار تكون أعلى في حال كان التركیز 79
)Paul A. Pautler, Bureau of Economics, Federal Trade Commission  2003(في ,(Evidence on Mergers and Acquisitions تم االطالع ،

، acquisitions/wp243_0.pdf-and-mergers-ww.ftc.gov/sites/default/files/documents/reports/evidencehttps://w، 2017ینایر  20علیھ في 
 ر والتجریبي" ). یؤكد سوتون "...أن االنخفاض في التركیز سوف یؤدي إلى انخفاض في األسعار وھوامش األسعار والتكلفة یكون مدعوًما على المستوى النظ42ص 

)John Sutton 2006 (في ،(Market Structure: Theory and Evidence 2017ینایر  20، تم االطالع علیھ في ، 
http://personal.lse.ac.uk/sutton/market_structure_theory_evidence.pdf یموثي بریسنان عدًدا من الدراسات التي "...تؤكد وجود ). ویراجع ت7، ص

 Handbook of Industrial" في Empirical Studies of Industries with Market Power، باسم "T.F. Bresnahan…" (عالقة بین السعر والتركیز
Organization .المجلد الثاني، المحررون ،R. Schmalensee and R.D. Willig, North-Holland, 1989 توصل كواتس وھوبارد 1057 - 1011، الصفحات .(

ة، تشیر إلى أن األسعار في ھبوط إلى أن "الدراسات التجریبیة ألسواق المزادات والصناعات المتنوعة، مثل شركات الطیران والسكك الحدیدیة والكتب والمستحضرات الصیدالنی
، باسم John C. Coates IV and Glenn R. Hubbardاض تركیز المبیعات في عدد قلیل من الشركات" (مع زیادة عدد المزایدین أو المتنافسین ومع انخف

"Competition in the Mutual Fund Industry: Evidence and Implications for Policy في ،"The Journal of Corporation Law 33(1) 
 ).164، ص 222-151)، 2007(أغسطس 

الجدیدة على التنافسیة بشكل مباشر، ولكن كما أشرنا في مكان آخر في ھذا التقریر، فقد تعذر  gTLDلفریق المراجعة أن یفضل تحلیل تأثیرات طرح نطاقات كان من الممكن 80
الجدیدة. للحصول على أمثلة  gTLDطاقات القدیمة بعد إتمام طرح ن gTLDعلیھ الحصول على بیانات حول التغییرات في أسعار البیع بالجملة التي طالبت بھا بالفعل نطاقات 

 Collusive Conduct in Duopolies: Multimarket Contact and، باسم "Phillip M. Parker and Lars-Hendrik Rollerحول ھذا األسلوب، راجع: 
Cross-ownership in the Mobile Telephone Industry في ،The RAND Journal of Economics 28(2)) ، 1997في( 

https://www.jstor.org/stable/2555807?seq=1&page_scan_tab_contents 322 - 304، ص .Jerry Hausman باسم ، 
"Mobile Telephone في ،"Handbook of Telecommunications Economics .العدد األول، المحررون : 

M.E. Cave, S.K. Majumdar, and I. Vogelsang, (Elsevier: 2002) ، http://economics.mit.edu/files/1031، 563 - 604 ؛ وأیًضا 
Thierry Penard" باسم ،Competition and Strategy on the Mobile Telephone Market: A Look at the GSM Business Model in France" ،

  ،Communications and Strategies 45, (2002)، fhttp://www.comstrat.org/fic/revue_telech/426/CS45_PENARD.pdفي 
 ، والذي یستقصي تأثیر دخول شركات المحول على األسعار التي تحصل علیھا الشركات القائمة.79 - 49
، وأقل إلى حد ما حال تعریفھ ccTLDونطاقات  gTLDالحظ أن مقاییس التركیز بین السجالت كانت ستكون أقل حال تعریف فریق المراجعة للسوق بأنھ یشمل كل من نطاقات 81

 "المفتوحة". ccTLDونطاقات  gTLDضم نطاقات للسوق بأنھ ی
  

https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/reports/evidence-mergers-and-acquisitions/wp243_0.pdf
http://personal.lse.ac.uk/sutton/market_structure_theory_evidence.pdf
https://www.jstor.org/stable/2555807?seq=1&page_scan_tab_contents
http://economics.mit.edu/files/1031
http://www.comstrat.org/fic/revue_telech/426/CS45_PENARD.pdf
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. یتم حساب ICANN. یتم توفیر بیانات موفري الخدمات البرمجیة غیر المباشرة بمعرفة 2016تستمد بیانات التسجیل من تقاریر المعامالت الشھریة اعتباًرا من مارس 82

) من خالل جمع مجموع حصص األسواق لجمیع HHIھیرشمان (-ات. ویتم حساب مؤشر ھیرفندالمعدالت التركیز من خالل جمع حصص السوق ألكبر عدد من الشرك
مرتبطة بذلك السجل أو أمین الشركات في مجال ما. یتم ضم السجالت وأمناء السجالت وموفري الخدمات البرمجیة غیر المباشرة في التحلیالت إذا ما كانت ھناك تسجیالت 

 من التحلیالت. ROCCالمستثناة من  TLDذات األسماء التجاریة ونطاقات  TLD. یتم استثناء نطاقات 2016المباشرة اعتباًرا من مارس  السجل أو موفر البرمجیات غیر
أو أمین السجل أو إذا ما كانت ھناك تسجیالت مرتبطة بذلك السجل  2013یتم ضم السجالت وأمناء السجالت وموفري الخدمات البرمجیة غیر المباشرة في تحلیالت سبتمبر 83

إذا ما  2016. یتم ضم السجالت وأمناء السجالت وموفري الخدمات البرمجیة غیر المباشرة في تحلیالت مارس 2013موفر البرمجیات غیر المباشرة اعتباًرا من سبتمبر 
. یتم حساب معدالت التركیز من 2016لمباشرة اعتباًرا من مارس قدیمة مرتبطة بذلك السجل أو أمین السجل أو موفر البرمجیات غیر ا TLDكانت ھناك تسجیالت لنطاقات 

شركات لموفري الخدمات البرمجیة غیر المباشرة غیر متاح، حیث ال یوجد سوى أربعة موفرین للخدمات  8خالل جمع حصص السوق ألكبر عدد من الشركات. مؤشر 
) من خالل جمع مجموع حصص األسواق لجمیع الشركات HHIھیرشمان (-م حساب مؤشر ھیرفندال. ویت2016وخمسة في مارس  2013البرمجیة غیر المباشرة في سبتمبر 

 من التحلیالت. ROCCالمستثناة من  TLDذات األسماء التجاریة ونطاقات  TLDفي مجال ما. یتم استثناء نطاقات 
. یتم ضم السجالت وأمناء 2016ومارس  2013السجالت التشغیلیة اعتباًرا من سبتمبر  بمعرفة ICANNتستمد بیانات التسجیل من تقاریر المعامالت الشھریة التي تقدم إلى 84

إذا ما كانت ھناك تسجیالت مرتبطة بذلك السجل أو أمین السجل أو موفر البرمجیات غیر  2013السجالت وموفري الخدمات البرمجیة غیر المباشرة في تحلیالت سبتمبر 
القدیمة فقط. یتم ضم السجالت وأمناء السجالت وموفري الخدمات البرمجیة غیر  TLD. تشتمل ھذه الحسابات على تسجیالت نطاقات 2013المباشرة اعتباًرا من سبتمبر 

الحسابات  . تشمل ھذه2016س المباشرة في التحلیالت إذا ما كانت ھناك تسجیالت مرتبطة بذلك السجل أو أمین السجل أو موفر البرمجیات غیر المباشرة اعتباًرا من مار
الجدیدة. یتم حساب معدالت التركیز من خالل جمع حصص السوق ألكبر عدد من الشركات. ویتم حساب  gTLDالقدیمة ونطاقات  TLDتسجیالت نطاقات المستوى األعلى 

 TLDذات األسماء التجاریة ونطاقات  TLD) من خالل جمع مجموع حصص األسواق لجمیع الشركات في مجال ما. یتم استثناء نطاقات HHIھیرشمان (-مؤشر ھیرفندال
 .ICANNمن التحلیالت. یتم توفیر بیانات موفري الخدمات البرمجیة غیر المباشرة بمعرفة  ROCCالمستثناة من 

  



 ICANN 43 تقریر مراجعات

 

 

 التركیز بین مشغلي السجالت
 حللت أثر ICANN) بإعداد دراسة لمؤسسة Summit Strategies International )SSI، قامت مؤسسة 2004سنة 

جدیدة على أمور من بینھا التركیز في "سوق أسماء النطاقات"، وھو سوق یتكون من كل من نطاقات  gTLDتقدیم سبعة نطاقات 
gTLD وccTLD.85  حصل 2004وتبین لھا أنھ اعتباًرا من الربع األول من سنة ،.com  45على حوالي حصة بنسبة ،%
على حصة بنسبة  org.%، و8على حصة بنحو  net.%، و8. على حصة بنحو uk%، و12. على حصة بنحو deوحصل 

 gTLDفي ذلك الوقت، كانت الحصة المجمعة لنطاقات  86%.2. كل حصل على حصة بنحو it. وbiz. وnl. وinfo%، و5
) إلى 96(في  SSI، توصلت gTLD%. وعندما ركزت على سوق تألف فقط من نطاقات 4الجدیدة في ھذا السوق ال تتجاوز 

%، وحصة مجمعة 8على حصة بنحو  org.%، و12على حصلة بنحو  net.%، و73حصل على حصة بحوالي  com.أن 
الجدیدة قد أدى  gTLDقد أشارت إلى أن طرح نطاقات  SSI%. وعلى الرغم من أن 7جدیدة بأقل من  gTLDلسبع نطاقات 

 .87على حصة السوق اإلجمالیة" gTLDات إلى مضاعفة ھذا العدد، فقد علقت أیًضا على "التأثیر الصغیر نسبیًا لنطاق

% 75كانت حوالي  com.، وجد كاتز وروستن وسولفیان أن حصة ICANNوفي دراسة الحقة تم إنجازھا أیًضا لمؤسسة 
. وفي بحث الحق، استنتج 200488لبدایات  SSI، وھو نفس ما وجدتھ مؤسسة 2009إلى یولیو  2001خالل الفترة من یولیو 

التي طرحت في الماضي لم تكن لھا القدرة على توفیر منافسة كبیرة  gTLDأن "النتائج التي لم تمیّز نطاقات نفس المؤلفین 
ھذه تفتقر للمیزات الفریدة التي توفر قیمة  gTLDالمشھور لم تدع للدھشة، ألنھا غیر متمیزة، ونطاقات  com.لنطاق 

 gTLDباعتباره موقع  com.جزئیًا على األقل) وإدراكھم لنطاق للمستخدمین والتي قد تعوض إلمام واعتیاد المستخدمین (
 89األساسي لمواقع الویب التجاریة (وغیر التجاریة أیًضا)".

المشغلة من طرف  gTLD. بالخصوص، وجدت أن نطاقات gTLDإلى تركیز كبیر بین مشغلي نطاقات  SSIكما توصلت 
Verisign  ت % من سوق نطاقا85لدیھا حصة مجمعة بلغتgTLD وكانت لشركة ،Afilias  أما 11.5حصة ،%

NeuLevel  من دراسة المنافسة من خالل  1وقد توصلت مجموعة التحلیل في المرحلة  90 .2004% سنة 2.7فبلغت حصتھا
، إلى أن حصة شركة 2013الجدیدة الذي بدأ في أواخر  gTLDبعد طرح نطاقات  2014استخدام بیاناتي لشھر نوفمبر 

Verisign  وحصة شركة 6.6%، وحصة سجل المصلحة العامة كانت عند 85.0وصلت إلى %Afilias  4.0كان عند ،%
وبذلك، على الرغم من أن  91%.1.6كان  2006في  NeuLevel، التي استحوذت على شركة Neustar, Incوحصة .

كان بنسبة تركیز عالیة  gTLDلي نطاقات ، فإن سوقًا مكونة من مشغ2004التركیز بین المشغلین كان منخفًضا إلى حد ما في 
 بشكل أساسي. Verisignرغم ذلك ولم تتغیر خطة شركة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

، تم Evaluation of the New gTLDs: Policy and Legal Issues)، باسم 2004(في  Summit Strategies International and ICANNوثیقة 85
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الجدیدة خفض  gTLDا، إال أن دول نطاقات وجد فریق المراجعة أنھ رغم أن التركیز المقاس بین مشغلي السجالت یبى مرتفعً 
نقاط،  8وعلى وجھ الخصوص، فإن حصة التسجیالت التي یخدمھا أعلى أربعة مشغلین انخفضت بحوالي نسبة  92التركیز العام.

ھیرشمان بأكثر من -بالمائة، وانخفض مؤشر ھیرفندال 4وانخفضت حصة التسجیالت التي یخدمھا أكبر ثمانیة مشغلین بحول 
. ویمكن تفسیر ھذه االختالفات بشكل كبیر من خالل حقیقة أن التركیز بین مشغلي سجالت 2016و 2013نقطة بین  1,000
gTLD  الجدیدة أقل بشكل أساسي عن التركیز بین مشغلي جمیع سجالتgTLD على سبیل المثال، متى ما كان مؤشر .
 gTLDھیرشمان لمشغلي نطاقات -ن مؤشر ھیرفندال، فإ6,360عند  gTLDھیرشمان لجمیع مشغلي نطاقات -ھیرفندال

 فقط. 683الجدیدة عند 

ونظًرا ألن معدالت اإلیقاف المؤقت تتفاوت بشكل واسع بین السجالت، فإننا نخطط إلى حساب مقاییس التركیز للسجالت التي 
 93تضع اإلیقاف المؤقت في اعتبارھا واإلعالن عن النتائج في تقریرنا النھائي.

تتنافس على األقل لدرجة ما مع  gTLDفقط ضمًنا أن جمیع نطاقات  gTLDریف السوق بأنھ یضم جمیع نطاقات ویوحي تع
، gTLDبعضھا اآلخر. وبناًء على ذلك، فإن أسلوبًا بدیالً لذلك یمكن أن یكون تحلیل التنافس بین أعضاء مجموعات نطاقات 

مسجلین المحتملین. على سبیل المثال، فإننا ال نتوقع أن یتنافس ویمكن توقع تنافس كل منھا لمناصرة مجموعة خاصة من ال
beer مع .photography.على المسجلین . 

، حیث تقوم "المجموعات" على gTLDولكي نعتبر أن ھذه احتمالیة، یمكن للمرء أن یحتسب التركیز داخل "مجموعات" نطاقات 
المسجلین. وعلى الرغم من ذلك، فإن القیام بذلك یؤدي إلى ظھور أساس أسماء النطاقات التي توحي بأنھا تتنافس على نفس 
قد یكون أقل أو أكثر شموالً حیث إن األسماء قد تكون مؤشرات  gTLDمشكلتین. أوالً، التجمیعات التي تستند إلى أسماء نطاقات 

ضیق للغایة حیث تفشل في احتساب ضعیفة على عملیة االستبدال من جانب المسجلین. ثانیًا، قد تؤدي إلى أسواق محددة بشكل 
. bar. وpubالقدیمة. ولمتابعة المثال السابق، على الرغم من أن  gTLDالتنافس للمسجلین بین أعداد "المجموعات" ونطاقات 

نات . قد تعتبر بدائل لمالكي الحانات، إال أن تعریف أي سوق بأنھ یشمل تلك الكیانات فحسب یغفل إمكانیة قیام مالكي الحاbeerو
. كبدائل. ولسواء الحظ، لیست لدینا البیانات التي تسمح لنا تناول ھذه المشكالت وقد رفضنا اتباع xyz. وbizو com.بالنظر في 

في النظر التنافس في أسواق أكثر ضیًقا من حیث التعریف في المستقبل، فسوف یتعین علیھا  ICANNھذا األسلوب. وإذا رغبت 
ة حول االستبدال من جانب المسجلین، ربما من خالل استطالعات إضافیة. وفیما یلي وصف لذلك الحصول على معلومات إضافی

 االستطالع.

باعتبارھا شركة واحدة تم حساب  Donuts, Incعند حساب حصص السوق، تم تضمین حصص السجالت ذات نفس الشركة األم. على سبیل المثال، تمت معاملة شركة .92
. وبتوصیف التركیز بأنھ مرتفع أو منخفض، فإننا نستخدم المعاییر Donutsجموع لحصص جمیع الشركات ذات المسئولیة المحدودة للسجالت المملوكة لشركة حصتھا السوقیة كم

. حیث تشیر 19-18"، ص Merger Guidelines)، "2010المذكورة في إرشادات وزارة العدل األمریكیة والمفوضیة الفیدرالیة للتجارة ( HHIاستناًدا إلى مؤشرات 
] أسواق مركزة نسبیًا: 2؛ و[1500أقل من  HHI] أسواق غیر مركزة: مؤشر 1اإلرشادات إلى أن "استناًدا إلى خبرتھا، تصنف الوكاالت بشكل عام األسواق إلى ثالثة أنواع: [

لیس الغرض من ھذه العتبات توفیر "). وتشیر الوكاالت إلى أن: 19" (ص 2500أعلى من  HHI] أسواق مركزة بشكل عاٍل: مؤشر 3؛ و[2500و 1500بین  HHIمؤشر 
التركیز المرتفعة تثیر المخاوف. مصفاة قویة من أجل فصل عملیات االندماج الحمیدة من الناحیة التنافسیة عن العملیات األخیر غیر التنافسیة، على الرغم من أن مستویات 

تحدید بعض عملیات االندماج من غیر المحتمل أن تثیر مخاوف تنافسیة والبعض اآلخر الذي یكون من الھام بشكل خاص التحقق مما وباألحرى، فإنھا توفر وسیلة واحدة من أجل 
رشمان ما بعد االندماج ھی-مؤشر ھیرفندالإذا كانت العوامل التنافسیة األخرى تؤكد أو تعزز أو تعادل من التأثیرات التي یحتمل أن تكون ضارة على التركیز الزائد. فكلما ارتفع 

 ).19ھیرشمان، ارتفعت إمكانیة حدوث مخاوف تنافسیة للوكاالت وزادت احتمالیة مطالبة الوكاالت لمعلومات إضافیة من أجل إجراء تحلیلھا" (ص. -والزیادة في مؤشر ھیرفندال
 gTLDالقدیمة بنفس طریقة تعاملھا مع نطاقات  gTLDلخاص بنطاقات بطلب من فریق المراجعة من أجل حساب اإلحصائیات ا nTLDstats.comمع  ICANNتعاقدت 93

 الجدیدة من أجل إتاحة إجراء مقارنة مباشرة لمعدالت اإلیقاف المؤقت.
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عالمیة. وبالقیام بذلك، فقد استبعدنا  gTLDافترض التحلیل السابق ضمنًا أن السوق الجغرافیة الذي تتنافس فیھ نطاقات 
مع القلیل من االستثناءات، ال تتنافس مع بعضھا اآلخر. وعلى  ccTLDكمنافسین، ألن نطاقات  ccTLDبالضرورة نطاقات 

في األسواق الجغرافیة المحددة بشكل أكثر دقة.  gTLDمع نطاقات  ccTLDالرغم من ذلك، من المحتمل أن تتنافس نطاقات 
، والتي استخدمت LACالتي تم تجمیعھا فیما یتصل بدراسة  ولكي یتم النظر في ھذه االحتمالیة، فإننا نخطط الستخدام البیانات

من أجل الوقوف على حصص أسواق السجالت الخاصة بالدول وذلك للدول في منطقة أمریكا الالتینیة  WHOISمعلومات 
یق ویتوقع فر 94لمشغلي السجالت على أساس كل دولة على حدة. HHIوالكاریبي. سنتستخدم ھذه البیانات لحساب مؤشرات 

 المراجعة اإلعالن عن نتائج ھذا التحلیل في تقریرنا النھائي.
 

 التركیز بین مالكي أمناء السجالت
 2013الجدیدة، انخفض نوًعا ما بین  gTLDالتركیز بین مالكي أمناء السجالت، والذي كان منخفًضا نسبیًا قبل دخول نطاقات 

بحوالي  HHIبالمائة كما انخفض مؤشر  6شركات بنسبة -8شركات و-4وخاصة، انخفض كل من معدل تركیز  95 .2016و
 -الجدیدة  gTLDھذه االنخفاضات بشكل واسع تمثل نتیجة التركیز األقل قلیًال بین مالكي أمناء السجالت لنطاقات  96نقطة. 200

 .1003، والذي یبلغ gTLDلمالكي السجالت لجمیع نطاقات  HHIمقارنة مع مؤشر  - 909ھو  HHIمثًال، مؤشر 
 

 التركیز بین موفري الخدمات البرمجیة غیر المباشرة
شركات،  4عملیة مركزة للغایة، مع معدل تركیز  gTLDعلى الرغم من أن توفر خدمات برمجیة غیر مباشرة لجمیع نطاقات 

 ، وتوفیر6,434ھیرشمان عند -% ومؤشر ھیرفندال95.7فإن مجموعة حصص السوق للشركات الكبرى األربعة، بنسبة 
% ومؤشر 79.7شركات بنسبة  4الجدیدة أقل تركیًزا إلى حد ما، بمعدل تركیز  gTLDخدمات البرمجة غیر المباشرة لنطاقات 

HHI  ھذا التباین یعكس بشكل كبیر حقیقة أن كًال من نطاق  97فقط. 1,284بمعدلgTLD  القدیم األوسع، أيom.c  والثاني
et.n وفي حقیقة األمر، فإن التركیز الذي یتم قیاسھ بین موفري  .98مباشرة من مزود وحیدیحصالن على خدمات البرمجة غیر ال

موّردین لكل منھم حصة  8الجدیدة لیست أكبر مما یمكن إذا ما كان ھناك  gTLDالخدمات البرمجیة غیر المباشرة إلى نطاقات 
لمباشرة یبقى مرتفعًا، فإنھ قد انخفض بشكل كبیر ورغم أن التركیز المقاس بین جمیع موفري خدمات البرمجة غیر ا 99مساویة.

نقاط  4شركات قد انخفض بمعدل حوالي  4الجدید. وعلى وجھ الخصوص، فإن معدالت تركیز  gTLDمنذ دخول نطاق 
 .2016و 2013نقطة بین  1,000ھیرشمان بحوالي -وانخفض مؤشر ھیرفندال

 
 
 
 
 
 
 

 
القدرة على إجراء نفس التحلیل لجمیع المناطق بصفة دوریة من خالل نفس  ICANN، فسوف تكون لھیئة LACتصًرا على منطقة على الرغم من أن ھذا التحلیل سوف یكون مق94

 .LACالطرق التي استخدام مؤلفو دراسة 
-استندت حصة السوق وحسابات مؤشر ھیرفندالكما ھو الحال بالنسبة لمالكي السجالت، فإن حصص السوق من أمناء السجالت بنفس الشركة األم تم تضمینھا في الحسابات. 95

 ). IANAھیرشمان ألمناء السجالت إلى كیانات أمناء السجالت المحددة من خالل معّرف أمین السجل الفریق عالمیًا (أي معرف 
، وبالنسبة لغالبیتھا فقد كان منخفًضا إلى حد ما gTLD محدد كان مرتفعًا لبعض نطاقات gTLDوتوصلنا كذلك إلى أنھ على الرغم من أن التركیز بین أمناء السجالت لنطاق 96

. على سبیل المثال، بین نطاقات gTLDبشكل عام. وعالوة على ذلك، حتى عندما كان التركیز مرتفعًا بشكل نسبي، كان ھناك في الغالب عدد كبیر من أمناء السجالت لنطاق 
gTLD ت لنطاق ھیرشمان بین أمناء السجال-القدیمة، مؤشر ھیرفندالpro ھیرشمان بین أمناء السجالت لنطاق -أمین سجل ومؤشر ھیرفندال 90لكن كان ھناك  3,666. كان

job أمین سجل. بین نطاقات  63ولكن كان ھناك  7,155. كانgTLD ھیرشمان بین أمناء السجالت لنطاق -الجدیدة، مؤشر ھیرفندالbar أمین  95لكن كان ھناك  5,864. كان
 أمین سجل. 62ولكن كان ھناك  5,191. كان casaھیرشمان لنطاق -رفندالسجل ومؤشر ھی

 ھا في الحسابات.كما في حاالت لمالكي السجالت وأمناء السجالت، فإن حصص السوق من موفري الخدمات البرمجیة غیر المباشرة ذات نفس الشركة األم تم تضمین97
 الخدمات البرمجیة غیر المباشرة الخاصة بھا. net.وcom.ل من نطاق التي تدیر ك VeriSignوفي حقیقة األمر، توفر شركة 98
 .1,250ھیرشمان -وفي ھذه الحالة، سوف یكون مؤشر ھیرفندال99
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 تحلیل األسعار
من أمناء السجالت قد انخفضت منذ تقدیم نطاقات  gTLDلم نتمكن من تحدید إذا ما كانت األسعار المطلوبة من طرف نطاقات 

gTLD ألن نطاقات  الجدیدةgTLD  القدیمة لیست ملزمة بتقدیم ھذه المعلومات وفق اتفاقیاتھا معICANN  ولم یقدم ھذه
عالوة على ذلك، إذا كان  Analysis Group. 100قدیمان استجابة لطلب البیانات من طرف  gTLDالمعلومات إال نطاقان 

ت األسعار بوضع أسعار الجملة على مستوى الحدود القصوى القدیمة الخاضعة لتحدیدا gTLDاألمر كما یبدو، وقامت نطاقات 
إال أنھ، في محاولة لتحدید إذا ما كانت نطاقات  101للسعر خالل الفترة قید المراجعة، لن نتمكن أیًضا من مالحظة أي أثر.

gTLD  الجدیدة قدمت منافسة أسعار إلى نطاقاتgTLD  القدیمة، قام فریقAnalysis Group توسطات البسیطة بمقارنة الم
الجدیدة مع المتوسطات البسیطة والمرجحة للحدود القصوى  gTLDوالمرجحة ألسعار الجملة المطلوبة من عینة من نطاقات 

. یسرد 2016، إلى غایة TLDالقدیمة، حیث أن األوزان ھي عدد التسجیالت المخدومة من نطاق  gTLDألسعار نطاقات 
 ات:التالي نتائج ھذه الحساب 4الجدول 

 gTLDالجدیدة ھي على أو فوق أسعار الجملة المسموح لنطاقات  gTLDفي المتوسط، أسعار الجملة المطلوبة من نطاقات 
وعالوة على ذلك، رغم أن نطاقات  103القدیمة بطلبھا تحت حدودھم القصوى لألسعار، رغم أن الفروقات لیست كبیرة إحصائًیا.

gTLD على من الحدود السعریة، ربما أدى وجودھا إلى قید رغم ذلك على قدرة نطاقات الجدیدة حدد أسعار الجملة بأgTLD 
القدیمة على زیادة أسعارھا بشكل كبیر إذا ما تمت إزالة حدود األسعار، على الرغم من عدم القدرة على التأكد من صحة ھذا 

سألة في غیاب البیانات المناسبة وإلى أن یمر المزید االفتراض. ولیست لدینا القدرة على التوصل إلى نتیجة محددة حول ھذه الم
الجدیدة بالكامل. ونحن نرى بأن ھذه المسألة یجب تناولھا بمزید من  gTLDمن الوقت لك یتم التماس تأثیر طرح نطاقات 

 104التفصیل في المستقبل.

، والتي احتوت على ICANNأمام مجموعة التحلیل أتت من المراسالت بین مشغلي السجالت والقدیمة الوحیدة التي كانت متاحة  gTLDبیانات أسعار بیع الجملة لنطاقات 100
القدیمة، وھي لیست بالضرورة نفس األسعار التي یطالبون بھا بالفعل. وعلى  gTLDمعلومات حول حدود األسعار، واألسعار القصوى التي كان من المسموح تحصیلھا لنطاقات 

قدیمة استجابت لطلب بیانات، فقد تم تقدیم  gTLDنطاقات  12لعدد  2016لیل على معلومات فعلیة حول أسعار بیع الجملة اعتباًرا من أبریل الرغم من حصول مجموعة التح
فسر فیما یلي سبب اعتقادنا الفردي. ون gTLDھذه البیانات على أساس حفاظ مجموعة التحلیل على سریتھا ومن ثم ال یمكنھا نشرھا أو تحلیلھا أمام الجمھور على مستوى نطاق 

 .ICANNیجب مطالبتھا بتوفیر ھذه المعلومات بالتزامن مع الدراسات االقتصادیة المستقبلیة في االتفاقیات الخاصة بھم مع  gTLDبأن جمیع نطاقات 
لة ملزمة طوال الفترة، أي في حال كانت األسعار عند حدودھا وحتى إن أمكننا مالحظة أسعار الجملة التي تطالب بھا السجالت فعلیًا، إذا كانت حدود أسعار بیع الجم101

القدیمة في سدادھا ألننا لن نالحظ تلك األسعار.  gTLDالجدیدة على األسعار التي رغبت نطاقات  gTLDالمقررة دائًما، فلن نتمكن رغم ذلك من مالحظة تأثیر طرح نطاقات 
الجدیدة على الرغم من عدم  gTLDأسعار بیع الجملة لدیھا ألقل من حدود األسعار لكل منھا رًدا طرح نطاقات  القدیمة قد خفضت gTLDومن الممكن أن تكون نطاقات 
 وجود دلیل یؤید ھذا االفتراض.

، 2017ینایر  27ي )، تم االطالع إلیھ ف2016الجدیدة (أكتوبر  gTLDمجموعة التحلیل، تقییم المرحلة الثانیة لآلثار التنافسیة المرتبطة ببرنامج نطاقات 102
en-11-10-2016-https://www.icann.org/news/announcement من التقییم الخاص بھم النتائج الكاملة لھذه الحسابات مقارنة بنتائج  9. یوضح الجدول 45، ص

 الجدیدة. gTLD). ویوفر القسم الثالث وصفًا للطریقة التي شكلت بھا عینة نطاقات 2015تقییم المرحلة األولي (
الجدیدة أو  gTLDسواء لنطاقات ھناك توضیح ھام لھذه النتیجة وھو أنھ لیست لدینا القدرة على الوصول إلى بیانات المعامالت أو األقساط أو بیانات األسعار الترویجیة 103

 محتمل أن تكون أسعار المبیعات الفعلیة للعدید من النطاقات المسجلة مختلفة بشكل كبیر عن أسعار الجملة المعلنة.القدیمة. وبالتالي من ال
ترغب عة في ھذا البدیل، فقد وھناك مصدر آخر لبیانات األسعار وھي األسعار التي تكون سائدة في معامالت األسواق الثانویة. وعلى الرغم من أننا لم نتمكن من المتاب104

ICANN .في القیام بذلك في المستقبل 

https://www.icann.org/news/announcement-2016-10-11-en
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، عبرت أغلبیة مجلس إدارة gTLD، أي قبیل بدایة آخر جولة أدت إلى حد كبیرة إلى زیادة عدد نطاقات 2006وفي عام 
ICANN  عن وجھة النظر القائمة بأن نظام األسعار المفروض من جانب نطاقاتTLD :قد ال یكون مطلوبًا بعد اآلن 

وعلى الرغم من ذلك، فإننا نؤمن بقوة بأن  COM.ر مخاوف المجتمع فیما یخص سعر أسماء نطاق إننا نقدّ …
ICANN  غیر مجھزة ألن تكون منظم لألسعار، كما نرى بأن األساس المنطقي لھذه األحكام الواردة في اتفاقیات

وفي تلك الفترة، كانت شركة . 1998في سنة  Verisignالسجل أضعف اآلن مما كانت في وقت إبرام اتفاقیة شركة 
Verisign  ھي مشغل سجلgTLD  الوحید وكان نطاق.COM -ھو نطاق  -من الناحیة العملیةgTLD  الوحید

التي  ccTLD، والعدید من نطاقات COM.لنطاق  gTLDالمرتكز تجاریًا. والیوم ھناك عدد من بدائل نطاقات 
المنصرمة. وباإلضافة إلى ذلك، فإن سوق أمناء السجالت أصبحت بدائل أكثر قوة مما كانت علیھ في األعوام 

الجدیدة، الموجودة في الوقت الحالي والتي سوف تأتي  gTLDالتنافسي بشكل ھائل یعني أن الفرص المتاحة لنطاقات 
لبعض مسجلي أسماء النطاقات على  COM.في المستقبل بدون أي شك، أعظم مما كانت علیھ من قبل. كما قد یوفر 

قد یكون أعلى  COM.ل بعض القیمة التي ال یمكن لسجالت أخرى تقدیمھا، وبذلك فإن السعر التنافسي لتسجیل األق
من بعض البدائل األخرى. بید أن السعر ما ھو إال مقیاس واحد في أي سوق تنافسي، كما أن األسعار النسبیة سوف 

ننا نتوقع أن یصبح سوق السجالت أكثر تنافسیة. تؤثر على خیارات المستھلكین ھامشیًا، ومن ثم بمرور الوقت فإ
 COM.وتتمثل إحدى طرق اإلسراع بھذا التطور في توسیع القیود الصناعیة التي كانت موجودة على أسعار 

، ونتوقع COM.، ونحن اآلن نواصل ذلك مع اتفاقیة NET.والسجالت األخرى. وقد بدأنا ھذه العملیة باتفاقیة 
 105التجاه مع إعادة التفاوض على االتفاقیات المبرمة مع السجالت األخرى.مواصلة السیر في ھذا ا

في  GNSOوعلى الرغم من ذلك، من الواضح أن وجھة النظر ھذه لم تكن شائعة. ففي العام التالي، أقر بعض أعضاء مجلس 
 أن: ICANNتقریر إلى مجلس إدارة 

اك قرار حول ما إذا كان ذلك السجل سائد في األسواق أم عندما یكون عقد سجل على وشك التجدید، یجب أن یكون ھن
ال. ویجب اتخاذ ھذا القرار من خالل ھیئة مكونة من خبراء في مجال التنافس بما في ذلك محامین واقتصادیین في 

فإذا ما قررت الھیئة أن ھناك موقف ینطوي على قوة سوقیة، فیجب أن تحتوي اتفاقیة السجل على … مجال التنافس
…. الكبیرة gTLDط سعري للتسجیالت الجدیدة، كما ھو مشمول في الوقت الحالي في جمیع اتفاقیة سجالت شر

وبصرف النظر عما إذا كانت ھناك سیطرة على األسواق، یجب حمایة المستھلكین فیما یخص عملیات التجدید بسبب 
سعار الخاصة بالتسجیالت الجدیدة كما یجب ضبط األ… تكالیف التحویل المرتفعة المرتبطة بأسماء النطاقات

وعملیات التجدید للسجالت المسیطرة على األسواق وعملیات التجدید للسجالت المسیطرة في غیر األسواق في وقت 
تجدید اتفاقیة السجل. ویجب أن یكون ھذا السعر بمثابة سقف ویجب أال یحظر أو یعیق السجالت من توفیر عملیات 

ویجب أن یشتمل الحكم الخاص باألسعار على القدرة على … لبیع المزید من األسماءالترویج أو محفزات السوق 
ویمكن تسعیر السجالت غیر المسیطرة بشكل مختلف …الزیادة إذا ما كان ھناك مبرر من حیث التكلفة لتلك الزیادة 

لتسعیر بشكل مختلف بالنسبة للتسجیالت الجدیدة، ولكن لیس لعملیات التجدید. وال یجوز للسجالت المسیطرة ا
ویجب على جمیع السجالت توفیر فرص أسعار عادلة لجمیع أمناء …للتسجیالت الجدیدة أو عملیات التجدید

 106…السجالت

، 2017ینایر  20)، تم االطالع فیھ 2006فبرایر  28(في  Joint Statement from Affirmative Voting Board Members، باسم ICANNمؤسسة 105
section1.html-statements-settlement/board-http://archive.icann.org/en/topics/vrsn. 

http://archive.icann.org/en/topics/vrsn-settlement/board-statements-section1.html
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لسماح للبعض بزیادة أسعارھا بمرور خاضعة لحدود األسعار، على الرغم من ا gTLDوفي كل األحوال، ال تزال نطاقات 
لتقییم االدعاء  ICANNالجدیدة یوفر فرصة أمام  gTLDالوقت. ومن حیث المبدأ، فإن الزیادة األساسیة الحالیة في عدد نطاقات 

من أجل إعادة فحص ادعائھا  ICANNالقدیمة ال تزال "مسیطرة على السوق" ولھیئة  gTLDالمقدم من البعض بأن نطاقات 
الجدیدة بأعداد أكبر مما كان في وقت سابق، قد أدى إلى إضعاف مبرر تنظیم األسعار. وعلى  gTLDابق بأن طرح نطاقات الس

القدیمة والجدیدة،  gTLDالرغم من ذلك، في غیاب األسعار المناسبة حول أسعار الجملة المفروضة بالفعل من كل من نطاقات 
ھذه المشكلة. وفي مكان آخر في التقریر، یقترح فریق المراجعة الطریقة التي یمكن لـ فقد تعذر على فریق المراجعة التعامل مع 

ICANN .من خالل تصحیح ھذا القصور في المستقبل 

حتى وإن كان التنافس بینھا شدیًدا. على سبیل  gTLDكما یشیر فریق المراجعة إلى أن أسعار بیع الجملة قد تتفاوت بین نطاقات 
بالتنافس االحتكاري، حیث یتم التفریق بین المنتجات ویختار المستھلكون على أساس كل  gTLDسوق نطاقات المثال، إذا اتسم 

 107من سمات المنتجات والسعر ولكن ھناك دخول مجاني للموّردین، فقد تتفاوت األسعار بسبب االختالفات في سمات المنتجات.
الذین لدیھم طلب مكثف لھم ألن ھناك بدائل قریبة قلیلة قد یطلبون  التي لدیھا عدد صغیر من العمالء gTLDمثًال، نطاقات 

أخرى بدائل قریبة بالخصوص. وبذلك، إذا كان لنا أن نالحظ بأن  gTLDأسعاًرا أكبر من الذین لدیھم عمالء كثر یرون نطاقات 
فقد یعكس ذلك االختالفات في القدیمة،  gTLDالجدیدة تفرض في المتوسط أسعاًرا أعلى مما تفرضھ نطاقات  gTLDنطاقات 

المنتجات التي یوفرونھا وعدد المستھلكین الذین یخدمونھم ولیس غیاب التنافس فیما بینھا. وبالطبع، لیست لدینا بیانات حول 
القدیمة، وحتى إن كانت لدینا، فمن المحتمل أن تعكس ھذه األسعار تأثیرات نظام  gTLDاألسعار المفروضة من غالبیة نطاقات 

 ألسعار كنتائج حاصلة بسبب القوى التنافسیة للسوق.ا

، فقد ال تكون وصفًا كامالً نظًرا DNSوفي النھایة، حتى وإن كانت المنافسة االحتكاریة وصفًا دقیقًا بشكل معقول "لسوق" 
طویل بسبب تكبد للمؤشرات وتأثیرات الشبكة. أي أن بعض السجالت قد ال تكون قادرة على تحقیق أرباح زائدة على المدى ال

 المستھلكین لتكالیف عند التحول إلى مشترك جدید و/أو ألن بعض المستھلكین یفضلون استخدام نطاقات كبیرة وراسخة.

es, Council Report to the Board: Policies for Contractual Conditions, Existing Registri)، 2007أكتوبر 4(في  ICANNتقریر مجلس إدارة 106
PDP Feb 06 ،f04oct07.pd-06-feb-PDP-board-to-report-policies/council-https://gnso.icann.org/en/issues/gtld التوصیات 30-29، ص .

 ى بعض التأیید من أي من دوائر أعضاء لجنة الترشیح."األخرى "حصل عل
، 2017ینایر  20"، تم االطالع علیھا في Pricing under monopolistic and oligopolistic competition، باسم "JBDONوثیقة 107

competition.html-oligopolistic-and-monopolistic-under-http://www.jbdon.com/pricing وفقًا لتعریف الخبیر االقتصادي جو أس بین، "توجد .
 ."المنافسة االحتكاریة في الصناعة حیث یوجد عدد كبیرة من البائعین، ممن یبیعون منتجات متباینة ولكنھا بدیلة بشكل متقارب

https://gnso.icann.org/en/issues/gtld-policies/council-report-to-board-PDP-feb-06-04oct07.pdf
http://www.jbdon.com/pricing-under-monopolistic-and-oligopolistic-competition.html
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 القدیمة. gTLDتحصیل أسعار بیع الجملة لنطاقات : 2التوصیة 
 

سوف یواصل نقص بیانات البیع بالجملة إحباط جھود فرق مراجعة المنافسة وثقة المستھلك وخیار المبررات/النتائج ذات الصلة: 
 نطاقات.الجدیدة والقدیمة في سوق ال gTLDالمستھلك في المستقبل في تحلیل التنافس بین نطاقات 

 ICANNمنظمة إلى: 

 منخفضة المتطلبات المسبقة أو مستوى األولویة: 

 نعمإجماع الفریق: 

 gTLDأو متعاقد خارجي الحصول على معلومات أسعار الجملة من كل من سجالت نطاقات  ICANNیجب على التفاصیل: 
لومات سوف تعامل بسریة. وبعدئذ یمكن استخدام الجدیدة القدیمة والجدیدة بصفة منتظمة وتقدیم الضمانات الالزمة بأن المع

واآلخرین الذین ینفذون اتفاقات عدم اإلفصاح. وقد یتطلب ذلك تعدیالً على  ICANNالبیانات ألغراض تحلیلیة بمعرفة منظمة 
 القدیمة. gTLDاتفاقیة السجل األساسیة لنطاقات 

من أجل عملھ  ICANNوالمتعاقدین ومجتمع  ICANNب منظمة توافر البیانات ذات الصلة لالستخدام من جانتدابیر النجاح: 
 .DNSفي تقییم التنافس في مساحة 

 
 .gTLDتحصیل أسعار المعامالت ألسواق نطاقات : 3التوصیة 

 
سوف یواصل نقص بیانات المعامالت إحباط جھود فرق مراجعة المنافسة وثقة المستھلك وخیار المبررات/النتائج ذات الصلة: 

 في المستقبل في تحلیل التنافس بین السجالت في سوق النطاقات.المستھلك 

 ICANNمنظمة إلى: 
 

 متوسطةالمتطلبات المسبقة أو مستوى األولویة: 
 

 نعمإجماع الفریق: 
 

أو متعاقد خارجي محاولة الحصول على األقل على عینات من معلومات أسعار الجملة من  ICANNیجب على التفاصیل: 
تظمة وتقدیم الضمانات الالزمة بأن المعلومات سوف تعامل بسریة. وبعدئذ یمكن استخدام البیانات ألغراض السجالت بصفة من

 واآلخرین الذین ینفذون اتفاقات عدم اإلفصاح. ICANNتحلیلیة بمعرفة منظمة 

من أجل عملھ  ICANNوالمتعاقدین ومجتمع  ICANNتوافر البیانات ذات الصلة لالستخدام من جانب منظمة تدابیر النجاح: 
 .DNSفي تقییم التنافس في مساحة 
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 تحصیل أسعار التجزئة ألسواق النطاقات.: 4التوصیة 

 
سوف یواصل نقص بیانات البیع بالجملة إحباط جھود فرق مراجعة المنافسة وثقة المستھلك وخیار المبررات/النتائج ذات الصلة: 

 في سوق النطاقات. TLDالسجالت ونطاقات المستھلك في المستقبل في تحلیل التنافس بین 

 ICANNمنظمة إلى: 

 منخفضة المتطلبات المسبقة أو مستوى األولویة: 

 نعمإجماع الفریق: 

 
ال تستخدم في الوقت الحالي بیانات أسعار التجزئة التي یمكن الحصول علیھا مباشرة من المصادر العامة  ICANNالتفاصیل: 

بتطویر القدرة على تحلیل  ICANN. ونحن نوصي بأن تقوم https://namestat.orgوأیًضا  list.com/-https://tldمثل 
ت مع العنایة الواجبة ھذه البیانات بصفة مستمرة. أو إجراء تعدیل على اتفاقیة اعتماد أمناء السجالت سیضمن توافر ھذه البیانا

 لحمایة المعلومات التنافسیة.

من أجل عملھ  ICANNوالمتعاقدین ومجتمع  ICANNتوافر البیانات ذات الصلة لالستخدام من جانب منظمة تدابیر النجاح: 
 .DNSفي تقییم التنافس في مساحة 

 
 جمع بیانات التوقف.: 5التوصیة 

 
یرة النطاقات الموقوفة یوحي بتأثیر على المشھد التنافسي لكن البیانات غیر الكافیة تحبط ارتفاع وتالمبررات/النتائج ذات الصلة: 

 جھود تحلیل ھذا التأثیر.

 ICANNمنظمة إلى: 

 عالیة المتطلبات المسبقة أو مستوى األولویة: 

 نعمإجماع الفریق: 

یل الكافي لتحدید االتجاھات على أساس الموقوفة بانتظام مع التفص TLDتعقب نسب نطاقات  ICANNیجب على التفاصیل: 
 إقلیمي وعالمي.

من أجل عملھ  ICANNوالمتعاقدین ومجتمع  ICANNتوافر البیانات ذات الصلة لالستخدام من جانب منظمة تدابیر النجاح: 
 .DNSفي تقییم التنافس في مساحة 

  

https://tld-list.com/
https://namestat.org/
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 جمع بیانات السوق الثانویة.: 6التوصیة 

 
یحبط جھود التحلیل الشامل للتأثیرات التنافسیة.  TLDإن وجود حدود لألسعار في بعض نطاقات ة: المبررات/النتائج ذات الصل

وربما یكون سعر السوق الحقیقي أعلى من الحدود المقررة. وطبقًا لذلك، فإن سوقًا ثانویة ھي المالذ األفضل لمعرفة حركة 
 األسعار.

 ICANNمنظمة إلى: 
 

 متطلبات مسبقةولویة: المتطلبات المسبقة أو مستوى األ
 

 نعمإجماع الفریق: 
 

 االنخراط في مجتمع السوق الثانویة من أجل فھم اتجاھات األسعار بشكل أفضل. ICANNیجب على التفاصیل: 

من أجل عملھ  ICANNوالمتعاقدین ومجتمع  ICANNتوافر البیانات ذات الصلة لالستخدام من جانب منظمة تدابیر النجاح: 
 .DNSنافس في مساحة في تقییم الت

 
 لكل دولة على حدة. TLDتجمیع مبیعات : 7التوصیة 

 
سوف یواصل نقص بیانات مستوى البلد إحباط جھود فرق مراجعة المنافسة وثقة المستھلك وخیار المبررات/النتائج ذات الصلة: 

. وعلى وجھ الخصوص، فإن نقص في سوق النطاقات TLDالمستھلك في المستقبل في تحلیل التنافس بین السجالت ونطاقات 
 .ccTLDونطاقات  gTLDالبیانات الخاصة بالبلد یحبط جھود فھم التنافس بین نطاقات 

 ICANNمنظمة إلى: 

 منخفضة المتطلبات المسبقة أو مستوى األولویة: 

 نعمإجماع الفریق: 

 ICANNن الممكن بالنسبة لمؤسسة وھكذا م CENTRبعض ھذه البیانات یتم تحصیلھ من خالل جھات أخرى مثل التفاصیل: 
 ترتیب الحصول على البیانات.

من أجل عملھ  ICANNوالمتعاقدین ومجتمع  ICANNتوافر البیانات ذات الصلة لالستخدام من جانب منظمة تدابیر النجاح: 
 .DNSفي تقییم التنافس في مساحة 

 
 لكل دولة على حدة. TLDفي جمع بیانات مبیعات إنشاء ودعم و/أو المشاركة مع آلیات وكیانات مشاركة : 8التوصیة 

سوف یواصل نقص بیانات مستوى البلد إحباط جھود فرق مراجعة المنافسة وثقة المستھلك وخیار المبررات/النتائج ذات الصلة: 
وصل في سوق النطاقات. وسوف یكون من الصعب الت TLDالمستھلك في المستقبل في تحلیل التنافس بین السجالت ونطاقات 

 اإلجمالیة بشكل خاص. TLDالمفیدة في فھم أسواق  ccTLDإلى بیانات 

 ICANNمنظمة إلى: 

 متطلبات مسبقةالمتطلبات المسبقة أو مستوى األولویة: 

 نعمإجماع الفریق: 

مشاركة بالفعل في جمع البیانات ومبادرات  APTLDو AFTLDو CENTRبعض المنظمات اإلقلیمیة مثل التفاصیل: 
السعي من أجل عقد الشراكة مع ھذه المنظمات والتعرف على الطرق التي یمكن من  ICANNاإلحصائیة. یجب على األبحاث 

السعي  ICANN. كما یجب على ICANNخاللھا تعزیز قدرات ھذه المنظمات بحیث یتم توجھ منتجاتھا إلى متطلبات بیانات 
جھودھا في ھذه النواحي مثل وضع معاییر البعض والمنھجیة،  من أجل تعزیز قدرة ھذه المنظمات المنفصلة على التعاون في

 MEAو LACبالفعل مثل دراسات أسواق  ICANNبحیث تكون بیاناتھا قابلة للمقارنة. كما أن المبادرات اإلقلیمیة التي أطلقتھا 
DNS توى اإلقلیمي.یجب أن تتم على فترات منتظمة، حیث إنھا توفر أیًضا بیانات قیّمة على مستوى الدول والمس 
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من أجل عملھ  ICANNوالمتعاقدین ومجتمع  ICANNتوافر البیانات ذات الصلة لالستخدام من جانب منظمة تدابیر النجاح: 
 .DNSفي تقییم التنافس في مساحة 
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 اختیار المستھلك .7
 

ن الخیارات المتوفرة للمسّجلین أم الجدیدة قد زاد م gTLDیضع أیًضا فریق المراجعة في اعتباره مسألة ما إذا كان إدخال برامج 
ال. كما نوقش سابقًا في ھذا التقریر، یمنح التوسع في البرنامج خیارات جدیدة للمسّجلین من حیث اللغات جدیدة ومجموعات 
األحرف والھویات الجغرافیة وفئات متخصصة جدیدة. ومع ذلك، فإننا نسعى إلى تحدید ما إذا كانت التسجیالت في برامج 

gTLD  الجدیدة تمثل خیاًرا إیجابًیا متاًحا للمسّجلین أو ھل شعر عدد كبیر بالتزام للتسجیل على نحو دفاعي في برامجgTLD 
الجدیدة لحمایة عالماتھم التجاریة أو ھویتھم. على وجھ الخصوص، كان ھناك نقاش واسع النطاق عما إذا كان سیجد أصحاب 

الجدیدة من أجل منع  gTLDل تلك العالمات التجاریة كأسماء نطاقات في برامج العالمات التجاریة أنھ من الضروري تسجی
اآلخرین من القیام بذلك. كان ھناك عدد من الدراسات (انظر أدناه) بشأن مدى اشتراك المسّجلین في مثل ھذه التسجیالت 

الختیار المستھلك، ومن ثم إجراء تحلیل محدد  "الدفاعیة" والتي استكملناھا بتحلیلنا الخاص. تناولنا في البدایة الموضوع العام
 108یتعلق بأصحاب العالمات التجاریة أدناه.

في ضوء تقییم ھذه النتائج، من المھم مالحظة أنھ لیست كل حاالت التسجیالت المكررة "الدفاعیة" ضروریة في طبیعتھا. 
متعددة من أجل زیادة احتمال أن یتم إیجاده عبر بالخصوص، قد یقوم صاحب عالمة تجاریة بتسجیل نفس العالمة في نطاقات 

من  %52وقد حدد مجموع  109بحوث المستخدمین، وھو اعتبار أصبح مھًما بشكل متزاید ألن عدد النطاقات أصبح كبیًرا.
كأحد أسباب تسجیل أسماء نطاقات مكررة "المساعدة على ضمان إیجاد مواقعي في  Nielsenالمسجلین المستجوبین من طرف 

آخرین من المستجوبین إلى أنھم شاركوا في التسجیالت المكررة "لحمایة اسم عالمتي  %51وأشارت نسبة  110البحوث."
لذا، یبدو أن  111التجاریة أو منظمتي" كما حددت نفس النسبة أحد األسباب كونھ "منع طرف آخر من أن یكون لھ نفس االسم."

الظاھر ألن تكالیف الطعن في التسجیالت من اآلخرین قد تكون أعلى بشكل كبیر  التسجیالت "الدفاعیة" ھي ظاھرة حقیقیة، في
 112من تكالیف تسجیل الماتھم في نطاقات متعددة.

 
 الدراسات السابقة

شركة ووجدا نسب  100اسًما تجارًیا لعدد محظوظ من الشركات بلغ  1.043قام كروجر وفان كوفیرینج بعمل استبیان لـ 
%في 65) 5؛ (info.% في 69) 4؛ (net.% في 84) 3؛ (org.% في 76) 2؛ (com.% في 100) 1( التسجیل التالیة:

iz.b )في 57) 6و %.mobi113  وجد زیتراین وإیدلمان أنھ بعد ستة أشھر من بدء التسجیل في.biz  من عینة 91وسجل %
 org.114 % أیًضا في49ل وسج net.% أیًضا في63وسجل  com.أیًضا في  biz.أسماء نطاقات 

 
 

 
نھائیین، الذین تتم تغطیة سلوكھم في ھذا الفصل، یتم استخدام مصطلح المستھلكین في المقام األول لإلشارة إلى مسّجلي أسماء النطاقات ولیس المستھلكین من المستخدمین ال108

 ومعتقداتھم بشكل كبیر في فصل ثقة المستھلك.
، وبما أن العثور على الموقع اإللكتروني TLDلذین یبحثون عن مواقع على شبكة اإلنترنت من خالل تخمین عناوین اإلنترنت. وبتزاید عدد نطاقات بالنظر إلى المستخدمین ا109

أن بعض "المخمنین" سیستخدمون "الصحیح" عن طریق التخمین أصبح أكثر صعوبة، فبشكل متوسط، ارتفع عدد التخمینات المطلوبة بشكل كبیر. وأمام ھذا الواقع، یتوقع المرء 
من أجل تقلیل عدد  TLDمحركات بحث بشكل متكرر أكثر مما كانت علیھ في الماضي. ومع ذلك، قد یكون بعض المسّجلین ال یزالون یختارون التسجیل في عدة نطاقات 

 التخمینات التي قد یقوم بھا المستخدم إلیجادھم.
. 13، 2017ینایر  25)، تم الوصول إلیھ في 2016(أغسطس  ICANNالمي للمسّجل في نیلسن، الموجة الثانیة لالستبیان الع110
en-15-09-2016-2-https://www.icann.org/news/announcement  
الجدیدة واحدةً من  gTLD% من إجمالي المسّجلین في نطاقات 60ختار العدید من المسّجلین كال االستجابتین؛ اختار ). ا2016نیلسن، الموجھ الثانیة الستبیان المسّجل (111

 االستجابتین.
مستقبلیة لمسّجلي اسم النطاق لفھم أفضل للخیارات التي یتخذونھا عند یتضمن الملحق ز سلسلة من األسئلة التي یمكن إدراجھا في االستبیانات ال الملحق "ز": قائمة المراجع112

 تسجیل أسماء النطاقات.
 .Minds + Machines )2010-02 :(51ورقة عمل نطاقات  الجدیدة،" gTLD. فرید كریجر وأنتوني كوفیرینج "تحلیل بیانات تسجیل العالمات التجاریة في نطاقات 113
، 2017ینایر  25)، الذي تم الوصول إلیھ في 2002(یونیو  biz.ومدرسة القانون المجتمعي في ھارفرد، استبیان استخدام نطاق المستوى األعلى مركز بیركمان لإلنترنت 114

https://cyber.law.harvard.edu/tlds/001/ 
  

https://www.icann.org/news/announcement-2-2016-09-15-en
https://cyber.law.harvard.edu/tlds/001/
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مدى تسجیالت األسماء المكررة ومدى وجود حامل االسم المسّجل نفسھ بین نطاقات المستوى حللت االستراتیجیات الدولیة 
% 11. أشارت إلى أن INFOالرائدة األربعة الجدیدة آنذاك وثالثة قدیمة واكتشفت أن: "اإلحصاءات التي تخص  TLDاألعلى 

من  %42، فإن .bizلق فرًصا جدیدة ھامة. مع . قد خINFO، مما یوحي بأن com.فقط من المسّجلین حملوا االسم نفسھ في 
قام كاتز وروستون وسولفیان بتحلیل  115البتسجیالت المكررة تبدو مسجلة لنفس الطرف، مما یقترح أنھا من طبیعة حمائیة."

 Brand Financeمن أعلى النطاقات العالمیة حسب ترتیبھا من طرف  500من  200التداخل في تسجیالت النطاقات لـ 
إال أنھم وجدوا  116مختلفة" من التي تمت دراستھا. TLD) "أن نسبة عالیة جًدا منھا تم تسجیلھا في نطاقات 61دوا (في ووج

أیًضا "نطاًقا واسعًا في حصة النطاقات المسجلة مع المحتوى" وأن نسبة المواقع النشیطة "كانت منخفضة جًدا" باستثناء التي على 
 com.وآخرون، الذین استخدموا مجموعة متنوعة من التدابیر لتحدید تطابقات المسّجلین بین  وأخیًرا، ھالفورسون com.نطاق 

باستخدام ما یصفونھ "مؤشرات  117] كان [بإمكانھم] تقییمھا."com-biz% بین [40، وجدوا "على األقل تطابقًا ما بنسبة biz.و
 على أنھا "دفاعیة." biz% من نطاقات 11.6أقوى" یصنفون 

 
 CCTRTل فریق مراجعة المنافسة وثقة المستھلك وخیار المستھلك تحلی

% من جمیع المسجلین المشمولین في الدراسة قد سجلوا على األقل اسًما 35وجدت أن  2دراسة المسجلین العالمیین، الموجة 
طاقات) حالي ولضمان % من ھؤالء إلى أنھم قد سُجلوا "لحمایة نطاق (ن60أشارت نسبة  118جدید. gTLDواحًدا في نطاق 

% أنھم سجلوا "للوصول إلى مستخدمي إنترنت جدد أو 34عدم حصول أي شخص آخر على نطاق مشابھ" بینما أشارت نسبة 
 % مسجلین ألن "االسم الذي أریده لم یكن متوفًرا باستخدام نطاق المستوى األعلى األقدم."6أنواع جدیدة من العمالء" و

الجدیدة وسالسل قابلة للمقارنة في  gTLDل للسالسل المسجلة نطاقات مستوى ثاني في برامج لقد قمنا كذلك بإجراء تحلی
.com ،والتي تعتبر حتى اآلن من أكثر نطاقات المستوى األعلى القدیمة. ركز التحلیل على نمطین محتملین. في الحالة األولى ،

الجدید كانت مسجلة  gTLDق اسم المستوى الثاني في برنامج نظرنا لنعرف إذا ما كانت السلسلة المتطابقة مسجلة بصفتھا نطا
 example.com، ھل سیتم تسجیل example.tld(على سبیل المثال، إذا تم تسجیل  com.كنطاق اسم مستوى ثاني في 

ذلك،  وعلى الرغم من .comالجدیدة لدیھا مطابقات مماثلة في  gTLD% من التسجیالت في نطاقات 82وجدنا أن  119أیًضا؟)
كان ھناك تفاوت ملحوظ في النسب المئویة للتطابقات المماثلة في نطاقات المستوى األعلى العامة. على سبیل المثال، من بین 

% من نطاقات 99نطاًقا على نسبة  32تسجیل على األقل، احتوى  1000نطاقًا للمستوى األعلى العام بنسبة حوالي  414
التي كانت تحتل المرتبة الثالثة واإلحدى عشر  xin.و wang.، بما في ذلك com.اثل في أسماء المستوى الثاني كتطابق متم

) احتوت على نسبة 271، وما یقرب من الثلثین (2016الجدیدة في نسب التسجیل، واعتباًرا من نوفمبر  gTLDكأكبر برامج 
ومن الجھة األخرى، احتوت نطاقات المستوى  com. % على األقل من نطاقات أسماء المستوى الثاني كتطابقات متماثلة في95

من تلك النسبة، كانت  com. % من نطاقات أسماء المستوى الثاني كتطابقات متماثلة في50األعلى العامة على نسبة أقل من 
ماثلة نصفھا أسماء نطاقات دولیة. وبشكل عام، احتوت نطاقات المستوى األعلى العامة السم النطاق المدّول على تطابقات مت

 % فقط من تسجیالت نطاقات المستوى األعلى العامة السم النطاق المدّول متطابقة في نطاقات70أقل، كانت نسبة  com.لنطاق 
.com  لسوء الحظ، تحلیلنا ال یتضمن بیاناتWHOIS  التي تمكنا من تحدید ما إذا كان المسجل نفسھ قام بتسجیل كال النطاقین
 أم ال.

 
 

 
. حامل اسم المسجل 102، 2017ینایر  25)، التي تم الوصول إلیھا في 2004الجدیدة: القضایا القانونیة والسیاسات (یولیو  gTLDالخطط الدولیة وتقییم برامج لجنة مؤتمر 115

 100تستند إلى عینة صغیرة جًدا مكونة من ، وعلى الرغم من ذلك، فإنھ من المھم مالحظة، أن الكتّاب یشیرون إلى أن "البیانات ... 102، في com/.net/.org.: نفسھ في
 .ICANN" أُعدت ھذه الدراسة من أجل info.و biz.اسًما فط لـ 

116 M.L. Katz ،Rosston, and T. SullivanG.L.  االعتبارات االقتصادیة فیما یتعلق بتوسع األسماء العامة لنطاق المستوى األعلى تقریر المرحلة الثانیة: دراسات ،
economic-two-gtlds/phase-https://archive.icann.org/en/topics/new-، 2017ینایر  25التي تم الوصول إلیھا في  ،)2011یسمبر الحالة (د

pdfen.-03dec10-considerations  كانت ھذه النطاقات.com و.net و.org و.biz و.info و.mobi و.us  أُعدت ھذه الدراسة من أجلICANN. 
: بعد مرور عشر سنوات" في BIZتي ھالفورسون وجي سوزردي وجي مایر وإم فیلیجازي وإس كریبش وإن ویفیر وكي لیفشینكو وإف باكسون، "نطاق المستوى األعلى 117

 .Springer Berlin Heidelberg، 2012(، 221-230، 228ة والمعلومة، إن تافت وإف ریسیاتو. (ألمانیا: المعاییر المجھول
biz.pam12.pdf-http://www.icir.org/vern/papers/dot  

 .164 ،)2016( 2استبیان المسجلین الموجة  ،Nielsenمؤسسة 118
على العامة للعالمات مجموعة التحلیل، ملخص سالسل العالمات التجاریة المسجلة في نطاقات المستوى األعلى العامة القدیمة التي كانت كذلك نطاقات المستوى األ119

، 2017ینایر،  25) تم الوصول إلیھا في 2016التجاریة (أكتوبر 
Brand%20TLD0https://community.icann.org/download/attachments/56135378/New%20gTLD%20Registrations%20of%2

dificationDate=1481305785167&api=v216.pdf?version=1&mo-18-%20TM%20Strings%2010 
  

https://archive.icann.org/en/topics/new-gtlds/phase-two-economic-considerations-03dec10-en.pdf
https://archive.icann.org/en/topics/new-gtlds/phase-two-economic-considerations-03dec10-en.pdf
https://archive.icann.org/en/topics/new-gtlds/phase-two-economic-considerations-03dec10-en.pdf
http://www.icir.org/vern/papers/dot-biz.pam12.pdf
https://community.icann.org/download/attachments/56135378/New%20gTLD%20Registrations%20of%20Brand%20TLD%20TM%20Strings%2010-18-16.pdf?version=1&modificationDate=1481305785167&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/56135378/New%20gTLD%20Registrations%20of%20Brand%20TLD%20TM%20Strings%2010-18-16.pdf?version=1&modificationDate=1481305785167&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/56135378/New%20gTLD%20Registrations%20of%20Brand%20TLD%20TM%20Strings%2010-18-16.pdf?version=1&modificationDate=1481305785167&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/56135378/New%20gTLD%20Registrations%20of%20Brand%20TLD%20TM%20Strings%2010-18-16.pdf?version=1&modificationDate=1481305785167&api=v2
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في تحلیل ثاني، فحصنا ما إذا كانت السلسلة المشتركة تمثل كل من نطاق المستوى األعلى واسم المستوى الثاني المسجل كنطاق 
مسجالً  exampletld.com، ھل سیكون example.tld(على سبیل المثال، إذا تم تسجیل  com.اسم مستوى ثاني في 

في  com.الجدیدة كانت مسجلة أیًضا في  gTLD% فقط من التسجیالت في برامج 8؟) في ھذا التحلیل، وجدنا أن أیًضا
 النموذج المدمج.

الجدیدة، اختار العدید من  gTLDبشكل عام، فإننا نستنتج أنھ أثناء تحفیز بعض المسجلین عن طریق أھداف دفاعیة في برامج 
الجدیدة لتوسیع المدى أو نطاق الوصول في عروضھم حتى عندما تظل خیارات مشابھة  gTLDالمسجلین التسجیل في برامج 

 القدیمة. gTLDمتوفرة في برامج 
 

 : العالمة التجاریةCCTRTتحلیل فریق مراجعة المنافسة وثقة المستھلك وخیار المستھلك 
قبل أصحاب العالمات التجاریة. وإننا نستخدم، مع  باإلضافة إلى ھذا التحلیل العام، قمنا بفحص انتشار التسجیالت الدفاعیة من

الجدیدة لتحلیل الموضوع نفسھ. على وجھ التحدید، بدأنا بتعریف  gTLDمجموعة التحلیل، البیانات من "الجولة" األحدث لبرامج 
كانت نسبة البیانات التي عدد من العالمات التجاریة التي قد یتوقع بھا نسبة قلیلة من التسجیالت الدفاعیة مع تعریف المسّجل. 

% ممنن العینات العشوائیة ألصحاب العالمات التجاریة التي تم الحصول علیھا من قاعدة 25قامت مجموعة التحلیل بتجمیعھا 
البیانات التي تدیرھا دیلویت التي تحتوي على كل العالمات التجاریة المسجلة في قاعدة بیانات مكتب مقاصة العالمات التجاریة. 

تم تحدید سالسل العالمات التجاریة المحللة  WHOIS. 120الحصول على ھویات المسجلین من قاعدة بیانات تسجیل نطاقات تم 
لسالسل النص الالتیني المحقق أو المصحح في مكتب مقاصة العالمات التجاریة. تم تعریف التطابقات كتلك التي كانت تطابق 

لألسماء واألرقام الُمخصصة حیث یتم تعریف المسجل كصاحب للعالمة التجاریة متماثل في معاییر تطابق مؤسسة اإلنترنت 
 المقترن بالسلسلة المسجلة التي تعتمد على مقارنة نص تقریبي بین المسجل وأسماء صاحب العالمة التجاریة.

 
یانات الخاصة بنا مسجلة من قبل ) ما إذا كانت كل عالمة من العالمات التجاریة في الب1باستخدام ھذه البیانات، فإننا نحدد: (
) ما إذا كان قد تم تسجیل السلسلة نفسھا بواسطة 2قدیم واحد على األقل أم ال و( gTLDصاحب عالمة تجاریة في برنامج 

) بالنسبة لتلك السالسل التي تم تسجیلھا بواسطة صاحب 3الجدید على األقل أم ال و( gTLDصاحب العالمة التجاریة في برنامج 
الجدیدة التي سجل فیھا صاحب العالمة التجاریة  gTLDعدد برامج  ،جدید واحد على األقل gTLDمة التجاریة في برنامج العال

جدید  gTLDالقدیم كانت مسجلة أیًضا في برنامج  gTLD% من السالسل التي تم تسجیلھا في برنامج 54السلسلة. وجدنا أن 
الجدیدة. بھذا، تم  gTLDكانوا العدد المتوسط من التسجیالت في برامج  3لسالسل، واحد على األقل. وجدنا أیًضا أن، من ھذه ا

وكذلك وجدنا أن ثالثة أرباع من ھذه السالسل  121أو أقل. gTLDنطاقات  3تسجیل نصف العالمات التجاریة التي تم تحلیلھا في 
أو أقل من برامج  17سالسل كانت مسجلة في % من ھذه ال90الجدیدة وأن نسبة  gTLDأو أقل من برامج  7كانت مسجلة في 

gTLD .في الوقت نفسھ، عدد صغیر من سالسل العالمات التجاریة تم تسجیلھا في عدد كبیر من نطاقات  122الجدیدTLD تم :
من برامج  406الجدیدة على األقل وواحًدا كان مسجالً في  gTLDمن برامج  100% من العالمات التجارة في 4تسجیل نسبة 

gTLD .الجدیدة 
 

، 2017ینایر  25)، تم الوصول إلیھا في 2016) (یولیو TMCHمجموعة التحلیل، المراجعة المستقلة لتقریر مشروع خدمات مكتب مقاصة العالمات التجاریة (012
fen.pd-25jul16-review-services-ps://newgtlds.icann.org/en/reviews/tmch/drafthtt 

ولكن تأثرت اإلحصائیة بشكل كبیر بنسبة صغیرة من العالمات التجاریة التي كانت مسجلة في عدد كبیر جًدا من النطاقات. على  8وكان العدد المتوسط للتسجیالت المزدوجة 121
 نطاق. 406عالمة تجاریة واحدة في عدد  سبیل المثال، تم تسجیل

أصحاب العالمات التجاریة لخدمات عند تقییم ھذه النتائج، من المھم التأكید على أنھ قد تمت مالحظة مدى التسجیالت المزدوجة، بنسبة قلیلة على األقل، عن طریق استخدام 122
" لتسجیل العالمات essلتجاریة قد حصلوا على الحمایة خالل الحظر، كان یلزم یحصلوا على الالحقة "الحظر الموصوفة أعاله. وعلى ھذا، إلى درجة أن أصحاب العالمات ا

 التجاریة "بدفاعیة."
  

https://newgtlds.icann.org/en/reviews/tmch/draft-services-review-25jul16-en.pdf
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تسجیالً تقریبًا من  80,000وباستنتاج العینة من كل العالمات، فإننا نتوقع أن أصحاب العالمات التجاریة سیقومون بعمل إجمالي 
% من كل التسجیالت داخل برامج 3، التي تمثل نسبة 2016الجدیدة اعتباًرا من سبتمبر  gTLDج العالمات التجاریة في برام

gTLD إننا نستنتج من ھذا التحلیل أنھ بالرغم من أن التكلفة المباشرة لبرنامج 123الجدیدة .gTLD  الجدید لمعظم أصحاب
خشاه البعض قبل بدء البرنامج، إال أنھ من المرجح أن تتكبد نسبة العالمات التجاریة المتعلقة بالتسجیالت الدفاعیة تبدو أقل مما ی

 قلیلة من أصحاب العالمات التجاریة تكالیف باھظة.

باإلضافة إلى التسجیالت الدفاعیة، تقدم بعض السجالت خدمة یستطیع خاللھا صاحب العالمة التجاریة حظر آخرین من استخدام 
ما تصفھ "بحل فعال من حیث التكلفة، من  Rightsideاسم النطاق نفسھ. مثًال، تمنح عالمتھ التجاریة دون الحاجة إلى شراء 

خطوة واحدة وشامل للسجالت، لحمایة العالمات التجاریة لعمالئك من التسلط اإللكتروني... مع الئحتنا للعالمات المحمیة النطاق 
)DPMLعالمات التجاریة + المصطلحات لكل نطاق ) "كبدیل للحاجة إلى "الشراء الدفاعي للعالمات التجاریة والTLD..."124 .

) تحمي مالكي العالمات التجاریة من DPMLإلى أن "الئحتھا للعالمات المحمیة النطاق (أو  Donutsبنفس الطریقة، تشیر 
ت النشر، في وق Donuts".125التسلط اإللكتروني كجزء من تكلفة التسجیل الدفاعي والفردي للمصطلحات عبر جمیع نطاقات 

لم تكن لدینا أیة بیانات متعلقة بالتكالیف المتحملة من طرف مالكي العالمات التجاریة الذین یستخدمون ھذه الخدمات التوقیفیة، 
 رغم أننا نتوقع الحصول على مزید من المعلومات قبل نشر تقریرنا النھائي.

 إجراء استبیانات دوریة للمسجلین.: 9التوصیة 

عدم القدرة على تحدید دوافع المسجلین والجھود المحبطة للسلوك لدراسة المنافسة واالختیار في ذات الصلة:  المبررات/النتائج
 سوق نطاق المستوى األعلى.

 ICANNمنظمة إلى: 

 متطلبات مسبقةالمتطلبات المسبقة أو مستوى األولویة: 

 نعمإجماع الفریق: 

رار لجمع االتجاھات المسجلة. توجد بعض األفكار األولیة عن المسائل ینبغي تصمیم االستبیان وتحسینھ باستمالتفاصیل: 
 .الملحق "و": األسئلة الممكنة في استطالع مستقبلي للمستھلكالمحتملة في 

 
 
 

 
% من العینة. وباستنتاج ھذا من عینة 25أصحاب العالمات التجاریة للعالمة باستخدام  تسجیالً بواسطة 19,642وجدت مراجعة مكتب مقاصة العالمات التجاریة إجمالي عدد 123

من  24,814,734كان ھناك إجمالي  2016من إجمالي التسجیالت اإلجمالیة. وفي المقابل، اعتباًرا من سبتمبر  78,568% فإن العینة تعطي إجمالي متوقع 100بنسبة 
 دة.الجدی gTLDالتسجیالت في كل برامج 

 /http://rightside.co/registry/dpml، 2016سبتمبر  21، "قائمة العالمات المحمیة للمجاالت"، تم الوصول إلیھا في Rightsideسجل 124
. حسب lhttp://www.donuts.domains/services/dpm، 2016مبر سبت 21، "قائمة العالمات المحمیة للمجاالت"، تم الوصول إلیھا في Donutsسجل 125

domainname.com] قامت ثالثة من أكبر سجالت نطاق المستوى األعلى الجدیدة بإنشاء" :sicتسجیالت ] أداة لحظر اسم المجال الجدید. یفضل العدید من العمالء تجنب ال
ة عن طریق ثالثة موفرین لبرنامج الدفاعیة ولكن ھذه الخدمات تقدم بعض االقتصادات لمقاییس وتستحق وضعھا في االعتبار في العالمات التجاریة الرئیسیة. یتم تقدیم الخدم

gTLD  الجدید؛Donuts  برنامج  172(یغطيgTLDو (Rightside  یغطي)برنامج  36TLDو (Minds + Machines  یغطي)برنامج  16TLD تسمح أداة الحظر .(
الجدیدة المدعومة، مقابل رسم واحد لكل سجل. یتم تصمیم  gTLDألصحاب العالمات التجاریة بحظر العالمات والشروط المتعلقة بھا، على المستوى الثاني، في كل برامج 

وق من السطو اإللكتروني. مع الحظر، لیس من الضروري ألصحاب العالمات التجاریة إخراج الخدمة لكي تكون وسیلة اقتصادیة ألصحاب العالمات التجاریة لحمایة الحق
إلمكانیة الحظر، فإن البند المراد حظره ینبغي أن یعتمد على عالمة تجاریة تم التحقق منھا بواسطة مكتب مقاصة  TLDالتسجیالت الدفاعیة في كل موفر من موفرات برامج 

 العالمات التجاریة."
، 2016سبتمبر  28، تم االطالع علیھا بتاریخ 2015نوفمبر  4، بتاریخ Domain Infoایة اسم النطاق الفعال من حیث التكلفة!" وثیقة "حم

gov-us-with-commitments-of-affirmation-retires-icann-http://domainincite.com/21404  
دوالر. جاك جاك إلیس،  10,000عن إصدار جدید من خدمة الحظر التي ستسمح ألصحاب عالمات تجاریة بإمكانیة الحظر مقابل رسوم قدرھا  Donutsمؤخًرا، أعلنت 

لى خفض خیارات التكالیف في دورة نطاق المستوى األعلى العام التالیة،" مراجعة العالمة الستارر عن عرض حمایة عالمة تجاریة معزز؛ یحث الخبیر ع Donuts"یكشف 
، 2016سبتمبر  29، تم الوصول إلیھا في 2016سبتمبر  29التجاریة العالمیة، 

f9aa61287908-9b1f-459c-cfa7-http://www.worldtrademarkreview.com/blog/Detail.aspx?g=fa934d21  
  

http://rightside.co/registry/dpml/
http://www.donuts.domains/services/dpml
http://domainincite.com/21404-icann-retires-affirmation-of-commitments-with-us-gov
http://www.worldtrademarkreview.com/blog/Detail.aspx?g=fa934d21-cfa7-459c-9b1f-f9aa61287908
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من أجل عملھ  ICANNوالمتعاقدین ومجتمع  ICANNتوافر البیانات ذات الصلة لالستخدام من جانب منظمة تدابیر النجاح: 
 .DNSفي تقییم التنافس في مساحة 

 
في االعتبار ما إذا كان یمكن خفض التكالیف المتعلقة بالتسجیل الدفاعي لعدد  ICANNغي أن یضع مجتمع ینب: 10التوصیة 

 صغیر من العالمات التجاریة المسجلة لعدد كبیر من النطاقات أم ال.

الجدیدة أو  gTLDوجدنا أنھ في وقت كانت معظم العالمات التجاریة إما غیر مسجلة في برامج المبررات/النتائج ذات الصلة: 
الجدیدة، كان عدد قلیل من العالمات التجاریة مسؤول عن العدید من التسجیالت في العدید من  gTLDفي عدد قلیل من برامج 

الجدیدة وكانت تتحمل معظم تكالیف التسجیالت على األرجح. یفترض ھذا التوزیع الثنائي أنھ یمكن آللیات حمایة  gTLDبرامج 
 ة خصیًصا لبعض ھذه العالمات التجاریة مناسبة.) المصممRPMالحقوق (

) اإلجراءات الالحقة و/أو فریق عمل عملیة وضع سیاسة آلیات حمایة الحقوق PDPفریق عمل عملیة وضع سیاسة (إلى: 
)RPM( 

 متطلبات مسبقةالمتطلبات المسبقة أو مستوى األولویة: 

 نعمإجماع الفریق: 
 

 النھائیین المزایا مقابل االرتباك للمستخدمین
الممتدة  gTLDsالنظر في مزایا ترجیح عدد من نطاقات  CCTحاول فریق مراجعة المنافسة وثقة المستھلك وخیار المستھلك 

مقابل المخاطر التي من الممكن أن یشّكل ھكذا امتداد إلى االرتباك، وال سیما فیما یتعلق بانتقال مستھلك المستخدم النھائي إلى 
ى الرغم من توفر بعض البیانات المتعلقة بمزایا التمدید لمستھلك المستخدم النھائي والمسّجلین، فقد افتقرنا إلى أسماء النطاق. وعل

 بیانات معیّنة عن مخاطر االرتباك. حیث اعتبر تحلیلنا لھذا الموضوع ناقصاً كنتیجة لذلك.

الجدید مستھلك المستخدم النھائي والمسّجلین. وفي حالة  gTLDوباستخدام البیانات المتوفرة لنا، فقد نظرنا فیما إذا أفاد برنامج 
مستھلك المستخدم النھائي، نظرنا في المزایا الناتجة من التنوع والخیارات المتزایدة. وبحثنا بالذات في المزایا التي سیكسبھا 

إلیھا. أما بالنسبة للمسّجلین، فقد  مستھلك المستخدم النھائي بالحصول على مصادر أوسع وأكثر تنوعاً من أسماء النطاق للوصول
 TLDsنظرنا في مزایا الحصول على مصادر أوسع وأكثر تنوعاً من أسماء النطاق للوصول إلیھا. ویتضمن ھذا نطاقات 

 نصوص غیر التینیة مكتوبة في لغات أخرى عدا عن اإلنجلیزیة ونماذج خدمة جدیدة. TLDsجغرافیة، واستخدام نطاقات 

المقدمة لمستھلك المستخدم النھائي على خیار أكبر في عدد من أسماء نطاق المستوى األعلى العام (نظراً إلى  وتشتمل المزایا
أي نطلق المستوى  ccTLD، وال یتضمن ھذا أسماء 2016في  1000إلى ما یزید عن  2013في  22تزایدھا من حوالي 
" الھویة إزاء أسماء النطاق (أي أنھ بإمكان مستھلك المستخدم النھائي أما المیزة األخرى فھي أھمیة "تحدید 126األعلى لرمز البلد.

على سبیل المثال، البحث عن باعة زھور محلیین ضمن  -استناداً إلى مصالحھم  gTLDsالبحث ضمن مدى أضیق في نطاقات 
berlin أو عن بنوك ضمن ..bank(،  باإلضافة إلى تزاید توفر نصوص غیر التینیة في أسماءIDN  أي أسماء النطاق
 .127المدّولة

 

 
 یمكن استعمالھا. ccTLDنطاق  250باإلضافة إلى ما یزید عن  gTLDsنطاق  22الجدید، ظھر  gTLDوفي وقت إطالق برنامج 126
. 53 ،33 ،9-7، رقم 2017ینایر  25) تم االطالع علیھ في 2016(یونیو  2الموجة  ICANNبحث العمالء العالمیین في  ،Nielsenمؤسسة 127
en-23-06-2016-2-https://www.icann.org/news/announcement  بینما لم یتزاید الوعي بنطاقاتgTLDs  وتفقدھا بمعدل نطاقات المستوى األعلى

TLD ومن الواضح كذلك أن الثقة في نطاقات  ).8، 7 ا وآسیا/المحیط الھادئ وأمریكا الالتینیة (راجع الصفحاتالرائدة، فقد كان االرتفاع أكبر في إفریقیgTLDs  الجدیدة
 وبأنھ تضفي التوقعات على القیود المفروضة ذاتھا على ثقة المستھلك (ذكرت سابقاً في الصفحة). IDNsكبیرة بالنسبة ألسماء النطاقات المدّولة 

  

https://www.icann.org/news/announcement-2-2016-06-23-en
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، فقد استفاد المسّجلون من مصادر أوسع وأكثر تنوعاً من أسماء النطاق بھدف التسجیل 2016بـ  2013بیئة ولدى مقارنة 
. وأشار المسّجلون إلى أن الحصول على تمدید یمّس احتیاجاتھم كان 128الجغرافیة، والنصوص الجدیدة) TLDs(مثالً، نطاقات 

. كما ظھر 129قارنةً بالوضع السابق حیث كان السعر من أھم العواملیجب شراؤه م gTLDمن أھم العوامل في تحدید أي نطاق 
) على 47إلى  6تزاید واضح في عدد السلطات القضائیة التي تدیر التسجیل، مع ازدیاد عدد حصول السلطات القضائیة (من 

إال أنھ كان ھناك عدد  لم یتزاید عدد أمناء السجالت بنفس السرعة، 2015130و 2013واحد ما بین  gTLDمشغل سجل بنطاق 
الجدید. وحدثت زیادة في إجمالي عدد سجالت المستوى الثاني في أسماء  gTLDكبیر من أمناء السجالت قبل بدء برنامج 

 .131في نفس الفترة IDNsالنطاق المدّولة 

(الجغرافیة،  gTLDsونوع نطاقات باإلضافة إلى فھم ھذه المزایا، فقد حاولنا التأكد فیما لو كان ھناك دلیل على العدد المتزاید 
والنصوص الجدیدة المدّولة) قد یثیر االرتباك بالنسبة للمستھلكین، وفي حال وجود ارتباك، فیما لو كان سیقلل من القیمة للمسّجلین 

یتضمن الجدیدة. وصادفت ھذه الجھود عائق االفتقار إلى بیانات ذات صلة بھذا الموضوع. حیث لم  gTLDsبنوع وعدد نطاقات 
 لمستھلك المستخدم النھائي بالذات أسئلة معینة حول ھذه القضیة. Nielsenاستطالع 

على أن أكثر من نصف المستخدم النھائي یبحثون على مواقع إلكترونیة عبر  Nielsenومع ذلك، ظھر دلیل من استطالع 
ل استخدام محركات البحث في إیجاد مواقع . قد یقلgTLDsبدالً من البحث عبر أسماء معینة في نطاقات  132محركات البحث

إلكترونیة من مخاطر االرتباك وذلك العتماد أبحاث معینة على تطور محركات البحث، إال أنھ سیتطلب إجراء المزید من 
 زادت من خطر ارتباك مستھلك gTLDsاألبحاث للتأكید على ھذه الفرضیة. ولتقییم ما إذا كانت الزیادة الحاصلة على نطاقات 

 المستخدم النھائي و/أو المسّجلین بشكل دقیق، سیتطلب تجمیع المزید من األبحاث حول ھذا الموضوع المحدد.

الجدیدة لمستھلك المستخدم النھائي بالحصول على فرصة أكبر في تحدید  gTLDsحیث سمح تحدید و"تخصیص قطاع" نطاقات 
 gTLDsنعكس ھذا التحدید المتزاید في عدد أكبر من نطاقات النطاقات التي یرغبون في إیجاد سلع وخدمات منھا. كما ی

الجغرافیة، وبالتالي احتمالیة السماح بإجراء أبحاث أضیق نطاقاً ومعلمات البحث في المستوى الثاني. كما زاد امتداد توفر أسماء 
عد ما إذا ظھر أي ارتباك كنتیجة من خیارات المستھلك، على الرغم من عدم حصولنا على دلیل كاٍف ب IDNsالنطاقات المدّولة 

لذلك. ومجدداً، في حال كانت محركات البحث المصدر األولي في إیجاد أسماء النطاق، سیساعدنا استعمال نصوص غیر التینیة 
 .133في تضییق نطاق البحث وتقلیل االرتباك نظریاً، إال أنھ ال توجد بیانات واضحة على ذلك الجانب من االستطالعات الحالیة

 

الجدیدة مقارنةً بالركود  gTLDs)، والذي یبدو أنھ یشیر إلى ازدیاد الوعي بنطاقات 2016( 2الموجة  ICANN، استطالع المسجلین العالمیین في Nielsenمؤسسة 128
 الرائدة. gTLDsالنسبي أو تراجع نطاقات 

ICANN،  مقترح دلیل إزدھار سوق نطاقات المستوى األعلى العامةgTLD 7 ،5، 2017ینایر  25تم االطالع علیھ في  ،)2016 (یولیو .
en.pdf-19jul16-beta-index-health-marketplace-https://www.icann.org/en/system/files/files/gtld  

. یشیر إلى أن: "یعتبر كل من الحصول على امتداد معروف وآخر أكثر ارتباطاً من العوامل الرئیسیة عبر 33)، ص 2016( 2، بحوث المستھلك الموجة Nielsenمؤسسة  129
 .gTLDث أنھم وحدھم من یبادر بشراء أسماء نطاق یجب شراؤه" (إضافة التشدید)، والتي ال بد أن تصبح مرجعاً للمسّجلین حی gTLDمجلس اإلدارة في تحدید أي من نطاقات 

 .3ص  ،gTLD (2016)مقترح دلیل إزدھار سوق نطاقات المستوى األعلى العامة  ،ICANNمؤسسة 130
 .831 ،530-19ص  ،gTLD (2016)مقترح دلیل إزدھار سوق نطاقات المستوى األعلى العامة  ،ICANNمؤسسة 131
) أشاروا إلى أن استخدام محرك بحث 2015و 2016% من المجیبین (في كل من 59. على ما یظھر أن 102 ،)2016( 2لین الموجة استبیان المسج ،Nielsenمؤسسة 132

% من 22أشار  -لمتصفح مباشرة ما ھي الوسیلة األفضل لدیھم في إیجاد موقع إلكتروني معین. أما النقطة الثانیة في محركات البحث فقد كانت عن كتابة اسم النطاق على ا
 .2015% من 23إلى قیامھم بذلك، تراجع طفیف عن  2016المجیبین في 

% من المستھلكین یستخدمون محركات بحث في إیجاد معلومات تتعلق بامتدادات 70. كما یشیر إلى أن أكثر من 22 ،)2016( 2أبحاث المستھلك الموجة  ،Nielsenمؤسسة 
أو المحتوى  gTLDاتھا أقل أھمیة للمستھلكین (وإلى حد معین من المسّجلین) لدى البحث عن نطاق ما طالما أنھم یصلون إلى نطاق اسم النطاق. ویعني ھذا أن األسماء المحددة ذ

 الذي یبحثون عنھ.
 .46 ،)2016( 2استبیان المسجلین الموجة  ،Nielsenمؤسسة 133

  

https://www.icann.org/en/system/files/files/gtld-marketplace-health-index-beta-19jul16-en.pdf
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ین التي سیتم إجراؤھا أسئلة لطلب الحصول على یجب أن تتضمن استطالعات المستخدمین النھائیین والمسّجل: 11التوصیة 
 الجدیدة وتوافرھا وتحدیدھا. gTLDمعلومات إضافیة حول مزایا العدد المتزاید لنطاقات 

بالنسبة تحدیًدا ألي استطالعات مستقبلیة خاصة بالمستخدمین النھائیین، یجب أن یساعد التقییم النسبي المساھمات اإلیجابیة لخیار 
) IDNذات القطاع المعین، واسم النطاق المدّول ( gTLDونطاقات  gTLDوص األسماء الجغرافیة في نطاقات المستھلك بخص

وإذا ما  gTLDفي تحدید ما إذا كان لدى المستھلكین تفضیل واضحة بخصوص أنواع متنوعة من نطاقات  gTLDفي نطاقات 
 كانت ھناك أوجھ اختالف أو تشابھ إقلیمیة في تفضیالتھم.

جب أن یتضمن استطالع المستخدمین النھائیین المقبل مزیًدا من األسئلة حول ما إذا حدث ارتباك لدى المستھلكین في تمدید كما ی
، وطریقة تصفحھم للمواقع اإللكترونیة وإذا ما شّكل طبیعة وأسلوب البحث تأثیراً على االرتباك gTLDعدد ونوع نطاقات 

 (إیجابي أو سلبي أو محاید).

والخدمات التي یمنحھا  gTLDسبة للمسّجلین، فمن المھم تجمیع المزید من البیانات حول التوزیع الجغرافي لمسّجلي نطاق أما بالن
أمناء السجالت لھم، وال سیما في مناطق مختلفة، تتضمن لغات مقدمة فیما یتعلق بتفاعالت ومواقع الخدمة خارج المكاتب 

 الرئیسیة.

المقبلة قادرة على تقییم المزید من ھذه الجوانب  CCTة وثقة المستھلك وخیار المستھلك وحینھا ستصبح مراجعة المنافس
الجدیدة، وال سیما تلك  gTLDبالتفصیل، حیث ستتتوفر حینھا المزید من المعلومات وتاریخ حافل من الخبرة مع نطاقات 

 یر الالتینیة.الموجودة في لغات أخرى غیر اللغة اإلنجلیزیة وتلك التي تستخدم النصوص غ

یعني انعدام البیانات المتعلقة بارتباك المستھلك أنھ من الصعب تحدید فیما لو ظھر ارتباك المبررات/النتائج ذات الصلة: 
المتوفرة الھائلة وتنوعھا أو ما إذا سیتم تعویض مزایا خیارات المستھلك المتزایدة بأي  TLDsالمستھلك كنتیجة لعدد نطاقات 

المقبلة على ھذه  CCTاالرتباك. حیث یجب أن تحتوي مراجعة المنافسة وثقة المستھلك وخیار المستھلك تزاید ممكن في 
قبل بدایة المراجعة وذلك لضمان عدم تفویت أي شيء وبأنھ في حال ظھور أیة عقبات أو ارتباك ممكن،  134البیانات متاحة

 سیكون من الممكن معالجتھ في المستقبل.

 ICANNالمقبلة / منظمة  CCTسة وثقة المستھلك وخیار المستھلك مراجعة المنافإلى: 
 

 منخفضةالمتطلبات المسبقة أو مستوى األولویة: 

 نعمإجماع الفریق: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لمستھلك المستخدم النھائي أو  أو في استطالعات معینة TLDوقد یتم تجمیع البیانات كجزء من المراجعة المنتظمة لمقترح دلیل إزدھار سوق نطاقات المستوى األعلى 134
 المسّجل.
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 سیاسات السجل
كجزء من جاذبیة اسم النطاق للعمالء كمنتج مقدم لھم، یمكن استخدام سیاسات التسجیل وآلیات حمایة الحقوق الخاصة بھ كنقطة 

نطاق  30الخاصة بعدد  الجدیدة، قمنا بتحلیل سیاسات السجالت gTLDمقارنة. والكتشاف الفروق أو الصفة الفریدة لنطاقات 
gTLD مرتبطة بحمایة الخصوصیة وقواعد التسجیل. (إضافة إلى ذلك، فإن مقارنة بین استخدام نظام التعلیق السریع  135جدید
) كانت جزًءا من ھذا التحلیل؛ UDRP) والفروق بینھ وبین السیاسة الموحدة لفض نزاعات أسماء النطاقات (URSالموحد (

 136(حسب أرقام التسجیل). ccTLDایة الحقوق). وألغراض المقارنة، تم تضمین أعلى خمس نطاقات انظر قسم آلیات حم

سجالً سیاسة خصوصیة منشورة. فحري  30األعلى الجدیدة البالغ عددھا  gTLD) من سجالت %90ولدى الغالبیة العظمى (
تثناء الحاالت التي یقتضیھا القانون وبما یتفق مع بثلثین ھذه السجالت عدم اإلفصاح عن البیانات الشخصیة ألطراف أخرى باس

% من 6.6) أنھم ال یبیعون البیانات الشخصیة إلى جھات أخرى. وتشارك نسبة %30. ویؤكد العدید منھم (WHOISسیاسة 
عن % موافقة المسجلین قبل مشاركة أو اإلفصاح 13.3ھذه السجالت البیانات الشخصیة لمسجلیھا مع جھات أخرى. ویطلب 

%) التزامات صارمة 43.3البیانات الشخصیة للمسجلین. وفیما یخص سیاسات حمایة البیانات الشخصیة، فإن لدى معظمھا (
% من ھذه السجالت معلومات في سیاساتھا فیما یخص 33.3باتخاذ تدابیر معقولة من أجل توفیر أمن البیانات الشخصیة، ولدى 

 137جمع ملفات تعریف االرتباط.

الخمسة المقارنة، لدى الجمیع قواعد ال تسمح بمشاركة البیانات الشخصیة واإلفصاح عنھا لجھات  ccTLDین نطاقات ومن ب
. ولیس لدى WHOISأخرى. وعلى الجانب اآلخر، ھناك اختالفات بینھا فیما یخص البیانات التي تقوم بنشرھا من خالل نظام 

تلك  ccTLDوراء تلك االختالفات. ولدى ثالثة من نطاقات  ، وھذا ھو السببWHOISنفس سیاسات  ccTLDنطاقات 
معلومات حول جمع ملفات تعریف االرتباط. وفیما یخص المحتوى، لیس لدى ثالثة منھا قواعد ساریة ولدى االثنین اآلخرین 

وح ومتاح أمام أي مفت ccTLDبعض القواعد الخاصة بتناول المحتوى غیر القانوني. علًما بأن التسجیل في ثالثة من نطاقات 
 .ccTLDأحد أما االثنان اآلخران فیشترطان على األقل عنوانًا محلیًا داخل الوالیة القضائیة التي یعمل فیھا نطاق 

. (حیث یمكن nycفلیست ھناك متطلبات تتعلق بموقع داخل الوالیة القضائیة، باستثناء نطاق  ،gTLDأما بالنسبة لنطاقات 
لدیھا عنوان في مدینة نیویورك واألفراد أصحاب اإلقامة األولیة في مدینة نیویورك تسجیل اسم نطاق للشركات والمنظمات التي 

% بمن السجالت إلى دار مقاصة العالمات التجاریة من أجل تحدید 20وفیما یخص أھلیة التسجیل، ترجع  .).nycفي نطاق 
ساءة االستخدام أو االنتھاكات األخرى للسیاسة. وقدمت أولویة التسجیل. ولدى كل ھذه السجالت إجراءات امتثال لسلوك إ

السجالت نماذج على اإلنترنت من أجل تقدیم الشكوى أو عنوان خاص لھذا الغرض. باإلضافة إلى أن لجمیع السجالت الحق في 
 قات المتروكة.التصرف في حالة االستخدام المسيء السم النطاق. ولیس لدى أي من ھذه السجالت سیاسات تنظم أسماء النطا

 

 
. online. وparty. وren. وred. وxin. وbid. وscience. وsite. وlink. وclub. وwin. وwang. وtop. وxyzسلسلة حسب عدد التسجیل:  30كما تم تحلیل أعلى 135

. guru. وnews. وreview. وrealtor. وnycو. webcam. وlol. وtech. وwork. وkim. وspace. وwebsite. وdate. (     ) وxn–ses554g. وloan. وclickو
 First Registryو Zodiac Leo Limitedو Jiangsu Bangning Science & Technology Co., Ltdو XYZ.وتدار السالسل المدرجة بمعرفة الشركات التالیة: 

Limited .وClub Domains LLC .وUniregistry, Corp وRadix وFamous Four Media وElegant Leader Limited وAfilias وBeijing Qianxiang 
Wangjing Technology Development Co., Ltd وHu Yi Global Information Resources (Holding) Company )وMinds + Machines (

للبلدیة بموجب قوانین والیة نیویورك، بمعرفة ومن خالل + (مدینة نیویورك، وھي مؤسسة تابعة  Neustarو Top Level Domain Holdings Limitedالمعروفة سابقًا باسم 
 . Donutsو Rightsideو Real Estate Domains LLCإدارة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في مدینة نیویورك) و

136.cn وdeو .ukو .nlو .ru. 
137Official Journal of the European Union, (2016)  "Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council," 

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=en-lex.europa.eu/legal-http://eur خصوصیة في عدة سیكون لھذا أثر قوي على قضایا ال
 مجاالت، بما في ذلك أسماء النطاقات.

 Free Expression, Privacy and Diminishing Sovereignty in the Information Age: The Internationalization of"ماكاي كانینغام، 
Arkansas Law Review, Forthcoming (2015): 7. "Censorship, https://ssrn.com/abstract=2706730 

، یضع تصوًرا إلمكانیة تطبیق قانون الخصوصیة األوروبي عالمیًا. وھذا النظام "ال یدع مجاالً للشك قانونًا للمرة األولى 2017(قانون حمایة البیانات (القانون)، المقرر سریانھ في 
دم المادي للشركة المعالجة للبیانات، أنھ یجب الشركات غیر األوروبیة تطبیق القوانین األوروبیة عند عرض الخدمات على العمالء غیر بأنھ وبصرف النظر عن مكان الخا

 األوروبیین.")
  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=en
https://ssrn.com/abstract=2706730


 ICANN 61 تقریر مراجعات

 

 

المقارنة، لدى ثالثة منھا تسجیالت مفتوحة ومتاحة أمام أي أحد واالثنان اآلخران یشترطان على  ccTLDأما بالنسبة لنطاقات 
التي تم جمع معلومات لھا إجراءات امتثال لسلوك إساءة االستخدام أو  ccTLDقل عنوانًا محلیًا. ولدى جمیع نطاقات األ

االنتھاكات األخرى للسیاسة. وفیما یتعلق بإساءة استخدام أسماء النطاقات، یرجع الجمیع إلى السیاسة أو القانون ذي الصلة. 
عدة بیانات "قائمة سوداء": النطاقات المدرجة على تلك القائمة غیر مصرح بتسجیلھا أو وعالوة على ذلك، یحتوى إحداھا على قا

 الخمسة أیة سیاسات ثابتة. ccTLDاستغاللھا بشكل مستمر. وفیما یخص أسماء النطاقات المتروكة، فلیس لدى نطاقات 

تطوعیة، مثل تلك االلتزامات التي تشمل %) لدیھا التزامات مصلحة عامة 73(بنسبة  30العلیا بعدد  gTLDوغالبیة سجالت 
مشكالت السالمة ومنع اإلساءة وآلیات حمایة الحقوق اإلضافیة، إلخ. وعالوة على التزامات المصلحة العامة الطوعیة، ھناك 

الت الجدیدة كجزء من اتفاقیة السجل. ولن یستخدم جمیع مشغلي سج gTLDأیًضا التزامات مصلحة عامة إلزامیة لجمیع نطاقات 
gTLD  الجدیدة سوى أمناء السجالت المعتمدین منICANN  وتضمین ضماناتGAC.138 

الجدیدة، تم تحسین المنافسة غیر السعریة جزئیًا لنطاقات  gTLDومع ضم التزامات المصلحة العامة كقیمة إضافیة لنطاقات 
gTLD  الجدیدة عند مقارنتھا بنطاقاتgTLD قعات المستھلكین بوضع قیود لنطاقات القدیمة. وإلى ذلك الحد، فإن توgTLD 

تتزاید. وفي حین رأى كل من العمالء والمسجلین أن المزید من القیود یمكن أن تكون وقائیة، فقد كان المسجلون أكثر اعتراًضا 
 140فعت الثقة.ویعتقد المستخدمون عموًما على مستوى عالمي أن التقییدات ر 139إلى حد ما على القیود، بالتناسب مع العمالء.

وبشأن القیود الخاصة، ھناك فروقات كبیرة بین المناطق. مثًال، المسجلون في أمریكا الشمالیة من المرجح أن یرغبوا بشكل أكبر 
وترى  141في قیود على الحضور المحلي في حین أن أولئك الذین من آسیا یریدون على األرجح التحقق من بیانات االعتماد.

المستخدمین النھائیین من العمالء أنھ یجب العمل بمستوى ما من القیود على من بإمكانھ تسجیل اسم نطاق، غالبیة واضحة من 
 142مثل بیانات الدخول اآلمن والموقع واالستخدام المتسق.

 gTLDالقدیمة. وقد شاركت غالبیة سجالت  gTLDوعلى الجانب اآلخر، ھناك العدید من أوجھ التشابھ بین سیاسات نطاقات 
القدیمة بالفعل في صناعة أسماء النطاقات، ومن ثم فقد وضعت سیاسات استناًدا إلى خبرتھا السابقة وخلفیتھا. وعالوة على ذلك، 

أو كانت جزًءا من عملیة االعتماد ومن ثم لم تكن حاجة في  ICANNبالنسبة تم وضع قواعد لبعض المشكالت بالفعل بمعرفة 
 ضع أخرى لتلك السیاسات.تلك الحاالت أو محفز ألعمال و

عبارة عن آلیة لحمایة الحقوق تم وضعھا من أجل توفیر الحمایة لحاملي العالمات التجاریة  URS143والتعلیق السریع الموحد 
الجدیدة (راجع قسم آلیة حمایة الحقوق). ومقارنة بالسیاسة الموحدة لفض نزاعات أسماء  gTLDبموجب برنامج نطاقات 

لفض النزاعات فیما یخص تسجیل أسماء  ICANNلسابقة، التي كانت العملیة األساسیة التي نشرتھا ا UDRPالنطاقات 
النطاقات التي تنتھك حقوق العالمات التجاریة، فإن التعلیق السریع الموحد أسرع بكثیر في تعطیل مواقع الویب التي یتبین أنھا 

حالة إلجراءات  3,987، كانت ھناك 2012اوین اإلنترنت. وفي تخالف حقوق الملكیة الفكریة وأیًضا في محاربة سرقة عن
UDRP  مرفوعة لكن عندما أصبح التعلیق السریع الموحد متاًحا كانت ھناك عدد حاالتUDRP ) وعلى 3,436أقل نسبیة .(

حد بدیالً عن السیاسة الرغم من ذلك، ومن المبكر للغایة التعرف على ما إذا كان المستخدمون قد اعترفوا بالتعلیق السریع المو
 144الموحدة لفض نزاعات أسماء النطاقات أم ال.

 
 
 

)، تم االطالع علیھا في 2013" (في GACمن  1، "نصیحة ضمانات الفئة NG082013.07.02.–NG07..2013.07.02رقم  ICANNقرار مجلس إدارة 138
 en#1.c-02-07-2013-gtld-new-material/resolutions-https://www.icann.org/resources/board، 2016دیسمبر  1

. 92، 2016دیسمبر  1)، تم الوصول إلیھ في 2016(أغسطس  ICANNنیلسن، الموجة الثانیة لالستبیان العالمي للمسّجل في 139
en-15-09-2016-2-https://www.icann.org/news/announcement  

، 2017ینایر  25) تم االطالع في 2016(یونیو  2العالمیین الموجة  ICANNبحث عمالء  ،Nielsenمؤسسة 
2-https://www.icann.org/news/announcement- 2016-06-23-en 

 31 ،)2016( 2استبیان المسجلین الموجة  ،Nielsenمؤسسة 140
 .30المصدر ذاتھ ص 141

. 9، رقم 2017ینایر  23) تم االطالع علیھ في 2016(یونیو  2الموجة  ICANNبحث العمالء العالمیین في  ،Nielsenمؤسسة 214
en.pdf-23jun16-survey-consumer-global-phase2/https://newgtlds.icann.org/en/reviews/cct  

، 2016دیسمبر  1)، تم االطالع في 2013(یونیو  Uniform Rapid Suspension System (URS) Rules، باسم ICANNمؤسسة 143
en.pdf-28jun13-.icann.org/en/applicants/urs/ruleshttps://newgtlds  

  

https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2013-07-02-en#1.c
https://www.icann.org/news/announcement-2-2016-09-15-en
https://www.icann.org/news/announcement-2-2016-06-23-en
https://www.icann.org/news/announcement-2-2016-06-23-en
https://newgtlds.icann.org/en/reviews/cct/phase2-global-consumer-survey-23jun16-en.pdf
https://newgtlds.icann.org/en/applicants/urs/rules-28jun13-en.pdf


 ICANN 62 تقریر مراجعات

 

 

 ومقارنة بالسیاسة الموحدة لفض نزاعات أسماء النطاقات، فإن الرسوم أقل بالنسبة للتعلیق السریع الموحد ویتراوح بین 
تتراوح بین  ) رسوًماWIPOدوالر أمریكي. ویتقاضى موفر السیاسة الموحدة لفض نزاعات أسماء النطاقات ( 500 – 300

دوالر أمریكي لثالثة أعضاء  4000 – 2000دوالر أمریكي لكل عضو ھیئة باإلضافة إلى مبلغ یتراوح بین  2000 – 1500
 145في الھیئة.

وبشكل عام، تحتوي إجراءات التعلیق السریع الموحد على المزید من آلیات حمایة الحقوق الموسعة. حده ھو أنھ تم تصمیمھ لكي 
وعلى الرغم من أن التعلیق السریع الموحد أسرع وأقل تكلفة عن السیاسة  146ھ للحاالت الواضحة من المخالفة.یتم استخدام

الموحدة لفض نزاعات أسماء النطاقات، فإن الغرض الوحید منھ ھو تعلیق تسجیالت أسماء النطاقات وقد تم بناؤه من أجل 
بذلك، یمكن تسجیل نفس اسم النطاق من خالل منتھك محتمل آخر بمجرد محاربة حاالت انتھاك العالمات التجاریة الواضحة. و

إطالقھ. ویفضل بعض أصحاب الحقوق تحویل أسماء النطاقات إلى محافظھم، وھو ما ال یمكن تحقیقھ من خالل استخدام التعلیق 
لى الرغم من القیود المذكورة السریع الموحد. وعلى الرغم من ذلك، فإنھا آلیة حمایة حقوق فعالة ورخیص وسریعة نسبیًا ع

أعاله. وبوجھ عام، على الرغم من أنھ من المبكر للغایة القول بأنھا بدیل لسیاسة فض نزاعات أسماء النطاقات الموحدة أم ال، إال 
 الجدیدة. gTLDأنھ بالتأكید قیمة إضافیة تم تنفیذھا كجزء من برنامج نطاقات 

لبیانات أكثر منظًما بشكل أكثر صرامة داخل القواعد اإللزامیة بالنسبة لجمیع سجالت یجب أن یكون جمع ومعالة ا: 12التوصیة 
gTLD وال یجب السماح للسجالت بمشاركة البیانات الشخصیة مع أطراف أخرى دون الحصول على موافقة ذلك الشخص أو .

من الضروري أن نكون على وعي وإلمام بموجب الظروف أو الحاالت التي یحددھا القانون المعمول بھ. باإلضافة إلى ذلك، 
وعلى وجھ الخصوص حول مشكالت مثل مدى  -) GDPRقانون حمایة البیانات العامة ( -بقانون البیانات الشخصیة األوروبي 
 انطباق القانون و"الحق في النسیان."

دیھا قواعد بشأن مشاركة البیانات جدیدة ل gTLDنطاق  30وفقًا لما ذكرنا أعاله، فإن أعلى المبررات/النتائج ذات الصلة: 
الشخصیة لمسجلیھا مع جھات أخرى. وعالوة على ذلك، تحتوي بعض ھذه السیاسات على بیانات واضحة للغایة بأن للسجالت 

 الحق في نشر أو بیع البیانات الشخصیة.

 ICANNمنظمة إلى: 

 متوسطةالمتطلبات المسبقة أو مستوى األولویة: 

 نعمإجماع الفریق: 
 
 
 
 
 
 

 
، 2017ینایر  20)، تم االطالع في 2015(سبتمبر  Rights Protection Mechanisms Review، باسم ICANNمؤسسة 144

fen.pd-11sep15-review-https://newgtlds.icann.org/en/reviews/rpm/ rpm 
 /http://www.wipo.int/amc/en/domains/fees، 2002دیسمبر  1آخر تعدیل  "Schedule of Fees under the UDRP"، باسم WIPOمنظمة 

Level Domain Program: A New Era Of Risk For Trademark -The New Generic Top"باسم ،D. S. Prahl and E. Nullلـ  146
Owners And The Internet"  فيThe Law Journal of the International Trademark Association 101، ) 1784): 2011بتاریخ. 

fhttp://www.inta.org/TMR/Documents/Volume%20101/vol101_no6_a4.pd 
استخدام لحاالت االنتھاء الواضحة ویتطلب من المدعي إثبات سوء النیة واستیفاء معیار البینة الثبوتیة الواضحة والمقنعة. وفي فقھ  ("...تم تصمیم التعلیق السریع الموحد من أجل

 ICANNق الشك. ونظًرا ألن ) خارج نطا3) "الواضح والمقنع"، و(2) "تفوق الدلیل" و(1القانون األمریكي، ھناك ثالثة معاییر بشكل عام لإلثبات من األقل إلى األكثر كلفة: (
أكثر من المطلوبة في إجراءات  تشترط المعیار الواضح والمقنع للتعلیق السریع الموحد، سوف یلقى عضو لجنة التعلیق السریع الموحد نظرة أكثر دقة على الحقائق واألدلة

UDRP(".حیث یسري معیار وفرة الدلیل ، 
  

http://www.wipo.int/amc/en/domains/fees/
http://www.inta.org/TMR/Documents/Volume%20101/vol101_no6_a4.pdf
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 ثقة العمالء .8

 نبذة موجزة
كما ھو الحال مع النتائج  147ثقة المستھلك. gTLDة لتحدید إلى أي مدى عززت الزیادة في عدد نطاقات سعى فریق المراجع

الجدیدة ومن ثم  gTLDالتي تصلنا بشأن المنافسة وقضایا اختیار المستھلك، فالزلنا في المراحل األولى من برنامج نطاقات 
الجدید حول ثقة المستھلك، من  gTLDللبرنامج. لدراسة برنامج نطاقات  تعكس بیاناتنا نظرة مبكرة، بدالً من تقییم طویل األجل

شركة نیلسن لعمل استبیان للمستھلكین العالمیین على اإلنترنت ومسجلي أسماء النطاقات  ICANNبین قضایا أخرى، كلفت 
خدمي االنترنت الذین شملتھم لكلمة "مستھلك" والجزء الضیق من مست CCTRTالعالمیة. لتجنب الخلط بین التعریف الواسع لـ 

، نشیر إلى المجموعة األخیرة بأنھم"المستخدم النھائي للمستھلك." تم اتخاذ استبیانین ICANNدراسات المستھلك العالمي لدى 
 TLD. تھدف ھذه االستبیانات إلى تقییم مشھد نطاق المستوى األعلى 2016و 2015لكل مجموعة بفاصل زمني عام واحد بین 

الجدیدة ونظام أسماء النطاقات  TLDوكذلك قیاس عوامل مثل توعیة المستھلك، والخبرة، واالختیار، والثقة في نطاقات الحالي، 
، وفي 2016ویونیو  2015بشكل عام. تم نشر تقاریر عن نتائج استبیان المستھلكین والمستخدمین النھائیین في شھر أبریل 

دراستھا  Nielsenوقد وجھت مؤسسة  148نتائج الدراسات االستقصائیة. تم نشر تقاریر عن 2016وأغسطس  2015سبتمبر 
بشأن "المستھلكین" إلى مستخدمي اإلنترنت العالمیین الذین یقضون أكثر من خمس ساعات في األسبوع على اإلنترنت ودراستھا 

 149بشأن "المسجلین" إلى متخذي القرارات األولیین الذین سجلوا اسم نطاق.

: األلفة gTLDه البیانات، یمكننا التعرف على اثنین من العوامل األساسیة ذات الصلة لثقة الجمھور في نطاقات وبناء على ھذ
. مفھوم "األمن" ویشمل مخاوف بشأن االعتداء على نطاقات gTLDواألمن. مفھوم "األلفة" یتضمن الوعي وسمعة نطاق 

DNS  اسم النطاق ضمن نطاقات والتوقعات بشأن القیود المتعلقة بمن یمكنھ تسجیلgTLD .معینة 

عادة، یكون الوعي ھو المعرفة األساسیة المتداد اسم النطاق. تعتبر األلفة مستوى أعلى من الوعي؛ مع المزید من الخبرة والتفاھم 
لك ، سألت استطالعات المستھgTLDحول امتداد اسم نطاق معین. باإلضافة إلى توفیر بیانات عن جوانب الوعي بنطاقات 

القدیمة  gTLDالجدیدة بالمقارنة بنطاقات  gTLDالعالمي المستخدم النھائي والمسجل أیضا عن مستوى ثقتھم في نطاقات 
القدیمة.  gTLDالجدیدة بالمقارنة بنطاقات  gTLDومستویات الراحة مع توفیر أنواع معینة من المعلومات الحساسة إلى نطاقات 

 كثر صلة من ھذه الدراسات.تحدد المناقشة التالیة النتائج األ
 
 
 
 
 
 

 
و منزلیة) تقع عموما في فئتین: ألغراض المراجعة التي قمنا بھا، أدركنا أن "المستھلكین" (عادة الشخص الطبیعي، الذي یعمل في المقام األول ألغراض شخصیة أو عائلیة أ147

أو إرسال رسالة عبر البرید اإللكتروني؛ و  URL، مثل االنتقال إلى رابط DNSمن النطاقات خالل قرار ) مستخدمي اإلنترنت والمشاركین اآلخرین في السوق الذین استفادوا 1(
 ) المسجلون (والمسجلین المحتملین)، والذین، ربما اعتمادا على السیاق، تشمل األفراد والشركات والھیئات الحكومیة.2(

، 2017فبرایر  7)، تم االطالع علیھا في 2015(أبریل  ICANN Global Consumer Research، باسم Nielsenمؤسسة 148
en-29-05-2015-https://www.icann.org/news/announcement؛ ومؤسسة Nielsen باسم ،ICANN Global Consumer Research 

Wave 2  2017فبرایر  7طالع علیھا في )، تم اال2016(یونیو ،en-23-06-2016-2-https://www.icann.org/news/announcement ؛ ومؤسسة
Nielsen باسم ،ICANN Global Registrant Survey  2017ر فبرای 7)، تم االطالع علیھا في 2015(سبتمبر ،

en-25-09-2015-https://www.icann.org/news/announcement ؛ ومؤسسةNielsen باسم ،ICANN Global Registrant Survey Wave 2 
. بلغت إحصائیة نتائج en-15-09-2016-2-https://www.icann.org/news/announcement، 2017فبرایر  7)، تم االطالع علیھا في 2016(أغسطس 

الواردة أدناه ھي  2016و 2015ي % من فاصل الثقة. وعلى الرغم من أن االختالفات في نتائج الدراسات االستقصائیة بین عام95االختبار المھمة في استبیان نیلسن 
لیلھا لثقة المستھلك في نطاقات صغیرة في كثیر من الحاالت ولیست كلھا ذات داللة إحصائیة، مع ذلك ینظر فریق المراجعة لبیانات االستبیان على أنھا معلومات مفیدة لتح

gTLD معنیة). یدرك فریق المراجعة أن ھناك حاجة إلى مزید من الدراسة لثقة المستھلك لمقارنة الجدیدة (یمكن العثور على نتائج اختبارات األھمیة في تقاریر نیلسن ال
 ھذه اإلجراءات المبكرة مع نتائج االستطالعات المستقبلیة.

 .4) ص 2016( 2؛ ونیلسن، استبیان المسجل الموجة 3)، ص 2016( 2نیلسن، یحوث المستھلك الموجة 149
  

https://www.icann.org/news/announcement-2015-05-29-en
https://www.icann.org/news/announcement-2-2016-06-23-en
https://www.icann.org/news/announcement-2015-09-25-en
https://www.icann.org/news/announcement-2-2016-09-15-en
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 الوعي والزیارة
أن "الوعي اإلجمالي" للمستھلكین  ICANN، العوامل السابقة لأللفة، وجدت دراسة المستھلكین العالمیین في من حیث الوعي

وقد كان الوعي اإلجمالي بنطاقات  2016.150و 2015بین  %52إلى  %46الجدیدة ارتفع من  gTLDالنھائیین بنطاقات 
gTLD 2015ھلكین النھائیین وبقي ثابتًا، ولم یظھر أي تغیر مھم بین الجدیدة من طرف المسجلین أكبر من الوعي بالنسبة للمست 

جدیدة محددة في  gTLDبشكل مھم، كان وعي المستھلكین النھائیین والمسجلین بأي نطاقات  151).64%( 2016) و66%(
وكما یمكن توقعھ، فإن  152الدراسة أكبر في المناطق اآلسیویة، واألفریقیة، والجنوب أمریكیة، مقارنة بأمریكا الشمالیة وأوروبا.

القدیمة، والتي لدیھا مستویات وعي مستھلكین  gTLDالجدیدة أصغر من مثیلھ لنطاقات  gTLDالوعي اإلجمالي بنطاقات 
 2016.153و 2015أو أكثر في كل من  %98نھائیین ومسجلین تبلغ 

 gTLDالجدیدة كثیرا مثلما یقوم بزیارة نطاقات  gTLDوجد نیلسن أیًضا أن المستھلك المستخدم النھائي ال یقوم بزیارة نطاقات 
 gTLD) ونطاقات org.، وnet.، وcom.القدیمة المعروفة جیًدا (مثل  gTLDالقدیمة. بمقارنة مستویات الزیارة بین نطاقات 

بیانات )، فقد أظھرت الxyz.، وclub.، وrealtor.، وguru.، وlink.، وphotography.، وemail.الجدیدة المحددة (مثل 
من المستھلكین  %15قدیم في الفئة "العلیا" مقابل  gTLDمن المستھلكین النھائیین بزیارة نطاق  %71، قام 2015أنھ في 

، realtor.، وguru.، وlink.، وphotography.، وemail.الجدیدة المحددة (مثل  gTLDالنھائیین زاروا نطاقات 
)، في 81%القدیمة ( gTLDلمستھلكین النھائیین أنھا زارت نفس ھذه النطاقات ، أبلغت نسبة أكبر من ا2016في  154).club.و

عندما تمت إضافة  155).12%الجدیدة المحددة انخفض قلیًال ( gTLDحین أن عدد المستھلكین النھائیین الذین یزورون نطاقات 
، pics.، وspace.، وsite.، وwebsite.، وonline.، وnews.(مثل  2016جدیدة إلى أسئلة الدراسة في  gTLDنطاقات 

الجدیدة كانت أقرب من  gTLDعموًما، معدالت الزیارة المتوسطة لنطاقات  156.%15)، كان معدل الزیارة المبلغ .topو
 %27، و2015في  biz ،(22%.، وinfo.القدیمة في الفئات المعروفة بشكل متوسط (مثل  gTLDالمعدالت المبلغة لنطاقات 

 2016.157في 
 

 gTLDإلى المواقع باستخدام نطاقات  gTLDعات حول العالقة بین اسم نطاقات توق
ھذا. خمس وخمسون بالمائة  gTLDوالموقع المرتبط بنطاق  gTLDتشیر االستبیانات إلى أن العوام یتوقعون اتصاال بین اسم 

ات والمواقع المسجلة على أسماء النطاقات من المستھلكین النھائیین المستجوبین توقعوا "عالقة واضحة جًدا" بین أسماء النطاق
من المستھلكین النھائیین توقعوا أیًضا أن االستخدام الحالي ألسماء النطاقات سیكون متسقًا  %79إضافة إلى ذلك، فإن  158ھذه.

یعتقد غالبیة ھذه القضیة تتعلق بسؤال آخر مطروح في الدراسات: لماذا المواقع لدیھا امتدادات مختلفة؟  gTLD.159مع معنى 
 160المسجلین أن المواقع لدیھا امتدادات مختلفة "لتحدد بشكل صحیح الغرض أو المالك أو لتعطي مؤشرا للمحتوى أو الوظیفة".

 
 
 
 
 
 
 

 ).2016و 2015" الثابتة" المدرجة في كل من استبیان  gTLD، ("لنطاقات 42)، ص 2016( 2نیلسن، بحوث المستھلك الموجة 150
 .12ص  ،)2016( 2استبیان المسجلین الموجة  ،ielsenNمؤسسة 151
 .42 ) ص2016( 2؛ ونیلسن، استبیان المسجل الموجة 42 )، ص2016( 2نیلسن، یحوث المستھلك الموجة 152
 .12). ص 2016( 2؛ ونیلسن، استبیان المسجل الموجة 8 )، ص2016( 2نیلسن، یحوث المستھلك الموجة 153
 .7)، ص 2016( 2المستھلك الموجة ، بحوث Nielsenمؤسسة  154
لزیارة نطاقات  15یمكن العثور علیھا في ص  2016و 2015. الحظ أن ھذا ھو متوسط االستجابات اإلقلیمیة. الداللة اإلحصائیة للنتائج اإلقلیمیة في عام 7المصدر ذاتھ، ص 155

gTLD  لزیارة نطاقات  47-46القدیمة وصفحةgTLD .الجدیدة 
 .7، ص المصدر ذاتھ156
 .7المصدر ذاتھ، ص 157
. طرح االستبیان السؤال التالي: "فكر حول الوصول إلى موقع على شبكة االنترنت مع واحد من امتددات النطاق الجدیدة 50-9)، ص 2016( 2نیلسن، بحوث المستھلك الموجة 158

أو عنصر، فھل تتوقع أن جمیع المواقع التي تستخدم امتداد ھذا النطاق لھا عالقة مباشرة معھ؟ على (الجزء الذي بعد" النقطة"). إذا كان امتداد اسم النطاق المعني ھو وصف لخدمة 
ھل تتوقع أن ترى أسماء نطاقات لھا صلة بمدینة باریس؟  paris.، ھل تتوقع أن ترى تسجیالت من قبل البنوك في جمیع أنحاء العالم؟ إذا ذھبت إلى bank.سبیل المثال، إذا ذھبت إلى 

 .20، ص 890. ملحق سؤال االستبیان السؤال رقم Idھل تتوقع أن ترى محتویات ذات صلة باألفالم؟ "  film.ذا ذھبت إلى إ
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قالوا أنھم "ال یھتمون كثیًرا"،  %29إال أنھ بسؤالھم عن درجة اھتمام المستھلكین النھائیین بتمدید نطاق، أبلغت الدراسة أن 
ھذه النتیجة  161یبنون زیارتھم على نتائج محركات البحث. %37لنطاقات "المعروفة"، ویزورون فقط المواقع ذات ا 34و%

وأشارت  162متسقة مع نتیجة أخرى منشورة، بأن الطریقة المفضلة للعامة إلیجاد موقع إلكتروني ھي من خالل محركات البحث.
لنھائیین استخدام محركات البحث إلیجاد مواقع من المستھلكین ا %67، فضل 2016دراسة المستھلكین النھائیین إلى أنھ في 

صرح المسجلون  163أشاروا إلى أنھم فضلوا كتابة اسم النطاق مباشرة على متصفح إلكتروني. %20إلكترونیة مقارنة بنسبة 
ریقة أیًضا أنھم یفضلون استخدام محركات البحث إلیجاد المواقع اإللكترونیة وأیًضا حددوا أن محركات البحث ھي أفضل ط

 gTLD.164یستخدمونھا إلیجاد المزید من المعلومات عن نطاقات 

عند سؤالھم عما یعطي الموثوقیة المتدادات النطاقات، أشار المستھلكون النھائیون إلى أن السمعة واأللفة لعبت أدواًرا 
، وجد نیلسن أن gTLDیارة نطاق في الموضوع ذو الصلة حول لماذا یقوم المستھلكین من المستخدمین النھائیین بز 165محوریة.

إلى المعلومات التي یسعون إلیھا.  gTLDالمستھلكین من المستخدمین النھائیین یختارون زیارة المواقع بناء على أھمیة نطاقات 
والثقة في وبشكل مھم، قد یقدر المسجلون المعرفة  166یمیل المستھلكون النھائیون أیًضا إلى زیارة المواقع التي یعرفونھا مسبقًا.

 167في الواقع. gTLDبعض النطاقات بناء على االسم (مثل إشارة لمدینة بارزة) بغض النظر عن إذا كان قد تم تفویض نطاق 
عند اتخاذ قرار بشأن زیارة موقع  168غیر مألوفة. gTLDوعلى العكس، قد یجد العامة عدم ارتیاح من زیارة مواقع لھا نطاقات 

غیر مألوف، ینظر المستھلكون النھائیون لالستخدام (استخدامھم السابق أو شعبیة الموقع)، وجمالیة أو  gTLDإلكتروني لھ نطاق 
 169أھمیة الموقع، والسمعة (مدح الزوار، والتوصیة بھ، وما إلى ذلك.)

 
 
 
 
 
 
 

ة بـ "نعم" أو "ال" إذا ما شعروا أن بعض القیود المفروضة على تسجیل القدیمة، طلب االستبیان من المشاركین اإلجاب gTLD. وفیما یتعلق بنطاقات 27المصدر ذاتھ، ص 159
یجب أن  net.(على سبیل المثال، استخدام اسم  gTLDیجب أن یتم تنفیذھا. النتائج ترتبط بالقیود التالیة: "متطلبات استخدام االسم لیكون متسقًا مع معنى نطاق  gTLDنطاقات 

 .16ص  767ر ملحق سؤال االستبیان السؤال رقم یكون ألغراض عملیات الشبكة)." انظ
 . 26-25ص  ،)2016( 2استبیان المسجلین الموجة  ،Nielsenمؤسسة 160
 . 54)، ص 2016( 2، بحوث المستھلك الموجة Nielsenمؤسسة  161
 .77المصدر ذاتھ، ص 162
 .77المصدر ذاتھ، ص 163
 .32، 102ص ،)2016( 2استبیان المسجلین الموجة  ،Nielsenمؤسسة 164
. اكد المشاركون في الدراسة أن أھمیة وجاذبیة المعلومات ھي عوامل 57-56. انظر أیضاً الصفحات 20-19)، ص 2016( 2، بحوث المستھلك الموجة Nielsenمؤسسة  165

 ، باسم NCC Group (2016)نص. راجع أیًضا: فریق مھمة في تحدید ما إذا كان امتداد نطاق غیر مألوف یُشعر بالثقة. أدرج المشاركون ھذه النتائج في مربع ال
Trust in the Internet Survey 2017فبرایر  7، تم االطالع علیھا في، -and-https://www.nccgroup.trust/globalassets/resources/uk/surveys

paper/-discussion-2016-survey-internet-the-in-reports/2016/trust من الذین شملھم االستبیان حددوا ما یلي باعتباره عامال من  %50. أكثر من 5، ص
لتجاریة / الشركة تتخذ بوضوح الخطوات التي ینبغي اتخاذھا لتأمین المعلومات الشخصیة الخاصة بك داخل الموقع." نالحظ أنھ شأنھ أن یزید من ثقتھم في نطاقات جدیدة: "العالمة ا

 . trust.یبدو أنھ تم تكلیف ھذه الدراسة من قبل جھة لھا مصلحة تجاریة في تسویق كل من منتجات األمن السیبراني ونطاق 
 .36، 18 - 8ص  )،2015نیلسن، بحوث المستھلك (166
 .39ص  ،)2016( 2استبیان المسجلین الموجة  ،Nielsenمؤسسة 167
من الذین شملھم االستبیان الشعور "بعدم االرتیاح كثیراًا أو عدم االرتیاح مطلقًا" من  %52، ذكر 2016. في عام 3 ، ص2016، الثقة في استبیان اإلنترنت، NCCمجموعة 168

 زیارة مواقع بنطاقات جدیدة.
 .38)، ص 2016( 2، بحوث المستھلك الموجة Nielsenمؤسسة  169

  

https://www.nccgroup.trust/globalassets/resources/uk/surveys-and-reports/2016/trust-in-the-internet-survey-2016-discussion-paper/
https://www.nccgroup.trust/globalassets/resources/uk/surveys-and-reports/2016/trust-in-the-internet-survey-2016-discussion-paper/
https://www.nccgroup.trust/globalassets/resources/uk/surveys-and-reports/2016/trust-in-the-internet-survey-2016-discussion-paper/
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 الجدیدة gTLDالقدیمة أكثر من نطاقات  gTLDیثق العامة في نطاقات 
الجدیدة بشكل أقل  gTLDتظھر بیانات االستبیان أن كال من المستھلكین من المستخدمین النھائیین والمسجلین یثقون في نطاقات 

، صرح المستھلكون النھائیون بأنھم یثقون في نطاقات 2016و 2015القدیمة. في كل من  gTLDمن ثقتھم في نطاقات 
gTLD  جدیدة محددة تقریبًا فقط بمستوى نصف ثقتھم في نطاقاتgTLD .وجد المستھلكون 2015مثًال، في  170قدیمة محددة ،

 gTLDفقط من نطاقات  %49نوًعا ما لكن  القدیمة المحددة جدیرة بالثقة جًدا/أو gTLDمن نطاقات  %90النھائیون أن 
وجدوا  %91، مع تحدید المستھلكین النھائیین أن 2016كانت النتائج مماثلة في  171الجدیدة ُوجدت جدیرة بالثقة جًدا/أو نوًعا ما.

جدیرة بالثقة الجدیدة  gTLDوجدوا نطاقات  %45القدیمة المحددة جدیرة بالثقة جًدا/أو نوًعا ما، في حین أن  gTLDنطاقات 
الجدیدة المحددة إلى  gTLDبعض نطاقات  Nielsenمن دراسة المستھلكین النھائیین، أضافت  2جًدا/أو نوًعا ما. في الموجة 

الجدیدة التي وجدھا المستھلكون النھائیون جدیرة بالثقة جًدا/نوًعا ما ارتفعت إلى  gTLDأسئلتھا في الدراسة، ونسبة نطاقات 
جدیدة محددة، تنوعت أجوبة المستھلكین  gTLDوعند سؤالھم عن نطاقات  172الجدیدة المضافة. gTLDقات بالنسبة لنطا 52%

مثًال، صرح حوالي نصف المستھلكین النھائیین المستجوبین  173المعین ومنطقة المستھلك. gTLDالنھائیین حسب النطاق 
أكثرھا  news.، مع اعتبار realtor.، وemail.، وphotography.، وnews.بمستویات عالیة من الثقة بالنسبة للنطاقات 

من المستھلكین  %70قدیمة محددة، قیم  gTLDوعند طرح أسئلة مماثلة لھم عن نطاقات  174استحقاقًا للثقة عبر جمیع المناطق.
 175على أنھا جدیرة بالثقة جًدا/نوًعا ما. net.، وorg.، وcom.النھائیین عبر جمیع المناطق النطاقات 

المحددة ولكنھم  gTLDمقارنة بالمستھلكین من المستخدمین النھائیین، یذكر المسلین باستمرار مستویات أعلى من الثقة لنطاقات 
ویربط المسجلون  176القدیمة. gTLDالجدیدة عند مقارنتھا بنطاقات  gTLDما زالوا یذكرون مستویات أقل من الثقة لنطاقات 

الجدیدة. على سبیل المثال، في عام  gTLDالقدیمة أكثر مما یربطونھا بنطاقات  gTLDمصطلح "جدیر بالثقة" بنطاقات 
 gTLD% لنطاقات 58مقارنة بنسبة  gTLD% من المسجلین المرتبطین بمصطلح "جدیر بالثقة" مع نطاقات 83، 2015
 gTLDلنطاقات  %60نسبة "جدیرة بالثقة" مقارنة ب gTLDمن المسجلین أن نطاقات  %79، اعتبر 2016سنة  177الجدیدة.
 178الجدیدة.

 
الفردیة الجدیدة. على  gTLDالجدیدة تنعكس أیًضا في البیانات بشأن نطاقات  gTLDھذه الزیادة من معدالت الثقة في نطاقات 

% من المسجلین ینظرون إلى ھذا 68بنسبة  email.الجدیدة األكثر ثقة على كال الموجتین  gTLDسبیل المثال، لنطاقات 
 179% تقریًبا من المستھلكین من المستخدمین النھائیین.62نطاق على أنھ "موثوق جًدا/إلى حد ما" مقارنة بـ ال

 
 سلوك المستھلك الذي یشیر إلى الثقة

باإلضافة إلى استبیان العامة عن وجھات نظرھم الذاتیة حول الثقة، جمع نیلسن أیًضا بیانات بشأن السلوك الذي یمكن أن یشیر 
جدیدة. إلى حد ما، كانت ھذه النتائج مماثلة  gTLDثقة، مثل االستعداد لتقدیم معلومات حساسة لمواقع مرتبطة بنطاقات إلى ال

. على سبیل المثال، عندما gTLDالجدیدة ونطاقات  gTLDلالختالفات بین ثقة المستھلكین من المستخدمین النھائیین لنطاقات 
القدیمة،  com.كبیر/إلى حد ما" في تقدیم المعلومات المالیة إلى المواقع في نطاقات  سئلوا عما إذا كانوا یشعرون "بارتیاح

فقط عندما سئلوا ھذا السؤال نفسھ بشأن  %36من المستھلكین من المستخدمین النھائیین أجابوا باإلیجاب مقارنة مع  %62 و
 180الجدیدة. gTLDنطاقات 

 
 

. الحظ أن األرقام المشار إلیھا تعتمد على متوسط االستجابات اإلقلیمیة. 9). ص 2016( 2؛ ونیلسن، بحوث المستھلك الموجة 04، 9)، ص 2015نیلسن، بحوث المستھلك (170
 .2من دراسة الموجة  55المختارة یمكن العثور علیھا في صفحة  gTLDلنطاقات  2016إلى  2015الداللة اإلحصائیة للتغییرات في الثقة من عام 

 ،email، .photography.الجدیدة المحددة:  gTLDنطاقات  ،com، .net، .org.القدیمة المحددة:  gTLD. نطاقات 40، 9)، ص 2015المستھلك ( نیلسن، بحوث171
.link، .guru، .realtor، .club; .xyz 

 ).news، eonlin.، .website، .site، .space، .pics، .top.الجدیدة ( gTLD. إضافة نطاقات 9)، ص 2016( 2، بحوث المستھلك الموجة Nielsenمؤسسة  172
 .55المصدر ذاتھ، ص 173
 .55المصدر ذاتھ، ص 174
 .18المصدر ذاتھ، ص 175
 .66القدیمة صفحة  gTLDلنطاقات  27القدیمة في صفحة  gTLD. مقارنة نسب الجدارة بالثقة لنطاقات 64ص ،)2016( 2استبیان المسجلین الموجة  ،Nielsenمؤسسة 176
 . مقارنة نسب الثقة. 66و 27المصدر ذاتھ، ص 177
 . مقارنة نسب الثقة. 66و 27المصدر ذاتھ، ص 178
 .64ص ،)2016( 2استبیان المسجلین الموجة  ،Nielsenمؤسسة 179
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مات نتائج أنواع أخرى من المعلومات الشخصیة، أظھرت مستویات ارتیاح أقل عندما سئل المستھلكون النھائیون عن تقدیم المعلو
في الحقیقة، مال المستھلكون النھائیون إلى اإلجابة بأنھم كانوا "غیر  181الجدیدة مقارنة بالقدیمة. gTLDالحساسة لنطاقات 

وفي صلة بھذه النتائج، عكست دراسة أخرى عن الثقة في  182جدیدة. gTLDمرتاحین جًدا" لتقدیم معلومات حساسة لنطاقات 
عامة بشأن سرقة معلومات بطاقات االئتمان/المعلومات المالیة؛ واألمن على اإلنترنت؛ وحمایة اإلنترنت المشاغل المتزایدة لل

 183وأمن البطاقات االئتمانیة والمعلومات الشخصیة.
 

 قیود التسجیل المتعلقة بالثقة
ن في أن ھذه القیود العالمیة أن العامة یتوقعون بعض القیود على من یمكنھ شراء أسماء نطاقات ویثقو ICANNحددت دراسات 

ھذه النتائج تنطبق على جمیع  185كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن وجود مثل ھذه القیود ساھم في ثقة المستھلك. 184سیتم إنفاذھا.
سنة  %56وقد ارتفعت نسبة المستھلكین النھائیین الذین صرحوا أن القیود ساھمت في ثقة المستھلك من  gTLDنطاقات 
من ھؤالء المستجوبین  %70. مثًال، أشارت دراسات المستھلكین النھائیین إلى أن أكثر من 2016186سنة  %70، إلى 2015

لم یثقوا فقط في الكیانات التي تقدم أسماء نطاقات ألنھم یتخذون احتیاطات بشأن من یحصل على اسم نطاق، ولكن أیًضا ألنھا 
من المستھلكین النھائیین  %80فوق ذلك، أكثر من  187نطاقات المعینة.تفرز األفراد والشركات الذین یسجلون لبعض أسماء ال

توقعوا إنفاذ القیود مثل فرض التحقق من أن الشخص/الشركة الذي یسجل الموقع اإللكتروني یلبي المعاییر المطلوبة وطلب 
 gTLD.188اعتمادات مصادق علیھا متعلقة بنطاق 

) على األقل مستوى معینًا من %73نسبة متزایدة من المستھلكین النھائیین ( الجدیدة، توقعت gTLDبالتركیز على نطاقات 
كما فضل المسجلون القیود لكنھم كانوا عموًما أكثر اعتراًضا  189الجدیدة المحددة. gTLDالقیود على التسجیالت في نطاقات 

ائص المتعلقة باالستخدام المقصود أو غیر أنھ في نطاق التحقق من بعض الخص 189على القیود من المستھلكین النھائیین.
)، فإن ثالثة من أصل أربعة من المسجلین وافقوا على مثل builder.(مثل رخصة المتعاقد لنطاق  gTLDالمتضمن لنطاقات 

 gTLDبالنسبة للسیاق، توقع كل من المستھلكین النھائیین والمسجلین القیود على التسجیالت في نطاقات  191ھذه القیود.
 192مة.القدی

 
 
 
 

جدیدة وتساءل "یرجى التفكیر في موقعین. واحد منھا یحتوي على  gTLD. لم یحدد االستبیان أي نطاقات 90)، ص 2016( 2، بحوث المستھلك الموجة Nielsenمؤسسة  180
القیام بكل ھذه األنشطة في جمیع المواقع؟" انظر سؤال  ما مدى ارتیاحك في bank.أو  club.الجدیدة مثل  gTLDوواحد یحتوي على واحد من نطاقات  com.امتداد نطاق 

 .31ص  767االستبیان الملحق رقم 
 .90المصدر ذاتھ، ص 181
 .90المصدر ذاتھ، ص 182
 .2 ، ص2016، الثقة في استبیان اإلنترنت، NCCمجموعة 183
 .68 ،30 ،18 ،14). ص 2016( 2المسجل الموجة  ; ونیلسن، استبیان65 ،27-26 ،13 ،9)، ص 2016( 2نیلسن، یحوث المستھلك الموجة 184
 .26، 13، 9). ص 2016( 2؛ ونیلسن، بحوث المستھلك الموجة 26-9)، ص 2015نیلسن، بحوث المستھلك (185
 .9)، ص 2016( 2، بحوث المستھلك الموجة Nielsenمؤسسة 186
 .49)، ص 2015نیلسن، بحوث المستھلك (187
 .27)، ص 2016( 2لك الموجة ، بحوث المستھNielsenمؤسسة 188
 .2015% في عام 67. زاد ھذا الرقم عن 9)، ص 2016( 2، بحوث المستھلك الموجة Nielsenمؤسسة  189
 .67 ص ،)2016( 2استبیان المسجلین الموجة  ،Nielsenمؤسسة 190
 .14المصدر ذاتھ، ص 191
 .29) ص 2016( 2المسجل الموجة  ؛ ونیلسن، استبیان9)، ص 2016( 2نیلسن، بحوث المستھلك الموجة 192
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 الجدیدة gTLDثقة المستھلك في نظام اسم النطاق بشكل عام منذ تقدیم نطاقات 
من الدراسة العالمیة أن حوالي نصف المستھلكین النھائیین وثقوا في صناعة أسماء النطاقات فقط بنفس قدر  1وجدت الموجة 

خدمات اإلنترنت، وشركات البرمجیات، وشركات الحواسیب/األجھزة، والتجارة ثقتھم في بقیة الصناعات التكنولوجیة (مقدمو 
المستھلكون النھائیون  193اإللكترونیة، وشركات التسویق المبنیة على الویب) والبقیة مائلون أكثر إلى الثقة فیھا أكثر بخالف األقل

كانت  194قارنة بالمستھلكین النھائیین من بقیة المناطق.من أفریقیا، وآسیا، وأمریكا الجنوبیة لدیھم مستویات أعلى من الثقة م
بقدر أكبر من صناعات تكنولوجیة  DNSالسمعة ھي العامل األكثر ذكًرا على أنھا سبب ثقة بعض المستھلكین النھائیین في نظام 

من  2وجدت الموجة  195بشكل أقل من صناعات أخرى. DNSأخرى؛ وقد تم ذكرھا أیًضا كسبب ثقة المستھلكین النھائیین في 
. وقد بدا تحسن في اإلجمالي العالمي مقارنة بجمیع 2015196الدراسة أن مستویات الثقة بقیت على األقل في نفس المستوى منذ 

في ھذه المرحلة، مع سنة واحدة فقط  197الصناعات المرجعیة األخرى، عبر جمیع الموجات، بمعدل أكبر من أربع نقاط مئویة.
عن سوق ناشئ، لیس من الممكن بتأكد استنتاج أن ھذه المستویات قد تحسنت بالفعل. وجدت دراسة المسجلین نتائج  بین التقریرین

 198إیجابیة مماثلة لتلك الموجودة في قسم المستھلكین بخصوص الثقة في صناعة أسماء النطاقات مقارنة بصناعات أخرى.
توقع المسجلون أن تلتزم الصناعة بممارسات تحمي مصالحھم وبروتوكوالت  199السمعة العامة والمصلحة الذاتیة یجلبان الثقة.

أولئك الذین یثقون بشكل أقل یذكرون ضعف األمن  200األمن المشتركة، وكذلك فقط سمعة إیجابیة عامة، كعوامل تعزز الثقة.
 201والتنظیمات، وكذلك قضایا السمعة العامة مثل نقص الشفافیة بشأن ممارسات الشركات.

 
 االستنتاجات

الجدیدة ال یبدو أن لھ أثر  gTLDتشیر استطالعات المستھلكین المستخدم النھائي والمسجل العالمیة أن إطالق المئات من نطاقات 
الجدیدة تحدیًدا، وجدت الدراسة أنھ في حین أن  gTLD. بالنظر إلى الثقة في نطاقات DNSسلبي على الثقة العامة في 

القدیمة، تبدو  gTLDالجدیدة تقریبا مثلما یثقون في نطاقات  gTLDخدمین النھائیین ال یثقون في نطاقات المستھلكین من المست
مستویات الثقة مستقرة في كل موجات االستبیان العالمي مع إبالغ المسجلین على زیادة طفیفة في مستویات الثقة عن المستھلكین 

ر من المستھلكین من المسجلین والمستخدمین النھائیین أن تقوم قیود تسجیل نطاقات من المستخدمین النھائیین. وأخیرا، یتوقع الكثی
gTLD .مع الثقة في أن ھذه القیود سوف تطبق، وربط ھذه القیود بالزیادة في مستویات الثقة 

 
 التوصیات

) األسباب التي یحددھا 2(الجدیدة التي تمت زیارتھا بشكل أكبر؛  gTLD) أي نطاقات 1إجراء دراسة لتحدید (: 13التوصیة 
) ما ھي العوامل األكثر أھمیة للمستخدمین 3الجدیدة أكثر من غیرھا؛ ( gTLDالمستخدمون لشرح سبب زیارتھم لبعض نطاقات 

 الجدیدة gTLD) وكیف تحدد سلوكیات المستخدمین مدى ثقتھم في نطاقات 4سیزورونھا؛ ( gTLDفي تحدید أي نطاقات 
 
 

 
 .50)، ص 2015مستھلك (نیلسن، بحوث ال193
 .50المصدر ذاتھ، ص 194
 .66)، ص 2016( 2، بحوث المستھلك الموجة Nielsenمؤسسة  195
 .64-63المصدر ذاتھ، ص 196
 .64-63المصدر ذاتھ، ص 197
 اسم النطاق مقارنة بالمناطق األخرى.. في آسیا، یقول المسجلین أن لدیھم ثقة عالیة نسبیًا في صناعة 67ص  ،)2015استبیان المسجلین ( ،Nielsenمؤسسة 198
 .79و ،77ص  ،)2016( 2استبیان المسجلین الموجة  ،Nielsenمؤسسة 199
 .79، 77المصدر ذاتھ، ص 200
 .82-81، 77المصدر ذاتھ، ص 201
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ھا األلفة وعدة عوامل أخرى من gTLDتشیر دراسات نیلسن إلى العالقة بین الثقة في نطاقات المبررات/النتائج ذات الصلة: 
 gTLDوالسمعة واألمن. ومع ذلك، فھناك حاجة إلى مزیٍد من المعلومات بشأن لماذا ولى أي مدى یثق الناس في نطاقات 

الجدیدة. على وجھ الخصوص، باإلضافة إلى تكرار االستبیانات التي تجمع آراء المشاركین بشأن الثقة، یجب على أصحاب 
لمراجعة في المستقبل، تقییم المعلومات الموضوعیة التي یمكن جمعھا وقیاسھا المتعلقة ، وفرق اICANNالمصلحة المعنیین في 

 في المستقبل. gTLDبالثقة. المزید من الدراسة یمكن أن یوفر معلومات مفیدة لمقدمي طلبات 

 المستقبلیة  CCTوفرق مراجعة  ICANNمنظمة إلى: 

 بقة متطلبات مسالمتطلبات المسبقة أو مستوى األولویة: 

 نعمإجماع داخل الفریق: 

 gTLD) العالقة بین محتوى نطاق 1لتلبیة توقعات المستخدمین بشأن: ( gTLDخلق حوافز لتشجیع سجالت : 14التوصیة 
المعینة بناء على أساس الرسائل الضمنیة للثقة التي  gTLD) القیود لمن یمكنھ تسجیل اسم النطاق في بعض نطاقات 2واسمھ، (

) وسالمة وأمن المعلومات الشخصیة والحساسة 3(خاصة في الصناعات الحساسة أو المنظمة)؛ ( gTLDطاقاتھ ینقلھا اسم ن
 الخاصة بالمستخدمین (بما في ذلك الصحة والمعلومات المالیة).

 أشارت استطالعات نیلسن أن الجمھور یتوقعون بعض القیود على من یمكنھم شراء أسماءالمبررات/النتائج ذات الصلة: 
 النطاقات ویتوقعون أن ھذه القیود سوف یتم فرضھا ویشعرون بالقلق بشأن أمن معلوماتھم الشخصیة والحساسة.

 الجدیدة gTLDفریق عمل عملیة وضع سیاسة اإلجراءات الالحقة لنطاقات إلى: 

 تقدیم الطلب)مطلوب مسبقًا (یمكن تنفیذ ھذه الحوافز كجزء من عملیة المتطلبات المسبقة أو مستوى األولویة: 

 نعمإجماع داخل الفریق: 
 

 مزید من المراجعة
األجزاء المختارة من االستبیانات العالمیة (الستبیانات المستھلكین من المستخدمین  ICANNیجب أن تكرر : 15التوصیة 

، 900، 800، 700النھائیین والمسجلین، باإلضافة إلى خط األساس واألسئلة الضروریة، تكرار أسئلة سلسلة االستبیان 
الجدیدة،  gTLD) للبحث عن زیادة في معرفة نطاقات 1060و  155، 1050، 1036، 1000، 775واألسئلة  1100 و

 الجدیدة. gTLDالجدیدة، والموثوقیة المتصورة لنطاقات  gTLDوزیارة نطاقات 
 

إلى البیانات السابقة لتقییم ما إذا كان ھناك زیادة یمكن لفرق المراجعة المستقبلیة مقارنة ھذه النتائج المبررات/النتائج ذات الصلة: 
 الجدیدة. gTLDفي األلفة والثقة في نطاقات 

 
 ICANNمنظمة إلى: 

 متطلبات مسبقةالمتطلبات المسبقة أو مستوى األولویة: 

 نعمإجماع الفریق: 
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المفروضة على من یستطیعون شراء تكلیًفا بدراسة لجمع البیانات حول تأثیر القیود  ICANNیجب أن تجري : 16التوصیة 
 gTLD) مقارنة مستویات ثقة المستھلك بین نطاقات 1الجدیدة (قیود التسجیل) من أجل ( gTLDالنطاقات داخل بعض نطاقات 

ووجود أو عدم  DNS) تحدید ما إذا كان ھناك عالقة بین سوء استخدام 2الجدیدة مع الدرجات المختلفة من قیود التسجیل؛ (
 ) تحدید ما إذا كان وكیف یتم إنفاذ قیود التسجیل من ھذا القبیل.4) تقییم تكالیف وفوائد قیود التسجیل؛ و(3د التسجیل؛ (وجود قیو

المستقبلیة استخدام ھذه البیانات إلبالغ قرارات السیاسة المستقبلیة  PDPیمكن لفرق المراجعة والمبررات/النتائج ذات الصلة: 
خاصة وأنھا تتعلق بمسألة ما إذا كانت القیود ینبغي تشجیعھا أو تضمینھا ضمن إطار األحكام  الجدیدة، gTLDبشأن نطاقات 

 .ICANNالجدیدة لدى  gTLDالقیاسیة المدرجة في عقود 

 ICANNمنظمة إلى: 

 منخفضةالمتطلبات المسبقة أو مستوى األولویة: 

 نعمإجماع الفریق: 
  



 ICANN 71 تقریر مراجعات

 

 

 الحمایة .9

 DNSإساءة استخدام 
مولیة ألسماء النطاقات ال تجعل منھا قنوات ابتكار فقط، بل تجعلھا مغریة لألھداف الخبیثة المرتبطة ارتباطا وثیقا إن الطبیعة الش

بسبب ھذه الحقیقة، عبر المجتمع أولیًا عن مشاغل بشأن إذا ما كان االمتداد الواسع  202بالبنیة التحتیة للجرائم اإللكترونیة.
بدراسة القضایا  CCTRT. ونتیجة لذلك، تم تكلیف DNSا خروقات متزایدة لنطاقات المتاحة ستنتج عنھ gTLDلنطاقات 

 203، بما في ذلك إیراد ضمانات تقي مسبقاً من المخاطر التي تم تحدیدھا.DNSالمرتبطة بتوسع نظام اسم النطاق 

اإلدالء بردوده على إساءة  الجدیدة، إلى gTLDمجتمع األمن السیبراني، قبل الموافقة على برنامج نطاقات  ICANNدعت 
 وقد حدد المجتمع مجاالت االھتمام التالیة: DNS.204، والمخاطر التي تحف توسیع مساحة أسماء DNSاستخدام نطاقات 

 كیف نضمن عدم إدارة "أشخاص سیئین" للسجالت؟ •
 كیف نضمن صحة واستخدام معلومات السجل؟ •
 ت المحددة؟كیف نضمن تركیز الجھود أكثر على مكافحة المخالفا •
 205مع احتمالیة فعلیة لوجود سلوك ضار؟ TLDكیف نقدم إطار مراقبة محسن لنطاقات  •

تم تحدید  206بتحدید مجموعة من التوصیات الھادفة إلى الحد من ھذه المخاطر. ICANNواستناًدا على ردود المجتمع، قامت 
 تسعة ضمانات والتوصیة بھا:

 التدقیق في معلومات مشغلي السجل •
 )DNSSECطالبة باستخدام االمتدادات األمنیة لنظام اسم النطاق (الم •
 منع استخدام "الوایلدكاردینغ أو القیم الشاملة" •
 207التشجیع على إزالة السجالت "الیتیمة اللصیقة" •
 المفصلة WHOISالمطالبة باستخدام سجالت  •
 استخدام الوصول المركزي لملفات المنطقة •
 االستخدام على مستوى السجل توثیق اتصاالت وسیاسات إساءة •
 توفیر عملیة سریعة لطلب تسجیل أمن السجل •
 208إنشاء مسودة إطار عمل لبرنامج التحقق من المنطقة ذات األمان العالي المستوى •

 
 

القتصادیات أمن المعلومات، دلفت، ھولندا،  0152. "تبعیات التلفیق المدخلة من طرف التسلیع السري،" (ورقةٌ قُدمت في إجراءات ورشة عمل Bursztein et. alبورزتاین 202
 .12، ص https://research.google.com/pubs/pub43798.html)، 2015یونیو  22-23
ة الضارة" تندرج في القضایا التي سیتم تحلیلھا قبل توسیع مساحة نطاقات المستوى األعلى. ووزارة التجارة األمریكیة على أن "قضایا اإلساء ICANNینص تأكید التزامات 203

تحلیل "إجراءات الحمایة المنفذة للتخفیف من المشاكل المصاحبة لعملیتي إصدار أو توسیع" نطاقات  CCTوباإلضافة إلى ذلك، فإن تأكید االلتزامات یتطلب من فریق مراجعة 
gTLD یجة لذلك، تعرف اختصاصات فریق مراجعة الجدیدة. ونتCCT  عمَل الفریق بكونھ متضمنا لمراجعة "فعالیة الضمانات" و "الجھود األخرى للحد من إساءة استخدام
DNS وعالوة على ذلك، طلب بیان ".GAC  أن تقوم  2015في بوینس آیرس في"ICANN  في إطار عملیة التقییم بإنشاء منھجیة متسقة لتقییم عدد أسماء النطاقات المسیئة

 الجدیدة." انظر  gTLDالحالیة لبرنامج نطاقات 
2037/BA%20MinutesFINAL.pdf?version=1&modificationDate=1437483https://gacweb.icann.org/download/attachments/2713

824000&api=v2 من مجلس إدارة  2015؛ وقد طلب بیان دبلنICANN  أن یقوم بـ "بإنشاء واعتماد منھجیة متسقة لتبلیغ مجتمعICANN  بمستویات ودوام التصرفات
https://gacweb.icann.org/display/GACADV/2015-10-الجدیدة." انظر  TLDgالمسیئة... التي حصلت خالل عملیة تنفیذ برنامج نطاقات 
21+gTLD+Safeguards+:+Current+Round 

، 2016نوفمبر  9ضارة، تم االطالع علیھ بتاریخ )، الحد من التصرفات ال2009أكتوبر  3(في  ICANN"مؤسسة 204
en.pdf-04oct09-conduct-malicious-gtlds/mitigating-https://archive.icann.org/en/topics/new ردود من مجموعات متعددة، . وقد تم تلقي

)، فریق االستجابة لحاالت طوارئ SSAC)، اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار (RSIG)، ومجموعة سالمة إنترنت السجالت (APWGكمجموعة عمل مكافحة التصیّد (
 )، والمجتمعات المصرفیة/المالیة، ومجتمعات أمن اإلنترنت الواسعة النطاق.CERTsالحاسب اآللي (

 المصدر ذاتھ.205
 المصدر ذاتھ.206
 ، 2017فبرایر  2، تم االطالع علیھ بتاریخ 2009أكتوبر  26الشكاك في األمن، "السجالت الیتیمة اللصیقة"، 207

records.html-glue-orphaned/http://www.securityskeptic.com/2009/10.وھي السجالت التي تبقى بعد حذف اسم نطاق ما من السجل . 
 ، "السلوكیات الضارة."ICANNمؤسسة 208

  

https://research.google.com/pubs/pub43798.html
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/BA%20MinutesFINAL.pdf?version=1&modificationDate=1437483824000&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/BA%20MinutesFINAL.pdf?version=1&modificationDate=1437483824000&api=v2
https://gacweb.icann.org/display/GACADV/2015-10-21+gTLD+Safeguards+:+Current+Round
https://gacweb.icann.org/display/GACADV/2015-10-21+gTLD+Safeguards+:+Current+Round
https://gacweb.icann.org/display/GACADV/2015-10-21+gTLD+Safeguards+:+Current+Round
https://archive.icann.org/en/topics/new-gtlds/mitigating-malicious-conduct-04oct09-en.pdf
http://www.securityskeptic.com/2009/10/orphaned-glue-records.html
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ببذل أقصى جھودھا في تقییم فعالیة كل  CCTRTبتحلیل فعالیة الضمانات التسع الموصى بھا. وقد قامت  CCTRTتم تكلیف 
بتفحص عملیة تنفیذ كل منھا. وباإلضافة إلى  CCTRTنات التنفیذ وااللتزام المتوفرة. وقامت من ھذه الضمانات، باستخدام بیا

، وذلك لتوفیر نظرة عن العالقة، إن وجدت، التي تربط DNSبتفویض دراسة كمیة إلساءة استخدام  CCTRTذلك، فقد قامت 
 209یدة.الجد gTLDبین مستویات سوء المعاملة وتنفیذ الضمانات في مساحة أسماء 

الجدیدة،  gTLDبالنسبة للضمانة األولى، أي التدقیق في معلومات مشغلي السجل، طُلب من جمیع مقدمي طلبات تسجیل نطاقات 
كجزء من عملیة تقدیم الطلب، تقدیُم مواصفات مدققة لخدمات الخلفیة التقنیة التي سیستخدمونھا، وحتى في الحاالت التي تم فیھا 

دمات باطنیا. كان ذلك تقییما أولیا لضمان الكفاءة الفنیة. تم تقییم ھذه األوصاف فقط في وقت تقدیم التعاقد على ھذه الخ
 PDTوقد تضمن  PDT.(211عالوة على ذلك، طُلب من جمیع مقدمي الطلبات اجتیاز اختبار ما قبل التفویض ( 210الطلبات.

)، وإعداد خوادم األسماء، وتمدیدات أمن نظام أسماء النطاقات EPPتحققات تقنیة شاملة لبروتوكول التزوید القابل للتمدید (
)DNSSEC.وقد طُلب من مقدمي الطلبات اجتیاز جمیع ھذه االختبارات قبل تفویض اسم النطاق. 212)، وبروتوكوالت أخرى 

. وقد ICANNي وقعوھا مع وقد طُلب من مشغلي السجل، عند التفویض، االمتثاُل للضمانات التقنیة، وذلك عبر اتفاقیة السجل الت
، مع الرصد النشیط لالمتثال وإرسال DNSSECالجدیدة بتنفیذ  gTLDقامت الضمانة الثانیة بتكلیف یتمثل في أن تقوم سجالت 

ھو عبارة عن مجموعة من البروتوكوالت التي تھدف إلى زیادة أمن  DNSSECإن  213إخطارات إلى السجالت غیر الممتثلة.
وتسمیم حمایة  DNS214لمنع المشاكل، مثل عملیة خداع  DNSطریق إضافة المصادقة على قرار  شبكة اإلنترنت عن

DNS.215  إن جمیع نطاقاتgTLD  الجدیدة موقعة لـDNSSEC  في المستوى الجذري، لكن ھذا لیس مؤشرا على توقیع
 216أسماء نطاقات المستوى الثاني في المنطقة.

الجدیدة إعادة توجیھ النطاقات من أجل ضمان أن أسماء النطاقات  gTLDتفاقیة السجل لنطاقات بالنسبة للضمانة الثالثة، تمنع ا
ویمكن تقدیم  217تخص فقط مطابقة دقیقة وأال تتم إعادة توجیھ المستھلكین النھائیین إلى اسم نطاق آخر عبر جواب مجمع.

ویمكن بسھولة  218عبر واجھة إلكترونیة. ICANNلى الشكاوى ضد مشغلي السجالت الذین یسمحون بإعادة توجیھ النطاقات إ
اكتشاف استخدام سجل إلعداة توجیھ النطاقات ألن كل طلب سیتلقى جوابًا، بدل "خطأ في االسم"، حتى إذا كان اسم النطاق غیر 

الجدیدة  TLDgیعني ھذا أن المستخدم ستتم إعادة توجیھھ إلى اسم نطاق مماثل. ویبدو أن جمیع مشغلي نطاقات  219صحیح.
 220ممتثلون لھذه الضمانة.

 
 2في نطاقات المستوى األعلى الجدیدة والرائدة، تم االطالع علیھ بتاریخ  DNS)، طلب اقتراح دراسة حول نسب إساءة استخدام 2016غشت  2(في  ICANNمؤسسة 209

 DNS. وسوف تقوم دراسة إساءة استخدام fen.pd-02aug16-study-abuse-dns-https://www.icann.org/en/system/files/files/rfp، 2017فبرایر 
في جمیع  –قات الروبوتات التي تعمل بنظام األمر والتحكم مثل البرید غیر المرغوب فیھ، والتصیّد، وتوزیع البرمجیات الضارة، وانتشار نطا –بقیاس أشكال اإلساءة المعتادة 

 .2016إلى دیسمبر  2014ینایر  1اعتباًرا من  gTLDنطاقات 
 ونعلم أن المتطلبات التقنیة في تغیر مستمر، مما قد یجعل عملیة التدقیق أكثر صعوبة.210
 .5-4، ص. https://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb، 2017فبرایر  2طالع علیھ بتاریخ )، تم اال2012(یونیو  gTLD، دلیل مقدمي طلبات نطاقات ICANNمؤسسة 211
 https://newgtlds.icann.org/en/applicants/pdt، 2017فبرایر  2"، تم االطالع علیھ بتاریخ (PDT، "اختبار ما قبل التفویض (ICANNمؤسسة 212
//:www.icann.org/resources/pages/registries/registrieshttps-، 2017فبرایر  2، "اتفاقیة السجل"، تم االطالع علیھ بتاریخ ICANNمؤسسة 213
en-agreements 1.3، البند 6، المواصفة. 
 ، 2017فبرایر  2، شھادة تأمین المعلومات العالمیة، تم االطالع علیھ بتاریخ SANSمؤسسة 214

attack/103863-spoofing-https://www.giac.org/paper/gcih/364/dns یتم استخدام عنوان مزیف لـ .DNS  عندما یقوم خادم"DNS  بقبول واستخدام
 ).16معلومات غیر صحیحة من طرف مضیف ال یملك الحق في إعطاء تلك المعلومات" (ص.

السادس حول األمن والخصوصیة في شبكات  ICST" (أطروحة قدمت في مؤتمر DNSتطفل إلى تسمیم حمایة سوویل سون وفیتالي شماتیكوف، "دلیل المسافر الم215
عندما  DNS. تحصل عملیة تسمیم حمایة .pdfhttps://www.cs.cornell.edu/~shmat/shmat_securecomm10)، 2010سبتمبر  9-7المعلومات، سنغافورة، 

 ).1الموجھة للجھات الغیر صالحة والمؤذیة (ص. IPمع عناوین  DNSیتم تعدیل بیانات الحمایة المخزنة مؤقتا من طرف محلل اسم النطاق، بشكل متعمد، من أجل ربط قرارات 
216http://stats.research.icann.org/dns/tld_report/ ال یتضمن ھذا ..aero  
 2.2، البند 6، "اتفاقیة السجل"، المواصفة ICANNمؤسسة 217
، 2017یر فبرا 2، "استمارة شكوى منع الوایلدكارد (إعادة توجیھ النطاق)،" تم االطالع علیھ بتاریخ ICANNمؤسسة 218

prohibition/form-https://forms.icann.org/en/resources/compliance/registries/wildcard. 
219en-015-https://www.icann.org/groups/ssac/documents/sac  
، 2017ینایر  1،" تم االطالع علیھ بتاریخ DNSSEC. انظر أیضا "تقریر نشر 2017ینایر  1لم یتم تلقي أیة شكاوى عبر ھذه االستمارة، حتى 220

https://rick.eng.br/dnssecstat/ 
  

https://www.icann.org/en/system/files/files/rfp-dns-abuse-study-02aug16-en.pdf
https://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb
https://newgtlds.icann.org/en/applicants/pdt
https://www.icann.org/resources/pages/registries/registries-agreements-en
https://www.icann.org/resources/pages/registries/registries-agreements-en
https://www.icann.org/resources/pages/registries/registries-agreements-en
https://www.giac.org/paper/gcih/364/dns-spoofing-attack/103863
https://www.cs.cornell.edu/%7Eshmat/shmat_securecomm10.pdf
http://stats.research.icann.org/dns/tld_report/
http://stats.research.icann.org/dns/tld_report/
https://forms.icann.org/en/resources/compliance/registries/wildcard-prohibition/form
https://www.icann.org/groups/ssac/documents/sac-015-en
https://www.icann.org/groups/ssac/documents/sac-015-en
https://rick.eng.br/dnssecstat/
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الجدیدة إزالة سجالت االرتباط الیتیمة عند إثبات استخدام مثل ھذه  gTLDمن أجل االمتثال للضمانة الرابعة، یلزم على سجالت 
غراض خبیثة مثل ھجومات روبوتات یمكن استخدام سجالت االرتباط الیتیمة غیر المخففة أل 221السجالت في ممارسات خبیثة.

ھذا المتطلب انفعالي باألساس، لكن یمكن لمشغلي السجالت جعل سجالت االرتباط الیتیمة ممكنة  222االستضافة سریعة التدفق.
 223متعلقة بسجالت االرتباط الیتیمة. ICANN، لم تكن ھناك أي شكاوى امتثال في 2013وبعضھم یقوم بذلك. منذ 

 WHOISالجدیدة في اتفاقیة السجل، أن یقوموا بإنشاء سجالت  gTLDمانة الخامسة، یُطلب من مشغلي نطاقات وبالنسبة للض
مفصلة لعملیات تسجیل أسماء النطاقات. ھذا یعني بأن معلومات اتصال المسجل، ومعلومات االتصال اإلداریة والتقنیة، یتم 

 ICANNتقوم إدارة االمتثال في  224قلیدیة على مستوى السجالت.الرقیقة الت WHOISتجمیعھا ونشرھا إضافة إلى بیانات 
یتم تقییم دقة التركیب  225السمیكة على أساس نشیط، لكل من قابلیة الوصول والشكل. WHOISبمراقبة االلتزام بمتطلبات 

التقریر فضل أثر الضمانات من ھذا  ARS.(226(أو  ICANNفي  WHOISوالتشغیل من طرف مشروع نظام تقریر دقة 
 وقضایا االمتثال ذات الصلة. ARSتشرح بشكل أكبر 

الجدیدة بنشر تفاصیل اتصال المخالفة على مواقعھم  gTLDتتطلب اتفاقیات السجل أیًضا أن یقوم جمیع مشغلي نطاقات 
نشر االمتثال لھذا المتطلب وت ICANNوتراقب  227بأي تغییرات في معلومات االتصال. ICANNاإللكترونیة وإخطار 

وتتطلب اتفاقیات السجالت من مشغلي السجالت اإلجابة  228إحصائیات، بما في ذلك تدابیر المعالجة، في تقاریرھا الربع سنویة.
على الشكاوى المبررة جیًدا لكنھا ال تكلف بإجراءات محددة للقیام بذلك. ونتیجة لذلك، فال یوجد معیار معین یتبعھ امتثال 

ICANN شكوى متعلقة بسوء استخدام  55محددة التي یتبعھا مشغلو السجل في معالجة الشكاوى. كانت ھناك في تقییم الطرق ال
 .2013232في  386، و2014231في  100، و2015230في  61، و2016229بیانات االتصال في 

ت المنطقة خاصتھم الجدیدة أن یقوموا عبر اتفاقیة السجل بإتاحة ملفا gTLDفي الضمانة السادسة، من المطلوب من مشغلي 
تعزز مركزة مصادر البیانات ھذه إمكانیات  233لمقدمي الطلبات المصادق علیھم من خالل خدمة بیانات المنطقة المركزیة.

، ووكالء إنفاذ القانون، وغیرھم من مقدمي الطلب المصادق علیھم بالوصول إلى البیانات دون IPالباحثین في األمن، ومحامي الـ 
شكوى متعلقة بدخول ملفات المنطقة الكبیرة في  19دخول في عالقة تعاقدیة في كل حالة على حدة. كانت ھناك الحاجة إلى ال

 2013. لم تكن ھناك بیانات متاحة في تقریر االمتثال التعاقدي لسنة 2014236في  55، و2015235في  27، و2016234
 .ICANNلمؤسسة 

 
 4.1، البند 6فة ، "اتفاقیة السجل"، المواصICANNمؤسسة 221
فبرایر  2، تم االطالع علیھ بتاریخ DNSالمتعلقة باالستضافة ذات تقنیة التدفق السریع و SSAC)، مشورة 2008االستشاریة لألمان واالستقرار (مارس  ICANNلجنة 222

2017 ،fen.pd-025-www.icann.org/en/system/files/files/sachttps:// 
 en-15-04-2016-reports-https://www.icann.org/resources/pages/complianceلالمتثال التعاقدي،  ICANNتقاریر 223
 ، 2017فبرایر  2، "ما ھي المدخالت المفصلة والمختصرة؟"، تم االطالع علیھ بتاریخ ICANN مؤسسة224

entries-thin-and-thick-are-https://whois.icann.org/en/what 
 .4، القسم 10مواصفة ، "اتفاقیة السجل"، الICANNمؤسسة 225
 https://whois.icann.org/en/whoisars، 2017فبرایر  2"، تم االطالع علیھ بتاریخ WHOIS) لنظام دقة تقریر ARS، "معلومات مشروع (ICANNمؤسسة 226
 .4.1لقسم ، ا6، "اتفاقیة السجل"، المواصفة ICANNمؤسسة 227
 ، 2017فبرایر  2" تم االطالع علیھ بتاریخ 2016، "تقاریر االلتزامات التعاقدیة ICANNمؤسسة 228
en-15-04-2016-reports-https://www.icann.org/resources/pages/compliance  
 المصدر ذاتھ.229
 ، 2017فبرایر  2" تم االطالع علیھ بتاریخ 2015، "تقاریر االلتزامات التعاقدیة ICANNمؤسسة 230
en-15-04-2015-sreport-https://www.icann.org/resources/pages/compliance  
 ، 2017فبرایر  2" تم االطالع علیھ بتاریخ 2014، "تقاریر االلتزامات التعاقدیة ICANNمؤسسة 231
en-30-01-2015-2014-tsrepor-https://www.icann.org/resources/pages/compliance  
 ، 2017فبرایر  2" تم االطالع علیھ بتاریخ 2013، "تقاریر االلتزامات التعاقدیة ICANNمؤسسة 232
en-06-02-2013-https://www.icann.org/resources/pages/reports  

 ، 2017فبرایر  2، "خدمة بیانات المنطقة الممركزة،" تم االطالع علیھ بتاریخ ICANN؛ 2.1، القسم 4، "اتفاقیة السجل"، المواصفة ICANNمؤسسة 323
https://czds.icann.org/en  

 ." 2016لالمتثال التعاقدي  ICANN"تقاریر 234
 ." 2015لالمتثال التعاقدي  ICANNر "تقاری235
 ."2014لالمتثال التعاقدي  ICANN"تقاریر 236

  

https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-025-en.pdf
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، وتسمح ھذه العملیة للسجالت بـ DNS) لتعزیز استقرار ERSRبإنشاء عملیة طلب أمان السجل السریع ( ICANNقامت 
إلى غایة  237ص من" الحوادث األمنیة المحققة."المطالبة بتنازل تعاقدي لإلجراءات التي قامت أو قد تقوم بھا للحد من، أو التخل

 238جدید. gTLDلم یتم طلبھا ألي نطاق  ERSRأن عملیة  ICANN، أبلغت 2016أكتوبر  5

، استجابةً لمدخالت المجتمع، إنشاء برنامج تحقق المنطقة ICANNباإلضافة إلى الضمانات التي سبقت اإلشارة إلیھا، اقترحت 
وقام فریق  239بإنشاء مناطق عالیة األمان بشكل اختیاري. gTLDیسمح لمشغلي سجالت نطاقات األمنیة الحساسة، والذي 

استشاري بإجراء بحث مكثف لتحدید المعاییر التي ستلتزم بھا السجالت لكي یتم اعتبارھا مناطق عالیة األمان. لكن المقترح لم 
 یصل إلى مرحلة التنفیذ بسبب عدم وجود إجماع حولھ.

الجدیدة وأمناء  gTLDالضمانات التقنیة، المدعومة عبر االلتزام التعاقدي، متطلباٍت تنطبق على سجالت نطاقات وقد فرضت 
. وبالتالي، فإنھ من الممكن لدراسة DNSالسجل، والتي من المفترض أنھا تخفف من المخاطر الناتجة عن عملیة توسیع 

CCTRT  إلساءة استخدامDNS240 إذا كان التنفیذ الشامل لھذه الضمانات متعلقا بالتغییرات الطارئة  أن تعطینا رؤیة حول ما
 الرائدة. gTLDبالمقارنة مع نطاقات  DNSعلى مستوى إساءة استخدام 

 
 DNSدراسة إساءة استخدام 

قامت  ،gTLD"للضمانات المنفذة للتقلیل من القضایا المتعلقة بـ...عملیة توسیع" نطاقات  CCTRTفي انتظار عملیة مراجعة 
ICANN  بإصدار تقریر یحلل تاریخ ضمانات إساءة استخدامDNS  والتي لھا عالقة ببرنامج نطاقاتgTLD .في  241الجدیدة

 DNS. وبرزت بعض التحدیات في تحدید إساءة استخدام DNSالقیام بذلك، قیم التقریر الطرق المختلفة لتعریق تجاوزات 
. فبعض األنشطة DNSضائیة المختلفة من حیث تحدیدھا ومعالجتھا إلساءة استخدام بسبب االختالف الموجود بین الوالیات الق

تعتبر إساءة عند بعض الوالیات القضائیة، لكنھا ال تعتبر كذلك في والیات أخرى. یتم تفسیر بعض ھذه األنشطة، كتلك التي 
ر ولكن أیضا من حیث سبل المعالجة المتاحة، تركز فقط على انتھاكات الملكیة الفكریة، بشكل مختلف، لیس فقط من حیث الجوھ

تبعا للوالیة المعنیة. وھناك تحد آخر، وھو عدم توفر البیانات الكافیة حول أنواع معینة من إساءة االستخدام. ومع ذلك، فھناك 
ویدخل في ذلك البرید  أنواع أساسیة من إساءة االستخدام التي ھناك توافق في اآلراء حولھا، كما توجد البیانات الكافیة حولھا.
 غیر المرغوب فیھ، والتصید، وتوزیع البرمجیات الخبیثة، والروبوتات التي تعمل بنظام األمر والتحكم.

 gTLDالجدیدة ونطاقات  gTLDفي نطاقات  DNSبعدم وجود دراسة مقارنة شاملة بین إساءة استخدام  ICANNأقر تقریر 
. DNSالجدیدة قد تعاني من إساءة استخدام  gTLDر إلى أن نسبة عالیة من نطاقات الرائدة. ومع ذلك، فإن بعض المقاییس تشی

الجدیدة ضمن قائمة "النطاقات العشرة األكثر تعرضا إلساءة االستخدام"، وذلك  gTLDمثال، نطاقات  Spamhausتصنف 
 242مجموع أسماء النطاقات في منطقة ما. استنادا على معدل عدد أسماء النطاقات التي لھا عالقة بعملیات إساءة االستخدام، من

على أنھ نطاق  com.وفریق العمل ضد التصید  Architelosحیث أنھ باستخدام منھجیة مختلفة، فقد صنف بحث سابق من 
TLD .243ذو أكبر عدد من أسماء النطاقات المرتبطة بالخروقات 

 
 

 ، 2017فبرایر  2ع علیھ بتاریخ ، "عملیة طلب أمان السجل السریع" تم االطالICANNمؤسسة 237
en-25-02-2012-https://www.icann.org/resources/pages/ersr. 
 .2017للسجالت، نقاش عبر البرید اإللكتروني مع فریق المراجعة، یولیو  ICANNخدمات 238
 ، 2017فبرایر  2)، نموذج لبرنامج تحقق المنطقة األمنیة الحساسة، تم االطالع علیھ بتاریخ 2009نوفمبر  18(في  ANNICمؤسسة 239

en.pdf-04oct09-verification-zone-security-gtlds/high-ewhttps://archive.icann.org/en/topics/n موقع ;icann.org، " التعلیق العام: التقریر
 en-11-03-2011-nnouncementhttps://www.icann.org/news/a، 2011مارس  11المنطقة األمنیة الحساسة،"  TLDالنھائي لنطاق 

 ، طلب اقتراح.ICANNمؤسسة 240
، 2017فبرایر  2: التقریر المراَجع،" تم االطالع علیھ بتاریخ DNSالجدیدة ضد إساءة استخدام  gTLD)، ضمانات برنامج نطاقات 2016(یولیو  ICANNمؤسسة 241

en.pdf-18jul16-abuse-dns-against-abuse/safeguards-https://newgtlds.icann.org/en/reviews/dns  
 /https://www.spamhaus.org/statistics/tlds، 2017فبرایر  2األكثر إساءة لالستخدام في العالم"، تم االطالع علیھ بتاریخ  TLD، "نطاقات Spamhausسبامھوس 242
، 2017فبرایر  2، تم االطالع علیھ بتاریخ 2014)، تقریر توجھات أنشطة الترصد: الربع الرابع من سنة 2015أبریل  29مجموعة عمل مقاومة التصید (في 243

http://docs.apwg.org/reports/apwg_trends_report_q4_2014.pdf ؛ مؤسسةArchitelos  تقریر باسم 2015(یونیو ،( 
The NameSentrySM Abuse Report وضع إساءة استخدام نطاقات :gTLD  2017فبرایر  2تاریخ ، تم االطالع علیھ ب2015الجدیدة ،

fStateOfAbuseReport2015.pd-content/Architelos-http://domainnamewire.com/wp 
 

  

https://www.icann.org/resources/pages/ersr-2012-02-25-en
https://archive.icann.org/en/topics/new-gtlds/high-security-zone-verification-04oct09-en.pdf
https://www.icann.org/news/announcement-2011-03-11-en
https://newgtlds.icann.org/en/reviews/dns-abuse/safeguards-against-dns-abuse-18jul16-en.pdf
https://www.spamhaus.org/statistics/tlds/
http://docs.apwg.org/reports/apwg_trends_report_q4_2014.pdf
http://domainnamewire.com/wp-content/Architelos-StateOfAbuseReport2015.pdf
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 gTLD، وأن نطاقات com.داخل منطقة أیضا، إلى أن نصف مواقع التصید یقع  PhishLabsلـ  2017وخلص تقریر 
الجدیدة قد  gTLDإال أن التقریر نفسھ قد استنتج أن مواقع التصید في نطاقات  244% من مجموع مواقع التصید.2الجدیدة تشكل 
منذ السنة الماضیة. تبین لنا ھذه االستنتاجات المختلفة مدى صعوبة التفریق بشكل واضح بین نسب  %1000ازدادت بنسبة 

 الرائدة، دون القیام بعملیة تقییم شاملة. gTLDالجدیدة ونطاقات  gTLDإلساءات في نطاقات ا

مثًال، ترتبط  245أسماء النطاقات غالبًا مكون مھم في الجرائم اإللكترونیة وتسمح للمجرمین اإللكترونیین بتكییف ھیاكلھم بسرعة.
ویتم أیًضا استخدام أسماء النطاقات للمساعدة  246ئم اإللكترونیة األخرى.حمالت البرید المزعج غالبًا بالتصید اإللكتروني والجرا

 في توزیع البرامج الخبیثة وتحكم الروبوتات.

الجدیدة في التخفیف من  gTLDإلى أقصى حد ممكن، إلى قیاس فعالیة الضمانات التقنیة لبرنامج نطاقات  CCTRTلقد سعت 
 DNS، كجزء من ھذه العملیة، دراسة شاملة إلساءة استخدام CCTRT. وقد فوضت DNSاألشكال المختلفة إلساءة استخدام 

الرائدة والجدیدة، والتي سوف تنتج مجموعة بیانات ستشكل أساساً لمزید من  gTLDلتحلیل مستویات سوء االستخدام في نطاقات 
لعالقات السببیة بین معدالت التجاوزات ونطاقات وستقدم ھذه البیانات إیضاحات بشأن العوامل المحتملة المرتبطة با 247التحلیل.
TLD  ،ذات الصلة. وسوف تركز ھذه الدراسة على معدالت البرید غیر المرغوب فیھ، والتصیّد، وتوزیع البرمجیات الضارة

، بما 2014ینایر  1اعتباًرا من  gTLDالعام لنطاقات  DNSوانتشار نطاقات الروبوتات التي تعمل بنظام األمر والتحكم في 
 الرائدة والجدیدة. سوف تتضمن النتائج: gTLDفي ذلك نطاقات 

، وكل أمین سجل، وكل بائع، وكل خدمات الوكیل المعتمد TLDالعدد اإلجمالي للنطاقات المسیئة بالنسبة لكل  .1
، وستكون النتائج مجزأة 2016دیسمبر  31وحتى  2014ینایر  1والخصوصیة، وكل منطقة جغرافیة، منذ 

 المذكورة أعاله. DNSشطة إساءة استخدام حسب أن
، وكل أمین سجل، وكل بائع، وكل خدمات الوكیل المعتمد والخصوصیة، TLDنسبة النطاقات المسیئة في كل  .2

، وستكون النتائج مجزأة وفقا ألنشطة 2016دیسمبر  31وحتى  2014ینایر  1وكل منطقة جغرافیة، منذ 
 المذكورة أعاله. DNSإساءة استخدام 

، وأمین السجل، والبائع، TLDتحدید متوسط الوقت المتبقي لعملیات التسجیل المعتدیة، مصنفة حسب و .3
وخدمات الوكیل المعتمد والخصوصیة، والمنطقة الجغرافیة، وذلك إلثبات ما إذا كانت بعض نطاقات المستوى 

 ، تبقى مدة أطول من غیرھا قبل إنھائھا.TLDالمسیئة، المسجلة تحت كل  الثاني
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FBB-https://pages.phishlabs.com/rs/130-، 24-23، ص. 2017، تقریر توجھات وذكاء أنشطة الترصد PhishLabsفیشالبس 244

942/images/2017%20PhishLabs%20Phishing%20and%20Threat%20Intelligence%20Report.pdf شكلت نطاقات .gTLD  من 8الجدیدة %
  ال زالت ھي األسوأ، com.%، لكن 1000من فضاء البیانات. انظر كیفن مورفي، نمو الترصد بـ  tk.في ھذه الفترة، عندما تم إبعاد  TLDمجموع سوق نطاقات 

Domain Incite 2017فبرایر،  20، في ،worst-the-still-com-but-1000-up-gtlds-new-in-phishing-http://domainincite.com/21552 
، 2017فبرایر  2، تم االطالع علیھ في Internet Security Threat Reportتقریر )، 2015(أبریل  Symantecمؤسسة 245

social_v2.pdf-2015-20-volume-report-threat-security-internet-ts/symantechttps://its.ny.gov/sites/default/files/documen  
في المؤتمر الثاني  LEET'09ءات ریتشارد كالیتون، وتایلر مور، وھینري ستیرن، "العالقات الزمنیة بین البرید غیر المرغوب فیھ ومواقع الترصد" (أطروحة قدمت خالل إجرا246

 .https://www.cl.cam.ac.uk/~rnc1/leet09.pdf) 2009أبریل  21، في MAالكبیر واألخطار الناشئة، بوستن،  حول االستغالل USENIX لـ
 ، طلب اقتراح.ICANNمؤسسة 247

  

https://pages.phishlabs.com/rs/130-BFB-942/images/2017%20PhishLabs%20Phishing%20and%20Threat%20Intelligence%20Report.pdf
https://pages.phishlabs.com/rs/130-BFB-942/images/2017%20PhishLabs%20Phishing%20and%20Threat%20Intelligence%20Report.pdf
https://pages.phishlabs.com/rs/130-BFB-942/images/2017%20PhishLabs%20Phishing%20and%20Threat%20Intelligence%20Report.pdf
http://domainincite.com/21552-phishing-in-new-gtlds-up-1000-but-com-still-the-worst
https://its.ny.gov/sites/default/files/documents/symantec-internet-security-threat-report-volume-20-2015-social_v2.pdf
https://www.cl.cam.ac.uk/%7Ernc1/leet09.pdf
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 وسیشمل التقریر أیضا:
عالقة بإساءة االستخدام، مقسمة حسب النطاقات "المسجلة تحلیال للوقت المتبقي ألسماء النطاقات التي لھا  .1

 ألھداف خبیثة" مقابل تلك التي "تم اختراقھا".
 على معدالت األنشطة المسیئة التي تم وصفھا حتى اآلن. DNSSECتحلیال آلثار تنفیذ  .2
لتمییز بین فترة الجدیدة، مع ا gTLDتحلیال یتضمن التواریخ الفعلیة التي ستتم فیھا معالجة كل من نطاقات  .3

Sunrise  من وفترة التوفر العامة، من أجل الحصول على المجاالت الزمنیة التي یُحتمل فیھا حصول األنشطة
 المسیئة بشكل أكبر (أي بعد توفیر اسم نطاق ما للحجز العام).

، gTLDالسجل، ومناطق بتحدید معدالت اإلساءة والعالقات بین السجالت وأمناء  CCTRTسیسمح ھذا التحلیل الشامل لـ 
المقبلة وكذلك فرق  CCTRTوالضمانات ذات الصلة، إلى الحد المعمول بھ. وسوف یلعب ھذا البحث دور األساس ألعمال 

 .2017بحلول شھر یونیو  CCTRTالمراجعة. ستكون مسودة النتائج متوفرة لـ 

 تأثیر إجراءات الحمایة

 خلفیة عن إجراءات الحمایة

الجدید وھي ظھور ضمانات إضافیة تھدف إلى حمایة سالمة نظام اسم النطاق. أثرت  gTLDمیزة لبرنامج ھناك سمة رئیسیة م
) تأثیًرا كبیًرا في تطویر العدید من إجراءات الحمایة واعتمادھا. وأوصت اللجنة االستشاریة GACاللجنة االستشاریة الحكومیة (

وتم تنفیذ العدید من تلك  ICANNالمقترحة لرقابة تعاقدیة من جانب الحكومیة في بیان بكین بأن تخضع إجراءات الحمایة 
غیر أن  248الجدیدة. gTLDاإلجراءات عبر بنود العقد في السجل القیاسي واتفاقیات أمناء السجالت المطلوبة لجمیع برامج 

ختلف عن الطریقة قد تم تنفیذھا بشكل م GACالحظت أن بعض مظاھر مشورة  2015سنة  GACمراجعة لفاعلیة مشورة 
 249التي تم اقتراحھا أولیًا.

یمثل ما یلي مناقشة لبعض إجراءات الحمایة الرئیسیة، مع التركیز على إمكانیة إنفاذ إجراءات الحمایة عبر االمتثال التعاقدي لدى 
ICANN .و/ أو الصمود أمام التحدیات التي تواجھ عملیة اإلنفاذ المحتمل 

 الجدیدة gTLDج إجراءات الحمایة لكل برام

 WHOISتحقق 

الجدید إلى تعزیز منع اإلساءة وتعزیز الجھود الرامیة إلى التخفیف  gTLDلبرنامج  WHOISسعت متطلبات التحقق من نظام 
  250من حدتھا.

 

 ، 2017فبرایر  7تم االطالع علیھ في  "اتفاقیات السجالت،" ،ICANNمؤسسة 248
en-agreements-https://www.icann.org/resources/pages/registries/registries؛ مؤسسةICANN، " تم االطالع  "، 2013اتفاقیة اعتماد أمناء السجالت

 .en-17-09-2013-specs-with-https://www.icann.org/resources/pages/approved، 2017فباریر  7علیھ في 
  ،2017فبرایر  7، تم االطالع علیھ في GACمراجعة فاعلیة مشورة  ،)GAC) (2016أو ( ICANNاللجنة االستشاریة الحكومیة في 249

icann.org/display/gacweb/GAC+Correspondence?preview=/27492514/41943089/Advice%20Effectiveness%2.https://gacweb
f0Review.pd،  .كلما سعت المشورة أكثر لفرض قیود، وضمانات، وتحققات، وقواعد، وتحقق، ومصادقة، "بشأن مراجعة مشورة بكین. الحظت المراجعة أنھ  15-14ص

 ).2(ص  "GACللمشورة بالطریقة الدقیقة التي طلبتھا  ICANNوتوقعات سلوكیة دنیا أخرى أو 'نظم موحدة'، كلما قل احتمال قبول وتنفیذ 
، 2016نوفمبر  9)، الحد من التصرفات الضارة، تم االطالع علیھ بتاریخ 2009أكتوبر  3(في  ICANNمؤسسة 250

en.pdf-04oct09-conduct-usmalicio-gtlds/mitigating-https://archive.icann.org/en/topics/new  
  

https://www.icann.org/resources/pages/registries/registries-agreements-en
https://www.icann.org/resources/pages/approved-with-specs-2013-09-17-en
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Correspondence?preview=/27492514/41943089/Advice%20Effectiveness%20Review.pdf
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Correspondence?preview=/27492514/41943089/Advice%20Effectiveness%20Review.pdf
https://archive.icann.org/en/topics/new-gtlds/mitigating-malicious-conduct-04oct09-en.pdf
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الجدیدة، التمسك  gTLD، والتي كانت إلزامیة على جمیع أمناء سجالت برامج 2013تطلبت اتفاقیة أمین السجل لعام 
الجدیدة  gTLD. ونتیجة لذلك، یتوجب على أمناء سجالت برامج WHOISبااللتزامات المحددة لمواصفات برنامج دقة نظام 

"تتسم بالمعقولیة وتراعي النواحي المعمول بھا تجارًیا" في وقت التسجیل  WHOISتحقق من دقة نظام  االشتراك في عملیة
 251ملیات إعادة تحقق دوریة بعد ذلك.وإجراء ع

على وجھ التحدید، یتوجب على أمناء السجالت التحقق من دقة الصیاغة الخاصة بالمسّجل المقدمة في العناوین البریدیة وعناوین 
د اإللكتروني وأرقام الھواتف والتحقق من صحة رقم الھاتف وعنوان البرید اإللكتروني للمسّجل. تضع ھذه األحكام حًدا البری

 252یوًما للرد على االستفسارات من جانب أمین السجل. 15أیام لتصحیح أو تحدیث تلك المعلومات وإجمالي  7للمسّجلین وھو 
 253سجل في االمتثال تتضمن تعلیق أو إلغاء تسجیل اسم النطاق.النتائج المفروضة من أمین سجل لفشل م

تضم أوسع فئة من الشكاوى التي  WHOISإلى أن الشكاوى المتعلقة بـنظام  ICANNتشیر تقاریر االمتثال التعاقدي في 
، كان منھا 2014عام  شكوى تلقاھا القسم في 790,41على سبیل المثال، من إجمالي  254یستلمونھا والمتعلقة بأمناء السجالت.

%). ومن إجمالي 71(معظم الشكاوى كانت بسبب االفتقار إلى الدقة) (حوالي  WHOIS255شكوى متعلقة بنظام  857,29
(وأیًضا بسبب االفتقار إلى  WHOISشكوى متعلقة بنظام  36,354، كان منھا 2015شكوى تلقاھا القسم في عام  48,106

 256%).75الدقة) (حوالي 

ھت األنظار  WHOISذه األرقام إلى أن إجراءات حمایة نظام وتشیر ھ خلقت التزامات تعاقدیة كانت محددة بما فیھ الكفایة، ووّجِ
ICANN.257إلى تلك االنتھاكات وأدت إلى نشوء شكاوى بشأن عملیة امتثال 

، نفذت أیًضا WHOISفي نظام وتحسین نوعیة بیانات االتصال  WHOISوبالتزامن مع المتطلبات الجدیدة للتحقق من نظام 
ICANN  نظام اإلبالغ عن دقة نظامWHOIS )ARS) یعد نظام اإلبالغ عن الدقة .(ARS بمثابة محاولة لتحدید الدقة (

بأن یتم إلزام مشغلي السجالت بالحفاظ على تقاریر إحصائیة لسجالت  GACواإلبالغ عنھا بطریقة منھجیة. وقد أوصت لجنة 
WHOIS .ویمثل  258غیر الدقیقةARS  مشروًعا لمؤسسةICANN  من أجل االستجابة لھذه الضمانة الموصى بھا منGAC 

ICANN.260وقد نقل ھذا التنفیذ المسؤولیة من مشغلي السجالت إلى  WHOIS.259والتي تتطلب توثیق حاالت عدم الدقة في 

 261الھویة. لثالث مراحل: دقة الصیغة، ودقة التشغیل، وصحة ARSأساًسا، خطط مشروع 

إال مع دقة الصیاغة والقابلیة للتشغیل (على سبیل المثال، ھل  ICANNوحتى اآلن، لم یتعامل نظام اإلبالغ عن الدقة من 
 ARSمعلومات االتصال بالتنسیق الصحیح، وھل البرید اإللكتروني أو العنوان أو رقم الھاتف یعمل). صدر آخر تقریر لنظام 

ي على نتائج بشأن دقة الصیاغة (التنسیق الصحیح) وقابلیة التشغیل (قابلیة التواصل من خاللھا) وكان یحتو 2016في یونیو 
 262الجدیدة والقدیمة. gTLDألرقام الھواتف والعناوین البریدیة وعناوین البرید اإللكتروني لعینة من كل من برامج 

 7.83.القسم  "،2013اتفاقیة اعتماد السجل لسنة "، ICANNمؤسسة 251
 3.7.7.2و 3.7.7.1القسم  "،2013اتفاقیة اعتماد السجل لسنة "، ICANNمؤسسة 252
 3.7.7.2القسم  "،2013اتفاقیة اعتماد السجل لسنة "، ICANNمؤسسة 253
 ،2017فبرایر  7، "تقاریر االلتزامات التعاقدیة" تم االطالع علیھ بتاریخ ICANNمؤسسة 254
en-15-04-2016-reports-https://www.icann.org/resources/pages/compliance  
 ، 2017فبرایر  7" تم االطالع علیھ بتاریخ 2014، "تقاریر االلتزامات التعاقدیة ICANNمؤسسة 255
en-30-01-2015-2014-reports-https://www.icann.org/resources/pages/compliance  
 ، 2017فبرایر  7" تم االطالع علیھ بتاریخ 2015، "تقاریر االلتزامات التعاقدیة ICANNمؤسسة 256
en-15-04-2015-reports-https://www.icann.org/resources/pages/compliance  
، 2017فبرایر  7، "تقریر مؤشرات المنافسة وثقة المستھلك وخیار المستھلك" تم االطالع علیھ في ICANNمؤسسة 257

https://www.icann.org/resources/reviews/cct/metrics. 
، 2017فبرایر  7بیان بكین، تم االطالع علیھ في  ،)2013أبریل  ICANN )11اللجنة االستشاریة الحكومیة في 258

en.pdf-18apr13-board-to-https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac ؛ لجنةGAC  فيICANN مراجعة فاعلیة مشورة ،
GAC. 

 .https://whois.icann.org/en/whoisars، 2017فبرایر  7تاریخ "، تم االطالع علیھ بWHOIS) لنظام دقة تقریر ARS، "معلومات مشروع (ICANNمؤسسة 259
المسجلین التخاذ " غیر الدقیقة واستكشاف مدى دقة البیانات باستخدام أدوات آلیة وإحالة السجالت التي من المرجح أن تكون غیر دقیقة إلى WHOISالتحدید االستباقي لسجالت "

 اإلجراءات بشأنھا ویمكننا إبالغ العامة باإلجراءات الناتجة منھا.
 .GAC، مراجعة فاعلیة مشورة ICANNفي  GAC)، البیان الرسمي لبكین، لجنة 2013أبریل  ICANN )11اللجنة االستشاریة الحكومیة في 260
 ".WHOISنظام اإلبالغ عن دقة "، ICANNمؤسسة 261
 ".WHOISنظام اإلبالغ عن دقة "، ANNICمؤسسة 262

https://www.icann.org/resources/pages/compliance-reports-2016-04-15-en
https://www.icann.org/resources/pages/compliance-reports-2014-2015-01-30-en
https://www.icann.org/resources/pages/compliance-reports-2015-04-15-en
https://www.icann.org/resources/reviews/cct/metrics
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-18apr13-en.pdf
https://whois.icann.org/en/whoisars


 ICANN 78 تقریر مراجعات

 

 

الجدیدة لدیھا أعلى تصنیفات من حیث دقة الصیاغة لعناوین البرید اإللكتروني  gTLDوتشیر ھذه النتائج إلى أن برامج 
 263القدیمة. gTLDوالھواتف ولكنھا أقل دقة في الصیاغة من حیث العناوین البریدیة، مقارنةً ببرامج 

وبالتالي، فإن جھود  264قدم إلى مرحة التحقق من الھویة (أي، ھل الشخص الُمدرج مسؤول عن النطاق؟).بالت ICANNلم تلتزم 
 265التوثیق الحالیة لن تكشف سوى قضایا الصیاغة وقابلیة التشغیل ولكنھا لن تكشف عن الھویة غیر الدقیقة فضالً عن توثیقھا.

ومواصفاتھ المفصلة إلى تعزیز مزید من  WHOISشأن التزامات نظام في نھایة المطاف، ربما أدى االستعانة بلغة خاصة ب
الجھود المركزة على مكافحة سوء االستخدام من خالل خلق التزامات واضحة تجاه أمناء السجالت لجمع معلومات محددة، 

 .ICANNوبالتالي تعزیز القدرة على تقدیم شكاوى یمكن معالجتھا بشأن عملیة امتثال 
 

 التوصیات
قابلة للتطبیق على  WHOISجمع البیانات لتقییم ما إذا كانت نسبة الشكاوى المتعلقة بنظام  ICANNینبغي على : 17وصیة الت

الجدیدة  gTLDالجدیدة المتعلقة بدقة ھویة المسّجل، وعما إذا كان ھناك اختالفات في السلوك بین برامج  gTLDبرامج 
 ICANNالتي یتلقاھا قسم االمتثال التعاقدي لدى  WHOISحلیالً لشكاوى دقة نظام والقدیمة. وینبغي أن تتضمن ھذه البیانات ت

لتحدید موضوع الشكاوى (على سبیل المثال الشكاوى الخاصة بالصیاغة، أو قابلیة التشغیل أو الھویة) ومقارنة عدد الشكاوى 
أیًضا  ICANNجدیدة والقدیمة. ینبغي على ال gTLDأو قابلیة التشغیل أو الھویة بین برامج  WHOISالخاصة بصیاغة نظام 

(أمناء السجالت، وكذلك السجالت، ومقدمي خدمات اإلنترنت،  WHOISتحدید مصادر البیانات األخرى المحتملة لشكاوى نظام 
 وغیرھا) ومحاولة الحصول على بیانات من ھذه المصادر دون اإلشارة إلى ھویة أصحابھا.

 
القادم النظر في ھذه  WHOIS)، ینبغي على فریق مراجعة نظام 18نات (راجع التوصیة بمجرد تجمیع البیا. 18التوصیة 

، WHOISلتحدید ما إذا كانت ھناك حاجة إلى اتخاذ خطوات إضافیة لتحسین دقة نظام  WHOISالبیانات المتعلقة بدقة نظام 
یًضا مراعاة إجراء عملیات مراجعات من ). یمكن أARSوخاصة الشروع من عدمھ في مرحلة ھویة مشروع نظام تقریر الدقة (

 gTLD) لالستفادة من ھذه البیانات إذا تم تحدید فرق في السلوك بین برامج CCTجانب فریق عمل التنسیق واالتصاالت (
 الجدیدة والقدیمة.

قسم االمتثال التعاغقدي أكبر فئة من الشكاوى التي یتلقاھا  WHOISتمثل الشكاوى المتعلقة بنظام المبررات/النتائج ذات الصلة: 
الذي یُشكل أساس ھذه الشكاوى، أو ما إذا  WHOISبشأن أمناء السجالت. ومع ذلك، ال یتضح جانب دقة نظام  ICANNفي 

لدى  ARS. المرحلة األولى من مشروع WHOISالجدیدة لھ أي تأثیر في دقة بیانات نظام  gTLDكان إدخال برامج 
ICANN  االتصال ضمن نظام یحلل دقة صیاغة معلوماتWHOIS  والمرحلة الثانیة تقیِّم قابلیة تشغیل بیانات االتصال في

، وھي التحقق من الھویة ARS. ال توجد ھناك حالیًا أي خطة للمضي قدًما بالمرحلة الثالثة من مشروع WHOISسجل نظام 
 (ھل الفرد الذي یتم االتصال بھ مسؤوالً عن النطاق؟).

بجمع البیانات المطلوبة، وتوفیر البیانات لفرق المراجعة ذات الصلة للنظر في النتائج وإذا اقتضى  ICANNستقوم منظمة إلى: 
 .WHOISالخاص بنظام  ARSاألمر، تقییم قابلیة التنفیذ ورغبة االنتقال إلى مرحلة التحقق من الھویة لمشروع 

 متوسطةالمتطلبات المسبقة أو مستوى األولویة: 

 منعإجماع الفریق: 

المصدر ذاتھ. 263
المصدر ذاتھ. 264
 المصدر ذاتھ.265
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 تخفیف النشاط المسيء
أمین السجل والتي -الجدید بإدراج أحكام في اتفاقیات السجل gTLDتتطلب اتفاقیة السجل األساسیة أن یقوم مشغلو سجل برنامج 

ة أو رسائل التصید أو القرصنة أو العالمات تحظر المسّجلین من "توزیع البرامج الضارة أو شبكات بوتنت التشغیلیة الضار
التجاریة أو التعدي على حقوق المؤلف أو الممارسات االحتیالیة أو المضللة أو التزویر أو االنخراط في أنشطة خالف ذلك 

ھذه األنشطة تتعارض مع القوانین المعمول بھا وتزوید (بما یتفق مع القوانین المعمول بھا وأي إجراءات ذات صلة) عواقب لمثل 
وفقًا لبنوده، یھدف ھذا الضمان إلى تخفیف النشاط المسيء. وقد أُدرج ھذا البند في قسم  266بما في ذلك تعلیق اسم النطاق".

 ) اإللزامیة ضمن اتفاقیة السجل.PICsالتزامات المصلحة العامة (

راقبة وإنفاذ ھذا البند قبل طلب إدراج البند في اتفاقیة والجدیر بالذكر أن اللغة البسیطة إلجراء الحمایة ال تُلزم مشغل السجل بم
الجدیدة قد امتثلوا لھذا االلتزام  gTLD% من مشغلي سجالت برامج 99أن  ICANNالمسّجل. واستنتجت -أمین السجل

 2014.267أمین السجل بحلول نھایة عام -بتضمین ھذه اللغة في اتفاقیات السجل

) RAAالجدیدة مقیدین باتفاقیة اعتماد أمین السجل ( gTLDمحظور، كان أمناء سجالت برامج واستكماالً ألحكام االستخدام ال
، والتي فرضت على أمناء السجالت واجب "التحقیق والرد بشكل مناسب على أي تقاریر بشأن وجود انتھاكات" دون 2013لعام 

شكاوى التجاوزات أعلى عادة  269ات.شكاوى تجاوز 2016، و2015، و2014في  ICANNبعد ذلك، استلمت  268تأخیر.
شكاوى بشأن إساءة االستخدام المتعلقة بأمناء  ICANN، تلقت 2015بالنسبة ألمناء السجالت مقارنة بالسجالت. في عام 

إلى أن  ICANNالقدیمة والجدیدة. أشارت  gTLDھذه الشكاوى تضمنت كًال من نطاقات  270شكوى. 438السجالت بلغ عددھا 
ى المتضمنة في جزء، "أمناء السجالت الذین لم یتخذوا خطوات معقولة وفوریة لالستجابة المناسبة لتقاریر ھذه الشكاو

 2015سنة  ICANNوقد أشار تدقیق  271التجاوزات، والذین یجب علیھم على األقل نقل الشكاوى الصحیحة إلى المسجلین."
مناء السجالت الذین تم التدقیق معھم كانت لدیھم أوجھ قصور من أ %74إلى أن  2013وفق اتفاقیة اعتماد أمناء السجالت 

متعلقة بأحكام عقد اتفاقیة اعتماد أمناء السجالت التي تتطلب اتصال تجاوزات أمناء السجالت وواجب التحقیق في شكاوى 
وتشیر  273فیما یخص نفس قرار العقود ھذا. %60معدل قصور بلغ  2016سنة  ICANNكما أظھر تدقیق  272التجاوزات.

 ICANN.274ھذه األرقام إلى أن ضمانة تخفیف التجاوزات خاضعة للشكاوى ولعملیة امتثال 

ولیس من الواضح ما إذا كان إلجراءات الحمایة ھذه تأثیًرا بشأن التخفیف من سوء االستخدام. كما ال تتضح األمور التي تشكل 
 ت على نحو مناسب.""خطوات معقولة وسریعة لالستجابة إلى تقاریر االنتھاكا

 
 

 (أ).3، 11، "اتفاقیة السجل"، المواصفة ICANNمؤسسة 266
، 2017فبرایر  7، تم االطالع علیھ في 2014التقریر السنوي لسنة  ICANN، االمتثال التعاقدي في ICANN (2015)مؤسسة 267

en.pdf-13feb15-2014-https://www.icann.org/en/system/files/files/annual 13، ص. 
 .3.18،" 2013اتفاقیة اعتماد السجل لسنة "، ICANNمؤسسة 268
بع السنویة متاحة كذلك على الصفحات ذات الصلة التقاریر ر ".2015تقاریر االمتثال التعاقدي " ،ICANNومؤسسة  "2014تقاریر االمتثال التعاقدي "، ICANNمؤسسة 269

 للسنة.
  ،2017فبرایر  7، "تقاریر االلتزامات التعاقدیة" تم االطالع علیھ بتاریخ ICANNمؤسسة 270

en.pdf-27jan16-2015-files/files/annual/https://www.icann.org/en/system  
 المصدر ذاتھ.271
، 2017فبرایر  7، تم االطالع علیھ بتاریخ 2015، االمتثال التعاقدي تقریر تدقیق دورة سبتمبر ICANNمؤسسة 272

en.pdf-06jul16-2015-report-audit-registrar-https://www.icann.org/en/system/files/files/compliance 

 ، 2017فبرایر  7، تم االطالع علیھ بتاریخ 2015، االمتثال التعاقدي تقریر تدقیق دورة مایو ICANNمؤسسة 732
en.pdf-16nov16-2016-report-audit-registrar-https://www.icann.org/en/system/files/files/compliance  

راجع لجنة مجلس الشیوخ بشأن اللجنة الفرعیة القضائیة العاملة على اإلشراف،  موضوع شھادة في الكونغرس. ICANNكانت فاعلیة ھذه الضمانة وكذلك إنفاذ امتثال 274
من طرف جون سي ھورتون، رئیس  وإجراءات الوكاالت، والحقوق والمحاكم الفدرالیة ("حمایة حریة اإلنترنت: تداعیات إنھاء اإلشراف األمریكي على اإلنترنت،" بیان مكتوب

Legitscript  ،2016سبتمبر  14بتاریخ ومدیرھا التنفیذي،( 
f16%20Horton%20Testimony.pd-14-https://www.judiciary.senate.gov/imo/media/doc/09 ویرى السید ھورتون أن مجھودات امتثال .

ICANN تكن فعالة وتنقصھا  اء السجالت الذین یُدعى أنھم فشلوا في التحقیق واالستجابة للشكاوى بأن أسماء النطاقات كانت متعودة على تسھیل أنشطة غیر قانونیة لمبشأن أمن
 الشفافیة.

  

https://www.icann.org/en/system/files/files/annual-2014-13feb15-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/annual-2015-27jan16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/compliance-registrar-audit-report-2015-06jul16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/compliance-registrar-audit-report-2016-16nov16-en.pdf
https://www.judiciary.senate.gov/imo/media/doc/09-14-16%20Horton%20Testimony.pdf
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ب اتفاقیة السجل تعد جھود تجمیع البیانات المكررة التي تقارن معدالت سوء االستخدام في النطاقات العاملة بموج: 19التوصیة 
القدیمة كِفرق مراجعة مستقبلیة تعد أمًرا ضروریًا. على الرغم من أننا نوصي  gTLDالجدید واتفاقیات أمناء السجالت ببرنامج 

بعملیة تجمیع بیانات بشكل دوري، فنحن نتوقع أن ھذه الدراسات ستتغیر بمرور الوقت نتیجة للمساھمة من المجتمع وفرق 
 لیة.المراجعة المستقب

الجدیدة على تخفیف حدة النشاط المسيء، ینبغي جمع  gTLDلتحقیق أفضل قیاس لقدرة برامج المبررات/النتائج ذات الصلة: 
 ICANNالجدیدة وتحلیلھا على أساس منتظم. ینبغي على منظمة  gTLDالبیانات المتعلقة بنسب سوء االستخدام في برامج 

بعمل دراسة بشأن  CCTالسیاسات وفرق المراجعة المستقبلیة. تم تكلیف فریق مراجعة مراجعة البیانات وتوفیرھا لھیئات صنع 
ھذا الموضوع لیكون بمثابة أساس لفرق المراجعة المستقبلیة وسیقدم تقریًرا بالنتائج بناًء على ھذه الدراسة في تقریرنا الختامي. 

یة لسوء االستخدام بنفس المنھجیة، التي ستعمل على دعم صیاغة كما سیكون ھذا األساس بمثابة قاعدة لمقارنة المعدالت المستقبل
فرضیة مستقبلیة وإجراء التجارب على العوامل المحتملة المسببة التي تفسر التباین في معدالت سوء االستخدام في نطاقات 

TLD. 

 ICANNمنظمة إلى: 

 عالیةالمتطلبات المسبقة أو مستوى األولویة: 

 نعمإجماع الفریق: 

 ات أمنیةفحوص
الجدید یطلب من  gTLD) وھو مضمن في اتفاقیة سجل برنامج PICھناك التزام آخر إلزامي من التزامات المصلحة العامة (

الخاص بھ یجري استخدامھ في ارتكاب  TLDمشغلي السجالت "إجراء تحلیل فني دوري لتقییم ما إذا كانت النطاقات في نطاق 
فوق ذلك، فرضت ھذه الضمانة على مشغلي  275د واالحتیال، والبرامج الضارة، والروبوتات".تھدیدات لألمن أم ال، مثل التصیّ 

وكان  276حسب الطلب. ICANNالسجالت حفظ تقاریر إحصائیة بشأن مثل ھذه التھدیدات وجھود التخفیف، وإتاحتھا لمؤسسة 
DNS.277الھدف من ھذه الضمانة ھو تحسین جھود محاربة تجاوزات 

بآلیة إنفاذ دعت مشغلي السجالت إلى إخطار أمناء السجالت إذا ما كانت التھدیدات المكتشفة  GACیًضا مشورة وقد أوصت أ
إال أن  278تمثل خطًرا حقیقیًا للضرر ودعت لتوقیف اسم نطاق إلى غایة حل المسألة إذا فشل أمین السجل في اتخاذ إجراءات.

ICANN لذا فإن تنفیذ الضمانات قدم  279ة، والنطاق إلجراء تحققات األمن للتھدیدات.نقلت مشاغل مجتمعیة بشأن الوقت، والكلف
"إرشادات عامة لما یجب على مشغلي السجالت القیام بھ، لكنھا حذفت التفاصیل المحددة من اللغة التعاقدیة للسماح بالتطویر 

، تفتقر الضمانات لإللزامات بإخطار ICANNف إال أنھ كما تم تنفیذھا من طر 280المستقبلي لمعاییر إجراء تحققات األمن."
 أمناء السجالت أو بكیفیة االستجابة للتھدیدات األمنیة.

 (ب).3، 11، "اتفاقیة السجل"، المواصفة ICANNمؤسسة 275
 المصدر ذاتھ.276
، 2016بر نوفم 9)، الحد من التصرفات الضارة، تم االطالع علیھ بتاریخ 2009أكتوبر  3(في  ICANNمؤسسة 277

en.pdf-04oct09-conduct-malicious-gtlds/mitigating-https://archive.icann.org/en/topics/new 
 )، البیان الرسمي لبكین.2013أبریل  ICANN )11اللجنة االستشاریة الحكومیة 278
 ،2017فبرایر  7"، تم االطالع علیھ بتاریخ gTLD، "الضمانات المطبقة عى جمیع نطاقات ICANNمؤسسة 279

gtlds-new-all-applicable-https://features.icann.org/safeguards. 
 المصدر ذاتھ.280

https://archive.icann.org/en/topics/new-gtlds/mitigating-malicious-conduct-04oct09-en.pdf
https://features.icann.org/safeguards-applicable-all-new-gtlds


 ICANN 81 تقریر مراجعات

 

 

بالمشاركة في المراقبة  ICANNوتبلغ إدارة االمتثال في  281یمكن إنفاذ اإللزام بالمشاركة في تحققات األمن، كما تم تنفیذه.
فقد قدم  لذا 282من السجالت كانت تقوم بتحققات أمنیة احتراًما للعقد. %96االستباقیة لھذه الضمانة وتحدد على سبیل المثال أن 

تنفیذ الضمانة "إرشادات عامة لما یجب على مشغلي السجالت القیام بھ، لكنھ حذف التفاصیل المحددة من اللغة التعاقدیة للسماح 
وتجري حالیًا مناقشات مجتمعیة بشأن كیفیة تطویر إطار عمل لمشغلي  283بالتطویر المستقبلي لمعاییر إجراء تحققات األمن."

 284ققات أمنیة دوریة واالستجابة للتھدیدات األمنیة المحددة.السجالت إلجراء تح

) القادم مراجعة إطار عمل مشغل CCTRTینبغي على فریق مراجعة المنافسة وثقة المستھلك وخیار المستھلك (: 20التوصیة 
للتخفیف من سوء االستخدام من السجل المقترح عند اكتمالھ وتقییم ما إذا كان اإلطار یمثل آلیة واضحة وفعالة بما فیھ الكفایة 

 خالل تقدیم إجراءات معینة رًدا على التھدیدات األمنیة.

 -لیس من الواضح ما إذا كان الھدف المنشود من إجراء الحمایة الخاص بالفحوصات األمنیةالمبررات/النتائج ذات الصلة: 
لذا، سیكون المجتمع في وضع أفضل لتقییم فعالیة قد تحقق أو ال.  - DNSلتعزیز الجھود الرامیة إلى مكافحة سوء استخدام 

 إجراء الحمایة ھذا بمجرد اقتراح إطار عمل محدد یوضح كیفیة رد مشغلي السجالت على التھدیدات األمنیة.

 المستقبلیة  CCTفرق مراجعة إلى: 

 متوسطة المتطلبات المسبقة أو مستوى األولویة: 

 نعمإجماع داخل الفریق: 

 التعامل معھاتقدیم الشكاوى و
الجدیدة تلزم مشغلي السجالت "باتخاذ خطوات معقولة للتحري واالستجابة على أي  gTLDاتفاقیة السجل األساسیة لنطاقات 

" TLDتقاریر من وكاالت إنفاذ القانون والحكومات والوكاالت شبھ الحكومیة بشأن ممارسات غیر قانونیة تتعلق باستخدام نطاق 
 gTLDإضافة إلى ذلك، تم إلزام مشغلي نطاقات  285ھم "غیر مطالبین باتخاذ أي إجراءات مخالفة للقانون."مع مذكرة قانونیة بأن

 286بأي تغییرات في معلومات االتصال. ICANNالجدیدة بنشر تفاصیل اتصال التجاوزات على مواقعھم اإللكترونیة وإخطار 

ت األخرى، تمكین أكثر تركیًزا لعملیة تخفیف وطأة سوء استخدام كان الھدف من إجراءات الحمایة ھذه، مثلھا مثل اإلجراءا
DNS287  .وفرض التزام على مشغلي السجالت بالتحقیق والرد على الشكاوى المقدمة من الھیئات الحكومیة ولیس الجمھور

 288مثل ھذا التقیید. GACتقترح مشورة  لم
 
 

یمكن تحدید ". وقد تساءلت المراجعة عن فاعلیة ھذه الضمانة، من اإلشارة إلى أنھ 13-12، ص GACعلیة مشورة ، مراجعة فاICANNاللجنة االستشاریة الحكومیة في 281
 المخاطر لكن ال یتم بالضرورة اتخاذ اإلجراءات بشأنھا."

 .1، ص 2014، التقریر السنوي لعام ICANN)، االمتثال التعاقدي في 2015(سنة  ICANNمؤسسة 282
 ، 2017فبرایر  7"، تم االطالع علیھ بتاریخ gTLDلضمانات المطبقة عى جمیع نطاقات ، "اICANNمؤسسة 283

gtlds-new-all-applicable-https://features.icann.org/safeguards  
 ، 2017فبرایر  7للتعامل مع الشكاوى األمنیة،" تم االطالع علیھ بتاریخ مشروع: إطار عمل "، ICANNمؤسسة 284

https://myicann.org/plan/project/54398430005f4feb0a04e53e8afaa73b  
 .2.8سم ، "اتفاقیة السجل"، القICANNمؤسسة 285
 .4.1، القسم 6، "اتفاقیة السجل"، المواصفة ICANNمؤسسة 286
 ، "السلوكیات الضارة."ICANNمؤسسة 287
)، بیان سنغافورة، تم 2015فبرایر  11(في  ICANN) في GAC)، بیان بكین؛ اللجنة االستشاریة الحكومیة (2013أبریل  ICANN )11اللجنة االستشاریة الحكومیة في 288

. ویسائل بیان سنغافورة fen.pd-11feb15-board-to-https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac، 2017فبرایر  7علیھ في االطالع 
اریر مھا من طرف الضحایا (إضافة إلى إنفاذ القانون) لإلبالغ بشأن تجاوزات مشغلي السجالت وما یمثل "خطوات معقولة" للتحري واالستجابة لتقما ھي اآللیات التي یمكن استخدا

 من وكاالت إنفاذ القانون وبقیة الكیانات الحكومیة.
  

https://features.icann.org/safeguards-applicable-all-new-gtlds
https://myicann.org/plan/project/54398430005f4feb0a04e53e8afaa73b
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-11feb15-en.pdf
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یزالون یجھلون لمن تقدم الشكوى. وعلى  وتشیر بیانات من استطالع رأي المستھلكین لدى نیلسن أن العدید من المستھلكین ال
% بشكل عام سیقدمون بالغ 31% بشكل عام "ال یعرفون" من یجب إبالغھ عند حدوث سوء استخدام، بینما 31وجھ التحدید، 

% سیقدمون بالًغا عن سوء االستخدام إلى الشرطة المحلیة، 30سوء االستخدام إلى إحدى وكاالت حمایة المستھلك، في حین 
 289عن وجود سوء استخدام. ICANN% سیبلغون 11سیتقدمون ببالغ إلى مالك الموقع أو المشغل، و %24و

عن ممیزات التنفیذ، وسألت خاصة عن "ما یمثل خطوات معقولة" للتحري واالستجابة للشكاوى مع اإلشارة إلى  GACتساءلت 
سؤولیة لالستجابة للشكاوى من مصادر غیر الحكومات أو أن فاعلیة ھذه الضمانة تتعلق بما إذا كان مشغلو السجالت "لدیھم م

إلى أن مشغلي السجالت "الذین ال  2014لسنة  ICANNوقد أشار تقریر االمتثال التعاقدي لمؤسسة  290وكاالت إنفاذ القانون."
ون بشكل فوري" كانوا ینشرون بریدھم اإللكتروني واتصالھم األولي للتقاریر عبر البرید" ومشغلي السجالت "الذین ال یستجیب

لذا فإن ھذه الضمانة قد تخضع للشكاوى ولعملیة امتثال  291مشكلة امتثال تعاقدي منتشرة بشأن نشر معلومات اتصال التجاوزات.
ICANN. 

د من المرجح أن یساعد االلتزام بوجود آلیات للرد على الشكاوى أمناء السجالت في التحقیق وربما درء سوء االستخدام وقد یساع
في حمایة الجمھور من خالل توفیر معلومات عن الممارسات الضارة. ومع ذلك، ال تزال ھناك تساؤالت بشأن مدى استجابة 

مشغلي السجالت بموجب إجراء الحمایة ھذا سواء فیما یتعلق بواجبھم في التحقیق والرد على الشكاوى من جھات إنفاذ القانون 
 اردة من الجمھور.ومسؤولیتھا في الرد على الشكاوى الو

 
 التوصیات

تقییم ما إذا كانت آلیات اإلبالغ عن الشكاوى والتعامل معھا أدت إلى جھود أكثر تركیًزا لدرء سوء االستخدام عن : 21التوصیة 
والتي یتلقاھا أمناء السجالت من  TLD) كمیة البالغات الخاصة بالسلوك غیر القانوني المرتبط باستخدام 1طریق تحدید (

ھات الحكومیة وشبھ الحكومیة وكمیة االستفسارات التي یتلقاھا أمناء السجالت من الجمھور فیما یتعلق بالسلوك الضار في الج
TLD )اإلجراءات التي اتخذھا أمناء السجالت للرد على الشكاوى الخاصة بوجود سلوك غیر قانوني أو ضار یتعلق 2و (

تطالعات رأي، أو مجموعات تركیز، أو مناقشات مجتمعیة. إذا أثبتت ھذه . ویمكن أن تشمل ھذه الجھود اسTLDباستخدام 
األسالیب أنھا غیر فعالة، فیمكن النظر إلى تعدیل اتفاقیات السجل القیاسیة في المستقبل لتطالب مشغلي السجالت بتقدیم ھذه 

لیة النظر في التوصیات لمتابعة . بمجرد جمع ھذه المعلومات، ینبغي على فرق المراجعة المستقبICANNالمعلومات إلى 
 اإلجراءات المناسبة.

تقییم ما إذا كانت ھناك حاجة إلى مزید من الجھود لنشر نقاط اتصال ینبغي إلیھا توجیھ الشكاوى التي تنطوي على  :22التوصیة 
 .TLDسوء استخدام أو سلوك غیر قانوني داخل 

ات الحمایة المتعلقة بعمل الشكاوى والتعامل معھا تم تنفیذھا، فمن غیر على الرغم من أن إجراءالمبررات/النتائج ذات الصلة: 
عدد مرات استخدام  )2) إذا ما كان سواء إنفاذ القانون أو العامة على وعي كاف بوجود آلیات الشكاوى ھذه؛ (1الواضح: (

) األثر الذي 3القانوني أو التعسفي؛ و( جھات إنفاذ القانون والجمھور لھذه القنوات من أجل إخطار أمناء السجالت بالسلوك غیر
. ومن ھنا تتعلق توصیاتنا DNSتركتھ إجراءات الحمایة ھذه على تحقیق الھدف المرجو المتمثل في تخفیف حدة سوء استخدام 

 .gTLDبتحسین جمع البیانات إلثراء الجھود المستقبلیة بشأن مكافحة سوء االستخدام ضمن برامج 
 
 

، 2017فبرایر  7) تم االطالع علیھ في 2016(یونیو  2الموجة  ICANNبحث العمالء العالمیین في  ،Nielsenمؤسسة 289
en, pp. 88, 102-23-06-2016-2-https://www.icann.org/news/announcement. 

 .13، ص GAC، مراجعة فاعلیة مشورة ICANNفي  GAC؛ لجنة 5بشأن الضمانة  10)، البیان الرسمي لسنغافورة، ص 2015فبرایر  ICANN )11لجنة االستشاریة الحكومیة في ال290
 .14المصدر ذاتھ، ص 291

  

https://www.icann.org/news/announcement-2-2016-06-23-en,%20pp.%2088,%20102
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 المستقبلیة CCTوفرق مراجعة  ICANNمنظمة إلى: 

 سطةمتوالمتطلبات المسبقة أو مستوى األولویة: 

 نعمإجماع داخل الفریق: 
 

 إجراءات الحمایة للسالسل الحساسة والمنظمة
سلسلة (الفئة األولى) أثارت مخاوف بشأن حمایة المستھلك، وردت في  200مجموعة غیر حصریة لما یقرب من  GACحددت 

ل الفئة األولى ھذه. سالسل حساسة، أو سالسل في األسواق المنظمة ونصحت بوجوب تطبیق خمسة إجراءات حمایة لسالس
أن السالسل المرتبطة "بالقطاعات المھنیة والمنظمة ینبغي أن تعمل بطریقة تنسجم مع القوانین المعمول بھا"،  GACوأوضحت 

والحظت أن السالسل المحددة كان "من المرجح لھا استحضار مستوى من الثقة الضمنیة للمستھلكین، ورفع مستویات أعلى من 
فقط مجموعة فرعیة من ھذه السالسل المحددة  ICANNإال أنھ خالل التنفیذ، ضمنت  292ة بضرر المستھلك".المخاطر المرتبط

فقط ثالثة من خمس  ICANNإضافة إلى ذلك، خالل التنفیذ، ضمنت  293من حمایات الضمانات. 1ضمن الفئة  GACمن 
 294في األسواق المنظمة.من السالسل  1لمجموعتھا الفرعیة من الفئة  GACضمانات موصى بھا من 

وفي حیز التنفیذ، أخذت إجراءات الحمایة ھذه شكالً من أشكال شروط العقود الواردة في التزامات المصلحة العامة ومواصفات 
اتفاقیة السجل. وعلى وجھ التحدید، تطلبت إجراءات الحمایة من مشغلي السجالت إلزام أمناء السجالت فیما یتعلق باتفاقیة 

 ین السجل لتضمین أحكام معینة في اتفاقیات التسجیل الخاصة بھا مع المسّجلین.أم-السجل

المتطلبات للسالسل الحساسة وتلك في األسواق عالیة التنظیم تضمنت أحكاًما تلزم المسجلین باالمتثال لجمیع القوانین 
متعلقة بالخصوصیة، وجمع البیانات، وحمایة وقد أكد قرار آخر على أن ھذا االلتزام یتضمن "تلك [القوانین] ال 295المنطبقة.

المستھلك (بما في ذلك ما یخص السلوكیات المضللة والخادعة)، واإلقراض العادل، والزراعة العضویة، وكشف المعلومات، 
ات إضافة إلى ذلك، فصلت أحكام محددة المتطلبات بالنسبة للمسجلین الذین یتعاملون معلوم 296واكشف المعلومات المالیة."

حساسة، مثل البیانات الصحیة أو المالیة، من أجل "تنفیذ تدابیر أمنیة معقولة ومناسبة تتناسب مع تقدیم ھذه الخدمات، كما تم 
 297تعریفھا بالقانون الجاري بھ العمل."

ت الشكاوى ألن فئا ICANNومن الصعب تحدید ما إذا كانت ھذه اإلجراءات موضوع الشكاوى المقدمة إلى قسم االمتثال لدى 
 ICANNال توفر ھذا المستوى من التفصیل. وھذا یعني أن فئات شكوى  ICANNالتي تم تحدیدھا في تقاریر قسم االمتثال لدى 

" (التزامات المصلحة العامة) أو "سوء االستخدام" ال تحتوي على PICالمبلغ عنھا والخاصة بالسجالت وأمناء السجالت مثل "
 كفایة لربط الشكاوى بإجراءات حمایة محددة.معلومات محددة بما فیھ ال

 
 .8)، البیان الرسمي لبكین، ص 2013أبریل  ICANN )11اللجنة االستشاریة الحكومیة 292
طالع علیھ في تم اال "الضمانات، 1: الفئة GACمشورة "، ICANNمشورة التنفیذ:  1الفئة  GACللجنة  ICANNالمصدر ذاتھ. مقارنة بیان بكین مع إطار عمل تنفیذ 293

) في NGPCالجدیدة ( gTLD؛ ولجنة برنامج نطاقات safeguards-advice/cat1-https://newgtlds.icann.org/en/applicants/gac، 2017فبرایر  7
ICANN )5  2014فبرایر ،(GAC 2الضمانات: الملحق  1فئة ال :NGPC  فيICANN  2014.02.05القرار رقم.NG01 2017فبرایر  7، تم االطالع علیھ في ،

fen.pd-05feb14-2-annex-gtld-new-lutionshttps://www.icann.org/en/system/files/files/reso رسالة كروكر إلى رئیس  2013أكتوبر  29؛
GAC رسالة كروكر إلى رئیس  2014سبتمبر  2؛GACكروكر إلى رئیس  2015یونیو  23، وGAC. 

 .GACرئیس رسالة كروكر إلى  2014سبتمبر  2؛ GACرسالة كروكر إلى رئیس  2013أكتوبر  29المصدر ذاتھ. انظر أیًضا 294
 (و).3، 11، "اتفاقیة السجل"، المواصفة ICANNمؤسسة 295
 الضمانات. 1، الفئة ICANNفي  NGPCو "الضمانات 1: الفئة GAC، "مشورة ICANNمؤسسة 296
 المصدر ذاتھ.297

  

https://newgtlds.icann.org/en/applicants/gac-advice/cat1-safeguards
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-new-gtld-annex-2-05feb14-en.pdf
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 ،11وصفات تقدیم تقریر بأنھا قامت برصد االمتثال بشكل استباقي بالرجوع إلى الم ICANNیجب على قسم االمتثال لدى 
أ والتي تتضمن االلتزام بالعقود لتشمل اللغة التي تتطلب االمتثال للقوانین المعمول بھا، وتحدید أن ھناك امتثال بنسبة 3الفقرة 

 298% بھذا الُحكم.99
 

 التوصیات
تثال. على المتاحة للجمھور في تقاریر االم ICANNتضمین معلومات أكثر تفصیالً عن موضوع الشكاوى في . 23التوصیة 

) بیان ما 2) نوع االنتھاك القانوني موضوع الشكوى و(1وجھ التحدید، تقدیم بیانات أكثر دقة عن موضوع الشكاوى، ال سیما (
إذا كانت الشكاوى تتعلق بحمایة المعلومات الصحیة أو المالیة الحساسة، والتي من شأنھا مساعدة فرق المراجعة المستقبلیة في 

توجد توصیة عامة لمزید من الشفافیة فیما یتعلق بموضوع الشكاوى التي تلقاھا قسم الحمایة ھذه. مالحظة: تقییمھم إلجراءات 
البیانات: توصیات بجمع إضافي للبیانات التحلیل المستند إلى . 5 الفصلمنصوص علیھا في  ICANNاالمتثال التعاقدي لدى 

 .وتحلیلھا
 

بدء مناقشات مع أصحاب المصلحة لتحدید ماھیة التدابیر األمنیة المعقولة والمناسبة التي تتناسب مع الخدمات . 24التوصیة 
ا لما یندرج تحت المطروحة والتي تتضمن جمع المعلومات الصحیة والمالیة الحساسة. ویمكن أن تتضمن ھذه المناقشة تعریفً 

 فئات "المعلومات الصحیة والمالیة الحساسة" والمقاییس التي یمكن استخدامھا لقیاس االمتثال إلجراء الحمایة ھذا.

قد تلقى  ICANNنقص المعلومات المتاحة للجمھور بشأن ما إذا كان قسم االمتثال التعاقدي لدى المبررات/النتائج ذات الصلة: 
الحمایة المنفذة للفئة األولى، وعدم وجود إطار عمل مشترك لتحدید المعلومات الحساسة وتحدید ماھیة  شكاوى تتعلق بإجراءات

"التدابیر األمنیة المعقولة والمناسبة" یجعل األمر صعبًا من حیث تقییم مدى تأثیر إجراء الحمایة ھذا على التخفیف المخاطر على 
 الجمھور.

 ICANNمنظمة إلى: 

 عالیةة أو مستوى األولویة: المتطلبات المسبق

 نعمإجماع داخل الفریق: 
 إجراءات الحمایة للسالسل عالیة التنظیم

مشورة بأنھ ینبغي أیًضا حصول قطاعات السوق المرتبطة بالسالسل والتي لدیھا متطلبات دخول منظمة و/ أو  GACقدمت 
مھنیة والبیئیة والصحیة واللیاقة البدنیة ومعرفات الشركات واضحة في والیات قضائیة متعددة (مثل: المالیة والقمار والخدمات ال

والجمعیات الخیریة) عملیات حمایة في شكل إجراءات حمایة ثالثیة إضافیة تتطلب من مشغلي السجالت التحقق من صحة 
دوریة بعد  تراخیص أو بیانات دخول المسّجل، والتشاور مع السلطات في حال وجود شك حول بیانات الدخول، وإجراء فحوص

  299التسجیل لضمان امتثال المسّجل.

 
 .13، ص 2014، التقریر السنوي لعام ICANN)، االمتثال التعاقدي في 2015(سنة  ICANNمؤسسة 298
 .10-8)، البیان الرسمي لبكین، ص 2013أبریل  ICANN )11اللجنة االستشاریة الحكومیة في 299
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قد تتطلب حمایة إضافیة لمعالجة مخاطر محددة، و"لتقدیم سیاسات تسجیل تتماشى أن بعض السالسل أعاله  GACكما أوضحت 
سلسلة إال أنھا  50، انطبقت الضمانات على حوالي ICANNكما تم تنفیذھا من طرف  300مع الترتیبات الموجودة حالًیا".

 301أساًسا. GACاستلمت حمایات أقل مما أوصت بھ 

رضت العدید من إجراءات الحمایة ھذه متطلبات عقود على مشغلي السجالت إللزام أمناء وكبقیة إجراءات الحمایة األخرى، ف
 أمین السجل بتضمین أحكام معینة في اتفاقیات التسجیل الخاصة بھا مع المسّجلین.-السجالت فیما یتعلق باتفاقیة السجل

ة التنظیم المرتبطة بالعالقات مع الھیئات عدة إجراءات حمایة إضافیة طُبقت على السالسل في األسواق عالی ICANNنفذت 
 302الصناعیة والتنظیمیة، موفرة معلومات لتقدیم الشكاوى، وفحص بیانات الدخول الصحیحة للسالسل في األسواق عالیة التنظیم.

شاط بالخصوص، كان من المفروض على مشغلي السجالت إحداث عالقة مع الھیئات التنظیمیة والصناعیة لتخفیف مخاطر الن
وعالوة على ذلك، فإن العقود القیاسیة الالزمة لتضمین أحكام قد تشترط على المسّجلین امتالك نقطة اتصال  303غیر القانوني.

 304واحدة لتقدیم الشكاوى ومعلومات االتصال للھیئات التنظیمیة ذات الصلة.

لصلة، یبدو أن تنفیذ ھذا الحكم قد تحقق عن طریق وفیما یتعلق بشرط إقامة عالقات مع الھیئات التنظیمیة / الصناعیة ذات ا
ھذا التنفیذ قد یعكس التحدیات العملیة المتعلقة بالتكلیف بعالقة مع منظمة طرف ثالث. ومن حیث  305إصدار دعوة إحداث عالقة.

لق بشرط توفیر المسّجلین الفعالیة، ھناك حاجة إلى مزید من المعلومات بشأن جھود السجل لتمتثل إلجراء الحمایة ھذا. وفیما یتع
لمعلومات اتصال للشكاوى ومعلومات بشأن الھیئات التنظیمیة ذات الصلة، فھناك سؤال رئیسي یطرح نفسھ وھو كیف یسھل على 

الجمھور إیجاد المعلومات على موقع ویب بشأن معلومات االتصال لإلبالغ عن الشكاوى للمسؤولین عن النطاق والھیئات 
 ئات التنظیمیة المعنیة.الحكومیة أو الھی

وارتبطت إجراءات الحمایة الثالثة النھائیة ببیانات الدخول التي قام المسّجلین بمعالجتھا من حیث السالسل باألسواق عالیة 
) بالتحقق والمصادقة على اعتمادات المسجلین "في وقت التسجیل،" 1بأن یقوم مشغلو السجالت ( GACالتنظیم. أوصت 

) وبإجراء تحققات دوریة قبل التسجیل لضمان صحة وامتثال 3السلطات في حالة الشك بشأن االعتمادات ( بالتشاور مع )2(
ووفقًا لما تم تنفیذه، طُلب من مشغلي السجالت التأكد من تضمین أمناء السجالت في اتفاقیات مشغلي السجالت  306المسجلین.

فویضات ومواثیق وتراخیص الزمة أو حتى بیانات اعتماد أخرى ذات بإدراج حكم یطالب "بإقرار حیازة أمناء السجالت ألي ت
 307صلة للمشاركة في القطاع المرتبط بنطاقات المستوى األعلى".

 
 .10المصدر ذاتھ، ص 300
أكتوبر  29رسالتھا المؤرخة في  في GACمببراتھا للتغییرات على مشورة ضمانات  ICANNالضمانات. حددت  1، الفئة ICANNفي  NGPCالمصدر ذاتھ. المقارنة مع 301

یمكن لمشغلي (عبرت فیھا عن مشاغل بأن التنفیذ قد یمیز ضد المسجلین من الدول النامیة الذین یفتقرون للكیانات التنظیمیة أو قواعد البیانات التي  GACإلى رئیس  2013
بشأن مشورة بكین. راجع الفئة  1، الملحق GAC، مراجعة فاعلیة مشورة ICANNالحكومیة في  السجالت العمل معھا من أجل التحقق من االعتمادات). راجع اللجنة االستشاریة

ورسالة كروكر  "substantially watered down"باسم  8، و7، و6لضماناتھا من الفئة األولى  ICANNالتي تصف تنفیذ  15-14األولى من ضمانات المستھلك ص 
 .GACإلى رئیس  2015یونیو  23بتاریخ 

الضمانات الموصى بھا بشأن إحداث عالقات مع الھیئات التنظیمیة وتقدیم  ICANN. طبق تنفیذ 1بأن بعض الضمانات تنطبق على جمیع السالسل من الفئة  GACأوصت 023
)، البیان 2013أبریل  ICANN )11لحكومیة في الجدیدة المحددة فقط في الفئة عالیة التنظیم. اللجنة االستشاریة ا gTLDمعلومات االتصال لإلبالغ عن الشكاوى لنطاقات 

 الضمانات. 1، الفئة ICANNفي  NGPC. المقارنة مع 10-8الرسمي لبكین، ص 
 الضمانات. 1، الفئة ICANNفي  NGPCمؤسسة 303
 المصدر ذاتھ.304
ورة استباقیة بإنشاء ممر واضح إلنشاء عالقة عمل مع الجھات التنظیمیة االتفاقیة األساسیة للسجل للسالسل عالیة التنظیم. عالوة على ما تقدم، سیقوم مشغلو السجل بص305

 والتنظیمیة الذاتیة على مستوى الصناعة من خالل نشر نقطة اتصال ودعوة ھذه الجھات إلنشاء قناة تواصل...
 .8-6الضمانات، الفقرات.  1، الفئة ICANNفي  NGPCمؤسسة  306
 .6المصدر ذاتھ، الفقرة. 307
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وأخیرا، كان  308ام مشغلي السجالت بالتحري عن مصداقیة اعتمادات المسجلین إذا استلموا شكوى تطرح شكوًكا بشأنھم.تم إلز
المسّجل، ملزمون بأن یطلبوا من المسّجلین اإلبالغ عن "أي تغییرات مادیة على التحقق -المسّجلون، فیما یتعلق باتفاقیة التسجل

 309من صحة" بیانات دخولھم.

یم ھذه األحكام من أجل تخفیف المستویات األعلى من مخاطر التجاوزات المرتبطة بالسالسل في الصناعات عالیة تم تصم
عن المستھلكین  Nielsenوقد أشارت دراسات  310التنظیم، والتي من المحتمل أن تستدعي مستویات أعلى من ثقة المستھلكین.

الجدیدة وأن القیود  gTLDقیوًدا على من یمكنھ شراء النطاقات ضمن نطاقات النھائیین والمسجلین إلى أن المستھلكین یتوقعون 
أساًسا السجالت بفرز  GACوقد ألزمت مشورة  311جدیدة تساھم في ثقة المستھلكین. gTLDبشأن من یمكنھ شراء نطاقات 

اتھم المزعومة قبل أن یتمكنوا المسجلین من حیث االعتمادات أو التراخیص المناسبة في وقت التسجیل من أجل ضمان صحة ھوی
، كان المسّجلین أنفسھم ICANNمن العمل مع العامة باستخدام اسم لقطاع منظم مثل القطاع البنكي أو الصیدلة. ووفقًا لما نفذتھ 

 یقدم إلى أن المطلب المسترسل المتمثّل في أنّ  GACیصدرون تقریًرا ذاتیًا حیث كان بحوزتھم بیانات الدخول المطلوبة. أشارت 
لون شكالً من أشكال "التمثیل" أي أنّھم یحوزون أوراق االعتماد المناسبة (على سبیل المثال بنك أو شركة تأمین أو  المسجَّ

صیدلیة، إلخ) یمثل خطر االحتیال على المستھلكین والضرر المحتمل ألّن األطراف الفاعلة السیئة لن تتردد في تقدیم تمثیالت 
 312تماد.زائفة حول أوراق االع

إلى أن نھج التنفیذ الذي یتبعھ المجلس نتج عن الشواغل حول القدرة العملیة على تنفیذ إجراءات  ICANNأشار مجلس إدارة 
 313الحمایة ھذه كما ورد في النصیحة ألن التحدیات المشمولة في التحقق من بیانات دخول كیانات في سلطات قضائیة متعددة.

 
 التوصیات

الجدیدة عالیة التنظیم لتشمل العناصر التالیة: الخطوات  gTLDدراسة حول برامج  ICANNب أن تُجري یج. 25التوصیة 
 التي یتخذھا مشغلو السجالت إلقامة عالقات عمل مع الجھات الحكومیة أو الھیئات الصناعیة ذات الصلة؛

 ممارسات الموحدة للرد على ھذه الشكاوى؛ كمیة الشكاوى التي تلقاھا المسّجلون من الھیئات التنظیمیة وال. 26التوصیة 

تقییم عینة من مواقع ویب النطاقات ضمن فئة القطاعات عالیة التنظیم لمعرفة ما إذا كانت معلومات االتصال . 27التوصیة 
 الخاصة بتقدیم شكاوى یمكن إیجادھا بسھولة كافیة؛

الدخول الالزمة قد تم إنفاذھا عبر تدقیق بیانات أمناء السجالت  تقییم ما إذا كانت القیود المتعلقة بحیازة بیانات. 28التوصیة 
عالیة التنظیم (أي، یمكن لفرد أو كیان دون بیانات دخول سلیمة شراء نطاق عالي  TLDوالبائعین الذین یعرضون نطاقات 

 التنظیم؟)؛

 
 .7المصدر ذاتھ، الفقرة. 308
 .8المصدر ذاتھ، الفقرة. 309
)، بیان لندن، تم 2014یونیو  25(في  ICANN) في GAC)، بیان بكین؛ واللجنة االستشاریة الحكومیة (2013أبریل  ICANN )11الحكومیة في  اللجنة االستشاریة310

 . fen.pd-25jun14-board-to-tps://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gacht، 2017فبرایر  7االطالع علیھ في 
/:www.icann.org/news/announcement/https-، 017فبرایر  7) تم االطالع علیھ في 2015(أبریل  ICANNبحث العمالء العالمیین في  ،Nielsenمؤسسة 311
en-29-05-2015 ،  مؤسسة  ؛4، 26-25، 9صNielsen،  بحث العمالء العالمیین فيICANN  13، 9، 0172فبرایر  7) تم االطالع علیھ في 2016(یونیو  2الموجة ،
24-27 ،35 ،60-63 ،5 .en-23-06-2016-2-https://www.icann.org/news/announcement ؛ مؤسسةNielsen استطالع المسجلین العالمیین في ،

ICANN  017فبرایر  30)، تم االطالع علیھا في 2016(أغسطس  2الموجة ،en-15-09-2016-2-tps://www.icann.org/news/announcementht  14ص ،
18 ،29 ،7. 
، 4)، بیان سنغافورة ص 2015فبرایر  11( ICANN؛ اللجنة االستشاریة الحكومیة في 10)، بیان لندن، ص 2014یونیو  ICANN )25اللجنة االستشاریة الحكومیة في 312
10 .I) للجنة االستشاریة الحكومیةGACف ( يICANN )15  2017فبرایر  7)، بیان لوس أنجلوس، تم االطالع علیھ في 2014أكتوبر ، 

fen.pd-15oct14-board-to-https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac جمیع البیانات الرسنیة تسائل فشل 5، ص .ICANN  في
 بشأن التحقق من االعتمادات والمصادقة علیھا للسالسل في األسواق عالیة التنظیم. GACتنفیذ مشورة 

 .2014سبتمبر  2و؛  2013أكتوبر  29، بتاریخ GACانظر مثًال مراسلة رئیس مجلس اإلدارة مع رئیس 313
  

https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-25jun14-en.pdf
https://www.icann.org/news/announcement-2015-05-29-en
https://www.icann.org/news/announcement-2015-05-29-en
https://www.icann.org/news/announcement-2015-05-29-en
https://www.icann.org/news/announcement-2-2016-06-23-en
https://www.icann.org/news/announcement-2-2016-09-15-en
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-15oct14-en.pdf
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یة الشكاوى ومواضیعھا بشأن النطاقات في الصناعات عالیة التنظیم عن طریق الحصول على معلومات تحدید كم. 29التوصیة 
 وأمناء سجالت/باعة النطاقات من المجاالت عالیة التنظیم؛ و ICANNأكثر تفصیالً من قسم االمتثال التعاقدي لدى 

التنظیم الذین وافقوا طواعیة على التحقق والتأكد  عالیة gTLDمقارنة نسب سوء االستخدام بین أصحاب نطاقات . 30التوصیة 
 عالیة التنظیم والتي ال تعد طواعیة. gTLDمن بیانات الدخول لنطاقات 

نفذت بعض إجراءات الحمایة التي تنطبق على النطاقات للسالسل  ICANNعلى الرغم من أن المبررات/النتائج ذات الصلة: 
ما إذا كانت األطراف المتعاقدة تمتثل إلجراءات الحمایة ھذه وكیف یتم ذلك. كما أنھ لیس  عالیة التنظیم، إال أنھ من غیر الواضح

من الواضح ما إذا كانت إجراءات الحمایة ھذه لم تكن فعالة في التخفیف من المخاطر المرتبطة بالنطاقات في األسواق عالیة 
 التنظیم.

 ICANNمنظمة إلى: 

 عالیة یة: المتطلبات المسبقة أو مستوى األولو

 نعمإجماع داخل الفریق: 

الجدیدة مع الوظائف الحكومیة الكامنة وعملیات  gTLDإجراءات الحمایة الخاصة المتعلقة ببرامج 
 التسلط اإللكتروني

، army.الجدیدة مع الوظائف الحكومیة الكامنة، مثل  gTLDوتضمنت اتفاقیة السجل األساسیة أحكاًما لمشغلي برامج 
، لتخویل أمناء السجالت من ضمان أن المسجلین ھم من "اتخذوا خطوات معقولة لتجنب أي تشویھ airforce.، وnavy.و

 314للمعلومات أو تضمینھا زورا" بحیث كان المسّجل مرتبًطا بسلطة حكومیة عندما ال یكون مثل ھذه العالقة موجوًدا.

 ،fail.وھي  gTLDوالتحرش وتطبیقھا على نطاقات كما كان ھناك إجراء حمایة آخر مرتبًطا بالبلطجة اإللكترونیة 
. یتطلب ھذا الحكم من مشغلي السجالت "وضع ونشر سیاسات تسجیل للحد من خطر التسلط wtf، وsucks.، وgripe.و

 315اإللكتروني و/ أو التحرش".

باإلضافة إلى ذلك، وفًقا لما ورد ولیس من الواضح ما إذا كان عدم االمتثال إلجراءات الحمایة ھذه قد أدى إلى نشوء شكاوى. و
في النصیحة وتم تنفیذه، ال یحتوي أي من إجراءات الحمایة على عواقب مترتبة على عدم االمتثال، مما یثیر تساؤالت حول 

 فعالیتھا.
 

 التوصیات
ل السجل إلجراء قد تلقى شكاوى بشأن عدم امتثال مشغ ICANNتحدید ما إذا كان قسم االمتثال التعاقدي لدى . 31التوصیة 

 مع الوظائف الحكومیة الكامنة أو إجراء الحمایة المتعلق بالبلطجة اإللكترونیة. gTLDالحمایة المرتبط بنطاقات 
 

 إجراء استطالعات للسجالت لتحدید كیفیة إنفاذھا إلجراءات الحمایة ھذه.. 32التوصیة 

أو السجالت تلقت  ICANNان قسم االمتثال التعاقدي لدى عدم وجود معلومات حول ما إذا كالمبررات/النتائج ذات الصلة: 
شكاوى متعلقة بإجراءات الحمایة ھذه وعدم وجود عواقب مترتبة على عدم االمتثال إلجراءات الحمایة ھذه تجعل من الصعب 

ة لمزید من الشفافیة توجد توصیة عامتقییم مدى فعالیتھا في التخفیف من حدة المخاطر التي كانت تھدف إلى معالجتھا، ملحوظة: 
التحلیل المستند إلى  5 الفصلمنصوص علیھا في  ICANNفیما یتعلق بموضوع الشكاوى التي تلقاھا قسم االمتثال التعاقدي لدى 

 .وتحلیلھا البیانات: توصیات بجمع إضافي للبیانات

 
 الضمانات. 1، الفئة ICANNفي  NGPCمؤسسة 314
 المصدر ذاتھ.315

  



 ICANN 88 تقریر مراجعات

 

 

 ICANNمنظمة إلى: 

 منخفضة المتطلبات المسبقة أو مستوى األولویة: 

 نعمإجماع داخل الفریق: 
 

 سیاسات التسجیل الُمقیدة
الخاصة  2ھا بشأن الضمانات من الفئة الضمانات القابلة للتطبیق على سیاسات التسجیل المقیدة. في مشورت ICANNنفذت 

إلى أن الوصول المقید كان "استثناء للقاعدة العامة التي یشتغل من خاللھا فضاء أسماء  GACبسیاسات التسجیل المقیدة، أشارت 
ن ھذه التوصیات عبر إدماج قرارات في اتفاقیة السجل األساسیة م ICANN وقد نفذت 316بطریقة مفتوحة." gTLDالنطاقات 

) التكلیف بأن یشتغل السجالت "بطریقة شفافة متسقة مع المبادئ العامة لالنفتاح وعدم التمییز عبر إنشاء، ونشر وااللتزام 1أجل (
) منع مشغلي سجالت "السالسل العامة" من فرض قیود على القابلیة للتسجیل إلى "شخص أو 2، و(317بسیاسات تسجیل واضحة"

أساًسا بضمان أن قیود التسجیل كانت مناسبة  GACأوصت  318لتابعة' لذلك الشخص أو الكیان.كیان وحید و/أو 'المؤسسات ا
المشاغل المستمرة بشأن ما إذا كانت سیاسات  GACبعد ذلك، تعكس مشورة  319محددة. gTLDللمخاطر المرتبطة بنطاقات 

 320التسجیل المقید قد تؤدي إلى تفضیالت ال مبرر لھا.

إلى أن العامة یتوقعون بعض القیود بشأن من یمكنھ شراء أسماء النطاقات ویثقون في  ICANNعالمیة في أشارت الدراسات ال
وقد تقدم دراسة مقبلة  322كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن وجود مثل ھذه القیود ساھم في ثقة المستھلك. 321أنھ سیتم إنفاذ القیود.

 .DNSو غیاب قیود التسجیل وبین معدالت تجاوزات معلومات تربط بین وجود أ DNSبشأن تجاوزات 
 

 التوصیات
الجدیدة مع القیود على التسجیل، وبین  gTLDجمع بیانات المقارنة بین الموثوقیة الذاتیة والموضوعیة لنطاقات . 33التوصیة 
 الجدیدة مع قیود قلیلة أو منعدمة. gTLDنطاقات 

 
من أجل تحدید إذا ما كان تواجد قیود تسجیل إضافیة یتناسب طرًدا مع  DNSتكریر وتنقیح دراسة تجاوزات . 34التوصیة 

الجدیدة التي تنقصھا قیود التسجیل، ومقارنة  gTLDالجدیدة، ومقارنة بنطاقات  gTLDانخفاض في التجاوزات في نطاقات 
 القدیمة. gTLDبنطاقات 

 

 
 الضمانات). 2(الفئة  11-10، ص 1بیان الرسمي لبكین، الملحق )، ال2013أبریل  ICANN )11اللجنة االستشاریة الحكومیة في 316
 Category 2 Safeguard Advice"، باسمNG06.2013.06.205و  NG05.2013.06.25و  NG04.2013.06.25أرقام  ICANNفي  NGPCقرارات 317

re Restricted and Exclusive Registry Access"  2017فبرایر  7تم االطالع علیھا في ، 
access-registry-exclusive-and-restricted-re-advice-safeguard-2-https://features.icann.org/category  تم االطالع علیھ في  "،الملحق األول"و

  en.pdf-25jun13-2c-agenda-i-annex-gtld-new-https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions، 2017برایر ف 7
 المصدر ذاتھ.318
 الضمانات). 2(الفئة  11-10، ص 1)، البیان الرسمي لبكین، الملحق 2013أبریل  ICANN )11ستشاریة الحكومیة في اللجنة اال319
)، بیان لندن؛ واللجنة االستشاریة 2014یونیو  25( ICANN)، بیان بكین؛ واللجنة االستشاریة الحكومیة في 2013أبریل  ICANN )11اللجنة االستشاریة الحكومیة في 320

)، بیان بوینس أیرس، تم 2015یونیو  24( ICANN) في GAC)، بیان لوس أنجلوس، واللجنة االستشاریة الحكومیة (2014أكتوبر  15( ICANN) في GACحكومیة (ال
بشأن  GAC. ھذه البیانات تعالج تنفیذ مشورة en-24-06-2015-2-ann.org/news/announcementhttps://www.ic، 2017فبرایر  7االطالع علیھ في 

 11قد قدمت نصیحتھا بشكل واحد بأنھا ال ترى بأن المتطلبات الحالیة في المواصفة  GACإعادة النظر في موقفھا، السیما وإن  NGPC: "كما یجب على 2الضمانات من الفئة 
 ".GACھدف نصیحة تفي بالفعل بروح أو 

 .68 ،30 ،18 ،14). ص 2016( 2; ونیلسن، استبیان المسجل الموجة 65 ،27-26 ،13 ،9)، ص 2016( 2نیلسن، یحوث المستھلك الموجة 321
 .26، 13، 9). ص 2016( 2؛ ونیلسن، بحوث المستھلك الموجة 26، 9)، ص 2015نیلسن، بحوث المستھلك (322

  

https://features.icann.org/category-2-safeguard-advice-re-restricted-and-exclusive-registry-access
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-new-gtld-annex-i-agenda-2c-25jun13-en.pdf
https://www.icann.org/news/announcement-2-2015-06-24-en
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شأن تكالیف وفوائد تنفیذ مختلف قیود التسجیل، بما في ذلك األثر على تكالیف االمتثال وتكالیف جمع البیانات ب. 35التوصیة 
الموجودة (مثًال، لقیود التحقق والمصادقة،  gTLDالسجالت، وأمناء السجالت والمسجلین. مصدر لھذه البیانات قد یكون نطاقات 

وعیًا بتضمین متطلبات التحقق والمصادقة للحصول على فكرة عن الجدیدة ھذه التي قامت ط gTLDیمكننا النظر إلى نطاقات 
 التكالیف ذات الصلة).

الجدیدة بشأن المنافسة لتضمین إذا ما كانت القیود قد  gTLDجمع التعالیق العامة بشأن أثر قیود تسجیل نطاقات . 36التوصیة 
 أنتجت تفضیالت ال مبرر لھا.

إلى عالقة إیجابیة بین قیود التسجیل وموثوقیة النطاقات. إال أنھ  Nielsenاسات أشارت درالمبررات/النتائج ذات الصلة: 
باإلضافة إلى الفوائد، فقد تؤثر قیود التسجیل أیًضا على المنافسة. ھناك حاجة للمزید من المعلومات لتقییم إذا ما كانت ھذه 

 حیث الموثوقیة والمنافسة.الضمانة قد لبت ھدفھا المنشود بطریقة توازن الفوائد على العامة من 

 المستقبلیة CCT، وفریق عمل عملیة وضع السیاسة وفرق عملیات مراجعة ICANNمنظمة إلى: 

 عالیةالمتطلبات المسبقة أو مستوى األولویة: 

 نعمإجماع داخل الفریق: 
 

 التزامات المصلحة العامة
 

 خلفیة عن التزامات المصلحة العامة
) اإللزامیة والتطوعیة في طلبات السجل، وأخیًرا في اتفاقیات السجل، من آلیات PICلعامة (كان دمج التزامات المصلحة ا

الجدید. وقد نتجت ھذه االلتزامات التعاقدیة الملزمة والنافذة من مخاوف اللجنة  gTLDالضمانات التي انفرد بھا برنامج 
الجدیدة. وبناًء علیھ نصحت  gTLDة في طلبات نطاقات لاللتزامات الُمدرج ICANNتنفیذ  االستشاریة الحكومیة بشأن كیفیة

الجدیدة  gTLD) بضرورة تحویل جمیع ھذه االلتزامات واألھداف الواردة في طلبات GACاللجنة االستشاریة الحكومیة (
اللجنة  ." كما أشارتICANNالتعدیالت المضافة إلیھا) إلى "التزاٍم تعاقدي ملزم، یخضع لمراقبة االمتثال من قِبل  (أو

الجدیدة، بما في ذلك:  gTLDاالستشاریة الحكومیة في بیان تورنتو أنھ كان لدیھا العدید من مخاوف السیاسة العامة إزاء طلبات 
المستھلك والسالسل المتعلقة بقطاعات السوق المنظمة، كالقطاع المالي والصحي واألعمال الخیریة، ومشاكل الملكیة  حمایة

 323الجدیدة والتشریعات الُمطبقة. gTLDنطاقات  الفكریة والعالقة بین

مشروًعا مراجعًا التفاقیة السجل التي أدمجت التزامات المصلحة العامة لمقدمي طلبات  ICANN، نشرت 2013فبرایر  5في 
تزاماٍت واقترحت المسودة بعض الشروط اإللزامیة ولكنھا سمحت أیًضا لمقدمي الطلبات باتخاذ ال 324الجدیدة. gTLDنطاقات 

یوًما لیقرروا خاللھا ما إذا كانوا سیدرجون التزامات  30تطوعیة. وقد منح توقیت اإلعالن فعالً لمقدمي الطلبات أقل من 
 المصلحة العامة التطوعیة في طلباتھم أم ال.

 
 

، 2017فبرایر  3علیھ بتاریخ تورنتو، كندا تم االطالع  –)، بیان اللجنة االستشاریة الحكومیة 2012أكتوبر  ICANN )17مؤسسة 323
modificathttps://gacweb.icann.org/download/attachments/27132070/FINAL_Toronto_Communique_20121017.pdf?version=1&

ionDate=1354149148000&api=v2 
الجدیدة والتي تشمل المواصفة اإلضافیة اللتزامات المصلحة العامة، تم االطالع علیھ بتاریخ  gTLD)، اتفاقیة السجل المعدلة لنطاقات 2013فبرایر  ICANN )5مؤسسة 324
 en-05-02-2013-agreement-https://www.icann.org/resources/pages/base، 2017فبرایر  3

  

https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132070/FINAL_Toronto_Communique_20121017.pdf?version=1&%20modificationDate=1354149148000&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132070/FINAL_Toronto_Communique_20121017.pdf?version=1&%20modificationDate=1354149148000&api=v2
https://www.icann.org/resources/pages/base-agreement-2013-02-05-en
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 gTLDفي بكین عبر إصدار مشورة الضمانة مع مقترحات ضروریة خاصة بكل نطاقات  GAC، تابعت 2013الحقًا في 
أصحاب مصلحة آخرین مثل دائرة األعمال واللجنة  325عالیة التنظیم. gTLDالمنظمة، ونطاقات  gTLDالجدیدة، ونطاقات 

 GACبتغییر مشورة ضمانة  ICANNبعد ذلك، قامت  326كان لھا وزن أیًضا في المقترحات. At Largeاالستشاریة 
 327الجدیدة. gTLDجالت األساسیة لنطاقات ورشحت لتنفیذ الضمانات المعدلة في التزامات المصلحة العامة التفاقیة الس

من مشورة إجراءات الحمایة للجنة االستشاریة الحكومیة  1الجدید الفئة  gTLD، اعتمدت لجنة برنامج 2014فبرایر  5في 
وفوضت مشغلي السجل الجدد بإدراج أربع التزامات مصلحة عامة إلزامیة في اتفاقیات السجل الخاصة بھم، ومجموعة إضافیة 

. وعالوة على ذلك، تضمن دلیل مقدم الطلب 328الُمنظمة وعالیة التنظیم gTLDمن التزامات المصلحة العامة لمشغلي نطاقات 
شروًطا تستلزم من مقدمي طلبات المجتمع وضع شروط نافذة لضمان التوافق مع الغرض الُمعلن لنطاق المستوى 

 TLD.329 األعلى
 

 امة التطوعیةمعدل اعتماد التزامات المصلحة الع
طلب  29وسبعة عشر من بین  330تضمنت التزامات مصلحة عامة طوعیة. 513جدیدة،  gTLDطلب لنطاقات  1930من بین 
 331عالیة التنظیم تضمنت التزامات مصلحة عامة طوعیة، والتي كانت في النھایة مضمنة في اتفاقیاتھم للسجل. gTLDلنطاقات 

 333المنظمة تضمنت التزامات مصلحة عامة طوعیة. gTLDاقات لنط 332اتفاقیة سجل 116سبعون من 
 
 
 
 
 

، 2017فبرایر  3بكین، جمھوریة الصین الشعبیة تم االطالع علیھ بتاریخ  –)، بیان اللجنة االستشاریة الحكومیة 2013أبریل  ICANN )11مؤسسة 325
https://gacweb.icann.org/download/attachments/28278854/Beijing%20Communique%20april2013_Final.

2pdf?version=1&modificationDate=1367607354000&api=v 
 على:للحصول على ملخص لمراسالت دائرة األعمال واللجنة االستشاریة العامة لعموم المستخدمین، یُرجى االطالع 326

، 2017فبرایر  3)، بیان اللجنة االستشاریة العامة لعموم المستخدمین بخصوص التزامات المصلحة العامة، تم االطالع علیھ بتاریخ 2014أكتوبر  ICANN )16مؤسسة 
en.htm-16oct14-.org/correspondence/correspondencehttp://atlarge.icann 
، 2017فبرایر  3، تم االطالع علیھ بتاریخ gTLDمن نطاقات  1)، تعلیق دائرة األعمال على إجراءات الحمایة الخاصة بالفئة 2014أكتوبر  ICANN )9مؤسسة 

gtlds.pdf-1-category-for-safeguards-on-comment-statements/bc-http://www.bizconst.org/assets/docs/positions  
من مشورة  2و 1الجدید حول الفئات  gTLDة برنامج )، خطاب من ستیف كروكر إلى ھیذر درایدن، بخصوص: اعتبارات لجن2013أكتوبر  ICANN )29مؤسسة 327

 ، 2017فبرایر  3إجراءات الحمایة للجنة االستشاریة الحكومیة، تم االطالع علیھ بتاریخ 
fen.pd-29oct13-3-dryden-to-en/system/files/correspondence/crockerhttps://www.icann.org/  

وتوثیقھا ومراجعتھا؛  WHOISالجدیدة على أربع إجراءات حمایة خاصة تتضمن: التحقق من صالحیة خدمة  gTLDsنطاقات  جمیععلى وجھ التحدید، كان ال بد أن تشتمل 328
الجدید لتطبیق إجراءات  gTLDُمقترح لجنة برنامج  1)، الملحق 2013یونیو  ICANN )25رفع الشكاوى والتعامل معھا. انظر تخفیف األنشطة المسیئة؛ وفحوصات األمان؛ و

 ، 2017فبرایر  3، تم االطالع علیھ بتاریخ gTLDحمایة المقدمة من اللجنة االستشاریة الحكومیة والمنطبقة على جمیع نطاقات 
en.pdf-25jun13-2b-agenda-i-annex-gtld-new-https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions  

على ثالثة إجراءات حمایة تتعلق باالمتثال للقوانین الُمطبقة وتدابیر األمان المعقولة/المناسبة لجمع الجدیدة الُمنظمة أیًضا  gTLDاإلضافة إلى ذلك، كان ال بد أن تشتمل نطاقات 
، تم NG01.2014.02.05، رقم. ICANNالجدید بھیئة  gTLDقرار لجنة برنامج  - 2)، "الملحق 2014فبرایر  ICANN )5المعلومات المالیة/الصحیة الحساسة. انظر 

  en.pdf-05feb14-2-annex-gtld-new-https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions 2017فبرایر  3 االطالع علیھ في یوم
) تأسیس عالقة مع الھیئات التنظیمیة/الصناعیة المعنیة لتخفیف 1اقات عالیة التنظیم على خمسة إجراءات حمایة تتعلق بما یلي: (وإضافة إلى ذلك أیًضا، كان ال بد أن تشتمل النط

) التحقق من 3عنیة؛ () مطالبة المسجلین بامتالك نقطة اتصال واحدة لإلبالغ عن الشكاوى ومعلومات االتصال الخاصة بالجھات التنظیمیة الم2مخاطر األنشطة غیر القانونیة؛ (
 ."NG01.2014.02.05، رقم. ICANNالجدید بھیئة  gTLDقرار لجنة برنامج  - 2، "الملحق ICANNصالحیة بیانات االعتماد والتصدیق علیھا. انظر 

 من اتفاقیة السجل. 12 من دلیل مقدمي الطلبات. أصبحت االلتزامات الُمدرجة بموجب ھذا النص فیما بعد جزًءا من المواصفة رقم 2.18القسم 329
 ، 2017فبرایر  3الجدیدة"، تم االطالع علیھ بتاریخ  gTLD، "وضع الطلبات الحالیة لنطاقات ICANNمؤسسة 330

result/applicationstatus/viewstatus-https://gtldresult.icann.org/application  
 ،)Donuts ).surgery، .dentist، .creditcard، .attorney، .lawyer، .doctor، .ltd، .sarl، .gmbh، .bingo، .university، .casino نطاقات331

Minds+Machines ).dds، .abogado(، CUNA Performance Resources, LLC ).creditunion(، Excellent First Limited  
) )30rr7y–xn( –  ،("كلمة صینیة تعني "خیريmySRL GmbH ).srl.( 

 ،Donuts ).games، .clinic، .dental، .healthcare. وقد تضمنت ھذه االتفاقیات: 2016أكتوبر  21بتاریخ  ICANNبناًء على البیانات التي قدمھا موظفو 332
.claims، .finance، .fund، .investments، .loans، .credit، .insure، .tax، .mortgage، .movie، .software، .video، .accountants، .gratis، 

.legal، .school، .schule، .toys، .care، .fitness، .capital، .cash، .exchange، .financial، .lease، .market، .money، .degree، .mba، 
.band، .digital، .associates، .fan، .discount، .sale، .media، .news، .pictures، .show، .theater، .tours، .vet، .engineering، .limited، 

.capital، .town، .city، .reisen(، Big Room, Inc. ).eco(، Afilias ).organic(، DotHealth ).health(، DotHIV gemeinnuetziger e.V. ).hiv(، 
Stable Tone Limited ) )xn–nyqy26a( –  ،("كلمة صینیة تعني "صحيMedistry LLC ).med(، Celebrate Broadway, Inc. ).broadway(، 
Famous Four Media ).download، .loan، .accountant(، Rightside ).gives، .engineer، .rip، .rehab(، Minds+Machines ).law، .fit، 

.fashion(، Foggy Way, LLC ).reise) اعتمدت الجمعیة الوطنیة لشركات االستثمار العقاري .(.reit) واتحاد البث األوروبي (EBU( ).radio من  12) المواصفة رقم
 سیاسات التسجیل المجتمعي.

 من سیاسات التسجیل المجتمعي 12.) المواصفة رقم Pharmacyواعتمدت الجمعیة الوطنیة لمجالس الصیدلة (333
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https://gacweb.icann.org/download/attachments/28278854/Beijing%20Communique%20april2013_Final.pdf?version=1&modificationDate=1367607354000&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/28278854/Beijing%20Communique%20april2013_Final.pdf?version=1&modificationDate=1367607354000&api=v2
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سجًال منظًما، دمجوا التزامات مصلحة عامة طوعیة  69الجدیدة المنظمة، یمثلون  gTLDن مشغلي سجالت إحدى عشر م
الجدیدة عالیة  gTLDخمسة من مشغلي سجالت  334متعلقة بالتجاوزات أو االستخدام المقبول في اتفاقیاتھم للسجالت.

عامة طوعیة متعلقة بالتجاوزات في اتفاقیاتھم سجًال عالي التنظیم، دمجوا التزامات مصلحة  17التنظیم، یمثلون 
الجدیدة الذین التزموا بالتزامات مصلحة عامة طوعیة أدمجوا أحكاًما ضد  gTLDسجل  30كل من  335للسجالت.

 336التجاوزات.
 

 تنفیذ التزامات المصلحة العامة
 2، القسم 11مة الطوعیة في المواصفة الجدیدة بإدماج التزامات المصلحة العا gTLDتم السماح لمقدمي طلبات نطاقات 

من اتفاقیات السجل،  2، والقسم 11في المواصفة رقم  2وتم دمج االلتزامات الواردة في القسم  337من طلباتھم. 3والقسم 
من اتفاقیات السجل. واتخذت االلتزامات التطوعیة  4جزًءا من القسم  3في حین أصبحت تلك االلتزامات الواردة في القسم 

من سیاسات التسجیل المجتمعي، والتي سبقت ظھور التزامات المصلحة العامة التطوعیة.  12ألخرى شكل المواصفة رقم ا
من اتفاقیة السجل األساسیة، الُمدرجة في دلیل مقدم الطلب، لكي یدمج باإلشارة المرجعیة أجزاًء  2.18وقد تم إعداد القسم 
لق بالسیاسات واإلجراءات المجتمعیة، وفقًا لما اقترحھ مقدمو طلبات المجتمع. الجدیدة والتي تتع gTLDمن طلبات نطاقات 

للشفافیة  12وقد تقرر مؤخًرا إدراج النص الكامل لھذه السیاسات واإلجراءات في اتفاقیة السجل باعتبارھا المواصفة رقم 
 والوضوح.

صلحة العامة التطوعیة حسب المجال والمضمون. وقد وقد تم تصنیف االلتزامات التي تم اعتمادھا أخیًرا في التزامات الم
أخرى، كتلك االلتزامات الموجودة في دلیل  338استخدمت بعض التزامات المصلحة العامة التطوعیة لغة مشابھة اللتزامات

مقدم الطلب أو في موضعٍ آخر في اتفاقیة السجل، في حین أوضحت العدید من ھذه االلتزامات أسالیب فریدة لفرض 
 أو حمایة حقوق الملكیة الفكریة أو منع انتھاك نظام اسم النطاق قبل وقوعھ. 339الستخدام المقبول أو تفادي الغموضا
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الجدیدة شیوًعا، اعتمدت أخیًرا التزامات  gTLDطلبًا ألكثر نطاقات  30على سبیل المثال، ھناك ستة طلبات سجل، من أصل 
جل الخاصة بھا، وقد تضمنت أحكاًما متعلقة بالتزامات موجودة آنفًا وھي: مخطط المصلحة العامة التطوعیة في اتفاقیات الس

تجنب التجاوزات والتخفیف منھا، واآللیة اإلضافیة لحمایة أسماء المدن العواصم، واآللیات اإلضافیة لحمایة وحجز أسماء 
. االلتزام الطوعي الجدید 340WHOISق، ودقة المنظمات الحكومیة الدولیة، وسیاسة التجاوزات المقبولة، وآلیات حمایة الحقو

بشكل تام الوحید في ھذه الطلبات كان من أجل إنشاء طابع لتجنب التجاوزات والتخفیف منھا، وھو ما یتطلب من المسجلین دمج 
في صفحاتھم على الویب للدخول بنقرة واحدة من طرف الزوار إلى موارد تقریر التجاوزات المخصصة  APMطابع 
من اتفاقیات السجالت  4، القسم 11وقد تم في النھایة دمج التزامات المصلحة العامة الطوعیة ھذه في المواصفة  341یًا.جغراف

 342المعنیة.

شددت العدید من التزامات المصلحة العامة التطوعیة على االستخدامات المحظورة ألسماء النطاقات، ومنھا أیًضا بعض 
اماٍت أخرى، في حین وضعت بعض ھذه االلتزامات أحكاًما جدیدة لمكافحة إساءة االستخدام. االستخدامات المحظورة من التز

فعلى سبیل المثال، تم دمج بعض التزامات المصلحة العامة التطوعیة في اتفاقیات سجل تضمنت محاوالت لمنع تمّكن منتھكي 
ركز أحد المشغلین على المسجلین بااللتزام "بالحد من أسماء النطاقات من االعتماد على خدمات الوكیل المعتمد والخصوصیة. و

في حین استھدف مشغل آخر مزودي الخدمات  343استخدام خدمات تسجیل الوكیل المعتمد والخصوصیة حال حدوث المخالفات"
والموزعین بأن تعھد "بعدم السماح بتقدیم خدمات الوكیل المعتمد أو الخصوصیة ألسماء النطاقات إال بواسطة أمناء السجل 

المحددین الذین أثبتوا التزامھم بفرض دقة بیانات المسجل ورغبتھم في التعاون مع أعضاء ھیئات إنفاذ القانون للتعرف على 
قام مشغل السمي نطاق مرتفعي التنظیم بتضمین قرارات  344المستخدمین المتورطین في أنشطة غیر مشروعة أو غیر قانونیة."

الفات عبر االلتزام الطوعي "بمنع المسجلین ذوي أمساء النطاقات المتجاوزة من القیام بمزید من تھدف إلى منھ تكرار المخ
 345التسجیالت" و"تعلیق أو حذف جمیع األسماء المرتبطة بالمسجل."

كریة. حتى وتضمنت العدید من التزامات المصلحة العامة التطوعیة أسالیب استباقیة وتفاعلیة لحمایة مطالبات حقوق الملكیة الف
العامة والمفتوحة، تتضمن العدید من اتفاقیات السجل التزامات المصلحة العامة التطوعیة للقیام "بجھوٍد  gTLDبالنسبة لنطاقات 

معقولة تجاریًا" للتشاور مع بعض ُمالك العالمات التجاریة فیما یخص استخدام أسماء النطاقات في الطلبات التجاریة ذات الصلة 
  346معینة قد تتداخل مع حقوق ذلك الكیان". "وحفظ أسماء
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كما التزم نفس الُمشغل بإنشاء قائمة بالعالمات التجاریة المحمیة للنطاقات والتي "تتیح ألصحاب الحقوق حفظ تسجیل بنود 
التي یدیرھا مشغل  gTLDریة المتطابقة تماًما والبنود التي تتضمن عالماتھم التجاریة على مستوى جمیع نطاقات العالمات التجا

عالوة على ذلك، التزم المشغل بإنشاء "خدمة ممیزة للشكاوى"، والتي سیتم استخدامھا  347السجل بموجب شروط وأحكام معینة".
 348اسم نطاق یطابق عالمة تجاریة. إلبالغ المسجلین الجدد إذا ما حاولوا تسجیل

جدید  gTLDكما ظھرت أیًضا أسالیب التحقق من المسجل في بعض التزامات المصلحة العامة التطوعیة. مثًال، مشغل نطاق 
عالي التنظیم ضمن في التزامھ بالمصلحة العامة الطوعي متطلبًا بأن یحمل المسجلون عالمة تجاریة صالحة تتفق مع اسم النطاق 

لنطاق عالي  WHOISوقام مشغل آخر بإضافة التزام لتضمین حالة تعیین مؤسسیة في سجالت  349لذي یقومون بالتسجیل فیھ.ا
یلتزم "بتزوید السلطات القضائیة المختصة بالقدرة عند اختیارھا وبدون كلفة على القیام بتعیینات في سجل  350التنظیم،

WHOIS ھذا یعني أن سجل  351االختصاص القضائي للمسجل." مناسبة للحالة التنظیمیة للمسجل فيWHOIS  سیحدد إذا ما
 كانت الحالة المؤسسیة لمنظمة المسجل قد تم المصادقة علیھا من طرف ھیئة سلطة حاكمة ذات اختصاص قضائي مالئم.

ن القیود المفروضة من ارتباًطا إیجابًیا بی CCTRTأثبتت كل من دراسة المسجلین ودراسة المستھلكین المكلفتین من طرف 
وبالتوافق مع ھذه الفكرة، قدمت التزامات المصلحة العامة  352معین. TLDوالثقة المرتبطة بنطاق  TLDطرف مشغلي نطاقات 

باقتراح التسجیل وتعزیزه واستخدام القیود باعتبارھا جزًءا من تعریف  gTLDالتطوعیة آلیة قام من خاللھا مشغلو نطاق 
والمسجلین أیًضا، مما كان لھ أثًرا كبیًرا في تخفیف مخاوف اللجنة  ICANNووضع التزاماٍت حازمة تجاه  عالمتھم التجاریة

االستشاریة الحكومیة وأعضاء المجتمع اآلخرین. إال أن ھناك عامالن یمكنھما تقویض ھذا الھدف؛ أولھما امتالك مقدم الطلب 
طلب في اتفاقیة السجل النھائیة من عدمھ، وثانیھما أنھ حتى لو اختار مقدم الخیار في إدراج ھذه العروض التقدیمیة الخاصة بال

الطلب إدراج العروض التقدیمیة في اتفاقیة السجل باعتبارھا التزامات مصلحة عامة، فقد تتضمن االتفاقیة شرًطا یسمح 
 354بسحب التزامات المصلحة العامة أو تعدیلھا في وقٍت الحق. 353للمشغل
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صیرة لتقریر التزامات المصلحة العامة التي سیعتمدونھا طواعیة، ولم یعرفوا وأخیًرا، حصل مقدمو الطلبات على فترة زمنیة ق
، باإلضافة إلى عدم التأكد من 355یوًما 30آلیة اإلنفاذ المقررة لتنفیذ ھذه االلتزامات. وربما أدى ضیق اإلطار الزمني، أقل من 

حة العامة، أو ربما أثّر على اختیارھم لاللتزامات خصائص التنفیذ إلى إحجام بعض مقدمي الطلبات عن تقدیم التزامات المصل
 التي سیقدمونھا.

مدخالت إضافیة من المجتمعات المتأثرة بالتزامات المصلحة العامة الطوعیة، ومن دراسة تجاوزات  CCTRTوینتظر فریق 
DNS تقریر فریق  بشأن الترابط بین التزامات المصلحة العامة ومعدالت التجاوز، وكل منھا سیتم تضمینھا فيCCTRT 

 النھائي.
 

 تطبیق التزامات المصلحة العامة
عبر إجراءاتھا المعتادة  ICANNالتزامات المصلحة العامة اإللزامیة والطوعیة یتم إنفاذھا من طرف كل من إدارة امتثال 

وقد عبر لجنة  2013.356دیسمبر  19) المعدة في PICDRPللشكاوى وعبر عملیة حل منازعات التزامات المصلحة العامة (
GAC  عن مشاغل بأن عملیةPICDRP  معقدة، وطویلة، ومبھمة، وتطرح أسئلة بشأن فاعلیتھا في معالجة التھدیدات"

 لحد اآلن، لم یتم تقدیم أي شكاوى تدعي خرق التزام مصلحة عامة طوعي. 357الخطیرة."

جراءات تسویة الخالفات الخاصة بالتزامات المصلحة یجري حالًیا اإلعداد لالستخدام األول لعملیة التعامل مع شكاوى إ
 358العامة.

 
 التوصیات

تحسین الحصول على التزامات المصلحة العامة التطوعیة عن طریق حفظ قاعدة  ICANNینبغي على منظمة : 37التوصیة 
 بیانات لھذه االلتزامات تكون متاحة للجمھور، كما تُستنبط من اتفاقیات السجل.

تعد العملیة الجاریة التي تقوم بتحلیل التزامات المصلحة العامة التطوعیة الفردیة، ومقارنة تائج ذات الصلة: المبررات/الن
)، وفھم أثرھا أمًرا مرھقًا في الوقت الحالي للمستخدمین TLDالتزامات المصلحة العامة ضمن نطاقات المستوى األعلى (

ب األخرى من اتفاقیات السجل، تتفاوت التزامات المصلحة العامة التطوعیة النھائیین والمجتمع. وعلى عكس العدید من الجوان
بدرجة كبیرة من نطاق مستوى أعلى إلى آخر. ولذلك، فإن تضمین ھذه االلتزامات في قاعدة بیانات متاحة للجمھور سیعزز من 

 الوضوح والمساءلة.

 ICANNمنظمة إلى: 

 ةمتوسطالمتطلبات المسبقة أو مستوى األولویة: 

 نعمإجماع الفریق: 
 

 
 ما ھو الجدول الزمني الُمحدد لُمقترح التزام المصلحة العامة؟355

ICANN من اتفاقیة سجل  11، "األسئلة المتكررة | المواصفةgTLD  2017فبرایر  2الجدید المعدلة: التزامات المصلحة العامة، " تم االطالع علیھ بتاریخ ،
faqs-pic-specs-agreement-https://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/base 

ICANN  اتفاقیة سجل"gTLD  الوصف، التوضیح، والغرض1المعدلة بما في ذلك المواصفة اإلضافیة اللتزامات المصلحة العامة: القسم :" 
 ،2017فبرایر  2، "نشر المواصفات الكاملة اللتزامات المصلحة العامة"، تم االطالع علیھ بتاریخ ICANNمؤسسة 

en-06mar13-ouncementmedia/ann-and-https://newgtlds.icann.org/en/announcements  
 ،2017فبرایر  2"، تم االطالع علیھ في یوم )PICDRP، "نبذة عن إجراءات تسویة الخالفات الخاصة بالتزامات المصلحة العامة (ICANNانظر 635

en-31-10-2013-/pages/picdrphttps://www.icann.org/resources 
  ،2017فبرایر  2تم االطالع علیھ في  "،gTLDبشأن برنامج امتثال "، ICANNو

en-25-02-2012-https://www.icann.org/resources/pages/gtld 
 ، 2017فبرایر  3سنغافورة، تم االطالع علیھ في  –ان اللجنة االستشاریة الحكومیة )، بی2015فبرایر  ICANN )11و

en.pdf-11feb15-board-to-https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac 
 )ICANN(بخصوص: دور امتثال 

 ،2017فبرایر  3لندن، المملكة المتحدة، تم االطالع علیھ في  –)، بیان اللجنة االستشاریة الحكومیة 2014یونیو  ICANN )25انظر 357
en.pdf-25jun14-board-to-w.icann.org/en/system/files/correspondence/gachttps://ww 

ICANN سنغافورة." –، "بیان اللجنة االستشاریة الحكومیة 
 ،2017فبرایر  3، تم االطالع علیھ في 2016أكتوبر  Domain Incite ،12"شكاوى إجراءات تسویة الخالفات الخاصة بالتزامات المصلحة العامة"، 358

fComplaint.pd-PICDRP-http://domainincite.com/docs/FEEDBACK 
  

https://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/base-agreement-specs-pic-faqs
https://newgtlds.icann.org/en/announcements-and-media/announcement-06mar13-en
https://www.icann.org/resources/pages/picdrp-2013-10-31-en
https://www.icann.org/resources/pages/gtld-2012-02-25-en
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-11feb15-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-25jun14-en.pdf
http://domainincite.com/docs/FEEDBACK-PICDRP-Complaint.pdf
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المستقبلیین تحدید أھداف كل منھم من التزامات المصلحة العامة التطوعیة  gTLDینبغي لمقدمي طلبات نطاقات : 38التوصیة 
 ة بھم.الخاص

غالبًا ما یكون الغرض المنشود غیر واضًحا للعدید من التزامات المصلحة العامة التطوعیة، ما المبررات/النتائج ذات الصلة: 
 یجعل من الصعب تقییم الفعالیة.

 وفریق عمل عملیة وضع سیاسة اإلجراءات الالحقة ICANNمنظمة إلى: 

 ت مسبقةمتطلباالمتطلبات المسبقة أو مستوى األولویة: 

 نعمإجماع الفریق: 
 

ینبغي تقدیم جمیع التزامات المصلحة العامة التطوعیة أثناء عملیة تقدیم الطلبات بحیث تكون ھناك فرصة سانحة : 39التوصیة 
)، ووقت كاف الحترام المواعید النھائیة المحددة العتراضات المجتمع والمصلحة GACلمراجعة اللجنة االستشاریة الحكومیة (

 امة المحدودة.الع

في الوقت الحالي، ال توجد أي آلیة مطبقة لضمان أال تؤثر التزامات المصلحة العامة التطوعیة المبررات/النتائج ذات الصلة: 
بالسلب على المصلحة العامة قبل دخولھا حیز التنفیذ. ولذلك، من الضروري إتاحة التزامات المصلحة العامة التطوعیة للمجتمع 

 لتعلیق العام لعملیة تقدیم الطلبات.أثناء فترة ا

 فریق عمل عملیة وضع سیاسة اإلجراءات الالحقة إلى: 

 متطلبات مسبقة المتطلبات المسبقة أو مستوى األولویة: 

 نعمإجماع الفریق: 

 آلیات حمایة الحقوق
وبشكل خاص مع عملیة تقدیم بالتحقق من أن آلیات حمایة الحقوق الجدیدة، المطورة جنبا إلى جنب  CCTقام فریق مراجعة 

الجدیدة وآلیات حمایة الحقوق الموجودة حالیا، تساعد على إیجاد بیئة آمنة، وأنھا تعزز ثقة المستھلك في  gTLDبرنامج نطاقات 
DNS وقد سعى الفریق أیضا إلى قیاس أثر تكالیف برنامج نطاقات .gTLD .الجدیدة بالنسبة ألصحاب الملكیة الفكریة 

عن اإلجراءات المتخذة من طرف المحاكم، كانت آلیات حمایة الحقوق الرئیسیة، قبل عملیة الزیادة في عدد نطاقات بغض النظر 
gTLD  تتكون من السیاسة الموّحدة لتسویة الخالفات حول أسماء النطاقات (2012لعام ،UDRP فقط، وھي عبارة وھي (

 ) انطبقت على جمیع نطاقات المستوى األعلى العام.1999 غشت 26في  ICANNعملیة تسویة خالفات بدیلة (اعتمدتھا 
ومع ذلك، فإن وجود قضایا متعلقة بحمایة العالمات التجاریة، وخاصة القضایا التي تم تحدیدھا قبل عملیة الزیادة في عدد نطاقات 

gTLD  یَر كافیة لتوفیر الحمایة ، قد دفع مجتمع العالمات التجاریة إلبداء قلقھ حول احتمال كون ھذه اآللیات غ2012في
 ICANNموسعة. ونتیجة لذلك، قرر مجلس إدارة  DNSالمناسبة لحقوِق العالمات التجاریة وحقوِق المستھلكین في شبكة 

) أن یُعقد اجتماع تقوم فیھ مجموعة متنوعة من األشخاص ذوي المعارف والخبرات، في مجاالت العالمات 06.03.2009 (في
مستھلك، وقانون المنافسة، والتفاعل بین العالمات التجاریة، ونظام أسماء المجاالت، وذلك لوضع واقتراح التجاریة، وحمایة ال

. وتمت تسمیة ھذه المجموعة بفریق 359الجدیدة gTLDحلول لقضیة حمایة العالمات التجاریة الجوھریة، المتعلقة بتقدیم نطاقات 
 ).IRTعمل تنفیذ التوصیات (

 
359en#07-06-03-2009-material/resolutions-https://www.icann.org/resources/board 
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ّحد السریع ، وھي: التعلیق الموIRT) من طرف فریق RPMوقد تم اقتراح مجموعة من آلیات حمایة الحقوق الجدیدة (
)URS() ؛ إجراءات تسویة خالفات ما بعد التفویضPDDRP( ؛ إجراءات تسویة خالفات ما بعد التفویض للعالمات التجاریة
)TM-PDDRP) ؛ إجراءات حل النزاع لتقیید التسجیل(RRDRP ؛ إجراءات تسویة الخالفات الخاصة بالتزامات المصلحة(

 .Sunrise(360التجاریة (خدمات الشكاوى وفترة  )؛ ومكتب مقاصة العالماتPICDRPالعامة (
 

 RPMوصف آلیات حمایة الحقوق 

 )UDRPالسیاسة الموحدة لحل النزاع حول أسماء النطاقات (
غشت  26في  ICANN) عملیةُ حّلِ نزاعٍ بدیلة اعتمدتھا UDRPإن السیاسة الموحدة لحل النزاع حول أسماء النطاقات (

الرائدة  gTLD)، بما في ذلك نطاقات المستوى األعلى gTLDطاقات المستوى األعلى العام (، وھي تنطبق على جمیع ن1999
) ccTLDsالجدیدة، وأیضا على بعض نطاقات المستوى األعلى لرمز البلد ( gTLD) ونطاقات info.و com.و net.(مثل 

، یجب على UDRPع حول أسماء النطاقات التي اعتمدت ھذه السیاسة. من أجل نجاح الدعوى تحت السیاسة الموحدة لحل النزا
) أن یكون اسم النطاق المسجل من طرف المدعى علیھ 1المشتكي إثبات دعواه مرجحا ذلك باألدلة التي تخضع لمتطلبات ثالثة: (

أیة حقوق ) أن ال یملك المدعى علیھ 2مطابقاً أو مشابھاً بشكل ملتبس لعالمة تجاریة أو عالمة خدمات یملك المشتكي حقوقھا؛ و(
 ) أن اسم النطاق تم تسجیلھ ویجري استخدامھ بسوء نیة.3أو مصالح مشروعة في اسم النطاق؛ و(

حوالي شھرین، بدءاً من تاریخ تقدیم الشكوى ووصوالً إلى تاریخ اتخاذ القرار.  UDRPتستغرق العملیات المندرجة تحت 
أسماء نطاقات (لجنة مكونة من شخص  5إلى  1یكي لـ دوالر أمر 1500بین  UDRPتتراوح تكالیف تقدیم الشكاوى تحت 

أسماء نطاقات (لجنة مكونة من ثالثة أشخاص)، وال تدخل في ذلك تكالیف المحامین.  5إلى  1دوالر أمریكي لـ  4000واحد)، و
تئناف. یتم تنفیذ محدودة في نقل اسم النطاق أو إلغائھ. ال تقدم أیة تعویضات وال یوجد نظام اس UDRPالحلول المتوفرة تحت 

 أیام عمل من تاریخ اإلعالم بالقرار المتخذ، ما لم یتم الشروع في اإلجراءات القضائیة في محكمة مختصة. 10القرار عادة بعد 

. ھؤالء ھم موفرو ICANNإلكترونیا عبر موفر لخدمة تسویة النزاعات مصادق علیھ من طرف  UDRPتقدم شكاوى 
)، المنتدى ADNDRCإلى الیوم: المركز اآلسیوي لتسویة نزاعات أسماء النطاقات ( ICANNالخدمات الذین صادقت علیھم 

)NAF) منظمة الملكیة الفكریة العالمیة ،(WIPO) مركز التحكیم التشیكي لمحكمة التسویة في نزاعات اإلنترنت ،(CAC ،(
 ).ACDRوالمركز العربي لتسویة نزاعات أسماء النطاقات (

 
 )URSلسریع (التعلیق الموّحد ا

، وقد تم تصمیمھ في األصل لمعالجة القضایا 2013)، نظاُم تسویة نزاعات بدیل، تم إطالقھ عام URSالتعلیق الموّحد السریع (
)، كما أنھ اعتُمد بشكل اختیاري من طرف gTLDالواضحة للسطو االلكتروني تحت نطاقات المستوى األعلى العام الجدیدة (

، travel.، و pw.، وبعض نطاقات المستوى األعلى "المدعومة" (مثل ccTLDعلى لرمز البلد بعض نطاقات المستوى األ
مماثلة لتلك المندرجة تحت السیاسة  URS). إن الشروط الموضوعیة تحت نظام التعلیق الموّحد السریع cat.، و pro.و

المطلوبة فیھا أصعب من األخرى (عبارة "أدلة  ، إال أن عملیة اإلثباتUDRPالموّحدة لتسویة الخالفات حول أسماء النطاقات 
 واضحة ومقنعة"، بدل "األدلة المرجحة"). 

 

ذاتھا، والمتعلقة بحاالت تشابھ السالسل، والمصلحة العامة المحدودة، واعتراض  gTLDوباإلضافة إلى ذلك، فقد تم تقدیم عملیات خاصة بالتنافس على نفس السلسلة لنطاقات  360
 اض الحقوق القانونیة. تمت مناقشة ھذه األمور بمزید من التفصیل في قسم الطلبات والتقییم.المجتمع واعتر
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) أن اسم النطاق مطابق، أو مشابھ إلى حد اللبس لعالمة نصیة: 1وبالتالي، یجب أن تتوفر في الشكوى ھذه المتطلبات الثالثة: (
یة المفعول وقید االستخدام الحالي خاصة بھا؛ أو (ب) تم توثیقھا من (أ) یحمل مقدم الشكوى شھادة تسجیل وطنیة أو إقلیمیة سار

خالل إجراءات قضائیة، أو (ج) محمیة بشكل خاص بموجب قانون أو معاھدة ساریة في وقت رفع شكوى التعلیق الموّحد السریع 
URS  من  1.2.6.1(أيURS) من  1.2.6.2نطاق؛ و () أن المسّجل ال یملك أیة حقوق أو مصالح مشروعة في اسم ال2)؛
URS) من  1.2.6.3) أن اسم النطاق تم تسجیلھ ویجري استخدامھ بسوء نیة (3) وURS یجب أن ال تتجاوز الشكاوى .(
ھو معالجة قضایا السطو اإللكتروني الواضحة، ولذلك، فھو غیر  URSكلمة. إن الھدف من نظام التعلیق الموّحد السریع  500

 ل فیھا القضایا المعقدة والقابلة للنقض (مثل االستخدام العادل).مناسب للنزاعات التي تدخ

ھو إیقاف اسم النطاق، بخالف َحلَّي النقل و اإللغاء (الموجودین  URSالحل الوحید المتوفر تحت نظام التعلیق الموّحد السریع 
 ).UDRPتحت السیاسة الموّحدة لتسویة الخالفات حول أسماء النطاقات 

في مدة سریعة قد تصل إلى ثالثة أسابیع من تقدیم الشكوى. في  URSالنطاق تحت نظام التعلیق الموّحد السریع  یمكن إیقاف اسم
حال تم اتخاذ قرار لصالح مقدم الشكوى، سیتم إیقاف اسم النطاق لباقي فترة التسجیل (ویمكن تمدید ذلك بعام إضافي). وسیعرض 

السم النطاق ستستمر في عرض  WHOISبارة "ھذا الموقع في حالة إیقاف" لكن الموقع المرتبط باسم النطاق الفتة علیھا ع
المعلومات الخاصة بالمسّجل األصلي (باستثناء عملیة إعادة التوجیھ السم الخادم). یمكن للمسّجل، في حال كان القرار لصالح 

دة، وذلك عن طریق تقدیم رد خالل ستة مقدم الشكوى نتیجة لحكم وفق اإلعدادات االفتراضیة، أن یطلب عملیة مراجعة جدی
أشھر من تاریخ تقدیم التنبیھ المتعلق باإلعدادات االفتراضیة (یمكن تمدید ھذه المدة بستة أشھر أخرى بطلٍب من المسّجل). في 

 نظاماً لالستئناف، مرتكزاً على المحضر الموجود. URSحال رفض القرار، یوفر 

 اسم نطاق). 14إلى  1والراً أمریكیاً (لـ د 375تقارب  URSتكالیف تقدیم شكوى 

وھُم: المركز اآلسیوي لتسویة نزاعات أسماء النطاقات  URSمن موفري ھذه الخدمات لـ  3تمت المصادقة على 
)ADNDRC) المنتدى ،(NAF و ،(MSFD Srl .(في میالن، بإیطالیا) 

 
 )PDDRPإجراءات تسویة خالفات ما بعد التفویض (

جدید  gTLDفات ما بعد التفویض، أنظمة لحمایة الحقوق طُّوِرت لتقدیم العون ضد تصرفات مسیر سجالت إجراءات تسویة خال
 .PDDRP(بخالف مسّجل أو أمین سجل اسم نطاٍق ما). ھناك ثالثة إجراءات تسویة خالفات ما بعد التفویض 

لحاملي العالمة التجاریة فرصة لتقدیم  تسمح )TM-PDDRPإجراءات تسویة خالفات ما بعد التفویض للعالمات التجاریة (
شكوى ضد مشغل السجل لتورطھ في انتھاك العالمة التجاریة، سواٌء كان ذلك في المستوى األعلى أو المستوى الثاني من 

 الجدیدة. gTLDنطاقات 

لوك المؤكد لمشغل السجل بالنسبة للمستوى األعلى، یتعین على مقدم الشكوى أن یثبت، من خالل "أدلة واضحة ومقنعة"، أن "الس
جدید یطابق العالمة التجاریة لمقدم الشكوى أو یشبھھا إلى حد اللبس، یتسبب أو  gTLDفي عملیة تشغیلھ أو استعمالھ لنطاق 

) االستغالل الغیر قانوني للرمز الممیز أو سمعة العالمة 1بأي من األمور التالیة: ( gTLDیساھم بشكل مادي في قیام نطاق 
) التسبب في احتمال التباس 3) تشویھ الرمز الممیز أو سمعة العالمة التجاریة لمقدم الشكوى؛ أو (2ة لمقدم الشكوى؛ أو (التجاری

 ).TM-PDDRPمن  6.1العالمة التجاریة لمقدم الشكوى" (الفقرة 
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"، أنھ "من خالل السلوك المؤكد وبالنسبة للمستوى الثاني، یتعین على مقدمي الشكوى أن یثبتوا، من خالل "أدلة واضحة ومقنعة
لمشغل السجل: (أ) وجود نمط ملموس أو ممارسة توحي بنیة مشغل السجل السیئة في التربح من عملیة بیع أسماء النطاقات 

، التي gTLDالمنتھكة للعالمات التجاریة؛ و(ب) النیة السیئة لمشغل السجل في التربح من التسجیل الممنھج ألسماء النطاق داخل 
) تستغل بشكل غیر قانوني الرمز الممیز أو سمعة 1طابق العالمة التجاریة لمقدم الشكوى أو تشبھھا إلى حد اللبس، والتي: (ت

) تسبب احتمال 3) تشوه الرمز الممیز أو سمعة العالمة التجاریة لمقدم الشكوى؛ أو (2العالمة التجاریة لمقدم الشكوى؛ أو (
 ).TM-PDDRPمن  6.2الشكوى" (الفقرة  التباس العالمة التجاریة لمقدم

في حال أثبت فریق الخبراء تورط مشغل السجل، فسیتم اقتراح مجموعة من الحلول، بما في ذلك: التدابیر العالجیة التي ستحد 
، حتى المعنیة gTLDمن عملیات التسجیل المنتھكة للقوانین؛ أو المنع من قبول عملیات تسجیل أسماء نطاقات جدیدة في نطاقات 

تتوقف االنتھاكات، أو خالل مدة یحددھا الخبیر؛ أو إنھاء اتفاقیة التسجیل، في الحاالت الغیر اعتیادیة، التي تصرف فیھا مشغل 
تتمتع بسلطة فرض الحلول التي  ICANN). وفي نھایة المطاف، فإن TM-PDDRPمن  18السجل "بشكل خبیث" (الفقرة 

 تراھا مناسبة، إن ُوجدت.

: TM-PPDRPإلى الیوم، لتسویة الخالفات تحت  ICANNموفرو خدمات تسویة الخالفات الذین صادقت علیھم ھؤالء ھم 
 ).WIPO)، منظمة الملكیة الفكریة العالمیة (NAF)، المنتدى (ADNDRCالمركز اآلسیوي لتسویة نزاعات أسماء النطاقات (

المستند  gTLDمة بتقدیم شكوى ضد مشغل سجل لنطاق لمؤسسة قائ )RRDRPإجراءات حل النزاع لتقیید التسجیل (تسمح 
واتثبت دعوى مقدم الشكوى، یجب علیھ أن یثبت، "باألدلة  على المجتمع، وذلك لعدم احترامھ للقیود المبینة في اتفاقیة السجل.

مع المذكور وتسمیة ) أن ھناك ارتباط قوي بین المجت2) أن المجتمع الذي یتذرع بھ المعترض، مجتمٌع معرف؛ (1المرجحة": "(
قد انتھك الشروط والقیود الموجودة في االتفاقیة المستندة على المجتمع؛  TLD) أن مشغل نطاق 3؛ (gTLDأو سلسلة نطاق 

) أن ھناك ضررا یمكن قیاسھ، یلحق مقدم الشكوى أو المجتمع الذي ذكره المعترض." الحلول التي یوصي بھا فریق الخبراء 4(
تتمتع بسلطة تقریر تنفیذ أو عدم تنفیذ تلك  ICANN. وفي نھایة المطاف، فإن TM-PDDRPجة تحت تشبھ الحلول المندر

 الحلول.

ألي شخص أو كیان ("الُمبلِّغ")، بتقدیم  )PICDRPإجراءات تسویة الخالفات الخاصة بالتزامات المصلحة العامة (تسمح 
من اتفاقیة  11لتزام (أو التزامات) المصلحة العامة في البند الجدید، وذلك لعدم احترامھ ال gTLDشكوى ضد مشغل سجل نطاق 

، عبر تعبئة استمارة متوفرة على اإلنترنت. ویجب على "تقریر ICANN" إلى PICیتعین على الُمبلِّغ تقدیم "تقریر  السجل.
PIC) :االمتثال المزعوم لواحد أو ) یحدد أسس عدم 2) یحدد التزامات المصلحة العامة التي تشكل أساس ھذا التقریر، (1" أن

) یحدد األضرار التي لحقت بالُمبلِّغ جراء عدم االمتثال 3أكثر من التزامات المصلحة العامة مع تقدیم األدلة على ذلك، و (
بتحقیق في االلتزامات، أو تطلب مساعدة "لجنة دائمة." إذا تم التوصل إلى أن مشغل السجل لم یلتزم  ICANNالمزعوم. قد تقوم 

یوماً إلصالح ذلك. إذا لم یقم مشغل السجل بإصالح قضایا عدم االلتزام، فستقوم  30بالتزامات المصلحة العامة، فستُعَطى لھ مدة 
ICANN .بتحدید الحلول المناسبة 
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 )TMCHمكتب مقاصة العالمات التجاریة (
التجاریة الموثوقة من جمیع أنحاء العالم، كلفتھا  ) قاعدةُ بیاناٍت ممركزة للعالماتTMCHإن مكتب مقاصة العالمات التجاریة (

ICANN  بتوفیر الحمایة لحاملي العالمات التجاریة تحت نطاقاتgTLD  الجدیدة. یقوم مكتب مقاصة العالمات التجاریة
TMCH  في بعدة وظائف مھمة، بما في ذلك المصادقة على سجالت العالمات التجاریة والتحقق منھا، وتخزین تلك السجالت

تدعم آلیات حمایة  TMCHالجدیدة. البیانات الموجودة في  gTLDقاعدة بیانات، ثم تقدیمھا لمسجلي وأمناء سجل نطاقات 
(والتي توفر لحاملي العالمات التجاریة فرصة تسجیل أسماء نطاقات تتماشى مع عالماتھم  Sunriseالحقوق مثل خدمات 

العالمات التجاریة (وھي خدمة تنبیھ لمسّجلي أسماء النطاقات وحاملي العالمات التجاریة قبل التوفر العام)، وخدمات دعاوى 
أن تكون  TMCHالتجاریة بعملیات التسجیل التي یكون فیھا انتھاك محتمل). یُطلب من عملیات تسجیل العالمات التجاریة في 

ت األخرى لحمایة الحقوق الخاصة بالسجل، مثل ودعاوى العالمات التجاریة، وكذلك في اآللیا Sunriseقابلة للمشاركة في فترة 
) (مع أنھا اختیاریة بالنسبة آللیات DPMLأو ( Donutsآلیات تعلیق أسماء النطاقات كقائمة عالمات النطاقات المحمیة لـ 

 gTLDأداة مھمة لحمایة حقوق العالمات التجاریة تحت برنامج نطاقات  TMCH). إذن URSحمایة الحقوق األخرى كـ 
 جدیدة.ال

 
اعتباُر ھذه اآللیات وما إذا كانت تساعد على معالجة القضایا المتعلقة بحمایة حقوق العالمات التجاریة 

 gTLDوالمستھلكین في عملیة توسیع نطاقات 
بالنظر فیما إذا كانت ھذه اآللیات قد ساعدت على معالجة القضایا المتعلقة بحمایة حقوق العالمات  CCTقام فریق مراجعة 

، كما أنھا سعت للحصول على البیانات التي ستساعد على تقدیر وقع gTLDلتجاریة والمستھلكین في عملیة توسیع نطاقات ا
على التكلفة والمجھودات المطلوبة لحمایة العالمات التجاریة في نظام اسم  ICANNالجدیدة الخاص بـ  gTLDبرنامج نطاقات 

 النطاق.

ن مجموعات العمل الموجودة تنظر حالیا في آلیات حمایة الحقوق، لم یَُضمن بتفصیل أداء ھذه في انتظار تلك البیانات، وبما أ
. نأمل أن توفر دراسة DNSاآللیات في مسودة التقریر، وما إذا كانت تساھم في توفیر بیئة آمنة وتدعم ثقة المستھلك في الـ 

قت، یمكننا القول، انطالقا من عملیة مراجعة آلیات حمایة بیانات مھمة تصب في ھذا المیدان. وفي نفس الو INTAالوقع لـ 
، أنھ 2015سبتمبر  11وقدمت تقریرا بخصوصھا في  ICANN)، التي قامت بھا منظمة RPMأو ( ICANNالحقوق لـ 

ان قد أعطت نتائج إیجابیة في بعض الحاالت المحدودة. مثل السرعة والتكلفة المنخفضة اللذان یوفر URSوبشكل عام، فإن 
ألصحاب الحاالت الواضحة والذین ال یعبؤون بنوع الحل الذي سیتم تطبیقھ على اسم نطاق معلق. ومع ذلك، فإن بعض أصحاب 

 URSالحقوق لم یختاروا استخدام ھذه الخدمة بسبب معیار األدلة "الواضحة والمقنعة"، الذي یرون أنھ صارم جدا، وكون حلول 
د تم اإلبداء عن القلق المتعلق بإمكانیة قیام معتٍد محتمل آخر بتسجیل اسم النطاق مرة أخرى تقتصر على عملیة اإلیقاف فقط. وق

إذا تم إطالقھ، ولذلك، فإن بعض حاملي الحقوق یجدون أنھ من األفضل أن یتم إدراج ذلك االسم في ملفاتھم الشخصیة، األمر 
 ك فیھا فعال.. فقیمة اسم النطاق الُموقَف مشكوUDRPالذي یمكن تنفیذه عبر 

ال یمكن حالیاً القیام بعملیة تحلیل بیانات تامة وشاملة، وذلك لعدم توفر البیانات ذات الصلة. وفي وقت یجري ترتیب مثل ھذه 
 .2016البیانات، فقد تم التوصل إلى بعض النتائج األولیة بناء على المعلومات التي كانت متاحة في نوفمبر 
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 )URSو UDRPأعداد الشكاوى المقدمة (
) UDRPوالتي تم جمعھا عبر السیاسة الموّحدة لتسویة الخالفات حول أسماء النطاقات ( ICANNوفقا للمقاییس المتاحة لـ 

الجدیدة. تم تقدیم  gTLDمنذ تقدیم نطاقات  UDRP)، فقد حصل انخفاض في عدد شكاوى URSوالتعلیق الموّحد السریع (
. لكن ارتفع عددھا مجدداً في 3371% لیصل إلى 15انخفض عددھا بنسبة ، 2013. وفي 2012في  UDRPشكوى  3987
% من المستوى الذي بلغتھ في 13. ومع ذلك، فقد ظل عدد الشكاوى أقل بـ 3466إلى  2015شكوى، وفي  3436إلى  2014
ة لبعض أصحاب أكثر جاذبی URS. وأحد التفسیرات المحتملة لھذا االنخفاض المستنتج من ھذه البیانات، ھو أن 2012

على التوالي. ومع ذلك،  URSشكوى  220و 229، تم تقدیم 2015و 2014العالمات التجاریة، وأنھ یمثل بدیالً أرخص. في 
المقدمة في  UDRP، لكان ذلك أقل من عدد شكاوى URSو UDRPحتى ولو اعتبرنا مجموع الشكاوى المقدمة عبر كل من 

 %.7.5بما یقارب  2012

 %).10ه البیانات، فإننا نشھد انخفاضاً طفیفاً في الشكاوى المقدمة (أقل من وعموما، وحسب ھذ

 ، قبل تقدیم أیة توصیات.2016المتعلقة بعدد الشكاوى المقدمة في  ICANNونحن ننتظر بیانات 

المات ال یمثل إال جزءا من التكالیف التي یتكبدھا أصحاب الع URSو UDRPلكنھ من المھم التنبھ إلى أن عدد شكاوى 
التجاریة في سبیل الدفاع عن عالماتھم، فمعظم تكالیف التعزیز تم تكبدھا في عملیات التسجیل الدفاعیة / ورسائل اإلیقاف/ 

بیاناٍت  INTAوالمراقبة/ والتوقیف/ والكف، والتي ال توجد لدینا البیانات الخاصة بھا حالیا. ومن المتوقع أن توفر دراسة الوقع لـ 
 ع.حول ھذا الموضو

 
)، في حالة تزاید مستمرة منذ WIPOللمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة ( UDRPونالحظ أیضا أن عدد الشكاوى المقدمة عبر 

، مما یمثل زیادة 2014في  2634بالمقارنة مع  2015شكوى في  2754، فقد قدمت 2013الجدیدة في  gTLDتقدیم نطاقات 
لبیانات السابقة، فھذا بشیر إلى أن ھناك زیادة صغیرة في عدد الشكاوى المقدمة، % كل سنة. وبحالف ا4.6تصل نسبتھا إلى 

لم یتجاوز الرقم  2015في  WIPO%. ومع أن عدد شكاوى أسماء النطاق التي قدمت عبر 10لكن نسبة التغییر ال تتجاوز 
. انطالقا من ھذه البیانات، نرى 1999، إال أنھ بلغ ثالث أعلى مستوى لھ منذ 2012حالة في  2884القیاسي الذي وصل إلى 

الجدیدة. لكننا، وبطبیعة الحال، نتعامل عموما مع عدد أكبر من  gTLDأن عدد الشكاوى المقدمة في تزاید منذ تقدیم نطاقات 
ل قب 2016الجدیدة. ومرة أخرى، یجب علینا االطالع على بیانات  gTLDعملیات تسجیل أسماء النطاقات نتیجة لتقدیم نطاقات 

 تقدیم أیة توصیات بھذا الشأن.
 

، 2017مارس  4تم االطالع في  "): آلیات حمایة الحقوق،CCT، "تقریر تدابیر المنافسة وثقة المستھلك وخیار المستھلك (ICANNمؤسسة 361
en#1.9.a-27-06-2016-rpm-metrics-ps://www.icann.org/resources/pages/ccthtt 
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التي  UDRP% من مجموع 10.5الجدیدة تمثل  gTLDإلى أن خالفات أسماء النطاق تحت نطاقات  WIPOویشیر تقریر 
 362فات.الجدیدة ذات أعلى عدد من الخال gTLDمن نطاقات  EMAIL.و  .CLUBو XYZ.. وأن 2015قدمت في 

في  WIPO% من القضایا التي تعاملت معھا 15الجدیدة تمثل  gTLDتظھر أن نطاقات  2016وبالفعل، فاألرقام الحالیة لـ 
، فإن ھذه البیانات تشیر إلى أنھ ربما كان gTLD% من عملیات تسجیل 10الجدیدة ال تتجاوز  gTLD. وبما أن نطاقات 2016

 الرائدة. gTLDالجدیدة بالمقارنة مع نطاقات  gTLDنتھاك العالمات التجاریة في نطاقات ھناك عدد أكبُر نسبیا من حاالِت ا
 

 URSو UDRPبخصوص عملیة تنفیذ قرارات  ICANNالشكاوى المقدمة لـ 
 وقوانینھ. URSوقوانینھا، وكذلك إلجراءات  UDRPھو ضمان امتثال أمناء السجل لـ  ICANNإن دور 

سببھا أن أمین السجل لم یقم بإیقاف النطاق محل النزاع  UDRPأن یقدم شكوى  UDRPفر خدمة فعلى سبیل المثال، یمكن لمو
عند  ICANNفي الوقت المناسب، أو أنھ لم یستجب لطلب التحقق الذي قدمھ موفر الخدمة. یمكن للمدعي حینئذ تقدیم شكوى لـ 

 في الوقت المناسب. UDRPعدم تنفیذ أمین السجل لقرار 

مثال، یتوجب على أمین السجل أن یغلق، أو یقوم بتعلیق اسم النطاق في الوقت المناسب، إذا كان ذلك مطلوبا،  URSفبالنسبة لـ 
أن یقدما  URS، ولموفر خدمة URSوقوانینھ. یمكن للمدعي المتغلب في إجراء  URSوإجراء  URSوذلك وفقا لقرار 

 .URSاإللكترونیة الخاصة بـ بخصوص الخروقات المزعومة عبر االستمارة  ICANNشكوى لـ 

 UDRP، نرى أن عدد شكاوى URS363و UDRPبخصوص تنفیذ قرارات  ICANNوبالنظر إلى عدد الشكاوى المقدمة لـ 
% بالمقارنة مع 70شھد نقصا في الشكاوى، وصل إلى  2015، حیث أن عام 2015إلى  2012تناقص عاما بعد عام من 

. 2015% في 42لسنتین اللتین نملك البیانات الخاصة بھما، وقد كان فعال أكثر بـ ازداد في ا URS. لكن عدد شكاوى 2012
وامتثال أمناء السجل  URSإن الوصول إلى النتائج ال زال مبكرا، لكن یمكننا استنتاج أن ھناك مشاكل أكثر، تخص شكاوى 

% من مجموع الشكاوى 6لم تمثل إال  UDRP، ألن نسبة شكاوى UDRPللقوانین ذات الصلة، من المشاكل المتعلقة بشكاوى 
مقدمة، مما یمثل نسبة شكوى تصل إلى  UDRPشكوى  3466من أصل  2015شكوى في  210. كانت ھناك 2015في 

%. قد 12مقدمة، مما یمثل نسبة شكوى تصل إلى  URSشكوى  220من أصل  2015شكوى في  27%. بالمقارنة مع 6
نظاما جدیدا وأكثر تعقیدا،  URSإلى عوامل متعددة، منھا كون  UDRPلمقارنة مع با URSیرجع ارتفاع نسبة الشكاوى في 

  وأنھ لم یتم اعتماده من طرف أمناء السجل إال حدیثا.

 
 

362l2016/article_0003.htmhttp://www.wipo.int/pressroom/en/articles/ 
 .ICANNوتجدر اإلشارة إلى أن الشكاوى المتعلقة باألسس الموضوعیة للقرارات تقع خارج المنظور التعاقدي لـ  363
، 2017مارس  4تم االطالع في  "): آلیات حمایة الحقوق،CCT، "تقریر تدابیر المنافسة وثقة المستھلك وخیار المستھلك (ICANNمؤسسة 364

en#1.9.b-27-06-2016-rpm-metrics-https://www.icann.org/resources/pages/cct 
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 )TMCHمقاصة العالمات التجاریة (
الخاص بعملیة المراجعة المستقلة لمكتب مقاصة العالمات  فیما یخص مكتب مقاصة العالمات التجاریة، فإن مسودة التقریر

ومصادر بیانات الطرف الثالث، باإلضافة إلى  TMCH، ارتكزت على تحلیل لمصادر بیانات 2016یولیو  25التجاریة لـ 
خدمة قضایا . ال زالت النتائج في مراحلھا األولیة، لكن یبدو أن TMCHالمقابالت والدراسات االستقصائیة ألصحاب مصلحة 

العالمات التجاریة ومعاییر المطابقة قد تساعد على ردع عملیات تسجیل أسماء النطاقات التي تنتھك حقوق أصحاب الحقوق، في 
. ویبدو أیضا أن بعض عملیات التسجیل TMCHالحاالت التي تكون فیھا مطابقة تماما لسالسل العالمات التجاریة المسجلة في 

عرض للردع من طرف نظام خدمة قضایا العالمات التجاریة، مما قد یتسبب بأضرار لعملیات تسجیل ذات النوایا الحسنة تت
المسّجلین غیر الحاملین لعالمة تجاریة، لكن مسودة التقریر تنص أیضا على أنھ ال توجد بیانات كافیة للتوصل بنتائج نھائیة. 

یر المطابقة المستخدمة لتحریك تنبیھات خدمة المطالبات التي غالبا وبخصوص إمكانیة تمدید فترة خدمة المطالبات أو توسیع معای
ما تكون موضوع مناقشة، فقد تكون لھا فائدة محدودة ألصحاب العالمات التجاریة من ناحیة، وقد تتسبب من ناحیة أخرى في 

غیر الحاملین لعالمة تكالیف تتكبدھا مجموعات أصحاب المصلحة األخرى مثل السجالت، والمسجلین ومسجلي النطاقات 
تجاریة. ومرة أخرى، فقد حالت قلة البیانات المتوفرة بیننا وبین تحلیل خاص بالمزایا والتكالیف المتعلقة بتمدید فترة خدمة 

بیانات  INTAالمطالبات أو توسیع معاییر المطابقة. وبالتالي، من الصعب تقدیم توصیات حالیا، ونأمل أن توفر دراسة الوقع لـ 
 تصب في ھذا المیدان. مھمة

 
  )TM-PDDRPعملیة حل نزاعات ما بعد تفویض العالمات التجاریة (

لكن  .PDDRPبأیة شكاوى متعلقة بعدم امتثال أحد مشغلي السجل بـ  ICANNلم تتوصل مصلحة االلتزام بالعقود التابعة لـ 
) لتراجع جمیع آلیات حمایة الحقوق PDPسات (تقوم حالیا بعملیة وضع سیا GNSOتجدر اإلشارة إلى أن ھناك مجموعة عمل 

)RPM في جمیع نطاقات (gTLD لتكتشف جمیع العوائق المحتملة التي قد تحول دون تنفیذ ،PDDRP وذلك ألنھ ال توجد ،
مقدَّمة تتعلق بمثل موفري الخدمات ھؤالء. في حال توصلنا بنتائج من مجموعة العمل ھذه قبل تقریرنا  PDDRPأیة شكاوى 

 نھائي، فسوف نراجعھا ونستخلص منھا النتائج.ال
 

 )RRDRPقرارات إجراءات حل النزاع لتقیید التسجیل (
الجدیدة عن قیود التسجیل المبینة في اتفاقیة  gTLDلمعالجة الظروف التي انحرف فیھا مشغل سجل نطاقات  RRDRPتھدف 

 .2016فبرایر  22حتى  RRDRPالسجل. لم تكن ھناك أیة قضایا 
 

 TLDوكتل النطاقات من مجموع التسجیالت في كل  Sunriseب تسجیالت نصی
بالمقارنة مع مجموع  Sunriseحول عدد تسجیالت  ICANN)، لم توجد إال بیانات 2016في وقت التحریر (نوفمبر 

ریة التي ، فإنھ ال توجد بیانات موحدة ومتاحة حول خدمات اإلیقاف التجاICANNالجدیدة. وحسب  gTLDتسجیالت نطاقات 
 في انتظار التوصل بمثل ھذه البیانات. CCTRTتقدمھا السجالت. وتبقى 

 
 المصادر:

 مجموعة المصادر ذات الصلة باإلجراءات:
، 2017مارس  5تم االطالع علیھا في  "اإلجراءات،" ،Wikiفریق مراجعة المنافسة، وثقة المستھلك وخیار المستھلك، مجتمع 

https://community.icann.org/display/CCT/Procedures 
ICANN".مراجعة آلیات حمایة الحقوق" ، 
GNSO  فيICANN باسم ،"PDP Review of All Rights Protection Mechanisms in All gTLDs،"  2017مارس  5تم االطالع علیھ في ،

activities/active/rpm-https://gnso.icann.org/en/group  
، 2017مارس  5)، تم االطالع علیھا في TMCH)، المراجعة المستقلة لتقریر مشروع خدمات مكتب مقاصة العالمات التجاریة (2016یولیو  25لیو، ورافیرت وسییم (

fen.pd-25jul16-review-services-https://newgtlds.icann.org/en/reviews/tmch/draft 
 

 :PICمجموعة المصادر ذات الصلة بوقع الضمانات و
ICANN ،" تقریر مقاییسCCT: ،2017مارس  5تم االطالع في  "آلیات حمایة الحقوق ، 

en-27-06-2016-rpm-metrics-https://www.icann.org/resources/pages/cct  
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 أولویة المعالجة:
باإلضافة إلى بیانات أخرى، من أجل إخبار المجتمع  INTAي، وتُنتظر نتائج دراسة الوقع لـ إن الحاجة إلى البیانات أمر محور

على التكالیف والمجھودات المطلوبة لحمایة العالمات التجاریة في  ICANNالجدیدة الخاص بـ  gTLDبوقع برنامج نطاقات 
 یرة والمتوسطة والجامعات والمنظمات غیر الربحیة.نظام اسم النطاق. وستجرى ھذه الدراسة االستقصائیة على الشركات الصغ

 
 التوصیات:

. سنقوم 2017المتوقع التوصل بھا في مارس   INTA / Nielsenھذه ھي مسودة التوصیات، في انتظار نتائج دراسة الوقع لـ 
 بتحضیر التوصیات النھائیة بعد التوصل بتلك النتائج.

الجدیدة على التكالیف  gTLDاملة ھذه من أجل التحقق من وقع برنامج نطاقات یجب تكرار دراسة التأثیر الش: 40التوصیة 
، على فترات منتظمة من أجل االطالع على تطور DNSوالمجھودات المطلوبة لحمایة العالمات التجاریة في نظام اسم النطاق 

دة. نوصي بأن تتم دراسة األثر الجدی gTLDالجدیدة على مر الزمن، ومع زیادة تسجیالت نطاقات  gTLDبرنامج نطاقات 
CCTشھراً المقبلة بعد إصدار تقریر  18المقبلة بالتحدید، خالل الـ  ٌRT  إلى  18النھائي، وأن تتم الدراسات التي تلیھا كل فترة

 شھراً. 24

 gTLDطاقات من المتوقع أن تتغیر التكالیف بشكل ملحوظ مع مرور الزمن، وذلك مع تفویض نالمبررات/النتائج ذات الصلة: 
 الجدیدة وتطور مستویات التسجیل. وتكریر دراسة الوقع سیساعد على المقارنة الزمنیة.

 ICANNمنظمة إلى: 

 عالیة المتطلبات المسبقة أو مستوى األولویة: 

 نعمإجماع الفریق: 
 

اعد على تتبع فعالیة آلیات سیساعد التطور عبر الزمن على التوصل إلى صورة أكثر وضوحا للتكالیف، كما أنھ سیسالتفاصیل: 
 بصفة عامة، في نظام اسم النطاق. RPMحمایة الحقوق 

تدابیر النجاح: ستوفر نتائج دراسات الوقع ھذه بیانات أكثر بكثیر لمجموعات العمل ذات الصلة التي تبحث حالیا في آلیات حمایة 
من ذلك. وسیمكن للتوصیات أن تتطور بشكل  فضال عن المستقبلیة، وبالتالي یستفید المجتمع ككل TMCHو RPMالحقوق 

 المستقبلیة. CCTمناسب في فرق مراجعة 
 

. إال UDRPكاملة، وأن یعطى االعتبار للطریقة التي ینبغي أن تتعامل بھا مع  URSیجب أن تتم عملیة مراجعة : 41التوصیة 
الجدیدة تجري حالیا، یجب أن  gTLDنطاقات لجمیع آلیات حمایة الحقوق بالنسبة لجمیع  PDPأنھ، وبما أن عملیة مراجعة 

تأخذ عملیات المراجعة ھذا التقریر بعین االعتبار عند نشره، وقد یكون ذلك غیر ضروري إذا كانت نتائج ھذا التقریر مھمة جدا، 
 وما إذا كان التقریر یعتبر التعدیالت المحتملة بشكل كامل.

أقل من المتوقع، ولذلك سیكون من المفید فھم األسباب وراء  URSعلى استخدام یبدو أن اإلقبال المبررات/النتائج ذات الصلة: 
. سوف gTLDنظاما فعاال لمنع إساءة االستعمال. ومن المھم توفیر میدان عمل عادل لجمیع نطاقات  URSذلك وما إذا كان 

في ربیع أو أوائل  URSدیدة الـ الج gTLDلجمیع آلیات حمایة الحقوق بالنسبة لجمیع نطاقات  PDPتعتبر عملیة مراجعة 
دون وضوح  URS. ویبدو أن تنفیذ عملیة مراجعة منفصلة لـ 2018، وسیتم التوصل إلى تقریر نھائي في ینایر 2017صیف 

 ، یتسبب في تشتیت للموارد.gTLDلجمیع آلیات حمایة الحقوق في جمیع نطاقات  PDPعملیة مراجعة 
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 )RPMیات حمایة الحقوق (فریق عمل عملیة وضع سیاسة آلإلى: 

 متطلبات مسبقةالمتطلبات المسبقة أو مستوى األولویة: 

 نعمإجماع الفریق: 

) ھل یجب أن یكون ھناك خیار نقل 1التعدیالت المحتملة في األمور التالیة: ( URSیجب أن تغطي عملیة مراجعة التفاصیل: 
ناك نظامان كامالن یشغالن في نفس الوقت (ونعني بذلك ) ھل یجب أن یبقى ھ2بدل وجود خیار اإلیقاف فقط، ( URSفي 

على جمیع نطاقات  URS) وإمكانیة تطبیق 3اللذان یعمالن بالتوازي) باعتبار منافعھما النسبیة، ( UDPRو URSنظامي 
gTLD ،)4 ھل سیتسبب وجود آلیتین مختلفتین تنطبقان على نطاقات (gTLD ق.مختلفة في إرباك الزبناء وأصحاب الحقو 

، انطالقا من النتائج المتوصل إلیھا، وما إذا كان یعمل بشكل فعال وبالشكل URSلمحة واضحة عن مدى مالءمة تدابیر النجاح: 
 المرغوب فیھ.

 

) ونطاقھا، األمر الذي سیمنحنا البیانات الكافیة TMCHیجب القیام بعملیة مراجعة لمقاصة العالمات التجاریة (: 42التوصیة 
 ا من تقدیم التوصیات، وسیسھل أیًضا عملیة مراجعة السیاسة بشكل فعال.التي ستمكنن

مشكوك فیھا.  TMCHأمر ضروري. ویظھر أن فعالیة  TMCHیبدو أن عملیة مراجعة كاملة لـ المبررات/النتائج ذات الصلة: 
، إلى 2016یولیو  25رت في لم تتوصل مسودة تقریر عملیة المراجعة المستقلة لمكتب مقاصة العالمات التجاریة، والتي ج

استنتاجات نھائیة، بسبب محدودیة البیانات. یجب علینا انتظار التقریر النھائي لعملیة المراجعة تلك لننھي توصیاتنا. نأمل أن توفر 
یع الخاصة بآلیات حمایة جم PDPبیانات مفیدة تصب في ھذا المیدان. في الواقع، عملیة مراجعة  INTAدراسة الوقع كذلك لـ 

، ستساھم ھي األخرى بتقریرھا، الذي من CCTوالتي تنفذ بالتوازي مع فریق مراجعة  gTLDالحقوق في جمیع نطاقات 
، للتوصل إلى نتیجة لھذا االعتبار. یجب أن یؤخذ تقریر مجموعات العمل تلك بعین االعتبار 2018المقرر أن یصدر في ینایر 

 المحتملة. لتعیین نطاق أي عملیة مراجعة، والتعدیالت

 )RPMفریق عمل عملیة وضع سیاسة آلیات حمایة الحقوق (إلى: 

 متطلبات مسبقةالمتطلبات المسبقة أو مستوى األولویة: 

 نعمإجماع الفریق: 

على غیر التشابھات التامة، وما إذا  TMCHیبدو أن ھناك نقاشات مھمة وتعلیقات حول ما إذا كان من الالزم تطبیق التفاصیل: 
الالزم تطبیقھ أیضا على "العالمة+الكلمة" أو األخطاء المطبعیة للعالمة التجاریة ذات الصلة. إذا تم التوصل إلى أنھ من كان من 

 المفید توسیع نطاق ذلك، فیجب أن یكون أساس ذلك التوسیع واضحا.

 فعالة. TMCHسات توفر البیانات المناسبة لتقدیم التوصیات، وكذلك لتكون عملیة مراجعة سیاتدابیر النجاح: 
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 الجدید gTLDإجراء طلب وتقییم برنامج  .10
 

 365الجدید. gTLDبتقییم "كفاءة" إجراء الطلب والتقییم، فضالً عن اكتشاف أثر رفاھیة المستھلك في برنامج  CCTRTتكلّفت 
الحقة. وبالتالي، بدالً ومن الواضح أن ھذه مھمة ربما فضفاضة، خاصة بسبب عملیة وضع السیاسة المتفق علیھا لإلجراءات ال

أن تصّب تركیزھا على أوجھ عدم  CCTRTمن التركیز على أوجھ عدم الكفاءة في إجراء الطلب والتقییم المحتملة، قررت 
الكفاءة المحتملة في اإلجراء. وتتضمن أوجھ عدم الكفاءة احتمالیة تفضیل اإلجراء مجتمعات على غیرھا، ومناطق على غیرھا، 

 متناقضة غیر متوقعة. أو تُبرز نتائج
 

 الطلبات و"نصف الكرة األرضیة الجنوبي"
فیما لو اتسم إجراء الطلب والتقییم بالكفاءة في تلبیة احتیاجات المناطق المھمشة أو  CCTRTكانت إحدى األسئلة التي طرحھا 

تحدید فیما لو كان لدى ھذه  خصوصاً إلى CCTRTالمجتمعات المذكورة سالفاً، وتُدعى أحیاناً بالدول النامیة. فقد سعت 
المجتمعات احتیاجات خاصة لم تُلبى أو نقص في الموارد والتي استكملت على نحو غیر كافي إلیجاد فرص متكافئة بین مقدمي 

الطلبات المرتقبین. ومن أجل ھذه المراجعة، عُرفت نصف الكرة األرضیة الجنوبي لتتضمن دول أفریقیا وأمریكا الالتینیة 
 ي والھند وجنوب شرق آسیا، ما عدا الصین.والكاریب

فقد كانت البیانات الوحیدة "الواقعیة" في الطلبات المقدمة من نصف الكرة األرضیة الجنوبي شُّحھا. فقد بلغت الطلبات المقدمة من 
تحدیات . ولفھم ال366طلب فقط طریقھ إلى التفویض 200طلب فقط وواصل  303نصف الكرة األرضیة الجنوبي ما مجموعھ 

 A.C. Nielsen367بتكلیف استطالع لمقدمي الطلبات، أجرتھا  CCTRTالتي واجھھا مقدمو الطلبات بشكل أفضل، قامت 
إال  368ولسوء الحظ، فقد أشارت المشاركة المتدنیة في االستطالع إلى حضور ُمجیبین اثنین من نصف الكرة األرضیة الجنوبي

 نة التي واجھھا مقدمي الطلبات من نصف الكرة األرضیة الجنوبي.أنھ ومع ذلك حددت بعض المشاكل المعیّ 

تمثلت المھمة األكثر تعقیداً في تحدید لما كانت طلبات السالسل الجدیدة من ھذه المناطق قلیلة جداً. ظھرت عدة تفسیرات محتملة: 
تقنیة، أو ربما نقص ثقة السوق. ، أو نقص األموال فیما یخص مقدمي الطلبات، أو نقص الخبرة الICANNنقص التوعیة من 

لربما كان من المنطقي بالنسبة لمقدمي الطلبات  369في نصف الكرة األرضیة الجنوبي ccTLDونظراً لتدني اختراق سجالت 
الجدید جزءاً من  gTLDتطویر برنامج  ICANNستعتبر  ICANNالمرتقبین اختیار االنتظار ومراقبة الوضع. وطالما أن 

التقییم"، فمن المفید كذلك فھم ما نوع المعلومات التي توفرت لمقدمي الطلبات المرتقبین من نصف الكرة إجراء "الطلب و
 األرضیة الجنوبي.

 
 
 
 
 

 ، 2017ینایر  25تم االطالع علیھ في  ،)2009تأكید االلتزامات (سبتمبر  ،ICANNمؤسسة 365
en-30-09-2009-commitments-of-https://www.icann.org/resources/pages/affirmation  
، 2017ینایر  25تم االطالع علیھا في  "): السجالت،CCT، "تقریر تدابیر المنافسة وثقة المستھلك وخیار المستھلك (ICANNمؤسسة 366
en-27-06-2016-rpm-metrics-https://www.icann.org/resources/pages/cct 

 . status/statistics-https://newgtlds.icann.org/en/program، 2017ینایر  25"إحصائیات البرنامج"، تم االطالع علیھ في  ICANNمؤسسة 
 طلباً من الصین. 41إجمالي عدد الطلبات المستلمة من نصف الكرة األرضیة الجنوبي باستثناء 

/https://community.icann.org/download ، 1720ینایر  25)، تم االطلع علھیا في 2016(دیسمبر  ICANNدراسة عملیة طلبات  ،Nielsenمؤسسة 367
attachments/56135378/2016%20ICANN%20Application%20Process%20Report.pdf?version=1&modificationDate=148224691

5000&api=v2 
 ).2016استطالع إجراء الطلب ( ،نیلسن683

، 2017ینایر  30تم االطالع علیھ في  "،Zooknic ccTLD data"، باسم ICANNمؤسسة 369
https://community.icann.org/display/CCT/Studies%2C+Research%2C+and+Background+Materials?preview=/56135378/60492

555/Zooknic%20ccTLD%20data.xlsx 
  

https://www.icann.org/resources/pages/affirmation-of-commitments-2009-09-30-en
https://www.icann.org/resources/pages/cct-metrics-rpm-2016-06-27-en
https://newgtlds.icann.org/en/program-status/statistics
https://community.icann.org/download/attachments/56135378/2016%20ICANN%20Application%20Process%20Report.pdf?version=1&modificationDate=1482246915000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/56135378/2016%20ICANN%20Application%20Process%20Report.pdf?version=1&modificationDate=1482246915000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/56135378/2016%20ICANN%20Application%20Process%20Report.pdf?version=1&modificationDate=1482246915000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/56135378/2016%20ICANN%20Application%20Process%20Report.pdf?version=1&modificationDate=1482246915000&api=v2
https://community.icann.org/display/CCT/Studies%2C+Research%2C+and+Background+Materials?preview=/56135378/60492555/Zooknic%20ccTLD%20data.xlsx
https://community.icann.org/display/CCT/Studies%2C+Research%2C+and+Background+Materials?preview=/56135378/60492555/Zooknic%20ccTLD%20data.xlsx
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كرة األرضیة تضمنت تقییم سمات ھذه الھیئات من نصف ال AMGlobal370بدراسة من  CCTRTوتحقیقاً لتلك الغایة، كُلفت 
الجنوبي التي تقدمت بطلب سالسل جدیدة، وتحدید الھیئات المشابة في نصف الكرة األرضیة الجنوبي التي لم تتقدم بالطلب، 

وإجراء استطالع عبر الھاتف بأخذ عیّنة من تلك الھیئات من أجل فھم األسباب الكامنة وراء عدم مشاركتھم على بشكل أفضل. 
 دوى من إجراء استطالع إحصائي مفید لمقدمي الطلبات المرتقبین، تتوقع بیانات غیر مؤكدة وعلى الرغم من عدم الج

في التوعیة والتنسیق في جوالت  ICANNالالتینیة إلى حد كبیر" عدة جوانب لتحسین الجھود المبذولة من  )(من أمریكا
 لطلب سواء مالیاً أو غیر مالیاً.تحدیداً باكتشاف برنامج التوعیة ودعم مقدم ا CCTRTمستقبلیة. حیث رغبت 

 
 التوعیة بالبرنامج

عامالً رئیسیاً في الحد من مشاركة نصف الكرة  ICANNالجدید وعدم اإللمام بـ  gTLDبدا وكأن الوعي المحدود ببرنامج 
عدید منھم األرضیة الجنوبي. حیث وصف أقل من نصف المقابلون بوعیھم بالبرنامج بمستویات متوسطة إلى عالیة، وذكر ال

بحصولھم على بعض المعلومات، فقد شعروا بأنھم لم یحصلوا على التفاصیل الالزمة. وذكر نصف المقابلون تقریباً بأنھم لم 
یكونوا على علم بالبرنامج أو لم یسمعوا بھ من قبل على اإلطالق. الحظ العدید من الُمقابلین ممن سمعوا "شيء ما" بأنھم لم 

على اإلطالق. ونظراً إلى تجدد األفكار في برنامج  ICANNوعدم إلمام ثلث الُمقابلین بـ  ICANNبـ  یفھموا رابط البرنامج
gTLD .ً371الجدید في العدید من األسواق الناشئة، فقد شّكل انعدام المعلومات تحدیاً كبیرا 

ن خالل مراكزھم اإلقلیمیة. تضمنت حملة ترویجیة للبرنامج الجدید تضمن اإلعالنات اإللكترونیة والتوعیة م ICANNأطلقت 
حیث اختارت تفادي ما تعتبره "مبیعات" لصالح معلومات  372ھذه عروًضا مباشرة، وتشاورات مباشرة، وندوات عبر اإلنترنت.

عامة بحجة أنھ لم تكن من صالحیاتھا اقناع السوق بتقدیم طلب للحصول على السالسل بل باألحرى إلخبارھم بأنھ تم قبول 
تبدو أنھا  AMGlobalواإلجابات من دراسة  374العدید في المجتمع رأوا أن مجھودات التوعیة ھذه لم تكن كافیة 373ات.الطلب
 تثبتھ.

تمثّل الحاجز الوحید للدخول، وال سیما في أمریكا الالتینیة، بالنافذة الزمنیة المحدودة بین توفیر المعلومات إلغالق الجولة 
الجدید، فقد أصبح خبر للكثیر في نصف الكرة  gTLDلبدء جولة برنامج  ICANNعدید في مجتمع الجدیدة. في حین انتظر ال

المعلومات بعد الفوات األوان، وبالتالي تقدیم وقت غیر كافي  ICANNاألرضیة الجنوبي. ونبّھ عدد من الُمقابلین من تقدیم 
والجھات الحكومیة، والتي اقترحت أنھم بحاجة  At-Largeت التخاذ القرار. وبدا تأثیر األمر خصیصاً على اتخاذ قرار مجموعا

الجدید بالكامل. وكما اقترح عدد  gTLDإلى ستة أشھر أو أكثر من أجل اكتشاف والتشارك ونیل الموافقة على مبادرة برنامج 
منظمة كبیرة للحصول على مبادرة من الُمجیبین في أمریكا الالتینیة، فقد یستغرق األمر وقتاً إلیجاد البلد أو البطل المناسب ضمن 

 الجدید. gTLDجدیدة مثل برنامج 
 
 

الجدیدة ونصف الكرة األرضیة  gTLDبرامج  ،AMGlobal Consulting). 2016الجدید ونصف الكرة األرضیة الجنوبي ( gTLDوبرنامج  ،AMGlobalمؤسسة 370
ینایر  25) تم االطالع علیھا في 2016الجدید والخیارات المتاحة (أكتوبر  gTLDث جوالت برنامج الجنوبي: فھم مطالب نصف الكرة األرضیة الجنوبي المحدودة في أحد

2017 ،https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=56135383 
 .المصدر ذاتھ371
 ، 2017ینایر  25تم االطالع علیھ في  "الجدید والتوعیة، gTLDفعالیات التشاور العالمي لبرنامج "، ICANNمؤسسة 372

en.htm-outreach-ngtlds/consultatio-https://archive.icann.org/en/topics/new 
 "الجدید والتوعیة. gTLDفعالیات التشاور العالمي لبرنامج "373
 ، 2017ینایر  25تم االطالع علیھ في  "،newgtldsإصالحي خاص بـ # gTLDالحاجة إلى برنامج "أفري دوریا، 374

newgtlds-for-program-gtld-remedial-a-for-need-http://avri.doria.org/post/74920388723/the  
تدادات نطاق إنشاء اقتراح ذو قیمة كبیرة بام ICANN: كیف یمكن لـ ICANNفي  TLDكونستانتین، "دور الشخصیات المؤثرة ووسائل اإلعالم في حملة الوعي العالمي بـ 

 ، 2017ینایر  25، تم االطالع علیھ في 2011یولیو  9، بتاریخ MyTLDالمستوى األعلى الجدید إلفادة اإلنترنت،" 
internet.html-benefits-tld-domains-level-top-icann-media-influencers-es/3018http://mytld.com/articl  

  

https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=56135383
https://archive.icann.org/en/topics/new-gtlds/consultation-outreach-en.htm
http://avri.doria.org/post/74920388723/the-need-for-a-remedial-gtld-program-for-newgtlds
http://mytld.com/articles/3018-influencers-media-icann-top-level-domains-tld-benefits-internet.html
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شخصاً بأنھا العائق األول للمشاركة. بینما سمع العدید من  11مجیب، حیث أشاد  37من  19ذُكرت قضیة الوقت ما یقارب 
 375ع من الوقت الستكشاف الفكرة بالكامل.الُمقابلین عن البرنامج في وقت متأخر أو ذكروا بأنھم لم یكن لدیھم متس

 
 دعم معلومات مقدم الطلب

ذكر العدید من الُمجیبین ممن كانوا على علم بالبرنامج نقص المعلومات الكاملة و/أو التواصل الواضح باعتبارھا من المعوقات 
دة" و"مكثفة"، و"مخصصة أكثر الرئیسیة للمشاركة. تم وصف االتصاالت حول البرنامج من طرف المستجوبین بأنھا "معق

وذُكرت المعلومات المتعلقة بالمواعید النھائیة للبرنامج وتكالیف الطلب والتكالیف على المدى  376للخبراء من الجمھور العام."
ُمجیب أن نقص  37من  30الطویل باعتبارھا مجاالت حیث كانت المعلومات إما صعبة الفھم أو غیر مفھومة تماماً. وذكر 

 377منھم أن االفتقار إلى المعلومات كان المأخذ األول بالنسبة لھم. 10لومات المتعلقة بالبرنامج كان بمثابة عائق، وصنف المع
فقط من مقدمي الطلبات قالوا  %49مع  ICANNبشأن المسجلین نقًصا عاًما في المعلومات من  Nielsenوقد كشفت دراسة 

 ICANN.378أن لدیھم معلومات كافیة من 

من المنطقي أن یزداد الطلب على  379من مقدمي الطلبات) الستخدام نوع من الخدمات اإلستشاریة 62%نظراً للتوجھ الكبیر (و
ھذه الخدمات في األسواق المھمشة. فمن غیر الواضح توفر الدعم الكافي لمقدمي الطلبات المرتقبین في نصف الكرة األرضیة 

 الجنوبي.

) بغیة تقدیم JASWG) برنامج تصوره فریق عمل الدعم المشترك لمقدمي الطلبات (ASPطلبات (یعتبر برنامج دعم مقدمي ال
في المناطق المھمشة والمجتمعات لضمان إمكانیة الوصول على نطاق العالم والتنافس ضمن  gTLDالمساعدة لمقدمي طلبات 

 ثالثة خیارات: ASPلبات الجدید. كان أمام الجھات المھتمة في برنامج دعم مقدمي الط gTLDبرنامج 
تمّكن مقدمي طلبات  -الناشئة عبر دلیل دعم مقدم الطلب  gTLDالحصول على الخدمات المجانیة لسجالت  •

الجدید، وال سیما من الدول النامیة القادرة من الحصول على المعلومات أو المساعدة المالیة  gTLDبرنامج 
 ى توفیر الخدمات المالیة أو الخدمات المجانیة غیر المالیة.ممن وافقوا عل ICANNوالتقنیة من أعضاء مجتمع 

 قُدمت رسوم تقییم مخفضة لمقدمي الطلبات المؤھلین -تقدیم طلب للحصول على مساعدة مالیة  •
 ICANN$ عبر 2,000,000ُخصص صندوق التمویل االبتدائي بقیمة  -صندوق تمویل دعم مقدم الطلب  •

 380.لمساعدة مقدمي الطلبات الُمعدمین

متطوعي المجتمع بتقدیم خدمات مجانیة لمقدمي الطلبات  381طالب جانب الدعم الغیر مالي في برنامج دعم مقدمي الطلبات
مقدم طلب مرتقب عن اھتمامھم بالدعم  40وأعرب ما یقارب  382كیانًا لتدقیم ھذه الخدمات. 20المرتقبین. في المجموع، تطوع 

 383المرتقبین من نصف الكرة األرضیة الجنوبي.المجاني، مع نصف مقدمي الطلبات 
 
 

 ).2016الجدید ونصف الكرة األرضیة الجنوبي ( gTLDوبرنامج  ،AMGlobalمؤسسة 375
 ).2016الجدید ونصف الكرة األرضیة الجنوبي ( gTLDوبرنامج  ،AMGlobalمؤسسة 376
 ).2016وبي (الجدید ونصف الكرة األرضیة الجن gTLDوبرنامج  ،AMGlobalمؤسسة 377
 ).ICANN )2016استطالع إجراء الطلب في  ،نیلسن378
 ).ICANN )2016استطالع إجراء الطلب في  ،نیلسن379
 ، 2017ینایر  25تم االطالع علیھ في  "فھم برنامج دعم مقدمي الطلبات،"، ICANNمؤسسة 380

support-https://newgtlds.icann.org/en/applicants/candidate  
 "فھم برنامج دعم مقدمي الطلبات."381
 ، 2017ینایر  25تم االطالع علیھ في  "دلیل دعم مقدمي الطلبات،"، ICANNمؤسسة 382

support-offering-support#organizations-financial-support/non-https://newgtlds.icann.org/en/applicants/candidate  
 "دلیل دعم مقدم الطلب."383

  

https://newgtlds.icann.org/en/applicants/candidate-support
https://newgtlds.icann.org/en/applicants/candidate-support/non-financial-support#organizations-offering-support
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على المعلومات إما من المتطوعین أو مقدمي الطلبات فیما  في الحصول CCTRTولألسف، لم تفلح المساعي المبذولة من  
یتعلق بدعم ھذه المساعي. وبالتالي، ال یمكن تقییم كفاءة ھذا البرنامج وسیطلب إجراء تنسیق أفضل وتجمیع البیانات في إجراءات 

 الحقة.

االفتقار إلى خطة عمل واضحة  عن مآخذ تتمحور حول AMGlobalوبالرغم من توفر ھذا النوع من الخدمات، فقد كشف بحث 
الجدید لمقدمي الطلبات المرتقبین من نصف الكرة األرضیة الجنوبي. حیث أشارت األغلبیة العظمى  gTLDخاصة ببرنامج 

على الرغم من تصنیف اآلخرین لھذه القضیة (باإلشارة إلى مسائل الوقت أو المعلومات،  -ُمجیب إلى ھذه القضیة  37من  31
من المجیبین فقط بأنھا كانت دافعھم  9من أولى القضایا المطروحة) على أنھا تحظى بأولویة أقل نوعاً ما (ذكر والتي كانت 

 383األساسي أو الثانوي).

إلى المخاوف المتعلقة بارتباك  -باألخص منطقة آسیا والشرق األوسط  -كما أشار عدد من مقدمي الطلبات في مناطق مختلفة 
الجدید،  gTLDلعائق األكبر من أجل تقدیم الطلب. فقد تسائلوا فیما لو كان سیفھم العمالء استخدام برنامج العمالء باعتبارھا ا

 ).SEOالجدید على محرك البحث األمثل ( gTLDوأعربوا عن مخاوفھم المتعلقة بتأثیر برنامج 
 

 الجدید gTLDتكلفة برنامج وطلب برنامج 
بات المرتقبین في االقتصادات الناشئة، سواء كان إجراء الطلب بحد ذاتھ وتشغیل برنامج كانت التكلفة مأخذ آخر لدى مقدمي الطل

gTLD  الجدید كذلك. وعلى ھذا النحو، حددتJASWG $ إال أن كان  384فقط. 47,000كذلك رسوم طلب مخفضة بقیمة
 ءة برنامج الدعم.لذا فمن الصعب تقییم كفا 385ھناك ثالثة مقدمي طلبات فقط للحصول على الدعم المالي

. وعلى الرغم من ذكر 386كان سعر وتكلفة التشغیل على المدى البعید من القضایا المھمة التي أعرب عنھا العدید من الُمقابلین
العدید من الُمقابلین اعتقادھم بأنھ بمقدور منظماتھم تحّمل نوع االستثمار المطلوب، لم یعرف أحد تماماً عن التكالیف الفعلیة 

الجدید، وشعر العدید بأن التكالیف أعلى مما ینبغي علیھم أو على مقدمي  gTLDتثمرة في تقدیم طلب أو تشغیل برنامج المس
طلبات مرتقبین مماثلین لھم. وبالتالي، من الصعب تقییم دور تكالیف في قرارات بعدم تقدیم الطلب. على ما یبدو أنھ شّكلت 

 بحجم التكالیف ذاتھا، وال سیما رسوم الطلب. الشكوك المتعلقة بالتكالیف قضیة كبیرة

، "ونظراً لتدني عدد الطلبات المقدمة، ینبغي النظر إلى اكتشاف طریقة ICANNومع ذلك، فكما تشیر مراجعة تنفیذ منظمة 
 387یمكن بھا تحسین البرنامج لخدمة الغرض المقصود."

 
 التوصیات

الجدید.  gTLDممثلي نصف الكرة األرضیة الجنوبي في جولة برنامج  فیما یبدو أنھ ساھمت عوامل عّدة في تدني مشاركة
 وتتضمن ھذه العوامل نقص المعلومات البرامجیة وعدم إستقرار السوق وعدم اإلستقرار المالي. 

 
 

 
 ).2016الجدید ونصف الكرة األرضیة الجنوبي ( gTLDوبرنامج  ،AMGlobalمؤسسة 383
 ت.""فھم برنامج دعم مقدمي الطلبا384
 ، 2017ینایر  25)، تم االطالع علیھ في 2016، مراجعة برنامج التنفیذ (ینایر ICANNمؤسسة 385

en.pdf-29jan16-review-https://www.icann.org/en/system/files/files/program  
 ).2016الجدید ونصف الكرة األرضیة الجنوبي ( gTLDوبرنامج  ،AMGlobalمؤسسة 386
 ).2016مراجعة تنفیذ البرنامج (، ICANNمؤسسة 387
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بینما قد تكون الحاجة إلى توضیح برامجي ُمحّسن ومزید من التوعیة الحقیقیة ضروریة لزیادة المشاركة في الجوالت المستقبلیة، 
 DNSق تحدید فیما لو كان تزاید المشاركة ھدفھا األسمى. ونظراً لتدني المشاركة في نظام اسم النطا ICANNال بد من مجتمع 

، وكما یتجلى في سجالت نطاق المستوى األعلى الحالي، یجب توخي الحذر في 388بحد ذاتھ في نصف الكرة األرضیة الجنوبي
الترویج لإلجراءات الالحقة في المناطق المھمشة. وطالب البعض بـ "بناء القدرات" بغیة إرساء األسس الالزمة فیما یتعلق 

تكون مطالب األسواق المتغیبة بالنسبة للنطاقات عموماً، والسعي لتوسیع المشاركة في ھذه  إال أنھ قد 389بالسجالت الجدیدة
 األسواق أفضل في مكان آخر.

 
إلى اھتمامھم بتقدیم طلب للحصول على سلسلة  AMGlobalتتمثل الفكرة المعاكسة في إشارة عدد من الُمجیبین في استطالع 

 من عدد المشاركین. ICANNذه الفكرة أنھ ربما یزید توفیر معلومات أكثر وأفضل من . حیث تقترح ھ390في الجولة المستقبلیة
 

 تحسین التوعیة
. حیث من شأنھ أن AMGlobal391كان بدء عملیة االتصاالت مبكًرا مانعًا مشترًكا معبًرا عنھ من طرف المستجیبین لدراسة 

إلى القلیل من صنّاع القرار التقنیین وربما العاّمة كذلك. وسیمثل  یسمح للمعلومات المتعلقة بإجراء مقدم الطلب أن یشّق طریقھ
، إال أنھ قد تؤدي المدة الزمنیة المضافة إلى زیادة عدد ICANNبرنامج توعیة عاّمة أكثر توسعاً بال شك االلتزام الكبیر من جھة 

ت حیث یتواجد الجمھور فعلیاً بنحو مماثل، الطلبات. وفضالً عن ذلك، فقد تؤثر المشاركة الممتدة في المؤتمرات والفعالیا
 باستھداف مؤتمرات المنظمات المھنیة على سبیل المثال.

 
 محتوى إعالمي

تم تقدیم تقریر آخر عن النقص في مساعي التوعیة بخصوص المحتوى. كان ھذا ربما غیر قابل للتجنب بسبب حداثة البرنامج 
عیة یبدو مصمًما أكثر لوضع مصالح ملتزمة مسبقًا بسھولة بدل توسیع نطاق لكن تأكیًدا على تخفیف المخاطر في جھود التو

بدل ذلك، یمكن للمحتوى المرتكز على دراسات الحاالت الناجحة ونماذج األعمال أن یشجع العبین مؤقتین أكثر  392البرنامج.
ككیان محایدة في الفضاء  ICANNمع إدراك أن ھذا صعب (بسبب الحاجة ألن تبقى مؤسسة  393على تجریب خیاراتھم.

أنھ قد یكون ھناك طلب حقیقي لتوثیق حاالت النجاح التي یمكن نشرھا لمجتمع مقدمي  AMGlobalالتنافسي)، تقترح دراسة 
الطلبات المحتملین. یجب أن تتسم المعلومات بالوضوح واستھداف الجمھور بمستویات خبرتھم التقنیة المتنوعة، وبھدف الرد 

بسیط: فیما لو قررت مجموعتنا أو جمعیتنا أو منظمتنا المضي قدماً، ما المسار (المسارات) التي یجب أن  على سؤال واحد
نأخذھا بعین االعتبار وما الذي سنكسبھ جّراء ذلك؟ تعتبر ھذه القضیة من أھم القضایا المذكورة عبر العدید من األسواق، وإن 

 .معالجة القضیة ICANNكان ذلك ممكناً، یجب على 
 

 التكالیف البرامجیة
كما یبدو ثمة مساعي جاریة فعلیاً للتخفیض من تكالیف الطلب وأوجھ النقص عموماً. ولكن یبدو أن تفویت برنامج دعم مقدم 

الطلب لألسواق إما في التصمیم أو التنفیذ بطیب نیة. یشیر ھذا األمر إلى ضرورة زیادة الدراسات حول طریقة دعم المشاركة 
 المھمشة، كما یقترح تقییم العاملین، بالنظر إلى البرامج الحالیة من المؤسسات مثل البنك الدولي. من األسواق

 

 ".Zooknic ccTLD data"مرجع 388
 ".newgtlds#إصالحي خاص بـ  gTLDالحاجة إلى برنامج "389
 ).2016الجدید ونصف الكرة األرضیة الجنوبي ( gTLDوبرنامج  ،AMGlobalمؤسسة 390
 ).2016الجدید ونصف الكرة األرضیة الجنوبي ( gTLDوبرنامج  ،AMGlobalؤسسة م391
 ، 2017ینایر  25تم االطالع علیھ في  "في برودواي إلجراء مراجعات مختلفة، ICANNافتتاح برنامج "فیلیب كورین، 392

reviews/-mixed-broadway-opens-show-road-http://www.internetcommerce.org/icann 
 ).2016الجدید ونصف الكرة األرضیة الجنوبي ( gTLDوبرنامج  ،AMGlobalمؤسسة 393

  

http://www.internetcommerce.org/icann-road-show-opens-broadway-mixed-reviews/
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و التكلفة باألحرى قضیة إعالمبة مما یعني أنھ نادراً ما كان ینظر إلى التكلفة على أساس منطقي النعدام المشاركة. حیث تبد
باألساس. ومع وجود نموذج شركات واضح ومساعدة كافیة في البحث عن إجراء الطلب، فمن الممكن أن تتزاید المشاركة في 

 الجوالت المستقبلیة من مقدمي الطلبات في نصف الكرة األرضیة الجنوبي.
 

 التوصیات
 المقدمة من نصف الكرة األرضیة الجنوبيتحدید األھداف الخاصة بالطلبات : 43التوصیة 

 وعلى الرغم من قلة الطلبات إال أنھ لم یكن ھناك أیة جھود متضافرة لتجشیعھم.المبررات/النتائج ذات الصلة: 

 الجدیدة gTLDفریق عمل اإلجراءات الالحقة لنطاقات إلى: 

 ألھدافیجب تحدید ا -متطلبات ُمسبقة المتطلبات المسبقة أو مستوى األولویة: 

 نعمإجماع الفریق: 

یجب على مجموعة عمل اإلجراءات الالحقة وضع أھداف واضحة قابلة للقیاس خاصة بنصف الكرة األرضیة التفاصیل: 
الجنوبي من حیث عدد الطلبات وعدد السالسل المفّوضة كذلك. حیث یجب أن یتضمن ھذا المسعى تعریف "نصف الكرة 

 األرضیة الجنوبي."

 تزاید مشاركة نصف الكرة األرضیة الجنوبي كما یتضح من الطلبات والتفویضات المتزایدة: تدابیر النجاح

 توسیع وتحسین التوعیة في نصف الكرة األرضیة الجنوبي: 44التوصیة 

 الجدید في نصف الكرة األرضیة الجنوبي gTLDتدني فھم برنامج المبررات/النتائج ذات الصلة: 

 ICANNمنظمة إلى: 

 متطلبات مسبقةالمسبقة أو مستوى األولویة: المتطلبات 

 نعمإجماع الفریق: 

تتطلب توعیة نصف الكرة األرضیة الجنوبي إلى برامج أكثر شمولیة بالمشاركة في المؤتمرات ومشاركة القادة التفاصیل: 
جاریة المحتملة. ویُفضل البدء المفكرین ووسائل اإلعالم التقلیدیة. ویجب أن تتضمن ھذه التوعیة توقعات التكالیف والنماذج الت

ببرنامج التوعیة في وقت أبكر وذلك من أجل تسھیل اتخاذ قرار داخلي من مقدمي الطلبات المرتقبین. ویجب على فریق التوعیة 
 ، والتأكد من أن تشكیل ھؤالء المرشحین جزء من مساعي التوعیة.AMGlobalإعداد قائمة بالمرشحین المحتملین، بدءاً بعمل 

سیتم قیاس النجاح بطریقة مثالیة في عدد الطلبات المتزایدة الملموسة من نصف الكرة األرضیة الجنوبي. ومع بیر النجاح: تدا
إجراء استطالع للھیئات في نصف الكرة األرضیة الجنوبي مجدداً لتحدید مصادر  ICANNغیاب ھذا التزاید، ال بد من 

 بین یواجھونھا.الصعوبات التي ال زال مقدمي الطلبات المرتق
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 تنسیق برامج المساعدة المجانیة.: 45التوصیة 

 على الرغم من تسجیل كل من المتطوعین ومقدمي الطلبات، ال یوجد دلیل على التفاعل.المبررات/النتائج ذات الصلة: 

 ICANNمنظمة إلى: 

 متطلبات مسبقةالمتطلبات المسبقة أو مستوى األولویة: 

 نعمإجماع الفریق: 

بالطریقة المثلى وذلك لضمان نجاح التواصل بین  ICANNسیتم تنسیق برنامج المساعدة المجانیة من طرف منظمة صیل: التفا
 المتطوعین ومقدمي الطلبات.

استطالع كل من المتطوعین ومقدمي الطلبات حول نجاح التفاعل فیما بینھم وبالتالي  ICANNیجب على منظمة تدابیر النجاح: 
 المستقبلیة على معلومات أفضل. تستند اإلصالحات

 

 إعادة النظر في برنامج الدعم المالي لمقدمي الطلبات.: 46التوصیة 

 ثالثة من مقدمي الطلبات فقط قدموا طلب الدعم.المبررات/النتائج ذات الصلة: 

 الجدیدة  gTLDفریق عمل اإلجراءات الالحقة لنطاقات إلى: 

 متطلبات مسبقة  المتطلبات المسبقة أو مستوى األولویة:

 نعمإجماع الفریق: 

ألف  185الجدید رسوم تقدیم الطلب بقیمة  gTLDیتجاوز إجمالي تكلفة تقدیم الطلب لسلسلة برنامج التفاصیل: 
دوالر. وبالنسبة لما بعد المساعي المبذولة لتخفیض رسوم الطلب على كافة مقدمي الطلبات، یجب بذل المزید من 

 الطلب اإلجمالیة بما في ذلك الدعم اإلضافي ودعم المجتمعات المھمشة.الجھود للحد من تكالیف 

 زیادة المشاركة في برنامج دعم مقدمي الطلبات.تدابیر النجاح: 
 

 منع التفویضات التي قد تسبب إرباك أو ضرر
م اسم النطاق الجدید مجرد إسھام في المنافسة وثقة المستھلك وخیار المستھلك في نظا gTLDلضمان عدم كون برنامج 

)DNS كان من المھم أال یكون تقدیم برنامج ،(gTLD  .الجدید ُمربًكا أو ُمضًرا لنظام اسم النطاق أو الُمستخدمین الُمحتملین
الجدیدة  gTLDsالجدیدة ُمعًدا لتقییم إمكانیة تأثیر سالسل نطاقات  gTLDsالمبدئي لطلبات نطاقات  ICANNفبینما كان تقییم 
أمن أو استقرار نظام أسم النطاق أم ال، كانت ھناك أیًضا احتمالیة أن تقوم اللجنة االستشاریة الحكومیة بتقدیم  المطلوبة، على

أو عبر تحذیٍر مبكر للمتقدمین (تحذیر اللجنة االستشاریة  394(باتباع إجراءاتھ المعتادة) ICANNمشورة رسمیة لمجلس إدارة 
 قد تكون ُمربكة أو ضارة.  gTLDنطاق یُفید بأن طلبات  395الحكومیة المبكر)

 
 

الجدیدة  gTLD). استھدف دلیل مقدم الطلب إجراءات مشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة بخصوص نطاقات gTLD )2012، دلیل مقدم طلب ICANNمؤسسة 394
 . 3.1و 1.1.2.7 بالقسمین

لمبكر للجنة االستشاریة الحكومیة خالل فترة التعلیق العام، ولم یكن یحتاج إلى إجماع بقیة أعضاء اللجنة . كان یجب أن یتم إرسال التحذیر ا1.1.2.4المصدر ذاتھ، القسم 395
ر ولم تشكل اعتراًضا رسمیًا. كان الھدف من التحذیر المبك ICANN(بعكس مشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة لمجلس اإلدارة)، والتي كان یجب أن یتم تقدیمھا عبر مجلس إدارة 

 لقانون المحلي أو إثارة الحساسیات"للجنة االستشاریة الحكومیة ھو "مواجھة الطلبات التي تحددھا الحكومات باعتبارھا مسببة للمشاكل، مثل الطلبات التي یُحتمل مخالفتھا ل
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ورغم ذلك أشارت اللجنة ولم تكن ھناك أي تحدیداٍت أو قیود على طبیعة التحذیر المبكر للجنة االستشاریة الحكومیة أو نوعھ، 
االستشاریة الحكومیة إلى أن السالسل التي قد تثیر الحساسیات تتضمن تلك السالسل التي "تھدف إلى تمثیل أو تجسید مجوعة 
معینة من الناس أو االھتمامات القائمة على مكوناٍت تاریخیة أو ثقافیة أو االجتماعیة للھویة، مثل الجنسیة، والعرق أو األصل، 

دین واالعتقاد والثقافة أو أصل أو مجموعة اجتماعیة أو توجھ سیاسي أو عضویة أقلیة قومیة أو العجز أو العمر و/أو اللغة أو وال
المجموعة اللغویة (غیر شاملة)" و"تلك السالسل التي تشیر إلى قطاعاٍت معینة، كتلك التي تخضع للتنظیم المحلي (كالبنك أو 

 396التي تصف أو تستھدف فئة سكانیة أو صناعیة ُمعرضة لالحتیال أو اإلساءة عبر اإلنترنت."الصیدلیة)، أو تلك السالسل 

كانت الفكرة من التحذیر المبكر للجنة االستشاریة الحكومیة، تقدیم مؤشرات ُمسبقة للمشاكل الُمحتملة التي إما أن توقف الطلبات 
أو یتم تعدیلھا  397ح لمقدم الطلب باسترداد إجمالي الرسوم الُمستحقة لطلبھ)الُمسببة للمشاكل عند أي مرحلٍة مبكرة (وبالتالي یُسم

 للتوافق مع األمور الواردة في السیاسة العامة الصادرة عن التحذیر المبكر للجنة االستشاریة الحكومیة.

الجدیدة،  gTLDات نطاقات بتقییم مدى تأثیر تحذیرات اللجنة االستشاریة الحكومیة المبكرة على طلب CCTقام فریق مراجعة 
من خالل التأكد من إیقاف التفویض الذي قد یسبب إرباًكا أو ضرًرا أو الحد منھ. وقد أثرت تحذیرات اللجنة االستشاریة الحكومیة 

الجدیدة فیما یخص حمایة المستھلك أو القانون المعمول بھ وكانت عامالً مساعًدا  gTLDالمبكرة على عدٍد من طلبات نطاقات 
 398في سحب بعض الطلبات التي تتضمن أسماًء جغرافیة.

قام فریق المراجعة بفحص عدد التحذیرات الُمبكرة التي أصدرتھا اللجنة االستشاریة الحكومیة فیما یخص سحب الطلبات وأسباب 
حكومیة مسؤولة بشكل مباشر عملیات السحب ھذه، والتحقیق فیما إذا كانت التحذیرات الُمبكرة التي أصدرتھا اللجنة االستشاریة ال

طلب تم  1930طلب من إجمالي  575 399عن تعلیق الطلبات والبحث عن أسباب ھذا الوضع. وقد قام مقدمو الطلبات بسحب
طلب تلقوا مشورة تحذیرات اللجنة االستشاریة الحكومیة  187طلب من إجمالي  65طلب وسحب  89تقدیمھم. وتم تفویض 

. وتتعلق معظم الطلبات التي تم سحبھا بتعدد الطلبات للسلسلة ذاتھا. وتتعلق معظم 2016دیسمبر المبكرة اعتباًرا من شھر 
. zuluو roma.االنسحابات الجوھریة بتضارب األسماء الجغرافیة: على سبیل المثال، قوانتشو (التي كانت تحمل اسمین)؛ 

تحذیرات اللجنة االستشاریة الحكومیة المبكرة بل بالطلبات وھذا عدد محدود، وُمعظم االنسحابات ال یظھر ارتباطھا المباشر ب
 المتعددة لالسم ذاتھ.

وھناك مسألة أخرى كان یستھدفھا فریق المراجعة، أال وھي معرفة ما إذا كانت مشورة تحذیرات اللجنة االستشاریة الحكومیة 
ُمحتمل للمستھلك أم ال، وما إذا كانت مشورة المبكرة مرتبطة بالتزامات المصلحة العامة اإلضافیة بغرض تقلیل الضرر ال

من أصل  50الجدیدة. وقام  gTLDتحذیرات اللجنة االستشاریة الحكومیة المبكرة أسفرت عن أي تغییرات في طلبات نطاقات 
 المفوضة، ممن استلموا تحذیرات اللجنة االستشاریة الحكومیة المبكرة، بإضافة التزامات المصلحة gTLDمن نطاقات  84

، وما إلى ذلك. ومن الُمحتمل أن casino.؛ doctor.؛ tax.العامة، وبشكٍل أساسي في القطاعات الحساسة أو التنظیمیة مثل: 
تكون مشورة تحذیرات اللجنة االستشاریة الحكومیة المبكرة في ھذه الحاالت قد شجعت مقدمي الطلبات على إضافة التزامات 

ة المستھلكین. ویُمكن العثور على المزید من مراجعة الروابط بین التزامات المصلحة العامة المصلحة العامة التي تھدف إلى حمای
 من ھذا التقریر. 9المرتبطة بحمایة المستھلك ومشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة في الفصل 

 
 
 
 
 

 .8-1المصدر ذاتھ، ص 396
 دوالر أمریكي. 148,000% من رسوم الطلب أو مبلغ 80یوًما من التحذیر المبكر للجنة االستشاریة الحكومیة، بنسبة  21. كان االسترداد الُمتاح لمقدم الطلب، خالل 42-1ذاتھ، ص المصدر 397
من  9الجدید، في الفصل  gTLDفیما یخص برنامج  ICANNإدارة  وردت مقدمة التزامات المصلحة العامة، التي كانت خاضعة لمشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة لمجلس398

 ھذا التقریر.
شاریة الحكومیة المبكرة یجب مالحظة أن ذلك یتضمن تعدد الطلبات للسلسلة ذاتھا. تم حساب عدد الطلبات التي تم سحبھا والطلبات التي تلقت تحذیرات اللجنة االست 399

 .2016اعتباًرا من شھر دیسمبر 
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(إسالم). تحذیرات اللجنة االستشاریة الحكومیة المبكرة، والتي نتج  islam.(حالل) و halal.آخر على ذلك ھو حاالت  مثال
، طلبت منظمة التعاون اإلسالمي في 2013نوفمبر  4وفي  IRP.400عنھا أولیًا تعلیق التفویض ھي حالیًا خاضعة إلجراءات 

الحكومیة اعتبار خطابھا "اعتراًضا رسمیًا من دول منظمة التعاون اإلسالمي على  خطابھا الموجھ إلى رئیس اللجنة االستشاریة
(حالل) من قبل ھیئة  halal.(إسالم) و islam. […]قیام اللجنة االستشاریة الحكومیة بمنح تفویض محتمل یسمح فیھ باستخدام 

إلى مقدمي الطلبات أنھ یبدو  ICANNوضحت ، أ2014فبرایر  7في رسالة بتاریخ  401ال تمثل الصوت الجماعي للمسلمین".
التي تحث  ICANNأن ھناك تضارًبا بین االلتزامات الموضوعة في رسائل مقدمي الطلبات والمشاغل المطروحة في رسائل 

ICANN  على عدم تفویض السالسل. ونظًرا لھذه الظروف، صرحت لجنةNGPC  بأنھا لن تعالج ھذه الطلبات أكثر من ذلك
 402حل مثل ھذه النزاعات. إلى أن یتم

ثبت أن التحذیر المبكر من اللجنة االستشاریة الحكومیة عموًما كان عنصًرا مفیًدا وفي الوقت المناسب لفترة التعلیق العام مما 
یسمح للمتقدمین بضمان معالجة السیاسة العامة أو المخاوف المرتبطة قبل التفویض. وتسمح أیًضا بسحب الطلب وسداد جزء من 

 رسوم الطلب في بعض الحاالت.

الداخلیة، یجب أن تكون مشورة اإلجماع، التي تقدمھا اللجنة االستشاریة  2016حسب ما تقتضیھ لوائح أكتوبر : 47التوصیة 
، منصوص علیھا بشكل واضح وقابلة للتنفیذ ومصحوبة بمسوغاتھا، gTLDالحكومیة إلى مجلس اإلدارة بخصوص نطاقات 

نموذًجا للجنة االستشاریة الحكومیة فیما یتعلق  ICANNارة بتحدید كیفیة تطبیق ھذه المشورة. ویجب أن تقدم للسماح لمجلس اإلد
المحددة من أجل تقدیم ھیكل یشمل كافة تلك العناصر. وباإلضافة إلى تقدیم النموذج، ینبغي أن یوضح  TLDبالمشورة لنطاقات 

لزمنیة التي یتوقع أن یكون من ضمنھا مشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة ) العملیة والجداول اAGBدلیل مقدمي الطلبات (
 الفردیة. TLDلنطاقات 

ساعدت التحذیرات المبكرة، التي قدمھا أعضاء اللجنة االستشاریة الحكومیة، مقدمي الطلبات على المبررات/النتائج ذات الصلة: 
وف المتعلقة بالسیاسة العامة أو المصلحة العامة، وینبغي أن المفوضة عن طریق ضمان معالجة المخا gTLDتحسین نطاقات 

. ویمكن لمقدمي الطلبات سحب طلباتھم إذا وجدوا أن الرد أو gTLDتظل عنصًرا ألي توسع في المستقبل لمساحة نطاقات 
و معقد للغایة والقیام بذلك اإلجراء المطلوب للرد على مشورة التحذیر المبكر من اللجنة االستشاریة الحكومیة إما مكلف للغایة أ

 .403من تكلفة الطلب %80في الوقت المناسب من شأنھ أن یسمح لھم باسترداد 

، فلم یكن من السھل أحیانًا تطبیقھ على الحاالت ICANNالعامة عبر البیانات إلى مجلس إدارة  GACفي حین تم تقدیم مشورة 
لیة معقدة وتستغرق وقتًا طویالً وتم تعدیل دلیل المتقدمین األولي حتى ھي عم gTLDالتقدم للحصول على نطاقات  404المباشرة.

بعد إغالق الدعوة لتقدیم الطلبات. وبالنظر إلى التوصیات المقدمة لمحاولة زیادة نسبة تمثیل مقدمي الطلبات من جنوب الكرة 
 405من الجولة األخیرة. األرضیة، فإنھ سیكون من المناسب ضمان توفیر أوضح للمعلومات والنتائج المحتملة

 
 

 
، 2017فبرایر  24تم االطالع علیھا في  "،AE-Halal-60793طرحت  –التحذیر المبكر من اللجنة االستشاریة الحكومیة "400

f60793.pd-AE-https://gacweb.icann.org/display/gacweb/ GAC+Early+Warnings?preview=/27131927/27197890/Halal ؛ 
، 2017فبرایر  24تم االطالع علیھا في  "،Islam-AE-23450طرحت  –بكر من اللجنة االستشاریة الحكومیة التحذیر الم"
; fpd.23450-AE-https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Early+Warnings?preview=/27131927/27197891/Islam" التحذیر

، 2017فبرایر  24تم االطالع علیھا في  "،Islam-IN-23459طرحت  –المبكر من اللجنة االستشاریة الحكومیة 
23459.pdf-IN-Islamhttps://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Early+Warnings?preview=/27131927/27197989/ ، 

، 2017فبرایر  24تم االطالع علیھا في  "،Halal-IN-60793طرحت  –التحذیر المبكر من اللجنة االستشاریة الحكومیة "
60793.pdf-IN-://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Early+Warnings?preview=/27131927/27197987/Halalhttps  

 ، 2013نوفمبر  11رسالة من ستیفن كروكر إلى ھیذر درایدن، بتاریخ 401
en.pdf-11nov13-dryden-to-https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/crocker  

402"halal-islam-20-11-2013-  سجل مشورةGAC،"  2017فبرایر  24تم االطالع علیھا في ، 
halal-islam-20-11-https://gacweb.icann.org/display/GACADV/2013  

یوًما من تلقي التحذیر المبكر، والذي  21حالة، تم سحب الطلبات في غضون  187في حالتین من حاالت مشورة التحذیر المبكر من اللجنة االستشاریة الحكومیة البالغ عددھا 403
 ).29.01.2015بخصوص مراجعة تنفیذ البرنامج بتاریخ  ICANNمن التكلفة (راجع تقریر  %80داد سمح لمقدمي الطلبات باستر

طلبًا على التحذیر المبكر من اللجنة االستشاریة الحكومیة، كان ھناك نحو  187) أنھ على الرغم من حصول 2016(تقریر من ینایر  ICANNتشیر مراجعة تنفیذ برنامج 404
وحده ولم یكن لھا نفس میزة التحذیر المبكر، سواء بالخصوصیة أو القدرة  ICANNورة اللجنة االستشاریة الحكومیة عبر البیانات الرسمیة إلى مجلس إدارة طلبًا خاضعًا لمش 350

 على التنبؤ.
 راجع أیًضا المناقشة حول "الطلبات وجنوب الكرة األرضیة" المذكورة آنفًا في ھذا الفصل.405

  

https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Early+Warnings?preview=/27131927/27197989/Islam-IN-23459.pdf
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Early+Warnings?preview=/27131927/27197987/Halal-IN-60793.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/crocker-to-dryden-11nov13-en.pdf
https://gacweb.icann.org/display/GACADV/2013-11-20-islam-halal
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 ICANN، ومنظمة GACلیة وضع سیاسة اإلجراءات الالحقة، وفریق عمل عمإلى: 

 متطلبات مسبقةالمتطلبات المسبقة أو مستوى األولویة: 

 نعمإجماع الفریق: 

 
 

 ذات الصلة TLDالسماح لمجتمعات محددة لكي تخدمھا نطاقات المستوى األعلى 
دیدة یمكن وصفھا بأنھا تخدم مجتمعًا معینًا. أي ج gTLDاشتمل دلیل مقدم الطلب على شرط خاص لطلبات الحصول على حقول 

مجتمعي یجب أن یظھر "عالقة مستمرة مع مجتمع محدد بوضوح"، وأن  gTLDطلب یرغب في أن یتم وصفھ بأنھ نطاق 
السلسلة المطلوبة "متصلة بقوة وتحدیًدا بالمجتمع المذكور"، وأن ھناك تسجیل مخصص وسیاسات استخدام للمسجلین تشمل 

. ال 407المجتمعي gTLDق األمني، وتبین أن الطلب تمت مصادقتھ من قبل واحد أو أكثر من المجتمعات التي تمثل نطاق التحق
یفترض أن تكون جمیع الطلبات األخرى مجتمعیة، ومع ذلك یمكن إثارة اعتراضات رسمیة على أسس المجتمع ضد أي طلب، 

نطاق  12لصالح المجتمع  ICCاعتراضات المجتمع التي أثیرت، وجدت  من 62حتى إذا لم یتم تقدیمھ كطلب مجتمع. من بین 
gTLD نطاق  31، بینما أفشل المعترضونgTLD نطاق  19، وأسقطت االعتراضات لـgTLD. 

 gTLDمجتمعیة وتقدم مقدم طلب "عادي" للحصول على نفس نطاقات  gTLDحیث تقدم المجتمع بطلب للحصول على نطاقات 
) لتحدید ما إذا كان نطاق CPEیم ومعاییر مختلفة. وقد وضعت معاییر وعملیة تقییم أولویة المجتمع (سوف تتم عملیة تقی

gTLD 408المجتمعي ینبغي أن یمنح األولویة في مجموعة التنافس. 
 
 

 
 ، result/applicationstatus-https://gtldresult.icann.org/applicationالجدیدة،  gTLDصفحة حالة الطلبات الحالیة لنطاقات 406

 . الحظ أن أحد الطلبات التي تلقت التحذیرات المبكرة من اللجنة االستشاریة الحكومیة مؤجالً وفي تنافس السلسلة.2017فبرایر  23تحدیث الحالة بتاریخ 
 1.29، رقم 2017ینایر  25)، تم االطالع علیھا في 2012(یونیو  gTLD، دلیل مقدمي طلباتNICANمؤسسة 407

https://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb قات حیث ھناك جمعیات ال لبس فیھا بین "یھدف أن تكون التطبیقات المجتمعیة فئة ضیقة، للتطبی 1.2.3.1، القسم
المقدم لھا. سوف یتم التقییم لتوصیف مقدم الطلب بأنھ مجتمعي فقط في حالة وضع خالف ینتج عنھ تقییم أولویة  gTLDمقدم الطلب، والمجتمع المستھدف، وسلسلة نطاقات 

قبول الطلب، یلتزم باتفاقیة التسجیل لتنفیذ القیود المجتمعیة المحددة في الطلب. ھذا صحیح حتى المجتمع. ومع ذلك، فإن أي مقدم طلب یصف طلبھ بأنھ مجتمعي، سوف، في حالة 
 إذا لم یكن ھناك طلبات متنافسة." (تم إضافة التأكید)

نقطة، من ثم ال تكون ھناك "أولویة"  14الـ نقطة على األقل حتى یفوز في تقییم أولویة المجتمع. إذا لم یتمكن من تحقیق ھذه  14یجب أن یتمكن طلب المجتمع من تسجیل 408
 للمجتمع التي ادعاھا وتمت معالجة المنافسة بالطریقة القیاسیة.

  

https://gtldresult.icann.org/application-result/applicationstatus
https://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb
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األولویة الخاصة الممنوحة للطلبات المبنیة على المجتمع المقبولة تعني أنھ، سیتم القضاء على الطلبات المنافسة األخرى حتى 
أنھ "سیتم تطبیق شروط صارمة جدا للتأھیل للحصول  AGBعالیة. لھذا السبب أشار  المؤھلة جیًدا أو التي تحتوي على درجات

على طلب مجتمعي"، على الرغم من التأكید على أن عدم الوفاء بالحد األدنى "لیس بالضرورة مؤشرا على أن المجتمع نفسھ غیر 
 409كافي أو غیر صالح".

%) لم تنجح في تقییم أولویة المجتمع 75ن أغلبیة كبیرة جًدا (حوالي طلبًا المقدمة على أساس مجتمعي، فإ 84من بین الـ 
)CPE ویرجع ذلك جزئیا للتقییم من قبل مقیم خارجي مستقل (وحدة إیكونومیست إنتیلیجنس) لما إذ كان مقدم /مقدمي الطلب ،(

 .410ممثل تمثیال كافیا في مجتمع معین

 GACي أخفقت للطلبات المجتمعیة، االستفسار عن العملیة التي أثارتھا ومع مالحظة العدد غیر المتناسب مع الطلبات الت
. ھذا التقریر ICANNالتابع لـ 411تقریر الحركة الخاص بأمین المظالم CCTواألطراف المعنیة األخرى، أخذ فریق مراجعة 

لیة المذكورة في الدلیل لم تكن غیر قام بتقییم كال من معلومات دلیل مقدم الطلب وعملیة تقییم الطلبات. في حین وجد أن العم
عادلة لمقدمي الطلبات، إال أن معالجة الطلبات یمكن أن یكون أكثر وضوًحا، وفي حین أنھ لم یكن ھناك غبن متأصل فبالتأكید 

توجد مساحة لتحسین العملیة في المستقبل، وذلك لضمان معدل أفضل لنجاح طلبات المجتمع، لتجنب التضارب بین مقدمي 
أن بعض  412لبات القیاسیة والمجتمعیة ولضمان أن توقعات المتقدمین لم یتم إثارتھا بال داعي. وخلص تقریر أمین المظالمالط

)، والتي ال تحتوي على غبن متأصل فیھا، وال تعني رفض النتائج، مما CPEالمشاكل قد نشأت في عملیة تقییم أولویة المجتمع (
ي أي جولة في المستقبل. وتشمل ھذه "نطاق أكبر لفھم ما ھي الطلبات المجتمعیة وما أدى إلى توصیات إلجراء تغییرات ف

تستخدم ألجلھ وأي نوع من األشخاص أو المنظمات سوف یستفید من استخدام نطاقات المستوى األعلى المجتمعیة. یجب أن یولى 
الخاص بھا، سواء كانت لمنظمات خیریة ومجتمعیة بعض االھتمام ألنواع المجتمع التي یمكنھا استخدام نطاق المستوى األعلى 

 أو حتى ربما منظمات غیر حكومیة أو غیرھا."

، عددا من المالحظات والتوصیات بشأن عملیة تقییم 2016413وباإلضافة إلى ذلك، أثار تقریر مجلس أوروبا األخیر في نوفمبر 
 وتقدیر ھذه الطلبات.

جراءات وأھداف الطلبات المستندة على المجتمع والتحسینات المدخلة لمعالجة یجب إجراء مراجعة شاملة لإل: 48التوصیة 
جدیدة. یجب أن تنعكس التنقیحات أو التعدیالت بشكل  gTLDوتصحیح المشكالت المثارة قبل إطالق عملیة طلبات نطاقات 

 .AGB 2012واضح في نسخة محدثة من 
 
 
 
 

 .9، و4)، 0122، دلیل مقدمي الطلبات (یونیو ICANNمؤسسة 409
جب أن یكون ھناك تسجیل یجب أن تظھر الطلبات عالقة مستمرة مع مجتمع محدد بوضوح، وأن السلسلة ذاتھا، یجب أن تكون متصلة بقوة وتحدیًدا بالمجتمع المذكور، وی410

 مخصص وسیاسات استخدام للمسجلین وأن الطلب تمت مصادقتھ من قبل المجتمع المذكور.
، 2017ینایر  25)، تم االطالع في 2015(أكتوبر  EIUتقریر حركة  ،ICANNلم مدونة أمین مظا411

https://omblog.icann.org/index.html?m=201510.html  
 .7)، 2015(في  EIU، تقریر حركة ICANNمؤسسة 412
): الفرص والتحدیات gTLDمن أجل نطاقات المستوى األعلى العامة الجدیدة المستندة إلى المجتمع (نطاقات  ICANN)، الطلبات المقدمة إلى 2016 مجلس أوروبا (نوفمبر413

 ، 2017فبرایر  24من منظور حقوق اإلنسان"، تم االطالع علیھا في 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806b5a14 

  

https://omblog.icann.org/index.html?m=201510.html
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806b5a14
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القائمة على  بالنظر للتقییم الوارد في تقریر الحركة الخاص بأمین المظالم، ونتائج االعتراضاتالمبررات/النتائج ذات الصلة: 
بشأن النقص  ICANNالمجتمع، وتقریر مجلس أوروبا عن منظور حقوق اإلنسان في ھذه الطلبات، والفائدة التي أثارھا مجتمع 

فیھا لتوفیر دخول خاص للمجتمعات إلى  ICANNالنسبي في نجاح الطلبات المستندة على المجتمع (منطقة یھدف مجتمع 
واستخدامھا)، یمكن أن نتوقع أن تكون ھناك نسبة أعلى من النجاح للطلبات المستندة على  ذات األھمیة الخاصة gTLDنطاقات 
 المجتمع.

 فریق عمل عملیة وضع سیاسة اإلجراءات الالحقة إلى: 

  المطلوب مسبقًا اإلجماعالمتطلبات المسبقة أو األولویة: 

 نعمفي الفریق: 

 سمي على السالسلفعالیة عملیة حل النزاعات في حاالت االعتراض الر
یونیو  4بتاریخ  ICANN" لمنظمة gTLDالجدید في "دلیل مقدمي طلبات  gTLDتم وصف عملیة طلب وتقییم برنامج 

الجدیدة وتحدید المعیار  gTLDs، بناء على السیاسات الموضوعة من طرف المجتمع بشأن طلب ومزایا ومخاطر 2012
 الجدیدة. gTLDالتعاقد المطلوبة الخاصة بسجالت  وظروف gTLDsالواجب تطبیقھ وكیف ینبغي تخصیص 

تقییم االكتمال اإلداري لكل طلب ونشرت للتعلیق العام األجزاء العامة من الطلبات  ICANNبعد انتھاء أجل تقدیم الطلبات، بدأت 
ي (التي یتم أیًضا االضطالع المكتملة من أجل السماح للمجتمع بتقدیم المالحظات التي سیتم اعتبارھا خالل مراجعة التقییم األول

). وقد تضمن معیار التقییم لھذه المراجعة األولیة "مراجعات السالسل" من أجل تحدید إذا كان من ICANNبھا من طرف 
الموجودة أو األسماء  TLDsالممكن حدوث مشاكل األمن أو االستقرار، بما في ذلك تلك التي قد تنتج عن "تماثل 

لیقات والتقییم كانت منفصلة عن االعتراضات الرسمیة التي یمكن طرحھا بشأن القضایا التي تتجاوز ھذه التع 414المحجوزة".
 معیار التقییم.

) إصدار إخطارات إنذاریة مبكرة بأن طلبًا كان من GACخالل نفس فترة التعلیق المفتوحة، یمكن للجنة االستشاریة الحكومیة (
أو الحكومات. اإلنذارات المبكرة لم تكن اعتراضات رسمیة ولكن جوھرھا قد یتم المحتمل حساًسا أو یطرح مشاكل للحكومة 
 415تحویلھ إلى اعتراض رسمي إذا لم یتم حلھا.

 416باإلضافة إلى التعلیقات العامة، یمكن تقدیم االعتراضات من أطراف ثالثة لحمایة حقوق معینة وقد تم وضع آلیة حل نزاعات
 األولي للطلبات. ICANNاوز تقییم من أجل حل القضایا التي تتج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، 2017ینایر  12)، تم االطالع علیھ بتاریخ 2012(یونیو  gTLD، دلیل مقدمي طلبات نطاقات ICANNمؤسسة 414
https://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb تم إنشاء لجان التقییم األولي من أجل مراجعة تشابھ السالسل، واستقرار 9-1، ص .DNS  واألسماء الجغرافیة. كما

الخلفیین یعني أنھ ق بالمنافسة، فإن استخدام المقدمین تضمنت المراجعة األولیة أیًضا تقییًما لإلمكانیات التقنیة والتشغیلیة والمالیة لمقدم الطلب. كما تمت اإلشارة إلیھ في القسم المتعل
 یمكن تحقیق اإلمكانیة التقنیة لمقدم طلب عبر استخدام دعم طرف ثالث.

 .GACراجع قسم "منع التفویضات التي ستكون محیرة أو مضرة" من ھذا التقریر لمراجعة عملیة اإلنذار المبكر في 415
 1.1.2.9و .1.2.61، األقسام 14-1، و12-1)، ص 2012، دلیل مقدمي الطلبات (ICANNمؤسسة 416

 

https://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb
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المتعلقة بالحیرة بشأن السالسل، أو اعتراضات المجتمع، أو  GNSOتم وضع أسس االعتراض من أجل تنفیذ توصیات 
المصلحة العامة المحدودة أو خرق الحقوق القانونیة وقد تم شرحھا في دلیل مقدمي الطلبات. وقد تم االضطالع بإجراءات حل 

 418ي خدمات مختلفین تم اختیارھم عبر دعوة عامة للتعبیر عن االھتمام.النزاعات من طرف ثالثة مقدم

بتحلیل كل من عدد وطبیعة االعتراضات التي تم تقدیمھا  CCTمن أجل تقدیم تقییم صارم لفعالیة العملیة، قام فریق المراجعة 
منا نتائج اعتراضات الحیرة بشأن ونتائج تلك االعتراضات. بالتحدید، قی ICANN419بعد التقییم األولي من طرف منظمة 

 .gTLDsسالسل المفرد/الجمع وحددنا بعض التحسینات التي قد یتم القیام بھا لعملیة الطلب والتقییم ألي إطالق جدید لنطاقات 

 ) ممكنة:ICANNكانت ھناك أربعة أنواع من االعتراضات (بعد التقییم األولي لمنظمة 
 420یًضا على إصدارات المفرد والجمع لنفس االسم)الحیرة بشأن السالسل (التي تنطوي أ •
 421اعتراضات المجتمع (حیث كانت ھناك معارضة قویة من جزء كبیر من المجتمع الذي تستھدفھ السلسلة) •
الذي قُدم طلب بشأنھ  gTLDاعتراض المصلحة العامة المحدودة (كانت ھناك اعتراضات على أسس أن  •

قبولة بشكل عام والمتعلقة باألخالق والنظام العام الُمعترف بھا طبقاً لمبادئ یتناقض مع القواعد القانونیة الم
 القانون الدولي)

 422الحقوق القانونیة (لمقدم االعتراض تم ادعاء أنھ تم خرقھا) •
 

 4-1) رقم gTLD )2012، دلیل المتقدمین بطلبات لـ ICANNمؤسسة 417
 ، 2017ینایر  13)، تم االطالع علیھ في 2016 ، مراجعة تنفیذ البرنامج (ینایرICANNمؤسسة 418

en.pdf-29jan16-review-https://www.icann.org/en/system/files/files/program 104، ص . 
 ات: تالمركز الدولي لحل المنازعاتوقد اضطلعات المنظمات التالیة باإلجراء

، ) بشأن الحیرة المتعلقة بالسالسل، ومركز التحكیم والوساطة التابع لمنظمة الملكیة الفكریة العالمیة بشأن اعتراضات الحقوق القانونیةICDRالمركز الدولي لحل النزاعات (
 المجتمع واعتراضات المصلحة العامة المحدودة. والمركز الدولي للخبرة التابع لغرفة التجارة الدولیة بشأن اعتراضات

والذي اھتم بموضوع "تشابھ السالسل، واألسماء  ICANN. تم القیام بتقییم أولي من طرف موظفي 4-2، و2-2)، األقسام 2012، دلیل مقدمي الطلبات (ICANNمؤسسة 419
التي قُدم الطلب بشأنھا شبیھة جًدا بسالسل أخرى لدرجة سینتج عنھا احتمال لحیرة  gTLDسلسلة واألسماء الجغرافیة." وبالخصوص "إذا ما كانت  DNSالمحجوزة، واستقرار 

؛ وإذا ما كان قد تم تقدیم دلیل على موافقة الحكومة المطلوبة في حاالت DNSالتي قُدم الطلب بشأنھا قد تؤثر سلبًا على أمن أو استقرار  gTLDالمستخدمین؛ وإذا ما كانت سلسلة 
 سماء الجغرافیة"بعض األ

، 2017ینایر  17بیان بكین، تم االطالع علیھ في  ،)2013أبریل  ICANN )11اللجنة االستشاریة الحكومیة في 420
fen.pd-18apr13-board-to-orrespondence/gacsystem/files/chttps://www.icann.org/en/ . 

 بأن إصدارات المفرد والجمع لنفس االسم قد تولد الحیرة للمستھلكین ویجب تجنبھا. 2013أبریل  11) في بیانھا الرسمي بتاریخ GACأوصت اللجنة االستشاریة الحكومیة (
 " من ھذا التقریر من أجل مراجعة العتراضات المجتمع.مناسب TLDراجع قسم "السماح بخدمة المجتمعات الخاصة من طرف 421
 .104)، ص 2016، مراجعة تنفیذ البرنامج (ICANNمؤسسة 422

  

https://www.icann.org/en/system/files/files/program-review-29jan16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-18apr13-en.pdf
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مجموعة متماثلة تماًما  230مراجعتنا لنتیجة حلول المنازعات المتعلقة باعتراضات الحیرة المتعلقة بالسالسل أظھرت أن ھناك 
 gTLDمقدم طلب لنفس نطاق  13إلى  10وفي بعض الحاالت إلى غایة  gTLDطاق (یعني العدید من مقدمي الطلبات لنفس ن

إال أنھ ال یزال القلیل منھا معلقًا وقت الكتابة، بما في  423وما إلى ذلك)، واألغلبیة منھا تم حلھا. log.bو ook.bو pp.aمثل 
تجدر اإلشارة إلى أن العدید من  gay/.home/.cpa/.llp/.hotel/.llc/.mail/.llc/.inc/.corp.ذلك على سبیل المثال 

الطلبات كانت علیھا اعتراضات مقدمة على أكثر من أساس واحد (مثًال المجتمع إضافة إلى المصلحة العامة المحدودة أو التسبب 
 في الحیرة إضافة إلى المجتمع).

) (القسم الدولي للجمعیة ICDRات (تم عرض االعتراضات على الحیرة بشأن السالسل أمام المركز الدولي لحل المنازع
العاملة على االعتراضات  ICDRلنتیجة لجان  CCT)) من الحاالت التي تمت مراجعتھا من طرف AAAاألمریكیة للتحكیم (

، وسیبدو أنھ لم یكن ھناك حكم ثابت gTLDالجدیدة بشأن التماثل بین إصدار المفرد والجمع لنفس النطاق  gTLDعلى طلبات 
ع الحاالت. في بعض الحاالت لم یتم اعتبار أن إصدارات المفرد والجمع متماثلة بشكل یسبب الحیرة (مثًال واضح لجمی

.car/.cars في حین أنھ في بعض الحاالت تم اعتبار الجمع متماثًال بشكل یسبب الحیرة (مثًال (.pet/.pets ؛
 ).game/.games.؛ وweb/.webs.و

سمحت لخبراء لجان مختلفین أن یدرسوا  DRSPیجة بشأن حاالت المفرد/الجمع نتج عن أن عملیة سیبدو أن عدم الثبات في النت
الحاالت الفردیة رغم أنھا كانت مبنیة على حاالت متماثلة. ورغم أنھ كان الھدف من ھذا إعطاء أعضاء اللجان مجاًال العتبار 

تلفین یمكن أن یتوصلوا إلى نتائج مختلفة في حاالت كانت حقائق كل طلب فردي، فإنھ قد عنى أیًضا أن خبراء اللجان المخ
بخالف ذلك قد تُعتبر ذات خصائص متماثلة. ویمكن تجنب ھذا مستقبًال عبر ضمان أن جمیع الحاالت المتماثلة لسالسل الجمع 

یتم تفویضھا للمفرد  مقابل سالسل المفرد قد تم فحصھا من طرف نفس خبیر اللجنة أو عبر التحدید الًمسبق للسالسل التي لن
. سیتم حل كل ھذه الطلبات المتماثلة سواء عبر التفاوض بین األطراف (مزاد خاص) أو عبر مزاد gTLDوالجمع لنفس النطاق 

ICANN.مھما كان الخیار المختار، یجب توضیح ذلك ُمسبقًا في دلیل إرشاد الطلب والتقییم . 

وقعة بعد قیام لجنة حل النزاعات باتخاذ قرارھا. وھذا یعني أن بعض المعترضین إضافة إلى ذلك، لم یكن ھناك أیة آلیة طعن مت
أو محقق شكاوى  ICANNالذین لم یتم قبول اعتراضھم سیسعون إلى أن یتم اعتبار حاالتھم سواء من طرف مجلس إدارة 

ICANN  من أجل الحل عبر تدابیر مساءلةICANN واتساق النتیجة، ومن أجل . من أجل تجنب حلول مختلفة لنفس المشاكل
ضمان عملیة أكثر عدًال عموًما لجمیع الحاالت، فإنھ یجب اعتبار تقدیم آلیة مراجعة اللجنة بعد حل النزاع (كما ھو مقترح في 

 ICANN.(424مراجعة تنفیذ برنامج 

تمال نتائج غیر متسقة یجب أن تعتبر عملیة وضع سیاسة اإلجراءات الالحقة تبني سیاسات جدیدة لتجنب اح: 49التوصیة 
 العتراضات الحیرة بشأن السالسل.

 بالخصوص، یجب أن تعتبر عملیة وضع السیاسة االحتماالت التالیة:
ال  gTLDتحدید عبر عملیة مراجعة تماثل السلسلة األولیة أن إصدارات المفرد والجمع لنفس السلسلة  )1

 یجب تفویضھا
ر ضمان أن جمیع الحاالت المتماثلة لسالسل الجمع مقابل تجنب االختالفات في المنازعات المتماثلة عب )2

 المفرد قد تم فحصھا من طرف نفس خبیر اللجنة
 تقدیم آلیة مراجعة للجنة بعد حل المنازعة )3

 
 .64المصدر ذاتھ، ص 423
 .114المصدر ذاتھ، ص 424
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ن التباینات في النتائج نتجت عن أن عملیة مقدم من مراجعة لنتیجة حاالت المفرد والجمع، سیبدو أالمبررات/النتائج ذات الصلة: 
) سمحت لخبراء لجان مختلفین أن یدرسوا الحاالت الفردیة رغم أنھا كانت مبنیة على حاالت DRSPخدمة حل المنازعات (

ك قد تُعتبر متماثلة. یعني ھذا أیًضا أن خبراء اللجان المختلفین یمكن أن یتوصلوا إلى نتائج مختلفة في حاالت كانت بخالف ذل
 ذات خصائص متماثلة.

أنھ لم یكن ھناك أي طعن بعد اتخاذ القرار من طرف خبیر لجنة. علًما  2016لسنة  ICANNوقد وجدت مراجعة تنفیذ برنامج 
 أنھ یبدو أن ھناك تباینات في نتائج مختلف لجان حل المنازعات المختلفة، فسیكون من المفید ضمان آلیة مراجعة.

تباینات في نتائج مختلف لجان حل المنازعات بشأن صیغ المفرد والجمع لنفس الكلمة، والتي یجب مسبقًا (ووفق  ویبدو أن ھناك
 ) تجنبھا من أجل تالفي حیرة المستھلكین.2013لسنة  GACمشورة 

 فریق عمل عملیة وضع سیاسة اإلجراءات الالحقة إلى: 

 قة متطلبات مسبالمتطلبات المسبقة أو مستوى األولویة: 

 نعمإجماع الفریق: 
 

لم یتم تقدیم أي اعتراضات حیرة بشأن السالسل لحاالت إصدارات المفرد والجمع لنفس السلسلة. أو، إذا تم تدابیر النجاح: 
السماح بإصدارات المفرد والجمع، تقوم لجان االعتراض بتقییم جمیع مثل ھذه الحاالت بمقاربة متسقة حیث یتم حل جمیع 

 ن المفرد أو الجمع بنفس الطریقة.المنازعات بشأ
 
 

 التالیة. CCTیجب إجراء مراجعة شاملة لنتائج حلول المنازعات على كل االعتراضات قبل مراجعة : 50التوصیة 

بسبب التباینات في نتیجة بعض الحاالت المتماثلة، وحقیقة أن ثالثة محاكم مختلفة راجعت أربعة المبررات/النتائج ذات الصلة: 
ختلفة من االعتراضات، وأنھ لم یكن ھناك أي حق للطعن بعد صدور ھذه النتائج والحالة الخاصة العتراضات أنواع م

 فمن المھم القیام بمراجعة تحلیلیة شاملة للعملیة برمتھا. 425المجتمع،

 فریق عمل عملیة وضع سیاسة اإلجراءات الالحقةإلى: 

 منخفضةالمتطلبات المسبقة أو مستوى األولویة: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

): الفرص gTLDمن أجل نطاقات المستوى األعلى العامة الجدیدة المستندة إلى المجتمع (نطاقات  ICANN)، الطلبات المقدمة إلى 2016راجع المجلس األوروبي (نوفمبر 425
، 2017فبرایر  24والتحدیات من وجھة نظر حقوق اإلنسان، تم االطالع علیھ في 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806b5a14  ،وكریس الھاتي
 lhttps://omblog.icann.org/index.html%3Fp=1167.htm)،2015وبر أكت 11"، مدونة محقق شكاوى، (تاریخ EIU"تقریر بطلب من 

  

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806b5a14
https://omblog.icann.org/index.html?p=1167.html
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 الملحق "أ": مسرد المصطلحات
 

 االختصار  المصطلح
 (إذا كان ذلك منطبقًا)

 التعریف

 gTLDالالزمة لعملیات تقدیم طلبات نطاقات مستند یصف المتطلبات  AGB دلیل مقدمي الطلبات
 الجدیدة وتقییمھا.

مدونة المعاییر األمریكیة لتبادل 
 المعلومات

ASCII .ترمیز أحرف یستند إلى األبجدیة اإلنجلیزیة 

"بوتنت" التي تعمل بنظام األمر 
 والتحكم

Botnet C2 ھا، وھي استخدام أسماء النطاقات كطریقة للتحكم في شبكات بوتنت وتحدیث
شبكات تتضمن آالف أو حتى مالیین أجھزة الكمبیوتر المصابة تحت 

سیطرة مشتركة ألحد العناصر اإلجرامیة. یمكن لشبكات "بوتنت" أتمتة 
 .DNSوتبسیط اختراق أشكال متعددة من إساءة استخدام 

ضیفة ألحد النطاقات التي اقتحم فیھا أحد العناصر الضارة الشبكة المست  النطاقات المختَرقة
 .DNSالمسجلین من أجل غرض صریح وھو التورط في إساءة استخدام 

نطاق المستوى األعلى لرموز 
 البلدان

ccTLD  فئة من فئات نطاقات المستوى األعلى التي یتم تخصیصھا فقط من أجل
. راجع ISO 3166-1تمثیل الدول والمناطق المدرجة في المعیار 

root/dbhttp://www.iana.org/domains/. 
األنشطة المخادعة أو التآمریة أو غیر الالزمة عن عمد والتي تستغل نظام   DNSإساءة استخدام 

و/أو اإلجراءات المستخدمة لتسجیل أسماء  DNSأسماء النطاقات 
 النطاقات.

 النظام الھرمي العالمي ألسماء النطاقات. DNS نظام أسماء النطاقات
اللجنة االستشاریة  اللجنة االستشاریة الحكومیة

 الحكومیة
وتتألف من ممثلین معینین للحكومات الوطنیة  ICANNلجنة تابعة لـ 

والمنظمات الدولیة الحكومیة والمنظمات القائمة على المعاھدات 
واالقتصادیات البارزة. وتكمن وظیفتھا في تقدیم النصیحة لمجلس إدارة 

ICANN للجنة االستشاریة بشأن األمور التي تھم الحكومة. وستعمل ا
الحكومیة كمنتدى لمناقشة مصالح الحكومة واھتماماتھا، بما في ذلك 

أي سلطة قانونیة  GACمصالح المستھلك. وكلجنة استشاریة، ال تمتلك 
، ولكنھا ستقوم بتقدیم المعطیات والتوصیات التي ICANNلتنوب عن 

 .ICANNلدیھا إلى مجلس إدارة 
لمنظمة الداعمة لألسماء ا منظمة دعم األسماء العامة

 العامة
العامة وھي الرائدة في  TLDلنطاقات  ICANNھیئة وضع سیاسات 

الجدیدة.  gTLDوضع توصیات السیاسة الخاصة بطرح نطاقات 
ھي الھیئة المكونة من ست دوائر كالتالي: الدائرة التجاریة  GNSOو

ترنت ، ودائرة موفري خدمة اإلنgTLDوقطاع األعمال، ودائرة سجالت 
)ISP( والدائرة غیر التجاریة، ودائرة أمناء السجالت، ودائرة الملكیة ،

 ).IPالفكریة (
 النظام الھرمي العالمي ألسماء النطاقات. gTLD نطاق المستوى األعلى العام

ھیئة اإلنترنت لألرقام 
 المخصصة

IANA IANA  ھي الجھة المسؤولة في األصل عن اإلشراف على تخصیص
، وتنسیق تخصیص معلمات البروتوكول )IPروتوكوالت (عناوین الب

، (بما في ذلك DNSللمعاییر الفنیة لإلنترنت، وإدارة نظام أسماء النطاقات 
تفویض نطاقات المستوى األعلى)، واإلشراف على نظام خادم اسم الجذر. 

بتوزیع العناوین على سجالت اإلنترنت  IANA، تقوم ICANNوبموجب 
وغیرھا من الھیئات الفنیة لتعیین معلمات  IETFسیق مع اإلقلیمیة، بالتن

 .DNSالبروتوكول، واإلشراف على عملیة 
من أحرف مستخدمة في التمثیل  -بالكامل أو في جزء منھ-اسم نطاق یتألف  IDN اسم النطاق المدّول

-، واألرقام األوروبیة)a-zالمحلي للغات غیر األبجدیة الالتینیة األساسیة (
 ).-)، والواصلة (9-0(العربیة 

النطاقات التي تسجلھا العناصر الضارة ألغراض المشاركة الصریحة في   التسجیالت الضارة
 .DNSإساءة استعمال 

عبارة عن برمجیات الھدف منھا اإلضرار أو تعطیل أو حتى الحصول   البرامج الضارة
ل على إمكانیة الوصول إلى أنظمة الكمبیوتر الخاصة بآخرین من أج
 التورط في أشكال متنوعة من إساءة استخدام نظام أسماء النطاقات.

التزامات المصلحة العامة عبارة عن ضمانات تم النص علیھا في  PIC التزام المصلحة العامة
من اتفاقیة السجل، والھدف منھا تقیید مشغلي السجالت  11 المواصفة

ن آلیة تسمح لمشغلي بمعاییر محددة. والتزامات المصلحة العامة عبارة ع
السجالت االلتزام بااللتزامات تعاقدیة ملزمة قد تُنِْفذھا إدارة االمتثال في 

ICANN  ومن خالل إجراءات تسویة نزاعات التزامات المصلحة العامة
)PICDRP.( 

إجراءات تسویة نزاعات 
 التزامات المصلحة العامة

PICDRP ن أجل تناول الشكاوى التي عبارة عن إجراء لفض المنازعات تم إقراره م
تفید بأن أحد مشغلي السجالت ال یلتزم بالتزامات المصلحة العامة 

 الواردة في اتفاقیة السجل الخاصة بھ. 11المنصوص علیھا في المواصفة 
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یتم فیھ إرسال عنوان موقع ویب أو  DNSشكل من أشكال إساءة استخدام   التصیّد
توجیھھم إلى موقع ویب یعرض  رابط إلى مستخدمي اإلنترنت من أجل

نفسھ بشكل احتیالي كموقع موثوق بغرض خداع ھؤالء المستخدمین للكشف 
عن معلومات حساسة (مثل بیانات المعامالت البنكیة على اإلنترنت أو 
كلمات المرور إلى البرید اإللكتروني). وغالبًا ما یكون الھدف من التصیّد 

 خرى.سرقة األموال أو األصول القیّمة األ
 المقبولة. gTLDومقدمي طلبات  ICANNاتفاقیة محررة بین  RA اتفاقیة السجل

سیاسة تقییمات خدمات 
السجل/عملیة تقییم خدمات 

 السجل

RSEP  عملیة أو سیاسة تقییم خدمات السجل عبارة عن عملیة تقوم بھاICANN 
تناول المقترحة أو التعدیالت التعاقدیة ل gTLDمن أجل تقییم خدمات سجل 

 مشكالت األمن أو االستقرار أو المنافسة.
أو المرخص  TLDنیابةً عن مالك  TLDعبارة عن لشركة تدیر عملیات  RSP موفر خدمات السجل

بقاعدة البیانات الرئیسیة ویولد ملفات المناطق للسماح  RSPلھ. یحتفظ 
ألجھزة الكمبیوتر بتوجیھ مسار حركة المرور على اإلنترنت باستخدام 

DNS. 
اللجنة االستشاریة لألمن 

 واالستقرار
اللجنة اإلستشاریة لألمن 

 SSACواإلستقرار 
وتتألف من خبراء فنیین  ICANNعبارة عن لجنة استشاریة لمجلس إدارة 

في مجال الصناعة والقطاع األكادیمي إضافة إلى مشغلي خوادم جذر 
 .TLDاإلنترنت وأمناء سجالت وسجالت 

عبارة عن برید غیر مرغوب یتم إرسالھ من نطاقات تُستخدم لإلعالن عن   بالبرید غیر المرغو
مواقع ویب. وغالبًا ما یكون البرید غیر المرغوب سبیالً ألعمال التصیّد 

 وتوزیع البرمجیات الضارة.
. ویظھر DNSعبارة عن اسم موجود في أعلى التسلسل الھرمي لتسمیة  TLD نطاق المستوى األعلى

نطاقات في صورة سلسلة أحرف تأتي بعد النقطة األخیرة، مثل في أسماء ال
في أسماء  TLD. ویتحكم مدیر www.example.net" في netكلمة "

ھذا.  TLDالمستوى الثاني التي یتم إقرارھا في نطاق المستوى األعلى 
التي  TLDفیما یتحكم مدیرو نطاق الجذر أو منطقة الجذر في نطاقات 

 .DNSنطاقات یقرھا نظام أسماء ال
عبارة عن مستودع لبیانات العالمة التجاریة التي تدعم خدمات حمایة  TMCH دار مقاصة العالمات التجاریة

 جدیدة. gTLDالحقوق المقدمة من سجالت 
السیاسة الموحدة لحل نزاعات 

 أسماء النطاقات
ء سیاسة یتم بموجبھا حل وفضل الطعون المقدمة على تسجیالت أسما UDRPسیاسة 

النطاقات من خالل تحكیم إلزامي على اإلنترنت استناًدا إلى بیانات 
 ICANNوعرائض مكتوبة. ویتبع سائر أمناء السجالت المعتمدین من 

 سیاسة موحدة في فض النزاعات.
یوفر التعلیق السریع الموحد ألصحاب العالمات التجاریة آلیة مبسطة  URS التعلیق الموحد السریع

قضایا واضحة حول مخالفات أسماء النطاقات. وسوف  وسریعة "تدوین"
تؤدي أي دعوى ناجحة إلى تعلیق اسم النطاق طوال المدة المتبقیة من 
تسجیلھ. علًما بأن االلتزام بقرارات التعلیق السریع الموحد أمر إلزامي 

 .ICANNالمعتمدین من  gTLDلسائر مشغلي سجالت 
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 الملحق "ب": عملیة المراجعة

 ات التأسیسیةالمستند
والتي تم تحدیثھا بانتظام، لتوجیھ عملھ.  427، والعدید من التكرارات لخطة العمل،426بإعداد البنود المرجعیة CCTRTقام فریق 

. وتحدد البنود المرجعیة مھمة فریق المراجعة، وتضمن التعاریف التفصیلیة 2016وتم اعتماد الوثیقتین التأسیسیتین في مارس 
ئیسیة، وتنص على المخرجات المتوقعة وتضع القواعد األساسیة المتعلقة بالعملیة، والمشاركة واألدوات المستخدمة للمفاھیم الر

، وتدرج عناصر البیانات التي یجب CCTRTإلنجاز العمل. وتحدد خطة العمل المراحل والمخرجات في دورة عمل فریق 
 اعتبارھا وتضع الخطط الزمنیة.

وتم تقدیم جمیع تصریحات األعضاء وفق السیاسة  2016.428یاسة تضارب المصالح في مارس س CCTRTوقد تبنى فریق 
الھاتفیة بطلب لتقدیم  CCTRTوقد بدأت جمیع اجتماعات  CCTRT.429كما تمت إتاحتھا للعموم على موقع ویكي التابع لفریق 

 تحدیثات لتصریحات االھتمام.
 

 طریقة العمل
واجتماعاتھ المباشرة والھاتفیة مفتوحة للمراقبین  430ائح بریدیة مؤرشفة بشكل عام.عملھ على لو CCTRTیجري فریق 

الصامتین. والمراقبون مرحب بھم أیًضا للتسجیل في اللوائح البریدیة مع صالحیات االطالع فقط. ویتم توثیق أنشطة فریق 
 431المراجعة في فضاء ویكي عام.

 بطریقة اإلجماع. CCTRTویشتغل فریق 
 

 رق الفرعیةالف
 إجراء عملھ من خالل ثالثة فرق فرعیة: CCTRTمع كون مھمتھ ثالثیة، قرر فریق 

 الجدید. gTLD) عملیة طلب وتقییم برنامج 3) الضمانات وثقة المستھلك و(2المنافسة وخیار المستھلك؛ ( )1(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، 2017ینایر  23)، االختصاصات، تم االطالع علیھا في 2016 مارس 23فریق مراجعة المنافسة وثقة المستھلك وخیار المستھلك (426
TRTToRDRAFTv6.pdf?version=1&modificationDate=145875https://community.icann.org/download/attachments/58727379/CC

3064411&api=v2 
، 2017ینایر  23)، خطة العمل، تم االطالع علیھا في 2016مارس  23فریق مراجعة المنافسة وثقة المستھلك وخیار المستھلك (427

https://community.icann.org/download/attachments/58727379/DRAFT%20workplan%20v2.pdf?version=1&modificationDate=1
458753104114&api=v2  

، 2017ینایر  23)، سیاسة تضارب المصالح، تم االطالع علیھا في 2016مارس  9مستھلك (فریق مراجعة المنافسة وثقة المستھلك وخیار ال428
-CCTReviewTeam-community.icann.org/download/attachments/58732354/CoIPolicyhttps://

revised9March2016.pdf?version=1&modificationDate=1459161203000&api=v2  
، 2016أكتوبر  26تم تعدیلھ في  "تشكیل فریق المراجعة،" ،ICANNمؤسسة 429

https://community.icann.org/display/CCT/Composition+of+Review+Team/  
 https://community.icann.org/display/CCT/Email+Archives، 2016مایو  10، "أرشیفات الرسائل اإللكترونیة"، تم تعدیلھ في ICANNمؤسسة 430
، 2016مایو  9، "المنافسة وثقة المستھلك وخیار المستھلك" تم تعدیلھ في ICANNمؤسسة 431

community.icann.org/display/CCT/Competition,+Consumer+Trust+and+Consumer+Choice/https:/  
  

https://community.icann.org/download/attachments/58727379/CCTRTToRDRAFTv6.pdf?version=1&modificationDate=1458753064411&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/58727379/CCTRTToRDRAFTv6.pdf?version=1&modificationDate=1458753064411&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/58727379/DRAFT%20workplan%20v2.pdf?version=1&modificationDate=1458753104114&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/58727379/DRAFT%20workplan%20v2.pdf?version=1&modificationDate=1458753104114&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/58732354/CoIPolicy-CCTReviewTeam-revised9March2016.pdf?version=1&modificationDate=1459161203000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/58732354/CoIPolicy-CCTReviewTeam-revised9March2016.pdf?version=1&modificationDate=1459161203000&api=v2
https://community.icann.org/display/CCT/Composition+of+Review+Team/
https://community.icann.org/display/CCT/Email+Archives
https://community.icann.org/display/CCT/Competition,+Consumer+Trust+and+Consumer+Choice
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كان مكلفًا بمراجعة البیانات المتاحة عن  -یقوده جوردین بوكانان  - للمنافسة وخیار المستھلكالفریق الفرعي  •
مراجعتھم، واإلبالغ إلى فریق  المنافسة وخیار المستھلك، وطلب بیانات إضافیة أو موارد أخرى قد تساعد في

، والذي Analysis Groupاألوسع بشأن نتائجھ وتوصیاتھ. وقد استخدم الفریق عمل فریق  CCTمراجعة 
الجدید على سوق  gTLDتھم اآلثار التنافسیة لبرنامج  ICANNأجرى دراسة اقتصادیة مكلف بھا من طرف 

 433فسة وخیار المستھلك العمل على قائمة بریدیةوقد أجرى الفریق الفرعي للمنا 432أسماء النطاقات.
 434واجتماعات ھاتفیة مخصصة.

تم إنشاؤه من أجل دراسة  -یقوده لورین كابین وأندرو باغلي  - للضمانات والثقةالفریق الفرعي  •
) ثقة 1من تأكید االلتزامات: ( 9.3مجالین رئیسیین من المراجعة كما ھو منصوص علیھ في القسم 

) فاعلیة إجراءات الحمایة المنفذة للتخفیف من المشاكل المصاحبة لعملیتي إصدار أو 2( المستھلك؛
 435الجدیدة. وقد أجرى الفریق الفرعي للضمانات والثقة عملھ عبر الئحة بریدیة gTLDتوسیع نطاقات 

 436واجتماعات ھاتفیة مخصصة.
ریًقا فرعیًا، إال أنھا تجمع جمیع أعضاء تعتبر ف الجدید gTLDعملیة طلب وتقییم برنامج رغم أن فاعلیة  •

فریق المراجعة الكامل. تم عقد المناقشات المتعلقة بإجراء الطلب والتقییم في االجتماعات الھاتفیة العامة. فریق 
) مقدمو الطلبات الناجحون: تحدید التحدیات 1یركز أنشطتھ على ثالثة مسارات: ( -یقوده جوناثان زاك  -العمل 

المبكرة على العملیة؛  GACمقدمي الطلبات الناجحین، والدعم الذي تلقوه وتقییم أثر تحذیرات  التي واجھت
مع تركیز  -) مقدمو الطلبات الناقصون 3فھم أسباب الفشل والدعم المقدم؛ ( -) مقدمو الطلبات الفاشلون 2(

 جالت بتقدیم طلبات.على العالم النامي، من أدل فھم سبب عدم قیام ھؤالء الراغبون في التقدیم لس
 

 

 النموذج
مجموعات من األسئلة علیة المستوى لتتم معالجتھا ووضع أوراق  CCTRTبناء على المراجعات والمناقشات، استخلص فریق 

نموذًجا أطر  CCTRTالمناقشة. من أجل ضمان اتساق عمل الفرق الفرعیة المؤدي إلى مشروع التوصیات، اعتمد فریق 
 توصیاتھ على النتائج المبنیة على الحقائق. CCTRT. وقد بنى فریق 437مجھود صیاغة المسودة

 
 اإلجماع

تم وضع مشروع التقریر بأسلوب اإلدارة األدنى نحو األعلى وبنموذج أصحاب المصلحة المتعددین. وتم نشر مشروع التقریر 
لمراجعة األولى خالل الجلسة . وتمت ا2017إلى ینایر  2016من دیسمبر  CCTRTللمراجعة والتعلیق من طرف فریق 

. وعقب المراجعة األخیرة، تم إرسال مشروع التقریر 2017فبرایر  16والمراجعة النھائیة في  2016دیسمبر  7العامة بتاریخ 
ساعة من أجل نقل أیة تعدیالت إضافیة. مشروع التقریر ھو نتیجة العمل المكثف من طرف  24لفترة  CCTRTإلى فریق 

اجتماع ھاتفي أو اجتماع. ویمثل اعتباًرا حذًرا للبیانات  81شھًرا األخیرة، وھو نتیجة  12نجز خالل الـ الم CCTRTفریق 
 المستلمة واھتماًما دؤوبًا بالمدخالت المستلمة.

 
 

 )2016( Phase II Assessment، باسم Analysis Group)، وفریق Phase I Assessment )2015، باسم Analysis Groupفریق 432
 ، 2017ینایر  23"، تم االطالع في competition Archives-The cctreview، باسم "ICANNمؤسسة 433

competition/-http://mm.icann.org/pipermail/cctreview 
، 2017ینایر  23االجتماعات الھاتفیة" تم االطالع علیھا في  -خیار المستھلك ، "المنافسة وثقة المستھلك وICANNمؤسسة 434

https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=58737630 
 ، 2017ینایر  23"، تم االطالع في safeguards Archives-ewThe cctrevi، باسم "ICANNمؤسسة 435

safeguards/-http://mm.icann.org/pipermail/cctreview 
، 1720ینایر  23"، تم االطالع في  Calls -Safeguards and Trust، باسم "ICANNمؤسسة 436

https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=58737319 
، 2017ینایر  26طالع علیھا في "، تم االCCTRT Discussion Paper Worksheetفریق مراجعة المنافسة وثقة المستھلك وخیار المستھلك، باسم "437

0template%20(adopted).docx?version=1&modificationDhttps://community.icann.org/download/attachments/58727456/Revised%2
ate=1471445497000&api=v2  
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 جھود االستشارات والتوعیة

 الكلي بطریقة مناسبة وفوریة. ICANNمن طرف مجتمع  CCTRTتم تصمیم خطة توعیة لضمان أنھ تمت مناقشة عمل فریق 

ة الدولیین عبر وضع مشروع تقریره. تم إجراء االستشارات المدخالت من مجتمع أصحاب المصلح CCTRTوقد طلب فریق 
 عبر (على سبیل المثال ال الحصر) القنوات التالیة:

مدخالت على توصیاتھ  CCTRT، فعلى سبیل المثال، طلب فریق ICANNجلسات المشاركة في اجتماعات  •
 ICANN57.438المؤقتة في اجتماع 

 ستشاریة من خالل عروض األعضاءتحدیثات إلى المنظمات الداعمة واللجان اإل •

مدّونات وبیانات وفدیوات لتوثیق تقدمھا في عملھا وإلنشاء مصادر لتوسیع دائرة المشاركة  CCTRTونشرت مجموعة 
 واألنخراط.

القائمة البریدیة أي تقدیم إلى لتقدیم المدخالت أو طرح األسئلة.  CCTRTویمكن ألي عضو من المجتمع أن یتواصل مع فریق 
cctrt@icann.org-to-input .439تتم أرشفتھ بشكل عام 

الجدیدة،  gTLDوفریق عمل عملیة وضع سیاسة اإلجراءات الالحقة لنطاقات  CCTRTفي ضوء االندماجات بین مھام فریق 
الفریقین لضمان عدم حصول أي تداخل كبیر وللتكامل في أعمالھما. تم عقد اجتماعات ھاتفیة تنسیقیة منتظمة بین قیادة كل من 

بشكل واضح فریق عمل عملیة وضع سیاسة اإلجراءات الالحقة إلى تقدیم مدخالت في أسئلة دراسة  CCTRTوقد دعا فریق 
 مقدمي الطلبات قبل إطالقھا وطلب مدخالت في التوصیات المؤقتة.

بشأن جدوى تنفیذ توصیاتھ،  ICANNالت من موظفي إدارة النطاقات الدولیة في مدخ CCTRTإضافة إلى ذلك، طلب فریق 
 من أجل نشرھا بعد نشر مشروع التقریر.

 
 إدارة المیزانیة

 - CCTRTرئیس  -بتعیین جوناثان زاك  CCTRTالمالي كزافییھ كالفیز، قام فریق  ICANNإضافة إلى تبدل بین مدیر 
مجھود لیكون مسؤوًال ومساءًال من الناحیة المالیة على إدارة میزانیتھ. ویعمل مدیر المیزانیة مع بصفتھ مدیر المیزانیة المعین في 

 لتلبیة قیود المیزانیة المفروضة. ICANNمنظمة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
، 2017ینایر  26االطالع علیھا في تم  "،حیدر آباد: مدخل إلى فریق مراجعة المنافسة، وخیار المستھلك وثقة المستھلك ICANN57، "اجتماع ICANNمؤسسة 438

eamt-review-trust-consumer-choice-consumer-competition-to-https://icann572016.sched.com/event/8czO/input  
 cctrt/-to-http://mm.icann.org/pipermail/input، 2017ینایر  27تم االطالع علیھا في  "،CCTRTالمدخل إلى أرشیفات " ،ICANNمؤسسة 439
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 الملحق "ج": االستطالعات والدراسات

 من أجل االستفادة بھا في عملھا: CCTRTطالعات والدراسات قبل إطالق تم إطالق العدید من االست
بھدف فحص مجموعة من  2013مجموعة استشاریة للتنفیذ في  ICANNوشّكل مجلس إدارة  •

) واللجنة االستشاریة العامة GNSOالمؤشرات المحتملة التي اقترحتھا منظمة دعم األسماء العامة (
)ALAC ي یشار إلیھ بلفظ الذ-). وقام ھذا الفریقIAG-CCT -  بتقییم الجدوى والفائدة والفعالیة من

حیث التكلفة العتماد العدید من المؤشرات الموصى بھا والتي قدمتھا ھاتین المجموعتین وأصدرت 
 CCTRT.440لینظر فیھا فریق  ICANNمؤشًرا، اعتمدھا مجلس إدارة  66مجموعة مكونة من 

مقیاًسا موصى بھ، العدید تضمن  66من  441ن العدید من المقاییس.تجمع البیانات بشأ ICANNكانت 
أرقام أساسیة تعرض لمحة عن السلوكیات واألنشطة في سوق أسماء النطاقات قبل امتالء نطاقات 

gTLD  الجدیدة. واستناًدا إلى المؤشر، فقد تمتد الفترة األساسیة من عام واحد إلى عدة أعوام قبل
 جدیدة.ال gTLDتفویض نطاقات 

أن مجموعة فرعیة من المؤشرات تم تقییمھا بشكل أفضل  IAG-CCTقرر فریق  •
من خالل استخدام استطالع للعمالء والمسجلین. تم نشر نتائج دراسة المستھلكین 

وقد قامت الدراسة بقیاس  2016.442في یونیو  2الموجة  Nielsenلمؤسسة 
 gTLDد العام لنطاقات االتجاھات الجاریة لمستخدمي اإلنترنت حول المشھ

)، باإلضافة إلى التغییرات في ھذه االتجاھات DNSونظام أسماء النطاقات (
، والتي أجریت في Nielsenلشركة  1للعمالء من استطالع العمالء في الموجة 

. تم طرح سؤال على مستخدمي اإلنترنت بشأن مظاھر وعي 2015443
لثقة. وضم المشاركون في المستھلكین، وخیار المستھلكین، والتجربة وا

استطالعات العمالء عینة تمثیلیة لمستخدمین اإلنترنت من جمیع مناطق 
ICANN  الخمسة وقد أجریت بلغة كل دولة تم أخذ العینة منھا. وكشفت نتائج

) بنطاق %52عن وعي وإلمام أكثر من نصف المشاركین ( 2دراسة المرحلة 
gTLD ل، فقد تحسنت الثقة في صناعة جدید واحد على األقل، وعلى اإلجما

 أسماء النطاقات بالتناسب مع الصناعات األخرى ذات الصلة بالتكنولوجیا.

استطالًعا لمسجلي أسماء النطاقات العالمیة، والذي  Nielsenوبالمثل، أجرت  •
استھدف من لدیھم اسن نطاق مسجل واحد على األقل. ُسئل المشاركون في 

الجدیدة ووجھة نظرھم حول الخیار  gTLDطاقات االستبیان عن مدى معرفتھم بن
 . gTLDوالخبرة والثقة المتعلقة بالوضع الحالي لنطاقات 

 
 
 

)، التوصیات النھائیة حول مؤشرات مراجعة المنافسة وثقة المستھلك وخیار المستھلك، تم 2014سبتمبر  26مجموعة التنفیذ االستشاریة للمنافسة ولثقة وخیار المستھلك (440
 CCT+report-https://community.icann.org/display/IAG/IAG، 2017ینایر  20وصول إلیھا في ال

، 2017ینایر  25)" تم االطالع علیھا في CCT، "تقریر مؤشرات المنافسة وثقة المستھلك وخیار المستھلك (ICANNمؤسسة 441
en-27-06-2016-rpm-metrics-https://www.icann.org/resources/pages/cct  
، 2017ینایر  30ي ) تم االطالع علیھ ف2016(یونیو  2الموجة  ICANNبحث العمالء العالمیین في  ،Nielsenمؤسسة 442
en-23-06-2016-2-https://www.icann.org/news/announcement  
، 2017ینایر  30) تم االطالع علیھ في 2015(أبریل  ICANNبحث العمالء العالمیین في  ،Nielsenمؤسسة 443
en-29-05-2015-https://www.icann.org/news/announcement  
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. 2015444في سبتمبر  Nielsenلمؤسسة  1تم إصدار نتائج دراسة المسجلین الموجة 
. 2016445سبتمبر  15في  2نتائج دراسة المسجلین الموجة  CCTRTواستلم فریق 

الجدیدة المشمولة في كلتا المرحلتین من  gTLDوقد كشفت النتائج عن أن نطاقات 
االستطالع تحتوي على مستویات متشابھة من الوعي، باإلضافة إلى اإلشارة إلى مستوى 

المحیط الھادئ وأن الثقة في -وعي أعلى في منطقة أمریكا الجنوبیة ومنطقة دول آسیا
 ل كبیرة، السیما في آسیا.الصناعة بشكل عام ال تزا

إلى قیاس مستوى المنافسة  IAG-CCTوتھدف مجموعة فرعیة ثانیة من مؤشرات فریق  •
الجدیدة استناًدا إلى تحلیل لبیانات األسعار وغیرھا من  gTLDفي مساحة نطاقات 

بمجموعة التحلیل من أجل  ICANNالمؤشرات غیر ذات الصلة باألسعار. وقد استعانت 
اقتصادیة بھدفین أولیین: قیاس وتقییم ممارسات التسعیر بالنسبة للنطاقات  إجراء دراسة
الجدیدة في مقابل النطاقات في المساحة القدیمة؛ باإلضافة إلى توفیر  gTLDفي نطاقات 

تحلیل كیفي لمؤشرات التنافس األخرى غیر السعریة، مثل االبتكارات الفنیة وغیرھا من 
في  Analysis Groupلفریق  1نتائج تقییم المرحلة  ابتكارات األعمال. أتم تسلیم

كیف تغیرت  Analysis Groupلفریق  2ویصف تقییم المرحلة  2015.446سبتمبر 
(أو بقیت على حالھا) مع توسع برنامج  1مقاییس المنافسة الموضوعة في تقییم المرحلة 

القتصادیة في أما نتائج الدراسة ا 447الجدیدة على مدار سنة واحدة. gTLDنطاقات 
، فقد كشفت عن تدھور في حصة تسجیالت 2016، التي أجریت في أكتوبر 2المرحلة 
الجدیدة وھو ما یُعزى إلى السجالت األربعة والثمانیة ذات التسجیالت  gTLDنطاقات 

األكثر، كما كشفت عن التقلب في حصص التسجیل لدى مشغلي السجالت. قدم أعضاء 
CCTRT التحلیل حول منھجھا وأسلوبھا قبل البدء في تحلیل  تعقیبات على مجموعة

 المرحلة الثانیة.

 gTLDفي تقییم فاعلیة عملیات تقدیم وتقییم الطلبات للمشاركة في برنامج نطاقات  CCTRTولمساعدة  •
مع المجتمع  ICANNالجدیدة، باإلضافة إلى الضمانات الموضوعة من أجل الحد من إساءة االستخدام، تعاونت 

 تخراج التقاریر التالیة:في اس
تستقصي وتفحص فاعلیة  2016مراجعة تنفیذ البرنامج المنقحة والمنشورة في ینایر  •

 448الجدیدة من منظور فریق العمل؛ gTLDلبرنامج نطاقات  ICANNوكفاءة تنفیذ 

الجدیدة ضد إساءة استخدام نظام  gTLDیستعرض التقریر المنقح حول ضمانات برنامج  •
طرق قیاس فاعلیة الضمانات من أجل الحد من إساءة استخدام  DNSات أسماء النطاق

 الجدیدة. gTLD) التي تم تنفیذھا كجزء من برنامج DNSنظام أسماء النطاقات (
 

، 2017ینایر  30)، تم االطالع علیھا في 2015(سبتمبر  ICANN، استطالع المسجلین العالمیین في Nielsenمؤسسة 444
2015-https://www.icann.org/news/announcement- 09-25-en 

، 2017ینایر  30) تم االطالع في 6201(أغسطس  2العالمیین الموجة  ICANNاستبیان المسجلین في  ،Nielsenمؤسسة 445
2-https://www.icann.org/news/announcement- 2016-09-15-en 

، 2017ینایر  30)، تم االطالع علیھا في 2015الجدیدة (سبتمبر  gTLD، تقییم المرحلة األولى لآلثار التنافسیة المرتبطة ببرنامج نطاقات  GroupAnalysisفریق 446
en-28-09-2015-2-https://www.icann.org/news/announcement 
، 2017ینایر  30)، تم االطالع علیھا في 2016الجدیدة (أكتوبر  gTLD، تقییم المرحلة الثانیة لآلثار التنافسیة المرتبطة ببرنامج نطاقات Analysis Groupفریق 447
en-11-10-2016-announcementhttps://www.icann.org/news/ 
https://www.icann.org/en/system/files/files/ -program، 2017ینایر  30)، تم االطالع علیھ في 2016، مراجعة برنامج التنفیذ (ینایر ICANNمؤسسة 448

fen.pd-29jan16-review 
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 DNSكما یرسم مالمح األنشطة التي قد تمثل إساءة الستخدام نظام أسماء النطاقات 
ءة االستخدام في ویوفر أیًضا مراجعة تمھیدیة للمواد المطبوعة تستقصي معدالت إسا

 449ككل؛ DNSالجدیدة ونظام  gTLDنطاقات 

التقریر المنقح: تقوم مراجعة آلیة حمایة الحقوق بتقییم بیانات حول آلیات حمایة  •
الحقوق األساسیة مثل دار مقاصة العالمة التجاریة ونظام التعلیق السریع الموحد 

عاة التفاعل بین آلیات باإلضافة إلى فض نزاعات ما بعد التفویض. تم أیًضا مرا
 450الجدیدة. gTLDحمایة الحقوق والعناصر األخرى لبرنامج نطاقات 

إجراء استطالعات ودراسات إضافیة من أجل  CCTRTإلكمال البیانات الحالیة، طلب فریق  •
 االستفادة منھا أكثر في عملھ:

وطلب فریق المنافسة واختیار العمیل الفرعي من مجموعة التحلیل ومنظمة  •
ICANN  نقاط بیانات إضافیة حول تحلیالت األسعار والتسجیل من أجل المساعدة

الجدیدة في  gTLDفي الرد على أسئلة البحث بخصوص فاعلیة توسعة نطاقات 
وأیًضا بین أمناء السجالت  gTLDتعزیز منافسة السعر بین مشغلي نطاقات 

 والموزعین.

حصول على بیانات انتظار وسعى فریق المنافسة واختیار العمیل الفرعي لل •
الجدیدة  gTLDالقدیمة من أجل إكمال بیانات انتظار نطاقات  gTLDنطاقات 

وقد أتاحت بیانات االنتظار للفریق الفرعي  ntldstats.comالمتاحة على 
استخالص صورة أكثر دقة للتسجیالت في كل سجل، وذلك من خالل التخلص 

ال تعكس التسجیالت "النشطة". وفي  من تلك األرقام الخاصة بالتسجیالت التي
مالحظة منفصلة، حصل الفریق الفرعي للمنافسة وخیار المستھلكین على بیانات 

 .Zooknicو CENTRمن  ccTLDتسجیل 

من أجل إجراء دراسة لتحلیل معدالت نشاط إساءة  SIDNمع  ICANNوتعاقدت  •
والقدیمة.  الجدیدة gTLDاالستخدام والنشاط الضار واإلجرامي في نطاقات 

وسوف تركز الدراسة على توزیع األنشطة المسیئة عبر نظام أسماء النطاقات 
DNS بما في ذلك معدالت البرید غیر المرغوب وتوزیع البرمجیات الضارة ،

والتصیّد وانتشار نطاقات الروبوتات "بوتنت" التي تعمل بنظام األمر والتحكم في 
. 2016إلى دیسمبر  2014ینایر  1ا من الجدیدة والقدیمة اعتبارً  gTLDنطاقات 

، باإلضافة إلى تقریر نھائي 2017ومن المتوقع أن یصدر تقریر أولي في فبرایر 
 .2017متوقع بنھایة یونیو 

البدء في  2016في اجتماعھ الثالث المباشر في یونیو  CCTRTوقد طلب فریق  •
ت تخص إجراء استطالع لمقدمي الطلبات. وباإلضافة إلى تناول موضوعا

المنافسة واختیار العمالء والثقة، فقد ُعھد إلى االستطالع كذلك بمراجعة فاعلیة 
 الجدیدة. gTLDعملیة تقدیم وتقییم الطلبات في برنامج نطاقات 

 

)، تم االطالع علیھا في 2016قح (یولیو الجدیدة ضد إساءة استخدام نظام أسماء النطاقات: التقریر المن gTLD، ضمانات برنامج ICANNوبحث العملیات والسیاسات في 449
 en-18-07-2016-https://www.icann.org/news/announcement، 2017ینایر  30
، 2017ینایر  30الطالع علیھا في )، تم ا2015، مراجعة آلیات حمایة الحقوق: التقریر المنقح (سبتمبر ICANNمؤسسة 450

en.pdf-11sep15-review-https://newgtlds.icann.org/en/reviews/rpm/rpm  
  

https://www.icann.org/news/announcement-2016-07-18-en
https://newgtlds.icann.org/en/reviews/rpm/rpm-review-11sep15-en.pdf
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للحصول على إجابات من أجل تحقیق فھم أفضل بوجھات نظر  CCTRTوقد سعت 
دمي الطلبات حول عملیة تقدیم الطلبات فیما بین من أكملوا العملیة ومن ال یزالون قید مق

 التنفیذ ومن قاموا بسحب طلباتھم.

لعملیة تقدیم الطلبات وتقییمھا،  CCTRTوللمساعدة في الرجوع بالفائدة على تقییم فریق  •
الشركات  بإجراء بحث ومقابالت شخصیة مع AMGlobalفقد طالب الفریق بأن تقوم 

جدیدة،  gTLDوالمنظمات والمؤسسات األخرى التي لم تتقدم للحصول على نطاقات 
ولكن من تم اعتبارھم مرشحین مناسبین للبرنامج كجماعات من الكیانات المشابھة التي 

كان الغرض من ھذا البحث ھو الحصول  451تقدمت بالفعل بطلبات من الدول المتقدمة.
الجدیدة، وكذلك لماذا لم تقم  gTLDھلكین لبرنامج نطاقات على فھم أعمق لوعي المست

مزید من الشركات من العالم النامي بتقدیم طلبات للبرنامج. تم تسلیم التقریر في نوفمبر 
واحتوى على توصیات مثل وضع أدوات توعیة وتواصل للجمھور غیر الخبیر  2016

 ICANNقدیم الطلبات والتویع وعند الرد على األسئلة األساسیة حول التكلیف وعملیة ت
نفسھا، وقد كانت ھناك توصیة أخرى تمثلت في تزوید المجتمع بتفسیر كامل حول 

الجدیدة، والرد على األساسیة الخاصة بحاالت  gTLDاالستخدامات المختلفة لنطاقات 
نموذج/استخدام األعمال التي قد تكون لدى المجتمع. وفیما یخص جوالت تقدیم الطلبات 

ستقبلیة، فقد اقترح التقریر وضع بحث إضافي حول أفضل الطرق للتواصل إلى الم
 gTLDالجمھور العام في الشطر الجنوبي من الكرة األرضیة وبناء حوار حول نطاقات 

الخاص؛ وألقصى حد ممكن، البدء في إعداد الجمھور من أجل -الجدیدة في المجال العام
 الجولة التالیة في أقرب فرصة ممكنة.

) INTAاستطالًعا أوعزت بھ الجمعیة الدولیة للعالمات التجاریة ( CCTRTاإلضافة إلى ذلك، حدد فریق ب •
كمصدر مفید. ویقوم االستطالع بجمع المعلومات من الشركات األعضاء في الجمعیة الدولیة للعالمات التجاریة 

INTAحول التكالیف التي تكبدھا  ، الشركات غیر األعضاء فیھا باإلضافة إلى أصحاب الملكیة الفكریة
. من المتوقع صدور النتائج األولیة لھذا TLDعمالؤھم فیما یخص توسعة مساحة نطاقات المستوى األعلى 

 .2017االستطالع في الربع األول من 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لكرة األرضیة الجنوبي المحدودة في أحدث جوالت برنامج الجدیدة ونصف الكرة األرضیة الجنوبي: فھم مطالب نصف ا gTLD، برامج AMGlobal Consultingمؤسسة 451
gTLD  2017ینایر  25) تم االطالع علیھا في 2016الجدید والخیارات المتاحة (أكتوبر ،

.action?pageId=56135383https://community.icann.org/pages/viewpage 
  

https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=56135383
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 الملحق "د": االختصاصات

 تأكید االلتزامات
) على "AoC"ووزارة التجارة األمریكیة (أو  ICANNبین  2009سبتمبر  30یشتمل تأكید االلتزامات الذي تم توقیعھ في 

ز المنافسة، وثقة المستھلك ، ویشمل ذلك "تعزیICANNفقرات خاصة تخص عملیة المراجعة الدوریة ألربعة أھداف أساسیة لـ 
 وخیار المستھلك."

على ضمان التفكیر في توسیع مساحة نطاق المستوى األعلى وسیتم تحدید القضایا  ICANNوفق تأكید االلتزامات، وافقت 
خاوف المتعددة المتضمنة (بما یشمل التنافسیة وحمایة المستھلك واألمان واالستقرار والمرونة ومشكالت االنتھاك الضار وم

بأنھ "متى ما عملت  ICANN، التزمت 9.3السلطات وحمایة الحقوق) بشكل جید قبل عملیة التنفیذ. في تأكید االلتزامات، القسم 
عملیة  ICANNأو مجموعة الحروف األخرى) لفترة عام واحد سوف تنظم  ASCIIجدیدة (سواء كانت لغة  gTLDنطاقات 

بتعزیز التنافسیة وثقة المستھلك واختیار المستھلك إلى جانب  gTLDیع نطاقات مراجعة سوف تفحص مدى تمتع تقدیم أو توس
سوف تنظم  ICANN) وضع ضمانات للحد من المشكالت المتضمنة بالتقدیم أو التوسیع. 2) الطلب وعملیة التقییم و(1كفائیة (

لى ثم على فترات تبلغ أربعة أعوام. "سیتم تنفیذ إجراء مراجعة مستقبلیة لتنفیذ االلتزامات السابقة بعد عامین من المراجعة األو
المراجعة من قبل أعضاء متطوعین من المجتمع، وسیتشكل فریق عمل وسیتم نشره إلبداء التعلیقات العامة، وسیتضمن ما یلي 

الداعمة  التنفیذي، وممثلین عن اللجان االستشاریة والمنظمات ICANN، ومدیر GAC(أو المرشحین المعینین عنھم): رئیسة 
(بالتشاور مع أعضاء  GACالمعنیة، والخبراء المستقلین. سیتم االتفاق على تركیبة فریق المراجعة بشكل مشترك من رئیس 

GAC والمدیر التنفیذي لـ (ICANN وسیتم تقدیم التوصیات الناتجة للمجلس مع نشرھا للتعلیق العام. وسیتخذ مجلس اإلدارة .
 من استالم التوصیات." إجراءات خالل فترة ستة شھور

 لالضطالع بمھامھ وفق تأكید االلتزامات. CCTRTتحدد ھذه الوثیقة البنود المرجعیة التي سیستخدمھا فریق 

على المنافسة وثقة المستھلك وخیار المستھلك. إضافة إلى ذلك،  DNSھو تقییم أثر توسیع سوق نطاقات  CCTRTھدف فریق 
، وفاعلیة الضمانات gTLDمن طلبات  2012ة عملیة الطلب والتقییم المستخدمة في جولة یجب أن تفحص ھذه المراجعة فاعلی

الجدیدة. وتعرف ھذه المراجعة الفاعلیة على أنھا "درجة نجاح العملیة (تنفیذ برنامج  gTLDالمفعلة لتخفیف مشاكل تقدیم نطاقات 
gTLD  الجدید) في إنتاج/تحقیق النتائج واألھداف." وسیقوم فریقCCTRT  بتحلیل كل من البیانات الكمیة والنوعیة لوضع

 من أجل اعتبارھا واعتمادھا. ICANNتوصیات لمجلس إدارة 

وستضع المراجعة التدشینیة أساس العمل للمراجعات المكررة، والتي یتطلبھا تأكید االلتزامات فیما ال یقل عن مرة كل ثالث 
. ستلعب ھذه المراجعات المتكررة دوًرا مھًما في تقییم كیف ICANNة لمؤسسة سنوات، حسب المراجعة المحتملة للوائح الداخلی

تلبیة التزاماتھا في مجاالت المنافسة وثقة المستھلك وخیار المستھلك. وستقوم المراجعة األولى بفحص األثر  ICANNتواصل 
 الجدید على ھذه المجاالت. gTLDاألولي لبرنامج 
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 نبذة موجزة
. منذ ذلك الوقت، تحول 2009المراجعة منذ توقیع تأكید االلتزامات مع وزارة التجارة األمریكیة سنة ھذه  ICANNتوقعت 

إلى المجتمع من أجل مدخالتھ بشأن المقاییس التي قد یتم استخدامھا للتوصیات المبنیة على البیانات. لذلك  ICANNمجلس إدارة 
، وفي 2011. في یونیو 2010اقتراح مقاییس في دیسمبر ب ALACو GNSOبتكلیف  ICANNالغرض، قام مجلس إدارة 

. وقد كان CCTفي سنغافورة، تم تشكیل فریق عمل من أجل وضع المقاییس الموصى بھا لمراجعة فریق  ICANNاجتماع 
. في CCTبالتعریفات واإلجراءات واألھداف التي قد تفید فریق مراجعة  ICANNھدف فریق العمل ھو تزوید مجلس إدارة 

 مقیاًسا موصى بھ، مع التعاریف المقترحة وأھداف ثالث سنوات. 70، قدم الفریق لمجلس اإلدارة وثیقة تفصل 2012یسمبر د

من أجل مراجعة ھذه المقاییس الموصى بھا وتقدیم  2013في سبتمبر  IAG-CCTبتكوین  ICANNوقام مجلس إدارة 
المقترحة. وقد  70فائدة، والفاعلیة من حیث التكلفة لكل المقاییس الـ توصیات إلى فریق المراجعة بناء على تقییم الجدوى، وال

في بوینس آیرس. وفي مارس  ICANN 48، عبر اجتماع ھاتفي، ثم مباشرة في اجتماع 2013اجتمع الفریق أوًال في نوفمبر 
بالثقة والخیار، ودراسة توصیة مؤقتة بالتكلیف بدراسة مستخدمي ومسجلي اإلنترنت لقیاس شعورھم  IAG-CCT، أنجز 2014

 IAG-CCT، قدم 2014باعتماد ھذه التوصیات. في سبتمبر  ICANN. قام مجلس إدارة gTLDاقتصادیة بشأن تسعیر وسوق 
مقیاًسا  66. وتضمنت تلك التوصیات جمع 2015، والذي اعتمدھا في فبرایر ICANNتوصیاتھ النھائیة إلى مجلس إدارة 

بمراجعة التوصیات األصلیة من فریق عمل  IAG-CCTتھلك وخیار المستھلك. كما قام متعلقًا بالمنافسة وثقة المس
GNSO-ALAC. 

 
 إطار العمل

الجدید یتطلب فھًما واضًحا لتاریخ  gTLDبتعزیز المنافسة، وثقة المستھلك وخیار المستھلك في برنامج  ICANNالتزام 
فیذه. كأحد األھداف األربعة الرئیسیة التي سیتم تقییمھا كجزء ، یلیھ فحص مرتكز على وضعھ وتنICANNالبرنامج ودوره في 

للجوالت المستقبلیة المتعلقة  ICANNأیًضا بالمساعدة على تأطیر كیفیة مقاربة  CCTمن تأكید االلتزامات، ستقوم مراجعة 
 الجدیدة. gTLDبنطاقات 

 
 النطاق

نافسة وثقة المستھلك وخیار المستھلك. ویتضمن ھذا مراجعة تنفیذ الجدید على الم gTLDستقوم ھذه المراجعة بتقییم أثر برنامج 
توصیات السیاسة من إطالق البرنامج إلى التفویض وإلى اإلتاحة العامة. من أجل إجراء التقییم، قد یُطلب من أعضاء فریق 

وسع عن مؤشرات السوق وتوجھات المراجعة مراجعة البیانات المستخرجة من العملیات المتعلقة بالبرنامج، وكذلك المدخالت األ
المستھلكین والردود من المجتمع. في حین أن مدخالت أخرى لیست متعلقة بھذه المراجعة بالضبط، فإن النتائج والمعلومات 

. بالنسبة لتلك المجھودات التي تعتبر ھذه المراجعة مھمة لھا، وإلنجاز CCTRTالمنتجة من ھذه المدخالت قد تكون مفیدة لعمل 
محاولة إصدار نتائجھ وتوصیاتھ بطریقة فوریة حتى یمكن لتلك المجھودات أخذھا في  CCTRTھ، یجب على فریق عمل

االعتبار. المجھودات الجاریة التي ستنبني على النتائج والتوصیات من ھذا الفریق قد تتبع تقدمھا على صفحة ویكي فریق 
CCTRT :

https://community.icann.org/display/CCT/Competition,+Consumer+Trust+and+Consumer+
\Choice  

  

https://community.icann.org/display/CCT/Competition,+Consumer+Trust+and+Consumer+Choice
https://community.icann.org/display/CCT/Competition,+Consumer+Trust+and+Consumer+Choice
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 البیانات والمقاییس
، كانت IAG-CCTطرف  لموصى بھا من 66باعتماد مقاییس الجمع الـ  2015في فبرایر  ICANNمع قیام مجلس إدارة 

اإللكتروني:  ICANNتجمع وتنشر باستمرار البیانات المتعلقة بأغلبیة المقاییس على موقع  ICANNمنظمة 
https://www.icann.org/resources/reviews/cct/metrics. 

، في تقریره النھائي، وضع جانبًا مجموعة من المقاییس IAG-CCTإلى أن  2015اإلدارة في فبرایر كما أشار قرار مجلس 
، عندما بدأ عملھ، حیث طلبوا تحلیًال سیاقیًا إضافًیا، أو یمكن أن یطلبوا موارد إضافیة CCTRTلمراجعتھا من طرف فریق 

على الرابط  IAG-CCTر النھائي لفریق من التقری 4لتسجیل البیانات. ھذه المقاییس موضحة في الجدول 
)-https://community.icann.org/download/attachments/48349551/IAG

20Final%20report.docx?version=1&modificationDate=1418863127000&api=v2CCT% .( 
توصیاتھا بشأن جدوى جمع البیانات الداخلیة والموارد المطلوبة للمقاییس التي تتطلب جمع بیانات  ICANNقد تقدم منظمة 

 خارجیة.
 

 ICANNتقاریر تقییم 
، بما في gTLDمن طلبات  2012ملیة تقدیم الطلبات والتقییم المستخدمة في جولة ویقدم تأكید االلتزامات تكلیًفا بفحص فاعلیة ع

 CCTRTالجدید. من أجل المساعدة على تزوید فریق  gTLDلتوصیات السیاسة المنجزة لبرنامج  ICANNذلك تنفیذ 
الموظفین في تنفیذ برنامج بالمعلومات، قام الموظفون بجمع ونشر تقریر مراجعة تنفیذ البرنامج من أجل تقدیم وجھة نظر 

gTLD  الجدید، وكذلك دمج ردود من أصحاب المصلحة بما في ذلك مقدمي الطلبات، ومقدمي الخدمات وأعضاء آخرین من
 المجتمع.

وفي النھایة، ستعتبر المراجعة أیًضا فاعلیة الضمانات المفعلة للحد من التجاوزات. من المفھوم أن ھذا یتضمن مراجعة آلیات 
(مثل التزامات المصلحة العامة  DNSالحقوق التي تم تنفیذھا في البرنامج، وكذلك المجھودات األخرى لتخفیف تجاوزات  حمایة

 CCTRTالمختلفة المدمجة في اتفاقیات السجالت). ستقدم التقاریر المنتجة بشأن ھذه المواضیع نظرة مفصلة لمساعدة فریق 
 المساءلة.-CCWGمن مقترح  9لویات التنفیذ، كما ھو موصى بھ في التوصیة على تحسین توصیاتھ ووضع ترتیب مقترح ألو

 
 التعریفات

 یتطلب تقییم من ھذا النوع فھًما مشترًكا للمصطلحات المرتبطة بالمراجعة: المستھلك، والمنافسة، وثقة المستھلك وخیار المستھلك.

غراض شخصیة، أو عائلیة أو أسریة، حسب السیاق، المستھلك: یشیر المصطلح عامة إلى شخص طبیعي، یتصرف أساًسا أل
) مستخدمو 1ویتضمن الشركات والوكاالت الحكومیة كذلك. ألغراض ھذه المراجعة، ینقسم المستھلكون عموًما إلى فئتین: (

أو  URL، مثل االنتقال إلى رابط DNSاإلنترنت والمشاركون اآلخرون في السوق الذین استفادوا من النطاقات خالل قرار 
 ) المسجلون (والمسجلون المحتملون).2إرسال رسالة عبر البرید اإللكتروني؛ و(

ثقة المستھلك: الثقة التي لدى المستھلكین في وظیفة، وموثوقیة، وسالمة، وأمن، ومصداقیة نظام أسماء النطاقات. ھذا یتضمن 
لى أنھ یمكنھم التصفح بسالمة في اسم نطاق إلیجاد ) الثقة من طرف مستخدمي اإلنترنت ع2) الثقة في اتساق حل األسماء؛ (1(

یلبي غرض السجل المذكور  TLD) الثقة بأن مشغل نطاق 3وبشكل آمن استخدام الموقع الذي یعتزمون الوصول إلیھ؛ (
 الثقة من طرف المسجل في عملیة ودورة تسجیل نطاق. )4و(

  

https://www.icann.org/resources/reviews/cct/metrics
https://community.icann.org/download/attachments/48349551/IAG-CCT%20Final%20report.docx?version=1&modificationDate=1418863127000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/48349551/IAG-CCT%20Final%20report.docx?version=1&modificationDate=1418863127000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/48349551/IAG-CCT%20Final%20report.docx?version=1&modificationDate=1418863127000&api=v2
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لین الجدد واالبتكارات عبر العروض الحالیة المتاحة للمستھلكین ألسماء خیار المستھلك: نطاق الخیارات المجدیة النابعة من الداخ
 النطاقات (بما في ذلك لغاتھم ونصوصھم المفضلة.)

التنافس: التنافس بین طرفین أو أكثر في منظومة أسماء النطاقات (بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر السجالت، وأمناء 
والمسجلین) الذین یعملون بشكل مستقل لتأمین العمل التجاري لطرف ثالث عبر تقدیم السجالت، ومقدمي خدمات السجالت 

 منتجات وخدمات مبتكرة و/أو أفضل البنود.

اعتبار اآلثار، والتكالیف والفوائد التنافسیة لتقدیم نطاقات  CCTRTاألسواق ذات الصلة: لغرض ھذه المراجعة، یجب على 
gTLD اقات الدولیة، والتي تتضمن أیًضا نطاقات الجدیدة على سوق أسماء النطgTLD  القدیمة ونطاقاتccTLD ،فوق ذلك .

وما  WIXالجدید على سوق "ھویة اإلنترنت" األوسع (وسائط التواصل االجتماعي، و gTLDیمكن للفریق فحص أثر برنامج 
الجدیدة لیست في نطاق  gTLDبتقدیم نطاقات  إلى ذلك). إال أن الدینامیات التنافسیة في منظومة أسماء النطاقات غیر المتعلقة

 ھذه المراجعة. قد یقوم فریق المراجعة بتقسیم السوق الكلي حسب القطاعات أو المناطق لمراجعتھ أو توصیاتھ.
 

 التخطیط
 Adobe Connectباللغة اإلنجلیزیة عبر ندوات ھاتفیة، واجتماعات ویب من خالل  CCTRTسیتم إجراء عمل فریق 

 ت مباشرة.واجتماعا
 

 االتصاالت والشفافیة

في استثناء مناقشتھ "خارج  CCTRTسیتم تسجیل الندوات الھاتفیة، مع حق أي عضو من فریق  .1
التسجیل." سیتم نقل االجتماعات وجًھا لوجھ، إلى الدرجة القابلة للتطبیق مع حق أي عضو من فریق 

CCTRT ثناء اجتماع "خارج التسجیل،" إال أن في استثناء مناقشتھ "خارج التسجیل." حیثما یتم است
 التسجیل یجب أن یعكس ذا القرار، وكذلك االعتبارات األساسیة التي تسببت في ھذا اإلجراء.

ساعة من أي اجتماع ھاتفي أو مباشر  24على نشر (أ) بنود إجرائیة خالل  CCTRTسیعمل فریق  .2
أي اجتماع مماثل، مع الحدود و(ب) بث تسجیالت فیدیو و/أو صوتیة في أقرب وقت ممكن بعد 

 ) أعاله.1والمتطلبات الموصوفة في القسم الفرعي (

على موقع إلكتروني عام،  CCTRTسیحافظ فریق  .3
https://community.icann.org/display/CCT/Competition%2C+Consumer+Trust+

and+Consumer+Choice:(أ) تقاریر االجتماعات، والمراسالت،  ، والذي سینشر من خاللھ
، وأعضاء فریق ICANNوجداول أعمال االجتماعات، والمواد األساسیة المقدمة من طرف 

ب) التسجیالت الصوتیة و/أو بث الفیدیو؛ (ج) تأكیدات و/أو كشف المراجعة، أو أي طرف ثالث؛ (
؛ (د) المدخالت، سواء من الجمھور CCTRTوفق سیاسة تضارب مصالح  CCTRTأعضاء فریق 

، أو ICANN، أو من منظمة أو مجلس إدارة ICANNالعام، أو من أصحاب المصلحة في 
یة وما إلى ذلك. دون تجاوز الخصوصیة أو الحكومات، أو المنظمات الداعمة أو اللجان االستشار

اإللكتروني خالل یومي  CCTRTمشاغل السریة، یجب إتاحة جمیع ھذه المواد للعموم على موقع 
 عمل من االستالم.

بشكل عام أوتوماتیكیًا عبر البرید  CCTRTیجب أرشفة اتصاالت البرید اإللكتروني بین أعضاء  .4
 review@icann.org-cctالمراجعة -CCTاإللكتروني لـ 

  

https://community.icann.org/display/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20CCT/Competition,+Consumer+Trust+and+Consumer+Choice
https://community.icann.org/display/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20CCT/Competition,+Consumer+Trust+and+Consumer+Choice
mailto:cct-review@icann.org
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 ICANNمدخالت منظمة 
بشھیل جمع البیانات اإلضافیة وتنسیق الحوار مع طاقم العمل اإلضافي لتقدیم الخبرة بشأن بعض  CCTRTسیقوم طاقم عمل 

ى المعلومات، سیقوم طاقم العمل بطلب عل CCTRTعناصر البرنامج أو عملیاتھ، حسب ما ھو مناسب. من أجل بناء عمل 
 وحسب ما تسمح المیزانیة والموارد. CCTRTالخبرة الخارجیة كما ھو مطلوب من طرف أعضاء 

، و/أو توفر مدخالت إلى فریق CCTRTإجابات كتابیة ألیة أسئلة مطروحة من طرف فریق  ICANNقد توفر منظمة 
CCTRT  فیما یخص القضایا التي لم یرفعھا فریقCCTRT  لكن التي ھي حسب تقدیر طاقم العمل مناسبة لعمل فریق
CCTRT. 

أیًضا بتقدیم إرشادات وإجراءات مشروع فریق المراجعة مطورة من طرف إشراف مجلس اإلدارة، من  ICANNستقوم منظمة 
 المرجعیة. في مداوالتھ لتغطیة المواضیع اإلضافیة خارج تلك المحددة في ھذه البنود CCTRTأجل مساعدة فریق 

 
 استشارات المجتمع

في طلبھم للمواد، وترتیبات االجتماعات وتسھیل التوعیة مع منظمات الدعم  CCTRTسیساعد فریق العمل أیًضا قیادة فریق 
، وكذلك أعضاء المجتمع الفردیین خالل فترات التعلیق، ICANNومجلس إدارة  ICANNواللجان االستشاریة األخرى في 

باستطالع طر أخرى للتوعیة للجمھور من أجل المشاركة وجمع المدخالت  CCTRTالستطالعات. سیقوم فریق واالستبیانات وا
أو عبر اإلنترنت في جلسات  ICANNالتي تھم ھذه المراجعة. قد یتضمن ھذا جلسات المجتمع سواء المباشرة في اجتماعات 

لجمیع األعضاء، وتتوفر على الخصائص المطلوبة مثل  أو أي تكنولوجیا أخرى متفق علیھا ومالئمة Adobe Connectویب 
 تسجیل الجلسات.

 
 عمل فرق المراجعة

 CCTRTعملیة اتخاذ القرارات في 
الجدیدة على المنافسة وثقة  gTLDتوصیات بشأن كیف أثر برنامج نطاقات  CCTRTوفق تأكید االلتزامات، سیقدم فریق 

 المستھلك وخیار المستھلك.

من تحقیق  CCTRTدون إلزام لإلجماع الكامل بشأن مثل ھذه التوصیات. في مدى عدم تمكن فریق  CCTRTسیسعى فریق 
 . CCTRTاإلجماع فیما یخص أي من مثل ھذه التوصیات، فإن تقاریره وتوصیاتھ ستعكس تنوع وطبیعة آراء فریق 

 من أجل األمثلة.) GNSOمن إرشادات  3.6لإلجماع كما ھي موضحة في القسم  GNSO(راجع أیًضا أنواع 

یجب كشفھا ومعالجتھا وفق سیاسة تضارب المصالح المناقشة أعاله.  CCTRTأیة تضاربات مصالح قد تعكس آراء أعضاء 
 أن كل الوثائق ھي وثائق إجماع كامل، یعني أنھا تعكس بشكل دقیق المناقشات المنعقدة. CCTRTسیضمن فریق 

 
 قسم اإلجتماعات

وحسب  ICANNعقد اجتماعاتھ بالتزامن مع اجتماعات  CCTRTیعتزم فریق االجتماعات وجًھا لوجھ:  .1
االجتماع بشكل مباشر في لوس أنجلس  CCTRTالحاجة من أجل التقدم بمراجعتھ وإكمالھ. یجب على فریق 

 ؛ وفي تواریخ إضافیة حسب الحاجة.2016مارس  10-9؛ وفي مراكش خالل 2016فبرایر  23-22خالل 
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 CCTRTو/أو فرق عمل  CCTRTتفیة: فیما بین االجتماعات وجًھا لوجھ، یجب على فریق االجتماعات الھا .2
 CCTRTإجراء اجتماعات ھاتفیة منتظمة. جمیع مثل ھذه االجتماعات یجب نشرھا للعموم على موقع ویكي 

 مسبقًا. في أقرب وقت ممكن مسبقًا، ویجب نشر جداول العمل لكل مثل ھذه االجتماعات فیما ال یقل عن یومین
 

 اإلبالغ
 

، CCTRTیحق لھم عموًما التقریر بشأن دوائرھم واآلخرین فیما یخص عمل فریق  CCTRTأعضاء فریق  .1
 إال إذا كانت المعلومات تضم معلومات سریة.

سیناضل من أجل إجراء عملھ على التسجیل ألقصى حد ممكن، فیجب أن یكون  CCTRTفي حین أن فریق  .2
 CCTRTول على تبادالت صریحة وصادقة فیما بینھم، ویجب أن یكون فریق األعضاء قادرین على الحص

قادًرا على أن یحصل على تبادالت صریحة وصادقة مع أصجاب المصلحة وفرق أصحاب المصلحة. فوق 
ككل یجب أن یشتغلوا في بیئة تدعم تبادالت مفتوحة وتلقائیة،  CCTRTذلك، األعضاء الفردیون وفریق 

 قییم وإعادة التموقع أمام أدلة اآلخرین.وترحب بإعادة الت

بسلطة تحدید أن تفاعًال سیتم عقده وفق قاعدة دار تشاتام: "عند عقد  CCTRTوفق ذلك، سیحتفظ فریق  .3
اجتماع أو جزء منھ بموجب قاعدة دار تشاتام، للمشاركین حریة استخدام المعلومات الواردة لكن ال یجوز 

 لمؤسسي للمتحدث (المتحدثین)، وال ھویة أي من المشاركین اآلخرین."اإلفصاح عن الھویة أو االرتباط ا

 ھو متطوعون، وكل واحد سیتحمل حصة عادلة من عمل الفریق. CCTRTأعضاء فریق  .4

تنفیذ التحري حسب الخطة، بناء على أفضل الممارسات للبحث المبني على  CCTRTیجب على أعضاء فریق  .5
 ج.الحقائق، والتحلیل واستخالص النتائ

متعودة على تقدیم خدمات  ICANN، ستكون منظمة CCTRTعندما یكون ذلك مناسبًا، ومع إجماع فریق  .6
الدعم اإلداري المتعلقة بالسفر، ولوجیستیات السفر، والتكنولوجیا. إال أنھ من أجل الحفاظ على استقالل وسالمة 

تقاریر وما إلى ذلك) فیما یتعلق بإنجاز مھام ملموسة (مثل صیاغة ال ICANN، ستقوم منظمة ICANNفریق 
اقتراح مقاربة  CCTRTحسب الطلب. عند الضرورة، یجب على رئیس ونائب رئیس  CCTRTبعمل فریق 

 .CCTRTلتقدیم الدعم المناسب لجھود 
 

 المشاركة
 عند الحاجة  ICANNومنظمة  CCTRTیمكن دعم األعضاء من طرف أطراف من خارج  .1

ء التأكید على التفاعل المباشر بین األعضاء المعینین. ال یجب على (مثل أغراض الترجمة)، رغم بقا
التدخل، وال أن یعوضوا عضًوا غیر قادر على المشاركة. وھذا ینطبق على  CCTRTمراقبي 

اجتماعاتنا الھاتفیة وكذلك اجتماعاتنا وجًھا لوجھ. یجب توفیر احتماالت المشاركة عن بعد في حاالت 
اجتماع وجًھا لوجھ. یتم اعتبار الخبراء المستقلین أعضاء كاملي  عدم قدرة شخص على حضور

 .CCTRTالعضویة في فریق 
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، وستخدم CCTRT(الرئیس وقادة القضایا) لفریق العمل بتنسیق عمل  CCTRTستقوم قیادة فریق  .2
. وسیتمتع كل CCTRT، وفي تطویر مخرجات CCTRTكمشاركین كاملین في المداوالت الجوھریة لفریق 

 بحقوق تصویت متساویة. CCTRTعضاء فریق أ

الخبراء الخارجیون (إذا كان ذلك ینطبق). الخبراء الخارجیون أطراف ثالثة قد تشارك مع دعم عمل  .3
CCTRT ھؤالء الخبراء سیكونون ھم المشاركون بجانب الخبراء المستقلین، الذین تم اختیارھم للمشاركة في .

وسیتم إجراؤه عبر طلب  ICANNسیلي عملیات تزوید  CCTRT المراجعة. اختیار الخبراء لدعم عمل
. سینبني الطلب المفتوح للطلبات على المعاییر والخبرة التي حددھا ICANN) من RFPمفتوح للمقترحات (

 .CCTRTفریق 
 

 أدوات/وسائل االتصاالت
العمل. بالخصوص، سیستخدم فریق على استخدام إمكانیات االتصاالت على اإلنترنت من أجل التقدم ب CCTRTسیعمل فریق 

فیما یخص اجتماعاتھ الھاتفیة. وستتم إتاحة المواد المتاحة في ھذه اإلعدادات  Adobe Connectالمراجعة قاعات اجتماعات 
 للعموم للمواكبة مع العملیات المفتوحة والشفافة والسیاسات المتضمنة في ھذه المنھجیة.

 
 المؤشرات/المقاییس

العتباره في ھذه  ICANNمن مؤشرات المنافسة، وثقة المستھلك وخیار المستھلك من طرف مجلس إدارة تم تبني مجموعة 
 المراجعة.

في االعتبار التقاریر المنجزة  CCTRTمنھجیة لتحلیل ھذه المقاییس. إضافة إلى ذلك، سیأخذ فریق  CCTRTقد یحدد فریق 
. وباإلضافة إلى ذلك، قد یحدد فریق DNSوالضمانات ضد تجاوزات نظام لدعم مراجعة تنفیذ البرنامج، وآلیات حمایة الحقوق، 

CCTRT .موارد أخرى للبیانات یود أن یستخدمھا في بناء مراجعتھ على معلومات 

 إصدار معلومات أو تقاریر إضافیة لدعم المظاھر غیر المنتظرة مع ھذه المراجعة. CCTRTأخیًرا، قد یطلب فریق 
 

 النتائج

 ؤقتةالتوصیات الم
و/أو مجلس اإلدارة إلطالق مبادرات تطویر سیاسة جدیدة، أو التقدم  GNSOتوصیات مؤقتة إلى  CCTRTقد یصدر فریق 

 في عمل تنفیذ السیاسات الموجودة، جنبًا إلى جنب مع المراجعة حیث یكون ھناك إجماع كلي بین فریق المراجعة لقیام بذلك.
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 النتائج
الجدید أو لم یعزز المنافسة وثقة  gTLDئجھ بشأن الدرجة التي عزز من خاللھا برنامج ویوثق نتا CCTRTسیعرض فریق 

بعرض وتوثیق النجاحات  CCTRT. إضافة إلى ذلك، سیقوم فریق gTLDالمستھلك وخیار المستھلك إجماًال في فضاء 
 الجدید. gTLDبرنامج والتحدیات التي یعیشھا المجتمع في عملیة الطلبات ومحاولة تخفیف النتائج العكسیة ل

 
 التوصیات النھائیة

من أجل طلب التعلیقات  2016نشر مشروع توصیاتھ المرتبة األولویات في دیسمبر  CCTRTسیحاول فریق  .1
 العامة. یجب أن تكون التوصیات واضحة، وموجزة، وملموسة، ومرتبة حسب األولویات وقابلة للتنفیذ.

یمكن تنفیذھا مباشرة من طرف الموظفین وتلك التي تتطلب مزیًدا من وستنقسم التوصیات إلى فئتین: تلك التي  .2
 تطویر السیاسة من طرف المجتمع.

 ستكون ھذه التوصیات محدودة في تلك المصممة من أجل: .3
 gTLDتعزیز التنافسیة وثقة المستھلك وخیار المستھلك في سوق  .أ
 تطویر عناصر عملیات الطلبات والتقییم .ب
 DNSفیف النشاط المتجاوز في نظام المجھودات المتقدمة لتخ .ج

سیقوم الفریق بتوثیق المبررات التي استخدمھا ألیة توصیة فردیة، وحیثما أمكن تقدیم ھدف أو مقیاس كمي  .4
 لقیاس نجاح التوصیات.

 
 التوصیة للجنة/لجان المراجعة المقبلة
ارسات المراجعات المستقبلیة كما دعى توصیات بشأن إجراءات ومم CCTRTبناء على مراجعة جوھریة لعملھ، سیقدم فریق 

لجمع المعلومات بشأن  CCTRTإلى ذلك تأكید االلتزامات. من أجل تسھیل جمع ھذه الردود، سیتم إجراء دراسة لكل أعضاء 
المقبلة باستخدام الدروس المستفادة،  CCTالعملیة، والمنھجیة واإلجراءات المستخدمة (حتى یكون من الممكن إجراء مراجعة 

 الالحقة). CCTلكي تكون تلك الدروس متاحة لفرق مراجعة و
 

 تضارب المصالح
سیاسة تضارب المصالح المنصوص علیھا في المرفق أ من ھذه المنھجیة. جمیع تصریحات األعضاء  CCTRTتبنى فریق 

 وني.اإللكتر CCTRTالمقدمة بالتوافق مع سیاسة تضارب المصالح ستتم إتاحتھا للعموم ونشرھا على موقع 

 ، یؤكد أعضاءه إذا ما كان التصریح قد تغیر.CCTRTفي كل اجتماع لفریق 
 

 الجدول الزمني
وسیطلب المدخالت من المجتمع  2016سیقوم فریق المراجعة بإصدار مشروع تقریر من أجل التقریر العام في دیسمبر 

 وأصحاب المصلحة.

مشروع توصیاتھ وتعدیل التقریر بھدف إنتاج التوصیات النھائیة في وسیقوم فریق المراجعة بمراجعة التعلیقات المستلمة على 
 .2017أبریل 
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 الملحق ھـ: ملخص المشاركة

 
 

یمكن إیجاد تصریحات اھتمام أعضاء فریق المراجعة على الرابط 
munity.icann.org/display/CCT/Composition+of+Review+Teamhttps://com. 

یمكن االطالع على أرشیفات البرید اإللكتروني على 
https://community.icann.org/display/CCT/Email+Archives.   

https://community.icann.org/display/CCT/Composition+of+Review+Team
https://community.icann.org/display/CCT/Email+Archives
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 الممكنة في استطالع مستقبلي للمستھلك الملحق "و": األسئلة
 

أنھ من المفید الحصول على إجابات لألسئلة التالیة،  CCTRTكما تمت اإلشارة إلیھ في فصل تحلیل البیانات، فقد وجد فریق 
 والتي یوصي فریق المراجعة بدمجھا في العملیة التالیة لدراسة مسجلي أسماء النطاقات:

قدیم لكنھم تخلوا عن  gTLDالجدیدة الذین كانوا مسجلین سابًقا في نطاق  gTLDامج نطاقات ما ھي نسبة المسجلین في برن
 جدید؟ سیقدم ھذا بعض اإلشارات بشأن أھمیة تكالیف التحول. gTLDتسجیالتھم عندما قاموا بالتسجیل في نطاق 

 
؟ gTLDفي أي من نطاقات  الجدیدة لم یكونوا سابقًا مسجلین gTLDما ھي نسبة المسجلین في برنامج نطاقات  .1

 الجدیدة لعدد المسجلین الفردیین. gTLDسیقدم ھذا بعض اإلشارات عن مدى توسیع تقدیم نطاقات 
الجدیدة ھم كیانات استمرت في الحصول على تسجیالت في  gTLDما ھي نسبة المسجلین في برنامج نطاقات  .2

القدیمة  gTLDالتسجیالت في نطاقات قدیمة؟ سیقدم ھذا بعض اإلشارات عما إذا كانت  gTLDنطاقات 
 والجدیدة تمثل عناصر متكاملة مقابل بدائل.

الجدیدة الذین سجلوا أولیًا: (أ) ألھداف دفاعیة، أي أن أحسوا بأنھم  gTLDماھي نسبة المسجلین في نطاقات  .3
وما نسبة  جدید ألنھم تواجدوا لكن لم یحصلوا على أیة فوائد من الیام بذلك gTLDمضطرون للتسجیل في 

المسجلین أولیًا أو (ب) من أجل الفوائد التي تلقوھا، ربما ألنھم بقیامھم بذلك سیتمكنون من الوصول إلى 
المستخدمین الذین سیكونون خالف ذلك غیر قابلین للوصول؟ سیقدم ھذا بعض اإلشارات عما إذا كان، في 

 أو فوائد صافیة للمسجلین.الجدیدة نتج عنھ تكالیف صافیة  gTLDالتوازن، تقدیم نطاقات 
الجدیدة التي جلبت المسجلین أساًسا بسبب الفوائد التي تقدمھا؟ سیقدم ھذا  gTLDما ھي خصائص نطاقات  .4

الجدیدة، مثل األحرف المسموحة الجدیدة،  gTLDبعض اإلشارات عن موارد الفوائد التي قدمتھا نطاقات 
و خدمة المستھلكین، والقدرة على تقدیم أسماء نطاقات والخدمة لمجتمع معین، ومستویات أعلى من األمن أ

  للكیانات غیر المنافسة.

 بإجراء دراسة للمسجلین تتضمن األسئلة التالیة: ICANNمؤسسة  CCTRT فریق صيیو
 األخیرة؟ 12ھل قمت بتسجیل اسم نطاق جدید في األشھر الـ  .1
 قدیم؟ gTLDطاق جدید أو في ن gTLDلكل اسم سجلتھ، ھل قمت بتسجیلھ في نطاق  .2
 جدید [اختر واحًدا] gTLDلكل اسم سجلتھ في نطاق  .3

 ھل كان التسجیل اسًما مسجًال حدیثًا؟ •
 قدیم؟ gTLDھل یعوض تسجیلك تسجیًال في نطاق  •
 قدیم؟ gTLDھل یكرر تسجیلك تسجیًال في نطاق  •

 gTLDنطاق آخر أو  gTLDجدید، ھل كان أقرب بدیل اعتبرتھ نطاق  gTLDلكل اسم سجلتھ في نطاق  .4
 ؟gTLDقدیم؟ ما كانت ھویة ذلك النطاق 

 جدید كبدیل؟ gTLDقدیم، ھل فكرت في التسجیل في نطاق  gTLDلكل اسم سجلتھ في نطاق  .5
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قدیم، ھل كان الھدف من التسجیل أساًسا ھو منع استخدام االسم من  gTLDلكل اسم كرر تسجیًال في نطاق  .6
 طرف مسجل آخر؟

 ما كان متوقًفا حالیًا.لكل اسم سجلتھ، حدد إذا  .7

وعلى الرغم من تفاوت تعاریف الترك المؤقت، إال أن الفكرة العامة ھي أن النطاقات المتروكة مؤقتًا غیر مستخدمة في الوقت 
 الحالي كمعّرفات لموارد اإلنترنت. تشمل األمثلة على أنماط السلوك التي یمكن اعتبارھا إیقاف مؤقتًا ما یلي:

 المقابل لھ. IPحول إلى عنوان اسم النطاق ال یت •
 تصدر رسائل خطأ. HTTPالمقابل لھ ولكن محاوالت االتصال من خالل  IPاسم النطاق یتحول إلى عنوان  •
ناجحة ولكن النتیجة عبارة عن صفحة تُظھر إعالنات أو تعرض النطاق للبیع أو كالھما. في عدد قلیل  HTTPاتصاالت  •

 فحات أیًضا كحامل لتوزیع البرمجیات الضارة.من الحاالت، یمكن استخدام ھذه الص
 الصفحة التي تظھر خاویة أو أنھا تشیر إلى أن المسجل ال یوفر أي محتوى. •
 الصفحة التي تظھر عبارة عن قالب یوفره السجل دون أي تخصیص من جانب المسجل. •
 ي محتوى فرید.تم تسجیل النطاق من خالل جھة فرعیة لمشغل السجل ویستخدم قالبًا قیاسیًا دون أ •
 مختلف. TLDالنطاق یعید التوجیھ إلى نطاق آخر في  •
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 الملحق "ز": قائمة المراجع
 

AMGlobal Consulting،  برامجgTLD  الجدیدة ونصف الكرة األرضیة الجنوبي: فھم مطالب نصف الكرة األرضیة
 ) تم االطالع علیھا في 2016كتوبر الجدید والخیارات المتاحة (أ gTLDالجنوبي المحدودة في أحدث جوالت برنامج 

 https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=56135383، 2017ینایر  25

) (یولیو TMCHمكتب مقاصة العالمات التجاریة ( ، المراجعة المستقلة لتقریر مشروع خدماتAnalysis Groupفریق 
https://newgtlds.icann.org/en/reviews/tmch/draft- ،2017ینایر  25)، تم الوصول إلیھا في 2016

en.pdf-25jul16-review-services  

)، 2015الجدیدة (سبتمبر  gTLD، تقییم المرحلة األولى لآلثار التنافسیة المرتبطة ببرنامج نطاقات Analysis Groupفریق 
  en-28-09-2015-2-nouncementhttps://www.icann.org/news/an ،2017ینایر  25تم الوصول إلیھ في 

)، 2016الجدیدة (أكتوبر  gTLD، تقییم المرحلة الثانیة لآلثار التنافسیة المرتبطة ببرنامج نطاقات Analysis Groupفریق 
  en-11-10-2016-ww.icann.org/news/announcementhttps://w ،2017ینایر  25تم االطالع إلیھ في 

، ملخص سالسل العالمات التجاریة المسجلة في نطاقات المستوى األعلى العامة القدیمة التي كانت Analysis Groupفریق 
 ،2017ینایر  25) تم الوصول إلیھا في 2016كذلك نطاقات المستوى األعلى العامة للعالمات التجاریة (أكتوبر 

/New%20gTLD%20Registrathttps://community.icann.org/download/attachments/56135378
-18-ions%20of%20Brand%20TLD%20TM%20Strings%2010

16.pdf?version=1&modificationDate=1481305785167&api=v2  
 

)، 2002(یونیو  biz.مركز بیركمان لإلنترنت ومدرسة القانون المجتمعي في ھارفرد، استبیان استخدام نطاق المستوى األعلى 
 /https://cyber.law.harvard.edu/tlds/001 ،2017ینایر  25لیھ في الذي تم الوصول إ

 ،2017 ینایر 26، تم االطالع علیھا في ورقة عمل المناقشة، CCTRTفریق مراجعة المنافسة وثقة المستھلك، وخیار المستھلك، 
https://community.icann.org/download/attachments/58727456/Revised%20template%20(a

te=1471445497000&api=v2dopted).docx?version=1&modificationDa  
 

)، سیاسة تضارب المصالح، تم االطالع علیھا في 2016مارس  9فریق مراجعة المنافسة وثقة المستھلك وخیار المستھلك (
https://community.icann.org/download/attachments/58732354/CoIPolicy-، 2017ینایر  23

-CCTReviewTeam
revised9March2016.pdf?version=1&modificationDate=1459161203000&api=v2  

 
 ،2017فبرایر  23)، االختصاصات، تم الوصول إلیھ في 2016مارس  23ر المستھلك (فریق مراجعة المنافسة وثقة المستھلك وخیا

tachments/58727379/CCTRTToRDRAFTv6.pdf?vhttps://community.icann.org/download/at
ersion=1&modificationDate=1458753064411&api=v2  

 
 ،2017ینایر  23)، خطة العمل، تم الوصول إلیھ في 2016مارس  23فریق مراجعة المنافسة وثقة المستھلك وخیار المستھلك (

https://community.icann.org/download/attachments/58727379/DRAFT%20workplan%20v2
.pdf?version=1&modificationDate=1458753104114&api=v2  

 ICANNكیف یمكن لـ : ICANNفي  TLDمؤثرة ووسائل اإلعالم في حملة الوعي العالمي بـ كونستانتین، "دور الشخصیات ال
، تم 2011یولیو  9، بتاریخ MyTLDإنشاء اقتراح ذو قیمة كبیرة بامتدادات نطاق المستوى األعلى الجدید إلفادة اإلنترنت،" 

level-top-icann-media-influencers-http://mytld.com/articles/3018-، 2017ینایر  25االطالع علیھ في 
internet.html-benefits-tld-domains  

  

https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=56135383
https://newgtlds.icann.org/en/reviews/tmch/draft-services-review-25jul16-en.pdf
https://newgtlds.icann.org/en/reviews/tmch/draft-services-review-25jul16-en.pdf
https://newgtlds.icann.org/en/reviews/tmch/draft-services-review-25jul16-en.pdf
https://www.icann.org/news/announcement-2-2015-09-28-en
https://www.icann.org/news/announcement-2016-10-11-en
https://community.icann.org/download/attachments/56135378/New%20gTLD%20Registrations%20of%20Brand%20TLD%20TM%20Strings%2010-18-16.pdf?version=1&modificationDate=1481305785167&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/56135378/New%20gTLD%20Registrations%20of%20Brand%20TLD%20TM%20Strings%2010-18-16.pdf?version=1&modificationDate=1481305785167&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/56135378/New%20gTLD%20Registrations%20of%20Brand%20TLD%20TM%20Strings%2010-18-16.pdf?version=1&modificationDate=1481305785167&api=v2
https://cyber.law.harvard.edu/tlds/001/
https://community.icann.org/download/attachments/58727456/Revised%20template%20(adopted).docx?version=1&modificationDate=1471445497000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/58727456/Revised%20template%20(adopted).docx?version=1&modificationDate=1471445497000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/58732354/CoIPolicy-CCTReviewTeam-revised9March2016.pdf?version=1&modificationDate=1459161203000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/58732354/CoIPolicy-CCTReviewTeam-revised9March2016.pdf?version=1&modificationDate=1459161203000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/58732354/CoIPolicy-CCTReviewTeam-revised9March2016.pdf?version=1&modificationDate=1459161203000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/58732354/CoIPolicy-CCTReviewTeam-revised9March2016.pdf?version=1&modificationDate=1459161203000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/58727379/CCTRTToRDRAFTv6.pdf?version=1&modificationDate=1458753064411&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/58727379/CCTRTToRDRAFTv6.pdf?version=1&modificationDate=1458753064411&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/58727379/DRAFT%20workplan%20v2.pdf?version=1&modificationDate=1458753104114&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/58727379/DRAFT%20workplan%20v2.pdf?version=1&modificationDate=1458753104114&api=v2
http://mytld.com/articles/3018-influencers-media-icann-top-level-domains-tld-benefits-internet.html
http://mytld.com/articles/3018-influencers-media-icann-top-level-domains-tld-benefits-internet.html
http://mytld.com/articles/3018-influencers-media-icann-top-level-domains-tld-benefits-internet.html


 ICANN 142 تقریر مراجعات

 

 

، 2017ینایر  25تم االطالع علیھ في  "في برودواي إلجراء مراجعات مختلفة، ICANNافتتاح برنامج "فیلیب كورین، 
reviews/-mixed-broadway-opens-show-road-http://www.internetcommerce.org/icann 

 :Free Expression, Privacy and Diminishing Sovereignty in the Information Age"ماكاي كانینغام، 
The Internationalization of Censorship," Arkansas Law Review, Forthcoming (2015) 

https://ssrn.com/abstract=2706730 

 ،2016سبتمبر  28، تم الوصول إلیھا في 2015نوفمبر  4معلومات النطاق، " "حمایة اسم النطاق الفعال من حیث التكلفة!
gov-us-with-commitments-of-affirmation-retires-icann-http://domainincite.com/21404  

، 2016سبتمبر  21، "قائمة العالمات المحمیة للمجاالت"، تم الوصول إلیھا في Donutsل سج
http://www.donuts.domains/services/dpml 

، 2017ینایر  25في  تم االطالع علیھ "،newgtlds#إصالحي خاص بـ  gTLDالحاجة إلى برنامج "أفري دوریا، 
newgtlds-for-program-gtld-remedial-a-for-need-http://avri.doria.org/post/74920388723/the 

 
ایة عالمة تجاریة معزز؛ یحث الخبیر على خفض خیارات التكالیف في الستار عن عرض حم Donutsجاك إلیس، "یكشف 

، تم الوصول إلیھا في 2016سبتمبر  29دورة نطاق المستوى األعلى العام التالیة،" مراجعة العالمة التجاریة العالمیة، 
cfa7-http://www.worldtrademarkreview.com/blog/Detail.aspx?g=fa934d21- ،2016سبتمبر  25

f9aa61287908%C3%A2%C2%80%C2%9C-9b1f-459c 

سون، "نطاق المستوى تي ھالفورسون وجي سوزردي وجي مایر وإم فیلیجازي وإس كریبش وإن ویفیر وكي لیفشینكو وإف باك
 إصدار : بعد مرور عشر سنوات" في المعاییر المجھولة والمعلومة، إن تافت وإف ریسیاتو. (ألمانیا: BIZاألعلى 

Springer Berlin Heidelberg 2012، سنة ،(biz.pam12.pdf-ers/dotpaphttp://www.icir.org/vern/ 

ICANN دلیل مقدمي طلبات نطاقات ،gTLD  2017ینایر  12)، تم االطالع علیھ بتاریخ 2012(یونیو ،
en.pdf-04jun12-full-https://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/guidebook 

ICANN) نبذة عن إجراءات تسویة الخالفات الخاصة بالتزامات المصلحة العامة" ،PICDRP( ،" تم االطالع علیھ في یوم
 /en-31-10-2013-picdrphttps://www.icann.org/resources/pages ،2017فبرایر  2

، 2017فبرایر  2" تم االطالع علیھ بتاریخ gTLD، "بشأن برنامج االلتزامات التعاقدیة في ICANNمؤسسة 
en-25-02-2012-https://www.icann.org/resources/pages/gtld  

، 2017ینایر  29)، تم االطالع علیھ في 2009، تأكید االلتزامات (سبتمبر ICANNمؤسسة 
en-30-09-2009-commitments-of-https://www.icann.org/resources/pages/affirmation 

، اللوائح الداخلیة لھیئة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة، مؤسسة غیر ربحیة عامة النفع ICANNمؤسسة 
 ،2017ینایر  20)، تم االطالع علیھ بتاریخ 2016 (أكتوبر

en-ges/governance/bylawshttps://www.icann.org/resources/pa  

ICANN مؤشر سالمة سوق ،gTLD  2017ینایر  29)، تم االطالع علیھ بتاریخ 2016(یولیو ،
-19jul16-beta-index-health-marketplace-files/gtldhttps://www.icann.org/en/system/files/

en.pdf  

ICANN )25  ُمقترح لجنة برنامج  1)، الملحق 2013یونیوgTLD  الجدید لتطبیق إجراءات حمایة المقدمة من اللجنة
، 2017فبرایر  3، تم االطالع علیھ بتاریخ gTLDاالستشاریة الحكومیة والمنطبقة على جمیع نطاقات 

-2b-agenda-i-annex-gtld-new-https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions
en.pdf-25jun13  
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http://domainincite.com/21404-icann-retires-affirmation-of-commitments-with-us-gov
http://www.donuts.domains/services/dpml
http://avri.doria.org/post/74920388723/the-need-for-a-remedial-gtld-program-for-newgtlds
http://www.worldtrademarkreview.com/blog/Detail.aspx?g=fa934d21-cfa7-459c-9b1f-f9aa61287908%C3%A2%C2%80%C2%9C
http://www.worldtrademarkreview.com/blog/Detail.aspx?g=fa934d21-cfa7-459c-9b1f-f9aa61287908%C3%A2%C2%80%C2%9C
http://www.worldtrademarkreview.com/blog/Detail.aspx?g=fa934d21-cfa7-459c-9b1f-f9aa61287908%C3%A2%C2%80%C2%9C
http://www.icir.org/vern/papers/dot-biz.pam12.pdf
https://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/guidebook-full-04jun12-en.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/picdrp-2013-10-31-en
https://www.icann.org/resources/pages/gtld-2012-02-25-en
https://www.icann.org/resources/pages/affirmation-of-commitments-2009-09-30-en
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en
https://www.icann.org/en/system/files/files/gtld-marketplace-health-index-beta-19jul16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/gtld-marketplace-health-index-beta-19jul16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-new-gtld-annex-i-agenda-2b-25jun13-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-new-gtld-annex-i-agenda-2b-25jun13-en.pdf


 ICANN 143 تقریر مراجعات

 

 

ICANN )5  برنامج  قرار لجنة - 2)، "الملحق 2014فبرایرgTLD  الجدید بھیئةICANN .رقم ،
2014.02.05.NG01 2017فبرایر  3، تم االطالع علیھ في ،

en.pdf-05feb14-2-annex-tldg-new-https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions  

، 2017ینایر  29تم االطالع علیھ في  "دلیل دعم مقدمي الطلبات،"، ICANNمؤسسة 
-financial-support/non-ann.org/en/applicants/candidatehttps://newgtlds.ic

support-offering-support#organizations  

)، تم 2009الجدیدة،" ( gTLD، "حمایة العالمات التجاریة في نطاقات 2009.03.06.06رقم  ICANNقرار مجلس إدارة 
material/resolutions-https://www.icann.org/resources/board-2009-، 2017ینایر  29االطالع في 

en#07-06-03 
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 en#6-10-12-2010-material/resolutions-https://www.icann.org/resources/board، 2017 ینایر 20

الجدید  gTLDلبرنامج توصیات لجمع مقاییس "، 2015.02.12.09-2015.02.12.07رقم  ICANNقرار مجلس إدارة 
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یة )، اللوائح الداخلیة لھیئة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة، مؤسسة غیر ربح2016أكتوبر  1(بتاریخ  ICANNمؤسسة 
، 2017ینایر  20عامة النفع، تم االطالع علیھ بتاریخ 
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تم  "حیدر أباد: مدخل إلى فریق مراجعة المنافسة، وخیار المستھلك وثقة المستھلك، ICANN57، "اجتماع ICANNمؤسسة 
to-https://icann572016.sched.com/event/8czO/input-، 2017ینایر  26ا في االطالع علیھ
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بكین، جمھوریة الصین الشعبیة تم االطالع علیھ  –)، بیان اللجنة االستشاریة الحكومیة 2013أبریل  ICANN )11مؤسسة 
، 2017فبرایر  3بتاریخ 

https://gacweb.icann.org/download/attachments/28278854/Beijing%20Communique%20a
pril2013_Final.pdf?version=1&modificationDate=1367607354000&api=v2  

 
ICANN )17  2017فبرایر  3ع علیھ بتاریخ تم االطال تورنتو، كندا –بیان اللجنة االستشاریة الحكومیة )، 2012أكتوبر، 

o_Communique_https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132070/FINAL_Toront
20121017.pdf?version=1&modificationDate=1354149148000&api=v2  

ICANN )29  اعتبارات لجنة برنامج )، خطاب من ستیف كروكر إلى ھیذر درایدن، بخصوص: 2013أكتوبرgTLD  الجدید
فبرایر  3لیھ بتاریخ من مشورة إجراءات الحمایة للجنة االستشاریة الحكومیة، تم االطالع ع 2و 1حول الفئات 

2017،-29oct13-3-dryden-to-https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/crocker
en.pdf 

ICANN وضع الطلبات الحالیة لنطاقات" ،gTLD  2017فبرایر  2الجدیدة"، تم االطالع علیھ بتاریخ، 
result/applicationstatus-https://gtldresult.icann.org/application  

ICANN، " فعالیات التشاور العالمي لبرنامجgTLD 2017ینایر  25تم االطالع علیھ في  "،والتوعیة الجدید، 
en.htm-outreach-gtlds/consultation-https://archive.icann.org/en/topics/new 

 ،2017ینایر  25)، تم االطالع في 2015كتوبر (أ EIUتقریر حركة  ،ICANNمدونة أمین مظالم 
https://omblog.icann.org/index.html%3Fm=201510.html 
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en-06mar13-media/announcement-and-https://newgtlds.icann.org/en/announcements  

ICANN 2007ینایر  13)، تم االطالع علیھ في 2016، مراجعة تنفیذ البرنامج (ینایر ،
en.pdf-29jan16-review-https://newgtlds.icann.org/en/reviews/implementation/program 

ICANN،  2017ینایر  20)، تم االطالع في 2015مراجعة آلیات حمایة الحقوق (سبتمبر، 
en.pdf-11sep15-review-https://newgtlds.icann.org/en/reviews/rpm/rpm 

 
، 2017ینایر  29"إحصائیات البرنامج،" تم االطالع علیھ في  ICANNمؤسسة 

status/statistics-https://newgtlds.icann.org/en/program  

ICANN" باسم ،The cctreview-safeguards Archives 2017ینایر  23"، تم االطالع في ،
safeguards/-mm.icann.org/pipermail/cctreview/http:/  
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ICANN ،"2017ینایر  25تم االطالع علیھ في  "قدمي الطلبات،فھم برنامج دعم م ،
support-https://newgtlds.icann.org/en/applicants/candidate 

 ،2017ینایر  25الع في )، تم االط2013) (یونیو URS، قواعد نظام التوقیف السریع الموحد (ICANNمؤسسة 
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م أسماء النطاقات: التقریر الجدیدة ضد إساءة استخدام نظا gTLD، ضمانات برنامج ICANNوبحث العملیات والسیاسات في 
http://www.icann.org/news/announcement-، 2017ینایر  20)، تم االطالع علیھا في 2016المنقح (یولیو 

en-18-07-2016 
 

ICANN 2017فبرایر  2، "اتفاقیة السجل،" تم االطالع علیھ بتاریخ ،
https://www.icann.org/resources/en-agreements-espages/registries/registri 

الجدیدة والتي تشمل المواصفة اإلضافیة  gTLD)، اتفاقیة السجل المعدلة لنطاقات 2013فبرایر  ICANN )5مؤسسة 
 ،2017فبرایر  3اللتزامات المصلحة العامة، تم االطالع علیھ بتاریخ 

https://www.icann.org/en-05-02-2013-agreement-resources/pages/base 

ICANN" باسم ،Safeguards & Trust - Calls 2017ینایر  23"، تم االطالع في ،
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=58737319 

، 2017فبرایر  3صلحة العامة"، تم االطالع علیھ بتاریخ اللتزامات الم 11، "المواصفة ICANNمؤسسة 
en.pdf-19feb13-pic-11-spec-agreement-https://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/base 

ICANN ،"نطاق  بیاناتccTLD Zooknic،"  2017ینایر  30تم االطالع علیھ في ،
https://community.icann.org/display/CCT/Studies%2C+Research%2C+and+Background+

Materials?preview=/56135378/60492555/Zooknic%20ccTLD%20data.xlsx 
 

)، التوصیات النھائیة حول مؤشرات مراجعة 2014سبتمبر  26(مجموعة التنفیذ االستشاریة للمنافسة ولثقة وخیار المستھلك 
، 2017ینایر  20المنافسة وثقة المستھلك وخیار المستھلك، تم الوصول إلیھا في 

CCT+report-https://community.icann.org/display/IAG/IAG 

M.L. Katz ،G.L روستن وسولیفان، االعتبارات االقتصادیة فیما یتعلق بتوسع األسماء العامة لنطاق المستوى األعلى تقریر .
، 2017ینایر  25)، تم االطالع علیھا في 2011المرحلة الثانیة: دراسات حاالت (دیسمبر 

-considerations-economic-two-gtlds/phase-https://archive.icann.org/en/topics/new
en.pdf-03dec10  

الجدیدة، "ورقة عمل نطاقات  gTLDفرید كریجر وأنتوني كوفیرینج "تحلیل بیانات تسجیل العالمات التجاریة في نطاقات 
Minds + Machines )02-2010.( 

 ،2017ینایر  25)، تم االطالع علیھ في 2016(دیسمبر  ICANNاستطالع إجراء طلب  ،نیلسن
https://community.icann.org/download/attachments/56135378/2016%20ICANN%20Applic

ation%20Process%20Report.pdf?version=1&modificationDate=1482246915000&api=v2  
 

، 2017ینایر  25ھ في ) تم االطالع علی2015(أبریل  ICANNبحث العمالء العالمیین في  ،Nielsenمؤسسة 
en-29-05-2015-https://www.icann.org/news/announcement 

Nielsen بحث العمالء العالمیین في ،ICANN  2017ینایر  25)، تم الوصول إلیھ في 2016(یونیو  2الموجة ،
en-23-06-2016-2-https://www.icann.org/news/announcement 

 
Nielsen استطالع المسجلین العالمیین في ،ICANN  2017ینایر  25)، تم االطالع علیھا في 2015(سبتمبر ،

en-25-09-2015-https://www.icann.org/news/announcement 
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D. S. Prahl and E. Null, "The New Generic Top-Level Domain Program: A New Era 
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