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) 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


 ICANN 4 تقریر مراجعات

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.
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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.




