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 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
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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 
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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 



 ICANN 13 تقریر مراجعات

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
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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 
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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



