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 المقدمة والملخص التنفيذي
 

 الخلفية
 

باإلضافة . ، وقد أصبحت إحدى مهامها الرئيسية خلق منافسة في سوق أسماء النطاقات1998عام  ICANNمنذ أن تم إنشاء 
ستقوم : "مع وزارة التجارة األمريكية تنص على ICANNظمة إلى ذلك، فإن اتفاقية المشروع المشترآة التي عقدتها من

ICANN  بالحفاظ على العمليات وإنشائها لضمان أن القضايا المتعلقة بالمنافسة، ومصالح المستهلك، واستقرار نظام أسماء
 TLDفيذ نطاقات ، بما في ذلك دراسة وتنTLDوأمانه قد تم تحديدها ودراستها في قرارات إدارة نطاقات ) DNS(النطاقات 
 ."الجديدة

 
وتضمنت هذه المناقشات ممثلين . عن طريق أشخاص من مختلف أنحاء العالم ICANNوتتم عملية وضع السياسة في نموذج 

وآان اإلجماع الذي . من الحكومات، واألفراد، والمجتمع المدني، والمجتمع التقني، والشرآات، ومحامي العالمات التجارية
، إحدى المجموعات التي تقوم بتنسيق )GNSO(ل المناقشات التي جرت في منظمة دعم األسماء العامة توصلوا إليه، خال

 .جديدة وأنه يمكن تقديمها gTLD، أنه البد من وجود نطاقات ICANNالسياسة العالمية في 
 

راجع الموقع  . سنوات 3الجديدة الحالي في مرحلتي الدراسة والتخطيط ألآثر من  gTLDوقد ظل مشروع نطاقات 
gtlds/-http://gnso.icann.org/issues/new . إلى أول مرحلتين من طلبات  -ويرجع أصله إلى الماضي األبعد

 .2003و 2000اشتراك نطاق المستوى األعلى التي أقيمت في عامي 
 

جديدة ووجه الموظفين  gTLDلتقديم نطاقات  GNSOسياسة منظمة  ICANN، تبنى مجلس إدارة 2008وفي يونيو 
لالستمرار في زيادة التطوير وإآمال خطة تطبيق مفصلة، وآذلك االستمرار في االتصال بالمجتمع حول العمل، وإمداد مجلس 

ا قبل بدء عملية تقديم نطاقات اإلدارة بنسخة نهائية من مقترحات التنفيذ المتعلقة بمجلس اإلدارة والمجتمع للموافقة عليه
gTLD الجديدة. 

 
، تم إصدار مسودة الدليل المساعد لمقدم الطلب مع ست مذآرات توضيحية، وتم عمل فترة تشاور لمدة 2008وفي أآتوبر 

ومشاوراتها  ICANNوباإلضافة إلى فترة التعليق، تم عقد مشاورات مغلقة في اجتماعات . يوًما حول المسودة األولى 76
 . الخاصة

 
تعليق من التعليقات الواردة على الدليل المساعد عن تغييرات جوهرية ظهرت بوضوح في  300وقد أسفر تحليل ما يزيد عن 

ومجدًدا، فقد آانت هناك تعليقات جوهرية تؤآد على المواقع . 2009اإلصدار الثاني من الدليل المساعد المنشور في فبراير 
 .يتعين أخذها في االعتبارالسابقة وتبرز مواقع جديدة 

 
 نظرة عامة على التحليل

 
 :ويمكن العثور عليها هنا. العديد من فترات التعليق العامة ICANNأجرت 
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comment/-http://www.icann.org/en/public . ل هذه العملية وتعم. فترة تعليق 50، تم عقد أآثر من 2008وفي

وبينما ُتعّول . على صياغة اتجاه السياسة وُتحدث تغيًرا في الوثائق التقنية الهامة، ووثائق العقود، ووثائق تنفيذ السياسة
ICANN  بشدة على هذه العملية، اقترح العديد أنه من الصعب غالًبا فهم آيفية تشكيل التعليقات للنتائج، وإذا لم يكن األمر

 .آذلك، فلم ال
 

المنهج الذي سلكته في تعليقات  ICANNوبالنسبة لفترة التعليقات على اإلصدار الثاني من الدليل المساعد، اتبعت منظمة 
وقد تم تقسيم التعليقات إلى فئات رئيسية ثم إلى أخرى . اإلصدار األول، وتقدم هنا تحليًال تفصيلًيا عن التعليقات الواردة إليها

 .فرعية
 

ويقوم التحليل بتعريف المعّلقين، ويقدم ملخًصا . يل لدراسة القضايا التي أثيرت في الفئات والفئات الفرعيةوتمت آتابة تحل
ولهذا، يتم تقسيم آل فئة إلى . للقضايا التي يتصل بها المعلقون، ثم يقدم شرًحا للوضع المقترح فيما يتعلق بالقضايا المثارة

 :األقسام التالية
 التي تم وضعها في تلك الفئةملخص للنقاط الرئيسية  •
 ملخص يشتمل على موجز للتعليقات والمصادر •
تحليل يتضمن ملخًصا للقضايا المثارة من خالل مجموعة التعليقات هذه وتحليل للموازنة بين القضايا المثارة  •

 بواسطة التعليقات
 .ووضع مقترح موضح في مقتطفات الدليل المساعد لمقدم الطلب للمناقشة اإلضافية •

 
 تحليل الدليل المساعد والتغييرات

 
الجديد بينما توازن بين االهتمامات المجتمعية  gTLDتقدمها فيما يتعلق بتنفيذ برنامج نطاقات  ICANNتواصل منظمة 

وقد انتهت مؤخًرا فترة التعليقات العامة لإلصدار الثاني من الدليل المساعد . الخاصة بجوانب البرنامج المحددة وتناقشها
 .دمي الطلبات ويتواصل العمل فيما يتعلق بمناقشة األمور الملحةلمق
 

 :بما يلي ICANNولمواصلة التقدم واستمرار المناقشة المجتمعية، سوف تقوم منظمة 
 تقوم اآلن بنشر تحليل التعليقات المشابه للتحليل المنشور بعد اإلصدار األول من الدليل المساعد •
 ي اجتماع سيدني وما بعده لتطوير حلول لألمور الملحةتقوم بعقد استشارات ومنتديات ف •
 .نشر اإلصدار الثالث للدليل بعد اجتماع سيدني عند التمكن من تضمين حلول األمور الملحة •

 
ومع أخذ ذلك في االعتبار، من المتوقع أن تتم الموافقة على طلبات نطاقات المستوى األعلى الجديدة مع بداية الربع األول في 

 .2010عام 
 

 تحليل الدليل المساعد
 

بتنظيم موجز بجميع التعليقات الواردة في منتدى  ICANNآما حدث في اإلصدار األول من الدليل المساعد، قامت منظمة 
 في مدينة المكسيك آما تقوم بإعداد التقارير الالزمة  ICANNباإلضافة إلى التعليقات الواردة في اجتماع  ICANNتعليقات 
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وتتمثل أهداف . ويحلل التقرير التعليقات على حسب الفئة ويوازن بين المقترحات المختلفة التي تم تقديمها. أنفي هذا الش
 :التقرير في

تحليل التعليقات بهدف تطوير التعديالت التي يتم إدخالها على الدليل المساعد بما يتفق مع المشارآات الهامة للمجتمع  •
 و

 .يقات بجدية ودراستها بعنايةإيضاح أنه يتم التعامل مع التعل •
 

اإلصدار الثالث من مسودة الدليل المساعد لمقدمي الطلبات لنطاقات المستوى األعلى العامة  ICANNلن تصدر منظمة 
ويرجع هذا إلى أن مناقشة األمور الملحة سوف تستمر خالل االجتماع . الجديدة قبل اجتماع يونيو القادم في سيدني، بأستراليا

 .وقد يشير نشر إصدار جديد من الدليل دون تناول هذه القضايا إلى عدم إعطاء أهمية لهذه القضايا). ما آان متوقًعاآ(وبعده 
 

ولتقديم التفصيالت وإيضاح المناقشات، سوف يتم إرفاق تحليل التعليقات بعدد من أقسام الدليل المختارة ذات الخطوط الحمراء 
ويتم تطوير هذه األقسام المختارة استجابة لمنتدى التعليقات العامة الذي أنهى أعماله . نةبحيث يتسنى مناقشة التغييرات الممك

 .مؤخًرا وسوف يتم نشرها في الموعد المحدد لمناقشتها في اجتماع سيدني
 

 األمور الملحة
 

تقدم ملموس في آل وتم إحراز . الجديد gTLDسابًقا أربعة أمور ملحة فيما يتعلق ببرنامج نطاقات  ICANNحددت منظمة 
 .من هذه القضايا وسوف يتم االستفادة من اجتماع سيدني في الترآيز على هذا العمل على أمل إيجاد الحلول

 
آما . من يونيو في اجتماع سيدني 24فمثًال، سوف تنعقد الجلسة المخصصة لقضايا العالمات التجارية يوم األربعاء الموافق 

 .افتتاح االجتماع إضافة إلى التحديثات العادية والمنتديات العامةستكون هناك جلسة تحديث في يوم 
 

وبعد الجلسة األولى في سيدني، تتوالى األحداث اإلقليمية التي سيتم عقدها في أوروبا واألمريكتين وآسيا لتطوير حلول الدليل 
معروضة من فريق تنفيذ التوصيات وسوف تناقش هذه الجلسات الحلول ال. المساعد المتعلقة بقضايا العالمات التجارية

)en.htm-24apr09-http://www.icann.org/en/announcements/announcement (و 
 .مصادر أخرى

 
 .وسوف يتم رفع تقرير بالتقدم في األمور الملحة األخرى في سيدني

 
 لتوقيتا

 
ومن المقرر نشر . يتم نشر تحليل التعليقات وأقسام الدليل ذات الخطوط الحمراء اآلن استعداًدا لمناقشتها في اجتماع سيدني

 ICANNاإلصدار الثالث من الدليل في أوائل شهر سبتمبر، وسوف تنتهي فترة التعليقات لهذا اإلصدار بعد اجتماع منظمة 
 ). 2009بر، أآتو 30إلى  25من (في سيول 
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 التغييرات الرئيسية في األقسام المحددة لمسودة الدليل المساعد لمقدمي الطلبات

 
على الرغم من أن نشر اإلصدار الجديد لمسودة الدليل المساعد لمقدمي الطلبات معلق على حل أمور ملحة معينة، إال أن 

ويتم نشر هذه التغييرات . الدليل المساعد لمقدمي الطلبات التعليقات العامة أسفرت عن العديد من التغييرات المقترحة على
 :وتتضمن مجاالت مواضيع هذه التغييرات ما يلي. المقترحة بشكل منفصل لمناقشتها والتعليق عليها

 
 األسماء الجغرافية: تحديثات الوحدة الثانية

 
أسماء جغرافية ومتطلبات التوثيق وإجراء المعني باألسماء الجغرافية فئات السالسل التي تعتبر  2.1.1.4يصف القسم 

 . المراجعة المتبع
 

وتوفر التغييرات الممكنة المشار إليها في هذا القسم المزيد من التفصيالت الخاصة بنطاق الحماية على المستوى األعلى 
متطلبات الدعم ألسماء ، آما توفر المزيد من التفصيالت الخاصة بISO 3166-1ألسماء الدول واألقاليم المسجلة في معيار 

 2009مارس لعام  6في  ICANNوتأتي هذه التحديثات وفق قرار مجلس إدارة منظمة . القارات أو األقاليم
)06mar09.htm#08-http://.icann.org/en/minutes/resolutions( ,لموظفين لمراجعة األجزاء ذات لتوجيه ا

 . الصلة في مسودة الدليل المساعد لمقدمي الطلبات لتقديم المزيد من التوضيحات فيما يتعلق بهذه المجاالت
 

يقدم النص المحدَّث أيًضا المزيد من التوجيهات لمقدمي الطلبات لتحديد الحكومة أو الهيئة العامة المعنية بغرض الحصول 
 .)هناك أيًضا عمليات حماية ألسماء جغرافية في المستوى الثاني، انظر تحديث الوحدة الخامسة. (مطلوبةعلى المستندات ال

 
 معايير التقييم

 
 gTLDتصف الوحدة الثانية من مسودة الدليل المساعد لمقدمي الطلبات التقييمات التي تجرى أثناء التقييم األولي لطلبات 

 . الجديدة
 

انظر تحليل التعليقات العامة حول مسودة (تغييرات على هذا المستند بناًء على التعليقات العامة  ICANNوقد أدخلت منظمة 
وتتضمن التحديثات . وأعمال التطوير المتواصلة من جانب الموظفين) الدليل المساعد لمقدمي الطلبات اإلصدار الثاني

 :المعايير التالية/احتساب النقاط/تغييرات في األسئلة 
 تأسيس القانوني والوضع الجيد إثبات ال •
 معلومات االتصال  •
 فحص الخلفية  •
 إساءة استخدام أسماء النطاقات /القرصنة اإللكترونية •
 التخصيص المعتمد على المجتمع  •
 المعايير التقنية  •
• DNSSEC  
 األمان  •
 حماية األسماء الجغرافية في المستوى الثاني •
 االستمرارية  •
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 معايير السلسلة

 
المعايير الموضوعة بحيث ال تمثل السالسل نفسها مشاآل استقرار أو أمان لنظام أسماء النطاق  2.1.1.3.2يصف القسم 

DNS .وقد تم توضيح المعايير لتقديم إرشادات واضحة لمقدمي الطلبات. 
 

 إجراءات حل النزاع: تحديثات الوحدة الثالثة
 

؛ انظر gTLDلبات إجراءات حل النزاع المطبقة في عملية طلبات تصف الوحدة الثالثة من مسودة الدليل المساعد لمقدمي الط
dispute-gtlds/draft-http://www.icann.org/en/topics/new-الوحدة الكاملة على الرابط التالي 

en.pdf-18feb09-clean-procedure-esolutionr . 
 

انظر تحليل التعليقات العامة حول مسودة الدليل المساعد (التغييرات المحتملة في هذه األقسام مبنية على التعليقات العامة 
 :النص بها هي المجاالت التي تم تحديث. وأعمال التطوير المتواصلة من جانب الموظفين) لمقدمي الطلبات اإلصدار الثاني

 . التغييرات المدخلة على المتطلبات الدائمة لمعارضات األخالق والنظام العام •
 . التحديثات المدخلة على المتطلبات الدائمة لمعارضات المجتمع •
 . التفاصيل اإلضافية الخاصة بدور المعارض المستقل •
 . عحل النزاع لمعارضات المجتم) معايير(التغييرات المدخلة على مبادئ  •

 
 )أولوية مجتمعية(التقييم المقارن : تحديثات الوحدة الرابعة

 
 .والمزادات) أولوية مجتمعية(وتشكيل مجموعات التنافس والتقييم المقارن : تصف الوحدة إجراءات حل التنافس على السلسلة

 
تحليل التعليقات العامة حول مسودة الدليل  انظر(اللغة الجديدة المحتملة المشار إليها في هذا القسم مبنية على التعليقات العامة 

 :التحديثات هي. وأعمال التطوير المتواصلة من جانب الموظفين) المساعد لمقدمي الطلبات اإلصدار الثاني
 .تجزئة المعايير •
 . توضيح المعايير •
 . توضيح اسم العملية •
 . تسلسل المعايير •
في  -نقطة  16من إجمالي  14 -الحد السابق لتسجيل النقاط  على الرغم من التعليقات على. تعديل حد تسجيل النقاط •

 . نقطة 16من إجمالي  13ضوء هذه التعليقات واالختبارات التي تم إجراؤها، من المقترح خفض الحد إلى 
 

 مواصفات اتفاقية مزود االمتداد: تحديثات الوحدة الخامسة
 

 . ألغراض المناقشة -هذه التغييرات إيضاحية 
 

دة الخامسة من مسودة الدليل المساعد لمقدمي الطلبات اإلجراءات المطبقة في المراحل النهائية لعملية طلبات نطاق تصف الوح
gTLD  بما يتضمن تنفيذ اتفاقية التسجيل بين مقدمي الطلبات ومنظمةICANN . 
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على المناقشات المجتمعية والتعليقات  وتم وضع مسودة التغييرات المحتملة ألثنين من المواصفات الواردة في االتفاقية بناًء

 :التحديثات هي). انظر أيًضا تحليل التعليقات العامة على مسودة الدليل المساعد لمقدمي الطلبات اإلصدار الثاني(
 Whoisالمواصفة لكي تعكس الحاجة إلى خدمة يتم تعديل ). المواصفة الرابعة(خدمات نشر بيانات التسجيل  •

 . الجديدة gTLDيمها من جانب جميع مشغلي شرآات تسجيل نطاقات المقرر تقد الكثيفة
بإضافة ضرورة حفظ أسماء البلدان واألقاليم تم تحديث المواصفة ). المواصفة الخامسة(جدول األسماء المحفوظة  •

 الذي يطالب بتوضيح ICANNالجديد استجابة لقرار مجلس إدارة منظمة  GACوفًقا لتقرير  ،في المستوى الثاني
أعمال الحماية لألسماء الجغرافية في المستوى الثاني 

)http://www.icann.org/correspondence/karklins-to-twomey-29may09-en.pdf .(
صدارات ذات الخطوط الحمراء التي توضح التغييرات من يتم إدراج اإل. المقتطفات ذات الصلة مدرجة فيما يلي

 .اإلصدار الثاني لمسودة المواصفات آي يسهل الرجوع إليها
 

 .التعليقات على اللغة المؤقتة التي تم توفيرها ICANNتشجع منظمة 
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 االهتمامات العامة 
 التوقيت 

 
 النقاط الرئيسية. 1
 

الجديدة بنشاط والتحرك قدًما في اتجاه قبول الطلبات  gTLDملية في متابعة بدء تشغيل ع ICANNتستمر منظمة  •
 .في أقرب وقت ممكن مع ضمان توفير الوقت الكافي وبذل الجهود المالئمة لحل القضايا العالقة

ويمثل التنفيذ المرحلي آطريقة لتسريع بدء العملية مشكلة للعديد من األسباب آما أنه ليس جزًءا من خطة التنفيذ  •
 .يةالحال

بهدف تسهيل البدء مع توفير الضمانات  ICANNيتم تنفيذ األعمال الهامة والقيمة في أنحاء مجتمع منظمة  •
 .والحمايات لمسجلي النطاق

 
 ملخص التعليقات . 2
 

بحيث تأخرنا آثيًرا  .الترتيب الذاتي لألولويات والتصفية الذاتية. االهتمام الشامل بالتوقيت؛ منهج الجدول الزمني المقترح
ونحدث ضجة آبيرة بعدها يكون هناك توقف مؤقت ولن . ونحن نرتكب خطأ جسيًما. أصبحنا نرآز اآلن على الجولة التالية
فسوف يعتقدون أنه لن يتم الوفاء بااللتزام المحدد بسنة واحدة وفق ما يشير إليه سجل . ينظر الناس إليه على أنه أمر هين
 GNSOدابليو ستاوب، نص . وينبغي أن نفكر في حل لذلك. في هذه الضجة الكبيرة التتبع لذا يحاول الجميع المشارآة

الضجة "يمكن إحالل جدول زمني يوفر الترتيب الذاتي لألولويات واالختيار الذاتي محل ). 2009فبراير  28( 98الصفحة 
يمكن أن تضم آل جولة (في آل جولة  تحديد العديد من نوافذ تقديم الطلبات) 1(بما يلي  ICANNإذا قامت منظمة " الكبيرة

نوافذ، واحدة آل ستة  4وتضم  2011إلى أآتوبر  2009في أآتوبر  3نوافذ لتقديم الطلبات؛ يمكن أن تجرى الجولة  4أو  3
 TLDتمكين الطرف الثالث المضار من االعتراض على طلب ) 2(؛ )إلخ 2012في أآتوبر  4أشهر؛ ويمكن أن تبدأ الجولة 

إذا ما ) 3(؛ و)باإلضافة إلى المجتمع واألخالق ودوافع انتهاك الحقوق" (زيادة التكاليف الخارجية"ا يخص المحدد فيم
اشترطت جواز رفع طلبات إضافية لنفس السلسلة في نافذة تالية من نوافذ تقديم الطلبات طالما آانت هناك معارضة على 

حاب مرضية؛ وما زالت تكاليف االنسحاب زائدة بشكل آبير في ويعمل ذلك بشكل أفضل عند وجود شروط انس. الطلب المقدم
أبريل  14الوحدة الثالثة،، (انظر أيًضا إي بيرنر ويليامز ). 2009أبريل  13(دابليو ستاوب . الدليل المساعد الحالي

2009.( 
 

ذي تم وضعه ال" الجدول الزمني"التخلي عن  ICANNينبغي على منظمة  ".المصطنع"التخلي عن الجدول الزمني 
 Worldwideشرآة . الجديدة إلى أن يتم التوصل إلى حلول حقيقية للمخاوف القائمة gTLDاصطناعًيا لبدء نطاقات 

Media, Inc. ،)13  2009أبريل  11(، جيه سيتز )2009أبريل.( 
 

التقدم بالطلبات الثقة التي  المعالم الرئيسية قبل فتح/سوف يوفر نشر جدول منقح ومفصل عن األحداث .تقديم الجداول الزمنية
بشكل منتظم بحيث يوضح جميع خطوات العملية مثلما يتم  الجدول الزمني لفترة ما قبل البدءينبغي تحديث . نحتاج إليها

عندما يحين موعد طلب مسودة الدليل المساعد التالية وعند بدء وانتهاء فترات التعليقات واألحداث التي يخطط لها فريق 
 إلى موعد  الجدول الزمني لفترة ما بعد تقديم الطلبينبغي أن يشير . واألحداث الرئيسية في حملة االتصال ICANNمنظمة 
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بينما تبدأ فترة المعارضات في نهاية فترة تقديم الطلبات، فما . بدء وانتهاء فترة المعارضة وآيفية ارتباط ذلك بالتقييم األولي

يوًما بعد نشر سالسل مقدمي  90أي هل سيتوافر للطرف الثالث (لمعارضات زال ال يوجد إطار زمني محدد لتسجيل ا
لزيادة الثقة وإضفاء مزيد من ) 2009أبريل  13( SIIAانظر أيًضا ) 2009أبريل  13( IPC) الطلبات لتقديم المعارضة؟

ديثه بشكل منتظم من جانب الشفافية على مقدمي الطلبات المحتملين، ينبغي توفير جدول تفصيلي للمعالم الرئيسية مع تح
 ).2009أبريل  ICANN. Lovells )14منظمة 

في الدليل المساعد النهائي لمقدمي  ICANNينبغي أن تنص منظمة  .التواريخ المحددة -نوافذ الطلبات والجولة التالية 
عن تاريخ ثابت لنافذة تقديم الطلبات الطلبات على التواريخ المحددة لنافذة تقديم الطلبات في الجولة التالية آما ينبغي اإلعالن 

 gTLDينبغي فتح نافذة طلبات  ).2009أبريل  12(مجموعة اهتمام نطاق المستوى األعلى للمدن . في أقرب وقت ممكن
وقد ينظر إلى االآتشاف المتأخر للقضايا المستقبلية على أنه نقص احترام لجميع أعضاء المجتمع . 2009الجديدة بنهاية عام 

إن اإلنترنت تقوم على .  الجديدة على مدار األعوام الثالثة الماضية gTLDآرسوا وقتهم ومواردهم لمقترح نطاقات الذين 
ونظًرا  ).2009أبريل  eCOM-LAC (13. التغيير واإلبداع، ويجب أن تستمر العملية في السير في طريقها المرسوم لها

فعل والتأثير االقتصادي السلبي على المستثمرين والجهات الراعية، بال gTLDللعديد من التأخيرات التي تشهدها نطاقات 
أن تنشر تاريًخا محدًدا لفتح نافذة تقديم الطلبات بحيث ال يتعدى موعده اجتماع سيدني في يونيو  ICANNينبغي على منظمة 

2009 .eco )12  ينبغي أن تذآر منظمة ). 2009أبريلICANN  التالية وتلتزم بالهدف الذي تاريًخا مؤآًدا لجولة الطلبات
 DOTZON ,GmbH )13. من المقرر أن يبدأ تحقيقه مع جولة الطلبات التالية خالل عام بعد االنتهاء من الجولة القادمة

، )2009أبريل  11الوحدة األولى، (، إي سوبيتيبور )2009أبريل  NCUC (13انظر أيًضا ). 2009أبريل 
DotAfrica ) ،الوحدة (، إل آندريف )2009أبريل  12الوحدة األولى، (، واي آيرين )2009ريل أب 12الوحدة األولى

 ).2009أبريل  13الوحدة األولى، (، إس سوبياه )2009أبريل  13الوحدة األولى، (، إس مانيام )2009أبريل  13األولى، 
 

ا يشمله آل أمر من هذه األمور بالتحديد على م ICANNينبغي أن تنص منظمة  .الوضوح بشأن مجال وحل القضايا الملحة
الجديدة وأن تنص بوضوح على أنه  gTLDوالكيفية التي سيتم بها مالءمة حل آل أمر على حدة مع الخطة الشاملة لنطاقات 

 ).2009أبريل  Time Warner )13. الجديدة إلى أن يتم حل جميع هذه األمور بشكل مرٍض gTLDلن يتم بدء نطاقات 
لم تصل أي من األمور الملحة إلى مرحلة النضج الكافي بما يسمح بدعم الجدول  ).2009أبريل  COA )13انظر أيًضا 

الجديدة على الرغم من اتخاذ بعض الخطوات في سياق واحد أو اثنين من  gTLDلنشر نطاقات  ICANNالزمني لمنظمة 
ة عن إمكانية أن تمثل نتيجة حل أن تتحدث بصراح ICANNيتعين على منظمة  ).2009أبريل  SIIA )13. هذه األمور

ال يزال من غير الواضح الكيفية . ICANNفي منظمة  gTLDمسألة الحد تغييًرا رئيسًيا في المقترحات األولية لتنفيذ نطاقات 
 AT&T. التي سيتم بها أخذ حلول مسائل الحد في االعتبار والكيفية التي سيتم بها تعديل عملية التنفيذ ومسودة الدليل المساعد

 ).2009أبريل  13(
 

نظًرا لعدم معرفة أعداد الطلبات وما سيكون لهذا من أثر على قدرة منظمة  .الحالية قبل بدء جوالت تالية gTLDحل جوالت 
ICANN  على التعامل معها، ينبغي على منظمةICANN  مناقشة وحل طلباتgTLD جيه. الحالية قبل فتح الجولة التالية .

 ).2009إبريل  13(سينغ 
 

، إال أن عدم ICANNعلى الرغم من العمل الرائع الذي يقوم به فريق العمل في منظمة .الحاجة إلى نشر جدول زمني مؤآد
على نشر أي جدول زمني مؤآد في هذه الفترة الزمنية يعد مشكلة آبيرة، وهي مشكلة تقع على عاتق  ICANNقدرة منظمة 

مارس  dot berlin )27. االنتهاء من هذا األمر في أسرع وقت ممكنعلى  ICANNجميع األطراف، ونحن نحث منظمة 
 ).2009أبريل  14( NIC Mexico، ))2009أبريل  13(( dot EUSانظر أيًضا  ).2009
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، فعندئذ يتعين عليها أن تقدم مزيًدا من gTLDالتقدم في عملية  ICANNإذا آان يتعين على منظمة  .العملية ودقة التوقيت

إن تحديد . الدقيقة حول العملية بما فيها الكيفية التي سيعمل بها نظام الخصومات وخارطة الطريق المقرر بدؤهاالمعلومات 
 ICANNقد يساعد العديد من المنظمات في التخطيط ويسمح لمنظمة  -على سبيل المثال  2010سبتمبر  -تاريخ بدء معقول 

يمكنها تطبيق حمايات  -أو إذا لم  -المواصلة حتى  ICANNى منظمة وال ينبغي عل. باالستفادة من المزيد من المشاورات
 ).2009أبريل  MARQUES )13. مالئمة لمالكي العالمات التجارية

 
الجدول الزمني هو الشاغل األآبر فهو يساعد على الحصول  .الثقافية واللغوية TLDتأثير التأخيرات على تخطيط نطاقات 

تتحول إلى قصة بال نهاية، فمثًال مجتمع الثقافة  gTLDال نرغب في مشاهدة عملية . ICANNعلى تاريخ واقعي من منظمة 
الثقافية واللغوية ليست السبب في األمور  TLDنطاقات . أمًرا حقيقًيا "dot gal"الجاليسية يسعى بشدة إلى أن يصبح نطاق 

إس رينولدز، المنتدى العام . تعاقبنا بتأخير آخر أن ICANNالملحة التي تؤخر العملية بالكامل، لذا ال ينبغي على منظمة 
تسعى إلى تحسين التنوع عبر ) إقليم الباسك(اللغوية والثقافية  TLDبما أن نطاقات ). 2009مارس  5( 18و 17صفحة 

 dotالجا، آي إي آريبي. اإلنترنت وال تؤدي إلى أي من األمور الملحة، فال يلزم في الحقيقة تأخير هذه العملية أآثر من ذلك
EUS يمثل تأخير الجدول الزمني عبًئا فيما يتعلق بالمصداقية  ).2009مارس  5( 22، نصوص المنتدى العام في صفحة

إم . في آسب مصداقية شرآائها المحليين ICANNأمام الجهات المحلية الراعية والبيئات الداعمة؛ فكيف تساعد منظمة 
 ).2009مارس  5( 29ة ، نصوص المنتدى العام صفحdot BZHآريدو، 

 
ومثل نقطة القصر في النوتة الموسيقية نؤمن بأنه يلزم إجراء هذا بدقة في حين ال يهم الوقت قدر ما يهم في  .ال تتعجل العملية

سي روسوس، نصوص المنتدى . نقطة القصر، إلى أن يتم هذا بشكل صحيح ألننا نتحمل مسئولية آبيرة تجاه المجتمع بالكامل
 ).2009مارس  5( 23ة العام صفح

 
وسوف يؤثر . الجديدة في جميع دول العالم TLDتم بالفعل تكريس العديد من الموارد لمبادرات  .وضع جدول زمني دقيق

وسيمثل ضربة قاسمة  ICANNالجديد في الوقت المناسب تأثيًرا خطيًرا على مصداقية منظمة  TLDالفشل في بدء برنامج 
في حين التزام العناية الواجبة فيما يتعلق بتناول القضايا المثارة من . رية األخرى على اإلنترنتللعديد من البرامج االبتكا

وضع جدول زمني دقيق في أسرع وقت ممكن وبحلول اجتماع سيدني في يونيو  ICANNجانب المجتمع، ينبغي على منظمة 
أبريل  INDOM. com )10. هم فيه تقديم طلباتهمويحتاج مقدمو الطلبات المحتملون إلى معرفة الموعد الذي يمكن. 2009
على آون ديسمبر  ICANNينبغي أن تؤآد منظمة  ).2009أبريل  13( Asociacion PuntoGalانظر أيًضا  ).2009
 ).2009أبريل  dot BZH )13الجديدة  gTLDهو تاريخ بدء فترة طلب االشتراك في نطاقات  2009

 
الجديدة إلى أن يتم جمع الحلول البديلة واختبارها وتقييمها من  gTLDتأجيل نطاقات  ينبغي .الجديدة gTLDتأجيل نطاقات 

أي  -مناظير تتضمن الملكية التقنية والفكرية وقبول المستهلك والتأثير على تكلفة مستهلكي األسماء والمنافسة فيما بينهم 
أسماء النطاقات (وح لالبتكار ودراسة الحلول التقنية المجال مفت. وليس فقط شرآات التسجيل االفتراضية -األعمال بشكل عام

ينبغي تأخير اإلصدارات األخرى من  ).2009أبريل  13(آيه رايان ) المتعددة التي تم اختبارها وثبتت صالحيتها للعمل
 :ما فيهاالجديدة إلى أن يتم التعامل مع مخاوف الحد الرئيسية، ب gTLDالدليل المساعد والجدول الزمني لطرح نطاقات 
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 الجديدة؛  TLDإتمام دراسة اقتصادية غير متحيزة تبرهن على دعم الحاجة إلى نطاقات  1
 تناول اهتمامات سالمة واستقرار اإلنترنت؛  2
 الحماية ضد الممارسات الخداعية واالحتيالية؛   3
. الجديدة TLDع مستويات عملية إنشاء إجراءات حماية للتحكم في حاالت إساءة استخدام العالمات التجارية في جمي 4

قصر أي عرض جديد على اختيار مجموعة أسماء  ICANNإلى أن يتم حل جميع هذه القضايا، ينبغي على منظمة 
IDN بشكل تجريبي .Verizon )13  2009إبريل.(  انظر أيًضاBITS )13  2009أبريل( ،CADNA )13  أبريل

2009( ،eBay )13  2009أبريل( ،3M Company )15  ال ينبغي على منظمة  ).2009أبريلICANN  التقدم
 NBCEP. الحالية غير محلولة gTLDالجديدة إذا ظلت المشاآل الرئيسية التي تضر بنطاقات  gTLDفي نطاقات 

أن تخلص بشكل معقول إلى أنه يجب عليها المحافظة على تاريخ التنفيذ  ICANNال يمكن لمنظمة  ).2009أبريل  13(
المعتمدة /التي يرعاها المجتمع gTLDالنشر المحدد لنطاقات  AT&Tتدعم . gTLDا يتعلق بنطاقات فيم 2009في 

 AT&T. االثنين والعشرين للتتبع السريع آخطوة تجريبية للبدء على نطاق واسع ccTLD IDNعلى المجتمع وأسماء 
 ).2009أبريل  13(

 
 -بدعوة من مجلس اإلدارة عند الضرورة  - ICANNؤجل منظمة ينبغي أن ت .الجديدة gTLDالتأجيل غير المحدد لنطاقات 

الجديدة بسبب األمور الخطيرة والرئيسية التي تظل غير محلولة والتي من غير  gTLDبشكل غير محدد نشر نطاقات 
من ) يكن ثالثةإن لم (اثنين على األقل "وتضم العملية . المحتمل أن تتم مناقشتها في الجدول الزمني القصير المقترح حالًيا

الجديدة في الحقيقة أمًرا مستحيًال من  gTLDباعتبارها نسًخا غير نهائية بما يجعل نشر نطاقات " مسودات الدليل المساعد
على  ICANNوبدًال من ذلك، ينبغي أن ترآز منظمة . ICANNالناحية الفنية والتجارية وفًقا للجدول الزمني الحالي لمنظمة 

 SIIA )13. الجديدة gTLDالتي تم تضمينها في حزمة اإلعالن األصلي عن نطاقات  ccTLDو IDNمجاالت أسماء 
 ).2009أبريل 

 
سوف يعرِّض  .واإلنترنت من الطلبات غير المحددة ICANNاتخاذ أسلوب مرحلي أبطأ؛ هناك مخاطر تواجهها منظمة 

ومن منظور إدارة . ا بما قد يؤثر على المنظمةلمجموعة من الدعاوى القضائية المتالعبة أو غيره ICANNالمقترح منظمة 
يوصى باتخاذ أسلوب مرحلي أبطأ بدًال من االنفتاح على . المخاطر، فإن هذا يمكن أن يعرض اإلنترنت بالكامل إلى مخاطر

يجب أن تواصل منظمة  )2009أبريل  DomainNameWire.com )6إيه أولمان، . مجموعات غير محددة من الطلبات
ICANN يلزم أيًضا على . ها بحذر آما ينبغي عليها أن تعلن مسبًقا عن نظام أولويات لضمان مراجعة شاملة ومنظمةعمل

أبريل  ICA )13. الجديدة بشكل فوري gTLDأن توضح قدرتها على المعالجة المالئمة لمئات طلبات  ICANNمنظمة 
 gTLDات للسماح بتقييم الطريقة التي يؤثر بها تنفيذ ينبغي أن يكون هناك تأخيرات واضحة فيما بين جوالت الطلب ).2009

 COTP .الجديدة gTLDوالتكاليف وامتيازات طرح نطاقات  IPمثل حماية حقوق  DNSعلى األمور التي تهم صحة 
  ).2009أبريل  13(
 

تظل التعليقات  .راتالمخاوف التي لم تتناول في اإلصدار الثاني من الدليل المساعد؛ الحاجة إلى مزيد من الوقت للمشاو
سارية ألن اإلصدار الثاني من الدليل المساعد لم يقلل من  2008ديسمبر  4في خطابه في  LEGOالمقدمة من جانب 

وتوجد قضايا رئيسية ال تزال غير محلولة فيما يتعلق بتنفيذ . الجديدة gTLDمخاوفنا الخطيرة فيما يخص إصدار نطاقات 
 يما يتعلق بقضايا األمن واالستقرار؛ يلزم إجراء المزيد من المشاورات مع جميع األطراف الجديدة وأيًضا ف gTLDنطاقات 
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لم تتم  ).2009أبريل  LEGO et al. )6. جديد gTLDذات الصلة إليجاد حلول لجميع هذه القضايا قبل تنفيذ أي نطاق 

توفير وقت أطول بما يكفي  ICANNنظمة في اإلصدار الثاني؛ ينبغي على م ICAمناقشة القضايا الهامة الرئيسية في 
لمراجعة الدليل المساعد وينبغي عليها االلتزام باإلصدار الرابع قبل االنتهاء وقبول طلب االشتراك في الجولة األولى بفرض 

 ).2009أبريل  ICA )13. في اإلصدار الثالث ICAمناقشة القضايا الرئيسية بشكل آاف في 
 

 الجديدة ليس موضوًعا من الموضوعات التي يجب أن ينظر إليها  TLDطرح نطاقات  إن .التوقيت/األمور الملحة
ويعني هذا أننا سنضطر إلى . لحل بعض األمور الملحة بشكل تفصيلي ICANNقرار منظمة  SIDNبشكل غير جدي؛ تدعم 

هذه القضايا، لذا ترآز التعليقات في حل  ICANNاالنتظار حتى المسودة الثالثة من الدليل المساعد لمشاهدة اقتراحات منظمة 
انظر  ).2009أبريل  SIDN )14. في المرحلة الثانية بشكل رئيسي على المواضيع التي ليست جزًءا من األمور الملحة

الجديدة برغم هذه المعارضة  gTLDطرح نطاقات  ICANNإذا واصلت منظمة  ).2009أبريل  auDA )14أيًضا 
على الحصول على الوقت الالزم للتفكير ومعالجة  ICANNتحث منظمة  Microsoftشرآة وبرغم الكساد االقتصادي، فإن 

 ICANNالقضايا واألسئلة المثارة من جانب المجتمع فيما يخص خطة التنفيذ المقررة؛ فمن الضروري أن يكون تنفيذ منظمة 
الدليل المساعد، ( Microsoft. التنفيذ بشكل فعالوال يضمن الجدول الزمني الحالي المضغوط إجراء " تنفيًذا دقيًقا"لهذا األمر 

 ). 2009أبريل  13
 

من غير الواضح أن تعمل عملية تقديم  .ابدأ صغيًرا في وقت قريب ثم قيِّم عملية طلب االشتراك وتوقيت الجولة التالية
. التالية واقعًيا أو يمكن أن يتكررالطلبات التي تم تأسيسها من جانب الموظفين ومن غير الواضح أيًضا إذا آان تاريخ الجولة 

هل الشكليات مطلوبة (وتقييم سير العملية  gTLDوفي أقرب وقت في تقديم طلبات " صغيرة" ICANNينبغي أن تبدأ منظمة 
واستخدام الوقت المتاح وخبرة مشغلي مزود االمتداد الحالي ثم وضع جدول ) وإذا آانت مطلوبة ففي آل الطلبات بالتساوي

في التطبيقات التي يتعين تحسينها أوالتخلص منها أو الموافقة عليها غير " الشكليات"ينبغي إنفاق . عملية تقديم الطلباتلتكرار 
 ).2009أبريل  14الوحدة األولى، (إي بيرنار ويليامز . أنها خاضعة لمراقبة هامة

 
دعم المعلومات الناشئة عن االستبيان سوف ت .أوًال؛ استكشاف القضايا بشكل آامل IDN TLDنطاقات  -أسلوب مرحلي 

الجديدة أوًال على  TLDالدليل على ضرورة أن ترآز عملية  -عند متابعتها بشكل شامل  -حول األمور الملحة األربعة 
آطريقة  ASCIIالمطلوبة لتلبية الطلب الموثَّق من المستخدمين الذين يستخدمون أبجديات غير حروف  IDN TLDنطاقات 

تكريس الوقت الموارد الالزمة  ICANNوإذا ما ظهر أن هذه هي الحالة، فيتعين على منظمة ." االتصالرئيسية في 
سوف يحقق هذا االستثمار عند إدارته بالشكل المالئم عوائد هامة فيما يخص حماية . الستكشاف هذه األمور بشكل آامل

ينبغي أن تستجيب منظمة  ).2009أبريل  Time Warner )13. آمًنا ومستقًرا DNSالمستهلك وأمن التجارة اإللكترونية و
ICANN  إلى التغيير في االقتصاد العالمي وخطط الخفض التدريجي؛ يمكنها أوًال أن تنطلق في الجولة األولى حيث يصل

 ICANNينبغي أن تضع منظمة  ).2009أبريل  MARQUES )13 . طلًبا 50عدد الطلبات المعتمدة على المجتمع إلى 
أوًال آخطوة  IDN ccTLDقبل التقدم؛ تنفيذ عدد محدود من نطاقات  IDNر أوًال للنجاح في الجولة األولى بما فيها معايي

 . تجريبية وتقييد النشر الزائد حتى تنفيذ إجراءات حماية لحماية مستخدمي اإلنترنت واألعمال ومالكي العالمات التجارية
COTP )13  2009أبريل.( 

 
ينبغي على  .ن يأتي أوًال تتم خدمته أوًال في الجولة األولى بسبب الطلب المحصور ومخاطر المجازفةال تستخدم مبدأ م

وهي الجولة التي يجرى تطويرها اآلن، ذات جدول زمني  gTLDأن تعقد جولة واحدة جديدة لقبول طلبات  ICANNمنظمة 
التخلص من  ICANNبعد هذا، ينبغي على منظمة  .ثابت وتخضع آلليات نزاع التنافس حول السلسلة في الدليل المساعد

لتخصيص السلسلة " من يأتي أوًال تتم خدمته أوًال"التالية وفًقا لعملية نشر قائمة على مبدأ  gTLDوقبول طلبات " الجوالت"
 ).2009أبريل  ALAC )19. على أن تخضع آلليات المعارضة
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يمكن المخاطرة في هذه  ". تشغيًال تجريبًيا"من الطلبات باعتبارها  ال تنفذ جولة مؤقتة تمهيدية بعدد محدد بشكل تعسفي

 ).2009أبريل  ALAC )19. الجولة المؤقتة أًيا آانت عملية االختيار ومن غير المحتمل أن تخدم أهدافها المقصودة
 

 ccTLDلنطاقات  ينبغي أن يسمح .IDN gTLDللتتبع السريع؛ والعيوب الناشئة عن التأخير في  gTLDالحاجة إلى حل 
للخروج من البوابة أوًال وتحديد خريطة  -بناًء على الحوادث اإلدارية وليس على األداء أو طلب المستهلك  -بالدخول المجاني 

IDN  وهو ما سيحدث إذا تم تأخير عملية  -بشكل فعالgTLD ويتمثل الحل في إضافة نطاقات . الجديدةgTLD  الموجودة
من الحصول  IDNسيمكِّن هذا عالم . ccTLDوالموافقة على نشرها في نفس وقت نشر نطاقات  IDNإلى التتبع السريع لـ 

 ).2009أبريل  13(إيه ماك . على نفس القدر من الصراحة التجارية ونفس الخيارات الشائعة في عالم األبجدية الالتينية
آبر قدر ممكن دون التأجيل غير المناسب بأ IDN gTLDمع نطاق  IDN ccTLDينبغي مواصلة الجهود في تزامن نطاق 

الوحدات من األولى إلى ( RyC. والنظر في خطوات في حالة إذا لم يمكن تجنب الفارق الزمني الكبير بين النطاقين ممكًنا
خرى وباألخص عند النظر إلى التأثير االقتصادي السلبي على الهيئات التي تقوم بأعمال في الدول األ ).2009الرابعة، أبريل 

الحالية لعرض  gTLDعلى األقل إلى ضمان السماح بنطاقات  ICANN، تحتاج منظمة )العالم العربي على سبيل المثال(
 gTLDوبالتتبع السريع لنطاقات . هذه النطاقات ccTLDفي نفس الوقت الذي ستعرض فيه نطاقات  IDNنطاقات 

 ).2009إبريل  13(جيه المرسي . ميعحل هذه المشكلة لفائدة الج ICANNالموجودة، يمكن لمنظمة 
 

عملية تتبع سريع في حالة تأخير المواعيد المحددة  City TLDينبغي أن تضم نطاقات  .City TLDالتتبع السريع لنطاق 
أبريل  13( Connecting.nyc). مشاآل بروتوآول اإلنترنت(األخرى  gTLDنتيجة لمسائل قانونية ناشئة عن نطاقات 

2009.( 
 

بتوفير الوقت لصناعة الخدمات المالية لبذل جهود  ABAتطالب  .المالي gTLDلوقت للجهود الدولية لرعاية نطاق إتاحة ا
. المالي من خالل عملية يتم إنشاؤها لتناول القضايا على أساس عالمي وشامل للقطاع gTLDدولية لضمان رعاية نطاق 

ABA )13  2009أبريل .( 
 

نطاقات آحد أقصى سنوًيا لتوفير النظام والترابط  4تحديد  .سنوًيا بعدد صغير دقيق gTLDات تحديد الحد األقصى لعدد نطاق
بالمبالغ المدفوعة قبل  2000الموافقة على الطلبات المعلقة من عام . للعملية التي قد تخرج عن نطاق السيطرة إذا لم يتم ذلك

 gTLDتحديد نطاقات  ).2009أبريل  8(إم هاوسمان . ةالموافقة على طلبات جديدة؛ وهذا من قبيل اإلنصاف والمساوا
أبريل  Worldwide Media, Inc. ،)13شرآة . نطاقات سنوًيا للسماح باالستيعاب المالئم 5الجديدة بما ال يزيد عن 

المزاد "جديدة؛ ينبغي دراسة  gTLDنطاقات  6-4ر نش Regionsتدعم  ).2009أبريل  11(، جيه سيتز )2009
في إطار حد أدنى لسعر حفظ الطلبات آطريقة الختيار ) الذي يبدأ بطلب سعر عاٍل يتم خفضه إلى أن يتم قبوله" (الهولندي

رفضها لهذا  ICANNلم تبرر منظمة . هيئات التي ستتابع بعد ذلك السير في الخطوات التالية لعملية تقديم الطلبات 6-4ل أو
 ). 2009أبريل  Regions )13. يف واألعباء التي تتكبدها األعماليعني هذا األسلوب خفض التكال. األسلوب حتى اآلن

 
ال  TLDهذا التحديد ليس آلية من آليات حماية الحقوق آما ينتج عنه نطاقات  .TLDمقاومة جهود تحديد عدد أنواع نطاقات 
مقيدة أو  TLDسة وليس بنطاقات العامة والمناف TLDوتتعلق هذه الجولة بنطاقات . تؤدي إلى االبتكار والمنافسة في اإلنترنت

 TLD.  Demand Mediaينبغي أن نرآز على آليات حقيقية وفعالة لحماية الحقوق وليس على تقييد نطاقات . محدودة
 ).2009أبريل  RPMs 13آليات (
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ية السيئة إلى التخلص من عيوبها الحالية وقراراتها السياس ICANNتحتاج منظمة  .الجديدة gTLDتأجيل إضافة نطاقات 

جديدة، فينبغي أن تكون متسقة مع  gTLDإذا آان من المقرر إضافة نطاقات . جديد gTLDقبل التفكير في إضافة أي نطاق 
الذي يعارض (اإلطار التدريجي الصحيح الذي قدمته الحكومة األمريكية في تعليقاتها السابقة وأن يتفق فقط مع رغبة الجمهور 

 ).2009أبريل  7(آيريكوس . ج. ال يتسق أي طريق آخر مع األمن واالستقرار). شدةحالًيا طرح هذه النطاقات ب
 

. للمدن تنافًسا أقل، إضافة إلى انخفاض المخاطر والتكلفة TLDسوف تشهد نطاقات  .للمدن TLDتأثير التأخير على نطاقات 
ما الذي يمكن أداؤه لضمان . إلى ما ال نهاية اهتمامنا المشترك هو الجدول الزمني ولدينا شعور بأن الجولة الحالية ستستمر

، نصوص المنتدى العام dot Berlinدي آريشينويسكي، الخاصة بها في الوقت المناسب؟  TLDحصول المدن على نطاقات 
 ). 2009مارس  5( 26-25ة صفح

 
، 2008في . IDN gTLD، فإنها gTLDالخاصة بنطاقات  RFPإذا آانت هناك أولوية لعروض  .IDN gTLDأولوية 

جيه سينغ، . في آسيا gTLDمن آسيا ومن المؤآد أن تعمل نطاقات  dot comنتج أآبر نمو في أسماء النطاق خالف 
 ).2009مارس  5( 4نصوص المنتدى العام صفحة 

 
 جيه فريكس، . الجديدة آل شخص لذا نحن ندعم عملية عاجلة gTLDسوف يستفيد من نطاقات  .دعم عملية عاجلة

Minds and Machines 2009مارس  5( 42، نصوص المنتدى العام صفحة.( 
 

 التحليل والحالة المقترحة: ثالًثا
 

الجديدة اإلحباط بسبب التأخيرات التي  gTLDتعكس المطالبات بجدول زمني دقيق لطرح نطاقات  .جدول زمني دقيق
ويكمن التوازن في الحاجة لتناول جميع . السابقوهذا يمكن فهمه مع انقضاء تواريخ البدء المحددة في . يشهدها البرنامج

ولذلك وبرغم مناقشة بعض القضايا العالقة . القضايا الهامة على الرغم من تأخر البعض عن الحضور إلى طاولة المفاوضات
مور الهامة، سوف ومع أخذ الوقت الالزم لدراسة هذه األ. في السابق إال أنها لم تحسم بعد فيما يتعلق بالتنفيذ الفعلي للبرنامج

آليات حماية الحقوق والعالمة التجارية المطوَّرة من الدائرة االنتخابية والعمل المجتمعي؛ والجهود : يتضمن بدء التشغيل
 gTLDالمحددة لمكافحة أنواع السلوآيات الضارة؛ والفهم األفضل لمدى التأثير الذي سيحدثه الطرح المتزامن لنطاقات 

على منطقة الجذر؛ االتفاقيات اإلضافية في المجتمع والخاصة بقضايا مثل الكيفية التي  DNSSECو IPv6و IDNالجديدة و
 .سيتم بها تناول األسماء الجغرافية وتسجيل نقاط الطلبات المعتمدة على المجتمع

 
العالقة بطريقة  توقع ضرورة حل المشاآل -إن إحدى الطرق تناول هذه المخاوف هو وضع أهداف للتنفيذ في الوقت المناسب 

في  GACو IRTومع وضع هذا في االعتبار، فقد تم تحقيق األهداف المحددة في تقارير . عاجلة مع العناية والدقة الالزمين
. في شهر أغسطس RSSAC / SSACسوف يتم تسليم التقرير األولي لدراسة مقاييس . مايو بشكل رئيسي 25أبريل و 25

 .ولية الخاصة باحتمالية حدوث السلوآيات المسيئةوتم بالفعل استالم التقارير األ
 

ومع توقع ختام . يتم إنجاز أعمال هامة ومفيدة في المجتمع لضمان بدء تشغيل مدروس في الوقت المناسب مع العناية الالزمة
ي في ديسمبر ناجح لألعمال التي يتم إنجازها من أعضاء المجتمع، ما زال السعي لجعل تاريخ نشر الدليل المساعد النهائ

 .مستمًرا 2009
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الجديدة في ضوء المناقشة  gTLDيتم النظر إلى المطالبات بتأجيل مؤقت أو غير محدد لبدء تشغيل برنامج نطاقات  .التأجيل

أدخلت منظمة . وقيمها الرئيسية ICANNالمجتمعية الهامة وأعمال تطوير السياسة الرسمية التي تتم ومهمة منظمة 
ICANN طويرية على البرنامج ونشرت مواد الطلبات للتعليقات العامة استجابة للمشورات السياسية المطوَّرة من أعماًال ت

لتنفيذ توصيات اإلجماع في الوقت  ICANNووفًقا لما هو مقرر، تعمل منظمة . جانب المجتمع وتوجيهات مجلس اإلدارة
تنفيذ عملية تسمح بطرح نطاقات المستوى األعلى  ICANNيجب على منظمة : "المناسب بدًءا بالتوصية التي تنص على

 . وسوف يتطلب التأجيل غير المحدد مزيًدا من المناقشة وإجماع جديد من المجتمع." الجديدة
 

مع هذا التنفيذ بعناية فائقة حيث آان  ICANNتعاملت منظمة . الجديد تغيًرا هاًما في حيز األسماء gTLDيمثل بدء برنامج 
ووفًقا لما ورد تالًيا في هذا المستند، هناك أمور ملحة يتعين حلها . ل السياسة واالستمرار طوال مراحل التنفيذالبدء قبل إآما

 . لبدء التشغيل دون حل هذه األمور ICANNال توجد خطط في منظمة . أن تتقدم ICANNقبل أن يمكن لمنظمة 
 

ر أنه لم يتم تقييمها من جانب المجتمع أو التعبير عنها آمناصب قد توجد بدائل تقنية لفتح المستوى األعلى لحيز األسماء غي
 . سياسية

 
قدَّم بعض األطراف الذين لديهم مخاوف من تأثير فتح حيز األسماء اقتراحات حول . التوقيت واألولويات/األساليب المرحلية
يمكن أن يتم األسلوب . فيذ األولىتم النظر في هذه الخيارات خالل عملية تطوير السياسة ومراحل التن. أسلوب مرحلي

 . المرحلي بعدد من الطرق مثل الجولة األولى المحدودة أو وضع فئة طلبات مؤهلة لعملية التتبع السريع
 

، التي اقتصرت 2000جولة إثبات المفهوم في عام . سابًقا جولتين محدودتين من جوالت الطلبات ICANNأجرت منظمة 
التي  2004و 2003في عامي  TLDالتي قدمت إثباًتا فعاًال للمفهوم وجولة نطاقات  TLDعلى عدد صغير من نطاقات 

وقد تؤدي التجربة الناشئة عن جولة أخرى إلى مزيد من التحسينات اإلضافية ولكن . اقتصرت على طلبات نموذج الرعاية
 .ع بدء التشغيل المفتوحستصبح العملية أقل شموًال واالمتيازات أقل انتشاًرا مقارنة بما يمكن أن يحدث م

 
وسوف يشجع االختيار . يثير إجراء عملية طلب اشتراك محدودة أخرى عن طريق التقييد بعدد محدد مشكلة التخصيص

تم أيًضا في . على التالعب ويؤيد من يمتلكون أآبر قدر من األموال -حتى لو سمح القانون به  -العشوائي لمقدمي الطلبات 
طلب االشتراك في البيع بالمزاد العلني بالعديد من الوسائل بما فيها اقتراح المزاد " فتحات"ية مناقشة مرحلة مبكرة من العمل

من المتوقع أيًضا أن يؤدي التحديد العددي إلى زيادة في آمية الطلبات بما يساوي . الهولندي وأيدت إلى حد ما نفس األسباب
 ".غير المحدد"أو يتجاوز الكمية عند الفتح 

 
أو المدن أو  IDNsت االقتراحات األخرى في األسلوب المرحلي على تحديد أول جولة بأنواع معينة من الطلبات مثل رآز

 . الطلبات التي يبدو أنها غير متنازع عليها
 

قة تقترح الخبرة أن أي معايير محددة للمشارآة في جولة مبكرة محددة سوف تحفِّز مقدمي الطلبات المقيدين بجداول زمنية ضي
 . آي يقوموا بتعديل طلباتهم وفًقا للمعايير المحددة حتى لو أن هذا ال يخدم مقدم الطلب أو مجتمع المستخدمين بالشكل األفضل
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تحتاج القواعد الخاصة بأي جولة محددة إلى صياغتها ومراجعتها بعناية من جانب المجتمع فهي تعيق تقدم آافة مقدمي 

إن فتح العملية ألي مجموعة للبدء قبل المجموعات . تفيد من االمتيازات سوى مجموعة مختارةالطلبات المحتملين بينما ال يس
األخرى من شأنه أن يثير قضايا مرتبطة بالعدالة آما يصعب السير وفًقا لألهداف المحددة للعملية مثل التنوع والصراحة 

 . واالبتكار
 

ن اختيار بعض الطلبات البسيطة إلى طريقة موضوعية لتحديد أي سوف تتطلب مجموعة المعايير األقل تحديًدا التي تتضم
من الممكن أيًضا أن يصبح الطلب محًال للنزاع في وسط . الطلبات التي يحتمل أن تكون أقلها أو أآثرها تعقيًدا بشكل مسبق

البدء بهذه الطريقة للحصول سوف يكون من الغاية في الصعوبة . العملية بما يؤدي إلى معالجة منفصلة لهذه الطلبات البسيطة
 . على جولة طلب اشتراك ناجحة ومناسبة من ناحية التوقيت

 
إمكانية بدء التشغيل على مراحل غير أنها ال تفكر حالًيا في تطوير أسلوب قابل للتنفيذ أو وجود  ICANNلم تنشر منظمة 

مفتوح ألنه يفي بأهداف البرنامج وهو حتى اآلن ُيفضل بدء التشغيل ال. إجماع حتى اآلن حول أي طريقة من طرق تنفيذ هذا
أعربت بعض التعليقات عن شكوآها في أن . وبالطبع توجد بعض المخاطر المؤآدة في هذا. الحل الذي يقدم أفضل االمتيازات

 القياس وتصميم ICANNتدرس منظمة . يمكنها في الحقيقة التعامل مع الزيادة الضخمة في آمية الطلبات ICANNمنظمة 
في حالة زيادة عدد الطلبات بشكل آبير عن القياس الذي تعده المنظمة للتعامل مع هذه الطلبات، فسوف . عملية يمكن قياسها

 .أيًضا DNSتنظر دراسة قياس الجذر إلى قضايا الحجم و.  يتم تنفيذ نظام طوارئ
 

ة موقًعا فريًدا فيما يتعلق باتحاد المستهلكين تحتل الصناعة المالي .لقد آن األوان ألن تعمل الصناعة المالية على أفكار
وتتوافر بعض . الجديدة gTLDبالتنسيق العالمي بالصناعة في مجال نطاقات  ICANNواالقتصاد العالمي وترحب منظمة 

دم الذي يتقدم به مق gTLDوسائل الحماية التي تم تضمينها في العملية في شكل آلية اعتراض يمكنها التعامل مع طلب نطاق 
 . طلب غير مؤهل أو غير مدعوم

 
االنتقال إلى العملية القائمة على مبدأ من  ICANNبعد الجولة األولى، يمكن لمنظمة  .النشر/من يأتي أوًال تتم خدمته أوًال

. تأو يمكنها االستمرار في معالجة الطلبات في الجوال ALACيأتي أوًال تتم خدمته أوًال بالكيفية المقترحة بواسطة لجنة 
." يجب التقييم المبدئي للطلبات خالل الجوالت حتى يتضح حجم الطلب"في أنه  GNSOوتمثلت المشورة السياسية لمنظمة 

 . ومن المتوقع أن تتم مراجعة مجتمعية واسعة للجولة األولى لتحديد أفضل طريقة للتقدم
 

 IDNفإن أفضل سيناريو هو بدء التتبع السريع في  وفًقا لتصريحات العديد من األشخاص في المجتمع، .تنسيق التتبع السريع
ccTLD  وبرنامجgTLD وتعكس المشارآات التي قدمتها . في ذات الوقتGNSO وccNSO وجهات أخرى هذا الهدف .

ومع أهمية التنسيق بين هذين الجهدين، فقد تم أيًضا إقرار أن التأخر الذي تشهده عملية ال ينبغي أن يبطئ سير العملية 
 IDNواآلن يبدو أن عملية . gTLDقد تتأخر عن عملية  IDNوقد تم السير في هذا االتجاه عندما بدا أن عملية . رىاألخ

ccTLD  سوف تبدأ أوًال، قبل تنفيذgTLD ببضعة أشهر. 
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لي ببضعة أشهر، يبدو أن االتجاه األص gTLDقبل نطاقات  IDNالموازنة بين المزايا واألضرار المرتبطة بالتقدم في 

. المعتمد على المجتمع IDNوالعديد من الدول مستعدة للتقدم في . أي بدء آل عملية بمجرد أن تكون قيد االستعداد -صحيح 
بلغاتهم آما  DNSولن يهدف التأخير في هذه العملية إال إلى حرمان مسجلي النطاق في هذه المناطق من المشارآة في 

 .اإلصدار الخاص بهم من منطقة الجذرلبدء  ICANNسيشجع الذين ينتظرون عملية 
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 ومهمتها  ICANNدور منظمة  -معارضة البرنامج /دعم
 
 النقاط الرئيسية. 1
 

الجديدة نتاج عملية واسعة لتطوير السياسة لمدة عامين تم خاللهما دراسة مسألة ما  gTLDآانت جهود تنفيذ عملية  •
 . ا آان ينبغي ذلك، فهل سيكون هذا الطرح مفتوًحا أم محدوًداالجديدة أم ال، وإذ gTLDإذا آان ينبغي طرح نطاقات 

الجديدة والشروط  gTLDواألهمية النسبية لعملية  ICANNأولويات منظمة : وتتعلق المناقشات الحالية بما يلي •
قبل  األساسية للبدء وهي أمور هامة تضمن إجراء االستفسارات المالئمة والدراسة والتغييرات التي تحدث في الخطة

 .قبول الطلبات
 
 ملخص التعليقات. 2
 

ما زال ينتظرنا المزيد من العمل الذي يتعين علينا تنفيذه بشأن  .على األولويات األخرى ICANNينبغي أن ترآز منظمة 
الجديدة، فسيصعب إدراك الكيفية التي سيتم  gTLDفي نطاقات  ICANNعملية مراجعة منتصف المدة؛ إذا ما تقدمت منظمة 

وينبغي أن تعمل منظمة . إنجاز العمل المستمر المحدد في مراجعة منتصف المدة بشكل مالئم، على مستوى عاٍل تقريًبا بها
ICANN لم تعزز . على تحسين اإلدارة والشفافية والمسئولية وتنفيذ نموذج أصحاب المصالح المتعددين واألمن واالستقرار

آمؤسسة من المؤسسات  ICANNولم تفكر منظمة . اك بين أصحاب المصالحالجديدة الثقة ولكن عززت اإلرب gTLDعملية 
األمن /الجديدة على االستقرار TLDالجديدة بطريقة تفسر تأثيرات عشرات اإلضافات السريعة من نطاقات  TLDفي نطاقات 

لقضايا الهامة جديدة بشكل شامل في ضوء ا TLDينبغي إدارة أي نشر لنطاقات  ).2009أبريل  SIIA )13. واإلدارة
، وتحسين الثقة المؤسسية وتعزيز جهود االلتزام GNSOمثل إصالح منظمة ( ICANNاألخرى التي ترآز عليها منظمة 

 ). 2009أبريل  13( AT&T ).التعاقدية
 

الجديدة حتى تتحقق  gTLDفي معارضتها القوية لتنفيذ نطاقات  AIPLAتستمر  .الجديدة gTLDمعارضة تنفيذ نطاقات 
في التعليقات العامة؛  2006استكمال الدراسة االقتصادية التي تمت المطالبة بها في أآتوبر ) 1: (روط التالية على األقلالش
اتخاذ إجراءات مالئمة لحماية حقوق بروتوآول اإلنترنت ومنع القرصنة اإللكترونية وممارسات إساءة االستخدام ) 2(و

 ASCIIعلى طرح عدد غير محدد من نطاقات Microsoftشرآة تعترض  ).2009أبريل  AIPLA )13 . األخرى
gTLD الجديدة .Microsoft ) ،2009أبريل  13الدليل المساعد.( 

 
التخطيط المرآزي لما ينبغي أن يكون سوًقا "تتمثل الخطة في  .نقص الصراحة واالبتكار؛ مخاطر نظم الجذر المتنافسة

ألصحاب المصالح الذين يتمتعون بامتيازات، " اص لتنفيذ جداول أعمال خاصةمحسنة بقانون خ"إنها ". مفتوًحا وابتكارًيا
 TLDلم يسألني شخص وأنا أشغل نطاق ." ("بالطبع غير واقعية"التكاليف . وسوف تقيد التجارة وقد تنشأ نظم جذر متنافسة
 500.000وليس . في الشهر الواحدتبلغ التكلفة مئات الدوالرات . صغير TLDالخاص بي عن التكلفة الحقيقية لتشغيل نطاق 

الجديدة تعتمد  gTLDهناك حاجة إلعادة البدء باستخدام خطة تنافسية جديدة لنطاقات .") فهذا المبلغ يتنافى مع العقل. دوالر
 ).2009مارس  5( 30آيه آورباخ، نصوص المنتدى العام صفحة . على السوق
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الجديدة في أن أي شيء يمر  gTLDتتمثل خطة ".بناء االمبراطورية"الجديد الذي يمثل إشكالية؛ مخاوف  gTLDبرنامج 

وتحويلها إلى جهاز  ICANNدون أن يتم التفكير فيه بعناية، ويبدو أن هذه الخطة حريصة على بناء إمبراطورية منظمة 
جهاز إلى الوضع الذي وقد تكون هناك حاجة إلى نموذج مؤسسي جديد تماًما عند التحول إلى سياسة عالمية تحول ال. تنظيمي

 gTLDفي تنظيم المحتوى من خالل برنامج  ICANNوتهدد مشارآة منظمة . في أن يكون عليه ICANNترغب منظمة 
وينبغي أن تسعى . الجديد بتطور في اإلنترنت في مستويات الحدائق ذات الجدران حيث الرقابة الشديدة على محتوى الويب

ة التحتية التقنية فقط وأن تنسى بناء اإلمبراطورية وسوف تعتني شبكة اإلنترنت إلى حفظ وإدارة البني ICANNمنظمة 
 ). 2009مارس  29(دي هاريس . بنفسها

 
وليس على  DNSعلى تنسيق إدارة  ICANNيرآز مجلس إدارة منظمة "ينبغي أن  .ICANNالدور المالئم لمنظمة 

ألخرى بما يشتمل على اللجان االستشارية المعنية ومنظمات الدعم في القضايا التي يتم تناولها من جانب الحكومات والهيئات ا
أندرسن، مدير عام، بوزارة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، الوآالة الوطنية لالتصاالت وتكنولوجيا . أ.ج." ICANNمنظمة 

 ).2009مارس  2(المعلومات، الدنمارك 
 

يلزم مناقشتها واتخاذ اإلجراءات الفعالة بشأنها في مستندات السياسة توجد قضايا رئيسية  .المنافسة وخيارات المستهلك
فمثًال في دعم المنافسة وخيارات المستهلك، ينبغي أن يكون ترآيز منظمة . الجديدة gTLDالمنقحة قبل تنفيذ طرح نطاقات 

ICANN ًقا لما ورد في مذآرة منصًبا على خفض التكاليف ودعم االبتكار وتحسين خيار المستخدم ورضا المستخدم وف
أندرسن، مدير عام، بوزارة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، الوآالة . أ.ج.  ICANNالتفاهم بين وزارة التجارة ومنظمة 

 ).2009مارس  2(الوطنية لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، الدنمارك 
 

الجديدة المقترحة إلى إصالح جذري وتأجيلها  gTLDتحتاج تجربة  .الجديد gTLDالحاجة إلى إصالح جذري في برنامج 
للعمل في وظيفة التنسيق الفني  ICANNموظفيها الذين قد استقدمتهم منظمة  NTIAحيث تستعيد  ICANNإلى عالم ما بعد 
الجديدة على الجمهور، فيمكن لموظفي الحكومة  gTLDلفرض نطاقات  ICANNوبفرض محاولة منظمة . في الوقت الحالي

من جانب الهيئات التي لم  ICANNلقد تم فرض السيطرة على منظمة . كية بوضوح تمثيل الصالح العام بطريقة رفيعةاألمري
تعد تخدم الصالح العام آما يتضح من الطريقة التي يتم بها إسقاط األغلبية العامة بشكل روتيني من االعتبار الستحسان أقلية 

 ICANNومنظمة  VeriSignويمكن تنفيذ الخدمات المقدمة بواسطة . صواتمختارة من خالل آليات مثل مضاعفة وزن األ
جديد يوافق  gTLDوبالنسبة ألي نطاق . بتكلفة أقل بكثير إما بواسطة موظفي الحكومة أو بواسطة المناقصات التنافسية

قوم بتنفيذ هذا بأقل تكلفة مع المجتمع على إضافته إلى الجذر، ينبغي أن تكون هناك عملية مناقصة لمعرفة الجهة التي سوف ت
أبريل  7(انظر أيًضا جي آيريكوس ). 2009مارس  4(جي آيريكوس . اتباع مجموعة محددة من المواصفات التعاقدية

2009( ،Worldwide Media, Inc. )13  2009أبريل  11(، جيه سيتز )2009أبريل .( 
 

الجديد؛ فمن المقرر أن  gTLDال ينبغي التقدم في برنامج  .سيطرة الشرآة/الرقابة/مستقبل اإلنترنت: المخاوف بخصوص
شخًصا  255صوَّت (الجديدة وأن تنتقد اإلنترنت بطرق لم يتخيلها أحد في الماضي  gTLDتشتري الشرآات جميع نطاقات 
ص المنتدى بي فودي، نصو..."). مليار 20تريليون بـ  100، فهم يبيعون ما قيمته gTLDباإلجماع بالموافقة على نطاقات 

 ).2009مارس  5( 7و 6العام صفحة 
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 2009مايو 

 
األغلبية الساحقة لتعليقات الجولة  ICANNتجاهلت منظمة  .ينبغي على الحكومة األمريكية التدخل لحماية أصحاب المصالح

بما  الجديدة وأدخلت أيًضا تغييرات على الدليل المساعد مخالفة تماًما للتوصيات gTLDاألولى التي عارضت طرح نطاقات 
وينبغي أن تتدخل الحكومة األمريكية لحماية أصحاب . في ذلك توصيات وزارة التجارة األمريكية ووزارة العدل األمريكية

 ).2009أبريل  7(آيريكوس . ج. الجديدة gTLDالمصالح على اإلنترنت من التأثيرات الضارة لطرح نطاقات 
 

تعليقات حول اإلصدار  INTAفي حين تقدم  .الجديدة gTLDطاقات لم يتم التصديق على العملية في الدليل المساعد لن
جديدة آما جاء في تصورات  gTLDالثاني من الدليل المساعد، تؤآد على أنها ال توافق بأي حال على عملية طرح نطاقات 

 ). 2009أبريل  INTA )8 .مسودة الدليل المساعد لمقدمي الطلبات
 

 التحليل والحالة المقترحة: ثالًثا
 

الجديدة ألسباب تم ذآرها من جانب مجموعة من  gTLDبوجود مخاوف آبيرة بشأن تنفيذ نطاقات  ICANNتقر منظمة 
 .الهيئات

 
إلى ضمان استقرار وأمان  ICANNويهدف وجود منظمة . الجديد تغيًرا هاًما في حيز األسماء gTLDيمثل بدء برنامج 

ز األسماء الذي يتيح االبتكار ويدعم المنافسة والخيارات هو مبادئ تنعكس إن حي. تشغيل نظم المعرفات الفريدة لإلنترنت
منذ إنشاء منظمة  gTLDتم تعريف التوسع في عدد وإتاحة نطاقات . ICANNبشكل واضح في القيم الرئيسية لمنظمة 

ICANN وقد تعامل مجتمع منظمة . على أنه طريقة لتقديم مزيد من الخيارات في حيز األسماءICANN  مع هذا التنفيذ
 . بعناية فائقة

 
على فتح الحيز منذ إنشاء المنظمة حيث تم تحديد الهدف في آل من مذآرات التفاهم  ICANNوقد عمل مجتمع منظمة 

وبناًء على الخبرة المكتسبة من الجولتين التجريبيتين وأنشطة العالقات . ICANNالموقعة بين الحكومة األمريكية ومنظمة 
وقد . عملية تطوير السياسة لتوجيه فتح حيز النطاقات ICANNوالمسجِّلين، تنفذ منظمة  TLDآات تسجيل األخرى مع شر

وقد درست الجماعات االنتخابية في . تطوير السياسة بشكل شامل بعد عامين تقريًبا من العمل المكثف GNSOأنهت منظمة 
GNSO -  سائل ما إذا آان ينبغي أن تكون هناك نطاقات بعناية م -بمشارآات من هيئات صناعة السياسة األخرىTLD 

 . جديدة وإذا آان ينبغي ذلك، فهل ينبغي أن يكون الطرح محدوًدا إلى حد ما
 

وتهدف تفاصيل التنفيذ . ICANNوتتبع خطة التنفيذ الحالية التوجيه المقدم من هيكل تطوير السياسة االرتقائية في منظمة 
 :ى تناول عدد من القضايا تحت مظلة توجيه السياسةالواردة في الدليل المساعد إل

 
 ؛ DNSضمان استقرار وأمن  •
 مناقشة المخاطر التي تواجهها العملية؛ •
 حماية المصالح الهامة المحددة في السياسة؛ •
 بدء وتشغيل عملية شفافة قابلة للتنبؤ سهلة التشغيل؛ و  •
 .نحماية المسجلين ودعم المنافسة والخيارات أمام المستهلكي •

 

 20
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تم تقديم خطة التنفيذ التي بدأت خالل تطوير السياسة لفحص بعض النتائج هناك في شكل الدليل المساعد لمقدمي الطلبات 

 . مصحوًبا بمذآرات إيضاحية وتوثيقات داعمة أخرى
 

أخرى في هذه  وآما ورد في مواضع. وترتبط خطة التنفيذ بتوصيات السياسة وتسعى إلى الوفاء بالمعايير الخمسة السابقة
 . الجديدة gTLDالورقة، هناك أمور ملحة سوف يتم حلها قبل تفويض نطاقات 

 
مثل مسئولية منظمة : ال تعيق العمل في المجاالت الهامة األخرى -الهامة من ناحية النطاق  -وينبغي القول أن أعمال التنفيذ 

ICANN وتنفيذ ،DNSSEC واستعداد ،IPv6 هذه الجهود الهامة بشكل منفصل وتام بحيث  ويتم بذل. ومجاالت أخرى
 .أصبحت سمة العمل في هذه المجاالت هي الكفاءة والتوقيت المناسب والنجاح
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 جوانب اتصاالت البرنامج
 
 النقاط الرئيسية. 1
 

الجديدة غير  gTLDمع السعي لتحقيق الموضوعية، من الضروري أن تكون بعض مجاالت عملية تقييم نطاقات  •
 .لتحقيق أهداف سياسة البرنامجموضوعية 

الجديدة باستمرار إلضفاء المزيد من الوضوح على المواد  gTLDصفحة ويب  ICANNوسوف تحدِّث منظمة  •
 .وتحسين إمكانية الدخول إليها

 .خدمات التقييم بطريقة شفافة آما ستكشف بالكامل عن جميع جوانب عملية التقييم ICANNوسوف تجري منظمة  •
 
 عليقاتملخص الت. 2
 

الجديدة في حد ذاتها عرضة للمحاسبة وشفافة للمجتمع  gTLDينبغي أن تكون عملية طرح نطاقات  .المسؤولية والشفافية
جيه إيه أندرسون، مدير عام، بوزارة . ICANNبالكامل وأن يتم تنفيذها وفًقا لنموذج أصحاب المصالح المتعددين في منظمة 

 ). 2009مارس  2(الوآالة الوطنية لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، الدانمارك العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، 
 

ال توجد آلية سهلة يمكن بواسطتها تنبيه المؤسسات المالية بإرسال الطلبات  .gTLDإخطار اآلخرين بإجراءات إرسال طلبات 
وينبغي على منظمة ). تهاك عناوين اإلنترنت، إلخالسالسل المرتبطة بالجوانب المالية وان(التي قد تجد أنها قابلة للمعارضة 

ICANN  تطوير آلية للمؤسسات للتسجيل في اإلخطارات اإللكترونية المتعلقة بكل مقدم طلبgTLD جديد .Regions 
 ).2009أبريل  13( BITSانظر أيًضا ). 2009أبريل  13(
 

إلى إيضاح  ICANNتحتاج منظمة  ).1.1.3(لعامة النظر في التعليقات ا: إخطار الجمهور بالطلبات؛ المعايير بخصوص
وإيضاح أنواع ) أي هل سيسمح للجمهور بالدخول إلى قاعدة بيانات الطلبات(الكيفية التي سيتم بها تعريف الجمهور بالطلبات 

هناك حاجة إلى . )أي هل ستشمل االتحادات التجارية والشرآات واألفراد أم ال(الهيئات المسموح لها بإرسال التعليقات العامة 
قد تكون مشابهة لما تقترحه منظمة (تعريف أفضل للمعايير التي سيستخدمها القائمون على التقييم في تقديرهم للتعليقات العامة 

ICANN في المعارضات الرسمية .(BITS )13  2009أبريل .( 
 

اضح ومصوغ بشكل جيد غير أنه من بوجه عام، فإن الدليل المساعد و .صديقة للمستخدم بشكل أآثر gTLDجعل مواد 
وباألخص . المفيد أن يحتوي على مستودع واحد يضم معلومات إضافية آمصدر واحد لسياسات اإلجماع والخلفية عليها

الحالي لجعل المواد  gTLDموقع ويب  ICANN، قد تراجع منظمة ICANNلمساعدة األطراف غير المشارآين مع منظمة 
 ). 2009أبريل  SIDN (14. الجددسهلة الفهم على المنضمين 

  
في أقرب "فالمصطلحات . إن لغة ومصطلحات الدليل المساعد غير محددة إلى درجة آبيرة .لغة الدليل المساعد/مصطلحات
وغيرها من المصطلحات األخرى هي مصطلحات عامة غير محددة وغير " بشكل مرٍض"و" عناصر معينة"و" وقت ممكن

 ).2009مارس  Mesh Digital Ltd. )2إم مانسيل، شرآة  .موضوعية إلى درجة آبيرة
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 التحليل والحالة المقترحة . 3
 

باالقتراحات المتعلقة بالطريقة التي يمكن أن تصبح بها مواد طلب االشتراك أآثر فائدة لمقدمي  ICANNترحب منظمة 
في  gTLDإلجماع ودورها في نطاقات يتم تخطيط قسم تمهيدي حول سياسات ا. الطلبات المحتملين والمجتمع بشكل عام

 .اإلصدار التالي من الدليل المساعد
 

في المراحل األولى، تم وصف األفكار الرئيسية للعمليات بشكل عام . الجديد gTLDما زال العمل جارًيا في تنفيذ برنامج 
تقديم  ICANN، يمكن لمنظمة وخالل تطوير البرنامج. لتقديم فهم تصوري وإتاحة المرونة بينما تجرى صياغة التفاصيل

وباألخص عند إشراك القائمين على التقييم وإعداد النظم والموارد، سوف تحدد الخطة . المزيد من التفاصيل في الدليل المساعد
 . العمليات والخطوات بشكل أآثر تحديًدا

 
لية تحديد إذا ما آان ينبغي إعطاء فمثًال، عم. ومع القول بذلك، فهناك أجزاء من العملية تكون غير موضوعية بالضرورة

فهذا عبارة عن : المعتمدة على المجتمع أفضلية في حاالت التنافس حول السلسلة غير موضوعية بالضرورة TLDنطاقات 
وشرآات التسجيل ) التي تتطلب بنية تحتية هامة(يجب أن يشتمل التقييم الفني على شرآات التسجيل الكبرى . تقييم مقارن
. وللحصول على تقييم للتدريج، سوف تكون هناك عملية غير موضوعية إلى حد ما). تي تتطلب بنية تحتية أقلال(الصغرى 

وتسعى أعمال التنفيذ . وهو أيًضا قياس غير موضوعي -يتعين مقارنة خطة البنية التحتية مع حجم شرآة التسجيل المحتملة 
رطة طريق واضحة لمقدمي الطلبات ولكن مع أخذ أهداف العملية في إلى جعل هذه القياسات موضوعية قدر اإلمكان لتقديم خا

 . االعتبار، فال يمكن دائًما تحقيق الموضوعية الكاملة
 

أيًضا تحديثات وتحسينات على موقع الويب إلضفاء مزيد من السهولة على عملية الوصول إلى المواد  ICANNتدخل منظمة 
 .ولكتابة مستندات واضحة يسهل فهمها

 
. تجرى عملية توظيف األعضاء االستشاريين من خالل إعالن عام وعملية للرد على المعارضات. أهدافها أيًضا الشفافية ومن

. وسوف يتم نشر األسئلة واألجوبة باالستعانة بمزودي الخدمة المحتملين بشكل عام آما سيتم أيًضا الكشف عمن يبدون اهتماًما
 .قبل بدء التقييمسوف يتم تحديد األعضاء االستشاريين 
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 قضايا البرنامج المتعددة 
 
 النقاط الرئيسية. 1
 

أشارت التعليقات المتنوعة إلى مخاوف بشأن إمكانية أن تكون العملية موضوًعا لالستيالء أو أن تعمل لتحديد  •
 ).بدًال من تحسينها(المنافسة 

توضيح غرض أو استخدام  TLDي طلبات وحثت التعليقات على استخدام لغات إضافية وعلى أنه ينبغي على مقدم •
 . في الطلب TLDنطاق 

وتسعى خطة التنفيذ إلى توفير ملعب تتساوى فيه فرص التهديف لجميع المشارآين بما في ذلك المشارآون الذين  •
 .لغتهم الرئيسية خالف أي لغة من لغات األمم المتحدة

 
 ملخص التعليقات. 2
 

تم االستيالء على  .الجديدة من جانب مصالح شرآات التسجيل والمسجلين gTLDلية االستيالء على عم: اهتمامات العملية
وتفرض . الجديدة بأآملها من خالل مصالح شرآات التسجيل والمسجلين بسبب مضاعفة وزن األصوات gTLDعملية 

الحتكار بسبب العقود غير الذي يعتمد أغلبه على ا(الشرآات التي تمثل فقط مئات ماليين الدوالرات في النشاط االقتصادي 
على الشرآات والمستهلكين الذين يمثلون عشرات  -بعد تفوقها في عدد األصوات  -سيطرتها ) المعتمدة على العطاءات

ضمان التجديد الدائم واالفتراضي ) 1: (الجديدة gTLDمقترحات نطاقات .  تريليونات الدوالرات في النشاط االقتصادي
: وهذا عكس الوضع الذي ينبغي أن تكون عليه األولوية.  مان التحقق من التكلفة لشرآات التسجيلض) 2(لشرآات التسجيل؛ و

والمقصود أن تكون األسماء . ضمان التحقق من التكلفة للمسجلين) 2(ضمان التجديد الدائم واالفتراضي للمسجلين؛ و) 1(
وتتمثل الطريقة الوحيدة لضمان حماية . االعتماد عليها واألرقام المخصصة دائمة وغير خاضعة للتغيير بحيث يمكن للمستهلك

 . المسجلين في ضمان إمكانية استبدال مشغلي شرآات التسجيل إذا ما قام مورد ذو تكلفة أقل بتقديم عطاء تنافسي
 ). 2009أبريل  13(جيه بوردين انظر أيًضا ).2009أبريل  7(آيريكوس . ج
 

أن تنشئ وضًعا احتكارًيا يتسنى فيه للمسجلين بشكل فعال القضاء على أي فرص  gTLDتوشك نطاقات  .اهتمامات المنافسة
إن فتح الباب لهذا النوع من االستغالل من جانب عدد قليل من الشرآات يبدو خطوة في االتجاه . في السوق لمسجلي النطاقات

 ).2009أبريل  12(بات . الخاطئ
 

. مة طوال جميع مراحل عملية طلب االشتراك لضمان حماية مصالح المستهلكمن الهام تنفيذ آليات مالئ .حماية المستهلك
أندرسن، مدير عام، بوزارة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، الوآالة الوطنية لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، الدنمارك . أ.ج
 ).2009مارس  2(
 

التي تفيد  GNSOيعكس الدليل المساعد توصيات ال  .TLDنطاقات " استخدام"يحتاج الدليل المساعد إلى تعريف 
فال يمكن ببساطة اعتبار إنشاء موقع ويب . الممنوحة لمقدم الطلب في إطار زمني محدد TLDبضرورة استخدام سلسلة 

المضاربة والدفاعية وغير ذات  TLDالمقترح الذي يمنع العديد من طلبات " االستخدام"وفيما يلي تعريف ". استخداًما"
 :وىالجد
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بناًء على عملية  - TLDقيد االستخدام فقط في حالة تفويض نطاقات المستوى الثاني أو المستوى األدنى في  TLDتعتبر "

وفق عدد غير محدد من األطراف األخرى التي ال تتحكم أو تخضع للتحكم من مشغل شرآة تسجيل  -تسجيل موضوعية 
TLD 2009ريل أب 13(دابليو ستاوب ." أو المنظمة الراعية .( 

 
الجديدة بسبب إمكانية تشويش  gTLDتحديد عدد نطاقات  ICANNينبغي على منظمة  الجديدة  gTLDتحديد عدد نطاقات 

بنية البحث الرئيسية ألسماء نطاقات اإلنترنت وهو ما يصعِّب على المستخدم االنتقال في حالة طرح عدد هائل من نطاقات 
TLD .،بوزارة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، الوآالة الوطنية لالتصاالت وتكنولوجيا  جيه إيه أندرسون، مدير عام

 ). 2009مارس  2(المعلومات، الدانمارك 
 

من  5.2ينص القسم (ينبغي أن تدعم العملية على األقل اللغات الرسمية الخمسة في األمم المتحدة  .دعم المزيد من اللغات
  CNNIC). ستكون اللغة اإلنجليزية فقط وهو ما يمثل عيًبا لدى بعض مقدمي الطلبات مسودة العقد على أن لغة االحتكام

  ).2009أبريل  13(
 
 التحليل والحالة المقترحة. 3
 

وقد تمت الموافقة على توصيات . تسعى توصيات السياسة وتنفيذها إلى دعم المنافسة والخيارات المتاحة أمام المستهلكين
تقريًبا بما يعكس الدعم الواسع للتسويات التي تم التوصل إليها أثناء عملية تطوير  GNSOجلس السياسة بإجماع أصوات م

 .آمًنا ومستقًرا DNSدعم خبرة المسجلين والمستخدمين؛ مع بقاء : ويعكس التنفيذ أهداف السياسة التي من بينها. السياسة
 

 TLDمن الضروري عدم تحديد أنواع نطاقات لضمان توفير ملعب تتساوى فيه فرص التهديف لجميع المشارآين، 
تتمثل إحدى الطرق . تولد محاوالت التحديد الحافز على المخاطرة بالنظام لكسب ميزة أوائل المبادرين. المطروحة

بعدها تكون هناك جوالت تالية  -في فرض رسوم باهظة للتقدم بطلب المشارآة  TLDالموضوعية لتحديد عدد نطاقات 
التي توصي بفرض رسوم التقييم على أساس  GNSOوتأتي هذه الطريقة مخالفة لتوصيات . آل جولةبأسعار أقل في 
 .متابعة السير في هذا الطريق لتحديد عدد الطلبات ICANNوال تنوي منظمة . استرداد التكاليف

 
المتحدة فقط، تسعى العملية إلى أن في حين أن اللغة اإلنجليزية هي لغة الطلبات في الجولة األولى وتتوفر المواد بلغات األمم 

وسوف تقبل عملية طلب االشتراك النسخ االحتياطية للمستندات باللغات الرسمية أو األصلية . تشتمل على العديد من اللغات
بما يمكِّن المستخدمين من استخدام  - IDNالجديدة هو تنفيذ  gTLDوأيًضا فإن من بين أسباب وجود نطاقات . لناطقيها
في معالجة الطلبات، قد يتم عدم التمسك بقيد اللغة في الجوالت  ICANNومع براعة منظمة . رنت بلغتهم األصليةاإلنت

 . المستقبلية

 25



 الجديدة gTLDحليل التعليقات العامة الخاصة باإلصدار الثاني من الدليل المساعد لمقدمي طلبات نطاقات ت
 2009مايو 

 

  gTLDفئات نطاقات 
 
 النقاط الرئيسية. 1
 

 TLDنطاقات : مقترحة في الدليل المساعد لمقدمي الطلبات TLDوفًقا لتوصيات السياسة، توجد حالًيا ثالث فئات  •
 ). المفتوحة TLDنطاقات (لألسماء الجغرافية والنطاقات األخرى  TLDلمعتمدة على المجتمع ونطاقات ا

العالمة التجارية (لتناول مطالب المجتمع الفردية في التعليقات العامة  TLDوقد تم اقتراح عدد إضافي من فئات  •
عاقدية المطلوبة مثل انخفاض قيمة الرسوم أو ؛ مشفوًعا آل منها بالتسهيالت الت)والمطالب الثقافية واالجتماعية

 .اإلعفاء من التزامات التوافق التعاقدي
 .إلى قضايا توافق تعاقدي مكلفة ومعقدة -إذا آان مشفوًعا بتسهيالت تعاقدية  -وسوف يؤدي تقديم هذه الفئات  •
 -ا ويوقِّع على النموذج القياسي لالتفاقية حيث يختار مقدم الطلب الفئة اختياًرا ذاتًي -ويمكن تنفيذ برنامج الفئة الجديدة  •

 .الواضحة DNS TLDخارطة طريق : بطريقة تقدم مزايا فورية للمسجلين
 
 ملخص التعليقات. 2
 

الفئات الفرعية المفتوحة ( gTLDأو  ccTLD -البنية الحالية  .TLDاقتراح المزيد من الفئات المختلفة من نطاقات 
الجديدة من األسلوب الذي يستخدم الفئات الفرعية  TLDقد تستفيد بعض أفكار . دودة للغايةمح -) والمعتمدة على المجتمع

في مدينة المكسيك وهو يحتاج إلى مزيد من الدراسة من جانب  ICANNتم طرح هذا األسلوب في اجتماع منظمة  -المتعددة 
 ): ددةوسوف تقترح بنية رسوم مح(الفئات التالية  SIDNقد تقترح . ICANNمنظمة 
) أي للشرآات أو العالمات التجارية أو المجتمعات المنغلقة التي لها مالك واحد(لمالك واحد  TLDنطاق  1

دون إشراك  TLDيتم التسجيل فقط من جانب مالك . خاص بها TLDمنظمة واحدة تهدف إلى أن يكون لها نطاق /لشرآة
 أي مسجل؛

وتعرف (لألغراض الثقافية واالجتماعية ) ة، معتمدة على المجتمعغير ربحي(الثقافية واالجتماعية  TLDنطاقات  2
فالغرض منها ال يهدف إلى الربح بل يقدم خدمات السجل لمجتمع محدد بشكل ") للجمهور"أي " اجتماعية: "آاآلتي

بهة تعرف السياسات من جانب المجتمع بطريقة مشا. الثقافي واالجتماعي امتيازات للجمهور TLDواضح ويحقق نطاق 
التي  gTLDالثقافية واالجتماعية غير ملزمة باستخدام عقود  TLDإن نطاقات . ccTLDفي نطاقات  LCلما يقوم به 

ويوفر العديد من المسجِّلين خدمات التسجيل . ICANNواتباع سياسات اإلجماع في منظمة  ICANNأبرمتها منظمة 
رآة التسجيل وال يلزم أن تكون معتمدة من جانب منظمة المقدمة لمسجلي النطاق ويتم اعتماد المسجلين من جانب ش

ICANN ؛ 
التي تتشابه إلى حد آبير ) محددة الوصف بما فيها الشرآات/ربحية، للمجتمعات المغلقة(المجتمعية  TLDنطاقات  3

دام المسجِّلين المجتمعية في الدليل المساعد لمقدمي الطلبات، غير أنه ال يلزم استخ gTLDمع التعريف الحالي لنطاقات 
 .ICANNالمعتمدين فقط من جانب منظمة 

المفتوحة  TLDوتحتفظ بنفس قواعد نطاقات ) األخرى TLDلجميع أنواع نطاقات (المفتوحة  TLDنطاقات  4
 الحالية؛ 
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ات للتعاون بين الحكومات أو المنظمات وفًقا للمعاهدات القائمة وهو ما يتشابه إلى حد آبير مع نطاق TLDنطاقات  5

gTLD  الحالية غير أنه ال يلزم في نطاقاتTLD  اتباع سياسات إجماع منظمةICANN. SIDN )14  أبريل
2009.(  

 
لن يعمل النموذج الحالي مع جميع  .ذات إطار تعاقدي مختلف وعملية تطوير للسياسة TLDإنشاء فئات مختلفة من نطاقات 

المًيا تتحقق له االستفادة من اشتماله على عملية مرآزية لتطوير الحالية مجتمًعا ع gTLDوتخدم نطاقات : TLDنطاقات 
إذا لم . المستقبلية وتخدم مجتمعات مختلفة TLDومع ذلك فقد تختلف أغراض جميع نطاقات  ICANNالسياسة وفًقا لمنظمة 

طوير السياسة، مختلفة لكل منها إطار تعاقدي مختلف وعملية ت TLDبهذا عن طريق إنشاء فئات  ICANNتعترف منظمة 
 ). 2009أبريل  ICANN. SIDN )14عندئذ ستكون هناك عملية تطوير سياسة غير قابلة للعمل داخل منظمة 

 
غير آامل وال " معتمدة على المجتمع"أو " مفتوحة"إلى  gTLDإن تصنيف فئات نطاقات  .غير آامل gTLDتصنيف فئات 

عض؛ ومن المحتمل ضرورة االحتياج إلى أآثر من فئتين لمناقشة تنوع يمثل جميع األمور التي تميز بين الفئات بعضها الب
يلزم على الفور إجراء دراسة مستفيضة لزيادة تطوير الفئات المحددة التي . أصحاب المصلحة ومقدمي الطلبات المحتملين

تضم الفئات إجراء حل النزاع  ينبغي أن. ينبغي أال تكون معقدة بحيث تتسبب في اإلرباك أو مشاآل اإلمداد اللوجستي الكبيرة
لمقدمي الطلبات بالجزم  ICANNقد تسمح منظمة . التعريف للدفع في البلدان النامية وأقل الدول تطوًرا/والقدرة على التسعير

 ).2009أبريل  ALAC )19. المقترح الخاص بهم معتمد على ملكية فكرية موجودة بالفعل gTLDمقدًما بأن نطاق 
 

من مجرد الفئات المفتوحة  TLDإنشاء مزيد من فئات  ICANNينبغي أيًضا على منظمة  .TLDفئات  إنشاء المزيد من
باإلضافة إلى تطبيق بنية ) تتضمن مسودة الدليل المساعد الحالي أيًضا على الفئة الجغرافية الثالثة(والمعتمدة على المجتمع 

 ).2009أبريل  INDOM.com )10. رسوم متغيرة
 

لن يكون التفريق الحالي . المقترح TLDالتفريق بين بنى الرسوم وفًقا لنوع  ICANNينبغي على منظمة  .يرةبنية رسوم متغ
من المحتمل أن تصبح ضخمة للغاية ومختلفة  gTLDآافًيا نظًرا ألن نطاقات  gTLDونطاقات  ccTLDبين نطاقات 

ينبغي  ).2009أبريل  SIDN )14. مي الطلباتوسوف يكون من الصعب تصميم بنية رسوم واحدة تناسب جميع أنواع مقد
إم نيلون، ). اللغوية/الثقافية TLDتفرض الرسوم عائًقا آبيًرا أمام نطاقات (إما تخفيض الرسوم أو تصنيف الطلبات إلى فئات 

Blacknight Solutions )13  ينبغي أن تقدم منظمة  ).2009أبريلICANN  تفسيًرا تفصيلًيا عن رفضها التفكير في
تلقيها  ICANNأساس بديل لوضع رسوم التقييم المتباينة وفًقا لالختالفات في األنواع المتوقعة من الطلبات التي تتوقع منظمة 

 ).2009أبريل  GNSO. NYC )13وتوصيات 
 

دراسة مسألة ما إذا آان من األفضل في  ICANNينبغي على منظمة  .المفتوحة أو المعتمدة على المجتمع TLDنطاقات 
إي تشانج، . المعتمدة على المجتمع دراسة مستفيضة TLDالمفتوحة بدًال من نطاقات  TLDعض الحاالت استخدام نطاقات ب

 ).2009فبراير  28( 88-87ن في الصفحتي GNSOنص 
 

إلى أن تأخذ في  ICANNتحتاج منظمة  .اللغوية في إطار التخصيص المعتمد على المجتمع/الثقافية TLDتعريف فئة 
ارجع إلى نصوص التعليقات فيما يتعلق بلغة الدليل . (اللغوية/الثقافية TLDبار الحاجات والقيود المحددة لنطاقات االعت

 ). 2009أبريل  13( dot BZH ).المساعد المقترحة
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 -الء المقدم من شرآة مسجلي النطاق المعنيين التابع لها موظفون أو وآ -في حين يشترك الطلب  .للشرآة gTLDفئة نطاق 

باستخدام سياسات تسجيل شديدة " مفتوًحا"، يمكن اعتباره أيًضا طلًبا "المعتمد على المجتمع"في بعض خصائص الطلب 
 IPCانظر أيًضا  ).2009أبريل  COA )13. الجديدة gTLDوقد تستحق هذه الطلبات معاملة منفصلة في عملية . التحديد

 ). 2009أبريل  13( Lovells. نشاء الفئة الثالثة لمالكي العالمة التجاريةينبغي التفكير بجدية في إ ).2009أبريل  13(
 

من غير الواضح أن يرغب المسجِّلون . ينبغي أن يتوافر في المدن خيار إحالل الترتيبات البديلة لتقديم وظيفة المسجِّل .المدن
 ).2009أبريل  Connecting.nyc )13. في االستثمار في صناديق التنمية

 
إلى عدد محدود من القيود  bTLDسوف تخضع  ).gTLD (bTLDالعالمة التجارية لنطاق  -ئة الجديدة المقترحة الف

لشرآة لها  gTLDهو نطاق  bTLD. المجتمعية غير أنها تستحق بعض مزاياها المرتبطة بها gTLDمقارنة بنطاقات 
عالمة التجارية بتشغيله تحقيًقا لمصلحته فيما يرتبط عالمة تجارية وفيه مالك العالمة هو مقدم الطلب حيث يقوم مالك ال

. أو الخدمات المحددة بواسطة العالمة التجارية وفيها يقيد مالك العالمة عدد أفراد مسجلي النطاق/بإمدادات البضائع و
Microsoft ) ،2009أبريل  13الدليل المساعد.( 

 
من بين القيم الرئيسية في منظمة  ).مثل حماية الشرآة(ئي الوحيد تسجيل المستخدم النها/الحد األدنى لقاعدة مسجلي النطاق

ICANN فهي . للمنافسة على اإلنترنت) مثل حماية الشرآة(وال تروج تسجيالت المستخدم النهائي الوحيد . الترويج للمنافسة
والحد األدنى لقاعدة مسجلي . تتنشئ تسجيالت وقائية مغلقة بما يفقد المستخدم النهائي القدرة الكاملة على تشغيل اإلنترن

الثالث /النطاق في التسجيالت المفتوحة والمعتمدة على المجتمع هو إحدى الطرق لتطوير ذلك وتشجيع استخدام المستوى الثاني
 ). 2009مارس  Mesh Digital Ltd. )2إم مانسيل، شرآة . مع تسجيل الشرآة

 
الجديد  gTLDيمكن لمقدمي الطلبات التقدم لالشتراك في نطاق  هل .لالستخدام المحدد gTLDطلب االشتراك في نطاق 

هذا فقط في إعادة التوجيه  gTLDواستخدم " اسم شرآة"فمثًال، تقدم بطلب اشتراك في ? واستخدامه السم نطاق واحد فقط
فمثًال، تقدم : التوضيح ).2009مارس  24الوحدة الثانية، (إف هامرسلي ؟ ."com"إلى الصفحة الرئيسية لمقدم الطلب 

هذا  gTLDوسجل اسم نطاق واحًدا فقط في " companyname".بطلب لتسجيل 
")companyname.companyname (" إلعادة التوجيه إلى الصفحة الرئيسية لمقدم الطلب"com". ؟ يتمثل الغرض

ولو لنطاق (م غير أنه ال يزال قيد االستخدا" gTLD "companynameالرئيسي في منع اآلخرين من تسجيل نطاق 
TLD إف هامرسلي، ). من نطاقات المستوى الثاني المسجلة التي تعيد التوجيه إلى الصفحة الرئيسية الحالية للشرآةSAIC 

 ).2009مارس  6الوحدة الخامسة، (
 

 TLDونطاقات  Geo TLDنطاقات  .اللغوية؛ مزايا الفئات TLDونطاقات  GeoTLDنطاقات : التعليقات بخصوص
مجتمعية وهي في الغالب قوائم تمت الموافقة عليها على مستوى عالمي من جانب  TLDواللغوية هي أآبر نطاقات  المجتمعية

لذلك، يمكن أن يجعل تقديم . آما توفر السلطات المحلية إطارات المسئولية القانونية. ISOمنظمات حيادية وهي تشبه قائمة 
 B. de la. ن ما يحتاجه المجتمع هو فرصة للتعامل مع مفهوم الفئاتالفئات األمور أآثر بساطة بدًال من تعقيدها؛ إ

Chapelle 2009مارس  5( 32، نصوص المنتدى العام صفحة.( 
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فهل هي مفقودة . آي تتم دراستها في المستقبل web.حجز نطاقات  ICANNينبغي على منظمة  "Web"حجز نطاقات 

ائي من الطلبات المفتوحة والمعتمدة على المجتمع للحصول على نطاق بشكل متعمد؟ يكشف لنا ذلك أنه سيوجد عدد ال نه
TLD إم مانسيل، شرآة . بما يتحقق معه في عوائد ضخمة من المزاداتMesh Digital Ltd. )2  2009مارس .( 

 
رغبها بوضع قيود على استخدام نطاقه بالطريقة التي ي" مفتوح" TLDينبغي السماح ألي نطاق  ".المفتوحة" TLDقيود 

 )2009أبريل  6( DomainNameWire.comإيه أولمان، ) 1.2.2 ،الوحدة األولى: بخصوص(
 

ينبغي تقييد أي اسم نطاق مرتبط بخدمات مالية بشرآات الخدمات المالية مع توافر القيود  .للخدمات المالية gTLDنطاق 
انظر (المالية  gTLDلنطاقات  FDICلمقدمة من التوصيات الشديدة ا ABAوتدعم . األساسية والتوجيهات وإثبات األهلية
رغبتها في االجتماع  FDICلقد عرضت ). 2008ديسمبر  15المرسلة بتاريخ  FDICنص التعليقات وارجع إلى تعليقات 

في المشارآة في مثل  ABAوأي مجتمع أو مجموعة صناعية لتطوير حل قابل للعمل في حين ترغب  ICANNمع منظمة 
مع القطاع المالي العالمي للمساعدة في تطوير المجتمع المناسب المكون من اتحادات صناعية  ABAتتواصل و. هذا االجتماع

تقترح  gTLDمالية مهنية أو وآاالت تنظيمية مرتبطة بصناعة الخدمات المالية التخاذ قرارات بشأن الموافقة على أي نطاق 
أبريل  ABA )13. هذه gTLDم طلب اشتراك في نطاقات أسماؤه أنه يعرض خدمات مالية أو للموافقة على أي مقد

الجديد، ينبغي أن تكون هناك عملية منفصلة ومميزة لنطاقات  gTLDفي برنامج  ICANNعند تقدم منظمة  ).2009
gTLD  التابعة للقطاع المالي آما جاء في توصياتFDIC . وينبغي أن تشتمل هذه العملية على توثيق آاٍف وإجراءات تحقق

. التابع للقطاع المالي gTLDقلة لممثلي الصناعة والمنظمين قبل اختيار أية هيئة آممثل عن المجتمع المالي لتشغيل مست
الجديد التابع للقطاع  gTLDوتوجد العديد من القضايا المعقدة ومعامالت التكاليف التي تمنع الوصول إلى إجماع حول مسألة 

بهذا  gTLDر المستهلكون بمزيد من األمن عند استخدام المواقع المتضمنة نطاق وأيًضا، من غير الواضح أن يشع. المالي
 ). 2009أبريل  bank. Regions )13.الشكل 

 
في شراآة مع صناعة الخدمات المالية إلنشاء مجموعة  ICANNينبغي أن تدخل منظمة  .مجموعة عمل الخدمات المالية

وقد يفيد عمل هذه المجموعة في وضع المعايير التي قد تستخدمها منظمة  .عمل ترآز على قضايا ذات أهمية خاصة للصناعة
ICANN  في تقييم نطاقاتgTLD التي يرتبط غرضها أو اسمها بالخدمات المالية .BITS )13  2009أبريل .( 

 
ا يخص ليست على دراية بأي طلب لم يتم تلبيته فيم Regionsشرآة  .للقطاع المالي gTLDال توجد حاجة إلى نطاق 

على  Regionsوال توافق شرآة . الجديدة المعتمدة على المجتمع لخدمة القطاع المالي gTLDنطاًقا أو أآثر من نطاقات 
وبدًال من ذلك، ترآز المخاوف الشديدة التي ). fin.أو bank.أي (جديد لنفسها أو للقطاع المالي  gTLDرعاية نطاق 

 gTLDعلى المخاطر واألعباء والتكاليف الضخمة التي سيفرضها نشر نطاق  نتشارك فيها مع المؤسسات المالية األخرى
وتتصدر قائمة اهتماماتنا الحفاظ على . على المستهلكين والقطاع المالي، وباألخص في وقت األزمة االقتصادية العالمية الحالي

ويعتبر ).2009أبريل  Regions )13. ثقة المستهلك في النظم المصرفية التي تتضمن النظام المصرفي عبر اإلنترنت
المنتشرة في القطاع الصناعي أو الخاصة بمؤسسة  gTLDأن السبب في قلة الطلب على نطاقات  BITSغالبية أعضاء 

معينة هو التكاليف التي سوف تنشأ عن هذا فيما يتعلق بالتبادل واإلدارة والمناخ االقتصادي الحالي الذي يفرض مجموعة من 
 ). 2009أبريل  BITS )13. التحديات
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 )gTLDفئات (التحليل والحالة المقترح . 3
 

 :gTLDعن إنشاء ثالث فئات أو أنواع من نطاقات  GACولجنة  GNSOأسفرت توصيات السياسة لمنظمة 
 المعتمدة على المجتمع TLDنطاقات  •
 لألسماء الجغرافية TLDنطاقات  •
 ) النطاقات المفتوحة آما يطلق عليها(نطاقات أخرى  •

 
األخرى مع  TLDأشارت التعليقات الواردة عن اجتماع مدينة المكسيك ومنتدى التعليقات العامة إلى ضرورة دراسة العديد من فئات 

 .النظر بشكل خاص إلى آل فئة على حدة

) I/O(خلية مثل فئة المالك الوحيد والدولة والمنظمة الحكومية الدا: TLDتقترح التعليقات المجتمعية إنشاء العديد من فئات 
واعتماًدا على الفئة، يتم اقتراح العديد من التسهيالت، . والفئة االجتماعية الثقافية وفئة المجتمع والدولة النامية والفئة المفتوحة

 : فمثًال ليست هناك حاجة إلى
  ICANNتنفيذ العقد الخاص بمنظمة  •
 استخدام مسجِّلين معتمدين و •
 . اتباع سياسة اإلجماع •

 
د البعض بالوضع غير الربحي وقد يكون مؤهًال لتخفيض الرسوم، وقد يحتاج إلى قيود تسجيل وقد يطالب باالحتفاظ قد ُيقيَّ

والتسهيالت المقترحة  TLDيشير الجدول التالي إلى بعض فئات . باألسماء في توقع منهم بالتسجيل من جانب أطراف معينة
 .في بعض التعليقات العامة

 

 

 
 :الجديدة، ينبغي دراسة العديد من األمور TLDقة تنفيذ فئات لتحديد ضرورة وطري

 التي تعود على مسجلي النطاق؛  TLDقيمة وامتيازات التفريق بين فئات  •
 ما أنواع التسهيالت التي يمكن وينبغي تقديمها لألنواع المقترحة المختلفة؛  •
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 ؛ DNSن استقرار وأمن إدارة بيئة ما بعد التفويض بما يشتمل على التوافق التعاقدي وضما •
 ؛ و TLDآيفية تخصيص الفئات بكل مقدم طلب  •
 .إدارة المناقشة المتقدمة •

 
 أي : TLDتصف التعليقات العامة االمتيازات المحددة المرتبطة بإنشاء فئات . امتيازات الفئات المختلفة

رض ربحي بما يوفر خدمات ليست لغ" للجمهور" TLDينبغي أن تكون نطاقات  لغوية/ثقافيةاجتماعية ثقافية أو •
االجتماعي والثقافي امتيازات  TLDشرآات التسجيل لمجتمع محدد بشكل واضح آما ينبغي أن يحقق نطاق 

 .للجمهور
الخاص بالعالمة التجارية لشرآات التسجيل بالتسجيل  gTLDسوف يسمح نطاق . للعالمة التجارية gTLDنطاق  •

) استخدام المسجِّلين(وأن تخضع لعدد قليل من القيود ) مثل الموظفين(د الذاتي لألسماء لمجموعة محددة من األفرا
 .المجتمعية ولكنه يتلقى بعض امتيازاتها المرتبطة gTLDمقارنة بنطاقات 

ال تدعم المنافسة ) حماية الشرآة(ومع ذلك، فقد تم التأآيد أيًضا على أن تسجيالت المستخدم النهائي الوحيد  
جيالت وقائية مغلقة بما يفقد المستخدم النهائي القدرة الكاملة على تشغيل على اإلنترنت وتنشئ تس

 .اإلنترنت
 

تؤآد المقترحات على االمتيازات التي تعود على شرآات التسجيل ومسجلي النطاق في  .هل من الضروري توافر التسهيالت
توصي المقترحات بعدم حاجة . شتراطات التعاقديةترتبط العديد من االمتيازات بالتسهيالت أو تخفيف اال. التصنيفات الجديدة

وبأن تقوم بعض شرآات التسجيل بدفع رسوم أقل آما  ICANNبعض شرآات التسجيل إلى توقيع اتفاقيات مع منظمة 
 . ICANNتوصي بعدم حاجة البعض اآلخر إلى استخدام مسجلي النطاق المعتمدين لدى منظمة 

 

ضرورة فرض رسوم تسجيل أقل على هذه الشرآات ألنها سوف تسجل العديد من العالمات  TLD .brandيرى مقدمو اقتراح نطاق 
اآلخرون مع وجهة النظر  TLDوقد يختلف مقدمو طلبات . التجارية بما يتضمن في األساس جهًدا تقييمًيا واحًدا لتغطية جميع هذه الطلبات

االستطاعة المالية الكافية إلعطاء الرسوم وباألخص عند مقارنتها  هذه فهم يرون أن حاملي العالمات التجارية من بين من يمتلكون
وعلى افتراض بيئة تكلفة ثابتة، سوف يؤدي خفض . (بالطلبات المجتمعية الصغيرة أو الطلبات الواردة من األفراد في الدول األقل تطوًرا

 .)إلى زيادة الرسوم على النطاقات األخرى TLDالرسوم عن بعض نطاقات 
 

 . االجتماعية والثقافية غير ربحية TLDفمثًال، هناك اقتراح بضرورة أن تكون نطاقات . الت معينة، يتم فرض قيود على فئة جديدةفي حا

 

وسوف تهدف . ومن بين األسئلة سؤال يتعلق بإذا ما آانت التسهيالت تهدف إلى تحقيق امتيازات لشرآات التسجيل أو مسجلي النطاقات
يد منها شرآات التسجيل مثل انخفاض الرسوم أيًضا إلى تحقيق امتيازات لمسجلي النطاق من خالل دعم نماذج التسهيالت التي تستف
 . األعمال المتعددة

 

في ضمان  ICANNوتتمثل األغراض الرئيسية من اتفاقيات منظمة . ينبغي أن تكون تأثيرات هذه التسهيالت موضوًعا للمناقشة العامة
 اشتراط استخدام المسجِّلين المعتمدين  GNSOضمت . وضمان ملعب ممهَّد لجميع المشارآين DNSمرين في االستقرار واألمن المست
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وينبغي أن يكون المحك هو ضرورة أن تفيد . لضمان االمتيازات المستحقة لمسجلي النطاق في بيئة المسجِّلين ICANNلدى منظمة 

 .شرآة التسجيلالتسهيالت بشكل مباشر مسجلي النطاق وليس فقط مشغل 

 

 :فيما يلي TLDيتم تحديد خصائص بيئة ما بعد التفويض للعديد من فئات . بيئة ما بعد التفويض

 .احتياجات مسجلي النطاق المحددة/خصبة حيث يتم إنشاء فئات لتناول رغبات TLDبيئة نطاق  •
 .بيئة تعاقدية معقدة تتطلب أنشطة التزام رئيسية •
 

، سوف يتمكن مسجلو النطاق على نحو أفضل من إجراء مسح لمجال الفرص الجديد عند TLDة لنطاقات بعد تفويض المجموعات األولي
وسوف يتمكن مسجل النطاق الباحث عن مجموعة محددة من الخدمات أو الوصول أو مسجلي . بطريقة معينة TLDتصنيف نطاقات 

ومع ذلك، فإن . ل بطريقة ما لجعل هذه الخيارات أآثر وضوًحانطاق متشابهين وضًعا من إجراء مسح بسهولة عند تنظيم شرآات التسجي
 .التصنيفات سوف تؤدي إلى مجموعة من التعقيدات عند وضعها في اتفاقيات مزود االمتداد

 

وسوف يلزم على . التسجيالت على الموظفين TLDحيث يقيد مشغل نطاق ) أو لعالمة تجارية(لالستخدام الفردي  TLDتخيل نطاق 
من  TLDهل المتعهدون والوآالء والموظفون المؤقتون في تعداد الموظفين؟ قد يجيب آل نطاق . مراقبة هذه التسجيالت ICANNمنظمة 

للمالك الواحد  TLDسوف يراقب المسجِّلون التسجيالت مراقبة شديدة ألن نطاقات . نطاقات المالك الواحد عن هذا السؤال بشكل مختلف
بالتحري عن آل تسجيل من التسجيالت  ICANNوسوف يطالبون منظمة . ICANNلين معتمدين لدى منظمة ال يلزم عليها استخدام مسجِّ

 . المشكوك فيها

 

مراقبة وضعها الضريبي وفهم القواعد  ICANNسوف يلزم على منظمة . اجتماعًيا وثقافًيا مقيًدا بالوضع غير الربحي TLDتخيل نطاق 
، هل سيلزم عندئذ التوقيع على اتفاقية؟ وآيف ستنفذ TLDعند تغير الوضع الضريبي لنطاق . ختلفةالضريبية في العديد من التشريعات الم

 ؟ذلك ICANNمنظمة 

 

الحاالت غير المرتبطة  -وسوف يتضاعف عدد حاالت االلتباس المقرر الفصل فيها . سوف تكون جهود االلتزام التعاقدية الناتجة صعبة
وقد تعني زيادة تكاليف . الحراسة المجتمعية هي خطوة سابقة ألوانها ألنها تستهدف مناطق محددة وتعد وسائل. DNSباستقرار أو أمن 

 . وسوف يعني انخفاض الرسوم في بعض شرآات التسجيل زيادة في شرآات أخرى. وظيفة االلتزام زيادة في الرسوم

 
فئة  TLDحددت عملية تقييم طلب االشتراك في  ففي أحد النماذج،. TLDتوجد نماذج قليلة لتنفيذ فئات . االختيار الذاتي

TLD لمقدم الطلب بناًء على إجابات أسئلة الطلب المصممة لتحديد الفئة. 
 

في هذه الحالة، قد يضطر مقدم الطلب . TLDيبدو أن التعليقات العامة تشير إلى نموذج مختلف يمنح مقدمي الطلب االختيار الذاتي لفئة 
 . ة يتم نشرها آجزء من عملية تقديم الطلباتإلى الوفاء بمعايير محدد

 

إنشاء  ICANNويمكن لمنظمة . وإعالنها TLDوستكون هناك حتى عملية أآثر مباشرة حيث يمكن لمقدمي الطلب االختيار الذاتي لفئة 
 الطلب الطلب وفق نوع  ال ينبغي أن تفحص عملية تقييم. الجديدة gTLDفئات تعتمد على المشارآات المجتمعية مثل منتديات تعليقات 
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TLD سوف . األمن في األعمال والتقييمات الفنية فقط/أو معايير الفئة؛ بل ينبغي أن تقيِّم مقدم الطلب وفق المعايير المرتبطة باالستقرار

 .يتمكن مقدم الطلب من أن يعبر عن االختيار الذاتي لنفسه باعتباره ينتمي إلى فئة محددة

 
الجديدة هو عدد التسهيالت المختلفة المطلوب الحصول  gTLDتعقيدات التي تواجه عملية طرح فئات إن أحد ال. حلول ممكنة

وعالوة على ذلك، فسوف يشهد . وآما ذآر سابًقا، فإن هذه التسهيالت سوف تؤدي إلى بيئة توافق تعقدي معقدة وصعبة. عليها
المعينة غير مطلوبة  gTLDوما إذا آانت نطاقات . ي ينبغي تقديمهاالمجتمع جدًال ونقاًشا آبيًرا حول أي التسهيالت المعينة الت

المعينة مطلوبة للحفاظ  TLDأو غير مطلوبة التباع سياسة اإلجماع؟ وما إذا آانت نطاقات  ICANNلعقد اتفاقية مع منظمة 
 . على الوضع غير الربحي؟ وسوف تستهلك هذه المناقشات والحوارات مزيًدا من الوقت والموارد

 

توجد بعض االختالفات . TLDوسوف يهدف أحد األساليب إلى خفض أو إزالة التسهيالت أو االختالفات التعاقدية بين أنواع نطاقات 
). المعتمدة على المجتمع TLDلألسماء الجغرافية ونطاقات  TLDإنشاء نطاقات ( GACو GNSOالمطلوبة من توصيات السياسة في 
وأيًضا ال يبدو من . لتوقيع عقد والتوافق مع سياسة اإلجماع gTLDالتي تطالب بالحاجة إلى نطاقات  يمكن استبعاد التوصيات األخرى

المعينة بالوضع غير الربحي طالما ال تحصل هذه األنواع على بعض التسهيالت الخاصة مثل  TLDالضروري اشتراط أن تحتفظ أنواع 
 . عدم التوافق مع سياسة اإلجماع أو تخفيض الرسوم

 
من المحتمل أن تشهد دقة التكاليف ومسألة الرسوم مًدا وجذًرا حتى وقت معين بعد الجولة األولى؛ لذا فإن تقسيم . لرسوما

وهذا بسبب العدد غير المؤآد للطلبات والقصور الحالي في الوضوح فيما يتعلق . اآلن أمر صعب TLDالرسوم بين فئات 
وسوف يكون من . الجديدة من الناحية التشغيلية gTLDإليه في دعم نطاقات  بالحد الذي يمكن القتصاديات التدرج الوصول

ويتم تصميم . في هذه البيئة المحفوفة بالغموض) رسوم طلب االشتراك أو الرسوم السنوية(الصعب إنشاء بنى رسوم مختلفة 
. زيادة في الرسوم األخرى وسوف يؤدي االنخفاض في بعض رسوم التقييم إلى. رسوم طلب االشتراك السترداد التكاليف

وقد أسفر انخفاض الرسوم السنوية فيما بين اإلصدار األول والثاني من . ويثبت هذا أيًضا في مجال رسوم التسجيل السنوية
التي سيتم تفويضها  TLDالدليل المساعد عن انخفاض الرسوم إلى الحد الممكن الذي تم منحه عدًدا غير معروف من نطاقات 

دائًما عن فكرة فئات الرسوم وسوف يتم التفكير في تقليل الرسوم بعد الجولة  ICANNلقد عبرت منظمة  .جذرفي منطقة ال
لذا، فإن إمكانية إنشاء بنيات رسوم مختلفة في المستقبل . وبعد إزالة الكثير من احتماالت الحدوث وحاالت عدم التحقق األولة
 .محتملة -تظل 

 

فسوف تؤدي إلى تكاليف توافق عالية  -إذا تم منحها تسهيالت مختلفة ذات التزامات تعاقدية مختلفة  - TLDوفي النهاية، فإن بنية فئات 
عند بدء برنامج التصريح الذاتي واالستغناء عن التسهيالت التعاقدية أو خفضها إلى أدنى حد، يمكن . بشكل آبير ثم إلى رسوم سنوية

 .للرسوم أن تظل ثابتة
 

وتسعى عملية تنفيذ نطاقات . لتوضيح امتيازات وتكاليف البرنامج TLDمواصلة مناقشة فئات  ICANNظمة ينبغي على مجتمع من
gTLD الجديدة إلى توفير مجموعة من الخيارات لمسجلي النطاق الجدد المحتملين بما يلبي احتياجاتهم . 
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 حماية العالمات التجارية 

 دراسة قضايا حماية العالمة التجارية 
 
 اط الرئيسية النق. 1
 

بضمان تنفيذ إجراءات حماية العالمات التجارية قبل بدء  ICANNتطالب العديد من التعليقات بأن تقوم منظمة  •
 . gTLDبرنامج نطاقات 

 IRTوقد أصدر فريق . لتطوير الحلول ورفع تقرير بهذا الشأن قبل نهاية شهر مايو IRTشكَّل مجلس اإلدارة فريق  •
وسوف .  اشتملت على حلول وأبلغ عن مالحظاته حول االجتماع واستجاب للتعليقات بشفافية تقريره وتوصياته التي

مشاورات حول قضايا العالمات التجارية بدًءا من سيدني في شهر يونيو وطوال شهر  ICANNتجري منظمة 
حيث تستمع إلى  ICANNسوف تعقد هذه المشاورات في أقاليم جغرافية متنوعة وسوف توفر منتدى لمنظمة . يوليو

 . وغيره IRTآراء المجتمع حول فعالية المقترحات التي تتناول القضايا الملحة المقدمة من فريق 
 gTLDتم ضبط الجدول الزمني لبدء نطاقات . حًدا زمنًيا قريًبا لتطوير الحلول IRTمنح مجلس اإلدارة فريق  •

 .التي تناقش هذه االهتمامات بشكل آاف الجديدة مع مراعاة هذه المشاورات اإلقليمية وتطوير الحلول
 

 ملخص التعليقات. 2
 

برغم بعض  .الحاجة إلى مزيد من الوضوح حول الكيفية التي سيعمل بها النظام بالكامل فيما يخص مالكي العالمات التجارية
اع، فال يزال من غير فيما يخص الطلبات المحددة بشكل غير آاٍف وعمليات حل النز ICANNالتغييرات التي أجرتها منظمة 

الواضح الكيفية التي ستعمل بها العملية آكل وإذا ما آان سيحظى مالكو العالمات التجارية بأولوية على مسجلي النطاق 
ليس واضًحا بل  ).2009أبريل  1(مجلس األعمال األمريكي األوروبي . اآلخرين وما الشكل الذي ستتخذه هذه األولوية

." هذه gTLDإمكانية تطبيق عملية حل نزاع نطاقات "توضيح المقصود باإلشارة إلى  ICANNينبغي على منظمة 
Microsoft ) ،2009أبريل  13الدليل المساعد .( 

 
الجديد مخاوف آبيرة فيما يتعلق بحماية العالمة التجارية  gTLDيثير تأثير برنامج . اقتراحات حول العملية المستقبلية

الوصول إلى أصحاب المصالح ذات الصلة لتأسيس  ICANNينبغي على منظمة . عمال االحتيالأ/وإساءة التعامل مع العمالء
 Timeمثل(غير مخصص فقط لألعمال . العمليات المالئمة على نحو السرعة بحيث يصبح أي توسع جديد في اإلنترنت آمًنا

Warner (إس . أعمالنا وخدماتنا المشروعة التي تعرض البضائع على اإلنترنت ولكن للمستهلكين الذين يعتمدون على
إن الدوائر االنتخابية لبروتوآول ).2009مارس  5( 11إلى  10، منتدى القاهرة العام الصفحة Time Warnerرينولدز، 

المسودة الثانية من الدليل المساعد دون التعامل مع أي من مشاآل  ICANNاإلنترنت تشعر بقلق عارم حيال نشر منظمة 
إنشاء فريق  ICANNومع التقدم لألمام ينبغي على منظمة . بالعالمات التجارية أو أي من الحلول المقترحة الحماية الخاصة

 حلول من األشخاص الذين يتمتعون بالمعرفة والخبرة في بروتوآول اإلنترنت وتفاعل العالمات التجارية ونظام اسم النطاق 
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 2009مايو 

 
الجديدة وتقديم تقرير إلى  gTLDكن تنفيذها ونشرها فيما يرتبط بنطاقات تسند إليهم مسئولية تطوير واقتراح حلول ملموسة يم

آيه روسيتي، مندوب الدائرة االنتخابية لبروتوآول اإلنترنت ألمريكا الشمالية، نصوص . مجلس اإلدارة قبل اجتماع سيدني
 ).2009مارس  5( 27المنتدى العام صفحة 

 
بما أنه لم تتم مناقشة قضايا مالكي  .ر في التنقيحات المدخلة على الدليل المساعدلدى مالكي العالمات التجارية وقت آاٍف للنظ

العالمات التجارية بعد، فقد ال يتوافر لمالكي العالمات التجارية وقت آاٍف لالستيعاب الكامل للتغييرات ذات الصلة وتحليلها 
ء عملية تقديم الطلبات؛ يقترح تحليل التعليقات العامة إلى الموعد الذي تنوي فيه بد ICANNلم تشر منظمة . والتعليق عليها

أن تأخذ وقتها في تقييم  ICANNالحد الزمني الحالي قريب للغاية في حين ينبغي على منظمة . 2009السابقة ديسمبر 
. ة تقديم الطلباتالتعليقات الواردة من جميع األطراف المعنيين بما فيهم مالكو العالمات التجارية قبل البدء الرسمي في عملي

MarkMonitor et al. )10  2009أبريل .( شرآةVisa Inc. )11  2009أبريل.( 
 

الجديدة مصحوًبا بمزيد من الحماية لمالكي  gTLDينبغي أن يكون طرح نطاقات  .حماية أقوى لمالكي العالمات التجارية
داخل عملية التسجيل وإجراءات مراقبة أآثر حيطة العالمات التجارية؛ يمكن أن يتضمن هذا إجراءات مراقبة أآثر صرامة 

ازدياد عبء إثبات (حول تكامل بيانات مسجل النطاق مع الترآيز باألخص على العالمات التجارية التي تواجه المستهلك 
 ). 2009أبريل  5( Bradford & Bingleyبي تيلور، ). ملكية العالمة التجارية قبل منح الحقوق للنطاق ذات الصلة

 
في تطبيق إجراءات إضافية على  ICANNهل تفكر منظمة  .النزاعات: اهتمامات النزاهة من المستوى الثاني بخصوص

الموجودة؟ من الظلم وفقدان التوازن  UDRPالجديدة في نزاعات المستوى الثاني تكون تكميلية أو بديلة عن  gTLDنطاقات 
تتمثل طريقة تناول هذا في مراجعة شاملة . للتوسيع في المستوى األول تغيير قواعد نزاعات المستوى الثاني في سياق مقترح
الجديد حيث  gTLDالحالية بمفردها وليست آتابع لنطاق ) UDRP(منفصلة لسياسة حل النزاع ألسماء النطاقات الموحدة 

في نزاعات ما بعد بدء  UDRPإذا آنت ستسعى إلى .  يتم في الحقيقة مراعاة الشكاوى من جانب واحد فقط في هذه المرحلة
؛ فال ينبغي أن توجد عملية منفصلة أو بديلة يتم TLDالتشغيل في المستوى الثاني، فينبغي أن تكون موحدة في جميع نطاقات 

-91ة صفح GNSOبي آوروين، جمعية التجارة عبر اإلنترنت، نصوص منظمة . الجديدة gTLDتطبيقها على نطاقات 
 ).2009فبراير  28( 92

 
يرغب مجتمع العالمة التجارية في التأآيد على أنه في وقت ندرة الموارد  .اوف المتعلقة بالموارد وااللتزام بالحلولالمخ

آي . فسيقضون الوقت وينفقون المال إلخ على هذه المنتديات، وعندئذ سوف تؤدي العملية إلى منتج يتم العمل بموجبه
 62، صفحة GNSOانظر أيًضا إم آيد، نصوص منظمة  ).2009فبراير  28( 60صفحة  GNSOروسيتي، نصوص 

 ).2009فبراير  28( 63-62ة ، صفحGNSO، جيه سكوت إيفانز، نصوص منظمة )2009فبراير  28(
 

ال يرغب بعض مالكي العالمات التجارية في أوروبا في مناقشة ضرورة  .منظور مالكي العالمات التجارية في أوروبا
مع المشاآل التي  ICANNلجديدة إلى أن يتم تجاوز مسألة الكيفية التي تتعامل بها منظمة ا gTLDالموافقة على نطاقات 

سوف يستغرق مقترح إشراك هيئة من الخبراء وقًتا طويًال لتجميع العالمات التجارية بحيث يشعرون بأن لهم مكاًنا . تواجهنا
 ).2009مارس  5( 41إس آينج، نصوص المنتدى العام صفحة . ICANNفي منظمة 

 
لحل نزاع ما بعد التفاوض مع  WIPOينبغي اعتماد إجراءات  .لحل نزاع ما بعد التفاوض WIPOاختيار إجراءات 

االحتمال الكبير لحدوث انتهاآات حقيقية في مرحلة ما بعد التفاوض من جانب شرآات التسجيل آما ينبغي فرض السياسة 
 أن تدرس اعتماد  ICANNينبغي على منظمة  ).2009أبريل  MarkMonitor)10 . بموجب اتفاقية مزود االمتداد
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 2009مايو 

 
الجديدة بعد خضوعها للتعليقات والمراجعة من جانب  gTLDلما بعض التفاوض في شرآات تسجيل  WIPOإجراءات 
لمرحلة ما بعد التفاوض، ينبغي تحميل مشغلي  WIPOوفيما يخص مقترح  ).2009أبريل  Regions )13. المجتمع

د المسئولية إذا ما سمحوا لشرآة التسجيل بأن تكون مالًذا آمًنا للمنتهكين؛ إال أن ضرورة التعامل مع هذا من مزود االمتدا
أو من خالل تحسين التوافق التعاقدي الذي يتم تنفيذه بواسطة  WIPOخالل مخطط يتم تشغيله بواسطة طرف ثالث مثل 

أن تنظر في  ICANNينبغي على منظمة  ).2009 أبريل MARQUES )13 . غير مؤآدة حتى اآلن ICANNمنظمة 
في ) المسجِّل أو شرآة التسجيل(صالحية إجراء يمكن من خالله أن يرفع حامل العالمة التجارية دعوى ضد هيئة التسجيل 

. تفاوضوفًقا إلى حد ما للنموذج الوارد في مقترح حل نزاع ما بعد ال -حالة وجود عالقة تعاقدية مباشرة مع الطرف المنتهك 
، يتاح للعضو االستشاري بشكل محدد بيان الضرر الالحق بمقدم الشكوى بعدها يتم إحالة WIPOوعلى خالف مقترح 

 ).2009أبريل  14(إم باالج . التخاذ اإلجراء الالزم ICANNالموضوع إلى منظمة 
 

االهتمام البالغ بمقترح  ينبغي .فيما يخص إساءة االستخدام من جانب إحدى شرآات التسجيل WIPOمقترح وساطة 
WIPO  للسماح بعملية وساطة في حين يحدد حامل العالمة التجارية قيام شرآة تسجيل معتمدة من منظمةICANN  بإساءة

الجديد إما من خالل إساءة االستخدام باالسم ذاته أو من خالل السلوآيات الخاطئة لشرآة  TLDاستخدام تفويضها في نطاق 
بمراقبة حاالت إساءة  ICANNل من أشكال آليات المساعدة الذاتية، من غير المحتمل أن تقوم منظمة وبدون شك.  التسجيل

 ).2009أبريل  1(مجلس األعمال األمريكي األوروبي . استخدام شرآة التسجيل أو المسجِّل بشكل فعال
 

وض لتناول قضايا ما بعد بدء التشغيل في دعم عملية قوية لحل نزاع ما بعد التفا INTAتستمر  .حل نزاع ما بعد التفاوض
إلجراءات ما بعد التفاوض في  WIPOانظر التعليقات المقرر تقديمها في مسودة عمل (بما فيها االنتهاك التالي لبدء التشغيل 

 ).2009أبريل  8( INTA ). 2009فبراير  5الجديدة،  gTLDشرآات تسجيل نطاقات 
 

أن تضمن عدم اقتصار هذه العملية على  ICANNر أنه يتعين أيًضا على منظمة واعدة غي IRTعملية  .عملية ديناميكية
التعريفات الثابتة الموجودة حالًيا وأنها عملية ديناميكية بحيث يمكنها مواجهة التهديدات الجديدة التي تهدد المستهلكين ومالكي 

تصميم عملية  ICANNيل المساعد، ينبغي على منظمة في اإلصدار التالي للدل. العالمات التجارية التي قد تنشأ في المستقبل
. وتشجع هذه المبادرة) أي استخدام االبتكار(تشجع مقدمي الطلبات على تقديم ما يزيد عن الحد األدنى للمتطلبات 

NetChoice ) ،2009أبريل  13الوحدة الثانية .( 
 

 gTLDية العالمة التجارية في عملية نطاقات في االهتمام بآليات حما ICANNومع تقييم تحرك منظمة  .IRTشفافية 
بتقديم بيان الكشف عن المصالح حول مصالحهم في نطاقات  IRTالجديدة، آان ينبغي تقييم الحاجة إلى أن يقوم أعضاء من 

gTLD  الجديدة آإجراء شائع في مجموعات أصحاب المصلحة في منظمةICANN .DOTZON ,GmbH )13  أبريل
2009.( 

 
الجديدة لحماية المستهلكين من  gTLDهي خطوة أولى في عملية تشكيل بدء تشغيل نطاقات  IRTتوصيات  .IRTعملية 

أبريل  Time Warner )13.  اإلرباك من خالل منع إساءة استخدام العالمات التجارية في مستوى التسجيل األعلى والثاني
. التجارية لمراقبة عالماتهم التجارية بكفاءة وفعاليةآليات لمالكي العالمات  DNSيجب أن يتضمن أي توسع في  ).2009

Yahoo) !13  ال تقدم عملية   ).2009أبريلIRT  أسًسا سليمة لمنظمةICANN  إلرجاء النظر الفوري في التعليقات
ل أبري AT&T )13. وحاملي العالمات التجارية اآلخرين بشأن مخاوف وآليات حماية العالمة التجارية AT&Tالمقدمة من 

2009.( 
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 2009مايو 

 
وتقييد  IPغير معقولة إلى درجة آبيرة ويُِضاف إلى هذا أثر تهميش مصالح  IRTوعلى ما يبدو فإن اإلطارات الزمنية لفريق 

 IRT. IACCعلى تقرير ICANNفرصتها في التعليق على القضايا بالغة االهتمام إلى أن يتم الحصول على استجابة منظمة 
 ).2009أبريل  13(
 

بشكل آاٍف على التزاماتها  ICANNال تحافظ منظمة  .IRT؛ األخطاء في عملية فريق ICANNية في منظمة نقص الشفاف
الدور الريادي  ICANNفوضت منظمة . الجديدة gTLDلمالكي الحقوق في عملية " الحلول"فيما يتعلق بالشفافية في تطوير 

ق بشكل مجحف؛ وقد تم استبعاد مجتمع أصحاب النطاقات وهي تعمل بطريقة تستبعد وجهات نظر مسجلي النطا IPإلى دائرة 
من الهام أن يتم فرض أية . بشفافية آافية IRTال يعمل فريق . وال نعرف أي جهد من جهود التواصل IRTمن عضوية 

 ). 2009أبريل  ICA )13. الموجودة gTLDالجديدة بأثر رجعي على نطاقات  gTLDإجراءات يتم اتخاذها في عملية 
 

ينبغي إعادة النظر في بدء  .IPاهتمامات /الجديدة في ضوء العالمة التجارية gTLDة النظر أو إعادة تقييم بدء إعاد
 : بناًء على هذه االهتمامات ICANNالجديدة أو إعادة تقييمه بالكيفية المقترحة حالًيا من منظمة  gTLDنطاقات 
الحالية ضد أي  IPبطريقة دفاعية وللدفاع عن حقوق  gTLDالتكلفة والجهود الضخمة التي ستلزم لتسجيل نطاقات  1

 ينتهك أو يضر بهذه الحقوق؛  gTLDنطاق 
لمالكي العالمات التجارية والمارآات وإرباك المستهلك الذي سوف  IPمخاطر الضرر الشديد الذي يلحق بحقوق  2

 ينتج عن هذا؛ و 
حل النزاع التي تلقي العبء على آاهل مالكي العالمات  عمليات تقديم الطلبات المحددة بشكل غير واضح وعمليات 3

الجديدة التي تنتهك مارآاتهم وتهدد بإحداث إرباك يضر بالمستهلكين  gTLDالتجارية في منع تسجيل امتدادات 
بشكل آبير من  TLDسوف يزيد توسيع نطاقات  ).2009أبريل  1(مجلس األعمال األمريكي األوروبي . والجمهور
رة العالمة التجارية ويخلق فرًصا جديدة تسمح لآلخرين باالنتهاك والخداع والمشارآة في الممارسات الخداعية تكاليف إدا
سوف تكون مجموعة نطاقات المستوى الثاني المقرر بيعها أآثر عرضة للضرر الواقع ممن يمارسون القرصنة . األخرى

ومع أخذ . الموجود األصغر حجًما gTLDحالًيا استخدام نطاق اإللكترونية والمشغلين المخادعين اآلخرين الذين يسيئون 
الجديد تفوق بشكل  gTLDهذه االهتمامات وإرباك المستهلك بشكل واسع آنتيجة لذلك فإن التكاليف المحتملة لبرنامج 

منظمة  وعلى الرغم من استمرار معارضتنا لهذه المبادرة، نطالب.  آبير أية امتيازات تتحقق لألعمال أو الجمهور
ICANN  بالتفكير في إجراءات لخفض العبء الملقى على آاهل مالكي العالمات التجارية ودراسة خمسة بنود الحظنا

 ،)2009أبريل  13( NBCEPانظر أيًضا  ).2009أبريل  ANA )12. 2008ديسمبر  15في خطابنا بتاريخ 
3M Company )15  2009أبريل.( 

  
سجَّل مجلس  .ل موعده بسبب العجز عن مناقشة وحل قضايا المستهلك والعالمة التجاريةإصدار الدليل المساعد الجديد قب

مالحظاته حول اإلصدار الثاني من مسودة الدليل المساعد لمقدمي الطلبات باإلضافة ) EABC(األعمال األوربي األمريكي 
. لتكاليف وتقديم الطلبات وعملية حل النزاعإلى نتائج اجتماع مدينة المكسيك وهو يدرك حدوث بعض التغييرات المتعلقة با

ال تقدم . المتعلقة بتأثير ذلك على مالكي العالمات التجارية بشكل آاٍف EABCومع ذلك، لم تتم مناقشة العديد من اهتمامات 
  IPقوق بالمناقشة والدراسة المستفيضة إجابات رئيسية عن أشكال الحماية القوية والشاملة لمالكي ح ICANNوعود منظمة 
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ال ينبغي على . الجديد TLDالذين سيحتاجون إلى المراقبة وتنفيذ  العالمات التجارية لمكافحة الخداع واإلرباك في نشر 

إصدار أي إصدار جديد من الدليل المساعد دون أن تناقش أوًال العالمة التجارية وإرباك المستهلك وقضايا  ICANNمنظمة 
أبريل  1(مجلس األعمال األمريكي األوروبي . يجاد حلول تكون مقبولة لمجتمع األعمالإساءة االستخدام ذات الصلة وإ

2009 .( 
 

حماية العالمة التجارية هي القضية الرئيسية التي ال تزال دون حل؛ ويعجز  .ال تزال قضايا حماية العالمة التجارية دون حل
التي تقترح حلوًال يتعين أخذها في  IRTبعملية  Adobeرحب ي. الدليل المساعد الجديد عن تناول هذه القضية بشكل مالئم

االعتبار في اجتماع سيدني ويثق في أن اإلصدار التالي للدليل المساعد سوف يؤآد على هذه اإلستراتيجيات والعالجات 
اهتمامات مالكي لمناقشة  ICANNال يزال هناك المزيد من األعمال التي يلزم إجراؤها بواسطة منظمة . المقترحة بالتفصيل

 ). 2009أبريل  Adobe )10. الجديد gTLDالعالمة التجارية المتعلقة بمقترح 
 

ال يمكن حل قضايا العالمة التجارية مع إرضاء جميع األطراف إال إذا قامت منظمة  .صعوبة حل قضايات العالمة التجارية
ICANN لن يستفيد من نطاقات . قبل التسجيل بشكل دقيق ومسجلوها وسجالتها بمراقبة وفحص جميع طلبات النطاق الجديد

gTLD 29(دي هاريس . الجديدة سوى القراصنة اإللكترونيين ومن يعملون في مجال حل نزاعات القرصنة اإللكترونية 
 ).2009مارس 

 
 التحليل والحالة المقترحة . 3
 

 . الجديدة gTLDرية قبل بدء نطاقات طالبت العديد من التعليقات بدراسة وتنفيذ إجراءات حماية العالمة التجا
 

لجمع المقترحات حول العالمة التجارية والقضايا . حًال لحماية العالمة التجارية في التوقيت المناسب ICANNتتبع منظمة 
 WIKIموقع  ICANNالملحة األخرى من أعضاء المجتمع المعنيين بهذه القضايا، أنشأت منظمة 

issues/index.cgi-overarching-gtld-https://st.icann.org/new . 
 

ومنحه موعًدا نهائًيا قريًبا للغاية إلصدار تقريره النهائي في شهر  ICANNمن جانب مجلس إدارة منظمة  IRTتم تفويض 
النهائي لفترة  IRTبعدها سوف يخضع تقرير . الجديدة TLDفي نطاقات  مايو لمناقشة قضايا حماية العالمة التجارية

 . التعليقات العامة والمناقشات في المشاورات العامة
 

https://st.icann.org/data/workspaces/new-عن عدد من التوصيات المحددة والمفصلة، انظر  IRTأسفر عمل 
issues/attachments/trademark_protection:200904281-overarching-gtld . وافقIRT  على الحدود الزمنية

تسعى الحلول . اسبإليجاد هذه الحلول المقترحة في الموعد المن ICANNالقريبة الموضوعة من مجلس إدارة منظمة 
في حين وجه مجلس اإلدارة . إلى مناقشة االهتمامات المثارة في فترات التعليقات العامة -بشكل جماعي أو فردي  -المقترحة 

معلومات : عمله بطريقة تتسم بالشفافية والصراحة حيث نشر IRT، أجرى IPمن ممثلين من دائرة  IRTعملية تشكيل 
تعليقات عامة إلى الحد الممكن ودعا ممثلين عن المجموعات  IRTوقد جمع . جتماع والتقاريرأعضاء الفريق ومالحظات اال

للمشاورة الكاملة في العديد من  IRTوفي النهاية، سوف تتاح مقترحات . األخرى لتوضيح أوضاعهم فيما يخص هذه القضايا
 .الجلسات العامة

 
اقشة قضايا العالمة التجارية والحلول المقترحة بواسطة جلسات في اجتماع سيدني لمن ICANNسوف تستضيف منظمة 

IRT تصمم . وغيره آما ستجري سلسلة من االجتماعات اإلقليمية على المستوى العالمي في األسابيع التالية الجتماع سيدني
تتناول القضايا  إضافة إلى التقديمات األخرى التي IRTهذه المناقشات لمناقشة جدوى تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير 

 .الملحة
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بأن تحديد حلول قضايا العالمة التجارية عامل رئيسي في الحصول على الصيغة النهائية للدليل المساعد  ICANNتقر منظمة 

على استعداد لتعديل الدليل المساعد  ICANNإن منظمة . الجديدة TLDلمقدمي الطلبات والجدول الزمني لنشر نطاقات 
وضع مجلس اإلدارة جداول زمنية طموحة لتطوير ودراسة الحلول لتسهيل نشر . في ضوء العمل الذي يتمتعديًال جوهرًيا 

بنفس القدر مع التطور السريع في االقتراحات التفصيلية  IRTوآانت استجابة فريق . الجديدة في الوقت المناسب TLDعملية 
وقت المناسب ولكنها لن تتقدم لألمام إلى أن يتم تنفيذ حلول في سبيل بدء العملية في ال ICANNسوف تعمل منظمة . المفيدة
 .مالئمة
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 المحسَّنة   Whoisمتطلبات 
 
 النقاط الرئيسية . 1
 

الكثيفة لخفض العبء من على آاهل  Whoisالجديدة سجل  gTLDتقترح التعليقات أن تعرض جميع نطاقات  •
ت إضافية لمسجلي النطاق فيما يتعلق بإخفاقات السجل أو الباحثين عن الحماية ضد التسجيالت السيئة وتوفير حمايا

 .تبني هذا االقتراح في تغيير منها التفاقية مزود االمتداد ICANNوللمناقشة، تقترح منظمة . المسجِّل
مقترحات حول إمكانية تبني حلول عملية منخفضة  ICANN، تجمع منظمة Whoisلتناول الدقة المحسَّنة في  •

في غياب تحديد حل يمكن تطبيقه على جميع نطاقات . الجديدة gTLDفي نطاقات  Whoisقة التكلفة لتحسين د
gTLD  الجديدة، سوف تدرس منظمةICANN  مطالبة مقدمي الطلبات بتحديد إجراءاتهم لتحسين دقةWhois  في
 .المقترح الخاص بهم gTLDنطاق 

 
 ملخص التعليقات. 2
 

Whois يل نطاقات المحدودة والكثيفة في شرآات تسجTLD يحتاج موضوع هل يتطلب األمر وجود شرآات  .الجديدة
الكثيفة إلى المزيد من التفكير، وإلى المزيد من التفاصيل، وعلى منظمة  Whoisجديدة لتوفير  TLDتسجيل نطاقات 

ICANN لقوانين المتعددة لم يتم تغيير ذلك بسبب ا"الرد الموجود في التحليل . أن توفر ردوًدا توضيحية حول هذا األمر
أوضح الكثير من المعلقين في الجولة السابقة لماذا عارضوا بقوة ما . غير آاٍف" المعمول بها في مختلف السلطات القضائية

إس ميتاليتز، الدائرة االنتخابية الخاصة .آان في اإلصدار األول حيال هذا السؤال، ولم يتم عمل تغييرات في اإلصدار الثاني
أبريل  13( SIIAانظر أيًضا ). 2009فبراير  28( 73-72ة صفح GNSOنترنت، نصوص منظمة ببروتوآول اإل

 Whoisإعادة النظر في الحد األدنى للمتطلبات التي تطالب فقط بنموذج سجل  ICANNينبغي على منظمة  )2009
المات التجارية ألجل مرآزية في مستوى مشغل السجل، سوف يعاني مالكو الع Whoisبدون قاعدة بيانات  ".محدود"

ندعم متطلًبا يجرى تقييمه من .  الدقيقة الالزمة لمكافحة الممارسات الخداعية عبر اإلنترنت Whoisالحصول على معلومات 
يشترط أن يقوم مشغلو السجل بجمع بيانات إضافية ونطالب بتعليق البيانات في مستودع البيانات من  ICANNجانب منظمة 

تاحتها على الفور في حالة عدم التعاون من جانب أي مسجِّل وفي حالة الممارسات الخداعية أو المسيئة جانب مشغل السجل وإ
بشكل آاف آما ال توجد سياسات أآثر صرامة، سوف يتحكم المسجِّلون في  Whoisلم تتم مناقشة قضايا .   عبر اإلنترنت

.  دقيقة يمكن للجمهور الدخول إليها Whoisدون أن يكون هناك تعهد ملزم لضمان معلومات  Whoisمعلومات 
MarkMonitor et al. )10  قبل إتاحة نطاقات   ).2009أبريلgTLD  الجديدة، يتعين على منظمةICANN  تناول

بالتعهد  gTLDمطالبة مقدمي طلبات  ICANNينبغي على منظمة . Whoisالمشاآل الهامة التي تصيب حالًيا قاعدة بيانات 
. لم يتحدث الدليل المساعد عن هذه المسألة بشكل ملفت للنظر. تتسم بالشفافية والصراحة Whoisعدة بيانات بالمشارآة في قا

NBCEP )13  يلزم التأآيد على التنفيذ الفعال لسياسات  ).2009أبريلWhois  في أي نشر لنطاقاتgTLD  الجديدة؛
التجارية والسلوآيات الضارة ألنه من الهام أن تكون لديك  وهو جانب هام في القضايا الملحة المشتملة على حماية العالمة

 ).2009أبريل  SIIA )13 .طريقة للتأآيد على المسئولية عن السلوآيات الضارة أو التي تنم عن سوء نية
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ينبغي . الكثيفة في جميع الحاالت Whoisبتفويض  ICANNمن غير المقبول أال تقوم منظمة  ".الكثيف" Whoisتفويض 

وتنفيذها مع الترآيز على  Whoisيتناول جزء من التقييم الفني والتجاري للطلب التزام مقدم الطلب بالحفاظ على متطلبات أن 
 ).2009أبريل  13( IACCانظر أيًضا  ).2009أبريل  AT&T )13. المعلومات القياسية والدقيقة

 
Whois الكثيف الموجود في شرآات تسجيل /المحدودTLD م تغيير تحول في سياسة منظمة يلز. الجديدةICANN  حيال
Whois ويجب طلب آل نطاق ،gTLD  جديد لتنفيذ التزامات ما يطلق عليه اسمWhois "الكثيفة." COA )13  أبريل

ويجب تأسيس السياسات حول فرض دقة بيانات ". آثيفة"الجديدة آشرآات تسجيل  gTLDيجب عمل نطاقات ).2009
Whois التسجيالت الخاصة واستخدام بروآسي أو . AIPLA )13  2009أبريل.( 

 
يلزم تطوير الممارسات والمعايير العالمية لخدمات تسجيل  . المعايير والممارسات العالمية -خدمات البروآسي التسجيلية 

 ).2009أبريل  14(إم باالج . الجديد لمجتمع األعمال العالمية gTLDأسماء النطاقات آشرط مسبق لبرنامج نطاق 
 

الجديدة  gTLDأن تعمل جميع نطاقات  ICANNيجب أن تطلب منظمة ".آثيفة" Whoisالحاجة إلى نموذج سجل 
والتي ستجعل من السهولة بمكان الحصول على المعلومات عن المجرمين وللقضاء على سوء " آثيفة"آشرآات تسجيل 

نموذج لـ  ICANNب أن تطلب منظمة يج). 2009أبريل  INTA (8 . السلوك وحماية الضحايا من النصب والخداع
"Whois لجميع شرآات التسجيل حتى تتمكن من الوصول إلى تسجيالت الملكية الكاملة المضمونة من قبل " الكثيفة

ICANNشرآات التسجيل المحدودة ال . ، تم طرح موضوع هام لمناقشة خداع المستهلك من قبل سوء استغالل اسم النطاق
لحماية حقوق أصحاب العالمات التجارية أو دعم حاجات تعزيز القانون مع العلم أن التحكم في تتحمل إجراءات الحماية 

 13الدليل المساعد، ( Microsoft ).2009أبريل  MarkMonitor)10 . بيانات المسجل يتم من قبل شرآة تسجيل فردية
لجمع بيانات " الكثيف"زود االمتداد الجديدة بتبني نموذج م gTLDينبغي مطالبة جميع شرآات تسجيل ). 2009أبريل 

إم آولينز، وآيه إردمان، وإم أو أوآونر، . مسجل النطاق واالحتفاظ بها؛ يفيد هذا فيما يتعلق بوظائف النقل فيما بين المسجِّلين
 biz.الكثيف المستخدم في شرآات تسجيل  Whoisبتبني نموذج ). 2009أبريل  12(وإم رودينبوه، وإم تراشتينبيرج 

على مجموعة أصغر من الهيئات للشرطة والمستهلكين وتعزيز القانون وسيحصل مالكو  ICANN، ستحصل منظمة info.و
انظر ). 2009أبريل  Yahoo! )13. دقيقة Whoisالعالمات التجارية على موقع أآثر مرآزية للحصول على معلومات 

على آل شرآات التسجيل الحفاظ على بيانات يجب ). 2009أبريل  13( COTP، )2009أبريل  Lovells )13 أيًضا
Whois  المرآزية الكثيفة آجزء من اتفاقيات مزود االمتداد ويجب أن تشتمل جميع اتفاقيات مزود االمتداد على قبول هذا
الكثيفة وسهولة الوصول  Whoisويجب أن تضمن شروط اتفاقيات مزود االمتداد والمسجل الحفاظ على دقة بيانات . الطلب

 ). 2009أبريل  AT&T )13 .يها، بمعايير خدمات تسجيل بروآسي المناسبة ومع التعزيز من خالل سلسلة العقدإل
 

قرارها غير  ICANNيجب أن تعكس منظمة  ).المواصفة الرابعة(تحويل حجب البيانات من قبل شرآات التسجيل الكثيفة 
جميع بيانات االتصال التي تم تجميعها عن طريق المسجلين من المفهوم للسماح حتى لشرآات التسجيل الكثيفة بحجب تقريًبا 

 gTLDالكثيفة التي تم فرضها على آل نطاق  Whoisويعد حذف مطالبة . سهلة الوصول الخاصة بهم Whoisخدمات 
من خالل تاريخها أمًرا غير مبرر، وسيكون له تأثير ضار على مجموعة واسعة من جهود  ICANNجديد من قبل منظمة 

  ).2009أبريل  eBay )13 .اية المستهلك ويجب استبعادهحم
 

ال يجب تفويض تجميع البيانات الكثيفة أو  ).45سؤال التقييم (الكثيفة على مستوى شرآة التسجيل  Whoisمعارضة 
 وينص الدليل المساعد على أن البيانات الكثيفة ليست معدة للعرض، مع اإلشارة. عرضها على مستوى شرآات التسجيل

إن متطلبات مستودع ). IP RPM(الضمنية إلى أن هذا اإلجراء ال يقصد به أن يكون آلية لحماية الحقوق لعناوين اإلنترنت 
 وسوف تحث المسجِّلين على إخفاء البيانات . بيانات المسجِّلين الجدد تجعل هذا غير ضروري على مستوى شرآة التسجيل
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وسوف تسفر عن مخاطر إضافية تتمثل في إتاحة بيانات العمالء إلى . ب تنافسيةالتي يرسلونها إلى شرآات التسجيل ألسبا

ولم يكن ذلك مطلوًبا . مرسلي البريد اإللكتروني المزعج والمحتالين واألطراف المشتغلين بممارسات إساءة االستخدام األخرى
روآسي في أية حالة بحيث سيلزم على األطراف ولن تتلقى شرآة التسجيل المعلومات التالية لخدمات الب. في الجوالت السابقة

  ).2009، أبريل Demand Media )DAG 13. الذين يرغبون في الدخول إلى البيانات التوجه إلى المسجِّل
 

Whois إن  .والخصوصيةWhois ويلزم مناقشة حقوق األفراد فيما يتعلق بحماية . معطلة بشكل رئيسي في الوقت الحالي
يفرق بين التسجيالت الخاصة وتسجيالت  TLDتشجيع وتجنب إعاقة أي مشغل سجل يقترح نطاق  وينبغي. خصوصياتهم

  ).2009أبريل  13( Blacknight Solutionsإم نيلون، ). ccTLDوالعديد من نطاقات  tel(.الشرآات 
 

كن ينبغي أن عدم االعتماد على السوابق الماضية ول ICANNلوحظ أنه ينبغي على منظمة  .Whoisفرصة لتحسين 
الحظ أحد التعليقات أنه من الضروري .  Whoisالجديدة آفرصة لمناقشة بعض المخاوف المرتبطة بـ  TLDتستخدم عملية 

مع مالحظة أن الفريق في (وباألخص مع نمو الجريمة اإللكترونية  ccTLDو gTLDإزالة العوائق عن مشغلي نطاقات 
حول آيفية توفير مزيد من الدعم لمقدمي طلبات السجل من خالل  NetChoiceاإلصدار الثاني لم يرحب باقتراحات 

متطلبات إضافية مثل أفضل الممارسات الصناعية لحماية المستهلك؛ ومزود امتداد العالمة التجارية العالمي لمنع االستيالء 
قدمي الطبات وإجرءات سريعة آثيف لجميع م Whoisاالحتيال على المستهلك و/على العالمة التجارية وإجراءات لمنع خداع

  ).2009مارس  5( 16، نصوص المنتدى العام صفحة NetChoiceإس ديلبيانكو، ). للفصل
 
 التحليل والحالة المقترحة. 3
 

الجديدة آي يسهل تحديد المنتهكين والقراصنة  TLDفي نطاقات  Whoisاقترح عدد آبير من التعليقات تعزيز متطلبات 
وتوصي التعليقات . الكثيف في جميع الحاالت Whoisبفرض  ICANNوتوصي التعليقات منظمة . يناإللكترونيين المحتمل

 . الجديدة TLDSدقيق في جميع نطاقات  Whoisبزيادة أنشطتها التوافقية فيما يتعلق بالمحافظة على  ICANNأيًضا منظمة 
 

الخصوصية أو ألنه ال يلزم أن يكون مثل آلية الكثيف إما بسبب مخاوف  Whoisعارض أصحاب التعليقات األخرى اشتراط 
وقد الحظ أحد أصحاب التعليقات أن متطلبات مستودع بيانات المسجِّلين الجدد ). IP RPM(حماية الحقوق لعناوين اإلنترنت 

 . األخرى تجعله غير ضروري على مستوى شرآة التسجيل RPMوآليات 
 

 . ، وباألخص مع نمو الجريمة اإللكترونيةccTLDو gTLDغلي نطاقات لوحظ أنه من الهام توفير المزيد من الدعم لمش
 

لحاملي العالمة التجارية واألشخاص اآلخرين الذين يسعون إلى مناقشة إساءة  Whoisبأهمية  ICANNتعترف منظمة 
ض متطلبات فر ICANNولمناقشة هذه المخاوف، تقترح منظمة . الجديدة TLDاستخدام المستهلكين وحمايتهم في نطاقات 

Whois  الكثيفة في نطاقاتTLD ومع الطرح المحتمل للمئات أو اآلالف من نطاقات . الجديدةTLD  الجديدة، ينظر إلى
غير المرآزية  Whoisآثيف على أنه بديل عن تحديد مسيئي االستخدام المحتملين عن طريق نظم  Whoisاالعتماد على 

وينبغي أن يقلل هذا من العبء الملقى على آاهل حاملي العالمات التجارية . لينالتي يتم المحافظة عليها من جانب المسجِّ
 . الجديدة إلى أدنى درجة gTLDوتنفيذ القانون واألشخاص اآلخرين الذين يسعون إلى خفض إساءة االستخدام في نطاقات 
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وتدعم . اصيل حول آيفية تحقيق هذه الدقةالجديدة دون تقديم تف TLDطالب عدد آبير من التعليقات بتحسين الدقة في نطاقات 

الجديدة آما أنها ترحب باقتراحات المجتمع حول  TLDفي نطاقات  Whoisالحاجة إلى تحسين دقة  ICANNمنظمة 
وينبغي أن ترآز هذه المقترحات على حلول . الجديدة TLDفي نطاقات  Whoisاآلليات المناسبة للنظر فيها لتحسين دقة 

وعند غياب الحلول التي . Whoisالجديدة بما يؤدي إلى تحسين دقة  TLDتكلفة قابلة للتنفيذ في نطاقات عملية منخفضة ال
عن مشارآات حول إمكانية أن تكون أعمال  ICANNالجديدة، تبحث منظمة  TLDيمكن تنفيذها عالمًيا عبر جميع نطاقات 

 . أآثر دقة Whoisظام المراجعة لعقود اتفاقيات مزود االمتداد آلية مناسبة لتحقيق ن
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 وسائل الحماية اإلضافية في المستوى األعلى والمستوى الثاني 
 
 النقاط الرئيسية . 1
 

القتراح حلول لتوفير الحماية ضد إساءة استخدام العالمة التجارية في  IRTآما أوضحنا سابًقا، فقد تم تأسيس فريق  •
بعدم توسيع نطاق  ICANNالحقوق، تم توجيه النصح لمنظمة وعند تطوير آليات حماية . المستوى األعلى والثاني

 . الحماية المتاحة بموجب القانون الدولي للعالمات التجارية
وأي مقترحات  IRTفي التوصيات المقدمة من فريق  ICANNوبعد ختام المشاورات العامة، سوف تنظر منظمة  •

الجديدة لتحديد حل مالئم منخفض التكلفة وذي  TLDأخرى مقدمة لمناقشة حماية العالمات التجارية في نطاقات 
 .جدوى من الناحية التقنية

 
 ملخص التعليقات. 2
 

توجد حماية محدودة فقط لمالكي العالمات التجارية باإلضافة إلى أن  .التأثير االقتصادي السلبي على مالكي العالمات التجارية
. ات الحماية آما أن اإلجراءات اإلدارية تمثل عبًئا إلى حد آبيربنية الرسوم مرتفعة بشكل غير منطقي آإجراء من إجراء

. المزدحم بالفعل UDRPأو الوقت وسوف تزيد حيز /وسوف تكون إجراءات طلب االشتراك والمعارضة مانعة في التكلفة و
Visa Inc. )11  2009أبريل.( 

 
 ICANNعة مقترح منظمة ومراج IRTتوصيات العالمة التجارية الخاصة بالتقرير النهائي لفريق 

الجديدة  gTLDتنفيذ عملية بداية موحدة وموضوعية ومفصلة ومعتمدة على التكلفة لجميع نطاقات —فترة البداية 1
حيث يمكن لحاملي العالمات التجارية تسجيل أسماء النطاق قبل فتح عملية التسجيل للجمهور العام وفرض أدنى رسوم 

  ؛ارية لتسجيل أسمائهم المحميةمعقولة على مالكي العالمات التج
آبديل عن فترة البداية، يمكن إنشاء سجل لألسماء المحمية يسمح لمالكي العالمات —سجل األسماء المحمية 2

ويمكن تحقيق هذا من خالل توسيع القائمة الحالية . التجارية التقدم بطلب لوضع عالماتهم التجارية في قائمة محفوظة
مستوى األعلى في الوحدة الثانية لتتضمن العالمات التجارية أو إنشاء قاعدة بيانات منفصلة لألسماء المحفوظة في ال

 الجديدة المقترحة؛ و  gTLDلحمايتها في إطار نطاقات  IPلمصطلحات العالمات التجارية للتسجيل المسبق لحقوق 
عالمات التجارية الذين يرغبون في عملية منفصلة للطلبات المقدمة من مالكي ال —طلبات فئة العالمة التجارية 3

مجلس . جديدة وتمييزها عن الطلبات المفتوحة والمعتمدة على المجتمع gTLDتسجيل عالماتهم التجارية آسلسلة 
الهادفة إلى إيجاد  EABCتدعم جمهورية التشيك تعليقات وتوصيات ). 2009أبريل  1(األعمال األمريكي األوروبي 
. م. الجديدة gTLDقبل التفويض وفيما بعده لحماية العالمة التجارية عند طرح نطاقات  حلول فعالة ومتوازنة فيما

 ). 2009أبريل  10(بوشيال، وزارة الصناعة والتجارية التشيكية 
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قد يكون لدى مالكي العالمات التجارية مخاوف مشروعة؛ ال  ".توازن المصالح، بما يشتمل على المستخدمين النهائيين

وال ينبغي . تفوق المخاوف من مجموعات المستخدمين الصغيرة والمحددة المطالب المشروعة للمستخدمين النهائيينينبغي أن 
إم . أن يعيق خوف مديري العالمات التجارية من االنتهاك ما يمكن أن يرتقي إلى موجة ثانية لإلنترنت في العديد من المجاالت

 ).2009أبريل  Blacknight Solutions )13 نيلون،
 

يجب إدارة مسألة التكاليف المرتفعة التي ال تتناسب مع عمليات التسجيل الدفاعية من  .تكاليف عمليات التسجيل الدفاعية
أندرسن، مدير عام، بوزارة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، . أ.ج. لحماية العالمات التجارية والوطنية ICANNجانب منظمة 

الجديد من الحاجة  gTLDيزيد مقترح  ).2009مارس  2(وتكنولوجيا المعلومات، الدنمارك الوآالة الوطنية لالتصاالت 
ينبغي أن . الجديدة ألهداف دفاعية فقط gTLDالمحتملة للهيئات في قطاع الخدمات المالية إلى طلب وتحمل تكاليف نطاقات 
أبريل  Regions )13. ي عمليات تسجيل دفاعيةيكون من بين أهداف تصميم البرنامج إلغاء الحوافز أو الحاجة لالشتراك ف

 ). 2009أبريل  13( Lovellsانظر أيًضا ). 2009
 

سوف تكون تكاليف عمليات التسجيل الدفاعية ضخمة بما تمثل عبًئا على القطاع المالي  .التأثير على تكاليف القطاع المالي
التكاليف المباشرة األخرى إذا توصل المجتمع المالي إلى وسوف يتم تضمين العديد من . الذي يعاني بالفعل من إرهاق شديد

الجديدة بسبب بدء هذا البرنامج متضمًنا ذلك تكاليف التبادل وتكاليف اإلدارة والمراقبة  gTLDضرورة التسجيل في نطاقات 
 ).2009أبريل  Regions )13. وتنفيذ األنشطة ورسوم وتكاليف عملية المعارضة

 
مزيًدا من االهتمام بقضايا العالمات التجارية بسبب زيادة اهتمام  ICANNأن يوجه موظفو منظمة  ينبغي .مخاوف الشرآات

 تي دافيز،. وال أعتقد أنه يتوافر لديكم عملية حل مناسبة يمكنها أن تحل محل هذه القضايا. الشرآات والمنشآت في هذا الشأن
 ). 2009فبراير  28( 95صفحة  GNSOنصوص 

 
ليس من العدل إلزام الشرآات بزيادة مصروفاتها القانونية من  .الحالية غير آافية RPMآلية  -لى الشرآات العبء الملقى ع

هذه األساليب . gTLDللتوافق مع العدد المتزايد من نطاقات  UDRPخالل طلب عمليات تسجيل البداية غالية الثمن وتقديم 
تطورت فترات البداية إلى . الجديدة المحتملة gTLDآالف نطاقات ليست معقولة في ضوء األحوال االقتصادية وفي مواجهة 

ممارسة تحويل الرسوم من شرآات التسجيل إلى مالكي العالمات التجارية لتمويل تكاليف بدء التشغيل للبدء في توسعات 
 ).2009أبريل  MarkMonitor et al. )10. جديدة

 
ينبغي مراجعة هذه الفقرة  ) 10البنود والشروط، الفقرة ( gTLDحقوق مقدم الطلب المقرر الحصول عليها في نطاقات 

حقوق مقدم الطلب الموجودة سابًقا في العالمة التجارية  -ذات العالمات التجارية المسجلة  gTLDفي حالة نطاقات  -لتمييز 
 ).2009أبريل  13الدليل المساعد، ( Microsoft. المقدَّم له الطلب gTLDالموضحة في نطاق 

 
يسمح لمالكي العالمات التجارية المشروعة تسجيل االمتداد الذي يتفق مع عالمتهم  ."brand."-المفتوح  TLDطاق ن

). تسجيل حظر العالمة التجارية(التجارية دون الحاجة إلى االستخدام النشط لالمتداد أو تنفيذ متطلبات المرحلة األخيرة التقنية 
Visa Inc. )11  2009أبريل.( 

 
تطوير آلية لحماية مالكي العالمات التجارية من التكاليف  .تكاليف الدفاعية التي يتكبدها مالكو العالمات التجاريةخفض ال

 السماح لحاملي العالمات التجارية العريقة بتسجيل العالمة التجارية بتكلفة قليلة أو بدون . الضخمة لعمليات التسجيل الدفاعية
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حين يتم منع العالمات التجارية المزيفة على أسس غير قابلة للحماية بشكل واضح من  الجديد في gTLDتكلفة في نطاق 

شرآة . التي أصدرت عالمات تجارية على أسس غير قابلة للحماية بشكل واضح G20الدول خارج نطاق دول 
Worldwide Media, Inc. )13  2009أبريل  11(، جيه سيتز )2009أبريل .( 

 
إنشاء سجل للعالمة التجارية ليتم استخدامها في جميع فترات البداية التالية إلزالة الحاجة إلى  .التجارية البداية وسجل العالمة

الجديد؛ يمكن استخدام هذا السجل آمرجع  gTLDالتحقق من الحقوق وتكلفتها في آل بدء تشغيل امتداد أو عملية طلب نطاق 
مقترح  Dot Eco LLCيدعم ). 2009أبريل  Visa Inc. )11شرآة  .ألعمال التسجيل في المستوى األول والثاني أيًضا

 Minds and، )2009أبريل  Bart Lieben. Dot Eco )13قاعدة بيانات التحقق من العالمة التجارية المقدم من 
Machines )13  ومن بين آليات ). 2009أبريلRPM  تطبيق عملية بداية موحدة لجميع نطاقاتgTLD  الجديدة حيث

وينبغي أن يكون البديل هو . لحاملي العالمات التجارية برسوم منخفضة للغاية تسجيل أسماء النطاق أمام الجمهور العام يمكن
الذي يسمح لمالكي العالمات التجارية ) ICANNقاعدة بيانات مرآزية تشرف عليها منظمة (نموذج سجل األسماء المحمية 

 Regions )13. عالماتهم التجارية أو سالسلهم ذات الصلة في قائمة الحجز وممثلي المجتمع اآلخرين بالتقدم بطلب لوضع
 . آلية للرفض التلقائي لألسماء التي تنتهك الحقوق القانونية الموجودة ICANNينبغي أن تضع منظمة ). 2009أبريل 
BITS )13  2009أبريل.( 

 
فرض  ICANNلنزاع في المستوى الثاني، ينبغي على منظمة بالنسبة لعملية ا .البداية واألسماء المحفوظة -المستوى الثاني 

  Hearst Communications, Inc . عملية بداية قياسية ودمج األسماء المحفوظة لنطاقات المستوى الثاني أيًضا
 ).2009أبريل  13(
 

قوية تكون  RPMاتخاذ خطوات معقولة اآلن لتطوير نماذج آلية  ICANNينبغي على منظمة  .آليات حماية الحقوق
الجديدة،  gTLDهذه قبل بدء تشغيل نطاقات  RPMإذا لم يتم تطوير آليات . منخفضة التكلفة وذات آفاءة وقدرة على التكيف

تضم . فمن المحتمل أن تتعرض الشرآات الضخمة والصغيرة إلى الضرر أو تحمل مزيد من األعباء بشكل غير عادل
محفوظة تتاح أمام أآبر عدد ممكن من مالكي العالمات التجارية وأن تكون خاضعة قائمة عالمات تجارية : الخيارات ما يلي

الرئيسية يمكن لمقدمي الطلبات االختيار منها؛ وإنشاء قاعدة بيانات بالحقوق  RPMللتحدي؛ وتصميم عدد قليل من آليات 
عالمات التجارية باختيار أي آلية بما يسمح لمالكي ال TLDالموضحة؛ وإنشاء واجهة نقطة وصول مرآزية داخل آل نطاق 

RPM لالشتراك فيه مع توفير الدفع المباشر للفواتير . INTA )8  تلزم مطالبة جميع مقدمي الطلبات بتقديم ). 2009أبريل
البداية أو آلية التحدي؛ متطلبات سلسلة الحروف : فيما قبل بدء التشغيل وبعده، وبالتحديد RPMخطة مفصلة عن آليات 

الميثاق والتواريخ النهائية المحددة لألهلية ومتطلبات االستخدام وإذا ما سيكون هناك مخطط لألسماء المتميزة وعند وتطبيق 
توافره فما هي العملية الخاصة به والكيفية التي سيتم بها مراقبة الحفاظ على هويات المجتمع والكيفية التي سيتم بها اختيار 

وينبغي . RPMإعادة النظر والتكاليف التي يتحملها مالكو الحقوق للمشارآة في آليات  الطلبات واالستئنافات أو إجراءات
بنفس الطريقة التي تتم مع اإلمكانيات المالية والتقنية بحيث ينبغي أن يفشل مقدمو الطلبات الحاصلون  RPMتدريج آليات 

 ). 2009أبريل  MARQUES )13. منخفضة RPMعلى نقاط آلية 
 

 : الرئيسية ما يلي RPMتتضمن آليات  .أسس التعامل مع مخاوف العالمة التجارية –لحقوق آليات حماية ا
لمكافحة القرصنة " الخاسر هو من يدفع"آلية تعليق عاجلة منخفضة التكلفة أو بدون تكلفة تختص بنموذج  1

 اإللكترونية؛ 
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الجديدة وفي  gTLDلم ألسماء نطاقات محفوظة لمالكي العالمة التجارية على مستوى العا gTLDإنشاء قائمة  2

جديد؛ ينبغي أن تتاح القائمة لمن يكشفون عن وقائع تاريخية لتعرض عالماتهم  gTLDالمستوى الثاني داخل آل نطاق 
وينبغي أن . التجارية للقرصنة اإللكترونية بحيث ال تتحول هذه القائمة إلى قائمة للعالمات المشهورة أو ذائعة الصيت

 . قائمة الحاجة ألعمال التسجيل الدفاعية للعالمات التجارية الرئيسية أو تزيلهاتخفِّض ال
والمطبقة " الخاسر هو من يدفع"بناء على  WIPOإجراءات حل نزاع ما بعد التفويض بالكيفية المقترحة من جانب  3

جب آل اتفاقية من االتفاقيات بهذه السياسة بمو ICANNفي آل من شرآات التسجيل والمسجِّلين؛ وينبغي مطالبة منظمة 
 .IRTإلى قائمة آاملة لآلليات بعد انتهاء عمل فريق  Verizonتتطلع . المبرمة بين شرآات التسجيل والمسجِّلين الجدد

Verizon )13  2009أبريل.(  انظر أيًضاIACC )13  2009أبريل.( 
 

 Standard, Uniform Set. ICANN should develop a standard set of–.آليات حماية الحقوق
RPMs which are low cost, efficient and uniform across all new gTLDs and which are in 

place before any new gTLDs are launched. Uniformity is key to avoid burdening 
consumers and businesses with having to deal with a diverse set of RPMs. Regions  

  ).2009أبريل  13(
 

) 2(عملية تصحيح عاجلة؛ ) 1: (فيما يلي IRTوفريق  ICANNيجب أن تفكر منظمة .اآلليات المقترحة لحماية الحقوق
مفتوحة ومتاحة للعامة،  Whoisإتاحة معلومات ) 3(قائمة أسماء محجوزة واسعة تشتمل على عالمات أصحاب الحقوق، 

 gTLDآليات حماية حقوق تتسم بالمرونة ويمكن أن تقبلها نطاقات ) 4(، تشتمل على إرشادات تسجيل بروآسي صارمة
في وقت التسجيل، يجب أن يتم توفير تحذير للمسجلين بأنه، بما ). 2009أبريل  MarkMonitor et al. )10. الجديدة

إلنترنت ويتم يتوافق مع شروط اتفاقية مزود الخدمات، ستتم مصادرة أي أسماء نطاقات تنتهك حقوق بروتوآوالت ا
استخدامها بسوء نية ولن يتم استرداد أموالها وستتم إعادتها إلى مالك الحقوق الشرعي مع التعرض إلجراءات التصحيح 

 ).2009أبريل  MarkMonitor)10 . المعلنة
 

لجميع على المعاملة الموحدة ) RPM(إن أي أسلوب يعتمد في آليات حماية الحقوق . التعليقات—آليات حماية الحقوق
بشكل مختلف في نطاقات  SLD “mcdonaldsأي يجب التعامل مع (لن يجدي  TLDفي جميع نطاقات  SLDنطاقات 

TLD .hamburger و.family و.wendys .( القوائم وقواعد البداية الموحدة بشكل مفوَّض غير مستخدمة في مجاالت
من  TLDآليات الموافقة فيما قبل االستخدام بنطاقات سوف تضر . التجارة األخرى المشتملة على حقوق عنوان اإلنترنت

 ).2009أبريل  Demand Media )DAG ،13 .خالل إعاقة قدرتها على خدمة مسجلي النطاق الشرعيين
 

للمدن آليات حماية الحقوق لحماية حقوق عنوان  TLDينبغي أن تنشر نطاقات  .للمدن TLDنطاقات  -آليات حماية الحقوق 
مجموعة اهتمام نطاق المستوى األعلى . الثالث غير أنه ينبغي تفويض تفاصيل التنفيذ للمجتمع ذي الصلة اإلنترنت للطرف

 ).2009أبريل  12(للمدن 
 

في  AT&Tبقوة االقتراح المقدم من . LEGO et alتدعم  .دعم قائمة األسماء المحفوظة لنطاقات المستوى األعلى والثاني
يتعلق بإنشاء قائمة باألسماء المحفوظة لنطاقات المستوى األعلى والثاني وتوافق على أن  فيما 2008ديسمبر  15خطابها في 

المتعددة،  ccTLDأو  gTLDهذه القائمة ينبغي أن تعتمد على حد االستخدام النشط للعالمة التجارية والتسجيل في نطاقات 
 انظر أيًضا االقتراحات المشابهة . (تخاذها ضد المنتهكينووجود موقع ويب قابل للتحقق وإثبات اإلجراءات الدفاعية التي يتم ا
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سوف تخفِّض قائمة األسماء المسجلة ). وغرفة التجارة األمريكية Microsoftوشرآة  USTelecomالمقدمة من شرآة 

ة دون أن تزيد الجديدة على مالكي العالمة التجاري gTLDفي المستويين األعلى والثاني التأثيرات السلبية الكبيرة لنطاقات 
في هذا الصدد، يلزم بالطبع وجود بنود وشروط قياسية في جميع نطاقات . المشاآل لمسجلي النطاق الملتزمين بالقانون

gTLD الجديدة .LEGO et al. )6  2009أبريل.(  انظر أيًضاCADNA )13  2009أبريل.( 
 

في تحليلها لوثيقة التعليقات العامة إلى  ICANNة تشير منظم ".األسماء المحفوظة للعالمة التجارية"مناقشة قائمة 
على قائمة األسماء المحفوظة ولكنها عجزت عن تناول الفكرة الرئيسية في هذه  ICANNمعارضات إدراج أسماء منظمة 

يل أبر INTA )8 .أيًضا" األسماء المحفوظة للعالمة التجارية"المعارضات التي من المقرر أن تكون عادلة وتتضمن قائمة 
2009.( 

 
ينبغي أيًضا تطبيق مبدأ أسماء  ).2.1.1.1(استخدام مبدأ أسماء العالمة التجارية المحفوظة في مراجعة إرباك السلسلة 

في مكافحة إساءة االستخدام في . العالمة التجارية المعترف بها لمراجعة األسماء المحفوظة في مراجعة إرباك السلسلة
ة أن إرباك المستخدم وإساءة تمثيله بشكل ضار نتج عن أعمال التسجيل من جانب أطراف المستوى الثاني، أوضحت التجرب

الوحدة ( IHG. مستقلين وغير تابعين قاموا باحتواء السالسل المشابهة أو المشتملة على أسماء عالمتهم التجارية المعترف بها
 ). 2009أبريل  9الثانية، 

 
لتجنب الحاجة إلى أعمال التسجيل الدفاعية، تدعم المناطق  .القطاع المالي -على قائمة األسماء المحجوزة ذات المستوى األ

 بقوة مقترح قائمة األسماء المحفوظة في المستوى األعلى التي تتضمن سالسل محددة تتصل بالقطاع المالي
(.bank, .fin, .finance, .banc, .ins, .insurance, .broker) اح مالئم من هيئة إلى أن يحين موعد تقديم اقتر

من المقرر أن يتحمل مقدم الطلب المتحدي تكاليف أي تحٍد إذا لم ينجح مقدم . ICANNممثلة عن القطاع المالي إلى منظمة 
التابعة للقطاع المالي من العملية، فسوف تكون  gTLDعلى إلغاء نطاقات  ICANNإذا لم توافق منظمة .  الطلب في التحدي

 Regions. تابع للقطاع المالي من جانب المجتمع والهيئة التنظمية gTLDلموافقة على أي تسجيل هناك حاجة إلى ضمان ا
 ).2009أبريل  13(
 

ينبغي توضيح ما إذا آان سيتم تقديم حماية من النوع المخفف بدون المطالبة بتوضيح أن العالمة التجارية  .تخفيف الحماية
 ).2009يل أبر AIPLA )13 .لمقدم الطلب عالمة مشهورة

 
تلي آليات الحماية المثلى ألصحاب  .الفصل العاجل في االنتهاآات الواضحة والصارخة -المرحلة التالية لبدء التشغيل 

وال تفيد قوائم ما قبل بدء التشغيل نطاقات . العالمة التجارية بدء التشغيل من خالل آلية سريعة للفصل في االنتهاآات الواضحة
TLD يحتمل أيًضا تطبيق الفصل العاجل على . مثل إجراءات البداية عند بدء التشغيل حًال لمرة واحدةبشكل آبير آما ت

انظر نص التعليقات . (UDRPالموجودة وينبغي أن يقلل هذا من الحاجة المستمرة لـ  TLDونطاقات  com.نطاقات 
دم الشكوى من مقدم شكوى مضمون تق: 7-6ي ف Demand Mediaتعليقات  -لمواصفات إجراء الفصل العاجل المقترح 

بتعهد؛ فرض رسوم عند اإلدالء باسم مقدم الشكوى؛ تقييم الشكوى من جانب قاٍض مقيم وإرسال إخطار لمسجل النطاق الذي 
الحالية في حالة وجود انتهاك واضح وصريح وتوجيه أمر الفصل لشرآة التسجيل من جانب  Whoisيستخدم معلومات 

تفاصيل هذا ) من المسجِّل في إطار فترة محددة ومزيد من المراجعة القضائية عند توافر الرد إلخالقاضي عند عدم الرد 
المقترح مفتوحة للمناقشة والتعديل وهي تهدف إلى إيضاح االمتيازات الكبيرة إلجراء الفصل في االنتهاك الواضح للعالمة 

 RPM 13آليات ( Demand Media . ورية وعمليةاألخرى التي تعاني من مشاآل تص RPMالتجارية مقارنة بآليات 
أبريل  13( Dot Eco LLC. للفصل السريع Demand Mediaمقترح  Dot Eco LLCيدعم ). 2009أبريل 
 ).2009أبريل  13( Minds and Machinesانظر أيًضا  ). 2009
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الجديدة، فينبغي تقسيمها إلى  TLDي نطاقات إذا آان من المقرر استخدام عملية البداية ف .توصيات البداية عند بدء التشغيل

تضم مستودًعا مرآزًيا لحاملي العالمات التجارية المعتمدين والمتحقق منهم وعالماتهم   -مرحلة التحقق ) 1: (مرحلتين
لة مرح) 2(التجارية بما يمنع حاملي العالمات التجارية من االضطرار إلى التوثيق عدة مرات في شرآات تسجيل متعددة؛ و

التي تسمح لشرآات التسجيل باستخدام البيانات الموثَّقة لتخصيص أو حماية سالسل العالمات التجارية وفًقا  -الحماية 
ينبغي على شرآات التسجيل اختيار أو تطوير طريقة مرحلة الحماية التي تتناسب بشكل . TLDللسياسات المحددة لكل نطاق 

أبريل  RPM 13آليات ( Demand Media . مفتوًحا أو عاًما TLDن نطاق الخاص بها حتى إذا آا TLDتام مع نطاق 
2009.( 

 
في المستوى األعلى بدرجة  TLDتنخفض الحاجة إلى نطاقات  .الحاجة إلى التوازن -في المستوى العلوي  RPMآليات 

يعرف مقدم الطلب أنه حيث  - microsoft.ألف دوالر للحصول على نطاق  185آبيرة؛ ومن غير المحتمل أن تدفع هيئة 
وأيًضا لن يرغب مقدمو الطلبات العقالء في الدخول في . والرسوم أثناء مرحلة النزاع TLDمن المحتمل أن يخسر نطاق 

 .)2009أبريل  RPM 13آليات ( Demand Media .نزاعات مع شرآات آبرى لها عالمات تجارية معروفة
 

مارس  13في  WIPOتوجد بعض المزايا في خطاب منظمة  .WIPOفرض عقوبات على شرآات التسجيل من منظمة 
حيث اقترح على المنظمة سلسلة تدريجية من العقوبات التي يتم فرضها على شرآات  ICANNالصادر إلى منظمة  2009

 التفاصيل الرئيسية WIPOلم تناقش منظمة . الخاصة بها TLDالتسجيل التي تسيء استخدام العالمة التجارية في نطاقات 
وتحتاج هذه التفاصيل إلى . مثل حجم إساءة االستخدام وحد المسئولية القانونية لشرآة التسجيل ومتى يتم تطبيق العقوبات

 )2009أبريل  RPM 13آليات ( Demand Media. اإليضاح إذا آان من المقرر النظر بجدية في هذا المقترح
 

ينبغي السماح لحاملي العالمات . ة عالمات تجارية مشهورةإضاف - ICANNقائمة األسماء المحفوظة التابعة لمنظمة 
بإضافة ) الموضحة بقرار نهائي صادر عن محكمة أو أي مكتب لتسجيل العالمة التجارية في أي تشريع(التجارية المشهورة 

ينبغي أن  ).2009أبريل  Visa Inc. )11شرآة . ICANNأسمائهم في قائمة األسماء المحفوظة الحالية التابعة لمنظمة 
 Hearst . تتضمن قائمة األسماء المحفوظة العالمات التجارية المحددة آعالمات تجارية معروفة عالمًيا

Communications, Inc )13  2009أبريل.( 
 

" قائمة أسماء محفوظة"ينبغي إنشاء . الخاصة بمالكي العالمات التجارية العالمية gTLDقائمة األسماء المحفوظة لنطاقات 
لكي يصبح مالك العالمة التجارية العالمية مدرًجا على هذه القائمة، يلزم أن يكون . ائية لمالكي العالمات التجارية العالميةتلق

لديه عالمة تجارية مسجلة في تشريعات دولية متعددة وينبغي أن تتوافر في أحد هذه التشريعات على األقل عملية مراجعة 
 ICANNمكن تشغيل قاعدة بيانات القائمة من جانب طرف ثالث غير أنه يتعين على منظمة ي. شديدة الدقة لعمليات التسجيل

 MarkMonitor )10. ويتعين أن يكون لديها إجراء تحٍد مناسب للسعي إلى حذف اسم من القائمة. تحمل المسئولية الكاملة
 .Hearst Communications Incانظر أيًضا ).2009أبريل  10الوحدة األولى، ( MarkMonitor;).2009أبريل 

 ICANNينبغي على منظمة ). 2009أبريل  9الوحدة الثانية، ( IHG، )2009أبريل  13( COTP، )2009أبريل  13(
لتشمل عالمات تجارية قوية ومعروفة  -لنفسها  ICANNالتي منحتها منظمة  -توسيع االستفادة من قائمة األسماء المحفوظة 

الدليل المساعد، ( ICANN. Microsoftحًال قائًما على هذا المفهوم وأن تدعمه منظمة  IRTيق عالمًيا ونأمل أن يقترح فر
 ).2009أبريل  13

 
ينبغي إنشاء قاعدة بيانات لقائمة األسماء المحفوظة في ). 5المواصفات (إنشاء قائمة األسماء المحفوظة في المستوى الثاني 

 بناء على تقديم العالمات التجارية من جانب مالكي الحقوق  gTLDظة في نطاقات المستوى الثاني تشبه قائمة األسماء المحفو
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الحقوق التي يتم منحها بواسطة التشريعات التي تستلزم إجراء مراجعة . المتوافقين مع وجود إجراء تحٍد مناسب لحذف أي اسم

وينبغي أن يسمح لمالكي األسماء الشرعيين . لمحفوظةوتقييم للعالمة التجارية هي وحدها المؤهلة ألن تكون ضمن قائمة األسماء ا
 MarkMonitor .فقط الذين يظهرون في قائمة األسماء المحفوظة بتسجيل هذه النطاقات واالختالفات ذات الصلة

 ).2009أبريل  10(
 

غي تعديل الدليل المساعد ينب .تتضمن العالمات التجارية العالمية الموجودة في قائمة األسماء المحفوظة: ما قبل بدء التشغيل
آي يتضمن فئة العالمات التجارية العالمية لوضعها ضمن قائمة الحفظ المبنية على معايير موضوعية واضحة التحديد 

وبشروط العقد الواردة في اتفاقيات مزود االمتداد التي تتطلب من جميع مقدمي طلبات السلسلة الجديدة اختيار هذه القائمة 
د مالحقة مقدم الطلب السم موجود في قائمة الحفظ، تبدأ إجراءات النزاع على أن يتحمل مقدم طلب االشتراك عن. والتمسك بها

 ICANNينبغي على منظمة .) انظر نص التعليقات للمعايير الموضوعية اإلضافية المقترحة. (في شرآة التسجيل التكاليف
التي تتفق مع أو تتشابه بشكل مربك مع العالمات  TLDالسل ذاتها استخدام قائمة الحفظ لرفض طلبات الطرف الثالث لس

المعتمدة  ICANNالستئناف قرارات منظمة  WIPOينبغي إنشاء آلية يتم تشغيلها من جانب منظمة . التجارية المحفوظة
التي تتفق مع  TLDعلى طلبات سالسل " المعارضة التلقائية"في عملية تقديم الطلبات، ينبغي تطبيق وضع . على قائمة الحفظ

أو تتشابه بدرجة مربكة مع عالمات تجارية عالمية لم يتم تضمينها بعد في القائمة المحفوظة أو التي تم تحديدها خالف ذلك 
 ).2009أبريل  14(انظر أيًضا إم باالج  ). 2009أبريل  AT&T )13 .بعد الفحص األولي للطلب

 
ينبغي أن  .التجارية العالمية في المستوى الثاني؛ عملية البداية القياسية استخدام قائمة الحفظ للعالمات: عند بدء التشغيل

ينبغي أن . تساعد قائمة الحفظ أيًضا في منع االنتهاك أو عمليات تسجيل طرف ثالث مشابهة بدرجة مربكة في المستوى الثاني
ة الحفظ في المستوى األعلى لتأسيس عملية بداية قياسية في المستوى الثاني وينبغي استخدام قائم ICANNتفوض منظمة 

ولكن حماية عملية البداية هذه لن تكون مقصورة على أسماء (األهلية لحقوق أولوية عملية البداية في نطاق المستوى الثاني 
للسماح بتأآيد األهلية  ICANNينبغي تطوير عملية االعتماد المرآزية من جانب منظمة ). حاملي العالمات التجارية هذه

يلزم توافر جميع . الجديدة ولتأسيس الحقوق في عمليات حل النزاع gTLDرة واحدة للمشارآة في عمليات البداية لنطاقات لم
 ).2009أبريل  AT&T )13. مشغلي شرآات التسجيل التباع وتسهيل أسلوب عملية البدء القياسية

 
بتنفيذ إجراءات للفصل السريع في عمليات التسجيل التي ينبغي مطالبة مقدمي الطلبات  .الفصل العاجل فيما بعد بدء التشغيل
أبريل  13( COTP، )2009أبريل  13( Regions، )2009أبريل  AIPLA )13. تنتهك حقوق بروتوآول اإلنترنت

أبريل  14( Lovells. ما زال أمام إجراءات الفصل السريعة في مرحلة ما بعد بدء التشغيل الكثير لتحقيقه). 2009
2009 .( 

 
آلية التعليق العاجلة ألسماء النطاقات ضرورية لحماية مصالح مالكي العالمة التجارية  .آلية التعليق العاجلة -المستوى الثاني 

 انظر أيًضا إم باالج). 2009أبريل  13(مارآيز . أو آأي نموذج آخر WIPOسواًء تم تنفيذها بالتحديد وفق اقتراح 
 ).2009أبريل  14(
 

) IOC(لم تتم مناقشة مخاوف اللجنة األوليمبية الدولية  .اجه العالمات األوليمبية التجارية والحاجة إلى حلولالتهديد الذي يو
الجديد المقترح بما في ذلك التهديد الذي يمثله انتشار القرصنة اإللكترونية وفًقا لما تم التعبير عنه في  gTLDبشأن نظام 

في موضع من يضطر إلى بذل الوقت  IOCال ينبغي وضع . IOCيرضي بالشكل الذي  2008ديسمبر  5في  IOCخطاب 
والطاقة والتمويالت للمشارآة في إجراءات مطوَّلة ومكلفة لحماية العالمات التجارية األوليمبية ضد القرصنة اإللكترونية في 

 التصيُّدية من الطرف  عالوة على ذلك، فمن المحتمل أن تهدد العديد من فرص التسوق. الجديد gTLDظل نظام نطاقات 
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وعلى الرغم ). Olympic Movement(واألعضاء اآلخرين في الحرآة األوليمبية  IOCالثالث العوائد األساسية للجنة 

المسئولية عن  ICANNبشدة وتحمِّل منظمة  IOCالجديد، تقترح لجنة  gTLDالمستمرة لمشروع  IOCمن معارضة لجنة 
 WIPOالمقترح من " إجراء حل نزاع ما بعد التفويض"و" جراء حل نزاع ما قبل التفويضآإ"تعد إجراءات . تنفيذ الحلول

نقاط بدء مفيدة لمناقشة ارتفاع مستوى المسئولية فيما يتعلق بالزيادة المتوقعة في القرصنة اإللكترونية نتيجة لنظام نطاقات 
gTLD التجارية وقائمة بالعالمات التجارية األوليمبية المحفوظة ينبغي أن يقدم النظام عالجات فعالة لمالكي العالمة . الجديد

بحقها في  IOCتحتفظ لجنة . بناًء على الحماية القانونية الممنوحة للحرآة األوليمبية بما يميزها عن أية هيئة تجارية أخرى
. gTLDفيذ مقترح أو الحرآة األوليمبية جراء تن IOCلألضرار التي تلحق بلجنة  ICANNاتخاذ أي إجراء ضد منظمة 

 ).2009أبريل  9(اللجنة األوليمبية الدولية 
 

ديسمبر  15في خطابها في  AT&Tمع . LEGO et alتتفق  .تحويل التكاليف من مالك العالمة التجارية إلى المنتهك
انظر أيًضا (منتهك على أنه ينبغي تحويل أية تكاليف ورسوم مرتبطة بعملية االنتهاك من مالك العالمة التجارية إلى ال 2008

 ITTوخطاب شرآة  2008ديسمبر  15في ) Corporation Service Company(خطاب شرآة خدمات التعاون 
Corporation  2008ديسمبر  15في .(LEGO et al. )6  2009أبريل.(  

 
لي الكفاءة لحماية حًال منخفض التكلفة وعا ICANNينبغي أن تدرس منظمة  .عمليات التسجيل التي تنطوي على سوء النية

IP ينبغي أن يتضمن . بحيث يتحول عبء اإلثبات من مالكي العالمة التجارية الشرعيين إلى المنتهكين ذوي النية السيئة
خالل . فيما يتعلق بمسيئي استخدام أسماء النطاق التسلسلية ICANNإجراء تقديم الطلبات أوًال عناية فائقة من جانب منظمة 

الجهة المقدرة إلعطاء المزيد من االهتمام لصالح مالكي العالمات التجارية عند  DRSPبغي أن يكون فترة المعارضة، ين
وينبغي أن يتوافر لحاملي العالمات التجارية القدرة على دمج الشكاوى . التعامل مع قضايا المجرمين الذين لهم سوابق إجرامية

 ).2009أبريل  Visa Inc. )11. المرفوعة ضد نفس الطرف لخفض التكاليف
 

المنتديات التي تدور /قبل عقد االجتماعات .منتديات العالمات التجارية والسلوآيات الضارة: اقتراح تحضير فعال بخصوص
مثل الممارسات الموجودة (حول حل مشاآل حماية العالمة التجارية والسلوآيات الضارة، نقترح تجميع قائمة بالحلول الممكنة 

صفحة  GNSOآيه آبريل آي أبريل، نصوص . بحيث يتسنى مناقشتها في االجتماعات) ccTLDو gTLDفي مستويات 
من الهام أن ترآز مناقشات المنتدى بشكل آبير على حلول محددة وليس مجرد تكرار لما هو ). 2009فبراير  28( 58

 ). 2009فبراير  28( 57-56ي ف GNSOنصوص  سي جوميز،. معروف بالفعل
 

أي (أي ما يمكن عمله قبل التسجيل  -ينبغي أن تتضمن أعمال المنتدى ومناقشاته الترآيز على التوقيت  .وقيتالترآيز على الت
 GNSOبي شيبارد، نص ). أي الفصل(وفيما بعد التسجيل ) أي التحقق واإلخطار(؛ وفي وقت التسجيل )sunriseعملية 

 ).2009فبراير  28( 59-58ن في الصفحتي
 

يلزم مزيد من التوضيح . الت سجل العالمة التجارية للشرآة واإلقفال التالي بدون إعادة التقدم بعطاءاتالتوضيح الالزم لحا
والتفكير لتغطية الموقف الذي تتقدم فيه شرآة بطلب اشتراك في سلسلة مطابقة أو مشابهة مع اسمها إلى درجة تسبب اإلرباك 

مساعد يمكنه إقرار أن هذا ظرف طارئ وأن هذا النوع من السجل ال يمكن ثم تقرر إقفال هذه السلسلة؛ وال يبدو أن الدليل ال
إن إعادة العطاء للسجل المرتبط بعالمة تجارية والمحدد بوضوح بعالمة ( ICANNإعادة التقدم بعطاء بواسطة منظمة 

 تجارية
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فبراير  28( 71-69ة ، صفحGNSOإم آيد، نصوص منظمة ). إلى مخاطر قانونية آبيرة ICANNيعرض منظمة 

تي . المجتمعية TLDينبغي النظر أيًضا إلى هذه المخاوف المرتبطة باإلقفال دون إعادة العطاءات في سياق نطاقات . )2009
 ). 2009فبراير  28( 71صفحة  GNSOرويز، نصوص 

 
رية للشرآة؛ فهي ال هناك حاجة إلى مزيد من اإليضاح حول قضية العالمات التجا .توضيح قضية العالمات التجارية للشرآة
فبراير  28( 72صفحة  GNSO، نصوص MarkMonitorإف فليمان، . تدخل ضمن النماذج المجتمعية أو المفتوحة

2009.( 
 

في تطبيق إجراءات إضافية على  ICANNهل تفكر منظمة  .النزاعات: اهتمامات النزاهة من المستوى الثاني بخصوص
الموجودة؟ من الظلم وفقدان التوازن  UDRPى الثاني تكون تكميلية أو بديلة عن الجديدة في نزاعات المستو gTLDنطاقات 

تتمثل طريقة تناول هذا في مراجعة شاملة . تغيير قواعد نزاعات المستوى الثاني في سياق مقترح للتوسيع في المستوى األول
الجديد حيث  gTLDوليست آتابع لنطاق الحالية بمفردها ) UDRP(منفصلة لسياسة حل النزاع ألسماء النطاقات الموحدة 

في نزاعات ما بعد بدء  UDRPإذا آنت ستسعى إلى .  يتم في الحقيقة مراعاة الشكاوى من جانب واحد فقط في هذه المرحلة
؛ فال ينبغي أن توجد عملية منفصلة أو بديلة يتم TLDالتشغيل في المستوى الثاني، فينبغي أن تكون موحدة في جميع نطاقات 

-91ة صفح GNSOنصوص منظمة ، بي آوروين، جمعية التجارة عبر اإلنترنت. الجديدة gTLDبيقها على نطاقات تط
في حد ذاته موضوًعا للمراجعة الشاملة للتعامل مع جميع المشاآل التي نشأت عند  UDRPآان ). 2009فبراير  28( 92

ت يصعب تحقيقها في إجراءات الحماية في المستوى الثاني ال نرغب في مشاهدة تغييرا. عاًما الماضية 12تقديمه على مدار 
نصوص المنتدى العام صفحة بي آوروين، جمعية التجارة عبر اإلنترنت،. الجديدة gTLDإلى حد ما آفكرة تالية في عملية 

43 
 ).2009مارس  5(
 

نحتاج . محفوظة للعالمة التجاريةليس هناك توسع في الحقوق عما هي عليه في القانون الحالي؛ معارضة قائمة األسماء ال
حقوًقا  DNSإلى التنبه إلى أن حلول حماية العالمة التجارية تحمي الحقوق الحالية في ظل القانون الوطني والدولي وال تمنح 

مارس  5( 43نصوص المنتدى العام صفحة بي آوروين، جمعية التجارة عبر اإلنترنت،. غير موجودة في ظل القانون الحالي
على إنشاء قائمة حفظ ألسماء العالمات التجارية ألن هذا سوف ينتقل بإجراءات حماية الحقوق إلى  ICAتعترض ). 2009

 ).2009أبريل  ICA )13. خارج الحدود الجغرافية وحدود السوق ذات الصلة لقانون العالمة التجارية
 

بدون  UDRPديدة الستبدال أو تكملة أيًضا على فرض قوانين أو إجراءات ج ICAتعترض  .UDRPمخاوف استبدال 
. الحالية UDRPالنظر المكثف لمثل هذه المقترحات في عملية تضمن دراسة مخاوف مسجل النطاق بشأن اتجاهات تنفيذ 

وإضعافه يتمان من جانب  UDRPيوضح أن االستبدال الرئيسي لـ  ICANNمع منظمة  WIPOوباألخص، فإن توافق 
 ).2009أبريل  ICA )13. ةالجديد gTLDواحد في عملية 

 
. يتعين أن تكون هناك آليات موحدة وذات آفاءة وأسعار معقولة لحل نزاعات التسجيل في المستوى الثاني . UDRPتعزيز 

ينبغي أن تضمن اتفاقيات مزود . وتعزيزه وفًقا للحاجة لالستجابة للتوسع المخطط لحيز أسماء النطاق UDRPينبغي مراجعة 
 AT&T).2009أبريل  COTP )13 . وتطبيقهما لها UDRPدة اختيار المشغِّل والمسجِّل ألية تحسينات في االمتداد الجدي

يمكن أن تتضمن هذه اآلليات قائمة مرآزية بالسالسل التي يتضح تسجيلها بسوء نية عن طريق  ).2009أبريل  13(
UDRP؛ 
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سابًقا؛ فرصة لمطالبة مسجل النطاق بإيضاح حسن النية في إخطار آلي للطرف الفائز بالتسجيل التالي لسلسلة مفصول فيها 

  ).2009أبريل  9الوحدة الثالثة، ( IHG. عملية التسجيل
 

الجديد مع معاهدة  gTLDيتعارض اقتراح نطاق  . لمبدأ تحديد المناطق؛ مخاوف المزاد العلني gTLDمعارضة مقترح 
دولًيا ويعمل على تعيين الحقوق الدولية تلقائًيا المتعلقة  DNSيعد نظام ". اإلقليمي"باريس ومبدأ قانون العالمات التجارية 

إذا تقدم اثنان من مالك العالمات . ال يوجد نظام تشغيل تلقائي مثل ذلك فيما يتعلق بالعالمات التجارية. بتفرد اسم النطاق
المقترحة هذه المشكلة، ولذلك " ى السلسلةالتنافس عل"التجارية الصالحة والشرعية لطلب السلسلة ذاتها، ال تحل إجراءات 

ومع أخذ طبيعة آلية المزاد في االعتبار، سيتغلب مالك العالمات التجارية . ستقام آلية المزاد المقترح في الكثير من األحيان
 ).2009أبريل  NCUC )13 .ذوو األساس المالي القوي على مالك العالمات التجارية الشرعية اآلخرون

 
 ".العمومية"يتجاهل النظام الدولي للتصنيف الخاص بقانون العالمة التجارية ويتسبب في مشاآل في مبدأ  gTLDمقترح 

آيف سيتم التعامل مع . يسمح النظام الدولي الحالي بوجود عدد من العالمات متطابقة تحت الفئات المختلفة للبضائع والخدمات
 -ماء العامة والكيفية التي سيتم بها تحديد من سيفرض حقوقه على الكلمات هذا األمر؟ ال يتناول المقترح أيًضا مسألة األس

، فهذا يتناقض مع مبدأ العمومية في قانون العالمة التجارية ويثير أسئلة wine.فمثًال إذا تقدمت شرآة خمور لالشتراك في 
 ).2009أبريل  NCUC )13 .تتعلق بمخالفة المنافسة

 
 التحليل والحالة المقترحة. 3
 

الجديدة بما  gTLDطالبت العديد من التعليقات بتطوير حلول حماية الحقوق لكي تتناول انتهاك العالمة التجارية في نطاقات 
القياسية وإجراءات حل  sunriseفي ذلك آليات التعليق العاجلة وقوائم األسماء المحفوظة للعالمات التجارية العالمية وفترات 

 . نزاع ما بعد التفاوض
 
التالية للتخلص من  sunriseبإنشاء سجل عالمة تجارية يتم استخدامه في جميع فترات  ICANNالتحديد، طولبت منظمة وب

جديد والتكلفة المترتبة على ذلك؛  gTLDالحاجة إلى التحقق من الحقوق في آل بدء تشغيل امتداد أو عملية طلب اشتراك 
تطبيق عملية بداية  RPMومن بين آليات . في المستوى األول والثاني يمكن استخدام هذا السجل آمرجع لعمليات التسجيل

الجديدة حيث يمكن لحاملي العالمات التجارية برسوم منخفضة للغاية تسجيل أسماء النطاق أمام  gTLDموحدة لجميع نطاقات 
زية تشرف عليها منظمة قاعدة بيانات مرآ(وينبغي أن يكون البديل هو نموذج سجل األسماء المحمية . الجمهور العام

ICANN ( الذي يسمح لمالكي العالمات التجارية وممثلي المجتمع اآلخرين بالتقدم بطلب لوضع عالماتهم التجارية أو
 . سالسلهم ذات الصلة في قائمة الحجز

 
كي العالمات بحيث يتم تحويل عبء اإلثبات من مال IPتم اقتراح التفكير في حل منخفض التكلفة وعالي الكفاءة لحماية 

 . التجارية الشرعيين إلى المنتهكين ذوي النية السيئة
 

الحظ أحد التعليقات أن النظام الدولي الحالي يسمح بوجود عدد من العالمات التجارية المتطابقة تحت فئات مختلفة من 
 . على الكلمات البضائع والخدمات وأنه ينبغي أن تتناول المقترحات مسألة األسماء العامة ومن سيفرض حقوقه
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حقوًقا غير موجودة في  DNSإلى التنبه إلى أن حلول حماية العالمة التجارية ال تعطي  ICANNولوحظ أيًضا حاجة منظمة 

 .ظل القانون الحالي
 

مسائل التنفيذ المرتبطة بحماية العالمات التجارية معقدة وتحتاج إلى تحليل إضافي لتطوير حل قوي يكون عملًيا ومنخفض 
 IRTووفًقا لما هو موضح سابًقا، فسوف تقيِّم المشاورات العامة التوصيات التي تم صياغتها من جانب . لتكلفة أيًضاا

والمقترحات البديلة الواردة عن المشاورات العامة وفترات التعليق بهدف تطوير حلول تخفض العبء الملقى على آاهل مالكي 
ينبغي تخطيط الحل بصورة محددة حيثما . الجديدة gTLDسجيل المنتهكة في نطاقات العالمات التجارية في مراقبة عمليات الت

يمكن لتناول المخاوف المتعلقة بضرورة أال توسِّع اآلليات الجديدة في حماية الحقوق نطاق الحقوق المتاحة حالًيا لحاملي 
 . العالمات التجارية في ظل المبادئ الدولية للعالمة التجارية

 
تضمن . في تطوير الحلول لتناول مسائل حماية العالمة التجارية IRTاألعمال الرئيسية والهامة لفريق  ICANNمة تقدِّر منظ

. سوف تتم دراسة هذه المقترحات بالتحديد في المشاورات التالية. هذه األعمال العديد من توصيات التنفيذ الرئيسية والمفصَّلة
overarching-gtld-https://st.icann.org/data/workspaces/new-يمكن قراءة التوصيات على 

issues/attachments/trademark_protection:200904281. 
 

 :)آما هو موضح في التقرير(تضم التوصيات 
، العالمات المحمية عالمًيا وآليات حماية الحقوق المرتبطة وآليات موحدة لحماية الحقوق في مرحلة ما IPمقاصة  •

 قبل بدء التشغيل، 
 نظام موحد للتعليق السريع، •
 آليات حل نزاع ما بعد التفاوض في المستوى األعلى، •
 الجديدة، و  TLDفي نطاقات  Whoisمتطلبات  •
 .ريتمات في مراجعة إرباك السلسلة خالل التقييم األولياستخدام نظام اللوغا •

 
في حين ُيتوقع أال يتم تبني المقترحات بصورة حرفية أو بالضرورة آمجموعة متكاملة، فهي تمثِّل مجموعة مبتكرة من الحلول 

 .معظمهاالمقترحة التي يتعين التفكير فيها بجدية وُيتوقع أن يعكس الدليل المساعد آافة هذه األعمال أو 
 

بسبب زيادة مخاطر سرقة الهوية . تستحق القضايا الفريدة المثارة من قطاع الصناعة المالية المزيد من التقييم والدراسة
بعناية التوصيات المقترحة من جانب  ICANNوالتسجيل السيئ الذي يستهدف الصناعة المالية، سوف تراجع منظمة 

APWG  ير حلول لكي تتناول إساءة االستخدام الضار في نطاقات والمجموعات الصناعية األخرى لتطوgTLD الجديدة. 
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 والتحليل االقتصادي  TLDالطلب على 
 
 النقاط الرئيسية . 1
 

 .يصف التحليل االقتصادي المنشور حتى اآلن االمتيازات الناتجة عن توسيع حيز األسماء •
عة في األصل من جانب مجلس اإلدارة ويشير إلى أهمية يتم تنقيح التقرير ليتناسب بشكل دقيق مع المسائل الموضو •

 .الجديدة TLDتحديد الطلب على نطاقات 
  

 ملخص التعليقات . 2
 

الجديدة غير مرغوبة أو ال توجد  gTLDإن نطاقات . لقد تحدث الجمهور بصراحة ووضوح .لم تعد هناك مطالب للجمهور
أن تجبر نفسها وتفعل  ICANN، ينبغي على منظمة "اطع طرقفي تق ICANNمنظمة "وآما ورد في تقرير . حاجة لها

مارس  29( دي هاريس. المقصود أن تفعله منذ نشأتها وهو التأآد من أن البنية التحتية التقنية لإلنترنت تعمل بالشكل المالئم
جميعها تفضيل  UDRPتوضح إحصائيات التسجيل والتعليقات الواردة عن وزارة العدل األمريكية وتوزيع حاالت  ).2009

ال يسعى المستهلكون إلى طلب المزيد من . الجديدة نطاقات فرعية TLDإن نطاقات . الشرعية gTLDالمستخدم لنطاقات 
الجديدة بنجاح إلى الجذر غير أنها لم تزود رضا المستخدم أو تحل  gTLDتمت إضافة نطاقات . الجديدة gTLDنطاقات 

واآلن نحن متأهبون للقيام بنفس الشيء . مة التجارية بسرور إلجراء عمليات تسجيل دفاعيةشعر مالكو العال. المشاآل المحددة
 ICANNليس دور منظمة .  إضافية TLDال توجد في هذا الوقت حاجة إلى نطاقات ). 2009أبريل  13(آيه رايان . مجدًدا

ن األغلبية العظمى لمستخدمي اإلنترنت ونظًرا أل. هو إمالء سياسة ولكن التوسط وبناء إجماع بين مستخدمي اإلنترنت
. بهذا وأن تعمل وفًقا له ICANNجديدة، فمن المجدي أن تعترف منظمة  TLDتعارض أية جهود لطرح نطاقات 

Khamma Group LLC )13  ال يوجد إثبات على اقتراح أن هناك حاجة في الحقيقة إلى نطاقات ). 2009أبريلTLD 
 ).2009أبريل  NBCEP )13 .اراتالجديدة لدعم المنافسة والخي

 
بإجراء دراسات عامة واسعة على  ICANNنطالب منظمة  .2009الحاجة إلى دراسة الطلب؛ إلغاء بدء التشغيل في عام 

ولتوفير مزيد من الوقت لهذا البحث، ينبغي إلغاء . جديدة TLDالمستوى العالمي للتحقق من افتراضاتها بشأن الحاجة لنطاقات 
في النهاية إلى عدم وجود حاجة إلى نطاقات  ICANNقد تتوصل منظمة . 2009الجديد في عام  TLDبرنامج بدء تشغيل 

TLD  جديدة حيث إن.com  شرآة . آان ومازال االمتداد الرئيسي بين المستخدمينVisa Inc. )11  ال ). 2009أبريل
لشرائها؛ سوف يزيد المقترح الجديد من  coms.الحالية، مازال يوجد العديد من امتداد  gTLDتقلل مجموعة نطاقات 

، ولن ينشأ عن info.و biz.ولكنه سيؤدي إلى مشاآل يعاني منها آل شخص آخر؛ آما في حالة  ICANNعائدات منظمة 
 ).2009أبريل  13(سي جيليناس . العديد من اللواحق ارتباطات فورية

 
طلب المستهلك أو تعرض درجة /ن بيانات هامة حول حاجةحتى اآل ICANNلم تقدم منظمة  .الحاجة إلى تبرير الطلب

مرضية من االهتمام بالحاالت المحتملة التي يمكن أن يتعرض لها المستهلكون ومالكو العالمة التجارية والتي قد تنشأ عن 
إلى تفويض ونشر تحليل علمي متعمق وحيادي مشفوع بكشف آامل عن  ICANNتحتاج منظمة . gTLDتنفيذ برنامج 

وأي شيء أقل من ذلك لن يكون آافًيا لتبرير التعهد بمسايرة التحول الشامل الذي . لحقائق المتعلقة بجميع القضايا الرئيسيةا
ينبغي على نحو واسع تقييم إذا ما آان هناك حاجة إلى  ).2009أبريل  ANA )12. يشهده اإلنترنت والتجارة العالمية

 ).2009أبريل  13( Lovellsانظر أيًضا  ).2009أبريل  COTP )13  .الجديدة في المقام األول gTLDنطاقات 
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إلى أن تفحص بجدية المستفيدين من  ICANNلم يتناول اإلصدار الثاني من الدليل المساعد الطلب الذي يدعو منظمة 

ووفًقا للمنظور  الجديدة gTLDلم يتم بشكل مالئم إثبات الحاجة لنطاقات . الجديدة المقترحة gTLDامتيازات بدء جولة 
ينبغي تأجيل البدء إلى أن تثبت الحاجة القوية لمزيد . الحالي فهي تمثل مخاوف خطيرة للمستهلكين ومالكي العالمات التجارية

. مع تنفيذ إجراءات حماية آافية لمنع استغالل العالمات التجارية لآلخرين وإرباك المستهلك والضرر gTLDمن نطاقات 
Time Warner )13 2009ريل أب .( انظر أيًضاHearst Communications, Inc )13  يستفسر ). 2009أبريل

الجديد من  gTLDويتخوفون بشدة من أن يزيد برنامج  gTLDعن قيمة توسيع نطاقات  MARQUESأغلبية أعضاء 
 dotKolnظر أيًضا ان ).2009أبريل  13(مارآيز .األعباء اإلدارية والمالية التي يتحملها مالكو العالمات التجارية

المعتمدة على المجتمع في القطاع  gTLDبناًء على المشاورات الصناعية، ال يوجد طلب على نطاقات  ).2009أبريل  13(
لقد . الجديدة gTLDبإنصاف أغلبية تعليقات الجولة األولى التي عارضت بدء نطاقات  ICANNلم تتناول منظمة . المالي

الجديدة تزيد عن التكاليف والمخاطر التي يتحملها  gTLDن امتيازات نطاقات عن إيضاح أ ICANNعجزت منظمة 
 Regions. ينبغي تعليق البدء حتى هذا الوقت حيث يمكن إعادة النظر في البرنامج بالكامل. المستهلكون وتتحملها األعمال

ي تعرض مساحة اسم نطاق مميزة الجديدة الت gTLDال يزال هناك قصور في تقييم الحاجة لنطاقات  ).2009أبريل  13(
 ). 2009أبريل  SIIA )13. وفًقا للميثاق والجهات الراعية TLDبشكل واضح مع تنفيذ آليات لضمان التوافق مع أهداف 

 
جديد مع تحديد أي  TLDينبغي على آل مقدم طلب تقديم تحليل تفصلي يبرر الطلب على إنشاء نطاق . TLDتبرير نطاق 

ينبغي . الجديد TLDمة المستهلكين والتأثير على استقرار اإلنترنت وأي امتيازات اقتصادية لنطاق مخاطر على صحة وسال
. الجديدة gTLDالتعامل مع الرآود االقتصادي العالمي الحالي على أنه حقيقة تعارض بقوة أي طرح منتشر لنطاقات 

Verizon )13  2009إبريل.( 
 

بطريقة مضبوطة بحيث تفوق  DNSينبغي إجراء أي توسع في  .بطريقة مضبوطة وألسباب محددة DNSتوسيع 
تقديم : االمتيازات الواضحة للتوسع بكثير التكاليف التابعة التي يتحملها مستخدمو اإلنترنت آما ينبغي إجراؤه ألسباب محددة

IDN  الخاص بكل دولة بعناية لسد الطلب على اإلنترنت الستخدام رموز بخالفASCII ألسواق الناشئة أو وباألخص في ا
هذه  gTLDالمحددة لمجموعات أو مجتمعات معينة شريطة أن يتوافر في نطاقات  gTLDليشمل نطاقات  DNSتوسيع 

آليات تحقق مسبقة لضمان توافق مسجلي النطاق مع آافة معايير التسجيل المعلنة وأن لديهم الحق في نطاق المستوى الثاني 
المفتوحة بما يتعدى  TLDعلى النقيض، فليس هناك حاجة لتوسيع مجموعة نطاقات و. الذين يرغبون في التسجيل فيه

تقوم األقاليم بدعم نشر محدد للغاية ). 2009أبريل  Yahoo! )13. النطاقات المدخلة في الجذر في الجوالت السابقة للتوسع
 ).2009أبريل  ICANN .(Regions )13وهو الخيار الذي يبدو أن يقابل بالرفض من منظمة (الجديدة  gTLDلنطاقات 

 
لمسجلي النطاق  TLDسوف يسمح فتح حيز . شديد االزدحام com.حيز األسماء  .الجديد ضروري ومفيد gTLDبرنامج 

آما سيسمح لحاملي العالمات التجارية المشروعة من امتالك عالمة . ألول مرة بالحصول على نطاقات معقولة بسعر معقول
سوف يتم التخصيص الذاتي لحاملي النطاقات أسفل نطاقات . تكون ذات صلة بصناعتهم TLDتجارية خاصة بهم في 

نطاق  United Van Lines؛ وunited.airنطاق  United Airlinesيمكن أن تملك (المستوى األعلى عند نشر العملية 
united.vans .(فمثًال عند إضافة . سوف تساعد الخطة المستهلكين".eco" ألعلى، يمكن للمستخدمين إلى المستوى ا

سوف . التي تهدف إلى خدمة األغراض الصديقة للبيئة في مقابل المواقع األخرى“ eco.”ومحرآات البحث التمييز بين مواقع 
. آما يدعي البعض -باعتبارها تعارض إنشاء حالة من اإلرباك  -الجديدة على معنى عناوين اإلنترنت  TLDترآز نطاقات 

Dot Eco )13 2009ل أبري.( 
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ال يمكننا دعم  .الجديدة gTLDمن نطاقات  com.الجديدة وسوف ينشأ التنافس على  gTLDيوجد طلب على نطاقات 

الجديدة أو التي تؤآد على قلة احتمالية المنافسة الناجحة على  TLDالتعليقات التي تدعي أنه ال يوجد طلب على نطاقات 
والتي بدأت بـ (الجديدة في المجمل  TLDفسة آنتيجة للعديد من نطاقات سوف تتطور المنا. com.السيطرة على سوق 

.mobi الذي قد يصبح النطاق الفعلي لبيئة الهواتف المحمولة .(e-COM-LAC )13  سوف تؤدي عملية ). 2009أبريل
TLD  الجديدة إلى االبتكار والتنافس حولDNS بطريقة مسئولة ومضبوطة .Demand Media )DAG،13 أبريل 

2009.( 
 

 gTLDتوافق اللجنة االستشارية العامة وتدعم الطرح المناسب لنطاقات  الجديدة gTLDدعم الطرح المناسب لنطاقات 
يعرض عدد من مكونات السياسة المقترحة عوائق غير الزمة للدخول ألآبر . IDNالجديدة وباألخص التي تعرض دعًما لـ 

  ).2009أبريل  gTLD. ALAC )19مجموعة ممكنة من مقدمي طلبات 
 

 gTLDال يحلل التقرير االقتصادي تأثير برنامج  .على الدول الناشئة gTLDقصور التقرير االقتصادي في تحليل تأثير 
الجديد على  gTLDتهتم العديد من الدول الناشئة بتأثير ). في إفريقيا وأمريكا الالتينية والمكسيك(الجديد على الدول الناشئة 

الجديد ال  gTLDتحتاج مخاوف الدول الناشئة إلى دراستها لضمان أن برنامج . ترونية والقدرة على التعامل معهالجريمة اإللك
 ).2009مارس  5( 29-28ة ، نصوص المنتدى العام صفحAM Globalإيه ماك، . يزيد من الفجوة الرقمية

 
التقارير االقتصادية ليست مستندات  .سة شاملةهناك قصور بشكل عام في تحليل التقرير االقتصادي؛ وهناك حاجة إلى درا

أم  ICANNهل لدينا تحليل اقتصادي حقيقي يتم تمويله من جانب منظمة ). أي أوراق منصب(تحليلية ولكنها مجرد بيانات 
دى العام نصوص المنت إم آاديه، يتعين على المجتمع أن يقدم التمويل وأن يجري التحليل االقتصادي الذي طلبته المنظمة منه؟ 

على تحديد  ICANNال تفي التقارير بالتحليل االقتصادي الشامل الذي يساعد منظمة ). 2009مارس  5( 40-39ة صفح
ال تتفق . الجديدة بطريقة وبمعدل يحتمل بشكل آبير أن يؤدي إلى زيادة التنافس والخيار TLDطريقة بناء نشر نطاقات 

ينبغي أن تعد . منذ أآثر من سنتين ICANNالمحددة بواسطة مجلس إدارة منظمة  التقارير المنشورة مع معايير هذه الدراسة
قبل النظر في  ICANNدراسة اقتصادية شاملة يتعين دراسة نتائجها بشكل واف من جانب مجتمع منظمة  ICANNمنظمة 

ينبغي أن ). 2009أبريل  15( 3M Companyانظر أيًضا ). 2009أبريل  Time Warner )13. حل هذا األمر الملح
الجديدة حتى تفوض وتستلم وتنشر دراسة اقتصادية استجابة  gTLDأنه لن يتم فتح نافذة طلبات  ICANNتوضح منظمة 

لن يكون هذا األسلوب متوافًقا مع استكمال . مع توفير فرصة معقولة للمراجعة العامة 2006لتوجيه مجلس اإلدارة في أآتوبر 
 COA )13 .األخرى IDN gTLDوربما بدء التشغيل المحدود لنطاقات  IDN ccTLD مبادرة التتبع السريع لنطاقات

لم يتم تقديم أي خطة واضحة للكيفية التي سوف يتم بها إجراء ). 2009أبريل  13( dotKolnانظر أيًضا  ).2009أبريل 
 ). 2009أبريل  IPC )13 ".الطلب والتحليل االقتصادي"مزيد من العمل حول األمر الملح 

 
التقرير أشبه ما يكون برأي من اآلراء  .gTLDيشتمل التقرير االقتصادي على عيوب خطيرة فيما يتعلق بتحليله ألسعار 

أبريل  13( COTPانظر أيًضا  ). 2009أبريل  ICA )13.آما توجد عيوب في تحليل حدود األسعار وقضايا التسعير
2009.( 
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ال تفي الدراسة االقتصادية باإلجابة عن أسئلة رئيسية  .ئلة التكلفة الرئيسيةقصور التقرير االقتصادي عن اإلجابة على أس

مثل ما القيمة التي يضعها مسجلو النطاق على أسماء النطاق الخاصة بهم ومستوى تبادل التكاليف وما التكلفة الحقيقية لتقديم 
ليف تسجيل النطاق في مستوى البيع عاجزة عن توضيح السبب في ارتفاع تكا ICANNإن منظمة . خدمات سجل النطاق

في حين ال تتكلف الخدمات األرقام المجانية ) ولم تواجه المناقصات التنافسية(سنة وتعدته /دوالرات 7بالجملة إلى أن وصلت 
هذه قواعد بيانات مرآزية متشابهة تقنًيا ذات حجم مماثل . شهر آما أنها تشهد انخفاًضا/سنت 10.49سوى  800المماثلة 

آما أن قواعد . ودة بطرق تخصيص قائمة على مبدأ من يأتي أوًال تتم خدمته أوًال وعمليات الحذف وسجالت التسجيل إلخمز
أبريل  7(جي آيريكوس . بيانات أسماء النطاق على اإلنترنت منخفضة التكاليف من الناحية التشغيلية مقارنة بنظام الهاتف

؛ فقد فشلت في اإلجابة على أي من 2009عن الدراسة االقتصادية مارس  االستغناء ICANNينبغي على منظمة ). 2009
أسباًبا مقنعة يمكن  ICANNلم تبد منظمة . 2006في أآتوبر  ICANNاألسئلة التي وضعها مجلس اإلدارة لموظفي منظمة 

مساعد ويتعين على منظمة آما هو مقترح في مسودة الدليل ال DNSالدفاع عنها فيما يتعلق بالتأثير االقتصادي للتوسع في 
ICANN إجراء ذلك قبل التقدم .Yahoo! )13  2009أبريل.( 

 
التقرير الخاص بالمنافسة والتسعير عام للغاية وال يعكس اقتصاديات  .الحاجة إلى المزيد من التحليالت االقتصادية المعقدة

DNS ولذا ال تعلق . المعقدةSIDN لى دراسة متأنية ال يشجع عليها هذا األسلوب على التقرير ألن هذا الموضوع يحتاج إ
وتأثير طرح نطاقات  DNSإلى تقديم التعليقات بشأن تحليل تفصيلي مموَّل القتصاديات  SIDNتتطلع . االقتصادي العام

gTLD الجديدة عليها .SIDN (14  تحتاج منظمة ). 2009أبريلICANN  للسوق "إلى استكمال التحليل االقتصادي
. 2006في أآتوبر  ICANNوالمدير التنفيذي في االجتماع السنوي لمنظمة  ICANNًقا لما قدمه رئيس منظمة وف" بالكامل

الجديدة؛  gTLDعملية  ICANNإن الفشل في القيام بذلك من شأنه أن يشكك في األساس الكامل الذي أسندت عليه منظمة 
العصور على قطع اللغز : االقتصادية ICANNقارير منظمة ت” ذآر مقال المرجع ، )2009أبريل  13(إم باالج . وهو سابقة
يضم التقرير عيوًبا قاتلة؛ فينقصه البيانات التجريبية والجوانب األآاديمية األخرى الكافية لدعم نتائجه ولذا ينبغي ") المفقودة
 2ينقص اإلصدار ). 2009أبريل  COTP )13 .ينبغي إجراء دراسة تجريبية شاملة جديدة لسوق أسماء النطاق. تجنيبه

ووفًقا لإلجراءات العامة . الجديدة gTLDأيًضا األساس االقتصادي وقاعدة الطلب الالزمان للتعهد الرئيسي بنشر نطاقات 
الدراسة غير آافية لإلجابة على أسئلة . توجيه مجلس إدارة المنظمة في هذا الشأن ICANNحتى اآلن، لم ينفذ موظفو منظمة 

يعتمد ). 2009أبريل  SIIA )13. قبل المتابعة gTLDن تكون أساًسا لتقييم تأثير زيادة عدد نطاقات مجلس اإلدارة أو أل
من الدليل المساعد سعًيا لتناول امتيازات المستهلك ونقص  2بعد إصدار النسخة  ICANNالتقريران اللذان أصدرتهما منظمة 

ال ينبغي قصر التحليل ). 2009أبريل  AT&T )13. إثباتهاالحاجة لحدود األسعار على افتراضات لم يتم اختبارها أو 
الجديدة بطريقة  gTLDولكن تحديد الكيفية التي يتم بها تنفيذ نشر نطاقات  TLDاالقتصادي على مسألة التنبؤ بالطلب على 

فًقا لطلب مجلس و -تزيد من المنافسة إلى أقصى درجة وتزيد من خيارات المستهلكين؛ هناك حاجة إلى تحليل شامل للسوق 
 ).2009أبريل  eBay )13. الجديدة gTLDقبل متابعة بدء تشغيل نطاقات  - 2006اإلدارة في 

 
بدًال من (تكاليف إجراء دراسة اقتصادية مستقلة للسوق  ICANNينبغي أن تتحمل منظمة  .دراسة اقتصادية مستقلة للسوق

في ضوء تحليل السوق هذا، ينبغي تحديد ). الجديدة TLDنطاقات إعداد ورقة تأييد اقتصادية مصممة لدعم رغبتها في نشر 
عالوة على . الجديدة على المستهلكين ومالكي المشاريع TLDما إذا آان هدف المخطط مالئًما للتأثيرات المحتملة لنطاقات 

 ذلك،
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يتم تنفيذ إجراءات حماية  محدوًدا إلى أن) عند وجود أي منها( gTLDيمكن أن يوضح ضرورة أن يكون التوسع في نطاقات 

آافية بتكلفة منخفضة أو بدون تكلفة لحماية المستهلكين واألعمال ومالكي العالمات التجارية من إساءة استخدام العالمة 
 انظر أيًضا). 2009أبريل  1(مجلس األعمال األمريكي األوروبي . التجارية واإلرباك وتهديدات الخداع اإللكتروني

Regions )13 2009ل أبري( ،COTP )13  2009أبريل.(  
 

سوف يكون من المالئم إجراء  .ال تقيِّم الدراسة االقتصادية الحالية الطلب العالمي أو التأثير االقتصادي على مسجلي النطاق
مج في برنا ICANNدراسة لتقييم الطلب العالمي وتفسير الرآود االقتصادي العالمي الحالي؛ هناك اقتراح بأن تبدأ منظمة 

. المعتمدة على األسماء الجغرافية يتم دعمه من خالل الطلب المجتمعي الهام TLDأو نطاقات  IDNمخصص فقط لنطاقات 
MarkMonitor et al. )10  2009أبريل.( 

 
 التحليل والحالة المقترحة . 3
 

. الجديدة gTLDنامج نطاقات التعليقات التي تلقتها فيما يخص مسألة الطلب وتأثير الطلب على بر ICANNتقدِّر منظمة 
الجديدة في  gTLDبتقديم المزيد من التحليل االقتصادي لدعم الطلب على نطاقات  ICANNتطالب بعض التعليقات منظمة 

تطالب بعض التعليقات أيًضا . حين تقترح تعليقات أخرى أن هذا الطلب موجود بالفعل وال توجد حاجة لمزيد من الدراسة
 . بالتزامن مع المسائل األخرى 2006التقرير االقتصادي الذي طلبه مجلس اإلدارة في أآتوبر  بإعداد ICANNمنظمة 

 
تقريرين من إعداد دينس آارلتون، البروفيسور في جامعة شيكاغو ورئيس  ICANN، نشرت منظمة 2009مارس  3في 

في هذين التقريرين، أوضح . األمريكيةالمسئولين االقتصاديين السابق في قسم مكافحة االحتكار التابع لوزارة العدل 
الجديدة سوف تدعم رفاهية المستهلك في عدد من  gTLDالبروفيسور آارلتون وجهات نظره األولية حيث ذآر أن نطاقات 

 . المجاالت وباألخص من خالل خفض األسعار وزيادة اإلنتاج وزيادة االبتكار
 

 حول هذه ICANNعمله بمناقشة التعليقات التي تلقتها منظمة من البروفيسور آارلتون تكملة  ICANNطالبت منظمة 
 .نشر نتائج أعمال البروفيسور آارلتون قبل اجتماع مجلس اإلدارة في سيدني ICANNتنوي منظمة . المواضيع
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 احتمالية السلوك الضار 
 
 النقاط الرئيسية. 1
 

ب أن تتطور عمليات مكافحتها وبما يتالءم ، يجDNSمع زيادة مستوى السلوآيات الضارة وتعقدها بما يؤثر على  •
مع أصحاب التعليقات الذين قدموا توصياتهم بضرورة أن  ICANNوتتفق منظمة . مع هذه الزيادة من حيث الحجم

تقوم المنظمة بتمكين ودعم تطوير عمليات أآثر آفاءة لتخفيف حدة هذه السلوآيات من خالل دمج شروط إضافية 
 . ل واتفاقيات اعتماد المسجِّلداخل عقود شرآات التسجي

الجديدة فرصة لتحسين اآلليات الحالية وتطبيق االشتراطات التعاقدية لتنفيذ هذه  gTLDوتوفر إضافة نطاقات  •
 . اآلليات

  
 ملخص التعليقات . 2
 

ارسات لتحديد أفضل المم) IRT(بدء عملية شبيهة بفريق توصيات التنفيذ  ICANNينبغي على منظمة  .مجموعة العمل
واالستجابة السريعة اإلجبارية واإلجراءات التصحيحية لخفض أضرار المستهلك الناجمة عن االحتياالت والسلوآيات الضارة 

 ). 2009أبريل  9الوحدة الخامسة، ( IHG). 2009أبريل  AT&T )13 . إلى أدنى مستوى
 

عتقد أن السلوآيات الضارة تشهد نشاًطا ملحوًظا اآلن بشأن التوسع في السلوآيات الضارة، أ" .TLDتأثير المزيد من نطاقات 
في  TLDإنني ال أفهم آيف تساهم إضافة المزيد من نطاقات . التي تخضع للتشغيل الحالي TLDمع توافر جميع نطاقات 

الرئيسية في  وربما إذا نظرت إلى واحدة من القنوات. أعتقد أنه يلزم عليكم حل مشكلة السلوآيات الضارة. تفاقم هذه المشكلة
أي  -فهو شيء واحد من المحتمل أن تنظر إليه، لكنني ال أفهم آيف أن إضافة هذه  -أال وهي البريد المزعج  -هذا األمر 

تي هاريس، نصوص ." ، قد تزيد من نوع هذه السلوآيات أو تزيد من تفاقم حدتهاTLDإضافة جولة جديدة من نطاقات 
GNSO  2009فبراير  28( 57صفحة.(  

 
المنتديات التي تدور /قبل عقد االجتماعات .منتديات العالمات التجارية والسلوآيات الضارة: اقتراح تحضير فعال بخصوص

الممارسات الموجودة  مثل(حول حل مشاآل حماية العالمة التجارية والسلوآيات الضارة، ينبغي تجميع قائمة بالحلول الممكنة 
صفحة  GNSOآيه آبريل آي أبريل، نصوص . ى مناقشتها في االجتماعاتبحيث يتسن) ccTLDو gTLDفي مستويات 

 ).2009فبراير  28( 58
 

الجديد من األنشطة االحتيالية  gTLDسوف يصعِّد مقترح  .زيادة مخاطر الممارسات االحتيالية والسلوآيات الضارة األخرى
ويهدد التوسع . ترنت وانتحال صفة العالمة التجاريةأو السلوآيات الضارة وباألخص من خالل االستيالء على نطاقات اإلن/و

بزيادة العبء على المستهلكين ومزودي الخدمة دون مناقشة بنية إدارة نطاقات الويب لموازنة  gTLDالمقترح في مساحة 
توسيع  ICANNوللتعامل مع هذا األمر، ينبغي على منظمة . هذه المخاطر بما يضر بالمستهلكين واألعمال واإلنترنت آكل

 نطاق االستشارة بحيث يشتمل على آراء مجتمعات المستهلكين واألعمال عبر اإلنترنت ومنظمات المستهلكين في جميع 
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 Bradfordبي تيلور، . المناطق الجغرافية الرئيسية لتقييم ومناقشة تأثير اإلدارة غير التامة للنطاقات على أصحاب المصالح

& Bingley )5  واألنشطة ) أشكال الخداع واالحتيال المختلفة(زيد المقترح من وقوع االحتياالت سوف ي). 2009أبريل
 Regions. الضارة األخرى وسوف يضعف إلى حد آبير ثقة الجمهور في القطاع المالي في وقت يشهد عدم استقرار عاًما

التوصيات حول قضية السلوآيات لم يتم اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز الجهود لتعريف وتحليل وتقديم  ).2009أبريل  13(
تكلف السلوآيات الضارة التي تستخدم . الجديدة بشكل آامل gTLDالضارة الخطيرة وهو ما يجب إجراؤه قبل نشر نطاقات 

أسماء نطاقات زائفة أو مضللة الصناعة والمجتمع والمستهلكين مليارات الدوالرات في جهود لمنع االحتيال وقرارات 
 ).2009أبريل  SIIA )13. والهويات الزائفة والسلوآيات الضارة األخرىالنطاقات الزائفة 

 
في " األمور الملحة"لمناقشة  ICANNإلى معرفة المزيد عن خطط منظمة  eBayتتطلع  .تشجيع التواصل مع المجتمع

تقرار وخصوًصا فيما يتعلق وتتمتع شرآاتنا بتجارب وخبرات آبيرة فيما يتعلق بقضايا األمن واالس. المرحلة الثالثة والرابعة
ونأمل أن يكون أسلوب . بمكافحة االحتيال والسلوآيات الخاطئة األخرى عبر اإلنترنت والسلوآيات االحتيالية واإلجرامية

أن  ICANNونوصي منظمة . في تناول هذه القضايا منفتًحا يستفيد بموارد المجتمع الضخمة المتاحة ICANNمنظمة 
الجديدة  gTLDمكافحة الخداع في تقييمها لمخاطر جرائم إساءة االستخدام المتزايدة في نطاقات تتواصل مع مجموعة عمل 

 ).2009أبريل  eBay )13. هذه هي خطوة أولى جيدة. وآيفية التخفيف من هذه المخاطر بالطريقة المثلى
  

ا على أمن واستقرار اإلنترنت آسوق إلى السلوآيات الضارة باعتبارها تمثل تهديًد INTAتنظر  .تهديد األمن واالستقرار
 )2009أبريل  INTA )8. تجاري، ويتعين منح هذه القضية عند تناولها نفس ثقل قضية األمن واالستقرار التقني

 
من المحتمل أن . تطور مخاطر صحة وسالمة المستهلك تحتاج إلى التحليل؛ وهو ما يمثل عبًئا على مالكي العالمات التجارية

. الجديدة gTLDاستخدام العالمات التجارية واالحتياالت عبر اإلنترنت عند طرح مئات اآلالف من نطاقات  تزداد إساءة
والمستهلكون هم الضحايا . وتزداد مشكالت إساءة استخدام اسم النطاق من حيث عدد الحوادث وتعقد وبراعة الهجمات

ومع إمكانية تخفيف هذه المخاطر بواسطة اآلليات . ة أحياًناالوحيدون الذين يعانون من ضياع الوقت والمال والصحة والسالم
، سوف يتحمل مالكو العالمات التجارية التكاليف ICANNواعتمادها من جانب منظمة  IRTالمقرر اقتراحها بواسطة 

أبريل  MarkMonitor et al. )10. المادية والمعنوية الالزمة للمراقبة وتصحيح سالسل المستوى األعلى والمستوى الثاني
2009.(  

 
إجراءات لتخفيف حدة إساءة  ICANNينبغي أن تفرض منظمة  ).43السؤال (توحيد اإلجراءات لمواجهة إساءة االستخدام 

ويعد السماح لشرآات التسجيل بتعريف سياساتها . االستخدام بحيث يمكن معالجتها بالكامل ووضع معايير محددة في هذا الشأن
للمساعدة في وضع  IRTويبدو أنه سيكون هناك دعم صناعي لمجموعة مثل . عالج أمًرا مبهًما للغايةللمراقبة واإلدارة وال

مسودات المقترحات وتطويرها بما يشتمل على آلية فعالة يتم دمجها في عقود شرآات التسجيل للتعامل مع السلوآيات 
تسجيل بتحديد سياسات لمكافحة وقائع إساءة بدالًً من السماح لكل شرآة  ).2009أبريل  MarkMonitor )10. الضارة

إنشاء آليات موحدة لمكافحة إساءة االستخدام بما في ذلك  ICANNاالستخدام قد تكون غير فعالة ومربكة، ينبغي على منظمة 
 ICANNوباإلضافة إلى ذلك، ينبغي على منظمة . WIPOتبني إجراءات حل النزاع فيما بعد التفاوض المقترحة من جانب 

توضيح الطريقة التي تنوي بها تحسين أنشطتها التوافقية الداخلية للتعامل مع حاالت  -خارج نطاق عملية إلغاء االعتماد  -
ضمان وجود وسائل آافية إلصدار  ICANNويتعين على منظمة . إساءة استخدام المسجِّلين وشرآات التسجيل في المستقبل

 ).2009أبريل  Verizon )13. جيل تشترك في أنشطة غير قانونيةعقوبات وجزاءات على أي مسجِّل أو شرآة تس
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على  Microsoftللتعامل، عندئذ سوف تصدق شرآة " أساًسا"بتبني اإلجراءات الموحدة آي تمثل  IRTعندما يوصي فريق 

عد التفويض وينبغي النظر في مقترح حل النزاع فيما ب). 2009أبريل  13الدليل المساعد، ( Microsoft. هذه التوصية
 ).2009أبريل  WIPO. COTP )13المقدم من 

 
وينبغي أن تشتمل إجراءات  .تساعد إجراءات المراقبة الشديدة على شرآات التسجيل والمسجِّلين في منع السلوآيات الضارة

 ICANNنظمة المراقبة هذه على طريقة فعالة لتحديد جميع األطراف غير المسئولة باإلضافة إلى إجراء سريع وحازم من م
ضد أي طرف يتبين قيامه بأنشطة ضارة أو تسهيله لها فضًال عن توفير الحماية ضد إساءة االستخدام مثل متطلبات األمان في 

  ).2009أبريل  BITS )13 .متصفح الويب والبريد اإللكتروني
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ودون الحاجة إلى إمعان . ضاعف فرص وسلوآيات األعمال الضارةسوف ت TLDتقترح التعليقات أن زيادة أعداد نطاقات 
وفي حاالت أخرى، سوف تؤدي زيادة عدد نطاقات المستوى . التفكير، فهذا أمر ثابت بوضوح في مجموعة من السيناريوهات

في . ضخمة ويعتمد العديد من أنواع هذه السلوآيات على وجود شرآات تسجيل. األعلى إلى خفض فرص السلوآيات الضارة
وأيًضا عندما . حين يتم نشر توزيع التسجيالت عبر عدد آبير من شرآات التسجيل، يقل تأثير بعض نماذج السلوآيات الضارة

الخاص بهم، سوف يعتاد المستهلكون على زيارة هذا الموقع بدًال من نموذج  TLDيحدد حاملو العالمات التجارية نطاق 
"brand.tld"كي العالمات التجارية سوف يمكنهم تحديد التسجيالت، فمن الطبيعي أنه سوف يمكنهم منع وبما أن مال. الحالي

، سوف يعتمد المستخدمون بشكل أآبر على البحث TLDوفي النهاية، فمع زيادة عدد نطاقات . فرص السلوآيات الضارة
 .URLاستخدام عناوين والتقليل من قيمة النماذج التي تعتمد على األخطاء الكتابية والبحث العشوائي ب

 
تأسيس آليات رسمية للتخفيف من السلوآيات ) 1: بما يلي ICANNومع القول بذلك، توصي التعليقات بأن تقوم منظمة 

 .، لمراقبة تنفيذ هذه اآلليات)IRT(إنشاء مجموعة تشبه فريق توصيات التنفيذ ) 2الضارة؛ و
 

لوآيات الضارة أو تصف السيناريوهات التي تحظى باهتمام أآبر ولكنها لم تحدد التعليقات المستلمة أنواًعا محددة من الس
ذآرت العديد من سلوآيات االحتيال والخداع والبريد المزعج والسلوآيات األخرى التي تستفيد من إرباك المستخدم والتشابه 

 . في أسماء النطاق
 

مالية حدوث السلوآيات الضارة عبر اإلنترنت، أآبر حجم من التعليقات حول قضية احت ICANNفي حين لم تتلق منظمة 
يحتل هذا الموضوع أهمية آبيرة آما يتم التعامل مع التعليقات بجدية وباألخص مهمة االستقرار واألمن التي تشغل منظمة 

ICANN . في  الذين لم يتم تقديمهم جيًدا بواسطة مجموعات منظمة آأصحاب المصالح اآلخرين -يقع المستخدمون النهائيون
بشكل رئيسي ضحية للسلوآيات الضارة مثل البريد المزعج واالحتياالت ورسائل البريد اإللكتروني  -عملية التعليقات العامة 

 ). botnets(الخداعية وتوزيع البرامج الضارة والتحكم في شبكات أجهزة الكمبيوتر المعرضة للخطر 
 

وتستغل أغلب . ستفيد من احتمالية إرباك المستخدم في أسماء النطاقتخص أغلب التعليقات أنواع السلوآيات الضارة التي ت
أسماء المستوى ) االحتيال والخداع والممارسات المزيفة(األنشطة اإلجرامية الحالية التي تستفيد من إرباك أسماء النطاق 

 غلب الدراسات أن االحتيال والخداع تذآر أ. الثاني وال يبدو أنها مرتبطة بأعداد أسماء المستوى األعلى أو سالسلها المحددة
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ولم تكن أحدث إضافات . ويستفيدان بشكل رئيسي من إرباك المستوى الثاني TLDيرتكزان في عدد صغير نسبًيا من نطاقات 

، coop.، وaero، وpro.، وname.، وinfo.، وbiz(. 2002و 2001العامة الجديدة في  TLDنطاقات 
 . هذه TLDظة في االحتيال باستخدام نطاقات مصحوبة بزيادات ملحو) museum.و
 

لنشر البرامج الضارة أو التحكم في (في السلوآيات الضارة بشكل عام  DNSيتم التوسع بشكل آبير في استخدام أنظمة 
الموجودة  TLDوال يعيق بالضرورة العدد اإلجمالي لنطاقات . جديدة TLDدون إضافة نطاقات ) شبكات الكمبيوتر التوفيقية

جهود مكافحة العديد من أشكال السلوآيات الضارة أو تخفيفها ولكن قد يعيق هذه الجهود عدد وطبيعة شرآات التسجيل 
استخدم هذا الفيروس عدًدا آبيًرا من أسماء . هذه النقطة Confickerيوضح المثال الحالي لفيروس . والمسجِّلين الموجودين

وقد آان التعاون الفعال لمكافحة انتشار . ي للتشويش على نقاط التحكم الخاصة بهاالنطاقات التي تم توليدها بشكل شبه عشوائ
العامة  TLDهذا الفيروس في النهاية معقًدا للغاية ليس بسبب العدد اإلجمالي من أسماء النطاقات الموجودة أو نطاقات 

دون أن يكون هناك التزامات تعاقدية مع شرآات تسجيل مستقلة أصغر حجًما  ccTLDالمستخدمة ولكن بسبب وجود نطاقات 
 . DNSأمن في مختلف أرجاء نظام /العتماد إجراءات استقرار

 
معقدة ولكن يحتمل أن تكون أقل اعتماًدا  confickerسوف تكون جهود مكافحة السلوآيات الضارة المستقبلية مثل فيروس 

لين الذين يديرونها والطريقة المثلى التي يتم بها إدارة عن عدد شرآات التسجيل والمسجِّ gTLDعلى العدد اإلجمالي لنطاقات 
من  -عند إدارتها بالشكل المالئم  -الجديدة  gTLDوينبغي أن تقلل إضافة نطاقات . ICANNهذه الهيئات من جانب منظمة 

ت الحالي من المستقلة في الوق ccTLDمخاوف احتمالية حدوث السلوآيات الضارة مقارنة بما يفرضه العديد من نطاقات 
الجديدة، فسوف يكون من الممكن إدخال  gTLDإذا تم تنفيذ إجراءات التوافق القوية لنطاقات . مخاوف في هذا الشأن

ومع ذلك، ال توجد مثل هذه الميزة المحتملة . gTLDتحسينات شاملة في تخفيف حاالت إساءة االستخدام التي تتضمن نطاقات 
 .  ccTLDنطاقات في عمليات تشغيل لتحسين إجراءات المراقبة على ال

 
لفشلها في مراقبة المستويات الحالية للسلوآيات الضارة بشكل مالئم باستخدام آليات  ICANNوقد تم توجيه النقد لمنظمة 

لتنفيذ إجراءات  IRTمجموعة مشابهة لفريق  ICANNويقترح العديد من المشارآين أن تشكل منظمة . التوافق المتاحة حالًيا
يحظى بالقبول باعتباره نموذًجا فعاًال في  IRTويعتقد هؤالء المشارآون بأن فريق . راقبة على شرآات التسجيل والمسجِّلينالم

 . مراقبة ومراجعة هذه الهيئات
 

مع زيادة مستوى السلوآيات الضارة . الجديدة فرصة لتحسين اآلليات الحالية لتنفيذ التوافق gTLDوتوفر إضافة نطاقات 
وتتفق منظمة . ، يجب أن تتطور عمليات مكافحتها وبما يتالءم مع هذه الزيادة من حيث الحجمDNSها بما يؤثر على وتعقد

ICANN  مع أصحاب التعليقات الذين قدموا توصياتهم بضرورة أن تقوم المنظمة بتمكين ودعم تطوير عمليات أآثر آفاءة
وينبغي أن . داخل عقود شرآات التسجيل واتفاقيات اعتماد المسجِّل لتخفيف حدة هذه السلوآيات من خالل دمج شروط إضافية

تنظر هذه العملية في مجموعة واسعة من الخيارات واإلضافات الممكنة لهذه العقود وأن تحاول الحصول على إجماع حول 
 . الخيارات األآثر آفاءة

 
بغرض  IRTت بتشكيل مجموعة مشابهة لفريق ومن بين الخيارات المنطقية التوصية المقدمة من بعض أصحاب التعليقا

هم الشرآات والشراآات التي  IRTناخبو . والجانب العملي من تشكيل هذه المنظمة غير واضح. مراقبة تنفيذ هذه اإلجراءات
بقضايا  المعني IRTوال يتمتع فريق . تمثل أصحاب المصالح الذين لديهم مصالح مالية قوية فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية

 .بدائرة انتخابية واضحة) مثل الخداع والبريد المزعج واالحتيال وتوزيع البرامج الضارة(السلوآيات الضارة 
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فمن المحتمل أن يتكون من منظمات أمن وجمعيات تمثل أصحاب المصالح المالية في خفض رسائل البريد اإللكتروني 

 . المزعجة والخداع ونشر البرامج الضارة
 

في تزايد  DNSآًال من المستوى العام للسلوك المؤذي على اإلنترنت وأشكال هذا السلوك المؤذي التي تستخدم نظام  يبدو أن
مع المعلقين على أنه يجب بذل آل الجهود إلنشاء آلية للحد من هذا السلوك، مثل وضع بنود  ICANNوتتفق منظمة . مستمر

 . د المسجلينجديدة في عقود شرآات التسجيل واتفاقيات اعتما
 

وآبديل لتكوين مجموعة عمل فردية، يمكن تطوير تحسينات العملية من خالل استشارة العديد من المجموعات الموجودة 
بتجميع مشارآات العديد من المنظمات المختصة باستقرار وأمان  ICANNوقد قامت منظمة . والمخصصة لنفس الغرض

، واستقبلت أيًضا، دراسات ICANNوطلبت منظمة . ارة بصفة خاصةوآذلك المختصة بمنع األعمال الض DNSنظام 
على  -التي تقوم بدراسة اهتمامات مشابهة  gTLDوجمعيات نطاقات ) APWG(تمهيدية من مجموعة عمل مكافحة الخداع 

م استشارة وتت. وسيتم نشر تلك التقارير عندما تعلن المجموعات التي تقوم بكتابتها أنها جاهزة. RISGسبيل المثال، 
، وآذلك الشرآات التي تعتبر أهداًفا رئيسية للهجوم والتي لديها أمان شامل وتدابير وقائية FIRSTمجموعات أخرى، مثل 

 .قائمة
 

أي، متضمنة في اإلصدار التالي من الدليل (وتشيرالتقارير التمهيدية إلى عدة مجاالت يمكن أن تتم فيها تغييرات فوًرا 
 :المساعد
ممارسة للقرصنة اإللكترونية أو /لفية لتحديد ما إذا آان لدى مقدمي الطلبات سجالت إجرامية أو نموذجفحوصات الخ •

 غيرها من األعمال الضارة،
 محددة األمان تتبنى وسائل حماية صارمة، TLDتسهيل إنشاء نطاقات  •
 تنفيذ إجراءات تسجيل سريعة وموحدة، •
 دراسة المتطلبات الملحة العتماد المسجلين، •
لتسهيل الفهم  IRISآثيفة، وتنفيذ قواعد بيانات  Whoisعلى سبيل المثال، طلب  - Whoisتعديل ممارسات و •

 باللغات المختلفة، وأخيًرا Whoisالعالمي لمعلومات 
 .المطالبة بإزالة السجالت المرفقة للتسجيالت المحذوفة التي يمكن استخدامها في الهجمات الخداعية •
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 زيادة منطقة الجذر 
 
 النقاط الرئيسية . 1
 

واللجنة ) RSSAC(يجب أن تجيب الدراسة التي يتم تفويضها حالًيا من خالل اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر  •
على األسئلة الجوهرية الرئيسية بشأن تأثيرات التقديم المتوافق لنطاقات ) SSAC(االستشارية لألمان واالستقرار 

TLD  الجديدة، وأمان نظامDNS (DNSSEC(و ،IPv6 وأسماء ،IDN  على البنية التحتية لنظامDNS. 
 .ويتم تناول ودراسة التأثيرات الثانوية على الجوانب األخرى للشبكة واستخدامها في منتدى آخر •

 
 ملخص التعليقات . 2
 

الدولية، لن يعّرض أمان  الجديدة، بما في ذلك أسماء النطاقات gTLDيجب التأآد من أن تقديم نطاقات  .األمان واالستقرار
أندرسن، مدير عام، بوزارة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، الوآالة الوطنية لالتصاالت . أ.ج. للخطر DNSواستقرار نظام 

 gTLDتوصي جمهورية التشيك بدراسة العملية الكاملة لتقديم نطاقات  ).2009مارس  2(وتكنولوجيا المعلومات، الدنمارك 
بوشيال، . م. لن يتعرض للخطر بسبب تلك العملية DNSتحليل يعمل بدوره على تأآيد أن استقرار وأمان نظام  جديدة وإجراء

 ). 2009أبريل  10(وزارة الصناعة والتجارية التشيكية 
 

 gTLDإجراء دراسة عالية التكامل من قبل شرآة محايدة بالفعل حول التأثيرات المحتملة لتقديم نطاقات  .مجال الدراسة
، جيه )2009أبريل  Worldwide Media, Inc. )13شرآة . جديدة على استقرار اإلنترنت وإرباك المستهلك الشديد

لقد القى األمان واالستقرار، الذي تم تحديده على أنه أمر ُملّح، اهتماًما أقل مما يجب من قبل ). 2009أبريل  11(سيتز 
فالترآيز على التضمينات الخاصة بعمليات منطقة الجذر يعد . الجديدة gTLDفي سياق عرض نطاقات  ICANNمنظمة 

 gTLDقصر نظر شديًدا نظًرا للتغييرات األساسية التي يحتمل أن تنتج من المنهجية الموسعة بشكل آبير لجلب نطاقات 
ر االهتمام فيما يخص فالتأثير الواقع على منطقة الجذر إنما هو فقط أحد المجاالت الرئيسية التي تثي. جديدة على اإلنترنت

بما في ذلك تقييم (فالمراجعة الموسعة والشاملة أمر مطلوب . أآثر TLDزيادة حجم إساءة استخدام األمان بنطاقات 
، فيما )DNSالتضمينات الخاصة بالعديد من العمليات التجارية وغير التجارية التي تعمل آوسائل تيسير أساسية لتوزيع نظام 

التي تزداد تعقيًدا وتهديًدا والتي يحدث فيها األمان عبر اإلنترنت وآذلك بكيفية زيادة المخاطر في المرحلة يتعلق بشدة بالبيئة 
ما لم تتم دراسته وتجب دراسته بالفعل ). 2009أبريل  SIIA )13 .الحالية من عدم استقرار االقتصاد على المستوى العالمي

،وأمان نظام IPv6، واالنتقال إلى IDN، وأسماء gTLDمن نطاقات هو آيف سيكون تأثير التقديم الفوري لعدد ضخم 
DNS )DNSSEC ( على النظام البيئي األآبر لوسطاء اإلنترنت) مثل مشغلي الشبكات، ومزودي خدمة اإلنترنت)ISP( ،

نية التي ومن غير الواضح ما إذا آان العديد من االهتمامات الف). 2009أبريل  13( AT&T ).وآيانات استضافة الويب
في تعليقاتها الفنية السابقة ستتم دراستها داخل نطاق الدراسة المشترآة للجنة االستشارية لألمان  Microsoftأثارتها شرآة 

أن تعطي  ICANNلذا يجب على منظمة . أم ال) RSSAC(واللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر ) SSAC(واالستقرار 
 لتي سيتم من خاللها تجميع األسئلة وتصنيفها فيما يتعلق بزيادة حجم الجذر وآذلك بشأنمزيًدا من الوضوح بشأن الطريقة ا
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بتعليقات إضافية إلى أن يتم  Microsoftوتحتفظ شرآة . ما إذا آانت ستتم اإلجابة عن تلك األسئلة في هذه الدراسة أم ال

بأن حماية المسجل ومنع إرباك المستخدم النهائي  ICANNبإقرار منظمة  Microsoftآما ترحب . إعالن نتائج تلك الدراسة
 ).2009أبريل  13الدليل المساعد، والقسم الفني، ( Microsoft. هي أمور تتعلق باألمان واالستقرار

 
إلى خطة للتعامل مع إمكانية تعدد عمليات فشل شرآات التسجيل  ICANNتحتاج منظمة  .عمليات فشل شرآات التسجيل

  ).2009أبريل  DNS. AT&T )13ضافي حول المخاطر المرتبطة باستقرار وأمان نظام وإلى إجراء تحليل إ
 

مشغلي شرآات التسجيل لتلك المواقع على  ICANNيجب أن تجبر منظمة  .المواقع ذات التوجه المالي -األمان واالستقرار 
 DNSبما في ذلك أمان نظام  إنشائها وتشغيلها فقط في حالة التزامها بمجموعة من متطلبات األمان آحد أدنى،

)DNSSEC( ؛ والتحكم في مشغلي شرآات التسجيل مثل عدد المسجلين المحدد وفحوصات الخلفية وموافقة السلطات
يجب توسيع مفهوم . التنظيمية وموافقة المجتمع المالي؛ باإلضافة إلى عناصر تحكم أخرى في المسجلين وأصحاب السجالت

في حد ذاته بل يغطي المواقف األخرى التي تحتوي على أمان غير مالئم أو مخاطر  DNS األمان لما يتخطى أمان نظام
  ).2009أبريل  BITS )13 .الخداع

 
، ووزارة التجارة ICANNيجب أن تقوم منظمة  .جديدة سيسبب عدم االستقرار وسيكون ضاًرا gTLDإن عرض نطاقات 

)DOC( ووزارة العدل ،)DOJ (من قبل مجموعة هندسة البناء الفنية في  2004قات مكتوبة في بمراجعة وثيقة حول نطا
W3C  لي -وتيم بيرنارز)http://www.w3.org/DesignIssues/TLD ( التي نتجت عن عدم االستقرار والضرر الذي قد

يجب التخلص من هذا العرض غير  ).2009أبريل  9(ريكوس آي. ج. الجديدة gTLDينجم عن تقديم عدد ضخم من نطاقات 
فاالستمرار في طلب عرض . وإنما يحتاج بالفعل إلى االستقرار" ابتكاًرا"، فاإلنترنت ال يحتاج TLDالمحدود لنطاقات 

لوالء في هذا سيهدد استقرار اإلنترنت، بل وأبعد من ذلك، سيعمل على إضعاف ثقة العامة في صنع القرار وا TLDنطاقات 
في التعامل مع االنتقادات واالهتمامات الرئيسية التي احتوى عليها السجل العام  ICANNوتخفق منظمة . ICANNمنظمة 

آر انظر أيًضا ). 2009أبريل  10(مينيوز . م. مشكالت تعجيزية TLDألن المشكالت التي يطرحها عرض نطاقات 
د التوسعات إلى إرباك ضخم، وسيكون من الصعب التحكم في نظام إلى حٍد ما، سيؤدي عد). 2009أبريل  11(جاآسون 

DNS شرآة . بالنسبة للمستخدمين، وأصحاب النطاقات، ومالكي المواقع، ومالكي العالمات التجاريةWorldwide 
Media, Inc. ،)13  2009أبريل  11(، جيه سيتز )2009أبريل.( 

 
الحالية عن  ICANNبع مرات سيؤدي فقط إلى تفاقم قصور موارد منظمة إن مضاعفة حيز األسماء أر .التأثير على األمان

فقلة المراقبة  -إن إدارة اإلنترنت وأمانها أمران مرتبطان بصورة عكسية . مراقبة حيز اسم النطاق فيما يتعلق بالمشكالت
 ).2009أبريل  1(مجلس األعمال األمريكي األوروبي . تعني زيادة المشكالت األمنية للمستهلكين والشرآات

 
غير معروف من أسماء النطاقات الجديدة ال يبدو أنه يضع /إن تقديم عدد غير محدود ).IP(قلة عناوين بروتوآول اإلنترنت 

أندرسن، مدير عام، بوزارة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، . أ.ج). IP(في االعتبار قلة موارد عناوين بروتوآول اإلنترنت 
  ).2009مارس  2(التصاالت وتكنولوجيا المعلومات، الدنمارك الوآالة الوطنية ل

 
بأي مزود برامج شهير  ICANNهل اتصلت منظمة  .الجديدة TLDهل يوجد دعم برامج أساسي لنطاقات : اهتمام فني

 جديدة؟ فإذا آانوا ال TLDوبخدمات بريد إلكتروني آبرى لضمان دعمهم إلضافة نطاقات ) Mozillaو Microsoftمثل (
الجديدة بأآملها بال جدوى، مما قد  TLDيرغبون في دعم ذلك بطريقة مناسبة من ناحية الوقت، فإن ذلك يجعل عملية نطاقات 

 مع هذه المنظمات  ICANNولذا يجب أن تتحاور منظمة . يكون ضاًرا بالنسبة لالستقرار والتشغيل طويل المدى لإلنترنت

 66



 الجديدة gTLDحليل التعليقات العامة الخاصة باإلصدار الثاني من الدليل المساعد لمقدمي طلبات نطاقات ت
 2009مايو 

 
: فيما يتعلق بـ(الجديدة،  TLDجديدة إلى البرامج قبل ذلك التوسيع الضخم لنطاقات  TLDوأن تضع المعايير إلضافة نطاقات 

  )2009أبريل  6( DomainNameWire.comإيه أولمان، ). 1.2.3، 1(الوحدة 
 

، إال أن هذا ال TLD، على أنه رغم أنها ستفوض نطاقات 1.2.4، في القسم ICANNتؤآد منظمة  .اهتمام إمكانية التشغيل
إلى قبول أن بيان مهمتها الرئيسية  ICANNوتحتاج منظمة . تلك TLDع إجبار مصنعي البرامج على دعم نطاقات يستطي

للعمل مع مقدمي طلبات اشتراآات  ICANNوإذا لم يتم تحضير منظمة . سيجعل اإلنترنت قابًال للتشغيل ومستقًرا وآمًنا
هم مقبولة بشكل آامل، فإن هذا يوجه األسئلة إلى بيان الجديدة الخاصة ب TLDعلى ضمان أن نطاقات  gTLDنطاقات 

ترغب في متابعة نطاقات  ICANNوإذا آانت منظمة . الجديدة gTLDولبرنامج نطاقات  ICANNالمهمة الكاملة لمنظمة 
gTLD بة من الجديدة على ذلك النطاق الضخم، فإن عليها قبول العمل عبر المجتمع والتخطيط لذلك ووضع الميزانية المناس

 ). 2009مارس  Mesh Digital Ltd. )2إم مانسيل، شرآة . أجل ضمان أن قبولها سيحافظ على قابلية اإلنترنت للتشغيل
 
 التحليل والحالة المقترحة. 3
 

فقد . اهتماًما رئيسًيا في العديد من التعليقات TLDلقد آان ضمان أمان واستقرار اإلنترنت بالكامل في ظل نمو عدد نطاقات 
وهو ما " بقدر ما يحتاج بالفعل إلى االستقرار" ابتكار"اإلنترنت ال يحتاج إلى "هب أحد التعليقات قدر المستطاع لتوضيح أن ذ

 .قد يكون واضًحا، إذ أن االبتكار يجب أال يأتي على حساب االستقرار
 

) RSSAC(خادم الجذر  اللجنة االستشارية لنظام ICANN، طالب مجلس إدارة منظمة 04-03-02-2009ر في القرا
بدراسة التأثير المحتمل على استقرار  ICANN، وآذلك موظفي منظمة )SSAC(واللجنة االستشارية لألمان واالستقرار 

 TLDللمستوى األعلى، ونطاقات  IDN، وأسماء IPv6منطقة الجذر الذي قد يبرز عند إضافة آل من سجالت عناوين 
 .إلى منطقة الجذر DNSالخاصة بدعم أمان نظام الجديدة األخرى، والسجالت الجديدة 

 
ومعلوم أن عمليات تشغيل منطقة الجذر ُيقصد بها . ويشتمل نطاق هذه الدراسة على آافة جوانب عمليات تشغيل منطقة الجذر

البيانات  آافة جوانب إنتاج وتصنيف ونشر بيانات منطقة الجذر إلى خوادم الجذر، بما في ذلك حاالت النشر المتعدد، وخدمة
 .من خوادم الجذر

 
 :والجوانب الواقعة بالتحديد في نطاق هذه الدراسة هي

 إلى السجالت المرفقة، IPv6إضافة  •
 لمنطقة الجذر،) DNS (DNSSECتوقيع أمان نظام  •
 إلى منطقة الجذر،) DS(إضافة سجالت موارد ُموّقع التفويض  •
 ،IDN TLDإضافة نطاقات  •
 ل متسارع،جديدة بمعد TLDإضافة نطاقات  •
 .وأخيًرا، تأثير النمو المتراآم لمنطقة الجذر •

 
على الرغم من أن التغيرات التي تدخل على عمليات تشغيل منطقة الجذر قد تؤثر على أنظمة المستخدم مثل برامج التصفح أو 

 .بالفعل دراسة منفصلةوربما تستحق . قد تؤثر على البيئات المحلية، إال أن هذه التأثيرات تبقى خارج نطاق هذه الدراسة
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 .2009ويقوم العمل على أساس اختصاصات مفصلة ومن المقرر أن يتم إصدار التقرير المبدئي في أغسطس 

 
ويدور الكثير من التعليقات حول اآلثار الثانوية التي قد تنجم عن الزيادة في حيز االسم بدًال من آونها تدور حول آيفية تأثر 

 .ذاته DNSنظام 
 

اإلضافية ولكنها تتعلق باآلثار الجانبية التي يمكن أن تمثل مشكلة  TLDبعض التعليقات ال تتعلق مباشرًة بعدد نطاقات آما أن 
من خالل برنامج، في الجوالت السابقة من  TLDوقد تم بالفعل إظهار بعض هذه االهتمامات، مثل قبول . مع عدد اإلضافات

 .للنظام آكلالتوسع، وقد تبين أنها لن تمثل تهديًدا 
 

 . وقد ظهرت دعوات إلى التواصل أآثر ودراسة تلك اآلثار الجانبية للتوسع الضخم خالل التعليقات
 

يجب أن تمضي قدًما نحو اإلجابة على األسئلة  SSACو RSSACإن الدراسة التي يتم حالًيا تفويضها من خالل لجنتي 
ورغم ذلك، ليس من المقرر اإلجابة على . DNSى البنية التحتية لنظام عل TLDالمتعلقة بتأثير تقديم أعداد آبيرة من نطاقات 

 . أسئلة تتصل باآلثار الثانوية على الجوانب األخرى من الشبكة واستخدامها
 

تصنيف آافة الدراسات المعروفة بشأن توسيع حيز االسم، آون ذلك سياق عمل موصى  ICANNويجب أن تواصل منظمة 
وسيتيح هذا للمجتمع واألطراف المعنية األخرى اآتشاف . الجديدة TLDصص من موقع نطاقات به، ونشر ذلك في قسم مخ

ويجب مراعاة . آما ستسمح لنا بتحديد األماآن التي ُيسمح فيها بدراسة إضافية. اإلجابات على أسئلتهم أو اهتماماتهم بسهولة
 .معرفةإجراء دراسات مستقلة إضافية حيثما يتم تحديد فجوات واضحة في ال
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 التقييم 
 إجراءات 

 
 النقاط الرئيسية. 1
 

إن المقصود من األسئلة والمعايير الواردة في تقييم مقدم الطلب هو توضيح المعلومات التي يحتاجها مقدم الطلب  •
بكل وضوح من أجل أن تقوم المنظمة بتقييم مبدئي أو موسع، إذا لزم األمر، لطلبات  ICANNلتقديمها إلى منظمة 

 .ومن المقرر أيًضا أن تكون عملية التقييم منصفة ومتوازنة. الجديدة gTLDالخاصة بسالسل  تراكاالش
 TLDومن المقرر أن توفر أسئلة ومعايير التقييم، األقرب ما تكون إلى صورة االختبار، إرشاًدا لمشغلي نطاقات  •

 .TLDسجيل المحتملين فيما يتعلق بالخطوات التمهيدية الالزمة لبدء وتشغيل شرآة ت
بنشر معلومات إضافية حول المقّيمين وعملية االختيار، آما ستوفر مزيًدا من التفاصيل  ICANNوستقوم منظمة  •

 .حول سياسة تضارب المصالح التي سيتم اتباعها، وذلك بعد اجتماع سيدني
 
 ملخص التعليقات . 2
 

المحتمل بين طلب االشتراك المبدئي واالنتقال إلى التفويض،  نظًرا للتأخر .مراجعة ما قبل التعاقد؛ وإعادة اعتماد المعلومات
وفي . بإجراء مراجعة لما قبل تعاقد آل مقدم طلب للتأآد من تحقق معايير األهلية باستمرار ICANNيجب أن تقوم منظمة 

آما . ود االمتدادالقدرة على رفض الدخول في اتفاقية مز ICANNحالة عدم تغطية التغييرات المادية، سيكون لدى منظمة 
مقدمي الطلبات بإعادة اعتماد المعلومات التي قدموها في طلب االشتراك المبدئي الخاص  ICANNيجب أن تطالب منظمة 

الشخص  ICANNويجب آذلك أن تحدد منظمة . من الوحدة األولى 1.2.3بهم، وبصفة خاصة ما هو مطلوب في القسم 
ة المراحل، عن إجراء مراجعة ما قبل التعاقد والفحص الفني لما قبل التفويض ، في آاف)المسئولين(المسئول ) األشخاص(
 ).2009أبريل  8( INTA). الوحدة الخامسة لم تذآر ذلك(
 

إذا فشل مسجل ما في التقييم المبدئي وتقدم بطلب اشتراك في تقييم موسع، فيجب إعطاؤه الخيار  .عملية التقييم المنصف
 ).2009إبريل  Zodiac Holdings )13. يين أو اختيار هيئة استشاريين أخرىإلشراك نفس هيئة االستشار

 
مهتمة بشأن الطلبات التي تمر بالتقييم الموسع والتي تتم الموافقة عليها فيما بعد بأنه لن  BITS ).1.1.2.4(تقديم المعارضة 

 ).2009أبريل  BITS )13. م المبدئييكون لها فرصة في تقديم معارضة ألن فترة المعارضة تنتهي بعد مرحلة التقيي
 

من الضروري أن يكون هناك مزيد من الوضوح بشأن من سيتخذ القرارات التي تخص الحاجة إلى  .من الذي يتخذ القرار
 ).2009أبريل  BITS )13. تقييم موسع
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  :منهجية ذات حدين للتقييم ICANNيجب أن تتخذ منظمة 

ر وتسمح آذلك باستعالم أصحاب المصالح عن آليات مقدمي الطلبات المقترحة تسمح بشفافية أآب -" إزالة الستار" 1
 وآذلك  -لتقليل إساءة استخدام عمليات التسجيل وغيرها من األنشطة التي تؤثر على الحقوق القانونية لآلخرين 

اسات المقترحة لتقليل تزيد المعايير الخاصة باآتساب الحد األدنى من الرصيد المقبول بشأن السي -" إزالة العوائق" 2
يجب أن يتم منحه لمقدمي ) حالًيا 43( 31من السؤال  1إن تجاوز المعايير . إساءة استخدام عمليات التسجيل

. الطلبات الذين تحقق آلياتهم المقترحة الخاصة بتقليل عمليات إساءة االستخدام أفضل ممارسات لشرآات التسجيل
تلك هو النظر إلى أفضل الممارسات التي تستخدمها شرآات التسجيل القائمة  ومعيار تقليل عمليات إساءة االستخدام

ويجب أن تقوم منظمة . gTLDأو التي يقترحها مقدمو طلبات شرآات التسجيل في الجولة الجديدة من نطاقات 
ICANN  بدراسة مقترحاتNetChoice  انظر نص التعليقات للحصول (المحددة لتحسين عملية تقييم الطلبات

الوحدة الثانية، NetChoice .(NetChoice )من  1على تفاصيل حول التنفيذ المقترح وتعليقات اإلصدار رقم 
 ). 2009أبريل  13

 
المعايير والمعلومات  ICANNيجب أن تنشر منظمة  .فهم المعايير التي يستخدمها الُمقّيمون الخارجيون قبل تقديم الطلب

يون آي يتمكن مقدمو الطلبات من رؤية ما سيراه هؤالء المقّيمون قبل تقديم الطلبات التي سيحصل عليها مستشاروها الخارج
لكي يمكنهم الحكم بصورة أفضل على عدد النقاط التي يمكن أن يحصلوا عليها، وإذا ما آانوا سيفوزون في نزاع أم ال، وما 

 ).2009فبراير  28( 96صفحة  GNSOنصوص منظمة , بي ستاهورا. إلى ذلك
 
لم يتم تناول هذا األمر في الدليل  .الحق في تشغيل ترجمات نفس االسم أو آتابته بحروف لغة أخرى: رض الخاص بـالع

الجديدة آلمات عامة ومعتمدة على المجتمع آي تكون مؤهلة للتمتع  gTLDويجب أن تكون نطاقات . المساعد األول أو الثاني
ويجب إعطاء آل من قطاع الصناعة المحدد أو نطاقات . لغة أخرىبحق تشغيل ترجمات نفس االسم أو آتابته بحروف 

gTLD  الخاصة بالمجتمع العالمي المحددة جيًدا والتي تلبي معايير إدارة حيز نطاق المستوى األعلى لتلك المجتمعات المحددة
ب أفراد ذلك المجتمع في لذلك المجتمع الذي تكون فيه اللغات أو األبجديات التي يرغ gTLDمسئولية أآبر لتقديم نطاق 

في آٍل من نظام الترميز المعياري  gTLDويجب أن يظل إرباك المستخدم اهتماًما رئيسًيا في اعتماد سالسل . استخدامها
ويجب أن تكون هناك فرصة لمقدمي الطلبات الذين ). IDN(وأسماء النطاقات الدولية ) ASCII(األمريكي لتبادل المعلومات 

 IDNالموثقة التي يمثلونها لتقديم خيارات أسماء /خدام آلمات عامة تحمل معاني للمجتمعات المحددة جيًدالديهم النية الست
وُيفضل أن يقوم أحد . ، بدًال من معاقبتهم مالًيا آما يفعل هيكل تسعير الدليل المساعد الحاليASCIIالخاصة بناخبيهم مع نظام 

إن السماح بفرض مقدمي . للمجتمع الفردي بخدمة المسجلين IDNأسماء و ASCIIمديري أسماء النطاقات الخاصة بنظام 
أو  ASCIIالمعتمدة على المجتمع المحتملين عدة مرات من قبل مشغلين مختلفين لكل اسم  gTLDطلبات اشتراك نطاقات 

IDN نص التعليقات انظر . (مكتوب بحروف لغة أخرى إضافي سيمثل إرباًآا للمسجلين وجريمة مالية وأخالقية/ُمترجم
 ).2009أبريل  13(آر آندروف .) للحصول على المزيد من التفاصيل حول العرض

 
يجب السماح لمقدمي الطلبات بطلب االشتراك في أآثر من سلسلة واحدة في الطلب إذا آانت  .IIDN/ASCIIمكافئات 

فقط رسوم استعادة  ICANNظمة للطلب األساسي، ويجب أن تفرض من IDN/ASCIIالسالسل األخرى عبارة عن مكافئات 
 ).2009أبريل  14(إم باالج . التكلفة المرتبطة بتقييم السلسلة، وليس رسوم طلب منفصلة لكل سلسلة

 
قرار منظمة . ال يحتوي اإلصدار الثاني من الدليل المساعد على معايير االختيار أو المؤهالت الخاصة بالمقيمين .المقيمون
ICANN طلب نطاقات "ات في بتضمين هذه المعلومgTLD لتعبيرات مصالح هيئة تقييم مقدمي الطلبات: الجديدة" 
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يعني أنه من المحتمل أن تتم قراءتها من قبل عدد أفراد أقل بكثير من الذين يقرأون  2009فبراير  25الخاص بالمنظمة في 

DAG. INTA )8  2009أبريل .( 
 

دون استئناف على أي أساس،  ICANNاشتراك تخضع بالكامل لتصرف منظمة إن إمكانية متابعة تقييم طلب  .فقد االستئناف
وهذا يتعارض مع الممارسة القانونية العامة الموجودة . ويتحتم على مقدم الطلب الموافقة على عدم تحدي نتائج قرار المنظمة

احتماالت االستئناف  ICANNوبينما يجب أن تحدد منظمة . ICANNللمنظمات التي تقوم على خدمة العامة مثل منظمة 
أضف إلى ذلك، أن الدليل المساعد يفتقر . لجعل العملية ممكنة اإلدارة، إال أنه يجب وجود موازنة صحيحة بين تلك الجوانب

إلى المعلومات الخاصة باالستئناف ضد قرارات التقييم المبدئي، والتقييم الموسع، وإجراءات المعارضة، وإجراءات التنافس، 
  ).2009أبريل  SIDN )14. لهيئة، ومفاوضات الهيئةوتقييم ا

 
فيجب أال . الجديدة gTLDالخاصة بالمستشارين والممولين لعملية نطاقات  ICANNما هي سياسة منظمة  .سياسة التعارض

 .في أي جزء من العملية في طلب االشتراك ICANNيتم إشراك أي شخص أو منظمة تقوم بتزويد تلك الخدمات إلى منظمة 
سياسة للمقّيمين، والمتعاقدين اآلخرين، ومزودي خدمة حل  ICANNيجب أن تنشر منظمة ). 2009أبريل  13(مارآيز 
أثناء  ICANNتوضح أنه ال يمكن إشراك أي شخص أو منظمة تقوم بتزويد خدمات استشارية إلى منظمة ) DRSP(النزاع 

هذه السياسة طريقة لمقدمي الطلبات يمكنهم من خاللها معرفة من أي جزء من العملية في طلب االشتراك بأي شكل، آما توفر 
لم يتناول اإلصدار الثاني هذه ). 2009أبريل  IPC )13. سيقوم بتقييم طلباتهم وآذلك االعتراض عليهم للسبب الموضح

 Microsoftا انظر أيًض). 2009أبريل  13( eBay; )2009أبريل  SIIA )13 .الحاجة إلى الشفافية في عملية التقييم
 ).2009أبريل  13الدليل المساعد، (
 

المتعاقدين ومزودي  ICANNيجب أن تطالب منظمة  .ICANNالتحاور مع الدوائر االنتخابية والمجتمع الخاصين بمنظمة 
DRSP إليها بالمشارآة في حوار مع أطراف الدوائر االنتخابية في المنظمة مع خبراء مناسبين وآذلك عقد اجتماعات مع 

 13( SIIAانظر أيًضا  )2009أبريل  IPC )13. المجتمع يقومون فيها بتوضيح إجراءات المسودة واستقبال التعليقات
 ).2009أبريل 

 
لتوفير رأي فيما قبل طلب االشتراك يخص إمكانية أن  ICANNهل توجد وسيلة لدى منظمة  .رأي ما قبل طلب االشتراك

أم ال، حتى يستطيع مقدم الطلب المحتمل أن يحصل على قرار من " م محجوزمشابًها الس"المقترح  gTLDيكون نطاق 
  ).2009مارس  24الوحدة الثانية، (إف هامرسلي قبل إرسال طلب االشتراك؟  ICANNمنظمة 

 
غير معقول؛ فإذا وضعنا في االعتبار حجم تعقد العملية، فإنه من غير المعقول رفض  1.1.1القسم  .تعديل طلب االشتراك

وخاصًة في . فينبغي السماح لمقدمي الطلبات بإطار زمني معقول لتقديم أية وثائق إضافية. لب مبني على وثائق مفقودةط
 إم نيلون، . ، يجب منح مقدمي الطلبات الجاّدين االعتبار الالزمICANNضوء الرسوم التي تطالب بها منظمة 

Blacknight Solutions )13  2009أبريل.( 
 

على المتطلبات الجديدة التي تطالب مقدمي الطلبات بإبالغ منظمة  Microsoftتصادق  .ديث طلب االشتراكااللتزام بتح
ICANN بمعلومات محّدثة وتقديمها إليها إذا ما أصبحت المعلومات التي ٌقدمت فيما سبق غير صحيحة أو غير دقيقة .

Microsoft ) ،2009أبريل  13الدليل المساعد.( 
 

فيما يتعلق بالموعد النهائي للدفع، من غير العملي بالنسبة للعديد من الشرآات التجارية  .لدفع رسوم التقييم الموعد النهائي
الدفع دون استالم أي شكل من أشكال الفاتورة،؛ فقد ال يكون الدفع على دفعة واحدة قابًال للتطبيق عند بعض مقدمي الطلبات 

 ).2009أبريل  Blacknight Solutions )13إم نيلون، . من المجتمع
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حول األنظمة اإللكترونية المتاحة على اإلنترنت والتي يمكن  ICANNبعض اللغات الخاصة بمنظمة  .التقديم اإللكتروني

تخضع لهجمة رفض الخدمة في  ICANNعلى سبيل المثال، ماذا يحدث إذا آانت خوادم منظمة (الوصول إليها ستكون مفيدة 
 ).2009أبريل  13( Blacknight Solutionsإم نيلون، ). عد النهائي إلرسال الطلباليوم الذي يوافق المو

 
السؤال عن التقييم فيما يتعلق بالسياسات التي ستطبقها نطاقات "ال يزال هناك نقص مفاجئ في  .TLDسؤال متعلق بسياسات 

TLD  آيف ستبدو نطاقاتTLD  " إيه آبريل آي آبريل، نصوص منظمةGNSO  2009فبراير  28( 75صفحة.(  
 

. ال توجد إجراءات منشورة بشأن اختيار األعضاء االستشاريين للتقييم المقارن .إجراءات اختيار هيئة التقييم؛ التعارضات
 Minds and . بإجراء فحص للكشف عن تضارب المصالح ووضع إجراءات أخرى ICANNويجب أن تقوم منظمة 

Machines )13  ر لجان المراجعة بطريقة عشوائية لتجنب االنحياز، ويلزم توافر المزيد من يجب اختيا ).2009أبريل
ويجب مطالبة األعضاء . ويجب نشر إرشادات تضارب المصالح للهيئات االستشارية. المعلومات بشأن من سيكون في الهيئات

. رًءا لتضارب المصالحوتجب مراجعة أعضاء لجان المراجعة د. االستشاريين بتحديد مواطن تضارب المصالح ونشرها
عليها أن  ICANNمنظمة ). 2009أبريل  Dot Eco )13. ويجب استبدال األشخاص الذين لديهم تضارب في المصالح

على سبيل المثال، من سيتواجدون في (توضح آيف سيتم تكوين الهيئات االستشارية، بما في ذلك هيئة األسماء الجغرافية 
مالي معتمد على المجتمع، تجب  gTLDبالنسبة ألي نطاق ). 2009أبريل  13( IPC). الهيئة وآيف ستتم مراقبة أدائهم

دراسة األمر الذي على أساسه ينبغي على المقّيم أن تكون لديه معرفة عامة حول صناعة الخدمة المالية؛ ويجب إرجاع أي 
أبريل  Regions )13. للقسم الماليللقطاع المالي إلى الهيئات التنظيمية والصناعية المناسبة  gTLDطلبات اشتراك 

وبينما آان . آمًّا آبيًرا سيكون مرغوًبا فيه net.والحًقا  org.لقد ترك سلوك وآفاءة المقّيمين الخارجيين لنطاقات ). 2009
الثانية، الوحدة (إي بيرنار ويليامز . ، فإن حجم الجولة الحالية يتيح اختيار مقّيمين أقل آفاءًة2004هناك مقّيمون أفضل في 

 ). 2009أبريل  14
 

إن من المحبط أن اإلصدار الثاني لم يأت بأي تغيير فيما يخص المقيمين  .المقّيم يطالب بالحصول على المزيد من المعلومات
ففي الحاالت التي تكون فيها المعلومات المطلوبة غير موضحة، يجب أن يكون المقّيم . الذين يبحثون عن مزيد من المعلومات

الوحدات من األولى إلى ( RyC. ا على تحديد ذلك بسهولة ويكون مطالًبا بتقديم طلب واضح لمزيد من المعلوماتقادًر
 ).2009الرابعة، أبريل 

 
وبناًء على (إن توفير فرصة واحدة فقط للتوضيح  .تحديد طلبات المقّيمين الخاصة بالمزيد من المعلومات؛ قنوات االتصال

ض مع الهدف الخاص بالسماح للمقّيمين بالحصول على معلومات آافية ليفصلوا في الطلبات وفًقا يتعار) طلب المقّيم فقط
يجب السماح بالمزيد من تبادل المعلومات؛ فإن الحد الحالي الخاص بتبادل واحد  ).2009أبريل  INTA )8 . لمزاياها

وآذلك، يجب تعديل البند الخاص بمعلومات . لطلبللمعلومات غير مرن بالمّرة نظًرا لمستوى االلتزام الذي يظهره مقدم ا
 .ICANNالطلب اإلضافية أو توضيح تلك المعلومات للسماح بقنوات اتصال قائمة بين مقدمي الطلبات، والمقّيمين ومنظمة 

MarkMonitor )10  إن حّد االتصال الواحد لن يتوافق بالطبع مع مقدمي الطلبات الذين ال يتحدثون  ).2009أبريل
الوحدة ( DotAfrica). 2009أبريل  NCUC )13 .متوقعة IDNنجليزية آلغة أم، وخصوًصا ألن طلبات اشتراك اإل

 ).2009أبريل  13الوحدة الثانية، (؛ إل آندريف )2009أبريل  13الوحدة الثانية، (؛ واي آيرين )2009أبريل  12الثانية، 
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 2.2.1إن الحّد الموجود في ). 2009أبريل  13الوحدة الثانية، (ن ، دي آلي)2009أبريل  13الوحدة الثانية، (إس سوبياه 

أبريل  12الوحدة الثانية، (إس سوبوتيبور . الجديدة gTLDصارم جًدا وسوف يضر بتحقيق التنوع في طلبات اشتراك 
2009 .( 

 
مقدم الطلب أو أي من موظفيه  لماذا لم يتم تضمين سؤال في مسودة طلب االشتراك يستعلم عما إذا آان .سؤال بشأن االحتيال

 ).2009فبراير  28( 81-80ي ف GNSOنصوص  آيه روسيتي،أو مديريه قد اتضح أنه ارتكب احتياًال في الماضي؟ 
 

يجب أن يكشف مقدمو الطلبات عما إذا آانوا هم أو مديروهم ممنوعين نتيجة القرصنة اإللكترونية أو ُوجد  .إعالنات إضافية
آما يجب أن يجيب مقدمو الطلبات عن نفس السلسلة من . خدام حقوق العالمات التجارية الخاصة باآلخرينأنهم قد أساءوا است

 ). لالطالع على أسئلة محددة INTAانظر نص تعليقات (األسئلة آما هو مطلوب وفًقا إلعالن مالءمة المنظمات الداعمة 
INTA )8  لطلب معترف به قانونًيا وفي وضع جيد، فإن الفحوصات باإلضافة إلى طلب دليل على أن مقدم ا). 2009أبريل

التحقيقية الشاملة لمقدمي الطلبات أمر ضروري، بما في ذلك أعضاء المجلس، والتنفيذيون، والمصادر المالية لتحديد أي 
في شرآة تورط في جريمة أو أي نشاط غير شرعي آخر مرتبط بصناعة اسم النطاق من قبل هؤالء الذين يسعون إلى التحكم 

ويجب أن . ويجب عدم السماح لمقدمي الطلبات الذين لديهم صلة قوية أو مكررة باألنشطة المحرمة أو غير الشرعية. تسجيل
تؤدي البيانات المزيفة، أو المضللة، أو المحذوفة إلى عدم تأهيل مقدم الطالب أو إعادة التفويض، في حالة شرآة التسجيل 

ال يوجد سبب لعدم طلب اإلعالن؛ فالغياب المستمر لألسئلة حول االحتيال،  ).2009ريل أب MarkMonitor )10. المفوضة
أبريل  13الدليل المساعد، ( Microsoft. .والخروقات الرسمية، والجرائم المتعلقة باألموال وما إلى ذلك، أمر مفزع

2009.( 
 

دئي دراسة ما إذا آان مقدم الطلب يتفق مع الحد األدنى من ُتغفل عملية التقييم المب .السلوك األخالقي والقانوني لمقدم الطلب
فمقدم الطلب الذي لديه نموذج ظاهر أو . معايير السلوك األخالقي والقانوني؛ فتجب دراسة تلك المعايير ويجب تطبيقها

أو عن عمليات إساءة  ممارسة ظاهرة أو ُوجد أنه مسئول عن قرصنة إلكترونية، أو مخالفة اتفاقية المسجل أو مزود االمتداد،
ونظًرا ألن . االستخدام المتعلقة بالنطاق أو غيرها من السلوآيات االحتيالية يجب أن يكون غير مؤهل لتشغيل شرآة تسجيل

نموذج مقدم الطلب أو ممارسته أو مسئوليته القانونية أو سلوآه غير األخالقي أو غير الشرعي أو االحتيالي ال يعتبر أساًسا 
. 1.1.3قديم معارضة، يجب تضمين هذا المعيار آأساس تتم دراسته صراحًة أثناء تقييم التعليقات العامة في القسم محسوًبا لت

فالطلب الذي يقدمه مقدم طلب فشل في تلبية الحد األدنى من معايير السلوك األخالقي والقانوني يجب أن يفشل في التقييم 
يجب أن تتضمن إجراءات طلب االشتراك أوًال االجتهاد ). 2009أبريل  INTA )8 . المبدئي دون إمكانية إجراء تقييم موسع

آما يجب أن تقوم . فيما يخص من يقومون بعمليات إساءة استخدام اسم النطاق التسلسلي ICANNالالزم من قبل منظمة 
مجانية والدقيقة وتنفيذها سهلة الوصول العام وال Whoisبتقييم التزام مقدم الطلب بالحفاظ على متطلبات  ICANNمنظمة 
يجب أن تضع عملية التقييم في اعتبارها سجل السلوك السيئ في الماضي من قبل  ).2009أبريل  Visa Inc. )11. آذلك

شرآة انظر أيًضا  ).2009أبريل  Time Warner )13. الموجود أو الجديد TLDمقدم الطلب أو شرآائه في حيز نطاق 
Hearst Communications, Inc. )13  2009أبريل( ;Verizon )13  2009أبريل( ;CADNA )13  أبريل

2009.(  
  

إن االتهام بجريمة، في حد ذاته، يجب أال يكون سبًبا في استبعاد شخص من أن يكون جزًءا من  .السجل القانوني لمقدم الطلب
. ولم يتم اعتماده ICANNمنظمة  طلب اشتراك، مع استثناء األشخاص المتهمين باالحتيال وموظفي أي طرف متعاقد مع

ALAC )19  2009أبريل.(  
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، يطلب الكشف عما إذا آان قد "ألسئلة التقييم"يجب إضافة سؤال، آجزء من الجولة المبدئية  .سؤال بشأن العالمة التجارية

هاك العالمة التجارية السم اشترك في أية دعاوى إدارية أو قانونية، آمّدعي أو مّدعى عليه، تم فيها تقديم دعاوى خاصة بانت
، وأنه يجب على مقدم الطلب تقديم توضيح فيما )سواًء ارتكبها مقدم الطلب أو ارُتكبت في حقه(نطاق أو بالقرصنة اإللكترونية 

في ) SEC(مشابه لمتطلبات التقاضي الخاصة بتقرير لجنة السندات المالية والبورصة (يتعلق بكل حالة من تلك الحاالت 
 ).2009أبريل  8( INTA ).ت المتحدةالواليا

 
خبيًرا من مجتمع  IDN TLDيجب أن تتضمن هيئات الخبراء الخاصة بكافة عمليات تقييم نطاقات  .اللغة: IDNتقييم أسماء 

أبريل  CNNIC )13. اللغة المحلي؛ ويجب أن يغطي هذا التقييم المبدئي، والتقييم الموسع، والتقييم المقاَرن، وحل النزاع
2009.( 

 
 التحليل والحالة المقترحة. 3
 

يهتم عدد من المعلقين بشأن إجراءات التقييم المبدئي والموسع، وموعد تقديم المعارضات، وإمكانية وجود عملية استئناف، 
 .إجراء مراجعة ما قبل التفويض ICANNوآيف تنوي منظمة 

 
واقترح بعض المعلقين أسئلة بديلة أو أسئلة إضافية ترآز على . وتناول العديد من المعلقين معايير وأسئلة تقييم مقدم الطلب

السلوك األخالقي والقانوني لمقدم الطلب، وتورطه في حاالت قرصنة إلكترونية سابقة أو نزاعات عالمة تجارية، وخطط مقدم 
مين تلك األسئلة دائًما وقد آان تض. أو إجراءات التعامل مع عمليات إساءة استخدام التسجيالت TLDالطلب الستخدام نطاق 

موضع اعتبار، فقد أصبح االهتمام المقارن هو السهولة التي يمكن بها تجنب تلك المعايير أو التالعب بها من خالل استبدال 
وبموازنة تلك االهتمامات، من المناسب عدم تطبيق إشارة العملية . مقدمي الطلبات الصوريين بابتكار بعض األقنعة األخرى

وحتى في حالة التالعب . ط فيها مقدمو الطلبات في سلوك سابق غير مقبول، وفي حالة تورطهم، سيتم استبعادهمالتي يتور
مؤخًرا بإلغاء اعتماد  ICANNفقد قامت منظمة  -بهذا البند في مرحلة طلب االشتراك، فسيظل فعاًال فيما بعد التفويض 

 .ي األسئلة اإلضافية في الدليل المساعدوسيتم تصوير هذه المتطلبات ف. مسجل بسبب إدانة موظف
 

أن تصف معايير االختيار الخاص بالمقّيمين بتفاصيل أآبر، والمعايير  ICANNآما أوضح المعلقون أنه آان على منظمة 
 .التي سيطبقها هؤالء المقّيمون على طلبات االشتراك، والسياسة الخاصة بالتعامل مع تضارب المصالح بين المقّيمين

 
لمقصود من األسئلة والمعايير الواردة في تقييم مقدم الطلب هو توضيح المعلومات التي يحتاجها مقدم الطلب لتقديمها إلى إن ا

بكل وضوح من أجل أن تقوم المنظمة بتقييم مبدئي أو موسع، إذا لزم األمر، لطلبات االشتراك الخاصة  ICANNمنظمة 
آما أنه من المقرر إرشاد مشغلي . تكون عملية التقييم منصفة ومتوازنة ومن المقرر أيًضا أن. الجديدة gTLDبسالسل 

إن الدليل المساعد هو في الواقع مجموعة من المناقشات والوثائق المكتوبة فيما يتعلق بتشغيل . شرآات التسجيل الطامحين
 .على مدى السنوات العشر الماضية TLDومعالجة نطاقات 

 
فشل مسجل ما في التقييم المبدئي وتقدم بطلب اشتراك في تقييم موسع فيجب إعطاؤه الخيار اقترح أحد التعليقات أنه إذا 

ولم يكن هذا جزًءا من العملية صراحًة في السابق، إذ أنه . إلشراك نفس هيئة االستشاريين أو اختيار مجموعة مقّيمين مختلفة
على سبيل المثال، سيتم  -جد حماية أيًضا في المكان الصحيح آما تو. بدا وآأنه ضد الهدف الذي يسعى إلى عملية سريعة نسبًيا

وستتم مقارنة نقاط آل الهيئات االستشارية الخاصة بأحد . نقاط المقّيم قبل النشر لضمان االتساق فيما بين النقاط’ توحيد 
ضة هذا الطلب، وإلى ورغم ذلك، وعلى وجه العموم، ال توجد مصلحة جوهرية في معار. الموضوعات لضمان اتساق النتائج

الحد الذي لم يتم عنده توضيح هذه النقطة، سيتم دمج الخيار الخاص بطلب هيئة بديلة في التقييم الموسع في اإلصدار الثاني 
 .من الدليل المساعد

 
 وستقوم منظمة. بتوضيح من سيتخذ القرارات بشأن الحاجة إلى التقييم الموسع ICANNوطلب معلق آخر أن تقوم منظمة 

ICANN  بتحديد المقّيمين الذين سيتم استخدامهم في برنامج نطاقاتgTLD وسيتم اتخاذ القرارات بناًء على . الجديدة
 على سبيل المثال، إذا فشل مقدم الطلب في اجتياز التقييم الفني،. الجوانب التي لم يجتزها مقدم الطلب بنجاح في التقييم المبدئي
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وإذا تقدم مقدم طلب بطلب اشتراك في اسم جغرافي ولم يتضمن خطاب دعم . قسم في طلبهفسيكون عليه أن يعالج ذلك ال

وعملية التقييم الموسع هذه . معتمًدا من الجهة الحكومية المناسبة، فسيكون عليه تحديث ذلك القسم قبل إجراء التقييم الموسع
في حد ذاتها، فإن العملية تعطي بالفعل لمقدم " استئناف"ورغم أن عملية التقييم ال تحتوي على . مشابهة لعملية االستئنافات

ومع صدور اإلصدار القادم من الدليل المساعد، ستسمح . الطلب القدرة على عالج أي عيوب في الطلب بعد اآتمال التقييم
، فإن العملية تتضمن وبالتالي. العملية أيًضا لمقدم الطلب باختيار هيئة استشارية بخالف الهيئة التي أجرت التقييم المبدئي

 . بالفعل العديد من السمات المميزة لعملية االستئناف
 

، والمعايير التي سيستخدمها المقّيمون، ICANNرّآز عدد من المعلقين على المقّيمين، وعملية اختيار المقّيمين في منظمة 
علومات إضافية حول المقّيمين وعملية بنشر م ICANNوستقوم منظمة . وسياسة تضارب المصالح التي تحكم سلوك المقّيمين

 . االختيار، آما ستوفر مزيًدا من التفاصيل حول سياسة تضارب المصالح التي سيتم اتباعها، وذلك بعد اجتماع سيدني
 

خبير من مجتمع اللغة المحلي؛ وأن  IDN TLDلقد آان من المالحظ أن من بين المقّيمين الخبراء الخاصين بتقييم نطاقات 
على تحديد  ICANNوتعمل منظمة . جب أن يغطي التقييم المبدئي، والتقييم الموسع، والتقييم المقاَرن، وحل النزاعهذا ي

خبراء لغويين آجزء من تقييم مقدمي الطلبات وتقوم بفحص الطرق لتضمين تمثيل من مجتمع اللغة المحلي للطلبات في 
 .IDNسالسل 

 
في أبريل الخاص بطلبات تعبيرات المصالح من قبل  ICANNالل إصدار منظمة يمكن اإلجابة عن بعض هذه األسئلة من خ

العملية الخاصة بتأمين هذه الخدمات، بما في ) في الرابط أدناه(وقد أوضح اإلعالن . الشرآات التي قد تزود خدمات التقييم
دي خدمة التقييم بما في ذلك الجوانب وتحدد الطلبات المتطلبات الخاصة بمزو. ذلك أن عملية التقييم ستكون صريحة وشفافة

وسيكون على مزودي خدمة التقييم آذلك تناول الجوانب الفنية لعملية تقييم مختلفة والقدرة . متعددة اللغات/ متعددة الثقافات 
المبدئي  وعند إجراء العملية، سيتم توفير معلومات أآثر حول العملية الخاصة بالتقييم. على تناول أحجام مختلفة من العمل

وقد نشرت منظمة . والموسع، ومتى سُيستخدم التقييم الموسع، وآيف ستتم تكملة المعلومات من مقدمي الطلبات إلى المقّيمين
ICANN  2009أبريل  2الدعوة إلى تعبيرات المصالح للمقّيمين المستقلين في 

)en.htm-02apr09-2-http://www.icann.org/en/announcements/announcement .(ويتضمن هذا اإلعالن 
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الوضوح في النشر هو المطلب الخاص بكل مزود محتمل . روابط إلى مزيد من التفاصيل حول آل دور من أدوار التقييم

بنشر المزيد من  ICANNوستقوم منظمة . ذه الردود بصورة عامةوسيتم نشر ه. وذلك لكشف آافة التعارضات المحتملة
 .المعلومات بشأن آيف سيتم تكوين هيئات التقييم والمعايير التي ستستخدمها فرق التقييم، وذلك بعد اجتماع سيدني

 
ر في تلبية المعايير وستضمن تلك العملية أن مقدم الطلب مستم. لن تكتمل عملية التقييم حتى يتم إجراء فحص ما قبل التفويض

وستقدم . المنشورة في الدليل المساعد وأنه قد اتخذ خطوات حقيقية لتحقيق االلتزامات آي يلبي المعايير الموضوعة في الطلب
 .مزيًدا من التفاصيل فيما يتعلق بفحص ما قبل التفويض في اإلصدار الثالث من الدليل المساعد ICANNمنظمة 

 
تحديث أسئلة ومعايير تقييم مقدم الطلب حتى تدرجها في اإلصدار القادم من الدليل المساعد  ICANNوختاًما، تعتزم منظمة 

 .لمقدمي الطلبات
 

 ICANNوتعتزم منظمة . 2009يونيو  11ينتهي الموعد النهائي لتعبيرات المصالح في أحد أدوار تقييم مقدم الطلب في 
 . قيمين أثناء اجتماع سيدنيإبالغ المجتمع بالمستجدات حول عملية اختيار الم
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 ومتطلبات السلسلة  DNSاستقرار نظام 
 
 النقاط الرئيسية. 1
  

بصفتها  ISO-3166تعتمد على قائمة  ICANNثنائية األحرف إذ أن منظمة  ASCIIلن يتم تفويض أسماء  •
، سيتيح gTLDوفي حالة تخصيص عنوان ثنائي األحرف آنطاق . لرمز البلد TLDاألساس الرسمي لنطاقات 

 .gTLDونطاقات  ISO-3166لرمز البلد في قائمة  TLDالفرصة للتعارض المستقبلي بين نطاقات 
وقد أظهرت الخبرة أن سلوك تقديم السالسل ذات األعداد السابقة أو الالحقة يمكن أن يكون غير متوقع وقد يؤدي  •

ماح بعناوين نطاقات المستوى األعلى ذات ولذلك، ستعمل المنهجية المعتدلة على عدم الس. إلى إرباك المستخدم
 .األعداد السابقة أو الالحقة

 
 ملخص التعليقات . 2
 

فيما يتعلق بهذا الشأن، . بشأن ملف المنطقة لم تتم اإلجابة عليه" هاًما"طرح جوزيف الم سؤاًال  .سؤال بشأن ملف المنطقة
 MXأو سجل  Aوحدها آسجل  TLDبإدخال سلسلة  أنه لن يتم السماح لشرآات التسجيل ICANNيجب أن توضح منظمة 

 ). 2009أبريل  13(دابليو ستاوب . TLDفي ملف منطقة 
 

، مما سيضعها "hp".باستثناء حّد الحرفين؛ فهو لن يمّكن الشرآة من الحصول على  HPتطالب شرآة  .استثناء حّد الحرفين
قادرة  HPآما يجب أن تكون شرآة . ية في حاالت آهذهفيجب أن يكون هناك استثناءات ومراجعة تصعيد. في ضرر تنافسي

 ICANNيجب أن تقبل منظمة  ).2009أبريل  HP.com )15. دون حّد الحرفين IDNأيًضا على الحصول على أسماء 
الوحدة (إس ياناجيشيما . حروف، وخاصة األسماء الجغرافية 3المكونة من أقل من  IDN gTLDطلبات اشتراك نطاقات 

 ).2009أبريل  10الثانية، 
 

وهي أن حيز االسم ثنائي األحرف في  -بطريقة بسيطة  ISO 3166مع قائمة " التعارض"يمكن حل  .ISO 3166قائمة 
محدود، ولذا يمكن تغيير شرط حتى ال يتم السماح بالسالسل ثنائية األحرف المتشابهة بصرًيا داخل حيز  ISO 3166قائمة 
إل آندريف  ).2009أبريل  12الوحدة الثانية، (واي آيرين . بأية سلسلة أخرى، ولكن سيتم السماح ISO 3166اسم 

 ).2009أبريل  13الوحدة الثانية، (
 

 28( 98صفحة  GNSOنصوص منظمة , إي برونار ويليامزما هي األمور المتعلقة بذلك؟  .العناوين الرقمية الخالصة
إي بيرنار . نيين في تبني النظرة األآثر اعتداًال، حتى اآلنيبدو الموظفون عقال 2.1.1.3.2في القسم .) 2009فبراير 

 ).2009أبريل  14الوحدة الثانية، (ويليامز 
 

، ؛ فبناًء على بحثنا، توجد 4u gTLD.للسماح بنطاق  gTLDينبغي تغيير قوانين نطاقات  ."gTLD ".4uالسماح بنطاق 
. ثنائية األحرف تعطي فرصة للنظر إلى ذلك األمر IDNإن العملية الحالية لفحص أسماء . 4u.رغبة مؤآدة لتخصيص 

ال يمكن أن يبدأ أو ينتهي بعدد رقمي، يجب تغيير هذا األمر للسماح  TLDوآذلك، فيما يتعلق بالتقييد الخاص بأن نطاق 
ناء العدد يزيل هذا باستث) IETF(إننا ندرك أن فريق عمل هندسة اإلنترنت . بالبدء برقم عددي مقبول وصحيح TLDلنطاق 

ذات الرقمين محجوزة لرموز الدول، فال توجد رموز دول  TLDوفيما يتعلق بالتقييد الخاص بأن نطاقات . 1أو العدد  0
 ).2009أبريل  10(آر ديفي . ذات الحرفين ليست رموًزا للدول TLDتحتوي على رقم عددي في البداية، وبعض نطاقات 
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 التحليل والحالة المقترحة. 3
 

 ، احتجاًجا بأنCJKت أغلبية التعليقات في هذه الجولة موّجهة إلى حدود الحروف الثالثة، وخاصًة فيما يتعلق بأبجدية لقد آان
 

سيكون قليًال بالنسبة للسالسل غير الهجائية المكونة من أقل من  ISO-3166 ccTLDخطر االرتباك بين نطاقات  •
 ثالثة أحرف؛

 .أو مصالح تجارية معينة/يمثل مشكلة بالنسبة لثقافات ووأن عدم السماح بأقل من ثالثة أحرف س •
 

 .وأشار تعليقان إلى أن التوضيح ضروري بالنسبة لألساس المنطقي الذي يحدد السالسل العددية بالكامل والمبدوءة بعدد
 

تم السماح بكتابة تلك ورآزت ثالثة تعليقات على الحالة التي يكون فيها العنوان مكوًنا من سلسلة دولية، باالحتجاج بأنه سي
 .السلسلة بلغة أخرى آي تكون مسجلة لنفس مقدم الطلب برسوم تعليق ورسوم سنوية مخفضة

 
 . الجديدة gTLDلضمان تشغيل نطاقات  ICANNعبر أحد التعليقات عن القلق حيال ضرورة عمل منظمة 

 
ربط تسجيالت موارد تبادل العناوين أو البريد بنطاق وطلب أحد التعليقات إفادة واضحة بأنه لن يتم السماح لشرآات التسجيل ب

TLD. 
 

 . وستتم مناقشة هذه األمور فيما يلي
 

أن ) 2.0اإلصدار ( gTLDيوضح الدليل المساعد لمقدمي الطلبات لنطاقات .المكون من ثالثة أحرف TLDحد نطاق 
بصرًيا أو أآثر في األبجدية، حسبما هو السالسل المقّدم لها يجب أن تكون مكونة من ثالثة أحرف أو حروف مميزة "

المكونة من  gTLDقد استقبلت عدًدا من التعليقات يقترح ضرورة السماح بنطاقات  ICANNآما أوضح أن منظمة . "مناسب
" IDN"بصورة منفصلة في قسم  IDNويتم التعامل مع الحاالت المتعلقة بأسماء . أقل من ثالثة أحرف في بعض الحاالت

 .IDNيرآز هذا التحليل على الحاالت غير المتعلقة بأسماء إذ . أدناه
 

حالًيا هو نتيجة  ISO-3166المكونة من حرفين والتي ال تطابق رموز البلد لقائمة ) ASCII(إن االهتمام المتعلق بسالسل 
 ة صيانةلرموز البلد غير ثابتة وأن تخصيص الرموز هو مسئولية وآال ISO-3166للحقيقة التي تقول بأن قائمة 

ISO-3166 . وتعتمد منظمةICANN  على قائمةISO-3166  آأساس رسمي لنطاقاتTLD وفي حالة . لرمز البلد
لرمز البلد في قائمة  TLD، سيتيح الفرصة للتعارض المستقبلي بين نطاقات gTLDتخصيص عنوان ثنائي األحرف آنطاق 

ISO-3166  ونطاقاتgTLD . 
 

إن االهتمام الرئيسي فيما يتعلق بالعناوين المسبوقة . و المتبوعة بأعداد أو العددية بالكاملالمسبوقة بأعداد أ TLDنطاقات 
هو بسبب المشكالت التي أثارتها األبجديات ثنائية االتجاه عند  TLDبأعداد أو المتبوعة بأعداد أو العددية بالكامل في نطاقات 

 وقد أظهرت الخبرة أن سلوك تقديم السالسل ذات األعداد السابقة. اماستخدامها مقترنة بالعناوين التي تبدأ أو تنتهي بأرق
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ولذلك، ستعمل المنهجية المعتدلة على عدم السماح . أو الالحقة يمكن أن يكون غير متوقع وقد يؤدي إلى إرباك المستخدم

 .بعناوين نطاقات المستوى األعلى ذات األعداد السابقة أو الالحقة
 

أيًضا على السالسل العددية بالكامل، ورغم ذلك، فإن االهتمام األآبر المتعلق بتلك السالسل هو خطر وينطبق هذا االهتمام 
االرتباك وعدم توافق البرامج بسبب حقيقة أن نطاق المستوى األعلى العددي بالكامل قد يؤدي إلى اسم نطاق ال يمكن تمييزه 

، )على سبيل المثال( 151.حالة تفويض نطاق المستوى األعلى  ويعني هذا، أنه في). IP(من عنوان بروتوآول اإلنترنت 
أم اسم ) IP(برمجًيا هي عنوان بروتوآول اإلنترنت " 10.0.0.151"فإنه سيمثل مشكلة في تحديد ما إذا آانت السلسلة 

 .نطاق
 

كتوبة بحروف لغة أخرى معرفة ما إذا آان يجب دراسة الطلبات الخاصة بالسالسل الم. السالسل المكتوبة بحروف لغة أخرى
والمقدمة من قبل مقدم طلب واحد برسوم مخفضة أم ال، تقع خارج نطاق مراجعة استقرار السلسلة، وهي موجودة في قسم 

، وقد تنطبق االحتجاجات التي تتعلق بما إذا آان "labour"و" labor"يمكن إحداث أي تشابه جزئي للعنوانين . رسوم التقييم
 .مخفضة في حالة توزيعهما على نفس شرآة التسجيل أم ال يجب دراستهما برسوم

 
، ICANNرغم أن جعل اإلنترنت قابًال للتشغيل ومستقًرا وآمًنا يقع في صميم بيان المهمة الرئيسية لمنظمة . القابلية للتشغيل

وفي الواقع، قد . جالهاإال أن ضمان قبول مصّنعي البرامج ألي نطاق من نطاقات المستوى األعلى يتعدى قدرة المنظمة وم
توثيق ونشر  ICANNوتستطيع منظمة . معينة ألسباب خاصة تتعلق بهم TLDيختار بعض مصنعي البرامج رفض نطاقات 
بل وتقوم المنظمة بذلك؛ وفي النهاية، مطورو البرامج هم المسئولون عن  TLDآافة السالسل المخصصة الستخدام نطاقات 

استخدام األدوات وفق ترتيبها لضمان قبول  ICANNوستواصل منظمة . المتغيرة DNSضمان عمل طلباتهم مع بيئة 
حمالت العالقات العامة، والوثائق الفنية، والمشارآة في : وتشتمل هذه األدوات على. الجديدة TLDطلبات البرامج لنطاقات 

 .االجتماعات العامة
 

، يمكن لشرآات التسجيل تعيين سجالت موارد تبادل DNS داخل بروتوآول. أو البريد/و TLDسجالت موارد تبادل عنوان 
")MX (" عنوان) سواء"A " أو"AAAA ("أو بريد لعنوان /وTLD  ذاته، وبالتالي السماح بمراجع لنطاقTLD  دون أية

 لرمز البلد على TLDأن العديد من نطاقات  ICANNوفي الحقيقة، تالحظ منظمة . عناوين سابقة لحل عمليات البحث تلك
ومع ذلك، فإن فائدة هذه التخصيصات محدودة بسبب التطبيقات التي تقوم . المستوى األعلى تسمح بالفعل بتلك التخصيصات

تلقائًيا بإلحاق سالسل متعددة إلى النطاقات غير المؤهلة بالكامل أو تطبيق نطاقات تجريبية أخرى تؤدي إلى عدم إرسال 
 .TLDة بعنوان إلى خوادم األسماء الخاص DNSاستفسارات 

 
على المستوى ) أو غيره(وال تحتوي مسودة الدليل المساعد لمقدمي الطلبات على أي منع ضد سجالت تبادل العنوان أو البريد 

ومع ذلك، فمن المتوقع أن يتم إرشاد مقدمي الطلبات بأنه من المحتمل أن . األعلى وال توجد قرارات سياسة اإلجماع لمنع ذلك
 .ت آما يتوقعونتعمل تلك السجال

 
 : وختاًما

 
آما هي لضمان عدم وجود فرصة ارتباك مع  ASCIIيجب أن تظل القيود الخاصة بنطاقات المستوى األعلى ثنائية أحرف 

 .ISO-3166رموز البلد الحالية أو المحتملة الموجودة بقائمة 
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لخاصة باستخدام العناوين المسبوقة بأعداد أو وقد يكون التوضيح اإلضافي مفيًدا في شرح األساس المنطقي وراء القيود ا

 :ومن المقترح استخدام النص التالي. المتبوعة بأعداد أو العددية بالكامل
 

إن االهتمام الرئيسي المتعلق باستخدام العناوين المسبوقة بأعداد أو المتبوعة بأعداد يرجع إلى المشكالت التي أثارتها 
تخدامها مقترنة بتلك العناوين وقد أظهرت الخبرة أن سلوك تقديم السالسل ذات األعداد السابقة األبجديات ثنائية االتجاه عند اس

ولذلك، ستعمل المنهجية . أو الالحقة في السياقات ثنائية االتجاه يمكن أن يكون غير متوقع وقد يؤدي إلى إرباك المستخدم
 .ت األعداد السابقة أو الالحقةالمعتدلة على عدم السماح بعناوين نطاقات المستوى األعلى ذا

 
وينطبق هذا االهتمام أيًضا على السالسل العددية بالكامل، ورغم ذلك، فإن االهتمام األآبر المتعلق بتلك السالسل هو خطر 
 االرتباك وعدم توافق البرامج بسبب حقيقة أن نطاق المستوى األعلى العددي بالكامل قد يؤدي إلى اسم نطاق ال يمكن تمييزه

، )على سبيل المثال( 151.ويعني هذا، أنه في حالة تفويض نطاق المستوى األعلى ). IP(من عنوان بروتوآول اإلنترنت 
أم اسم ) IP(برمجًيا هي عنوان بروتوآول اإلنترنت " 10.0.0.151"فإنه سيمثل مشكلة في تحديد ما إذا آانت السلسلة 

 .نطاق
 

وفي حدود خطة االتصاالت، يمكن عمل التوضيح الصريح من . بال تعديل 1.2.4ويجب أن تظل صياغة الكلمات في القسم 
 .جديدة gTLDإلبالغ مجتمع تطوير البرامج بوجود نطاقات  ICANNجهود الدعاية التي ستبذلها منظمة 

 
راجعة مقترحة وإلى الحد الذي تختلف عنده هذه المعلومات عن المعلومات الموجودة في الدليل المساعد الحالي، سيتم نشر م

 .لهذا القسم من الدليل المساعد حالًيا للتعليق تحت غطاء منفصل
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 تشابه السلسلة 
 
 النقاط الرئيسية . 1
 

تتشعب التعليقات حول نطاق تشابه السلسلة، حيث يؤآد البعض أنه يجب أال يتم وضع أي شيء يتعدى التشابه  •
والمنهجية الموجودة الحالية هي فحص آافة . يم أآبر للتشابهالبصري في االعتبار بينما يطالب البعض بتطبيق مفاه

السالسل المقترحة للبحث عن التشابه البصري أثناء التقييم المبدئي، بينما يمكن تقييم معارضات تشابه السلسلة بناًء 
ز على التشابه والحالة المقترحة هي متابعة الترآي. على نطاق أوسع من التشابهات، تماشًيا مع السياسة المّتَبعة
 .البصري في الفحص األول، وأسباب الجدوى، والوضوح

ورغم أن هذا شائع بين مكاتب العالمات . ويسأل تعليق عما إذا آان يجب وضع حّد للوغاريتم تشابه السلسلة •
غاريتم في ومن المتوقع زيادة فائدة اللو. الجديدة gTLDالتجارية، تم اتخاذ قرار بعدم استخدام حد في عملية نطاقات 

ستتخذ منهجية معتدلة في الجولة األولى، بفحص  ICANNتوفير بعض اآللية بمرور الوقت، إال أن منظمة 
 وتقييم هذه األداة عند اآتساب الخبرة تقييًما شامًال  " الحد"مجموعات السالسل دون مراجع إلى 

وهذا جزء مما يقوم بدراسته حالًيا . تجاريةاقترحت بعض التعليقات فحص السالسل بحًثا عن التشابه مع العالمات ال •
 . ؛ ولذا سينتظر أي رد على هذا األمر نتائج هذه المناقشات"أمر ُملّح"وغيره من المجموعات بصفته  IRTفريق 

 
 ملخص التعليقات . 2
 

اتهم، ومؤسس) SSE(أسماء فاحصي تشابه السلسلة  ICANNيجب أن تنشر منظمة  .الشفافية -فاحصو تشابه السلسلة 
ومؤهالتهم، وأن تطالبهم بااللتزام بالسياسة الصارمة لتضارب المصالح، وأن تسمح لمقدمي الطلبات بتقديم معارضات مكتوبة 

الدليل ( Microsoft. إذا آان لدى مقدم الطلب سبب لالعتقاد بأنهم قد يثيرون تضارًبا في المصالح) SSE(على الفاحصين 
 ).2009أبريل  13المساعد، 

 
شروًطا معارضة لجميع  2.1.1يضيف القسم  .IDN gTLDالتأثير السلبي على مقدمي طلبات  -رضة إرباك السلسلة معا

؛ فالمعارضة ليست مقتصرة على التشابه البصري، وإنما تغطي أيًضا اإلرباك الناتج من أي نوع IDN gTLDمقدمي طلبات 
األخرى بسهولة بناًء على  IDNودين حظر آافة طلبات الموج ASCII TLDوسيتيح هذا لمشغلي نطاقات . من التشابه

انظر نص التعليقات (في السلسلة ذات اللغة ذاتها  TLDفيجب تطبيق القيد فقط على طلبات ". نظرية التشابه في المعنى"
لمختلفة عبر اللغات ا" التشابه في المعنى"يجب أال يتم تطبيق عبارة ). 2009أبريل  13( CONAC). للمزيد من التفاصيل

، يستطيع 3.1.1وفًقا للقسم ). 2009أبريل  CNNIC )13 .ولكن يجب أن تكون مقتصرة على التطبيق داخل نفس اللغة
الخاصة  ICANNوحقوق منظمة " تشابه المعنى"بنجاح بسبب  IDNالحالي حظر طلب  ASCII ccTLDمشغل نطاقات 

يؤدي إلى التحكم غالًبا من خالل الشرآات الغربية أو العالمية التي الفعالة في هذا المعنى في آل لغة، مما سيحد من التنوع و
الوحدة الثالثة، (إس سوبوتيبور ). 2009أبريل  9الوحدة الثالثة، (إيه سوزانوف ). 2009أبريل  NCUC )13 .دخلت أوًال

 ). 2009أبريل  13، الوحدة الثالثة(إس سوبياه ). 2009أبريل  12الوحدة الثالثة، ( DotAfrica). 2009أبريل  12
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األبجديات /إلى أن توضح صراحًة أنه عندما يتعلق األمر بالسالسل بين اللغات ICANNتحتاج منظمة  .التشابه البصري فقط

ويجب أال يتم تطبيق . المختلفة، سيتم اعتبار معارضات التشابه البصري فقط وليس المعارضات المتعلقة بالصوت أو المعنى
مرحلة ارتباك تشابه السلسلة الواردة في الوحدة األولى فقط، وإنما على آافة المعارضات الالحقة في الوحدة  هذه المعايير على

 ". إرباك السلسلة"فالدليل المساعد يستمر في خلط أمر . الثالثة فيما يتعلق باالرتباك مع السالسل الموجودة أو الُمَقدم لها حالًيا
NCUC )13  ت منظمة لقد تجاهل ).2009أبريلICANN  آافة القرارات التي اتُّخذت في مجموعة عملIDN  وأضافت

من لغتين مختلفتين مع بعضمهما في الصوت فقط بينما هما مختلفان  TLDفكيف سيتعارض نطاقا . أنواًعا أخرى من التشابه
إيه انظر أيًضا  ).2009 أبريل 12الوحدة الثالثة والوحدة الثالثة، (إس سوبوتيبور حتى في الحروف أو في المعنى؟ 

 DotAfrica; )2009أبريل  12الوحدة الثانية، (  Association Uninet؛)2009أبريل  9الوحدة الثالثة، (سوزونوف 
الوحدة الثانية (إي بيرنار ويليامز . ،)2009أبريل  13الوحدة الثانية، (إس سوبياه ). 2009أبريل  12الوحدة السادسة، (

مبني على أساس  gTLDإذا تم اعتبار التشابهات الصوتية والمعنوية، فسيكون لنطاق ).2009أبريل  14والوحدة الثالثة، 
. آلمة عامة الحق في تلك الكلمة أو المفهوم في آافة اللغات واألبجديات، وهو ما يعتبر غير عادل وربما يكون غير قانوني

الوحدة (، إل آندريف )2009أبريل  13انية والوحدة الثالثة، الوحدة الث(واي . ولذا يجب استبعاد التشابه الصوتي والمعنوي
، دي ألين )2009أبريل  13الوحدة الثانية والوحدة الثالثة، (، إيه مايخايلوف )2009أبريل  13الثانية والوحدة الثالثة، 

تقييد تشابه  يجب ).2009أبريل  12الوحدة األولى، ( Association Uninet.؛ )2009أبريل  13الوحدة الثالثة، (
لم يسبب إرباًآا  biz.على سبيل المثال، (السلسلة صراحًة على التشابه البصري أو المطبعي، وليس تشابهات السياق اإلدراآية 

 ).2009أبريل  com .(ALAC )19.مع 
 

اإلرباك " -ثاني إن التوضيح الذي ُأضيف إلى تعريف إرباك السلسلة في اإلصدار ال ).2.1.1.1(توضيح إرباك السلسلة مفيد 
هو توضيح مفيد لكل )" بما في ذلك التشابه البصري أو الصوتي أو التشابه في المعنى(القائم على أي نوع من أنواع التشابه 

وعند إجراء مراجعة إرباك السلسلة على نطاقات . الموجودين gTLDمن مقدمي الطلبات المحتملين ومشغلي شرآات تسجيل 
TLD اح باستثناء مناسب عندما يكون مقدم الطلب متقدًما بطلب اشتراك في إصدار الموجودة، يجب السمIDN  من اسم نطاق

gTLD الموجود الخاص به .RyC ) 2009الوحدات من األولى إلى الرابعة، أبريل.( 
 

معيار إرباك  في االعتقاد بأن Microsoftتستمر شرآة  .بما في ذلك التشابه الصوتي وفي المفاهيم -معيار إرباك السلسلة 
 ).2009أبريل  13الدليل المساعد، ( Microsoft. السلسلة يجب أن يشتمل على التشابه الصوتي وفي المفاهيم

 
؟ 2.1.1.1في القسم " تمهيدية"ما المقصود بتحديد المقارنة على أنها  ".تمهيدي"مطلوب توضيح  -إرباك السلسلة 

Microsoft ) ،2009أبريل  13الدليل المساعد.( 
 

من نقاط تشابه السلسلة آحّد؟ وإذا لم تتخذ % 60قراًرا نهائًيا بشأن استخدام  ICANNهل اتخذت منظمة  .حّد تشابه السلسلة
أبريل  13الدليل المساعد، ( Microsoftذلك، فما هو الحد الجديد؟ ما هو الحد الذي لن يتم إجراء أي مراجعة بعده؟ 

2009.( 
 

الجديدة المستقبلية وعدم  gTLDيجب الحفاظ على التوصيات المتعلقة بنطاقات  ).3.4.1(ة الجديدة المستقبلي gTLنطاقات 
 3.4.1تعارض ) 2009أبريل  12الوحدة الثالثة، ( DotAfrica. في دليل مقدم الطلب" إرباك السلسلة الحالي"خلطها مع 

 ).2009أبريل  13الوحدة الثالثة، (إس سوبياه . بشدة
 

ال . ببساطة على تشجيع التسجيالت الوقائية المبكرة التي لن يتم استخدامها HSBC/HBOSل أمثلة ستعم .تقييم السلسلة
 وهي مفتوحة للترجمة . وربما يجب أن يوجد ارتباط ICANNيوجد ارتباط داللي لتقييم السلسلة المقاَرن المباشر في منظمة 
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من أن مراجعة  ICANNب، آيف ستتأآد منظمة طل 20000في حالة تلقي . الفورية للمراجعة عبر جميع اآلخرين

 Mesh Digital Ltd. )2إم مانسيل، شرآة الفاحصين ستكون شاملة فيما يتعلق بتلك القائمة الضخمة من المراجعات؟ 
 ). 2009مارس 

 
على األقل، على يجب أن تشتمل فترة التعليق المبدئي،  .توسيع تحليل تشابه التقييم المبدئي، بما في ذلك العالمات التجارية

تقّدر أنه بعد اعتماد الطلب وأثناء إجراء حل النزاع يستطيع مالك العالمة  INTAرغم أن شرآة . أآثر من التشابه البصري
، )4-2ي ف 2تشابه صوتي أو بصري أو في المعنى؛ انظر اإلصدار (التجارية المعارضة بناًء على أشكال أخرى من التشابه 

ه تلك أثناء فترة التقييم المبدئي يمكن أن يخفض عدد المرات التي يجب فيها على مالك العالمة فإن تضمين أنواع التشاب
في مجموعات  gTLDونظًرا لمجيء نطاقات . التجارية بدء إجراء حل نزاع عالي التكلفة يمكن تجنبه أثناء المراجعة المبدئية

مات التجارية واألسماء المحجوزة األخرى التي تعتبر مقابالت أحرف متعددة، يجب أن يشمل تحليل تشابه السلسلة أيًضا العال
و التشابه الصوتي أو ) الترجمة(بلغة أجنبية أو مجموعة أحرف أجنبية، فيما يتعلق بكل من المعنى الحرفي  TLDلنطاق 

التشابه البصري إن استخدام النظام الرياضي بناًء على  ).2009أبريل  8( INTA). آتابة لغة بحروف لغة أخرى(البصري 
؛ فيجب أن تكون هناك مراجعات يدوية لضمان الحماية الكافية )IP(ليس هو الدواء الناجع لحماية حقوق بروتوآول اإلنترنت 

 ).2009أبريل  COTP )13 .يجب التأآيد على التشابه البصري، والصوتي، والداللي. للعالمات
 
 التحليل والحالة المقترحة. 3
 

نطاق فحص تشابه السلسلة واشتملت على وجهات نظر معارضة؛ واّدعى البعض أنه ال يجب وضع أي  ناقشت عدة تعليقات
شيء عدا التشابه البصري في االعتبار عند أي مرحلة من مراحل التقييم، بينما جزم آخرون بأنه يجب تطبيق مفاهيم أوسع 

ص آافة السالسل المقترحة للبحث عن التشابه البصري أثناء المنهجية الموجودة الحالية هي فح. من التشابه في التقييم المبدئي
بناًء على نطاق أوسع من التشابهات، آما هو ) في الوحدة الثالثة(التقييم المبدئي، بينما يمكن تقييم معارضات تشابه السلسلة 

بالكامل  GNSOسياسة وفي هذا األسلوب، يتم تناول متطلبات . GNSOموضح في السياسة المّتَبعة التي وضعتها منظمة 
 TLDيجب أال تكون السالسل مشابهة لنطاقات ) 1: (في عملية المعارضة حيث أوضح مطلبان من متطلبات السياسة ما يلي

ولهذا، يمكن أن . بتنفيذ إجراءات حل النزاع ICANNيجب أن تقوم منظمة ) 2(إلى حد اإلرباك، و) وما إلى ذلك(الموجودة 
وتوجد أسباب عملية لتحديد الفحص األول على نطاق واضح ". تمهيدي"لسلة األول اإلضافي ُيطلق على فحص تشابه الس

ومحدد جيًدا نظًرا للعدد المحتمل من تلك الفحوصات التي قد يلزم إجراؤها؛ ولذا، فإن الحالة المقترحة هي الحفاظ على الحّد 
 .على التشابه البصري في الفحص األول

 
وضع أي حّد للوغاريتم تشابه السلسلة ُيقصد منه مساعدة العملية من خالل إبراز مجموعات وتساءل تعليق عما إذا تم 

ورغم أن الحدود موضوعة لمكاتب العالمات التجارية التي تستخدم هذا اللوغاريتم عادًة، . السالسل التي تتطلب فحًصا أعمق
الجديدة، ألن الظروف تختلف عن  gTLDعملية نطاقات  إال أن القرار الخاص بالجولة األولى هو أنه لن يتم وضع أي حّد في

ورغم أن موضوعية . ممارسات مكتب العالمة التجارية وألن القرارات النهائية برمتها في أيدي القائمين على الفحص
م منظمة اللوغاريتم ستكون نوًعا من المساعدة للقائمين على الفحص وأن دقتها ستزيد من خالل التنقيحات طوال الوقت، تعتز

ICANN وقد يتضمن هذا الفحص . اتخاذ أسلوب معتدل في الجولة األولى وتقييم هذه األداة تقييًما شامًال عند اآتساب الخبرة
، من أجل اآتساب الخبرة واآتشاف أية أخطاء محتملة في "الحد"اليدوي لمجموعات السالسل التي تحقق نقاًطا أآثر حتى قبل 

 .احتساب النقاط
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يجب إجراء فحص تشابه : أي -بعض التعليقات عالقة العالمات التجارية في فحص تشابه السلسلة من منظور آخر  وتناولت

وهذا أحد الجوانب المحتملة في اعتبارات حماية العالمات التجارية الواسعة التي . السلسلة على العالمات التجارية القائمة آذلك
 ". أمور ملّحة"المحددة على أنها بصفتها أحد األمور  IRTتتناولها مجموعة 
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 التشغيلي والمالي /التقييم الفني
 
 النقاط الرئيسية . 1
 

تحديث أسئلة ومعايير تقييم مقدم الطلب حتى تدرجها في اإلصدار الثالث من مسودة الدليل  ICANNتعتزم منظمة  •
إثبات الوضع الجيد، واحتساب النقاط  وسيتضمن ذلك تحديثات للسندات المالية، ومطلب. المساعد لمقدمي الطلبات

 .آما سيتضمن هذا توضيحات بشأن التقييم الفني واحتساب النقاط الفنية، وأسئلة االستمرارية. المالية
 .حالًيا للتعليق -التي تم إدخالها لتحسين وضوح المعايير واحتساب النقاط  -وسيتم نشر العديد من تلك التغييرات  •

 
 ملخص التعليقات. 2
 
بالتعامل بشكل منفتح قدر اإلمكان مع مشكلة  ICANNيجب أن يقوم مجلس إدارة منظمة  .إزالة العوائق: عايير التقييمم

على سبيل المثال، . واحترام الواقع وما يحدث في العالم في اآلونة األخيرة" السابقة"التوترات بين احترام العمليات القديمة و
مع مالحظة أن (وباألخص مع نمو الجريمة اإللكترونية  ccTLDو gTLDي نطاقات من الضروري إزالة العوائق عن مشغل

حول آيفية توفير مزيد من الدعم لمقدمي طلبات السجل من  NetChoiceالفريق في اإلصدار الثاني لم يرحب باقتراحات 
المة التجارية العالمي لمنع خالل متطلبات إضافية مثل أفضل الممارسات الصناعية لحماية المستهلك؛ ومزود امتداد الع

آثيف لجميع مقدمي الطلبات  Whoisاالحتيال على المستهلك و/االستيالء على العالمة التجارية وإجراءات لمنع خداع
  ).2009مارس  5( 17-16ة نصوص المنتدى العام صفح ، NetChoiceإس ديلبيانكو، ). وإجرءات سريعة للفصل

 
قليًال للغاية، " تفكيًرا"ويعكس " الحسابات"لمقترح الشامل لمعايير التقييم يحتوي على الكثير من إن ا .نظام معايير التقييم معيب

). قد تكون البنود مضللة، وربما ستنتج نتائج غير متعمدة وغير منطقية من استخدام هذا النظام(ويحتاج إلى المزيد من التحليل 
 ). 2009مارس  5( 12-11ة ، نصوص المنتدى العام صفحCOREدابليو ستاوب، 

 
مزيًدا من التوضيح ويجب توسيعه إلى التاريخ " الوضع الجيد"يحتاج البند  ).1.2.1(جديد  gTLDاألهلية لطلب نطاق 

يتضمن مؤسسات تجارية " منظمة"اإلجرامي أو خلفية مقدمي الطلبات، على األقل، ويجب آذلك توضيح ما إذا آان البند 
 ).2009أبريل  BITS )13 .شرعية على مستوى الصناعة

 
يجب أن . ال يوجد فرق حالًيا بين الهيئات العامة والخاصة عند تقديم القدرة المالية .العامة والخاصة -إظهار القدرة المالية 

 ).2009أبريل  eco )12. يكون تقدير الهيئات العامة أقل إرهاًقا، مما يجب أن يؤدي إلى تخفيض التكاليف
 

آيف سيتم استخدام اإلقرارات . حًدا أدنى محدًدا من المتطلبات ICANNيجب أن تضيف منظمة . مالية -الوثائق المطلوبة 
المالية، وما الذي يحدد مقدم الطلب القابل للتطبيق؟ رغم أن المسودة األخيرة من الدليل المساعد تسمح للمنظمات المنشأة 

ورية، إال أنه من غير الواضح ما إذا آان هذا سيقدم أي فرق بين جديدة بتقديم ميزانية ص TLDتحديًدا بالتقدم بطلب نطاقات 
 مليون دوالر تعتبر ُمرضية، أم أآثر أم أقل؟ 1هل الميزانية التي تبلغ . مقدم الطلب القابل للتطبيق وغير القابل للتطبيق
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. ديم وثائق التزامات تمويل خارجيةماذا إذا آانت قيمة المليون دوالر على شكل آمبيالة مستحقة الدفع؟ أحد الخيارات هو تق

هل سُتمنح األسبقية لمقدمي الطلبات الذين لديهم نقود حاضرة بما يتعارض مع مجرد االلتزامات من األطراف الخارجية؟ 
المتاح عامًة، ولكن يجب تقديم بعض القواعد األساسية  gTLDالمحدد مقابل نطاق  TLDتوجد اختالفات في القياس لنطاق 

ترحب  )2009أبريل  6( DomainNameWire.comإيه أولمان، ). 1.2.3، 1(الوحدة : بخصوص(ا إلى حد م
Microsoft  بتوضيح منظمةICANN  أن مقدمي طلبات نطاقاتgTLD  الجديدة الذين هم بمثابة آيانات حديثة اإلنشاء قد

 ).2009أبريل  13الدليل المساعد، ( Microsoft. يتوافقون مع مطلب اإلقرارات المالية من خالل تقديم ميزانية صورية
 

نقاط بدًال  10حتى (إن توسيع نطاق احتساب النقاط ومعايير التقييم مفيد ولكن التوسيع الكبير  .احتساب النقاط -معايير التقييم 
 ).2009أبريل  13الدليل المساعد، ( Microsoft. سيوفر مزيًدا من المرونة والتجزئة) 4من 

 
ة يوضح الدليل المساعد أنه ستتم مطالبة مقدم الطلب بتقديم تمويل لمد .لألمور المتعلقة باستمرارية التمويل الدراسة اإلضافية

عالوة على ذلك، . وهذا أمر ساذج وسيؤدي إلى توقعات أقل من مقدمي الطلبات. أعوام للتشغيل المستمر في حالة الفشل 3-5
ولذا يحتاج . أعوام فقط في البنك 5-3ة وليس عندما تقول إن لديها أمواًال لمدتفشل األعمال التجارية عندما ال تمتلك المال، 

ورغم هذا، ستظل هناك مشكالت قانونية . هذا األمر إلى المزيد من التفكير وربما حماية تعاقدية بالودائع، وما إلى ذلك
ومع األحجام المتوقعة في الجولة  بمراجعة هذا الوضع النقدي؟ ICANNيجب أن تقوم منظمة /وآذلك، آيف ستقوم. شرعية

إم مانسيل، . المتنافسة TLDاألولى، من المحتمل أن تفشل شرآات التسجيل تلك في العام األول ألن السوق مكتظ بنطاقات 
 ). 2009مارس  Mesh Digital Ltd. )2شرآة 

 
اإلثبات التوثيقي " -ة الدليل المساعد فيما يخص إفاد .استمرارية العمليات: اإلثبات التوثيقي لفشل شرآة التسجيل بخصوص

للقدرة على تمويل العمليات المستمرة األساسية لشرآة التسجيل للمسجلين لفترة من ثالثة إلى خمسة أعوام في حالة فشل شرآة 
 TLDاق يبدو أنه سيكون على شرآة التسجيل إثبات أنها تستطيع تشغيل نط" التسجيل أو تخلفها حتى إمكانية تعيين مشغل تابع

بطبيعة الحال، . أعوام إضافية في حالة فشلها 5-3ة لفترة معينة من الوقت وأنها تمتلك النقود الحاضرة الكافية لتشغيله لمد
وعالوة على ذلك، . ولذا يبدو هذا المطلب وآأنه مطلب غير معقول. تفشل الشرآة أو شرآة التسجيل عندما ال تمتلك المال

أبريل  6( DomainNameWire.comإيه أولمان، ). 1.2.3، 1(الوحدة : بخصوص(مطلوبة يجب تحديد آمية األموال ال
ال يتضح من هذا المطلب ما إذا آان هذا يمكن أن يتضمن أي حصة من العائدات المتقدمة ولكن غير مكتسبة بالعمل  )2009

" لعمليات شرآة التسجيل األساسية"ف المفّصل آما أن الوص. أو ربما يتم تناوله من خالل اتفاقية التعاقد مع األطراف الثالثة
بشأن التسجيالت الموجودة، لكن مع  DNSعلى األقل يمكن أن يتضمن الحلول المستمرة الستعالمات (غير موجود آذلك 

 ). 2009أبريل  13( Go Daddy ).حظر إنشاء تسجيالت جديدة
 

يجب أن يتمتع بالمرونة ) bTLD(لعالمة تجارية ما  gTLDفي االعتقاد بأن مشغل نطاق  Microsoftتستمر  .االستمرارية
، وأنه في هذه الحالة، سيكون من المناسب بالنسبة للطرف الثالث الذي ال يتمتع bTLDليقرر التوقف عن تشغيل نطاق 

 ).2009أبريل  13الدليل المساعد، ( Microsoft. هذا bTLDبحقوق في العالمة التجارية أن يقوم بتشغيل نطاق 
 
 إلى 5يجب أن تحتوي اتفاقية مزود االمتداد تحديًدا على مطلب القدرة المستمرة لتمويل العمليات لمدة  .ستمراريةاال
 بالتقديم السنوي إلثبات القدرة على التمويل لتغطية الخدمة، ICANNآما يجب أن تطالب منظمة . سنوات 7
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ويلزم المزيد من المعلومات حول دور . ًضا للنمو المخططولكن أي" للمسجلين الذين سيكونون موجودين حينها"ليس فقط 

  INTA . وآيف سيتفاعل مع مشغل شرآة التسجيل في ظل الظروف العادية" مزود استمرارية خدمات شرآة التسجيل"
 ).2009أبريل  8(
 

العالمية، لتوضيح  إلى الصراحة، في ظل األزمة المالية ICANNتحتاج منظمة  .استحقاق االعتماد -المؤسسات المالية 
ولتحقيق الهدف الخاص بالتنوع، سيكون عليها أن . التي ستؤّمن سندات مالية مناسبة" المستحقة لالعتماد"معنى المؤسسات 

الوحدة (إيه سوزانوف ). 2009أبريل  NCUC )13 . تسمح باستحقاق اعتماد المؤسسات المالية المحلية المتنوعة والمتعددة
الوحدة (إس سوبوتيبور ). 2009أبريل  11الوحدة الخامسة، ( Association Uninet). 2009أبريل  9السادسة، 
أبريل  13الوحدة الخامسة، (إل آندريف ). 2009أبريل  12الوحدة الخامسة، (واي آيرين ). 2009أبريل  11الخامسة، 

إس سوبياه ). 2009أبريل  13ة، الوحدة الخامس( DotAfrica). 2009أبريل  13الوحدة الخامسة، (إس مانيام ). 2009
 ).2009أبريل  13الوحدة الخامسة، (
 

يسمح الدليل المساعد لمقدم الطلب بتقديم إقرار آتابي موثق  .تفاصيل الوضع الجيد؛ اهتمامات اإلقرارات المكتوبة الموثقة
معتمد  gTLDسات المالية ألي نطاق وهذا غير آاٍف من منظور المؤس. بدًال من إثبات التأسيس القانوني وإثبات الوضع الجيد
 ICANNيجب أن توضح منظمة ). 2009أبريل  Regions )13. على المجتمع الذي سيعني تمثيل المؤسسات المالية

فيجب أن تحدد منظمة . صراحًة آيف ستدقق الكيانات التي تشهد على الوضع الجيد لمقدم الطلب لضمان صدقها وشرعيتها
ICANN على سبيل المثال، بالنسبة للمؤسسات المالية، مخطط من هيئة (قبولة للتحقق من الوضح الجيد أنواع الوثائق الم

 ).2009أبريل  13( BITS ). تنظيم البنوك بالدولة
 

سيكون  DNSSECبدقة قبل تقديم الطلبات إذا آان االشتراك في  ICANNيجب أن توضح منظمة  .DNSSECتوضيح 
مازالت الدول األخرى تراجع . DNSSECز مقدم الطلب ولم يكن لديه مصلحة في عرض مطلًبا التفاقية التسجيل إذا فا

في ضوء السيطرة األمريكية الملحوظة وبعد فوز مقدمي الطلبات من هذه الدول ال يجب  DNSSECموقفها فيما يتعلق بـ 
 DNSSEC. NCUCلبات المتطورة فيما يتعلق بمتط ICANNحصرهم بين القانون المحلي الخاص بهم ومواقع منظمة 

 11الوحدة الخامسة، ( Association Uninet). 2009أبريل  9الوحدة السادسة، (إيه سوزانوف ). 2009أبريل  13(
إل ). 2009أبريل  12الوحدة الخامسة، (واي آيرين ). 2009أبريل  11الوحدة الخامسة، (إس سوبوتيبور ). 2009أبريل 

الوحدة ( DotAfrica). 2009أبريل  13الوحدة الخامسة، (إس مانيام ). 2009أبريل  13الوحدة الخامسة، (آندريف 
ألي نطاق  DNSSECيجب طلب ). 2009أبريل  13الوحدة الخامسة، (إس سوبياه ). 2009أبريل  13الخامسة، 

gTLD جديد يخدم صناعة الخدمات المالية .Regions )13  2009أبريل( ،COTP )13  ألسباب فنية). 2009أبريل 
 DNSSECالجديدة إلى إدخال التكلفة والموارد الفنية الالزمة في خططها لتنفيذ  gTLDتخص العمل، تحتاج نطاقات 

ألنهم لم يتم إعالمهم بالمتطلبات لدعم " دفاع"الفشل في إعداد مقدمي الطلبات لهذا سيعطيهم . الكامل في خالل العامين القادمين
DNSSEC) . أبريل  13الوحدة الثانية، (آر هاتشينسون ). 50اللغة المعروضة للعنصر انظر نص التعليقات لتغيير

وأن يقدموا خطة تنفيذ عند االنتشار بنفس طريقة سياسة  DNSSECيجب أن يظهر مقدمو الطلبات تآلفهم مع ). 2009
ات تحت فئة تغييرات ما بعد البدء لتشغيل اإلجراء DNSSECيقع ). 2009أبريل  ICANN .ALAC )19منظمة 

 ). 2009أبريل  13الوحدة الخامسة، (إي برنار ويليامز . وسيطالب بها من خالل موافقة المشغل
 

من الصعب . حتى اآلن IPV6الوضوح بشأن عدم المطالبة بـ  ICANNيجب أن توفر منظمة  .حتى اآلن IPV6ال تطلب 
 الذين يحاولون العثور على IDNدمي طلبات يوفرونه، وقد يكون ذلك عبًئا خاًصا لمق) ISP(إيجاد موفري خدمة إنترنت 
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أبريل  13( NCUC. أو مراآز استضافة البيانات في الدول األخرى IPV6ممن يوفرون ) ISP(موفري خدمة اإلنترنت 

أبريل  11الوحدة الخامسة، ( Association Uninet). 2009أبريل  8الوحدة السادسة، (إيه سوزانوف ). 2009
إل ). 2009أبريل  12الوحدة الخامسة، (واي آيرين ). 2009أبريل  11الوحدة الخامسة، (إس سوبوتيبور ). 2009

الوحدة ( DotAfrica). 2009أبريل  13الوحدة الخامسة، (إس مانيام ). 2009أبريل  13الوحدة الخامسة، (آندريف 
). 2009أبريل  9، 5الوحدة (ولف ميخاي. أ). 2009أبريل  13الوحدة الخامسة، (إس سوبياه ). 2009أبريل  13الخامسة، 

 ).2009أبريل  13الوحدة الخامسة، (إي بيرنار ويليامز 
 

IPV6 -  التأثير على نطاقاتTLD يجب أن يكون أي مشغل شرآة تسجيل لنطاقات  . الموجودةTLD  الجديدة قادًرا على
الجديدة، فهل  gTLDا فنًيا لنطاقات مطلًب IPV6إذا آان . ، إما طبيعي أو عبر األنفاقIPV6عرض مجموعة آاملة عبر 

الجديدة  TLDسيتم تطبيق نفس المعيار على مشغلي شرآات التسجيل الحاليين؟ يجب مقارنة أي تغييرات تؤثر على نطاقات 
 ).2009أبريل  Blacknight Solutions )13إم نيلون، . الحالية TLDبترتيبات مشغلي شرآات تسجيل نطاقات 

 
، ولكن ال يجب مطالبة مقدمي الطلبات لنطاقات غير نطاقات IDNب على مقدمي الطلبات معرفة يج .IDNمعرفة أسماء 
IDN TLD  بتنفيذ تقنيةIDN. ALAC )19  2009أبريل .( 

 
 التحليل والحالة المقترحة. 3
 

دم الطلب لتقديمها إلى إن المقصود من األسئلة والمعايير الواردة في تقييم مقدم الطلب هو توضيح المعلومات التي يحتاجها مق
بكل وضوح من أجل أن تقوم المنظمة بتقييم مبدئي أو موسع، إذا لزم األمر، لطلبات االشتراك الخاصة  ICANNمنظمة 

 .ومن المقرر أيًضا أن تكون عملية التقييم منصفة ومتوازنة. الجديدة gTLDبسالسل 
 

اللغة المستخدمة  ICANNوآان من المقترح أن توضح منظمة . جيدذآر المعلقون أنه يلزم المزيد من التحديد بشأن الوضع ال
تحديث أسئلة  ICANNوتعتزم منظمة . في السندات المالية، والسجالت الموثقة، وإثبات التأسيس القانوني والوضع الجيد

 . إثبات الوضع الجيد والتأسيس القانوني من أجل توضيح األسلوب والوثائق المطلوبة بشكل أفضل
 

وستتم إضافة حد أدنى من . تحديث المعايير المالية لتقديم عدد من الخيارات بشأن السندات المالية ICANNم منظمة تعتز
آما ستقوم المنظمة بإضافة تفاصيل حول آيفية . المتطلبات المحددة في اإلصدار القادم من الدليل المساعد لمقدمي الطلبات

 . استخدام اإلقرارات المالية في التقييم
 

وقد قامت . نقاط 4نقاط بدًال من  10بتوسيع نطاق احتساب نقاط التقييم إلى  ICANNاقترح أحد المعلقين أن تقوم منظمة 
 .بفحص نظام النقاط وتنوي عمل بعض التغييرات في اإلصدار القادم من الدليل المساعد ICANNمنظمة 

 
ل، وبصفة خاصة حول تمويل التشغيل المستمر في حالة فشل تم استالم العديد من التعليقات حول استمرارية شرآة التسجي

أبريل  25إصدار ( gTLDبوضع خطة استمرارية شرآات تسجيل نطاق  ICANNوقد قامت منظمة . شرآة التسجيل
plan-continuity-registry-http://www.icann.org/en/registries/continuity/gtld-الموجود على  2009

en.pdf-25apr09 .( وتعتزم المنظمة تحديث السؤال المتعلق باالستمرارية في الدليل المساعد لمقدمي الطلبات من أجل
 ا بإنشاء تمويل مستمر لشرآات التسجيل التيوقد يكون أحد الخيارات خاًص. توفير عدد من الخيارات لمقدمي الطلبات
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ستساعد في دعم الوظائف المعقدة لشرآة التسجيل إلى أن يمكن تحديد شرآة تسجيل تابعة أو يمكن تقديم مالحظة إلى المجتمع 

 .TLDبإنهاء نطاق 
 

يجب أن يتمتعوا بالمرونة بأنهم  Microsoftاالهتمامات التي أثارها مالكو العالمات التجارية مثل  ICANNتدرك منظمة 
 TLDللعالمة التجارية وأنه قد يكون من غير المناسب تحديد طرف ثالث ليتولى إدارة نطاق  TLDلتقرير إنهاء تشغيل نطاق 

 .gTLDوقد ُأثيرت هذه الحالة بالفعل في خطة استمرارية شرآة تسجيل نطاقات . ذلك
 

وستقوم ". مزود استمرارية خدمات شرآة التسجيل"ومات حول أنه يلزم وجود المزيد من المعل INTAوأوضحت شرآة 
 .بتوضيح ذلك في اإلصدار القادم من الدليل المساعد ICANNمنظمة 

 
سيمثل مطلًبا أم ال، إذ يجب على  DNSSECتوضيح ما إذا آان  ICANNأوضح العديد من المعلقين أنه يجب على منظمة 

اختياري حالًيا في اإلصدار الثاني من  DNSSEC. تنفيًذا آامًال DNSSECنفيذ مقدمي الطلبات تضمين التكلفة اإلضافية لت
 .مسودة الدليل المساعد لمقدمي الطلبات

 
للجولة األولى، إذ يمكن أن يمثل  IPv6أن تطلب  ICANNوذآرت نفس هذه المجموعة من المعلقين أنه يجب على منظمة 

 .ا في اإلصدار الثاني من مسودة الدليل المساعد لمقدمي الطلباتإجباري حالًي gTLD. IPv6عبًئا على مقدمي طلبات 
 

تحديث أسئلة ومعايير تقييم مقدم الطلب حتى تدرجها في اإلصدار الثالث من مسودة الدليل المساعد  ICANNتعتزم منظمة 
آما . النقاط الماليةوسيتضمن ذلك تحديثات للسندات المالية، ومطلب إثبات الوضع الجيد، واحتساب . لمقدمي الطلبات

 .سيتضمن هذا توضيحات بشأن التقييم الفني واحتساب النقاط الفنية، وأسئلة االستمرارية
 

وقد تمت آتابة بعض هذه . وآما هو موضح فيما سبق، سيكون هناك العديد من التغييرات في الدليل المساعد آنتيجة للتعليق
 : وبعض هذه التغييرات هي. مع التحليلالتغييرات وطرحها للتعليق العام، وسيتم نشرها 

 
تمت مراجعة هذا القسم للسماح بالمرونة وفًقا لنوع الكيان وسلطته القضائية، : إثبات التأسيس القانوني والوضع الجيد •

وتعتمد متطلبات التوثيق على . آي يتمكن مقدم الطلب من تقديم إثبات التأسيس القانوني والوضع الجيد بطرق متنوعة
المستندات مع المعلومات المقدمة، والقدرة على إظهار تسلسل السلطة، بدًال من االعتماد على أنواع وثائق  اتساق

 .معينة قد تكون أو ال تكون ذات معنى في سلطة قضائية معينة
 .تم استبعاد بعض األسئلة الزائدة: معلومات االتصال •
إدانات أو إجراءات تأديبية أخرى لموظفيه، أو تمت إضافة متطلبات لمقدم الطلب للكشف عن : فحص الخلفية •

طلًبا على هذا  ICANNمديريه، أو أصحاب المصالح التابعين له، مع وصف الظروف التي قد ترفض فيها منظمة 
 .األساس

تمت إضافة متطلبات لمقدم الطلب للكشف عن تاريخ القرصنة : إساءة استخدام أسماء النطاقات/القرصنة اإللكترونية •
 ICANNرونية أو عمليات إساءة استخدام أسماء النطاقات، مع وصف الظروف التي قد ترفض فيها منظمة اإللكت

 .طلًبا على هذا األساس
تمت مراجعة األسئلة الخاصة بمقدمي الطلبات المعتمدين على المجتمع لاللتزام : التخصيص المعتمد على المجتمع •

وتمت إضافة المزيد من . المعلومات المقدمة مع هذه المهمة ، لضمان اتساقCPEمعايير /بالمعايير المقاَرنة
 .التفاصيل إلعطاء إرشاد لمقدمي الطلبات حول المكونات المتوقعة في اإلجابات
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لم نقم . (تمت مراجعة اللغة في القسم الفني لكي تكون مستويات احتساب النقاط متسقة عبر األسئلة: المعايير الفنية •

 ).لنقاط ذاتهبتغيير أسلوب احتساب ا
• DNSSEC : تم توضيح أنها خدمة اختيارية، ولكننا نتوقع أن تصبح مطلًبا لكافة نطاقاتgTLD في خالل 

 .أعوام 5
بإظهار ) مثل الخدمات المالية(تم تعزيز سؤال األمان لمطالبة مقدم الطلب لسلسلة ذات بيئة ثقة فريدة : األمان •

 .متسقة مع طبيعة السلسلة ولتناول مشكالت الثقة المهمةمستويات األمان المتزايدة المقترحة لتكون 
تواصل . (تم تقديم قائمة بالخيارات وفًقا للتفضيل، إلعطاء مقدمي الطلبات مزيًدا من المرونة: اإلقرارات المالية •

 .)تشجيع اإلقرارات المالية المدققة ICANNمنظمة 
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 اعتبارات مالية 
 
 النقاط الرئيسية. 1
 

 gTLDيق هام ومدروس بخصوص اإلصدار الثاني من الدليل المساعد لمقدمي طلبات نطاقات تم استالم تعل •
الجديدة، يقترح غالًبا شكًال ما من أشكال تخفيض الرسوم، سواًء لجميع مقدمي الطلبات أو إلنشاء طبقة خاصة من 

 .مقدمي الطلبات بغرض فصل هيكل الرسوم
على أساس الحاجة في الجولة الثانية، مع الوضع في  TLDمن نطاقات وستتم دراسة الرسوم المخفضة لفئة منفصلة  •

 .االعتبار نتائج الجولة األولى وبياناتها
وسيستمر العمل للتأآد من التقديرات وإذا أشار ذلك . ورسوم التقييم معتمدة على التكلفة وحيادية بالنسبة للعائدات •

 .العمل إلى صحة ما سبق، فسيتم تعديل الرسوم
: TLDمن المعادل مرة واحدة آاملة لكافة أشكال دعم نطاقات  1/5 - 1/6يض الرسوم السنوية لتمثل فقط تم تخف •

وفي . ، والشئون المالية، ووظائف الدعم األخرىIANAعالقات شرآة التسجيل، والتوافق التعاقدي، وخدمات 
 .الواقع، تبدو الرسوم منخفضة للغاية

 
 ملخص التعليقات . 2
 

 ية الرسوم السنو
 

لقد آان التغيير الرئيسي الوحيد هو التخفيض المقترح لرسوم  .التكاليف ال تزال ضخمة للغاية؛ وهو ما يمثل عائًقا للدخول
 gTLDوتظل رسوم طلب اشتراك نطاقات . دوالًرا آل ربع سنة 6250ألف دوالر سنوًيا، أي  25التسجيل السنوية لتصبح 
وستؤثر هذه التغييرات الطفيفة تأثيًرا قليًال إلزاحة العبء الثقيل الذي يفرضه . رألف دوال 185آما هي دون تغيير بقيمة 

 Adobeشرآة . خطة التكلفة ال تزال مرتفعة جًدا). 2009أبريل  1(مجلس األعمال األمريكي األوروبي . النظام المقترح
Systems Incorporated )10  2009أبريل( ؛NCUC )13  الرسوم للسماح  تجب مراجعة). 2009أبريل

ويجب إزالة مكون وضع . لألطراف األصغر بالمشارآة والحصول على أعمال متزنة ودائمة دون أعباء زائدة أو غير مبررة
وستتم تغطية . ويجب أن تكون هناك رسوم طلب مخفضة وخطة للدفع الفوري. السياسة والمخاطر من الرسوم ألنه غير مبرر

هذه ). 2009أبريل  NIC Mexico )14. من خالل الطلبات الموسعة والمتنازع عليها تكاليف التقييم الموسع والنزاع
وآأنها منظمة تجارية آبرى تسعى للربح بدًال من آونها منظمة  ICANNالرسوم غير معقولة وتتسبب في أن تبدو منظمة 

ي يمثل عائًقا واضًحا للدخول خاصًة إن هيكل الرسوم الحال). 2009أبريل  13الوحدة األولى، (دي ألين . تقدم خدمات عامة
أبريل  ALAC )19. الخاصة بهم TLDلمقدمي الطلبات المحتملين الذين ليس لهم مصلحة في االستفادة المالية من نطاقات 

2009.( 
 

 يجب أن يكون الطلب قادًرا على تشكيل أآثر من سلسلة واحدة ودون تغيير في صوت .حروف العلة: مسألة اللغة األلمانية
ويجب تطبيق نفس الحالة على . حروف العلة في طلب مخفض، وستكون الرسوم السنوية منذ تشغيل شرآة التسجيل آما هي

 ). 2009أبريل  13( dotKolnانظر أيًضا  ).2009أبريل  eco )12. االختصارات أو أسماء المدن أو أسماء المناطق
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عة خدمات شرآة التسجيل باإلضافة إلى رسوم الطلب البالغة إن فرض رسوم مراج .رسوم مراجعة خدمات شرآة التسجيل

صوفيا بي . تّدعي أن التكرار سيكون منخفًضا للغاية ICANNألف دوالر أمر غير معقول، وخاصًة أن منظمة  185
; ).2009أبريل  11الوحدة الثانية، (إيه سوزانوف ). 2009أبريل  13( NCUC؛ )2009أبريل  12) (إثيوبيا(

DotAfrica ) ،؛)2009أبريل  12الوحدة الثانية، (إس سوبوتيبور  ؛)2009أبريل  12الوحدة الثالثةAssociation 
Uninet ) ،الوحدة (إس سوبياه ).. 2009أبريل  12الوحدة األولى، (واي آيرين . ،)2009أبريل  12الوحدة الثانية
 ).2009أبريل  13األولى، 

 
ويجب أن . نطاًقا للرسوم وأن تحدد سقًفا الرسوم ICANNن تضع منظمة يجب أ .رسوم مراجعة خدمات شرآة التسجيل

وإذا قررت . أشخاص 3أشخاص بدًال من هيئة من  5توضح اإلرشادات الظروف التي سيتم وفًقا لها طلب هيئة مكونة من 
أن تقدم دوالر لطلب معين، فيجب  50000أن رسوم مراجعة خدمات شرآة التسجيل يمكن أن تتجاوز  ICANNمنظمة 

 ).2009أبريل  INTA )8 . المنظمة تبريًرا واضًحا لتلك الرسوم المرتفعة
 

على الدفع بعمالت أخرى بسعر ثابت في وقت نشر الدليل المساعد لمقدمي  ICANNيجب أن توافق منظمة  .العمالت األخرى
جارية لمقدمي الطلبات الذين يعملون بعمالت فقبول الدفع بالدوالر األمريكي فقط يمثل خطًرا آبيًرا على الخطط الت. الطلبات
، على األقل، ICANN، يجب أن تدعم منظمة 1.5.2.4فيما يتعلق بالقسم  ).2009مارس  23( بي فاندي والي. أخرى
أن تنفصل عن اتفاقيتها مع الحكومة األمريكية آي تصبح  ICANNوترغب منظمة . عمالت عالمية بطبيعة الحال 3أعلى 

خسارة العملة / وفي ظل المناخ الحالي، يمكن أن يؤدي مكسب. ولكنها ستسمح بالدفع بالدوالر األمريكي فقط أآثر عالميًة،
 Mesh Digitalإم مانسيل، شرآة . فهذه ليست إستراتيجية عالمية. األجنبية إلى تغيير خطة تجارية بين عشية وضحاها

Ltd. 
 ).2009مارس  2(
 

الرسوم على آافة شرآات التسجيل بناًء على أساس استرداد التكلفة الفعلي  ICANNمة يجب أن تفرض منظ .استرداد التكلفة
وليس رسوًما عشوائية أو غير مبررة على أساس عائدات شرآة التسجيل أو رسوًما لكل اسم نطاق تمّيز بين مشغلي شرآات 

 ).2009أبريل  14(إم باالج . التسجيل
 

الرسوم الكلية للسنوات  ICANNولذا يجب أن تخفض منظمة . ات الصغرىتتحيز الرسوم ضد الكيان .تخفيض الرسوم
يجب تخفيض رسوم  ).2009أبريل  eco )12. دوالر متضمنة رسوم الطلب 100000الثالث األولى لكي ال تزيد على 

الخامسة،  الوحدة( dotBZH. دوالًرا آل ربع سنة ميالدية 2500اللغوية والخاصة بالمدن لتصبح  TLDالتسجيل لنطاقات 
 ).2009أبريل  13
 

 TLDبتخفيض الرسوم السنوية لنطاقات  ICANNإننا نطالب منظمة . الخاصة بالمدن TLDيجب تخفيض الرسوم لنطاقات 
ويجب تخفيض رسوم نطاقات ). 2009مارس  dot berlin (27. دوالر أمريكي 10000الخاصة بالمدن لكي ال تزيد عن 

TLD  دوالر أمريكي من اسم النطاق رقم  0.25والر أمريكي واقتراح رسوم سنوية بقيمة د 10000الخاصة بالمدن إلى
). 2009أبريل  12(مجموعة اهتمام نطاق المستوى األعلى للمدن . أو منظمات/الذي يتم تسجيله من قبل أفراد و 10000

توصيات؛ وسيعيق هذا وتحتجز ال DNSالخاص بتشجيع ابتكار نظام  ICANNإن الرسوم المقترحة تحجب دور منظمة 
في العمل مع  ICANNوستكون تكاليف منظمة . في تلبية احتياجات االتصاالت المدنية DNSاالبتكار آيفية مساعدة نظام 

 ).2009أبريل  Connecting.nyc )13. المدن أقل، ولذا يجب تخفيض الرسوم
 

يل رسوم التسجيل في األخذ في االعتبار نحو تعد ICANNتفشل الخطوات التي تتخذها منظمة  .تبرير رسوم التسجيل
لماذا تتجاوز  ICANNيجب أن توضح منظمة . المحتملة بعيًدا عن حجم شرآة التسجيل gTLDاالختالفات بين نطاقات 

 cat.دوالر رسوم تسجيل لنطاق  10000أي (الموجودة  TLDالكمية األساسية رسوم التسجيل السنوية لبعض نطاقات 
 بأن أية رسوم ICANNومع الوضع في االعتبار تفويض منظمة ). museum.ر سنوًيا لنطاق دوال 500، وtravel.و

 92



 الجديدة gTLDحليل التعليقات العامة الخاصة باإلصدار الثاني من الدليل المساعد لمقدمي طلبات نطاقات ت
 2009مايو 

 
دوالًرا آل عام على شرآات  0.25تمثل أية تكلفة ووضعها غير الربحي، فإن األساس الخاص بفرض رسوم إضافية بقيمة 

 NYC. ه الرسوم يظل غير واضح، وما هي التكلفة التي ستستردها المنظمة من فرض هذ50000التسجيل التي تتعدى 
ال تزال غير قادرة  ICANNحتى في حالة تخفيض رسوم التسجيل في اإلصدار الثاني، فإن منظمة ). 2009أبريل  13(

 ).2009أبريل  13الدليل المساعد، ( Microsoft. على تبريرها
 

لتسجيل السنوية لمدة عامين أو تأجيل مجموعة رسوم ا ICANNيجب أن تدرس منظمة  .تأجيل رسوم التسجيل السنوية
الجديدة ببدء التشغيل في سياق سليم مالًيا بال قروض أو ديون أخرى قد تضر بمرحلة  gTLDثالثة للسماح لمشغلي نطاقات 

 ).2009مارس  23( بي فاندي والي. DNSوسيساهم هذا في استقرار نظام . بدء التشغيل الخاصة بهم
 

". حسب المعاملة"واضح ما هو المعدل األساسي للرسوم السنوية، خاصة بالنسبة للتكاليف  ال يزال غير .يلزم توضيح الرسوم
وآذلك، يجب أن تعرف شرآات التسجيل المستقبلية . توضيًحا مشابًها لما قدمته لرسوم الطلب ICANNفيجب أن تقدم منظمة 

ال تزال  ).2009أبريل  SIDN (14. د وشروطمسبًقا ما هي الخدمات التي ستقدمها المنظمة في المقابل ووفًقا ألي بنو
دوالر عندما يرى  25000غير قادرة على تقديم أساس منطقي مقبول لفرض رسوم تسجيل ال تقل عن  ICANNمنظمة 

الجديدة الناجحين،  gTLDإن حقيقة أن عدًدا من مقدمي طلبات . دوالر فقط 500الفرد أن شرآة التسجيل تدفع للمنظمة حالًيا 
قدمي الطلبات المعتمدين على المجتمع، يمكنهم تشغيل شرآات تسجيل بعدد أقل نسبًيا من المسجلين يؤآد هذه وخاصة م
  INTA . ستعكس تخفيًضا إضافًيا على الرسوم السنوية DAGولهذا، فمن المعقول توقع أن المسودة القادمة من . المشكلة

 ).2009أبريل  8(
 

رسوم تخفيض أقل لتعكس  ICANNيجب أن تفرض منظمة  .ق من المسجلتخفيض رسوم التسجيل في حاالت التحق
الخاصة بالمسجلين الُمتحقق منهم،  TLDامتيازات التحقق من المسجل والتكاليف المخفضة إلدارة هذه األنواع من نطاقات 

  ).2009أبريل  14(إم باالج . تماشًيا مع آلية استرداد التكلفة التي يجب من خاللها تشغيل هذه األنواع
 

 .رسوم التقييم
 

ألف  185وال تدعم تلك الرسوم المرتفعة البالغة . الرسوم باهظة بصفة عامة .الرسوم مرتفعة جًدا بالنسبة للدول النامية
؛ )2009أبريل  NCUC (13؛ )2009أبريل  12) (إثيوبيا(صوفيا ب . دوالر الهدف الخاص بتنوع مقدمي الطلبات

DotAfrica )،إذا لم يتم تخفيض التكاليف المرتفعة حسب ترتيب الحجم، فلن يتم تحقيق ). 2009أبريل  12 الوحدة األولى
). 2009أبريل  13الوحدة األولى، (إس سوبياه  .IDN TLDالساعي إلى التنوع، وخاصًة لنطاقات  ICANNهدف منظمة 

الوحدة الثالثة، ( DotAfrica; ).2009أبريل  11الوحدة الثانية، (إيه سوزانوف . الرسوم مرتفعة جًدا بالنسبة للدول النامية
 12الوحدة الثانية، ( Association Uninet ؛)2009أبريل  12الوحدة الثانية، (إس سوبوتيبور  ؛)2009أبريل  12

أبريل  12الوحدة األولى، ( DotAfrica. الرسوم باهظة بالنسبة لعملية بسيطة وآلية، باستثناء حل النزاع. ،)2009أبريل 
إس مانيام ). 2009أبريل  13الوحدة األولى، (إل آندريف ).. 2009أبريل  12الوحدة األولى، (، واي آيرين )2009

رغم أن االختالفات في السعر تهدد ). 2009أبريل  13الوحدة األولى، (إس سوبياه ). 2009أبريل  13الوحدة األولى، (
الجديدة رسوًما أقل غير مستحقة، أمر مفضل عن االحتفاظ  gTLD، إال أن إعطاء عدد قليل من نطاقات "التالعب"بخطر 

 ).2009أبريل  ALAC )19.بالعوائق الحالية للدخول إلى مقدمي الطلبات المحتملين في الدول النامية والدول األقل تطوًرا
 

 93



 الجديدة gTLDحليل التعليقات العامة الخاصة باإلصدار الثاني من الدليل المساعد لمقدمي طلبات نطاقات ت
 2009مايو 

 
بالنسبة للطلبات المقدمة جيًدا ألف دوالر مرتفعة جًدا  185إن الرسوم البالغة  .تقديم تصنيفات تكلفة محددة للعناصر الرئيسية

ال توجد وسيلة إلظهار تجنب التكلفة إذا لم يتم . والمسئولة التي يقدمها مقدمو طلبات مع خبرة وموارد مشغل شرآة التسجيل
عرف يجب أن ي. يجب أال تمّول التكلفة المنخفضة لمعالجة الطلبات التكلفة المرتفعة لمعالجة الطلبات. التكلفة" صناديق"توفير 

. الذين يديرون العملية أيًضا تحديد التكلفة ICANNمقدمو الطلبات التكلفة الحقيقية لطلباتهم؛ آما يجب أن يفهم موظفو منظمة 
تقديًرا أول بشأن العناصر الرئيسية، وإعادة صياغة رسوم الطلب آنوع من االلتزام المبدئي  ICANNويجب أن تنشر منظمة 

بقة لالختيارات التي اختارها مقدم الطلب عن عمد للحصول على النتائج الذي يسعى للحصول الكافي، مع رسوم متغيرة مطا
 ).2009أبريل  14الوحدة األولى، (إي بيرنار ويليامز . RSTEPعليها، وذلك مشابه لكيفية معالجة تكاليف لجنة 

 
المحدودة جًدا، ستكون رسوم الطلب ورسوم  بناًء على الوضع االقتصادي الحالي والميزانيات .الحكومات/التأثير على المدن

الجديد خارج قدرة الحكومات التي تتعرض لضغوٍط شديدة بالفعل لتوفير  gTLDالتشغيل ورسوم حل النزاع الخاصة ببرنامج 
نماذج رسوم تقييم ورسوم تشغيل تشجع قاعدة أعرض  ICANNولذا يجب أن تتبنى منظمة . الوظائف والخدمات األساسية

 ).2009أبريل  NYC )13. التي تخدم مصالح عامة أوسع gTLDات من نطاق
 

وجود مستودع من أي مسجل للتأآد من وجود  ICANNعالوة على رسوم التقييم، يجب أن تطلب منظمة  .مستودع البيانات
 ).2009أبريل  Hearst Communications, Inc )13. أموال متاحة يمكن تحصيلها في حالة النزاع

 
بالدفع الجزئي في خالل عشرة أيام والسداد النهائي في خالل  ICANNيجب أن تسمح منظمة  .للتسوية والدفعفترة أطول 

حيث سيستغرق نقل مبلغ آبير من المال ) الصين مثًال(سيساعد هذا الدول ذات الصلة على التحكم في العمالت . يوًما 30
 ).2009إبريل  13(سينغ . جيه. اموالموافقة عليه من قبل السلطة المختصة أآثر من عشرة أي

 
دوالر لكل مقدم طلب  100الرسوم التي قدرها  -رسوم التسجيل  ICANNيجب أن توضح منظمة  .توضيح رسوم التسجيل

 ).2009أبريل  INTA )8 .إذا لم يكن الوضع آذلك، فيجب أن توضح المنظمة لماذا هو ليس آذلك. وليس لكل طلب
 

الجغرافية بشأن رسوم التسجيل  gTLDيجب أال تكون هناك معاملة تفضيلية لنطاقات  .ةالجغرافي gTLDرسوم نطاقات 
. ورسوم التقييم، والتي يجب أن تكون، بصفة عامة، أقل ما يمكن لجميع مقدمي الطلبات لتقديم عوائق منخفضة لدخول السوق

 ).2009أبريل  13(ليبراندت . م
 

ال . ألف دوالر في البطاقة بال تكاليف معالجة 20حتى  ICANNستقبل منظمة  ).1.5.2.3القسم (معالجة البطاقة االئتمانية 
إضافية على % Xيجب فرض . ُيعتبر هذا شائًعا في عالمنا اليوم ويجب أال يدفع األعضاء فواتير عن الموافقة على بطاقاتهم

  ).2009مارس  Mesh Digital Ltd. )2إم مانسيل، شرآة . أولئك الذين يرغبون في الدفع بهذه الوسيلة
 

: يجب أن يعتمد هيكل الرسوم على استرداد فعلي يتعلق بإجراءات تقييم الطلب الحالية، ويجب أال يتضمن .استرداد التكلفة
إذا نتج عن ذلك . المضاربة" خطر"السابق، أو تكاليف  gTLDالثابتة أو عمل سياسة  ICANNاستهالك تكاليف منظمة 

 ).2009أبريل  ALAC )19. د األآبر من الطلبات المقدمة موضع ترحيبرسوم أقل، فستكون األعدا
 

إذا آان مستوى الرسوم غير قابل لالسترداد فيمكنه إحباط  .إساءة االستخدام/إحباط الطلبات المتالعب بها -مستوى الرسوم 
 كًال متدرًجا الستعادة الرسوم متالعب بها، ولكن اإلصدار الجديد من الدليل المساعد يضع هي TLDمحاوالت تسجيل نطاقات 
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لن تمثل التكاليف المرتفعة عائًقا للمضاربين، ويجب أن يكون ). 2009أبريل  CADNA )13. بالنسبة للطلبات غير الناجحة

 12الوحدة األولى، (واي آيرين . gTLDالتي تمثل مشكلة نابًعا من بنود أخرى داخل عملية نطاقات  gTLDمنع نطاقات 
 .)2009أبريل 

 
تناول العرض الخاص بإمكانية أن يكون لمقدمي طلبات نفس السلسلة غير الناجحين الخيار بالمشارآة في الجولة الثانية 

ترفض ذلك، فعليها أن  ICANNإذا آانت منظمة . لم يتناول اإلصدار الثاني هذا االقتراح .دون تقديم رسوم طلب جديدة
قدمي الطلبات لنفس السلسلة، فسيكون هناك فائز واحد ولن يحصل اآلخرون على إذا تقدم اثنان أو أآثر من م. توضح السبب

بالطبع يجب أن يحصل مقدمو الطلبات الذين شارآوا ودفعوا الرسوم على . ألف دوالر 185أي شيء بل سيخسرون أيًضا 
فإذا  -فسيكون األمر برمته مسألة حظ وإذا لم يتم هذا، . خيار أول، على األقل، ليقرروا دخول الجولة الثانية في مرحلة متقدمة

الوحدة ( Smartcall. آنت محظوًظا بما يكفي لتكون مقدم الطلب الوحيد السم ما فإنك ستفوز، وإال فستخسر آل شيء
 ).2009أبريل  10الثانية، 

 
ولذا . نات الصغرىتتحيز الرسوم ضد الكيا .المقيدة؛ والدول النامية gTLDللكيانات الصغيرة؛ ونطاقات  -تخفيض الرسوم 

دوالر متضمنة رسوم  100000الرسوم الكلية للسنوات الثالث األولى لكي ال تزيد على  ICANNيجب أن تخفض منظمة 
ال تزال رسوم الطلب مرتفعة للغاية ويجب تخفيضها لكيانات مثل المنظمات الخيرية أو  ).2009أبريل  eco )12. الطلب

ال يوجد فرق في الرسوم الخاصة بمقدمي ). 2009أبريل  Lovells )13. رآة ماالمقيدة على موظفي ش brand.طلبات 
على  TLDلدولة محددة أقل من رسوم نطاق  TLDالطلبات من أجزاء مختلفة من العالم؛ فيجب أن تكون رسوم نطاق 

إس في بلد مقدم الطلب  )GDP(وربما لتشجيع العدالة، يمكن تصنيف الرسوم وفًقا للناتج المحلي اإلجمالي . مستوى العالم
واي آيرين . ،)2009أبريل  12الوحدة الثانية، ( ssociation Uninet؛ )2009أبريل  12الوحدة الثانية، (سوبوتيبور 

 ).2009أبريل  13الوحدة األولى، (إيه ميخايولف ). 2009أبريل  12الوحدة األولى، (
 

التقييم التكلفة الفعلية إلجراء التقييم ويجب أن تكون مبنية على  يجب أن تعكس تكاليف .الرسوم المبنية على تكاليف فعلية
مثل (في الحاالت التي تكون فيها حصة التقييم المبدئي مطابقة لطلبات متعددة، . معدل افتراضي بين جميع مقدمي الطلبات

ك الحصة من التقييم المبدئي مطروًحا يجب احتساب رسوم التقييم مع التكاليف المخططة لتل) القدرة الفنية والتشغيلية، والمالية
الوحدات من األولى إلى الرابعة، أبريل ( RyC. متعددة gTLDمنها آمية صغيرة تلزم لتقييم مثل تلك الحصة لنطاقات 

2009.( 
 

دوالر أمريكي لنطاقات  50000يجب تخفيض الرسوم لتصبح  .الثقافية واللغوية TLDتخفيض الرسوم الخاصة بنطاقات 
TLD دوالر أمريكي مرتفعة جًدا إذا وضعنا في االعتبار أن العديد من الطلبات  185000فالرسوم البالغة . قافية واللغويةالث

ستكون من منظمات غير ربحية وغير تجارية وذات تمويل محدود وقد يكون منفًقا منه آمية آبيرة بالفعل على متابعة عملية 
الرسوم من خالل  ICANNيجب أن تخفض منظمة ). 2009ل أبري gTLD .Asociacion PuntoGal )13نطاق 

انظر نص التعليقات لالطالع . (الثقافية واللغوية أو من خالل تمويل جزء من رسوم الطلب TLDتأسيس تتبع سريع لنطاقات 
تتجاوز يجب تخفيض رسوم التقييم؛ فإنها قد ). 2009أبريل  13( dot BZH) على مراجعات لغة الدليل المساعد المقترحة

 ).2009أبريل  dot EUS )13قدرة مواردنا 
  

 TLDبتخفيض رسوم طلب نطاقات  ICANNإننا نطالب منظمة  .الخاصة بالمدن TLDيجب تخفيض الرسوم لنطاقات 
رسوم التقييم العام مرتفعة جًدا ). 2009مارس  dot berlin )27. دوالر أمريكي 50,000الخاصة بالمدن لكيال تزيد عن 

فيجب . الخاصة بالمدن؛ وهذه النطاقات سيكون التنازع عليها أقل آما أن تكلفتها أقل TLDررة بالنسبة لنطاقات وليست مب
 ).2009أبريل  12(مجموعة ذات مصلحة نطاق المستوى األعلى الخاص بالمدن . دوالر أمريكي 50000تخفيضها حتى 
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وتحتجز التوصيات؛ وسيعيق هذا  DNSبتكار نظام الخاص بتشجيع ا ICANNإن الرسوم المقترحة تحجب دور منظمة 

في العمل مع  ICANNوستكون تكاليف منظمة . في تلبية احتياجات االتصاالت المدنية DNSاالبتكار آيفية مساعدة نظام 
ألف  185يجب تخفيض الرسوم البالغة ). 2009أبريل  Connecting.nyc )13. المدن أقل، ولذا يجب تخفيض الرسوم

ألف دوالر  100الخاصة بالمناطق؛ ويجب أال يتجاوز إجمالي الرسوم لألعوام الثالثة األولى  gTLDطاقات دوالر لن
dotKoln )13  2009ابريل.(  

 
بشكل آاٍف النماذج الخاصة بالمستويات المختلفة من  ICANNلم يراع تحليل منظمة  .مستوى رسوم الطلب وتأثيرها

، حتى وإن تم تقديمها مع )TLDعلى سبيل المثال، ربحية أم غير ربحية، وحجم نطاق (ت الرسوم لألنواع المختلفة من الطلبا
بأنه في الجولة األولى  ICANNألف دوالر حكًما سياسًيا من منظمة  185تمثل الرسوم البالغة . العروض الخاصة بذلك

هذا "أن ("انة إذا تم توضيح هذا صراحًة ستكون آيانات آبرى معينة فقط قادرة على التقدم بطلبات؛ وسيكون األمر أآثر أم
بأن  ICANNإن احتجاج منظمة "). صعب جًدا ولذا سنبدأ الجولة األولى فقط بالنسبة لهذه األنواع المعينة من مقدمي الطلبات

 .هو احتجاج معيب TLDألف دوالر لتشغيل نطاق  500مستوى الرسوم ليس آبيًرا جًدا علًما بأنك تحتاج على األقل إلى 
). ألف دوالر 500أعوام؛ فأنت، في الواقع، لست بحاجة إلى  10التي تم تشغيلها مجاًنا لمدة  TLDهناك العديد من نطاقات (

التكاليف غير ). 2009مارس  5( 8-7ة نصوص للمنتدى العام صفح في بيرتوال،. يجب تقديم توضيح بشأن هذه النقطة
آيه آورباخ، نصوص . ألف دوالر غير معقولة 500الدوالرات آل شهر، وببعض المئات من  TLDواقعية، إنني أدير نطاق 

ألف دوالر ليست رقًما عشوائًيا وهي واقعية إلى حد ما بالنسبة لشرآة  500). 2009مارس  5( 30المنتدى العام صفحة 
 ). 2009مارس  5( 14إيه آبريل آي آبريل، نصوص المنتدى العام صفحة . تسجيل صغيرة أو متوسطة الحجم

 
يجب تخفيض مبلغ رسوم الطلب ألن المبلغ قد يكون متحيًزا ضد مقدمي الطلبات الذين لديهم موارد . تخفيض رسوم الطلب

جيه إيه أندرسون، مدير عام، بوزارة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، الوآالة . مالية أقل مثل المؤسسات والمجتمعات الصغيرة
ال تزال رسوم الطلب تبدو مرتفعة للغاية ويجب ). 2009مارس  2(المعلومات، الدنمارك الوطنية لالتصاالت وتكنولوجيا 

 ). 2009أبريل  eCO-LAC )13. تخفيضها
 

يجب تخفيض مبلغ . تخفيض رسوم الطلب؛ والتأثير على الطلبات المعتمدة على المجتمع؛ والسماح بتقسيط المدفوعات
ومن الخطأ أن نفترض، آما تتضمن . الطلبات الذين لديهم موارد مالية قليلة رسوم الطلب ألنه قد يكون متحيًزا ضد مقدمي

، مما يؤدي إلى بيع أآبر com.الجديدة يستخدمون أسلوب السوق الضخمة  gTLDالرسوم المرتفعة، أن جميع مقدمي طلبات 
قد يكون للرسوم . على المجتمع المعتمدة TLDوهذا هو األسلوب الخاطئ لنطاقات . قدر ممكن، وتفضيل األعداد على الجودة

. المرتفعة تأثير يمثل عائًقا أمام الطلبات المتالعب بها، ولكنه أيًضا سيحدد الطلبات الجادة التي ستستهدف مجتمًعا محدوًدا
ألف دوالر من الرسوم، وهي التي تمثل تأثير تكلفة برنامج تطوير  ICANN 26وبصفة خاصة، يجب أن تحذف منظمة 

المالية المرتفعة في مرحلة الطلب بمثابة غرس بذور  ICANNقد تكون توقعات منظمة . على آل طلب gTLDنطاقات 
بتقسيط مدفوعات رسوم الطلب؛ وستسهل منهجية الدفع  ICANNيجب أن تسمح منظمة . لفشل شرآات التسجيل المستقبلية

انظر  ).2009مارس  23(بي فاندي والي . مالفوري على بعض مقدمي الطلبات إقناع المستثمرين بخطط العمل الخاصة به
 ).2009أبريل  Blacknight Solutions )13إم نيلون، أيًضا 

 
ألف دوالر عنصًرا  185آما تتضمن رسوم الـ . ال يتعلق استرداد التكلفة فقط بالتكاليف المتكبدة .الدعم المالي/استرداد التكلفة
لذين ال يمكن االختالف عليهم والمعتمدين على المجتمع سيمّولون المخاطر إنني مهتم بأن مقدمي الطلبات ا. لحساب المخاطر

مارس  5( 31، نصوص المنتدى العام صفحة B. de la Chapelle. أو المخاطر المحتملة التي ستنتج عن الحاالت السيئة
2009.( 
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مقدمي الطلبات غير التجاريين ألف دوالر عبًئا على  185تمثل رسوم الـ  .عبء على مقدمي الطلبات غير التجاريين

، نصوص B. de la Chapelle. وستؤدي إلى خطر فشل أعلى لهذه الطلبات، وقد ُيزيد هذا من مشكالت االستقرار
 ).2009مارس  5( 32المنتدى العام صفحة 

 
أن ننصرف عن يجب أن نجرب محاولة دمج التكلفة التاريخية في هذا التقييم، ولكن عموًما، يجب  .رسوم طلب االشتراك

 12دابليو ستاوب، نصوص المنتدى العام صفحة . مجرد النظر إلى أسماء النطاقات على أنها طريقة تمويل إدارة اإلنترنت
 ).2009مارس  5(
 

أو المعاِمالت الخاصة " TLDالمشابهة لنطاقات "لماذا لم يتم اعتبار الخصم الخاص بالنطاقات  .خصومات رسوم التقييم
  ).2009فبراير  28( 86-85ن في الصفحتي GNSOإي تشانج، نص ؟ IDN TLDبنطاقات 

 
ألف دوالر عالًيا جًدا  185قد يكون حّد رسوم الـ  .لمجموعات اللغة األصغر IDNأسماء  -" المجّمعة"منهجية رسوم الطلب 

لمجموعات القدرة الخاص بتلك ا gTLDلمشغل نطاقات  ICANNيجب أن تمنح منظمة . بالنسبة لمجموعات اللغة األصغر
 gTLDالجديدة آجزء من الصفقة الكاملة، مما يجعلها أقل تكلفة وأآثر جاذبية لمشغلي نطاقات  IDNعلى تنشيط آافة أسماء 

 ).2009أبريل  13الوحدة األولى، (إيه ماك . الجديدة عند توافرها IDNالجديدة آي يقدموا خدمات في آافة أبجديات 
 

لماذا سيتم منح مقدمي طلبات إثبات صحة المبدأ من العام  ICANNيجب أن توضح منظمة  .2000مقدمو طلبات العام 
معينة؛ فال يوجد اتصال  gTLDدوالر بإعطائهم خصًما عن مقدمي الطلبات اآلخرين لنطاقات  86000رصيًدا قدره  2000

أبريل  INTA )8 .2000للعام  gTLDالتي سيتم إطالقها ونطاقات  gTLDواضح بين عمليات الطلبات الخاصة بنطاقات 
ألف دوالر لمقدمي الطلبات السابقين غير عادل وال يضع في االعتبار األموال التي  86إن الرصيد الُمستَرد البالغ  ).2009

المستمرة بنطاقات  ICANNأنفقها العديد من مقدمي الطلبات المحتملين الحاليين أثناء انتظارهم سنوات بسبب وعود منظمة 
gTLD 2009أبريل  12) (إثيوبيا(صوفيا بي . جديدةال.( 

 
 ).2009أبريل  INTA )8 . يجب أن يتم تحديد نطاق الرسوم الخاصة بذلك مع وضع حد أعلى .رسوم التقييم المقاَرن

 
 العائدات الزائدة 

 
افة بخصوص بصفتها آياًنا غير ربحي، يجب أن تكون هناك آليات شف ICANNفيما يتعلق بوضع منظمة  .آليات شفافة

أندرسن، مدير عام، بوزارة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، الوآالة الوطنية لالتصاالت . أ.ج. التخلص من العائدات الزائدة
باستهالك موارد إضافية لضمان أمان  ICANNيجب أن تلتزم منظمة  ).2009مارس  2(وتكنولوجيا المعلومات، الدنمارك 

 ألصحاب العالمات التجارية ) IP(رنت، بما في ذلك آليات حماية حقوق بروتوآوالت اإلنترنت واستقرار وتكامل تجارة اإلنت
COTP )13  2009أبريل.( 

 
على أي عائدات مزاد علني  ICANNيجب أن تحصل منظمة  .العائدات في حالة التقاضي المستقبلي وفشل شرآة التسجيل

ربحي، يجب أن تضعها المنظمة في صندوق مالي مغلق في حالة ، وبدًال من وضعها في إطار خيري غير gTLDلنطاقات 
الجديد دون  gTLDإلى استخدامها للدفع عن أي مستحقات مالية عكسية لبرنامج  ICANNما إذا احتاج مجلس إدارة منظمة 

 ).2009أبريل  14(إم باالج . التأثير سلبًيا على التدفقات النقدية الطبيعية للمنظمة
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 ل استعادة األموا

 
يقوم مقدم الطلب بدفع حصة مبدئًيا ورسوم إضافية عند تحقيق آل هدف  .الرسوم الممرحلة عوًضا عن استعادة األموال

تستقبل الرسوم المدفوعة مقدًما عن عمليات التقييم، ولكن مقدمي الطلبات سيحتاجون فقط  ICANNوستظل منظمة . مرحلي
 ).2009أبريل  ALAC )19. عتهاإلى الدفع عن المراحل التي يقدرون على متاب

 
يجب أن يكون مقدم الطلب الذي يقوم بالسحب  .ccTLDاستعادة أموال الطلبات المسحوبة بسبب التتبع السريع لنطاقات 

إي . ccTLDقادًرا على استعادة األموال بالكامل عندما ال يكون على علم بأن هناك تتبًعا سريًعا محتمًال قادًما لنطاقات 
 ).2009فبراير  28( 86الصفحة  GNSOوص منظمة تشانج، نص

 
تخطى حد التشابه "مقدم له  gTLDأن نطاق  ICANNإذا وجدت منظمة  .استعادة األموال في حالة تشابه اسم محجوز

وأن الطلب لم ينجح في اجتياز مراجعة ) من الوحدة الثانية 2.1.1.2آما هو موضح في القسم " (الخاص باسم محجوز
  ).2009مارس  24الوحدة الثانية، (إف هامرسلي حجوزة، فهل سيتم إرجاع الرسوم بالكامل إلى مقدم الطلب؟ األسماء الم

 
نظًرا لعدم وجود أمثلة ملموسة لما قد يبرز  .استعادة األموال بالكامل إذا لم ينجح الطلب في اجتياز التنافس على السلسلة

وال بالكامل إذا لم يتمكن مقدم الطلب من اجتياز التنافس على السلسلة، إال التنافس على السلسلة، يجب منح حق استعادة األم
على سبيل المثال، تقديم سالسل ذات أخطاء مطبعية ليرى إن (إذا قدم شخص ما آمية ضخمة من الطلبات للتالعب بالنظام 

  )2009أبريل  6( DomainNameWire.comإيه أولمان، ). الوحدة الثانية: بخصوص) (آانت ستجتاز النظام أم ال
 

رغم أن جدول استرداد األموال مناسب، إال أنه يجب إجراء تغييرين إلحباط إساءة  .إساءة استخدام استعادة األموال
يجب ) 2(؛ %50يجب تخفيض مقدار النسبة المئوية لرسوم التقييم المستردة بعد إرسال الطلبات المبدئية إلى ) 1: (االستخدام

بغض النظر عما إذا آان الطلب قد  -لسحب الطلبات بعد إرسال المعارضات ضدها % 35ييم المستردة أن تكون رسوم التق
 ).2009أبريل  13الدليل المساعد، ( Microsoft ).2009أبريل  INTA )8 . مّر بتقييم مبدئي أم ال

 
الطلب يمكنه االنسحاب أثناء المزاد العلني ُيلمح هذا القسم إلى أن مقدم  ).5.5.1(استعادة رسوم التقييم أثناء المزاد العلني 

 ،Demand Media )DAG. هذه النقطة ICANNوإذا لم يكن األمر آذلك، فيجب أن توضح منظمة . واستعادة أمواله
 ). 2009أبريل  13
 

بات أآثر وذلك آلما زادت آمية األموال المستردة وتم تقديمها مبكًرا، سيتم إرسال طل .التعليق على سياسة استعادة األموال
 Demand Media .وآلما زادت الطلبات سيكون هناك تنافس أآثر. لقلة المخاطر التي تهدد مقدمي الطلبات

)DAG ،13 2009، أبريل.( 
 
 التحليل والحالة المقترحة. 3
 

 . الجديدة gTLDهناك الكثير من التعليقات التي تتعلق باالعتبارات المالية لنطاقات 
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التعليقات عن االهتمام بشأن حجم الرسوم، وطالبت أخرى بمزيد من المعلومات حول التفاصيل المتعلقة عّبر العديد من 

وعّبرت بعض التعليقات عن االهتمام بشأن سياسة استعادة األموال، وطالبت . بالمنهجية المستخدمة لتحديد آمية الرسوم
 . تعليقات أخرى بتوضيح آيفية معالجة األموال الفائضة

 ). هي بالدوالر األمريكي خالل هذه الوثيقة بالكامل$ آافة المبالغ ذات عالمة : ظةمالح(
 

 :يمكن تقسيم التعليقات إلى مجاالت الموضوعات التالية
 

اقترح آثير من المعلقين أن آًال من رسوم التقييم . الرسوم، وتتضمن رسوم التقييم والرسوم السنوية؛ فقد تكون مرتفعة جًدا
وتتضمن التعليقات المتعلقة بهذه . دوالر ورسوم التسجيل السنوية عالية جًدا وذلك ألسباب متعددة 185000 التي قيمتها

 : االهتمامات ما يلي
 : الجديدة مرتفعة جًدا ويجب أن ُتخّفض للكيانات مثل gTLDالتزال رسوم الطلب الخاصة ببرنامج نطاقات  •

عبة بالفعل في توفير الوظائف والخدمات؛ فربما لتشجيع الدول والحكومات النامية التي تواجه ضغوًطا ص 
 . في بلد مقدم الطلب) GDP(العدالة، يمكن تصنيف الرسوم وفًقا للناتج المحلي اإلجمالي 

 : اللغوية TLDللمدن ونطاقات  TLDنطاقات  
 أو : المنظمات الخيرية 
 .المقصور على موظفي الشرآة brand.طلب  

ل عائًقا للدخول لمقدمي الطلبات الذين ليس لهم مصلحة في االستفادة المالية من نطاقات إن هيكل الرسوم الحالي يمث •
TLD الخاصة بهم . 

نماذج رسوم التقييم والرسوم التشغيلية التي ستشجع قاعدة عريضة من نطاقات  ICANNويجب أن تتبني منظمة  •
gTLD ألف دوالر ال تدعم الهدف الذي  185لبالغة الجديدة والتي تخدم مصالح عامة أآثر شمولية؛ ولكن الرسوم ا

 .يسعى إلى التوصل إلى مقدمي طلبات متنوعين
رسوم التسجيل وأن توضح لماذا تتعدى الكمية األساسية رسوم التسجيل السنوية  ICANNويجب أن تبرر منظمة  •

لنطاق  دوالر سنوًيا 500، وtravel.و cat.دوالر لنطاق  10000أي (الموجودة  TLDلبعض نطاقات 
.museum .( 

 .ويجب أن تكون هناك رسوم طلب مخفضة وخطة للدفع الفوري •
ويجب أن يكون لمقدمي طلبات نفس السلسلة غير الناجحين الخيار بالمشارآة في الجولة الثانية دون تقديم رسوم  •

 . طلب جديدة
) القدرة الفنية والتشغيلية، والمالية مثل(وفي الحاالت التي تكون فيها حصة التقييم المبدئي مطابقة لطلبات متعددة،  •

 . يجب احتساب رسوم التقييم مع التكاليف المخططة لتلك الحصة من التقييم المبدئي
 

طلبت بعض التعليقات مزيًدا من المعلومات المتعلقة بتفاصيل تنمية رسوم التقييم موضحًة أن  .نحتاج دعًما أآبر للرسوم
أن تنشر تقديرات تمهيدية للعناصر  ICANNلفة الفعلية لطلباتهم وأنه يجب على منظمة مقدمي الطلبات يجب أن يعرفوا التك

 50000آما طالبت التعليقات بفهم األساس الخاص بالرسوم اإلضافية للتسجيالت التي تتعدى . الرئيسية في التكاليف
 .التي ستستردها المنظمة من هذه الرسومفيما يتعلق بالتكلفة  ICANNوالمعلومات المتعلقة بالتكاليف التي طلبتها منظمة 

 
طلبت بعض التعليقات توضيًحا بشأن آيفية معالجة األموال الفائضة، إن وجدت،  .توضيح آيف ستتم معالجة األموال الفائضة

 . وذآرت أنه يجب أن تكون هناك آلية شفافة للتخلص من العائدات الزائدة
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ات مزيًدا من المعلومات فيما يتعلق بسياسة استعادة األموال المقترحة وقدمت طلبت بعض التعليق .توضيح استعادة األموال

على سبيل المثال، تضمنت التعليقات ما . عدة تعليقات اقتراحات بشأن إجراء تغييرات في منهجية استعادة األموال المقترحة
 : يلي

 متالعب بها؛ TLDأن الرسوم غير القابلة لالسترداد يمكن أن تعيق محاوالت تسجيل نطاقات  •
بدًال من سياسة استعادة األموال، يجب أن تكون هناك رسوم ممرحلة يدفع مقدم الطلب وفًقا لها حصة من الرسوم  •

 المبدئية والرسوم اإلضافية عند تحقيق آل هدف مرحلي؛
على علم بأن هناك يجب أن يكون مقدم الطلب الذي يقوم بالسحب قادًرا على استعادة األموال بالكامل عندما ال يكون  •

 .ccTLDتتبًعا سريًعا محتمًال قادًما لنطاقات 
إال إذا تم تقديم (يجب منح حق استعادة األموال بالكامل إذا لم ينجح مقدم الطلب في اجتياز التنافس على السلسلة  •

 ").للتالعب بالنظام"الطلب 
 

قات إلى مقترحات تتعلق بالمدفوعات الفعلية لرسوم أشارت عدة تعلي .شروط الدفع، وأشكال الدفع، واعتبارات مالية أخرى
 :على سبيل المثال، تضمنت التعليقات ما يلي. الطلب، ورسوم التقييم، والرسوم السنوية

بسعر صرف ثابت في ) بخالف الدوالر األمريكي(يجب السماح لمقدمي الطلبات بتحويل المدفوعات بعمالت أخرى  •
 لب؛ وقت نشر الدليل المساعد لمقدم الط

يوًما لمساعدة  30بالدفع الجزئي في خالل عشرة أيام والسداد النهائي في خالل  ICANNيجب أن تسمح منظمة  •
حيث تستغرق الموافقة من قبل السلطة المختصة على نقل مبلغ آبير ) الصين مثًال(الدول التي تتحكم في العمالت 

 أآثر من عشرة أيام؛ 
رصيًدا قدره  2000تم منح مقدمي طلبات إثبات صحة المبدأ من العام لماذا سي ICANNيجب أن توضح منظمة  •

التي سيتم إطالقها  gTLDدوالر عندما ال يوجد اتصال واضح بين عمليات الطلبات الخاصة بنطاقات  86000
 ؛2000للعام  gTLDونطاقات 

 يجب فرض نسبة مئوية إضافية على الذين يرغبون في الدفع عن طريق بطاقة االئتمان؛ •
بتقسيط مدفوعات رسوم الطلب؛ وستسهل منهجية الدفع الفوري على بعض مقدمي  ICANNيجب أن تسمح منظمة  •

 . الطلبات إقناع المستثمرين بخطط العمل الخاصة بهم
 

 :التحليل يتبع فيما يلي
 

عتبارات التكلفة آما هو موضح في وثيقة ا .الرسوم، وتتضمن رسوم التقييم والرسوم السنوية؛ فقد تكون مرتفعة جًدا
 الجديدة gTLDلبرنامج نطاقات 

http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/costconsiderations-23oct08-en.pdf، تحديد  يقوم
 :الجديدة على المبادئ التالية gTLDرسوم تقييم نطاقات 

ى التكاليف قيمة الرسوم؛ وأنشطة أي يجب أال تتعد(الجديدة ذاتي التمويل آلًيا  gTLDيجب أن يكون تنفيذ نطاقات  •
ICANN  الموجودة فيما يتعلق بالتنسيق التقني لألسماء واألرقام والمعرفات األخرى يجب أال تقدم العون المالي لهذا
 ).البرنامج

 .الجديدة عملية تنفيذ مفّصلة ودقيقة لتحقيق أهدافها؛ وهذه العملية مكِلفة جًدا gTLDوتتطلب سياسة نطاقات  •
وقد تم استخدام عملية مفصلة لتحديد . ن هذا البرنامج جديد، فمن الصعب توقع التكاليف أو المعدالت بالتأآيدوبما أ •

 .التكلفة، والتكاليف مطابقة للسوابق التاريخية
آنتيجة لتقييم طلبات  ICANNوإذا آانت آافة التقديرات المتعلقة بالتكلفة دقيقة، فلن تكون هناك زيادة صافية بأموال  •

 وبعد فترة من الوقت، سيكون هناك تقييم دقيق بشأن ما. الجديدة؛ وستكون الرسوم مساوية للتكاليف gTLDطاقات ن
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وفي حالة ). فائض(أو ما إذا آانت التكاليف أقل من التقديرات ) عجز(إذا آانت التكاليف الفعلية تتجاوز التقديرات 

العامة، ولكن باألحرى سيتم التعامل معها  ICANNمليات وجود فائض، فلن يتم استخدام األموال الفائضة في ع
 .وفًقا الستشارات المجتمع

وباإلضافة إلى رسوم التقييم التي تدفع مرة واحدة، سيتم دفع الرسوم األخرى مباشرة إلى المزودين على أساس  •
 . المتطلبات الخاصة بطلبات معينة للقضايا التقنية أو النزاعات

الجديدة التي تفوض شرآة تسجيل، سيتم تقييم الرسوم السنوية وفًقا لبنود العقد  gTLDوبالنسبة لطلبات نطاقات  •
 .الشاملة ICANNوعملية ميزانية 

 
دوالر قد تكون مرهقة لمنظمات معينة تفكر في التقدم بطلب  185000وعلى الرغم من أن رسوم التقييم التي قيمتها 

جديد، إال أنه قد تم تطوير رسوم التقييم بناًء على سياسة حياد تكاليف اإليرادات، والمحافظة،  gTLDللحصول على نطاق 
وال يعد التأثير الواقع على مقدم طلب معين أو طبقة من مقدمي الطلبات، وفًقا للسياسة، عامًال . وممارسة تقدير تكلفة مفّصل

 . في تطوير رسوم التقييم
 

عند استالم تعبيرات المصلحة تلك وحدوث المفاوضات . ا التماًسا لبنود خدمات التقييممؤخًر ICANNلقد نشرت منظمة 
بكونها (بتخفيض التكلفة المتوقعة لتجهيز الطلب وتقرير ما إذا آان يجب فرض رسوم الطلب  ICANNعقبها، ستقوم منظمة 

. الية والثقة الكبيرة، أن تخفيض رسوم التقييم عبر الوقتوُيتوقع أيًضا أنه مع الوقت والكفاءة الع). حيادية فيما يتعلق بالعائدات
 .التالية لكي تقوم بتقديم طلب TLDويبدو منطقًيا للهيئات أن تنتظر حتى جوالت نطاقات 

 
وقد يكون لبعض الطلبات تكاليف معالجة أقل من طلبات أخرى؛ وقد ال يطلبون مراجعة موّسعة؛ آما أنهم قد ال يطلبون 

و غيرها من المراجعات، وقد ال يطلبون موظفين آثيرين أو وقت استشارة لإلجابة عن األسئلة ومعالجة مراجعة تقنية أ
وقد ال تحتاج بعض الطلبات، مثل المنظمات ذات السالسل المتعددة، إلى تقييمات طلبات منفصلة مكررة لنفس . التقييمات
 .السلسلة

 
ين أقل من طلب آخر لكي يتم تقييمه، إال أنه من الصعب، إن لم يكن رغم وجود أسباب ممكنة حول لماذا قد يتكلف طلب مع

ويتم وضع رسوم الطلبات على أساس التكلفة المتوسطة المقّدرة . من المستحيل، تحديد أّي الطلبات سيتطلب موارد أقل أو أآثر
 .لكافة الطلبات بناًء على مبادئ العدالة والمحافظة

 
ورغم أنه ُيقترح أن تكون رسوم التقييم . بتحديد أسعار مختلفة للطلبات المختلفة GNSOوتسمح توصيات سياسة منظمة 

دوالر في آل الحاالت، إال أن الطلبات الفردية قد تدفع مبالغ مختلفة بسبب استرداد األموال وبسبب الرسوم  185000
وإذا آان هناك طلب يتطلب حًال . آبيرة ويمكن أن يدفع مقدمو الطلبات الذين يختارون سحب الطلب مبالغ أقل بدرجة. األخرى

 .للنزاع أو تقييًما تقنًيا إضافًيا، فقد يتم دفع مبالغ أآثر بدرجة آبيرة مقابل الطلب
 

 : وباختصار
ولم يتم إنشاء . هي منظمة غير ربحية وهي مخصصة لتوصيل الخدمات بأآبر قدر ممكن من الفاعلية ICANNإن  •

ICANN لتحقيق األرباح . 
 gTLDدوالر محددة وفًقا للتكاليف المقّدرة المرتبطة ببرنامج نطاقات  185000التقييم التي قيمتها  إن رسوم •

 . الجديدة
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وإذا آان هناك بحث إضافي، أو تعديالت في عملية التقييم أو منهجية . تقييم تقديرات التكلفة ICANNوستواصل  •

 .فسيتم اقتراح التغييرات المعروضة لتحديد األسعارتقدير التكلفة تغير التكاليف المقدرة لتقييم الطلبات، 
دوالر، فلن يتم استخدام  185000وإذا أصبحت التكاليف الفعلية لتقييم الطلبات أقل من رسوم التقييم التي قيمتها  •

وبدًال من ذلك، سيتم توزيع هذه األموال وفًقا الستشارة مجتمع . العامة ICANNاألموال الفائضة آجزء من أموال 
ICANN. 

 
وُيمثِّل التقدير الدقيق للتكلفة . الجديدة على التكاليف gTLDتعتمد اآلثار المالية الرئيسية لبرنامج . نحتاج دعًما أآبر للرسوم
 . تحدًيا، ألنه برنامج جديد

 
الجديدة  gTLD، عناصر التكلفة، من وثيقة اعتبارات التكلفة الخاصة ببرنامج 3آما هو موضح في القسم 

http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/costconsiderations-23oct08-en.pdfرسوم التقييم ، أن
وانتهجت منظمة . ألف دوالًرا محددة بناًء على تحليالت مفصلة لمهام وخطوات محددة يلزم إجراؤها أثناء التقييم 185البالغة 

ICANN رنامج، وتكاليف العملية وتكاليف المخاطر المرتبطة بهذا البرنامج أسلوًبا ُمفصًَّال وشامًال لتقدير تكاليف تطوير الب
وتم اختبار النتائج من خالل تحليل الحساسية . الجديد، واستخدمت بشكل منتظم مجموعة من المبادئ في تطبيق أسلوب التقدير

 ICANN، طلبت منظمة فعلى سبيل المثال، للتحقق من تكاليف المخاطر. وتحاليل أخرى، وتم استخدام خبرات مناسبة
 .وحصلت بالفعل على تحليل خبراء في هذا المجال لتوفير أآبر قدر من التقديرات الدقيقة والتي يمكن وقايتها

 
وسيتم وصف هذه التكاليف في تفاصيل إضافية في اإلصدار القادم من وثيقة اعتبارات التكلفة التي سيتم نشرها بعد تجهيز 

 .في سيول ICANNم التقييمية، وُيتوقع أن يكون ذلك قبل اجتماع المزودين المحتملين لخدماته
 

فيما يخص الرسوم السنوية، آانت هناك بعض الدعوات إلى تخفيضات إضافية في هذا المجال رغم أن الرسوم قد تم تخفيضها 
دوالر  25000لرسوم إلى فقد تم تخفيض الحد األدنى ل. بشكل آبير من اإلصدار األول إلى اإلصدار الثاني للدليل المساعد

عالقات شرآة التسجيل، : من موظف واحد يعمل بدوام آامل لمدة سنة في الدعم، أي أن% 20-15ي وهذا حوال. أمريكي
ومن هنا، . ساعة أو أقل في السنة 300، مزودة في IANAوالتوافق التعاقدي، والشئون المالية، والشئون القانونية، وخدمات 

 . بدو آافيةدوالر ال ت 25000فإن 
 

الجديد  gTLDآما هو موضح في وثيقة اعتبارات التكلفة الخاصة ببرنامج . توضيح آيف ستتم معالجة األموال الفائضة
en.pdf-23oct08-erationsgtlds/costconsid-http://www.icann.org/en/topics/new، آانت آافة إذا

 gTLDآنتيجة لتقييم طلبات  ICANNالتقديرات المتعلقة بالتكلفة دقيقة، فلن تكون هناك زيادة صافية في اعتمادات منظمة 
 .الجديدة؛ وستكون الرسوم مساويًة فقط للتكاليف

 
أو آانت التكاليف أقل ) عجز(ف الفعلية تتجاوز التقديرات وبعد وقت قليل، سيكون هناك تقييم دقيق بشأن ما إذا آانت التكالي

الجديدة  gTLDفي سبيل االلتزام بمبدأ التمويل الذاتي الكامل وتجنب اإلعانات المالية لبرنامج نطاقات ). فائض(من التقديرات 
مها لبرنامج ، سيتم فصل الرسوم الخاصة بالتقييم واستخداICANNبواسطة رسوم شرآات تسجيل أو أصحاب سجالت 

ويتطلب هذا األمر إجراءين ماليين . ICANNفهي ليست لألغراض العامة التي تستخدمها . الجديدة فقط gTLDنطاقات 
 :الخاصة بالمسئولية والشفافية ICANNهامين لضمان االلتزام بمبادئ حياد تكاليف اإليرادات وآذلك االلتزام بمبادئ 
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تقرير تكاليف دقيق يضبط آافة التكاليف ذات الصلة ببرنامج نطاقات  يجب أن يتم عمل.تقرير حساب التكاليف •

gTLD دوالر  185000وآما هو موضح في وثيقة تقييم التكلفة، فقد تم تطوير رسوم التقييم التي قيمتها . الجديدة
ن يتم سداد ويتوقع أ(مليون دوالر  12.8الجديدة المتوقعة مبدئًيا بقيمة  gTLDعلى أساس تكاليف تطوير نطاقات 

باإلضافة إلى تكاليف تقييم الطلبات الثابتة والمتغيرة، والمتوقعة مبدئًيا ) الديون عبر بضع مئات األولى من الطلبات
وسيتم تلخيص جميع هذه التكاليف والتفاصيل األساسية للتكاليف وتقديمها بطريقة . دوالر لكل طلب 100000بقيمة 

ا في المستقبل، ُيتوقع حالًيا أن تكون في خالل عامين أو ثالثة، سيتم تجميع وعند نقطة م. يسهل فهمها ومراجعتها
وسيتم اقتطاع التكاليف اإلجمالية المدفوعة من . الجديدة منتهية gTLDالتكاليف وسيتم اعتبار جولة طلب نطاقات 

ا منها أي أموال تم بتجميعها، مطروًح ICANNإجمالي الرسوم بما في ذلك رسوم الطلب ورسوم التقييم التي قامت 
أما إذا . الجديدة gTLDهذا المبلغ الصافي، إذا آان قيمة موجبة، فسيكون هو فائض جولة طلب نطاقات . استردادها

وفي حالة وجود عجز، ستدفع الجوالت . الجديدة gTLDآان سالًبا، فستكون هي العجز في جولة طلب نطاقات 
 .الالحقة جزًءا من الرسوم

 
فلن يتم استخدام الجديدة فائًضا،  gTLDإذا آان المبلغ الصافي من جولة طلب نطاقات  .ائضالتخلص من الف •

وبدًال من ذلك، سيتم التخلص منها بطريقة تتسق مع تعليقات ،ICANNاألموال الفائضة في العمليات العامة لمنظمة 
عددين الخاص بصنع القرار ألصحاب المصالح المت ICANNوسيتم استخدام نموذج . المجتمع وتوصيات السياسة

لضمان أن آافة القرارات المتعلقة بالمبادئ التوجيهية األساسية، والمبالغ، والمستلمين، والتوقيت، وطريقة التخلص 
ونظًرا لصعوبة التنبؤ بأي فائض ممكن . من األموال الفائضة، إذا وجدت، سيتم التعامل معها وفق رغبة المجتمعات

، فإنه من الصعب، آذلك، تحديد آيف يجب )ي الحالي بأن هذا المبلغ الفائض سيكون صفًرافضًال عن التنبؤ المال(
 .وبال شك، سيعتمد هذا بشكل جزئي على حجم أي فائض. استخدام مثل هذا الفائض مقدًما

 
تماًدا على الوقت ألف دوالًرا في حاالت معينة اع 185يمكن استعادة حصة من رسوم التقييم البالغة . توضيح استعادة األموال

وتسمح األموال المستردة لمقدم الطلب بسحب الطلب في أي وقت قبل اآتمال . المحدد في العملية الذي يتم فيه سحب الطلب
تتعلق بكميات المبالغ ) 1.5.5في القسم (تفاصيل ) اإلصدار الثاني(تتضمن مسودة الدليل المساعد لمقدمي الطلبات . التقييم

عموًما، تعتمد األموال المستردة تقريًبا على مبدأ إرجاع آافة التكاليف المتوقعة التي لم يتم إنفاقها . الستعادةالمستردة وتوقيت ا
آما أن منهجية استعادة األموال مصممة لتشجيع . بعُد على الطلب المسحوب قبل اآتمال المعالجة النهائية إلى مقدم الطلب

 . على السحب، وآذلك للحيلولة دون تقديم الطلبات المتالعب بها الطلبات غير الناجحة أو التي تمثل مشكلة
 

 . شروط الدفع، وأشكال الدفع، واعتبارات مالية أخرى
الموضحة في وثيقة اعتبارات التكلفة الخاصة (نظًرا ألن عملية تقدير التكاليف المفصلة المتعلقة برسوم تقييم الطلب  •

 الجديدة gTLDببرنامج 
en.pdf-23oct08-gtlds/costconsiderations-http://www.icann.org/en/topics/new ( قد تم إجراؤها

ضع منهجية لم ت. فقد تم التعبير عن الرسوم المرتبطة بها أيًضا بالدوالر األمريكي, باستخدام الدوالر األمريكي
التقدير هذه في االعتبار المخاطر المتعلقة بالتغيرات المستقبلية في أسعار العمالت بين الدوالر األمريكي والعمالت 

ولهذا، لتخفيف أثر االهتمام المتعلق بتغير أسعار تبادل العمالت، يمكن أن يراعي مقدمو الطلبات . الدولية األخرى
دوالر بعمالتهم المحلية إلى الدوالر األمريكي،  185000م بواسطتها تبادل قيمة إستراتيجية لتغطية العمالت يمكنه

في الوقت الذي يقررون فيه تقديم طلب، وبذلك سيتخلص مقدمو الطلبات من تأثير التغيرات المستقبلية على أسعار 
 .العمالت
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بعُد في مسودة الدليل المساعد لمقدمي رغم أنه لم يتم تحديد التواريخ المرتبطة ببدء وانتهاء فترة تقيم الطلبات  •

تعتزم إنهاء عملية تقديم الطلبات قبل عدة أشهر من نشر اإلصدار النهائي من  ICANNالطلبات، إال أن منظمة 
ونظًرا ألن عملية الطلب ستكون مفتوحة لعدة أشهر، سيكون لدى مقدمي الطلبات متسع من الوقت . الدليل المساعد

 .الخاصة بدفع الرسوم المتعلقة بالطلبللحصول على الموافقة 
 

فعند . وال يعد التأثير الواقع على مقدم طلب معين أو طبقة من مقدمي الطلبات، وفًقا للسياسة، عامًال في تطوير رسوم التقييم
وم الطلب تحديد الرسوم، آان من المفهوم آذلك أن شرآات التسجيل الجديدة ستطلب استثماًرا إضافًيا آبيًرا عالوة على رس

ولهذا، فإن رسوم الطلب ليست جزًءا غير معقول من االستثمار، ويجب أن يكون الدفع المقدم . لبدء عمليات شرآة التسجيل
 . لتلك الرسوم جزًءا من نموذج العمل التجاري الذي يضعه مقدمو الطلبات

 
ومن المتوقع، . ر اآتمال بيانات التكلفة النهائيةلألسباب المذآورة أعاله، سيظل الدليل المساعد ثابًتا بشكل أساسي في انتظا

 . ولكن غير مؤآد، أن هذه البيانات ستؤآد تقديرات التكلفة وستظل الرسوم ثابتة
 . دوالر 185000عند قيمة  gTLDاالحتفاظ برسوم تقييم نطاقات  •

 
افية للتكلفة وال قرارات سياسة ورغم أنه ال توجد تقديرات إض. دوالر 185000المقترحة  gTLDتظل رسوم تقييم نطاقات 

وإذا تم تعديل أي تقديرات تكلفة . تشير إلى ضرورة تعديل الرسوم، سيستمر تقييم تقديرات التكلفة مع اقتراب تاريخ البدء
 .بسبب إتاحة عدد أآبر من المعلومات، فيمكن تعديل الرسوم وفًقا لذلك

 
ديدة هذه حيث يوجد قلق بشأن المراهنة والتعقيد الذي من المحتمل الج gTLDولن تتم إتاحة أية خصومات في جولة نطاقات 

 .الالحقة gTLDوقد تتم دراسة الخصومات في جوالت نطاقات . إضافته في الجولة األولى
 

 آما هو موضح في وثيقة اعتبارات التكلفة. دعم الرسوم
)en.pdf-23oct08-gtlds/costconsiderations-http://www.icann.org/en/topics/new( , تم تحديد رسوم التقييم

 .ألف دوالر بناًء على تحليالت مفصلة لمهام وخطوات محددة يلزم إجراؤها أثناء التقييم 185البالغة 
 
األسئلة . قييم مقدم الطلب بتفاصيل أآثر في اإلصدار القادم من وثيقة اعتبارات التكلفةوسيتم توضيح التكاليف المتعلقة بعملية ت.

 :الرئيسية التي سيتم تناولها تشمل ما يلي
 ما هي األنشطة التي يجب القيام بها لكل مرحلة من مراحل تقييم الطلب؟ •
 آيف يتم تضمين التكاليف التاريخية في تكاليف التطوير؟ •
 ديرات المستخدمة لعدد الطلبات؟ما هو تأثير التق •
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  .توضيح آيف ستتم معالجة األموال الفائضة

الجديدة منتهية، وآذلك طوال عملية الجولة األولى بشكل  gTLDعندما يتم اعتبار جولة نطاقات  .تقرير حساب التكاليف
تم مقارنة التكاليف اإلجمالية بالرسوم وست. دوري، سيتم تلخيص آافة التكاليف وتقريرها بطريقة مفّصلة ويسهل الوصول إليها

وسيكون التقرير متاًحا . اإلجمالية التي تم تجميعها، مطروًحا منها أية أموال مستردة، وسيتم نشر تقرير العجز والفائض
يأخذ الجولة، ربما " نهاية"وبينما ستكون معظم التكاليف ظاهرة عند . (للمجتمع وستتم مراجعته من قبل شرآة محاسبة مستقلة

 .)وسيصاحب آل تقرير التكلفة النهائية المقّدرة. اإلدراك الكامل لتكاليف المخاطر ما يقرب من ثالث سنوات
 

وسيتضمن هذا، . سيتم تطوير وتنفيذ عملية لمشارآة المجتمع في التخلص من الفائض، إن وجد :استخدام الفائض، إن وجد
، )على سبيل المثال، طلب الرسوم في مقابل الجوالت المستقبلية(ئ ربما، مستلمي الرسوم وآذلك التوضيح بشأن المباد

 .والمبالغ المالية، والتوقيت، وطريقة التخلص من األموال الفائضة، إذا وجدت
 

 . توضيح استعادة األموال
رسوم من % 70، أو %35، أو %20وفًقا للمرحلة التي تتم فيها معالجة تقييم الطلب، فإن األموال المستردة بقيمة  •

وستتم إتاحة األموال المستردة لمقدمي الطلبات الذين ال تواصل طلباتهم االستمرار خالل . التقييم ستكون متاحة
وسيتم تحديد المبلغ المالي المسترد، بصفة عامة، على أساس التكلفة المتوقعة للتقييم التي ال . عملية التقييم بالكامل

ع أي مقدم طلب أن يتقدم بطلب السترداد المال عن طريق إرسال طلب ويستطي. يتوقع إنفاقها على الطلب الخاص
%. 20وأي طلب غير ناجح جدير باسترداد أموال بقيمة . استرداد مصاحًبا لطلب إيقاف معالجة طلب االشتراك

 .الجدول التالي يلخص األموال المستردة المتاحة
مسودة الدليل المساعد لمقدمي الطلبات، اإلصدار  من 1.5.5يجب أن يرجع مقدمو الطلبات إلى الجدول في القسم  •

 .الثاني لالطالع على معلومات إضافية فيما يتعلق بنسبة األموال المستردة المتاحة
 

 . شروط الدفع، وأشكال الدفع، واعتبارات مالية أخرى
طلبات إستراتيجية يمكنهم من أجل تخفيف أثر االهتمام المتعلق بتغير أسعار تبادل العمالت، يمكن أن يراعي مقدمو ال •

دوالر بعمالتهم المحلية إلى الدوالر األمريكي، في الوقت الذي يقررون فيه تقديم  185000بواسطتها تبادل قيمة 
 . طلب، وبذلك سيتخلص مقدمو الطلبات من تأثير التغيرات المستقبلية على أسعار العمالت

يكون لدى مقدمي الطلبات متسع من الوقت للحصول على ونظًرا ألن عملية الطلب ستكون مفتوحة لعدة أشهر، س •
 .الموافقة الخاصة بدفع الرسوم المتعلقة بالطلب

وال يعد التأثير الواقع على مقدم طلب معين أو طبقة من مقدمي الطلبات، وفًقا للسياسة، عامًال في تطوير رسوم  •
سجيل الجديدة ستطلب استثماًرا إضافًيا آبيًرا عالوة فعند تحديد الرسوم، آان من المفهوم آذلك أن شرآات الت. التقييم

ولهذا، فإن رسوم الطلب ليست جزًءا غير معقول من االستثمار، . على رسوم الطلب لبدء عمليات شرآة التسجيل
 . ويجب أن يكون الدفع المقدم لتلك الرسوم جزًءا من نموذج العمل التجاري الذي يضعه مقدمو الطلبات

 
 .ة التسجيلرسوم خدمات شرآ

يؤدي جزء صغير من تقييمات خدمة شرآة التسجيل إلى مراجعة لجنة التقييم الفني لخدمات شرآة التسجيل  •
)RSTEP .( ألف دوالر 125 -ألف  100يتكلف آل استفسار. 
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أن تضع ميزانية من ثمانية أرقام  ICANN، سيكون على منظمة TLDفي بيئة يوجد بها المئات من نطاقات  •

ذه التكاليف وحدها، وهناك أيًضا مستوى مرتفع من الشكوك فيما يتعلق بعدد المرات التي سيتم فيها استخدام لتغطية ه
، ولذلك سيتعين أن تكون ميزانية المنظمة آبيرة إلى حٍد ما، مما يمنع االستخدامات األخرى لهذه RSTEPلجنة 

 .األموال
وعند . ستفيد من الخدمة، أال وهو مشغل شرآة التسجيلمباشرة من قبل الم RSTEPولهذا، يجب دفع رسوم لجنة  •

 .دفع الرسوم عدد قليل نسبًيا من المرات، ينبغي أال يحول ذلك دون االبتكار
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 األسماء الجغرافية 
 
 النقاط الرئيسية. 1
 

لدعم أو الجديدة، إال أن الطلبات ستتطلب إثبات ا gTLDيمكن التقدم بطلب أسماء الدول والمناطق في ظل عملية  •
 . عدم المعارضة من الحكومة أو السلطة العامة ذات الصلة

وقد تم وضع المطلب الخاص بتقديم إثبات الدعم أو عدم المعارضة من الحكومة أو السلطة العامة ذات الصلة  •
الجديدة وآذلك لتناول اهتمامات اللجنة بأن عملية المعارضة  gTLDفيما يخص نطاقات  GACليعكس مبادئ لجنة 

 .آانت غير آافية
 .وسيتم توفير تخصيص أآثر بشأن تعريف أسماء الدول والمناطق •
بطلب الموافقة على تسجيل أسماء الدول من  -وقد يتم توفير حماية على أسماء الدول والمناطق على المستوى الثاني  •

 .الحكومات ذات الصلة
 
 ملخص التعليقات . 2
 

ويجب إنشاء قائمة شاملة . اق ما سيتم اعتباره اسًما جغرافًيا بدرجة عالية من الثقةيجب تحديد نط .مزيد من الثقة حول النطاق
  ).2009أبريل  Lovells )13. باألسماء إلفادة مقدمي الطلبات المحتملين

 
الجديدة،  gTLDفيما يخص نطاقات  GACفي اعتبارها مبادئ لجنة  ICANNيجب أن تضع منظمة  .GACمبادئ لجنة 
أندرسن، مدير عام، بوزارة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، الوآالة الوطنية . أ.ج. مصالح الوطنية والجغرافيةبما في ذلك ال

  ).2009مارس  2(لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، الدنمارك 
 

 GSNOلتوصيات  ICANNال يبدو أن هناك تفسيًرا لسبب تجاهل موظفي منظمة  .GACولجنة  GNSOدمج نصائح 
, آروين. ب. بمنح سلطة جديدة أآبر للقطاع العام على األسماء الجغرافية على المستوى األول GACباع توصيات لجنة وات

يجب أن تعكس منظمة ). 2009فبراير  28( 92في  GNSOالنسخة المطابقة لألصل لمنظمة , رابطة تجارة اإلنترنت
ICANN  تبنيها لموقف لجنةGAC  وتتجه إلى موقفGNSO  يعطي الكيانات الحكومية حقوق معارضة قياسيةالذي .

ICA )13  2009أبريل.( 
 

ويجب رفض أي اقتراح يقول إن الحكومات لديها القدرة على االعتراض على .النطاقات الجغرافية على المستوى الثاني
عة البحث المباشرة إن صنا .رفًضا قطعًيا UDRPالنطاقات الجغرافية للمستوى الثاني على أي أساس خارج نطاق سياسة 

التي أسسها أصحاب النطاقات تقدم للمستهلكين بديًال لمحرآات البحث عندما يبحثون عن المعلومات، وتعتبر األسماء 
الجغرافية إحدى الوسائل الرئيسية التي يستطيع من خاللها المستهلكون البحث عن المعلومات المناسبة حول مزودي المنتجات 

المطالبة بشدة بالسيطرة على األسماء الجغرافية واألسماء األخرى  GACوتواصل لجنة . قع معينوالخدمات المرتبطة بمو
إن إخضاع . الترغيب في هذا التجاوز ICANN، فيما تواصل منظمة DNSذات األهمية الوطنية على المستوى الثاني لنظام 

يانات األخرى سيكون خطأ آبيًرا في السياسة أسماء المستوى الثاني لحظر بال تكلفة وحسب الطلب من قبل الدول والك
الشرآات متعددة الجنسيات  ICANNآما يجب أال تفّضل منظمة . وسيضر بالعمالء والملتزمين الذين يرغبون في خدمتهم

 ).2009أبريل  ICA )13. على الشرآات الصغيرة عند دراسة هذه المسألة
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أنه بدًال من اللغة الرسمية  ccNSOيقّدر مجلس  .سماء الجغرافيةالمعنية باأل ccNSOتثني على مراعاة مجموعة عمل 

للدولة واللغات الست المعتمدة لألمم المتحدة، تم تضمين آافة اللغات حالًيا، وهو تحسن آبير سيزيل التمييز ضد اللغات التي 
 ).2009أبريل  ccNSO )9سي ديسيبين، منظمة . ليست من لغات األمم المتحدة

 
بشكل أساسي آافة  ICANNيضع عرض منظمة  .مة واالهتمامات األخرى المتعلقة بالنطاقات الجغرافيةسيطرة الحكو

المجموعات "وليس واضًحا أيًضا ما المقصود من . النطاقات الجغرافية تحت تصرف الحكومة، وهو ما يبدو غير عادل بالمرة
؛ wallstreet.(طاق الجغرافي؛ وما هو مثال ذلك الموجودة في تعريف الن" االقتصادية المحددة والمجموعات األخرى

winecountry( ؟ وماذا يحدث إذا طلبت مدن لها نفس االسم نطاقgTLD  لمدينتها) ،على سبيل المثال.springfield  في
سيتعين  ؟ في الوقت الذي يمثل أزمة لميزانية المدن، سيتعين إنفاق الضرائب التي يدفعها المواطنون وربما)الواليات المتحدة

الحكومات تفضيًال في الطلبات  ICANNيجب أن تمنح منظمة . زيادتها لمنح تلك المدن فرصة للتقدم بعرض لتوسُّعها
تحتاج البنود إلى التحديد بشكل جيد . الخاصة بالنطاقات الجغرافية ولكن ال يجب أن تمنحها سلطة مطلقة على تلك الطلبات

يجب منح النطاقات . من أجل تحديد ما إذا آانوا قد فسروا القوانين تفسيًرا سليًما لكيال ينفق األشخاص أموالهم الكثيرة
الجغرافية إلى شرآة التسجيل التي ترغب في تقديم خدمة بأقل تكلفة وليس لجعل مواطني سلطة قضائية ما يقتطعون خدمات 

 Worldwide Media, Inc. )13شرآة . خالل حرب مزايدة مع اآلخرين ICANNالحكومة من أجل دفع رسوم منظمة 
، يجب استخدام أسلوب 2.1.1.4.2و 2.1.1.4.1فيما يتعلق بالقسمين ). 2009أبريل  11(جيه سيتز 11 ،)2009أبريل 

مع ضرورة خطابات عدم المعارضة أو الدعم المحلية عندما يتعلق األمر بأسماء دول محددة وأسماء  -الدليل المساعد األول 
سيفتح باًبا من المشكالت ويمكن أن يؤدي " السلطات المختصة"س أآثر من هذا؛ فتطبيق القاعدة على مدن آبرى محددة، ولي

فاألفضل تجنبها لعدم  -في حد ذاتها قد تحدث إرباًآا " الفهم الشامل"وآيفية تفسير عبارة (إلى فوضى ونتائج ال يمكن التنبؤ بها 
قد يكون من المعقول مطالبة مقدمي ). 2009أبريل  11نية، الوحدة الثا(إيه سوزانوف ). وجود تعريف صحيح لها

آبرى بتقديم /أو مدن عواصم) قاّرية مثًال(وربما مناطق آبرى ) رسمية أو مفهومة بشكل شامل(الخاصة بأسماء دول .الطلبات
أن منظمة فيبدو  -إن عملية المراجعة من قبل الحكومات شاقة وتثير السخرية . خطابات عدم معارضة أو دعم بسيط

ICANN يجب . آما أنه ليست هناك ضرورة ألي قيود على مستوى اسم الدولة الفرعي. ال تعرف آيف تعمل الحكومات
حيث تحصل السلطات القضائية المحلية على بعض القول فيما  -ترك هذا األمر على ما آان عليه في الدليل المساعد األول 

الوحدة ( DotAfrica. ن مطابقة لألسماء أو قريبة منها وليس أآثر من ذلكيخص أسماء الدول والمدن الكبرى عندما تكو
 ). 2009أبريل  13الوحدة الثانية، (إس سوبياه انظر أيًضا ). 2009أبريل  12الثانية، 

 
تقول بأن مسئولية تحديد أي مستوى من مستويات دعم  ICANNرغم أن منظمة  .مشكالت في الحصول على دعم الحكومة

هو المطلوب تقع على عاتق مقدم الطلب، إال أنه في العديد من الدول ال يزال هناك تعارض بين المنظمات الموازية الحكومة 
في ذلك المجال، ال يستطيع أحد تقريًبا النجاح . التي تعترض على بعضها البعض بشأن السيطرة على اإلنترنت داخل الدولة

حكومة بمثل تلك السيطرة بينما يرى آل األشخاص أن اإلنترنت يجب أال يكون فلماذا تتمتع ال. في الحصول على دعم الحكومة
ما هو مستوى  ICANNيجب أن تحدد منظمة  ).2009أبريل  12الوحدة الثانية، (؟ إس سوبوتيبور تحت هيمنة الحكومات

ومة في بعض األماآن، علًما بأنه قد يكون من الصعب الحصول على دعم الحك) مثًال" خطاب المعارضة("الدعم المطلوب 
أبريل  12الوحدة الثانية، ( TLD. Association Uninetوفي أماآن أخرى قد ال تكون الحكومة مهتمة بأي طلب 

2009.( 
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فعلى سبيل المثال، فيما يتعلق باقتراح إنشاء شرآات تسجيل للقارات، فعلينا أال  -إن الطلب الخاص بدعم الحكومة يمثل مشكلة 

ع الحكومات مما يسبب مشكلة نحاول حلها؛ وآذلك علينا مراعاة قصور الخدمة في إفريقيا، وأمريكا الجنوبية، نسلمها إلى جمي
الوحدة (إي بيرنار ويليامز ). حكومة 53لـ" الرقم الفعلي"أن يخدم " africa."فلماذا يتعين على نطاق (وأجزاء آبيرة من آسيا 

 ).2009أبريل  14الثانية، 
 

: بخصوص. يجب أن تتمتع أية سلسلة تمثل مدينة نيويورك بأية لغة بأعلى مستوى من الحماية .IDNأسماء أبجديات المدن و
الموجود يجب أن تقدم مدينة نيويورك طلًبا إضافًيا وأن تدفع رسوًما إضافية  IDN، وفًقا لهيكل IDNمقدمو طلبات  1.3القسم 

األبجدية هذه متاًحا بسهولة للمدن  IDNون تخصيص أسماء ويجب أن يك. يمثل المدينة بأبجدية أخرى IDNلكل اسم 
 ).2009أبريل  Connecting.nyc )13. المختصة مع الرسوم التي تمثل تكاليف المعالجة اإلضافية فقط

 
الجديدة؛ فهي ليست عامة  gTLDالجغرافية مع عملية  TLDال تتناسب نطاقات  .الجغرافية المنفصلة TLDفئة نطاقات 
وسيكون من األفضل مناقشة ووضع قواعد عامة لها ثم بعد ذلك يتم البدء في عملية . ccTLDيًرا مع نطاقات وتتشابه آث

 ).2009أبريل  13(ليبراندت . م. جغرافية منفصلة gTLDنطاقات 
 

الخاصة بالمناطق،  gTLDقد تكون هناك طلبات شرعية لنطاقات  .الجغرافية TLDالموجودة ونطاقات  ccTLDنطاقات 
أو  ccTLDبسبب األسعار المرتفعة لنطاقات . الموجودة ccTLDالدول، أو األقاليم وهو ما يبدو متعارًضا مع نطاقات  أو

فإذا رغب مجتمع . gTLDسياسات التسجيل المقيدة، قد تدعم الجهة الحكومية ذات الصلة أو المجتمع المتضرر نطاق الجديد 
 ).2009أبريل  Minds and Machines )13 .مر يجب السماح به، فهو أgTLDأو جهة حكومية في دعم طلب /ما و

 
يجب وضع قواعد واضحة إلعادة التفويض قبل تقديم نطاقات  .الجغرافية gTLDإعادة تفويض شرآة تسجيل نطاقات 

gTLD ويجب أن تعكس نطاقات . الجغرافيةgTLD  الجغرافية عالقة ثالثية بين منظمةICANN ،وشرآة التسجيل ،
وشرآة التسجيل ممكًنا في حالة عدم  ICANNويجب أن يكون اإلنهاء المبكر للتعاقد بين منظمة . اإلنترنت المحليومجتمع 

رضا أجزاء آبيرة من مجتمع اإلنترنت المحلي بما فيها الحكومة أو السلكة العامة ذات الصلة بالخدمات التي تقدمها شرآة 
 ).2009أبريل  13(يبراندت ل. م. الجغرافية ذات الصلة gTLDتسجيل نطاقات 

 
يجب أن تكون هناك بدائل للمطلب الخاص بتقديم إثبات الدعم أو عدم المعارضة من  .عدم المعارضة من الحكومة/الدعم

فالتنظيم الخاص بتكنولوجيا المعلومات محددة القطاع الذي يتعامل مع أسماء نطاقات . الحكومة أو السلطة العامة ذات الصلة
 ليبراندت. م. الجغرافية gTLDر هام في حماية المستهلك ذي المشغل المستقل بمجرد تقديم نطاقات اإلنترنت عنص

  ).2009أبريل  13(
 

الحالية ونطاقات  ASCII ccTLDليست هناك حاجة لقيود اسم الدولة الفرعي إذ أن نطاقات  .قيود اسم الدولة الفرعي
IDN ccTLD القادمة تضمن حصول آل دولة على نطاق TLD تشغيله في شكل اسم يختار إما /الخاص بها إلدارته)IDN (

يجب ترك هذا األمر على ما آان عليه في اإلصدار األول من الدليل . ووافق عليه) بريدي ASCIIرمز (أو أن لديه من قبل 
المدن الكبرى عندما حيث تحصل السلطات القضائية المحلية على بعض القول عندما يتعلق األمر بأسماء الدول و -المساعد 

 ).2009أبريل  NCUC )13 .تكون مطابقة لألسماء أو قريبة منها وليس أآثر من ذلك
 

الحالية  ICANN، تتطلب قواعد منظمة ASCIIو IDNمن منظور آل من  .عناوين متعددة لنفس المصطلح الجغرافي
فالمدن والمناطق التي يشار إليها بشكل واسع بعدة  .cologne.و koln.على سبيل المثال،  -) أو ثالًثا(مضاعفة الدفع مرتين 

 ).2009أبريل  Minds and Machines )13 .عناوين يجب منحها الفرصة الستخدام آافة هذه العناوين بنفس السعر
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اء سيكون من المستبعد جًدا طلب خطابات عدم المعارضة أو الدعم من السلطات ألجل األسم .األسماء ذات السياسة الطبيعية
 ).2009أبريل  13( NCUC ).مثل وادي السليكون ، ببوليوود(الخاصة بأي مكان داخل الدولة 

 
الجغرافية مبنية دائًما بناًء على الطلبات المعتمدة على المجتمع إلفادة عدد  gTLDيجب أن تكون نطاقات  .مطلب المجتمع

االستخدام العالمي غير المقيد ألسماء الدول أو المناطق أو ويجب التعامل بحذر مع المفاهيم التي تسمح ب. محدود من األفراد
الجغرافية التي ال تقدم إثبات قواعد التسجيل التي تحدد  gTLDوعموًما، يجب رفض طلبات نطاقات . األماآن المشهورة
 ).2009أبريل  13(ليبراندت . م. على أعضاء المجتمع المحلي المختص TLDاستخدام نطاقات 

 
الجغرافية بشأن رسوم التسجيل  gTLDيجب أال تكون هناك معاملة تفضيلية لنطاقات  .الجغرافية gTLDرسوم نطاقات 

. ورسوم التقييم، والتي يجب أن تكون، بصفة عامة، أقل ما يمكن لجميع مقدمي الطلبات لتقديم عوائق منخفضة لدخول السوق
 ).2009أبريل  13(ليبراندت . م
 

مقبولة بشكل عام، ولكن تحديد أسماء المدن يقدم  2إن إجراءات التقييم في الوحدة  ).2.1.1.4.1القسم (األسماء الجغرافية 
مثل  -على مستوى المدن وحتى على مستوى الدولة، آما في حالة اشتراك دولتين في لغة عامة (فرًصا متعددة للتعارض 

تق مقدم الطلب، فمن المرجح فشل العديد من الطلبات، ونظًرا ألن العبء يقع على عا). الواليات المتحدة، والمملكة المتحدة
وتقتضي الوحدات التالية ضمًنا أن هذ سيكون حذًفا مادًيا وأنه يمكن أن يؤثر سلبًيا . عن جهٍل، في تحديد آافة حاالت التعارض

  ).2009من أبريل عام  Go Daddy (13 . على مراجعة الطلب
 

توثيًقا رسمًيا من الحكومات  ICANNيجب أن تطلب منظمة  .ين؛ والحكومةآبار المستخدم - IDN TLDطلبات نطاقات 
أبريل  CONAC (13. ، آتوثيق فعال وداعم للمنظمة في تقييم تنافس المسجلينIDNفيما يتعلق بمجتمع آبار مستخدمي 

تحت " لسلةمتطلبات الس" 2.1.1.3.2في القسم ). 2009أبريل  13(مجتمع اإلنترنت الصيني انظر أيًضا ). 2009
يجب أن ُيظهر مقدم الطلب إثبات عدم المعارضة من الجهات : "تجب إضافة اللغة التالية IDNالعبارات الخاصة بأسماء 

األبجدية التي يتكّون فيها سكان هذه الدولة /باللغة] لها[الحكومية أو السلطات العامة للدولة أو المنطقة، إذا آانت السلسلة المقدم 
 ).2009أبريل  CNNIC )13". األبجدية في العالم/البية عظمى من المستخدمين الذين يستخدمون تلك اللغةأو المنطقة من غ

قبل بدء جولة الطلب لتوضيح مسألة موافقة الحكومة  ICANNتحتاج منظمة ). 2009أبريل  NCUC )13انظر أيًضا 
إيه سوزانوف . باألبجديات المحلية IDN TLDقات المطلوبة في المناطق التي تم فيها إصدار قوانين محلية تمنع نشر نطا

 Association Uninet). 2009أبريل  12الوحدة السادسة، (إس سوبوتيبور  ).2009أبريل  9الوحدة السادسة، (
 13الوحدة األولى، (إل آندريف ). 2009أبريل  12الوحدة السادسة، ( DotAfrica). 2009أبريل  11الوحدة السادسة، (

 ).2009أبريل  13الوحدة السادسة، (إس مانيام ). 2009أبريل  13الوحدة السادسة، (إس سوبياه ). 2009أبريل 
 

قد ال يكون المجتمع  .التوصية بعدم توجيه اهتمام لمصالح الحكومات أو السلطات العامة بأسماء الدول أو المناطق
يجب عدم االنحياز إلى حكومة . معين TLDطاق الجغرافي، آما هو محدد من خالل العملية، المنظمة األفضل إلطالق ن

في حالة وجود طرف خاص يعمل مع الحكومة، فإن هذا السيناريو معّرض للرشوة، والتأثير . رسمية مقارنًة بالقطاع الخاص
لى ، وليس ع)أو المزاد العلني(بناًء على القدرة على أداء الوظائف  TLDفيجب تخصيص نطاقات . على القرار، وما إلى ذلك

 .وستؤدي التعريفات غير المحددة لمن يمكنه، من داخل المجتمع، توفير سلطة نيابًة عن المجتمع إلى اإلرباك. النفوذ السياسي
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على سبيل المثال باريس بفرنسا (في حالة استخدام مجتمعين لنفس االسم، يبدو أنه قد يتم االنحياز إلى المجتمعات األآبر حجًما 

الطلب الخاص باسم المدينة، حيث يعلن مقدم الطلب ("ويحتوي القسم فقط على عبارة غامضة ) سعلى عكس باريس بتكسا
، 2الوحدة : بخصوص"). (؟’هل يمكنني فقط عدم اإلعالن.ألغراض ترتبط باسم المدينة gTLDأنه ينوي استخدام نطاق 

 )2009أبريل  6( DomainNameWire.comإيه أولمان، ). 2.1.1.4
 

إن الحد الفاصل بين نطاقات . gTLDوليس  - ccTLDيجب أن تكون جميعها نطاقات  .أسماء المناطقأسماء الدول و
gTLD وgTLD  سيكون غير واضح وفي النهاية سيختفي إذا سمحت منظمةICANN  بأية سلسلة هي عبارة عن تمثيل ذي

وإن من األهمية . gTLDتها نطاق ، وبأي لغة وأي أبجدية بصفISO 3166-1معنى السم دولة أو منطقة مدرج بمعايير 
انظر المناقشة في نص التعليقات واللغة المعدلة المقترحة . (ccTLDو gTLDالقصوى المحافظة على الفرق بين نطاقات 

بأن آافة  ccNSOبقوة مبدأ  auDAتدعم  ).2009أبريل  9( ccNSOمجلس ). لتناول هذا االهتمام 2.1.4المحددة للقسم 
، بما في ذلك gTLDيجب أال يكون أي اسم منطقة متاًحا على أنه نطاق . ccTLDء المناطق هي نطاقات أسماء الدول وأسما

ومن األهمية بمكان أنه لم يتم دمج هذا بشكل . أو أية لغة معترف بها ASCIIأو غير  ASCIIاألسماء الموجودة في األبجدية 
بأن أي تمثيل ذي معنى أو اختصار السم دولة أو منطقة بأية وتوصي . آامل في اإلصدار الحالي من مسودة الدليل المساعد

نطاقات ) PDP(على األقل حتى اآتمال عملية تطوير سياسة  - gTLDأبجدية أو لغة ال يجب السماح له في حيز نطاق 
IDN ccTLD يجب أن تعمل منظمة . المتعلقة بهICANN  رو رمز على سبيل المثال، مدي(مع الدوائر االنتخابية المناسبة

لوضع حل مقبول بشكل مشترك قبل إنهاء الدليل المساعد لمقدمي طلبات نطاقات ) GACالبلد والحكومات خالل لجنة 
gTLD الجديدة .auDA )14  2009أبريل .( انظر أيًضاAPTLD ) 2009ابريل  13، 2الوحدة.( 

 
أنه يجب أال يكون هناك تعارض مع  ICANN تقول منظمة -هذه البنود غير منطقية  ).2و 2.11.4.1. (عملية غير منطقية

 5ففي دولة واحدة أثناء فترة . أسماء المدن أو المقاطعات أو الواليات المدرجة في القوائم التي قد تتغير من وقت إلى اآلخر
ا آيف سيعمل ذلك حيث تتم إضافة مدن جديدة آل يوم؟ وما هو الحد النهائي لهذ. مقاطعات جديدة 4سنوات تمت إضافة 

فيجب أن يكون هناك قيد بطريقة ما،؛ لماذا ال تتم مطالبة . التحديد؟ إن إبقاء األمر مفتوًحا يجعل من الصعب جًدا التحكم فيه
 ).2009أبريل  12الوحدة الثانية، (إس سوبوتيبور الحكومات بإظهار خطوطها الحمراء؟ 

 
، وإذا أراد شخص ما تسجيل dot islandsمنحه إذا تقدم شخص ما بطلب وتم  .اهتمامات المستوى الثاني/توضيحات

Barbados.islands  أو أي اسم محدد لجزيرة ما في نطاقTLD  الجديد هذا، فهل يحتاج مقدم الطلب ذلك إلى الحصول
على موافقة أو على األقل عدم معارضة من تلك السلطة الحكومية، أم هل سينطبق مطلب الموافقة أو عدم المعارضة ذلك 

ليس هو أية دولة  TLDالجديدة على المستوى األعلى وليس على المستوى الثاني حيث يكون اسم نطاق  TLDقات على نطا
، la.beachesمثل (أو إقليم محدد أو مهما يكن مما تغطيه القواعد الجغرافية العامة؟ وماذا عن البلديات 

إننا ). 2009فبراير  28( 93-92ي ف GNSOنصوص منظمة , رابطة تجارة اإلنترنت, بي آروين؟ )rio.beachesو
بأنه ال يوجد مطلب بالحصول على موافقة أو عدم معارضة من المدينة أو  ICANNنود أن نرى توضيًحا آتابًيا من منظمة 

. ب. Rio.beach، أو Australia.beach، أو Hawaii.beachمحدد مثل  gTLDالدولة أو اإلقليم ألسماء نطاق 
 ).2009مارس  5( 43نصوص المنتدى العام صفحة , نترنترابطة تجارة اإل, آروين
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ويفضل في إطار  -) GNP(يجب أن تكون هناك فرصة لالعتراض على عملية األسماء الجغرافية  .االعتراض على العملية

هو ) GNP(ة يبدو هذا ضرورًيا لتناول المواقف التي قد تكون فيها قرار عملية األسماء الجغرافي). ADR(حل النزاع البديل 
 ).2009أبريل  INTA )8 .اسًما جغرافًيا ليسجديد  TLDأن الطلب الخاص بنطاق 

 
 التحليل والحالة المقترحة. 3
 

 أسماء الدول والمناطق
 

جديدة إلى عدم وضوح الفرق بين ما هو نطاق  gTLDهل سيؤدي السماح بأسماء الدول والمناطق في عملية طلب نطاقات 
gTLD  وما هوccTLD؟ 

 
اهتمامات حول أن السماح بأسماء الدول والمناطق في عملية  ccTLDوغيرها من مديري نطاقات  ccNSOلقد أثارت 

وطلبوا أال يتم السماح للطلبات . ccTLDو gTLDالجديدة سيؤدي إلى عدم وضوح الفرق بين نطاقات  gTLDنطاقات 
الخاصة بنطاقات ) PDP(اآتمال عملية تطوير السياسة  ، على األقل حتىgTLDالخاصة بأسماء الدول والمناطق في عملية 

IDN ccTLD وتم استالم . 2011الجدول الزمني الحالي الآتمال هذه العملية هو منتصف العام . التي ستتناول هذه المسألة
 .gTLDتعليقات من آخرين يدعمون فكرة السماح ألسماء الدول والمناطق في ظل عملية 

 
، إال أن هناك توقًعا أيًضا بأن الحكومات قد gTLDو ccTLDه من المهم الحفاظ على الفرق بين نطاق رغم تفهم االهتمام بأن

وقد . الجديدة gTLD، وفي هذا الوقت، سيكون هذا ممكًنا فقط في ظل عملية )اسم الدولة(. country.ترغب في نطاق باسم 
ولهذا سيبدو من غير . ام اسم الدولة الخاص بهاعن رأٍي بأن حقوق الحكومات السيادية في استخد GACعبرت لجنة 

من الحق في تقديم أو دعم طلب لنطاق ) ال تملك السلطة للحرمان ICANNأو باألحرى أن منظمة (المناسب حرمان حكومة 
TLD  باسم.country .)في ظل عملية ) اسم الدولةgTLD إن عملية . الجديدةgTLD  الجديدة واضحة في أن الطلب

 .م الدولة أو المنطقة يجب أن يكون مصحوًبا بدعم الحكومةالخاص باس
 

إن التعامل مع أسماء الدول والمناطق، في اإلصدار الثاني من مسودة الدليل المساعد لمقدمي الطلبات، قد تطور في سياق 
ل والمناطق ستتطلب الطلبات الخاصة بأسماء الدو. GNSO، وتوصيات سياسة ccNSO، وGACالنقاط التي أثارتها لجنة 

إثباًتا بالدعم أو عدم المعارضة من الحكومة أو السلطة العامة ذات الصلة، ويجب أن يشير ذلك اإلثبات بوضوح إلى أن 
ومن العملية وتفهم االلتزامات التي تسعى للحصول على النطاق وفًقا  TLDالحكومة أو السلطة العامة تفهم الغرض من سلسلة 

؛ وقد تم تطوير التفاصيل التي سيحتوي عليها الخطاب للتغلب على GAC 2.21عم مع مبدأ لجنة ويتسق مطلب إثبات الد. لها
 . بأن الحكومات لديها درجات متنوعة من الفهم ccNSOاهتمامات 

  

                                                 
وصف أسماء الدول أو المناطق أو األماآن ولغة الدولة أو المنطقة أو اللغة اإلقليمية أو األشخاص، ما لم يتم االتفاق على  ICANNينبغي أن تتجنب  1

 .حكومات أو السلطات العامة ذات الصلةذلك مع ال
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 مصالح الحكومة

 
 الجديدة؟ gTLDفيما يخص نطاقات  GACمع مبادئ لجنة  GNSOما هي العملية التي تم توليها لموازنة توصيات 

 
لماذا يتم طلب إثبات الدعم أو عدم المعارضة من الحكومة أو السلطة العامة ذات الصلة لفئات األسماء الجغرافية المحددة 

 في مسودة الدليل المساعد لمقدمي الطلبات؟
 

بين وضع  الجديد، العملية المقترحة لطلبات األسماء الجغرافية، الموازنة gTLDتوضح مذآرة التفاهم التوضيحية لبرنامج 
 .GACومبادئ لجنة  GNSOسياسة 

http://www.icann.org/en/topics/new‐gtlds/geographic‐names‐22oct08‐en.pdf 

سيتم األخد في االعتبار بنصيحة اللجنة  - ICANNمن اللوائح الداخلية لمنظمة  j.2.1، القسم )XI )11وفًقا للمادة 
 ICANNوفي حالة تقرير مجلس إدارة . عامة، في آل من التكوين وتبني السياسةاالستشارية الحكومية بشأن أمور السياسة ال

اتخاذ إجراء ال يتوافق مع النصيحة التي تقدمت بها اللجنة االستشارية الحكومية، ينبغي عليه إخبار اللجنة وتوضيح أسباب 
بحسن نية وطريقة -بعد ذلك  ICANNوستحاول اللجنة االستشارية الحكومية ومجلس إدارة . عدم اتباعه لهذه النصيحة

 . التوصل إلى حل يقبله الطرفان -مناسبة وفعالة
 

ال تتضمن بنوًدا تعكس عناصر مهمة من مبادئ اللجنة، ولم توافق  GNSOعن اهتمامات بأن عروض  GACعبرت لجنة 
مان وعي الحكومات آافية لض GNSOاللجنة على أن إجراءات المعارضة وحل النزاع التي أوضحتها توصيات سياسة 

والسلطات العامة بالطلبات الخاصة بالسالسل التي تمثل أسماء بالدها أو مناطقها، أو وصف جغرافي أو ذي سياسة طبيعية 
ما لم يكن "...استخدام مثل هذه األسماء  ICANNضرورة أن تتجنب : على عدة مبادئ منها GACتنص مبادئ . معين آخر

الخيار الذي يقضي بضرورة إرفاق هذه  GACلذلك، أيدت لجنة ". لسلطات العامة المعنيةهناك اتفاق مع الحكومات أو ا
وهذا هو سبب . الطلبات بموافقة بالتأييد من جانب الحكومة أو السلطة العامة المعنية، بدًال من االعتماد على عملية المعارضة

 .ة من الحكومة أو السلطة العامة ذات الصلةوجود مطلب خاص بحصول مقدم الطلب على إثبات الدعم أو عدم المعارض
 

المحجوزة أن مقدمي الطلبات المهتمين بتقديم الطلبات السم جغرافي عليهم العلم بمبادئ  GNSOتدرك مجموعة عمل أسماء 
GAC  أن فشل لجنة "...ومن ناحية أخرىGAC  أو أحد أعضائها في رفع دعوى معارضة أثناء عملية تقديم طلباتTLD 
وبهذا العلم، على مقدم الطلبات الحريص اتخاذ خطوات ". ICANNكل تخلًيا عن السلطة المخوَّلة للجنة بموجب لوائح ال يش

لمناقشة طلبه مع الحكومة أو السلطة العامة المعنية، وطلب موافقتها، قبل تقديم طلب لتقليل احتمالية حدوث معارضة من 
يمكن اعتبار إثبات الدعم أو عدم المعارضة الُمشار إليه في مسودة الدليل . يةجانب الحكومة في مرحلة متقدمة من سير العمل

 .المساعد لمقدمي الطلبات آعملية ُتدخل هذه الخطوة حيز الرسميات لمقدم الطلب
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 هل سيكون المطلب الخاص بإثبات الدعم أو عدم المعارضة من الحكومة أو السلطة العامة ذات الصلة مرهًقا للحكومات؟

 
تقع مسئولية الحصول على إثبات الدعم أو عدم المعارضة من الحكومة أو السلطة العامة ذات الصلة على عاتق مقدم الطلب، 

 . GACفقد تم وضع المطلب استجابة الهتمامات لجنة . وليس من المقرر أن تكون العملية في حد ذاتها مرهقة للحكومات
 

 ى آافة األسماء الجغرافية؟هل يعني هذا المطلب أن للحكومات سيطرة عل
 

. وليس مقصوًدا منها منح الحكومات سيطرة على األسماء الجغرافية GACلقد تم تطوير العملية استجابًة الهتمامات لجنة 
آما أنها تعتبر إجراًء لتقليل . فهي ال تقيد من يمكنه طلب اسم جغرافي، ولكنها ُوضعت لتوفير بعض الحماية لألسماء الجغرافية

 .ماالت حدوث المعارضاتاحت
 

 هل يعني هذا المطلب أن للحكومات سيطرة على آافة األسماء الجغرافية؟
 

ليس من المقرر بالنسبة للعملية منح الحكومات سيطرة على األسماء الجغرافية، فقد تم تطوير العملية استجابًة الهتمامات لجنة 
GACمعارضات، آما أنها تعتبر إجراًء لتقليل احتماالت حدوث ال 

 
 أسماء المدن العواصم

 
هل سيتم منح اسم المدينة العاصمة تفضيًال على طلبات اسم المدن لنفس االسم والتي ال تمثل مدن عواصم، على سبيل 

 المثال، هل سيتم تفضيل باريس بفرنسا على باريس بتكساس؟
 

تمثل، بأية لغة، اسم مدينة عاصمة ألية دولة أو الطلب الخاص بأي سلسلة "توضح مسودة الدليل المساعد لمقدمي الطلبات أن 
الطلب الخاص باسم مدينة، حيث يعلن مقدم الطلب أنه ينوي استخدام نطاق "و " ISO 3166منطقة مدرجة في معايير 

gTLD يتطلب آالهما توثيق الدعم أو عدم المعارضة من الحكومة أو السلطة العامة ذات الصلة" ألغراض ترتبط بالمدينة. 
 
، بغض النظر عما إذا آانت نية مقدم الطلب تمثيل باريس بتكساس؛ أم باريس بفرنسا؛ أم paris.يعني هذا المطلب أن طلب و

عطر باريس؛ أم باريس هيلتون، فإنه سيتطلب توثيق الدعم أو عدم المعارضة من الحكومة أو السلطة العامة ذات الصلة، التي 
 . في هذه الحالة هي فرنساستكون وفًقا لمطلب المدينة العاصمة، 

 
 gTLDالمتعلقة بنطاقات  GACفي ظل مبادئ . من المهم مالحظة أن هذه القاعدة تنطبق فقط على أسماء المدن العواصم

/ الجديدة والمبادئ العامة لالعتدال، تحدد العملية عدد أسماء المدن العواصم المحدد بصفته مهًما بالنسبة لمصالح الحكومة 
وتتطلب أسماء المدن األخرى موافقة الحكومة فقط إذا آانت تدعي تمثيل مدينة في الطلب، ومن الجهة . ياديةالمصالح الس

وتعتمد الحكومة المختصة في حالة أسماء المدن على الموقع على سبيل . الحكومية المختصة فقط للمدينة التي تّدعي تمثيلها
بإنجلترا يتطلب موافقة حكومة مختلفة عن الطلب الذي يمثل مدينة نيوآاسل المثال، فالطلب الذي يدعي تمثيل مدينة نيوآاسل، 

أو أية عالمة تجارية أخرى أو غرض غير محدد أي موافقة " Newcastle Ale"وال يستلزم طلب اشتراك . بأستراليا
 .حكومية
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 األسماء الوطنية الفرعية

 
 لية؟لماذا ُتمَنح األسماء الوطنية الفرعية حماية في ظل العم

 
 آيف يقوم مقدم الطلب بحل تنافس ادعاءات السلطة؟

 
بأن تكون أسماء  GACلقد ُمنحت األسماء الوطنية الفرعية مثل الواليات والمقاطعات واألقاليم حماية عمًال بنصيحة لجنة 

تحديد ما إذ آانت  وسيتحمل مقدم طلب االشتراك مسئولية. األماآن فقط متاحة مع دعم الحكومة أو السلطة العامة المختصة
وقد أوضحت بعض . السلسلة ُتمثل اسم مكان خالف اسم مدينة، آما يتحمل مسئولية تحديد الحكومة أو السلطة العامة المختصة

ولدى الحكومات القومية . التعليقات أنه ال يجب توسيع الحماية المقدمة ألسماء الدول إلى أي اسم من األسماء الوطنية الفرعية
ويمكن اختالس أسماء األقاليم الفرعية ألغراض متعارضة . ة باسم الدولة وآذلك بأسماء األقاليم الوطنية الفرعيةمصالح حيوي

ولذلك يتم توسيع المطلب الخاص بموافقة الحكومة لعدد محدود من ) على سبيل المثال، األمن القومي(مع األغراض القومية 
طلبات، قدمت العملية قاعدة واضحة من خالل جعل األسماء المحمية مقتصرة لتوضيح المشكلة لمقدمي ال. األسماء اإلضافية

 . ISO-3166-2على قائمة 
 

وتدعي أآثر من حكومة أو أآثر من سلطة  ISO 3166-2ومتى آانت السلسلة معرًفا جغرافًيا ذا داللة قومية ثانوية في قائمة 
م الطلب تقديم التوثيق الداعم أو دليل عدم المعارضة من مقد ICANNعامة سلطتها على هذا المعرف، فستطلب منظمة 

هيئة معنية  ICANNفمنظمة . بواسطة جميع الحكومات أو السلطات العامة المختصة والتي تدعي وجود مثل هذه السلطة
ب منظمة وال يعد هذا المطلب بياًنا من جان. بالتنسيق الفني وليست حكًما في النزاعات السياسية أو النزاعات اإلقليمية

ICANN  يعكس التزام المنظمة باستقرار نظام  -بدًال من ذلك  -بحقوق أي مدٍع، ولكنهDNS . 
 

 الطلبات المجتمعية
 

 هل يجب أن تكون طلبات االسم الجغرافي مجتمعيًة أيًضا؟
 

لطلب المعتمد على المجتمع ليتم وفًقا لتوصيات السياسة المتبناة، تم تقديم فئة الطلبات المعتمدة على المجتمع إلتاحة األولوية ل
أي معتمدة على المجتمع أو غير معتمدة  –ولمقدمي الطلبات الحرية في اختيار الفئة المفضلة لطلباتهم . منحه في حالة التنافس

سماء ولذلك، يمكن لمقدم طلب األ. وال يوجد أي أساس في السياسة المتبناة إللزام أي مقدم طلب باختيار أي فئة من الفئتين -
وبالنسبة للطلب المعتمد على المجتمع، يجب على مقدم . الجغرافية أن يختار ذاتًيا إما أن يكون معتمًدا على المجتمع أم ال

 .ممارسات التسجيل التقييدية واالرتباط بمجتمع موجود مسبًقا ودعمه وهكذا: الطلب أن يستوفي المعايير الموضحة
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 إعادة التفويض
 

 المقدم عليها طلبات؟ ccTLDية إعادة تفويض لألسماء الجغرافية مشابهة لتلك الخاصة بنطاقات هل ستكون هناك عمل
 

. gTLDعلى عملية إعادة تفويض إذ يوجد افتراض بالتجديد في آافة عقود شرآات تسجيل  gTLDال يحتوي حيز نطاق 
لذي يتطلب الموافقة الحكومية أو عدم في حالة االسم الجغرافي ا. أيًضا على بند بتغيير التحكم gTLDويحتوي عقد 

وعملية تغيير التحكم مشابهة لعملية إعادة . االعتراض، سيتطلب تغيير التحكم ذلك موافقة الحكومة التي دعمت الطلب المبدئي
 . التفويض في أن موافقة المنظمة الداعمة، بصفتها موجودة لشرآة التسجيل تلك، مطلوبة

 
إلى مشغل تابع في حالة ما  TLDلنقل نطاق  ICANNمن منظمة  gTLDية شرآات تسجيل وآذلك تم تطوير خطة استمرار

على المدى  TLDإذا آانت شرآة التسجيل أو الراعي غير قادرة على تنفيذ وظائف شرآة التسجيل المعقدة، ومواصلة عملية 
الحكومة المختصة، في حالة األسماء  الجديدة وستطلب الموافقة من gTLDوسيتم تعديل هذه الخطة في ضوء عملية . الطويل

 .الجغرافية آما هو محدد في الطريقة المحددة من خالل هذه العملية
 

 أسماء المستوى الثاني
 

 هل ستكون هناك حماية لألسماء الجغرافية على المستوى الثاني؟
 

والجغرافية على المستوى الثاني،  المتعلق باألسماء الوطنية 2.72رقم  GACفي ظل معرفة التحديات المرتبطة بمبدأ لجنة 
رًدا بناًء  GACأرسلت لجنة . في وضح حل لتمكين التنفيذ GACالمساعدة من لجنة  ICANNالتمس مجلس إدارة منظمة 

. 2009أبريل  24في  ICANNعلى طلب مجلس إدارة منظمة 
(http://www.icann.org/correspondence/karklins-to-twomey-24apr09.pdf 

]PDF، 96 ويتم طلب تقرير نهائي من لجنة ]) آيلو بايتGAC  2009مايو  25بحلول . 
 

يوصي ذلك التقرير بأن األسماء المتضمنة في قوائم معينة معترف بها دولًيا يتم حجزها على المستوى الثاني وأن تضع 
ياًزا للحكومات المختصة أن وسيكون امت. GACشرآات التسجيل إجراءات إلصدار تلك األسماء متوافقة مع مبادئ لجنة 

 .تتبنى إجراءات شرآات التسجيل تلك لتسجيل اسم الدولة
 

 :يحدد التقرير األسماء التي سيتم حجزها بتلك المضمنة صراحًة في ثالث قوائم رسمية

 
 gTLDتبني إجراءات مالئمة، قبل تقديم ) أ: الجديدة بما يلي gTLDSينبغي أن تتعهد شرآات التسجيل الخاصة بمقدم الطلب للحصول على نطاقات  2

على المستوى الثاني  - IGOsات أو السلطات العامة أو الجديدة، لحظر األسماء التي لها داللة قومية أو جغرافية، دون أية تكلفة وبناًء على طلب الحكوم
بإيقاف حاالت إساءة استخدام األسماء ذات الداللة  IGOsضمان اتخاذ إجراءات تسمح للحكومات أو السلطات العامة أو ) جديد؛ ب gTLDألي نطاق 

 .جديد gTLDالقومية أو الجغرافية على المستوى الثاني ألي نطاق 
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 ،ISO 3166-1لكافة أسماء الدول والمقاطعات المضمنة في قائمة ) باللغة اإلنجليزية(الصيغة المختصرة 

الخبراء المعني باألسماء الجغرافية التابع لألمم المتحدة، والدليل المرجعي التقني لتوحيد األسماء الجغرافية،  وفريق •
 وأسماء دول العالم، الجزء الثالث،

وقائمة الدول األعضاء في األمم المتحدة بست لغات رسمية لألمم المتحدة مجهزة من جانب مجموعة العمل الخاصة  •
 .تمر األمم المتحدة حول توحيد األسماء الجغرافيةبأسماء الدول لمؤ

 
 تعريف المصطلحات

 
 هل يمكن تقديم المزيد من التوضيح حول ما يعتبر اسًما جغرافًيا؟

 
بالنسبة ألسماء الدول والمناطق، هذه . إلى أقصى حد ممكن، تعتمد فئات معايير األسماء الجغرافية على قائمة أسماء محددة

؛ وألسماء المدينة العاصمة، أسماء ISO 3166-2؛ وألسماء المكان ذي الداللة القومية، قائمة ISO 3166-1هي قائمة 
تكوين "؛ وتعتمد المناطق القارية أو مناطق األمم المتحدة على قائمة ISO 3166-1الدول والمناطق الواردة في قائمة 

" ة والمجموعات االقتصادية المحددة ومجموعات أخرىوالمناطق الجغرافية الثانوي) القارية(المناطق الجغرافية الكبرى 
والغياب الوحيد للقائمة هو ألسماء المدينة وهذا بسبب االزدواجية عبر عالم أسماء المدينة، إذ يمكن . الخاصة باألمم المتحدة

 . لعدة أسماء مدينة أن تكون مصطلحات عامة، وأن تكون أسماء عالمة تجارية آذلك
 

، يقوم الموظفون بعمل إضافي لتقديم تخصيص أآبر حول تعريف اسم الدولة أو ICANNس إدارة منظمة بناًء على طلب مجل
وستنعكس نتائج هذا العمل في اإلصدار الثالث من مسودة الدليل المساعد لمقدم الطلب، وسيستمر التعريف على . المنطقة

 .ي نفس وقت إصدار هذه الوثيقة لتوجيه مناقشةيتم نشر هذا الجزء من الدليل المساعد ف. ISO 3166-1أساس قائمة 
 

 ؟"بالمجموعات االقتصادية المحددة والمجموعات األخرى"ماذا ُيقصد 
 

تكوين المناطق الجغرافية "هو جزء من قائمة األمم المتحدة " المجموعات االقتصادية المحددة ومجموعات أخرى"إن بند 
التي ُتستخدم لتحديد " ية والمجموعات االقتصادية المحددة ومجموعات أخرىوالمناطق الجغرافية الثانو) القارية(الكبرى 

وفي هذا السياق، يتصل البند باألقاليم المتطورة واألقاليم . منطقة قارية أو منطقة تابعة لألمم المتحدةالسالسل التي تمثل 
ة الجزرية الصغيرة؛ والدول التي تمر بمرحلة النامية؛ والدول األقل تطوًرا؛ والدول النامية غير الساحلية؛ والدول النامي

 :القائمة آاملة متوفرة على. انتقالية
http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm 

 
 . gTLDفي الختام، سيسمح ألسماء الدولة واإلقليم وفًقا لعملية نطاق 

 
 : سيتم تعديل مسودة الدليل المساعد لمقدم الطلب لتقديم تفاصيل جديدة للتعليق العام

 تخصيص أآبر حول تعريف ماهية اسم الدولة أو المنطقة؛  •
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 تخصيص أآبر حول متطلبات الدعم ألسماء القارة آما هو مطلوب من قبل مجلس اإلدارة؛ •
 . متطلبات الدليل المساعد في سياق "السلطة العامة"توضيح معنى ماهية  •
على المستوى الثاني باالتساق مع النصيحة ) آما ورد في مصادر محددة معينة(المنطقة / معالجة أسماء الدولة  •

 .GACالمتعلقة بالتنفيذ الصادرة من لجنة 
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 عملية المعارضة
 إجراءات

 
 النقاط الرئيسية . 1
 

 .اإلجراءات القابلة للتطبيق على عملية حل النزاعفي عمل تعديالت طفيفة على  ICANNستستمر منظمة  •
ستشجع آافة  ICANN، إال أن منظمة )DRSP(ورغم أنها ستكون تحت تصرف مزودي خدمة حل النزاع  •

  .على تعزيز المعارضات وقتما يكون ذلك ممكًنا) DRSP(مزودي خدمة حل النزاع 
يتم فيها نشر قائمة ) DRSP(خدمة حل النزاع بدراسٍة لعملية ومناقشتها مع مزودي  ICANNوستقوم منظمة  •

 .جارية من المعارضات عند إرسال المعارضات أثناء فترة اإلرسال
 
 ملخص التعليقات . 2
 

موجود بتأآيد  TLDإذا قام مشغل نطاق  ).3.1.2.1(ألي شخص إذا آانت هناك معارضة ناجحة  TLDال يتم منح نطاق 
الموجود  TLDفيجب أال يتم إعطاء السلسلة ألي شخص آخر، بما في ذلك مشغل  إرباك السلسلة بنجاح وتم رفض الطلب،

إس مانيام ). 2009أبريل  9الوحدة الثالثة، (إيه سوزانوف ). 2009أبريل  NCUC )13. بالفعل الذي فاز بالمعارضة
 13الوحدة الثالثة، (يرين واي آ). 2009أبريل  12الوحدة الثالثة، (إس سوبوتيبور ). 2009أبريل  11الوحدة الثالثة، (

دي ألين ). 2009أبريل  12الوحدة الثالثة، ( DotAfrica). 2009أبريل  13الوحدة الثالثة، (إل آندريف ). 2009أبريل 
 ). 2009أبريل  13الوحدة الثالثة، (إيه ميخايولف ). 2009أبريل  13الوحدة الثالثة، (

  
. ج. متشابهين بلغتين مختلفتين أم ال TLDا إذا آان سيتم تعارض طلبين إنه من غير الواضح م .مسألة اللغات المختلفة

 ).2009مارس  2(جوليون 
  

ومزودي خدمة حل النزاع ) بما في ذلك مرحلة التقييم المقاَرن(دور التعليقات العامة في عمل المقّيمين  .دور التعليقات العامة
)DRSP (بحاجة إلى توضيح .SIIA )13  2009أبريل.( 
 
يجب أن يكون هناك مجموعة متسقة، قدر  ).DRSP(المطلوبة لجميع مزودي خدمة حل النزاع " األساسية"لعمليات ا

. آي ال يصبح النظام معقًدا للغاية) DRSP(يتبعها جميع مزودي خدمة حل النزاع " األساسية"اإلمكان، من العمليات 
Regions )13  2009أبريل .(  انظر أيًضاAT&T )13  يجب أن تضع منظمة ). 2009أبريلICANN  آليات موحدة

لحل النزاع يمكن أن ترجع إليها األطراف المتنافسة قبل اللجوء إلى المزادات العلنية، ومع ذلك، يجب أال تعيق تلك اآللية 
 ).2009أبريل  CADNA )13. العمليات القانونية المقدمة بموجب القانون المطبق

 
في غياب العالمات التجارية الشهيرة المضافة إلى قائمة األسماء المحجوزة، يجب أن  .اجحةالقيمة السابقة للمعارضات الن

مجلس . تحتوي المعارضات الناجحة على قيمة سابقة حتى ال يضطر أصحاب العالمة التجارية إلى أن يبقوا معارضين
من قبل مالكي العالمة التجارية على  يجب أن تحتوي المعارضات الناجحة). 2009أبريل  1(األعمال األمريكي األوروبي 

إذا آان المعترض ). 2009أبريل  Visa Inc. )11شرآة . قيمة سابقة؛ إذ سيجنب هذا إجراءات ورسوًما جديدة للقضية
 ناجًحا،
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، ويمكن للمعترض أن يتجنب الحاجة إلى إرسال وتقديم معارضات "األسماء المحجوزة"إلى قائمة  gTLDفيجب نقل نطاق 

انظر  ). 2009أبريل  Hearst Communications, Inc )13 .ذاتها أو المشابهة لها عدة مرات gTLDات لنطاق
 ).2009أبريل  12، 3الوحدة ( IHG). 2009أبريل  COTP )13أيًضا 

 
يجب أن توضح  .LROتوضيح التأثير العائق في حالة وجوده على التحديدات الموجودة في ارتباك السلسلة وإجراءات 

ما إذا آانت تحديدات ارتباك السلسلة وإجراءات سيكون لها تأثير عائق، وإذا آان آذلك، فإلى أي مدى  ICANNة منظم
بين نفس  LROعلى سبيل المثال، هل سينطبق تحديد الخبير في إجراء ارتباك السلسلة على إجراء. سيكون لها تأثير عائق

بأن السلسلة المتقدم لها غير  LROستكون نتيجة الخبير في إجراء مقدم الطلب والمعترض فيما يتعلق بنفس السلسلة؟ هل 
مشابهة لدرجة اإلرباك لعالمة المعترض عائًقا لنتيجة ارتباك السلسلة إذا آان المعترض يتقدم في الجولة الثانية بطلب نطاق 

gTLD  مطابق للعالمة التي بنى عليها اعتراضه؟Microsoft ) ،2009أبريل  13الدليل المساعد.( 
 

يجب أن يحدد الدليل المساعد التأثير العائق للطلب المسحوب بعد  .التأثير العائق للطلب المسحوب بسبب المعارضة
إذا آان قد تم سحب طلبه  gTLDوال يجب السماح لمقدم الطلب بإعادة تقديم طلب لنفس سلسلة . المعارضة التي ٌقدمت ضده
 ).2009يل أبر INTA )8 . المبدئي بعد تقديم معارضة

 
من المهم أن يتم وضع آليات المعارضة المناسبة خالل آافة مراحل عملية الطلب لضمان حماية مصالح  .آليات المعارضة

أندرسن، مدير عام، بوزارة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، الوآالة الوطنية لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، . أ.ج. المستهلك
  ).2009مارس  2(الدنمارك 

 
بمجرد أن يتم تقديم معارضة، فإنه يجب تعديل المطلب الخاص بحّد زمن التقديم للسماح بتغيير  .حّد زمن تقديم المعارضة

سيوجه هذا اهتماًما بأن المعترض في . على أساس إجرائي) DRSP(محتمل للشكوى إذا طلب ذلك مزود خدمة حل نزاع 
). TLDيوًما من نشر طلب نطاق  90(شكوى وفًقا لهيكل حّد الزمن الحالي بعض الحاالت قد ينفد منه الوقت لتعديل ال

INDOM.com )10  2009أبريل.(  
 

على أنه يجب على مقدمي الطلبات الرد على آل معارضة بشكل  3.2.3ينص قسم  .الردود والرسوم المنفصلة لكل معارضة
ملًة على طلبات شائعة ومثيرة للجدل تنتج عدًدا غير قد تحدث بعض السيناريوهات مشت. منفصل ودفع رسوم تقديم آل رد

 ).2009من أبريل عام  Go Daddy )13 .متوقع من المعارضات
 

وهذا . يقترح أنه إذا لم يقدم مقدم الطلب رًدا، فإن المعترض يفوز 3.1.4يبدو أن قسم  .الفشل في تقديم رد على المعارضة
 ). 2009أبريل  14الوحدة الثالثة، (إي بيرنار ويليامز . اذجغير مهم آثيًرا بشأن نتائج آلية معرآة النم

 
فإنه يجب منع مقدم الطلب ) إما بالفشل في االستجابة أو بسحب الطلب(إذا تخلف مقدم الطلب  .فوز المعترض بسبب التخلف

  ).2009أبريل  13الدليل المساعد، ( Microsoft. من تقديم طلب آخر لنفس السلسلة المعترض عليها
 

يجب أن يشتمل الدليل المساعد واإلجراءات على استثناء السبب الجيد  .استثناء السبب الجيد—معارضات في غير أوانها
ونظًرا ألن آافة المعارضات يجب أن ُتقدم . للمبدأ للسماح بتقديم معارضات سابقة للموعد النهائي في الحاالت االستثنائية

 إلكترونًيا،

 120



 الجديدة gTLDحليل التعليقات العامة الخاصة باإلصدار الثاني من الدليل المساعد لمقدمي طلبات نطاقات ت
 2009مايو 

 
ثناء الظروف المتصلة بشكل تقني وغير المتوقعة التي تمنع المعارض من التقديم في الوقت المحدد فيجب أن يتضمن هذا االست

أبريل  8( INTA . يجب أن تضمن في االستثناء) على سبيل المثال الفيضانات والزالزل وغيرها" (الظروف القدرية"وآذلك 
2009.( 

 
السماح للمعترضين بفترة ) DRSP(ى مزودي خدمة حل النزاع يجب عل .تعديل االعتراضات المتجاَهلة على أساس إجرائي

عالج قصيرة لتعديل المعارضات المتجاهلة على أساس إجرائي لعالج العيوب وتجُنب عبء إعادة تقديم معارضة بشكل 
 ).2009أبريل  INTA )8 .رسمي يمكن تصحيحها بسهولة

 
من اإلجراء صراحًة عبء اإلثبات في عملية المعارضة  20ة يجب أن يوضح الدليل المساعد والماد .عبء معايير اإلثبات

فيما يتعدى آافة الشكوك "أو إجراءات القانون الجنائي " حول توازن االحتماالت"على سبيل المثال، معايير القانون المدني (
الطلب إلظهار لماذا ال إلى مقدم  LROيجب أن ينتقل عبء الدليل في إجراءات ). المستخدم في الواليات المتحدة" المعقولة

يجب رفض الطلب إذا آان مقدم الطلب قد دافع بشكل غير ناجح عن أآثر من عدد معين من ادعاءات سياسة حل النزاع 
أيًضا إصدارها األول من تعليقات  INTAتجدد . شهًرا 12في فترة مدتها  gTLDأو ادعاءات نطاقات ) UDRP(الموحدة 

 ).2009أبريل  LRO. INTA )8رضات التنافس على السلسلة ومعارضات الدليل المساعد حول معايير معا
 

الجهة المقدرة إلعطاء المزيد من االهتمام  DRSPخالل فترة المعارضة، ينبغي أن يكون .حاالت مرتكب الجريمة المتكررة
أبريل  Visa Inc. (11. لصالح مالكي العالمات التجارية عند التعامل مع قضايا المجرمين الذين لهم سوابق إجرامية

انظر أيًضا . يجب أن تكون عمليات إساءة استخدام اسم النطاق في السابق عامًال إذا ما ُأثيرت في أية معارضة ).2009
Hearst Communications, Inc )13  2009أبريل.( 

 
حتى في حالة الدمج بشكل إمكانية المعارضة المدمجة، ولكنها تطلب تأآيد أنه  INTAتدعم  .توضيح -المعارضات المدمجة 

 . إجرائي ستتم دراسة األساسيات والنقاشات في دعم آل معارضة فردية وسيتم تقريرها بشكل منفصل وعلى مزاياها الحقيقية
INTA )8  وينبغي أن يتوافر لحاملي العالمات التجارية القدرة على دمج الشكاوى المرفوعة ضد نفس  ).2009أبريل

 ICANN، يجب أن توضح منظمة 3.3.7فيما يتعلق بالقسم  ).2009أبريل  Visa Inc) .11. الطرف لخفض التكاليف
على سبيل المثال، هل سيتم تقسيم الرسوم بالتساوي بين آل (آيف ستعالج متطلبات رسوم التقديم عند دمج المعارضات 

 ).2009أبريل  13( Go Daddyانظر أيًضا ). 2009أبريل  13( BITS"). مدمج"معترض 
 

يجب السماح لكل من المعترض ومقدم الطلب برفض دمج المعارضات المقترحة من قبل مزود خدمة حل  .رفض الدمج
 ). 2009أبريل  13الدليل المساعد، DRSP .(Microsoft )(النزاع 

 
خرين إن نشر قائمة جارية من المعارضات المستلمة قد يقلل الضغط عن اآل .تجنب االزدواجية وتشجيع دمج المعارضات

ويجب تشجيع دمج المعارضات في إجراء واحد من أجل إفادة مقدمي الطلبات الذين يواجهون . إلرسال معارضات مشابهة
. معترضين متعددين وإفادة المعترضين الذين يرغبون في معارضة طلبات متعددة لنفس السلسلة أو نفس السلسلة تقريًبا

COA )13  (حل النزاع يجب تشجيع مزودي خدمة ). 2009إبريلDRSP ( بقوة إذا لم يطالبوا بالسماح بدمج المعارضات
أبريل  13الوحدات من األولى إلى الرابعة، ( RyC). 1.1.2.6(قدر اإلمكان وبذلك يتم تقليل نفقات مقدم الطلب والمعترض 

إمكانية دمج بحرية التصرف في ) DRSP(ليس واضًحا ما إذا آان يجب أن يتمتع مزودو خدمة حل النزاع ). 2009
 المعارضات؛
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على األقل يجب أن ينشروا المعايير المستخدمة ألخذ مثل هذا القرار، ويجب تشجيعهم على دمج المعارضات المتشابهة في 

 ).2009الوحدات من األولى إلى الرابعة، أبريل ( RyC. إجراء واحد إذا طلب ذلك مقدم الطلب أو أي معترض
 

يجب السماح للمعترضين بتقديم وثيقة معارضة واحدة ضد طلب واحد تصف  .لمتعددةدمج المعارضات واالستجابات ا
وبالمثل، يجب السماح لمقدم الطلب بتقديم وثيقة استجابة واحدة تستجيب . األساسيات لكافة معارضاتها ضد هذا الطلب

بإصدار ) DRSP(النزاع  يجب أن يقوم آل مزود من مزودي خدمة حل. لمعارضات متعددة مقدمة من قبل نفس المعترض
 ). 2009أبريل  13الدليل المساعد، ( Microsoft. قرار بناًء على الجزء المناسب

 
يجب أن تكون . يجب أن يتم اإلعالن عن المعارضات واالستجابات بشكل عام ).DRSP(شفافية مزود خدمة حل النزاع 

 COTP (13 . متوفرة ومفتوحة للتعليق العام) DRSP(القواعد واإلجراءات التي سيستخدمها مزودو خدمة حل النزاع 
 ).2009أبريل 

 
يجب أن يضمن المعترضون أن اللجنة االستشارية ال تتكون فقط من خبراء  .توضيح اختيار اللجنة االستشارية واإلجراءات

الهتمات عند بدراسة هذه ا) DRSP(ويجب أن تتم مطالبة مزودي خدمة حل النزاع . مستقلين بل خبراء محايدين آذلك
ما إذا آانت ستحدد القواعد التي ستتم إدراة  ICANNآما يجب أن توضح منظمة . اختيار أعضاء اللجنة االستشارية

، يجب أن يوضح )DRSP(في حالة تخصيص القواعد اإلجرائية من قبل مزودي خدمة حل النزاع . اإلجراءات على أساسها
 ).2009أبريل  13( NCUC .، ويجب تمكين التعليق العام عليها)3.3.5(الدليل المساعد هذا في قسم إصدار الحكم 

 
 -) 1.1.2.6و  3.3.6انظر (يجب توضيح أهمية قرار خبراء اللجنة االستشارية  .الطبيعة الُملزمة لقرار اللجنة االستشارية

ها؟ ال يوجد سبب لتفسير قبولها أو رفض ICANNهل هو أمر نهائي بالنسبة للمعارضة أم أنه مجرد نصيحة يمكن لمنظمة 
برفض قرار الخبير، فيجب أن تتمتع عملية  ICANNإذا ُسمح لمنظمة . لماذا ال يكون قرار خبراء اللجنة االستشارية ُملزًما

تقريًرا ذاتًيا يصف توصيات اللجنة  ICANNعلى سبيل المثال، يجب أن تكتب منظمة (اتخاذ القرار في المنظمة بالشفافية 
أبريل  13الدليل المساعد، ( Microsoft). 2009أبريل  13( NCUC ).لماذا قررت المنظمة عدم قبولهااالستشارية و

أبريل  13( ICANN. COTPنهائية وُملزمة لمنظمة ) DRSP(يجب أن تكون قرارات مزود خدمة حل النزاع ). 2009
2009 .( 

  
" تاريخ الموعد النهائي المنشور("مدة فترة المعارضة مزيًدا من المعلومات  ICANNيجب أن تقدم منظمة  .فترة المعارضة

فيجب ذآر الفترات الزمنية صراحًة . ألنه قد يكون هناك تعليق أآثر على آفاية المدة الزمنية لتقديم معارضة) 3.2.1في 
 ).2009أبريل  13( NCUC). يوًما 14، يقترح مخطط في نهاية الوحدة الثالثة فترة 1.1.2.3، 1.1.2.3أي، انظر (

؛ يجب أن تكون وظيفة عدد من الطلبات بحد أدنى )1.1.2.4(يجب أن يتم تحديد فترة تقديم المعارضة في اإلصدار التالي 
  ).2009الوحدات من األولى إلى الرابعة، أبريل ( RyC. أسبوعين

 
ية التي سيتم استخدامها لتحديد يجب أن ينص الدليل المساعد واإلجراءات على المنطقة الزمن .المنطقة الزمنية -المعارضات 

 ).2009أبريل  INTA )8 . الموعد النهائي لتقديم معارضة
 

 . يجب أن يكون هناك فترة تهدئة تلقائية إذا آان األطراف موافقين بشكل مشترك على أنها ستفيد احتمالية للوساطة .فترة تهدئة
INTA )8  2009أبريل.( 
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فيما عدا في الحاالت التي يكون فيها مقدمو الطلبات غير مشترآين في تفاوض أو  .تمديدات الوقت -الوساطة /التفاوض

هو خطوة مناسبة إذا ) يوًما 30ليس أآثر من (وساطة وقد تؤثر إضافة الوقت عليهم بالسلب، فإن منح تمديد بسيط في الوقت 
الوحدات من األولى إلى الرابعة، ( RyC.طةآانت آافة األطراف المشترآة موافقة وربما سيعزز ذلك التمديد التفاوض والوسا

 ). 2009أبريل  13
 

لم ُتبرم بعُد عقودها مع  ICANNنظًرا لالهتمام الخاص بأن منظمة  .غير ُمبرمة) DRSP(عقود مزودي خدمة حل النزاع 
تنشر  تحتفظ بالحق في تقديم تعليقات إضافية بمجرد أن INTA، فإن )DRSP(آل مزود من مزودي خدمة حل النزاع 
قواعدهم الخاصة بحل نزاع ) ICDR(والمرآز الدولي لحل النزاعات ) WIPO(المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية 

اتفاقياتها مع  ICANNفي سبيل توفير الثقة، يجب أن تستكمل منظمة  ).2009أبريل  INTA )8 . الجديد gTLDنطاق 
. مة حل النزاع إنهاء آافة جوانب عمليات المعارضة الخاصة بهويجب على مزود خد) DRSP(مزودي خدمة حل النزاع 

Microsoft ) ،2009أبريل  13الدليل المساعد .( 
 

يجب أن تكون إجراءات حل نزاع معارضة الحقوق القانونية متسقة مع سياسة حل النزاع  .االتساق -عمليات المعارضة 
وفي ضوء نجاح سياسة حل النزاع . لدليل المساعد واإلجراءاتومع القواعد في إطار العمل المنتهي ل) UDRP(الموحدة 
 ).2009أبريل  8( INTA . ، سيوفر تبنيها ألصحاب العالمة التجارية نظاًما معروًفا،وعملًيا، وموثوًقا)UDRP(الموحدة 

 
ت التي يرغب عملية للحاال ICANNال توضح منظمة  .التغييرات في عروض مقدمي الطلبات األصلية -توضيحات العملية 

فيها معترض في التسوية مع مقدم الطلب إذا آانت مقدم الطلب قام بتغيير جزء جوهري من عرضه، أو توضح نتائج عملية 
من مقدم الطلب  ICANNهل ستطلب منظمة . حل النزاع أن مقدم الطلب سيفوز فقط عندما يغّير جزًءا جوهرًيا من عرضه

في هذه الحالة سيتم رفض الطلب، أم هل ستسمح المنظمة لمقدم الطلب بتغيير عرضه  الثبات على عرضه األصلي، علًما بأنه
لمقدم الطلب بتغيير عرضه، فهل يمكنها  ICANNوإعادة إدخاله في المرحلة المناسبة من عملية الطلب؟ إذا سمحت منظمة 

مثل تحويل (جزاء التي ال يمكن تغييرها وما هي األ) آالسلسلة مثًال(أن توضح المنظمة ما هي األجزاء التي يمكن تكييفها 
 ).2009أبريل  14( SIDN). 1.2.3النطاقات المعتمدة على المجتمع إلى مفتوحة، انظر 

 
إذ يجب أن تكون لجنة مكونة  -يجب أن يكون عدد األفراد في اللجنة االستشارية لحل النزاع متسًقا  .اتساق اللجنة االستشارية

  ).2009مارس  5( 20نصوص المنتدى العام صفحة  يرجاست، جيه برند. من ثالثة أشخاص
 

يجب أن يتمتع األطراف بالحق في تقديم احتجاجات تدعم سبب ضرورة مطالبة اللجنة االستشارية لطرف  .إصدار الحكم
. النتائجمعارض بإرسال وثائق معينة أو إجابة أسئلة معينة، إذا آانت ستوضح بشكل معقول أن الحقائق مساعدة في تقرير 

الجديدة باللغة اإلنجليزية، تماشًيا مع  gTLDيجب أن يتم تنفيذ إجراءات نزاع . يجب أن تكون أي جلسات استماع عامًة
 ).2009أبريل  INTA )8 .الممارسة حول العالم لإلجراءات المشابهة

 
ضمان العدل؛ ويمكن تخفيف يجب أن تكون جلسات االستماع ممكنة في أآثر من حاالت نادرة فقط ل .جلسات االستماع

إيه ). 2009أبريل  NCUC )13 .على شكل مكالمات مؤتمرات مسجلة/التكاليف من خالل جلسات االستماع الهاتفية
الوحدة الثالثة، (إس سوبوتيبور ). 2009أبريل  11الوحدة الثالثة، (إس مانيام ). 2009أبريل  9الوحدة الثالثة، (سوزانوف 

إس ). 2009أبريل  12الوحدة الثالثة، ( DotAfrica). 2009أبريل  13الوحدة الثالثة، (يرين واي آ). 2009أبريل  12
 )2009أبريل  13الوحدة الثالثة، (سوبياه 

 
يجب أن تنص المسودة القادمة من الدليل المساعد بشكل واضح على أن قرارات الخبراء ال  .اإلجراء القضائي غير الممنوع
أن هذا المبدأ واضح  INTAال تعتقد . ء قضائي في محكمة مختصة للدفاع عن حقوقه القانونيةتمنع أي طرف من بدء إجرا

 .في نص الدليل المساعد

 123



 الجديدة gTLDحليل التعليقات العامة الخاصة باإلصدار الثاني من الدليل المساعد لمقدمي طلبات نطاقات ت
 2009مايو 

 
INTA )8  2009أبريل.(  انظر أيًضاCOTP )13  يجب أن يتمتع مالكو حقوق عناوين  ).2009أبريلIP  بمراجعة

خاضًعا ) DRSP(اللجنة االستشارية لمزود خدمة حل النزاع يجب أال يكون قرار . قانونية وبالحق في استئناف حكم عكسي
بل األصح أن يكون خاضًعا لعملية استئناف من جانب مزود خدمة حل النزاع  ICANNلمراجعة مستقبلية من قبل منظمة 

يجب أن توضح آافة الوثائق الفعالة ). 2009أبريل  Hearst Communications, Inc )13 .أو محمكة لطرف ثالث/و
ال تستأثر بأية عائدات  DNSعلى أي مستوى  ICANNن المشارآة في أية عملية تسجيل أو عملية حل نزاع في منظمة أ

 ).2009أبريل  AT&T )13. ألصحاب الحقوق إلثبات حقوقهم في أي منتدى متاح
 

ليست محكمة وعليها أال  ICANNإن منظمة . ألن تكون معقدة" الحقوق القانونية"تميل مسائل  ".الحقوق القانونية"عملية 
إيه ميخايولف . تحاول استبدال أحد، خصوًصا مع الوضع في االعتبار طبيعته ذات االختصاصات القضائية واللغات المتعددة

 ).2009أبريل  9الوحدة الثالثة، (
 

نواع معينة من إلى الحد الذي ُيقصد عنده حفظ الحق في االمتناع عن نشر أ ).DRSP(نشر قرار مزود خدمة حل النزاع 
أو اإلجراءات أي ظروف لن يتم في ظلها نشر قرارات الخبراء على موقع ويب /القرارات، يجب أن يحدد الدليل المساعد و

لتحقيق أعلى قدر من الشفافية، يتعين نشر  ).2009أبريل  8( INTA . القابل للتطبيق) DRSP(مزود خدمة حل النزاع 
يجب نشر آل قرار من قرارات اللجنة ). 2009أبريل  Hearst Communications, Inc )13 .قرارات الهيئة

 ).2009أبريل  13( AIPLA. على موقع ويب الخاص بالمزود) DRSP(االستشارية لمزودي خدمة حل النزاع 
 

كونة يجب أن ُتعطى الفرصة لكل طرف متعلق باإلجراء لطلب لجنة استشارية م .التكوين -اللجنة االستشارية ذات الخبرة 
من ثالثة أعضاء استشاريين على أن يتحمل الطرف صاحب الطلب التكاليف اإلضافية المرتبطة بالعضوين االستشارَيْين 

أبريل  13الدليل المساعد، UDRP .(Microsoft )(اإلضافيين، وهو ما يعمل بشكل جيد في نظام مزود خدمة حل النزاع 
2009 .( 

 
عند اختيار الخبراء، يجب أن يكون هناك خبير واحد على األقل من مجتمع  .قدرات اللغويةال -اللجنة االستشارية ذات الخبرة 

مجتمع اإلنترنت انظر أيًضا ). 2009أبريل  CONAC )13. الفردية IDN TLDاللغة المطابق أثناء معالجة طلبات 
الوحدة الثالثة، (انوف إيه سوز). 2009أبريل  13( NCUC؛ )2009أبريل  13( CNNIC؛ )2009أبريل  13(الصيني 

أبريل  11الوحدة الثالثة، (إس مانيام ). 2009أبريل  10الوحدة الثالثة، ( Association Uninet). 2009أبريل  9
أعضاء استشاريين يعرفون  3يجب أن ُتبرز اللجان االستشارية ). 2009أبريل  12الوحدة الثالثة، (إس سوبوتيبور ). 2009

 12الوحدة الثالثة، ( DotAfrica). 2009أبريل  13(مارآيز . ن اللغات الخاصة بكل طرف بطالقةالقانون المحلي ويتحدثو
 ).2009أبريل  13الوحدة الثالثة، (دي ألين ). 2009أبريل  13الوحدة الثالثة، (إس سوبياه ). 2009أبريل 

 
األساسات التي يمكن  2.1.1لقد وّسع القسم  .المبدأ الخاص بتقييم معارضة ارتباك السلسلة -اللجنة االستشارية ذات الخبرة 

بناًء عليها ادعاء ارتباك السلسلة، ولكن ال يبدو واضًحا ما هي مبادئ التقييم التي ستستخدمها اللجنة االستشارية ذات الخبرة 
بدأ سياسة حل يجب أن يكون مبدأ اإلرشاد الخاص باللجنة االستشارية ذات الخبرة للسالسل على أساس م. لتقييم المعارضة
 ).2009إبريل  13( Zodiac Holdings". سوء النية"أال وهو ) UDRP(النزاع الموحدة 

 
إن تنفيذ اإلجراء في وقته من قبل مزودي خدمة حل  .توقيت القرار -) DRSP(اللجنة االستشارية لمزود خدمة حل النزاع 

جهود ( 3.3.6ة التوقيت الهدف من القسم سبب حذف لغ ICANNأمر هام، ويجب أن تشرح منظمة ) DRSP(النزاع 
الوحدات من األولى إلى ( RyC). يوًما من موعد اللجنة االستشارية 45معقولة إلصدار آافة القرارات النهائية خالل 

 ).2009الرابعة، أبريل 
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لتي سيتبعها مزودو خدمة حل يجب أن يتم نشر القواعد واإلجراءات القابلة للتطبيق ا ).4مادة (نشر القواعد القابلة للتطبيق 

 ). 2009أبريل  13الوحدات من األولى إلى الرابعة، ( RyC. المختلفون وأن تكون خاضعة للتعليق) DRSP(النزاع 
 

تجب إضافة خيار اللجنة االستشارية ). 13مادة (يجب أن تتم إضافة خيار اللجنة االستشارية المكونة من ثالثة أشخاص 
إن السماح لمحكم واحد بتحديد النزاعات الهامة أمر مناقض للتعامالت التجارية العادية وسيؤدي . صالمكونة من ثالثة أشخا

 ).2009الوحدات من األولى إلى الرابعة، أبريل ( RyC. إلى إثارة الشكوك داخل العملية
 

حرية التصرف ) DRSP(مزودي خدمة حل النزاع  ICANNإن منح منظمة  .العدل واالتساق/اهتمامات حرية التصرف
فال . في تحديد التعليق العام الذي يتم سماعه أو الذي لن يتم سماعه، ال تشجع بذلك االتساق أو العدل فيما بين مقدمي الطلبات

يجب ). 2009مارس  Mesh Digital Ltd. )2إم مانسيل، شرآة . يجب أخذ القرار بالسماح لهم أم ال على هذا المستوى
  ).2009أبريل  DRSP .(SIIA )13(امة في عمل مزودي خدمة حل النزاع توضيح دور التعليقات الع

 
تنوي االحتفاظ بالحق في ظروف معينة في عدم اتباع  ICANNإذا آانت منظمة  .DRSPوقرار  ICANNتقدير منظمة 

يها منظمة توضيح أية ظروف ال تتبع ف ICANNقرار الخبير المدخل عن طريق مزود خدمة حل النزاع، ينبغي على منظمة 
ICANN مشورات هيئة االستشاريين .INTA )8  2009أبريل.( 

 
منظمة عالمية، أليس من العدل اإلصرار على ضرورة إجراء جميع  ICANNعندما تكون منظمة  .لغات المعارضات

بلغات متعددة إذا  ينبغي السماح? المعارضات واالستجابات والحوارات باللغة اإلنجليزية، أليست هي أآثر لغات العالم تحدًثا
  .Mesh Digital Ltdإم مانسيل، شرآة . تكاملها على المستوى العالمي ICANNآان من المقرر أن تطور منظمة 

 ).2009مارس  2(
 

ابتكار آلية للتحدي  ICANNهل ينبغي على منظمة  .ICANNتحدي وسيلة اللجوء األخيرة؛ تقدير مجلس إدارة منظمة 
أو مصالح مجتمع اإلنترنت دون  ICANNأن يتقدم الطلب الذي يهدد العملية أو استقرار منظمة آوسيلة لجوء أخيرة خشية 

في رفض طلب مواف  ICANNمعارضة من أي طرف ثالث؟ ما مدى حرية التصرف الذي يحتفظ به مجلس إدارة منظمة 
مسألة  ICANNحين تناولت منظمة لجميع الخطوات الواردة في الدليل المساعد وآيف تتم ممارسة حرية التصرف هذه؟  في 

ضرورة توافر حق  ICANNاألخالق واألسس المعتمدة على المجتمع من خالل اقتراح المعارض المستقل، لم تتناول منظمة 
 )2009أبريل  IPC )13. االستئناف على مجلس اإلدارة بناًء على الحقوق القانونية أو إرباك السلسلة

 
 التحليل والحالة المقترحة . 3
 

على اختيار ووصف اإلجراءات التي سوف يتم اتباعها لحل النزاعات الناشئة عن  ICANNحثَّت العديد من التعليقات منظمة 
وتساءلت التعليقات األخرى عن قواعد وإجراءات محددة مثل عبء اإلثبات . المتقدم إليها gTLDالمعارضات على نطاقات 

 .ت الخبراء التي يتم تقديمها في اإلجراءات القانونية وتكاليف هذه اإلجراءاتفي إجراءات النزاع والتأثير المانع لقرارا
 

 .المتقدم إليها gTLDقوانين تفصيلية إلجراءات حل النزاعات الناشئة عن معارضات نطاقات  ICANNأعدت منظمة 
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 gTLDاءات حل نزاع نطاقات إجر. ("AG")من مسودة الدليل المساعد لمقدمي الطلبات  3هذه اإلجراءات واردة في الوحدة 

dispute-gtlds/draft-http://www.icann.org/en/topics/new-انظر . 3ملحقة بالوحدة ") اإلجراءات("الجديدة 
en.pdf-18feb09-procedure-resolution . تم في اإلجراءات بالفعل الرد على العديد من التعليقات واألسئلة المحددة

 :على سبيل المثال. التي تم تقديمها
 

 .تحدد اإلجراءات العديد من الجداول الزمنية إلرسال المعارضات واالستجابات على المعارضات إلخ •
المنطقة الزمنية التي سوف يتم استخدامها " رسل إليهسكن أو مقر شرآة الم"التي تشير إلى ) هـ( 6تحدد المادة  •

 .لوضع حد زمني إلرسال المعارضة
بمد الحد الزمني إلرسال المعارضات بما يمنح المعارضين فرصة لمعالجة المعارضات التي تم ) هـ( 7تسمح المادة  •

 .رفضها على أسس إجرائية
 ".ية عن األطرافعدم التحيز واالستقالل"في الخبراء ) ج(13تشترط المادة  •
 .البنود التفصيلية المتعلقة بالسداد وتخصيص التكاليف 14تضم المادة  •

 
سوف تكون له قواعده الخاصة فيما يتعلق بإدارة اإلجراءات التي قد ال يشملها هذا  DRSPفي حين من الثابت أن آل 

الوقت الحالي، من المقرر أن يتم تطبيق قواعد في . اإلجراء، ال يقصد بهذه القواعد تجاهل اإلجراءات أو عدم التوافق معها
ICC يتم بالفعل تطبيق هذه القواعد فهي ليست خاضعة للمراجعة . للخبرة على المجتمع ومعارضات األخالق والنظام العام

 تطور آل. ألنه يتم تطبيقها بالفعل من جانب مزود حل نزاع معروف ICANNمن جانب عملية التعليقات العامة في منظمة 
ومع ذلك فمن المتوقع أال تكون القواعد .  بعض القواعد التكميلية التي لم يتم تحديدها حتى اآلن ICDRو WIPOمن 

 . بمراجعة القواعد التكميلية فور استكمالها ICANNسوف تسمح منظمة .   التكميلية شاملة
أن  ICANNيسر منظمة . أو في اإلجراءات 3في الوحدة  ترآز التعليقات واألسئلة األخرى على النقاط التي لم يتم شرحها بشكل آامل

 :تقدم توضيحات إيضافية حول هذه النقاط
 

سوف يتم نشر قرارات الخبراء الناتجة عن إجراء المعارضة في العادة  :قيمة األسبقية في المعارضات الناجحة •
لن تكون ). ز( 21المادة  الجديدة، gTLDانظر إجراءات حل نزاع نطاقات . ذات الصلة DRSPعلى موقع ويب 

ومع . في إجراءات المعارضة األخرى -بالمعنى القانوني العام للمصطلح  -هذه القرارات ذات قيمة أسبقية ملزمة 
يمكن أن يستشهد أحد األطراف بحكم مناسب في إجراءات . ذلك ينبغي مراعاة سلطة اإلقناع في القرارات المنشورة

ينبغي مالحظة أن هذه االعتبارات تنطبق على ). على نفس الطرف أو أطراف أخرىالتي تشتمل (المعارضة التالية 
 .المعارضات الناجحة وغير الناجحة

إذا عجز مقدم الطلب عن إرسال رد في الوقت المناسب على  :التأثير المانع للطلب المسحوب بسبب المعارضة •
انظر إجراءات حل نزاع نطاقات . ارضة ناجحةالمعارضة، سوف يحكم على مقدم الطلب غيابًيا وسوف تعتبر المع

gTLD  انظر .  سوف يفقد مقدم الطلب في هذه الحالة جزًءا من رسوم التقييم التي دفعها). ز( 11الجديدة، المادة
DAG في ظل هذه الظروف، يبدو من غير الضروري توسيع السلطة القانونية . 1.5.5، القسم 2، اإلصدار

من غير المحتمل أن يفقد مقدمو الطلبات جزًءا آبيًرا من رسوم .  جديدة) طلبات(للمعارضة لتشمل أي طلب 
بما سيتطلب دفع رسوم التقييم  gTLDالتسجيل في الطلب األول ثم يتقدموا بطلب اشتراك جديد في نفس نطاق 

 .إلجراءاتوآقاعدة عامة، فإنه ال ينبغي منح الحكم الغيابي تأثيًرا مانًعا في هذه ا. بالكامل مرة أخرى
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يمكن (هو بوضوح قاعدة من قواعد القانون المدني  20عبء اإلثبات الذي يشار إليه في المادة  :عبء اإلثبات •

وضع قواعد  ICANNال تنوي منظمة "). رجحان اإلثبات"أو " توازن االحتماالت"التعبير عنها بطرق متعددة مثل 
. الجديد gTLDفًقا إلجراءات قانونية أخرى خارج برنامج و) أو المعارضين(خاصة أو أعباء على مقدمي الطلبات 

مقدم (ينبغي أن يكون السلوك السابق ألي طرف . ينبغي أن يكون الحكم على آل طلب ومعارضة حكًما موضوعًيا
في هذه الحالة، سوف يمكن للطرف المعارض تقديم . ذي صلة بالقضايا في المعارضة المعلَّقة) الطلب أو المعارض

 .على هذا السلوك السابق دعًما لموقفهإثبات 
فرصة لتقديم وجهات نظرهم المؤيدة أو ) مقدم الطلب والمعارضين(سوف يتوافر لألطراف  :المعارضات المدمجة •

في .  بشأن الدمج سوف يكون قراًرا نهائًيا DRSPومع ذلك فإن قرار . المعارضة للدمج وفًقا لما تكون عليه الحالة
وأيًضا استجابات مقدم الطلب لكل من هذه (راسة الحجج الداعمة لكل معارضة فردية على حدة إجراء الدمج، يتم د

ولذلك ففي إجراء الدمج، قد ال . واتخاذ القرار بشأنها بشكل منفصل ووفًقا لحقوق الخصوم القانونية المجردة) الحجج
إذا آان من غير . دمة من معارض آخريتم قبول الحجج المقدمة من أحد المعارضين في حين يتم قبول الحجج المق

 .جدوى هذه النظرة التفصيلية والمحددة، فهذا سيمثل سبًبا لإلحجام عن دمج المعارضات -لسبب ما  -المحتمل 
انظر . أو جهود الوساطة/بالمشارآة في المفاوضات و -وال يطالبون إلزامًيا  -يشجع األطراف  :فترة تهدئة •

م يرغب األطراف في التفاوض أو المشارآة في جهود الوساطة، فستكون المكاسب ، إذا ل16اإلجراءات، المادة 
 . في مطالبتهم بالقيام بذلك) وسيهدر الوقت(قليلة 

الجديدة فيما يتعلق بمعارضات الحقوق الموجودة  gTLDيعتقد أن إجراء حل نزاع نطاقات  : UDRPالتوافق مع  •
 . عمل في سياق مختلف، فإن اإلجراءين غير متطابقين، وبسبب أن اإلجراء الجديد يUDRPمع  متوافق

 استثنائيةينبغي أن تقل طلبات استخراج الوثائق إلى درجة آبيرة، على الرغم من أنه في حاالت  :استخراج الوثائق •
بالطبع، يحق لألطراف أن يذآروا ضرورة استخراج . 18انظر اإلجراءات، المادة . قد يتم إصدار هذه الطلبات

واعتماًدا على حقائق قضية محددة، قد تستشف اللجنة االستشارية تدخًال سلبًيا من فشل أحد . وتوفير اإلجابات الوثائق
 . الطرفين في تقديم وثائق معينة أو اإلجابة على أسئلة محددة

تماع من اإلجراءات على أن اللجنة االستشارية هي من يقرر أن تكون جلسة االس 19تنص المادة  :جلسات االستماع •
آما في حالة معارضات الحقوق القانونية في (إذا آانت المسألة تتعلق فقط بمقدم الطلب والمعارض . عامة أو خاصة

يتوقع أن يتم عقد جلسة االستماع في مسألة تخص العديد من .  ، يحسن أن تكون جلسة االجتماع خاصة)الغالب
 -مهما تكن الظروف  -الحظ . بشكل علني) لنظام العاممثل معارضة األخالق وا(األفراد إلى جانب طرفي النزاع 

أن جلسات االستماع سوف تكون نادرة وأن جلسات االستماع التي تعقد سوف يتم إجراؤها في العادة باستخدام 
 .مؤتمرات الفيديو
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وارد في القوانين  ICANNالرجوع عن قرارات منظمة . حقوق االستئناف DAGيتناول  :حقوق االستئناف •

وهذه قاعدة في هذا النوع من حل . رعية للمنظمة برغم أن األساس الذي يمكن عليه تحدي هذه القرارات محدودالف
تحليل :  الجديدة gTLDالدليل المساعد لمقدمي طلبات مسودة بشكل عام، انظر الشرح المزود في . النزاع

: منشورة في( 87-86ص ، 2009فبراير  18 ,التعليقات العامة
-comments-public-analysis-gtlds/agv1-http://www.icann.org/en/topics/new

en.pdf-18feb09.( 
ة دون توقيع اإلجراءات الجديد gTLDال تحول المشارآة في إجراءات حل النزاع في نطاقات :اإلجراءات القضائية •

، DAGحول التعليقات الخاصة باإلصدار األول من  ICANNتم إقرار هذا المبدأ في استجابات منظمة . القانونية
) العالمة التجارية(يتضمن اإلجراء عدم قيام المعارض بالتنازل عن حقه في الدفاع عن حقوقه القانونية : "آما يلي

مسودة الدليل انظر .  المتقدم إليه gTLD بإرسال معارضة على نطاق أمام محكمة ذات اختصاص قضائي إال
منشورة في ( 86، صفحة 2009فبراير  18  تحليل التعليقات العامة، : الجديدة gTLDالمساعد لمقدمي طلبات 

comments-public-analysis-gtlds/agv1-http://www.icann.org/en/topics/new-: الموقع
en.pdf-18feb09.( 

من اإلجراءات على أن يتم نشر قرارات الخبراء آاملة على مواقع ويب ) ز( 21تنص المادة  :نشر قرارات الخبراء •
DRSP تتوقع منظمة . ذات الصلة إال إذا قررت اللجنة االستشارية خالف ذلكICANN  عدم نشر قرارات

الخبراء فقط في الحاالت التي يلزم فيها حماية معلومات الخصوصية أو حيث يتسبب آشف المعلومات في ضرر 
أن يتم فقط إعداد األجزاء ذات  ICANNوفي هذه الحاالت، تتوقع منظمة .  آبير ألطراف النزاع أو الغير

 .الخصوصية في قرارات الخبراء للنشر
الجديدة آلية  gTLDال تقدم إجراءات حل نزاع نطاقات  :التعليقات العامة المتعلقة بإجراءات المعارضة المعلقة •

االستشارية للنظر في ومراجعة التعليقات العامة الخاصة بالمسائل المعلقة أمامهم برغم أنه  DRSPمنفصلة للجان 
ف تستند اللجنة االستشارية في قرارها إلى الحجج واإلثباتات سو. ال يوجد مانع يمنع اللجنة االستشارية من أداء ذلك

وبالطبع، يحق لألطراف في إجراءات النزاع تقديم المعلومات ). المعارضين(المقدمة من مقدم الطلب والمعارض 
 .المرتبطة بالتعليقات العامة إلى اللجنة االستشارية بالطريقة التي يرونها مناسبة

، فإن DAGآيفما يوضح   :DRSPيتعلق بقرارات خبراء اللجان االستشارية في  فيما ICANNتقدير منظمة  •
الوصف المقدم لهذه  ICANNال يمكن لمنظمة . قرارات الخبراء نادرة ICANNالظروف التي ال تتبع فيها منظمة 

 .الظروف
ع عمليات التقديم من اإلجراءات على أن تكون اللغة اإلنجليزية لغة جمي) أ( 5تنص المادة  :لغات المعارضة •

بأهمية اللغات األخرى ولكن ألسباب عملية يبدو أن تحديد لغة إجراءات حل  ICANNتقر منظمة . واإلجراءات
. ال يستبعد اتخاذ هذه القاعدة اآلن تقديم لغات أخرى في المستقبل.  النزاع في اللغة اإلنجليزية أمر ضروري ومقبول

 .ات األخرى التي يمكن أو ينبغي تقديمها يوضح تعقد المسألةومع ذلك فإن مجرد التفكير في أي اللغ
 

ومع ذلك فال يزال التوليف . الجديدة إلى أن يتم مراجعتها بطريقة هامة gTLDال يبدو من التعليقات حاجة إجراءات حل نزاع 
ج إلى المراجعة لتوضيح أنه يشير فقط يحتا) ز( 11فمثًال، يبدو أن الحكم النهائي في المادة . بين النظم الحالية ممكًنا ومرغوًبا

وعالوة على ذلك، ينبغي . أي رسوم إرسال الطلب وتقديمه   -إلى أي مدفوعات من جانب مقدم الطلب في إجراءات النزاع 
 ).ز( 21إلى المادة  -لتوجيه قرار اللجنة االستشارية فيما يتعلق بمنع نشر قرارات خبرائها  -إضافة معايير غير حصرية 
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وفي النهاية، سوف تدرس منظمة . للسماح بالدمج في أقرب وقت ممكن DRSPأيًضا  ICANNف تشجع منظمة سو

ICANN  وتناقش معDRSP  عملية يتم بواسطتها نشر قائمة بالمعارضات الحالية عندما يتم إرسال المعارضات خالل فترة
 .اإلرسال
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 المعارضات المعتمدة على المجتمع
 
  النقاط الرئيسية. 1
 

على أن توفير مزيد من الوضوح بشأن المعايير المستخدمة لتحديد مقدم الطلب المعتمد على  ICANNتوافق منظمة  •
المجتمع يعد أمًرا مفيًدا آما ستراجع اإلصدار التالي للدليل المساعد لمقدمي الطلبات وفًقا لذلك وستنشر أجزاًء منه 

 . بالتزامن مع هذا التحليل
غير معتمد على المجتمع، فال ينبغي أن يكون قادًرا على مناشدة  TLDالطلب لالشتراك في نطاق عندما يتقدم مقدم  •

 .دفاع آامل في مواجهة المعارضة المعتمدة على المجتمع
 
 ملخص التعليقات. 2
 

هل  -ضة هناك حاجة إلى مزيد من التفاصيل في وصف إجراءات تحديد مستوى الدعم المجتمعي للمعار .المزيد من التفاصيل
بدراسة مسحية للمجتمع لقياس معارضته للطلب المعتمد على المجتمع؛ وهل يكفي ببساطة أن يقنع  ICANNستقوم منظمة 

 ).2009من أبريل عام  Go Daddy )13 مقدم الطلب أو المعارض األفراد اآلخرين بدعم قيادة المجتمع المستهدف؟
 

ال تستطيع المجموعة آمجموعة تأييد لألعمال  ).مزود خدمة حل النزاع( DRSPاآتشف بدائل للغرفة التجارية الدولية مثل 
وأيًضا، ال يجب . التصرف بمسئولية آمجموعة تأييد لغير األعمال والتي تشتمل على ما ينطوي عليه تقييم معارضات المجتمع

الوحدة (إي بيرنار ويليامز . جمع رسوم المعارضة المدفوعة من قبل من يتصدى للمعارضة عن طريق منظمة تأييد األعمال
  ).2009أبريل  14الثالثة، 

 
 . مازال ليس هناك تعريف مجتمعي ومازال مجال الحق غير واضح .يلزم توافر المجتمع والتعريف المفتوح، توضيح الحق

NCUC )13  د منظمة يجب أن تحد. يلزم مزيد من التوضيح فيما يتعلق بالتعريفات المجتمعية والمفتوحة). 2009أبريل
ICANN  لديها الحق لمتابعة معارضة المجتمع" هيئة مؤسسة"الظروف التي يتم بموجبها تصنيف الشرآة على أنها. 

IPC )13  يحتاج إلى تحديد " المؤسسة"، فإن وصف نوع 1.2.2.1فيما يتعلق بالنقطة الرابعة في القسم ). 2009أبريل
لى الطلب الخاص بها آتابًة من قبل هيئة مؤسسة ممثلة ولها السلطة التصديق ع. 4”: أآثر، مثل النص المقترح التالي

من األفضل الحصول على تعريف أآثر تحديًدا للهيئة التي لها حق ." للتصرف نيابًة عن المجتمع الذي ذآره مقدم الطلب
 ).2009أبريل  13(ستاوب . دابليو. التصديق على الطلبات بالمقارنة مع هيئة لها حق تقديم المعارضة

  
 ). 3.11الوحدة الثالثة، : بخصوص(يجب الحد من معارضة المجتمع والمفهوم الكلي للمجتمع   .الحد من معارضة المجتمع

 )2009أبريل  DomainNameWire.com )6إيه أولمان، 
 

: لمحلية، مثليجب ذآر ذلك بحيث يشتمل على المجتمعات العالمية وا ).3.1.2.4(تحديد ما إذا تم تأسيس المؤسسة أم ال 
 RyC ")..مستوى اإلدراك العالمي الخاص بالهيئة"بدًال من " (مستوى إدراك المؤسسة في ظل المجتمع الخاص بها"
 ).2009الوحدات من األولى إلى الرابعة، أبريل (
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تغيير إذا لم يتم  .سلسلة عامة مقترحة للسماح ألي فرد بالمعارضة: المراجعة بخصوص -)3.4.4(معارضة المجتمع 

لجميع  3.4.4عام، يجب أن يسمح القسم  TLD، فعند محاولة المجتمع المطالبة بنطاق 4.2.3معايير التقييم المقارن في القسم 
مثال، عمل (األطراف المهتمة بالكلمة العامة للمعارضة بدًال من نوع المجتمع المعين المقدم فقط من قبل مقدم الطلب 

يحتاج المعارض لتوضيح أن حالة منح المجتمع قد تمنع وصول مجموعة ). فة من األوالدالمعسكرات المقدم من قبل الكشا
 ).2009أبريل  Demand Media )13 .خارجية من المستخدمين المحتملين الذين قد يريدون استخدام السلسلة العامة

 
بات لم يتم تقديمها مبدئًيا آطلب معتمد يجب رفض الدفاع التام لمعارضة تعتمد على المجتمع على أي طل ".الدفاع التام"راجع 

إثبات أنه له الحق في إثارة معارضة المجتمع (يجب وضع عبء إظهار الحق في الدفاع على مقدم الطلب . على المجتمع
بدًال من إنشاء دليل دفاع تام لمثل هذا الحق، ينبغي على أقصى تقدير أن يكون عامل ). للطلب االفتراضي على نفس السلسلة

خذ في االعتبار مع العوامل األخرى مثل قوة المعارضة ودرجة التحديد الظاهرة والدرجة التي يمثل بها المعترض مجتمًعا يؤ
 ).2009أبريل  COA )13. آامًال مميًزا والذي يجب أال يتم إجباره على قبول تخصيص السلسلة لمقدم طلب غير مناسب

  
، من الخارج، تفرض نوًعا من ICANNة عبارة الدفاع التام، إنها تعني أن منظمة يجب إزال ).3.4.4(إزالة لغة الدفاع التام 

على المجتمع، معلنة أن منظمات معينة خاصة بهذا المجتمع محصنة ضد المعارضة من داخل هذا " مبدأ المعصومية"
 14الوحدة الثالثة، (ويليامز  إي بيرنار.ويؤدي هذا البند إلى نتائج غير جيدة). 2009أبريل  13(دابليو ستاوب . المجتمع
 ). 2009أبريل 

 
إلى  ICANNأن تلفت أنظار مجلس إدارة منظمة  Holy Seeتود  .المتعلقة بالتقليد الديني gTLDيلزم مناقشة نطاقات 

، anglican.، وcatholic.مثال، (الجديدة باإلشارة إلى التقاليد الدينية  gTLDاألخطار المحتملة المتعلقة بتعيين نطاقات 
 gTLDيمكن أن تثير هذه النطاقات .) ، وما إلى ذلكbuddhist.، وmuslim.، وislam.، وhindu.، وorthodox.و

على التخلي عن سياستها الحكيمة  ICANNالمزاعم التنافسية بين التقاليد الالهوتية والدينية وقد تنتج شكوك قاسية تجبر 
أن  Holy Seeوتدرك . نظمة محددة بالشرعية لتمثيل تقليد ديني معينالمحايدة عن طريق اإلقرار لمجموعة معينة أو م

قد تكون آلية  ICANNالجديدة في منظمة  gTLDعملية معارضة المجتمع المقترحة آجزء من مسودة نموذج تنفيذ نطاقات 
مارس  28(دة الجدي TLDبشأن نطاقات  GACمن مبادئ لجنة  2.1مع مالحظة أن المادة . للتعامل مع هذه االهتمامات

تنص على أن تلك النطاقات عليها احترام الحساسيات بشأن الدالالت القومية والثقافية والجغرافية والدينية، تطالب ) 2007
Holy See  مجلس إدارة منظمةICANN  بعقد مناقشة عن عملية تعيين نطاقاتgTLD  الجديدة ذات الدالالت الدينية، بما

 أمام لجنة  Holy Seeمونس آارلو ماريا بولفاني، ممثل  .التقدم نحو التنفيذ النهائيفي ذلك أي عملية معارضة قبل 
GAC )2  2009مارس.( 

 
 التحليل والحالة المقترحة . 3
 

. معتمد على المجتمع وفرصة االعتراض على مثل هذه التطبيقات أظهرت تعليقات مكثفة gTLDاحتمالية تطبيق نطاق 
 المعتمدة على المجتمع، وطلب البعض مزيًدا من التعريفات التفصيلية gTLDنطقية لنطاقات تساءل البعض عن األسباب الم
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وتم االستفسار عن القاعدة . ، وما إلى ذلك"هيئة مؤسسة"، "مجتمع"، مثل gTLDللعناصر األساسية لهذه الفئة من نطاقات 

، DAG(مع قد يمثل دفاًعا تاًما للمعارضة التي تنص على أن رضا مقدم الطلب عن المطالبة بالحق في معارضة المجت
ذات العالقات  gTLDوعموًما، آان هناك قلق حول الطلبات التنافسية لسالسل نطاقات ) . 3.4.4اإلصدار الثاني، القسم 

 .الوثيقة بمجتمعات معينة اقتصادية أو ثقافية أو دينية أو أي مجتمعات أخرى
 

ولمنع  ICANNإجراءات حل النزاع والتنافس حول السلسلة لحماية حياد الجديدة، ب gTLDتم تصميم برنامج نطاقات 
قد يكون هناك الكثير من . االدعاء بإقرار شرعية أي منظمة معينة آممثلة ألي مجموعة، سواء آانت دينية أو ما إلى ذلك

 ICANNتطورها منظمة تهدف اإلجراءات التي . مقدمي الطلبات والمعارضين الذين يتنازعون للحصول على نفس السلسلة
. للشبهة أمام األطراف وغيرهم ICANNإلى حل الصراعات التي تنشأ عن هذه الطلبات بدون تعريض حياد منظمة 

والذي يشير إلى مجتمع معين لن يمثل ولن ينظر  gTLDالنهائي على طلب لنطاق  ICANNباختصار، فإن تصديق منظمة 
 .مجموعة أو منظمة معينة آممثل شرعي لهذا المجتمع بأية ICANNإليه على أنه اعتراف من منظمة 

 
تتجنب ). 3.4.4، اإلصدار الثاني، القسم DAG" (دفاع تام"هو أحد األسباب لتأسيس  ICANNالحفاظ على حياد منظمة 
في وضع الحكم على أي من المؤسستين المتنازعتين هي الممثل  DRSPوهيئة مزود  ICANNهذه القاعدة وضع منظمة 

المعتمد على المجتمع، فإن إجراء النزاع  gTLDوإذا تقدمت آلتا المؤسستين للحصول على نفس نطاق . ي للمجتمعالشرع
وتتفق منظمة . gTLDسيحدد أي مقدم طلب يحصل على نطاق ) بدًال من إجراء حل النزاع(للحصول على السلسلة 

ICANN متاًحا فقط لمقدمي الطلبات الذين يتقدمون لنطاق  مع اقتراحات من المجتمع على أن الدفاع التام يجب أن يكون
TLD مقدم الطلب لنطاق . المعتمد على المجتمعTLD  الذي ال يقدم طلبه على أنه معتمد على المجتمع ليس له حق االدعاء

 .الحًقا بالدفاع التام في مواجهة معارضة بقول أن مقدم الطلب يفي بمتطلبات حق المجتمع
 

تلك الصادرة من ) وخاصًة(جميع التعليقات بجدية، وتشمل  ICANNات الداللة الدينية، تأخذ منظمة وبالنسبة لألسماء ذ
Holy See . آما ذآر في الدليل المساعد لمقدم الطلب، فإن الهدف من المعارضة المعتمدة على المجتمع مع دور المعارض

ولكن ال يجب الرد على الشكوك المثارة في . لة الدينيةالمستقل، هو مواجهة شكوك مقدمي الطلبات بشأن األسماء ذات الدال
آما هو الحال في (وستتم مشارآة مناقشة المجتمع عند الطلب في هذا الموضوع . بدون حوار TLDهذا التعليق وفئة نطاق 

 ).الحاالت األخرى
 

علقة بحق المجتمع وسوف على أنه يمكن توفير المزيد من الوضوح لبعض المعايير المت ICANNوأخيًرا، تتفق منظمة 
وباإلضافة إلى ذلك، يتم نشر مقتبسات من الوحدة الثالثة . تحاول فعل ذلك في اإلصدار التالي من الدليل المساعد لمقدم الطلب

مع هذا التحليل الذي يحتوي على تفاصيل إضافية بشأن المعارضات التي تعتمد على المجتمع، بما في ذلك المراجعات وفًقا 
 .الموضحة أعاله والتعليقات اإلضافية التي يتم تلقيها على اإلصدار األول من مسودة الدليل المساعد لمقدم الطلب للمناقشة
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 الحقوق الموجودة 
 
 النقاط الرئيسية . 1
 

المعايير النموذجية تتسم بالمرونة في تصميمها حتى يكون هناك توازن بين الحقوق القانونية لمالكي العالمات  •
 .وحقوق العامة التجارية

وفي شكلها الحالي، لم تتجه النية نحو تحديد متطلبات حق المعارضة على مالك التسجيل ولكن التحدث مع مالك  •
 . الحقوق، وتعد الرخصة الحصرية هي بالقطع تمثيًال لمالك الحقوق

 
 ملخص التعليقات . 2
 

مساعد أن خلفيات المعارضة إذا آان المتقدم لنطاق بينما ذآر الدليل ال).3.4.2(التوضيح  -معارضة الحقوق الموجودة 
gTLD  مماثًال أو مشابًها في المظهر والصوت والمعنى لعالمة المعترض الحالية، فهناك موقف ثانوي معين يتطلب معاملة

ًال حالًيا اعتراض الطرف على أساس المشابهة تحت جملة الحقوق القانونية ال يمكن أن يكون بالفعل مشغ. وتوضيًحا مختلفين
 TLDإذا لم يعتبر نطاق . والذي تم تحويله إلى مراجعة المشابهة بشكل منفصل عبر تحليل النزاع حول السلسلة TLDلنطاق 

الموجود مشابًها في خطوة الوحدة الثانية للنزاع حول السلسلة، فال يجب السماح له بالمشارآة في خطوة االعتراض على 
هي عالمة تجارية تم إصدارها في آل  TLDكون هناك استثناء إذا وإذا فقط آانت سلسلة نطاق ويمكن أن ي. الحقوق القانونية

الوحدة (إيه سوزونوف  انظر أيًضا). 2009أبريل  NCUC )13. سلطة قضائية حيث يسهل الوصول فيها إلى اإلنترنت
أبريل  13الوحدة الثالثة، (آيرين  واي). 2009أبريل  12الوحدة الثالثة، (إس سوبوتيبور ). 2009أبريل  9الثالثة، 
إس سوبياه ). 2009أبريل  12الوحدة الثالثة، ( DotAfrica). 2009أبريل  13الوحدة الثالثة، (إل آندريف ). 2009

 ). 2009أبريل  13الوحدة الثالثة، (
 

وتحديد  LROت العتراض توفر العوامل الثمانية الشاملة أقل قدر من التوجيها.معايير االعتراض على الحقوق الموجودة
، وال تؤخذ عوامل "المظهر أو الصوت أو المعنى"الحقوق المعتمدة على المعايير غير المحكمة مثل المشابهة المعتمدة على 

ستحصل الهيئات على سلطات . أو الخدمات في االعتبار آما هو الحال في قانون العالمات التجارية/مثل مشابهة البضائع و
معايير  AIPLAتدعم  ).2009أبريل  NCUC )13 . تى تحدد الحقوق الشرعية لمالكي العالمات التجاريةتقديرية واسعة ح

وتدعم المراجعة التي تحمي العالمات التجارية غير المسجلة عند النظر إلى  LROاحتمالية االرتباك المحيرة لمعارضات 
معارض لحقوق العالمة التجارية، واستخدامه لتلك اآتساب ال: "يجب توضيح العامل الثاني بحيث يصبح. LROمعارضات 

 AIPLA )13. يجب أال يتم اعتبار الحيازة بحسن النية دون االستخدام بحسن النية أمًرا حاسًما." العالمة التجارية بحسن نية
تتم مناقشتها لم ) مثال، الشفافية، واألعضاء االستشاريون( LROالمحددة حول عملية  SIIAمعظم اهتمامات ). 2009أبريل 

الملكية "أو " المعرفة التقليدية"أو " الملكية الفكرية الطبيعية" -لغة إضافية ). 2009أبريل  SIIA )13.في اإلصدار الثاني
أوًال في توسيع الحمايات القانونية المعترف بها في العقد، وثانًيا، السماح لمعظم  -قد تكون أمًرا مساعًدا " الفكرية للمجتمع
 ).2009أبريل  14الوحدة الثالثة، (إي بيرنار ويليامز . لمجتمع بالوصول إلى آلية اعتراض بأقل تكلفةمعارضات ا
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احتمال آبير أن التطبيق المحتمل للعوامل المذآورة قد يكون أمًرا  .آيفية التطبيق: معيار االعتراض على الحقوق الموجودة
االعتراض حيث يكون  DRSPا من قائمة العوامل آيف سيحل مزود ليس واضًح. مساعًدا لمالكي الحقوق ومقدمي الطلبات

لدى آل من المعترض ومقدم الطلب حقوق قانونية في نفس العالمة التجارية، ولكن النطاق الجغرافي لحقوق المعترض 
لتجارية لمقدم تتجاوز بشدة حقوق مقدم الطلب، أو أن تكون العالمة التجارية الخاصة بالمعترض معروفة أآثر من العالمة ا

 ).2009أبريل  13الدليل المساعد، ( Microsoft.الطلب
 

مثًال، . LROيجب أن تتوازن عملية معارضة  .الحفاظ على منهج متوازن -)3.4.2(االعتراض على الحقوق الموجودة 
في آلمة عامة  ، ولكن أي شرآة لها عالمة مسجلةmicrosoft.حقوق قوية للمطالبة بنطاق  Microsoftيجب أن يكون لدى 

األطراف ذات العالمة ". TLD ".blogيجب أال تحصل على حقوق اعتراض مميزة على نطاق ") blog"مثًال، مدونة (
 ICANNيجب أن تحتفظ منظمة . 3.4.2التجارية المسجلة ذات الكلمة العامة ال يمكنهم الوفاء بالعديد من معايير المعارضة 

  ).2009بريل  Demand Media )DAG ،13 .الخاص بها بهذا القسم آمستوى التوازن الحالي
  

قد أوضحت أنها ستقبل  ICANNبينما يظهر في المسودة الثانية أن منظمة .معايير االستئناف -معارضة الحقوق الموجودة 
ريل أب LRO .AIPLA )13تحديد واستشارة الهيئة، إال أنها ال تؤسس أو تعبر عن أي معايير تخص استئنافات معارضات 

2009.( 
 

بتواجد ثالثة من خبراء الملكية الفكرية في هيئة معارضة الحقوق  INTAترحب  .مؤهالت هيئة خبراء الحقوق الموجودة
يجب أن يفي األعضاء ).2009أبريل  13( AIPLA  ).2009أبريل  INTA )8. القانونية إذا وافقت األطراف

 Hearst Communications, Inc )13. عنوان اإلنترنت/ جارية االستشاريون بمعايير معينة من مؤهالت العالمة الت
خبرة خمس سنوات على األقل فيما يتعلق  LROيجب أن يكون لدى األعضاء االستشاريون في معارضة ). 2009أبريل 

ويجب أن يصدق آال الطرفين على الخبراء الموجودين في إجراءات معارضة  ).2009أبريل  INTA )8 . بحل النزاعات
LRO. AIPLA )13  إي . ولم يتم ذآر مؤهالت الخبراء في اإلجراءات التي تشتمل على معارضة المجتمع). 2009أبريل

 ).2009أبريل  14الوحدة الثالثة، (بيرنار ويليامز 
 

اللجنة االستشارية الموسعة لديها شكوك خطيرة حول قلة الشفافية في االختيار األولي الخاص بمزود .DRSPاختيار 
DRSP األطراف التي تتطلب استخدام مزود . قبل نشر المعايير الكاملة لالختيارDRSP  يجب أن يكون لها الحق في

 ). 2009أبريل  ALAC )19. اختيار المزود المناسب
 

للرجوع إلى العالمات التجارية المسجلة وغير  3.1.2.2مع مالحظة تعديل القسم  .الحق في معارضة الحقوق الموجودة
يجب أن تسمح لمالكي العالمات التجارية المجمعة والعالمات التجارية الخاصة  ICANNأن منظمة  INTA، تعتقد المسجلة

في االعتقاد بأن الرخصة الحصرية للعالمات  INTAوتستمر . بالشهادات بالحق في تقديم معارضات للحقوق القانونية
 )2009أبريل  INTA )8. عارضات للحقوق القانونيةالتجارية المؤهلة يجب أن يكون لها الحق أيًضا في تقديم م

  
يجب أن  ).3.4.2و. 3.1.2.2: بخصوص" (العالمات التجارية غير المسجلة"توضيح  -معارضة الحقوق الموجودة 

أي نوع من العالمات التجارية غير المسجلة يمكن المطالبة به وما إذا آانت هناك اختالفات وفًقا  ICANNتوضح منظمة 
أو ) الواليات المتحدة األمريكية(مثًال، يمكن ترجمة المصطلح على أنه حق قانوني عام (ت القضائية أو الدول المختلفة للسلطا

 ).2009أبريل  10( INDOM.com )).في دول القانون المدني(طلب عالمة تجارية مسجلة وحيدة 
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حول " الحقوق القانونية الحالية"يلزم دقة بالغة لتحديد  .تحديد مجال الحقوق القانونية الموجودة -معارضة الحقوق الحالية 

، والذي يبدو أنه يؤآد فقط على العالمات التجارية وال يذآر أي 3.4.2انظر مثًال، (المعارضات القانونية التي يمكن تقديمها 
 ).2009أبريل  10( INDOM.com). حقوق بروتوآول إنترنت أخرى على وجه الخصوص

 
يتجاوز بروتوآول معارضة الحقوق القانونية حدود تصنيف البضائع  .اهدات العالمات التجارية الدوليةمع: مجال الحماية

غير المقيدة المعتمدة على  LROيسمح لمعارضات  3.4.2القسم . الحالية إقليمًيا في معاهدات العالمات التجارية الدولية
وال . أو اتفاقية باريس TRIPSالمات التجارية جيًدا بما يتجاوز ويتيح ذلك حماية الع. للعالمات التجارية" المعنى"مشابهة 

بحقوق غير  ICANNويجب أن تعترف منظمة . بنظام يتجاوز المعاهدات الدولية الحالية ICANNيجب أن ترتبط منظمة 
أبريل  ALAC )19. الخاصة بالشعوب المحلية بشكل ملتزم بالمعاهدات الدولية" المعرفة التقليدية"العالمات التجارية 

2009.( 
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تثير هذه التعليقات بعض األمور، وتشتمل . تم استالم التعليقات عن الخلفيات المتنوعة المتعلقة بمعارضات الحقوق الموجودة
بهة ، وأن توفر الحالي لرفع مطالبة الحقوق الموجودة باالعتماد على المشا TLDأنه ال يجب تسجيل مشغل : على ما يلي

المعايير حرية محددة للهيئات ولذلك فقد تؤدي إلى عدم التحقق، ويجب أن يكون أعضاء الهيئة على مستوى عاٍل من التأهيل، 
 .وأن يتوفر الوضوح لمجال حقوق الملكية الفكرية التي يتم تقديم المعارضات بشأنها

 
نية والصراع للحصول على السلسلة إال أن الصراع للحصول على هناك تداخًال بين معارضة الحقوق القانووبالرغم من أن 

وال شيء يمنع طرًفا ما من السعي وراء حماية الحقوق الحالية إلى . السلسلة يعني استبدال معارضة الحقوق الحالية أو العكس
 .الحد الذي تتواجد به

 
وبالتالي، وفي . ق الحالية، لم يقصد بها الحصرالعوامل التي تؤخذ في االعتبار عند تقديم معارضات الحقو بالنظر إلى

مع التفكير في الشكوك المحيطة . الظروف المالئمة، يمكن النظر إلى التشابه بين السلع أو الخدمات إذا آان ذلك سارًيا
وال يعتبر باآتساب الحق الخاص بالحقوق بحسن نية مقابل استخدام العالمة التجارية بحسن النية، تتسم المعايير بالمرونة 

 . االستخدام أو االآتساب بحسن النية شيًئا محدًدا
  

وباإلضافة إلى ذلك، فإن المعايير النموذجية تتسم بالمرونة في تصميمها حتى يكون هناك توازن بين الحقوق القانونية لمالكي 
تنبأ بأي نموذج لعامل معين يشمل ولألسف من المستحيل التنبؤ أو إنشاء خطوط إرشادية ت. العالمات التجارية وحقوق العامة

فعله هو وضع معايير وقائمة بالعوامل  ICANNما تحاول منظمة . الحقوق التنافسية الخاصة بالمعارض ومقدم الطلب
 .للمساعدة في تحديد الهيئة التي تفوز

 
قد يتأثر بتسجيل  على أن حق المطالبة إلثارة معارضة يجب أن يتسع ليشتمل على أي حامل حقوق ICANNتوافق منظمة 

وفي شكلها الحالي، لم تتجه النية نحو تحديد متطلبات حق المعارضة على مالك التسجيل ولكن التحدث مع . العالمة التجارية
 تم تضمين اإلشارات للعالمات التجارية المسجلة. مالك الحقوق، وتعد الرخصة الحصرية هي بالقطع تمثيًال لمالك الحقوق
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يح أن أصحاب الحقوق ال يحتاجون إلى امتالك تسجيل، وال تحديد مدى المعارضات أو الحقوق التي قد وغير المسجلة لتوض

من . إلى أن حقوق اآلخرين القانونية هي التي يجب النظر إليها GNSOتشير التوصية الخاصة بسياسة منظمة . تتم حمايتها
سوف يقود رسم الخطوط التي تعتمد على . لتجارية المسجلةخالل التعريف، هذا األمر ليس محدًدا بالطلبات أو العالمات ا

 . قوانين السلطات القضائية المختلفة إلى تسوق المنتديات وإلى نتائج متناقضة
 

على ضرورة تمتع األعضاء االستشاريين بالخبرة في حل النزاعات، ولكن ليس بالضرورة  ICANNوأخيًرا، تتفق منظمة 
يمكن أن تكمل أنواًعا أخرى من الخبرة في مجال متعلق بالملكية . جودة الخبرة أهم من الكمية إن. تحديد مدة زمنية للتحكيم

سيتم تعيين جميع األعضاء االستشاريين في جميع إجراءات حل النزاعات من قبل . الفكرية الخبرة المتعلقة بحل النزاعات
أن  ICANNتثق منظمة ). ات الحقوق الموجودةلمعارض WIPOمثًال، (المسئول عن إدارة النزاع المعين  DRSPمزود 
يمكن أن يمدد إخضاع تعيين األعضاء االستشاريين . سوف تختار األعضاء االستشاريين المؤهلين تأهيًال تاًما DRSPمزود 

 . لتصديق األطراف من مدة اإلجراءات وتوليد خالفات إضافية
 

ت ذات الصلة وأيًضا رغبتهم وقدرتهم على إدارة على أساس الخبرا DRSPباختيار مزودي  ICANNقامت منظمة 
على األقل بالنسبة لهذه الجولة المبدئية، ستتم إدارة النزاعات . الجديدة gTLDإجراءات النزاع في البرنامج الخاص بنطاقات 

لدى انظر مادة اإلجراءات الثالثة، ولن يكون . واحد معين DRSPالناتجة عن آل نوع من المعارضات من قبل مزود 
 .آخر DRSPاألطراف الحق في اختيار مزود 
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 األخالق والنظام العام 
 
 النقاط الرئيسية . 1
 

قد يكون األنظمة األآثر عدًال وأآثرها منطقية للحق في إثارة معارضات األخالق والنظام العام هو أن تسمح ألي  •
طريقها رفض المعارضات التي  شخص برفع مثل هذه المعارضات، ولكن أيًضا محاولة تكوين عملية يتم عن

 .تنطوي على التالعب بسرعة
التحريض على االستغالل (وستحصل الهيئات على الحرية لتحديد المعايير خارج إطار الحاالت الثالث المذآورة  •

، ولكن يجب أن تكون هذه المعايير من نفس )اإلباحي لألطفال، والتحريض على األعمال غير القانونية، والتمييز
 .ة ومستوى الحاالت الثالثة المذآورةطبيع

 
 ملخص التعليقات . 2
 

يجب نشر وإتاحة جميع تقارير وأبحاث الخبراء التي يتم  .أبحاث الخبراء والتوضيحات/الحاجة إلى الوصول إلى تقارير
اإلصدار الثاني من لم يتغير الكثير في هذا الجزء في . االعتماد عليها على أسس خلفيات األخالق والنظام العام للمعارضة

سوف يساعد ذلك على توضيح، من بين أمور أخرى، العملية والمعايير الدولية والحل لمثل هذه المعارضات . الدليل المساعد
 . )2009فبراير  28( 82-81ة ، صفحGNSO، نصوص منظمة NCUCإم ونج، . والخبراء المشترآين

 
ال يجب وجود معارضات أخالق ونظام عام أو يجب تحديدها بالعناصر  .استبعاد أو تحديد معارضة األخالق والنظام العام

يجب الجرح فيه، ال يجب عمل المعارضات على خلفيات  3.1.5القسم ). 3.11الوحدة الثالثة، : بخصوص( 3.3المتاحة في 
ية الموسعة تنادي الهيئة االستشار )2009أبريل  DomainNameWire.com )6إيه أولمان، . األخالق والنظام العام

، وسوف تستبعد مخاطرة تحمل منظمة ICANNباستبعاد معارضات األخالق والنظام العام، وهذا ليس دور منظمة 
ICANN  لمسئولية تفويض الحكم األخالقي إلى مزودDRSP قد يتم التعامل مع بعض صيغ السالسل . غير مؤهل

بعرض  ICAتقوم  ).2009أبريل  ALAC )19 .المعترض عليها من خالل تعديالت بسيطة على معارضة المجتمع
الجديدة إال إذا تم تأسيس معايير واضحة ومحكمة لمثل  gTLDالمعارضات الخاصة بالقانون واألخالق العامة على نطاقات 

دليًال واضًحا عما يحدد أن نطاق  ICANNلم توفر منظمة . نظام مراقبة عشوائًيا DNSهذه المعارضات وإال يصبح 
gTLD  سيكون مخالًفا للمعايير القانونية المعرفة والمقبولة عموًما والمتعلقة باألخالق والنظام العام "يتم التقدم له الذي

بتقديم طلب، فليس  wikileaksإذا قامت ). 2009أبريل  ICA )13." المعترف به في ظل المبادئ العامة للقانون الدولي
 ).2009أبريل  14الوحدة الثالثة، (نار ويليامز إي بير.  3.1.2.3هناك معارضة مناسبة من القسم 

 
يتم التقدم لها  gTLDيلزم مزيد من التحديد بشأن الخلفية الرابعة التي يعتبر على أساسها سلسلة نطاق  .يلزم مزيد من التحديد

قانونية المعرفة معارضة للمعايير ال gTLDقد تكون سلسلة نطاق " -يقدم الشكل الحالي . معارضة لألخالق والنظام العام
 .القليل من اإلرشاد -" والمقبولة عموًما والمتعلقة باألخالق والنظام العام المعترف به تحت المبادئ العامة للقانون الدولي
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المعايير القانونية المعرفة والمقبولة عموًما والمتعلقة "على األقل قائمة غير شاملة لمثل هذه  ICANNويجب أن تحدد منظمة 

  ).2009أبريل  INTA )8." ق والنظام العام المعترف به في ظل المبادئ العامة للقانون الدوليباألخال
 

 .مازال اإلصدار الجديد من الدليل المساعد ال يخاطب األمور القانونية المعقدة التي تخص فئة معارضة األخالق والنظام العام
التحريض أو تعزيز األعمال غير "على سبيل المثال، بشأن . بعض المعايير في هذا الجزء عامة وغير معرفة بشكل جيد

يثير أموًرا " التحريض أو تعزيز التفرقة"واحد أن يناسب هذه الفئة،  gTLDآيف يمكن لنطاق  NCUC، ال تفهم "القانونية
. تفرقةالبسيط التحريض أو تعزيز ال gTLDآيف يشمل نطاق  NCUCمعينة حول توازنات تشمل حرية التعبير وال تفهم 

تحاول تنظيم محتوى مواقع  ICANNالسلوك اإلباحي ضد األطفال، يبدو مرة أخرى أن منظمة " تعزيز أو تشجيع"ومع 
بشأن . ، حيث إن اسم النطاق ال يمكن أن يكون السلوك اإلباحي أو العنف الجنسي ضد األطفالURLالويب وليس عناوين 

لمقبولة عموًما، فهذا يقلل من معايير التقييم الجوهرية آما حددت من قبل للمعايير القانونية ا gTLDأمر معارضة نطاقات 
  ).2009أبريل  NCUC )13. اتفاقية جرائم اإلنترنت

 
مؤهلة لحل نزاعات األخالق  ICCلماذا تعتبر  ICANNيجب أن تشرح منظمة .غرفة التجارة الدولية آهيئة ذات خبرة

 ).2009أبريل  NCUC )13 .والنظام العام
 

يجب أن تتاح معارضة األخالق والنظام العام ألي شخص يظهر مصلحة شرعية وضرًرا أو ضرًرا محتمًال .توصية -الحق 
، قد يزال المعارض المستقل قادًرا )عن طريق المعارض المستقل(العامة ) 1: (بشأن السلسلة المتقدم إليها وعرضة للحدود

تتطلب هذه التوصية أيًضا استماع المعارض المستقل للعامة والدفاع عن على رفع المعارضات بدون التماس العاممة ولكن 
طالما الهيئة  -الهيئات الحكومية ) 2(معارضات العامة الذي يستحق المعارض المستقل تمثيلها معتمًدا على معايير الحقوق، 

مجتمع يفي بما هو محدد في الدليل طالما آان تعريف ال -المجتمعات ) 3(الحكومية المقترحة هي هيئة حكومية معترف بها، 
الهيئات التجارية قد تعترض من خالل فئة المجتمع بشرط أن تفي بمعايير الحقوق وال يجب أن تكون فئة ( 3.1.2.4المساعد 
 ).2009أبريل  13( NCUC ). مستقلة

 
 التحليل والحالة المقترحة . 3
 
إليها على أساس أنها مخالفة لمعايير األخالق والنظام العام  متقدم gTLDتم دعم احتمالية االعتراض على سلسلة نطاق  

، من قبل بعض GNSOالمقبولة عموًما في ظل مبادئ القانون الدولية والتي هي إحدى توصيات السياسة الخاصة بمنظمة 
لتعليقات التي بعض التعليقات التي وردت في هذه الجولة الثانية آررت ا. أعضاء المجتمع وتمت معارضتها من قبل آخرين

 . DAGنوقشت سابًقا والتي تم ذآرها في التحليل استجابًة لإلصدار األول الخاص من 
 

من الوحدة  3.4.3قدم القسم . على عنصر مهم جديد بشأن معارضة األخالق والنظام العام DAGاشتمل اإلصدار الثاني من 
لتعليقات بتحديد أآثر، مقترًحا أن األساس الرابع المذآور في القسم نادى أحد ا. الثالثة معايير معينة لتقييم مثل هذه المعارضات

المتقدم إليها معارضة للمعايير القانونية المقبولة عموًما والمتعلقة باألخالق والنظام  gTLDقد تكون سلسلة نطاق ("  3.4.3
 توفرو محددةولكن األسس الثالثة األولى . دةيقدم القليل من المساع") العام المعترف به في ظل المبادئ العامة للقانون الدولي

 .المساعدة
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المعيار الرابع هو بالفعل مذآور في آلمات عامة ألن الهيئات التي تأخذ في االعتبار األخالق والنظام العام يجب أن تحصل 

تعارض المعايير  غير المناسبة في ظل إحدى الفئات الثالث المحددة ولكن gTLDعلى الحرية في االعتبار بسالسل نطاق 
الطلبات على هذه السالسل تكون . القانونية المقبولة عموًما والمتعلقة باألخالق والنظام العام بنفس درجة األسس الثالثة األولى

. ومع ذلك، من الحكمة منح الهيئات الحرية في تطبيق هذه القاعدة العامة في الحاالت المناسبة. نادرة أو غير موجودة
للمعايير القانونية المعرفة والمقبولة عموًما والمتعلقة "هي قائمة غير شاملة  3.4.3قاط الثالث األولى في القسم باختصار، الن

 ".باألخالق والنظام العام والمعترف بها في ظل المبادئ العامة للقانون الدولي
 

وتخطط . معارضات األخالق والنظام العامطلب تعليق آخر المعلومات حول األبحاث القانونية عن المعايير التي تبنى عليها 
لنشر مذآرة تلخص األبحاث التي دارت عن معايير األخالق والنظام العام التي تم تنفيذها في مختلف  ICANNمنظمة 

 . السلطات القضائية حول العالم
 

تم تحديد ثالثة . DAGمن  في تقديم معارضة أخالق ونظام عام مفتوًحا في اإلصدار الثاني بالحق المتعلقما زال السؤال 
ذات مصلحة ) أو منظمة ما(شخص واحد فقط ) 3(الحكومات فقط، و) 2(أي فرد، ) 1: (خيارات لحق المطالبة والتفكير فيه

على سبيل المثال، آما . توجد جوانب مؤيدة ومعارضة لكل فرد. يمكنها إظهار الضرر أو الضرر المحتمل/شرعية ويمكنه
السماح ألي شخص باالعتراض يتوافق مع مجال الضرر المحتمل ولكن قد يكون ، DAGالثاني من  ذآر سابًقا في اإلصدار

ومن جهة أخرى، في حين أن جماعات مثل الحكومات قد تكون مستعدة تماًما . غير آاف للمعارضات التي يتم التالعب بها
وأخيًرا، بالتفكير في آلية . ة في المشارآة في العمليةلحماية األخالق والنظام العام داخل بالدها، إال أنها قد تكون غير راغب

المتقدم إليها،  gTLDيظهر بها هؤالء المعترضون المصلحة الشرعية والضرر أو الضرر المحتمل الناتج عن سلسلة نطاق 
بالتأآيد، . العاملمعارضات األخالق والنظام " العالمية"أن مثل هذا التحديد قد يكون غير متوافق مع األبعاد  يصبح واضًحا 

يمتد الضرر الواقع من التشجيع على األعمال غير القانونية والتشجيع على التفرقة المعتمدة على العرق أواللون أوالجنس 
أوالطائفة أوالدين أو موطن المنشأ ومن التشجيع على السلوك اإلباحي ضد األطفال أو مظاهر العنف الجنسي األخرى إلى ما 

 .اشرة أو الفوريةوراء الجريمة المب
 

يبدو الحل األمثل والفعال هو التشاور بشأن بالنظر إلى النواحي السلبية لكل جانب، والرغبة في بناء عملية قوية ومستخدمة، 
في محاولة لتقليل احتمالية المطالبات المتالعب بها والتي قد تنشأ  . حق أي شخص في تقديم معارضات األخالق والنظام العام

لتحديد واستبعاد معارضات " نظرة سريعة"إذا آانت هناك عملية من نوع  ICANNحق الشاسع، وتبحث منظمة من هذا ال
وتشجع أي أفكار أو  ICANNتسعى منظمة . التالعب ويمكن تنفيذها بدون تطلب إجراء حل النزاع في مرحلة متقدمة

 .مقترحات أو توصيات حول تطوير وتنفيذ مثل هذه العملية
 

يلعب . جب تذآر أن المعارض المستقل يجب أن يمنح الحق لتقديم معارضة أخالق ونظام عام في ظل ظروف معينةوأخيًرا، ي
 .حق المعارض المستقل أيًضا دوًرا في تقديم المعارضات في ظل هذا النوع من المعارضات
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البات بتقديم معارضة األخالق والنظام سيتم نشر المقتبسات من اإلصدار التالي من الدليل المساعد التي تعكس الحق في المط

 .العام مع هذا التحليل
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 رسوم حل النزاع 
 
 النقاط الرئيسية. 1
 

 .سيكون هناك رسوم ثابتة لكل نزاع بالنسبة لمعارضات الحقوق الحالية ومعارضات النزاع للحصول على السلسلة •
م ذات الحد األقصى، ولكن رسوم األعضاء تتم معاملة معارضات األخالق والنظام العام من خالل رسوم التقدي •

من الصعب تقدير مثل هذه الرسوم، على األقل في البداية، مع . االستشاريين ستكون على أساس الوقت بالساعة
 .الطبيعة غير المختبرة لمعارضات األخالق والنظام العام في هذه العملية الجديدة المعرفة لحل النزاع

لألخذ في االعتبار دمج النزاعات متى أمكن مما يؤدي إلى  DRSPلمزودي  تشجيعها  ICANNتواصل منظمة  •
 .تخفيض الرسوم الكلية

 
 ملخص التعليقات . 2
 

نصوص المنتدى  جيه برنديرجاست، . من المفيد الحصول على تفاصيل أآثر حول رسوم حل النزاع .المزيد من التفاصيل
أن تؤآد وتنشر جدوًال آامًال للرسوم يشتمل على تفاصيل  ICANNيجب على منظمة ). 2009مارس  5( 21العام صفحة 

يثير المخاطرة غير المحددة للرسوم المتقلبة  3.3.7القسم ). 2009أبريل  IPC )13 .استرداد الرسوم بأقصى سرعة ممكنة
، ويجب أن تفكر )مقدرةبنى مختلفة للرسوم تعتمد على نوع المعارضة والدفع المتقدم المحتمل من الرسوم ال(لمقدمي الطلبات 

في وضع حد أقصى لرسوم تقديم االستجابة للمعارضة الذي من المتوقع أن يتعرض له أي مقدم طلب  ICANNمنظمة 
يجب أن تضع الهيئة أعداًدا ). 2009أبريل  13( Go Daddy ).مثًال، مبلغ واحد أو نسبة من رسوم الطلب المبدئية(

مثًال، يتم (ة معارضة حتى ال ننتهي بمعارضات مقدمة بشكل مبدع مع احترام آل األنواع معقولة من التكلفة المماثلة لكل صيغ
 ). 2009أبريل  14الوحدة الثالثة، (إي بيرنار ويليامز "). حقوق قانونية"تقديم آل المعارضات في شكل 

 
يساورنا القلق بشأن ).2009ل أبري Regions )13. الجديدة مرتفعة جًدا gTLDتكاليف تحدي نطاقات  .التكاليف المرتفعة

 ).2009أبريل  BITS )13. الجديدة gTLDالتكاليف المرتفعة المطلوبة لمعارضة نطاقات 
 

ال يجب على مالكي المارآات الفائزين في نزاع دفع أي تكاليف أو رسوم، وتغطي مدفوعات الخاسر  .الخاسر يدفع التكاليف
 IHGتدعم  ).2009أبريل  DRSP .COTP )13لمحامين ورسوم تقديم جميع التكاليف والنفقات، بما في ذلك رسوم ا

عند فشل مقدم الطلب في دفع التكلفة المقدرة مقدًما وتدعم بشدة  gTLDوهي مساندة معارضة نطاق  3.3.7القاعدة في 
 ).2009أبريل  9الوحدة الثالثة، ( IHG. للتكاليف المدفوعة مقدًما للطرف الفائز DRSPاستعادة 

 
إي . في إعادة رسوم تقديم المعارضة للطرف الفائز أيًضا ICANNيجب أن تفكر منظمة .اد رسوم تقديم المعارضةاسترد

 )2009فبراير  28( 87الصفحة  GNSOتشانج، نصوص منظمة 
 

يجب استرداد جميع أو جزء من الرسوم عند حل النزاعات بالمفاوضات بدون تدخل  .مفاوضات النزاعات -استرداد الرسوم 
DRSP. RyC ) إذا قام مقدم الطلب والمعارض بحل النزاع وفًقا للمادة  ).2009الوحدات من األولى إلى الرابعة، أبريل

 Go Daddyأي تكاليف؟  ICANN، فهل سيتم التفكير في استرداد الرسوم في هذا الموقف حيث ال تتحمل منظمة 3.1.4
  ).2009من أبريل عام  13(
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يجب أن تكون تكاليف معارضات األخالق والنظام العام ثابتة، مثل الصراع للحصول  .دود القصوىالتكاليف الثابتة والح

هناك صراع مؤآد إذا تم الدفع لألعضاء االستشاريين من الخبراء الذين يتلقون المكافآت . LROعلى السلسلة ومعارضة 
يلزم إطار زمني معد مسبًقا (لمدة والتكاليف النهائية على أساس الوقت بالساعة في اإلجراءات غير محددة النهايات بالنسبة ل

ومنطقي للحل وللتكاليف وخاصًة االهتمام بمعارضات األخالق والنظام العام مع مراعاة طبيعة االختالف المحتملة الخاصة 
ًحا أن توفر توضي ICANNوال يجب على منظمة . سلطة قضائية بشأن تفاوت التكاليف ICANNلم تقدم منظمة ). بها

 INTA .مكتوًبا فقط لتبرير تفاوت التكاليف، وإنما يجب عليها أيًضا وضع حدود قصوى معقولة للتكاليف لجميع اإلجراءات
 ).2009أبريل  8(
 

يجب طلب رسوم معارضة واحدة فقط في حالة معارضة مالك  .TLDرسوم معارضة واحدة لعدة طلبات على نفس نطاق 
 ).2009أبريل  TLD. Hearst Communications, Inc )13الحق لعدة طلبات لنفس نطاق 

 
يجب أن يخدم تصنيف المعارضات الهدف  .تصنيف المعارضات، أساس الرسوم، تفضل بنية الرسوم المؤسسات الكبيرة

األساس لتقدير رسوم حل النزاعات، ويجب أن تصف  ICANNيجب أن تقدم منظمة . المتمثل في عدة مشارآات بتكاليف أقل
وعموًما، تسمح بنية الرسوم للمنظمات الكبيرة ذات ". اإلجراءات لمبلغ ثابت"يل أآثر ما هي ضرورات استحقاق بالتفص

 ). 2009أبريل  gTLD. NCUC )13التمويل الجيد برعاية عملية معارضة نطاقات 
 

ط بضبط هذا النوع من المبلغ الكبير من الرسوم المرتب .تجعلها الرسوم غير متاحة: معارضة األخالق والنظام العام
وسيتم عمل هذا النوع من المعارضات مبدئًيا من قبل الهيئات غير . المعارضة سوف يجعلها غير متاحة في أغلب المواقف

أن ُتضمن قدر ما تستطيع من األفراد في معارضات األخالق والنظام العام عن  ICANNيجب أن تحاول منظمة . التجارية
وأيًضا يجب أن . شارآة التكاليف الخاصة بهذه المعارضة مع جميع المعارضين من جميع الفئاتطريق تقليل التكاليف أو م

 . آيفية دفع المعارض المستقل للتكاليف الخاصة برفع معارضة أخالق ونظام عام نيابة عن العامة ICANNتذآر منظمة 
NCUC )13  2009أبريل.( 

 
ية أو هيئات السلطة هي األنسب لرفع معارضات المجتمع أو األخالق والنظام قد تكون الهيئات الحكوم .التأثير على الحكومات

وبالرغم من أن هذه المعارضات قد تكون أغلى من معارضات الحقوق القانونية التي تم تكوينها من قبل منظمة . العام
ICANN بء تنوع أسعار الرسوم لهذه حالًيا، إال أن الهيئات الحكومية التي تقوم بعمل هذه المعارضات تستطيع مواجهة ع

  ).2009أبريل  NYC )13 .أي حد أقصى لهذه الرسوم ICANNاألنواع من المعارضات، ولم تضع منظمة 
 

الجديد إمكانية استعادة رسوم تقديم  gTLDيجب أن يوفر إجراء حل نزاع نطاق  .إعادة رسوم حل النزاع، توضيحات
ذي الصلة بشكل  DRSPمثل تقديم معارضة بشكل مالئم ولم تعالج من ِقبل المعارضة إلى المعارض في ظروف استثنائية، 

بمرونة أآثر لتمكن مزود  INTAباإلقرار بإعادة أموال الرسوم الخاصة بحل النزاع إلى الطرف الفائز، تطالب . غير متعمد
DRSP يحدد الدليل المساعد متى وتحت  وأيًضا، لتمكين إدارة التكاليف، يجب أن. من إعادة الرسوم في الظروف االستثنائية

 ).2009أبريل  INTA )8 .أي ظرف قد تزيد رسوم الحكم
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بتوفير آلية لألطراف إلعداد حساب يتم  DRSPآل مزودي  ICANNيجب أن تطالب منظمة  .حسابات رسوم حل النزاع

مثًال أصحاب (الله بعض الهيئات خصم رسوم الحكم وتقديم المعارضات منه، مع األخذ في االعتبار النظام الذي تجد من خ
 ).2009أبريل  8( INTA .أنهم مضطرون لتقديم معارضات) العالمات التجارية

 
 التحليل والحالة المقترحة . 3
 

باإلضافة إلى التعبير عن التفضيل العام للرسوم المنخفضة في إجراء حل النزاعات، أثارت التعليقات التساؤالت حول ما إذا 
 .تم مراقبتها بشكل جيد لضمان أنها معقولة وعما إذا آان يمكن استعادة الرسوم تحت ظروف مختلفةآانت الرسوم ست

 
من المهم تذآر أن الخاسر سوف . من اإلجراءات توضح القواعد التي تحكم التكاليف الخاصة بإجراء حل النزاع 14المادة 

ن وربما رسوم تقديم المعارضات إلى حتى تحديد الطرف أي رسوم وتكاليف األعضاء االستشاريي(يتحمل تكاليف اإلجراءات 
تناقش مع  ICANNمازالت منظمة . المبالغ المدفوعة مقدًما من قبل الطرف الفائز ستتم إعادتها إلى هذا الطرف). الفائز

يجب أن يتفهم ومع ذلك، ). مثل تحديد الطرف الفائز(مزودي الخدمة ما إذا آان سيتم إعادة الرسوم في حاالت معينة أم ال 
وبالقطع في هذه . لهم تكاليف إدارية حتى إذا تم رفض األمر أو حله بدون تحديد الطرف الفائز DRSPاألطراف أن مزودي 

على (وباإلضافة إلى ذلك، لن يكون عملًيا . الحاالت من غير المحتمل إعادة رسوم تقديم المعارضات آما أنه ال ينبغي ذلك
اتخاذ خطوة أخرى وإعادة رسوم المحامين والتكاليف األخرى إلى ) الهيئة لن تكون ملزمة قانونًياسبيل المثال، ألن قرارات 

 .الطرف الفائز
 

سابًقا لماذا لن تعتمد الرسوم الخاصة بمعارضات األخالق والنظام العام على معدالت ثابتة  ICANNوقد أوضحت منظمة 
 gTLDمسودة دليل مساعدة مقدمي الطلبات لنطاقات انظر ). ونيةمثل حاالت إرباك السلسلة ومعارضات الحقوق القان(

: منشورة في الموقع( 91، صفحة 2009فبراير  18 تحليل التعليقات العامة،: الجديدة
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/agv1-analysis-public-comments-18feb09-

en.pdf.( 
 

يحد . اية، ولن يكون لدى األعضاء االستشاريين تقدير مقيد لتحديد الرسوم الخاصة بهملن تكون إجراءات النزاع مفتوحة النه
، عن طريق السماح بجلسات المثال سبيلعلى (الجديد من اإلجراءات بطرق مختلفة  gTLDإجراء حل النزاع الخاص بنطاق 

 45، يجب تسليم تحديد خبير الهيئة خالل مثالعلى سبيل ال(ويضع أوقاًتا نهائية محددة ) استماع في الظروف غير العادية فقط
آمسئول إلجراءات النزاع هو ضمان دفع رسوم معقولة إلى األعضاء  DRSPوجزء من دور مزود ). يوًما من تكوين الهيئة

 .االستشاريين
 

لنظام العام السارية في اإلجراءات الناتجة عن معارضات األخالق وا( ICCعلى سبيل المثال، قواعد الخبرة الخاصة بـ 
 : ، تنص على ما يلي)ج(5في المادة ) ومعارضات المجتمع

 
اإلشراف ] …: [يجب أن تتكون، من بين أمور أخرى، مما يلي) للخبرة) (الدولي(إدارة إجراءات الخبرة عن طريق المرآز "

 "على النواحي المالية الخاصة باإلجراءات
 

 :برة تشترط ما يليللخ ICCالخاصة بقواعد ) 3( 3، المادة 2الملحق 
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يتم حساب رسوم الخبير على أساس الوقت المعقول الذي أمضاه الخبير في إجراءات الخبرة، وبمعدل يومي لهذه اإلجراءات "

هذه المعدالت اليومية ستكون معقولة ومحددة في . يتم تحديده من قبل المرآز باالستشارة مع الخبير والطرف أو األطراف
 ."ويجب تثبيت مبلغ تكاليف معقولة خاصة بالخبير من قبل المرآز. اع وأي ظروف أخرى ذات صلةضوء مدى تعقيد النز

 
 ):في معالجة المعارضة DRSPمثل فشل مزود (وتم عرض إعادة الرسوم من خالل اإلجراء في ظروف استثنائية 

وباإلضافة إلى . مافي التعامل مع معارضة " عن غير عمد" DRSPوهناك احتمال ضئيل جًدا أن يفشل مزود  •
إذا لم تتم معالجة ) الذي يجب عليه متابعة اإلجراءات عن آثب(ذلك، فإنه من المتوقع أن يتصرف المعارض 

. الجديدة gTLDالمعارضة الخاصة به خالل الوقت المحدد المشروط من قبل إجراء حل النزاع الخاص بنطاقات 
هذه الخطوات . يتوجب اتخاذ خطوات عالجية بشكل طبيعيفي أداء واجبه لسبب ما،  DRSPولكن إذا فشل مزود 

يحتمل أن تشتمل على استمرار اإلجراءات بدًال من إعادة رسوم تقديم المعارضة، وبالتالي يمكن االستماع إلى 
 ).وهو األمر الذي من المفترض أن يرغب به المعارض(المعارضة والوصول إلى قرار بشأنها 

من إعادة جميع الرسوم المدفوعة  DRSPمزود " تمكن"، والتي "ظروف استثنائية"ليس واضًحا ما تعنيه عبارة  •
 .من قبل األطراف حيث إن اإلجراء يوفر بالفعل استعادة الطرف الفائز لما دفعه مقدًما

 
ال يمكن لمنظمة . آللية لألطراف إلعداد حسابات رسوم حل النزاع أمر يستحق التفكير فيه DRSPعرض توفير مزود 

ICANN  أن تطلب من مزوديDRSP  ذلك، ولكنها سوف تطرح األمر على مزوديDRSP ومن الممكن أن يرغبوا ،
 .DRSPفي ذلك إذا تمت مطالبتهم بذلك في ضوء مدى ما تقدمه هذه الحسابات لمزودي 

 
تي تقوم بالحصول على قد تزيد الرسوم الخاصة بالتقديم وبالحكم القضائي مع زيادة الرسوم المدفوعة للخبراء والهيئات ال

وحالًيا، فإن التضخم المالي منخفض، وتقف األحوال االقتصادية في طريق زيادة . تحديدات الخبير وإجراءات لحل النزاع
متى ستزيد رسوم التقديم والحكم  ICANNال يمكن أن تحدد منظمة . وقد تتغير هذه األحوال بالطبع في المستقبل. الرسوم

بدورها هذه  ICANNوستوفر منظمة . بأي زيادات في الرسوم DRSPن أن يعلمها مزودو القضائي، ولكنها ستضم
 .المعلومة للعامة، وألولئك الذين يشارآون في عملية حل النزاع
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 المعارض المستقل 
 
 النقاط الرئيسية. 1
 

لى الوسائل التي يعلن بها يمكن أن توفر القواعد األخالقية التي تحكم استقالل القضاة والمحكمين الدوليين أمثلة ع •
 .استقاللها ويحافظ عليه/ استقالله) IO(المعارض المستقل 

يجب  gTLDدور المعارض المستقل هو مواجهة موقف لم يتم فيه لسبب أو آلخر تقديم معارضة ضد نطاق  •
 .معارضته بشكل آبير

مدة على المجتمع سوف تطبق أيًضا المعايير التي تطبق على معارضات األخالق والنظام العام والمعارضات المعت •
 .على المعارضات التي أنشأها المعارض المستقل

 
 ملخص التعليقات . 2
 

ال يحدد الدليل المساعد وال مذآرة التوضيح نوع المراجعة التي يتعهدها المعارض المستقل  .توضيحات -المعارض المستقل 
ه ستكون هناك آلية يمكن أن يسميها الطرف الثالث طلًبا لسلسلة نطاق لتحديد ما إذا آان الطلب يستحق المعارضة أم ال، أم أن

gTLD بينما تقترح المذآرة التوضيحية السماح للمعارض المستقل بالتفكير في التعليقات العامة . الهتمام المعارض المستقل
 ICANNيجب أن توضح منظمة . التعليقات فيما يتعلق بتحديد هل يتم تقديم معارضة أم ال، إال أنه لم يتم تحديد آلية تقديم هذه

وأيًضا، إذا آانت القواعد المتوقعة لمعارضة المعارض المستقل أوسع مما . متى وآيف يلتمس المعارض العام التعليقات العامة
انظر أيًضا  ).2009أبريل  INTA )8. تلك الظروف اإلضافية ICANNذآر في الدليل المساعد، فيجب أن تحدد منظمة 

CADNA )13  2009أبريل.( 
 

ليس واضًحا أن المعارض المستقل سيكون مؤثًرا في الحاالت المذآورة حيث يكون هناك حاجة  .الدور -المعارض المستقل 
تعد قابلة للمعارضة بشكل آبير، أو حيث تعترض الحكومة ولكن تختار  TLDلم يتم تقديم معارضة إلى (للمعارض المستقل 

). gTLDزاع وبدًال من ذلك تذهب للمحكمة أو إلى عملية خارجية لغلق الطلب خارج عملية نطاقات أال تستخدم إجراء حل الن
قد يكون للمعارض المستقل بعض القيمة حيث إن دوره محدود لتوفير وسائل لغير القادرين مالًيا على تقديم معارضة حتى يتم 

 4صفحة (انظر نص التعليقات . (ريقة بشكل محدود للغايةاالستماع إليهم، ولكن يجب استغالل المعارض المستقل بهذه الط
هل هناك ميزانية مخصصة ). 2009أبريل  13الوحدات من األولى إلى الرابعة، ( RyC.) للمعايير المقترحة) 5و

هي مستقل فعًال أو هل الميزانية المتاحة هي المتحكم الفعلي في حرية التصرف الخاصة بهذا /للمعارض المستقل؟ هل هو
 ).2009أبريل  14الوحدة الثالثة، (إي بيرنار ويليامز الدور؟ 

 
آلية  يجب على دور المعارض المستقل أن يعرضإلضافة الشفافية إلى عملية التقييم، .آلية التطبيق --المعارض المستقل 

رفض طلبهم بطريقة  أنه تمت معاملتهم بشكل غير عادل أو أنه تم gTLDتطبيق مستقلة في حالة اعتقد مقدمو طلبات نطاق 
 ). 2009أبريل  ALAC )19 . غير مناسبة

 
المنظمة العامة هي المصدر الطبيعي  .يجب أن تتولى المنظمة العامة تأييد المصالح العامة وليس المعارض المستقل

لك أعضاؤها أآثر وقد تعتبر غير مستقلة، ال يم ICANNوحيث إنها الهيئة الرسمية لمنظمة . والمنطقي لتأييد المصالح العامة
 gTLDوتملك المنظمة العامة االتصاالت األساسية إلعالم المجتمعات بمحاوالت نطاق . من مذآرة تفاهم وغالًبا أقل من ذلك

 ).2009أبريل  ALAC )19. التي يتم عملها بأسمائهم
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تئناف مستقلة في حالة اعتقد مقدمو طلبات إلضافة الشفافية إلى عملية التقييم، يجب أن تتواجد آلية اس. آلية االستئناف المستقل

 ). 2009أبريل  ALAC )19. أنه تمت معاملتهم بشكل غير عادل أو تم رفضهم بطريقة غير مناسبة gTLDنطاق 
  

ال تقدم المذآرة التوضيحية تفاصيل آافية حول المؤهالت المعروضة للمعارض المستقل أو  .المؤهالت -المعارض المستقل 
وتنفذ إجراءات حماية تشتمل على آليات  ICANNويجب أن تتبنى منظمة . استقالليته ICANNظمة آيف ستضمن من

يجب أن . المسئولية والشفافية لضمان أن المعارض المستقل سيظل مستقًال وال يتعرض للتأثيرات الخارجية بشكل غير مناسب
نوع ومدى الخبرة في  ICANNأن تحدد منظمة تكون عملية اختيار المعارض المستقل مفتوحة وتتسم بالشفافية ويجب 

بقوة  INTAترشح . المجتمعات القانونية ومجتمعات اإلنترنت المطلوبة للمرشحين الناجحين لشغل منصب المعارض المستقل
انظر ).2009أبريل  INTA )8 .حدود مصطلح المعارض المستقل وعملية مراجعة منتظمة لتقييم أداء المعارض المستقل

من غير المحتمل وجود ضرورة لإلصرار على أن يكون المعارض المستقل غير  ).2009أبريل  Go Daddy )13أيًضا 
 ).2009أبريل  14الوحدة الثالثة، (إي بيرنار ويليامز . gTLDمرتبط بأي شخص يتقدم للحصول على طلب نطاق 

 
دي حق معارض مستقل أو أي معارض يجب تأسيس بعض اآلليات لمقدم الطلب المستجيب لتح .الحق لتحدي المعارضين

 ).2009من أبريل عام  Go Daddy )13. بدون التعرض لمؤهالت المعارض بالضرورة
 

بعملية تحٍد لنفسها لتغطية الحاالت التي يشكل فيها طلب ما خطًرا  ICANNهل ستحتفظ منظمة  .ICANNتحدي منظمة 
 ).2009أبريل  13( MARQUES التحدي من طرف ثالث؟ ولكن ال تجذب) مثًال، مجموعة متطرفة(على النظام العام 

 
ال يبدو أن هناك احتجاًجا عالًيا على هذا العرض في التعليقات، يلزم مزيد من التفاصيل ولماذا يلزم ذلك  .المعارض المستقل

جيه ) ."لشخص هناك يمثل الخط األخير للدفاع"على سبيل المثال، هل هناك خلل في العملية التي أثارت العرض (
 ).2009مارس  5( 20و 19نصوص المنتدى العام صفحة  برنديرجاست، 

 
 التحليل والحالة المقترحة . 3
 

، وفي مذآرة 3.1.5القسم ، اإلصدار الثاني، DAGباختصار فكرة إنشاء معارض مستقل في  ICANNقدمت منظمة 
التفاصيل حول الحاجة لمعارض مستقل وقد سأل أعضاء المجتمع عن المزيد من . 2009فبراير  18منفصلة بتاريخ 

 .دورها في إجراءات حل النزاع ودور التعليقات العامة في إجراء المعارض المستقل/ومؤهالت المعارض المستقل ودوره
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السبب األساسي إلنشاء دور . في مذآرتها األولية لماذا ترى وجود حاجة لمعارض مستقل ICANNشرحت منظمة 

يجب معارضته بشكل  gTLDاجهة موقف لم يتم فيه لسبب أو آلخر تقديم معارضة ضد نطاق المعارض المستقل هو مو
القيمة والفائدة من الحصول على حكم الخبير المستقل من خالل إجراء  ICANNفي مثل هذه الظروف، تتوقع منظمة . آبير

 .بشكل واضح المعارضةاالت ضمان للتكرار، سيتم عمل المعارضات من قبل المعارض المستقل في ح. موضوع لحل النزاع
 

بإعداد التفاصيل اإلضافية في اإلصدار التالي من الدليل المساعد لمقدمي الطلبات والتي ستناقش النقاط  ICANNتقوم منظمة 
. وسيشمل ذلك التفاصيل التي تصف المؤهالت واستقاللية الدور. المثارة من قبل هؤالء الذين قدموا التعليقات واألسئلة

المتقدم إليها في ضوء المعايير المعدة للمعارضات في ظل  gTLDويقوم المعارض المستقل بمراجعة نطاقات : تصارباخ
ال ). معارضات األخالق والنظام العام والمعارضات المعتمدة على المجتمع(األساسين في مجال تفويض المعارض المستقل 

ن مختلفة عن تلك التي تنطبق على المعارضين اآلخرين ذوي أن معايير المعارض المستقل ستكو ICANNتتصور منظمة 
سيتم نشر مقتبسات من اإلصدار التالي من الدليل المساعد لمقدمي الطلبات وتشمل مزيًدا من . الحق في تقديم معارضة معينة

 .التوضيح عن المعارض المستقل، باإلضافة إلى هذا التحليل
 

ستتم إدارة خدمات المعارض . مدعوة لعرض المرشحين لمنصب المعارض المستقل الدوائر االنتخابية لإلنترنت بالتأآيد
مع جولة الطلب لنطاقات ) القابل للتجديد(قد يتصادف مصطلح المعارض المستقل . المستقل من خالل عملية مفتوحة وشفافة

gTLD الدوليين أمثلة على الوسائل التي يعلن  يمكن أن توفر القواعد األخالقية التي تحكم استقالل القضاة والمحكمين. الجديدة
لتجنب التأثير السيئ على تصرفات المعارض المستقل، يجب . استقاللها ويحافظ عليه/ استقالله) IO(بها المعارض المستقل 

أن  وعلى الصعيد اآلخر، يجب. راتبها على عدد المعارضات التي يقوم بتقديمها/ أال يعتمد تنصيب المعارض المستقل وراتبه 
قامت بتقديم المعارضات في الحاالت التي آان من المتوقع اتخاذ إجراء / آانت قد قام / يتم النظر، بالضرورة، إلى ما إذا آان 

التي يجب االعتراض عليها ولم يتم تقديم معارضات أخالق ونظام  gTLDعلى سبيل المثال، نطاقات (من المعارض المستقل 
 ).عام بشأنها

 
قد يكون مفيًدا . على ذلك ICANNلعب التعليقات العامة دوًرا في أنشطة المعارض المستقل ووافقت منظمة تم اقتراح أن ت

للمعارض المستقل استالم التعليقات واالقتراحات العامة بالرغم من أن مسئوليته وحرية تصرفه الوحيدة ستبقى اتخاذ القرار 
وسيتاح للمعارض المستقل الوصول إلى التعليقات العامة أثناء . م المعين متقدم إليه أ gTLDبشأن تقديم معارضة ضد نطاق 

يجب أن تصل التعليقات إلى المعارض المستقل قبل نهاية الوقت المحدد لالعتراض على نطاق . التفكير في اإلجراء المحتمل
gTLD تستخدم التعليقات المستلمة  قد. ذات الصلة إذا آان المعارض المستقل يستخدمها التخاذ قرار بعمل المعارضة أم ال

ومازال السؤال هل ستتاح . فيما بعد ذلك عندما يقوم المعارض المستقل بإعداد أوراق عمل إضافية إلجراء حل النزاع
 .التعليقات المرسلة إلى المعارض المستقل للشعب أم ال مطروًحا
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ليس الهدف من . ويتطلب األمر وجودها بشكل واضحالهدف من المعارض المستقل هو تقديم المعارضات حين ال يتم تقديمها 

وقد تم التفكير جيًدا . المعارض المستقل أن يكون آلية استئناف لنتيجة إجراء حل النزاع والتي تكون غير محببة ألحد األطراف
صة لئال حري ICANNويجب أن تكون منظمة . في إجراءات حل النزاع وتم تنفيذ معظم مظاهر هذه اإلجراءات لعدة سنوات

تقوم بتطويق هذه اإلجراءات أثناء تنفيذ دور المعارض المستقل وأن تحرص على دمج دور المعارض المستقل مع إجراء حل 
 .النزاع الذي تم وضعه مسبًقا
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 حدوث ارتباك في السلسلة
 
 النقاط الرئيسية . 1
 

سواء المرئي، أو في المعنى، أو من : يمكن أن تعتمد معارضات االرتباك في السلسلة على أي نوع من االرتباك •
 .خالل المشابهة السمعية

مما  -احتمالية االرتباك " متشابًها جًدا ألن يتواجد في الجذر"ومن هذا المنطلق، يتطلب التوصل إلى آون النطاق  •
 .يشجع المنافسة وفي نفس الوقت تجنب إلحاق الضرر بالمستهلكين

 
 ملخص التعليقات . 2
 

نادًرا ما ينخدع المستهلكون أو  ).3.4.1(التواجد المشترك للمرادفات والتراجم  -اك في السلسلة معارضة حدوث ارتب
، auto.و car.ويمكن ويجب أن تتواجد أمثلة مثل . يتحيرون بالمرادفات أو التراجم أو الكلمات المتشابهة في وقعها

. ى آما هو الحال في المستوى الثانيمًعا في أعلى مستو com.و commerce.و community.و aero.و arrow.و
وإذا سمحنا للمرادفات أو التراجم بالسقوط داخل ميثاق المشابهة التي تؤدي إلى االرتباك، فسوف . وسوف يعزز ذلك المنافسة

المبني على هذا  DRSPويجب أن يضمن دليل . نسمح لشرآة تسجيل واحدة بمنع أجزاء آبيرة من مساحة االسم المحتملة
ويجب أن يكون عبء اإلثبات هو ارتباك الغالبية العظمى من . حدوًدا عالية خاصة بالدليل على الخداع أو االرتباكالقسم 

 com .Demand Media.الموجودة مثل  TLDمستخدمي اإلنترنت أو انخداعهم على المستوى الثاني في نطاقات 
)DAG ،13  2009أبريل.( 
 
 التحليل والحالة المقترحة . 3
 

لرغم من وجود العديد من التعليقات بشأن مشابهة السلسلة، يشير هذا التعليق إلى عملية حل النزاع خاصًة وتم تصنيفه على ا
ويقترح التعليق عدم السماح بمعارضة االرتباك حول السلسلة لحاالت مشابهة المعنى، حيث إن هذه المعارضة قد تساعد . هنا

التي تشير إلى اختبار االرتباك حول السلسلة في  GNSOالجديدة توصية  gTLDت ويتبع تنفيذ نطاقا. على تحديد المنافسة
وفي النهاية، إذا آان سيحدث ضرر للمستهلك نتيجة تقديم . االرتباك المرئي أو المتعلق بالمعنى أو السمعي: جميع األحوال

وبناًء . تطابقين، فال يجب تفويضهما آليهماداخل منطقة الجذر بسبب تشابههما سمعًيا، ولكنهما ليسا م TLDاثنين من نطاقات 
يستفيد المستهلكون أيًضا من . على ذلك، يشير المعيار إلى وجوب احتمالية وجود ارتباك لكي يظهر هذا النوع من الضرر

في التي تعد آلمة  TLDسلسلة . الجديدة أمًرا مميًزا آما يشير المعيار gTLDويعد اختبار المشابهة لنطاقات . المنافسة
اليوم ليست آلمات بالقاموس وليس لها مرادفات  TLDومعظم سالسل (القاموس لن تستبعد تلقائًيا جميع المرادفات لهذه الكلمة 

 ). حقيقية
 

ولذلك بينما تنوي عملية حل النزاع والمعارضات التعامل مع جميع أنواع المشابهة، إال أنها ال تنوي تقييد المنافسة أو حجز 
 .السالسل لصالح الطرف الذي يتحرك أوًال آمية آبيرة من
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 اتفاقية السجل
 المفتوحة TLDالتزامات من أجل المجتمع ونطاقات 

 
 النقاط الرئيسية. 1
 

 . ستفرض االتفاقيات إلزامات إضافية لما بعد التفويض على شرآات التسجيل المعتمدة على المجتمع •
 
 ملخص التعليقات . 2
 

 .المفتوحة والمعتمدة على المجتمع gTLDتطبيق التزامات ما بعد التفويض على نطاقات : التزامات ما بعد التفويض
بعد التفويض بطريقة متوافقة مع القيود التي يجب تطبيقها على آل من نطاقات  TLDعن تشغيل نطاق  2.11يتحدث القسم 

gTLD  على سبيل المثال نطاق (المفتوحة والمعتمدة على المجتمعgTLD القائم على الشئون الماليًة، يجب أيًضا المفتوح و
  ).2009أبريل  BITS )13. تقييد المسجلين لهذا النوع من النطاقات آما اقترحت لغة هذا القسم من قبل

 
في التغييرات المتعلقة بطبيعة نطاق  ICANNأن تفكر منظمة  1.2.2يقترح القسم  .االلتزامات المعتمدة على المجتمع

gTLD لمجتمع على أنها تغييرات مادية، ويجب أن يذآر اإلصدار التالي من الدليل المساعد تحديًدا ما إذا آانت المعتمد على ا
 ICANNمثل هذه التغييرات بالفعل هي تغييرات مادية، وإذا آانت آذلك، فما هي الظروف التي ستقبل بموجبها منظمة 

  ).2009 أبريل 13الدليل المساعد، ( Microsoft. بالتغييرات المادية
 

للمسجلين المعتمدين على المجتمع والشرآات  TLDتحتاج نطاقات .تحديد أي المسجلين يمكنه الوصول إلى شرآة التسجيل
المدعومة اليوم لتحديد  TLDالفردية إلى الحصول على بعض السلطة التي تحصل عليها نطاقات /ذات العالمات التجارية

  )..2009أبريل  14(إم باالج . ات التسجيل الخاصة بهمالمسجلين الذين يمكنهم الوصول إلى شرآ
 
 التحليل والحالة المقترحة. 3
 

وتنتج فائدة محتملة . معتمد على المجتمع أم ال TLDيحدد مقدمو الطلبات لشرآات التسجيل ذاتًيا هل يمثلون أنفسهم آنطاق 
في حاالت احتواء السلسلة  TLDيستحق أن ُيمنح نطاق ويعد تمثيل المجتمع عامًال في تحديد أي مقدم طلب . عن هذا التحديد

الخاصة بالمجتمع  TLDوتعد القيود المفروضة على نطاقات . وتنتج األعباء أيًضا من هذا التحديد. على اسم مشابه أو مطابق
القسم من االتفاقية  وتعد التغييرات المصاحبة لهذا. جزًءا من اتفاقية مزود االمتداد وعرضة لإلشراف على االلتزام التعاقدي

 . تغييرات مادية وعرضة للتعليقات العامة
 

 150



 الجديدة gTLDحليل التعليقات العامة الخاصة باإلصدار الثاني من الدليل المساعد لمقدمي طلبات نطاقات ت
 2009مايو 

 
ال تشير التعليقات المستلمة حتى اآلن إلى وجهة نظر جماعية، ولكن تفضل القطاعات الخاصة بالمجتمع المصطلحات 

). اآلنحتى  ICANNبخالف ما عرضته منظمة (المعتمدة على المجتمع TLDوالشروط التعاقدية المختلفة في نطاقات 
في مكان  TLDويناقش موضوع فئات . المختلفة أم ال TLDوأيًضا تتم مناقشة هل يجب أن يكون هناك عقود مختلفة لفئات 

 . آخر من هذه الورقة
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 آلية حماية الحقوق القانونية 

 
 النقاط الرئيسية. 1
 

 .وبين المجموعات األخرى IRTالمقترحة وتتم مناقشة الحلول في فريق  RPMيلزم مزيد من التفاصيل بشأن آلية  •
. الكثيفة من قبل شرآات التسجيل الجديدة Whoisفي طلب المجموعة الخاصة بمعلومات  ICANNوتفكر منظمة  •

 .قد تختلف متطلبات النشر عن متطلبات تجميع البيانات واالحتفاظ بها
 
 ملخص التعليقات . 2
 

مرة أخرى شكوآها بشأن هذا البند في التعليقات  RyCذآرت  ).2.7القسم (حماية الحقوق القانونية لألطراف األخرى 
وال يجب مطالبة شرآات التسجيل بتحمل العبء الثقيل الخاص . الخاصة بها على اإلصدار األول من اتفاقية مزود االمتداد

المعتمدة الخاصة  وقد طالبت شرآات التسجيل باستخدام قناة المسجل. بحماية الحقوق القانونية للطرف الثالث على عاتقها
وحتى إذا حدث ذلك، . ، سواء آانت شرآات التسجيل محدودة أو آثيفة، فإنها ليس لها عالقة بالمسجلينICANNبمنظمة 

وآما ذآر في . للمسجلين باالحتفاظ ببيانات االتصال الضرورية الخاصة بهم Whoisتسمح خدمات البروآسي الخاصة بـ 
ية، فإن شرآات التسجيل غير قادرة على تقييم أسماء النطاق التي يجب أو يجب أال يتم قرار المحكمة الفيدرالية األمريك

تسجيلها تحت قوانين العالمات التجارية ألنها غير قادرة على مراقبة تحديد أسماء النطاق أو التحكم بها في عملية تلقائية 
 ).2009أبريل  13الوحدتان الخامسة والسادسة، ( RyC. بالكامل

 
Whois  المحدودة والكثيفة في شرآات تسجيل نطاقاتTLD يحتاج موضوع هل يتطلب األمر وجود شرآات  .الجديدة

الكثيفة إلى المزيد من التفكير، وإلى المزيد من التفاصيل، وعلى منظمة  Whoisجديدة لتوفير  TLDتسجيل نطاقات 
ICANN لم يتم تغيير ذلك بسبب القوانين المتعددة "لتحليل الرد الموجود في ا. أن توفر ردوًدا توضيحية حول هذا األمر

أوضح الكثير من المعلقين في الجولة السابقة لماذا عارضوا بقوة ما . غير آاٍف" المعمول بها في مختلف السلطات القضائية
االنتخابية الخاصة  الدائرة إس ميتاليتز،.آان في اإلصدار األول حيال هذا السؤال، ولم يتم عمل تغييرات في اإلصدار الثاني

يلزم تغيير تحول في سياسة منظمة ). 2009فبراير  28( 73-72ة صفح GNSOنصوص منظمة   ببروتوآول اإلنترنت،
ICANN  حيالWhois ويجب طلب آل نطاق ،gTLD  جديد لتنفيذ التزامات ما يطلق عليه اسمWhois "الكثيفة ." 

COA )13  يجب عمل نطاقات ). 2009أبريلgTLD ويجب تأسيس السياسات حول ". آثيفة"ديدة آشرآات تسجيل الج
يجب أن تطلب منظمة ). 2009أبريل  AIPLA )13 .واستخدام بروآسي أو التسجيالت الخاصة Whoisفرض دقة بيانات 

ICANN  أن تعمل جميع نطاقاتgTLD  والتي ستجعل من السهولة بمكان الحصول على " آثيفة"الجديدة آشرآات تسجيل
يجب ). 2009أبريل  INTA )8 .مات عن المجرمين وللقضاء على سوء السلوك وحماية الضحايا من النصب والخداعالمعلو

لجميع شرآات التسجيل حتى تتمكن من الوصول إلى تسجيالت " الكثيفة Whois"نموذج لـ  ICANNأن تطلب منظمة 
ة خداع المستهلك من قبل سوء استغالل اسم ، تم طرح موضوع هام لمناقشICANNالملكية الكاملة المضمونة من قبل 

شرآات التسجيل المحدودة ال تتحمل إجراءات الحماية لحماية حقوق أصحاب العالمات التجارية أو دعم حاجات . النطاق
أبريل  MarkMonitor)10 . تعزيز القانون مع العلم أن التحكم في بيانات المسجل يتم من قبل شرآة تسجيل فردية

2009.( Microsoft ) ،يجب مطالبة جميع شرآات التسجيل الخاصة بنطاقات ).2009أبريل  13الدليل المساعدgTLD 
لجمع بيانات المسجل والحفاظ عليها، ويعد ذلك مفيًدا من ناحية وظائف االنتقال " الكثيفة"الجديدة لتبني نموذج شرآة التسجيل 

 ).2009أبريل  12(و أوآونر، وإم رودينبوه، وإم تراشتينبيرج إم آولينز، وآيه إردمان، وإم أ. الداخلي بين المسجلين
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على مجموعة أصغر  ICANN، ستحصل منظمة info.و biz.الكثيف المستخدم في شرآات تسجيل  Whoisبتبني نموذج 

ل على من الهيئات للشرطة والمستهلكين وتعزيز القانون وسيحصل مالكو العالمات التجارية على موقع أآثر مرآزية للحصو
أبريل  13( COTP، )2009أبريل  13( Lovells انظر أيًضا). 2009أبريل  Yahoo! )13. دقيقة Whoisمعلومات 

المرآزية الكثيفة آجزء من اتفاقيات مزود االمتداد  Whoisيجب على آل شرآات التسجيل الحفاظ على بيانات ). 2009
ويجب أن تضمن شروط اتفاقيات مزود االمتداد . هذا الطلب ويجب أن تشتمل جميع اتفاقيات مزود االمتداد على قبول

الكثيفة وسهولة الوصول إليها، بمعايير خدمات تسجيل بروآسي المناسبة ومع  Whoisوالمسجل الحفاظ على دقة بيانات 
 ). 2009أبريل  AT&T )13 .التعزيز من خالل سلسلة العقد

 
قرارها غير  ICANNيجب أن تعكس منظمة  ).المواصفة الرابعة(فة تحويل حجب البيانات من قبل شرآات التسجيل الكثي

المفهوم للسماح حتى لشرآات التسجيل الكثيفة بحجب تقريًبا جميع بيانات االتصال التي تم تجميعها عن طريق المسجلين من 
 gTLDنطاق الكثيفة التي تم فرضها على آل  Whoisويعد حذف مطالبة . سهلة الوصول الخاصة بهم Whoisخدمات 

من خالل تاريخها أمًرا غير مبرر، وسيكون له تأثير ضار على مجموعة واسعة من جهود  ICANNجديد من قبل منظمة 
  ).2009أبريل  eBay )13 .حماية المستهلك ويجب استبعاده

 
الكثيفة أو  ال يجب تفويض تجميع البيانات ).45سؤال التقييم (الكثيفة على مستوى شرآات التسجيل  Whoisمعارضة 

وينص الدليل المساعد على أن البيانات الكثيفة ليست معدة للعرض، مع اإلشارة . عرضها على مستوى شرآات التسجيل
إن متطلبات مستودع ). IP RPM(الضمنية إلى أن هذا اإلجراء ال يقصد به أن يكون آلية لحماية الحقوق لعناوين اإلنترنت 

وسوف تحث المسجِّلين على إخفاء البيانات . ا غير ضروري على مستوى شرآة التسجيلبيانات المسجِّلين الجدد تجعل هذ
وسوف تسفر عن مخاطر إضافية تتمثل في إتاحة بيانات العمالء إلى . التي يرسلونها إلى شرآات التسجيل ألسباب تنافسية

ولم يكن ذلك مطلوًبا . ءة االستخدام األخرىمرسلي البريد اإللكتروني المزعج والمحتالين واألطراف المشتغلين بممارسات إسا
ولن تتلقى شرآة التسجيل المعلومات التالية لخدمات البروآسي في أية حالة بحيث سيلزم على األطراف . في الجوالت السابقة

 ). 2009أبريل  Demand Media )DAG،13. الذين يرغبون في الدخول إلى البيانات التوجه إلى المسجِّل
 

Whois إن  .صوصيةوالخWhois ويلزم مناقشة حقوق األفراد فيما يتعلق بحماية . معطلة بشكل رئيسي في الوقت الحالي
يفرق بين التسجيالت الخاصة وتسجيالت  TLDوينبغي تشجيع وتجنب إعاقة أي مشغل سجل يقترح نطاق . خصوصياتهم

 ).2009أبريل  13( Blacknight Solutionsإم نيلون، ). ccTLDوالعديد من نطاقات  tel.(الشرآات 
 

يلزم تطوير الممارسات والمعايير العالمية لخدمات تسجيل أسماء  .الممارسات والمعايير العالمية -خدمات تسجيل البروآسي 
 ).2009أبريل  14(إم باالج . الجديد لمجتمع األعمال العالمية gTLDالنطاقات آشرط مسبق لبرنامج نطاق 

 
 ترحةالتحليل والحالة المق. 3
 

سيتم التعامل مع تعليقات آليات حماية الحقوق بطريقة متماسكة مع التعليقات المتعلقة بأمور حماية العالمات التجارية والتي 
. لمزيد من التفاصيل> <issues/-ingoverarch-gtld-https://st.icann.org/newتعد واحدة من األمور الملحة، انظر

المحدودة أو الكثيفة أم ال في ورقة  Whoisبمطالبة شرآات التسجيل بعرض  ICANNسيتم طرح موضوع هل تقوم منظمة 
 . منفصلة تنشر في نفس توقيت نشر هذه الورقة

 

 153

https://st.icann.org/new-gtld-overarching-issues/


 الجديدة gTLDحليل التعليقات العامة الخاصة باإلصدار الثاني من الدليل المساعد لمقدمي طلبات نطاقات ت
 2009مايو 

 
والفائدة من وجهة النظر . ةالكثيف Whoisبمطالبة شرآات التسجيل بتجميع معلومات ) للمناقشة( ICANNتوصي منظمة 

البيانات المصنفة  -مختلًفا " نوًعا"وستوفر أيًضا . الكثيفة ستوفر مصدًرا آخر للبيانات في حالة الفشل Whoisالمستقرة أن 
 . وبالتالي يتم تقليل االعتماد على مصدر واحد -من قبل شرآة التسجيل بدًال من المسجل 
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 فصل شرآة التسجيل عن المسجل

 
 النقاط الرئيسية. 1
 

الموصى بها في التعليقات العامة في نقاط " الشرآات التابعة"بشكل أساسي مناقشة تعريف  ICANNتتبنى منظمة  •
محددة، وفتحت المناقشة موضوع عدد التسجيالت التي يمكن لشرآات التسجيل الصغيرة تسجيلها من خالل مسجل 

 .واحد
افية لهذا األمر مع األخذ في االعتبار البيانات الحديثة من شرآات بتنسيق مناقشة إض ICANNوسوف تقوم منظمة  •

 .والتي تشير إلى أنه يجب إتمام الفصل gTLDتسجيل نطاقات 
ويظل أمرعدد التسجيالت التي يمكن دعمها من قبل شرآة تابعة خاصة بشرآة التسجيل مفتوًحا للمناقشة ويمكن  •

 .تقليله
 
 ملخص التعليقات . 2
 

لم تتخذ الخطوات  ICANNمن المخيب لآلمال أن منظمة  .الخاصة بالمسجلين TLDموعة معينة من حصة خاصة لمج
للسماح لشرآات التسجيل الجديدة في ظل الظروف المحددة والمناسبة للدخول في ترتيبات حصرية مع مسجل معتمد واحد أو 

ناسًبا لشرآات التسجيل المعدة لتوفير التسجيالت من وقد يكون ذلك م. أآثر من الموجودين حالًيا للتعامل مع عملية التسجيل
وال يعد . قبل شرآة واحدة فقط، أو لشرآات التسجيل األخرى عالية التخصص، أو التي بها قواعد التسجيل مقيدة بشكل خاص

ية في هذه آمسجل معتمد بديًال للسماح بالترتيبات الحصر" تابع لها"السماح لشرآة تسجيل بإنشاء أو الحصول على مسجل 
أبريل  eBay )13.في ذلك وتوضح األسباب إذا اختارت رفض العرض ICANNويجب أن تفكر منظمة . الظروف
للمسجل المشترك صاحب العالمة  TLDالمسجل لنطاقات /بعدم فعالية نموذج شرآة التسجيل CRAIأقر تقرير  ).2009
حتى توفر شرآة التسجيل هذه خدمات تسجيل  ICANNة الفردي والذي يجب أال يسعى لفصل اعتماد مسجل منظم/التجارية

 ). 2009أبريل  14(إم باالج . اسم النطاق مباشرًة لمسجليها
 

الوصول غير المميز لمسجلي منظمة  MarkMonitorتدعم  .أحادي الغرض gTLDالقدرة على تعيين مسجل واحد لنطاق 
ICANN ات وفي حاالت نطاق. المعتمدين لعرض تمديدات غير مقيدةgTLD  ذات الهدف واالستخدام الواحد والمحددة

 ).2009أبريل  MarkMonitor )10. لمجتمعات المسجلين المحددين، يجب السماح لشرآة التسجيل بتعيين مسجل واحد
يستهدف فقط مجتمًعا واحًدا معيًنا أن تكون قادرة  brand.أو  company.مثل  TLDيجب على الشرآة التي تشغل نطاق 

تعد المنافسة بين ). 2009أبريل  ICANN .DOTZON, GmbH )13خدام مسجل معتمد واحد فقط من منظمة على است
إم . المسجلين ضرورية، ولذا تجب معارضة أي تصرف يمنع مشغل شرآة التسجيل من تعيين مسجل واحد معارضة شديدة

 ).2009أبريل  Blacknight Solutions )13نيلون، 
  

خلق الفصل بين شرآة التسجيل  2.8يحاول القسم  .سهيل الفصل بين المسجل وشرآة التسجيلالحد الكمي المتعلق بت
ويعد فرض رقم . على المسجلين التابعين لشرآة التسجيل 100.000والمسجل عن طريق فرض حد عشوائي مقداره 

عن شرآة التسجيل، على سبيل  إيجاد الطرق القانونية لفصل أنفسهم" للتابعين"عشوائي أمًرا غير منطقي للغاية، ويمكن 
لصالح مسجل شرآة التسجيل " االتفاقية الرسمية"المثال، من خالل الثغرات، الوصول غير المميز أمر جيد، يمكن أن تنحاز 

 على سبيل المثال،(
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إيه ). GoDaddyو eNomتخفيض األسعار عند بيع عدد معين من النطاقات التي قد تكون مفيدة لبعض الالعبين مثل 

األساس وراء اختيار رقم  ICANNينبغي أن تفسر منظمة  )2009أبريل  DomainNameWire.com )6أولمان، 
على سبيل المثال، إذا آان حيز االسم . يمكن أن يكون اختيار نسبة مئوية من حيز االسم ذا مغزى أآبر. اسم 100000

سجيل أآبر مسجل في حيز االسم هذا، وهي فكرة قد اسم، فسيجعل ذلك من الشرآة التابعة لشرآة الت 200000يحتوي على 
 ).2009أبريل  Blacknight Solutions )13إم نيلون، . تكون فكرة سيئة

 
ويجب رفض عرض  .CRAIيلزم تحقيق الفرض وااللتزام القوي فيما يتعلق باالستثناءات المحدودة للفصل في تقرير 

ال يوجد ترخيص  ).2009أبريل  14(إم باالج . موسع للتالعب، والذي هو عبارة عن عرض ICANNنموذج فريق منظمة 
 gTLDإلى عملية نطاقات  CRAIبشأن آيفية دخول وثيقة  GNSOسياسة مميز من قبل مجلس أو مجلس إدارة منظمة 

 ).2009أبريل  13الوحدة الخامسة، (إي بيرنار ويليامز . الجديدة
 

على  ICANNأنه في معظم الحاالت تقريًبا يجب أن تحافظ منظمة  INTAوتوصي  .يجب عموًما االحتفاظ بالفصل الرأسي
والنموذج المختلط حيث يمكن فيه . الفصل الرأسي بين شرآات التسجيل والمسجلين باإلضافة إلى متطلبات الوصول المتساوي

الة توجد حدود قصوى أو في هذا الح(للمسجلين التابعين لشرآة التسجيل تسجيل األسماء فقط في شرآات التسجيل األخرى 
. للمراقبة والفرض ICANNبه خلل آبير وقد يتطلب مستويات إضافية من البنية التحتية لمنظمة ) لعدد األسماء المسجلة

وتحافظ متطلبات الفصل الرأسي الصارمة والوصول المتساوي على المنافسة، وتسمح بسهولة الفرض وتمنع مسجلين معينين 
وفقط في بعض الحاالت المحددة جًدا يجب . وصول المميز إلى النطاقات في شرآات تسجيل معينةمن الحصول على إمكانية ال

من خالل نفس الهيئة التي توفر خدمات شرآة  TLDالسماح لمشغل شرآة التسجيل بالتصرف آمسجل مفوض لنطاق 
عالمة تجارية  TLDبق نطاق أو أقل وحيث يطا TLD 100حيث يكون عدد أسماء النطاقات المسجلة في نطاق  -التسجيل 

 TLDعندما يطابق نطاق . آمعرف مصدري TLDمملوآة لمشغل شرآة التسجيل الذي يعلن عن رغبته في استخدام نطاق 
، وتطبق متطلبات ذات قيود عالية 100عالمة تجارية يملكها مشغل شرآة التسجيل، يكون عدد النطاقات المسجلة أآبر من 

، فقد يكون )ثال، أن يكون جميع المسجلين مرخًصا لهم من قبل العالمة التجارية، وما إلى ذلكعلى سبيل الم(على التسجيل 
السماح لشرآة التسجيل بتعيين مسجل خاص ومعتمد ) ربما يفضل(مناسًبا السماح لشرآة التسجيل بالتحكم في المسجل أو 

في االلتزام بالفصل الرأسي  ICANNمر منظمة ويجب أن تست). 2009أبريل  INTA )8 . وغير تابع إلدارة قيود التسجيل
 ICA. أحادية المؤسسة gTLDوفرض الوصول المتساوي، مع وجود استثناءات محدودة لفئة صغيرة من نطاقات 

 ).2009أبريل  13(
 

نحن ندعم العرض الذي يسمح لتابع خاص بشرآة .2.8تقوية الفصل الرأسي وبنود عدم التمييز من خالل تعديل القسم 
قد تقود الثغرات . نطاق، ولكن يلزم التوضيح 100.000هذا وحتى  TLDأن يكون مسجًال لنطاق  gTLDجيل نطاقات تس

األمثلة (الجديدة األطراف إلى التحايل على غرض الفصل الرأسي والفقرات الخاصة بعدم التمييز  gTLDفي اتفاقية نطاقات 
ال يجب دخول مشغل شرآة التسجيل في أية : "2.8غة جديدة إلى القسم ولغلق هذه الثغرات، يجب إضافة ل). متوفرة في النص

أو أي تابع له أو اتخاذ أي إجراء آخر قد يكون له تأثير على توفير  lCANNعالقة تجارية مع أي مسجل معتمد في منظمة 
غير المتاحة  TLDقات أو تابع له تنتج من تسجيالت اسم لنطاق في نطا lCANNفائدة تجارية ألي مسجل معتمد في منظمة 

أبريل  Register.com )12." المعتمدين lCANNوالتي يمكن الوصول إليها بشكل معقول من قبل جميع مسجلي منظمة 
بأية  ICANNيجب أن يعلم مشغل شرآة التسجيل منظمة : "ما يلي أيًضا 2.8لدعم الفرض، يجب أن يضيف القسم  ).2009

وأي تابع لها، بخالف السعي وراء اتفاقية  ICANNعيه وأي مسجل معتمد في منظمة عالقات تجارية بينه وبين أي من تاب
 ). 2009أبريل  TLD ".Register.com )12شرآة التسجيل من أجل نطاقات -المسجل
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 CRAIشرآة التسجيل غير متوافقة مع تقرير /المنهجية المتعلقة بأمر المسجل.عرض لفصل المسجل عن شرآة التسجيل

ويتوافق عرض الدوائر االنتخابية الخاصة بشرآات التسجيل مع . ثغرات التي ستؤدي إلى التالعب بالنظاموبها عدة 
 gTLD، ويقلل من الثغرات في اتفاقيات مزود االمتداد الحالية الخاصة بنطاقات CRAIاالستثناءات الموجودة في تقرير 

انظر بنود التعاقد الجديدة المقترحة . لثاني من الدليل المساعدالجديدة في اإلصدار ا gTLDفي اتفاقية  2.8والقسم المقترح 
وأيًضا، لماذا تسمح ). 2009أبريل  13، )فصل شرآة التسجيل عن المسجل( RyC. في التعليقات) 2.8التعريفات والقسم (

آات التسجيل التي فضًال عن تقييد هذه الميزة بالنسبة لشر" تابع"ألي ولكل شرآة تسجيل باستخدام مسجل  ICANNمنظمة 
 CRAI .(eBayأحادية المالك المحددة في تقرير  TLDتعمل في ظل سياسات مقيدة، وتشمل بشكل غير محدود نطاقات 

 ).2009أبريل  13(
 

مطلب الدليل المساعد هذا بأن  .المعتمدين ال يؤدي إال إلى الحد من المنافسة ICANNااللتزام باستخدام مسجلي منظمة 
المعتمدين فقط يحد بقوة من المنافسة بين المسجلين لكثير من  ICANNطلبات أسماء النطاقات مسجلي منظمة يستخدم مقدمو 
المعتمدون  ICANNحيث سيكون مسجلو منظمة ) brand(.مثل المجتمع الصغير والمالك الفردي  TLDأنواع نطاقات 

، SIDNمسجل يتبعون  2.200المثال، من بين على سبيل . الصغيرة والمفيدة في نفس الوقتTLDمهتمين فقط بنطاقات 
في العالم وواحد  ccTLDهو رابع أآبر نطاق  nl.بالرغم من أن نطاق  ICANNعدد صغير للغاية منهم معتمد من منظمة 

دام نفس ويتم تحديد المنافسة بين المنتجات والخدمات الجديدة بقوة إذا تم إجبار العمالء على استخ. من األآثر أماًنا واستقراًرا
حيث يمكن أن يصلح إلزام استخدام مسجلي منظمة  TLDويجب إنشاء فئات مختلفة من نطاقات . قناة التوزيع الضيقة

ICANN المعتمدين في بعض الحاالت وليس آلها .SIDN )14  2009أبريل.( 
 

السبب وراء عدم إمكانية هناك نقص في منطقية  ).2.8القسم (السماح بالملكية المشترآة بين المسجل وشرآة التسجيل 
الجديدة عمليات احتكار،  TLDعمليات الجدل دائرة حول آون نطاقات . مباشرًة إلى الشعب" منتجها"شرآات التسجيل بيع 

وبالتالي يجب تنظيمها بتلك الطريقة، ال ترتقي لعمليات التدقيق المتعلقة باإلحساس العام، وقد دحضها تقرير البروفسير 
سنوات أآثر منها آلية  10التي يبلغ عمرها  com.شرآة التسجيل تراجًعا لنطاقات / حدود تفويض المسجلوتبدو . آارلتون

 ).2009أبريل  Demand Media )DAG، 13. فعالة لحماية المستهلكين وتعزيز المنافسة
 

لخاصة بطرف ما تعني  "ابعةالشرآة الت: "أضف هذا التعريف الخاص بالشرآة التابعة إلى االتفاقية .تعريف الشرآة التابعة
التحكم، يتحكم فيها أو تخضع ) 1: (أي شخص، أو شراآة، أو شرآة مشترآة، أو أي مؤسسة أو أي هيئة أخرى تقوم بما يلي

لها مصالح مالية مع هذا الطرف أو هذا الطرف له مصالح مالية معها آنتيجة للملكية، عن ) 2(للتحكم العام لهذا الطرف، 
يعني الملكية المباشرة أو غير المباشرة لسلطة توجيه أو التسبب في  تحكم"وألغراض هذا التعريف، فإن . فهطريق عقد أو خال

توجيه اإلدارة والسياسات الخاصة بشخص ما، سواء من خالل ملكية تصويت السندات المالية، أو من خالل عقد، أو غير 
التابعة في المنطق العام التقليدي الخاص بنسبة الملكية  يجب تعريف الشرآة). 2009أبريل  Register.com )12." ذلك

من الصعب التعامل مع  ).2009أبريل  DAG ،13( Demand Media). 2.8يتوافق مع أهداف القسم % 50أآثر من (
ع آما من الضروري إجراء المزيد من االستشارات مع المجتم". التابع"في االتفاقية بدون فهم ماذا يعني المسجل  2.8القسم 

وأيًضا غير . يمكن حله من خالل التعليقات العامة على اإلنترنت" ال"من قبل، وهذا األمر  ICANNالتزم فريق منظمة 
في القسم ). 2009أبريل  Go Daddy )13 .2.8المذآور في القسم  100.000واضح آيف سيتم تدقيق وفرض الحد 

 الخاص بمسودة اتفاقية مزود االمتداد الجديدة، 2.8
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قد يكون تعريف الشرآة . )2009فبراير  28( 79صفحة  GNSOآي روسيتي، نصوص ؟ "الشرآة التابعة"ما هو تعريف 

 GNSOجيه نيومان، نصوص منظمة . التابعة في قانون السندات المالية الخاص بالواليات المتحدة األمريكية مصدًرا لذلك
. لتحقيق غرض الوضوح والتحقق" الشرآة التابعة" ICANNيجب أن تعرف منظمة  ).2009فبراير  28( 80صفحة 
INTA )8  وتأثيره غير مؤآد بدون هذا التعريف2.8في القسم " الشرآة التابعة"يلزم وجود تعريف  ).2009أبريل ، .

فضًال عن تقييد هذه الميزة بالنسبة " تابع"ألي ولكل شرآة تسجيل باستخدام مسجل  ICANNوأيًضا، لماذا تسمح منظمة 
أحادية المالك المحددة في تقرير  TLDآات التسجيل التي تعمل في ظل سياسات مقيدة، وتشمل بشكل غير محدود نطاقات لشر

CRAI.( eBay )13  2009أبريل.( 
 

يجب أن تقوم منظمة  .المفردة/ الخاصة بالشرآات  TLDالمفروضة على نطاقات " بنود مضاعفة الضرائب"إزالة 
ICANN  في اتفاقيات مزود االمتداد والمسجل والتي تعاقب مسجلي نطاقات " ة الضرائببنود مضاعف"بإزالةTLD 

الضرائب اإلضافية / الفردية الملزمين بدفع فردي لكل سجل حسب االسم والضرائب / الشرآات ذات العالمات التجارية 
 ).2009أبريل  14(إم باالج . للمسجل

 
 التحليل والحالة المقترحة . 3
 

 -أن هناك شكوًآا معينة خاصة بالمجتمع وتنوًعا في وجهات النظر بشأن نموذج فصل شرآة التسجيل ICANNتدرك منظمة 
البحث عن آراء إضافية حول هذه األمور ودعم مناقشات أآبر لتنقية النموذج  ICANNتنوي منظمة . المسجل المقترح

 .ومعاييره لإلصدار التالي من الدليل المساعد لمقدمي الطلبات
 

ى النموذج المعروض الذي تم تطويره من خالل التحليالت االقتصادية والمناقشات المجتمعية لمناقشة أمور عديدة في يسع
تم تنفيذ دراسة الملكية المشترآة مع إدراك أن األفراد والهيئات ذات الصلة بالمسجلين آانت . الجديدة gTLDعملية نطاقات 

 CRAIوقد أشار تقرير . منوا معرفة القواعد التي يمكن المشارآة من خاللهاالجديدة وت gTLDستشارك في عملية نطاقات 
 . إلى فوائد الدمج مثل دمج عروض المنتج وأيًضا بعض المخاطر المحددة مثل صعوبة فرض مجال أآثر عدًال للعب

 
وآان هذا . تسجيل الصغيرةاقترحت مناقشة المجتمع أن عدد األسماء المذآورة أعاله يجب إعدادها بعدد يخدم نمو شرآات ال

وآفائدة إضافية، يمكن لعدد من األسماء التي يمكن أن يقوم المسجل التابع . اسم في اإلصدار األول 100.000العدد المبدئي 
 .بتسجيلها التعامل مع الطلبات الخاصة بمسجلي العالمات التجارية أو المستخدم الفردي

 
الحاليين أنه ال يجب تسهيل متطلبات فصل  gTLDمشغلي شرآة التسجيل لنطاق  ناقش حديًثا بيان من الغالبية العظمى من

وصفحة المراسلة الخاصة بها  ICANNالمسجل في خطاب أرسل إلى مجلس إدارة منظمة -شرآة التسجيل
>en.pdf-08may09-thrush-dengate-to-ann.org/correspondence/raadhttp://www.ic< . النقاط المذآورة

 .في هذه الورقة ستكون موضوع المناقشة المستقبلية
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 أدوات التحكم في األسعار 
 
 النقاط الرئيسية. 1
 

إشعار قبل : ة المقترحةبغياب عناصر التحكم الحاسمة في األسعار، هناك وسائل حماية معينة للمسجلين في االتفاقي •
 .سنوات 10زيادة األسعار بستة أشهر وطلب عرض تسجيالت لمدة 

الجديدة موزعة حول العالم، قد يكون من الصعب التحكم في األسعار للتنفيذ  TLDومع توقع أن تكون نطاقات  •
 .والفرض في االقتصادات المختلفة

بوضوح وفعالية بشأن عدم توافر أدوات التحكم في  اتخاذ إجراءات إلعالم المسجلين ICANNسوف تضمن منظمة  •
 .األسعار ووسائل الحماية، مثًال ربما يكون هناك مسجلون يوفرون قواعد أسعار شرآة التسجيل إلى المسجلين

وستستمر المناقشة لمعرفة هل سيكون هناك نوع من أنواع عناصر التحكم في تجديد األسعار أو منع االبتزاز من  •
 .عند التجديد خالل األسعار

 
 ملخص التعليقات. 2
 

إذا لم تكن هناك أدوات تحكم في األسعار، فهل سيسمح ذلك لمشغلي شرآات التسجيل  .التأثير على االتفاقيات اإللزامية
للنطاقات اإللزامية عالية المستوى بعمل حالة من التحرر من أدوات التحكم في األسعار؟ مهما آانت قواعد العقد الجديدة 

وطلب نفس القواعد للتسعير وحل  ICANNالجديدة، هل سيسمح للمشغلين اإللزاميين بالوصول إلى منظمة  gTLDاقات لنط
بي آوروين، جمعية النزاعات، أًيا آانت، وهل سيتم نشر هذه المناقشات للمجتمع أم ال يتم نشر إال نتيجة المناقشات ببساطة؟ 

حتى تتم مناقشة تأثير شرآات التسجيل . )2009فبراير  28( 92صفحة  GNSOنصوص منظمة , التجارة عبر اإلنترنت، 
الجديدة بشكل  gTLDاإللزامية الخاصة بالتسعير المعتمد على االستخدام أو التفاضلي من قبل شرآات تسجيل نطاقات 

األسعار المعتمد على الجديدة تحديًدا اختالف  gTLDمتكافئ، فبحد أدنى يجب أن يمنع عقد شرآة التسجيل الجديدة لنطاقات 
 ). 2009أبريل  ICA )13 .االستخدام او أي عامل آخر

 
الجديدة ستصبح قواعد لنطاقات  gTLDنحن قلقون ألنه مهما آانت القواعد التي سيتم تبنيها لنطاقات  .منع اختالف األسعار

gTLD قام فريق منظمة . اإللزامية أيًضاICANN أدوات التحكم في األسعار في  بتوفير إجابات للسؤال هل ستسمح قلة
بحد أدنى، حتى إذا لم تتواجد أدوات تحكم في األسعار، يجب . الجديدة باختالف األسعار أم ال على اإللزاميين gTLDنطاقات 

. ، يجب أن يكون هو نفس السعر ألي جهةgTLDفمهما آان السعر للنطاق في نطاق  -أن يكون هناك منع الختالف األسعار
شغلو شرآات التسجيل اختالًفا في األسعار، فإنهم يصبحون جامعي ضرائب ويجمعون الضرائب الناجمة عن إذا أحدث م

الرجاء ). 2009مارس  5( 43نصوص المنتدى العام صفحة , بي آوروين، جمعية التجارة عبر اإلنترنت،. نجاح النطاقات
يجب عدم  ).2008أبريل  8(إم هاوسمان . ة األسعار، فمن العدل توحيد ومساواgTLDمنع اختالف األسعار لجميع نطاقات 

الجديد في خلق وتحقيق اختالف أسعار من قبل شرآات التسجيل، ويجب أن تكون االستثناءات  gTLDاستخدام عملية نطاق 
تعد رسوم شرآة . حسب حدود التسجيل الرقمي الصارمة" المغلقة"لهذه السياسة لمجموعة محددة فقط من شرآات التسجيل 

إذا تم . التسجيل تعويًضا عن الخدمات التنفيذية ويجب أن تكون هذه الرسوم واحدة لجميع النطاقات في شرآة تسجيل معينة
 .على نجاح النطاقات" فرض ضريبة"السماح باختالف األسعار بناًء على االستخدام، فستتمكن شرآات التسجيل من 

ICA )13  2009أبريل.( 
 

بدون الحدود  ).2.9الفقرة (الحدود القصوى لألسعار إلى اإلضرار بمالك العالمات التجارية  يؤدي الفشل في التعامل مع
التفرقة بين األسعار إللحاق الضرر بمالكي  TLDالقصوى المفروضة على السعر، يمكن أن يستخدم مشغلوا نطاقات 

" المساواة في المعاملة"لحاليين لتنفيذ فقرة ا TLDوقد يؤثر ذلك على قدرة مشغلي نطاقات . العالمات التجارية والمستهلكين
يجب على شرآات التسجيل أال تزيد تكاليف تجديد أسماء النطاقات بشكل آبير أو . في اتفاقيات شرآة التسجيل الخاصة بهم

 بشكل تزايدي مع مرور الوقت،
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يجب عدم السماح . في حوزتهم وخاصًة مالكي العالمات التجارية ممن يمتلك البعض منهم اآلالف من أسماء النطاقات

لشرآات التسجيل بالمضاربة في أسماء النطاق الجديدة من خالل فرض تكاليف اعتماًدا على شهرة العالمة التجارية أو على 
بفرض  ICANNيجب أن تطالب منظمة  ).2009أبريل  INTA )8 .تحديدات مميزة لما يعتقدون أن السوق يستطيع تحمله

ي جميع اتفاقيات شرآات التسجيل الجديدة لتجنب الضرر المحتمل للمستهلكين ومالكي العالمات حدود قصوى لألسعار ف
الحالية بإزالة الحدود القصوى  gTLDالتجارية من التمييز في األسعار، ومخاطرة أن يطالب مشغلوا شرآات تسجيل نطاقات 

انظر أيًضا  ،)2009أبريل  MarkMonitor )10. لمعاملةعلى األسعار في االتفاقيات الخاصة بهم بتنفيذ فقرة المساواة في ا
Verizon )13  2009أبريل.( 

 
من غير المقبول تماًما االستمرار في عدم  .ال توجد سيطرة على األسعار، وهي الباب الخلفي لزيادة قوة التسعير اإللزامية
فذلك عبارة ). 2.9القسم (لتي تمت مراجعتها وجود حدود قصوى لألسعار لحماية المسجلين في مسودة االتفاقية األساسية ا

عن باب خلفي لمشغلي شرآات التسجيل الحاليين للحصول على قوة غير محدودة لألسعار الخاصة بأسماء النطاقات الحالية 
فقط إلى مشغلي شرآة التسجيل ومشغلي شرآات  ICANNتستمع منظمة . tv.من خالل التسعير الطبقي على طريقة نطاق 

الحظ أن أدوات التحكم في ). 6.1القسم (المحتملين، مع العلم أنهم قاموا بتخفيض الرسوم لمشغلي شرآات التسجيل  التسجيل
على التسجيل العام حيث تعلن عن رغبتها في  NeuStarاألسعار آان مصدًرا عظيًما للتعليقات العامة، والحظ أيًضا تعليق 

الخاصة باتفاقيات شرآة التسجيل الحالية " المساواة في المعاملة"ي ظل فقرة ف biz.الحد من حدود القصوى لألسعار لنطاقات 
الصغيرة لها القوة التسويقية على المسجلين الحاليين  TLDحتى إذا آانت نطاقات . إذا حصلت عليها شرآات التسجيل األخرى

فجأة رفع سعر التجديد إلى مليون  NeuStarسنوات، وقررت  5لمدة  abc.bizعلى سبيل المثال، إذا قمت بتشغيل نطاق (
فبراير  19(جي آيريكوس  ".القوى التنافسية"دوالر في السنة، فهذا بالطبع سيؤثر عليك، وال يكون هناك مجال للعدل بين 

الحالية، فإن اختيارات السياسة السيئة في نطاقات  gTLDفي جميع نطاقات " المساواة في المعاملة"نظًرا لفقرات ). 2009
gTLD  سوف تؤثر مرة أخرى على نطاقات ) بما في ذلك ودون الحصر الحد من الحدود القصوى لألسعار(الجديدةgTLD 
  ).2009أبريل  7(جي آيريكوس . الحالية

 
شهور فقط على  6حتى تنطبق فترة  2.9يجب تعديل القسم  ).2.9القسم (أسعار التجديد والتسجيل المبدئي  -فترات اإلشعار 
مهيأة لقبول فترة  Demand Mediaالحاجة إلى فترات إشعار للتجديدات غير واضحة، ولكن . يد والتحويلعمليات التجد

ستقوم شرآات التسجيل بتحذير المستهلكين بشكل آاٍف  -اإلشعار المفوضة للتجديدات ألن السوق سيعمل فعلًيا بناًء على ذلك 
. جيالت المبدئية غير ضرورية وال يوجد سبب منطقي للمستهلك فيهافترة التحذير المفوضة للتس. حول زيادات أسعار التجديد

المستهلك "آان هناك القليل أو لم يكن هناك تعليقات تدافع عن فترة التحذير للتسجيالت المبدئية وال ينطبق عليها منطق 
 cool.ال، إذا تغير النطاق على سبيل المث(شرآة التسجيل التي سترفع األسعار للتسجيل المبدئي ال تضر أي أحد ". المقيد
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دوالرات، فال يضر ذلك بأحد، المشتري المستقبلي الذي ال يحب زيادة األسعار سيختار ببساطة عدم  10دوالرات إلى  5من 

مع التحذير المفوض على التسجيالت المبدئية، ستواجه شرآة التسجيل التي تخفض ). شراء اسم أو سيذهب إلى منتج أرخص
وقد ينتج عن ذلك أيًضا أن تبدأ بعض شرآات التسجيل . ا فترة طويلة من عدم الربحية قبل أن تصحح خطأهامن أسعار منتجه

 ).2009أبريل  Demand Media )DAG ،13 .أسعارها بشكل أعلى لتجنب مخاطرة تخفيض األسعار
 

 ."ةالقوة التسويقي"ذات  gTLDتوقعات المسجلين المعقولة للتجديد من شرآات تسجيل نطاقات 
لضمان أن االتفاقية األساسية لمزود االمتداد بها بنود آافية لحماية توقعات معقولة للتجديد الخاصة بالمسجلين في  ICANNتحتاج منظمة 

  ).2009أبريل  14(إم باالج ". القوة التسويقية"ذات  gTLDظل شرآات تسجيل نطاقات 
 

سنوات  10باإلضافة إلى خيار التجديد لمدة  .ألسعار التجديد تحديد حدود قصوى -يثير الشكوك حول  2.9مازال القسم 
سنوات بدون  10السماح للتسجيالت حتى . شهور لزيادة األسعار، يجب وجود تحديد لألسعار القصوى للتجديد 6وإشعار 

إيه أولمان،   ."سنوات لمفاوضة االتفاق 10بسبب وجود "زيادة في األسعار يجب أن يمنع شرآات التسجيل من رفع األسعار 
DomainNameWire.com )6  2009أبريل( 

 
آما أوضحت وزارة العدل األمريكية، يجب أن يكون هناك حدود قصوى على أسعار نطاقات  .فرض حدود قصوى لألسعار

TLD  الجديدة لحماية مسجلي النطاقات ومنع تسعير نطاقاتTLD  ومن )سواء الطبقية أو غير ذلك(القديمة حسب رغباتهم ،
يجب أن تظل وزارة العدل ووزارة التجارة األمريكيتان . com.المحتمل أن يؤدي ذلك إلى التسعير الطبقي مع نطاقات 

تتابع التوصيات العديدة االقتصادية الخاصة بالمستهلك والتي تهتم باالقتصاد والتي يتم  ICANNمشترآتين لضمان أن منظمة 
. tv.بالتسعير الطبقي مثل نطاقات  ICANNيجب أال تسمح منظمة )). 2009أبريل  13، 2009أبريل  8(توم . عملها

ويجب تسعير جميع أسماء النطاقات على نفس المستوى ومساواتها مهما آانت قيمة االسم أو العالمة التجارية في السوق 
بد لتسعير غير أية احتمالية اآلن وإلى األ ICANNيجب أن تستبعد منظمة  ).2009أبريل  Visa Inc. )11. المفتوحة

 Worldwideشرآة . ويجب أن ينتهي هذا األمر. المستقبلية gTLDالحالية وأي نطاقات  TLDمنتظم لجميع نطاقات 
Media, Inc. )13  إم نايلون،  انظر أيًضا). 2009أبريل  11(، جيه سيتز )2009أبريلBlacknight Solutions ،

التحكم المعتمدة على تجاهل السوق للتسجيالت الدفاعية، يجب أن عناصر ). 2009أبريل  13(، تي )2009أبريل  13(
الجديدة واإلبقاء على الحدود القصوى  gTLDحدوًدا قصوى لألسعار لرسوم تسجيل جميع نطاقات  ICANNتفرض منظمة 

 ).2009أبريل  AT&T )13. الحالية لألسعار لشرآات التسجيل القديمة
 

يرجى مطالبة جميع شرآات تسجيل نطاقات  .من شرآة التسجيل% 60ملكية  تحكم المسجل في السعر يزيد من خالل
gTLD  إلى المسجل التابع لها، حيث يسمح ذلك للمسجلين ببعض التحكم في معدل زيادات األسعار % 60بإعطاء ملكية
 ). 2009أبريل  8(إم هاوسمان . المستقبلية

 
 التحليل والحالة المقترحة . 3
 

بتفويض البروفسير  ICANNقامت منظمة . تحليالت بشأن الشكوك التي أثارها أعضاء المجتمعيلزم عمل مزيد من ال
 . آارلتون لتنفيذ مراجعة موسعة وشاملة لسياسة التسعير وجميع تعليقات المجتمع ذات الصلة

 
يتطلب ذلك فهم و. وقدرتها على تحديد األسعار بفعالية ICANNأحد نواحي مناقشة التحكم في األسعار هو دور منظمة 
 . لتحديد األسعار ICANNوتفرض هذه العوامل صعوبة على منظمة . األسواق، واالقتصادات والبيئة القانونية في آل دولة

 
وفي حالة عناصر التحكم الخاصة باألسعار، أو نقص . ، أال وهي االتصالICANNهناك منطقة واحدة في نطاق منظمة 
 .لضمان أن جميع المستهلكين يتم إعالمهم بشكل جيد ICANNمكن أن تسعى منظمة عناصر التحكم الخاصة باألسعار، في
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الجديدة، وتشمل  gTLDالتواصل خالل قنوات عديدة حول عدة جوانب خاصة ببرنامج نطاقات  ICANNوتستطيع منظمة 

ار هذا الموقف على السماح للمستهلكين بمعرفة هل شرآة التسجيل لديها عناصر تحكم في األسعار أم ال، وما هي آث
على المسجلين  ICANNشرآة التسجيل، قد تفرض منظمة -ومن خالل اتفاقية مزود الخدمات واتفاقية المسجل. المستهلكين

أن ينشروا على مواقع الويب الخاصة بهم وفي اتصاالتها مع المسجلين حقيقة أن شرآات التسجيل ال تمتلك عناصر تحكم في 
 .األسعار

 
ون هناك بعض القيود على زيادة األسعار الخاصة بالتجديدات حتى نتجنب موقًفا تزيد فيه شرآة تسجيل انتهازية وأخيًرا، قد يك

ومرة أخرى، من الصعب تطوير منهج رسمي مع العلم بالتنوع المتوقع لنماذج . األسعار بشكل ملحوظ عند تجديد االسم
تفاقية هذه الممارسات االنتهازية مع تحديد عبارات محتملة لالعتبار ولكن، يمكن أن تمنع اال. األعمال واالقتصادات المشترآة

 .المستقبلي للعامة
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 التمثيالت والضمانات 
 
 النقاط الرئيسية. 1
 

 .الجديدة gTLDيجب دمج تمثيالت التعاقد األساسية المتعلقة بالسلطات والتنفيذ في اتفاقية نطاقات  •
 
 ملخص التعليقات. 2
 

ويجب إعادة فرض التمثيالت والضمانات بشأن هذه األمور في . )الفقرة األولى(والتنفيذ الواجبان المنظمة، الترخيص 
. ويجب أن تكون الشروط متبادلة وليست فقط مطالبة مقدم الطلب في صيغة الطلب. اإلصدار الثاني من اتفاقية مزود االمتداد

انظر النص (لإلصدار الثاني من اتفاقية شرآة التسجيل  07-05ل ويجب إضافة الفقرات المتبادلة من اتفاقية شرآة التسجي
، ويجب إعادة )يقترح استبدال اللغة(واسعة النطاق للغاية  1.3التمثيالت والضمانات الخاصة بالقسم ). الخاص بلغة بنود العقد

أبريل  13سة والسادسة، الوحدتان الخام( RyC. القيود المفروضة على الحلول من اإلصدار األول التفاقية شرآة التسجيل
2009.(  

 
 التحليل والحالة المقترحة . 3
 

الجديدة المقترحة لتبسيط االتفاقية  gTLDتمت إزالة التمثيالت والضمانات الخاصة باألطراف في مسودة اتفاقية نطاقات 
الواجبة وصالحية وفي ضوء تعليقات وتمثيالت وضمانات األطراف فيما يتعلق بالمنظمة . والترآيز على شروط العمل

التواجد والسلطة إلبرام اتفاقية مزود امتداد والحصول على الموافقات المطلوبة المتعلقة بالشرآات في اإلصدار الثالث من 
 .المقترحة gTLDاتفاقية نطاقات 
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 تعهدات مشغل شرآة التسجيل
 
 النقاط الرئيسية. 1
 

الجديدة مختلفة عن تلك  gTLDجة في اتفاقية نطاقات إن قائمة االستثناءات من تطوير سياسة اإلجماع المدم •
 .الموجودة في اتفاقيات شرآة التسجيل الحالية

على التدقيق في االلتزام بشروط اتفاقيات مزود  ICANNويجب أن يكون هناك معايير إضافية حول قدرة منظمة  •
 .االمتداد ووسائل الفرض ذات الصلة

 .صول إلى ملفات المنطقة فيما يتعلق بالوصول واالستخدامويجب أن تكون هناك معايير إضافية للو •
 
 ملخص التعليقات. 2
 

مع شرآات التسجيل والمسجلين،  ICANNعرفت سياسات اإلجماع في عقود منظمة " .تعريفات مختلفة لسياسات اإلجماع
د وحتى اتفاقيات مزود امتداد نطاقات وبالفعل حالًيا يوجد تعريف مختلف لسياسة اإلجماع في االتفاقيات الحالية لمزود االمتدا

TLD  الجديدة المقترحة تختلف عن تلك الموجودة في اتفاقيةRAAعلى المستوى الشخصي، ال ...، واتفاقية اعتماد المسجل
طريق مفتوح لخلق النزاعات، وأعتقد أنه أمر يجب أن يناقشه المجلس في ...إنها تبدو فقط مثل...أفهم لماذا تختلف التعريفات

  )2009فبراير  28( 6صفحة  GNSOجيه نيومان، نصوص منظمة . وقت ما
 

، يجب أن تكون عمليات التدقيق التي تقوم بها 5.2.1بخالف الشهادة الذاتية والتدقيق المحتمل في القسم  .عمليات التدقيق
ويجب . فني من قبل طرف ثالثوهناك بديل للشهادات الذاتية، وهو إجراء تدقيق . إجبارية وتتسم بالشفافية ICANNمنظمة 

أبريل  INTA )8. الشروط والبنود الخاصة بجميع عمليات التدقيق قبل فتح جولة الطلب األولى ICANNأن تضع منظمة 
على السلطة الكاملة لتدقيق شرآات التسجيل فيما يتعلق بالتمثيالت الجوهرية  ICANNويجب أن تحصل منظمة  ).2009

 ).2009أبريل  13(اتحاد المسئولية عبر اإلنترنت . الطلب، وأيًضا البيانات التي لم تعد صحيحة الخاطئة التي تم عملها في
بعمل طلبات التدقيق مع تحديد الترآيز لإلسراع من العملية وزيادة الفعالية وتعزيز العالقة  ICANNيجب أن تقوم منظمة 

 ).2009أبريل  13خامسة والسادسة، الوحدتان ال( RyC). 2.10هناك اقتراح للغة القسم (التعاونية 
 

أبريل  MarkMonitor )10. يعد إدراج هذا المطلب أمًرا إيجابًيا .gTLDالوصول إلى ملفات المنطقة لجميع نطاقات 
). 3.1في  3.4ضع إشارة إلى (يجب أن يكون مشغلو شرآات التسجيل لديهم القدرة على رفض وصول المنتهكين  ).2009

إم . قد يكون األآثر منطقية عدم تحديد البروتوآوالت الدقيقة والتفاصيل المتعلقة بكيفية تمكين التحويل منح الوصول، 3.3في 
هناك احتمالية لوجود طلبات غير معقولة أو غير مشروعة أو  ).2009أبريل  Blacknight Solutions )13نيلون، 

، ولذلك، يجب تطبيق حدود للسماح )2.4القسم (ات التسجيل انتهاآية أو تجاوزية والتي قد تكون مكلفة ومستهلكة للوقت لشرآ
الوحدتان الخامسة ( RyC. أو الوصول/بجميع الطلبات المعقولة أو الشرعية التفاقيات الوصول إلى ملف المنطقة و

 ).2009أبريل  13والسادسة، 
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 التحليل والحالة المقترحة . 3
 

 gTLDإلجماع الموجودة في المواصفة األولى الخاصة باتفاقية نطاقات تمت تنقية قائمة االستثناءات من تطوير سياسة ا
وقد آان الهدف من عملية التنقية إزالة . الجديدة المقترحة من قائمة االستثناءات الموجودة في اتفاقيات مزود االمتداد القديمة

أي حذف (و تطوير السياسة المتطورة وقد آان السبب وراء عمليات التنقية هذه ه. وسائل الحماية التي لم تعد ذات صلة
استثناء التغييرات المتعلقة بالتعريف التعاقدي لخدمات شرآة التسجيل وتعريف خدمات شرآة التسجيل في سياسة إجماع ذات 

 ).صلة
 

وقد تم تخصيص هذه البنود بدقة لتوفير ضمان معقول . في التدقيق بالمرونة ICANNوالهدف هو أن تتسم حقوق منظمة 
 ICANNغلي شرآات التسجيل بأن عمليات التدقيق لن تكون عبًئا آبيًرا وأيًضا تتم آتابتها بشكل شامل للسماح لمنظمة لمش

 .الجديدة TLDبتحقيق التزاماتها المتعلقة بالفرض بالنظر إلى نطاقات 
 

للمسودة التالية من الدليل التعامل مع التعليقات المتعلقة بالوصول إلى ملفات المنطقة إعداًدا  ICANNستحاول منظمة 
يتم التفكير حالًيا في استمرار المطلب الحالي لشرآات التسجيل . المساعد لمقدمي الطلبات واتفاقية مزود االمتداد المقترحة
الستخدام اتفاقية الوصول إلى قالب ملف المنطقة، مثًال 

>08dec06.htm-03-http://www.icann.org/en/tlds/agreements/org/appendix < بدًال من المنهج المقترح
 .حديًثا لعمل صيغة قياسية لجميع شرآات التسجيل

 

 165



 الجديدة gTLDحليل التعليقات العامة الخاصة باإلصدار الثاني من الدليل المساعد لمقدمي طلبات نطاقات ت
 2009مايو 

 

 التوافق 
 
 النقاط الرئيسية. 1
 

يتم تفويضها، يجب أن تقوم منظمة الجديدة التي تجاوزت معايير التقييم والجاهزة ل gTLDبالنسبة لنطاقات  •
ICANN بمراجعة نهائية وتطلب إعادة اعتماد المعلومات قبل الدخول في اتفاقية مزود امتداد مع مقدمي الطلبات. 

 .الجديدة gTLDوظيفتها التوافقية لالستمرار في عملية قوية لنطاقات  ICANNوسوف تنمي منظمة  •
الجديدة، وخاصًة فيما يتعلق بوسائل حماية  gTLDلوبة لنطاقات يجب أن يكون هناك معايير للسياسات المط •

 . الحقوق
 
 ملخص التعليقات. 2
 

نظًرا للتأخر المحتمل بين طلب االشتراك المبدئي واالنتقال إلى التفويض،  .مراجعة ما قبل التعاقد؛ وإعادة اعتماد المعلومات
وفي . آل مقدم طلب للتأآد من تحقق معايير األهلية باستمراربإجراء مراجعة لما قبل تعاقد  ICANNيجب أن تقوم منظمة 

آما . القدرة على رفض الدخول في اتفاقية مزود االمتداد ICANNحالة عدم تغطية التغييرات المادية، سيكون لدى منظمة 
لمبدئي الخاص مقدمي الطلبات بإعادة اعتماد المعلومات التي قدموها في طلب االشتراك ا ICANNيجب أن تطالب منظمة 

الشخص  ICANNويجب آذلك أن تحدد منظمة . من الوحدة األولى 1.2.3بهم، وبصفة خاصة ما هو مطلوب في القسم 
، في آافة المراحل، عن إجراء مراجعة ما قبل التعاقد والفحص الفني لما قبل التفويض )المسئولين(المسئول ) األشخاص(
 ).2009أبريل  8( INTA ). الوحدة الخامسة لم تذآر ذلك(
 

) 1: (المسجل تحسينات لتقوية الشروط والبنود، وخاصًة بشأن ما يلي/ تحتاج اتفاقيات مزود االمتداد  .تحسينات العقد
 9الوحدة الخامسة، ( IHG. تحديد دقيق وشفاف للمسجل أو مقدم الطلب وتفاصيل العقد) 2(التزامات العقد المفروضة، و

 ).2009أبريل 
 

قدرة آافية على تعزيز التوافق التعاقدي بين شرآات  ICANNمن الضروري أن تظهر منظمة  .ICANNفرض منظمة 
أندرسن، مدير عام، بوزارة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، الوآالة الوطنية لالتصاالت . أ.ج. التسجيل الجديدة والحالية

أآثر صرامة لاللتزامات التعاقدية الخاصة بمشغلي  هناك حاجة لفرض ).2009مارس  2(وتكنولوجيا المعلومات، الدنمارك 
الجديدة الذي يقوم بتنفيذ عملية التحقق من أهلية  gTLDالجديدة، مع التأآيد بشكل خاص على مشغل نطاقات  gTLDنطاقات 

 ). 2009أبريل  Lovells )14. مقدم الطلب السم النطاق للحيلولة دون حدوث أي فشل في التصرف بناًء على ذلك
 

من االتفاقية، هل سيتم تنفيذ البند مطالًبا شرآة  2.9بخصوص القسم  .الُمسجلون: إزالة دور فرض شرآة التسجيل بخصوص
في  NeuStar؟ وقد أثير هذا األمر من قبل ICANNالتسجيل بضمان اتصال المسجل بصفحة السياسات الخاصة بمنظمة 

  89صفحة  GNSOجيه نيومان، نصوص منظمة . ICANNظمة الجولة األولى، ولكن لم يتم التعامل معه من قبل من
 ).2009فبراير  28(
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 التحليل والحالة المقترحة. 3
 

يجب إجراء إعادة تصديق على الدليل المساعد لمقدمي الطلبات فيما يتعلق بالتمثيالت والضمانات وأيًضا البيانات التي تم 
 . االمتداد إصدارها خالل عملية الطلب وقبل تنفيذ اتفاقية مزود

 
وتفويض نطاقات جديدة على أعلى مستوى سيتطلب  gTLDأن التوسع في حيز أسماء نطاقات  ICANNتدرك منظمة 

في تنقية ومراجعة إطار عمل التوافق الخاص بها لشرآات تسجيل  ICANNإشراًفا محسًنا على الفرض، وستستمر منظمة 
 gTLDالموارد الضرورية لالستعداد التشغيلي إلدارة نطاقات  في غمرة وضع وتأمين ICANNإن منظمة . gTLDنطاقات 
، ووظائف أخرى تكرس الموارد لدعم شرآة تسجيل IANAالتوافق التعاقدي، عالقات شرآة التسجيل، خدمات : الجديدة
TLD . 

 
في الصيغة بشأن حقوق المسجلين ومسئولياتهم حديًثا  ICANNتم دمج مطالبة المسجلين بنشر رابط على صفحة منظمة 

 .الخاص باتفاقية شرآة التسجيل المقترحة 2.9التعديلية الخاصة باتفاقية اعتماد المسجل وستتم إزالته تباًعا من القسم 
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 متطلبات شرآة التسجيل الفنية
 
 النقاط الرئيسية. 1
 

 .دةالجدي gTLDغير إجباري لنطاقات  DNSSECيشير الدليل المساعد لمقدمي الطلبات إلى أن تنفيذ  •
 .gTLDإجباري لشرآات تسجيل نطاقات  IPv6ويشير الدليل المساعد لمقدمي الطلبات إلى أن هذا البند المتعلق بـ  •
 .IDNالجديدة غير مطلوبة لعرض أسماء  gTLDنطاقات  •

 
 ملخص التعليقات. 2
 

سيكون  DNSSECبدقة قبل تقديم الطلبات إذا آان االشتراك في  ICANNيجب أن توضح منظمة  .DNSSECتوضيح 
مازالت الدول األخرى تراجع . DNSSECمطلًبا التفاقية التسجيل إذا فاز مقدم الطلب ولم يكن لديه مصلحة في عرض 

في ضوء السيطرة األمريكية الملحوظة وبعد فوز مقدمي الطلبات من هذه الدول ال يجب  DNSSECموقفها فيما يتعلق بـ 
 DNSSEC. NCUCالمتطورة فيما يتعلق بمتطلبات  ICANNواقع منظمة حصرهم بين القانون المحلي الخاص بهم وم

 11الوحدة الخامسة، ( Association Uninet). 2009أبريل  9الوحدة السادسة، (إيه سوزانوف ). 2009أبريل  13(
إل ). 2009أبريل  12الوحدة الخامسة، (واي آيرين ). 2009أبريل  11الوحدة الخامسة، (إس سوبوتيبور ). 2009أبريل 

الوحدة ( DotAfrica). 2009أبريل  13الوحدة الخامسة، (إس مانيام ). 2009أبريل  13الوحدة الخامسة، (آندريف 
ألي نطاق  DNSSECيجب طلب ). 2009أبريل  13الوحدة الخامسة، (إس سوبياه ). 2009أبريل  13الخامسة، 

gTLD جديد يخدم صناعة الخدمات المالية .Regions )13 2009 أبريل( ،COTP )13  ألسباب فنية ). 2009أبريل
 DNSSECالجديدة إلى إدخال التكلفة والموارد الفنية الالزمة في خططها لتنفيذ  gTLDتخص العمل، تحتاج نطاقات 

ت لدعم ألنهم لم يتم إعالمهم بالمتطلبا" دفاع"الفشل في إعداد مقدمي الطلبات لهذا سيعطيهم . الكامل في خالل العامين القادمين
DNSSEC) . أبريل  13الوحدة الثانية، (آر هاتشينسون ). 50انظر نص التعليقات لتغيير اللغة المعروضة للعنصر

وأن يقدموا خطة تنفيذ عند االنتشار بنفس طريقة سياسة  DNSSECيجب أن يظهر مقدمو الطلبات تآلفهم مع ). 2009
ت فئة تغييرات ما بعد البدء لتشغيل اإلجراءات تح DNSSECيقع ). 2009أبريل  ICANN. ALAC )19منظمة 

 ). 2009أبريل  13الوحدة الخامسة، (إي برنار ويليامز . وسيطالب بها من خالل موافقة المشغل
 

من الصعب . حتى اآلن IPV6الوضوح بشأن عدم المطالبة بـ  ICANNيجب أن توفر منظمة  .حتى اآلن IPV6ال تطلب 
الذين يحاولون العثور على  IDNيوفرونه، وقد يكون ذلك عبًئا خاًصا لمقدمي طلبات ) ISP(إيجاد موفري خدمة إنترنت 

أبريل  13( NCUC .أو مراآز استضافة البيانات في الدول األخرى IPV6ممن يوفرون ) ISP(موفري خدمة اإلنترنت 
أبريل  11ة الخامسة، الوحد( Association Uninet). 2009أبريل  8الوحدة السادسة، (إيه سوزانوف ). 2009
إل ). 2009أبريل  12الوحدة الخامسة، (واي آيرين ). 2009أبريل  11الوحدة الخامسة، (إس سوبوتيبور ). 2009

الوحدة ( DotAfrica). 2009أبريل  13الوحدة الخامسة، (إس مانيام ). 2009أبريل  13الوحدة الخامسة، (آندريف 
). 2009أبريل  9، 5الوحدة (ميخايولف . أ). 2009أبريل  13الوحدة الخامسة، (إس سوبياه ). 2009أبريل  13الخامسة، 

 ).2009أبريل  13الوحدة الخامسة، (إي بيرنار ويليامز 
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IPV6 -  التأثير على نطاقاتTLD يجب أن يكون أي مشغل شرآة تسجيل لنطاقات  .الحاليةTLD  الجديدة قادًرا على

الجديدة، فهل  gTLDمطلًبا فنًيا لنطاقات  IPV6إذا آان . بيعي أو عبر األنفاق، إما ط IPV6عرض مجموعة آاملة عبر 
الجديدة  TLDسيتم تطبيق نفس المعيار على مشغلي شرآات التسجيل الحاليين؟ يجب مقارنة أي تغييرات تؤثر على نطاقات 

 ).2009أبريل  Blacknight Solutions )13إم نيلون، . الحالية TLDبترتيبات مشغلي شرآات تسجيل نطاقات 
 

، ولكن ال يجب مطالبة مقدمي الطلبات لنطاقات غير نطاقات IDNيجب على مقدمي الطلبات معرفة  .IDNمعرفة أسماء 
IDN TLD  بتنفيذ تقنيةIDN .ALAC )19  2009أبريل.( 

 
ع التي ال تكون أنها ستقبل بشرآات المستود ICANNيجب أن توضح منظمة  .توضيح -إيداع البيانات في المستودع 

إيه سوزانوف ). 2009أبريل  NCUC (13 . عرضة لألفعال األمريكية الوطنية وتقع خارج السلطات القضائية األمريكية
الوحدة (إس سوبوتيبور ). 2009أبريل  11الوحدة الثالثة، ( Association Uninet). 2009أبريل  9الوحدة السادسة، (

أبريل  13الوحدة الخامسة، (إل آندريف ). 2009أبريل  12الوحدة الخامسة، (ين واي آير). 2009أبريل  11الثالثة، 
إس سوبياه ). 2009أبريل  13الوحدة الخامسة، ( DotAfrica). 2009أبريل  13الوحدة الخامسة، (إس مانيام ). 2009

 ).2009أبريل  13الوحدة الخامسة، (
 
 التحليل والحالة المقترحة . 3
 

. الجديدة أآثر مع المجتمع الفني gTLDمن قبل شرآات تسجيل نطاق  IPv6واستخدام  DNSSECتنفيذ  ستتم مناقشة نتائج
في أسئلة مقدمي الطلبات الموجودة  DNSSEC، واستعداد IDN، وإتاحة أسماء IPv6يمكن إيجاد المتطلبات بشأن توفير 

 IPv6ليست أموًرا إجبارية وأن توفير  DNSSEC واستعداد IDNفي الوحدة الثانية، حيث أشير هناك إلى أن إتاحة أسماء 
وأيًضا يؤخذ . أمًرا إجبارًيا من ناحية التوفير IPv6، تم اتخاذ قرار لجعل IPv4مع النضوب العاجل ألعداد . هو أمر إجباري

 بسبب أهميتهما DNSSECو IDNفي االعتبار أن قوى السوق سوف تقود شرآات التسجيل باتجاه أو بعيًدا عن أسماء 
 .وقيمتهما للمستهلكين

 
على الرغم من ضرورة ذلك، فإنه يتم منح نقاط لتنفيذ خدمتي شرآات التسجيل االختيارية في نقاط التقييم، ولذا إذا تم تنفيذ 

 ICANNآما طالبت التعليقات، ستوفر منظمة . التنفيذ قبل البدء، فسيكون ذلك مفيًدا في تجاوز معايير التقييم الفنية/ التوفير 
 . توضيًحا إضافًيا في الدليل المساعد لمقدمي الطلبات من حيث أي الخدمات اختيارية وأيها إجبارية

 
آان استخدام وآالء المستودع لمن ال يسكنون بالواليات المتحدة األمريكية من قبل مشغلي شرآات التسجيل أمًرا مسموًحا به 

 .الدليل المساعد لمقدمي الطلبات وسيتم توضيح ذلك أيًضا في ICANNدائًما من قبل منظمة 
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 المدة وإنهاء التعاقد 
 
 النقاط الرئيسية. 1
 

د الجديدة مثل اتفاقيات مزود االمتدا gTLDيجب أن يكون هناك نفس المعايير لبنود التجديد في اتفاقية نطاقات  •
 . ICANNالخاصة بمنظمة  2005-2006

 .الجديدة gTLDضد اإلنهاء في اتفاقية نطاقات  يلزم إجراءات حماية إضافية لمشغلي شرآات التسجيل •
يجب أن يكون هناك مزيد من الوضوح في اتفاقية مزود االمتداد بشأن إنهاء مشغلي شرآة التسجيل بدون مشغل  •

 .شرآة تسجيل تابع
يجب الجرح في التجديد االفتراضي من اتفاقية مزود االمتداد لصالح إعادة عروض األسعار التنافسية وشروط  •

 .التفاقية قصيرة األجلا
 ).مثًال، الفشل في فرض إجراءات حماية الحقوق(يجب تضمين إنهاء االتفاقية نتيجة األحداث السيئة  •

 
 ملخص التعليقات. 2
 

بينما أضاف اإلصدار الثاني بعض القيود على حقوق  ).4.3و 4.2األقسام ( ICANNالتجديد واإلنهاء من قبل منظمة 
، إال أنه يلزم إجراء التعديالت للحفاظ على وسائل الحماية )المقترحة في نص التعليقات(اإلنهاء  في عمليات ICANNمنظمة 

قد يؤثر اإلصدار الثاني على السماح بعدم التجديد أو اإلنهاء . الهامة في اإلصدارات السابقة الخاصة باتفاقية مزود االمتداد
ثًال، مستودع البيانات، التقرير الشهري، نشر بيانات التسجيل، حماية م(نتيجة الخرق الذي ال يتم عالجه لمزيد من الفئات 

يلزم عمل تغييرات ). الحقوق القانونية الخاصة باألطراف الخارجية، استخدام المسجلين، عمليات التدقيق القائمة على التوافق
ي جرائم تتيح إمكانية إنهاء االتفاقية بأن آل خرق جوهري للفقرة الثانية ه ICANNإذا طالبت منظمة . لعديد من هذه البنود

على البنود هي حماية معقولة  RyC، فإن التعديالت التي تقترحها )حتى المخالفات البسيطة في تقديم التقرير الشهري(
الوحدتان الخامسة ( RyC. يجب تحديد أحكام الخرق الجوهري للخروق التي تؤثر على األمن واالستقرار. ومناسبة

 ).2009أبريل  13والسادسة، 
 

على . ال يوجد بند إلنهاء االتفاقية من قبل مشغل شرآة التسجيل تحت أي ظروف .اإلنهاء من قبل مشغل شرآة التسجيل
في نهاية فترة السنوات العشر، وبعد خرق جوهري وال يمكن معالجته من قبل : مواقف 3األقل يجب االعتراف بهذا الحق في 

، وبعد التغيير الجوهري في االتفاقية التي لم ينجح مشغل شرآة التسجيل في 3زامات الفقرة فيما يتعلق بالت ICANNمنظمة 
هناك حاجة ملحة لتمكين المشغل من تحرير نفسه من المتطلبات التي لم يوافق عليها . 7.2عدم الموافقة عليها حسب القسم 

ة التسجيل عن أي مسئولية لألطراف الخارجية آنتيجة لتعويض شرآ ICANNأبًدا ألنه ال يوجد التزام في االتفاقية لمنظمة 
متى سمح لمشغل شرآة التسجيل بإنهاء هذه االتفاقية، يجب أن ينتقل هذ الحق إلى ). أو تحت أي ظروف(للمطلب الجديد 

 ).2009أبريل  TLD .eBay )13إجراءات انتقالية لحماية المصالح القانونية لمسجلي الطرف الثالث الحالي في نطاقات 
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به عدد أقل من العدد المحدد  gTLDمغلًقا أو له عالمة تجارية، أو نطاق  gTLDإذا آان مشغل شرآة التسجيل يشغل نطاق 

يجب إضافة هذا . من المسجلين، فإنه يجب أن يتمتع مشغل شرآة التسجيل بحق إنهاء االتفاقية وإيقاف تشغيل شرآة التسجيل
 ).2009أبريل  13الدليل المساعد، ( Microsoft. 4.4ة مالئمة للقسم ، مع مراجع4الحق في اإلنهاء للقسم 

 
أو بعض األقسام في ( 1التي تظهر الستبعاد احتمالية خرق الفقرة  4يمكن أن توفر المراجعات في الفقرة . عدم التجديد قيد

 ).2009ل أبري 8( INTA .فهي ال تبدو منطقية -أساًسا لعدم التجديد أو عدم اإلنهاء ) االتفاقية
 

، واألسعار التنافسية RFP، يجب مهاجمة التجديد االفتراضي لصالح 4.2، 4بالنظر إلى الفقرة  .مهاجمة التجديد االفتراضي
أبريل  DomainNameWire.com )6إيه أولمان، . أو أسعار أقل/ التي تشمل االتفاقيات لتوفير خدمات أفضل و 

2009( 
 

ندما تصل العقود إلى مرحلة التجديد، يجب أن تتاح إمكانية استبدال مشغلي شرآة ع .عقود المنافسة وشرآات التسجيل
يجب أن تحقق وزارة العدل . التسجيل، ويجب فتح العقد لوضع األسعار من قبل أي شرآة قادرة وتمنح ألقل عرض أسعار

 Worldwideشرآة . حاليةال gTLDاألمريكية في طبيعة عدم االحتكار لجميع عقود مشغلي شرآات التسجيل لنطاقات 
Media, Inc. )13  2009أبريل  11(، جيه سيتز )2009أبريل.( 

 
سنوات بعدها ينتقل األمر إلى عطاء تنافسي حيث يمنح العقد  4يجب أن تشمل آل العقود شرط مدة معقوًال لمدة .مدة العقد

شرآة . ICANNي دفع أعلى قيمة لمنظمة للشرآة الراغبة في توفير الخدمة بأقل تكلفة للعامة أو الشرآة الراغبة ف
Worldwide Media, Inc. )13  2009أبريل  11(، جيه سيتز )2009أبريل.( 

 
لغة تطالب جميع مشغلي شرآة التسجيل بالتوافق مع آليات حماية الحقوق  ICANNيجب أن تضيف منظمة  .إنهاء االعتماد

طالما وفرت ( ICANNفي التوافق يجب إنهاء اعتماده في منظمة  مشغل شرآة التسجيل الذي يفشل. في االتفاقية األساسية
 ).2009أبريل  10(MarkMonitor ). تحذيرات مكتوبة ووقًتا معقوًال لإلصالح ICANNمنظمة 

 
 التحليل والحالة المقترحة . 3
 

للعقد في اتفاقية أن توفر مدة مبدئية أطول  ICANNوالمجتمعات األخرى، حددت منظمة  GNSOبعد التفكير في توصيات 
الجديدة المقترحة آإجراء لتسهيل تخطيط األعمال من قبل مشغلي شرآة التسجيل وتشجيع االستثمار في  gTLDنطاقات 
االستمرار  ICANNبشرط وجود مرونة آافية للسماح بالتغييرات خالل وقت االتفاقية، تتوقع منظمة . الجديدة TLDنطاقات 

 . اقية باإلضافة إلى معامالت واضحة حول تجديد االتفاقيةفي عرض مدة طويلة المدى لالتف
 

وتنوي منظمة . أنه في ظروف معينة ال يمكن تعريف مشغل شرآة التسجيل التابع لشرآة التسجيل ICANNتعترف منظمة 
ICANN قدمي التفكير في أفضل طريقة لمناقشة هذه الظروف وتوضيح المزيد في اإلصدار الثالث من الدليل المساعد لم
 .الطلبات
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وفي ضوء . وهناك تعليق يفيد بأنه ال توجد فرصة آافية إلنهاء االتفاقية وتعليق آخر يفيد بأنه توجد الكثير من الفرص لذلك

والتي قد " الوآالء السيئين"بالتقييم المشتمل على مزيد من التفاصيل بشأن أحداث  ICANNتعليقات المجتمع، تقوم منظمة 
 . سيتم أخذ ذلك في االعتبار في السياق العام لمدة االتفاقية المبدئية وحقوق اإلنهاء. د اتفاقية شرآة التسجيلتنتج عن عدم تجدي

 
ويشتمل اإلنهاء من قبل شرآة التسجيل على . أيًضا في الظروف التي قد يتم بموجبها إنهاء االتفاقية ICANNوستفكر منظمة 

والذي يسعى لحماية المسجلين من خالل  ICANNسجيل الخاصة بمنظمة خطوات موصوفة في برنامج استمرار شرآة الت
 .للمسجلين عند إغالق شرآة التسجيل" انطالق سهل"إيجاد مشغلين تابعين أو توفير 
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 عملية التعديالت المستقبلية لالتفاقية
 
 النقاط الرئيسية. 1
 

ما لتوفير التوضيح ولكن بناًء على مزيد من بشكل ) 7الفقرة (سيتم تعديل عملية تعديل اتفاقية مزود االمتداد  •
مناقشات المجتمع الموسعة ستبقى مادة عملية التعديل سليمة لكي تكون قادرة على الوفاء بحاجات سوق نظام 

DNS. 
 
 ملخص التعليقات. 2
 

القوية من قبل بالرغم من االعتراضات  ).7الفقرة (لتغيير الشروط والبنود  ICANNمعارضة الحق أحادي الجانب لمنظمة 
RyC  والمجتمع، تستمر منظمةICANN  في التأآيد على حقها أحادي الجانب فيما يتعلق بتغيير الشروط والبنود في اتفاقية

تعليقاتها على اإلصدار األول الخاص بها  RyCتكرر . شرآة التسجيل مع إمكانية قيام مجلس اإلدارة بدعم هذه التغييرات
المقترحة بمثابة فحص غير مناسب " وسائل الحماية"سيخلق ذلك عدم التحقق وتعد ). 7.2و 7.1القسم (والمعارضة لذلك 

لديها آلية سياسة اإلجماع الستخدامها إلجراء  ICANNمنظمة . لسوء استخدام السلطة وال يوجد بالفعل فحص وتوازن
ويجب أن . ة ومجموعات أصحاب المصالحالتغييرات الحاسمة وتضمن أن التنفيذ متوازن عبر الدوائر االنتخابية المتعدد

األشياء المحددة التي تسعى لتعديلها خارج إطار نظام سياسة اإلجماع الحالي حيث إنها لم تعرض  ICANNتوضح منظمة 
 ).2009أبريل  13الوحدتان الخامسة والسادسة، ( RyC. أي تبرير حتى اآلن

 
 التحليل والحالة المقترحة . 3
 

. قترحة لتفعيل التعديالت المتعلقة باالتفاقية أثناء فترة العقد محور اهتمام قطاعات محددة من المجتمعال تزال العملية الم
اقتراًحا مضمًنا في اإلصدار الثالث من اتفاقية مزود االمتداد الجديدة توضح فيه التعديالت المتعلقة  ICANNوستقدم منظمة 

توضيح أنه قد ال تكون التعديالت والتصحيحات المتعلقة بهذه االتفاقية ذات وعلى وجه الخصوص ل. من االتفاقية 7بالمادة رقم 
، إلى 7أثر رجعي بطبيعتها، قد ال يتم تعديل المادة الخاصة بحل النزاع من خالل العملية المنصوص عليها في المادة رقم 

وينبغي . 7المنصوص عليها في المادة رقم جانب عدم تنفيذ التغييرات المطبقة على القيود على المسئوليات من خالل العملية 
على اإلدارة والمجتمع إجراء المزيد من المناقشات فيما يتعلق بأية تغييرات إضافية تطرأ على االتفاقية، في محاولة لتحقيق 

حفاظ والمجتمع لل ICANNالتوازن بين رغبة شرآات التسجيل المستقبلية في التحقق وإمكانية التوقع مع احتياجات منظمة 
 .على المرونة لتعديل اتفاقيات مزود االمتداد في المستقبل استجابًة لتغيرات السوق والتغيرات التقنية
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 رسوم مشغل شرآات التسجيل
 
 النقاط الرئيسية. 1
 

 .يظل توفير رسوم المسجل المقدمة إلى شرآات التسجيل آما هي في االتفاقيات الحالية •
قد يؤدي القيام بغير ذلك إلى تقييد : الذين استخدموا هذه الخدمة مباشرًة RSTEPسيدفع المشغلون رسوم هيئة  •

 .والتي تتسبب في دفع بعض شرآات التسجيل مقابل استخدام اآلخرين للخدمة ICANNوضع ميزانية منظمة 
 
 ملخص التعليقات. 2
 

تعليقات  RyCيكرر . )6.4القسم (رسم مستوى شرآات تسجيل المتغير ) 6.1القسم (رسوم مستوى شرآات التسجيل 
وأن يتم اقتراح المزيد من (ينبغي تواجد حد أقصى لكل مكون فيما قبل المسجل . 6.4والقسم  6.1اإلصدار األول في القسم 

الوحدتان ( RyC. 6.4ال يوجد سبب أو تبرير واضح في التحليل للترتيبات المقترحة التي تم تحديدها في القسم ). التعديالت
 ).2009أبريل  13ادسة، الخامسة والس

 
توضيح  ICANNينبغي على منظمة . ، رسوم شرآات التسجيل على وجه العموم)6.4القسم (رسوم اعتماد متغيرة 

الظروف التي بموجبها سيتم إجبار شرآات التسجيل على تحصيل رسوم االعتماد المتغيرة من المسجلين وإحالتها إلى منظمة 
ICANN شرح واٍف لألمور المتعلقة بالرسوم ليتم فرضها على مشغلي شرآات التسجيل الجدد، آما يتعين عليها تقديم .

eBay )13  2009من أبريل لعام .(آما يرجى الرجوع إلى RyC ) ،من أبريل لعام  13الوحدتين الخامسة والسادسة
2009.( 

 
ن االتفاقية توضيًحا فيما يتعلق برسوم م 6.4قد يتطلب القسم رقم .رسوم المسجل التي يتم تحصيلها بواسطة شرآات التسجيل

جيه نيومان، ." بالرسوم لكل مسجل"بشكل واضح فيما يختص  ICANNالمسجل واللغات الجديدة التي أضافتها منظمة 
 ).2009فبراير  28( 90-89ة صفح GNSOنصوص منظمة 

 
 ICANNن التعليقات، أن منظمة طلبها في إصدارها األول م RyCُتكرر ).6.2قسم ( RSTEPاسترداد التكاليف لهيئة 

أبريل  13الوحدتان الخامسة والسادسة، ( TLD. RyCتعيد النظر في هذا البند ألنه قد تأثر بالسلب على االبتكار في حيز 
2009.( 

 
 التحليل والحالة المقترحة . 3
 

على  ICANNدرة منظمة ضرورية في حالة عدم ق) تمرير رسوم المسجل(تعتبر رسوم مستوى شرآات التسجيل المتغيرة 
الغرض من هذا الرسم أن يقوم ُمشغل التسجيل باسترداده وفًقا للبند المتضمن في اتفاقية . تحصيل الرسوم في مستوى المسجل

تعتبر . الغرض من هذا التمرير أن يكون متوافًقا مع ذلك الموجود باتفاقيات شرآات التسجيل الحالية. الُمسجل-شرآات تسجيل
ستعمل . قيقة حيث يتم توضيح الشروط التي ينطلق بموجبها التمرير وآيفية القيام به فضًال عن تطوير تلك الشروطالتعليقات د

 .مع شرآات التسجيل والمسجلين لوضع إجراءات واضحة لهذه العملية ICANNمنظمة 
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في النمو لتتواآب مع ومن المتوقع أن تستمر هذه الرسوم . RSTEPرسوم  ICANNوحتى هذه اللحظة، تتحمل منظمة 

تبلغ آل ممارسة من ممارسات . ICANNزيادة حيز االسم، ولم يتم تضمين هذه الرسوم آجزء من عميلة وضع ميزانية 
RSTEP  إذا زاد عدد شرآات التسجيل حسب ترتيب الحجم أو أآثر، . ألف دوالر أمريكي 125ألف إلى  100تتكلف من

غ من المال يبلغ عشرات الماليين من الدوالرات األمريكية من الميزانية آل على تخصيص مبل ICANNفقد ُتجبر منظمة 
من المسجلين، ومن  ICANNهذه األموال التي تجنيها منظمة . ICANNويعد ذلك مبلًغا آبيًرا من إجمالي ميزانية . عام

تخصيص جزء محدد  ، ينبغي عليهاRSSTEPهيئة  ICANNلذلك، آي تمول منظمة . خالل شرآات التسجيل والمسجلين
وفي النهاية، ُتحصل أغلب األموال من شرآات التسجيل على . من ميزانيتها، إما بتأخير أعمال أخرى أو زيادة حجم ميزانيتها

 .هيئات متعددة حيث ُتمول شرآات التسجيل التي ال تستخدم العملية تلك التي تستخدمها
 

ال . على هيئة جزء صغير من عدد من طلبات خدمة شرآة التسجيل RSTEPيتم استخدام : فيما يتعلق باستخدام العملية
حيث إنه ال توجد مخاوف بشأن االستقرار واألمان مع الخدمة الجديدة  RSTEPتتطلب األغلبية العظمى من الطلبات 

طلب الذي بعد ال RSTEPحتى في الحاالت التي توجد فيها بعض المخاوف، قد ال يلزم طلب مشابهة لمراجعة من . المقترحة
الثاني وطلب ثانًيا مقدًما إلصدار مصطلحات محددة محجوزة لم تقم  DNSSECلذا، فإن طلب تنفيذ . تمت مراجعته

RSTEP يتمثل هدف منظمة . بمراجعتها آما فعل التحقيق األولICANN  في جعل عملية طلب خدمة التسجيل ذات تكلفة
التفكير في عملية  ICANNر في تقديم هذه الخدمة، يجب على منظمة آي تستم. ووقت أقل قدر المستطاع لتشجيع االبتكار

 .التفاقيات شرآات التسجيل الجديدة" ادفع أينما تذهب"
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 حل النزاع
 
 النقاط الرئيسية. 1
 

 .يمكن تشكيل هيئة تحكيم لحل النزاع طبًقا لما ورد في اتفاقية مزود الخدمات مقارنة باستخدام ُمحكم واحد •
 
 ليقاتملخص التع. 2
 

آما هو مذآور في اإلصدار األول للتعليقات، يعترض مشغل شرآات التسجيل على وجود محكم واحد،  ).5.2قسم (التحكيم 
آحد أدنى، ينبغي تغيير البندين وبذلك يكون من . فهذا يتعارض مع التعامالت التجارية الطبيعية للفصل في النزاعات الهامة

أو ) على سبيل المثال، المشترآين في التجديد أو اإلنهاء(في هيئة التحكيم للنزاعات الهامة الطبيعي االستعانة بثالثة أشخاص 
مليون (لوضع التعويضات التأديبية، أو التي تتعدى فيها االدعاءات حًدا معيًنا من الدوالرات  ICANNالتي تسعى فيها منظمة 

 ).2009أبريل  13الوحدتان الخامسة والسادسة، ( RyC). دوالر مثًال
 
 التحليل والحالة المقترحة . 3
 

في تعديل بند التحكيم في اإلصدار الثالث من اتفاقية مزود الخدمات الجديدة المقترحة لتسمح ألي  ICANNستفكر منظمة 
 .طرف من األطراف بطلب هيئة تحكيم مؤلفة من ثالثة أفراد بدًال من محكم واحد
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 القيود على المسئوليات والتعويضات
 
 النقاط الرئيسية. 1
 

تم طلب التعويضات التأديبية طبًقا التفاقية مزود الخدمات من قبل أعضاء مجتمع محددين الذين يمثلون جزًءا من  •
 .وبناًء على هذا التعليق العام، سيتم إرجاع لغة ضمان إخالء المسئولية. برنامج العقوبات

 .الخدمات، حيث إنها وسيلة استرداد التكلفة وحسبينبغي أال تغطي التزامات التعويض طبًقا التفاقية مزود  •
 
 ملخص التعليقات. 2
 

في " الفشل في العمل بنية حسنة"ينبغي استرجاع البند الذي ينص على  ).5المادة رقم (إرجاع حماية تعويض العقوبات 
تعويضات العقوبات تعتبر . في أن هذا البند غير ضروري ICANNمع وجهة نظر  RyCتختلف . اتفاقية شرآات التسجيل

إجراًء استثنائًيا عادًة ما يتم استبعاده من العقود التجارية، لذلك، إذا تم السماح بها في اتفاقيات مزود االمتداد يجب أن يكون 
 ).2009أبريل  13الوحدتان الخامسة والسادسة، ( RyC. هناك قيود حماية

 
إذ يتم تضمينها قانوًنا إذا لم يتم ) المقترحة في التعليقات(مسئولية ينبغي إضافة لغة ضمان إخالء ال ).5.3القسم (الضمانات 

 ).2009أبريل  13الوحدتان الخامسة والسادسة، ( RyC. ذلك
 

ينبغي تغطية التزامات تعويضات مجلس اإلدارة المقترحة في اإلصدار الثاني من اتفاقية مزود ).5.3القسم (قيود المسئولية 
تنوي أن تجعل التعويضات  ICANNيقترح تحليل الدليل المساعد أن منظمة ). اللغة المقترحة(سئولية االمتداد طبًقا لقيود الم

 ).2009أبريل  13الوحدتان الخامسة والسادسة، ( RyC. تخضع للتغطية، وبذلك سيوضح التحرير فقط هذا الهدف
 

وفي اآلراء (متواجدة في اتفاقيات مزود االمتداد تعد الفقرة الخامسة من بند التعويضات واسعة النطاق لكنها غير  .التعويض
الوحدة السادسة، (إيه سوزانوف ). 2009أبريل  13( NCUC ). المتشددة، ستسمح بحدوث السلوك اإلجرامي دون مواجهة

 12الوحدة السادسة، ( DotAfrica). 2009أبريل  11الوحدة السادسة، ( Association Uninet). 2009أبريل  9
لم تتم ). 2009أبريل  13الوحدة السادسة، (إس سوبياه ). 2009أبريل  13الوحدة السادسة، (إل آندريف ). 2009أبريل 

اللغة لتوضح أن التزام التعويض يخضع لقيود المسئولية، إلى  RyCومقيد، فقد قدمت  8.1تغطية البند المدرج في القسم 
بتكرارها أن اإلصدار األول من التعليقات فيما يتعلق  RyCآما تؤآد . جانب التحريرات اإلضافية للحد من االتساع

الوحدتان الخامسة والسادسة، biz .(RyC ).على سبيل المثال هؤالء المشترآون في اتفاقية (بالتعويضات وتضمين الحماية 
 ).2009أبريل  13

 
 التحليل والحالة المقترحة . 3
 

ا طبًقا التفاقية مزود االمتداد الجديدة للتصدي لسوء سلوآيات الفاعل، يؤيد فرض العقوبات تأييًدا شديًد ICANNإذ أن مجتمع 
فرض تعويضات العقوبات الخاضعة * بطلب* ICANNلهذا السبب تسمح اتفاقية مزود االمتداد الجديدة المقترحة لمنظمة 

 .لظروف محددة
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ئولية الخاصة بالضمانات ألداء إدخال لغة إخالء المس ICANN، ستعيد منظمة RyCحسب الطلب، وفي ضوء اهتمام 

 مشغلي شرآة التسجيل
 

الحق في الحصول . ICANNفي أن يتم دفع تعويض لها هو بنًدا واحًدا السترداد التكلفة لمنظمة  ICANNيعتبر حق منظمة 
خضع على التعويضات للتكاليف المنفقة والتعويضات المدفوعة لطرف ثالث نتيجة لسلوك مشغل شرآة تسجيل ينبغي أال ي

 .لتغطية
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 تغيير التحكم، مشغلو شرآة تسجيل تابعون
 
 النقاط الرئيسية. 1
 

 TLDنطاقات " قلب"اإلجراءات الالزمة لمنع مشغلي شرآات التسجيل الجدد من  ICANNينبغي أن تتخذ منظمة  •
 .المفوضة حديًثا

فاقية مزود االمتداد التي مع إنهاء ات ICANNاإلجراءات المتعلقة بطريقة تعامل منظمة  ICANNوضعت منظمة  •
 .من أجلها قد ال يوجد مشغل شرآة تسجيل تابع مناسب

 .مسبًقا لتوقيع اتفاقية مزود االمتداد ICANNال تتطلب اتفاقية مزود االمتداد موافقة آتابية من منظمة  •
 
 ملخص التعليقات. 2
 

وأيًضا مناقشة الطرق  -قامة األسواق الثانوية بالكامل ينبغي مناقشة األساليب المتعددة للحد من إ .الحد من األسواق الثانوية
تتطلب  ). 2009فبراير  28( 81صفحة  GNSOآي روسيتي، نصوص . األخرى واجبة النفاذ وقابلة للتنفيذ لتجنب ذلك

م ولكنها لتغيرات الملكية أو التحك ICANNمسودة االتفاقية األساسية مع شرآات التسجيل الجديدة تقديم مالحظات إلى منظمة 
شرآة التسجيل إلى آونها مشترًيا غير مدقق من قبل " بقلب"على الرغم من ذلك ال تقيد القدرة على قيام مقدم طلب ناجح 

ال تتعامل مسودة دليل المستخدم الثانية مع . يلزم توقع مخاطر السوق المضاربة. ، حتى بعد التفويض مباشرًةICANNمنظمة 
تعليقات  Microsoftلم تتم مناقشة هذا األمر في اإلصدار الثاني، لذلك ذآرت شرآة ) 2009أبريل  IPC )13 .هذا األمر

يرجى مراجعة نص التعليقات للتوصيات المحددة، على سبيل المثال قيود وإرشادات (إصدارها األول في هذا األمر 
أبريل  13الدليل المساعد، ( Microsoft.) وما إلى ذلك ICANNالتخصيص والموافقة المسبقة المكتوبة من منظمة 

2009.( 
 

لشرآة واحدة أو لموظفيها، فقد يكون من غير المالئم  TLDفي حالة تخصيص نطاق . )4.4القسم (شرآة التسجيل التابعة 
اسم الشرآة أو العالمة  TLDأن تعين شرآة تسجيل تابعة حيثما يحدث اإلنهاء، خاصًة إذا قدمت نطاقات  ICANNلشرآة 

وينبغي أن يوضح ذلك أنه في هذه الظروف، يجب أال يتم تعيين شرآة تسجيل تابعة دون موافقة مشغل . اصة بهاالتجارية الخ
 ).2009أبريل  eBay )13. اإلنهاء

 
. يفترض الدليل المساعد أن جميع شرآات التسجيل ستنجح، وإذا فشلت، فسيتم اآتسابها .إخفاقات شرآات التسجيل دون تابع

. وستفشل شرآات التسجيل ولن يوجد مشتٍر بأي قيمة. لوضع مع الحيز المزدحم الذي قد ينتج عن ذلكولن يكون ذلك هو ا
تماًما فيما يتعلق بتعزيز استقرار وأمان اإلنترنت قابل للتشغيل، من العجيب أنه  ICANNويعد ذلك مخالًفا لبيان مهمة منظمة 

هو الطرف الخاسر وسينتج عن ذلك التشويش الكامل إذا فشلت  سيكون المستخدم النهائي. لم يتم عمل أي اعتبارات لذلك
 ).2009مارس  Mesh Digital Ltd. )2إم مانسيل، شرآة . شرآة التسجيل ولن يتحمل أحد ذلك

 
النظر في مقترحها في عدم طلب الموافقة الكتابية  ICANNيجب أن تعيد منظمة . الموافقة الكتابية للتغيير في جهة المراقبة

قد ينتج عن السماح لطرٍف ثالٍث تولي المراقبة دون الخضوع لالجتهاد الالزم . جهة المراقبة من مشغل شرآة التسجيل لتغيير
المناسب لالهتمامات مثل القدرة على اإلجبار الكامل للموافقة األساسية على الشروط التي يتم منح جائزة لشرآة التسجيل طبًقا 

 .لها
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إذا تم التحقق من شروط العملية آما تم . مقترحة لطلب المراجعة والموافقة الكتابية عقب التغييرينبغي القيام بالتغييرات ال

قد يتم طلب مراجعة آاملة وموافقة . االلتزام بها من قبل، فينبغي أال تكون الموافقة الكتابية غير ظاهرة ألسباب غير معقولة
  ).2009أبريل  MarkMonitor)10 . وطمسبقة التفاقية النقل في وجود تعديل في البنود والشر

 
يبرهن على حصول منظمة  8.4ال يزال القسم  .).8.4القسم ( ICANNمالحظات لمنظمة : المراجعة مطلوبة بخصوص

ICANN ينبغي . على إخطار قبل عشرة أيام ال أآثر في وقت حدوث أي تغيير الملكية أو المراقبة على مشغل شرآة التسجيل
ستصبح عملية المعالجة الكاملة لمشغلي شرآات . النظر في رفضهم القتراح تعديل هذا البند ICANNأن يعيد موظفو 

التسجيل غير مجدية إذا تم اآتشاف أن مشغًال ما مؤهل، ويمكنه قلب االمتياز إلى مشتٍر غير مؤهل بمفرده، بمجرد بدء تشغيل 
مالًآا جدًدا  ICANNآلن وقبل أن يطلب مجلس إدارة ا RAAحيث تم تطبيق التعديالت المتعلقة باتفاقية . TLDنطاق 

شرح سبب عدم االستمتاع العام بدرجة الحماية  ICANNللمسجلين لتوضيح األمور المتعلقة بمؤهالتهم، ينبغي على منظمة 
أبريل  13في ( eBay. ذاتها على األقل، إن لم يكن أآثر من ذلك، في حالة تغيير مراقبة االمتالك لمشغل شرآات التسجيل

2009.( 
 
 التحليل والحالة المقترحة . 3
 

وفي سياق تعيين االتفاقية، قد . على تعيين االتفاقية ICANNتتطلب اتفاقية مزود االمتداد الجديدة المقترحة موافقة منظمة 
عدم حدوث أي  في) الملكية(وعلى النقيض، قد يتسبب تغير المراقبة . تتغير الشرآة الفعلية التي تعمل آمشغل شرآة تسجيل

ال تعتبر عمليات بيع األعمال التجارية من قبل مشغل شرآات التسجيل تعامالت . تغيير في العمليات لمشغل شرآات التسجيل
تم تضمين مطلب إشعار لتغيير . في وضع يمكنها من الموافقة وعدم الموافقة ICANNويتعين أن تكون منظمة . تجارية

تمتلك الفرص الكافية لطرح األسئلة فيما يتعلق بالتعامل  ICANNداد لضمان أن منظمة المراقبة في اتفاقية مزود االمت
 ICANNمن االتفاقية إجراءات حماية لمنظمة  4.3وباإلضافة إلى ذلك، يوفر القسم . المقترح في حالة وجود أية مخاوف

ية تغييرات في المراقبة فيما يتعلق بمشغل والمجتمع في حالة فشل مشغل شرآات التسجيل في تأدية التزاماته المادية بعد أ
 . شرآات التسجيل

 
سيلزم تقييم عملية إنهاء اتفاقيات مزود االمتداد مع مشغل شرآة تسجيل ممن يحمل عالمة تجارية أو اسًما تجارًيا ذا صلة 

 ICANNعلى أساس الحالة، بالتوافق مع الخطط المتعلقة باالستمرارية في شرآات التسجيل لمنظمة 
>http://www.icann.org/en/registries/continuity/ <. 
 

فخوض مثل هذه المخاطر هو الذي يحث على االبتكار . آان من المعتاد اعتقاد أن بعض شرآات التسجيل الجديدة قد تفشل
العديد من الخطوات الهامة لحماية  ICANNذلك في االعتبار، اتخذت منظمة  وبأخذ. والوصول إلى أقصى فائدة للعمالء

 :المسجلين أقصى حماية ممكنة
وتمت آتابة المعايير الفنية والتشغيلية والمالية لتقديم اإلرشاد الكامل لمشغلي شرآات التسجيل المحتملين لتشغيل  •

 .شرآات التسجيل
فضل ممارسات لشرآات التسجيل لتقديم المعلومات لمشغلي ورشة عمل أل ICANNوفي سيدني، ستعقد منظمة  •

 .شرآات التسجيل المحتملين
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على مدار األعوام الماضية برنامج االستمرارية الخاص بشرآات التسجيل لتسهيل  ICANNوقد طورت منظمة  •

لمسجلين " ا سهًالانطالًق"نقل عمليات تشغيل شرآات التسجيل لشرآة تسجيل تابعة، وحيث ال يحتمل ذلك فقد قدمت 
وتم وضع هذا البرنامج بمساعدة من مشغلي شرآات التسجيل، وهو يتضمن اإلجراءات . من شرآة تسجيل فاشلة

 .المفصلة للتشجيع على إجراء عمليات التحويل في الوقت المحدد
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 تعليقات متنوعة
 
 النقاط الرئيسية. 1
 

 .الجديدة واضًحا gTLDزود االمتداد لنطاقات ينبغي أن يكون استخدام البنود المحددة في اتفاقية م •
 
 ملخص التعليقات. 2
 

في بعض األحيان يختلط ".مشغل شرآة التسجيل"و" شرآة تسجيل"على سبيل المثال  -يلزم توضيح آافة المصطلحات 
التوضيح والعناية عند األمر في استيعاب بعض هذه المفاهيم في االتفاقيات وفي الدليل المساعد الكامل، ولكن يلزم المزيد من 

العقد معها، ولكن يمكن أن تعني أيًضا  ICANNالهيئة التي تبرم منظمة " مشغل شرآة التسجيل"أي قد يعني  -استخدامها 
ولتلك المصطلحات معاٍن ضمينة عند الحديث عما إذا آان . التي هي المزود الخلفي لطرف ثالث" مشغل شرآة التسجيل"

 80صفحة  GNSOإيه آيندريس، نصوص . أيًضا أم ال TLDعن مسجل في نطاقات  مشغل شرآة التسجيل عبارة
  ).2009فبراير  28(
 

تنفيذ مطلب ضد التخزين إلى جانب التحذيرات المتعلقة بمنع التعامل الذاتي في آافة  ICANNيمكن لمنظمة .تحذيرات محددة
نوية بواسطة شرآات التسجيل الُمعتمدة والمسجلين المعتمدين مع اتفاقيات المسجلين ومزود االمتداد، بما في ذلك التعامالت الثا

منع شرآات التسجيل والمسجلين من  ICANNوباإلضافة إلى ذلك، ينبغي على منظمة . الوآالء الذين لديهم اهتمامات مالية
قديم التحذير المناسب، واعتماد التسجيل العام ألسماء النطاقات لتحقيق الكسب المادي للطرف المعتمد وتبني آلية لإللغاء، بعد ت

 ).2009أبريل  AT&T )13. المسجل عند التحقق من انتهاك احتياطات األمان
 
 التحليل والحالة المقترحة . 3
 

في جميع الحاالت التي يتم . سيتم توضيح استخدام البنود المعرفة في اإلصدار الثالث من الدليل المساعد لمقدمي الطلبات
 ICANNلحات في االتفاقية، يعد الكيان الذي يهدف تغطيته هو الكيان الذي يعقد اتفاقية مع منظمة استخدام هذه المصط

على الرغم من أنه قد يتعاقد هذا الكيان من الباطن في جوانب أساسية من عملية تشغيل شرآة التسجيل مع طرف ثالث (
 ").مشغل الخلفية"
 

بفرض حظر على المضاربة بالنطاقات أو  ICANNليها لمنظمة ومسج ICANNوتسمح اتفاقيات شرآات تسجيل منظمة 
تخزينها من قبل شرآات التسجيل والمسجلين، بيد أن التفاصيل المتعلقة بمثل هذه القاعدة تستلزم دراسة ومناقشة واسعة 

اسة ميزة التطبيق آما ستمتلك أيًضا مثل هذه السي. ICANNوينبغي إرسالها خالل عملية تطوير السياسة االرتقائية لمنظمة 
 .بالتساوي على شرآات التسجيل الحالية والجديدة
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 )الوحدة السادسة(البنود والشروط 
 
 النقاط الرئيسية. 1
 

 .برفض الطلب المقدم ألي سبب آان أو دون أية أسباب ICANNليس من العادل لمقدمي الطلبات أن تسمح منظمة  •
 
 ملخص التعليقات. 2
 

رفض أي طلب مقدم من جانب واحد في أي وقت، ولكن يبدو  ICANNيحق لمنظمة .قدمي الطلباتتحقيق العدل بين جميع م
لمقدم طلب اتفاقية مزود امتداد من اختيار المنظمة، يجب على مقدم الطلب توقيعها وال يحق له  ICANNإذا قدمت منظمة 

 12الوحدة السادسة، (إس سوبوتيبور ). 2009أبريل  NCUC )13 .فهذا األمر ال يمكن فرضه. تجاوزها ألي سبب آان
 ).2009أبريل  13الوحدة السادسة، (إل آندريف ). 2009أبريل  13الوحدة السادسة، ( DotAfrica). 2009أبريل 

 ).2009أبريل  13الوحدة السادسة، (إس سوبياه 
 

في الوحدة السادسة من  INTAها لم يتم العمل بأي من األمور التي أثارت .تعليقات محددة بشأن بنود وشروط تقديم الطلب
تعليقاتها لإلشارة إليها بشأن الوحدة السادسة في اإلصدار األول بشكل  INTAوتدمج . اإلصدار األول في اإلصدار الثاني

يجب التأآيد على البيان الشفهي آتابًة، وينبغي : الفقرة األولى. بعين االعتبار ICANNمجمل، وترغب أن تنظر إليها منظمة 
" االنعكاس بالسلب"د عملية صريحة لتسجيل وتوثيق المناقشات خارج عملية تقديم الطلبات المكتوبة، وتحتاج العبارة تواج

يجب على مقدم الطلب القيام باإلعالن الكامل عن آافة العالقات المشترآة وأي تطبيقات : التعريف، الفقرة الثانية/ للتوضيح 
 gLTDلسماح لكيان الشرآة بتقديم أآثر من طلب واحد في وقت مخصص لنطاق ، وينبغي أال يتم اgLTDأخرى لنطاقات 

أن تتمكن من رفض طلب حيث يقدم مقدم الطلب أو يوفر معلومات  ICANNينبغي على منظمة : 3معين، الفقرة رقم 
ج في حالة عدم تلقي أية ينبغي وجود إشعار وعال: 4الفقرة رقم . احتيالية عمًدا، وينبغي أال تتم إعادة رسوم الطلب المقدمة

: 6رسوم من مقدم الطلب في الوقت المناسب، وينبغي أال يكون التأخير في دفع الرسوم أساًسا إللغاء الطلب المقدم، الفقرة رقم 
من جميع الدعاوى والتنازل عن  ICANNبتبرير متطلبات بشأن مطلب تحرير مقدم طلب ما لمنظمة  ICANNلم تقم منظمة 
راء والمراجعة القضائية، ينبغي حذف هذه الفقرة وإعادة آتابتها مع مراعاة آتابة القيود المناسبة حول إخالء أية حقوق لإلج

مع المعلومات آمعلومات  ICANNينبغي إخطار مقدمي الطلب قبل تعامل منظمة : 7الفقرة رقم . ICANNمسئولية منظمة 
من مقدم  ICANNينبغي أن تطلب منظمة : 8، الفقرة رقم "سرية" ، التي يقدمها مقدم الطلب على أنها معلومات"غير سرية"

الطلب االحتفاظ بمعلومات تحديد الهوية موجودة وحديثة، إلى جانب التحديثات المطلوبة في غضون فترة معقولة من الوقت 
ستخدام اسم مقدم طلب حقوًقا دائمة وغير محدودة ال ICANNينبغي أال تمتلك منظمة : 9الفقرة رقم . بعد تغيير المعلومات

  .العامة، وينبغي الحد من حق استخدام اإلعالنات المتعلقة خصيًصا بتطبيق مقدم الطلب ICANNأو شعاره في إعالنات /و
INTA )8  2009أبريل .( 

 
ة لتكون وتعديل العبار" حسب أفضل معرفة لمقدم طلب"في البند األول، قم بإضافة قيد  .اقتراحات بنود وشروط تقديم الطلبات

 من أية دعاوى تجاوز ICANN، يعتبر إخالء مسئولية منظمة 6، البند رقم "أو الحذف المتعمد للمعلومات الجوهرية"
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وتصرف غير الئق ما لم يتم تعديله ليشتمل على بعض االستثناءات لتصرفات التجاهل وسوء السلوك من جانب منظمة 

ICANN  ب الستبعاد أي طرف من الطلب والذي يتم تخصيصه من قبل  11البند رقم أو األطراف التابعة لها، وينبغي تعديل
 ). 2009أبريل  Go Daddy )13 .دون التصريح الواضح الكتابي من مقدم الطلب" سري"مقدم الطلب على أنه 

 
ة على إجراء يعتبر مقدمو الطلبات مقيدين في حقوقهم بشدة وذلك من خالل الموافق .الحقوق المحدودة -إجراءات التطبيق 

، حيث إن gTLDويتعارض ذلك مع الهدف في وضع إجراء واضح وغير جدلي للطلبات المقدمة على نطاقات . تقديم الطلب
 ). 2009أبريل  SIDN )14. وحدها ICANNالناتج النهائي من اإلجراء يكون خاضًعا لتقدير منظمة 

 
ر ذلك على استخدام اسم مقدم الطلب في إعالنات ينبغي حص ).9الفقرة رقم ( ICANNتصريح مقدم الطلب لمنظمة 

ICANN ويجب أن تحصل منظمة . العامة المتعلقة فقط بمقدم الطلب هذاICANN  على تصريح محدد من مقدم طلب
 ). 2009أبريل  13الدليل المساعد، ( Microsoft. الستخدام الشعار الخاص بها

 
مع المواد والمعلومات التي يتم وصفها بالسرية على أنها مواد سرية  Microsoftهل ستتعامل منظمة  .المعلومات السرية

). 2009أبريل  9الوحدة السادسة، (إيه سوزانوف ). 2009أبريل  13( NCUC ؟ )يرجى اإلجابة بنعم أو ال(
Association Uninet ) ،2009أبريل  12الوحدة السادسة، (إس سوبوتيبور ). 2009أبريل  11الوحدة السادسة .(

DotAfrica ) ،الوحدة (إس سوبياه ). 2009أبريل  13الوحدة السادسة، (إل آندريف ). 2009أبريل  12الوحدة السادسة
وضع اإلصدار الثاني الذي يعتبر استجابة مقدم الطلب فيما يتعلق  Microsoftتدعم شرآة ). 2009أبريل  13السادسة، 

 ). 2009أبريل  13الدليل المساعد، ( Microsoft. تم نشرهابأسئلة األمان واألسئلة المالية أموًرا سرية ولن ي
 

عدم  ICANNالتي تنص على البنود والشروط الستثناء مسئولية  6تقدم الفقرة رقم .من المسئولية ICANNاستثناء منظمة 
و مقدم أ ICANNإذا شارآت منظمة . آسلطة قانونية معترف بها ICANNقدرة مقدمي الطلبات على تحدي قرارات منظمة 

). 2009أبريل  NCUC )13 . الطلب في السلوآيات المثيرة للتساؤالت فينبغي أن يظل المصدر القانوني والتحقيق مفتوحين
 Association). 2009أبريل  12الوحدة السادسة، (إس سوبوتيبور ). 2009أبريل  9الوحدة السادسة، (إيه سوزانوف 

Uninet ) ،2009أبريل  10الوحدة الثالثة.(DotAfrica ) ،الوحدة األولى، (إل آندريف )). 2009أبريل  12الوحدة الثالثة
يعتبر التعهد ). 2009أبريل  13الوحدة الثانية، (دي آلين ) 2009أبريل  13الوحدة الثانية، (إس سوبياه ). 2009أبريل  13

الدليل ( Microsoft. بغي مراجعته بأآملهذات موسع ومفرط للغاية، وغير معقول وين 6بعدم التحدي والتنازل في الفقرة رقم 
 ).2009أبريل  13المساعد، 

 
 التحليل والحالة المقترحة . 3
 

ستبرم اتفاقية مزود االمتداد معهم،  ICANNال يمكن تقديم أية ضمانات لمقدمي الطلب المحتملين بشكل مناسب بأن منظمة 
 ICANNوعالوة على ذلك، يجب أن تحافظ منظمة  .وإال فسيضعف ذلك من الغرض وهدف مراجعة الطلب بشكل صارم

وفًقا للوائحها، تخضع إجراءات . على هذا الحق لتقييم مقدمي الطلب حتى الوصول إلى نقطة إبرام اتفاقية مزود االمتداد
ICANN سية بما في إلى العديد من وسائل الحماية المتعلقة بالشفافية والمحاسبة والمراجعة، والتي يتم توجيهها بالقيم الرئي

، ولكن لن "اتخاذ القرارات من خالل تطبيق السياسات الموثقة بصورة محايدة وموضوعية، بقدر من التكامل والنزاهة"ذلك 
أن تعرض نفسها لتعرض غير محدود من الدعاوى القضائية من مقدمي الطلبات  ICANNيكون من الممكن لمنظمة 
عليقات والمقترحات األخرى على بنود وشروط الطلب المقدمة من منظمة سيتم النظر في الت. المحتملين غير الناجحين

ICANN في إعداد اإلصدار الثالث للدليل المساعد لمقدمي الطلبات. 
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األساس وراء اختيار رقم  ICANNينبغي أن تفسر منظمة  .حًدا عشوائًيا -100000يعد الحد  -المسجلون التابعون 

على سبيل المثال، إذا آان حيز االسم . ر نسبة مئوية من حيز االسم ذا مغزى أآبريمكن أن يكون اختيا. اسم 100000
اسم، فسيجعل ذلك من الشرآة التابعة لشرآة التسجيل أآبر مسجل في حيز االسم هذا، وهي فكرة قد  200000يحتوي على 

 ). 2009أبريل  Blacknight Solutions )13إم نيلون، . تكون فكرة سيئة
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 لى السلسلةالتنافس ع
 مجموعة التنافس / المجموعة العامة 

 
 النقاط الرئيسية. 1
 

ويقدم القسم الثالث . يلزم توضيح بعض التعليقات الخاصة المتعلقة بمفهوم التنافس على السلسلة والتعامل معه •
من التفاصيل عن المزيد " حل التنافس على السلسلة"المذآور أدناه بعض التوضيحات ويقدم المستند المرفق المنشور 

 . ذلك
تناقش العديد من التعليقات العالقة بين تقييم تشابه السلسلة في التقييم األولي ومعارضات تشابه السلسلة، إلى جانب  •

سيتم عرض . يقدم القسم الثالث المذآور أدناه بعض التوضيحات. طلب التوضيحات وتقديم االقتراحات للبت فيها
ال يغير الوضع ). المقتطفات المنشورة تتزامن مع هذا المستند( AGدار التالي من المزيد من التوضيحات في اإلص

المقترح من األسلوب الحالي للحفاظ على تقييم تشابه السلسلة في التقييم األولي الذي يرآز على التشابه البصري 
 .فقط

ويهدف الوضع المقترح . الت التنافسوقد اقترحت التعليقات أنه ينبغي عدم بدء الجولة التالية حتى يتم حل آافة حا •
 .إلى تبني هذا االقتراح وجعل ذلك مطلًبا صريًحا

 
 ملخص التعليقات . 2
 

 عام 
 

مسودة المراجعة غير واضحة من حيث آون الخيارات األخرى بجانب سحب الطلب المقدم مقبولة لمنظمة  .الحلول الذاتية
ICANN أو أآثر إلى اتفاقية للعمل مًعا على الرغم من تصنيفهما على أنهما  إذا توصل طرفان. لحل التنافس على السلسلة

األخرى، فينبغي أن  gTLDمتنافسان على السلسلة من قبل الهيئة، في حين أنهما ال يمانعان بشكل واضح وجود سلسلة نطاق 
ينبغي وجود ). 2009ريل أب Zodiac Holdings )13. يتم اعتبار ذلك على أنه طريقة محتملة لحل التنافس على السلسلة

على سبيل -) 4.1.3القسم (يتم تقديمها لمتابعة التوصل إلى حلول ذاتية ) سواء آانت مالية أو اعتبارات أخرى(بعض الحوافز 
تعد القيود ). 2009أبريل  13( Go Daddy .الطلب المقدم للطلب المشترك الجديد) رسوم(المثال يتم إعادة جزء من رسم 

يبدو أن التغير الفردي للسلسلة أو دفع رسم . قدم الطلب الذي يغير السلسلة عند اآتشاف التنافس قيوًدا مفرطةالمفروضة على م
لتغيير سلسلة أو االنتقال إلى جولة تالية بالتطوع أو باإلجبار هو ناتج أفضل عن االستبعاد اإلجباري والخسارة الكلية أو 

 ).2009أبريل  14الوحدة الثالثة، (إي بيرنار ويليامز . الجزئية لكافة الرسوم
 

إذا توصل مقدمو الطلبات لحل التنافس على السلسلة بواسطة تشكيل مشروع مشترك، ينبغي . إشعار حل المشروع المشترك
نشر حقيقة هذا المشروع المشترك، ألنه قد يؤثر على القرارات الخاصة بالمعارضين وهل سيقدمون  ICANNعلى منظمة 

 ).2009أبريل  13الدليل المساعد، ( Microsoft. الاعتراضاتهم أم 
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أن مقدمي الطلبات قد ال يحلون عمليات التنافس على السلسلة  ICANNصرحت منظمة .توضيح المشروعات المشترآة

من المفهوم أن المشروعات المشترآة قد تنتج من "باستبدال مقدم طلب رسمي وإحالل مشروع مشترك محله، آما تضيف أنه 
الثنين من مقدمي  ICANNوال يتضح سبب عدم سماح منظمة ." ل الذاتي للتنافس على السلسلة من قبل مقدمي الطلباتالح

أبريل  IPC )13. الطلبات المؤهلين بإقامة مشروع مشترك للتخلص من التنافس على السلسلة، آما يلزم توضيح هذه النقطة
ت المشوشة ببيان واضح ُيفضل حل التنافس على السلسلة من أن تستبدل الصياغا ICANNينبغي على منظمة ). 2009

يبدو أن ). 2009أبريل  eBay )13 .خالل تشكيل مشروعات مشترآة أو وسائل مشابهة من قبل مقدمي الطلبات المتنافسة
المقدمة  الرفض المستمر لتشكيل المشروعات المشترآة غير معقول، خاصًة في حاالت عدم وجود تغييرات مادية في الطلبات

 ). 2009أبريل  13الوحدات من األولى إلى الرابعة، ( RyC. أو الحاجة إلى إعادة التقييم
  

أبريل  IPC )13هل يعني ذلك أن االتفاقيات الحالية للتواجد المشترك ستزيل أي تنافس على السلسلة؟  .اتفاقيات تطوعية
2009( 

 
ه من غير العادل أن يتم إجبار شرآة أقامت إمكانيتها المالية والفنية لتشغيل يبدو أن .المخاوف المتعلقة بعملية تتميز بالنزاهة

 )2009أبريل  IPC )13 .على بدء عملية تقديم الطلب من جديد اعتماًدا على التضارب مع مقدم طلب آخر gTLDنطاق 
 

لن تتسبب عملية (يل المساعد بالدل 5إلى  2يبدو البيان الموجود بالصفحات من .توضيح -مجموعات التنافس والمعارضات 
في حالة المعارضة غير الناجح من مقدم ( 3-3ت مخالًفا للبيان في الصفحا) المعارضة في إزالة الطلب من مجموعة تنافس

، قد يتقدم آال المقدمين للطلبات لألمام دون الدخول في أي تنافس مع gTLDعلى مقدم طلب آخر لنطاق  gTLDطلب لنطاق 
 ).2009أبريل  13الدليل المساعد، ( Microsoft. توضيح ذلك ICANNنبغي على منظمة ، ي)أي شخص آخر

 
يعتبر استخدام معارضة السلسلة المرآبة إلقامة سلسلة  .).4.1.2(ومجموعات التنافس ) DRSP(مزود خدمة حل النزاع 

وتحقق له الفوز، ال ينبغي تحمل التكلفة  إذا تم تقديم مثل هذه المعارضة. تنافس وسيلة للطرف الثالث الآتشاف مجموعة تنافس
تبدو تلك الحالة على أنه . من قبل أي من األطراف إال من قبل الطرف المكلف بمهمة تشكيل مجموعات التنافس بشكل صحيح

حالة الحد األقصى، حيث يمكن اآتشاف أخطاء من قبل القائم على تقييم مجموعة التنافس من خالل مقدمي طلبات آخرين 
أبريل  14الوحدة الثالثة، (إي بيرنار ويليامز . يحها على حساب مقدم الطلب اآلخر المعني أو الطرف اآلخر المعنيوتصح
2009.( 

 
سياسات لمنع  ICANNهل ستضع منظمة  ).اختالفات نفس المصطلح(وتنافس الدالالت ) الغرض ذاته(تنافس المحتوى 

 )2009أبريل  MARQUES )13 اري لمشغلي شرآات التسجيل؟هذه النزاعات التي يمكن أن تضعف المستقبل التج
 

أن تقدم أمثلة بسيطة على ما إذا آان سيتم تصنيف سلسلتين على  ICANNينبغي على منظمة  .أمثلة على مجموعة التنافس
 car.طاق وجود تعارض بين الن ICANNعلى سبيل المثال، هل يمكن أن ترى منظمة (أنهما متنافستان اعتماًدا على المعنى 

قد ال تشجع سياسات التنافس على السلسلة الحالية المعتمدة على المعنى  ).2009أبريل  auto .(Dot Eco )13.والنطاق 
فكال النطاقين يشيران إلى السلعة ذاتها  - WINE.مقابل  VIN.على سبيل المثال، (مقارنة بتشابه السلسلة الطلبات الصالحة 

مجتماعات المشروبات في فرنسا وفي الواليات المتحدة، على (ومجتمعات مختلفة تماًما ولكن يمكن أن تخدم احتياجات 
العثور على طريقة  ICANNإذا خدم طلبان أو أآثر وتم دعمهما من قبل مجتمعين مختلفين، فينبغي على منظمة ). التوالي

 ). 2009أبريل  Minds and Machines )13 .للسماح لهما مًعا
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والتي تبدو (النظر فقط إلى األمور الداللية بطبيعتها  ICANNال ينبغي على منظمة .ى التنافس على السلسلةتوسيع النظر إل

لكن ينبغي عليها النظر في التنافس ليشتمل على الحاالت التي تستخدم فيها األسماء حروًفا مختلفة والتي قد يعتبرها ) متشابهة
يمكن أن تكون السالسل المتشابهه نظرًيا عبارة عن أمور ). fin.و bank.، على سبيل المثال(العامة مترادفة في المعنى 

 BITS ). معارضات األخالق والنظام العام( 3.1.2.3، لذا، يمكن النظر في هذا األمر في قسم النهاية "بالنظام العام"متعلقة 
 ).2009أبريل  13(
 

 مجموعة التنافس 
 

. ة والرئيسية لطريقة عمل التنافس على السلسلة في حاجة إلى التوثيق والشرحال تزال الجوانب األساسي .توضيح العملية
SIIA )13  2009أبريل .( 

 
في حين أنه يجب مشارآة الطلبات المقدمة للسالسل المتطابقة تلقائًيا في مجموعة تنافس، تحدد منظمة  .التعامل مع العملية

ICANN  ما يثير العديد من األمور التي لم تتم اإلشارة إليها في الدليل م" متشابهة بشكل مربك"هذه السالسل على أنها
على سبيل المثال، هل تمت دراسة األسلوب الكامل بشكل تام للتخلص من احتمالية عمليات التالعب أو التواطؤ من . المساعد

ون هذا السيناريو قابًال للتطبيق مقدم طلب واحد أو أآثر، حتى وإن آان ذلك بسبب الرسوم المرتفعة للطلب المقدم، يمكن أن يك
 ). 2009أبريل  Go Daddy )13. المتوقعة للعديد من الطلبات المقدمة" المتميزة"على معظم السالسل 

 
هل يمكن لمقدم الطلب الذي تم تحديد طلبه آمنتٍم إلى مجموعة تنافسية تحدي هذا التضمين؟ يعد ذلك أمًرا يحوز على  .التحدي

 ).2009من أبريل عام  Go Daddy )13 ".غير المباشر"الت التي تشتمل على التنافس اهتمام خاص في الحا
  

يعد الوقت الخاص بالتسويق . ال يشير الدليل المساعد إلى اإلطار الزمني لحل مجموعات التنافس .اإلطار الزمني للقرارات
. ة، إذا لم يتم حلها في نهاية جولة تقديم الطلباتالطلبات المتنافس" منع"أو " حجز"الجديدة، وينبغي  gTLDأساسًيا لنطاقات 

الجديدة حتى يتم حل  gTLDالتوقف عن إطالق أية جوالت إضافية لطلبات نطاقات  ICANNوبدال من ذلك، يمكن لمنظمة 
 ).2009من أبريل عام  Go Daddy )13. جميع مجموعات التنافس القائمة

 
 التحليل والحالة المقترحة. 3
 

من التعليقات توفير تفسيرات وتوضيحات لمفهوم التنافس على  تطلب العديد. توضيح المفهوم -السلسلة التنافس على 
"  ةلسلسلا ىلع سفانتلا لحتم نشر مذآرة توضيحية مسبًقا باإلضافة إلى الدليل المساعد . السلسلة والتعامل معها

)en.pdf-18feb09-contention-gtlds/string-http://www.icann.org/en/topics/new ( تصف تفاصيل
والتنافس غير ) سلسلتان متطابقتان أو متشابهتان بشكل مربك( إقامة مجموعات التنافس واالختالفات بين التنافس المباشر

يمكن إضافة أن ). سلسلتان آل منهما في تنافس مباشر مع سلسلة ثالثة، ولكنهما ال تتنافسان مع بعضهما البعض(المباشر 
لتوضيح، ويؤدي آل منهما عبارة عن مؤهلين متساويين تماًما في هذا السياق ألغراض ا" التشابه المربك"و" المطابق"التشابه 

 . دون القيام بأي تمييز إضافي بينهما" التنافس المباشر"إلى 
 

ليس الهدف . ستقدم الفرص لتحدي نتيجة التشابه المربك تعقيدات آبيرة وتؤدي إلى حدوث تأخيرات في العملية.تحدي النتائج
ويتماشى هذا السبب مع المنهج المتبع مع معظم  .من الوضع المقترح تغيير األسلوب الحالي من خالل إضافة فرص التحدي

وعلى الرغم . الجديدة gTLDالعمليات الفرعية، بالنظر إلى زيادة مستوى الكفاءة إلى أقصى درجة فيما يتعلق بعملية نطاقات 
 السلسلة أثناءمن ذلك، يمكن تقديم معارضة تشابه سلسلة في حاالت ال يوجد تشابه مربك تم تحديده فيها من قبل هيئة تشابه 
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وهناك اقتراح أنه في حالة نجاح حاالت المعارضة على تشابه السلسلة، فإنه ينبغي على الهيئة دفع التكاليف . التقييم األولي

ومن المسلم به أنه يوجد منطق محدد لهذه الفكرة إذا . الخاصة بعملية المعارضة، وليس من قبل أي من األطراف المشارآة
حدثت بسبب سهو من الهيئة، ولكن ليس إذا آانت النتيجة مرتبطة بالتشابه المربك " سلبية خاطئة"ة عن آانت ستكشف النتيج

الغرض . تشابه السلسلة: بما يتعدى فحص الهيئة، والمقتصر على التشابه المرئي آما يتم توضيحه بشكل أآبر في قسم التقييم
فيه يدفع الطرف الخاسر تكاليف عملية المعارضة في حاالت من الوضع المقترح هو الحفاظ على األسلوب الحالي الذي 

 . معارضة تشابه السلسلة
 

بالنظر إلى خطر التعقيدات مع التباطؤ في عدم حل  .لن يتم إجراء أي جوالت إضافية حتى يتم حل جميع مواقف التنافس
لة اإلضافية حتى يتم حل آافة مواقف مواقف التنافس عند بدء جولة إضافية، يقترح أحد التعليقات آخيار عدم بدء الجو

والغرض من هذه الحالة المقترحة هو الموافقة على الرؤية وتتطلب أن يتم إنهاء جولة بالكامل فيما يتعلق بحل . التنافس
 .ويؤآد هذا المطلب الحاجة إلى الحل في توقيت محدد لمواقف التنافس. التنافس قبل بدء جولة تالية

 
وينبغي . لتعليقات المتعددة بالحل الذاتي لمواقف التنافس من خالل االتفاقيات بين مقدمي طلبات محددينترتبط ا .الحل الذاتي

هو أمر غير مقبول حيث إنه ال " DNSترك السالسل متواجدة مًعا في نظام "مالحظة أنه في هذا السياق أن االتفاق على 
لحاالت التي تتم مالحظة أنها متشابهة بحيث إنها يمكن أن تؤدي أي، في تلك ا -يؤدي إلى حل األمور الجوهرية في التنافس 

بين ) االتفاقيات(يعتبر حل التنافس خالل االتفاقية . TLDإلى إثارة االرتباك وبالتالي ال يسمح لها بالتواجد مًعا آنطاقات 
بينما (و أآثر من الطلبات األطراف الحل المفضل من معظم وجهات النظر المختلفة، ولكنه يتطلب بوضوح انسحاب واحد أ

يتضمن إعادة الرسوم ذات الصلة، المشار إليها على أنها حافز مرغوب فيه في أحد التعليقات، وينبغي اإلشارة إلى أن البنود 
قد من المتوقع فعلًيا أن هذه االتفاقيات . الخاصة بإعادة الرسوم تم تقديمها في اإلصدار الثاني من الدليل المساعد لمقدم الطلب

تؤدي إلى تشكيل المشروعات المشترآة، ولكن يجب إنشاء ذلك دون تغيير مقدم الطلب الرسمي للطلب المقدم القائم آي يتم 
ويلزم بالتالي الحفاظ على عدم تغيير . تجنب ضرورة إعادة إجراء التقييم األولي وتكرار الخطوات األخرى الناجمة عن ذلك

ويقترح أحد التعليقات أن يتم تقديم . غير الضرورية للعملية وبالتالي االنتهاء من الجولة مقدم الطلب الرسمي لتجنب التأخيرات
وعلى الرغم من ذلك، ترتبط األسس األربعة المعترف . هذه االتفاقيات للتعليقات العامة آي يتم إخطار المعارضين المحتملين

ة معارضات بالفعل للوصول إلى هذه المرحلة في العملية ومنذ وجوب اجتياز السلسلة ألي. بها لكافة المعارضات بالسلسلة
بأآملها وحيث إن السلسلة ال تتغير آنتيجة لالتفاقية، قد ال يكون السبب المذآور لهذا األمر متاًحا في متناول األيدي بشكل 

 . منطقي
 

التنافس، مثل السماح لمقدمي  تمت مناقشة بعض الحلول األخرى المقترحة في التعليقات لحل مواقف.اقتراحات حل التنافس
الطلبات باقتراح سالسل بديلة أو تغيير السالسل إن وجد أنها تسبب التنافس، وذلك أثناء وضع السياسة المتبناة والتي على 

أساسها تم بناء الدليل المساعد ورفضه بالفعل في هذه المرحلة، آما تم ذآره فيما يتعلق بالتعليقات المشابهة السابقة على 
 . ليس الغرض من الحالة المقترحة عمل أي من هذه التغييرات. إلصدار األول من الدليل المساعدا
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يقدر . يحدد أحد التعليقات بيانين في الوحدة الثانية والثالثة في الدليل المساعد على أنهما غير متوافقين بشكل محتمل .التوضيح
قد تكون البيانات غير واضحة بعض . نات في اإلصدار التاليهذه المالحظة، وسيقومون بتوضيح البيا ICANNموظفو 
ال يمكن إلغاء نتيجة التنافس في التقييم األولي خالل أي معارضة . ، ولكنها في الواقع متسقة)ولذلك تتطلب التحسين(الشيء 

متعلقة بالتنافس، الذي لم إضافية، ويمكن أن تضيف المعارضة على تشابه السلسلة فيما بعد، إذا تم إثبات ذلك، نتيجة أخرى 
 .وعلى النقيض، إذا لم يتم إثبات المعارضة، فلن توجد نتيجة إضافية للتنافس. يتم تحديده أثناء التقييم األولي

 
تثير تعليقات متعددة أموًرا تشابه الغرض والمعنى الخاصة للتفكير بها فيما يتعلق بتقييم التشابه  .تشابه الغرض والمعنى

الرغم من أنه سيتم تحديد تقييم التشابه أثناء التقييم األولي للتشابه البصري، ويمكن تقديم معارضات تشابه وعلى . المربك
السلسلة في خطوة إضافية والتي يتم تقييمها بواسطة مزود خدمة حل النزاع مع الخبرة الحقيقية فيما يتعلق بمفهوم التشابه 

 .أن يتوقعوا النتائج لهذا المزود في حاالت مستقبلية افتراضية ICANNفي من غير المالئم لموظ. المربك في حدها الكامل
 

يطرح تعليق سؤال عما إذا آان من اإلنصاف أن يتم رفض مقدمي الطلبات  .المخاوف المتعلقة بعملية تتميز بالنزاهة
ة تبًعا الختيار مقدم الطلب وتتطلب العملية تمكن مقدم الطلب من تقديم طلب ألي سلسل. المؤهلين نتيجة لتنافس السلسلة

يحدد مقدم الطلب السلسلة وهو على وعي آامل باالحتياج المحتمل لحل التنافس إلى جانب . باإلضافة إلى توضيح ذلك
الطلبات المقدمة األخرى لسالسل مشابهة أو مماثلة وأنه توجد خطوات عملية محددة أخرى لطلب مقدم بما في ذلك السلسلة 

التي يجب أن يتم توضيحها قبل ) المتواجدة وعمليات االعتراض TLDإجراء عمليات الفحص على سالسل  على سبيل المثال(
وبالتالي، يعتبر اختيار السلسلة قرار أعمال تجارية إستراتيجًيا، أقيم على أساس مراجعة النتائج المحتملة . منح أي سلسلة

 . نتائج التي توصف بأنها عادلةال يوجد فرق من معظم قرارات األعمال ومع ال -والنتائج 
 

 190



 الجديدة gTLDحليل التعليقات العامة الخاصة باإلصدار الثاني من الدليل المساعد لمقدمي طلبات نطاقات ت
 2009مايو 

 

 المجتمع 
 
 النقاط الرئيسية. 1
 

يقدم القسم . طلبت العديد من التعليقات التوضيحية لتمييزات الطلبات المعتمدة على المجتمع ومكان تقييمها في العملية •
 .عدالثالث المذآور أدناه التوضيحات، التي ستنعكس أيًضا على اإلصدار التالي من الدليل المسا

التقييم "يتم وصف التغييرات المتوقعة في هذه العملية وفًقا للفئة الفرعية . تتعلق بعض التعليقات بعملية التقييم المقارن •
 ). انظر هذا القسم" (المقارن

 
 ملخص التعليقات . 2
 

دة على المجتمع فعالة في حل ، قد تكون عملية التقييم المقارن للطلبات المقدمة المعتم4.2في القسم رقم  .حل تنافس المجتمع
آيف قد تواجه التنافس بين واحد أو أآثر من / أمور التنافس بين طلبات المجتمع المتعددة، ولكن من غير الواضح ما إذا 

ينبغي تطبيق األسلوب الخاص  ). 2009أبريل  Go Daddy )13. طلبات المجتمع وواحد أو أآثر من الطلبات المفتوحة
 إي بيرنار ويليامز ). 16-2ى إل 15-2ن ، الصفحات م2.1.1.4.3القسم (ية على هويات المجتمع أيًضا بالمعرفات الجغراف

 ).2009أبريل  14الوحدة الثانية والرابعة، (
 

نشر المزيد من  ICANNينبغي على منظمة .المفتوحة والمعتمدة على المجتمع -توضيح عملية التنافس على السلسلة 
تالءم في آل من الفئة المفتوحة والفئة المعتمدة على المجتمع، ثم تقوم بشرح عملية االختيار إذا وجد أنواع المنظمات التي ت

 IPC. في االعتبار" مصلحة مجتمع اإلنترنت"سلسلة تنافس بين مقدمي الطلبات المفتوحة والمعتمدة على المجتمع وآيفية أخذ 
  )2009أبريل  13(
 

على مقدمي " المعتمدة على المجتمع"حقوق األولوية لمقدمي الطلبات  AIPLAتدعم  .األولوية المعتمدة على المجتمع
فهي ترتبط باحتمالية توقع معدل منخفض للطلبات التي تعتمد على  ).2009أبريل  AIPLA )13 ".المفتوحة"الطلبات 

ينبغي النظر في عوامل أخرى قبل إعطاء  .المجتمع في التقييم المقارن لكنه ال يزال له األولوية على الطلبات المقدمة المفتوحة
يجب أن يكون الطلب المقدم المعتمد على المجتمع عمًال غير ) 1: (األولوية على المنافسين من مقدمي الطلبات المفتوحة

يجب أن يكون الطلب المعتمد على المجتمع ) 3(ال يمكن توزيع الطلب المعتمد على المجتمع المطلوب عالمًيا، و) 2(ربحي، 
المزيد من التفاصيل حول سيناريوهات التنافس بين الطلبات التي  ICANNينبغي أن يقدم موظفو . ذا حجم محدود بشكل آاٍف

 ).2009من أبريل عام  Go Daddy )13 .تعتمد على المجتمع وتلك المفتوحة
 

إذا آان الطلب يعتمد على ، GNSOحسب قرار مجلس . )4.2.1(السلطة المعتمدة على المجتمع : أهلية التقييم المقارن
المجتمع، فهو عبارة عن سلطة عند تقرير منح السلسلة لكل الطلبات المقدمة األخرى في مجموعة التنافس ذاتها والتي ال تعتمد 

  ).2009أبريل  14الوحدة الثالثة، (إي بيرنار ويليامز . على المجتمع
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ينبغي عدم منح المجموعات الدينية والمجوعات األخالقية  .بةمخاوف الرقا -مجموعات أخالقية أخرى / مجموعات دينية 

األخرى االهتمام الزائد أآثر من التفكير في أي مجموعات أخرى فيما يتعلق باالختيار المتاح للسالسل وقوائم االحتياطي 
م نيلون، إ. ستعوق حرية الرأي إعاقة آبيرة ويمكن رؤيتها على أنها رقابة ICANNالمحتمل، وإال فإن منظمة 

Blacknight Solutions )13  2009أبريل.(  
 

 SLDإلى المجتمع لتطبيق القواعد المقيدة لنطاقات " Brand".ال يحتاج مقدمو طلبات  .brand.طلبات المجتمع وطلبات 
وال . مل ذلكإذا أراد مقدمو الطلبات وضع القواعد المقيدة، فإنهم يملكون مساحة من الحرية لع. الخاصة بهم TLDفي نطاقات 

وتضمين  GNSOهدف  ICANNينبغي أال تلغي منظمة . يعد المجتمع الوسيلة المطلوبة أو المناسبة لتحقيق هذا الهدف
إذا ظل شريط الرابط . المتعلقة بالعالمات التجارية مع رابطة السلسلة المنخفضة في المجتمع TLDأو نطاقات  TLDنطاقات 

لتحسين فرصهم في الفوز بسلسلة " تسوق المجتمع"على التالعب بالعملية من قبل  منخفًضا، فسيتم تشجيع مقدمي الطلب
عدًدا آبيًرا من الطلبات التي تعتمد على المجتمع والتي تفشل في التقييم  ICANNآأفضل سيناريو، ستختبر منظمة . عامة

اسع للغاية من مستخدمي اإلنترنت الذين سيتم المقارن، وفي الكلمات العامة الدالة على أسوأ حالة والتي تتسم بجذبها لنطاق و
 ).2009أبريل  Demand Media )DAG ،13 . جذبهم لالستخدام بواسطة مجموعة محدودة واحدة

 
، فقد ال يملك أو "تتألف من عدد محدود من األفراد"ينبغي إزالة الفقرة  1.2.2.1في القسم  ).1.2.2.1(تعريف المجتمع 

على سبيل المثال، مجتمع " (مريحة"ًدا من األفراد وتمتلك المجتمعات على وجه العموم حدوًدا يملك مجتمع ما عدًدا محدو
 TLDوقد يكون من الجيد إضافة أن مجتمع نطاقات ). باريس غير مقتصر فقط على أولئك الذين يقطنون داخل حدود المدينة

، وتشتمل البدائل "غير المعتمدة على المجتمع"ى بمعن" مفتوح"ومن غير المناسب أيًضا استخدام آلمة . لديه غرض محدود
 ).2009أبريل  13(ستاوب . دابليو). 2000آما في مصطلحات جولة عام " (غير مقيد"على بند 

 
المعتمد على المجتمع، وأن يكون  TLDينبغي توضيح تعريف نطاق  .المعتمد على المجتمع المقترح TLDتعريف نطاق 

ال يعتبر أساس عميل أو ) 1(ينبغي أن تؤآد المعايير على . يخضع للتقييم الموضوعي المعقولقابًال للقياس ومختصًرا وال 
للتأهيل، يجب أن يوضح مقدم طلب أن أعضاء المجتمع يرغبون في تعريف أنفسهم آأعضاء ) 2(مشترك فقط أنه مجتمع، و

التي يتم تشغيلها لتحقيق إفادة لمجتمع  TLDالمعتمد على المجتمع أن نطاقات  TLDينبغي أن يعني مصطلح نطاق . مجتمع
) 1: (ينبغي أال يعتبر ما يلي آمجتمع. موجود محدد متألف من عدد محدود من األفراد الذين يعرفون ذاتًيا آأعضاء للمجتمع

لغة ما  )4(، أو ccTLDدولة أو منطقة يمثلها نطاق ) 3(الشرآات التجارية وهيئاتها التابعة، ) 2(قاعدة مشترآين أو عمالء، 
الوحدات من ( UNESCO ".RyCمباشرًة بلغة معترف بها من قبل منظمة  TLDعدا في الحاالت التي يرتبط نطاق 

 ). 2009أبريل  13األولى إلى الرابعة، 
 

آما تمت آتابته حالًيا، يمكن تفسير  .المعتمد على المجتمع والذي تتم رعايته تجارًيا gTLDنطاق : التعريفات المقترحة
الذي يتم تشغيله لتحقيق  TLDيعتبر نطاق : "يعتبر التعريف المقترح التالي هو األفضل. ريف المعتمد على المجتمع بتوسعالتع

التي يتم التقدم  فائدة لمجتمع موجود محدد متألف من عدد محدود من األفراد الذين يعرفون ذاتًيا آأعضاء للمجتمع والسلسلة 
صر للمصطلح المستخدم للتحديد الذاتي، والمجتمع الذي ال يعرف بكونه أساًسا مشترًآا وال عبارة عن تمثيل آامل أو مخت" لها

 TLDويجب أن تحدد نطاقات ...ccTLDأساًسا للعميل، واألعمال التجارية أو بلد ما أو منطقة أخرى يتم تمثيلها بواسطة 
للعالمة التجارية التي " سلة المتقدم للحصول عليهاالسل ، حيث تكون TLDالتي تمت رعايتها تجارًيا آتمثيل مختصر لنطاقات 

من تحسين تطبيقاتها باستخدام  Apple، سُتمَنع أجهزة آمبيوتر "apple."فعلى سبيل المثال، مع نطاق ." يمتلكها مقدم الطلب
زة آمبيوتر سيتواجد مجال مناسب للعب، آما ينبغي، بين أجه." القائم على المجتمع gTLDقاعدة العمالء آمبرر لنطاق 

Apple  وتسجيالتApple  عندما يتقدمان آالهما للحصول على نطاقgTLD .apple . الوحدة األولى، (آر هاتشينسون
 ).2009أبريل لعام  13
 

 192



 الجديدة gTLDحليل التعليقات العامة الخاصة باإلصدار الثاني من الدليل المساعد لمقدمي طلبات نطاقات ت
 2009مايو 

 
أفضل التعريفات بدًال مما يتم تقديمه  ICANNينبغي أن تقدم منظمة  .يلزم تعريف أفضل للنطاقات التي تعتمد على المجتمع

المعتمدة على المجتمع، ومن الصعب فهم ما إذا آانت المصالح التجارية التي تربط  gTLDلدليل المساعد لنطاقات حالًيا في ا
نصوص المنتدى العام  ، Dynamic Venturesبي هاتشيسون، . المجتمع بهم ذات شرعية وفًقا لعملية االختيار الحالية هذه

بوضوح أن القطاعات االقتصادية واإلبداعية يمكن أن  ICANNينبغي أن تذآر منظمة  ).2009مارس  5( 25صفحة 
فيما يتعلق بتحديد المنصب للتمكن من التقدم ). 2009أبريل  gTLD .COA )13تؤهل آمجتمع ألغراض نطاقات 

 3.1.2.4استخدام التعريف في القسم  ICANNالمعتمد على المجتمع، ينبغي على منظمة  gTLDللحصول على نطاق 
لم يوضح اإلصدار الثاني أو يشرح بإعطاء األمثلة  ).2009أبريل  BITS )13. مجتمع لتقديم المعارضةلتحديد وضع ال

أنواع المنظمات التي تتالءم في فئات النطاقات المفتوحة والمعتمدة على المجتمع، على الرغم من أن التعليقات تسعى إلى 
عدم السماح للتخصيص المعتمد على  ICANNت منظمة على سبيل المثال هل قرر(الحصول على المزيد من اإلرشادات 

ال تزال تعريفات النطاقات المفتوحة والمعتمدة على المجتمع لم تتغير في ). المجتمع بتقديم طلب لمالك العالمات التجارية
صالح لفهمها بشكل اإلصدار الثاني، إذ يوجد العديد من األمور المتعلقة ببنود المجتمع التي تحتاج جميع الدوائر وأصحاب الم

 ).2009أبريل  SIIA )13. أفضل
 

ينبغي إزالة التخصيصات المعتمدة على المجتمع والحقوق  .إزالة تخصيصات النطاقات المعتمدة على المجتمع من العملية
نيابة عن هذا  من يمكنه تقديم السلطة"نشأ الجدال بالفعل بين المجموعات حول نطاقات دينية، التي تثير السؤال . المتعلقة بها

في حالة وجود . وينبغي عدم التحيز للحكومة الرسمية أو أصحاب السلطة مقارنة بالقطاع الخاص" المجتمع في هذا المجتمع؟
 TLDطرف خاص يعمل مع الحكومة، يفتح هذا السيناريو مجاًال للرشوة والضغط وما إلى ذلك، وينبغي تحديد نطاقات 

إيه ) 1.2.2, الوحدة األولى: بخصوص(وليس على التأثير السياسي ) أو المزادات(الوظائف اعتماًدا على القدرة على تأدية 
 )2009أبريل  DomainNameWire.com )6أولمان، 

 
هناك مخاوف محددة وهي اقتراح نطاقات  ".التدقيق"مخاوف  -تمت رعايتها / تعتمد على المجتمع  TLDطلبات نطاقات 

TLD  على سبيل المثال قطاعات الصناعة مثل (والمجتمعات التجارية ) المدن أو المناطق(المحددة لتمثيل المناطق الجغرافية
حيث تؤدي إلى أمور تدقيق صعبة ) الرعاية الصحية والخدمات المالية حيث االعتمادية واألمان تعد اهتمامات ذات شأن آبير

ينبغي على منظمة . ل ستتوافر وسائل حماية العميل أم الحول ما إذا آان سيتم مواجهة مخاوف األمان العام المحددة أم ال وه
ICANN  التوقف عن الموافقة على التطبيقات الخاصة بنطاقاتTLD  هذه والترآيز على الحاجة األآبر لنطاقاتIDN 

TLD  العامة ونطاقاتcc IDN TLD  .COTP )13  2009أبريل.( 
 

" المؤسسة"، فإن وصف نوع 1.2.2.1النقطة الرابعة في القسم فيما يتعلق ب.المجتمع والتصديق من قبل مؤسسة راسخة
التصديق على الطلب الخاص بها آتابًة من قبل هيئة مؤسسة ممثلة . 4": يحتاج إلى تحديد أآثر، مثل النص المقترح التالي

تحديًدا للهيئة التي  من األفضل الحصول على تعريف أآثر." ولها السلطة للتصرف نيابًة عن المجتمع الذي ذآره مقدم الطلب
ينبغي أن ). 2009أبريل  13(دابليو ستاوب . لها حق التصديق على الطلبات بالمقارنة مع هيئة لها حق تقديم المعارضة

على سبيل المثال، قد يقترح ذلك (المعتمد على المجتمع أعلى من مؤسسة واحدة ممثلة للمجتمع  gTLDيكون حد إقرار نطاق 
 gTLDبنك في الواليات المتحدة يكفي لمقدم الطلب ليستحق الحصول على نطاق مجتمع  8000ن وجود بنك واحد من بي

على الشخص الذي يمتلك  3.1.2.4استخدام التعريف في القسم  ICANNولتقوية هذه المنطقة، ينبغي على منظمة ). البنكي
 ).2009أبريل  BITS )13 . أحقية المجتمع في االعتراض
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اختالفات ويمكن أن يتداخل مع  1.2.2.1قد يثير القسم رقم  .مجتمع المحتمل وارتباك األسماء الجغرافيةال-1.2.2.1القسم 

إضافة قسم منفصل في األهلية الخاصة بقسم  ICANNوينبغي على منظمة ). 2.1.1.4.1(سالسل األسماء الجغرافية 
المجتمع غير معارض وال ينتهك المبادئ المتفق عليها يحتاجه مقدم الطلب إلظهار أن "االعتراض القائم على المجتمع الذي 

 ).2009أبريل  NCUC )13 ." في القانون الدولي
 

سيكون نطاق  "brand."أن طلب  ICANNهل تعتبر منظمة  .مفتوح أم معتمد على المجتمع": Brand".تصنيف 
gTLD "أو نطاق " مفتوًحاgTLD  فيما يتعلق  ).2009مارس  24انية، الوحدة الث(إف هامرسلي معتمًدا على المجتمع؟

التي يمتلكها مالك العالمة التجارية والتي تستخدم فقط ألغراض مالك تلك العالمة  gTLD، أي نطاقات brands.بنطاقات 
 gTLDمعتمًدا على المجتمع أم نطاق  gTLDيعتبر نطاق ) LEGO.مثال (هذا  gTLDالتجارية المحددة، هل نطاق 

 gTLDالمفتوح؟ ينبغي على مالك العالمة التجارية التمكن من امتالك نطاقات  gTLDعريف نطاق مفتوًحا؟ آيف يمكن ت
حيث يتم منح الوصول إلى نطاقات المستوى الثاني على سبيل المثال فقط للمسجلين من مجموعة مالكة خاصة بمالك " مغلقة"

توضيح ما إذا  ICANNينبغي على منظمة  ).2009أبريل  LEGO et al. )6. العالمة التجارية من الشرآات أو الشرآاء
من قبل مالك العالمة " للعالمات التجارية" gTLDالمعتمد على المجتمع يشتمل على تقديم طلب لنطاق  gTLDآان نطاق 
 ينبغي على مقدمي طلبات مالك العالمة التجارية التمكن من تخصيص طلباتهم على أنها معتمدة على المجتمع وعلى. التجارية

وجه الخصوص حيث سيوجد تسجيل مستوى ثاٍن واحد فقط أو حيث يتم تسجيل نطاقات المستوى الثاني لعمالء مالك العالمة 
" المصنف" gTLDاعتبار مثل نطاق  ICANNإذا لم تنو منظمة . التجارية أو المرخص لهم أو الموزعين أو المزودين

  INTA . ي عليها ذآر هذا القرار والسبب وراءه بشكل واضحالمعتمدة على المجتمع، فينبغ gTLDضمن مجال نطاقات 
 brand.ينبغي أن تقرر الشرآات التي تقدم طلباتها لنطاق ). 2009أبريل  13( Lovellsانظر أيًضا  ). 2009أبريل  8(

 DOTZON, GmbH. بشأن ما إذا آانوا يقدمون الطلب لحيز األسماء المفتوحة أم المعتمدة على المجتمع company.أو 
النظر فيما إذا آان ينبغي امتالك فئة لطلب خاص بمالك المارآة أو  ICANNينبغي على منظمة ). 2009أبريل  13(

العالمة التجارية، أو على األقل ينبغي توضيح الجدال الناشئ بشأن النطاقات المفتوحة مقابل تلك المعتمدة على المجتمع 
 ).2009أبريل  MARQUES )13 . ي االعتبارف" األفضل لمجتمع اإلنترنت"وشرح آيفية 

 
المتعددة التي  gTLDيمتلك أصحاب الحقوق المتعددة نطاقات  .ذات الغرض الفردي أو التي تمت رعايتها gTLDنطاقات 

على سبيل المثال، مزودو الخدمة والنطاق الواسع، والجمعيات ( gTLDتشارك فعلًيا المزايا المماثلة أو المشابهة لنطاق 
وينبغي التعرف على مالك حقوق هذه المجتمعات التي يمثلونها، ). ناعية الشاملة االحترافية، ومواقع الشبكة االجتماعيةالص

 ).2009أبريل  MarkMonitor)10 . وبالتالي ينبغي استالم وسائل الحماية الخاصة بالطلب الذي تمت رعايته
 
 التحليل والحالة المقترحة . 3
 

ويتم تقديم تلك التوضيحات . تي تم ذآرها أعاله، هناك حاجة واضحة لتوضيح جوانب محددة للعمليةفي ضوء التعليقات ال
 . آما تتم مناقشة االقتراحات المطروحة في التعليقات أدناه. أدناه، والتي ستنعكس أيًضا على اإلصدار التالي من الدليل المساعد

 
وال يتم تقييم طلب . اختياًرا متروًآا لمقدم الطلب" عتمد على المجتمعم"يعتبر تحديد الطلب على أنه  .تعيين فئة الطلبات

يستوفي المعايير فيما يتعلق بهذا التمييز ما لم يتم تقديم معارضة مجتمع عليه أو إجراء حل تنافس عليه من خالل القيام بالتقييم 
 .المقارن
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التقييمات عما إذا آان الطلب يلبي معايير محددة من حيث آونه  يعتبر التقييم المقارن أحد .عندما يتم إجراء التقييم المقارن

ويحدث التقييم المقارن فقط إذا قام طلب . طلًبا معتمًدا على المجتمع ومقدم بحسن نية وال يشتمل على مقارنات بين التطبيقات
وال يتم إجراء التقييم المقارن على . معتمد على المجتمع بمجموعة تنافس باختيار التقييم المقارن آطريقة مفضلة لحل النزاع

 .في مثل مجموعة التنافس هذه" المفتوحة"التطبيقات 
  

يتم منح الطلب المعتمد على المجتمع الذي يلبي المعايير بالحصول على إجمالي النقاط من المعايير األربعة بأآملها  .األولوية
المتبناة  GNSOمجموعة التنافس المحددة، بالتماشي مع سياسة فوق الحد المحدد األولوية لسلسلته على الطلبات األخرى في 

ومن غير الكافي اعتماد ). ، وبذلك ال يمكن إزالتها آواحد من طلبات التعليق"االعتماد على المجتمع"والتي تعد سبًبا لتصور (
مقابل المعايير آما تم توضيح ذلك دون اختبارها " معتمدة على المجتمع"هذه األولوية على عالمة تم إعالنها ذاتًيا على أنها 

 . في معايير التقييم المقارن
 
، يتبع ذلك "معتمدة على المجتمع"بما أن مقدمي الطلبات يمكنهم التحديد الذاتي لتقديم طلباتهم على أنها  ."Brand."طلبات  

توجد بالفعل حاجة إلى القيام بذلك من وآما نص التعليق، ال . أيًضا" عالمة تجارية"أنه يمكن القيام بذلك بواسطة مقدم لطلب 
هذا " العالمة التجارية"ويمكن لمثل طلب . بشكل متساٍو" مفتوح"أجل تقديم القيود، آما أن ذلك من الممكن القيام به في طلب 

وق من تأآيد حق" العالمة التجارية"ومن المحتمل أيًضا أن يتمكن طلب . امتالك أسلوب مجتمع وسلسلة تحدد هذا المجتمع
 . الملكية الفكرية للسلسلة المتوقعة، مما يقلل من احتمالية انتهاء الحال بهذا الطلب في موقف التقييم المقارن

 
الموجودة، لم يتم تقييد طلبات مقدمة معتمدة على " للمجتمع"من وجهة نظر التعريفات الواسعة  .ال حدود على المجتمع

فعلى سبيل المثال، قد يكون نطاق . ود رقمية لألعضاء أو جغرافية قصوى عليهاالمجتمع لألنشطة غير الربحية، أو لديها حد
وتقترح . المستوى األعلى مفيًدا على وجه الخصوص، ويمكن تبريره بشكل خاص، لمجتمع ينتشر عالمًيا له حجم معقول

دمة المعتمدة على المجتمع لم يتم وينبغي مالحظة أن الطلبات المق". المجتمع"العديد من التعليقات تعبيًرا مفصًال لتعريف 
وتبرز أهمية النطاقات . تدقيقها في هذا الصدد في التقييم األولي، وبذلك ال توجد حاجة إلى تواجد تعريف في هذه المرحلة

 في خطوات المعارضة والتقييم المقارن، حيث تكون المعايير المقابلة هي معايير مصيرية، بدًال من" المعتمدة على المجتمع"
 . ويتم أخذ مقترحات التعريف المثارة في االعتبار عند العمل مرة أخرى على هذه المعايير. أي تعريف في حد ذاته

 
آما تمت اإلشارة إليه في التعليقات، يوجد تداخل محدد بين المعرفات الجغرافية  .معرفات المجتمع والمعرفات الجغرافية

ولتطبيق . ت الجغرافية يمكن اعتبارها واستخدامها على أنها معرفات مجتمعومعرفات المجتمع حيث إن العديد من المعرفا
المنهج ذاته آما هو متوقع حالًيا لمعرفات جغرافية معينة لجميع معرفات المجتمع، آما هو مقترح في التعليقات، قد يلزم توافر 

منهج نشوب الصراعات ولكن سيزيد احتدام وقد يمنع هذا ال. تصديق المجتمع آعامل أساسي لتقديم طلب معتمد على المجتمع
وبالتالي، فإن الحالة المقترحة هي . األمور لتحديد الهيئات المعتمدة والتحقق منها في المرحلة األولية من الطلبات المقدمة

بيد أن . ارنالحفاظ على المنهج الحالي، حيث ال يتم تقييم جوانب تحديد المجتمع ما لم يدخل مثل هذا الطلب في التقييم المق
 .تصديق المجتمع يعد معياًرا هاًما للطلبات التي تخضع بالفعل للتقييم المقارن
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وآما تم التوضيح وفًقا . تعريف المجتمع لجعله أآثر موضوعية" يتم ضبط"تقترح بعض التعليقات أن  .التعريف والمعايير

من تعريف بعينه، وقد تم النظر في مقترحات التعريف في المذآورة أعاله، تضع معايير النقاط المتطلبات بدًال ) 5للنقطة 
 TLDفي إنشاء نطاق  GNSOويتمثل هدف منظمة . العمل الهام الذي يتم القيام به للوصول إلى أآثر المعايير موضوعية

رضة وآليات ولذلك تتطلب النتيجة إنشاء عناوين وعمليات معا. المعتمد على المجتمع في توفير األفضلية في مواقف التنافس
وتأمل . وتم تحقيق هدف التوصية السياسية، ولكن بصعوبة بالغة. التوافق والتقييم حيث ال يمكن تجنب مجال هيئات التحكيم

بالطبع في مناقشة األفكار لجعل المعايير وجوانب أخرى أآثر موضوعية بينما ال تزال تلبي مجموعة  ICANNمنظمة 
 .وأيًضا وضع التسهيالت بالشكل المناسب والعملية المتوقعة GNSOاألهداف الموضحة من قبل منظمة 

 
يرجى الرجوع لهذا القسم الفرعي للحصول على المزيد . وترتبط بعض التعليقات في هذا القسم الفرعي بعملية التقييم المقارن

 . من المعلومات حول التحليل وتحسين هذه العملية
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 التقييم المقارن 
 
 النقاط الرئيسية. 1
 

تتطلب التعليقات المتعددة التحسين واالختبار لمعايير النقاط والحدود من أجل فرض التوازن المناسب بين األهداف  •
بهذه االختبارات والتحسينات وآنتيجة لذلك، تم اإلعداد لقالب نقاط جديد  ICANNقام موظفو منظمة . المتعارضة

 .الدليل المساعدمع معايير غير مجمعة إلدراجه في اإلصدار التالي من 
ليس الغرض من الحالة المقترح إقامة عملية . يطلب أحد التعليقات تواجد عملية الستئناف ناتج مجموع النقاط •

ويتماشى هذا السبب مع . استئناف بالنظر إلى التأخيرات التي قد تنجم عن ذلك والتعقيدات التي قد تصيب العملية
، بالنظر إلى زيادة مستوى الكفاءة إلى أقصى درجة فيما يتعلق بعملية المنهج المتبع مع معظم العمليات الفرعية

 . الجديدة gTLDنطاقات 
يجري . يطلب عدد من التعليقات التوضيحات والتصحيحات للعبارات المذآورة في الدليل المساعد حول نقاط معينة •

ة والتصحيحات إلدراجها في ويتم توقع التصريحات المناظر ICANNاآلن مراجعة تلك النقاط من قبل موظفي 
 . اإلصدار التالي من الدليل المساعد

 
 ملخص التعليقات . 2
 

أبريل  IPC )13. وأنها تقرر بإجراء التقييم المقارن لكل مزود تقييم مميز ICANNتبدو منظمة  .إجراء التقييم المقارن
2009( 

 
وقد ينشأ عن . لتقييم المقارن لتجنب التالعب بالعمليةتحسين عملية ا ICANNينبغي على منظمة  .مخاوف التالعب بالعملية

العملية الحالية نتائج غير مقصودة وهي دعوة مقدمي الطلبات للتالعب باالشتراآات الدخار النقاط دون حسن نية فيما يتعلق 
خطة أعماله بعد  على سبيل المثال، يمكن لمقدم طلب تغيير(بااللتزام بالتقديمات والمعايير بمجرد الدخول إلى الجذر 

التفكير في مقدمي الطلب المعتمدين على  ICANNوبالتالي، ينبغي على منظمة ). تخصيص السلسلة المتقدم للحصول عليها
المجتمع المطلوبين ممن يختارون التقييم المقارن إلظهار ليس فقط آيفية وفائهم بالمعايير حالًيا، ولكن أيًضا آيف ينوون 

 ).2009أبريل  INTA )8 .د التفويضااللتزام بالمعايير بع
 

يمكن أن تحقق عطاءات المجتمع  ).4.2.3القسم رقم (تقوية رابط السلسلة : عطاءات المجتمع: مراجعة المعايير بخصوص
ويعني ذلك، على سبيل المثال، . نجاًحا من خالل تحقيق نقطتين في رابط السلسلة، وذلك بتحقيق أربع نقاط في جميع المعايير

ال تتوافق . camping.كشافة من األوالد، آمجتمع، يمكنها التغلب على أي عطاءات مفتوحة مقدمة للحصول على نطاق أن ال
الخاص بالمجتمع، حيث يمكن أن تلحق الضرر بالمنافسة وتحد أو تتلف حقوق مستخدمي  GNSOهذه الثغرة مع هدف 

فقد تضر المجتمعات بسبب جعل رابط . العام TLDنطاق  في SLDاإلنترنت اآلخرين الذين قد يريدون الوصول إلى نطاق 
ولذلك ينبغي تحسين . السلسلة منخفضة، فهي تضع حدوًدا آبيرة على المعايير، مثل سياسات التسجيل التي تم تخصيصها

عاٍل ينبغي تعيين شريط واضح و.) انظر نص التعليقات لمقترح اللغة المحددة. (معايير الربط وتحرير المعايير األخرى
للمجتمعات الحقيقية فقط، وليست لمقدمي " المجتمع"لروابط السلسلة لإلشارة إلى جميع مقدمي الطلبات حيث يخصص مسار 

 Demand Media. الطلبات االنتهازيين الستخدامها آطريقة لالستيالء على الكلمات العامة وتجاوز العملية الطبيعية
)DAG ،13  2009أبريل.( 
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حيث إن ذلك عبارة عن اختبار، ينبغي  .cat.إجراء التقييم المقارن على نطاق  -المعتمد على المجتمع اختبار النموذج 

لمعرفة ما إذا آان ذلك هو النموذج المتوقع لطلب معتمد على المجتمع الذي يلبي  cat.تطبيق معايير تقييم مقارن على نطاق 
 ).2009أبريل  14الثالثة، الوحدة (إي بيرنار ويليامز . االختبار المقترح أم ال

 
ستحل منظمة : "ينبغي تعديل الجملة الثانية من الفقرة الثانية لكي تبدو آما يلي ).1.1.2.7(توضيح  -التنافس على السلسلة 

ICANN  حاالت التنافس على السلسلة إما من خالل التقييم المقارن إذا طلب مقدم طلب معتمد على المجتمع ذلك أو من خالل
 13الوحدات من األولى إلى الرابعة، (  RyC 4.1.1و 4.1وتمت التوصية بإجراء تغييرات مشابهة لألقسام ." مزادإقامة 
 ).2009أبريل 

 
قد تسمح المسودة . ينبغي أن يكون التقييم المقارن على التنافس على السلسلة إجبارًيا وليس اختيارًيا .التقييم المقارن اإلجباري

دي ذلك من خالل االتفاقية، التي يمكن أن تتسبب في إطالق نطاقات المستوى األعلى المشابهة بشكل الثانية لألطراف بتفا
 ).2009أبريل  AIPLA )13 .مربك

 
نصوص المنتدى   إيه آبريل آي آبريل، ." على خطأ بشكل بسيط"قد يحتمل أن يكون معيار نقاط التقييم المقارن  .معيار النقاط
 ) 2009مارس  5( 14العام صفحة 

 
وللتأآد من أن . نقطة إلثبات أن رابط المجتمع هو األفضل، ولكن دائًما ال توجد الموضوعية 16إلى  14 .اقتراح النقاط

نقطة، والذي  16إلى  12النظر في حد يتألف من  ICANNمقدمي الطلب لديهم فرصة تتسم بالنزاهة، ينبغي على منظمة 
آر ). 2009مارس  5( 22نصوص المنتدى العام صفحة  آر آندروف،. نسان للخطأيسمح لهوامش الخطأ الخاصة بقابلية اإل

 Dot Eco. آافًيا 12لتحقيق حالة المجتمع، ينبغي أن يكون عدد النقاط  ).2009أبريل  13الوحدة الثانية، (آندروف 
 ).2009أبريل  13( Minds and Machines، )2009أبريل  13(
 

وأن الحد األدنى من  4-0ط يبدو أن النطاق الواسع للنقا(بالرغم من المراجعات  .لتحسينقد تحتاج النقاط إلى مزيد من ا
معايير النقاط إلى /قد يحتاج نظام. المعايير قليل، وقد ال يزال الحد األدنى من المعايير عالًيا للغاية لمقدمي الطلب النموذجيين

بهذه  2003التي تم الحصول عليها في عام  sTLDفي نطاقات وينبغي أن يكون اختبار المحك هل ت. المزيد من التحسينات
غير قادرة على تلبية الحد األدنى من المعايير  sTLDمن اآلمن القول بأن جميع نطاقات . المجموعة الجديدة من المعايير

بنقل مقدمي حتى بعد المراجعة، قد تنتهي المعايير ).2009إبريل  Zodiac Holdings )13. الضرورية آي تكون فائًزا
نقطة لتجنب المزاد عند وجود تطبيق واحد  16نقطة من  14ينبغي تخفيف المطلب بتحقيق . طلبات المجتمع إلى المزادات

من الضروري القيام بالمزيد من التحسينات . المحددة gTLDفقط معتمد على المجتمع يخضع للتقييم المقارن لسلسلة نطاق 
  COA. انظر نص التعليقات وهوامشها. التقييم المقارن غرضه المنصوص عليه والتوضيحات إذا آان يرجى أن يخدم

 ).2009أبريل  13( CADNAانظر أيًضا ). 2009إبريل  13(
 

ينبغي . قد يكون من الصعب تمثيل غالبية المجتمع ألغراض الحصول على األولوية من قبل أي مقدم طلب .تحديد األولوية
طالما أظهر متقدم واحد أنه يمتلك حصة أآبر من المجتمع بشكل واضح أآثر من . 4.2.2سم رقم من الق" األغلبية"إزالة آلمة 

 ).2009إبريل  Zodiac Holdings )13. مقدمي الطلبات اآلخرين، فينبغي أن يعتبر هو الفائز
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ا االستئناف لضمان العدل وينبغي تطبيق نظام لهذ. قد يرغب مقدمو الطلبات في استئناف نقاط التقييم المقارن .االستئناف
 ).2009إبريل  Zodiac Holdings )13. والشفافية

 
من المذآرة التوضيحية للتنافس على السلسلة يتعارض مع ) 21الصفحة رقم ( 5.2يبدو أن القسم رقم  .التضارب المحتمل

: من المذآرة إلضافة 5.2م وينبغي تحسين القسم رق. من إجراءات التقييم المقارن بالدليل المساعد 4.2.2القسم رقم 
وعلى الرغم من ذلك، لن يشارك . وستتضمن عملية التقييم المقارن جميع الطلبات الموجودة في مجموعة التنافس ذات الصلة"

 ).2009إبريل  Zodiac Holdings )13." مقدمو الطلبات المفتوحة، إن وجدوا، في التقييم المقارن
 
 التحليل والحالة المقترحة . 3
 
ضح التعليقات المتعددة الحاجة إلى موازنة حقوق المجتمعات ذات النية الحسنة للحصول على األولوية للسالسل المناسبة تو

مقابل المخاطر التي تواجهها العملية بسبب مقدم طلب يسعى إلى الحصول على ميزة غير مستحقة في السلسلة التي يسعى 
وتقترح بعض التعليقات إدخال تعديالت . ًفا صريًحا لتطوير عملية التقييم المقارنويعتبر تحقيق هذا التوازن هد. إليها الجميع

وعلى الرغم من أن هذه التعليقات أحياًنا تكون متعارضة، . على المعايير الفردية إلى جانب حد الفوز آي يتم تحسين التوازن
وجد تأآيد متكرر في هذه التعليقات يشير إلى حيث إن بعضها يؤيد اإلبقاء على الحد وبعضها اآلخر يفضل تقليل الحد، ي

وفيما يتعلق بالتشغيل المستقبلي الذي يتوافق . ضرورة الحاجة إلى االختبار مقارنًة بالحاالت الفعلية آي يتم التحقق من التوازن
ي بما في ذلك معتمد على المجتمع بشكل تعاقد gTLDمع التفاصيل في الطلب المعتمد على المجتمع، سيتم إلزام أي نطاق 

وسيكون هذا هو الحال بغض النظر عما إذا آان الطلب المقدم متواصًال من خالل العملية دون التعرض . توجيه المجتمع
 . للتحديات أو قد اجتاز التقييم المقارن

 
ير، التي تم إعادة سلسلة من االختبارات والتحسينات للمعاي ICANNاعتماًدا على التأآيد المتكرر في التعليقات، تولى موظفو 

وقد أدت هذه . رسمها في ضوء نتائج االختبار آي يتم تحسين التوازن إلى جانب وضوح المعايير ومنطقيتها وموضوعيتها
أي إنشاء المجتمع والصلة بين السلسلة والمجتمع (العملية إلى إعادة التوازن وتغيير عبارات وعدم تجميع أربعة معايير 

والغرض من هذه التغييرات هو تقديم المزيد من التوضيحات . في أقسام دوائر انتخابية) المجتمع وسياسات التسجيل وتصديق
نقطة، وقد تمت  16نقطة من  13نقطة إلى  14وإصدار النتائج المعقولة مع االنخفاض المقترح للحد الشامل للفوز من 
لمقيمين في ممارسة االختبار وستكون جزًءا من اإلشارة إلى جوانب أخرى مثل الحاجة إلى البحث والتحقيقات بواسطة ا

سيتم شرح هذه التغييرات في اإلصدار التالي من الدليل المساعد التي سيتم إرسالها . الموجز الخاص بالهيئة المؤدية للتقييمات
 .للتعليقات العامة

 
إن الحالة المقترحة هي عدم الموافقة على هذا فيما يتعلق بالطلب المقدم في التعليقات فيما يتعلق بفرصة استئناف ناتج النقاط، ف

وقد يكون أحد االستئنافات قائًما على الجوهر، وفي تلك الحالة، يمكن أن تأخذ عملية االستئناف وقًتا أآثر من العملية . االقتراح
إلى حل وهو موقف يتشوق  -وفي نهاية ذلك، قد يوجد موقف حيث يوجد تصويت واحد على جزء بشكل فعال . األصلية
وستعمل . وبدال من ذلك، يمكن أن يوجد استئناف يعتمد على العملية، حيث يتواجد االستئناف لضمان االلتزام بالعملية. التنافس
مع مزود حل النزاع لضمان وجود مراجعة لكل حالة للتأآيد على متابعة العملية وذلك لتجنب الحاجة إلى  ICANNمنظمة 

ك فإن إضافة فرصة االستئناف على عملية النقاط ستزيد من التعقيدات على العملية آما تفرض ولذل. هذا النوع من المراجعة
ويتماشى هذا السبب مع المنهج المتبع مع معظم . تأخيرات إضافية على العملية وعلى آافة مقدمي الطلبات المشارآين

 . الجديدة gTLDيتعلق بعملية نطاقات  العمليات الفرعية، بالنظر إلى زيادة مستوى الكفاءة إلى أقصى درجة فيما
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فيما يتعلق بالطلب في التعليقات والذي يطلب أن يكون التقييم المقارن إجبارًيا، فإن هذا الطلب يعتمد على اعتقاد إمكانية موافقة 

صحيح، ومع ذلك فإن هذا االفتراض غير . مقدمي الطلب المشارآين في تنافس على السالسل على التواجد بشكل مشترك
حيث إن االتفاقيات التطوعية بين مقدمي الطلبات لحل التنافس ال تكون مقبولة إال إذا ساعدت على حل التنافس، من خالل 

ويتضمن التنافس أن السالسل تكون متشابهة للغاية، مما يؤدي إلى إرباك المستخدم . انسحاب أحد مقدمي الطلبات أو أآثر
وتجاهل أي اتفاقيات بين مقدمي الطلبات تعبر  DNSفي منع تواجدها بشكل مشترك في نظام  ويعد ذلك سبًبا أساسًيا. النهائي

وسيتم تقديم المزيد من التوضيحات حول هذا الجانب في اإلصدار التالي من . عن الموافقة المتبادلة على هذا التواجد المشترك
 . الدليل المساعد

 
بارات الدليل المساعد حول نقاط معينة، وتم تفصيل عدد من هذه النقاط تطلب تعليقات متعددة توضيحات وتصحيحات حول ع

هذه االقتراحات، وهم يقومون بمراجعة هذه النقاط  ICANNيقدر موظفوا . والتي توضح التضارب في الدليل المساعد
 .وتم توقع التوضيحات والتصحيحات ذات الصلة في اإلصدار التالي من الدليل المساعد. المحددة

 
وسيتم نشر هذه . تم اإلشارة إلى معظم المواد التي تمت مناقشتها أعاله في مقتطفات اإلصدار التالي من الدليل المساعدست

 .المقتطفات بشكل متزامن مع هذا المستند
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 المزاد العلني  
 
 النقاط الرئيسية. 1
 

افس على السلسلة بين مقدمي الطلب التعليقات التي عبرت عن االهتمام أو المعارضة الستخدام المزادات لحل التن •
ويتم اآلن العمل إلجراء التغييرات للتعامل مع تلك المخاوف بينما يتم . المعتمدين على المجتمع واستخدام التمويالت
 .اإلبقاء على المزادات لتكون آلية المالذ األخير

على المجتمع فقط في المزاد إذا التغييرات على العملية وبذلك ستشارك الطلبات المعتمدة  ICANNأجرت منظمة  •
 .اجتاز واحد أو أآثر منهم معايير التقييم المقارن

النصيحة فيما يخص ترسيخ أساس في أسلوب ما للحفاظ على حالتها التنظيمية الحالية،  ICANNوقد تلقت منظمة  •
 .منتج العمل هذا وشيك الحدوث. ولكن لم يتم نشر الحالة حول استخدام التمويل بعد

 
 ملخص التعليقات . 2
 

األسوأ "أي الحل  -ال يزال المزاد المطبق على مواقف المجتمع يثير االهتمامات  .سيناريوهات معقدة/ تنافس المجتمع 
 ).2009فبراير  28( 76-75ة صفح GNSOآيه آبريل آي أبريل، نصوص ". المحتمل

 
ال ينبغي استخدام المزاد لحل التنافس في حالة الطلبين  .الطلبات المقدمة المعتمدة على المجتمع -ال تستخدموا المزادات 

وبشكل فني، يمكن أن يكون هناك تنافس بين اثنتين من . ذاتها TLDالمعتمدين على المجتمع المقدمين على سلسلة نطاق 
خصيص نطاق وفي آلتا الحالتين، فإن الغرض من الحل المناسب عدم ت. المؤسسات التي تمثل المجتمع ذاته أو بين مجتمعين

TLD دابليو ستاوب. طالما هناك تنافس بين الطلبات المعتمدة على المجتمع فيما يتعلق بالصالحية المقارنة واألهمية 
، يتعارض 4.2.2وأيًضا، فيما يتعلق بالقسم رقم ). 2009أبريل  14الوحدة الثالثة، (إي بيرنار ويليامز ). 2009أبريل  13(

حة والمعتمدة على المجتمع إذا لم تلب أي من الطلبات المعتمدة على المجتمع الحد األدنى من استخدام مزاد للطلبات المفتو
إي . التي لم يتم تعديلها من قبل مجلس اإلدارة GNSOالنقاط على أساس معيار التقييم المقارن، على عكس سياسة مجلس 

 ).2009أبريل  14الوحدة الرابعة، (بيرنار ويليامز 
 

. ستكون هناك تعقيدات واضحة في وضع األساس، ولذلك فإن الفكرة تحتاج إلى المزيد من التطوير .العائداتاألساس لتوزيع 
 ).2009مارس  5( 19جيه بريندشتادت، نصوص المنتدى العام صفحة 

 
حتى  -لسلسلة إذا آانت المزادات أآثر آفاءة وتوفر أسلوًبا يتسم بالعدل لحل التنافس على ا INTAتتساءل  .تساؤل آلية مزاد

آمالذ أخير، إذ أن مثل هذه العملية ستحبذ بشكل دائم مقدمي الطلبات ذوي القدرات المالية الكبيرة، وهو أمر ليس من 
أيًضا، يثير التجميع المحتمل لألموال . لتعزيز التنافس وضمان أمان اإلنترنت ICANNالضروري أن يدعم مهمة منظمة 
وينبغي منح المزيد من األفكار والتعريفات لالآتساب . ية المزادات الكثير من المخاوفالفائضة والتي يتم جنيها من عمل

واعتماًدا على المزادات بين مقدمي الطلبات المعتمدين على . ICANNواالستخدام المقترح لهذه األموال بما يتوافق مع مهمة 
 أن مقدمي الطلبات العامين بما يخالف التفضيل العام المجتمع، والعديد منهم عبارة عن مجموعات غير ربحية وخيرية، ويبدو 
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بينما تعد التغييرات في المعايير ونظام النقاط الجديد تحسيًنا طفيًفا، لكن ال تزال هناك . للطلبات المقدمة المعتمدة على المجتمع

حل التنافس على السلسلة الكثير ويثير استخدام المزادات آمالذ أخير ل ).2009أبريل  INTA )8.  مشاآل متعلقة بالموضوعية
يبدو أن الموظفين ). 2009أبريل  13( COTP، )2009أبريل  13( IPC، )2009أبريل  AIPLA )13. من المخاوف

يستخدمون أي عدد من حلول التكنولوجيا المنخفضة لمشكلة بيع المواد في المزادات التي قد تشتمل على العطاءات بستة 
 ).2009أبريل  14الوحدة الثالثة، (بيرنار ويليامز إي . وسبعة وثمانية أرقام

  
بأن أي مزاد بين  4.2.2بوضع تحديد في القسم المراجع  ICANNمنظمة  INTAتوصي  .المزيد من التوضيح -المزادات 
ي وينبغي تصحيح أي غموض محتمل ف. في عملية التقييم المقارن سيستبعد جميع مقدمي الطلبات اآلخرين" فائز"أآثر من 

ينبغي مراجعة اللغة في النقطة الثانية المتعلقة بمقدمي الطلبات المعتمدة على المجتمع ممن  - 4.2.2القسم المراجع رقم 
يحملون اسم المجتمع ذاته لتقليد اللغة الخاصة بالنقطة الثالثة المتعلقة بمقدمي الطلبات المعتمدة على المجتمع ممن يحملون اسم 

 ).2009أبريل  INTA )8.  مجتمع مختلًفا
 

يبدو أن إجراء المزاد مخصص لكي يتم استخدامه بشكل آبير، وبذلك ينبغي على منظمة  .موارد المزادات، تعقيد التنفيذ
ICANN قد تكون جوانب المزاد صعبة التنفيذ، وال يبدو أن المدة . تعيين الموارد الكافية لضمان قوة أنظمة المزادات

وعلى . ذاتها مالئمة للوقت المطلوب لمداوالتهم حول العطاءات التالية والمناطق الزمنية المختلفةالقصيرة للجوالت والمزادات 
أبريل  INTA )8.الجانب اآلخر، يبدو أن السماح بالدفع مقابل المزادات الفائزة خالل مدة أربعة أيام عمل مدة طويلة للغاية

2009.(  
 

التعريفات حول أمر العقوبات المتعلقة بالتراجع في حالة اإلخفاق في الدفع  هناك حاجة إلى المزيد من .األمور االفتراضية
وتعتبر أسباب استخدام مقدار العقوبة البديلة بنسبة . مقابل العطاء الفائز في الوقت المناسب فيما يتعلق بالسلسلة التي تم منحها

الوسط هو فرض حد أقصى للعقوبة ال يمكن  ويعتبر األسلوب. من قيمة العطاء آعقوبة للتراجع أمًرا غير واضح% 10
من العطاء المتعلق % 10على سبيل المثال، قد تكون العقوبة أآبر من الفارق بين العطاءات، أو (تجاوزها وفق أي ظروف 

ظمة معيًنا الذي يمكن أن يكون تكاليف متوسط التعامالت المحددة لتنفيذ من" مبلًغا"بالتراجع، ولكن يجب أال تتعدى القيمة 
ICANN وينبغي على منظمة . للمزادICANN  الفائز"أيًضا توضيح أن العقوبات المتعلقة بالتراجع تطبق على آل من "

 ).2009أبريل  TLD .INTA )8األولي وأيًضا األفراد التالين الذين يتراجعون عن الحصول عن نطاق 
 

ال يزال يوجد تعارضات أساسية في  .خفاق شرآة التسجيلتعتبر المزادات أمًرا يثير العديد من المشكالت وقد تتسبب في إ
ومن خالل التعريف، ستهدف الطلبات المعتمدة على . استخدام المزادات آمالذ أخير للطلبات المقدمة المعتمدة على المجتمع

فيما يتعلق بالفائز و. المجتمع المجتمعات الصغيرة وتستخدم نموذج استرداد التكلفة بدال من االعتماد على نموذج تجاري بحت
ونتيجة لذلك، قد يتناقص . في المزاد، فإن هذا يعني أن استرداد تكاليفه من خالل زيادة السعر اإلجمالي الخاص بالتسجيالت

. عدد أسماء النطاقات التي يتم بيعها وقد ال تتمكن شرآات التسجيل التي تم إنشاؤها مؤخًرا من تحقيق خطة العمل خاصتها
  ).2009مارس  23(بي فاندي والي . د تكون المزادات أيًضا سبًبا في فشل شرآات التسجيلوفي النهاية ق

 
فهذا األمر ينحاز مع . ال يعد بيع طلب مقدم يعتمد على المجتمع في مزاد متماشًيا مع روح اإلنترنت .االنحياز/ العدالة 

على هذا الموقع المفضل على اإلنترنت بسبب الغرض  منظمات المجتمع القوية مالًيا ضد أولئك الذين قد يتوجب أن يحصلوا
 ).2009مارس  Mesh Digital Ltd. )2إم مانسيل، شرآة . الخاص بهم
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ينبغي منح العقود التنافسية للشرآة المؤهلة التي ترغب في تشغيل شرآة تسجيل بأقل  .أقل تكلفة على العميل -حل التنافس 

 .Worldwide Media, Incشرآة . ICANNترغب في دفع مبالغ أآبر لمنظمة تكلفة على العميل، وليس للشرآة التي 
 ). 2009أبريل  11(، جيه سيتز )2009أبريل  13(
 

بينما يمثل البيع في مزاد ألعلى سعر يتم عرضه مشكلة  .اتخاذ الحيطة من أقل سعر آعامل للتحديد، واستخدام التقييم المقارن
من استخدام السعر آمعيار تحديد، حيث يجذب السعر األقل الكثير من تسجيالت النطاقات آبيرة، إال أنه من الضروري الحذر 

القائمة على المضاربة وتزيد من صعوبة األمر على شرآات التسجيل لتشغيل آليات التحقق المعقولة لحماية العالمات 
من األفضل استخدام التقييم المقارن و. TLDالتجارية، واألسماء التي تحمل أهمية عامة والغرض المنصوص عليه لنطاق 

ال تحتاج أوضاع القياس إلى أن تكون متطابقة لجميع طلبات . التي ال تعتمد على المجتمع TLDحتى للتنافس بين نطاقات 
يلزم . المقدمة في الجولة ذاتها، ولكن يلزم تشابهها لكافة الطلبات المقدمة في مجموعة تنافس واحدة محددة TLDنطاق 
أبريل  13(ستاوب . دابليو. انة بالقائمين على التقييم لتوثيق إجراءاتهم وشرح االستنتاج الخاص بهم بشكل موضوعياالستع

2009.( 
 

الجديد مع معاهدة باريس  gTLDيتعارض اقتراح نطاق  .مع مبدأ األقليم، اهتمام المزاد gTLDيتعارض اقتراح نظاق 
دولًيا ويعمل على تعيين الحقوق الدولية تلقائًيا المتعلقة بتفرد اسم  DNSيعد نظام . "اإلقليمي"ومبدأ قانون العالمات التجارية 

إذا تقدم اثنان من مالك العالمات التجارية . ال يوجد نظام تشغيل تلقائي مثل ذلك فيما يتعلق بالعالمات التجارية. النطاق
المقترحة هذه المشكلة، ولذلك ستقام آلية " على السلسلةالتنافس "الصالحة والشرعية لطلب السلسلة ذاتها، ال تحل إجراءات 

ومع أخذ طبيعة آلية المزاد في االعتبار، سيتغلب مالك العالمات التجارية ذوو األساس . المزاد المقترح في الكثير من األحيان
 ). 2009أبريل  NCUC )13 .المالي القوي على مالك العالمات التجارية الشرعية اآلخرون

 
 ICANNينبغي أن تطلب منظمة  .ضمان الشرعية وتجنب تالعب المزادات، بما في ذلك مدفوعات مستودع البياناتآليات 

غير قابلة لالسترداد لمنع المزايدات غير الجادة، % 20دليل القدرة على الدفع، وينبغي أن تكون آل زيادة عطاء بمقدار 
ينبغي وجود  ).2009أبريل  Minds and Machines )13 .زهموينبغي إلزام األطراف بشكل تعاقدي للدفع في حالة فو

، ينبغي أن يدفع آل Minds and Machinesوفًقا لمقترح . مطلب لوضع األموال في مستودع بيانات قبل إجراء المزاد
على سبيل المثال، آل زيادة ( ICANNلكل زيادة عطاء لمنظمة %) 20(طرف في مزاد نسبة صغيرة قدرها 

والغرض من ذلك عدم تشجيع التدخل . دوالر 2000دوالر على العطاء، ينبغي على الفائز والخاسر دفع  10000بمقدار
 Dot Eco )13. لزيادة السعر في العطاء دون الرغبة الفعلية في المشارآة وتشجيع األطراف على حل أي مشاآل تثار

 ).2009أبريل  13( COTPانظر أيًضا  ).2009أبريل 
 
 الة المقترحة التحليل والح. 3
 

يقلق عدد من المعلقين بشأن استخدام المزادات لحل التنافس على السلسلة في الحاالت التي يوجد فيها اثنان من الطلبات 
وال (المقدمة المعتمدة على المجتمع للسلسلة ذاتها، أو في حاالت حيث يتنافس مقدم طلب معتمد على المجتمع مع مقدم مفتوح 

 ).ن النقاط في التقييم المقارنيفي بالحد األدنى م
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ويتساءل العديد . آما يثير استخدام األموال من المزادات واإلنشاء المحتمل ألساس إدارة استخدام األموال الكثير من المخاوف

 .من المعلقين ما إذا آان مزاد ما آافًيا وذا طريقة متساوية لحل التنافس على السلسلة
 

ل التفاصيل الخاصة بعملية المزاد المقترحة بما في ذلك التعامل مع عمليات التراجع، والتالعب تمت إثارة تعليقات أيًضا حو
 .بعملية العطاءات واسترداد األموال في حالة االنسحاب

في عملية تطوير مسودة الدليل المساعد لمقدم الطلب، تم النظر في المخاوف المتعلقة بالكفاءة والمساواة الخاصة بالمزادات 
وتم النظر في مساهمات المجتمع بشأن نموذج المزاد المقترح آجزء من اإلصدار األول للدليل . ية لحل التنافس على سلسلةآآل

وتم فحص أربع طرق لحل التنافس . بالقاهرة ICANNالمساعد لمقدم الطلب، وتم إجراء المناقشات أثناء اجتماعات منظمة 
، وتم تحديد أن معايير الهدف ذات أفضلية )الختيار حسب أفضل الشروط، والمزاداتالتقييم المقارن، االختيار العشوائي، وا(

 .التخاذ القرارات الموضوعية، وأن المزادات مفضلة على االختيار العشوائي آآلية حل تنافس مالذ أخير
 

قابل أي من الطلبات المعتمدة على إذا لم ت(لقد تم تقديم ما يفيد أن استخدام مزادات الطلبات المقتوحة والمعتمدة على المجتمع 
أنه قد  GNSOأشارت توصيات منظمة . GNSOتتعارض مع توصيات سياسة ) المجتمع نقاط الحد األدنى للتقييم المقارن

، وأنه ستوجد حاالت حيث تفي اثنتان أو أآثر من السالسل المتطابقة أو شبه المتطابقة مع "آلية فعالة"يتم حل التنافس بواسطة 
في حاالت . ينبغي تزويد مقدمي الطلبات بفرصة لحل التنافس بأنفسهم. يير المؤهلة واالنتهاء من آافة التقييمات بنجاحالمعا

إذا لم يتم استخدام التقييم المقارن أو . وجود واحد أو أآثر من المنافسين المعتمدين على المجتمع، قد يتم استخدام التقييم المقارن
يح، تصرح التوصيات بأنه قد يتم حل التنافس بواسطة آلية فعالة واقترح اإلصدار الثاني من الدليل أنه لم ينتج عنه فائز صر

سيكون استخدام المزادات بهذا األسلوب متفًقا مع توصيات منظمة . المساعد لمقدم الطلب أن تكون هذه اآللية هي المزادات
GNSO. 

 
أن  ICANNتتوقع منظمة . مقدمي الطلبات المعتمدين على المجتمع يتساءل البعض عن استخدام المزادات في التنافس بين

 .مقدمي الطلبات المعتمدة على المجتمع المتنافسين لديهم فرصة لحل التنافس دون مزادات
 

تنوي منظمة . تخصيص موارد آافية لضمان قوة أنظمة المزادات ICANNاقترح أحد التعليقات أنه ينبغي على منظمة 
ICANN ه النصحية واستخدام مزود يمتلك أنظمة مزادات قوية ويحظى بمصداقية دولية في المزادات المتعلقة اتباع هذ

 . باألمور الكبيرة المتنافسة
 

أشار أحد التعليقات إلى أن المدة القصيرة للجوالت والمزادات بذاتها تبدو وآأنها تأخذ بعين االعتبار المزايدين والممثلين 
ستقوم العملية بجدولة أية مزادات بقدر اإلمكان في األوقات المالئمة . ة مختلفة بجميع أنحاء العالمسيكونون في مناطق زمني

عالوة على أنه سيتم الحفاظ على خدمات . وللمدة الكافية لمقدمي العطاءات مع األخذ في االعتبار مواقعهم بجميع أنحاء العالم
العالم، وبذلك يمكن تطبيق الحساسية المطورة في الموافق السابقة على  المزود التي تجدول بانتظام المزادات بجميع أنحاء

 .الجديدة gTLDعملية نطاقات 
 

أشار تعليق آخر إلى أن جوالت المزاد القصير ال تسمح بتوفير الوقت الكافي للمناقشات الداخلية بين المتزايدين فيما يتعلق 
 .لداخليةبالعطاء المناسب التالي أو للحفاظ على الموافقة ا

وبجوالت  -توجد خبرة معقولة ومفضلة في استخدام تنسيقات المزاد ذاته، آما تم اقتراحه في الدليل المساعد لمقدم الطلب 
وفي هذه الحاالت، ال تبدو الجوالت . في قطاعات أخرى، على وجه الخصوص الكهرباء والغاز الطبيعي -عطاءات قصيرة 

شكلة للمزايدين، أو المنشآت أو المنظمات الصغيرة أو المشاآل الناشئة خالل المناطق ذات المدة القصيرة أنها تطرح أي م
 .ويتم توفير الوقت اإلضافي األساسي لألطراف لحل التنافس بأنفسهم قبل بدء المزاد. الزمنية والمواقع
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آانت هناك تعليقات سابقة (فع طويلة للغاية، أشار أحد التعليقات إلى أنه يبدو أن فترة السماح بأربعة أيام عمل للمزاد الفائز للد

من المفهوم أنه ينبغي دفع المزايدات الفائزة بسرعة، على الرغم من أن الخبرة في .) تشير إلى أن الفترة قصيرة للغاية
تم . األموال تحويالت البنك الدولي الهامة إلى نظام بنكي دولي تقترح أن العملية تتطلب في الغالب العديد من األيام الستالم

اختيار أربعة أيام من األعمال التجارية آإطار وقت معقول وذلك ألنه يبدو أنه أقصر وقت مالئم مطلوب لمثل عملية التحويل 
 .هذه
 

على األقل المبلغ الذي يتعدى (العقوبات المتعلقة بالتراجع  ICANNويطرح تعليق آخر تساؤًال يتعلق بطريقة توقع منظمة 
هذا  ICANNستدرس منظمة . على تقديم المزيد من التعريفات في هذا القسم ICANN، ويحث منظمة )يداعمقدار مبلغ اإل

التعليق اإلضافي، والغرض من احتمالية واحدة هو تغطية العقوبة االفتراضية في مبلغ اإليداع، إذا آانت النهاية هي أنه قد 
 .توجد صعوبة في تجميع أي عقوبات تتعدى مبالغ اإليداع

 
. من قيمة العطاء آعقوبة للتراجع أمر غير واضح% 10إلى أن أسباب استخدام مقدار العقوبة البديلة بنسبة  INTAأشارت 

ويمكن أن يكون المبلغ البديل هذا ذا أهمية آبيرة في بعض الحاالت، وقد ينتج عن ذلك فرض عقوبة غير متناسبة على بعض 
جمع الكثير من العقوبات بشكل مفرط أمر غير ضروري إذ أنه ينبغي أن تكون  وعالوة على ذلك، يبدو أن. مقدمي العطاءات

األسباب األساسية التي تم تطبيقها في هذا المنهج على ." صغيرة نسبيًًا نتيجة التراجع ICANNالخسارة المالية لمنظمة 
دم وجود أي سبب جيد يوضح سبب هي ع) بناًء على خبرة مزود المزادات والتي صممت العملية الحالية(عقوبات التراجع 

وينبغي أن يقدم مقدم العطاء عطاًء فقط إذا آان ينوي االستمرار إذا فاز . تقديم مقدم العطاء لعطاء ثم الرغبة في التراجع
وال تعد خسارة األموال هي الضرر . وال توجد أية مبررات جيدة لسلوك التراجع وينبغي عدم تشجيعه. العطاء الذي يقدمه

وتضر عمليات التراجع مصالح مقدمي العطاءات اآلخرين . الذي ينتج عن تقديم العطاءات دون نية االستكمال والتنفيذ الوحيد
. ويؤثر هذا السلوك تأثيًرا بالغًًا على زيادة أسعار العطاءات أآثر آثيًرا من الحاالت التي ال يتواجد فيها هذا السلوك. أيًضا

بينما من الصعب تحديد حجم الضرر آكل الذي ينتج على جميع . العملية بأآملها وعالوة على ذلك، فهو يضر بتكامل
األطراف عند مشارآة الهيئات في العطاءات بدون توافر النية للدفع، تشير النصيحة المتلقاة إلى أن األضرار التي تصيب 

 .من قيمة العطاء في المواقف النموذجية% 10جميع األطراف قد تتعدى نسبة 
 

األولي والثاني " الفائز"أن عقوبات التراجع المطبقة على آل من  ICANNمراجعة المخاوف المتعلقة بتوضيح منظمة  وستتم
 .والثالث على التوالي وسيتم استخدام لغة أآثر توضيًحا في هذا األمر
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وعلى الرغم . البعض الجديدة بعضها gTLDأن توازن الرسوم والتكاليف المتعلقة ببرنامج نطاقات  ICANNتنوي منظمة 

الجديدة يتطلب الفحص الكامل لكيفية  gTLDمن ذلك، فمن المفهوم أن االستخدام المحتمل للمزادات في عملية نطاقات 
إصدار المعلومات المستقاة من بحثها على أساس محتمل لمناقشة المجتمع  ICANNوتنوي منظمة . استخدام أموال المزاد

 . المزادات، وفيما يخص الخيارات األخرى التي قد تم تحديدهاإلدارة آيفية استخدام أموال 
 

. الحفاظ على المزادات آآلية المالذ األخير لحل التنافس على السلسلة بين الطلبات المتنافسة ICANNوخالصًة، تنوي منظمة 
 . ة استخدام أموال المزاداتويتم إجراء المزيد من العمل اإلضافي حول استخدام أموال المزادات وترسيخ أساس محتمل إلدار

 
 . تستمر األمور التي تخاطب التنافس لمقدمي الطلبات المعتمدين على المجتمع مفتوحة للمناقشة

 
في اإلصدار ) بما في ذلك عمليات التراجع وإيداعات العطاءات واسترداد األموال(وسيتم تقديم التفاصيل حول عملية المزادات 

 . ساعد لمقدم الطلبالتالي من مسودة الدليل الم
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  IDNأسماء 
 
 النقاط الرئيسية. 1
 

عدد و على موضوع إدارة السالسل المختلفة IDNترآز التعليقات األساسية التي تم تلقيها فيما يتعلق بأسماء  •
وال يزال آال الموضوعين يخضعان للمناقشة والمراجعة، وتستمر منظمة . الحروف المسموح به في السلسلة

ICANN حصول على مالحظات المجتمع اإلضافيةفي ال. 
 
 ملخص التعليقات . 2
 

من المثير للدهشة واليأس أن اإلصدار الثاني ال يزال يصرح أنه فيما يتعلق بنطاقات  .IDN TLDمتطلبات السلسلة لنطاقات 
IDN gTLD فيما يتعلق على سبيل المثال. ينبغي أن توجد ثالثة حروف أو أطول، إذ أن المبرر لذلك ضعيف للغاية ،

، هذا األمر بالفعل؟ إي تشانج gTLD، أال يتعامل اختبار إرباك السلسلة لنطاقات ccTLDباالرتباك المحتمل مع نطاقات 
 ). 2009فبراير  28( 84الصفحة  GNSOنصوص منظمة 

 
مراجعته للتحول من  ال تعمل قواعد الدليل المساعد الذي تمت .تميل إلى اللغة اإلنجليزية بشدة ICANNال تزال منظمة 

 gTLDالمتعلق بنطاقات  RFPوأيًضا، يعتبر اقتراح . الثالثة إلى حروف يونيكود الثالثة في جميع اللغات ASCIIحروف 
يلزم المزيد من التفكير فيما يتعلق . IDNالمتعلقة باألشكال المختلفة ألسماء  JETالجديدة صامًتا تماًما فيما يتعلق بإرشادات 

أبريل  13الوحدة الثانية، (دي آلين ). 2009مارس  5( 4-3ة جيه سينغ، نصوص المنتدى العام صفح .بهذه األمور
  ).2009أبريل  14الوحدة الثانية، (، إي بيرنار ويليامز )2009

 
يمكن أن ال يعمل مطلب الحد األدنى من ثالثة حروف في األبجدية لألبجديات الكورية ألن واحًدا أو اثنين من المقاطع الكورية 

ويعد لوغاريتم التنافس على السلسلة فعاًال لتقييم . تمثل آلمة ذات معنى، ونفس هذا األمر يسري على أبجديات الصين واليابان
بنفس  IDN TLDونطاقات  ASCIIمن نوع  TLDمع نطاقي  ICANNويعد تعامل منظمة . درجة التشابه البصري

إلى أن تتعامل مع هذا األمر بشكل جاد للغاية، فدون استخدام عناوين  ICANNتحتاج منظمة . أسلوب القياس خطأ بالًغا
URL  ذات الحرف الواحد والحرفين في المستوى األعلى، يعتبر تقديم نطاقاتIDN gTLD  أمًرا غير ذي جدوى

ت آوريا والصين ومن الحلول المباشرة اعتماد استثناء متناسق لبعض األبجديات مثل أبجديا. لمستخدمي اإلنترنت الكوريين
  ).2009مارس  5( 6-5ة جيه آيم، نصوص المنتدى العام صفح. واليابان

 
فيما يتعلق باللغة الصينية في " بتحديد الحروف الثالثة"للنظر أآبر والترآيز على المشاآل المتعلقة  ICANNتحتاج منظمة 

 GNSOتوصيات  ICANNبع منظمة يجب أن تت).2009أبريل  CONAC (13. اإلصدار التالي من الدليل المساعد
أو أن تقوم بتعديل الفقرة لتصبح محددة ) أي أآثر من حرفين( IDN TLDاألساسية وأن تزيد من القيود على طول نطاق 

الصينية ألن معظم الكلمات الصينية ذات المعنى مكونة  TLDفمن دون التغيير، ستكون القيود عائًقا آبيًرا لنطاقات . األبجدية
 ).2009أبريل  13الوحدة الثانية، (آر تشين ). 2009أبريل  CNNIC )13. صينيين من حرفين

 
في حالة امتالك أغلبية حروف يونيكود في نظام الكتابة للغة معينة لمعنى خاص بها، يجب أال يتم تطبيق القيد الخاص : توصية

السلسلة التي يتقدم بطلبها، أي سواء آانت ويجب أن يحدد مقدم الطلب تصنيف أنظمة الكتابة في . بثالثة حروف أو أآثر
ويجب تطبيق . Featural، وAbjad، وAbugida، ومقطعية، وهجائية و)حرف يعبر عن آلمة آاملة(لوغرجرافيك 

اليابانية مقيدة بثالثة  hiraganaعلى سبيل المثال قد تظل سلسلة (القانون على أساس آل سلسلة وليس على أساس اللغة 
 ).2009إبريل  13(سينغ . جيه). اليابانية قد يكون مسموًحا بها kanjiي حين أن سلسلة حروف أو أآثر ف

 
يجب رفع المطلب الخاص بثالثة حروف من السالسل التي يستخدم نظام الكتابة فيها عناصر رئيسية تحتوي عادًة : توصية

 لحروف مفاهيم خاصة بها دون الحاجة إلى على ارتباطات معاٍن داللية مقبولة، حيث تمثل التسلسالت أحادية وثنائية ا
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أدوار ). توجد مراجعة سلسلة لذلك(هذه األنظمة ال تشبه الالتينية من بعيد ولذا فلن يمثل االرتباك البصري مشكلة . االختصار

على سبيل (الحروف في هذه األبجديات عبارة عن أوامر آبيرة أآبر من تلك الموجودة في األبجديات الهجائية أو المقطعية 
 دابليو تان). حرًفا 26مقابل حروف الهجاء اإلنجليزية وهي  3.2في إصدار يونيكود  Hanمن حروف  71,442المثال 

 ).2009إبريل  13(
 

المكونة من حرف  IDN TLDينبغي أن ينص الدليل المساعد بشكل صريح على أنه سيتم السماح على وجه العموم بنطاقات 
الوحدة الثالثة، ( DotAfrica ؛)2009أبريل  NCUC )13". قيود المحتملة التي يتم مناقشتهامع بعض ال"واحد أو أآثر 

 ).2009أبريل  13الوحدة األولى، (إس سوبياه . S; )2009أبريل  12
 

حروف أو أآثر  3يجب السماح باستثناء لألبجديات الصينية واليابانية والكورية بشأن متطلبات السلسلة التي تطلب 
)2.1.1.3.2 .(RyC ) 2009الوحدات من األولى إلى الرابعة، أبريل.(  
 

 التحليل والحالة المقترحة: ثالًثا
 

ينص اإلصدار األخير من الدليل المساعد على أنه يجب أن يتكون عدد  .gTLDالحد األدنى من الحروف في سلسلة نطاق 
باإلضافة إلى ذلك، نشرت منظمة . ف على األقلمن ثالثة حرو gTLDالحد األدنى المطلوب من الحروف في سلسلة نطاق 

ICANN  في الوقت ذاته تحليًال عاًما بشأن الصعوبة التي يتم مواجهتها في تنفيذ سلسلة نطاقgTLD  المكونة من حرف أو
 . حرفين في السلسلة، وبتلك الطريقة، تم السعي للحصول على مالحظة المجتمع اإلضافية

 
عليقات التي تتلقاها حول هذا الموضوع إلى جانب االجتماعات والمساهمات منذ أن عقد جميع الت ICANNتقدر منظمة  

على وجه الخصوص المجتمعات التي (أن هذه المجتمعات المحددة  ICANNوتتفهم منظمة . في المكسيك ICANNاجتماع 
أقصر من ثالثة أحرف في  gTLDطاقات تعبر عن الحاجة إلى سالسل ن) يتم استخدام اللغة الصينية واليابانية والكورية فيها

وقد ثارت نفس المجادلة ذاتها أو أقل ). وفي بعض الحاالت، المعرفات الجغرافية أيًضا(هذه اللغات التي تقدم آلمة أو معنى 
 .منها في المنطقة األوروبية، حيث تمثل األحرف المتعددة بمفردها أو في مجموعة تتألف من اثنين آلمة أو معنى

. المكونة من أقل من ثالثة حروف gTLDعض األفراد أن يتم تنفيذ شكل من أشكال التجربة لعدد محدد من نطاقات اقترح ب
 .وسيتم استخدام ذلك فيما بعد لإلبالغ عن تطور العملية الخاصة بتوزيع تلك السالسل بصورة أوسع

 
فهي ليست اختصارات موحدة، . TLDنطاقات " لترجمة"الموجودة، لم يكن هناك نموذج  TLDفيما يتعلق بترجمة نطاقات 

بوجه خاص  ccTLDإن نطاقات . واالختصارات ليست مفهوًما مفيًدا في بعض اللغات والثقافات، بغض النظر عن طولها
هي نظام ترميز موحد، يتم اختيارها بصفتها حروًفا لعدد من األسباب تتضمن إمكانية إدراك وتميز الحروف الالتينية 

 .المصمتة
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عند دخولها في قائمة (حالًيا على توافر مجموعات ثنائية الحروف النادر وتتم معاملة هذا آله  IANAعتمد وظيفة تفويض ت

ISO3166-1( على أنها نطاقاتccTLD. 
 

 . في العمل مع المجتمع على الحلول المقترحة ICANNتستمر منظمة 
 

 ICANNثالثة حروف في هذه المرحلة، تدعو منظمة  gTLDبينما يزال مطلب الحد األدنى من الحروف في سلسلة نطاق 
 .المجتمع لمواصلة الحوار واآتشاف ما إذا آانت هذه الحلول المحتملة أو غيرها صالحة لحل هذه المشكلة أم ال

 
دارة تنص التعليقات التي تم تلقيها على أن الدليل المساعد غير محدد بشكل آاٍف حول طريقة إ .إدارة السالسل المختلفة

 .السالسل المختلفة
 

الحاجة إلى تنفيذ  ICANNوتتفهم منظمة . في عملية تحليل إمكانية تخصيص السالسل المختلفة ICANNوقد دخلت منظمة 
األجهزة الخاصة بالطريقة التي يتم إدخال /مثل هذه السالسل، نتيجة الطبيعة الثقافية واللغوية وفي بعض األحيان البرامج

إن مهمة التأآد من أن المعرف الذي تم إدخاله في الطلب نفس المعرف الذي ينوي . العديد من الطلباتالمعرفات بها في 
تعد مهمة صعبة بصورة متزايدة مع تقديم نطاقات ) على سبيل المثال عنوان ويب(المستخدمون إدخاله أو الوصول إليه 

IDN .ن أنها تعتبر متماثلة، ستمتلك نقاط ترميز مختلفة ويمكن السبب هو أن العديد من الحروف في اليونيكود، على الرغم م
 .أيًضا إدخالها بطرق مختلفة

 

المختلفة في منطقة  TLDولضمان الحد من ارتباك المستخدم بأآبر قدر ممكن، توجد فقط طريقة واحدة معقولة لتقديم نطاقات 
 .الجذر، وذلك من خالل التحقق من توافر وظيفة البدائل

 

يمكن أن يتيح وظيفة البدائل تلك في منطقة الجذر، وعلى  DNAMEألول، آان هناك اعتقاد بأن سجل مورد وفي المقام ا
 .الرغم من ذلك، ونتيجة لالختبارات المكثفة، تم التحقق من أن ذلك أمر غير ممكن

 
وتشجع منظمة . من التسجيل) gTLDالمحددة في جدول اللغة الذي وضعه سجل نطاق (المختلفة  TLDسيتم منع نطاقات 

ICANN  المجتمع ليبادر بمراجعةDNAME أو تطوير حل فني مستقر قد يجعل من وظيفة البدائل في منطقة الجذر أمًرا /و
 .وعندما يتوافر مثل هذا الحل، يمكن مراجعة وضع عملية التعيين. ممكًنا
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 المستجيبون
 

 )إيه أليمان(أندرو أليمان 
 )دي آلين(ديفيد آلين 
 )إيه آبريل آي أبريل(ريل آي أبريل أمادو آب

Adobe Systems Incorporated (Adobe) 
 )إيه أليمان(أندرو أليمان 

 )ABA(جمعية الصيارفة األمريكيين 
 )AIPLA(جمعية قانون الملكية الفكرية األمريكية 

 )إل آندريف(النا آندريف 
 )آر آندروف(رون آندروف 

I.E. Arribillaga, dot EUS  
 )APTLD(المستوى األعلى في آسيا والمحيط الهادئ  هيئة نطاق

Asociacion PuntoGal (PuntoGal) 
Association Uninet  

 ) ANA(جمعية المعلنين القوميين 
 )ALAC(اللجنة االستشارية العامة 

AT&T Inc. (AT&T)  
auDA 

 )آيه أورباخ(آارل آورباخ 
 )في بيرتوال(فيتوريو بيرتوال 

BITS/ديرة المالية المائدة المست)BITS( 
 Blacknight Solutionsإم نيلون، 

 )إي برونار ويليامز(إريك برونار ويليامز 
 )جيه بردن(جون بردن 
 )إم آاد(ماريلين آاد 

 )ccNSO WGGN(لألسماء الجغرافية  ccNSOمجموعة عمل منظمة 
 )آر تشين(رونالد تشين 

 )CNNIC(مرآز معلومات شبكة اإلنترنت الصيني 
 )CONAC(التنظيمي الصيني إلدارة األسماء  المرآز

 )إي تشانج(إيدموند تشانج 
 ) NYC(مدينة نيويورك 

 مجموعة اهتمام نطاق المستوى األعلى للمدن
Connecting.nyc, Inc. (Connecting.nyc) 

 )CADNA(االتحاد ضد إساءة استخدام أسماء النطاقات 
 )COA(اتحاد المسئولية عبر اإلنترنت 

 )COTP(ن أجل حماية العالمات التجارية عبر اإلنترنت التحالف م
 ) إم آولينز(مايكل آولينز 
 )بي آوروين(فيل آوروين 
 )إم آريدو(ماثيو آريدو 

 إم بوشيال، وزارة الصناعة والتجارية التشيكية
 )آر ديفي(روي ديفي 

 )بي دي ال شابيل(بيرتراند دي ال شابيل 
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 )إي ديلبيانكو(استيف ديلبيانكو 

Demand Media Inc. (Demand Media) 
 جيه إيه آندرسن، الوآالة الوطنية لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، الدنمارك 

 ccNSOسي ديسبين، مجلس 
DotAfrica 
dot berlin 
dot BZH 

Dot Eco LLC (Dot Eco) 
dot EUS 
dot koln 

DOTZON GmbH 
eBay Inc. (eBay) 

eco 
eCOM-LAC 
 )جيه المرسي( Bluebridge Technologiesجاسر المرسي، 

 )آيه إردمان(آيفين إردمان 
 مجلس األعمال األمريكية األوروبية

 جيه اسكوت إيفانز
Go Daddy 

 )إف فيلمان(فريد فيلمان 
 )بي فودي(بول فودي 

 )جيه فريكس(جوثان فريكس 
 )سي جليناس(آلود جليناس 
 )سي جوميز(شوك جوميز 
 ) جيه جايلون(جين جايلون 

 )إف هامرسلي(ي هامرسلي فا
 )دي هاريس(ديريك هاريس 
 )تي هاريس(توني هاريس 

Hearst Communications Inc.  
 )إم هاوسمان(مايك هاوسمان 

HP.com  
 ) آر هاتشينسون(روبرت هاتشينسون 

INDOM.com 
 )IPC(الدائرة االنتخابية للملكية الفكرية 

Intercontinental Hotels Group PLC (IHG) 
 )IACC(تحاد الدولي ضد التزييف اال

 )IOC(اللجنة األوليمبية الدولية 
 )INTA(جمعية العالمات التجارية الدولية 

 )ICA(جمعية التجارة على اإلنترنت 
 مجتمع اإلنترنت الخاص بالصين 

 )آر جاآسون(رون جاآسون 
 )واي آيرين(يواف آيرين 

Khamma Group LLC  
 )جيه آيم(جايون آيم 
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 )إيه آيندريس(يندريس أدريان آ

 )إس آينج(ستاسي آينج 
 ) جي آيريكوس(جورج آيريكوس 

 )دي آيرشينوسكي(ديرك آيرشينوسكي 
LEGO et al. (Lego) 

 )إم اليبراندت(مايكل اليبراندت 
Lovells LLP (Lovells ( 

 )إيه ماك(آندرو ماك 
 إس مانيام

MarkMonitor Inc. (MarkMonitor)  
MarkMonitor Inc. et al. (MarkMonitor et al.) 

MARQUES  
 )إم مينيوس(ماآس مينيوس 

 . Mesh Digital Ltdإم مانسيل، 
 )إس ميتاليتز(استيفن ميتاليتز 

Microsoft Corporation (Microsoft) 
Minds and Machines 

 )إيه ميخايلوف(إليكسي ميخايلوف 
 )NBCEP(ة تحالف األعمال الوطنية على التجارة اإللكترونية والخصوصي

NetChoice  
 )جيه نيومان(جيف نيومان 

NIC Mexico  
 )NCUC(الدائرة االنتخابية للمستخدمين غير التجاريين 

 )إم أوآونور(مايك أوآونور 
 )إم باالج(مايكل باالج 

 بات
 Holy Seeمونس آارلو ماريا بولفاني، ممثل 

 )جيه بريندشتادت(جيم بريندشتادت 
 إيه باتاشيني

Regions Financial Corporation (Regions) 
Register.com  

 )RyC(دوائر السجالت االنتخابية 
 )إس رينولدز(سوزان رينولدز 
 )إم رودينبوه(مايك رودينبوه 

 )آيه روزيت(آريستينا روزيت 
 )سي روسوز(قنسطنين روسوز 

 )تي رويز(تيم رويز 
 )آيه ريان(آين ريان 

 )جيه سيتز(جارود سيتز 
 )يه سينجج(جايمس سينج 
 )بي شيبارد(فيليب شيبارد 

SIDN-Netherlands (SIDN) 
 )إس سوبوتيبور(شاهرام سوبوتيبور 

Smartcall 
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 )إس سوبوتيبور(شاهرام سوبوتيبور 
 )إثيوبيا(صوفيا بي 

 ) SIIA(جمعية البرامج وصناعة المعلومات 
 )إيه سوزونوف(أليكسي سوزونوف 

 )بي ستاهورا(باول ستاهورا 
 ) دابليو ستاوب( -ب وورنر ستاو
 إس سوبياه
 )دابليو تان(ويل تان 

 Bradford & Bingleyبي تيلور، 
3M Company  

Time Warner Inc. (Time Warner) 
 توم

 )إم تراشتينبيرج(مارك تراشتينبيرج 
 )بي فاندي وال(باتريك فاندي وال 

Verizon Communications Inc. (Verizon) 
Visa, Inc. (Visa) 

 )إم وانج(نج ماري وا
Worldwide Media, Inc.  

Yahoo! Inc. (Yahoo!) 
 ) إس ياناجيشما(ساتورو ياناجيشما 

Zodiac Holdings  
 
 
 


