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خلفية — برنامج  gTLDالجديد
منذ تأسٌس  ICANNالذي مضى علٌه عشر سنوات كمنظمة غٌر ربحٌة تضم أصحاب مصلحة عدٌدٌن نشاطها هو تنسٌق نظام عناوٌن
اإلنترنت ،فقد كان أحد مبادئها األساسٌة  -التً تعترف بها الوالٌات المتحدة وحكومات أخرى  -تعزٌز المنافسة فً سوق أسماء النطاق مع ضمان
أمان اإلنترنت واستقراره .وسٌتٌح التوسع فً نطاقات المستوى األعلى العام ( )gTLDsمزٌدا من االبتكار واالختٌار والتغٌٌر فً نظام عناوٌن
اإلنترنت ،والذي ٌمثله اآلن على .gTLDs 32
وقد تم التوصل إلى قرار تقدٌم  gTLDsالجدٌدة بعد عملٌة مشاورات مُفصَّلة ومُطولة مع جمٌع الدوائر االنتخابٌة لمجتمع اإلنترنت العالمً التً
تمثلها مجموعة متنوعة من أصحاب المصالح والحكومات واألفراد والمجتمع المدنً ودوائر الملكٌة الفكرٌة والتجارٌة وتكنولوجٌا المجتمع .كما
ساهمت أٌضا فً هذا العمل اللجنة االستشارٌة الحكومٌة ( )GACواللجنة االستشارٌة العامة ( )ALACومنظمة دعم أسماء رمز الدول
( )ccNSOواللجنة االستشارٌة لألمان واالستقرار ( )SSACالتابعة لـ  .ICANNوقد نتج عن عملٌة المشاورة صدور سٌاسة مكتملة حول
تقدٌم نطاقات gTLDمن قبل منظمة دعم األسماء العامة  )GNSO(فً عام  ،3112وقد اعتمدها مجلس إدارة ICANNفً ٌونٌو .3112
تعتبر هذه المذكرة التفسٌرٌة جزءا من سلسلة من الوثائق التً نشرتها  ICANNلمساعدة مجتمع اإلنترنت العالمً على فهم المتطلبات والعملٌات
الواردة فً دلٌل مقدمً الطلبات ،فً الوقت الراهن فً صٌغة مشروع .ومنذ أواخر عام  ،3112شاركت  ICANNفً عملٌة تطوٌر برنامج مع
مجتمع اإلنترنت من خالل سلسلة من منتدٌات التعلٌق العام حول مسودات دلٌل مقدمً الطلبات والمستندات الداعمة .وحتى الٌوم ،وصل عدد أٌام
االستشارة إلى ما ٌزٌد عن ٌ 361وما فً مواد انتقادٌه للبرنامج .وتم االستمرار فً تسلم التعلٌقات لتقٌٌمها بعناٌة ،باإلضافة إلى استخدامها
لتحسٌن البرنامج واإلبالغ بتطوٌر اإلصدار النهائً من دلٌل مقدمً الطلبات.
للحصول على المعلومات الحالٌة والجداول الزمنٌة واألنشطة المتعلقة ببرنامج  gTLDالجدٌدة ٌرجى الذهاب إلى
.http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm
ٌرجى مالحظة أن هذا الموضوع عبارة عن مناقشة تمهٌدٌة وحسب .وال ٌنبغً أن ٌعتمد مقدمو الطلبات المحتملون على أي من التفاصٌل
المُقترَ حة الخاصة ببرنامج  gTLDالجدٌدة حٌث ال ٌزال البرنامج خاضعا لمشاورة ومراجعة إضافٌتٌن.

ملخص النقاط الرئيسية في هذه الوثيقة


العمليات الالزمة لبحث تغيير مجتمع

 gTLDالمقترح:

 oقد يطلب مجتمع  TLDsإلى تغيير في ميثاقه بشأن القيود التسجيلية نظراً للظروف
المتغيرة.
 oما هي الظروف التي يجب في ظلها اعتماد هذه التغييرات المطلوبة؟
 oطلب مجلس اإلدارة إعداد ورقة موجزة لتقديمها لـ  GNSOفي هذه

القضية.

مقدمة
الخلفية
أطلقت  gTLDsبمرور الوقت أسماء عامة كنتٌجة للطلبات االجتماعٌة المقدمة فً عملٌة  gTLDوالتً من المنتظر وبشكل
واقعً أن ترغب فً العمل علً تغٌٌر بعض جوانب المجتمع ذات الصلة فً نهجها .وذلك إلً الحد الذي ٌمكن أن تؤثر فٌه
التغٌٌرات علً اتفاقٌة مشغل التسجٌل بٌن  TLDو ،ICANNفإنها تخضع لموافقة  .ICANNوبناء علٌه ،فمن الضروري
القٌام باإلجراء المحدد مسبقا لـ  ICANNبشأن التعامل مع التغٌٌر المطلوب من هذا النوع .وتحت أي ظروف ٌمكن لمجتمع
 TLDتغٌٌر مٌثاقها وقٌود التسجٌل وااللتزامات تجاه المجتمع بأسره؟
وبالرغم من وجود بنٌة رسمٌة مختلفة من  gTLDsالقائمة علً المجتمع ،فإن الخبرة الحالٌة مع طلبات التغٌٌر من مجموعة
 gTLDالراعٌة والمقٌدة تشٌر إلً أن كال من طلبات تغٌٌر مجتمع  gTLDقد تصبح شائعة فً المستقبل مما قد ٌتطلب إجراء
واضحا وفعاال للمعالجة من قِبل .ICANN
وتمت صٌاغة اإلجراء الموضح أدناه كاقتراح استجابة لتلك الحاجة المأمولة .كما وجه مجلس إدارة  ICANNصٌاغة الورقة
الموجزة فً هذا الشأن لـ  1.GNSOوما ٌلً هو إجراء فرٌق تم تطوٌره تحفٌزا لمناقشة أوسع .استنادا إلً تنفٌذ العمل الذي
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وفً سٌاق طلب إعادة النظر  ،21-3الحظت اللجنة الحاكمة بمجلس اإلدارة أن BGC" :أٌضا ترى أنه ٌنبغً علً المجلس تلبٌة الحاجة إلى وجود
عملٌة لتقٌٌم التعدٌالت التً قد ٌكون لها تأثٌر على التغٌٌر أو التً تسعً للتغٌٌر ،وهو مٌثاق  sTLDأو الغرض المعلن للراعً أو للمقٌد أو TLD
القائمة علً المجتمع .ألن مثل هذه العملٌة قد تؤثر إلً حد كبٌر على  gTLDsوهً قضٌة سٌاسة ،وتعد  GNSOهً نقطة االنطالق الطبٌعٌة
لتقٌٌم مثل هذه العملٌة .حٌث أوصت اللجنة الحاكمة بالمجلس بأن ٌوجه المجلس  CEOإلنشاء ورقة لمؤتمر  GNSOللنظر فً هذه المسألة،
وعلى  GNSOتحدٌد ما إذا كان ٌنبغً أن تبدأ عملٌة وضع السٌاسات أم ال( ".انظر

http://www.icann.org/en/committees/reconsideration/bgc-recommendation-09dec10 en.pdfو)http://icann.org/en/minutes/resolutions-10dec10-en.htm#8
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تم انجازه لتطوٌر نموذج تقٌٌم أولوٌة المجتمع ،فقد ٌكون نهجا مفٌدا للتكٌف مع جوانب هذا النموذج فً سٌاق النظر مستقبلٌا
فً هذه الطلبات .مما قد ٌضٌف اتساقا بٌن معاٌٌر تقٌٌم  gTLDالجدٌدة وعملٌات التسجٌل.
وما أن بدأ هذا التفكٌر ٌشغل األذهان ومنذ أن بدأ بناء النموذج قبل قرار المجلس ،تقرر استخدام هذا النموذج كخالصة للورقة
الموجزة .كما ٌمكن أن ٌستخدم هذا النموذج كأساس لمناقشة .GNSO
 .1التعريفات
 1.1تم تعريف مجتمع  gTLDعلى أنه:
(أ) أنه تم تفوٌضه نتٌجة لطلب  gTLDالناجح والذي تم تصنٌفه كقائم على المجتمع فً ذلك الوقت من الطلب؛ و
(ب) أن لدٌه اتفاقٌة تسجٌل مع  ICANNوالتً تشمل جوانب المجتمع ذو الصلة ،على سبٌل المثال قٌود التسجٌل أو
التزامات محددة تجاه المجتمع.
 1.2يتم تعريف تغيير مجتمع  gTLDعلى أنه تغٌٌر ألي جانب من المجتمع ذو الصلة فً اتفاقٌة تسجٌل مجتمع  gTLDمع
 ICANNأو تغٌٌر من شأنه أن ٌؤثر تأثٌرا جوهرٌا على أي جانب من تلك الجوانب.
 1.3يتم تعريف المجتمع ذو الصلة بأنه هو المجتمعات المحددة صراحة أو ضمنا فً اتفاقٌة تسجٌل مجتمع .gTLD
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 .2عملية لبحث تغيير مجتمع  gTLDالمقترح:
 2.1مشغل التسجيل يقترح تغيير مجتمع .gTLD
قد ٌقترح مشغل تسجٌل مجتمع  gTLDتغٌٌر مجتمع فً  gTLDفً أي وقت .كما ٌجب أن ٌقدم هذا االقتراح كتابٌا إلى
 ICANNوٌشمل الوثائق الداعمة لتغٌٌر مجتمع  gTLDبالمجتمع ذو الصلة (بما فً ذلك الهٌئات التً تمثل أي توسع مقترح
للمجتمع ذو الصلة ،إن وجدت) ،وكذلك من جانب الحكومات ذات الصلة إن وجدت.
 2.2مراجعة  ICANNالتمهيدية لتغيير مجتمع  gTLDالمقترح
 3.3.2وبمجرد استالم االقتراح ،ستقوم  ICANNبالتحقق من اكتماله الرسمً كما ستقوم بإخطار مشغل التسجٌل كتابٌا عن
أي قصور فً هذا الصدد فً غضون ٌ 26وما .كما أنه قد ٌعٌد مشغل التسجٌل االقتراح المكتمل لـ  ICANNفً أي وقت
لتحدٌد المعالجة.
 2.2.2وبمجرد أن تتحقق  ICANNمن االكتمال الرسمً لالقتراح ،سوف تتحقق من اتساق وثائق الدعم مع التغٌٌر المقترح
للمجتمع أو عدمه .وإذا لم تكن هذه هً الحالةٌ ،تم رفض االقتراح من قِبل  ICANNوتقوم بإخطار مشغل التسجٌل بذلك
كتابٌا مع بٌان واضح لسبب الرفض.
 3.3.4والهدف من شرط توثٌق الدعم هو التناسق مع التغٌٌر المقترح لمجتمع  ،gTLDوستقوم  ICANNبنشر االقتراح
على موقعها االلكترونً لمدة ٌ 41وما للحصول على التعلٌقات العامة .وبعد تسلم االقتراح مع أي تعلٌقات عامةٌ ،خضع
لمرحلة المراجعة التفصٌلٌة ،انظر القسم 3.4.
 3.3.5سوف تخضع كل تغٌٌرات مجتمع  gTLDالستعراض وفقا إلجراء تقٌٌم خدمة التسجٌلٌ .وفر هذا اإلجراء بداٌة
فحص لقضاٌا أمن واستقرار منطقة الجذور فضال عن قضاٌا المنافسة.
 2.3استعراض  ICANNالمفصل
ٌتكون االستعراض المفصل للتغٌٌر المقترح لمجتمع  gTLDمن تطبٌق جوانب أولوٌة تقٌٌم المجتمع ( CPEانظر النموذج 5
من دلٌل مقدمً الطلبات  gTLDالجدٌد) لتحدٌد ما إذا كان االقتراح ٌنطوي على أي تغٌٌرات فً نقاط فٌما ٌتعلق بالوضع
الراهن (أي ما الذي ٌترتب على االتفاقٌة التً لم تتغٌر) .وتم هذا التقٌٌم عن المعاٌٌر الثالثة األولً ل :CPE
 .2مؤسسة المجتمع
أ .التخطٌط
ب .االمتداد
 .3المحور
أ .المحور
(ب .التفرد  -عدم االرتباط بالسٌاق بسبب عدم قدرة السلسلة على التغٌٌر)
 .4سٌاسات التسجٌل
أ .األهلٌة
ب .اختٌار االسم
ج .المحتوى واالستخدام
د .التنفٌذ
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بالنسبة لكل معٌار فرعً باستثناء  ،2Bسٌكون من المالحظ اإلشارة إذا كان التغٌٌر المقترح من شأنه أن ٌؤدي إلى تغٌٌر
إٌجابً أو سلبً فً النتٌجة ،أو ال ٌؤثر على النتٌجة .وباإلضافة إلى ذلك سوف تتم مراجعة التعلٌقات العامة عن أي معارضة
القتراح تغٌٌر مجتمع  gTLDومالحظة ما إذا كانت ذات صلة وناتجة عن أي مجموعة من حجم ال ٌمكن إهماله ،وذلك
باستخدام المعاٌٌر المفصلة فً معاٌٌر  CPEالسابقة ،وتصدٌق المجتمع أو معارضته .كما ٌتم إجراء التقٌٌم من قبل فرٌق
 ،CPEعلى أن ٌقدم نتٌجة مبررة وتفصٌلٌة كتابٌا ،بما فً ذلك التوصٌة العامة .وإذا كان مجموع نتٌجة التغٌٌرات المحددة
لمعاٌٌر  CPEالثالثة األولى هو صفر أو إٌجابً ،فقد تكون التوصٌة هً قبول االقتراح بغض النظر عن أي معارضة ذات
صلة تم تحدٌدها .أما إذا كان مجموع النتٌجة هو سالب واحد ،فتكون التوصٌة بقبول االقتراح ما لم تكن هناك معارضة من
مجموعة من حجم ال ٌمكن إهماله ،وفً تلك الحالة تكون التوصٌة برفض االقتراح .أما إذا كان مجموع النتٌجة هو سالب
اثنٌن أو ثالثة ،فإن التوصٌة هً رفض االقتراح .وسٌخضع االقتراح والتقٌٌم المفصل من قبل فرٌق  CPEإضافة إلى توصٌة
الفرٌق لمرحلة الموافقة من قِبل مجلس إدارة  ،ICANNانظر القسم 4.
 .3موافقة مجلس إدارة ICANN
ٌعتمد قرار مجلس إدارة  ICANNبقبول االقتراح أو رفضه على الوثائق المقدمة من الخطوة السابقة ،إن وجدت ،وأي نتٌجة
إلجراء  ،RSEPكما ٌتم النظر أٌضا فً تارٌخ تغٌٌرات مجتمع  gTLDالسابقة وفٌما ٌتعلق بـ  gTLDعلى وجه
الخصوص .كما ٌجب توضٌح وبٌان األسباب ،فً حالة مخالفة قرار مجلس اإلدارة لتوصٌة فرٌق  .CPEكما أنه ٌجب
إخطار مشغل التسجٌل بالنتٌجة فً غضون خمسة أٌام من قرار مجلس اإلدارة ،كما ٌجوز لمشغل التسجٌل ،فً حالة قبول
االقتراح ،أن ٌبدأ بتنفٌذ التغٌٌر بمجرد تسلم هذا اإلخطار.
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 .4إعادة النظر
ٌجوز لمشغلً سجٌل  gTLDواألطراف األخرى المتضررة من قرار  ICANNاللجوء إلى إجراءات إعادة النظر الحالٌة
المنصوص علٌها فً قوانٌن  ICANNالداخلٌة.
وتعتبر قوانٌن  ICANNالداخلٌة هً المصدر الرسمً للمعلومات فٌما ٌتعلق بعملٌة إعادة النظر (انظر الفقرة الرابعة:
القسم  .)http://www.icann.org/general/bylaws.htm#IV 3وٌتم تطبٌق إعادة النظر فً إجراءات فرٌق العمل
التً تتناقض مع سٌاسة  ،ICANNأو فً إجراء مجلس اإلدارة الذي اتخذته دون اعتبار للمعلومات المادٌة .كما تتوفر
معلومات عملٌات إعادة النظر السابقة على موقع .http://www.icann.org/committees/reconsideration
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مثال
ٌطلب مشغل سجل السكر  ،SUGARفً إطار دعم مجتمع  gTLDلرابطة منتجً السكر األمرٌكٌة ( ،)ASPAتغٌٌر
مجتمع  gTLDلتعدٌل سٌاسات تسجٌلها لتسمح بتسجٌل كل الكٌانات التً هً أعضاء فً الرابطة وتنتمً لرابطة السكر
العالمٌة المنشأة حدٌثا ( ،)GSAوالتً تضم معظم رابطات منتجً السكر العالمً كأعضاء فٌها بما فً ذلك  .ASPAووثائق
دعم هذا التغٌٌر مقدمة من قبل كل من  ASPAو .GSA
وأوضح االستعراض األول أن الوثائق الداعمة المطلوبة متاحة ،وتم نشر الطلب للحصول على التعلٌقات العامة .وأنها ال
تتضمن تغٌٌرا فً خدمة التسجٌل ،لذا فلٌس هناك معالجة .RSEP
وتنتهً التعلٌقات العامة بكثٌر من رسائل البرٌد العشوائٌة ،إضافة إلى مساهمة من الرابطة األوروبٌة لمزارعً بنجر السكر،
 ،ESBGAتزعم أن التغٌٌر سٌسمح لمنتجً السكر األوروبٌٌن من التسجٌل داخل  gTLDبٌنما ال ٌسمح ألعضاء
 ESBGAبالتسجٌل ،مما ٌزٌد من تعرض مزارعً بنجر السكر للضرر من قبل قوة سوق منتجً السكر ،وهم بالفعل ٌعانون
من ضغط المنتجٌن.
وفً االستعراض المفصلٌ ،عتبر هذا التغٌٌر على النحو التالً ،لكل معٌار فرعً:
 .2مؤسسة المجتمع
أ .التخطٌط  -مجتمع أوسع ،إجمالً الروابط المنشأة ،على غرار  ،ASPAكما خططت ونظمت وتواجدت بشكل
مسبق ،لذا فال تغٌٌر0=DELTA ،
ب .االمتداد  -مجتمع أوسع ،اآلن عالمٌا بدال من قومٌا ،تغٌٌر إٌجابً+1=DELTA ،
 .3المحور
أ .المحور  -بالرغم من أن مجتمع أوسع ٌعتبر تغٌٌرا إٌجابٌا ،إال أن السلسلة كان لها معنى أعمق لكلمة أوسع بدال
من تحدٌد منتجً السكر ،لذالك فهو إٌجابً إلى حد ما ،ولكن لٌس إلى الحد الذي قد ٌؤثر فٌه التغٌٌر علً النتٌجة،
1=DELTA
 .4سٌاسات التسجٌل
أ .األهلٌة  -ال تزال مقتصرة على أعضاء المجتمع ،وإن كان مجتمعا أوسع ،ال تغٌٌر1= DELTA ،
ب .اختٌار االسم  -ال ٌؤثر التغٌٌر على هذا المعٌار الفرعً1=DELTA ،
ج .المحتوي واالستخدام  -ال ٌؤثر التغٌٌر على هذا المعٌار الفرعً1=DELTA ،
د .اإللزام  -ال ٌؤثر التغٌٌر على هذا المعٌار الفرعً1=DELTA ،
مجموع نتٌجة  DELTAsهو  ،+1والتوصٌة تتمثل فً الموافقة على التغٌٌر المقترح .ومن المحتمل أن تعتبر المعارضة
ذات صلة ومن قبل مجموعة حجم ال ٌستهان به .ومع ذالك ،فهذا غٌر هلم ألنه ٌلعب دورا فقط فً الحاالت التً ٌكون فٌها
مجموع  DELTAsهو .-1
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