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  الجديدةgTLD برنامج نطاقات -خلفية 
حة متعددين،  منذ عشر سنوات كمنظمة غير ربحية تضم أصحاب مصلICANNنظرًا ألنه تم تأسيس 

 التي تعترف بها الواليات -مُخصصة لتنسيق نظام عناوين اإلنترنت، فقد كان أحد مبادئها األساسية 
  تعزيز المنافسة في سوق أسماء النطاقات مع ضمان أمان اإلنترنت-المتحدة وحكومات أخرى

، ظام عناوين اإلنترنتوسيتيح التوسع مزيدًا من االبتكار وحرية االختيار والتغيير في ن .واستقراره
ففي عالم  . اسمًا فقط من أسماء نطاقات المستوى األعلى العامة21والذي يقتصر اآلن على 

 فإن التنوع وحرية االختيار - وهذا العدد في ازدياد - بليون مستخدم لإلنترنت 1.5من  يتكون
 .مية عناصر رئيسية للنجاح المتواصل والوصول إلى الشبكة العالوالمنافسة تعد

 الجديدة القادمة هذه gTLDوقد تم التوصل إلى قرار بدء تشغيل جوالت طلب اشتراك نطاقات 
وشارك  .بعد عملية مشاورة مُفصَّلة وُمطولة مع جميع الدوائر االنتخابية لمجتمع اإلنترنت العالمي

 وائر التجارية الحكومات واألفراد والمجتمع المدني والد-ممثلون من نطاق واسع من أصحاب المصلحة 
 وفي . شهرًا18 في المناقشات التي استمرت أكثر من -ودوائر الملكية الفكرية والمجتمع التقني 

  وهي إحدى المجموعات التي تقوم-) GNSO(، انتهت منظمة دعم األسماء العامة 2007أكتوبر 
ة بها بخصوص  من أعمال تطوير السياسة الخاص- ICANNبتنسيق السياسة العالمية لإلنترنت في 

gTLDsوكان قرار مجلس إدارة مديري  . الجديدة واعتمدت مجموعة من التوصياتICANN بتبني 
 بباريس بمثابة ذروة عملية ICANN في اجتماع 2008السياسة التي طورها المجتمع في يونيو 

 :يمكن االطالع على موجز شامل لعملية السياسة ونتائجها على الموقع . السياسة هذهتطوير
/gtlds-new/issues/org.icann.gnso://http 

 وتعد هذه الوثيقة جزءًا من سلسلة من الوثائق التي سيتم استخدامها كمذكرات تفاهم توضيحية
وستتيح  .لب المساعد لمقدم الط بنشرها لمساعدة مجتمع اإلنترنت على فهم الدليلICANNتقوم 

  مراجعةً ومشاركةً مُفصلتين2فترة التعليق العام على مسودة الدليل المساعد لمقدم الطلب، اإلصدار 
 وسيتم استخدام هذه التعليقات بعد ذلك لتنقيح الوثائق في إطار إعداد .من قِبل مجتمع اإلنترنت

للحصول على مزيد  .العام إصدار الدليل النهائي في وقت الحق من هذا ICANNتنوي  .دليل نهائي
  الجديدة، برجاء الذهابgTLDمن المعلومات والجداول الزمنية واألنشطة المتعلقة ببرنامج نطاقات 

 htm.program-gtld-new/topics/en/org.icann.www://httpإلى الموقع 

 وال ينبغي أن يعتمد مقدمو الطلبات المحتملون .م أن هذه هي مسودة مناقشة فقطالرجاء العل
  الجديدة حيث ما زال البرنامج خاضعًاgTLDعلى أيٍ من التفاصيل المُقترَحة الخاصة ببرنامج نطاقات 

 .لمزيد من المشاورة والمراجعة

  1 
 

http://gnso.icann.org/issues/new-gtlds/
http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm
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 2  الجديدةgTLDوصف المعارض المستقل لعملية حل النزاع على نطاقات 
 

 
 

 ملخص النقاط الرئيسية الواردة في هذه الوثيقة
ها أكبر قدر ؤ الجديدة هو إعطاgTLDرئيسية لعملية حل النزاع على نطاقات أحد األهداف ال •

 االستفادة من آراء ICANN من االستقاللية حتى يتسنى لمقدمي الطلبات والمجتمع وممكن
   .الخبراء

 يعد السماح للمعارض المستقل باالعتراض خالل عملية حل النزاع التي تم تطويرها خطوة مهمة •
 . االستقالليةللوصول إلى هدف

 لن يتمكن المعارض المستقل من تمثيل أي أشخاص أو كيانات معينة، ولكنه سيمثل نفسه منفردًا •
 .في ضوء أهم اهتمامات الجمهور الذي يستخدم اإلنترنت العالمي

 تم إعداد هذه العملية بحيث تمَكِّن المعارض المستقل من المعارضة فقط في ظروف محدودة •
، قليل من المعارضات التي ستتسبب بدون ضرورة في تأخير دراسة الطلبلكي يتم تقديم عدد 

 .في حال وجود أي منها

 

 الملخص التنفيذي .1
ما " :تمت إثارة القضايا التالية خالل فترة التعليق العام وعبر المناقشات مع طاقم الموظفين والمجتمع

 "دة ولكن بدون تقديم معارضات خالل العملية؟اإلجراء الذي سيتم اتخاذه إذا تم تقديم طلب السم مُعارض بش

قد تكون اإلجابة الوحيدة على هذا السؤال هي أن يتم وضع آلية للمعارضة ضد مثل هذه الطلبات الشاذة 
من " المعارض المستقل "وجودقلل يوقد   .باسم مستخدمي اإلنترنت، وخاصة في ضوء المصلحة العامة

  في بعض الحاالت على األقل، ولكن األشخاص- المقترحة TLDs توافر معارضات صالحة بخصوص مخاطرة
أو الكيانات التي من الممكن أن تقدم هذه المعارضات بشكل منطقي اختارت عدم القيام بذلك ألي سبب 

 .من األسباب

ها أكبر قدر ممكن من ؤ الجديدة هو إعطاgTLDأحد األهداف الرئيسية لعملية حل النزاع على نطاقات 
ومن األهداف   . االستفادة من آراء الخبراءICANN حتى يتسنى لمقدمي الطلبات والمجتمع وليةاالستقال
 عن طريق تقديم طريقة لدراسة الطلبات المثيرة ICANNالمخاطر التي تتعرض لها العملية و تقليلاألخرى 

ية أو نموذج تتسبب بطريقة أخرى في إقامة دعاوى قضائية أو توجيه النقد ضد العمل للجدل التي قد
ICANN.  خالل عملية حل النزاع التي تم تطويرها -السماح للمعارض المستقل باالعتراض  ولذلك يعد - 

 . هدف االستقالليةخطوة مهمة للوصول إلى
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 الخلفية ومناقشة المشاكل  .2
توافرة  هو إيجاد عملية حل نزاع مستقلة وجعلها مgTLDمن المتعارف عليه أن الهدف من برنامج نطاقات 

 ]بينما[" أنه GNSOوفي الواقع، فقد أوضحت   .لجميع األطراف مع حق تقديم معارضة ضد سلسلة مقترحة
  بإعفاء من التنسيق الفني، يجب عليها أيضًا وضع نظام للتعامل مع المعارضات ضد السالسلICANNتحظى 

 ".متوقعة بالنسبة لمقدمي الطلباتأو مقدمي الطلبات، باستخدام المعايير سابقة النشر والتي تعد عادلة و
GNSO) -parta-fr-05dec-pdp/gtlds-new/issues/org.icann.gnso://http تقرير انظر

43798015Toc#_htm.07aug08( . وباإلضافة إلى ذلك، فقد أقرتGNSO برغبتها في وجود هذا النظام 
 html.00357msg/council-gtld/lists/org.icann.forum://httpانظر . للتعامل مع المعارضات كعملية خارجية

 
من تمثيل أي أشخاص أو كيانات معينة، ولكنه سيمثل نفسه منفردًا في ضوء لن يتمكن المعارض المستقل 

 .أهم اهتمامات الجمهور الذي يستخدم اإلنترنت العالمي
  بدون ضرورة-في ضوء استهداف المصلحة العامة، سيقتصر دور هذا الشخص على تقديم المعارضات 

 20أو التوصية رقم ) نظام العاماألخالق وال (6 رقم GNSO وفقًا لتوصية –لوجود حق مباشر 
أو وفقًا ) السلسلة المربكة (2 رقم GNSOولكن لن يخوَّل بتقديم معارضات وفقًا لتوصية  .)المجتمع(

 ).الحقوق القانونية الحالية (3 رقم GNSOلتوصية 
 

 من TLDعندما ال يتم تقديم أية معارضة على " معارض مستقل"وكما هو مذكور أعاله، فستبرز الحاجة لـ 
فعلى   .ويجب الحد بشدة من حرية التصرف  .الممكن اعتباره مثيرًا لالعتراض في العديد من الدوائر القضائية

 سبيل المثال، من الممكن اعتبار سلسلة مقترحة في جميع الدوائر القضائية كإجراء مخالف وغير قانوني، ولكن
  أية معارضة من قبل أية كيانات مثل المعارضوقد يتسبب عدم تقديم  .لم يتم تقديم أية معارضة رسمية

 وسيكون المعارض  . في الجذر- من الواجب استبعادها -المستقل في وضع سلسلة مثيرة للجدل بشكل كبير 
 المستقل في موقع يؤهله لتقديم معارضة ضد هذه السلسلة المقترحة، مما قد يتسبب في اتخاذ قرار بواسطة

 .لجنة حل نزاع مستقلة
 

 ال آخر، قد تكون هناك معارضة لطرف مثل إحدى الحكومات ضد سلسلة مثيرة للجدل واالعتراض بشكلوكمث
 كبير، ولكنها تختار أال تستخدم عملية حل النزاع المستقلة وبدالً من ذلك تلجأ للمحاكم أو وكالة خارجية لمحاولة

المستقل إلى إيجاد مكان آخر ويهدف إيجاد المعارض   . الجديدةgTLDمنع الطلب خارج عملية نطاقات 
 . خالل عملية حل النزاعللمعارضة

 
 : في العملية بواسطةطروالهدف من دور المعارض المستقل في كلتا الحالتين الواردتين أعاله هو تقليل المخا

 المقترحة والتي تدخل ضمن نطاق المعايير المحدودة للمعارضة المعتمدة على TLDsضمان عدم دخول 
والتي (ألخالق والنظام العام في الجذر وتقليل المخاطر الناتجة عن خروج كيانات خارج العملية المجتمع وا

 .)من المحتمل أن تطالب بإيقاف العملية
 

 .من المتوقع إجراء المعارض المستقل لتقييم منفصل في كل حالة بخصوص ما إذا كان حق المعارضة مضمون
وال ينبغي . يتم السماح للمعارض المستقل بدراسة التعليقات العامةوفي إطار إجراء هذا التقييم، ينبغي أن 

  وال مجلس اإلدارة السلطة لتوجيه المعارض المستقل بالتقدم بأية معارضةICANNأن يكون لطاقم موظفي 
  أن يحظى المعارض المستقل بمستوى االستقاللية نفسهICANNوكمثال على ذلك، تتوقع .  أو عدم التقدم بها

 ومن المتوقع أن يحظى المعارض بحرية التصرف وإصدار . ICANNيحظى به محقق الشكاوى الخاص بـ الذي 
 .الحكم فقط في القضايا الواضحة حيث تبدو أسس المعارضة قوية

http://forum.icann.org/lists/gtld-council/msg00357.html
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 اختيار المعارض المستقل .3
  مبدأ مطلق من خالل عملية مفتوحة وتتسمICANNينبغي أن يكون اختيار المعارض المستقل بواسطة 

ً  ينبغي أن يكون شخصًا ذا خبرة معقولة) 1(:  المعارض المستقل.  بالشفافية، كما يظل مستشارًا مستقال
 سيتم رفضها) والتي فقط(يمتلك الحكمة الالزمة للتنبؤ بدقة بالسالسل ) 2(في اإلنترنت والمجتمعات القانونية و

سيكون هناك دعم ) 4( وTLDمي طلبات يجب أال يكون مرتبطًا بأي من مقد) 3(بواسطة لجان حل النزاع و
 .1لإداري كاف لمساعدة المعارض المستق

 التمويل .4
 يوجد استخدامان منفصالن لهذه.  TLD بتمويل المعارضة المستقلة من عائدات طلبات ICANNستقوم 
هه إلى سيتم توجيفالثاني  أما التمويل  .األول هو دفع أجور المعارض المستقل وطاقم الموظفين: األموال

سيتم استخدام .  - المقترحةTLDsالتي يقوم المعارض المستقل بتقديمها ضد  - لمعارضاتل  الماليدعمال
وستتم إعادة .  في دفع أجور حل النزاع باإلضافة إلى أتعاب المحاماة وتكاليفها هذا التمويل التقديري

 مع جميع العائدات الناجمة ICANN إلى - والتي لم يتم استخدامها - التقديري األموال المتبقية من التمويل
 .عن الطلبات

 خاتمة .5
 اإلجراء الذي سيتم اتخاذه في حالة تقديم طلب السم] ما"[في محاولة منها لإلجابة على أسئلة مثل نوعية 

  بتطوير فكرةICANN، قامت "مثير لالعتراض بشكل كبير ولكن بدون وجود أية معارضات ضمن العملية؟
من مخاطر توافر معارضات " معارض مستقل"وكما هو مذكور أعاله، قد يقلل وجود ". مستقلالمعارض ال"

 المقترحة، ولكن األشخاص أو الكيانات التي قد TLDs بخصوص – في بعض الحاالت على األقل –صالحة 
  ذلكعلى الرغم من أن.  تتقدم بشكل منطقي بهذه المعارضات اختارت أال تفعل ذلك ألي سبب من األسباب

 يمنع مهام معينة، إال أنه من المهم تهيئة هذا الدور لكي يتم تقديم عدد قليل من المعارضات التي ستتسبب
  اهتمامها بآراء المجتمع ودعوتهاICANNوتبدي .  بدون ضرورة في تأخير دراسة الطلب، في حال وجود أي منها

 .ت قيد التطوير والدراسةإلبداء هذه اآلراء حول فكرة المعارض المستقل، والتي مازال
 

 .تمت ترجمة هذه الوثيقة من اللغة اإلنجليزية ليصل إليها جمهور أعرض
  

للتحقق من دقة ) ICANN(وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها شركة اإلنترنت لألرقام واألسماء المُخصصة 
، كما أن النص األصلي المكتوب ICANNالترجمة، غير أن اللغة اإلنجليزية هي اللغة التي يتم العمل بها في 

 . باللغة اإلنجليزية من هذه الوثيقة هو النص الوحيد الرسمي والمعتمد
 

 
هو ضمان االستقاللية الكاملة للمعارض )  هي التي تقدم هذا الدعمICANNوليست (يعد آخر متطلبات دعم طاقم الموظفين  1

 .المستقل


