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دليل مقدم الطلب النھائي المقترح لـ  gTLDsالجديدة
ملخص التعليقات العامة
المصادر:
عمليات نشر التعليقات العامة ) 12نوفمبر  15-2010يناير  .(2011يمكن العثور على نص التعليقات الكامل على موقع
الويب .http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/comments-5-en.htm

التعليقات العامة
دعم برنامج  gTLDالجديدة
النقاط الرئيسية


جادل الداعمون أن  gTLDsالجديدة تعمل بشكل عام على تعزيز التنافسية واختيار المستھلك واالبتكار وقد تساعد
على ازدھار األعمال التجارية الجديدة.



بينما يجادل داعمون آخرون أنه في حين كونه غير كامل ،فإن مقترح ) AGالمجموعة االستشارية( النھائي الحالي
قوي بما فيه الكفاية لدعم بدء عملية تقديم طلبات  gTLDالجديدة .ھذا وأن العناصر التي ال تزال تشكل قلقا ً ما يمكن
التعامل معھا وإصالحھا ضمن الجدول المقترح.

ملخص التعليقات
إحدى مبادئ  ICANNالرئيسية تكمن في توفير المنافسة لمساحة السجل .فسوف تعمل  TLDsالجديدة على جلب االبتكار
واختيار المستھلك وتوفير أسعار أقل .منذ خمس أعوام مضت كانت المعركة قد جرت  -بحيث خسر المجتمع ضد TLD
وتوصلت األغلبية العظمى من المجتمع إلى إجماع على أنه ينبغي تقديم  TLDsالجديدة .فقد أعلن مجلس  — ICANNمع
 GACإلى جانبه — موافقته في يونيو  2008وقد كان ذلك القرار الصحيح .القوات ضد  TLDكانت تحاول منع رغبة
المجتمعات واختيار المستھلك واالبتكار وال عجب أنھم قد قاموا بعمل محاوالتھم األخيرة عشية الموافقة النھائية .ولذا يجب
قمع وإجھاض محاوالتھم وجھودھم .لقد أخذت خطة التنفيذ التي أعدّتھا  ICANNفي االعتبار المواقف المتعددة لإلدخاالت
من النتائج الخاصة باألفراد والھيئات .وقد قامت  ICANNبإجراء عدد ال يحصى من التغييرات على الدليل خالل العملية
ووضحت قرارھا طوال فترات التعديل ھذه .ھذا وإن االختالف على أحد اإلدخاالت ال يعني أنه قد تم تجاھله .كم من
الدراسات االقتصادية تلزم إلظھار أن ھناك طلبا ً على  TLDsالجديدة؟ لعل التجربة الواقعية لنصف مليون من أسماء co.
خالل ثالثة أشھر تع ّد دليالً كافيا ً .لقد حان الوقت للمضي قدما ً بالعملية --فإن الدليل جاھز للعمل به ولقد دام انتظارنا لفترة
طويلة جداً .دي .شيندلر ) 5ديسمبر .(2010
في حين كونه غير كامل ،فإن مقترح ) AGالمجموعة االستشارية( النھائي الحالي قوي بما فيه الكفاية لدعم بدء عملية تقديم
طلبات  gTLDالجديدة .حيث أن  AGستتطور عندما تتجه العملية لألمام .لقد حان الوقت ألن نضع الـ  AGقيد االختبار عبر
الموافقة عليه بحيث يمكننا المضي قدما ً بالجدول الزمني المقترح الذي حددته  ICANNلبدء  gTLDالجديدة ،األمر الذي سيعمل
على خلق مزيد من التنافسية في األسواق وزيادة الفوائد التي تعود على المستھلكين .حلول الشبكة ) 8ديسمبر .(2010
 Demand Mediaديماند ميديا )إعالم الطلب( ) 8ديسمبر  9) AFNIC .(2010ديسمبر AusRegistry .(2010
) 9ديسمبر  Domain Dimensions .(2010دومين دايمنشنز )أبعاد أسماء النطاق( ) 9ديسمبر .(2010

تدعم  NCUCالبدء الفوري لبرنامج تقديم الطلبات لـ  gTLDsالجديدة .بحيث أن العناصر التي ال تزال تش ِّكل قلقا ً )مثل (IO
يمكن التعامل معھا وإصالحھا ضمن الجدول المقترح 10) NCUC .ديسمبر .(2010
حان الوقت لوضع الحاجة الملحة إلثبات ما ھو غير متوقع جانبا ً والسماح لالبتكار والتقدّم بأن يزدھروا .في اجتماعات
 ICANNيتم تطوير سياسات مستندة إلى اإلجماع .ولكن حتى العامين الماضيين سمعنا أصوات عدد من الخصوم الذين
يريدون حماية أنفسھم بحيث يطلبون دراسة بعد األخرى التي تثبت حاجة المستھلك لإلبداع واالبتكار .وفي معرض االستجابة
فقد تم التعبير عن العديد من التشابھات الجزئية .ھل قام األخوان رايت بعمل دراسة السوق للحصول على دالئل رقمية قوية
للطلب على الطيران من قِبل المستھلكين؟ وبالنظر للخلف ،فإلى أي مدى تعتبر تلك الدراسة دقيقة؟ ماذا عن االبتكارات
واالختراعات الخاصة بالدراجة؟ أو مدى حاجة المستھلك إلى جھاز iPhone؟ خوان كالي ،رئيس  .coقال "من خالل
امتدادات النطاق الجديدة ،فإن اإلبداع قد يكمن على يمين النقطة .يتوجب على السجالت االبتكار والتجديد لكي تدوم".
إي .برويس ) 6ديسمبر .(2010
ھذا وتدعم  RySGتقديم  gTLDsجديدة وتعتقد أن الوقت قد حان للسماح للمزيد من المنافسة في سوق العمل .وتعتقد
 RySGأيضا ً أن ھناك قضايا معيّنة قامت بتمييزھا في تعليقاتھا والتي تحتاج إلى التعامل معھا وحلھا ،كما وتأمل بأن تقوم
 ICANNبتوفير حرية العمل بھا للسماح بمزيد من التعديالت على  AGحتى إلى ما بعد اجتماع كارتاخينا إذا لزم األمر .كما
أن  RySGمستعدة بالفعل لالشتراك مع طاقم عمل  ICANNلضمان تو ّفر حلول لتلك القضايا مع عدم التأثير على الجدول
الزمني المخطط له لجولة  gTLDالجديدة .مع العلم أن استخدام المجموعة القانونية " "TDGقد يكون المنتدى المناسب لحل
تلك القضايا في إطار زمني مناسب 7) RySG .ديسمبر .(2010
ً
خاصة على نحو
 gTLDsالجديدة تع ّد أساسا ً جيداً لالبتكار .فإن ھذا التغيير سيفيد المستخدمين من األفراد والعالمات التجارية
لم نشھده من قبل في  .DNSكما سيكون مالكو العالمات التجارية من أكبر المنتفعين ،حيث سيكون بمقدورھم استخدام نطاق
المستوى األعلى الخاص بھم إلدارة وجودھم على اإلنترنت .فعندما يتو ّقع المستخدمون إيجاد موارد إنترنت على
" ،".companyفإن الحاجة إلى حماية العالمة التجارية وإمكانية إرباك المستخدم ستقل إلى ح ٍد كبير .كما يجب علينا التفكير
في إمكانية توفير عدد كبير من النطاقات في المجمل المنافسة لـ  ،.comفإنه من غير الممكن فھم ھذه القضية من خالل
دراسة تقديمات  TLDالمحدودة للغاية والقديمة Tucows .توكوز ) 8ديسمبر .(2010
تم إجماالً االتفاق على أن الفوائد الخارجية لبرنامج  gTLDتتجاوز التكاليف الخارجية .ولكل  gTLDفردي جديد ،فإن
الشيء الصحيح الواجب عمله ھو التركيز على إجراء الوقاية في الحاالت التي قد تكون فيھا تكاليف خارجية .فمن الخطأ
إيقاف برنامج  gTLDبالكامل بسبب القلق من األمور الخارجية من بعض  gTLDsالمحتملين .دبليو .ستوب ) 10ديسمبر
 .(2010إف .كروجر ) 10ديسمبر .(2010
يجب على  ICANNالمضي قدما ً ببرنامج  gTLDالجديد بحيث يمكن توسيع نطاق االستفادات من تواصل اإلنترنت لتصل
إلى أماكن أخرى مثل أفريقيا .فھناك العديد من األسباب القوية والملزمة بحاجة أفريقيا لـ  .africa gTLDوھذا ھو الوقت
المناسب لحدوث ذلك DotConnectAfrica .دوت كونكت أفريكا ) 13ديسمبر .(2010
ستقوم  gTLDsالجديدة بخلق فرص لالبتكار واإلبداع باإلضافة إلى فرص عمل متعددة ومتشكلة ،بحيث تعمل كل منھا على
خلق بيئة تنافسية .كما وستجلب  gTLDsالجديدة المزيد من األمن لإلنترنت من خالل مطلب االستفادة من .DNSSEC
يرجى عدم السماح بأي تأخير آخر .الرجاء بدء فترة االتصاالت بحيث يبدأ العمل فوراً .إي .برويس ) 6يناير .(2011
وبشكل
يجب متابعة  gTLDsالجديدة وبدون تأخير حيث أنھا ستجلب وتخلق فرص لالبتكار والعديد من الفوائد األخرى.
ٍ
خاص فإنھا ستعمل على خلق " TLDsالمستندة إلى السبب" ،أي التي ستكون للمصلحة العامة والكبرى على مستوى العالم.
 DotGreenدوت غرين ) 9يناير .(2011
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معارضة برنامج  gTLDالجديدة
النقاط الرئيسية


لقد جادل الن ّقاد أن ھذا البرنامج ال يخدم المصلحة العامة ،وأن المخاطر تفوق الفوائد وأن  ICANNتفتقر إلى الدعم
العام الكافي .وقد عارض البعض أيضا ً فكرة تقديم عدد "غير محدود" من .TLDs



أمور أخرى تتلخص في عدم
فيما عبّر نقاد آخرون عن قلقھم فيما يخص القضايا الشاملة والھامة والتي من بين
ٍ
بشكل كامل قضية عدم القدرة على تضمين حمايات قوية للعالمة التجارية.
تناول
ٍ

ملخص التعليقات
إن  ICANNتسعى لبرنامج  gTLDالجديدة لمصلحتھا الشخصية وتلك التي تخص بعض األشخاص "من الداخل" وليس من
أجل المصلحة العامة ،كما وأن ھؤالء األشخاص سيستفيدون بشكل مباشر من الخطط القصيرة األمد ولكنھا تھدد استقرار
نظام التسمية الخاص باإلنترنت على المدى البعيد والتي ستفرض أيضا ً ضغوطات خارجية على المشغلين من أطراف ثالثة
)من خالل االرتباك المتزايد وتكاليف التسجيل الوقائية( .يع ّد "االبتكار" الناتج عن  gTLDsالجديدة مجرد أسطورة ال وجود
لھا .لم يتذمر الجمھور طلبا ً لـ  TLDsجديدة .إن الـ  TLDsالجديدة السابقة )مثل  .nameو .asiaو .jobsو (.travelتع ّد
إخفاقا ً من قِبل الجمھور .تحتاج  ICANNإلى الرجوع للوراء واعتبار مقترحات مثل مفھوم المزايدة التنافسية الموصى به من
قِبل ) DOJأي عمليات المناقصة لتشغيل  TLDsالجديدة لفترات محددة وبأقل تكلفة ممكنة للمستھلكين( ،أو المقترح الخاص
بنا " TLDsالمتصاعدة" الذي يستخدم المفھوم القانوني لحقوق االرتقاء لضمان التخصيص العادل لـ  TLDsالجديدة مع
األخذ في االعتبار بشكل كامل حقوق الملكية الحالية لمسجلي النطاق .جي .كيريكوس ) 13نوفمبر  .(2010جي .كيريكوس
) 24نوفمبر  6) AIPLA .(2010ديسمبر .(2010
يجب على  ICANNوالمجلس الخاص بھا عمل ما ھو صحيح وإيقاف العبث بمستقبل  .DNSيجب على  ICANNالتوقف
عن التصرف كشركة مبتدأة بحيث تحاول السعي وراء الكسب التجاري ،وتتذكر أنھا قد أنشئت لخدمة المصلحة العامة .ھناك
الكثير من الحديث حول صياغة  P2P DNSبسبب عدم الرضا من  ICANNوالحديث كذلك عن إنشاء "مناطق سياسة
االستجابة ".وھذا أمر قد يھدد األمان واالستقرار وقد يكون غير متسق مع إمكانية حل النطاقات العالمية بسبب قوائم الحظر
التي ستتخطى جذور  .ICANNإن  DAGv5ليس حتى قريب من"عمل ما ھو صحيح" ولذا يجب تركھا .جي .كريكوس
) 16يناير .(2011
وزارة التجارة ) (DOCتتحكم بشكل مطلق بأي  TLDsجديدة التي تدخل منطقة الجذر .إن استمرت  ICANNفي السعي
في المسار الحالي بالغ الخطورة لتقديم  gTLDsالجديدة ،فإننا ندعو  NTIAو DOCو DOJو GACلوضع نھاية لخطة
 ICANNمع ترك خيار تفكيك  ICANNعبر إنھاء تعاقد  IANAمفتوحا ً والعودة بالعمل الوظيفي داخليا ً مرة أخرى .يجب
على  ICANNھجر عملھا الحالي على  gTLDsالجديدة والبحث بشكل مناسب عن جميع آليات التخصيص الممكنة قبل
تبني أية قرارات نھائية .يجب على  DOCرفض محاولة زيادة عدد  TLDsالجديدة )عدا تلك التي حصلت على إجماع
بالدعم العام مثل  ،(IDN ccTLDsوحتى ذلك الوقت ستستمر العملية التي تتمتع بدعم من قِبل جميع أصحاب المصلحة.
جي .كيريكوس ) 13نوفمبر  .(2010جي .كيريكوس ) 24نوفمبر .(2010
يجب على  DOC/NTIA/DOJأن تفتح منتدى التعليق الرسمي عبر إشعارات المسجل الفيدرالي والسماح بالتقديمات
المباشرة من قِبل أصحاب المصلحة في ھذا الصدد وحوكمة  ICANNبشكل عام .من الممكن أن تكون جلسات االستماع
العامة المتلفزة في واشنطن مفيدة كذلك في التعرف على البدائل المتاحة DOC/NTIA/DOJ .و GACيجب أن تجبر كل
منھا  ICANNعلى كتابة المعايير الموضوعية والعلمية والصارمة والتي ستستعد من خاللھا للتخلي عن المشروع .وسيعمل
ھذا على بلورة القضايا الھامة العالقة مع السماح للعامة بالمضي قدما ً وذلك عندما نتمكن من إثبات أننا استوفينا المعايير
الخاصة باإلنھاء .من غير المقبول أن تضيع  ICANNماليين الدورات من أموالنا لدعم أجندة تخص مجموعة صغيرة من
أشخاص داخليين أو التظاھر بأن الحد األدنى المطلوب للتعامل مع القضايا العالقة والشاملة قد استوفى .صناعة السياسة الجيدة
تتطلب معايير موضوعية .جي .كيريكوس ) 10ديسمبر .(2010
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معارضة  IOCوطلبھا لرد  ICANNعلى القضايا المرفوعة .تحافظ  IOCعلى اعتراضھا لتقديم  gTLDsالجديدة ألنھا
تع ّد معيبة بطبيعتھا وضارّ ة لمالكي العالمات التجارية المشھورة — وبشكل خاص لحاملي الحقوق التي ال تھدف للربح الذين
يعتمدون جزئيا ً على الحماية القانونية .يجب اعتبار توصيات  IOCفي تعليقاتھا كتنازل عن حق  IOCللمتابعة ضد
 ICANNعن األضرار التي حصلت لـ  IOCأو الحركة األوليمبية من تنفيذ نظام  gTLDالجديدة المقترح .في حالة كانت
ھذه القضايا الحساسة لم تحل بعد وفي حالة عدم اختيار  ICANNوضع العالمات التجارية األوليمبية على قائمة األسماء
المحجوزة ،تكون  IOCواللجنة األوليمبية الوطنية التابعة لھا مستعدة لتوظيف كل اآلليات القانونية واإلدارية والتشريعية
المتاحة لتحميل  ICANNمسئولية األضرار الناتجة للحركة األوليمبية .فإن  IOCتفضّل حالً حكيما ً بحيث يتم التوصّل إليه
من خالل الوسائل المشتركة .كما وتطلب  IOCكذلك أن تستجيب  ICANNللنقاط المرفوعة من قِبل  IOCفي اجتماع وجھا ً
لوجه أو كتابيا ً 29) IOC .نوفمبر .(2010
تستمر  Microsoftفي االعتراض على تقديم عدد غير محدود من  ASCII gTLDsالجديدة .فھي ترى أنھا لن تزيد
التنافسية ولكن ستزيد من عمليات االحتيال والخداع واإلساءة وعلى األرجح أنھا ستسبب عدم استقرار اإلنترنت كقاعدة
تجارية ،في حين أنھا تفرض أعباء مالية ھائلة ومتطلبات تخصيص للموارد عمليا ً على الجھة غير المتعاقدة بأكملھا .أي
المجتمع التجاري لمقدم طلب غير  9) Microsoft .gTLDديسمبر .(2010
ومع ذلك ما زالت  ICANNمخفقة في الرد على القضايا العالقة والشاملة بما يتضمن من بين عدة أمور أخرى ،اإلخفاق في
تضمين حماية قوية للعالمات التجارية وضمان عدم تجاوز تكاليف البرنامج لفوائده حتى بعد نشر خمس مسودات لـ .AG
 8) INTAديسمبر  .(2010غرفة التجارة األمريكية وآخرون 9) .ديسمبر  9) Microsoft .(2010ديسمبر .(2010
 10) BBCديسمبر  10) RE/MAX .(2010ديسمبر  Adobe Systems .(2010أنظمة أدوبي ) 10ديسمبر .(2010
 Verizonفيرايزن ) 10ديسمبر ) IHG .(2010النموذج  10 ،5ديسمبر  LEGO .(2010ليغو ) 11يناير .(2011
 12) VKRيناير  Arla Foods .(2011آرال فودز ) 11يناير  Vestas .(2011فيستاس ) 11يناير .(2011
يجب إيقاف برنامج  gTLDالجديد المقترح حتى وجود المستندات المقنعة والكافية والتي تدل على أن تأثير  gTLDسيكون
بإتاحة المزيد من االبتكار ،الخيارات والتغيير في نظام عنونة اإلنترنت .ال يوجد حتى اآلن ما يكفي من المستندات التي تدعم
االستنتاج بأن اإلنترنت يعاني من عدم كفاية المنافسة في سوق عمل اسم النطاق .فكل ذلك يستند إلى "التوقعات" غير
المدعومة .وفي حالة عدم القدرة على إنتاج ھذه المستندات التي يبدو أنھا مقترحة من قِبل استنتاجات دراسة الحالة
االقتصادية ،فإنه يتوجب إلغاء برنامج  gTLDالجديدة بأكمله .فيبدو أن الوحيدين الذين يدعمون البرنامج ھم الذين سيجنون
ماالً منه — أي  ICANNوالمسجلين .كما وأن مجتمع اإلنترنت بما في ذلك المستخدمين الخواص ومالكي العالمة التجارية
ليسوا معنيين بالبرنامج .آر .لوندبيك ) 12يناير .(2011
األمر الذي يُعتبر أھم لـ  RIAAوآخرون ھو وجوب استخدام أي  gTLDذات عنوان موسيقي بطريقة فيھا إنتاجية ومسئولية،
وليس كوسيلة لتسھيل حقوق النسخ والنشر أو انتھاك العالمة التجارية .فيجب على  ICANNتنفيذ التغييرات المالئمة بسرعة
على  DAGمن أجل تناول ھذه القضايا الھامة .وتفضّل  RIAAوآخرون حالً عمليا ً لمخاوفھا كما وتأمل بتجنب الحاجة إلى
تصعيد إضافي للمشكلة RIAA .وآخرون ) 11يناير .(2011
جدير بالذكر أن " TLDsالسياسية" و"الشركة" تع ّد من األفكار السيئة للغاية ألنھا تضع استقرار اإلنترنت على المحك وفي
مرحلة معينة قد تجزئه — تلك ھي القضايا حول  TLDsالتي ُتغضب الناس في أحيان كثيرة .ومع ذلك فإن  .toysو.cars
و .sportsوما إلى ذلك ،ال يوجد مشكلة فيھا حيث أنھا ُتعرّ ف قطاعات صناعية .ھذا وسيجبر برنامج  gTLDالجديدة
 ICANNعلى توجيه موارد ھائلة للتصدي للمعارك القانونية بدالً من الحفاظ على البنية التحتية .ونتيجة أخرى تتمثل في ھذا
االبتكار المزعوم حيث أن الحكومات والشركات واألفراد سيتعين عليھم الدفع لكي يكونوا على ما ھم عليه اآلن )أي
الضريبة( .إضافة إلى أن  ICANNال تفعل شيئا ً حيال إساءة احتكار  VeriSignألسعار النطاقات .بدالً من gTLDs
الجديدة ،لماذا ال تتم المباشرة بالقضية الواضحة حول تعزيز التنافسية وإنھاء اإلساءة باالحتكار التي تؤثر سلبا ً على الجميع؟
إذا كانت  ICANNبالفعل منظمة ال تھدف للربح ذات ھدف واحد مشترك يتمثل في توفير بيئة إنترنت عالمية موحّ دة آمنة
ومستقرة ،فيجب عليھا حينئذ أن توقف عمليات األموال الكبيرة التي تدعى "ابتكار" وأن تترك االبتكار الحقيقي لرجال األعمال
الموجودين على اإلنترنت Lucas .لوكاس ) 10يناير .(2011
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جدير بالذكر أن عملية  GNSOلتقديم  gTLDsالجديدة تضر كثيراً بمساحة اسم النطاق واإلنترنت ككل ويجب إرسالھا مرة
أخرى إلى  GNSOللمراجعة الدقيقة والصارمة ،بدالً من التوقّع من مجلس  ICANNمحاولة توضيح الـ  GACبمقترحاتھا
نحو جوھري .بي .تاترسفيلد ) 15يناير .(2011
المعيبة على ٍ
يجب على  ICANNالتخلي عن برنامج  gTLDالجديدة تماما ً وفقا ً للمقترح الحالي وأن تعمل على ابتكار برنامج جديد
يحتوي على الفئات التي ستلبي األغراض التي تم إنشاء  ICANNمن أجلھا والتأكيد على االلتزامات .وال يعتبر برنامج
 gTLDالجديد إال ّ محاولة لنسخ سجل  Dot Comبمستوى  TLDلتمكين نقل قيمة  100تريليون دوالر الحالية لإلنترنت
من المالكين الحاليين إلى األشخاص الداخليين في  ICANNمقابل جزء بسيط من تلك القيمة .وسيتم تفويض العالمة التجارية
للشركة  TLDsبالعام األول ،مما سيؤدي إلى خلق تأثير تحصل فيه كل شركة تستوفي المعايير على نفس الفرصة للحصول
على  brand TLD.التجارية .وھذا سيعني أن العنصر الرئيسي السم النطاق سينتقل من يسار النقطة إلى يمين النقطة .بي.
فودي ) 18يناير .(2011

إجراءات ICANN
النقاط الرئيسية


جدير بالذكر أن  ICANNقامت بتنفيذ تحليل دقيق لاللتزامات الواردة بالتأكيد على االلتزامات واتخذت الخطوات
المناسبة لتلبية تلك االلتزامات .فإن حاالت برنامج  gTLDالجديدة في بعض األحيان تكون عكس الحاالت لألطراف
المھتمة .لكن ذلك ال يعني أن  ICANNال تلبي واجباتھا األخرى أو أن اآلراء لم تتم مناقشتھا على أكمل وجه
واعتبارھا بشكل جيد.



ھناك جھد مبذول لتحسين اإلخبار عن المنطق من وراء قرارات المجلس .وقد تم تحديد ذلك بالفعل الجتماع المجلس
في  25يناير  2011وستتم مراجعة ذلك عند المتابعة .المنطق وراء القرارات سيكون مصاحبا ً للقرارات النھائية
من المجلس على برنامج  gTLDالجديدة.



ھذا وقد تسلّم المجلس التحديثات حول التعليقات العامة المستلمة حتى اجتماعه في  10ديسمبر وعليه فقد تم تمديد
فترة التعليق إلى  15يناير.



اإلسھامات من مجموعات أصحاب المصلحة مثل النصيحة المقدمة حول نماذج التنفيذ ،ھي بالفعل تعتبر ھامة وتم
اعتبارھا من قِبل  ICANNلفترات طويلة وتطبيقھا حيث أمكن.

ملخص التعليقات
التزامات  ICANNبالتأكيد على االلتزامات.
يجب على  ICANNضمان أنھا تلبي االلتزامات الواردة بالتأكيد على االلتزامات ) (AOCقبل تنفيذ برنامج  gTLDالجديد.
وحتى تاريخه ھناك فشل كبير في تنفيذ ذلك .فإن التحسينات على عمليات التشغيل التي التزمت بھا  ICANNفي الـ AOC
)مثل الشفافية والمسئولية وتطوير السياسة المستندة إلى الحقائق( لم نراھا حتى اآلن.
في سياق برنامج  gTLDالجديد ،فإن  ICANNأخفقت في الوفاء بااللتزامات في "تقديم تفسير شامل ومسبب للقرارات التي
تم اتخاذھا والمنطق العقلي من ورائھا وموارد البيانات والمعلومات التي اعتمدت عليھا  ICANNفي ذلك السياق ".على
سبيل المثال ،لقد أخفقت  ICANNفي تقديم تفسير واضح وشامل ومسبب عن كيفية انتقالھا للقرار الصادر في  5نوفمبر
 2010مما سمح بالملكية المشتركة الكاملة .ولضمان خدمة المصلحة العامة ،فإن  ICANNتحتاج إلى التوثيق الواضح
وتفسير القرارات التي تتخذھا في كافة القضايا كما تم التأكيد عليھا مؤخراً من قِبل  GACفي خطاب  22نوفمبر .2010
على الرغم من التزامات  ICANNفي  AOCبالتناول الكافي للمشكالت قبل تنفيذ برنامج التمديد ،فإن  ICANNلم تكمل
بعد الدراسات االقتصادية والتحليل لتقييم السؤال األساسي عن ما إذا كانت استفادة التوسّع تفوق التكاليف .كون أنه ال توجد
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معلومات عن كيفية إنھاء وتقييم الدراسات االقتصادية ،األمر الذي يدعو للتساؤل عن مدى مصداقية تأسيس إطار زمني في
ھذا المفترق .وبافتراض مقدار الموارد التي تم نشرھا مؤخراً من  AG) ICANNالنھائي المقترح ومستندات الدعم( التحليل
الشامل والكامل من حكومة الواليات المتحدة التي ستأخذ أكثر من عشرين يوم عمل مخصصة لعملية تعليقات ICANN
العامة .واقتراح أن مجلس  ICANNفي كارتاخينا قد يقوم باتخاذ قرارات معلمة تتعلق بتوقيت بدء برنامج  gTLDالجديد ھو
أمر غير واقعي.

 2) NTIAديسمبر  10) NCTA .(2010ديسمبر  10) AT&T .(2010ديسمبر  .(2010بي .تاترسفيلد ) 10ديسمبر
 .(2010الوزارة الدنماركية ) 10ديسمبر  10) CADNA .(2010ديسمبر  Adobe Systems.(2010أنظمة أدوبي
) 10ديسمبر ) IHG .(2010النموذج  10 ،5ديسمبر .(2010
إبدال  ICANNلعملية الحوار الحقيقي )خطوة تجاه االستنتاج دون مزيد من الحوار الفعال( فيما يتعلق ببرنامج  gTLDالجديد
يمكن أن يو ّفق بصعوبة بين دعوة  AOCأو لـ " ICANNلتقديم تفسير واضح ومسبب للقرارات التي تم اتخاذھا وكذلك المنطق
العقلي من ورائھا وموارد البيانات والمعلومات التي اعتمدت عليھا  ".ICANNيجب أن تعكس سياسات  ICANNاإلدخال
الضروري والمعقول الذي يتم من الھيئات الممثلة ذات المسئوليات العامة والخبرة الواقعية .مركز  2) WIPOديسمبر .(2010
 9) IACCديسمبر  10) CADNA .(2010ديسمبر  10) BBC .(2010ديسمبر .(2010
العملية الموسعة المتعلقة باعتبار المجلس بالدليل في  10ديسمبر تعتبر غير كافية العتبارھا على نحو كامل للعناصر الجديدة
المتضمنة بـ  AGالنھائي المقترح .والحقيقة أن المجلس يظھر أنه يدفع باتجاه األخذ في االعتبار بالدليل قبل أن يكتمل تنصيب
أعضاء المجلس الجديد ما يخلق تصوراً أن العملية تفتقر إلى الشفافية والمسئولية الكافية .الموافقة على الدليل في صورته
الحالية ال تحدد على نحو كا ٍ
ف كافة القضايا الھامة المحددة في  ،AOCالفقرة  3) COA .9.3ديسمبر INTA .(2010
) 8ديسمبر  Microsoft (2010مايكروسوفت ) 9ديسمبر  Time Warner .(2010تايم ورنر ) 9ديسمبر .(2010
مؤسسة األخبار ) 9ديسمبر  10) NCTA .(2010ديسمبر .(2010
أداء  ICANNبمسودة  AGيوضح الصعوبات التي تحكم من  DNSبالمصلحة العامة من خالل ھيئة تتلقى التمويل من
الرسوم المتعلقة بالزيادة لعمليات تسجيل اسم النطاق والسوائل الوحيدة لتعزيز السياسات من خالل العقود القانونية.
وتبدأ  ICANNإطالق مجموعة سجالت  gTLDالجديدة بدون قواعد قوية أو إمكانيات لتعزيز وجودھا أكثر من أي شيء
آخر والمصلحة المالية لـ  ICANNفي استمرار زيادة عدد أسماء النطاق 10) RE/MAX .ديسمبر .(2010
المنھجية المتكاملة .تحتاج  ICANNإلى دمج كل القضايا الرئيسية الھامة في خطة تنفيذ كلية مع تطوير أدوات حامية شاملة
لتحديدھا .وعملية التجزئة المستخدمة حتى تاريخه في تحديد المشكالت لم يتم إنتاجھا حتى اآلن مثل ھذا القرار.
 10) AT&Tديسمبر .(2010
قرار المجلس والشروع بالعملية .فريق مراجعة المسئولية والشفافية ) (ATRTيقدم توجيھا ً حول نوع العملية التي يجب
االستعانة بھا في المتابعة ھامة تماما ً مثل  gTLDsالجديدة .الفقرة  20من  ATRTتوصي بتبني المجلس لممارسات
التوضيح الصحيح ألساس القرارات وتحديد التعليقات العامة المقنعة التي أدت إلى التوصل للقرار .كما أوصت كذلك بتحديد
المجلس لألساس ذي الصلة والتعليقات العامة غير المقبولة في اتخاذ القرار .يجب على مجلس  ICANNإكمال ھذا النوع من
القرار المسبب الذي سيعرض االلتزام بالمسئولية والشفافية ويساعد على ضمان اتخاذ قرار  ICANNودعمه وقبوله من
العامة ومجتمع اإلنترنت ككل 10) AT&T .ديسمبر  10) CADNA .(2010ديسمبر .(2010
من المعروف أن موجة  gTLDsالجديدة تتمتع باحتمالية الحث على االبتكار وتعظيم التنافسية لـ  .DNSومع ذلك ،فإنه من
االعتقاد القوي أن المسودة األخيرة لخطة  gTLDالجديدة لـ  ICANNلن تلبي التزامات  AOCلتحديد حماية المستھلك
وحماية الحقوق .الغرفة التجارية األمريكية وآخرون 9) .ديسمبر .(2010
فرصة التعليق العام ليست ذات معنى .جدير بالذكر أن  ICANNمسئولة عن برنامج  gTLDالجديد وال يبدو أنھم يأخذون
في االعتبار بجدية األمور التوثيقية الكاملة لعدد الشركات الكبير واألشخاص المھتمين في إنترنت يعمل بشكل وظيفي وجيد
وفي نفس الوقت يوفر حماية قانونية لحقوق العالمات التجارية .والفرصة المقدمة من  ICANNللتعليقات العامة إنما ھي
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فرصة مزيفة .الشيء الوحيد الذي ينبثق من البرنامج الجديد المقترح ھذا ھو المال وليس االھتمام الخالص باألداء الوظيفي
المثالي لإلنترنت .آر .لوندبيك ) 12يناير .(2011
التعليق العام  -طلب تمديد الوقت .تطلب  ICAبكل احترام أن تمدد  ICANNفترة التعليق العام على  AGالنھائي المقترح بواقع
أسبوعين كحد أدنى وثالثة أسابيع إضافية ھي الفترة المفضلة .وسوف تساعد عملية تمديد فترة التعليقات  3-2أسابيع في استحضار
ما تم تقديمه لإلصدارات السابقة من مقدم الطلب AG .النھائي المقترح يتمتع بمادة جديدة بالفعل وھو ما تعمل عليه  ICAلتقدير
الموقف والتعرف عليه .العديد من أعضاء  ICAفي كارتاخينا الجتماع  ICANNيعملون ضد المشاركة في خطاب التعليقات
المعلنة الكامل العتباره من عضوية  ICAقبل تقديمه خالل فترة  4أيام فقط .يجب أن ال يتداخل أو يعارض طلب تمديد  ICAمع
الموافقة على  AGالنھائي من مجلس  ICANNاألمر الذي يسمح بفتح إطار الطلب لـ  gTLDsالجديدة في ربيع  .2011تأمل
 ICAأن تكون نھاية فترة التعليقات التي تكون بحلول الـ 10من شھر ديسمبر لم يتم تحديدھا حتى اآلن من أجل تسھيل التصويت
من مجلس  ICANNفي كارتاخينا .نھاية فترة التعليقات الحالية ستحدث قبل ساعات فقط من بداية اجتماع المجلس في كولومبيا.
وعلى افتراض توفير الوقت وحاالت السماح لطاقم عمل  ICANNفال توجد طريقة لمقترحات المراجعة والتلخيص الفعال الذي يتم
التعبير عنه في الجولة النھاية للتعليقات )معظمھا يُقدّم عادة خالل  24ساعة األخيرة من فترة التعليقات( لمساعدة المجلس في
التعرف عليھا قبل التصويت النھائي .وعلى افتراض التعبيرات النھائية لالھتمام من  GACوالحكومات الوطنية الفردية فيما يتعلق
بعملية سياسة  ICANNوكفاية التفسيرات من قرارات السياسة فمن األھمية بمكان أن يصوت المجلس على  AGالنھائي ليتم عقدھا
بطريقة توضح التعامل مع كافة التعليقات المستلمة واعتبارھا على نحو جدي 6) ICA .ديسمبر .(2010
سيكون من المناسب تمديد الموعد النھائي لفترة التعليقات إلى أكثر من الموعد الحالي في  10ديسمبر .2010
 9) ccNSOديسمبر  .(2010إي .برونر ويليامز ) 10ديسمبر.(2010 .
فترة التعليق العام على دليل مقدم الطلب النھائي المقترح ) (PF-AGقصيرة جداً  -ويلزم طلب مزيد من الوقت اإلضافي
للتعليقات العامة .وقد خصصت  ICANNفقط  28يوما ً لمجتمع أصحاب المصلحة لمراجعة المراجعات والتنقيحات على
 PF-AGوتحليل كل مستندات الدعم والمستندات اإلضافية المنشورة من  .ICANNوھي أقصر على نحو كبير من فترات
التعليق السابقة التي كانت توفرھا  MarkMonitor .ICANNمارك مونيتور ) 2ديسمبر MarkMonitor .(2010
مارك مونيتور ) 9ديسمبر .(2010
ُتستمد المراجعات على  PF-AGعلى نحو كبير من قرار مجلس  ICANNللسماح بالتكامل الرأسي والرحيل الدرامي عن
اإلصدارات السابقة لـ  .DAGإذا كان " DAGنھائي" ،فيجب على  ICANNحينھا توفير الوقت الكافي ألصحاب المصلحة
والمجتمع لتمكين المراجعة وتطوير التعليقات الواردة على ھذا المستند الھام .ويجب توفير فترة تعليق أطول أو تتجاوز فترات
التعليق السابقة لتكون أكثر سماحا ً نظراً ألن المجلس والطاقم قد حددوا أنھم سيقيمون مقدار التعليقات المتعلقة بالفترات السابقة
كقياس للدعم أو االفتقار لـ  MarkMonitor .PF-AGمارك مونيتور ) 2ديسمبر  MarkMonitor .(2010مارك
مونيتور ) 9ديسمبر  8) INTA .(2010ديسمبر .(2010
والتوقيت الحالي الجتماع كارتاخينا يقيِّد بشكل إضافي الوقت المسموح للتعليقات )على نحو غير عملي للحاضرين ليأخذوا في
االعتبار اإلدخاالت للدوائر االنتخابية المجمعة في االجتماع والمدمجة بالتعليقات خالل فترة نھاية تعليقات .(ICANN
 MarkMonitorمارك مونيتور ) 2ديسمبر .(2010
خطط المجلس اللقاء في  10ديسمبر وھو اليوم المستحق فيه التعليقات العامة .من غير الممكن للطاقم أن يقوم بتحليل
التعليقات وإعداد موجزات مختصرة عن التعليقات والمستندات وتقديمھا إلى المجلس في الوقت المطلوب .يتطلب المجلس
تقديم المستندات قبل عدة أيام من تصويت المجلس على موضوع محدد .يجب على  ICANNأن توفر الوقت الكافي العتبار
التعليقات العامة قبل اتخاذ القرارات حول جدول تنفيذ دليل الطلب MarkMonitor .مارك مونيتور ) 2ديسمبر .(2010
 MarkMonitorمارك مونيتور ) 9ديسمبر  8) INTA .(2010ديسمبر  Microsoft .(2010مايكروسوفت ) 9ديسمبر
 10) BBC .(2010ديسمبر .(2010
جدير بالذكر أن  BCمثبطة في أن العديد من األمور الھامة حول دليل  gTLDالجديد تم التخلي عنھا على الرغم من ورود
تعليقات متكررة عليھا من أصحاب المصلحة .وھناك أمثلة متكررة حيث تكون أغلبية التعليقات تدعو للتغيير ولكن الطاقم
تجاھل تلك األغلبية بدون تفسير واضح وكافي .كما أن أعضاء  BCمثبطون من استمرار  ICANNفي التخلي عن تلك
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األمور الھامة حول  RPMsالفعّالة .يقترح الدليل الحالي إصدار واقعي أقل من مادة  RPMsملخصة بشكل أولي من .IRT
المستھلكون والتجار من المحتمل أن يتضرروا من الھجوم اإللكتروني وعمليات الخداع األخرى التي قد تحدث بالمئات في
 gTLDsالجديدة خاصة في المستوى الثاني .تدمج  BCمرة أخرى التعليقات الخاصة بيوليو  2010المتعلقة
باختالفات/انتقاالت IDNs/التقييم المستند إلى المجتمع للسوق و 6) BC .RPMsديسمبر  .(2010ھوجان لوفيلز
) 9ديسمبر .(2010
عملية إقرار التكامل الرأسي.
عملية الحصول على قرار التكامل الرأسي )الذي كان القرار الصحيح( مجرد فوضى .يجب على مجلس وطاقم عمل
 ICANNإمداد المجتمع و GACبأسباب واضحة ومكتوبة عن ھذا القرار Tucows .توكوز ) 8ديسمبر .(2010
كما أن عملية تغيير المجلس لموقفه عن التكامل الرأسي كانت تمثل خرقا ً وال يوجد سبب منطقي وراء ذلك قد تم تقديمه في
حيثيات القرار أو القرار .بي .تاتريسفيلد ) 15يناير .(2011
 .GACيجب على ممثلي  GACالتعرّ ف على  ICANNكعملية فعالة .كما سيتم التعامل مع المشكالت التي ستطرأ من حين
آلخر .الشيء الوحيد األكيد ھو أن المشكالت التي ال نتوقع أن تمثل مشكلة نضعھا نصب أعيننا .ويجب على مجتمع
 ICANNبما يتضمن طاقم العمل والمجلس االشتراك في جھود استثنائية إلمداد  GACبالمعلومات الالزمة لصياغة ما تكون
ھناك حاجة إليه Tucows .توكوز ) 8ديسمبر .(2010
إشعار الحكومة .تحتاج  ICANNإلى توضيح األمثلة التي تعلمھا الحكومة وستؤدي إلى إنكار ورفض الطلب والقنوات
الرسمية التي تحتاج إلى تقديم ھذا اإلشعار وأخذه في االعتبار 10) CADNA .ديسمبر .(2010
 AGالنھائي المقترح غير مقبول .تطلب  ALACالمشكالت الحاسمة محل االھتمام للمستخدمين النھائيين لإلنترنت في عدد
من المناطق الرئيسية – مثل قرار حل النزاع ودعم مقدم الطلب والمعترض المستقل ليتم تحديد ذلك بسرعة لتقليل حاالت
التأخير المتوفرة بالنطاقات الجديدة .كما تطلب  ALACكذلك أن المجلس والطاقم يقومون على تنفيذ عملية مجتمع ICANN
أكثر من العوائق أمام ذلك .تؤكد  ALACعلى أن دور طاقم عمل  ICANNھو تنفيذ السياسة المحددة وليس الموافقة أو
االختالف عليھا أو بذل الجھد الحقيقي للكل .يتجاھل  AGالنھائي المقترح أو ينكر معظم اتفاقات البنية المجتمعية الھامة
المقدمة منذ المراجعة األخيرة؛ تھتم  ALACاھتمامات جدية حول إخالص تأكيدات  ICANNفي أن تكون علمية كاملة
و ُت ّ
كذب دعاوى  ICANNلزيادة الشفافية والمسئولية 8) ALAC .ديسمبر  9) P-NPOC .(2010 /ديسمبر .(2010
إخفاق عملية .ICANN
مثال على إخفاق العملية ھو ما نعتقد أن ملخص التعليقات لـ  DAGv4قد تم إرجاعه بحيث يقوم الطاقم بتحديث التعليقات بعد
قرارات مجلس تروندھايم .ربما ما قد يكون أفضل من ذلك ھو الحصول على الملخصات سريعا ً وتحديد مستند ملخص
المشكلة بعد تقديم تروندھايم فقط للتعليقات المتأثرة والمنطق المحدّث .بي .تاترسفيلد ) 10ديسمبر .(2010
مقترحات  gTLDالجديدة تم التعامل معھا بحيوية بالعديد من العلميات التي تضعف من  .ICANNعلى سبيل المثال ،ھناك
مشكالت جدية تخص كيفية تعامل  ICANNمع التعليق العام ما يعطي انطباعا ً بأن األمور التي تشغل العامة يتم تجاھلھا عند
الصراع مع الحالة المقدرة سلفا ً .في حين يفيد مقترح  gTLDالجديد على نحو واضح  ICANNوبعض األطراف المتعاقدة
فإن المخرجات المحتملة لألطراف األخرى البريئة تكون غير معقولة .تم تحديد إضعاف العملية كذلك في التوصيات النھائية
لفريق مراجعة المسئولية والشفافية .بي .تاترسفيلد ) 15يناير.(2011 .
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تحليل التعليقات
تم التعبير عن بعض التعليقات من وجھة النظر التي تفيد بأن  ICANNلم توفي التزاماتھا المحددة بموجب التأكيد على
االلتزامات أو المشكالت المتعددة التي لم يتم تحديدھا على نحو كافي .القسم  9.3من التأكيد يوفر ما يلي:

سوف تضمن  ICANNالتفكير في توسيع مساحة نطاق المستوى األعلى وسيتم تحديد القضايا المتعددة المتضمنة
)بما يشمل التنافسية وحماية المستھلك واألمان واالستقرار والمرونة ومشكالت االنتھاك الضار مخاوف السلطات
وحماية الحقوق( بشكل جيد قبل عملية التنفيذ.
تقوم  ICANNبعمل تحليل كامل بتلك القضايا واتخاذ الخطوات المناسبة للوفاء بتلك االلتزامات .من الھام مالحظة أن التحديد
المناسب لتلك النقاط ھو دوما ً جزء من عمل  ICANNلإلعداد لتنفيذ  gTLDsالجديدة وليست ھناك نقاط جديدة تم تحديدھا
كجزء من التأكيد على االلتزامات.
يؤثر برنامج  gTLDالجديدة سلبا ً على المجموعات الخاصة باألطراف المھتمة حتى مع بُعد الھدف .الحاالت المقترحة من
بعض المجموعات بالبرنامج سيتم معارضتھا غالبا ً من قِبل آخرين .والحقيقة أن بعض القرارات التي تم اتخاذھا وتمت
معارضتھا ال تعني أن  ICANNال توفي دورھا المطلوب على النحو الموضح في مستندات المخطط واللوائح والتأكيد على
االلتزامات لـ  .ICANNيتم اعتبار التعليقات بشكل دقيق مع تحليل كل قضية على النحو المحدد بالمستندات.
كما تلتزم  ICANNباإلجراءات االستشارية المستجيبة التي توفر تفسيرات مفصلة لحيثيات القرارات ،بما يتضمن كيفية
التعامل مع التعليقات وتأثيرھا على تطور اعتبارات السياسة والتفسير الكامل والمسبب للقرارات التي تم اتخاذھا والمنطق
العقلي من ورائھا ومصادر البيانات والمعلومات التي اعتمدت عليھا  .ICANNكما عبّرت العديد من التعليقات عن الرغبة
في التعرّ ف على المنطق العقلي للقرارات التي اتخذتھا  .ICANNفمعظم تلك المعلومات تم تقديمھا في مذكرة توضيحية مع
تحليل التعليقات العامة وفي العديد من الحاالت نص قرارات المجلس .ومع ذلك ،فإن ھناك من الجھود المبذولة لتحسين
اإلبالغ عن تلك المعلومات .وقد تم تحديد ذلك بالفعل الجتماع المجلس في  25يناير  2011وستتم مراجعة ذلك عند المتابعة.
عبّرت بعض التعليقات عن اھتمامھا بتاريخ  10ديسمبر والكشف عن فترة التعليقات على اإلصدار النھائي المقترح لدليل مقدم
الطلب .أشارت إحدى التعليقات بشكل صحيح إلى أن تلك الفترة أقل من فترات التعليق السابقة .ومع ذلك ،فإنھا تستند إلى
تاريخ التعليقات الواقعية والمناقشات التي دارت والمقدار المحدود للمواد الجديدة .ھناك أسباب أخرى إضافية تم ذكرھا من
التعليقات المستلمة وأنھا تتطلب مزيداً من الوقت لتضمين المعلومات الجديدة على التكامل الرأسي )الملكية المشتركة( واجتماع
 ICANNفي كارتاخينا واجتماع المجلس في  10ديسمبر .بشكل خاص ،فإن التعليقات تحدد أن المجلس لن يكون لديه الوقت
الكافي لمراجعة واعتبار التعليقات المستلمة خالل فترة التعليقات قبل اتخاذ القرار .ھذا وقد تسلّم المجلس التحديثات حول
التعليقات العامة المستلمة حتى اجتماعه في  10ديسمبر وعليه فقد تم تمديد فترة التعليق إلى  15يناير.
اتھمت بعض التعليقات  ICANNأنھا مندفعة حيال التنفيذ واالھتمام بالمصالح المالية الخاصة بھا وفقط .وقد أشارت
 ICANNأن عملية التنفيذ تم تخصيصھا وتحديدھا بعد حوار مطوَّ ل ألن البرنامج يحتوي على العديد من القضايا الجدية التي
تؤثر على العديد من األطراف وھي تحتاج إلى العمل معا ً مع وجوب اتخاذ قرارات صعبة .ھناك العديد من السبل والفرص
لالستشارة لتوفير الوقت الكافي للقضايا العتبارھا وھي تشمل التوافقات التي تم التوصل إليھا .وقد أبدت  ICANNالعديد من
اإلصدارات حول السمات والمظاھر التي يستند إليھا البرنامج على إدخاالت أصحاب المصلحة وتلك المعكوسة في الدليل.
ومع افتراض التاريخ وااللتزامات الفوقية فإن نية  ICANNتكمن في التوصل إلى قرار بشأن تلك القضايا .من غير
المسئولية استخدام موارد المجتمع لتنفيذ عملية بدون تعمد التعرف عليھا تماما ً حتى نھايتھا.
اقترح أحد التعليقات دمج  ICANNلكافة القضايا الھامة في خطة تنفيذ "كلية" .والقضايا األربعة الھامة تتمثل في حماية
متواز
العالمة التجارية والحد من اإلجراءات الضارة والتحليل االقتصادي وموازنة منطقة الجذر التي يتم تحديدھا بشكل
ٍ
بسبب وجود بعض التداخل وال تفيد الخبرة ھنا حيث تكون مختلفة والحلول ألحدھا ال يجدي كحلول للمشكالت األخرى .من
الممكن عرض تأثير إجراءات القياس على منطقة أخرى ويتم تنفيذ ھذا التحليل في مناقشات المجتمع على تلك القضايا.

9

يؤكد أحد التعليقات على أن طاقم عمل  ICANNيجب أن يؤكد على تنفيذ السياسة المحددة بدالً من تجاھل أو معارضة
التوافق .في الحقيقة فإن السياسة المحددة )أي التوصيات  19الخاصة بالسياسة لـ  (GNSOيتم تنفيذھا حاليا ً وتوجيھھا من
جانب المجلس .اإلسھامات األخرى من مجموعات أصحاب المصلحة مثل النصيحة المقدمة حول نماذج التنفيذ ھي بالفعل قيد
االعتبار على نحو ھام وتم اعتبارھا طوال عمل  ICANNودمج المجتمع إن أمكن.

الجدول الزمني  /النماذج
النقاط الرئيسية


يؤيد بعض المعلقين نشر دليل مقدمي الطلبات النھائي لدعم طرح المشروع في مايو  ،2011بينما تؤيد بعض
التعليقات األخرى التأجيل في الجدول الزمني قائلين بأن كثيراً من الوقت مطلوب لتحديد القضايا المفتوحة )الشاملة(
وتقليل النتائج السلبية خاصة في اقتصاد اليوم.



يرغب مقدمو الطلبات إلى  gTLDsالجديدة في رؤية جدول زمني .إذا تم تأجيل البرنامج أكثر من ذلك ،فسيؤدي
ھذا إلى فقد مصداقية  ICANNوينبغي أن يكون ھناك أيضا ً عواقب بالنسبة للمنظمة.



يحث كثير من المعلقين  ICANNعلى النظر في مقدمة منفصلة ومحدودة لـ  gTLDsالجديدة خالل الدورة األولى
بأسلوب عقالني ومحكوم من أجل تقليل المخاطر وزيادة الفوائد االقتصادية واالجتماعية للبرنامج إلى أقصى حد ممكن.

ملخص التعليقات
القواعد النھائية الكاملة .ينبغي على  ICANNكتابة قواعد دليل مقدمي الطلبات النھائية لتكون قادرة على إنجاز االفتتاح
للطلبات بالتاريخ المحدد مايو  .2011سوف يسھم ھذا اإلنجاز بال شك في تحسين ثقة المجتمع في عمل .ICANN
 PuntoGALبونتو غال ) 7ديسمبر  DOTZON .(2010دوت زون ) 9ديسمبر .(2010
ينبغي أن ال يسمح المجلس بأية تأخيرات أخرى وتحسين نافذة تقديم الطلبات بتاريخ  30مايو  2011من أجل TLDs
الجديدة DotGreen .دوت غرين ) 9يناير .(2011
إطار زمني موثوق به .ينبغي على  ICANNأن تحدد بأسرع وقت ممكن تاريخا ً موثوقا ً لفترة تقديم الطلبات في الدورة
التالية .وھذا أمر بالغ األھمية لتخطيط أعمال مقدمي الطلبات .وإال لن تقدم بعض وإن لم يكن أكثر الطلبات على النقيض من
قيمة  ICANNاألساسية لتقديم وتشجيع المنافسة في تسجيل أسماء النطاقات أينما تعتبر قابلة للتنفيذ وذات فائدة في المصلحة
العامة DOTZON .دوت زون ) 9ديسمبر  dotKoeln .(2010دوت كولن ) 9ديسمبر .(2010
ال تتبع مقدمة مرحلية من  gTLDsالجديدة .ينبغي على  ICANNأن تخفض االلتماسات لطلب "األسبقية" في المقدمة المرحلية
لـ  gTLDsالجديدة "الجيدة" أو "بال مشكالت" أو "التوافقية" .وبعيداً عن المصالح الشخصية الواضحة ،فإنه من المستحيل
معرفة أي الطلبات المقدمة "الجيدة" أو "السيئة" حتى يتم تقديم الطلبات وتقييمھا .ينبغي على مجلس وموظفي  ICANNعدم
اختيار "أفضل" الطلبات على حساب "أسوئھا" .حيث أظھرت الدورات السابقة أنھم ليسوا جيدين بما فيه الكفاية بخصوص ھذا
األمر Minds + Machines .عقول  +آالت ) 10ديسمبر  .(2010إف .كروجر ) 10ديسمبر .(2010
التتبع السريع لـ  gTLDsالثقافية واللغوية .تم تأجيل االقتراحات المتفق عليھا لمنظمة  gTLDsبشكل مفرط نتيجة للتشغيل
واسع النطاق وقضايا تطوير السياسة التي ال تعنيھم .سوف تنتج نافذة التتبع السريع لـ  gTLDsالثقافية واللغوية بيئة من الثقة
داخل عملية تنفيذ دورة متوقعة لدورات طلبات  TLDالجديدة .ستمكن مقدمي الطلبات ليكونوا جاھزين للعمل مع أدنى نسبة
مخاطرة لسالمة عملية تقديم الطلبات واسعة النطاق وستقوم بنشر الحشود لتقييم عدد أكبر من مقدمي الطلبات في نافذة أوسع.
ويعود ھذا بالنفع على تحقيق  ICANNللثبات التشغيلي .تسعى جميع  ccTLDsلالستجابة لحاجيات محددة لدعم المنظمات
الثقافية واللغوية الصغيرة .كانت مجتمعاتنا وما زالت تنتظر فتح  ICANNللنافذة .نأمل أن نكون قادرين بحلول  2011على
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التسجيل لدى  .EUSبدون أية تأجيالت أخرى .رابطة  8) dotEUSديسمبر  dotScot .(2010دوت سكوت ) 9ديسمبر
 9) ECLID .(2010ديسمبر .(2010
تعتبر سياسة حجم واحد لجميع  gTDLsالجديدة غير فعالة ومن خالل ھذا النھج تخسر  ICANNصياغة المقدمة المقترحة
من  gTLDsالجديدة في مصلحة العامة .وبدون األصناف فيجب أن يكون إطار عمل  gTLDالجديدة أكثر تقييداً لتغطية من
أجل االحتماالت كثيراً ممن ليس لھا تأثير على اإلطالق على أي واحدة باستثناء فئة واحدة وبالتالي تقديم لوائح ليس لھا حاجة
وتعقيدات للفئات األخرى .حيث يثير ھذا قلق بالغ في اتفاق المنظمة من القاعدة للقمة حيث يتضح للمراقبين غير المعنيين أن
كل فئة مختلفة ستقدم بشكل واضح أشياء خارجية مختلفة وتوفر بشكل واضح مستويات مختلفة من الفوائد االجتماعية .ويؤدي
ھذا أيضا ً إلى االنطباع الذي ھيمنت عليه  ICANNمن خالل المصالح الراسخة وبھذا فإنه سيتم تنفيذ عملية  gTLDالجديدة
كحجم واحد مالئم لجميع النھج بغض النظر عن قلق المنظمة .أوضحت الدراسة االقتصادية األخيرة )المرحلة الثانية( أنه من
المحتمل للفئات المختلفة لـ  gTLDsالجديدة أن تختلف في كل من االحتياجات والفوائد التي من المحتمل أن تقدمھا .تثير
الحقيقة أن  ICANNتعتقد أن باستطاعتھا تطبيق رمز  VIتسجيل/مسجل للسلوك الذي يثير أسئلة ھامة حول صحة تأكيدات
 ICANNأنھا ستكون غير قادرة على تطبيق تناسق الفئات لـ  gTLDsالجديدة .بي .تاترسفيلد ) 15يناير .(2011
إنشاء مجموعة فائقة—عالمة تجارية  .TLDsإذا تمت إتاحة العالمات التجارية وتم تطبيقھا على مستوى العالم في اتصاالت
الشركات ،فإن المستخدمين سيدركون على الفور أن عالمة تجارية يمين النقطة تعتبر عامالً رئيسيا ً وبالتالي فإن تضمين
عالمة تجارية يسار النقط سيالحظ على أنه بمثابة عالمة تجارية أقل .وال يمكن لنموذج من طبقة واحدة على يمين النقطة أن
يعيد تكرار تعقيدات الشركات حول العالم .بينما يبدوا من الوھلة األولى أنه يقدم حرية أكثر للنطاقات الجديدة فإنه في الواقع
يقدم أقل من ھذا ،فعلى سبيل المثال :إذا كان ھناك " ".dellو" ".ibmفماذا عن "".hp؟ تعتبر  HPمعيبة بشكل كبير ببساطة
ألن عالمتھا التجارية حرفان ،والحرفان محجوزان لرموز الدولة .يعرض نموذج الطبقة الواحدة نظام حيث يمكن أن تكون
ھناك منظمة واحدة فقط على يمين النقطة دائما ً .وھذه تعتبر خطوة تراجع عن النظام القائم الذي يتيح من خالل اإلدارة الدقيقة
لـ  gTLDsالشاملة المنافسة المفتوحة لكيانات متعددة منفصلة كليا ً لتتمتع كل منھا بمستوى مشابه من العالمات التجارية في
المستوى الثاني على يسار النقطة .وماذا أيضا ً عن المنظمات التي تتعارض مع المناطق الجغرافية )على سبيل المثال:
(.amazon؟ أو المنظمات أو العالمات التجارية التي تشارك اسم مع األماكن التي ربما تحتاج في المستقبل إلى وجود
االنترنت؟ أو الشركات التي تم تحديد عالمتھا التجارية بالفعل مثل .cat؟ واألكثر أھمية ھو تحطيم مجموعة فائقة لقدرة
المشغلين األصغر ومتوسطي الحجم للمنافسة على حقل مستوى التشغيل )بسبب رسوم الطلب البالغة  185ألف دوالر ورسوم
لكل عام  25ألف دوالر مطلوبة للتمتع بنفس المستوى من العالمات التجارية للدخول إلى المجموعة الفائقة( .وبالنسبة
للمبتدئين والمشغلين الصغار فإن تكلفة القبول بميزة ھذه العالمات التجارية من المرجح أن تدل على أنھا باھظة .بي.
تاترسفيلد ) 15يناير .(2011
أسماء عامة – إنشاء احتكارات خاصة .وينطبق األمر ذاته على الشركات  ،.brandsحيث أن األسماء العامة على يمين النقطة
سيتعلق بالذھن أنھا األفضل )على سبيل المثال .news :و .(.shopوسيؤدي وجودھم إلى إنشاء سلسلة من االحتكارات الفردية
على مستوى العالم التي ستمنح أوالً لصالح غالبية المميزين اقتصاديا ً .ماذا يحدث إذا سجلت شركة مايكروسوفت بنطاق
.search؟ فھذا من شأنه أن يصنف إطار عمل  DNSبالكيانات القائمة مع توفير إجراء الرتباك المستھلكين أن يتم تكراره في
كل رأس .يظھر منح نطاق  .jobs gTLDالمشكالت المتعلقة بمنح مواضع احتكار .يعتبر منح  TLDالشامل في أي مجال
لمقدم الطلب القائم على أو المتحكم فيه من خالل أحد األشخاص في نفس المجال تغيير للعبة مقارنة مع األنظمة الحالية التي تتيح
لكيانات فردية متعددة المنافسة بشكل عادل في المستوى الثاني من  gTLDsو  ccTLDsالمفتوحة .وال يتيح قانون العالمة
التجارية منح ھذه الميزة وال ينبغي ذلك لـ  .ICANNبي .تاترسفيلد ) 15يناير .(2011
ينبغي على  ICANNفتح نافذة مبكرة من أجل  TLDsغير الھامة وغير المعارضة للثقافية اللغوية إذا لم يتم التوصل إلى
إجماع شامل حول  AGBوبالتالي لن يتم تأخيرھم بشكل مفرط أكثر من ھذا كنتيجة قضايا التشغيل الواسعة وتطوير السياسة
التي ال تعنيھم .وسيكون ھذا االختبار األمثل لقواعد المنظمة الحالية القائمة .ال تطالب  PuntoGALبونتو غال بمجموعة
محددة من القواعد لفحص االقتراحات الثقافية واللغوية .حيث لن يتضرر أحد من تلك النافذة المبكرة حتى إن جميع المرشحين
و ICANNنفسھا سيستفيدون منھا PuntoGAL .بونتو غال ) 14يناير .(2011
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اقتراح خطوة بخطوة – اختبار النافذة المبكرة .قدمت  COREلـ  ICANNملحقا ً القتراح خطوة بخطوة حيث تم عرضه في
مرحلة مبكرة من عملية تعليق العامة .يعرض االقتراح طريقة الختبار النظام بنافذة مبكرة قائمة على كل من االنتقاء الذاتي
لمقدمي الطلبات الذين يعرضون أعلى مستويات التعھدات في المسائل التي لم يتم حلھا بعد وآليات المنع لفحص ھذا االنتقاء
الذاتي .العناصر ھي:




االنتقاء الذاتي لمقدمي الطلبات ليس مقصوراً على أي فئة سبق تحديدھا.
يجب على مقدمي الطلبات أن يقدموا أوصاف مفصلة عن كيفية تحديد القضايا الشاملة العالقة بشكل خاص ويجب أن
يكون لديھم آلية مسؤولية؛
سيكون لكل مجموعة منتظمة داخل  ICANNفرصة لمراجعة الطلبات وإذا لزم األمر رفع "راية حمراء" لمنع
الطلب بشكل فعال من المضي قدما ً في اختبار النافذة المبكرة .وھذا يعني أن الطلب يكون معلقا ً حتى  AGالنھائي
وتنفيذ والموافقة على الوثائق ذات الصلة بشكل فعال.

وبھذه اآللية لن يكون أحدا أسوء حاال مما ھم عليه اليوم وسيتم السماح لبعض الطلبات بالتحرك والتي ستعتبر خطوة ھامة
لألمام .أ .آبريل آي آبريل ) 15يناير .(2011
الدورات المحدودة والمنفصلة.
أوصت التحليالت االقتصادية بتاريخ يونيو  2011بأن تستمر ممارسة  ICANNبتقديم  gTLDsجديدة في دورات محدودة
ومنفصلة .وعلى النقيض تسعى  ICANNلتسھيل برنامج يتنبأ بـ  TLDsجديدة من  200إلى ) 300وحتى  (1000في
شرح واف .مركز  2) WIPOديسمبر .(2010
الدورة األولى .يستدعي التعارض بين النصيحة والتطبيق
ٍ
ينبغي على  ICANNأال تتقدم ببرنامج  gTLDواسع مفتوح حتى يتم تطوير اآلليات بشكل كامل واختبارھا بشكل كاف
لتحديد االھتمامات العديدة التي يثيرھا البرنامج .إذا كانت  ICANNتعتقد بأن مزيداً من التأخير لبرنامج  gTLDالجديد غير
مقبول ،فإنھا ينبغي عليھا اتباع أحدث نصائح  GACإلبرام برنامج دليلي صغير لعدد محدود جداً من  gTLDsمصمم لخدمة
المنظمات اللغوية والجغرافية والثقافية .وكما توحي  GACفإن مثل ھذا الدليل من الممكن أن يوفر البيانات الفعلية التي يمكن
استخدامھا "لتنقية وتحسين قواعد الطلبات للدورات التالية 6) AIPLA ".ديسمبر  .(2010غرفة التجارة األمريكية وآخرون.
) 9ديسمبر  dotScot .(2010دوت سكوت ) 9ديسمبر .(2010
ينبغي على  ICANNالنظر بأسلوب عقالني ومخطط في مقدمة محدودة ومنفصلة لـ  gTLDsالجديدة في الدورة األولى
مقصورة على  gTLDsالقائمة على المنظمة لكي تقلل من المخاطر وزيادة فوائد البرنامج االقتصادية واالجتماعية بأكبر
شكل ممكن .يتلقى ھذا الموقف دعما ً متزايداً في منظمة ) ICANNعلى سبيل المثال GAC :ووثيقة إطار العمل
االقتصادي( MarkMonitor .مارك مونيتور ) 9ديسمبر  .(2010مؤسسة األخبار ) 9ديسمبر .(2010
يدعم تقرير المرحلة الثانية االقتصادي موقف  AT&Tومعلقين آخرين أن على  ICANNأن تقدم  gTLDsالجديدة في
دورات محدودة منفصلة وتعطي األولوية لتقديم  10) AT&T .IDNsديسمبر .(2010
توصي الوزارة بأخذ نھج أكثر حيطة لتقديم  gTLDsالجديدة باإلشارة إلى أن قضية المزايا والعيوب االقتصادية لتقديمھم
لتاريخ ،لم تناقش بشكل كا ٍ
ف بعد .وتقلق الوزارة من أن  AGلم تتعھد بتحسينات كافية في ھذه المرحلة للعمل كأسس لتقديم
 gTLDsالجديدة .الوزارة الدنماركية ) 10ديسمبر  .(2010آر .فيرنانديز ) 10ديسمبر .(2010
ينبغي على  ICANNأن تأخذ نظرة أعمق عن ما ستقرره وتدرك أن الطرح السابق ألوانه لـ  gTLDsالجديدة يضع العمل
ومنظمات الملكية الفكرية في مخاطرة مالية كبرى .وبتأجيل الطرح سيتاح لھا تحليل أفضل للشروط واألكثر أھمية TMC
و) IHG .URSالنموذج  10 ،5ديسمبر .(2010
في الواقع توصي  ICANNفي  AGالنھائي المقترح ،أم تقدم  TLDsجديدة في دورات منفصلة محدودة .ويمكنھا االستفادة
من تجربة ھذه الدورة للقيام بأية تنظيمات ضرورية قبل الدورات المستقبلية .وستكون فترة ھذه الدورة محدودة لمجموعة
منفصلة من الكيانات – التي يمكن أن تلبي معايير محدودة جداً  -بسبب العملية والمتطلبات .ستدخل جميع األسماء التي تقدمت
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لھذه الدورة أثناء الممارسة الجذر في الدفعات أو المراحل على مدى فترة طويلة من الزمنDomain Dimensions .
دومين دايمنشنز )أبعاد أسماء النطاق( ) 9ديسمبر .(2010
المقدمة المخططة لـ  TLDsالجديدة .ينبغي على  ICANNأن تنفذ  gTLDsجديدة أقل مما تم التخطيط له .ينبغي على
 ICANNتقسيم الطلبات إلى مجموعات – على سبيل المثال :مجموعة أسماء عالمات تجارية ومجموعة أسماء جغرافية
ومجموعة شاملة .سيجعل كل من العدد األقل من األسماء التي تم تنفيذھا وإنشاء المجموعات من الممكن تحليل الفوائد
والتكلفة للمنظمة باستمرار .تستطيع  ICANNمن خالل تحليل مجموعات اختبار صغيرة لـ  TLDsأن تكيف المقدمة وفقا ً
للتكاليف والفوائد التي تمت تجربتھا مع المجموعات المختلفة لـ  .TLDsوھذا سيتيح لـ  ICANNأن تقدم  TLDsجديدة
بطريقة محكمة لمصلحة مجتمع اإلنترنت العالمي 15) DIFO .يناير .(2011
مطلوب وقت وجھد إضافي لحماية مالكي العالمات التجارية .تتفق  IOCمع  GACأن على قيادة  ICANNأن تولي اھتماما
أكثر تضافرا لتقليل تكاليف  gTLDsالجديدة لمالكي العالمات التجارية .ومن ثم فإنه ينبغي على  ICANNأن تتغاضى
جدولھا الزمني الحالي لطرح برنامج  gTLDالجديد 29) IOC .نوفمبر  6) AIPLA (2010ديسمبر .(2010
 Adobe Systemsأنظمة أدوبي ) 10ديسمبر .(2010
تباين السوق .يجب أن يكون تباين السوق – أي العمل باتجاه  DNSأكثر داللة – السبيل باتجاه توسع منظم لـ  .DNSوأي
شيء أقل من ھذا سيؤدي إلى تسجيالت مزدوجة وتخبط المستخدم على المدى الطويل .شركاء  10) RNAديسمبر .(2010
تحليل التعليقات
كانت  ICANNتعمل باتجاه تنفيذ التوصيات المتفق عليھا في الوقت المحدد .وتعتبر المناقشات المؤقتة األخيرة بمثابة
مناقشات واسعة للمنظمة وأعمال تطوير السياسة الرسمية التي تمت والھدف والقيم الجوھرية لـ  .ICANNكثير من
المشكالت المنبثقة التي أخرت المقدمة على وشك أن يتم حلھا .تم تقديم نماذج تنفيذ خاصة للتصدي الحتمالية السلوك الجنائي
ولتوفير ضمانات عالمة تجارية.
نأخذ بعين االعتبار اإلحباط الذي عبر عنه البعض بخصوص تأخيرات تقديم  gTLDsجديدة .ومن الصعب الموازنة بين
المناقشات والحلول للقضايا الھامة المفتوحة من ناحية ومن ناحية أخرى تطوير البرنامج المستمر واالستعداد التشغيلي .تستمر
الجھود الملحوظة بفحص وإيجاد حلول لھذه القضايا المفتوحة سويا ً مع المنظمة – من خالل مناقشات مثل مشاورات مجلس
 GACالقادم في بروكسل.
تستمر  ICANNبتقريب تنفيذ البرنامج مع الكد الواجب والخطط إلبرام الطرح بأسرع ما يمكن عمليا ً جنبا ً إلى جنب مع حل
ھذه القضايا.
يستمر طاقم العمل بالتقدم نحو تطوير البرنامج وفي الوقت الحالي العمل مع منظمة اإلنترنت العالمية باتجاه مستوى من
اإلجماع على البرامج التي تبرز القضايا.
تحث كثير من التعليقات  ICANNعلى النظر في مقدمة محدودة ومنفصلة لـ  gTLDsفي دورة تقديم الطلبات األولى .وھذا
ما تم اقتراحه :تعتبر دورة تقديم الطلبات األولى دورة منفصلة بنافذة محدودة للتسليم مع معايير وإجراءات تم تأسيسھا لھذه
الدورة كما ورد مفصال في دليل مقدمي الطلبات .وھي محدودة ليس فقط بالمتطلبات المتنوعة ولكن بأقصى معدل تفويض كما
نوقش في "سيناريوھات معدل التفويض لـ  gTLDsالجديدة" )انظر http://www.icann.org/en/topics/new-
.(gtlds/delegation-rate-scenarios-new-gtlds-06oct10-en.pdf
أظھرت كثير من التعليقات مناھج تفضيل لدورة تقديم طلبات محدودة أصغر مثل :الطلبات القائمة على المنظمة "غير
المتناقضة" .ينبغي مالحظة أنه تم إجراء الدورات التمھيدية المحدودة مسبقا ً وال يوجد شرط توصيات سياسة  GNSOلتكوين
عملية التي تعطي األولوية لفرص تقديم طلبات من نوع على حساب نوع آخر .وعالوة على ذلك ،سيكون تطوير قواعد جديدة
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وإجراءات لعملية بقيود عادلة وفعالة تعھد صعب ومعقد – أحد الدروس المستفادة من الدورات السابقة .لن تقوم ICANN
باتباع تنفيذ دورة طلبات محدودة بدون اتجاه سياسة واضحة للتوجيه.

االتصاالت
النقاط الرئيسية


ستتضمن خطة األربعة أشھر اتصاالت  gTLDالجديدة NGOs/غير الربحي كمشاھدة في تواصلھا.

ملخص التعليقات
 NGOsغير الربحية الھادفة إلى التواصل .ينبغي على مجلس  ICANNإعطاء تعليمات للموظفين للشمول في حملة
االتصاالت لمدة أربعة أشھر التي تھدف إلى التواصل حول برنامج  gTLDالجديدة لمنظمات  NGOsغير الربحية .ينبغي
أن تكون المعلومات حول عملية الطلبات باإلضافة إلى معلومات أخرى ھامة للجھات الثالثة الذين من المرجح لم يقوموا
بالتقدم لـ  gTLDالجديد )على سبيل المثال :إجراءات االعتراض و RPMsوفرص أخرى للتعليق والمشاركة في العملية
على مستوى السياسة( .ينبغي أن يشمل التواصل أيضا ً معلومات حول الفرص لدعم مقدمي الطلبات.
 1) P-NPOCديسمبر  .(2010الصليب األحمر ) 9ديسمبر .(2010
تحليل التعليقات
إن الھدف من حملة األربعة أشھر من اتصاالت  gTLDالجديدة ھو زيادة الوعي العالمي عن برنامج  gTLDالجديدة .سيرفع

برنامج االتصاالت من الوعي بين الجھات المعنية ومقدمي الطلبات على مستوى العالم عن ماھية وكيفية ومكان وموعد وسبب

 gTLDالجديدة .وسيتناول مجموعة من المراقبين ،إحدى المجموعات غير الربحية .إن ھدفنا ھو أن نعلم ،لذلك تكون الجھات
المعنية على وعي ببيانات البرنامج واألشياء التي تحتاج إلى النظر سواء كانت التقدم لـ  gTLDالجديدة أو غير ذلك.

مسائل متنوعة  /أشياء أخرى
تأكيد  .Whoisلقد اقترحنا مرات عديدة أن تكون أسماء النطاقات خاضعة لتأكيد ) WHOISبمعنى :إرسال الرموز السرية
للعناوين الفعلية للمسجلين( لتقييد إساءة االستعمال .تجاھلت  ICANNھذا المقترح .ومن شأن ھذا المقترح أن يحظى بالدعم
القوي من جانب دوائر الملكية الفكرية ،كذلك دعم معظم مسجلين أسماء النطاقات الشرعيين .وينبغي أن يكون ھذا شرط
مسبق ألي توسع جديد من جانب  .TLDجي .كيريكوس ) 13نوفمبر  .(2010جي .كيريكوس ) 10ديسمبر .(2010

عملية تقديم الطلبات
النقاط الرئيسية


على الرغم من تأكيد معدل التفويضات للعام بـ  1000تفويض كحد أقصى ،إال أنه من المتوقع أن يكون معدل
التفويض الفعلي أقل من ھذا بكثير ) 315إلى  340للعام( .تعتبر خطة االستعداد التشغيلي في وضع تأكيد أنه تم
إعداد  ICANNإلدارة كمية الطلبات وتطبيق المتطلبات على  TLDsالقائمة والجديدة.
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لن تكون ھناك "تخفيضات في الكمية" في دورة تقديم الطلبات األولية .وستغطي رسوم التقييم نفقات برنامج gTLD
الجديدة فقط بدون الجھود األخرى .ونعتزم االستفادة من تجربة الدورة األولى لصقل ھيكل الرسوم وتوفير مساعدات
إضافية في الدورات التالية لمقدمي طلبات محددين.



ولن تواصل  ICANNدورة تقديم طلبات محددة بدون توجيه سياسة واضحة من أجل االسترشاد .إن توصيات
سياسة  GNSOال توجه إنشاء العمليات التي تعطي األولوية لنوع من فرص تقديم الطلبات على حساب نوع آخر.
وعالوة على ذلك ،سيكون تطوير قواعد جديدة وإجراءات لعملية بقيود عادلة وفعالة تعھد صعب ومعقد – أحد
الدروس المستفادة من الدورات السابقة.

ملخص التعليقات
 1000 gTLDsالجديدة للعام.
ً
ال يزال العدد  1000عدداً مھيمنا ليس فقط على المسجلين والمنظمة ولكن على  ICANNنفسھا للتعامل معه .ترغب
 CADNAفي معرفة إلى أي شيء توصلت األبحاث والدراسات التي أجريت ومالءمة ھذا العدد .ينبغي تقليل العدد بشكل
كبير لتجنب المشكالت المحتملة )الموارد الموسعة تجعل  ICANNغير قادرة على تطبيق قواعده بشكل صحيح وإنشاء
فرص جديدة لمجرمي اإلنترنت( 10) CADNA .ديسمبر .(2010
الدليل مضلل في قيد  1000للعام .على الرغم من إصرار  ICANNأن "معدل التفويض السنوي" سيكون مقيداً لـ "1000
في العام في جميع األحوال بغض النظر عن عدد الطلبات التي تلقتھا" ،فإن ھدف  ICANNالمذكور ھو أن ھذا القيد سيتم
تطبيقه لفترة أقل حتى من عام واحد ،وتدع فترة األعوام العديدة التي يفسر اللفظ "سنوي" عادة على أنه يشير إليھا .ومع ذلك،
فإن البنود  1.1.2.3والبنود  1.1.6توضح أن ھدف  ICANNھو طرح دورات تقديم طلبات تالية بأسرع ما يمكن وأن
الھدف للدورة التالية ھو أن تبدأ خالل عام واحد من تاريخ إغالق الدورة األولى .وبسبب أن البنود  1.1.2.3ليس لھا إطار
زمني مصاحب لھا فإن  AGsستكون قادرة خالل الدورات التالية على إمالء معدالت وقيود التفويض الخاصة بھم ،إن
وجدت أية قيود تطبق على اإلطالق .أيضا ،فإن السرعة التي من المفترض أن تبدأ بھا الدورة الثانية تعوق بشكل كامل أي
فحص جدير باالھتمام لنتائج  gTLDsالمفوض الجديدة .بي .فودي ) 18يناير .(2011
الدفعة األولى ) .(1.1.2.3ينبغي أن تكون الدفعة األولى محصورة لعدد أقل بشكل كبير من  500طلب مقدم لكي نستطيع
اختبار االستعداد التشغيلي لنظم معالجة الطلبات واالعتراض/التنافس المصممة حديثا ً BC .ليست وحيدة في دعوتھا لقيود
أكثر والطرح المنفصل )على سبيل المثال GAC :وتوصيات تقرير  ICANNاالقتصادي األخير( .ينبغي أن تتألف حصة
كبيرة من الدفعة األولي من طلبات المنظمة .وتضامنا ً مع موقفھا الثابت من أن زيادة مساحة االسم ينبغي أن ينشئ قيمة
مضافة ،فإن  BCتؤيد مفھوم منظمة  TLDsغير تناقضيه باعتباره السبيل األمثل لزيادة مساحة االسم بسبب أنھم أنشأوا ھذا
النوع من منافسة القيمة المضافة 6) BC .ديسمبر .(2010
الردود أو إرسال قائمة مالحظات الطلبات .يقرر القسم  1.1.2.2من الدليل أن  ICANNستقوم بإرسال جميع الطلبات التي
تعتبر مكتملة في دفعات وستبدأ فترة تقديم االعتراضات لھذه الدفعة في نفس الوقت ) .(1.1.2.4وبالنظر إلى كمية الطلبات
الضخمة المحتملة ،فإن  HKIRCتوصي بأن تقوم  ICANNبتوفير خدمة ردود أو قائمة بريدية بخصوص تحديثات الطلبات
وبالتالي يستطيع مختلف أصحاب المصالح من إعداد وتقديم اعتراضاتھم إذا لزم األمر بطريقة مؤقتة.
 22) HKIRCديسمبر .(2010
منھجية التجميع ).(1.1.2.3
من الضروري أن تقوم  ICANNبتفصيل الطريقة الصحيحة التي من المرجح أن يتم استخدام التجميع بھا لمساعدة خطة
مقدمي الطلبات إلمكانية معالجة الدفعات .تعطي األوصاف العامة في  AGقليل من المعلومات لمقدمي الطلبات عن ما إذا كان
يتم التقديم أوال أم أنه سيتم استخدام طريقة زمنية مماثلة .إذا تم استخدام التقديم أوالً أو الطريقة المماثلة فإن مقدمي الطلبات في
حاجة إلى معرفة ذلك متقدما كثيراً على فتح نافذة الطلبات 7) RySG .ديسمبر .(2010
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ينبغي تحديد بوضوح طرق التجميع التي ستستخدم قبل طرح  gTLDالجديدة .من الممكن أن تؤثر الطريقة المستخدمة بشكل مادي
على الطريقة التي يعد بھا مقدمي الطلبات إقراراتھم الخاصة MarkMonitor .مارك مونيتور )النموذج  7 ،1ديسمبر .(2010
لم يتم منح اھتمام كا ٍ
ف إلمكانية أن تقوم  ICANNبتخصيص عملية التقييم الخاصة بھا بالمجموعات أو الدفعات التي تتسم
بنفس خصائص الطلبات 9) AFNIC .ديسمبر .(2010
الدفعات-األولوية لـ  TLDsالثقافية واللغوية .إذا كانت  ICANNتقوم بتكوين دفعات لمعالجة الطلبات ،فإن مرشح المنظمة
ينبغي أن تكون له األولوية على المقترح التجاري .ومن الواضح أن المقترحات التي تم تطويرھا لتحقيق فوائد تجارية ليس لھا
مصلحة عامة أكثر من تلك التي شجعتھا المنظمات الثقافية واللغوية .يتم تمويل كثير من المقترحات التجارية من المؤسسات
الضخمة مما يجعل الحصر في الدفعة األولي أقل ضرراً .وعلى النقيض من ذلك ،فإن  PuntoGALبونتو غال ومرشحين
ثقافيين ولغويين آخرين سيجدون أنه من الصعب جداً توضيح لمؤيدي منظمتھم أن مقترحاتھم ما زالت في انتظار التقييم .بينما
تقوم  ICANNبفحص المبادرات التجارية التي ال تلقى دعما كبيرا بين مستخدمي اإلنترنت وستسھم في تحسين التنوع الثقافي
عبر شبكة اإلنترنت PuntoGAL .بونتو غال ) 7ديسمبر .(2010
فترة تسليم الطلبات ) .(1.1.1باإلشارة إلى المناقشة المطولة والموسعة عن  geoTLDsفإن فترة تسليم  30يوما ينبغي أن
تكون كافية خاصة إذا كانت نافذة الطلبات التالية ستظھر بعد عام dotBERLIN .دوت برلين ) 9ديسمبر .(2010
 9) .hamburgديسمبر  9) .GMBH .(2010ديسمبر  9) AusRegistry .(2010ديسمبر .(2010
 Dimensions Domainأبعاد النطاق ) 9ديسمبر  dotKoeln .(2010دوت كولن ) 9ديسمبر .(2010
 12) dotBERLINيناير  DotGreen .(2011دوت غرين ) 9يناير .(2011
تخفيض الرسوم-نصوص  IDNواللغات األخرى ).(1.2.10
ينبغي على  ICANNأن تقوم بتصميم آليات محفزة إلنشاء  IDNsولغات صغيرة أو غير مستخدمة .مثل ھذا الحافز من
شأنه أن يخفض رسوم الطلب المقدرة بنحو  185,000دوالر أمريكي من أجل نسخ  IDNاإلضافية والترجمات المقدمة
للمجموعة .أقر كال من مجلس وموظفي  ICANNأن تكاليف معالجة بعض مقدمي الطلبات سيتم التغاضي عنھا عند تقييم
مجموعات إضافية من مقدم الطلب نفسه .ينبغي أن يتم تنضيد الرسوم المخفضة ومثل ھذا سيؤدي إلى تغطية كامل التكاليف
اإلضافية من جانب مقدمي الطلبات ولن يتم تحويلھا إلى مقدمي طلبات آخرين .إذا كان مقدم الطلب يطلب ترجمات جديدة من
 gTLDحالي فإنه ينبغي على كل المسجلين أن يكون لديھم خيار تسجيل أسماء المستوى الثاني الخاصة بھم في جميع
االختالفات اللغوية التي يعرضھا  6) BC .TLDديسمبر .(2010
ينبغي أن يتم خفض السعر الكلي لمقدمي الطلبات للمنظمة المتقدمين لنفس المجموعة بلغات مختلفة و IDNالمعادلة .يمكن
دمج ھذه الطلبات ضمن طلبات منظمة واحدة كحزمة .وھذا سوف ينتقص من تكاليف  .ICANNوسيتوجب تأكيد كل
المعلومات ومعايير المنظمة ومتطلبات التسجيل الفنية والبيانات المالية مرة واحدة .الجزء الوحيد بالتكاليف اإلضافية
المخصصة الذي يتطلب التأكيد ھو ما إذا كانت المجموعة المعادلة المترجمة تلبي متطلبات النص الفنية التي حددتھا
 dotMusic .ICANNدوت ميوزيك ) 10سبتمبر  .(2010شركاء  10) RNAديسمبر .(2010
رسوم طلبات NGO/غير الربحية .ينبغي على مجلس ICANNإعطاء توجيھات للموظفين بإنشاء رسوم تقييم/رسوم طلب
بحيث تعتبر مالئمة لمنظمات NGOs/غير الربحية .ينبغي أن توضح الرسوم للمنظمات غير الربحية ،تكاليف  ICANNالفعلية
لتوجيه إدارة عملية تقديم الطلبات وينبغي أن ال تشمل حد أقصى ألنشطة  1) P-NPOC .ICANNديسمبر .(2010
الصليب األحمر ) 9ديسمبر .(2010
الدول النامية-الرسوم .من المتوقع أن تتبنى  ICANNسياسة رسوم مقبولة للدول النامية .إن الرسوم الضخمة من شأنھا أن
تخمد مبادرة الدول النامية للتقدم لـ  gTLDsالجديدة .مجتمع اإلنترنت بالصين ) 10ديسمبر .(2010

16

تطوير برنامج دعم مقدمي الطلبات.
ينبغي على  ICANNإعطاء توجيھات للموظفين بالبدء في تطوير برنامج دعم مقدمي الطلبات .وينبغي أن يتم اإلعالن عنه
قبل بدء الدورة األولى .ينبغي نقل ونشر شروط البرنامج على نحو واسع بأسرع ما يمكن للسماح لمقدمي الطلبات باالستفادة
من البرنامج أثناء الدورة األولى 1) P-NPOC .ديسمبر  .(2010الصليب األحمر ) 9ديسمبر .(2010
إذا تم دمج برنامج دعم مقدمي الطلبات مع  AGفسيبرز بوضوح مبادرات مقدمي الطلبات من الدول النامية للتقدم
لـ  gTLDsالجديدة وتشجيع التطوير المتوازن لإلنترنت العالمي .مجتمع اإلنترنت بالصين ) 10ديسمبر .(2010
انظر المجلس لطريقة إجماع  .(1.2.10) JASحققت مجموعة عمل شراكة دعم مقدمي الطلبات ) (JASإجماع كبير على
قضايا ھامة متعددة وھي قيد عمليات االعتماد اآلن في كال من  GNSOو ALAC.تحث  ALACالمجلس على ضمان أن
بياناته الموجزة في ھذا الشأن تأخذ بعين االعتبار بشكل كامل وعادل توصيات مجموعة العمل 8) ALAC .ديسمبر .(2010
 9) P-NPOCديسمبر .(2010
الرسوم المقسمة إلى محتويات التسجيل والقرار .وكما تم اقتراحه مسبقا ً ولكن تجاھلته  ICANNفإن رسوم النطاق ينبغي أن
تكون مقسمة .وحيثما ال يكون السم النطاق اسم خادم وال يحل وقد تم شراءه ألھداف دفاعية فإن ھذا الشخص ينبغي أن يتم
التعھد إليه فقط بمكونات التسجيل وليس مكونات القرار .ومن شأن التكلفة اإلجمالية لمثل اسم النطاق ھذا أن تكون قليلة جداً.
تعتبر أسماء النطاقات المسجلة دفاعيا مصدر للتكلفة الصافية للعامة ولكنھم مركز ربح صافي لعمال التسجيل ولـ .ICANN
جي .كيريكوس ) 10ديسمبر .(2010
تحليل التعليقات
بخصوص معدالت التفويض القصوى المتوقعة ،فإن بعض التعليقات تطلب البيانات المستخدمة لھذا التحليل .وقد تم نشر ھذا
على الروابط التاليةhttp://www.icann.org/en/announcements/announcement-03mar10-en.htm :
وhttp://icann.org/en/topics/new-gtlds/delegation-rate-scenarios-new-gtlds-06oct10-en.pdf
للتعليق العام.
عبرت بعض التعليقات عن أن معدل التفويض المقيد المعروض الذي يحدد  1000تفويض في العام كحد أقصى كان مرتفعا ً
جداً لكل من المنظمة واالحتمالية التشغيلية لـ  ICANNوحث على تبني قيود أقل .وينبغي مالحظة أن ھذه القيود في موضع
كحد أقصى .ومن المتوقع أن يكون معدل التفويض الفعلي أقل بكثير كما سبق ذكره في الوثائق المذكورة مسبقا ً .الحظ أيضا ً
أن حصة االستعداد التشغيلي من المشروع ھي في موضع ضمان أن  ICANNمعدة تشغيليا ً إلدارة كمية الطلبات وتطبيق
المتطلبات على  TLDsالقائمة .وفقا ً للشروط الحالية ،فإن  ICANNال تتوقع تغييرات للتخطيط الحالي.
تساءل إحدى التعليقات عما إذا كانت أقصى معدالت تفويض متماشية مع الھدف لطرح دورات تقديم الطلبات التالية بشكل عاجل
على ما أمكن .ويعتزم االستفادة من تجربة الدورة األولى بينما يتم تجنب التأخيرات للمرحلة التالية من البرنامج .قرار المجلس
بشأن اختيار المستھلك والمنافسة واالبتكار )انظر http://icann.org/en/minutes/resolutions-10dec10-
 (en.htmالمقدم لتطوير األھداف المبكر للتبليغ عن المراجعة المدعو لھا في تأكيد التعھدات التي تحدث بعد أن كان gTLDs
الجديدة في حيز التنفيذ لعام واحد.

قرار ) (2010.12.10.30يتطلب مجلس  ICANNالمشورة من  ALACو GACو GNSOو ccNSOعن
تأسيس التعريف والمقاييس وثالثة أعوام محددة لتلك المقاييس من أجل المنافسة وثقة العميل واختيار العميل في
سياق نظام اسم النطاق ،مع تقديم تلك المشورة للمناقشة في اجتماع  ICANNالدولي العام بسان فرانسيسكو في
الفترة من  13حتى  18مارس .2011
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باإلضافة إلى ذلك ،كما لوحظ في وثائق معدالت التفويض المذكورة مسبقاً ،فإن الصياغة ستستمر أثناء وبعد دورة تقديم الطلبات
األولى لذلك من الممكن أن تستمر المناقشات األساسية الموسعة ومن الممكن إدارة معدالت التفويض مع تقدم البرنامج.
أظھرت كثير من التعليقات مناھج تفضيل لدورة تقديم طلبات محدودة أصغر مثل :الطلبات القائمة على المنظمة "غير
المتناقضة" .ينبغي مالحظة أنه تم إجراء الدورات التمھيدية المحدودة مسبقا ً وال يوجد شرط توصيات سياسة  GNSOلتكوين
عملية التي تعطي األولوية لفرص تقديم طلبات من نوع على حساب نوع آخر .وعالوة على ذلك ،سيكون تطوير قواعد جديدة
وإجراءات لعملية بقيود عادلة وفعالة تعھد صعب ومعقد – أحد الدروس المستفادة من الدورات السابقة .لن تقوم ICANN
باتباع تنفيذ دورة طلبات محدودة بدون اتجاه سياسة واضحة للتوجيه.
طلبت كثيرا من التعليقات تفصيل أكثر بخصوص عملية التجميع التي من شأنھا أن تستخدم في حالة وجود كميات كبيرة من
الطلبات .ينبغي مالحظة أن ھذه عملية محتملة وستكون مالئمة فقط في حالة ما إذا تخطت كمية الطلبات ما يمكن تسويته في
العملية كما أعد له .سيتم استخدام عملية خارجية لعملية تسليم الطلبات إلنشاء أولوية تقييم .وستتم ھذه العملية على أساس نظام
االختيار عبر اإلنترنت أو المعايير الموضوعية األخرى.
يقترح أحد التعليقات أن تقوم  ICANNبإعطاء مزيد من االنتباه إلى "تخصيص" عملية التقييم بالمجموعات أو الدفعات التي
لھا نفس خصائص الطلبات .نحن نوافق .وھذا متوقع لكسب الفاعلية في العملية خالل السماح بتقييم عادل وثابت عبر
مجموعة الطلبات.
اقترحت مجموعة من المعلقين بأن تكون فترة تسليم الطلبات  30يوما ً .لم تحدد  ICANNمدة ھذه الفترة ومع ذلك فإنه من
المتوقع أن تأخذ الخطوات الالزمة التي تؤدي إلى وتشمل تسليم الطلب بعض الوقت حتى تكتمل .تعتزم  ICANNالتأكيد على
أن فترة الوقت كافية لمقدمي الطلبات لكي يوفروا انتباه مالئم لھذه الخطوات .ستكون فترة تقديم الطلبات  60يوما ً على األقل
ولن تزيد عن  90يوما ً.
اقترحت بعض التعليقات إدراج وسائل "حزم" الطلبات للسيناريوھات مثل تنوعات  IDNأو الترجمات برسوم تقييم مخفضة.
ال تتوقع  ICANNأن تقوم بإنشاء حزم طلبات مثمنة ألسباب مذكورة مسبقا ً .بينما توجد ھناك فاعلية في عملية التقييم التي
يمكن اكتسابھا حيثما يتقدم الطالب لمجموعات متعددة ،فإن ھذا قد تم تحليله بالفعل إلى عوامل في إنشاء النموذج المالي .إن
التثمين الممنوح المفضل لمجموعة الطلبات القائمة على مثل ھذه األسس يعتبر غير متوقع في توصيات سياسة GNSO
وتنفيذ مثل ھذا المقترح من شأنه أن ال يكون تدريب مستقيم .ينبغي استدعاء أن ال يوجد تخطيط واحداً لواحد لتحديد ما يكون
وما ال يكون متنوع أو ترجمة صحيحة للمجموعة :وھذا من شأنه أن يضيف تعقيدا ملحوظا للعملية .وكما لوحظ مسبقاً ،فإن
مستوى الشك والمخاطرة أعلى في دورة فتح تقديم الطلبات.
كما ورد بتعليق آخر حزمة أسعار ألسماء نطاقات المستوى الثاني في  gTLDsالجديدة .ينبغي مالحظة أن اإلجراءات
لتسجيل المستوى الثاني ھي نوع من السياسة التي أسسھا مشغلي .TLD
يقترح أحد التعليقات إنشاء رسوم خاصة لمنظمات  NGOsغير الربحية والتي تقرر أن تلك الرسوم ينبغي أن تدل على التكاليف
الحقيقة بخالف الحد األقصى ألنشطة  ICANNاألخرى .يغطي مستوى الرسوم المنشأة تكلفة تشغيل البرنامج وتكاليف تطوير
البرنامج وتخصيص بعض االعتماد المالي لتحديد األشياء المشكوك فيھا .تشمل ھذه التكاليف الحد األقصى المباشر غير التكاليف
المخصصة ألنشطة  ICANNاألخرى .تقوم خطوات المعالجة والتكاليف المصاحبة ألداء كل تقييم طلب على عدد متوسط من
الخطوات إلكمال كل طلب مقدم وعد التغيير وفقا ً لنوع  TLDأو تقديم المنظمة .وبنا ًء على ذلك ،فإن رسوم الطلبات الحالية من
غير المتوقع أن تتغير لدورة تقديم الطلبات األولى .مع ذلك ،وكما ذكر مسبقاً ،فإنه من المتوقع أن تؤدي دورات تقديم الطلبات
المتتالية إلى ضبط ھيكل الرسوم وفقا ً للتكاليف السابقة من الدورات السابقة وإلى فاعلية وتأثير عملية تقييم الطلبات والبيانات
األخرى على حسب المتاح .يمكن إعادة النظر في نموذج الرسوم لدورات تقديم الطلبات المتتالية.
تم بذل كل الجھود للحفاظ على رسوم تقييم مخفضة ما أمكن داخل قيود تشغيل برنامج موثوق .مع إدراك أن ھناك احتياجات في
الدول النامية ،فإنه تقوم اآلن مجموعة عاملة مشكلة من ممثلين عن دوائر إنترنت مختلفة بتقييم خيارات لتوفير الدعم لمجموعة
محددة من مقدمي الطلبات .تعمل المجموعة حاليا ً على مراجعة التوصيات التي شملھا التقرير األخير الخاص بھا )انظر
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 .(http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/jas-milestone-report-11nov10-en.pdfتم استقبال كثير
من التعليقات لدعم ھذه المجموعة .تعمل المجموعة عبر المجموعة العاملة بـ  SO/ACوالتي تقوم اآلن بإعداد توصيات ھامة حول
كيفية تنفيذ أشكال دعم مقدمي الطلبات خالل البرنامج ،ومع ذلك ينبغي توضيح أن تلك المجموعة ال تتبع عملية تطوير سياسة.
يقدم أحد التعليقات اقتراحا ً بأنه من المفترض تنظيم رسوم تسجيل أسماء النطاقات ومن ثم فسيكلف تسجيل "دفاعي خالص" لن
يستخدم تكلفة أقل من تسجيل اسم نطاق الذي من شأنه أن يقرر إلى موقع عامل .تحتسب أسعار تسجيل اسم النطاق عموما
حسب تقدير مكتب التسجيل ووفقا ً للنموذج وقاعدة المسجل .توضح اتفاقات التسجيل الحالية أن سياسات اإلجماع لن تفرض أو
تحدد سعر خدمات التسجيل .يعتبر ھذا النموذج مميزاً وقد تمت مناقشته في تطوير آليات حماية الحقوق .رغم ذلك ،فمن شأنه
أن يتطلب عمل جاد للتحديد والذي يعتبر تسجيل دفاعي خالص .توجد اآلن "سجالت دفاعية" حيث يستمد المسجل أموال أو
فوائد أخرى .من الممكن أن تؤدي السجالت الدفاعية دور "صفحات االنتظار" من حيث يستمد اإليراد المحدد .تنمي نقاط
السجالت الدفاعية األخرى لمواقع الويب الرئيسية العمل بتلك المواقع.
اقترح أحد التعليقات بأن تقوم  ICANNبتوفير ردود أو قائمة رسائل بريدية مع تحديث حالة الطلبات .وتعتزم  ICANNأن
تقوم بإتاحة حاالت التحديث لكل الطلبات عبر موقعھا اإللكتروني وبشكل يجعل الحصول على المعلومات أمر سھل .من
المرجح أن تكون التغذية االسترجاعية للردود بمثابة إضافة مفيدة لھذا الموقع ويتم النظر إليھا على أنھا آليات لتواصل تلك
المعلومات.

التقييم
النقاط الرئيسية


يوجد عدد من الصعوبات في تقديم أسماء المديرين والشركاء والمسؤولين إضافة إلى التحكم في المساھمين الجدد
من مقدمي طلبات  gTLDالجديدة .وفي الوقت ذاته ،قد يكون ھناك بعض مكاسب إضافية لطلبات محددة من أجل
توفير مثل ھذه المعلومات ،إال أنه من المتوقع أن تفوق التحديات التي تواجه معالجة ھذه التعليقات العامة وكذلك
ضمان وجود عملية متسقة لجميع مقدمي الطلبات لتفوق الفوائد المحتملة المكتسبة.



يكون للمقيمين حق الحصول على توضيحات من مقدم الطلب ،في الحاالت التي يؤثر فيھا النظر في التعليقات على
نتيجة التقييم.



تم تصميم قضية التقييم األمني بغرض الحصول على وصف مفصل من صاحب الطلب حول السياسات األمنية
واإلجراءات التي ستطبق في  .TLDوتطلب حاليا ً التعليقات توضيحات بشأن الجوانب المختلفة لھذه القضية
والمعايير التي يجري النظر فيھا لمراجعة الدليل.



ترجئ  CANNإلى  IETFمسائل مثل بناء قواعد  TLDاللغوية.

ملخص التعليقات
دور التعليقات العامة ) . (1.1.2.5توفر  AGمنھجية التقييم المستقلة ) (IEsمن أجل التفكير مليا ً في تعليقات الجمھور في
تقييمھم للطلب .وحول كيفية تأثير الوسيط بشكل ملموس في تعليقات الجمھور على نتائج مقدم الطلب .ال تقدم  AGاختياراً
واضحا ً لمقدم الطلب من أجل تفنيد مثل ھذه التعليقات .فإنه ينبغي على  AGتحديد منھجية واضحة تستخدمھا  IEsمن أجل
التفكير مليا ً في التعليقات العامة عند تقييم طلب .كما ينبغي أن تعطي  AGلمقدم الطلب فرصة الطعن الصريح ،مما يسمح
لمقدم الطلب باستعراض التعليقات المقدمة "ضد" طلبه في مدة ال تزيد عن خمسة أيام .حيث أن الغرض من ضيق فترة الرد
على التعليق ھو السماح للطلب الذي نحن بصدده بالبقاء "في الموعد المحدد".
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ھناك حاجة إلى توضيح حول ما إذا كانت تصريحات والرد أو "الطعن" سوف تؤثر على توقيت التقييم )أي ھل
سيتأثر مكان الطلب المحاذي وإذا كان األمر كذلك فما ھي المعايير التي سيتم استخدامھا إلنشاء مكان جديد
محاذي؟(
ينبغي أال يسمح للخبراء بالنظر في األدلة والحجج خارج حدود إجراءات االعتراض واألوراق المقدمة من جانب
أطرافھا .حيث سيتعارض ھذا مع العدالة األساسية للنظر في األدلة االستثنائية .كما ينبغي أن يطبق ذلك فيما يتعلق
)بالمقيمين(  1.1.2.5و) 1.1.2.7على الرغم من أن الفقرة الثالثة لتسوية المنازعات تقول "قد تكون التعليقات
]العامة[ ذات صلة بواحد أو أكثر من أسباب االعتراضات" و"سيكون من الحكمة أن تنظر  DRSPsفيھا"(.

 7) RySGديسمبر  DOTZON .(2010دوت زون ) 9ديسمبر  dotHOTEL .(2010دوت ھوتل ) 10ديسمبر
 dotMusic .(2010دوت ميوزيك ) 10ديسمبر .(2010
استخدام التعليقات في أساليب الخالف ) .(1.1.2.8تھتم  RySGباألسلوب بشرط أنه في حالة وجود تقييم ألولوية المجتمع
)الجزء  4من إجراءات أساليب الخالف( تقوم  ICANNبتوفير التعليقات التي وردت خالل فترة التعليق العام إلى المقيمين
مع تعليمات ألخذ المعلومات ذات الصلة في االعتبار من أجل الوصول إلى االستنتاجات من خاللھم .كما ينبغي على
 ICANNأن توضح المقصود من "الصلة" .ويمكن تفسير ھذا األسلوب أيضا ً من قِبل البعض ،أنه بقصد اإلحراز األعلى في
تقييم المجتمع ،فإن اآلالف من التعليقات في حاجة إلى الصدور بدالَ من الطلب .وينبغي على أسلوب التوضيح التأكيد على أن
اتساع الدعم قد يكون عامل جودة يساعد في توسيع نوعية من التعليقات 7) RySG .ديسمبر dotBERLIN .(2010
دوت برلين ) 9ديسمبر  9) .hamburg .(2010ديسمبر  DOTZON .(2010دوت زون ) 9ديسمبر .(2010
 9) .GMBHديسمبر  dotKoeln .(2010دوت كولن ) 9ديسمبر .(2010
طول فترة التعليقات .تمتد فترة التعليق األولية نحو  45يوما ً وتكون قابلة للتمديد .من الذي صمم على تمديد فترة التعليق وما
ھي المعايير التي سيتم استخدامھا؟  7) RySGديسمبر .(2010
التعريفات المعتمدة مجتمعيا ً ) .(1.2.3.1تتطلب عبارة "إجراءات التوضيح األمني المناسب" إلى توضيح ،خصوصا ً عند
النظر إلى حالة مجموعة عمل ) HSTLDأي ،كيف ستقاس "المناسب" ،ما ھي المعايير التي سوف تستخدم؟(
 7) RySGديسمبر .(2010
االمتثال القانوني ) - 1.2معلومات لجميع مقدمي الطلبات(.
تستحق إزالة كلمة "اإلرھاب" من أحدث نسخة من  ،AGإال أنھا استبدلت بعبارة "االمتثال القانوني" بالصفحة  28والتي
تحتج عليھا الواليات المتحدة OFAC .الخاص بوزارة المالية وقوائم  SDNإلجراء فحص الطلبات من جميع أنحاء العالم
ضد الواليات المتحدة .يعني ھذا في جوھره فقط أن اللغة اإلنجليزية و IDNالجديدة gTLDsو ومقدمي الطلبات من خاللھم،
أن حكومة الواليات المتحدة وسياستھا الخارجية مقبولة وسوف تنفذ .ويمكن أن يتسبب ھذا في خرق لجوھر اإلنترنت
والتحريض على دعوة الدول ذات السيادة لبدء النظر ليس فقط في خيار مقاطعة  gTLDsالجديدة التي تتبع  ICANNولكن
دفعھا أيضا ً النظر في بدائل عن  ICANNاألساسية ونسختھا إلدارة اإلنترنت .حيث تحتاج  ICANNوجميع األطراف
المعنية إلى تقييم للطريقة التي تم بھا التعامل مع ھذا .مجموعة اإلنترنت متعدد اللغات ) 10ديسمبر .(2010
ينبغي التخلص من فقرة االلتزام القانوني الجديدة المتواجدة في الدليل .كما ينبغي على  ICANNإعادة النظر في اتجاھه
ومعالجة مشكلة المحاسبة لتكون قبل الحكومة واحد فقط .وإذا لم تغير ھذه الفقرة الجديدة ،محاسبة ومساءلة  ICANNمن قِبل
حكومة الواليات المتحدة فقط ،تكون ) (AoCمؤسسة كاليفورنيا.


تعيد فقرة االلتزام القانوني الجديدة االھتمامات الملحة من قبل العديد من الدول ذات السيادة حول إتاحة التحكم في
بلدانھم من قبل دولة واحدة من خالل اإلنترنت الحالي .كما تقدم أيضا ً مشكالت خطيرة بالنسبة للكثيرين من مشغلي
 gTLDوالدول ذات السيادة التي سوف تجد مثل ھذه الشروط غير مقبولة من أجل السماح لھا أو لمواطنيھا أنفسھم
بالمشاركة في  gTLDsالجديدة بينما تخضع لقوانين وشروط سياسية تتبع فقط حكومة واحدة.
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تخاطر فقرة االلتزام القانوني الجديدة باستقرار التقنية لإلنترنت عموما ً ومعرفاتھا الفريدة من نوعھا .وفي أعقاب
إغالق الموقع من قبل وكالة دائرة الھجرة والجمارك ) (ICEالتابعة لحكومة الواليات المتحدة ،يدعو شخص ما
مقدمي خدمات اإلنترنت في جميع أنحاء العالم  ISPsإلقامة أصول  ICANN .DNSكمؤسسة غير ربحية تخضع
 ICEفي أي وقت حتى عند إيقاف .TLD
واألھم من ذلك أن االتجاه الجديد يذكر الكثيرين من ذوي السيادة والدول المستقلة والمجتمعات المحلية أن اإلنترنت
الحالي ھو تحت السيطرة العليا لحكومة الواليات المتحدة ،من خالل العقود مع ICANNو IANAوأن على ھذه
الدول قبول التحكم األجنبي على أراضيھا السيادية من أجل السماح لھا بتشغيل  TLDsفي  ASCIIأو IDNs
بلغاتھم المحلية .فعلى سبيل المثال ،يتوقع أن تشترك المجتمعات المحلية والبلديات في عدد من طلبات gTLD
الجديدة ،وحيث يحافظ ھؤالء على السيادة المستقلة فلن يقبلوا أن تخضع أراضيھم وواليتھم القضائية لقوانين دولة
أخرى )واحد( وال المشاركة في عملية االعتراض.

أي .آل زومان ) 1يناير  .(2011لجنة  TLDالعربية )النموذج  16 ،1يناير .(2011
االمتثال القانوني .يعد ادعاء  ICANNالتزامھا المستمر بقانون الواليات المتحدة في نص  AGمحبذاً .وينبغي أن تظل فقرة
"االمتثال القانوني" دون تغيير في الصيغة النھائية المعتمدة .وكانت وال تزال  ICANNمؤسسة ال تبغي الربح نشأت في
الواليات المتحدة وبالتالي تخضع لقوانينھا .كما يعد من الخطأ القول بأن فقرة االمتثال القانوني في  AGالنھائية المقترحة ھي
دليل على "سيطرة" حكومة الواليات المتحدة كما يعتبر الجدل الذي يخلط بين امتثال  ICANNالقانوني لقوانين البلد التي
تأسست بھا ،مع أي اعتبارات سياسية شاملة مضللة وضارة بتطوير  ICANNالمستمر ككيان متعددة الجنسيات.
مشروع لوفير  13) Lawfareيناير .(2011
وعي للعبث .وينبغي على  ICANNجعل العشرات من المقيمين يدركون أنه ستكون ھناك محاوالت للعبث بقواعد AG
للحصول على مزايا ضد المنافسين أو الحصول على موافقة  .TLDكما استأجرت مجتمعات وھمية معارضين وعالمة
تجارية شبه ضاغطة ،وربما يكون ھناك سيناريوھات عديدة محتملة dotBERLIN .دوت برلين ) 12يناير .(2011
االعتناء بالعمل العام والتاريخ الجنائي ).(2.1.1
تعترف مارك مونيتور وتقدر النظرة الخاصة بالكيانات التجارية المتداولة في أسواق قمة  25والتي منحت بالنظر إلى الخلفية الثقافية
الثابتة ،لكن لم يعد ھذا اعتبارا خاصا بأصحاب الحقوق MarkMonitor .مارك مونيتور )النموذج  7 ،2ديسمبر .(2010
ترحب ھوجان لوفيلز بھذا الحكم .ھوجان لوفيلز ) 9ديسمبر .(2010
تعد الثقة الكلية في البورصات من خالل خلفيات المسولين واإلدارة في غير محلھا .وينبغي أن تقوم  ICANNعلى األقل
بفحص ولو رمزي على الشركات المتداولة علنا ً 9) IPC .ديسمبر .(2010
تاريخ فرص التجسيم ).(2.1.2
ال يعتبر فحص مقدمي الطلبات ضد  UDRPوقواعد البيانات القانونية تدبيراً فعاالً لتحديد فرص التجسيم .الكمية الغالبة من
فرص التجسيم غير متنازع عليھا وربما غابت عن ھذا النھج .توصي مارك مونيتور بأن تقوم شركة مستقلة بإجراء التحقيقات
للكشف عن أنماط التعسف باإلضافة إلى  UDRPالموحدة وقواعد البيانات القانونية .وتوصي مارك مونيتور أيضا ً خالل
االستعراض الوشيك  UDRPأن تقوم  ICANNبالنظر في إنشاء مخزن موحد لبيانات الشكوى والقرارات والبيانات الھامة
األخرى لجعل ھذه العملية فعالة MarkMonitor .مارك مونيتور )النموذج  7 ،2ديسمبر .(2010
يسر مايكروسوفت أن تبدأ  ICANNفي إزالة فرص التجسيم من خالل  3أو أكثر من القرارات التي حدثت في السنوات
األربع الماضية Microsoft .ميكروسوفت ) 9ديسمبر .(2010
تؤيد ھوجان لوفيلز ھذا الحكم وذلك لتحقيق التوازن والذي يقترح مضيفا ً أن أي كيان أو شخص شارك في سرقة نموذج من اسم
الملكية العكسي من قبل أي مزود  UDRPمن شأنه أيضا ً أن يكون ممنوعا من طلب .ھوجان لوفيلز ) 9ديسمبر .(2010
 9) ICAديسمبر  .(2010أس .باركلي ) 10ديسمبر .(2010
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يعتبر العالج المقترح لفرص التجسيم غير متوازن حيث أنه ال يوجد جديد بشأن حظر أحقية  gTLDعن المشتكين الذين يسيئون
بانتظام لعملية  .UDRPوينبغي أن تعدل معايير فحص الخلفية لمنع أي فرد أو مؤسسة فقدت نسبة مئوية أو عدد من قرارات
 UDRPمن أن يصبح مؤھال ليكون مقدم  gTLDالجديدة .وسائل اإلعالم في جميع أنحاء العالم ) 10ديسمبر .(2010
معايير منع فرص التجسيم ).(1.2.1
ينبغي على  ICANNأن توسع معايير منع ) (kأن تطبق على الشركات الفرعية أو الشركات التابعة لمقدم الطلب .حيث أن
صيغة منع فرص التجسيم الحالية تنطبق فقط في حالة إذا كان مقدم الطلب أو أفراد بعينھم مشاركين .وقد تم توثيق فرص التجسيم
في الفروع والشركات التابعة للمسجلين والسجالت التي من المحتمل أن تكون ضمن مقدمي الطلبات للحصول على gTLDs
الجديدة 6) BC .ديسمبر  Microsoft .(2010ميكروسوفت ) 9ديسمبر  10) CADNA .(2010ديسمبر .(2010
وينبغي توضيح ذلك في  1.2.1حيث أن القرارات ذات الصلة ھي قرارات معاكسة ،وأن عبارة "المشاركة في" تعد غير
واضحة .كما ينبغي أن تكون قرارات ذات األھمية قرارات نھائية .ويمكن حل كل ھذه المشكالت باستخدام عبارة "عكس
القرارات النھائية ".وأيضاً ،ينبغي تصحيح األخطاء النحوية " "in ofفي القسم  kالفرعي .جيه .بيريھيل ) 9ديسمبر .(2010
ينبغي تعديل القسم  (k) 1.2.1ليعالج بصفة متساوية نمط عدم أحقية إساءة استخدام  UDRPأو التقاضي في محاولة التخاذ أسماء
النطاقات من المسجلين الشرعيين )أي تعديل "تم العثور على وجود نمط من إساءة االستخدام أو السلوك السيئ أو فرص التجسيم أو
اختطاف اسم الملكية العكسي على النحو المحدد في  UDRPأو  ACPAأو ما يعادلھا من تشريعات"( .وحيث أن ھذا اإلجراء
يضيف آثاراً جديدة للنتائج القديمة وربما ال يكون لدى مقدمي الطلبات حافز كاف للطعن في األحكام الخاطئة واالفتراضية الصادرة
في الماضي .كما ينبغي أن يسمح لمقدمي الطلبات بشرح مالبسات تلك األحكام ،والبرھنة الجيدة على استبعاد مثل ھذه النتائج من
االعتبار .وينبغي أن يستند تحديد "النموذج" على مجمل الظروف .دبليو .سيلتزر ) 10ديسمبر .(2010
تعريف تاريخ فرص التجسيم جامد وغير منصف .يعد التعريف الجديد في  AGالنھائية المقترحة ھو مشكلة يجب تعديلھا.
فحرمان كيان من فرصة تشغيل  gTLDبسبب ثالثة قرارات ) UDRPمعاكسة( ھو معيار واسع للغاية وسوف ينحي عن
غير قصد وعلى الجانب اآلخر مقدمي الطلبات المؤھلين.
فإنه ال يسمح للتحليل المقارن بأسلوب "النموذج" )أي أنه من الصعب أن نستنتج أن انخرط كيان في تاريخ أو
نموذج فرص التجسيم عندما كان لديھم مئات أو آالف من أسماء النطاقات وتم فقد القليل من  UDRPأو القليل من
اإلجراءات المشابھة(.
يبدو أن ليس ھناك أية أسلوب في ھذا القسم الجديد يسمح بتحليل ما إذا كان الكيان قد تصرف بسوء نية أو حاول
مرارا وتكرارا إساءة استخدام حقوق العالمات التجارية في الماضي ،كما تتمثل المسألة في ما إذا كانوا قد فقدوا
ثالثة أو أكثر من قضايا  .UDRPوباإلضافة إلى ذلك ،فإن فرض ھذه العقوبات المنفصلة بأثر رجعي لمنع مقدمي
الطلبات للحصول على  gTLDsالجديدة لم يكن مدروسا من قبل عملية  .UDRPكما يعد ھذا وحشيا وناتج عن
تغيير بأثر رجعي في العواقب القانونية لجميع قرارات  .UDRPعن طريق التناظر ،فإن فقدان أية شركة لعدة
براءات اختراع متنازع عليھا وحقوق نشر أو حاالت تعدي على العالمات التجارية ال يمنع تلك الشركة على
اإلطالق من طلب حقوق الطبع والنشر الخاصة بھا ،وبراءات االختراع أو العالمات التجارية في المستقبل.
عالوة على ذلك ،ال تعتبر األسلوب المقترح واضح بشأن ما تشكله فرص التجسيم .وحيث ال يوجد تعريف "عالمي"
لفرص التجسيم فھل يمكن اتخاذ أي "قرار" )سلبي مفترض( تحت تعريفات عامة للسياسة  UDRPوACPA
والقوانين القومية األخرى التي تعتبر فرص التجسيم؟
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وينبغي أال تسعى  ICANNإلى إبعاد مقدم الطلب عن أي شيء عدا مسلسل انتھاكات  IPالفظيعة .وينبغي على ICANN
الرجوع إلى التعريف " DAGv4وسوء النية فيما يتعلق بتسجيل اسم النطاق" )أ-د( مع االستفادة من تعريف التاريخ أو
نموذج فرص التجسيم التي ال تنطوي على عدد معين بل ھي أقرب ما تكون إلى "وسيلة مألوفة للعملية أو السلوك" الذي
يسمح بتحليل المحتوى لكل مقدم طلب.
 Demand Mediaديماند ميديا )إعالم الطلب( ) 8ديسمبر  9) ICA .(2010ديسمبر  .(2010وسائل اإلعالم في جميع
أنحاء العالم ) 10ديسمبر .(2010
ومن شأن إتباع نھج أكثر عقالنية ،منح الضمان ألصحاب المجال ليفوزوا بـ ) UDRPموجب  1للفوز بسالب  1عن الخسائر ،مع
النسبة المئوية من المجموع الكلي لملكية النطاق كقاعدة أساسية لتحديد االستخدام )على سبيل المثال يمكن أن يقل مؤشر إعالن عدم
األھلية  ٪1صافي بالمقارنة مع مجموع النطاقات المسجلة( .وسائل اإلعالم في جميع أنحاء العالم ) 10ديسمبر .(2010
وينبغي أال تشكل خسارة  UDRPالتي تم إرجائھا إلى المحكمة االختصاص الصحيح عقبة ضد مقدم الطلب.
 9) ICAديسمبر .(2010
قدم ) ICAفي ملحق تعليقاته( أسلوب معدل لنص القسم ) 1.2.1األھلية( لتنفيذ ھذه التغييرات:





معايير عدم التأھيل التلقائي لفرض التجسيم .اشتراط  3أو أكثر من  UDRPالنھائية المناوئة أو القرارات القضائية
ضد مقدم طلب فرص التجسيم ،يجب أن تكون الغالبية العظمى من ھذه القرارات الصادرة ضد مقدم الطلب لتشكل
عدم تأھيله التلقائي .حيث يتماشى تنقيح االختبار فقط مع معايير عدم التأھيل التلقائي ،ولن يقضي على قوة
 ICANNالنسبية لمنع بعض مقدمي الطلبات من االشتراك في  gTLDالجديدة 15) ICA .يناير .(2011
نطاق القرار "النھائي" .توضيح أن قرار  UDRPالمناوئ والذي تم إرجاؤه في وقت الحق وفقا للقانون القومي المعمول
به ،أو الذي كان موضوع تسوية ما بعد ،-UDRPوالذي يعترف صاحب الشكوى من خالله أن المسجل لم يشارك
فرص التجسيم ،ليس قرارا نھائيا وينبغي أال يكون ھدفا من أھداف اختبار عدم التأھيل التلقائي 15) ICA .يناير .(2011
عدم التأھيل التلقائي الختطاف اسم المجال العكسي .البند الجديد رقم  1الذي يشترط على مقدم الطلب من خالل
قائمة  UDRPأن يشترك في  3أو أكثر من محاولة خطف المجال العكسي ) (RDNHمع حدوث واحد على األقل
في األربع سنوات الماضية ،ينبغي أيضا ً منعه تلقائيا 15) ICA .يناير .(2011

استعراض سلسلة التشابه ).(2.2.1
لم تستجب  ICANNتعليقات  RySGعلى  ،AGv4حيث التركيز ينبغي أن ينصب على خبرة المستخدم الجيدة والتي تكون
نموذجا ً حيث يتم تعديل السالسل لتكون مشابھة ولكن بطريقة غير ضارة .حيث ينبغي أن تكون ھناك فرصة لتصحيح
األخطاء المحتملة.في مثل ھذه الحاالت بدال من القضاء على تلك السالسل في التقييم األولي ومن الممكن جداً حدوث تشابه
بين سلسلتين ولكن ليس بقصد إثارة البلبلة بدال من توفير أفضل خبرة للمستخدم .كما يعتبر الطلب القانوني لمتطلبات تشابه
السلسلة التي ال تأخذ في االعتبار تجربة المستخدم ،خطأ فادحا ً 7) RySG .ديسمبر .(2010
بينما يوضح اقتراح  AGالنھائي أن كلمة "مشابھه" تعني السالسل شديدة المشابھة والتي يمكن أن تؤدي إلى احتمال إرباك
المستخدم ،كما يطلب المزيد من التوضيحات في شكل أمثلة على ذلك .فعلى سبيل المثال ،ھل ستعتبر جميع البنوك مشابھة؟
وھل يختلف  3-letter TLDsسوى في حرف واحد؟ وھل تتشابه  .ecoجداً مع  .coأو .com؟ حيث تعتبر االستثمارات
الكبيرة المطلوبة لطلب  gTLDالجديدة وفھم الخالف المحتمل ذات أھمية قصوى لمقدمي الطلبات المحتملين.
 MarkMonitorمارك مونيتور )النموذج  7 ،2ديسمبر .(2010
متطلبات السلسلة ) .(2.2.1.3.2يمثل إدراج منع الشرطات أو األرقام في السلسلة تغييرا كبيرا في النھج ،كما ينبغي إدراج
المزيد من التوضيح حول سبب إجراء ھذا التغيير في مقترح  AGالنھائي MarkMonitor .مارك مونيتور )النموذج ،2
 7ديسمبر .(2010
رموز  IDN TLDsالفردية .تكرر  HKIRCمواقف التقرير النھائي للمشروع بشأن سياسة الجوانب المتعلقة بتقديم رموز
 IDN TLDsالفردية من خالل مجموعة عمل  ccNSOو  GNSO IDNالمشتركة المعنية بمسألة رموز IDN TLDs
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الفردية .يعتبر العدد الذي ال يحصى من الحروف الصينية ذو معنى في حد ذاته وينبغي قبول رموز  IDN TLDsالفردية،
إال أنھا يجب أال تحدث ارتباكا مشابھا لواحد أو اثنين من رموز .ASCII TLDsكما ينبغي تحليل رموز IDN TLD
الفردية المطلوبة في حالة على حدة وفق عمليات  gTLDاعتمادا على النصوص المكتوبة 22) HKIRC .ديسمبر .(2010
األسماء المحفوظة للعالمات التجارية األوليمبية .قدمت اللجنة األوليمبية الدولية ) (IOCتعليقات عديدة تعارض برنامج gTLD
الجديدة وتطلب أيضا ً حال قيام  ICANNبإطالق األعداد غير المحدودة من  gTLDsأن يتم إحالل أو تسجيل العالمات التجارية
األوليمبية بقائمة األسماء .ولم تتلقى  IOCأي رد من  ICANNبخصوص ھذا الطلب .كما يدعم العديد مستوى خاصا ً من الحماية
للعالمات التجارية األوليمبية .كما تكرر  IOCأن العالمات التجارية األوليمبية والخاصة باالوليمبياد تحتل أعلى قمة األسماء
المحفوظة )الدليل وحدة  (2.2.1.2إضافة إلى المستوى الثاني من قائمة األسماء المحفوظة )شرط موافقة التسجيل رقم  .(5وبقصد
التوضيح ،يعتبر اإلدراج بھذه القائمة عديم الصلة بقائمة العالمات التجارية العالمية أو غرفة مقاصة العالمات التجارية .وتلتزم
 IOCواللجنة األوليمبية التابعة لھا بالعمل مع  ICANNو GACمن أجل تنفيذ قائمة العالمات التجارية األوليمبية المحفوظة والتي
تشدد على عدم وجود أية رسوم تجارية يكون لھا أثر سلبي 29) IOC .نوفمبر .(2010
األسماء المحفوظة لمنظمات  ccTLDاإلقليمية ) (2.2.1.2يقدم االقتراح التالي المعروض في جولة التعليقات السابقة والتي
لم تأخذھا  ICANNبعين االعتبار والذي نكرره اآلن :المنظمات اإلقليمية األربعة لـ  AfTLD) ccTLDsوAPTLD
و CENTRو (LACTLDيجب إضافتھا بالفقرة  2.2.1.2كأسماء محجوزة .تماما مثل  ARINوLACNIC
و AFRNICو RIPEو APNICمن أجل رقم  IPوالمنظمات اإلقليمية  ccTLDsوالمشتركة في عملية  ccTLDsو
 ICANNالمباشرة .وتتمتع المنظمات األربعة اإلقليمية بأعضاء بمجلس  ccNSOوتشارك في مجموعات العمل المختلفة
والمعروفة من المجتمع .إي .آي .آھھون ) 13نوفمبر  (2010اقتباس إي .آي .آھون )النموذج  17 ،2يونيو .(2010
أسماء الصليب األحمر المحفوظة .في ضوء معاھدة الحماية والتشريع وفي وجود العمل الھام للحركة ،يطلب الصليب األحمر
بمجلس يضم الصليب األحمر والھالل األحمر والبللورة الحمراء )وأية أطراف أخر من المحتمل أن تشملھا المعاھدة أو
التشريع( في (1) :قائمة األسماء المحفوظة المتفق عليھا دوليا في ) AGأي في  (2.2.1.2و) (2قائمة أسماء المحفوظة من
الدرجة الثانية المتفق عليھا دوليا والمقدمة وفقا ً للشرط الخامس من اتفاقية التسجيل .كما يطالب الصليب األحمر أولئك
الموظفين المنطوين بالعمل مع متعھدي  ICANN TMCدون المنظمات الربحية  NGOsبالعمل على تطوير نظام معقول
إلضافة أسماء للمنظمات غير الربحية  NGOsوالعالمات التجارية الخاصة بھذه المنظمات ،لقواعد بيانات TMC
المنصوص عليھا في األقسام المالئمة لـ  .AGالصليب األحمر ) 9ديسمبر .(2010
األسماء المحفوظة عالية المستوى .يتم جمع سلسلة متطلبات ) gTLDsقسم  (2.2.1.3.2بعد النظر في مراجعات RFC
 1123في نموذج المشروع .http://tools.ietf.org/html/draft-liman-tld-names-04 :فعلى الرغم من أن قائمة
األسماء المحفوظة عالية المستوى الخاصة بالقسم  2.2.1.2تتضمن خوادم  GTLDوخوادم  IANAومحرر  RFCوخوادم
الجذر .فإن ھذه األسماء غير متاحة لعالمات  ASCII TLDطبقا ً للمشروع  .RFCال تعد الشرطات المستخدمة في ھذه
األسماء جزءا من الرموز المسموح بھا والمنصوص عليھا في الدليل  .ALPHAدي .سيرز )النموذج  30 ،2نوفمبر .(2010
األسماء المحفوظة الخاصة بـ  NGOsغير الربحية .يجب أن يأخذ مجلس إدارة  ICANNفي االعتبار طلب تقرير المسائل
حول جدوى إضافة أسماء  NGOsغير الربحية إلى قائمة األسماء المحفوظة ،والعمل مع ھذه المجموعات من أجل تطوير
معيار معقول خاص بالتضمين داخل ھذه القائمة 1) P-NPOC .ديسمبر  .(2010الصليب األحمر ) 9ديسمبر .(2010
سياسة األمن )مسألة التقييم .(35
ينبغي على مقدمي الطلبات اإلشارة إلى معايير معينة من األمن اعتادوا أن يقوموا على تطبيقھا في عمليات التسجيل الخاصة بھم
وسلسلة التحكم الكاملة في التسجيالت .حيث سيسمح للمقيمين والمعترضين بمعلومات ذات طابع خاص لتحديد طلبات  TLDالتي
تحتاج إلى مستويات عالية من األمن مثل الطلبات المالية والخاصة بالمستخدمين التجاريين 6) BC .ديسمبر .(2010
تشكر  BITSوتدعم إدراج المسألة  35المعدلة في  9) BITS .AGديسمبر .(2010
ينبغي أن تكون  ICANNأكثر تحديداً مع المجتمع حسبما تسمح به معاييرھم األمنية 10) CADNA .ديسمبر .(2010
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تظھر المسألة " 35من حيث ال ندري ".حيث لم يكن لھا وجود سابق لدى  DAGالسابقة كما تمثل عمالً ضئيالً وھداما ً مؤيداً
من قِبل بعض األطراف التي تنتمي إلى  ICANNأكثر من اآلخرين.










وال يعد األمن عمالً محدداً ،لذلك ال يمكن لمقدمي الطلب ومعاونيھم التنبؤ بنتيجة التقييم.
ال يعرف على وجه التحديد حتى اآلن أن لناتج العمل الحالي  HSTLDفي التحكم الخاص أو  ISO 27001عالقة
سببية مع المھارة التشغيلية للتسجيل ومجال المھارة التشغيلية للتسجيل إضافة إلى أي تحكم مرشح يمكن أن يكون له
تأثير نظري ،وليس معروف حتى اآلن بأن له تأثير على عمليات التسجيل.
ال يعد "التبادل المشترك لألعمال والمتطلبات التقنية" ملكية عددية كما يشك في أنه كمية عددية.
ھل تشمل كلمة "ملزمة" االتفاقيات المساعدة الثنائية أو االتفاقيات التي تتعاون مع  OARCأو  CAIDAأو
 CERTSأو مراكز االمتيازات المشابھة؟
ينبغي تغيير مصطلح "متطلبات الفشل" إلى "لم يجرب )يظل معرف بصورة جزئية( الخصائص المحددة".
ينبغي النظر في أسلوب المسألة  44من أجل الخصائص االختيارية وقت البدء.
ينبغي بحد أدنى إزالة "المعيار" المشترك والقيمة المسجلة " "2من .DAG
ينبغي إزالة اإلشارات إلى  HSTLDمن  DAGكما أجمعت  HSTLD-AGأن نتاج عملھا لم يشر إليھا ولم تذكر
مع .DAG
كما ينبغي تغيير أسلوب "فشل" من أجل أن يعكس بعض المعايير "لم يجرب" عالوة على أن "الفشل" ومجموعة
الخصائص ينبغي أن تكون اختيارية وقت البدء )واحتمالية اإلتاحة في األوقات التالية(.

برونر – ويليامز )النموذج  11 ،2يناير .(2011
معايير أمن  gTLDsالمالي .تعد  BITSعلى وعي تام بأن قضايا المسؤولية ألزمت  ICANNباالمتناع عن اإلدارة
المباشرة وتنفيذ معايير أمنية عالية .وتطالب  BITSبإضافة اللغات التالية بالقسم المسجل للمسألة  35والخاصة بطلب TLD
)في الصفحات  A36إلى  .(38حيث ينبغي أن يتم إدخال ھذا األسلوب كجملة أخيرة في المادة ) 5تتناسب المعايير األمنية
المطلوبة مع ما يتم تطبيقه من اجل السالسل(" :حيث سيستخدم المقيمون المعايير التي تنشرھا صناعة الخدمات المالية من
أجل تحديد أن الجانب األمني المقترح لمقدم الطلب متناسب مع مستوى الثقة الضروري لخدمات  gTLDsالمالية ".وينبغي
أن يقدم تضمين ھذا األسلوب واستخدام المجموعة الفردية المعرفة للمعايير األمنية دليال مفيدا لكل مقدمي الطلبات والمقيمين
لـ  gTLDsالمالية المقترحة 15) BITS .يناير .(2011
مجموعة عمل  gTLDالمالية األمنية المستقلة .تصر  BITSعلى تكوين مجموعة عمل تكرس نشر المعايير األمنية التي
تتناسب مع طبيعة واستخدام  gTLDsالمالية 15) BITS .يناير .(2011


تكون العضوية ذات طبيعة عالمية من أجل حشد المشاركين من المنظمين الماليين ومنظمات وضع المعايير إضافة
إلى ممثلين من مؤسسات مالية .حيث يتمثل ھدف المجموعة في إيجاد مجموعة معايير للتحكم تكون مطلوبة لكل
مشغلي  gTLDالمالية 15) BITS .يناير .(2011



سوف تطلق  BITSمصطلحات تشير مجموعة العمل وتقديم تحديث دوري عام .تخطط  BITSللعمل مع فريق
 ICANNمن أجل تقديم معلومات حول استخدام مجتمع  ICANNفيما يخص مجموعة العمل ،وإمكانية تقديم دليل
موجز إضافة إلى جلسة عمل في اجتماعات  ICANNأو في أي مكان آخر مناسب 15) BITS .يناير .(2011



ً
نيابة عن مجموعة العمل المستقلة
تصر  BITSعلى نشر المعايير األمنية النھائية من أجل  gTLDsالمالية،
والدولية الخاصة بھا .ستبلغ BITSمجتمع الخدمات المالية األوسع بالمعايير األمنية المؤجلة نشر التجارة الدولية أو
األساليب المشابھة .حيث سيشمل النشر النھائي تعليقات تشرح األساس المنطقي لكل معيار على حدة .كما تتوقع
BITSأن يتم استخدام المنتج من قبل مقيمي طلبات  ،ICANNوخطط إلثبات الصحة عن طريق منظمات إنشاء
المعايير العالمية المناسبة .كما ستطلب  BITSضوابط مالية بقصد تأكيد أن المعايير سوف تواكب أو تفوق ضوابط
األمن والسالمة القومية والدولية 15) BITS .يناير .(2011
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الخاصية األولى الموصى بھا من أجل سلسلة  .gTLDوجه االنتباه إلى مشكالت محتملة مع  gTLDsتحت الخاصية  63في
حالة وجود معيار حرفي واحد )أي  62صفرا و .(Aحيث ينبغي على  ICANNاشتراط أن تكون الخاصية األولى في سلسلة
 gTLDحرفية .وفي ھذه الحالة ،سوف أقوم بكتابة تعبير عن المصلحة والطلب من أجل استخدام ) .A0نقطة  Aوصفر(
 gTLDدليل استخدام مجال اإلنترنت العالمي المنظم جغرافيا والمؤلف من موقع معلومات اتصال أساسية يتكون من صفحة
واحدة كما يتم تقسيمه إلى أقسام شخصية وحكومية وأخرى خاصة باألعمال في نفس التصميم الذي يتم استخدامه من خالل
دليل ھاتف قديم مطبوع .حيث سيكون ذلك مناسبا ً لـ  gTLDفي قمة القوائم المرتبة أبجديا ً والتي تتبع  gTLDsلتكون دليالً
ألسماء المجال .سوف أسمح ألي فرد أو منظمة أو حكومة أو وكالة أو مؤسسة أو عمل االتصال بمسجل الملكية و A0.
وقائمة الدليل ومتابعة االنتقال إلى موقعھم األساسي أو أية وجھة يريدونھا .حيث يحتاج اإلنترنت إلى محتويات جدول منظم
ومتماسك وثابت .والتي تعتمد على أفضل برامج التحسين أو على تكلفة للنقرة الواحدة أو مجموعة النقرات طبقا ألكثر المواقع
االجتماعية الحالية شھرة .وينتشر إحساس عام بأن أول أو أفضل  gTLDينبغي أن يكون دليالً لمجال األسماء .إم .مور )3
ديسمبر .(2010
تفقد  UDRPفاعلية سياستھا الخارقة .ھل تمنع القواعد الحالية "الجامدة" المسجلين الذين فقدوا قرارات  UDRPخالل
المناسبات المختلفة من طلب  TLDsالجديدة؟ كما أن بأسلوب المسودة من  1إلى  18نقاط ضعف كبيرة حيث يبدو أنھا لن
تمنع المسجلين الذين كانوا جزءاً من خسارة  ،UDRPحيث لن يشمل ذلك المسجل بل الشركة أيضا ً )على سبيل المثال،
سيشمل ذلك  GoDaddyجودادي ضمن تخزين اسم المجال تحت شركة تدعى " Standard Tactics LLCنمط التكتيك
ش ذ م م" حيث تبدو رفيعة مثل " Demand Domainsطلب المجاالت" التي فقدت العديد من وسائل اإلعالم
المطلوبة .(eNom/ينبغي مراعاة الخطوات التالية:
) (1ينبغي إجراء دراسة مستقلة حول مدى فرص التجسيم من قِبل المسجلين وشركاتھم لتنظر في خسارات
 UDRPوأنظمة  PACERفي الواليات المتحدة .وينبغي على التحقيقات العامة أن "تكشف النقاب" عن خدمة
 WHOIS proxyمن أجل اإلفصاح عن العمالء الحقيقيين كي يحددوا ما إذا كانوا يستخدمون من أجل إخفاء
أنشطة فرص التجسيم الخاصة بالمسجلين.
) (2ينبغي إصالح الدليل من أجل تأكيد أن تقديم اإلنترنت فرص التجسيم من خالل طلب  TLDsتتم مالئمته من
خالل أسلوب حقيقي أي إزالة نقاط الضعف التي تتعلق بفرص التجسيم والخاصة بالشركات ذات الصلة.
) (3معالجة قضية "المعايير" التي يتم قبولھا لتكون سجالً ،أي لماذا تقوم  ICANNبمنع أطراف محددة من أن
يصبحوا مشغلي  TLDبينما تسمح ألطراف أخرى أن يكونوا مسجلين دون أية عقوبة مھما كان؟
جي .كيريكوس ) 14نوفمبر .(2010
التعديالت الفنية النھائية على تعريف الخدمات المالية .ينبغي إضافة كلمة "نموذجية" بعد كلمة "أنشطة" وقبل كلمة "أنجزت"
)الخدمات المالية ھي أنشطة نموذجية أنجزت من خالل المنظمات المالية ("...حيث تؤكد ھذه التغييرات أن مقدم الطلب الذي
يطلب خدمة  TLDالمالية سوف يتبنى معايير أمنية تكون قادرة على حماية العمالء بغض النظر عن حالة مقدم الطلب
كمؤسسة مالية 9) BITS .ديسمبر .(2010
توضيحات مالية )المسألة  ،46قالب  .(1تمت كتابة ھذا كيفما يقوم مقدم الطلب بناء وتشغيل البنية التحتية التقنية وتشغيلھا،
ولكن سيكون بعض مقدمي الطلبات من مشغلي السجل كطرف ثالث لجوانب المعيار النھائي .ومن الموصى به أن تقوم
 ICANNببناء قالب اختياري يسمح لمقدم الطلب بالتعرف على التكاليف غير األساسية وإرسالھا .ويرتكز قالب النموذج
المالي الثاني على حل السجل غير األساسي والذي يوضح كيف أن المقيمين كانوا يريدون أن يرو الخدمات غير األساسية
بالقالب  1متعاونة .بي .فاوسيت ) 9ديسمبر .(2010
ترابط مقدمي الطلبات .ينبغي أن يسمح الطلب لمقدمي الطلب بالتعرف والدخول على الطلبات اإلضافية ذات الصلة .حيث
سيسمح ھذا بوجود المالحظات التعليلية داخل التوضيحات المتعلقة بالعوائد المشتركة والتكاليف الخاصة بكل الطلبات .بي.
فاوسيت ) 9ديسمبر .(2010
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متطلبات السلسلة .تبرز السالسل المعتمدة في  AGالمالية المقترحة بعض االھتمامات .وباستخدام وثيقة مسودة  IETFوالتي
لم يتكون حولھا إجماع واضح ،لن تكون بعض المجاالت التي كانت متاحة من الناحية الفنية )متاحة من خالل البروتوكول(
متوفرة ومسموح بھا كسالسل  .TLDيرفض القسم  1.2.1استخدام عدد من الشرط خالل  .ASCII TLDsكما يرفض ذلك
 TLDsمثل  .3comالشعارات المشتركة الكبيرة .حيث أنه إذا كان االھتمام ينصب على القضايا ذات الصلة باألسماء التي
تحتوي على أرقام في نھاياتھا وعالمات ) IDN (RTLالتي تبدأ من اليمين إلى اليسار.،فقد تم معالجة ذلك بصورة كافية من
خالل قواعد  IDN BIDIالمتواجدة في  9) AusRegistry .IDNA RFCsديسمبر .(2010
ينبغي أن تطالب النقطة األساسية  5قسم  1.3.1كل مقدمي الطلبات الذين يصرون على السماح بتسجيل  IDNsأن ينظروا
بصفة كاملة في أية اھتمامات تتعلق بالقضايا المھمة .كما يمكن لعب دور أساسي من خالل عدم إتاحة تسجيالت  RTLتحت
 IDN) TLDsو (ASCIIالتي تبدأ بأرقام .وال يوجد سبب كافي من أجل رفض الخطوط الفاصلة ،كما كان أسلوب DAGs
السابق كافيا ً لمعالجة أية قضايا محتملة بھا 9) AusRegistry .ديسمبر .(2010
كان المنطق الوارد  2.1.2بالقسم الذي على أساسه تم تقييد  PVALIDغير واضح .ينبغي عدم إنكار أية سلسلة تندرج تحت
ھذا القسم "ال تعمل من خالل الطلبات" حيث تعد ھذه السيناريوھات ممنوعة 9) AusRegistry .ديسمبر .(2010
تأثير األقسام  2.1.3و ،2.1.5وتقييد للفئات نقاط الترميز المذكورة وأن يكون ھناك ملكية منفردة ،تمنع شريحة كبيرة من
 gTLDsالجديدة ) IDNsالعربية( ال لسبب تقني معقول 9) AusRegistry .ديسمبر AusRegistry .(2010
) 10ديسمبر .(2010
عدم الكشف عن ھويته من مقدمي الطلبات .في الوقت الذي ال تزال  ICANNتتولى عملية التدقيق في خلفية مقدمي الطلبات،
أدخلت تغييرا على عملية الخفض الفعال الجمھور للخروج من ھذه العملية عن طريق إزالة من الكشف العلني عن المعلومات
حول اإلدارة أو المسؤولين أو الشركاء أو السيطرة على المساھمين من مقدمي طلبات  gTLDالجديدة )انظر الملحق A
نموذج  ،2البند  ،11خلفية مقدم الطلب " "Nال يدل على نشر العامة( .فقد يكون معقوالً أن يتم حجب بعض معلومات
االتصال الخاصة بمقدمي طلبات  TLDالجديدة عن اإلفصاح العلني ،ولكن توسيع تعتيم المعلومات لتمتد إلى أسماء
المسؤولين أو المديرين أو المساھمين من مقدمي الطلبات لھو جديد تماما ً بالنسبة لھذه العملية ،وال مبرر له ويتعارض تماما ً
مع الشفافية والمساءلة التي يجب أن تعمل  ICANNمن خاللھا مع النظام  gTLDالجديد 3) COA .ديسمبر .(2010
 9) IPCديسمبر  RIAA .(2010وآخرون ) 11يناير .(2011
معاملة جميع مقدمي الطلبات بنفس الطريقة .يعمل الوضع الراھن لتقديم فحص الخلفية بشكل غير عادل )على سبيل المثال تحتاج
بعض المدن إلى إجراء فحص خلفية كامل عن طلبات  TLDلمدينتھم بينما تعافى الشركات المساھمة المدرجة في السوق(.
ويوجد خياران لتجنب ذلك :الخيار  - 1يجب أن يتم تقييم جميع مقدمي الطلبات واجتياز فحص الخلفية بنفس الطريقة وبغض
النظر عما إذا كانت ضمن 100شركة العالمية األعلى أم مؤسسة جدير باالحترام أم حكومية ،أو الخيار  - 2قصر المعافاة من
اختبار الخلفية على الحكومة أو الھيئات الحكومية وھي المنظمات المملوكة للحكومة )كأن تكون شركة أو مؤسسة أو جمعية( أو
أن يكون للحكومة فيھا مساھمة مباشرة أو غير مباشرة في مقدم الطلب dotBERLIN .دوت برلين ) 12يناير .(2011
تحليل التعليقات
دور التعليقات العامة )تعليقات الطلب(
تطلب بعض التعليقات الواردة الحصول على مزيد من التفاصيل حول دور تعليقات الجمھور في عملية التقييم .حيث يقترح،
على وجه الخصوص ،بعض األطراف أن يمنح مقدم طلب فرصة "لدحض" التعليقات العامة الواردة في الطلب .وينبغي
مالحظة أن مقدم الطلب حر في الرد على التعليقات التي وردت في منتدى التعليق العام في أي وقت .يكون للمقيمين حق
الحصول على توضيحات من مقدم الطلب ،في الحاالت التي يؤثر فيھا النظر في التعليقات على نتيجة التقييم.
يقترح تعليق ما أنه ال ينبغي أن تعتبر التعليقات العامة بقرار من لجنة خبراء النزاعات في حالة اإلصدار استنادا إلى
االعتراض .يعتبر ھذا االقتراح مثير للجدل :حيث لن يكون ممكنا ً أو مرغوبا ً فيه لتقييد الفريق من النظر في المعلومات
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المتاحة للجمھور .كما ينبغي مالحظة أنه في حالة اعتراض المجتمع ،على سبيل المثال ،تعد عبارات التأييد والمعارضة
واحدة من العوامل التي تنظرھا اللجنة وھذا يمكن أن يشمل النظر في التعليقات العامة ذات الصلة.
تشتمل بعض التعليقات على قلق إزاء استخدام التعليق العامة من جانب اللجنة في حالة تقييم أولوية المجتمع .وقد اقترح بصفة
أساسية أن يدعو منتدى التعليق العام لمزيد من التعليقات لدعم أو معارضة الطلب في محاولة للتأثير على وجھة نظر اللجنة.
حيث يقرر النموذج ) (4من دليل ما يلي" :يجب أن تكون المعارضة ذات الصلة منطقية ،حتى يتم وضعھا في االعتبار .حيث
لن تعتبر المعارضات التي من الواضح أنھا زائفة وال أساس لھا أو قدمت بغرض العرقلة ،ذات أھمية ".وتوافق ICANN
على أنه ال ينبغي استخدام منتدى التعليق العام كآلية اقتراع وأن التعليمات الصادرة إلى اللجنة ستوضح أن ھذه الكمية من
التعليقات ليست في حد ذاتھا عامالً حاسما ً .ويجري تنقيح الدليل لتوضيح ھذه النقطة في مجال تقديم الدعم وكذلك المعارضة.
يسأل تعليق ،تحت أي ظروف سيتم تمديد فترة التعليق .ويتخذ ھذا القرار من قِبل  ICANNإذا كان ذلك مطلوبا ً من جانب
الطلبات )أي ،إذا تم تمديد أوقات المعالجة وفقا ً للقسم  (1.1.2.3أو تتطلب ظروف أخرى .ولن يكون من الممكن تحديد كل
ظرف يمكن أن يحدث فيھا مثل ھذا على حدة.
معايير ومسألة األمن
ركزت بعض التعليقات على المراجعات السابقة للمسألة ) 35سياسة األمن( في معايير التقييم .وطلب معلقون توضيحات
بشأن الكيفية التي سيتم بھا تحديد مستوى مناسب من األمن في حالة من سلسلة مع طلبات الثقة الفريدة من نوعھا .كما طلبت
إيضاحات أيضا ً بشأن تفاصيل معايير أمنية محددة .تم تصميم قضية التقييم األمني بغرض الحصول على وصف مفصل من
صاحب الطلب حول السياسات األمنية واإلجراءات التي ستطبق في  .TLDويجري تنقيح الدليل إلدراج ھذه التعليقات.
أظھر أحد التعليقات إجراء تنسيق على مسألة األمن ومعايير النسخة النھائية المقترحة للدليل والتي تظھر من خالل "من حيث
ال ندري ".ليست ھذه ھي الحالة :تتشابه فيھا التغييرات مع األسلوب الذي نشر على
 .http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-evaluation-criteria-30may09-en.pdfھذا
األسلوب قد تم اعتباره في السابق كوسيلة لتناول المخاوف عن اعتماد توقعات أمنية مختلفة لنماذج .TLD
يشير تعليق إلى أن األمن ليس مصطلح محددة ،وبالتالي تحتوي المسألة على حالة من عدم اليقين .ومن المفھوم أن األمن
يعني أشياء مختلفة ألناس مختلفين .وھنا،تم تحديد " األمن " عبر مسائل معايير واردة في الدليل .كما تحاول المراجعات
الواردة في الدليل توضيح المجاالت المشمولة في ھذه المسألة .وتشير ھذه التعليقات أيضا ً أن بعض المصطلحات المستخدمة
في المعايير ليست كافية .كما تتم كتابة المعايير لتكون موضوعية قدر المستطاع ،على الرغم من أن المعايير الموضوعية
البحتة تعتبر غير مؤثرة ألن نماذج األعمال والمتطلبات األمنية تختلف عبر  TLDsالمقترحة.
يظل إطار  HSTLDنظريا ً وھذا معترف به ووارد في الدليل .ويتم وضع معايير التقييم الخاصة بمسألة األمن حتى ال يكون
ھناك مجال لھذا أو غيره من مستويات التوثيق األمني بحيث يمكن طلبھا إذا ما تم تطويرھا في المستقبل .يشير أحد التعليقات
إلى أن  ICANNتلتزم باستخدام المعايير التي طورتھا صناعة الخدمات المالية ،وتالحظ أن تشكيل مجموعة عمل مخصصة
لھذا المجال ال يزال معلقا ً.
ويسأل التعليق عما إذا كانت الموارد "كافية تماما ً أو بالكاد" ،كما ھو مستخدم في معايير التقييم والتي تشمل المساعدة المتبادلة
أو اتفاقات تعاون مع مختلف الكيانات .وسيكون الجواب ھو نعم ،إذا كان بينھم دليل على االلتزام بالموارد ،كان من الممكن
استخدام مثل ھذه االتفاقيات.
وتقترح بعض التعليقات إجراء تعديالت على المسألة ) 35سياسة األمن( لتقديم توضيحات أن متطلبات وجود مستوى من
األمن التي تتناسب مع طبيعة طلب السلسلة لن تنطبق على خدمات  TLDsالمالية أو لتوضيح أن ھذه المتطلبات ال تتعلق فقط
بالمؤسسات المالية التي يمكن أن تطبقھا .ويجري حاليا ً تطوير توضيحات لھذا األسلوب في مراجعة الدليل وتعمل ICANN
مع قطاع الخدمات المالية الذي يقوم بتطوير معايير لما يسمى العليا خدمات  TLDsالمالية.
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متطلبات السلسلة.
تطرح بعض التعليقات تساؤالت حول التغييرات التي تستند على مراجعات  RFC 1123التي تسري حاليا في  .IETFحيث
يبدو أن ھذه التعليقات تھتم بشأن المسودة )انظر  (http://tools.ietf.org/html/draft-liman-tld-names-04عالوة
على الدليل .وكما يبدو أن ھناك تفسيرات مختلفة  RFC 1123تبرز الحاجة إلى التوضيح .وكما ورد في المسودة فإن صيغة
عناوين  TLDالمسموح بھا في  DNSليست قابلة للطلب بصفة واضحة من أجل ترميز  IDNsعلى نحو .TLDs
ولھذا لم تعمد مراجعات  RFC 1123إلى توفير مواصفات موجزة من صيغ عناوين TLDتستند إلى الصيغة الموثقة
الموجود ،والحد األدنى لمالءمة  .IDNsحيث تنبثق ھذه القواعد التاريخية المتواجدة في ھذه الحالة من  RFC 1123التي
تنص على أن عناوين نطاقات المستوى األعلى يجب أن تكون أبجدية.
وعلى الرغم من أنه تم التعبير عن وجھة النظر في  IETFوفي أي مكان آخر وھي أن التحديد اإلجباري لصيغة عناوين
TLDينبغي أن يخفف تماما ،كما توجد كمية كبيرة من البرامج التي قد تقدم افتراضات جيدة حول صيغة  ،TLDحيث أن بھذه
الطلبات احتمالية إحداث خلل إذا كانت عناوين  TLDفي المنطقة األساسية مختلفة .طبقا لما ھو وارد في المسودة:

لم توضح ] [RFC0952وال ] [RFC1123صراحة أسباب ھذه القيود .فقد كان من المفترض أن العوامل
البشرية كانت موضع اھتمام ] [RFC1123يظھر في اقتراح أسباب منع الخلط بين عشري المنقط لعناوين IPv4
وأسماء النطاقات المضيفة .على أي حال ،من المعقول أن نعتقد أن القيود قد فرضت على بعض البرامج المنتشرة،
والتي ينبغي إجراء تغييرات على قواعدھا بحذر.
ترجئ  ICANNإلى  IETFمسائل مثل بناء قواعد  TLDاللغوية .ومن المتوقع أيضا ً أن يتم تعديل متطلبات السلسلة في
المستقبل لتكون متسقة مع العمل في المستقبل حيث يتم االنتھاء منھا بالعمل مع  .IETFويتم تشجيع من لھم مصلحة في ھذا
المجال للمشاركة من خالل عملية .IETF
ال تؤثر القيود على األرقام في عناوين  TLDالمنصوص عليھا في سلسلة المتطلبات بھذا اإلصدار من الدليل ،على توافر
 IDNsكعناوين  .TLDوأثار أحد التعليقات أسئلة حول أمثلة محددة لسالسل  IDNفي ضوء مختلف جوانب متطلبات
السلسلة ،ويجري حاليا تحليل ھذا.
يشير تعليق إلى أنه ينبغي على  ICANNمراجعة متطلبات السلسلة حتى يتسنى طلب خاصيتھا األولى في  TLDلتكون
حرفية .وھذه ھي بالفعل المتطلبات وفقا لمتطلبات السلسلة في قسم  2.2.1.3.2من الدليل.
يؤيد تعليق عمل مجموعة العمل المشتركة ) (JIGلكل من  ccNSO/GNSO IDNوالتي تھتم بخاصية IDN TLDs
الفردية .ويمكن االطالع على تقرير  JIGحول ھذا الموضوع على http://www.icann.org/en/topics/new-
 .gtlds/jas-milestone-report-11nov10-en.pdfاستناداً إلى عمل مجموعة العمل المستقلة ،قررت  ICANNأنه
يجب أن يكتمل عمل السياسة اإلضافية قبل اعتماد  IDNsذات الحرف الواحد.
األھلية
تقترح عدة تعليقات تغييرات على االستحقاق وجانب فحص الخلفية من عملية التقييم .كما أيدت بعض التعليقات البند الذي ستعتمد
عليه أكبر  25سوقا لألوراق المالية العالمية في اجتياز فترة التاريخ اإلجرامي الختبار فحص الخلفية ،بينما يعارض البعض
اآلخر يعارض ذلك .كما اقترح تعليق أن تجري  ICANNاختباراً رمزيا ً على األقل لمثل ھذه الكيانات .كما يعتبر المبدأ الكامن
وراء ھذا البند ھو أن دخول تلك الكيانات األسواق المالية من خالل فحص دقيق للخلفية )من خالل عملية اإلدراج( ،ال يعني أنھا
معفاة من التدقيق بحكم كونھا مدرجة في البورصة وبالنظر إلى أن ھذه الكيانات التي قد اجتازت بالفعل عملية الفحص ،فإن
عملية الفحص ليست استثمارا جيدا يدر علينا رسوما كثيرة كي نكرره مرارا وليس تحقيقا )مصغراً(.
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كما وردت تعليقات أخرى حول نقطة فحص الخلفية التي تھتم بتاريخ فرص التجسيم .واقترح تعليق أن  UDRPوقواعد
البيانات القانونية لن يكون كافيا ،واقترح إجراء تحقيقات مستقلة وباإلضافة إلى ذلك .من المھم أن نالحظ أن المعايير تستند
إلى القرارات ،عالوة على االدعاءات أو أنواع أخرى من التعليق .كما يعتبر من غير الواضح ھل وجدت قرارات المحكمة
اإلضافية أو  UDRPفي التحقيق اإلضافي .كما كان ھناك اقتراح بأن تقوم  ICANNبإنشاء مصدر بيانات موحدة لھذه
المعلومات ،حيث يعتبر ھذا التعليق مفيدا وسوف يؤخذ في االعتبار وتلتزم  ICANNبالعمل في ھذا الشأن.
وبالنسبة لفرص التجسيم ،اقترحت بعض التعليقات أن ثالثة أو أكثر من القرارات مع واحد آخر تم طلبه خالل السنوات األربع
الماضية يعد مناسبا ،في حين اقترح آخرون إجراء تغييرات .كما اقترحت بعض التعليقات وجود مرونة في معايير إنشاء
النموذج للسماح بالتقدير ومراجعة الظروف .واقترح تعليق أيضا ً أنه يمكن النظر في تاريخ مقدم الطلب عن طريق تحقيق
التوازن بين مقدم الطلب الذي ينال ضمانا ليفوز  UDRPوفقد الضمان بسبب الخسائر .وشملت اقتراحات أخرى النظر في
الجانب الذي لمسته غالبية الحاالت ،بغض النظر عن العدد اإلجمالي.
من المھم أن يكون ھناك معيار موضوعي لتجنب تكاليف إضافية وعدم اتساق النتائج المحتملة الستعراض ھذا العرض،
وتوفير قدر أكبر من القدرة على التنبؤ بالنسبة لمقدمي الطلبات .حيث تم طلب التعليقات السابقة على ھذا القسم بقصد الحصول
على معلومات إضافية حول ما يمكن أن يشكل "نموذجا" من السلوك ،مع ترقب أن المعيار ينبغي أن يكون متاحا لمقدمي
الطلبات عموما .كما تم وضع معيار موضوعي في مكان على الرغم من أنه ال توفر حرية التصرف ،حيث تم تضمينه قاعدة
عامة ،يمكن إعادة النظر إليھا إذا اقتضى األمر ذلك في ظروف استثنائية .وتجدر اإلشارة إلى أنه في  UDRPيقع عبء
اإلثبات على المشتكي الذي يجب أن يثبت أن كل من العناصر الثالثة المطلوبة موجودة .حيث يعمل معيار القرارات الثالثة أو
أكثر مع حدوث واحد أو أكثر في السنوات األربع الماضية على تفسير بداية السلوك المتكرر والفترة الزمنية ذات الصلة.
اقترحت بعض التعليقات أنه لم يكن عدال فرض "عقوبات ال عالقة لھا بأثر رجعي" على أساس قرارات  .UDRPوتجدر
اإلشارة إلى أن جميع معايير فحص الخلفية والتي تخص المبادرات السابقة ،ال عالقة لھا بعملية طلب  .gTLDحيث تستخدم
قرارات  UDRPكدليل في تأسيس نماذج من النشاط.
واقترحت تعليقات أن يتم أخذ نتائج "اختطاف اسم المجال المناوئ" )أي استخدام  UDRPأو آلية أخرى في سوء النية
لمحاولة منع حامل اسم المجال المسجل من اسم المجال( في االعتبار .وكانت التعليقات في أغلبھا مؤيدة ألن يقدم مثل ھذا
النشاط تفسيرا لخلفية مقدم الطلب .و نتفق مع تحديث أسلوب الدليل ليشمل "اختطاف اسم المجال المناوئ".
تشير تصريحات أخرى أنه لم يكن واضحا بما فيه الكفاية التأكيد على أن القرارات النھائية )أي التي لم يتم أرجائھا عبر آليات
االستئناف( ينبغي النظر فيھا .وقد تم استيعاب ھذا التغيير لتوضيح األسلوب .وأشارت تعليقات أنه من الواضح أن "قرارات"
مشار إليھا سيكون قرارات ضد مقدم الطلب .كما تم توضيح ھذا في األحكام المتواجدة ھنا.
أشارت بعض التعليقات أيضا ً إلى أن معايير فحص نفس الخلفية ،ينبغي طلبھا على الشركات الفرعية أو الشركات التابعة
لمقدم الطلب .وقد اعتبر ھذا في تصميم ھذه العملية .حيث يجب أن تقتصر العملية على بعض الطريق ،لتجنب التعقيد والزيادة
الكبيرة في التكاليف .وقد تم تصميم العملية بقصد تركيز العناية الواجبة على طلب الكيان وتحديد القضايا األساسية األكثر
خطورة.
اقترحت بعض التعليقات إزالة بنود "اإلذعان القانوني" من ھذا القسم من الدليل .كما اقترح تعليقات أخرى أن المتطلبات التي
تخضع فيھا  ICANNلقوانين  USيمكن أن تسبب مشكالت سياسية مع  ICANNفي بعض البلدان ،ويمكن أن تحفز تطوير
جذور بديلة .حيث يكمن المقصد من ھذا القسم في الشفافية حول ھذا الجانب من ھيكل  ICANNالقانوني الحالي .ترى
 ICANNأنه من المھم الكشف عن ھذه المعلومات لمقدمي الطلبات المحتملين ،فضال عن تفاصيل الخطوات التي ستتخذھا
 ICANNفي التعامل مع مثل ھذه الحاالت )في السعي والحصول على التراخيص( .وليس ھناك من خيار أمام ICANN
سوى االمتثال لھذه القوانين .كما تم دعم نتيجة ھذا البند أيضا ً في بعض التعليقات.
واقترح تعليق أن تجري  ICANNدراسة حول سلوك فرص التجسيم الذي يمارسه المسجلين ،والنظر أيضا ً في مسألة معايير
اعتماد المسجلين .وقد تم دراسة ھذه االقتراحات بشكل جيد ،ولكن خارج موضوع دليل مقدم الطلب .تأكد من فضلك أن المناقشات
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بشأن تعزيز عملية اعتماد المسجل متواجدة بالفعل؛ انظر http://icann.org/en/announcements/announcement-
.2-22nov10-en.htm
يشير تعليق آخر إلى أن السماح للجمھور باالطالع على معلومات حول المدراء أو المسؤولين أو المساھمين المسيطرين على
مقدمي طلبات  gTLDالجديدة لتكون متسقة مع الشفافية والمساءلة والسماح للتعليقات بالحصول معلومات بعض مقدمي
الطلبات لـ  .ICANNبينما توجد ھناك ميزة لھذا التعليق ،فسوف يمثل الكشف عن األسماء المقترحة تحديات كبيرة لعدد من
األسباب:
 (1من وجھة نظر معالجة الطلبات،
أ .من خالل توفير االسم فقط دون غيره من المعلومات الشخصية ،يوجد احتمال متزايد بأن
تتلقى  ICANNمعلومات مھمة إيجابية كاذبة ولن يكون الجمھور قادرا على إجراء فحص
للخلفية إلى حد شبيه بما تقوم به .ICANN
ب .يمكن أن تتلقى  ICANNعددا كبيرا من التعليقات حول شخص معين .قد تكون بعض ھذه
المعلومات إيجابية كاذبة ،مثل ما جاء في 1أ ،بينما قد تكون تعليقات أخرى شائعات أو
تكھنات .كان على  ICANNومموليھا إنفاق المزيد من الموارد في تقييم أي التعليقات
ستتطلب مزيدا من التحقيق.
 (2يجرى فحص الخلفية على أساس المعلومات المتاحة للجمھور فقط .وتوفير معلومات قد ال تكون
متاحة للجمھور لمقدم طلب أو فرد واحد لن يسمح بعملية متسقة تتبع في جميع الطلبات .فقد يقدم
المعلق ،على سبيل المثال ،معلومات من خالل فحص خلفية مفصل ومفوض بصفة مستقلة بتكليف
يتجاوز مجرد استعراض المعلومات المتاحة للجمھور .حيث ال يجوز على اإلطالق أن تخضع جميع
الطلبات لھذا المستوى من االستعراض النھائي حيث أن تكاليف مثل ھذا العمل من فحص الخلفية
المفصلة قد تكون محظورة على بعض المعلقين.
 (3المقصود من فحص الخلفية أن يكون ھناك احتياطات إضافية وأال يتم إحالل بنود قائمة محل بند
معلومات كاذبة من قِبل مقدمي الطلبات .حيث ال تزال تسمح البنود القائمة لـ  ICANNاتخاذ
الخطوات الالزمة للتصدي للقلق و/أو رفض الطلب.
 (4وھذه ليست مسألة شفافية .حيث يتناول ذلك مسألة التكاليف والمنافع النسبية لنشر معلومات معينة .ھل
سيتحسن استقرار  DNSوأھداف المنافسة إذا تم نشر ھذه المعلومات؟ تشير الحجج المذكورة أعاله
إلى أن مخاطر الحصول على معلومات كاذبة وتكاليف التحقق من المعلومات التي وردت علنا تفوق
الفوائد .تعتبر الفوائد التي تعود صغيرة جداً ألن فحوصات الخلفية سوف تكشف المعلومات ذات
الصلة كما أنه من غير المرجح أن يكشف تعليق علني أن معلومات إضافية متاحة للجمھور.
تعني الشفافية الوضوح واالنفتاح بشأن القرارات المتخذة حول األعمال و بشأن ما يترتب على تلك
القرارات.
وتجدر اإلشارة إلى أن التعليقات حول الطلب يمكن االستمرار في تقدمھا من خالل الطلبات ومقدمي الطلبات بما في ذلك
المسؤولين المعروفين والمديرين والشركاء والمساھمين في المنظمات صاحبة الطلب.
األسماء المحفوظة
اقترحت تعليقات عديدة أن يتم وضع األسماء التي تشبه العالمات التجارية األوليمبية ومنظمات  ccTLDاإلقليمية الصليب
األحمر في قائمة األسماء المحفوظة ذات المستوى األعلى في القسم  .2.2.1.2وقد وضع ذلك في االعتبار أيضا ً فيما يتعلق
بمنظمات  ،ccTLDومع ذلك ،فإن من المقصود أن تبقى قائمة األسماء المحفوظة ذات المستوى محدودة قدر اإلمكان،
وتغطي فقط تلك األسماء التي لھا تأثير على بنية  DNSالتحتية أو التي ھي جزء من ھيكل  ICANNالتنظيمي .وتعد
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الھيئات المذكورة أعضاء مھمة في مجتمع  ،DNSولكن سقوط المزيد في فئة الدوائر التي شكلت ذاتيا وتدير نفسھا ،ستوسع
القائمة إلى حد كبير لتشمل جميع ھذه األسماء المحفوظة.
وفيما يتعلق بإدراج أسماء كيانات محددة في ھذه القائمة المحفوظة ،فإنه من المفھوم أن لبعض األسماء حماية قانونية على
الصعيد الدولي .حيث يمكن التعامل معھا على أسس معارضة .وقد كانت حماية حقوق األطراف الثالثة اقتراح سياسي رئيسي
التي يستند إليه البرنامج .وتدرس  ICANNطبيعة ھذه الحماية ،وما إذا كانت مالئمة وھل ستسمح بزيادة قوائم األسماء
المحفوظة في حاالت خاصة مثل التي طلبتھا اللجنة االولمبية الدولية ) (IOCوالصليب األحمر الدولي ،وكالھما يمثل
المصلحة العامة على الصعيد العالمي .فعلى سبيل المثال ،تحمي التشريعات المصطلحات :أولمبي وأولمبياد في  25بلدا ،كما
تحميھم المعاھدة في  40بلدا) .يشير تعليق إلى أنه لم يتم تلقي أي رد من  ICANNبشأن حماية العالمات التجارية االولمبية.
وبالفعل قد استجابت  ICANNبصفة فردية لھذا التعليق )انظر
 (http://icann.org/en/correspondence/beckstrom-to-lacotte-23mar10-en.pdfكما تم عقد اجتماع
مؤخرا مع ممثلي  IOCخالل اجتماع  ICANNالعام في كارتاجينا(.
يقترح تعليق ذو صلة بالموضوع أن ينظر مجلس اإلدارة في إصدار تقرير بشأن جدوى إضافة أسماء  NGOsغير الربحية
إلى قائمة األسماء المحفوظة .كما تعتبر االقتراحات بشأن العمل ضمن عملية تطوير سياسات لمعالجة المصالح مرحب بھا.
وتجدر اإلشارة أيضا ً إلى أنه من المحتمل أن تطلب اللجنة االستشارية أو مجلس  GNSOإصدار تقرير.
تعليقات أخرى
وطلب تعليق آخر توضيحا لمعيار المسألة ) 46التوضيحات المالية( للحالة التي يختار فيھا مقدم الطلب أجزاء خارجية
لعمليات السجل الخاص به .حيث يجب على المعيار أن يتعامل مع التكاليف عالوة على الطريقة التي تنفذ بھا ،إال أن
 ICANNستطلب توضيح ذلك خالل التعليمات أو من خالل تقديم مثال على ذلك.
بينما طلب تعليق السماح "بالدخول" على معلومات الطلب في معيار المشاريع المالية في حالة ما إذا كان مقدم الطلب يخضع
ألكثر من طلب واحد .كما يمكن تقديم معلومات توضيحية من ھذا النوع في قسم المالحظات.
يشير أحد التعليقات إلى أنه ينبغي على  ICANNتوعية المقيمين باالنتھاكات المحتملة الطلب .حيث توافق  ICANNوتدخل
وھذا في عملية خارج المجلس ستوفرھا للمقيمين.
أشار أحد التعليقات أن  ICANNلم تستجب القتراح سابق من  GNSOحول تغيير في سلسلة مراجعات مشابھة للسماح
باستثناءات .وقد استجابت  ،ICANNفي الواقع ،لتحليل الوارد في التعليقات على المسودة  V4لدليل مقدم الطلب )انظر
 .(http://icann.org/en/topics/new-gtlds/summary-analysis-agv4-12nov10-en.pdfوقد أشارت
ھذه االستجابة إلى أن االستثناءات كان ينبغي أن تسير وفق القواعد باستثناء وفد سالسل " TLDمشابه بصفة مشوشة" حيث
تعتبر قضية معقدة تتطلب مناقشة سياسة إضافية .وينبغي أن تختبر سياسة العمل ما إذا كان ينبغي أن يكون ھناك استثناءات
"غير ضارة" للمتشابھات )مثل قضايا الملكية المشتركة أو في ضوء السياق( .وتعتبر المعايير والمتطلبات الالزمة لتشغيل
 TLDsالمتماثلة بطريقة "غير ضارة" غير واضحة وغير صريحة .كما أن المعايير والمتطلبات الدقيقة الالزمة لتنفيذ مثل
ھذه الحاالت بطريقة واضحة وبشكل ال لبس فيه ،يجب أن تكون محددة ويجب أن يتفق عليھا المجتمع األوسع.
وقدمت تعليقات أخرى أمثلة حول السالسل التوضيحات المطلوبة بشأن الكيفية التي سيتم التعامل معھم من خاللھا في
مراجعات السلسلة المتشابھة .وليس من الممكن تقديم قواعد للطلبات االفتراضية دون وجود الخبرة الكاملة والموارد التي
يتعين استخدامھا من جانب الفريق .ومن المعروف أنه قد يرغب مقدمو الطلبات في الحصول على إرشادات إضافية ،وھذا ھو
أحد األسباب التي جعلت اللوغاريتم متاحة للجمھور ألغراض االختبارات .علما بأن المبالغ المستردة تتوفر من خالل أسس
التنسيق حيث يتم التخلص من الطلب في ھذه المرحلة.
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أنظمة حماية العالمة التجارية  -التعليقات اإلجمالية
النقاط الرئيسية


تم النظر في التعليقات بشكل كامل الواردة من كل قسم من مجتمع  ICANNومجتمع اإلنترنت األوسع نطاقا ً في
إطار تطوير تقنيات حماية العالمات التجارية الحالية المنصوص عليھا في دليل مقدم الطلب.



تعكس حماية ھذه العالمات التجارية التسويات المصاغة بعناية والتي تلقت دعما واضحا من قِبل GNSO
والمجتمعات بشكل عام.



بالرغم من أن بعض المباحثات تعد كافية إال أن عمليات حماية العالمات التجارية غير مسبوقة وتھدف إلى خلق
توازن بين كل األطراف المھتمة بالتركيز بشكل رئيسي على حماية حقوق المساھمين والمستھلكين بما في ذلك كال
من المسجلين ومستخدمي اإلنترنت.



تتواصل المناقشات مع األطراف المعنية من أصحاب المصالح لالرتقاء بـ  RPMsمن أجل زيادة الفاعلية وتقليل
التكاليف ألصحاب العالمات التجارية ومستخدمي اإلنترنت.

ملخص التعليقات
دعم عمليات حماية  AGللعالمة التجارية .تعد مقترحات  AGالنھائية بأھمية حماية حقوق العالمة التجارية في المستوى
األعلى والمستوى الثاني إضافة إلى الجھود التي تبذلھا  ICANNوالمجتمع المتمثلة في ھذه الحماية أمراً يستحق اإلشادة .كما
أنه الشك في أن أصحاب العالمات التجارية سيتمتعون بمزيد من الحماية في  gTLDsالجديدة أكثر مما يتمتعون به في
 gTLDsالحالية والعديد من أنظمة  .ccTLDsكما تتاح جميع عمليات الحماية ھذه لكل أصحاب العالمات التجارية ،بما في
ذلك أولئك كاللجنة األوليمبية الدولية الذين يسعوا لمعاملة خاصة Demand Media .ديماند ميديا )إعالم الطلب(
) 8ديسمبر  Domain Dimensions .(2010دومين دايمنشنز )أبعاد أسماء النطاق( ) 9ديسمبر .(2010
 Minds + Machinesعقول  +آالت ) 10ديسمبر .(2010
تكامل ومصداقية .DNS
فالجھد المبذول لتصميم  RPMsمالءم من أجل توسع غير مسبوق لـ  DNSوھو فرصة فريدة لتعزيز تكامل الفضاء .كما
أنه ال يمكن لمثل ھذا الجھد تغافل المعايير القانونية الدولية القائمة بما في ذلك مجال قانون العالمات التجارية .إضافة إلى كم
أن استخدام أو إساءة استخدام العالمات التجارية يسھم وبجزء ضخم من المؤسسة المالية لنظام التسجيل القائم )أو المحتمل في
المستقبل( .مركز  2) WIPOديسمبر .(2010
وفي حين تم استثمار الكثير في عملية إنشاء  RPMsلـ  ،gTLDsفإن  RPMsالوحيدة التي تعمل لكل األطراف ستسھم في
المصداقية الحقيقة لبرنامج  ICANN gTLDالجديد .والفرصة لتحقيق ھذا تأتي قبل إصدارھا .كما يظل مركز WIPO
موجودا للمشاركة بخبرته مع  .ICANNمركز  2) WIPOديسمبر  6) AIPLA .(2010ديسمبر .(2010
 MarkMonitorمارك مونيتور ) 9ديسمبر .(2010

 RPMsغير كافية.
لم يحدث تغيير يذكر في ھذا المجال بشأن مقترح  AGالنھائي لذلك قامت  COAبنشره للتعليقات في  21يوليو .ويوضح
الغياب شبه الكامل لدعم النتيجة النھائية بين أعضاء المجتمع مع تزايد التعرض للخطر في ھذه المسألة إلى الحد المثبط للھمم
أن عملية بلوغ ذلك الھدف والتي وصفتھا  ICANNبأنھا انتصار من القاع إلى القمة في عملية تطوير السياسة باءت بالفشل.
وما يزيد األمور سوءا أن دعوة ورقة اإلطار االقتصادي لدراسة موضوعية حول إجمالي تكاليف أصحاب العالمات التجارية
لبرنامج  gTLDsالجديد قد تم التخلص منھا بشكل واضح )كبقية خارطة الطريق االقتصادية( أو على األقل تم تأجيلھا إلي ما
بعد إصدار  gTLDالجديد ،عندما يكون قد فات األوان لالستفادة من اإلصدار في تقليل ھذه التكاليف 3) COA .ديسمبر
 6) AIPLA .(2010ديسمبر  8) INTA .(2010ديسمبر  9) IACC .(2010ديسمبر Microsoft .(2010
ميكروسوفت ) 9ديسمبر  9) IPC .(2010ديسمبر  .(2010مؤسسة األخبار ) 9ديسمبر CADNA .(2010
) 10ديسمبر  10) BBC .(2010ديسمبر  Adobe Systems .(2010أنظمة أدوبي ) 10ديسمبر .(2010
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 Verizonفيرايزن ) 10ديسمبر ) IHG .(2010النموذج  10 ،5ديسمبر  LEGO .(2010ليغو ) 11يناير .(2011
 12) VKRيناير  Arla Foods .(2011آرال فودز ) 11يناير  Vestas .(2011فيستاس ) 11يناير .(2011
 Telstraتلسترا ) 23ديسمبر  Time Warner .(2010تايم ورنر ) 15يناير  15) DIFO .(2011يناير .(2011
وإذا لم تتحسن  ،RPMsفستضحي  ICANNبمخاوف األغلبية العظمى وذلك بسبب تدفق الشكاوى الزائدة حول المعنى
الجيد بينما األقلية المضللة ترغب في حماية أقل .كما يقيم عدد من أعضاء  MARQUESأو  ECTAرغم قلتھم إال إنھم ذو
أھمية ،فرصة  gTLDالجديد .ويمثل اإلخفاق في تعديل توازن حماية العالمات التجارية لصالح حقوق المالكين والرأي العام
رادعا للتطبيق وسيقلل من الثقة في  10) MARQUES/ECTA .ICANNديسمبر .(2010
كما ال يقدم مقترح  AGالنھائي أي  RPMsفي المستوى األعلى 10) AT&T .ديسمبر .(2010
ويشوب الجدول الحالي لحماية الحقوق بشكل جوھري افتقاره لمعالجة القضايا األساسية من بينھا:
) (1إعادة قوة  URSوتقديم على األقل تعليق ألجل غير مسمى للمجال؛
) (2اعتماد فقد رسوم ذا مغذى لـ  URSوإذا ما كانت تعمل على تطبيقه على UDRP؛
) (3تقديم أمثلة لما يشكل أساسا "لنية حسنة" في البحث عن التوسع بمرور الوقت استجابة لشكوى  URSوأمثلة
لنقيضھا؛
) (4االستفادة من  TMCعبر مجموعة كاملة من  RPMsللحد من التكلفة والوقت والفصل في إثبات ما ھو في كثير
من األحيان أقل المسائل إثارة للجدل :ووجود ما يؤيد صالح حقوق تسجيل العالمات التجارية الوطنية؛
) (5آلية مجدية لمنع السلوك الضار على الفور أو إنھاءه إذا تعذر المنع؛ و
) (6خطة إلقامة عالقة مقدمة  gTLDsالجديدة وتوضيح الطلب والمنفعة االجتماعية للسجالت الجديدة المقترحة.
 8) INTAديسمبر .(2010
خطة  ICANNالحالية لـ  gTLDالجديد ال تتوافق مع الفقرة  .9.3حيث أن الخطة الحالية ال تزال تحتاج إلى أعمال تجارية
للدفع للتسجيالت الدفاعية فربما تتوفر مئات من  gTLDsالجديدة بأسعار ال يمكن التحكم فيھا من قِبل  ICANNأو ھيئات
تنظيمية أخرى .وتقتضي الضرورة مثل ھذه التسجيالت الدفاعية لحماية المستھلكين من االحتيال واالرتباك من جانب بعض
من المستخدمين المھتمين بحق بالمواقع المخادعة واالحتيال عبر اإلنترنت .كما أنه ال يتم تعويض النفقات القانونية وتكاليف
اكتساب نطاق للتسجيالت الدفاعية بالقيمة االقتصادية أو المعلوماتية المحتملة للمسجلين أو لمستخدمي اإلنترنت.
 6) AIPLAديسمبر  .(2010غرفة التجارة األمريكية وآخرون 9) .ديسمبر  10) NCTA .(2010ديسمبر .(2010
المواصفات  7ناقصة فيما يتعلق بحماية الحقوق وآليات تسوية النزاع .فھي ال تؤكد توافق "نسيج" تدابير الحماية الموصى بھا
من ِقبل  IRTوال تقدم بديالً كافيا ً .كما ينبغي النظر في التعليقات الواردة من  IPCومركز  WIPOلتكامل مقترح AG
النھائي .ويقدم اإلصدار الحديث لمرحلة التقرير االقتصادي الثانية دليال يدعم تغييرات أكثر شمولية لـ  RPMsلخفض
النفقات المرتبطة بـ  gTLDsالجديدة لحقوق المالكين MarkMonitor .مارك مونيتور )النموذج  7 ،5ديسمبر .(2010
قائمة العالمات المحمية عالميا ).(GPML
ً
ويجب تطبيق ) GPMLإذا كانت جيدة بدرجة كافية لـ  ICANNولآلخرين وقد اقترحھا أيضا التقرير االقتصادي للحد من
سوء استخدام العالمة التجارية( MarkMonitor .مارك مونيتور )النموذج  7 ،5ديسمبر  MarkMonitor .(2010مارك
مونيتور ) 9ديسمبر  Adobe Systems .(2010أنظمة أدوبي ) 10ديسمبر  LEGO .(2010ليغو ) 11يناير .(2011
 12) VKRيناير  Arla Foods .(2011آرال فودز ) 11يناير  Vestas .(2011فيستاس ) 11يناير Telstra .(2011
تلسترا ) 23ديسمبر  14) INTA .(2010يناير .(2011
ولخص التقرير االقتصادي للمرحلة الثانية إلى أن ھناك معدال مرتفعا من التسجيالت الدفاعية بين معظم العالمات التجارية القيمة،
موضحا الحاجة لـ  .GPMLكما أن ھناك صلة مباشرة بين انتھاك العالمة التجارية التي تشمل العالمات التجارية المعروفة
والسلوك الضار الذي يضر المستھلكين .وقد طبق السجل المشترك  GPMLكطريقة لجذب العمالء وإقامة ريادة صناعية فيما
يتعلق بـ  .RPMsويجب أن يتم عرضه كأفضل ممارسة تتحد مع كل برامج  gTLDsالجديدة 10) AT&T .ديسمبر .(2010
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لزاما على  ICANNأن تضم أي منظمة فازت بـ  5عمليات حماية  UDRPsأو أكثر من النوع الذي اقترحته  IRTفي
 ،GPMLخالل السنوات  3األولى على األقل .كما تسمح ھذه الحماية ألي مالك حقوق شرعية من تسجيل االسم في القائمة
شرط أن يكون استخدامه السابق غير مخالف 10) MARQUES/ECTA .ديسمبر .(2010
وكيل االمتثال .يحب أن تحدد  ICANNوكالة محترفة لتكون وكيل االمتثال لـ  gTLDالجديدة .كما يجب على ھذه الوكالة أن
تتعھد بتقديم مراجعة امتثال سنوية فيما يخص كل مقدمي الطلب ولديھا الحق في أن تدفع لزيارة الموقع غير المعلنة في كل
مشغلي تسجيل  gTLDالجديدة .ويمكن أن يغطي دخل المزادات العلنية رسوم ھذا الوكيل.
 10) MARQUES/ECTAديسمبر .(2010
اللجنة االستشارية .كما يجب أن تقوم ICANNبإنشاء )مستقل من  (IPCلجنة استشارية مدتھا  3سنوات لمراقبة وتزكية
التحسينات فيما يتعلق بحماية الحقوق ولتقييم التأثير االقتصادي لـ gTLDsالجديدة .كما يمكن أن يكون لمركز WIPOدور
رئيسي في ھذه اللجنة .وعلى اللجنة معالجة مخاوف األغلبية العظمى من المعلقين إزاء اإلصدارات السابقة من الدليل وھم
بمعدل  5:1طالبوا بأغلبية ساحقة بعمليات حماية أكبر 10) MARQUES/ECTA .ديسمبر .(2010
تحليل التعليقات
علق العديد على الطبيعة العامة لنظم حماية العالمات التجارية التي شملھا برنامج نطاق  gTLDالجديد .ويعتقد البعض بأنھا
كافية إلى حد ما ،بينما يعتقد آخرون بأن  RPMsالجديدة والتي خضعت للتطوير ليست كافية لحماية أصحاب العالمات
التجارية أو الحد من الحاجة للتسجيالت الدفاعية.
وكما تبين سابقا أنه من الضروري أن تعكس ذلك على تسلسل األحداث التي أفضت إلى تطوير حماية العالمات التجارية
الموجودة حاليا في برنامج  gTLDالجديد .أما التعليقات التي تتعلق بـ  RPMsالمحددة فقد نوقشت في مكان آخر في ھذه
الوثيقة .بينما تستمر المناقشات مع ممثلي مصالح الملكية الفكرية وآخرون .كما أن ھناك تغييرات إضافية سيتم اتخاذھا لتعزيز
عمليات الحماية في الدليل .وتمت مناقشة بعض تلك التغييرات المحددة في مكان آخر من ھذه الوثيقة تحت عناوين RPMs
المحددة.
وعقب نشر اإلصدارات األولى لدليل مقدم الطلب صرح مجتمع العالمة التجارية بوضوح أنه ھناك حاجة لمزيد من أنظمة
حماية العالمات التجارية .وتلقت  ICANNھذه التعليقات.
في استجابة لذلك قرر المجلس تكوين فريق تنفيذ التوصيات ) (IRTللمساعدة على تحديد واقتراح تقنيات حماية الحقوق
 RPMsمن أجل مساھمي العالمات التجارية ضمن برنامج  gTLDالجديد )انظر
 .(http://www.icann.org/en/minutes/resolutions‐06mar09.htm#07ووصف فريق تنفيذ التوصيات
 IRTنفسه على أنه مجموعة تتألف من  18فرد ذوي خبرة في حماية العالمات التجارية على اإلنترنت.
وبشكل خاص طالب المجلس  IRTبتطوير مجموعة من الحلول التي تتعلق بحماية العالمات التجارية وحماية المستھلك
بطريقة كانت عملية ومرضية الھتمامات اآلخرين .وتمت دعوة األطراف األخرى لالستماع لما قام به  ،IRTواقتراح حلول
وبدء عملية تواصل عامة ممتدة تشمل عقد أحداث إقليمية عديدة حول العالم.
وفي سلسلة اجتماعات وجھا ً لوجه ،ودعوات المؤتمر ،والمشاورات العامة ،ومشاركة فريق  IRTفي مناقشة موضوعية وحادة
وتوصيات محددة ومطورة
)،(http://icann.org/en/topics/new‐gtlds/irt‐final‐report‐trademark‐protection‐29may09‐en.pdf
تعكس "وجھات نظر األعمال التجارية ومصالح العالمات التجارية بوجه عام ".وشملت ھذه التوصيات مقترحات بشأن غرفة
مقاصة ") IPغرفة المقاصة"( ،ونظام اشتباه سريع موحد )" ،("URSوإجراء حل النزاع ما قبل تفويض العالمة التجارية
)" ("PDDRPوقائمة بالعالمات المحمية عالميا )" .("GPMLكما ظھرت مخاوف مجتمع  ICANNالموسع بشكل حالي
بخصوص العديد من توصيات .IRT

35

وعقب تعليق الجمھور الھام من خالل كال من منتدى التعليق العام والعديد من االجتماعات المباشرة ظھرت الحاجة إلى تطوير
إضافي حول مقترحات  IRTلتوازن مصالح المجتمع ككل وأصحاب العالمات التجارية والمسجلين مع فوائد شرعية في نطاقات
التسجيل التي قد تكون أيضا ً موضوع العالمات التجارية .والتسويات متطلبة أيضا ً في ضوء تنفيذ صعوبات بعض مقترحات
.IRT
ويشمل إعادة الدليل تقريبا كل تقنيات حماية العالمة التجارية التي اقترحھا  IRTوالتي تشمل غرفة المقاصة وURS
و .PDDRPكما لم يتم إدخال  GPMLفي ضوء صعوبات التنفيذ مع ،المعارضة الھامة لمثل تلك القائمة .وفيما بعد قرر
المجلس ما يلي:
الحظ المجلس أن االقتراح بإنشاء قائمة للعالمات التجارية المحمية ) (GPMLعالميا لم يعتمده مجلس اإلدارة في
عام ) ،(2009موضحا األسباب اآلتية :صعوبة تطوير مقاييس عالمية موضوعية لتحديد أي العالمات التي
ستتضمنھا ھذه القائمة ،كما أن ھذه القائمة المثيرة للجدل ستخلق حقوقا ً غير قانونية ألصحاب ھذه العالمات
التجارية ،إضافة إلى أن فوائدھا ستكون ھامشية فقط وذلك بسبب أنھا ال تنطبق إال على عدد محدود من األسماء وما
يتطابق فقط مع ھذه األسماء.
انظر .http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-25sep10-en.htm#2.6
ومن الواضح أن مصالح العالمة التجارية استمرت في دعم  GPMLقدر اإلمكان كـ  RPMsمحتملة .وبينما تستمر ھذه
المناقشة لم يحدث أي تقدم ملحوظ أو قرارات تذكر.
وبعد مزيد من التعليق والمناقشة والمراجعة أعاد مجلس اإلدارة مقترحات غرفة المقاصة و URSإلى  .GNSOوطلب
مجلس اإلدارة وجھة نظر مجلس  GNSOعما إذا كانت توصيات فريق عمل غرفة المقاصة و URSتتسق مع سياسة
 GNSOالمقترحة حول تقديم برامج  gTLDsالجديدة ،وعما إذا كانت مالئمة وفعالة لتحقيق المبادئ واألھداف المنصوص
عليھا في .GNSO
واستجابة لطلب مجلس اإلدارة حددت  GNSOفريق مراجعة لقضايا العالمة التجارية الخاصة )" ("STIيتألف من أعضاء
من كل مجموعة أصحاب مصلحة ،بوجه عام ،مع ترشيح المعينين من اللجنة ،والـ  .GACأصدرت  STIتقريرھا النھائي في
 17ديسمبر  ،2009حيث شمل مراجعات موصى بھا عديدة بشأن مقترحات غرفة المقاصة و) URSانظر
 ،(http://www.icann.org/en/announcements/announcement-2-17dec09-en.htmوالتي تبنتھا
 GNSOباإلجماع.
إضافة لذلك وجھت  ICANNالدعوة إلى المشاركة المجتمعية في عملية مشاورات مفتوحة القتراح ومناقشة المراجعات
الخاصة من بين أشياء أخرى بـ  .PDDRPوتم تكوين ھذه المجموعة كمجموعة صياغة مؤقتة )".("TDG
وتم النظر في توصيات  IRTومراجعات  STIومراجعات وتعليقات  TDGمن كل قسم من مجتمع  ICANNومجتمع
اإلنترنت الرحب فيما يتعلق بتطوير تقنيات حماية العالمات التجارية الحالية والتي دعا لھا دليل مقدم الطلب .كما تعد أنظمة
حماية العالمات التجارية تلك غير مسبوقة ومن المقرر أن تخلق توازنا بين كل األطراف المعنية مع التركيز بشكل رئيسي على
حماية المستھلك بما في ذلك كال من المسجلين ومستخدمي اإلنترنت.
وتشمل أنظمة حماية العالمة التجارية تلك والتي تعد حاليا ً جزءاً من برنامج نطاق  gTLDالجديد:






متطلبات كل السجالت الجديدة لعرض خدمات إدعاءات العالمة التجارية أو شروق فترة اإلصدار.

إنشاء غرفة مقاصة للعالمة التجارية كمستودع مركزي لمعلومات الحقوق مولدا كفاءات ألصحاب العالمة
التجارية والسجالت والقائمين على التسجيل.
تنفيذ  URSالتي توفر تقنيات تحسين وتقليل التكلفة إلرجاء انتھاك األسماء.
متطلبات لجميع مشغلي نطاق  gTLDالجديد لتوفير تواصل مع بيانات " Whoisالضخمة" .وھذا التواصل من
شأنه أن يساعد مع بيانات التسجيل تلك األطراف المسئولة التي تسعى ألن تكون جزءا من نشاطات تنفيذ الحقوق.
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إتاحة آلية تسوية نزاع ما بعد التفويض لتي تمكن أصحاب الحقوق من مناقشة نشاط االنتھاك من جانب
مشغلي السجل والتي قد يكون حدوثھا بعد التفويض.

وبالطبع تستمر سياسة حل نزاع اسم النطاق الموحد ) (UDRPلتكون متاحة حيث يسعى المدعون لنقل األسماء .كما أن
االمتثال لقرارات  UDRPضروري بالنسبة لكل برامج  gTLDsالجديدة والحالية أيضا ً.
ومن المقرر أن تقدم كل التوصيات السابقة سبيال غير التسجيالت الدفاعية ألصحاب العالمات التجارية.

تحتوي عملية تقديم الطلبات بذاتھا المعتمدة على سياسة النصح على إجراء اعتراضي والذي يمكن من خالله أن يدعي أصحاب
الحقوق انتھاكا من قِبل مسجل  .TLDوتمنع الحقوق القانونية الناجحة تسجيل نطاق  gTLDالجديد من السير قدما ً :ولن يتم
تفويض العقد إذا تمكن المعترض من توضيح أنھا تنتھك حقوقه.
وفيما يتعلق بالتعليقات حول  RPMsالمحددة ،كما ذكرنا سابقا ،أنه تم التعامل مع التفاصيل في كل ما يتعلق بكل اآلليات
المتبناة .كما تستمر المزيد من المناقشات مع مصالح الملكية الفكرية )وأيضا مع اللجنة الحكومية االستشارية( ومن المتوقع
حدوث تغييرات إضافية استجابة لتلك المناقشات.
وتقدم أحد المعلقين باقتراح أن يعين وكيل االمتثال إلجراء المراجعات والمراقبات .ومن قبيل التذكير ،فقد تمت إضافة

المواصفات  9إلى مشروع اتفاق قاعدة التسجيل والذي يقدم للھيئة الداخلية و  ICANNأيضا ً المراجعات التي تمت) .انظر
(.http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-agreement-specs-clean-12nov10-en.pdf
واألكثر من ذلك ،أن قسم االمتثال التعاقدي بـ  ICANNسيستمر في توسيع وتفعيل قدرات مراجعته حتى يتم تقديم gTLDs
الجديدة.
وفي النھاية ،اقترح أحد المعلقين أن تقوم  ICANNبإنشاء لجنة استشارية مدتھا  3سنوات لمراقبة وتزكية التحسينات فيما
يتعلق بحماية الحقوق ولتقييم التأثير االقتصادي لـ  gTLDsالجديدة .وقد تم دراسة مثل ھذه اللجنة بالفعل من قِبل تأكيد
االلتزامات ) .(AoCووفقا لـ  ،AoCالتزمت  ICANNبما يلي:
متى ما عملت  gTLDsالجديدة )سواء كانت لغة  ASCIIأو مجموعة الحروف األخرى( لفترة عام واحد سوف تنظم
 ICANNعملية مراجعة سوف تفحص مدى تمتع تقديم أو توسيع  gTLDsبتعزيز التنافسية وثقة المستھلك واختيار
المستھلك إلى جانب كفائية )أ( الطلب وعملية التقييم ،و)ب( وضع ضمانات للحد من المشكالت المتضمنة بالتقديم أو
التوسيع ICANN .سوف تنظم إجراء مراجعة مستقبلية لتنفيذ االلتزامات السابقة بعد عامين من المراجعة األولى ثم على
فترات تبلغ أربعة أعوام .سيتم تنفيذ المراجعة من خالل أعضاء متطوعين من المجتمع مع تعيين فريق المراجعة ونشره
للتعليق العام وسيتضمن ذلك ما يلي )أو من يحددھم المرشحون( :رئيس  GACوالمدير التنفيذي لـ  ICANNوممثلين
اللجان االستشارية ذات الصلة والمنظمات الداعمة والخبراء المستقلين .وسيتم االتفاق على أعضاء فريق المراجعة بشكل
مشترك من رئيس ) GACبالتشاور مع أعضاء  (GACورئيس إدارة  .ICANNوسيتم تقديم التوصيات الناتجة
للمجلس مع نشرھا للتعليق العام .سيتخذ المجلس إجراءات خالل فترة ستة شھور من استالم التوصيات.

انظر .http://www.icann.org/en/documents/affirmation-of-commitments-30sep09-en.htm
وتوضح  AOCالحقيقة بأنه سيتم تأسيس لجنة وتحدد ما الذي سيخضع للتقييم من قبل اللجنة وكيف سيتم تحديد أعضاء تلك
اللجنة .وفي الواقع ،أن الدعوة لتأسيس وتشغيل فريق مراجعة يتمتع بالشفافية والمسائلة ،وأيضا فريق مراجعة Whois
وفريق استعراض االستقرار واألمن والمرونة جاءت من قبل  AoCالتي ستبلغ بالعملية.
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مقاصة العالمة التجارية )المقاصة(
النقاط الرئيسية


الغرض من تحقق صحة االستخدام ھو تقديم آلية موارد سلسة لذلك فكل العالمات التي تتلقى نفس نوع
المزايا من  RPMالخاص تخضع للتقييم بشكل واقعي في نفس المستوى.



كما أوصت  IRTعلى حد سواء ،فقد تبنت وجود قيود لتناسق مماثل فيما يتعلق بـ  sunriseوخدمات
ادعاء العالمة التجارية .وتشير توصية إلى أن غرفة المقاصة تشمل عدداً محدوداً من العالمة فضالً عن
النظر في مصطلح رئيسي.



يجب أن يتحمل األطراف المستخدمين للخدمات التكاليف .ومن المتوقع أن تؤدي غرفة المقاصة إلى توفير
مدخرات لكل األطراف في الممارسات الحالية.

عام
ملخص التعليقات

غرفة المقاصة ليست عالجا ً حقيقيا ً ولكنھا فقط قاعدة بيانات بشكل رئيسي 6) BC .ديسمبر  LEGO .(2010ليغو ) 11يناير
 12) VKR .(2011يناير  Arla Foods .(2011آرال فودز ) 11يناير  Vestas .(2011فيستاس ) 11يناير .(2011
والـ  TMCليست  RPMولكن ھي قاعدة بيانات .فيجب أن تشترك بشكل أكثر إيجابية مع إجراءات أخرى لوقف انتھاك
العالمات التجارية .فھي ال تدعم المطابقات غير الدقيقة )يدعم التقرير االقتصادي إدراج المطابقات غير الدقيقة(.
 MarkMonitorمارك مونيتور )النموذج  7 ،5ديسمبر  MarkMonitor .(2010مارك مونيتور ) 9ديسمبر .(2010
 10) AT&Tديسمبر 10 ) BBC .(2010ديسمبر  Adobe Systems .(2010أنظمة أدوبي ) 10ديسمبر .(2010
 Verizonفيرايزن ) 10ديسمبر ) IHG .(2010النموذج  10 ،5ديسمبر .(2010
وخالصة القول أن المقاصة تكلفة إضافية ألصحاب العالمات التجارية مع فائدة محدودة.
 Verizonفيرايزن ) 10ديسمبر .(2010
وتعد المقاصة خطوة عملية من شأنھا أن تؤدي إلى تقليل نفقات حماية العالمة.
 Demand Mediaديماند ميديا )إعالم الطلب( ) 8ديسمبر .(2010
وينبغي أن تتوفر المقاصة للمطالبين بموجب  UDRPأيضا ،لكل من أغراض التسجيل ضمن  gTLDsالجديدة والحالية.
 10) NCTAديسمبر  10) AutoTrader.com .(2010ديسمبر .(2010
تحليل التعليقات
يستمر دور مقاصة العالمة التجارية ليكون موضوع التعليق من قبل العديد من الدوائر االنتخابية والمساھمين .ويشكك البعض
في دورھا ،ويقترح البعض بأنھا يجب أن تتفاعل مع الطرق األخرى الحالية لتعزيز العالمة التجارية من أجل المساعدة،
ومابين مشكك ومؤيد صرح آخرون بأن المقاصة في شكلھا الحالي تعد طريقة فعالة لتخفيض تكاليف حماية العالمة .وتقدر
 ICANNكل ھذه التعليقات ،التي تم االستماع لھا والنظر فيھا أكثر من مرة .وتحاول المقاصة ،في ھيئتھا الحالية ،أن توازن
بين الجھود الھامة المبذولة لتعزيز حماية العالمة التجارية ،بينما تعتني أيضا ً بالمسجلين ،وقد يكون االستخدام الشرعي
للكلمات في نطاق االسم موضوعا للعالمة التجارية .وبناءا عليه ،فخضوعھا للتطوير من خالل مشاورة  GACوالتعليقات
األخرى التي وردت حتى اليوم ،فالمواقف في مقترحات المقاصة في صياغتھا النھائية ستماثل إلى حد كبير التي كانت في
المقترح النھائي لدليل مقدم الطلب.
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وكما ذكرنا سابقا ،أن الغرض من مقاصة العالمة التجارية الموضح في معظم اإلصدارات الحديثة من دليل مقدم الطلب ھو
أن تكون "مقاصة العالمة التجارية مخزن مركزي للمعلومات التي تتم مصادقتھا وتخزينھا ونشرھا وفقا لحقوق حاملي العالمة
التجارية .وبالمثل ،فإن  ICANNستتصل بمزود الخدمة أو المزودين الذين يمنحون حق تقديم مقدم خدمات المقاصة لقبول
والتحقق من وتصديق وتسھيل نقل المعلومات المتعلقة ببعض العالمات التجارية) ".انظر صفحة  249من مشروع دليل مقدم
الطلب على  (.http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-rfp-clean-12nov10-en.pdfويمكن
ھذا المستودع المركزي صاحب العالمة من االستفادة بكل آليات حماية الحقوق في عمليات ما قبل التفويض .ولھذا تعتبر
المقاصة أكثر من قاعدة بيانات والتي اقترحھا فريق تنفيذ التوصيات ) ،(IRTوالتي تتألف من أولئك الذين يدعمون مصالح
العالمة التجارية.
وتجدر اإلشارة إلى أن ھدف المقاصة التي اقترحھا  IRTھو خفض تكاليف أصحاب العالمة التجارية .فضال عن تسجيل لـ
 sunriseأو خدمات مطالب  IPفي كل  gTLDجديدة ،ليتمكنوا من تسجيل واحد فقط .وتخدم المقاصة أيضا ً كطريقة لـ
 sunrise :RPMsوخدمات مطالب  .IPومن ثم ،فعندما ال يكون  RPMفي ذاته ،تقدم المقاصة مزايا ألصحاب العالمة
التجارية :خفض التكلفة وتوحيد  RPMsوطريقة لتطبيق .RPM
وإلى ذلك الحد ھل ھناك أي سؤال عن ما المقصود "بالتحقق من فاعلية" من خالل المقاصة ،وتمت معالجة ھذه القضية
استجابة لتعليقات أخرى أدناه .وباختصار ،تشير التحقق من فاعلية وحدھا إلى التحقق من أن العالمة التجارية تعمل بالفعل في
مجال التجارة ،وتحتاج طبقا للمقترح الحالي لتأمين حماية في خدمات  sunriseالتي يعرضھا مسجل )أو االستفادة من
 .(URSوليست ھناك ضرورة الستخدام التحقق من الفاعلية في المشاركة في خدمة ادعاءات ما قبل إصدار العالمة
التجارية.
وبالرغم من أن مقاصة العالمة التجارية قد تستخدم فيما بعد ألغراض أخرى ،وفي ھذا الوقت تستخدم فقط مع برنامج
 gTLDالجديد وال تتوسع لتشمل طرقا أخرى مثل  UDRPالذي لم يتطور بالترابط مع توصيات سياسة  gTLDالجديدة.
الرسوم والتكاليف
ملخص التعليقات
ال يزال معدل التكاليف غير واضح .يجب أن تنشر  ،ICANNبالعمل مع مزودي الخدمة المختارين ،قائمة التكلفة المقترحة
قدر اإلمكان ،إلدراجھا في المقاصة وأي حماية أخرى والرسوم المتجددة ،لتسھيل تخطيط أصحاب العالمة.
 10) MARQUES/ECTAديسمبر .(2010
أخفق دليل مقدم الطلب الحالي في معالجة مشاكل مع المقاصة حيث نالت تعليقا كثيرا من قبل  CADNAفي الماضي .ومن
المحتمل أن تثقل المقاصة من األعباء المالية الواضحة على أصحاب العالمة التجارية .ويجب أن تستعرض ICANN
المقاصةوترى التغييرات التي يمكن أن تتم لتقديم معلومات أكثر حول المعايير والرسوم وكذلك السلطات القضائية.
 10) CADNAديسمبر .(2010
ومن حيث المبدأ فمن الجور أن يتحمل أصحاب العالمة أي أو كل تكلفة تقديم البيانات للمقاصة أيضا ً وھو بالفعل قد تحمل
تكاليف الحصول عل تسجيالت العالمة التجارية الوطنية .ويجب أن تسھم السجالت و أمناء السجل في تحمل تكلفة المقاصة
لما ستقدمه المقاصة لھم من فوائد وألنھم )وليس معظم أصحاب العالمة التجارية( المستفيدين الرئيسين من  gTLDsالجديدة
بوجه عام .كما يجب أن تتحمل  ICANNأيضا ً جزءاً من ھذه التكلفة حتى وإن كان مبدئيا كاستثمار مقدم يعود من خالل
االستخدام 10) BBC .ديسمبر .(2010
ويجب أن تتحمل  ICANNوسجالتھا وأمناء التسجيل تكاليف تطوير وتشغيل المقاصة .وستعمل المقاصة على تقليل التكاليف
اإلدارية للسجالت وأمناء التسجيل .وإذا ما ثبتت فاعلية المقاصة فيجب أن تكون تكلفة التسجيل أقل من تكلفة مراقبة gTLDs
الجديدة المستقلة )السيما أصحاب العالمة التجارية في الدول ذات العمالت الضعيفة( Telstra .تلسترا ) 23ديسمبر .(2010
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يجب أن تكون رسوم إدراج العالمة التجارية في قاعدة بيانات المقاصة في الحد األدنى لھا .وإذا ما اتضح ارتفاع الرسوم
لدرجة عالية ،فھذا سيطرح ھدف المقاصة وھو خفض تكاليف أصحاب العالمة التجارية أرضا.
 Telstraتلسترا ) 23ديسمبر .(2010
تحليل التعليقات
تحدثت الكثير من التعليقات عن الجھة المنوط بھا الدفع للمقاصة والرسوم التي سيتعين سدادھا .كما نظر فريق  IRTوSTI
في ھذه القضية واعترفت  ICANNبأھميتھا .وقد استمعنا ونظرنا في كل التعليقات المتعلقة بھذا المجال واتخذنا قرارات
مستندين إليھم جميعا من كل المساھمين.
وكما أكدت  STIوتبنت ذلك بالفعل في آخر إصدار لھا من الدليل ،بأنه "البد من تحمل األطراف المستفيدة من الخدمة
للتكاليف .ومن غير المعقول أن تقوم  ICANNبتوفير تكاليف تشغيل  ".TCبغض النظر عما إذا كانت ستتحمل ICANN
تكاليف إنشاء المقاصة وستشارك في تلك التكاليف مع المزود )أو المزودين(.
وفي حالة عدم تأسيس الرسوم التي سيسددھا المزود )المزودين( ،توافق  ICANNعلى أن تكون الرسوم االقتصادية جزءا
من التعويض وعند االختيار النھائي عندما يتم اختيار المزود من خالل عمليات مزايدة مفتوحة .وفي حالة ما قد يتكبد أصحاب
العالمة التجارية بعض التكاليف لتسجيل عالماتھم التجارية في المقاصة ،أو احتمال انتھاك عالماتھم التجارية ،يسعى أي مالك
عالمة تجارية لحماية العالمة في المقاصة ،وفي بعض الوقت ،عليه أن يتكبد تكاليف للقيام بذلك .وفي المستقبل ،ستكون غاية
أي مجھود ھو الحفاظ على تكاليف تقديم  RPMsفي أدنى مستوى ممكن ومن المعتقد أن المقاصة ستعمل على تخفيض
التكاليف على المدى الطويل .وفي الواقع ،وبدال من أن تضطر للتسجيل وسداد رسم التسجيل لكل  sunriseأو خدمات
ادعاءات ما قبل اإلصدار التي يعرضھا كل مشغل  gTLDجديد ،تحتاج ألن تسجل مرة واحدة فقط في غرفة المقاصة .ولھذا،
فعندما تقلل التكلفة اإلدارية لمشغلي التسجيل ،من المقرر أيضا ً أن تكون أقل ،بال زيادة ،في العبء المالي على أصحاب
العالمات التجارية.
استحقاق اإلدراج والحماية
ملخص التعليقات
إعالن .اإلعالن/متطلب الشھادة الخطية ھو عبء .ولماذا تعد نسخة موثقة من شھادة تسجيل عالمة تجارية صالحة أو تسجيل
قاعدة بيانات اإلنترنت الرسمي لسجل عالمة تجارية ذات صلة غير رسمي؟  10) BBCديسمبر .(2010
“حظر"  .RPMيجب أن يقدم عرض خدمة "الحظر" والتي ال تحول لـ  TLDإلى سجالت  .TLDوقد ذكر تقرير المرحلة الثانية
االقتصادي أن ھناك قيمة في السماح ألصحاب العالمات التجارية بحظر استخدام عناصر عالماتھم التجارية بعد فترة sunrise
وتعترف بأن بعض من أصحاب العالمات التجارية مھتمين بمنع األطراف األخرى من استخدام نطاقات تحتوى على عالمات
تجارية ولكنھم ال يھتمون باستخدام تلك النطاقات 9) EnCirca .ديسمبر  .(2010مؤسسة األخبار ) 9ديسمبر .(2010
قانون العالمات التجارية المشتركة .تتوسع المقاصة لتشمل العالمات القانونية المشتركة الموثقة وبشكل رسمي سينظم
 RPMsاألخرى مثل  UDRPو URSوالتي تسمح بمطالبات المساعدة التي تعتمد على الحقوق القانونية المشتركة.
واعتبارا بالحد األدنى يجب أن يسمح لمشغلي التسجيل بأن يشمل تلك العالمات في  RPMالخاص بھم وأن يعمل على أساس
أنھم سيحتاجون البيانات في المقاصة 9) IACC .ديسمبر  MarkMonitor .(2010مارك مونيتور ) 9ديسمبر .(2010
يجب أن يتم شمل عالمات .Dot-TLD
فمن الظلم أن نستبعد عالمات  .Dot-TLDوالعديد من األعمال التجارية القائمة على اإلنترنت والمنظمات األخرى دخلت
حيز التنفيذ التي تستخدم فقط العالمة التي تندمج مع  ،TLDمثل  ،GO.COMويمكن أن تستثنى العالمات التي تتكون من
مصطلح عام تليھا  TLDمن خدمة  ،Sunriseوالتي تعالج العبث المحتمل وإساءة استخدام االھتمام .باإلضافة إلى ،أن كل
 RPMsاألخرى متباينة بطبيعتھا ،لذا فن المسجل أو المسجل المقترح يمكن أن يجادل بأنه برغم من تسجيل عالمة إال أنھا ال
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يمكن أن تعامل كعالمة تجارية ولذلك فمالكھا ليس مخوال بالحماية 10) NCTA .ديسمبر AutoTrader.com .(2010
) 10ديسمبر .(2010
وإذا منحت العالمة من قبل ھيئة قانونية ،وحتى تلك التي تشمل توسعا ،فعلى أي أساس تعتمد ICANNفي إعادة تفويض ما
أقرت الحكومة فعليا بصالحيته؟ مثال أن تقول  ICANNبأن  ،GoDaddy.comعالمة تجارية قانونية ولن تدرج في
المقاصة  -لم ال؟ وإذا سجل شخص ما  BingBingDeeDee.netكعالمة تجارية ،فھناك BingBingDeeDee.net
واحدة .فلماذا تسقط المقاصة الحماية؟ إل .تيمونز )نموذج  13 ،5نوفمبر .(2010
مطابقة مماثلة.
وتقدم ھذه حماية عملية قليلة ألصحاب العالمة كأكثر األمثلة داللة على السلوك الضار والجثوم اإللكتروني والتي تتضمن نطاق
اسم عالمة تجارية باإلضافة إلى مصطلح عام أو وصفي .فعلى أقل تقدير ،البد وأن تتضمن ھذه المطابقة مجموعة ونطاق أسماء
تحتوي على نفس العالمة التجارية 9) IACC .ديسمبر  MarkMonitor .(2010مارك مونيتور ) 9ديسمبر .(2010
 9) IPCديسمبر  9) EnCirca .(2010ديسمبر  10) BBC .(2010ديسمبر  Adobe Systems .(2010أنظمة
أدوبي ) 10ديسمبر  Verizon .(2010فيرايزن ) 10ديسمبر  LEGO .(2010ليغو ) 11يناير .(2011
 12) VKRيناير  Arla Foods .(2011آرال فودز ) 11يناير  Vestas .(2011فيستاس ) 11يناير .(2011
ال يجب أن تبحث المقاصة عن المطابقات المماثلة فقط ولكن أيضا ً نطاق األسماء "المتشابه بشكل محير" .فمن الضروري أن
مرجعية المقاصة إلى الفقرات المنصوص عليھا في مشروع  IRTاألصلي .والسماح بالخضوع لھيئة واحدة فقط في المقاصة
غير مؤثر على التكلفة أو كاف أو في أفضل الحاالت إفادة ألصحاب العالمة التجارية في محاولة الحماية ضد سوء االستخدام.
وھذا يحتاج إلى تغييره ،السيما بالنسبة للشركات مثل  IHGالتي تمتلك أكثر من عالمة تجارية ترغب في حمايتھا.
) IHGالنموذج  10 ،5ديسمبر .(2010
ويجب أن تحذر ادعاءات العالمة التجارية المسجلين حول كال من التسلسالت والمطابقات المماثلة التي تعد حصرية بشكل
كامل على عالمة تجارية داخل المقاصة .كما يجب أن تكون مطلوبة مع فترة  Sunriseلتقليل التكاليف على أصحاب حقوق
العالمة وأال تقدم ما يثير إساءة االستخدام MarkMonitor .مارك مونيتور )النموذج  7 ،5ديسمبر  .(2010ھوجان لوفيلز
) 9ديسمبر .(2010
كما يجب أن يصدر ادعاء العالمة التجارية لكل مقدم طلب لفترة إما مطابق أو مشابه أو يحتوي على عالمة تجارية في
المقاصة 10) MARQUES/ECTA .ديسمبر .(2010
يجب أن يكون معيار "المطابقة" للعالمة التجارية الموجودة أوسع ليشمل العالمة إضافة إلى الكلمة العامة .وبدون ھذه الحماية
اإلضافية ،فإن فاعلية المقاصة ستكون ضعيفة لدرجة كبيرة .وفي البديل ،يجب السماح لألسماءالتي تتكون من عالمة تجارية
وكلمة عامة بالتسجيل في  Telstra .TMCتلسترا ) 23ديسمبر .(2010
يجب إسقاط اإلعالم المحدود للعالمات المتطابقة 9) EnCirca .ديسمبر .(2010
عالمات الكلمة.
يمتلك العديد من أصحاب العالمات التجارية عالمات جھاز  +وكلمة )مثل عالمات الكلمة في العناصر النصية( والتي يحتمل
أن تستبعد 10) BBC .ديسمبر .(2010
التوضيح ضروري فيما يتعلق ،بين القضايا األخرى ،مثل عالمات الكلمة بأبجدية غير التينية ) .cfزيادة نطاق IDN
لتسجيالت االسم( أو تلك التي تحتوي على عناصر تصميم إضافية .مركز  2) WIPOديسمبر .(2010
متطلب "التقييم الواقعي".
وتعد تسجيالت العالمة التجارية بطلب تقييم واقعي إلثبات استخدام تسجيل العالمة التجارية التي أقرتھا المقاصة مراقبة ھامة
تحتاج إلى تصحيح .وقد استبعد مجلس اإلدارة فعليا في أحدث مقترح نھائي من دليل مقدم الطلب ،وفي رغبته للشمولية )ليثبت
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خطأ ما افترضناه( كل تسجيل العالمات التجارية في العالم تقريبا من صالحيتھا لحماية  Sunriseأو  ،URSفي غياب
كامل للفحص من قبل المقاصة بتقديم مطلب جديد وھو أن يشمل التسجيل تقييم االستخدام .وفي غالبية الدول )أعني دول
القانون المدني( تزايدت الحقوق خالل التسجيل،وليس االستخدام .وحتى في أغلب قوانين العالمة التجارية التي تفيد أن
التسجيل ھش وبعد عرضة إللغاء بموجب عريضة الطرف الثالث إذا لم تستخدم لسنوات بعد التسجيل.
تعد تقريبا فريدة في تقييم االستخدام في كل الحاالت التي تسبق التسجيل تقريبا .ولھذا خص مجلس اإلدارة مسجلي العالمة
التجارية في  URSأو أي جدول لـ  Sunriseبالواليات المتحدة وحدھا بالتمييز .وتأمل  INTAأال يكون مجلس اإلدارة قد
أقر ھذه النتائج وحث  ICANNعلى توضيح أن "التقييم الواقعي" يجب أن يتطلب التقييم على أسس مطلقة فقط ،كما تنص
معظم قوانين دول العالمة التجارية بصالحية حقوق العالمة التجارية دون التقيد باالستخدام لسنوات بعد التسجيل .فأفضل
السبل المالئمة ليست أن تتطلب أن تكون العالمة قيد االستخدام .ومن المقرر أن يعتمد مجلس اإلدارة بالعالمات المستخدمة
فقط ،وكان من المناسب جداً أن يشترط أن يعلن صاحب العالمة أو يؤكد أن العالمة في حيز االستخدام ،وربما تعدل من آلية
تحدي  Sunriseلتسمح بالتحدي على أساس أن عالمة  Sunriseلم تكن مستخدمة لفترة من الوقت وأنھا قد تخضع لإللغاء
بموجب قانون الدوائر القضائية التي تم التسجيل فيھا.
 8) INTAديسمبر  .(2010ھوجان لوفيلز ) 9ديسمبر  MarkMonitor .(2010مارك مونيتور ) 9ديسمبر IPC .(2010
) 9ديسمبر  9) EnCirca .(2010ديسمبر  10) BBC .(2010ديسمبر  10) RE/MAX .(2010ديسمبر .(2010
وإذا تم تقديم دليل االستخدام للقول بصحة العالمة القانونية ،فقد يسبب قلقا بالغا ً إذا ما أتيح ھذا الدليل لألطراف الثالثة وقد
تكون المعلومات التجارية لھذا الدليل سرية للغاية وحساسة جدا .ويجب أال ينشر دليل االستخدام المذكور الذي يھدف إلى
تحقيق الصحة القانونية للعالمة بأي طريقة أو إلى أي شخص 10) BBC .ديسمبر .(2010
ويجب توضيح المعنى المقصود بمصطلح "الصحة القانونية" في سياق المقاصة ،مع بيان واضح يفيد أن المقاصة نفسھا ليست
سلطة قانونية مفوضة بمنح حقوق العالمة التجارية .وقد يكون المصطلح البديل "التحقق" خيارا.
 10) MARQUES/ECTAديسمبر .(2010
وال يبدو واضحا أن ھناك اختالفا ً بين خدمات "الصحة القانونية" وخدمات "التقييم" .وإذا كان ھناك اختالفا ،فال بد من تحديده.
وإن لم يكن ھناك اختالف ،وجب تعديل المصطلحين إلحداث االتساق بعد ذلك .والقسم  7.4يجب أن يتم تعديله إلى" :أن يقتضي
مزود خدمة مقاصة العالمة التجارية للتحقق من الصحة القانونية تقييما ً على أسس مطلقة 9) IPC ".ديسمبر .(2010
ويجب أن تحذف أقسام المقاصة  7.3و 7.4مرجعية التقييم على األسس ذات الصلة وتقييم إثبات االستخدام.
 9) IPCديسمبر .(2010
وينتھك القسم  7.3أيضا ً القسم  1.6بوصف غرض المقاصة 9) EnCirca .ديسمبر .(2010
واستنادا إلى استبيان غير رسمي ،يبدو أن العالمات التجارية المسجلة في كل من الواليات المتحدة وكندا والفلبين ھي التي
تخضع لفحص واقعي كما ھو موضح في مقترح دليل مقدم الطلب النھائي ،وأن العالمات التجارية المسجلة خارج ھذه الدول
الثالث دون تسجيل نظير مؤھل )أي سجلت قبل  26يونيو  (2008في أحد تلك الدول الثالث ستستبعد من المشاركة في خدمات
 Sunriseونظم الحماية األخرى المقترحة للعالمات التجارية المسجلة مثل المقاصة  .URSوتعتقد  IBMأن  ICANNلم
تقرر استبعاد الكثير من العالمات التجارية المسجلة في العديد من الدوائر القضائية خارج الواليات المتحدة وكندا والفلبين وتطلب
من  ICANNأن تعيد النظر في ھذا التعريف لذا فقد يستطيع أصحاب العالمة التجارية الذين قاموا بعملية حماية العالمة التجارية
خارج ھذه الدول الثالث أن يستفيدوا من آليات الحماية الھامة ھذه 10) IBM .ديسمبر .(2010
واالقتراح الحالي يعد تمييزا استبداديا ضد أصحاب العالمة التجارية الذين يمتلكون تسجيالت داخل دوائر قضائية ال تقيم
االستخدام .فيجب أن يكون التعامل مع كل أصحاب العالمات التجارية على قدم المساواة من قبل المقاصة .ويجب أن يخول
األمر إلي مشغلي السجل لتقرير ما إذا كانوا يرغبون في تقديم فحص عند اإلصدار أم ال.
 10) MARQUES/ECTAديسمبر .(2010
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يجب أن تكون معايير االعتراف بالعالمات وفق ادعاءات العالمة التجارية وخدمات  Sunriseھي نفسھا التي قد تعترف بھا
العالمات بغض النظر عن المراجعة الواقعية التي تجريھا دولة التسجيل 10) BBC .ديسمبر .(2010
راجع نص القسم  7.1.3كما يلي :يتعين على السجالت االعتراف بجميع العالمات الكلماتية (1)" :بأن العالمة المسجلة
)وليست المقدم لھا( والتي كانت خالل فترة قريبة للمعارضة مطبقة في دولة التسجيل؛ وال تخضع إلجراء إلغاء أو سحب أو
معارضة معلقة؛ وأن تكون مستخدمة؛" وسيكون كافيا أن يقوم مالك الحقوق بإعالن بسيط عن االستخدام .وينبغي حذف
األقسام  7.3و ) 7.4المستفيضة حاليا( .وتھدف ھذه المراجعة ،التي تتطلب استخدام العالمة التجارية للدخول إلى قاعدة
بيانات المقاصة ،لخلق تأھيل عال لتخطي العقبات بما يكفي الستبعاد العشوائية اإللكترونية التي تسعى لتسجيل مصطلحات في
المقاصة دون وضع عقبة عالية ال يمكن لصحاب الحقوق المشروعة أن يتخطوھا .قد يمنع طلب االستخدام بعض من أصحاب
العالمات الحقيقية من االستفادة من فترة  sunriseولكنھم لن يكونوا كثيرين واألرجح أن العشوائية اإللكتروني التي تستھدف
العالمات التجارية للمنتجات قيد اإلصدار ستقل 6) BC .ديسمبر  .(2010ھوجان لوفيلز ) 9ديسمبر .(2010
وفي ظل وجود معظم أصحاب العالمات التجارية قد نحتاج ألن نلجأ إل التحقق من الصحة القانونية عن طريق مزودي خدمة
التحقق بالمقاصة .وھذا من شأنه أن يخلق عبئا باھظا على أصحاب العالمات التجارية .وھذا غير معقول وشكل من أشكال
الدعم الجائر من جانب مزودي خدمة التحقق بالمقاصة .ويتيح الفرصة أيضا ً لتضارب المصالح ،ويجب أن يتم تنفيذ تقييم
إجراء الدول للمراجعة الواقعية بموجبة تسجيل العالمة التجارية من قبل ھيئة مستقلة قدر االستطاعة .ھوجان لوفيلز
) 9ديسمبر  10) BBC .(2010ديسمبر .(2010
وإذا كان من غير الممكن حل المشكلة بنجاح وذلك لضمان عدم التمييز والتكاليف اإلضافية المرتبطة لمالكي عالمات تجارية
معينة ،ومن الجدير بالذكر اكتشاف كبديل تعرض حماية العالمات التجارية من خالل آليات  Sunriseإلى شرط زمني حيث
العالمات التجارية التي قد سجلت قبل قطع تاريخ معين تحتاج ألن تكون مؤھلة للحصول على األھلية كما كان الحال في
اإلصدارات السابقة ) .(.tel ،.asiaكما يجب أن يكون ھناك مجاال للمناورة من قبل سجالت معينة لعالمات تجارية إقليمية
وقومية العتبارھا تفي بمعيار التقييم الواقعي عند نقطة التسجيل دون تلبية للمتطلبات الثالث الموضحة في مقترح AG
النھائي .ھوجان لوفيلز ) 9ديسمبر .(2010
وتحاول  ICANNأن تكشف أن التقييم الواقعي أثار مشاكل جديدة .كمال يجب أن توضح  ICANNأن "التقييم الواقعي"
يعني التقييم على أسس مطلقة Microsoft .ميكروسوفت ) 9ديسمبر .(2010
وال يبدو أن العديد من الدوائر القضائية تتطلب استخداما قبل التسجيل .ويشير التصميم الحالي للمقاصة أن كثير من العالمات
التجارية المسجلة بنوايا حسنة ستواجه عمليات تكلفة إضافية محتملة  --وباألخص  SMEsوالتي من الممكن أال تكون قد
حصلت على العديد من تسجيالت العالمات التجارية .ويتطلب االستعراض الدقيق القتراح المقاصة معلومات إضافية من أجل
تطبيق معايير االستخدام والرسوم التصورية وأي تمييز ،وإذا ما وجدت أي سلطة قضائية أن المقاصة على ما يبدو تعتزم
اإلعفاء من التحقق من الصحة القانونية .مركز  2) WIPOديسمبر .(2010
وإذا استمرت  ICANNفي ھذا التمييز سيبقى السؤال مطروحا من سيسقط من قائمة الدول المعنية باستعراض واقعي .كما
أنه ال ينبغي أن يقوم مزود خدمة المقاصة أو  ICANNبھذه المھمة .والبديل عن ذلك أن تقوم منظمة الطرف الثالث مع
الخبرة القانونية المناسبة بتطوير القائمة 10) MARQUES/ECTA .ديسمبر .(2010
اإلدراج لألسماء والعالمات التجارية غير الربحية  . NGOsويجب أن يصدر مجلس إدارة  ICANNتعليمات لطاقم العمل
ومزود أو مزودي المقاصة المعتمدين الذين تم تعيينھم من قبل  ICANNبإضافة أسماء المنظمات غير الربحية و NGOsوأي
عالمات تجارية يمتلكونھا لقاعدة بيانات المقاصة دون رسوم .ويجب أن تكون األسماء والعالمات التجارية التي تم اختيارھا
إلدراجھا )أ( أن تفي بنفس المعيار المشروط للعالمات األخرى ليتم إدراجھا في المقاصة ،كما ھو منصوص عليه في النموذج
5؛ أو )ب( أن تخضع إلجراء استعراض بديل إلقامة حقوق تعتمد على االستخدام 1) P-NPOC .ديسمبر  .(2010الصليب
األحمر ) 9ديسمبر .(2010
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العالمات التجارية األوليمبية .يجب أن تشمل المقاصة العالمات التجارية األوليمبية المحمية بالقوانين والمعاھدات المستقبلية.
ويعد قصر إدراج الحد القانوني في المقاصة على عالمات محددة فقط بموجب المعاھدات القائمة تمييزا ال مبرر له ضد
األلعاب األوليمبية في المستقبل والمدن المضيفة وحقوق العالمة التجارية المطابقة .وتبرير ھذا التحديد من قبل طاقم عمل
 ICANNلمنع إساءة االستخدام المحتملة يع ّد تبرير دون وجه حق .وعالوة على ذلك ،فال يوجد أساس منطقي ألن تحمي
المقاصة كل العالمات المستقبلية الصالحة من خالل إجراءات قضائية ولكن تتبرأ من حماية العالمات المستقبلية الصالحة من
خالل إجراءات تشريعية )أي الحماية القانونية الخاصة لأللعاب األوليمبية في المستقبل( .وعلى موظفي  ICANNإقصاء ھذه
الفقرة من معايير اإلدراج في المقاصة أو اإلدراج في المقاصة أو توفيقھا وفقا لذلك 29) IOC .نوفمبر .(2010
.Sunrise
تعد فترات  Sunriseأنشطة دخل رئيسية ألمناء السجل ،رغم عدم حمايتھم الفعالة للعالمات والمستھلكين المنوطين بخدمتھم.
 MarkMonitorمارك مونيتور )النموذج  7 ،5ديسمبر .(2010
وال يوجد بند ينص على حد أقصى للسعر للمساعدة في تخفيض رسوم فترة .sunrise
 Verizonفيرايزن ) 10ديسمبر .(2010
فـإن  sunriseليست  RPMوليست كافية؛ فھي مجرد وسائل من شأنه تسھيل عملية التسجيالت الدفاعية لمالك العالمة
التجارية ولكنھا ال تمنع إساءة استخدام التسجيالت .كما نفضل أن نرى خدمات مطالب إجبارية لما قبل إصدار العالمة
التجارية ،ولكن ستكون ھناك حاجة لمستوى أفضل من الحماية عما ھو في الوضع الحالي 10) BBC .ديسمبر .(2010
خدمة مطالب العالمة التجارية.
وخدمة مطالب العالمة التجارية ذات قيمة محدودة ألنھا اختيارية Verizon .فيرايزن ) 10ديسمبر .(2010
يجب أن تكون ھناك عمليات تسمح لمالكي العالمات التجارية بأن يعترض قبل تسجيل اسم نطاق؛ وھذا سيوفر الوقت والمال
وال يجبر األطراف على ما تمنحه  URSالحقا .ويجب أيضا ً أن يتم تسجيل قومي واحد لكل عالمة على نحو نموذجي في
المقاصة .ولكن بما أنه لن يكون ھناك إخطارا لمالك العالمة التجارية بطلب التسجيل ولن تكون ھناك فرصة للتواصل مع
المسجل قبل التسجيل ،قد ال تكون عالمة واحدة قومية كافية 10) BBC .ديسمبر .(2010
كما يجب أن يكون لمطالب  IPسياسة نزاع والتي يمكن أن يثيرھا مالك العالمة التجارية 9) EnCirca .ديسمبر .(2010
قسم )6.4د( يجب أن يبقى لتسجيالت  sunriseولكن يجب السماح بمزيد من المرونة لمطالب  IPألنھا ال تنتج في تسجيل
لمالك العالمة 9) EnCirca .ديسمبر .(2010
ما ھي اإلجراءات التي يتعين على  ICANNاقتراحھا لتأكيد حقيقة ضمان المسجل بأن تسجيل واستخدام اسم المجال لن
تنتھك الحقوق التي تم اإلخطار بھا )على سبيل المثال بيان القسم والتقييم المستقل(؟  10) BBCديسمبر .(2010
ويجب أن تكون خدمة المطالب إلزامية خالل وجود سجالت  gTLDالجديدة ،وليس فقط قبل اإلصدار.
تلسترا ) 23ديسمبر .(2010
مطالب العالمة التجارية و  Sunriseغير كافية .ھذه الخدمات ليست حديثة العھد وموجودة اليوم .وال تعيق بقدر كاف
تسجيالت سوء النية .وكال التقنيتين قبل اإلصدار وتحتاج أيضا ً إلى أن تكون بعد اإلصدار لتحمل قيمة حقيقية .ويختلفا أيضا ً
فيما يتعلق بأي العالمات التجارية المعترف بھا  -ومطالب العالمة التجارية المعترف بھا من قبل العالمات التجارية المسجلة
في الدول التي تجري ما يسمى باالستعراض الواقعي أو الفحص .وال يوجد توضيح لھذا االختالف ،مما يعني أن كل CTMs
ومعظم العالمات التجارية األوروبية القومية مستثناة من خدمة  LEGO .sunriseليغو ) 11يناير .(2011
 12) VKRيناير  Arla Foods .(2011آرال فودز ) 11يناير  Vestas .(2011فيستاس ) 11يناير .(2011
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يجب أن تكون المقاصة مصدر حصري لـ  .RPMsيجب أن تكون المقاصة الوكيل الوحيد الحصري لكل  RPMsالتي
تعرضھا  gTLDsالجديدة حيث أن العالمات التجارية المسجلة ضرورية للحصول على األھلية .يتعين إضافة اللغة التالية:
"إذا أرادت  TLDأن تقدم أي آلية حماية حقوق تتطلب التحقق من حقوق العالمة التجارية المسجلة من أجل حصول مقدمي
الطلب على األھلية لـ  ،RPMوبعد ذلك يجب أن تستخدم مقاصة العالمة التجارية بشكل حصري لھذا الغرض ".ويجب أن
تمنع  TLDsمن عرض أي خدمة تحقق اختيارية لـ  sunriseأو مطالب  IPتقدمھا أيضا ً المقاصة .وبجعل المقاصة الوكيل
الحصري للتحقق من الصحة القانونية للعالمة التجارية يرأب أيضا ً صدعا في المواصفات  ،7والتي بالصيغة الحالية ال تمنع
أي سلوك سوء نية من السجالت ألن تحديد أي استخدام لـ  RPMھو أمر اختياري ألصحاب العالمات التجارية.
 9) EnCircaديسمبر .(2010
وتقتضي الضرورة وجود كال من مطالب العالمة التجارية وعمليات فترة  Sunriseفيما قبل اإلصدار لكل سجل .gTLD
 MarkMonitorمارك مونيتور ) 9ديسمبر .(2010

تحليل التعليقات
المقاصة ،اقتراح من قبل  ،IRTتم التصديق عليه من قبل  ،STIتعني احتواء البيانات المعتمدة التي تدعم آليات حماية عالمة
تجارية معينة .وآليات الحماية ھذه متنوعة.
وكانت معايير الدخول إلى المقاصة والتحقق اآلجل من الصحة القانونية موضوع التعليق واالستعراض على نطاق واسع.
وھذا دليل على أن ھناك شيئا من اإلبھام فيما يتعلق بالتقييم الواقعي في وقت تسجيل العالمة التجارية في مقابل التحقق من
االستخدام عن طريق مزود خدمة التحقق بالمقاصة وھذا ما سيتم توضيحه في الدليل .وأيضا ھناك بعض المناقشات حول
وجوب أن يشمل دعم المقاصة لـ  RPMsالمطابقات المماثلة للعالمات التجارية .ومرة أخرى في قضية قيمة sunrise
وخدمات مطالب ما بعد اإلصدار .فضال عن تزايد بعض المخاوف اإلضافية واالعتبارات الموجودة .وتتم مناقشة جميع ھذه
القضايا أدناه.
وكما الحظنا وابال من التعليقات ينشد فھم وتوضيح "التقييم الواقعي" على النحو المبين في الدليل .ولتوضيح العناصر
المشروطة من أجل إجراء تقييم واقعي ،فقد اعتمد مجلس اإلدارة القرار التالي في اجتماعه المنعقد بتاريخ  25سبتمبر 2010
)انظر  ،(http://www.icann.org/en/minutes/resolutions‐25sep10‐en.htm#2.6في ذات الصلة كجزء:
التقييم الواقعي :سوف يقدم دليل مقدم الطلب وصفا ً واضحا ً لعملية "التقييم الواقعي" أثناء القيام بعملية التسجيل،
وسيحتفظ على األقل بما تتطلبه المراجعة الواقعية للعالمات من أجل أن يضمن حمايتھا تحت مظلة خدمات
 sunriseواالستفادة من  ،URSويمثل كل منھما فائدة محددة لصالح حاملي العالمة التجارية .وعلى وجه
الخصوص ،تعد عملية التقييم ،سواء تلك التي تتم أثناء عمليات التسجيل أو من قبل أحد مزودي خدمة التحقق،
ضرورية حيث تعتمد على األسس المطلقة واستخدام للعالمة.
وللتقييم الواقعي الخاص بعمليات تسجيل العالمة التجارية ثالثة متطلبات رئيسية (1) :التقييم على األسس المطلقة ‐
لضمان أن العالمة التي تم تقديم الطلب عليھا تصلح فعالً كعالمة تجارية؛ ) (2التقييم على أسس نسبية ‐ لتحديد ما
إذا كانت العالمات المحفوظة سابقا ً قد تعيق عملية التسجيل؛ و) (3تقييم االستخدام ‐ لضمان أن العالمة التي تم تقديم
الطلب عليھا قيد االستخدام الحالي .وتتطلب المراجعة الواقعية التي قام بھا مزود خدمة التحقق للمقاصة ما يلي:
) (1التقييم على أسس مطلقة و) (2تقييم االستخدام .وسوف تتم مراجعة أسلوب دليل مقدم الطلب حتى يعكس
التوضيحات التي أشرنا إليھا سابقا ً.
أشار البعض أن الصالحية المطلوبة من أجل االستخدام ربما تسفر عن مناھضة معيار المشاركين في معيار التسجيالت .وكما
تمت اإلشارة إلية سابقا ،فإنه من غير المرجح أن تؤدي ھذه المتطلبات إلى مناھضة محتملة .وبخصوص الدولة ،يعتبر
الغرض من تحقيق صالحية االستخدام ھو تقديم آلية تحدد الحصول على نفس النوع من الميزة من خالل استخدام RPM
معين ومقيم بحزم في نفس المستوى.
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تستحق كل العالمات التجارية الدولية أو المتعددة التسجيل إضافة إلى تلك التي تحميھا االتفاقيات أو القوانين أو التي أجازتھا
المحاكم ،اإلدراج في غرفة المقاصة .عالوة على أن نفس العالمات الدولية تستحق خدمة مطالب العالمة التجارية التي يقدمھا
أي مشغل لسجل  .gTLDبينما يجب إتاحة عالمات أخرى لالستخدام كقواعد لسيناريوھات الحماية ،حيث سيتيح مقدم خدمة
الصالحية بغرفة المقاصة أو أي مقدم آخر محتمل مثل ھذه الخدمات .كما تظل التحقيقات حول ما تتطلبه الصالحية تحت
المراجعة ،ذلك االعتبار الذي سيطلب من خالله توضيحات مبسطة من أصحاب العالمات التجارية لتحديد أن تلك العالمات
قيد االستعمال وتحت بند االستخدام التجاري )مثل اإلعالنات والعناوين ولقطات الشاشة وغير ذلك( .حيث تعد صالحية
االستخدام حدا مناسبا لعملية  sunriseالمتواجدة في خدمة  sunriseحيث تتميز عالمات المعيار على اآلخرين .كما ستقلل
متطلبات "صالحية االستخدام" من إمكانية إساءة االستخدام بصفة جذرية ،كما أنھا ستضيف مستويات من الحماية ألصحاب
العالمات التجارية الشرعية خالل فترة .sunrise
يحث تعليق عل جعل بيانات الصالحية معلومات ذات طبيعة سرية .على الرغم أنه من المزمع جعل بيانات االستخدام بيانات
تتاح للعامة .على الرغم من أن دليل االستخدام المقدم ال يرجح وجود أية قضايا ذات طابع سري.
كما سيكون قانون العالمات التجارية المشتركة في غرفة المناقصة موضع للمناقشات .ومن جانب واحد يرغب أصحاب
العالمات التجارية في الحصول على تأكيد بإمكانية تسجيل عالماتھم ولكنھم في نفس الوقت قلقين من أن التسجيالت المكتسبة
القابلة لالحتيال قد تستخدم للتالعب بالنظام .وقد كان القصد من إجراء المراجعة والمساھمة المقدمة من حاملي أسھم مختلفين
ھو إنشاء قائمة من المعايير الخاصة للدخول .وفي حالة استخدام معايير موضوعية مثل عمليات التسجيل ،فلن يكون ھناك
مجال للسماح بإدراج قانون العالمات العام والذي لم يتم إقراره قانونيا ً ،وإال كان علينا أن نتحلى بضبط النفس وسوف تبين
النتائج غير المقصودة أنه ستتم معاملة مقدمي الطلبات المتشابھة الحاليين بصورة مختلفة .وبنا ًء عليه لن يتم إدراج قانون
العالمات العام في غرفة المقاصة.
يثر البعض الحاجة إلى توضيح في نفس وقت الدخول إلى غرفة المقاصة .حيث يجب أن تعمل غرفة المقاصة بكفاءة من أجل
تفعيل  .RPMحيث يمكن أن تتسبب البيانات التي انتھت مدتھا أو غير الصحيحة بغرفة المقاصة في إيذاء أصحاب العالمات
التجارية ومقدمي الطلبات وآخرين .وقد تم االتفاق في النھاية على تأمين إضافي من أجل تأكيد صحة وصالحية البيانات،
إضافة إلى تأكيد أصحاب العالمات التجارية على صحة المعلومات التي ستتم الموافقة عليھا بشكل نھائي .والحقيقة التي ال
خالف عليھا ،ھي أن وجود صورة طبق األصل من عمليات التسجيل ال يعني بالضرورة أن يكون المسجل المحدد ھو نفس
الشخص حامل العالمة أو أن المعلومات دقيقة ومحدثة .حيث يعد اإلقرار الذي يؤكد صحة العالمة التجارية يستغرق وقتا ً
وتكلفة أقل مقارنة بعملية استخراج صورة طبق األصل لعملية التسجيل .ولذلك ،سوف يكون ھذا مطلوبا ً .ال يوجد ھناك اعتقاد
بأن متطلبات اإلقرار ستزيد من تكاليف التقديم في نفس الوقت الذي يستلزم أن تساعد في إصالح الحماية الخاصة بالبيانات
والتأكيد على أنھا صحيحة وسليمة ومحدثة.
وتشير العديد من التعليقات أن قصر حماية "األزواج المتطابقة" على متطلبات العالمات التجارية وخدمات  sunriseيعد
أمراً مقيدا إلى حد بعيد .وفي الوقت الذي تكون فيه ھذه االقتراحات موضوعا للمناقشات ،تتبنى كل من  IRTو  STIنفس
القيود على األزواج المتطابقة والتي تتعلق بـ  sunriseوخدمة مطالب العالمة التجارية .عالوة على ذلك ،يمكن أن تؤدي
توضيحات األسماء المبسطة التي تحتوي على عالمات غير واسعة االنتشار وتحتاج إلى قيود ،إلى معالجات متباينة .كما
تقترح المناقشات الحالية أن تتضمن غرفة المقاصة أعدادا محدودة من المدونات تتكون من عالمة  +مصطلح رئيسي .حيث
يظل ھذا التوسيع يندرج تحت االعتبار كعالمات تتلقى حماية بصفتھا كخدمة مطالب العالمة التجارية ،لكن فقط من اجل
توضيح أن المصطلح الرئيسي له عالقة وثيقة بالسوق من جوانب مختلفة ،وأن أعداد المدونات اإلضافية محدودة بصفة كبيرة
)أي يكون العدد المميز األعلى خمسة(.
وقد تم رفع المزيد من الطلبات التوضيحية المتعلقة بضرورة توفير حماية صارمة لألسماء أو العالمات التي يحميھا القانون أو
المعاھدات .كما تمت حماية المعاھدات أو القوانين التي كانت متواجدة وفاعلة قبل  26يونيو  .2008وتم تطوير القيود من
أجل منع إساءات االستخدام المحتملة .كما تم أخذ االقتراح الخاص بإزالة القيود بعين االعتبار وتم تحديد أنه ذو مغزى كبير
في إزالة قيود الوقت من خدمة مطالب العالمة التجارية التي لھا مجال واسع ،لكنھا تحافظ على حمايات  sunriseوالتي تقدم
سوقا واحدة من خالل تمييز أفضلية على أخرى .ولھذا يمكن أن يشير القسمان  3.6 ،3.2.3و  7.1.2إلى العالمات التي
يحميھا القانون والمعاھدات "في الوقت الذي يخضع فيه السوق لغرفة المقاصة من أجل اإلدراج".
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وتعتبر معاھدة غرفة المقاصة الخاصة من أجل  NGOأو المنظمات "غير الربحية" كما اقترح أحد المعلقين ،غير مالئمة.
كما سيختلف ما يشكل  NGOأو المنظمات غير الربحية بسبب أن كون المنظمات  NGOأو غير ربحية ال يعني أن أصحاب
العالمات معنيين بتلقي معامالت مختلفة غير المنظمات األخرى .حيث سيضيف ھذا مستوى من التمييز يحاول كل حاملي
األسھم استبعاده كيفما أمكن.
أثارت عالمة ") "dot-TLDأي " "ICANN.ORGأو " ".ICANNالتي يجري إدراجھا في غرفة المقاصة،وجھات نظر
مختلفة .فبينما ال يدرك البعض سببا ً الستبعادھم ،نجد آخرين يساندون ھذا االستبعاد .ويعد الغرض األساسي من إنشاء
المقاصة ھو أن تكون مكانا ً لجمع العالمات التجارية .ولتحقيق أھداف  IRTو ،STIفقد تم االستقرار على أن ھذه العالمات
التي تقوم بوظيفة العالمات التجارية ،أعني أنه بالرجوع إلى المصدر ،ھي ذات العالمات التي ستكون مؤھلة للتضمين .وتم
إنشاء العديد من طرق الحماية بغرض منع اإلساءة وضمان تحقيق الطلب المحايد لمعايير التحقق بما يتضمن البيانات القابلة
لإلثبات بموضوعية التي تخدم فيھا العالمة أغراض العالمة التجارية .وقد تم إثبات أن بقاء  TLDsوحدھا ال يخدم وظيفة
العالمة التجارية في تحديد المصدر .فبدالً من إبالغ المستھلك عن "ماھية" المنتج أو الشخص الذي يقوم بصناعته فإنھم
يبلغونه عن مكان شراءه .وحيث أن  TLDوحدھا ال تشير إلى المصدر وألن العالمات المسموح لھا بالدخول إلى المقاصة
والتي تشمل  TLDسوف تزيد من احتمالية التشويش واالستخدام الخاطئ واالحتيال على المستوى لذي تم استبعادھم منه.
وسوف يتدارك ھذا االستثناء أيضا ً الحاجة إلى تسجيل العالمات التجارية الدفاعية.
وكانت  Sunriseوخدمة مطالب العالمة التجارية موضوعا ً لمعظم المناقشات .كما يود البعض أن تتاح لھم فرصة معارضة
اسم المجال قبل إقراره ،بينما يقترح آخرون أن تكون خدمة مطالب العالمة التجارية إلزامية أو يتم توسيعھا لمرحلة ما بعد
اإلطالق.
ينبغي ،في البداية ،مالحظة أن دور كل من غرفة المقاصة وخدمة مطالب العالمة التجارية و Sunriseقد تمت مناقشته
بالفعل من قبل  IRTو  .STIوال يقدم الھدف من ھذه الخدمة آلية إعاقة حيث يوجد العديد من األسباب الشرعية وكان يريد
أناس مختلفون أن يستخدموا كلمات موجودة بسجل العالمات التجارية في مكان ما بالعالم .وفي نفس السياق ،ال يعد إشعار
التسجيل السابق اإللزامي/سياسة الجدل مناسبا ً أو ضرورياً ،خصوصا ً في ضوء المتطلبات اإليجابية المقترحة على المسجل
التي تستدل على النفع الشرعي من تطبيق  .TLDعالوة على ذلك ،وبدون قناعة مشتركة مع اسم مجال معين ،سوف يكون
من الصعب معرفة ما يتسبب في إيذاء أصحاب العالمات التجارية مثل أولئك الذين لھم الحق في طلب إعانة .ولھذا لن يفيد
التوازن وال آلية جدال حل التسجيل السابق في دور األعباء والتكاليف في إمكانية التسجيل ومسجل النطاق.
وبالنظر إلى طلب إما خدمة المطالب أو مرحلة ما بعد اإلطالق ،قررت  IRTأن ھذه الخدمة لن تكون إلزامية بسبب وجود آليات
أخرى لمرحلة ما قبل اإلطالق بما في ذلك  URSو PDDRPإضافة إلى كل المحاكم القضائية المختصة .وكما ھو مالحظ من
قِبل " IRTتنظر IRTما إذا كانت خدمة مطالب  IPينبغي أن تمدد لمرحلة ما بعد اإلطالق .وانتھت  IRTإلى أنه من غير
الضروري توفير خدمة  IPاالدعاءات بعد اإلطالق‐بسبب منح  URSأنظمة الحماية كما وصت  IRTأيضا ً في ھذا السياق".
)،http://www.icann.org/en/topics/new‐gtlds/irt‐final‐report‐trademark‐protection‐29may09‐en.pdf
ھامش ( 6.عالوة على وجود خدمات  IPللمراقبة التجارية.
وتنظر  STIأيضا ً في إمكانية إيجاد خدمة مطالب العالمة التجارية و Sunriseاإللزامية .كما تم اعتبار أن سجالت gTLD
مطلوبة من أجل واحد أو أكثر .بينما ال يوجد برنامج معين يمكن أن يمنع السلوك المشين ،فإنه ال يوجد أيضا ً برنامج يمكن أن
يوفر طبقة من الحماية اإللزامية لم تكن مطلوبة من قِبل لمشغل  .gTLDكما يوجد عدد من الحقوق لمرحلة ما بعد اإلطالق
تعتبر متاحة ألصحاب العالمات التجارية ،من أجل توسيع  gTLDأو تسجيل اسم المجال حيث تحدث مثل ھذه التسجيالت
أضراراً يمكن تداركھا.
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الخدمات السابقة لغرفة المقاصة
ملخص التعليقات
 RPMواعتبارات امتيازات العملية .وبقصد منع الصراعات بشأن ممولي  RPMفي المستقبل ينبغي إضافة ھذه األساليب
إلى الوحدة " :5ينبغي على كل من ممولي  RPMsوغرفة المقاصة الخاصة بالعالمات التجارية أن يشيروا إلى ما إذا كانوا
ملزمين أو يقبلوا الحفظ ذو الصلة بامتيازات وصف حقوق آلية الحماية" 9) EnCirca .ديسمبر .(2010
فربما يقود توفير خدمة معاونة من قِبل غرفة المقاصة إلى فقد الثقة في البيانات التي تقدمھا غرفة المقاصة .حيث ينبغي أن
تكون أية بيانات تقدمھا غرفة المقاصة ملكا ً لھا وتستخدم ألغراض فردية بالتعاون مع تطبيقات .gTLDs
تلسترا ) 23ديسمبر .(2010
تحليل التعليقات
يقدم دور غرفة المقاصة أحدث النسخ من الدليل والتي تتبنى أھداف  IRTكما ھي معتبرة من خالل  STIوالتي تؤكد أن
ممولي غرفة المقاصة لم يحصلوا على أية ميزة تفضيلية دون منافسي الخدمات اإلضافية اآلخرين .ولھذا ،سوف يسمح تغيب
الرخصة عن صاحب العالمة التجارية وعن قاعدة بيانات غرفة المقاصة فقط بامتالك البيانات من أجل أغراض تطبيق خدمة
غرفة المقاصة .كما سيتم انتخاب الممولين من خالل مزايدة مفتوحة ،وسيتم اعتبار أية بيانات إضافية تؤثر على كونه ممول
نزيه أو تؤثر بأية صيغة على تنافسية اآلخرين .وسيتم الكشف عن معلومات ذات صلة بالموضوع وتقييمھا.

نظام التعليق السريع الموحد )(URS
النقاط الرئيسية


تظل توصيات  IRTسليمة كما ھي:
 oيوسع مقترح  URSالحالي أنواع العالمات التجارية التي يمكن أن تستخدم  URSللعالمات التجارية
الموثقة من المقاصة المحمية بموجب معاھدة أو قانون وتلك الموثقة من المحاكم.
 oتبني  IRTالمقترح و STIإثبات المصداقية الواضحة والمقنعة.
 oتبني  IRTالمقترح و STIنظام التعليق كعالج.



قد يتم تقصير نماذج الشكوى إلى أقل التكاليف المتوقعة.

عام
ملخص التعليقات
جدير بالذكر أن  URSھي أداة قوية لمالكي العالمة التجارية في الحاالت حيث يكون ھناك تقسيم فعلي وواضح لحقوق
العالمة التجارية Demand Media .ديماند ميديا )إعالم الطلب( ) 8ديسمبر .(2010
وال يمكننا التأكيد بشكل قوي كفاية على أن  URSكما ھو موضح في الدليل ليست المتصورة في األساس من  .IRTويجب
إعادة التعريج على مقترح  IRTاألصلي لمعالجة ذلك الموقف .ھوجان لوفيلز ) 9ديسمبر Adobe Systems .(2010
أنظمة أدوبي ) 10ديسمبر  14) INTA .(2010يناير .(2011
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وھي تظل قضايا إجرائية خطيرة وأسئلة غير متوقعة النھاية حيال  URSواألھلية العملية لھا على الھيئات التي قد تختار
إدارة ھذا النظام .تحتاج تلك األمور إلى التحديد قبل إمكانية التصويت على موافقة  .URSيجب على  ICANNتضمين
 NAFفي المناقشات المتعلقة بتنفيذ  URSقبل الموافقة النھائية 8) NAF .ديسمبر .(2010
التسجيل الممتد المشتمل على المخاطر التي تؤثر على فعالية وكفاية  URSإلى الحد الذي يمثل فقدان القصد األساسي من وراء
 WIPOومقترحات  .IRTوعدم التوازن المشكل في ھذه المزايا مثل :تعيين المجلس حتى في الحاالت االفتراضية؛ والتحقق من
المجلس للدفاعات المحتملة؛ وإمكانية االستئناف خالل عامين من نظام إثبات المصداقية االفتراضي والعالي وعدم التأكيد للنتائج
)العبث المحتمل والتفكير في المراقبة اللصيقة(؛ واستخدام تسجيل رابط اليقين غير الحقيقي واستخدام وتحديد العالمات التي
تشكل أساسا لدعاوى  URSسواء للمراجعة الواقعية المعروفة أو العالمات المصدقة من المقاصة )مع تضمينات الوقت
والتكاليف(؛ ومتطلبات الشفافية الواضحة والخيار المتاح إلعادة التقديم واحتمالية حاالت االستئناف واإلطارات الزمنية الھامة.
وعالوة على ذلك ھناك قيود غير محددة على الكلمات ومشكالت اللغة التي تؤثر على فعالية اإلشعار والغموض الذي يلف لغة
الشكوى واإلخفاق في توقع خدمات الخصوصية/البروكسي والرسوم غير القابلة للرد للعيوب اإلدارية الصغيرة واإلشعار
االفتراضي عبر نشره قبل إشعار الشكوى من خالل النشر وحاالت تمديد الوقت غير الكافي والمنطق غير الواضحة لطبقة
االستئناف والمفھوم غير الواضح لشھادة المجلس واالفتقار إلى التكافؤ والتعادل في العواقب والنتائج لحاالت تسجيل اإلساءة
المتكرر والمزود غير الواضح المتتبع لاللتزامات التي تضمن سلوك المسجل .مركز  2) WIPOديسمبر IACC .(2010
) 9ديسمبر  .(2010ھوجان لوفيلز ) 9ديسمبر  MarkMonitor .(2010مارك مونيتور ) 9ديسمبر  .(2010مؤسسة
األخبار ) 9ديسمبر  10) NCTA .(2010ديسمبر  10) MARQUES/ECTA .(2010ديسمبر CADNA .(2010
) 10ديسمبر  10) BBC .(2010ديسمبر  10) RE/MAX .(2010ديسمبر  Verizon .(2010فيرايزن ) 10ديسمبر
 10) IHG .(2010ديسمبر .(2010
كما حددت  BCفي التعليقات األولى فإن  URSليست عملية سريعة وتدوم طويال كاستخدام  UDRPبإثبات المصداقية
العالي مع توفير تأكيد بسيط 6) BC .ديسمبر  9) IACC .(2010ديسمبر  .(2010ھوجان لوفيلز ) 9ديسمبر .(2010
 MarkMonitorمارك مونيتور ) 9ديسمبر  10) AT&T .(2010ديسمبر  .(2010تلسترا ) 23ديسمبر .(2010
ال يجب تعيين المجالس في الحاالت االفتراضية .يجب تأسيس اإلخبار الكافي لمنع العبث.
 MarkMonitorمارك مونيتور ) 7ديسمبر .(2010
التفاصيل وتشغيل  URSيجب تقييمه بعد فترة تجريبية لضمان أنه يلبي الغض المقصود منه في أن يكون سريعا وكافيا
وعادال .تلسترا ) 23ديسمبر .(2010
تحليل التعليقات
يستمر  URSفي كونه موضوع التعليقات من العديد من أصحاب المصلحة .ھناك البعض اإلطراء واالستحسان لـ RPM
الجديد وآخرون عبروا عن اھتمامھم في كونھا غير فعالة أو ببساطة مختلفة جداً عن ما تم اقتراحه من  .IRTيتم النظر بعين
االعتبار إلى كافة التعليقات في تطوير مقترح  URSالحالي.
وقد تمت مراجعة مقترح  IRTمن  STIمع تعديل بعضھا ولكن المفھوم  URSلم يتم االعتراض عليه .يخضع المقترح إلى
مزيد من التعليقات العامة وتعتبر التعديالت نتيجة مباشرة لھذا التعليق .في حين تقترح التعليقات أن المقترح الحالي مختلف
على نحو درامي عن مقترح  IRT URSفإن العديد من توصيات  IRTتظل على حالھا في اإلصدار الحالي لـ  URSأو
حاالت حماية العالمة التجارية المحسنة .كما في بعض األمثلة:


وقت االستجابة ھو ذاته  14 -يوما )يقدم اإلصدار الحالي تمديد لفترة واحدة فقط ال تزيد عن سبعة أيام في حالة
وجود النية الصادقة واستندت إلى يقين جيد(.



أي من العالمات التجارية يمكن أن تشكل أساسا لدعوى  URSلتوسيعھا أكبر من  URSالحالي بمقترح IRT
– يتطلب  IRTالتمويل الذي ينطبق عليه اسم النطاق أو يشبه على نحو مربك العالمة التي يستحوذ عليھا
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المشتكي كتسجيل عالمة تجارية أصلية مصدرة من الدائرة القضائية
التي تعقد حالة تحقق واقعية قبل التسجيل ويوسع مقترح  URSالحالي من العالمات التجارية المتحقق منھا
بالمقاصة والعالمات المحمية بموجب معاھدة أو قانون وتلك التي متحقق منھا بالمحكمة.
إثبات المصداقية ھو ذاته – دليل واضح ومقنع.



مطلب عرض اليقين المشكوك فيه ھو ذاته – يجب تسجيله واستخدامه بيقين مشكوك فيه.



والحقيقة أن التحقق المطلوب حتى في الحاالت االفتراضية ھو ذاته.



والوقت الالزم للمجلس لتقديم القرار محدود على مقترح  URSالحالي )لفترة ) (3ثالثة أيام ال تزيد عن أربعة
عشر  14يوما( – وال توجد تقييدات مقترحة من .IRT



والمعالجة ھي ذاتھا  -التعليق.



طول فترة التعليق بمقترح  URSالحالي يمكن تمديده بمواقع عام بعد انقضاء التسجيل الحالي – وال توجد
احتمالية عن ذلك التمديد بمقترح .IRT



والنية السيئة التي يتم تحديدھا ھي ذاتھا – قضية إساءة واضحة.

كما أن التغييرات التي يتم تنفيذھا يكون لھا ناتج اإلدخاالت من العديد من أصحاب المصلحة وتعكس موازنة حقوق حاملي
العالمة التجارية وحاالت التسجيل الشرعية التي قد تحدث للتمتع بأسماء نطاق مسجلة قد تتضمن عالمة تجارية من مكان ما
في العالم.
األسئلة حول طريقة بدء الشكوى سواء في النموذج والدفاعات التي يجب مراجعتھا واللغات التي تعقد بھا تلك اإلجراءات
أمور تم طرحھا وتحديدھا خالل فترات التعليق العامة المختلفة .وفي كل مرحلة من المراجعة يتوجب أن تكون النية نحو تقديم
آلية حماية حقوق سريعة توجه مباشرة نحو الحاالت األكثر وضوحا إلساءة العالمة التجارية .يتوقع تحقيق طبيعة اإلجراءات
إلى ھذا الوضع.
المناقشات مستمرة ومراجعات تفصيل التنفيذ اإلضافي أمور يتم وضعھا على سبيل المثال إنشاء نموذج شكوى تقلل من حدود
الكلمات  5000إلى  500كلمة .وقد ال يتم تحديد مقدار  500كلمة على المجيب حيث سيطالب المجيب بوصف األساس
الشرعي عند تسجيل اسم النطاق .وحدود كلمات المجيب سيتم تقليھا من  5,000إلى نسبة أقل يحتمل أن تكون  2,500كلمة
من أجل تقليل متطلبات الوقت للتحقق من العملية وبالتالي تحسين الظروف للتكاليف الخاصة بالعملية) .تذكر أن األغلبية
العظمى للحاالت يتوقع أن المدعى عليھم لن يجيبوا أصال(.
إجراء تلك التغييرات على نموذج الشكوى يتسق مع مقترحات  IRTو .STIومجاالت  IRTاألكيدة المقترحة يتم تضمينھا
بنموذج الشكوى و IPCقد اقترحت  500كلمة إضافية للصندوق النصي بلغة مبسطة .يتسق مقترح  STIمع توصيات .IRT
 STIاقترحت" :يجب أن يكون نموذج الشكوى بسيطا ً ومصاغا ً ما أمكن .يجب وجود حدود مسؤولة على الشكوى والرد .يجب على
الشكوى أن تسمح بمساحة لبعض التفسير ويجب أن ال تكون مجرد صندوق تعليم ".سيتم استكشاف التوصيات النھائية وتحديدھا قبل
إصدار دليل مقدم الطلب النھائي.
كما أشارت  GACكذلك إلى إمكانية تقديم  ICANNبعض توصيات التنفيذ لـ  URSوالتي سيتم تحديدھا خالل استشارات
 GACوالمجلس في بروكسل وخالل اجتماع  ICANNالعام في مارس.
كما أن ھناك بعض األسئلة األخرى المحددة حول المظاھر العملية لإلجراءات التي سيتم تحديدھا باألقسام أدناه.
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اإلجراءات
ملخص التعليقات
الفترات الزمنية.
يجب تنفيذ  URSبحيث تكون أسرع من  MarkMonitor .UDRPمارك مونيتور ) 7ديسمبر .(2010
فيما يتعلق بالمراجعة بعد عام واحد لـ  URSبعد أن تتم فإن حاالت تدفق القيود لمقترح  URSالحالي مرخصة كما أنه من
غير الجيد السماح بما سيكون فعاال دون شك قبل تحديدھا 10) NCTA .ديسمبر .(2010
وقت االستجابة.
ال يوجد تفسير حول سبب قصر وقت االستجابة من  20يوما إلى  14يوما .جدير بالذكر أن فترة  14يوما غير عادلة لألفراد
ممن ال يتوقعون إشعارات  URSوقد ال يعرفون حيال عملية  .URSوھو يتعارض مع  4.3التي تنص على أن اإلشعارات
يتم إرسالھا عبر البريد المسجل الذي يختلف في وقت تسليمه كثيرا خالصة عند التسليم الدولي .يجب مطالبة مزود URS
بضمان التسليم خالل إطار زمني محدد )مثال باستخدام خدمات البريد الجوي السريع( التي ستقدم كذلك إيصال التسليم .ثم
يجب أن تبدأ فترة  20يوما لتقديم اإلجابة إلى  URSوقت تسليم البريد الورقي .وعالوة على ذلك فإن إشعار المسجلين عبر
البريد اإللكتروني غير موثوق .حيث ال يوجد ضمان لتسليم البريد اإللكتروني نظرا إلمكانية أن تقوم مرشحات البريد
اإللكتروني المزعج بالتعامل مع البريد على أنه بريد مزعج والعبث طوال فترته وما إلى ذلك.
بي .فاندي وال )النموذج  24 ،5نوفمبر  10) NCUC .(2010ديسمبر .(2010
يجب استعادة وقت االستجابة  20يوما لـ  URSأو الدليل الشامل وتقديمه فيما يتعلق بأسس طلب  7أيام "بيقين جيد" لمنح
تمديد الوقت 9) ICA .ديسمبر .(2010
أخطأ المجلس في التقليل الكبير لوقت االستجابة من  20إلى  14أيام .حيث أن ھذا القرار غير مسبب وھو ضد أن المجلس ال
يقود السياسة فيما عدا حين تعذر المجلس في الوصول إلى توافق STI .تصل إلى التوافق العام خالل فترة  20يوما .وھي
كلھا مسببة وتوفر ضبط حدود كلمات الشكوى عند  5,000كلمة .إيه .جرينبيرج ) 9ديسمبر  10) ALAC .(2010ديسمبر
 .(2010إيه .جرينبيرج ) 10ديسمبر .(2010
إن فترة االستجابة  14يوما ً تعتبر غير كافية للمقدمين بأن يحصلوا على محامي ،وھي غير متسقة مع ضمان استالم المسجلين
لإلشعار الفعلي للشكوى .والوقت الالزم لالستجابة يجب أن يوظف على عمر اسم النطاق – 14يوما  5 +يوم  xعمر النطاق
باألعوام )مثال المسجل قد يحصل على  5أيام إضافية لالستجابة لكل عام بعدم تسجيل اسم النطاق( .وقد يؤدي ذلك إلى
إحضار الشكاوى بطريقة مناسبة زمنيا  -أي خالل العام األول .مالحظة :مالحظة URS :القسم  9.6غير متناسق  -يتحدث
عن فترة استجابة تبلغ  20يوما .جي .كيريكوس ) 13نوفمبر .(2010
تصحيح وقت الفحص ) .(9.6يحتوي ھذا القسم على اإلطار الزمني القديم .واإلطار الزمني الجديد ھو  14يوما.
 8) NAFديسمبر .(2010
حدود صفحة .URS
يجب أن يكون حدود الكلمات أقل من  5,000كلمة للشكاوى واالستجابة .قد يكون من المساعد كثيرا فرض حدود على
الصفحة في العرض 8) NAF .ديسمبر  .(2010ھوجان لوفيلز ) 9ديسمبر .(2010
يجب تقليل حدود الكلمات إلى أقل رقم ممكن مثال  500كلمة 9) IPC .ديسمبر .(2010
تقليل الطول المسموح للمرافعات لجعل التحديد أسھل للقائم بالفحص ما يقلل الرسوم إلى أقل مدى متوقع مع إعداد قرارات
على المدى القصير 8) NAF .ديسمبر .(2010
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المراجعة اإلدارية.
اإلجبار على الصرف لسھولة تصحيح أخطاء الوقت الضائع .يجب السماح لألفراد بتعديل الشكوى للتوافق مع بدال من طلب
الصرف وإعادة التقديم .كما ھو مكتوب في الوقت الحالي فإن تلك القواعد لن تجعل األشياء أسرع وستقلل من النفقات.
 8) NAFديسمبر .(2010
إنه أمر يتعلق بالعدالة األساسية للسماح بالرد على االستجابة ومع ذلك يمكن إلى جانب القائم بالفحص إجراء االستنتاجات من
الحاالت المھملة ما أمكن .ال يقدم  UDRPأي تحقق من التوافق لإلجابة والرد .ال يجب إلزام المزود بترجمة كافة المستندات
 فمن المنطقي أن يمررھم على المجلس الذي يتحدث اللغة ذاتھا .إضافة إلى أنه نظرا لتوجيه كل تلك التقديمات إلى القائمبالفحص سواء كانت ھناك شكوى أم ال ) URS 5.6تنص على أن المزود سيقوم بفحص حاالت النقص ولكن ال يقول شيئا
حول ما إن كانت الدعوى أو الرد ال يمثل شكوى( وستستخدم مراجعة النقص فقط الوقت اإلضافي والقدرة اإلضافية على
العملية 8) NAF .ديسمبر .(2010
الرسوم.
ھذه القاعدة لھا تأثيرھا على تمديد وقت القضية .من المحتمل أن ھناك عدد كبير من المدعى عليھم سينتظرون إلى فترة
 30يوما كاملة بعد تحديد الرد بذلك يزيد من متوسط الوقت للقضية ضمن  URSوفق ما ھو معارض من .UDRP
 8) NAFديسمبر .(2010
ال يجب السماح باإلجابة المتأخرة تحت أي ظرف دون تقديم رسوم وتوقيت الرد المتأخر على الدعوى يجب تحديده ويسمح
فقط عند عرض السبب الجيد 10) NCTA .ديسمبر .(2010
يجب وجود رسوم يدفعھا عند تأخر الرد أو ال يوجد حافز للتعامل مع األمر بطريقة مناسبة زمنيا.
 10) BBCديسمبر .(2010
يجب أن تكون ھناك رسوم لتقديم الرد على الشكوى LEGO .ليغو ) 11يناير 12 ) VKR .(2011يناير .(2011
 Arla Foodsآرال فودز ) 11يناير  Vestas .(2011فيستاس ) 11يناير .(2011
يجب على مجلس  ICANNتشجيع مزود  URSعلى تقديم الرسوم المخصومة للشكاوى التي يتم التحقق منھا من المنظمات
التي ال تھدف للربح 1) P-NPOC .NGOs/ديسمبر  .(2010الصليب األحمر ) 9ديسمبر .(2010
)1.2 URSد( .والكلمة "يجب" بدال من "وجب" إن كان مطلب الشكوى يتضمن نسخة من معلومات  Whoisالمتوفرة
حاليا 8) NAF .ديسمبر .(2010
مشكالت ترجمة اإلنجليزية ) .(4.1ھل لغة مسجل النطاق المفترضة ھي اللغة المستخدمة في الدولة المدرجة لمسجل النطاق
بـ Whois؟ إذا كانت  Whoisتتمتع بخصوصية فھل يتم االستعانة بخدمات الخصوصية؟ إذا تعذر على المدعي عليه قراءة
الشكوى لكونھا باللغة اإلنجليزية فھل يتم طلب توضيح للوثيقة مع كونھا ليست من وظائف المزود أن يترجم الشكوى )فقط
الخطابات باإلنجليزية وليس الشكوى ذاتھا( .ھل تقبل الدعوى إذا كانت لغة خالف اللغة اإلنجليزية؟
 8) NAFديسمبر .(2010
اإلشعارات ) .(4.3يجب توضح ھذا القسم في حالة التطبيق على كل اإلشعارات بموجب القاعدة  4وليس لكل المراسالت
حول القضية .كذلك إذا أدرجت  Whoisخدمة الخصوصية فھل يكون المزود في حاجة إلى تنفيذ أي شيء يتعلق باإلشعار؟
) NAFديسمبر .(2010
حدود الوقت  --االستثناءات ) .(URS 4يجب أن تتضمن حدود الوقت استثناء العطالت /نھايات األسبوع أو يجب أن يمنح
المزود سلطة تقديم القواعد التكميلية التي تساعد على إدارة مشاحنات القضية بسالسة) NAF .ديسمبر .(2010
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إدارة القضية.
التصريح /عرض حافز للمزودين ممن يستخدمون المنفذ الكامل عبر اإلنترنت/تداخل إدارة القضية )المكمل بإشعارات ورقية/
فاكس بتوقيت البدء( التي تعمل على انسيابية العملية واستالم المستندات 8) NAF .ديسمبر .(2010
النظير بعين االعتبار للخطوات التالية وماھيتھا إذا لم يعلم مشغل السجل المزود بالقفل بطريقة مناسبة تراعي التوقيت الزمني.
ما مقدار انتظار المزود للمتابعة )في حالة التوجيه بالمتابعة( .قد يحدد مستند الممارسات األفضل الذي يرافق  AGذلك من
التوقيت 8) NAF .ديسمبر .(2010
)1.2 URSد( .والكلمة "يجب" بدال من "وجب" إن كان مطلب الشكوى يتضمن نسخة من معلومات  Whoisالمتوفرة
حاليا 8) NAF .ديسمبر .(2010
تحليل التعليقات
الوقت الذي تكون فيه متابعة  URSتتخذ مكانھا وتكون خاضعة للتعليق الشامل .في حين تأييد البعض لفترة استجابة  20يوما
واعتراض التغيير األخير إلى فترة استجابة  14يوما فإن العديد من التوقيتات المقترحة يجب أن تكون أقصر من  14يوما.
في معرض االستجابة للتعليقات العامة الھامة فإن المجلس أقر تقصير فترة االستجابة من  20يوما إلى  14يوما مقترحة من
 .IRTواإلصدار األحداث من  URSيعكس ھذا التغيير) .انظر
(http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-25sep10-en.htm#2.6
إلى المدى الذي تتعلق به االھتمامات حول التوقيت المستغرق في التسجيل للحصول على إشعار وإعداد الدفاعات المطلوبة
فإن تمديد الوقت لسبعة أيام أمر يمكن تحقيقه في حالة توفير اليقين الجيد لتوفير ذلك التمديد .وعالوة على ذلك فإن تحديد
الشكاوى لمصالح العالمة التجارية قد اقترح نموذج للشكوى ضمن حدود كلمات تبلغ  500كلمة موضحة ويجب تبسيطھا
للجھود المطلوبة لالستجابات .وأخيرا وفي ضوء التحرر من النواحي االفتراضية وكون ذلك يمثل ظاھر تلقائيا عند تقديم
استئناف أو استجابة خالل فترة عامين فيجب أن يكون ھناك اھتمام بالرد األولي ضمن حدود  14يوما.
ال توجد عملية يمكن أن تحدد القضايا الواضحة الخاصة باإلساءة والموازنة بين الحقوق لمسجل النطاق يمكن أن يتم اتخاذھا
فورا .حامل العالمة التجارية ومسجل النطاق كل منھما يتعين توفير الفرصة له لتقديم مواقفھم ويجب توفير الحقوق الخاصة
بھم لتقييم الحاالت .اإلجراءات المحددة حاليا لمحاوالت  URSلموازنة كل االحتياجات وتوقيت تقديم الشكوى والرد
والمراجعة الفورية واتخاذ القرار الفوري أمر مقصود ليعكس سرعة القرار مع ضمان سماعه .وفقرات اإلشعار يقصد منھا
على نحو مشابه أن توفر التوازن المطلوب للتأثير .وال توجد طريقة واحدة للخدمة تمثل الدليل العبثي .يمكن عدم الرد على
البريد اإللكتروني كما أن البريد العادي يستغرق وقتا .التعرف على اھتمامات وحاالت كل طريقة من طرق الخدمة يجب تسليم
العملية بالبريد وإلكترونيا وعبر الفاكس لزيادة احتمالية وصول اإلشعارات بالفترة الزمنية المناسبة.
وقد تم اإلشارة إلى أن وقت الرد لفترة  14يوما في حاجة إلى دمجھا في أقسام أخرى من الدليل لجعل الفقرات الزمنية متسقة
مع )أي القسم  (9.6المتوافق .شكراً لكم.
في ظل اعتبار التعليقات الخاصة بطول الشكوى والدعوى يرجى التعرف على تحليل القسم "عام" أعاله.
على الرغم من اقتراح البعض أن التخلص من الشكاوى ال يتوافق مع متطلبات مجرد مضيعة للوقت وأن السماح بالتعديل أمر
غير عاجل لمسجل النطاق المؤھل كذلك للقرار الفوري .والھدف من  URSھو إصدار قرار فعال وفوري إذا كانت الشكوى
ال تلبي المعايير مع التخلص منھا.
وكال االتھام والدعوى يجب أن يتم التحقق منھما للتعرف على مدى توافقھما .اقترح أحد التعليقات أنه من غير العادل مراجعة
الردود للتعرف على التوافق بسبب أن المدعى عليه يجب السماح له بالرد بأية طريقة يرغب بھا .في حين يكون المدعى عليه
غير مھموم بالرسوم للمساعدة في تحديد أية دفاعات أو حقائق من شأنھا أن تبطل الدعوى ذات اليقين غير الحقيقي فإن
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المتطلبات اإلجرائية يجب أن تظل ملتزمة للعملية لتبقى فعالة وعادلة لكافة المشاركين بھا .من غير المتوقع أن يعوق التحقق
من التوافق بأية طريقة من إمكانية المدعى عليه من تأكيد الدفاعات القانونية ألي دعوى.
علق البعض على الرسوم الالزمة للبدء أو الرد على إجراءات  .URSكما تم التحديد سابقا بالدليل فمن المتوقع أن يحدد
المزود ذلك بالتوافق مع ھدف  URSلتكون  RPMفعالة من حيث التكلفة وھي تقريبا  300دوالر أمريكي .في ضوء رسوم
الرد اقترحت  IRTأن تكون واحدة ولكن  STIاقترحت أن يكون ذلك فقط في حالة التقديم المتأخر ) 30يوما بعد تاريخ
االستحقاق( .فقرة  STIما تم قبوله حيث تتفق مع طبيعة السرعة والفعالية لتكلفة .RPM
تم كذلك اقتراح أن يتم توفير خصم للشكاوى من التحقق من المنظمات التي ال تھدف للربح أو  .NGOsما يشكل المنظمة
التي ال تھدف للربح قد يكون صعب التحديد على أساس سھل لذلك فإن تحديد ذلك يعتبر جوھريا جداً لعالج  .URSوالكل في
النھاية واحد سواء تحمل ھذا الخصم وطريقة تطبيقه فإنھا ستترك للتصرف األساسي من المزود .يتم دفع الرسوم مباشرة إلى
المزود وليس  ICANNبحيث ال تكون ھناك رسوم قد تتحملھا .ICANN
طريقة تقديم اإلشعار واللغة التي يجب تقديم اإلشعار بھا خاضعة للتعليقات كذلك .وقد تم اقتراح تعديل القسم  4.3لتوضيح
تطبيقه فقط على القسم .4
كل اإلجراءات اليومية لم يتم توضيحھا بالدليل بما يتضمن تلك المتعلقة بالترجمات .وسيتعامل المزود مع اإلجراءات والقواعد
اإلضافية .من المتوقع أن تتضمن تلك اإلجراءات ما يحدث إذا لم يعلم مشغل السجل عن القفل في الوقت المناسب إلى جانب
طول الوقت الذي ينتظره المزود للمتابعة )في حالة التوجيه بالمتابعة( .ومع ذلك فإن االقتراح الخاص بعدم تضمين العطالت
أو األجازات في إجراءات  URSالخاصة بالوقت لن يكون باإلمكان العمل بھا لتوفر عدد العطالت المعروفة في أنحاء العالم.
تشير المناقشة العامة إلى أن  14يوم من أيام التقويم ھي فترة مناسبة للرد.
وكل اقتراحات تغيير الكلمات المجددة سيتم النظر إليھا بعين االعتبار وجعلھا مناسبة .شكراً لكم.

الواجب والتقييم والمعايير
ملخص التعليقات
أسس الشكوى .يجب أن تتوافق  URSمع تطورات فقرة  DRSحول العالم .كما يجب أن تكون أسس الشكوى بذات االسم
المسجل أو المستخدم بيقين جيد .يجب كسر الرابط إلى  10) MARQUES/ECTA .UDRPديسمبر .(2010
عبء اإلثبات.
جدير بالذكر أن  URSضعيفة في عبء اإلثبات الذي يكون عبئه على مالك العالمة التجارية إلثبات أن مسجل النطاق ليس
لديه مصلحة قانونية في اسم النطاق ھذا LEGO .ليغو ) 11يناير  12) VKR .(2011يناير .(2011
 Arla Foodsآرال فودز ) 11يناير  Vestas .(2011فيستاس ) 11يناير .(2011
من غير الواضح كيفية تلبية عبء اإلثبات ھذا )دليل واضح ومقنع( ضمن نموذج الشكوى التي ھي "بسيطة وذات صياغة
جيدة ما أمكن ".كما أن ھناك توتر بين االستعالم عم المعيار األعلى للدليل وسالسة العملية عبر تقليل األدلة المطلوب تقديمھا
من مالكي العالمة التجارية .تتطلب ھذه القضية مزيد من األخذ بعين االعتبار ويجب توفير مزيد من التوجيه فيما يتعلق بكيفية
التوجيه لجعل مالكي العالمة التجارية قد يلبون تلك المعايير .تلسترا ) 23ديسمبر .(2010
تعاني  URSمن عبء اإلثبات الكبير أكثر من  MarkMonitor .UDRPمارك مونيتور ) 7ديسمبر .(2010
الدفاعات .المقترح يعبر عن دفاعات إضافية لوجھة نظر واحدة ) (DAG 4.0من سياسة حل النزاع من  Nominetولكنه
يخفق في تضمين االفتراضات التي تدعم العثور على اإلساءة .بشكل نظري فإن كل التغييرات التي تمت منذ بدء العمل
بمقترحات  RPMتجعل من الصعب االستفادة من امتياز متابعة  10) NCTA .URSديسمبر .(2010
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التقييم.
يجب مراجعة لغة القسم .1.2و 1.كما يلي" :أن ) (1ھو مسجل و)ليس ما تم التقدم ألجله فقط(؛ وكان من خالل فترة تقديم
للمعارضة ذات الصلة المطبقة بدولة التسجيل وغير خاضعة إلجراءات التعليق أو اإلبطال أو اإللغاء وقيد االستخدام؛" ھناك
مالحظة جديدة يجب إضافتھا لتظھر بصحبتھا "قيد االستخدام"" :سيكون من الكافي لمالك الحقوق أن يتم عمل توضيح بسيط
لالستخدام ".مالحظة  1يجب حذفھا )مستفيضة حاليا( .وتھدف ھذه المراجعة ،التي تتطلب استخدام العالمة التجارية للدخول
إلى قاعدة بيانات المقاصة ،لخلق تأھيل عال لتخطي العقبات بما يكفي الستبعاد العشوائية اإللكترونية التي تسعى لتسجيل
مصطلحات في المقاصة دون وضع عقبة عالية ال يمكن لصحاب الحقوق المشروعة أن يتخطوھا 6) BC .ديسمبر .(2010
قسم )1.2 URSو( ) (1يجب إزالتھا كمرجع لتقييم األسس ذات الصلة وتقييم إثبات االستخدام 9) IPC .ديسمبر .(2010
ونحن نحفز  ICANNعلى التخلص من التمييز على أسس التقييم الواقعي بسياق  .URSھوجان لوفيلز ) 9ديسمبر .(2010
 LEGOليغو ) 11يناير  12) VKR .(2011يناير  Arla Foods .(2011آرال فودز ) 11يناير Vestas .(2011
فيستاس ) 11يناير .(2011
يتطلب "استخدام" المقترحات الحالية التقليل الشديد في عدد العالمات التي ستكون مؤھلة للحماية بموجب  .URSوھذا التغيير
ھو مثال آخر للعملية التي يتم التقدم بھا بدون توفر الفرصة الكافية لإلدخال الھام ومراجعته 10) NCTA .ديسمبر .(2010
تحليل التعليقات
علق العديد من المعلقين على عبء اإلثبات بـ  .URSاقترح البعض أن الدليل الواضح والمقنع أمر ناسب تماما بينما ادعى
آخرون أن عبء اإلثبات طلب حاسم جدا .والقص من  URSھو تحديد أشد حاالت اإلساءة وضوحا .وبالمثل فإن عبء
اإلثبات أمر مناسب تماما .وقد بدأت  IRTالقضايا ذات الصلة غير المناسبة لقرار ) .URSانظر الصفحة  34من التقرير
النھائي لـ  IRTالموجود على الرابط http://www.icann.org/en/topics/new-gltds/irt-final-report-
 .(trademark-protection-29may09-en.pdfوبافتراض توفر التوجيه فإن المعيار الواضح والمناسب والمقنع أمر
ضروري .في الوقت ذاته تم تقديم اقتراح يقضي بأن تضمين الدفاعات يغير على نحو ما من العبء ويزيد من صعوبة
االنتشار .وال توجد من الدفاعات المدرجة ما ھي مطلقة وال تؤكد افتراضا نيابة عن مسجل النطاق .وھي تنوي تقديم إشعار
للمدعين بما سيشكل حاالت اإلساءة الواضحة وما ال يشكل ذلك .وال توجد افتراضات ألي طرف.
نوع العالمة التجارية الذي قد يشكل أساسا للدعوى ويخضع للتعليق .احتج البعض أن مطلب التقييم الواقعي يجب إزالته .في
حين أن أدوات الحماية المقدمة لمجموعة العالمات التجارية المحددة – حتى أكبر من  URSالمحددة  -ويجب مالحظة أنه
منذ تصميم  URSلعالج الحاالت الواضحة للتقسيم على أساس سھل وتحدد  URSبأن التسجيل المحدد أو العالمات التجارية
المحمية ستكون مناسبة للمراجعة بمتابعة  .URSكما أشارت  IRTبالتقرير النھائي في الصفحة  38من "إدراك  IRTأن
معيار اإلدخال لالستفادة من  URSأكثر تحديدا من المعيار المقدم بـ  UDRPالتي تسمح بمتابعة الدعاوى لالستناد إلى
المتابعة ألي عالمة تسجيل حقوق العالمة التجارية أو حقوق القوانين المشتركة .وبطبيعة الحال يجوز أن يواصل األطراف
الذين ال يسمحون بمعيار أعلى مقترح لإلدخال الستخدام  URSاالستمرار في تقديم الشكاوي بموجب  URDPأو بالمحاكم
وفقا لما تقتضيه الضرورة) .انظر http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/irt-final-report-
(trademark-protection-29may09-en.pdf
أصدر المجلس قرارا مؤخرا يوجب تنفيذ تلك العالمات للمراجعة لتضمينھا بمقاصة العالمة التجارية وتشكيل أساس .URS
)انظر  (http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-25sep10-en.htm#2.7في ھذا الصدد حدد
لمجلس ذلك،
التقييم الواقعي :سوف يقدم دليل مقدم الطلب وصفا ً واضحا ً لعملية "التقييم الواقعي" أثناء القيام بعملية التسجيل،
وسيحتفظ على األقل بما تتطلبه المراجعة الواقعية للعالمات من أجل أن يضمن حمايتھا تحت مظلة خدمات sunrise
واالستفادة من  ،URSويمثل كل منھما فائدة محددة لصالح حاملي العالمة التجارية .وعلى وجه الخصوص ،تعد
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عملية التقييم ،سواء تلك التي تتم أثناء عمليات التسجيل أو من قبل أحد مزودي خدمة التحقق ،ضرورية حيث تعتمد
على األسس المطلقة واستخدام للعالمة .وللتقييم الواقعي الخاص بعمليات تسجيل العالمة التجارية ثالثة متطلبات
رئيسية (1) :التقييم على األسس المطلقة  -لضمان أن العالمة التي تم تقديم الطلب عليھا تصلح فعالً كعالمة تجارية؛
) (2التقييم على أسس نسبية -لتحديد ما إذا كانت العالمات المحفوظة سابقا ً قد تعيق عملية التسجيل؛ و)(3تقييم
االستخدام  -لضمان أن العالمة التي تم تقديم الطلب عليھا قيد االستخدام الحالي .وتتطلب المراجعة الواقعية التي قام بھا
مزود خدمة التحقق للمقاصة ما يلي (1) :التقييم على أسس مطلقة و) (2تقييم االستخدام.
أشار البعض أن الصالحية المطلوبة من أجل االستخدام ربما تسفر عن مناھضة معيار المشاركين في معيار التسجيالت .وكما
تمت اإلشارة إلية سابقا ،فإنه من غير المرجح أن تؤدي ھذه المتطلبات إلى مناھضة محتملة .وبخصوص الدولة ،يعتبر
الغرض من تحقيق صالحية االستخدام ھو تقديم آلية تحدد الحصول على نفس النوع من الميزة من خالل استخدام RPM
معين ومقيم بحزم في نفس المستوى.
وفي حين يجب التحقق من العالمات الستخدامھا من أجل العمل على أساس متابعة  URSفإن مزود خدمة التحقق من
المقاصة أو أي مزود آخر ربما سيقوم بتزويد الخدمة إذا لم تكتمل بتسجيل العالمة التجارية .كما تظل التحقيقات حول ما
تتطلبه الصالحية تحت المراجعة ،ذلك االعتبار الذي سيطلب من خالله توضيحات مبسطة من أصحاب العالمات التجارية
لتحديد أن تلك العالمات قيد االستعمال وتحت بند االستخدام التجاري )مثل اإلعالنات والعناوين ولقطات الشاشة وغير ذلك(.
و IRTو STIكالھما اتفقوا في األساس على أن التحقق من االستخدام ھو تقييد مناسب للعالمات التجارية التي تخدم أساس
متابعة URS

التخلف
ملخص التعليقات
ال يجب تعيين المجالس في الحاالت االفتراضية MarkMonitor .مارك مونيتور ) 7ديسمبر .(2010
القسم االفتراضي  6ليس له تأثير مستقل وال أھمية عملية )مثال كل الحاالت االفتراضية تتم متابعتھا إلى الفحص( .إذا كان
اإلعالن االفتراضي مقصود منه أن يكون له تأثير مستقل يحتاج إلى تحديده بوضوح 8) NAF .ديسمبر .(2010
اعتبار التخلص من تحديد القائم على الفحص للحاالت االفتراضية )التي قد تجعل القسم االفتراضي له أكثر من معنى(.
وسيخلص ذلك من االستفسارات للتحديدات المتعددة للحالة الواحدة 8) NAF .ديسمبر .(2010
في القسم  - 6.2فإن اإلعالم عبر البريد والفاكس غير ضروريين .إن تم العمل على الشكوى عبر إشعارات البريد والفاكس
ولم يتم استالم رد فإن إرسال إشعار افتراضي عبر البريد أو الفاكس من غير المحتمل أن يحث على الرد .يجب أن يكون
البريد اإللكتروني كافيا والطرق األخرى تزيد التكلفة والوقت 8) NAF .ديسمبر .(2010
مراجعة القسم  .8.4كما ھو محدد حاليا فإنه يضمن بفعالية التصرف في كافة شكاوى  URSالتي ال يتم تقديم أي رد لھا.
ويجب المراجعة عند التقديم الخاص لتعليقات  Microsoft .Microsoftمايكروسوفت ) 9ديسمبر .(2010
من خالل من يتم حظر المسجل من تغيير المحتوى؟ ما ھي العقوبة إن قام المسجل بتغيير المحتوى؟ من يراقب تغييرات المحتوى؟
لماذا ال يمكن تغيير المحتوى خالل الفترة االفتراضية ولكن يمكن تغييره خالل فترة الرد؟  8) NAFديسمبر .(2010
القسم  6.3يجب تحديده بقسم االستئناف وليس القسم االفتراضي أو وضعھا بقسم جديد يسمى إعادة الفتح.
 8) NAFديسمبر .(2010
فيما يتعلق بـ  ،6.4من يمكنه تعقب ماھية عنوان  IPاألصلي؟  8) NAFديسمبر .(2010
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يدعوا المقترح الحالي إلى العبث واإلساءة من مسجلي النطاقات .على افتراض أن اإلشعار المناسب تم إعطاؤه مع غياب
السبب الجيد الذي تعارض به  NCTAبقوة وتسمح بالتحديد االفتراضي بأن يتم إبطاله أو مراجعته .في حالة سماح URS
بمراجعة التحديد االفتراضي فإن إطار التنفيذ يجب أن يكون مختصراً ويجب مطالبة مسجل النطاق بدفع الرسوم الكبيرة.
 10) NCTAديسمبر .(2010
تحليل التعليقات
كانت العديد من التعليقات تتعلق بالفقرة االفتراضية لـ  URSولغة التزويد التي تفيد بوجوب مراجعة كافة الشكاوى .بينما
اقترح البعض أن الوضع االفتراضي يجب أن يؤدي إلى الربح التلقائي للمشتكي .وقرار تزويد الفحص حتى في حاالت
الوضع االفتراضي المقترحة من  .IRTومن ثم فإنھا تعتبر جزءا من مقترح  URSالحالي .وسبب الفحص في الحاالت
االفتراضية ھو ضمان تطبيق العالج على حاالت اإلساءة الواضحة .بحلول الوضع ذاته فإن المزيد من الحقائق مراجعة كافة
الشكاوى التي ال تعني االستغناء عنھا كما اقترح أحد التعليقات .وھي ببساطة تعني أن الھدف من  URSھو إيقاف الحاالت
الواضحة الخاصة باالنتھاك وھو ما يتحقق.
وطريقة تطبيق الوضع االفتراضي ھو موضوع التعليقات العامة كذلك .احتج البعض بأن السماح بأن الحاالت االفتراضية
يجب إعادة فتحھا عبر تقديم الرد األخير الذي يقلل من فعالية العالج أو يشجع على العبث .وسيستمر العمل بالوضع
االفتراضي للحفاظ على العالج القابل للتطبيق ومن غير المحتمل أن ينتج عن ذلك العبث ونظرا لعدم وجود مبادرة وحافز
للرد بعد الدخول إلى الوضع االفتراضي .ومع ذلك فال توجد أسباب للسماح بمراجعة االفتراضي .وال توجد حاالت يتم فيھا
رفض منح مسجل اسم النطاق الشرعي الفرصة لسماعه .في تلك الحاالت يجب الحرص على سماع مسجل النطاق .وإلى ذلك
فيجب توفير اإلشعارات االفتراضية عبر البريد والفاكس وسيستمر ذلك لضمان إعالم مسجل النطاق بالوضع االفتراضي.
)تذكر أن األغلبية العظمى من الحاالت ال يتوقع أن ترد ونادرا ما يتم العمل بتلك الفقرة .وعندما يتم ذلك فإنھا توفر طريقة
عالج رخيصة للخطأ المحتمل(.
التغييرات التي يمكن إجراؤھا لمحتوى موقع الويب واألطراف المسئولة عن تلك التغييرات التي ھي محل التعليقات .بعض
تفاصيل التنفيذ تفيد استمرار استكشاف اإلجراءات وتحسينھا تماما لـ  .URSومع ذلك فإن األسئلة ستتم مراجعتھا واعتبارھا
مع مزيد من التفصيل إن أمكن وسيتم تضمين ذلك باإلصدار النھائي لـ .URS

حاالت االستئناف
ملخص التعليقات
توقيت االستئناف.

يجب أن ال يخضع قرار  URSلالستئناف لفترة عامين بعد فترة التسجيل لالسم المنقضي MarkMonitor .مارك مونيتور
) 7ديسمبر  10) BBC .(2010ديسمبر .(2010

يجب تقصير الفترة إلى  90يوما أو حتى انقضاء النطاق أو أيھما أقصر 9) IACC .ديسمبر .(2010
العديد من حاالت  URSستكون أطول فعالية بسبب أن تلك الحالة بمجرد ان تغلق في حدود  45يوما ستكون في حاجة إلى
توفيرھا إلعادة فتحھا في أي وقت خالل العامين الماضيين 8) NAF .ديسمبر .(2010
مراجعة  de novoدي نوفو لعامين ) (6.4رفعت العديد من المشكالت العملية :ھل يسمح بإكمال الشكوى للمرافعات بمرور
الوقت؟ ھل تم تعديل التحديد األصلي )بمن يسمع عن القضية( أو ھل التحديد الثاني تم اإلعالن عنه وھل تم ربط االثنين معا؟
ھل تم إلزام الشكوى بالحفاظ على تقدير المزود للتغييرات على الخطة؟ إذا لم يتم ذلك فما ھي اإلجراءات التي يتخذھا المزود
من جانبه وتشكل اإلشعارات للشكوى بإعادة فتح القضية؟  8) NAFديسمبر .(2010
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يسمح معيار مراجعة  de novoباالستئناف غير الناجح ليأمل ببساطة اتخاذ قرار مختلف من مراجع جديد والنتيجة النھائي
تكون فقط في صالح طرف واحد فقط  -مسجل نطاق اسم النطاق 10) NCTA .ديسمبر .(2010
قرار اسم النطاق .يعترض  BBCعلى مقترح تقديم مسجل النطاق لطلب مراجعة  de novoالسم النطاق ثم تقرير عنوان
 IPاألصلي .يجب الحفاظ على الوضع الراھن وتعليقه لنتيجة أية مراجعة .يجب إعادة اسم النطاق إلى عنوان  IPاألصلي
حيث يتم تقديم الردود خالل فترة السماح المحددة أي أشھر قليلة في المعظم 10) BBC .ديسمبر .(2010
اإلساءة ) .(URS 11.3ھذا القسم يشوبه الغموض .إذا أمكن إجراء االستئناف على المزود ذاته وإن تم دفع أية رسوم
للمزود/للقائم بالفحص من المستأنف فھل ھناك أية مرافعات إضافية سواء من المستأنف أو مسجل النطاق األصلي؟ ما ھو
العالج — الذي يقلب التحديد الكلي أو فقط يعثر على اإلساءة؟ ھل يقوم القائم على الفحص الثاني بتعديل تحديد القائم على
الفحص المكتوب أوال؟ ھل يتم تقديم االستئناف المستقل بالتزامن مع استئناف البحث والعثور على اإلساءة؟ ھل يجب على
المزودين أن يكون لديھم قائمين فرعيين على الفحص الخاص باالستئناف وھل يجب على ھؤالء الفاحصين أن يشكلوا مجلس
من  3أعضاء؟  8) NAFديسمبر .(2010
دليل جديد .فيما عدا المستأنف من تقديم أي دليل جديد مع عدم تخصيص وتحديد ماھية ذلك االستئناف كما تقوم ICANN
بـ  DAGكما في “إعاقة” الخصم .فإن ذلك يعتبر مقيداً لكنه عادل ويتسق مع ھدف  URSفي تقديم عملية فعالة من حيث
التكلفة وسھلة كذلك 10) NCTA .ديسمبر .(2010
االستفسارات الخاصة بالعملية .علمية االستئناف تعطي فقط ثالثة فقرات صغيرة؛ وترفع العديد من المشكالت اإلجرائية :إلى
أي مدى تحديد حق تقديم مادة جديدة؟ ھل تعتبر تحديد وتقييد لمجرد صفحة/كلمات المزود؟ ما ھي اإلطارات الزمنية
لالستئناف )المختصرات والتحديد(؟ ھل يمكن تنفيذ فحص االستئناف من مجلس يتكون من ثالثة أعضاء إن اتفق على ذلك
أحد األطراف أو الطرفين؟ إذا فقدت الشكوى قضية  URSولكنھا تميز االستئناف لتلك الفترة السم النطاق غير المحلول بدءا
من تقديم  URSأو وقت تميز المستأنف؟ ھل يمكن للمشتكي االستئناف بموجب  11.8بالتزامن مع االستئناف المستقل؟ ماذا
يحدث إن تم توفير تحديد  URSبشكل عام إن انقلب االستئناف على التحديد أدناه )ھل يظل متوفر عموما؟(
 8) NAFديسمبر .(2010
تحليل التعليقات
توقيت تقديم االستئناف خاضع لعملية التعليقات .استفسر البعض عن فترة اختيار فترة العامين واقترح البعض أن تلك الفترة
طويلة جدا .يتم تطبيق فترة العامين إن طلب التحرير من الوضع االفتراضي .وإالّ فإن المدعى عليه لديه  14يوما كما ھو
محدد سابقا في القسم  .12.4من غير المحتمل أن يكتمل العبث نظرا ألن القسم  12.3يزود "تقديم االستئناف لن يغير من
قرار اسم النطاق ".في حين  IRTال تقترح استئناف مزود  URSكما تفعل  STIفإن  IRTقد اقترحت احتمالية محقق
الشكاوى الخاص بـ  URSعلى األقل في الحاالت التي يتميز فيھا المدعي .تفھم أن المراجع من محقق الشكاوى لـ URS
سيكون مقيدا على إساءة التمييز أو العملية من القائم على الفحص واقترح  STIأن يكون المراجع  de novoوأي مما تم
تبنيه .في معرض الرد على التعليقات وسماح مقترح  STIلالستئناف في أي وقت فإن مقترح  URSالحالي محصور على
عامين فقط.
وھذا االستئناف يمكن أن يكون  de novoوھو خاضع للتعليقات .على الرغم من اقتراح البعض أن ذلك سيكون في صالح
مسجل النطاق فإن تلك التحديدات قد ال تكون دقيقة .وسيكون للقائم على فحص  URSتقديم دليل فعلي واضح فقط .ومن ثم
فمن غير المحتمل أن مراجعة  de novoقد تطيل العلمية وال أن تغير من قرار اسم النطاق كما اقترحت التعليقات .القسم
 12.2واضح في "تقديم االستئناف لن يغير من قرار اسم النطاق ".وبافتراض توفر معيار اليقين غير الحقيقي والمراجعة
المستقلة في ھذه الحاالت المقيدة ستكون في مصلحة كافة األطراف .ومن ثم فإن معيار  de novoيجب أن يظل مطبقا.
وحدود الدليل الموضحة سابقا في القسم  12.2مقترحة من  STIلتشكل تقييدا عادال على القرار النھائي بما يتفق مع ھدف
 URSبشأن تنفيذ عملية سھلة وفعالة من حيث التكلفة .وأية خصائص لتلك العملية ستكون دقيقة .وال تقدم  IRTأية تعليقات
فيما يتعلق بالدليل المحتمل عند االستئناف.
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ومحددات التقييد إلى جانب متطلبات الموجزات والتوقيت يجب أن يترك للمزود لتحديد اإلشعار المتسع وسيتم توفيره.
)تذكر أن األغلبية العظمى من الحاالت ال يتوقع أن ترد ونادرا ما يتم العمل بتلك الفقرة .وعندما يتم ذلك فإنھا توفر طريقة
عالج رخيصة للخطأ المحتمل(.

العالجات وتغيير الرسوم
ملخص التعليقات
النقل أو الخيار األول للمسجل.
بافتراض معيار التميز العالي على شكوى  URSفإن أية عملية نقل أو تقديم للمدعي ضمن الخيار األول لمسجل اسم النطاق
بعد التعليق يتم تشغيله أكثر من العالج الحقيقي المنصف والفعال .في ضوء التغييرات التي تتم على مقترح  URSفإن طبيعة
العالجات المتوفرة يجب مراجعتھا الستعادة التوازن وتشجيع مالكي العالمات التجارية على اتخاذ ميزة .URS
 10) NCTAديسمبر .(2010

يجب توفير الفرصة للمدعي لطلب نقل النطاق في حالة عدم الرد أو رفع الشكوى 10) MARQUES/ECTA .ديسمبر
 Adobe Systems .(2010أنظمة أدوبي ) 10ديسمبر  Verizon .(2010فيرايزن ) 10ديسمبر .(2010
من منظور العمالء ممن يبحثون عن موقع الويب لعالمة تجارية كبيرة والعثور على صفحة تحتوي على معلومات عن
 URSال يساعد على نحو عملي ويمكن تحديدھا بالعالمة التجارية .بسبب قصد  URSالعمل على الحاالت الواضحة فقط
للھجوم اإللكتروني فإن وجد ذلك في حالة ما فال يوجد سبب لعدم نقل اسم النطاق إلى المدعي .تلسترا ) 23ديسمبر .(2010
يجب إعطاء الرفض األولي للمدعي لمسجل اسم النطاق عند التحديث عن إعادة التجديد لتجنب الدورة الدائمة لمخاطر
االحتالل اإللكتروني ومراقبة النطاق وإجراءات  10) BBC .URSديسمبر .(2010
العالج المؤقت .بافتراض قفل النطاق بعد تقديم الدعوى والتقرير المراقبة لفترة من الوقت فيجب أن يكون ھناك عالج مؤقت
في حاالت الضرر المحتمل الذي قد يحدث على األقل لمالك العالمة التجارية والعامة )مماثل لإلنذار القضائي المؤقت في
إجراءات المحكمة( 10) BBC .ديسمبر .(2010
العالج الدائم .كما الحظنا في التعليقات السابقة فإن عالج اإلساءة يحتاج إلى عالج دائم .من خالل فقط تعليق اسم النطاق
وإجبار المشتكي على التسجيل الدفاعي للمسجل بموجب العالمة التجارية ويكون فعال من حيث التكلفة أكثر مما ينبغي .يجب
التوضيح المطلق في الفقرات قبل إمكانية بدء وعمل  gTLDالجديد 10) IHG .ديسمبر .(2010
توقيت التنفيذ .قسم العالجات ال يحدد مدى تنفيذ تحديد العمليات من السجل .ورأينا  NAFفي حاالت ال تحصى يتميز فيھا
المشتكي ولكن المسجل يزحف على قدميه لفترة عام لنقل االسم 8) NAF .ديسمبر .(2010
شكاوى اإلساءة.
اإلصدار الحالي لدليل مقدم الطلب ال يزال يتضمن المعايير القاسية غير الكافية والمنخفضة لفرض العقوبات على المشتكين
ممن ليس لھم فقرات مشابھة وقد وجدوا يكررون حاالت تسجيل اإلساءة .ال يوجد منطق عقلي لتلك التغييرات قد تم تقديمه من
 10) NCTA .ICANNديسمبر .(2010
تتضمن  URSسياسة ضربتين قاسيتين لشكاوى اإلساءة وحاالت الكذب المتعمد بالمواد .من غير المبرر العمل مع
اإلجراءات )مثل مراجعة المجلس الملزم لمسجل النطاق االفتراضي ،والحالة لمدة عامين للتقييدات على استئناف de novo
من الوضع االفتراضي وما إلى ذلك 29) IOC (.نوفمبر .(2010
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المدفوعات الخاصة بالخاسر.
يجب على الخاسر الدفع في حاالت االستشھاد بدعاوى العالمة التجارية MarkMonitor .مارك مونيتور)النموذج ،5
 7ديسمبر .(2010
نموذج دفع الخاسر غير جديد حيث أنه طريقة معمول بھا لحماية المستھلك عبر فرض التمييز الضروري على الھجمات
اإللكترونية .في حين تدرك  INTAأن ذلك يتطلب تعبيرا إضافيا ً وإدخالت من أصحاب المصلحة فإن المفھوم يسمح لمسجل
النطاق بفرصة االستثناء بالتضمين أو اإلبعاد بإجراء  URSومتابعة اإلشعار الخاص بالشكوى وتحليلھا على النحو المستحق
لھا .نموذج دفع الخاسر يساعد على إنشاء نظام يحجز ويوقف انتشار الھجمات اإللكترونية التي نراھا غالبا ً في مساحة
 gTLDالحالية والتوقعة على نحو إضافي لـ  gTLDsالجديدة والوضع الشرعي لتكلفة حاالت تسجيل اسم النطاق الذي ينتھك
الملكية الفكرية أو يقلل على األقل من النفقات عبر المتابعة الكاملة لإلجراءات حيث تكون ھناك مصلح حقيقية للمسجلين وال
توجد مصلحة في الدفاع عن تسجيل النطاق .إذا كانت  ICANNال ترغب في تطويق التغييرات الھائلة واآلليات المقترحة
التي تحدد األنشطة المشينة بالنھاية األمامية فيجب على  ICANNالعمل مع المجتمع على وضع حد مناسب باآلليات التي
تتعامل مع تلك األنشطة بالنھاية الخلفية 8) INTA .ديسمبر .(2010
ال توجد آلية دفع الخاسر بـ  URSوھي ضرورية بـ  URSألية قيمة فعلية LEGO .ليغو ) 11يناير VKR .(2011
) 12يناير  Arla Foods .(2011آرال فودز ) 11يناير  Vestas .(2011فيستاس ) 11يناير .(2011
نموذج دفع الخاسر ينھي  %90من انتھاك النطاق ويقلل من التأثير االقتصادي السلبي على التخوفات التجارية ناتج عن تقديم
 gTLDsالجديد 10) MARQUES/ECTA .ديسمبر .(2010
قبل النطاق ضد اختراقات المتھكين التسلسليين .المدعي الذي يرتكب ثالثة حاالت إساءة بشكاوى  URSيمكن منعه وحظره
من استخدام  URSولكن المنتھك التسلسلي يمكن أن يخسر  1,000شكوى دون عقوبة .يجب تغيير السماح بحيث يكون
المنتھك التسلسلي الذي ثبت عليه  3شكاوى بأن يتم حظره تلقائيا وقفل نطاقه تلقائيا.
 10) MARQUES/ECTAديسمبر .(2010
تحليل التعليقات
علق العديد من األشخاص على العالج المتوفر للمدعى لـ  .URSاحتج البعض بأن العالج يجب أن يكون النقل بينما احتج
آخرون بحق الرفض أوال السم النطاق .تعليق  IRTالمقترح وليس نقله .نظرا ألن القصد من  URSالمعالجة الفورية لحالة
اإلساءة الواضحة فإن العالج يعكس مقدار األذى المخصص من أجله  RPMللوقاية منه .في حين تم اقتراح الرفض األولي
كبديل مقترح على افتراض وجود حاالت اإلساءة الواضحة جداً بالتوازن فقد يتم اعتبار التقديم عالجا مناسبا ومالئما ولن يتم
تبني الرفض األولي .ومع ذلك فإن استدعاء المدعى يعطيه الحق في تمديد التسجيل ومن ثم التعليق لفترة عام إضافي .يوفر
التمديد معلومات مفادھا أن اسم النطاق سيتم تعليقه على نحو أطول من الفترة الموصى بھا من .IRT
 IRTتميز ما إذا كان المدعي يرغب في نقل اسم النطاق أو إمكانية انتفاع المدعي ذاته من البدائل األخرى المتوفرة بما
يتضمن طلب تحرير النصيحة القضائية في المحكمة ذات االختصاص أو بدء إجراءات .UDRP
وقت تنفيذ السجل لقرار المزود خاضع لالستعالم .سيتم اعتبار إضافة مزيد من االختصاص وتضمينھا باإلصدار النھائي
لمقترح  URSوكون ذلك مناسبا.
تساءل البعض عن الظروف والحاالت التي يتم فيھا تقرير الشكوى على أنھا إساءة .وقد تم اقتراح أن عالجات شكاوى
اإلساءة والمواد الكاذبة غير ھامة ألنھا خاضعة للمراجعة واالستئناف .وعند المراجعة وفي ضوء تلك المعايير وحقيقة إمكانية
إجراء اإلقرار يعتقد أن حقوق المراجعة واالستئناف يجب الحفاظ عليھا .وعالوة على ذلك فإن تنفيذ ذلك قد يقطع العالج بأية
طريقة .بدال من ذلك فإنھا ستحتفظ بالعالج عبر الحفاظ على تكامل العملية.
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الرسوم التي يجب دفعھا للمدعى والطرف المستجيب خاضع للتعليقات كذلك .رفض نظام دفع الخاسر الصريح من .IRT
أشارت  IRTإلى "من الھام ضمان أن عمليات تسجيل اسم النطاق الفردية ال يظھر إن كانت تتحمل التقدم بالرد ".ثانيا ھناك
اھتمام بعدد األوضاع االفتراضية التي قد تحدث باستخدام  UDRPكنموذج وانتشار معلومات  Whoisالمغلوطة واستعادة
تلك الرسوم أمر مستحيل ".وكذلك قد يؤدي طلب ذلك النظام إلى حاالت اإلساءة .في الوقت الحالي لم يتم تقديم طريقة دفع
الخاسر للنظر فيھا بعين االعتبار.
وحقيقة حدوث تلك االنتھاكات لمن فقد العديد من اإلجراءات يجب قفل نطاقاتھا أمر قد تم اقتراحه من  IRTومن ثم لم يتم
تضمينه كجزء من مقترح  URSاألحدث .ويتطلب ھذا االقتراح االعتبار على نحو دقيق وفعال .قد يكون على سبيل المثال
حافزا لتزييف معلومات .Whois

إجراء تسوية خالف ما بعد التفويض )(PDDRP
إجراء تسوية خالف ما بعد التفويض )(PDDRP
النقاط الرئيسية


ينبغي أن يكون التسجيل قابالً لتطبيقه الملزم الذي ينتج عنه خرق العالمات التجارية ،أو معايير
 PDDRPالمحاكة لتحصيل ھذا الھدف.



وكان طلب الدليل المقنع والواضح قد تقدم به  IRTوتم تنفيذه .وبناء على المناقشة المستقبلية ،فقد يتم
تعديل ھذا لترجيح الدليل المتطلب إذا التزمت المجموعة العليا بالمعايير ،كما ھو مكتوب حالياً ،وظل
العمل به.



عرض استخدام العالمة مطلبا ً مھما ً ويمكن أن يكون بنفس القدر من بساطة القيام بتصريح من صاحب
العالمة التجارية بأن العالمة قد استخدمت ،وتماشيا ً مع المثال الذي يعرض استخدامھا تجاريا ً )مثل شعار،
أو إعالن ،أو لقطة شاشة أو ما يماثل ھذا(.

عام
ينبغي أن يطبق  PDDRPعلى المسجلين.
ينبغي أيضا ً أن يوجه  PDDRPللمسجلين 29) IOC .نوفمبر .(2010
حيث تظھر  ICANNبتوجھھا للتكامل العمودي والذي سيكون ضروريا ً لتطبيق ذات المبدأ على  PDDRPوآليات المقارنة
ولذا لمنع استثناء التوسط ذات المستوى المتدني .مركز  2) WIPOديسمبر  10) CADNA .(2010ديسمبر .(2010
من المتوقع أن  CADNAتتخطى مطالبة الشاكي بشكل جيد لعرض بعض األضرار المعينة منھا إلى طلب الدليل بأن تسجيل
 gTLDبه نموذج تسجيل األسماء العامة انتھكت عن عمد عالمات الشاكي .وبالرغم من درجة تعسف العمل فال أساس لشكوى
 PDDRPضد مشغل  gTLDحيث ال يوجد صاحب عالمة تجارية واحد لديه عالمة تجارية تأثرت خصيصا ً بالتسجيالت
التعسفية في تسجيل واحد .وتعترف  NCTAأنه حتى وإذ تمت مراجعة  PDDRPفمن ثم ستستطيع مواجھة االعتداء المنظم،
وبغض النظر عن ھوية صاحب العالمة التجارية فإن  PDDRPلن تستخدم أبداً 10) NCTA .ديسمبر .(2010
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المعايير
اإلغفال.
وبوضوح فإن  PDDRPيجب أن تشمل مقياس اإلغفال الذي يتضمن تشاطر المسؤولية للموانئ ذات التصميم اآلمن للتوسط.
الفشل المستمر في معالجة ھذه القضية سيترك فجوة على مستوى التطبيق اإلداري في  .DNSمركز  2) WIPOديسمبر
 10) MARQUES/ECTA .(2010ديسمبر  10) RE/MAX .(2010ديسمبر .(2010

ال زالت  PDDRPمسؤولة ھي وسلطات التسجيل عن اتباع سياسة إغفال المسؤولية 29) IOC .نوفمبر  .(2010ھوجان
لوفيلز ) 9ديسمبر .(2010
تدعم  NCTAمعيار من شأنه أن يتطلب بأن السجل قد وضع أوال على إشعار تسجيالت اإلساءة ،ولكنھا في ذات األمر لم
تغفلھم .وال زالت  NCTAعلى يقين بتنحية المسؤولية عن المسجلين تحت  PDDRPألي اسم عام للتسجيالت من قبل
األطراف الثالثة إال إذا أمكن توضيح تشجيعھا بقوة من قبل التسجيل والذي سوف يوظف أي فائدة محتملة من .PDDRP
التطلع لبعض الفائدة من التسجيل بدالً من الرسوم المسجلة سيؤثر أيضا ً على حيادية  .PDDRPعدم احتمال كونھم مسؤولين
عن تجاھل التسجيل المتعسف الذي قد الحظوه ،فالتسجيالت سيكون لھا مطلق الحرية لجمع ھذه الرسوم واستمرار تجاھل
االعتداءات التي تحدث 10) NCTA .ديسمبر .(2010
بتحديد عملية تأكيد السلوك ،فإن  ICANNال تحبذ ألفضل شركاھا من خالل تسجيالتھا ،بما فيھم ھؤالء الذين صمموا
عملياتھم بعزم كي يتورطوا في أعمال يندى لھا الجبين من خالل وسائل مجھولة .وبالنص على أنه إذا كان التسجيل
بخصوص مالحظة خاصة بانتھاك العالمة التجارية فھم غير مطالبين بتوجيه رسائل بأن  ICANNسوف تتسامح في
األنشطة المحظورة المعينة من قبل مسجليھا إذا التزموا الصواب .ينبغي أن يكون تعريف العمل الجاد متسع بما يكفي ليشمل
كل من المعرفة والتعمد السيئ على حساب التسجيالت والمسجلين سواء كانوا "إيجابيين" أو خالفه.
 Verizonفيرايزن ) 10ديسمبر .(2010
مھمة اإلثبات/المقياس الواضح.
ً
تحتوي  PDDRPعلى مھمات إثبات غير واقعية تماما على المستويين األول والثاني 6) BC .ديسمبر .(2010
 Verizonفيرايزن ) 10ديسمبر .(2010
تبدوا األضعاف المضاعفة من واضعي اإلجراءات )مثل المراجعات ،ووجوه االستئناف( وخيار التصميم المسؤول )مثل:
المقاييس الواضحة ،ومساحة اإلعفاء ألسماء المستوى الثاني المنتھكة في الطرف الثالث ،وخيار الثالثة أعضاء للتسجيل،
وھكذا( تبدو وكأنھا تتوافق مع المصلحة األولية للمستأنفين المتوقعين .وھذا ليس من قيم  PDDRPبدالً من التقدم خطوة
للتنظيم الذاتي بين أصحاب المصلحة الصدوقين .مركز  2) WIPOديسمبر  10) CADNA .(2010ديسمبر .(2010
ينبغي على  PDDRPأن تتحمل عبء الدليل MarkMonitor .مارك مونيتور )النموذج  7 ،5ديسمبر .(2010
ينبغي أن يكون المقياس مرجح على الدليل 9) IACC .ديسمبر .(2010
القسم  .6تعد شروط الموانئ اآلمنة غير واضحة المعنى وتعول على "التشجيع" و"التحفيز" الذين قد يكونا غامضين وقد يمنعا
التقدم العام" .يجب أن يكون التشجيع خاص بالتسجيل المدعى انتھاكه .وبالتالي ،ينبغي مراجعة القسم  6ليكون" :مشغل
التسجيل غير مسؤول تحت  PDDRPعن أي تسجيل السم رئيسي وھو (1) :مسجل من قبل شخص ما أو كيان مستقل عن
مشغل التسجيل؛ ) (2المسجل من دون التشجيع الدولي المباشر أو غير المباشر ،والتحفيز ،والتدخل أو التوجه المخصص
بتحديات التسجيل ،وجاء أي شخص أو كيان مرتبط بمشغل التسجيل 7) RySG "....ديسمبر .(2010
أثر القرار السادس.
استبعاد المجلس للفصل الرأسي يستوجب مراجعة  PDDRPلضمان كون تعريف "مشغل التسجيل" ينتھج القسم )2.9د( لغة
في االتفاقية للتأكد من أن عقد التسجيل يتكامل عموديا ً مع مشغل التسجيل لتحقيق أھداف "معايير" القسم  .6أضف إلى ذلك
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الحاجة العتبار اإلصالحات بالعملية كنتيجة للقرار السادس الموضح بالمثال :النقص التام لمرجع المسجلين الذي سيفتح منه
النيران 8) INTA .ديسمبر  Microsoft .(2010مايكروسوفت ) 9ديسمبر  9) IPC .(2010ديسمبر .(2010
أثر االنقالب المأساوي للمجلس على ملكية  PDDRPالتي تحتاج إلى إيضاح وأن توضع في االعتبار لمدة تتجاوز القليل من
األيام Time Warner .تايم ورنر ) 9ديسمبر .(2010
اإلجراءات
التكاليف والخسائر المدفوعة .سيكون من األنسب لكل طرف أن يساھم في التكاليف بينما يظل نموذج "مدفوعات الخاسرين"
بمجرد تنقيح القرار 8) INTA .ديسمبر  9) IPC .(2010ديسمبر .(2010
القسم  .9.2.1ينبغي أن تراجع اللغة كالتالي :أن الشاكي ھو حامل لعالمة كلمة ") (1ھو مسجل و)ليس ما تم التقدم ألجله
فقط(؛ وكان من خالل فترة تقديم للمعارضة ذات الصلة المطبقة بدولة التسجيل وغير خاضعة إلجراءات التعليق أو اإلبطال
أو اإللغاء وقيد االستخدام؛" ھناك مالحظة جديدة يجب إضافتھا لتظھر بصحبتھا "قيد االستخدام؛" "سيكون من الكافي لمالك
الحقوق أن يتم عمل توضيح بسيط لالستخدام ".وتھدف ھذه المراجعة ،التي تتطلب استخدام العالمة التجارية للدخول إلى
قاعدة بيانات المقاصة ،لخلق تأھيل عال لتخطي العقبات بما يكفي الستبعاد العشوائية اإللكترونية التي تسعى لتسجيل
مصطلحات في المقاصة دون وضع عقبة عالية ال يمكن لصحاب الحقوق المشروعة أن يتخطوھا 6) BC .ديسمبر .(2010
منصة استعراض.
ينبغي أن تعقد منصة االستعراض على يد شخص مستقل عن مدعم  ،PDDRPولم يختاره مدعم  .PDDRPينبغي أن
يكون مدعم المنصة مستقالً عن كل من مدعم  PDDRPوجدول المحلفين لتجنب ظھور الرضا التلقائي على ميزان مدعم
المنصة والتحول إلى جدول المحلفين )ورسوم أخرى على مدعم  7) RySG .(PDDRPديسمبر .(2010
مراجعة جدول المنصة تبدو غير ضرورية .الغرض من الجدول ھو عقد مراجعة شكوى إدارية ،التي يتحمل مسؤوليتھا مدعم
 10) CADNA .PDDRPديسمبر .(2010
العالجات
تحدي العالج )القسم  .(21تقترح  RySGلغة خاصة لتوضح القضية بشكل أفضل .وترى أن جميع األطراف يتفقون على أن
التحدي تحت ھذا القسم سيحتوي على استعراض دي نوفو .اللغة المقترحة للقسم  :21.4أدرج "التي يجب أن تراعي جميع
مسائل دي نوفو" في الجملة الثالثة بعد الكلمات "الجدل التحكيمي 7) RySG ".ديسمبر .(2010
مصداقية المحكمة أو الجلسات األخرى )القسم  .(22ينبغي أن تفھم ھذه القضية ،بل قد تزيد من توضيح كون حقوق المراجعة
متناسقة مع إدخال الجملة الثانية في القسم " :22.1تعد جميع اإلجراءات بتحدي المراجعة ألي تحديد لقابلية العالج في
 PDDRPھذه تراكمية وال يزمع جعلھا استبعاد أي صيغة أخرى للمراجعة أو التحدي الذي نحن بصدده".
 7) RySGديسمبر .(2010
ينبغي على  PDDPRتعريف معالجة االعتداء العام .ينبغي أن تحتوي المعالجات على سندات خاصة للعقوبات التي تمنع
االعتداء MarkMonitor .مارك مونيتور )النموذج  7 ،5ديسمبر .(2010
حتى ولو فاز المشتكي فال عقوبات على التسجيل وال واجب إجرائي من قبل  ICANNللتحري أو معاقبة التسجيل.
 6) BCديسمبر  Verizon .(2010فيرايزن ) 10ديسمبر .(2010
وھي تقف ضد التوجه العام لتحريم الشطب ،والتحويل أو اإلرجاء لتسجيالت المستوى الثاني حيث أنھا القاعدة الدعاء
 Microsoft .PDDRPمايكروسوفت ) 9ديسمبر .(2010
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وضع سقف ألصحاب العالمات التي تحتوي على كلمات يعد مبھم وغير معقول Microsoft .مايكروسوفت ) 9ديسمبر .(2010
يجب توضيح العالجات بالضبط عن كيفية احتمال تنوع العالجات المقترحة إذا كان المسجل تحت سيطرة مشغل التسجيل
الكاملة )القسم  .(18.1تدعيمات التحكيم التفاقية التسجيل ) (21.4ينبغي أن يتم توضيحھا بخصوص إن كانت ICANN
تستطيع تنفيذ العالج بمجرد خلوص التحكيم إن تم تأييد اتخاذ قرار ضد مشغل التسجيل 9) IPC .ديسمبر .(2010
متنوعات
تصحيح القسم -8.2الشكوى المعدلة .اللفظ "ليس" ينبغي أن يظھر بعد اللفظ "استلم" )كلمة مفقودة(.
 8) INTAديسمبر  Microsoft .(2010مايكروسوفت ) 9ديسمبر .(2010
القسم )7.2.3ح( ينبغي إزالته فھو متعارض مع القسم  6.1وغير ضروري Microsoft .مايكروسوفت ) 9ديسمبر .(2010
ملخص التحليالت
كما ھو مالحظ في تعليق التحليل السابق ،فليس كل المراجعات المقترحة قد ضمت أو لھا أن تضم في  PDDRPحيث كان
بعضھا إما غير قابل للتنفيذ أو تناقضت مع بعضھا البعض ،وبذلك طلب توازن المصالح .تمت مراعاة جميع التعليقات بعناية
في زيادة التفاصيل التنفيذية في  PDDRPحتى ولو لم تنفذ.
يقترح البعض أن  PDDRPتحتاج ألن تمد للمسجلين حتى تكون فعالة .وكما سبق ،فبينما قد يكون ھذا شيئا ً معتبراً في
المستقبل ،فھذا التوسع ليس ھو القضية ھنا وليس موضوعا ً في االعتبار كجزء من تنفيذ  gTLD RPMالجديد.
وبخصوص معيار األھلية ،فقد استمرت المناقشة والتعليق حول كون المسجلين مسؤولين تحت  PDDRPبسبب اإلغفال عن
التعامل غير المشروع  ،أي أن الحقيقة ھي وجود ألسماء متعدية في تسجيلھا .واقترح آخرون أن التغافل والتجاھل لألسماء
المتعدية في التسجيل ينبغي أن تكون المقياس إليجاد المسؤولية .وكما ھو محدد في النسخة األخيرة من مسودة عالمة
 PDDRPالتجارية ،وھو موضوع في النسخة األخيرة من ملخص التعليق وكذا تحليل .PDDRP
اإلغفال ال وال ينبغي أن يضم كجزء من المقياس الذي ستراجع عليه التسجيالت .فحصة  PDDRPأنه يمكنھا إمساك
التسجيل القابل لالنتھاك في المستوى الثاني تعد خطوة كبيرة في مجال حماية العالمات التجارية .يجب أن يم عملھا
بعناية .ال عالقة للسجالت بالعمالء ،وما يحدث في مستوى التسجيل .تحفظ السجالت قاعدة البيانات .عند التسجيل
الكبير فثمة عدد كبير متصل بـ "االنتھاك" ،وقد يكون التسجيل على دراية ببعضھم ولكنه سيجھل بعضھم أيضا ً .فجعل
التسجيالت مسؤولة عن كل حادثة انتھاك له ما له من آثار غير معروفة على قدرة التسجيل على إنجاز العمل .وفي
غضون ذلك ،فمن المعقول جعل التسجيالت مسؤولة عن القد الثابت بالنسبة ألسماء المستوى الثاني .وھذا ما يقوم به
المقياس ،ولم يتم العمل به حتى اآلن ،وھي خطوة ھامة.
http://www.icann.org/en/topics/new‐gtlds/pddrp‐comment‐summary‐and‐analysis‐2
8may10‐en.pdf؛ http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/summary-analysis-agv4-
12nov10-en.pdf
ينبغي أن يكون التسجيل قابالً لتطبيقه الملزم الذي ينتج عنه خرق العالمات التجارية ،أو معايير  PDDRPالمحاكة لتحصيل
ھذا الھدف .وبالتالي ،فبينما اتضح كون البعض الزال يعتقد أن المقياس ينبغي أن يضم اإلغفال ،أو ما شابھه ،فال خطة لتغيير
المقياس في نسخة  PDDRPالحالية .ھناك سبل عدة أخرى لتتبع المسجلين المعتدين على العالمات التجارية ،ويجب أن
يمحى ھؤالء من تنمية  RPMsالمختلفة.
ويقترح البعض أن الدليل القاطع والمقياس الساطع يعد عال جداً بحيث تبدوا  PDDRPأنھا تحابي مشغلي التسجيل .فما
اقترحته  IRTھو متطلبات الدليل الواضح والمقنع وكذا متطلبات القصد السيئ .وطالما أيد المجلس المقاييس كما ھي سليمة
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ومكتوبة ،فاقتراح خفض السقف لتجھيز الدليل قد يتم اعتباره .وفي الواقع ،لقد كان ھذا الموضوع في مناقشات مجتمعية حديثة
ويمكن أن يعاد ذلك مع .GAC
اقترحت إحدى المجموعات أنه ما لم يوجد إقناع ،وتدخل  ،وتوجيه "دولي" ،فال وجود للمسؤولية .بوجود اتساع في الفقرات
التي تمكن من حماية عمليات التسجيل ،وبالتوازن في حقوق من يحتمل شكواھم ،فلن تكون التغيرات المقترحة مناسبة .وإن
كان التشجيع ،أو بدء التحفيز ،أو إن وجد التوجه ،أو كان دوليا ً أم خالفه ،فال بد للمشتكي أن يثبت مسؤولية مشغل التسجيل.
لذا ،فال مراجعة ستحدث لھذا الدفاع.
وبينما يقترح البعض مراجعة المتطلبات التي تجعل على المشتكي امتالكھا كي يجھز ملف  ،PDDRPفيبدوا التغيير الحقيقي
المقترح بأنه طبيعة ما ھو أمثل في االستخدام .كما تظل التحقيقات حول ما تتطلبه الصالحية تحت المراجعة ،ذلك االعتبار
الذي سيطلب من خالله توضيحات مبسطة من أصحاب العالمات التجارية لتحديد أن تلك العالمات قيد االستعمال وتحت بند
االستخدام التجاري )مثل اإلعالنات والعناوين ولقطات الشاشة وغير ذلك(.
ويقترح البعض أن قرار المجلس بخصوص الملكية المشتركة بين المسجلين والمسجالت ستغير طبيعة  PDDRPوتتطلب
توسيع انتشارھا الذي ينبغي أن يتتبع القسم )2.9ج( من مسودة اتفاقية التسجيل األساسية .فلغة القسم  6في  ،PDDRPقد
أخذت في الحقيقة من مسودة اتفاقية التسجيل األساسية وتم تحديثھا ببساطة لتتالءم مع مصطلح مشغل التسجيل ،وليست
"مدمجة" .ومن ثم ،فمن الواضح أن  PDDRPستكون ستؤثر بتساو في تسجيل -الملكية المشتركة للمسجل والمراجعات
الالزم عملھا في  PDDRPبسبب قرار المجلس بخصوص الملكية المشتركة.
واقترح البعض أن توضيح اللغة يبدو غير ضروري في ھذا الوقت .واقترح آخرون بإزالة صفات معينة من المعايير مثل
"اإلخالل" غير المبرر بالشخصية ،وخلق شبه كبير يدعوا لالرتباك ،أو نموذج "واقعي" للممارسة .حذف "اإلخالل" و"كبير"
يبدوا معقوالً ،كما أنه ال يغير طبيعة المعايير بالكامل .ومع ھذا حذف "الواقعي" يبدوا أنه ال يغير المعايير بالكامل .وكما
سبق ،إن كان تخفيض .عبء اإلثبات معتبراً ومعتمداً ،فال ينبغي اعتماد تخفيض المعايير .مراجعات اللغة اإلضافية يمكن أن
توضع في االعتبار ما دامت غير واقعية.
وطالب معلق بلزوم تعريف الحلول للتعدي العام .ومن غير الطبيعي أن نطور حلول حوادث التعدي العام بينما تبقى
 PDDRPمن غير اختبار .بالنسبة لنموذج األنواع الخاصة لحاالت التعدي ،فيمكن بل يجب مراجعة تطوير الحلول الخاصة
بأشكال التعدي المعينة.
وعلق آخرون أنه حتى ولو فاز المشتكي فال عقوبات على التسجيل وينبغي على  ICANNتوقيع العقوبات .بل ،ھناك نوع
متاح من العقوبات .سيوصي قرار الخبير  ،وستفرض  ICANNحلوالً من شأنھا أن تناسب الظروف الموجودة وما وجده
الخبراء .وحق أن ال عقوبات مالية على  .PDDRPومع ھذا ،فمعدل الحلول الممكنة ضد مشغلي التسجيل يرتفع ليشمل إنھاء
اتفاقية التسجيل .فھذا االتساع للحلول الممكنة ينبغي أن يسفر عن نفس نتائج العقوبات المالية بقدر اإلمكان ،والمنتظر أن تردع
فاعلي السوء.
واقترح معلق أن  PDDRPينبغي أن تمد الشطب ،والتحويل أو اإلرجاء لتسجيالت المستوى الثاني حيث أنھا القاعدة
الدعاء  .PDDRPويجب معرفة أن مسجل االسم المتعدي ليس جزء من  PDDRPعموما ً .فالسعي وراء الحذف ،أو
التحويل أو .التعليق ممكن من خالل  RPMاألخرى التي تساند االدعاء ضد مسجل ) ،UDRP ،URSجراء محكمة(.
وتعنى  PDDRPبالوصول إلى عقد مشغل التسجيل .وكذلك PDDRP ،ال تساند الحذف ،أو التحويل أو اإلرجاء لدرجة أن
المسجلين قد أوضحوا للمسؤولين والمديرين والوكالء أو الكيانات تحت التحكم العام مع أحد مشغلي التسجيل .ويجيب ھذا
التصريح األخير على التعليق الخاص بكيفية اختالف الحلول إذا كان المسجل تحت التحكم العام لمشغل السجل .وبالطبع،
فجميع الحلول ستكون قابلة للتطبيق.
واقترح البعض أنه سيكون من األنسب لكل طرف أن يساھم في التكاليف بينما يظل فقرات "مدفوعات الخاسرين" في نھاية
ھذه اإلجراءات .وكان ھذا االقتراح موضع المزيد من المناقشة .فتوازن فقرة تغيير الرسوم ھذه ،ومع العلم بأن مشغل السجل
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سيكون دوما ً مستأنفاً ،فضالً عن أفراد المسجلين في  RPMاألخرى ،وكذا العلم بأن اتفاقية التسجيل فشلت في مواكبة خرق
 PDDRPالتفاق السجل ،وعلى ما يبدوا مناسبا ً عدم تطلب  PDDRPتسجيالً ثابتا ً بالكامل.
اقترح معلق أن تحمي  PDDRPالعالمات التجارية المغايرة لـ "العالمات التي تحتوي على كلمات" .وھذا المسألة المتعلقة
بوضع سقف النتھاك العالمات التي تحتوي على كلمات الذي تكررت مناقشته استجابة لتعليقات  ،PDDRPوغرفة المقاصة
و  .URSفاستخدام العالمات غير المقتصرة على العالمات التي تحتوي على كلمات لحماية نطاق األسماء المقتصرة على
الكلمات سيتطلب الحرية والموضوعية ،أو حتى المعالجة المتفاوتة فھدف  RPMھو معاملة أصحاب العالمات باعتبار متساو
تحت ظروف متساوية .وكذلك فمع العالمات اإلضافية وكونھا قابلة للحماية من قبل  PDDRPالتي ستطلب التحليل والتقييم،
ستضيف مستوى آخر من التعقيد للعمليات المعقدة أصالً.
وعالوة على التعليقات الواقعية فيطالب البعض بتوضيح بعض التعديالت المقترحة استجابة لألخطاء الھجائية مما سيوصل
للنسخة النھائية لـ  .PDDRPشكراً على تحصيل ھذه .مقترح آخر بأن القسم )7.2.3ح( ال يتوافق فحواه مع القسم 6.1
وليس ضروريا ً .تم اعتبار ھذا االقتراح لكن على غير ھذه الفقرات التي ال تبدوا غير متوائمة.

إجراءات تسوية نزاعات قيود التسجيل )(RRDRP
النقاط الرئيسية


طورت  RRDRPلتمكن من التحليل المستقل كمثل ما إن كان نطاق خاص ال يتوافق مع التحديدات
الموجودة بالتسجيالت في مجتمع  TLDأساسي.



فوجھة النظر بإجراء شكوى سريع أمام  RRDRPقد تم تضمينھا في  RRDRPمنذ نسخة أكتوبر
 2009لدليل مقدم الطلب.

ملخص التعليقات
ينبغي أن تعمل  RRDRPمثل .PDDRP
توصي  RySGبأن المطلب األخير الذي يتحتم على مشغل السجل الدفع مقابل االستجابة ينبغي تعديله ليكون معرفا ً لدى
 .PDDRPينبغي أن يعكس القسم  9في  RRDRPالقسم  10في  7) RySG .PDDRPديسمبر .(2010
ال بد وأن توجد منصة استعراض مستقلة كما في  PDDRPلتحديد الشكاوى غير المبررة .فمنطوق منصة االستعراض كما ھو
في  PDDRPفي الوقت الحالي ينبغي إضافته في  RRDRPمع تغييرات بسيطة في تباينات القرار .فالتأكد من أن الطرف لم
يقدم فعالً مماثالً ضد مجتمع  TLDفي إجراء  ICANNآخر ينبغي إضافته) PIR .النموذج  15 ،5يناير .(2011
فسبل صد التعدي لدى  RRDRPينبغي أن تكون بنفس قوة تلك الموجودة في  PDDRPبما في ذلك:
 يجب أال يسمح لطرفي النزاع بنفس الفرص في نفس القضية بإجراءين مختلفين ) PDDRPو .(RRDRP
 للبقاء والمعايير كما الحال في  PDDRPفيجب أن يكون في  RRDRPمتطلبات عالية للبقاء والمعايير .ينبغي
على  ICANNأن ترفع المعايير وتضع عبء إثبات واضح ومعقول على المشتكي .فينبغي أن ال يكون حق رفع
الدعوى متاحا ً لتزويد من خسروا المعركة في مجتمعاتھم بالذخيرة بما في ذلك حق قيادة مجتمع ) TLDسعيا ً لبيان
"ضررھا"( و/أو الشكاوى واالختالفات الموجودة في كل المجتمعات.


ينبغي تغيير متطلبات الشكوى .على األقل يجب على الطرف المعتدى عليه أن بعرض برھان ساطع قاطع أن:
 (1) oله عالقة مستمرة مع المجتمع المعرف بأن عدداً محدوداً من األفراد يقولون أن  gTLDتؤيد؛
 (2) oقد فشل التسجيل فشالً سريعا أن يخدم المجتمع المعرف )بينما عرفه التسجيل وقبلته  ICANNفي
اتفاقية التسجيل(؛

66

 (3) oتسبب سلوك مشغل السجل في الضرر المادي للمشتكي ،و
 (4) oثمة نموذج للسلوك السيئ تجاه المشتكي.
) PIRالنموذج  15 ،5يناير .(2011
أثر القرار السادس .استبعاد المجلس للفصل الرأسي يستوجب مراجعة  RRDRPلضمان كون تعريف "مشغل التسجيل"
ينتھج ھذه اللغة في االتفاقية لضمان كون سلوك المسجل يتكامل عموديا ً مع مشغل التسجيل المتھم بعملية التسجيل تلك .أضف
إلى ذلك الحاجة العتبار اإلصالحات بالعملية كنتيجة للقرار السادس الموضح بالمثال :النقص التام لمرجع المسجلين الذي
سيفتح منه النيران 8) INTA .ديسمبر .(2010
فشلت  RRDRPفي تقليص التسجيالت التي تم اإلغفال فيھا لتفشي السطو اإللكتروني في مساحة االسم الخاصة.
 10) RE/MAXديسمبر .(2010
إجراء مستعجل.
ينبغي حذف إجراء الشكوى الفردية في المذكرة  1والذي كان أول اقتراح في  DAGv5من غير مناقشة عامة من األسس
التي لم يتم توضيحھا أو تعديلھا أو فحصھا مع مجتمع اإلنترنت .سيعرض مجتمع  TLDسلسة من المخاطر والتحديات
لتسجيالت االسم العام من المستوى الثاني ،وفتح ذرائع االعتداء واالنتھاك) PIR .النموذج  15 ،5يناير .(2011
أما بالنسبة للمذكرة  1فتؤيد  INTAتطوير العمليات التي من شأنھا أن تحل الجدال بسھولة وسرعة ولكنھا ال ترى ملء
"شكوى ابتدائية" باتجاه مشغل السجل ينبغي أن تطلب ابتداء وقبل تدخل  RRDRPإذا فضل الشاكي التدخل الفوري من
 8) INTA .RRDRPديسمبر .(2010
التكاليف
ومثل  PDDRPفھذا القسم تم تعديله بشكل مؤسف فال يعدوا أن يكون نظريا ً .وسيقبل ھذا إن لم يكن على مشغل السجل دفع
الرسوم )أي :االستجابة للشكوى( .على مشغل السجل أن يستجيب خالفا ً لتوصيات  RySGثم ينبغي إعادتھا لھا إذا ربحت:
" 13.4إذا أراد المؤيد لمشغل السجل أن يكون المنتصر فيجب أن يعاد المال المدفوع لمشغل السجل وھو رسوم الملء".
 7) RySGديسمبر .(2010
سيكون من األنسب لكل طرف أن يساھم في التكاليف بينما يظل نموذج "مدفوعات الخاسرين" بمجرد تنقيح القرار.
 8) INTAديسمبر .(2010
تحدي العالج )القسم  .(20ومن الجيد توضيح أن ھذا يعد استعراض دي نوفو 7) RySG .ديسمبر .(2010
مصداقية المحكمة أو الجلسات األخرى )القسم  .(21ينبغي أن تفھم ھذه المسألة بل من الجيد توضيح كون حقوق االستعراض
تراكمية 7) RySG .ديسمبر .(2010
دخوالً في عبء اإلثبات .إن المشكلة األساسية عند  RRDRPأنھا تحول عبء اإلثبات على الطرف المستأنف .فتعزز
 RRDRPنظاما ً يرى مشغل السجل مطلوبا ً منه أن يسبق التقييمات الواقعية المتعلقة بعناصر الشكوى الحقيقية .وھذا يضع
حاجزاً غير مبرر أمام مشغلي السجل وال يندرج تحت أي آلية لفض النزاع ولم ترد  ICANNله تعديالً .فعلى  ICANNأن
توضح صحة مطالبة مشغلي السجل بعمل ھذا التقييم ،أي ما الذي يجعل اعتراضات المجتمع األساسية مميزة بطبيعتھا دون
جميع االعتراضات المبررة لثمة تحويل في عبء اإلثبات؟ ففي الشكاوى الحالية يتم فرض المتطلبات على المسجلين ال على
السجالت .إن مطالبة مشغلي السجل بالتحري عن عدم االلتزام سيزيد من ثقافة تكرر رؤية مشغلي السجل بالسيطرة على
المحتوى البعيد عن إطار تعاقداتھم .فمشغلي السجل ليسوا من يمد بالمحتوى بل ھم طرف لعقود تسجيل االسم العام بين
المسجلين والمسجالت ،وتنقصھم األدوات أو حتى الشرعية كي يسبقوا في مثل ھذه التقييمات الواقعية.
كيه .كومايتيس )النموذج  14 ،5يناير .(2011
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تحديد اللغة .ينبغي أن تلتزم  RRDRPباللغة اإلنجليزية .قد يكون مجتمع  gTLDمن بين الحاالت القليلة التي ستكون فيھا
اللغة مسألة وأي مسألة .والعديد من المجتمعات حول العالم ليست اللغة اإلنجليزية لديھم ھي اللغة األولى وينبغي عليھم أن
يستطيعوا تقديم الشكاوى بلغاتھم األصلية .ينبغي على  RRDRPالسماح لألطراف باختيار اللغة التي تريحھم.
كيه .كومايتيس )النموذج  14 ،5يناير .(2011
ھيئة االستئناف -ال تدوير .ال ينبغي تدوير ھيئة االستئناف .قد ال تتناسب ھيئة االستئناف لشتى الخبراء الدوليين مع المزود
ولكن من خالل عمليات  ICANNومزودي الخدمات وامتيازات المسؤولين للتناسق والتوحد ھي مفتاح الحل الناجح لفض
النزاع .كيه .كومايتيس )النموذج  14 ،5يناير .(2011
إلغاء مرجعيات التحكيم .ينبغي إلغاء أي مرجعية "للتحكيم" وھذا من واجبات وأھداف ومصداقية  RRDRPوسيخلق مشاكل
عدة لكل من المسجلين والمجتمعات .إن اإلجراءات التحكيمية لھا طبيعة فريدة وصارمة وأما  RRDRPفھي بطبيعتھا
مميزة .كيه .كومايتيس )النموذج  14 ،5يناير .(2011
العالجات.
ً
ينبغي مطالبة مشغلي السجل ليس فقط بنطاق األسماء في إجراء  RRDRPولكن أيضا التسجيالت من المسجلين المعنيين.
 8) INTAديسمبر .(2010
فإن ربح الشاكي فال يرد غير ما دفعه من رسوم ولكن ال مجال لألضرار المالية وال للعقوبات .وليس على  ICANNأن تأخذ
أي خطوات لتتحرى أو تضحي بسجل تبعا ً ألغراض الشكوى Verizon .فيرايزن ) 10ديسمبر .(2010
إن الحلول التي قد يفرضھا المزود لتشكل خطراً عظيماً ،فمثالً الحرمان من قبول تسجيل نطاق اسم جديد في  gTLDوإنھاء
اتفاق التسجيل .ينبغي على  ICANNأن تمد مجتمع  TLDبسبل حماية خاصة في حين تزيد  RRDRPفي تھديدھم
وتعريضھم لمخاطر عظيمة) PIR .النموذج  15 ،5ديسمبر .(2011
تصحيحات.
ينبغي أن تظھر كلمة "ال" في القسم  8.2قبل كلمة "يستلم" )كلمة مفقودة( 8) INTA .ديسمبر .(2010
 9) IPCديسمبر .(2010
يبدوا أن كلمة "ينبغي" مفقودة من القسم ") 13.2ينبغي على المزود اإلشارة 9) IPC .("..ديسمبر .(2010
تحليل التعليقات
كما ھو مالحظ في تعليق التحليل السابق ،فليس كل المراجعات المقترحة قد ضمت أو لھا أن تضم في  RRDRPحيث كان
بعضھا إما غير قابل للتنفيذ أو تناقضت مع بعضھا البعض ،وبذلك طلب توازن المصالح .تمت مراعاة جميع التعليقات بعناية
في زيادة التفاصيل التنفيذية في  RRDRPحتى ولو لم تنفذ.
جاء في كثير من التعليقات االقتراح بأن  RRDRPينبغي أن توافق إجراء حل النزاع ما قبل تفويض العالمة التجارية
) .(PDDRPومع ھذا توجد اختالفات ھامة .وقد اقترح أحد األطراف على وجه الخصوص أنه ينبغي أن يكون التسجيل
مسؤوالً تحت " RRDRPإذا فشلت دوما ً وأبداً في خدمة المجتمع المعرف" وعملت بنفسھا على "اتجاه عمل مضر ومسيء
للشاكي ".وكذلك فقد فرضت متطلبات مماثلة على مشغلي السجل في  PDDRPلضمان كون مشغل السجل مسؤوالً عن
عملھا الخاص وليس عمل اآلحرين كالمسجلين .وعندھا حتى لو كان مشغل السجل ليس له إال اسم واحد في التسجيل الذي ال
يلتزم بقيود التسجيل فھو مسؤول إذن عن ھذا العمل كما ھو الحال في التسجيل المتطلب تحت عقده لضمان االلتزام بالقيود.
وھذا ھو السبب نفسه لكتابة عبء اإلثبات بنفس الطريقة التي ھو عليھا ولن يتغير.
لذا  PDDRPبطبيعتھا تشمل طرفا ً ثالثا ً والمسجل )إال إذا كان المسجل ھو السجل( .ومن جانب آخر فقد تم تطوير
 RRDRPلتسمح بالتحليل المستقل عما إذا كان نطاق عام قد فشل في االلتزام بالقيود الموضوعة للتسجيالت في قاعدة
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مجتمع  TLDولذا يحتمل خرق قانوني في اتفاق  .ICANNوسيساعد ھذا التحليل المستقل في ضمان كون  ICANNال
تشترك في تحليل المحتوى على اإلنترنت والذي ھو ليس من اختصاص .ICANN
حيث إن تخفيف ما يتطلب ليدفع مشغلو السجل رسم رفع استئناف ال يتفق مع ما ھو موجود في  .PDDRPأضف إلى ذلك
أن المراجعة السھلة المتقدمة المنتدبة أمام  RRDRPيمكن ملئھا وھذا مشابه لنظام تقرير المشكالت بيانات Whois
باإلنترنت ) (WDPRSالشكوى )انظر أدناه لمزبد من التفاصيل( تزود مشغل السجل بمالحظات ھامة على نشاط شكوى مثل
استعراض البدل سيضيف مستوى غير ضروري من التعقيد) .تقوم  WDPRSبتوفير وسيلة عبر اإلنترنت للناس كي يشتكوا
عندما يروا أن  Whoisبخصوص تسجيل معين تعد غير دقيقة أو غير تامة .وتنقل ھذه الشكاوى تلقائيا ً للمسجل للتحقق(.
وكاستجابة للتعليق الذي يقترح التزام  RRDRPباتفاق السجل مثل تعريف مشغل السجل ،وكما مالحظ أعاله بخصوص
 RRDRPفعمل مشغلي التسجيل الحقيقيين ھو المقصود ألن السجل وليس غيره منوط به اتباع ما نصت عليه اتفاقية السجل
وقيود التسجيالت المسموح بھا في التسجيل.
يقترح البعض أن  RRDRPتحتاج ألن تمد للمسجلين حتى تكون فعالة .وكما سبق ،فبينما قد يكون ھذا شيئا ً معتبراً في
المستقبل ،فھذا التوسع ليس ھو القضية ھنا وليس موضوعا ً في االعتبار كجزء من تنفيذ .RPM
وأما بالنسبة القتراح تطبيق إجراء مستعجل في  WDPRSفي الوقت الذي يقترح فيه البعض أنه ال داعي له أقترح غيرھم
أن نسخة دليل المستخدم النھائي ھي أولى اآلليات المقترحة .ومن أجل تصحيح التسجيل وفي التعليق األول على ھذا
الموضوع فإمكانية إجراء شكوى مستعجل في تقدم  RRDRPقد تم تضمينه في  RRDRPمنذ نسخة أكتوبر  2009لدليل
المستخدم.
الشكاوى األولية من جانب أولئك الذين يزعمون التعرض لألذى من جراء عدم االمتثال للـ  TLDsالمحظورة
للمجتمع قد يتم معالجتھا من خالل نموذج مشابه لنظام تقرير مشكلة بيانات  Whoisفي  .InterNIC.netوأن
رسم المعالجة االسمية يمكن أن يؤدي إلى التقليل من الشكاوى غير الجدية .وسوف يتلقى مشغل التسجيل نسخة من
الشكوى ،وستكون ھناك حاجة التخاذ خطوات معقولة للتحقيق )والعالج إذا اقتضى األمر( وعدم االمتثال للتقرير.
ويجري اآلن التحقيق والتفكير في تنفيذ عملية الشكاوى تلك عبر اإلنترنت.
انظر http://icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-rrdrp-04oct09-en.pdf؛
انظر أيضا ً http://icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-rrdrp-clean-15feb10-en.pdf؛
http://icann.org/en/topics/new-gtlds/rrdrp-clean-28may10-en.pdf؛
.http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/rrdrp-clean-12nov10-en.pdf
وبوجود اختالفات بين  RRDRPو PDDRPفمن المناسب أن نستمر بمطالبة مشغل السجل بدفع رسم رفع استئناف والذي
من شأنه تغطية التكاليف اإلدارية.
سيتم تبني التعليقات التي تتعلق بإضافة مزيد من اإليضاح .بل عندما تعنى الدورة األولى لكل العمليات لتكون باإلنجليزية سيتم
مراجعة ھذا واعتبار المراجعات كلما تقدمت برامج  gTLDالجديدة خالل الدورات المختلفة .الحظ أن إجراءات UDRP
تأتي باللغة اإلنجليزية.
واقترح معلق أنه سيكون من الصعب البقاء على ھيئة استئناف مزودة باستعراض القرارات على جميع إجراءات RRDPR
كاقتراحات معلق واحد .وسيكون ھناك مجتمعات موسعة قد تحتاج لمدى متسع من الخبرة لفض المنازعات .وسيتنوع أيضا ً
استعراض القيود في ھذه اإلجراءات .لذا يأتي اختيار الھيئات وكذا االستئناف المقدم كأنه أفضل حل.
ويدعوا معلق بإلغاء مصطلح التحكيم ألن  RRDRPمميزة عن التحكيم .فالرجوع للتحكيم ليس كالرجوع لـ  RRDRPبل
لو قدم أحد ما التحكيم وفقا ً التفاق التسجيل معيقا ً تنفيذ أحد الحلول .إذن فالرجوع إلى التحكيم يعد مناسبا ً وكذلك لن يتم تطبيقه
في .RRDRP
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بينما جاءت بعض التعليقات عن تعديل الحلول فالحظ أن الحلول التي ليست سوى توصيات من الھيئة ستسع مدى كبير من
الخيارات .وكذلك التعليق بأن  ICANNليس لھا أن تأخذ أي خطوة في التحري أو منع تسجيل ألغراض االمتثال المضللة.
فاالمتثال بالعقد يستمر في حفظ ما افترضته  ICANNرغم أي إجراء لفض النزاع قد يقدمه طرف ثالث.
وبخصوص التعليق حول التغيرات أو التصويبات فسيتم اعتباره وجعله مناسبا ً.

إجراءات االعتراض
النقاط الرئيسية


وعند اعتبار ذلك فقد أثار المجلس االنتباه عند السماح لـ ) GACو (ALACعموما ً لتقديم االعتراضات مع الدعم
المالي من .ICANN



وستتم مراجعة دليل المستخدم للتأكد من أن  IOليس لھا اتخاذ أي عمل إال إذا جاء تعليق معارض معلن واحد على
األقل .



حيث ال يستطيع ال فريق الخبراء من خالل تقريره ،وال  ICANNمن خالل قبول أو رفض طلب الحصول على
 gTLDالجديدة ،إصدار قرار في ھذا الشأن يكون نھائيا وملزما لدولة ذات سيادة.



ويعد الھدف النھائي لعملية اعتراض المجتمع ھو منع اختالس تسمية المجتمع من خالل وفد  TLDوللتأكيد على أن
المعترض ال يمكن أن يمنع مقدم الطلب وصاحب مصلحة  TLDالمشروعة من االستمرار في النجاح.

اإلجراءات
ملخص التعليقات
خيار القانون .إن عدم وجود خيار واضح للدعم القانوني "لالعتراضات" المتاح في سياسة  gTLDالجديدة )إجراءات فض
النزاع المقال ) 2ه(  ((3)-(2.9يثير االنتباه .وبناء على الدراسة التالية فإن عدم وجود دعم قانوني في  UDRPقد نتج عنه
تطبيق غير متسق وتحريف النتائج محاباة للمستأنفين الحاملين لجنسيات معينة .فن إجراءات فض النزاع) 2 .ھـ( )(1
و) (4تثير االنتباه ألنھا تعطي حقوقا ً للناس على غير قاعدة قانونية لھذا وبھا احتمال الخطاب المميز عن اإلنترنت دون تعديل
مناسب .دي .سيمونز )النموذج  11 ،3يناير .(2011
رسوم التنازل عن اعتراض الحكومة .من التطبيق مطالبة الحكومة بدفع رسوم االعتراض .وفي حالة اعتراضات الحكومة
التي ليست وكالة عن العمل أو مصلحة اجتماعية إذن ينبغي التنازل عن رسوم االعتراض .يمكن لـ  ICANNأن تراجع ھذه
السياسة إذا اشتملت على اعتداءات Demand Media .ديماند ميديا )إعالم الطلب( ) 8ديسمبر .(2010
الرسوم المخفضة لغير الربحية .NGO/ينبغي على مجلس  ICANNأن يطالب من يقومون بفض النزاع لديه كي يؤيدوا
الرسوم المخفضة على المنظمات غير الربحية NGO/في جميع خطوات إجراءات  gTLDلفض النزاع المشتملة على رسوم
)مثل األقسام  3.2.2و 3.2.4و 3.3.7والبند  14ورسوم إصدار الحكم المتضمنة( 1) P-NPOC .ديسمبر .(2010
الصليب األحمر ) 9ديسمبر .(2010
عملية اعتراض العناصر الخارجية المقترحة .التكاليف الخارجية على كل فرد جديد من  gTLDيمكن تخفيفھا بقدر كبير إذا
أضيفت عملية اعتراض العناصر الخارجية على برنامج  gTLDالجديد .وسيوقف اعتراض العناصر الخارجية  gTLDنحن
بصدده إذا حكمت إحدى الھيئات بأن  gTLDينتج عنه تكاليف خارجية غير مقبولة .يجب أن يبقى عبء اإلثبات على المعترض.
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فتعد التكاليف الخارجية غبر مقبولة إذا كان مجموع استفادة المستخدم من  TLDأقل وبوضوح من مجموع التكاليف .وال قبول
لھا أيضا ً عندما يكون مجموع التكلفة الخارجية أعلى من العبء الذي سيتحمله مشغل  gTLDكي ليوقفھا .ومجرد احتمال
االعتراض يوفر الحوافز لمطبقي  gTLDكي يبقوا بمأمن .ويجب حساب التطبيق بالطبع أما الوفد .وھذا سبب آخر لم ينبغي
على  PDDRPأن تطبق على جميع  TLDوليس فقط على قاعدة مجتمع  .TLDsدبليو .ستوب ) 10ديسمبر .(2010
إرجاء االعتراضات -التوقيت والمخزن المركزي ) .(3.2.1توصي  RySGأن تنشر  ICANNاالعتراضات المقدمة كل
خمسة أيام من تقديمھا .توصي  RySGبعمل سجل مركزي )أي  (ICANNلجميع االعتراضات والتعليقات.
 7) RySGديسمبر .(2010

عناصر فض النزاع ) .(3.4ينبغي توضيح ماھية عبء اإلثبات بالنسبة للمعترض 7) RySG .ديسمبر .(2010
حقوق االعتراض القانونية -حقوق العالمة التجارية ) .(3.4.2ينبغي توضيح مقدار الوزن ألنواع حقوق األنواع التجارية
المختلفة )مثل :التسجيالت والطلبات المعلقة والقانون العام واألجنبي والتحكيم والعالمات التجارية الوصفية(.
 7) RySGديسمبر .(2010
المعترض المستقل.
ينبغي إضافة وصف آلية  ICANNسيستخدم في التماس المصلحة من  IOوكذا معايير القرار الخاص فيما يتعلق باختيار
ومراقبة  6) BC .IOديسمبر .(2010
على  ICANNأن تجد طرفا ً ثالثا ً أو حصة لمجتمع  ICANNالمشترك في اختيار واحد من  IOأو أن تكون أكثر شفافية
بشأن ھذه العملية وربما سعيا ً وراء مجتمع  ICANNللتعرض لتأكيد أن  IOمستقل في الحقيقة ولن يقوم بتطبيق الئحة
 ICANNبمنتھى البساطة 10) CADNA .ديسمبر .(2010
ضمانات ھامة لعدم اإلزالة أو التفريط في المصلحة العامة .فبدالً من طريقة منع مقدمي الطلبات والمعترضين من استيقاف
معارضيھم تم تكييف  IOكوسيلة لتقديم اعتراضات غير مسماه أو غير معدودة أو غير واضحة .ترى  ALACاآلن أن دور
 IOينبغي أن يتم استبعاده .فإن تم استبعاد  IOفسيمكن توفير تكاليف باھظة بل ينبغي تحصيلھا .وقد اتضح أن احتمال إساءة
استخدام  IOأو أي فائدة يجرھا لن تكون بقدر الدعوة للتالعب والعبث الذي يسببه .والمسائل التي يمكن الوصول إليھا والتي
صمم من أجلھا  IOللتحديد يمكن تحديدھا في حالة تنفيذ توصيات  CWG.يصر مجلس  ICANNوالطاقم ضد المصلحة
العامة لتنفيذ  ،IOحيث يجب عليھم على األقل تنفيذ كل أدوات الحماية الضرورية لمنع المخاطر الموروثة بالتصميم الحالي.
 8) ALACديسمبر  9) P-NPOC .(2010ديسمبر .(2010
وال يتطلب كون االعتراض عن طريق  IOمرتبط على األقل بطرف معين يدعي تضرره إذا استمرت  .TLDالشفافية
منعدمة؛ ال يمكن بقاء االعتراضات السرية من الحكومة وغيرھا .فإن كان البد من  IOفيجب اإلتيان باعتراضات حقيقية
وشفافة في دورھا لمنع  TLDالجديد" .تخفيف المخاطر" ليست بالسياسة الشرعية لـ ) ICANNبمعنى أن استخدام IO
كمنتدى للقضاء ببطء على  TLDباتجاه منع قدرة  ICANNمن أن تستخدم في ساحات المحاكم( .إن المصلحة الدولية فيما
يخص  DNSھو واجب  ICANNاألول وليس مصلحة شركتھا الخاصة .ويفتقد  IOأيضا ً لالستقاللية الحقيقية ففي الوقت
الذي يتم فيه توظيف  IOمن قبل  ICANNوالطرف الثالث الذي تم التعاقد معه الختيار الخبراء الذين يحددون االعتراض
والموروث أيضا ً لدى  .ICANNستبتعد ھيئة االستئناف عن الحيادية حيث سيكون لديھا من المغريات للتوافق مع IO
) (ICANNالتي وظفته 10) NCUC .ديسمبر .(2010
يبدوا أن مقترح  IOيسمح بعمل االعتراضات على قاعدة غير مسماه وغير واضحة 10) DCFE .ديسمبر .(2010
دور مجلس .ICANN
ً
وقد اتضح أن  ICANNقد تحتاج اعتراضا مستعينة بمصدر خارجي ومسائل التقييم خالل عملية تطبيق  gTLDالجديدة.
ولكن االستعانة بخدمات من مصادر خارجية ال تجعل  ICANNتتنصل من المسؤولية الناتجة عن مقدمي خدمات المصادر
الخارجية .يجب أن يكون مجلس  ICANNھو المالذ األخير لفض النزاعات التي تظھر أثناء عمليات التقييم واالعتراض .إن
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تحديات إدارة عمليات االعتراض باالستعانة الخارجية والداخلية يضع توصيات  BCكدفعة أولى ألقل من  500طلب.
 6) BCديسمبر .(2010
أما قرار مراقبة  TLDفال ينبغي االستعانة فيه بمصادر خارجية بل ينبغي أن يقوم به مجلس  ICANNمباشرة.
 10) DCFEديسمبر .(2010
رسوم االستئناف التي ينبغي أن يدفعھا مقدم الطلبات ) .(3.2.4ينبغي حذف القسم  .3.2.4وإن تم تحديد أحد الطلبات فينبغي
إطالق رسم ثان ليتمكن مقدم الطلب من الدفاع عن الفحوى الموجود بالفعل في طلبھم األصلي .وقد تم تنسيق ھذا نظراً
لمالحظات  ICANNفي كتاب الدليل أن بعض االعتراضات قد تكون بال جدوى 6) BC .ديسمبر .(2010
حماية .IGOs
فقد الحظ مركز  WIPOبشكل إيجابي أن الدليل يظھر في ھذا الوقت درجة عليا من الحماية لـ  .IGOsوبالنسبة لتسجيالت
المستوى الثاني سيتم الترحيب بتوضيحات  ICANNبشأن الحماية المتصورة .يقدم تقرير طاقم  2007 ICANNفي
المسودة  IGOاسم النطاق قاعدة للتعامل مع النزاعات المتعلقة بالتسجيل أو استخدام اسم نطاق بطريقة قد تكون مثالً
االستخدام المضلل الذي يوھم بوجود صلة له مع  IGOأو ما من شأنه نقض المعاھدة .مركز  2) WIPOديسمبر .(2010
وقد سرت ھوجان لوفيلز بالفقرات الخاصة بحماية األسماء واالختصارات في  IGOبنطاق اعتراضات الحقوق القانونية.
ھوجان لوفيلز ) 9ديسمبر .(2010
تحليل التعليقات
وعبر اقتراح عن القلق بشأن قلة الخيار الواضح بالفقرات القانونية الخاصة باالعتراض وإجراء فض النزاع .وفي حالة ھذه
االعتراضات تعتمد القواعد على المعايير وليس على القانون الصادر عن الفرد .وأثناء تطوير البرنامج التعليق العام المتسع
تعرف العملية بنفسھا المعايير التي ستطبقھا الھيئات في إجراء االعتراض .وجاء توضيح ھذه المعايير في دليل مقدم الطلب
) (§ 3.4الذي يشير له البندان )2ھـ( و 20إلجراء  gTLDالجديد لفض النزاع )"اإلجراء"( .يشير اعتراض الملكية العامة
المحدود ودليل مقدم الطلب §  3.4.3على وجه الخصوص للقانون الدولي وكذلك لمعاھدات معينة والوسائل الدولية األخرى.
الحظ أيضا ً أن البند )4د( لإلجراء الذي ينص أن موضع إجراءات االعتراض الذي قد يشتمل على تعلق قانوني ينبغي أن
يكون موقع  DRSPالذي يدير اإلجراءات.
ويقترح البعض بما فيھم  GACأن تزال رسوم عمليات االعتراض للحكومات .وھذا سيكون موضوع النقاش أثناء تشاور
مجلس GAC/في بروكسيل واجتماع مارس لـ  .ICANNفمجموعة عمل الصليب التي شكلت لمناقشة القضايا المتعلقة
بالتوصية ) 6التوصية  (6 CWGعن سياسة توصيات  gTLDالجديدة التابعة لـ  GNSOالتي ناقشت شيء كھذا -ھل
ينبغي أن  GACبنفسھا تدفع رسوما ً كمجموعة وكمقدم لالعتراضات .وبينما عبر المجلس عن الرجوع للسماح لـ GAC
)و (ALACبشكل عام بتقديم اعتراضات مع نوع من الدعم المالي من  ICANNفلم يتم اتخاذ أي قرارات .ومن المحتمل
تنمية المزيد من المعلومات أثناء االجتماعات المنعقدة بين المجلس و.GAC
أما بالنسبة لرسوم االعتراض الخاصة بـ  NGOأو المنظمات "غير الربحية" كما اقترح معلقين فال يمكن العمل بھا .فيلزم
كون  NGOأو المنظمات "غير الربحية" لھا تعريفات متباينة .فتحديد أي منظمة ستخفض عنھا الرسوم سيشكل نوعا ً من
الموضوعية أو حتى المعاملة المميزة التي يسعى أصحاب المصلحة بإلغائھا ما أمكنھم ذلك .في أي حدث يتم دفع المصاريف
لمن يقومون بفض النزاع وليس لـ  .ICANNالرسوم في مستوى التفاوض وال سقف للتخفيضات.
ويعتمد في تنمية "اعتراض العناصر الداخلية" على االدعاء الذي يجمع بين كون مجموع مكاسب المستخدم أقل من مجموع التكاليف
المقترحة .وتوضح التحليالت أن الشكل الجديد لالعتراض سيؤدي إلجراءات فض النزاع المكلفة ماالً ووقتا ً وبدخول ال يمكن
توقعھا )أي التكلفة المرتفعة والربح المشكوك فيه( .وتعالج األقسام األربعة الموجودة لالعتراض التكاليف الخارجية )مثل الحقوق
القانونية والمجتمع( .وقد تم إدراج آليات أخرى للبرنامج تقلل التكاليف الخارجية .وحتى اآلن قد ال يكون من الضروري أو من
المناسب أن نضف اعتراضا ً عاما ً للعملية بالرغم من أن ھذا قد يكون موضوع المناقشة مع  GACوالمجلس في بروكسيل.
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واقترحت إحدى المجموعات أن تنشر  ICANNاالعتراضات المقدمة كل خمسة أيام من تقديمھا .ينبغي مالحظة
االعتراضات لم تقدم بـ  ICANNلذا قد يكون ھناك إرجاء باإلخطار .وأضف أن جميع من يقومون بفض النزاع سينشرون
معلومات ذات صلة باالعتراضات بصفة مستمرة )انظر اإلجراءات بالبند )9ه( على العنوان التالي
 .http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-new-gtld-drp-clean-12nov10-en.pdfسيتم
اعتبار جعل موقع  ICANNيؤشر إلى النشرات المختلفة تلك.
وبخصوص الكم المقدم للعالمات التجارية المتعددة والتي نحن بصددھا فھو بين يدي الھيئة لتحديده .أوالً ،يجب أن تحدد الھيئة
إن كان ھناك حق في عالمة تجارية معينة يدعم أركان الشكوى .ثم يجب على الھيئة التحديد إذا كانت العالمة قد تم انتھاكھا
طبقا ً للمعايير الموضوعة .ثم تقوم الھيئة بالتحديد بناء على ما انتھت إليه .ولن يكون بناء على قوة التسجيل أو استخدامه أو
خالفه من فراغ.
وعلق البعض على اختيار ومواصفات المعترض المستقل ) .(IOيصف القسم  3.1.5في دليل مقدم الطلب مواصفات IO
وكيف يكون اختياره أو اختيارھا .وھناك معلومات أخرى بالمذكرة التفسيرية التي تم نشرھا في  18فبراير ) .2009انظر
 (.http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/independent-objector-18feb09-en.pdfمعلومات
أكثر تفصيالً وخطوط إرشادية بخصوص اختيار  IOستجدھا بصفة دائمة .ستكون عمليات االقتراح واالختيار على قدر من
الشفافية.
واتھم البعض استقاللية  IOواقترحت إحدى المجموعات استبعاد  .IOال تتفق  ICANNمع االقتراح القائل بأن عملية
المعترض المستقل ما ھي إال "ضرب من العبث" أو نقص "الضمانات الھامة" .قد يتلقى  IOالتعليقات واالقتراحات من
الجمھور ولكن بنية بذل قصارى الجھد لمصلحة من يستخدم اإلنترنت من الجمھور -يقرر أو ستقرر بعدھا تقديم االعتراض
وكيفية السعي لھذا االعتراض .وأوضحت  ICANNعند توضيحھا استجابة لتقريرالتوصية 6 CWG
)http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/explanatory-memo-morality-public-order-
 ،(.12nov10-en.pdfمسؤولية  IOأمام ھيئة الخبراء .وفي حدث غير مسبوق يخضع  IOالعتراض مصلحة عامة محدد
ليس على أساس واضح أو يسيء استخدام حق االعتراض ،فسيتم إقصاء المعارضة في إجراء "النظرة السريعة" .والمعارضة
التي يقدمھا المعترض المستقل وتجتاز اختبار "النظرة السريعة" تظل خاضعة لنفس التدقيق بواسطة الخبراء كأي معارضة
أخرى .لذلك لن يكون لدى المعترض المستقل موقعا ً يتمتع بامتيازات ،حيث يستخدم سلطة ال رقابة عليھا.
وتمت مقابلة القلق بشأن استقاللية  IOبتفصيالت عملية وضمانات .والحقيقة أن ما تدفعه  ICANNإلى  IOال تجعله تابع لـ
 .ICANNوضعت جميع الضمانات في مكانھا مثل التي لمحقق شكاوى  ICANNفيقرر  IOما يراه أو تراه ويعمل
للمصلحة العامة وليس لمصلحة .ICANN
التوصية  6 CWGوالتعليقات ھنا تعبر عن القلق بشأن تقديم  IOاعتراض دون أي معارضة أكيدة للطلب .وكاعتبار لھذه التعليقات
ستتم مراجعة دليل المستخدم للتأكد من أن  IOليس لھا اتخاذ أي عمل إال إذا جاء تعليق معارض معلن واحد على األقل .
وأشار تعليق أن مجلس  ICANNھو "المالذ األخير للحل" .وفي الواقع ،بينما يكو ن االعتماد على تحديدات الخبراء
بخصوص المسائل الموجودة باالعتراضات يتحمل كامل المسؤولية ببرنامج  gTLDالجديد.
وتم قبول التعليقات بشأن الرسوم الالزم دفعھا لتقديم اعتراضات مستأنفه وكذلك الفترات والمواعيد النھائية للعملية .وقد حللت
واستجابت  ICANNلھذه التعليقات في دورات سابقة .وقد يكون من الجيد أن نكرر ھنا أن نظام الدفع المقدم للتكاليف مرسخ
بحيث يتم تعويض صاحب الحق حيال الدفع المقدم .انظر اإلجراء ،المقال )14ه(.
وبخصوص  IGOالحظ المعلقون أن  ICANNقد عززت حمايتھم بالنسبة لحقوق االعتراض وعملية فض النزاع.
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اعتراض محدود على المصلحة العامة )األخالقيات والنظام العام )((M&PO
ملخص التعليقات
دعم نھج الدليل .يتعامل دليل مسألة  M&POبطريقة مالئمة ومتوازنة .وتكمن الحقيقة في أنه سوف تكون ھناك طلبات قليلة،
إن وجدت ،تثير األخالق أو النظام العام أو الحساسية الثقافية .يدخل الكثير من التخطيط و االستثمار في طلب gTLD
والعمليات التجارية المتوافقة مع مقدم الطلب للمخاطرة في الحصول على كتب إلكترونية خالل النزاع حول ھذه األنواع من
المخاوف .فنحن ال نستطيع التخطيط لكل لسيناريوھات حيث أن كل واحدة أو اثنين من الدول قد تكون حساسة لشيء معين.
ولو نشأت مشكالت بعد إطالق بعد القواعد واإلجراءات كان من الممكن إعادة النظر فيھا للمضي قدما.
 Demand Mediaديماند ميديا )إعالم الطلب( ) 8ديسمبر .(2010
معارضة عملية .DRSP
تجاھلت  ICANNمنھج اإلجماع المجتمعي )مجموعة العمل المجتمعية ) (CWGالذي يغير من الطبيعة األساسية لسلسلة
التقييم من إجراء مقارنة موضوعية لألخالق إلى تحليل موضوعي لالعتراضات ضد القانون الدولي( .كما يبقى مفھوم
 DRSPاألساسي وغير المناسب بشكل أساسي على حاله في الدليل النھائي المقترح .وتتخوف  ALACكثيرا من أن تفاصيل
 CWGقد قدمت بطريقة غير الئقة وقاصرة لمجلس إدارة  ICANNوأنه نتيجة لتوصيات  CWGلم يتلق العناية المالئمة.
 8) ALACديسمبر  9) P-NPOC .(2010ديسمبر .(2010
ينبغي على مجلس اإلدارة اعتماد توصيات التوصية  6 CWGالنھائية استجابة الھتمامات  GACحول األخالقيات
واالعتراضات حول النظام العام .حيث صاغت مجموعة العمل بطريقة رائعة بناءا مجمع علية يجعل .ICANNناجحة.
إي .برويس ) 6يناير .(2011
مزود .DRSP
تتجاوز المجاالت التي يتناولھا ھذا االعتراض نطاق والخبرة التي تتمتع بھا غرفة التجارة الدولية .وبمقتضى األھمية الكبيرة
التي تتعلق بالمصلحة العامة والمجتمع ،ينبغي أن تتبنى السلطات األكثر تمثيال حيادا .DRSP
مجتمع اإلنترنت بالصين ) 10ديسمبر .(2010
إذا كان ھناك  ،DRSPفإنه من غير المالئم  ICCلتكون بمثابة سلطة اختيار الخبراء لتسوية المنازعات التي تنطوي على
حقوق اإلنسان األساسية مثل حرية التعبير 10) DCFE .ديسمبر .(2010
القانون ساري المفعول .ينبغي تحديد االمتثال لالعتراضات حول للمبادئ العامة محدودة الفائدة وفقا لمبادئ كل من القانون
الدولي وقوانين كل دولة ذات سيادة .فإذا تم نظر االعتراض فقط عبر مبادئ القانون الدولي ،فمن المرجح جداً أن يؤدي إلى
الموافقة على  gTLDsالتي تتعارض مع قوانين بعض الدول التي من الواضح أنھا غير عادلة بالنسبة لھذه الدول.
مجتمع اإلنترنت بالصين ) 10ديسمبر .(2010
التوضيح المطلوب .يشير القسم الخاص باعتراضات المصلحة العامة المحدودة إلى أن المعايير القانونية المقبولة عموما
"المقبولة عموما" يحتاج إلى توضيح 10) CADNA .ديسمبر  6) BC .(2010ديسمبر .(2010
المعايير.
ينبغي إعطاء حقوق معترف بھا دوليا في حرية التعبير ،ويجب تضييق المعايير المستخدمة لقمع  TLDsوالتي تستخدمھا
السلطة .وينبغي أن يقتصر  TLDsالتي تنتھك بشكل واضح القوانين الدولية الراسخة في إطار القسم  .3.4.3كما ال يحترم
اإلصدار الحالي من الدليل حرية حقوق التعبير الشرعية بما فيه الكفاية .وينبغي على مجلي إدارة  ICANNأن يجري
تعديالت مالئمة على الدليل النھائي .كما ينبغي أن يكون عبء اإلثبات دائما على المعارضين إلثبات أن  TLDالمقترح غير
قانوني وينبغي للحكم السماح بأشكال متنوعة من التعبير 10) DCFE .ديسمبر .(2010
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االحتماالت التي تقضي بعدم صحة اعتراضات المصلحة العامة المحدودة تعتبر استغالل خاطئ لحق المعارضة الذي يجعل
أصحاب العالمات التجارية أقل ميال إلى االعتراض مما يسمح للمتالعبين بالدخول في األسھم 10) CADNA .ديسمبر .(2010
اعتراض على العنوان .ينبغي تغيير عنوان القسم إلى "االعتراضات التي ترتكز على أساس المبادئ العامة للقانون الدولي".
حيث أن مصطلح المصلحة العامة شامل جداً وغير محدد وال يعتمد على أساس راسخ في القانون الدولي .كما ينبغي إيقاف
العمل بمصطلح "األخالق والنظام العام" بداية من النص )صفحة  10) DCFE .(18-3ديسمبر .(2010
دائما .إتاحة األدلة للمعترضين على المصلحة العامة المحدودة قد يؤدي إلى حلقة دائمة من المعارضة .يوصى بنظام أكثر
تحديداً 6) BC .ديسمبر .(2010
تحليل التعليقات
تستند معارضة المصلحة العامة المحدودة على القواعد القانونية العامة المقبولة والمتعلقة باألخالقيات والنظام العام التي يتم
االعتراف بھا وفقا لمبادئ القانون الدولي .تعكس المعايير المحددة التي تم اعتمادھا لھذا االعتراض القواعد القانونية المقبولة
العامة ،كما ھو موضح في المذكرة التي نشرتھا  ICANNيوم  30مايو ) .2009انظر "بحث معايير األخالقيات والنظام العام"
على العنوان التالي http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/morality-public-order-30may09-
 .(en.pdfوقد تم اقترح وجوب استخدام سالسل  gTLDأيضا ً بجانب قوانين كل دولة ذات سيادة .مع ذلك ،فقد تمنح مثل ھذه
القاعدة في الواقع كل دولة حق النقض على شبكة االنترنت العالمية وھو أمر غير مقبول .ال يجوز ألية دولة تقييد حرية التعبير
بطريقة ال تتالءم مع المعايير القانونية التي تتعلق باألخالق والنظام العام والمعترف بھا بموجب مبادئ القانون الدولي .وتجدر
اإلشارة في ھذا السياق إلى أنه على الرغم من احتفاظ الدولة بحقوقھا السيادية ،فإن إجراءات تسوية منازعات  gTLDال تنتھك
سيادتھا بأي شكل من األشكال .حيث ال يستطيع ال فريق الخبراء من خالل تقريره ،وال  ICANNمن خالل قبول أو رفض
طلب الحصول على  gTLDالجديدة ،إصدار قرار في ھذا الشأن يكون نھائيا وملزما لدولة ذات سيادة.
يرجى قراءة المذكرة التوضيحية "معايير األخالقيات وبحوث النظام العام" فھي مؤرخة  30مايو  ،2009استجابة لطلب
توضيح مصطلح "مقبول عموما" .ولن يكون من المجدي تقديم تعريف محدد لمصطلح "معارضة جوھرية" حيث يتوقف ھذا
العامل على ظروف كل حالة.
يشير البعض إلى أن أصحاب العالمات التجارية ستكونون أقل ميال إلى تقديم اعتراض على المصلحة العامة المحدودة حيث
أنه إذا تمت إساءة استغالل ھذه االعتراض ،كان من المرجح أن يفقدوا حقھم في تقديم اعتراض على انتھاك الحقوق في وقت
الحق .أوال ،ال ينبغي على أي عضو تقديم اعتراضات ال أساس لھا من الصحة .ثانيا ،لن يتم اعتبار إساءة استعمال
االعتراضات حول المصلحة العامة المحدودة ضد القدرة على تقديم اعتراضات على انتھاك الحقوق.
أكد تعليق ما أن اإلصدار الحالي من الدليل ال يحترم الحقوق الشرعية في حرية التعبير بما فيه الكفاية .ومع ذلك ،لم يقدم ھذا
التعليق أي تفاصيل أو أمثلة على ھذا .حيث تعتبر معايير االعتراضات حول المصلحة العامة المحدودة في القسم  3.4.3من
الدليل وإجراءات النظر في ھذه االعتراضات غير المنصوص عليھا في  gTLDإجراء جديد لتسوية المنازعات .ولم يتبين
بعد كيف أن ھذه المعايير واإلجراءات ال تحترم حقوق حرية التعبير المشروعة .بشأن مھمة اإلثبات الخاصة بالمعترض،
انظر إجراءات المادة )20ج(.
كما ھو موضح خالل الجوالت السابقة من التعليقات ،تعتبر  ICANNمركز  ICCالدولي للخبرة مؤھال لتحديد القانونيين
البارزين ذوي السمعة الدولية ليكونوا بمثابة خبراء في مجموعات النظر في االعتراضات حول المصلحة العامة المحدودة.
وتناول تعليقات المعترضين المستقلين ودور كل من فريق الخبراء ومجلس إدارة  ICANNفي أماكن أخرى في ھذا التحليل.
ولم تجعل المخالفة لبعض التعليقات  ICANNتتجاھل عمل التوصية  .6 CWGتعتبر المخاوف من أن تفاصيل من
تقريرالوصية  6 CWGلم تعرض بطريقة كافية لمجلس إدارة  ،ICANNال أساس لھا من الصحة ،كما تم شرح بإسھاب
المواد المنشورة).انظر ،على سبيل المثالhttp://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/explanatory- ،
 (.memo-morality-public-order-12nov10-en.pdfوينبغي عدم فھم عدم قبول  ICANNجميع توصيات
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التوصية  6 CWGعلى أنھا تعني أنه تم تجاھل ھذه التوصيات أو إعطائھا قليل من االھتمام  .وقد قدمت  ICANNتفسيرا
لعدم قبولھا التوصية .وعلى وجه الخصوص ،ال تعتبر  ICANNأن الطبيعة األساسية لسلسلة التقييم في إطار إجراءات
االعتراض القائمة حول اعتراضات المصلحة العامة المحدودة يمكن وصفھا بأنھا "مقارنة موضوعية لألخالقيات" .حيث أن
ھناك معايير محددة وجامدة للغاية لتقييم ما ھو مطلوب لسالسل اعتراضات المصلحة العامة المحدودة) .انظر الدليل قسم
 (3.4.3والذي قد يقدم اعتراضات على ھذه األسس وضعت أيضا ً في الدليل.
وعلى الرغم من المواقف المعلنة في اإلصدار الحالي من الدليل ،وكما أشير في أعاله ،ھناك توقع بالمزيد من التغييرات في
ضوء المناقشات المثمرة بين  ICANNالتوصية  6 CWGفي قرطاجنة والتوضيحات الالحقة .وعالوة على ذلك ،يدرك
المجتمع جيدا أن ھذا الحيز من مجال برنامج  gTLDالجديد ھو موضوع مناقشة مجلس إدارة  .GACكما سيناقش GAC
ومجلس إدارة  ICANNوجھات نظرھم حول عملية المعارضة خالل اجتماعات بروكسل ،وكذلك خالل اجتماع ICANN
في شھر مارس .وقد تشمل ھذه المناقشات أيضا ً مناقشة حول عنوان ھذه االعتراضات.

اعتراضات المجتمع
ملخص التعليقات
أسباب توسيع اعتراضات المجتمع .ال يمكن للمعترض في كثير من الحاالت توفير األدلة من الناحية المادية ضد طلب
 gTLDالذي له عالقة بالمجتمع .فعلى سبيل المثال ،ال تعد السلسلة "ھونجكونجر" اسما جغرافيا يحميه الدليل ويمثل أھالي
ھونج كونج باعتباره واضح ومحدد بوضوح المجتمع .فإذا كانت منظمة ما ال تتخذ من ھونج كونج مقرا لھا وتتقدم لسلسلة
"ھونجكونجر" ،سيكون من الصعب على المجتمع من أھالي ھونج كونج تقديم اعتراض خالل ھذه العملية ،كما ال يمكن
استنتاج وجود ضرر مسبق بمصالح أھالي ھونج كونج من الناحية االقتصادية أو السمعة .كما ينطبق الشيء نفسه على شروط
أكثر عمومية مثل "ھونكونجي" )كنية مشتركة ألھالي ھونج كونج( و "كيوي" )االسم الشائع لنيوزيلنديين( .كما حرمت
مجتمعات مؤسسيا في عملية تسوية المنازعات من  gTLDsالجديدة .وتوصي  HKIRCبعدم قصر اعتراضات المجتمع
ذات األسباب المعقولة على تلك التي ينص عليھا القسم الفرعي  3.4.4من الدليل ،كما ينبغي النظر رسميا فيھا من قبل لجنة
الخبراء 22) HKIRC .ديسمبر .(2010
اعتراضات أساسية .يعد األسلوب غامض للغاية في اشتراط أنه على المعترض أن يثبت وجود معارضة كبيرة في المجتمع
الذي يمثله .كما يحتاج مصطلح "معارضة جوھرية" أيضا ً تعريف أكثر تحديداً 10) CADNA .ديسمبر .(2010
 6) BCديسمبر .(2010
الدعم المقدم من أجل استبعاد كامل الدفاع .يسر  BITSھذا التغيير وإتاحة قدرة المجتمع الممنوعة عن غير قصد من أجل
معارضة المتقدم الغير مناسب 9) BITS .ديسمبر .(2010
إيذاء.
دون تفسير بعض التغييرات الجذرية المنتشرة في مختلف الجوانب الھامة للدليل النھائي المقترح والتي قد يكون لھا تأثير
خطير ضار بالجمھور .فعلى سبيل المثال ،أثار الدليل النھائي المقترح فجأة ودون تفسير شريط من اعتراضات المجتمع
بصورة كبيرة بحيث انه من المشكوك فيه أن يفوز أي شخص بمثل ھذا اإلجراء .كان ھناك تحوّ ل جذري في القسم 3.4.4
يتطلب ليس فقط أن يثبت المعترض أن المجتمع الذي يمثله من المرجح أن يعاني من "ضرر جسيم" إذا تمت الموافقة على
االعتراضات على الطلب )حيث أن كلمة "جسيم" مضافة حديثا ولم يتم تحديدھا( ولكن أيضا ً "ضرر جسيم" يتعارض على
األرجح مع "مجتمع اإلنترنت األوسع نطاقا" )حيث يعد ھذا المصطلح أيضا ً غير محدد( .كما يبدوا أن موظفي ICANN
اختاروا من جانب واحد وبدون توضيح استئصال عملية اعتراض المجتمع ،والتي تكاد ترتقي بالتزامات  ICANNتجاه
المصلحة العامة 3) COA .ديسمبر .(2010
ينبغي أن يعود معيار "ضرر جسيم" إلى المعيار السابق ومتطلبات إظھار أن "ضرر جسيم" لمجتمع اإلنترنت األوسع ،ينبغي
إزالته RIAA .وآخرون ) 11يناير .(2011
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تحليل التعليقات
أشار أحد المعلقين أن معايير االعتراض المجتمعية المتزايدة محدودة للغاية حيث أن المعترض قد ال تكون قادرة على تقديم
األدلة .فإذا كانت األدلة غير متوفرة ،كان من المناسب أن ال يطالب المتقدم بالدفاع ضد أي اعتراض .كما يجب على المجتمع
المعارض أن يوضح أن" :معارضة المجتمع – توجد معارضة وجيھة لطلب  gTLDمن جانب نسبة كبيرة من المجتمع الذي
يمكن أن تستھدفه سلسلة gTLD
بشكل صريح أو ضمني) ".انظر الدليل قسم  3.1.1على العنوان
ٍ
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-dispute-resolution-procedures-clean (.12nov10-en.pdfفإذا كان ھناك مجتمع حقيقي ومعارضة كبيرة كان االعتراض صحيحا ً .وإال فلن يكون كذلك .وتعد
األدلة مطلوبة بشكل مناسب في جميع أنواع متابعات االعتراض .كما يوقف غياب األدلة أي اعتراض.
يطلب أحد المعلقين توضيحات بشأن مصطلح "معارضة كبيرة ".وسيحدث ھذا التحديد نتيجة الموازنة بين مجموعة متنوعة
من العوامل ،إال أن التعريف المحدد ھو أمر صعب .ومع ذلك ،تم وضع عوامل خصيصا في الدليل قسم ) 3.4.4انظر
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-dispute-resolution-procedures-clean.(12nov10-en.pdf
علق البعض على المستوى المتزايد من الضرر المطلوب من أجل االنتصار في إجراءات االعتراض ،في حين أعربت
مجموعة أخرى عن تأييدھا الستقصاء كامل الدفاع .حيث ترتبط ھاتين المراجعتين معا .ويعد الھدف النھائي لعملية اعتراض
المجتمع ھو منع اختالس تسمية المجتمع من خالل وفد  TLDوللتأكيد على أن المعترض ال يمكن أن يمنع مقدم الطلب
وصاحب مصلحة  TLDالمشروعة من االستمرار في النجاح.
سابقا ،ومع كامل الدفاع في ھذا المجال إذا أمكن للمجتمع أن يلبي المعايير فسوف يكون في حاجة إلى أن يتغلب على
االعتراض حيث سيكون لمقدم الطلب الغلبة دائما في إجراءات االعتراض .وقد سبقت اإلشارة إلى أن ھذا يمكن أن يؤدي إلى
نتائج غير مقصودة.
مثال مع كامل الدفاع في ھذا المجال :المجتمع الحقيقي من صانعي القطعة الفاسدة المعروفة لبيع قطع معيبة ينطبق
على سلسلة ترتكز على المجتمع ،ويعترض مجتمع صانعي القطعة المشروعة الذين يبيعون قطع غير معيبة .ويمكن
لصانعي القطعة الفاسدة أن يعززوا بنجاح دفاعا كامال ،لمنع االعتراضات المشروعة .وكانت ھذه نتيجة خاطئة.
ولھذا ،تم إلغاء الدفاع الكامل من عملية  gTLDالجديدة.
مثال ،مع إلغاء الدفاع الكامل :صناع القطع الشرعيين المتقدمين للحصول على  TLDوصانعي القطعة الفاسدة
المعارضين .حيث يمكن لالعتراض إظھار ضرر بسيط بالنسبة لمجتمع صنع القطعة الفاسدة وعرقلة السلسلة
المشروعة .حيث تعد ھذه نتيجة يجب تجنبھا .ويعد السبيل الوحيد لتجنب ھذه النتيجة ھو طلب إثبات الضرر أكثر
من مجتمع المعارضة.
ال تزال  ICANNترحب باقتراحات بديلة ،ولكن بالعودة مرة أخرى إلى الضرر البسيط للمعترض وحده ال يعد مقبوال .كما
تعد بعض األضرار اإلضافية مطلوبة أيضا ً من أجل وقف السلسلة .ونحن نتطلع إلى مزيد من المناقشة حول ھذا الموضوع
لمساعدتنا في التوصل إلى حل عملي.
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تصرف خبيث
النقاط الرئيسية
 سوف يبين التعليق العام المقيمين خالل عملية تقييمھم .أنه ينبغي أن تكون التدابير األمنية متناسبة مع نوع .TLD
 سوف يدخل االقتراح باتخاذ تدابير معروفة وسريعة حيز التنفيذ بتطلب مناقشة المجتمع خارج عملية  gTLDالجديدة
ألنھا تنطوي على اعتبارات السياسة الجديدة.
 تصدر مجموعة عمل المنطقة األمنية الرفيعة تقريرھا النھائي في مارس .قد تكون ھناك جوانب معينة من إطار رقابة
 HSTLDتنطبق على جميع .TLDs
ملخص التعليقات
تظل معايير السلوك الخبيث غير كافية .ينبغي على  ICANNأن تطور آليات جديدة وتحسن من شروط  AGالنھائية
المقترحة للحد من قدرة الجھات الفاعلة الخبيثة على استغالل  DNSألغراض غير مشروعة وتحقيق مكاسب مالية .وينبغي
أن تطلب  ICANNفي  AGتلك المعلومات حول وسائل الحماية ضد السلوك الخبيث المقترح من قبل مقدم الطلب gTLD
الجديدة بالتفصيل بما فيه الكفاية في عملية الطلب بحيث يمكن للمجتمع التعليق على ھذه التدابير 9) IPC .ديسمبر .(2010
التدابير األمنية المناسبة لطلب  gTLDمن أجل معيار تقييم السلسلة  .35ھناك بعض األدلة على االستجابة خالل AG
النھائية المقترحة للعديد من المشتكين حيث لم يتم معالجة مسألة منع السلوك الخبيثة على نحو كاف من قبل .فعلى سبيل
المثال ،في حين تشعر  COAبخيبة أمل بسبب رفض الخيارات األكثر فاعلية التي اقترحتھا ،يمكن أن يوفر المعيار 35
المنقح بشكل صحيح ،على األقل ،بعض الضمانات اإلضافية التي تدل على أن  ICANNتقدر التزامھا بالمصلحة العامة في
ھذا المجال .ومن المھم أن توضح  ICANNأن اإلشارة إلى "خدمات  TLDsالمالية الموجھة" في ھذا المعيار ھي مجرد
مثال وأنه شرط لتعزيز الحماية "بما يتناسب مع الطبيعة التطبيقية لسلسلة  "gTLDسوف تعمل أيضا ً في مجاالت أخرى،
على سبيل المثال TLDs ،للرعاية الصحية ذات الصلة و TLDsالموجھة إلى األطفال وجميع  TLDsالتي تنطوي على
مخاطر مرتفعة بشكل غير عادي مع كونھا مكانا لسلوك إجرامي أو احتيالي أو غير قانوني ولكن ال يقتصر على قرصنة حق
المؤلف 3) COA .ديسمبر  9) IPC .(2010ديسمبر .(2010
يمثل عدم نشر إجابات السؤال  35للعامة مشكلة ،ولذلك ال يمكن تحقيق مساعدة الجمھور للمقيمين في طلب ھذا المعيار.
ويمكن حل ھذه المشكلة بطريقة من طريقتين .األولى ،يمكن نشر إجابات السؤال  35للعامة )بعد التنقيح المناسب حسب
االقتضاء الالزم لحماية المعلومات األمنية الحساسة( والثانية ،يمكن تعديل المعيار  28بساطة ليطلب من المتقدمين تقديم
"سياسات شاملة حول إساءة االستخدام وإجراءات تقلل من احتماالت إساءة استخدام  ،TLDمع األخذ في االعتبار الطبيعة
التطبيقية لسلسلة  gTLDواالستخدامات المقصودة من أسماء النطاقات المسجلة في  ".gTLDوإذا كان مفھوم المستوى
المتناسب من األمن يظھر اآلن في معيار  ،35فقد اعتمدت أيضا ً كمعيار "للمستوى المتناسب لمنع من إساءة االستخدام
والتخفيف من آثارھا" وطبقا للسؤال  ،28يمكن للجمھور تقديم المساعدة الالزمة للمقيمين وذلك ألن جميع الردود على السؤال
 28قد تم نشرھا للعامة 14) COA .يناير .(2011
وتؤيد  (1) COAتقديم بعض أنواع إجراء المعارضة الرسمية التي يمكن رفعھا ضد الطلبات التي يرى المعترض أنھا تفشل
في تلبية "الحماية التي تتناسب مع طبيعة سلسلة" المعيار (2) ،لتوضيح أنه يمكن أن تكون ھناك حاجة ليس فقط للخدمات
المالية الموجھة  TLDsولكن أيضا ً لغيرھا من الخدمات التي تشكل خطرا كبيرا بشكل غير معتاد من كونھا محال لسلوك
إجرامي أو احتيالي أو غير قانوني ،يمكن أن يطلبه المقيمون لتلبية "معايير مستقلة جديدة لضوابط أمنية فعالة" أو للوقاية من
إساءة االستخدام أو للتخفيف من حدتھا طبقا لكل حالة 14) COA .يناير .(2011
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اإلنھاء السريع أو أنظمة التعليق .ينبغي أن تطالب  ICANNشركات التسجيل اعتماد وتنفيذ اإلنھاء السريع وأنظمة التعليق
لمكافحة السلوك الخبيث ،كما تم تقديم واحدة من اآلليات األكثر مناقشة لمكافحة انتشار السلوك الخبيث كما ھو متوقع ستكون
 gTLDsالجديدة Microsoft .مايكروسوفت ) 9ديسمبر .(2010
ستكون التوصيات في  AGالنھائية المقترحة مفيدة للغاية في مجال مكافحة السلوك الخبيث ،ولھذا ينبغي النظر في حل مثل
ھذه القضية Domain Dimensions .دومين دايمنشنز )أبعاد أسماء النطاق( ) 9ديسمبر .(2010
أفضل األساليب .بالنظر إلى تاريخ التعدي الموسيقى على االنترنت ،فإن  RIAAوآخرون من المحتمل أن يمكن استخدام
الموسيقى تحت بند  gTLDمن التعدي على حقوق الطبع والنشر واسعة النطاق والعالمات التجارية .تود  RIAAٮآخرون
العمل مع  ICANNوغيرھا لضمان وضع أفضل األساليب واستخدامھا لتأكيد عدم حدوث ھذا النوع من السلوك الخبيث.
 RIAAوآخرون ) 11يناير .(2011
النطاقات األمنية المكثف .وينبغي أن تتخذ  ICANNإجراءات مع برامج التحقق من النطاقات األمنية المكثفة وجعلھا إلزامية
للمتقدمين Microsoft .مايكروسوفت ) 9ديسمبر .(2010
تحليل التعليقات
وال يزال القلق يساور بعض أفراد المجتمع حول إمكانية حدوث السلوك الخبيث في  gTLDsالجديدة وأعربوا عن بذل المزيد
من العمل بما في ذلك المضي قدما في برنامج  HSTLDوجعله إلزامي يتعين القيام به .وقد عملت  ICANNعن كثب مع
المجتمع في عدد من المبادرات الرامية إلى التخفيف من السلوك الخبيث  gTLDsالجديدة .وقد نشرت مذكرة تفسيرية تم
تحديثھا بشأن تخفيف السلوك الخبيث في يوم  12نوفمبر  2010تفاصيل التقدم بشأن المبادرات التسع المحددة في المذكرة
التفسيرية في  3أكتوبر  2009حول ھذا الموضوع.
بشأن التعليقات التي وردت حول معايير المسائل ) 28منع وتخفيف إساءة االستخدام( و) 35سياسة األمن( ،تتشاور ICANN
مع خبراء داخليين وخارجيين حول الكيفية التي يمكن بھا تعديل المسألتين بطريقة توفر للمجتمع مزيدا من الشعور بالثقة حول
توضيح المتقدمين بشكل كاف ألمنھم ومنع إساءة االستخدام وسياسات التخفيف "بما يتناسب مع طبيعة طلب للحصول على سلسلة
 TLDوأخذا في االعتبار االستخدامات المقصودة من أسماء النطاقات المسجلة في  ".gTLDكما تجرى التعديالت على النسخة
التالية من دليل مقدم الطلب ،بما في ذلك النظر في المعلومات اإلضافية إلجابات مقدم الطلب التي سيتم نشرھا على المأل.
تسعى مراجعات الدليل أيضا ً إلى توضيح الخط الفاصل بين أنواع المعلومات التي ينبغي اإلعالن عنھا ،والتي ال يجب
إفشاؤھا ألسباب أمنية.
وقد تم اعتبار مصلحة المجتمع في وجود فرصة للمشاركة في تقييم آليات الوقاية األمنية ومنع إساءة استخدام طلب ما .ويعتبر
تشغيل TLDھو مھمة كبيرة ،كما ينبغي فھم التدابير األمنية المخططة بشكل جيد بحيث يمكن للمستخدمين والمسجلين معرفة
كيفية التعامل مع TLDالجديدة .ويمكن أيضا ً تمرير معلومات قيمة للمقيمين من خالل التعليق العام.
يجب أن يالحظ أيضا ،بيد أن المقيمين سوف يكونوا متخصصين في مجال التدابير األمنية والجوانب األخرى لعمليات .TLD
يجب أن تكون عملية التقييم نفسھا مصممة وقادرة بمفردھا على فحص طلبات الحصول على ھذه الجوانب وغيرھا من
المعايير بقدر كافي .ومع ذلك ،فمن المھم أن تكون الطلبات مفتوحة إلى أقصى حد ممكن ،لتقديم إشعار المجتمع على أنواع
ونماذج من  TLDsالتي ينبغي فيھا التفويض.
ال تنوي  ICANNفي ھذا الوقت تقديم عملية اعتراض في مجال السلوك الخبيث المحتمل .ولكي يتم اعتبار ھذه العملية
وتوضيحا ،ال بد من وضعھا في معايير موضوعية .ولم يقترح أي تعليق عام حتى اآلن مثل ھذه المعايير .ولم تسفر المناقشة
بين كل من فريق التنفيذ والمجتمع عن آلية قابلة للتطبيق .كما سيطلب من المقيمين تأكيد التدابير األمنية التي تتناسب مع
االحتياجات األمنية .إضافة إلى ذلك ،سيتم استخدام التعليقات العامة إلعالم لجان التقييم كجزء من تحليل الطلب.
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فيما يتعلق ببرنامج  ،HSTLDيستمر العمل من قبل الفريق االستشاري وھم يتوقعون نشر تقريرھم النھائي في مارس
 .2011وسوف يتضمن التقرير النھائي لمحة عامة عن عمل المجموعة خالل العام الماضي ،بما في ذلك المعلومات الواردة
استجابة لـ  RFIالصادر في  22سبتمبر  ،2010وكيف حصلت أمكانية أن يكون البرنامج المحتمل طوعي .وستأخذ
توصيات  HSTLDبعين االعتبار في قرار مجلس إدارة  ICANNبداية من  25سبتمبر  2010حيث أن " ICANNلن
تصدق على مفھوم  HSTLDوتدعم  ICANNوضع المعيار المرجعي للصناعة الذي قد يلجأ اآلخرون إلى استخدامه
كمعيار شھادة خاصة بھم .ولن توقع  ICANNأو تدير البرنامج ،وال ترغب في أن تكون مسؤولة عن القضايا الناشئة عن
استخدام أو عدم استخدام ھذا المعيار"
ورد بتعليقين أن الفائدة من ضمان وجود تدابير كافية لتخفيف المسائل المتعلقة بالعالمات التجارية .كما اقترح أحد المعلقين أنه
ينبغي على  ICANNأن تطلب مشغلي تسجيل العتماد وتنفيذ االنتھاء السريع أو أنظمة التعليق والثانية اقتراح أفضل
األساليب التي ينبغي تطويرھا .حيث تحدد المواصفة  7التفاقية تسجيل مسودة  gTLDالجديدة الحد األدنى لمتطلبات آليات
حماية الحقوق ،بما في ذلك تنفيذ نظام تعليق سريع موحد ) (URSوالذي يطلبه مشغلو التسجيل من أجل تطبيقه في .TLD
خارج  URSأو بعض آليات النزاع األخرى ،فإن االھتمام والتطوير المحتملين لتسجيل يديره نموذج إنھاء سريع وقد نوقشا
كجزء من أفضل األساليب للجھات العاملة في مجال أنظمة األسماء اإليكولوجية .حيث تشمل المشكالت التي أثيرت في بعض
ھذه اآلليات المسؤولية عن القرارات التي لم يصدر بشأنھا قرار رسمي بشأن إساءة االستخدام .وينبغي أن تستمر ھذه
المناقشات كما يمكن أن تقود  ICANNعملية النظر في تطوير نظام إنھاء مستقل سريع.
إضافة إلى المجاالت التي نوقشت أعاله ،تحتوي أحدث نسخة من اتفاق التسجيل على قانون تسجيل السلوك ،وتھدف إلى
التصدي ألشكال عدة من االنتھاكات المحتملة في األسواق.

مقياس النطاق األساسي
النقاط الرئيسية




أن يكون مثل ھذا الدعم إلزامي ،يفضي إلى توقعات موضوعية بأن طلب  IPv6من المتوقع أن ينمو بشكل كبير بعد
استنفاد مساحة العدد .Ipv4
جعل دعم  DNSSECإلزامي يصب في مصلحة تلبية الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي على  DNSSECمن
المسجلين ،ونشر مزيد من  DNSSECبصفة عامة.
تشير أحدث الدراسات إلى أن المقدمة المناسبة المتوقعة لكل من  IPv6و DNSSECو IDNو gTLDsالجديدة
لم تظھر أن  IPv6و DNSSECو IDNsتم تقديمھا دون وقوع حوادث تؤثر على تقديم  gTLDالجديدة منفردة.

ملخص التعليقات
النطاقات األمنية المكثف .وينبغي أن تتخذ  ICANNإجراءات مع برامج التحقق من النطاقات األمنية المكثفة وجعلھا إلزامية
للمتقدمين Microsoft .مايكروسوفت ) 9ديسمبر .(2010
 .IPv6ومن الخطأ فرض  IPv6أو عدم السماح بالمكدس المزدوج أو آليات االنتقالية للمتقدمين الذين لم تقدم أسواقھم قدرات
 IPv6حتى اآلن بطريقة ذات معنى .وفي ھذا الصدد ،يعطى االنتباه إلى اقتراح السياسات .ARIN 123
إي .برونر ويليماز ) 9ديسمبر .(2010
ينبغي تمييز " DNSSECكقيمة مضافة" .من الخطأ فرض  DNSSECدون تمييز بين الطلبات التي تضيف قيمة وتلك
التي تضيف قيمة نظرية فقط .وبالنسبة للمقترحات التي يمكننا من خاللھا افتراض أن قيمة كبيرة للمعامالت سيتم تبادلھا داخل
مساحة االسم ،يتم التوقيع على المنطقة األصلية وورقتھا بحذر )ينبغي أن يوقع أي"بنك"( .وبالنسبة للمقترحات التي يمكننا من
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خاللھا افتراض أن قيمة ضئيلة من المعامالت سيتم تبادلھا عبر مساحة االسم ،يكون التوقيع على العقد والمنطقة األصلية في
كعب البحث ذو قيمة رمزية فقط )ال يلزم أن توقع أي " .(".museumإي .برونر ويليماز ) 9ديسمبر .(2010
تقارير ودراسات .تود  CADNAأن ترى التقارير والدراسات )ومؤلفيھا( التي تدعم زعم  ICANNأن إدخال gTLDs
الجديدة لن يؤثر على أمن واستقرار  .DNSوينبغي أن تتطلع  ICANNنحو تحليل موضوعي استنادا إلى أرقام وحقائق
وأدلة ثابتة 10) CADNA .ديسمبر .(2010
تحليل التعليقات
النطاقات األمنية المكثفة:
يبدو أن دعم إلزامية النطاقات األمنية المكثفة ليس قضية أساسية .حيث تستمر مناقشة إنشاء  HSTLDsكما تتم مناقشتھا في
أي مكان آخر من خالل ھذه الوثيقة .كما يستمر العمل ببرنامج األمن المكثف.
دعم IPv6
نالحظ أن دعم إلزامية لـ  IPv6ال تبدو قضية أساسية فقد تم تقديم  IPv6 glueفي المنطقة األساسية لسنوات عديدة ولم يكن
له آثار ضارة لوحظت في التوزيع أو الجيل أو في خدمة المنطقة األساسية.
تفيد سجالت  gTLDالجديدة في الحاالت العامة والدائرة العالمية .ال يعتبر وجود أو غياب خدمات  IPv6األساسية في
مناطق محلية معينة تم تركيب تسجيل  gTLDجديد فيھا ،ذات صلة بمسألة ما إذا كان ھناك طلب أو ضرورة دعم  IPv6من
قبل المسجلين الموجودين في المناطق التي تختلف فيھا ظروف السوق المحلية.
ال يعد دعم  IPv6في مخطط التسجيل وفي نطاق  TLDالتي تم إنشاؤھا من البيانات المخزنة ووفقا لھذا المخطط ،له عالقة
إلى حد كبير بتوافر نقل  IPv6وبالتالي بظروف السوق المحلية.
ومن أفضل األساليب توزيع خوادم أسماء  TLDعبر منطقة طوبولوجية وجغرافية واسعة من أجل إضافة إلى تنوع النظام
وجعلھا أقل عرضة للفشل بسبب الظروف المحلية )مثل تقسيم الدولة عبر اإلنترنت أو كارثة طبيعية( .وبالنظر إلى أنه يتم
توجيه مشغلي التسجيل لتوزيع خوادم األسماء بھذا الشكل فإن القدرة على نشر خوادم األسماء مع نقل  IPv6ال عالقة لھا
بظروف السوق المحلية.
أن يكون مثل ھذا الدعم إلزامي ،يفضي إلى توقعات موضوعية بأن طلب  IPv6من المتوقع أن ينمو بشكل كبير بعد استنفاد
مساحة العدد .IPv4
دعم  DNSSECاإللزامي
نالحظ أن دعم  DNSSECاإللزامي ال يرقى أن يكون قضية أساسية ،كما أن نشر  DNSSECفي المنطقة األساسية
وبالتالي نشر الثقة في  DS RRSetsداخل المنطقة األساسية للعديد من  TLDsلم تسفر عن مالحظة اآلثار الضارة لتوزيع
الجيل أو خدمة المنطقة األساسية.
ليس من المعقول وضع افتراضات حول فائدة أو إمكانية تطبيق  DNSSECعلى مجموعة متنوعة من السكان المسجلين
ألي  gTLDجديد .ويبدو من المعقول تجربة معينة مع  TLDsأخرى موقعة لتوقع أي  gTLDجديد ،بغض النظر عن
الغرض المقصود ،وسيكون ھناك بعض الطلب على مناطق المسجلين لتوقيعھا .فمن الممكن تماما ،من أجل بناء المثال
المذكور في التعليق ،أن البنك قد يختار  gTLDغير المصرفي عند تسمية الخدمات التي ينطبق  DNSSECعليھا تماما.
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وقد استخدمت جزر من الثقة باعتبارھا آلية انتقالية تسمح بالنشر المبكر لـ  DNSSECفي بعض الحاالت ،وليس من المتوقع
أن نشر ھذه اإلستراتيجية سوف يقيم التعقيد المشارك في توزيع الثقة .ضمان  DNSSECيتم دعمھا في سجالت gTLD
الجديدة يخفف من ھذا التعقيد إلى حد كبير ،حيث أن التوزيع الرئيسي لمستخدمي الخدمة لم يعد ھناك حاجة إليه ،ويتم اكتشافھا
من قبل المدقق تلقائيا من المناطق األصلية.
ونالحظ أن فائدة  DNSSECكمكون مساھم في أمن واستقرار  DNSيزيد كما يرى نشر أكبر؛ ويتزايد الطلب على
المصادقة بزيادة المناطق الموقعة ،على سبيل المثال.
جعل دعم  DNSSECإلزامي يصب في مصلحة تلبية الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي على  DNSSECمن المسجلين،
ونشر مزيد من  DNSSECبصفة عامة.
تقارير ودراسات.
نشرت  SSACتقريرا 1حول تقييم الجذر في أغسطس  .2009وأشارت الدراسة إلى أن معدالت التفويض المسيطر عليھا،
بدال من العدد اإلجمالي للتفويض ،كانت جانبا رئيسيا في الحفاظ على استقرار منطقة الجذر.
نشرت  ICANNتقريرا 2في سبتمبر  2009وقدم نموذج كمي لمنطقة الجذر استخدم لمحاكاة السيناريوھات ذات الصلة
بقياس الجذر.
نشرت  ICANNدراسة 3في أكتوبر  2010لتحليل آثار المشروع من األحداث األخيرة والمتوقعة الستقرار منطقة الجذر.
تشير أحدث الدراسات إلى أن المقدمة المناسبة المتوقعة لكل من  IPv6و DNSSECو  IDNو gTLDsالجديدة لم تظھر
أن  IPv6و DNSSECو IDNsتم تقديمھا دون وقوع حوادث تؤثر على تقديم  gTLDالجديدة منفردة .ويشير البحث إلى
أنه في معدالت التفويض المتوقعة ،لن يكون استقرار منطقة الجذر منطقة سيئة قدمھا التفويض وتشغيل  gTLDsالجديدة.
تشاور مجلس  ICANNمع مشغلي خادم الجذر في سبتمبر  ،42010وأبلغ بأن جميع خوادم الجذر )والبنية التحتية لتوفير
 (DNSقادرة على استيعاب  gTLDs 1000جديد سنويا ً.
التزمت  5ICANNبالحد من عدد الطلبات التي سيتم تجھيزھا لـ  1000سنويا ،وھو اإلجراء الذي يتماشى مع المشورة
المقدمة من مشغلي خادم الجذر ومع دراسات تحليل أقصى معدالت تجھيز الطلب.

" 1قياس الجذر  -تقرير حول تأثير ذلك على نظام جذر  DNSلزيادة حجم وتقلب منطقة الجذر" 31 ،أغسطس ،2009
http://www.icann.org/en/committees/security/sac046.pdf
" 2دراسة لتحجيم الجذر :وصف نموذج قياس الجذر" 1 ،أكتوبر http://www.icann.org/en/committees/dns- ،2009
root/root- scaling-model-description-29sep09-en.pdf
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/summary-of-impact-root-zone-scaling-06oct10-en.pdf 3
" 4قرارات المجلس المتبناة ،تروندھايم ،النرويج" ،مجلس إدارة  25 ،ICANNسبتمبر ،2010
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-25sep10-en.htm#2.3
،http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-25sep10-en.htm#2.3 5
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-10dec10-en.htm#2
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تشابه السلسلة واالختالفات
النقاط الرئيسية


يشير تعليق ما إلى إعطاء األولوية لطلب واحد يستند إلى المجتمع على غيره ،ومعالجة مجموعات فرعية من
المجتمع



ويقترح تعليق ما أن المعاملة المنفصلة للمنظمات التي ال تھدف للربح لمعالجة مثل ھذه المنظمات قد يكون في
حاالت المزاد



ويطالب تعليق ما بأن السالسل المشابھة من قبل نفس مقدم الطلب يجب أال ينظر إليھا في الخالف



ويقترح تعليق ما بأنه يجب إدراج الخبرات اللغوية المناسبة في لوحة استعراض سلسلة التشابه



ويتطلب الوصول إلى أفضل نتيجة لموقف التنافس توازنا دقيقا بين متغيرات عدة ،وھذا ھو سبب تضمين عدد من
العناصر في التحليل.



ويجري تنقيح دليل لتقديم توضيحات بشأن تقييم التأييد والمعارضة في تقييم أولوية المجتمع.

ملخص التعليقات
سلسلة مماثلة/تمايز السوق  gTLDsالمماثل .ينبغي على  ICANNمعالجة مسألة السالسل لمنع التسجيالت الدفاعية وارتباك
المستخدم )مثل طلبات لـ  ،.tune ،.song ،.musicوما إلى ذلك (.كما أن السياسة الفعالة تعطي األولوية لطلب مجتمع
واحد يخدم جميع أصحاب المصلحة الشرعيين بشدة 10) dotMusic .ديسمبر .(2010
المزادات-التأثير على المنظمات التي ال تھدف للربح .NGOs/ينبغي على مجلس  ICANNتكليف الموظفين إلعادة النظر
في اآلثار المترتبة على إجراء المزاد على المنظمات غير الھادفة للربح .NGOs/ويحتمل أن يضع إجراء المزاد الداخلي
منظمات ال تھدف للربح NGOs/مع الميزانيات المحدودة في وضع غير مناسب في الحصول على  gTLDsجديدة تطلب
من قبل طرفين أو أكثر 1) P-NPOC .ديسمبر  .(2010الصليب األحمر ) 9ديسمبر .(2010
مجموعات تنافس السلسلة ).(2.2.1.1
يجب أال تتضمن مجموعات تنافس السلسلة سالسل مشابھة مطلوبة من قبل مقدم الطلب واحد يسعى إلى االختالفات اللغوي
للمتقدمين اآلخرين .في حالة تطبيق مشابھة للسلسلة ،فيجب وضع متغيرات لسلسلة  TLDالتي يجب أن توضع في مجموعة
متنافسة حتى ولو لم تشغل السالسل من قبل مقدم الطلب نفسه ،ألغراض مماثلة ،في لغات متعددة و/أو نصوص .وھذا لن
تكون نتيجة منطقية أو مقصودة باستعراض تشابه السلسلة 6) BC .ديسمبر  10) CADNA .(2010ديسمبر .(2010
تحسين إجراء استعراض تشابه السلسلة .نظرا ألن حكم تشابه السلسلة يكون موضوعي ،فإنه من المتوقع أن توفر ICANN
آلية عادلة ومفتوحة للتعليقات واالعتراض خالل استعراض سلسلة وعملية حل المنازعات .وينبغي أن تعمل  ICANNعلى
إجراء ممكن بحيث يمكن أن يشارك اللغويين من مجتمع لغة السلسلة الذي سيشارك في لوحة استعراض تشابه السلسلة،
وينبغي أن تنظر  ICANNبجدية في اقتراح المجتمع المطابق .مجتمع اإلنترنت بالصين ) 10ديسمبر .(2010
تحليل التعليقات
يفترض التعليق المقترح أولويات الطلبات وفقا لتسلسل ھرمي على حسب معنى السالسل ،في الحالة العامة ،ضمنا أ( أن ينظر
في ھذه السالسل في خالف مع بعضھا البعض و ب( أن يتم حل الخالف عن طريق إعطاء أولوية للطلب على أوسع نطاق
من الوصول إليه .وبشكل عام ،لم يكن لالفتراضات أ( و ب( أساس في السياسات المعتمدة والغريبة عن النھج المتبع في دليل
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الطلب .إال أنه بالنسبة للحالة الخاصة من طلب المجتمع محل الخالف ،يراعي تقييم أولوية المجتمع تمدد المجتمع ،والوصول
الذي طبق من جانب معنى السلسلة والثقة ذات الصلة بأي معارضة مسجلة .وھذا من شأنه أن يرقى إلى تقييم متوازن من
قبول الطلب بالنسبة للمجتمع الذي يتصدى ،كما ھو مبين في النتيجة العامة فيما يتعلق بعتبة منح أولوية المجتمع .كما أن
الموقف المقترح ليس ليعدل النھج المتبع في ضوء ھذا التعليق.
يقترح التعليق معاملة منفصلة من المنظمات غير الربحية كالمتقدمين في حاالت الخالف ،وخاصة بھدف تجنب )أو تعويض(
المزادات ،وينطوي على معالجة تفضيلية مماثلة من المتقدمين في ھذا القرار للسلسلة خالف ما ھو منصوص عليه من طلبات
المجتمع  .ومع ذلك ،ليس ھناك أساس للسياسة لمنح أي معاملة تفضيلية في حاالت الخالف المبنية لمقدمي الطلبات القانونية
أو التنظيمية والموقف المقترح ال لتعديل العملية في ھذا الصدد .يوحي التعليق ضمنا استحداث فئة جديدة من طلب المنظمات
غير الھادفة للربح ،وھي مسألة تم تناولھا في مكان آخر.
يناقش التعليق أن سالسل التشوش المماثلة في الطلبات المقدمة ال ينبغي أن يكون اعتبارھا في االدعاء الذي يتطلب مجموعة
من قضايا السياسة المحتملة ،والتي تمت معالجته سابقا بالتزامن مع اإلصدار  4من دليل مقدم الطلب .ومن الواضح تماما أن
قضايا السياسة ھذه تحتاج أوال إلى حلھا للحفاظ على تجنب االرتباك المستخدم في كل من المدى القصير وعلى المدى
الطويل ،والموقف المقترح ھو انتظار وضع ھذه السياسات قبل النظر في االقتراح .تجدر اإلشارة إلى أن سالسل المتغير
 IDNفي نطاق طلب واحد عبارة عن مسألة مختلفة ،كما في أماكن أخرى موجھة في دليل مقدم الطلب.
ويطالب التعليق بأن الخبرات اللغوية المناسبة تشارك في لوحة استعراض سلسلة التشابه واحدة من االحتياجات المتوقعة
لشراء مقدمي الفريق.
تقييم أولوية المجتمع
المبادئ التوجيھية لمقيمي الطرف الثالث .من الضروري أن يتم توفير التدريب المناسب والمبادئ التوجيھية لمقيمي الطرف
الثالث والتي تتفق مع أسس  AOCsالخاصة بـ  ICANNلمنع إلحاق ضرر حقيقي بمقدمي طلبات  TLDومنع األلعاب
العملية من خالل الثغرات dotMusic .دوت ميوزيك ) 10ديسمبر .(2010
مساءلة المجتمع .تقدم عملية التقييم الحالي نقاط للمتقدمين التي تحد من تسجيالت ألفراد المجتمع .وھذه عملية خطأ منذ استناد
العديد من المجتمعات بناء على السلوك ،وليس عضوية رسمية .ومن ناحية أخرى ال يوجد حكم يطالب مقدم طلب gTLD
بناءا على المجتمع ليثبت أن  gTLDسيخضع لعملية ذات مصداقية بالمجتمع .يعتبر اختبار المصداقية لمساءلة المجتمع سواء
كانت ھناك عملية الحكم الموضوعية التي يمكن للمجتمع منھا يمكن أن يحل محل األفراد المسؤولين عن العمليات اليومية
لـ  .TLDدبليو .ستاوب ) 10ديسمبر .(2010
التقييم األولي للمجتمع ).(4.2.3
ونظرا الحتمال أن بعض المتقدمين بالطلبات سيحاول االستفادة من الثغرات التي من شأنھا منع مجتمع  TLDsمن تسجيل
أعلى مستوى من معيار  ،TLDsوينبغي أن تعطى نقطة واحدة إضافية في التقييم األولي للمجتمع بالنظر إلى الشروط
المنصوص عليھا تحديدا في تعليقات  dotBERLIN .dotBERLINدوت برلين ) 9ديسمبر .(2010
 9) GMBHديسمبر  dotMusic .(2010دوت ميوزيك ) 10ديسمبر .(2010
في التعاريف والمبادئ التوجيھية لمعيار  # 4ينبغي أن تقدم مواصفات إضافية لتقنين التأييد والمعارضة .نظام التسجيل
الحالي بالمجتمع ال يؤيد تأييدا تاما ھدف تسجيل مجتمع  TLDsأعلى من مستوى معيار  ،TLDsوخاصة فيما يتعلق بالوزن
المنسوب إلى بعض االعتراضات من المجتمع في مقابل دعم من أجزاء كبيرة من المجتمع ) 2 -/+نقطة(.
 DOTZONدوت زون ) 9ديسمبر  dotHOTEL .(2010دوت ھوتل ) 10ديسمبر .(2010
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يجب أن تتماشى مبادئ المعيار  4التوجيھية بشأن المعارضة مع أھداف برنامج  gTLDالجديدة .عبارة "غير متوافقة مع
أھداف المنافسة" ينبغي أن تضاف إلى القسم  4.2.3من معيار التقييم األولي للمجتمع )صفحة  ،18-4أي "مصادر المعارضة
التي  ...ال تتوافق مع أھداف المنافسة ...لن .تعتبر ذات الصلة" ( dotMusic .دوت ميوزيك ) 10ديسمبر .(2010
أولوية المجتمع في خالف السلسلة ) .(4.2.1وينبغي أن ينص القسم  4.2.1على أن الطلب يجب أن يسجل على األقل 13
)وليس  (14نقطة حتى يفوز في التقييم األولي للمجتمع .ولن يدرك القصد من أولوية المجتمع ما لم يمكن أن تصل إلى حد
معقول عتبة النقطة ) 14مثل تقديمي اعتراض من شأنھما أن يجعال من المستحيل على مقدم الطلب لتحقيق المطلوب وھو
 14نقطة( .ال تزال  BCغير مقتنعة بأن طاقم  ICANNقد حلل بشكل واف إمكانية واحتماالت توصل المتقدمين إلى 14
نقطة 6) BC .ديسمبر  .(2010شركاء  10) RNAديسمبر .(2010
معيار التقييم األولي للمجتمع ).(4.2.3
وفيما يتعلق بالمعيار  ،2فتعد متطلبات العالقة والتفرد صارمة جداً وربما حرمان من يستحق من المتقدمين من نظر المجتمع.
 MarkMonitorمارك مونيتور )النموذج  7 ،4ديسمبر .(2010
ال تقم بتعديل تسجيل المجتمع .وينبغي أن تجاھل  ICANNمناشدات التعديل في اللحظة األخيرة لتسجيل المجتمع من
المرشحين المھتمين .إف .كروجور ) 10ديسمبر  Bayern Connect .(2010بايرن كونكت ) 10ديسمبر .(2010
العيوب في إجراءات المجتمع.
اإلجراء على النحو المحدد في  AGالنھائية المقترحة ال يوجد به عنصر الثقة من مطالبي المجتمع ،وذلك بدافع من الخوف
من التالعب التي قد تكون اآلن أصبحت من المستحيل تقريبا لـ  gTLDالجديدة لتعلن ناجع نفسھا كمجتمع  .gTLDوخطة
 AGتنحرف كثيرا عن توصيات  IG-Hمن  .GNSOال يوجد الفصل المتوازن للمطالبات المقارنة من قبل  DRSPالنحو
الذي أوصت به  .IG-Hبدال من ذلك ھناك فقط مجموعة الدرجات التي من شأنھا أن تسمح لكثرة األدلة على دعم المجتمع
لمقدم الطلب الواحد لتكون نقضت من قبل اثنين من الزبائن المزيفين يعمالن لحساب منافس )المعيار 4ب( AG .أيضا ً أزالت
نقطة عن االسم ذي المعاني األخرى ،أي أن أي مجتمع يعد اسمه أيضا ً كلمة شائعة ،مشھورة أو خالفه ،سوف يفقد  1نقطة.
ھذين الشرطين معا بما يكفي الستبعاد كثير من المجتمعات من النظر ،ولكن يقولون شيئا عن صحة طلب المجتمع وال عالقة
لھا مع المعايير المنصوص عليھا في التوصيات  IG-Hمن  .GNSOوقد تم التعامل مع المجتمعات بنوع من الشك ،وليس
مع الرعاية الخاصة التي تھدف لھا توصيات  .GNSOوسيكون من األفضل لو تتنافس المجتمعات للحصول على نفس االسم
المتعرض للتقييم المقارن من  .DRSPبدال من ذلك يجب إزالة الشروط 2ب و 4ب أو على األقل ينبغي أن تخضع لمزيد
من الصقل .إيه .دوريا )نموذج  9 ،4ديسمبر .(2010
من الناحية المثالية ،ينبغي النظر في أھلية اختيار االسم والمحتوى واالستخدام جميعاً ،ويجب أن يتم تقييم النتيجة من  0إلى
 .3وعلى أقل تقدير ينبغي اعتبار اختيار االسم والمحتوى واالستخدام جميعھا بديال وليس حلوالً تراكمية ،أو نقصان "تمرير"
التصنيف لـ  .13اإلصدار الحالي من التسجيل يؤدي إلى نتائج غير مرغوب فيھا :أنه يشجع على تبني سياسات تسجيل غير
معقولة ،بينما من ناحية أخرى فإنه من شأنه أن يمنع وليس فقط األكثر منطقية ولكن حتى المجتمع القائم األكثر تقييداًTLDs/
المراقبة من اجتياز االختبار .إيه .أبريل أبريل )النموذج  10 ،4ديسمبر .(2010
تحقيق التوازن بين التأييد والمعارضة .وينبغي أن تتبع  ICANNھذا النھج :سيتم النظر في مدى وكمية وأھمية التأييد الشامل
الذي تم تقديمه من قبل مقدم الطلب ،والذي سيتم مقارنته بالمدى وكل من الكمية واألھمية ،والمعارضة المعرب عنھا ،والرعاية
التي ستتخذ لتحقيق التوازن بين الدعم والمعارضة في أي قرار dotGay .دوت غاي )النموذج  10 ،4ديسمبر .(2010
تحليل التعليقات
عبر تعليق ما عن القلق بشأن العبث أو االستخدام غير المناسب لتقييم أولوية المجتمع مما قد يضر بمقدمي الطلب القائمين
على المجتمع .ويتطلب الوصول إلى أفضل نتيجة لموقف التنافس توازنا دقيقا بين متغيرات عدة ،وھذا ھو سبب تضمين عدد
من العناصر في التحليل .وكان الھدف من ھذه العملية ھو دعم مقدمي طلبات المجتمع ،ولكن ال يمكن ضمان نتيجة أي قضية
مقدمة.
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ويعبر التعليق عن القلق إزاء احتمال استخدام وجه التفرد للمعيار ) 2رابطة( الستبعاد بعض من مقدمي الطلب القائمين على
المجتمع .ومن المقرر أن يعرض ھذا المعيار أعلى نتيجة حيث أن التحليل واضح وادعاء األولوية أكثر وضوحا .وھذا ال
يعني استبعاد خصائص طلبات تضم اسما غير فريد كسلسلة  ،TLDألن ادعاء األولوية في ھذه القضية سيخضع لمزيد من
التفسير وھذا سيتطلب تحليال أكثر تعقيدا.
ويقترح التعليق أن المعيار ) 3سياسات التسجيل( قد يمنح نقاطا لمقدم طلب من أجل تقييد تسجيالت في  .TLDوقد تتلقى
سياسات التسجيل المقيدة تحديدا عاليا في قضايا معينة ،ومع ذلك فھذه ليست حقيقة الزمة في كل قضية .ويوضح الدليل في
التوجيھات في ھذا المعيار أن :مزيدا من القيود تؤدي تلقائيا إلى نقاط أعلى .وينبغي أن تظھر القيود وآليات تفعيل االستجابة التي
اقترحھا مقدم الطلب موائمة مع الغرض القائم على المجتمع لـ  TLDوأن يظھر استمرار مساءلة المجتمع الوارد في الطلب".
كما يقترح التعليق أنه يجب أن يتم النظر في اختيار االسم واستخدام المحتوى معا فيما يتعلق بالمعيار ) 3سياسات التسجيل(.
وال ترى  ICANNھذه المصادر على النحو الوارد بالروابط المشار إليھا :يمكن للسجل أن يسمح بسھولة للمسجلين بتسجيل
أي اسم ،طالما أن محتوى مواقع االستجابة يتفق مع سياستھا المتبعة .أو ،يمكن أن يسمح السجل للمسجلين باستخدام أسماء
ألي غرض ،طالما أنھا تتفق مع سياسات اختيار االسم )مثل ،يجب أن تكون األسماء في صيغة >اسم منظمة.<TLD .
وتشترط بعض التعليقات مواصفات أكثر في الموازنة للدعم والمعارضة في المعيار ) 4تصديق المجتمع( .ويقدم الدليل
توجيھا بشأن التحليل الذي يحدث في ھذا المجال .كما تم استيعاب المخاوف حول التأثير على نتيجة تقييم أولوية المجتمع بحكم
حجم الطلبات المؤيدة لنتيجة معينة .وال تتوقع  ICANNأن يكون التحليل مجرد مقارنات رياضية أو أن يعاقب مقدمي الطلب
تلقائيا على االعتراضات )حتى الوصول إلى مرحلة تسوية الخالف ،التي نشرھا مقدم الطلب( دون اعتبارات إضافية للسياق.
وخاصة وأن الدليل ينص علي ما يلي:
أنه سيتم النظر بعين االعتبار في "المعارضة" واالعتراضات السابقة على تقديم الطلب وكذلك التعليقات العامة خالل
نفس فترة التقديم وتقريرھا في ھذا السياق .ولن تكون ھناك افتراضات بأن مثل تلك االعتراضات أو التعليقات قد
تمنع النقطة  2أو تؤدي إلى نتيجة معينة للمعارضة .ويجب أن تكون مثل تلك االعتراضات أو التعليقات ذات طبيعة
مبررة ليتم النظر إليھا كمعارضة ذات صلة .كما أنه لن تعتبر مصادر المعارضة التي من الواضح أنھا زائفة وال
أساس لھا أو وضعت بغرض إعاقة مصادر ذات أھمية.
ويدرس الدليل ھذه النقطة فيما يتعلق بالمعارضة ،وتتم حاليا مراجعتھا لتقديم ھذا التوضيح في مجال الدعم أيضا ً.
وتقدمت بعض التعليقات باقتراح تخفيض نقاط تحديد تقييم أولوية المجتمع من  14إلى  13نقطة .وطبقا لما ورد في الدليل:
تجدر مالحظة أن طلب المجتمع المؤھل يلغي كافة طلبات التقديم القياسية للمنافسة المباشرة ،بغض النظر عن مدى
أھلية األخير المحتملة .وھذا ھو السبب الرئيسي للشروط الصارمة جداً لتأھيل الطلب القائم على المجتمع ،كما ورد
في المعايير أدناه.
وقد دعم تعليق آخر تحديد المعايير واقترح االحتفاظ بھا .وكما الحظنا سابقا أن المصالح واآلراء متنوعة .كما لم يتم إثارة
حجج ألحد الحلول في جولة ھذه التعليقات .كما تم تناول بعض المخاوف السابقة التي تتعلق على سبيل المثال بمخاطرة الفشل
من أجل اعتراضات معوقات ال أساس لھا من الصحة ،في التعليقات التوضيحية لإلصدار  .4وقد أدى ذلك إلى مناقشة كبيرة
و مكثفة مع المجتمع .وسوف يسجل بالدليل النقاط بواقع  14من  16نقطة.
ويفيد تعليق آخر بأن المخاوف من العبث قد استحوذت على قدر كبير من األھمية في ھذه العملية بدال من الثقة في مقدمي
الطلب القائمين على المجتمع .بل ھو في الواقع نية لتصميم العملية التي ال تجعل من سوء االستخدام أمرا سلسا ،وھذا يعني
بالضرورة أن الطلبات المجتمعية يجب أن تقوم ببعض التدقيق إذا كانت تطالب بأن يكون لھا األولوية على غيرھا من الطلبات
على ھذا األساس .وھذا يتماشى مع  Hخط إرشاد تنفيذ :GNSO

86

سيتم تصديق ادعاء مُقدم الطلب  -في حالة ادعائه بأن الھدف من  TLDھو دعم مجتمع مُحدد مثل  TLDالمدعوم أو أي
 TLDآخر تم تخصيصه لمجتمع مُحدد -مع االستثناءات التالية:
)(i
للطلب

كما يخضع اإلدعاء المتعلق بسلسلة إلى طلب آخر واستخدام ادعاء دعم المجتمع للحصول على األولوية

وينبغي المناداة بعدم عمل االعتمادات المجتمعية ما لم يدعي مقدم الطلب القائم على المجتمع أولوية كنتيجة لتنافس السلسلة.
كما دعت تعليقات إلى نقاط إضافية لتحديد تاريخ بدء مبادرة  ،TLDوتوثيق أنشطة التواصل .وكما ذكرنا سابقا أن إضافة
نقاط لعملية تأسيس )بالرغم من نشر خاتمة  gTLD PDPالجديدة( مقدمي الطلب تبدو غير مالئمة من منظورين .األول ،أنه
تم اشتمال المعيار األخير بخصوص "ما قبل التواجد" .ثانيا ،أن بمعيار "ما قبل التواجد" يرتبط بالمجتمع وليس بالمتقدم في
حد ذاته .وھنا يكون المجتمع المفھوم الرئيسي المعني بينما تقدم الكيان/الكيانات ويمكن أن يتغير مع الوقت ألسباب عديدة،
ودون مواعيد لھذه التغيرات المحتملة مما يوضح االختالف في النقاط .كما أن المكان المقترح ال يعالج النقاط في ھذا الشأن.
وأوضحت بعض التعليقات أن آليات الحكم القائمة على المجتمع يجب أن تكون جزءا من المعايير .إلضافة نقاط إلى بنية حكم
المساھمين المتعددين بوجه عام أو فيما يخص تطوير السياسة بصورة خاصة ،فسوف يكون لھا بعض المزايا ولكن سوف يتم
إضافية تعقيدات كبيرة إلى التقييم وتتطلب إجراءات التزام إضافية لما بعد التفويض .لم يكن الھدف من تقييم أولوية المجتمع
ھو طلب أنواع متعددة من نماذج تقديم المجتمع .ومع ذلك ،فمن المتوقع تقديم المساءلة أمام المجتمع ،كما تبين من معايير
أخرى )مثل وصف المجتمع ،وسياسات التسجيل ،وتوثيق الدعم(.

إدارة المتغير
النقاط الرئيسية


سوف تواصل  ICANNدعمھا لدراسة وتنمية أنشطة حل إدارة المتغير في المستوى األعلى ،حيث سيتمكن
المستخدمين حول العالم من االستفادة بالفرص المتزايدة في نظام  DNSاآلمن والموثوق.

ملخص التعليقات
IDNالمتغير  .(1.3.3 TLDsينبغي تحديد سبل حل صراعات  TLDالمتغير وأن يتم تقديمھا للمجتمع قبل إصدار برنامج
 gTLDالجديد .ويمكن أن تؤثر السبل المستخدمة لحل مثل ھذه الصراعات ماديا ً على الطريقة التي يعد بھا مقدمي الطلب كل
مراجعتھم الخاصة MarkMonitor .مارك مونيتور )النموذج  7 ،1ديسمبر .(2010
التفويض المزدوج للصينية المبسطة والصينية التقليدية  .gTLDsويجب أن تسمح  AGللتفويض المزدوج لـ gTLDs
للصينية المبسطة ) (SCوالصينية التقليدية ) (TCلتحقيق أفضل استخدام وقراءة لماليين الصينيين من مستخدمي االنترنت.
وال تعد  SCو  TCبالنسبة للمستخدمين الصينيين لغة واحدة ومتطابقة .فنحن نشجع ونرحب بالتفويض المزدوج ألنظمة
 gTLDsلكل من  SCو  TCاستنادا إلى حقوق ماليين المستخدمين الصينيين في االستخدام والقراءة لالنترنت.
ولدينا قلقا متزايدا حول إذا ما كان يتوافق مع قوانين  ICANNالداخلية لتجنب ھذا التحدي إلدارة المتغير السيما
عندما يؤثر على حقوق مليارات من مستخدمي العالم لحق استخدام االنترنت .وقد تشكل أي محاولة لفصل  SCعن
 TCفصال ثقافيا ألنھا قد تؤدي إلى ارتباك المستخدم وتھميش ماليين من مستخدمي االنترنت الذين يرون  SCو
 TCعلى أنھما متماثالن جوھريا.
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ويوفر السماح باعتماد مطابقة سالسل  SCو  TCكـ  IDN TLDsراحة ھائلة للمستخدمين الصينيين الذين ال
ترجح لوحات المفاتيح وطرق اإلدخال وفي بعض األحيان طرق العرض كفة أحدھما على اآلخر .وقد كشفت بعض
األبحاث أن المستخدمين الصينيين يتوقعون استخدام كال اإلصدارين ألسماء النطاق بنفس المسجل .كما أشار
استطالع أجرته  CNNICفي  2009إلى أن  %95من المشاركين في االستطالع حريصين على أسماء النطاقات
الصينية الخالصة.
واعتمادا على ھذا البحث ،عارضت  CNNICبقوة تفويض أحد اإلصدارين الخاص بأنظمة  gTLDالصينية لمقدم الطلب،
والذي سيحرم بالتأكيد مشغل السجل و مسجلي  CDNوالمستخدمين الصينيين حول العالم من حق االستخدام المناسب لـ
.CDN
 30) CNNICنوفمبر  9) CDNC .(2010ديسمبر .(2010
وتوصي  CDNCبتعديل  AGليعكس التفويض المزدوج إلصداري  SCو  TCألسماء النطاق لمقدم طلب واحد في نفس
الوقت .وينبغي تقسيم الھيئة المعنية ) (2.4.1بتشابه السلسة إلى قسمين :ھيئة معنية بتشابه السلسلة للمسميات المقترحة في
الكتابات األبجدية والصوتية وھيئة تقييم  CDNللمسميات المقترحة للحروف الصينية .كما ينبغي تعديل اتفاقية السجل لتعكس
أنه سيتم اعتبار  CDNوبديلھا المفضل على أنھا  TLDواحدة للمراجعة والموافقة واألغراض التعاقدية لكل ممارسة حالية
في المستوى الثاني لـ  TLDsالصينية .ويجب أن تسمح خطة  gTLDالجديدة بتقديم  CDN TLDsحرف واحد.
 9) CDNCديسمبر .(2010
وفي ضوء التطبيق العملي ورؤية  IDNsفي اللغة الصينية ،يجب تفويض سالسل المتغير في اللغة الصينية إلى نفس مدير
 IDN TLDلنظام  gTLDالجديد للعمل بسھولة .وتقتضي الضرورة تطبيق ھذا المبدأ من التفويض للغة الصينية IDN
 TLDsحيث أن الحروف الصينية التقليدية والمفضلة قابلة للتعديل ويتم استخدامھما على نطاق واسع من قبل مجتمع اللغة
الصينية بوجه عام .بينما يوصي  HKIRCبأن الدليل المعدل ليعكس البدائل المقدمة للغة الصينية  IDN TLDسيتم تفويضه
إلى نفس مقدم الطلب الناجح في حالة تقديم آلية إدارة المتغير المعمول بھا 22) HKIRC .ديسمبر .(2010
تحليل التعليق
ويفيد تعليق بأن الكثير من المعلومات المطلوبة لآلليات مستخدمة لحل صراعات المتغير  .TLDوكما ورد بالقسم  1.3.3من
الدليل أنه لن يتم تفويض سالسل المتغير  gTLDخالل برنامج  gTLDالجديد حتى يتم تطوير وتنفيذ حلول إدارة المتغير.
وحيث أن العديد من مقدمي الطلب يسعوا للحصول على السالسل المحددة من قبل  ICANNكبدائل لبعضھا البعض ،سيتم
وضع طلبات التقديم في مجموعة تنافس وسيتم إتباع إجراءات قرار التنافس القائمة.
بينما قالت تعليقات أخرى في ھذا الصدد بأن وسائل تفويض البدائل في المستوى األعلى مطلوبة في حالة اللغة الصينية
المبسطة والتقليدية.
وتجدر اإلشارة إلى أن  IDN ccTLDالتي تنطوي على الكتابات الصينية المبسطة والتقليدية تم تفويضھا ،ويتوقع أن الخبرة
المكتسبة من خالل  IDN ccTLD Fast Trackسيبلغ ھذه المناقشات المجتمعية بالمضي قدما ويساعد في تقديم نھج عملي
لمساحة اسم  .gTLDكما أن المراجع والمعلومات المقدمة في ھذه التعليقات مفيدة جداً وقيمة.
في تصريح تفويض  ،IDN ccTLDsالحظ قرار المجلس أن المنھجية التي اتخذھا مدير IDN ccTLDللتعامل مع ھذه
الحاالت من  IDN ccTLDsالموازي ،في المدى القصير ،ھي الخيار الوحيد المتاح ،ولكن ھناك حدود خطيرة إلى حيث
يكون ھذا المنھج قابل للتطبيق ،بحيث ال يمكن أن ينظر إليه على أنه حل عام .وبالتالي ،يجب متابعة تطور العمل على المدى
الطويل .و أشار المجلس أنه "البد من مواصلة التحليل الھام ألعمال التنمية المحتملة على كل العناصر السياسية والتقنية
إليجاد حل لإلدخال على أساس عام من السالسل التي تحتوي على المتغيرات مثل ".TLDs
)انظر .(http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-22apr10-en.htm
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ومن المتفق عليه أن الحاالت والممارسات النصية تختلف في جميع أنحاء العالم ،وأن المتغيرات تعتبر حاسمة لتوفير تجربة
جيدة للمستخدم بالنسبة لعدد من مستخدمي اإلنترنت .ومن المتوقع على المدى الطويل أن المتغير  TLDsسيتم دعمه
وتفويضه إلى مشغل  TLDنفسه .وتتمثل المھمة في تحديد فھم واضح ومدعوم عالميا لتعريف المتغير  ،TLDوما ھي
السياسات وتوقعات المستخدم التي يمكن أن يتم إرفاقھا إليھم.
وكما تم عرض حل من قبل المجلس في نوفمبر ،أن  ICANNتمضي قدما نحو تنفيذ مشروع قضايا المتغير  .IDNوتقترح
الخطة الحالية تشكيل فرق تتألف من خبراء المجتمع في اللغويات والـ  DNSوعمليات السجل والسياسة.
السيما ،اقتراحات  ICANNإلجراء دراسات خمس حاالت )الحاالت المقترحة ھي اللغة الصينية والعربية والالتينية والھندية
والسريالية( لبحث مجموعة القضايا التي تحتاج لحل لتسھيل خبرة قارئ جيدة لـ  IDNمتغير  .TLDsوسيتم إصدار تقرير
القضايا ،من دراسات ھذه الحاالت الخمس.
سوف تواصل  ICANNدعمھا لدراسة وتنمية أنشطة حل إدارة المتغير في المستوى األعلى ،حيث سيتمكن المستخدمين حول
العالم من االستفادة بالفرص المتزايدة في نظام  DNSاآلمن والموثوق.

األسماء الجغرافية
النقاط الرئيسية

 وستلتزم  ICANNبحكم قانوني ملزم صادر من سلطة قضائية مختصة.


ويمكن للحكومة أن تفرض بالموافقة على الطلب كشرط أو دعم أو عدم اعتراض ،أن يتم التسجيل تحت اإلطار
القانوني للبلد.



وبالتوافق مع نصيحة  ،GACتحفظ أسماء الدولة واإلقليم في المستوى الثاني ،ولكن يمكن أن يتم نشرھا خالل
عمليات محددة ،وقد تكون شبيھة بإجراء .INFO

 ولن يتم أي تغيير في التعامل مع أسماء المدن في دليل مقدم الطلب.
ملخص التعليقات
السلطة القضائية.
ومن غير الواضح للوزارة ما ھي الظروف التي قد يتعرض لھا  TLDالجديد المحتمل ويعمل تحت السلطة القضائية
الدانمركية أو أي سلطات قضائية وطنية أخرى وما ھي الظروف التي قد يتعرض لھا ويعمل تحت السلطة القضائي
لكاليفورنيا .وھذا بالطبع ذا صلة خاصة بالحاالت التي يكون لـ  TLDفيھا عالقة مع الدانمرك بشكل أو بأخر )مثل TLDs
الجغرافية( .الوزارة الدنماركية ) 10ديسمبر .(2010
ويجب أن يحكم  TLDsالمتعلق بمنطقة جغرافية بموجب السلطة القضائية لھذه المنطقة )مثال " ".denmarkأو "".jylland
يجب أن تحكم وفق القانون الدانمركي وليس أي قانون أخر( .وبدون وعد باحترام قرارات محكمة الدولة فيما يتعلق بـ TLD
الجغرافية المعينة ،سيصبح من الصعب تفعيل حقوق المستھلك في الدولة المعنية 15) DIFO .يناير .(2011
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وال يضع الدليل السيناريوھات المحتملة والمتعددة في الحسبان فيما يتعلق بـ  TLDsللمصلحة الجغرافية .ومن غير الواضح
أيضا كيفية تعامل  ICANNمع مثل ھذه السيناريوھات ،مثل إذا سحبت الحكومة خطاب عدم المعارضة لتقديم طلبات TLD
الجغرافية )مثل إذا ما غير السجل المتتالي محور االھتمام على الخدمات( أو عندما تمأل استمارة على أنھا االستمارة النموذجية
ولكنھا تنتھك حقوق الحكومات )أو السلطات المحلية( أو المصالح العامة .الوزارة الدنماركية ) 10ديسمبر .(2010
ومن األھمية بمكان في الوثائق المختلفة أن نكون صريحين عن أي سلطة قضائية تتحدث عنھا  .ICANNوھناك اختالفات
في الصياغة عن المحاكم والسلطة القضائية في  DAG4وفي نموذج الخطاب المقترح في  AGوفي الفقرة  7.13من اتفاقية
السجل وفي رسالة بيتر دينجيت تراش  23نوفمبر .وھذا يجب النظر فيه كما يجب مراجعة النص لتوضيح أن ICANN
ستمتثل ألمر المحكمة الملزم قانونا من المحكمة المختصة داخل دائرة السلطة القضائية للحكومية أو السلطة العامة والتي
أعطت الدعم لمقدم الطلب) UNINETT .النموذج  10 ،2ديسمبر .(2010
وقد ضعفت صياغة النسخة الحالية لـ  AGفيما يتعلق بواجبات  ICANNفي حالة سحب دعم الحكومة في ما بعد التفويض
مقارنة بالنسخة  .4وينبغي تقديم نص  AGتماشيا مع الصياغة في رسالة بيتر دينجيت تراش  23نوفمبر  2010لـ GAC
)" ICANNستمتثل" لما ورد في ھذا الخطاب ،وليس"قد تنفذ  ICANNما ورد بخطاب النموذج المقترح والفقرة  7والشرط
 7.13من اتفاقية  gTLDالجديدة( .كما ھو موضح أن اإلدارة المحلية ال يوجد لديھا ضمان بأن  ICANNستتبع قرار ملزم
قانونا في اختصاص ذات الصلة )التي ينبغي أن تكون الوالية القضائية فيه للدولة التي يخدمھا نطاق المستوى الجغرافي( إذا
كان ھناك نزاع بين الحكومة  /السلطة العامة و مقدم الطلب .وھذا من شانه قد يقلل رغبة الحكومات لدعم مقدمي الطلب
لألسماء الجغرافية) UNINETT .النموذج  10 ،2ديسمبر .(2010
أسماء الدول.
يجب أن نولي أسماء الدول تفكيرا مثل "انجلترا" في القسم  .2.2.1.4وھذه ليست  ISO 3166-1اسم دولة ،لذلك لم يتم
استبعادھا بموجب القسم  .2.2.1.4.1إنه إقليم محلي مدرج في  ISO 3166-2ولكنه ال يملك حكومة محلية أو سلطة عامة
)على النقيض السكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية والتي لديھا حكومات محلية يمكن أن تقدم دعما لتقديم طلبات TLD
الجغرافية( .وتتولى الحكومة الوطنية للمملكة المتحدة شؤون انجلترا .وتم اقتراح اإلضافة التالية للقسم  2.2.1.4.2الفقرة :3
"إذا لم توجد حكومة محلية أو سلطة عامة السم مكان ذا داللة قومية ثانوية مدرج في معايير  ISP-3166-2بعد ذلك سيتم
قبول الحكومة الوطنية المشتركة كسلطة ذات الصلة ".دي .سايرس )نموذج  30 ،2نوفمبر.(2010 ،
توضيح بشأن أسماء الدول المحفوظة في المستوى الثاني .التوضيح ضروري الختيار أي شكل من  ISO 3166-1يحتاج
ألن يحفظ في المستوى الثاني .وفي  ،5.1ما المقصود بالتعبير "صيغة مختصرة )باللغة اإلنجليزية("؟ ھل ھذا يشير بشكل
حصري إلى اختصار أسماء البلدان باللغة االنجليزية التي تستخدمھا وكالة الصيانة ISO 3166؟ وھناك بعض الغموض ألن
قائمة  ISO 3166-1أيضا تحتوي على حرفين وثالثة من رموز البلدان .ھل "الصيغة المختصرة" تشير إلى أن  AGأيضا
تشمل حرفين وثالثة من الرموز؟ كيه .جلوفينا )نموذج  10 ،5ديسمبر .(2010
إطالق أسماء الدول .ينبغي توضيح إجراء إطالق أسماء الدول في نموذج  .5ھل ترجع قواعد وإجراءات اإلطالق المشار
إليھا في النموذج  5إلى إرادة السجل؟ وھل سيكون من الضروري التقديم للحصول على موافقة  ICANNالرسمية قبل
إطالق األسماء؟ كيه .جلوفينا )نموذج  10 ،5ديسمبر .(2010
أسماء الدول أو األقاليم ).(2.2.1.4.1
وھل سترفض ھيئة األسماء الجغرافية تطبيق ما يعد أنه مشابه لرمز األبجدية  ،3صيغة طويلة أو مختصرة السم المنطقة ،أو
يجب أن تكون السلسلة متطابقة تماما مع رمز األبجدية  ،3صيغة طويلة أو مختصرة العتبارھا اسم الدولة أو اإلقليم؟
 MarkMonitorمارك مونيتور )النموذج  7 ،2ديسمبر .(2010
تقدم  HKIRCالدعم والتقدير الستبعاد السالسل التي ھي أسماء دول أو أقاليم في قائمة  ،SO 3166-1وترجماتھم في أي
لغة واالختصارات والتبديل والتغيير من ھذا التقديم حول  gTLDsالجديدة .وتعتقد  HKIRCأن ھذه السالسل يجب أن
تخضع لحماية دائمة وأال يتم طرحھا للتطبيق أبداً خالل عمليات  22) HKIRC .gTLDديسمبر .(2010
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أسماء العاصمة ).(2.2.1.4.2
في حالة "حسن النية" الظاھري من قِبل مقدم الطلب للسالسل المتشابھة بشكل محير مثل باري أو بلين يظھر أنه يمكن أن
يسحب بسھولة طلب تقديم باريس أو برلين إلى مجموعة التنافس بمزايدة الحقة .وھذا قد ينتھي بسيناريو يجبر فيه مقدمي
طلب المدينة  TLDعلى دفع رسوم استرداد عالية .ونعتقد بأنه من غير المقبول أن يجعل مقدمي الطلب  TLDالخبيث
 TLDsالمدينة ھدفا لالبتزاز dotBERLIN .دوت برلين ) 9ديسمبر .(2010
وينبغي أن توسع ICANNنطاق الحماية لألسماء الجغرافية في الجولة األولى وأن تأخذ في االعتبار أسماء المدن العواصم
وكذلك األسماء الجغرافية القومية في  .ISO 3166-2كما يجب النظر أيضا بشكل صحيح في الحاالت الخاصة مثل الصين
والمقاطعات ومجالس المحليات المباشرة ومناطق الحكم الذاتي واألسماء الكاملة واألسماء المختصرة .مجتمع اإلنترنت
بالصين ) 10ديسمبر .(2010
أسماء المدن .يعد السماح لألفراد بشراء أسماء المدن مخالف للسياسة المستقرة وسيؤدي فقط الرتباك المستھلك. .كما أن
التوقع بأن األسماء المرتبطة بالسلطة القضائية المحلية ھي في الحقيقة موارد عامة ھو توقع لقي دعما قويا على مدار 15
عاما الماضية من قبل  IANAو .ICANNوھذا الدليل ال يدعم حجة أن عملية تقييم  gTLDالجديدة ال يمكن أن تقوم على
أساس منطقي بفحص لدعم الحكومة أو عدم المعارضة بسبب صعوبات اإلدراج في القائمة .كما يجب على  ICANNالسماح
للتطبيقات فقط التي تحظى بدعم الحكومة أو التي تثبت عدم المعارضة ،وال يجب السماح للشخص العادي بأن يعامل معاملة
الحكومة .إي .برونر ويليماز ) 10ديسمبر .(2010
أسماء المدن تتوفر اختيارات عديدة لقوائم المدن .وتلك القوائم مثل "الجدول  ،8سكان مدن العاصمة والمدن التي يزيد تعداداھا
عن  100,000نسمة أو أكثر"
 http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2008/Table08.xlsالذي تم نشره في
حولية األمم المتحدة لإلحصاء السكاني أو قائمة توماس برينكوف للتكتالت  479في العالم بمليون نسمة
> ،<http://www.citypopulation.deالمستخدم سابقا للنظر في قضية عدم التفرد ،يمكن أن تستخدم.
إي .برونر ويليماز ) 1ديسمبر .(2010
العالمة  - TLDsحظر المستوى الثاني ألسماء الدول واألقاليم .وفيما يخص مالكي العالمات الذين يرغبون في الحصول
على عالمة  ،gTLDsفإن حظر أسماء الدول واألقاليم سيعيق قدرتھم على التسويق اإلقليمي .كما يجب أن تكون ھناك
اعتبارات خاصة لھذه األنواع من سجالت  MarkMonitor .gTLDمارك مونيتور )النموذج  7 ،5ديسمبر .(2010
ضرورة تسجيل  TLDsالجغرافي كـ  .ccTLDsإذا تم تقديم  gTLDsالجديدة ،ينبغي تسجيل  TLDsالجغرافي كـ
 ccTLDsوليس كـ  15) DIFO .gTLDsيناير .(2011
األسماء العامة المستخدمة .نحن ندعم وبشكل كامل موقف  GACحول تعزيز وتوسيع حماية السالسل الجغرافية لتشمل تلك
التي تعتبر "أسماء عامة مستخدمة ".وأحد االحتماالت ھو السماح "لمالكي" ھذه السالسل الجغرافية المحمية الختيار أفضل
اسم ،والذي يمثل سالسلھم المحمية )ويمكن أن يكون اختصارا ألن السلسلة المحمية قد تكون طويلة حرفيا وغير عملية
لالستخدام كـ  .(gTLDلجنة  TLDالعربية )النموذج  16 ،1يناير .(2011
تحليل التعليقات
القوانين المعمول بھا وحلول نزاعات ما بعد التفويض
أي القوانين ستكون قابلة للتطبيق لمقدم طلب ناجح؟
من الضروري أن يبرم مقدم الطلب الناجح اتفاقية تسجيل مع  ،ICANNوالتي تعد مؤسسة فائدة عامة غير ربحية بوالية
كاليفورنيا.

91

كما يتم حل النزاعات الناشئة بموجب ھذه االتفاقية أو المتعلقة بھا من خالل تحكيم مُلزم يتم إجراؤه وفقا ً لقواعد محكمة التحكيم
الدولية لغرفة التجارة الدولية .ويتم إجراء التحكيم باللغة اإلنجليزية ويتم ذلك في مقاطعة لوس انجلوس ،والية كاليفورنيا.
أما فيما يتعلق بالسجالت التي تعد منظمات حكومية أو كيانات حكومية أو حاالت أخرى خاصة ،فسيتم إجراء التحكيم باللغة
االنجليزية في مدينة جنيف ،سويسرا ،ما لم يتم االتفاق المشترك على مكان آخر بين مشغل التسجيل و.ICANN
وفيما يتعلق بالقضايا التي تتعلق فيھا  TLDsبالمنطقة الجغرافية فينبغي أن يكون الحكم فيھا من قبل النظام القضائي في ھذه
المنطقة .وفي مراسلة لـ  GACفي  23نوفمبر  ،2010اقترح رئيس مجلس إدارة  ICANNأن الموافقة الحكومية المطلوبة
يمكن أن تفرض ھذا المتطلب على مقدم الطلب كشرط للدعم أو عدم المعارضة .بينما لن يتم تنفيذ االتفاق بين سجل gTLD
والحكومة أو سلطة عامة من قبل  ،ICANNوستمتثل  ICANNبحكم قانوني ملزم صادر عن محكمة مختصة.
ھل ستمتثل  ICANNبقرار المحكمة الملزم قانونا الصادر من محكمة ذات صلة في السلطة القضائية للحكومة أو السلطة
العامة التي قدمت دعما لمقدم الطلب؟
نعم ،ستمتثل  ICANNبقرار المحكمة الملزم قانونا الصادر من محكمة في السلطة القضائية للحكومة أو السلطة العامة التي
قدمت دعما لمقدم الطلب كما ھو مشترط في قواعد األسماء الجغرافية.
وفي استجابة للتعليق الشفھي ،الذي ورد خالل االجتماعات التي عقدت في قرطاجنة مع  ccNSOو ،GACتعھدت
 ICANNبإعادة إدخال اللغة التي تتناسب مع لغة دليل اإلصدار  4في رسالة النموذج لدعم الحكومة في اإلصدار القادم من
دليل مقدم الطلب ،أي:
]حكومة  /سلطة عامة[ لمزيد من الفھم فإن  ICANNستمتثل بالحكم القانوني الملزم في السلطة لقضائية ذات الصلة إذا ما كان
ھناك نزاع بين ]حكومة  /سلطة عامة[ ومقدم الطلب) .تم إضافة تأكيد(.
فضال عن ،أن اإلصدار القادم للدليل سيحتوي أيضا على معلومات تنصح مقدم الطلب بأن  ICANNستمتثل للحكم القانوني
الملزم في السلطة القضائية ذات الصلة إذا ما كلن ھناك نزاع بين الحكومة ذات الصلة أو السلطة العامة ومشغل السجل) .تم
إضافة تأكيد(.
وما تجدر اإلشارة إليه أن التزام  ICANNبأوامر المحكمة مع الحكومة أو السلطة القضائية ،بدال من مشغل السجل .ومن ثم،
فإن االلتزام مع الحكومة أو السلطة العامة ،ذلك االلتزام وصف في موضع ما في الدليل إضافة إلى اتفاقية التسجيل .واتفاقية
التسجيل عقد ثنائي بين  ICANNومشغل السجل  -فھي توضح التزامات  ICANNوحقوقھا فيما يتعلق بمشغل التسجيل
والعكس صحيح ،وھي ليست المكان المناسب لوصف التزامات  ICANNمع الحكومات.
وعلى ھذا األساس ،فإن اللغة الواردة باتفاقية التسجيل المتعلقة بدعم الحكومة المحدد ،مالئمة كإشارة لاللتزام ICANN
المحدد في كل مكان ،من بين أمور أخرى...." ،في حالة حدوث أي نزاع بين مثل تلك الھيئة الحكومية ومشغل السجل ،قد
تنفذ  ICANNأمر أي محكمة في مثل تلك السلطة القضائية لصالح الھيئة الحكومية المتعلقة بـ ) ".TLDتم إضافة تأكيد(.
ما ھي الخيارات األخرى المتاحة للحكومات والسلطات العامة لحل النزاعات مع مقدمي الطلبات المدعومين الذين غيروا
االھتمام الموضوعي لخدماتھا ،أو لم يعد يمتثلون بالشروط المنصوص عليھا في رسالة الدعم أو عدم المعارضة.
قد تبرم الحكومات أو السلطات العامة التي تقدم دعما أو التي ال تعارض تطبيق االسم الجغرافي  ،TLDاتفاقا مع مقدم الطلب،
يوضح بنود وشروط دعمھم .تم تقديم رسالة نموذج دعم الحكومة كمرفق للنموذج  2من دليل مقدم الطلب كتوجيه لمقدمي
الطلبات والحكومات .وھذا يشمل فقرة اختيارية ،والتي تذكر بأنه ستكون ھناك اتفاقية فصل توضح الحاالت التي في ظلھا
يمكن أن تدعم الحكومة أو السلطة العامة مقدم الطلب في عملية  ،TLDوكذلك الظروف التي يمكن من خاللھا سحب الدعم.
وكمبدأ إرشادي ،فمن األھمية بمكان أن تكون الحكومة أو السلطة العامة ذات الصلة قادرة على أن تعرض خالل عملية محددة
أن مشغل السجل قد أخل بشروط الدعم األصلي أو عدم المعارضة .باإلضافة إلى امتثال  ICANNبأمر المحكمة الملزم
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قانونا؛ فيمكن االستفادة من إجراء تسوية نزاع قيود التسجيل في تسوية نزاعات ما بعد التفويض التي قد تنشأ بين الحكومة
ذات الصلة والسلطة العامة ،التي تدعم أو ال تعارض طلب تقديم االسم الجغرافي لـ  gTLDالجديد ،على أن يكون الطلب قد
تمت معاملته كـ  TLDقائم على المجتمع) .وقد تطلب الحكومة أن يقدم مقدم الطلب كـ  TLDقائم على المجتمع كشرط
للموافقة الحكومية  -بذلك تستطيع توفير ھذه الحلول للحكومة(.
وتشمل الحلول التي يمكن اقتراحھا على  ICANNبموجب ھذا اإلجراء:


إجراءات العالج للسجل التي يعمل بھا بھدف ضمان وجود حدود مقابل السماح بعمليات التسجيل المستقبلية التي ال
تتوافق مع القيود المستندة إلى المجتمع؛



تعليق قبول تسجيالت أسماء النطاقات الجديدة في نطاقات  gTLDإلى أن يتم معالجة االنتھاكات ،أو في الحاالت
الطارئة؛



إضافة عملية إلغاء اتفاقية السجل.

الحكومة ذات الصلة أو السلطة العامة
وما الذي يعد حكومة "ذات صلة" أو سلطة عامة لدعم طلب الحصول على اسم دولة أو إقليم أو اسم إقليم فرعي؟
وكشفت التعليقات أن انجلترا ليست مدرجة في معايير  ISO 3166-1وكذلك ليست اسم دولة أو إقليم كما ھو محدد في دليل
مقدم الطلب ،ولكنھا اسم مكان ذا داللة قومية ثانوية كما ھو مدرج في معايير  ISO 3166-2وأن الحكومة ذات الصلة ،في
ھذه الحالة ،ھي الحكومة الوطنية للمملكة المتحدة.
ومن أجل توجيه مقدمي الطلبات ،يحدد الدليل مستوى دعم الحكومة أو السلطة العامة الذي يتوقع أن تكون مطلوبة لفئات االسم
الجغرافي المختلفة ،أي موافقة الحكومة الوطنية على طلبات الحصول على أسماء المدن العواصم والواليات والمقاطعات أو
موافقة الحكومات المحلية على طلبات الحصول على أسماء األماكن التي تحمل داللة وطنية ثانوية )بما في ذلك المدينة( .ومع
ذلك ،يقدم ھذا كتوجيه فقط وھي مسئولية مقدم الطلب أن يتأكد من االستعالمات مع مسئولي الحكومة عن مستوى دعم
الحكومة ذات الصلة الضرورية لالسم الجغرافي كما ھو محدد في دليل مقدم الطلب .ويقترح الدليل أيضا أن يساعد في تحديد
الحكومة ذات الصلة أو السلطة العامة المحتملة لالسم الجغرافي ،وقد يرغب مقدم الطلب في التشاور مع ممثلي اللجنة
االستشارية الحكومية ذات الصلة .http://www.gac.icann.org/gac-representatives
يحتوي دليل مقدم الطلب على رسالة نموذج دعم الحكومة كمرفق للنموذج  .2وتقترح الرسالة أن يؤكد كاتب الرسالة أن لديھم
سلطة الحكومة والسلطة العامة للكتابة في ھذا األمر .كما توصي الرسالة بأن تشمل الرسالة توضيح الكيان الحكومي والفرع
ذو الصلة والقسم والمكتب أو الوكالة ووظائفھم ومسئولياتھم.
حفظ أسماء الدولة واإلقليم في المستوى الثاني
فالتوضيح أمر مطلوب لحفظ أسماء الدولة واإلقليم في المستوى الثاني؛ وينبغي استبعاد عملية اإلطالق وأسماء العالمات
التجارية.
ويعد حجز أسماء الدولة واإلقليم في المستوى الثاني ھو حصاد ما أسفرت عنه المشاورات بين مجلس إدارة  ICANNواللجنة
االستشارية الحكومية ) (GACفيما يتعلق بتنفيذ مبادئ  GACالخاصة بـ  gTLDsالسيما الفقرة  .62.7ويمكن االطالع
على المراسلة المتعلقة بھذا الشأن على:
 6ينبغي على المقدمين المشتركين من أجل  gTLDsجديدة التعھد بـ :أ( تبني إجراءات مالئمة  -قبل أن يتم تقديم  gTLDالجديدة -
لحظر األسماء التي لھا داللة قومية أو جغرافية  -مھما كلف األمر وعند طلب الحكومات أو السلطات العامة أو  - IGOsعند المستوى
الثاني ألية  gTLDجديدة؛ ب( التأكيد على إجراءات للسماح للحكومات أو السلطات العامة أو  IGOsبإيقاف حاالت إساءة استخدام
أسماء لديھا داللة قومية أو جغرافية عند المستوى الثاني ألية  gTLDجديدة.
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الرسالة األولى كانت من المدير التنفيذي لـ  ICANNإلى رئيس  GACفي  17مارس 2009
http://www.icann.org/en/correspondence/twomey-to-karklins-17mar09-en.pdf
الرسالة الثانية من رئيس  GACإلى المدير التنفيذي لـ  ICANNفي  24إبريل 2009
http://www.icann.org/en/correspondence/karklins-to-twomey-24apr09.pdf
الثالثة من مجلس إدارة  GNSOإلى رئيس  GACفي  15مايو 2009
http://gnso.icann.org/correspondence/gnso-ltr-to-gac.pdf
لرسالة الرابعة من رئيس  GACإلى المدير التنفيذي لـ  ICANNفي  26مايو 2009
http://www.icann.org/en/correspondence/karklins-to-twomey-29may09-en.pdf

تشير "الصيغة المختصرة )في اللغة االنجليزية(" بشكل خاص وحصري إلى صيغ مختصرة للدول ،في اللغة االنجليزية ،كما
ھو مدرج في العمود  2من معيار ) .ISO 3166-1انظر القسم  6.1من  ،ISO 3166-1:2006أو استخرج من ھذا
العمود من المعيار على (http://www.iso.org/iso/english_country_names_and_code_elements
ال تشتمل الصيغة المختصرة على األعمدة األخرى من المعيار  ،ISO 3166-1مثل األبجدية  2ورموز األبجدية  3المدرجة
بالقائمة .ومع ذلك ،فكل مسميات الرمزين محفوظة بشكل منفصل وفقا للتصنيفات  5من مسودة اتفاقية السجل.
ما ھي قواعد إصدار أسماء الدولة في المستوى الثاني؟
ينبغي تطوير قواعد إصدار أسماء الدول واألقاليم في المستوى الثاني وفقا للنصيحة المقدمة لمجلس إدارة  ICANNمن قبل
http://www.icann.org/en/correspondence/karklins-to-twomey-29may09-en.pdf GAC
في  29مايو .2009
تشتمل نصيحة  GACعلى:
"...أنه في تقديم طلباتھم ينبغي أن يطلب من السجالت توضيح كيف يعتزمون المشاركة في نصيحة  GACفي
إدارتھم لنطاقات المستوى الثاني .كما يجب أن تتم دعوة ) GACوباقي مجتمع  (ICANNبعد ذلك للتعليق على
مالئمة اإلجراءات المقترحة.
ومن منطلق منظورھم أن السجالت قد تعتمد على المنھجية القائمة المعتمدة على عمليات ناجحة ومتطورة لحفظ
وإطالق أسماء الدول تحت ".info
يقدم دليل مقدم الطلب توجيھا لمقدم الطلب في ھذه القضية في المرفق بالنموذج  .2وتحتوي أسئلة ومعايير التقييم على األسئلة
التي ستطرح على مقدم الطلب عند التقديم للحصول على  gTLDالجديدة .يرتبط السؤال  22بحماية األسماء الجغرافية
والدول التي يتعين على مقدم الطلب القيام بـ:


وصف المقاييس المقترحة لحماية األسماء الجغرافية بالمستوى الثاني والمستويات األخرى .بالطلب المقدم لـ
 .gTLDويجب أن يتضمن أي إجراءات وقواعد معمول بھا للحجز و/أو إطالق ھذه األسماء.

تقدم مالحظات ھذا السؤال:


على مقدمي الطلبات مراعاة ووصف طريقة دمج نصيحة  GACفي إدارة سجالت اسم النطاق من المستوى الثاني.
انظر "المبادئ المتعلقة بالنطاقات الجديدة  "gTLDsعلى .http://gac.icann.org/gac-documents
وكمرجع ،يمكن لمقدمي الطلبات البناء على الطريقة الحالية المطورة لحفظ وإطالق أسماء الدول في نطاق المستوى
األعلى لـ  .INFOكما سيتم نشر اإلجراءات المقترحة للتعليق العام كجزء من تقديم الطلبات .لمعلومات عن إجراء
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 .INFOيرجى زيارة موقع الويبhttp://gac.icann.org/press-release/reservation-country- :
names-dot-info-icann-board-resolutions-10-september
باإلضافة إلى أن مسودة اتفاقية التسجيل تحتوي على:
مسودة اتفاقية التسجيل
الفقرة  2.6األسماء المحفوظة لمسودة اتفاقية التسجيل ،والتي تنص في جزء منھا "باستثناء إلى الحد الذي تجيزه ICANN
صراحة في الكتابة على خالف ذلك ،وأن يمتثل مشغل السجل للقيود المفروضة على تسجيل سالسل األحرف المنصوص
عليھا في )مواصفات  ."(5تقدم المواصفات  5جدوال لألسماء المحفوظة في سجالت  gTLDللمستوى الثاني ،من بينھا:
 .5أسماء الدول واألقاليم .يجب حفظ أسماء المقاطعة والبلد الموجودة بالقوائم المعروفة دوليا أوال بالمستوى الثاني
وبكل المستويات األخرى داخل  TLDعلى النحو الذي يتم فيه توفير التسجيل من جانب مشغل السجل:
 .5.1تم احتواء الصيغة المختصرة )باللغة اإلنجليزية( ألسماء الدول واألقاليم بقائمة  ISO 3166-1مع التحديث
من وقت آلخر؛
 .5.2مجموعة الخبراء التابعين لألمم المتحدة فيما يتعلق باألسماء الجغرافية ودليل المرجع التقني لمقاييس األسماء
الجغرافية وأسماء الجزء الثالث من بلدان العالم؛ و
 .5.3كما تم إعداد قائمة بالدول األعضاء في األمم المتحدة باللغات الرسمية الست لألمم المتحدة من جانب مجموعة
العمل حول أسماء الدول لمؤتمر األمم المتحدة حول مقاييس األسماء الجغرافية.
لماذا يجب أن تتبع عالمة  TLDsنفس حظر المستوى الثاني ألسماء الدول واألقاليم؟
ومن القيمة بمكان بأن العالمة  TLDsقد ترغب في استخدام أسماء الدول واألقاليم في المستوى الثاني من  TLDلتكرار
عمليات أو نماذج أعمال تجارية ويمكن النظر لتلك العملية على أنھا تقييد لقدرتھم في التسويق على المستوى اإلقليمي .ومع
ذلك ،فعلى مالك العالمات التجارية أن يتبعوا نفس المتطلبات وفقا للنصيحة المقدمة من قبل  .GACبينما رشح إجراء
المعلومات كمثال لعملية تتبع ،وقد يكون من المحتمل أن االقتراح األكثر تبسيطا سيكون مقبوال نظرا ألنه قد يكون كيانا واحدا
بدال من عدد غير معروف من الكيانات والمسجلين الذين يسعون للتسجيل باسم دولة أو إقليم في  .TLDومع ذلك ،فقد يتطلب
ھذا مشاورات مع  GACلمعرفة وجھات النظر حول ھذه القضية .وأحد ھذه األسباب إلجراء  .infoھو حماية سيادة الحقوق
المرتبطة بأسماء الدولة أو اإلقليم في المستوى الثاني .وفي حالة العالمة  ،TLDيمكن لصاحب العالمة أن يوضح تسجيالت
المستوى الثاني التي ال تتداخل مع تلك الحقوق ويطلب من الحكومة إطالق األسماء.
 GTLDفي مقابل ccTLD
ضرورة تسجيل  TLDsالجغرافي كـ .ccTLDs
وفي استجابة للقلق الناجم عن جعل  ccNSOو GACأسماء الدول واألقاليم متاحة في برنامج  gTLDالجديد مما قد يمحي
الفارق بين  ccTLDsو  ،gTLDsوافق مجلس اإلدارة على أال تتم إتاحة أسماء الدول واألقاليم ،كما ھو محدد في دليل مقدم
الطلب ،في الجولة األولي من برنامج  gTLDالجديد معلقا نتائج مناقشات السياسة التي أجرتھا  .ccNSOوقد اعترف
المجلس بأن تحديد االختالف بين رمز الدولة واألسماء العامة قد يسوغ وجود مناقشات سياسة مجتمعية على نطاق واسع بين
منظمات دعم  ICANNواللجان االستشارية.
ترتبط مفاھيم أسماء الدول واألقاليم بـ  ،ccTLDsومن المعقول النظر في إذا ما كانت ھذه األسماء يجب أن تتاح
كـ  gTLDsأو  .ccTLDsومع ذلك ،فھذا ال يتبع بالضرورة أن كل  TLDsالجغرافية ينبغي أن تسجل مثل .ccTLDs
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يقدم  PDPالذي تعھدته  ،GNSOبينما ال يوصي بفئة من  TLDلألسماء الجغرافية ،يقدم بنية وعمليات من شأنھا أن
تسمح بإضافة  TLDsالجغرافية في إطار برنامج  gTLDالجديد.
وكانت ھناك مناقشة بناءة خالل اقتراح المجتمع تقديم أفضل تصنيف ألنواع ) TLDsيعني ،شيء ما خالف  ccTLDأو
 .(gTLDتظل  ICANNخصما قويا لالستخدام المبتكر لـ  TLDsالجديدة .وھذا األمر بشكل خاص حيث يمكن أن يتم
تفويض  TLDsلتحديد االحتياجات للمجتمعات المحددة مثل المنظمات الحكومية البينية والجماعات االجتماعية الثقافية
والعالمات التجارية المسجلة .وھذا بخالف تحديد  ICANNلھذا النوع من االبتكار والتحديد بنماذج  TLDالمحددة فقد يكون
االبتكار منتجا عبر السماح للمجموعات المختلفة أن تحدد من تلقاء نفسھا نوع  TLDالمدعى وتعزيز النموذج بين المجتمع.
وفي حالة تشكيل برنامج اإلعالن الذاتي والتخلص من التسويات التعاقدية أو تقليلھا فقد تظل الرسوم ثابتة .كما أن الجماعات
االجتماعية االقتصادية وأصحاب العالمات التجارية والجماعات األخرى يمكن تسويتھا جميعا ضمن الھيكل الحالي والتحديد
الذاتي-كنوع محدد من  .TLDوبمرور الوقت فإن مصالح السوق والمجتمع ستفرز أنواع  – TLDالنموذج المفضل لجعل
 ICANNتتعامل على أولوية ذلك التحديد.
قد يكون من الجيد كفئات دفاعية للطلبات الناشئة عن الممارسة العملية وكـ  ICANNوالمجتمعات ذات الصلة التي تكتسب
مزيدا من الخبرة لفوائد محتملة لفئات  gTLDاإلضافية بمرور الوقت وقد يتم تطوير البني التنظيمية مع  ICANNلتعكس
تلك الفئات .وستكون ھناك عاقبة لتطورات السياسة الكاملة-من المشاركين المتأثرين وفقا لنموذج  .ICANNوال يوجد شيء
بإجراءات التنفيذ الحالية يعارض تلك التطورات المستقبلية.
أسماء المدن
لماذا ال يمكن أن يحتوي دليل مقدم الطلب على مرجع لقائمة أسماء المدن التي تتطلب الموافقة الحكومية ليتم تفويضھا؟
)تشمل التعليقات مرجع للقوائم الحالية(.
كما تعد القوائم المقترحة خالل التعليقات العامة وثائق مرجعية مفيدة لمقدمي الطلب في التشاور أثناء النظر في خيارات اسم
 .TLDومع ذلك ،فتعكس القوائم المحددة بعض التحديات التي مرت بھا  ICANNفي إعادة البحث عن قائمة قوية يمكن
االعتماد عليھا .وتعكس مراجعة قائمة األمم المتحدة التي نشرت على
 http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2008/Table08.xlsالعديد من حاالت
التناقض .فعلى سبيل المثال ،مناطق استراليا حددت مناطق وھي كذلك وليست مدن؛ وھناك العديد من المدن المفقودة من
إفريقيا  -ومصر بھا القاھرة كمدينة واحدة والعديد من المدن األخرى المفقودة من الدول العربية .والقائمة األخرى المقترحة
على  http://www.citypopulation.deتبدو وأنھا تحتفظ بفردية خاصة مع التزام غير واضح للحفاظ المستمر ومعايير
واضحة للدقة وعدم التحيز.
وباإلضافة إلى ذلك تقدم ھذه القائمة والقوائم األخرى مشاكل إضافية:

وفي خالل عملية تطوير إطار عمل  gTLDsالجديدة يأمل المجلس ضمان دمج :توضيح من أجل مقدمي الطلبات؛ حماية
مالئمة من أجل منفعة المجتمع الرحب؛ وعملية إدارة سلسة ومتوقعة وواضحة .كما أن مقدار ھائال من الوقت استثمر في
العمل على معالجة األسماء الجغرافية لضمان تحقيق ھذه األھداف وأيضا إلى حد ممكن حول التوقعات بشأن GAC
والمجتمع .ويوجد شعور بأن التعريف الحالي لألسماء الجغرافية في دليل مقدم الطلب المدمج مع عملية اعتراض المجتمع
توفر حماية كافية بشأن معدل األسماء الجغرافية بينما توازن أھداف السياسة تلك.
وقد تم مناقشة األسماء الجغرافية خالل عمليات تطوير سياسة  GNSOومجموعة عمل األسماء المحفوظة لـ  GNSOوالتي
نظرت بعين االعتبار إلى أن عمليات االعتراض كانت كافية لحماية األسماء الجغرافية ولم تجد مبررا لمزيد من الحماية
لألسماء الجغرافية .وعبرت  GACعن مخاوفھا حيال عدم اشتمال مقترحات  GNSOالبنود التي تخالف عناصر ھامة من
مبادئ  GACكما أنھا ال توافق على أن إجراءات االعتراض و تسوية النزاع كانت كافية لمناقشة مخاوفھا.
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ومن المعترف به في الدليل )وفي المراسالت والمناقشات مع  (GACأن أسماء المدن تمثل تحديات ألنھا قد تكون أسماء
عامة أو أسماء عالمات تجارية ،وفي كثير من الحاالت ،ال يوجد اسم فريد لمدينة .وعلى عكس األنواع األخرى من األسماء
الجغرافية المحددة بالدليل ،ال يوجد قوائم مؤسسة يمكن أن تستخدم كمراجع موضوعية في عملية التقييم .وھذا يجعله غير
عملي أو مستحيل للمقيمين أن يتحققوا وبشكل فعال من إذا ما كانت طلبات الحصول على سالسل ھي أسماء مدن وقد يستبعد
آالف من االستخدامات والتطبيقات الشرعية .وفضال عن ذلك ،ونظراً ألن العديد من أسماء المدن متكررة في أنحاء العالم،
فسيكون أيضا من غير العملي أن يحدد المقيمون أي حكومة أو سلطة عامة تكون "ذات صلة" في سياق قواعد دليل مقدم
الطلب .ولھذا ال تتلقى كل أسماء المدن نفس أنواع الحماية كأسماء الدول والمدن العواصم.
ومع ذلك ،فھناك العديد من اآلليات األخرى المحددة في الدليل والتي يمكن أن تساعد في تسوية أي نزاع حول اسم مدينة .على
سبيل المثال ،يتم تشجيع مقدمي الطلبات لتحديد الحساسيات المحتملة مقدما والعمل مع األطراف المعنية لتقليل المخاوف التي
تتعلق بتقديم الطلب .وھناك أيضا سبال متاحة للحكومات لالعتراض على الطلب.
وسيتم نشر الطلبات بغية الحصول على المعلومات والتعليق العام .وقد تتواصل الحكومات مباشرة مع مقدمي الطلب باستخدام
معلومات االتصال الواردة بالطلب ،مثل أن ترسل إخطارا بأن المتقدم للحصول على سلسلة  gTLDقد يكون مخالفا للقانون
الوطني وأن تحاول معالجة أي مخاوف مع مقدمي الطلب.
كما يمكن للحكومات أيضا أن تقدم عملية إخطار لمعالجة المخاوف التي تتعلق بالقوانين الوطنية .ومع ذلك ،فإن إشعار
الحكومة عن المخاوف ال يعد في حد ذاته اعتراضا رسميا .كما أن إخطار الحكومة ال يشكل أسسا لرفض تطبيق .gTLD
وفي ضوء تقديم االعتراض الرسمي على التطبيق ،فإن أنسب اآلليات ھي أن تكون من خالل عمليات اعتراض المجتمع .كما
تعتبر المؤسسات القائمة المرتبطة بشكل واضح مع المجتمعات المخططة مؤھلة لتقديم اعتراضات المجتمع .كذلك يجب أن
يكون المجتمع المسمى من المعترض مجتمع يرتبط بشدة بسلسلة  gTLDالمطلوبة بالطلب محل االعتراض .كما تم تقديم
معايير حل االعتراض في الدليل.
ما ھي نظم الحماية الواردة بمجموعة التنافس والمقدمة ألسماء المدن ألنھا تتشابه وبشكل محير مع األخرى المقدمة
للحصول على TLD؟
ال يوجد أي إعطاء لألولوية لطلب للحصول على اسم المدينة مع وثائق الدعم أو عدم المعارضة على طلب للحصول على اسم
العالمة التجارية أو اسم عام مع نفس االسم ،إذا قدم االثنين على حد سواء كطلبات قياسية .ومع ذلك ،تم تطوير تصميم
'مجتمع' للطلبات لعرض ھذه الطلبات بصورة أكثر إيجابية إذا كان يتسنى لمقدم الطلب أن يثبت ،من خالل إجراء تقييم أولوية
المجتمع ،بأنه يمثل مجتمعا محددا .كما يتم تشجيع مقدمي الطلبات الذين يھدفون إلى استخدام نطاق  TLDبشكل أساسي
ألغراض ترتبط باسم المدينة ويمكن أن تقدم كطلب 'مجتمع'،وفھم طلب معايير إضافية.
وفي استجابة للمثال المقدم ،بأن باري أو بلين يمكن أن تسحب بسھولة طلب تقديم باريس أو برلين إلى مجموعة التنافس
بمزايدة الحقة ،وأن تصبح ھدفا لالبتزاز .وقد تم تطوير عملية التقديم لتوفر عددا من الضمانات للحد من مخاطر العبث،
واالبتزاز المتوقع كما ھو مقترح في المثال السابق .باإلضافة إلى تسوية النزاع داخل مجموعة التنافس ،والتي ستناقش أدناه،
كما تتاح مراجع أخرى للحكومات ،مثل:


ويمكن أن تقدم الحكومات إخطارا باستخدام إجراء اإلخطار الذي سيتم تحديده أو منتدى التعليق العام ليتناول
المخاوف التي تتعلق بالقوانين الوطنية .ومع ذلك ،فإن إشعار الحكومة عن المخاوف ال يعد في حد ذاته اعتراضا
رسميا .كما أن إخطار الحكومة ال يشكل أسسا لرفض تطبيق .gTLD



وقد تتواصل الحكومات مباشرة مع مقدمي الطلب باستخدام معلومات االتصال الواردة بالطلب ،مثل أن ترسل
إخطارا بأن المتقدم للحصول على سلسلة  gTLDقد يكون مخالفا للقانون الوطني وأن تحاول معالجة أي مخاوف
مع مقدمي الطلب.
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يمكن أن يتم االعتراض الرسمي خالل عملية اعتراض المجتمع .كما تعتبر المؤسسات القائمة المرتبطة بشكل
واضح مع المجتمعات المخططة مؤھلة لتقديم اعتراضات المجتمع .كذلك يجب أن يكون المجتمع المسمى من
المعترض مجتمع يرتبط بشدة بسلسلة  gTLDالمطلوبة بالطلب محل االعتراض .كما تم تقديم معايير حل
االعتراض في الدليل .وال ترغب  ICANNفي التعلق على نتيجة نزاع المضاربة.



وإذا أخفق االعتراض على باري ،فھذا ال يعني أن باري ستسود بدال من باريس في إجراء تقييم أولوية المجتمع
المستخدم لحل سلسلة مجموعات التنافس .ومع ذلك ،كما ذكرنا سابقاً ،أن  ICANNال ترغب في التعليق على نتيجة
مثل ھذا النزاع.

ھل عززت  ICANNالتوقع بأن األسماء المرتبطة بالسلطات القضائية اإلقليمية ھي في الحقيقة موارد عامة؟
وفيما يتعلق بأسماء المدينة ،والتي لم تقدم أي معاملة خاصة من قبل  ICANNفي الماضي .وكانت ھذه األسماء متاحة بشكل
مطلق للتسجيل في كل أرجاء العالم .وعلى النقيض ،فإن أسماء الدول واألقاليم لم تخضع للحماية في المستوى الثاني لـ
 gTLDsمنذ موافقة  .INFOوالتي تتطلب موافقة الحكومة ذات الصلة قبل أن يتم إطالق اسم الدولة لالستخدام في المستوى
الثاني .وقد شملت كل عقود  sTLDمنذ جولة  2004لغة في جدول موافقتھم فيما يتعلق بحفظ األسماء الجغرافية واألسماء
الجيوسياسية في المستوى الثاني من .info
فعلى سبيل المثال تفيد اتفاقية آسيا:
http://www.icann.org/en/tlds/agreements/asia/appendix-6-06dec06.htm
األسماء الجغرافية والجيوسياسية .ويجب أن تحفظ كل األسماء الجغرافية والجيوسياسية التي تحتويھا قائمة
 ISO 3166-1من آن آلخر بشكل أولي في المستوى الثاني وكل المستويات األخرى داخل  TLDحتى تقديم
مشغل السجل للتسجيل .ويجب حفظ كل األسماء باللغة االنجليزية وبكل اللغات الرسمية المرتبطة كما تحدد
 ICANNأو .GAC
وباإلضافة إلى ذلك ،يتعين على مشغل السجل حفظ أسماء األقاليم والمواقع الجغرافية المختلفة واألسماء الجغرافية
األخرى واألسماء الجيوسياسية كما قد توجه  ICANNمن وقت آلخر .كما يجب حفظ مثل ھذه األسماء من التسجيل
خالل أي فترة من فترات  ،sunriseويجب أن تسجل في اسم  ICANNقبل بدء وفتح التسجيل في  .TLDكذلك
يجب نشر مشغل السجل واالحتفاظ بالقائمة المحدثة لكل تلك األسماء على موقعه االلكتروني ،ويجب أن تخضع تلك
القائمة للتغيير في توجه  .ICANNوبناء على تقرير من قبل  ICANNللمعايير والمؤھالت المناسبة للتسجيل عقب
مدخالت من األطراف المعنية في مجتمع اإلنترنت ،يجوز الموافقة على ھذه األسماء للتسجيل إلى الھيئة المخولة
المناسبة.
األسماء المستخدمة بشكل عام
لماذا ال تتم حماية "األسماء ]الجغرافية[ المستخدمة بشكل عام" بالطريقة ذاتھا مثل األسماء الجغرافية المحددة بدليل مقدم
الطلب؟
تقترح التعليقات أن كل األسماء الجغرافية المستخدمة بشكل عام قد يتم حمايتھا .طلب المجلس ضمان عملية تطوير إطار عمل
لـ  gTLDsالجديد وھناك عملية واضحة لمقدمي الطلبات وأدوات الحماية المناسبة لفائدة مجتمع المجلس بما يتضمن
الحكومات .يراعى المعيار الحالي لتحديد األسماء الجغرافية كما ھو موضح باإلصدار النھائي المقترح بدليل مقدم الطلب حيث
أنه يلبي بشكل أفضل أھداف المجلس وتنظر بعين االعتبار كذلك إلى تحديد المدى الممكن لمبادئ  .GACوقد تم تطوير تلك
المراسالت بعد العديد من المناقشات مع  – GACعلى تطوير أدوات حماية لألسماء الجغرافية بشكل جيد إلى ما تمت
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الموافقة عليھا في توصيات سياسة  .GNSOوتتمثل ھذه التحديدات إلى جانب وسيلة أخرى ثانوية في االستعانة بالموارد
المتاحة لالعتراضات المطورة لتحديد اھتمامات .GAC
وخالل تطوير عملية األسماء الجغرافية ،فقد اعتمدت  ICANNعلى  ISOأو قوائم  UNللمساعدة في التحديدات الجغرافية
في سياق  gTLDsالجديدة .وتعتبر مجموعة األسماء الكلية المحمية في الوقت الحالي في عملية  gTLDجيدة في حالة زيادة
 5000من األسماء وتوفر الحامية لتفسيرات األسماء "المستخدمة بشكل عام" التي ستضاعف من عدد األسماء وتعقيد العملية
الميداني المتعدد.
وقد تم تطوير تخصيص "المجتمع" للطلبات لعرضھا بشكل أكثر تأييدا عند إثبات مقدم الطلب من خالل إجراء تقييم أولوية
المجتمع الذي يمثل المجتمع المحدد .ينوي أصحاب الطلبات استخدام  TLDبشكل أساسي لألغراض المرتبطة باالسم
المستخدم بشكل عام لمنطقة أو دولة قد تتقدم بطلب "المجتمع" والتعرف على تطبيق المعيار اإلضافي.

اتفاقية السجل
عام
حماية المستھلك .جدير بالذكر أن  ICANNال تحمي المستھلكين عند اعتبار التغييرات التعاقدية بالسجل .وفي ظل التكامل
الرأسي حتى المسجلين لن يتطلعوا إلى المستھلكين ألكثر من ذلك .جي .كيريكوس ) 13نوفمبر .(2010
معيار رفض المجلس للطلب ) .(5.1يجب تحديد المعيار المحدد لرفض المجلس للطلب وأن يوضح بحيث يمكن لمقدمي
الطلبات المحتملين أن يبلغوا عن القرارات المعلومة حول احتمالية رفض المجلس المطلق للطلبات الخاصة.
 MarkMonitorمارك مونيتور )النموذج  7 ،5ديسمبر .(2010
استمرار عمليات التشغيل.
فمتطلبات  AGلمصاريف التشغيل لمدة  3سنوات في الرسالة غير القابلة للنقض من االئتمان أو الضمان الذي ال رجعة فيه
ودائع نقدية يمكن ربط أموال كثيرة بھا ،وتعرقل كل الجديد من سجالت  .gTLDوينبغي أن يسمح  ICANNللعمل مع
 RySGلتحديد بدائل قابلة للتطبيق التي ال تعيق الوافدين الجدد بدون مبرر ولكن ذلك أيضا يوفر موارد كافية ألغراض
االستمرارية 7) RySG .ديسمبر  .(2010بي .فاوست ) 9ديسمبر .(2010
ال ينبغي أن يضطر مشغلو تسجيل  gTLDالجدد إلى دفع رسوم عالية ويجري خصائص األسر من المرافق القائمة بالسجالت
الرئيسية )الذين ھم منافسوھم( من أجل أن تكون قادرة على تلبية متطلبات استمرارية التشغيل .وھذا لن يشجع على نمو
المنافسة القائمة على التسھيالت وتنوع القدرات واالستقالل ،وشرط ال غنى عنه من تنوع المحتوى .إن دفع مقدمي الطلبات
ھؤالء المجازف بالمزيد من النقاط في اإليرادات وتالعب السياسة العامة لمقدمي الخدمات ھؤالء يعد أكثر من القيمة الحقيقية.
فالتكاليف اإلضافية لمقدمي الخدمات القائمين على توفير االستمرارية قريبة من الصفر .وينبغي أن تنبه  AGعلى مقدمي
طلبات gTLDالجدد أنھا قد تشكل تعاونيات تجمع المخاطر والتأمين المتبادل المبتكر حتى يتمكنوا من أخذھا عليھا دون
موفر الخدمة القائمة النھائية "المضمونة' ردا على سؤال أداة االستمرارية .إي .برونر ويليماز ) 9ديسمبر .(2010
 Minds + Machinesعقول  +آالت ) 10ديسمبر .(2010
وينبغي للمجلس السماح لمتقدمي  TLDلتشمل عقدا مع مشغل خدمات التسجيل كمؤھل  /وبديال عن األداة الحالية أو خطاب
االعتماد لعمليات التسجيل المستمرة بـ  DotGreen .TLDدوت غرين ) 9يناير .(2011
مشكالت المنافسة )) 2.9ب(( .ما الذي يبدل إحالة مشكالت المنافسة إلى ھيئات وسلطات المنافسة؟ كيف سيتم تطوير
المبدالت وبواسطة من؟  7) RySGديسمبر .(2010
استعادة التكلفة لـ  .(6.2) RSTEPتكرر  RySGتعليقاتھا السابقة بأن ھذه الفقرة ال ينبغي اعتبارھا في ظل األثر السلبي
الذي قد تنشره في إبداع مساحة  7) RySG .TLDديسمبر .(2010
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التكامل الرأسي )(VI
النقاط الرئيسية


قرار المجلس بالتخلص من التقييدات على التكامل الرأسي ھو نتاج المناقشات المطولة واالستشارات الواردة
بالتفصيل على http://www.icann.org/en/minutes/draft-cross-ownership-rationale-
.04feb11-en.pdf



وستحتفظ  ICANNبالتعبير عن حق اإلشارة إلى مشكالت التكامل الرأسي إلى سلطة المنافسة المناسبة وتتطلب
مرونة في طريقة التعامل مع تلك اإلحاالت.



التوجيه المسبق من  GNSOفيما يتعلق بـ  TLDsالجديد ال يسمح بالمعالجة المختلفة لـ "TLDs ".brand
المتعلق باالستخدام غير القائم على التمييز لمسجلي  ICANNالمعتمدين.

ملخص التعليقات
قرار المجلس بالتخلص من تقييدات الملكية المشتركة بين السجالت والمسجلين يزيد من الحساسية وھو مناسب من حيث
الوقت .وھذه التقييدات تصنع من شروط  1999وليس لھا استخدام على المدى القصير على العرض الفعلي لسيطرة السوق
من العبين محددين .التخلص من التقييدات المصطنعة على الملكية و/أو اعتبار التحكم الطريقة الوحيدة المبدئية لعدد من
األسباب:
) (1تقييدات الملكية المشتركة من شأنھا أن تثبط تطوير  gTLDsالعالمية .المسجلون اآلن في الدول النامية يتمتعوا بخيارات
واضحة لبدء استخدام  gTLDsالجديد .وسوف تمنع تقييدات الملكية المشتركة المسجلين الذين يبدءون  gTLDالجديد على
خالف رأي القطاعات الواضحة لمجتمع  ICANNالراغب في تشجيع  gTLDsفي الدول النامية.
) (2يمكن التعامل مع تقييدات الملكية المشتركة وتطويقھا باستثناء سجالت العالم النامي والصغير التي ليس لديھا موارد
ومحامين للتعامل بشكل جيد مع ھياكل الشركة للتعامل مع تلك القواعد البطيئة .بينما المسجلون األغنى واألكثر سيجدون
طريقة للتعامل مع تلك القواعد تاركين الشركات األكثر فقرا واألكثر صدقية إلتباع القواعد حتى التسبب باألذى.
) (3تاريخ تقييدات الملكية المشتركة ال يعتبر سببا جيدا الستمرارھا كما ھو واضح بقرار مجلس .ICANN
) (4تترك تقييدات الملكية المشتركة بعض  gTLDsدون منفذ مبيعات .وال يوجد شيء باستثناء التخلص من التكامل الرأسي
وأدوات التحكم بالملكية المشتركة التي تتعامل مع المشكلة الحقيقية للسجالت الصغيرة التي يتعذر عليھا العثور على مسجل
لتنفيذ  .TLDsو gTLDsذات المطلب الخاص )مثل تقديم خدمات التسجيل باللغة التي يتم التحدث بھا بشكل أقل( قد ال يتم
خدمتھا.
) (5سلطات المنافسة وليس  ICANNھي التي توفر اآللية المناسبة للتحقق من مشكالت التحكم بقوة السوق والسلوك المقاوم
للسلوكيات التنافسية.
) (6لم يتم توضيح التقييدات لتقليل أضرار المستھلك .إن تضرر المستھلك وظھرت مشكالت العبث بـ  gTLDsالجديد فإن
اإلجراءات المحددة للوقاية من األضرار الخاصة يجب تنفيذھا.
) (7وستزيد التقييدات من فرصة إخفاق  gTLDsالجديد .قناة مسجل المجلس ھي طريقة التسويق الخاطئة لـ  TLDsألنھا
تحتاج بشكل خاص إلى االستئناف للعمالء .سوف تعتمد بعض  gTLDsالجديدة على تقديم وتعزيز رسالتھم على موقع
المسجل وھو الخيار األفضل إلنشاء المسجل .عدم القدرة على استھداف السوق وتقديم تعزيز كامل للرسالة قد يضر بشدة
بسمات ومظاھر .gTLD
) (8التقييدات التي قد تضر اعتماد  .ICANNالحفاظ على تقييدات مضادة للتنافسية من عصر آخر ستؤدي بشكل محتوم إلى
االتھامات بأن  ICANNتحاول إصالح الشكل االقتصادي لـ  gTLDsالجديد Minds + Machines .عقول  +آالت
) 8ديسمبر  Bayern Connect.(2010بايرن كونكت ) 8ديسمبر  Demand Media .(2010ديماند ميديا )إعالم
الطلب( ) 8ديسمبر  9) AusRegistry .(2010ديسمبر  dotMusic .(2010دوت ميوزيك ) 10ديسمبر .(2010

قرار المجلس بالسماح بالملكية المشتركة كان حكيما وسيفيد مجتمع اإلنترنت .إي .برويس ) 6يناير .(2011
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التأھيل ) .(1.2.1تقدر  IBMقرار  ICANNبعدم إنشاء قواعد جديدة تحظر المسجلين من التقدم أو تشغيل سجالت gTLD
الجديدة .كما تدعم  IBMالتعزيز اإلضافي لآلليات المضافة بالتوازي مع التقييدات المقترحة مسبقا ً على الملكية المشتركة.
 10) IBMديسمبر .(2010
الوقت اإلضافي العتبار منھجية التكامل الرأسي الجديدة .منھجية المجلس الجديدة كليا المتعلقة بالتكامل الرأسي )محور "قانون
اإلجراء لمشغل السجل" — المواصفات  9لمسودة اتفاقية السجل( أول ما تم اإلعالن عنه بالقرار الذي تم تبنيه باجتماع المجلس
الذي تم تبنيه قبل سبعة أيام من إطالق  AGالنھائي المقترح .وھذه المبادرة المترددة بـ  AGالنھائي المقترح تستحق وقتا أطول
من  28يوما الخاصة بالمراجعة والمناقشة والتعليق العام قبل تبنيھا .وللتعرف على مثال واحد فإن القسم )1ج( من قانون
اإلجراء يرفع عدد من المشكالت المتعلقة بكيفية التقدم في األمثلة المحددة )مثل نطاق  (.brand TLDsوكيفية تشغيله بالتوافق
مع السياسات األخرى مثل تلك التي تتعامل مع مخزن أسماء النطاق .تتطلع  COAإلى المناقشة الكاملة لقانون إجراء السجل
وقرار المجلس لعكس األدوار للتكامل الرأسي .تتساءل  COAعما إذا كانت تلك المناقشات قد تحدث لو تعامل المجلس بالدليل
في كارتاخينا .وھذه العملية المندفعة لن تحل بشكل عقالني ھذا التعقيد والمشكلة الناتجة 3) COA .ديسمبر .(2010
 8) INTAديسمبر  .(2010ھوجان لوفيلز ) 9ديسمبر  Time Warner .(2010تايم ورنر ) 9ديسمبر .(2010
 9) IPCديسمبر  .(2010بي .تاترسفيلد ) 10ديسمبر .(2010
أخفقت  ICANNفي األخذ في االعتبار تأثير قرار التكامل الرأسي الجديد على اتفاقيات السجل.
حيث أن  ICANNلم تشير إلى توقيت وكيفية اإلشارة إلى السجل/المسجل لھيئة التنافسية عند وقوع إساءة للسلطة .وقد
أخفقت  ICANNفي التطوير الكامل والتفكير حيال متطلبات اتفاقيات السجل وال يجب أن تكون جديدة العتبار  AGبأن
تكون نھائية كما ستكون أساسا للتشغيل وتتوافق مع اإلنترنت الموسع 8) INTA .ديسمبر .(2010
خطأ المجلس بشأن قرار التكامل الرأسي .إي برونر ويليامز ) 16يناير .(2011
حماية المستھلك .جدير بالذكر أن  ICANNال تحمي المستھلكين عند اعتبار التغييرات التعاقدية بالسجل .وفي ظل التكامل
الرأسي حتى المسجلين لن يتطلعوا إلى المستھلكين ألكثر من ذلك .جي .كيريكوس ) 13نوفمبر .(2010
مشكالت التنافسية .ھناك افتقار إلى الھيكل الرسمي للتحديد عند إجراء اإلحالة لھيئة التنافسية .وبافتراض االھتمامات بافتقار
 ICANNللتوافق والموارد كيف سيتم صياغة تلك السياسة؟  10) BBCديسمبر .(2010

ما الذي يبدل إحالة مشكالت المنافسة إلى ھيئات وسلطات المنافسة؟ كيف سيتم تطوير المبدالت وبواسطة من؟
 7) RySGديسمبر .(2010
السجالت الحالية .كيف ستكون السجالت الحالية قادرة على المشاركة في فرصة التكامل الرأسي VI؟ ما ھي الشروط المحددة
والمتطلبات المحددة التي تقدم في حالة قرر السجل الحالي االنتقال إلى شكل جديد من االتفاقية )وكيف سيتم تحديد ذلك
وبمعرفة من(؟  7) RySGديسمبر .(2010
نطاق ..Brand TLDs
نطاقات المسجل الفردي الخاصة بالمستخدم المتاحة من قرار التكامل الرأسي سوف تبسط األمر مع االعتراف بأنه ليس لديھا
القدرة على النطاقات الكبيرة للتمتع بميزة حدوث االنتھاك Tucows .توكوز ) 8ديسمبر Bayern Connect .(2010
بايرن كونكت ) 8ديسمبر .(2010
تھتم  COAبشكل جدي بتأثير سياسة التكامل الرأسي الجديد للمجلس على  .brand TLDsالمعروف .في حين ال يوجد
سبب لكيفية إعاقة سجالت  TLDفي ھذه الفئة من التحكم في المسجل المعتمد فإنه من المساوي أنه غير واضح سبب كيفية
إعاقة الدخول في ترتيبات خاصة بالمسجل المعتمد المستقل أو من اإلعفاء من المسجلين المعتمدين معا وتحديد نطاقات
المستوى الثاني كما تناسب .يحدد قرار التكامل الرأسي المشكلة األولى )من خالل طريقة مستخدمة على نطاق واسع والتمديد
إلى كل سجل  TLDألي وصف( ولكنھا تترك االثنين اآلخرين غير محددين 3) COA .ديسمبر .(2010
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في حين تخلص المجلس من تقييد التكامل الرأسي في إصدار الدليل بالوحدة النمطية  5التي ال تزال تتضمن فقرات قد تقيد
كيفية توزيع مسجل  TLDالفردي وإدارة التسجيالت بالمستوى المنخفض التي تكون كلية تحت ملكيتھم وتحكمھم .يجب
إجراء التغييرات إلزالة تلك التقييدات 6) BC .ديسمبر .(2010
ينبغي إدراج ھذا االستثناء" :مسجل فردي )" ("dot brandيجب على مشغل السجل استخدام المسجل المعتمد من ICANN
ولكنه غير مطلوب لتقديم الوصول غير القائم على التمييز لكافة المسجلين حيث يسمح باالسم للتسجيل بالمستوى الثاني ويجب
أن يكون تحت تحكم مشغل السجل أو شركاؤه ".يجب أن ال تقيد اتفاقية السجل بشكل كبير مسجل  TLDsالفردي من استخدام
المملوكة بالكامل أو التابعة عن قرب للمسجل وإدارة األسماء التي تتحكم فيھا )مثل لألقسام وخطوط اإلنتاج والمواقع وما إلى
ذلك 6) BC (.ديسمبر .(2010
مالي العالمة ممن يشغلون  TLDالستخدامھم الخاص يجب عدم مطالبتھم بتنفيذ الوصول غير القائم على التمييز لكافة مسجلي
 ICANNالمعتمدين .يجب إكمال نطاق  TLDsللتحكم بأي المسجلين يمكنه تسجيل اسم نطاق في منطقته .القسم  2.9من
مسودة اتفاقية السجل يجب أن يحدد بوضوح كافة السجالت من خالل اتفاقية المسجل  -السجل الخاصة المتفق عليھا من
 ICANNوالتي يسمح لھا بالتحكم في السجالت UrbanBrain .أيربن برين ) 14يناير .(2011
تقترح  RySGترك ھذا المطلب أو على األقل تحديد األغراض التي ال يستخدم فيھا النطاق عند تسجيله من خالل المسجل
التابع عن قرب .والمطلب المستمر الستخدام سجل لطرف ثالث لنطاق  dot Brand TLDsسيكون له تأثير غير متعمد
لتعطيل المصلحة من مجتمع النطاقات تجاه التقديم لنطاق  7) RySG .TLDديسمبر .(2010
تحليل التعليقات
تاريخ وتقييم قرارات مجلس  ICANNحول التكامل الرأسي مفصل بمسودة منطق المستندات على الرابط
> .<http://www.icann.org/en/minutes/draft-cross-ownership-rationale-04feb11-en.pdfحدد
المجلي وجود مناقشات كافية من المجتمع وتحليالت من الخبراء على مشكالت التكامل الرأسي وحددن المضي قدما للتخلص
من العوائق التعاقدية للتكامل الرأسي على أنھا غير ضرورية لحماية المستھلكين وتطور سوق عمل  DNSالموسع.
تدرك  ICANNأن اعتبار صناعات السجل-المسجل قد تزيد من مشكالت التنافسية .وبالمثل فقد عبرت  ICANNصراحة
عن حق اإلشارة إلى ترتيبات الملكية المشتركة لسلطات المنافسة المعمول بھا .تتطلب  ICANNالمرونة في كيفية وتوقيت
اتخاذ القرارات لإلشارة إلى األحداث للسلطات التنافسية .المعيار المحدد لتلك اإلحاالت غير مناسب باتفاقية السجل أو دليل
الطلب المعمول به .من الھام مالحظة أنه بموجب القانون الحالي بالدوائر القضائية المختلفة فإن أي طرف ثالث مظلوم قد
يحاول اإلشارة إلى ترتيبات التجارة إلى ھيئات المنافسة للتحقيق في اإلساءة المحتملة غير أن ھيئة المنافسة ذاتھا تحتفظ بحق
العمل على عالج تلك اإلساءة.
كما تمت اإلشارة إلى قرار المجلس على التكامل الرأسي في  5نوفمبر 2010
> ،<http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-05nov10-en.htmفسوف تسمح  ICANNبمشغلي
السجل الحاليين باالنتقال إلى الشكل الجديد التفاقية السجل الجديدة التي ال تحتوي على تقييدات على التكامل الرأسي وتخضع
ألية تقييدات معقولة أو ظروف قد تكون ضرورية وتتعلق بـ  TLDالشرعي.
وفي مبدأ  19الموضح في التقرير النھائي لـ  - GNSOتقديم نطاقات المستوى األعلى العامة الجديدة" ،يجب على المسجلين
استخدام فقط مسجلي  ICANNالمعتمدين في تسجيل أسماء النطاق مع عدم التمييز بين المسجلين المعتمدين ".لم يقدم تقرير
 GNSOمعالجة مختلفة لـ .".brand" TLDsسيكون من غير المناسب تضمين فقرة باتفاقية السجل لـ  TLDsالجديد
تتعارض مع توجيه  GNSOببرنامج  gTLDالجديد.
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التسعير
النقاط الرئيسية


كما ناقشنا مسبقا ً فإن أقصى األسعار لن يتم تنفيذھا لـ  gTLDsالجديد ولكنھا اإلجراءات القياسية ال تھدف إلى منع
السلوك االنتھازي عند إعادة تجديد السجالت.



فقرات التسعير فيما يتعلق بإعادة التسجيل ستتم مراجعتھا لتحديد اھتمامات  RySGحول برامج التسويق المستھدفة
المؤقتة.



حدود الفترة  10أعوام من التسجيل مقصود منھا تعزيز دقة  Whoisواستخدام النطاق.

ملخص التعليقات
حدود األسعار .تستمر  ICANNفي رفض حدود األسعار لحماية المستھلكين وستسمح للحكومات بإصالح أية إساءات
مستقبلية على قوة السوق .جي .كيريكوس ) 13نوفمبر .(2010
فقرات التسعير لخدمات السجل يجب إزالتھا .تحافظ  AGعلى متطلبات اإلشعار لزيادات األسعار )إشعار  30أو حاالت
التسجيل األولية وإشعار  180إلعادة التجديد( .ھذه القواعد سوف تنشئ التفاوت بين ممارسات وسياسات تسعير  TLDالجديد
و TLDالحالية .ال يقدم إطار عمل  ICANNأساس لـ  ICANNألمر سياسات تسعير السجل والممارسات الخاصة به.
أسست  ICANNإلى عدم وجود سياسة تسعير لعقود  TLDوقررت السماح للتكامل الرأسي الكامل للسجالت وغياب قوة
السوق والتحديد عبر المنافسة من ھيئة المنافسة في الحاالت التي يكون فيھا قوة السوق عامال 7) RySG .ديسمبر .(2010
يجب مراجعة فقرات التسعير إلعطاء السجالت مرونة في التسعير والتسويق .كما ھو مكتوب حاليا فإن القسم )2.10ب( يقيد
على نحو كبير السجالن من االشتراك في برامج التسويق المستھدفة و/أو االستجابة للتغييرات في حاالت السوق والتأثير
المحتمل على التقليل الفعلي لقدرة السجالت على المنافسة على السعر .توصي  RySGبمراجعة القسم للسماح للسجالت
باالشتراك في برامج التعزيز والتسويق الموجھة لتشجيع إعادة تجيدد السجالت بالطريقة ذاتھا كما في القسم )2.10أ(
وستسمح بتلك البرامج لعمليات التسجيل الجديدة 7) RySG .ديسمبر .(2010
إعادة التجديد .ال نرى سبب واضح لسبب تحديد نظام إعادة التجديد ومدى كونه إلزاميا لـ  gTLDsالجديد وحث ICANN
على تبني  AGلإلبداع أو على األقل استخدام أنظمة إثبات مختلفة في ھذا المجال ما أمكن .سيعني ھذا إجراء تغييرات على
االتفاقية األساسية ) 2.10التسعير والمواصفات  ،6الفقرات  3و 8كما ھو محدد في تعليقات  .(SIDNلتجنب الشكوك في
الوقت الحالي وفي المستقبل فإننا نقترح إضافة ذلك إلى العقد )البند  .2.2أو مواصفات  (1بأن "سياسات التوافق التي تھدف
بشكل خاص إلى نظام يقدم فيه مشغل السجل علميات تسجيل اسم النطاق لفترات ثابتة غير معمول به في حالة تقديم مشغل
السجل لعمليات تسجيل اسم النطاق لفترة غير محددة من الوقت مع إمكانية اإلنھاء 9) SIDN ".ديسمبر .(2010
فترة التسجيل .تحافظ اتفاقية السجل المقترحة على ما يظھر كونھا فقرة تراثية بسجالت التقييد التي تقدم فترات تسجيل ليس
ألكثر من  10أعوام .وتعتبر تلك الحدود فرصة للمسجلين ومسجلي النطاق والمزودين النھائيين حيث يستفيد الكل من المرونة
المتزايدة .يجب السماح للسجل وآخرين بالسلسلة تقديم فترات بديلة طالما كان الوصف دقيقا وواضحا للتقديمات .دبليو.
سيلتزر ) 10ديسمبر .(2010
تحليل التعليقات
كما فصلنا سابقا فإن تحليل لتعليقات بعد المناقشات الزائدة واستشارات الخبراء حدد المجلس أن حدود التسعير غير ضرورية
وغير مناسبة لجولة  gTLDالجديد .للتعرف على معلومات أكثر عن خلفية ذلك األمر يرجى الرجوع إلى الرابط
>.<http://www.icann.org/en/announcements/announcement-06jun09-en.htm
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كما ناقشنا سابقا مع  RySGواألطراف األخرى المھتمة على مجموعة الصياغة المؤقتة في  27يناير  2011فإن طاقم عمل
 ICANNيتفھم االھتمام بالتقييد على التسعير المختلف لحاالت التجديد للتسجيالت بـ  gTLDsالجديد وقد يتم تثبيط برامج
التسويق واالنتقاص من الفوائد لمسجلي النطاق .المسودة القادمة التفاقية السجل ستتم مراجعتھا لمحاولة تلطيف تلك
االھتمامات المستھدفة وبرامج التسويق على المدى القصير .ومع ذلك فإن االستثناءات سيتم عملھا بمسودة مع تفھم غرض
الفقرة لمنع ممارسات التسعير المسيئة في ظل اعتبار إعادة تجديد عمليات التسجيل.
ومع اعتبار التقييد على فترة التسجيل ومدتھا  10أعوام فإن تلك الفقرة متضمنة في كافة اتفاقيات سجل  gTLDالخاصة
بـ  ICANNمنذ  1999وليس ھناك حاجة لوجود سبب منطقي إلزالتھا .وعلميات التسجيل المطلوب تجديدھا على األقل مرة
واحدة كل عشرة أعوام لھا تأثير يعود بالفائدة لتعزيز دقة  Whoisواالستفادة من النطاق )عبر السماح بالنطاقات باالنقضاء
إذا لم تستخدم لفترة طويلة أو لم تعد تحتوي على معلومات االتصال الدقيقة( .كذلك فإن الدخل المحتمل لحاالت تجديد النطاق
المستقبلية قد يعزز من االستقرار المالي للسجل على المدى الطويل ويزيد من فرص وجود مشغل بديل يرغب في التمتع بتلك
العمليات الخاصة بالسجل في حالة تعذر تسجيل مشغل السجل.

اتفاقيات مشغل السجل األخرى
النقاط الرئيسية


الشكل المناسب للمناقشات فيما يتعلق بالتعديالت على  UDRPيتمثل في  GNSOالخاص بـ  ICANNوتمديد
االلتزامات ذات الصلة بـ  UDRPللسجالت التي يجب مناقشتھا في ھذا السياق من خالل االلتزامات التعاقدية
لمشغلي سجل  gTLDالجديد.



ستتم مراجعة فقرات مراجعة التوافق التعاقدي لتوضيح أن  ICANNقد تجري مراجعة بغض النظر عن دفع مشغل
السجل للتكاليف والنفقات الخاصة بتلك المراجعة.

ملخص التعليقات
التوافق على قرارات  .UDRPالتزام مشغل السجل بالتوافق مع قرارات  UDRPيجب إضافته إلى القسم  5.4.1وحيثما يكون
مناسبا بـ  .AGالحاالت السابقة عن توافق السجل مع قرارات  UDRPيقترح لسوء الحظ ھذه المنھجية الخاصة بالنظام والمعلقات
من أجل تحرير وضمان التنفيذ لقرارات  UDRPدون اللجوء إلى طاقم توافق  8) INTA .ICANNديسمبر .(2010
المراجعة للتوافق ).(2.11
القسم  2.11يجب توفير رسوم عدم الدفع للسجل ولن يكون سببا لـ  ICANNلتأخير مراجعة السجل الذي يدعى له غير ذلك.
في المواقف حيث يدفع مشغل السجل نفقات المراجعة يجب على  ICANNضمان أن التأخير في الدفع لن يؤخر أو يضعف
مراجعة التوافق .قرار المجلس بالتخلص من التقييدات على الملكية المشتركة والتكامل الرأسي قد يؤدي إلى دمج مشغلي سجل
 gTLDمع المسجلين .وسيتسبب ھذا في دفع مشغل السجل  TLDلتكلفة المراجعات بالتوافق التشغيلي والتعاقدي .تھتم BC
بإمكانية سحب تلك المدفوعات أو تأخيرھا من أجل تأخير أو تقييد المراجعات من مھام مراجعة التوافق .التوافق التشغيلي
والتعاقدي ھو مسئولية  ICANNالمطلقة وليس مشغل السجل .قد تحتاج  ICANNإلى االستعانة بخدمات المراجعة من
الخارج والقرار باالستعانة بالكوادر من الخارج ال يتيح لـ  ICANNالتھرب من مسئولياتھا لعدم التوافق من مشغلي السجل
المتعاقدين 6) BC .ديسمبر .(2010
تحليل التعليقات
وتعتبر  UDRPأقدم سياسة توافق لـ  ICANNمؤرخة في  .1999وھي تفرض التزامات فقط على المسجلين وليس
السجالت .وأن الشكل المناسب للمناقشات فيما يتعلق بالتعديالت على  UDRPيتمثل في  GNSOالخاص بـ ICANN
وتمديد االلتزامات للسجالت التي يجب مناقشتھا في ھذا السياق من خالل االلتزامات التعاقدية لمشغلي سجل  gTLDالجديد.
وأي عدم توافق مزعوم من المسجلين فيما يتعلق بااللتزامات عليھم بموجب  UDRPيجب إحضاره لالھتمام الفوري لتوافق
 ICANNالتعاقدي والفروق القانونية.
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فقرات القسم  2.11من اتفاقية السجل المقترحة ستتم مراجعتھا لتوضيح أن تلك التكاليف أو النفقات ألي مراجعة ھي مسئولية
مشغل السجل المعوضة لـ  ICANNبعد إجراء المراجعة .والتكاليف األولية سيتم دفعھا من  ICANNوال يوجد تأخير على
عمل المراجعة .انظر كذلك التحليل والحالة المقترحة فيما يتعلق بقانون إجراء مشغل السجل لمزيد من التوضيح أدناه على
الظروف والحاالت التي يطالب فيھا مشغل السجل بتعويض  ICANNأو التكاليف أو النفقات لمراجعات التوافق.

اإلنھاء
النقاط الرئيسية


ستكون التغييرات المتسقة مع مراجعات  RySGالمطلوبة على حق إنھاء  ICANNلإلجراءات المتعلقة باإلفالس
واإلدانات اإلجرامية المحددة في اإلصدار التالي من اتفاقية السجل.



وسيتم التحكم في حاالت اإلنھاء المتعلقة بـ  RPMمن  RPMالمعمول بھا وھي غير مناسبة لطلب نتائج إضافية
من أجل بدء ھذا اإلنھاء.



إذا نوى مشغل السجل استمرار تشغيل السجل بدال من خرق  ICANNفقد تتبع العالجات ضمن اتفاقية السجل
بالتوافق مع اإلنھاء.

ملخص التعليقات
اإلفالس المتعلق باإلنھاء .القسم )4.3د( يعتبر مشكلة .يجب تغيير اللغة على األقل كما يلي (3)" :الملحق أو اإلجراءات المشابھة
التي بدأت ضد مشغل السجل وتمثل التھديد المحتمل الواقعي على التشغيل المستمر من لمشغل وال تطرد خالل …) (60يوما
من البدء 7) RySG ".ديسمبر .(2010
اإلنھاء ذو الصلة باإلدانات اإلجرامية .يمكن لـ  ICANNإنھاء اتفاقية سجل  gTLDالجديدة بسبب عضو المجلي عن النشطة
المالية في ظل عدم وجود فرصة للعالج .وتعتبر ھذه األسس الجديدة لإلنھاء غير محددة على نحو جيد وال تتطلب المعرفة أو
القدرة نيابة عن المشغل وال تتطلب اإلجراء ذو الصلة بأعمال السجل التجارية .ويجب على اتفاقية سجل  gTLDالجديد تقديم
فرصة واضحة لعالج أساس ذلك اإلنھاء .ھذا القسم يجب مراجعته باللغة الموصى بھا من  RySGبالتعليقات.
 7) RySGديسمبر .(2010
اإلنھاء المتعلق بالتوافق مع  .RPMsھذا القسم يجب مراجعته لجعله متسقا مع فقرات اإلنھاء األخرى كما يلي" :يمكن
لـ  ICANNبعد تقديم إشعار قبل فترة  30يوما لمشغل السجل أن تنھي ھذه االتفاقية بما يتفق مع القسم  2من المواصفات 7
وھي تخضع لحق مشغل السجل في تحدي ھذا اإلنھاء كما ھو موضح أعاله باإلجراءات ذات الصلة وإذا أقر المحكم أو
المحكمة بشكل نھائي أن مشغل السجل قد ارتكب خرقا ماديا أو أساسيا بھذا القسم  2من المواصفات وتعذر على مشغل السجل
التوافق مع ھذا التحديد وعالج ھذا الخرق خالل ) (10أيام وقد يتم تحديد فترة زمنية أخرى من المحكم أو المحكمة".
 7) RySGديسمبر .(2010
اإلنھاء المتعلق بالتعذر في تلبية  DNS DNSSEC SLAsاستنادا إلى منھجيات القياس الجديدة .يجب مراجعة اللغة
لتحديد" :االنتشار الذي سيبدأ خالل  60دقيقة" غير "كامل خالل  60دقيقة 7) RySG ".ديسمبر .(2010
اإلنھاء من مشغل السجل .تكرر  RySGبعض االھتمامات المرفوعة في تعليقات  AGv4غير المحددة من  :ICANNإنھاء
االتفاقية من مشغل السجل لخرق  ICANNالذي ال يعالج ال يعتبر خيارا واضحا وسيترك مشكالت عديدة غير محلولة.
اتفاقيات مستوى الخدمة يجب تحديدھا لصالح  7) RySG .ICANNديسمبر .(2010
التمديد التلقائي .يجب إضافة اللغة للسماح بالتمديد التلقائي للفترة إذا تفاوض كل من مشغل السجل و ICANNعلى التجديد
بيقين حقيقي 7) RySG .ديسمبر .(2010
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تحليل التعليقات
ستتم مراجعة إنھاء حق  ICANNبخصوص أحداث الخسارة وإدانة مديري مشغل السجل بجرائم بعينھا بطريق ثابت
وبتعليقات .RySG
وتمت مراجعة انتھاء حق  ICANNبخصوص عدم االمتثال لما وضعته  RPMفي التخصيص  7في آخر نسخة لمسودة
اتفاقية التسجيل للتأكد من أن ھذا الحق المنتھي قد تعرض لحقوق مشغل السجل كما الحال في  .RPMsسيكون من المناسب
مطالبة  ICANNومشغل السجل ليتوافقوا مع آلية التدعيم واالستئناف لكل من  RPMثم مطالبة  ICANNبإحضار دعوى
تحكيمية وبعرض اعتداءات  RPMلكي تعزز من حق  ICANNإلنھاء االتفاق .إن إجراءات وآليات جميع  RPMتعد
فقرات مستقلة طالما توافقت  ICANNمع ھذه اإلجراءات واآلليات ،فإن سمح لـ  ICANNإلنھاء اتفاق التسجيل تحت
 RPMفمن المناسب السماح لھا بعمل ذلك دون ما إجراءات وآليات فض نزاع إضافية.
فبدايات التوافق التقني في التخصيص  6تأتي تحت  ICANNوستتم مراجعة استعراض المجتمع في النسخة القادمة التفاق
التسجيل.
حق مشغل السجل في إنھاء اتفاق التسجيل في حالة تعدي  ICANNالحثيث على الفصل  4.4قد يسمح لمشغل السجل
بالخروج من عمل مشغل السجل في حالة وجود تعطيل لعمله بسبب تعدي  .ICANNوإن رغب مشغل السجل في مواصلة
تشغيل السجل مع تعدي  ICANNفقد يلتمس الحل من اتفاق السجل بما في ذلك األضرار واألداء الخاص من خالل فقرات
فض النزاع الموجودة في البند  .5وال يزال تعرض  ICANNلمتطلبات مستوى الخدمة في رحى النقاش ولكن ليس من
اقتراحات أكيدة قد جاءت حتى اآلن.
وبوجود الطبيعة طويلة المدى لكل من اتفاق التسجيل وقدرة مشغل السجل على تضمين مفاوضات موسعة مع  ICANNفي
أي وقت ،ولن يكون مناسبا ً السماح للتوسعات التلقائية المبنية على أرضية مفاوضات مستمرة وصادقة .فھي مسؤولية
 ICANNومشغل السجل أن يتفاوضا بشأن التوسعات في وقت محدد.

النقل عقب اإلنھاء
النقاط الرئيسية


وكاستجابة لتعليقات عدة فإن  ICANNستضمن اللغة المقترحة في مسودة اتفاق السجل الستعراض المجتمع
واالسترجاع الذي سيزود بترتيبات بديلة منقولة للمسجل الفرد/المستخدم الفرد .gTLD

ملخص التعليقات
انتھاء العالمة التجارية .ينبغي إدراج ھذا االستثناء 4.5" :ال يجب تطبيقه على مسجل مفرد )"عالمة النقطة"( مشغلي السجل
الذين لديھم حقوق الملكية الفكرية المطبقة لـ  "TLDالمسجل الفرد  TLDسيتم تشغيلھا من قبل كيانات حقوق الملكية الفكرية
للبقاء على أي نوع من أنواع االنتھاء التفاق تشغيل السجل مع  .ICANNبل إن جميع نطاقات المستوى الثاني ستأتي تحت
سيطرة مشغل  TLDالمنوط به تحديد ھل مصالح نطاق المالكين قد خدم بشكل أفضل من خالل النقل أو االنتھاء الصريح لـ
 .TLDوفي الحاالت التي يمتلك فيھا المسجل الفرد التحكم في جميع نطاقات المستوى الثاني فقد يؤدي توقف أو انتھاء TLD
إلى إغالق  TLDأو التحول بالكلية على يد محكمة اإلفالس أو المدير بدالً من التحول إلى مشغل جديد .ففي ھذه الظروف
يكون لدى مشغل السجل داع من إنكار نقل أو تحويل بيانات السجل لمشغل جديد عينته  .ICANNحيث تحويالت ICANN
مسجل مفرد )عالمة النقطة(  TLDلمشغل جديد فال ينبغي أن تسلم حقوق الملكية الفكرية لمشغل جديد أو لـ  ،ICANNفقد
يفشي نقل بيانات السجل بأسرار تجارية لطرف ثالث بما في ذلك قائمة المستھلك 6) BC .ديسمبر .(2010
لدى ميكروسوفت ملحق مرفق أ لتعليقاتھا )التعديالت المقترحة التفاق السجل( للتعامل مع وجوه القلق لديھا بأن مشغلي
تسجيل العالمة التجارية  TLDيجب أن يكون لديھم توجه حول نقل  ICANNلـ  TLDإلى طرف ثالث قد يكون منافساً.
 Microsoftمايكروسوفت ) 9ديسمبر .(2010
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ينبغي أن تلغي  ICANNتحويالت العالمات التجارية مثل إلزام "تقليص" االقتراح الموجود في تعليقات  IPCالتي ستمكن
سجالت العالمات التجارية بالخروج اآلمن من نشاطات السجل دون فقد السيطرة على عالماتھم التجارية وحقوق العالمات
التجارية القائمة 9) IPC .ديسمبر .(2010
ينبغي أن يكون  TLD .brandname/.companynameله آلية لمرحلة الخروج التي تمكن السجل من وقف العمليات
بعد عدد محدد من السنين .إن تفاصيل مرحلة الخروج ھذه ينبغي أن تتفاوض عليھا  ICANNومشغل العالمة التجارية
 TLDوتضمينھا في اتفاق السجل النھائي مع صاحب العالمة التجارية UrbanBrain .أيربن برين ) 14يناير .(2011
تحليل التعليقات
تدرك  ICANNأن تفويض إيفاد بعض  ".brand" TLDقد ال يكون ضروريا ً أو مناسبا ً في حالة أن اختار مشغل السجل بـ
 TLDھذه تقليص السجل طواعية .وتعرض االتفاقية توجھا ً قد أو قد ال تكون  TLDقد فوضت لحماية المسجلين في TLD
واألطراف التي قد تؤثر في التفاوض إذا تم أو لم يتم إعادة إيفاد  TLDبشكل مناسب .في الوقت الذي يتم فيه تكريس الجھد
لتطوير مجموعة قواعد واضحة عندما ينبغي تحويل  TLDوعندما ينبغي إغالق  TLDوال قبول لھذا حتى اآلن .فلكل
مجموعة قواعد محتملة تم تطويرھا وجد تعد محتمل أو استثنائي ليجعل تلك القاعدة غير فعالة .لذا فإن البديل الوحيد الناجح
أن يسطع نجم ھذا التوجه في االتفاقية .وتواصل  ICANNوالمجتمع العمل على خيارات مجموعة من القواعد أو العرض
الجيد لرسالة التوجه .وفي الحالة المحدودة للعالمة التجارية و TLDالذي يعمل كمسجل مفرد/مستخدم  TLDمفرد سيكون من
المناسب أن نشعر بأال نجبر مشغل خارج لنقل بيانات تسجيل المستوى الثاني )إذ لو وضع المشغل تحت ضغط فله أن يمسح
األسماء فقط في حالة عدم وجود المسجل ثم ال وجود لشيء ينقل بعد ھذا( إذن ستضع  ICANNاللغة المقترحة الستعراض
المجتمع واالسترجاع الذي سيتيح تدابير التحول البديلة للمسجل المفرد/مستخدم  gTLDالمفرد.

تسوية المنازعات
النقاط الرئيسية


قبلت  ICANNمن قبل موقف حل وسط عند استخدام الھيئات التحكيمية.



إن  ICCتعد منتدى مناسبا ً لنزاعات اتفاق السجل.

ملخص التعليقات
عدد المحكمين .تؤيد  RySGالسماح بالمزيد من المحكمين عند أضرار العقوبة والعبرة أو العقوبات اإلجرائية والذي يتم
التفكير فيه ولكن ال ينبغي تمديد ھذا للمواقف التي قد تتعدى اإلعانة المالية فيھا  1مليون دوالر .بل بالنسبة للقرار بالسعي
وراء أضرار العقوبة أو الردع يعد بين يدي  ICANNوحدھا ،حيث تقتضي العدالة واعتبارات العمليات الواجبة أن مد
السماع ألكثر من يوم واحد ال يتطلب أن يوافق عليه كال الطرفين .فينبغي أن يكون كل طرف قادر على طلب مد السماع
ألكثر من يوم وھذا يتطلب وجوب أن يمنح المحكم إن كان ھذا معقوالً .وينبغي أن تكون لغة الفقرة قد تمت مراجعتھا كما جاء
في تعليقات  7) RySG .RySGديسمبر .(2010
منتدى التحكيم .ينبغي مراجعة الفصل  5.2للسماح لألطراف باتخاذ قرار منتدى التحكيم .وھناك تعارض محتمل لفائدة
استخدام غرفة التجارة الدولية ) (ICCحيث إن ICCتعد ممن باعوا ICANNلـ LPIونزاعات المجتمع .فإن كان قلق أن
الطرفين ال يمكنھم اإلجماع على منتدى تحكيمي والذي يجب أن يضم منتديات دولية إضافية معروفة غير ICCمثل WIPO
و 9) CMAP. IPCديسمبر .(2010
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تحليل التعليقات
بعد حلقات عدة من التعليق والمناقشة وافقت  ICANNعلى إضافة الحق بسماع التحكيم قبل المحكمين في حالة إن كانت
 ICANNتسعى لحلول غير عادية )أي أضرار العقوبة والردع أو العقوبات اإلجرائية (.ادعاءات األضرار المالية )حتى المبالغ
فيھا( ال تتطلب أعداداً من المحكمين للبت والتكاليف اإلضافية المرتبطة بھيئة تحكيمية متعددة ال تعدل في حالة مثل ھذا االدعاء.
وكاستجابة للتعليقات سيتم مراجعة فقرة التحكيم إلضافة يوم للسماع في حالة تحديد المحلف )أو المحلفين( ضرورة ذلك سواء
كان ھذا تحديده الشخصي أم طلب معقول من أحد األطراف.
ومن المعروف أن محكمة التحكيم الدولية التابعة للغرفة التجارية الدولية تعد محكم موضوعي وكفء للنزاعات بالمجتمع
الدولي .أما النزاعات حول أي منتدى لإلصرار على دعوى محكم سيضيف تعقيداً ال داعي له ومصاريف على دعاوى
التحكيم.

الرسوم.
النقاط الرئيسية


تقر  ICANNبأن مشغلي السجل المرتقبين سوف يشيروا بعدم دفع تكاليف إبداعات خدمات التسجيل خاصتھم .بل
إن  ICANNليس لھا من المصادر كي تستوعب ھذه التكاليف.

ملخص التعليقات
تغطية تكاليف  .RSTEPتكرر  RySGتعليقاتھا السابقة بأن ھذه الفقرة ال ينبغي اعتبارھا في ظل األثر السلبي الذي قد
تنشره في إبداع مساحة  7) RySG .TLDديسمبر .(2010
تحليل التعليقات
ستكون تكلفة جمع ھيئات تسجيل خدمة التقييم التقني ملقاة على مشغل السجل سعيا ً وراء الفائدة من الخدمة الجديدة المقترحة.
ينبغي مالحظة أن الخدمات المقترحة الجديدة يرجع فيھا فقط لتلك الھيئات إذا حددت مسؤولية  ICANNأن الخدمات المقترحة
الجديدة قد ترفع االستقرار الواضح أو القضايا األمنية .فبوجود مجلد محتمل لـ  gTLDوتعدد الخدمات المحتملة التي قد تؤثر
على االستقرار واألمن لـ  DNSواإلنترنت فال يمكن أن توافق  ICANNعلى تحمل ھذه التكلفة حيث ال مصادر لتتمكن من
ھذا .عوضا ً عن ھذا قد ترفع  ICANNالرسوم في مجاالت أخرى ولكن لعدم وجود تكافؤ بين الجھد والتكلفة وقد تكون زيادة
الرسوم ھذه أعلى من الضروري لتفادي الخطر .إن االتفاق الحالي يوفر المرونة لـ  ICANNليغطي بعض تكاليف  RSEPفي
المواقف المناسبة وعلى قدر توجھھا .ستسعى  ICANNلجعل تكاليف عملية  RSEPبالقدر الممكن من الكفاءة .وكذلك
 ICANNليست غير ربحية فإن غطت الرسوم ومصادر الدخل األخرى تكاليف االستمرار فقد يلغى رسم  RSEPالمباشر .بل
في المدى القريب ومع عدم وضوح التكاليف يتطلب األمر كون الرسوم مقابلة لتكاليف  RSTEPمدفوعة.

تعريف األمن واالستقرار
النقاط الرئيسية


تم مراجعة االستخدامات الخاصة للمصطلحات المعرفة "األمن" و"االستقرار" في سياق اتفاق السجل وحكم بأنھا
معقولة ومناسبة.



إن المنتدى المناسب لتعديل التعريفات ھو عملية سياسة اإلجماع.
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ملخص التعليقات
تكرر  RySGوتشير لتوصياتھا الموجودة في تعليقات  AGv4خاصتھا على تغير تعريفات كل من األمن واالستقرار التي لم
تكن في  AGالحالية 7) RySG .ديسمبر .(2010
تحليل التعليقات
تم مراجعة االستخدامات الخاصة للمصطلحات المعرفة "األمن" و"االستقرار" في سياق اتفاق السجل وحكم بأنھا معقولة
ومناسبة.
تم تعريف مصطلح "األمن" و"االستقرار" في سياسة تقييم خدمات السجل بـ  ICANNوأي تغيير في استخدامھما في ذلك
الصدد ينبغي استعراضه من خالل عميلة سياسة اإلجماع .سيأتي في مسودة اتفاق السجل التي تمت مراجعتھا أن التعريفات قد
تعدل ويبدأ بھا من جديد من خالل عملية سياسة اإلجماع .وكما ھو مالحظ عند االستجابة للتعليقات األولى على ھذا الموضوع
فقد تم تعميم التعريفات داخليا ً كي يوضع استقرار وأمن اإلنترنت خارج السجالت التي تعتم على وجوه التشغيل اآلمنة والثابتة
لبنية السجل األساسية في الحسبان .وإن كان ھناك حوادث خاصة في االتفاقية فيعتقد المعلقون أن المصطلحات قد يساء
استخدامھا فإن المعلقين مدعوون إلرسال المقترحات وتوضيح أسباب ھذه التغيرات المقترحة.

تغيير مراقبة مشغل السجل
النقاط الرئيسية


سيتم عمل تغيرات مناسبة لفترات المالحظة للتغير في فقرات الحكم في النسخة القادمة من اتفاق السجل.

ملخص التعليقات
فترات المالحظة .لدى  ICANN 60يوما ً لترقب مشغل السجل الذي ال يقبل في الوقت الذي يجب على مشغل السجل أن
يعطي  30يوما ً لمالحظة التغيير في التحكم أو مواد ترتيبات العقود الجانبية .أما الجملة األخيرة في الفصل  7.5فينبغي
مراجعتھا حيث توصي  RySGفي تعليقاتھا )جعل معيار  ICANNالزمني  30يوم إن لم تطلب  ICANNمعومات إضافية
قد تحصل بھا  ICANNعلى  60يوم (.وتشير  RySGأيضا ً على  ICANNبالتعليقات السابقة من  AGv4والتي بھا
اقتراحات إضافية بخصوص الفصل  7.5الذي ال استجابة وال تغيير من قبل  ICANNعليه 7) RySG .ديسمبر .(2010
تحليل التعليقات
سوف توضح  ICANNفترات المالحظة والمتطلبات الوقتية الستعراض  ICANNللتغير في التحكم ومواد ترتيبات التعاقد
الجانبي في النسخة القادمة من اتفاق السجل تماشيا ً مع تعليقات .RySG
تمت المناقشة حول التعليقات التي أضافتھا  RySGلھذه الفقرة في تحليل التعليق لـ  .AGv4ولم تضف  RySGأي تفاصيل
بخصوص االعتداءات القانونية المحتملة والتي تتطلب مراجعة الفقرة الخاصة باللغة في ھذه الفقرة.

الضمان  -التخصيص 2
النقاط الرئيسية


ستكون  RFCاألخيرة المتعلقة ببيانات الضمان والتي في ھذه العملية متوقع لھا أن تتماشى مع  RFCلقوة وقت
تنفيذ اتفاق السجل.



وستقبل  ICANNبوكيل الضمان الذي يمكنه إظھار القدرة الستيعاب المتطلبات التقنية والقانونية للتخصيص .2
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وينوى توسيع مشعالت الضمان المطلق لحماية المسجلين.

ملخص التعليقات
شكل اإليداع .ولعلم  RySGما من  RFCنھائي بخصوص بيانات الضمان .فالذي سيكون ھو اإلطار الزمني لتحديث بيانات
الضمان على  RFCأساسي على افتراض إقرار  RFCالنھائي .ويبدوا أن غياب متطلبات معينة ستكون شديدة االختالف
خالل التسجيالت 7) RySG .ديسمبر .(2010
التوسعات .يعد ھذا الفصل حيوي للغاية مع اإلطار الزمني القصير حول خدمات السجل متطلب للضمان وتركه مفتوحا ً
ومعرضا ً لشتى االقتراحات عن ھذا الدور 7) RySG .ديسمبر .(2010
عمل ملفات اإليداع .قد يصعب تكامل ھذه المتطلبات بشكل نھائي لحل نھائي مع وكيل الضمان.
 7) RySGديسمبر .(2010
إشعار اإليداعات .وسيكون ھذا صعبا ً ومتسعا ً إن أودع  ICANNضامن للتنسيق ثم لم كان على مشغل السجل القيام بنفس الشيء؟
ما الذي يحدث عندما يودع مشغل السجل التقديم بينما يضع الضامن تقارير متناقضة؟ فكيف يمكن تنفيذ ھذا" :تمت مراقبة اإليداع
بواسطة مُشغل السجل ،ويتميز بالكمال والدقة"؟ ھل سيقوم المرء بمراقبتھا كل يوم؟  7) RySGديسمبر .(2010
وكيل المستودع .يبدو أن  ICANNلن تنشر متطلبات لوكيل المستودع للمساعدة في تنظيم اإلطارات الوقتية لتنفيذ التسجيل
وجعل ھذه العملية أكثر نجاحا ً .وما ھي المعايير التي ستستخدمھا  ICANNلتحيد إن كان وكيل المستودع له الحق في
الدخول في أي اتفاقية؟  7) RySGديسمبر .(2010
الوصول لبيانات المستودع .وأوضحت خبرات السجل أن اإليداعات معرضة لمسائل تقنية عند نھاية الوكيل ونھاية التسجيل
أو أثناء النقل .ويبدوا أن اللغة صارمة جداً عند السماح لـ  ICANNبالوصول إلى بيانات المستودع بما يحتمل منه فشل النقل
دونما وقت كاف لإلصالح أو حتى نية ھذا لثمة مسألة لمزود المستودع 7) RySG .ديسمبر .(2010

تحليل التعليقات
ليس من متطلب أن تنفذ مسودة  RFCبالنسبة لبيانات المستودع .تتوقع  ICANNأن  RFCالنھائية ستكون في موضع سابق
لتنفيذ اتفاقيات السجل لـ  gTLDالجديدة .وفي حالة ما كانت  RFCليست في موضعھا فسيكون على مشغلي السجل ليتوافقوا
مع أحدث مسودة لـ  RFCوكذلك لينفذوا التغيرات في غضون  180يوم من انتھاج  RFCجديدة تمت مراجعتھا.
أما البيانات المتعلقة بجميع خدمات السجل )كما تم تعريفھا في اتفاق السجل( فمطلوب إيداعھا .وتعمل  ICANNمع السجل
ومجتمع وكيل المستودع للتأكد من وجود احتمال حل مالئم ونھائي.
وستقبل  ICANNبوكيل الضمان الذي يمكنه إظھار القدرة الستيعاب المتطلبات التقنية والقانونية للتخصيص  .2وأما
المتطلبات المنشورة الخاصة لوكالء المستودعين باإلضافة لمتطلبات اتفاق السجل فھي ليست ضرورية وقد تحدد وھذا ال يلزم
عدد وكالء المستودع المؤھلين.
وتنتظر  ICANNاستالم التقارير من وكيل المستودع وكذا مشغل السجل .فإن وجد تعارض في التقارير فلمشغل السجل أن
يدفع ھذا التعارض ليتأكد من صحة بيانات المستودع .فوسيلة مراقبة البيانات تعد توجه مشغل السجل.
وينتظر من مشعالت إطالق المستودع أن تحمي المسجلين في  .TLDوستستخدم  ICANNتوجھھا في تحديد مطالبة إطالق
مستودع في حالة أخطاء النقل المعنوية.
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 - Whoisالتخصيص 4
النقاط الرئيسية


لقد تم التحديد على أن  Whoisالبحثية لن تكون متطلبة من  gTLDجديدة ولكن ستمنح نقاط إضافية أثناء عملية
التقديم لمشغلي السجل المستقبليين الذين يقومون بھذه الخدمة تطوعا ً.



إن طاقم  ICANNملتزم بتعزيز التوافق مع متطلبات  Whoisالصارمة.



ويمكن أن تقوم  ICANNبتخصيص إجراءات تأكيدية على مستوى المسجل بدالً من مستوى السجل وتكون ھذه
اإلجراءات معرضة لتنمية سياسة اإلجماع.



حيث تنوي  ICANNدمج خطة  ZFAبوضوح في اتفاق السجل.

ملخص التعليقات
تسجيل Whoisالبحثي الكامل .المعايير المراجعة  26تستدعي التناقض والغموض .حيث تدين  ICANNبشكل غير مفھوم
الفقرات التي أدخلتھا في ثالثة تسجيالت قائمة ) (.post ،.asia ،.mobiوتشترط ذلك عندما يتمكن مقدم الطلب من استالم
"االئتمان اإلضافي" عند طلب تقديم Whoisبحثي كامل ،فھي تستلم االئتمان فقط إن لم تكن الخدمة متاحة لجميع أعضاء
الجمھور ولكن ليس غير ھؤالء المؤھلين على إنھم "مستخدمين شرعيين وموثوقين" كما جاء في تعريف السجل ظاھريا ً .ولتفعيل
ھذه الترتيبات ستتم معاقبة التسجيالت التي تختار تشغيل خدمات Whoisخاصتھم كما صرحت  ICANNيعد مطلبا ً باتفاقيات
 .post ،.asia ،.mobiأما الخطر الحقيقي فھو أن المسجلين قد يخسروا حقيقة كونھم مطالبين بتقديم خدمات Whois
"فانيال" ،والشكوى الكاملة في التخصيص  4و ،6ولجميع األعضاء من الجمھوريين من دون فرض وظيفة حراسة األبواب،
وبغض النظر ما إذا كانوا يعرضون  Whoisبحثي كامل لمجموعة مختارة بالكامل من عدمه .يجب أن تلفظ  ICANNھذا
وتلغي الفقرة التي جاء فيھا يغرم مقدم التسجيل االئتمان اإلضافي في ھذا الصدد إن لم يتم طلب ما تقول  ICANNبثالث
تسجيالت قائمة )في بعض الحاالت ألربع أعوام مقبلة( لعمل ذلك 3) COA .ديسمبر  9) IPC .(2010ديسمبر .(2010
 Whoisالبحثي الرجعي .
ألن إلغاء متطلب  Whoisالبحثي يعيق قدرة شكاوى  UDRPلعرض نموذج للتسجيالت ذات التصدي السيء حيث تطلب
مارك مونيتور استرجاع متطلبات  Whoisالبحثية MarkMonitor .مارك مونيتور)النموذج  7 ،5ديسمبر .(2010
ينبغي على  ICANNالحفاظ على ھذا المطلب وتعيد التأكيد على إرشاد مجتمعھا المتطور السابق بـ  Whoisبحثي صارم لـ
 gTLDالجديدة وإزالة الغموض من الفصل  8) INTA .5.4.1ديسمبر  9) IACC .(2010ديسمبر .(2010

 Microsoftمايكروسوفت ) 9ديسمبر  10) BBC .(2010ديسمبر  10) RE/MAX .(2010ديسمبر .(2010
امتثال .Whois
يجب على  ICANNتطوير جھود امتثال  Whoisلتقليص شكل القيمة من .Whois
 Microsoftمايكروسوفت ) 9ديسمبر .(2010

صارت  Whoisتفتقر إلى االھتمام وخصوصا ً بالنسبة للتقارير الخاطئة في إجراءات  .UDRPوتقترح  ICANNالمزيد
من التعليقات على كون  Whoisخالية من اإليماء إن لم تأخذ  ICANNالتعليقات بعين االعتبار وكذلك افتقاد الشفافية عن
كيفية عملھا حيال ھذه التعليقات وعمل شيء من التغيير في نسخة جديدة من الدليل 10) CADNA .ديسمبر .(2010
قواعد خدمات الخصوصية/بروكسي بـ  .Whoisينبغي تنظيم قواعد خدمات الخصوصية/بروكسي بـ  Whoisبشكل ملزم لضمان
أن آليات توضيح المعلومات التي لم يتم الكشف عنھا سيجري تنفيذھا في حاالت خاصة عند الحاجة .وال قواعد معينة قائمة لھذه
المسألة في الوقت الحالي .ويؤكد العديد من المسجلين على احتمال طلب بيانات صاحب اإلطار المسجل التي لم يتم الكشف عنھا ما
تم إخفاء ھذه البيانات بسبب حماية الخصوصية الشخصية .وھذا يتحقق بتقديم طلب واضح ودافع لذاك األثر .يحفظ المسجلون
المعنيون معلومات صاحب اإلطار بمجرد ما يتحققوا من أن المتقدم لديه سبب شرعي لكتمان البيانات .فھذا ھو الھدف من الوصول
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لموازنة احتياجات أصحاب العالمات التجارية ومزودي خدمات الخصوصية/بروكسي وينبغي على  ICANNأن تعمل على تحقيق
ھذا الھدف 28) ECTA .أكتوبر  (2010مرفق لـ  10) MARQUES/ECTAديسمبر .(2010
موديل  Whoisالصارم .تؤيد تلسترا بقوة للفرض الجبري على جميع المسجلين كي يقدموا معلومات  Whoisبموديل
 Whoisالصارم بمعنى أن خدمة  Whoisتخزن معلومات  Whoisبالكامل لجميع المسجلين .حيث إن ھذه المعلومات
ضرورية لشفافية وكفاءة عملية  URSفي إطار مئات  gTLDالجديدة المحتملة .تلسترا ) 23ديسمبر .(2010
تأكيد  .Whoisلقد اقترحنا مرات عديدة أن تكون أسماء النطاقات خاضعة لتأكيد ) WHOISبمعنى :إرسال الرموز السرية
للعناوين الفعلية للمسجلين( لتقييد إساءة االستعمال .تجاھلت  ICANNھذا المقترح .ومن شأن ھذا المقترح أن يحظى بالدعم
القوي من جانب دوائر الملكية الفكرية ،كذلك دعم معظم مسجلين أسماء النطاقات الشرعيين .وينبغي أن يكون ھذا شرط
مسبق ألي توسع جديد من جانب  .TLDجي .كيريكوس ) 13نوفمبر  .(2010جي .كيريكوس ) 10ديسمبر .(2010
خدمات نشر بيانات التسجيل .الفقرة  2.1تقدم أن مشغلي السجل يسمحوا بمنطقة ملفات طبقا ً لخطة  .ZFAيوفر العقد
التواصل مع خطة  ZFAوالتي لم تنتھي بعد .وحيث إن  ZFAتعد وثيقة تعاقدية إضافية يمكن تغيرھا مع الزمن وكذلك
سيكون على مشغلي السجل االلتزام بھا فإن  RySGأن تضمن أن ھذه التغيرات في  ZFAستتأتى من عملية مناسبة .وتعد
فقرة منطقة الملفات من خدمات التسجيل كما جاء في التخصيص  6الفصل  2الذي سيكون خاضعا ً كالعادة لعملية سياسة
إجماع  7) RySG .GNSOديسمبر .(2010

تحليل التعليقات
رجعت  ICANNلمسألة  Whoisالبحثية لمجموعة عمل حماية بيانات المستھلك بمجلسICANN
> .<http://www.icann.org/en/committees/consumer-protection/وقد لوحظ في تقرير DCP-WG
النھائي "ينصح  DCP-WGالمجلس بأن جعل  Whoisالبحثي إلزاميا ً يعد من سياسة  GNSOلذا يلزم الرجوع إليھا ولكننا
نقبل بجعله اختياريا ً كما تم اقتراحه في دليل مقدم الطلب الحالي .ونحن نعلن أن ثمة مسائل متعلقة بعمالء وبحماية البيانات يمكن
إثارتھا من خالل أنظمة  Whoisالبحثيةhttp://www.icann.org/en/committees/consumer-> ".
.<protection/report-on-recommendations-07dec10-en.htm
واتبع مجلس  ICANNھذه التوصيات في اجتماعه المنعقد في قرطاجنة لذا سيتم تقديم Whoisالبحثي كخيار لدى كل
تسجيل بدالً من جعله إلزاميا ً لجميع التسجيالت الجديدة .وھذا يتوافق مع اتفاقيات gTLDالحالية والقليل من )،.mobi
 (.post ،.asiaتذكر أن  Whoisالبحثي سيكون معروضا ً .أما الفقرات التي تحدد متطلبات  Whoisالبحثي لكل اتفاق
تسجيل التي أدخلت طوعا ً من التسجيل التطبيقي كجزء من عملية التفاوض وليس كمتطلب من  .ICANNحيث تذكر جميع
ھذه الفقرات أن ھذه الخدمة سيتم تقديمھا "خاضعة لسياسات الخصوصية المطبقة" لذا يعد وصول الدليل لوضع الخصوصية
في االعتبار غير متوافق مع ما يتم ممارسته حاليا ً .ستستعرض  ICANNلغة االتفاق للتأكد كما ھو مطلوب في التعليقات من
وضوح تقديم التسجيالت خدمة " Whoisفانيال" والشكوى التامة بالتخصيص  4و 6ولجميع األعضاء من الجمھور من غير
فرض وظيفة حراسة البوابة وبغض النظر ما عرضوا أيضا ً  Whoisبحثي كامل الختيار مجموعة من عدمه.
إن طاقم تعزيز  ICANNملتزم بتنفيذ متطلبات  Whoisالصارمة وسيستمر في اكتشاف سبل تطوير تقرير Whois
للممارسات التحفظية .فمن خطط استعدادات  ICANNالتشغيلية ما ھو في موضع الوزن لتلبية احتياجات توسع السوق.
إن موضوع اتفاقية اعتماد المسجل ھو "تحقق"  Whoisوذلك في الفصل  3.7.8الذي ينص على اتفاق المسجلين مع أي
سياسة إجماع من قبل " ICANNالمطالبة )أ( بتحقق تطبيقي تجاري مقبول وقت التسجيل لتسجيل معلومات االتصال باسم
مسجل يكفله المسجل أو )ب( إعادة التحقق المرحلية لھذه المعلومة" .فينبغي أن تكون أي متطلبات تحقق  Whoisقد تمت
مناقشتھا وإقرارھا من خالل .GNSO
وقد جاء بحث  ICANNلتنمية برنامج  gTLDالجديد لحفظ الحالة القائمة بـ  Whoisألبعد حد ممكن ولعمل تغييرات ھامة
بمتطلبات  Whoisدون االستفادة من مناقشات تطوير السياسة بشكل ارتقائي.
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إنه عزم  ICANNعلى إنھاء خطة  ZFAقبل إطالق  gTLDالجديد عبر العمل التعاوني مع أعضاء المجتمع وسيتم إدراج
فقرات الخطة في التخصيص  4وبھذا تصبح جزء من اتفاق السجل .ثم يمكن تعدل الخطة من خالل االتفاق المتاح للتعديالت
باتفاق التسجيل نفسه.

األسماء المحفوظة ،التخصيص 5
النقاط الرئيسية


إن استخدام "االسم الجغرافي" في المستوى الثاني يتعارض تماما ً مع توصية  GACالقائمة بغض النظر عن نوع
محاولة  TLDلتسجيل مثل ھذه األسماء.



وسيتم اعتبار استمرار المناقشات حول عالمات الشخصية المفردة وعالمات الشخصيتين  IDNفي مسودة
التخصيص التي تمت مراجعتھا في الفصل .5



وتعتمد  ICANNعلى قائمة  ISO 3166-1بالدولة وأسماء المنطقة على أنھا تسجيل معارض لألسماء الصحيحة
المسجلة.

ملخص التعليقات
نطاق  ..Brand TLDsينبغي السماح لـ TLDsبرفض متطلبات الفصل  5إن كان المتطلب اسم جغرافي )مثل " (".jpفي
المستوى الثاني الذي يجب عليھم ابتداء إعادة حفظ األسماء على قائمة  .ISO 3166-1ال تشكل  Brand TLDsأي تھديد
على الحكومات أو اعتداءات االسم الجغرافي UrbanBrain .أيربن برين ) 14يناير .(2011
وينبغي إضافة استثناء بالنسبة للمسجل المفرد TLDsنظراً لألسماء الجغرافية بالمستوى الثاني .أما المسجل المفرد )شعار
النقطة( فسيكون محتاج للغاية إلنشاء نطاقات المستوى الثاني بوحدات تشغيلھم أو الفصول في كل حدب وصوب )مثل
 Canada.canonأو  6) BC .(Haiti.RedCrossديسمبر .(2010
الرمز المفرد والرمزين  .IDN gTLDsال يحتوي ھذا التخصيص على أدنى ذكر الستمرار النقاشات حول الرمز المفرد
 gTLDsأو السماح بالرمزين  IDN gTLDsفي المستوى الثاني .توصي  RySGبتصحيح ھذا 7) RySG .ديسمبر .(2010
الدولة السيادية للحكومات القبلية الھندية .ينبغي أن تضم ICANNحكومات القبائل الھندية لقائمة  ISO 3166-1ألسماء الدولة
والمنطقة التي تمت لھا الحماية الخاصة والحفظ تحت التخصيص  5من الدليل .وھذا ضروري لضمان قدرة الحكومات القبلية
الھندية على التشغيل دونما معارضة من مواقع الحكومة الرسمية والمعلومات الخطيرة عن مسائل االنتخابات القبلية المتشعبة
وعلى خدمات الطوارئ وعلى المدارس القبلية والتسھيالت الصحية .يمكن أن تكون القائمة الحكومية للحكومات القبلية المعترف
بھا رسميا ً والتي تنشر بانتظام كنقطة بداية لحماية األسماء القبلية )انظر مثالً المسجل الرسمي  1أكتوبر  ،2010المجلد ،75
رقم  ،190ص  .(60810وللقبائل وضع خاص لدى الدساتير والقوانين الفيدرالية العديدة والمعاھدات وقرارات المحاكم
الفدرالية التابعة للواليات المتحدة وھم يحتاجون نفس القدر من الحماية في الدليل كما ھو مقدم من قبل الدول األخرى والمناطق
المدرجة في  .ISO 3166-1وينبغي أن يتم السماح لمواقع الحكومات القبلية باستخدام اسم قبلي  gTLDمن غير موافقة
صريحة من الحكومة القبلية .وھناك أيضا ً أسباب ملكية فكرية/ثقافية لحماية األسماء القبلية .فالقبائل حريصة أشد الحرص على
ضمان أن أسماءھم لم تستخدم بطريقة غير مناسبة أو ألغراض استغاللية .فالعديد من القبائل ليس لھا إال مصادر محدودة بل قد
يصعب عليھا إيجاد المصادر لمجاراة عملية االستئناف الصارمة للدليل المقترح .فقد تم استغالل مصادرھم المحدودة أفضل
استغالل لدعم برامج المجتمع والتنمية االقتصادية .المؤتمر الوطني للھنود األمريكيين ) 11يناير .(2011
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تحليل التعليقات
وبناءة على النصح الذي أسدته لجنة  ICANNاالستشارية الحكومية فسيتم منع تسجيل الدولة في السجالت وكذا أسماء
األقاليم في المستوى الثاني من  gTLDsالجديد .حيث إن أسماء المستوى الثاني ھذه يمكن أن تطلق باستخدام إجراء "نمط
 .".infoوسيستلزم األمر دراسة واستشارة  GACقبل منح االستثناءات من قاعدة المنع العامة ألنماط معينة من  TLDsبما
فيھا  .".brand" TLDsانظر المناقشة بالكامل في مناقشة األسماء الجغرافية.
وستستعرض  ICANNمنطوق التخصيص  5سواء كان ينبغي حفظ شعارات  IDNذات الرمز أو الرمزين من عدمه
وستراجع مالئمة ضمان الوضوح وتجتذب الدخول المتفق عليھا كما جاء في مناقشات المجتمع.
وتعترف  ICANNأن مجموعات عدة سترغب أن تجري معاملتھا بنفس الطريقة في ما يخص قيود التسجيل وكذا البالد
والمناطق التي ضمت لقائمة  .ISO 3166ومع ھذا فقد اعتمدت  ICANNمنذ تأسيسھا على  ISO 3166-1كقائمة
موضوعية ومتطورة من الخارج ألسماء الدولة والمنطقة .وتفضل  ICANNاالعتماد على قوائم الطلب المنشورة بشكل رسمي
بصفة عالمية .فيمكن أن تكون التغيرات المستقبلية لجداول األسماء المحفوظة متطورة من خالل  GNSOفي .ICANN

المواصفات الوظيفية  -المواصفة 6
النقاط الرئيسية


يعمل طاقم  ICANNالتقني حاليا ً في مناقشة إنتاجية مع أعضاء مجتمع السجل وغيره من األطراف المھتمة
بمراجعات  SLAsالتي ستھدى مخاوف .RySG

ملخص التعليقات
معيار  EPPو RDPSبسبب مشكالت الخطة الجديدة لذا تطلب  RySGالعودة للطرق القديمة .فإن كان ھدف ICANN
ھو تمحيص األداء واالستجابة العامة ألنظمة السجل )كما تفعل  ICANNاآلن بخوادم مسجل  (Whoisفليس من عائق لھذا
الفصل وفي خارج نطاق العمل الثقافي .أضف تساؤالت  RySGعما إذا كانت  ICANNتحتاج أو تقدر على الوفاء
بمتطلبات التشغيل لالتصال بالسجل  SRSبما في ذلك الحفاظ على شھادات  ACLواعتماد تسجيل الدخول وتحديثات النظام
وما إلى ذلك 7) RySG .ديسمبر  9) AFNIC .(2010ديسمبر .(2010
إن أثر ھجر  ICANNللنمط القائم واالنتقال لخطة جديدة كما جاء في نسخة  5 AGالحالية )لبناء نظام  SLAللمراقبة( على
ھذا المعيار ھو أن تقرير أداء السجل لن يتوافق مع أداء  SLAالمشاھد في السجل وذاك المشاھد لـ  ICANNوغير مطابق
لألداء الفعلي .وھذا قد يتسبب ببساطة في اعتداءات  SLAعديدة والتوافق التعاقدي عندما يعمل السجل في الواقع بسرعة
وسالسة .فقد يسفر معيار ھذه الخطة الجديدة عن نتائج مبھرة ألي تسجيل اعتماداً على شروط شبكة العمل وسينتج عدد أكبر
من الموجود حاليا بتقارير  .ICANNوستكون عيوب النظام الجديد على حساب مشغلي التسجيل والتي تقع بعيداً عن نظام
الرصد بـ  ICANNأو تقع في الدول النامية التي ليس لديھا عرض النطاق الترددي العالي .بينما تخطط  ICANNلنشر
النتائج على المأل ،فإن النظام الجديد ال يقدم االتساق الحقيقي و ال أساس للمقارنة ،مما يجعل بعض السجالت تبدو أسوأ )أو
حتى غير متوافقة( عن غيرھا دون أساس .ومن شأن نظام القياس الجديد رفع زمن االستجابة ،ولكن لم قامت ICANN
بزيادة  DAG4 EPPو قياسات  RDPS SLAللتعويض RySG .ال تعرف طريقة لتحديد ما ھي الحدود التي قد تكون
معقولة في ظل النظام الجديد المقترح 7) RySG .ديسمبر .(2010
يحدث  DNSآثار  SLAsو DNSSECبالنظام الجديد .في تحديث  DNSلـ  ،SLAsفإن  ICANNلم تقدم أي اعتبار
للنشاط  DNSSECأو أثر  SLAالمتعلق بتشغيالت  DNSSECعلى اإلطالق .وھذا النھج  SLAسيقلل نشر السجالت
من نظام خوادم  DNSفي المناطق النامية حيث تكون مخاطر  SLAبسبب زيادة استتار الشبكة أو عدم التوافر التي ال
تخضع لسيطرة مشغل التسجيل 7) RySG .ديسمبر .(2010
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العقوبات والنظام الجديد RySG .ال ترى كيفية فرض  ICANNعقوبات عن انتھاكات ) SLAإلغاء عقد التسجيل ،وتعيين
مشغل بديل ،وعقوبات ليفي المتصاعدة( عندما السجالت ال تملك السيطرة على ما يجري قياسه أو ما إذا كان االنتھاك يرجع
إلى خلل الرصد ،أو استتار الشبكة أو التسجيل األداء 7) RySG .ديسمبر .(2010
معايير التوافق  .IDNال يوجد توجيھات صادرة بشأن الجداول الزمنية في تنفيذ  RFCsالجديدة أو التحديثات في المبادئ
التوجيھية 7) RySG .ديسمبر .(2010
حدود حالة الطوارئ.
إن فشل إيداع البيانات المستأمنة بالكامل ال يزال يشكل انتھاكا ً ،وأسباب إلغاء عقد التسجيل وتعيين مشغل آخر .كما الحظت
 RySGفي تعليقات  ،DAGv4فھذا الفشل ال يمكن أن يكون خطأ من مشغل التسجيل )على سبيل المثال مشكلة في النظام
مزود الضمان أو مسألة العبور إلى اإلنترنت( .وينبغي أن ال يتوقف العقد على وديعة واحدة 7) RySG .ديسمبر .(2010
"حدود حالة الطوارئ " تشير اآلن إلى " DNSSECالحل الصحيح" ،وھو مفھوم غير معروف؛ حيث إن  RySGال
تعرف ماذا تعني ھذا الحد 7) RySG .ديسمبر .(2010
إن غياب تسليم الضمان ھو األساس إللغاء عقد التسجيل من قبل  .ICANNومع ذلك ،فالمواصفات  ،2والجزء ب ،والمقاطع
 6.3-6.1ترجع إلى اإلفراج عن ودائع الضمان من قبل وكيل المستودع .وھذا يجعل مشغل التسجيل مسؤول عن فشل مقدم
الضمان ،وعلى ذلك قد ال يملك مشغل التسجيل السيطرة RySG .تدعم إدارة الضمان المسؤولة والمھنية ،ولكن ال نعتقد أن
عقد التسجيل ينبغي خرقه من قبل طرف اآلخر غير مشغل التسجيل 7) RySG .ديسمبر .(2010
تحليل التعليقات
يعمل طاقم  ICANNالتقني حاليا ً في مناقشة إنتاجية مع أعضاء مجتمع السجل وغيره من األطراف المھتمة بمراجعات
 SLAsالتي في المواصفات 6التي تقلل من مخاوف  .RySGوسيكون المشروع القادم لالتفاق التسجيل على تحديدات منقحة
ومعايير تشغيلية تھدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح المجتمع والمستھلكين في عمليات التسجيل الفعالة عموما ً والتحكم
الجزئي لكل مشغلي التسجيل على بعض مقاييس األداء..

استمرار آلية العمليات  -المواصفة 8
النقاط الرئيسية


حتى اآلن ،تعتبر حسابات الضمان النقدي وخطاب االعتماد من قبل  ICANNفقط حماية كافية ضد فشل التسجيل.



وترحب  ICANNباالقتراحات اإلضافية المفصلة حيال ھذا الموضوع من األطراف المھتمة.

ملخص التعليقات
المتطلبات الحالية مرھقة جدا .فمتطلبات  AGلمصاريف التشغيل لمدة  3سنوات في الرسالة غير القابلة للنقض من االئتمان
أو الضمان الذي ال رجعة فيه ودائع نقدية يمكن ربط أموال كثيرة بھا ،وتعرقل كل الجديد من سجالت  .gTLDوينبغي أن
يسمح  ICANNللعمل مع  RySGلتحديد بدائل قابلة للتطبيق التي ال تعيق الوافدين الجدد بدون مبرر ولكن ذلك أيضا يوفر
موارد كافية ألغراض االستمرارية 7) RySG .ديسمبر  .(2010بي .فاوست ) 9ديسمبر .(2010
الظھير والمزود النھائي كبديل
وينبغي للمجلس السماح لمتقدمي  TLDلتشمل عقدا مع مشغل خدمات التسجيل كمؤھل  /وبديال عن األداة الحالية أو خطاب
االعتماد لعمليات التسجيل المستمرة بـ  DotGreen .TLDدوت غرين ) 9يناير .(2011
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ال ينبغي أن يضطر مشغلو تسجيل  gTLDالجدد إلى دفع رسوم عالية ويجري خصائص األسر من المرافق القائمة بالسجالت
الرئيسية )الذين ھم منافسوھم( من أجل أن تكون قادرة على تلبية متطلبات استمرارية التشغيل .وھذا لن يشجع على نمو
المنافسة القائمة على التسھيالت وتنوع القدرات واالستقالل ،وشرط ال غنى عنه من تنوع المحتوى .إن دفع مقدمي الطلبات
ھؤالء المجازف بالمزيد من النقاط في اإليرادات وتالعب السياسة العامة لمقدمي الخدمات ھؤالء يعد أكثر من القيمة الحقيقية.
فالتكاليف اإلضافية لمقدمي الخدمات القائمين على توفير االستمرارية قريبة من الصفر .وينبغي أن تنبه  AGعلى مقدمي
طلبات  gTLDالجدد أنھا قد تشكل تعاونيات تجمع المخاطر والتأمين المتبادل المبتكر حتى يتمكنوا من أخذھا عليھا دون
موفر الخدمة القائمة النھائية "المضمونة' ردا على سؤال أداة االستمرارية .إي .برونر ويليماز ) 9ديسمبر .(2010
 Minds + Machinesعقول  +آالت ) 10ديسمبر .(2010

تحليل التعليقات
بعد استعراض البدائل المختلفة ،تقرر أن المستودعات النقدية وخطابات االعتماد توفر الحماية الوحيدة ذات المغزى ضد فشل
التسجيل المفاجئ والضرر الناتج للمسجل .ومع ذلك ،فإن طاقم  ،ICANNمن خالل فريق الصياغة المؤقتة واألماكن
األخرى ،قد سعوا لمدخالت بشأن بدائل قابلة للتطبيق .قد ال تكون العقود الموفرة للخدمات النھائية في حال عدم التسجيل كافية
كما أن مزود الخدمة الخلفية قد ال يكون لديه حافز لتكريم العقد إذا فشل في التسجيل ،ويتوقف مشغل التسجيل عن ممارسة
األعمال التجارية ،وتفتقر  ICANNإلى الموارد الالزمة لقوة االمتثال مع مثل ھذه العقود بطريقة فعالة .وبالمثل ،فإن استخدام
"تعاونيات تجمع المخاطر" لم يتم تطويره بالتفاصيل الكافية إلثبات كيف يمكن ھذا التعاون سوف تعمل وكيف يمكن
 ICANNضمان تغطية تكاليف السجالت مؤقتا من قبل أعضاء التعاونية ،وخصوصا في حالة فشل عدة أعضاء من
المجموعة في فترة زمنية مماثلة.
وفيما يتعلق بالمبلغ المطلوب ليكون مضمونا ً إما نقدا أو من خالل خطاب االعتماد ،ترى  ICANNالشروع في طلب تقديم
االقتراحات والمعلومات من مشغلي التسجيل للجھة الخلفية من أجل تحديد التكلفة المتوقعة للحفاظ على وظائف التسجيل
الضرورية للفترات الزمنية ذات الصلة .وعلى افتراض أن آراء اإلجماع يمكن تنميتھا على المبالغ المناسبة ،فسوف توفر
 ICANNإرشادات إضافية في المسودة القادمة من الدليل المعمول به.

مدونة السلوك  -المواصفة 9
النقاط الرئيسية


تقدر  ICANNالتعليقات المفصلة التي وردت بمدونة السلوك ،وسوف تبذل التعديالت المناسبة لفقراتھا؛



وسوف يتم صقل نطاق مدونة السلوك لئال ينطبق إال على األطراف التي تقدم خدمات التسجيل ولكن ال يمكن
توسيعه لألطراف غير المتعاقدة التي ليست لھا عالقة قائمة مع مشغل السجل؛



وسيتم تخفيف الحظر المعين في مدونة السلوك في حالة أن السلوك المقترح غير متمايز والمعلومات التي يتم الكشف
عنھا أتيحت على نطاق واسع؛



وفيما يتعلق بالمسجل المفرد  ،(.brand) TLDsفإن  ICANNستحاول تفصيل مدونة قواعد السلوك لتوفير
المرونة الالزمة للمشغلين بالقدر المناسب طالما تم استخدام  TLDمن قبل مشغل التسجيل فقط وليست للعمليات
الخاصة والتسجيالت تباع أو تتاح للمستھلكين أو أطراف ثالثة أخرى.

ملخص التعليقات
دعم رمز تسجيل عقد السلوك .ترحب  IACCبإضافة المدونة المقترحة من حيث المبدأ ولكنھا تشعر بالقلق من أن التطبيق
على نطاق عالمي في الظاھر لجميع  gTLDsالجديدة قد يكون محددا بال مبرر )على سبيل المثال ،ھل معنى الفقرة 1
متساوي لمستخدم أعلى مستوى من سجالت النطاق( 9) IACC .ديسمبر .(2010
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يتطلب رمز السلوك بعض التوضيحات .تحتاج المصطلحات إلى تعريف ،وبعض القيود تحتاج إلى تعديل )على سبيل المثال،
الحظر المفروض على تسجيل السجل أسماء النطاقات في حد ذاتھا ،والفقرات بشأن الحصول على بيانات المستخدم أو
معلومات الملكية الستخدامھا من قبل المسجل أو المنتسب إلى المسجل ،واالستعراض الداخلية( 9) IPC .ديسمبر .(2010
يعد تسجيل رمز السلوك اعتراضيا ً .تعتبر المسودة الحالية للقانون غير مرغوب فيھا من الجانبين على األقل .الجانب األول،
تحتوي المسودة على غموض خطير يمكن أن :يثير تساؤالت بشأن التسويق والبرامج الترويجية التي تنفذ حاليا من قبل
السجالت والمسجلين ،والتي من المحتمل أن تكون مصدر نزاع بين أطراف ثالثة ICANNو أو السجالت/مسجلين وتمكين
األطراف الثالثة من استخدام الغموض الكائن في المسودة الحالية لالدعاء بأن  ICANNال تطبق سلوكيات صحيحة وعادلة
بين السجالت والمسجلين ،بما في ذلك أن  ICANNتخرق التزاماتھا بموجب اتفاقيات السجل بعدم االنخراط في السلوكيات
التعسفية وغير العادلة أو غير منصفة.
وسوف تقلل االقتراحات التالية من الشكوك بأن المسودة الحالية من شأنھا أن تخلق:
حيث ينبغي أن يكون القانون المقترح واضحا كما ينبغي تحديد تطبيقاته وفق مسائل  TLDالجديدة .وكما ھو مقترح حاليا
ينطبق القانون على جميع شركات التسجيل بغض النظر عن التكامل الرأسي )االتفاق األساسي قسم  .(2.14حيث ال تميز
اتفاقية السجل المقترحة وال القانون بين الممارسات التي تتعلق بموضوع  TLDالجديدة ذات الصلة بھذه االتفاقية والممارسات
فيما يخص  TLDsأو غيرھا من الترتيبات التي يجريھا المشغل )مثل  (gTLDبالتالي تخضع التفاقيات السجل المختلفة.
ولھذا ،فقد كان للقانون المقترح تطبيقات ال مبرر لھا في ممارسات شركات التسجيل فيما يخص  TLDsاألخرى مثل .info
أو  .orgأم أنه ال يسمح بالتكامل الرأسي ودون مراعاة لشروط تطبيق االتفاقات السجل القائمة.
 7) RySGديسمبر .(2010
أسلوب مسودة اتفاقية التسجيل )االتفاقية األساسية  ،5القسم  (2.14القانون ينبغي تنقيحه على النحو الموصى به على وجه
التحديد في تعليقات  RySGللتعامل مع المشكلة التي تخالف األحكام الواردة في اتفاقات التسجيل القائمة ،فقد ال تسمح القانون
بالممارسات التي تختلف بين المسجلين من أجل مراعاة الفروق بينھم  -على سبيل المثال ،قسم .1أ .ولقد أدركت ICANN
الحاجة إلى التمييز بين األطراف ،شريطة أن تمنح كل األطراف فرصا متساوية .حيث ال يظھر القانون أي اعتراف بمبادئ
 ICANNالماضية بھذا الصدد حيث يمكن أن يعتبر ھذا مصدر للشك والتنافس الضار 7) RySG .ديسمبر .(2010
ثانيا ،يوجد ھناك تمييز في تقاسم البيانات التي تخص األطراف القائمة .يعتبر تحديد تقاسم بيانات "الملكية" أو "السرية" حماية
مخادعة للسجالت األخرى حيث أن ما ينبغي معاملته كبيانات "الملكية" أو "السرية" وفق القرار ھو االختياري والواقعي دون
حدود .كما ينبغي أن تذكر األقسام  3و 4أنه على مشغل السجل أال يسمح بتقاسم البيانات من المسجل "ما لم تكن نفس البيانات
متاحة لجميع السجالت" إضافة إلى ذلك ينبغي أن يضاف قسم  7الجديد .7" :وال ينبغي ألي شيء ھنا أن يحد من قدرة أي
مشغل السجل أو سجل يتبع طرفا معينا أو مقاول من الباطن للدخول في صفقات طويلة المدى في المسار العادي مع المسجل
فيما يتعلق بمنتجات وخدمات  TLDالمعينة 7) RySG ".ديسمبر .(2010
قانون سجل السلوك األولي لتشغيل أسماء النطاقات .ينبغي تنقيح .1د ليصبح نصه كما يلي" :سجل األسماء المتواجد في
 TLDأو في الميادين الفرعية من  TLDعلى أساس ملكية الوصول إلى المعلومات حول عمليات البحث أو القرارات
المطلوبة ألسماء النطاقات والتي لم تسجل بعد ".حيث أن التشغيل التمھيدي لم يتم تعريفه بعد في الدليل ،إال أنه استخدم في
وصف التسجيالت المعتمدة على أساس معرفة أطراف العقد لمن يبحث عن األسماء المتاحة .وينبغي أن يقلل قانون السلوك
من إساءة استخدام البيانات الشخصية للحصول على األسماء غير المسجلة ،سواء كان ذلك يحدث في بداية التشغيل أو بأساليب
أخرى غير مناسبة ،كأن يكون لدى سجل ما رؤية فريدة من حركة المرور لكل السجالت غير الموجودة والتي يطلبھا
المحللون .حيث يعني ھذا أن السجل يمكن أن يرى جميع أسماء النطاقات غير المسجلة التي يتم كتابتھا )أو أخطاء في كتابتھا(
من قبل المستخدمين ،مشيرا إلى إمكانية الحصول على أسماء ألغراض خاصة بھم كالمضاربة أو تحويل النقود إلى سيولة.
 6) BCديسمبر .(2010
ينبغي حظر التشغيل التمھيدي ،إال أنه ال ينبغي أن يطبق ھذا التقييد على المسجلين الفرديين من .TLDs
 9) IPCديسمبر .(2010
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نطاق القانون .ونظرا إلزالة  VIعبر ملكية السجالت والمسجلين ،ينبغي أن تربط قوانين السلوك جميع المسجلين والبائعين
ودمج اتفاقية اعتماد السجل 9) IPC .ديسمبر .(2010
تعتبر أحكام السجالت التي تحمل تكلفة أي مراجعة تتوافق مع القانون  VIمن السلوك غير واضحة .ھل ھناك تصميم على
تحقيق سجالت عمودية متكاملة للدفع فقط لقانون تكاليف سير أعمال مراجعة الحسابات؟ وإذا كان األمر كذلك فسوف تحتاج
الصياغة إلى تثبيت .وإال ،فسوف يكون ھذا رادعا للدمج العمودي .وينبغي توضيح أن تلك التكاليف التي تتعلق باالمتثال القسم
 2.14ھي التي تفرض تلقائيا على مشغل السجل 7) RySG .ديسمبر .(2010
نطاق  .Brand TLDsينبغي إدراج بند  4الجديد" :لم ينص على شيء في المواد  ،2 ،1أو  3وينبغي أن يطبق على مشغل
المسجل المنفرد )'العالمة التجارية'( فيما يتعلق ببيانات المستخدم التي تخضع للملكية والسيطرة ،أو التي تتعلق بالسلوك
المعقول للعمليات واإلدارة والغرض  "TLDكما ينبغي أال يقيد قانون السلوك من استخدام العالمات التجارية التي يتملكھا
المسجل وتربطھا صالت وثيقة لتسجيل وإدارة أسماء التي يسيطرون عليھا )مثل :األقسام وخطوط اإلنتاج والمواقع والعمالء
والشركات التابعة ،وغيرھا( 6) BC .ديسمبر .(2010
ينبغي أن تكون العالمة التجارية  TLDsعلى وجه التحديد معافاة من شروط  ،9الجزء  ،1من مسودة اتفاقية gTLD
الجديدة UrbanBrain .أيربن برين ) 14يناير .(2011
سيظھر مسجلو  gTLDsبالتأكيد تفضيلھم ،ال لمسجل على وجه الخصوص ،بل يرغبون في تسجيل المجاالت استنادا إلى
بيانات  .NXDوھناك العديد من االحتياجات الخاصة األخرى التي يواجھھا مسجل  gTLDsالمنفرد والتي لم يتم استيعابھا
من قبل مدونة السلوك والعقود وغيرھا من عناصر برنامج  .gTLDكما ينبغي على المجتمع أن ينظر في تشكيل فريق خاص
لخلق عناصر برنامج  gTLDالتي تدعم ھذه المجموعة المھمة من المستخدمين MarkMonitor .مارك مونيتور)النموذج
 7 ،5ديسمبر .(2010
مساھمات المجتمع في سوء االستخدام/الخضوع .ينبغي أن تلتمس  ICANNمساھمة المجتمع قبل أو أثناء عملية التطبيق
حول االنتھاكات المحتملة )بما في ذلك القوائم التي تم تطويرھا من خالل  VIمجموعات عمل  (RAPوالكشف عن البيانات
والبيانات الالزمة للكشف وآليات الحماية/أساليب الخضوع .كما ينبغي بحث مساھمات المجتمع بشأن فرض إجراءات عقابية
لضمان الخضوع .ال يعرض قانون السلوك قائمة شاملة لالنتھاكات ،وال يحدد البيانات المطلوبة للكشف عن تلك االنتھاكات.
كما أنه ال يعرض آليات الخضوع التي من شأنھا أن تساعد في حماية المسجلين 6) BC .ديسمبر .(2010
تحليل التعليقات
يرحب طاقم عمل  ICANNبل يسعى إلى التعليقات اإلضافية المحددة فيما يتعلق بمحتويات قانون مشغل السجل المقترح
لإلجراء مدونة السلوك )"المدونة"( .واستنادا إلى التعليقات الواردة حتى تاريخه ،تقترح  ICANNأن تقوم بمراجعة القانون
على الطريقة اآلتية:


سيتم تعديل القسم  1لتوضيح أن المدونة سوف تطبق فقط على  TLDالتي ھي موضوع اتفاقية السجل المرفق به
القانون.



سيتم تعديل القسم  1لتوضيح أن ) (1القانون يقدم فقط لألطراف المتعلقة بمشغل السجل أو ملزمة بعقد مع مشغل
السجل الذي يقوم بتقديم خدمات السجل )كما ھو محدد في اتفاقية السجل( فيما يتعلق بـ  TLDو) (2أن قانون
اإلجراء يقدم فقط لعملية تسجيل مشغل السجل الخاصة بـ  TLDوال يقدم لألعمال األخرى غير المتعلقة بمشغل
السجل.



وسيتم تعديل القسم ) 1أ( من القانون ليسمح بالمعامالت الخاصة بأمناء السجل والبائعين طالما أن الفرصة للتأھيل
لمعاملة خاصة قابلة للمقارنة سانحة لكل أمناء السجل أو البائعين بشروط متماثلة جوھريا ً.
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كما سيتم إلغاء )1ب( من القانون استجابة للتعليقات التي تشير إلى أنه سيزيد من صعوبة تفعيل وتفسير األسئلة
السيما في حالة المسجل الوحيد/وعالمة  gTLDsالتجارية.



كما أنه سيتم إلغاء )1ج( من القانون ألنھا مكررة بالقسم .3



إضافة إلى أنه سيتم تعديل )1د( من القانون بتوسيعھا لتشمل تعريفا أكبر لـ "التشغيل التمھيدي" كما اقترح في
التعليقات العامة.



فضال عن ذلك سيتم دمج القسم  3و 4في أقسام فرعية للقسم  1ويتم تعديله ليسمح للكشف من قبل المستخدم وبيانات
السجل طالما أن عمليات الكشف تلك متاحة بشكل عام لكل األطراف الثالثة بشروط متشابھة جوھريا.



كما سيتم إضافة قسم جديد لتوضيح أن القانون ال يحد من قدرة مشغل السجل على إبرام صفقات مطولة في الدورة
العادية مع أي مسجل أو بائع بالنسبة للمنتجات والخدمات التي ال تمت بصلة لـ .TLD

ومن المقرر أن يكون مجال القانون أشمل .ومن المتوقع أن يقوم مشغلي السجل بتنفيذ القانون مع الشركات الفرعية المحكمة
وخالل العالقات التعاقدية مع مقدمي خدمة السجل .ومع ذلك فمن غير الممكن أن يلتزم المسجلون والبائعون غير التابعين
وذلك ألنھم ليسوا طرفا ً في اتفاقية السجل.
في حالة ) (1يتم إجراء التحقق من التوافق وفقا للقسم  2.11لضمان التوافق مع القانون و) (2يلحق مشغل السجل مع المسجل
أو البائع ثم بعد ذلك يتحمل مشغل السجل تكلفة تلك المراجعة أو التحقق .ولن يكون مشغل السجل غير المدمج مع المسجل أو
البائع مسئوالً عن تلك التكاليف ما لم ينص القسم  2.11على غير ذلك .وبالمثل فإن مشغل السجل المدمج مع المسجل أو
البائع ولكن تتعلق المراجعة بتوافق تعاقدي آخر غي التوافق مع القانون ،فلن يكون مشغل السجل مسئوالً عن تكاليف المراجعة
ما لم ينص القسم  2.11على غير ذلك.
وقد يتم تعديل أو رفض أي من المراجعات المذكورة آنفا اعتمادا على مناقشات المجتمع الخالية فيما يتعلق بمجال القانون
ومحتواه المناسب.

المشاركون
أماديو أبريل أي أبريل )أ .أبريل أي أبريل(
أنظمة  Adobeالمدمجة )أنظمة (Adobe
AFNIC
إريك إيريارت آھون )إي .أي .أھون(
عبد العزيز الزومان )ع .الزومان(
الجمعية األمريكية لقانون الملكية الفكرية )(AIPLA
الصليب األحمر األمريكي )الصليب األحمر(
مشروع نطاقات المستوى األعلى العربية ،اللجنة التوجيھية )اللجنة العربية (TLD
أرال لألغذية آمبا )أرال لألغذية(
جمعية )PuntoGAL (PuntoGAL
اللجنة االستشارية (ALAC) At-Large
AT&T
سجل  Ausالدولي )(AusRegistry
AutoTrader.com
إس .باركلي
بايرن كونكت (Bayern Connect) GmbH
جون بريھل )جي .بريھل(
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BITS
ھيئة اإلذاعة البريطانية و BBCالعالمية المحدودة )(BBC
إريك برونر ويليامز )إي .برونر ويليامز(
الدائرة التجارية )(BC
اتحاد اسم نطاق الصيني )(CDNC
)مركز معلومات شبكة اإلنترنت الصينية( )(CNNIC
كي .كالفي
التحالف ضد إساءة استخدام اسم النطاق )(CADNA
ائتالف المساءلة عبر اإلنترنت )(COA
منظمة دعم أسماء رموز الدول )(ccNSO
وزارة الدانمرك للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار )وزارة الدانمرك(
منتدى دانسك لالنترنت )(DIFO
ديماند ميديا Demand Media
أبعاد النطاق (Domain Dimensions) LLC
أفري دوريا )أ .دوريا(
دوت برلين ) dotBERLIN GmbH & Co.دوت برلين(
DotConnectAfrica
دوت  EUSجمعية )(dotEUS
DotGreen
dotHOTEL
dotKoeln
dotMusic
.hamburg
سجل دوت سكوت )(dot Scot
DOTZON
االئتالف الديناميكي لحرية التعبير )(DCFE
EnCirca
نطاق االنترنت للمستوى األعلى األوروبي والثقافي )(ECLID
بريت فاوست )بي .فاوست(
روبرت فرناندز )آر .فرناندز(
بول فودي )بي .فودي(
كيسنيا جلوفينا )كي .جلوفينا(
آالن جرينبرج )آ .جرينبيرج(
أش .لوندبيك ) A/Sأش .لوندبيك(
ھوجان لوفيلز
)مؤسسة ھونج كونج المحدودة لتسجيل اإلنترنت( )(HKIRC
مؤسسة (IBM) IBM
دائرة الملكية الفكرية )(IPC
مجموعة فنادق الملكية الفكرية )(IHG
ائتالف ضد التزييف للملكية الفكرية )(IACC
اللجنة األوليمبية الدولية )(IOC
جمعية العالمات التجارية الدولية )(INTA
رابطة التجارة عبر اإلنترنت )(ICA
مجتمع اإلنترنت بالصين
جورج كيريكوس )جي .كيريكوس(
قنسطنطينوس كومايتيس )ق .كومايتيس(
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فريد كروجور )ف .كروجر(
مشروع الحرب القانونية
ليغو جوريس (LEGO) A/S
لوكاس
مارك مونيتور
ماركيسECTA/
مؤسسة مايكروسوفت )مايكروسوفت(
العقول  +اآلالت
ميتشل مووري )أم .مووري(
مجموعة اإلنترنت متعدد اللغات
منتدى التحكيم القومي
جمعية االتصاالت الداخلية والكابل المحلي )(NCTA
المؤتمر الوطني لألمريكيين الھنود
إدارة المعلومات واالتصاالت القومية )(NTIA
حلول الشبكة
مؤسسة األخبار
دائرة المستخدمين غير التجاريين )(NCUC
دائرة المنظمات غير الربحية المقترحة )(P-NPOC
إلين بروويس )إي .بروويس(
سجل المنفعة العامة )(PIR
رابطة صناعة التسجيل األمريكية وآخرون RIAA) .وآخرون(
مجموعة أصحاب المصلحة من المسجلين )(RySG
LLC (RE/MAX) ،RE/MAX
شركاء RNA
دومينيك سايرس )دي .سايرس(
دانييل شيندلر )دي .شيندلر(
ويندي سيلتزر )و .سيلتزر(
SIDN
ديفيد سيمون )دي .سيمون(
ويرنر ستوب )وي .ستوب(
باول تاتريسفيلد )بي .تاتريسفيلد(
مؤسسة (Telstra) Telstra
شركة تايم وارنر )(Time Warner
لويس تيمونس )ل .تيمونس(
شركة توكوز )(Tucows
 ،UNINETT Norid ASالنرويجية (UNINETT) ccTLD
شركة يوربانبرين )(UrbanBrain
غرفة التجارة األمريكية وآخرون.
باتريك فاند وال )ب .فاند وال(
Verizon
أنظمة رياح فيستاس (Vestas) A/S
)VKR Juris A/S (VKR
تحكيم منظمة الملكية الفكرية العالمية
والمركز الوسيط )مركز (WIPO
وسائل اإلعالم العالمية ،شركة )وسائل اإلعالم العالمية(
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