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خلفية  -برنامج  gTLDالجديد
منذ تأسٌس  ICANNفً عام  1998كمنظمة غٌر ربحٌة ومتعددة المشاركٌن مكرسة لتنسٌق نظام العناوٌن على اإلنترنت ،كان أحد أهم مبادئها
األساسٌة ،والذي أقرت به الوالٌات المتحدة ودول أخرى ،هو التروٌج للتنافسٌة فً سوق أسماء النطاقات مع ضمان حماٌة واستقرار اإلنترنت .إن
توسعة المجاالت عالٌة المستوى العامة ) (gTLDsستسمح بمزٌد من االبتكار ،والخٌارات والتغٌٌر فً نظام العناوٌن عبر اإلنترنت ،والمتمثل اآلن
بواسطة .gTLDs 22
لقد تم اتخاذ قرار حول  gTLDsبعد عملٌة استشارات تفصٌلٌة ومطولة مع جمٌع الدوائر االنتخابٌة فً مجتمع اإلنترنت العالمً المتمثل بمجموعة
لكل من التابع لـ ICANN
واسعة من المشاركٌن – الحكومات واألفراد والمجتمع المدنً واألعمال ودوائر الملكٌة الفكرٌة ،والمجتمع المدنً .وقد كان ٍ
من اللجنة االستشارٌة الحكومٌة ) (GACواللجنة االستشارٌة العامة ) (ALACومنظمة دعم أسماء رمز البلد ) (ccNSOواللجنة االستشارٌة لألمان
واالستقرار ) (SSACالنصٌب األكبر من المشاركة فً أعمال السٌاسة هذه .وقد نتج عن عملٌة االستشارات وضع سٌاسة حول  gTLDsالجدٌدة التً
أنهتها منظمة دعم األسماء العامة ) (GNSOفً عام  ،2007وتبنتها مجلس إدارة  ICANNفً شهر ٌونٌو .2008
هذه المذكرة التوضٌحٌة هً جزء من سلسلة من الوثائق التً نشرتها  ICANNلمساعدة مجتمع اإلنترنت العالمً على فهم المتطلبات والعملٌات
المتوفرة فً كتٌب المتقدم بطلب ،والذي على شكل مسودة حالٌا .منذ عام  ،2008تشارك  ICANNعملٌة تطوٌر البرنامج مع مجتمع اإلنترنت عن
طرٌق سلسلة من منتدٌات التعلٌقات العامة حول مسودات كتٌب المتقدم بطلب والوثائق المساندة له .حتى تارٌخه ،أقٌم أكثر من ٌ 250وم استشارة حول
مواد البرنامج بالغة األهمٌة .لقد استمر تقٌٌم التعلٌقات المستلمة بعناٌة واستخدامها لتنقٌة البرنامج أكثر ،وإثراء االطالع لوضع النسخة النهائٌة من كتٌب
المتقدم بطلب.
للحصول على أحدث المعلومات والخط الزمنً والنشاطات المتعلقة ببرنامج  gTLDالجدٌد ،الرجاء الذهاب إلى
.http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm
الرجاء العلم أن هذه هً مجرد مسودة مناقشة .ال ٌنبغً أن ٌعتمد مقدمو الطلبات المحتملون على أيٍ من التفاصٌل المُقترَ حة الخاصة ببرنامج gTLD
الجدٌدة حٌث ال زال البرنامج خاضعا للمزٌد من التشاور والمراجعة.

تقييم تدريج نظام الجذر
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ملخص النقاط الرئيسية بالورقة



إن الهدف من هذه المذكرة هو توجٌه الحوار فً ورشة عمل دار مقاصة العالمة التجارٌة فً اجتماع  ICANNفً سنغافورة.
إن تحدٌد مزود دار المقاصة ووضع تفاصٌل قوانٌن التشغٌل لدار المقاصة هً أمور تتم وفقا

لخط الزمنً للمشروع.

مقدمة
دار مقاصة العالمة التجارٌة ،التً تصورها باألصل فرٌق التوصٌة بالتنفٌذ )ٌ ،(IRTظل جزءا من برنامج  gTLDالجدٌد .ستساند
البٌانات المخزنة فً دار المقاصة عملٌات ظهور ومطالبات العالمة التجارٌة ،باإلضافة إلى أهداف أخرى.
لقد تم إنشاء نموذج عمل بالتعاون مع الخبراء .وٌنبغً اآلن وضع تدفقات عملٌة متكتمة وتنفٌذها لدعم عملٌات دار المقاصةٌ .تم تطوٌر
هذه التدفقات بالتعاون مع المجتمع ،وبشكل خاص مع ممثلً السجالت والمسجلٌن وحاملً العالمات التجارٌة والمشتركٌن .عند اختٌاره،
سٌقوم مزود دار المقاصة بتعدٌل ودمج القوانٌن العاملة النهائٌة فً إجراءاته .هذا العمل ٌتبع وسٌظل ٌتبع الخط الزمنً أدناه.
سٌتم عقد ورشة عمل فً اجتماع سنغافورة لمناقشة قوانٌن التنفٌذ ،وعلى وجه الخصوص ،عمل دائرة السجل االنتخابٌة بوضع إحدى
تدفقات العملٌات الرئٌسٌة .إن قسم "مجاالت الحوار" أدناه ٌهدف إلى اقتراح مواضٌع لطرحها للنقاش من المجتمع أثناء الجلسة فً
سنغافورة.

بحث تثقيفي عن حوار دار المقاصة في سنغافورة
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الخط الزمني

الخط الزمني لتنفيذ دار مقاصة العالمة التجارية
يناير 2012

سبتمبر 2012

نوفمبر 2011

مايو 2011

نمذجة دار المقاصة

وضع تدفقات عملٌة  TMCHمع
المجتمع

العملٌة

تسجٌل حاملو  TMمع
TMCH

إنهاء تكامل واختبار عملٌة وأنظمة TMCH
دمج العملٌة مع
المزود

المزود

تحدٌد مزود
TMCH

 RFPلمزود
TMCH

الخط الزمنً للمسودة عالٌة المستوى لتنفٌذ دار المقاصة
ٌشٌر الخط الزمنً إلى ماٌلً :عمل النمذجة الذي تم القٌام به سابقا مع المجتمع ،والبحث عن مزود دار المقاصة واختٌاره ،ومشاركة
المزود فً وضع العملٌة ،ودمج قوانٌن وضع العملٌة من ِقبل مزود دار المقاصة.
مجاالت الحوار
ٌتضمن النموذج القائم (الذي تم نشره كجزء من اتفاقٌة السجل المقترحة) العدٌد من المتطلبات التشغٌلٌةٌ .جب وضع قوانٌن تشغٌلٌة
إضافٌة تفصٌلٌة حتى تعمل دار المقاصة بشفافٌة وفعالٌة وكفاءة .تمت مناقشة بعض هذه التفاصٌل أثناء اجتماعات  IRTحٌث حصل
الخبراء على النصائح من مندوبً مسجلً ومشاركً  IPذوي االطالع.

ستجدون أدناه ثالثة مجاالت للحوار فً ورشة العمل فً سنغافورة .وهً تتألف من ثالث وظائف مهمة لدار المقاصة.
إن أهداف ورشة عمل التنفٌذ -التخطٌط هً ماٌلً:


تحدٌد التفاصٌل الالزمة للتنفٌذ النهائً



مواصلة الحوار حول تفاصٌل التنفٌذ هذه ،و



وضع منهجٌة لحوارات التنفٌذ من المجتمع بحٌث تتم تلبٌة ذلك الخط الزمنً

بحث تثقيفي عن حوار دار المقاصة في سنغافورة
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ستجدون أدناه مجموعة محتملة من االستفسارات المطروحة للنقاش أثناء ورشة العمل فً سنغافورة .هذه لٌست استفسارات جدٌدة ،لقد
تم أخذها بعٌن االعتبار من قبل والعمل علٌهاٌ .نبغً أن ٌفهمها أعضاء المجتمع المتأثرٌن وٌناقشونها قبل التوصل إلى حلول قابلة للتنفٌذ
بشكل كامل.

.1

الدخول إلى وصٌانة دار المقاصة






.2

عملٌة الظهور





.3

كٌف
كٌف
كٌف
كٌف
كٌف

ستتم تعبئة دار المقاصة؟
سٌتم التحقق من صحة العالمات؟
ستضمن دار المقاصة دقة البٌانات؟
سٌتم الولوج إلى البٌانات؟
سٌتم تحدٌث البٌانات؟

كٌف
كٌف
كٌف
كٌف

ستشارك دار المقاصة فً عملٌة الظهور؟
ستتفاعل دار المقاصة مع السجالت أثناء الظهور؟
ستتفاعل دار المقاصة مع المسجلٌن أثناء الظهور؟
ستشارك دار المقاصة بالظهور بسٌاسة حل النزاعات؟

عملٌة المطالبة بالعالمات التجارٌة
اقترح فرٌق من تعبئة مشغلً سجل  gTLDنموذج التنفٌذ من رجل وهمً .تم نشر النموذج على
 http://forum.icann.org/lists/6gtld-guide/msg00059.htmlو
.http://forum.icann.org/lists/6gtld-guide/pdfbXvyzKObGy.pdf

تتضمن االستفسارات الناشئة عن هذا النموذج ما ٌلً:




هل ٌنبغً مشاركة قاعدة بٌانات أسماء العالمات التجارٌة مع كل سجل من أجل تسهٌل عملٌة اإلشعار؟ إذا صح
هذاٌ ،جب تطوٌر العملٌات للقٌام بما ٌلً:
o

ضمان حماٌة البٌانات فٌها إذا تمت الموافقة على تقدٌم قائمة بجمٌع العالمات التجارٌة فً دار
المقاصة إلى كل سجل.

o

تجدٌد قاعدة بٌانات السجالت لضمان أنها حدٌثة مع قائمة بمطالبات العالمات التجارٌة قبل بدء فترة
اإلشعار اإللزمٌة لمدة ٌ 60وما ،وكٌف سٌتم تحدٌث هذه القائمة بالعالمات التجارٌة الجدٌدة المسجلة
فً دار المقاصة؟

ما هو المعدل الذي ٌنبغً على السجالت تحدٌث دار المقاصة بالتسجٌالت التً تمت محاولة القٌام بها؟

خاتمة
تتوق  ICANNإلشراك المجتمع فً جمٌع تلك النقاشات وتتطلع بشغف للعمل عن قرب من أجل وضع تدفقات عملٌة مقبولة وعملٌة
للجمٌع.

بحث تثقيفي عن حوار دار المقاصة في سنغافورة
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