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 1155أبريل  54

 : بخصوص على مالحظات ICANNرد وثيقة على هذه التشتمل 

 " داللة بطاقة سجل آداء قضاٌاgTLD  و  1155فبراير  12في  "القابمة 

 "تعلٌقات GAC مجلس استجابة على ICANN آداء لسجل GAC ً2011أبرٌل  12" ف. 

. ولجعل الوثٌقة ؼٌر 2011أبرٌل  12بتارٌخ  CAGاستناداً إلى مناقشات سان فرانسٌسكو واستجابة  ICANNكً تعكس دواعً  األصلٌة "المالحظات" وثٌقةتمت مراجعة 

األخٌرة والتً  "CAGل على "تعلٌقات عمود المالحظات األصلٌة للمجلس قد جاء "باللون األحمر". مع بقاء الوثابق األخرى كما هً وال تشتممعممة ولتسهٌل تتبعها فإن 

قد  CAG" الجدٌدة حٌث إن CAGظة: جاء فً التنسٌق المبسط بعض العوابق. مثالً: قضٌة األرقام ال تتوافق بالكامل مع "تعلٌقات حالمجاءت بالرابط المشار إلٌه أعاله. )

 أعادت ترتٌب التعلٌقات على أساس أكثر تقبالً(.

 والمجلس. CAGوقد تم تعدٌل بعض النتابج لتبٌن التؽٌٌرات التً أحدثها  ."2" أو" ب1" ،"أ1" ُيشار إليه كالتالي GACآداء سجل كل رمز فإن  سبق وكما

 " أن وضع المجلس ٌتوافق وتوصٌة أ1توضح "GAC .على النحو الذي توضحه بطاقة التسجٌل 

 " أن وضع المجلس ٌتماشى مع توصٌة ب1توضح "GAC داء باألخص ولكن قد ٌختلؾ تنيٌذ المشورة عن توصٌة كما نص علٌه فً سجل اآلCAG. 

 " أن الوضع الحالً للمجلس ال ٌتماشى مع توصٌة 2توضح "GAC .كما نص علٌه فً سجل اآلداء 
 

 9النتائج
الدءوب لتكون حكماً على توجه  ناجحة فً العدٌد من السبل. حٌث كانت جوهرٌة وفعالة وأفرزت جلسات من العملاألخٌرة كانت  GACو ICANN مجلستشاورات  إن

 الماضً قدما. ICANNعمل 

إعداد دراسة اقتصادٌة لٌتم تنيٌذها عقب الدورة  ICANNبؤنه ٌنبؽً على  GAC: حٌث أقرت GACو ICANN وقد أسيرت هذه المشاورات عن العدٌد من اإلنجازات لـ

. وقد قام كال الجانبٌن فً هذه المجاالت "الجدٌدة gTLDsلعملٌة  GACتوصٌات "على تنيٌذ أحد  ICANNاألولى لقٌاس كياءة البرنامج وإبراز أوجه التقدم، وقد وافقت 

 وؼٌرها بعمل تسوٌات وبحث عن نقاط التوافق.

وم أن المجلس عازم القول إلى صير. وٌبدوا فً نهاٌة الٌ 80نقطة منيصلة مثل ما لدٌنا هنا فلن ٌكون الناتج النهابً من  80وٌجب أن نضع فً الحسبان أن أي تياوض عن 

على . فمن المهم إدراك أنه GACمثل ما هً عند  GAC" ولكن المجلس قد قام بتعدٌالت فعالة وجادة استجابة لسجل آداء GACفً بعض القضاٌا "أننا ال نوافق توصٌة 

 حتى لو لم تعالج كل نقطة على حدة. GAC فقد تولدت بعض القرارات التً ٌنتظر أن تعالج شكوكموجودة " ما زالت 2" أن بعض الـ الرؼم من

http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/gac-scorecard-23feb11-en.pdf
http://gac.icann.org/system/files/20110412_GAC_comments_on_the_Board_response_to_the_GAC_scorecard_0.pdf
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/board-notes-gac-scorecard-04mar11-en.pdf
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الخاصة بدورهم تجاه المجلس ولكن هذه العملٌات قد صممت  GAC من المنتظر أن تجٌب على شكوك GAC المبكر وعملٌات توصٌة GAC على سبٌل المثال: فإن إنذار

"( وقد نوقشت 2جل اآلداء إلى أن هذه المناطق ال تزال محل خالؾ )مثل "الجؽرافٌة. لذلك عندما تشٌر سوsDLT  األخرى من تعرٌيات للمجتمع GAC لمعالجة قضاٌا

 بعض هذه المجاالت بطبٌعة المجلس لبعض القرارات.

 

 مالحظات الحالة GACعنصر إجراء سجل آداء  العنصررقم 

 إجراءات االعتراض بما في ذلك المتطلبات بأن تقوم الحكومات بدفع رسوم .5

  لقة "باعتراضات المصلحة الخاصة" فًاإلجراءات المتعحذؾ  .1
 .3النموذج 

الخاصة " GAC"تعلٌقات فً بروكسٌل و  GAC أوضحت أ5
ترك فقرة  GAC أنه من المناسب لتوصٌة أبرٌل 12بها فً 

لكٌانات أخرى ؼٌر اعتراضات الملكٌة الخاصة بالدلٌل 
والحكومات األخرى بدالً من أن تحذؾ  GACأعضاء 
ن القسم بؤكمله. وقد استحدثت األصلٌة م GACتوصٌة 

المقترحة )من فضلك انظر أدناه(.  GACإجراءات مراجعة 
 ICANNبؤن تعدل  GACأٌضاً توصٌة  ICANNوستتبع 

"إجراءات االعتراض" لتعكس النٌة الدقٌقة  3عنوان النموذج 
منيصالً بناء على أولوٌات  GACلجعل إجراء اعتراض 

 السٌاسة العامة.

. 

 ستعراض السالسل الحساسةإجراءات ال .1

 . سلسلة التقييم وإجراء االعتراض5 2.1.1
تعدٌل اإلجراءات التالٌة المتعلقة بالتقٌٌم الداخلً الذي ٌدعوا له 

حتى ٌشتمل على االستعراض من جانب الحكومات من  2 النموذج
 .GACخالل 

بتياصٌل GAC  لـ ICANN فعند بداٌة فترة التقٌٌم الداخلً فستمد
 الجدٌدة.  gTLD لطلبات الملخص

أن ٌبدي اعتراض على السلسلة المقترحة ألي  GAC ألي عضو فً
فً أي اعتراض من عضو أو أعضاء فً  GAC سبب. وستنظر

GAC  وتتيق على توصٌة لمجلسICANN. 
 

وال ؼرو أن المجلس ٌقدر عدم وجود أطر زمنٌة مشترطة  ب5
علٌها  وال متطلب بتقدٌم توصٌة مجمع GACلتوصٌة سٌاسة 

للمجلس. ومع هذا فلٌس زٌد فً كياءة العملٌات أن تكون 
مقٌدة بوقت استخدامها وتوثٌقها. وٌقدر  GACتوصٌة 

لإلجابة وفً فترة التعلٌق والموافقة  GACالمجلس سعً 
ٌنبؽً أن تحاول وضع وقت فترة التنبٌه  ICANNعلى أن 
 ٌوم. 60لتكون 

 
ح أٌضاً وقت موجة ٌعد مقتر وتزامناً مع كون تسلٌم الملخص

عملٌة تقٌٌم الطلبات الحالٌة فسٌتم زٌادته لٌتضمن إجراءات 
GAC  للتنبٌه المبكر وتوصٌةGAC  علىgTLDs  الجدٌدة

)أي إجراء االعتراض(. حٌث ٌمكن تطبٌق توصٌة تنبٌه 
GAC  المبكر علىgTLDs  الجدٌدة مثل الحساسٌة للمجتمع

 .والقطاع أو السلسالت الجؽرافٌة ألي توع
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 مالحظات الحالة GACعنصر إجراء سجل آداء  العنصررقم 

 
ولكنها تتطلب  GACال تتطلب مالحظة التنبٌه المبكر إجماع 

إلصدار مالحظة استناداً إلى بٌانات الدول  GACقرار من 
 أو الحكومات األعضاء.

 
الجدٌدة  gTLDsعلى إجراءات  GACوال تتطلب مالحظة 

 أُعلن عنقد  GACبل توصٌة  GACأن ٌكون هناك إجماع 
 ٌنبؽً إجراء هذا " وأن الدول "الGACكونها "إجماع 

الطلب" ستنشا افتراضاً قوٌاً من المجلس بعدم الموافقة على 
هذا الطلب. وإن أقر المجلس بعدها هذا الطلب فإن اللوابح 

 تنص على النٌة الحسنة ودرء الخالؾ.
 

وتوجد التياصٌل اإلضافٌة وحٌثٌات األوضاع فً الورقة 
 المرفقة بالملخص.

 

. فمثالً: GACقٌاسات الحد من قلق  GACة ٌمكن أن تقترح توصٌ 2.1.2
أن توصً بزٌادة األمن والشروط التً ٌمكن أن تنطبق على  GAC لـ

 (.'bank.' السلسالت التً ٌمكن أن تإثر فً ثقة العامة )مثل

1 
 

لعمل  GACٌقدر المجلس أن اللوابح ال تحد من قدرة 

التوصٌة فً شبون السٌاسة العامة. ونحن نؤمل أن تنبٌه 

GAC  المبكر سٌشجع مقدمً الطلبات على حل القضٌة أو

االنسحاب إن أمكن. وٌعد االسترداد حزمة مستوى أعلى من 

ؼٌرة من االسترداد وهذا للمساعدة على االنسحاب من 

 مواجهة االعتراض ذي المستوى الحكومً.

ٌنتظر منها أن تقدم تؽٌٌرات مقترحة للحد  GACوإن كانت 

فإننا على ى تؽٌٌرات فً الطلب والتً تإدي إلمن القلق 

اهتمام بؤن التوصٌة ستإدي إلى تؽٌٌرات فً عملٌة التقٌٌم 

 بناء على أوجه التقٌٌم الموضوعٌة. 

فإن العملٌة الحالٌة ولسبب مقنع توفر قدرة محدودة لمقدمً 

الطلبات لتعدٌل طلبهم. وستشجع التعدٌالت المتاحة على 

ة اليعلٌة فً عدد الطلبات االعتداءات وإننا على ٌقٌن بالزٌاد

للتنبٌه المبكر بإقرار  GACالمتناقضة. مثالً: طالبت مشورة 
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 مالحظات الحالة GACعنصر إجراء سجل آداء  العنصررقم 

الحكومة للطلب فٌكون البدء والذي ٌمكن أن ٌعدل. مع أنه إذا 

بؤن ترفع السلسالت بحد ذاتها حساسٌات ؼٌر  GACأوصت 

مبررة فلن ٌكون لمقدم الطلب تعدٌل فً الطلب أو تؽٌٌر فً 

 الطلب االنسحاب إلى استرداد أكبر. السلسلة. ولمقدم

 GACأما فً حالة عزم المجلس على أمر لٌس متوافقاً مع توصٌة  2.1.3
وك فإن المجلس سٌقدم تعلٌالً لهذا  ي 2.1القسم  11استناداً إلى المادة 

 القرار.
 

 تم إقرار هذا. أ5

 . توسيع أقسام السلسالت ذات األساس المجتمعي1 2.2
 لتوضٌح ما ٌلً: 3و 1اإلجراءات فً النموذج تعدٌل اليقرات و

 

  

السلسالت ذات األساس المجتمعً" المنسوبة لتمثٌل أو تجسٌد أنماط " 2.2.1
معٌنة من البشر أو عناصر الهوٌة التارٌخٌة أو الثقافٌة أو االجتماعٌة 

لإلنترنت مثل الجنس والعرق والدٌن والمذهب والثقافة أو مجموعة 
وجهة سٌاسٌة أو أقلٌة أو العجز أو الكبر و/أو لؽة  اجتماعٌة خاصة أو

أو مجموعة لؽوٌة )ؼٌر شاملة(. إضافة إلى تلك السلسالت التً تشٌر 
إلى قطاع بعٌنه مثل تلك المتعرضة لتنظٌم القومً )مثل 

.bank،.pharmacy  أو تلك التً تصؾ فبة بشرٌة أو صناعة )
ذات أساس "سلسالت  عضة النتهاكات اإلنترنت ٌنبؽً أن تعد أٌضاً 

 .مجتمعً"
 

وحقٌق رفض المجلس فكرة توسٌع تعرٌيات أسماء المجتمع  1
لتشمل قطاعات أخرى وعمل منضبط ولكن المجلس لم ٌقترح 

عمل إجراء اعتراضات مجتمعٌة آللٌة احتٌاطٌة أو وقابٌة 
 تتطلب دعما مثبتاً ومإكداً من المجتمع.

 
ها صعب جداً. وهذا ما إن توسٌع األقسام بطرٌقة ال ؼبار علٌ

عكسه التعلٌق العام المستلم. تم تحدٌد التعرٌيات للؽاٌة فً 
الدلٌل لمنع االنتهاكات. وحتى لو جاء توسٌع األقسام ؼٌر 

بطرٌقة ما كما لو تركت التعرٌيات  GACمعالج لقلق 
 الموسعة بعض المناطق الهامة والحساسة ؼٌر معالجة.

 
على  GACوصٌة المبكر وت GACتم تصمٌم تنبٌه 

أي أنه ٌمكن  GACالجدٌدة لتعالج قلق  gTLDsإجراءات 
أن تقدم مدخالً على أي طلب ألي سبب وتحدٌد  GAC لـ

الحاجة من التعرٌيات الخاصة. لذا فإن اإلجراءات ستعالج 
قضاٌا السلسالت الحساسة والمجتمعٌة والقطاعٌة )الصناعة 

ب المنضبطة( وٌدل مقدمً الطلبات على طرق تجن
 االعتراضات الرسمٌة.

 

للتنبٌه  GACأنظر القسم أعاله. ٌمكن تطبٌق إجراءات  1منوط بمقدمً الطلبات الذٌن ٌبحثون عن مثل هذه السلسالت أن  2.2.2
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ذات أساس مجتمعً" وٌجب أن "ٌعرفوها تماماً على أنها سلسالت 
 GAC ٌثبتوا تؤكٌدهم مع المجتمع المتؤثر على الؽرض الخاص لـ

طات المقترحة وعند دلٌل الدعم المناسب أو عدم االعتراض من السل
المعنٌة بؤن مقدم الطلب هو المناسب أو من ٌتيق علٌه ألؼراض إدارة 

TLD. 
 

على أي طلب بؽض النظر عما إذا  GACالمبكر وتوصٌة 
 . TLDكان مقدم الطلب قد جاء تصنٌيه كمجتمع 

أنيسهم من مقدمً الطلب أن ٌعدوا  GACوسٌتطلب اقتراح 
 كمجتمع حتى لو لم ٌكونوا كذلك. 

 
وقد تحمل السلسالت معان كثٌرة ولٌس جمٌعها ٌعبر عن 

 المجتمع.
 

تقلٌص السٌاق عن كٌيٌة إمكان استخدام السلسالت وأنه 
الجدٌد والذي  gTLDمناقض للهدؾ األسمى من برنامج 

 سٌحيز على المنافسة واإلبداع واالختٌار الصابب.
 

ما إن كانت السلسلة المقترحة موسعة للؽاٌة لتعرؾ أحد  فً حالة 2.2.3
الكٌانات بشكل فعال وكذا السلطة المعنٌة والمدٌر المناسب أو أن كانت 
فعالة ومستمرة بؤن المدٌر المناسب ال ٌمكن تعرٌيه و/أو الموافقة علٌه 

 فٌنبؽً عندها رفض الطلب.
 

رفض أي قد ت GACوكما جاء أعاله فً الورقة المرفقة أن  1
  طلب.

ٌنبؽً أن ٌعدل المتطلب موضحاً "الضرر المادي لمجتمع اإلنترنت  2.2.4
"الضرر المادي" ببساطة وكما مثل السابق معٌار مبهم  األكبر" لٌعكس

 ال ٌمكن استٌعابه.
 

تمت مراجعة دلٌل مقدم الطلب لتوضٌح هذه الناحٌة من  أ5
  المعاٌٌر.

 
أن ٌدلل المعارض على أن  المعٌار الجدٌد بالدلٌل هو: "ٌجب

الطلب ٌنشؤ عنه ما ٌشبه الضرر المادي بالحقوق أو المصالح 
الشرعٌة لقسم مهم من المجتمع ولذا ٌمكن معالجة السلسلة 

  "ضمناً أو تصرٌحاً.

حكومات األفراد التً تختار رفع االعتراضات ألي سلسلة "ذات أساس  2.2.5
 مجتمعً" ٌنبؽً مطالبتها بسداد الرسوم.

 

وجاء فً أحد األوراق المرفقة أن العدٌد من النماذج التً  ب5
لالحتياظ بقدر  ICANNتوازن المصالح الحكومٌة وحاجة 

معقول من التحكم فً النيقات. فهً توصً أن تكون النسبة 
لكل  ICANNالمحددة مسبقاً للتموٌل مرسومة من قبل 

حكومة فردٌة بؽرض أن رسوم تموٌل االعتراض كانت 
ة تؤمل فً رفع اعتراض رسمً. وسٌخصص لكل حكوم

حكومة نسبة متساوٌة وٌمكن أن تستمر فً رسم هذه 
الصنادٌق ألقصى طاقتها بضمان أن ٌكون اعتراض واحد 
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على األقل قد تم تموٌله. وتركٌزاً على قٌمة التموٌل )بدالً من 
عدد االعتراضات( فٌمكن للحكومات تخصٌص االعتراضات 

 رار المتنازع علٌه.لتقلٌص تكالٌؾ الق
وهذا سٌتٌح للحكومات االعتراض دونما تكلية وحتى التعاون 

الذي تبنً علٌه الحكومات االعتراضات فً حٌن ٌوضع 
 سقؾ للتكالٌؾ.

 
المبكر  GACوهذا ٌترك للحكومات خٌارات عدة: تنبٌه 

الجدٌدة )ال توجد رسوم(،  gTLDsعلى  GACوتوصٌة 
كومات التً تيوز نموذج مدفوعات الخاسر حٌث الح

، وثمة خٌار ٌحتاج لمزٌد من ICANNباعتراضاتها وتدفعها 
التوضٌح وهو احتمال مواجهة الحكومات عدداً أكبر من 

الطلبات المعترضة فً تموٌل طلبهم اإلقلٌمً ؼٌر العادي من 
ICANN ؼٌرها من المصادر لٌتم تعرٌيها. أو 

 التياصٌل والحٌثٌات موجودة فً الورقة.
 

   الجذر منطقة ازنةمو .2

ٌنبؽً على المجلس االستمرار فً الرقابة ونظام اإلنذار وضمان  3.1.1
كما هو متوقع وبسرعة عند ثمة مإشرات  ICANNإمكانٌة تياعل  أ(

 و ،أن اإلضافات والتؽٌٌرات الجدٌدة تقوم نظام منطقة الجذر
 

أ5  وستعملة الجذر جاءت حالٌاً فً موقعها. أنظمة مراقبة منطق 
ICANN  مع مشؽلً منطقة الجذر لتعرٌؾ قٌاسات التقرٌر
 ومجتمع اإلنترنت. GAC المعنٌة بـ

 
عالوة على ذلك، سٌتم تنيٌذ عملٌة بحٌث تمكن تيوٌض 

TLDs  بؤن ٌتباطؤ أو ٌتوقؾ فً حالة وجود ضؽط على نظام
 منطقة الجذر.

 
أٌضا بمراجعة تؤثٌرات برنامج  ICANNكما تعهدت 

gTLD  عملٌات نظام منطقة الجذر وإرجاء الجدٌد على
التيوٌضات فً الجولة الثانٌة حتى ٌتم تقرٌر ما إذا كانت 
التيوٌضات فً الجولة األولى لم تعرض أمن أو استقرار 

 منطقة الجذر للخطر.
 

شكراً على التعاون فً هذه القضٌة واتخاذ الخطوة التالٌة 
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 الوثٌقة قد أعدت مسودة لهذه ICANNفإن  ،لتنيٌذ التزاماتها
ومراقبة الستقرار منطقة توضح جهود موازنة منطقة الجذر: 

لزٌادة معدالت  ICANNالجذر وتخطٌط عملٌات تشؽٌل 
التيوٌض وفقرات الخدمات لزٌادة عدد السجالت. وهذه 

الخطة تتطلب تيوٌضات جدٌدة عقب الدورة األولى حتى ٌتم 
لحق اختبار وتؤكٌد االستقرار. وتضمنت مسودة وثٌقة فً م

تلك الورقة: إستراتٌجٌة إدارة نظام خادم الجذر. وتعد هذه 
 الوثٌقة أول مسودة للخطة من أجل مراقبة أداء منطقة الجذر.

ب( جاء وصؾ العملٌات والمقاٌٌس الوافٌة المحتملة التً تسير عنها فً  3.1.2
 دلٌل مقدم الطلب قبل بداٌة أول دورة طلب.

 3.1.1انظر  

بإرجاء إطالق الدورة الثانٌة أو بدء الطلبات إذا لم ٌوضح  ٌلتزم المجلس 3.2
التقٌٌم وجود دالبل لمراقبة نظام الجذر الخ. وأن أول دورة )محدودة( لم 

 تشكل خطراً بؤي حال على أمن واستقرار نظام منطقة الجذر.
 

 3.1.1انظر  

ٌية ٌلتزم المجلس بعمل الدورة الثانٌة أو بدء الطلبات انتظاراً لصح 3.3
التوضٌح من كافة التقٌٌمات اإلدارٌة والينٌة فً الدورة األولى مع 

 التوصٌات التً ٌجب أن تخرج كً ٌقرها التعلٌق العام.
 

 3.1.1انظر  

ٌلتزم المجلس باجتناب احتمال تؤثر األنشطة األخرى بسبب تباٌن  3.4
 الجدٌدة. gTLDالمصادر إلجراء طلبات 

 

وتنسٌقات  IANAمهام بؤن تشؽٌل  ICANNوتلتزم  أ5
ICANN .ًوستكون الورقة  لنظام منطقة الجذر لن ٌتؤثر سلبا

المرفقة مع توازن منطقة الجذر واصية لخطط الطاقم لضمان 
وتتضمن هذه . ICANNت التشؽٌل ٌوماً بٌوم فً عملٌا

العملٌات التشؽٌلٌة التيوٌض وإعادة التيوٌض وتؽٌرات منطقة 
ثل العالقات المتبادلة لهٌبة الجذر والتوافق التعاقدي ومم

السجل. مع التوصٌة على أن هذه الحسابات للقوة لٌست بعد 
فً  ICANNالتشؽٌلٌة. وستستمر  ICANNجزء من خطة 

اختبار هذه االفتراضات لخلق وتنيٌذ خطة تشؽٌل تلبً جمٌع 
 هذه المتطلبات.

لالحتٌاجات الخاصة  ICANNٌنبؽً على المجلس أن ٌضمن تلبٌة  3.5
لى الوجه األمثل لمقدمً الطلبات من البٌبات القانونٌة المختلية وربما ع

 الثقافات ؼٌر الناطقة باإلنجلٌزٌة.
 

فً حسبانه البٌبات القانونٌة  ICANNوٌضع تخطٌط  أ5
المختلية وؼٌر المتحدثة باإلنجلٌزٌة. وسنضمن اشتمال 

 الجدٌدة. gTLDsالتخطٌط على التعامل مع 
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لمياوضات  ICANNب المجلس وضع وكياءة إدارة ٌنبؽً أن ٌراق 3.6
الطلبات  300إلى  200 الجدٌدة فً موقؾ محتمل لـ gTLDs العقد لـ

 والتقٌٌمات اليورٌة.
 

  أ5

ومشؽلً خوادم  IANAوإن لمجلس على ٌقٌن بؤن جمٌع عوامل ) 3.7
الجذر الخ( المعنٌة قد أعلمت بالشكل الكافً عن ما ٌنتظر منهم من 

ومصادر ألداء أدوارهم المحترمة وباألخص فحص ما قبل تحمٌل عمل 
 300إلى  200التيوٌض والموافقات وتنيٌذ تؽٌرات منطقة الجذر من 
 المحتملة فً عام وتؽٌرات ما بعد التيوٌض المنتظرة.

 

  أ5

 السوق والتداعيات االقتصادية .3

 تعدٌل مسودة دلٌل مقدم الطلب للمساهمة فً التالً: 4.1
 

تسهٌل ثقل التكالٌؾ المحتمل وما ٌستيٌد منه الجمهور معٌار ل
 الجدٌدة. gTLDsمن تقٌٌم ومنح 

 

بؤنه على  GACمالحظة المجلس ورضاه عن اقتراح  أ5
المجلس تحدٌد معٌار لتخيٌؾ عبء التكالٌؾ المحتملة 

كجزء  الجدٌد gTLDsومكاسب الجمهور فً التقٌٌم ومنح 
 9.3قسم جاء فً ال الجدٌد كما gTLDsمن مراجعة برنامج 
 فً تؤكٌد االلتزامات.

 
الجدٌد كما جاء فً القسم  gTLDsستتم مراجعة برنامج 

بتؤكٌد االلتزامات. وسوؾ ٌشمل هذا اعتبار "مدى  9.3
لك والمنافسة الجادة به وثقة المسته gTLDsمقدمة أو امتداد 

( عملٌة اإلعالن والتقٌٌم وخٌار المستهلك وكذا كياءة: )أ
الضمانات للتقلٌل من القضاٌا المرتبطة بالمقدمة  و)ب( وضع
 أو االمتداد".

الجدٌدة المعلومات عن اليوابد  gTLDsفالطلب بؤن توفر طلبات  4.2
المقترح وكذلك المعلومات ومصطلحات التشؽٌل  gTLDsالمرتقبة من 

 المقترحة للحد من أو تقلٌص التكالٌؾ على المسجلٌن والمستهلكٌن.

أي أن أسبلة مقدم الطلب ستزٌد لتشمل  ،الدلٌل سٌتم تعدٌل أ5
الجدٌدة لتقدٌم  gTLDاألسبلة التً تطلب من مقدمً طلبات 
المقترح وكذلك  gTLDمعلومات عن المكاسب المنتظرة من 

المعلومات ومصطلحات التشؽٌل المقترحة للحد من أو تقلٌص 
 التكالٌؾ على المسجلٌن والمستهلكٌن.

 
قتصادٌٌن الذٌن هم على دراٌة باال ICANNوقد احتيظت 

 بهذه القضاٌا لٌقترحوا ما الذي ٌجب أن تسؤل. 
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بعد نوع من المناقشة والتكرار تم تطوٌر األسبلة ووضعها فً 
ملحق بالمذكرة التوضٌحٌة فً هذا المجال. ستكون األسبلة 
على المأل أي أن اإلجابات ستنشر. ولن تستخدم اإلجابات 

 الطلبات. لتسجٌل أو تقٌٌم مقدمً
 

وحالٌاً تم تضمٌن حزمة من األسبلة فً الدلٌل )انظر المذكرة 
 وعنوانها: (التوضٌحٌة حول هذا الموضوع

 
الخاص بك  gTLDكٌؾ تتوقع أن ٌكون اقتراح  .1

 مكسباً للمسجلٌن ومستخدمً اإلنترنت وؼٌرهم؟
 
ما هً القواعد التشؽٌلٌة التً ستتبعها للحد من أو  .2

االجتماعٌة )مثل تكالٌؾ المصادر المالٌة أو  تقلٌص التكالٌؾ
كانٌة تعرض المستهلكٌن الوقت وكذلك األنواع العدٌدة من إم

ما هً الخطوات األخرى التً ستتبعها لتقلٌص لهجمات(؟ 
  الظروؾ/التكالٌؾ السلبٌة الملقاة على المستهلكٌن؟

 gTLDالتيوٌض الواجب أو ؼٌره من قٌود التشؽٌل للتؤكٌد على أن  4.3
ذات األساس المجتمعً ستخدم فً الواقع مجتمعاتهم وستوسع عملٌاتهم 
بطرٌق أشبه للمسجلٌن بإلقاء التكالٌؾ على أصحاب النطاقات القابمٌن 

 .TLDsفً 

بالعمل على تؤكٌد أن آلٌات النزاع  ICANNسٌستمر مجلس  أ5
وقد قرر  ما بعد التيوٌض تواجه هذا القلق بشكل مناسب.

ملخصاً وأن ٌنظر فً  GNSO أن ٌقدم لـ ICANNمجلس 
هذا السإال )انظر 

http://icann.org/en/minutes/resolutions-
10dec10-en.htm - 8 حٌث تم تقدٌم ذلك الملخص .)

بما فً ذلك نموذج مقترح للتحدٌد تحت أي  GNSO لـ
أن ٌعدل قٌود  TLDظرؾ ٌمكن لمشؽل سجل مجتمع 
لمنتظر أن ٌسمح اإلجراء التسجٌل فً اتياقٌة السجل. ومن ا

بالتؽٌٌر مع إدراك أن التؽٌٌرات  TLDلقٌود مجتمع 
 ضرورٌة ألهم احتٌاجات المجتمع.

 فصل السجل والمسجل .4

تعدٌل اتياقٌة السجل الجدٌدة لتقٌٌد الملكٌة المشتركة بٌن السجالت  
والمسجلٌن وفً تلك الحاالت حٌث ٌمكن تحدٌد أن السجل لٌس له أو 

 جح امتالك أي قوة سوق.على األر

 ICANNسعت كما جاء فً مالحظات المجلس األصلٌة: " 1
فً تنيٌذ نموذج سوق ٌدعم المنافسة وفرص االبتكار وزٌادة 

خٌار المستهلكٌن مع منع االنتهاكات لدى استبساد السجل بقوة 
السوق. وفً وقت رفع قٌود الملكٌة المشتركة تحتيظ 
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ICANN  منافسة مناسبة إن كان بحق رد القضاٌا لسلطات
هناك اعتداءات بقوة السوق. وكما قرر المجلس آنياً 

فستتضمن اتياقٌة السجل متطلبات وقٌود على أي توصٌة ؼٌر 
مالبمة أو انتهاك ٌطرأ بالملكٌة المشتركة للسجل والمسجل 

بما فٌه من ؼٌاب ليقرات القٌود التً تمنع االعتداء على 
 ."ٌانات أو رمز سلوك السجلالب
 

أن  2011أبرٌل  12من  GACوقد نصت تعلٌقات 
"استجابة المجلس تعد مناسبة من قبل زمالء بعض من 

عن المنافسة وقضاٌا سحب الثقة.  المسإولٌن GACأعضاء 
بتقدٌم مناظرة أكثر عقالنٌة عن سبب  ICANNقد طالبوا 

ولم ٌشعر المجلس بؤن المقاٌٌس  GACرفضها اقتراح 
ٌالً من المقاٌٌس البعٌدة بسبب المسبقة جاءت أقل تيض

 مشكالت آخذة فً التضاإل مع السلوك المضاد للمنافسة."
 

العدٌد من الخٌارات فٌما ٌخص  ICANNلإلجابة: اعتبرت 
مسؤلة اليصل الخطٌرة بما فً ذلك المنع ضد الملكٌة 

المشتركة من سجالت قوة السوق. فمشكلة هذا المنع المسبق 
زم وهذا المنع للتداخل ٌبنى صراحة أنها مقٌدة أكثر من الال

على قوة السوق الذي ٌبدوا انه ٌمنع اإلجماع ومكاسب 
المنافسة بالملكٌة المشتركة. ومن منطلق مصلحة المستهلك 

فإن الوصول األفضل ٌكون بالسماح بالتكامل الحٌوي فترة ما 
قبل المنافسة فً آن رد أي ناحٌة شك إلى خبراء سلطات دعم 

ٌن ٌمكنهم عندها اتخاذ قرار عندما تحدد التقٌٌمات المنافسة الذ
البعٌدة عن المالبمة. وهذا باألخص مهم بسبب صعوبة قٌاس 

قوة السوق بدقة. وٌعد كل من تعرٌؾ السوق وتقٌٌم قوة 
السوق قضاٌا مستمرة فً أكثر قضاٌا سحب الثقة وؼالباً ما 

تتطلب تحلٌالت اقتصادٌة معقدة. وٌمكن استخدام الحصة 
لسوقٌة كبروكسً، ولكن سلطات مكافحة االحتكار فً جمٌع ا

أنحاء العالم ٌدركون أنه أمر بروكسً تام. وعالوة على ذلك، 
هناك طرق مختلية لقٌاس حصة السوق. تيوٌض هذا التحلٌل 
المعتمد من الخبراء ونشر تقرٌر مكافحة للسلطات المنافسة 
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كامل لتجنب المشكلة المسبقة عن طرٌق الخطؤ لردع الت
الرأسً الميٌد للتنافس مع ضمان أن تتم حماٌة المستهلكٌن 

عندما تكون الظروؾ االقتصادٌة تستحق تدخل السٌاسة 
 المنافسة.

 حماية أصحاب الحقوق وقضية حماية المستهلك .5

 (TC) . حقوق الحماية9 مقاصة العالمات التجارية5 6.1.1
 

الملكٌة اليكرٌة المعترؾ بقبول جمٌع أنواع حقوق  TC ٌنبؽً السماح لـ
بها بموجب القانون الوطنً للدولة أو الدول التً ٌتم بموجبها التنظٌم 
والتسجٌل أو مكان العمل الربٌسً. وٌتمثل الشرط الوحٌد اإللزامً 

لمشؽلً السجل الجدٌدة فً االعتراؾ بتسجٌل العالمات التجارٌة 
، والعالمات 2008ٌونٌو عام  26الداخلٌة و الدولٌة التً صدرت قبل 

 التجارٌة المشتركة حٌث التحقق من صحة كل شًء.
 

، GACإلى سجل األداء اإلرشادي  استنادا -وبشكل عام  أ5
والمناقشات فً اجتماع وادي السلٌكون، والمتابعة مع 

العدٌد من  ICANNمجموعات أصحاب الشؤن، جعلت 
 التؽٌٌرات فً حماٌة العالمات التجارٌة فً محاولة لتلبٌة

 .GACطلبات سجل أداء 
 
 

)أ( جمٌع العالمات التجارٌة المسجلة على الصعٌد الداخلً أو 
ت تجارٌة مسجلة فً ؼرفة سٌتم قبول عالما الدولً 

عدم االستيادة من تخيٌض الموعد المقترح كشرط  المقاصة.
 للدخول فً المقاصة.

 
)ب( جمٌع العالمات التجارٌة التً تم التحقق من صحتها 

اءات المحكمة، أو الحماٌة بموجب النظام األساسً عبر إجر
أو المعاهدة سارٌة الميعول فً الوقت الذي ٌقدم فٌه عالمة 

 على المقاصة إلدراجها، حٌث سٌتم قبول المقاصة.
 

)ج( ٌتم اآلن قبول جمٌع العالمات التً تشكل الملكٌة اليكرٌة 
 داخل المقاصة.

لعالمات التجارٌة )د( ال تمتد الحماٌة الممنوحة لتسجٌل ا
لتشمل طلبات التسجٌل والعالمات فً أي فترة معارضة أو 

العالمات المسجلة التً كانت موضوع اإللؽاء أو اإلبطال أو 
 إجراءات التصحٌح.

 
ٌجب أن ٌظهر  -لخدمات مطالبات العالمات التجارٌة 

 بالسجالت جمٌع عالمات )أ( و)ب( أعاله.
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لسجالت تقدٌر وتكرٌم ٌجب أن ٌرد با - Sunriseلخدمات 

 كل العالمات فً اليقرة )أ( و)ب( أعاله، شرٌطة ما ٌلً:
 

دلٌل استعمال ،تقدٌم أصحاب العالمات فً إثبات أعاله )أ( 
  العالمة، من خالل توضٌح االستخدام الحالً؛ و

أصحاب العالمات فً )ب( أعاله قد تم  (1)
التصدٌق علٌهم من قبل محكمة أو تم 

ظام األساسً أو معاهدة الحماٌة من قبل الن
 .2008ٌونٌو  26فً أو قبل 

 
وٌجب أن ٌوضح بؽرفة المقاصة موعد دخول عالمات فً 

وتلك قاعدة البٌانات، والذي ٌكون كعالمات تجارٌة مسجلة، 
 المقدمة كدلٌل استخدام.

 

إلزامٌة لمشؽلً  IPومطالبات  Sunriseٌجب أن تكون خدمات  6.1.2
التً تعمل كوظٌية  IPؾ مختلية مع مطالبات التسجٌل ألنها تخدم وظاب

 إشعار ميٌدة بعد المرحلة التمهٌدٌة.
 

 GACوبعد المناقشة مع  المنهج. STIو IRTاقترحت  أ5
وبعض أعضاء المجتمع األخرى، بما فً ذلك تلك المصالح 
التً تمثل العالمة التجارٌة، قرر المجلس أن تكون خدمات 

 Sunriseحدودة وخدمة الممطالبات العالمات التجارٌة 
( برنامج 1) إلزامٌة. وتلتزم جمٌع السجالت بتقدٌم:

Sunrise(خالل ما ال ٌقل عن 2، و )ٌوما من تارٌخ  60
البدء، وخدمة مطالبات العالمات التجارٌة باستخدام قاعدة 

بٌانات مركز المقاصة. وبعد ذلك، االستيادة من خدمات 
ون حسب تقدٌر مطالبات العالمات التجارٌة والتً ستك

 السجل.

ٌوفر البرنامج المعدل مرونة لحاملً العالمات التجارٌة 
المسجلٌن من جمٌع االختصاصات ألنه ٌزود أصحاب 

العالمات التجارٌة بخٌار لتلقً إشعار من خالل المقاصة 
عندما ٌقوم شخص آخر بمحاولة تسجٌل اسم المجال باستخدام 

 Sunriseسجٌل العالمة، بدال من الدفع للحصول على ت
 نيسها.
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المطابقة  sunriseوخدمات  IPٌنبؽً أن تتجاوز خدمات مطالبات  6.1.3
التامة لتشمل باإلضافة إلى التطابق التام المصطلحات األساسٌة 

على سبٌل المثال )المرتبطة بالسلع أو الخدمات التً حددتها العالمة، 
"(Kodakonlineshopواالختالفات المطبعٌة التً ح )" ددها

 صاحب الحق.
 

ألصحاب العالمات التجارٌة  Sunriseتوفر خدمات  1
"الحقوق األولى" فً أسماء النطاقات، وٌجب أن تكون 

محدودة ومقصورة على هذه المطابقات المتطابقة. وعالوة 
، حٌث ٌكون الياحص المإهل URS على ذلك، وخالفا لـ

اثلة أو قادرا على التقدٌر لتحدٌد ما إذا كانت العالمة مم
مشابهة، وال ٌمنح مثل هذا التقدٌر مقاصة العالمات التجارٌة 

ٌوما من  60التً سٌتم استخدامها وتكون إلزامٌة لمدة 
خدمات مطالبات العالمات التجارٌة. وٌنبؽً أال تكون 

للمقاصة حرٌة التصرؾ فٌما ٌعتبر عالمات أي شًء ولكن 
 فً مطابقة مماثلة.

  

ع سجالت العالمات التجارٌة ذات األثر الداخلً ٌجب أن تكون جمٌ 6.1.4
وؼٌر الداخلً بؽض النظر عما إذا درست على أسس موضوعٌة أو 

 قبل البدء. Sunriseنسبٌة، وتكون مإهلة للمشاركة فً آلٌات 
 

جمٌع عالمات التسجٌل الداخلٌة أو الدولٌة )فوق الداخلٌة(،  أ5
سباب بؽض النظر عن مكان تسجٌلها وعما إذا فحصت أل

موضوعٌة أو نسبٌة، وسوؾ تكون مإهلة للمشاركة فً أي 
ٌوما من مطالبات العالمات التجارٌة أو  60خدمة لمدة 

 ، وفقا لما ٌلً: Sunriseعالمة الخدمة 
  

 
إلدراك العالمات فً المقاصة وتكرٌمها فً خدمات  (أ )

Sunrise ٌجب تقدٌم دلٌل إثبات االستخدام ،
مة إلى المقاصة قبل بدء الحالً لهذه العالمات المقد

 .Sunriseخدمات 
  

ٌمكن أن ٌتضح استخدام العالمة التجارٌة من خالل  (ب )
نموذج وتقدٌم إقرار من صاحب العالمة التجارٌة، 

 واحد من االستخدام الحالً.
 

ال تمتد الحماٌة الممنوحة لتسجٌل العالمات التجارٌة لتشمل طلبات  6.1.5
معارضة أو العالمات المسجلة التً التسجٌل والعالمات فً أي فترة 

 كانت موضوع اإللؽاء أو اإلبطال أو إجراءات التصحٌح.
 

 متيق علٌه. أ5

إخطار إلى صاحب الحق مالحظة: سٌتم إرسال  متيق علٌه. أ5إخطار مسجل اسم النطاق المحتمل  PIٌتعٌن على خدمة مطالبات  6.1.6
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بمطالبات صاحب الحق، وإخطار صاحب الحق بطلب المسجل السم 
 المجال.

 

على اليور بعد اعتراؾ المسجل المحتمل بمطالبة التسجٌل 
 التجارٌة واالسم. للعالمات

   

 .gTLDبعد الشروع المبدبً فً كل  TCٌنبؽً أن ٌستمر  6.1.7.1
 

تكون مقاصة العالمات التجارٌة عملٌة مستمرة. تعمل خدمات  أ5
Sunrise ت العالمات كآلٌة قبل إطالق الخدمات ومطالبا

ٌوما األولى حٌث ٌكون  60التجارٌة التً تعمل خالل 
  التسجٌل متاحا خالل تلك اليترة.

 
وسوؾ ٌستمر أصحاب العالمات التجارٌة قادرٌن على 

االشتراك فً الخدمات الجارٌة "ووتش )المالحظة(" التً من 
شؤنها أن تكون قادرة على االستيادة من منطقة مركزٌة لنظام 

مراقبة بكياءة للتسجٌالت عبر من أجل لى المليات الوصول إ
gTLDs .متعددة 

 
وطلب توضٌحا من  2 ٌتم مالحظة المجلس بشكل أساسً كـ

GAC . بناء على المناقشات والتعلٌقات، قرر المجلس أن
 .أ1الطرفٌن متيقٌن، وبالتالً ٌجب وصؾ هذا البند على أنه 

 

سجالت المساهمة فً تكالٌؾ على أصحاب الحقوق، والمسجلٌن وال 6.1.7.2
CG .ألن جمٌعهم ٌستيٌدون منه 

بدفع مقاصة العالمات العالمات التجارٌة ٌلتزم أصحاب  ب5
التجارٌة عند تسجٌل أصحاب الحقوق لعالماتهم، وتدفع 

العالمات التجارٌة عند إدارة مقاصة العالمات السجالت 
. ومن ثّم ٌقوم المسجل بدوره فً دفع Sunriseوخدمات 

لسجالت عند استخدام اآللٌات الخاصة بحماٌة حقوق ا
اإلنسان، وسٌدفع المسجلٌن عند استخدام خدمات المسجلٌن 

 رة الوصول إلى آلٌات حماٌة حقوق اإلنسان.إلدا
  

 (URS9. حقوق الحماية9 التعليق الموحد السريع )1 6.2.1
 

لى تخيٌض كبٌر فً الجداول الزمنٌة. انظر الجدول المرفق للحصول ع
 التؽٌٌرات المقترحة.

 

 متيق علٌه. أ5

مالحظة: ال ٌطبق الحد األقصى للكلمات على متيق علٌه.  أ5كلمة لحد النص  50000ٌنبؽً تبسٌط الشكوى باالستعاضة عن  6.2.2
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[ مع صٌؽة شكلٌة 1.2المجانً + المرفقات ؼٌر المحدود ]اليقرة 
كلمة من النص المجانً  500بسٌطة موحدة وفرصة لمدة ال تتجاوز 

 والحد من المرفقات على نسخ الموقع المخالؾ.
 

 المشاركٌن.

المإهل تؤهٌال مناسبا ولٌس  'ٌنبؽً اتخاذ القرارات عن طرٌق 'الياحص 6.2.3
 الهٌبة التً تتطلب التعٌٌنات.

 

خليٌة قانونٌة ذات الصلة بشكل واضح، ٌكون لدى المراقبٌن  أ5
وسوؾ ٌعٌن  لتجارٌة،كما هو الحال فً قانون العالمات ا

وسٌتم تعٌٌن مراقب واحد فقط لكل إجراء . URSموفر 
URS. 

حٌث تبنى الشكوى على التسجٌل ساري الميعول، فٌجب إزالة شرط  6.2.4
( و 1)و 1.2اختصاص تسجٌل إدراج اليحص الموضوعً )اليقرة 

 (.أ8.1

لٌس هناك شرط على وجوب اشتمال أي تسجٌل للعالمة  أ5
 تقٌٌم موضوعً. التجارٌة على

 
وٌجب دعم كل تسجٌل للعالمات التجارٌة بؤدلة استخدام لكً 

 .URSتكون أساس لشكوى 
 

وٌمكن توضٌح استخدام العالمة التجارٌة من خالل تقدٌم 
إقرار من صاحب العالمة التجارٌة مع نموذج واحد من 

للمقاصة والتحقق من الصحة عند وروده. االستخدام الحالً 
 .URSقدٌم إثبات مباشرة مع شكوى وٌمكن أٌضا ت

 
وبعد استعراض التعلٌقات الواردة أعاله، قرر المجلس أن هذا 

 .أ1البند ٌمكن تؽٌٌره إلى 
 

إذا لم ٌكن هناك استجابة، كما هو متوقع فً معظم الحاالت، للتسجٌل،  6.2.5
فٌجب أن ٌكون االفتراضً لصالح صاحب الشكوى والموقع المؽلق. 

دفاعات الممكنة فً الحاالت االفتراضٌة من شؤنه وفقا كما أن فحص ال
 ( منح امتٌاز ؼٌر مبرر إلى المدعى علٌه ؼٌر المتعاون.2)8.4لليقرة 

 
 

على المراقب استعراض مزاٌا كل شكوى لضمان استٌياء  أ5
المعاٌٌر، حتى فً حال وجود تقصٌر. لن ٌطالب المراقب 

 بتخٌل الدفاعات الممكنة.
 

 GACل على إٌضاحات بشؤن نصٌحة وفً سبٌل الحصو
خالل اجتماع  GAC، طرح المجلس السإال التالً على هذه

أنه لن ٌكون هناك فحص  GACبروكسل "هل ترى 
للشكوى، عند عدم تقدٌم أي استجابة؟ أو هل ٌرد فقط حذؾ 

اإلشارة إلى المدفوعات الممكنة؟" 
-http://icann.org/en/topics/new

http://icann.org/en/topics/new-gtlds/questions-on-scorecard-protection-of-rights-28feb11-en.pdf
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-protection-scorecard-on-gtlds/questions
en.pdf-28feb11-rights-of 

 
تيٌد أن الدلٌل  GACأن " GACوردا على ذلك، ذكرت 

( ألنه ال ٌنبؽً للمراقب أن ٌوضع فً 2) 8.4المعدل بحذؾ 
موقؾ االضطرار إلى توقع جمٌع المدفوعات المحتملة التً 
قدمت ال شًء. ومع ذلك، ٌنبؽً للمراقب تقٌٌم الشكوى على 

المزاٌا. وٌجب على مقدم الشكوى أن ٌحافظ على استٌياء 
http://icann.org/en/topics/new-متطلباته." 

-protection-rights-replies-gtlds/gac
en.pdf-09mar11-questions 

 
 .أ1، تم تؽٌٌر هذه النقطة إلى GACفً ضوء توضٌحات 

 

( من "دلٌل واضح ومقنع" إلى 8.2ٌنبؽً خيض معٌار اإلثبات )اليقرة  6.2.6
 كثرة األدلة.

 

وهو أنه ٌنبؽً أن تطبٌقه فقط على الحاالت  URSمبدأ  1
 الواضحة لسوء المعاملة.

 
"واضح ومقنع" وهو بمثابة عبء اإلثبات الذي أوصت به 

IRT  وأٌدتهاSTI. 
 

(. قلما ج8.1( وز1.2، (و1.2ال ٌقبل متطلب "سوء النٌة" فً اليقرات  6.2.7
اٌٌر إذا أرٌد الوفاء بمع URSٌُؽلّب مقدمً الشكاوى فً إجراءات 

( أ5.7المسجلٌن. وفً المقابل، فإن العوامل المذكورة فً اليقرات 
ب( "كانت معروفة بصورة شابعة عن طرٌق اسم  "( و)"حسن النٌة

المجال"( وٌمكن أن تسمح بالكاد لصاحب اسم المجال التؽلب على 
 أصحاب العالمات التجارٌة اآلخرٌن.

 

. UDRPعلى معٌار  URSٌستند المعٌار المطبق فً  1
وبالنظر إلى أن وٌتطلب كالهما العثور على سوء نٌة. 

URS  ٌقصد بها فقط التقدم بطلب إلى الحاالت واضحة
 المعالم من االعتداء، فسٌبقى سوء النٌة شرطا ومتطلبا.

 

 ٌنبؽً إضافة آلٌة 'دفع الخاسر'. 6.2.8
 

تمت مراعاة آلٌة الخاسر ومناقشتها مناقشة مستيٌضة من قبل  ب5
IRTلكن لم ٌوص بها فً نهاٌة المطاؾ. ٌتضمن األساس ، و

لٌس بها آلٌة دفع حقٌقة وحقٌقة أن  UDRPالمنطقً أن 
الشكوى ؼٌر محتملة وٌمكن أن تضمن نحو فعال أساس 
واضح من حاالت سوء المعاملة، حٌث تم باليعل تعلٌق 

http://icann.org/en/topics/new-gtlds/questions-on-scorecard-protection-of-rights-28feb11-en.pdf
http://icann.org/en/topics/new-gtlds/questions-on-scorecard-protection-of-rights-28feb11-en.pdf
http://icann.org/en/topics/new-gtlds/gac-replies-rights-protection-questions-09mar11-en.pdf
http://icann.org/en/topics/new-gtlds/gac-replies-rights-protection-questions-09mar11-en.pdf
http://icann.org/en/topics/new-gtlds/gac-replies-rights-protection-questions-09mar11-en.pdf
http://icann.org/en/topics/new-gtlds/gac-replies-rights-protection-questions-09mar11-en.pdf
http://icann.org/en/topics/new-gtlds/gac-replies-rights-protection-questions-09mar11-en.pdf
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 األسماء. 
 

ومع ذلك، وبعد المشاركة فً إجراء مزٌد من المشاورات مع 
GAC  وممثل المصالح التجارٌة، قرر المجلس إدراج آلٌة

. IRT"دفع الخاسر" المحدودة التً وضعت أصال من قبل 
وعلى وجه التحدٌد، فإن الشكاوى التً تنطوي على ستة 

( اسم نطاق سوؾ تخضع إلى "رسم 26وعشرٌن )
االستجابة" وستكون قابلة لالسترداد للطرؾ السابد. وال ٌجوز 

ستجابة تحت أي ظرؾ من الظروؾ أن ٌتجاوز رسم اال
 الرسوم التً تستوفى من مقدم الشكوى.

 
 اآلن. ب1ونظرا إلدراج رسم االستجابة، فإن هذا البند هو 

 

ٌنبؽً أن ٌنظر إلى المسجلٌن الذٌن فقدوا خمسة إجراءات أو أكثر من  6.2.9
URS  على أنهم تنازلوا عن الحق فً اليرصة للرد على شكاوى
URS قبل )وهذا التعدٌل ٌتوافق مع شرط "ضربتٌن" ٌنطبق فً المست

 على أصحاب الحقوق(.

ونظرا ألن مبادئ العملٌة تتطلب أنه ٌنبؽً أن ٌتاح لكل  1
 مسجل دابما فرصة تقدٌم دفاع. 

ومع ذلك، ٌنبؽً أن ٌكون هناك منطق واضح لالستبناؾ من جانب  6.2.10.1
 صاحب الشكوى.

 

أنها أي  GACضٌح، أوضحت استجابة لطلب المجلس للتو أ5
طرؾ ٌسعى إلى االستبناؾ ٌنبؽً أن ٌبرهن على وجود 

أساس واضح لالعتراض على القرار. وٌوافق المجلس ٌوافق 
على أنه ٌتعٌن على صاحب االستبناؾ تحدٌد أسباب محددة 
بشؤن الطرؾ المستؤنؾ، بما فً ذلك سبب إدعاء المراقب 

 عدم صحة نٌة المراقب.
 

 .أ1، فإن هذا البند ٌكون اآلن GACحات وفً ضوء توضٌ
 

ٌجب تقلٌل وقت تقدٌم الطعون فً الحاالت االفتراضٌة من سنتٌن لما ال  6.2.10.2
 أشهر. 6ٌزٌد عن 

دون أي عملٌة استبناؾ.  URSفً األصل  IRTاقترحت  ب5
إدراج عملٌة االستبناؾ )دون أي إشارة إلى  STIاقترحت 

تماس تخيٌؾ من االفتراضً(. وجود قٌود على القدرة على ال
وردا على التعلٌقات، تم تنقٌح دلٌل مقدم الطلب لٌشمل فترة 

التقادم لمدة سنتٌن على فرصة التماس تخيٌؾ من 
 االفتراضً.
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، قرر المجلس محدودٌة الوقت CAGوبعد النظر فً مشورة 

لمسجل التماس التخيٌؾ االفتراضً لمدة ستة أشهر، ولكن 
لب تمدٌد مدة تصل إلى ستة أشهر أخرى المدعى علٌه قد ٌط

)لالطالع على إجمالٌة تصل إلى سنة واحدة( إذا طلب 
المدعى علٌه وقتا إضافٌا قبل فترة أولٌة لمدة ستة أشهر قد 

 انقضت.
 

كما أن فحص الدفاعات الممكنة فً الحاالت االفتراضٌة من شؤنه وفقا  6.2.10.3
 ى المدعى علٌه ؼٌر المتعاون.( منح امتٌاز ؼٌر مبرر إل2)8.4لليقرة 

 6.2.5انظر  أ5

دوالر وأن أوجه  300 - 200نحو  URSٌنبؽً أن ٌكون رسم إٌداع  6.2.11
 .URSالقصور اإلداري ال ٌنبؽً أن تإدي إلى اليصل فً شكوى 

 

للحصول  URSالتياوض مع مقدمً خدمات  ICANNعلى  ب5
على أفضل األسعار والخدمات. وسوؾ تطلب الرسوم 

 مذكورة.ال

ٌنبؽً أن ٌكون للشكوى الناجحة الحق فً رفض العرض األول لنقل  6.2.12
اسم المجال المتنازع علٌه بعد فترة تعلٌق بحٌث ال ٌضطر صاحب 

 لتؤمٌن النقل. UDRPالشكوى إلى متابعة إجراءات 
 

وافق المجلس فً البداٌة على هذا البند فً سجل األداء  1
GACعل المجتمع الكبٌرة، ومع . وبعد النظر فً ردود ف

ذلك، قرر المجلس أن مكانة الدلٌل على سبل االنتصاؾ 
ٌجب أن تقؾ. وهذا ٌعنً وجوب  URSالمتاحة فً دعوى 

تعلٌق النطاقات خالل فترة التسجٌل وٌجب أن ٌتوافر 
بالشكوى الناجحة خٌار تمدٌد فترة تسجٌل االسم لمدة سنة 

لً )باألسعار التجارٌة(. إضافٌة بعد انتهاء فترة التسجٌل األو
وتوصٌات السجل  IRTوكان العالج المعلق ما أوصت به 

وكما ورد فً . STIذي ٌمتد لمدة عام من جانب اإلضافً ال
كانت ولم  URSالتعلٌقات العامة بشؤن هذه القضٌة، فإن 

. وبناء علٌه، تم UDRPٌقصد استبدال أو مراقبة عالج نقل 
 .2تؽٌٌر هذا البند إلى 

 

المطابقات 'الدقٌقة' وٌنبؽً على األقل أن  URSٌنبؽً أن تتجاوز  6.2.13
تشمل السلع الدقٌقة + والكلمات العامة األخرى مثل 

"Kodakonlineshop." 

تعمل بالتسجٌالت التً ٌتم  URS، فإن IRTوكما أوصت به  أ5
مطابقتها أو مشابهتها إلى حد ٌثٌر اللبس بالعالمات المحمٌة 

وكجزء من فترة التعلٌق الدلٌل اإلرشادي.  كما هو موضح فً
العام، ذكر أصحاب العالمات التجارٌة موافقتهم على أن هذا 

المعٌار ؼٌر مناسب هنا، وبؤن هذا هو ما كان مقصود من 
 هذا. GACجانب تعلٌق 
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. حماية الحقوق9 إجراء تسوية خالف ما بعد التفويض 2 6.3.1
(PDDRP) 
 

من "أدلة واضحة ومقنعة" إلى "رجحان ٌتم تؽٌٌر معٌار اإلثبات 
 األدلة".

 

 ولن ٌنقح. IRTوكان هذا هو المعٌار الذي وضعته  1

ٌنبؽً حذؾ تسجٌالت المستوى الثانً الذي ٌشكل األساس الكامن وراء  6.3.2
 الناجحة. PDDRPشكوى 

 

ال ٌعتبر المسجلٌن طرفا فً الدعوى، ومن ثم فإن الحياظ  1
على المسجل من استخدام اسم النطاق أو تجرٌد االسم من 

أو  URSإجراءات بدٌلة مثل المسجل ٌجب أن ٌتم من خالل 
UDRP . علما بؤنه إلى مدى إثبات المسجلٌن لكونهم

خاضعة مسإولٌن أو مدٌرٌن أو وكالء أو موظيٌن أو كٌانات 
طرة مشتركة مع مشؽل السجل، فإن حذؾ التسجٌالت قد لسٌ

 ٌكون عالج موصى به.

 (.1) 9.2.1ٌنبؽً حذؾ شرط "اليحص الموضوعً" من اليقرة  6.3.3
 

لٌس هناك شرط على وجوب اشتمال أي تسجٌل للعالمة  أ5
 التجارٌة على تقٌٌم موضوعً.

 
 ٌجب دعم كل تسجٌل للعالمات التجارٌة بؤدلة من استخدامها

 .PDDRPأجل أن تكون أساس لشكوى  المقاصة منفً 
 

ٌمكن أن ٌتضح استخدام العالمة التجارٌة من خالل تقدٌم 
إقرار من صاحب العالمة التجارٌة، ونموذج واحد من 

االستخدام الحالً. وٌنبؽً إجراء المزٌد من المناقشات فٌما 
 ٌتعلق بدلٌل االستخدام.

(: "ٌجري مطابقة عالمة صاحب الشكوى أ 6.1تم إضافة فقرة جدٌدة  6.3.4
فٌما ٌتعلق بالسلع والخدمات التً هً مطابقة لتلك التً سجلت كعالمة 
لصاحب الشكوى. وهذا ال ٌنطبق إذا كان المسجل لدٌه الحق كؤفضل 
عالمة. وبشكل خاص فإن المسجل فً الظروؾ العادٌة سوؾ ٌكون 

 حب الشكوى ".أفضل إذا تم تسجٌل العالمة قبل تسجٌل عالمة صا

ضد مشؽل  PDDRPمعاٌٌر تقدٌم  6.1ٌوضح القسم  1
 GACالتسجٌل المتعلق بنطاق المستوى األعلى. وتطالب 

 PDDRPكذلك، فً بعض الحاالت، أن صاحب شكوى 
سٌكون له الؽلبة فقط من خالل وجود عالمة مطابقة للتسجٌل 

و"حق أفضل" من تلك العالمة. وٌتطلب المعٌار الحالً أن 
الضرر ٌجب أن ٌكون لصاحب العالمة التجارٌة نتٌجة  بعض

للتسجٌل. وال ٌعتقد المجلس أن ٌجري مطابقة لعالمة صاحب 
الشكوى بشكل صحٌح باعتباره األساس الوحٌد للسماح 
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. وإذا كان صاحب العالمة التجارٌة PDDRPبشكوى 
ببساطة  TLDالمتنافسة ٌرٌد الطعن فً مشؽل السجل لتشؽٌل 

له الحق فً تقدٌم حماٌة لالعتراض على ما قبل  أدنً، فٌكون
الحقوق والبحث عن مجموعة متنوعة من العالجات للمحكمة 

  األخرى.

(، تقع المسإولٌة على مشؽل 6.2وفٌما ٌتعلق بالمستوى الثانً )اليقرة  6.3.5
المسجل إذا كان ٌمثل بسوء نٌة أو ٌرتكب إهمال جسٌم فٌما ٌتعلق 

 د(.-(.أ6اليقرة باألحداث الواردة فً 
 

سوؾ ٌإدي تؽٌر المعاٌٌر من طلب "تؤكٌد السلوك" إلى  1
"اإلهمال الجسٌم" إلى خلق سٌاسة جدٌدة، على نحو فعال، من 

شؤنها أن تيرض مسإولٌة على السجالت القابمة على 
 إجراءات المسجلٌن. 

( والذي ٌنص على أنه ٌجب د.til 7.2.3ٌعد الشرط الوارد باليقرة  6.3.6
ٌوما قبل  30لى المدعً أن ٌقوم بإخطار مشؽل السجل بمدة أقلها ع

أٌام ما لم ٌحذؾ  10تقدٌم الدعوى شرطا عسٌرا وٌجب أن ٌخيض إلى 
 تماما.

كما أن الشرط الحالً ساري التنيٌذ ٌقضً بؤن ٌتم منح  1
السجل قدرا معقوال من الوقت للتحقٌق واتخاذ اإلجراء الالزم 

التجارٌة السجل بوجود أسماء مخالية  إذا أخطر مالك العالمة
 فً السجل. 

على النحو التالً: "فً الحاالت التً  19.5هذا وٌجب تعدٌل اليقرة  6.3.7
ٌحدد فٌها تقرٌر الخبٌر مسإولٌة مشؽل السجل بموجب مقاٌٌس العالمة 

بيرض التعوٌضات  ICANN، سوؾ تقوم PDDRPالتجارٌة 
 المناسبة التً تتماشى مع القرار.

على أن ٌتم فرض التعوٌضات  ICANNومن ثم توافق  أ5
المناسبة التً "تتماشى" مع القرار. فضال عن أنه ٌجب 

فً النهاٌة هً المسإولة عن تحدٌد  ICANNمالحظة أن 
 التعوٌض المناسب.

 . حماية المستهلك3 6.4.1
 

لتشمل  DAGتعدٌل "الحياظ على نقطة إساءة استخدام العقد" اليقرة فً 
 االت الحكومٌة التً تتناول حماٌة المستهلك.الوك

 2011أبرٌل  12فً خطابها الصادر بتارٌخ  GACتقدمت  ب5
 التؽٌٌرات المقترحة التياقٌة السجل على النحو التالً:

 
ٌجب على مشؽل السجل االستجابة فً الوقت المناسب ألي 

من أي وكالة حكومٌة  TLDطلب ٌتعلق بؤي اسم مسجل فً 
تحقٌق أو إجراءات قانونٌة رسمٌة حول انتهاك  تقوم بإجراء

أو اإلخياق فً االمتثال لقانون مدنً أو جنابً أو البحة أو 
 حكم أو قانون صادر بمقتضاه قانونا.

 
هذه المشاركة وقامت بتعدٌل  ICANNوفً هذا الصدد تقدر 

النص لٌقضً بؤن ٌتخذ مشؽل السجل خطوات معقولة وان 
فً ذلك الصادرة من تنيٌذ القانون  ٌستجٌب ألٌة تقارٌر )بما

وعن الوكاالت الحكومٌة لحماٌة المستهلك( بشؤن سلوك ؼٌر 
 .TLDع من شؤنه استؽالل السجل مشرو
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وأن الهدؾ من هذا النص المعدل هو ضمان أن كافة تقارٌر 
إساءة االستخدام ٌتم النظر فٌها بشكل مناسب وفً ؼضون 

 فترة زمنٌة معقولة.

مشؽل السجل المساعدة فً استيسارات إنياذ القانون وكذلك  ٌجب على 6.4.2
الوكاالت الحكومٌة والوكاالت المعتمدة من قبل الحكومات حول دعاوى 

من خالل  TLDسوء االستخدام التً تتعلق بكافة األسماء المسجلة فً 
اتخاذ إجراءات فً الوقت المناسب، حسب الضرورة، لحل قضاٌا سوء 

 االستخدام.

 6.4.1 انظر ب5
  

على نحو فعال لبناء الثقة فً  ICANNتم وضع وظٌية االمتثال لعقد  6.4.3
والسجالت  ICANNعلى تنيٌذ االتياقٌات بٌن  ICANNقدرة 

 والمسجلٌن.

 GACطلبت  2011أبرٌل  12وفً خطابها المرسل بتارٌخ  أ5
بشًء من اإلجالل أن تحدد فً األسابٌع القادم  ICANNمن 

لتً تعتزم استبجارهم لدعم تنيٌذ االمتثال عدد الموظيٌن ا
تود  GACواليترة الزمنٌة لمدة االستبجار. باإلضافة إلى أن 

أن تعرؾ عدد أفراد طاقم العمل التً تنوي االستعانة بهم قبل 
 الجدٌد. gTLDs اإلطالق المتوقع لـ

 
قد تعهدت بدراسات ألقسام متنوعة بما  ICANNفٌما كانت 

د لتحدٌد التؤثٌر على العملٌات واألشخاص فً ذلك امتثال العق
حٌث قد ورد  واألنظمة التً تنتج عن تيوٌض السالسل. 

تحلٌل مبدبً لمشروعات العقد من قبل طاقم العمل لتطوٌره 
من مستواه الحالً إلى أرقام محددة تمت اإلشارة إلٌها فً 
المذكرة التيسٌرٌة. هذا فٌما سٌستمر هإالء األعضاء فً 

 الما استمر التحلٌل.التنقٌح ط

 
مالحظة؛ قد ال ٌحدث تيوٌض للسالسل الجدٌدة حتى مرور 

ومع ذلك، فسوؾ تستمر  عام تقرٌبا بعد إصدار البرنامج. 
ICANN  فً تحدٌث هذه الخطط كلما كؤن عدد التيوٌضات

مع سابر أعضاء  GACأوضح كما أنه سوؾ تتشارك 
  ٌح ذلك.وتلك الخطط متى أتالمجتمع فً تؽٌٌر العملٌات 

 فحص بعض السالسل 6.4.4
التً تتعلق بؤي صناعة منتظمة بوجه  gTLDٌجب أن تخضع سالسل 

( ألكثر من فحص قوي إضافة law.و bank ،.dentist.عام )مثل 
 ؼٌر الجؽرافٌة األخرى. sCLTgإلى 

 GACطلبت  2011أبرٌل  12وفً خطابها المرسل بتارٌخ  ب5
لكافة مقدمً طلب  إجراء أكثر من فحص قوي ICANNمن 

gTLD  الجدٌد لضمان أال ٌتم تشؽٌل السجالت من قبل
الكٌانات/األفراد الذٌن سٌستخدمون منصة األؼراض الجنابٌة 
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 أو ؼٌرها من نظام إساءة استخدام اسم النطاق.

 
وبالرؼم من هذا  على هذه التوصٌة.  ICANNحٌث توافق 

بٌن" أو فمن المستحٌل تقرٌبا ضمان عدم وجود "ممثلٌن سٌ
 ICANNمستوى نطاق أعلى جدٌد آمن حٌث قد قامت 

وتشمل تلك  بالعدٌد من اإلجراءات للحد من هذه المخاطرة. 
 اإلجراءات:

  توسٌع مجال خليٌة البحث لتشمل جرابم أخرى كما
وهذا ٌشمل أٌضا الحصول على  . GACاقترحت 

مشاركة من تطبٌق القانون المحدد فً اختٌار مزود 
 .11.3انظر  -ة اليرز الخدمة خليٌ

  كما أن إضافة لؽة إلى اتياقٌة السجل التً تنص على أن
ٌتخذ مشؽل السجل خطوات معقولة وان ٌستجٌب ألٌة 

تقارٌر )بما فً ذلك الصادرة من تنيٌذ القانون وعن 
الوكاالت الحكومٌة لحماٌة المستهلك( بشؤن سلوك ؼٌر 

هذا فٌما . TLDمشروع من شؤنه استؽالل السجل 
ٌإدي اإلخياق فً االلتزام بهذا الحكم إلى إلؽاء اتياقٌة 

 السجل.

  مما ٌجعل الكشؾ عن أسماء وألقاب كبار المسإولٌن
والمدٌرٌن والشركاء والمساهمٌن سٌطرة على كل متقدم 

 للحصول على تعلٌق.

  وبشرط عملٌة تحذٌرGAC  المبكر التً تسمح
 تقدٌم إشعار GACألعضاء أو فرد حكومً من خالل 

  إلى مقدمً طلب معٌنٌن.

 

 نزاعات ما بعد التفويض .6

إلى الصٌاؼة  AGوٌرجع التؽٌٌر فً صٌاؼة خطاب دعم الحكومة فً  7.1
 gTLDمن اتياقٌة سجل  7.13وحيظ اليقرة الجدٌدة  DAGv4فً 

الجدٌدة مع الصٌاؼة المتؽٌرة من "قد تنيذ" إلى "سوؾ تنيذ". مثل تؽٌٌر 
لترجع إلى "سوؾ تنيذ" مع قرار ملزم قانونا فً الصٌاؼة من "قد تنيذ" 

سوؾ تعدل فٌما مضى إلى أنها  ICANNأشارت حٌث  ب5
خطاب الدعم أو عدم المعارضة وتوضح التزاماتها تجاه 

حٌث قد الحكومات فً النص اإلضافً لدلٌل مقدم الطلب 
 هذا التعدٌل.  GACأقرت وقبلت فً استجابتها لـ 
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 الدابرة ذات الصلة.
 

 
سوؾ تستمر  ما ذكرت المالحظات األصلٌة للمجلس أنه "فٌ

 بدال من  'قد تنيذ'  ICANNاتياقٌة السجل فً اإلشارة إلى أن 
تلك القرارات ألسباب قانونٌة. وكما ناقشنا سابقا  'سوؾ تنيذ'

باالمتثال للقرارات القانونٌة  ICANN GACبشان التزام 
ذا فمن ؼٌر الملزمة الصادرة للحكومات ولٌس السجالت، ل

وكالحكومات أن تضع إلزاما  ICANNالضروري لمصالح 
فً اتياقٌات السجل مما ٌمنح مشؽلً السجل اليرصة وربما 

على تنيٌذ القرارات فً كل حالة.  ICANNالحق فً إجبار 
لدٌها آلٌة لتنيٌذ عقودها مع مشؽلً  ICANN)حٌث أن 

 .(" السجل
 

م مزٌد من وتقدٌ GACومن أجل محاولة معالجة مخاوؾ 

سوؾ تقوم بتنيٌذ قرارات  ICANNالطمؤنٌنة للحكومات بؤن 

من اتياقٌة  7.13تعدٌل القسم  ICANNالمحكمة، تقترح 

أي قرار  ICANNالسجل لٌكون كما ٌلً: "سوؾ تحترم 

صادر عن محكمة دابرة مختصة بما فً ذلك أي قرارات من 

مة أي دابرة لم ٌشترط فٌها موافقة أو عدم معارضة الحكو

. ومع هذا فبموجب أي حكم لهذه االتياقٌة، لن TLDلتيوٌض 

 "لمثل هذا الحكم خرقا لهذه االتياقٌة. ICANNٌكون تنيٌذ 

هو أن تؽٌٌر  GACحٌث أنها فً استجابتها كان موقؾ 

ICANN  لحك االتياقٌة من حقICANN  قد تنيذ(

ICANN إلى واجب بؤن )ICANN  ستدٌن إلى السجل

أن هذا  GAC. فٌما أكدت حٌثٌات (ICANN)سوؾ تنيذ 

تنيٌذ الشروط المقدمة عندما "سٌمنح الحكومات القدرة على 

ٌتم تقدٌم خطاب دعم أو عدم معارضة." هذا وقد احتجت 

GAC  بؤنه إذا لم تمنحICANN  مشؽلً السجل السلطة

على تنيٌذ قرارات المحكمة تلك فهذا من  ICANNإلجبار 

دٌم الدعم التً طلبته شؤنه أن ٌمنع الحكومات عن تق
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كشرط ضروري لتيوٌض سالسل  ICANNالحكومات من 

TLD .جؽرافٌة" معٌنة" 

وقد اقترحت هٌبة اإلنترنت فً وقت سابق أن الحكومات 

ٌمكنها تنيٌذ أي شروط متيق علٌها مع مشؽل السجٌل من 

خالل وسابل أخرى، إما من خالل اتياق ثنابً قابلة للتنيٌذ 

ل، أو من خالل اإلصرار على أن بٌن الحكومة والمشؽ

ٌخضع المشؽل نيسه لدابرة الحكومة أو من خالل موافقة أو 

 الشرط بالحياظ على وجود مشؽل داخل الدابرة. 

 

ستمتثل للقرارات  ICANNمن أن  AGإضافة على ما ذكر فً  7.2
الملزمة قانونا فً الدابرة ذات الصلة فً حال نزاع بٌن الحكومة ذات 

 لسلطة العامة ومشؽل السجل.الصلة أو ا
 

هذا فٌما توضح اللؽة الحالٌة للدلٌل أن "ٌجب أن ٌدرك  ب5

حكومات، فً حال وجود نزاع لل ICANN المتقدمٌن التزام

بٌن الحكومة )أو السلطة العامة(، ومشؽل السجٌل الذي قدم 

وثابق دعم من تلك الحكومة أو السلطة العامة من، وسوؾ 

من محكمة فً الدابرة لملزم قانونٌا اللقرار  ICANNتمتثل 

القضابٌة للحكومة أو السلطة العامة التً قدمت دعما لطلب 

 تقدٌم."

مزٌدا  وقد أوضحت مذكرات المجلس األولٌة أن هذا ٌتطلب

ض الحاالت لطلب من المناقشة لدرجة أنها قد تصل فً بع

قد تكون وذكرت المالحظات أٌضا أنه  بإعادة التيوٌض،

من دابرة دعما لطلب واحد )مثل "مجاالت أعطت أكثر 

الربٌع" المتعددة( لذا فقد ٌكون من ؼٌر المالبم تنيٌذ إجراء 

 معٌن ٌعتمد على قرار واحد.

 
تؽٌٌر الصٌاؼة إلى  GACهذا فٌما تقترح استجابة 

 "القرارات النهابٌة الملزمة قانونا".
 

بشكل أساسً توسٌع نطاق  ICANNمن  GACحٌث تطلب 
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لمحكمة المقدمة لتشما أي "قرارات نهابٌة ملزمة قرارات ا
"قرار إداري".  GACقانونا" والتً قد تشمل مالحظات 

أن هذا الحكم ٌمكن أن ٌكون له نطاق  ICANNوتشعر 
واسع جدا )بما فً ذلك "قرارات" من عدة وكاالت حكومٌة 

محلٌة ووطنٌة متداخلة أو متنافسة. )على سبٌل المثال 
لوس انجلوس وقد تصدر مقاطعة لوس  وكاالت من حكومات

انجلوس قرارات إدارٌة ؼٌر متناسقة فٌما ٌتعلق بتشؽٌل سجل 
TLD  فً لوس انجلوس.( هذا وأنICANN  لٌست مجهزة

ليرز ما ٌشكل "قرارا نهابٌا ملزم قانونا" فً كل دابرة من 
العالم وسٌكون العمل أوضح إذا كانت القرارات صادرة عن 

ترض أن المحكمة لدٌها القدرة على تؤكٌد المحاكم. فمن المي
قد  ICANNأي قرارات ملزمة قانونا وكما ذكرنا آنيا أن 

 تعهدت باحترام مثل تلك القرارات.

   استخدام األسماء الجغرافية .7

 . تعريف األسماء الجغرافية5 8.1.1.1
 هو تنيٌذ مجانً آللٌة المعارضة مما ٌتٌح للحكومات حماٌة مصالحها. 

 

إجراءات  ICANNأعاله تقترح  2وكما ورد فً القضٌة  ب5
والتً قد تطبق على  GACالمبكر ومشورة  GACلتحذٌر 

األسماء الجؽرافٌة. باإلضافة إلى أنه ورد فً الرد على 
أٌضا انه فً حالة أفراد الحكومات ستقوم  2القضٌة 

ICANN .بدعم مالً محدود للمعارضات  

 GACالمقترح المبكر ومشورة  GACالهدؾ من تحذٌر  1 ً تعد أسماء جؽرافٌة.ولتعرٌؾ األسماء الت 8.1.1.2
 GACالجدٌدة هو معالجة مخاوؾ  gTLDsبشؤن إجراءات 

مدخال ألي طلب ألي سبب  GACأي من الممكن أن تقدم 
دون الحاجة لتعرٌيات محددة. ولذا سوؾ تعالج اإلجراءات 

رافٌة وسالسل قضاٌا عدم االستقرار والمجتمع واألسماء الجؽ
القطاع )الصناعة المنتظمة( وتشجٌع الجهود لمنع 

  المعارضات الرسمٌة.

سوؾ تستبعد طلبا للحصول على السلسلة من  ICANNوهذا ٌعنً أن  8.1.2
عندما توضح الحكومة رسمٌا أن هذه  gTLDالدخول فً عملٌة 

 السلسلة تعد اسما تعرؾ به هذه الدولة بشكل شابع.

لس ٌقدر الحاجة لضمان المصالح الوطنٌة فً كما أن المج ب5
هذه القضاٌا عندما ال تكون أسماء الدولة مدرجة فً القابمة 

 الحالٌة.
 

حٌث أن الصٌاؼة المضافة للدلٌل تزٌد من تعرٌيات األسماء 
الجؽرافٌة بؤن "ٌجب أن تعد السلسة اسم دولة أو بلد فً حالة: 
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تضح بالدلٌل أن كونها اسم تعرؾ به دولة بشكل شابع كما ا
الدولة تعرؾ بهذا االسم من قبل الحكومات المشتركة أو 

  منظمة االتياقٌة."

من أجل ضمان عدم انتشار إمكانٌة  DAGٌتم استعراض المقترح فً  8.1.3
]تجنب شرط الدعم الحكومً من قبل متقدمً اسم المدٌنة بدعوى أن 

 االستخدام فً أؼراض ؼٌر مجتمعٌة[.
مزٌد من التوضٌحات بشؤن البٌانات التً ٌجب على كما ٌتم تقدٌم 

، وااللتزام بشروط TLDالمتقدم أن ٌقدم وصيا/ؼرض بخصوص 
وأحكام تقدٌم الطلب بما فً ذلك تؤكٌد أن جمٌع البٌانات والتؤكٌدات 

 الواردة فً الطلب صحٌحة ودقٌقة.

آلٌات ما بعد التيوٌض بؤن  GACوالحظ المجلس أن تعلٌق  1
ذات جدوى فً القضاٌا عندما ال ٌكون الطلب قد قد ال تكون 

 TLDأو  TLDتم تعٌٌنه على أساس مجتمع قابم على 
 جؽرافً أو أن تكون الحكومة لدٌها بعض الحق فً االسم.

حول عملٌات  GACالمبكر ومشورة  GACٌوفر إنذار 
gTLDs حٌث ٌمكن وضع. المعالجة الجدٌدة أفضل اليرص ل

 TLDذلك أسماء المدن كسالسل  أن تخضع التطبٌقات بما فً
 لتلك العملٌات على حد سواء.

 
وتجدر اإلشارة إلى أن التطبٌق ٌتطلب من المتقدمٌن وصؾ 

، وسٌتم استخدام هذه المعلوماتإلبالغ TLDsالؽرض من 
حٌث أنها  CAG، واألهم من ذلك، واالعتراضات التقٌٌم

 والسلسلة.تعتبر اآلثار المترتبة على السٌاسات العامة للتطبٌق 

ٌنبؽً أن ال تطالب الحكومات بدفع رسوم على اعتراض تطبٌقات  8.1.4
gTLD  الجدٌدة. هو تنيٌذ مجانً آللٌة المعارضة مما ٌتٌح للحكومات

 حماٌة مصالحها.

 : 2االستعارة من نيس القضٌة كما فً قسم  ب5
 

وجاء فً أحد األوراق المرفقة أن العدٌد من النماذج التً 
لالحتياظ  ICANNالمصالح الحكومٌة وحاجة  توازن بٌن

بقدر معقول من التحكم فً النيقات. فهً توصً أن تكون 
لكل  ICANNالنسبة المحددة مسبقاً للتموٌل مرسومة من قبل 

حكومة فردٌة بؽرض أن رسوم تموٌل االعتراض كانت 
حكومة تؤمل فً رفع اعتراض رسمً. وسٌخصص لكل 

ن تستمر فً رسم هذه حكومة نسبة متساوٌة وٌمكن أ
الصنادٌق ألقصى طاقتها بضمان أن ٌكون اعتراض واحد 

على األقل قد تم تموٌله. وتركٌزاً على قٌمة التموٌل )بدالً من 
عدد االعتراضات( فٌمكن للحكومات تخصٌص االعتراضات 

 لتقلٌص تكالٌؾ القرار المتنازع علٌه.
التعاون  وهذا سٌتٌح للحكومات االعتراض دونما تكلية وحتى

الذي تبنً علٌه الحكومات االعتراضات فً حٌن ٌوضع 
 سقؾ للتكالٌؾ.
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 التياصٌل والحٌثٌات موجودة فً الورقة.

 

 . المزيد من المتطلبات حول األسماء الجغرافية1 8.2.1
أنها مسؤلة سٌادة وطنٌة لتقرر أي مستوى من مستوٌات  GACتوضح 

ٌم خطابات دعم أو العدم الحكومة أو اإلدارة هً المسإولة عن تقد
االعتراض. قد تكون هناك دول تتطلب أن تكون هذه الوثابق مقدمة من 

اإلقلٌمٌة أٌضا، وفً  geoTLDsمن أجل  –قبل الحكومة المركزٌة 
بلدان أخرى، قد تقع مسإولٌة تقدٌم خطابات دعم على عاتق إدارات 

مة. حٌث المستوى دون الوطنً حتى لو كان األمر متعلقا باسم العاص
بعضا من اإلٌضاحات حول النسخة القادمة من دلٌل مقدم  CAGتطلب 

 الطلب. 
 

تم االتياق على هذا المبدأ كما ٌمكن توضٌح ذلك فً دلٌل  أ5
الحكومات إلى تحدٌد نقاط  ICANNمقدم الطلب. وتدعو 

 االتصال المناسبة فً هذه المسؤلة.

المعلق من قبل المتقدمٌن(، إذا )القرار  DAGوبالنسبة لتعلٌق تطبٌقات  8.2.2
كان هناك أكثر من طلب للحصول على سلسلة تمثل اسما جؽرافٌا معٌنا 

مثل هذه  GACوطلب التطبٌقات وللموافقات الحكومٌة الالزمة. تتيهم 
المواقؾ الخاصة بالطلبات التً تدعم مختلؾ اإلدارات أو الكٌانات 

لمناسب بخصوص الحكومٌة. فً مثل هذه الظروؾ ال ٌعتبر من ا
ICANN  التعرؾ على معظم الكٌانات الحكومٌة ذات الصلة والعمل

المناسب فً حال تمثٌل سلسلة واحدة لمختلؾ األقالٌم الجؽرافٌة أو 
المدن. على الرؼم من عدم إشارة بعض الحكومات إلى االختٌار من 
بٌن المتقدمٌن ودعم كل التطبٌقات التً توفً بمتطلبات معٌنة. وربما 

سهل مثل هذه السٌاسة قرارات بعض اإلدارات وتجنب دعوات ت
 ICANNبتشجٌع  GACالعطاءات التً تستؽرق وقتا طوٌال. تقوم 

على معالجة هذه الطلبات مثل التطبٌقات المتنافسة األخرى التً تطبق 
 نيس السلسلة.

 

فً تؤجٌل معالجة الطلبات ذات الدعم  ICANNسوؾ تستمر  أ5
سوؾ تسمح للطلبات المتعددة التً توقعها المتضارب إال أنها 

 نيس السلطة بالمضً قدما إذا طلبتها الحكومات.
 

حٌث تحتاج هذه المساحة إلى المزٌد من المناقشة حول 
 المواقؾ المحتملة التً ربما تقود إلى إعادة تيوٌض الطلبات.

 المرجع القانوني للطلبات .8

بٌسٌة بشؤن ما إذا كان هذا الحصول على مشورة قانونٌة فً والٌة ر .9
الحكم قد ٌسبب نزاعات قانونٌة على وجه الخصوص إال أنها ال تقتصر 

بتوضٌح  ICANNاألوروبٌة. إذا قات األمرٌكٌة وعلى قوانٌن المنافسة 
أنها قامت باختبار هذه المسابل القانونٌة بعناٌة وأنها اعتبرت نتابج هذه 

هذه المسابل  ICANN، اختبرت GACوفقا للمناقشات مع  أ5
القانونٌة بعناٌة كما تعتبر أن نتابج هذه ال تزال متصلة 

فً دلٌل مقدم الطلب ما  ICANNبالحكم. سوؾ توضٌح 
عن العملٌات المتيق علٌها فً  ICANNٌلً: إذا تخلت 
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على موقيها.  GAC، لن تصر االختبارات ما زال ملتزمة بذلك الحكم
فً التمس بحكم  ICANNتتوقع أن تستمر  GACعلى الرؼم من أن 

القانون وإتباع مبادئ العدالة الطبٌعٌة الخاصة بمجلس اإلدارة. على 
العملٌات المتيق علٌها فً  نعICANNسبٌل المثال، سوؾ تحٌد 

آلٌة مناسبة  ICANNأن تقدم  GACالتوصل إلى قرار، وتتوقع 
 ستماع إلى أي شكاوى.لال

الداخلٌة التً تتبع  التوصل إلى قرار، ستسمح آلٌات المساءلة
ICANN .باالستماع الشكاوى 

 
سوؾ ترحب بتوضٌحات أنه " GACفً ردها قررت 

مجلس اإلدارة التً تم النظر فً اآلثار القانونٌة المترتبة على 
إشعار مجلس  GACفقرة مختلؾ الوالٌات القضابٌة. تقدر 

اإلدارة الخلص بؤن ٌتم إصالح دلٌل مقدم الطلب لتوضٌح أن 
المسابلة القانونٌة الداخلٌة ستسمح باالستماع إلى آلٌات 

 الشكاوى."

 إتاحة الفرص لكل أصحاب المصلحة بمن فيهم أولئك اللذين ينتمون إلى الدول النامية .51

 قضايا رئيسية 10.1
 . اعتبارات التكلفة5
ضع المتطلبات الينٌة وؼٌرها، بما فً ذلك اعتبارات التكلية عند و

اسب من أجل عدم استبعاد أصحاب المصلحة من مستوى معقول ومتن
 الجدٌدة. gTLDالبلدان النامٌة من المشاركة فً عملٌة 

 ستتم
 مناقشته

الجدٌد  gTLDبؤهمٌة برنامج  ICANNٌقر مجلس إدارة 
الحصري وإصدار قرار بتكوٌن مجموعة عمل مشتركة 

(JAS WG)  تكون فً طرٌقا للتكوٌن. ترؼبICANN 
فً أقرب وقت ممكن  JAS WGر فً الحصول على تقرٌ

تقدٌم الموعد النهابً قدر اإلمكان  JAS WGوٌطلب من 
لٌسمح  SFOالمنعقد فً  ICANNلعمله خالل اجتماع 

 للمجلس بالعمل.
 

وتجدر اإلشارة إلى أن واحدة من تحدٌات تطوٌر آلٌات الدعم 
المتقدمٌن هً ضمان تلقً مثل هذا الدعم من قبل أولبك 

الحاجة، بدال من أن ٌستخدم من قبل  المتقدمٌن شدٌدي
المشاركٌن اآلخرٌن. كما أخذت هذه القضٌة فً االعتبار من 

 .JAS WGقبل 
 

ومن المتوقع أن ٌكون الحد األدنى من المتطلبات الينٌة 
 لتشؽٌل التسجٌل متناسقة عبر التطبٌقات.

 
بتخيٌض الرسوم  GACٌشٌر مجلس اإلدارة إلى أن توصً 

الطلبات من البلدان النامٌة، وأن تكون  لمقدمً %70بنسبة 
مجانٌة للبلدان األقل نموا كما تعبر عن القلق لتحدٌد 

المحتاجٌن الحقٌقٌٌن من المتقدمٌن. قد تم تمرٌر تخيٌضات 
. ٌتطلع JAS WGإلى  GACالرسوم التً أوصت بها 
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مجلس إدارة إلى تلقً التقرٌر النهابً وٌالحظ أنه نظرا 
 كالٌؾ، فال بد من تحدٌد مصادر التموٌل.لسٌاسة استرداد الت

 
تطلب مزٌدا من التوضٌح  GACٌشٌر مجلس اإلدارة إلى أن 

حول آلٌات معٌنة للحصول على الدعم التقنً واللوجستً. 
دوالر لتقدٌم الدعم  300,000مبلػ  ICANNخصصت 

ؼٌر المالً لمقدمً الطلبات المحتملٌن. قد حل مجلس اإلدارة 
ل التوعٌة والتثقٌؾ لتشجٌع المشاركة فً األهداؾ التً تشم

 جمٌع المناطق.
 

قابمة المنظمات التً تطلب المساعدة  ICANNسوؾ تنشر 
والمنظمات التً قررت المشاركة فً المساعدة لتطوٌر 

برنامج إضافً، مثل بونو محترفً مرجعة المشورة أو بونو 
د لتقدٌم الدعم العٌنً أو المساعدة المالٌة، كً ٌتسنى تحدٌ

الذٌن ٌحتاجون إلى المساعدة و الذٌن على استعداد لتقدٌم تلك 
  المساعدة والعمل معا.

 . تنوع اللغة1 10.2.1
متاحة بجمٌع  ICANNٌجب أن تكون الوثابق الربٌسٌة التً تنتجها 

 .gTLDلؽات األمم المتحدة فً ؼضون فترة معقولة قبل بدء جولة 

ات األمم المتحدة الست. تتاح بعض الوثابق باليعل اآلن بلؽ أ5
سوؾ ٌكون دلٌل التطبٌق النهابً فً الوقت المناسب، كما 
سٌتم تنظٌم وموقع على شبكة اإلنترنت س للعثور بسهولة 

 على جمٌع الوثابق المتاحة بكل لؽة.
نطاق التواصل  GACٌشٌر مجلس اإلدارة بؤن تشمل توصٌة 

فً الذي تتجاوز لؽات األمم المتحدة الست، مع األخذ 
 االعتبار احتٌاجات اللؽة اإلضافٌة فً إستراتٌجٌة التواصل.

 

 gTLDبقوة بؤن ٌتم تطوٌر إستراتٌجٌة التواصل لجولة  GACتوصً  10.2.2
 الجدٌدة مع هذه القضٌة من الشمولٌة كؤولوٌة ربٌسٌة.

والموظيٌن، وهو ملتزم بنهج  GACوٌتيق مجلس اإلدارة مع  أ5
دؾ من هذا النهج هو ضمان أن التواصل العالمٌة. ٌعد اله

ٌكون أي شخص ٌتخذ خطوات لالستيادة من تخيٌؾ التكلية 
 الجدٌدة، على وعً بالبرنامج. gTLDبموجب برنامج 

على توفٌر آلٌات معٌنة للحصول على  ICANNوافقت  ب5 . الدعم الفني واللوجستي2 10.3
الدعم الينً واللوجستً، مثل المساعدة فً معرفة ما ٌحتاج 

أٌضا إنشاء مكاتب  ICANNإلٌة مقدمً الخدمات. تدرس 
المساعدة اإلقلٌمٌة لتقدٌم دعم أكثر استجابة والتقنٌة ذات صلة 
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 الجدٌدة فً البلدان النامٌة. gTLDبمتقدمً 

وقد وجه الموظيٌن إلنتاج  GACٌتيق مجلس اإلدارة مع 
صيحة الوٌب لٌتمكن كل من الكٌانات الراؼبة فً مساعدة 

ٌن وطالبً المساعدة من العثور على بعضها البعض. المتقدم
 ٌتوقع صدور صيحة الوٌب بحلول نهاٌة ٌونٌو.

وهناك أهداؾ أخرى تشمل التوعٌة والتثقٌؾ لتشجٌع 
 المشاركة فً جمٌع المناطق.

  أAC/SO 5وفقا لتوصيات  -. التوسع 3 10.4

 gTLDالمشتركة حول دعم متقدمي  AC/SO. مجموعة عمل 4 10.5
 .لجديدةا

 AC/SOعلى اعتماد توصٌات مجموعة عمل  GAC ICANNحثت 
 المشتركة.

 ستتم
 مناقشته

ٌعكس التقرٌر  GACٌبدو أن هذا البند من بطاقة درجات 
الذي نشرت  JAS WGالذي ٌتبع ( مرحلً)تقرٌر المإقت 

 2010نوفمبر  11فً 
http://www.icann.org/en/announcements/a

nnouncement-11nov10-en.htm. ICANN .
المستهدؾ نشره بحلول  التقرٌر النهابً ICANN نتظرت

 نهاٌة ماٌو.

. الطلبات المقدمة من الحكومات أو السلطات الوطنية )وخاصة 5 10.6
اهتماما خاصا لتقديم الطلبات من  -مجالس البلدية والسلطات المحلية( 

 البلدان النامية.
الجدٌدة بالمصلحة  gTLDبؤنه ٌنبؽً أن تيً عملٌة  GACعلقت 

بالتالً  GACالعالمٌة العامة التً تتيق مع تؤكٌد االلتزامات. وحثت 
ICANN  على تحدٌد المتطلبات التقنٌة وؼٌرها، بما فً ذلك اعتبارات

التكلية، عند مستوى معقول ومتناسب من أجل عدم استبعاد أصحاب 
لجدٌدة. ا gTLDالمصلحة فً البلدان النامٌة من المشاركة فً عملٌة 

ٌنبؽً أن تكون المستندات األساسٌة متوفرة بلؽات األمم المتحدة. 
 gTLDبقوة بؤن ٌتم تطوٌر إستراتٌجٌة التواصل لجولة  GACتوصً 

 الجدٌدة مع هذه القضٌة من الشمولٌة كؤولوٌة ربٌسٌة.
 
 . بٌان نٌروب2ً

بدال من اقتراح شرط واحد من الرسوم أن هٌكال على  GACترى 
 TLDكل فبة من فبات ل كلية لرسوم مناسبة ٌعتبر أفضلالتأساس 
 سوؾ:

 ستتم
 مناقشته

تتداخل مجموعة القضاٌا هذه مع وٌتم معالجتها فً البنود 
المإقت  JAS WGعالج تقرٌر  األخرى من هذا القسم.

سؤلة الرسوم. ٌتطلع المجلس إلى )تقرٌر العالمة اليارقة( م
 تلقً التقرٌر النهابً مع اقتراحات أكثر تيصٌال.

 
توصً بهٌكلة تكالٌؾ مختلية  GACوأشار المجلس إلى أن 

ٌتم منحها للحكومات والهٌبات الدولٌة من الدولة النامٌة 
 JAS WGواألقل من نامٌة. تم تمرٌر هذه التوصٌات إلى 

تقرٌر النهابً. وٌالحظ المجلس وٌتطلع المجلس إلى تلقً ال
أن، وباإلشارة إلى سٌاسة استعادة التكالٌؾ فإنه ٌجب تحدٌد 

 الموارد المالٌة.
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 أ( منع إعانات جمعٌات الصلٌب و
 ،ب( عكس مدى المشروع بشكل أفضل

وهذا من شؤنه تحسٌن المتطلبات اللوجستٌة والموقؾ المالً للمنظمة 
المحلٌة وأصحاب المصالح بالدول النامٌة الذٌن ٌنبؽً عدم حرمانهم من 

 ة.الجدٌد TLDجولة 
 ٌعتقد المجلس عالوة على ذلك أن:

الجدٌدة على نظام استرداد التكالٌؾ  gTLDأ. تم تطوٌر عملٌة 
 اإللكترونً.

ب. وستبلػ الخبرة المكتسبة من الجولة األولى القرارات على مستوٌات 
 الرسوم ونطاق التخيٌضات واإلعانات فً الجوالت التالٌة.

 للقضاٌا المستحقة. ج. تمت إتاحة وسابل الدعم ؼٌر المالٌة
 :دة من التالً لتحقٌق خيض التكلية. اقتراح أن ٌتم االستيا1

 (26التنازل عن تكلية برنامج التطوٌر .)ًألؾ دوالر أمرٌك 

 ( ألؾ دوالر  60التنازل عن تكلية المخاطر والطوارئ
 أمرٌكً(.

 ( 100خيض تكلية الطلب.)ًألؾ دوالر أمرٌك 

  لؾ دوالر أمرٌكً لكل أ 25)التنازل عن رسوم السجل الثابتة
وزٌادة رسوم تعامالت مستوى التسجٌل فقط  ٌوم مٌالدي(

 دوالر أمرٌكً لكل تسجٌل اسم نطاق أو تجدٌد(. 0.25)
. اقتراح أن ٌتم دفع التكلية المخيضة تدرٌجٌا والذي سٌمنح مقدمً 2

من الدول النامٌة مزٌدا من الوقت لجمع األموال  /المجتمعاتالطلبات
ن شؤنه أن ٌشجع المستثمرون على تموٌل طلب ٌمر من خالل وهذا م

 التقٌٌم األولً.
الجدٌدة  gTLD. االعتقاد بؤن منظمات الدول النامٌة تتقدم من أجل 3

وفقا لنموذج العمل المالبم، مع األخذ فً االعتبار واقع المناطق 
 gTLDنحو دعم مقدمً طلبات  ICANNالخاصة بهم. سٌكون التزام 

فً المنظمات من الدول النامٌة بمثابة عالمة بارزة من أجل الجدٌدة 
 تطوٌر منظمة االنترنت بالكامل فً إفرٌقٌا والمناطق النامً األخرى.

 أ. تعليقات المنظمات العالمية األخرى النامية 10.7
فً عجالة وبدون أي أسس دراسة  IDNsالجدٌدة و gTLDتم طرح 

بالنسبة لبعض جدوى دقٌقة عن عواقب هذا الطرح على الدول النامٌة. و
والذي سٌواجه  IDNsو gTLDs الممثلٌن فإن هذا الطرح الضخم لـ

ت من أجل باليحص وتهدؾ إلى توفٌر آلٌا ICANNوتقوم  ب5
المساعدة بالمتطلبات المالبمة للموردٌن وستواصل بيحص 
اآللٌات من أجل توفٌر أشكال إضافٌة من الدعم )مثل توفٌر 

 مستندات بلؽات إضافٌة بخالؾ اللؽة الرسمٌة لألمم المتحدة(. 
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العدٌد من الدول النامٌة ؼٌر معدة لذلك وؼٌر قادرة على استٌعابه. 
وهناك خوؾ من أن ٌكون هناك عواقب وخٌمة من حٌث األثر 

 االقتصادي على الدول النامٌة.
 

 
وقد وجه الموظيٌن إلنتاج  GACٌتيق مجلس اإلدارة مع 

لراؼبة فً مساعدة صيحة الوٌب لٌتمكن كل من الكٌانات ا
المتقدمٌن وطالبً المساعدة من العثور على بعضها البعض. 

 ٌتوقع صدور صيحة الوٌب بحلول نهاٌة ٌونٌو.

 
 

  توصيات العناية الواجبة بإنفاذ القانون ]من اجل تعديل اتفاق توثيق المسجل كمل لوحظ في بيان اجتماع بروكسل[ .55
 من إنياذ القانون( RAAت عن حالة التوصٌات المتصلة بـ بتوفٌر تحدٌثا ICANNحظة: ستقوم )مال

شمول إدانات جنابٌة أخرى كمعاٌٌر لعدم التصنٌؾ مثل الجرابم المتعلقة  11.1
 باالنترنت )الجناٌات أو الجنح( أو المخدرات.

 2011إبرٌل  12فً خطابها بتارٌخ  GACتإكد  أ5
االستجابات المنعقدة فً اجتماعات بروكسل وسان 

انسٌسكو من أجل إضافة عدد واسع من اإلدانات لعملٌة فر
مراقبة الخليٌة. ٌظل احتواء جرابم معٌنة بدون تعرٌؾ 

قٌاسً، عبر اختصاصات قضابٌة دولٌة وفً بعض األحٌان 
 وطنٌة، أمرا هاما لألسباب التالٌة:

 

  أنه سٌإدي إلى عملٌة مراقبة خليٌة والتً لن تكون
 طلبات و متماشٌة وخوؾ جمٌع مقدمً ال

 أنها تضع ICANN  فً موقؾ محاولة تنيٌذ
مجموعة من المقاٌٌس التً لم ٌتم االتياق علٌها بٌن 

 GACاألمم المختلية بما فً ذلك أعضاء 
 

فحص هذا القلق واتيقت  ICANN مع ذلك، واصلت
بمساعدة خبراء الموضوع على توسٌع نطاق مراقبة الخليٌة 

. وفقا GACٌرها من أجل تؽطٌة بعض المخاوؾ التً تث
 لذلك، سٌتم إدراج التالً اآلن فً عملٌة مراقبة الخليٌة:

 

  تمت إدانته من قبل بتهمة البٌع ؼٌر القانونً والتصنٌع أو
توزٌع المخدرات الطبٌة أو تمت إدانته أو سلم بنجاح من 

من اتياق األمم  3أي جنحة منصوص علٌها فً المادة 
ً المخدرات المتحدة ضد االتجار ؼٌر المشروع ف
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  ؛[1] 1988والمإثرات العقلٌة عام 

  تمت إدانته أو سلم بنجاح من أي تهمة منصوص علٌها
رٌمة المنظمة )جمٌع فً اتياق األمم المتحدة ضد الج

 و  [؛2البرتوكوالت( ]

  تمت إدانته من قبل بؤي جرٌمة تشمل استخدام أجهزة
ت أو االنترنت من الحاسوب أو نظم الهاتؾ أو االتصاال

  أجل تسهٌل ارتكاب جرٌمة.
 
[1] 

http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/illic
it-trafficking.html 

[2] 
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CT

OC/index.html  
 

من المعروؾ أنه لم تقم جمٌع الدول بالتوقٌع على اتياقٌات 
األمم المتحدة السابقة. ٌتم استخدام هذه االتياقٌات على حدة 

لتحدٌد قابمة الجرابم التً سٌتم من أجلها إجراء فحص 
ة. ولٌس المقصود أن ٌكون مقدم الطلب قد تمت إدانته الخليٌ

بموجب اتياقٌات األمم المتحدة ولكن تمت إدانته فقط بجرٌمة 
 مندرجة ضمن هذه االتياقٌات.

 
بسبب عدم  GACلم ٌتم إدراج الجرابم األخرى التً قدمتها 

وجود أي تعرٌؾ دولً ثابت مقبول لهذه الجرابم أو قابمة 
ضد هذا اإلدراج )بمعنى اإلرهاب(  على تعلٌق عام كبٌر

  عندما تم وضعه مإخرا فً الدلٌل.

ٌقدم تعٌٌن أوزان مرتيعة لمقدمً الطلبات أعلى مستوٌات األمن لتقلٌل  11.2.1
من احتماالت األنشطة الضارة خاصة لتلك السالسل التً تقدم مخاطر 

ؼٌر عالٌة من العمل كمسرح للسلوكٌات اإلجرامٌة أو االحتٌالٌة أو 
القانونٌة )على سبٌل المثال: مثل تلك المتعلقة باألطيال والرعاٌة 

 الصحٌة والخدمات المالٌة وما إلى ذلك.(

بتكرار  2011إبرٌل  12فً خطابها بتارٌخ  GACقامت  ب5
طلبها من أجل توفٌر وزن أكبر لمقدمً الطلبات الذٌن 

 ICANNأٌضا بؤن تقوم  GACٌقدمون أمانا أكثر. طالبت 
كشؾ عالنٌة عما إذا كان مقدمً الطلبات قد عرضوا زٌادة بال

بعناٌة تلك المشورة بعٌن  ICANNمستوٌات األمان. أخذت 
 :AGBاالعتبار وقامت بتعدٌل التالً فً 

/Applications/Adium.app/Contents/Resources/Message%20Styles/Stockholm.AdiumMessageStyle/Contents/Resources/#_ftn1
/Applications/Adium.app/Contents/Resources/Message%20Styles/Stockholm.AdiumMessageStyle/Contents/Resources/#_ftn2
/Applications/Adium.app/Contents/Resources/Message%20Styles/Stockholm.AdiumMessageStyle/Contents/Resources/#_ftnref1
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/illicit-trafficking.html
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/illicit-trafficking.html
/Applications/Adium.app/Contents/Resources/Message%20Styles/Stockholm.AdiumMessageStyle/Contents/Resources/#_ftnref2
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html
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 تم تعدٌل استيتاء الطلبات من أجل أن ٌعكس  -األمن
 قسمان من األمان، 

 قسم ميتوح للتعلٌق الذي ٌصؾ: .1
األمان تماشٌا  زٌادة مستوٌات أو قدرات .أ 

مع طبٌعة المتقدمٌن للسالسل بما فً ذلك 
تحدٌد المقاٌٌس الدولٌة أو الصناعٌة ذات 

 الصلة و 
االلتزامات للمسجلٌن المتعلقة بمستوٌات  .ب 

 األمان.
ٌقدم القسم الذي سٌبقى طً السرٌة والذي ٌتطلب أن  .2

ٌقوم مقدمً الطلبات بتوفٌر سٌاسة األمان التً 
 ول من هذا السإال.تتماشى مع القسم األ

 

 تم تعدٌل استيتاء الطلبات  -تخيٌؾ ومنع إساءة االستخدام
من أجل توفٌر نقطة زابدة لمقدمً الطلبات حٌث 

 وتشمل: Whoisٌتضمنوا إجراءات تشجع على دقة 
 
وصؾ السٌاسات واإلجراءات التً تحدد السلوكٌات  .1

الضارة والمسٌبة واالستحواذ على القٌاسات وإنشاء 
 ات مستوى الخدمات من أجل الحل أو اتياقٌ

إشراؾ كافً من أجل ضمان وصول سلٌم إلى مهام  .2
 النطاق.

 
ستمكن المعلومات اإلضافٌة التً تم توفٌرها من قبل مقدمً 

الطلبات فً هذه األسبلة المرتبطة بتعلٌقات الطلبات التً 
وردت من منظمات االنترنت من نظر دقٌق من قبل مجالس 

 ات الواجب تنيٌذها من قبل مقدمً الطلبات.التقٌٌم لإلجراء
 

ٌنبؽً مالحظة أن نتابج عملٌة التقٌٌم ستكون فً صٌؽة 
"نجح" أو "فشل" لكل طلب. تتطلب منهجٌة تسجٌل النقاط أن 

ٌتلقى الطلب على األقل نقاط النجاح لكل سإال كذلك نقاط 
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 لسإالٌن على األقل لكً ٌمر بنجاح من خالل عملٌة "زابدة"
وبالتالً، فإن منهجٌة تسجٌل النقاط  ٌم الينٌة أو التشؽٌلٌة.التقٌ

من أجل مقدمً الطلبات الذٌن  "وزن أعلى")عند عدم تعٌٌن 
ٌعرضون مستوٌات أعلى من األمان( ال تقدم حوافز محدودة 

  من أجل تلبٌة أعلى المعاٌٌر.

راقبة إضافة خدمات مراقبة أهلٌة ومحلٌة لمقدمً الطلبات ولخدمات الم 11.3
 الدولٌة.

بمزٌد  2011إبرٌل  12فً خطابها بتارٌخ  GACطالبت  أ5
من المعلومات عن نوعٌة خدمات مراقبة الخليٌة التً 

وأوضحت الخدمات التً تستخدمها  ICANNستستخدمها 
والتً تستخدم موارد تجري  ARINالمنظمات األخرى مثل 

 KnowXبالضرورة أبحاث عن البٌانات المتاحة للعامة مثل 
والمواقع االلكترونٌة  Westlawو Bradstreetو Dunو

االتحادٌة والدولٌة للحصول على معلومات الشركات والقطاع 
 المالً.

 
بان تقوم باستخدام خدمة مراقبة خليٌة  ICANNلقد كانت نٌة 

التً تجري أبحاثا عن البٌانات المتاحة للعامة مثل التً 
 .GACتستخدم فً الخدمات المذكورة فً مثال 

 
( من RFPفً عملٌة صٌاؼة طلب اقتراح ) ICANNإن 

مزودي مراقبة الخليٌة الدولٌة من أجل توفٌر مثل هذه 
على عدد مختار من تنيٌذ  RFPالخدمة. ٌجري حالٌا تعمٌم 

القانون واختصاصٌن األمن من أجل اإلدخال وسٌتم نشره 
 خالل األسابٌع القلٌلة المقبلة.

 
لدٌهم خبرة كبٌرة  –كحد أدنى  –المزودٌن إلى  RFPٌدعو 

فً إجراء فحوصات السجل الدولً عن المحاكم الجنابٌة 
والمدنٌة وهٌبات تطبٌق القانون والسلطات التنظٌمٌة فً جمٌع 

الدول حٌث تتاح فٌها مثل هذه السجالت، لدٌها خبرة كبٌرة 
فً أداء وتملك المعرفة الوافٌة العالمٌة واإلقلٌمٌة وعملٌات 

لخليٌات المحدودة الخاصة بالدول، توفٌر خدمات مراقبة ا
مراقبة خليٌة بطرٌقة منظمة وسرٌعة ومتسقة وفعالة من حٌث 

تلبٌة عدد ؼٌر محدود من التكلية وٌمكن أن تمدد بكياءة ل
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 الطلبات.

  11.1 راجع االستجابة لـ أ5 إضافة فحص خليٌة جنابٌة للتقٌٌم األولً 11.4

ابج الجهود واجبة العناٌة لن ٌتم نشرها اللتزام تعدٌل البٌان بؤن نت 11.5
 إٌجابً من أجل إتاحة تلك النتابج للعامة.

على  2011إبرٌل  12فً خطابها تارٌخ  GACطلبت  أ5
األقل تحدٌد األفراد الوارد أسماإهم فً الطلب على سبٌل 

المثال: الموظيون وحاملً األسهم المتحكمون ٌجب نشرها 
 من اجل التعلٌق. 

 
تلك التوصٌات وستقوم بإتاحة أسماء  ىلعICANNافق تو

وعناوٌن الموظيٌن والمدراء والشركاء وحاملً األسهم 
 المتحكمٌن األساسٌٌن من اجل التعلٌق. 

 
أٌضا تؤٌٌدها لتوصٌات هٌبة تنيٌذ اليانون  GACتكرر 

للعناٌة الواجبة والتعدٌالت التياق توثٌق المسجلٌن والطلبات 
توضٌحها لكٌيٌة تنيٌذ التوصٌات كتابة قبل  التً ٌقدم المجلس

والمجلس هذه التذكرة ومع  ICANNاجتماع سنؽافورة. تقدر 
ذلك فإن هذا خارج نطاق سجل النتابج وسٌتم معالجته على 

 حدة من قبل المجلس فً الوقت المناسب. 
 
 

باإلضافة على  ICANNتتعهد "ل تؤكٌد االلتزامات: من خال أ5 دقٌقة ومتاحة للعامة. WHIOSالحياظ على المتطلبات بؤن تكون  11.6
بالخضوع  WHOIS ذلك بتنيٌذ سٌاستها الوجودٌة المتعلقة بـ

للوابح المطبقة. تطلبت تلك السٌاسة الوجودٌة بؤن تقوم 
ICANN  ًبتنيٌذ إجراءات تضمن الوصول ؼٌر المقٌد وف

بما فً ذلك معلومات  WHOISالوقت المحدد إلى معلومات 
 "ل بالمسجل الينٌة واإلدارٌة.االتصا

 ية(الحاجة على إنذار مبكر لمقدمي الطلبات سواء أن تم اعتبار السلسة المقترحة مناقضة أو تثير قضايا حساسة )بما في ذلك األسماء الجغراف .51

للحكومات من أجل  "إنذار مبكر"إعادة النذر فً اعتراضها على فرصة  12.1
ة المحتملة ونصح المتقدمٌن عما إذا الجدٌد gTLDاستعراض سالسل 

 كانت سالسلهم المقترحة سٌتم اعتبارها مناقضة أو تثٌر أحاسٌس دولٌة.

راجع مالحظات المجلس أعلى المتعلقة بمشورة رجاء  ب5
GAC ".إجراءات استعراض السالسل الحساسة" 
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 (GAC)بدون موافقة أو استشارة  ICANNالنقاط كما تم قٌمتها 

 تم مناقشتهست 2 ب1 أ1 

 4 23 28 25 نشر مشاورات بروكسل

 3 17 18 42 نشر مشاورات وادي السلٌكون

 


