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  الجديد gTLDبرنامج —خلفية
نسيق نظام عناوين اإلنترنت، فقد كان أحد تمتعددين كما أنھا معنية بأصحاب مصالح  ذات منذ عشر سنوات كمنظمة غير ربحية  ICANN  تأسست 

. تعزيز المنافسة في سوق أسماء النطاقات مع ضمان أمان اإلنترنت واستقراره -حدة وحكومات أخرىتالتي تعترف بھا الواليات الم- مبادئھا األساسية 
  .والتغيير في نظام عناوين اإلنترنتمزيًدا من االبتكار واالختيار ) gTLDs (وسيتيح التوسع في نطاقات المستوى األعلى العام 

لة وُمطولة مع جميع الدوائر االنتخابية لمجتمع اإلنترنت العالمي التي تمثلھا  gTLDs  طرح وقد تم التوصل إلى قرار  الجديدة بعد عملية مشاورة ُمفصَّ
والمجتمع المدني والشركات ودوائر الملكية الفكرية  الدوائر االنتخابية الخاصة بالحكومات واألفراد –مجموعة متنوعة من أصحاب المصالح، مثل 

واللجنة االستشارية العامة ) GAC (وقد جاءت ھذه المساھمات في عمل ھذه السياسة من كٍل من اللجنة االستشارية الحكومية . ومجتمع التكنولوجيا
) ALAC ( ومنظمة دعم أسماء رمز البلد) ccNSO (تقرار واللجنة االستشارية لألمان واالس)SSAC( التابعة جميًعا لـ ،   ICANN . وقد نتج عن عملية

مجلس إدارة  اعتمدھا، وقد 2007في عام ) GNSO (من قبل منظمة دعم األسماء العامة  gTLDالمشاورة صدور سياسة مكتملة حول تقديم نطاقات 
   ICANN  2008في يونيو.  

لمساعدة مجتمع اإلنترنت العالمي على فھم المتطلبات والعمليات الواردة  ICANN   وثائق التي نشرتھا تعتبر ھذه المذكرة التفسيرية جزًءا من سلسلة من ال
في عملية تطوير برنامج مع مجتمع اإلنترنت من خالل منتديات التعليقات العامة  ICANN   ، شاركت 2008ومنذ أواخر عام  .دليل مقدمي الطلباتفي 

  .وتم تقييم كافة التعليقات المستلمة بعناية كما تم استخدامھا لتحسين البرنامج. والمستندات الداعمة دليل مقدمي الطلباتحول مستندات 

وال ينبغي أن يعتمد مقدمو الطلبات المحتملون على أي من التفاصيل المقترحة الخاصة . ال غيرُيرجى مالحظة أن ھذا المستند عبارة عن مسودة مناقشة 
  .رة والمراجعةولمزيد من المشاخاضًعا زال البرنامج يال  الجديدة حيث gTLDبرنامج ل

  

  الوثيقة ھذه في الرئيسية النقاط ملخص

) GNSO (تم تأسيس مجموعة عمل بأصحاب مصالح متبادلة ونشرت توصيات حول تنفيذ توصيات سياسة منظمة دعم األسماء العامة  •
  .معارضات األخالق والنظام العام"بخصوص 

كوميين وتجاريين وغير تجاريين وأصحاب المصالح بوجه عام وقد أظھرت فعالية حعمل ھذه على أصحاب مصالح اشتملت مجموعة ال •
  .ICANN  نموذج أصحاب المصالح المتعددين في 

  .األخرى إجابات أولية لھذا العمل، ونفذت بعض التوصيات في الدليل، وجدولت مشاورات لمناقشة التوصيات ICANN  قدمت  •
 

 



  مقدمة

سياسة منظمة دعم توصية بغرض اختبار نموذج تنفيذ المتعددين مصالح الأصحاب ذات عمل ال اتمجموعإحدى تمعت اج

يجب أال تكون السالسل مخالفة للقواعد القانونية المقبولة "الجديد  gTLDنطاق : التي مفادھا) GNSO (األسماء العامة 

  ".بھا طبًقا للمبادئ الدولية للقانون بشكل عام والمتعلقة باألخالق والنظام العام المعترف

 6الجديد رقم  gTLDالتوصيات التي توصلت إليھا مجموعة العمل على نطاق المجتمع لتوصية ) 1: (تصف ھذه الوثيقة

وقد تم تقديم ھذه المعلومات  .للتوصيات واألساس المنطقي لتلك اإلجابات ICANN  إجابات ) 2(؛ و")مجموعة العمل("

  . 2010أكتوبر  28ة أثناء اجتماع المجلس في لمجلس اإلدار

العديد من توصيات مجموعة العمل وتلتزم  2010الذي ُنشر في نوفمبر  دليل مقدمي الطلباتُيقر اإلصدار الجديد من 

  ICANN  لذلك نتوقع إمكانية إدخال  .إضافية مع مجموعة العمل لتحقيق جوانب إضافية من االتفاقية مشاوراتبإجراء

، على الرغم أن مثل تلك المراجعات لن تغير بشكل واضح بيئة "النھائي المقترح دليل مقدمي الطلبات"ات على تغيير

بإجراء مشاورات إضافية مع مجموعة العمل  ICANN  ومع ذلك، ُتعد المراجعات المتخذة أولية، وتلتزم  .مقدمي الطلبات

  .ضةوباقي المجتمع للتوصل إلى إجماع أكثر على ھذه المعار

  
  :خلفيةال
  

 1")التقرير(" 6رقم  GNSOالجديدة  gTLD نشرت مجموعة العمل تقريًرا حول تنفيذ توصية  2010سبتمبر  21في 

بدء مجھود على مستوى المجتمع ") GAC ("بدأت الفكرة لمجموعة العمل ھذه عندما اقترحت اللجنة االستشارية الحكومية 

  .6رقم  GNSOالجديدة  gTLD توصية القتراح تحسينات على تنفيذ 

   :التالي القرار اإلدارة مجلس أصدر تروندھايم في اجتماعه في

وھذه مسألة صعبة، وعمل المجتمع في تطوير ھذه التوصيات  .ُيقر مجلس اإلدارة باستالم تقرير مجموعة العمل
  .وقد ناقش مجلس اإلدارة ھذه المسألة المھمة طيلة السنوات الثالث الماضية .مقدر
ومع ذلك، يرغب المجلس أن يعتمد  .الجديد gTLDافق مجلس اإلدارة أن يتحمل المسئولية المطلقة عن برنامج يو

  .على قرارات الخبراء بخصوص ھذه المسائل
سيقبل مجلس اإلدارة توصيات مجموعة العمل التي ال تتعارض مع العملية الحالية، حيث يمكن تحقيق ھذا قبل فتح 

وسيتشاور الطاقم مع المجلس للحصول على  .، كما سيعمل على حل أي تعارضاتاألولى gTLDجولة طلب 
  .مزيد من التوجيه بالقدر المطلوب

  .http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-25sep10-en.htm#2.9 انظر

                                                      
  التقرير المرتبط بـ  انظر 1

en.htm-22sep10-2-.org/en/announcements/announcementICANN http://www.   
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 4و 3و 2اإلصدارات مثلما ھو موصوف في (تعني عملية المعارضة " العملية الحالية"كما ھو موضح في القرار السابق، 

تقلل من المخاطر ) 2(توفر مساًرا يمكن التنبؤ به لمقدمي الطلبات؛ و) 1( :تحقق األھداف التالية) دليل مقدمي الطلباتمن 

مجموعة المعايير األكثر وضوًحا ) 3لجان حل نزاع لديھا خبرة مناسبة؛ و) 2عملية حل النزاع المستقل؛ ) 1 :من خالل

   2")المقترحةالعملية ("وتناسًقا 

توصية تنفيذ لكل منھا أقسام فرعية عديدة، وبدرجات متنوعة من إجماع أعضاء المجموعة على  14أجرت مجموعة العمل 

دور مجلس اإلدارة؛ ) 1( :ولغرض المناقشة، يمكن تجميع توصيات التنفيذ ككل في الفئات التالية .كل منھا

   .البيانات العامة حول العملية) 5(اإلجراء؛ ) 4(؛ )لمعترض المستقلدور ا) 3(المصطلحات والمعايير والمراجع؛  )2(

فيما يلي جدوالن يوضحان اإلجابات األولية لتوصيات مجموعة العمل استناًدا إلى فھمنا للتقرير واألھداف المحددة لعملية 

gTLD.  مع إجابات 14كل توصية من توصيات مجموعة العمل الـ ،  ICANN وقبل . ي الملحق أموضحة بالتفصيل ف

  .في خمس فئات 14يوجد إصدار موجز من للتقرير واإلجابات حيث يتم تجميع التوصيات الـ ) باألسفل تماًما(ذلك 

تمت جدولة التشاور األول مع مجموعة العمل، وباإلضافة إلى ذلك، تم حجز الوقت والمكان الالزمان للتشاور الالحق في 

   .في كارتاخينا ICANN  اجتماع 

  

 
خالل عملية حل النزاع المستقل، إذا كانت السلسلة  باختصار، يطالب المعيار الحالي بأن يعترض طرف على سلسلة، من 2

المشكالت ) 4(االستغالل اإلباحي لألطفال أو ) 3(التفرقة أو ) 2(األفعال العنيفة غير القانونية أو ) 1: (تحث أو تشجع على
  . التي تصل نفس المستوى من األساسات الثالث األولىاألخرى المشابھة 

  .) .en.pdf-28may10-clean-rfp-ICANN.org/en/topics/newgtlds/draft http://www انظر(
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 التوصيات واإلجابات: لملخصا
 
 

 دور مجلس اإلدارة: المسألة األولى لمجموعة العمل
 واألساس المنطقي ICANN  توصيات  توصيات مجموعة العمل

الحظت مجموعة العمل بشكل عام أن القرار النھائي للمعارضة المستند إلى 
وتوضح . دارةفي يد مجلس اإل) 6أو التوصية رقم (األخالق والنظام العام 

الكلمات الواردة في التقرير أن مجموعة العمل توصي بإرسال المعارضات 
وبدالً من ذلك، . إلى مجلس اإلدارة لحلھا وليس بإحالتھا إلى عملية حل نزاع

توضح أقسام التقرير ذات الصلة أن مجلس اإلدارة يتعاقد مع خبراء 
ة في المجال، لتقديم ، بخبرة محدد)العدد الذي يختاره المجلس(مستقلين 

  .النصائح لمجلس اإلدارة بخصوص المعارضات

نتفق مع مفھوم مجموعة العمل بأن مجلس اإلدارة يتحمل المسئولية المطلقة عن 
كما نتفق أيًضا مع توصية مجموعة العمل بأن يحتفظ الخبراء . الجديد gTLDبرنامج 

  .ن لغة إضافية ضروريةوُيعد مثل ذلك المطلب مھًما وسيتم تضمي. باستقالليتھم
  

ومع ذلك، ال يزال ھناك تخطيًطا بأن يعتمد مجلس اإلدارة على قرارات موفري 
. حلول النزاعات الخبراء بخصوص ھذه المسائل وليس ترك القرار للمجلس وحده

انظر القرار الذي أصدره المجلس بخصوص دوره على العنوان (
http://www.  ICANN.org/en/minutes/resolutions-25sep10-

en.htm#2.7 (. الحد من المخاطر إلستراتيجيةحل النزاع المستقل حجر زاوية .
إعادة تقييم المخاطر وتكاليف  ICANN  بدون حل النزاع الخارجي، سيتعين على 

  . البرنامج بشكل إجمالي
  

ھناك عدة توصيات لمجموعة العمل تتعارض مع أھداف ھذه العملية المقترحة، حيث 
باإلضافة إلى ذلك، ينبغي مالحظة أن . ICANN  عملية حل نزاع خارج تتطلب 

تقرر أنه ) GNSO (من منظمة دعم األسماء العامة " ح"إرشادات التنفيذ رقم 
انظر ". (ن قرارات بشأن المعارضاتيسيصدر موفرو حلول النزاعات الخارجي"

http://gnso.icann.org/issues/new-gtlds/pdp-dec05-fr-parta-
08aug07.htm#_Toc43798015 ( لذلك، لن نوافق إلى الحد الذي تطالب

وال توجد توصية . معه التقارير بالتخلص من المعارضة وعملية حل النزاع المستقل
بإدخال تغييرات على الدليل بخصوص ھذه المسائل ذات الصلة، بما في ذلك إدخال 

نزاعات المستقلة واالعتماد تغييرات على عملية المعارضة واستخدام موفري حلول ال
  .على قرارات لجنة الخبراء



- 5 - 
  

  
  المصطلحات والمعايير والمراجع: المسألة الثانية لمجموعة العمل

 واألساس المنطقي ICANN  توصيات  توصيات مجموعة العمل
  ):د(-)أ(معالجة توصيات مجموعات عمل محددة في  :اقترحت مجموعة العمل تغييرات كما يلي

ستتم مراجعة اسم التوصية وبعض اللغات في الوصف إلظھار مقاصد توصيات ) أ( 6ير االسم واللغة األخرى المتضمنة في التوصية رقم تغي) أ(
  ؛4مجموعة العمل

  ؛5يمكن وسيتم تضمين مراجع لمعاھدات أخرى) ب( تضمين مراجع لمعاھدات أخرى كجزء من التوصية) ب(

مثل توسيع معيار التفرقة وتغيير  تغيير المصطلحات في المعايير) جـ(
  ؛ و 3التحريض أو التشجيع إلى التحريض واإلثارة

وال ُينصح بتغيير معيار . سيمكن وسيتم اقتراح تغيير مراجع معينة في المعايير) جـ(
وقد . في المعايير الثالثة المحددة" اإلثارة"التفرقة كما ھو مقترح، وتضمين المصطلح 

خالل بحث مميز في دوائر سلطات قضائية متنوعة حول تم تطوير المعايير من 
. وتعديلھا من دون تحليل مستند إلى حقائق مماثلة يتعارض مع أھداف العملية. العالم

ومع ذلك، نتفق على أنه يمكن مراجعة المعيار الرابع ليعكس المراجعات التي جرت 
  عند اكتمالھا؛ و 6للغة التوصية رقم 

نتفق على أن التفصيل اإلضافي للمصطلحات في إجراء النظرة السريعة يمكن أن ) د( .طلحات المشار إليھا في إجراء النظرة السريعةالشرح المفصل للمص) د(
  .يكون مفيًدا وسيتم تضمينه

    
    

، "ُيحث على أو يثير فعل عنيف غير قانوني"أو " أو يشجع على فعل عنيف غير قانوني ُيحث على أو يثير"إلى " ُيحث أو يشجع على فعل عنيف غير قانوني"على سبيل المثال، سيتم تغيير المعيار الحالي، 3
  ).أيھما يتضح ال(

  .معارضة النظام العام؛ معارضة المصلحة العامة؛ معارضة السياسة العامة: تشتمل بعض اقتراحات مجموعة العمل على4

  .الموقعون من واحدة إلى أخرىيجب االنتباه حيث تم اقتراح العديد من المعاھدات ويختلف 5
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 دور المعترض المستقل: المسألة الثالثة لمجموعة العمل

 واألساس المنطقي ICANN  توصيات   توصيات مجموعة العمل
بإدخال ) بالرغم من عدم وجود إجماع(لقد أوصى بعض األعضاء 

 :التغييرات التالية على دور المعترض المستقل
عمل المقترحة على المعترض المستقل، في الواقع، من ستغير تعديالت مجموعة ال

. نطاق وتفويض المعترض المستقل كما ستتعدى على استقاللية المعترض المستقل
ويطالب الدليل بأن يتسلم موفر حلول النزاعات المعارضات ويديرھا وينشرھا، وليس 

المعترض  باإلضافة إلى ذلك، ُتعنى لجنة حل النزاعات، وليس. المعترض المستقل
للدعاوى لتحديد ما إذا كان ينبغي أن تتابع إلى تقييم " نظرة سريعة"المستقل، بعمل 

وعلى أية حال، تذھب المعارضات إلى إحدى لجان حل نزاعات، وليس مجلس . كامل
وتعد المساعدة اإلجرائية للمعترضين المحتملين تغيير غير مناسب في دور . اإلدارة

ا، وفيما يمكن للجنة االستشارية الحكومية واللجنة وأخيرً . 6المعترض المستقل
االستشارية العامة توفير تعليقات عامة ينبغي على المعترض المستقل مراعاتھا، 

ينبغي أال يعمل المعترض المستقل على شرط اللجنة االستشارية الحكومية واللجنة 
مل في المصلحة االستشارية العامة، حيث إن ھذا سينتھك استقالليته وتفويضه بالع

  . العامة
  

األساس المنطقي لتفويض المعترض المستقل لتقديم معارضة إذا لم يثر طرف آخر 
 إلستراتيجيتناأي سؤال، يبقى وثيق الصلة بالموضوع ويعد بمثابة حجر زاوية آخر 

  .للحد من المخاطر
  

ستخدام في ضوء ما سبق، ال يوصى بعمل أي مراجعات للدليل، باستثناء التأكيد على ا
 .عملية منتدى التعليق العام

ال يجوز للمعترض المستقل بدء معارضة ضد سلسلة إذا لم يوضح كيان ) أ(
 مجتمعي أو حكومي وجود مصلحة في عمل ھذا؛

يجب أن يقدم المعترض المستقل مساعدة إجرائية للمجموعات التي ) ب(
" تسجيل"أو عمليتھا والتي ترغب في  ICANN  ليس لديھا معرفة بـ 

 معارضة مع المعترض المستقل؛

يتلقى المعترض المستقل ويسجل وينشر معارضات المجتمعات ) جـ(
 والحكومات حسنة النية؛

للمعارضات المسجلة " نظرة سريعة"يجري المعترض المستقل تقييم  )د(
 لتحديد المعارضات التي سيتم إرسالھا إلى مجلس اإلدارة لدراستھا؛

الجديدة المقترحة ھذه مع " التسجيل"التي تستخدم عملية  المنظمات) ھـ(
المعترض المستقل سُيطلب منھا دفع رسوم للتسجيل، باستثناء المجموعات 

 الصغيرة التي ليست لديھا األموال الكافية؛ و

يجب على المعترض المستقل تقديم معارضة إذا طلبت اللجنة ) و(
ارية العامة القيام بذلك، ويجب عليه االستشارية الحكومية أو اللجنة االستش

التواصل مع للجنة االستشارية الحكومية واللجنة االستشارية العامة لصياغة 
 .المعارضة

  
 .ت يقدمھا موفرو حل النزاعاتعلى أن نماذج المساعدة ينبغي أن تكون متوفرة وأنھا ستوفر المساعدة لمقدمي الطلبات والمعترضين من خالل الدعم عبر اإلنترنت وآليا ICANNتوافق 6
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  إجراء المعارضة: المسألة الرابعة لمجموعة العمل

  واألساس المنطقي ICANN  توصيات   توصيات مجموعة العمل
    :قدم أعضاء مجموعة العمل اقتراحات عديدة حققت درجات متنوعة من اإلجماع

سلة قد تكون متعارضة من الحكومات بوجود سل" إشعار"األخذ في االعتبار إصدار ) أ(
  مع القوانين المحلية، حيث ينبغي أال يتم التعامل مع مثل ذلك اإلشعار كمعارضة؛

نوافق أنه يمكن توفير عملية إشعار للحكومات؛ وتوجد بالفعل آلية لمثل تلك ) أ(
اإلشعارات في عملية منتدى التعليق العام ويمكن تعديل الدليل لتوضيح كيف يمكن 

  صال بمقدمي الطلبات مباشرة؛للحكومات االت
ال يوصى بطلب أكثر من أغلبية أصوات مجلس اإلدارة على جوانب من برنامج ) ب(  من تصويت مجلس اإلدارة على دعم معارضة؛) 2/3(نطلب أغلبية عظمى ) ب(

gTLD  بخصوص  2010سبتمبر  25الجديد، كما أنه ال يتسق مع قرار المجلس من
ال يتوقع بوجه عام موافقة المجلس على مقدمي الطلبات دور مجلس اإلدارة، والذي 

  بشكل فردي؛
في العملية قبل المعارضات أو التقييمات  6ينبغي حل معارضات التوصية رقم ) جـ(

  األخرى؛
في جدول زمني مختلف عن  6ال يوصى بحل معارضات التوصية رقم ) جـ(

يرات سيطيل العملية، وال المعارضات األخرى حيث يشير التحليل إلى أن عمل أي تغي
ينبغي إجراء عملية حل النزاع التي تكون بشكل نسبي غالية الثمن ومستھلكة للوقت إال 

  بعد أن تتجاوز الطلبات التقييم الفني والمالي؛
يجوز للجنة االستشارية الحكومية واللجنة االستشارية العامة والحكومات الفردية ) د(

  استخدام معارضة المجتمع؛
ال يتسق استخدام الحكومات لمعارضة المجتمع مع العملية المقترحة وھي في ) د(

  يمكن إضافة لغة إضافية للتوضيح؛ -الحقيقة تتوقعھا 
خفض معايير معارضة المجتمع للجنة االستشارية الحكومية أو اللجنة االستشارية ) ھـ(

  العامة أو المعارضات ككل؛
أو معياًرا منخفًضا للمعارضات لمجموعتين  ال نوافق على أن يكون ھناك حًدا) ھـ(

معينتين فيما تبقى لكل شخص آخر وسُتخضع، من بين العواقب، اللجنة االستشارية 
  الحكومية أو اللجنة االستشارية العامة لجماعات الضغط؛

سيتم خفض أو إزالة رسوم معارضات اللجنة االستشارية الحكومية والمجتمع ككل؛ ) و(
  و

بخفض أو إزالة رسوم اللجنة االستشارية الحكومية أو المجتمع ككل أو  ال ُيوصى) و(
الجديد ُيعّد مجھود محايد للدخل وال يوجد مصدر  gTLDاألعضاء ألن برنامج 
  موضح لتلك الرسوم؛ و

باإلضافة إلى السلسلة ) TLD(يراعي حل النزاع غرض نطاق المستوى األعلى ) ز(
  .منفردة

) TLD(اعاة الغرض المقصود من نطاق المستوى األعلى نوافق أنه ينبغي مر) ز(
  .اإلثباتاتينبغي استخدام كافة  -كما ھو محدد في الطلب في حل النزاع 

  



  
  البيانات العامة حول العملية: المسألة الخامسة لمجموعة العمل

  واألساس المنطقي ICANN  توصيات  توصيات مجموعة العمل 
ات الحكومة الفردية في مسائل المصلحة تقرر مجموعة العمل أن معارض

العامة القومية ال ينبغي أن تكون أساًسا لمعارضة األخالق والنظام العام 
وينبغي التعرف على ھذه األنواع من المعارضات ). 6التوصية رقم   أو(

وعلى العكس من ذلك، ينبغي أن . ورفضھا أثناء إجراء النظرة السريعة
وتعلق . عامة القومية من معارضة المجتمعتستفيد معارضات المصلحة ال

المجموعة أيًضا أنھا تأمل أن تساعد اآللية في تحديد حظر نطاقات المستوى 
األعلى بالكامل على المستوى القومي، لكن غياب ھذا الحظر ليس له قيمة إذا 
أُثقل بعملية معارضة أو إذا كانت مساحة االسم تعكس تنوع األفكار والثقافات 

وأخيًرا، تشجع المجموعة مقدمي الطلبات على تحديد . على اإلنترنتوالرؤى 
  الحساسيات قبل التقدم والتشاور حسبما يتطلب األمر لحل أي مشكلة مسبًقا

وباألخص، سيتم تضمين التوصية المتعلقة بتحديد . كل البيانات منجزة جيًدا
  .الحساسيات الممكنة في الدليل
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  أ الملحق

 ، 2010سبتمبر   21بتاريخ  ،6رقم  GNSOالجديدة  gTLD توصية تقرير تنفيذ من  23-13ي صياغة الجدول في الملحق يعيد الجدول التال
، مع إضافة عمود على اليمين والذي فيه تستجيب )http://www.icann.org/en/announcements/announcement-2-22sep10-en.htm انظر(

  ICANN مبدئًيا للتوصيات .  

 رقم التوصية  المسألة   توصية مجموعة العمل  واألساس المنطقي ICANN  إجابة 
  ومستوى الدعم

  .1  اإلصدار الرابع دليل مقدمي الطلباتفي " معارضة النظام العام"و" األخالق"تعريف   
دليل يمكن مراجعة اسم المعارضة، كما ھو ممكن مع  .متفق عليه

وسيتم  .ية، وفًقا لقصد ھذه التوص")AGB(" مقدمي الطلبات
  .باألسفل 1.2استكشاف الخيارات المتنوعة المقدمة في النقطة 

  

المراجع إلى األخالق والنظام العام  ICANN  ينبغي أن تزيل 
بقدر ما ُتستخدم كمعيار دولي وأن  دليل مقدمي الطلباتمن 

وسيتطلب األمر تقديم تفاصيل أكثر  .تستبدلھا بمصطلح جديد
ديد لضمان عدم تسببه في أي لبس حول المقصود بالمصطلح الج

 GNSO أو تعارضه مع مبادئ أخرى قائمة مثل مبدأ 
  .1والتوصية رقم " ز"رقم الجديدة  gTLD لـ

  تغيير اسم المعارضة
  

1.1  
  

  اإلجماع التام 

األخالق "ينبغي أال يكون اسم معارضة التوصية السادسة   .باألعلى 1.1انظر اإلجابة على 
األسماء البديلة  CWG 6التوصية رقم ت عرف ".والنظام العام

  :التالية لدراستھا، مع مستويات مختلفة من الدعم
  

  1.2  االسم الجديد
  اإلجماع التام 

  -ال يوجد إجماع   "معارضات تستند إلى المبادئ العامة للقانون الدولي"
   دعم قوي

معارضات تستند إلى المبادئ العامة للنظام العام والقانون "
  "الدولي

  اختالف  

  اختالف    " معارضات المصلحة العامة"
  اختالف      "معارضات تستند إلى مبادئ النظام العام"
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 رقم التوصية  المسألة   توصية مجموعة العمل  واألساس المنطقي ICANN  إجابة 

  ومستوى الدعم
  .2  المبادئ الدولية للقانون  

للمعاھدات والوثائق يمكن تضمين قائمة أكثر شمولية  .متفق عليه
، مع بيان أنھا فقط على دليل مقدمي الطلباتالدولية األخرى في 

   .سبيل المثال ال الحصر
ومع ذلك، عند اإلشارة إلى المعاھدات، يجب الوضع في االعتبار 

أنه ليس فقط حالة إقرارھا، بل أيًضا التحفظات واإلعالنات قد 
وقد توضح ھذه  .إليھا تتشكل عندما تقر الدول المعاھدات أو تنضم

التحفظات واإلعالنات كيف ستفسر الدول بعض أحكام المعاھدات 
وبذلك قد تقوم الدول عملًيا بتحديد نطاق بعض األحكام  .وتطبقھا

  .من خالل مثل تلك التحفظات واإلعالنات

بشكل جاد إضافة معاھدات أخرى  ICANN  ينبغي أن تدرس 
، مع االنتباه إلى أنھا أمثلة اتدليل مقدمي الطلبكأمثلة في مسودة 

على سبيل  .فقط وال ينبغي أن ُتفسر على أنھا قائمة شاملة
  :المثال، يمكن الرجوع إلى المعاھدات التالية

 2.1  معاھدات أخرى
  اإلجماع التام

من االتفاقية الدولية ) أ(4بالنظر، على سبيل المثال، في الفقرة 
، والتي )1966(ري للقضاء على جميع أشكال التمييز العنص

فيما يتعلق بالمبادئ المضمنة في اإلعالن العالمي "بموجبھا، 
نشر األفكار "، تقوم الدول األطراف باعتبار "لحقوق اإلنسان

القائمة على التمييز العنصري أو الكراھية جريمة يعاقب عليھا 
وقد أبدى مجلس الشيوخ األمريكي، عند منح موافقته  ".القانون

يشتمل الدستور … : "ذه االتفاقية، التحفظات التاليةعلى إقرار ھ
وقوانين الواليات المتحدة على حمايات واسعة لحرية الكالم 

وعلى ذلك، ال تقبل الواليات . والتعبير وحرية تكوين الجمعيات
المتحدة بأي التزام بموجب ھذه االتفاقية، وعلى وجه الخصوص 

د تلك الحقوق، من خالل بموجب المادتين الرابعة والسابعة، لتقيي
إقرار تشريعات أو أي إجراءات أخرى، إلى الحد الذي تكون معه 

  ."محمية بموجب دستور الواليات المتحدة وقوانينھا

   )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  •

  إعالن القضاء على العنف ضد المرأة •

العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية  •

  )1966( والثقافية

  )1966(الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية  •

اتفاقية مناھضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  •

  )1984(العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المھينة 

التفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المھاجرين وأفراد  •

  )1990(أسرھم 

تمييز ضد المرأة اتفاقية القضاء على جميع أشكال ال •

)1979(  

  اتفاقية الرق •

  اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليھا •
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  توصية مجموعة العمل  واألساس المنطقي ICANN  إجابة 

االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  •

)1966(  

 رقم التوصية  المسألة 
  ومستوى الدعم

  )1989(اتفاقية حقوق الطفل  •

مبادئ القانون "إلى  قدمي الطلباتدليل مينبغي أن يرجع   .وفًقا لمقاصد ھذه التوصية دليل مقدمي الطلباتيمكن مراجعة 
  ".المبادئ الدولية للقانون"بدالً من " الدولي

دليل مقدمي مراجعة 
  الطلبات

2.2 
  اإلجماع التام

أن الحكومات لديھا الحرية  دليل مقدمي الطلباتيمكن أن يوضح 
لتعبر لمقدمي الطلبات عما يقلقھا، لكن ينبغي أن يتم ھذا من خالل 

ويمكن  .لمنتدى التعليق العام ICANN  دمھا اآللية التي تستخ
كيف يمكن للحكومات  إليضاح دليل مقدمي الطلباتمراجعة 

  .االتصال مباشرة بمقدمي الطلبات
اُتفق على أن بيان الحكومة بخصوص ما يقلقھا لن يعتبر بحد ذاته 
  .معارضة؛ كما أنه لن ُيعتد بالبيان في أي إجراء معارضة قد تنشأ

  
كيد على أن تقديم الحكومة لمعارضة ال ينبغي أن ُيفسر ينبغي التأ

ومن المتوقع أن تشارك معظم  .gTLDبوجود نية لحظر نطاق 
الجديدة بحسن  gTLDالحكومات في إجراء حل نزاعات نطاقات 

 .وستتضمن مثل تلك المشاركة قبول إقصاء المعارضات .نية
خطوة ھو ال gTLDوينبغي أال تعتبر الحكومات أن حظر نطاق 

  .المنطقية أو الضرورية التخاذھا بعد إقصاء المعارضات
  

وبشكل عام، ُيتفق على أن معارضة القانون المحلي بحد ذاتھا ال 
  .gTLDتشكل أساًسا لرفض طلب نطاق 

للحكومات بأن تقدم إشعاًرا  دليل مقدمي الطلباتينبغي أن يسمح 
مقترحة  TLDيفيد وجود سلسلة نطاق ) وليس معارضة(
" المعارضة"والمغزى ھو أن  .ارض مع قانونھا المحليتتع

فال ُيعّد محاولة " اإلشعار"تشير إلى وجود نية للحظر، أما 
للحظر ولكنه بمثابة إعالم لمقدم الطلب والعامة بأن السلسلة 
 .المقترحة تتعارض مع المصلحة القومية التي حددتھا الحكومة

بحد ذاتھا أساًسا ومع ذلك، ال تمثل معارضة القانون المحلي 
   .TLDكافًيا إلصدار قرار برفض طلب نطاق 

معارضة الحكومة 
  )البديل(للقانون المحلي 

2.3 
  

دعم  –ال يوجد إجماع 
   قوي

لتنفيذ ھذه  دليل مقدمي الطلباتال يلزم إجراء مراجعة ل .متفق عليه
  .باألعلى 2.3اإلجابة على  انظر أيًضا، .التوصية

كأساس صالح  ،يل مقدمي الطلباتدلال ينبغي أن يشتمل  
لمعارضة للتوصية السادسة، على معارضة من حكومة فردية 
بناًء على قالئل تتعلق بالمصلحة العامة القومية تقول الحكومة 

المعترضة بأنھا تتعارض مع القوانين المحلية التي ال تستند إلى 
  . المبادئ الدولية

  

معارضة الحكومة 
  )البديل(للقانون المحلي 

2.4 
دعم  -ال يوجد إجماع 

  قوي
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 رقم التوصية  المسألة   توصية مجموعة العمل  واألساس المنطقي ICANN  إجابة 
  ومستوى الدعم

لتنفيذ ھذه  دليل مقدمي الطلباتال يلزم إجراء مراجعة ل .متفق عليه
  .التوصية

إذا كان لدى الحكومات معارضات تستند إلى التعارض مع  
قوانين محلية معينة، فيمكن إرسال مثل تلك المعارضات من 

حددة في خالل إجراء معارضات المجتمع باستخدام المعايير الم
  .اإلصدار الرابع دليل مقدمي الطلبات

معارضة الحكومة 
  للقانون المحلي

2.5 
  اإلجماع التام
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رقم التوصية   المسألة   توصية مجموعة العمل  واألساس المنطقي ICANN  إجابة 
  ومستوى الدعم

  .3  إجراء النظرة السريعة 
   .يمكن تقديم إرشادات أكثر .متفق عليه

يعات المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان أمثلة تقدم قرارات تشر
في " ال يستند ألساس واضح"خاصة لكيفية تفسير المصطلح 

من ) 3(35تنص المادة  .النزاعات المتعلقة بحقوق اإلنسان
  :االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان على

يجب أن تقرر المحكمة أن أي طلب فردي مقدم بموجب المادة "
تعتبره غير متوافًقا مع أحكام االتفاقية أو  غير مقبول حيث 34

بروتوكوالتھا، أو ال يستند ألساس واضح، أو يسيء استعمال حق 
  ".الطلب

ھناك حاجة إلرشادات إضافية وأكثر وضوًحا، مثل أمثلة عامة 
من عدد غير قليل من دوائر االختصاص القضائي حيث تم 

ئية، من خالل القرارات القضا" بوضوح"تعريف المصطلح 
وباألخص، حيث كان مثل ذلك التحليل في سياق النزاعات 

أو أي مصطلح مستخدم لكل (المتعلقة بمبادئ النظام العام 
  .، أُضيف إلى إجراء النظرة السريعة)2-1توصية 

 3.1  إرشادات واضحة 
دعم  -ال يوجد إجماع 

  قوي
  

تقدم االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان قرارات مبررة بخصوص 
قراراتھا منشورة في ( .من االتفاقية 35لقبول، بموجب المادة ا

في .) http://www.echr.coe.int: موقع ويب المحكمة
بعض الحاالت، تقرر المحكمة بإيجاز الوقائع والقانون ثم تعلن 

القرار  على سبيل المثال، .قرارھا، من دون مناقشة أو تحليل
ة إيجبرت بيري بواسط 34328/96المتعلق بقبول الطلب رقم 

وفي حاالت أخرى، تستعرض المحكمة  ).1998(ضد ھولندا 
الوقائع والقواعد القانونية ذات الصلة بالتفصيل، حيث تقدم تحليالً 

ومن أمثلة القرارات  .لدعم استنتاجھا بخصوص قبول التطبيقات
من  10المتعلقة بالطلبات التي تزعم وجود انتھاكات للمادة 

 ):تعبيرحرية ال(االتفاقية 
Décision sur la Recevabilité de la requête 
no 65831/01 présentée par Roger Garaudy 
contre la France (2003); Décision sur la 
Recevabilité de la requête n° 65297/01 
présentée par Eduardo Fernando Alves 
Costa contre le Portugal (2004). 
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رقم التوصية   المسألة   توصية مجموعة العمل  واألساس المنطقي ICANN  إجابة 
  ومستوى الدعم

المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان أمثلة إلساءة  تقدم قرارات
) 3(35استخدام الحق في التقدم بطلب تجري معاقبته، وفًقا للمادة 

 انظر، على سبيل المثال، .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان
Décision partielle sur la Recevabilité de la 
requête n° 61164/00 présentée par Gérard 
Duringer et autres contre la France et de la 
requête n° 18589/02 contre la France (2003). 
سيتحمل أي معترض يتم إقصاء معارضته كإساءة استخدام لحق 

  .االعتراض رسوم التقديم التي دفعھا

ھناك حاجة لمزيد من اإلرشادات بخصوص معايير تحديد ما 
راسة العقوبات الممكنة أو ُيشكل معارضة إساءة استخدام ولد

  .اإلجراءات الوقائية األخرى لمنع مثل إساءات االستخدام تلك

معايير معارضة إساءة 
  االستخدام

3.2 
  اإلجماع

  

لتنفيذ  دليل مقدمي الطلباتال يلزم إجراء مراجعة ل .متفق عليه
  .ھذه التوصية

م لتحديد ما إذا كانت المعارضة ستجتاز اختبار النظرة السريعة أ
ال، ينبغي أن يكون ھناك تقييًما ألساسات المعارضة لمعرفة ما 

والقانون المحلي الذي ال يستند إلى المبادئ  .إذا كانت صالحة
  .الدولية ال ُيعّد أساًسا صالًحا للمعارضة

ال يمثل القانون المحلي 
 أساًسا صالًحا للمعارضة

3.3   
  اإلجماع

- 14 -  
 



  

رقم التوصية   المسألة   مجموعة العمل توصية  واألساس المنطقي ICANN  إجابة 
  ومستوى الدعم

  .4  التشاور مع الخبراء بالتعاقد  
مع االعتماد على قرارات الخبراء بخصوص ھذه المسائل، إال 

أنھا الحالة التي يحتفظ فيھا المجلس بالمسئولية المطلقة عن 
  .الجديد gTLDبرنامج 

  
  .تنفيذ ھذه التوصيةل دليل مقدمي الطلباتال يلزم إجراء مراجعة ل

خاضع لمعارضة للتوصية  TLDالقرار النھائي لقبول نطاق 
  .السادسة في يد مجلس اإلدارة وحده وال يجوز تفويض الغير به

  

 4.1  مسئولية مجلس اإلدارة
  اإلجماع التام

وھو (وتنص العملية الحالية على تعيين موفر خدمة حل نزاعات 
ة التجارة الدولية لمعارضات المركز الدولي للخبرة التابع لغرف

وُتقدم المعارضات للسالسل المتقدم لھا إلى  ).التوصية السادسة
وبعد ذلك يقوم موفر  .موفر خدمة حل النزاع، وليس إلى المجلس
وفي إجراء معاكس،  .خدمة حل النزاع بتعيين لجنة من الخبراء

تدرس لجنة الخبراء المعارضة وإجابة مقدم الطلب على 
منطقي، يدعم المعارضة أو " قرار خبراء"، ثم تصدر المعارضة
  .يرفضھا

  
من " ح"الحظ أن ھذه التوصية ال تتسق مع إرشادات التنفيذ رقم 

، والتي تقرر أنه )GNSO (لمنظمة دعم األسماء العامة 
ن قرارات بشأن يسيصدر موفرو حلول النزاعات الخارجي"

  ".المعارضات
  

لى تقديم المعارضات مباشرة تنص عكي لن يتم تغيير العملية ل
إلى المجلس أو على قيام المجلس بالتعاقد مباشرة مع الخبراء 

  .الذين يدرسون المعارضات

بموجب سلطته للحصول على خبراء مستقلين كما ھو منصوص 
، يتعاقد المجلس مع ICANN  أ من لوائح -11عليه في المادة 

وضوعية الخبراء المناسبين القادرين على توفير نصائح م
  .بخصوص المعارضات المستلمة خالل ھذه العملية

  

تشاور المجلس مع 
  الخبراء

4.2  
  اإلجماع

بنصح "وبموجب العملية المقترحة، ال يقوم الخبراء مباشرة 
 .، لكن بدالً من ذلك يقدمون قرار خبراء"ICANN  مجلس إدارة 

، ال وكأحد أمور اإلدارة اليومية .باألعلى 4.2انظر اإلجابة على 
أن يقوم مجلس إدارتھا بمراجعة ومناقشة  ICANN  تتوقع 

   .النصائح والتوصيات الحيادية المستلمة لكل معارضة
  

 ICANN  ينبغي أن يكون الخبراء الذين ينصحون مجلس إدارة 
دليل مقدمي مستقلين عن أي تعارض وفًقا للشروط األخرى في 

وستكون نصائحھم محدودة في نطاق تحليل  .الطلبات
المعارضات، استناًدا إلى المعايير المنصوص عليھا داخل ھذه 

  . التوصيات

  4.3  
دعم  -ال يوجد إجماع 

  قوي
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رقم التوصية   المسألة   مجموعة العمل توصية  واألساس المنطقي ICANN  إجابة 
  ومستوى الدعم

من المتفق عليه قطًعا، أنه ال ينبغي أن يكون لدى الخبراء أي 
الجديد، المادة  gTLDإجراء حل نزاع  .تعارض مصالح

   .لين، تنص على أن يكون الخبراء متجردين ومستق)جـ(13
ُيتفق على أن تشير ھذه التوصية إلى عملية حل النزاع المحددة 

اإلصدار الرابع، والذي يحدد ثالثة  دليل مقدمي الطلباتفي 
 .لكن المجلس لن يتشاور مع الخبراء مباشرة .خبراء لكل لجنة

  .باألعلى 4.2انظر اإلجابة على 

يحدد المجلس عدد الخبراء الذين سيتم التشاور معھم وطريقة 
  .ختيارھم وفترات عملھم، بموجب ھذه التوصياتا

  4.4  
دعم  -ال يوجد إجماع 

  قوي

والخبراء المعينين من قبل موفر خدمة حل النزاع ليسوا 
 انظر اإلجابة على(بالمعنى المقصود ھنا " مستشارين متعاقدين"

الجديد، المادة  gTLDحل نزاع إجراء  ).باألعلى 4.2
يمكن  .وط مؤھالت الخبراء، تقرر بشكل عام شر)3)(ب(13

لتطوير ھذه النقطة، بالرجوع إلى  دليل مقدمي الطلباتمراجعة 
  .الخبرة التكميلية

سُيتوقع أن تكون لدى الخبراء المتعاقد معھم خبرة خاصة في 
تفسير وثائق القانون الدولي والوثائق المرتبطة بحقوق اإلنسان 

نطاق  توصي مجموعة العمل على. أو الحريات المدنية/و
المجتمع بأن يعزز المجلس ھذا بخبرة تكميلية في مجاالت 

 .أخرى ذات صلة مثل اللغويات

  4.5 
دعم  -ال يوجد إجماع 

  قوي

إذا كانت التوصية  .ولم يتم شرح األساس المنطقي لھذه التوصية
يتضمن إجراًء يؤدي إلى قرار " حل النزاع"تستند إلى فكرة أن 

، )سياق، قرار ملزم حتى للمجلسأي، في ھذا ال( نھائي وملزم
  .فيمكن توضيح ھذه النقطة

، 4.1 كما ھو منصوص عليه باألعلى في اإلجابة على التوصية
 .الجديد gTLDيحتفظ المجلس بالمسئولية المطلقة عن برنامج 

وھكذا، ومع االعتماد على قرارات الخبراء بخصوص ھذه 
طة فريق المسائل والتحليل اليومي واإلدارة اليومية بواس

  ICANN  تبًعا لتلك القرارات، ال يحتفظ المجلس بالحق في
جديد  gTLDظروف استثنائية في دراسة طلب فردي لنطاق 

لتحديد ما إذا كانت الموافقة ستكون إلى حد كبير في مصلحة 
  .مجتمع اإلنترنت

دليل في ضوء ھذا التوضيح، ال تبدو ھناك أي ضرورة لمراجعة 
  .مقدمي الطلبات

نبغي اإلشارة إلى ھذه العملية لمعارضات التوصية السادسة ال ي
   .كعملية حل نزاع

  4.6  اسم العملية
دعم  -ال يوجد إجماع 

  قوي
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رقم التوصية   المسألة   توصية مجموعة العمل  واألساس المنطقي ICANN  إجابة 
  ومستوى الدعم

  .5  حد قرارات المجلس لرفض طلب يستند إلى معارضات  
لعملية الحالية على أن يقوم المجلس بدراسة والموافقة ال تنص ا

قد يوجد مئات (الجديدة  gTLDعلى الطلبات الفردية لنطاقات 
في ظروف استثنائية، يجوز للمجلس  ).منھا في الجولة األولى

ت نالجديد لتحديد ما إذا كا gTLDدراسة طلب فردي لنطاق 
وفي  .إلنترنتالموافقة ستكون إلى حد كبير في مصلحة مجتمع ا

تلك الحالة، سيتم تطبيق القواعد واإلجراءات الحالية للمجلس 
  .التخاذ القرارات

  .ينبغي طلب حد أعلى للمجلس لدعم المعارضة
  

 5.1  الحد األعلى 
دعم  -ال يوجد إجماع 

  قوي

 5.2    .2/3ينبغي أن يكون الحد األعلى على األقل   
  اإلجماع

لغالبية بسيطة للمجلس بغض تحتاج الموافقة على سلسلة فقط   
  .الخبراء آراء وتعليقاتالنظر عن 

  

  5.3 
  اإلجماع
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رقم التوصية   المسألة   توصية مجموعة العمل  واألساس المنطقي ICANN  إجابة 
  ومستوى الدعم

  .6  .معيار التحريض على التمييز  
ستوسع ھذه المراجعة للمعايير من نطاق معارضات التوصية 

وراء القواعد القانونية المقبولة عموًما بموجب  السادسة إلى ما
التمييز على أساس "على سبيل المثال،  .مبادئ القانون الدولي

، في الواقع، مقبول على نطاق "الرأي السياسي أو غيره… 
وقد يكون التوظيف  .واسع وُيمارس في المجتمعات الديمقراطية

معروف (ص بواسطة الحكومة بناًء على اآلراء السياسية للشخ
وقد  ").نظام المحسوبية"وُيمارس كثيًرا في الواليات المتحدة بأنه 

في النمسا في فترة ما بعد الحرب  بروبورزخصص نظام 
وظائف في الحكومة وفي قطاعات أخرى مھمة بناًء على 

  .عضوية األحزاب السياسية
وفًقا لھذه  دليل مقدمي الطلباتوعلى ذلك، لن تتم مراجعة 

  .التوصية

  :نبغي االحتفاظ بھذه المعايير، لكن ُتعاد صياغتھا كما يليي
التحريض على وإثارة التمييز على أساس العرق أو السن أو "

اللون أو اإلعاقة أو النوع أو التوجه الجنسي الفعلي أو المدرك 
أو الدين  العرقيةأو ھوية النوع أو الرأي السياسي أو غيره، أو 

  ".أو المنشأ األصلي

 6.1  المعاييرمراجعة 
  اإلجماع
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رقم التوصية   المسألة   توصية مجموعة العمل  واألساس المنطقي ICANN  إجابة 

  ومستوى الدعم
  .7  .كمصطلح لتحديد األخالق والنظام العام" التحريض"استخدام   

 ".اإلثارة"و" التحريض"يوجد اختالف في بعض السياقات بين 
" التحريض"ئي الدولي، ُيعد على سبيل المثال، في القانون الجنا

حيث تكون الجريمة مكتملة بغض النظر عن حقيقة (جريمة أولية 
، "فشل الشخص الُمحرَّض في ارتكاب الفعل الذي ُحرِّض عليه

وبالتالي، ال تتم المعاقبة (جريمة أولية " اإلثارة"بينما ال ُتعّد 
ض التحري" ).عليھا إال إذا أدت إلى ارتكاب الجريمة الحقيقية

جريمة ُيعاقب عليھا " المباشر والعام على ارتكاب إبادة جماعية
من اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية ) جـ(3بموجب المادة 
  .والمعاقبة عليھا

انظر أيًضا القرار اإلطاري لمجلس االتحاد األوروبي رقم 
2008/913/JHA  بخصوص  2008نوفمبر  28بتاريخ

ت التمييز العنصري وكراھية مكافحة أشكال معينة من عبارا
األجانب بواسطة القانون الجنائي، والذي ينص على أن تتخذ 
الدول األعضاء اإلجراءات الضرورية لضمان المعاقبة على 

بعض السلوكيات المتعمدة، بما في ذلك اإلثارة العلنية للعنف أو 
الكراھية الموجھة ضد مجموعة من األشخاص أو فرد من 

ھا مرجًعا لعرق أو لون أو ساللة أو قومية أو مجموعة ُتعرف بأن
  )).أ)(1(1المادة " (عرقيأصل 

، يكفي التحريض وحده لجعل أي gTLDفي ضوء طبيعة سلسلة 
   .سلسلة تستحق المعارضة

  
بطريقة ما ليعكس القصد من  دليل مقدمي الطلباتيمكن مراجعة 

   ."و"بدالً من " أو"ھذه التوصية، لكن من المحتمل أن يتضمن 

  :ينبغي أن ُتقرأ اللغة المقترحة الجديدة
  عمل عنيف غير قانوني أو إثارته؛ التحريض على •

العرق أو التمييز على أساس  التحريض على وإثارة •

السن أو اللون أو اإلعاقة أو النوع أو التوجه الجنسي 

الفعلي أو المدرك أو ھوية النوع أو الرأي السياسي أو 

  .و المنشأ األصليأو الدين أ العرقغيره أو 

االستغالل اإلباحي لألطفال أو  التحريض على وإثارة •

  .العنف الجنسي تجاه األطفال

 7.1  "التحريض"استبدال 
  اإلجماع
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رقم التوصية   المسألة   توصية مجموعة العمل  واألساس المنطقي ICANN  إجابة 
  ومستوى الدعم

  . 8  سلسلة فقط؟  
ال يلزم إجراء  ،)باألعلى 4.2بموجب النقطة (ُيتفق على أنه 

  .لتنفيذ ھذه التوصية دليل مقدمي الطلباتمراجعة ل
فعند  .ينبغي أن يجري الخبراء تحليلھم استناًدا إلى السلسلة نفسھا

كسياق  TLDالحاجة، قد تستخدم الغرض المقصود من نطاق 
  .إضافي كما ھو مقرر في الطلب

التحليل استناًدا إلى
  السلسلة والسياق

8.1 
 -ال يوجد إجماع 

  دعم قوي

التحليل استناًدا إلى  .ينبغي أن يجري الخبراء تحليلھم استناًدا إلى السلسلة فقط  .8.1§ انظر باألعلى 
  )بديل(السلسلة فقط 

8.2 
  اختالف
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رقم التوصية   المسألة   توصية مجموعة العمل  واألساس المنطقي ICANN  إجابة 
  ومستوى الدعم

  .9  صول العامة باستثناءات محدودةھدف إمكانية الو  
لتنفيذ  دليل مقدمي الطلباتال يلزم إجراء مراجعة ل .متفق عليه

  .ھذه التوصية
أن تساعد اآلليات التي تقترحھا  CWG 6التوصية رقم تأمل 

بكاملھا على  TLDs في ھذا التقرير في تحديد حظر نطاقات 
أمًرا  TLDs وينبغي أن يظل حظر نطاقات  .المستوى القومي

وقد أدركت المجموعة . استثنائًيا وأن يتم من خالل عملية قانونية
ليس له قيمة إذا كانت  TLDs أيًضا أن تقليل حظر نطاقات 

جديدة بفعل  TLDs النتيجة التقييد الشديد لفرصة إنشاء نطاقات 
وغياب الحظر ليس له قيمة إذا كان ينشئ . عملية معارضة

الحقيقي في األفكار والثقافات  مساحة اسم ال تعكس التنوع
  .والرؤى على اإلنترنت

تحديد حظر نطاقات 
 TLDs  

9.1 
  اإلجماع
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  ومستوى الدعم
  .10  المعترض المستقل 

المعترض " تفويض ووظيفة"التعديالت المقترح إدخالھا على 
بطرق ال " نطاقه"ستؤدي، في الواقع، إلى تغيير  المستقل،

  .تتسق مع العملية الحالية واستقاللية المعترض المستقل
األساس المنطقي لتفويض المعترض المستقل لتقديم  

معارضة إذا لم يتم تقديم أي معارضة أخرى على أساس 

  .مناسب، يبقى وثيق الصلة

ن سيمثل توفير المساعد اإلجرائية للمعترضين المحتملي 

تغييًرا في دور المعترض المستقل وھو ما تعتبره 

  ICANN غير مناسًبا.  

في العملية الحالية، سيقوم موفر خدمة حل النزاع  

المناسب باستالم وتسجيل ونشر كافة المعارضات، كجزء 

من مسئولية موفر خدمة حل النزاع إلدارة إجراء حل 

 ).ة الخبراءوالذي سيشتمل أيًضا على تعيين لجن(النزاع 

ولن يكون مناسًبا للمعترض المستقل أن يتولى ھذه المھام 

  .بالتوازي مع أو بدالً من موفر خدمة حل النزاع

وقد " النظرة السريعة"ستقوم لجنة الخبراء بتنفيذ تقييم  

لن يتوافق و .يؤدي إلى قرار نھائي بإقصاء المعارضة

ضه مثل ذلك القرار مع تفويلإصدار المعترض المستقل 

  .بتقديم المعارضات

إدخال تعديالت على تفويض  CWG 6التوصية رقم تقترح 
 3.1.5ووظيفة المعترض المستقل كما ھو موضح في القسم 

. اإلصدار الرابع، دون تغيير نطاقه دليل مقدمي الطلباتمن 
 دليل مقدمي الطلباتوبخالف القصد الحالي الموضح في 

راح بأن المعترض المستقل ال يمكنه اإلصدار الرابع، ھناك اقت
بدء أي معارضة ضد أي سلسلة إذا لم يقرر كيان مجتمعي أو 

ومعارضة المعترض . حكومي وجود مصلحة في عمل ھذا
المستقل الصالحة يجب أن تكون مرتبطة بطرف معين يقرر 

يجب أال . TLDأنھا ستتضرر في حالة الموافقة على نطاق 
مجتمعات أو الحكومات على تقديم ُيشجع المعترض المستقل ال

  :المعارضات، إال أنه ينبغي تفويض المعترض المستقل بـ

تعديالت دور المعترض 
  المستقل

10.1 

  اختالف 

  

توفير المساعدة اإلجرائية للمجموعات غير العارفة بـ . 1
  ICANN أو عملياتھا والتي ترغب في تسجيل معارضة؛  

   

عارضات المقدمة إليه بواسطة تسلم وتسجيل ونشر كل الم .2
التي (المجتمعات والحكومات حسنة النية من كافة المستويات 
  ؛)يمكن أن تظھر تأثيًرا مباشًرا بواسطة الطلب المقترح

   

للمعارضات مقابل مجموعة معينة " نظرة سريعة"تنفيذ تقييم  .3
من المعايير لما ھو معترض عليه عالمًيا، لتحديد المعارضات 

سيتم إرسالھا إلى مجلس اإلدارة لدراستھا كتحديات شرعية التي 
  للطلبات؛

   

النظرة "الحصول على دعم للمعارضات التي تجتاز تقييم  .4
أو المھارات /، لكن تعوز مناصريھا الموارد المالية و"السريعة

  اإلدارية الالزمة لمعالجة معارضاتھم؛
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   I   واألساس المنطقي CANNإجابة

لن يتم إرسال المعارضات، بأي حال من األحوال، إلى  

تنص العملية الحالية على تقديم  .مجلس اإلدارة

المعارضات إلى موفر خدمة حل النزاع ثم سماعھا من 

قبل لجنة خبراء تقوم بدورھا بإصدار قرار بدعم 

  .المعارضة أو رفضھا

رقم التوصية   المسألة  توصية مجموعة العمل
  ومستوى الدعم

وفًقا لھذه  ي الطلباتدليل مقدموعلى ذلك، لن تتم مراجعة 
  .التوصية

المقتصر على تقديم المعارضات  -- مستقلنطاق المعترض ال   .انظر التعليقات باألعلى
غير متغير  -- المستندة فقط إلى أساس المجتمع والسياسة العامة 

الطلبات التي تتم معالجتھا . الحالي دليل مقدمي الطلباتمن 
من خالل اللجنة االستشارية العامة أو اللجنة /بواسطة

. االستشارية الحكومية ليس مطلوًبا أن تستخدم ھذه العملية
وعلى المنظمات التي تستخدم ھذه العملية أن تدفع رسوًما 

لتسجيل المعارضات، إال أنه يمكن إعفاء المجموعات الصغيرة 
  .التي ليس لديھا موارد مالية كافية

   

في العملية الحالية، المعترض المستقل عرضة للمحاسبة أمام 
فإذا أرسل المعترض المستقل معارضة ليست  .لجنة الخبراء

أساس واضح أو تسيء استخدام حق االعتراض، فسيتم على 
والمعارضة  ".النظرة السريعة"إقصاء المعارضة في إجراء 

النظرة "التي يقدمھا المعترض المستقل وتجتاز اختبار 
تظل خاضعة لنفس التدقيق بواسطة الخبراء كأي " السريعة

لذلك لن يكون لدى المعترض المستقل موقًعا  .معارضة أخرى
  .بامتيازات، حيث يستخدم سلطة ال رقابة عليھا يتمتع

مع وجود احتمال إساءة استخدام موقع المعترض المستقل 
لمضايقة أو إعاقة متقدم شرعي، يجب االنتباه بشكل خاص 

فينبغي افتراضًيا أن تكون  .لشفافية إجراءات المعترض المستقل
ة كافة المراسالت علنية وعامة ما لم ُيطلب خالف ذلك لحماي

  .الخصوصية أو الحقوق األخرى

   

لتنفيذ  دليل مقدمي الطلباتال يلزم إجراء مراجعة ل .متفق عليه
  .ھذه التوصية

المعترض المستقل بعدم دمج الدور مع أي " استقاللية"ترتبط 
ويبقى دور المعترض المستقل . مقدم طلب أو طرف متعاقد معه

  .التهفيما يتعلق بنزاھته وعد ICANN  مسئوالً أمام 
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رقم التوصية   المسألة  توصية مجموعة العمل  واألساس المنطقي ICANN  إجابة 
  ومستوى الدعم

ونستحث اللجنة االستشارية الحكومية أو اللجنة االستشارية 
العامة للتعبير عن أية مشكلة مع الطلبات من خالل عملية 

منتدى التعليق العام الحالية، والتي سيراجعھا المعترض 
 اللجنة شرط على يعمل ال لكن المعترض المستقل .المستقل

 ھذا إن حيث العامة، شاريةاالست اللجنة أو الحكومية االستشارية
وال  .العامة المصلحة في بالعمل وتفويضه استقالليته سينتھك

  .يعمل المعترض المستقل كوكيل ألي شخص أو كيان آخر
لتنفيذ ھذه  دليل مقدمي الطلباتال يلزم إجراء مراجعة ل

  .التوصية

سيقوم المعترض المستقل بإعداد معارضة مناسبة وتقديمھا إذا 
ة االستشارية الحكومية أو اللجنة االستشارية العامة طلبت اللجن
وسيتواصل المعترض المستقل مع اللجنة االستشارية . ذلك كتابًيا

الحكومية أو اللجنة االستشارية العامة لصياغة مثل تلك 
وأي معارضة تبدأ من طلب اللجنة االستشارية . المعارضة

نفس العملية تماًما  الحكومية أو اللجنة االستشارية العامة ستجتاز
كمعارضة من أي مصدر آخر ويجب أن تفي بنفس معيار 

   .النجاح كمعارضة من أي مصدر آخر
  

اللجنة االستشارية 
الحكومية أو اللجنة 
  االستشارية العامة

10.2 
  اإلجماع
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رقم التوصية   المسألة  توصية مجموعة العمل  واألساس المنطقي ICANN  إجابة 

  ومستوى الدعم
  .11  يت حل نزاع التوصية السادسةتوق  

 التوصية ھذه ليتضمن دليل مقدمي الطلباتستتم مراجعة 
  .الممكنة الحساسيات على التعرف بخصوص

ينبغي تشجيع مقدمي الطلبات للتعرف على الحساسيات الممكنة 
قبل التقدم، كما ينبغي أن يحاولوا، حيثما أمكن، التشاور مع 

نيھا تلك الحساسيات لمعرفة مدى األطراف المھتمة التي قد تع
   .خطورتھا وللحد منھا مسبًقا إن أمكن

 11.1  الحلول المبكرة
 -ال يوجد إجماع 

  دعم قوي

وبالتالي تفعيل عملية حل النزاع  –تأتي فرصة تقديم معارضة 
بعد مرحلة التقييم األولي، والتي تتضمن مراجعات السلسلة  –

لتقييم األولي فقط مقدم وھكذا يشمل ا .ومراجعات مقدم الطلب
 .أية تكاليف) مثل معترض(الطلب؛ وال يتحمل أي طرف آخر 

  .وقد يؤدي عكس ھذا التسلسل إلى زيادة التكاليف
وفًقا لألساس  دليل مقدمي الطلباتوعلى ذلك، لن تتم مراجعة 
  .المنطقي وراء ھذه التوصية

ينبغي إجراء عملية حل النزاع لمعارضات التوصية السادسة 
   .شكل عاجل في العملية لتقليل التكاليفب

 11.2 
  اإلجماع التام

على المعترض إرسال نسخة من معارضته إلى  .متفق عليه
 .مقدم الطلب في نفس وقت إرساله إلى موفر خدمة حل النزاع

 ).ب(7الجديد، المادة  gTLDانظر إجراء حل نزاع نطاق 
عالن عالوة على ذلك، على موفر خدمة حل النزاع نشر إ

   .أسبوعي بالمعارضات المقدمة
لتنفيذ ھذه  دليل مقدمي الطلباتومن ثم، ال يلزم إجراء مراجعة ل

  .التوصية

ينبغي إعالم مقدمي الطلبات بشكاوى التوصية السادسة في 
أسرع وقت ممكن للسماح لھم بتقرير ما إذا كانوا يريدون تتبع 

  . السلسلة

 11.3 
  اإلجماع التام
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رقم التوصية   المسألة   توصية مجموعة العمل  واألساس المنطقي ICANN  إجابة 
  ومستوى الدعم

  .12  .استخدام معارضات المجتمع  
ويجب على المعترض، أًيا كان الكيان، استيفاء المعايير الحالية 

وُيتوقع أن تقوم الحكومات في  .لمعارضة المجتمع لالستدامة
  .دامة، بتقديم معارضةالمعايير الحالية لمعارضة المجتمع لالست

لتنفيذ ھذه  دليل مقدمي الطلباتال يلزم إجراء مراجعة ل
  .التوصية

تالحظ مجموعة العمل عبر المجتمع أن اللجنة االستشارية 
أو  ICANN   الحكومية واللجنة االستشارية العامة التابعتان لـ

الحكومات الفردية في حالة اللجنة االستشارية الحكومية يمكنھا 
معارضة "ويمكن تقديم  ".معارضة المجتمع"دام إجراء استخ
من جزء  gTLDإذا كانت ھناك معارضة كبيرة لطلب " مجتمع

أو   بشكل صريحgTLD مھم من المجتمع الذي تستھدفه سلسلة 
  .ضمني

متاح للجنة االستشارية 
العامة واللجنة 

  االستشارية الحكومية

12.1 
  اإلجماع التام 

  .تنفيذھا وطريقةالمنطقي لھذه التوصية ولم يتم توضيح األساس 
أن ھناك حاجة لخفض الرسوم أو  ICANN  وحالًيا، ال ترى 

اعتماد أي شكل من أشكال التمييز في معالجة المعارضات بناًء 
فكل معترض  .االعتراضعلى ھوية المعترض أو نوع 

في خفض رسومه أو إزالتھا، لكن يجب أن يستمر دفع  سيرغب
لذلك ستحتاج  ،خبراء وموفر خدمة حل النزاعرسوم ونفقات ال

  .دفع تلك الرسوم - غير محدد  - ھذه التوصية من كيان آخر 
وفًقا لھذه  دليل مقدمي الطلباتوعلى ذلك، لن تتم مراجعة 

  .التوصية

توصي جمعية العمل عبر المجتمع بخفض أو إزالة رسوم تلك 
للجنة المعارضات من قبل اللجنة االستشارية الحكومية أو ا

   .االستشارية العامة
  

رسوم اللجنة 
االستشارية العامة 

واللجنة االستشارية 
  الحكومية

12.2 
  اإلجماع التام

المقترحة مع  للتعديالتسيتطلب األمر تقديم تفاصيل خاصة 
 ICANN  وحالًيا، ال ترى  .أساسھا المنطقي، وذلك لدراستھما

من أشكال أن ھناك حاجة لخفض الحدود أو اعتماد أي شكل 
  .التمييز في معالجة المعارضات بناًء على أصل المعارضة

وفًقا لھذه  دليل مقدمي الطلباتال يمكن اآلن مراجعة  لذلك،
  .التوصية

التفكير في خفض ھذا الحد قليالً ICANN  ينبغي أن تدرس 
للمعارضات من اللجنة االستشارية الحكومية أو اللجنة 

لى الفريق البحث عن طرق وينبغي ع. االستشارية العامة
معقولة لخفض المعيار المطلوب لنجاح معارضة اللجنة 

االستشارية العامة أو اللجنة االستشارية الحكومية في مناطق 
أو ) 3.4.4(، مستوى معارضة المجتمع )3.1.2.4(االستدامة 

  ).3.4.4(االحتمال القوي للضرر 

  12.3 
  اختالف

- 26 -  
 



  

رقم التوصية   المسألة   توصية مجموعة العمل  واألساس المنطقي ICANN  إجابة 
  ومستوى الدعم

  .13  المعيار الرابع للدليل 
متفق على أنه يمكن مراجعة المعيار الرابع ليعكس مراجعات 

  .لغة التوصية السادسة عند االكتمال
  

اإلصدار  دليل مقدمي الطلباتاللغة الحالية من المعيار الرابع ل
   :الرابع ُيقرأ

متقدم لھا ستتعارض مع  gTLDأي سلسلة  قرار بأن" •

القواعد القانونية المحددة والمقبولة بشكل عام 

وبالتساوي والتي تتعلق باألخالق والنظام العام المقرر 

  ".بموجب المبادئ العامة للقانون الدولي

  
  :لكن ينبغي مراجعة اللغة الحالية لُتقرأ

متقدم لھا ستتعارض مع  gTLDقرار بأن أي سلسلة " •

مبادئ معينة للقانون الدولي كما يظھر في الوثائق 

  ".الدولية للقانون ذات الصلة

 13.1  مراجعة المعيار الرابع
  اإلجماع التام
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رقم التوصية   المسألة   توصية مجموعة العمل  واألساس المنطقي ICANN  إجابة 
  ومستوى الدعم

  .14  الخطوات التالية للتوصية السادسة 
جديد بتفويض خاص ال يبدو أمًرا ممكًنا " يرسم"تكوين فريق 

 .أو مرغوًبا، بالنسبة لإلطار الزمني الحالي والميزانية الحالية
عالوة على ذلك، ستسنح للمجتمع، بما في ذلك أعضاء مجموعة 

الجديد،  gTLDالعمل عبر المجتمع للتوصية السادسة لنطاق 
ية رقم التوص على تقرير ICANN  الفرصة للتعليق على إجابة 

6 CWG النھائي دليل مقدمي الطلباتو.  

بأن يشكل فريق تنفيذ  CWG 6التوصية رقم توصي 
  ICANN gTLD  فريق دعم تنفيذ مجتمع التوصية الجديدة
راء باآل ICANN  لتزويد فريق تنفيذ ) CIST(السادسة 
  .الالزمة لتنقيح تفاصيل التنفيذ للتوصية السادسة والتعليقات

دعم  - ال يوجد إجماع 
  قوي
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