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 ةالجديد gTLD برنامج - الخلفية

بٌن التً دارت المشاورات  المذكرات التوضٌحٌة الجدٌدة التً تتعلق بأحدث سلسلةهذه هً إحدى حلقات 
 . ICANNالخاص بـ  ةالجدٌد gTLDواللجنة االستشارٌة الحكومٌة بشأن برنامج  ICANNمجلس إدارة 

وقد تم تقدٌم هذه المذكرات لتوثٌق أحدث األوضاع فً هذه الموضوعات وذلك بالنظر بعٌن االعتبار إلى التفكٌر 
فحسب بل إنها تحتوي على  GAC. فكل مذكرة ال تعكس مشورة الحالً والمناقشات والتعلٌقات العامة الواردة

وإصدار برنامج  اتالطلب ًمبررات وعرض األسباب فً كل القضاٌا ذات الصلة فٌما ٌتعلق بدلٌل مقدم
gTLD ةالجدٌد. 

الجدٌدة ٌرجى الذهاب  gTLDللحصول على المعلومات الحالٌة والجداول الزمنٌة واألنشطة المتعلقة ببرنامج 
 . <http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm> إلى

ال ٌنبغً أن ٌعتمد مقدمو الطلبات المحتملون على أيٍ من واالنتباه إلى أن هذه هً مسودة مناقشة فحسب.  رجاء  
ا ،ةالجدٌد gTLDالتفاصٌل الُمقتَرحة الخاصة ببرنامج  لمشاورة من ا لمزٌد حٌث ما زال البرنامج خاضع 

 مراجعة.الو
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 مقدمة

 البيئة الحالية

على عملٌات فض  GNSO الجدٌدة التابعة لـ gTLDتوصٌات سٌاسة وفق ا ل اتالطلب ًٌنص اإلصدار الحالً من دلٌل مقدم
 الملكٌة الفكرٌة وأسماء المجتمع.حقوق هامة مثل المصالح بعض البهدف تقدٌم حماٌة ل االعتراضالمنازعات المستقلة و

ذلك و فٌما بٌنهم )مقتبس( االعتراضبالعدٌد من التوصٌات فٌما ٌتعلق بالتعامل مع السالسل الحساسة وعملٌات  GACتقدمت 
 المعلقة الجدٌدة gTLDحول قضاٌا الخاصة بها اإلرشادٌة  تسجٌلالفً بطاقة 

 .إلغاء اإلجراءات التً تتعلق بـ "معارضات المصلحة العامة المحدودة"

 .GACلتشمل المراجعة من قبل الحكومات عبر  تعدٌل عملٌة التقٌٌم

وأسماء األماكن ذات الداللة الجغرافٌة )بما فً ذلك األسماء المستندة إلى المجتمع توسٌع المجموعات والنظر فً السالسل 
 (.للنظام الوطنًالتً تتعلق بقطاعات معٌنة كتلك التً تخضع 

 .اهمصالحتنفٌذ آلٌة معارضة حرة تتٌح للحكومات حماٌة 

 ستقرار.االلعدم  ةمثٌرمثارا للجدل أو مقترحة  ةسلسلهناك عندما تكون  اتإطالق تحذٌر مبكر لمقدمً الطلب

 التوصية

 بما ٌلً:ٌوصى ومجلس اإلدارة  GACوالمشاورات بٌن  GAC التوجٌهات المقدمة منعلى دراسة  بناء  

الخاصة بإجراء  GACومشورة  GACذٌر المبكر الخاص بـ إجراء التحتشمل بحٌث  ةالحالٌ اتتوسٌع سٌر عملٌة تقٌٌم الطلب
gTLDs (. كما ٌمكن أن ٌطبق تحذٌر االعتراض)أي  ةالجدٌدGAC  المبكر ومشورةGAC  فٌما ٌتعلق بـgTLD ةالجدٌد 

 من أي نوع.الجغرافٌة وسالسل القطاع وسالسل المجتمع والسالسل الحساسة على أي طلب، مثل السالسل 

 المبكر: GACالرئيسية لعملية تحذير  األوجهفيما يلي 

 ا من نشر الطلبات. ٌوم   60المبكر فً غضون  GACٌنبغً أن ٌتم تقدٌم إشعار تحذٌر 

ا للجدل بأن الطلب أو السلسلة المقترحة سٌعد مثار   GACفإشعار التحذٌر المبكر هو إشعار موجه إلى مقدم الطلب من قبل 
 ً.وطنلحساسٌات على المستوى الا لومثٌر  

ا إلى كشوف بإصدار إشعار استناد   GACمن  اٌتطلب قرار   بل ، GACكما أن إشعار التحذٌر المبكر ال ٌتطلب إجماع 
 .األعضاء الدولأو  الحكومات

. وفً حالة انسحاب اتإخطار مقدمً الطلبمهمة  ICANNإشعار التحذٌر المبكر إلى المجلس وتتولى إرسال ب GAC وتلتزم
ا ٌوما  15ن، أي مقدم طلب فً غضو وذلك من المدفوعات % 01من تلقً اإلشعار فسوف ٌسترد على سبٌل المثال، اعتبار 

 كان ذلك مناسبا.متى ما لتحفٌز تسوٌة القضٌة أو سحب الطلبات 
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 :ةالجديد gTLDفيما يتعلق بإجراء  GACاألوجه الرئيسية لمشورة فيما يلي 

ٌقوم المجلس بالنظر فٌها أثناء عملٌات تقٌٌم وتفوٌض كً لوأن أي طلب. أن تتقدم بمشورة لمجلس اإلدارة بش GACٌمكن لـ 
ا من تارٌخخمسة أشهر المقدر بالطلبات، ٌتعٌن تقدٌم المشورة فً غضون اإلطار الزمنً   الطلبات.إعالن  اعتبار 

ا، ستثٌر لمضً فٌه قدم  " والتً تفٌد بأن هذا الطلب ال ٌنبغً اGACجماع إ" موقع ٌدل على هابأن التً ٌتحدد GACفمشورة 
فإن اللجنة االستشارٌة  ،ا لدى المجلس بأن هذا الطلب ال ٌنبغً الموافقة علٌه. وإذا قرر المجلس الموافقة على الطلبافتراض  

 التوصل إلى حل مقبول ،سٌحاوالن عندئذ، بحسن نٌة وفً الوقت المناسب وبطرٌقة فعالة ICANNالحكومٌة ومجلس إدارة 
 .فٌنفٌما بٌن الطر

سٌتم تبلٌغها لمقدم ف ،TLDالتً ال تشٌر إلى إجماع فً اآلراء أو أنها ال تنص على أنه ال ٌنبغً تفوٌض  GACمشورة  أما
الطلب ولكنها لن تلتزم بمحاولة اللوائح الداخلٌة التً تتطلب حسن النٌة فً المصالحة إذا ما قرر المجلس تفوٌض السلسلة. 

 .(GACجلس سٌتبنى أٌة مشورة أخرى جادة تتقدم بها أن الموبالطبع مع عدم إغفال )

الوارد بهذا الطلب  TLD" والتً تفٌد بأنه "ال ٌنبغً تفوٌض CAG"إجماع  عبر عن موقفتالتً ٌتقرر أنها  GACفمشورة 
ٌ  ستثٌر افتراض   ،ما لم تتم معالجته" جة متاحة فً ا لدى المجلس بأن هذا الطلب ٌنبغً رفضه. وإذا كانت هناك طرٌقة معالا قو

فهذا أمر ممنوع بشكل عام على الطلبات هذا اإلجراء. أما تعدٌالت المواد فقد ٌتم اتخاذ ( الضامنةالدلٌل )مثل موافقة الحكومة 
 وإذا لم تكن هناك طرٌقة معالجة متاحة، فسٌتم رفض الطلب وٌحق لمقدم الطلب أن ٌتقدم من جدٌد فً الجولة الثانٌة.

وبطرٌقة تتسم باالنفتاح والشفافٌة من الجدوى ها األساسٌة ملزمة بالتشغٌل ألقصى درجة ممكنة وهٌئات ICANNوبما أن 
الجدٌدة  gTLDالتً تتناول طلبات  GACأن تحدد مشورة  ICANNا لإلجراءات المقررة لضمان العدل(، فستتوقع )وفق  

 إلجماع.من خالل إلى ا تم التوصلوالعملٌة التً لالعتراض وأسس السٌاسة العامة  المعترضةالدول 

 .بأسرع ما ٌمكن من الناحٌة العملٌة GACوسوف ٌقوم المجلس بالنظر فً مشورة 

ا بأن عملٌة  الحالٌة بٌد أنها ستظل متاحة لهٌئات  االعتراضإلغاء إجراءات إلى الحاجة تتالفى وضع اإلجراءات الجدٌدة علم 
 وأفراد آخرٌن. 

بشأن  GACومشورة  GACتعرٌفات فقد تم تصمٌم التحذٌر المبكر المقترح من قبل وفً حٌن أنه لن ٌتم توسٌع مجموعة ال
طلب ألي سبب من األسباب، مما ٌلغً أي على  آراء وتعلٌقات GACالجدٌدة بحٌث ٌمكن أن توفر  gTLDsإجراءات 

تعالج اإلجراءات قضاٌا سلسلة القطاع )الصناعة المنتظمة( والسلسلة الحاجة للحصول على تعرٌفات محددة. لذا فسوف 
بأن ٌتفادوا  اتالجغرافٌة و سلسلة المجتمع والسلسلة الحساسة حٌث أنها تسبب قلقا للحكومات وتعطً الفرصة لمقدمً الطلب

 سبل المعارضات الرسمٌة.

رغب فً المشاركة فً عملٌة فض المنازعات بموجب تغطٌة المحدودة "المجانٌة" للحكومات التً ت االعتراضتم اقتراح آلٌة 
 .ICANNمنفصلة التً تقدم مبلغا محددا للرسوم كما أنها تقلل من المخاطرة المالٌة الجسٌمة لـ 

 األسباب المنطقية للتوصية

 .إلغاء اإلجراءات التً تتعلق بـ "معارضات المصلحة العامة المحدودة" .5

تلك. وبموجبه اتفق  االعتراضن مخاوفها تتعلق بطلب الحكومات باستخدام عملٌة فً بروكسل أ GACحٌث أوضحت 
أن ٌترك الحكم لمعارضات المصلحة العامة المحدودة فً الدلٌل  GACعلى أنه من التوافق مع مشورة  GACالمجلس و 

 إلبداء المشورة. االعتراض)ككل( لم تكن ملزمة باستخدام عملٌة  GACولكن 
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عندما ٌتم  اتوتقدٌم تحذٌر مبكر لمقدمً الطلب GACالتقٌٌم لتشمل المراجعة من قبل الحكومات عبر  تعدٌل عملٌة .1
 النظر إلى السلسلة المقترحة على أنها مثار للجدل ومثٌرة لعدم االستقرار.

الحالٌة مكتوبة باللون وباإلشارة إلى الرسم البٌانً المرفق الذي ٌتناول بالوصف مسارات العملٌة الجدٌدة. نجد أن اإلجراءات 
 " الجدٌدة مكتوبة باللون األزرق.gTLDsبشأن  GACالمبكر ومشورة  GACاألسود بٌنما اإلجراءات المقترحة، "تحذٌر 

إلى أن معارضة  اتالمبكر ال ٌتعدى كونه مجرد إشعار ولكن من المفترض أن ٌخطر مقدمً الطلب GACفإجراء تحذٌر 
. وفٌما ٌتعلق بالمال المسترد فقد تم وضعه أمر مرجح TLDالجدٌدة بعدم تفوٌض  gTLDبشأن  GACالحكومة أو مشورة 

الحكومة. فً محتملة على مستوى معارضة عند مواجهة فً أعلى معدل بخالف الحد األقصى للمبلغ وذلك لتشجٌع االنسحاب 
غٌرها من المعارضات وهذا له ما  ذات أهمٌة منقطعة النظٌر عن GACحٌن أن المبلغ األعلى ٌبدو أنه ٌفٌد بأن بٌانات 

المبكر ال ٌحتاج ألن ٌعتمد على معاٌٌر معارضة حالٌة فً الدلٌل، لذا فقد ٌكون التحذٌر  GACٌسوغه. حٌث أن تحذٌر 
 . وهذه "المفاجأة" تتم معالجتها جزئٌا بزٌادة المبلغ المسترد.اتالمبكر غٌر متوقع من قبل مقدمً الطلب

هو معالجة مخاوف الحكومات وكذلك أٌضا إعادة بعض الثقة  ةالجدٌد gTLDsأن إجراء بش GACفالهدف من مشورة 
ومشورتها باإلجماع، إن وجدت، وكذلك أٌضا تحدٌد أن  GACلمقدمً الطلبات. فهً تحاول أن تضفً تسمٌة واضحة لـ 

TLD  ال ٌنبغً تفوٌضه حٌث أنه ٌبدو واضحا فً حال تعارض المجلس مع مشورةGAC. 

متى أمكن ذلك بدال من االنتظار حتى انتهاء عملٌة التقٌٌم واختتام أٌة عملٌة فض  GACلمجلس بالنظر فً مشورة سٌقوم ا
 منازعات. 

وأسماء األماكن ذات الداللة الجغرافٌة )بما فً ذلك  المستندة إلى المجتمعالسالسل توسٌع المجموعات والنظر فً  .3
 التً تخضع لالئحة الدولٌة(.  األسماء التً تتعلق بقطاعات معٌنة كتلك

توسٌع المجموعات بطرٌقة واضحة أمر صعب. وهذا ما انعكس فٌما ورد من التعلٌق العام. فقد تم وضع تعرٌفات  إال أن
إلى حد ما  GACفً الدلٌل لمنع سوء االستخدام. وحتى توسٌع المجموعات قد ال ٌعالج مخاوف  مانعة ومقٌدةالمجتمع بطرق 
 الذي تمت توسعته قد ٌترك بعض المناطق ذات الحساسٌة دون معالجة.وحتى التعرٌف 

بشأن  GACومشورة  GACوفً حٌن أنه لن ٌتم توسٌع مجموعة التعرٌفات فقد تم تصمٌم التحذٌر المبكر المقترح من قبل 
ٌلغً الحاجة ألي طلب ألي سبب من األسباب، مما  آراء وتعلٌقات GACالجدٌدة بحٌث ٌمكن أن توفر  gTLDsإجراءات 

للحصول على تعرٌفات محددة. لذا فسوف تعالج اإلجراءات قضاٌا سلسلة القطاع )الصناعة المنتظمة( والسلسلة الجغرافٌة 
لن تتنصل من حماٌة مصالح أعضاءها عبر القٌود الحالٌة أو حتى تلك  GACوسلسلة المجتمع والسلسلة الحساسة. كما أن 

 التً ٌتم تطوٌرها. 

 .اٌة معارضة حرة تتٌح للحكومات حماٌة مصالحهتنفٌذ آل .4

فإن الحكومات هً األقدر فً القٌام  ،للمعارضات. ومع ذلك السدادمن المعروف أن الحكومات لدٌها تحفظ حول عملٌة 
ا أنه ٌجب على أٌض   GACلخدمات مشابهة بشكل منتظم بما فً ذلك فض المنازعات. فٌما ذكرت كما تدفع بالمعارضات 

ت أن تدفع لرسوم فض المنازعات إذا كانت تتوقع وجود حاجة لمعارضة الطلبات. فمازال هناك وقت لذلك، وهذا هو الحكوما
 الوقت المناسب.

لمخاطرة جسٌمة. حٌث أنه ال ٌوجد بند فً رسوم التقٌٌم  ICANNا عدة مرات سٌعرض دفع رسوم فض المنازعات مضاعف  
فٌض النفقات بطرٌقة ما أو تخصٌصها لمقدمً طلب آخرٌن. واالقتراح األخٌر ٌبدو الحالٌة لتغطٌة هذه التكالٌف. فٌتعٌن تخ

 غٌر مالئم وفً أٌة حالة سٌكون من الصعب للغاٌة حسابها مسبقا.

ا للمعارضٌن ا لالنتهاكات كما أن الحكومات قد تكون مفوض  منح الحكومات إجراء فض منازعات غٌر محدود سٌكون هدف  
 الطلبات.الذٌن ٌرغبون فً حجب 
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ملٌون دوالر  5اقتطاع مبلغ محدود من االحتٌاطً ٌتراوح ما بٌن  ICANNوفً محاولة منها لحماٌة مصالح الحكومة تعتزم 
بتموٌلها تحت  ICANNالتً تقوم  االعتراضاتملٌون دوالر أمرٌكً. حٌث أنه تم نشر نموذج لتقلٌل عدد  1أمرٌكً إلى 

فً كل  ألف دوالر 15اد المبالغ التً أنفقت لتقدٌم إعفاءات الرسوم المحدودة من عنوان منفصل. فً حٌن أنه سٌتم استرد
عملٌة رسوم تقٌٌم ٌتم تخصٌصها لتكالٌف التطوٌر. وعندما ٌتم استرداد تكالٌف التطوٌر ووصول رسوم فض المنازعات إلى 

 حالة ثابتة فسوف ٌتم إلغاء هذا الجزء من الرسوم.

ا. ألن لٌق العام أنه إن لم تدفع الحكومة رسوم فض المنازعات فٌنبغً أال ٌدفع مقدم الطلب أٌض  اقترح التع ،فً السٌاق نفسه
هذه السمة لم ترد بالنموذج. وفً حال فوز مقدم الطلب فسٌدفع الخاسر النموذج مما ٌعنً أن مقدم الطلب لن ٌدفع. أما إذا 

مصالح محمٌة فً العملٌة  سٌخالف TLDدم للحصول على وأن المتق غلبتقد  االعتراضخسر مقدم الطلب فهذا ٌعنً بأن 
 ومن المعقول أن ٌتحمل مقدم الطلب تلك التكالٌف.


