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   الجديدgTLD برنامج -خلفية 
 مصلحة متعددين، ُمخصصة لتنسيق نظام عناوين  منذ عشر سنوات آمنظمة غير ربحية تضم أصحابICANNنظًرا ألنه تم تأسيس 

 تعزيز المنافسة في سوق أسماء النطاقات مع  الواليات المتحدة وحكومات أخرى التي تعترف بهاترنت، آان أحد مبادئها األساسيةاإلن
البتكار والخيار والتغيير مزيًدا من ا) gTLDs(وسيتيح التوسع في نطاقات المستوى األعلى العام . ضمان أمان اإلنترنت واستقراره

  .  فقط من أسماء نطاقات المستوى األعلى العامةgTLDs  اسم نطاق21في نظام عناوين اإلنترنت، والذي يقتصر اآلن على 

 الجديدة بعد عملية مشاورة ُمفصَّلة وُمطولة مع جميع الدوائر االنتخابية لمجتمع sgTLDوقد تم التوصل إلى قرار بتقديم نطاقات 
ترنت العالمي التي تمثلها مجموعة متنوعة من أصحاب المصالح، مثل الدوائر االنتخابية الخاصة بالحكومات واألفراد والمجتمع اإلن

) GAC(اللجنة االستشارية الحكومية : وقد وردت المساهمات في عمل هذه السياسة من آٍل من. المدني والشرآات والمجتمع التقني
، )SSAC(واللجنة االستشارية لألمان واالستقرار ) ccNSO(ومنظمة دعم أسماء رمز البلد ) ALAC(واللجنة االستشارية العامة 

 الجديدة من قبل منظمة sgTLDوقد نتج عن عملية المشاورة صدور سياسة مكتملة حول تقديم نطاقات . ICANN التابعة جميًعا لـ
  .2008 عليها في يونيو ICANNرة ، وقد وافق مجلس إدا2007في عام ) GNSO(دعم األسماء العامة 

 لمساعدة مجتمع اإلنترنت ICANNوتعد هذه المذآرة التوضيحية جزًءا من سلسلة من المستندات التي يتم نشرها من قبل منظمة 
، 2008 ومنذ أواخر عام. العالمي لفهم المتطلبات والعمليات الموضحة في الدليل المساعد لمقدم الطلب، المتاح حالًيا في شكل مسودة

 في عملية تطوير برنامج مع مجتمع اإلنترنت من خالل منتديات التعليقات العامة حول مستندات ICANNشارك فريق عمل منظمة 
 يوًما في مواد حاسمة 250وحتى اليوم، وصل عدد أيام االستشارة إلى ما يزيد عن . الدليل المساعد لمقدم الطلب والمستندات الداعمة

تمرار في تقييم التعليقات التي تم الحصول عليها بعناية، باإلضافة إلى استخدامها لتحسين البرنامج وتطوير اإلصدار وتم االس. للبرامج
  . النهائي من الدليل المساعد لمقدم الطلب بشكل يقوم على معلومات

، الرجاء االنتقال إلى الموقع  الجديدةgTLDلالطالع على المعلومات الحالية والجداول الزمنية واألنشطة ذات الصلة ببرنامج 
htm.program-gtld-new/topics/en/org.icann.www://http .  

وال ينبغي أن يعتمد مقدمو الطلبات المحتملون على أٍي من التفاصيل الُمقتَرحة . الرجاء العلم بأن هذه المسودة هي مسودة للنقاش فقط
  . البرنامج لمشاورة ومراجعة إضافيتين الجديدة حيث الزال يخضعgTLDالخاصة ببرنامج نطاقات 

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

  ملخص النقاط الرئيسية الواردة في هذه الوثيقة
 واحدة من األمور التي ما زالت gTLDتعد عملية إجراء التعديالت المستقبلية على اتفاقيات مزود امتداد  •

  . قيد النقاش حالًيا

في ذلك نموذج اقترح مؤخًرا من قبل مجموعة يوضح هذا المستند عدة نماذج عمليات تعديل محتملة، بما  •
  . GNSOأصحاب مصالح مزود امتداد منظمة 

 على نقاشات دورية تعتمد على حسن النية، والتي يمكن أن تؤدي إلى الحصول RySGويعتمد نموذج  •
 التعليق ICANNوتطلب منظمة . على تعديالت ملزمة فقط إذا وافق آل مشغل مزود امتداد بشكل فردي

   . والنماذج المحتملة األخرى الخاصة بالتعديالتRySGقتراح حول ا
  

  
  :مقدمة

 الجديدة هي محتويات اتفاقية مزود االمتداد التي يمكن أن تدخل sgTLDإحدى القضايا المتبقية التي يجب حلها فيما يتعلق ببدء نطاقات 
  . الجديدةsgTLD مع مشغلي نطاقات ICANNفيها منظمة 

، احتوت اتفاقية ICANNصدارات الثالثة من مسودة الدليل المساعد لمقدم الطلب التي تم نشرها من قبل منظمة وفي آل إصدار من اإل
مزود االمتداد على آلية تعديل يمكن أن تسمح، من خالل عملية محددة، بإجراء التعديل المنتظم التفاقيات مزود االمتداد لنطاقات 

sgTLDوقد اقترحت منظمة .  الجديدةICANN آلية التعديل لكي تتمكن من التعامل مع التغييرات التي ال يمكن توقعها في سوق تسجيل 
التي يتم تنفيذها من قبل مشغل مزود امتداد سيء أو مجرد تطوير السوق بطريقة تؤدي إلى اإلضرار األلعاب النطاقات مثل ترتيبات 

وبدون تلك اآللية، يجب أن تتم . لحفاظ على العدالة بين مزودي االمتدادآما أن العملية ستؤدي أيًضا إلى ا. بالمسجلين أو المستخدمين
ونتيجة لذلك، يمكن أن يتاح . الموافقة على أي تعديل التفاقية التسجيل من قبل مشغل مزود االمتداد، حتى مشغل مزود االمتداد السيء

السجل بما يتوافق مع التغييرات التي تحدث في السوق  والمجتمع قدرة محدودة وغير مناسبة لتعديل اتفاقيات مزود ICANNلمنظمة 
 يمكن أن تعتمد بشكل خاص على عملية سياسة ICANNوهذا يعني أن (باإلضافة إلى عالجات محدودة لمشغل مزود االمتداد هذا 

  ).اإلجماع، والتي تغطي مجموعة محددة فقط من الموضوعات

 المتغير الذي يتم فيه االنضمام إلى مجموعة قليلة من االتفاقات الحالية التي تم gTLDقات لقد تم تطوير اآللية المقترحة توقًعا إلطار نطا
 TLDويمثل هذا التوسيع في مساحة نطاقات .  الجديدةgTLDالتفاوض حولها من قبل المئات، وربما اآلالف، من مزودي امتداد نطاقات 

ولتسهيل هذه المهمة اإلدارية وضمان التعامل .  اتفاقيات مزودي االمتداد تحدًيا وعبًئا إلدارة المئات أو اآلالف منICANNلمنظمة 
، دون ICANNوقد يكون من الصعب على منظمة . المتسق مع شرآات التسجيل، يفضل بشدة الحصول على اتفاقيات منتظمة متسقة

ضمان أن آل مشغلي مزودي االمتدادات يتم زيادة عدد الموارد البشرية المتاحة بها بشكل آبير، مراقبة عدد مئات من االتفاقيات و
  .التعامل معهم بشكل يتسم بالعدل، في حالة االتفاقيات التي تحتوي على شروط وبنود مختلفة

للحصول على أمثلة حول التعديالت المحتملة التي يمكن أن يتم التفكير فيها في يوم من األيام، يمكن أن ننظر إلى مجموعة حديثة من 
 وتتكون هذه التعديالت raa/topics/en/org.icann.www://http./ي يتم تطبيقها على نموذج اتفاقية اعتماد المسجل التعديالت الت

 جديدة اعسياسات إجم قادرة على قبول ICANNبشكل آبير من موضوعات ليست ضمن الموضوعات التي يمكن أن تكون منظمة 
 RAAوتمثل القائمة التالية محاولة للوصول إلى حالة من التشابه بين التعديالت التي تم عملها في اتفاقية . حولها

http://www.icann.org/en/announcements/announcement-18jun08-en.htm والتعديالت المحتملة المستقبلية 
في نموذج اتفاقية مزود السجل التي ال يمكن تنفيذها بشكل فعال من خالل أي من سياسات اإلجماع أو المفاوضات الثنائية بين مئات 

  :من مشغلي مزود االمتداد) آالف أو(

  أدوات الفرض .1
  .ديالت على تكرار أو مواقع عمليات التدقيق يمكن أن تتطلب التغييرات المستقبلية تع-عمليات التدقيق   .أ 

  .يمكن أن يتم تطوير عقوبات جديدة يمكن أن تتناسب بشكل أفضل مع السلوك الذي يتم تغييره -العقوبات والتعليق   .ب 

 من قبل مزودي االمتداد عندما يقوم مزود امتداد تابع بانتهاك عمليات إساءة السلوك المتكررةمنع  -ولية المجموعة ؤمس  .ج 
  .االتفاقية

 أن تحاول التفاوض على عدة مئات ICANNفي حالة التضخم الزائد، يمكن أن تضطر منظمة  -رسوم مزود االمتداد   .د 
  . من التغييرات المتعلقة بالرسوم
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  عمليات حماية المسجلين .2
، لم يتم حلها بشكل آامل من RegisterFlyهذه المشكلة، مشكلة  -نات المسجل التسجيل الخاص ومتطلبات مستودع بيا  .أ 

  .فما زالت مشكلة مستودع البيانات مشكلة مستمرة. RAAقبل مفاوضات اتفاقية 

حماية المسجلين العمالء للبائعين من خالل إجبار البائعين على االلتزام بسياسات منظمة  -العالقات التعاقدية مع البائعين   .ب 
ICANNالبروآسي، أو، بدًال من ذلك، توفير إخطار واضح بأن هذه /مهم بتخزين بيانات العميل السرية ومن خالل إلزا

  .يمكن أن ينسب السلوك السيء من البائعين إلى مزود امتداد تابع. البيانات لن يتم تخزينها

  الترويج لسوق مستقر وتنافسي .3
 حين الملكية وإعادة تأآيد التزام مزود االمتداد ICANN بإخبار منظمة إلزام مزودي االمتداد -التفويض حسب الشراء   .أ 

  .باالتفاقية

توفير التدريب اإلجباري لممثلي : في بيئة تحتوي على العديد من مزودي االمتداد الجدد -تدريب واختبار مهارات المشغل   .ب 
  .فاقية، وااللتزامات الفنية، ومتطلبات االتICANNمزودي االمتداد لضمان الفهم األفضل لسياسات منظمة 

  تحديث االتفاقية .4
  . يمكن أن يتم التحديث مع التقنيات الحديثة-توفير اإلشعارات   .أ 

  .توضيح متطلبات احتجاز البيانات للسماح بالمزيد من االتساق في الممارسات -متطلبات احتجاز البيانات   .ب 

 en/org.icann://http/دارات مسودة الدليل المساعد لمقدم الطلبات اشتمل إصدار مسودة اتفاقية مزود االمتداد الموجود في أحدث إص
htm.en-3-comments/gtlds-new/topics على عملية يمكن من خاللها أن تقترح منظمة ICANN إجراء تعديالت على أقسام 

  : اإلجراء المقترح على ما يلي/ اشتملت اآللية المقترحة .  في اتفاقية مزود االمتداد8  و6 المواد رقم و2 رقم معينة في المادة

   فيما يتعلق بالتعديالت المقترحة مع توفير الفرصة للمناقشة والتحسينgTLDإشعار مسبق إلى مزودي امتداد نطاقات  •

  النشر والتعليقات العامة •

  لتعديالت بناًء على المناقشة والتعليقاتالتحليل والتغييرات في ا •

  آراء مجلس اإلدارة واالعتماد •

  gTLDفرصة العتراض مزود امتداد نطاقات  •

  .على الرغم من المحاوالت التي يتم تنفيذها لتضييق النطاق وتقوية عملية االعتماد، تبقى آلية التعديل محل جدل ونقاش من المجتمع

 بعقد مناقشات مع مشغلي مزودي االمتداد ICANNل المحتملة آللية التعديل المقترحة، قامت منظمة في محاولة لتسهيل النقاش والبدائ
وفي . ن دي سي في واشنط2010 يناير 7الجدد وغيرهم من األطراف المتأثرة، بما في ذلك أحدث مشاورة عامة آانت هي األحدث في 

اتهم المستمرة نحو عملية التعديل، مع وجود جدل عام حول أن عملية التعديل هذا االجتماع األخير، عبر العديد من المعلقين عن التزام
. األحادية آانت غير عادلة لمشغلي مزودي االمتداد ولم تكن ضرورية لتسهيل التغييرات لمواجهة المشاآل األمنية والمتعلقة باالستقرار

 ICANN مشغلي مزود االمتداد باالستشارة بحسن نية مع منظمة وقد اقترح بعض المعلقين عملية بديلة من خاللها يمكن أن يتم إلزام
  . فقطخطياًًفيما يتعلق بالتعديالت المقترحة، لكن يجب أن يكون آل مزود امتداد خاضًعا ألي من هذه التعديالت إذا وافق على ذلك 

، والتي تفرض بأن مشغل )RySG(د مجموعة أصحاب مصالح مزودي االمتدا اقتراًحا مكتوًبا من ICANNومؤخًرا، استلمت منظمة 
مع قيود ( أعوام لمناقشة التعديالت المقترحة باتفاقية مزود االمتداد ثالثة آل ICANNمزود االمتداد يجب عليه االجتماع مع منظمة 

تلزم مشغل ، وأن تلك التعديالت التي تمت الموافقة عليها فقط من قبل مشغل مزود االمتداد، على أساس فردي، هي التي )محدودة
وفي حين أن هذا االقتراح يتطلب التفاعل والمناقشة بين األطراف، إال أنه ال يوفر أي نوع من أنواع العمليات المتسقة، حتى في . االمتداد

  . على أن تغيير ما أمر ضروريICANNالحاالت التي يمكن أن توافق فيها األغلبية العظمة من مزودي االمتداد ومجلس إدارة 
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  مجموعة أصحاب مصالح مزودي االمتداداقتراح 
  2010فبراير  8

   بند التعديل-مسودة اتفاقية مزود االمتداد األساسية 

ال تكون أية تصحيحات أو إضافة مالحق أو تعديالت بهذه االتفاقية أو بأي نص بها أمًرا . التعديالت والتنازالت"
 سنوات، إذا تطلب ثالثةوافق آال الطرفين على االجتماع آل ي. بواسطة آال الطرفين خطياًًُملزًما ما لم يتم تنفيذه 

األمر، لمناقشة أي تعديالت، بحسن نية، يمكن أن تكون ضرورية آنتيجة مباشرة للتغييرات في العوامل الخارجية 
فنية التي تؤثر على السياق القانوني أو التقني لالتفاقية، بما في ذلك، وبدون حصر، القوانين، أو االختراعات ال

السارية، أو األطراف الثالثة، أو اإلجراءات التشريعية أو الحكومية، شريطة أال يطلب من أي طرف التفاوض أو 
سياسات اإلجماع، أو المواصفات أو السياسات المؤقتة، أو القيود ) 1(التفكير في التغييرات التي تتعلق بما يلي 

مدة سريان ) 4(تعريف خدمات مزود االمتداد، أو ) 3(، سعر تسجيالت أسماء النطاقات) 2(المفروضة عليها، 
 ال يقل عن ثالثين خطيويمكن أن يطلب أي طرف من الطرفين عقد هذا االجتماع من خالل توفير إشعار . االتفاقية

لن يكون . للطرف اآلخر، ويمكن أن يتم إجراء هذه االجتماعات بشكل فردي وجًها لوجه أو عبر الهاتف) 30(يوًما 
تنازل عن أي نص من نصوص هذه االتفاقية ُملتزًما ما لم يتم إثباته بخطاب موقع بواسطة الطرف المتنازل الم

أي تنازل عن نصوص هذه االتفاقية أو الفشل في تنفيذ أي من نصوصها ال يعتبر تنازًال أو يشكل . إذعاًنا لهذا النص
  ."مًرا ما لم يتم النص على ذلك صراحًةتنازًال عن أي نص آخر، وال يشكل هذا التنازل تنازًال مست

 التعليقات من المجتمع حول عملية تعديل اتفاقية مزود ICANNقبل نشر المسودة التالية من الدليل المساعد لمقدم الطلب، تطلب منظمة 
لقين في النماذج المحتملة ونرحب بالتعليقات التي تقترح اقتراحات جديدة، آما يمكن أن يفكر المع.  الجديدةsgTLDاالمتداد لنطاقات 

  :التالية

  . للمفاوضات بحسن النية، أي تعديالت لن تسري إال إذا وافق مشغل مزود االمتداد بشكل فرديRySGاقتراح  .1

 تعديالت ICANNعملية التعديل الموضحة في اإلصدار الثالث من الدليل المساعد لمقدم الطلب، يمكن أن تقترح منظمة  .2
  . االعتراضاتICANN مزودو االمتداد، ويمكن أن يتجاوز مجلس إدارة متسقة، ويمكن أن يعترض

عملية تعديل مختلطة محتملة تشتمل على المفاوضات بحسن النية، يمكن أن يتم تطبيق أي تعديالت بشكل متسق إذا لم يتم  .3
  .االعتراض عليها من قبل أغلبية مزودي االمتداد

عند تجديد آل اتفاقية مزود امتداد، يجب أن يتم : اقية اعتماد شرآة المسجلعملية تعديل مشابهة لعملية تعديل نموذج اتف .4
 ومجلس إدارة GNSOاستبدال تلك االتفاقية واستخدام نموذج جديد لالتفاقية توافق عليه األغلبية العامة لمجلس منظمة 

  .ICANNمنظمة 

  .ستمدة من الظروف األخرى المشابهةالنماذج األخرى للتعديالت المتسقة المقترحة في عملية التعليق أو الم .5
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