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الخلفية — برنامج  gTLDالجديدة
تعد هذه واحدة من سالسل المذكرات التفسٌرٌة التً تتعلق بالمشاورات األخٌرة التً دارت بٌن مجلس إدارة
 ICANNواللجنة االستشارٌة الحكومٌة ،والتً تتعلق ببرنامج  gTLDالجدٌدة التابع لـ .ICANN
تم وضع هذه المذكرات لتوثٌق أحدث المواقف حول الموضوعات من خالل النظر إلى التفكٌر الحالً
والمناقشات والتعلٌقات العامة التً تم استالمها .حٌث ال تعكس كل مذكرة مشورة  GACفقط ولكن أٌضا
تحتوي على استنتاج وعرض لألسباب الخاصة بالقضاٌا ذات الصلة والتً تخص دلٌل مقدم الطلب وإطالق
برنامج  gTLDالجدٌدة.
للحصول على المعلومات الحالٌة والجداول الزمنٌة واألنشطة المتصلة ببرنامج  gTLDالجدٌدٌ ،رجى الذهاب
إلى <.>http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm
ٌرجى مالحظة أن هذه مسودة مناقشة فقط .وال ٌنبغً على مقدمً الطلبات االعتماد على أي من البٌانات
المقترحة فً برنامج  gTLDالجدٌدة ،حٌث أنه ٌبقى محال للمزٌد من التشاور والمراجعة.

البيئة الحالية
أقر مجلس إدارة  ICANNفً  5نوفمبر  2010القرار (رقم )2010.11.05.02
< >http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-05nov10-en.htmالذي ٌرشد فرٌق العمل إلى دمج
المبادئ التالٌة فً دلٌل مقدمً الطلبات المقترح نشره للتعلٌق العام:
.1

لن تفرض  ICANNقٌو ًدا على الملكٌة المشتركة بٌن السجالت والمسجلٌن .وٌتم تعرٌف مشغلً السجل
ً
إضافة إلى كل األطراف ذات الصلة بخدمات السجل.
على أنهم مشغلٌن للسجل

.2

سوف تحتوي اتفاقٌات السجل على متطلبات وقٌود على السلوك غٌر المالئم والمسًء الذي ٌنبثق عن
الملكٌة المشتركة بٌن المسجل والسجل ،والذي ٌشمل على سبٌل المثال ال الحصر على ألحكام ضد :إساءة
استخدام البٌانات أو انتهاكات لمدونة السلوك الخاصة بالسجالت.

…
.5
…
ور ًدا على طلبات المجتمع وامتثاال لتأكٌد االلتزامات من جانب  ،ICANNقامت  ICANNبنشر عرض متعمق ألسباب
قرارها الصادر فً  5نوفمبر  .2010فقد تم نشر مسودة عرض األسباب فً  4فبراٌر  2011إضافة إلى نشر اإلصدار
المعتمد من عرض األسباب فً  21مارس .2011
تكون لـ  ICANNالقدرة على إحالة القضاٌا إلى سلطات المنافسة المختصة.

مشاورة مجلس إدارة GAC
قدمت اللجنة االستشارٌة الحكومٌة فً  23فبراٌر  2011المشورة التالٌة فً البند رقم  5من بطاقة األداء الخاصة بـ :GAC
"تشٌر  GACعلى مجلس إدارة  ICANNبإرشاد فرٌق عمل  ICANNإلى تعدٌل اتفاقٌات السجالت الجدٌدة
المقترحة بحٌث تحد من الملكٌة المشتركة بٌن السجالت والمسجلٌن ،فً الحاالت التً ٌتقرر فٌها بأن السجل لٌست
له ،أو من غٌر المحتمل أن تكون له قوة فً األسواق .عالوة على ذلك أشارت  GACعلى مجلس إدارة ICANN
النظر فً األساسٌات من خالل تفاسٌر معقولة لقراره الصادر فً نوفمبر  2010بالعدول عن القرار المبكر الصادر
فً مارس  2010من أجل تحقٌق ’فصل صارم بٌن الكٌانات التً تقدم خدمات السجل والكٌانات التً تعمل
كمسجلٌن‘ وأنه 'لن ٌتم السماح بالملكٌة المشتركة' بحٌث تكون متضاربة مع االلتزامات المندرجة تحت تأكٌد
االلتزامات".
وأشار أعضاء  GACإلى أن األسئلة المتعلقة بسبب تخلى المجلس عن قراره (نٌروبً) فً وقت سابق بشأن الفصل بٌن
مسجل – السجل ال تزال قائمة.
نشرت  ICANNفً  4مارس  2011مالحظات حول بطاقة األداء الخاصة بـ  GACوالتً تعالج قضاٌا الفصل بٌن
المسجل والسجل على النحو التالً.
"سعت  ICANNإلى تنفٌذ تطبٌق نموذج السوق التجارٌة الذي ٌعزز التنافس ،وفرص االبتكار وزٌادة خٌارات
العمالء مع الحد من إساءة االستعمال فً الحاالت التً ٌمتلك فٌها السجل لقوى السوق .إلزالة القٌود عبر الملكٌة
تحتفظ  ICANNبحق إحالة القضاٌا إلى هٌئات المنافسة المختصة إذا كانت هناك أعمال واضحة لهٌمنة السوق.
وكما تم حله من قبل مجلس اإلدارة ،سوف تتضمن اتفاقٌات التسجٌل متطلبات وقٌود على أي سلوك متعسف أو غٌر
مناسب ٌنبثق عن مسجل السجل من خالل الملكٌة بما فً ذلك حدود األحكام ضد قضاٌا إساءة استخدام البٌانات أو
انتهاكات مدونة السلوك".
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فً  21مارس  ،2011وبعد تلقً تعلٌقات بطاقة األداء التً تتبع  GACإضافة إلى النظر فً التعلٌقات العامة األخرى،
أكملت  ICANNعرض حٌثٌات قرارها الصادر فً  5نوفمبر  2010من خالل زٌادة القسم الذي ٌتعرض ألسباب العدول
عن القرار السابق .حٌث تم نشر النسخة النهائٌة المعتمدة من عرض األسباب على موقع  ICANNاإللكترونً على
<>http://www.icann.org/en/minutes/rationale-cross-ownership-21mar11-en.pdf
وفً  12إبرٌل  ،3122قدمت  GACتعلٌقاتها على رد مجلس إدارة  ICANNلبطاقة أداء  .GACوبالنسبة لقضاٌا فصل
المسجل عن السجل ،أعلنت  GACما ٌلً:
"ٌرى بعض زمالء أعضاء  GACالذٌن هم مسؤولون عن المنافسة وقضاٌا عدم-الثقة بأن رد مجلس اإلدارة غٌر
كاف .فقد طالبوا  ICANNبتقدٌم حجة مستندة إلى أسباب معقولة تفسر معارضتهم لمقترح  GACوسبب شعور
مجلس اإلدارة بأن التدابٌر المتوقعة أقل تفضٌال من التدابٌر الفعلٌة لتقلٌل المشاكل التً تتعلق بالسلوك المضاد
للتنافسٌة".

رد ICANN
فً  15إبرٌل  ،2011نشرت  ICANNردها على تعلٌقات  .GACحٌث جاء الرد كما ٌلً:
"نظرت  ICANNفً العدٌد من الخٌارات بخصوص قضاٌا العزل الرأسً ،بما فً ذلك الحظر الشامل ضد الملكٌة
المشتركة للسجالت مع الهٌمنة على السوق .وبالنسبة لمشكلة المنع المتوقعة فهً تكمن فً أنها تفرط فً التقٌٌد؛
كما ،أنها تمثل تقٌٌ ًدا للتكامل الرأسً الذي ٌرتكز بصفة مطلقة على هٌمنة السوق ومن المحتمل أن ٌمنع العمالء من
فوائد المنافسة من الملكٌة .فمن منظور الرفاهٌةٌ .سمح النهج األفضل بالتكامل الرأسً التنافسً المتوقع وإحالة أٌة
ترتٌبات مشبوهة كامنة لخبراء سلطات تطبٌق المنافسة ،الذٌن ٌمكنهم اتخاذ إجراءات متى ما قرر خبراء التقٌٌم
المتوقع أن ذلك مناسبا .حٌث ٌعتبر ذلك مهم بصفة خاصة ألنه من الصعوبة بمكان قٌاس هٌمنة السوق ،الذي ٌحتوي
باإلضافة إلى تقٌٌم هٌمنة السوق على قضاٌا مقاومة متغٌرة كما أنها تتطلب تحلٌال اقتصادٌا وتحلٌال اقتصادٌا قٌاسٌا.
حٌث ٌمكن أن ٌستخدم حصة السوق باعتبارها توكٌل ولكن سلطات مكافحة االحتكار حول العالم تدرك هذا على أنه
توكٌل غٌر تام .عالوة على ذلك ،توجد عدة طرق لحساب حصة السوق .تفوٌض تحلٌل الخبٌر هذا ومشاركة ما قبل
التصمٌم لسلطات المنافسة ٌحول دون وقوع مشكلة عن طرٌق الخطأ منع تنافسٌة التكامل الرأسٌة المفٌدة وتأكٌد
أٌضا أن المستهلكٌن محمٌٌن عندما تكون الظروف االقتصادٌة تستحق تدخل سٌاسة المنافسة".
مبررات موقف  ICANNبخصوص فصل المسجلين عن السجل
تعهدت  ICANNبتوفٌر شرح شامل ومعلل بخصوص قراراتها ،وحٌثٌات هذا القرار ومصادر البٌانات والمعلومات التً
اعتمدت علٌها  .ICANNتم نشر وثٌقة الحٌثٌات األخٌرة المكونة من  11صفحة بخصوص فصل المسجل عن السجل عبر
موقع  ICANNاإللكترونً التالً>http://www.icann.org/en/minutes/rationale-cross-ownership- :
.>21mar11-en.pdf
وتضم الحٌثٌات ما ٌلً:


قسم شامل حول "تارٌخ نظر المجلس فً الملكٌة المشتركة"،



موجز عن "اقتراحات الملكٌة المشتركة الكبرى التً أخذها المجلس بعٌن االعتبار"،



األسباب الموضوعٌة لتبنً قرار  5نوفمبر ،2010



أسباب العدول عن القرار المعتمد من نائب المجلس فً اجتماع نٌروبً فً شهر مارس .2010
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وما ٌلً (قسم  3ز) مقتطف من الحٌثٌات المعتمدة:

أسباب قيام المجلس بالسماح بالملكية المشتركة في ظل ظروف معينة
أشار بعض أعضاء المنظمة بأن قرار المجلس الصادر فً  5نوفمبر  2010والمتعلق بالملكٌة المشتركة للسجل أو
المسجل كان تراجعا كامال عن موقف المجلس المنصوص علٌه فً نٌروبً بخصوص هذا الموضوع .ومع ذلك،
فإن الموقف االفتراضً المنصوص علٌه فً نٌروبً لم ٌكن الغرض منه عرض موقف المجلس النهائً بخصوص
الملكٌة المشتركة .وكما ذكر أعاله ،فإن حل نٌروبً التابع للمجلس كان البد له أن ٌكون إشارة مرجعٌة وحسب.
وكان أمل المجلس أن وضع موقف حاد من االلتزام بالملكٌة المشتركة سٌساعد المجتمع فً الوصول إلجماع حول
الملكٌة المشتركة للسجل/المسجل والذي سٌكون ذا فائدة لجمٌع المشاركٌن.
فً النسخة الرابعة من دلٌل مقدم الطلب ،أوضح المجلس بأن حل نٌروبً لم ٌكن كلمة الفصل .خصوصا ً وأن مسودة
دلٌل مقدم الطلب قد اشتملت على مذكرة مفادها تشجٌع المجلس لـ  GNSOأن توصً بسٌاسة حٌال هذه المسألة،
وأن المجلس سوف ٌستعرض مسألة الملكٌة المشتركة مرة أخرى إذا لم توصً  GNSOفً الوقت المناسب
إلطالق برنامج  gTLDالجدٌدة .انظر http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-
 agreement-specs-clean-28may10-en.pdfفً ص ( 5التوضٌح).
بحلول تراجع المجلس فً سبتمبر  ،2010تكون  GNSOقد فشلت فً الحصول على سٌاسة اإلجماع فً مسألة
الملكٌة المشتركة .وهنا جاء سؤال المجلس لـ  GNSOإذا ما كان أمر اإلجماع ممكنا ً
( .)http://icann.org/en/minutes/resolutions-25sep10-en.htm - 2.11وفً ٌوم  8أكتوبر
 ،2010أبلغت  GNSOالمجلس بأنه ما من سبٌل لإلجماع (http://gnso.icann.org/mailing-
 .)lists/archives/council/msg09754.htmlووف ًقا لذلك ،اتخذ المجلس قرارً ا نهائًٌا حول مسألة الملكٌة
المشتركة ،وذلك للجولة األولى على األقل من برنامج  gTLDالجدٌدة ،وتناول الموضوع بالبحث خالل العودة فً
نوفمبر .2010
فً تروندهاٌم أورد المجلس بأن "كان أمامه أكثر من ستة أشهر منذ اجتماع نٌروبً للنظر فً المسألة [بشأن الملكٌة
المشتركة] بما فً ذلك التباحث حول منشورات مجموعة عمل  GNSOوتعلٌق المجتمع فً ما ٌخص اجتماع
 ICANNفً بروكسٌل فً ٌونٌو ( ".2010انظر http://icann.org/en/minutes/resolutions-
 ).05nov10-en.htmحٌث ظل المجلس ٌؤكد أنه "بحث بحرص فً التحلٌالت االقتصادٌة المتاحة ،والمشورة
القانونٌة ومشورة المجتمع" خالل القرار الذي اتخذه.
وقد وضع المجلس فً االعتبار  -أثناء المداوالت حول الملكٌة المشتركة  -أسبابا ً عدة للتصوٌت لصالح قرار
نوفمبر .فكما هو مالحظ أعاله ،فقد وضع المجلس فً االعتبار جمٌع المعلومات الموجودة فً كافة اقتراحات
المجتمع ،وكذا التحلٌل االقتصادي المستقل والمشاورات العامة ومنتدٌات التعلٌق العام التً نتجت لدى عملٌة اتخاذ
المجلس للقرار .وفً ضوء مواد المجلدات وكذا المناقشات المتعددة ،فقد انعكس قرار المجلس على حل  5نوفمبر
 2010لألسباب التالٌة:


لم تحصل اقتراحات  GNSOعلى اإلجماع كنتٌجة دعم المجلس نموذج أدائها التحقٌقً وتحلٌل الخبراء،
وأوجه القلق التً أعرب عنها أصحاب المصلحة والمجتمع.



ٌجب أن ٌكون موقع ومهمة  ICANNمنصبة على خلق المنافسة فً مقابل إقرار القواعد التً تحد من
المنافسة واإلبداع.



القواعد التً تتٌح للملكٌة المشتركة تعزٌز تنوع أكبر فً نماذج األعمال ودعم الفرص التً تتٌحها TLDs
الجدٌدة.



القواعد المانعة للملكٌة المشتركة تقتضً دعما ً مضاعفا ً وٌمكن تفادٌها بسهولة.
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القواعد التً تتٌح الملكٌة المشتركة تعزز الكفاءات وغالبا ً ما ٌنتج عنها مكاسب للعمالء فً صورة
انخفاض فً األسعار ودعم الخدمات.



منع الملكٌة المشتركة ٌخلق فرصًا أكبر لتعرض  ICANNللمالحقات القضائٌة بما فً ذلك قضاٌا سحب
الثقة والتً تكلف الكثٌر للدفاع حتى وإن كانت  ICANNتؤمن (وهً بالفعل ذلك) أنها لٌس أنه من غٌر
المحتمل التعرض لمثل هذه المالحقات القضائٌة.



إن مدونة السلوك الجدٌدة والتً تعتبر جز ًءا من اتفاقٌة  ،gTLDsاألساسٌة تتضمن سبل حماٌة كافٌة
صممت لمناقشة السلوك الذي ٌرغب المجلس فً دحضه ،بما فً ذلك سوء استخدام البٌانات وقوة السوق.
فحماٌة البٌانات ٌتم اإلنجاز األمثل لها من خالل أدوات الحماٌة ،بما فً ذلك المراجعات ،والشروط
الجزائٌة كفسخ العقد والتعوٌضات العقابٌة وتكلفة الدعم وكذا أدوات الدعم القوٌة لهذه القواعد .وعلى
النقٌض ،فإن قواعد السوق األساسٌة ٌمكن تطوٌعها وإلحاق أضرار أخرى.



وتعكس المفاوضات المتسلسلة للعقود الحالٌة قواعد الملكٌة المشتركة الجدٌدة التً ستتٌح لـ ICANN
مناقشة خطر سوء االستخدام لقوة السوق على نحو تعاقدي.



وفً حال كانت لدى  ICANNنفس الشكوك ،فسٌكون لها القدرة على إحالة هذه الشكوك لهٌئات سحب
الثقة المختصة.



ٌجوز لـ  ICANNتعدٌل العقود لتناول األضرار التً تطرأ كنتٌجة مباشرة لقواعد الملكٌة المشتركة
الجدٌدة أو خالف ذلك..
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