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مسودة  2011أبريل ( gTLD)دليل مقدم طلبات نطاقات المستوى األعلى العامة الجديدة 
 المناقشة

 
 تحليل وملخص التعليقات العامة

 
 :المصادر

ٌمكن العثور على النص الكامل للتعلٌقات على العنوان  (.2011ماٌو  15 - 2011أبرٌل  15رسابل التعلٌقات العامة )
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 تعليقات عامة

 

 الجديدة gTLDدعم برنامج نطاقات 

 
 النقاط الرئيسية

 
  كما هو الحال فً الجوالت السابقة، تستمرICANN لواردة من المجتمع وتحلٌلها فً االستماع إلى المبلحظات البناءة ا

 ودمجها فً هذا اإلصدار من "دلٌل مقدم الطلبات" كواحدة من خطوات التنفٌذ التً تسبق البدء.

  وقد بذلتICANN .قصارى جهدها لحل أي مشكبلت كبٌرة متبقٌة والمضً قدًما فً تنفٌذ البرنامج 

 زٌز المنافسة والخٌارات المتاحة للمستهلكٌن وزٌادة االبتكار.ونحن ندرك أن هناك طلًبا لبدء البرنامج نظًرا لوجود فرص لتع 

  ا بما ٌكفً لدعم بدء عملٌة التقدم بطلبات ًٌ ا، إال أن "دلٌل مقدم الطلبات" فً طرٌقه إلى أن ٌصبح قو ًٌ ورؼم أنه لٌس مثال
 .الجدٌدة gTLDنطاقات 

 ملخص التعليقات

 .دعم اإلصدار الحالً من الدلٌل
الطلبات الحالً فً المقام األول معظم المشكبلت البارزة وهو قوي بما ٌكفً لدعم بدء عملٌة التقدم بطلبات نطاقات ٌتناول دلٌل مقدم 

gTLD  .ا" أو "كامبلً" فً أعٌن جمٌع األعضاء أصحاب المصالح ًٌ الجدٌدة. وال ٌمكن أن ٌكون أي مستند بهذا التعقٌد واألهمٌة "مثال
 gTLDبالمشكبلت أو الصعوبات التً تنشؤ خبلل عملٌة التقدم بالطلبات وبدء نطاقات  ICANNراٌة سٌتطور الدلٌل بمرور الوقت مع د

. (2011ماٌو  15)بتارٌخ  Minds + Machines.(2011ماٌو  12)بتارٌخ  Network Solutionsاألولى الجدٌدة. 
M. Neylon  (2011ماٌو  15)بتارٌخ .Bayern Connect  (2011ماٌو  15)بتارٌخ .Demand Media  ماٌو  15)بتارٌخ

2011) .AFNIC  (2011ماٌو  15)بتارٌخ .AusRegistry  (2011ماٌو  16)بتارٌخ .Domain Dimensions  16)بتارٌخ 
 . (2011ماٌو  16)بتارٌخ  R. Tindal. (2011ماٌو 

 
فاظ على شرعٌة برنامج وضع للح 2011ٌونٌو  20" أن ٌفً بالتزامه بإجراء تصوٌت بتارٌخ ICANNٌنبؽً على "مجلس إدارة 

الجدٌدة لقد  gTLD( وبدء برنامج نطاقات AGBالسٌاسات المستمد من اإلجماع. ونحن نتطلع إلى القبول النهابً لدلٌل مقدم الطلبات )
بدء تطور دلٌل مقدم الطلبات لٌصبح برنامًجا ٌعمل بشكل كامل على حماٌة الحقوق ولكن فً نفس الوقت ٌحتفظ بمعاٌٌر موضوعٌة ل

الروسً السم  TLDالجدٌدة من خبلل نجاح نطاق  TLDالجدٌدة. ولقد ثبتت بالفعل الفابدة العامة المحتملة لنطاقات  gTLDنطاقات 
مإخًرا. ٌتوق الجمهور إلى مزٌد من خٌارات النطاقات وقد جاء برنامج نطاقات  co ccTLD.النطاق الدولً وإعادة طرح نطاق 

gTLD حاجة بٌنما ٌعمل بقوة على حماٌة المستهلكٌن والعبلمات التجارٌة والحكومات من العوامل السٌبة. وٌوفر دلٌل الجدٌدة لٌفً بهذه ال
مقدم الطلبات مزًٌدا من وسابل الحماٌة مقارنة بؤي سٌاسة أخرى تتم ممارستها حتى هذا الوقت. وسٌستفٌد أصحاب العبلمات التجارٌة 

)بتارٌخ  Minds + Machinesالحالٌة.  TLDت جدٌدة للحماٌة ال ٌتم تطبٌقها فً نطاقات والمستهلكون مما ال ٌقل عن عشر سٌاسا
 .(2011ماٌو  15

 

http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/comments-6-en.htm
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 ICANN" وٌنبؽً أن ٌبدأ برنامج االتصاالت فً اجتماع ICANNوٌنبؽً اعتماد "دلٌل مقدم الطلبات" بواسطة "مجلس إدارة 
الجدٌدة. وتتجاوز وسابل الحماٌة الموجودة فً دلٌل مقدم الطلبات تلك  gTLDبسنؽافورة. وسٌتحقق االبتكار كنتٌجة لبرنامج نطاقات 

الجدٌدة إلى تحقٌق فوابد هابلة ستتجاوز بكثٌر أي  gTLDالحالٌة بدرجة كبٌرة. فإما أن تإدي نطاقات  gTLDالمتاحة فً نطاقات 
ٌُعد دور اللجنة االستشا مهًما للؽاٌة وٌنبؽً أن  ICANNرٌة الحكومٌة داخل أضرار، أو أننا ال ٌجب أن نقلق بشؤن وسابل الحماٌة. 

الجدٌدة ال أن ٌكون مستمًدا منها. وال ٌنبؽً أن ٌكون تبنً "دلٌل مقدم الطلبات"  gTLDٌتطور على نحو منفصل عن عملٌة نطاقات 
التً تشكل ضؽًطا على الحكومات مشروًطا على "إنهاء" دور "اللجنة االستشارٌة الحكومٌة"، كما ال ٌنبؽً أن ٌتؤثر بالمصالح الضٌقة 

وما  1999وٌعمل "دلٌل مقدم الطلبات"، الذي نؤمل أن ٌتم اعتماده فً سنؽافورة، ببساطة على تنفٌذ ما كان ٌنبؽً أن ٌتم عام  القومٌة.
ضل من عدم وقتها فً وضع أقوى. إنها خطوة طبٌعٌة تؤخر تنفٌذها اثنتً عشرة سنة ولكن التؤخٌر أف ICANNكان سٌحدث لو كانت 
 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ  Tucowsالقٌام بها من األصل. 

 
ٌونٌو بسنؽافورة. وفٌما ٌتعلق بالمحاوالت األخٌرة لتؤخٌر عملٌة نطاقات  20إننا نتطلع إلى إصدار "دلٌل مقدم الطلبات" النهابً فً 

gTLD  الجدٌدة بشكل أكبر بناًء على االدعاءات القابلة بؤن طرح نطاقاتgTLD  الجدٌدة ال ٌنبؽً أن ٌتم "بعجالة"، فقد قام نموذج
على مدار السنوات الست الماضٌة بتوفٌر  ICANNأصحاب المصالح المتعددٌن من المستوى األدنى إلى المستوى األعلى الذي تتبعه 

من المستوى األدنى إلى  آالؾ الفرص لجمٌع األطراؾ إلبداء التعلٌقات والمشاركة. ولكن طبٌعة نموذج أصحاب المصالح المتعددٌن
 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ  DOTZONالمستوى األعلى هو حل وسط ال ٌمكنه فً العادة الوفاء برؼبات الجمٌع. 

 
الجدٌدة والبدء فً فتح فترة التقدم بالطلبات، مع إجراء مراجعات إضافٌة  gTLDلقد حان وقت االنتهاء من عملٌة وضع قواعد لنطاقات 

فً المستقبل بناًء على التجربة الفعلٌة ال على التوقعات المبالؽة. وأي متابعة لهذه العملٌة ٌحتمل فقط أن  gTLDلنطاقات  للسٌاسة الجدٌدة
ن توفر مزًٌدا من الوقت للجنة االستشارٌة الحكومٌة للسعً وراء تحقٌق هدفها الذي لم تتم دراسته جًٌدا والمتمثل فً تقلٌل حقوق المسجلٌ

 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ  ICAالعبلمات التجارٌة للشركات الكبٌرة.  نٌابة عن مصالح
 

. عملت بعض المبادرات الجدٌدة على وضع خطط عمل قابمة على ؼرض ربٌسً ٌتمثل فً القابمة على أسباب معٌنة" TLD"نطاقات 
مكنها توفٌر مزاٌا مفٌدة لؤلشخاص حول العالم قابمة على أسباب معٌنة"، ٌ TLDتحقٌق المنفعة للصالح العام األوسع نطاًقا، أي "نطاقات 

ا لبعض من هذه المبادرات، ومن ثم  ًٌ ٌُعد الوقت عامبلً حٌو بؽض النظر عن كٌفٌة استخدامهم لئلنترنت وما إذا كانوا ٌستخدمونه أم ال. و
 TLDلبدء فً ابتكار نطاقات واللجنة االستشارٌة الحكومٌة لتجنب أي تؤخٌرات أخرى والسماح با ICANNفإننا نشجع مجلس إدارة 
 TLDبالنسبة لنطاقات  2011القابمة على أسباب معٌنة من خبلل اعتماد إطار زمنً للتقدم بالطلبات عام  TLDوالتمتع بمزاٌا نطاقات 

 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ  DotGreenٌوًما.  30الجدٌدة والتفكٌر فً تقلٌل اإلطار الزمنً للتقدم بالطلبات إلى 
 
 

 الجديدة gTLDبرنامج نطاقات  معارضة
 

 النقاط الرئيسية

 
  هناك مخاطر متؤصلة فً البرنامج بخصوص ما إذا كان ٌجب أن تقومICANN  بالحد من كمٌة نطاقاتgTLD  المتاحة لكل

المتاحة فً أي جولة، فقد تظل هناك  gTLDأن تمضً قدًما فً الحد من عدد نطاقات  ICANNجولة أم ال. فإذا أرادت 
 الجدٌدة. gTLDٌات جدٌدة من المخاطر القابمة كما ستخسر فً نفس الوقت جمٌع الفوابد المتوقعة لنطاقات مستو

 

 ملخص التعليقات

 
 .الجدٌدة، فمجتمع اإلنترنت ؼٌر مهتم به gTLDٌنبؽً إٌقاؾ برنامج نطاقات 

ٌدة. مجتمع اإلنترنت )المبلك الشرعٌون الجد gTLDأي دلٌل ومناقشات مقنعة لدعم فكرة طرح برنامج نطاقات  ICANNلم تقدم 
الجدٌدة. لم ٌتم تقدٌم هذا  gTLDلئلنترنت، المستخدمون الشخصٌون والشركات المالكة ألسماء النطاقات( ؼٌر مهتم ببرنامج نطاقات 

طرح برنامج نطاقات كثًٌرا بسبب عدم تقدٌم دلٌل لدعم  ICANNالبرنامج لهم بشكل معقول فً مجالس اتخاذ القرار، وبهذا فقد تخسر 
gTLD  الجدٌدة. لم تعرICANN  أي انتباه للتعلٌقات والمخاوؾ، والسٌما تلك المتعلقة بحماٌة حقوق العبلمات التجارٌة. سٌحتاج

 أصحاب العبلمات التجارٌة إلى الكفاح للحصول على نفس أسماء النطاقات فً البرنامج الجدٌد المقترح كما هو الحال مع النظام الحالً،
ولكن األمر هذه المرة ٌتضمن قدًرا أكبر من األموال. وال ٌوجد أي مكسب ٌمكن تحقٌقه من منظور مستخدمً اإلنترنت. أما من 

نفسها( فهم األشخاص المهتمون بهذا البرنامج.  ICANNسٌكسبون األموال من هذا البرنامج الجدٌد المكلؾ للؽاٌة )المسجلون وشركة 
الجدٌدة المكلؾ هذا وعدم التفكٌر فٌها مرة أخرى إال عندما تقوم  gTLDملٌة طرح برنامج نطاقات وٌنبؽً على الفور إٌقاؾ ع
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ICANN  بإعداد مستندات مقنعة تبرهن على أن مجتمع اإلنترنت مهتم بهذا البرنامج. وتجدر اإلشارة إلى أن بٌبة اإلنترنت الحالٌة
الجدٌدة فٌحتاج إلى تكالٌؾ مرتفعة للؽاٌة وقد  gTLDلعدٌدٌن. أما برنامج نطاقات منخفضة التكلفة التً تعمل جًٌدا تضمن حرٌة الحدٌث ل

 .(2011ماٌو  4)بتارٌخ  H. Lundbeck ٌتسبب فً تقٌٌد حرٌة الحدٌث للعدٌدٌن.
 

عة نحو تتجه بخطى سرٌ ICANNالجدٌد بالكامل. فإن  TLDإلى مبادبها األولى وإعادة تصمٌم برنامج  ICANNلقد حان الوقت لتعود 
على زٌادة رخاء المستهلكٌن بل على العكس ترفع التكالٌؾ التً ٌتحملها  ICANNتنفٌذ خطة ال ٌدعمها الجمهور. وال تعمل سٌاسات 

وٌنبؽً على وزارة التجارة والوكالة القومٌة لبلتصاالت والمعلومات ووزارة العدل واللجنة االستشارٌة الحكومٌة إجبار  المستهلك.
ICANN رجوع إلى المخططات. وكحل بدٌل، إذا لم تبرهن على الICANN  على استعدادها للقٌام بذلك، فقد حان الوقت إلنهاء
بدالً من ذلك إلى وزارة  TLD، واستعادة إدارة نطاقات ICANNإلى  TLD، والتوقؾ عن إسناد إدارة نطاق ICANN"تجربة" 

 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ  G. Kirikosالتجارة/الوكالة القومٌة لبلتصاالت والمعلومات. 
 

 .جدٌدة gTLDإعادة التفكٌر فً المشكبلت واسعة االنتشار قبل طرح أي نطاقات  ICANNٌنبؽً على 
الجدٌدة  gTLDوحتى ٌتم التعامل مع المشكبلت واسعة االنتشار على نحو مرٍض وشامل، فما زال الوقت مبكًرا لمتابعة طرح نطاقات 

الجدٌدة قد تحققت من خبلل دلٌل مقدم الطلبات. ولم تبرهن  gTLDٌبدو أن األهداؾ المعلنة للعمل على نطاقات المقترحة. وحتى اآلن ال 
ICANN  على أن نطاقاتgTLD  الجدٌدة ستوفر االبتكارات والخٌارات المتعددة للمستهلكٌن وتعمل على خفض األسعار أو أنها تخدم

الجدٌدة "سٌمكن تقلٌل الحاجة إلى حماٌة العبلمات  gTLDت أنه باستخدام نطاقات لم تثب ICANNأي مصالح عامة. ومن المإكد أن 
ملخص التعلٌقات  ،2011فبراٌر  21بتارٌخ  ICANN ،2التجارٌة وفرصة حدوث تشوٌش للمستخدمٌن بدرجة كبٌرة" )الصفحة 

 (.2011ماٌو  12بتارٌخ  ،دة الخامسةالوح) LEGOالجدٌدة.  gTLDوالعكس هو ما ٌبدو كنتٌجة واقعٌة لطرح نطاقات  العامة(.
Arla Foods  (2011ماٌو  13)بتارٌخ .Adobe Systems  (2011ماٌو  13)بتارٌخ .CADNA  (2011ماٌو  13)بتارٌخ .

IACC  (2011ماٌو  15)بتارٌخ. 

 
 .ال توجد حاجة اقتصادٌة مسٌسة

الجدٌدة وأن  gTLDحاجة اقتصادٌة مسٌسة لطرح نطاقات  نفسها أنه ال توجد أي ICANNوتوضح الدراسات االقتصادٌة التً أجرتها 
ماٌو  13)بتارٌخ  AIPLAالحالً ٌستوعب االحتٌاجات الحالٌة والمتوقعة لمستخدمً اإلنترنت بشكل كاٍؾ.  gTLDهٌكل نطاقات 

2011 .)Partridge  (. 2011ماٌو  14)بتارٌخINTA  (.2011ماٌو  14)بتارٌخ 
 

جدٌدة أو أن الفوابد االقتصادٌة ستتجاوز التكالٌؾ.  gTLDبت وجود حاجة ملحوظة أو أي طلب لنطاقات مطلًقا ما ٌث ICANNلم تقدم 
CADNA  (. 2011ماٌو  13)بتارٌخINTA  (.2011ماٌو  14)بتارٌخ  

G. Kirikos  (. 2011ماٌو  15)بتارٌخDIFO  (. 2011ماٌو  15)بتارٌخMarkMonitor  (2011ماٌو  16)بتارٌخ. 
 

  التنفٌذ بطرٌقة صحٌحة. --الجدٌدة  gTLDطاقات برنامج ن
الجدٌدة بطرٌقة صحٌحة. إذ أن نجاح نموذج أصحاب المصالح المتعددٌن ٌعتمد على هذا  gTLDطرح نطاقات  ICANNٌتعٌن على 

ٌل مقدم طلبات إال اعتماد أي دل ICANNالبرنامج. وفً األشهر الماضٌة تم تحقٌق تقدم هابل فً دلٌل مقدم الطلبات. وال ٌنبؽً على 
 .(2011ماٌو  13)بتارٌخ  News Corporationعندما ٌدعمه المجتمع. نحن دابًما مستعدون وموجودون لتقدٌم مبلحظاتنا. 

 
الجدٌدة بهدؾ تنفٌذه بطرٌقة صحٌحة، ولٌس تنفٌذه فحسب، حتى إذا  gTLDاالستمرار فً تحسٌن برنامج نطاقات  ICANNٌنبؽً على 

ماٌو  15)بتارٌخ  Microsoft(. 2011ماٌو  14)بتارٌخ  Time Warner. 2011ٌونٌو  20فترة تتجاوز  تطلب القٌام بذلك
2011). 

 
 .برنامج إرشادي --طرح محدود 

جدٌدة واسع النطاق حتى ٌتم االنتهاء من تطوٌر واختبار آلٌات لمعالجة مشكبلت حماٌة عناوٌن  gTLDال ٌنبؽً متابعة برنامج نطاقات 
إلنترنت وؼٌرها من المخاوؾ. وٌتعٌن مواجهة هذه المشكبلت قبل أن ٌتمكن مجتمع األعمال والملكٌة الفكرٌة من دعم خطة بروتوكول ا

ترى أن التؤجٌل ألوقات أخرى هو أمر ؼٌر مقبول، فٌنبؽً أن تتابع  ICANNإذا كانت  .ICANNالجدٌدة من  gTLDبرنامج نطاقات 
المصممة خصًٌصا  gTLDرحت سابًقا اللجنة االستشارٌة الحكومٌة لعدد محدود جًدا من نطاقات من خبلل برنامج إرشادي صؽٌر كما اقت

ن لخدمة المجتمعات اللؽوٌة والجؽرافٌة والثقافٌة. وبإمكان البرنامج اإلرشادي توفٌر بٌانات فعلٌة ٌمكن استخدامها وتحسٌنها وكذلك تحسٌ
جدٌدة ٌبرهن على أن هناك وقًتا  gTLDبالذكر أن نقص الحاجة االقتصادٌة لنطاقات قواعد التقدم بالطلبات للجوالت البلحقة. وجدٌر 

ا الختبار نطاقات  ًٌ ماٌو  14)بتارٌخ  Partridge(. 2011ماٌو  13بتارٌخ ) AIPLAالجدٌدة من خبلل برنامج إرشادي.  gTLDكاف
2011) .Coca-Cola  (2011ماٌو  15)بتارٌخ .Hogan Lovells  (2011و ماٌ 15)بتارٌخ. 
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لنصابح الدراسات االقتصادٌة التً أجرتها بنفسها واللجنة االستشارٌة الحكومٌة التً  ICANNإننا حقا نشعر بالحٌرة بسبب عدم اتباع 
الجدٌدة. وٌسعدنا أن نحصل على توضٌح تفصٌلً لهذا المنطق.  gTLDتوصً بتنفٌذ برنامج إرشادي )طرح محدود( لنطاقات 

News Corporation ( 2011ماٌو  13بتارٌخ) .INTA  (2011ماٌو  14)بتارٌخ. 
 

الجدٌدة بالكامل بشكل مناسب. وال  gTLDمهمة شاملة بالؽة األهمٌة تتمثل فً تضٌٌق نطاق تركٌز مشروع نطاقات  ICANNفؤمام 
لآلمال بدرجة  الجدٌدة هو أمر مخٌب gTLDإلعادة التفكٌر فً نطاق ووتٌرة وهدؾ طرح مشروع نطاقات  ICANNشك أن رفض 

بؤنها تعمل من أجل الصالح العام وبما ٌتوافق مع إجماع أصحاب المصالح. ٌعمل  ICANNكبٌرة وٌلقً بظبلل من الشك على ادعاء 
على االستفادة مما قد ٌكون الفرصة األخٌرة إلعادة تركٌز طرح نطاقات  ICANN( على تشجٌع COAابتبلؾ المساءلة عبر اإلنترنت )

gTLD على أنواع الطلبات التً توفر أقصى فوابد محتملة للجمهور، مع تقلٌل التكالٌؾ التً تتحملها الجهات األخرى كذلك. وقد  الجدٌدة
جدٌدة بهدؾ تحسٌن تجربة اإلنترنت من أجل "الملٌار مستخدم إنترنت القادمٌن" التً تتم كتابة لؽاتهم  gTLDٌتم استهداؾ نطاقات 

أو بهدؾ الوفاء باالحتٌاجات المحددة بوضوح للمجتمعات المحدودة والمحددة بوضوح؛ بٌنما لن تضٌؾ الٌومٌة بحروؾ ؼٌر التٌنٌة، 
اآلن، فما لم  ICANNنطاقات أخرى أي فابدة سوى االرتباك والتشوش فً بٌبة إنترنت ٌسود فٌها التشوش بالفعل. وكما ٌجب أن تدرك 

الجدٌدة هذه دون تمٌٌز، فلن تحقق أي شًء سوى دعم موقؾ من ٌرفعون  gTLDتخؾ من إصرارها على الترحٌب بكل طلبات نطاقات 
فاشلة وٌدعون إلى االنتقال إلى طرٌقة مختلفة بالكامل إلدارة نظام أسماء النطاقات. ال ٌتعٌن على  ICANNأصواتهم لٌقولوا أن تجربة 

ICANN خصوص اتخاذ إجراء نهابً حول دلٌل مقدم الطلبات االلتزام بشكل مفرط بالموعد االستبدادي الذي حدده "مجلس اإلدارة" ب
االستفادة من الوقت اإلضافً البلزم إلعادة تشكٌل هذه المبادرة المهمة بشكل فرٌد لتصبح  ICANNٌونٌو. فٌتعٌن على  20بحلول 

)بتارٌخ  SIIA(. 2011ماٌو  15)بتارٌخ  COA منهًجا موجًها نحو مزٌد من الفبات وٌتسم بقدر أكبر من التركٌز وتزاٌدي بدرجة أكبر.
 (.2011ماٌو  15

 
( التصرٌح فقط بعدد ممٌز ومحدود 1على: ) ICANNتنضم الدابرة الخاصة بالملكٌة الفكرٌة إلى اللجنة االستشارٌة الحكومٌة فً تشجٌع 

ما ٌتعلق بكل طلب وتنفٌذ جدٌد فٌ gTLD( إجراء تقٌٌم للفوابد االجتماعٌة والتكالٌؾ لكل طلب نطاق 2الجدٌدة؛ ) gTLDمن نطاقات 
( تنفٌذ عملٌة إعداد تقارٌر 3آلٌات لرفض الطلب إذا لم ٌتم تقٌٌم هذه الفوابد بشكل واضح بحٌث تصب فً مصلحة حماٌة المستهلكٌن؛ و)

بر اإلنترنت الجدٌدة المعتمدة فً مجاالت الممارسات الضارة وانتحال العبلمات التجارٌة الشهٌرة ع gTLDحول البٌانات لجمٌع نطاقات 
 15)بتارٌخ  IPCالجدٌدة.  gTLDفً تقٌٌم التكالٌؾ االجتماعٌة لبرنامج نطاقات  ICANNوؼٌرها من آلٌات حماٌة الحقوق لمساعدة 

 .(2011ماٌو  16)بتارٌخ  MarkMonitor(. 2011ماٌو 
 

جتمع اإلنترنت" العالمً وكان من جدٌد )أو أقل( ستفٌد "م TLDنطاق  1000بعض الشكوك بشؤن الفكرة القابلة بؤن  DIFOلدى 
ماٌو  15)بتارٌخ  DIFOجدًٌدا فحسب.  TLDنطاق  50الجدٌد على  TLDالممكن أن ٌزٌد مستوى الثقة لدٌها إذا تم قصر طرح نطاق 

2011). 

 
ت التجارٌة وٌشكل الجدٌدة ٌهدد سبلمة العبلمات التجارٌة لما له من تؤثٌر مالً ملحوظ على مالكً العبلما gTLDإن برنامج نطاقات 

جدٌدة على المستوى الكامل  gTLDعملٌة برنامج نطاقات  ICANN. وال ٌنبؽً أن تتابع مخاطر كبٌرة تتمثل فً ضرر المستهلكٌن
ماٌو  13)بتارٌخ  Adobe Systems. (2011ماٌو  13بتارٌخ  ،)الوحدة الخامسة BBCحتى ٌتم حل هذه المشكبلت بشكل مناسب. 

2011 .)CADNA (. 2011ماٌو  13ٌخ )بتارINTA  (. 2011ماٌو  14)بتارٌخMARQUES/ECTA  ماٌو  15)بتارٌخ
2011 .)Coca-Cola  (. 2011ماٌو  15)بتارٌخNCTA (2011ماٌو  13بتارٌخ  ،)الوحدة الثانٌة. 

 
"وسٌلة حماٌة أن تحقق فابدة بمنح نفسها  ICANN. ال تستطٌع بخصوص طرح البرنامج ؼٌر المحدود ICANNمخاطر تحٌط بشركة 

من المساءلة القانونٌة". فإذا بدأت السجبلت فً التعطل، فمن المحتمل أن تتحمل مزًٌدا من المخاطر لتظل ظاهرة، بما ٌتضمن تجاهل 
عرضة دون  ICANNأعمال االحتٌال والسلوكٌات الضارة على مستوى شامل. ودون االلتزام بدرجة كبٌرة ومراقبة التطبٌق، قد تصبح 

للمسإولٌة القانونٌة عن أعمال االحتٌال أو السلوكٌات الضارة التً كان ٌنبؽً أن تكون على دراٌة بها والتً سمحت  علم منها
بنجاح وفشل السجبلت المستقبلٌة. فإن العدد الكبٌر من حاالت الفشل هذه قد ٌإثر على سمعتها  ICANNباستمرارها. وسٌرتبط مستقبل 

 .(2011ماٌو  16)بتارٌخ  MarkMonitorحظى بثقة الجمٌع. العالمٌة كجهة راعٌة لئلنترنت ت
 
 

 تحليل التعليقات

 
الجدٌدة و"دلٌل مقدم الطلبات"، تم إجراء مناقشات عدٌدة حول تقٌٌد عدد نطاقات  gTLDخبلل جمٌع مراحل تطوٌر برنامج نطاقات 

gTLD رض للنطاقات المفتوحة ومجتمعات اإلنترنت ذات الجدٌدة التً سٌتم طرحها فً أول جولة و/أو إضافة فبات )هذا دون التع
الجدٌدة؛ ورؼم ذلك فقد  gTLDالعبلمة التجارٌة(. من الممكن أن تعمل هذه اإلجراءات على تقلٌل بعض المخاطر المتعلقة بنطاقات 

إن قصر عملٌة الطرح تتسبب كذلك فً ظهور مخاطر جدٌدة وؼٌر متوقعة؛ ونعنً بهذا حاالت إساءة االستخدام. وعبلوًة على ذلك، ف
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الجدٌدة وهً: االبتكار وتعدد االختٌارات  TLDسوؾ ٌقلل بدرجة كبٌرة من الفوابد المتوقعة لنطاقات  TLDعلى فبات معٌنة من نطاقات 
امة. والمنافسة. وقد تم إجراء المناقشة الكاملة لهذه المشكبلت تحت ؼطاء منفصل فً ملخصات التعلٌقات السابقة وفً االجتماعات الع

وأخًٌرا، فبٌنما ال تكون الجولة مقٌدة بالفبة، فإنها تكون مقٌدة بالجوالت. وقد نصت سٌاسة المنظمة الداعمة ألسماء النطاقات العامة 
(GNSO على أن طرح نطاقات )TLD  الجدٌدة ٌجب أن ٌحدث على جوالت حتى ٌتم اختبارها جًٌدا. وٌتم تقٌٌد الجولة بعدد الطلبات

ها خبلل اإلطار الزمنً المحدود المتاح. وبٌنما ٌتم التخطٌط لجولة ثانٌة، سٌتم إجراء العدٌد من التقٌٌمات قبل البدء. وبهذا فإن التً تم تلقٌ
فعلى خبلؾ ذلك، ٌتم تحدٌده بطرٌقة تستفٌد من الدروس المستفادة فً الجوالت السابقة، وتوفر وسابل  البدء ال ٌعتبر أمًرا ؼٌر محدود.

 جانب أفضل الفرص لتحقٌق الفوابد المتوقعة. ولهذه األسباب، تظل العملٌة كما هً الٌوم، محدودة.حماٌة إلى 
 

فً تنفٌذ مهمتها، وقد عمل نموذج أصحاب المصالح المتعددٌن من المستوى األدنى إلى المستوى األعلى على تقدٌم  ICANNوتستمر 
كة المكثفة للحكومات فً الفترة األخٌرة مثاالً على هذا التعاون، إلى جانب فرصة لجمٌع األطراؾ للمشاركة والتعلٌق. وُتعد المشار

 جوالت التعلٌقات العامة الشاملة لتقٌٌم "دلٌل مقدم الطلبات".
 

( ستسمح gTLD، ٌعتقد أن توسع مساحة نطاق المستوى األعلى العام )ICANNوبناًء على المبادئ التً تضمنتها مستندات تؤسٌس 
 االبتكار واالختٌارات. نبدرجة أكبر م

 
 الفرق وتوفر اإلجماع فٌما بٌنها.وٌعتبر تنفٌذ هذا البرنامج عملٌة معقدة ومتشابكة تستدعً التنسٌق بٌن العدٌد من المجموعات و

 
ا بما ٌكفً لدعم طرح عملٌة طلبات نطاقات ًٌ ا، إال أن "دلٌل مقدم الطلبات" فً طرٌقه إلى أن ٌصبح قو ًٌ  gTLD ورؼم أنه لٌس مثال

 بالعمل بؤقصى جهدها نحو الوصول إلى إجماع على الحلول التنفٌذٌة والتشؽٌلٌة. ICANNوتلتزم  الجدٌدة
 

 ICANNإجراءات 
 

 النقاط الرئيسية

 
  كررت اللجنة االستشارٌة الحكومٌة التابعة لشركةICANN  "وستعمل اللجنة االستشارٌة نٌتها فً اتباع "اإلجراءات التشؽٌلٌة

بخصوص كلتا مشكلتً اإلجماع ومخاوؾ األعضاء العدٌدٌن حسب  ICANNعلى توجٌه النصابح لمجلس إدارة الحكومٌة 
 .الحاجة

  وسٌظل برنامج نطاقاتgTLD  مرًنا لتنفٌذ التؽٌٌرات حسب الحاجة لتحسٌن البرنامج والتعامل مع مخاوؾ المجتمع فً الوقت
 مج لتحدٌد التؽٌرات البلزمة وترتٌب أولوٌاتها وتنفٌذها.وٌتم دمج عملٌة فً البرنا المحدد من اآلن فصاعًدا.

 
 ملخص التعليقات

 
. ٌشٌر دلٌل مقدم الطلبات الحالً إلى "إجماع اللجنة ٌتطلب األمر توفٌر تعرٌؾ صرٌح لمصطلح "إجماع اللجنة االستشارٌة الحكومٌة"

نجد تعرًٌفا لمصطلح "إجماع اللجنة االستشارٌة الحكومٌة" فً جدٌد. وال  gTLDاالستشارٌة الحكومٌة" ونتابجه بالنسبة ألي طلب نطاق 
وتطبٌقه لمصطلح  ICANNالدلٌل؛ فهذا المصطلح بحاجة إلى تعرٌفه بسرعة وبشكل صرٌح. نحن ال نثق فً أن مفهوم مجتمع 

الجدٌدة  gTLDبعملٌة نطاقات "اإلجماع" ٌتوافق مع مفهوم وتطبٌق اللجنة االستشارٌة الحكومٌة. أي إساءة فً فهم هذه النقطة ستضر 
 .(2011ماٌو  12)بتارٌخ  Network Solutionsبوجه عام.  ICANNومقدمً الطلبات المحتملٌن وبشركة 

 
 .ICANNمفاوضات اللجنة االستشارٌة الحكومٌة مع 

حكومٌة مع مجلس اإلدارة سعٌدة بجمٌع النقاط التً تم االتفاق علٌها بالفعل فً مفاوضات اللجنة االستشارٌة ال Puntogalجمعٌة 
لتحسٌن دلٌل مقدم الطلبات. وستساعد التحسٌنات التً تمت استجابة لنصابح اللجنة االستشارٌة الحكومٌة مثل التحذٌر المبكر وإجراءات 

قافٌة ولؽوٌة فعلٌة ث TLDحماٌة العبلمات التجارٌة على تحقٌق عملٌة أكثر قوة. وتتسم هذه التؽٌٌرات بسهولة تنفٌذها بواسطة نطاقات 
مجلس اإلدارة واللجنة االستشارٌة  Puntogalقابمة على المجتمع أو المبادرات األخرى القوٌة وؼٌر المثٌرة للجدل. تشجع جمعٌة 

 .(2011ماٌو  13)بتارٌخ  Puntogalجمعٌة  الحكومٌة على الوصول إلى اتفاق حول النقاط المتبقٌة إذا أمكن ذلك.
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مال أن األمر تطلب من اللجنة االستشارٌة الحكومٌة التدخل بقوة لضمان مراعاة المخاوؾ المتعلقة بؤصحاب ربما ٌكون من المخٌب لآل
الجدٌدة، والسٌما عندما ٌفكر المرء فً مستوٌات المشاركة فً فترات  gTLDحقوق عناوٌن بروتوكول اإلنترنت فً برنامج نطاقات 

ٌدٌن ٌسؤلون عما إذا كان التعلٌق فً مثل هذه المنتدٌات وسٌلة فعالة لذكر التعلٌقات البناءة. التعلٌقات العامة حتى تارٌخه. ومن ثم فإن العد
Hogan Lovells ( 2011ماٌو  15بتارٌخ.) 

 
جدٌد قد ال تتم مراعاته نتٌجة ألحد القٌود التً فرضتها الحكومة  TLD. مما ٌثٌر القلق أن مقدم أي طلب نطاق القٌود الحكومٌة األمرٌكٌة

لمواقع الوالٌات  ICANN(( وٌمكن اعتبار هذا نقطة ضعؾ فً روابط OFACمرٌكٌة )أي مكتب التحكم فً األصول األجنبٌة )األ
 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ  M. Neylonالمتحدة األمرٌكٌة 

 
 .الجدٌدة gTLDالمراجعات المتواصلة لبرنامج نطاقات 
ع بٌانات من كل عملٌة طرح ومراجعة األنظمة مثل نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد بتجمٌ ICANNنحن ندعم القرار المنطقً الذي اتخذته 

(URS .بعد عام لتحسٌن السٌاسة واإلجراءات المتبعة )News Corporation  (2011ماٌو  13)بتارٌخ. 
 

ح الجولة األولى من مرنة تجاه التعدٌبلت المستقبلٌة مع اكتشاؾ المجتمع للمشكبلت التً تظهر خبلل طر ICANNٌتعٌن أن تظل 
الجدٌدة وتنفٌذ التعدٌبلت  gTLDخطًطا أكثر تماسًكا لتقٌٌم عملٌة طرح نطاقات  ICANNالجدٌدة. وٌنبؽً أن تضع  gTLDنطاقات 

 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ  USCIBوالتحسٌنات بسرعة لمواجهة أٌة مشكبلت قد تظهر. 
 
 

 تحليل التعليقات

 
ٌؾ صرٌح إلجماع اللجنة االستشارٌة الحكومٌة فً "الدلٌل" لتجنب المشكبلت المحتملة الناتجة عن أحد التعلٌقات ٌطالب بتوفٌر تعر

وقد ذكرت اللجنة االستشارٌة الحكومٌة أن "اللجنة  .ICANNالتعرٌفات المختلفة التً تستخدمها اللجنة االستشارٌة الحكومٌة ومجتمع 
تعلٌقات اللجنة االستشارٌة الحكومٌة على رد بلله الوصول إلى إجماع". فً تقرٌر "االستشارٌة الحكومٌة ستوضح األساس الذي ٌتم من خ

)انظر  2011أبرٌل عام  12على تقرٌر نقاط اللجنة االستشارٌة الحكومٌة" بتارٌخ  ICANNمجلس إدارة 
-san-following-scorecard-gac-reponse-board-comments-gac/release-press/org.icann.gac://http

meetin-francisco )نٌتها المتمثلة فً اتباع "إجراءات التشؽٌل" الخاصة بها  الصادر عنها، تحافظ اللجنة االستشارٌة الحكومٌة على"
م بالنصابح لٌدرسها "مجلس اإلدارة" بخصوص االعتراضات التً ذكرها أعضاء اللجنة". وستنصح اللجنة االستشارٌة الحكومٌة عند التقد

بخصوص مشكبلت اإلجماع ومخاوؾ األعضاء العدٌدٌن حسب الحاجة. وقد عبرت اللجنة االستشارٌة الحكومٌة  ICANNمجلس إدارة 
 فً نصابحها بحٌث ٌكون المعنى واضًحا وٌمكن فهمه بشكل واحد بواسطة جمٌع األطراؾ.عن نٌتها لتطوٌر مصطلحات الستخدامها 

 
)أي متطلبات مكتب التحكم فً  ICANNوقد عبر أحد التعلٌقات عن مخاوؾ بشؤن قٌود قانونٌة معٌنة تفرضها الحكومة األمرٌكٌة على 

" هو أن ٌكون الدلٌل شفاًفا بشؤن هذا الجانب من الهٌكل ((. والؽرض من تضمٌن هذا القسم فً "الدلٌلOFACاألصول األجنبٌة )
أنه من األهمٌة بمكان أن ٌتم الكشؾ عن هذه المعلومات لمقدمً  ICANN. وتراعً ICANNالقانونً وااللتزامات الحالٌة لشركة 

لحاالت )على سبٌل المثال، فً التعامل مع هذه ا ICANNالطلبات المحتملٌن، إلى جانب التوضٌح التفصٌلً للخطوات التً تتخذها 
 ً وراء التراخٌص والحصول علٌها(.السع

 
ٌجب أن ٌظل مرًنا وأن ٌضع خطًطا أكثر تماسًكا لتنفٌذ التحسٌنات فً الوقت  gTLDهناك تعلٌقات قلٌلة تقترح أن برنامج نطاقات 

تعمل  .gTLDلفعل جزء من برنامج نطاقات ونحن نتفق مع هذه التعلٌقات وهذا با المحدد أو حل المشكبلت التً ٌحددها المجتمع.
ICANN  على تحدٌد عوامل النجاح الحٌوٌة وستقوم بتنفٌذ عملٌة لتحدٌد تحسٌنات البرنامج وترتٌب أولوٌاتها وتنفٌذها بناًء على هذه

 العوامل إلى جانب الدروس المستفادة من المصادر المختلفة بما ٌتضمن مقدم الطلب والمجتمع بوجه عام.
 

 

 النماذج /طار الممن اإل
 

 النقاط الرئيسية 

 
 .هناك خطة لئلعبلن عن إطار زمنً نهابً، مع التحذٌرات المناسبة، بمجرد اعتماد دلٌل مقدم الطلبات 

 

http://gac.icann.org/press-release/gac-comments-board-reponse-gac-scorecard-following-san-francisco-meetin
http://gac.icann.org/press-release/gac-comments-board-reponse-gac-scorecard-following-san-francisco-meetin
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 ملخص التعليقات
 

 هناك حاجة إلى إطار زمنً موثوق به.
صوٌت المجدول ٌرتبط على وجه التحدٌد بفعالٌة مقدمً التاإلطار الزمنً الموثوق به هو الطرٌقة الوحٌدة الستعادة موثوقٌة العملٌة. 

وأي تؤخٌرات أخرى ستضر بالقضٌة التً ٌدعمونها.  التنوع الثقافً على اإلنترنت. الثقافٌة واللؽوٌة الذٌن سٌتبنون TLDطلبات نطاقات 
مإسسة التً قامت باالشتراك  100ا مستخدم والمإسسات الثقافٌة البالػ عدده 12,000إن مستخدمً اإلنترنت الذٌن ٌزٌد عددهم عن 

جمعٌة جدٌدة.  gTLDتساعد على إثبات أن هناك بالفعل حاجة اجتماعٌة واقتصادٌة لنطاقات  Puntogalبالفعل لدعم جمعٌة 
Puntogal  (2011ماٌو  13)بتارٌخ. 

 
 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ  AFNIC. ولكن ما ٌحتاج إلٌه مقدمو الطلبات المحتملون اآلن هو اإلطار الزمنً النهابً قبل أي شًء

 
. لتجنب التسبب فً إصابة العدٌد من مقدمً الطلبات )الذٌن ٌساورهم القلق بشؤن احتمالٌة عدم التمكن من التارٌخ مإكد للجوالت البلحقة

تارٌخ محدد للجولة التالٌة للتقدم  التقدم بالطلبات واحتمالٌة طول الفترة الزمنٌة الفاصلة بٌن جوالت التقدم بالطلبات( بالذعر، ٌنبؽً إعبلن
الجدٌدة. وٌنبؽً أال ٌتجاوز هذا التارٌخ عاًما واحًدا بعد الجولة األولى. ال توجد مشكلة إذا كان هناك تداخل بٌن  gTLDبطلبات نطاقات 

بلسل على الفور. وذلك ألن تقٌٌم الجولة األولى والجولة البلحقة. التوقٌت الصحٌح لبدء التوقٌت هو اللحظة التً ٌتم فٌها نشر جمٌع الس
اإلعبلن عن افتتاح  ICANNالجولة األولى سٌكون ؼٌر ذي فابدة إذا كان قابًما على "مقدمو الطلبات المذعورون". ومن ثم ٌنبؽً على 

فس الوقت أن واإلعبلن فً ن ،2011خبلل الستٌن ٌوًما القادمة فً ٌوم محدد من شهر نوفمبر عام  TLDفترة التقدم بطلبات نطاقات 
 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ  W. Staub .2012الجولة التالٌة سٌتم افتتاحها فً تارٌخ محدد من شهر نوفمبر عام 

 
 تحليل التعليقات

 
أما اإلطار الزمنً األول  تطالب التعلٌقات بتوفٌر إطار زمنً محدد للجولة األولٌة للتقدم بالطلبات إلى جانب إطار زمنً لجولة الحقة.

ٌساعد مقدمً الطلبات على التخطٌط وأما اإلطار الزمنً األخٌر فسوؾ ٌساعد على تقلٌل احتمالٌة قٌام مجموعة من مقدمً الطلبات فس
 بالتقدم بطلبات لمجرد تجنب ما ٌساورهم من شكوك فً موعد بدء الجولة التالٌة.

 
ن إطار زمنً نهابً ٌتوقع أن ٌؽطً جمٌع جوانب برنامج التقدم والخطة المزمع تنفٌذها بعد اعتماد "دلٌل مقدم الطلبات" هً اإلعبلن ع

سٌتضمن اإلطار الزمنً جمٌع العوامل المناسبة القابمة  بالطلبات )على سبٌل المثال، حمبلت االتصاالت وتارٌخ البدء والتقٌٌم األولً(.
ى هذه العوامل إلى جانب الخبرات المكتسبة والتؽٌٌرات على بعضها البعض. سٌتم تحدٌد توقٌت الجوالت البلحقة للتقدم بالطلبات بناًء عل

 البلزمة بعد اكتمال الجولة األولٌة.
 
 

 االتصاالت
 

 النقاط الرئيسية

 
  تخططICANN  لحملة اتصاالت عالمٌة ستتضمن أنشطة واسعة االنتشار فً األقالٌم الخمسة التً تعمل بهاICANN،  بما

 مٌة.ٌتضمن الوصول المستهدؾ إلى الدول النا
 

 وكجزء من حملة االتصاالت، تخطط، ICANN  لبلستمرار فً نشر مستندات البرنامج الحٌوٌة بلؽات األمم المتحدة الست– 
 العربٌة والصٌنٌة واإلنجلٌزٌة والفرنسٌة والروسٌة واإلسبانٌة.

 

 ت وعملٌة التقٌٌم وعملٌة وستوضح حملة االتصاالت المجاالت الخاصة بالبرنامج، مثل اإلطارات الزمنٌة لتسلٌم الطلبا
 المعارضة وآلٌات حماٌة الحقوق.
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 ملخص التعليقات
 

بجهود فً  ICANN. وٌتعٌن أن تقوم gTLDُتعد األنشطة الفعالة لبلتصاالت والوصول الخارجً أساسٌة لضمان نجاح توسعة نطاقات 
ٌها إببلغ مجتمعات المستخدمٌن واألعمال بشكل كامل . كما ٌتعٌن علgTLDاالتصاالت تتجاوز مجرد التروٌج للطلبات الجدٌدة لنطاقات 

 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ الجدٌدة. دابرة األعمال  gTLDحول العالم بشؤن جمٌع التؽٌٌرات الربٌسٌة التً ستطرأ مع طرح نطاقات 
 

ظًرا ألن العدٌد من الدول )وخاصة . إن سبلسل األسماء الجؽرافٌة تثٌر المخاوؾ نالجدٌدة gTLDالوعً والفهم العالمً لبرنامج نطاقات 
األمم النامٌة( لن تعرؾ الوقت الذي ٌستدعً االعتراض علٌها )على سبٌل المثال، اإلنهاء المبكر(. ومن المحتمل أن ٌنتهً األمر 

كثر ثراًء. ففً بالحكومات وهً مضطرة للتوجه إلى محكمة أمرٌكٌة وتحمل التكالٌؾ ذات الصلة، األمر الذي سٌجعل الوالٌات المتحدة أ
ا فً فهم جمٌع تفاصٌل برنامج نطاقات  200إندونٌسٌا على وجه التحدٌد ٌعٌش أكثر من  ًٌ الجدٌدة  gTLDملٌون نسمة، وهً تواجه تحد

ومسودة دلٌل مقدم الطلبات )أي مشكلة ترجمة(. وكذلك، لماذا ٌتعٌن على جمٌع األطراؾ أن تخضع للقانون األمرٌكً وتلجؤ إلى محكمة 
ٌكٌة؟ لماذا ال ٌتم اللجوء إلى قوانٌن بابوا ؼٌنٌا الجدٌدة ومحاكمها، أو أن تستضٌؾ إندونٌسٌا جمٌع قضاٌا النطاقات؟ بخصوص اقتراح أمر

بؤن تقوم بترجمة مسودة دلٌل مقدم الطلبات إلى اللؽات المستخدمة فً األماكن التً بها أعداد  ICANNاللجنة االستشارٌة الحكومٌة على 
مستخدمً اإلنترنت، ماذا عن بابوا ؼٌنٌا الجدٌدة وتٌمور الشرقٌة وجزر فٌجً وباالو، التً ال تستخدم اإلنجلٌزٌة كلؽة أم، أال  كبٌرة من

للوصول إلى عالم  ICANNإلى السكان الذٌن ٌعٌشون هناك كمستخدمٌن لئلنترنت؟ إن هذا ٌثٌر الشكوك بشؤن رإٌة  ICANNتنظر 
تبذل جهًدا ملحوًظا لنشر مسودة دلٌل مقدم الطلبات فً جمٌع أنحاء العالم كما ال  ICANNٌبدو أن  واحد متصل ببعضه البعض. وال

على الوٌب معروًفا بشكل جٌد. بل إن معظم الدول ال تزال ؼٌر قادرة على فهم أو حتى معرفة مسودة دلٌل مقدم  ICANNٌعتبر موقع 
 (.2011ماٌو  6)بتارٌخ  D. Elfrida الطلبات.

 
نشر آلٌات حماٌة الحقوق بشكل كامل مثلما تنشر برنامج نطاقات  ICANNمن الواجب على  .(RPMsلٌات حماٌة الحقوق )نشر آ

gTLD  ككل فً الفترة الزمنٌة التً تبلػ أربعة أشهر بٌن اعتماد الدلٌل وفتح اإلطار الزمنً األول لطلبات نطاقاتgTLD  .الجدٌدة
دد فً الوقت المناسب ما إذا كان سٌسعى للحصول على وسٌلة الحماٌة هذه أم ال وكٌفٌة القٌام وكذلك، فكً ٌتمكن الجمهور من أن ٌح

إلى توفٌر منشورات بشكل مستمر فً المستقبل تخطر الجمهور العام بشكل واضح بوجود آلٌات حماٌة الحقوق  ICANNبذلك، تحتاج 
 (.2011ماٌو  13)بتارٌخ  IBMهذه وكٌفٌة الوصول إلٌها واستخدامها. 

 

 تحليل التعليقات
 

الجدٌدة. وستعمل هذه الحملة على رفع  gTLDالهدؾ من حملة االتصاالت المخطط لها هو زٌادة الوعً العالمً ببرنامج نطاقات 
الجدٌدة وما  gTLDمستوى الوعً بٌن األطراؾ المعنٌة ومقدمً الطلبات على مستوى العالم بخصوص الجهة المسإولة عن نطاقات 

النطاقات ومتى سٌتم طرحها وأٌن ولماذا ٌتم طرحها. وستخاطب هذه الحملة مجموعة متنوعة من الجماهٌر. ٌتمثل هدؾ الحملة هً هذه 
فً التوعٌة بحٌث تصبح األطراؾ المعنٌة على دراٌة بتفاصٌل البرنامج واألمور التً تحتاج إلى التفكٌر فٌها وما إذا كانت ستتقدم بطلب 

 جدٌد أم ال. gTLDللحصول على نطاق 
 

على ترجمة "دلٌل مقدم الطلبات" إلى لؽات األمم المتحدة الست. كما سٌتم نشر المواد  ICANNوكجزء من جهود االتصاالت، تعمل 
 اٌة الحقوق" وترجمتها هً األخرى.األخرى المهمة المرتبطة بالبرنامج مثل "عملٌة المعارضة" و"آلٌات حم

 
قوم بها، ننوي الوصول إلى أكبر عدد ممكن من األشخاص فً كل من األقالٌم الخمسة التً تعمل بها وكجزء من جهود االتصاالت التً ن

ICANN  وهً إفرٌقٌا وآسٌا )بما ٌتضمن الشرق األوسط( وأوروبا وأمرٌكا البلتٌنٌة وأمرٌكا الشمالٌة. وستتضمن جهود التواصل هذه
بلمٌة موجهة لفبات معٌنة للوصول إلى أقصى قدر ممكن من التواصل. عقد جلسات إخبارٌة ومإتمرات جدٌدة وخطب ومقاببلت إع

جدٌد  TLDوستتضمن عملٌة التوعٌة مساعدة األشخاص على فهم كل من الفرص والمخاطر المرتبطة بالتقدم بطلب للحصول على نطاق 
 نت.إلى جانب الطرٌقة التً سٌعمل بها هذا البرنامج فً نهاٌة األمر على تؽٌٌر طبٌعة اإلنتر

 
ة لقد قمنا وسنستمر فً نشر المستندات المهمة الخاصة بالبرنامج بلؽات األمم المتحدة الست، وهً العربٌة والصٌنٌة واإلنجلٌزٌة والفرنسٌ
 والروسٌة واإلسبانٌة. وسٌتم دابًما تزوٌد األطراؾ المعنٌة بطرق للحصول على مزٌد من المعلومات من موقع الوٌب الخاص بنا أو عبر

 ان برٌد إلكترونً مخصص لذلك.عنو
 

ومن المتفق علٌه أن ٌتم نشر العناصر المهمة من البرنامج مثل "عملٌة المعارضة" و"آلٌات حماٌة الحقوق" بشكل كاٍؾ حتى ٌصبح 
راًرا بما إذا األشخاص على دراٌة جٌدة بالوقت المناسب لبلعتراض وكٌفٌته وكذلك الخطوات التً ٌنبؽً علٌهم اتخاذها فً حالة اتخاذهم ق

كانوا سٌسعون إلى الحصول على وسابل الحماٌة هذه وكٌفٌة القٌام بذلك. وكجزء من خطة االتصاالت، سوؾ نعمل على تجمٌع هذه 
 نشدون الحصول على تلك المعلومات.الموضوعات لجعل الوصول إلٌها أكثر سهولة بالنسبة لمن ٌ
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 عملية التقدم بالطلبات
 

 النقاط الرئيسية 

 
 حاجة لمزٌد من التفاصٌل حول عملٌات "التحذٌر والنصابح المبكرة من اللجنة االستشارٌة الحكومٌة" حتى ٌستطٌع مقدمو  هناك

ٌتم توفٌر تفاصٌل إضافٌة هنا وفً "الدلٌل"؛  الطلبات فهم التؤثٌرات المحتملة والسماح باتخاذ اإلجراء المناسب حسب الحاجة.
 وإجابات إضافٌة لتوضٌح األسبلة.وسنعمل جاهدٌن على توفٌر تفاصٌل 

 .وباإلضافة إلى ذلك، سٌتم تنفٌذ  وٌتم توفٌر توضٌح بشؤن عدد من األسبلة المتعلقة بعملٌة التقدم بالطلبات فً "الدلٌل" المحّدث
 عملٌة قوٌة لخدمة العمبلء لمساعدة مقدمً الطلبات بخصوص األسبلة المحددة خبلل عملٌة التقدم بالطلبات.

 ٌ عتبر من المستحٌل تقرًٌبا ضمان عدم قٌام "عوامل سٌبة" بتؤمٌن أي من نطاقات المستوى األعلى، فقد تم وضع وبٌنما
إجراءات وقابٌة إضافٌة كتوسعة نطاق فحص الخلفٌة الجنابٌة وعملٌة "التحذٌر المبكر" التً تقوم بها اللجنة االستشارٌة 

 من التفاصٌل(.لمزٌد  الحكومٌة. )انظر "ملخص اإلجراءات الضارة"

 

 ملخص التعليقات
 

قد استمعت إلى رأي  ICANNسعٌدة بؤن  Norid UNINETT. إن ICANNدعم تؽٌٌرات اللجنة االستشارٌة الحكومٌة التً أجرتها 
ة و"تلقً نصابح اللجنة االستشارٌ 1.1.2.4"اللجنة االستشارٌة الحكومٌة" وقامت بتضمٌن فقرات حول "التحذٌر المبكر" فً المادة 

. وهذه التؽٌٌرات من شؤنها أن تقلل من التضاربات واالعتراضات المحتملة 1.1.2.7الجدٌدة" فً المادة  gTLDالحكومٌة حول نطاقات 
. (2011ماٌو  11بتارٌخ  ،)الوحدة األولى UNINETT Noridالحقا كما تقلل من التكالٌؾ إلى الحد األقصى لجمٌع األطراؾ. 

DIFO  (2011ماٌو  15)بتارٌخ. 

 
 .التحذٌر المبكر من اللجنة االستشارٌة الحكومٌة

سعٌدة بإضافة "التحذٌر المبكر من اللجنة االستشارٌة الحكومٌة" إلى "الدلٌل". وٌمكن تحسٌن هذا من خبلل كلمات أقوى  CADNAإن 
بالكامل. وٌنبؽً أن تتوفر  " على مراعاة أي تحذٌر بدالً من أن تكون قادرة على تجاهلهICANNداللة، مما ٌجبر "مجلس إدارة 

، وذلك بالطبع دون إمكانٌة إساءة استخدام النظام. TLDللحكومات طرق أكثر وأقوى لرفع شكاوى رسمٌة حول أي طلب نطاق 
CADNA  (2011ماٌو  13)بتارٌخ . 

 
" المرسل إلى مقدم الطلب بعنوان "التحذٌر المبكر"، من المهم للؽاٌة أن ٌكون "إشعار التحذٌر المبكر 1.1.2.4بخصوص المادة 

مصحوًبا بسبب التحذٌر وأن ٌحدد الدول المعترضة مع جهات االتصال المختصة؛ وإال فسٌكون من الصعب على مقدم الطلب أن ٌحاول 
 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ  RySGالحد من المخاوؾ و/أو اتخاذ قرار فً الوقت المناسب بشؤن سحب الطلب. 

 
بقدر من التشجٌع بسبب إضافة "نصابح اللجنة االستشارٌة الحكومٌة" التً تمكن  CADNA. تشعر الحكومٌة نصابح اللجنة االستشارٌة

" مباشرة بنصابح حول السٌاسات العامة لدراستها فً أي طلب، رؼم أن هذا الشرط ٌنبؽً أن ICANNاللجنة من تزوٌد "مجلس إدارة 
فمن ؼٌر الواضح ما ٌقصد بالعبارة القابلة بؤن "مجلس اإلدارة" ٌتعٌن علٌه "بقوة"  ٌكون مصوًؼا بكلمات أقوى داللة )على سبٌل المثال،

أن ٌراعً نصابح اللجنة االستشارٌة الحكومٌة عند اتخاذ قرار باعتماد أي طلب(. ٌنبؽً تطبٌق إجراءات لتوضٌح كٌؾ ستتم مراعاة 
ر "مجلس اإلدارة" تجاهلها والمضً قدما فً اعتماد الطلب. نصابح اللجنة االستشارٌة الحكومٌة واألسباب التً على أساسها ٌقر

CADNA  (2011ماٌو  13)بتارٌخ. 
 

توضٌح اإلرشادات التً سترجع إلٌها اللجنة  ICANNٌنبؽً على  .إرشادات اللجنة االستشارٌة الحكومٌة للتحذٌر والنصابح المبكرة
والتوضٌح الحالً ال ٌوضح نوع  بح من اللجنة االستشارٌة الحكومٌة".االستشارٌة الحكومٌة عند تقدٌم "التحذٌرات المبكرة والنصا

المشكبلت التً قد تتسبب فً اعتبار أي سلسلة مشكوًكا فٌها أو حساسة. فً الوقت الحالً ٌبدو أن كل شًء ٌقع فً نطاق اتخاذ القرار 
 .(2011ماٌو  14)بتارٌخ  Brights Consultingبواسطة اللجنة االستشارٌة الحكومٌة. 

 
على التفاصٌل التً أضٌفت إلى شروط أهلٌة مقدم الطلبات. فنحن نؤمل أن إجراء فحوصات خلفٌة أكثر  CADNA. تثنً قٌود األهلٌة

شموالً ووضع قٌود أكثر صرامة على األهلٌة سٌضمن تقلٌل فرص مقدمً الطلبات ذوي النواٌا السٌبة لمتابعة التقدم بطلباتهم وأنه لن 
ماٌو  13)بتارٌخ  CADNAجدٌدة.  gTLDقدم إال مقدمو الطلبات الذٌن ٌنبؽً لهم التقدم بطلب للحصول على نطاقات ٌخوض عملٌة الت

2011). 
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 .Brand Dotمقدمو طلبات النطاقات ذات النقطة المتبوعة بالعبلمة التجارٌة 

فً حالة إنشاء فبة طلبات منفصلة لهم )ٌتم ذكر نموذج  سٌحقق مقدمو طلبات النطاقات ذات النقطة المتبوعة بالعبلمة التجارٌة فابدة كبٌرة
 النقطة المتبوعة بالعبلمة التجارٌة فً "المعاٌٌر السلوكٌة للسجبلت"( أو بدالً من ذلك إذا تم تحدٌد هذا النموذج فً النص الربٌسً من

 .(2011ماٌو  14)بتارٌخ  Brights Consultingدلٌل مقدم الطلبات. 
 

أال تكون هناك فبة معٌنة للنقاط المتبوعة بالعبلمات التجارٌة متاحة فً المقام األول لما ٌمكن أن ٌكون سجبلت مؽلقة من المخٌب لآلمال 
أو دفاعٌة. ٌنبؽً تحدٌد فبة منفصلة للنقاط المتبوعة بالعبلمات التجارٌة وإعطاء مزٌد من التوضٌح حول الطرٌقة التً ٌنبؽً أن تتبعها 

 Hogan Lovellsلب للحصول على نطاق به نقطة متبوعة بعبلمة تجارٌة عند صٌاؼة الطلبات الخاصة بها. الشركات التً تتقدم بط
 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ 

 
ذات النقطة المتبوعة بعبلمة تجارٌة إلى مزٌد من التفاصٌل فً "دلٌل مقدم الطلبات" النهابً لضمان  TLDٌحتاج مقدمو طلبات نطاقات 

ن التكالٌؾ والمتطلبات والعملٌات. وحتى اآلن تم تضمٌن تفاصٌل قلٌلة فحسب فً "دلٌل مقدم الطلبات" كما هو موثوقٌة التخطٌط بشؤ
 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ  DOTZONالحال فً "المعاٌٌر السلوكٌة للسجبلت". 

 
وبحاجة إلى وسابل حماٌة خاصة.  . لٌست التسمٌات الجؽرافٌة وحدها ذات طبٌعة حساسةللقطاعات المنظمة واالحترافٌة gTLDنطاقات 

فٌنبؽً كذلك إعطاء رعاٌة خاصة للقطاعات المنظمة )مثل القطاع المالً( والمهن االحترافٌة نظًرا الرتفاع احتمالٌة التلؾ وإلحاق 
ؾ مخاطر تخفٌ ICANNالضرر بالمجتمع )الضرر المالً وفقدان الثقة فً التجارة اإللكترونٌة واإلنترنت بوجه عام(. ٌتعٌن على 

 السبلسل الحساسة التً ٌتم التحكم بها أو تشؽٌلها من خبلل القواعد ووسابل الحماٌة التالٌة، وال ٌنبؽً اعتماد دلٌل مقدم الطلبات دون
 تضمٌنها:

 
ٌنبؽً مطالبة مقدمً الطلبات المنتمٌن إلى مهنة أو صناعة أو قطاع منظم )مثل المصارؾ والتؤمٌن( بتسلٌم تصدٌق كتابً  (1)

طلباتهم من طرؾ الجهات أو السلطات اإلشرافٌة المختصة )بما ٌشابه متطلبات الدعم الحكومً لؤلسماء الجؽرافٌة(  على
أو ترخٌص صالح وساٍر إلدارة هذا العمل، وال ٌنبؽً السماح بانتقال هذه الطلبات إلى عملٌة التفوٌض دون هذا التصدٌق 

 أو الترخٌص الصالح. 
القابمة على المجتمع، ٌنبؽً كذلك أن تخضع طلبات القطاعات المنظمة لبعض االلتزامات  كما هو الحال فً الطلبات (2)

بطرٌقة متناسقة مع القٌود المرتبطة بتعٌٌن هذا القطاع  gTLDالتعاقدٌة التالٌة لعملٌة التفوٌض من أجل تشؽٌل نطاق 
، بما ٌتضمن على سبٌل المثال ال الحصر المنظم والتخاذ إجراءات كافٌة لتجنب حدوث ارتباكات أو أضرار للمستهلكٌن

االلتزام باتخاذ إجراء ضد أي من مسجلً نطاقات المستوى الثانً، أو تعلٌق عملٌة )عملٌات( التسجٌل أو الخدمة 
 )الخدمات( هذه عند حدوث تدخل أو شكوى من طرؾ جهة تنظٌمٌة أو إشرافٌة قومٌة مختصة. 

، ٌنبؽً أن تتضمن عملٌة تقٌٌم الطلبات إجراء مراجعة بواسطة الحكومات، وأن كما اقترحت اللجنة االستشارٌة الحكومٌة (3)
تتم كذلك بشكل صرٌح من طرؾ اللجنة االستشارٌة الحكومٌة للطلبات المرتبطة بالقطاعات الخاضعة للوابح القومٌة )أي 

ذه الطلبات(. إن تدخل أي سلطة أنه ٌنبؽً تطبٌق "التحذٌر والنصابح المبكرة من اللجنة االستشارٌة الحكومٌة" على ه
بافتراض قوي ٌقول بؤن  ICANNإشرافٌة مختصة عبر اللجنة االستشارٌة الحكومٌة من شؤنه أن ٌوحً لمجلس إدارة 

 الطلب المعنً ال ٌنبؽً اعتماده. 
قومٌة ٌنبؽً أن تكون "اعتراضات المصلحة العامة المحدودة" متضمنة بوضوح لبلعتراضات القابمة على اللوابح ال (4)

 لحماٌة المستهلكٌن واللوابح القومٌة الخاصة بكل قطاع التً تم وضعها هً األخرى لتعمل كوسابل لحماٌة المستهلكٌن. 
Swiss Re  (2011ماٌو  15)بتارٌخ. 

 
الزمنٌة توضٌح عملٌة التقدم بالطلبات من خبلل توفٌر مخطط ٌحتوي على اإلطارات  ICANN. ٌنبؽً على اإلطارات الزمنٌة المحّدثة

 14)بتارٌخ  Brights Consultingالمحّدثة لكل قسم من العملٌة. واعتباًرا من اآلن، هناك بعض األماكن التً لدٌها معلومات مربكة. 
 .(2011ماٌو 

 
وتعدٌل اإلطار  ICANNمراعاة األحداث التقوٌمٌة للعطبلت الخارجٌة وكذلك توقٌت اجتماعات  ICANN: ٌنبؽً على 1.1القسم 
 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ  RySGنً لبرنامج التقدم بالطلبات وفًقا لذلك. الزم

 
توفٌر تفاصٌل فً "دلٌل مقدم الطلبات" النهابً بخصوص عملٌة إرسال الطلبات على  ICANN. ٌنبؽً على إرسال الطلبات على دفعات

)بتارٌخ  DOTZONول إنه ٌجب وضع عملٌة منفصلة. دفعات. وال تتوفر أٌة تفاصٌل حتى اآلن، باستثناء المعلومات الربٌسٌة التً تق
 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ  AFNIC(. 2011ماٌو  15)بتارٌخ  RySG(. 2011ماٌو  15
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طلب الختبار الجاهزٌة التشؽٌلٌة لؤلنظمة المخصصة حدًٌثا لمعالجة الطلبات  500ٌنبؽً أن تقل أول دفعة بكثٌر عن 
ن ٌتؤلؾ جزء كبٌر من الدفعة األولى من الطلبات القابمة على المجتمع. وٌنبؽً طرح جوالت الحقة واالعتراض/المنافسة علٌها. وٌنبؽً أ

بتعدٌل عملٌة التقدم بالطلبات والدلٌل لٌعكس التجربة المستفادة فً الجولة  ICANNللتقدم بالطلبات بؤسرع وقت ممكن ولكن هذا بعد قٌام 
 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ دابرة األعمال األولٌة. 

 
 .تخفٌضات الرسوم/أسعار ممٌزة لمجموعات أسماء النطاقات الدولٌة واللؽات األخرى

ٌنبؽً منح مقدمً الطلبات تخفٌضات للرسوم لئلصدارات اإلضافٌة من السلسلة التً ٌتم التقدم بطلب من أجلها فً نصوص أسماء 
النصوص المحرومة من -ومجتمعات اللؽات أسماء نطاقات دولٌة النطاقات الدولٌة واللؽات األخرى. وهذا سٌعمل كآلٌة تحفٌز إلنشاء

حالً، فٌنبؽً توفٌر الخٌار لجمٌع المسجلٌن لتسجٌل  gTLDالخدمات. إذا كان مقدم الطلب ٌسعى للحصول على ترجمات جدٌدة لنطاق 
 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ دابرة األعمال  هذا. TLDأسماء المستوى الثانً الخاصة بهم فً جمٌع االختبلفات اللؽوٌة التً ٌقدمها نطاق 

 
" وطاقم الموظفٌن مع المجتمع لتوفٌر منهج ٌمكن مقدمً الطلبات من توفٌر طلبات متعددة ICANNٌنبؽً أن ٌعمل "مجلس إدارة 

طاقات مع )"مجّمعة"( تتضمن إصدارات مختلفة من النصوص لنفس السلسلة بسعر أقل للطلبات الجماعٌة. تتناسب أسعار مجموعات الن
من خبلل تعزٌز التنوع إلى جانب عوامل أخرى، كما تجعل المٌزانٌة فً الحدود المعقولة وستظل هذه  ICANNالقٌم التً تتبناها 

. وستإدي المراجعة الجماعٌة للطلبات ذات الصلة إلى تقلٌل تكالٌؾ ICANNاألسعار فً نطاق إرشادات حٌادٌة التكلفة التً تتبناها 
وخفض التكالٌؾ التً ٌتحملها مقدمو الطلبات، مما ٌإدي إلى تؤسٌس مزٌد من أسماء النطاقات الدولٌة  ICANNتتحملها  المراجعة التً

 .(2011ماٌو  16)بتارٌخ  C. Roussos(. 2011ماٌو  15)بتارٌخ . R. Andruff et al .حول العالم
 

الجدٌدة  gTLDخٌار تحدٌد أسعار لمقدمً طلبات نطاقات  ANNIC. ٌنبؽً أن توفر (1.5.1خٌار تحدٌد األسعار ؼٌر الهادؾ للربح )
 .(2011ماٌو  16)بتارٌخ  NPOCٌمكن توفٌره فقط لمجموعة فرعٌة من المإسسات ؼٌر الربحٌة بناًء على المعاٌٌر المتبعة. 

 
االلتزام بجمٌع القوانٌن  ICANNعلى  فٌما ٌتعلق بالمتطلبات التً تنص على أنه "ٌتعٌن .(23الصفحة  ،االلتزام القانونً )الوحدة األولى

( الخاصة SDNواللوابح والقواعد األمرٌكٌة، وأن تحظر منح الترخٌصات لفرد أو جهة واردة بقابمة المواطنٌن المحددٌن بشكل خاص )
ة الترتٌب من وعملٌ ICANNبوزارة الخزانة األمرٌكٌة"، فهذا الشرط ال ٌتناسق مع نموذج أصحاب المصالح المتعددٌن الذي تتبعه 

أن تتصؾ باالنفتاح والعدالة والمساواة تجاه الحكومات  ICANNالمستوى األدنى إلى المستوى األعلى، مما ٌجعل من الصعب على 
مراعاة خصابص التطوٌر والطلبات واتجاهات اإلنترنت، مع االعتبار  ICANNاألخرى وأصحاب المصالح اآلخرٌن. وٌنبؽً على 

 .(2011ماٌو  27)بتارٌخ جمعٌة اإلنترنت الصٌنٌة صحاب المصالح وإجراء تعدٌبلت مناسبة على الشروط. الكامل لمصالح جمٌع أ
 

. ٌنبؽً إجراء فحص الخلفٌة الجنابٌة على مستوى الكٌان واألفراد المعٌنٌن والجهات التابعة للكٌان (1.2.1فحص الخلفٌة الجنابٌة )
" بالتخلص من أي قٌود مفروضة على الملكٌة المتبادلة أو الدمج الرأسً، تسبب ICANNة والشركات الفرعٌة له. عندما قام "مجلس إدار

ذلك فً زٌادة أهمٌة فحص الطلبات للتحقق من عدم وجود تصرفات سابقة إلساءة االستخدام. تم توثٌق عملٌات انتحال العبلمات التجارٌة 
بالمسجلٌن والسجبلت والتً ٌحتمل أن تتقدم بطلبات للحصول على نطاقات  الشهٌرة عبر اإلنترنت فً الشركات التابعة والفرعٌة الخاصة

gTLD  جدٌدة. ٌنبؽً علىICANN  .توسعة نطاق معاٌٌر عدم األهلٌة لتطبٌقها على الشركات الفرعٌة أو التابعة للجهة مقدمة الطلب
 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ دابرة األعمال 

 
( بخصوص عدم أهلٌة مقدمً UDRPترجع إلٌها السٌاسة الموحدة لحل نزاعات أسماء النطاقات ) تعدٌل قاعدة "المخالفات الثبلث" التً

 .الطلبات
ٌنبؽً تعدٌل هذه المعاٌٌر بحٌث تراعً حجم مجموعة نطاقات مقدمً الطلبات إلى جانب النسبة المبوٌة لقرارات السٌاسة الموحدة لحل 

ً التً تم اتخاذها ضد مقدمً الطلبات هإالء مقارنة بجمٌع الدعاوى الخاصة ( ذات األثر العكسUDRPنزاعات أسماء النطاقات )
( التً تورطوا فٌها. وفً حالة عدم تؽٌٌرها، تنوي رابطة التجارة عبر UDRPبالسٌاسة الموحدة لحل نزاعات أسماء النطاقات )

ة هذه لكل من الشركات واألفراد وتساورها الشكوك فً ( أن تعمل بعناٌة على مراقبة التطبٌق الفعلً لمعاٌٌر عدم األهلICAٌاإلنترنت )
ستبدي قدًرا كبًٌرا من المرونة فً التطبٌق بناًء على "الظروؾ االستثنابٌة" والعبارات من قبٌل "سٌتم مراعاتها بوجه عام"  ICANNأن 

تقدٌمها بواسطة كبار المسجلٌن. وأي مرونة فً الجدٌدة التً ٌتم  gTLDالسابدة فً اللؽة المقترحة الحالٌة، بدالً من منع طلبات نطاقات 
الجدٌدة الخاصة بالشركات واألفراد على حد سواء.  gTLDتطبٌق هذه المعاٌٌر ٌنبؽً تطبٌقها بالتساوي على كل من طلبات نطاقات 

ٌة أو تابعة ألنفسهم، ولكن المبلك الفردٌٌن لمجموعات النطاقات الكبٌرة، على العكس من الشركات، ال ٌستطٌعون تؤسٌس شركات فرع
ولكنهم ٌستطٌعون بدالً من ذلك أن ٌبلؽوا نفس الوضع فٌما ٌتعلق بتارٌخهم المسجل فً السٌاسة الموحدة لحل نزاعات أسماء النطاقات. 

 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ رابطة التجارة عبر اإلنترنت 
 

أو أكثر من قضاٌا السٌاسة الموحدة لحل  3األشخاص قد خسر إن وضع معٌار فاصل ودقٌق، بناًء على ما إذا كانت إحدى الجهات أو 
نزاعات أسماء النطاقات، هو أمر ؼٌر مناسب وسوؾ ٌإدي دون قصد إلى عدم تؤهل مقدمً الطلبات المإهلٌن. وعبلوة على ذلك، فبل 

الرجوع إلى تعرٌؾ  ICANNعلى  ٌنبؽً توجد لؽة واضحة بشؤن ما ٌمثل عملٌات انتحال العبلمات التجارٌة الشهٌرة عبر اإلنترنت.
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اإلصدار الرابع من مسودة دلٌل مقدم الطلبات بخصوص "النٌة السٌبة فٌما ٌتعلق بتسجٌل اسم النطاق" وأن تستخدم إلى جانب هذا 
كنها أقرب إلى التعرٌؾ تعرًٌفا لتارٌخ أو نمط عملٌات انتحال العبلمات التجارٌة الشهٌرة عبر اإلنترنت التً ال تنطوي على عدد معٌن ول

ماٌو  15)بتارٌخ  Demand Media"طرٌقة معتادة للتشؽٌل أو التصرؾ" ومن ثم فهذا ٌسمح بإجراء تحلٌل سٌاقً لكل مقدم طلب. 
2011). 

 
. ٌبدو أن اللؽة الجدٌدة المستخدمة فً هذا القسم التً ترجع إلى الذي تمت مراجعته m.1.2.1القسم "القرارات العكسٌة النهابٌة" فً 

التً تقول إن خسارة قضاٌا  2010( فً دٌسمبر ICAالقرارات "العكسٌة النهابٌة" تبدو مستجٌبة لتعلٌقات رابطة التجارة عبر اإلنترنت )
السٌاسة الموحدة لحل نزاعات أسماء النطاقات التً تم إبطالها فً االستبناؾ ٌنبؽً أال تسبب ضرًرا ألي من مقدمً الطلبات وإن رابطة 

 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ رابطة التجارة عبر اإلنترنت على هذا التعدٌل.  ICANNر اإلنترنت تشكر التجارة عب
 

التً تلؽً تؤهٌل الجهات التً  1.2.1m. اللؽة الجدٌدة فً القسم معاملة مكافبة —( RDNHاالستٌبلء على اسم النطاق العكسً )
( بموجب السٌاسة الموحدة لحل نزاعات أسماء النطاقات أو نٌة RDNHً )شاركت فً أي من عملٌات االستٌبلء على اسم النطاق العكس

( ACPAسٌبة أو تجاهل ناتج عن اإلهمال بموجب قانون حماٌة المستهلك من عملٌات انتحال العبلمات التجارٌة الشهٌرة عبر اإلنترنت )
الذي ٌسعى إلى الحصول على معاملة مكافبة وإن  2010أو أي تشرٌع مكافا تستجٌب لتعلٌق رابطة التجارة عبر اإلنترنت فً دٌسمبر 

 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ رابطة التجارة عبر اإلنترنت على هذا التعدٌل.  ICANNرابطة التجارة عبر اإلنترنت لتشكر 
 

الطلب،  : عند السعً وراء الحصول على توضٌح من مقدم الطلب ألن مراعاة التعلٌقات قد أثرت على مجموع نقاط1.1.2.3القسم 
فكٌؾ سٌتم تسجٌل التوضٌح الذي ٌسعى إلٌه المقٌمون والتوضٌح الذي تم تقدٌمه وكذلك نشره للجمهور؟ ٌنبؽً توضٌح هذا. 

RySG  (2011ماٌو  15)بتارٌخ. 
 

ستشارٌة لنطاقات : هذا القسم بعنوان "التعٌٌن التطوعً للمناطق عالٌة األمان". فٌما ٌتعلق بالتقرٌر النهابً للمجموعة اال1.2.8القسم 
TLD  للمناطق عالٌة األمان، أال ٌنبؽً حذؾ هذا القسم؟RySG  (2011ماٌو  15)بتارٌخ. 

 
 ICANNسإاالً(، ٌنبؽً على  50. عندما تكون هناك متطلبات ألعداد الصفحات لكل إجابة )ٌنطبق هذا على عدد متطلبات طول اإلجابة

مسافة البلزمة بٌن األسطر )مناسبة لتلك المستخدمة فً نظام طلبات نطاقات توفٌر تفاصٌل بخصوص حجم الخط وحجم الصفحة وال
TLD أو بدالً من ذلك ٌنبؽً على ،)ICANN  األحرؾ. تعٌٌن طول اإلجابات حسب عدد الكلمات أوBrights Consulting  بتارٌخ(

 .(2011ماٌو  14

 
فً " ICANNمجلس إدارة "بواسطة " دلٌل مقدم الطلبات"بمجرد اعتماد . TASمزٌد من المعلومات بشؤن نظام طلبات نطاقات 

وكٌفٌة  TLD، فسٌكون من المفٌد توفر مزٌد من المعلومات بشؤن نظام طلبات نطاقات 2011ٌونٌو  20االجتماع المزمع عقده بتارٌخ 
. فً أقرب وقت ممكن TLDمن نظام طلبات نطاقات ( OTE) وٌنبؽً توفٌر إصدار تجرٌبً أو بٌبة االختبار التشؽٌلٌة. عملها

AusRegistry  (2011ماٌو  16)بتارٌخ. 

 
 تحليل التعليقات

 
العدٌد من التعلٌقات تعبر عن تقدٌرها ودعمها لدمج عملٌات "التحذٌر والنصابح المبكرة من اللجنة االستشارٌة الحكومٌة" وإجراء فحص 

 .gTLDخلفٌة أكثر شموالً فً برنامج نطاقات 
 

لٌقات ٌتطلب مزًٌدا من التفاصٌل حول عملٌات "التحذٌر والنصابح المبكرة من اللجنة االستشارٌة الحكومٌة"، مثل كما أن عدًدا من التع
التوضٌحات/اإلرشادات بخصوص ما ٌمكن أن ٌسبب مشكلة أو مخاوؾ، مع طلب قٌام اللجنة االستشارٌة الحكومٌة بتوفٌر تفاصٌل معٌنة 

ها بهدؾ تمكٌن "مقدمً الطلبات" من اتخاذ إجراءات مناسبة فً الوقت الصحٌح، فضبلً عن عملٌة فً "التحذٌرات المبكرة" التً تتقدم ب
واضحة تبٌن الطرٌقة التً سٌتبعها "مجلس اإلدارة" فً التفكٌر فً التحذٌرات المبكرة من اللجنة االستشارٌة الحكومٌة ونصابح اللجنة 

 االستشارٌة الحكومٌة.
 

لتحذٌرات المبكرة" ٌتمثل فً تزوٌد أعضاء اللجنة االستشارٌة الحكومٌة بفرصة إلعبلن مخاوفهم بشكل الحظ أن الؽرض من عملٌة "ا
ورؼم أنه لم ٌتم  مباشر مع مقدم الطلب عبر السلسلة )السبلسل( الخاصة به و/أو الطلب )الطلبات( الخاص به فً وقت مبكر من العملٌة.

ة االستشارٌة الحكومٌة" أوضحت أن السبلسل التً قد تتسبب فً حدوث مخاوؾ تتضمن إصدار إرشادات محددة، فإن "بطاقة نقاط اللجن
ة السبلسل التً "تهدؾ إلى تقدٌم أو تجسد مجموعة معٌنة من األشخاص أو المصالح بناًء على المكونات التارٌخٌة أو الثقافٌة أو االجتماعٌ

أصل أو مجموعة اجتماعٌة معٌنة أو رأي سٌاسً أو  عتقدات أو الثقافة أوللهوٌة، مثل الجنسٌة أو العرق أو الجنس أو الدٌانة أو الم
 االنتماء ألقلٌة قومٌة أو اإلعاقة أو العمر و/أو لؽة أو مجموعة لؽوٌة )ؼٌر شاملة(" وهذه السبلسل التً تشٌر إلى قطاعات معٌنة، كتلك
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إساءة  ً تصؾ أو تستهدؾ عٌنة أو صناعة معرضة لبلحتٌال أوالمتعلقة باللوابح القومٌة )مثل المصارؾ أو القطاع الصٌدلً( أو الت
 االستخدام عبر اإلنترنت."

 
فً حالة "التحذٌر المبكر"، تمت مطالبة اللجنة االستشارٌة الحكومٌة بذكر أسباب "التحذٌر المبكر" وتحدٌد الدول التً تبدي مخاوفها 

 ٌتسنى لهم اتخاذ قرارات قابمة على المعلومات.لتوفٌر المعلومات لمقدمً الطلبات على النحو األمثل حتى 
 

ولم تتؽٌر العملٌات الحالٌة لطرٌقة تفكٌر "مجلس اإلدارة" فً "نصابح اللجنة االستشارٌة الحكومٌة"، على الرؼم من أن "مجلس اإلدارة" 
االستشارٌة الحكومٌة التً تم تلقٌها  قد ٌفكر اآلن فً توفٌر "التحذٌرات المبكرة" لمقدمً الطلبات كجزء من مراجعته لنصابح اللجنة

 الحقا.
 

بٌنما قمنا بمناقشة المخاوؾ  للنطاقات ذات النقطة المتبوعة بعبلمة تجارٌة. dotBrandتستمر بعض التعلٌقات القلٌلة فً طلب إنشاء فبة 
التً تستطٌع بها طلبات معٌنة الوفاء  المرتبطة بطرح فبات استجابة للتعلٌقات السابقة، ٌبدو أن المشكلة الربٌسٌة تركز على الكٌفٌة

فعلى سبٌل المثال، قد ٌقوم أي مقدم طلب بتؤمٌن نطاق  فً ظل السجل/نموذج األعمال الخاص به. gTLDبمتطلبات تؤمٌن أي نطاق 
TLD لتعٌٌن بنٌة الحصول على سجل "مؽلق" أو داخلً )أي دون وجود نٌة للسماح للجمهور بتسجٌل نطاقات(. وٌنبؽً مبلحظة أن ا

 TLDهذه من المحتمل أال ٌناسب جمٌع الظروؾ الممكنة، وإن نطاقات  TLDالمسبق لمتطلبات خاصة فً طلب الحصول على نطاقات 
التً تحتوي على "نقطة متبوعة بالعبلمة التجارٌة" تعنً أشٌاًء مختلفة لؤلطراؾ المختلفة، وال تؽطً احتمالٌة تؽٌر منهج التسجٌل 

 قابم على المجتمع. TLDدم الطلب، وخاصة فً الحاالت التً ال ٌكون مقدم الطلب قد حدد فٌها نفسه كنطاق المستهدؾ الخاص بمق
 

ونحن نعً أن  تم تصمٌم نموذج الطلبات خصًٌصا بحٌث ٌسمح بتقٌٌم المكونات المالٌة والفنٌة والتشؽٌلٌة البلزمة لخطط مقدم الطلب.
ووفَقا  لطلبات فً حاالت خاصة بالنسبة ألسبلة معٌنة أثناء التقدم خبلل عملٌة التقدم بالطلبات.األمر قد ٌستدعً إرشادات إضافٌة لمقدمً ا

ا لخدمة العمبلء لتوفٌر  ًٌ لذلك، سنستمر فً توفٌر التحدٌثات واإلرشادات البلزمة بخصوص تسلٌم طلب وسوؾ ننفذ برنامًجا قو
 التوضٌحات عندما تكون الزمة.

 
خاوؾ المرتبطة بسبلسل معٌنة ٌمكن اعتبارها حساسة من جانب أطراؾ مختلفة وٌطلب إعطاء رعاٌة وهناك تعلٌق آخر ٌوضح الم

خاصة للقطاعات والمهن المنظمة لتقلٌل الضرر والخسابر المحتملة للجمهور. وكما تمت مناقشته استجابة للتعلٌقات السابقة، هناك 
سل "الحساسة"، ال ٌوجد اتفاق عام حول السبلسل التً تتؤهل كسلسلة مشكبلت تتعلق بطرح فبة جدٌدة من السبلسل. بالنسبة للسبل

ٌمكن توجٌه المخاوؾ المتعلقة بالسبلسل المعٌنة عن طرٌق  "حساسة" كما لم ٌتم توفٌر أي قابمة محددة ومتفق علٌها لهذه السبلسل.
 ح المبكرة من اللجنة االستشارٌة الحكومٌة".العملٌة المستقلة لبلعتراض وحل النزاعات، أو من خبلل عملٌات "التحذٌر والنصاب

 
هناك تعلٌقات أخرى تطلب توسعة نطاق فحص الخلفٌة الجنابٌة لٌتضمن الشركات التابعة والفرعٌة والجهات األخرى التً تربطها 

 ات مستوى أعلى" معٌنة.من المفترض أن تركز هذه التعلٌقات على منع "العوامل السٌبة" من تؤمٌن "نطاق عبلقات بالجهة مقدمة الطلب.
ٌؾ ٌتعٌن تقٌٌم الفوابد المحتملة لتوسعة نطاق فحص الخلفٌة الجنابٌة لجمٌع مقدمً الطلبات فً مقابل تكالٌؾ معالجة جمٌع الطلبات والتكال

لعملٌة المقترحة بمناقشة ودراسة ا ICANNالمتزاٌدة التً ٌتم تحملها لتنفٌذ فحص الخلفٌة فً سلسلة ممتدة من الجهات المتصلة. قامت 
لفحص الشركات التابعة لمقدم الطلب إلى جانب مقدمً الطلبات أنفسهم. هذه الخطوة من شؤنها أن تإدي إلى حدوث مضاعفات كبٌرة 

 ICANNوتحمل تكالٌؾ هابلة إلجراء عملٌة فحص الخلفٌة الجنابٌة دون أي مٌزة تحقق التوازن. فعلى سبٌل المثال، إلى جانب قٌام 
ركة التابعة، ستحتاج أًٌضا إلى القٌام بذلك للمدٌرٌن والموظفٌن والشركاء وما إلى ذلك بالشركة التابعة. وهذا الفحص اإلضافً بفحص الش

ٌمثل عابًقا من ناحٌة التكلفة والوقت ومن المحتمل أال ٌإدي إلى العدٌد من حاالت عدم األهلٌة بالنظر إلى مستوى الفحص الذي ٌتعرض 
سٌتم  TLDً ظل العملٌة. وؼالًبا ما تكون الشركات التابعة بعٌدة وال تقوم بؤي دور فً تشؽٌل أو تصرفات أي نطاق له مقدم الطلب ف

تشؽٌله بواسطة مقدم الطلب. وكذلك، فسوؾ ٌإدي هذا االستفسار إلى قٌام مقدمً الطلبات بتؤسٌس جهات جدٌدة لتعمل كفاصل بٌنهم وبٌن 
بل قد ٌتضمن كذلك تجنب التكالٌؾ وتطفل  -الهدؾ من ذلك على إخفاء التصرفات السٌبة السابقة  الشركات التابعة لهم. ولن ٌقتصر

 ذٌن لن ٌلعبوا دوًرا فً العملٌة.فحوصات الخلفٌة للشركاء ال
 

تنفٌذ ب ICANNمن المستحٌل تقرًٌبا ضمان عدم قٌام "عوامل سٌبة" بتؤمٌن نطاق مستوى أعلى جدٌد، قامت ورؼم ذلك، فبٌنما ٌعتبر 
 وهذه اإلجراءات تتضمن ما ٌلً: العدٌد من اإلجراءات الوقابٌة لتقلٌل هذه المخاطر.

 .وهذا ٌتضمن كذلك  توسعة نطاق فحص الخلفٌة الجنابٌة لٌتضمن الجرابم اإلضافٌة كما تقترحها اللجنة االستشارٌة الحكومٌة
 دمة فحص الخلفٌة الجنابٌة.الحصول على آراء ممثلً تطبٌق القانون بخصوص اختٌار أحد موفري خ

 ( بما ٌتضمن التقارٌر إضافة لؽة إلى "اتفاقٌة التسجٌل" تتطلب من "مشؽلً السجبلت" اتخاذ خطوات معقولة واالستجابة ألي تقارٌر
الواردة من جهات تطبٌق القانون ووكاالت حماٌة المستهلكٌن الحكومٌة( بخصوص التصرفات ؼٌر القانونٌة التً تستؽل نطاق 

TLD .وقد ٌتسبب عدم االلتزام بهذا الشرط فً إنهاء "اتفاقٌة التسجٌل". الخاص بالسجل 
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  الكشؾ عن أسماء ووظابؾ المسإولٌن والمدٌرٌن والشركاء وأصحاب المصالح المتحكمٌن الربٌسٌٌن لدى كل مقدم طلب إلتاحة
 إمكانٌة التعلٌق.

 كومٌة" التً تسمح ألعضاء اللجنة االستشارٌة الحكومٌة أو أي حكومة توفٌر عملٌة "التحذٌر المبكر من اللجنة االستشارٌة الح
 فردٌة من تقدٌم إشعار إلى مقدمً طلب معٌنٌن عبر اللجنة االستشارٌة الحكومٌة.

 
التعلٌقات تطلب الوضوح بشؤن اإلطارات الزمنٌة ومراعاة العطبلت واالجتماعات األخرى. تتم مراعاة فترات العطبلت فً المناطق 

 مختلفة من العالم عند التفكٌر فً اإلطارات الزمنٌة الممكنة المرتبطة بطرح البرنامج.ال
 

التعلٌقات تطلب معلومات إضافٌة بشؤن عملٌة إرسال الطلبات على دفعات، مع بعض االقتراحات الداعٌة إلى وضع حد على أول دفعة 
سٌتم توفٌر  ا من الدفعة األولى سٌتؤلؾ من طلبات قابمة على المجتمع.بؽرض اختبار الجاهزٌة التشؽٌلٌة، وكذلك لضمان أن قسًما كبٌرً 

وهذا ٌسمح ببعض المرونة فً معالجة  تفاصٌل إضافٌة بخصوص عملٌة إرسال الطلبات على دفعات فً حالة حتمٌة تنفٌذ هذه العملٌة.
فقد ٌتم اتخاذ قرار بمد فترة "التقٌٌم األولً" لبعض  طلب، 500فعلى سبٌل المثال، إذا تم تسلٌم عدد ٌزٌد بقلٌل عن  اإلطارات الزمنٌة.

وكذلك، فإن حد الدفعات ٌتم تحدٌده بناًء على سعة  الوقت الستٌعاب جمٌع الطلبات طالما لم تتؤثر الحدود القصوى لمعدل التفوٌض.
ولهذا ففً هذه النقطة، ورؼم  ة واختبارها.المعالجة، والتً تعتمد على فهم مدى التؤثٌر على الجاهزٌة التشؽٌلٌة خبلل تؤسٌس هذه األنشط

أن الدفعة األولى الصؽٌرة هً فكرة جٌدة، إال أنه لن ٌتم إجراء اختبارات أخرى للجاهزٌة التشؽٌلٌة بعد طرح البرنامج. وحتى فً حالة 
اع األخرى قد ٌقدم أفضلٌة ؼٌر إجراء عملٌات تسلٌم الطلبات بكمٌات أقل، فإن السماح بمعالجة نوع واحد من الطلبات على حساب األنو

 عادلة على حساب مقدمً الطلبات اآلخرٌن الذٌن قد ٌروجون لمجموعة مشابهة من المسجلٌن.
 

ُتعد رسوم التقٌٌم بمثابة دخل محاٌد وهً تعتمد  وقد تم تناول التعلٌقات المرتبطة بتخفٌضات الرسوم فً اإلصدارات السابقة من "الدلٌل".
ونظًرا ألن هذه ستكون الجولة األولى لمعالجة الطلبات، فهناك عدد كبٌر من األمور  البلزمة لمعالجة الطلبات. على تقٌٌم للتكالٌؾ

 ووفًقا لذلك، فإن خفض الرسوم تحت أي ظروؾ هو أمر ال ٌمكن تخٌله فً الجولة األولٌة. المشكوك بها التً ٌتعٌن توفٌر تفسٌر لها.
ٌل فً نهاٌة الجولة األولٌة لتحدٌد المواطن التً ٌمكن فٌها الحصول على الكفاءات وتحقٌق بإجراء تحل ICANNفستقوم  ،ورؼم ذلك

 معدالت توفٌر فً الجوالت المستقبلٌة.
 

أحد التعلٌقات ٌطلب توضًٌحا حول الطرٌقة التً سٌتم بها دراسة التعلٌقات بواسطة مجالس التقٌٌم والحصول على توضٌحات من مقدمً 
 ق ٌإثر بشكل مباشر على مجموع نقاط طلب معٌن سٌتطلب توضًٌحا من مقدم الطلب قبل توفٌر مجموع نقاط نهابً.أي تعلٌ الطلبات.

وٌحق ألي مقدم طلب اختٌار الرد فً منتدى التعلٌقات العامة. ورؼم ذلك، فهناك فرصة للمجلس لطرح أسبلة على مقدم الطلب وٌستطٌع 
 جمهور بعد اكتمال عملٌة التقٌٌم.التقٌٌم للمقدم الطلب الرد بعد ذلك. وتتوفر نتابج 

 
بعنوان "التعٌٌن التطوعً للمناطق عالٌة األمان" ٌنبؽً إزالته من "الدلٌل". تم تحدٌث "الدلٌل"  - 1.2.8تعلٌق ٌسؤل عما إذا كان القسم 

المبذولة لتطوٌر عملٌة تعٌٌن سوؾ تدعم الجهود المستقلة  ICANNفٌما ٌتعلق بالتقرٌر النهابً لمجموعة العمل، وهو ٌوضح أن 
 عالٌة األمان. TLDتطوعٌة لنطاقات 

 
( بما ٌتضمن توضٌح متطلبات TAS)المعروؾ اختصاًرا باسم  TLDتطلب التعلٌقات توفٌر معلومات إضافٌة حول نظام طلبات نطاقات 

ورؼم ذلك،  بمظهره ومضمونه. فٌما ٌتعلق TLDتم وضع خطة لكشؾ معلومات إضافٌة حول نظام طلبات نطاقات  طول اإلجابة.
وأخًٌرا، سٌتم توفٌر إرشادات إضاٌة حول متطلبات  فؤلسباب تتعلق باألمان لن ٌتم طرح إصدار اختباري من األداة لبلستخدام العام.

 الطلبات )أي حدود األحرؾ المستخدمة فً اإلجابات( فً اإلصدار التالً من "الدلٌل".
 

ت المتعلقة بقرارات السٌاسة الموحدة لحل نزاعات أسماء النطاقات واالستٌبلء على اسم النطاق عبرت التعلٌقات عن دعم التوضٌحا
كما طالبت التعلٌقات بمزٌد من المرونة فً مراجعة سجل مقدم الطلب المتعلق بدعاوى السٌاسة الموحدة لحل نزاعات أسماء  العكسً.

اإلضافٌة والنتابج المحتملة ؼٌر المتناسقة ألي عملٌة مراجعة مخصصة،  ومن المهم توفر معٌار موضوعً لتجنب التكلفة النطاقات.
 وتوفٌر قدر أكبر من إمكانٌة التنبإ لمقدمً الطلبات. طالبت تعلٌقات سابقة على هذا القسم بتوفٌر معلومات إضافٌة حول ما ٌمثل "نمًطا"

معٌار موضوعً. إن معٌار اتخاذ ثبلثة قرارات أو أكثر مع  للسلوك، مع توقع توفر المعٌار لمقدمً الطلبات بشكل عام. وقد تم وضع
صدور واحد أو أكثر منها فً السنوات األربع األخٌرة هو السبب وراء تعٌٌن حد للسلوكٌات المكررة والنطاق الزمنً المناسب. وٌهدؾ 

رٌة الشهٌرة عبر اإلنترنت من الحصول على االختبار إلى منع األشخاص الذٌن ٌحتمل تورطهم فً عملٌات االستٌبلء على العبلمات التجا
. ولهذا السبب فإن المعٌار ٌوفر حرٌة اتخاذ القرار: ٌسمى االختبار "قاعدة عامة" ٌمكن إعادة النظر فٌها إذا تطلبت ظروؾ TLDنطاق 

 مل التً قد تإثر على هذا القرار.استثنابٌة ذلك. وهناك مجموعة متنوعة من العوا
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بالقانون المحلً األمرٌكً وكٌؾ قد ٌإدي ذلك إلى إجراءات مضادة لنموذج أصحاب  ICANNبخصوص التزام  وأخًٌرا، هناك تعلٌق
أي خٌار سوى االلتزام بقانون الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ألنها الدولة التً ٌوجد بها مقرها  ICANNالمصالح المتعددٌن. وال ٌوجد لدى 

 ٌص لخدمة الطلبات متى أمكن ذلك.خالحصول على ترا ICANNالربٌسً. وتحاول 

 
 التقييم

 
 النقاط الرئيسية

 
  ركزت التعلٌقات/األسبلة على توضٌح أن استبٌان الطلبات ٌنبؽً إرساله إلى العنوانorg.icann@newgtld.  ستقوم

ICANN من اآلن فصاعًدا. لجمٌع الطلبات بتجمٌع اإلجابات وتوفٌر مخزون مركزي 

  قابلة للقٌاس.3( شفافة، و2( ملموسة، 1المقاٌٌس/المعاٌٌر المستخدمة لتسهٌل تقٌٌم الفوابد/التكالٌؾ المحتملة ٌنبؽً أن تكون ) 

 ملخص التعليقات
 

ظى بها الشركات . تسعى مدٌنة نٌوٌورك إلى تلقً نفس المعاملة التً تحالجهات الحكومٌة )المدن( —عملٌة مراجعة مقدمً الطلبات 
-2فً الفقرة  2.1.1)الدلٌل، القسم  ICANNذات األسهم المطروحة للتداول الجماهٌري فً عملٌة مراجعة مقدمً الطلبات التً تجرٌها 

التً ، بعنوان "االجتهاد العام فً مجال األعمال والسجل اإلجرامً"(. إن اإلشارة إلى أن الجهات الحكومٌة الخاضعة للمراقبة المستقلة و2
( ووسابل التحكم فً السبلمة العامة سٌتم التعامل معها بشكل مشابه للجهات الخاصة GAAPتلتزم بمبادئ المحاسبة المقبولة بشكل عام )

. وهذا من شؤنه توفٌر التنوع والتمثٌل ICANNبشكل مباشر مع  gTLDسوؾ ٌشجع الحكومات المسإولة على متابعة طلبات نطاقات 
 .(2011ماٌو  13)بتارٌخ مدٌنة نٌوٌورك الجدٌدة.  gTLDاإلنترنت، وهو أحد أهداؾ برنامج نطاقات المحلً إلطار عمل 

 
أن تطالب بااللتزام بعد طرح البرنامج بالسٌاسات واإلجراءات التً ٌتقدم بها مقدمو  ICANN. ٌنبؽً على االلتزام بعد طرح البرنامج

 TLDأن تفرض وتطبق هذه المتطلبات مع سجبلت نطاقات  ICANNٌنبؽً على  ،ذلكالطلبات خبلل فترة التقدم بالطلبات. عبلوة على 
 .(2011ماٌو  13)الوحدة الثانٌة، بتارٌخ  NCTAالحالٌة. 

 
. ٌنبؽً إضافة المصطلحات "أولمبً" و"أولمبٌاد" إلى قابمة "األسماء المحجوزة"، والتً أولمبً وأولمبٌاد —قابمة األسماء المحجوزة 

قة مع قوانٌن الوالٌات المتحدة وؼٌرها من الدول العدٌدة حول العالم، كما ستسمح للجنة األولمبٌة األمرٌكٌة بتركٌز مواردها ستكون متناس
المحدودة على مهمتها األساسٌة، بدالً من عملٌات التسجٌل الوقابٌة والعملٌة الشاقة المتمثلة فً التقدم باعتراضات رسمٌة ضد طلبات 

الفة. إن آلٌات حماٌة الحقوق الواردة فً الدلٌل ؼٌر كافٌة لحماٌة الحركة األولمبٌة. لقد دافعت كل من اللجنة المخ gTLDنطاقات 
( بشكل متكرر عن الفكرة القابلة بؤن حجز الكلمتٌن "أولمبً" و"أولمبٌاد" IOC( واللجنة األولمبٌة الدولٌة )USOCاألولمبٌة األمرٌكٌة )

الجدٌدة ٌخدم المصالح العامة للمجتمع الدولً وٌتوافق مع المبادئ القانونٌة  gTLDً من جمٌع نطاقات فً المستوٌٌن العلوي والثان
 تشرٌع، فقد قامت أكثر من ثبلثٌن دولة بسن ICANNالمقبولة. وكما تم توضٌحه بالتفصٌل فً التعلٌقات السابقة التً تم تسلٌمها إلى 

ولمبً" و"أولمبٌاد" للجنة األولمبٌة الدولٌة واللجان األولمبٌة القومٌة. وقد وقعت أكثر من ٌحتفظ بحق االستخدام الحصري لكلمتً "أ فرٌد
ستٌن دولة على "معاهدة نٌروبً بشؤن حماٌة الرمز األولمبً"، والتً توفر حماٌة خاصة لصالح "الحركة األولمبٌة" كمبدأ قانونً مقبول 

ا. وقد نصحت اللجنة االستشارٌة الحكومٌة "م ًٌ " باعتماد طلب إضافة كلمتً "أولمبً" و"أولمبٌاد" إلى قابمة ICANNجلس إدارة دول
ماٌو  15)بتارٌخ  IOCاللجنة األولمبٌة الدولٌة . (2011ماٌو  13)بتارٌخ  USOCاللجنة األولمبٌة األمرٌكٌة "األسماء المحجوزة". 

2011). 
 

 . ccTLDتً لها نطاقات تتضمن المإسسات اإلقلٌمٌة ال —( 2.1.2.2األسماء المحجوزة )
 APTLDو CENTفً قابمة األسماء المحجوزة )مثل  ccTLDكما ٌتعٌن تضمٌن اسماء المإسسات اإلقلٌمٌة التً لها نطاقات 

(. ومن الضروري للمجتمع أن ٌشعر APNICأو  Afrnicأو  RIPEأو  ARINأو  LACNIC، وفً نفس الحالة مثل LACTLDو
الحظ أن هذه هً المرة الثالثة التً تم فٌها إرسال هذا  .ccTLDى على حماٌة مجتمعات نطاقات تعمل هً األخر ICANNوٌدرك أن 

التعلٌق وأن عملٌات البحث تتم متابعتها فً منظمة دعم أسماء رموز الدول وهً جزء من لجان هذه المنظمة وٌعترؾ بها المجتمع 
 .(2011أبرٌل  16)بتارٌخ  E. Iriarte Ahonبالكامل. 

 
فً قابمة األسماء المحجوزة  ccTLDإلى عدم تضمٌن المنظمات اإلقلٌمٌة لنطاقات  ICANNمن المفٌد فهم السبب الذي دفع  سٌكون

 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ  M. Neylon(. CENTR)على سبٌل المثال 
 

mailto:newgtld@icann.org
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قابمة األسماء المحجوزة. وٌنبؽً " من ICANN. إن المساواة والعدالة تقتضً إزالة "عبلمة ICANNإزالة عبلمة  -األسماء المحجوزة 
تحمل نفس العبء والتكالٌؾ المرتبطة بحماٌة عبلمتها من عملٌات االستٌبلء على العبلمات التجارٌة الشهٌرة عبر  ICANNعلى 

 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ  Microsoftاإلنترنت كما ٌتعٌن على أصحاب العبلمات التجارٌة األخرى. 
 

 .العناوٌن ثنابٌة األحرؾ
ٌنبؽً حذؾ عملٌة حجز "العناوٌن ثنابٌة األحرؾ" الجدٌدة من دلٌل مقدم الطلبات؛ فقد تتسبب فً حدوث مشكبلت وتفتقر إلى المنطق. لم 

أو األسباب الفنٌة. لم ٌكن حجز عناوٌن مكونة  ccTLDٌتضح بؤي وسٌلة وجود ارتباك فً "الرموز ثنابٌة األحرؾ" الخاصة بنطاقات 
ن نقطة تتم مناقشتها بشكل عام قبل ذلك وإن وضعه فً قواعد الدلٌل دون مناقشته بواسطة المجتمع هو أمر خارج من حرفٌن عبارة ع

قد طرحت "عناوٌن  ccTLDو gTLDنطاق عملٌة تطوٌر السٌاسة. كما أن توقٌته ؼٌر مناسب ألن هناك ما ال ٌقل عن عشرة سجبلت 
. إن حجز عناوٌن gTLDفً حالة نطاقات  ICANNالمستقبل القرٌب، مع موافقة  ثنابٌة األحرؾ" مإخًرا فحسب أو تخطط لطرحها فً

بؤلمانٌا، كان مشؽل  DENICالجدٌدة )على سبٌل المثال فً نطاق  gTLDثنابٌة األحرؾ سٌمثل تحدٌات قانونٌة فً العدٌد من نطاقات 
ى طرح جمٌع "العناوٌن ثنابٌة األحرؾ"(. بسبب المنافسة وقوانٌن العبلمات التجارٌة عل 2010مجبًرا عام  ccTLDنطاق 

dotBERLIN  (. 2011ماٌو  11)بتارٌخDOTZON  (. 2011ماٌو  15)بتارٌخdotKoln  (. 2011ماٌو  16)بتارٌخ
C. Roussos  (.2011ماٌو  16)بتارٌخ 

 
 . ألسماء النطاقات الدولٌة أحادٌة األحرؾ gTLDنطاقات 

طرح هذه النماذج لفترة  ICANNألسماء النطاقات الدولٌة أحادٌة األحرؾ، ٌتعٌن على  gTLDقبل تبنٌها ألي نماذج تنفٌذ لنطاقات 
 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ  Microsoftتعلٌقات عامة هادفة. 

 
الجدٌدة التً اعتمدها "مجلس منظمة دعم األسماء  gTLD، وبما ٌتوافق مع التوصٌات األصلٌة لنطاقات 2.2.1.3.2بخصوص القسم 

تدعم  RySG"مجلس اإلدارة" بخصوص "األسماء المحجوزة" والتوصٌات األخٌرة لمجلس منظمة دعم األسماء العامة، فإن العامة" و
ماٌو  15)بتارٌخ  JIG. RySG ألسماء النطاقات الدولٌة أحادٌة األحرؾ وفًقا القتراح gTLDبالسماح بنطاقات  JIGبقوة توصٌات 

2011). 
 

 12فً  JIGبخصوص مجاالت المستوى األعلى الدولٌة أحادٌة األحرؾ من  ICANNتعلٌقاتها إلى  قدمت "جمعٌة اإلنترنت الصٌنٌة"
ألسماء النطاقات الدولٌة أحادٌة األحرؾ. تطلب "جمٌعة اإلنترنت  gTLD، مع التعبٌر عن مخاوفها بشؤن نطاقات 2011ٌناٌر عام 

ت الدولٌة أحادٌة األحرؾ فٌما ٌتعلق باللؽات المختلفة على أساس كل ألسماء النطاقا gTLDالصٌنٌة" مرة أخرى أن ٌتم تحلٌل نطاقات 
حالة فردٌة، وٌنبؽً دراسة السٌاسات ذات الصلة بعد التوصل إلى حل سٌاسة الكلمات المختلفة ألسماء النطاقات الدولٌة. وفٌما ٌتعلق 

ا معنى صرٌح. ولكن فً بعض الحاالت ٌكون للحرؾ باألحرؾ الصٌنٌة، فإن الكلمات المإلفة من حرفٌن أو أكثر عادًة ما ٌكون له
الصٌنً الواحد أكثر من معنى. فبعض األحرؾ الصٌنٌة تمثل أسماًء جؽرافٌة )المشار إلٌها فٌما بعد فً هذا المستند باسم محدد أو 

السهل أن تتسبب فً ارتباك معروفة باسم معٌن( والدولة واللقب وما إلى ذلك. فً حالة استخدام هذه األحراؾ كؤسماء نطاقات، فمن 
 .(2011ماٌو  27)بتارٌخ جمعٌة اإلنترنت الصٌنٌة وإساءة فهم. 

 
ألسماء النطاقات الدولٌة أحادٌة األحرؾ فً  TLD( بالسماح بطرح نطاقات CNNICٌرحب مركز معلومات شبكة اإلنترنت الصٌنٌة )

ً متشابهة مع أي سلسلة أحرؾ صٌنٌة ثنابٌة األحرؾ، وتستخدم بعض السوق. ؼالًبا ما تشترك سلسلة األحرؾ الصٌنٌة الواحدة فً معان
األحرؾ الصٌنٌة الواحدة بواسطة الشعب الصٌنً كاختصارات لئلشارة إلى أسماء جؽرافٌة أو عبارات اسمٌة معٌنة أخرى. قد ٌتناول 

الصٌنٌة الواحدة لها كذلك مشكبلت مختلفة. الدلٌل هذه األحرؾ لتجنب إصابة المستخدمٌن باالرتباك. عبلوًة على ذلك، فإن األحرؾ 
إجراء دراسة شاملة لمشكلة الصٌػ المختلفة ألسماء النطاقات الدولٌة ومشكلة األحرؾ األحادٌة فً دلٌل مقدم  ICANNوٌنبؽً على 

 .(2011ماٌو  27)بتارٌخ مركز معلومات شبكة اإلنترنت الصٌنٌة الطلبات. 
 

أهمٌة كبٌرة لمشكلة األشكال المختلفة  ICANNتعطً  .مشكلة اإلطار الزمنً -ت الدولٌة الصٌنٌة األشكال المتؽٌرة ألسماء النطاقا
للعثور على آلٌة  VIP WGألسماء النطاقات الدولٌة وقد أوصت بتشكٌل مجموعة عمل مشروع مشكبلت األشكال المختلفة للنطاقات 

األشكال المختلفة من أسماء النطاقات الدولٌة إذا كانوا ٌرؼبون فً التقدم  إدارة؛ ورؼم ذلك فإن اإلطار الزمنً ؼٌر مفضل لمقدمً طلبات
ألسماء النطاقات الدولٌة فً الجولة األولى للتقدم بالطلبات. وٌنبؽً على مجموعة عمل مشروع مشكبلت  TLDللحصول على نطاق 

ى ٌمكن مواجهة مشكلة األشكال المختلفة بطرٌقة اإلسراع بالعملٌة حت ICANNالتابعة لشركة  VIP WGاألشكال المختلفة للنطاقات 
صحٌحة وٌنبؽً حل هذه المشكلة على أساس كل حالة على حدة وتقدٌم الخدمات حسب أولوٌة الحضور للوفاء بمتطلبات مقدمً الطلبات 

عملً للوفاء باحتٌاجات باللؽة الصٌنٌة بتطوٌر حل واقعً و TLDالمحتملٌن. وبناًء على تجربة تشؽٌل السجبلت، قام مشؽلو نطاقات 
ألسماء  ccTLDsمستخدمً اللؽة الصٌنٌة حول العالم. وقد تم اختبار الحلول الصٌنٌة بالكامل بواسطة عملٌة تفوٌض وتشؽٌل نطاقات 

ن أي النطاقات الدولٌة. وحتى هذا التارٌخ، لم تتلق السجبلت أي شكاوى بخصوص إدارة األشكال المختلفة للنطاقات ولم ٌتم اإلببلغ ع
إساءة الستخدام أسماء النطاقات المختلفة. قام "اتحاد أسماء النطاقات الصٌنٌة" بإنتاج تقرٌر تفصٌلً حول التجربة الصٌنٌة فً العام 
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. ٌإمن مركز معلومات شبكة اإلنترنت الصٌنٌة أن عمل المجتمع الصٌنً سٌعمل كؤساس ICANNالماضً فً الخطاب الذي أرسله إلى 
 .(2011ماٌو  27)بتارٌخ مركز معلومات شبكة اإلنترنت الصٌنٌة ل مشروع مشكبلت األشكال المختلفة للنطاقات. جٌد لمجموعة عم

 
 .تجمٌع البٌانات

( أن ٌرى أن "دلٌل مقدم الطلبات" اآلن ٌطالب مقدمً الطلبات بذكر تفاصٌل الفوابد USCIBٌسعد مجلس األعمال الدولٌة األمرٌكً )
على تقلٌل  TLDالتً ٌرٌدون الحصول علٌها إلى جانب الطرٌقة التً ستعمل بها قواعد تشؽٌل نطاقات  TLDالمتوقعة من نطاقات 

ا للمساعدة على تحدٌد المشكبلت خبلل مرحلة الطرح األولٌة. وٌدع ًٌ م "التكالٌؾ االجتماعٌة". ٌعتبر تجمٌع البٌانات المناسبة أمًرا أساس
بتجمٌع معلومات لتحدٌد الفوابد والتكالٌؾ العامة  ICANN"الدراسة االقتصادٌة" التً توصً مجلس األعمال الدولٌة األمرٌكً اقتراح 

تجاه هذه المساعً بموجب المادة  ICANNبمزٌد من الوضوح. كما ٌقر مجلس األعمال الدولٌة األمرٌكً بالتزام  gTLDلتنفٌذ نطاقات 
والعملٌات المتصلة بها أو توسعة نطاقها.  gTLDعة لطرح نطاقات بتنظٌم مراج ICANNمن "تؤكٌد االلتزامات" الذي ٌطالب  9.3

 .(2011ماٌو  13)الوحدة الثانٌة، بتارٌخ  NCTA. (2011ماٌو  15)بتارٌخ مجلس األعمال الدولٌة األمرٌكً 
 

الجدٌدة وفًقا لتوصٌات  gTLDأي معاٌٌر أو مقاٌٌس تم وضعها لتسهٌل تقٌٌم التكالٌؾ والفوابد المحتملة للجمهور عند تقٌٌم ومنح نطاقات 
اللجنة االستشارٌة الحكومٌة ٌنبؽً أن تكون ملموسة وشفافة لتقٌٌم مدى نجاح البرنامج والمساعدة على صٌاؼة التوصٌات لتحسٌنه بشكل 

للمجتمع فٌما  مستمر خبلل الجوالت المستقبلٌة وأعمال التوسع. ٌنبؽً أن تعمل طلبات معٌنة على توضٌح التكالٌؾ والفوابد المحتملة
( تإثر بشكل 2( قابلة للقٌاس; )1جدٌد. وٌنبؽً أن تكون أي من هذه التكالٌؾ والفوابد المحددة فً أي طلب: ) gTLDٌتعلق بؤي نطاق 

 16)بتارٌخ  gTLD .MarkMonitor( تستخدم لتحمٌل مشؽلً السجبلت مسإولٌة تشؽٌل نطاق 3مباشر على اعتماد أي طلب؛ و)
 .(2011ماٌو 

 
( المتعلقة بنٌة مقدم الطلب كجزء من عملٌة التقدم بالطلبات وتقترح أن 2.2.2( األسبلة )NPOCم دابرة المإسسات ؼٌر الربحٌة )تدع

ماٌو  16)بتارٌخ  NPOCٌفكر "مجلس اإلدارة" فً تجمٌع نقاط اإلجابات على هذه األسبلة كجزء من عملٌة مراجعة الطلبات. 
2011). 

 
ٌنبؽً على "مجلس اإلدارة" تضمٌن معاٌٌر مراجعة لتقٌٌم التكالٌؾ والفوابد التً سٌحققها  .(2.2ؾ والفوابد )معاٌٌر مراجعة التكالٌ

الجدٌدة. على سبٌل المثال، هناك مخاوؾ فً مجتمع المإسسات ؼٌر الربحٌة بخصوص  gTLDالجمهور العام لجمٌع طلبات نطاقات 
لك والتً توفر فرصة هابلة لتحقٌق النفع والضرر على حد سواء. وما إلى ذ GIVE.و CHARITY.و DONATE.سبلسل مثل 

وٌمكن التفكٌر فً هذه السبلسل بعناٌة خبلل عملٌة مراجعة الطلبات دون الحاجة إلى التقدم أوالً باعتراض مصحوب بتكالٌؾ كبٌرة. 
NPOC  (2011ماٌو  16)بتارٌخ. 

 
. ٌنبؽً فً أسبلة التقٌٌم أن تراعً بدرجة أكبر احتٌاجات مقدمً طلبات ارٌةمقدمو طلبات النطاقات ذات النقطة المتبوعة بعبلمة تج

، والذي ٌطالب مقدمً الطلبات ذكر مهمة/ؼرض 18النطاقات ذات النقطة المتبوعة بالعبلمة التجارٌة. على سبٌل المثال فإن السإال رقم 
ت" هذه مع إضافة سلسلة من األسبلة الفرعٌة التً ال تنطبق السجل الخاص بهم، قد توسع بدرجة ملحوظة فً مسودة "دلٌل مقدم الطلبا

بشكل مباشر على طلبات النطاقات ذات النقطة المتبوعة بعبلمة تجارٌة. ٌمكن تحسٌن عملٌة التقدم بالطلبات فً حالة توفٌر بدابل لمقدمً 
الجدٌد  gTLDالكٌفٌة التً سٌتم بها استخدام نطاق  طلبات النطاقات ذات النقطة المتبوعة بعبلمة تجارٌة، والسإال على سبٌل المثال عن

 .(2011ماٌو  13)بتارٌخ  Valideus لدعم األهداؾ اإلستراتٌجٌة للعبلمة التجارٌة.
 

التً تطلب من مدٌري الشركات مقدمة الطلبات أن  11. إن متطلبات السإال رقم بدٌل مقترح للكشؾ عن العنوان — 11السإال رقم 
ابم تتسبب فً بعض المخاوؾ. وهناك حل بدٌل ٌتمثل فً السإال عن عنوان تابع لشركة تقدٌم الطلبات. وهذا مناسب تكشؾ عن مقرها الد

 .(2011ماٌو  13)بتارٌخ  Valideusبدرجة أكبر عند التقدم بالطلب نٌابة عن الشركة. 
 

 . التحسٌنات القابمة على االجتهاد البلزم — 11السإال رقم 
بإجراء تؽٌٌر جزبً على األقل القتراحها بإخفاء هوٌة الجهات الربٌسٌة المإثرة فً  ICANNة عبر اإلنترنت ٌوصً ابتبلؾ المساءل

 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ  COA)أ((. 11الجدٌدة )معٌار التقٌٌم رقم  gTLDطلبات نطاقات 
 

هم القانونً إلى المدٌرٌن أو المسإولٌن أو )د( الذي ٌتعامل مع مقدمً الطلبات الذٌن ٌفتقر تشكٌل11بخصوص المعٌار الجدٌد رقم 
الشركاء أو أصحاب المصالح، ٌقترح ابتبلؾ المساءلة عبر اإلنترنت أن األفراد الذٌن ٌتعٌن الكشؾ عن هوٌاتهم ال ٌنبؽً أن ٌتضمنوا 

ٌة قانونٌة أو مسإولٌة إدارٌة األفراد أصحاب "المسإولٌة المباشرة عن عملٌات السجبلت" فحسب، بل كذلك األفراد الذٌن ٌتحملون مسإول
 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ  COAعلٌا عن هذه العملٌات، وهو ما ٌعادل تقرًٌبا ما ٌتعٌن الكشؾ عنه بواسطة مقدمً الطلبات اآلخرٌن. 

 
ة بارتكاب )هـ( )ربما كخطؤ فً المسودة( ٌعفً مقدمً الطلبات من المسإولٌة عن الكشؾ عن جمٌع حاالت اإلدان11ٌبدو أن المعٌار 

جرابم فً ؼضون السنوات العشر الماضٌة. ولضمان الوضوح والشمولٌة، ٌنبؽً أن تتناسق اللؽة المستخدمة هنا مع تلك الواردة فً 
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)و( من مسودة "اتفاقٌة التسجٌل"، والذي ٌلؽً أهلٌة أي شخص مدان فً "أي جرٌمة" لبلستمرار فً عمله كمسإول أو مدٌر 4.3القسم 
 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ  COAشؽٌل السجبلت. إلحدى شركات ت

 
)ج( 18إزالة الفقرة الرابعة من السإال رقم  ICANN. ٌتعٌن على حجز النطاقات دون وضع أي محتوٌات علٌها –)ج( 18السإال رقم 

جدٌدة هً صٌؽة لتنظٌم ال gTLDفً "ملحق الوحدة الثانٌة". السٌاسة التً تحظر صٌؽة معٌنة من الحدٌث التجاري القانونً فً نطاقات 
ٌُعد هذا السإال بمثابة تطفل ؼٌر البق على حق أي مسجل فً االستفادة من اسم نطاق لؽرض  المحتوٌات ومن ثم فهً ؼٌر مقبولة. 

قانونً. وسٌفرض هذا ضؽوًطا على مقدمً الطلبات لوضع قواعد من شؤنها الحد من مواقع الوٌب المحجوزة فً النطاقات المسجلة داخل 
ا مع "التكالٌؾ االجتماعٌة" و"النتابج/التكالٌؾ السلبٌة". هذا االرتباط  gTLDاق نط ًٌ الجدٌد الخاص بهم، كما ٌجعل حجز النطاقات متساو

ٌحق ألي مسجل اسم نطاق قام بسداد  المخالؾ للمعاٌٌر ال أساس له كما تعتبر العوابق التً ٌفرضها السجل ؼٌر مبررة وال ضرورة لها.
ل السم أن ٌشترك فً أي نشاط قانونً بهذا االسم، أو فً الحقٌقة عدم استخدام هذا االسم على اإلطبلق. إن عرض روابط رسوم التسجٌ

مخصصة على نطاقات األسماء العامة ؼٌر المخالفة ٌتساوى فً مشروعٌته وفابدته مع الروابط المخصصة المدفوعة التً تعرضها 
الكلمة علٌها. إن أقل ما ٌقال عن االقتراح الذي ٌنص على أن حجز اسم ونشر روابط لبٌانات محركات البحث الربٌسٌة عند إدخال نفس 

و/أو اإلعبلن فقط هو ممارسة سلبٌة أو ضارة هو أنه اقتراح قابم على معلومات خاطبة ومن المإكد أن ؼٌر صحٌح. فبالنسبة لشركة 
ICANN ونً أمًرا بالػ الخطورة على مصالح مجتمع اإلنترنت ككل. كما أن ٌعتبر اقتراح دور فً تحدٌد محتوى قانونً أو ؼٌر قان

" والذي ٌقول إن 2011معٌار التقٌٌم الجدٌد هذا ال ٌتوافق مع اإلقرار الذي تم التوصل إلٌه فً مكان آخر فً "مسودة المناقشة فً أبرٌل 
ا فً ظل نظام اإلٌقاؾ السرٌع ا ًٌ ( المقترح. وقد تبنت المنظمة الدولٌة لحقوق URSلموحد )حجز النطاقات فً حد ذاته لٌس معٌاًرا سلب

( مإخًرا رإٌة مشابهة لتوجٌه القابمٌن على الفحص فً ظل السٌاسة الموحدة لحل نزاعات أسماء النطاقات. WIPOالملكٌة الفكرٌة )
Oversee.net  (2011ماٌو  15)بتارٌخ رابطة التجارة عبر اإلنترنت . (2011ماٌو  15)بتارٌخ. 

 
)أ( 10.2والقسمٌن  3)ج(18إزالة ؼموض السإال رقم  ICANN. ٌنبؽً على توضٌح مدة سرٌان االتفاقٌة – 3)ج(18لسإال رقم ا

و)ج( من اتفاقٌة التسجٌل فٌما ٌتعلق بمدة التعاقدات على عملٌات تسجٌل أسماء النطاقات )"نطاق دابم" أم "ال ٌتجاوز عشر سنوات"(. 
AusRegistry ملٌات تسجٌل دابمة، والسٌما فً حالة نطاقات تدعم السماح بعTLD  .ذات المسجل الواحد والمستخدم الواحد
AusRegistry  (2011ماٌو  16)بتارٌخ. 

 
هو أمر مفٌد، ولكن  29و 28. إن توضٌح المتطلبات البلزمة للحصول على نقطتٌن فً السإالٌن أنظمة الفصل أو اإلٌقاؾ السرٌع

ICANN قدٌم مساهمة مهمة فً ضمان تؤمٌن واستقرار اإلنترنت عندما لم تطالب بؤن ٌقوم جمٌع مشؽلً سجبلت أهدرت فرصة هابلة لت
 ICANNالجدٌدة بتطبٌق نظام للفصل أو اإلٌقاؾ السرٌع. وعبلوة على ذلك، ٌتعٌن أن تتوفر لدى طاقم االلتزام بشركة  gTLDنطاقات 

. 29و 28ات بالتعهدات التً تقدموا بها فً طلباتهم بخصوص السإالٌن الموارد والتفوٌض البلزم لضمان التزام مقدمً الطلب
Microsoft  (2011ماٌو  15)بتارٌخ. 

 
. بخصوص مشكلة إدارة وإزالة السجبلت المتبقٌة الوحٌدة، توفر اللجنة االستشارٌة لؤلمان السجبلت المتبقٌة الوحٌدة - 28السإال رقم 
 ( التعلٌقات التالٌة:SSACواالستقرار )

المتبقً الوحٌد هو مصطلح ؼامض ال ٌوجد تعرٌؾ محدد له. قامت اللجنة االستشارٌة لؤلمان واالستقرار بإعداد تعرٌؾ  (1)
 بتضمٌنه فً "دلٌل مقدم الطلبات".توصً 

ٌمكن استخدام مصطلح السجبلت المتبقٌة الوحٌدة ألؼراض إساءة االستخدام؛ ورؼم ذلك فإن االستخدام األؼلب لهذا المصطلح  (2)
دعم التشؽٌل الصحٌح والمعتاد لنظام أسماء النطاقات. ومن ثم فمن ؼٌر المناسب تضمٌن إدارة السجبلت المتبقٌة الوحٌدة تحت ٌ

 عنوان "منع إساءة االستخدام والتقلٌل منها" وتقترح اللجنة االستشارٌة لؤلمان واالستقرار إزالتها.
الوحٌدة، ٌنبؽً على مشؽلً السجبلت اتخاذ إجراءات إلزالة هذه السجبلت عند لتقلٌل إساءة االستخدام الفعلٌة للسجبلت المتبقٌة  (3)

 بالفعل للتشجٌع على تصرفات ضارة.تزوٌدهم بدلٌل ٌبرهن على أن السجبلت المتبقٌة موجودة 
 (.2011ماٌو  13الوحدة الثانٌة، بتارٌخ )اللجنة االستشارٌة لؤلمان واالستقرار 

 
 .39توضٌح السإال رقم 

ولٌس من الواضح ما تتم مطالبة مقدمً الطلبات  تعرٌؾ أو شرح مصطلحً "أهداؾ نقطة االسترداد" و"هدؾ وقت االسترداد" لم ٌتم
 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ  AFNIC(. 2011ماٌو  15)بتارٌخ  RySGبفعله. ٌنبؽً شرح هذٌن المصطلحٌن فً الدلٌل. 

 
. وٌنبؽً إعادة صٌاؼة كلمات البٌان على النحو التالً: "تحدٌد 39السإال رقم لٌس من الواضح ما هً "وظابؾ األعمال الحٌوٌة" فً 

وتعرٌفات وظابؾ األعمال الحٌوٌة، التً تعرؾ بؤنها وظابؾ األعمال بالؽة األهمٌة فً دعم توفٌر "خدمات السجبلت" كما هً محددة 
"الخدمات" األخرى المحددة فً رد مقدم الطلب على  الجدٌدة، إلى جانب أي من gTLD" فً اتفاقٌة نطاقات 6فً "المواصفة رقم 

 .(2011ماٌو  16)بتارٌخ  AusRegistry". 23"سإال معاٌٌر التقٌٌم رقم 



 19 2011مايو  30

 
والعدٌد من المواقع األخرى بالدلٌل تستخدم المصطلحات "خدمات السجبلت"  23. السإال رقم تعرٌؾ وتناسق المصطلحات المستخدمة

سجبلت" بشكل متبادل. ٌنبؽً تعرٌؾ كل من هذه المصطلحات وإجراء فحص للتناسق مع التحدٌثات و"وظابؾ السجبلت" و"عملٌات ال
 .(2011ماٌو  16)بتارٌخ  AusRegistryالمناسبة لضمان الوضوح. 

 
صؾ كؤسبلة ؼٌر عامة ألنها تطلب من مقدم الطلب و 26و 24. ٌنبؽً تمٌٌز السإالٌن كؤسبلة ؼٌر عامة 26و 24ٌتم تمٌٌز السإالٌن 

على التوالً. وال شك أن نشر تفاصٌل معٌنة حول التنفٌذ، مثل تصمٌمات  Whois( وأنظمة SRSالتنفٌذ الفنً لنظام السجل المشترك )
 .(2011ماٌو  16)بتارٌخ  AusRegistryالشبكة، ٌمكنه أن ٌساعد أي "مهاجم" فً التخطٌط إلجراء هجمات على األنظمة. 

 
ٌفً بالمتطلبات ٌبدو أن به خطؤ ما. ٌنص النصؾ الثانً من الجملة  1-تحت عمود النقاط  43إال رقم . السالتصحٌح - 43السإال رقم 

ا أن السجبلت ستوفر كذلك عملٌات تبادل  ًٌ على أن السجبلت سوؾ توفر إمكانات اإلمداد لقبول المفاتٌح العامة من المسجلٌن وٌعنً ضمن
بإزالة  AusRegistryللهدؾ من هذه "المعاٌٌر". تطالب  AusRegistryمع فهم المفاتٌح وإنشابها وتخزٌنها. وهذا ال ٌتوافق 

 .(2011ماٌو  16)بتارٌخ  AusRegistry")اإلنشاء والتبادل والتخزٌن(" المذكورة فً نهاٌة النقطة. 
 

العتماد للممارسات . ٌنص اإلصدار الحالً من الدلٌل على ما ٌلً: "ٌخضع خطاب ا(LOCخطاب االعتماد ) ،(1ب ) 50السإال رقم 
(." وفًقا للعدٌد من جهات االتصال بالمصارؾ، 590( الصادرة عن ؼرفة التجارة الدولٌة )المنشور رقم ISP 98االحتٌاطٌة الدولٌة )

جه ال تمثل خطاب اعتماد شابع االستخدام خارج الوالٌات المتحدة ونحن نتفهم أنه فً ظل المتطلبات الحالٌة ستوا ISP 98فإن ممارسات 
 .(2011ماٌو  16)بتارٌخ  UrbanBrainالمصارؾ الٌابانٌة مصاعب فً الحصول على هذا المستند. 

 
 تحليل التعليقات

 
ٌقترح أحد التعلٌقات أن تتمتع الجهات الحكومٌة، والتً تخضع لمراجعة مستقلة وعملٌات عامة أخرى للتحكم فً الدقة، بنفس عملٌة 

ولتوضٌح  بورصة أسهم. 25مإسسات ذات األسهم المطروحة للتداول الجماهٌري والمدرجة فً أكبر فحص الخلفٌة الجنابٌة التً تتم لل
لتجنب تكرار عملٌة فحص الخلفٌة الجنابٌة التً تجرى لؤلفراد والتً أجرٌت بالفعل  2.1.1ذلك، تم تطبٌق المنهج المذكور فً القسم 

عن إجراء فحص  ICANNجة الطلبات موفرة للتكلفة. ال توجد نٌة إلعاقة بورصة وكذلك كً تظل معال 25على المدٌرٌن بواسطة أكبر 
الخلفٌة إذا تطلب األمر ذلك. وباإلضافة إلى ذلك، فإن عملٌات المراجعة المالٌة المعتادة التً ٌتم إجراإها بواسطة شركات المراجعة 

الربٌسٌٌن المسإولٌن عن الجهة. ووفًقا لذلك، فلن ٌتم إجراء  المستقلة التابعة لجهات أخرى ال تتطلب إجراء فحوصات خلفٌة شاملة لؤلفراد
أي تكرار للعملٌات أو تكرار أعمال قامت جهات أخرى بإنجازها بالفعل ومن ثم فسوؾ تستمر فحوصات الخلفٌة الجنابٌة التً تجرى 

 لؤلفراد المسإولٌن عن السجل كما هو موصوؾ فً الدلٌل.
 

ٌتم إجراء مراجعات االلتزام وفًقا  عة لبللتزام بعد طرح السٌاسات واإلجراءات المقترحة فً الطلب.أحد التعلٌقات ٌقترح إجراء مراج
ستتم مراجعة هذه النقاط إلى المدى الذي ٌتم وفًقا له تضمٌن سٌاسات وإجراءات معٌنة من فترة التقدم بالطلبات  لبنود "اتفاقٌة التسجٌل".

لك، تتطلب عملٌة التقدم بالطلبات أن ٌضمن مقدمو الطلبات أن البٌانات واالدعاءات التً ٌحتوي باإلضافة إلى ذ فً "اتفاقٌة التسجٌل".
 وقد ٌتسبب أي بٌان خاطا من الناحٌة المادٌة فً رفض أي طلب.  علٌها الطلب صحٌحة ودقٌقة وكاملة من ناحٌة جمٌع الجوانب المادٌة.

 
والهبلل األحمر  ccTLDتجارٌة األولمبٌة والمإسسات اإلقلٌمٌة المعنٌة بنطاقات أوصى صاحب التعلٌق بوضع األسماء مثل العبلمات ال

 .2.2.1.2فً "قابمة األسماء المحجوزة للمستوى األعلى" الواردة بالقسم 
 

ستوى فٌما ٌتعلق بتضمٌن أسماء جهات معٌنة فً هذه القابمة المحجوزة، من المفهوم أن بعض األسماء تتمتع بحماٌة قانونٌة على الم
فً طبٌعة وسابل الحماٌة هذه، وما إذا كان ٌنبؽً توسعة  ICANNالدولً. وٌمكن التعامل مع هذه األسماء على أساس االعتراض. تفكر 

 نطاقها لتشمل جهات قلٌلة ومعٌنة.
 

المحجوزة بالمستوى تم التفكٌر فً ذلك؛ ورؼم ذلك فقد تم تصمٌم قابمة األسماء  ،ccTLDفٌما ٌتعلق بالمإسسات المعنٌة بنطاقات 
األعلى بحٌث تكون ضٌقة قدر اإلمكان وتؽطً فقط األسماء التً لها تؤثٌر على البنٌة التحتٌة لنظام أسماء النطاقات أو تمثل جزًءا من 

ا . تجدر اإلشارة إلى أن الجهات المذكورة هم أعضاء مهمون فً مجتمع نظام أسماء النطاقات ولكنهICANNالهٌكل التنظٌمً لشركة 
ا، وسوؾ تعمل على توسعة القابمة ب ًٌ شكل تنتمً بدرجة أكبر إلى فبة الدوابر االنتخابٌة، والتً ٌتم تشكٌلها على نحو ذاتً والتحكم بها ذات

 ملحوظ لتتضمن كل هذه الجهات كؤسماء محجوزة.
 

لمستوى األعلى" الواردة فً القسم ٌنبؽً علٌها إزالة اسمها من "قابمة األسماء المحجوزة با ICANNوتقترح تعلٌقات أخرى أن 
تم تضمٌنها فً هذه القابمة كامتداد منطقً لكونها  ICANNوٌنبؽً مبلحظة أن  . وقد تم التفكٌر فً ذلك ولكن لم ٌتم تبنٌه بعد.2.2.1.2
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" ٌتم ICANNحظة أن "المنظمة المسإولة عن تشؽٌل البرنامج ولٌس كطرٌقة الدعاء التمتع بحماٌة عبلمة تجارٌة خاصة. كما ٌنبؽً مبل
تستخدم نفس العملٌات  ICANN" فً المستوى الثانً، ومن ثم فإن ICANNفبل ٌوجد حجز السم " -حجزها فقط فً المستوى األعلى 

 للتعامل مع أي عملٌات تسجٌل تحٌط بها المشكبلت فً المستوى الثانً كما تفعل أي مإسسة أخرى.
 

ٌن ثنابٌة األحرؾ من عملٌة التسجٌل فً المستوى الثانً )وفًقا للمواصفة الخامسة فً اقترحت بعض التعلٌقات الحد من حجز عناو
ورؼم أن بعض التعلٌقات قد اعتبرت هذا أحد المتطلبات الجدٌدة، إال أن هذا ٌتم تطبٌقه منذ صدور أول مسودة من  "اتفاقٌة التسجٌل"(.

الجدٌدة خٌار القتراح إصدار هذه العناوٌن  gTLDٌتوفر لمشؽلً نطاقات  "الدلٌل" كما تحتوي علٌه اتفاقٌات السجبلت الحالٌة. وسوؾ
الحالٌٌن قد  gTLDعلى أساس تنفٌذ اإلجراءات البلزمة لتجنب التضارب مع قوانٌن الدولة المعنٌة. وكان عدًدا من مشؽلً نطاقات 

 أرسلوا هذه الطلبات وتم اعتماد طلباتهم.
 

( المكونة من منظمة دعم أسماء JIGوصٌات مجموعة العمل المشتركة ألسماء النطاقات الدولٌة )وعبر أحد التعلٌقات عن دعم تنفٌذ ت
مكونة من حرؾ واحد، بٌنما عبر تعلٌق آخر  TLDرموز الدول/منظمة دعم األسماء العامة بتمكٌن عناوٌن أسماء نطاقات دولٌة لنطاقات 

ا دراسة التوصٌات المقترحة للسماح بسبلسل أسماء عن الحاجة لتعلٌق عام حول هذه الشروط قبل الشروع فً ت ًٌ نفٌذها. وتجري حال
على أحدث تقرٌر تم تلقٌه مإخًرا من مجموعة العمل المشتركة  ICANNمكونة من حرؾ واحد. وترد  TLDنطاقات دولٌة لنطاقات 

م السٌاسات والجوانب الفنٌة واللجان ( من خبلل أسبلة حول تنفٌذ هذا البرنامج على منظمات دعJIGألسماء النطاقات الدولٌة )
 .ICANNاالستشارٌة التابعة لشركة 

 
 استبٌان التقدم بالطلبات

 بعض التعلٌقات تطلب توضًٌحا لمصطلحات معٌنة فً األسبلة وقد قامت، فً بعض الحاالت، بتوفٌر تؽٌٌرات مقترحة لبعض الكلمات.
ال األسبلة األخرى المتعلقة بتوضٌح المصطلحات الواردة فً االستبٌان على نشكر الجمٌع على موافاتنا بتلك التعلٌقات ونطلب إرس

بتجمٌع ردود جمٌع مقدمً الطلبات وتوفٌر مستودع مركزي لها من اآلن  ICANNستقوم  .org.icann@newgtldالعنوان 
 لة أدناه، وستتم إضافتها كما هو مناسب إلى هذا المستودع المركزي.فصاعًدا. سٌتم تناول كل من التعلٌقات ذات الص

 
أحد التعلٌقات ٌطالب باستخدام المصطلحات "خدمات السجبلت" و"وظابؾ السجبلت" و"عملٌات السجبلت" بشكل متناسق خبلل جمٌع 

 مناسب لضمان التناسق.وستتم مراجعة هذه المصطلحات وتعدٌل االستبٌان كما هو  مراحل عملٌة التقدم بالطلبات.
 

 خلفٌة مقدم الطلب – 11السإال رقم 
فعلى سبٌل  تدعم التعلٌقات بوجه عام توسعة عملٌة فحص خلفٌة مقدمً الطلبات وقد تضمنت التحسٌنات التً ٌمكن إجراإها على العملٌة.

المسإولٌن عن عملٌات السجبلت على وجه الخصوص المثال، هناك تعلٌق ٌقترح تضمٌن أحد المسإولٌن القانونٌٌن أو أفراد اإلدارة العلٌا 
وقد عبرت تعلٌقات أخرى عن  للجهات التً قد تفتقر صٌؽتها القانونٌة إلى المدٌرٌن أو المسإولٌن أو الشركاء أو أصحاب المصالح.

ٌظهر كعدم تناسق مع مسودة  مخاوفها بشؤن التفاصٌل التً ٌتم طلبها بشؤن مقدمً الطلبات )أي عنوان منزل األفراد الربٌسٌٌن( أو ما
 "اتفاقٌة التسجٌل" )أي عدم المطالبة بالكشؾ عن اإلدانات بارتكاب جناٌات خبلل السنوات العشر الماضٌة(.

 
وجدٌر بالذكر أن التعلٌق الذي ٌقترح تضمٌن مسإول قانونً وأحد أفراد اإلدارة العلٌا هو تعلٌق جٌد ٌستحق الدراسة وقد تم تحدٌث 

ورؼم  ونحن أًٌضا نعً المخاوؾ المتعلقة بتجمٌع معلومات خاصة/سرٌة مثل عنوان منزل أحد األفراد الربٌسٌٌن. ًقا لذلك."الدلٌل" وف
فبدون هذه  " هو الوفاء بمتطلبات عملٌة فحص الخلفٌة الجنابٌة.11ذلك، فإن الؽرض من طلب عنوان المنزل الشخصً فً "السإال رقم 

وكنتٌجة لذلك  لخلفٌة الجنابٌة من توفٌر معلومات ذات صلة ومإكدة بشكل إٌجابً بخصوص هذا الفرد.المعلومات، قد ال ٌتمكن فحص ا
ونحن ندرك أن هذه المعلومات سرٌة وستظل هكذا عند تسلٌمها واالحتفاظ بها  فسوؾ تكون عملٌة فحص الخلفٌة الجنابٌة ؼٌر فعالة.

 .ICANNبواسطة 
 

نطاق المقابلة بحٌث ٌتضمن اإلدانة بارتكاب أي جرٌمة. فٌنبؽً الكشؾ عن جمٌع اإلدانات  وقد تمت إزالة مصطلح "جناٌة" لتوسعة
. وجدٌر بالذكر أن الحد الزمنً البالػ عشر سنوات فً االستبٌان ٌخص فحص الخلفٌة الجنابٌة 11بارتكاب جرابم كجزء من السإال رقم 

إخطاًرا لمشؽل السجل ٌنص على أن أي إدانات أخرى بارتكاب الجرابم حٌث تظل شروط اتفاقٌة التسجٌل قابمة وتعطً  األولً فحسب.
 )و( لٌس لها حد زمنً.4.3المدرجة فً القسم 

 
 المهمة / الؽرض – 18السإال رقم 

 TLDوتدعم التعلٌقات بوجه عام تضمٌن أسبلة اقتصادٌة معٌنة سوؾ تساعد المجتمع على أن ٌفهم بشكل أفضل كٌؾ ستقدم نطاقات 
كما تطلب بعض التعلٌقات أن تكون المقاٌٌس/المعاٌٌر المستخدمة لتسهٌل عملٌة تقٌٌم  قلل من "التكالٌؾ االجتماعٌة".فوابد وت

وباإلضافة إلى ذلك، تقترح بعض التعلٌقات أن ٌتم دمج معاٌٌر  ( قابلة للقٌاس.3( شفافة، و2( ملموسة، 1الفوابد/التكالٌؾ المحتملة 
اشر على ما إذا كان أي من الطلبات سٌتم اعتماده أم ال، وأن تستخدم لجعل مشؽلً السجبلت مسإولٌن عن المراجعة مما سٌإثر بشكل مب

بهدؾ الحصول على سجل  TLDوفً النهاٌة، هناك تعلٌق ٌقترح أن ٌقوم أي من مقدمً الطلبات بتؤمٌن نطاق  .gTLDتشؽٌل نطاق 

mailto:newgtld@icann.org
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لسماح للجمهور بتسجٌل النطاقات( ومن ثم فإن األسبلة المتعلقة بالفوابد "مؽلق" أو ذي واجهة داخلٌة فقط )أي أنه ال توجد نٌة ل
 " لن تنطبق أو ٌنبؽً إعادة صٌاؼتها بحٌث تقدم تفسًٌرا لهذا النوع من الطلبات.18االقتصادٌة ضمن "السإال رقم 

 
ورؼم ذلك،  ان ملموسة وشفافة وقابلة للقٌاس.ونحن نتفق مع المفهوم القابم على أن تكون المقاٌٌس/المعاٌٌر المستخدمة كجزء من االستبٌ

فكما تمت مناقشته فً إصدارات عدٌدة من "الدلٌل" وفً العدٌد من الدراسات االقتصادٌة، فمن الصعب التحقق من القٌاسات الدقٌقة دون 
خدام البٌانات التً تم تجمٌعها فً ومن المتوقع أن ٌتم است أن تتوفر أوالً مجموعة بٌانات متماسكة ذات صلة لٌتسنى البدء فً التطوٌر.

قد تساعد البٌانات ذات الصلة التً تم تجمٌعها خبلل  الجولة األولى لقٌاس مدى فعالٌة البرنامج وسٌتم فحصها وتنقٌتها مع تقدم البرنامج.
لتحدٌد ما إذا كان أحد الطلبات سٌتم عملٌة المراجعة هذه فً توفٌر المعلومات للجوالت المستقبلٌة، بما ٌتضمن المعاٌٌر اإلضافٌة المحتملة 

 اعتماده أم ال.
 

وقد تمت  بخصوص السبلسل "المؽلقة" أو ذات الواجهة الداخلٌة فقط. 18وإننا لنقدر التوضٌح الذي تم السعً وراءه فً السإال رقم 
ونحن نإمن أن هذه األسبلة  ة البرنامج.إضافة هذه األسبلة بطلب من المجتمع للمساعدة على توفٌر المعلومات لعملٌات مراجعة مدى فعالٌ

قابلة للتطبٌق بصرؾ النظر عما إذا كان مقدم الطلب قد اختار أن ٌجعل عملٌة تسجٌل األسماء متاحة للجمهور أم ال. إذا أوضح أحد 
مبلحظة، رؼم أنه لن ٌتم  مقدمً الطلبات أن السإال، بصٌاؼته الحالٌة، ؼٌر قابل للتطبٌق فٌنبؽً علٌه توفٌر منطق ٌوضح هذا التؤثٌر.

 احتساب أي نقاط لهذه األسبلة، إال أنه سٌكون من الممكن مشاهدتها بواسطة الجمهور وستشكل أساًسا للدراسات االقتصادٌة المستقبلٌة.
 

التً تم وقد اعترضت بعض التعلٌقات على تضمٌن سإال متعلق بسٌاسات حجز النطاقات أو اإلعبلن عنها فً مجموعة األسبلة الجدٌدة 
ومن المعترؾ به أن هذه األنشطة ال تتساوى بالضرورة مع التكالٌؾ االجتماعٌة  تضمٌنها لتوفٌر المعلومات للدراسات االقتصادٌة.

 السلبٌة، ومن ثم فقد تمت إزالة هذا السإال.
 

. وتتطلب (3))ب(18ات فً السإال رقم هناك تعلٌق آخر استشهد بالتضارب الذي ٌحدث عند اإلشارة إلى العقود "الدابمة" ألسماء النطاق
"على "مشؽل السجل" مسإولٌة تزوٌد المسجلٌن بخٌار الحصول على عملٌات تسجٌل أسماء النطاقات األولٌة  "اتفاقٌة التسجٌل" ما ٌلً:

هذا، تتطلب "اتفاقٌة لفترات تمتد من عام إلى عشرة أعوام كما ٌتراءى للمسجل، على أال تتجاوز الفترة عشرة أعوام". وباإلضافة إلى 
ا مسبًقا بزٌادات األسعار. ًٌ وٌتعلق السإال فً المقام األول بالشروط التً تإثر على أسعار المسجلٌن، وقد تمت  التسجٌل" إخطاًرا كتاب

 إزالة القسم السابق الذي ٌشٌر إلى العقود "الدابمة".
 

 لتحدٌد الهوٌة isWho( ونظام SRSنظام السجبلت المشتركة ) - 62و 24السإاالن رقم 
أحد التعلٌقات ٌقترح طلب معلومات معٌنة وطرحها للجمهور ألن بإمكانها زٌادة احتمالٌة وقوع ضرر نظًرا الحتمالٌة استخدامها فً 

من الضروري إجراء موازنة بٌن الشفافٌة، وخاصة ما ٌتعلق بعملٌات مواجهة الجمهور، وبٌن حماٌة  التخطٌط لعملٌات مهاجمة األنظمة.
ما إذا كانت هناك جوانب لهذه األسبلة ٌنبؽً عدم كشفها  ICANNتدرس  المعلومات والتً قد تصبح بسهولة عرضة إلساءة االستخدام.

 للجمهور نتٌجة لشدة المخاطر.
 

 آلٌات منع وتقلٌل إساءة االستخدام وحماٌة الحقوق – 29و 28السإاالن 
ٌجب أن تكون مطلوبة لجمٌع مقدمً الطلبات وأن تتوفر  29و 28المذكورة فً السإالٌن ٌقترح أحد التعلٌقات أن أنظمة اإلٌقاؾ/التعلٌق 

ونحن نتفهم طبٌعة هذه المخاوؾ؛ ورؼم ذلك فقد ال ٌكون  لفرٌق التحقق من االلتزام الموارد البلزمة إلجراء المراجعات حسب الحاجة.
وال شك أن أعمال السٌاسات المستقبلٌة  .TLDٌه لجمٌع أنواع نطاقات نفس نوع متطلبات اإلٌقاؾ/التعلٌق السرٌع الزًما أو مرؼوًبا ف

وفً نفس الوقت، فإن السجل ٌتمتع بالقدرة على تنفٌذ اإلجراءات  داخل المجتمع ربما تثمر عن أفضل الممارسات لهذه اإلجراءات.
 المعنً. TLDالمناسبة لظروؾ نطاق 

 
، بما ٌتضمن توفٌر تعرٌؾ 28ات السجبلت الوحٌدة المتبقٌة فً السإال رقم اقترحت بعض التعلٌقات إجراء تؽٌٌرات على متطلب

ة استخدامها لئلؼراء بسلوك للسجبلت الوحٌدة المتبقٌة ومتطلبات مشؽل السجل إلزالة هذه السجبلت عندما ٌحصل على دلٌل على إساء
 وقد تم تضمٌن هذه التعلٌقات. .ضار

 
 لاستمرار عملٌة التسجٌ – 39السإال رقم 

. 39ٌطلب أحد التعلٌقات توضًٌحا لمصطلحً "أهداؾ نقطة االسترداد" و"أهداؾ وقت االسترداد" المتضمنٌن فً السإال رقم 
والمصطلحان ٌنتمٌان لمصطلحات "إدارة االستمرار" )أي التخطٌط الستمرار األعمال( التً تركز على استرداد البٌانات والوظابؾ 

 الحٌوٌة، كما تحددها المإسسة.
  

 ( ٌشٌر هدؾ نقطة االستردادRPO إلى ) النقطة الزمنٌة التً ٌنبؽً عندها استرداد البٌانات بعد مقاطعة األعمال أو وقوع
وٌسمح هدؾ نقطة االسترداد ألي مإسسة بتحدٌد إطار زمنً قبل حدوث مقاطعة/كارثة قد تفقد البٌانات خبلله وهذا  كارثة.

إذا كان هدؾ وقت االسترداد  اتصال أي نظام باإلنترنت )هدؾ وقت االسترداد(. اإلطار مستقل عن الوقت البلزم إلعادة
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المحدد لشركة معٌنة هو ساعتٌن، فعند رجوع نظام ما لبلتصال باإلنترنت بعد حدوث مقاطعة/كارثة، ٌتعٌن استرداد جمٌع 
 بل وقوع الكارثة.البٌانات إلى نقطة معٌنة خبلل ساعتٌن ق

 ( هدؾ وقت االستردادRTO ) هو المدة الزمنٌة التً ٌتعٌن فً ؼضونها استرداد عملٌة معٌنة بعد مقاطعة العمل أو وقوع
فعلى سبٌل المثال، ٌتعٌن أال تتعطل خدمة نظام أسماء النطاقات  كارثة بهدؾ تجنب ما قد تعتبره الجهة كعواقب ؼٌر مقبولة.

االستعانة بمشؽل سجل نهابً  ICANNساعات، قد تطلب  4فً خبلل  ساعات وفًقا لمسودة "اتفاقٌة التسجٌل". 4ألكثر من 
وربما تنظر الجهة إلى هذا باعتباره نتٌجة ؼٌر مقبولة ومن ثم فقد تقوم بضبط هدؾ وقت االسترداد المحدد  لتولً هذه الوظٌفة.

 ساعات وستقوم بوضع خطط االستمرار وفًقا لذلك. 4لدٌها بحٌث ٌقل عن 

 كمرجع لمقدمً الطلبات. 39إلى السإال رقم وقد تمت إضافة هذه التعرٌفات 

وسٌتم النظر إلى هذه اللؽة كتحدٌث  تعلٌق آخر ٌقدم توضٌحات إضافٌة حول "وظابؾ األعمال الحٌوٌة" وتتضمن لؽة تمت مراجعتها.
 لبلستبٌان.

 
(؛ DNSSECظام اسماء النطاقات )حول بروتوكول تؤمٌن ن 43ٌقترح أحد التعلٌقات توضًٌحا للؽة المعٌنة المستخدمة فً السإال رقم 

 وقد تم تضمٌن هذا االقتراح.
 

( ألي خطاب ضمان احتٌاطً ال ٌتم اتباعها بشكل عام بواسطة ISP 98ٌنص أحد التعلٌقات على أن الممارسات االحتٌاطٌة الدولٌة )
ب الضمان، وذلك إذا كان من الممكن المإسسات المالٌة فً بعض المناطق. تم تحدٌث الدلٌل بحٌث ٌسمح بتضمٌن معٌار بدٌل فً خطا

 إثبات أنه مكافا على نحو معقول.
 

 
 العالمات التجاريةوسائل حماية 

 
 

 اآلليات الشاملة لحماية الحقوق
 

 النقاط الرئيسية
 

  تم إجراء دراسة شاملة للتعلٌقات الواردة من كل قسم بمجتمعICANN  ومجتمع اإلنترنت على نطاق أوسع عند تطوٌر آلٌات

 ".دلٌل مقدم الطلبات"اٌة العبلمات التجارٌة فً حم

  وقد أدت االستشارات التً أجرٌت بٌن "مجلس اإلدارة" و"اللجنة االستشارٌة الحكومٌة" إلى حدوث تؽٌرات هابلة
وتحسٌنات كبٌرة فً آلٌات حماٌة الحقوق، والتً تم توفٌر مزٌد من المعلومات لها من خبلل المشاورات المستمرة مع 

  تمع.المج

  تعمل وسابل حماٌة العبلمات التجارٌة فً أحدث إصدارات "دلٌل مقدم الطلبات" على توفٌر وسابل حماٌة أكثر قوة
 مقارنة بؤي إصدار سابق والؽرض منها هو تحقٌق توازن بٌن جمٌع األطراؾ المعنٌة.

 
 عام

 
 ت التجارٌة فً الدلٌل الحالً.دعم وسابل حماٌة العبلما

شوًطا طوٌبلً فً توفٌر وسابل الحماٌة ألصحاب العبلمات  ICANNالجدٌدة. لقد قطعت  gTLDحماٌة كبٌرة لنطاقات تم تطوٌر وسابل 
الجدٌدة من خبلل كمٌة كبٌرة من وسابل الحماٌة على المستوٌٌن األعلى والثانً مقارنًة بما ٌتم توفٌره  gTLDالتجارٌة فً عملٌة نطاقات 
 .(2011ماٌو  15)وؼٌرها  Neustarالحالٌة.  gTLDفً الفترة الحالٌة لنطاقات 

 
" و"اللجنة االستشارٌة الحكومٌة"، ٌبدو أننا اقتربنا اآلن بدرجة أكبر إلى االقتراحات ICANNبعد جهود واسعة بذلها "مجلس إدارة 

 Hogan Lovellsب بها. لقٌامها بهذه التؽٌٌرات المهمة والمرح ICANN( ونحن نشٌد بشركة IRTاألصلٌة لفرٌق توصٌات التنفٌذ )
 .(2011ماٌو  15بتارٌخ  ،)الوحدة الثالثة FICPI(. 2011ماٌو  15)بتارٌخ 
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 .إن آلٌات حماٌة الحقوق ؼٌر كافٌة

(. ولمنع حاالت إساءة االستخدام مثل االحتٌال على 9.3مع التزامات "تؤكٌد االلتزام" التً تعهدت بها )الفقرة  ICANNوال تتناسب خطة 
ن إلى جانب التسبب فً إرباك المستخدمٌن، ال تزال الخطة تطالب الشركات بدفع ثمن التسجٌبلت الدفاعٌة أو رفع دعاوى المستهلكٌ

أو أي جهات  ICANNالجدٌدة التً تبلػ أعدادها المبات بؤسعار ال تفرض علٌها قٌوًدا بواسطة  gTLDبروتوكول إنترنت فً نطاقات 
قٌمة االقتصادٌة أو المعلوماتٌة التً ٌحققها أي من المسجلٌن أو مستخدمً اإلنترنت لن تعوض تنظٌمٌة أخرى. وجدٌر بالذكر أن ال

 .(2011ماٌو  13)بتارٌخ  AIPLAالمصارٌؾ القانونٌة والتكالٌؾ األخرى للتسجٌبلت الدفاعٌة ودعاوى بروتوكول اإلنترنت. 

 
ة ؼٌر محلولة فً الدلٌل الذي تمت مراجعته، حتى فً هذه المرحلة وال تزال المشكلة الخطٌرة المتمثلة فً حماٌة العبلمات التجارٌ

 .(2011ماٌو  13بتارٌخ  ،)الوحدة الثالثة NCTA. (2011ماٌو  13)بتارٌخ  Adobe Systemsالمتؤخرة. 
 

 (.2011اٌو م 15بتارٌخ )دابرة األعمال ال تزال آلٌات حماٌة الحقوق ضعٌفة بدرجة كبٌرة مما ٌوصً به فرٌق توصٌات التنفٌذ. 
 

وطاقم العمل بها قد فشلوا فً التعامل مع العدٌد من االقتراحات البناءة التً تقدم بها  ICANNمن األمور المحبطة وؼٌر المعقولة أن 
لتعدٌل آلٌات معٌنة لحماٌة الحقوق على أساس أن المقترحات تتجاوز ما اقترحه فرٌق توصٌات التنفٌذ. وبصرؾ النظر  ICANNمجتمع 
ذه المشكلة، فبل ٌزال هناك عمل كثٌر إلنجازه من أجل تطبٌق آلٌات فعالة لحماٌة الحقوق متناسقة مع تلك التً ٌوصً بها فرٌق عن ه

 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ اللجنة االستشارٌة الحكومٌة توصٌات التنفٌذ وكما تمت مناقشته مع "اللجنة االستشارٌة الحكومٌة"؟ 
 

ا ) ٌنبؽً أن تكون هناك قابمة ًٌ ا، ٌتعٌن على GPMLبالعبلمات التجارٌة المحمٌة عالم ًٌ (. فبدون قابمة بالعبلمات التجارٌة المحمٌة عالم
 Coca-Cola. (2011ماٌو  15)بتارٌخ دابرة األعمال أصحاب العبلمات التجارٌة الدفع مقابل التسجٌبلت الدفاعٌة ؼٌر المرؼوبة. 

 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ 
 

 .آلٌات حماٌة الحقوق متكاملة وقابلة للتنفٌذ ومتناسقة مع إطارات العمل الحالٌةٌتعٌن أن تكون 
ا تقرًٌبا، مع أوض ًٌ اع فإذا كانت آلٌات حماٌة الحقوق الحالٌة ٌتم تقدٌمها على أنها مكتملة، فإن "تصمٌمها" الفعلً لؤلسؾ قد ٌبدو عشواب

ال ٌضر الؽرض المعلن آللٌات حماٌة الحقوق فحسب، ولكنه ٌشكل  خاضعة لضؽوط تبدو كوسٌلة مناسبة لتحقٌق هدؾ معٌن. وهذا
مخاطر لقطع الخدمة عن نظام أسماء النطاقات نفسه، مما ٌضٌع فرصة تعاقدٌة لتبنً منهج ٌتطلع للمستقبل قابم على التكامل الوظٌفً 

بلة للتطبٌق تهدؾ إلى منع وحل نزاعات عناوٌن ( ملتزمة بتوفٌر حلول قاWIPOللنماذج. ال تزال المنظمة العالمٌة للملكٌة الفكرٌة )
ماٌو  13)بتارٌخ مركز المنظمة العالمٌة للملكٌة الفكرٌة . ICANNبروتوكول اإلنترنت وهً مستعدة لمشاركة تجربتها وخبراتها مع 

2011). 
 

 MARQUES/ECTAموثوقة تماًما.  عملٌة وقابلة للتنفٌذ كً تكون العملٌة ICANNمن المهم للؽاٌة أن تكون العملٌات التً تحددها 
 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ 

 
آللٌات حماٌة الحقوق مع مبدأ االلتزام بإطارات عمل بروتوكول اإلنترنت الحالٌة بدالً من سن قانون  ICANNٌنبؽً أن ٌتناسق منهج 

 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ  USCIBجدٌد. 
 

ٌر آراء المنظمة العالمٌة للملكٌة الفكرٌة بدرجة أكبر باعتبارها المنظمة الرابدة ؼٌر . ٌنبؽً تقددور المنظمة العالمٌة للملكٌة الفكرٌة
الربحٌة التً لها خبرة واسعة فً حل نزاعات عناوٌن بروتوكول اإلنترنت فً مجال أسماء النطاقات وعلى نطاق أكبر. 

MARQUES/ECTA  (2011ماٌو  15)بتارٌخ. 
 

. قد ال تعمل آلٌات حماٌة الحقوق الحالٌة )على سبٌل المثال، السٌاسة الموحدة لتً لها مسجل فرديا TLDآلٌات حماٌة الحقوق لنطاقات 
التً لها مسجل  TLDلحل نزاعات أسماء النطاقات والحل الوحٌد لتحوٌل عملٌة تسجٌل نطاق من المستوى الثانً( فٌما ٌتعلق بنطاقات 

ٌنبؽً أن تكون هناك حلول إضافٌة كبدٌل لتحوٌل التسجٌل. ومن المقترح السماح التً لها مسجل فردي،  TLDفردي. ففً حالة نطاقات 
التً لها مسجل فردي بالسماح للمسجلٌن ؼٌر التابعٌن له  TLDبحجز اسم المستوى الثانً مع عدم حل المشكلة. ال ٌنبؽً مطالبة نطاقات 

ت الجهات األخرى هذه قد تتسبب فً إرباك المستخدمٌن وفً له مسجل فردي. وذلك ألن تسجٌبل TLDباالحتفاظ بتسجٌبلتهم فً نطاق 
 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ دابرة األعمال الحاالت شدٌدة الخطورة قد تكون وسٌلة لبلحتٌال. 

 

 تحليل التعليقات
 

آلٌات حماٌة ومجتمع اإلنترنت على نطاق أوسع عند تطوٌر  ICANNتم إجراء دراسة شاملة للتعلٌقات الواردة من كل قسم بمجتمع 
 العبلمات التجارٌة فً "دلٌل مقدم الطلبات".
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وٌستمر معلقون آخرون فً ذكر أن  بعض المعلقٌن ٌشٌد وٌدعم أحدث إصدارات "الدلٌل" ووسابل حماٌة العبلمات التجارٌة عند تطورها.

تقلٌل الحاجة إلى عملٌات تسجٌل دفاعٌة )مع وسابل حماٌة العبلمات التجارٌة ال تزال ؼٌر كافٌة لحماٌة أصحاب العبلمات التجارٌة أو 
ا(. ًٌ وال ٌزال آخرون ٌسؤلون عن مدى تماسك مخطط آلٌات حماٌة  تكرار البعض مطالبتهم بقابمة بالعبلمات التجارٌة المحمٌة عالم

 العبلمات التجارٌة أو ما إذا كان من الممكن تنفٌذها بطرٌقة صحٌحة.
 

لسل الزمنً لؤلحداث التً أدت إلى تطوٌر وسابل حماٌة العبلمات التجارٌة التً تم تضمٌنها اآلن فً وال ٌزال من المهم التفكٌر فً التس
لمنظمة قابمة على أصحاب  ICANNوٌتعٌن فهم هذه المراجعة التارٌخٌة فً نطاق إطار عمل  الجدٌدة". gTLD"برنامج نطاقات 

 ألسفل إلى المستوى األعلى.مصالح متعددٌن تعمل على تحقٌق إجماع اآلراء من المستوى ا
 

وكما ٌتذكر معظم األشخاص، فبعد نشر اإلصدارات المبكرة من "دلٌل مقدم الطلبات"، أوضح مجتمع العبلمات التجارٌة أن هناك ثمة 
"مجلس  ووفًقا لذلك، فقد قرر إلى تلك المبلحظات. ICANNوقد انتبهت  حاجة إلى مزٌد من وسابل حماٌة العبلمات التجارٌة المحددة.

( ألصحاب العبلمات RPMsوذلك للمساعدة على تحدٌد واقتراح آلٌات حماٌة الحقوق ) ،(IRTاإلدارة" تؤسٌس فرٌق توصٌات التنفٌد )
الجدٌدة  gTLDالتجارٌة ضمن برنامج نطاقات 

 (.htm.06mar09‐resolutions/minutes/en/org.canni.www://http#07 انظر)
 

شخًصا لدٌهم خبرة فً حماٌة العبلمات التجارٌة عبر اإلنترنت. وقد طالب  18وقد وصؾ فرٌق توصٌات التنفٌذ نفسه بؤنه فرٌق من 
 الجدٌدة. gTLDولة لبرنامج نطاقات "مجلس اإلدارة" من "فرٌق توصٌات التنفٌذ" بتطوٌر مجموعة آلٌات حماٌة حقوق قابلة للتنفٌذ ومقب

الشبٌهة بهذه تم توجٌه الدعوة  ICANNوقد اشترك "فرٌق توصٌات التنفٌذ" فً مناقشة مستقلة مركزة، وكما ٌحدث فً معظم عملٌات 
 للجمهور إلبداء استجاباتهم لؤلعمال المستمرة لفرٌق توصٌات التنفٌذ.

 
" بتقدٌم توصٌات معٌنة تعكس وجهات نظر مصالح األعمال والعبلمات التجارٌة، والتً وفً نهاٌة األمر، قام "فرٌق توصٌات التنفٌذ

تضمنت اقتراحات إقامة ؼرفة مقاصة لعناوٌن بروتوكول اإلنترنت أو العبلمات التجارٌة )ؼرفة المقاصة( ونظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد 
(URS( وإجراءات حل نزاعات العبلمات التجارٌة بعد التفوٌض )PDDRP.)  وقد تضمنت "ؼرفة المقاصة" خدمة دعاوى بروتوكول

ا ) ًٌ (. GPMLاإلنترنت وخدمة طرح النطاقات وقابمة عبلمات تجارٌة محمٌة عالم
)pdf.en‐29may09‐protection‐trademark‐report‐final‐irt/gtlds‐new/topics/en/org.icann://http(. 
 

بعد تلقً  " على نطاق أوسع فٌما ٌتعلق بالعدٌد من توصٌات فرٌق توصٌات التنفٌذ.ICANNظهرت على الفور مخاوؾ من "مجتمع 
تمت المطالبة بتحسٌن اقتراحات فرٌق  ،ددة المباشرةعدد كبٌر من تعلٌقات الجمهور، من خبلل منتدى التعلٌقات العامة واالجتماعات المتع

لتحقٌق التوازن بٌن مصالح المجتمع ككل ومصالح أصحاب العبلمات التجارٌة والمسجلٌن الذٌن لهم مصالح شرعٌة فً توصٌات التنفٌذ 
نازالت فً ضوء صعوبات تنفٌذ كما كانت هناك حاجة إلى بعض الت تسجٌل النطاقات التً قد تكون كذلك خاضعة لعبلمة تجارٌة معٌنة.

 ض اقتراحات فرٌق توصٌات التنفٌذ.بع
 

وقد تضمن اإلصدار التالً من "الدلٌل" جمٌع آلٌات حماٌة العبلمات التجارٌة التً اقترحها فرٌق توصٌات التنفٌذ تقرًٌبا، بما ٌتضمن 
ت"( ونظام التعلٌق السرٌع الموحد وإجراءات حل "ؼرفة المقاصة" )بما ٌشمل "دعاوى بروتوكول اإلنترنت" وعملٌات "طرح النطاقا

ا فً ضوء صعوبات تنفٌذ هذه القابمة  نزاعات العبلمات التجارٌة بعد التفوٌض. ًٌ ولم ٌتم تضمٌن قابمة العبلمات التجارٌة المحمٌة عالم
تبنً قابمة بالعبلمات التجارٌة ، الحظ "مجلس اإلدارة" أنه لم ٌتم 2009فً عام  والمعارضة الكبٌرة لها، إلى جانب عوامل أخرى.

ا وذكر بعض األسباب وراء ذلك: ًٌ  المحمٌة عالم
 

[I من الصعب تطوٌر معاٌٌر عالمٌة موضوعٌة لتحدٌد العبلمات التجارٌة التً سٌتم تضمٌنها فً قابمة العبلمات التجارٌة ]
ا هذه، فسوؾ تتسبب هذه القابمة على نحو مثٌر للجدل فً ظهور  ًٌ حقوق جدٌدة ألصحاب العبلمات التجارٌة المحمٌة عالم

هإالء ال تعتمد على القانون، وستكون الفوابد الناتجة هامشٌة ألنها لن تنطبق إال على عدد قلٌل من األسماء ولؤلمثلة المتطابقة 
 .http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-25sep10-en.htm#2.6انظر  فقط مع هذه األسماء.

 
ن التعلٌق والمناقشة والمراجعة، طلب "مجلس اإلدارة" رأي "مجلس المنظمة الداعمة ألسماء النطاقات العامة" حول ما إذا بعد مزٌد م

كانت اإلصدارات السارٌة آنذاك من اقتراحات "ؼرفة المقاصة" و"نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد" متناسقة مع السٌاسة التً اقترحتها 
وقد سؤل "مجلس اإلدارة" عما إذا كانت آلٌات حماٌة الحقوق  جدٌدة. gTLDطاقات العامة حول طرح نطاقات المنظمة الداعمة ألسماء الن

 الداعمة ألسماء النطاقات العامة.هذه مناسبة وفعالة لتحقٌق المبادئ واألهداؾ التً أعلنتها المنظمة 
 

نطاقات العامة بإنشاء فرٌق مراجعة مشكبلت العبلمات التجارٌة واستجابة منها لطلب "مجلس اإلدارة"، قامت المنظمة الداعمة ألسماء ال
واللجنة (، والذي ٌتؤلؾ من أعضاء كل "مجموعة أصحاب مصالح" وعموم المستخدمٌن والمعٌنٌن من جانب لجنة الترشٌح STIالخاصة )

http://www.icann.org/en/minutes/resolutions‐06mar09.htm#07
http://icann.org/en/topics/new‐gtlds/irt‐final‐report‐trademark‐protection‐29may09‐en.pdf
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عدٌد من المراجعات على اقتراحات "ؼرفة المقاصة" وقد أوصى فرٌق مراجعة مشكبلت العبلمات التجارٌة الخاصة بإجراء ال االستشارٌة الحكومٌة.
-http://www.icann.org/en/announcements/announcement-2-17dec09 انظرونظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد )

en.htm)، .التً تم تبنٌها باإلجماع من طرؾ المنظمة الداعمة ألسماء النطاقات العامة  
ً عملٌة استشارة مفتوحة لمناقشة واقتراح إجراء مراجعات على إجراءات حل نزاعات إلى مشاركة المجتمع ف ICANNكما دعت 

 (.TDGوقد تم تشكٌل هذه المجموعة باعتبارها مجموعة الصٌاؼة المإقتة ) العبلمات التجارٌة بعد التفوٌض، ضمن عناصر أخرى.
 

ة مشكبلت العبلمات التجارٌة الخاصة ومراجعات وقد تمت مراعاة كل من توصٌات فرٌق توصٌات التنفٌذ ومراجعات فرٌق مراجع
ومجتمع اإلنترنت على نطاق أوسع عند تطوٌر آلٌات حماٌة  ICANNمجموعة الصٌاؼة المإقتة والتعلٌقات الواردة من كل قسم بمجتمع 

لتحدٌد هوٌة  Whoisات "نظام وكنتٌجة للتعلٌق العام، تمت إضافة أحد المتطلبات التً تتعلق باالحتفاظ بقاعدة بٌان الحقوق وتكرارها.
 المستخدمٌن فً جمٌع النطاقات المنتهٌة بامتداد معٌن" إلى اتفاقٌات السجبلت المقترحة.

 
وعلى مدار األشهر العدٌدة الماضٌة، شهدت آلٌات حماٌة الحقوق بعض التحسٌنات األخرى الهابلة استجابة لنصابح اللجنة االستشارٌة 

وفً إعبلنها الرسمً بمدٌنة كارتاجٌنا  .ICANNكة ( التابعة لشرGACالحكومٌة )
(pdf.Communique_Cartagena/files/system/org.icann.gac://http)،  مجاالً  12حددت اللجنة االستشارٌة الحكومٌة

بـ  ICANNوقد قامت اللجنة االستشارٌة الحكومٌة بعد ذلك بتزوٌد  الجدٌدة" لدٌها مخاوؾ بشؤنها. gTLDمعًٌنا فً "برنامج نطاقات 
ا لمناقشتها ) 80"بطاقة نقاط معبرة" تحدد  ًٌ scorecard-gac/gtlds-new/stopic/en/org.icann.www://http-عنصًرا فرد

pdf.en-23feb11.) 
 

وقد شارك "مجلس اإلدارة" و"اللجنة االستشارٌة الحكومٌة" بعد ذلك فً مناقشات شاملة، بما ٌتضمن العدٌد من االتصاالت مع أعضاء 
صصة لمدة ٌومٌن بٌن "اللجنة االستشارٌة الحكومٌة" وأعضاء "مجلس اإلدارة" )مقدمات الموضوعات(، إلى جانب استشارات متخ

" و"اللجنة االستشارٌة الحكومٌة" فً بروكسل، وتبادل تعلٌقات وردود المتابعة الكتابٌة من "مجلس اإلدارة" ICANN"مجلس إدارة 
و"اللجنة االستشارٌة الحكومٌة" على حد سواء ومشاورات إضافٌة مباشرة بٌن "اللجنة االستشارٌة الحكومٌة" و"مجلس اإلدارة" فً 

بسان فرانسٌسكو واتصاالت فردٌة إضافٌة حول مقدمات الموضوعات بٌن "اللجنة االستشارٌة الحكومٌة" و"مجلس  ICANNماع اجت
 .2011ماٌو  20اإلدارة" واالستشارات الهاتفٌة بٌن اللجنة االستشارٌة الحكومٌة/مجلس اإلدارة التً أجرٌت بتارٌخ 

 
لس اإلدارة" و"اللجنة االستشارٌة الحكومٌة" إلى حدوث تؽٌرات عدٌدة وتحسٌنات كبٌرة وقد أدت هذه االستشارات التً أجرٌت بٌن "مج

 فً آلٌات حماٌة الحقوق، والتً تم توفٌر مزٌد من المعلومات لها من خبلل المشاورات المستمرة مع المجتمع.
 

فٌر وسابل حماٌة قوٌة مقارنًة بؤي إصدار سابق تعمل وسابل حماٌة العبلمات التجارٌة فً أحدث إصدارات "دلٌل مقدم الطلبات" على تو
من  والهدؾ منها هو تحقٌق توازن بٌن جمٌع األطراؾ المعنٌة مع التركٌز بشكل ربٌسً على حماٌة المستهلكٌن، بما ٌتضمن كبلً 

 المسجلٌن ومستخدمً اإلنترنت.
 

 " الجدٌد ما ٌلً:gTLDنطاقات  وتتضمن وسابل حماٌة العبلمات التجارٌة التً أصبحت اآلن جزًءا من "برنامج

  التجارٌة" وفترة لطرح النطاقات. خدمة "دعاوى العبلمات كل منمطالبة جمٌع السجبلت الجدٌدة بتوفٌر 

  إنشاء "ؼرفة مقاصة العبلمات التجارٌة" كمستودع مركزي لمعلومات حقوق العبلمات التجارٌة، مما ٌوفر الكفاءات ألصحاب
 ت والمسجلٌن.العبلمات التجارٌة والسجبل

  إلٌقاؾ األسماء المخالفة مإقًتا.تطبٌق نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد الذي ٌوفر آلٌة سلسة أقل تكلفة 

  مطالبة جمٌع مشؽلً نطاقاتgTLD  الجدٌدة بتوفٌر إمكانٌة الوصول إلى بٌانات نظامWhois  ًلتحدٌد هوٌة المستخدمٌن ف
شك أن إمكانٌة الوصول إلى بٌانات التسجٌل هذه تساعد من ٌسعون للوصول إلى  وال .جمٌع النطاقات المنتهٌة بامتداد معٌن

 .الجهات المسإولة كجزء من أنشطة تطبٌق الحقوق

  توفر آلٌة لحل النزاعات بعد التفوٌض تسمح ألصحاب الحقوق بمواجهة النشاط المخالؾ الذي ٌقوم به مشؽل السجل والذي قد
 ٌحدث بعد التفوٌض. 

 
ٌلزم  ( حٌث ٌرٌد صاحب الشكوى نقل األسماء.UDRPى ذلك، ٌستمر توفر السٌاسة الموحدة لحل نزاعات أسماء النطاقات )باإلضافة إل

 الجدٌدة وكذلك الحالٌة. gTLDاالنصٌاع لقرارات السٌاسة الموحدة لحل نزاعات أسماء النطاقات فً جمٌع نطاقات 
 

 فاعٌة ألصحاب العبلمات التجارٌة.ارات لحماٌة الحقوق بخبلؾ عملٌات التسجٌل الدتهدؾ كل من التوصٌات المذكورة أعبله إلى توفٌر مس
وعبلوًة على ذلك، فإن عملٌة التقدم بالطلبات نفسها، بناًء على نصٌحة السٌاسة، تحتوي على إجراءات قابمة على االعتراض ٌستطٌع أي 

http://gac.icann.org/system/files/Cartagena_Communique.pdf
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/gac-scorecard-23feb11-en.pdf
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/gac-scorecard-23feb11-en.pdf
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/gac-scorecard-23feb11-en.pdf
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كان اعتراض الحقوق القانونٌة الناجح أن ٌحول دون تقدم طلب وبإم .TLDصاحب حقوق من خبللها االدعاء بمخالفة مقدم طلب نطاق 
 الجدٌد: فبل ٌتم تفوٌض أي سلسلة إذا تمكن أحد المعارضٌن من إثبات أنها تخالؾ حقوقه.  gTLDنطاق 

 
مات التجارٌة. توصً إحدى المجموعات بالتشاور مع المنظمة العالمٌة للملكٌة الفكرٌة فً ضوء الدور المنوط بها فً حل نزاعات العبل

 gTLDفقد كانت مساهمات المنظمة ذات قٌمة بالؽة خبلل جمٌع مراحل تطوٌر وسابل حماٌة العبلمات التجارٌة فً "برنامج نطاقات 
وقد وافقت المنظمة العالمٌة للملكٌة الفكرٌة على أن تعمل كموفر لخدمات حل النزاعات لجمٌع اعتراضات الحقوق القانونٌة قبل  الجدٌدة".

كما تعتبر المبلحظات الواردة  لتفوٌض وكان لها دور فعال فً وضع مسودة المعاٌٌر التً ستتم مراجعة هذه االعتراضات على أساسها.ا
من المنظمة العالمٌة للملكٌة الفكرٌة حول جمٌع آلٌات حماٌة الحقوق األخرى مهمة لعملٌة تحقٌق إجماع أصحاب المصالح المتعددٌن 

ا فً "برنامج نطاقات  برمتها، والتً تمثل ًٌ  الجدٌدة". gTLDعامبلً محور
 

 وأخًٌرا، تعلق مجموعة ممثلة لمصالح الشركات على إمكانٌة تطبٌق اآللٌات الحالٌة لحماٌة العبلمات التجارٌة، مثل السٌاسة الموحدة لحل
ورؼم أن هذا أمر ال  وعة بالعبلمة التجارٌة.بها نقطة متب TLDنزاعات أسماء النطاقات، والسٌما حل النقل إلى مسجل فردي أو نطاقات 

 التً لها مسجل فردي.  TLDٌرتبط بآلٌات حماٌة الحقوق الجدٌدة، إال أنه أمر ٌنبؽً دراسته الحًقا بناًء على مدى تطور نطاقات 

 

 

 (غرفة المقاصة)غرفة مقاصة العالمات التجارية 
 

 النقاط الرئيسية
 

 ون قاعدة بٌانات لحقوق الملكٌة الفكرٌة; والؽرض منها لٌس احتواء بٌانات تدعم حظر الهدؾ من "ؼرفة المقاصة" هو أن تك
 عملٌات تسجٌل أسماء النطاقات.

  ومن المحتمل أن تتسبب مطالبة عملٌة دعاوى العبلمات التجارٌة بؤن تستمر بما ٌتجاوز طرح عملٌات التسجٌل فً إقصاء
وتتطلب تطوٌر حل تكنولوجً مختلؾ للؽاٌة عما ٌتم تخطٌطه من أجل "ؼرفة  ،الشركات التً توفر بالفعل خدمات "المراقبة"

 المقاصة".

  إن تقٌٌد "دعاوى العبلمات التجارٌة" ونظام الحماٌةSunrise وذلك على األقل حتى  ،باألمثلة المطابقة ألي عبلمة تجارٌة
ٌُعد تقًٌٌدا مناسًبا.  ٌمكن اختبار النظام أثناء العمل ومراجعته، 

 تطلبات إثبات "االستخدام" هً مطلب عالمً، فبل ٌتم تفضٌل اختصاصات قضابٌة معٌنة على ؼٌرها بناًء على مستوى إن م
 المراجعة الذي تحصل علٌه العبلمات التجارٌة فً هذا االختصاص القضابً.

 

 عام
 

 لتعليقاتملخص ا
 

 .الؽرض
ق "األسماء" المختلفة التً ٌمكن استخدامها بناًء على االختصاص الؽرض من "ؼرفة المقاصة" ٌنبؽً أن ٌتمثل فً إنشاء قابمة بحقو

أن ٌعتمد  euالقضابً كؤساس لوضع عقبة فً طرٌق تسجٌل اسم نطاق معٌن. وٌستطٌع أي صاحب شكوى فً نزاع حول اسم نطاق .
لذي تتم به حماٌتها بموجب القانون على العبلمات التجارٌة القومٌة المسجلة وتلك الخاصة بالمجتمع، ضمن عناصر أخرى، وإلى المدى ا

المحلً فً "الدولة العضو" التً توجد بها هذه العبلمات التجارٌة: العبلمات واألسماء التجارٌة ومعرفات الشركات وأسماء الشركات 
الصادرة  2004لعام  874( من البلبحة 1)10وأسماء العاببلت والعناوٌن الممٌزة ؼٌر المسجلة لؤلعمال األدبٌة والفنٌة المحمٌة )المادة 

عن "المفوضٌة األوروبٌة"(. ٌنبؽً أن تسمح "ؼرفة المقاصة" بتجمٌع هذه الحقوق السابقة، بٌنما سٌكون الخٌار متاًحا لكل من موفري 
م أن حقوق لتنظٌم ما إذا كان من الممكن االعتماد على حقوق العبلمات التجارٌة المسجلة والخاضعة للقانون العام فقط، أ gTLDنطاقات 

ا قد تشكل أساًسا ألي اعتراض هً األخرى. الحظ االتحاد الدولً لمحامً الملكٌة الفكرٌة ) ًٌ ( أن FICPIاألسماء األخرى المحمٌة قوم
ا أو فً عدة دول من جمٌع االختصاصات القضابٌة" هً  3.2.1المراجعة الواردة فً القسم  ًٌ لتؽطٌة "العبلمات الكبلمٌة المسجلة قوم

لى الطرٌق الصحً، فعلى سبٌل المثال تحصل العبلمات التجارٌة التابعة للمجتمع األوروبً على نفس حالة عملٌات تسجٌل خطوة ع
 .(2011ماٌو  15بتارٌخ  ،)الوحدة الثالثةاالتحاد الدولً لمحامً الملكٌة الفكرٌة العبلمات التجارٌة األمرٌكٌة. 

 
 . ٌلزم توفر مزٌد من التفاصٌل
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إلى مزٌد من التفاصٌل حول عملٌات "ؼرفة المقاصة" وتكالٌؾ تخطٌط األعمال الصحٌح. ٌنبؽً  TLDطلبات نطاقات ٌحتاج مقدمو 
ماٌو  15)بتارٌخ  DOTZON (.2011ماٌو  11بتارٌخ ) dotBERLINتضمٌن هذه المعلومات فً دلٌل مقدم الطلبات النهابً. 

2011 .)dotHotel  (. 2011ماٌو  15)بتارٌخAusRegistry  (2011ماٌو  16)بتارٌخ. 
 

ال نزال فً انتظار الحصول على توضٌح بشؤن أمور مثل االرتباط بقرارات مكتب العبلمات التجارٌة؛ إجراءات تعٌٌن الرسوم؛ أي 
عملٌة متخٌلة إلزالة العبلمات من طرؾ "ؼرفة المقاصة"؛ والتعامل مع النصوص ؼٌر البلتٌنٌة والعبلمات المكونة من كلمات 

 .(2011ماٌو  13)بتارٌخ مركز المنظمة العالمٌة للملكٌة الفكرٌة ٌمات. وتصم

 
أن ٌكون موفر "ؼرفة المقاصة" عبارة عن جهتٌن بالفعل، وهما "مسإول التحقق/المدقق" و"المدٌر"، وهذا أمر محٌر  ICANNتقترح 

ألدوار التً ٌجب أن تلعبها كلتا الجهتٌن، بما إلى توضٌح ا ICANNألن الجهة الثانٌة وحدها ستكون هً "ؼرفة المقاصة". وتحتاج 
ٌتضمن ما ٌتعلق بشكاوى "متطلبات التؤهل لفترة طرح النطاقات". ال توجد معلومات فً هذا الدلٌل حول الشكل الذي ستبدو علٌه "سٌاسة 

الجدٌدة. كما أنه من ؼٌر  gTLDحل نزاعات فترة طرح النطاقات" أو كٌؾ سٌتم تنفٌذها، مما ٌبرز فجوة أخرى فً اقتراح نطاقات 
الواضح كٌؾ ٌفترض أن تقوم "ؼرفة المقاصة" نفسها بتوفٌر خدمات "طرح النطاقات"، بدالً من أن تكون مجرد مستودع للمعلومات 
المستخدمة فً دعم هذه الخدمات. وعلى نطاق أوسع، ال تزال "ؼرفة المقاصة" ملٌبة بـ "اقتراحات" حول ما "ٌنبؽً" أن تكون علٌه 
المتطلبات بدالً من متطلبات ثابتة مقترحة. وقد تم ترك موضوعات أخرى مفتوحة، مثل عقوبات عدم تحدٌث المعلومات المخزنة فً 

أو مجتمع اإلنترنت بالفعل  ICANN"ؼرفة المقاصة"، وهً مشكلة قد تعطل النظام بالكامل إذا كانت خطٌرة بما ٌكفً لهذا. وال تدرك 
 .(2011ماٌو  14)بتارٌخ رابطة العبلمات التجارٌة الدولٌة العبلمات التجارٌة" النهابٌة المقترحة.  ما متطلبات "ؼرفة مقاصة

 
على  ICANNوؼٌرها بتقدٌم اقتراح لمساعدة  Neustar. قامت وضع مسودة لعملٌة اإلخطار بدعاوى العبلمات التجارٌة االقتراح:

الجدٌدة حول كٌفٌة تنفٌذ  gTLDإرشادات لمقدمً طلبات سجبلت نطاقات  إنشاء طلب عروض من أجل "موفري ؼرؾ المقاصة" وتقدٌم
وؼٌرها بتوظٌؾ آلٌة مرنة ولكنها متناسقة  Neustarٌوًما. وتوصً  60عملٌة "إخطارات دعاوى العبلمات التجارٌة" التً تبلػ مدتها 

التً ٌحتمل أن ٌبلػ عددها المبات. وترؼب  gTLDتحتفظ فً الوقت نفسه بخٌارات للعدٌد من نماذج األعمال التً قد تبرز لنطاقات 
Neustar ."وؼٌرها فً تضمٌن االفتراضات العدٌدة التً تقدمها فً العرض فً اإلصدار النهابً من "دلٌل مقدم الطلبات Neustar 

 .(2011ماٌو  15)وؼٌرها 
 

ز وظابؾ "ؼرفة المقاصة"، على أن تؽطً أدوار مع جهة فردٌة إلنجا ICANN. ٌنبؽً أن تتعاقد موفر )موفرو( خدمات ؼرفة المقاصة
المدقق والمدٌر. وهذا ٌضع المسإولٌة على جهة واحدة وٌمكن "ؼرفة المقاصة" من تطوٌر عملٌات األعمال الخاصة بها بمرور الوقت 

تسبب فً تعقٌدات قد تإدي دون مخاوؾ أو تضاربات مع الحدود التنظٌمٌة المفروضة بٌن أدوار المدٌر والمدقق. إن التعاقد مع طرفٌن ٌ
الجدٌدة. ٌتعٌن البدء دون تؤخٌر  gTLDإلى فترات تؤخٌر فً تنفٌذ أعمال "ؼرفة المقاصة" وربما أًٌضا ٌحدث تؤخٌر فً طرح نطاقات 

لمشاركة األفكار  ICANNعقد مجموعة عمل من مجتمع  ICANNفً عملٌة البحث عن مقدم خدمة "ؼرفة المقاصة"، وٌنبؽً على 
: بالنسبة للوحدة الخامسة بعٌنها، ٌتم تعدٌل التعلٌقات واللؽة المقترحة لكل قسم على حدى من مبلحظةمٌم "ؼرفة المقاصة". )حول تص

 .(2011ماٌو  14)بتارٌخ  EnCirca(. 5إلى  2فً الصفحات  EnCircaأجل "ؼرفة مقاصة العبلمات التجارٌة"، انظر تعلٌقات 
 

 .الحقوق األخرى عبلقة ؼرفة المقاصة بآلٌات حماٌة
ٌتم استخدام ؼرفة المقاصة فقط خبلل الفترة األولٌة لطرح النطاقات وال ٌتم دمجها مع آلٌات حماٌة الحقوق األخرى مثل "نظام اإلٌقاؾ 

 .(2011ماٌو  13)بتارٌخ  Adobe Systemsالسرٌع الموحد". 
 

اإلٌقاؾ السرٌع الموحد" لتوفٌر التكالٌؾ التً ٌتحملها  توضٌح كٌؾ سٌتم الربط بٌن "ؼرفة المقاصة" و"نظام ICANNٌنبؽً على 
)بتارٌخ  News Corporationأصحاب العبلمات التجارٌة، مما ٌإدي فً نهاٌة األمر إلى حماٌة المستخدمٌن النهابٌٌن من االحتٌال. 

 .(2011ماٌو  13
 

ٌل التكالٌؾ من خبلل دمج "ؼرفة المقاصة" لدعم "نظام ( فً التؤكٌد على أهمٌة تقلINTAتستمر رابطة العبلمات التجارٌة الدولٌة )
اإلٌقاؾ السرٌع الموحد"، باإلضافة إلى خدمات "طرح النطاقات/الدعاوى". ال ٌنبؽً أن ٌكون إٌداع عبلمة فً "ؼرفة المقاصة" أحد 

الواردة فً "ؼرفة المقاصة" التً تم المتطلبات األساسٌة الستخدام "نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد"، ولكن ٌنبؽً أن تتوفر المعلومات 
رابطة العبلمات التحقق منها لدعم أي مقدم شكوى بشؤن "نظام اإلٌقاؾ السرٌع المإقت"، على سبٌل المثال إلثبات ملكٌة عبلمة مسجلة. 

 .(2011ماٌو  14)بتارٌخ التجارٌة الدولٌة 
 

. ٌنبؽً أن ٌتمكن أصحاب العبلمات التجارٌة من االستفادة النطاقاتاستخدام "ؼرفة المقاصة" فً السٌاسة الموحدة لحل نزاعات أسماء 
من استخدام "ؼرفة المقاصة" عندما ٌسعون للتخلص من حاالت إساءة االستخدام فً ظل السٌاسة الموحدة لحل نزاعات أسماء النطاقات 

 13بتارٌخ  ،)الوحدة الثانٌة AutoTrader.comالحالٌة.  gTLDالجدٌدة وفً ظل نطاقات  gTLDألؼراض عملٌات تسجٌل نطاقات 
 .(2011ماٌو 
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ومواضع أخرى فً اقتراح "ؼرفة المقاصة" إلى اإلخطار بدعوى عبلمة تجارٌة ٌتم تسلٌمه إلى  4.3. ٌشٌر القسم اختٌار الكلمات

وال شك أن إساءة استخدام  "المسجل" قبل تسجٌل اسم النطاق. وقبل تسجٌل االسم تعتبر الجهة التً تتلقى اإلخطار "مقدم طلب" فحسب.
توضٌح أن نظام "اإلخطار" ٌتضمن إخطارٌن، أحدهما ٌتم إرساله إلى  ICANNمصطلح "المسجل" ٌدعو إلى االرتباك. كما ٌنبؽً على 

مة مقدم الطلب إلببلؼه بؤن اسم النطاق المقترح ٌطابق عبلمة موجودة فً "ؼرفة المقاصة"، وإخطار آخر ٌتم إرساله إلى صاحب العبل
 .(2011ماٌو  14)بتارٌخ رابطة العبلمات التجارٌة الدولٌة التجارٌة فً حالة متابعة مقدم الطلب لتسجٌل اسم النطاق تحت أي ظرؾ. 

 
االتحاد الدولً . ٌنبؽً أن ٌكون االسم هو "ؼرفة مقاصة عناوٌن بروتوكول اإلنترنت" كما ٌقترح فرٌق توصٌات التنفٌذ. تؽٌٌر االسم

 .(2011ماٌو  15بتارٌخ  ،)الوحدة الثالثةٌة الفكرٌة لمحامً الملك

 
 تحليل التعليقات

 
المختلفة التً ٌمكن " األسماء"إعداد قابمة بعدد من حقوق "ٌجب أن ٌكون  "ؼرفة المقاصة"أحد التعلٌقات ٌقترح أن الؽرض من 

رض من "ؼرفة المقاصة" هو أن تكون قاعدة ومن الصحٌح أن الؽ استخدامها كؤساس لوضع عقبة تحول دون تسجٌل اسم نطاق معٌن".
وٌقترح صاحب نفس  بٌانات لحقوق الملكٌة الفكرٌة، ولكنها لم ٌتم إنشاإها كً تحوي بٌانات تدعم حظر عملٌات تسجٌل أسماء النطاقات.

قوق المختلفة التً ٌتعٌن علٌها التعلٌق أن السجبلت ٌنبؽً أن تتمتع بإمكانٌة اتخاذ القرار بتحدٌد ما تقوم بحماٌته فً آلٌات حماٌة الح
ٌتعٌن على السجبلت التعرؾ على عبلمات تجارٌة معٌنة،  بعد توفٌر وسابل الحماٌة اإلجبارٌة. -وتتوفر إمكانٌة االختٌار هذه  توفٌرها.

وفً نهاٌة األمر،  تها.ولكنها تتمتع بحرٌة اتخاذ القرار للتعرؾ على عبلمات ملكٌة فكرٌة إضافٌة مسموح بها فً "ؼرفة المقاصة" وحماٌ
ٌقر صاحب هذا التعلٌق بؤن العبلمات التجارٌة المسجلة من جمٌع االختصاصات القضابٌة ٌتم التعامل معها بمساواة من ناحٌة ما ٌتعٌن 

 التعرؾ علٌه، وهو ٌقدر هذا األمر بشدة.
 

والحظ آخرون أن عملٌة التطوٌر ٌنبؽً أن " مقاصةؼرفة ال"ٌقترح بعضهم أن هناك حاجة إلى مزٌد من التفاصٌل فٌما ٌتعلق بعملٌات 

ؼرفة "ونحن متفقون ونعمل جاهدٌن على الوصول إلى إطار زمنً ٌضمن توفر  .تبدأ دون أي تؤخٌر، وذلك بالتشاور مع المجتمع

 .الجدٌدة gTLDفً وقت الطرح المتوقع لعملٌة نطاقات " المقاصة
 

لتحدٌد، تقدم بعض أعضاء المجتمع بمقترح للمساعدة على تصمٌم "طلب العرض" الخاص على وجه ا .ٌجري اآلن تطوٌر تفاصٌل التنفٌذ

هذا  ٌوًما. 60بـ "موفري ؼرفة المقاصة" لتوفٌر إرشادات حول تنفٌذ عملٌة "إخطارات دعاوى العبلمات التجارٌة" التً تبلػ مدتها 
ة المقاصة"، والتً سوؾ تتطور وفق خطة بالتشاور مع جمٌع االقتراح هو جزء من عملٌة تطوٌر تفاصٌل تشؽٌلٌة خاصة من أجل "ؼرف

كما ستقوم عملٌة االختٌار بتوفٌر معلومات تساعد على اتخاذ قرار بما  أعضاء المجتمع المعنٌٌن وموفر )موفري( خدمات ؼرفة المقاصة.
 إذا كانت هناك حاجة إلى موفر خدمات منفصل أو اثنٌن أم ال.

 
وكما  .بالنسبة آللٌات حماٌة الحقوق األخرى" ؼرفة المقاصة"إلى الحصول على توضٌح حول كٌفٌة دمج  ٌسعى بعض أصحاب التعلٌقات

، ٌمكن استخدام "إجراءات حل نزاعات العبلمات التجارٌة بعد التفوٌض"و" نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد"تمت مبلحظته فً كل من 

فعلى سبٌل المثال، ٌتطلب األمر دلٌبلً على  .موقؾ فً كلتا آلٌتً حماٌة الحقوقكدلٌل لدعم ال" ؼرفة المقاصة"البٌانات التً تحوٌها 

استخدام أي عبلمة تجارٌة لدعم دعوى خاصة بنظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد أو إجراءات حل نزاعات العبلمات التجارٌة بعد التفوٌض؛ 

كن أن ٌإدي دور هذا الدلٌل البلزم فً تلك الدعاوى الخاصة بآلٌات ٌم" ؼرفة المقاصة"فإن دلٌل االستخدام الذي ٌتم التحقق منه بواسطة 

لدعم آلٌات حماٌة الحقوق الحالٌة مثل السٌاسة الموحدة لحل نزاعات أسماء " ؼرفة المقاصة"لم تؤتً كٌفٌة استخدام  .حماٌة الحقوق

 ".الجدٌدة gTLDبرنامج نطاقات "النطاقات كموضوع للمناقشة فً 
  

عند مناقشة إخطارات عملٌة دعاوى العبلمات التجارٌة قبل اكتمال التسجٌل " مقدم طلب"إلى " المسجل"لقٌن تؽٌٌر ٌقترح أحد المع

 ".مسجل محتمل"فً هذا السٌاق لتصبح " مسجل"وبناًء علٌه، فستتم مراجعة مصطلح  .وهذا التعلٌق منطقً ومقبول .بالفعل
 

 ."العبلمات التجارٌة ؼرفة مقاصة"ولن ٌتم إجراء أي تؽٌٌرات على اسم 
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 الرسوم والتكاليف
 

 ملخص التعليقات
 

. ٌنبؽً تقلٌل تكلفة تضمٌن عبلمة فً ؼرفة المقاصة قدر اإلمكان من خبلل التموٌل الذي ٌرد بالتساوي من التموٌل من مصادر متعددة
ماٌو  13)بتارٌخ  Valideusنفسها.  ICANNمستخدمً النظام، مثل أصحاب العبلمات التجارٌة والسجبلت والمسجلٌن ومن 

2011). 

 
الجدٌدة، وٌنبؽً أن تتحمل  gTLDٌنبؽً تؤسٌس "ؼرفة المقاصة" جًٌدا قبل بدء تشؽٌل أي من نطاقات  .التكالٌؾ وتوقٌت العملٌات

ICANN  بالكامل تكلفة إعداد نظام ؼرفة المقاصة كجزء من تكالٌؾ برنامج نطاقاتgTLD د هذا النظام الجدٌدة. وجدٌر بالذكر أن إعدا
جًٌدا بشكل مسبق بطرٌقة مفتوحة وشفافة وتوفٌر إرشادات عامة حول كٌفٌة تشؽٌله قد ٌساعد على طمؤنة العدٌد من أصحاب العبلمات 

 ICANNللتكلفة سوؾ ٌزٌد من ثقة المستهلكٌن فً  ICANNالتجارٌة بؤنهم سٌتمكنون من حماٌة عبلماتهم التجارٌة. كما أن تحمل 
الجدٌدة. ٌتحمل أصحاب العبلمات  gTLDالجدٌدة عند تنفٌذ برنامج نطاقات  gTLDالمالٌة المشتركة لمقدمً طلبات نطاقات والمسإولٌة 

التجارٌة العدٌد من تكالٌؾ العبلمات التجارٌة خارج ؼرفة المقاصة )مثل الحصول على عملٌات تسجٌل العبلمات التجارٌة والحفاظ علٌها 
المقاصة( وٌنبؽً أن ٌتحملوا فقط مسإولٌة التكالٌؾ المعقولة لتسجٌل عبلماتهم التجارٌة فً ؼرفة المقاصة.  للسماح بالمشاركة فً ؼرفة

الجدٌدة لن ٌإدي إلى حدوث  gTLDوبهذه الطرٌقة سٌشعر أصحاب العبلمات التجارٌة بقدر كبٌر من االطمبنان ألن برنامج نطاقات 
 .(2011ماٌو  13)بتارٌخ  IBMنها. زٌادة هابلة فً تكالٌؾ التشؽٌل التً ٌتحملو

 
. ٌجب أن تكون التكالٌؾ المرتبطة بؽرفة المقاصة معقولة كً تظل أداة فعالة ألصحاب العبلمات التجارٌة. التكالٌؾ المعقولة

MARQUES/ECTA  (2011ماٌو  15)بتارٌخ. 
 

رسوم مخفضة للمإسسات ؼٌر الربحٌة وٌنبؽً فً . ٌنبؽً أن تتمٌز "ؼرفة المقاصة" ب(0.8تقلٌل الرسوم للمإسسات ؼٌر الربحٌة )
)بتارٌخ دابرة المإسسات ؼٌر الربحٌة مع موفر خدمات "ؼرفة المقاصة" أن توفر حوافز لهذه الرسوم المخفضة.  ICANNمفاوضات 

 .(2011ماٌو  16
 

 تحليل التعليقات
 

ؼرفة "هذه بالتحدٌد هً الطرٌقة التً ٌتوقع تموٌل  .أحد أصحاب التعلٌقات ٌقترح أن التموٌل ٌنبؽً أن ٌؤتً من مستخدمً النظام

 .ٌنبؽً تحمل التكالٌؾ بالكامل بواسطة الجهات التً تستفٌد من الخدمات" ":ؼرفة المقاصة"القسم الثامن من اقتراح انظر  .بها" المقاصة
ول على خدمات "دعاوى العبلمات ٌقوم أصحاب العبلمات التجارٌة بالدفع لتسجٌل "ؼرفة المقاصة"، وستدفع السجبلت للحصسوؾ 

 سٌقوم المسجلون واآلخرون الذٌن ٌنتفعون بخدمات "ؼرفة المقاصة" بالدفع إلى "ؼرفة المقاصة" مباشرًة." التجارٌة" و"طرح النطاقات".
 عملٌة المطالبة.  عبلوًة على ذلك، فدابًما ما كان الهدؾ المنشود هو أن تكون تكالٌؾ "ؼرفة المقاصة" معقولة وستتم مراعاة ذلك فً

 
وموفر )موفرو(  ICANNمع االحترام الكامل لمن سٌتولى تموٌل التؤسٌس األولً لؽرفة المقاصة، فدابًما كان من المخطط له أن تتحمل 

 خدمات ؼرفة المقاصة هذا العبء، وذلك بالطرٌقة التً تعتبر مبلبمة.
 

" ألي قسم معٌن من المجتمع، مثل المإسسات ؼٌر الربحٌة. ولكنها إمكانٌة فً الوقت الحالً ال توجد خطة لتقلٌل رسوم "ؼرفة المقاصة
 ٌمكن مناقشتها مع موفر )موفري( خدمات ؼرفة المقاصة المحتمل.

 

 األهلية للتضمين والحماية
 

 ملخص التعليقات
 

 .العبلمات التً سٌتم تضمٌنها فً "ؼرفة المقاصة"
( التؽٌٌر الذي تم فً أحدث إصدارات الدلٌل والذي ٌقول إن أي "عبلمات تمثل AIPLAكرٌة )تدعم الجمعٌة األمرٌكٌة لقانون الملكٌة الف

 Partridge. (2011ماٌو  13)بتارٌخ الجمعٌة األمرٌكٌة لقانون الملكٌة الفكرٌة ملكٌة فكرٌة" ٌمكن تضمٌنها فً "ؼرفة المقاصة". 
 .(2011ماٌو  14)بتارٌخ  Time Warner (.2011ماٌو  14)بتارٌخ 
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لتوضٌح أن البٌانات المتعلقة باألنواع األخرى للملكٌة الفكرٌة  1.5و 1.3توصً رابطة العبلمات التجارٌة الدولٌة بمراجعة الفقرتٌن 
رابطة العبلمات التجارٌة إلعطاء توضٌح صحٌح لما ٌمثل ملكٌة فكرٌة.  3.3.6و 3.2.4لٌست "خدمة إضافٌة" ومراجعة الفقرتٌن 

 .(2011ماٌو  14)بتارٌخ الدولٌة 
 

( فً مزٌد من التوضٌح بشؤن التؽٌٌر الذي تم من خبلل إزالة اللؽة CADNAٌرؼب االبتبلؾ المضاد إلساءة استخدام أسماء النطاقات )
 التً تقول إنه ال ٌنبؽً تضمٌن اي عبلمات خاضعة للقانون العام فً "ؼرفة المقاصة". وتجدر اإلشارة إلى أن االبتبلؾ المضاد إلساءة

استخدام أسماء النطاقات سعٌد بفكرة توسعة نطاق التعرٌؾ للضم فً "ؼرفة المقاصة"، رؼم أنه ٌبدو أن العبلمات التً تمثل ملكٌة فكرٌة 
ألنواع أخرى بخبلؾ الموصوفة على وجه التحدٌد سوؾ ٌتم تحدٌدها بواسطة مشؽل السجل و"ؼرفة المقاصة"، مما ٌمنح هاتٌن الجهتٌن 

 .(2011ماٌو  13)بتارٌخ االبتبلؾ المضاد إلساءة استخدام أسماء النطاقات ن السلطة. قدًرا هاببلً م
 

ٌنبؽً أن تتضمن "ؼرفة المقاصة" عبلمات تجارٌة تخضع للقانون العام، بدالً من قصر "ؼرفة المقاصة" على العبلمات التجارٌة التً تم 
ك أن توسعة نطاق الحماٌة لٌشمل العبلمات التجارٌة الخاضعة للقانون العام التحقق منها بواسطة المحكمة أو المسجلة منها فحسب. فبل ش

والتً تم التحقق منها بشكل مستقل وفعلً سوؾ ٌساعد على تنسٌق آلٌات حماٌة الحقوق األخرى، مثل السٌاسة الموحدة لحل نزاعات 
ظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد، مما ٌسمح برفع دعاوى لحل أسماء النطاقات )والسٌاسات األخرى المتبعة لحل نزاعات أسماء النطاقات( ون

( السماح بؤقل عدد من مشؽلً السجبلت IACCالنزاعات بناًء على حقوق القانون العام. ٌقترح االبتبلؾ الدولً لمكافحة التزٌٌؾ )
هذه الحقوق فً "ؼرفة  بتضمٌن هذه العبلمات فً طلب العرض الخاص بهم، وللقٌام بذلك ستكون هناك حاجة إلى بٌانات بشؤن

 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ االبتبلؾ الدولً لمكافحة التزٌٌؾ المقاصة". 

 
لٌتم تضمٌن العبلمات التجارٌة الرمزٌة المسجلة. وال ٌخفى على أحد أن الحادثة  3.2.3و 3.2.1و 2.2.1هناك حاجة إلى تعدٌل األقسام 

وحدة لحل نزاعات أسماء النطاقات/المنظمة العالمٌة للملكٌة الفكرٌة والهدؾ الشامل السابقة المماثلة التً قامت بتطوٌرها السٌاسة الم
توجٌهات  ICANNبشكل واضح الذي تتبناه اللجنة االستشارٌة الحكومٌة نحو العبلمات التجارٌة الرمزٌة والعبلمات الكبلمٌة ٌعطٌان 

ا فً "مسودة دلٌل مقدم الطلبات" و"ؼرفة مقاصة العبلمات واضحة بتضمٌن كلتا صٌؽتً العبلمات التجارٌة المعترؾ بهما قانو ًٌ ن
 .(2011ماٌو  16)بتارٌخ  M. Harperالتجارٌة". 

 
خط كما ٌنبؽً السماح لؽرفة المقاصة بالتحقق من العبلمات التجارٌة التً لها نمط معٌن والتً ال تتعدى كونها عبلمة كبلمٌة ٌتم تقدٌمها ب

العبلمة التجارٌة ذات النمط المعٌن، فإن شهادات التسجٌل تقدم العبلمة التجارٌة بخط قٌاسً، وبهذا فلن مختلؾ. وباإلضافة إلى تقدٌم 
تضطر "ؼرفة المقاصة" للجوء إلى االختٌار الحر أو الموضوعٌة حتى تتسنى حماٌة العبلمات التجارٌة ذات النمط المعٌن بواسطة آلٌات 

 .(2011ماٌو  13ارٌخ بت ،)الوحدة الثانٌة NCTA حماٌة الحقوق.
 

. ومن ؼٌر الصحٌح أن نقول إن أي عبلمة تجارٌة بها TLDٌنبؽً على "ؼرفة المقاصة" قبول العبلمات التجارٌة التً تتضمن نطاق 
ال ٌمكنها اإلشارة إلى المصدر، فهذا ٌعتمد على كٌفٌة استخدامها. فهناك عبلمات تجارٌة عدٌدة تحتوي على  TLDنقطة متبوعة بنطاق 

، والعدٌد منها معروؾ جًٌدا، مسجلة فً الوالٌات المتحدة واختصاصات قضابٌة أخرى فً جمٌع أنحاء العالم. ورؼم موقفه TLDنطاق 
ن المتكرر الذي ٌدعو لمعاملة جمٌع العبلمات التجارٌة المسجلة على حٍد سواء، فقد استثنى "مجلس اإلدارة" هذه الفبة من العبلمات التً ل

عام وال ٌحدد المصدر. وكؤمر عملً ال ٌوجد اختبلؾ مادي بٌن  نفسه gTLDإن نطاق  ة فً ظل آلٌات حماٌة الحقوق.تمنح أي حماٌ
إلى عبلمة تجارٌة مسجلة أو  TLDوالمصطلح وحده. ومن ثم فإن إضافة نطاق  TLDعبلمة تجارٌة تتكون من مصطلح متبوع بنطاق 
لتجارٌة وبراءات االختراع األمرٌكٌة". إن الجمعٌة القومٌة للكاببلت واالتصاالت إزالته منها هو أمر ٌسمح به "مكتب العبلمات ا

(NCTA تحث )ICANN  على تبنً نفس المنهج، أي السماح بالتحقق من العبلمات التجارٌة التً تتضمن نطاقTLD  وتصنٌفها على
(. 2011ماٌو  13بتارٌخ  ،وحدة الثانٌةواالتصاالت )الالجمعٌة القومٌة للكاببلت  .TLDأنها نفس العبلمة دون نطاق 

AutoTrader.com  (2011ماٌو  13)بتارٌخ. 
 

( على استخدام "ؼرفة المقاصة" فً المستقبل كقاعدة بٌانات لحقوق الملكٌة الفكرٌة NCUCتعترض دابرة المستخدمٌن ؼٌر التجارٌٌن )
ؽً أن تظل كذلك. وللتؤثٌر على ذلك، ٌنبؽً إضافة عبارة "ولكن هذا التً تتجاوز العبلمة التجارٌة، إنها آلٌة للعبلمات التجارٌة وٌنب

بعد كلمتً  3.2.4بالتؤكٌد ال ٌتضمن حقوق النشر أو براءات االختراع أو التصمٌمات أو أي صورة أخرى من الملكٌة الفكرٌة" فً القسم 
دابرة . 3.2.4األخرى" الوارد فً القسم  معنى مصطلح "العبلمات التجارٌة ICANN"الملكٌة الفكرٌة". كما ٌنبؽً أن توضح 

 .(2011ماٌو  16بتارٌخ  ،)الوحدة الخامسة A. Gakuru. (2011ماٌو  15بتارٌخ  ،)الوحدة الخامسةالمستخدمٌن ؼٌر التجارٌٌن 
 

األنواع المناسبة من إن التوسع المتزاٌد مإخًرا فً نطاق "ؼرفة المقاصة" القابمة على الرسوم هو أمر ٌنبؽً دراسته بحذر. عند تحدٌد 
)بتارٌخ مركز المنظمة العالمٌة للملكٌة الفكرٌة مراعاة القواعد الدولٌة والقومٌة لبروتوكول اإلنترنت.  ICANNالمعرفات، ٌنبؽً على 

 .(2011ماٌو  13
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 .خدمة الدعاوى وعملٌة فترة طرح النطاقات اإلجبارٌة
أن توفر كلتا هاتٌن  gTLD( التؽٌٌر الذي ٌتطلب اآلن من سجبلت نطاقات AIPLAتدعم الجمعٌة األمرٌكٌة لقانون الملكٌة الفكرٌة )

 .(2011ماٌو  13)بتارٌخ الجمعٌة األمرٌكٌة لقانون الملكٌة الفكرٌة اآللٌتٌن. 
 

على استحسان الجمٌع ألن دعاوى العبلمات التجارٌة وخدمات تسجٌل فترة طرح النطاقات  ICANNإنه ألمر مشجع وستحصل 
(. 2011ماٌو  15بتارٌخ ) Microsoft. (2011ماٌو  13)بتارٌخ االبتبلؾ المضاد إلساءة استخدام أسماء النطاقات إجبارٌة.  أصبحت

Hogan Lovells  دابرة المإسسات ؼٌر . (2011ماٌو  15)بتارٌخ المجلس األمرٌكً لؤلعمال الدولٌة . (2011ماٌو  15)بتارٌخ
الجمعٌة القومٌة  .(2011ماٌو  15بتارٌخ  ،الوحدة الثالثة)تحاد الدولً لمحامًٌ الملكٌة الفكرٌة اال(. 2011ماٌو  16بتارٌخ )الربحٌة 

 .(2011ماٌو  13بتارٌخ  ،)الوحدة الثانٌةللكاببلت واالتصاالت 
 

. gTLDاق ٌوًما قبل طرح أي نط 30( على قصر خدمات فترة طرح النطاقات لمدة INTAتوافق رابطة العبلمات التجارٌة الدولٌة )
 .(2011ماٌو  14)بتارٌخ رابطة العبلمات التجارٌة الدولٌة 

 
 .دعاوى ما بعد طرح النطاقات

الجدٌدة ٌتعٌن أن ٌكون لها "خدمة دعاوى عبلمات تجارٌة" وعملٌة "فترة طرح  gTLDرؼم أننا سعداء بؤن جمٌع سجبلت نطاقات 
منع أو تقلٌل عدد أسماء النطاقات التً تم تسجٌلها بسوء نٌة. فكلتاهما لفترة ما قبل النطاقات"، فلم تثبت أي من هاتٌن اآللٌتٌن كفاءتها فً 

طرح النطاقات أو فترة الطرح األولٌة. وتحدث انتهاكات للحقوق وذلك ال ٌقتصر على مرحلة طرح النطاقات فحسب بل ٌحدث بشكل 
تكون "خدمة دعاوى العبلمات التجارٌة" تالٌة لطرح النطاقات  أكثر تكراًرا بعد هذه المرحلة وطوال فترة نشاط مشؽل السجل. ٌجب أن

ماٌو  13)بتارٌخ  Arla Foods. (2011ماٌو  12بتارٌخ  ،)الوحدة الخامسة LEGOوكذلك ٌنبؽً أن تكون لها قٌمة حقٌقٌة. 
 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ دابرة الملكٌة الفكرٌة . (2011

 
دابرة المإسسات أشهر لتوفٌر إخطارات لصاحب العبلمة التجارٌة والمسجل المحتمل.  6أول ٌنبؽً مد متطلبات "خدمة الدعاوى" لتشمل 

 .(2011ماٌو  16)بتارٌخ ؼٌر الربحٌة 
 

أن السجل ٌمكنه التوقؾ  6.1هناك حاجة لتحسٌن الفترة الزمنٌة التً ٌتعٌن خبللها أن ٌحتفظ أي سجل بخدمة "الدعاوى". ٌوضح القسم 
العبلمات التجارٌة" بعد ستٌن ٌوًما، وال ٌنبؽً أن تكون الحالة هكذا. فٌنبؽً مطالبة السجبلت بنشر "دعاوى  عن عرض خدمات "دعاوى

الجمعٌة العبلمات التجارٌة عندما ٌحاول أي طرؾ تسجٌل نطاق ٌحتوي على عبلمة تجارٌة فً "ؼرفة مقاصة العبلمات التجارٌة". 
بتارٌخ  ،)الوحدة الخامسة BBC. (2011ماٌو  14)بتارٌخ  Partridge. (2011ماٌو  13)بتارٌخ األمرٌكٌة لقانون الملكٌة الفكرٌة 

رابطة . (2011ماٌو  14)بتارٌخ  Time Warner. (2011ماٌو  13)بتارٌخ  News Corporation. (2011ماٌو  13
اتحاد صناعات البرامج والمعلومات . (2011ماٌو  15)بتارٌخ محكمة االستبناؾ . (2011ماٌو  14)بتارٌخ العبلمات التجارٌة الدولٌة 

 .(2011ماٌو  16)بتارٌخ  UrbanBrain .(2011ماٌو  15)بتارٌخ 
 

 gTLD( بؤن "مشؽلً سجبلت 6.1.1بإجراء تؽٌٌر فً "دعاوى العبلمات التجارٌة" ) AIMٌوصً اتحاد العبلمات التجارٌة األوروبٌة 
التجارٌة" "فً جمٌع األوقات" للعبلمات التجارٌة الموجودة فً "ؼرفة مقاصة  الجدٌدة ٌتعٌن علٌهم توفٌر خدمات "دعاوى العبلمات

اتحاد العبلمات العبلمات التجارٌة"." )بمجرد إعدادها، سٌإدي االستمرار فً استعمال هذه الخدمة إلى إضافة فوابد كبٌرة بتكلفة قلٌلة(. 
 .(2011ماٌو  12بتارٌخ  ،)الوحدة الخامسة AIMالتجارٌة األوروبٌة 

 
دابرة  " توفٌر خدمة دعاوى العبلمات التجارٌة فً أي وقت ٌتم فٌه تسجٌل اسم نطاق.gTLDٌنبؽً على "مشؽلو سجبلت نطاقات 

 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ األعمال 
 

 gTLD .Hogan Lovellsٌنبؽً السماح بإدارة "خدمة دعاوى العبلمات التجارٌة" دابًما طوال العمر االفتراضً لسجل نطاقات 
 .(2011ماٌو  13بتارٌخ  ،)الوحدة الثانٌةالجمعٌة القومٌة للكاببلت واالتصاالت . (2011ماٌو  15)بتارٌخ 

 
مركز المنظمة العالمٌة للملكٌة ٌوًما ٌدعو إلى التبلعب.  60إن التقٌٌد المخطط له لتصمٌم "دعاوى العبلمات التجارٌة" الذي تبلػ مدته 

 .(2011ماٌو  13)بتارٌخ الفكرٌة 
 

ٌوًما وتوسعة نطاق اإلخطارات بما ٌتعدى النماذج  60هناك تكالٌؾ إضافٌة مرتبطة بمد فترة دعاوى العبلمات التجارٌة بما ٌتجاوز 
المتماثلة. وكحل وسط، تستطٌع "ؼرفة المقاصة" إكمال هذه األهداؾ خارج العملٌة المقترحة لدعاوى العبلمات التجارٌة وبهذا ٌمكن 

ماٌو  14)بتارٌخ  EnCircaجلٌن والسجبلت لتكالٌؾ إضافٌة وتقلٌل التؤثٌرات التً تصٌب المسجلٌن باإلحباط. تجنب تحمل المس
2011). 
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الجدٌدة "دعاوى عبلمات تجارٌة" دابمة ٌحتمل أن ٌتسبب فً أضرار تنافسٌة لنطاقات  gTLDإن التفوٌض بؤن تنفذ سجبلت نطاقات 
gTLD  الجدٌدة مقارنًة بنطاقاتTLD لزامٌة التً ال تحتاج إلى تنفٌذ آلٌة حماٌة الحقوق هذه. إذا كان مجتمع اإلICANN  ٌعتقد أنه

)الجدٌدة والحالٌة على حد سواء(،  TLDٌنبؽً أن تكون هناك عملٌة دابمة لدعاوى عناوٌن بروتوكول اإلنترنت مطلوبة لجمٌع نطاقات 
ستوى األدنى إلى المستوى األعلى للمطالبة بتنفٌذ هذه العملٌة. وال ٌنبؽً القٌام فبإمكانه اتخاذ قرار بطرح عملٌة لتطوٌر السٌاسة من الم

بذلك إال بعد حصولنا على بعض الخبرة فً التعامل مع عملٌة "دعاوى العبلمات التجارٌة" حتى ٌتمكن المجتمع من إجراء تقٌٌم صحٌح 
 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ وؼٌرها  Neustarآللٌة حماٌة الحقوق التً لم ٌتم اختبارها بعد. 

 
ٌوًما بعد فترة الطرح األولٌة. إن المرء لٌعتقد أن "خدمة  60إننا بوجه عام نعترض على فكرة مد "خدمة دعاوى العبلمات التجارٌة" لمدة 

ال ٌمكننا فهم الدعاوى" وفترة طرح النطاقات كلتٌهما تسمحان لمجتمع العبلمات التجارٌة بإجراء دعاوى قانونٌة قبل أي شخص آخر. و
المنطق وراء السماح بخدمة دعاوى العبلمات التجارٌة بعد فترة الطرح األولٌة ونعتقد أنها ستمثل أزمة إدارٌة للسجبلت وخسارة إضافٌة 

األقل من ٌوًما على  60؛ "ٌنبؽً أن تحدث فترة الطرح هذه لمدة أول 6.1.1للمسجلٌن. ووفًقا لذلك، فٌنبؽً حذؾ العبارة التالٌة فً القسم 
 A. Gakuru. (2011ماٌو  15بتارٌخ  ،)الوحدة الخامسةدابرة المستخدمٌن ؼٌر التجارٌٌن فتح عملٌة التسجٌل هذه للتسجٌل العام". 

 .(2011ماٌو  16بتارٌخ  ،)الوحدة الخامسة
 

 .تقٌٌد النماذج المطابقة
اذج المطابقة. ومعظم عملٌات انتحال العبلمات التجارٌة هناك حاجة إلى أن تؽطً "خدمة دعاوى العبلمات التجارٌة" أكثر من النم

أن الشهٌرة عبر اإلنترنت ال تمثل نماذج مطابقة للعبلمة التجارٌة التً ٌتم انتحالها ولكنها تحتوي على كلمات عامة مختلفة. وٌتعٌن كذلك 
تنوي أن  ICANNب المصطلحات العامة إذا كانت تؽطً "خدمة دعاوى العبلمات التجارٌة" هذه الحاالت من العبلمات التجارٌة إلى جان

. (2011ماٌو  13)بتارٌخ  Arla Foods .(2011ماٌو  12بتارٌخ  ،)الوحدة الخامسة LEGOتكون هذه الخدمة ذات قٌمة فعلٌة. 
Adobe Systems  (2011ماٌو  13)بتارٌخ .Hogan Lovells  ت اتحاد صناعات البرامج والمعلوما. (2011ماٌو  15)بتارٌخ

 ،)الوحدة الثانٌةالجمعٌة القومٌة للكاببلت واالتصاالت  .(2011ماٌو  15)بتارٌخ دابرة الملكٌة الفكرٌة . (2011ماٌو  15)بتارٌخ 
 .(2011ماٌو  13بتارٌخ 

 
كحد أدنى، ٌنبؽً أال تقتصر "ؼرفة المقاصة" على النماذج المطابقة. فٌجب أن تتضمن العبلمات التجارٌة المقترنة مع مصطلح وصفً. و

ٌنبؽً أن ٌتضمن النموذج المطابق صٌػ الجمع من العبلمة التجارٌة المعنٌة وأسماء النطاقات التً تحتوي على هذه العبلمة. وال شك أن 
االتحاد تضمٌن هذه الشروط سوؾ ٌساعد على تجنب اإلجراءات المكلفة لفرض هذه القاعدة وعملٌة التسجٌل الدفاعٌة السم النطاق. 

ماٌو  15)بتارٌخ  Coca-Cola. (2011ماٌو  15)بتارٌخ محكمة االستبناؾ . (2011ماٌو  15)بتارٌخ لمكافحة التزٌٌؾ الدولً 
 15بتارٌخ  ،)الوحدة الثالثةاالتحاد الدولً لمحامًٌ الملكٌة الفكرٌة . (2011ماٌو  16)بتارٌخ دابرة المإسسات ؼٌر الربحٌة . (2011

 .(2011ماٌو 
 

الحماٌة لٌتجاوز النماذج المطابقة وٌتضمن صٌػ الجمع و"العبلمة التجارٌة المتبوعة بالمصطلح الوصفً" و"العبلمة  ٌنبؽً توسعة نطاق
التجارٌة المتبوعة بالجهاز". إن انتحال العبلمات التجارٌة الشهٌرة عبر اإلنترنت ال ٌقتصر على العبلمات التجارٌة المتطابقة وٌجب 

 .(2011ماٌو  13بتارٌخ  ،لخامسة)الوحدة ا BBCاإلقرار بهذا. 
 

 ،بحٌث تؽطً جمٌع السبلسل التً ٌتؤلؾ منها النموذج المطابق نفسه ٌنبؽً توسعة نطاق خدمات "دعاوى عناوٌن بروتوكول اإلنترنت"
مرتبطة بالعبلمة الخدمات ال أوالنموذج المطابق نفسه مع المصطلحات الربٌسٌة المرتبطة بالسلع  أو ،صٌػ جمع النموذج المطابق نفسه أو

الصٌػ المطبعٌة المختلفة للعبلمة  أو ،التجارٌة )ٌتم تحدٌد هذه المصطلحات بواسطة صاحب العبلمة التجارٌة فً طلب "ؼرفة المقاصة"(
التجارٌة )ٌحددها صاحب العبلمة التجارٌة فً طلب "ؼرفة المقاصة"(. ٌمكن تمٌٌز السبلسل التً تقع فً نطاق هذه الفبات بواسطة 

 .(2011ماٌو  14)بتارٌخ رابطة العبلمات التجارٌة الدولٌة رامج، مما ٌقلل الحاجة إلى قٌام "ؼرفة المقاصة" باالختٌار. ب
 

فً "خدمة الدعاوى"، ٌنبؽً إرسال إخطار إذا كان أي طلب ٌحتوي على سلسلة أحرؾ تتمٌز بعبلمة تجارٌة فً "ؼرفة المقاصة" )ال أن 
ا إلى العبلمة التجارٌة مثل "حقابب تتؤلؾ من عبلمة تجارٌة فً  ًٌ "ؼرفة المقاصة"(. العدٌد من المخالفات تضٌؾ مصطلًحا وصف

PRADA .وبإمكان هذه اإلخطارات المساعدة على تقلٌل التضاربات ."Valideus  (2011ماٌو  13)بتارٌخ. 
 

ناصر نصٌة للعبلمات التجارٌة التً تم إدخالها فً ع أو تحتوي علىٌنبؽً تطبٌق "خدمة الدعاوى" على أسماء النطاقات التً تتؤلؾ من 
"ؼرفة مقاصة العبلمات التجارٌة". وجدٌر بالذكر أن قصر النطاق على أسماء النطاقات التً تحتوي على عناصر نصٌة من هذه 

بٌة العظمة من عملٌات تسجٌل العبلمات التجارٌة فقط هو عملٌة ضٌقة للؽاٌة وال تتوافق مع الحقٌقة التً ٌإسؾ لها والتً تقول إن الؽال
 Microsoftأسماء النطاقات التً تنطوي على إساءة استخدام خاصة بؤسماء النطاقات التً تتكون من العبلمة التجارٌة متبوعة بكلمة. 

 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ 
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كون فعالة فقط إذا كانت مطابقة لسلوك ٌقترح اتحاد العبلمات التجارٌة األوروبٌة إجراء التؽٌٌر التالً ألن فترة طرح النطاقات ست
المخادعٌن: "سٌتم توفٌر هذا اإلخطار ألصحاب العبلمات التجارٌة الموجودة فً "ؼرفة المقاصة" والتً ُتعد "نموذًجا مطابًقا" أو 

)الوحدة  AIMوروبٌة اتحاد العبلمات التجارٌة األ"متشابهة على نحو مربك" مع االسم المطلوب تسجٌله خبلل "فترة طرح النطاقات"." 
 .(2011ماٌو  12بتارٌخ  ،الخامسة

 
ٌتم إدراك الحاجة إلى نموذج مطابق تماًما فً خدمات طرح النطاقات لضمان أن النظام ٌمنح أصحاب العبلمات التجارٌة المناسبٌن 

مشابه على نحو مربك" فً خدمة فرصة لتسجٌل عبلماتهم التجارٌة مبكًرا. ورؼم ذلك، ٌنبؽً تطبٌق معٌار "النموذج المطابق أو ال
 .(2011ماٌو  13)بتارٌخ  News Corporationدعاوى عناوٌن بروتوكول اإلنترنت المتواصلة. 

 
 ٌنبؽً توفٌر خدمة "فترة طرح النطاقات" للعبلمات التجارٌة التً ُتعد نموذًجا مطابًقا أو مشابًها على نحو مربك لبلسم المطلوب تسجٌله

 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ دابرة األعمال قات. خبلل فترة طرح النطا

 
 .(2011ماٌو  13)بتارٌخ مركز المنظمة العالمٌة للملكٌة الفكرٌة إن التقٌٌد المخطط له للنماذج المطابقة تماًما ٌدعو إلى التبلعب. 

 
متطابقة. إذا قررت السٌاسة الموحدة ٌنبؽً توسعة نطاق "دعاوى العبلمات التجارٌة" و"خدمات فترة طرح النطاقات" لتتجاوز النماذج ال

( أو دعاوى "التعلٌق" أن هناك "تشابه مربك" بٌن اسم نطاق وعبلمة تجارٌة معٌنة، فٌنبؽً أن UDRPلحل نزاعات أسماء النطاقات )
العبلمات  ٌتمكن صاحب العبلمة التجارٌة من وضع اسم النطاق من المستوى الثانً فً "ؼرفة المقاصة"، والرجوع إلٌه فً "دعاوى

جدٌدة  gTLDالتجارٌة" و"خدمات فترة طرح النطاقات". وبخبلؾ ذلك، قد ٌتكرر نفس اسم النطاق من المستوى الثانً فً نطاقات 
( أو "نظام التعلٌق" الناجحة. UDRPمختلفة، حتى بعد إلؽابه أو تجمٌده فً دعاوى السٌاسة الموحدة لحل نزاعات أسماء النطاقات )

IOC  (2011ماٌو  15)بتارٌخ. 
 

تجاوز نطاق النماذج المطابقة تماًما من أجل "دعاوى العبلمات التجارٌة" التً ٌرتبط فٌها المصطلح المضاؾ  ICANNإذا رأت 
(، فقد تقوم بحصر 60، 50فً الصفحات  2011فبراٌر  21بالعبلمة التجارٌة "بطرٌقة ملحوظة" )ملخص التعلٌقات العامة بتارٌخ 

ؤي سلع أو خدمات محددة فً عملٌات تسجٌل العبلمة التجارٌة. إن تقٌٌد عدد اإلدخاالت اإلضافٌة برقم معٌن سٌكون المصطلح اإلضافً ب
ا وسٌتسبب فً إلحاق الخسابر بؤصحاب العبلمات التجارٌة الذٌن تستخدم عبلماتهم فً التروٌج لمنتجات عدٌدة.  ًٌ الجمعٌة أمًرا استبداد

 .(2011ماٌو  13بتارٌخ  ،الوحدة الثانٌة)القومٌة للكاببلت واالتصاالت 
 

 .دلٌل االستخدام
ٌنبؽً مراجعة الدلٌل لتوضٌح أن وظٌفة إثبات االستخدام منفصلة عن وظٌفة التحقق من العبلمات التجارٌة المسجلة وأن أصحاب 

ال ٌقومون بهذا سٌتمكنون فقط من  توفٌر دلٌل على االستخدام )أصحاب العبلمات الذٌن خٌارالعبلمات التجارٌة المسجلة ٌتوفر لهم 
 .(2011ماٌو  13بتارٌخ  ،)الوحدة الثانٌةالجمعٌة القومٌة للكاببلت واالتصاالت االستفادة من خدمة "دعاوى العبلمات التجارٌة"(. 

 
تتم حماٌتها عبر المحكمة  ( إلى "ؼرفة المقاصة" بالنسبة للعبلمات التجارٌة التً ال7.2و 5.2ٌنبؽً إرسال إعبلن/دلٌل االستخدام )القسم 

سنوات، وال ٌعد هذا من المتطلبات البلزمة قبل المشاركة فً كل فترة طرح  3أو القانون أو ٌتم التعامل معها بصفة دورٌة فقط، ربما كل 
 .(2011ماٌو  16)بتارٌخ دابرة المإسسات ؼٌر الربحٌة نطاقات. 

 
ن ٌتمكن أحد األطراؾ من منع طرؾ آخر من استخدام عبلمة تجارٌة على نحو بخصوص دلٌل االستخدام، نحن نتفق على أنه ال ٌجب أ

تعسفً. ورؼم ذلك، فباإلضافة إلى التخلً عن دلٌل االستخدام فً دعاوى خدمات العبلمات التجارٌة، ٌنبؽً التخلً عنه كذلك لخدمة فترة 
ات التجارٌة بعد التفوٌض ألنها تجعل آلٌة حماٌة الحقوق طرح النطاقات ونظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد وإجراءات حل نزاعات العبلم

بوضع معاٌٌر منفصلة من األنظمة الموجودة  ICANNستقوم  ،مرهقة ومعقدة وٌضٌؾ الكثٌر من التعقٌدات إلى العملٌة. وفً األساس
فقد كان الهدؾ منها هو حماٌة أصحاب فً الدول األكثر تؤثًٌرا. لم ٌتم تصمٌم آلٌات حماٌة الحقوق بحٌث تكون نظام مراجعة مستقبلً؛ 

ماٌو  15)بتارٌخ  Microsoft. (2011ماٌو  13)بتارٌخ  News Corporationالعبلمات التجارٌة والمستهلكٌن فً نهاٌة األمر. 
 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ دابرة الملكٌة الفكرٌة . (2011

 
أو "ؼرفة مقاصة  ICANNناك متطلبات لتوفٌر عٌنة. فبل تتوفر لدى فً حالة الحفاظ على متطلبات االستخدام، فبل ٌنبؽً أن تكون ه

الجمعٌة القومٌة للكاببلت العبلمات التجارٌة" الخبرة البلزمة لتقٌٌم كفاءة أي عٌنة. وكل ما ٌنبؽً طلبه هو إعبلن مصحوب بالقسم. 
 .(2011ماٌو  13بتارٌخ  ،)الوحدة الثانٌةواالتصاالت 

 
خدام لن تفعل إال أقل القلٌل لمنع أي مسجل من "التبلعب بالنظام". ففً العصر الحالً، ٌمكن إجراء معالجات إن المطالبة بدلٌل االست

 رقمٌة للمنتجات والخدمات بسهولة وسرعة. وبدالً من ذلك، ٌتم توفٌر وسابل الحماٌة التً تحٌط بـ "متطلبات االستخدام" التً ٌسعى إلٌها
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ماٌو  15)بتارٌخ  Microsoftاإلقرارات المصحوبة بقسم والقدرة على مواجهة دعاوى المخادعٌن.  "مجلس اإلدارة" من خبلل متطلبات
2011). 

 
إن مطالبة "ؼرفة مقاصة العبلمات التجارٌة" باتخاذ قرارات بشؤن االستخدام تهدد بإضافة قدر كبٌر وؼٌر ضروري تماًما من التعقٌدات 

رابطة العبلمات التجارٌة . (2011ماٌو  14)بتارٌخ  Time Warnerمتطلبات االستخدام.  والتكالٌؾ إلى وظٌفتها. وٌنبؽً التخلً عن
 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ دابرة الملكٌة الفكرٌة . (2011ماٌو  14)بتارٌخ الدولٌة 

 
فًضا لهذا الحق و/أو تكلفة إن المطالبة بدلٌل على استخدام عبلمة تجارٌة تم الحصول علٌها بما ٌتوافق مع القانون المحلً ربما ٌعتبر ر

 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ  Hogan Lovellsإضافٌة ٌتحملها أصحاب العبلمات التجارٌة. 
 

ٌبدو إظهار "دلٌل االستخدام" ؼٌر متناسق مع ؼرض "ؼرفة مقاصة العبلمات التجارٌة"، عندما ال تتطلب أنظمة العبلمات التجارٌة فً 
 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ اتحاد صناعات البرامج والمعلومات الستخدام. العدٌد من الدول توفٌر دلٌل على ا

 
من خبلل اإلصرار على إظهار دلٌل االستخدام فً "ؼرفة المقاصة" و"نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد"، دون ربط االثنٌن على وجه 

ٌة حماٌة عبلمة تجارٌة معٌنة فً نظام نطاقات التحدٌد كما ٌوصً فرٌق توصٌات التنفٌذ، قد ٌتم اتخاذ قرارٌن مختلفٌن بشؤن إمكان
gTLD  الجدٌد. وٌنبؽً الحد من متطلبات االستخدام. فإذا تم االحتفاظ بهذه المتطلبات، فٌنبؽً فً قرار "ؼرفة المقاصة" بؤن عبلمة

قتباس هذه العبلمة التجارٌة فٌها. تجارٌة معٌنة قٌد االستخدام أن ٌحدد هذه المشكلة لؽرض دعوى نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد التً تم ا
 .(2011ماٌو  14)بتارٌخ رابطة العبلمات التجارٌة الدولٌة 

 
ومن خبلل الحد من متطلبات المراجعة المستقلة لـ "دعاوى العبلمات التجارٌة" و"نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد" و"إجراءات حل نزاعات 

 ICANNنطاق دور "ؼرفة المقاصة" فً التحقق من استخدام العبلمات، قامت  العبلمات التجارٌة بعد التفوٌض" ومن خبلل توسعة
الجمعٌة القومٌة أًٌضا بالحد من متطلبات تقٌٌم األسس المطلقة. ومن المفترض أن هذا التؽٌٌر لم ٌكن مقصوًدا ولكنه بحاجة إلى التصحٌح. 

 .(2011ماٌو  13بتارٌخ  ،)الوحدة الثانٌةللكاببلت واالتصاالت 
 
 .ٌٌد التارٌختق

لٌس مناسًبا ألنه ٌستثنً العبلمات التجارٌة الحدٌثة وٌتعارض مع روح االبتكار التً تقود فرصة  2008ٌونٌو  26التارٌخ المحدد وهو 
الجدٌدة. وٌفضل طرح تارٌخ مرن، كستة أشهر قبل تسلٌم العبلمة إلى "ؼرفة المقاصة"، التً ستقدم الخدمات من اآلن  gTLDنطاقات 

 .(2011ماٌو  13)بتارٌخ  Valideusًدا. فصاع
 

الجدٌدة على عملٌات التسجٌل التً أصدرت  gTLDٌنبؽً قصر المشاركة فً خدمات فترة طرح النطاقات للجولة األولى من نطاقات 
لها قبل إعبلن المعنً أو قبلها، والتً تم التقدم بطلب من أج gTLDفً تارٌخ سرٌان "اتفاقٌة التسجٌل" الخاصة بمشؽل سجل نطاقات 

ICANN  عن طلبات نطاقاتgTLD  الجدٌدة التً تم تلقٌها فً الجولة األولى. سٌإدي هذا التقٌٌد إلى تقلٌل التبلعب ولكنه واسع النطاق
ت هذا التقٌٌد، فٌنبؽً علٌها الحد من عدم االلتزام بهذه المتطلبا ICANN)وحدٌث( بما ٌكفً ألن ٌصبح شامبلً بشكل مناسب. إذا رفضت 

ماٌو  15)بتارٌخ  Microsoft(. 6.4.2كؤساس ٌمكن أن تعتمد علٌه "إجراءات حل نزاعات األهلٌة لفترة طرح النطاقات" )القسم 
2011). 

 
فً موضع آخر فً إصدار شهر أبرٌل من الدلٌل؛ فلماذا تم االحتفاظ بهذا التارٌخ لخدمات نظام  2008ٌونٌو  26تم حذؾ التارٌخ 

Sunrise (2011ماٌو  15)بتارٌخ دابرة األعمال ؟ 7.2 من اإلصدار. 
 

كما تم تعدٌلها فً شروط أخرى، مما ٌسمح للعبلمات  7.2من اإلصدار  Sunriseلخدمات نظام  2008ٌونٌو  26ٌنبؽً حذؾ التارٌخ 
 16)بتارٌخ ؼٌر الربحٌة  دابرة المإسساتالتجارٌة الكبلمٌة المحمٌة بالتشرٌعات والمعاهدات المستقبلٌة بالحصول على نفس الحماٌة. 

 .(2011ماٌو 
 

 ُتعد متطلبات االستخدام بمثابة إجراءات إضافٌة لؤلدلة ٌقوم بها صاحب العبلمة التجارٌة. ولكنها ٌجب أال تصبح إجراءات تعوق العبلمات
ت التً تتوفر لدٌها طرق أقل. التجارٌة المسجلة حدًٌثا التً لم تستخدم بعد. وهذا فً صالح جمٌع أنواع الشركات، بما ٌتضمن الشركا

 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ  MARQUES/ECTA. 2008ونحن نرحب بتعٌٌن تارٌخ ٌتجاوز عام 
 

وبتقدٌر كبٌر المتطلبات التً تنص على أن السجبلت ٌتعٌن أن تعترؾ وتقر بجمٌع العبلمات التجارٌة  IBM. تبلحظ الحماٌة فً الدعاوى
( تم حماٌتها على وجه خاص بواسطة 3( تم التحقق بها بواسطة المحكمة; أو )2فً دولة أو دول متعددة; )( تم تسجٌلها 1الكبلمٌة التً: )

 تشرٌع أو اتفاقٌة سارٌة وقت تسلٌم العبلمة التجارٌة إلى "ؼرفة المقاصة" لتضمٌنها وال توجد حاجة إلثبات الفحص أو االستخدام الفعلً.
IBM  (2011ماٌو  13)بتارٌخ. 
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 تعليقاتتحليل ال

 
على  ٌعلق العدٌدون على أنواع العبلمات التجارٌة التً ٌنبؽً تضمٌنها فً "ؼرفة المقاصة" وٌقترح البعض تضمٌن عناصر إضافٌة.

وجه التحدٌد، ٌقترح أصحاب التعلٌقات تضمٌن العبلمات المحمٌة بالقانون العام والعبلمات الممٌزة بنمط معٌن والعبلمات الرمزٌة 
ٌدعم البعض إضافة عبارة "أي عبلمات تجارٌة تشكل ملكٌة فكرٌة".  (.icann.org)مثل  TLDتً تتضمن عبلمة نطاق والعبلمات ال

عبلوًة على ذلك، هناك أًٌضا أصحاب تعلٌقات تساورهم الشكوك وٌنتابهم الحذر من توسعة نطاق  ٌسعى آخرون إلى توضٌحات إضافٌة.
 بلمات التجارٌة.قاعدة بٌانات "ؼرفة المقاصة" لتتجاوز الع

 
، تم السماح لجمٌع العبلمات icann.orgالتً ٌتم استثناإها على وجه التحدٌد، مثل  TLDباستثناء العبلمات التجارٌة التً لها نطاق 

توفٌر ولكن وكما اقترح أحد أصحاب التعلٌقات، فإن  التجارٌة األخرى التً اقترحها أصحاب التعلٌقات فً قاعدة بٌانات "ؼرفة المقاصة".
الحماٌة أو االعتراؾ بؤي شًء ٌتجاوز ما ٌلتزم مشؽلو السجبلت باالعتراؾ به فً الدعاوى أو عملٌات فترة طرح النطاقات، سٌكون 

باإلضافة إلى ذلك، فإن كٌفٌة تفعٌل هذا االعتراؾ سٌكون خاضًعا الختٌار مشؽل السجل و"ؼرفة المقاصة"  أمًرا خاضًعا الختٌار السجل.
 زء من أي خدمة إضافٌة.لتنفٌذه كج

 
فقد تم  فً "ؼرفة المقاصة". TLDوكما تمت مبلحظته سابًقا عدة مرات، ال ٌتم السماح بتضمٌن العبلمات التجارٌة التً لها نطاقات 

ولتحقٌق أهداؾ فرٌق توصٌات التنفٌذ وفرٌق مراجعة مشكبلت  تصمٌم "ؼرفة المقاصة" بحٌث تكون مستودًعا للعبلمات التجارٌة.
 لعبلمات التجارٌة الخاصة، تقرر أن العبلمات التً تعمل بالفعل كعبلمات تجارٌة، أي تشٌر إلى المصدر، هً التً ستتؤهل للتضمٌن.ا

 وقد تم وضع العدٌد من الوسابل الوقابٌة لمنع إساءة االستخدام وضمان التطبٌق المحاٌد لمعاٌٌر التحقق، بما ٌتضمن البٌانات التً ٌمكن
على نحو موضوعً والتً تدل على أن العبلمة تإدي الؽرض المنشود من أي عبلمة تجارٌة قانونٌة. وقد أثبتت النقاشات  التحقق منها

فبدال من إخبار  وحدها ال تعمل فً حد ذاتها على أداء وظٌفة العبلمة التجارٌة المتمثلة فً تحدٌد المصدر. TLDبنجاح أن نطاقات 
ن أو الجهة التً صنعته، فإنها تخبرهم بالموقع الذي ٌمكن الحصول على هذا المنتج منه. ونظًرا ألن المستهلكٌن عن "ماهٌة" منتج معٌ

سوؾ ٌإدي  TLDوحده ال ٌشٌر إلى المصدر، وألن السماح بتضمٌن عبلمات تجارٌة فً "ؼرفة المقاصة" تتضمن نطاق  TLDنطاق 
وهذا االستثناء سٌإدي أًٌضا إلى تجنب  تم استثناإها من جمٌع النواحً.إلى زٌادة احتمالٌة حدوث ارتباك وإساءة استخدام وتبلعب، ٌ

 الحاجة لتسجٌل العبلمات التجارٌة الدفاعٌة فً هذا المجال.
 

ٌدعم أصحاب التعلٌقات على مستوى العالم اإلصدار األخٌر الذي ٌجعل كبلً من "دعاوى العبلمات التجارٌة" وعملٌة فترة طرح النطاقات 
ا.أمًرا إجبار ورؼم ذلك، فإن العدٌدٌن ٌقترحون أن "دعاوى العبلمات التجارٌة" ٌنبؽً أن تكون مطلوبة للمتابعة بعد الفترة األولٌة التً  ًٌ

وعند نقطة االلتقاء هذه، ولكن هذا ٌخضع للمراجعة مع تطور  وٌقترح البعض أن تستمر دابًما. ٌوًما والتً تتم الدعوة إلٌها اآلن. 60تبلػ 
ٌوًما قبل بدء  60الجدٌدة، ستتم مطالبة مشؽلً السجبلت فقط بالحفاظ على عملٌة دعاوى العبلمات التجارٌة لمدة  gTLDاقات برنامج نط

إن مطالبة دعاوى العبلمات  عملٌات التسجٌل القٌاسٌة التً تتضمن حل أسماء النطاقات وتسجٌل األسماء على أساس "الوقت الفعلً".

، ولكنها من منظور "المراقبة"لن تإدي فقط إلى احتمالٌة إقصاء الشركات التً توفر بالفعل خدمات  ،دابمالتجارٌة باالستمرار بشكل 

ا مختلًفا للؽاٌة لتصمٌم  ًٌ ؼرفة "إذا رؼبت  ".مراقبة عناوٌن بروتوكول اإلنترنت"توفر خدمات " ؼرفة مقاصة"التطوٌر تعتبر حبلً تقن

بما ٌتجاوز الفترة الزمنٌة اإلجبارٌة فهً حرة للقٌام بذلك، على "( ؼرفة المقاصة"دام بٌانات أو أراد آخرون استخ)فً التوسع " المقاصة

 .أن ٌكون فً صورة خدمة إضافٌة
 

أو وسابل " دعاوى العبلمات التجارٌة"وهناك موضوع آخر تجمعت حوله تعلٌقات ذات مؽزى وهو ما إذا كان من الواجب توسعة نطاق 

ٌقترح البعض تضمٌن النموذج المطابق إلى جانب  .لتتجاوز النموذج المطابق للعبلمات التجارٌة ذات الصلة حماٌة فترة طرح النطاقات

الكلمات الربٌسٌة، بٌنما ٌقترح آخرون تضمٌن صٌػ الجمع من العبلمات التجارٌة بٌنما ال ٌزال آخرون ٌقترحون أن ٌنبؽً تضمٌن 

 .على العبلمة التجارٌة األخطاء المطبعٌة أو جمٌع الكلمات التً تحتوي
 

ومن المهم مبلحظة أن كبلً من فرٌق  .وفً الفترة الحالٌة ال توجد خطة لتوسعة نطاق وسابل الحماٌة اإلجبارٌة لتتجاوز النموذج المطابق

 .ابق فحسبتوصٌات التنفٌذ وفرٌق مراجعة مشكبلت العبلمات التجارٌة الخاصة قد أوصى بحصر وسابل الحماٌة هذه على النموذج المط
ا وٌتطلب هندسة تركٌبٌة إضافٌة فً حالة تجاوز دعاوى العبلمات التجارٌة " ؼرفة المقاصة"عبلوًة على ذلك، فإن  ًٌ هً نظام مدار تلقاب

ففً نزاعات العبلمات التجارٌة، على سبٌل المثال، هناك قاٍض أو مجلس مخول بالصبلحٌة لتحدٌد ما إذا كان النطاق  .للنماذج المطابقة

النماذج "ولهذا فإن السماح بتضمٌن  .مشابه بدرجة كبٌرة لعبلمة تجارٌة معٌنة، ولكن هناك تحلٌبلت معقدة تتم للوصول إلى هذا القرار

لتصبح معٌاًرا فً نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد ولٌس فً دعاوى العبلمات التجارٌة هو أمر مناسب وؼٌر " المشابهة بدرجة كبٌرة

وهو ال ٌعتمد ( أول حقوق اسم النطاق)ع االحترام الكامل لعملٌات فترة طرح النطاقات، فإن هذا حق أولً أصٌل وم .مخالؾ للقواعد

ومن ثم؛ فإن تقٌٌد وسابل الحماٌة اإلجبارٌة على النموذج المطابق هو تقٌٌد مناسب، وهذا على  .بالضرورة على قانون العبلمات التجارٌة
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مإخًرا أن  ICANNوقد ذكرت اللجنة االستشارٌة الحكومٌة التابعة لشركة  .ثناء عمله ومراجعتهاألقل حتى ٌمكن اختبار النظام أ

 gTLDالتفوٌض بالحماٌة بما ٌتجاوز النموذج المطابق هو أمر ٌمكن تعطٌله مإقًتا فً انتظار إجراء مراجعة بعد تشؽٌل نطاقات 
 .الجدٌدة

 
دعاوى العبلمات "البعض ال ٌزال ٌسؤل عما إذا كان دلٌل االستخدام مطلوًبا لدعم  ".االستخدام"تستمر التعلٌقات بخصوص متطلبات دلٌل 

 .ال توجد حاجة لدلٌل استخدام أي عبلمة تجارٌة لتلقً إخطار فً خدمة دعاوى العبلمات التجارٌة .، واإلجابة هً ال"التجارٌة
 

االستخدام البلزم للحصول على وسابل الحماٌة خبلل فترة طرح تم إجراء مناقشة وجدال وتفكٌر واسع النطاق مع المجتمع بشؤن دلٌل 

إن فرصة التسجٌل خبلل فتر ة  .الجمٌع ٌدركون أنه من المهم للؽاٌة حماٌة مصالح العمل وخاصة أصحاب الملكٌة الفكرٌة .النطاقات

ن ثم فبل ٌنبؽً السماح ألي شخص بتسجٌل وم .طرح النطاقات، أو الحق األول الستثناء اآلخرٌن كلهم، توفر آلٌة حماٌة قوٌة للؽاٌة

ومن ثم، فلضمان أن األشخاص الذٌن  .عبلمة تجارٌة بكل بساطة دون استخدام العبلمة، وبعد ذلك ٌتم منحه وسٌلة الحماٌة القوٌة هذه

ثنابٌة، ٌتعٌن على جمٌع ٌمكنهم استثناء اآلخرٌن من استخدام اسم نطاق به مصطلح عبلمة تجارٌة ٌسٌبون استخدام هذه اإلمكانٌة االست
 االستخدام.أصحاب العبلمات التجارٌة إظهار دلٌل 

 
إن المطالبة بدلٌل على االستخدام هً أمر عالمً، فبل ٌتم تفضٌل اختصاصات قضابٌة معٌنة على ؼٌرها بناًء على مستوى المراجعة 

االستخدام لن ٌتم حذفه كؤحد المتطلبات فً هذه  رؼم أن دلٌل الذي تحصل علٌه العبلمات التجارٌة فً هذا االختصاص القضابً.
مثله مثل الجوانب األخرى من البرنامج، فستتم مراجعة هذا األمر بعد أن ٌصبح قٌد التطبٌق للجولة األولى لضمان تمتعه  ،المرحلة

 .بالتؤثٌر المطلوب
 

لمتطلبات  ICANNهذا هو تارٌخ اعتماد  .2008ٌونٌو  26البعض ٌسؤل أو ٌطلب توضًٌحا بخصوص وقت تطبٌق تحدٌد التارٌخ بٌوم 
وٌنطبق تقٌٌد التارٌخ هذا فقط على الحماٌة فً فترة طرح  الجدٌدة. gTLDسٌاسة المنظمة الداعمة ألسماء النطاقات العامة فً نطاقات 

تقٌٌد للتارٌخ بالنسبة لجمٌع ومن ثم، فبل ٌوجد  النطاقات وعلى العبلمات التجارٌة التً تمت حماٌتها بواسطة تشرٌع أو اتفاقٌة فقط.
ار العبلمات التجارٌة األخرى التً ٌتعٌن اإلقرار بها وقبولها فً عملٌات فترة طرح النطاقات، وجمٌع العبلمات التجارٌة التً ٌتعٌن اإلقر

طرح النطاقات، رؼم أنه  ال توجد خطة لتؽٌٌر هذا القٌد المحدود للحماٌة فً فترة بها وقبولها فً خدمات "دعاوى العبلمات التجارٌة".
 ستتم مراجعة هذا األمر لضمان أن المتطلبات لٌست قدٌمة.

 
 

 (URS)نظام اإليقاف السريع الموحد 
 

 النقاط الرئيسية
 

  من خبلل مدخبلت المجتمع التً تتضمن فرٌق توصٌات التنفٌذ وفرٌق مراجعة مشكبلت العبلمات التجارٌة الخاصة واللجنة
ومجتمع عموم المستخدمٌن، تطور نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد لٌصبح آلٌة سرٌعة ٌتوفر ألصحاب االستشارٌة الحكومٌة 

 .العبلمات التجارٌة طرٌقة أكثر توفًٌرا للتكلفة للتعامل مع أكثر حاالت إساءة االستخدام وضوًحا

 ٌرة بل إنها أكثر قوة مما اقترحه فرٌق العدٌد من وسابل الحماٌة فً نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد ال تزال متشابهة بدرجة كب

 .توصٌات التنفٌذ
  ٌتعٌن على جمٌع أصحاب العبلمات التجارٌة إظهار دلٌل على االستخدام قبل أن ٌكون لهم الحق القانونً فً بدء دعوى نظام

 .اإلٌقاؾ السرٌع الموحد

 مع افتراض مبلءمة التوجٌهات  -ستخدام وضوًحا الهدؾ من نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد هو التعامل مع أكثر حاالت إساءة اال

 .التً تطالب بدلٌل واضح ومقنع
 

 عام
 

 ملخص التعليقات
 

. رؼم أنه ال تزال لدٌها مخاوؾ بشؤن بعض عناصر نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد، إال أن دابرة المستخدمٌن ؼٌر دعم المراجعات
( وفرصة االستبناؾ 5.8حتى تارٌخه، أي شروط االستخدام العادل )القسم بإجراء العدٌد من المراجعات  ICANNالتجارٌٌن توصً 
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دابرة (. 14( ومنع التحوٌل واإلقرار بالحاجة إلى مراجعة نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد بعد تشؽٌله بعام واحد )القسم 12)القسم 
 .(2011ماٌو  15بتارٌخ  ،)الوحدة الخامسةالمستخدمٌن ؼٌر التجارٌٌن 

 
حبلً مقبوالً بدرجة أكبر من وجهة نظرها. إذا لم ٌكن  ICANNٌكون نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد سرٌُعا فً حد ذاته، وتقترح  ٌتعٌن أن

نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد بدٌبلً سرًٌعا ورخًٌصا، فمن المحتمل أن ٌجد أصحاب العبلمات التجارٌة أنفسهم مجبرٌن على االشتراك فً 
 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ  MARQUES/ECTAفاعٌة المكلفة. عملٌات التسجٌل الد

 
 .نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد ؼٌر كاؾٍ 

ال ٌزال نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد أكثر ضعًفا بدرجة كبٌرة مقارنة باإلصدار المقترح فً تقرٌر فرٌق توصٌات التنفٌذ. وال ٌبدو أنه 
بتارٌخ  ،)الوحدة الخامسة LEGO ( التقلٌدٌة.UDRPلحل نزاعات أسماء النطاقات ) أكثر سرعة أو أرخص تكلفة من السٌاسة الموحدة

 .(2011ماٌو  13)بتارٌخ  Arla Foods(. 2011ماٌو  12
 

ٌضع نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد معاٌٌر مرتفعة ٌستطٌع عدد قلٌل فقط من مقدمً الشكاوى التؽلب علٌها وسٌسعى عدد قلٌل من 
 .(2011ماٌو  13بتارٌخ  ،)الوحدة الثانٌةالجمعٌة القومٌة للكاببلت واالتصاالت جارٌة إلى توظٌفه. أصحاب العبلمات الت

 
ًٌا ال ٌزال ضعٌفًا فً العدٌد من الجوانب )انظر على سبٌل المثال خطاب مركز المنظمة  إن نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد كما هو مقترح حال

 (.www.wipo.int/amc/en/docs/icann021210.pdf، والموجود على العنوان 2010سمبر دٌ 2العالمٌة للملكٌة الفكرٌة بتارٌخ 
وهذه القضاٌا ال تعتبر مجرد تفاصٌل ولكنها ترتبط بوظٌفة نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد على نحو مستقل وكذلك بالنسبة للسٌاسة الموحدة 

مركز المنظمة اٌة استقرار نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد وقابلٌة تطبٌقه. لحل نزاعات أسماء النطاقات. ٌتعٌن اتخاذ قرارات ملموسة لحم
 .(2011ماٌو  13)بتارٌخ العالمٌة للملكٌة الفكرٌة 

 
ال ٌنبؽً على "مجلس اإلدارة" انتقاء مكونات معٌنة فقط من توصٌات فرٌق توصٌات التنفٌذ/فرٌق مراجعة مشكبلت العبلمات التجارٌة 

ٌدة. إذا رؼب "مجلس اإلدارة" فً االعتماد على المعٌار المعلن "الدلٌل الواضح والمقنع"، فٌنبؽً علٌه استعادة الخاصة التً ٌراها مف
 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ دابرة الملكٌة الفكرٌة نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد كما تم تطوٌره بواسطة فرٌق توصٌات التنفٌذ. 

 
ظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد واسع النطاق؛ وهناك حاجة إلى تعرٌؾ أكثر عملٌة لضمان تمتع . إن تعرٌؾ العملٌة لنمزٌد من التفاصٌل

 .(2011ماٌو  16)بتارٌخ  AusRegistryالمستخدمٌن النهابٌٌن بتجربة متناسقة وٌمكن التنبإ بها واالعتماد علٌها. 

 
ٌقاؾ السرٌع الموحد برسوم مخفضة للمإسسات ؼٌر الربحٌة، . ٌنبؽً أن ٌتمٌز نظام اإل(1.2تقلٌل رسوم المإسسات ؼٌر الربحٌة )القسم 

دابرة المإسسات ؼٌر مع موفر نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد أن تحث على هذه الرسوم المخفضة.  ICANNوٌنبؽً على مفاوضات 
 .(2011ماٌو  16)بتارٌخ الربحٌة 

 
 تحليل التعليقات

 
بدًءا من  .جتمع الهابلة التً تم بذلها فً تطوٌر وتحسٌن نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحدكمبلحظة إجمالٌة، من المهم االعتراؾ بجهود الم

وصوالً إلى عموم  ،فرٌق توصٌات التنفٌذ وحتى فرٌق مراجعة مشكبلت العبلمات التجارٌة الخاصة مروًرا باللجنة االستشارٌة الحكومٌة

ٌقاؾ السرٌع الموحد لٌصبح آلٌة سرٌعة ستزود أصحاب العبلمات المستخدمٌن، إلى جانب مبلحظات المجتمع ككل، تطور نظام اإل

 .التجارٌة بطرٌقة موفرة للتكلفة للتعامل مع أكثر حاالت إساءة االستخدام وضوًحا
 

رؼم أن البعض ٌوصً بالمراجعات والتحسٌنات األخٌرة التً تم إجراإها على نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد، ال ٌزال أشخاص آخرون 
ن أن هذا النظام ؼٌر كاٍؾ وأنه أضعؾ مما اقترحه فرٌق توصٌات التنفٌذ وٌضع معاٌٌر مرتفعة للؽاٌة لٌكون نظام اإلٌقاؾ السرٌع ٌقترحو

 .الموحد فعاالً 
 

وعلى وجه التحدٌد، فقد تمت مراجعة اقتراحات فرٌق توصٌات التنفٌذ بواسطة فرٌق مراجعة مشكبلت العبلمات التجارٌة الخاصة وتم 

 .ورؼم ذلك، فلم ٌتم االعتراض على مفهوم نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد .ها، وذلك كما تمت مبلحظته فً تحلٌل التعلٌقات السابقتعدٌل
وقد مر االقتراح بمزٌد من التعلٌقات العامة ذات الداللة، بما ٌتضمن إجراء مناقشات شاملة مع اللجنة االستشارٌة الحكومٌة تإدي إلى 

ورؼم أن بعض التعلٌقات ٌبدو أنها تقترح أن العرض الحالً أكثر ضعًفا كآلٌة لحماٌة الحقوق مقارنًة باقتراح نظام  .تمزٌد من التعدٌبل
ه اإلٌقاؾ السرٌع الموحد لفرٌق توصٌات التنفٌذ، إال أن العدٌد من وسابل الحماٌة ال تزال متشابهة بدرجة كبٌرة أو إنها أقوى مما اقترح

 .فرٌق توصٌات التنفٌذ
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 :على سبٌل المثال

  ٌوفر اإلصدار الحالً إمكانٌة المد لمرة واحدة لفترة ال تتجاوز سبعة أٌام إذا توفر أساس )ٌوًما  14وقت االستجابة واحد وٌبلػ

 (النٌة الحسنة

 جمٌع اإلطارات الزمنٌة األخرى واحدة أو أكثر سرعة مقارنًة بما اقترحه فرٌق توصٌات التنفٌذ 

 مما ٌوصً به فرٌق توصٌات التً ٌمكن أن تشكل أساًسا لدعوى نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد أوسع نطاًقا  العبلمات التجارٌة
 التنفٌذ

  دلٌل واضح ومقنع –عبء دلٌل االستخدام كما هو كما ٌوصً فرٌق توصٌات التنفٌذ 

  ستخدامها بنٌة سٌبةٌتعٌن تسجٌلها وا –متطلبات إظهار النٌة السٌبة واحدة كما ٌوصً فرٌق توصٌات التنفٌذ 

  دة كما ٌوصً فرٌق توصٌات التنفٌذحتى فً حاالت التخلؾ عن الحضور واح" الفحص"الحقٌقة المتمثلة فً الحاجة إلى 

  ( 3)الهدؾ ٌبلػ ثبلثة )قراًرا فً االقتراح الحالً لنظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد " المجلس"ٌتم تقٌٌد الوقت البلزم حتى ٌتخذ
 لم ٌقترح فرٌق توصٌات التنفٌذ مثل هذا التقٌٌد –( أٌام 5اوز أٌام، بما ال ٌتج

  التعطٌل -الحل واحد كما ٌوصً فرٌق توصٌات التنفٌذ 

  ًولم  –ٌمكن مد طول فترة التعلٌق فً اقتراح نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد الحالً بمعدل سنة واحدة بعد انتهاء التسجٌل الحال
 رة فً اقتراح فرٌق توصٌات التنفٌذتكن هناك احتمالٌة كهذه لمد الفت

  الحاالت الواضحة إلساءة االستخدام –الشر المطلوب مواجهته واحد 
 

إن التؽٌٌرات التً تم تنفٌذها هً نتٌجة للمبلحظات الواردة من العدٌد من أصحاب المصالح وهً تعكس محاولة لتحقٌق التوازن بٌن 
جلٌن الشرعٌٌن الذٌن ٌحتمل أن ٌكونوا قد قاموا بتسجٌل أسماء نطاقات تتضمن عبلمة حقوق أصحاب العبلمات التجارٌة وبٌن حقوق المس

 .تجارٌة من أماكن أخرى فً العالم
 

أحد أصحاب التعلٌقات طلب الحصول على تفاصٌل تشؽٌلٌة إضافٌة، والتً ٌتم تطوٌرها كجزء من المطالبة بتعبٌرات عن مصلحة موفر 

 .موحدنظام اإلٌقاؾ السرٌع ال( موفري)
 

ولكن ٌنبؽً إدراك أن الرسوم تعتبر  ،إن المطالبة بتخفٌض الرسوم للمإسسات ؼٌر الربحٌة هً شًء قد ٌرؼب المجتمع فً دراسته

ا بالفعل وٌنبؽً تموٌل تلك الرسوم من مصدر آخر ًٌ  .منخفضة نسب
 

 اإلجراءات
 

 ملخص التعليقات
 

 .فاحصو نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد
والتً تقول إن "فاحصو نظام  ICANNلمضاد إلساءة استخدام أسماء النطاقات على المواصفات الجدٌدة التً تبنتها ٌثنً االبتبلؾ ا

اإلٌقاؾ السرٌع الموحد" ٌتعٌن أن تكون لدٌهم خلفٌة قانونٌة ذات صلة، فً قانون العبلمات التجارٌة على سبٌل المثال. والؽرض من 
و أن ٌتم تنفٌذها بسرعة، ومن ثم فمن المهم أن ٌتم تدرٌب "الفاحصون" وتؤهٌلهم بشكل جٌد دعاوى نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد ه

االتحاد الدولً لمحامًٌ الملكٌة . (2011ماٌو  13)بتارٌخ االبتبلؾ المضاد إلساءة استخدام أسماء النطاقات لٌتخذوا القرار الصحٌح. 
 .(2011ماٌو  15بتارٌخ  ،)الوحدة الثالثةالفكرٌة 

 
، أضؾ العبارة "من الممارسة العملٌة والدراسة األكادٌمٌة على حٍد سواء" بعد الكلمات "الخلفٌة القانونٌة ذات الصلة" 7.2القسم  فً

الوحدة )دابرة المستخدمٌن ؼٌر التجارٌٌن وأضؾ عبارة "قانون حقوق اإلنسان وقانون المنافسة" بعد الكلمات "قانون العبلمات التجارٌة". 
 .(2011ماٌو  16بتارٌخ  ،)الوحدة الخامسة A. Gakuru(. 2011ماٌو  15بتارٌخ  ،الخامسة

 
أن ٌعمل موفرو نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد  ٌتعٌن، احذؾ العبارة "ٌتم تشجٌعهم بقوة على" واستبدلها بعبارة "ٌتعٌن" )"7.3فً القسم 

. A. (2011ماٌو  15بتارٌخ  ،)الوحدة الخامسةؼٌر التجارٌٌن دابرة المستخدمٌن …"(. بشكل متساٍو مع جمٌع الفاحصٌن المعتمدٌن
Gakuru (2011ماٌو  16بتارٌخ  ،)الوحدة الخامسة. 
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 .وقت االستجابة/الحدود المفروضة على الكلمات

إلجراء  تخفٌض الحدود المفروضة على الكلمات لكل من "مقدمً الشكاوى" و"المدعى علٌهم" وتقلٌل الفترات الزمنٌة Microsoftتدعم 
 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ  Hogan Lovells. (2011ماٌو  15)بتارٌخ  Microsoftالمراجعة اإلدارٌة وإصدار القرارات. 

 
من المسودة الحالٌة لنظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد ال تستجٌب لطلب استرداد توصٌات فرٌق مراجعة  5.3و 5.1من المحبط أن القسمٌن 

ٌوًما أو اإلرشادات التً سٌتم على أساسها  20فرٌق توصٌات التنفٌذ بتعٌٌن وقت استجابة ٌبلػ  -ة الخاصة مشكبلت العبلمات التجارٌ
أٌام لمد فترة االستجابة. وكحد أدنى، ٌنبؽً توفٌر إرشادات إضافٌة بخصوص األسس المقبولة لمد الفترة  7منح طلب "بنٌة حسنة" مدته 

 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ  ICAبنٌة حسنة. 
 

 تشعر دابرة المستخدمٌن ؼٌر التجارٌٌن بالقلق إزاء اإلطارات الزمنٌة القصٌرة للؽاٌة التً ٌتم منحها للمدعى علٌهم، والتً تإدي بدرجة
كبٌرة إلى زٌادة حاالت التخلؾ عن الحضور. وال شك أن الكل ٌدرك مدى الحاجة إلى السرعة فً نظام اإلٌقاؾ السرٌع المإقت، ولكن 

نً التضحٌة بالمسار القانونً المتبع. وقد دعمت دابرة المستخدمٌن ؼٌر التجارٌٌن بقوة نموذًجا ٌعترؾ بتجربة اإلنترنت هذا ال ٌع
دابرة المستخدمٌن ؼٌر التجارٌٌن المختلفة فً األقالٌم المختلفة من العالم ومدى الحاجة إلى احترام المسار القانونً المتبع لكبل الطرفٌن. 

 .(2011ماٌو  16بتارٌخ  ،)الوحدة الخامسة A. Gakuru(. 2011ماٌو  15بتارٌخ  ،ةالوحدة الخامس)

 
وبمساعدة موفري نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد ستقوم  ICANN، فإن األمر ٌبدو كما لو كانت 9.4. ٌنبؽً إزالة القسم نشر الدعاوى

بل ألؼراض عادلة ومشروعة. عبلوة على ذلك، وألسباب تتعلق بإنشاء قابمة سوداء بؤسماء النطاقات التً قد ٌتم تسجٌلها فً المستق
بالشفافٌة، ٌنبؽً على الموفرٌن كما ٌحدث تماًما فً السٌاسة الموحدة لحل نزاعات أسماء النطاقات أن ٌنشروا الدعاوى الخاصة بهم. 

ماٌو  16بتارٌخ  ،الوحدة الخامسة) A. Gakuru(. 2011ماٌو  15بتارٌخ  ،)الوحدة الخامسةدابرة المستخدمٌن ؼٌر التجارٌٌن 
2011). 

 
. ٌنبؽً رفض طلب اللجنة االستشارٌة الحكومٌة إلجراء حظر دابم لؤلفراد أو الجهات التً أقٌمت ضدها خمسة دعاوى منع تقدٌم الدفاع

مطلًقا منع أي مسجل من تقدٌم نظام إٌقاؾ سرٌع موحد من التقدم بؤي دفاع فً الدعاوى المستقبلٌة التً تقام ضدهم، وذلك ألنه ال ٌنبؽً 
 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ  ICAدفاع صالح فً أي قضٌة فردٌة. 

 
. فً حالة عدم إمكانٌة وجود فقرة شرطٌة بشؤن "المخالفات الخمسة" ضد منتحلً العبلمات التجارٌة الشهٌرة عبر منع التقدم بشكوى

لقانونً المتبع الذي ٌنص على أن كل مسجل ٌنبؽً أن ٌتمكن دابًما من تقدٌم اإلنترنت فً ظل "نظام التعلٌق" بناًء على مبادئ المسار ا
)بتارٌخ  IOCدفاع، إذن فإن نفس مبادئ المسار القانونً المتبع تنص على أن كل مقدم شكوى ٌنبؽً أن تتاح له فرصة لبلستماع إلٌه. 

 .(2011ماٌو  15

 
. إذا كان الؽرض من دعاوى نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد هو عة اإلدارٌة األولٌةتعطٌل إمكانٌة الوصول إلى اإلنترنت بعد إجراء المراج

مواجهة حاالت إساءة االستخدام الصارخة مثل عملٌات التزٌٌؾ فً بٌع المواقع أو المشاركة فً مخططات الخداع االحتٌالً عبر 
الوٌب المسبب إلساءة االستخدام بمجرد بدء الدعوى ومرورها اإلنترنت، إذن فبل ٌنبؽً السماح للنطاق باالستمرار فً التحول إلى موقع 

ماٌو  15)بتارٌخ  Coca-Colaبمرحلة المراجعة اإلدارٌة األولٌة. وبدالً من ذلك ٌنبؽً تعطٌل الوصول إلى اإلنترنت على الفور. 
2011). 

 
إلٌقاؾ السرٌع الموحد" ٌنبؽً أن ٌتلقى "دلٌبلً واضًحا ربما ٌكون هذا هو الهدؾ من الدلٌل بالفعل، ولكن "فاحص نظام ا .المراجعة األولٌة

ومقنًعا" قبل أن ٌصبح أي مسجل مثقبلً بدعوى ومطالًبا بالدفاع عن نفسه. ومع رخص تكلفة بدء عملٌة نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد 
أساس قوي ٌمكن التحرك بناًء علٌه قبل  دوالر أمرٌكً( وقلة عقوبة إساءة االستخدام، ٌتعٌن على "الفاحصٌن" التؤكد من أن هناك 300)

 .(2011أبرٌل  16)بتارٌخ  M. Meniusاالتصال بالمسجلٌن أو إزعاجهم بؤي طرٌقة. 

 
إذا عجز المسجل عن االستجابة والدفاع  المحتملة. أضؾ كلمة "المحتملة" قبل كلمة "التؤثٌرات" )"إلى جانب التؤثٌرات (2.4اإلخطار )

)الوحدة  A. Gakuru(. 2011ماٌو  15بتارٌخ  ،)الوحدة الخامسةدابرة المستخدمٌن ؼٌر التجارٌٌن  عن نفسه ضد "الشكوى"."(
 .(2011ماٌو  16بتارٌخ  ،الخامسة
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 تحليل التعليقات
 

، بما ٌتضمن المواصفات المحسنة التً تتطلب تمتع "فاحصً نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد"قام بعضهم بالتعلٌق على طبٌعة ومتطلبات 

فً هذه المرحلة، ستظل المتطلبات المضافة  .وٌقترح آخرون إضافة بعض المعاٌٌر والمتطلبات اإلضافٌة .العبلمة التجارٌة بخبرة كبٌرة

 .كما هً، ولكن من المإكد أنه سٌتم النظر فٌها بعد اختبار نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد أثناء عمله
 

خفضة إلى جانب قٌود الكلمات، بٌنما ٌشعر آخرون بمخاوؾ من أن الحدود الزمنٌة قد تكون وٌقدر أصحاب التعلٌقات الحدود الزمنٌة الم

إن الطبٌعة المتؤصلة الفعلٌة لنظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد تدعو إلى الحدود الزمنٌة القصٌرة وتبنً اإلجراءات الفعالة  .قصٌرة للؽاٌة

ٌة مع ما أوصى به فرٌق توصٌات التنفٌذ، مع مراعاة جمٌع تعلٌقات المجتمع وٌتماشى مستوى الحدود الزمن .لضمان توفر آلٌة سرٌعة

 .األخرى، بما ٌتضمن فرٌق مراجعة مشكبلت العبلمات التجارٌة الخاصة
 

 وفٌما ٌتعلق بنشر "قرارات نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد"، من المتفق علٌه أن "الموفرٌن" ٌنبؽً علٌهم نشر "القرارات" التً أصدروها.
من نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد التً تنص على أن قرارات هذا النظام سوؾ ٌتم  9.4سٌتم حذؾ التعلٌقات التحرٌرٌة الواردة فً القسم 

نشرها "لتوفٌر إخطارات للمسجل المحتمل التالً" ألنها قد تبدو كما لو كانت "قابمة سوداء" كما اقترح أحد أصحاب التعلٌقات )وتدعو 
 لجٌدة إلى حذؾ هذه التعلٌقات من مستندات اإلجراءات(.الممارسات ا

 
ومع هذا، ٌقترح أحد  .مع التعلٌق الذي ٌقترح أال ٌتم تعٌٌن أي قٌود تمنع أي مدعى علٌه من تقدٌم دلٌل" دلٌل مقدم الطلبات"ٌتماشى 

وتتوفر لمقدم  .وهناك فارق كبٌر بٌن االثنٌن .كوىأصحاب التعلٌقات الفردٌٌن أنه إذا لم ٌتم منع المدعى علٌهم، فبل ٌنبؽً منع أي مقدم ش

ورؼم ذلك، ففً حالة بدء دعوى نظام اإلٌقاؾ  .الشكوى طرق أخرى ٌستطٌع من خبللها السعً وراء تعوٌض من أي مخالؾ مزعوم

م فٌما قد ٌكون اسم نطاق السرٌع الموحد ضد أحد المدعى علٌهم، ٌتعٌن أن تتوفر له الفرصة للرد أو ٌخشى علٌه أن ٌفقد إمكانٌة التحك

 .شرعً ؼٌر مخالؾ
 

ا إلٌقاؾ اسم النطاق المعترض علٌه ًٌ ورؼم  .وٌقترح أحد أصحاب التعلٌقات أن المرور بعملٌة المراجعة اإلدارٌة وحده ٌجب أن ٌكون كاف

ا بطرٌقة سرٌعة حتى ٌمكن إنهاء ذلك، فإن الؽرض الكامل لنظام اإلٌقاؾ السرٌع المإقت هو توفر تقٌٌم عادل للمزاٌا، على أن ٌكون هذ

ال ٌنبؽً أن ٌكون نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد بمثابة آلٌة ٌنتقل فٌها عبء توفٌر الدلٌل من  .الحاالت الحقٌقٌة إلساءة االستخدام بسرعة

 .مقدم الشكوى إلى المدعى علٌه فً البداٌة
 

قبل " واضح ومقنع"مع أي شخص باعتبار أنه قد قام بالفعل بتقدٌم دلٌل  وٌبدو أن أحد أصحاب التعلٌقات اآلخرٌن ٌقترح أن ٌتم التعامل

ومن الواضح أن متطلبات الحدود هذه لن تكون كافٌة فً عملٌة سرٌعة منخفضة  .أن ٌتم من األصل إقامة الدعاوى ضد المدعى علٌه

إن تكلفة الدعاوى ستكون  .قدٌم دلٌل واضح ومقنع أم الٌمكنه تحدٌد ما إذا كان تم ت" فاحص نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد"وحده  .التكلفة

إلى إجراء تحلٌل منفصل للشكوى واتخاذ قرار بشؤن وجود دلٌل كاٍؾ ثم اضطر إلى تكرار فحص " الفاحص"أمًرا مثبًطا إذا اضطر 

 .الدلٌل فً ضوء رد المدعى علٌه
 

إذا لم ٌتمكن المسجل من الرد والدفاع عن نفسه  المحتملة)"اآلثار  4.2 تم اتباع التعلٌقات التً تقترح إضافة كلمة "المحتملة" فً القسم
 .2011ماٌو  30صد "الشكوى"( وسٌتم تضمٌنها فً اقتراح نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد بتارٌخ 

 

 المعايير واألعباء والتقييم
 

 ملخص التعليقات
 

 .دلٌل االستخدام
المشاركة فً نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد. فً معظم الدول، تنشؤ حقوق العبلمات  ال ٌنبؽً أن ٌكون دلٌل االستخدام أحد متطلبات

التجارٌة من خبلل التسجٌل ولٌس االستخدام. وعبلوًة على ذلك، فإن المطالبة بإظهار دلٌل االستخدام فً نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد 
رابطة العبلمات التجارٌة ة لحل نزاعات أسماء نطاقات اإلنترنت. سوؾ ٌتجاوز المعاٌٌر التً تم نسخها عن قصد من السٌاسة الموحد

 .(2011ماٌو  14)بتارٌخ الدولٌة 
 

ظام ال ٌنبؽً أن ٌكون دلٌل االستخدام أحد متطلبات نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد. إذ أن المطالبة بدلٌل االستخدام تفترض مسبًقا أن موفر ن
ا. فإذا ما أراد أحد مقدمً اإلٌقاؾ السرٌع المإقت سٌكون مإهبلً  ًٌ لفحص دلٌل االستخدام هذا بشكل دقٌق وهذا االفتراض المسبق لٌس واقع
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الشكاوى أن ٌعتمد على دلٌل استخدام تم تقدٌمه سابًقا إلى "ؼرفة المقاصة" والتحقق منه بواسطتها، فما الفترة التً ٌتعٌن أن تمر على 
 .(2011اٌو م 15)بتارٌخ  Microsoftتقدٌم هذا الدلٌل؟ 

 
التفكٌر بعناٌة ما إذا كانت ترٌد المضً قدًما فً وضع هذه  ICANNفً ظل وجود بعض المخاوؾ بشؤن دلٌل االستخدام، ٌنبؽً على 

 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ المجلس األمرٌكً لؤلعمال الدولٌة المتطلبات. 
 

 .عبء اإلثبات
لقانونٌة للسٌاسة الموحدة لحل نزاعات أسماء النطاقات ولكنه ٌتضمن معٌار إثبات ٌتمٌز نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد بنفس المتطلبات ا

ا.  ًٌ رابطة العبلمات أكثر صعوبة بدرجة كبٌرة ؼٌر متناسق وؼٌر مضمون فً ظل نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد كما هو مقترح حال
 .(2011ماٌو  14)بتارٌخ التجارٌة الدولٌة 

 
ة التزٌٌؾ رأي اللجنة االستشارٌة الحكومٌة القابل إن عبء اإلثبات ٌنبؽً أن ٌكون قابًما على "رجحان ٌدعم االتحاد الدولً لمكافح

 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ االتحاد الدولً لمكافحة التزٌٌؾ البٌنة". 
 

بٌن نظام اإلٌقاؾ  ٌنبؽً رفض طلب اللجنة االستشارٌة الحكومٌة بخفض معٌار اإلثبات ألن هذا سوؾ ٌقضً على الفوارق الجوهرٌة
 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ رابطة التجارة عبر اإلنترنت السرٌع الموحد والسٌاسة الموحدة لحل نزاعات أسماء النطاقات. 

 
تشجع دابرة الملكٌة الفكرٌة أصحاب المصالح على التفكٌر فً الحل الوسط الذي تقدمه الدابرة والذي ٌمكنه منع المسجلٌن بطرٌقة 

راء عملٌات انتحال العبلمات التجارٌة الشهٌرة عبر اإلنترنت إلى جانب خفض التكالٌؾ التً ٌتحملها أصحاب الحقوق، صحٌحة من إج
وذلك على النحو التالً: تقترح دابرة الملكٌة الفكرٌة نقل عبء اإلثبات إلى "المدعى علٌه" فً أي دعوة خاصة بنظام اإلٌقاؾ السرٌع 

ماٌو  15)بتارٌخ دابرة الملكٌة الفكرٌة قضاٌا أو أكثر خاصة بنظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد.  5ه" لعدد الموحد عند خسارة "المدعى علٌ
2011). 

 
 .النٌة السٌبة

ٌنبؽً رفض طلب اللجنة االستشارٌة الحكومٌة بإلؽاء متطلبات قٌام مقدم الشكوى بإثبات النٌة السٌبة لدى المسجل ألن هذا سٌإدي إلى 
رابطة سرٌع موحد به عنصر خطٌر لتقدٌم األدلة ٌقل عن متطلبات السٌاسة الموحدة لحل نزاعات أسماء النطاقات. توفر نظام إٌقاؾ 

 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ التجارة عبر اإلنترنت 
 

لمجلس األمرٌكً اٌنبؽً أن تظل النٌة السٌبة أحد المتطلبات وفق نفس المعٌار المحدد فً السٌاسة الموحدة لحل نزاعات أسماء النطاقات. 
 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ لؤلعمال الدولٌة 

 
تؽٌٌر معٌار "النٌة السٌبة" فً نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد وقامت كذلك بإضافة عوامل، لم ٌقترحها فرٌق توصٌات  ICANNرفضت 

ٌع الموحد التً ٌمكن رفعها. إذا كان من التنفٌذ، تصب كلها تقرًٌبا فً مصلحة المدعى علٌه فً عدد كبٌر من قضاٌا نظام اإلٌقاؾ السر
تبنً  ICANNالمفترض صٌاؼة نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد على ؼرار السٌاسة الموحدة لحل نزاعات أسماء النطاقات، فبل ٌنبؽً على 

 13حدة الثانٌة، بتارٌخ )الوالجمعٌة القومٌة للكاببلت واالتصاالت قواعد تتعارض مع القرارات التً تم اتخاذها فً ظل هذه السٌاسة. 
 .(2011ماٌو 

 
 .حاالت العبلمات التجارٌة المتبوعة بكلمة ربٌسٌة

ٌنبؽً رفض طلب اللجنة االستشارٌة الحكومٌة توسعة نطاق نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد لٌشمل حاالت "العبلمة التجارٌة المتبوعة بكلمة 
رابطة التجارة عبر عم أن نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد قد تم تصمٌمه لمواجهتها. ربٌسٌة" ألن هذه ال تمثل الحاالت "المإكدة" التً ٌز

 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ اإلنترنت 

 
إدخال "العبلمة التجارٌة الدقٌقة + السلع/الخدمات/كلمات عامة أخرى" فً نطاق نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد أو  ICANNٌنبؽً على 

تؤلؾ من "العبلمة التجارٌة الدقٌقة + السلع/الخدمات/كلمات عامة أخرى" متشابهة على نحو مربك مع تقر بؤن أسماء النطاقات التً ت
 .(2011ماٌو  13)الوحدة الثانٌة، بتارٌخ الجمعٌة القومٌة للكاببلت واالتصاالت العبلمة التجارٌة. 

 
" فً هذا القسم. هذه العبارة ؼٌر ضرورٌة، إذ أن اسم . احذؾ "واستخدام "المسجل" له على نحو عادل(1.8.5االستخدام العادل )القسم 

دابرة المستخدمٌن ؼٌر النطاق العام أو الوصفً ال ٌمكن أن تنشؤ عنه دعاوى عبلمات تجارٌة حول ما إذا كان االستخدام عادالً أم ال. 
 .(2011ماٌو  16بتارٌخ  ،)الوحدة الخامسة A. Gakuru. (2011ماٌو  15بتارٌخ  ،)الوحدة الخامسةالتجارٌٌن 
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 .التقٌٌم
نحن ندعم توصٌة اللجنة االستشارٌة الحكومٌة بؤن نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد ٌنطبق على عملٌات التسجٌل المطابقة أو المتشابهة على 

ماٌو  13)بتارٌخ  News Corporation نحو مربك مع العبلمات التجارٌة المحمٌة إلى جانب الشروط المرتبطة بالسلع والخدمات.
 .(2011ماٌو  14)بتارٌخ رابطة العبلمات التجارٌة الدولٌة . (2011

 
" ٌنبؽً أن تعتمد قرارات "فاحص نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد" على الدلٌل الذي تم تقدٌمه بالفعل فقط، ال أن تعتمد على الدلٌل "المتوفر

رابطة العبلمات التجارٌة الدولٌة مستقلة للمعلومات "المتاحة" لهم.  أمام "الفاحص". ال ٌنبؽً أن ٌقوم "الفاحصون" بإجراء عملٌات فحص
 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ  Microsoft(. 2011ماٌو  14)بتارٌخ 

 
على "الفاحص"  ٌتعٌن، قم بتؽٌٌر العبارة من "سٌقوم "الفاحص" بمراجعة كل حالة بناًء على مزاٌاها وعٌوبها" إلى "5.9.1فً القسم 

(. 2011ماٌو  15بتارٌخ  ،)الوحدة الخامسةدابرة المستخدمٌن ؼٌر التجارٌٌن بناًء على مزاٌاها وعٌوبها".  مراجعة كل حالة
A. Gakuru (2011ماٌو  16بتارٌخ  ،)الوحدة الخامسة. 

 
مات التجارٌة الذي ٌنص على قبول جمٌع العبل 1.2.6.1. ٌوصً االتحاد الدولً لمحامًٌ الملكٌة الفكرٌة بإجراء مراجعة للقسم النطاق

ا.  ًٌ  .(2011ماٌو  15بتارٌخ  ،)الوحدة الثالثةاالتحاد الدولً لمحامًٌ الملكٌة الفكرٌة المسجلة رسم

 
 تحليل التعليقات

 
ٌستمر البعض فً إبداء مخاوفهم بشؤن متطلبات إظهار صاحب العبلمة التجارٌة لدلٌل على استخدام هذه العبلمة، والتً تعتبر أساًسا ألي 

وقد خضع دلٌل االستخدام البلزم كؤساس ألي دعوى خاصة بنظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد  اصة بنظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد.دعوى خ
)إلى جانب إجراءات حل نزاعات العبلمات التجارٌة بعد التفوٌض والحماٌة فً إجراءات فترة طرح النطاقات( لمناقشات ومجادالت 

األشخاص الذٌن ٌمكنهم استثناء اآلخرٌن من استخدام اسم نطاق به مصطلح عبلمة تجارٌة ال ٌقومون ولضمان أن  ودراسات مع المجتمع.
ٌتعٌن على جمٌع أصحاب العبلمات التجارٌة إظهار دلٌل االستخدام قبل أن ٌتمتعوا بالحق  ،بإساءة استخدام هذه اإلمكانٌة االستثنابٌة

ولن ٌتم تؽٌٌر هذه المتطلبات عند هذه النقطة الحاسمة، ولكنها مثل جوانب  ٌع الموحد.القانونً فً بدء دعوى خاصة بنظام اإلٌقاؾ السر
إن متطلبات إثبات "االستخدام" هً مطلب  أخرى من البرنامج ستتم مراجعتها بعد تطبٌقها ألول جولة لضمان تمتعها بالتؤثٌر المنشود.

اًء على مستوى المراجعة الذي تحصل علٌه العبلمات التجارٌة فً هذا عالمً، فبل ٌتم تفضٌل اختصاصات قضابٌة معٌنة على ؼٌرها بن
 االختصاص القضابً.

 
وال تزال مجموعة أخرى تقترح نقل العبء إلى  .وتستمر التعلٌقات فً الضؽط لتقلٌل أعباء اإلثبات بٌنما ٌعارض آخرون القٌام بهذا

ولن ٌتم تؽٌٌر المستوى أو الجهة  .اصة بنظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحدالمدعى علٌه بعد خسارته فً الدفاع عن نفسه فً خمس دعاوى خ

وقد ذكر فرٌق  .إن الؽرض من نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد هو التعامل مع أكثر حاالت إساءة االستخدام وضوًحا .التً تتحمل العبء

من  34الصفحة انظر . )نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد توصٌات التنفٌذ أن الموضوعات القابلة للمناقشة لٌست مناسبة لٌتم حلها بواسطة

-http://www.icann.org/en/topics/new-gltds/irt-final النهابً على العنوان" تقرٌر نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد"

report-trademark-protection-29may09-en.pd.) فً ضوء هذه التوجٌهات، فإن المطالبة بدلٌل واضح ومقنع هو أمر 

 .ؼٌر مناسب
 

ٌبدو أن جمٌع أصحاب التعلٌقات ٌتفقون على أن متطلبات النٌة السٌبة فً نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد ٌنبؽً أن تظل كما هً لضمان 

ووفًقا لذلك، فبل  .ارتباط هذا النظام بالسٌاسة الموحدة لحل نزاعات أسماء النطاقات وعدم اتخاذ أي قرارات تتعارض مع هذه السٌاسة

 .وجد أي حاجة إلجراء تحلٌبلت إضافٌة حول هذه النقطةت
 

تبلحظ إحدى المجموعات أنه ال ٌنبؽً تبنً الحاالت التً تحتوي على عبلمة تجارٌة متبوعة بكلمة ربٌسٌة، ولكن مجموعة أخرى تبلحظ 
ي عبلمة تجارٌة متبوعة بكلمة ربٌسٌة تكون متشابهة بشكل مربك مع العبلمة أن أ ICANNأنه ٌنبؽً أن ٌتم تبنً تلك الحاالت أو تعلن 

لن ٌتم تبنً طرٌقة العبلمة التجارٌة المتبوعة بكلمة ربٌسٌة ولن ٌتم إعبلن أن هذه الطرٌقة ستكون متشابهة بشكل مربك  .التجارٌة وحدها

 .حات المشابهة للعبلمة التجارٌة فً نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحدورؼم ذلك، فستتم مراعاة المصطل. مع العبلمة التجارٌة محل النزاع
خبٌر ومإهل تتمثل وظٌفته فً تحدٌد ما إذا كان اسم " فاحص"ٌنبؽً دراسة كل دعوى خاصة بنظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد بواسطة 

مإهلة التخاذ قرار  ICANNوال تعتبر  .ربكالنطاق المعترض علٌه متطابًقا مع العبلمة التجارٌة محل النزاع أو مشابها لها بشكل م

 .دقٌق بشؤن هذا
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هذا مجرد  ."واستخدام "المسجل" له على نحو عادل"() 5.8.1لن ٌتم إجراء أي تؽٌٌرات استجابة للتعلٌق الذي ٌدعو إلى مراجعة القسم 

 مثال على عملٌة دفاع ولٌس الهدؾ منه أن ٌكون شامبلً أو مطلوًبا.
 

ن نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد ٌنبؽً تطبٌقه على أسماء النطاقات المتطابقة مع العبلمة التجارٌة محل النزاع أو هناك تعلٌق ٌقول إ

 .وهذه كانت دابًما الطرٌقة التً تم اقتراح نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد لٌعمل بناًء علٌها -المتشابهة معها على نحو مربك 
 

 .إلى الدلٌل الذي تقدم به مقدم الشكوى وكذلك الدلٌل اآلخر، إذا كان ذلك متاًحا" الفاحص"ن، قد ٌنظر وفٌما ٌتعلق بالدلٌل المتاح للفاحصٌ
 .مراجعة أي أدلة بخبلؾ ما تقدمه األطراؾ" الفاحص"ورؼم ذلك، فبل ٌوجد ما ٌتطلب من 

 
على "الفاحص"  ٌتعٌنى مزاٌاها وعٌوبها" إلى "التؽٌٌر من "سٌقوم "الفاحص" بمراجعة كل حالة بناًء عل: االقتراح المعٌن لتؽٌٌر كلمة

 ." سٌتم تنفٌذه،مراجعة كل حالة بناًء على مزاٌاها وعٌوبها
 

 .ووفًقا لذلك، ال توجد حاجة إلجراء أي تحلٌبلت بهذا الخصوص .التعلٌق األخٌر مجرد إقرار وموافقة على المراجعات

 
 التخلف عن الحضور واالستئنافات

 
 ملخص التعليقات

 
 .وقت المناسب للسعً وراء الحصول على تعوٌض عن التخلؾ عن الحضورال

فً أحدث إصدارات نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد، ستتوفر ألي مسجل ستة أشهر الستبناؾ أي حكم بعد التخلؾ عن الحضور. وسٌكون 
الجمعٌة األمرٌكٌة لقانون الملكٌة الفكرٌة ثال. من المناسب بدرجة أكبر تعٌٌن فترة زمنٌة أقصر، من ستٌن إلى تسعٌن ٌوًما على سبٌل الم

 .(2011ماٌو  14)بتارٌخ  Partridge(. 2011ماٌو  13)بتارٌخ 
 

ٌوًما أو حتى انتهاء صبلحٌة النطاق، أٌهما أقرب. وحتى مع آخر عملٌة لتقلٌل اإلطار الزمنً، فإن تتبع  90ٌنبؽً تقلٌل الفترة لتصل إلى 
ضور هذه ستكون مرهقة على نحو مفرط لئلدارات القانونٌة بالشركة وتتعارض بشكل مباشر مع المنهج وإدارة حاالت التخلؾ عن الح

 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ االتحاد الدولً لمكافحة التزٌٌؾ السرٌع الموفر للتكلفة الذي تم تصمٌم نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد من أجله. 
 

ماٌو  15)بتارٌخ  Hogan Lovells. سبب وجود نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحدعاة ٌوًما مع مرا 120ٌنبؽً أال تتجاوز الفترة 
2011). 

 
 News Corporationقامت بتقلٌل الفترة الزمنٌة المخصصة لبلستبناؾ من عامٌن إلى ستة أشهر فقط.  ICANNنحن سعداء ألن 

 .(2011ماٌو  13)بتارٌخ 
 

لحصول على رد بطًء، وال سٌما لما ٌفترض أنه حل سرٌع ومبسط للؽاٌة، ولكن تقلٌل ال ٌوجد أي مبرر للسماح بفترة تبلػ ستة أشهر ل
ماٌو  13)الوحدة الثانٌة، بتارٌخ الجمعٌة القومٌة للكاببلت واالتصاالت الفترة الزمنٌة من عامٌن إلى ستة أشهر هو تحسٌن كبٌر. 

2011). 
  

ة )بعد األشهر الستة األولٌة( ٌمكنه خبللها السعً وراء مراجعة قرار تم أشهر إضافٌ 6ال ٌنبؽً السماح للمدعى علٌه بالحصول على 
ا أي احتمالٌة ألن ٌحتاج أي مدعى علٌه ٌتمتع بحقوق أو مصالح قانونٌة فً اسم  ًٌ اتخاذه فً حالة تخلؾ عن الحضور. وال توجد فعل

اجعة. ورؼم أي شًء، فإن المدعى علٌه الذي أقام دعوى أشهر للسعً وراء هذه المر 6)أسماء( النطاقات المتنازع علٌها إلى أكثر من 
شرعٌة لتسجٌل واستخدام اسم )أسماء( النطاقات المتنازع علٌها ستتوفر له حوافز هابلة للسعً وراء المراجعة بعد اتخاذ القرار على 

 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ  Microsoftالفور. 
 

مسجلٌن فً حاالت التخلؾ عن الحضور، فإن أي مسجل ٌعتقد أنه وقع ضحٌة لقرار خاطا حتى فً حالة تقلٌل الفترة الزمنٌة الستبناؾ ال
رابطة التجارة من نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد ٌنبؽً أن ٌحصل على الوقت الكافً للحصول على فرصة استبناؾ جدٌدة من البداٌة. 

 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ عبر اإلنترنت 

 



 44 2011مايو  30

 .االستبناؾ
بؤن المستؤنفٌن ٌتعٌن علٌهم تحدٌد األسس المعٌنة التً تقوم  ICANNمات التجارٌة الدولٌة وتدعم التوضٌح الذي قدمته تقدر رابطة العبل

 .(2011ماٌو  14)بتارٌخ رابطة العبلمات التجارٌة الدولٌة علٌها استبنافاتهم. 
 

الذي ٌقول إنه نظًرا العتبار كل استبناؾ كما لو كان جدًٌدا، فإن  تدعم دابرة الملكٌة الفكرٌة الرأي الذي تتبناه اللجنة االستشارٌة الحكومٌة
 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ دابرة الملكٌة الفكرٌة عملٌة االستبناؾ ال تتطلب تقًٌٌما منفصبلً للمنطق. 

 
بداٌة. وال ٌمكن ألحد أن ٌتفق المجلس األمرٌكً لؤلعمال الدولٌة مع اللجنة االستشارٌة الحكومٌة فً موضوع المراجعة الجدٌدة من ال

ٌسعى للحصول على مراجعة جدٌدة من نفس الجهة التً اتخذت قرار نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد. ومن ثم، فإن معٌار االستبناؾ فً 
ى نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد ٌنبؽً أن ٌكون هو نفس المعٌار المتبع فً السٌاسة الموحدة لحل نزاعات أسماء النطاقات حٌث ٌسع

المستؤنؾ إلجراء مراجعة جدٌدة من البداٌة فً المحكمة، ولٌس مع موفر السٌاسة الموحدة لحل نزاعات أسماء النطاقات. فً حالة قٌام 
اؾ. نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد بتنفٌذ معاٌٌر السٌاسة الموحدة لحل نزاعات أسماء النطاقات، ٌنبؽً علٌه أًٌضا االستعانة بعملٌة االستبن

 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ دابرة الملكٌة الفكرٌة . (2011ماٌو  15)بتارٌخ لس األمرٌكً لؤلعمال الدولٌة المج

 
. ال شك أنه قد تم إجراء تحسٌنات هابلة من خبلل إلؽاء المتطلبات التً ٌراعٌها أعضاء هٌبة نظام دعم إزالة اللؽة الدفاعٌة المحتملة

لؾ عن الحضور فً حالة وجود دفاع ممكن كان من الممكن تقدٌمه بواسطة "المدعى علٌه". اإلٌقاؾ السرٌع الموحد فً حاالت التخ
Hogan Lovells  (2011ماٌو  13)الوحدة الثانٌة، بتارٌخ الجمعٌة القومٌة للكاببلت واالتصاالت . (2011ماٌو  15)بتارٌخ. 

 
 تحليل التعليقات

 
ولتوضٌح ذلك، فتحت  .على أنه الوقت المناسب لبلستبناؾ بعد التخلؾ عن الحضورال تزال هناك تعلٌقات حول ما ٌشٌر إلٌه العدٌدون 

الشًء الذي تم تؽٌٌره  .ٌوًما بعد إصدار قرار فاحص نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد 14أي ظرؾ ال ٌتجاوز وقت التقدم بدعوى استبناؾ 

وقد  .ٌسعى للحصول على تعوٌض عن التخلؾ عن الحضور مإخًرا هو الوقت الذي ٌستطٌع فٌه المدعى علٌه المتخلؾ عن الحضور أن

سبب تم تقلٌل هذه الفترة الزمنٌة من االقتراح األولً البالػ عامٌن إلى ستة أشهر مع توفر خٌار لمد الفترة إلى ستة أشهر إضافٌة إذا وجد 

صالح العبلمات التجارٌة واللجنة االستشارٌة تعتبر الفترة الزمنٌة البالؽة ستة أشهر بمثابة توازن بٌن دعاوى أصحاب م .مقنع لذلك

الحكومٌة التً تطالب بتقلٌل الوقت ودعاوى زٌادة الفترة الزمنٌة حتى ٌتمتع المسجلون الشرعٌون بالفرصة للرد حتى إذا عجزوا فً 

عن الحضور بعد سعٌه إلى وفً ظل أي من الطرٌقتٌن، ٌنبؽً مبلحظة أنه ما لم تكون الؽلبة للمدعى علٌه المتخلؾ  .البداٌة عن هذا

 .الحصول على تعوٌض عن التخلؾ عن الحضور، فسٌظل اسم النطاق فً حالة التعلٌق
 

فٌما ٌتعلق باالستبنافات، فإن أحد أصحاب التعلٌقات ٌدعم التوضٌح الذي تم تقدٌمه والذي ٌطالب أي مستؤنؾ بتحدٌد األسس المعٌنة التً 
ما ٌقترح آخرون أن االستبناؾ ٌنبؽً تقدٌمه للمحكمة فقط ولٌس إلى موفر نظام اإلٌقاؾ السرٌع تم التقدم باالستبناؾ على أساسها بٌن

تم تطوٌر آلٌة االستبناؾ وتضمٌنها بواسطة فرٌق توصٌات التنفٌذ كفحص ووسٌلة لموازنة األنواع لضمان سماع آراء المسجلٌن  .الموحد

وستظل هذه اآللٌة جزًءا من نظام اإلٌقاؾ السرٌع  .أصحاب العبلمات التجارٌة الشرعٌٌن وعدم حجب آرابهم على نحو ؼٌر البق بواسطة

 .الموحد، فً انتظار مراجعة نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد بعد اختبارها
 

 الدفاعات"لـ " فاحص نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد"الحظ أحد أصحاب التعلٌقات التحسٌنات الناتجة عن إزالة اإلشارة إلى مراعاة 

 .ال توجد حاجة إلجراء تحلٌبلت استجابة لهذا التعلٌق ".المحتملة
 

 الحلول وتبديل الرسوم
 

 ملخص التعليقات
 

 .النقل/الحق األول للرفض
 13)بتارٌخ  Valideusٌنبؽً أن ٌكون هناك خٌار فً نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد للخصم الفابز بالحصول على إمكانٌة نقل النطاق. 

اللجنة األولمبٌة . (2011ماٌو  15)بتارٌخ  MARQUES/ECTA. (2011ماٌو  13)بتارٌخ  Adobe Systems. (2011ماٌو 
ماٌو  15)بتارٌخ  Coca-Cola. (2011ماٌو  15)بتارٌخ االتحاد الدولً لمكافحة التزٌٌؾ . (2011ماٌو  15)بتارٌخ الدولٌة 
2011). 
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ة مقدم الشكوى، فٌنبؽً أن ٌتمتع مقدم الشكوى بحق الرفض األول لنقل اسم )أسماء( إذا جاء قرار نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد فً مصلح
 .(2011ماٌو  16)بتارٌخ دابرة المإسسات ؼٌر الربحٌة  النطاق المتنازع علٌه بعد انتهاء فترة التعلٌق.

 
اق هو الحل الوحٌد المتاح ألي مقدم شكوى تشعر الجمعٌة األمرٌكٌة لقانون الملكٌة الفكرٌة بمخاوؾ نظًرا ألن وضع قفل على اسم النط

خاصة بنظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد. ٌنبؽً االهتمام بدرجة أكبر بؤن ٌتم السماح لمقدم الشكوى بخٌار الحصول على اسم النطاق بعد 
مزٌد من التعوٌضات فً  انتهاء فترة االستبناؾ. سٌساعد هذا على تجنب الوقت والتكالٌؾ ؼٌر الضرورٌة التً تستهلك فً السعً وراء

ماٌو  13)بتارٌخ الجمعٌة األمرٌكٌة لقانون الملكٌة الفكرٌة المحكمة أو من خبلل السٌاسة الموحدة لحل نزاعات أسماء النطاقات. 
2011 .)Partridge  (2011ماٌو  14)بتارٌخ. 

 
قل ونشجع على أن تظل السٌاسة الموحدة لحل نزاعات ٌسعدنا أن اإلصدار األخٌر من نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد ال ٌتضمن خٌاًرا للن

أسماء النطاقات هً الوسٌلة الوحٌدة التً ٌستطٌع من خبللها أي مقدم شكوى أن ٌحصل على ملكٌة النطاق المتنازع علٌه. وفً حالة 
قدمً الشكاوى من خبلل ظهور هذه المشكلة مرة أخرى، فإن رابطة التجارة عبر اإلنترنت تشجع على مواجهة مخاوؾ المسجلٌن وم

 المنهج الذي ٌضمن الربح لجمٌع األطراؾ والمتمثل فً وضع النطاقات المعلقة فً حالة ؼٌر مإهلة دابًما لبلنضمام لقابمة إعادة التسجٌل.
 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ رابطة التجارة عبر اإلنترنت 

 
ن ٌتوفر له الحق فً إلؽاء النطاق أو التمتع بإمكانٌة التحكم فٌه )باستثناء إن مقدم شكوى ناجحة بشؤن نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد ٌنبؽً أ

إلى إشعار بالخطؤ لتجنب احتمالٌة التسبب فً ضرر للسمعة الحسنة المرتبطة  URLالمتخصصة(، أو تحول عنوان  gTLDنطاقات 
إلى موقع وٌب  URLناسب هو أن ٌتحول عنوان بؤن الحل الم ICANN. إن اقتراح URLبالعبلمة التجارٌة التً ٌحتوي علٌها عنوان 

من طرؾ  URLعبارة عن صفحة إخبارٌة حول نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد ٌلؽً إمكانٌة التحكم فً العبلمة التجارٌة الوارد فً عنوان 
ى موقع ؼٌر مرتبط بصاحب صاحب هذه العبلمة. كما أن االرتباك الذي سٌصٌب المستهلكٌن عند متابعة نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد إل

 .(2011ماٌو  13)بتارٌخ  IBMالعبلمة التجارٌة ٌزٌد من احتمالٌة التسبب فً إتبلؾ السمعة الحسنة المرتبطة بهذه العبلمة التجارٌة. 
 

 .دعم نموذج تحمل التكالٌؾ بواسطة الطرؾ الخاسر
)بتارٌخ  News Corporationسطة الطرؾ الخاسر. قررت تنفٌذ مكون جزبً ٌعتمد على تحمل التكالٌؾ بوا ICANNٌسعدنا أن 

المجلس األمرٌكً لؤلعمال الدولٌة . (2011ماٌو  13)بتارٌخ االبتبلؾ المضاد إلساءة استخدام أسماء النطاقات . (2011ماٌو  13
 (.2011ماٌو  15بتارٌخ  ،)الوحدة الثالثةاالتحاد الدولً لمحامًٌ الملكٌة الفكرٌة . (2011ماٌو  15)بتارٌخ 

 
ؾ بواسطة الطرؾ الخاسر" وكنا نود لو تم توفٌر هذا النموذج على نحو أوسع نطاقًا.   MARQUES/ECTAنحن نرحب بنموذج "تحمل التكاٌل

و  15)بتارٌخ   .(2011مٌا
 

ؾ الخاسر". ٌدعم االتحاد الدولً لمكافحة التزٌٌؾ رأي اللجنة االستشارٌة الحكومٌة بشؤن تضمٌن شرط "تحمل التكالٌؾ بواسطة الطر
 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ االتحاد الدولً لمكافحة التزٌٌؾ 

 
سٌحظى النموذج المحدود القابم على تحمل التكالٌؾ بواسطة الطرؾ الخاسر على استحسان كبٌر ألنه ٌستهدؾ منتحلً العبلمات التجارٌة 

 Hogan Lovellsمناسًبا أم ال؛ فٌنبؽً توضٌح ذلك.  اسم نطاق هو عدًدا 25الشهٌرة عبر اإلنترنت، ولكن من ؼٌر الواضح إذا كان 
 (.2011ماٌو  16بتارٌخ ) UrbanBrain(. 2011ماٌو  15بتارٌخ )

 
فً حالة االحتفاظ باآللٌة المحدودة القابمة على تحمل التكالٌؾ بواسطة الطرؾ الخاسر، فٌنبؽً عدم تخفٌض عدد النطاقات التً تنشؤ 

 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ عبر اإلنترنت  رابطة التجارةعنها المتطلبات. 
 

ال توجد آلٌة قابمة على تحمل التكالٌؾ بواسطة الطرؾ الخاسر ضرورٌة فً أي نظام إٌقاؾ سرٌع موحد، بل إنه ال توجد أي رسوم 
اسر" إذا ذكرت للتقدم برد على شكوى ما. فبل توجد أي فابدة من إضافة نموذج محدود قابم على "تحمل التكالٌؾ بواسطة الطرؾ الخ

وٌنبؽً أن تكون اآللٌة القابمة على تحمل التكالٌؾ بواسطة الطرؾ الخاسر  26اسم نطاق أو أكثر. وال ٌوجد مبرر للعدد  26الشكوى 
 .(2011ماٌو  12بتارٌخ  ،)الوحدة الثالثةاالتحاد الدولً لمحامًٌ الملكٌة الفكرٌة آلٌة عامة، ولٌست آلٌة لن ٌكون لها أي تؤثٌر واقعً. 

Arla Foods  (2011ماٌو  13)بتارٌخ .BBC  الجمعٌة القومٌة للكاببلت واالتصاالت . (2011ماٌو  13)الوحدة الخامسة، بتارٌخ
 .(2011ماٌو  13)الوحدة الثانٌة، بتارٌخ 

 
أسماء النطاقات البالػ  أسماء نطاقات. ففً حالة تنفٌذ أحد 10-5ٌتعٌن خفض حد "تحمل التكالٌؾ بواسطة الطرؾ الخاسر" لٌتراوح بٌن 

اسًما، فسٌلجؤ منتحلو العبلمات التجارٌة الشهٌرة عبر اإلنترنت بكل بساطة إلى إجراء عملٌات التسجٌل فً مجموعات تتؤلؾ  25عددها 
ى ٌتم اسم نطاق لكل اسم مسجل زابؾ، مما ٌمكنهم من االستمرار فً تحقٌق األرباح من االستخدام السٌا ألسماء النطاقات حت 25من 
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المجلس . (2011ماٌو  14)بتارٌخ رابطة العبلمات التجارٌة الدولٌة . (2011ماٌو  14)بتارٌخ  Time Warnerاإلمساك بهم. 
 .(201ماٌو  15)بتارٌخ األمرٌكً لؤلعمال الدولٌة 

 
ء نطاقات أو أكثر، وٌتعٌن أن أسما 5ٌنبؽً تطبٌق نموذج تحمل التكالٌؾ بواسطة الطرؾ الخاسر على أي موقؾ ٌتقدم فٌه المسجل لعدد 

 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ دابرة الملكٌة الفكرٌة تكون "رسوم الرد" مكافبة لرسوم التقدم بالدعوى التً ٌتحملها "مقدم الشكوى". 
 

الذي حدده نظام  مرتفًعا بدرجة هابلة بالنسبة لمعٌار الشكوى 26أسماء نطاقات متنازع علٌها أو أكثر؛ فالعدد  8ٌنبؽً تقلٌل الحد إلى 
 .(2011ماٌو  16)بتارٌخ دابرة المإسسات ؼٌر الربحٌة اإلٌقاؾ السرٌع الموحد. 

 
)بتارٌخ  Microsoftأسماء نطاقات.  10اسم نطاق على األقل إلى  26ٌنبؽً تقلٌل حد "تحمل التكالٌؾ بواسطة الطرؾ الخاسر" من 

 .(2011ماٌو  15
 

ٌة تقترح أن العدد األكثر قابلٌة للتطبٌق بالنسبة لحد "تحمل التكالٌؾ بواسطة الطرؾ الخاسر" هو إن تجربة أعضاء دابرة األعمال الواقع
 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ دابرة األعمال اسم نطاق.  15

 
روبٌة اسم نطاق هو أمر تعسفً. ٌقترح اتحاد العبلمات التجارٌة األو 26إن تقٌٌد نموذج تحمل التكالٌؾ بواسطة الطرؾ الخاسر بعدد 

AIM  لم ٌتم تبنً آلٌة محدودة قابمة على "تحمل التكالٌؾ بواسطة الطرؾ الخاسر" لنظام اإلٌقاؾ السرٌع 2.2ما ٌلً بالنسبة للقسم :
( اسًما متنازًعا علٌها أو أكثر لـ "رسوم رد" سٌكون من الممكن استردادها لحساب 15الموحد. ستخضع الشكاوى التً تذكر خمسة عشر )

 .(2011ماٌو  12)الوحدة الخامسة، بتارٌخ  AIMاتحاد العبلمات التجارٌة األوروبٌة نتصر". الطرؾ الم
 

تشعر دابرة المستخدمٌن ؼٌر التجارٌٌن بمخاوؾ قابمة على أن النموذج المحدود القابم على تحمل التكالٌؾ بواسطة الطرؾ الخاسر الذي 
ممارسة أعمال البلطجة المتعلقة بالعبلمات التجارٌة وستتم إساءة استخدامه  سوؾ ٌعزز الثقافة السابدة المتمثلة فً ICANNتقترحه 

بواسطة أصحاب العبلمات التجارٌة الذٌن ٌسعون إلى تروٌع المسجلٌن الشرعٌٌن. وباإلضافة إلى ذلك، فإن هذه الفقرة الشرطٌة مفتوحة 
اسًما بواسطة مسجل  26ٌتم تسجٌل أسماء النطاقات البالػ عددها للتفسٌر )على سبٌل المثال فلٌس من الواضح ما إذا كان من البلزم أن 

اسم نطاق تحتوي على عبلمته  26واحد أم أن "مقدم الشكوى" ستتوفر له القدرة على تفعٌل هذه الفقرة الشرطٌة إذا استطاع تحدٌد 
وضٌح هذه المسؤلة. ٌفتقر نظام اإلٌقاؾ التجارٌة مسجلة بواسطة العدٌد من المسجلٌن(. فٌنبؽً إضافة عبارة "ضد نفس المسجل" لت

السرٌع الموحد إلى الفحوصات وعملٌات الموازنة التً تتسم بها الوسابل التقلٌدٌة للقضاء والتً تلجؤ إلى نموذج تحمل التكالٌؾ بواسطة 
م وضعه فقط بحٌث ٌكون الطرؾ الخاسر. أما فً نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد، فإن هذا النموذج سٌفسح مجاالً للتبلعب بنموذج ت

)الوحدة  A. Gakuru. (2011ماٌو  15بتارٌخ  ،)الوحدة الخامسةدابرة المستخدمٌن ؼٌر التجارٌٌن مقتصًرا على حاالت معٌنة. 
 .(2011ماٌو  16بتارٌخ  ،الخامسة

 
الجدٌدة ؼٌر كافٌة فٌما ٌتعلق  gTLDالعقوبات الموضحة فً دلٌل نطاقات  .حلول إلساءة استخدام عملٌة نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد

وذلك ألن المنع من استخدام  بحاالت إساءة استخدام عملٌة نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد ولن تمنع الشكاوى القابمة على إساءة االستخدام.
هة البلزمة لرفع دعوى نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد لمدة عام واحد هً عقوبة ؼٌر كافٌة بدرجة كبٌرة، وخاصة كبدٌل عن الرسوم التاف

)فً  دابمدوالر أمرٌكً. ٌنبؽً أن تكون هناك عقوبة مالٌة كبٌرة وكذلك منع  300خاصة بنظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد والتً تبلػ 
أبرٌل  16)بتارٌخ  M. Meniusالمحاولة األولى( ألي مقدم شكوى ٌتضح أنه استخدم نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد دون سبب. 

2011). 

 
 تحليل التعليقات

 
وٌجادل البعض قابلٌن أن نقل النطاق بدالً  .تم تلقً العدٌد من التعلٌقات المرتبطة بالحلول المناسبة فً ظل نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد

ٌقاؾ هو الحل بٌنما ٌقترح آخرون أن اإل .من إٌقافه، أو الحق األول فً الرفض بعد انتهاء فترة اإلٌقاؾ ٌجب أن ٌكون هو الحل النهابً

اقترح فرٌق توصٌات التنفٌذ  .تمت مناقشة هذا الموضوع والمناظرة بشؤنه على نطاق واسع .الصحٌح لنظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد

ونظًرا ألن الؽرض من نظام  .ولم ٌؽٌر فرٌق مراجعة مشكبلت العبلمات التجارٌة الخاصة هذا الحل .اللجوء إلى اإلٌقاؾ ولٌس النقل
السرٌع الموحد هو أن ٌكون آلٌة فورٌة تتعامل مع حاالت واضحة إلساءة االستخدام، فإن الحل ٌعكس الشرور التً تم تصمٌم آلٌة  اإلٌقاؾ

كان هناك دعم كبٌر من المجتمع لحل اإلٌقاؾ، ولٌس النقل فً المناقشة العامة التً أجرٌت فً اجتماع سان  .حماٌة الحقوق هذه لمنعها

رؼم ذلك أن صاحب الشكوى سوؾ ٌتوفر له حق مد فترة التسجٌل، ومن ثم اإلٌقاؾ، لعام إضافً بعد انتهاء فترة وتذكر  .فرانسٌسكو

 .وهذا المد ٌوفر خٌاًرا إلٌقاؾ اسم النطاق لمدة أكبر من الفترة التً أوصى بها فرٌق توصٌات التنفٌذ .التسجٌل األولٌة
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ٌشجع بعضهم على تضمٌن النموذج المحدود القابم  .ل التكالٌؾ بواسطة الطرؾ الخاسروقد علق العدٌدون على النماذج القابمة على تحم

، رؼم أن البعض ال ٌزال ٌعتقد أنه بحاجة إلى مزٌد من التحسٌنات من خبلل تقلٌل عدد "تحمل التكالٌؾ بواسطة الطرؾ الخاسر"على 

آخرون فً تعلٌقاتهم أنه ال ٌنبؽً إجراء أي تؽٌٌرات فً هذه النقطة وقال  ".رسوم رد"أسماء النطاقات محل النزاع البلزمة للمطالبة بـ 
بٌنما ال ٌزال آخرون تساورهم مخاوؾ بؤن ٌساء استخدام أي نموذج قابم على تحمل التكالٌؾ بواسطة الطرؾ الخاسر عن طرٌق 

لنموذج القابم على تحمل التكالٌؾ بواسطة وكدلٌل على ذلك، هناك آراء عدٌدة ومتباٌنة حول ما إذا كان ا .أصحاب العبلمات التجارٌة

وفً جهود ترمً إلى مواجهة جمٌع المخاوؾ المتضاربة وتحقٌق التوازن بٌنها، تم تبنً نموذج محدود قابم  .الطرؾ الخاسر مناسًبا أم ال

الحظ أن  .أو أكثراسم نطاق  26عندما تتضمن شكوى واحدة " رسوم رد"على تحمل التكالٌؾ بواسطة الطرؾ الخاسر ٌطالب بفرض 

وعبلوًة على ذلك، فقد  .سٌكون من الممكن استردادها إذا كانت الؽلبة للمدعى علٌه فً دعوى نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد" رسوم الرد"

هناك مخاوؾ مستقلة ترتكز على أن  ".رسوم رفع دعوى خاصة بنظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد"لن تتجاوز " رسوم الرد"تم توضٌح أن 

ستتم مناقشة هذه  .دارة النموذج القابم على تحمل التكالٌؾ بواسطة الطرؾ الخاسر سٌإدي إلى زٌادة رسوم نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحدإ

 .المشكلة مع موفري نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد المحتملٌن
 

ا بعض الشًء؛ فسٌنط 26بٌنما ٌقترح البعض أن عدد  ًٌ ومن  .بق هذا أًٌضا على أي رقم معٌن ٌتم اقتراحهاسم نطاق أو أكثر قد ٌبدو تعسف

ا تتكون من  ًٌ فرًدا ٌمثلون أصحاب مصالح العبلمات التجارٌة أوصت بالعدد  18ثم؛ فنظًرا ألن فرٌق توصٌات التنفٌذ كمجموعة محددة ذات

 .س المسجل كما هو مقترحاسم نطاق أو أكثر ٌتعٌن أن ٌرتبط بنف 26تم توضٌح أن عدد  .، فهذا هو العدد الذي تم تبنٌه26
 

وقد تم تطبٌق الحلول المتبعة لتحقٌق  .ٌقترح أحد أصحاب التعلٌقات أن حلول إساءة استخدام العملٌة لٌست كافٌة لمنع السلوكٌات السٌبة

و آلٌة منخفضة التكلفة نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد، وه( أو إساءة استخدام)التوازن بٌن إمكانٌة قٌام أصحاب العبلمات التجارٌة باستخدام 

ا، وذلك لوضع أصحاب أسماء النطاقات الشرعٌٌن دابًما فً حالة دفاعٌة ًٌ إنها آلٌة جدٌدة وأي اقتراح بإجراء منع دابم، كما ٌطالب  .نسب

 .صاحب هذا التعلٌق، ٌتعٌن دراسته بعناٌة فابقة قبل تنفٌذه
 

مراجعة كاملة لنظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد، بما ٌتضمن الحلول التً تم ورؼم أي مما ورد ذكره أعبله، الحظ أن هناك نٌة إلجراء 

 .الجدٌدة واختبار نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد gTLDتبنٌها، وذلك بعد اكتمال الجولة األولى من نطاقات 
 

 

 (PDDRP)إجراءات حل نماعات العالمات التجارية بعد التفويض 
 

 النقاط الرئيسية
 

 معلومات عن  ة الخطٌرة للحل الوارد فً هذه اإلجراءات، وبالنظر إلى أنه بوجه عام ال تتوفر للسجبلت أيمع مراعاة الطبٌع

 .التعاقد مع المسجل، فإن عبء اإلثبات من خبلل دلٌل واضح ومقنع هو أمر مناسب
 

 ٌة ال ٌقومون بإساءة ولضمان أن األشخاص الذٌن ٌمكنهم استثناء اآلخرٌن من استخدام اسم نطاق به مصطلح عبلمة تجار
ٌتعٌن على جمٌع أصحاب العبلمات التجارٌة إظهار دلٌل "االستخدام" قبل أن ٌتمتعوا بالحق القانونً  ،استخدام هذه اإلمكانٌة

 .فً بدء دعوى خاصة بإجراءات حل نزاعات العبلمات التجارٌة بعد التفوٌض

 

 عام
 

 ملخص التعليقات
 

. بما ٌتجاوز المواقؾ المسجلة بالفعل، ٌمكن ذكر أقل القلٌل عن تردد أصحاب المصالح لدى ى البعٌدالدعوة للتعاون اإلٌجابً على المد
ICANN  ،فً المشاركة فً مناقشة بناءة حول المعاٌٌر الجوهرٌة والعوامل التً ٌنبؽً مراعاتها لتوفٌر الحماٌة البلزمة. ورؼم ذلك

لحقوق فً التوجه على نحو حصري إلى خٌارات التطبٌق التابعة للمستوٌات األقل فً فسٌبدو األمر خادًعا إذا توقعنا استمرار أصحاب ا
تبنت اقتراحه بوضع  ICANNنظام أسماء نطاقات ٌتسع على نحو هابل. ٌشعر مركز المنظمة العالمٌة للملكٌة الفكرٌة بالسعادة ألن 

ورؼم ذلك، فإن المكاسب المالٌة المتوسطة التً ترد من أنشطة  إجراءات حل نزاعات العبلمات التجارٌة بعد التفوٌض فً المقام األول.
التسجٌل التً تخالؾ حقوق الجهات األخرى تشكل مسإولٌة مبلبمة. ٌنبؽً أن ٌكون هذا هو الوقت المناسب للتعاون اإلٌجابً على المدى 

 .(2011ماٌو  13)بتارٌخ مركز المنظمة العالمٌة للملكٌة الفكرٌة البعٌد. 
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 .حل نزاعات العبلمات التجارٌة بعد التفوٌض ضعٌفة للؽاٌة إجراءات
تستمر إجراءات حل نزاعات العبلمات التجارٌة بعد التفوٌض فً االحتواء على عدد من الشروط التً تضعؾ فعالٌتها بدرجة كبٌرة 

لم ٌتم إجراء تؽٌٌرات فسٌختار مقدمو  وربما تقضً على فعالٌتها تماما بالنسبة لمقدمً الشكاوى المحتملٌن، مما ٌسبب مخاوؾ بؤنه ما
الشكاوى المحتملون االمتناع تماًما عن اللجوء إلى إجراءات حل نزاعات العبلمات التجارٌة بعد التفوٌض وسٌتابعون حل مظالمهم فً 

ة العبلمات التجارٌة رابطالمحاكم المدنٌة. وهذا سٌقضً على الؽرض من إنشاء إجراءات حل نزاعات العبلمات التجارٌة بعد التفوٌض. 
 .(2011ماٌو  14)بتارٌخ الدولٌة 

 
تمت مراجعة إجراءات حل نزاعات العبلمات التجارٌة بعد التفوٌض بشكل شامل تماًما وبما ٌتوافق مع رؼبات "مجموعة أصحاب 

جراءات حل نزاعات تنفٌذ صٌؽة إ ICANNفً جدواها كآلٌة لحماٌة الحقوق. ٌنبؽً على  Microsoftمصالح السجبلت" التً تشك 
 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ  Microsoftالعبلمات التجارٌة بعد التفوٌض كما ٌوضحه "التقرٌر النهابً لفرٌق توصٌات التنفٌذ". 

 

 المعايير واألعباء
 

 .التجاهل المتعمد
لتجاهل المتعمد. وال شك أن الحد ال تزال إجراءات حل نزاعات العبلمات التجارٌة بعد التفوٌض عاجزة عن اكتشاؾ الظروؾ المتكررة ل

من نطاق التصرفات المإٌدة واستثناء التجاهل المتعمد سوؾ ٌإدي بدرجة كبٌرة إلى تقلٌل فابدة إجراءات حل نزاعات العبلمات التجارٌة 
ولٌة القانونٌة، وكثًٌرا بعد التفوٌض وٌشجع على المواقؾ التً ٌقوم فٌها أحد الطرفٌن بدفن رأسه فً الرمال للسعً إلى تجنب تحمل المسإ

 13)الوحدة الثانٌة، بتارٌخ الجمعٌة القومٌة للكاببلت واالتصاالت . (2011ماٌو  15)بتارٌخ  Hogan Lovellsما ٌكون الحال كذلك. 
 .(2011ماٌو 

 
 .عبء اإلثبات

عبلمات التجارٌة بعد التفوٌض الخاصة بٌنما ٌدعم االتحاد الدولً لمكافحة التزٌٌؾ األؼلبٌة العظمى من شروط إجراءات حل نزاعات ال
بالعبلمات التجارٌة، فإنه ٌشارك اللجنة االستشارٌة الحكومٌة فً مخاوفها بخصوص متطلبات إثبات "مقدمً الشكاوى" لوجود مخالفة 

لبٌنة. إعادة النظر فً هذا وخفض معٌار رجحان ا ICANNنظامٌة أو تصرؾ ؼٌر البق من خبلل دلٌل واضح ومقنع. وٌنبؽً على 
ٌمكن تشبٌه "إجراءات حل نزاعات العبلمات التجارٌة بعد التفوٌض الخاصة بالعبلمات التجارٌة" بدعوى مدنٌة لبلنتهاك المشترك لعبلمة 

تجارٌة معٌنة أو المنافسة ؼٌر العادلة، والتً ال ٌحتاج فٌها المدعً إلى إثبات ارتكاب خطؤ من خبلل رجحان البٌنة. إن مطالبة مقدم 
ى بخصوص إجراءات حل نزاعات العبلمات التجارٌة بعد التفوٌض بالوفاء بؤقل المتطلبات هو أمر كاٍؾ لتحقٌق أهداؾ "إجراءات شكو

حل نزاعات العبلمات التجارٌة بعد التفوٌض الخاصة بالعبلمات التجارٌة" ولن ٌتسبب فً التحامل على أي من مشؽلً السجبلت على 
 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ ً لمكافحة التزٌٌؾ االتحاد الدول نحو ؼٌر عادل.

 
فً اإلصدار الحالً من دلٌل مقدم الطلبات، ٌنبؽً أن  ICANNولموازنة آلٌات حماٌة الحقوق ضعٌفة التؤثٌر بوجه عام التً تتبناها 

دابرة الملكٌة حان البٌنة". ٌكون معٌار إثبات إجراءات حل نزاعات العبلمات التجارٌة بعد التفوٌض فً القسم السادس قابًما على "رج
 .(2011ماٌو  13)الوحدة الثانٌة، بتارٌخ الجمعٌة القومٌة للكاببلت واالتصاالت . (2011ماٌو  15)بتارٌخ الفكرٌة 

 
تحتوي إجراءات حل نزاعات العبلمات التجارٌة بعد التفوٌض على أعباء إثبات كثٌرة بشكل ؼٌر واقعً فً المستوٌٌن األول والثانً 

حد سواء. إن مستوٌات اإلثبات تتجاوز إظهار سوء النٌة )ٌتعٌن إظهار "حالة سوء نٌة معٌنة"( ونمط أو ممارسة لسوء النٌة )ٌتعٌن على 
إثبات "نمط وممارسة جوهرٌة" من خبلل دلٌل واضح ومقنع. حتى فً حالة فوز مقدم الشكوى، فبل توجد أي عقوبات ضد السجل وال 

 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ دابرة األعمال ر للتحقٌق فً السجل أو فرض عقوبات علٌه. أي واجب مناظ ICANNتتحمل 

 
 .دلٌل االستخدام

 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ دابرة الملكٌة الفكرٌة ٌنبؽً أال ٌكون دلٌل االستخدام مطلوًبا. 
 

التاسعة، "مراجعة الحد"، أن جمٌع العبلمات التجارٌة  ٌبلحظ االتحاد الدولً لمحامًٌ الملكٌة الفكرٌة على نحو إٌجابً فٌما ٌتعلق بالفقرة
ل المسجلة، بصرؾ النظر عن نظام التسجٌل القومً أو اإلقلٌمً، تم قبولها ومن ثم فإن االتحاد الدولً لمحامًٌ الملكٌة الفكرٌة ٌمكنه قبو

 ،)الوحدة الثالثةتحاد الدولً لمحامًٌ الملكٌة الفكرٌة االالبلبحة الجدٌدة التً تقول إن العبلمات التجارٌة ٌجب أن تكون "قٌد االستخدام". 
 .(2011ماٌو  15بتارٌخ 

 
ا قد ال الدمج الرأسً ًٌ . ال تزال هناك حاجة إلى مزٌد من التوضٌحات، ٌنبؽً مراجعة القسم السادس لٌنص على أن السجبلت المدمجة رأس

 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ دابرة الملكٌة الفكرٌة  إلى المسجل.تحاول نقل اللوم عن تصرفات النٌة السٌبة من المستوى الثانً 
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)ب(، وكذلك القسم 6.1)أ( و6.1المراجعات التً تم إجراإها على القسم ٌدعم االتحاد الدولً لمحامًٌ الملكٌة الفكرٌة . دعم المراجعات
دي باإلضافة إلى ذلك إلى توفٌر حماٌة أقوى ( لحذؾ الكلمات "على نحو ؼٌر مبرر" و"بشكل ؼٌر مسموح به" مما ٌإ3( و)2)ب( )6.2

الجمعٌة القومٌة للكاببلت . (2011ماٌو  15بتارٌخ  ،)الوحدة الثالثةاالتحاد الدولً لمحامًٌ الملكٌة الفكرٌة لصاحب العبلمة التجارٌة. 
 .(2011ماٌو  13)الوحدة الثانٌة، بتارٌخ واالتصاالت 

 

 اإلجراءات
 

)د( التً تنص على أن مقدم الشكوى ٌتعٌن علٌه إخطار مشؽل السجل قبل التقدم بشكوى بمدة 7.2.3إن متطلبات القسم  .مبلحظة
أٌام فحسب. فمشؽل السجل ال ٌحتاج إلى  10ٌوًما على األقل هً متطلبات مرهقة بدرجة كبٌرة؛ فٌنبؽً تقلٌل فترة اإلخطار إلى  30
ر أن مشؽل السجل سٌستؽل العشرٌن ٌوًما اإلضافٌة لبدء رفع دعوى وقابٌة. ٌوًما إلجراء تحقٌق وٌبدو أنه من المحتمل بدرجة أكب 30

 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ دابرة الملكٌة الفكرٌة 

 
إعادة المتطلبات التً تنص على أن مشؽل السجل ٌدفع  ICANN. فً القسم العاشر، ٌنبؽً على مشؽل السجل —رسوم رفع الدعوى 

تى ٌشترك مقدم الشكوى ومشؽل السجل فً التكالٌؾ خبلل سٌر الدعوى، مع االحتفاظ بممارسة رسوم رفع الدعوى عند إرسال رده ح
عملٌة إعادة التكالٌؾ المدفوعة إلى الطرؾ الفابز فً نهاٌة الدعوى. ودون تطبٌق آلٌة تتٌح لكبل الطرفٌن إمكانٌة الدفع مقدًما، ستتم إعاقة 

 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ ة الفكرٌة دابرة الملكٌإعادة الرسوم إلى الطرؾ الفابز. 
 

. ٌنبؽً تحدٌد نطاقات الرسوم والتكالٌؾ فً القسم الرابع عشر على نحو أكثر وضوًحا فً فترة ال تتجاوز تعرٌؾ الرسوم والتكالٌؾ
ات العبلمات إصدار دلٌل مقدم الطلبات النهابً للمساعدة فً وضع المٌزانٌة من أجل احتمالٌة رفع شكوى خاصة بإجراءات حل نزاع

 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ دابرة الملكٌة الفكرٌة التجارٌة بعد التفوٌض. 
 

 الحلول
 

ٌرؼب االبتبلؾ المضاد إلساءة استخدام أسماء النطاقات فً الحصول على مزٌد من التوضٌح بشؤن اإلشارة  .الخاص ICANNتقدٌر 
ه مجلس الخبراء والحاالت المسموح فٌها بهذا. كما ٌسعى مسموح لها بفرض حل ٌختلؾ عما أوصى ب ICANNالضمنٌة إلى أن 

االبتبلؾ المضاد إلساءة استخدام أسماء النطاقات إلى الحصول على توضٌح بشؤن األمور المإهلة على أنها "ظروؾ استثنابٌة" التً 
االبتبلؾ المضاد إلساءة . من فرض حل ال ٌتماشى مع ما أوصى به مجلس الخبراء وما الذي ستستلزمه هذه الحلول ICANNتمكن 

 .(2011ماٌو  13)بتارٌخ استخدام أسماء النطاقات 
 

. ٌنبؽً توضٌح هذا القسم فٌما ٌتعلق بالكٌفٌة الفعلٌة التً قد تختلؾ بها الحلول المقترحة إذا تبٌن أن المسجل ٌقع 1.18توضٌح القسم 
ذه الحالة استرداد عملٌات تسجٌل أسماء النطاقات من المستوى الثانً تحت التحكم المطلق لمشؽل السجل، أي ما إذا كان من الممكن فً ه

دابرة الملكٌة بواسطة مقدم الشكوى المرتبطة بإجراءات حل نزاعات العبلمات التجارٌة بعد التفوٌض أو تعطٌل عملٌات التسجٌل هذه. 
 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ الفكرٌة 

 
ٌجوز لها تنفٌذ  ICANNلٌوفر ضماًنا صرًٌحا بؤن  21.4ٌنبؽً مراجعة القسم  .ٌماعتراض مشؽل السجل على الحل تحت شرط التحك

الحل بمجرد انتهاء التحكٌم فً حالة تؤٌٌد إجراءات حل نزاعات العبلمات التجارٌة بعد التفوٌض. فبدون هذا الضمان، قد ٌتمكن أي مشؽل 
ن خبلل بدء التحكٌم، مما ٌحد بدرجة كبٌرة من فعالٌة إجراءات حل سجل من االلتفاؾ على أي قرار ؼٌر مقبول بالنسبة له ٌوصً بحل م

 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ دابرة الملكٌة الفكرٌة نزاعات العبلمات التجارٌة بعد التفوٌض. 

 
 تحليل التعليقات

 
ضمٌنها فً إجراءات حل كما تمت مبلحظته فً تحلٌل تعلٌقات سابق، لم ٌتم تضمٌن جمٌع المراجعات المقترحة أو كان من الممكن ت

نزاعات العبلمات التجارٌة بعد التفوٌض ألن بعًضا منها لم ٌكن قاببلً للتنفٌذ أو كانت تتعارض بشكل مباشر مع بعضها البعض، مما 
تجارٌة تمت دراسة جمٌع التعلٌقات بعناٌة عند تطوٌر تفاصٌل تنفٌذ إجراءات حل نزاعات العبلمات ال .ٌتطلب قدًرا من موازنة المصالح

 .بعد التفوٌض، حتى فً حالة عدم تنفٌذ تلك التعلٌقات
 

ٌدعو أحد أصحاب التعلٌقات إلى التعاون على المدى البعٌد فً إجراءات حل نزاعات العبلمات التجارٌة بعد التفوٌض بٌنما ٌشك آخرون 
عبلوًة على ذلك، ٌتم  .ا من عملٌة التطوٌر بالكامللقد كان التعاون على مستوى المجتمع جزءً  .فً مدى فعالٌتها فً ظل مسودتها الحالٌة

الجدٌدة وآلٌات حل النزاعات الخاصة  gTLDالتفكٌر فً التعاون المتواصل وسٌتم الترحٌب به مع تطوٌر عملٌة تنفٌذ برنامج نطاقات 
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متواصل إلجراءات حل نزاعات العبلمات ومن المإكد أنه ٌتم التفكٌر فً التحسٌن ال .بها ومراجعتها بعد الجولة األولى للتقدم بالطلبات
 .التجارٌة بعد التفوٌض، وسوؾ ٌعتمد كما كان دابًما على مبلحظات المجتمع ككل

 
ٌستمر أحد أصحاب التعلٌقات فً الدعوى إلى تضمٌن التجاهل المتعمد كمعٌار لمعرفة من ٌتحمل المسإولٌة القانونٌة عن السجل بٌنما 

إجراءات حل نزاعات "كما تم توضٌحه فً اإلصدار األخٌر من اقتراح  .ي ٌدعو إلى تقلٌل عبء اإلثباتٌستمر آخرون فً اقتراحهم الذ

ملخص وتحلٌل تعلٌقات إجراءات حل "واقتراحه فً اإلصدار األخٌر من " العبلمات التجارٌة بعد التفوٌض الخاصة بالعبلمات التجارٌة

تضمٌن وال ٌنبؽً أن ٌتم تضمٌن التجاهل المتعمد كجزء من المعٌار الذي ستتم مراجعة ، ال ٌتم "نزاعات العبلمات التجارٌة بعد التفوٌض

وجدٌر بالذكر أن جزء إجراءات حل نزاعات العبلمات التجارٌة بعد التفوٌض الخاص بالعبلمات التجارٌة الذي  .السجبلت بناًء علٌه

 .ى الثانً هو خطوة كبٌرة فً توفٌر وسابل حماٌة العبلمات التجارٌةٌمكنه تحمٌل السجل المسإولٌة القانونٌة عن المخالفة على المستو
تحتفظ السجبلت بقاعدة  .ال تحتوي السجبلت على واجهة مباشرة للعمبلء؛ فهذا ٌحدث على مستوى المسجلٌن .وٌنبؽً القٌام بذلك بعناٌة

ا من المخالفٌن حتى إ .البٌانات ًٌ ذا كان السجل ٌقوم بجمٌع واجباته؛ وقد ٌكون السجل على فً أي سجل كبٌر قد ٌكون هناك عدد كبٌر نسب

إن تحمٌل السجبلت مسإولٌة جمٌع حاالت المخالفة ستكون له  .دراٌة ببعض هإالء المخالفٌن ولكنه لن ٌتمكن أًٌضا من معرفة آخرٌن

 .آثار ؼٌر معروفة على قدرة السجل على تنفٌذ األعمال

 
ا عن تصرفاته اإلٌجابٌة التً تإدي إلى انتهاك العبلمات التجارٌة؛ وقد تمت صٌاؼة ورؼم ذلك، ٌنبؽً أن ٌكون السجل مسإوالً  ًٌ  قانون

ووفًقا لذلك، فبٌنما قد ال ٌزال البعض ٌفكرون فً أن  .معاٌٌر إجراءات حل نزاعات العبلمات التجارٌة بعد التفوٌض لتحقٌق هذا الهدؾ

أو أنه ٌنبؽً تقلٌل عبء اإلثبات، فبل توجد خطة إلجراء  ،مشتقات التجاهل المتعمدالمعٌار ٌنبؽً أن ٌتضمن التجاهل المتعمد أو بعض 

 .هناك العدٌد من الوسابل األخرى التً ٌمكن توظٌفها لتتبع المسجلٌن الذٌن ٌنتهكون العبلمات التجارٌة .هذه التؽٌٌرات
 

وفر له بوجه عام أي معلومات عن التعاقد مع المسجل، فإن مع مراعاة طبٌعة المسإولٌة القانونٌة التً ٌتحملها أي سجل، والذي ال تت

 .عبء اإلثبات من خبلل دلٌل واضح ومقنع هو أمر مناسب
 

بٌنما توجد مجموعة أخرى تمثل مصالح  ،هناك مجموعة تمثل مصالح أصحاب الملكٌة الفكرٌة ال تزال تقترح أال ٌتم طلب دلٌل االستخدام
ن تتقبل متطلبات دلٌل االستخدام هذا نظًرا ألن العبلمات التجارٌة من جمٌع االختصاصات القضابٌة أصحاب الملكٌة الفكرٌة أصبحت اآل

وقد خضع دلٌل االستخدام المطلوب فً أي دعوى خاصة بإجراءات حل نزاعات العبلمات التجارٌة بعد  ٌتم التعامل معها بالتساوي.
اٌة فً عملٌات فترة طرح النطاقات( لمناقشات ومجادالت ودراسات مع التفوٌض )إلى جانب نظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد والحم

ولضمان أن األشخاص الذٌن ٌمكنهم استثناء اآلخرٌن من استخدام اسم نطاق به مصطلح عبلمة تجارٌة ال ٌقومون بإساءة  المجتمع.
دام قبل أن ٌتمتعوا بالحق القانونً فً بدء دعوى ٌتعٌن على جمٌع أصحاب العبلمات التجارٌة إظهار دلٌل االستخ ،استخدام هذه اإلمكانٌة

ولن ٌتم تؽٌٌر هذه المتطلبات عند هذه النقطة الحاسمة، ولكنها مثل  خاصة بإجراءات حل نزاعات العبلمات التجارٌة بعد التفوٌض.
متطلبات إثبات االستخدام هً  إن جوانب أخرى من البرنامج ستتم مراجعتها بعد تطبٌقها ألول جولة لضمان تمتعها بالتؤثٌر المنشود.

مطلب عالمً؛ فبل ٌتم تفضٌل اختصاصات قضابٌة معٌنة على ؼٌرها بناًء على مستوى المراجعة الذي تحصل علٌه العبلمات التجارٌة 
 فً هذا االختصاص القضابً.

 
ا قد ال تحاول نقل اللوم عن بحاجة إلى المراجعة لضمان أن السجبلت المدمجة أحد أصحاب التعلٌقات ٌقترح أن القسم السادس  ًٌ رأس

 المهمة تماًما على النحو التالً:وٌقوم تعرٌؾ مشؽل السجل فً القسم السادس بهذه  تصرفات النٌة السٌبة من المستوى الثانً إلى المسجل.
 

شؽل سجل أو فإن مصطلح "مشؽل السجل" سٌتضمن كذلك الجهات التً تتحكم فً م ،بالنسبة لؤلؼراض المتعلقة بهذه المعاٌٌر
ٌتم التحكم فٌها بواسطته أو تخضع معه للتحكم المشترك بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر، سواًء من خبلل ملكٌة سندات التصوٌت 

أو التحكم بها، من خبلل التعاقد أو بطرٌقة أخرى حٌث ٌعنً "التحكم" امتبلك القدرة، بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر، على توجٌه 
ة أو التسبب فً توجٌهها، سواًء من خبلل ملكٌة سندات التصوٌت أو التحكم بها، من خبلل التعاقد أو إدارة وسٌاسة جهة معٌن

 ؼٌر ذلك.
 

 ال توجد حاجة لمزٌد من المراجعات فً الوقت الحالً.
 

زاعات العبلمات ٌوًما إلى مشؽل السجل قبل القٌام بإجراءات حل ن 30تقترح إحدى المجموعات أن المطالبة بإرسال إخطار مسبق مدته 
ٌتم تطبٌق المتطلبات الحالٌة لتزوٌد السجل بمقدار معقول من الوقت للتحقٌق واتخاذ  التجارٌة بعد التفوٌض هو أمر مرهق بدرجة كبٌرة.

من تم إجراء مزٌد  .اإلجراء المناسب إذا قام أحد أصحاب العبلمات التجارٌة بإخطار السجل باحتمالٌة وجود أسماء مخالفة فً السجل

وفً ضوء مناقشات المجتمع حول هذا  .المناقشة لمتطلبات هذا اإلخطار مع اللجنة االستشارٌة الحكومٌة، والتً تقبلت هذه المتطلبات اآلن

 .الموضوع، لن تتم مراجعة توقٌت متطلبات اإلخطار هذه
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م بدفع رسوم إجراءات حل نزاعات العبلمات وفٌما ٌتعلق بالرسوم، ٌقول تعلٌق إحدى المجموعات إن مشؽلً السجبلت ٌنبؽً مطالبته
وم إلى التجارٌة بعد التفوٌض مقدًما، مع مبلحظة أنه دون تطبٌق آلٌة تتٌح لكبل الطرفٌن إمكانٌة الدفع مقدًما، ستتم إعاقة عملٌة إعادة الرس

ات التجارٌة بعد التفوٌض، بما ٌتضمن ورؼم ذلك، ستتم مطالبة مشؽلً السجبلت بااللتزام بإجراءات حل نزاعات العبلم الطرؾ الفابز.
وسٌنظر إلى عدم االلتزام، بما ٌتضمن تعوٌض أي مقدم شكوى ناجحة بشؤن إجراءات حل نزاعات العبلمات  تحدٌد الطرؾ الفابز.

لسجبلت لجمٌع ومن ثم؛ فسٌخضع مشؽل ا التجارٌة بعد التفوٌض عن جمٌع رسوم الموفرٌن والمجلس، باعتباره انتهاًكا التفاقٌة التسجٌل.
ووفًقا لذلك، ٌبدو أنه ال توجد أي حاجة  الحلول المتاحة بموجب االتفاقٌة لمواجهة االنتهاك، بما ٌصل إلى وٌتضمن إنهاء التوظٌؾ.

ٌطالب صاحب هذا التعلٌق نفسه بتوفٌر تفاصٌل إضافٌة تتعلق بمقدار الرسوم البلزمة ألؼراض وضع  لمراجعة شروط الرسوم.
وكما تمت  ٌتم توفٌر هذه التفاصٌل على نحو قرٌب مع اختبار آلٌة إجراءات حل نزاعات العبلمات التجارٌة بعد التفوٌض.وس المٌزانٌة.

مبلحظته فً "دلٌل مقدم الطلبات، فقد وضعت هذه الرسوم بحٌث تكون معقولة وستخضع بالطبع للمراجعة بعد تطبٌقها لضمان أنها ال 
 ورؼم ذلك، ٌنبؽً التذكٌر بؤن الطرؾ الفابز سٌسترد أمواله. مر.تتسبب فً منع المهتمٌن بهذا األ

 
كما  ٌسعى البعض إلى الحصول على توضٌح فٌما ٌتعلق بالحلول، ومتى قد تنحرؾ عن الحلول التً أوصى بها "مجلس الخبراء".

التفوٌض لتذكر أن "فرض الحلول  اقترحت اللجنة االستشارٌة الحكومٌة، تمت مراجعة إجراءات حل نزاعات العبلمات التجارٌة بعد

مجلس "، ولكن فً ؼٌاب الظروؾ االستثنابٌة، فسوؾ تتماشى هذه الحلول مع الحلول التً أوصى بها ICANNسٌكون خاضًعا لتقدٌر 

للظروؾ الخاصة، ولكن هذا تحت مظلة الهدؾ األساسً المتمثل فً حماٌة  ICANNوأي انحراؾ سوؾ ٌعتمد على فهم  ".الخبراء

مراعاة ذلك عند  ICANNإلى المدى الذي قد ٌتسبب به أي حل مقترح فً تعرٌض المسجلٌن األبرٌاء للخطر، ٌتعٌن على  .جلٌنالمس

 .فرض حل مثل هذا
 

من "إجراءات حل نزاعات العبلمات التجارٌة بعد التفوٌض الخاصة بالعبلمات التجارٌة" أن  18.1وفً هذا االتجاه نفسه، ٌبلحظ القسم 
صى به قد ال ٌدعو إلى حذؾ اسم نطاق أو نقله أو إٌقافه، ما لم ٌكن قد "تبٌن أن المسجلٌن عبارة عن مسإولٌن أو مدٌرٌن أو أي حل مو

إذا اكتشؾ "مجلس إجراءات حل نزاعات العبلمات التجارٌة بعد  للتحكم المشترك مع مشؽل سجل".وكبلء أو موظفٌن أو جهات تخضع 
عندبذ دراستها  ICANNله التوصٌة بهذه الحلول المرتبطة باسم النطاق، وهً توصٌة ٌكون من حق  التفوٌض" مثل هذه الصلة، فٌحق

 كما ٌتراءى لها.
 

من "إجراءات حل نزاعات العبلمات التجارٌة بعد التفوٌض الخاصة  21.4وأخًٌرا، ٌقترح أحد أصحاب التعلٌقات مراجعة القسم 
ٌجوز لها تنفٌذ الحل بمجرد انتهاء التحكٌم لبلعتراض على الحل الذي تقترحه  ICANNضماًنا بؤن بالعبلمات التجارٌة" لٌوفر 

ICANN  إذا كان من المفترض أن التحكٌم فً مصلحةICANN.  الذي ٌقول: 21.3ورؼم ذلك، فهذا التوضٌح موجود بالفعل فً القسم 
 

بلمات التجارٌة بعد التفوٌض الخاصة [ إلى تنفٌذ الحل لمواجهة مخالفة "إجراءات حل نزاعات العICANNلن تسعى ]
( دلٌل رفض دعوى 2( دلٌبلً على وجود قرار بٌن صاحب الشكوى ومشؽل السجل، )1) بالعبلمات التجارٌة" حتى تتلقى:

( نسخة من قرار النزاع لمزود القرار المحدد وفًقا التفاقٌة التسجٌل برفض 3مشؽل السجل ضد مقدم الشكوى أو سحبها، أو )
 سواء بسبب اتفاق الطرفٌن أو بناًء على تحدٌد المزاٌا. ICANNد النزاع ض

 
وتبًعا لذلك، بٌنما أدى هذا التعلٌق إلى إجراء اثنتٌن من المراجعات التوضٌحٌة الصؽٌرة، فلٌست هناك حاجة إلى إجراء المزٌد من 

 المراجعات لتوجٌه هذا التعلٌق العام.

 

 

 (RRDRP)إجراءات تسوية نماعات قيود التسجيل 
 

 النقاط الرئيسية
 

 ا، ٌكون استخدام برنامج حل نزاعات السٌاسة العامة هو أنسب آلٌات حل النزاع المناسبة  إذا ًٌ ما مثل أحد السجبلت سلوًكا انتهاك
 وببساطة، إذا ما كانت هناك أسماء تمثل خرقا التفاقٌة التسجٌل، سواء أكان انتهاكا أم ال، ٌكون تطبٌق إجراءات لبلستخدام.

 ( هو اآللٌة األمثل لبلستخدام.RRDRPتسوٌة نزاعات قٌود التسجٌل )
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 ملخص التعليقات
 

. ٌجب عدم مطالبة مقدمً الشكاوى ( ال جدوى لها ومتحٌزة تجاه مشؽلً السجبلتRRDRPإجراءات تسوٌة نزاعات قٌود التسجٌل )
، الذي ٌرتكز علٌه نظام WPDRSبادئ األمر. لم ٌكن نظام المحتملٌن برفع دعوى من خبلل "نظام تقارٌر مشكبلت قٌود التسجٌل" فً 

ا. ولٌس هناك سبب ٌدعو للتفكٌر فً تفعٌل مثل هذا النظام هنا. RRPRSتقارٌر مشكبلت قٌود التسجٌل ) ًٌ ( بشكل واضح، فعاالً تارٌخ
إجراءات حل نزاعات العبلمات  من تقدٌم شكاوى RRDRPإنه من التعسؾ وعدم العدل أن ٌتم منع أصحاب الشكاوى الذٌن ٌستخدمون 

( هو معالجة DRPالتجارٌة بعد التفوٌض فٌما ٌتعلق بنفس الوقابع أو الظروؾ. إن الهدؾ من كل إجراء من إجراءات تسوٌة النزاعات )
ن بٌنها فً بوتقة واحدة فً هذه المسؤلة ٌحمل التصرٌح لمجموعة أصحاب مصالح السجل الذٌ ICANNمختلؾ األضرار، ولكن ربط 

. وفً صٌؽتهما الحالٌة، لم ٌتحقق التوازن المناسب بٌن كل من إجراءات تسوٌة نزاعات قٌود DRPنجحوا فً عدم تفعٌل كل من نظامً 
 Microsoftالتسجٌل وإجراءات حل نزاعات العبلمات التجارٌة بعد التفوٌض وٌعمل االثنان بشكل واضح لصالح مشؽلً السجبلت. 

 (.2011ماٌو  15)بتارٌخ 

 
 تحليل التعليقات

 
ٌعترض أحد المعلقٌن على االشتراط المسبق لتقدٌم تقرٌر مشكبلت قٌود التسجٌل قبل التمكن من رفع دعوى إجراءات تسوٌة نزاعات 

ٌود وعلى الرؼم من ذلك، فقد تم اشتراط هذا مسبًقا للمساعدة على تفادي، إذا كان باإلمكان، آلٌة إجراءات تسوٌة نزاعات ق قٌود التسجٌل.
لقد كانت الفكرة متمثلة فً تزوٌد مشؽلً السجبلت، الذٌن وافقوا من  التسجٌل التً تكبد المزٌد من التكالٌؾ وتهدر الكثٌر من الوقت.

خبلل إبرام عقد على بعض قٌود التسجٌل، بفرصة لمعالجة االنتهاكات المحتملة ببساطة عن طرٌق تزوٌدهم بالمعلومات البلزمة حول 
 الفة المحتملة فً السجل.األسماء المخ

 
وٌتساءل نفس المعلق حول الحظر المفروض على استخدام كل من إجراءات تسوٌة نزاعات قٌود التسجٌل وبرنامج حل نزاعات السٌاسة 

ا، ٌكون استخدام برنامج حل نزاعات السٌاسة العامة هو أنسب آلٌا العامة فً الحال. ًٌ ت حل إذا ما مثلت أحد السجبلت سلوًكا انتهاك
ومن ناحٌة أخرى، فإذا كانت هناك أسماء تمثل خرقا التفاقٌة التسجٌل، سواء أكان انتهاكا أم ال، فإن إجراءات تسوٌة نزاعات قٌود  النزاع.

عبلوة على ذلك، بالنسبة لتلك األسماء المخالفة المدرجة ببساطة فً أي سجل،  ( هً اآللٌة األمثل لبلستخدام.RRDRPالتسجٌل )
 متاًحا كآلٌات بدٌلة لتسوٌة النزاعات ألصحاب العبلمات التجارٌة. URSو UDRPمن  سٌكون كل

 
 

 إجراءات االعتراض ما قبل التفاوض
 

 النقاط الرئيسية
 

  االعتراضات الممولة من قبلICANN : إذا كان هناك أكثر من اعتراض واحد ٌتم تموٌله لكل حكومة، ٌتم تحلٌل كل طلب

 .لة بناًء على الوقابع والمبلبسات المعٌنةتموٌل على أساس حالة بحا

  ًلنصٌحة اللجنة االستشارٌة الحكومٌة هو توضٌح أنه " دلٌل مقدم الطلبات"إن المقصود فقط من الحدود الزمنٌة الواردة ف

لنصٌحة بحلول لكً ٌتسنى لمجلس اإلدارة النظر فً نصٌحة اللجنة االستشارٌة الحكومٌة أثناء عملٌة التقٌٌم، سٌتم تقدٌم هذه ا"

 ".نهاٌة فترة تقدٌم االعتراض

 
 ملخص التعليقات

 
 .الرسوم

دابرة ٌجب عدم مطالبة مقدمً الطلبات بدفع "رسوم تسجٌل رد" كً ٌتسنى لهم الدفاع عن الحٌثٌات المرفقة بالفعل فً طلبهم األصلً. 
 (.2011ماٌو  15)بتارٌخ األعمال 

 
س دقًٌقا فً "مسودة المناقشة"، ولذا ٌصبح من المشكوك فٌه توقع تكالٌؾ االعتراضات. إن وصؾ العملٌة ورسوم تقدٌم االعتراض لٌ

من المذكرة التفسٌرٌة "مسودة المناقشة: استثناءات رسوم االعتراض على الحكومات" التً توضح تكلفة  7المبالػ الموضحة فً الجدول 
ا العتراض "المجتمع" 58إجمالٌة تقدر بحوالً  ًٌ ا العتراض "المصلحة العامة المحدودة". وهذه  124و دوالًرا أمرٌك ًٌ دوالًرا أمرٌك
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 المبالػ تعد مانعة لمعظم المنظمات أو المجتمعات. إنه من األهمٌة بمكان أن تكون هناك إمكانٌة تتمتع بالوصؾ الجٌد والتكلفة المنخفضة
 (.2011ماٌو  15)بتارٌخ  DIFOلتقدٌم اعتراض، ال سٌما كمجتمع. 

 
بتموٌل دفع التكالٌؾ مقدًما ومقابل اعتراض واحد على األقل لكل حكومة من شؤنه أن ٌخفؾ من حدة القلق لبعض  ICANN إن ضمان

الحكومات الصؽٌرة التً أبدت بعض المخاوؾ بشؤن تكلفة رسوم تقدٌم اعتراض. قد ٌرؼب االبتبلؾ المضاد إلساءة استخدام أسماء 
 ICANNمعلومات حول ما الذي سٌحدث إزاء االعتراضات البلحقة وفً أٌة حاالت سترؼب النطاقات فً الحصول على المزٌد من ال

 (.2011ماٌو  13)بتارٌخ االبتبلؾ المضاد إلساءة استخدام أسماء النطاقات فً توفٌر األموال لسابر رسوم تقدٌم االعتراض. 
 

ه اللجنة االستشارٌة الحكومٌة المبكر بمتطلباتنا. واألسماء ٌنبؽً أن تحتل حماٌة األسماء الجؽرافٌة األولوٌة القصوى. ال ٌفً تنبٌ
الجؽرافٌة تمثل ملكٌة عامة مهمة. على الحكومات أن تقدم االعتراضات لتتفادى سوء االستخدام. وٌنبؽً أن ٌكون هناك إعفاء من رسوم 

 (.2011ماٌو  13)بتارٌخ وكٌو حكومة مدٌنة طتقدٌم االعتراض للحكومات بؽض النظر عن عدد االعتراضات التً تقدمها. 

 
 .نصٌحة اللجنة االستشارٌة الحكومٌة

( حقٌقة أنه من المخطط له تفعٌل نصٌحة اللجنة االستشارٌة الحكومٌة دون RySGتدعم مجموعة أصحاب مصالح السجبلت ) --(3.1)
ومٌة على إجماع ٌعارض إحدى السبلسل ولٌست التسبب فً أٌة تؤخٌرات فً عملٌة التقٌٌم. ماذا ٌحدث لو وصلت اللجنة االستشارٌة الحك

ا? )البند رقم  ًٌ ( هل من الصحٌح أن نستنتج أنه فً حالة حصول نصٌحة اللجنة 5هناك معالجة لبلعتراض ومن ثم ٌتم رفض السلسلة تلقاب
ا? )البند رقم االستشارٌة الحكومٌة على إجماع ٌعارض سلسلة من السبلسل ولٌست هناك معالجة للمعارضة أنه سٌتم رفض ال ًٌ سلسلة تلقاب

( ماذا تعنً عبارة "أن استبلم نصٌحة اللجنة االستشارٌة الحكومٌة لن ٌعرقل معالجة أي طلب من الطلبات"؟ هل ٌعنً هذا أن نصٌحة 8
ة بمخاوؾ من أن تعرٌؾ اللجنة االستشارٌ RySGاللجنة االستشارٌة الحكومٌة لن تفرض علٌها رسوم لبلعتراض? وتشعر مجموعة 

الجدٌدة. وفً حالة  TLDالحكومٌة لئلجماع قد ٌإدي إلى حصول بلٍد واحد على السلطة الفعلٌة لبلعتراض على نطاقات المستوى األعلى 
تحدٌد إجماع اللجنة االستشارٌة الحكومٌة، على األقل، أن تكون دولة واحدة لها حق االعتراض فً حالة عدم اعتراض أٌة دولة أخرى 

 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ  RySGمجموعة ض، فإنه ٌبدو أنه قد ٌكون اعتراًضا أحادي الجانب. على هذا االعترا
 
فٌما ٌتعلق بالبٌان الذي ٌفٌد أن عملٌة حل النزاع المستقل ال تنطبق فً حاالت نصٌحة اللجنة االستشارٌة الحكومٌة، هل ٌعنً هذا -(3.2)

ستشارة إزاء أي موضوع وأنها لٌست قاصرة على األساسات األربعة المذكورة فً القسم أن اللجنة االستشارٌة الحكومٌة ٌجوز لها تقدٌم ا
)أي ارتباك السلسلة، وحماٌة الحقوق، والمصلحة العامة المحدودة، والمجتمع(? أم أن هذا ٌعنً أن اللجنة االستشارٌة الحكومٌة ال  3.2

نطقة من المناطق األربع المذكورة? ٌفترض أن األمر ٌعنً ما ُذكر أوالً، ٌتحتم علٌها اتباع إجراءات فض المنازعات فٌما ٌتعلق بؤي م
 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ  RySGمجموعة ولكن ٌنبؽً توضٌح هذا. 

 
 .(5.2.3المعترض المستقل )

 15)بتارٌخ  RySGمجموعة ( النظر فً التعلٌقات التً ٌتم استبلمها بعد فترة التعلٌق? IOهل صحٌح أنه ال ٌجوز للمعترض المستقل )
 .(2011ماٌو 

 
توفٌر المزٌد من المعلومات حول دور المعترض المستقل فٌما ٌتعلق باختٌاره ودعمه ومراجعته للطلب وقراره  ICANNٌنبؽً على 

 .(2011ماٌو  16)بتارٌخ دابرة المإسسات ؼٌر الربحٌة سواء أكان باالعتراض أم ال. 
 

 .لجنة الخبراء
أعضاء، ٌنبؽً أن ٌحصلوا على هذا  3األقل من أطراؾ النزاع فً الدفع مقابل تشكٌل لجنة مكونة من  إذا ما رؼب طرؾ واحد على

 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ  RySGمجموعة الخٌار. 
 

راءات ، إج3)انظر أًٌضا ملحق الوحدة  ؟إذا لم ٌتم نشر القرار بشكٍل كامل، فهل سٌتم منح أطراؾ النزاع الوثابق الكاملة الخاصة بالقرار
 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ  RySGمجموعة )ز((.  21الجدٌدة، الفقرة  gTLDحل نزاعات نطاقات 

 
، تظل ؼرفة التجارة الدولٌة تخدم 3فً الوحدة  8. وفًقا لما ورد فً الصفحة رقم (ICCؼرفة التجارة الدولٌة ) —جهة فض المنازعات 

حة العامة المحدودة واعتراضات المجتمع فً الدلٌل. وتتضمن أسباب هذه ( المتعلقة بالمصلDRSPكمزود خدمة لفض المنازعات )
االعتراضات "التحرٌض أو الحث على األفعال اإلجرامٌة المإثمة، أو على التفرقة العنصرٌة بناًء على الجنس أو اللون أو النوع أو 

. ومن الواضح أن هذه المجاالت تقع خارج نطاق ؼرفة التجارة العرقٌة أو الدٌن أو النشؤة الوطنٌة؛ أو على تعلٌم األطفال اإلباحٌة، إلخ"
( المتعلقة بالمصلحة DRSPالدولٌة وخبرتها. وقد تبدو حٌادٌة ؼرفة التجارة الدولٌة وتمثٌلها العالمً كمزود لخدمات فض المنازعات )

طلع بواجب مزود خدمات فض المنازعات فٌما العامة أو المجتمع محل تساإل. ومن ثم ٌنبؽً تقدٌم سلطات أكثر تمثٌبلً وحٌادٌة لتض
 .(2011ماٌو  27)جمعٌة اإلنترنت بالصٌن ٌتعلق باعتراضات المصلحة العامة والمجتمع. 



 54 2011مايو  30

 
، تعد إحدى معاٌٌر إصدار الحكم فً معارضة 3.5.3. فً الوحدة الثالثة، القسم القانون الدولً --معارضة المصلحة العامة المحدودة 

المقدم لها الطلب المناقضة للمبادئ المحددة للقانون الدولً على نحو ما ٌنعكس  gTLDمحدودة "تحدٌد سلسلة نطاقات المصلحة العامة ال
ة فً الصكوك الدولٌة القانونٌة ذات الصلة". ونظًرا ألسباب تارٌخٌة، تطبق الدول فً مختلؾ أنحاء العالم قوانٌن وتعرٌفات قانونٌة مختلف

احٌة على سبٌل المثال(. ففً حالة إصدار الحكم إزاء معارضة المصلحة العامة المحدودة فقط عن طرٌق مبادئ للعدٌد من المسابل )اإلب
بٌنما ٌتعارض هذا مع قوانٌن بعض الدول، األمر الذي ال ٌعد  gTLDالقانون الدولً، من المحتمل إلى حد كبٌر اعتماد بعض نطاقات 

اح بؤنه من الضروري تحدٌد االمتثال لمبادئ معارضة المصلحة العامة المحدودة وفًقا لكٍل مناسًبا بشكٍل واضح. ومن ثم كان هناك اقتر
 .(2011ماٌو  27)جمعٌة اإلنترنت بالصٌن من مبادئ القانون الدولً وقوانٌن كل دولة على حدة. 

 
 .(2011ماٌو  15رٌخ )بتا Microsoftالتخطٌط لنشر كل المعارضات المقدمة.  Microsoft. تدعم مإسسة نشر المعارضات

 
المتعلقة باستخدام اللؽة اإلنجلٌزٌة فً كتابة  11، صفحة 3. تستخؾ المتطلبات الواردة فً الوحدة رقم متطلبات استخدام اللؽة اإلنجلٌزٌة

لدفاع عن نص المعارضات المقدمة بالمجتمعات الناطقة بؽٌر اإلنجلٌزٌة فً استخدام لؽاتهم الخاصة بعد إجراءات تقدٌم االعتراض ل
بعملٌة وإجراءات تعدد اللؽات. وكواحدة من أوسع اللؽات انتشاًرا على مستوى  ICANNمصالحهم وال تتوافق فً الوقت ذاته مع التزام 

جمعٌة العالم وكإحدى اللؽات الرسمٌة المستخدمة فً األمم المتحدة، ٌنبؽً أن تكون اللؽة الصٌنٌة أًٌضا لؽة لكتابة نص االعتراض. 
 .(2011ماٌو  27)نت بالصٌن اإلنتر

 
 .اعتراض المجتمع

 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ  Microsoftمراجعة معٌار اعتراض المجتمع.  Microsoftتدعم مإسسة 
 

ابتبلؾ المساءلة عبر اإلنترنت أكثر مناسبة وواقعٌة بشكٍل كبٌر.  3.5.4وٌعد المعٌار الذي تمت مراجعته فً مسودة المناقشة فً القسم 
 .(2011ماٌو  15ٌخ )بتار

 
أن ٌثبت الطرؾ الذي ٌقوم برفع االعتراض أن ثمة عدًدا  23إلؽاء المتطلبات المرهقة وؼٌر الضرورٌة. تحتم الوحدة الثالثة، صفحة 

وبٌنما كبًٌرا من أفراد المجتمع لدٌهم آراء إزاء االعتراض. فً الصٌن، أي منظمة مجتمعٌة دابمة لها قواعد وإجراءات تشؽٌل خاصة بها. 
ٌكمن الهدؾ من تؤسٌس المنظمة المجتمعٌة فً خدمة المجتمع، تمثل اآلراء جمٌع آراء أفراد المجتمع. وٌوصى بتقلٌل المظاهر ذات 

 .(2011ماٌو  27)جمعٌة اإلنترنت بالصٌن الصلة بإجراءات اعتراض المجتمع التً تعد متطلبات مرهقة وؼٌر ضرورٌة. 
 

 تحليل التعليقات
 

اقتراح بعدم المطالبة برسوم تقدٌم رد، وهو طلب لتحقٌق مزٌد من  وتتضمن هذه التعلٌقات: دة تعلٌقات حول الرسوم.وقد وردت ع
لحجة واحدة على األقل لكل حكومة ٌعالج بعض المخاوؾ ولكن ٌفتقر إلى  ICANNالوضوح فٌما ٌتعلق بالرسوم: االعتراؾ بؤن تموٌل 

تموٌل عدد ؼٌر محدود من  ICANNاض واحد؛ وٌقترح أحد التعلٌقات أنه ٌنبؽً على الوضوح بشؤن ما سٌحدث بعد تقدٌم اعتر
 االعتراضات المقدمة من قِبل الحكومات الفردٌة فٌما ٌتعلق باألسماء الجؽرافٌة.

 
عى علٌه فً سٌكون من الضروري دفع رسم تقدٌم رد حٌث إن المقصود منه تؽطٌة الرسوم اإلدارٌة، التً ٌتحملها كل من المدعً والمد

وفٌما ٌتعلق بتحقٌق مزٌد من الوضوح، ستستند بعض معارضات ما قبل التفاوض على المعدل بالساعة ألعضاء الهٌبة بجانب  النزاع.
وفً ظل ؼٌاب  ( والهٌبات الفردٌة التً تعمل معهم بتحدٌد الرسوم.DRSPٌقوم مزودو خدمة حل النزاعات ) العمل اإلداري اإلضافً.

لحصة معٌنة، سٌتحتم على كل األطراؾ دفع الرسوم كما تم تحدٌدها ووضعها من قبل مزودي خدمة حل النزاعات  ICANNتموٌل 
خارج النطاق المحدد بتموٌل اعتراض واحد لكل حكومة، ٌتم تحلٌل  ICANNوفٌما ٌتعلق باالعتراضات الممولة من قِبل  المستقلٌن.

وقد تتضمن الظروؾ توفر األموال وتارٌخ  وبناًء على الوقابع والمبلبسات المعٌنة. التموٌل اإلضافً لكل طلب على أساس حالة بحالة
 اعتراض األطراؾ.

 
 gTLDوقد خاضت عملٌة حماٌة األسماء الجؽرافٌة مناقشة ومراجعة وتنقًٌحا مكثًفا طوال عملٌة التطوٌر الكاملة لبرنامج نطاقات 

)وفً المستوى الثانً، ٌمكن تسجٌل أسماء  ن أسماء الدول فً المستوى األول أو الثانً.وفً الوقت الحالً، لن ٌتم التفاوض بشؤ الجدٌدة.
وباإلضافة إلى تحذٌر اللجنة االستشارٌة الحكومٌة المبكر، هناك أًٌضا عملٌة "نصابح اللجنة  "(.INFO-like.الدول عن طرٌق عملٌة "

وٌمكن لنصابح اللجنة االستشارٌة الحكومٌة طرح افتراض قوي  الجؽرافٌة. االستشارٌة الحكومٌة" التً ٌمكن استخدامها لحماٌة األسماء
بتسدٌد رسوم مزود  ICANNوعلى نحو ما هو مذكور أعبله، ستقوم  .ICANNٌفٌد بؤنه ٌنبؽً رفض الطلب من قبل مجلس إدارة 

عدد ؼٌر محدود من االعتراضات بتموٌل  ICANNوالتزام  الخدمة والهٌبة بمعدل اعتراض واحد على األقل لكل حكومة قومٌة.
فبل توجد أموال متوفرة بدرجة كافٌة )وٌتم توفٌر تلك األموال بصورة  -للحكومات الفردٌة، بدون التحقق والموازنة، ؼٌر قابل للتنفٌذ 

 .أساسٌة من قِبل المسجلٌن( وٌمكن أن تخضع مثل هذه العملٌة إلساءة االستخدام
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وفً الحقٌقة، ال تختلؾ عملٌة  ".نصابح اللجنة االستشارٌة الحكومٌة"ن التساإالت حول عملٌة قامت مجموعة واحدة بطرح العدٌد م

واللجنة االستشارٌة  .ICANNفً شًء عما ٌتم المطالبة به بالفعل فً اللوابح الداخلٌة الخاصة بـ " نصابح اللجنة االستشارٌة الحكومٌة"

ال  .االستشارة فً شإون السٌاسة العامة، المطلوب من مجلس اإلدارة النظر فٌهاب ICANNالحكومٌة مخولة بسلطة تزوٌد مجلس إدارة 

االهتمام واالعتبار البلبق " نصابح اللجنة االستشارٌة الحكومٌة"ٌوجد حق اعتراض تلقابً، على الرؼم مما علٌه الحال دابًما، سٌتم منح 

إن المقصود فقط من الحدود الزمنٌة  .ICANNلوابح الداخلٌة بشركة بها فً ظل الظروؾ السابدة وقوة النصٌحة المحددة ومتطلبات ال

لكً ٌتسنى لمجلس اإلدارة النظر فً "هو توضٌح أنه " نصابح اللجنة االستشارٌة الحكومٌة"الواردة فً دلٌل مقدم الطلبات من أجل 

دلٌل مقدم  انظر ".بحلول نهاٌة فترة تقدٌم االعتراضنصابح اللجنة االستشارٌة الحكومٌة أثناء عملٌة التقٌٌم، سٌتم تقدٌم هذه النصابح 

ط tionresolu-dispute-draft/gtlds-new/topics/en/org.icann.www://http-على  1.3الطلبات، القسم  راب ال

pdf.en-15apr11-redline-procedures.  إضافة إلى ما سبق، ستقوم نصابح اللجنة االستشارٌة الحكومٌة المعلنة بطرٌقة معٌنة

 .برفض الطلب" مجلس اإلدارة"بطرح افتراض قوي ٌفٌد بؤنه ٌنبؽً أن ٌقوم 

 
ة ستتحمل رسم توفٌر إنذار مبكر أو استشارة، جاءت اإلجابة وفٌما ٌتعلق بالسإال المطروح حول ما إذا كانت اللجنة االستشارٌة الحكومٌ

مع مزود خدمة حل نزاعات " اعتراض"على نحو ما هو مدون، من المتوقع أنه لن تقوم اللجنة االستشارٌة الحكومٌة بتقدٌم  .بالرفض

دفع رسوم حل المنازعات بشكٍل مباشر وحٌث إنه ٌتم  ".ICANNمجلس إدارة "مستقل، ولكن بدالً من ذلك، ستقوم بتقدٌم استشارة إلى 

 ".مجلس اإلدارة"إلى مزود الخدمة، فلن تكون هناك رسوم حٌث ستقوم اللجنة االستشارٌة الحكومٌة بإرسال االستشارة مباشرة إلى 

 

راضات فقط بناًء ٌتسنى للمعترض المستقل تقدٌم االعت .وتساءلوا عما ٌجوز له النظر فٌه( IO)وقد علق البعض على المعترض المستقل 

لن ٌتم منع المعترض المستقل من النظر فً التعلٌقات التً ٌتم تلقٌها فً أي  .على دوافع المصلحة العامة المحدودة أو على دوافع المجتمع

للمعترضٌن  من المتوقع أن ٌستخدم المعترض المستقل منتدى تعلٌقات الطلبات أو المنتدى البدٌل للتعلٌقات، إذا ما تم تؤسٌس واحد. وقت

 .وفٌما ٌتعلق بالتفاصٌل اإلضافٌة بشؤن وظٌفة المعترض المستقل، فسٌتم نشرها أثناء تنفٌذ عملٌة االختٌار .المستقلٌن، كمصدر للتعلٌقات

 

 أعضاء بٌنما ٌطالب البعض 3وفٌما ٌتعلق بلجان الخبراء، تطالب بعض عملٌات تسوٌة النزاعات قبل التفاوض بتشكٌل لجان مكونة من 

وقد تم اختٌار عدد األعضاء االستشارٌٌن بناًء على قدر التعقٌدات فً المسابل التً ٌتم  .اآلخر بتشكٌلها من عضو استشاري واحد

ولن تتم مراجعة هذه الخٌارات فً هذه المرحلة، على أن تتم مراجعتها، باإلضافة إلى كل العملٌات  .معالجتها والعتبارات أخرى

وفٌما ٌتعلق بقرارات اللجنة، من المتوقع أن ٌقوم األطراؾ،  .الجدٌدة gTLDجولة األولى من تنفٌذ برنامج نطاقات األخرى، أثناء تقدم ال

 .، باستبلم النص الكامل لتحدٌد الخبٌر حتى إذا تم تنقٌح بعض أجزاء النص قبل النشرDRSPالذٌن ٌخضعون لمتطلبات سرٌة 

 
مزود خدمة حل النزاعات المناسب إلدارة اعتراضات المصلحة العامة التجارة الدولٌة هً  وقد تساءل أحد المعلقٌن عما إذا كانت ؼرفة

ومما ٌنبؽً االنتباه إلٌه مجدًدا هو أنه فً هذا السٌاق، سٌقوم مركز الخبراء الدولً التابع لؽرفة التجارة  .المحدودة واعتراضات المجتمع

وبدالً من ذلك، ستقوم لجنة الخبراء التً سٌتم تحدٌدها ببساطة  .الفصل فً أٌة نزاعاتإجراءات حل النزاعات، ولن ٌقوم ب بإدارةالدولٌة 

أن مركز الخبراء الدولً التابع  ICANNترى  .من قِبل ؼرفة التجارة الدولٌة باالستماع بشؤن عملٌة التحدٌد فً النزاعات وإصدارها

ة فً إدارة العدٌد من أنواع النزاعات الدولٌة أن ٌقوم بدور مزود خدمة ، مإهل بصورة جٌدة بفضل خبرته الواسعلؽرفة التجارة الدولٌة
 .http://www.iccwbo.org/court/expertise/id4379/index.html تتوفر قواعد مركز الخبراء الدوًل على العنوان: حل النزاعات.

 

وقد كانت هذه  .وقد تم طرح تساإل حول أحد المعاٌٌر الخاصة بمعارضات المصلحة العامة المحددة ورجوعها إلى مبادئ القانون الدولً

المعاٌٌر الخاصة موضوًعا لعدة مناقشات على نطاق المجتمع ومناظرات مستفٌضة، والتً أسفرت عن الطرٌقة التً ٌتم بها قراءة هذا 

عبلوة على ذلك، فهذا الرجوع إلى مبادئ القانون الدولً كان جزًءا من سٌاسة المنظمة الداعمة ألسماء  .لحالًالمعٌار فً الوقت ا

 .ومن ثم فسٌظل كما هو معلن( GNSO)النطاقات العامة 

 
وبهذه الطرٌقة ال  وفٌما ٌتعلق بنشر المعارضات على نحو ما قدمت به كان التعلٌق الوحٌد الذي تم تلقٌه داعًما للوضع الحالً الثابت

 .ٌتطلب تحلٌبلً 

 
زٌة فٌما ٌتعلق بإجراءات االعتراض. ٌتساءل أحد المعلقٌن حول متطلبات استخدام اللؽة اإلنجٌل ة  ICANNوبدورها قامت  و بدراسة هذا المطلب بعنٌا

األقل بالنسبة للجولة األولى ستكون اللؽة المسٌطرة  فرؼم الحقٌقة التً تقول إنه على شدٌدة، ال سٌما فً ضوء التزامها بالعمل كمنظمة متعددة اللؽات.
ٌبة على ذلك وبناًء على قرارهم فً خبلؾ ذلك، هً اللؽة اإلنجلٌزٌة، تم اإلذن لطرٍؾ واحد  ة، شرٌطة موافقة اله "بتقدٌم األدلة الداعمة بلؽته األصٌل

زٌة المعتمدة أو باأل ل مرفقاً بالترجمة باللؽة اإلنجٌل ًضا أن ٌمارس مزودو  حرى الرسمٌة لكل النصوص ذات الصلة".أن ٌكون هذا الدٌل ومن المتوقع ٌأ
ة.خدمة حل النزاعات والهٌبات قدًرا من التعقل أثناء اإلجراءات لضمان أنها عادلة لكل األطراؾ، بما فً ذلك ما ٌتعلق باستخدام اللؽات ا وأما  ألصٌل

زٌة هً   اللؽة المسٌطرة لعمل إجراءات المعارضة، فستتم مراجعته بشكٍل مإكد بعد الجولة األولى.عن المطلب الذي ٌقضً بؤن تكون اللؽة اإلنجٌل

http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-dispute-resolution-procedures-redline-15apr11-en.pdf
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-dispute-resolution-procedures-redline-15apr11-en.pdf
http://www.iccwbo.org/court/expertise/id4379/index.html
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وفٌما ٌتعلق بمعارضات المجتمع، ٌقترح أحد المعلقٌن أن إلزام المعارضٌن بتوضٌح أن عدًدا كبًٌرا من أفراد المجتمع له معارضات 
لب الذي ٌقضً بضرورة توضٌح معارضة جوهرٌة هو جزء من توصٌة والمط معارضة جوهرٌة( سٌكون أمًرا مرهًقا. -)بعبارة أخرى 

 gTLDحول نطاقات  20توصٌة سٌاسة المنظمة الداعمة ألسماء النطاقات العامة رقم  انظرالسٌاسة الفعلٌة وبهذه الطرٌقة ٌتعذر تؽٌٌره )
لب من جانب نسبة كبٌرة من المجتمع الذي "سٌتم رفض الطلب إذا قررت هٌبة ذات خبرة وجود معارضة أساسٌة لُمقدم الط الجدٌدة:

 ٌمكن أن تستهدفه السلسلة بشكلصرٌح أو ضمنً"(.
 

 .التً تجري على معاٌٌر معارضاتالمجتمعالمراجعات الحالٌة  وٌدعم فرٌق آخر من المعلقٌن
 
 

 الخبيثالسلوك 
 

 النقاط الرئيسية
 

 ات التابعة لهم لتمكٌن إن المتطلبات التً تحتم على مقدمً الطلبات اإلفصاح عن الشركICANN  من حرمان مقدمً الطلبات
 بناًء على سلوك الشركات التابعة لن تكون سارٌة وتجعل من الصعب إدارة فحص الخلفٌة الجنابٌة.

  من شؤن تحدٌد عدد نطاقاتgTLD  الجدٌدة فً الجولة عن طرٌق تقدٌم فبات جدٌدة من نطاقاتTLD  أن ٌثٌر مستوٌات
 الجدٌدة. gTLDر وٌحد من فوابد برنامج نطاقات جدٌدة من المخاط

  لقد قامتICANN  بدراسة التعلٌقات الصادرة عن الحكومات ومجتمع الملكٌة الفكرٌة بعناٌة فابقة ووضعت عدًدا من اآللٌات
و ال أهو خدمة السكان أو الصناعات العرضة لعملٌات االحتٌ TLDالكفٌلة بحماٌة المستخدمٌن حٌث إن الهدؾ من نطاقات 

 إساءة االستخدام عبر اإلنترنت.

  لم ٌتم تناول نهج اللجنة االستشارٌة الحكومٌة، الذي ٌطالب بتعزٌز أشكال الحماٌة فً نطاقاتgTLD  الجدٌدة التً "تشٌر إلى
 قطاعات معٌنة، مثل تلك الخاضعة للوابح القومٌة"، عن طرٌق تؤسٌس فبات جدٌدة، ولكن بطرٌقة بدٌلة.

 
 

 قاتملخص التعلي
 

لنطاق المخالفات التً تجعل من مقدمً الطلب أو الهٌبة ؼٌر مإهلٌن لتشؽٌل نطاق  ICANN. ٌعد توسٌع تدقٌق مشؽلً السجبلت
gTLD  الجدٌد جدًٌرا بالثناء، ولكن فً ضوء إلؽاء "مجلس اإلدارة" لمتطلبات الفصل الرأسً، ٌنبؽً أن تطلبICANN  ًمن مقدم

 ICANNالجدٌدة( كما ٌنبؽً أن تحصل  gTLD)ج( من اتفاقٌة نطاقات 2.9التابعة )محدد فً القسم الطلبات اإلفصاح عن شركاتهم 
ا ال سٌما وأنه تم اكتشاؾ تورط عدد هابل  ًٌ من على اإلذن بعدم تؤهٌل مقدمً الطلبات بناًء على سلوك الشركات التابعة لهم. وهذا ٌعد حقٌق

لٌات انتحال العبلمات التجارٌة الشهٌرة عبر اإلنترنت فً إجراءات السٌاسة الموحدة لحل الشركات التابعة لمقدمً طلبات محتملٌن فً عم
 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ  Microsoftنزاعات أسماء النطاقات. 

 
 .هناك حاجة لزٌادة إجراءات الوقاٌة والحماٌة

، 30ودة المناقشة )على سبٌل المثال معٌار التقٌٌم رقم ٌقود ابتبلؾ المساءلة عبر اإلنترنت التحسٌنات األمنٌة التً تمت صٌاؼتها فً مس
الٌة وتمكٌن التعلٌق والتقٌٌم العام لمدى مبلءمة التدابٌر األمنٌة المتوقعة، وكذلك االعتراؾ بؤن هذا المطلب لٌس قاصًرا على الخدمات الم

بٌة للتسبب فً ضرر المستهلكٌن"(؛ على الرؼم من ولكن ٌنطبق أًٌضا على "السبلسل األخرى مع إمكانٌة استثنا TLDالموجهة لنطاقات 
أن تمضً قدًما للحد من مخاطر فتح مجموعة ؼٌر محدودة من  ICANNذلك، ٌلح ابتبلؾ المساءلة عبر اإلنترنت على أنه ٌنبؽً على 

 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ ابتبلؾ المساءلة عبر اإلنترنت  الجدٌدة. gTLDنطاقات 
 

حتى اآلن لسوء الحظ. ٌطالب  ICANNبر اإلنترنت نهج اللجنة االستشارٌة الحكومٌة الذي ٌرفضه مجلس إدارة ٌدعم ابتبلؾ المساءلة ع
الجدٌدة المقتَرحة التً "تشٌر إلى قطاعات معٌنة، مثل تلك  gTLDاقتراح اللجنة االستشارٌة الحكومٌة بتعزٌز أشكال الحماٌة فً نطاقات 

( أو تلك التً تصؾ أو تستهدؾ مجموعة من السكان أو صناعة معٌنة pharmacy.و bank.التً تخضع لبلبحة قومٌة )مثل. 
ستوفر  ICANNمعرضة لبلحتٌال أو إساءة االستخدام عبر اإلنترنت". وقد أتت هذه الصٌاؼة لتكون بمثابة إشارة واضحة على أن 

ت مثل الموسٌقى أو األفبلم أو ألعاب الفٌدٌو، جدٌدة مقترحة تستهدؾ قطاعا gTLDالمزٌد من التدقٌق الصارم ألي سلسلة نطاقات 
الجدٌدة النتهاك حقوق النشر. وبؽض النظر عما سبق، ٌعتقد ابتبلؾ المساءلة عبر  gTLDبؽرض الحماٌة من خطر تعرض نطاقات 

ة االستثنابٌة الجدٌدة التً تستهدؾ قطاعات صناعة حقوق النشر تناسب بشكٍل واضح معٌار "االحتمالٌ gTLDاإلنترنت أن نطاقات 
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على هذا  ICANNإلحداث ضرر" الموجود فً مسودة دلٌل مقدم الطلبات الحالٌة. وٌطالب ابتبلؾ المساءلة عبر اإلنترنت بتؤكٌد 
ٌستهدؾ قطاعات السكان أو الصناعة ال سٌما المعرضة لعملٌات االحتٌال عبر  gTLDالتفسٌر، مثبلً عن طرٌق تحدٌد أن أي نطاق 

ابتبلؾ المساءلة عبر اءة االستخدام هو أًٌضا سلسلة ٌحتمل بشكل استثنابً أن تتسبب فً إحداث ضرر بالمستهلكٌن. اإلنترنت أو إلس
 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ اإلنترنت 

 
بتوفٌر الدوافع لمقدمً الطلبات إللزام أنفسهم  ICANN، ٌوصً ابتبلؾ المساءلة عبر اإلنترنت 35وفٌما ٌتعلق بمعٌار التقٌٌم رقم 

بآلٌات منع السلوكٌات الخبٌثة أو المإذٌة ومعالجتها وللحماٌة ضد االستٌبلء على اسم النطاق من خبلل وضع متطلبات مثل المصادقة 
أن تقوم بدمج هذه اآللٌات فً متطلبات الحد األدنى من أجل  ICANNمتعددة العوامل لعملٌة تحدٌث الطلبات أو حذفها. وٌنبؽً على 

االستخدام" حتى ٌحصل مقدمً الطلبات الذٌن ٌعجزون عن االلتزام بها على مجموع نقاط ٌبلػ صفًرا ٌدل على "منع وتقلٌل إساءة 
 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ ابتبلؾ المساءلة عبر اإلنترنت اإلخفاق فً تطبٌق هذا المعٌار. 

 

 تحليل التعليقات
 

ٌن من السلوكٌات الضارة. وأحد الحلول لتحقٌق هذا هو إجراء الجدٌدة إلى حماٌة المسجلٌن والمستخدم gTLDتسعى عملٌة نطاقات 
ودرست العملٌة المقترحة  ICANNجدٌد. وقد ناقشت  TLDفحوصات الخلفٌة الجنابٌة لهإالء الذٌن ٌتقدمون بطلب للحصول على نطاق 

الخطوة من شؤنها التسبب فً تعقٌدات بفحص خلفٌة الشركات التابعة لمقدمً الطلبات وكذلك فحص خلفٌة مقدمً الطلبات أنفسهم. وهذه 
للشركات  ICANNوتكالٌؾ كبٌرة إلجراء فحص الخلفٌة الجنابٌة دون جنً فوابد موازٌة. فعلى سبٌل المثال، باإلضافة إلى فحص 

تابعة. وهذا التابعة، فسوؾ تحتاج أًٌضا إلى إجراء نفس الفحص على األطباء والموظفٌن والشركاء وؼٌرهم من العاملٌن لدى الشركة ال
الفحص اإلضافً ٌتسبب فً تكبد تكالٌؾ باهظة وإهدار أوقات ثمٌنة ومن المحتمل أال ٌسفر عن العدٌد من حاالت عدم الكفاءة مع مراعاة 

مستوى التدقٌق الذي ٌخضع له مقدم الطلب بموجب العملٌة. وؼالًبا ما تكون الشركات التابعة بعٌدة وال تضطلع بدور فً تشؽٌل أو 
المطلوب تشؽٌله من قبل مقدم الطلب. عبلوة على ذلك، فمثل هذا االستعبلم من شؤنه أن ٌإدي بمقدمً الطلبات إلى  TLDءات نطاق إجرا

 -تؤسٌس هٌبات جدٌدة ُتعنى بالفصل بٌن أنفسهم وبٌن شركاتهم التابعة. ولٌس الؽرض من هذا فقط مجرد إخفاء السلوك الضار مبكًرا 
ه ببساطة هو تجنب النفقات مقابل إجراء فحوصات الخلفٌة الجنابٌة واختراق هذه الفحوصات داخل شركابهم ولكن قد ٌكون الؽرض من

 ذٌن لن ٌضطلعوا بدور فً العملٌة.ال
 

 gTLDالجدٌدة ودلٌل مقدم الطلبات، دار عدد هابل من المناقشات حول تحدٌد عدد نطاقات  gTLDوأثناء عملٌة وضع برنامج نطاقات 
الجولة األولى و/أو إضافة فبات )أي خارج نطاق الفبات المفتوحة والفبات المعتمدة على المجتمع مثل الفبات الجؽرافٌة  الجدٌدة فً

الجدٌدة، وقد تسفر  gTLDوالعبلمة التجارٌة، إلخ(. ومن المحتمل أن تخفؾ مثل هذه التدابٌر من حدة بعض المخاطر بفضل نطاقات 
قعة )أي حاالت إساءة استخدام العملٌة(. وبعض هذه المخاطر تتضمن ما ٌلً: مقدمو الطلبات الذٌن أًٌضا عن مخاطر جدٌدة وؼٌر متو

 ٌسجلون لتقدٌم طلب لتؤمٌن مكانهم فً جولة محددة وبالتالً ٌحاولون بٌع ذلك المكان إلى مزاٌد أعلى، والمجتمعات المهمشة التً قد تحرم
لهٌبات الممولة بشكٍل جٌد والتً لدٌها القدرة على تجمٌع طلباتهم بسرعة، والهٌبات التً قد الفرصة وتفقدها فً الجولة لتعزٌز وضعهم، وا

ا لتتؤهل لفبة جدٌدة من فبات نطاقات  ًٌ على الرؼم من أنها قد تنوي تؽٌٌر الهدؾ من إجارءات ما بعد تنفٌذ  TLDتكون تشكلت حصر
سلسلة التً لم تفز فً إجراءات حل التنافس على السلسلة. إضافة إلى وهذا قد ٌتسبب فً حرمان هٌبة أخرى من نفس ال TLDنطاقات 

ذلك، فإن العمل على تحدٌد الجوالت من شؤنه أًٌضا تحدٌد الفوابد المتوقعة بدرجة كبٌرة والتً ٌتم الحصول علٌها من خبلل زٌادة 
 كما هً الٌوم. أخرى، تظل العملٌةالمنافسة والخٌارات واالبتكار. ونظًرا لهذه األسباب وأسباب 

 
الجدٌدة التً "تشٌر إلى قطاعات  gTLDلم ٌتم تناول نهج اللجنة االستشارٌة الحكومٌة، الذي ٌطالب بتعزٌز أشكال الحماٌة فً نطاقات 

طاقات معٌنة، مثل تلك الخاضعة للوابح القومٌة"، عن طرٌق تؤسٌس فبات جدٌدة، ولكن بطرٌقة بدٌلة. وقد أدت المناقشات المطولة لفبات ن
TLD  فً منتدى التعلٌق السابق إلى نتٌجة أن وضع فبات إضافٌة لنطاقاتTLD  كان أمًرا مثًٌرا للجدل. وعلى الرؼم من ذلك، سعت

ICANN  إلى معالجة مشكلة اللجنة االستشارٌة الحكومٌة من خبلل تنفٌذ عملٌات "اإلنذار المبكر والنصابح من اللجنة االستشارٌة
الطرٌقة، تطالب اللجنة االستشارٌة الحكومٌة بإمكانٌة مراجعة السبلسل الحساسة مثل تلك المعنٌة بتلبٌة احتٌاجات  الحكومٌة ". وبهذه

قطاعات صناعٌة معٌنة، وحٌثما كان مناسًبا، ٌمكن تقدٌم المعارضات أو ٌمكن للجنة االستشارٌة الحكومٌة تقدٌم نصابح السٌاسة العامة 
 ".ICANN"مجلس إدارة  حول هذه الطلبات مباشرة إلى

 
واستجابت للتؽٌرات التً حدثت بالنسبة لمخاوؾ الحكومات ومجتمع الملكٌة الفكرٌة بشؤن الحاجة إلى إضافة مزٌد  ICANNلقد استمعت 

اءة الجدٌدة التً تصؾ أو تستهدؾ فبات سكانٌة أو صناعة معٌنة معرضة لبلحتٌال أو إس gTLDمن التدابٌر التعزٌزٌة لحماٌة نطاقات 
االستخدام عبر اإلنترنت. ولمعالجة هذه المخاوؾ، تمت إضافة عدد هابل من آلٌات الحماٌة إلى "دلٌل مقدم الطلبات" للحصول على 

الجدٌدة بما فً ذلك: عملٌات التحذٌر المبكر واإلشعار من اللجنة االستشارٌة الحكومٌة وخدمة مطالبات العبلمات  gTLDنطاقات 
ة طرح النطاقات وعلى األقل لمدة الستٌن ٌوًما األولى من التسجٌل العام(، وإجراءات حل نزاعات العبلمات التجارٌة التجارٌة )أثناء فتر

 (.URS(، ونظام اإلٌقاؾ السرٌع الموحد )RRDRP( وإجراءات تسوٌة نزاعات قٌود التسجٌل )PDDRPبعد التفوٌض )
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عامبلً محفًزا من خبلل الدرجات )أي نقطتان مقابل  ICANNالطالب، وفرت  وفً اإلصدار الحالً من معاٌٌر التقٌٌم فً دلٌل مقدم
ا. نقطة( لمقدمً الطلبات الذٌن التزموا باتخاذ المزٌد من التدابٌر على سبٌل المثال لمنع وتقلٌل إساءة االستخدام. وكان هذا حافًزا قوًٌ 

ببعض األسبلة لكً ٌتسنى لهم اجتٌاز التقٌٌم. وتبدو هذه الفرصة  فٌجب على مقدمً الطلبات تسجٌل أكثر من "نقطة واحدة" فٌما ٌتعلق
لقد تم هذا عن قصد وكان من المتوقع أنه ما ٌقرب من كل مقدمً الطلبات سٌستفٌدون من تدابٌر  -واضحة للحصول على مزٌد من النقاط 

ج هذه التدابٌر اإلضافٌة فً متطلبات الحد األدنى التخفٌؾ اإلضافٌة وٌعملون على وصفها. وقد اقترح البعض فً المجتمع أنه ٌنبؽً دم
لمنع إساءة االستخدام وأن عدم القٌام بهذا من شؤنه أن ٌسفر عن رصٌد صفر بالنسبة لنقاط تقدٌم المعارضات. وكانت إحدى الصعوبات 

ًٌرا من موضوعٌة مجموع النقاط الذي ٌبلػ مما ٌقلل كث -التً واجهتنا فً هذا األمر أننا ال نعلم بالضبط ما هً هذه "التدابٌر اإلضافٌة" 
"نقطة واحدة" بناًء على بعض اإلضافات ؼٌر المعروفة بالنسبة للمعاٌٌر. وتعتبر تدابٌر التخفٌؾ الحالٌة هً تلك المنصوح بها من قبل 

نقطة فً هذا المجال هو أمر  مجموعة العمل التً ٌنظر إلٌها على أنها مجموعة الخبراء فً هذا المجال. ولذا، فمن المعتقد أن تسجٌل
ٌر مقبول وأنه ٌنبؽً مكافؤة مقدمً الطلبات الذٌن وافقوا على تحمل المزٌد من تكالٌؾ التشؽٌل والتكالٌؾ التقنٌة المصاحبة لتنفٌذ التداب

لقٌام بهذا قد ٌكتشفوا أنه اإلضافٌة. وعلى النقٌض، قد ٌتجاوز بعض مقدمً الطلبات المتطلبات الموجودة فً معاٌٌر التقٌٌم األخرى وعند ا
الخاص بهم، لتسجٌل نقطتٌن فً فبة منع وتقلٌل إساءة االستخدام. إنه لٌس من العدل إصدار مجموع  TLDؼٌر ضروري، لؽرض نطاق 

نقاط تدل على اإلخفاق ٌبلػ صفًرا فً هذا المجال إذا ما اقترح مقدم الطلب خطة قد تتطلب فقط تسجٌل نقطة واحدة، والتً تلبً 
 الخاص بهم. TLDاالحتٌاجات المقترحة لنطاق 

 
 

 موامنة المنطقة الرئيسية
 

 النقاط الرئيسية

 
  لقد اتخذتICANN ولجانها االستشارٌة، ومشؽلو الخوادم الربٌسٌة وآخرون عدة خطوات تشتمل على دراسة دقٌقة وتحلٌل ،

 عمٌق لضمان دوام استقرار المنطقة الربٌسٌة.
 

 نشورة بشؤن معدالت التفوٌض، ٌوجد اتفاق فً المجتمع التقنً على أن التفوٌض بشؤن نطاقات ومع مراعاة الحدود المTLD 
 الجدٌدة لن ٌمثل خطًرا على استقرار المنطقة الربٌسٌة.

 

  لقد التزمتICANN  بمراجعة آثار برنامج نطاقاتgTLD  على عملٌات تشؽٌل نظام المنطقة الربٌسٌة وإرجاء مفاوضات
الجدٌدة من  gTLDة حتى ٌتضح أن تؤمٌن نظام المنطقة الربٌسٌة لم ٌتعرض للخطر من قبل مفاوضات نطاقات الجولة الثانٌ

 الجولة األولى لتقدٌم الطلبات.
 

 ملخص التعليقات
 

 .الدراسات المعنٌة باألمن واالستقرار --جوالت تقدٌم الطلبات التالٌة 
الجدٌدة المعنً بتحقٌق األمن واالستقرار بعد الجولة األولى؛ فالذي  gTLDات بمراجعة آثار برنامج نطاق ICANNال ٌنبؽً أن تقوم 

المحتملة الجدٌدة واالتفاق  TLDٌنبؽً علٌها عمله هو إجراء تلك األنواع من الدراسات قبل مجرد التفكٌر فً إطبلق المبات من نطاقات 
على دراٌة بؤن ثمة خطًرا  ICANNالنقطة بمثابة اعتراؾ بؤن بشؤن سبلمة األعمال التجارٌة والمستهلكٌن حول العالم. وتعد هذه 

الجدٌدة. ٌود االبتبلؾ المضاد إلساءة استخدام أسماء النطاقات فً الحصول على مزٌد من المعلومات حول خطط  TLDٌصاحب نطاقات 
ICANN .االبتبلؾ المضاد إلساءة استخدام  إلجراء مثل هذه الدراسات، مع مراعاة الجدل المثار حول دراساتها االقتصادٌة األولى

 .(2011ماٌو  13)بتارٌخ أسماء النطاقات 
 

الجدٌدة على عملٌات تشؽٌل نظام المنطقة الربٌسٌة وإرجاء  gTLDبمراجعة آثار برنامج نطاقات  ICANNالتزام  Microsoftتدعم 
ضة للخطر عن طرٌق مفاوضات الجولة األولى بشؤن مفاوضات الجولة الثانٌة حتى ٌبدو واضًحا أن تؤمٌن نظام منطقة الجذر ؼٌر عر

 Microsoftجدٌد.  gTLDالجدٌد وقراراتها بنشر أسماء ومناصب األفراد المصاحبٌن للتقدم بطلب للحصول على نطاق  gTLDنطاق 
 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ 
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 تحليل التعليقات
 

 بشؤن أداء المنطقة الربٌسٌة على:الجدٌدة  TLDثار مفاوضات نطاقات لدراسة وفهم آ ICANNلقد اشتملت عملٌة التحقٌق التً شرعت فٌها 
 

  ًمن العدد  عمل تقرٌر مستقل، الذي أشار إلى أن المنطقة الربٌسٌة ربما تكون قد تؤثرت بشكٍل كبٌر بمعدل التفاوض بدال
 اإلجمالً للمفاوضات، و

 دالت التفوٌض، وإجراء دراسات عن معدل التفوٌض أسفرت عن بٌان الحدود القصوى لمع 

  إخطار كل مشؽل منطقة ربٌسٌة بتلك الحدود، مع الحصول على تؤكٌد من كل مشؽل منطقة ربٌسٌة بؤن معدالت التفوٌض تلك
 لن تإثر بالسلب على أداء خادمهم األصلً، و

  ًإجراء دراسة عمٌقة حول الخادم األصلL  الذي تقومICANN د المضاعفة بتشؽٌله والتً حددت أن الكثٌر من األعدا
 Lللمفاوضات المتوقعة لن تإثر سلًبا على أداء الجذر.

 
ضرورة  لقد اشتملت معظم األعمال الحالٌة على توفٌر منطقة ربٌسٌة: ضمان أن البنٌة التحتٌة اإلدارٌة ٌمكنها تسهٌل أعمال التفوٌض.

وتتلقى  بجدٌة، ولكن لٌست مهمة صعبة بشكٍل مفرط.لتسهٌل خدمات إدارة الجذور للمسجلٌن الجدد فً االعتبار  IANAأخذ دعم وظٌفة 
ا  ًٌ  TLD(. قد تصل جولة نطاقات TLDسجل نطاقات  272، فً المتوسط، طلب إدارة جذر واحد كل ٌوم )ما ٌقرب من ICANNحال

ٌن أو ثبلثة. ووفًقا طلب IANAالجدٌدة بهذا الرقم إلى الضعؾ أو ثبلثة أضعاؾ. وبدالً من معالجة طلب واحد كل ٌوم، قد تعالج وظٌفة 
للوثابق المنشورة بشكٍل مستقل، سٌسفر هذا عن وجود عضوٌن أو ثبلثة أعضاء إضافٌٌن من أعضاء طاقم العمل. وٌعد استمرار خدمات 

الجدٌدة بنفس مستوى التمٌز الذي ٌتم توفٌره فً الفترة الحالٌة أمًرا ذا أهمٌة خطٌرة للؽاٌة، ولكن من المتوقع أن الطلبات  IANAوظٌفة 
 .ٌمكن تسهٌلها بشكٍل ٌسٌر وفًقا للخطط الموضوعة

 
بالتعاون مع مشؽلً الخوادم األصلٌة وأطراؾ أخرى فً المجتمع التقنً  ICANNولتوسٌع نطاق تعلٌق آخر بدرجة بسٌطة، ستقوم 

ا نظام التوفٌر اإلداري للمنطقة لقٌاس أٌة آثار مترتبة على تفوٌضات الجولة األولى بشؤن استقرار المنطقة الربٌسٌة. وسٌتضمن هذ
الجدٌدة. ولن تكون هناك تفوٌضات  TLDالربٌسٌة للتفوٌضات فً المنطقة الربٌسٌة وتوفٌر خدمات إدارة المنطقة الربٌسٌة لنطاقات 

 جولة ثانٌة حتى ٌتم قٌاس تلك التؤثٌرات.
 

، من خبلل تشاوراتها األخٌرة مع اللجنة االستشارٌة ICANNأن وأخًٌرا، وبخبلؾ الردود الواردة على هذه التعلٌقات، تجدر اإلشارة إلى 
 وتوفٌرها. الحكومٌة، قد التزمت باتخاذ العدٌد من اإلجراءات الكفٌلة بضمان االستقرار الدابم لعملٌات تشؽٌل منطقة الجذر

 

 

 تشابه السالسل وحل التنافس على السلسلة
 

 النقاط الرئيسية
 

 ،ًالوضع المقترح هو الحفاظ على أن ٌكون تقٌٌم التشابه قاصًرا فقط على التشابه المربً، ال سٌما فً  فٌما ٌتعلق بالتقٌٌم األول
عرض التعقٌدات التً ٌشتمل علٌها تقٌٌم التشابه السمعً على سبٌل المثال، والذي ٌمكن تنفٌذه فً العملٌة البلحقة لمعارضة 

التشابه من قبل إحدى اللجان، حٌث إن نتابج العملٌة الحسابٌة الخاصة  تشابه السلسلة. وسٌتم اتخاذ القرارات النهابٌة بشؤن
 بتشابه السبلسل تعد إرشادٌة فقط، ولٌست تفوٌضٌة. وقد أوضحت مناقشات المجتمع أن التقٌٌم البشري ٌعد ضرورة ملحة.

 

 ت ٌتوفر السماح باالتفاقٌات بٌن مقدمً الطلبات لٌتوفر لدٌهم سبلسل متشابهة حٌث إن نطاقاTLD  قد تنطوي على مخاطر
تتعلق بالمسجلٌن والمستخدمٌن النهابٌٌن وٌمكن النظر إلٌها فقط عندما ٌتم وضع سٌاسة بشؤن الشروط واإلجراءات المعنٌة 

بتقلٌل مثل هذه المخاطر أو إزالتها. وقد ترتبط المخاوؾ المشابهة باالختبلفات اللؽوٌة فً السلسلة من مقدم طلب فرد، بٌنما 
 ظ أًٌضا وجود شروط خاصة فً النهج الحالً للبدٌل الذي ٌعالج سبلسل أسماء النطاقات الدولٌة.ٌبلح

 

  نقطة. 14تظل آراء المجتمع متباعدة بشؤن حد تقٌٌم أولوٌة المجتمع والوضع المقترح هو الحفاظ على هذه القٌمة عند 
 

  ضرورة الحفاظ على بعض المرونة فٌما ٌتعلق بالموعد سٌتم توضٌح الصٌاؼة فً "دلٌل مقدم الطلبات" لتفسٌر السبب وراء
النهابً لتؤسٌس العقد للسماح بوجود فروق فً درجة التعقٌد، بدالً من إعطاء أي مقدم طلب ٌلً الفابز فً حل التنافس حًقا 

ا للمواصلة إذا أخفق الفابز فً الوفاء بالموعد النهابً. ًٌ  تلقاب
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 لنً بشكٍل مستقل على أن ٌتم استخدامها فقط فً األؼراض المتفق علٌها من قبل المجتمع، سٌتم االحتفاظ بإجراءات المزاد الع
 على سبٌل المثال لتقلٌل الرسوم على النحو المقترح، شرٌطة أن ٌحظى هذا بموافقة المجتمع.

 

 قٌقة التً تقول إن وقد تقلصت احتمالٌة أن أي مقدم طلب فً مجموعة التنافس قد ٌتسبب فً تؤخٌرات مقصودة عن طرٌق الح
 م الطلب لتوفٌر أٌة مادة مفتقدة.فحص اكتمال الطلبات له حد زمنً بالنسبة لمقد

 

 ملخص التعليقات
 

 .(13.1.2.2التشابه المربً )الوحدة الثانٌة، القسم 
ٌحدث هذا، وفً حالة أسماء ٌنبؽً أن ٌقتصر التشابه على التشابه "المربً". وٌنبؽً إزالة "التشابه الصوتً وتشابه المعنى". وإذا لم 

( أن ٌحصل على أو ASCII(، سٌحق بشكٍل عملً لشاؼل وظٌفة سجل النظام األمرٌكً الموحد لتبادل البٌانات )IDNالنطاقات الدولٌة )
 الحالٌة، وبكل اللؽات. وإذا كان من الضروري اعتبار ASCII TLDالمساوٌة فً المعنى أو الصوت لنطاقات  TLDٌحجب كل نطاقات 

ٌُمنح حق استعمال هذه الكلمة وذلك  gTLDتشابهات اللفظ والمعنى، ٌحق وقتها لسجل نطاقات  الحالً المعتمد على كلمة عامة أن 
المفهوم بكل اللؽات والنصوص. وهذا األمر ال ٌعد فقط ؼٌر مبرر من وجهة النظر الثقافٌة واالجتماعٌة )األمر الذي ٌإدي إلى إٌجاد 

أفضل ألسماء النطاقات الدولٌة فً أي نص ٌكون مملوًكا وٌتم تشؽٌله من قبل الشركات الؽربٌة الكبٌرة الموجهة  gTLDمفاهٌم نطاقات 
 مقارنة بمشاركً الدول األفقر واألصلٌة فً أسماء النطاقات الدولٌة(، ولكن لٌس من الواضح أن هذا األمر قانونً. ASCIIنحو 

Y. Keren ،(2011ماٌو  16 )الوحدة الثانٌة .I. Genov (2011ماٌو  16 ،)الوحدة الثانٌة .S. Subbiah 16 ،)الوحدة الثانٌة 
 .(2011ماٌو  16 ،)الوحدة الثانٌة P. Kolev. (2011ماٌو 

 
عند اتخاذ قرار بشؤن إصدار "تشابه محٌر"، ٌجب اعتبار التشابه الصوتً/اللفظً أًٌضا، ولٌس فقط المربً. وتجب حماٌة التقنٌات 

التً تعتمد على التعرؾ على التعبٌر أو فٌما ٌتعلق بالمحرومٌن من المزاٌا مثل حاالت اختبلل الرإٌة. وبالنسبة لهإالء الذٌن المستقبلٌة 
ألسماء النطاقات  gTLDٌحتجون من أجل التشابه "المربً" ال ٌفعلون هذا إال بسبب أنهم ٌقومون بتشؽٌل جذر بدٌل ٌتضمن العدٌد من 

 .(2011ماٌو  16)بتارٌخ  F. Ulosovطبٌقها. والجذور البدٌلة تدفع بارتباك المستخدم وٌجب محوها وإبطالها. الدولٌة التً ٌحتمل ت
 

ألسماء النطاقات الدولٌة التً ستظهر فً المستقبل، األمر الذي ٌضر  TLDوٌنبؽً عدم اعتبار "تشابه المعنى" ألنه قد ٌحظر كل نطاق 
 TLDٌة فً أسماء النطاقات الدولٌة والذي ٌسفر عن ممارسات احتكارٌة ألصحاب نطاقات بمصالح الدول ؼٌر الناطقة باإلنجلٌز

 .(2011ماٌو  16)بتارٌخ  S. Soboutipour الحالٌٌن.
 

لتجنب إنشاء مجموعة تنافس )والمزاد العلنً المحتمل( فً بعض الحاالت الناتجة  اقتراح لتجنب مجموعات التنافس. —تشابه السبلسل 
ا، طلبات نطاقات "عن تطبٌق أ ًٌ " من شركتٌن مشهورتٌن، حٌث ٌتم استخدام abc." و"bbc.داة لتقٌٌم التشابه )على سبٌل المثال،افتراض

%، بما ٌوضح درجة عالٌة من 92" دون أٌة مشكبلت ولكن نتٌجة أداة تقٌٌم التشابه هً com.كل من السلسلتٌن فً "نطاق "
 gTLDك المستخدم(، ٌجب عمل إضافة بسٌطة إلى الفصل المسمى "التشابه مع سبلسل نطاقات التشابه/ودرجة عالٌة من احتمالٌة ارتبا

من "الدلٌل": أي، عندما تقوم  5-2األخرى التً تم التقدم بطلبات للحصول علٌها )مجموعات تنافس السبلسل(" فً الصفحة رقم 
ICANN فإنها ستمنحهم فترة زمنٌة محددة لتقدٌم بٌانات مكتوبة بإخطار مقدمً الطلبات الذٌن ٌمثلون جزًءا من مجموعة التنافس ،

تضمن عدم اعتراضهم على الطلبات األخرى فً المجموعة، وهذا من شؤنه أن ٌبطل مجموعة التنافس وٌسمح بمواصلة تقدٌم الطلبات. 
ً مجال تشابه السبلسل وقد ٌقررون عدم وقد ٌقدم هذا االقتراح حبلً للعدٌد من مقدمً الطلبات المحتملٌن الذٌن ٌواجهون عقبات صعبة ف

 .(2011ماٌو  12 ،)الوحدة الثانٌة T. Mustalaالتطبٌق نظًرا لمخاطر الفشل العالٌة. 

 
. ال ٌراعً "دلٌل مقدم الطلبات" اتفاقٌات التعاٌش أو التعاٌش الطبٌعً بٌن أصحاب العبلمات التجارٌة مع أصحاب االعتراؾ بالتعاٌش

ا من العبلمات المشابهة ) ًٌ فً  NBAأو  BBCأو  ABCفً الجولة األولى قد ٌعوق  NBCعلى سبٌل المثال، فإن الطلب الناجح حال
عدم  ICANN، على الرؼم من أن هذه المنظمات تتعاٌش فً العالم الحقٌقً.( فٌنبؽً على NHLقد تعوق  DHLالسنوات المقبلة. و

ً أن تكون هناك آلٌة ٌستطٌع من خبللها أصحاب العبلمات التجارٌة الذٌن التسبب فً صراعات فً المكان الذي ال توجد فٌه. فٌنبؽ
ا فً المستوى العلوي من نظام أسماء النطاقات.  ًٌ ٌتعاٌشون فً العالم الحقٌقً دون إحداث أي ارتباك للمستهلكٌن أن ٌوجدوا سو

Valideus  (2011ماٌو  13)بتارٌخ. MARQUES/ECTA  (2011ماٌو  15)بتارٌخ. 

 
ؽً أن ٌتم تعدٌل عملٌات توفٌر تنافس السبلسل لتسهٌل عملٌة التوافق والتعاٌش. وحٌث تتؤلؾ كل التطبٌقات ؼٌر النموذجٌة فً أٌة وٌنب

مجموعة تنافس من الماركات المسجلة فً ما ال ٌقل عن عشرة سجبلت وطنٌة أو فوق الوطنٌة للعبلمات التجارٌة، ٌنبؽً حل مجموعة 
ٌمكنها التعاٌش دون مخاطر كبٌرة تإدي إلى  TLDبؤنهم ٌعتقدون أن نطاقات  ICANNكل مقدمً الطلبات  التنافس فً حالة إخطار

الجدٌدة بدالً من حل  gTLDارتباك المستهلك. وهذه اآللٌة من شؤنها تشجٌع أصحاب العبلمات التجارٌة على المشاركة فً عملٌة نطاقات 
 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ دابرة الملكٌة الفكرٌة (. ICANN هذه القضاٌا من خبلل التقاضً )الذي قد ٌتضمن
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. ٌنبؽً أال تشتمل مجموعات التنافس لتشابه السبلسل على سبلسل متشابهة ٌقوم بطلبها أحد االختبلفات اللؽوٌة —مجموعات التنافس 

لتً ٌتقدم مقدم الطلب بطلب للحصول علٌها. مقدمً الطلبات الذٌن ٌسعون وراء إلى االختبلفات اللؽوٌة الموجودة فً السلسلة األخرى ا
 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ دابرة األعمال 

 
. ولن ٌمكن تحقٌق الهدؾ من أولوٌة نقطة 14نقطة على األقل، ولٌس  13ٌنبؽً إعطاء أولوٌة المجتمع لمقدمً الطلبات الذٌن ٌسجلون 

نقطة. فعلى سبٌل المثال، فإن التقدم بمعارضتٌن  14ة إلى حد المجتمع إذا تعذر على مقدمً طلبات المجتمع الوصول بصورة معقول
نقطة المطلوبة. وتظل دابرة األعمال ؼٌر مقتنعة بؤن طاقم العمل قد قام بدرجة  14سٌجعل من المستحٌل على أي مقدم طلب تسجٌل الـ 

مصلحة اآلخرون أن ٌكون تسجٌل النقاط هو نقطة. وقد أٌد أصحاب ال 14كافٌة بتحلٌل إمكانٌة واحتماالت وصول مقدمً الطلبات إلى 
 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ دابرة األعمال (. COA، IPCنقطة كحد أدنى )مثل  13

 
? بدون ICANN، لماذا ال ٌحق لمقدم الطلب التالً للفابز المواصلة ولماذا ٌجب هذا فً خٌار 4.4. فً القسم مقدم الطلب التالً للفابز

 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ  RySGه الشروط ؼٌر مرضٌة. وجود مبرر معقول، تبدو هذ
 

 . استخدام عابدات البٌع
حتى اآلن تفاصٌل حول االستخدامات الممكنة لؤلموال التً ٌتم تحصٌلها من عملٌات البٌع فً المزاد العلنً لحل  ICANNال تتوفر لدى 

ٌدة. وإذا ما ثبتت صحة الشكوك، فقد تحقق المزادات العلنٌة الجد gTLDتنافس السلسلة بٌن مقدمً الطلبات المتنافسٌن على نطاقات 
بتقدٌم خطة أكثر تحدًٌدا الستخدام هذه العابدات  ICANN. تطالب مبادئ المساءلة والشفافٌة أن تقوم ICANNعابدات كبٌرة لصالح 

ماٌو  15)بتارٌخ لة عبر اإلنترنت ابتبلؾ المساءالجدٌدة.  gTLDلبلعتبار جًٌدا من قبل المجتمع قبل إطبلق جولة طرح نطاقات 
2011). 

 
. ما ٌزال باب النقاش مفتوًحا بشؤن مسؤلة استخدام عابدات البٌع وٌخضع للتسوٌة قبل إصدار الدلٌل النهابً اقتراح باستخدام عابدات البٌع

عملٌة ٌمكن من  A .Doriaقات (. تقترح تعل2011ٌمن مسودة دلٌل مقدم الطلبات الصادرة فً أبرٌل  4.3)انظر الحاشٌة من القسم 
لمعالجة مخاوؾ اللجنة االستشارٌة الحكومٌة فٌما  -خبللها تخصٌص هذه األموال لحل بعض المسابل المعلقة المضمنة فً خفض الرسوم 

الخاصة بمجموعة بالنسبة لمقدمً الطلبات الذٌن ٌلتزمون بمعاٌٌر األهلٌة  -ٌتعلق بالشمولٌة والوصول العادل إلى عملٌة تقدٌم الطلبات 
 .(2011ماٌو  16 ،)الوحدة الرابعة JAS .A. Doriaعمل 

 
. نتوقع إمكانٌة استخدام هذا القسم فً الطلبات المتنافسة )مجموعات التنافس( للحصول على مٌزة تخٌلٌة من 10.2.1.1مراجعة القسم 

. ولذا ٌنبؽً إضافة الجملة التالٌة: "ٌنبؽً منح مقدمً التؤخٌرات المقصودة المتسببة عن تؤخٌر التنافس المذكور لكل مظاهر التقٌٌم
 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ  dotHotelأسابٌع لتقدٌم األجزاء المفقودة من طلباتهم".  4الطلبات فترة زمنٌة محددة ال تزٌد عن 

 

 تحليل التعليقات
 

فٌما ٌتعلق بفترات التعلٌقات العامة السابقة، ٌركز تقٌٌم  حظت التعلٌقات المرتبطة بنطاق تقٌٌم التشابه باستقبال جٌد. وعلى نحو ما ورد
اٌنة تشابه السبلسل فً التقٌٌم األولً فقط على التشابه المربً. ومن الجدٌر بالمبلحظة تؤٌٌد الكثٌرٌن لهذا النهج، حٌث وجهات النظر المتب

ا، بٌنما ٌمكن بحق تنفٌذ مثل حول ضرورة اعتبار التشابه الصوتً، وهو نهج مثٌر للجدل من حٌث المبدأ ومن  ًٌ الصعوبة بمكان تنفٌذه عمل
هذا التشابه فً العملٌة التالٌة لمعارضة تشابه السلسلة. وٌكمن الهدؾ من الوضع المقترح فً الحفاظ على النهج الذي تم وضعه دون 

إلطبلق. وعلى نحو ما تم تعزٌزه من قبل مناقشة "التشابه الصوتً وتشابه المعنى" على اتؽٌٌر. وٌرى أحد التعلٌقات أنه ال ٌنبؽً اعتبار 
المجتمع، تم تضمٌن الفحص الممكن لهذه األنواع من التشابه فً توصٌات سٌاسة المنظمة الداعمة ألسماء النطاقات العامة التً تم 

نظر عن سبب ذلك االرتباك، بؽض ال -اعتمادها من قبل "مجلس اإلدارة". وتكمن الفكرة فً أنه ٌنبؽً السعً لتجنب ارتباك المستخدم 
ومن ثم، مع ؼٌاب النصابح األخرى المتعلقة بالسٌاسة، سٌظل نموذج المعارضة الحالً الذي ٌشتمل على كل أنواع االرتباك فً موضعه 

 ٌكون قاصًرا على التشابه المربً.الصحٌح، على الرؼم من أن تقٌٌم التشابه أثناء عملٌة التقٌٌم األولً س
 

االقتراحات التً تفٌد أن مقدمً الطلبات ٌمكنهم الموافقة على التعاٌش بالنسبة لسبلسل متشابهة بشكل محٌر، لقد اتضح بشكٍل وفٌما ٌتعلق ب
ل من متكرر استجابة لفترات التعلٌق العام السابقة أن اكتشاؾ التشابه المربك ال ٌمكن حله بالمعنى الفعلً للكلمة من خبلل االتفاق المتباد

لطلبات المشتركٌن. ومثل هذا النهج لن ٌجعل السبلسل تبدو أقل إرباًكا من حٌث التشابه مع مستخدم اإلنترنت، والذي ٌمثل قبل مقدمً ا
ه المظهر األساسً لكً ٌتم اعتباره، ال سٌما مع مراعاة المخاطر الكبٌرة على المسجلٌن والمستخدمٌن النهابٌٌن التً قد تستلزمها مثل أوج

. ٌجب وضع أساس للسٌاسة الخاصة بنصوص االتفاقٌة والضمانات الكفٌلة بإزالة المشاركة TLDترة الحٌاة لنطاقات التشابه هذه عبر ف
مثل هذه المخاطر قبل دراسة أي نهج من هذا القبٌل. ولقد تمت بالفعل معالجة هذه المسؤلة فً تحلٌبلت التعلٌق العام السابق والوضع 

 الً فً دلٌل مقدم الطلبات فً هذا الصدد.المقترح ال ٌقضً بتؽٌٌر النهج الح
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وفٌما ٌتعلق بدرجات التشابه العالٌة بشكٍل ملحوظ المتوفرة عن طرٌق العملٌة الحسابٌة الخاصة بالسبلسل التً قد تتعاٌش بشكٍل مثٌر 
أٌة مشاكل، ٌجب التؤكٌد على  بدون إحداث com.للجدل، مع األخذ فً االعتبار أنها استطاعت بالفعل التعاٌش فً المستوى الثانً تحت 

ال أن نقاط العملٌة الحسابٌة تعد فقط إدخاالً واحًدا تتم دراسته من قبل الهٌبة المعنٌة بتشابه السلسلة ولٌست رسمٌة بؤي شكٍل من األشك
بل البشرال ؼنى عنه فٌماٌتعلق بنتابج التشابه. وقد أوضحت مناقشات المجتمع أن االرتباك هو رد فعل بشري وأن هذا االعتبار من ق

 للتقٌٌم الحقٌقً للتشابه، والذي سٌمثل بهذه الطرٌقة مهمة أٌة هٌبة. إن الؽرض هو تنقٌح العملٌة الحسابٌة فً عرض نتابج الهٌبة وبهذه
تى اآلن. ولٌس من الطرٌقة ٌمكن تحسٌنها بالنسبة للجوالتالمستقبلٌة، ولكن سٌتم النظر فً نتابج العملٌة الحسابٌة على أنها داللٌة فقط ح

 المتوقع تؽٌٌر ذلك النهج فً الجولة األولى.
 

وفٌما ٌتعلق باالدعاء الذي ٌفٌد أن "االختبلفات اللؽوٌة" لسلسلة من السبلسل من قبل مقدم طلب واحد ال ٌنبؽً وضعها فً مجموعة 
المتباٌنة"  TLDنى المقصود هو "سبلسل نطاقات تنافس، بل ٌجب على الشخص التمٌٌز بٌن حالتٌن من الحاالت المختلفة. وإذا كان المع

وقد تم التصرٌح به من قبل أحد مقدمً الطلبات على النحو الوارد فً الدلٌل )انظر القسم المنفصل(، بهذه الطرٌقة تحدث ضمن طلب 
افس بناًء على تصرٌح واحد ألسماء النطاقات الدولٌة، ستتم معالجتها حسب تلك القواعد ولن ٌتم وضعها فً سلسلة تن gTLDنطاق 

مقدمً الطلبات بالبدابل، بٌنما تظل معتبرة على أساس تقٌٌم أوجه التشابه مع تلك األخرى المطبقة بالنسبة للسبلسل. وإذا كان المعنى 
ٌتعلق المقصود هو ترجمات/ترجمات بالنقل الحرفً/النسخ الصوتً للحروؾ، فستظهر السبلسل فً تطبٌقات منفصلة وسٌتم تقٌٌمها فٌما 

. ولن ٌتم السماح Cyrillicوسلسلة  ASCIIبالتشابه المربً وقد تكون حًقا متشابهة بشكٍل محٌر، على سبٌل المثال فً حالة سلسلة 
فً نظام اسماء النطاقات، بؽض النظر عما إذا طرحت من قبل نفس مقدم الطلب أم  gTLDبتعاٌش مثل هذه السبلسل كتعاٌش نطاقات 

ٌاسة مستقبلٌة على احتمال تؽٌٌر هذا النهج، شرٌطة تحدٌد ضمانات كافٌة، ولكن فٌما ٌتعلق بالجولة األولى من ال. وقد ٌعمل وضع س
 الجدٌدة فلٌس من المتوقع حدوث أي تؽٌٌر فً هذا النهج. gTLDطلبات نطاقات 

 
م للفوز فً تقٌٌم أولوٌة المجتمع، تختلؾ آراء وعلى النحو المشار إلٌه فً التحلٌبلت السابقة للتعلٌقات العامة فٌما ٌتعلق بالحد البلز

نقطة كؤكثر قٌمة مناسبة. وفٌما ٌتعلق بالمثال الذي تم  14نقطة أو  13المجتمع إزاء عدد النقاط المطلوبة، مع حجج قوٌة مطروحة إما لـ 
مل أن ٌقل عدد النقاط الكلً عن ضربه فً التعلٌق، والذي ٌتضمن أن معارضة مجموعتٌن ستجعل مقدم الطلب ٌفقد نقطتٌن ومن المحت

 -الحد، ستكون هذه هً الحالة إذا كانت المعارضة معقولة كما ٌنبؽً وتؤتً من مجموعات كبٌرة ضمن المجتمع الذي تم التعامل معه 
بالمعٌار  وهً عبلمة كما هو مزعوم على عدم اتخاذ قرار بالدعم. ورؼم ذلك، وعلى النحو الموضح فً التعرٌفات واإلرشادات الخاصة

، تم وضع معاٌٌر عالٌة بالنسبة ألي معارضة لكً ٌتم النظر إلٌها على أنها مناسبة بؽرض منع تلك المعارضة الزابفة أو المعرقلة 4رقم 
ٌة التً قد تإثر على تسجٌل النقاط. وتعد التعرٌفات واإلرشادات بالنسبة للمعاٌٌر من األهمٌة بمكان مثل المعاٌٌر نفسها بالنسبة لعمل

ا فً ضوء التعلٌقات مثل ما هو متوفر هنا. وفً واقع األمر، كان قد تم تقدٌم نفس التعلٌق بشؤن  ًٌ تسجٌل النقاط وقد تم وضعها تدرٌج
المخاطر مع تسجٌل نقاط المعارضة لمقدمً طلبات المجتمع لمجموعة استشارٌة سابقة وتم الحث علٌه بدراسة عمٌقة وتنقٌح إلرشادات 

 قضً بعدم تؽٌٌر صٌاؼة اإلرشادات.. والوضع المقترح 4ٌالمعٌار رقم 
 

الذي ٌفٌد أنه "إذا لم ٌقم أي فابز فً  4.4وبناًء على التعلٌق حول حقوق أي مقدم طلب تاٍل للفابز فٌما ٌتعلق بالنص الوارد فً القسم 
الطلب وتمدٌد العرض لمقدم الطلب رفض ذلك  ICANNٌوًما من القرار، ٌحق لـ  90إجراءات حل التنافس بإبرام عقد فً ؼضون 

التالً للفابز، إن وجد، لمواصلة طلبه. على سبٌل المثال، فً مزاد علنً، ٌمكن لمقدم طلب آخر ٌعتبر مقدم طلب تاٍل للفابز مواصلة 
حل التنافس حًقا  فقط. ال ٌملك مقدم الطلب الذي ٌلً الفابز فً عملٌة ICANNالتفوٌض. ٌعد تقدٌم هذا العرض خٌاًرا منفرًدا لشركة 

ا فً سلسلة نطاقات  ًٌ إذا لم ٌقم الفابز بالمركز األول بتنفٌذ عقد فً ؼضون مدة محددة." والسبب فً أن هذا ٌعد خٌاًرا منفرًدا  gTLDتلقاب
حاالت ٌوًما فً ال 90هو بؽرض توفٌر قدٍر كاٍؾ من المرونة لعملٌة قد تبرر حاالت مد الفترة الزمنٌة التً تبلػ  ICANNلشركة 

المعقدة، على نحو ما أوضحت التجربة. وقد تم تقٌٌم التعلٌق حٌث إن النص الحالً بحاجة إلى هذا التوضٌح على أن ٌتم إدراج اللؽة 
 التوضٌحٌة.

 
العابدات أنه سٌتم الحفاظ على تلك  ICANNوفٌما ٌخص التعلٌقات المثارة بشؤن عابدات البٌع المحتملة، لقد تقرر مراًرا وتكراًرا من قبل 

على أن ٌتم استخدامها بطرق متفق علٌها من قبل المجتمع. وٌعد استخدام مثل هذه  ICANNمنفصلة عن المٌزانٌة المعتادة لشركة 
العابدات بؽرض تخفٌض الرسوم لمقدمً الطلبات المحتاجٌن، على نحو ما تم اقتراحه من قبل أحد التعلٌقات، أحد الخٌارات المطروحة، 

 ى هذا بموافقة المجتمع.طة أن ٌحظشرٌ
 

 دلٌل )الذي تمت مراجعته مإخًرا(:وٌقرر ال
 

من المخطط أنه سٌتم تعوٌض تكالٌؾ برنامج  إن الهدؾ من المزاد العلنً هو حل التنافس بطرٌقة واضحة وموضوعٌة.
ر مثل المزادات العلنٌة الجدٌدة من خبلل الرسوم، ومن ثم فإن أٌة أموال تعود من آلٌة حل تنافس كمبلٍذ أخٌ gTLDنطاقات 

وأٌة عابدات من عملٌات البٌع سٌتم االحتفاظ بها  ستسفر عن )بعد الدفع مقابل عملٌة المزاد العلنً( مزٌد من التموٌل.
وقٌمها الربٌسٌة بشكٍل  ICANNوتخصٌصها حتى ٌتم تحدٌد استخدامات األموال. وٌجب استخدام األموال بؤسلوب ٌدعم مهمة 

 نفسه ٌسمح لها بالحفاظ على هوٌتها كمنظمة ال تهدؾ للربح. مباشر وفً الوقت
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تتضمن االستخدامات المحتملة لعابدات البٌع تكوٌن مإسسة ذات مهمة واضحة وطرٌقة شفافة لتخصٌص األموال لتنفٌذ 

دٌدة أو مشؽلً الج gTLDالمشروعات التً تشؽل اهتمام المجتمع الكبٌر لئلنترنت، مثل المنح المقدمة لدعم طلبات نطاقات 
وٌعتمد على  ICANNالتالٌة، أو إنشاء صندوق ٌخضع إلدارة  gTLDالسجل من المجتمعات فً جوالت طرح نطاقات 

المجتمع لتموٌل مشروعات محددة لمصلحة مجتمع اإلنترنت، أو إنشاء صندوق الستمرار السجل لحماٌة المسجلٌن )بما ٌضمن 
حتى ٌتم العثور على آلٌة تالٌة له(، أو إنشاء  gTLDح لدعم تشؽٌل سجل نطاقات أن األموال سٌتم وضعها فً مكانها الصحٌ

صندوق تؤمٌن لتوسٌع استخدام البروتوكوالت اآلمنة، وإجراء األبحاث ودعم منظمات التنمٌة التً تراعً المعاٌٌر وفًقا لمهمة 
 .ICANNأمن واستقرار 

 
ٌع فً المزاد العلنً، إذا وجدت، حتى تقوم كل الطلبات ذات الصلة بإكمال ولن تتم معرفة حجم األموال الناتجة عن عملٌات الب

هذه الخطوة. وبهذه الطرٌقة، لم ٌتم وضع آلٌة تفصٌلٌة لتخصٌص هذه األموال فً الوقت الحالً. وعلى الرؼم من ذلك، ٌمكن 
ل هذه األموال. على أن تتضمن هذه تؤسٌس عملٌة بشكٍل مسبق لتمكٌن المشاورات العامة فً الحدث الذي ٌتم فٌه تحصٌل مث

 العملٌة، كحد أدنى، نشر بٌانات أٌة أموال ٌتم تحصٌلها، والتعلٌق العام على أي نماذج مقترحة.
 

وفٌما ٌتعلق بالتعلٌق حول مقدمً الطلبات الذٌن ٌتسببون فً تؤخٌرات دولٌة لمجموعة تنافس كاملة، ٌجب لفت االنتباه إلى أن أي 
ألي طلب فً مجموعة تنافس، بسبب التقٌٌم أو المعارضات الممتدة على سبٌل المثال، سٌإخر بالفعل القرار النهابً تؤخٌرات بالنسبة 

لمجموعة التنافس. وال ٌمكن أن ٌحدث حل التنافس حتى ٌجتاز كل طلب مشترك الخطوات السابقة أو أن تتم إزالتها فٌها. وأول شًء فً 
وٌن واضحة بالنسبة لمجموعة التنافس النهابٌة للحل، حٌث قد ٌإدي رفض الطلبات فً الخطوات هذه النقطة هو أن تكون عملٌة التك

السابقة إلى تؽٌٌر التكوٌن فً طرق مهمة ومن المحتمل أن ٌصل األمر إلى تبلشً الحاجة إلى حل التنافس. وعلى الرؼم من ذلك، تعد 
ولٌة عن طرٌق عدم توفٌر األجزاء المفقودة من طلبه محددة وذلك نظًرا المخاطر الناجمة عن أن أي مقدم طلب سٌتسبب فً تؤخٌرات د

بعد أن ٌقوم فحص االكتمال األولً.بتحدٌد أوجه القصور فً الطلب، ٌجب علٌه إكمال طلبه فً ؼضون اإلطار الزمنً  ،ألن مقدم الطلب
 المطلوب أو ٌواجه الرفض.

 
 

 األسماء الجغرافية
 

 النقاط الرئيسية
 

 من أشكال حماٌة األسماء الجؽرافٌة من خبلل إجراءات "التحذٌر والنصابح المبكرة من اللجنة االستشارٌة  ٌتوفر مزٌد
 الحكومٌة" الجدٌدة.

 .تتوفر آلٌات الحماٌة ألسماء العواصم للعدٌد من تمثٌبلت ذلك االسم، على نحو ما ورد فً الدلٌل 

 حكومات لؤلسباب التً تم تقرٌرها.ددة اعتماد األؼلبٌة العظمى من الستتطلب أسماء األقالٌم والقارات الموضحة فً قابمة مح 

  العملٌات متوفرة إلصدار األسماء الجؽرافٌة فً المستوى الثانً التً تعتمد على اعتمادICANN  أو اللجنة االستشارٌة
 الحكومٌة أو الحكومات. وسٌتم توضٌحها فً الدلٌل.

 

 ملخص التعليقات
 

. تجب حماٌة أسماء ؼٌر العواصم بنفس درجة أسماء العواصم. تجب حماٌة كل األسماء الجؽرافٌة )بصرؾ ؽرافٌةحماٌة كل األسماء الج
( والتً حددتها الحكومة الوطنٌة لكل حق للحكومة الوطنٌة بنفس درجة حماٌة أسماء العواصم. ISO 3166النظر عن وجودها فً قابمة 

حكومة مدٌنة طوكٌو . ICANNقابمة من قبل كل حكومة وفً وقت سابق على التسجٌل مع على أن ٌتم إدراج األسماء المحمٌة هذه فً 
 .(2011ماٌو  13)
 

. تجب حماٌة االختبلفات فً أسماء العواصم )فً أٌة لؽة( عن طرٌق طلب توثٌق الدعم من حماٌة االختبلفات فً أسماء العواصم
حكومة مدٌنة " اسم طوكٌو عاصمة الٌابان(. Tokyo-to" و"Tokyoات "الحكومات المعنٌة )على سبٌل المثال، تمثل كل من الكلم

 .(2011ماٌو  13)طوكٌو 
 

. مع األخذ فً االعتبار إلجراءات خطابات دعم الحكومات أو السلطات العامة، والمعارضة العامة والنزاع، وكذلك كفاٌة جدول التنفٌذ
ٌجب أن تسمح  ،واللجنة االستشارٌة الحكومٌة ICANNٌد من األشٌاء الهامة من قبل حقٌقة أنه لم تتم بعد الموافقة بشكٍل متبادل على العد
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الجدٌدة والموعد  gTLDالعملٌة بؤكملها بوقت كاٍؾ للتنفٌذ منذ االعتماد النهابً لمسودة دلٌل مقدم الطلبات وحتى بداٌة برنامج نطاقات 
على الفور بتقدٌم جدول جدٌد ٌشتمل على فترة زمنٌة للقبول والتقٌٌم،  ICANNالنهابً للتقدم بالطلبات. ومن الضروري أًٌضا أن تقوم 

 .(2011ماٌو  13)حكومة مدٌنة طوكٌو إلخ. 
 

ألسماء النطاقات الدولٌة أهمٌة خاصة لمجتمع اإلنترنت فً آسٌا.  gTLDٌمثل تقدٌم نطاقات  .ألسماء النطاقات الدولٌة gTLDنطاقات 
ألسماء  gTLDٌتوقع المستخدمون بشكٍل متزاٌد أن ٌكون من الممكن الوصول إلى نطاقات  ،IDN ccTLDوبفضل تقدٌم نطاقات 

 .(2011ماٌو  3بتارٌخ  ،2الوحدة ) DotAsiaالنطاقات الدولٌة. 
 

أن إجراءات ما بعد التفوٌض بالنسبة لؤلسماء الجؽرافٌة  UNINETT Norid. مما ٌسعد سجل دعم إجراءات الحكومات/السلطات العامة
عٌنة خطاب دعم  - 2وفً ملحق الوحدة  2.2.1.4.3ومتطلبات التوثٌق  ،دو اآلن فً موضعها الصحٌح. إن الصٌاؼة فً نصً الدلٌلتب

ا من محكمة فً الدابرة القضابٌة للحكومة أو السلطة العامة"( ICANNالحكومة )سوؾ تمتثل  ًٌ ستجعل مع الصٌاؼة —لقرار ملزم قانون
من الممكن للحكومات/السلطات العامة أن تقدم دعمها الخاص. وإنه  ،7.13الجدٌدة  gTLDة تسجٌل نطاقات التً تم تؽٌٌرها فً اتفاقٌ

 UNINETT Norid ألي أمر قضابً من أٌة محكمة قضابٌة مختصة. ICANNمن الضروري للؽاٌة أن توضح هذه االتفاقٌة احترام 
 .(2011ماٌو  11بتارٌخ  ،)الوحدة الثانٌة

 
إلى النص الوارد فً دلٌل مسودة المناقشة فً  ICANN( سعٌد باللؽة التً أضافتها DIFOى االنترنت )عل Danskمنتدى 

ا من اإلجراءات لكً ٌتسنى الحفاظ على الثقة فً 2.2.1.4.3 ًٌ ونموذج أصحاب المصلحة  ICANN. واألموال التً تعد جزًءا إلزام
 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ  DIFOمنتدى  المتعددٌن.

 
 ccTLDالجؽرافٌة. لقد تم تشؽٌل نطاق  TLDقلًقا بشؤن االختصاص القضابً لنطاقات  DIFO. ما ٌزال منتدى صاص القضابًاالخت

.dk  الدانماركً فً ظل االختصاص القضابً الدانماركً، وٌجدDIFO  من الواضح أن أي نطاقTLD  ٌتعلق باسم جؽرافً، على
منتدى  أن ٌكون محكوًما بالقانون الدنماركً ولٌس بؤٌة سلطات قضابٌة أخرى. " ٌجبjylland" أو "copenhagenسبٌل المثال "

DIFO  (2011ماٌو  15)بتارٌخ. 
 

 .اإلقلٌمٌة TLDنطاقات 
من الدلٌل الحالً( ؼٌر مناسبة  4النقطة  ،2.2.1.4.2القسم  ،2قد تكون آلٌة النسبة المبوٌة الرقمٌة االعتباطٌة الثابتة "للقطع" )الوحدة 

درات اإلقلٌمٌة وقد تبدو ؼٌر حساسة إزاء التنوع. فكل منطقة تختلؾ عن األخرى ولها ظروفها الفرٌدة الخاصة بها داخل المجتمع للمبا
التقنً ومجتمع اإلنترنت، وفً المظاهر الجؽرافٌة السٌاسٌة وفً المظاهر األخرى. واألمر األكثر أهمٌة هو إٌجاد عملٌة تسمح ألي مقدم 

ٌمٌة بتوضٌح الطرٌقة التً سٌصل بها إلى الحكومات المعنٌة وٌتواصل فً العمل على مشاركتها لٌس فقط قبل تقدٌم طلب لمبادرة إقل
باإلضافة إلى ذلك، وفٌما ٌتعلق بما هو أكثر أهمٌة، قد ال ٌكون  الطلب أو أثناءه ولكن بصورة مستمرة إلى مرحلة ما بعد التفوٌض.

لتً بدأت فً مبادرة إقلٌمٌة أو اشتركت فٌها، ولكن هل تمتلك المبادرة أبواًبا مفتوحة وسٌاسات بخصوص ما هً النسب المبوٌة للدول ا
ومٌة توسٌع مناسبة، بما ٌإكد االلتزام المستمر ٍإزاء الشمولٌة. فااللتزام المإكد، من خبلل عملٌة مثل نظام إنذار اللجنة االستشارٌة الحك

دم طلب ٌقترح مبادرة إقلٌمٌة هو المرشح األنسب لتنفٌذ مثل هذا العمل. إننا نعتقد أن تجربة المبكر، ٌعد أكثر أهمٌة لضمان أن أي مق
قد أظهرت أن أي نظام إنذار مبكر قد ٌعمل، وأن أي نهج أكثر تعاوًنا بٌن اللجنة االستشارٌة الحكومٌة ومقدم  DotAsiaمبادرة 

 .(2011ماٌو  3بتارٌخ  ،)الوحدة الثانٌة DotAsia الطلب/مشؽل السجل قد ٌكون ناجًحا للمجتمع ككل.
 

اإلقلٌمٌة  TLD( حجًما واحًدا ٌناسب كل النسبة المبوٌة االعتباطٌة لمبادرات نطاقات 1التً تفٌد أن: ) DotAsiaإننا ندعم تعلٌقات مبادرة 
، والظروؾ الجؽرافٌة والسٌاسٌة وظروؾ الجدٌدة ٌنبؽً أن تحترم التنوع والثقافة المختلفة gTLD( أن عملٌة نطاقات 2أمر ؼٌر مبلبم; و)

( أن االلتزام من مقدم الطلب باالستمرار )فٌما وراء مرحلة تقدٌم الطلب( فً االستجابة إلى 3مجتمع اإلنترنت لكل مبادرة إقلٌمٌة; و)
بتارٌخ  ،)الوحدة الثانٌة K. Huang(; 2011ماٌو  5بتارٌخ  ،)الوحدة الثانٌة B. Burmaaالحكومات فً المنطقة ٌعد أمًرا بالػ األهمٌة. 

 LIM(.2011ماٌو  11بتارٌخ  ،)الوحدة الثانٌة H. Hotta(. 2011ماٌو  6بتارٌخ  ،)الوحدة الثانٌة J. Disini(; 2011ماٌو  6
Choon Sai (. 2011ماٌو  12بتارٌخ  ،)الوحدة الثانٌةRySG  (. 2011ماٌو  15)بتارٌخA. Saleh بتارٌخ  ،)الوحدة الثانٌة

ماٌو  15بتارٌخ  ،)الوحدة الثانٌة T. Matsumoto(. 2011ماٌو  16بتارٌخ  ،)الوحدة الثانٌة IDN WG-TWNIC(. 2011اٌو م 16
2011 .)InternetNZ (2011ماٌو  16بتارٌخ  ،)الوحدة الثانٌة. 

 
إمكانٌة التوسع، ورؼم ذلك،  مصمم مع مراعاة gTLD. لقد بات معروًفا أن برنامج نطاقات أقالٌم كبرى 5 —اإلقلٌمٌة  TLDنطاقات 

ومع اعتبار أنه توجد خمسة أقالٌم كبرى )وعدد محدود للؽاٌة من األقالٌم الفرعٌة المدرجة(، ٌنبؽً أال ٌمثل وجود عملٌة أكثر مبلءمة 
 .(2011 ماٌو 3بتارٌخ  ،)الوحدة الثانٌة DotAsiaتحترم التنوع الكبٌر بٌن كل منطقة مشكلة. 

 
. ٌنبؽً السعً للحصول على مبلحظات اللجنة االستشارٌة الحكومٌة مبلحظات اللجنة االستشارٌة الحكومٌة —ٌة اإلقلٌم TLDنطاقات 

واللجنة  ICANNلجمٌع طلبات األسماء اإلقلٌمٌة. سٌشكل وجود نظام إنذار مبكر، ٌقوم بمتابعته مقدم الطلب، وٌزود مقدم الطلب و
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مستوى أكثر مبلءمة لمعالجة المسابل الفرٌدة لكل مبادرة إقلٌمٌة عملٌة أفضل وأكثر شمولٌة. االستشارٌة الحكومٌة بالمرونة للوصول إلى 
DotAsia (2011 ماٌو 3بتارٌخ  ،)الوحدة الثانٌة. 

 
: "فً ICANNالمراجعة التالٌة لدراسة  DotAsia. تقدم )بالخط المابل( 4النقطة  ،2.4.1.2.2القسم  ،لؽة جدٌدة مقدمة للوحدة الثانٌة

بالتشاور مع اللجنة االستشارٌة الحكومٌة كجزء  ICANNستقوم الة أي مقدم طلب لسلسلة من السبلسل ٌظهر فً أيٍ من القوابم أعبله، ح
ٌنبؽً على مقدم الطلب تقدٌم المستندات التً % من"[. 60"مستندات الدعم ستكون مطلوبة مما ال ٌقل عن حذؾ . ]من عملٌتها التقٌٌمٌة
ؼٌر للحكومات القومٌة ذات الصلة فً المنطقة، وقد ال ٌوجد هناك أكثر من بٌان معارضة واحد مكتوب واالمتثال  تإكد الوصول إلى

عبلوة على ذلك، ٌتحتم على مقدم للطلب من الحكومات المعنٌة فً المنطقة و/أو السلطات العامة المرتبطة بالقارة أو المنطقة. ملطؾ 
أو /وعملٌاته التشؽٌلٌة للتمثٌل المتواصل والتعاون مع الحكومات المعنٌة فً المنطقة، و الطلب وصؾ وتوضٌح كٌفٌة دعم إدارته

 .السلطات العامة المرتبطة بالقارة أو المنطقة
 

%، و"[ توجد هناك مناطق عامة فً كلتا القابمتٌن، والتكوٌن اإلقلٌمً المضمن فً 60"ٌتم تطبٌق قاعدة الـ  تكون األولوٌة لحذؾحٌث ]
 دٌة المنتقاة والجماعات األخرى".المناطق الجؽرافٌة )القارٌة( الكبرى، والمناطق الفرعٌة الجؽرافٌة، وبعض الجماعات االقتصا "تكوٌن

DotAsia (2011 ماٌو 3بتارٌخ  ،)الوحدة الثانٌة. 
 

% من الحكومات القومٌة المعنٌة 60لتوثٌق الدعم مما ال ٌقل عن  2.2.1.4.2. ٌعد تنفٌذ طلب النقد–"إجراء الحكومة بعدم المعارضة" 
 فً المناطق أمًرا فً ؼاٌة الصعوبة ولٌس له عبلقة فً بعض الحاالت نظًرا لؤلسباب التالٌة:

ال تمٌل الحكومات إلى توفٌر مستندات مكتوبة إلى شركة خاصة، ال سٌما بشؤن موضوع ال ٌهتمون به بشكٍل كبٌر. وهذا ٌعنً  (1)
 رضة" حتى إذا لم ٌكن لهم معارضة.وثٌقة "بدون معاأن العدٌد من الحكومات لن ترسل 

لن ٌكون العدٌد من الحكومات مهتًما بشكٍل بالػ ولٌس من  ،ألسماء النطاقات الدولٌة بشكٍل خاص TLDفً حالة نطاقات  (2)
 المحتمل أن وثٌقة "بدون معارضة" ستتم كتابتها من قبل هذه الحكومات.

ألسماء النطاقات الدولٌة من قبل الحكومات ؼٌر تلك التً تستخدم حروؾ  TLDات ال ٌمكن اتخاذ القرار بشؤن مبلءمة نطاق (3)
الٌابانٌة آلسٌا اهتمام  TLDألسماء النطاقات الدولٌة المحددة )على سبٌل المثال، لن تثٌر سلسلة نطاقات  TLDنطاقات 

ستنًدا الٌابانٌة، ولن تكتب م TLDاقات الحكومات ؼٌر الٌابانٌة. ومثل هذه الحكومات ٌتعذر علٌها تقرٌر مبلءمة سلسلة نط
 ٌنص على "عدم المعارضة"(.

H. Hotta (2011ماٌو  11بتارٌخ  ،)الوحدة الثانٌة. 
 

ا أو قاببلً للتنفٌذ:% لٌس ع60الرقم االعتباطً لنسبة  ًٌ  مل
فً تقدٌم بٌان دعم مكتوب  معظم الوكاالت الحكومٌة و/أو المجالس القانونٌة تحتاج إلى الحفاظ على الحٌادٌة ولن تجد صعوبة (1)

فً جوهرها ال إلى أي كٌان تجاري خاص فً مثل هذا الموقؾ، حتى لو كانت هذه الوكاالت الحكومٌة و/أو المجالس القانونٌة 
 تعترض على الطلب.

لخاصة ٌجوز لمنطقة واحدة أن تكون وطًنا لعدد هابل من اللؽات والثقافات، مع لؽة رسمٌة واحدة للدولة تختلؾ عن تلك ا (2)
بالدولة األخرى. لٌس من العدل وٌعد ؼٌر مناسب ضرورة أن تقوم أٌة حكومة بدعم طلب للؽة من اللؽات التً ال تتشابه مع 

 الرسمٌة الخاصة بها.لؽتها 
LIM Choon Sai  (.2011ماٌو  12 ،2)الوحدة 

 
 gTLDاطق ما تزال بعٌدة عن برنامج نطاقات هو أن أسماء الدول والمن UNINETTمما ٌدخل السرور على  .أسماء الدول والمناطق

فإننا نسلم بؤن هذا سٌنطبق حتى تتم مجموعة  ،(14-2)الصفحة جولة الطلب هذه الجدٌدة. وحتى مع تقرٌر أن هذا ٌنطبق فقط على 
حٌث  ،لدولٌةعلى أسماء النطاقات ا ccPDPألسماء الدول والمناطق عملها. وكانت قد تمت إزالة هذا التقٌٌم من  ccNSOدراسة 

منتدى . (2011ماٌو  11 ،2)الوحدة  UNINETT Noridتتضمن أسماء الدول والمناطق كبلً من األسماء البلتٌنٌة وؼٌر البلتٌنٌة. 
DIFO  (2011ماٌو  15)بتارٌخ. 

 
 .رموز الدول

تجارٌة وسٌكون من الصعب على على رموز الدول فً المستوى الثانً ؼٌر واقعً وضد الناحٌة ال ICANNٌعد الحظر المقترح من قبل 
الشرطة. فهً ستحظر على مقدم طلب العبلمة التجارٌة التً تنتهً بنقطة تسجٌل اسم دولة فً المستوى الثانً لسبب منطقً وقانونً 

( www.budweiser/uk(. وحٌث ال ٌوجد حظر على إنشاء المجلدات )على سبٌل المثال us.budweiserتماًما )على سبٌل المثال 
 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ  MARQUES/ECTA(. 2011ماٌو  13)بتارٌخ  Valideusذا ٌعد قًٌدا مصطنًعا ٌنبؽً رفعه. فه
 

من اتفاقٌة التسجٌل  2، القسم 5مشؽل سجل ٌمكنه صٌاؼة خطة لتحرٌر األسماء الجؽرافٌة، ولكن المواصفة  22ٌتضمن سإال التقٌٌم 
ضرورة  AusRegistryدولة مكونة من رقمٌن ولكن لٌس األسماء الجؽرافٌة. وٌتطلب تقرر أن أي مشؽل سجل ٌمكنه تحرٌر رموز 
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 TLD .AusRegistryولذا ٌسمح بتسجٌل األسماء الجؽرافٌة تحت نطاق  22لتطابق اللؽة الموجودة فً السإال  5تعدٌل المواصفة 
 .(2011ماٌو  16)بتارٌخ 

 
. إن أهمٌة حماٌة مقدمو طلبات العبلمة التجارٌة المنتهٌة بنقطة --لمستوٌات األخرى استخدام األسماء الجؽرافٌة فً المستوى الثانً وا

بتعرٌؾ الطبٌعة الخاصة لمقدمً الطلبات المحتملٌن للعبلمة التجارٌة المنتهٌة  ICANNاألسماء الجؽرافٌة أمر معقول ولكننا نطالب 
لٌل مقدم الطلبات( أو توفٌر )أو منح إذن بالتطوٌر والتوظٌؾ مسودة د ،22بنقطة والتخفٌؾ عنهم من عبء هذا المطلب )السإال 

المستقل( حل عالمً ٌسمح لمقدمً طلبات العبلمات التجارٌة المنتهٌة بنقطة من تحرٌر األسماء الجؽرافٌة المحجوزة )وكذلك رموز 
ارٌة الحكومٌة تنفٌذ حل عالمً تستطٌع من الدول المكونة من عنوانٌن( الستخدامهم الحصري الداخلً دفعة واحدة. وٌمكن للجنة االستش

الذٌن وافقوا على أسماء دولهم/رموز دولهم المسجلة تحت  ccTLDخبلله توفٌر قابمة بالدول محفوظة بشكٍل مركزي ومشؽلً نطاقات 
ً استخدام مثل هذه للعبلمات التجارٌة المنتهٌة بنقطة )دون الحاجة إلى إجراءات خاصة(. ونتٌجة لذلك، أي سجل ٌرؼب ف TLDنطاقات 

األسماء سٌقوم ببساطة بإدخاله فً اتفاقٌة مع اللجنة االستشارٌة الحكومٌة أو أٌة هٌبة أخرى ذات صلة، بدالً من ضرورة التشاور بشكٍل 
ت التجارٌة حكومة مختلفة. وإذا لم ٌكن تقدٌم مثل هذه اآللٌة قاببلً للتطبٌق، سٌستفٌد مقدمو طلبات العبلما 200فردي مع ما ٌزٌد عن 

المنتهٌة بنقطة بشكٍل كبٌر من اإلعفاء من المطلب الذي ٌقتضً إنشاء آلٌات حجز وتحرٌر لؤلسماء الجؽرافٌة. وبدالً من ذلك، تستطٌع 
اللجنة االستشارٌة الحكومٌة توفٌر قابمة بنقاط االتصال لممثلً الحكومات المرتبطٌن بكل سلسلة فً المستوى الثانً. عبلوة على ذلك، 
ٌمكن إلزام الحكومات باالستجابة إلى أي طلب من السجل فً ؼضون فترة زمنٌة محددة. وسٌستفٌد مستخدمو اإلنترنت بشكٍل كبٌر من 

قدرتهم على البحث عن عبلماتهم التجارٌة المفضلة والوصول إلٌها وفًقا لؤلماكن الجؽرافٌة. وقد ٌتؤخر هذا بشكٍل ؼٌر ضروري إذا ما تم 
 .(2011ماٌو  14)بتارٌخ  Brights Consultingتحرٌر األسماء الجؽرافٌة بشكٍل مفرط. تعقٌد إجراءات 

 
بتسجٌل كبل االختصارٌن  TLDبموجب الحصول على اعتماد الحكومات الوطنٌة المختصة، ٌجب السماح للمسجل الفردي لنطاقات 

"واستثناء المسجل الفردي  2.6)إضافة هذه اللؽة إلى القسم المكونٌن من حرفٌن واألسماء الكاملة للدول والمناطق فً المستوى الثانً 
بصورة معقولة فً إنشاء  TLDفٌما ٌتعلق باألسماء الجؽرافٌة فً المستوى الثانً"(. وسٌرؼب المسجل الفردي لنطاقات  TLDلنطاقات 

(. Canada.canonلى سبٌل المثال نطاقات فً المستوى الثانً لوحدات التشؽٌل أو الفصول الخاصة بهم فً كل دولة أو منطقة )ع
 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ دابرة األعمال 

 
" فً المستوى الثانً على سبٌل المثال. وعلى حسب Japan" أو "jpالخاصة بالعبلمات التجارٌة استخدام " TLDقد تتطلب نطاقات 

. وعلى الرؼم من أنه تم تحدٌد أن ISO 3166-1من مسودة االتفاقٌة، ٌجب على السجبلت أوالً حجز األسماء فً قابمة  5المواصفة 
مقدم الطلب ٌجوز له اقتراح تحرٌر هذه األسماء المحجوزة، فإن عملٌة تحرٌر هذه األسماء ٌنبؽً توضٌحها فً دلٌل مقدم الطلبات 

 .(2011ماٌو  16)بتارٌخ  UrbanBrainالنهابً. 
 

فً المستوى الثانً  ISO 3166اء الدول والمناطق المضمنة فً قابمة االنتباه إلى أنه ٌنبؽً حجز أسم 5.5وتلفت المواصفة رقم 
وخصوًصا النقاط الموجهة فقط نحو النموذج القصٌر من االسم المعادل باللؽة اإلنجلٌزٌة السم الدولة أو المنطقة. ولٌس هناك ذكر 

سماء الدول والمناطق، فهذا ٌثٌر التساإل حول ما لؤلسماء المكونة من ثبلثة أحرؾ أبجدٌة. مع األخذ فً االعتبار للؽرض وراء حجز أ
هذا األمر جًٌدا فً اإلصدار القادم من  ICANN". ٌنبؽً أن توضح JPN.TLDإذا كان ممكًنا تسجٌل أسماء المستوى الثانً مثل "

 .(2011ماٌو  16)بتارٌخ  UrbanBrainالدلٌل. 

 
 تحليل التعليقات

 
 حماية أسماء العواصم والمدن األخرى

 
اهتمامات الحكومات والسلطات العامة باألسماء الجؽرافٌة بجدٌة فابقة. ومن ثم دارت مناقشات مكثفة حول المسابل  ICANNراعً ت

التً ٌنبؽً توفٌر حماٌة األسماء الجؽرافٌة لها. ولتوفٌرالحماٌة المناسبة ألسماء العواصم، ٌوضح الدلٌل أن الحماٌة تمتد لتشمل "أي 
وٌجوز للحكومات استخدام إنذار اللجنة االستشارٌة الحكومٌة المبكر أو عملٌات المعارضة  السم عاصمة من العواصم. تمثٌل، بؤٌة لؽة،"

 لتحدٌد أي اسم عاصمة إذا لم ٌكن تم تحدٌدها فً وقت سابق من قبل مقدم الطلب.
 

مبلٌٌن من أسماء المدن، العدٌد منها تعد أًٌضا  ٌوجد ،وخبلصة القول وقد تمت مناقشة أسماء المدن ؼٌر العواصم أًٌضا بصورة مكثفة.
كلمات عامة والتً تمتلك فٌها كٌانات أخرى ؼٌر الحكومات مصالح مشروعة. حتى تحدٌد ما ٌشكل مدٌنة من المدن قد ٌكون محل شك 

أو أسماء عبلمات تجارٌة و، فً فً العدٌد من الحاالت. وتمثل أسماء المدن تحدٌات نظًرا ألن أسماء المدن قد تكون أًٌضا عبارات عامة 
وعلى عكس األنواع األخرى من األسماء الجؽرافٌة، ال توجد قوابم تم إنشاإها ٌمكن  العدٌد من الحاالت، ال تكون أسماء المدن فرٌدة.

 استخدامها كمراجع فعلٌة فً عملٌة التقٌٌم.
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ألؼراض مرتبطة باسم المدٌنة، دعًما  gTLDاستخدام نطاقات سٌتطلبؤي طلب السم مدٌنة من المدن، ٌصرح فٌه مقدم الطلب أنه ٌنوي 
 أو عدم المعارضة من الحكومة المعنٌة أو السلطة العامة.

 
، وبااللتزام بالشروط واألحكام الخاصة بتقدٌم TLDومن الضروري أن ٌقوم مقدمو الطلبات بتوفٌر وصؾ/الؽرض من استخدام نطاقات 

 واتفاقٌة التسجٌل بها نفس الفقرة. لى أن كل البٌانات والتمثٌبلت المضمنة فً الطلب صحٌحة ودقٌقة.أحد الطلبات بما فً ذلك التؤكٌد ع
 

وعلى الرؼم من تعذر وضع طرٌقة عملٌة لتحدٌد أسماء المدن وحجزها بصورة واضحة، تم وضع أوجه حماٌة أخرى موضع التنفٌذ 
بتطوٌر  ICANNقامت  ،(GACشاورة اللجنة االستشارٌة الحكومٌة )وهناك تحسٌنات حالٌة ملحوظة على أوجه الحماٌة هذه. وبم

عملٌات "اإلنذار والنصابح المبكرة من اللجنة االستشارٌة الحكومٌة". ومن خبلل هذه العملٌات، ٌمكن للحكومات تحدٌد طلبات نطاقات 
TLD  الحساسة وتوفٌر المشورة بشكٍل مباشر إلى مقدم الطلب ومجلس إدارةICAN رفض تلك الطلبات. تم وضع تفاصٌل  بضرورة

 وتم تحدٌثها فً إصدار الدلٌل المنشور حدًٌثا. 2011هذه العملٌات الجدٌدة أوالً فً مسودة المناقشة المإرخة فً أبرٌل 

 
 الجداول الممنية إلجراءات الحكومة

 
بما ٌضمن وجود الوقت الكافً  -الزمنٌة  أًٌضا بالتعلٌقات المثارة حول االقتراحات المطروحة بخصوص نشر الجداول ICANNتعترؾ 

بوضع التفاصٌل فً جداولها الزمنٌة لتوضٌح كٌفٌة عمل هذه  ICANNلتقدٌم المعارضات وصور الدعم وسابر اإلجراءات. وستقوم 
 العملٌات الجدٌدة جنًبا إلى جنب.

 
 ضرورة اعتماد أسماء القارات والمناطق

 
ج "حجم واحد ٌناسب الجمٌع" العتماد الحكومة ألسماء القارات والمناطق. لقد تم اكتشاؾ المعارضات التً تمت ضد نه ICANNتتفهم 

ألسماء القارات المدرجة بشكٍل منفصل، ٌجب اعتماد القوابم  TLDالعدٌد من النماذج قبل وبعد نشر المتطلب الذي ٌفٌد أن نطاقات 
حو ما تم توضٌحه فً تحلٌل سابق، لقد تم انتهاج نهج تحفظً فً % من عدد الحكومات فً تلك المنطقة. على ن60الرسمٌة من نسبة 

 ٌر منهجٌة لتفوٌض أسماء القارات.توف
 

أن العملٌات الجدٌدة لئلنذار المبكر والنصابح من اللجنة االستشارٌة الحكومٌة توفر سببلً جدٌدة للحكومات لبلعتراض  ICANNتوافق 
لم توضح نصابح اللجنة االستشارٌة الحكومٌة  ،افٌة بوجه خاص. وعلى الرؼم من ذلكمباشرة على السبلسل الحساسة واألسماء الجؽر

والمناقشات التً أجرٌت مإخًرا أن إصدار أسماء القارات أو المناطق ٌنبؽً تحرٌره نتٌجة لذلك. وٌوصً الدلٌل بؤن هذه األنواع من 
ل فً تلك المنطقة للتفوٌض لمقدم الطلب على أال تعترض أكثر من % من الدو60األسماء الجؽرافٌة ٌجب تحرٌرها فً حالة اعتماد نسبة 

حكومة واحدة. ٌسعى المعلقون إلى إزالة معاٌٌر االعتماد، لتحقٌق التعاون الواضح مع الحكومات وعدم تقدٌم أكثر من معارضة حكومٌة. 
وٌوجد عدد قلٌل  من ثم ٌصبح االعتماد صعب التنفٌذ.وتوضح بعض التعلٌقات أن العدٌد من الحكومات أو معظمها ال ٌبالً بهذه المسؤلة و

جًدا من أسماء المناطق وٌجب معالجة تفوٌضهم بتحفظ. وهناك العدٌد من األسماء األخرى التً ٌمكن من خبللها ألفراد المجتمع العثور 
 ٌة.على تمثٌل فً نظام أسماء النطاقات بدالً من هذه األسماء القلٌلة المدرجة فً القوابم الرسم

 
وفً اجتماع مكسٌكو سٌتً، طلب مجلس اإلدارة من طاقم العمل توفٌر قدر أكبر من التحدٌد فٌما ٌتعلق بمتطلبات اعتماد الحكومات 

ألسماء المناطق والقارات. وٌوفر التحدٌد الذي تم وضعه نتٌجة لذلك لمقدمً الطلبات مزًٌدا من الوضوح بشؤن االسم الذي ٌستحق أن 
% أن قدًرا أكبر بقلٌل من الؽالبٌة العظمى من 60أو منطقة فرعٌة ودرجة االعتماد المطلوبة. وٌعنً طلب اعتماد نسبة  ٌكون اسم منطقة

الحكومات فً كل منطقة ٌقوم بشكٍل ثابت باعتماد الطلب وما ٌنطبق على السلسلة. وفً هذه الحالة، ال ٌنطبق مجرد عدم االعتراض. كان 
% عن طرٌق احتساب عدد الدول/المناطق المطلوبة لبلعتماد داخل كل مناطق األمم المتحدة المحددة. 60 ٌتم التحقق من معقولٌة رقم

وٌعنً الطلب الذي ٌقتضً وجود ما ٌزٌد عن معارضة واحدة مكتوبة أنه ال توجد حكومة فردٌة تمتلك سلطة االعتراض. وتتماشى اآللٌة 
لك اآللٌة التً ٌتم اختٌارها فً معظم الحاالت من قبل ؼالبٌة بسٌطة فً لجان الجمعٌة التً تم اختٌارها مع ممارسات األمم المتحدة )ت

 (.http://www.un.org/ga/60/ga_background.html العامة:
 

 % دابًما بالنسبة لكل المناطق، عند االختبار، ٌظهر أنه ٌضفً معنى للمناطق ذات الدول القلٌلة والمتعددة.60وبٌنما ٌعد مطلب الـ 
 

 ماء الجغرافية ف  المستوى الثان تسجيل األس
 

تشهد التعلٌقات حسنة النٌة والمدروسة بشكٍل جٌد والصحٌحة بالتوضٌح الذي ٌتم فٌه حجز األسماء الجؽرافٌة فً المستوى الثانً ومزٌد 
 ن التحدٌد بشؤن إجراءات تحرٌرها.م
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ء الدول المكونة من حرفٌن والتً تم توضٌحها بصفة خاصة فً قوابم وكما ٌوضح الدلٌل، ٌتم حجز كٍل من أسماء رموز الدول وأسما
معٌنة فً المستوى الثانً. باإلضافة إلى ذلك، وكما هو واضح فً الدلٌل، ٌمكن تحرٌر تلك األسماء من خبلل عملٌة ما. وإحدى العملٌات 

حالٌة المطورة لحجز وتحرٌر أسماء الدول باسم نطاق المقترحة فً الدلٌل هً: "كمرجع، ٌمكن لمقدمً الطلبات البناء على الطرٌقة ال
 .pdf.0_dotinfocircular/files/system/org.icann.gac://http،" بالرجوع إلى INFOالمستوى األعلى لـ .

 
ن أسماء الدول )الرموز المكونة من حرفٌن وأسماء الدول المحجوزة( إما فً طلبهم أو بعد وٌمكن لمقدمً الطلبات السعً لتحرٌر عناوٌ

التفوٌض من خبلل عملٌة محددة من قبل االتفاقٌة. إضافة إلى ذلك، على نحو ما تم وصفه، قد ٌتم توظٌؾ العملٌات المعتمدة من قبل 
 ول فً المستوى الثانً.أسماء الد الحكومات أو اللجنة االستشارٌة الحكومٌة لتحرٌر

 
اضح وتشٌر التعلٌقات إلى عدم االتساق بٌن اللؽة الموجودة فً الدلٌل واألخرى الموجودة فً االتفاقٌة. وسٌتم توضٌح اللؽة للداللة بشكٍل و

 على توفر هذه العملٌات لتحرٌر المستوى الثانً، وأسماء الدول المحجوزة والرموز ذات الحرفٌن.

 
 

 لاتفاقية التسجي
 

 عام
 

 النقاط الرئيسية
 

  تتوقعICANN  ًا كما هو مدون، ومن المتعذر فً هذه المرحلة توقع ما ه ًٌ دخول كل مقدمً الطلبات فً االتفاقٌة فعل
فهذا سٌعتمد على الظروؾ الفرٌدة لكل  -التؽٌٌرات التً قد تكون مقبولة من االتفاقٌة وماذا سٌتطلب مراجعة مجلس اإلدارة 

 اتفاقٌة.
 

 ص التعليقاتملخ

 
ٌقرر الدلٌل أن مراجعة مجلس اإلدارة اإلضافٌة التفاقٌة التسجٌل لن تكون ضرورٌة إذا لم ٌكن هناك "تؽٌٌرات حقٌقٌة  .تؽٌٌرات االتفاقٌة

 بتوضٌح ما تعتبره "تؽٌٌرات حقٌقٌة لبلتفاقٌة األساسٌة"، وعلى وجه العموم ICANNأن تقوم  RySGوتطالب  لبلتفاقٌة األساسٌة".
أن فرض إلزامات جدٌدة أو مخاطر على  RySGللتفاوض بشؤن تؽٌٌرات االتفاقٌة األساسٌة. وتعتقد  ICANNتحت أٌة ظروؾ تخطط 

 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ  RySGمشؽلً السجل، أو تقلٌل التعوٌض لمشؽلً السجل، قد ٌشكل "تؽٌٌرات مادٌة". 
 

 تحليل التعليقات
 

ا كما هو مدون. وقد ٌحاول مقدمو  ICANNتتوقع  ،وعلى نحو ما هو موضح فً الدلٌل ًٌ دخول كل مقدمً الطلبات فً االتفاقٌة فعل
. وسواء اقتضى تؽٌٌر مطلوب على وجه TLDالطلبات التفاوض بشؤن االستثناءات، ولكن قد ٌإخر هذا األمر التفوٌض فً نطاق 

ٌدة لكل اتفاقٌة ومن المتعذر توقع ما هً التؽٌٌرات الفعلٌة اآلن الخصوص مراجعة مجلس اإلدارة أم ال، فسٌعتمد هذا على الظروؾ الفر
 أو فبات التؽٌٌرات التً ٌتم اعتبارها على أنها تؽٌٌرات مادٌة وبالتالً تتطلب مراجعة مجلس اإلدارة. وقد ٌكون هناك مزٌد عمل بالنسبة

الً وبٌن الوقت الذي تبدأ فٌه عملٌة التفوٌض لنطاقات وإرشاداتها فٌما ٌتعلق بهذه المسؤلة بٌن الوقت الح ICANNلتطوٌر عملٌات 
gTLD .الجدٌدة بموجب البرنامج 

 
 (VI)الدمج الرأس  

 
 النقاط الرئيسية

 

 .ستكون الكٌانات المشاركة فً كٍل من عملٌات تشؽٌل السجل والمسجلٌن  ٌنطبق دلٌل مقدم الطلبات فقط على مشؽلً السجل
 ات واجبة التطبٌق على كٍل من مشؽلً السجبلت والمسجلٌن.محكومة أًٌضا باالتفاقٌات واآللٌ

 

  وٌتحتم على مشؽل السجل إشعارICANN  ًفً حالة أن ٌصبح أي متعاقد من الباطن لخدمة التسجٌل أو أي فرع آخر مسجبل
 أو بابع تجزبة للمسجل وٌنبؽً أن ٌإسس عقود الطرؾ الثالث الخاصة به العتبار هذا األمر.

 

http://gac.icann.org/system/files/dotinfocircular_0.pdf
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إلى العودة والتحقق من أن مسودة دلٌل مقدم الطلبات وكل اآللٌات  ICANN. تحتاج التحدٌث بالكامل لتفسٌر "قرار الدمج الرأسً"
من اتفاقٌة التسجٌل إلى سجبلت جدٌدة  7الواردة هنا تراعً بشكٍل كامل مسابل الدمج الرأسً. فعلى سبٌل المثال، تشٌر المواصفة رقم 

)والتً ٌجب على  UDRPولكن بدون اإلشارة إلى السجبلت التً تتوافق مع قرارات  ،URSو RRDRPو PDDRPتتوافق مع 
فقط إلى اإلجراء عن طرٌق السجل. ومن المحتمل أًٌضا أن ٌسفر قرار  PDDRPمسجلٌها التوافق معها(. عبلوة على ما سبق، تشٌر 

ماٌو  14)بتارٌخ  INTAهامة تخص سٌاسات اإلجماع الحالٌة.  بإزالة الفصل الرأسً عن ردود فعل ونتابج ICANNمجلس إدارة 
2011). 

 
تقرر اللؽة الحالٌة أنه فً حالة تعاقد مشؽل السجل من الباطن على تقدٌم خدمة تسجٌل  ،)ب(2.9فً القسم  .استخدام المقاولٌن من الباطن

ماذا ٌحدث لو لم ٌكن المتعاقد من الباطن لتقدٌم خدمة . ICANNفعلٌه أن ٌفصح عن مثل هذا الترتٌب إلى  ،المعتمد ICANNإلى مسجل 
أو أن شركته  ؟أو ٌبدأ العمل كبابع ؟معتمًدا ابتداًء، ولكنه ٌحصل على اعتماد المسجل فً بعض النقاط التالٌة ICANNالتسجٌل مسجل 
 ؟التابعة تفعل ذلك

قد ال ٌكون هذا التزاًما ال قٌمة له، ال سٌما مع األخذ  ؟ICANNهل من المفترض لمشؽل السجل بطرٌقة أو بؤخرى اكتشاؾ هذا وإعبلم  
بمزٌد من التوضٌح لهذه المسؤلة، خصوًصا أنها تتعلق  RySGفً االعتبار اتساع دابرة تعرٌؾ الشركة التابعة إلى حد ما. وتوصً 

 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ  RySGبإجراءات األطراؾ الثالثة بعد الحقٌقة. 

 
 تحليل التعليقات

 
وإلى أن ٌصل  م تصمٌم دلٌل مقدم الطلبات لتطبٌقه على مشؽلً السجل الجدد على أن ٌكون نطاقه قاصًرا على تشؽٌل السجبلت الجدٌدة.ت

أي مشؽل سجل أًٌضا إلى المشاركة فً عملٌات تشؽٌل المسجل، ستكون تلك العملٌات محكومة عن طرٌق اتفاقٌة اعتماد المسجل بٌن 
الطرٌقة ٌكون المسجل خاضًعا إلى السٌاسة الموحدة لحل نزاعات أسماء النطاقات وكل اآللٌات األخرى وبهذه  .ICANNالمسجل و

 الملزمة للمسجلٌن المعتمدٌن.
 

وحتى ٌتم الوصول إلى حد أن أي متعاقد من الباطن أو شركة تابعة لمشؽل السجل تصبح مسجبلً معتمًدا أو بابع تجزبة للمسجل، ٌتحتم 
وعلى مشؽل السجل التؤكد من أن اتفاقٌته المبرمة لتقدٌم الخدمات المتعاقد علٌها من الباطن تتطلب  .ICANNإخطار على مشؽل السجل 

من المتعاقد من الباطن إشعار مشؽل السجل فً حالة أن ٌصبح المتعاقد من الباطن أو شركاته التابعة مسجبلً معتمًدا أو بابع تجزبة 
 بمثل هذه االتفاقٌة. ICANNفً موقؾ ٌتحتم علٌه إشعار  وعندها ٌكون مشؽل السجل للمسجل.

 
 األسعار

 
 النقاط الرئيسية

 

 .سٌتم إجراء مزٌد من التنقٌح لتعرٌؾ "برامج التسوٌق المإهلة" فً المسودة الجدٌدة التفاقٌة التسجٌل بناًء على تعلٌق المجتمع 
 

 ملخص التعليقات
 

)ج( المعنٌة بحظر ممارسات أسعار التجدٌد المجحفة و/أو التمٌٌزٌة. 2.10ات القسم مراجع Microsoft. تدعم مإسسة أسعار التجدٌد
Microsoft  (2011ماٌو  15)بتارٌخ. 

 
تقدًما ولكن ما ٌزال هناك ؼموض ٌكتنؾ أسعار التجدٌد المخفضة. وستم إزالة هذا  AGv6فً  2.10وتمثل الفقرة المراجعة فً القسم 

 ٌٌر االستثناء بتؽ ICANNالؽموض إذا ما قامت 
)"برنامج التسوٌق المإهل"( لٌشمل الخصومات أو الحوافز التً شكلت جزًءا من أي برنامج تروٌجً تحكمه اتفاقٌة التسجٌل وحذؾ 

للؽة مقترحة محددة لمراجعة القسم  11-10فً الصفحات  RySGالتعرٌؾ الجدٌد لـ "برامج التسوٌق المإهلة". )انظر نص تعلٌقات 
 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ  RySG ).RySGمخاوؾ  لمعالجة 2.10

 
ال ٌمتلك مصطلح "برامج التسوٌق المإهلة" نفس نطاق البرامج التروٌجٌة المسموح بها فً مكاٍن آخر بموجب االتفاقٌة أو فً مدونة 

جدٌد مخفضة أم ال، حتى مع وبهذه الطرٌقة، قد ٌكون هناك شك فً ما إذا كان مشؽل السجل قادًرا على تقدٌم أسعار ت قواعد السلوك.
للؽة  11-10فً الصفحات  RySG)انظر نص تعلٌقات  توافق سعر التجدٌد مع سعر التسجٌل األصلً، حٌث تم تخفٌض التسجٌل.

 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ  RySG ).RySGلمعالجة مخاوؾ  2.10مقترحة محددة لمراجعة القسم 
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تعلق "ببرامج التسوٌق المإهلة" للسماح لمشؽلً السجل بتقدٌم برامج تسوٌق مستهدفة قصٌرة المدى تخدم تم تصمٌم نص المسودة فٌما ٌ
ولٌست هناك نصوص أخرى فً اتفاقٌة التسجٌل أو المواصفات الخاصة باتفاقٌة التسجٌل على وجه الخصوص تشٌر إلى  المسجلٌن.

على مراجعات استجابة لتعلٌقات المجتمع ُتعنى بإجراء مزٌد من التنقٌح لتعرٌؾ  وتحتوي مسودة اتفاقٌة التسجٌل الجدٌدة برامج التسوٌق.
لقد تم التوسع فً تفسٌر المراجعات الفعلٌة المقترحة فً التعلٌقات  برامج التسوٌق المإهلة استجابة للمخاوؾ المطروحة فً التعلٌقات.

ضافة التً تمت فً نهاٌة هذا النص المقترح فً التعلٌقات ؼٌر واضحة وقد وتبدو اإل للسماح ببرامج األسعار التمٌٌزٌة ولم ٌتم اختٌارها.
وٌجوز لمشؽل السجل تقدٌم أسعار مخفضة للتجدٌد إلى أي مسجل بؽض النظر عما إذا تم تسجٌل السجل محل  تإدي إلى اإلرباك.

)ب( 2.10م اإلخطار الواردة فً القسم التساإل فً األصل كجزء من برامج الخصم أم ال شرٌطة أن ٌتوافق مشؽل السجل مع أحكا
 )ج(.2.10وأحكام األسعار الموحدة )التً تتضمن معاٌٌر برامج الخصم( فً القسم 

 
 استخدام المسجلين

 
 النقاط الرئيسية

 

 المسجل األولٌة للسجل للحصول على اعتماد -ال توجد أٌة متطلبات على تقدٌم اتفاقٌة التسجٌلICANN. 
 

 المسجل لنطاق -التعاقد مباشرة مع المسجلٌن من خبلل اتفاقٌة التسجٌل فٌجب على مشؽل السجلTLD. 
 

 ال ٌجوز لمشؽلً السجل ممارسة أي نوع من التمٌٌز ضد  ،ووفًقا لدلٌل المنظمة الداعمة ألسماء النطاقات العامة السابق
 .TLDالمسجلٌن، بصرؾ النظر عن نوع نطاق 

 
 ملخص التعليقات

 
ماذا ستكون العملٌة والتوقٌت بالنسبة العتماد النموذج األولً التفاقٌة  .(9.2( )القسم RRAالمسجل ) -ٌة التسجٌل العملٌة الخاصة باتفاق

المسجل -فً اعتماد النموذج األولً التفاقٌة التسجٌل ICANN( لكل سجل، وما هً المعاٌٌر التً ستستخدمها RRAالمسجل ) -التسجٌل 
 الجدٌدة عملٌات البدء وٌمنعها. TLD RRAsاألولى: أن ٌعرقل اعتماد  ها منطقتان من المخاوؾ.ل RySG ؟وأٌة مراجعات مرتبطة بها

 15)بتارٌخ  RRA .RySGقد تفرض التزامات جدٌدة على السجبلت و/أو المسجلٌن عن طرٌق عملٌة اعتماد  ICANNالثانٌة: أن 
 .(2011ماٌو 

 
أن أي مشؽل  13-5و 12-5فً  5. ٌثٌر االفتراض الوارد فً الوحدة (RRAs) المسجل -وكٌل اتفاقٌات التسجٌل —الكٌانات الحكومٌة

سجل سٌبرم عقوًدا مباشرة مع المسجلٌن مخاوؾ لدى الكٌانات الحكومٌة التً تعمل تحت نطاق واسع من القٌود فً عملٌات التعاقد 
ا للمدٌنة أن تبرم عقوًدا مباشرة مع الخاصة بهم. فعلى سبٌل المثال، مع األخذ فً االعتبار لعملٌات التعاقد فً مدٌ ًٌ نة نٌوٌورك، لٌس واقع

، خصوًصا ألن المسجلٌن لن ٌقوموا بتقدٌم البضابع أو الخدمات مباشرة إلى المدٌنة. وقد توقعت مدٌنة ICANNالمسجلٌن المعتمدٌن لدى 
 ICANNوسٌخضػ إلى مراجعة  TLDنٌوٌورك دخول بابع مشؽل السجل الذي حددته )الذي سٌتم تحدٌده فً أي طلب نطاق 

واعتمادها( مباشرة فً اتفاقٌات المسجلٌن. وتقترح مدٌنة نٌوٌورك أن اإلذن لمقدم طلب للتصرؾ من خبلل وكٌل مسإول فً إبرام 
. وقد gTLDواتفاقٌة تسجٌل نطاقات  5ٌنبؽً السماح بإبرامها بما ٌتوافق مع الوحدة  ICANNتتوافق مع سٌاسات  RRAاتفاقٌات 

عدم مراعاة قٌود إبرام العقود الحكومٌة فً السماح بالمرونة فً هذا الصدد إلى الحد بشكٍل كبٌر من دابرة مقدمً الطلبات لنطاقات  تإدي
TLD  التً ترعاها الحكومة ومن النجاح المطلق ألٌة نطاقاتTLD  .ا ًٌ ٌتم التفوٌض بها إلى مقدمً الطلبات الذٌن ٌشملون كٌاًنا حكوم

 .(2011ماٌو  13) مدٌنة نٌوٌورك
 

للمسجل الفردي  TLDٌنبؽً تعدٌل االتفاقٌة األساسٌة لتشمل نفس االستثناء الخاص بنطاقات لمسجل فردي.  TLDاستثناء تمٌٌز نطاق 
المسجل الفردي من  TLDمن مدونة قواعد السلوك. وٌنبؽً أال تقٌد اتفاقٌة التسجٌل على نحو ؼٌر مبلبم نطاقات  6المضمنة فً البند 

ماٌو  15)بتارٌخ دابرة األعمال استخدام مسجل مملوك بشكٍل كامل أو تابٍع بشكل وثٌق فقط لتسجٌل وإدارة األسماء التً تحكمها. 
2011). 
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وٌجوز  المسجل الخاصة به.-التفاقٌات التسجٌل ICANNال تتطلب مسودة اتفاقٌة التسجٌل من مشؽل السجل الحصول على اعتماد 
اوض مشؽل السجل حول تلك االتفاقٌات، شرٌطة الخضوع إلى أٌة التزامات لمشؽل السجل منصوص علٌها فً اتفاقٌة التسجٌل أو تف

وبمجرد دخول تلك االتفاقٌات حٌز التنفٌذ، ٌتحتم على مشؽل السجل الحصول على موافقة  .ICANNبدون مشاركة  ،ICANNسٌاسات 
ICANN ك االتفاقٌات.على أٌة تعدٌبلت تجري على تل 

 
المسجل الخاصة -ٌجب أن ٌكون مقدمو الطلبات الناجحون الذٌن ٌتعاقدون من الباطن على تشؽٌل أحد السجبلت طرًفا فً اتفاقٌة التسجٌل

وعلى الرؼم من ذلك، ٌتحتم على مقدم  وال ٌجوز للمتعاقد من الباطن إبرام تلك االتفاقٌة مباشرة مع المسجلٌن. .TLDبالسجل لنطاق 
 الطلب/مشؽل السجل ضمان أن المتعاقد من الباطن التابع له ٌمتثل اللتزامات مشؽل السجل الواردة فً اتفاقٌة التسجٌل أًٌضا.

 
طرح نطاقات المستوى األعلى  –المنصوص علٌه فً التقرٌر النهابً للمنظمة الداعمة ألسماء النطاقات العامة  19حسب المبدأ رقم 

فقط فً تسجٌل أسماء النطاقات وال ٌجوز لهم  ICANNى مشؽلً السجبلت استخدام المسجلٌن المعتمدٌن لدى "ٌجب عل ،العامة الجدٌدة
التمٌٌز بٌن كل المسجلٌن المعتمدٌن." وال ٌنص تقرٌر المنظمة الداعمة ألسماء النطاقات العامة على معاملة مختلفة للمسجل الفردي أو 

". ولن ٌكون مناسًبا تضمٌن نص فً اتفاقٌة التسجٌل فٌما ٌتعلق brand.مة التجارٌة "المنتهٌة بنقطة متبوعة بالعبل TLDنطاقات 
وعلى نقٌض  الجدٌدة. gTLDالجدٌدة ٌتعارض مع دلٌل المنظمة الداعمة ألسماء النطاقات العامة بشؤن برنامج نطاقات  TLDبنطاقات 

فً التطبٌق على كل نطاقات  2.9تزامات والقٌود الواردة فً القسم التؤكٌدات الواردة فً بعض تعلٌقات المجتمع، ٌكمن الؽرض من االل
TLD وعلى الرؼم من ذلك، ٌتسنى للمسجلٌن اختٌار أي مسجل ٌفً بمواصفات اعتماد السجل. بؽض النظر عن نوعها. ،الجدٌدة 

 بمسجل واحد. TLDوللمسجلٌن الحرٌة فً تسجٌل األسماء فً نطاق 

 
 تعهدات أخرى لمشغل السجل

 
 نقاط الرئيسيةال
 

  وفً رد فعل للتعلٌقات التً تفٌد أن االلتزام بالتحقق من كل تقارٌر السلوكٌات ؼٌر القانونٌة واالستجابة لها فً نطاقTLD  قد
تمت مراجعة االلتزام فً مسودة اتفاقٌة التسجٌل الجدٌدة لتطبٌقها فقط على التقارٌر الواردة من الحكومات أو  ،ٌكون مرهًقا

 الحكومٌة. الوكاالت
 

  وقد تم توضٌح االلتزام بتوفٌر بٌانات السجل الستخدامها فً الدراسات االقتصادٌة فً مسودة اتفاقٌة التسجٌل الجدٌدة الستبعاد
 التحلٌبلت ومنتج عمل مشؽل السجل.

 

  وٌجب أن تتم جمٌع عملٌات نقل بٌانات السجل إلىICANN ٌبما  ة التسجٌلأو إلى األطراؾ الثالثة األخرى بموجب اتفاق
 ٌتوافق مع قوانٌن الخصوصٌة.

 
 ملخص التعليقات

 
من اتفاقٌة تسجٌل  8.2المتطلب الجدٌد الوارد فً القسم  Microsoft. تدعم مإسسة (8.2التقارٌر حول السلوكٌات ؼٌر القانونٌة )القسم 

 TLDتقارٌر السلوكٌات ؼٌر القانونٌة فً نطاق الجدٌدة التً تتطلب أن ٌتخذ مشؽل السجل خطواٍت معقولة للتحقٌق فً  gTLDنطاقات 
تقدٌم نوٍع من التوضٌح لما ٌشكل "الخطوات المعقولة". وقصور الرإٌة  ICANNٌنبؽً على  ،واالستجابة لها. وعلى الرؼم من ذلك

 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ  Microsoftالواضحة إزاء هذا المتطلب من شؤنه تقوٌض فعالٌته. 
 

دة على إٌجاد "التزام ؼٌر محدد للتحقٌق فً أٌة تقارٌر عن السلوكٌات ؼٌر القانونٌة واالستجابة لها فٌما ٌتعلق باستخدام تعمل اللؽة الجدٌ
TLD وٌمكن تفسٌر اللؽة بالشكل الذي صٌؽت به لتتضمن ضرورة أن ٌقوم مشؽل السجل بالتحقٌق فً "أٌة" شكوى ٌتم رفعها واتخاذ ."

إضافة إلى ذلك، قد ٌختلؾ ما ٌشكل "السلوك ؼٌر  ستجابة لها، إما من قبل وكالة حكومٌة أو طرؾ خاص.بعض أشكال العمل اإلٌجابً ا
ا فً الدول األخرى.  ًٌ القانونً" من دولة إلى أخرى وقد ٌتضمن أنشطة مثل العبارات المخالفة التً تمثل صوًرا للسلوك محمٌة قانون

طلبات أو اتخاذ بعض أشكال العمل اإلٌجابً استجابة لها، ال سٌما عندما تكون مثل هذه وٌنبؽً عدم إلزام مشؽلً السجل باالمتثال ألٌة 
وكذلك ال ٌنبؽً إلزام مشؽلً السجل  الطلبات مخالفة للسٌاسات الداخلٌة لمشؽل السجل أو لقوانٌن الدولة التً ٌقع فٌها مشؽل السجل.

 فاستخدام مصطلح "الوكاالت الحكومٌة وشبه الحكومٌة" ٌعد مفرًطا. باالستجابة بؤي شكٍل من األشكال ألي استفسار من طرؾ خاص.
 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ  RySGمراجعة النص على نحو ما هو متوفر فً تعلٌقاته.  RySGوتقترح 
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 15)بتارٌخ  AFNICٌنبؽً التحدٌد بشكٍل أفضل لنطاق االلتزام بالتحقٌق واالستجابة وكذلك للفكرة المرتبطة بالسلوك ؼٌر القانونً. 
 .(2011ماٌو 

 
الذي ٌحتم على مشؽلً السجل التعاون  15.2القسم الجدٌد  Microsoft. تدعم مإسسة (15.2التعاون مع الدراسات االقتصادٌة )القسم 

 Microsoftعلى اإلنترنت أو دورها فٌه.  gTLDعن أثر نطاقات  ICANNمع أٌة دراسة اقتصادٌة تقوم بها أو تفوض للقٌام بها 
 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ 

 
وصوالً ؼٌر مقٌد إلى معلومات الخصوصٌة والملكٌة، بما فً ذلك التقارٌر  ICANNعلى نحو ما ورد فً المسودة، ٌمنح هذا النص 

ؽٌل ولذا، ٌنبؽً أن تكون البٌانات المطلوب توفٌرها قاصرة على بٌانات التش والتحلٌبلت الداخلٌة، المحتفظ بها من قبل مشؽل السجل.
إضافة إلى ذلك، ٌنبؽً أن ٌتطلب  األولٌة المحتفظ بها من قبل مشؽل السجل، والتً ٌنبؽً أن تكون كافٌة إلجراء أٌة دراسات اقتصادٌة.

بالسعً للحصول على موافقة كتابٌة من مشؽل السجل قبل تقدٌمه، وذلك نتٌجة للعملٌة القانونٌة )أي االستدعاء  ICANNالنص أن تقوم 
)بتارٌخ  RySGصاح المدنً، إلخ( أو باألحرى، أٌة بٌانات ٌتم تحصٌلها من مشؽل السجل إلى جهة خاصة أو وكالة حكومٌة. وطلب اإلف

 .(2011ماٌو  15
 

ٌنبؽً تحدٌد نطاق البٌانات المطلوبة لمشؽل السجل بطرٌقة أفضل، بما فً ذلك "البٌانات  ،4والمواصفة رقم  2.15فٌما ٌتعلق بـ 
أو ممثلها. وبموجب  ICANNً كذلك مناقشة األحكام الخاصة باستخدام مثل هذه البٌانات وتخزٌنها وتدمٌرها من قبل السرٌة". وٌنبؽ

القانون الفرنسً، ٌجب على الكٌانات التً تتخذ من فرنسا مقًرا لها والتً تسعى لنقل البٌانات الشخصٌة إلى كٌان ال ٌتخذ من االتحاد 
لمتطلبات التً تنظم بدقة مثل هذا النقل وتتطلب الحماٌة الكافٌة لهذه البٌانات. ونتٌجة لذلك، بموجب القانون األوروبً مقًرا له االمتثال ل

ا لضمان اإلفصاح الكامل عن البٌانات إلى  ًٌ . وقد تكون هناك حاجة ICANNالفرنسً، قد ال ٌكون هذا النص الخاص باتفاقٌة التسجٌل كاف
 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ  AFNICرتٌبات التعاقدٌة. إلى تقدٌم مزٌد من الضمانات والت

 
 تحليل التعليقات

 
لقد تم إدراج المطلب الذي ٌقضً بضرورة اتخاذ مشؽل السجل خطوات معقولة للتحقٌق فً تقارٌر السلوكٌات ؼٌر القانونٌة والرد علٌها 

ً مسودة اتفاقٌة التسجٌل الجدٌدة رًدا على تعلٌق المجتمع من استجابة لسجل أداء اللجنة االستشارٌة الحكومٌة. وقد تم تنقٌح هذا الحكم ف
على سبٌل المثال، سٌكون مطلوًبا من مشؽل السجل فقط اتخاذ خطوات معقولة فٌما ٌتعلق بالتقارٌر الواردة من  أجل الحد من نطاقه.

حكومة المشروعة فٌما ٌتعلق بالسلوك وقد تم تصمٌم النص لضرورة التعاون لمعالجة مخاوؾ ال الحكومات أو الهٌبات الحكومٌة.
ومطلوب من مشؽل السجل أن ٌتخذ خطوات معقولة للتحقٌق فً التقارٌر الخاصة بمثل هذا السلوك والرد  .TLDالممارس داخل نطاق 

اءات تفصٌلٌة ونتٌجة لذلك، لن ٌكون مناسًبا اشتراط اتخاذ إجر علٌها ولكن اإلجراءات المناسبة ستعتمد على وقابع وظروؾ كل تقرٌر.
بؤن هناك بعض المنظمات ؼٌر الحكومٌة تلعب دوًرا هاًما فً  ICANNوتعترؾ  مطلوبة أو تحدٌد ما قد ٌتم اعتباره سلوًكا ؼٌر قانونً.

وجهات إنفاذ القانون الستكشاؾ الطرق  ICANNوأن تلك المنظمات قد تتعاون مع  ،مكافحة السلوك الضار فً نظام أسماء النطاقات
وقد  إلى تسهٌل التعاون بٌن هذه المنظمات والحكومات بؽرض ضمان حصول مثل هذه التقارٌر على كل أشكال العناٌة الواجبة. الرامٌة

 تم إجراء مزٌد من التنقٌح للنص لتوضٌح أنه لن ٌكون مطلوًبا من مشؽل السجل اتخاذ أٌة إجراءات تتعارض مع القانون المعمول به.
 

نقٌح اللتزام مشؽل السجل بتقدٌم بٌانات للدراسات االقتصادٌة كرد على تعلٌق المجتمع لتوضٌح أن اإلفصاح عن لقد تم إجراء مزٌد من الت
بموجب هذا النص بتجمٌع مثل هذه المعلومات  ICANNوالؽرض من التزام  التحلٌبلت الداخلٌة ومنتج عمل مشؽل السجل لٌس مطلوًبا.

وقد تمت إضافة نص جدٌد إلى مسودة اتفاقٌة التسجٌل التً تلزم مشؽل السجل  لهذا التعامل.وجعلها مجهولة أن تكون بمثابة ضمان موثق 
عن طرٌق مشؽل السجل بموجب  ICANNبإخطار كل المسجلٌن باالستخدامات المقصودة من البٌانات الشخصٌة التً ٌتم نقلها إلى 

 لى مثل هذه االستخدامات.اتفاقٌة التسجٌل وإللزام المسجلٌن بالحصول على موافقة المسجلٌن ع

 
 ICANNتعهدات 

 
 النقاط الرئيسية

 

  لن تتحملICANN  مسإولٌة الرعاٌة الممكنة لبعض نطاقاتTLD .من قبل الحكومات أو الكٌانات األخرى 
 

 ملخص التعليقات
 

بالتنصل من كل  ICANNمح لـ ال ٌعد النص الجدٌد مناسًبا حٌث إنه ٌس .فٌما ٌتعلق بقاعدة بٌانات الجذر الرسمٌة ICANNالتزامات 
بؽض النظر عما إذا كانت أو لم تكن قد ساهمت فً الحدث أو قد اتخذت خطوات  TLDمسإولٌات عرقلة أو تقٌٌد الوصول إلى أي نطاق 
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 RySGومن ثم نوصً بحذؾ اللؽة الجدٌدة.  لتجنب مثل هذه األحداث )بما فً ذلك اإلخفاق فً ممارسة أي حق تعاقدي أو إنفاذه(.
 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ 

 
 تحليل التعليقات

 
لٌست طرًفا فً العقود التً تستطٌع  ICANNمباشرة بنفسها، و TLDوال تستطٌع أن تعرقل الوصول إلى أي نطاق  ICANNلن تقوم 

وإذا ما حدث  ٌٌده.أو تق TLDبها منع الكٌانات الحكومٌة أو موفري خدمات اإلنترنت أو الكٌانات األخرى من منع الوصول إلى نطاقات 
اة الجهة وٌنبؽً على مشؽل السجل السعً مباشرة لمقاض ،المسإولٌة ICANNهذا المنع أو التقٌٌد، فلن ٌكون من المناسب تحمٌل 

 المسإولة عن هذا المنع.

 
 التجديد

 
 النقاط الرئيسية

 

 .أحكام تجدٌد افتراضٌة تصب فً مصلحة مجتمع اإلنترنت 
 

 ملخص التعليقات
 

. افتراض التجدٌد هو عنصر نهج لم ٌصل فٌه المجتمع بعد إلى اتفاق. وهذه المسؤلة ٌنبؽً مناقشتها من قبل (4التجدٌد )المادة افتراض 
م المجتمع وال ٌنبؽً جعلها سٌاسة عن طرٌق االحتفاظ بها فً عقد من العقود. على أقل تقدٌر ٌنبؽً إضافة فقرة تقول بؤنه، إذا ما كان سٌت

هذه فً  PDP( فً موضوع افتراض التجدٌد، ٌنبؽً العمل بإجماع وجهات النظر إزاء عملٌة PDPوٌر السٌاسة )وضع عملٌة لتط
 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ  A. Doriaاالعتبارات المستقبلٌة لتجدٌد العقد. 

 
 تحليل التعليقات

 
. وتشجع أحكام التجدٌد هذه ICANNالحالٌة لدى األخرى  gTLDتم تضمٌن أحكام التجدٌد االفتراضٌة فً كل اتفاقٌات تسجٌل نطاقات 

وقد استفاد المجتمع من هذا األمر فً شكل عملٌة موثوق بها للبنٌة  ،قوٌة gTLDاالستثمار طوٌل المدى فً عملٌات تشؽٌل نطاقات 
ى تثبٌط االستثمار فً تستطٌع إعادة كتابة نص التجدٌد بشكٍل أحادي الجانب إل ICANNوسٌإدي تضمٌن نص ٌقرر أن  التحتٌة للسجل.

أن  ICANNوتشؽٌله ستضٌع "سدى" إذا ما كان لـ  TLDنطاقات المستوى األعلى، حٌث إن أٌة أموال ٌتم استثمارها فً تسوٌق نطاق 
الخاصة باتفاقٌة التسجٌل على وجه الخصوص تعدٌبلت تجدٌد  1وتسلمه إلى مشؽل آخر. وتستثنً المواصفة رقم  TLDتؤخذ نطاق 

 gTLDلتسجٌل من فبة المسابل التً ٌمكن تعدٌلها عن طرٌق سٌاسات اإلجماع، والتً تتوافق أًٌضا مع اتفاقٌات تسجٌل نطاقات اتفاقٌة ا
 .ICANNالحالٌة لدى 

 
 اإلنهاء

 
 النقاط الرئيسية

 

  ا القد وفرت المراجعات السابقة ألحكام اإلنهاء فٌما ٌتعلق باإلجراءات ذات الصلة باإلفبلس كرد على تعلٌق ًٌ لمجتمع قدًرا كاف
 من المرونة.

 
 ملخص التعليقات

 
وعلى الرؼم من أن هذا التوقٌت ٌعد أفضل من مدة الثبلثٌن ٌوًما  .استناًدا إلى اإلجراءات ذات الصلة باإلفبلس ICANNاإلنهاء من قبل 

ومما قد ٌجعل لهذا مؽزى هو  ٌوًما. 60 األصلٌة، ٌواصل اإلصدار الجدٌد االستثناء الخاص باإلجراءات التً لم ٌتم رفضها فً ؼضون
)بتارٌخ  RySGباإلضافة إلى ذلك، قد تكون إضافة مصطلح "وشٌك" قبل "مادة" بمثابة عامل مساعد.  ٌوًما. 120تمدٌد هذه المدة إلى 

 .(2011ماٌو  15
 

)و( التً 3.4ً أضٌفت إلى القسم اإلضافات الت Microsoft. تدعم مإسسة بناًء على أعمال جنابٌة معٌنة ICANNاإلنهاء من قبل 
الجدٌدة إذا لم ٌقم مشؽل السجل بإنهاء عقد الموظفٌن أو أعضاء مجلس اإلدارة  gTLDبإنهاء اتفاقٌة سجبلت نطاقات  ICANNتسمح لـ 
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ٌُكتشؾ عنهم من قبل إحدى المحاكم التورط فً عملٌة تزوٌر أو خرق الواجب اال بتمانً، المتهمٌن بارتكاب جرابم معٌنة، والذٌن 
 (2011ماٌو  15)بتارٌخ  Microsoftوالمكافآت الحقٌقٌة المرتبطة بها. 

 
 تحليل التعليقات

 
فً اإلنهاء فٌما ٌخص بعض األعمال ذات الصلة باإلفبلس فً مناقشة مسودة  ICANNوكانت قد تمت مراجعة النص المتعلق بحق 

وقد أُجري هذا  ا من الوقت لتؤمٌن عملٌات الفصل بسبب بعض األفعال.لمنح مشؽل السجل مزٌدً  2011اتفاقٌة التسجٌل فً شهر أبرٌل 
ا من المرونة. ًٌ  TLDوأٌة مادة تمثل تهدًٌدا على صبلحٌة السجل بالنسبة إلى نطاق  التؽٌٌر فٌما ٌتعلق بتعلٌقات المجتمع وٌوفر قدًرا كاف

 ستإدي إلى تفعٌل هذا النص. فً هذا الصدد، بؽض النظر عما إذا كان أو لم ٌكن قد ثبت أنها وشٌكة،
 

 االنتقال بعد اإلنهاء
 

 النقاط الرئيسية
 

  لقد تم التوفٌق بٌن المعاٌٌر الواجب االلتزام بها وإثباتها إلىICANN  لكً ٌتسنى لمشؽل السجل الحصول على حق الموافقة
 السلوك.وبٌن معاٌٌر مشابهة منصوص علٌها فً مدونة قواعد  TLDفً حالة إعادة تفوٌض نطاقات 

 

  وقد ال تكون بعض نطاقاتTLD .المحتملة التً تفً بالمعاٌٌر المحددة مرتبطة بالعبلمات التجارٌة القابمة أو ذابعة الصٌت 
هذه بدون موافقة مشؽل السجل السابق، على أن تخضع أٌة  TLDوقد ٌكون من المناسب التفوٌض المستقبلً لبعض نطاقات 

 بق لمعارضات "الحقوق القانونٌة".سا TLDتفوٌضات مستقبلٌة لنطاق 
 

 
 ملخص التعليقات

 
إلى اآلن المخاوؾ المطروحة من قبل عدد هابل من  ICANN. لم تعالج للعبلمات التجارٌة المنتهٌة بنقطة gTLDإعادة تفوٌض نطاقات 

الة اختٌار مشؽل سجل مالك فً ح TLDالمعلقٌن بخصوص خطتها باالحتفاظ بتقدٌرها وما ٌتراءى لها فقط إلعادة تفوٌض أي نطاق 
هل "النطاقات الفرعٌة"  -ؼٌر واضحة وؼٌر كافٌة  4.5. المراجعات التً أجرٌت على القسم TLDالعبلمة التجارٌة عدم تشؽٌل نطاق 

لعبلمة تجارٌة منتهٌة بنقطة إلى سجل تاٍل بدون الحصول على  TLDعدم نقل نطاق  ICANNٌجب على  ؟هً نطاقات المستوى الثانً
وافقة كتابٌة لمشؽل السجل، والتً قد تكون محجوبة أو مشروطة أو متؤخرة. وتعد إمكانٌة التسبب فً ارتباك المستهلك والتزوٌر فً م

لعبلمة تجارٌة منتهٌة بنقطة من قبل جهة لٌست تابعة أو معتمدة من قبل مالك العبلمة التجارٌة مروعة  TLDحالة تشؽٌل نطاق 
 .(2011ماٌو  15ٌخ )بتار Microsoftومزعجة. 

 
من اتفاقٌة التسجٌل ولكنها تعتقد أن هناك  4.5( التؽٌٌرات الحالٌة التً أجرٌت على القسم INTAتقدر رابطة العبلمات التجارٌة الدولٌة )

تفوٌض أحد  حاجة إلى مزٌد من التوضٌح لتحدٌد الظروؾ التً ٌمكن فً ظلها لمالك العبلمة التجارٌة أن ٌمتنع عن الموافقة على إعادة
باإلضافة إلى ذلك، ٌنبؽً أال ٌكون االستثناء قاصًرا على السجبلت التً ٌتم فٌها تسجٌل  الذي ٌعكس اسم عبلمته التجارٌة. TLDنطاقات 

ً النطاقات إلى مشؽل السجل أو شركاته التابعة ولكن ٌنبؽً أن ٌتضمن المسجلٌن المرخص لهم بدمج العبلمة التجارٌة الموجودة مسبًقا ف
 سلسلة نطاقات المستوى األعلى للعبلمات التجارٌة المنتهٌة بنقطة. وقد ٌرؼب الكثٌرون من مشؽلً العبلمات التجارٌة المنتهٌة بنقطة مثل
مانحً االمتٌازات فً تسجٌل النطاقات المسإول عنها أصحاب التراخٌص المستقلون إلى صاحب الترخٌص. وتنطبق هذه األحكام على 

بمعالجة هذه المسابل، فقد تمثل الخسارة المحتملة  ICANNجبلت العبلمات التجارٌة المنتهٌة بنقطة. وإذا لم تقم كل استخدامات س
للسٌطرة على العبلمة التجارٌة التً قد تنجم عن إعادة تفوٌض أحد سجبلت العبلمات التجارٌة المنتهٌة بنقطة فوق معارضة مالك العبلمة 

 .(2011ماٌو  14)بتارٌخ  INTA جدٌدة. gTLDً العبلمات التجارٌة الذٌن ٌطلبون تشؽٌل سجبلت نطاقات التجارٌة عقبة كإود أمام مالك
 

المخاطرة بؤن  -على إزالة أحد الحواجز من أمام الشركات التً تنظر فً طلبات العبلمة التجارٌة المنتهٌة بنقطة  4.5ٌساعد القسم 
لمطابقة لعبلمتها التجارٌة أو اسم شركتها إذا ما آثرت عدم االستمرار فً تشؽٌل نطاق ا TLDالشركة ستفقد السٌطرة على سلسلة نطاقات 

TLD .COA  (2011ماٌو  15)بتارٌخ. 
 

للمسجل الفردي بدالً من  TLDإلى تعرٌؾ عام لـ  5.4. ٌنبؽً أن ٌشٌر االستثناء الوارد فً القسم للمسجل الفردي TLDتعرٌؾ نطاق 
نقل  ICANNال ٌجوز لـ  ،للمسجل الفردي TLDى الرؼم من ذلك، والمنصوص علٌه بالنسبة لنطاقات تعرٌفه بشكل منفصل )أي "عل

ال ٌنبؽً نقل  ،لمسجل فردي إلى مشؽل جدٌد TLDبنقل أحد نطاقات  ICANNوفً الظروؾ التً تقوم فٌها …"(. TLDتحوٌل نطاق 
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نظًرا ألن نقل بٌانات السجل قد ٌكشؾ عن أسرار تجارٌة إلى  ،ICANN( إلى المشؽل الجدٌد أو إلى IPحقوق بروتوكول اإلنترنت )
 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ دابرة األعمال طرؾ ثالث، بما فً ذلك قوابم المستهلكٌن. 

 
حٌث ٌكون مشؽل السجل هو  TLDلمسجل فردي: هو نطاق  TLDٌنبؽً إضافة التعرٌؾ التالً إلى الدلٌل واتفاقٌة التسجٌل: "نطاق 

 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ دابرة األعمال  ."TLDلكل أسماء النطاقات فً نطاق مسجل السجل 
 

 تحليل التعليقات
 

االستجابة إلى العدٌد من  2011فً مناقشة مسودة اتفاقٌة التسجٌل فً شهر أبرٌل  4.5لقد كان الؽرض من المراجعات التً تمت للقسم 
لقد تم التوفٌق بٌن المعاٌٌر الواجب االلتزام بها  معٌنة. TLDتفوٌض نطاقات  على إعادة ICANNتعلٌقات المجتمع فٌما ٌتعلق بقدرة 

( لكً ٌتسنى لمشؽل السجل الحصول على حق الموافقة على إعادة التفوٌض فً حالة إنهاء اتفاقٌة التسجٌل أو ICANN)وإثباتها إلى 
الخاصة بالمسودة الجدٌدة  9وك الموجودة فً المواصفة رقم انتهاء صبلحٌتها وبٌن معاٌٌر مشابهة منصوص علٌها فً مدونة قواعد السل

وعلى الرؼم من ذلك، ونظًرا ألن هذه المعاٌٌر )وكذلك المعاٌٌر  التفاقٌة التسجٌل )والتً تمت مراجعتها استجابة لتعلٌقات المجتمع(.
التً ال تعد  TLDاٌٌر التً بها سلسلة نطاقات تفً بالمع TLDالموسعة بشكٍل كبٌر المقترحة فً تعلٌقات المجتمع( قد تسفر عن نطاقات 

هذه فور انتهاء صبلحة اتفاقٌة التسجٌل أو  TLDعبلمة تجارٌة قابمة أو ذابعة الصٌت، تم تنقٌح النص لتوضٌح أنه لن ٌتم نقل نطاقات 
ة للتفوٌض المستقبلً، هذه متاح TLDالمرتبطة بنطاقات  TLDإنهابها بدون موافقة مشؽل السجل، ولكن قد تكون سبلسل نطاقات 

ومن شؤن هذا النهج أن ٌسمح لكٍل من  بموجب معارضات "الحقوق القانونٌة" المتاحة فً وقت إجراء مثل هذا التفوٌض المستقبلً.
آلٌة المعتمدة على العبلمة التجارٌة أو ؼٌر المعتمدة علٌها التً تقع ضمن المعاٌٌر المحددة، فً الوقت الذي ٌنص فٌه على  TLDنطاقات 

التً تم التخلً عنها إذا ما كان مثل  TLDالقابمة على العبلمات التجارٌة لمنع التفوٌض المستقبلً ألحد نطاقات  TLDتخص نطاقات 
 هذا التفوٌض سٌإدي إلى انتهاك الحقوق القانونٌة المعروفة بموجب عملٌات معارضة "الحقوق القانونٌة".

 
التً ٌحافظ فٌها مشؽل السجل على  TLDنص وفً مدونة قواعد السلوك هو وصؾ نطاقات والؽرض من المعاٌٌر الواردة فً هذا ال

التً  TLDوقد ٌسفر توسٌع دابرة المعاٌٌر لتشمل نطاقات  لنفسه أو لشركاته التابعة. TLDاستخدام جمٌع عملٌات التسجٌل فً نطاق 
التً تنحرؾ عن التزامات مدونة قواعد  TLDؽٌل نطاقات تسمج باستخدام عملٌات التسجٌل من قبل أطراؾ ثالثة ؼٌر تابعة عن تش

 األخرى عند استخدام نموذج تجاري مشابه. TLDالسلوك الخاصة بنطاقات 
 

 حل النماع
 

 النقاط الرئيسية
 

  لم تعرب تعلٌقات المجتمع عما هو تعارض المصالح المحتمل الذي ٌنجم عن استخدامICC .ألكثر من منطقة حل نزاع 
 

 يقاتملخص التعل
 

( هً المنتدى الحصري للفصل فً ICC. ال ٌنبؽً أن تكون محكمة التحكٌم الدولٌة التابعة لؽرفة التجارة الدولٌة )منتدى التحكٌم
بمثابة مزود حل المنازعات للمصلحة العامة  ICANNبموجب العقد المبرم مع  ICCالمنازعات الناجمة عن اتفاقٌة التسجٌل، وستعمل 

 .(2011ماٌو  15) IPCت معارضة المجتمع، وبالتالً خلق نزاع محتمل. المحدودة وإجراءا
 

 تحليل التعليقات
 

لم تعرب تعلٌقات المجتمع  مجموعة من القواعد واإلجراءات الخاصة بالفصل فً النزاعات. ICCتقدم محكمة التحكٌم الدولٌة التابعة لـ 
وسٌخضع المحكمون  القواعد واإلجراءات ألكثر من منطقة حل نزاع. عما هو تعارض المصالح المحتمل الذي ٌنجم عن استخدام تلك

 الفردٌون إلى قواعد حل تضارب المصالح واستبعادهم على نحو البق فً حالة اكتشاؾ وجود عبلقة مسبقة بٌنهم وبٌن أحد أطراؾ التحكٌم.
 

 التغيير ف  سيطرة مشغل السجل والتنامل
 

 النقاط الرئيسية
 

 لمتعلق بالتنازل والتعاقد من الباطن ٌعطً النص الحالً اICANN  القدرة على تقٌٌم أي طرؾ متنازل له أو طرؾ ٌخلؾ
ا. ًٌ  مشؽل السجل بناًء على المعاٌٌر القابمة حال
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 .ولٌس من الضروري فرض المنع التمهٌدي التام المعتمد على الوقت على مثل هذه المعامبلت 
 

 كل التزامات مشؽل السجل. وسٌخضع المتنازل لهم باتفاقٌة التسجٌل إلى 
 

 ملخص التعليقات
 

اتخاذ إجراءات لتقلٌل احتمالٌة  ICANNمخاوؾ كبٌرة. وعلى  gTLD. ترفع إمكانٌة وجود سوق ثانوي نشط لنطاقات قٌود التنازل
والمعارضة. توجد ازدهار مثل هذا السوق الثانوي وأن ٌصل إلى الحد الذي ال ٌستطٌع معه المشاركون التهرب من عملٌات االختبار 

 أربعة إجراءات ٌمكن تمٌٌزها فً الحال: 
 

شهًرا( بعد  18-12من اتفاقٌة التسجٌل لحظر التنازالت فً ؼضون فترة محددة ) 7.5مراجعة القسم  ICANNٌنبؽً لـ  (1)
 "؛ وgTLDوالتً ستقلل من "تقلب  ،التفوٌض

فوٌض التً تنطبق على المتنازل لهم فً اتفاقٌة ضمان أن إجراءات الفصل فً منازعات ما بعد الت ICANNٌنبؽً على  (2)
سٌتهرب  gTLDبنفسه أو استخدامه المقصود من  gTLDالتسجٌل، والتً ستحد بشكٍل كبٌر من مخاطر أن المستفٌد من 

 مقدم الطلب األصلً. gTLDبدرجة كبٌرة من المعارضات التً تم فرضها، قد جعلت من المستفٌد من 
االمتثال  gTLDالتنازل" التً تحدد الشروط والمعاٌٌر التً ٌجب على أي مستفٌد مقترح من  بوضع "إرشادات ICANNتقوم  (3)

للتنازل المقترح. وٌجب أن تكون هذه الشروط والمعاٌٌر على أقل تقدٌر المكافا للسلسلة  ICANNلها للحصول على اعتماد 
 الجدٌدة. gTLDالكاملة من معاٌٌر التقٌٌم الخاصة بطلبات 

إرشادات مشابهة إن لم تكن مطابقة إلرشادات التنازل لضمان عدم استخدام أي تؽٌٌر فً السٌطرة كآلٌة للهروب  وٌنبؽً وضع (4)
 .(2011ماٌو  15) Microsoftمن التقٌٌم الجوهري لجهة أو السٌطرة الجدٌدة أو الشخص الذي ٌقوم بذلك. 

 
 تحليل التعليقات

 
 ICANNب على مشؽل السجل عمل إخطارات معٌنة والحصول على موافقة كتابٌة من من اتفاقٌة التسجٌل على أنه ٌج 7.5ٌنص القسم 

عن الموافقة على أي معاملة من هذا  ICANNعبلوة على ذلك، ٌجب أن تمتنع  فٌما ٌتعلق بؤي تنازل أو تؽٌٌر فً معامبلت التحكم.
ً مشؽل السجل أو تدخل فً ترتٌبات تعاقدٌة )أو أن الشخص أو الهٌبة التً ستحصل على حق التحكم ف ICANNالقبٌل فً حال حددت 

وفً الوقت  أو المواصفات المعمول بها. ICANNالطرؾ األصلً المطلق لهذا التحصل أو الهٌبة المتعاقدة فرعٌا( ال ٌلبً معاٌٌر 
عة هذه المعاٌٌر والمإهبلت وقد تتم مراج الجدٌدة. gTLDالحالً، تتضمن مثل هذه المعاٌٌر والمإهبلت معاٌٌر التقٌٌم الخاصة بطلبات 

الحفاظ على المرونة فٌما ٌتعلق بالمعاٌٌر التً تطبقها على أٌة معاملة محددة بناًء على الوقابع  ICANNمن حٌٍن آلخر وٌجب على 
 ICANNال ٌوجد سبب مرؼم، مع األخذ فً االعتبار قدرة  والظروؾ )بما فً ذلك معارضات المجتمع( المرتبطة بمثل هذه المعاملة.

 على تقٌٌم معامبلت التنازل واعتمادها، لفرض حظر كامل بناًء على الوقت التمهٌدي على مثل هذه المعامبلت.
 

على تنازل اتفاقٌة تسجٌل، ستكون كل معارضات مشؽل السجل ملزمة للمتنازل له، بما فً ذلك كل آلٌات  ICANNوفً حالة موافقة 
 الحقوق األخرى. حل منازعات ما بعد التفوٌض وآلٌات حماٌة

 
 Whoisالخاصة ببروتوكول  4المواصفة رقم 

 
 النقاط الرئيسية

 

  تلتزمICANN  بتنفٌذ متطلبات نموذج بٌانات thick Whois لبرنامجgTLD .الجدٌد 
 

  تم تناول مسؤلة "التحقق" من بروتوكولWhois  عن طرٌق اتفاقٌة اعتماد المسجل، وٌنبؽً مناقشة أٌة تؽٌٌراتمن خبلل
 (.GNSOمة دعم األسماء العامة )منظ

 

  وسٌظل بروتوكولWhois .الذي ٌمكن البحث عنه خدمة اختٌارٌة 
 

  وتجب معالجة بٌاناتWhois .بالتوافق مع قوانٌن الخصوصٌة 
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 ملخص التعليقات
 

اقٌات، ؼٌر كاٍؾ فً نظام فما ٌزال النظام، ال سٌما إنفاذ االتف ،Whoisتسعى جاهدة لتحسٌن  ICANN. بٌنما نقر بؤن تحسٌن االمتثال
أن تتناول بوضوح طرٌقة تخطٌطها لتوفٌر قدٍر كاٍؾ من االمتثال واإلنفاذ حٌث  ICANN( الحالً. وتحتاج DNSأسماء النطاق )

 .(2011ماٌو  13)مإسسة األخبار الجدٌدة.  gTLDسٌصبح اإلنفاذ صعًبا للؽاٌة مع تقدٌم نطاقات 
 

من اتفاقٌة  4المحددة والواردة فً البند رقم  Whois. ال تؤخذ مخرجات بروتوكول اريأو نموذجه التج TLDالؽرض من نطاق 
النظر فً منح مقدمً الطلبات القدرة على  ICANNأو نموذجه التجاري. وٌنبؽً على  TLDالتسجٌل بعٌن االعتبار الؽرض من نطاق 

 .(2011ماٌو  16)بتارٌخ  AusRegistryمناسبة.  Whoisاقتراح مخرجات 
 

 . لزوم التحقق والمراقبة--Whoisدقة 
الجدٌدة نقطة إضافٌة فً  gTLDمن خبلل منح طلبات  Whoisألهمٌة دقة  ICANNبإدراك  Time Warnerعلى الرؼم من سعادة 

ا. ،ومراقبته Whoisعملٌة التقٌٌم إذا ما قاموا بالتحقق من بروتوكول  ًٌ وقد ٌساعد هذا  فإننا ال نرى سبًبا وراء عدم جعل هذا األمر إلزام
 .(2011ماٌو  14) Time Warnerالمطلب، إذا ما تم تنفٌذه بحزم، فً كمه سلسلة كبٌرة من االنتهاكات. 

 
فً متطلبات الحد األدنى "لمنع إساءة االستخدام والتخفٌؾ من حدة السلوك الضار"  Whoisٌنبؽً دمج اآللٌات الرامٌة إلى تشجٌع جودة 

بات الذٌن ٌخفقون فً إلزام أنفسهم بها باستبلم رصٌد صفر من نقاط اإلخفاق بشؤن تطبٌق هذا المعٌار. حتى ٌتسنى حصول مقدمً الطل
COA (15  2011ماٌو) .SIIA (15  2011ماٌو). IPC (15  2011ماٌو). 

 
 ،ICANNٌنبؽً على  ،واإللزام بها كجزء من الحد األدنى من المتطلبات الضرورٌة Whoisباإلضافة إلى تحدٌد جهود السعً إلى دقة 

بعد استبلم الجولة األولى من الطلبات ومراجعتها، مراجعة متطلبات الحد األدنى الخاصة بؤٌة سٌاسات أو إجراءات تخص إساءة 
االستخدام لدمج أفضل الممارسات الموجودة فً الطلبات المتعددة. وإن لم ٌحدث هذا، قد تقوم سجبلت مختلفة بتشؽٌل معاٌٌر مختلفة 

ماٌو  13 ،2)الوحدة  NCTAمع المعاٌٌر المهلهلة.  gTLDكبٌرة، والتً ستإدي إلى مزٌد من االنتهاكات بالنسبة لنطاقات بدرجة 
2011). 

 
الجدٌدة فً هذه الجولة بتبنً كل االلتزامات الخاصة بجودة  gTLDخطوة إلى الوراء بعدم مطالبة كل نطاقات  ICANNلقد اتخذت 

 ،asia.فً الجولة السابقة ) gTLDصول إلٌها، تلك االلتزامات المتفق علٌها من خبلل ثبلثة نطاقات الموسعة والو Whoisبٌانات 
 ،gTLD(. وتمثل هذه المتطلبات المعقولة والعملٌة بشكٍل كبٌر أفضل الممارسات الحالٌة فٌما ٌتعلق باتفاقٌات تسجٌل post.و ،mobi.و

; (2011ماٌو  15) COAالجدٌدة بالوفاء بها.  gTLDمطالبة كل سجبلت مطلًقا بتوضٌح السبب وراء عدم  ICANNولم تقم 
SIIA (15  2011ماٌو ;)IPC (15  2011ماٌو). 

 
ا ولكن ما القابل للبحث Whoisٌنبؽً أن ٌكون بروتوكول  ًٌ ا. ٌعد منح نقطة إضافٌة إلى مقدمً الطلبات الذٌن سٌوفرونه أمًرا إٌجاب ًٌ إلزام

القابل للبحث ٌعد أمًرا ذا قٌمة كبٌرة للكٌانات التً تكافح عملٌات االحتٌال والتزوٌر عبر  Whoisى ٌزال ؼٌر كاٍؾ. فالوصول إل
مفٌدة للؽاٌة فً مكافحة عملٌات التزوٌر وإساءة االستخدام عبر اإلنترنت.  4اإلنترنت، وستكون مواصفات البحث الواردة فً البند رقم 

القابل للبحث ؼٌر مطلوب.  Whoisجلس إدارتها بعمل تحدٌد جزافً بؤن سمحت إلحدى لجان م ICANNومما ٌإسؾ له أن 
Microsoft (15  2011ماٌو). 

 
من أسبلة معاٌٌر التقٌٌم وفً البند  20الموضح فً السإال رقم  ،القابل للبحث Whois. ٌتطلب بروتوكول القابل للبحث Whoisتوحٌد 

ا من شؤنها خلق العدٌد من عملٌات التنفٌذ ؼٌر المتوافقة من اتفاقٌة التسجٌل، مزًٌدا من التحدٌد الت 4رقم  ًٌ قنً. والطرٌقة التً وصفت حال
القابل للبحث  Whoisبصورة محتملة والتً ستعطً المستخدمٌن النهابٌٌن نتابج ؼٌر متسقة وتإدي إلى إرباكهم. ومن ثم ٌنبؽً توحٌد 

القابل للبحث قبل بداٌة فترة تقدٌم الطلبات، فٌنبؽً حٌنبٍذ حذؾ "متطلبات  Whoisقبل بداٌة فترة تقدٌم الطلبات. وإذا لم ٌتم توحٌد 
 .(2011ماٌو  16) AusRegistryمن أسبلة معاٌٌر التقٌٌم.  26التجاوز" بالنسبة للسإال رقم 

 
، وفٌما ٌتعلق بمعٌار نجاًحا كبًٌرا بما فٌه الكفاٌة. إضافة إلى ذلك 2011الواردة فً مسودة مناقشة أبرٌل  Whoisال تحرز تحسٌنات 

القابل للبحث ٌطرح مخاطر كبٌرة من إساءة االستخدام أكثر من النموذج  Whoisمطلًقا السبب فً أن  ICANNلم توضح  ،26التقٌٌم 
للحط من مستواها  Whoisتم السماح بخدمة  ،ICANN. وتحت رعاٌة thin Whoisالحالً المتوفر عن طرٌق المسجلٌن فً بٌبة 

 .(2011ماٌو  15) COAٌؾ. الحالً الضع
 

واسم المضٌؾ  IPبإعادة إدخال اللؽة التً تتطلب تقدٌم عنوان  ICANNبؤن تقوم  RySGتوصً  .طلبات الوصول إلى ملؾ المنطقة
من كل األطراؾ التً تطلب الوصول إلى ملؾ المنطقة. وتمثل هذه المعلومات أهمٌة قصوى لتمكٌن مشؽل السجل من تجنب إساءة 

 .(2011ماٌو  15) RySGم. االستخدا
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من اتفاقٌة  3، القسم 4. ال تتطابق المعلومات المطلوبة بموجب أحكام "الوصول المجمع إلى بٌانات التسجٌل" الواردة فً البند التوضٌح
حقٌقة مجموعة الخاص بمستودع البٌانات من اتفاقٌة التسجٌل وتعد فً ال 2التسجٌل مع الحد األدنى من المعلومات المطلوبة فً البند 

ٌضمن االستقرار  ICANNفرعٌة لمثل هذه البٌانات. وسٌكون من المفٌد فهم كٌؾ أن توفٌر الوصول المجمع لبٌانات الوصول إلى 
التشؽٌلً لخدمات السجل، أو أنه ٌسهل عملٌات التحقق من االمتثال التً تجري على المسجلٌن المعتمدٌن حٌث إن طلب توفٌر مجموعة 

 AusRegistryنات مستودع البٌانات ٌتطلب من مشؽل السجل وضع ودعم عملٌة إضافٌة ؼٌر ضرورٌة فٌما ٌبدو. فرعٌة من بٌا
 .(2011ماٌو  16)
 

من مشؽل السجل تقدٌم عناصر محددة من المخرجات  4من البند  1.6و 1.5و ،1.4. تتطلب األقسام قوانٌن الخصوصٌة الوطنٌة
وعلى الرؼم من ذلك، ٌمثل نشر بعض هذه العناصر المدرجة فً هذه األقسام فً دول محددة الخاصة بخدمة دلٌل بٌانات التسجٌل. 

، إال 4على النحو الوارد فً البند  Whoisإضافة حكم ٌتطلب توفٌر  AusRegistryانتهاًكا لقوانٌن الخصوصٌة الوطنٌة. تقترح شركة 
عرض بعض العناصر. وإذا كانت تلك القوانٌن تحظر عرض هذه إذا كانت قوانٌن الخصوصٌة الوطنٌة الخاصة بمشؽل السجل تحظر 
التً ٌمكن توفٌرها  Whoisوتوضٌح ما هً عناصر  ICANNالعناصر، فٌجب على مشؽل السجل توثٌق هذا فً الطلب المقدم إلى 

ٌة لمشؽل السجل، ٌجب بموجب قوانٌن الخصوصٌة الوطنٌة. وفٌما ٌتعلق بالعناصر التً ستظل محجوبة كجزء من االلتزامات القانون
 استمرار وجود أزواج المفاتٌح/القٌم وٌجب أن تستمر قٌمة المجال الذي لم ٌتم الكشؾ عنه متوافقة مع متطلبات التنسٌق الواردة فً القسم

 .(2011ماٌو  16) AusRegistry. 4من البند  1.7
 

 تحليل التعليقات
 

ستمثل البٌانات الدقٌقة ذات الجودة العالٌة  الجدٌد. gTLDلبرنامج thick Whois بتنفٌذ متطلبات نموذج بٌانات  ICANNتلتزم 
قوٌة رصًٌدا  Whoisالجدٌدة وسٌتلقى مقدمو الطلبات الذٌن ٌقدمون خدمات  gTLDأحد العناصر الهامة لنطاقات  Whoisلبروتوكول 

ا فً طلباتهم لمثل هذه الجهود. ًٌ اإلضافٌة اإللزامٌة مقابل تعوٌض  Whoisات وعلى الرؼم من ذلك، ٌجب وزن فوابد متطلب إضاف
وبعد النظر فً تعلٌقات  .ICANNالمخاوؾ الفنٌة وذات الصلة بالخصوصٌة، والتكالٌؾ المتزاٌدة لتوفٌر مثل هذه الخدمات وموارد إنفاذ 

من االلتزامات المناسبة لكل فً مسودة اتفاقٌة التسجٌل الجدٌدة على أنها تمثل الحد األدنى  Whoisالمجتمع، تم النظر فً متطلبات 
إضافٌة تتسق مع نموذجه التجاري، بموجب القوانٌن المعمول بها. وٌنبؽً مناقشة أٌة  Whoisوقد ٌتطلب مشؽل السجل مخرجات  سجل.

صٌانة  . "تم تحدٌدICANNاألساسٌة/الحالٌة فً المنظمة الداعمة ألسماء النطاقات العامة التابعة لـ  Whoisاستثناءات من متطلبات 
والوصول إلى المعلومات الدقٌقة والحدٌثة المتعلقة بسجبلت أسماء النطاق" على أنها ضمن "التوافق المحكم" للموضوعات التً قد تإسس 

 سٌاسات إجماع جدٌدة. ICANNعلٌها 
 

ن سٌمتثلون إلى أٌة والذي ٌنص على أن المسجلٌ ،3.7.8هو موضوع اتفاقٌة اعتماد المسجل، القسم  Whoisوٌعتبر "التحقق من" 
ا )أ( التحقق، فً وقت التسجٌل، من معلومات العقد  ICANNسٌاسات إجماع تإسسها  ًٌ "تتطلب بشكٍل معقول وٌمكن تطبٌقه تجار

المرتبطة باالسم المسجل الذي ٌرعاه المسجل أو )ب( إعادة التحقق الدوري من مثل هذه المعلومات". وٌنبؽً مناقشة أي متطلبات تحقق 
 واعتمادها من خبلل المنظمة الداعمة ألسماء النطاقات العامة. gTLDتتعلق بنطاقات  Whoisمن 

 
إلى مجموعة عمل حماٌة المستهلك وبٌانات مجلس إدارة  ICANNالقابل للبحث من قبل  Whoisوقد تمت إحالة مسؤلة بروتوكول 

ICANN <http://www.icann.org/en/committees/consumer-protection/>.  وقد أشار التقرٌر النهابً لمجموعة
 Whoisتنصح مجلس اإلدارة بؤن جعل بروتوكول  DCP-WG( أن "DCP-WGعمل حماٌة المستهلك وبٌانات مجلس اإلدارة )

ا هو مسؤلة سٌاسٌة ٌنبؽً ٍإحالتها إلى المنظمة الداعمة ألسماء النطاقات العامة ًٌ و مقترح فً ولكننا نقبلها على أنها اختٌارٌة كما ه ،إلزام
اإلصدار الحالً من دلٌل مقدم الطلب. ونوضح أن هناك مسابل تتعلق بحماٌة المستهلكٌن والبٌانات ٌمكن طرحها من خبلل نظام 

Whois < ."قابل للبحثhttp://www.icann.org/en/committees/consumer-protection/report-on-
recommendations-07dec10-en.htm.< 

 
كخٌار لكل سجل بدالً من  Whoisهذه التوصٌة ولذا سٌستمر تقدٌم  ICANNتبنى مجلس إدارة  ،لمنعقد فً قرطاجنةوفً اجتماعه ا

والتً ٌذكر القلٌل منها أنه سوؾ ٌتم توفٌر  ،الحالٌة gTLDاإللزام به ووجوب تطبٌقه فً كل السجبلت الجدٌدة. وٌتوافق هذا مع اتفاقٌات 
Whois اج األحكام التً تحكم متطلبات القابل للبحث. وقد تم إدرWhois  القابل للبحث فً كل اتفاقٌات التسجٌل الحالٌة التً تنص

ا من خبلل السجل المعمول به كجزء من عملٌة التفاوض ولم تكن مطلوبة من قبل  ًٌ . وتذكر كل هذه األحكام أن ICANNعلٌها اختٌار
صٌة متسًقا مع ا"، ولذا ال ٌعد نهج الدلٌل فً النظر فً اعتبارات الخصوالخدمة ٌتم تقدٌمها "بموجب سٌاسات الخصوصٌة المعمول به

 الممارسة الحالٌة.
 

. 4القابل للبحث الذي ٌمكن دمجه فً البند  Whoisوما تزال تقع على عاتق المجتمع مسإولٌة وضع مواصفات محددة لبروتوكول 
القابل للبحث فً تلك  Whoisادات عالٌة المستوى فقط حول متطلبات إرش 4ونظًرا النعدام اإلجماع حول مثل هذا البند، ٌوفر البند 

 السجبلت التً اختارت توفٌرها.
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من اتفاقٌة التسجٌل مع  3، القسم 4ال تتطابق المعلومات المطلوبة بموجب أحكام "الوصول المجمع إلى بٌانات التسجٌل" الواردة فً البند 

ال تتطلب بٌانات المستودع  ICANNالخاص بمستودع البٌانات من اتفاقٌة التسجٌل ألن  2بند الحد األدنى من المعلومات المطلوبة فً ال
 الكاملة ألؼراض عملٌات التحقق من االمتثال واستخدام المسجل.

 
مع قوانٌن الخصوصٌة المعمول بها على موقع الوٌب  Whoisفً وقت سابق إجراًء لمعالجة أوجه تعارض  ICANNوقد وضعت 

htm.17jan08-procedure-icann/processes/en/org.icann.www://http.  ومنذ بداٌة هذا اإلجراء، لم ٌتم تلقً أٌة
( إلى مسودة اتفاقٌة ICANNسجٌل الحالٌة لـ وقد تمت إضافة حكم جدٌد )باستخدام اللؽة من األحكام الواردة فً اتفاقٌات الت اقتراحات.

التسجٌل الجدٌدة التً تتطلب االمتثال إلى قوانٌن الخصوصٌة المعمول بها التً ستكون واجبة التطبٌق فً كل عملٌات معالجة البٌانات 
 .Whoisالشخصٌة، بما فً ذلك بٌانات 

 
 5البند -األسماء المحجومة

 
 النقاط الرئيسية

 

 ٌدرس مجلس إدارة ICANN  المعاٌٌر التً ٌجب الوفاء بها لفبة محدودة من المنظمات العالمٌة القابمة لتكون مإهلة للحصول
وعلى الرؼم من ذلك، ما تزال هذه العملٌة قابمة ولم ٌتم التوصل إلى أٌة قرارات فٌما  على العبلمات المحجوزة من التسجٌل.
 د.الجدٌ gTLDٌتعلق بتنفٌذ هذه المعاٌٌر فً برنامج 

 

 ا حجز األسماء الجؽرافٌة التً تظهر فً رموز الدول والقوابم  ،وبموجب نصابح اللجنة االستشارٌة الحكومٌة ًٌ سٌتم مبدب
وقد ٌتم تحرٌر تلك األسماء فٌما ٌتعلق بموافقة الحكومة  .TLDالمحددة من قبل فً المستوى الثانً، بؽض النظر عن نوع 

 (.INFO.ة من قبل اللجنة االستشارٌة الحكومٌة )على سبٌل المثال إجراءات المعنٌة أو بموجب اإلجراءات المعتمد
 

 ملخص التعليقات
 

. ٌنبؽً إضافة مصطلحات أولٌمبٌة وأولمبٌاد إلى قابمة األسماء المحجوزة، األمر الذي أولٌمبٌة وأولمبٌاد—قابمة األسماء المحجوزة
لة العدد حول العالم، وسٌسمح للجنة األولٌمبٌة األمرٌكٌة بتركٌز مواردها المحدودة سٌتسق مع قوانٌن األمم المتحدة والدول األخرى الهاب

. gTLDعلى مهمتها الربٌسٌة، بدالً من عملٌات التسجٌل الدفاعٌة والعملٌة المرهقة من تقدٌم المعارضات الرسمٌة ضد انتهاك طلبات 
( USOCالحركة األولٌمبٌة. وقد أٌدت اللجنة األولٌمبٌة األمرٌكٌة )( فً الدلٌل ؼٌر كافٌة لحماٌة RPMsتعد آلٌات حماٌة الحقوق )
( بشكٍل متكرر أن حجز الكلمات "أولٌمبٌة وأولمبٌاد" فً المستوى األعلى والمستوى الثانً لكل نطاقات IOCواللجنة األولٌمبٌة الدولٌة )

gTLD قوانٌن المقبولة. وعلى نحو ما تم توضٌحه بالتفصٌل فً الجدٌدة ٌخدم المصالح العامة للمجتمع الدولً وتتوافق مع مبادئ ال
سنت أكثر من ثبلثٌن دولة تشرًٌعا ال نظٌر له بحفظ االستخدام الحصري لكلمات أولٌمبٌة  ،ICANNالتعلٌقات السابقة المقدمة إلى 

ٌروبً بشؤن حماٌة للرمز األولٌمبً، واللجان األولٌمبٌة الوطنٌة. وقد وقع ما ٌزٌد عن ستٌن دولة على معاهدة ن IOCوأولمبٌاد إلى 
واضعة بذلك حماٌة خاصة للحركة األولٌمبٌة كمبدأ قانونً مقبول دولً. وقد أشارت اللجنة االستشارٌة الحكومٌة على مجلس إدارة 

ICANN  .العتماد الطلب بإضافة كلمات أولٌمبٌة وأولٌمبٌاد إلى قابمة األسماء المحجوزةUSOC  (. 2011ماٌو  13)بتارٌخIOC 
 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ 

 
من قابمة األسماء  ICANN. تقضً مبادئ المساواة والعدالة بؤنه ٌنبؽً إزالة عبلمة ICANNإزالة عبلمة —األسماء المحجوزة

ً نفس العبء والنفقات لحماٌة عبلمتها ضد من ٌقومون بالسطو اإللكترونً كضرورة فعل ذلك لسابر مالك ICANNالمحجوزة. وتتحمل 
 .(2011ماٌو  15) Microsoftالعبلمات التجارٌة. 

 
. ٌنبؽً حذؾ الحجز المضاؾ حدًٌثا "للعناوٌن المكونة من حرفٌن" من دلٌل مقدم الطلب، األمر الذي قد ٌسبب مشاكل عناوٌن من حرفٌن

اب التقنٌة ال تعد دلٌبلً بؤي حاٍل أو األسب ccTLDsوٌفتقر إلى عرض األسباب. واالرتباك مع "الرموز المكونة من حرفٌن" الخاصة بـ 
من األحوال. ولم تكن مسؤلة حجز العناوٌن المكونة من حرفٌن نقطة تتم مناقشتها علًنا ووضعها فً قواعد الدلٌل بدون مناقشة مجتمعٌة 

عناوٌن المكونة من بتحرٌر "ال ccTLDو gTLDٌعد خارج عملٌة تطوٌر السٌاسة. وٌعد توقٌتها ؼرًٌبا ألنه قد قامت دستة من سجبلت 
. سٌخلق حجز العناوٌن gTLDفً حالة نطاقات  ICANNحرفٌن" حدًٌثا فقط وتخطط لتحرٌرها فً المستقبل القرٌب، مع اعتماد 

كان المشؽل هو  ،DENICالجدٌدة )على سبٌل المثال فً ألمانٌا  gTLDsالمكونة من حرفٌن تحدٌات قانونٌة فً العدٌد من نطاقات 
.de ccTLD الذي دفعت به المنافسة وقوانٌن العبلمة المسجلة لتحرٌر كل "العناوٌن المكونة من حرفٌن"(.  2010ام فً ع

dotBERLIN  (. 2011ماٌو  11)بتارٌخDOTZON  (2011ماٌو  15)بتارٌخ. 
 

http://www.icann.org/en/processes/icann-procedure-17jan08.htm
http://www.icann.org/en/processes/icann-procedure-17jan08.htm
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ماء الجؽرافٌة )بصرؾ . تجب حماٌة أسماء ؼٌر العواصم بنفس درجة أسماء العواصم. تجب حماٌة كل األسحماٌة كل األسماء الجؽرافٌة
( والتً حددتها الحكومة الوطنٌة لكل حق للحكومة الوطنٌة بنفس درجة حماٌة أسماء العواصم. ISO 3166النظر عن وجودها فً قابمة 

حكومة مدٌنة طوكٌو . ICANNعلى أن ٌتم إدراج األسماء المحمٌة هذه فً قابمة من قبل كل حكومة وفً وقت سابق على التسجٌل مع 
 .(2011ماٌو  13)
 

. تجب حماٌة االختبلفات فً أسماء العواصم )فً أٌة لؽة( عن طرٌق طلب توثٌق الدعم من حماٌة االختبلفات فً أسماء العواصم
حكومة مدٌنة " اسم طوكٌو عاصمة الٌابان(. Tokyo-to" و"Tokyoالحكومات المعنٌة )على سبٌل المثال، تمثل كل من الكلمات "

 .(2011ماٌو  13)طوكٌو 
 

 .رموز الدول فً المستوى الثانً
على رموز الدول فً المستوى الثانً ؼٌر واقعً وضد الناحٌة التجارٌة وسٌكون من الصعب على  ICANNٌعد الحظر المقترح من قبل 

طقً وقانونً الشرطة. فهً ستحظر على مقدم طلب العبلمة التجارٌة التً تنتهً بنقطة تسجٌل اسم دولة فً المستوى الثانً لسبب من
( www.budweiser/uk(. وحٌث ال ٌوجد حظر على إنشاء المجلدات )على سبٌل المثال us.budweiserتماًما )على سبٌل المثال 

 .(2011ماٌو  15) MARQUES/ECTA. (2011ماٌو  13) Valideusفهذا ٌعد قًٌدا مصطنًعا ٌنبؽً رفعه. 
 

. إن أهمٌة حماٌة مقدمو طلبات العبلمة التجارٌة المنتهٌة بنقطة—والمستوٌات األخرىاستخدام األسماء الجؽرافٌة فً المستوى الثانً 
بتعرٌؾ الطبٌعة الخاصة لمقدمً الطلبات المحتملٌن للعبلمة التجارٌة المنتهٌة  ICANNاألسماء الجؽرافٌة أمر معقول ولكننا نطالب 

توفٌر )أو منح إذن بالتطوٌر والتوظٌؾ المستقل( حل عالمً ( أو DAG ،22بنقطة والتخفٌؾ عنهم من عبء هذا المطلب )السإال 
ٌسمح لمقدمً طلبات العبلمات التجارٌة المنتهٌة بنقطة من تحرٌر األسماء الجؽرافٌة المحجوزة )وكذلك رموز الدول المكونة من 

حل عالمً تستطٌع من خبلله توفٌر قابمة عنوانٌن( الستخدامهم الحصري الداخلً دفعة واحدة. وٌمكن لللجنة االستشارٌة الحكومٌة تنفٌذ 
للعبلمات  TLDالذٌن وافقوا على أسماء دولهم/رموز دولهم المسجلة تحت نطاقات  ccTLDبالدول محفوظة بشكٍل مركزي ومشؽلً 

ٌقوم ببساطة التجارٌة المنتهٌة بنقطة )دون الحاجة إلى إجراءات خاصة(. ونتٌجة لذلك، أي سجل ٌرؼب فً استخدام مثل هذه األسماء س
حكومة مختلفة.  200أو أٌة هٌبة أخرى ذات صلة، بدالً من ضرورة التشاور بشكٍل فردي مع ما ٌزٌد عن  GACبإدخاله فً اتفاقٌة مع 

 نوإذا لم ٌكن تقدٌم مثل هذه اآللٌة قاببلً للتطبٌق، سٌستفٌد مقدمو طلبات العبلمات التجارٌة المنتهٌة بنقطة بشكٍل كبٌر من اإلعفاء م
المطلب الذي ٌقتضً إنشاء آلٌات حجز وتحرٌر لؤلسماء الجؽرافٌة. وبدالً من ذلك، تستطٌع اللجنة االستشارٌة الحكومٌة توفٌر قابمة 

بنقاط االتصال لممثلً الحكومات المرتبطٌن بكل سلسلة فً المستوى الثانً. عبلوة على ذلك، ٌمكن إلزام الحكومات باالستجابة إلى أي 
فً ؼضون فترة زمنٌة محددة. وسٌستفٌد مستخدمو اإلنترنت بشكٍل كبٌر من قدرتهم على البحث عن عبلماتهم التجارٌة  طلب من السجل

المفضلة والوصول إلٌها وفًقا لؤلماكن الجؽرافٌة. وقد ٌتؤخر هذا بشكٍل ؼٌر ضروري إذا ما تم تعقٌد إجراءات تحرٌر األسماء الجؽرافٌة 
 .(2011ماٌو  14) Bright Consultingبشكٍل مفرط. 

 
بتسجٌل كبل االختصارٌن المكونٌن  TLDبموجب الحصول على اعتماد الحكومات الوطنٌة المختصة، ٌجب السماح للمسجل الفردي لـ 
"واستثناء المسجل الفردي لنطاقات  2.6من حرفٌن واألسماء الكاملة للدول والمناطق فً المستوى الثانً )إضافة هذه اللؽة إلى القسم 

TLD  فٌما ٌتعلق باألسماء الجؽرافٌة فً المستوى الثانً"(. وسٌرؼب المسجل الفردي لنطاقاتTLD  بصورة معقولة فً إنشاء نطاقات
دابرة (. Canada.canonفً المستوى الثانً لوحدات التشؽٌل أو الفصول الخاصة بهم فً كل دولة أو منطقة )على سبٌل المثال 

 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ األعمال 
 

" فً المستوى الثانً على سبٌل المثال. وعلى حسب Japan" أو "jpالخاصة بالعبلمات التجارٌة استخدام " TLDقد تتطلب نطاقات 
. وعلى الرؼم من أنه تم تحدٌد أن مقدم ISO 3166-1من مسودة االتفاقٌة، ٌجب على السجبلت أوالً حجز األسماء فً قابمة  5البند 

ح تحرٌر هذه األسماء المحجوزة، فإن عملٌة تحرٌر هذه األسماء ٌنبؽً توضٌحها فً دلٌل مقدم الطلبات النهابً. الطلب ٌجوز له اقترا
UrbanBrain  (2011ماٌو  16)بتارٌخ. 

 
 فً المستوى الثانً وخصوًصا ISO 3166االنتباه إلى أنه ٌنبؽً حجز أسماء الدول والمناطق المضمنة فً قابمة  5.5وٌلفت البند رقم 

ة النقاط الموجهة فقط نحو النموذج القصٌر من االسم المعادل باللؽة اإلنجلٌزٌة السم الدولة أو المنطقة. ولٌس هناك ذكر لؤلسماء المكون
من ثبلثة أحرؾ أبجدٌة. مع األخذ فً االعتبار للؽرض وراء حجز أسماء الدول والمناطق، فهذا ٌثٌر التساإل حول ما إذا كان ممكًنا 

هذا األمر جًٌدا فً اإلصدار القادم من الدلٌل.  ICANN". ٌنبؽً أن توضح JPN.TLDماء المستوى الثانً مثل "تسجٌل أس
UrbanBrain (16  2011ماٌو). 

 
من اتفاقٌة التسجٌل  2، القسم 5مشؽل سجل ٌمكنه صٌاؼة خطة لتحرٌر األسماء الجؽرافٌة، ولكن المواصفة  22ٌتضمن سإال التقٌٌم 

ضرورة  AusRegistryشؽل سجل ٌمكنه تحرٌر رموز دولة مكونة من رقمٌن ولكن لٌس األسماء الجؽرافٌة. وترى تقرر أن أي م
ماٌو  TLD .AusRegistry (16ولذا ٌسمح بتسجٌل األسماء الجؽرافٌة تحت  22لتطابق اللؽة الموجودة فً السإال  5تعدٌل البند 

2011). 
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 تحليل التعليقات
 

المعاٌٌر التً ٌجب الوفاء بها لفبة محدودة من المنظمات العالمٌة القابمة لتكون مإهلة للحصول على  ICANNٌدرس مجلس إدارة 
وعلى الرؼم من ذلك، ما تزال هذه العملٌة قابمة ولم ٌتم التوصل إلى أٌة قرارات فٌما ٌتعلق بتنفٌذ هذه  العبلمات المحجوزة من التسجٌل.

 الجدٌد. gTLDالمعاٌٌر فً برنامج 
 

وكذلك  ،ISO 3166-1سٌتم على وجه العموم حجز كل أسماء الدول التً تظهر فً قابمة  ،ًقا لمشورة اللجنة االستشارٌة الحكومٌةووف
 ICANNأنه ٌجوز لـ  5الجدٌدة. وٌنص البند  gTLDرموز الدول التً تتكون من حرفٌن من التسجٌل فً المستوى الثانً فً نطاقات 

لتوضٌح أن هذه األسماء قد ٌتم تحرٌرها بموافقة الحكومات المعنٌة أو بموجب  5وقد تمت مراجعة البند  لب.اعتماد استثناءات لهذا المط
وسٌكون مقدم الطلب مسإوالً عن توضٌح ما إذا كان سٌسعى إلى تحرٌر مثل  اإلجراءات المعتمدة من قبل اللجنة االستشارٌة الحكومٌة.

ة حدوث هذا ما هً اإلجراءات التً ستستخدم. على أن تخضع مثل هذه الخطط إلى اللجنة سبلسل المستوى الثانً هذه أم ال وفً حال
ألٌة استثناءات. وقد ٌتم منح أي من هذه االستثناءات على  ICANNاالستشارٌة الحكومٌة ومراجعة المجتمع فً وقت سابق على اعتماد 

ى إجراءات معٌنة. على سبٌل المثال، أشارت اللجنة االستشارٌة أساس فردي، أو على أساس شامل طالما أن كل مكتب تسجٌل ٌوافق عل
. وقد ٌكون هناك مزٌد عمل INFO TLDالحكومٌة فً وقت سابق إلى أفضلٌة اإلجراء المستخدم لتحرٌر أسماء الدول فً نطاق .

قت الذي تبدأ فٌه عملٌة التفوٌض وإرشاداتها فٌما ٌتعلق بهذه المسؤلة بٌن الوقت الحالً وبٌن الو ICANNبالنسبة لتطوٌر عملٌات 
 الجدٌدة بموجب البرنامج. gTLDلنطاقات 

 
 وستكون حماٌة كل أسماء المدن قابلة للتنفٌذ مع األخذ فً االعتبار أرقام األسماء التً ٌحتمل تضمٌنها فً مثل هذه الفبات. وكذلك، فإن

القرى الكبٌرة أو الصؽٌرة فً مكاٍن ما قد تتضمن أًٌضا استخدامات األسماء التً ٌصادؾ ارتباطها ببعض المدن الكبٌرة أو الصؽٌرة أو 
وقد تم توضٌح هذا االستدالل بالتفصٌل تحت  أخرى مشروعة ال ترتبط بتلك المدٌنة الكبٌرة أو الصؽٌرة أو القرٌة الكبٌرة أو الصؽٌرة.

 بقة.قسم األسماء الجؽرافٌة من هذا الملخص والتحلٌل وفً تحلٌبلت التعلٌقات السا

 
 8البند -أداة العمليات المستمرة

 
 النقاط الرئيسية

 

 .سٌتحتم على كل مشؽلً السجبلت، بما فً ذلك الجهات الحكومٌة، الحفاظ على أداة عملٌات مستمرة 
 

 .وقد ال توفر البدابل المقترحة ألداة العملٌات المستمرة الموارد الضرورٌة لضمان وظابؾ السجل الثابتة 
 

 ملخص التعليقات
 

مرهًقا على وجه الخصوص  8. سٌكون المطلب الخاص بؤداة العملٌات المستمرة الوارد فً البند معاملة مختلفة—الحكومات المحلٌة
فً كل مكان فً مسودة اتفاقٌة التسجٌل أن  ICANNللحكومات المحلٌة فً ضوء عملٌات وضع الموازنة الخاصة بهم. لقد أدركت 

فً  ،األخرى TLDمن قبل الجهات الحكومٌة ٌنبؽً التعامل معها بطرٌقة مختلفة إلى حد ما عن نطاقات التً ٌتم تشؽٌلها  TLDنطاقات 
، ال تشٌر اللؽة البدٌلة للكٌانات الحكومٌة الدولٌة أو الحكومٌة فٌما ٌتعلق بنقل السجل فور إنهاء االتفاقٌة من قرٌب أو 4.5، القسم 4المادة 

ذا هو النهج الصحٌح حٌث إن الكٌانات الحكومٌة ال تخضع إلى الزوال بعد إطبلق السجل والعمل بعٌد إلى أداة عملٌات مستمرة. وه
ال تسمح المبادئ المحاسبٌة المتعارؾ  ،بموجب متطلبات قانونٌة معٌنة ال تتماشى مع مطلب أداة عملٌات مستمرة. باإلضافة إلى ذلك

ألرصدة بٌن السنوات المالٌة، ومن ثم سٌإدي الحفاظ على أداة عملٌات مستمرة ( لمدٌنة نٌوٌورك بنقل اGAAPعلٌها والمقبولة عموًما )
عبر فترة مدتها خمس سنوات إلى انتهاك المتطلبات المحاسبٌة السنوٌة التً تهدؾ إلى ضمان االمتثال إلى قانون الدولة والقانون المحلً 

عملٌات السجل عند مستوى ٌوفر الضمانات األساسٌة التً تسعى . وتمتلك مدٌنة نٌوٌورك أصوالً كافٌة للحفاظ على GAAPوكذلك لـ 
ICANN  .(2011ماٌو  13)مدٌنة نٌوٌورك إلى توجٌهها من خبلل أداة عملٌات مستمرة. 

 
ٌة. . ال ٌعد وصؾ أداة العملٌات المستمرة الوارد فً الدلٌل الحالً واضًحا بدرجة كافمعارضة أداة العملٌات المستمرة والبدابل المقترحة

فمطلب أداة العملٌات المستمرة قد مثل عقبة كإوًدا أمام مقدمً الطلبات الجدد فً قدرتهم على زٌادة األموال أو المشاركة فً تخطٌط 
بدٌبلً ألداة العملٌات المستمرة: إنشاء صندوق تؤمٌن صوري ٌتم الدفع له من قبل كل  RySGالعمل التجاري المناسب. ومن ثم تقترح 

الجدٌد )على سبٌل المثال، ٌنبؽً أن ٌكون المطلب  gTLDجدٌد عن فترة السنوات الخمس األولى التالٌة إلطبلق  gTLDمشؽل سجل 
ا ٌقدر بـ  ًٌ )أو  ICANNدوالر أمرٌكً فً رسوم السجل عن كل سنة إلى  5000الخاص بضرورة دفع كل مشؽل سجل مبلًؽا إضاف

ا، انظر نص ممثلها( عن الؽرض المحدد لتموٌل مشؽلٌن أو ثبلث ًٌ ة من مشؽبلت السجل النهابٌٌن االحتٌاطٌٌن فً حاالت الطوارئ كاف
لمزٌد من التفاصٌل(. وقد تؤخذ وظٌفة أداة العملٌات المستمرة أًٌضا شكل بولٌصة تؤمٌن مكتوبة من قبل شركة تؤمٌن  RySGتعلٌقات 
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. وٌنبؽً RySGتم إنشاء صندوق تؤمٌن أسٌر موضح فً تعلٌقات حسنة السمعة بدرجة عالٌة. وإذا لم ٌتوفر التؤمٌن الخاص، عندها قد ٌ
دوالر لكل سجل كل عام كرجل القش حتى ٌتم عمل التؤمٌن المناسب ضد المخاطر لتحدٌد مساهمة  5000عرض المبلػ المقدر بـ 

أن ٌتم تعوٌض تكلفة استبجار  استبجار الخبٌر المناسب الحتساب المساهمة المناسبة والمجمع النقدي، على ICANNمناسبة. واستطاعت 
 .(2011ماٌو  15) RySGالخبٌر من المجمع. 

 
 تحليل التعليقات

 
قد ٌإدي استثناء الطلبات الحكومٌة أو شبه الحكومٌة من المطلب الذي ٌقضً بضرورة الحفاظ على أداة عملٌات مستمرة إلى تعرٌض 

أو أن ٌتعذر علٌهم فعل ذلك ألي  TLDأو المشؽلون الحفاظ على تشؽٌل المسجلٌن إلى الخطر فً حالة أن ٌقرر مقدمو الطلبات هإالء 
وبسبب هذه المخاطرة، تعد أداة العملٌات المستمرة ضرورٌة لكل مقدمً الطلبات، بما فً ذلك الكٌانات الحكومٌة،  سبب من األسباب.

أن تستثنً كل الطلبات الحكومٌة وشبه  ICANN. وإذا كان لـ TLDلكً ٌتسنى ضمان عملٌات السجل الثابتة وحماٌة المسجلٌن فً 
الخاص بهم.  TLDالحكومٌة من هذا االلتزام، فقد ٌإدي هذا إلى عملٌات انتهاك وحاالت تتخلى فٌها تلك الكٌانات عن مسإولٌتها إزاء 

 عندما تتؽٌر الحكومات أو أثناء حذؾ بنود من الموازنة. TLDوقد تتخلى الحكومات عن نطاقات 
 

وقررت تعذر تنفٌذها. وقد ال ٌوفر  ICANNاسة بدابل أداة العملٌات المستمرة الموضحة فً تعلٌقات المجتمع من قبل وقد تمت در
وإذا كان لعدد كبٌر من مشؽلً السجل أن ٌفشل  صندوق طوارئ ٌتم تموٌله من قبل السجل موارد مناسبة لضمان وظٌفة السجل الثابتة.

فسٌسفر هذا عن وجود عدد ؼٌر كاٍؾ من المشاركٌن فً مثل هذا الصندوق  ،الجدٌدة gTLDت فً ؼضون فترة وجٌزة من إطبلق نطاقا
 لتوفٌر التموٌل المبلبم للحفاظ على عملٌات الطوارئ فً هٌبات التسجٌل المخفقة.

 
 9البند -مدونة قواعد السلوك

 
 النقاط الرئيسية

 

  قد ٌكون مشؽلو السجل الذٌن لدٌهم القدرة على اإلثبات لـICANN  من  6بالدلٌل أنهم ٌمتثلون إلى المعاٌٌر الواردة فً القسم
مدونة قواعد السلوك مإهلٌن لبلستثناء من مدونة قواعد السلوك ولكن سٌظل علٌهم أن ٌمتثلوا إلى أحكام عدم التمٌٌز األخرى 

 من اتفاقٌة التسجٌل.
 

  وتم اإلذن بحجز األسماء التً تمثل خطًرا ٌهدد أمن واستقرارDNS  اتفاقٌة التسجٌل 2.6من خبلل القسم. 
 

  وستقومICANN  بإعداد تقارٌر فٌما ٌتعلق باالمتثال إلى مدونة قواعد السلوك التً تتفق عموًما مع التزاماتها بمبادئ المحاسبة
 والشفافٌة.

 
 ملخص التعليقات

 
السعً للحصول على مساهمة المجتمع  ICANNؽً على . قبل عملٌة تقدٌم الطلبات أو أثناءها، ٌنبالمساهمة فً االنتهاكات واالمتثال

وبٌانات الكشؾ، والبٌانات المطلوبة  ،(RAPو VIبشؤن االنتهاكات المحتملة )بما فً ذلك القوابم الموضوعة من قبل مجموعات عمل 
لتدابٌر تؤدٌبٌة لضمان االمتثال. لعملٌة الكشؾ، وآلٌات الحماٌة وطرق االمتثال. وٌنبؽً كذلك السعً للحصول على مساهمة المجتمع وفًقا 

 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ دابرة األعمال 
 

. إنه لمن دواعً سرورنا أن نبلحظ أن األحكام التً تراعً موقؾ مقدمً طلبات مقدمو طلبات العبلمات التجارٌة المنتهٌة بنقطة
 .(2011ماٌو  14) Bright Consultingالعبلمات التجارٌة المحتملٌن تم تضمٌنها اآلن فً مدونة قواعد سلوك السجل. 

 
ٌتطلب تحدٌد االستخدام فٌما ٌتعلق بالمستهلكٌن والمشاركٌن  -ٌحتاج تعرٌؾ الطرؾ الثالث ؼٌر التابع إلى التوضٌح فً هذا الصدد 

 .(2011ماٌو  15) RySGوالموظفٌن؟ وما إلى ذلك. 
 

ن قٌود مدونة قواعد سلوك مشؽل السجل وخصوًصا من متطلبات عدم ٌعد استثناء بعض سجبلت العبلمات التجارٌة المنتهٌة بنقطة م
أن تتخذ الخطوة المنطقٌة التالٌة وأن تسمح لمشؽل  ICANNالتمٌٌز بٌن المسجلٌن المعتمدٌن خطوة فً االتجاه الصحٌح. وٌنبؽً على 

 .(2011 ماٌو 15) COA السجل فً هذا الموقؾ باإلعفاء من استخدام المسجلٌن المعتمدٌن تماًما.
 



 83 2011مايو  30

من مسودة  4.5وفً القسم  9توضٌح طرٌقة عمل استثناءات العبلمات التجارٌة المنتهٌة بنقطة الواردة فً البند  ICANNٌنبؽً على 
اتفاقٌة التسجٌل قبل إنهاء دلٌل مقدم الطلب. وٌنطبق كل استثناء فقط بناًء على شروط موضوعة سلًفا والتً تختلؾ من استثناء إلى آخر. 

من الواضح ما إذا كان هذا الفرق مقصوًدا أم ؼٌر مقصود وقد ٌكون من ؼٌر الواضح لمقدمً الطلبات المحتملٌن للعبلمات ولٌس 
ءات التجارٌة المنتهٌة بنقطة الطرٌقة التً ٌنبؽً بها هٌكلة أنفسهم لكً ٌتسنى لهم االستفادة من واحد من هذه االستثناءات أو من االستثنا

 .(2011ماٌو  15) IPC(. 2011ٌو ما 15) COAاألخرى. 
 

لمسجل العبلمة التجارٌة المنتهٌة بنقطة/المسجل الفردي  TLDتعد اللؽة "بخبلؾ جعله متاًحا" الواردة فً حكم االستثناء الخاص بنطاقات 
لتتضمن الحاالت التً ٌسمح  واسعة للؽاٌة وٌنبؽً استبدالها "بنقل التحكم فً عملٌة التسجٌل". قد ٌتم تفسٌر عبارة "بخبلؾ جعله متاًحا"

فٌها مشؽل المسجل لؤلطراؾ ؼٌر التابعة بترحٌل المحتوى إلى مواقع الوٌب حٌث ال تزال عملٌة التسجٌل محكومة بالكامل من قبل 
 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ دابرة األعمال المشؽل. 

 
بتوفٌر مستوى معادل لوصول عملٌة التشؽٌل إلى أنظمة ٌنبؽً أن ٌلزم النص مشؽل السجل فقط  .)أ((1التعامل مع المسجلٌن )القسم 

 وفٌما ٌبدو أن اللؽة الحالٌة تمنع مجموعة كبٌرة من الترتٌبات التً تمثل ممارسات عامة بٌن الشركات التابعة. السجل وخدمات الدعم.
لى مسجل تابع، أو من تقدٌم خدمات أو على سبٌل المثال، ٌبدو أنها تمنع أي جهة تسجٌل من تقدٌم نسبة مساهمة أولٌة برأس المال إ

ومنع أٌة جهة تسجٌل من تقدٌم هذه األنواع من المساعدة إلى أحد المسجلٌن التابعٌن سٌكون بمثابة  مرافق مشتركة إلى مثل هذا المسجل.
وقد  اح بمثل هذه الترتٌبات.عقبة أمام أٌة جهة تسجٌل لتؤسٌس مثل هذا المسجل، والذي لن ٌكون متسًقا مع توجٌهات مجلس اإلدارة بالسم

ٌضع هذا المنع المسجل أًٌضا فً مساوئ المنافسة مع سابر المسجلٌن الذٌن قد ٌتمتعون بالحصول على مثل هذا الدعم من شركاتهم 
نع باإلضافة إلى ذلك، حٌث ٌتسنى فقط للمسجلٌن الوصول إلى أنظمة المسجل وخدمات الدعم، ال نعتقد أنه من الضروري م التابعة.

 .(2011ماٌو  15) RySG المسجلٌن من تقدٌم امتٌاز أو سعر خاص إلى بابعً التجزبة.
 

ال ٌوفر هذا القسم أٌة استثناءات لتسجٌل األسماء للحفاظ على أمن واستقرار  .)ب((1تسجٌل األسماء عن طرٌق مشؽل السجل )القسم 
DNS  جهات التسجٌل على حماٌة أمن واستقرار نطاقات )أي; دودة كونفٌكر(. وقد ٌإثر هذا الحذؾ سلًبا على قدرةTLD  من الناحٌة

 .(2011ماٌو  15)بتارٌخ  RySGالتشؽٌلٌة. 
 

. لم ٌتم بعد توضٌح تعرٌؾ لبعض المصطلحات األساسٌة مثل "جهة أخرى ذات صلة". ٌنبؽً تحدٌد كل أسماء التوضٌحات الضرورٌة
ً حقها الخاص "كضرورٌة لئلدارة وعملٌات التشؽل..." علًنا إما على أنها أسماء المستوى الثانً التً تنوي جهة التسجٌل تسجٌلها ف

(. RSTEPمحجوزة فً طلب مشؽل السجل أو على أنها "خدمات سجل إضافٌة" من خبلل عملٌة لجنة التقٌٌم التقنً لخدمات التسجٌل )
ا واسًعا للؽاٌة وٌستدعً إساءة االستخدام من قبل مشؽل )ب( من مدونة قواعد السلوك منفذً 1وبخبلؾ ذلك، ٌوفر االستثناء الوارد فً 

 .(2011ماٌو  15) IPCالسجل عبر سلسلة واسعة من نطاقات المستوى الثانً. 
 

بإجراء هذه التؽٌٌرات )الموضحة(: "اإلخفاق فً تبنً وتنفٌذ وإنفاذ السٌاسات  RySG. توصً 9البند  ،)ه(1التنقٌح المقترح للقسم 
ا إدارة 1تم تصمٌمها بصورة معقولة لمنع اإلفصاح عن بٌانات السجل السرٌة أو...استثناء ) واإلجراءات التً ًٌ ( حٌثما كان ضرور
 .(2011ماٌو  15) RySG( إلى حد ]حذؾ "إال إذا"[ كل األطراؾ الثالثة ؼٌر المرتبطة..." 2، و)TLDوعملٌات تشؽٌل 

 
بج قد ٌإدي إلى ردع المناقشة فً المسابل السرٌة، والتً قد تكون نتٌجة ؼٌر أن نشر النتا RySGتبلحظ  .مراجعات االمتثال الداخلً

 .(2011ماٌو  15) RySGمرؼوب فٌها. 
 

بمزٌد تفصٌل )على سبٌل  3. ٌنبؽً تحدٌد مراجعات االمتثال الداخلً المطلوبة من خبلل البند قابمة التدقٌق--مراجعة االمتثال الداخلً
 .(2011ماٌو  15) IPCبمة تحقق من البنود(. المثال، من الضروري تضمٌن قا

 
 تحليل التعليقات

 
للحصول على مساهمة المجتمع بشؤن أنواع  ICANNسعت  ،من خبلل المنشورٌن السابقٌن المعلنٌن من مسودة مدونة قواعد السلوك

تعاونها مع المجتمع للتخفٌؾ من حدة  ICANNوستواصل  الممارسات التً ٌنبؽً حظرها أو المطلوبة فٌما ٌتعلق بتقدٌم الدمج الرأسً.
 األضرار المحتملة التً تنجم عن الدمج الرأسً من خبلل إجراء المراجعات المناسبة لمدونة قواعد السلوك.

 
ا لـ  ًٌ لكً ٌتسنى له التؤهل لئلعفاء الممكن من  ICANNوالؽرض من المعاٌٌر التً ٌجب على مشؽل السجل االلتزام بها وإثباتها عمل

حٌث ٌتم الحفاظ على كل عملٌات التسجٌل من قبل مشؽل السجل الستخدامه الخاص أو  TLDقواعد السلوك هو وصؾ نطاقات  مدونة
وإنه من  انظر تحلٌل التعلٌقات تحت "النقل بعد اإلنهاء" لبلطبلع على مزٌد من المناقشة حول المعاٌٌر المناسبة. الستخدام شركاته التابعة.

من  2.9القسم  ،الجدٌد gTLDأن، باالتساق مع مبادئ المنظمة الداعمة ألسماء النطاقات العامة بشؤن برنامج  األهمٌة بمكان مبلحظة
 .TLDٌستمر تطبٌقه على كل أنواع نطاقات  ICANNاتفاقٌة التسجٌل، الذي ٌفرض عدم التمٌٌز بٌن المسجلٌن المعتمدٌن لدى 
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لتسجٌل استجابة لتعلٌق المجتمع لتوضٌح أن قٌود عدم التمٌٌز تنطبق على توفٌر خدمات )أ( فً مسودة اتفاقٌة ا1لقد تمت مراجعة الفقرة 

السجل واستخدامها وال تنطبق على ترتٌبات األعمال التجارٌة النموذجٌة األخرى بٌن الشركات التابعة. عبلوة على ذلك، تمت إزالة 
 اإلشارة إلى بابعً التجزبة حٌث إنها ؼٌر قابلة للتطبٌق.

 
)ب( الذي ٌسمح بتسجٌل األسماء عن طرٌق مشؽل السجل فٌما ٌتعلق بالحفاظ على أمن واستقرار 1ٌعد االستثناء الخاص بالفقرة ال 

DNS  ا حٌث إن مشؽل السجل مسموح له بحجز مثل هذه األسماء من التسجٌل فً رأٌه الخاص بموجب القسم ًٌ من اتفاقٌة  2.6ضرور
)ب( ولكن سٌكون مطلوًبا منه 1ؽل السجل تقدٌم قابمة بؤٌة أسماء ٌقوم بتسجٌلها بموجب الفقرة ولن ٌكون مطلوًبا من مش التسجٌل.

وإذا ما كان تسجٌل أي  .ICANNفً حالة طلب هذا من قبل  TLDتوضٌح إلى أي مدى تعد مثل هذه األسماء ضرورٌة لتشؽٌل وإدارة 
متاحة لحل النزاعات الناجمة عن مثل هذا  PDDRPألي طرؾ ثالث، ستكون من هذه األسماء سٌمثل انتهاًكا للحقوق القانونٌة المكفولة 

 االنتهاك.
 

ا. ًٌ وٌجب على مشؽل السجل التعهد بعدم  وال ٌعد تبنً السٌاسات واإلجراءات المصممة لتجنب اإلفصاح عن بٌانات السجل السرٌة كاف
 )ه(.1جعات المقترحة للفقرة وبهذه الطرٌقة، لم ٌتم تبنً المرا اإلفصاح عن أي من هذه البٌانات.

 
ٌة وسٌتم اإلعبلن للجمهور عن نتابج المراجعات الداخلٌة لبلمتثال لمدونة قواعد السلوك بما ٌتوافق مع االلتزام بمبادئ المساءلة والشفاف

بعد إجراء مزٌد  بوضع تنسٌق ضروري الستخدامه فٌما ٌتعلق بمثل هذه التقارٌر ICANNوقد تقوم  تجاه المجتمع. ICANNالخاصة بـ 
 من الدراسات على تنفٌذ ممارسات مدونة قواعد السلوك وإعداد التقارٌر. 

 
 01البند  –مواصفات أداء السجل 

 
 النقاط الرئيسية

 

 .ستخضع أوقات استجابة السجل للنشر 
 

  وستكون كل معلومات االتصال ذات الصلة بـICANN .متاحة لجهات التسجٌل 
 

 ملخص التعليقات
 

إلى  RySGوقد أوضحت  وضع نظام تستطٌع من خبلله مراقبة أوقات استجابة السجل عبر اإلنترنت. ICANNتقترح  .لمراقبةنتابج ا
ICANN .وترؼب  أن طرٌقة المراقبة هذه ستإدي إلى نتابج متنوعة بناًء على حركة المرور على اإلنترنتRySG  فً التؤكد من أن
ICANN الذي قد ٌكون على سبٌل المثال ضاًرا بمشؽلً السجل فً أجزاء معٌنة من العالم.ال تخطط لنشر نتابج المراقبة، و RySG 

 .(2011ماٌو  15)
 

بنشر عنوان البرٌد اإللكترونً  ICANN. ٌنبؽً أن ٌكون هناك التزام من قبل (3.7من خبلل  1.7)األقسام  ICANNجهات اتصال 
 .(2011ماٌو  15) ICANN. RySGرئ الخاصة بـ ورقم الهاتؾ على كل مشؽلً السجل لقسم عملٌات الطوا

 
 تحليل التعليقات

 
وقد تكون المعلومات ذات الصلة بؤوقات  نشر نتابج المراقبة. ICANNال تنوي  ،وفٌما ٌتعلق بالتزاماتها بمبادئ المساءلة والشفافٌة

ٌمتلك السٌطرة الكاملة على مثل أوقات  االستجابة هامة للمسجلٌن وسابر أعضاء المجتمع بؽض النظر عما إذا كان مشؽل السجل
 االستجابة هذه أم ال.

 
إلى إتاحة كل معلومات االتصال الضرورٌة المطلوبة "للتصعٌد فً حاالت الطوارئ" إلى مشؽلً السجل حٌثما  ICANNوستسعى 

 اقتضت الضرورة وكان ذلك مناسًبا.
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 المشاركون
 

Adobe Systems Incorporated (Adobe Systems) 
AFNIC 

Eric Iriarte Ahon (E. Iriarte Ahon)  
AIM-European — ( رابطة العبلمات األوروبٌةAIM) 

 ( AIPLAالجمعٌة األمرٌكٌة لقانون الملكٌة الفكرٌة )
Ronald N. Andruff et al. (R. Andruff et al.) 

Arla Foods amba (Arla Foods) 
Asociacion Puntogal 

AusRegistry International (AusRegistry) 
AutoTrader.com 

Bayern Connect GmbH (Bayern Connect) 
BBC and BBC Worldwide (BBC)  

Brights Consulting Inc. (Brights Consulting) 
B. Burmaa, Datacom Co., Ltd., Mongolia (B. Burmaa) 

 (CNNICمركز معلومات شبكة اإلنترنت بالصٌن )
City of New York 

 (CADNAبتبلؾ المضاد إلساءة استخدام أسماء النطاقات )اال
 (COAابتبلؾ المساءلة عبر اإلنترنت )

 (BCدابرة المستخدمٌن التجارٌٌن ومستخدمً األعمال )
Dansk Internet Forum (DIFO) Dansk Internet Forum (DIFO) 

Demand Media  
Joel Disini, dotPH (J. Disini) 

Domain Dimensions 
Avri Doria (A. Doria) 

DotAsia Organisation (DotAsia) 
dotBERLIN GmbH & Co., (dotBERLIN) 

DotGreen 
DotHotel 
dotKoln 

DOTZON 
Dwi Elfrida, Ministry of ICT, Republic of Indonesia (D. Elfrida) 

EnCirca 
FICPI 

Alex Gakuru (A. Gakuru) 
Ivo Genov (I. Genov) 

Matt Harper (M. Harper) 
Hogan Lovells  

Hiro Hotta, JPRS (H. Hotta) 
Kenny Huang, Taiwan Internet Association (K. Huang) 

IBM Corporation (IBM) 
IDN Working Group of TWNIC (IDN WG-TWNIC) 

 ( IPCدابرة الملكٌة الفكرٌة )
International AntiCounterfeiting Coalition (IACC) 

 (IOCألولمبٌة الدولٌة )اللجنة ا
International Trademark Association (INTA)  

 (ICAرابطة التجارة عبر اإلنترنت )
InternetNZ 

 جمعٌة اإلنترنت بالصٌن
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Yoav Keren (Y. Keren) 
George Kirikos (G. Kirikos) 

Petko Kolev (P. Kolev) 
LEGO Juris A/S (LEGO) 

H. Lundbeck A/S (H. Lundbeck) 
MarkMonitor 

MARQUES/ECTA  
Tommy Matsumoto (T. Matsumoto) 

Max Menius (M. Menius) 
Microsoft Corporation (Microsoft) 

Minds + Machines  
Tero Mustala (T. Mustala) 

 (NCTAالجمعٌة القومٌة للكاببلت واالتصاالت )
Network Solutions، LLC (Network Solutions) 

Neustar, Inc. et al. (Neustar et al.) 
News Corporation 

Michele Neylon (M. Neylon) 
 (NCUCدابرة المستخدمٌن ؼٌر التجارٌٌن )

 (NPOCدابرة المإسسات ؼٌر الربحٌة )
Oversee.net  

Partridge IP Law (Partridge) 
 (RySGمجموعة أصحاب المصلحة فً السجبلت )

Constantine Roussos (C. Roussos) 
LIM Choon Sai, SGNIC (LIM Choon Sai) 

Alireza Saleh (A. Saleh)  
 ICANNاللجنة االستشارٌة لؤلمان واالستقرار التابعة لـ 

Shahram Soboutipour (S. Soboutipour) 
 (SIIAاتحاد صناعات البرامج والمعلومات )
Werner Staub (W. Staub)  

S. Subbiah  
Swiss Reinsurance Company Ltd. (Swiss Re) 

The Coca Cola Company (مساب ةفورعملا Coca-Cola) 
Time Warner Inc. (Time Warner) 

Richard Tindal (R. Tindal) 
Tokyo Metropolitan Government  

Tucows Inc. (Tucows) 
Frederick Ulosov (F. Ulosov) 

UNINETT Norid AS (UNINETT Norid) 
 (USCIBلس األعمال التجارٌة الدولٌة )الوالٌات المتحدة مج

United States Olympic Committee (USOC) 
UrbanBrain Inc. (UrbanBrain) 

Valideus Ltd. (Valideus) 
 (WIPOوالمركز الوسٌط )مركز  WIPOتحكٌم 


