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 ALAC بيان

 والسجالت المسجلين بين الرأسي للتكامل المبدئي التقريرحول 

 

 

 وجد وأٌنما.  www.atlarge.icann.org/correspondenceالوٌب موقع على نجلٌزٌةاإل باللؽة الوثٌقة لهذه األصلٌة النسخة تتوفر
ٌقة هذه من نسخة أٌة بٌن المعنى فً اختالؾ أنه ٌوهم ما أو المعنى ًف اختالؾ  صلً األ والنص اإلنجلٌزٌة باللؽة المكتوبة النسخة ؼٌر الوث
  المعتمد. هو األصًل النص فسٌكون

 2من  1الصفحة 

 

 مقدمة

 ICANN فرٌق عملإعداد 

 

فً بدء ال At-Largeموظفً من أور -النؽدون  شٌرٌل At-Largeطلب رئٌس اللجنة االستشارٌة  أؼسطس  24فً 
مشروع بٌان التقرٌر المبدئً للتكامل الرأسً بٌن المسجلٌن حول عبر اإلنترنت لمدة خمسة أٌام  ALACتصوٌت 

 . والسجالت
 
وقد أبلػ . 0إلى  12للبٌان بنسبة تصوٌت  ALACوتمثلت نتائجها فً اعتماد  أؼسطس 22 انتهت فترة التصوٌت فًو

 .خالل فترة التصوٌت  وسٌتم تسجٌله ممتنع عن التصوٌتعطلة بأنه سٌكون فً  ALACسٌباستٌان باشولت 
 

 :ٌمكنك استعراض النتٌجة بشكل مستقل باالطالع على

https://www.bigpulse.com/pollresults?code=1277B7TXgqRJq4MzbLkXi96z 

عملٌة عن  ICANNفً  ةولئالمسالجهة مشروع البٌان إلى مارجً مٌالم   At-Largeأحال موظفو  أؼسطس  13فً 
التكامل الرأسً بٌن المسجلٌن والسجالت مع مالحظة أن الوثٌقة تمر الخاص بالتقرٌر المبدئً حول  المشاورات العامة

 .ICANNقُدم البٌان إلى مجلس إدارة  سبتمبر  10فً و. ALACإقرار مرحلة حالٌا ب

 

 (نهاٌة المقدمة)
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http://www.icann.org/en/public-comment/#vi-pdp-initial-report
http://www.icann.org/en/public-comment/#vi-pdp-initial-report


 2من  2الصفحة 

 ير المبدئي للتكامل الرأسي بين المسجلين والسجالتالتقرحول  ALACبيان 
 

 ALACكما هو الحال بالنسبة لمجلس حول كٌفٌة معالجة القضٌة العامة   PDP (VI)ٌنقسم فرٌق عمل التكامل الرأسً 
 . At-Largeومجتمع 

 
المستوى من  gTLDلٌس لدٌها عمل تجاري ٌأمر بالنماذج التجارٌة لتوزٌع أسماء  ICANNهناك من ٌشعر بقوة بأن 
وعالوة على ذلك  هناك اعتقاد بأن هذا . النماذج التً ستبقىما هً قرر فً النهاٌة تٌجب أن  االثانً  وأن السوق نفسه

المحدد فً تقرٌر " التجارة الحرة"وٌتجسد ذلك فً مقترح . الجدٌدة gTLDا للجولة األولى من النظام ٌجب أن ٌكون متاح  
VI  الرقابةعلى الملكٌة أو الذي ال ٌضع أي قٌود. 

 
أوال  ICANNتنجم عن مثل هذا النظام اللٌبرالً  وأنه ٌجب على ثد محتملة  ابأن هناك أضرار  ترى وهناك فئة أخرى 

أن تؽٌٌر أقل  ICANNكما أن اآلثار المترتبة على ذلك هو أنه ٌنبؽً على . gTLDوقبل كل شًء حماٌة النظام البٌئً 
لدراسة وفهم كاٍؾ فً محاولة عدم السماح بالهٌاكل التً قد تكون ضارة حتى ٌكون لدٌنا وقت  قدر ممكن للجولة األولى

لملكٌة الحالٌة حدود ٌراعً الالذي  IVالمذكور فً تقرٌر  "+RACK"وٌتجسد ذلك فً مقترح . القضاٌا بشكل صحٌح

ت التسجٌل والدخول فً حدود ومقدمً خدما ٌنمن المسجلٌن فً السجالت  وإضافة قٌود مماثلة على المسجل% 15
 .  وكذلك الملكٌةالرقابة

 
فً مجموعة العمل  فإن هناك والشك مؤٌدون لمقترح النشطٌن  At-Large التابعٌن لـوإن لم تكن ممثلة من هؤالء 

"JN+ " من تسوٌق المسجلٌن المنتمٌن إلى السجل الذي ٌسمح بسٌطرة وملكٌة مشتركة  ولكن ٌقٌد المتوسطTLD 
القتراحات الثالثة هنا هو تمثٌل تلك المقترحات المختصرة لؾ اوصاأللٌس المقصود من : ملحوظة. )ة بالسجالتالمملوك

 .(بمفردهللظهور تماما  ولكنها متضمنة فقط للسماح لهذا البٌان 

وهم ٌختلفون . المشتركةأو الرقابة الملكٌة عن وٌقر مؤٌدو جمٌع المقترحات بأن هناك بعض األضرار التً ٌمكن أن تنشأ 
 تٌمكن أن ُتفهم وتصاغ فً وققد ( التعاقدٌة أو لالمتثال)على المدى الذي ٌعتقدون أن هذه األضرار والحلول الممكنة 

 . الجدٌدة gTLDكاؾ للجولة األولى من 

 

 .على الرؼم مما ذكر أعاله  فهناك توافق عام فً اآلراء بشأن عدد من النقاط
 

 IDN TLDالمسجل  فمن الضروري أن تكون هناك آلٌات لضمان الثقافة وأن /جٌل العامبؽض النظر عن نظام التس. 1
على وجه التحدٌد  هناك خوؾ من أنه بموجب بعض األنظمة  سٌكون اشتراط استخدام . لٌست محرومة وفقا للقواعد

بصورة خاصة  للخطر وسٌكون له تركٌز TLDوعدم التوزٌع الذاتً قد ٌعرض  ICANNالمسجلٌن المعتمدٌن لدى 
إن عدم اهتمام المسجل أو قدرته ٌمكن أن تؤثر بشكل . إقلٌمٌة أو تلك التً تستخدم النصوص أو اللؽات التً أقل شٌوعا

 . الجدٌدة التً نرٌد أن تنجح أكثر TLDمحتمل على بقاء تلك 

 
للعمل  TLDللمسجل الواحد  المسجل  ٌنبؽً أن تكون هناك طرق قابلة للتطبٌق/بؽض النظر عن نظام التسجٌل العام. 2

( أو أصل الشركة)من جانب التسجٌل نفسه  2مثل هذا التسجٌل  تستخدم كافة النطاقات للمستوى  TLDففً . بفعالٌة
كما أن أكبر استفادة . 2من الناحٌة القانونٌة عن كافة نطاقات المستوى  والمسئولةضوابط التسجٌل . والتً ال تتاح لألجانب

بالعالمة التجارٌة  ولكن ٌمكن أٌضا االستخدام للشركات التً ال تسعى للربح  TLDركات حٌث تتصل متوقعة تكون للش

والقضٌة المعٌنة وهً إذا لم ٌكن هناك أٌة قٌمة مضافة ٌمكن إثباتها . والجمعٌات الخٌرٌة والمنظمات ؼٌر الحكومٌة
وأن الفائدة لنظام . ال ٌحتاج إلى مثل هؤالء الوسطاء  ف(طالما ال ٌوجد أي مستهلك أو قضاٌا للمنافسة)لمشاركة المسجل 

gTLD  البٌئً من هذهgTLDs  هً أنها ستعمل على تأقلم المستخدمٌن على مفهوم النطاقات الجدٌدة وسوؾ ٌسهل

 . قبولهم فً القضٌة العامة
 

ومن الضروري أن . gTLDالمسجل  فسٌكون االمتثال جزءا هاما من نشر /بؽض النظر عن نظام التسجٌل العام. 3
تضع آلٌات  ICANNالجدٌدة واضحة بما فٌه الكفاٌة وقابلة للتطبٌق بشكل معقول  وأن  gTLDتكون القواعد المحٌطة بـ 

وٌجب أن تكون آلٌات التنفٌذ عامة بشكل كاؾ حٌث ٌمكن للطرؾ الثالث والمبلؽٌن زٌادة . لضمان االمتثال المعقول
 .االمتثال

 


