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ان ي  ALAC ب

 المقترحة VeriSignحول خدمة تبادل اسم نطاق 

 

وأينما وجد . www.atlarge.icann.org/correspondenceتتوفر النسخة األصلية لهذه الوثيقة باللغة اإلنجليزية على موقع الويب 
لي، اختالف في المعنى أو ما يوهم أنه اختالف في المعنى بين أية نسخة من هذه الوثيقة غير النسخة المكتوبة باللغة اإلنجليزية والنص األص

   .فسيكون النص األصلي هو السائد

 2 من 1 صفحة

  
  مقدمة

  ICANNمن جانب طاقم عمل 

حول خدمة تبادل اسم  ALACقام بعمل مسودة بيان ، )ALAC(نائب رئيس اللجنة االستشارية العامة  بيرغآالن جرين
على العنوان  VeriSignباستمارة طلب يمكن العثور على تفاصيل حول هذا المقترح . المقترحة VeriSignنطاق 

en.pdf-05apr10-dnex-http://www.icann.org/en/registries/rsep/verisign.  

 ALACومصاحبا له مالحظة تقول أن تصويت  بخدمات السجل لمنتدى التعليق العامم آالن المستند ، قّد2010أبريل  14في 
  .للتوقيع الرسمي على البيان قد تم جدولته ليبدأ بعدها بفترة قصيرة

  
حول خدمة تبادل اسم  ALACأيام على بيان  5من الطاقم البدء بتصويت يمتد لفترة  ALACأبريل، طلب رئيس  19في 

أن ذلك بأبريل وأعلن  20لمنتدى التعليق العام في  مالحظة ثانيةبيرج أرسل آالن جرين. المقترحة VeriSignنطاق 
  .على البيان ALACالتصويت وصل لنصابه ووقعت 

  
ستعراض النتيجة بشكل مستقل يمكنك ا. أصوات 14-0 نتيجةللبيان ب ALACوأدى التصويت عبر اإلنترنت إلى توقيع 

  https://www.bigpulse.com/pollresults?code=A5KYRPm8FdwEz4hQaZZm: باالطالع على
  
  . ICANN، تم نقل البيان إلى مجلس إدارة 2010مايو  11في 

  
  ]نهاية المقدمة[

  

  

  

  

  

http://forum.icann.org/lists/registryservice/
http://forum.icann.org/lists/registryservice/msg00037.html


 2من  2صفحة 

  

  المقترحة VeriSignحول خدمة تبادل اسم نطاق  ALACبيان 

  

على الرغم من وجود بعض الفوائد للمسجلين وحتى للمسجلين المحددين . ة على هذا الطلبالموافق نم ALAC طاتحت
  :نحن نالحظ ما يلي. أمر بالغ األهميةبساطة  هو بكل لهذه الخدمة فإن احتمالية التأثير السلبي

شكال  فإن هذه الخدمة تعتبرفيها، لتحكم على ا ICANNمدى قدرة أو  التبادلمقدار رسوم  معرفةفي غياب  •
  .جديدا الختبار النطاق

في وقت حدوث التبادل  رسوم التبادلحساب المسجل من  خصمسيتم " RSTEPفقرة الوقد تفاقم األمر بسبب  •
تضمن حالة تنفيذ أآثر يل تفسير ما سبق ويمكن" خالل فترة عام واحد استنادا إلى تاريخ التسجيل األولي األولي

  .فقط للتبادل األولى واحدة دفعة خصممن تبادل في العام الواحد فسيتم 
ممارسة ال تبدوا أنها ممنوعة من جانب هي و ،الشهرية gTLDتقدم الخدمة بفعالية مفهوم عمليات تسجيل نطاق  •

سياسة في األعوام مناقشة ي لكن بغض النظر عن ذلك فهي لم تكون موضوع أل .المتعددة ICANNعقود 
  .األخيرة

  .لإلساءة نه توجد احتماليةإبالغ، فحول آيفية وتوقيت تنفيذ اإل الواضحة والمحددةفي غياب التفاصيل  •
 gTLDs لـ UDRP ينتج عن ذلكسوف ) شهر واحدل احتمالي ُعمرمع (ألسماء النطاق  لمؤقتةالطبيعة ابسبب  •

ن أ URSو UDRP يجب على ولكن على األقل. تعتبر غير ناجعة عمليًا URSمتابعة  نإبذلك فوة، جديد
  .مفهوم خدمة تبادل اسم النطاقتتطّرق ل

فترة  بعد المسجل،اليوم عندما ينهي أحد المسجلين مجموعة خدمات من "على الرغم من خلفية الخدمة تقول  •
نقدنة /فإن المسجل يجبر على تعويض االستثمار بالنطاق المرتبط عبر تسييل ،مثًال أشهر 3أو  1 ية منتمهيد

ففي . لمواجهة الوضع المذآوريتم استخدامها سالخدمة  بهذا تقييد بأن في حالة اعتماد ال يوجد." السوق الثانوي
تسويق الخدمة بطرق غير مرتبطة  يمكنهن فعًال البيانات اإلضافية بالطلب أن المسجلين توحي بعضالواقع، 

  .بالسيناريو المبدئي
 على مضض ةمستخدم ينة والسوق الثانوي هالنقد/التسييل وحي بأنت البند السابقب" جبرُي"عبارة استخدام الو •

بأن في الحقيقة فإن الحكمة الحالية تتضمن  .من جانب المسجلين أو من هم في مجال صناعة اسم النطاق فقط
د معارضة وجت والعمليات تسجيل النطاق التقليدية من ر بأآ ًاعائد انالنقدنة والسوق الثانوي يولد/التسييل

  .متضمنةواضحة 
في أن تمهيد هذه الخدمة قد يؤدي إلى منتجات إبداعية وأعمال تسويقية  لدينا من عدم وجود شكوكعلى الرغم  •

على أن هذه الخدمة ستكون في الصالح العام مع وجود دليل على أن األمر قد يكون  قليلةل ئمبتكرة فإنه يوجد دال
  .ضارًا
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