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 االستشارية At-Largeلجنة 
بشأن العملية المنقحة المقترحة للتعاطي مع طلبات رفع قيود الملكية  ALACبيان 

 الحاليين gTLDعلى مشغلي نطاقات  المفروضة المشتركة
 

 

 مقدمة
 ICANN أعده فريق عمل

 
 

 ، مسودة أولية لهذا البيان بعد مناقشة الموضوع ضمن عموم المستخدمينGNSOمع  ALACوضع آلين غرينبيرغ، مسؤول ارتباط 

 والقائمة البريدية المعنية.

 
مساحة عمل العملية المنقحة المقترحة للتعاطي مع  ، ثمة نشرها الحقاً علىALAC، تم نشر هذا البيان على القائمة البريدية لـ2012يونيو 3في 

 .الحاليين gTLDعلى مشغلي نطاقات  طلبات رفع قيود الملكية المشتركة المفروضة
 

 مين.، طلب فترة تعليقات على مسودة البيان لجميع أعضاء عموم المستخدALACفي نفس اليوم، أوليفيير كريبين ليبلوند، رئيس 

 
، تم وضع مسودة نسخة ثانية من البيان تتضمن التعليقات المستلمة بواسطة البريد اإللكتروني ومساحة العمل المذكورة 2012يونيو  6في 

 أعاله ونشرها على مساحة العمل المذكورة أعاله.

 
لمدة خمسة أيام. كما طلب الرئيس  على البيان ALACمن العاملين فتح باب التصويت على إقرار  ALACفي نفس اليوم، طلب رئيس 

المسؤول عن موضوع التعليق العلني هذا، مع مالحظة تبين  ICANNإرسال البيانات إلى عملية التعليقات العامة، مع نسخة إلى عضو طاقم 

 ، مع بدء التصويت قريباً.ALACأن الوثيقة تخضع حاليا إلقرار 

 

صوت لصالحه، وعدم  11للبيان بنتيجة  ALACت عبر اإلنترنت أدى إلى إقرار ، أكد الطاقم على أن التصوي2012يونيو  13وفي 

 عن التصويت عليه. يمكنك مراجعة النتائج باستقاللية على موقع: 1تصويت أحد ضده، وامتناع 

com/pollresults?code=2494LFg3yzTtUrHpixAmB3SChttps://www.bigpulse.  
 

 ]نهاية المقدمة[
 
 
 
 
 
 
 

وأينما  .http://www.atlarge.icann.org/correspondence تتوافر النسخة األصلية لهذه الوثيقة باللغة اإلنجليزية على موقع الويب

النص األصلي، وجد اختالف في المعنى أو ما يعتبر على أنه اختالف في المعنى بين أية نسخة من هذه الوثيقة غير النسخة المكتوبة باللغة اإلنجليزية و

 فسيكون النص األصلي هو السائد.
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بشأن العملية المنقحة المقترحة للتعاطي مع طلبات رفع قيود الملكية  ALACبيان 

 الحاليين gTLDركة المفروضة على مشغلي نطاقات المشت
 

 
الحاليين مفيدة  gTLDوعموم المستخدمين حول ما إذا كانت إزالة قيود الملكية المشتركة المفروضة على مشغلي نطاقات  ALACتتعدد اآلراء في 

لبيئة، ومع قيود معينة، ينبغي أن يكون ثمة أرضية أو مضرة للمستخدمين، أو بالواقع، لنظام النطاقات. ولكن ثمة موقف موحد أنه مهما كانت ا

 .gTLDمنصفة لجميع مشغلي 

 

 الحاليين. gTLDإزالة قيود الملكية المشتركة المفروضة على مشغلي نطاقات  ALACبالتالي، تدعم 

 
الجديدة سيزيل قيود الملكية  gTLDالحاليين إلى اتفاقية  gTLDمصدر قلق واحد رئيسي حول المقترح. إن خيار انتقال مشغلي  ALACولكن لدى 

المشتركة، ولكنه سيكون له أيضاً تأثير آخر مهم كان الموضوع الرئيسي ألية مناقشة عامة. على وجه الخصوص، سيلغي سقف األسعار في 

 االتفاقيات الحالية، وهذا ليس أمراً ينبغي أن يمر من دون تحاليل دقيقة.

 

بمسائل التنافس التي تنشأ عن إزالة قيود الملكية المشتركة. إن الوثيقة ال تذكر شيئاً عن النتائج األخرى لمثل سيخضع ذلك االنتقال لتحديدات مرتبطة 

 هذا االنتقال، وعلى وجه الخصوص إلغاء سقف األسعار على المشغلين الحاليين.

 
، لذا لم تعد gTLDدة ستؤدي إلى تغيير كبير في سوق الجدي gTLDأنه ثمة إثبات كاٍف في الوقت الحالي لإلشارة إلى أن بيئة  ALACال تعتقد 

السائدة. بالتالي، ينبغي أال يؤدي أي تغيير ناتج عن إزالة قيود الملكية المشتركة في الوقت نفسه إلى إلغاء سقوف  gTLDsسقوف االسعار متطلبة لـ

 جتمع.السائدة من دون مشاركة جوهرية من الم gTLDsاألسعار في االتفاقيات الحالية لـ


