
 2014سبتمبر  25: بتاریخ  تقریر المشكالت النھائي حول سیاسة النقل بین أمناء السجالت الجزء د

 

 

 

 التقریر النھائي حول سیاسة النقل فیما بین أمناء السجالت الجزء د

 51من  1صفحة  الرس ھوفمان: إعداد

   

 

 

 التقریر النھائي حول 
 الجزء د -سیاسة النقل بین أمناء السجالت 
 عملیة وضع السیاسة 

  
 

 حالة ھذه الوثیقة 
في  GNSOلتقدیمھ إلى مجلس  ICANN، من إعداد طاقم عمل IRTPللجزء د من  PDPھذا ھو التقریر النھائي حول عملیة 

 .2014سبتمبر  25
 
 
 
 
 
 

 ملخص
م ھذا التقریر إ الخاصة بسیاسة النقل فیما بین أمناء  GNSOللنظر فیھ كخطوة ضروریة في عملیة تطویر سیاسة  GNSOلى مجلس یقدَّ

0F. السجالت

1 
 

 

                                                           
برجاء مالحظة أن إصدار اللغة اإلنجلیزیة من ھذا التقریر ھو النسخة المعتمدة . وسوف تتم ترجمة ھذا التقریر بلغات األمم المتحدة 1

 .والمعمول بھا



 2014سبتمبر  25: بتاریخ  تقریر المشكالت النھائي حول سیاسة النقل بین أمناء السجالت الجزء د

 

 

  جدول المحتویات

 3 التنفیذي الملخص .1

 7 التالیة والخطوات األھداف .2

 8 الخلفیة .3

 10 والتوصیات المداوالت .4

 31 المجتمع تعقیبات .5

 IRTP 32 سیاسة من د الجزء PDP عملیة عمل مجموعة میثاق - أ الملحق

 33 المصلحة وأصحاب الدائرة مجموعة من ولیةاأل التعقیبات طلب – ب الملحق

 34 النقل نزاعات یخص فیما االستخدام حاالت على عامة نظرة - ج الملحق

 36 2013و 2009و 2001 لسنة RAA اتفاقیات من جزاءاتلل ھیكل وضع - د الملحق

 FOA 41 نماذج واستخدام IRTP لسیاسة انسیابي مخطط - ھـ الملحق

 42 السجالت أمناء بین النقل سیاسة تعاریف - و الملحق

 43 العمل مجموعة وأرشیفات عضویة: ز الملحق

 45 النھائیة المشكالت خلفیة: ح الملحق

 

 

 التقریر النھائي حول سیاسة النقل فیما بین أمناء السجالت الجزء د

 51من  2صفحة  الرس ھوفمان: إعداد



 2014سبتمبر  25: بتاریخ  تقریر المشكالت النھائي حول سیاسة النقل بین أمناء السجالت الجزء د

 

 

 

 التقریر النھائي حول سیاسة النقل فیما بین أمناء السجالت الجزء د

 51من  3صفحة  الرس ھوفمان: إعداد

 الملخص التنفیذي   .1
 

 الخلفیة  1.1

 كما توفر. إطار عمل سیاسة لعملیات نقل أسماء النطاقات فیما بین أمناء السجالت) IRTP( سیاسة النقل بین أمناء السجالتتوفر 

 ).TDRP(من خالل سیاسة فض منازعات النقل  -طلبات معیاریة للنزاعات التي تقع بین أمناء السجالت أیًضا مت IRTPسیاسة 

 2.وقد تمت مراجعتھا مرات عدة منذ ذلك الحین 2004وتعتبر السیاسة بمثابة سیاسة إجماع مجتمعي قائمة تم تنفیذھا في أواخر عام 

د ھي عملیة وضع السیاسة الرابعة واألخیرة من سلسلة من الجزء  IRTPالخاصة بسیاسة ) PDP(عملیة وضع سیاسة 

بإطالق  2012أكتوبر  17في اجتماعھا المنعقد في  باتخاذ قرار) GNSO(قامت منظمة دعم األسماء العامة  .المراجعات

والذي ینبغي أن یشمل جمیع المسائل المتبقیة المحددة من مجموعات عمل " ،الجزء د IRTPیاسة تقریر مشكالت حول س

 ".الجزء ج IRTPالنقل األصلیة، باإلضافة إلى المسألة اإلضافیة المحددة من مجموعة عمل 

 
 مناقشات مجموعة العمل  1.2

، حیث 2013فبرایر  25مداوالتھا في  IRTPالجزء د من سیاسة النقل بین أمناء السجالت ) WG(بدأت مجموعة عمل 

. محفوظة في أرشیف قائمة بریدتقرر أن یواصل العمل من خالل مزیج من المؤتمرات الھاتفیة والحوارات األسبوعیة على 

. في بكین ودیربان وبیونیس آیریس وسنغافورة ولندن ICANNكما اجتمعت مجموعة العمل وجًھا لوجھ أثناء اجتماعات 

 .نظرة عامة لھذه المداوالت 4.2یوفر القسم 

 

 التوصیات 1.3
قدمت مجموعة العمل خلفیة ومعلومات إضافیة لغالبیة ھذه التوصیات . الرجاء العلم أن ھذا إصدار مختصر من التوصیات

 . غطي مداوالت مجموعات العمل والتوصیات الكاملةكما أنھا ت .4في القسم والتي یمكن العثور علیھا 

 

 

 

 توصیات على السؤال أ بالمیثاق 1.3.1
ھل متطلبات اإلبالغ للسجالت وموفري خدمات فض المنازعات بحاجة إلى تطویر، بھدف إتاحة المعلومات السابقة والشائعة 

 .اتأمام المجتمع وإتاحة مرجع إلى القضایا الماضیة في طلبات فض المنازع

 

 .TDRPتوصي مجموعة العمل بدمج متطلبات اإلبالغ في سیاسة  .1 رقم التوصیة

 .UDRPمن […] لتضمین صیاغة باإلضافة إلى  TDRPتوصي مجموعة العمل بأن یتم تعدیل  .2 رقم التوصیة

 
                                                           

2 IRTP أ :activities/inactive/2008/irtp-http://gnso.icann.org/en/group؛ IRTP ب :-http://gnso.icann.org/en/group
b-activities/active/irtp؛ IRTP ج :c-/active/irtpactivities-http://gnso.icann.org/en/group 

https://www.icann.org/resources/pages/transfers-2012-02-25-en
http://gnso.icann.org/en/meetings/agenda-council-17oct12-en.htm
http://forum.icann.org/lists/gnso-irtpd
http://gnso.icann.org/en/group-activities/inactive/2008/irtp
http://gnso.icann.org/en/group-activities/active/irtp-b
http://gnso.icann.org/en/group-activities/active/irtp-b
http://gnso.icann.org/en/group-activities/active/irtp-b
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 توصیات على السؤال ب بالمیثاق 1.3.2
عالجة النزاعات عند بشأن كیفیة م) TDRP(ھل ینبغي تضمین الشروط اإلضافیة في سیاسة حل النزاعات الخاصة بالنقل 

 .حدوث العدید من عملیات النقل

 

تبطل وتلغى : "بحیث تعكس الصیاغة التالیة، أو ما یقابلھا TDRPتوصي مجموعة العمل بتعدیل  .3 رقم التوصیة

عملیات النقل من أمین سجل رابح إلى أمین سجل آخر، وجمیع عملیات النقل التالیة، إذا حصل أمین السجل الرابح على رعایة 

جالت عن طریق عملیة نقل غیر صالحة، بحسب ما یتحدد من خالل عملیة فض النزاعات المنصوص علیھا في من أمین الس

 ".سیاسة فض نزاعات النقل

توصي مجموعة العمل بإعادة اسم النطاق إلى أمین السجالت ومسجل السجل مباشرة قبل النقل غیر المتوافق  .4 رقم التوصیة

 . قد وقعت IRTPة نقل السم نطاق غیر متوافق مع ، بأن عملیTDRPإذا ما وجد ذلك، من خالل إجراءات 

أشھر في الوقت  6من  TDRPتوصي مجموعة العمل بتمدید نظام المدة المخصصة إلطالق سیاسة  .5 رقم التوصیة

 .شھًرا اعتباًرا من النقل األولي 12الحالي إلى 

ي النطاق ذ" قفل"، فینبغي TDRPتوصي مجموعة العمل بأنھ في حالة المباشرة بطلب إنفاذ بموجب  .6 رقم التوصیة

ووفًقا لذلك، من المقرر إضافة . الصلة ضد المزید من عملیات النقل في الوقت الذي یكون فیھ الطلب الخاص باإلنفاذ معلًقا

 IRTP؛ ویجب تعدیل )3القسم ( IRTPإلى النقطة الثانیة من قائمة أسباب الرفض في " URSإجراء "و" TDRPإجراء "

 .بما یتفق مع ذلك TDRPو

 

 

 ى السؤال ج بالمیثاقتوصیات عل 1.3.3
لین وتنفیذھا كجزء من السیاسة  لون حالًیا على أمناء السجالت (ھل ینبغي تطویر خیارات النزاع الخاصة بالمسجَّ یعتمد المسجَّ

 ).في إقامة منازعة بالنیابة عنھم

 

ة للسماح بوجود سیاس TDRPإلى سیاسة ) الملحق و(توصي مجموعة العمل بإضافة قائمة من التعریفات  .7 رقم التوصیة

 .أكثر وضوًحا وأكثر سھولة في االستخدام

 .الحالیة TDRPتوصي مجموعة العمل بعدم وضع خیارات حل نزاعات للمسجلین كجزء من  .8 رقم التوصیة

، IRTPوتوصي مجموعة العمل بأن یقوم فریق العمل بالتعاون الوثیق مع فریق مراجعة تنفیذ الجزء ج من سیاسة  .9 رقم التوصیة

یتم تنفیذھا مع مراقبة ما إذا كانت آلیات فض المنازعات  IRTPجزء ج من سیاسة بضمان أن توصیات النقل فیما بین المسجلین لل

وحالما یتم تنفیذ تلك السیاسة، یجب مراقبة عملھا عن قرب، وإذا كان ضرورًیا . ضروریة أم ال لتغطیة حاالت االستخدام في الملحق ج

 . اصة بفض منازعات النقل فیما بین المسجلینیجب الدعوة إلعداد تقریر بالمشكالت من أجل تقییم الحاجة لسیاسة خ
 .TDRPمن ) السجل(للتخلص من المستوى األول  TDRPتوصي مجموعة العمل بتعدیل  .10 رقم التوصیة

الخطوات الالزمة من أجل عرض المعلومات ذات الصلة  ICANNوتوصي مجموعة العمل بأن تتخذ  .11 رقم التوصیة

ویب الخاص بھا مع ضمان عرض المعلومات بطریقة بعمل النقل غیر المتوافقة والمتنازع علیھا بشكل سائد على موقع ال

 . بسیطة وواضحة مع إمكانیة وصول المسجلین إلیھا بسھولة
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 توصیات على السؤال د بالمیثاق 1.3.4
 .ھل یجب تنفیذ متطلبات وأفضل ممارسات ألمناء السجالت لتوفیر معلومات حول خیارات فض منازعات النقل أمام المسجلین

 

وتحافظ على موقع إلكتروني على الویب من نقطة واحدة  ICANNل بأن تنشئ توصي مجموعة العم .12 رقم التوصیة

ویجب أن یكون ھذا . یحتوي على كافة المعلومات المتعلقة بعملیات النقل المتنازع علیھا والتعویضات المحتملة للمسجلین

ھا أو مضّمًنا فی ICANNالموقع قابالً للوصول إلیھ من خالل صفحة مزایا ومسئولیات مسجلي 

)en-16-09-2013-https://www.icann.org/resources/pages/benefits (أو ما یقابلھا . 

رابًطا على  ICANNتوصي مجموعة العمل، كممارسة مثلى، بأن یعرض أمناء السجالت المعتمدین من  .13 رقم التوصیة

ویتوجب على أمناء السجالت أیًضا تشجیع أي من الموزعین . ھذا ICANNلكترونیة إلى موقع تعلیمات مسجل مواقعھم اإل

وعالوة على ذلك، توصي المجموعة بأن یتم إیصال ھذا األمر إلى جمیع . بقوة على عرض ھذه الروابط أیًضا بشكل بارز

 .ICANNأمناء السجالت المعتمدین من 

 

 ال ھـ بالمیثاقتوصیات على السؤ 1.3.5
العقوبات لبعض االنتھاكات /ھل العقوبات الحالیة النتھاكات السیاسة كافیة، أو أن األمر یقتضي إضافة مزید من األحكام

 .المعینة ضمن السیاسة

 

  .الحالیة TDRPأو  IRTPتوصي مجموعة العمل بعدم إضافة أحكام عقوبات إضافیة إلى سیاسة  .14 رقم التوصیة

المستقبلیة، توصي مجموعة العمل ھذه بتجنب بعض العقوبات الخاصة  وكدلیل لعملیات وضع السیاسات .15 رقم التوصیة

 .بالسیاسة متى ما أمكن ذلك

 

 توصیة على السؤال و بالمیثاق 1.3.6
 .أم ال FOAإلى التخلص من الحاجة إلى نماذج التفویض  EPP AuthInfoھل أدى االعتماد العالمي والتنفیذ لرموز 

 

وعلى الرغم من ذلك، وفي ضوء المشكالت . FOAذج التفویض ال توصي مجموعة العمل بإلغاء نما .16 رقم التوصیة

أو الموزعین، /، مثل عملیات النقل الجماعیة وعملیات الدمج الخاصة بأمناء السجالت وFOAالمتعلقة بنماذج التفویض 

ویمكن أن تشتمل عملیات . على البرید اإللكتروني FOAتوصي المجموعة بأن یقتصر تشغیل وعمل نماذج التفویض 

أو التفویض من خالل مواقع الویب  SMSمن خالل الرسائل النصیة  FOAعملیات نقل نماذج التفویض : التحسین على

وعلى الرغم من ذلك، لعلمیات التجدید ھذه قدرات تدقیقیة، حیث ال یزال ھذا األمر من الوظائف األساسیة الخاصة . التفاعلیة

 .FOAبنماذج التفویض 
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https://www.icann.org/resources/pages/benefits-2013-09-16-en
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 توصیة إضافیة 1.3.7
بما في ذلك الجزء د، ( IRTPصي مجموعة العمل كذلك بأنھ حالما یتم االنتھاء من توصیات تو .17 رقم التوصیة

تشكیل ھیئة  ICANNباإلضافة إلى فریق عمل  GNSO، یجب على مجلس )IRTPوالعناصر المتبقیة من الجزء ج من 

وآلیات فض  IRTPد طورت عملیة لجمع ومناقشة وتحلیل البیانات ذات الصلة من أجل تحدید ما إذا كانت ھذه التحسینات ق

 .المنازعات أم ال، باإلضافة إلى تحدید أوجھ القصور المتبقیة

البدء في جمع البیانات  ICANNوتوصي مجموعة العمل بأنھ یتوجب على األطراف المتعاقدة و .18 رقم التوصیة

ه، السیما فیما على ما یلزم في جھود IRTPوالمعلومات األخرى ذات الصلة والتي سوف تساعد في إطالع فریق مراجعة 

 . أعاله) 4.2.7.1(یتعلق بتلك المشكالت المدرجة في المالحظات 

 

 دائرة أصحاب المصلحة وفترة التعلیق العام المبدئیة/ بیانات مجموعة  1.4
نوفمبر إلى  14وامتدت فترة التعلیقات العامة من . بمجرد البدء في أنشطة مجموعة العمل منتدى للتعلیق العامتم افتتاح 

كما طلبت . gTLD من مجموعة أصحاب المصلحة في سجالت طلب مجتمعي) 1(تم تلقي عدد واحد . 2012دیسمبر  14

التابعة لـ ) SO(، باإلضافة إلى منظمات الدعم GNSOمجموعة العمل من كافة مجموعات ودوائر أصحاب المصلحة في 

ICANN  واللجان االستشاریة)AC( تقدیم البیانات الخاصة بھا حول مشكالت الجزء د من سیاسة ،IRTP )راجع الملحق ب( ،

 منتدى للتعلیق العاممع افتتاح  ،2014مارس  3في  رھا األوليتقرینشرت مجموعة العمل . واحدة مساھمة) 1(وتم تلقي عدد 

وقامت . طلبات) 4(أبریل وتلقت مجموعة العمل أربعة  25وأغلقت فترة الرد على التعلیقات العامة في . في نفس الیوم

2Fمجموعة العمل بمراجعة التعلیقات بالتفصیل؛

ویمكن العثور على كیفیة التعامل مع ھذه التعلیقات ووضعھا في الحسبان في  3

لى المزید من المعلومات حول تعقیبات وآراء المجتمع الواردة وكیفیة نظر یمكن العثور ع. 4التوصیات النھائیة بالقسم 

 .5مجموعة العمل في ھذه التعقیبات في القسم 

  

 مستوى اإلجماع والتأثیرات المتوقعة 1.5
 .المذكورة في التقریر الوارد بدعم اإلجماع الكامل من أعضاء مجموعة العمل 17تتمیز جمیع التوصیات الـ 

                                                           
 https://community.icann.org/x/4phwAg: راجع أداة مراجعة التعلیقات العامة لمجموعة العمل 3

http://www.icann.org/en/news/public-comment/irtp-d-prelim-issue-report-14nov12-en.htm
http://forum.icann.org/lists/irtp-d-prelim-issue-report/
https://community.icann.org/download/attachments/41880128/IRTPPartDInput-BC.docx?version=1&modificationDate=1366797721000&api=v2
https://gnso.icann.org/en/issues/transfers/irtp-d-initial-03mar14-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/public-comment/irtp-d-initial-03mar14-en.htm
https://www.icann.org/news/public-comment/report-comments-irtp-d-initial-28apr14-en.pdf
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 والخطوات التالیة األھداف  .2
الجزء د وفًقا ) IRTP(لسیاسة النقل فیما بین أمناء السجالت ) PDP(جرى إعداد التقریر النھائي بشأن عملیة وضع السیاسة 

یرتكز التقریر النھائي . الداخلیة، الملحق أ ICANNلوائح بحسب ما ھو وارد في  GNSOلما تقتضیھ عملیة وضع سیاسة 

معرفة وقد جرى تحدیثھ بحیث یعكس استعراض وتحلیل التعلیقات الواردة ب 2014مارس  3الصادر في  التقریر المبدئيعلى 

تم . باإلضافة إلى المداوالت اإلضافیة فیما بین أعضاء المجموعة IRTPللجزء د من سیاسة  PDPمجموعة عمل عملیة 

وإذا . 4محددة في القسم  PDPعلًما بأن توصیات مجموعة عمل . من أجل دراستھ GNSOتقدیم ھذا التقریر إلى مجلس 

، وسوف GNSOبإعداد تقریر لمجلس  ICANNفریق عمل  على التقریر النھائي، فسوف یقوم GNSOوافق مجلس 

قراًرا  ICANNوبعد فترة التعلیق العام، سوف یتخذ مجلس إدارة . ICANNیصاحب التقریر النھائي المقدم إلى مجلس إدارة 

 .بما إذا كان سیوافق على التغییرات التي أوصت بھا مجموعة العمل على السیاسة في ھذا التقریر النھائي أم ال
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https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2012-02-25-en%23AnnexA
http://gnso.icann.org/en/issues/transfers/irtp-d-initial-03mar14-en.pdf
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 الخلفیة  .3
 

 خلفیة العملیة  3.1
بتعزیز وتشجیع منافسة قویة في مساحة أسماء النطاقات، تھدف سیاسة االنتقال الداخلي بین  ICANNاتساًقا مع التزام 

إلى توفیر إجراء مبسط لمالكي أسماء النطاق لنقل األسماء الخاصة بھم من أحد الُمسجلین المعتمدین من ) IRTP(الُمسجلین 

ICANN وتوفر السیاسة أیًضا متطلبات قیاسیة ألمناء السجل في كیفیة تناول طلبات . ُمسجل آخر متى رغبوا في ذلك إلى

وتعتبر السیاسة بمثابة سیاسة إجماع مجتمعي حالیة تم تنفیذھا في أواخر عام . النقل المقدمة من أصحاب أسماء النطاقات

لمراجعة مجاالت التحسین الممكنة في ) TWG(النقل فریق عمل  GNSOوكجزء من المراجعة، شكل مجلس . 2004

ناحیة محتملة للتوضیح  20قائمة تضم أكثر من  TWGحددت مجموعة عمل النقل . سیاسة النقل القائمة والتوصیة بھا

إلى مجموعة تخطیط قصیرة األجل مھمة تقییم وتحدید أولویات  GNSOالي، أوكل مجلس وبالت). التقریرراجع (والتحسین 

، قدمت المجموعة تقریًرا إلى المجلس اقترح تقسیم 2008في شھر مارس . مسائل السیاسة التي حددتھا مجموعة عمل النقل

، اعتمد المجلس 2008مایو  8في ). التوصیاتراجع ) (ھـ -أ (تداول المسائل ذات الصلة إلى خمس عملیات وضع السیاسة 

وتقرر بأن یتم . وفًقا لما اقترحتھ مجموعة التخطیط IRTPإضافیة لسیاسة  PDPھیكلة خمس عملیات لوضع سیاسات 

ت وضع السیاسات الخمس الجدیدة بشكل بّناء على نطاق واسع، مع إمكانیة التداخل فیما بینھا، التعامل مع مجموعات عملیا

 :التقاریر النھائیة التي تم نشرھا حتى تاریخھ. بحسب ما تسمح بھ الموارد

 

  الجزء أ منIRTP 2009ونشر في مارس  – التقریر النھائي 

  الجزء ب منIRTP 2011ونشر في مایو  – التقریر النھائي 

  الجزء ج منIRTP 2012ونشر في أكتوبر  – التقریر النھائي 

 

لسیاسة  PDPتقریًرا بالمشكالت من فریق العمل حول ھذه المجموعة الرابعة واألخیرة لعملیة  GNSOمجلس  طلبكما 

IRTP  والذي ضم كافة المشكالت الباقیة المحددة بمعرفة مجموعة عمل النقل  2012یونیو  22اعھا المنعقد في اجتمخالل

للجزء ج من سیاسة  PDPاألصلیة باإلضافة إلى المشكلة اإلضافیة المحددة بمعرفة مجموعة العمل السابقة الخاصة بعملیة 

IRTP .وفیما یلي األسئلة الخاصة بالمیثاق: 

 

إلبالغ للسجالت وموفري خدمات فض المنازعات بحاجة إلى تطویر، بھدف إتاحة المعلومات السابقة ھل متطلبات ا )أ 

 والشائعة أمام المجتمع وإتاحة مرجع إلى القضایا الماضیة في طلبات فض المنازعات؛

ة معالجة بشأن كیفی) TDRP(ما إن كانت الشروط اإلضافیة ینبغي تضمینھا في سیاسة حل النزاعات الخاصة بالنقل  )ب 

 النزاعات عند حدوث العدید من عملیات النقل؛

لین وتنفیذھا كجزء من السیاسة  )ج  لون حالًیا على أمناء السجالت في (ھل ینبغي وضع خیارات نزاع للمسجَّ یعتمد المسجَّ

 ؛)إقامة دعاوى النزاع بالنیابة عنھم
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http://www.icann.org/en/gnso/transfers-tf/report-12feb03.htm
http://gnso.icann.org/drafts/transfer-wg-recommendations-pdp-groupings-19mar08.pdf
http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp-final-report-a-19mar09.pdf
http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp-b-final-report-30may11-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/issues/irtp-c-final-report-09oct12-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/council/resolutions%2320121017-4
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ر معلومات حول خیارات فض منازعات ھل یجب تنفیذ متطلبات أو أفضل ممارسات ألمناء السجالت من أجل توفی )د 

 النقل أمام المسجل؛

العقوبات لبعض االنتھاكات /ھل العقوبات الحالیة النتھاكات السیاسة كافیة، أم أن األمر یقتضي إضافة مزید من األحكام )ه 

 المعینة ضمن السیاسة؛

 .أم ال FOAلى نماذج التفویض إلى التخلص من الحاجة إ EPP AuthInfoھل أدى االعتماد العالمي والتنفیذ لرموز  )و 

 

في  GNSOمجلس  قرر 2013ینایر  17في . GNSOإلى مجلس  2013ینایر  8في  تقریر المشكالت النھائيتم تسلیم 

 .المیثاقمن أجل تقدیم التوصیات فیما یخص األسئلة السابقة المشار إلیھا في  PDPاجتماعھ البدء في مجموعة عمل 

 

 خلفیة المشكالت النھائیة 3.2
ویمكن العثور على مستخرج . معلومات تاریخیة ھامة حول المشكالت الخاصة بأسئلة المیثاق تقریر المشكالت النھائيیوفر 

 .من التقریر األولي في الملحق ح
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http://gnso.icann.org/en/issues/issue-report-irtp-d-08jan13-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/council/resolutions%2320130117-1
http://gnso.icann.org/en/council/resolutions%2320130117-2
http://gnso.icann.org/en/issues/issue-report-irtp-d-08jan13-en.pdf
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 المداوالت والتوصیات   .4
والغرض من . 2013فبرایر  25على مداوالت مجموعة العمل والتي عقدت اجتماعھا األول في  یقدم ھذا القسم نظرة عامة

للحصول على . ھذا القسم ھو العمل كسجل لمناقشة وتحلیل مجموعة العمل، وتوفیر سیاق للتوصیات المقدمة في القسم التالي

 .ز معلومات حول أعضاء مجموعة العمل واالنتساب لھا، برجاء مراجعة الملحق

 

 العثور على الحقائق وأبحاث مجموعة العمل 4.1
من أجل تزوید أعضاء مجموعة  2013إلى المجموعة في جلستھا األولى في فبرایر  IRTPعرض لجلسة تدریب م تقدیم ت

باإلضافة إلى السعي للحصول على تعقیبات المجتمع، قررت . نقل فیما بین أمناء السجالتالعمل بفھم مشترك لسیاسة ال

 ICANNمجموعة العمل أیًضا جمع معلومات من العدید من المصادر، مثل السجالت وأمناء السجالت وشعبة التوافق في 

 .األساسیة ذات الصلة بأسئلة المیثاق وموفري خدمات فض المنازعات، من أجل فھم المشكالت ICANNوالشعبة القانونیة في 

 

 IRTPالبیانات ذات الصلة بسیاسة  4.1.1

فیما یخص طبیعة وعدد الشكاوى الواردة والمتعلقة  ICANNطلبت المجموعة الحصول على معلومات من شعبة التوافق في 

وقدمت شعبة . من الشكاوى الواردةتضم عدًدا كبیًرا للغایة  IRTPوأشارت البیانات إلى أن مشكالت سیاسة . IRTPبسیاسة 

 :2013وفبرایر 2012األعداد التالیة للفترة بین ینایر  ICANNتوافق 

 

 . ومعالجتھا IRTPشكوى ذات صلة بسیاسة  6594تم تلقي  •

وھي الشكاوى التي ال تشتمل على خرق (مقابلة لعدم الصالح %) 42(شكوى بمعدل  2778ومن بین ھذا العدد،  •

 ). FAQ(أو المشكالت ذات الصلة باألسئلة المتداولة ) IRTPمحتمل لسیاسة 

 %)1.2بنسبة ( 47صالحة، ومن بینھا  IRTPفكانت شكاوى %) 58(شكوى بنسبة  3816أما الشكاوى الباقیة بعدد  •

 . ذات صلة بعملیات النقل غیر المرخصة ألسماء النطاقات

% 0.8(شكوى  31خصة ألسماء النطاقات، كانت ذات الصلة بعملیات النقل غیر المر 47ومن بین الشكاوى الـ  •

متعلقة بالسطو على عناوین البرید اإللكتروني أو السطو على أوراق ) اإلجمالیة الصحیحة IRTPمن شكاوى 

 . اعتماد الوصول إلى لوحة التحكم الخاصة بالمسجل

لصلة بعملیات النقل غیر الباقیة ذات ا 16إلى أنھ في حین تناول المشكالت الـ  ICANNوأشارت شعبة توافق  •

، لم یقرر أي من أمناء السجالت المتورطین أو یقدم )الصحیحة IRTPمن إجمالي شكاوى % 0.4(المرخصة 

 .TDRPدلیالً على أنھ قد بدأ في إجراءات 
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http://audio.icann.org/gnso/gnso-irtp-c-training-20111129-en.mp3
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 TDRPالبیانات ذات الصلة بـ  4.1.2
طلب مجموعة العمل معلومات  -لین أم ال ھل یجب تعزیز خیارات فض المنازعات للمسج -فیما یخص السؤال ب في المیثاق 

والمركز ) NAF(، ومنتدى التحكیم الوطني Verisignمن شركة ) TDRP(فیما یخص سیاسة فض منازعات النقل 

كما تلقت أیًضا أدلة ملموسة من عدد من أمناء السجالت بما في ذلك ) ADNDRC(اآلسیوي لفض منازعات أسماء النطاقات 

Tucowsو ،GoDaddyو ،Key-Systems. 

 

 Verisignتعقیبات . 4.1.2.1
 : كان ھناك 2013إلى أبریل  2009اعتباًرا من أكتوبر 

 .netبنطاق  12و com.قضیة ذات صلة بنطاق  142، وكان من بینھا Verisignلدى  TDRPقضیة  154تم تقدیم  •

رة عن طلبات إلعادة كانت عبا 45و) RFE(عبارة عن طلبات إنفاذ  109قضیة، كان عدد  154ومن بین الـ  •

ARS.(3F(حاالت الرعایة 

4  

مرة لصالح أمین  38وتم الحكم (قضیة  59قراًرا بخصوص  Verisign، اتخذت 109ومن بین ھذه القضایا الـ  •

؛ وتم تقدیم استئناف لدى موفر خدمة فض المنازعات في NACK"4F5" 2السجل مقدم الدعوى؛ وتم رفض قضیتین 

 .المتبقیة 50ولم تصدر أي قرار بشأن القضایا الـ ) ر األصلي في كلتا القضیتینحیث تم تأیید القرا  2قضیتین

 :قراًرا بشأنھا، كانت الشكاوى لھا صلة بما یلي Verisignحالة التي قدمت  59ومن بین  •

ألمناء السجالت  Whoisشخص ما غیر جھة اتصال المدیر أو حامل االسم المسجل المدرج في سجل  -

 )قضیة 37(م النقل الخاسرین المرخص لھ

 )قضایا 8(صرحت جھة االتصال اإلداریة بعملیة النقل بدون معرفة حامل االسم المسجل  -

العجز من جانب أمین السجل الرابح في الحصول على موافقة خطیة صریحة بالنقل من جھة االتصال  -

 )قضایا 5(اإلداریة أو حامل االسم المسجل 

 )قضایا 3( حدث نزاع على السداد مقابل النطاقات -

 )2حالتین (تم نقل النطاق بدون موافقة المسجل األصلي  -

 )2قضیتین (أیام من تلقي الطلب  5في غضون ) FOA(عجز أمین السجل الرابح عن توفیر نموذج تفویض  -

 )1قضیة واحدة (عجز أمین السجل الخاسر في توفیر دلیل یعتمد علیھ لرفض النقل عند طلب ذلك  -

 )1قضیة واحدة (أخرى  -

 

                                                           
وقد تكون ألمناء السجالت في بعض القضایا القدرة على حل النزاعات بالتراضي فیما بینھم ولكن قد یكونون بحاجة إلى المساعدة في  4

وفور الحصول على اتفاقیة  .Verisign، لدى شركة ARSأو " طلًبا إلعادة الرعایة"یا، قد یقدمون وفي تلك القضا. تصحیح عملیة النقل
من أجل إعادة اسم " إلغاء النقل"عملیة  Verisignمن كال أمیني السجل بوجوب حل وتصحیح عملیات نقل أسماء النطاقات، فسوف تؤدي 

إلى أمین السجل الخاسر دون إضافة عام إضافي " إعادتھ"أنھ أن یتیح للنطاق إمكانیة وھذا من ش .النطاق المعنّي إلى أمین السجل الذي فقده
 .إلى فترة التسجیل

 
 تم رفض عملیة النقل من جانب أمین السجل الخاسر 5
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 )NAF(تعقیبات منتدى التحكیم الوطني  4.1.2.2
 :TDRPقضایا من نوع  6عدد  NAFتناول منتدى التحكیم الوطني 

جمیعھا حاالت استئناف من قرارات المستوى األول وكانت تخص النطاقات المدارة بمعرفة  6وكانت القضایا الـ  •

Verisign 

ین السجل الرابح مرة واحدة، وتم رفض طلب واحد وأدت أربعة ، ُحكم ألم)6لتلك القضایا الـ (وفي المستوى األول  •

 قضایا إلى عدم اتخاذ قرار فیھا

 1قضایا وُحكم لصالح المستأنف ضده في قضیة واحدة  5ُحكم لمقدم االستئناف في ) NAF(وفي المستوى الثاني  •

 اولة للنقلعن مح 1من ھذه القضایا حیث كانت ھناك عملیات نقل بطریق التدلیس وحالة واحدة 

 

 )ADNDRC(تعقیب المركز اآلسیوي لحل منازعات أسماء النطاقات  4.1.2.3
 :TDRPقضایا من نوع  4عدد  ADNDRCتناول المركز اآلسیوي لحل منازعات أسماء النطاقات 

 ووقعت مشكالت إجرائیة في سائر القضایا األربعة •

 .ات كافیة أو أیة معلومات على اإلطالقفشل المستأنف ضده في تقدیم معلوم 4وفي كافة القضایا الـ  •

 فشل مقدم االستئناف في تقدیم معلومات كافیة 2وفي قضیتین  •

 مع الحكم لصالح مقدم االستئناف -وأدى ذلك إلى التحكیم في قضیة واحدة فقط  •

أنھا ال تتمتع باالختصاص  ADNDRCقررت  1وفي قضیتین اثنین لم یتم إصدار أي قرار، وفي حالة واحدة  •

 .لقضائي الالزم إلصدار قرارا

 

 )GoDaddy، وTucows، وKey-Systems(تعقیبات أمین السجل  4.1.2.4
 . المرفوعة أو التي كانت طرًفا فیھا TDRPقدم ثالث أمناء سجالت تعقیبات فیما یتعلق بعدد من قضایا 

 

Systems-Key 

 .TDRPالماضیة، لم تطلق أو تخضع ألي من إجراءات  6-5خالل األعوام 

 

Tucows 

وعالوة على ذلك، حیث إنھ  ).لم تتم أي منھا في اآلونة األخیرة( TDRPفي ما یقرب من أربع عملیات  Tucowsشاركت 

لم یكن ھناك سوى عدد منخفض من الشكاوى والمشكالت فیم یخص عملیات النقل والتي تم التعامل معھا بشكل طبیعي من 

باإلضافة إلى ذلك، وحیث إن شركة ). في السنة 12حوالي (مع أمناء السجالت  خالل قنوات رسمیة عن طریق العمل المباشر

Tucows  حتى  -تعمل باألساس كتاجر جملة، فاالفتراض ھو أن بعض المشكالت المتعلقة بالنقل ستحدث فیما بین الموزعین

 .مباشرة Tucowsبدون الوصول إلى 
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GoDaddy 

من تلك النزاعات عن % 25ویتم حل حوالي . نزاع حول النقل كل شھر 50-30بشكل نموذجي ما بین  GoDaddyتتلقي 

 : أما النزاعات المتبقیة فلم یتم متابعة تناولھا بسبب أحد األسباب التالیة. طریق العمل مع أمناء السجالت اآلخرین

 توقف أمین السجل الخاسر عن متابعة النزاع؛  •

 قیام العمالء بحل المشكلة فیما بینھم؛  •

 . تحریات إلى أن أحد األطراف قد قدم نزاًعا كاذًباتوصل ال •

والتي أدت ) 2008في (على حالة واحدة فقط في السجل  GoDaddyفي نفس الوقت الذي تم فیھ تجمیع البیانات، حصلت 

 . رسمیة TDRPإلى إجراءات 

 

 TDRPإلنفاذ إجراءات  ICANNقدرات شعبة توافق . 4.1.3

توفیر مزید من التفاصیل حول  ICANNوالت، طلبت مجموعة العمل من شعبة توافق خالل المراحل األخیرة من المدا

المعلومات  ICANNووفرت شعبة التوافق في . IRTPالظروف والتدابیر التي استخدمت في إنفاذ الشكاوى ذات الصلة بـ 

 :التالیة للمجموعة

 

  :بصالحیة التصرف ICANNا شعبة التوافق في التي تحظى فیھ) كما ھو الحال IRTPبموجب (وفیما یلي السیناریوھات 

 

 ما یشتمل على أمین السجل الخاسر

 

 AuthInfoما یتعلق برمز  •

، وبعد )أو ما یقابلھ(من لوحة التحكم الخاصة بأمین السجل  AuthInfoلم یتمكن المسجل من استعادة رمز  -

شل في القیام بذلك في غضون لكن أمین السجل ف AuthInfoذلك طلب المسجل من أمین السجل إرسال رمز 

 ؛)تكون ھذه المخالفة في ھذه الحالة عندما تكون كلتا الحالتین حاضرتین(أیام مطلوبة  5فترة 

فھي أكثر تقییًدا من  AuthInfoأما الوسیلة المقدمة من أمین السجل للمسجل لكي یتمكن من استعادة رمز  -

 االتصال أو خادم االسم الخاص بھ؛الوسیلة المقدمة للمسجل من أجل تحدیث معلومات جھة 

إلى شخص ما لیس ھو حامل االسم المسجل أو جھة االتصال اإلداریة  AuthInfoیرسل أمین السجل رمز  -

 ).جھة اتصال النقل(

 .على اإلطالق AuthInfoال یرسل أمین السجل رمز  -

 

 FOAما یتعلق بنموذج التفویض  •

 FOAأمین السجل ال یرسل نموذج التفویض  -

 إلى شخص ما ال یكون ھو جھة اتصال النقل FOAأمین السجل نموذج التفویض یرسل  -
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 ما یتعلق بإلغاء قفل تسجیل اسم النطاق •

ال یتمكن المسجل من إلغاء قفل تسجیل اسم النطاق من خالل وسیلة متوفرة على اإلنترنت، وبعد ذلك طلب  -

ز أمین السجل عن القیام بھ في غضون المسجل من أمین السجل إلغاء قفل تسجیل اسم النطاق وھو ما عج

 )تكون المخالفة في ھذه الحال عندما تكون كلتا الحالتین حاضرتین( ----- خمسة أیام
 

 ما یشتمل على أمین السجل الرابح
 

 AuthInfoما یتعلق برمز  •

ناحیة وھو ما قد یكون مستحیالً من ال - AuthInfoسمح أمین السجل بعملیة النقل بدون الحصول على رمز  -

 )وھذا السیناریو ینطوي أیًضا على خطأ في السجل(الفنیة لكن یمكن حدوثھ من الناحیة النظریة 

 

 FOAما یتعلق بنموذج التفویض  •

 FOAأمین السجل ال یرسل نموذج التفویض  -

 إلى شخص ما ال یكون ھو جھة اتصال النقل FOAیرسل أمین السجل نموذج التفویض  -

 FOAنقل دون الحصول على معلومات بعد إرسال یسمح أمین السجل بعملیة ال -
 

 مداوالت وتوصیات مجموعة العمل 4.2
 

 المسألة أ من المیثاق 4.2.1
ھل متطلبات اإلبالغ للسجالت وموفري خدمات فض المنازعات بحاجة إلى تطویر، بھدف إتاحة المعلومات السابقة والشائعة 

 .ات فض المنازعاتأمام المجتمع وإتاحة مرجع إلى القضایا الماضیة في طلب
 

 المالحظات 4.2.1.1

في الوقت الحالي على أیة متطلبات لإلبالغ من جانب موفري خدمات فض ) TDRP(ال تشمل سیاسة فض منازعات النقل 

 TDRPأن إنفاذ  5F6"مجموعة عمل مراجعة مشكالت النقل"، أشارت 2006في ینایر . TDRPالمنازعات في نھایة أي نزع 

كما أن المواقف التي تشتمل على نفس أنماط الحقائق فیجري تقریرھا بشكل مختلف . یعتمد على أحداث سابقةیبدو غیر متسق وال 

 ). 15المشكلة (من خالل نفس موفر خدمات فض المنازعات بما یؤدي إلى نقص واضح في وضوح ومصداقیة اإلجراءات 

بل أمین السجل حول عدد النزاعات المرفوعة والتي فقط توفیر إحصائیات لما ق gTLDمطلوب في الوقت الحالي من سجالت 

 6F7.وال یشتمل المطلب على معلومات حول قضایا بعینھا. ICANNتم حلھا كجزء من تقاریر المعامالت الشھریة المقدمة إلى 

                                                           
6 wg/docHMrHaPLWRt.doc-ershttp://forum.icann.org/lists/transf  
 http://www.icann.org/en/resources/registries/reportsراجع  7

http://forum.icann.org/lists/transfers-wg/docHMrHaPLWRt.doc
http://www.icann.org/en/resources/registries/reports


 2014سبتمبر  25: بتاریخ  تقریر المشكالت النھائي حول سیاسة النقل بین أمناء السجالت الجزء د

 

 

 

 التقریر النھائي حول سیاسة النقل فیما بین أمناء السجالت الجزء د

 51من  15صفحة  الرس ھوفمان: إعداد

  TDRP.7F8قد ركزت على نقص الوعي بسیاسة  مادة الوسائطوفي ھذا السیاق، الحظت مجموعة العمل أن 

سیكون  TDRPخالل مناقشاتھا على أن نشر نتائج نزاعات سیاسة  IRTPوافقت مجموعة العمل على الجزء د من سیاسة 

ات فض النزاعات األخرى مثل السیاسة الموحدة لحل أمًرا مرغوًبا، السیما بالنظر إلى متطلبات مماثلة موجودة داخل سیاس

وقد وافقت المجموعة على أن االتساق والشفافیة عبر مختلف سیاسات فض ). UDRP(النزاع حول أسماء النطاقات 

وترى مجموعة . المنازعات سوف یكون مفیًدا لكل من موفري خدمات فض المنازعات واألطراف المشاركة في النزاعات

والحفاظ على سجالت . ذه التقاریر سوف تؤدي إلى تحسین مستوى فھم السیاسة وتشعباتھا على المتأثرین بھاالعمل بأن ھ

 . موحدة بنتائج النزاعات قد یؤدي أیًضا إلى توفیر بیانات قد تساعد في المراجعات المستقبلیة لسیاسات فض المنازعات

لدیھ بالفعل سیاسة نشر ) ADNDR(ات أسماء النطاقات وأشارت مجموعة العمل إلى أن المركز اآلسیوي لفض منازع

نموذًجا ألفضل الممارسات  ADNDRویمكن أن یمثل مثال . الخاصة بھ TDRPمفروضة ذاتًیا قید التنفیذ في كافة قوانین 

  8F9.بالنسبة لموفري خدمات فض المنازعات اآلخرین

وحیث كانت جمیع . المقدمة على ھذه التوصیة والتي تم تلقیھا بعد نشر التقریر األولي التعلیقاتراجعت مجموعة العمل كافة 

 . التعلیقات مؤیدة لھذه التوصیة، لم تقم المجموعة بإجراء أیة تغییرات على ھذه التوصیة

 

 التوصیات 4.2.1.2

یجب نشر جمیع األحكام الصادرة عن  .TDRPتوصي مجموعة العمل بدمج متطلبات اإلبالغ في سیاسة  - 1التوصیة رقم 

DRP (9F(مزودي خدمات حل النزاعات 

بما یتماشى مع  -على الموقع اإللكتروني للمزودین، إال في حاالت استثنائیة  10

، فیتم منحھا بمعرفة فریق التوافق DRPت لھا واالستثناءات، إذا سع. UDRPالممارسات المعمول بھا في الوقت الحالي في 

توصي المجموعة بنشر التقاریر التي تحذو حذو المركز اآلسیوي لحل . على أساس كل حالة على حدة ICANNالتعاقدي في 

ADNDRC.(10F(نزاعات أسماء النطاقات 

 :ویجب أن تحتوي ھذه التقاریر على األقل على ما یلي 11

 اسم المجال محل النزاع )أ 

 ومات ذات الصلة حول األطراف المشاركین في المنازعة؛المعل )ب 

 القرار الكامل للقضیة؛ )ج 

 تاریخ تنفیذ القرار )د 

 .التي كانت ساریة قبل تنفیذ ھذه التوصیة TDRPال تسري الحاجة إلى النشر على قواعد 

 

                                                           
 /http://www.thedomains.com/2013/07/30/you-know-about-udrps-have-you-ever-heard-of-a-tdrpراجع  8
 https://www.adndrc.org/tdrp/tdrphk_decisions.html، راجع ADNDRطالع على تقاریر لال 9

 بالتالي، رغم صیاغة سؤال. TDRPتوصي مجموعة العمل بخصوص سؤال المیثاق ج بإزالة السجل كأول طبقة من حل النزاعات في  10
 .المیثاق أ، فإنھ لم یتم تضمین متطلبات إبالغ للسجالت ھنا

: TDRPحول قرارات  ADNDRCراجع أربعة تقاریر من مركز  11
http://www.adndrc.org/mten/TDRP_Decisions.php?st=6   

http://www.thedomains.com/2013/07/30/you-know-about-udrps-have-you-ever-heard-of-a-tdrp/
https://www.icann.org/public-comments/irtp-d-initial-2014-03-03-en
https://www.adndrc.org/tdrp/tdrphk_decisions.html
http://www.adndrc.org/mten/TDRP_Decisions.php?st=6
http://www.adndrc.org/mten/TDRP_Decisions.php?st=6
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النسخة المنقحة بحیث تشمل صیاغة تتماشى مع  TDRPتوصي مجموعة العمل بأن یتم تعدیل سیاسة  - 2التوصیة رقم 
 :UDRPمن سیاسة 

ینبغي على مزود خدمات حل النزاعات المعني اإلبالغ عن أي قرار یتم اتخاذه فیما یتعلق بنزاع نقل تمت المباشرة بھ "

على أن یتم نشر جمیع القرارات بالكامل بموجب ھذه السیاسة عبر اإلنترنت، إال عندما تقرر الھیئة، . TDRPبموجب 

وعلى أیة حال، ُینشر ذلك الجزء . ھیئة فض المنازعات، في حالة استثنائیة، إعادة صیاغة أجزاء من قرارھا المشكلة بمعرفة

 ".من أي قرار الذي یحدد بأن التقدم بشكوى عن سوء نیة

 

 مستوى اإلجماع لھذه التوصیات 4.2.1.3

 .دعًما بإجماع كامل 2و 1تلقت التوصیة رقم 

 

 صیاتالتأثیر المتوقع للتو 4.2.1.4

باإلضافة إلى جمع البیانات واإلحصائیات  TDRPتتوقع مجموعة العمل رؤیة تحسن في الرؤیة والشفافیة واالتساق لنتائج 

كما تتوقع المجموعة كذلك أن یكون التأثیر المالي على موفري خدمات فض . المفیدة فیما یخص استخدام وفاعلیة ھذه السیاسة

بالنظر إلى أن ھذه المنشورات سوف تؤدي إلى مجموعة مفیدة وقّیمة للغایة من البیانات  المنازعات طفیًفا نسبًیا، السیما

 . للرجوع إلیھا في المستقبل

 

 السؤال ب في المیثاق 4.2.2
بشأن كیفیة معالجة النزاعات عند ) TDRP(ھل ینبغي تضمین الشروط اإلضافیة في سیاسة حل النزاعات الخاصة بالنقل 

 .لیات النقلحدوث العدید من عم

 المالحظات  4.2.2.1

وفي . قد تظھر مشكالت عند محاولة فض منازعات النقل في الحاالت التي تحدث فیھا عملیات نقل متعددة ألسماء النطاقات

حتى وإن لم تؤدي عملیات النقل الالحقة  IRTPبسبب أن النقل األولي كانت مخالًفا لسیاسة  TDRPتلك الحالة، یجوز رفع 

وقد یؤدي ذلك إلى ". قفز النطاقات"أو " غسل النطاقات"ویطلق على ھذه المشكلة في بعض األحیان اسم . للسیاسةإلى خرق 

تعقید إجراءات المنازعة بسبب وجوب التحقق من عملیة النقل وتقییمھا بالنسبة لكل عملیة نقل تمت منذ النقل األولي المتنازع 

. دید من أمناء السجالت، وقد یكون بعضھم أو جمیعھم قد توافق مع سیاسة النقلقد تشتمل عملیة التقصي ھذه على الع. علیھ

 .وھناك تعقید آخر یتمثل في أن أمناء السجالت الذین یتوجب علیھم فقط الحفاظ على سجالت للنقل لثالث سنوات

 

كونوا قد حصلوا على اسم نطاق وقد نظرت مجموعة العمل في المسائل المتعلق بالعدل واإلنصاف لھؤالء المسجلین الذین قد ی

في سلسلة من قفزات  -وقد یجد موفر خدمة فض النزاعات أن عملیة النقل األولیة  .مسروق بما یتفق مع سیاسة النقل الحالي

وتوصلت مجموعة . قد خالفت سیاسة النقل وبذلك طرحت مسألة صحة جمیع عملیات النقل في ذلك الجانب -أمین السجل 

في حالة  و IRTPم النطاق البد أن یظل مع أمین السجل الحالي إذا ما حدثت عملیات نقل الحقة بما یتفق مع العمل إلى أن اس

  .TDRPتمریر قانون بالقیود على إطالق 
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، یجب قفل النطاق ویتوجب على سار أمناء السجالت في "غسل"وافقت مجموعة العمل على أنھ بمجرد اكتشاف عملیة 

ولتسھیل ھذه المشاركة، یجب تحصیل وجمع الحد األدنى من المعلومات . ملیة التوصل إلى الحقائقالسلسلة المشاركة في ع

متوافق  كمیلیةقواعدھا الت من Verisignوتشیر مجموعة العمل إلى أن إصدار . وتخزینھا خالل سائر عملیات نقل النطاقات

 ).1راجع القسم ن، الفقرة (مع ھذا المطلب 

 

مة في ھذه من العوامل الھا TDRPكما تشیر مجموعة العمل إلى أن قانون القیود على رفع سیاسة فض منازعات النقل 

 : IRTPمن سیاسة  2.3وھذه القیود مشمولة في القسم . السیناریوھات

 

 وفي حالة ادعاء أمین سجل بأن عملیة. أشھر من المخالفة المزعومة لسیاسة النقل) 6(یجب رفع أي نزاع في موعد أقصاه ستة 

". المخالفة المزعومة"ل یكون ھو التاریخ الذي تحدث فیھ نقل كانت مخالفة لھذه السیاسة، فإن التاریخ الذي یتم فیھ إجمال عملیة النق

 NACKفي حالة ادعاء أي أمین سجل بأن عملیة نقل یجب أن تكون وقعت، فإن التاریخ الذي یتم فیھ تلقي الرفض 

 ".المخالفة المزعومة"من خالل السجل، یكون ھو التاریخ الذي تقع فیھ ) للتعریف التالي وفًقا(

 

وحیث إن العدید من . محدد في الوقت الحالي بمدة ستة أشھر TDRPعمل إلى أن قانون التقیید على بدء أشارت مجموعة ال

 المسجلین ال یتحققون بشكل دوري من حالة أسماء النطاقات المسجلة الخاصة بھم، فإن ھذا الطول قد یكون قصیًرا للغایة بالنسبة

 .‘TDRPإشعار أمین السجل الذي یحتاج بدوره إلى البدء عندئذ في عملیة للمسجل في تحدید عملیة نقل یمكن التنازع علیھا، و

 

وحیث إن قانون القید مھم في ضمان الیقین القانون بالنسبة لألمناء السجالت والمسجلین الرابحین بأن مجموعة العمل كانت 

وحیث إن أمناء السجالت ملتزمون من  .على حق بأن تمدید القانون قید یكون مفیًدا في حالة وجود عملیة نقل متنازع علیھا

فقد أشارت  WDRP(،11F12(أو  Whoisالناحیة التعاقدیة على االتصال بالمسجلین بصفة سنویة بموجب سیاسة تذكیر بیانات 

وقد یؤدي ذلك إلى الحد من مشكالت . شھًرا قد یكون مرغوًبا 12أشھر إلى  6مجموعة العمل إلى أن تمدید قانون القید من 

إضافي من أجل االستعالم عن أمین السجل الخاص بھ بعد " بوقت تفاعل"عدد النقاط من خالل تزوید المسجل الخاسر النقل مت

وفي نفس الوقت، رأى أعضاء من مجموعة العمل أن ھذا . عدم تلقیھ للتذكیر السنوي بتحدیث معلومات االتصال الخاصة بھ

 .قانونیةالتمدید لن یكون عبأً زائًدا على عملیات النقل ال

 

وخالل فترة التعلیق العامة على التقریر األولي، تلقت مجموعة العمل تعلیقات تدعوا إلى فترة تمدید أطول بالنسبة لقانون 

شھًرا كافیة ألنھا توفر وقًتا كافًیا  12وعلى الرغم من ذلك، بعد مناقشات مطولة، رأت المجموعة أن التمدید لفترة . القیود

وعالوة على ذلك، . TDRPوالبدء في عملیة  -سجالت لمالحظة عملیات النقل المزعومة غیر المتوافقة للمسجلین وأمناء ال

شھًرا تعد تسویة بین تمید حمایة أمناء السجالت والمسجلین ضد عملیات النقل غیر المتوافقة والحاجة إلى الیقین  12فإن فترة 

 .TDRPضعة بعد ذلك لعملیات القانوني من أن عملیات نقل أسماء النطاقات لم تعد خا

  

                                                           
 . policies/wdrp-http://www.icann.org/en/resources/registrars/consensusراجع  12

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCsQFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.verisign.com%2Fstellent%2Fgroups%2Fwww_corporate%2Fdocuments%2Fother_documents%2F016086.pdf&ei=UNL9UoCpD6bMygOV9YHICw&usg=AFQjCNEyAoayBygZaWSrv5_VyfqpjBvLiQ&sig2=mjvu6UhmmvzUzwichRxBeg&bvm=bv.61190604,d.bGQ
http://www.verisign.com/stellent/groups/www_corporate/documents/other_documents/016086.pdf
http://www.icann.org/en/resources/registrars/consensus-policies/wdrp


 2014سبتمبر  25: بتاریخ  تقریر المشكالت النھائي حول سیاسة النقل بین أمناء السجالت الجزء د

 

 

 

 التقریر النھائي حول سیاسة النقل فیما بین أمناء السجالت الجزء د

 51من  18صفحة  الرس ھوفمان: إعداد

 ، فإن إجراء تغییر للمسجل على سبیل المثالIRTPللجزء ج من  PDPوتجدر اإلشارة إلى أنھ كجزء من توصیات مجموعة عمل 

 یوًما، ما لم یختر المسجل 60أمین السجل وضع قفل على النطاق لمنع النقل بین أمناء السجالت للنطاق لمدة "ا الحصر یتطلب من ل

12F).1من التوصیة رقم  5راجع الخطوة " (سابق عدم التقّید بھذا الشرط بعد تلقیھ إخطاًرا قیاسًیا فیما یتعلق بالمخاطر المرتبطةال

13 

 

 فیما بین أمناء السجالتوأشارت مجموعة العمل إلى أن النقل المتكرر ألسماء النطاقات قید یشتمل على كل من عملیات النقل 

أما النزاعات ذات الصلة بالمسألة األخیرة ). راجع أیًضا قضایا االستخدام في الملحق ج( المسجلینوعملیات النقل فیما بین 

وقد وافقت مجموعة العمل  .والذي یتناول سیاسة النقل فیما بین المسجلین IRTPفمن المحتمل أن تتأثر بتنفیذ الجزء ج من 

 .IRTPضع للمراجعة بعد تنفیذ الجزء ج من على عملیات النقل تلك یجب أن تخ TDRPعلى أن تطبیق عملیة 

 

 التوصیات 4.2.2.2
 

تبطل وتلغى : "بحیث تعكس الصیاغة التالیة، أو ما یقابلھا TDRPتوصي مجموعة العمل بتعدیل  - 3التوصیة رقم 
ابح على عملیات النقل من أمین سجل رابح إلى أمین سجل آخر، وجمیع عملیات النقل التالیة، إذا حصل أمین السجل الر

رعایة من أمین السجالت عن طریق عملیة نقل غیر صالحة، بحسب ما یتحدد من خالل عملیة فض النزاعات المنصوص 
 ".علیھا في سیاسة فض نزاعات النقل

 

توصي مجموعة العمل بإعادة اسم النطاق إلى أمین السجالت ومسجل السجل مباشرة قبل النقل غیر  - 4التوصیة رقم 
 . قد وقعت IRTP، بأن عملیة نقل السم نقاط غیر متوافق مع TDRPما وجد ذلك، من خالل إجراءات المتوافق إذا 

 

أشھر في الوقت  6من  TDRPتوصي مجموعة العمل بتمدید نظام المدة المخصصة إلطالق سیاسة  - 5التوصیة رقم 
 .شھًرا اعتباًرا من النقل األولي 12الحالي إلى 

السنوي  WDRPالفرصة إلدراك والتعرف على عملیات النقل االحتیالیة عندما ال یتلقون إشعار  الھدف من ذلك منح المسجلین

 .من مسجلیھم

 

النطاق ذي " قفل"، فینبغي TDRPتوصي مجموعة العمل بأنھ في حالة المباشرة بطلب إنفاذ بموجب  - 6التوصیة رقم 
ووفًقا لذلك، من المقرر إضافة . طلب الخاص باإلنفاذ معلًقاالصلة ضد المزید من عملیات النقل في الوقت الذي یكون في ال

؛ ویجب تعدیل )3القسم ( IRTPإلى النقطة الثانیة من قائمة أسباب الرفض في " URSإجراء "و" TDRPإجراء "
IRTP وTDRP 13.بما یتفق مع ذلكF14 

وتشیر مجموعة العمل . وفقاً لذلك یجب تعدیل اإلرشادات للمسجلین والسجالت ومزودي حل النزاعات من األطراف الثالثة

 . UDRPبمجرد االنتھاء من تنفیذ عملیة قفل  - UDRPإلى وجوب تنفیذ القفل بنفس الطریقة التي تصفھا 
                                                           

IRTP -final-c-http://gnso.icann.org/en/issues/irtpالجزء ج من  PDPمن التقریر النھائي حول عملیة  41راجع الصفحة  13
en.pdf-09oct12-report  

14 en-02-07-2014-transfers-https://www.icann.org/resources/pages/policy  

http://gnso.icann.org/en/issues/irtp-c-final-report-09oct12-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/issues/irtp-c-final-report-09oct12-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/issues/irtp-c-final-report-09oct12-en.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/policy-transfers-2014-07-02-en
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 مستوى اإلجماع لھذه التوصیات 4.2.2.3

 .دعًما بإجماع كامل 6و 5و 4و 3تلقت التوصیة رقم 

 

 التأثیر المتوقع للتوصیات 4.2.2.4

معلقة، أن تؤدي ھذه التوصیة إلى تقلیل الفاعلیة في ممارسات النقل  TDRPلعمل، في حین أن عملیة تتوقع مجموعة ا

 .المستمر ألسماء النطاقات كأحد المكونات في عملیات النقل التدلیسیة

 إضافتھا بمعرفة أو حالة حذر العمیل على أن یتم/ویجب أن تحتوي آلیة القفل على حالة حذر الخادم یتم إضافتھا بمعرفة السجل و

كما تتوقع مجموعة العمل تحسن في األمن بالنسبة للمسجلین ورؤیة أكبر . أمین السجل من أجل إیقاف عملیات النقل الالحقة

 .بعملیات النقل التدلیسیة باإلضافة إلى وقت كاٍف من أجل االتصال بأمین السجل الخاص بھ واتخاذ اإلجراءات المناسبة للتصحیح

 

 ل ج في المیثاقالسؤا 4.2.3

لین وتنفیذھا كجزء من السیاسة  لون حالًیا على أمناء السجالت في إقامة (ھل ینبغي وضع خیارات نزاع للمسجَّ یعتمد المسجَّ

 ؛)دعاوى النزاع بالنیابة عنھم

 

 المالحظات 4.2.3.1
 خیارات فض نزاعات المسجلین

، وال یوجد خیار للمسجلین TDRPلحالي رفع نزاع بموجب یمكن فقط ألمین السجل الرابع أو أمین السجالت في الوقت ا

قد  2013وفبرایر  2012بإشعار مجموعة العمل بأنھ بین ینایر  ICANNوعلى الرغم من ذلك، قام فریق توافق . للقیام بذلك

ذا كان أي إ). من ھذا التقریر 5.1.1راجع القسم (شكوى من أفراد یدعون عملیات نقل غیر مرخصة للنطاقات  3816تلقوا 

مسجل في موقف یشعر فیھ بأن موقفھ تعرض للتجاھل من خالل أمین السجل وخیاراتھ الحالیة تتمثل إما في تقدیم شكوى لدى 

 .TDRPأو المتابعة عبر نظام المحكمة، لكن ال یمكنھا البدء مباشرة في  ICANNإدارة التوافق في 

 

. ، في بذل مقدار كبیر من الوقت حول المشكلةTDRPء في عملیة وناقشت مجموعة العمل مشكلة السماح للمسجلین بالبد

، والتي تتیح للمسجلین القدرة TDRPومضت المجموعة بعیًدا من حیث تشكیل فریق فرعي قام بصیاغة نسخة معدلة من 

ي اشتملت على بوضع قائمة بحاالت االستخدام الت -كجزء من مناقشاتھا  -قامت المجموعة . على البدء في العملیة بأنفسھم

 ).راجع الملحق ج(السیناریوھات التي قد یقوم فیھا المسجلون بالبدء في إقامة نزاع على عملیة نقل 

 

على خیارات لفض  TDRPوعلى الرغم من ذلك، قررت مجموعة العمل في نھایة األمر بأنھ یجب أن تحتوي سیاسة 

عة العمل من أن إضافة فئة جدیدة من األطراف إلى وعلى وجھ الخصوص، تخوفت مجمو. المنازعات من أجل المسجلین

كما رأت مجموعة العمل بأنھ من الصعب تخیل الطریقة التي قد یعمل بھا  .عملیة معقدة بالفعل وفنیة سوف یكون عبأً علیھا

ومن . وذلك في المواقف التي كانت فیھا النزاع بین مسجل شرعي وبین مجرم" سداد الخاسر" TDRPمخطط استعادة تكلفة 

 IRTPثم، من المفضل إنشاء عملیتین منفصلتین لكل من النقل فیما بین المسجلین والنقل فیما بین أمناء السجالت وعدم فتح 

 . أمام نزاعات المسجلین
 

 التقریر النھائي حول سیاسة النقل فیما بین أمناء السجالت الجزء د

 51من  19صفحة  الرس ھوفمان: إعداد
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 وخالل مناقشات مجموعة العمل أصبح من الواضح أن النزاعات المحتملة الناتجة من عملیات النقل فیما بین المسجلین قد یكون من

 أو أمناء السجالت وتقییمھا، وتنفیذ/و ICANNولذلك، بمجرد جمع البیانات ذات الصلة من شعبة التزام . الضروري التعامل معھا

 قد تم التعامل معھا) الملحق ج(بأنھ لیس جمیع حاالت االستخدام  GNSO، قد یقرر مجلس IRTPسیاسة تغییر المسجل الجزء ج من 

 GNSOوفي مثل ھذه الظروف، توصي مجموعة العمل بأن یطل مجلس . أخرى لفض المنازعاتوأنھ یجب التقصي عن خیارات 

  .تقریر مشكالت من أجل النظر في وضع آلیات لفض المنازعات من أجل التعامل مع منازعات النقل فیما بین المسجلین

 

وقد راجعت . إجراءات فض منازعات النقلأن یتم السماح للمسجلین بالبدء ي  BCوفي تعلیقھا العام، طالبت دائرة األعمال 

مجموعة العمل حسب األصول المشكلة وتداولت ھذا الخیار وال تزال مقتنعة بأن سیاسة فض منازعات النقل فیما بین أمناء 

 . السجالت لیست ھي المكان المناسبة للتعامل مع نزاعات النقل فیما بین المسجلین

 

 معلومات للمسجلین

اإللكتروني التي تصف خیارات المسجل  ICANNأشارت مجموعة العمل إلى أن المعلومات على موقع  باإلضافة إلى ذلك،

. فیما یتعلق بالنقل بین أمناء السجالت وبین المسجلین لیست بالصیاغة الواضحة وال طریقة العرض البارزة كما ینبغي بھا

من أجل تحقیق فھم  ICANNتوافق التعاقدي في وأصبح ذلك واضًحا بشكل خاص بعد تواصل مجموعة العمل مع فریق ال

 ICANNأما الموافق التي یمكن فیھا لشعبة التوافق التعاقدي في . أفضل لدور وصالحیة التوافق في حل نزاعات النقل

 TDRPوفي ھذا السیاق، تشیر مجموعة العمل إلى أن . التعامل مع عملیات النقل غیر المتوافقة فھي مدرجة في الملحق ج

مة من أجل أمناء السجالت، إال أن المسجلین مشمولون أیًضا في ھذه النزاعات وبحاجة إلى إرشاد واضح من موقع مصم

ICANN  على الویب، السیما قسم التوافق فيICANN من حیث السبب وراء إمكانیة االتصال من أجل الحصول على ،

 .ات العامة الواردة متسقة مع ھذا التقییمعلًما بأن التعلیق 14F15.المساعدة في حاالت وقضایا نزاعات النقل

 

 الحاجة إلى قائمة بالتعاریف 

. بتفصیل كبیر IRTPو TDRPعند مناقشة مسألة خیارات النقل بالنسبة للمسجلین، قامت مجموعة العمل بفحص صیاغة 

السیناریوھات /یاساتوخالل ھذه الممارسة، وافقت مجموعة العمل على أن العدید من المصطلحات المستخدمة في ھذه الس

وقررت المجموعة صیاغة قائمة بالتعاریف تكون قابلة للتطبیق على السیاسات من أجل . غیر متسقة وربما تكون مربكة

 .یمكن العثور على قائمة التعاریف في الملحق و. تحسین مستوى سھولة االستخدام

 

 TDRPسة فض منازعات النقل السجالت بصفتھا موفر خدمة فض المنازعات من المستوى األول لسیا

متسقة، تركز  TDRPبمناقشة الحاجة إلى قواعد  -الخاصة بھا  TDRPكجزء من مراجعة سیاسة  -قامت مجموعة العمل 

. على وجھ الخصوص على السجالت العاملة بصفة موفرین من المستوى األول لخدمات فض المنازعات بموجب ھذه السیاسة

 . موعة ما إذا كان ھذا المستوى األول یمكن قطعھ أم الوعلى وجھ الخصوص، ناقشت المج

                                                           
كما أن ھناك توصیات واضحة حول ھذه المسألة مشمولة في السؤال د من المیثاق، وتتناول مسألة توفیر المعلومات لخیارات فض  15

 ).5.2.4.3(المنازعات أمام المسجلین 
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بالنسبة ألمناء  TDRPوفي ھذا السیاق، أشارت مجموعة العمل إلى أن إزالة طبقة السجل قد تؤدي إلى زیادة نفقات 

الشكاوى السجالت، وربما بالنسبة للمسجلین، حیث لن یعود بمقدورھم تقدیم شكاوى لدى السجالت لكن سیتوجب علیھم تقدیم 

كما جاء الذكر أیًضا . إذا لم یتمكنوا من التوصل إلى اتفاق حول حل فیما بینھم) األكثر كلفة(لدى موفري خدمات الشكاوى 

، وربما تؤدي إلى تلكؤ أكبر من أمناء السجالت في TDRPعلى أن ھذه الزیادة في التكلفة قد توِجد حاجًزا أمام الوصول إلى 

التي تم رفعھا كانت صغیًرا  TDRPأشارت مجموعة العمل إلى أن العد اإلجمالي لنزاعات . عالبدء في عملیة فض النزا

التي لم یتم استخدامھا قط  TDRPفغالبیة السجالت مطالبة في الوقت الحالي بالحفاظ على قدرات فض منازعات  .للغایة

ومن ثم فإن ). Verisignل سجل واحد فقط، من الناحیة الفعالیة یتم التعامل معھا من خال TDRPحیث إن كافة نزاعات (

الزیادة الكبیرة في التكالیف تبدو غیر محتملة أیًضا بسبب أن التخلص من مستوى السجل لن یحول دون توصل أمناء السجالت 

 .مشابھ للوضع الیوم - TDRPإلى اتفاق فیما بینھم قبل البدء في عملیة 

 

سوف  TDRPارھا موفر حل المنازعات من المستوى األول بالنسبة لسیاسة وباألحرى، فإن التخلص من طبقة السجل باعتب

یؤدي في غالب األحوال إلى مزید من التطبیق المتسق للعملیة ألن عدًدا صغیًرا فقط من موفري فض المنازعات سوف یتناول 

لقدرة على تخفیض النفقات، حیث باإلضافة إلى ذلك، سوف تكون للسجالت ا. نزاعات النقل، ولیس عدًدا متنامًیا من السجالت

وفي ھذا السیاق، أشارت مجموعة . لن تعود مطالبة بتدریب فریق عمل على دعم ھذه السیاسة غیر المستخدمة بشكل متكرر

وھذا ینضم إلى حجم الطلبات المنخفض . الجدیدة gTLDالعمل إلى أن عدد السجالت یتزاید بشكل كبیر مع طرح برنامج 

طلب قدًرا كبیر من موارد السجل من أجل الدعم الصحیح والمناسب سوف یؤدي بالتأكید إلى تكالیف عالیة بالنسبة لعملیة تت

 . بالنسبة للسجالت وانخفاض الجودة بالنسبة ألمناء السجالت

 

ول واستناًدا إلى ھذا التقییم، توصلت مجموعة العمل إلى أن السجل باعتباره موفر خدمة فض المنازعات من المستوى األ

دعت مجموعة العمل صراحة للحصول على تعقیبات حول التوصیة األولیة من أجل االنتھاء . یجب أن یتوقف TDRPلعملیة 

وكانت جمیع التعلیقات المقدمة على ھذه . من مستوى السجل باعتباره موفر من المستوى األول لخدمات فض المنازعات

ل بتعدیل ومراجعة توصیتھا وأكدت أنھ بسبب الدعم من التعلیقات العامة، فقامت مجموعة العم. المسألة مؤیدة لھذه التوصیة

المرفوعة في  TDRPفإن الزیادة المرتفعة في السجالت، والحاجة إلى تطبیق متسق للسیاسة والعدد المنخفض في قضایا 

 .الماضي، یجب وقف مستوى السجل باعتباره موفر خدمة فض النزعات من المستوى األول

 

ر، ترى مجموعة العمل أن المستوى األولى من دعم المسجل في قضایا عملیات النقل المتنازع علیھا یجب أن تتم وباختصا

وإذا لم یتم ذلك، فإن المستوى الثاني من الدعم إذا لم یكن أمناء . بمعرفة المسجلین من خالل التواصل مع أمین السجل

الرسمیة  TDRPویتألف المستوى الثالث من عملیة . ICANNق في السجالت قادرون على ذلك، یتم من خالل شعبة التواف

 .وأطراف التحكیم من أجل الفصل في نزاع النقل

 

وإذا كان قطع طبقة  TDRPمراقبة استخدام عملیات  ICANNوفي النھایة، أشارت مجموعة العمل إلى أنھ یتوجب على 

ي إلى حاجة أمام ھذه اآللیة الخاصة بفض المنازعات، السجل بصفة موفر خدمة فض المنازعات من المستوى األول ستؤد

 . فیجب البدء في األعمال المستقبلیة للسیاسة من أجل مواجھة ھذا التطور
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 التوصیات 4.2.3.2
للسماح بوجود  TDRPإلى سیاسة ) الملحق و(توصي مجموعة العمل بإضافة قائمة من التعریفات  - 7التوصیة رقم 

 .سھولة في االستخدام سیاسة أكثر وضوًحا وأكثر
 

 الحالیة. TDRPتوصي مجموعة العمل بعدم وضع خیارات حل نزاعات للمسجلین كجزء من  - 8التوصیة رقم 
 

توصي مجموعة العمل بأن یقوم فریق العمل بالتعاون اللصیق مع فریق مراجعة تنفیذ الجزء ج من  - 9التوصیة رقم 
یتم تنفیذھا مع مراقبة ما إذا  IRTPین المسجلین للجزء ج من سیاسة ، بضمان أن توصیات النقل فیما بIRTPسیاسة 

وحالما یتم تنفیذ تلك السیاسة، یجب . كانت آلیات فض المنازعات ضروریة أم ال لتغطیة حاالت االستخدام في الملحق ج
لحاجة لسیاسة خاصة بفض مراقبة عملھا عن قرب، وإذا كان ضرورًیا یجب الدعوة إلعداد تقریر بالمشكالت من أجل تقییم ا

 .منازعات النقل فیما بین المسجلین
 . أدناه 18و 17راجع أیًضا التوصیة رقم 

 

 .TDRPمن ) السجل(للتخلص من المستوى األول  TDRPتوصي مجموعة العمل بتعدیل  - 10التوصیة رقم 
فر خدمة فض المنازعات من وإذا كان قطع طبقة السجل بصفة مو TDRPمراقبة استخدام عملیات  ICANNیتوجب على 

المستوى األول ستؤدي إلى حاجة أمام ھذه اآللیة الخاصة بفض المنازعات، فیجب البدء في األعمال المستقبلیة للسیاسة من 

 .أدناه 17راجع أیًضا رقم . أجل مواجھة ھذا التطور

 

عرض المعلومات ذات الصلة  من أجل الخطوات الالزمة ICANNتوصي مجموعة العمل بأن تتخذ  - 11التوصیة رقم 
بعمل النقل غیر المتوافقة والمتنازع علیھا بشكل سائد على موقع الویب الخاص بھا مع ضمان عرض المعلومات بطریقة 

 . بسیطة وواضحة مع إمكانیة وصول المسجلین إلیھا بسھولة
 ).أدناه( 12یجب النظر إلى ھذه التوصیة بالتزامن مع التوصیة رقم 

 

 توى اإلجماع لھذه التوصیاتمس 4.2.3.3

 .دعًما بإجماع كامل 11، و10، و9، و8، و7تلقت التوصیة رقم 

 

 : التأثیر المتوقع للتوصیات 4.2.3.4

 ).الملحق و(من خالل إضافة قائمة بالتعاریف  IRTPو TDRPتتوقع مجموعة العمل أنھ یجب تحسین مستوى قابلیة استخدام 

باإلضافة إلى تنفیذ الجزء ج من  -تطویر خیارات فض نزاعات النقل فیما بین المسجلین  كما تتوقع مجموعة العمل أن عملیة

والتعامل مع السیناریوھات  ICANNسوف تؤدي إلى عدد أقل بالنسبة لشكاوى المسجلین إلى شعبة توافق  - IRTPسیاسة 

ر قابلیة للفھم والتطبیق باتساق من خالل أكث TDRPوفي النھایة، یجب أن تكون ). الملحق ج(المدرجة في قضایا االستخدام 

كما تتوقع مجموعة العمل أنھ . الجدیدة gTLDالسیما في ضوء زیادة عدد السجالت من خالل برنامج  -إزالة طبقة السجل 

وباالشتراك . من أجل التأكد من أن إزالة طبقة السجل ال تؤدي إلى إیجاد حاجز أمام الوصول TDRPیجب مراقبة استخدام 
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على الویب بحیث یتمكن المسجلون من العثور  ICANNأدناه، تتوقع مجموعة العمل أن یتم تحدیث موقع  12التوصیة  مع

كما یجب أن یؤدي ذلك إلى تقلیل طلبات الدعم غیر الصالحة . بسھولة على المعلومات ذات الصلة فیما یخص نزاعات النقل

 . ICANNالمقدمة إلى شعبة توافق 

 

 في المیثاق السؤال د 4.2.4
لین لجعل المعلومات الخاصة  ما إن كانت المتطلبات وأفضل الممارسات ینبغي أن توضع موضع اإلعمال بالنسبة للمسجِّ

لین  بخیارات حل النزاعات ذات الصلة بالنقل متاحة للمسجَّ

 

 المالحظات  4.2.4.1
ضرورة توفیر تعلیم وتوعیة إضافیة للمسجلین "إلى  15F16"2006مجموعة العمل الخاصة بمراجعة مشكالت النقل لسنة "أشارت 

  ."وأمناء السجالت من أجل فھم والتعرف على األماكن التي یجب علیھم الذھاب بشكاواھم إلیھ وما تقتضیھ العملیة الناجمة عن ذلك

منظمة وقد الحظت مجموعة العمل أن أي شخص یعاني من مشكلة في النقل تعرض علیھ معلومات غیر واضحة أو جلیة أو 

وقد ال  ICANNوعلى وجھ الخصوص السیما أن الشخص من المحتمل أن یكون زائر للمرة األولى إلى موقع  .بشكل جید

بقسم یحتوي على  ICANNوتتمیز الصفحة الرئیسیة لـ  .یكون معنًیا بأي شيء سوى الحصول على حل سریع لمشكلة محددة

، من خالل أحد ھذه الروابط السریعة، "ھل لدیك مشكلة"ل إلى صفحة وبمجرد الوصو. رابط سریع یوفر مساعدة بسیطة فقط

یجد المرء معلومات حول عملیات نقل أسماء النطاقات التي تشتمل على مجموعة من المعلومات الفنیة ومعلومات السیاسة 

تي یتم عرضھا في الوقت وعلى الرغم من ذلك، فإن المعلومات ال. ذات الصلة بعملیات النقل غیر المرخصة ألسماء النطاقات

 . قد تكون مربكة للمسجلین غیر المتمتعین بالخبرة TDRPو IRTPالحالي حول 

وعملیات  IRTPواألسئلة الشائعة معلومات فیما یخص  ICANNكما یوفر موقع تقدیم الشكاوى إلى إدارة التوافق التعاقدي في 

وعلى  .en-22-03-2013-https://www.icann.org/resources/pages/complaints: النقل غیر المرخصة

الرغم من ذلك، وافقت مجموعة العمل على أن ھذا الموقع فني للغایة أیًضا ویضم مجموعة متنوعة من المعلومات ذات الصلة 

صلة أو مفیدة ألي شخص یبحث عن المسار الصحیح لإلجراءات الواجب اتخاذھا في موقع بالسیاسات التي ال تعد جمیعھا ذات 

وتوصلت المجموعة إلى أن المعلومات المفیدة ال یتم العثور علیھا بسھولة وربما تكون أفضل تنظیًما وعرًضا من أجل  .محدد

 .إرشاد المسجلین لإلجابات التي یحتاجونھا

اصة بأمناء السجالت التي ال تعرض بشكل بارز روابط لحقوق المسجلین كما یصعب للغایة وبالمثل، فإن مواقع الویب الخ

وتوصلت مجموعة العمل إلى أنھ یتوجب على أمناء السجالت اعتماد أفضل . TDRPالحصول على معلومات حول 

  .ام المسجلینالممارسات من أجل توفیر معلومات متسقة وحدیثة حول خیارات فض منازعات النقل بشكل واضح أم

                                                           
16 http://forum.icann.org/lists/transfers-wg/msg00020.html 
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تحسین قسم من موقعھا الویب الذي یحتوي على معلومات من أجل المسجلین  ICANNوتوصلت مجموعة العمل إلى أن بإمكان 

ویمكن ألمناء السجالت والسجالت بعد ذلك اإلشارة ببساطة . وخیاراتھم فیما یخص التصحیحات على عملیات النقل المتنازع علیھا

 . ، بما یسمح بمصدر سھل وحدیث ومستق من المعلومات ذات الصلة للمسجلینICANNمن  إلى أن الموقع المستضاف

وعلى الرغم من . راجعت مجموعة العمل كافة التعلیقات المقدمة على ھذه التوصیة والتي تم تلقیھا بعد نشر التقریر األولي

وتم تعدیل صیاغة . بوابة المساعدة الموصى بھاإلى أنھا تود رؤیة تأكید على سھولة االستخدام بالنسبة ل ALACذلك أشارت 

وأكدت دائرة األعمال في تعلیقھا على أن عرض المعلومات حول خیارات نزاعات المسجل من . التوصیة بما یتفق مع ذلك

ونتیجة لذلك وافقت المجموعة على . خالل موقع الویب الخاص بأمین السجل یجب أن تضاف كذلك إلى مواقع الموزعین

 .توصیة أفضل الممارسات التالیةإضافة 

 

 التوصیات 4.2.4.2
وتحافظ على موقع إلكتروني على الویب من نقطة واحدة  ICANNتوصي مجموعة العمل بأن تنشئ  - 12التوصیة رقم 

 ویجب أن یكون ھذا. یحتوي على كافة المعلومات المتعلقة بعملیات النقل المتنازع علیھا والتعویضات المحتملة للمسجلین
أو مضّمًنا فیھا  ICANNالموقع قابالً للوصول إلیھ من خالل صفحة مزایا ومسئولیات مسجلي 

)en-16-09-2013-https://www.icann.org/resources/pages/benefits (أو ما یقابلھا. 
 

 :ما یلي یجب أن یتضمن ذلك

معلومات تشجع المسجلین على االتصال بأمین السجل من أجل حل عملیات النقل المتنازع علیھا في مستوى أمین  •

 .TDRPأو أطراف أخرى من خالل إطالق  ICANNالسجل من أجل إشراك شعبة توافق 

المسجلین وسیاسة  اإللكتروني فیما یتعلق بعرض المعلومات حول سیاسة النقل بین ICANNتحسینات على موقع  •

 ). أعاله 5.2.3.3راجع (حل نزاعات النقل لتحدیثھا بانتظام 

اإللكتروني بصیاغة واضحة وعرضھا بشكل بارز  ICANNروابط إلى المعلومات المتعلقة بالمسجلین على موقع  •

ني اإللكترو ICANNسیساھم ذلك بتحسین قابلیة رؤیة ومحتویات موقع . ICANNعلى الصفحة الرئیسیة لـ 

 .المكرسة لتقدیم اإلرشادات إلى المسجلین حول مسائل النقل

التعلیمات إلى الظروف التي یمكنھا بموجبھا مساعدة / بوضوح في قسم األسئلة الشائعة ICANNیشیر التزام  •

ینبغي أن یتضمن ذلك المواقف التي یمكن للمسجلین فیھا مطالبة قسم التزام . المسجلین على حل نزاعات النقل

ICANN باإلصرار على أمناء السجالت باتخاذ إجراءات بالنیابة عن المسجل المذكور.  

 :یجب تكریس تحسینات تتعلق بالقدرة على الوصول وسھولة االستخدام لھذه الصفحات على وجھ الخصوص •

- -25-02-2012-resolution-https://www.icann.org/resources/pages/dispute

en#transfer  

- en-25-02-2012-faqs-holder-https://www.icann.org/resources/pages/name  

- en-25-02-2012-https://www.icann.org/resources/pages/text  
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 iana.orgو internic.netكما ینبغي عرض روابط إلى موقع الویب المساعدة الخاصة بالمسجل بشكل بارز على كل من 

 .من أجل التأكد اإلضافي من سھولة اطالع المسجلین على المعلومات

 

رابًطا  ICANNتوصي مجموعة العمل، كممارسة مثلى، بأن یعرض أمناء السجالت المعتمدین من  - 13التوصیة رقم 
ویتوجب على أمناء السجالت أیًضا تشجیع أي من . ھذا ICANNعلى مواقعھم اإللكترونیة إلى موقع تعلیمات مسجل 

وعالوة على ذلك، توصي المجموعة بأن یتم إیصال ھذا األمر . الموزعین بقوة على عرض ھذه الروابط أیًضا بشكل بارز
 .ICANNإلى جمیع أمناء السجالت المعتمدین من 

حق للمسجلین اختیار إضافة ھذا الرابط إلى تلك األقسام من مواقعھم اإللكترونیة التي تتضمن بالفعل معلومات مرتبطة ی

أو الروابط األخرى ذات الصلة المطلوبة من قبل /و WHOISبالمسجلین مثل حقوق ومسؤولیات المسجلین ومعلومات 

ICANN  تفاقیة اعتماد أمین السجل من ا 3.16وفًقا لما ھو منصوص علیھ في المادةRAA  2013لعام. 

 

 مستوى اإلجماع لھذه التوصیات 4.2.4.3
 .دعًما بإجماع كامل 13و 12تلقت التوصیة رقم 

 

 التأثیر المتوقع للتوصیات 4.2.4.4
المسجلین  تتوقع مجموعة العمل أنھ یتوجب أن یؤدي التوافر المحسن للمعلومات ذات الصلة بمنازعات عملیات النقل إلى حصول

على فھم محسن فیما یخص خیارات فض المنازعات من خالل التركیز على رؤیة الدعم وخیارات المساعدة والمواد التعلیمیة 

 .والموزعین ICANNعلى الویب باإلضافة إلى الصفحة الرئیسیة ألمناء السجالت المعتمدین من  ICANNعلى موقع 

 

 السؤال ھـ في المیثاق 4.2.5
العقوبات لبعض االنتھاكات /الحالیة النتھاكات السیاسة كافیة، أو أن األمر یقتضي إضافة مزید من األحكام ھل العقوبات

 .المعینة ضمن السیاسة

 

 المالحظات 4.2.5.1
ومنذ ذلك الحین، تم التفاوض على اثنین من . 2006تشیر مجموعة العمل إلى أن ھذا السؤال من المیثاق یعود إلى عام 

وتطرح كلتاھما ) 2013نة لس RAAواتفاقیة  2009لسنة  RAAاتفاقیة (وھي ) RAA(تماد أمین السجل اتفاقیات اع

 . ICANNعقوبات متدرجة في حالة عدم التوافق مع سیاسات 

 

المعمول بھا في وقت صیاغة سؤال المیثاق،  2001لسنة  RAAیمكن العثور على نظرة عامة شاملة لھیكل عقوبات اتفاقیة 

وقد وافقت مجموعة العمل على . دوذلك في الملحق  2013و 2009لسنة  RAAباإلضافة إلى نظم العقوبات اإلضافیة من 

باإلضافة إلى أن مجموعة . أن ھیكل العقوبات الجدید دقیق ومختلف بشكل كاٍف وال یجب توفیر سیاسة إضافیة عند ھذه النقطة

واتفاقیة السجل بشكل  RAAالعمل قد عبرت عن الرغبة في صیاغة الھیاكل الرئیسیة لعقوبات اتفاقیة اعتماد أمین السجل 

 .وحید واتساق عقوبات انتھاك ومخالفة السیاساتیضمن ت
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وحیث كانت جمیع . راجعت مجموعة العمل كافة التعلیقات المقدمة على ھذه التوصیة والتي تم تلقیھا بعد نشر التقریر األولي

 . التعلیقات مؤیدة، لم تقم المجموعة بإجراء أیة تغییرات على ھذه التوصیات
 

 التوصیات 4.2.5.2
 

  .الحالیة TDRPأو  IRTPتوصي مجموعة العمل بعدم إضافة أحكام عقوبات إضافیة إلى سیاسة  - 14قم التوصیة ر
 

كدلیل لعملیات وضع السیاسات المستقبلیة، توصي مجموعة العمل ھذه بتجنب بعض العقوبات الخاصة  - 15التوصیة رقم 
سقة في جمیع السیاسات وأن تخضع لألحكام المعمول بل باألحرى، یجب أن تكون العقوبات مت. بالسیاسة متى ما أمكن ذلك

 . RAAبھا في اتفاقیة 
 

 مستوى اإلجماع لھذه التوصیات 4.2.5.3
 .دعًما بإجماع كامل 15و 14تلقت التوصیة رقم 

 

 التأثیر المتوقع للتوصیات 4.2.5.4
 والسیاسات الموضوعة TDRPو IRTPتتوقع مجموعة العمل أن یؤدي تطبیق عقوبات موحدة النتھاكات السیاسة في كل من 

 .حدیًثا إلى اتساق محسن وشفافیة في ھیكل العقوبات باإلضافة إلى فھم أوضح آللیات إنفاذ السیاسات بالنسبة لألطراف المتعاقدة
 

 السؤال و بالمیثاق 4.2.6
 

 .أم ال FOAلتفویض إلى التخلص من الحاجة إلى نماذج ا EPP AuthInfoھل أدى االعتماد العالمي والتنفیذ لرموز 
 

 المالحظات 4.2.6.1

 FOAنموذج التفویض 

یجب الحصول على تفویض صریح سواء من حامل االسم المسجل أو جھة االتصال اإلداریة من أجل طلب عملیة نقل فیما 

إلى ما باإلضافة  ،)Auth Codeأو  EPP(ویجب القیام بھذا التفویض من خالل استخدام رمز تفویض . بین أمناء السجالت

 FOAموعد تشغیل /یمكن العثور على مخطط بیاني تفصیلي حول كیفیة). FOA(یكون من خالل نموذج التفویض القیاسي 

بمعرفة أمین السجل المستحوذ من أجل طلب تصریح " التصدیق المبدئي لنقل أمین السجل"یجب استخدام . وذلك في الملحق ھـ

إلى حامل االسم  FOAویجب على أمین السجالت إرسال نسخة من ھذا النموذج . لنقل أمین سجل من جھة اتصال النقل

  .المسجل، على الرغم من أن أمین السجل ال یتوجب علیھ الحصول على تأكید بالسماح بعملیة النقل
 

تكون ، والتي قد FOAعلى أن أمین السجل ھو المسئول عن الحفاظ على نسخ من الوثائق، بما في ذلك  IRTPتنص سیاسة 

 .مطلوبة من أجل رفع ودعم النزاعات وأیًضا بحسب سیاسات االحتفاظ بالمستندات القیاسیة للعقود
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وقد أدت ھذه التوصیة إلى تعلیق عام واحد وجھ . FOAاقترحت مجموعة العمل في تقریرھا األولي توصیة بالحفاظ على 

جراء مراجعة حسب األصول لھذه القضیة وتعكس الفقرات وقد قام أعضاء مجلس اإلدارة بإ. ونادى بإیقافھا FOAالنقد إلى 

وقد الحظ بعض األعضاء في مجموعة العمل أن نموذج . التالیة النقاط األساسیة للمناقشة التي جرت فیما یخص ھذه المسألة

FOA ومن ثم . لقد یؤدي إلى تعقیدات على عملیات النقل الشرعیة وبذلك یؤدي إلى حظر المسجلین من اختیار أي أمین سج

باإلضافة إلى . قد یقلل من معدل ھجر محاوالت النقل الشرعیة FOAرأي بعض أعضاء مجموعة العمل أن وقف نماذج 

عبارة عن  FOAال تعرف حاملي األسماء المسجلة بشكل فرید وأن نموذج  FOAذلك، أشارت مجموعة العمل إلى أن نماذج 

 .AuthInfoل رمز تفویض مزدوج تمت تأدیتھ بالفعل من خالل تباد

 

وفي ھذا السیاق، أشارت مجموعة العمل إلى أن بعض عملیات النقل الفاشلة قد ترجع إلى استخدام حالة حظر نقل العمالء 

ClientTransferProhibited . ویتوقع األعضاء أن یكون لتنفیذ . على القواعد تغییراتوقد أجریت في اآلونة األخیرة

 .ھذه السیاسة تأثیر ما إیجابي على الحد من عدد عملیات النقل الفاشلة

 

مفیدة في عدد من الظروف مثل دورھا خالل  FOAوكما ذكرنا أعاله، أشار بعض األعضاء في مجموعة العمل إلى أن 

بمثابة خطوة مفیدة في  FOAباإلضافة إلى ذلك، قد یكون نموذج . محتملة في حل نزاعات النقلتدقیق عملیات النقل وفائدتھا ال

وتوافق . مع المسجل -من الناحیة التعاقدیة أو خالفھ  -لیس لھا عالقة  gTLDسیاسة النقل بین أمناء السجالت ألن سجالت 

ا كبیًرا من عملیات النقل الفاشلة من المحتمل أن تكون عبارة عن سیاسة معقدة للغایة وأن عددً  IRTPمجموعة العمل على أن 

وعلى الرغم من ذلك، في ھذه المرحلة، ال ترى . أحد العوامل المساھمة في ذلك FOAبسبب ھذا التعقید؛ وربما تكون 

وصیات الت) أو جمیع(باإلضافة إلى ذلك، لیس كل . FOAمجموعة العمل أن لدیھا معلومات كافیة للتوصیة بإزالة نموذج 

. قد تم تنفیذھا أو كانت ساریة لمقدار كاٍف من الوقت من أجل قیاس مدى تأثیرھا IRTPلسیاسة  PDPلمختلف جھود عملیة 

سوف یكون قبل أوانھ، وعلى الرغم من ذلك، فإن  FOAومن ثم، فإن مجموعة العمل في ھذه المرحلة ترى أن التخلص من 

، یجب أن یتم حالما یتم تنفیذ جمیع توصیات FOAفي ذلك الحاجة إلى نماذج ، بما IRTPمراجعة مستقبلیة لمجمل سیاسة 

. أدناه للحصول على مزید من التفاصیل 17راجع التوصیة رقم  -وتظل ساریة لفترة من الوقت  IRTPلسیاسة  PDPعملیة 

لة بأسرع ما یمكن من الناحیة ولمنع أي تأخیر في عملیات المراجعة المستقبلیة، من الضروري البدء في جمیع مقاییس ذات ص

 .المالحظة 4.2.7.1العملیة، وھو األمر الموضح في البند 

 

 AuthInfoرمز 

یقدم . عبارة عن رمز فرید یتم استخراجھ على أساس كل نطاق وھو مخصص لتفویض أو تأكید طلب نقل AuthInfoرمز 

وفي حاالت أخرى، سوف . الخاص بھم AuthInfo أمناء السجالت تسھیالت أمام المسجلین من أجل استخراج وإدارة رمز

یتوجب على أمین السجل تزوید المسجل برمز . یتعین على المسجل االتصال بأمین السجل مباشرة من أجل الحصول علیھ

AuthInfo  وفي حاالت النقل المتنازع علیھا، تصبح نماذج . أیام تقویمیة اعتباًرا من الطلب 5في غضونFOA  ضروریة

أیًضا عن تأییدھا  ICANNولھذا السبب عبرت شعبة التوافق التعاقدي في . حل النزاع وتصحیحھ إذا كان ذلك مناسًبامن أجل 

، معللة أن استخدامھا المستمر قد یساعد في منع عملیات السطو في حاالت محددة أو تكون بمثابة دلیل FOAلاللتزام بنماذج 

 .في حاالت النزاعات
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 التوصیة 4.2.6.2
وعلى الرغم من ذلك، وفي ضوء المشكالت . FOAال توصي مجموعة العمل بإلغاء نماذج التفویض  - 16یة رقم التوص

 أو الموزعین، توصي/، مثل عملیات النقل الجماعیة وعملیات الدمج الخاصة بأمناء السجالت وFOAلمتعلقة بنماذج التفویض ا
 :ویمكن أن تشتمل عملیات التحسین على. ى البرید اإللكترونيعل FOAالمجموعة بأن یقتصر تشغیل وعمل نماذج التفویض 

 وعلى الرغم. أو التفویض من خالل مواقع الویب التفاعلیة SMSمن خالل الرسائل النصیة  FOAعملیات نقل نماذج التفویض 
 .FOAبنماذج التفویض  من ذلك، لعلمیات التجدید ھذه قدرات تدقیقیة، حیث ال یزال ھذا األمر من الوظائف األساسیة الخاصة

بالنسبة لبعض (تشیر مجموعة العمل إلى أن تنفیذ ھذه التوصیة یجب أن ال یؤثر على ما إذا كانت عملیات النقل تتم مقدًما 

 .أو تتم في الوقت الفعلي) عملیات النقل الجماعیة
 

 مستوى اإلجماع لھذه التوصیة 4.2.6.3

 .دعًما بإجماع كامل 16تلقت التوصیة رقم 
 

 : التأثیر المتوقع للتوصیة 4.2.6.4

من خالل مجموعة متنوعة وكبیرة من خیارات النقل بالنسبة  FOAتتوقع مجموعة العمل رؤیة قدرة تشغیل محسنة لنماذج 

التي یتم تجمیعھا كجزء من تنفیذ  FOAباإلضافة إلى ذلك، تتوقع مجموعة العمل أن توفر بیانات تدقیق . FOAلنماذج 

 .FOAالدعم لتحلیالت فاعلیة  18و 17التوصیات 
 

  TDRPو IRTPتوصیة إضافیة حول المراجعة المستقبلیة لكل من  4.2.7
 

 المالحظة 4.2.7.1
منذ  IRTPیشیر أعضاء مجموعة العمل ھذه، والذي عمل العدید منھم بالتعاون مع بعضھم البعض منذ إطالق الجزء أ من 

معقدة للغایة بحیث ال یمكن أن تعمل بكفاءة، وفًقا لما یتضح ) IRTP(السجالت  عدة سنوات، إلى أن سیاسة النقل بین أمناء

وتمنع المشكالت األساسیة العملیة  .ICANNمن خالل الحجم المرتفع لمشكالت أمناء السجالت، وشكاوى المسجلین في 

 :الخاصة باإلدراك الكامل للغرض الحقیقي منھا، بما في ذلك
 

 )التنفیذ غیر القیاسي(متفاوتة ممارسات أمناء السجالت ال •

 )االفتقار إلى األمان(السطو على أسماء النطاقات  •

 )إمكانیة النقل/نقص العجلة(عملیات التأخیر في المعالجة واالتصاالت  •

 )TDRP(آلیات تسویة النزاعات المرھقة  •

 )عدم المرونة(االعتماد على االتصاالت القدیمة من أجل التفویض، مثل الفاكس والبرید اإللكتروني  •

  ارتباك المستھلك •
 

ویجب أن یتم ذلك حالما یتم االنتھاء من تنفیذ . IRTPترى مجموعة العمل بوجوب إجراء مراجعات مستقبلیة على سیاسة 

 . وسریانھا لمدة اثني عشر شھًرا IRTPلسیاسة  PDPالتوصیات من الجھود المختلفة لعملیة 
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 :ال الحصر ما یلي وقد تشمل ھذه المراجعة على سبیل المثال

عدد عملیات النقل غیر المكتملة، سواء قبل عملیات النقل المكتملة باإلضافة إلى عملیات النقل المتروكة، والتي یتم  •

 ؛ICANNتجمیعھا حسب كل أمین سجل من خالل السجل أو من خالل 

نقل المتروكة أي عدد من عملیات والمراحل في عملیة النقل التي یتم فیھا ترك عملیات النقل، حیث تعني عملیات ال •

النقل غیر المكتملة والتي ال تتبع على األقل بعملیة نقل واحدة مكتملة، وتحصیلھا حسب أمین السجل من خالل 

 ؛ICANNالسجل أو من خالل 

 ؛عدد الحاالت أو االتصاالت التي یتم فیھا التعاقد من أمناء السجالت بمعرفة المسجلین من أجل دعم عملیة النقل •

عدد األحداث أو االتصاالت التي یعمل فیھا أمناء السجالت بشكل رسمي مع أمناء السجالت اآلخرین لطلب أو إنفاذ  •

 تصحیح عملیة النقل؛

 .عدد الحاالت أو االتصاالت ذات الصلة بالنزاعات القائمة فیما بین أمناء السجالت •

 المشتملة على تغییر المسجل عدد الحاالت أو االتصاالت ذات الصلة بالشكاوى أو النزاعات •

عدد المرات التي یواجھون فیھا مسجالً یدعي بأن اسم النطاق الخاص بھ تم السطو علیھ ولیس لھ صلة باإلضرار  •

 بأي حساب 

من جانب أمناء السجالت، والتي یتم تجمیعھا حسب  ClientTransferProhibitedاستخدام حالة % نسبة  •

 ؛ICANNبمعرفة  أمناء السجالت بمعرفة السجل أو

یوًما، أو  60أو أمناء السجالت حول قفل النقل لمدة  ICANNعدد الشكاوى التي تتلقاھا إدارة التوافق التعاقدي في  •

ClientTransferProhibited أو نموذج ،FOA. 

ال یتم بما في ذلك الحاالت التي  - TDRPالفترة الزمنیة بین حدوث عملیة نقل یزعم عدم توافقھا وإطالق عملیة  •

 .فیھا رفع منازعة أو یتم فیھا رفض منازعة بسبب انتھاء مدة حالة القیود

 

 التوصیات 4.2.7.2
 

 بما في ذلك الجزء د، والعناصر( IRTPتوصي مجموعة العمل كذلك بأنھ حالما یتم االنتھاء من توصیات  - 17التوصیة رقم 
تشكیل ھیئة لجمع  ICANNافة إلى فریق عمل باإلض GNSO، یجب على مجلس )IRTPالمتبقیة من الجزء ج من 

وآلیات فض  IRTPومناقشة وتحلیل البیانات ذات الصلة من أجل تحدید ما إذا كانت ھذه التحسینات قد طورت عملیة 
 .المنازعات أم ال، باإلضافة إلى تحدید أوجھ القصور المتبقیة

شھًرا من ھذه المراجعة أن الموقف فیما یخص  12بعد فترة ) ICANNمع فریق عمل ( GNSOإذا حدث أن قررت منظمة 

والھدف من ذلك ھو . عملیات النقل غیر محسن، فإن مجموعة العمل ھذه توصي بإجراء عملیة إعادة تقییم شاملة لعملیة النقل

 ".تخدام للمسجلینوضع سیاسة أكثر بساطة وسرعة وأكثر أماًنا تكون أكثر قابلیة للفھم وأكثر قدرة على الوصول إلیھا من أجل االس

 

وھي توصیة إضافیة بأن یتم تضمین خبراء أمن في أي من مجموعة العمل التالیة الخاصة بالمراجعة، تحسًبا على سبیل المثال 

 .للمطالبة بتوثیق فعلي ثنائي العوامل، والذي یجب تنفیذه بما یتفق مع معاییر الصناعة
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البدء في جمع البیانات  ICANNب على األطراف المتعاقدة وتوصي مجموعة العمل بأنھ یتوج - 18التوصیة رقم 
على ما یلزم في جھوده، السیما فیما  IRTPوالمعلومات األخرى ذات الصلة والتي سوف تساعد في إطالع فریق مراجعة 

 . أعاله) 4.2.7.1(یتعلق بتلك المشكالت المدرجة في المالحظات 

من أجل تأكید  ICANNمراجعة التنفیذ التنسیق عن قرب مع فریق عمل ریق فلتسھیل جمع البیانات ذات الصلة، فإن على 

 .الوصول الفوري إلى البیانات الضروریة

 

 مستوى اإلجماع لھذه التوصیات 4.2.7.3
 .دعًما بإجماع كامل 18و 17تلقت التوصیة رقم 

 

 : التأثیر المتوقع للتوصیات 4.2.7.4

 - GNSOمن خالل  - ICANN، تتوقع مجموعة العمل أن تقوم IRTPفة توصیات شھًرا اعتباًرا من تنفیذ كا 12بعد فترة 

من أجل تدقیق القدرة التشغیلیة للسیاسة باإلضافة إلى فاعلیتھا استناًدا إلى البیانات ذات  IRTPبالبدء في مراجعة لسیاسة 

ل مع أي أوجھ قصور أو حتى إعادة بعد ذلك إما للتعام PDPوإذا لزم األمر، یجب إطالق تقریر مشكالت وعملیة . الصلة

 . تصمیم السیاسة ككل
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 تعقیبات المجتمع  .5
المشار إلیھا في البیان الوارد من  IRTPالجزء د من سیاسة  PDPیلقي ھذا القسم الضوء على مشكالت ونواحي عملیة 

یقات الواردة خالل ؛ وغیرھا من منظمات الداعم واللجان االستشاریة؛ والتعلGNSOدوائر أصحاب مصلحة  /مجموعات

 . فترة التعلیق العام

 

 فترة التعلیق العام األولیة وطلب التعقیبات 5.1
نوفمبر إلى  14ت فترة التعلیقات العامة من وامتد. فور البدء في أنشطة مجموعة العمل منتدى للتعلیق العامتم افتتاح 

 .gTLDمن مجموعة أصحاب المصلحة في سجالت  طلب مجتمعي) 1(تم تلقي عدد واحد . 2012دیسمبر  14

 ئرھا االنتخابیة تقدیم بیاناتھم حول مسائل الجزء د منودوا GNSOكما طالبت مجموعة العمل من جمیع مجموعات مساھمي 

IRTP من مجتمع أعمال  مساھمة) 1(تم تلقي عدد ). راجع الملحق ب(الدائرة / عن طریق تعمیم نموذج مجموعة الدعمGNSO.  

االستشاریة  At-Large، ولجنة )ccNSO(باإلضافة إلى ذلك، توصلت مجموعة العمل إلى منظمة دعم أسماء رموز البلدان 

)ALAC( واللجنة االستشاریة الحكومیة ،)GAC ( واللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار)SSAC (یقات للحصول على التعل

 .واآلراء، إال أنھ لم یتم تلقي أیة تعلیقات حتى اآلن

 

وقد تم اعتبار المعلومات . المساھمات التي تلقتھا وقامت بمناقشتھا IRTPوقد راجعت مجموعة العمل على الجزء د من 

، وذلك متى ما 5 والمقترحات المشتقة من المساھمات الواردة جزًءا من مداوالت مجموعة العمل كما تم تضمینھا في القسم

 . كان ذلك مناسًبا ولھ صلة بالموضوع

 

 منتدى التعلیق العام حول التقریر األولي 5.2
انظر (مساھمات مجتمعیة ) 4(، افُتتح منتدى للتعلیق العام حیث تم تقدیم أربع 2014مارس  3بعد نشر التقریر األولي في 

تشرح  مقاطع فیدیو قصیرةباإلضافة إلى ذلك، قدم الرؤساء المشاركون في مجموعة العمل ). تقریر التعلیقات العامة

أداة الستعراض استناًدا إلى التعقیبات واآلراء التي وردت، قامت مجموعة العمل بتطویر  .التوصیات التمھیدیة للتقریر األولي

وطبًقا لذلك، تم تحدیث التقریر على . خدمتھا في مراجعة جمیع المساھمات الواردة والرد علیھاوالتي است ،التعلیقات العامة

 .إلى التعلیقات ذات الصلة) راجع أعاله( 4.2وحیثما كان منطبًقا، یشیر القسم . أساس التعلیقات
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 IRTPالجزء د من سیاسة  PDPمیثاق مجموعة عمل عملیة  -الملحق أ 
 

عة العمل المسائل التالیة وفًقا لما ھو محدد في تقریر المشكالت ینبغي أن تدرس مجمو

وتقدیم توصیات إلى  /en.pdf-08jan13-d-irtp-report-issues/issuehttp://gnso.icann.org/en النھائي

 :GNSOمجلس 

 IRTPسیاسة فض نزاعات  تعزیزات

ھل متطلبات اإلبالغ للسجالت وموفري خدمات فض المنازعات بحاجة إلى تطویر، بھدف إتاحة المعلومات السابقة ) أ

 والشائعة أمام المجتمع وإتاحة مرجع إلى القضایا الماضیة في طلبات فض المنازعات؛

بشأن كیفیة التعامل مع النزاعات ) TDRP(الخاصة بالنقل ھل ینبغي تضمین الشروط اإلضافیة في سیاسة حل النزاعات ) ب

 عند حدوث العدید من عملیات النقل؛

لین ینبغي تطویرھا وتنفیذھا كجزء من السیاسة ) ج لون حالًیا على (ما إن كانت خیارات النزاع الخاصة بالمسجَّ یعتمد المسجَّ

 ؛)أمناء السجالت في الشروع في إقامة منازعة بالنیابة عنھم

ما إن كانت المتطلبات أو أفضل الممارسات ینبغي أن توضع موضع اإلعمال بالنسبة ألمناء السجالت لجعل المعلومات ) د

لین؛  الخاصة بخیارات حل النزاعات ذات الصلة بالنقل متاحة للمسجَّ

 IRTPعقوبات مخالفات 

العقوبات لبعض االنتھاكات /إضافة مزید من األحكامھل العقوبات الحالیة النتھاكات السیاسة كافیة، أم أن األمر یقتضي ) ھـ

 المعینة ضمن السیاسة؛

 FOAالحاجة إلى نماذج تفویض 

 .أم ال FOAإلى التخلص من الحاجة إلى نماذج التفویض  EPP AuthInfoھل أدى االعتماد العالمي والتنفیذ لرموز ) و
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 حاب المصلحةطلب التعقیبات األولیة من مجموعة الدائرة وأص –الملحق ب 
  .تجدون أدناه المراسالت التي أرسلھا أعضاء مجموعة العمل من أجل جمع تعقیبات المجتمع

 

سیاسة النقل بین حول ) PDP( عملیة وضع سیاسةفي اآلونة األخیرة في  GNSOكما قد تكونون على علم، فقد بدأ مجلس 

تعتبر سیاسة النقل فیما بین أمناء . تقریر المشكالت ذي الصلة ھناالجزء د؛ ویمكن العثور على  )IRTPأمناء السجالت (

من أجل توفیر إجراء مباشر لمالكي أسماء النطاقات من أجل نقل  2004سیاسة توافقیة تم اعتمادھا في عام  IRTPالسجالت 

منھا تتعلق بسیاسة فض منازعات  4مسائل؛  6ھذه  PDPوسوف تتناول عملیة . وتحویل أسماء النطاق بین أمناء السجالت

ویمكنكم  -) FOA(تتعلق بالحاجة إلى نماذج التفویض  1؛ وIRTPتتعلق بالعقوبات على انتھاكات  1؛ و)TDRP(النقل 

 ICANNن مجتمع وكجزء من الجھود المبذولة للحصول على تعقیبات ومساھمات م. المیثاق التفصیلي ھناالعثور على 

األوسع في مرحلة مبكرة من مداوالتھ، تبحث مجموعة العمل المكلفة بمعالجة ھذه القضیة عن أي مساھمات أو معلومات قد 

 .تساعد في إثراء مداوالتھ

 

ء سوا(ونحن نرحب للغایة بأي توفیر لتعقیبات أو معلومات قد تكون لدیك أو لدى أعضاء من المجتمعات المعنیة ذات الصلة 

 GNSOبرجاء إرسالھا إلى أمانة سر ). حول أسئلة المیثاق أو أي من المشكالت األخرى التي قد تساعد في إثراء المداوالت

 .وسوف تقوم ھي بإرسالھا إلى مجموعة العمل) gnso.secretariat@gnso.icann.org(على 

  

 .صفحة ویكي مجموعة العملالمعلومات حول أنشطة مجموعة العمل حتى الیوم، الرجاء مراجعة لمزید من 

  

على  2013أبریل  19الجمعة ممتنة للغایة إذا أمكنھا تلقي التعقیبات بحلول إذا كان ذلك ممكًنا، سوف تكون مجموعة العمل 

إذا لم یكن باستطاعتك تقدیم مساھمتك بحلول ذلك التاریخ، ولكن مجموعتك ترغب في المشاركة، ُیرجى إبالغنا . األقل

 .ؤخذ مساھمتكم في االعتبارسوف ت. بالموعد الذي یمكننا أن نتلقى مساھمتك فیھ، حتى یمكننا وضع الخطة وفًقا لذلك
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 نظرة عامة على حاالت االستخدام فیما یخص نزاعات النقل  -الملحق ج 
  ICANNصالحیة إنفاذ توافق  األطراف المشاركة ھل بتغطیة من السیاسة الحالیة؟ السیناریو الرقم

یرفض أمین السجالت عملیة النقل، أو ال یقوم بتوفیر رمز  1
AuthInfo سة أیام تقویمیةفي غضون خم 

أمناء السجالت والسجالت  الحالیة IRTP/TDRPتسري 
 كلھما أطراف

لشعبة التوافق دور بموجب 
 السیاسة الحالیة

أمین السجل غیر مستجیب لجھة اتصال إجراءات طوارئ النقل  2
)TEAC (فیما یخص مسألة ملحة في عملیة النقل . 

شعبة التوافق دور بموجب ل بین أمناء السجالت الحالیة IRTP/TDRPتسري 
 السیاسة الحالیة

لشعبة التوافق دور بموجب  بین أمناء السجالت الحالیة IRTP/TDRPتسري  أمین السجالت ال یقوم بإزالة القفل  3
 السیاسة الحالیة

 أمین السجالت ال یوفر طریق قابلة للوصول بشكل معقول أمام جھة اتصال 4
 أیام تقویمیة) 5(القفل في غضون خمسة النقل المرخص لھا من أجل إزالة 

أمناء السجالت والسجالت  الحالیة IRTP/TDRPتسري 
 كلھما أطراف

لشعبة التوافق دور بموجب 
 السیاسة الحالیة

إلى حامل االسم المسجل ) FOA(ال یتم إرسال نموذج التفویض  5
 3بمعرفة أمین السجالت 

شعبة التوافق دور بموجب ل بین أمناء السجالت الحالیة IRTP/TDRPتسري 
 السیاسة الحالیة

جھة االتصال اإلداریة ترخص عملیة نقل لكن حامل االسم المسجل  6
 یرفض الترخیص

أمناء السجالت والسجالت  الحالیة IRTP/TDRPتسري 
 كلھما أطراف

لشعبة التوافق دور بموجب 
 .السیاسة الحالیة

المسجل ولكن بدالً منھ إلى إلى حامل االسم  AuthInfoلم یتم إرسال رمز  7
جھة اتصال أخرى على الملف مثل، على سبیل المثال، حامل الحساب 

 .أو لم یتم إرسالھ على اإلطالق. Whoisالذي قد ال یكون مدرًجا في نتائج 

 الحالیة IRTP/TDRPتسري 
 

لشعبة التوافق دور بموجب  بین أمناء السجالت
 السیاسة الحالیة

مسجلین المدعین بأنھما حامل االسم المسجل قبل تنازع اثنین من ال 8
 االتباع المباشر لعملیة نقل بین أمناء السجالت مباشرة

الحالیة غیر  ICANNسیاسة 
لكن یمكن النظر في عملیة  -ساریة 

 لفض النزاعات فیما بین المسجلین 

 بدون دور لشعبة التوافق بالكامل فیما بین المسجلین

لین المدعین على من یكون حامل االسم تنازع اثنین من المسج 9
ھناك عدد من . المسجل بدون وقوع عملیة نقل فیما بین السجالت
على سبیل المثال ال  -األسباب وراء حدوث ھذا الموقف، بما في ذلك 

قیام مقاول بتسجیل نطاق من أجل عملیة، وانقسام اثنین من  -الحصر 
ریة الشركة لكنھ ال شركاء األعمال، ومغادرة جھة االتصال اإلدا

 . Whoisیزال مدرًجا في قاعدة بیانات 

 بدون دور لشعبة التوافق بالكامل فیما بین المسجلین غیر ساریة ICANNسیاسة 
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انتشار جھة االتصال اإلداریة وحامل االسم المسجل إلى قسمین في  10
راجع (مؤسسة وھناك عدم اتفاق بینھما فیما یخص صحة عملیة النقل 

 )6ریو السینا

لشعبة التوافق دور بموجب  بالكامل فیما بین المسجلین الحالیة IRTP/TDRPتسري 
 السیاسة الحالیة

یقوم متعاقد بتسجیل نطاق تحت اسم بالنیابة عن عمیل، وبعد ذلك  11
بما یؤدي إلى انتھاء مدة النطاق، ویترك للمسجلین حل  -یترك العمل 

 .بھم من قبل المشكلة مع أمین السجل الذي لم یسمح

لكن (غیر ساریة  ICANNسیاسة 
حول ھذه  9راجع التوصیة رقم 

 )القضیة

أمناء السجالت والسجالت 
 كلھما أطراف

 بدون دور لشعبة التوافق

یعني : البروكسي/عملیات النقل في حالة استخدام خدمات الخصوصیة 12
استخدام الخصوصیة أن خدمة الخصوصیة ھي جھة اتصال النقل، 

 قد یؤدي إلى مشكالت في حالة رغبة المسجل نقل النطاق دون وھو ما
 أو رفض/قد یتوجب إزالة الخصوصیة و. الرغبة في إزالة الخصوصیة

 . وھو أیًضا أمر ینطوي على مشكالت -الخصوصیة لطلب النقل 

غیر ساریة؛  ICANNسیاسة 
وعلى الرغم من ذلك، یمكن 

كجزء من  IRTPمناقشة تفاعل 
المستمرة لـ  PDPمجموعة عمل 

PPSAI. 

أمناء السجالت والسجالت 
 كلھما أطراف

 بدون دور لشعبة التوافق 

 من لوحة التحكم، وبعد AuthInfoلم یتمكن المسجل من استعادة رمز  13
 ذلك طلب المسجل من أمین السجل إرسالھ لكن لم یتم إرسالھ في غضون

 )تین حاضرتینیجب إن تكون كلتا الحال: مالحظة(أیام مطلوبة  5فترة 

أمناء السجالت والسجالت  الحالیة IRTP/TDRPتسري 
 كلھما أطراف

لشعبة التوافق دور بموجب 
 السیاسة الحالیة

 أما الوسیلة المقدمة من أمین السجالت للمسجل لكي یتمكن من استعادة 14
فھي أكثر تقییًدا من الوسیلة المقدمة للمسجل من  AuthInfoرمز 

 جھة االتصال أو خادم االسم الخاص بھأجل تحدیث معلومات 

 الحالیة IRTP/TDRPتسري 
 

أمناء السجالت والسجالت 
 كلھما أطراف

لشعبة التوافق دور بموجب 
 السیاسة الحالیة

إلى شخص ما ال یكون  FOAال یرسل أمین السجل نموذج التفویض  15
 ھو جھة اتصال النقل

ت أمناء السجالت والسجال الحالیة IRTP/TDRPتسري 
 كلھما أطراف

لشعبة التوافق دور بموجب 
 السیاسة الحالیة
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 2013و 2009و 2001لسنة  RAAوضع ھیكل للجزاءات من اتفاقیات  -الملحق د 
 

 2013لسنة  RAAاتفاقیة  2009لسنة  RAAاتفاقیة  2001لسنة  RAAاتفاقیة 
 اإلنھاء

 
إنھاء االتفاقیة من  5.3

. ICANNقبل 
یجوز إنھاء ھذه 

 فاقیة قبل انتھاءاالت
مدتھا من جانب 

ICANN  في
أي من الحاالت 

 : […]التالیة
 

یعجز أمین السجل عن 
تصحیح أي 
مخالفة لھذه 

بخالف (االتفاقیة 
الفشل في 

االلتزام بالسیاسة 
المعتمدة من قبل 

ICANN  خالل
مدة ھذه االتفاقیة 
فیما یخص أمین 

السجل الذي 
یبحث عنھ، أو ال 
یزال لدیھ الوقت 

 اإلنھاء
 

یجوز . ICANN إنھاء االتفاقیة من قبل 5.3
إنھاء ھذه االتفاقیة قبل انتھاء صالحیتھ 

في أي من الحاالت  ICANN من قبل
 :التالیة

في حالة وجود تدلیس مادي أو عدم دقة  5.3.1
دیة مادیة أو بیان مضلل من الناحیة الما

في طلب أمین السجل لالعتماد أو أیة 
 .مواد مرفقة بالطلب

 :أمین السجل 5.3.2

في حالة إدانتھ بمعرفة محكمة ذات  5.3.2.1
اختصاص قضائي بجریمة أو جنحة 

خطیرة ذات صلة باألنشطة المالیة، أو 
حكمت علیھ محكمة مختصة باالحتیال 

وخیانة األمانة، أو وقع علیھ بحكم 
بأنھ یعادل أي  ICANN قضائي ترى

 مما سبق بشكل معقول

أو التعرض للتأدیب من الحكومة التي  5.3.2.2
یقع فیھا المقر الخاص بھ بسبب تصرف 

ینطوي على عدم األمانة أو إساءة 
 .استخدام أموال اآلخرین

 اإلنھاء

تفاقیة قبل انتھاء مدتھا من یجوز إنھاء ھذه اال. ICANNإنھاء االتفاقیة من قبل  5.5
 :في أي من الحاالت التالیة ICANNجانب 

إذا كان ھناك تحریف المواد، عدم دقة مادة، أو بیان مضلل مادیا في تطبیق  5.5.1
 .المسجل لالعتماد أو تجدید االعتماد أو أي مادة مصاحبة للتطبیق

 :أمین السجل 5.5.2

أو جنحة خطیرة أخرى ذات صلة باألنشطة  أدین من قبل محكمة مختصة بجنایة 5.5.2.1
 :المالیة، أو تم الحكم من قبل محكمة مختصة علیھ بأنھ

 ،ارتكب احتیاالً  5.5.2.1.1

 ارتكب خرقا واجبا لألمانة، أو 5.5.2.1.2

یسمح نشاط غیر قانوني في ) أو من خالل اإلھمال الجسیم(مع المعرفة الفعلیة  5.5.2.1.3
اء النطاقات أو في تزوید المسجل من قبل أي حامل التسجیل أو استخدام أسم

 أو ؛غیر دقیقة Whoisاالسم المسجل من معلومات 

فشل في االمتثال لشروط على أمر صادر عن محكمة مختصة فیما یتعلق باستخدام  5.5.2.1.4
 ؛أسماء النطاقات برعایة المسجل

 شكل معقولبأنھ یعادل أي مما سبق ب ICANNأو وقع علیھ بحكم قضائي ترى 
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البحث،  في
والمراجعة 

بموجب المادة 
 4.3.2الفرعیة 

لما إذا كان 
اإلجماع حاضًرا 

في ) أم ال
غضون خمسة 
عشر یوًما بعد 

 ICANNقیام 
بإعطاء أمین 

السجل إشعاًرا 
 .بالمخالفة

 
یواصل المسجل  5.3.6

التصرف 
بطریقة ترى 

ICANN  بشكل
معقول أنھا تھدد 

االستقرار أو 
السالمة 

التشغیلیة لشبكة 
اإلنترنت بعد 
استالم إشعار 

مدتھ ثالثة أیام 
 .بھذا القرار

أي مسئول أو مدیر لدى أمین السجل تتم  5.3.3
إدانتھ بجریمة أو جنحة ذات صلة 

أو في حالة حكم باألنشطة المالیة، 
محكمة علیھ بأنھ قد ارتكب احتیاالً أو 

خیانة لألمانة، أو في حال كان الطرف 
 المقصود في قرار قضائي تراه

ICANN  مقابالً أساسًیا ألي مما سبق؛
شریطة عدم إقالة ھذا المسئول أو المدیر 

بموجب تنفیذ ھذه . في تلك الظروف
 لىاالتفاقیة، یلتزم أمین السجل بأن یقدم إ

ICANN  قائمة بأسماء المسئولین
كما یلتزم . والمدیرین لدى أمین السجل

في  ICANN أمین السجل بإشعار
یوًما بأیة تغییرات ) 30(غضون ثالثین 

 .على قائمة المدیرین والمسئولین التابعین لھ

یعجز أمین السجل عن تصحیح أي  5.3.4
بخالف الفشل في (مخالفة لھذه االتفاقیة 

 السیاسة المعتمدة من قبلااللتزام ب
ICANN  خالل مدة ھذه االتفاقیة فیما

یخص أمین السجل الذي یبحث عنھ، أو 
ال یزال لدیھ الوقت في البحث، 

والمراجعة بموجب المادة الفرعیة 
لما إذا كان اإلجماع حاضًرا أم  4.3.2

یوًما ) 15(في غضون خمسة عشر ) ال
بإعطاء أمین السجل  ICANN بعد قیام

 .ًرا بالمخالفةإشعا

فشل أمین السجل في االمتثال لقرار  5.3.5
یمنح أداًء خاًصا بموجب المادة الفرعیة 

 .5.6و 5.1

أو التعرض للتأدیب من الحكومة التي یقع فیھا المقر الخاص بھ بسبب تصرف  5.5.2.2
 ینطوي على عدم األمانة أو إساءة استخدام أموال اآلخرین

في حالة الخضوع ألمر غیر تمھیدي صادر من محكمة أو ھیئة تحكیم، وأن تكون   5.5.2.3
 -ین أن أمین السجل قد ارتكب ذات اختصاص قضائي في كلتا الحالتین، ویتب

خاصة ) مخالفات(مخالفة  -مباشرة أو من خالل الجھات التابعة لھ أو التابع لھا 
للقانون الوطني المعمول بھ أو النظام الحكومي ذي الصلة بسرقة عناوین 

، استناًدا إلى استعراضھا ICANNتبّین لـ  5.5.2.4 اإلنترنت أو ما یقابلھ
م، أنھ متورط، إما مباشرة أو من خالل الجھات التابعة لھ أو لنتائج ھیئات التحكی

التابع لھا، في نمط وممارسة االتجار في أو استخدام أسماء نطاقات مطابقة أو 
مشابھة لعالمة تجاریة أو عالمة خدمة لجھة أخرى وال یكون لحامل االسم 

ریة المسجل أیة حقوق أو مصلحة مشروعة فیھا، وأن تكون العالمات التجا
 .مسجلة ویتم استخدامھا بسوء نیة

أن یوظف أمین السجل عن علم أي مسئول ُمدان بارتكاب جنحة تتعلق باألنشطة  5.5.3
المالیة أو من أي جنایة، أو تم الحكم علیھ من قبل محكمة مختصة باالحتیال أو 

 بشكل معقول ICANNخرق واجب األمانة، أو ھو موضوع حكم قضائي تراه
دال موضوعیا ألي مما سبق، وأن ھذا الموظف لم یتم إنھاء عملھ باعتباره معا

یوما من معرفة أمین السجل بما سبق، أو أي عضو من ) 30( خالل الثالثین
أعضاء مجلس إدارة أمناء السجالت أو ھیئة حكومیة مماثلة مدانة في جنحة تتعلق 

مختصة بارتكابھا محكمة  حكم علیھا من قبل باألنشطة المالیة أو من أي جنایة، أو
بشكل  ICANNقضائي تراه  تخصع لحكم لالحتیال أو خرق واجب األمانة، أو

معقول معادال موضوعًیا ألي مما سبق، وال یزال ھذا العضو من مجلس إدارة 
یوًما من معرفة أمین ) 30(أمناء السجل أو أي ھیئة حكومیة مماثلة خالل ثالثین 

 .السجل بما سبق

جل في تصحیح أي خرق لھذا االتفاق في غضون واحد وعشرین فشل أمین الس 5.5.4
 .إشعاًرا إلى أمین السجالت بالمخالفة ICANNیوًما من إعطاء ) 21(

 .7.1أو  5.7فشل أمین السجل االمتثال لقرار یمنح أداًء محدًدا بموجب المادة الفرعیة  5.5.5
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 یواصل المسجل التصرف بطریقة ترى 5.3.6
ICANN  بشكل معقول أنھا تھدد

االستقرار أو السالمة التشغیلیة لشبكة 
اإلنترنت بعد استالم إشعار مدتھ ثالثة 

 .قرارأیام بھذا ال) 3(

 .إشھار أمین السجل إفالسھ أو إعساره 5.3.7

یجوز إنھاء ھذه االتفاقیة في الظروف المبینة في 
أعاله  5.3.6 - 5.3.1األقسام الفرعیة 

بموجب إشعار خطي مدتھ خمسة عشر 
یوًما یتم إرسالھ إلى أمین السجل ) 15(
التي  5.3.4في حالة المادة الفرعیة (

، )تصحیحتحدث بعد فشل المسجل في ال
مع إعطاء أمین السجل فرصة خالل ذلك 

الوقت لبدء عملیة تحكیم بموجب المادة 
لتحدید مدى مالءمة اإلنھاء  5.6الفرعیة 

في حالة تصرف . بموجب ھذه االتفاقیة
 ICANN أمین السجل بطریقة ترى

بطریقة معقولة أنھا تھدد االستقرار 
والنزاھة التشغیلیة لشبكة اإلنترنت 

ار ال یؤدي إلى التصحیح وبموجب إشع
تعلیق ھذه  ICANN الفوري، فیجوز لـ

أیام عمل ) 5(االتفاقیة لمدة خمسة 
ألداء خاص  ICANNطلب  بانتظار

أكثر توسًعا أو إعفاء بأمر محكمة 
یجوز . 5.6بموجب المادة الفرعیة رقم 

إنھاء ھذه االتفاقیة على الفور بعد إخطار 
أمین السجل في الظروف المبینة في 

 .أعاله 5.3.7المادة الفرعیة 

 

تھ بموجب ھذا االتفاق بما وقوع أمین السجل في مخالفة جوھریة ومادیة اللتزاما  5.5.6
 .شھًرا) 12(مرات في غضون اثني عشر ) 3(ال یقل عن ثالث 

بشكل معقول أنھا تھدد  ICANNیواصل المسجل التصرف بطریقة ترى  5.5.7
) 3(االستقرار أو السالمة التشغیلیة لشبكة اإلنترنت بعد استالم إشعار مدتھ ثالثة 

 .أیام بھذا القرار

قیام أمین السجل بإجراء تنازل لصالح الدائنین أو أي إجراء مماثل،  في حالة) 1(  5.5.8
في حالة البدء في إجراءات الحجز أو المصادرة أو إجراءات مماثلة ضد ) 2(أو 

أمین السجل، وھي اإلجراءات التي تشكل تھدیًدا مادًیا على قدرة أمین السجل 
ھا في غضون ، وعدم رفضgTLDعلى توفیر خدمات أیمین السجل لنطاقات 

في حالة تعیین وصي، أو حارس ) 3(یوًما اعتباًرا من بدایتھا، أو ) 60(ستین 
قضائي، أو مصفي أو ما یقابلھ في مكان أمین السجل أو االستیالء والسیطرة 

فرض التنفیذ على أي من ممتلكات ) 4(على أي من ممتلكات أمین السجل، أو 
یة بمعرفة أو ضد أمین السجل البدء في دعاوى قضائ) 5(أمین السجل، أو 

 بموجب قوانین اإلفالس، أو اإلعسار وإعادة الھیكلة أو غیرھا من القوانین المتعلقة
) 30(بإعفاء المدینین ولم یتم رفض تلك اإلجراءات القضائیة في غضون ثالثین 

تقدم أمین السجل بطلب للحمایة بموجب قانون اإلفالس ) 6(یوًما من بدایتھا، أو 
وما یلیھا، أو  101المادة  11رقم  U.S.Cل بھ في الوالیات المتحدة ،المعمو

 .قانون أجنبي معادل لھ، أو في حالة تصفیة، أو خالل أو حتى أوقف عملیاتھ

 التعلیق

، ICANNیجوز لـ  5.5عند وقوع أي من الحاالت المنصوص علیھا في القسم  5.7.1
، 5.7.2عمال بالمادة الفرعیة وحدھا، بموجب استالم إشعار  ICANNوفقا لتقدیر 

اختیار تعلیق قدرة أمین السجل على إنشاء أو رعایة أسماء مسجلة جدیدة أو بدء 
 عملیات نقل إلى الداخل من األسماء المسجلة عن أي أو جمیع النطاقات لمدة تصل إلى

تعلیق من مسجل ال یحول دون . شھًرا بعد فعالیة ھذا اإلیقاف) 12(اثني عشر 
على إصدار إشعار إنھاء الخدمة وفقا لمتطلبات اإلشعار من  ICANNقدرة 
 . 5.6 القسم

 

 التقریر النھائي حول سیاسة النقل فیما بین أمناء السجالت الجزء د

 51من  38صفحة  الرس ھوفمان: إعداد



 2014سبتمبر  25: بتاریخ  تقریر المشكالت النھائي حول سیاسة النقل بین أمناء السجالت الجزء د

 

 

 التعلیق
 

2.1 . 
مع عدم اإلخالل بما سبق وباستثناء حالة عدم […] 

االتفاق بحسن النیة فیما یخص تفسیر 
بعد  ICANNھذه االتفاقیة، یجوز لـ 

تقدیم إشعار إلى أمین السجل، تعلیق 
قدرة أمین السجل على إنشاء أسماء 
ل مسجلة جدیدة أو البدء في عملیات نق

 TLDداخلیة لألسماء المسجلة لنطاق 
واحد أو أكثر لمدة تزید عن اثني عشر 

تقدیم ) 1(شھًرا في حالة ) 12(
ICANN  إشعاًرا إلى أمین السجل

بمخالفة أساسیة ومادیة بالنسبة لھذه 
 5.3.4االتفاقیة بموجب المادة الفرعیة 

ولم یقم أمین السجل بتصحیح المخالفة 
المشار إلیھا في غضون فترة التصحیح 

یكون ) 2(، أو 5.3.4في المادة الفرعیة 
أمین السجل بشكل متكرر وعن سابق 

عمد مخالًفا مخالفة مادیة وأساسیة 
مرات ) 3(اللتزاماتھ على األقل ثالث 

في غضون أي فترة مكونة من اثني 
 .شھًرا) 12(عشر 

 

 )15(بموجب إشعار مدتھ خمسة عشر  5.7.1یسري أي تعلیق بموجب المادة الفرعیة  5.7.2
 یوما یرسل إلى أمین السجل، على أن تتاح الفرصة ألمین السجل خالل ذلك الوقت لبدء

 .تحدید مدى مالءمة التعلیق بموجب ھذا االتفاقل 5.8التحكیم بموجب القسم الفرعي 

فور عملیة التعلیق، یلتزم أمین السجل بإخطار المستخدمین، عن طریق نشر إشعار   5.7.3
بارز على موقعھ على شبكة اإلنترنت، بأنھ غیر قادر على إنشاء أو رعایة 

سماء الجدیدة أو بدء عملیات نقل داخلیة من األ gTLDتسجیالت أسماء نطاقات 
 .ICANNیجب أن یتضمن اإلشعار المسجل ارتباط إلى إشعار تعلیق من . المسجلة

بطریقة معقولة أنھا تھدد  ICANNفي حالة تصرف أمین السجل بطریقة ترى   5.7.4
االستقرار والنزاھة التشغیلیة لشبكة اإلنترنت وبموجب إشعار ال یؤدي إلى 

أیام ) 5(االتفاقیة لمدة خمسة  تعلیق ھذه ICANNالتصحیح الفوري، فیجوز لـ 
ألداء خاص أكثر توسًعا أو إعفاء بأمر محكمة  ICANNطلب  عمل بانتظار

قد یحول تعلیق ھذه االتفاقیة بموجب ھذه المادة . 7.1بموجب المادة الفرعیة رقم 
توفیر خدمات ) 1(وحده، أمین السجل من  ICANNالفرعیة، وفًقا لتقدیر 

في تاریخ تسلیم اإلشعار  ICANNمفوضة بمعرفة ال gTLDالتسجیل لنطاقات 
إنشاء أو رعایة أسماء مسجلة جدیدة أو بدء عملیات ) 2(إلى المسجل أو بعده، و

یجب على أمین السجل . gTLDنقل داخلیة لألسماء المسجلة ألي من نطاقات 
 .5.7.3أیًضا نشر البیان المحدد في المادة الفرعیة 

، ICANNیجوز لـ  5.5ت المنصوص علیھا في القسم عند وقوع أي من الحاال 5.7.1
، 5.7.2وحدھا، بموجب استالم إشعار عمال بالمادة الفرعیة  ICANNوفقا لتقدیر 

اختیار تعلیق قدرة أمین السجل على إنشاء أو رعایة أسماء مسجلة جدیدة أو بدء 
ة تصل عملیات نقل إلى الداخل من األسماء المسجلة عن أي أو جمیع النطاقات لمد

تعلیق من مسجل ال یحول دون . شھًرا بعد فعالیة ھذا اإلیقاف) 12(إلى اثني عشر 
 .5.6على إصدار إشعار إنھاء الخدمة وفقا لمتطلبات اإلشعار من القسم  ICANNقدرة 

 )15(بموجب إشعار مدتھ خمسة عشر  5.7.1یسري أي تعلیق بموجب المادة الفرعیة  5.7.2
 جل، على أن تتاح الفرصة ألمین السجل خالل ذلك الوقت لبدءیوما یرسل إلى أمین الس

 لتحدید مدى مالءمة التعلیق بموجب ھذا االتفاق 5.8التحكیم بموجب القسم الفرعي 
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 فور عملیة التعلیق، یلتزم أمین السجل بإخطار المستخدمین، عن طریق نشر إشعار  5.7.3
 ر على إنشاء أو رعایة تسجیالتبارز على موقعھ على شبكة اإلنترنت، بأنھ غیر قاد

. الجدیدة أو بدء عملیات نقل داخلیة من األسماء المسجلة gTLDأسماء نطاقات 
 .ICANNیجب أن یتضمن اإلشعار المسجل رابًطا إلى إشعار التعلیق المقدم من 

بطریقة معقولة أنھا تھدد  ICANNفي حالة تصرف أمین السجل بطریقة ترى  5.7.4
اھة التشغیلیة لشبكة اإلنترنت وبموجب إشعار ال یؤدي إلى االستقرار والنز

أیام ) 5(تعلیق ھذه االتفاقیة لمدة خمسة  ICANNالتصحیح الفوري، فیجوز لـ 
ألداء خاص أكثر توسًعا أو إعفاء بأمر محكمة  ICANNطلب  عمل بانتظار

المادة قد یحول تعلیق ھذه االتفاقیة بموجب ھذه . 7.1بموجب المادة الفرعیة رقم 
توفیر خدمات التسجیل ) 1(وحده، أمین السجل من  ICANNالفرعیة، وفًقا لتقدیر 

في تاریخ تسلیم اإلشعار إلى المسجل  ICANNالمفوضة بمعرفة  gTLDلنطاقات 
إنشاء أو رعایة أسماء مسجلة جدیدة أو بدء عملیات نقل داخلیة ) 2(أو بعده، و

جب على أمین السجل أیًضا نشر ی. gTLDلألسماء المسجلة ألي من نطاقات 
 .5.7.3البیان المحدد في المادة الفرعیة 
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  FOAواستخدام نماذج  IRTPمخطط انسیابي لسیاسة  -الملحق ھـ 
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 تعاریف سیاسة النقل بین أمناء السجالت -الملحق و 
 

في حالة عملیة النقل التدلیسیة (خاسر قد یكون المدعي أمین سجل . ھو الطرف الذي یقدم شكوى بموجب ھذه السیاسة: المدعي
 .بموجب ھذه السیاسة) غیر صحیح NACKفي حالة استخدام رفض (أو أمین سجل رابح ) المزعومة

 
 .التي توفر المزاعم والدعاوى المقدمة بمعرفة المدعي ضد المدعى علیھ TDRPالوثیقة األولیة في إجراءات : الشكوى

 
من ") الموفر("المنازعات أي ھیئة إداریة یتم تعیین بمعرفة موفر خدمة فض المنازعات  یقصد بھیئة فض ھیئة فض المنازعات

 .أجل تحدید طلب لإلنفاذ فیما یخص نزاع بموج سیاسة فض المنازعات ھذه
 

ى علیھ یجب أن یكون موفر خدمة فض المنازعات طرفًا آخر مستقالً ومحایًدا غیر مرتبط أو متعلق بالمدع موفر خدمة فض المنازعات
صالحیة اعتماد موفر واحد أو أكثر  ICANNتكون لـ . أو المدعي أو مشغل السجل الذي یتم بموجبھ تسجیل اسم النطاق المتنازع علیھ

 .من موفري خدمات فض المنازعات المستقلین والمحایدین بما یتفق مع المعاییر التي توضع بما یتفق مع سیاسة فض المنازعات
 
و النموذج القیاسي للموافقة الذي یتوجب على أمین السجل الرابح وأمین السجالت استخدامھ للحصول ھ FOA نموذج تفویض 

 .على تفویض من المسجل أو جھة اتصال إداریة للتعامل بشكل سلیم مع نقل رعایة اسم النطاق من أحد أمناء السجالت إلى آخر
 

 .السجالت من خالل تقدیم طلب للنقل أمین السجل الذي یسعى ألن یكون أمین: أمین السجل الرابح
 

التي تحكم عملیة نقل اإلشراف على التسجیالت فیما بین  ICANNسیاسة إجماع  ):IRTP(سیاسة النقل فیما بین أمناء السجالت 
اتفاقیة  أمین السجل المحررة بین كل أمین سجل والسجل، باإلضافة إلى-أمناء السجالت وفًقا لما ھو مشار إلیھ في اتفاقیة السجل

 .ICANNوأمناء السجالت المعتمدین من  ICANNاعتماد أمین السجل والتي تحرر بین 
 

 IRTPعملیة النقل التي یتبین أنھا غیر متسقة مع سیاسة : نقل غیر صحیح
 

 .أمین السجل الذي كان أمیًنا للسجالت في وقت تقدیم طلب بنقل النطاق: أمین السجل الخاسر
 

 .النقل من جانب أمین السجل الخاسررفض طلب : NACKالرفض 
 

 .الفرد أو المؤسسة أو الكیان الذي لھ الحق في استخدام اسم نطاق محدد لفترة زمنیة محددة المسجل
 

 .أمین السجل الذي یرعى اسم نطاق في السجل: أمین السجالت
 

محدد ألمناء السجالت  TLD لتوفیر خدمات التسجیل لنطاق ICANNالمؤسسة المرخصة من جانب  )مشغل السجل(السجل 
 ICANNالمعتمدین من 

 
بموجب ھذه السیاسة قد یكون المدعى علیھ ھو أمین السجل الخاسر في حالة الرفض . أي طرف ترفع شكوى ضده: المدعى علیھ

)NACK (غیر الصحیح، أو أمین سجل رابح في حالة عملیة النقل التدلیسیة المزعومة أو أمین للسجالت. 
 

وفًقا لما ھو (تعني القواعد التكمیلیة تلك القواعد التي یعتمدھا مشغل السجل في حالة النزاعات من المستوى األول :تكمیلیةالقواعد ال
یجب أن تكون  .من أجل إكمال ھذه السیاسة) في حالة كافة النزاعات األخرى(، أو الموفر الذي یدیر إجراء )منصوص علیھ أدناه

سیاسة فض المنازعات كما یجب أن تغطي موضوعات مثل حدود الصفحة والكلمات والرسوم القواعد التكمیلیة متسقة مع 
 .واإلرشادات، ووسائل التواصل مع المزود والھیئة وشكل صفحات الغالف
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 عضویة وأرشیفات مجموعة العمل: الملحق ز
 

مھامھا األولى، أعدت مجموعة وكجزء من . 2013فبرایر  25اجتماعاھا األول في  IRTPعقدت مجموعة عمل الجزء د من 
تمت المطالبة ببیانات الدائرة ومجموعة أصحاب  .تمت مراجعتھا بصفة منتظمة مع مراجعتھا متى لزم ذلك ،خطة عملالعمل 

األخرى في ) SO(وتم إرسال ھذا الطلب أیًضا إلى منظمات الدعم ). ب راجع الملحق(المصلحة فیما یخص أسئلة المیثاق 
ICANN  باإلضافة إلى اللجان االستشاریة)AC (لطلب تعقیباتھا أیًضا. 

 
 IRTPأعضاء فریق عمل الجزء د من سیاسة 

 
 : أعضاء مجموعة العمل ھم

 
 حضور االجتماعات  *االنتماء االسم

 )50: إجمالي أعداد االجتماعات(
  RrSG یمونیتا باتیغیرس

  RrSG )الرئیس(جیمس بالدیل 
  RrSG جرایم بونتون
  CBUC كریس تشابلو

  RySG بول دیاز
  NCSG  &At-Large أفري دوریا

  NAF كرستین دورین
  RySG روي دایكس

  IPC كیفین إیردمان
  RrSG روب غولدینغ
  CBUC أنجي جرافز

  ALAC آالن غرینبیرغ
  RrSG ریمانفولكر ج

  RrSG أولیفر ھوب
  RySG باربرا نایت

  NCUC بارلیت مورجان
  RrSG بوب ماونتین

  RrSG ریتشارت بیترسون
  ALAC ھولي رایتش

  RrSG آرثر زوننبیرج
 

مل وفریق یود أعضاء في مجموعة الع. 2014تنازل مایكي أوكونر عن عملھ رئیًسا مشارًكا وعضًوا في مجموعة العمل في أبریل 
توجیھ الشكر إلى مایكي من صمیم القلب على مشاركتھ القیمة في ھذا العمل المجھد باإلضافة إلى سائر عملیة  ICANNعمل 

PDP  السابقة لـIRTP . 
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ألعضاء مجموعة العمل على ) SOI(یمكن العثور على بیانات إبداء االھتمام 
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=40927772 . 

 
یمكن اإلطالع على سجالت الحضور على 

+Attendance+Log-/display/ITPIPDWG/IRTP+Part+D+https://community.icann.org . 
 

 . irtpd/-http://forum.icann.org/lists/gnsoیمكن اإلطالع على أرشیف البرید اإللكتروني على 
 

 * 
ALAC -  مجتمعAt-Large 
RrSG – ین السجلمجموعة أصحاب المصلحة في أم 
RySG – مجموعة أصحاب المصلحة في السجل 
CBUC - دائرة المستخدمین التجاریین ومستخدمو األعمال 

NAF - المنتدى القومي للتحكیم 
NCUC – دائرة المستخدمین غیر التجاریین 

IPC – دائرة الملكیة الفكریة 
ISPCP - دائرة مقدمي االتصال وخدمات اإلنترنت 
NCSG -  المصلحة غیر التجاریینمجموعة أصحاب 
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 خلفیة المشكالت النھائیة: الملحق ح
 16F17)تقریر المشكالت النھائيمن  IRTPباستثناء الجزء د لسیاسة (

 

 متطلبات اإلبالغ للسجالت وموفري خدمات فض النزاعات
ھل متطلبات اإلبالغ للسجالت وموفري خدمات فض المنازعات بحاجة إلى تطویر، بھدف إتاحة المعلومات السابقة والشائعة أمام ) أ

 .المجتمع وإتاحة مرجع إلى القضایا الماضیة في طلبات فض المنازعات

 

مراجعة المشكالت "كجزء من و TDRPفي الوقت الحالي على أیة متطلبات إبالغ حول نتائج نزاعات  TDRPال تحتوي 

 :تمت اإلشارة إلى أن 17F18"لمجموعة عمل النقل

كما أن المواقف التي تشتمل . غیر متسق وال یعتمد على السوابق الماضیة كما ھو مطلوب TDRPیبدو أن إنفاذ  •

لى على نفس أنماط الحقائق فیجري تقریرھا بشكل مختلف من خالل نفس موفر خدمات فض المنازعات بما یؤدي إ

 .وتمت مالحظة ذلك باألساس في مستوى السجل. نقص واضح في وضوح ومصداقیة اإلجراءات

من أجل مساعدة المجتمع بشكل أفضل  ICANNیجب أن یرفع موفري خدمات فض المنازعات تقاریر قیاسیة إلى  •

 .على فھم بیانات مستوى االتجاه فیما یخص القرارات

وسوف یكون مفیًدا لو قام . لسابقة بالنسبة لموفري خدمات فض المنازعاتوھناك نقص في االستشھاد والمعلومات ا •

 .الطرف رافع التقاریر بتضمین ھذه المعلومات كجزء قیاسي في تقریره

 

توفیر معلومات حسب أمین السجل حول عدد النزاعات المرفوعة والتي تم حلھا كجزء من تقاریر  gTLDیتعین على سجالت 

ICANN18Fقدمة إلى المعامالت الشھریة الم

 . إال أن ھذا ال یشمل معلومات حول الحاالت الفردیة 19

 

، )والتي تسري على نزاعات العالمات التجاریة، ولیس نزاعات النقل(األخرى في فض المنازعات  ICANNأما سیاسة 

 راجع(فال تنص على وجوب نشر القرارات ) UDRP(الموحدة لحل النزاع حول أسماء النطاقات  والسیاسة

http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy - " یتم نشر جمیع القرارات بالكامل بموجب ھذه السیاسة عبر

 ".ة صیاغة أجزاء من قرارھااإلنترنت، إال عندما تقرر الھیئة، المشّكلة بمعرفة ھیئة فض المنازعات، في حالة استثنائیة، إعاد

 

أو موفري خدمات فض المنازعات، فقد ترغب في /طرح متطلبات للتقاریر لكل من السجالت و PDPوإذا أوصت مجموعة عمل 

النظر في طریقة التعامل مع عرض واعتماد المعلومات غیر العامة فیما یخص عملیات النقل، إذا ما كان من المطلوب تضمین ھذه 

 .المعلومات

                                                           
 .الجزء د، وال یتضمن أیة مساھمات جدیدة من مجموعة العمل IRTPاإلصدار النھائي لـ  الرجاء مالحظة أن النص التالي ھو مقتطفات من تقریر 17
18 wg/msg00020.html-http://forum.icann.org/lists/transfers  
: الجدیدة راجع gTLDولنطاقات  ؛http://www.icann.org/en/resources/registries/reportsراجع  19

en.pdf-20nov13-approved-enthttp://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/agreem  

http://gnso.icann.org/en/issues/issue-report-irtp-d-08jan13-en.pdf%E2%80%8E
http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy
http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy
http://forum.icann.org/lists/transfers-wg/msg00020.html
http://www.icann.org/en/resources/registries/reports
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/agreement-approved-20nov13-en.pdf
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/agreement-approved-20nov13-en.pdf
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 التقریر النھائي حول سیاسة النقل فیما بین أمناء السجالت الجزء د

 51من  46صفحة  الرس ھوفمان: إعداد

 أحكام إضافیة للتعامل مع عملیات النقل المتعددة
بشأن كیفیة التعامل مع النزاعات عند ) TDRP(ھل ینبغي تضمین الشروط اإلضافیة في سیاسة حل النزاعات الخاصة بالنقل ) ب

 .حدوث العدید من عملیات النقل

 

شكالت تعمل على حل النزاعات تماًما في الحاالت التي ھناك م"وفًقا لما أشرنا في مراجعة المشكالت بالنسبة لمجموعة عمل النقل، 

وقد یلزم توفیر . ویتطلب موفرو خدمات النزاعات مزیًدا من اإلرشاد والتوضیح حول ھذه المسألة. تحدث فیھا عملیات نقل متعددة

 ".أحكام جدیدة من أجل التعامل مع التأثیرات

ه المشكلة تشیر إلى المواقف التي یؤدي فیھا التسجیل إلى تغییر أمناء عند صیاغة تقریر المشكالت، افترض فریق العمل أن ھذ

وقد یؤدي ھذا الموقف إلى إنشاء طبقات متعددة في إجراء فض المنازعات . TDRPالسجالت عدة مرات قبل أو أثناء وقت رفع 

وفي . تمل على العدید من أمناء السجالتباإلضافة إلى أن عملیة النقل یجب التحقق منھا وتقییمھا لكل عملیة نقل تحدث، وربما تش

النقل ) عملیات(حالة التسجیل المختطف، على الرغم من أن عملیة النقل األولى قد یتبین أنھا مخالفة لسیاسة النقل، وربما تكون عملیة 

أي، جھة ( Whoisبیانات التالیة متوافقة من الناحیة الفنیة مع سیاسة النقل ألن المختطف لدیھ القدرة بشكل نموذجي على تعدیل 

وقد یطرح ذلك تخوًفا حیال اإلنصاف، على الرغم من التوافق الفني مع السیاسة، . بعد إكمال عملیة النقل األولى) اتصال النقل

 .بالنسبة لموفري خدمات فض المنازعات

 

 خیارات النزاعات أمام المسجلین
لین ینبغي) ج لون حالًیا على أمناء (تطویرھا وتنفیذھا كجزء من السیاسة  ما إن كانت خیارات النزاع الخاصة بالمسجَّ یعتمد المسجَّ

 ).السجالت في الشروع في إقامة منازعة بالنیابة عنھم

 

تتلقى مزیًدا من الشكاوى من المسجلین حول أمناء السجالت  ICANN"إلى أن  19F20"مجموعة عمل مراجعة مشكالت النقل"أشارت 

ھل یجب أن تكون ھناك خطوات إضافیة متاحة أمام المسجلین یجب اتخاذھا إذا . زاع بالنیابة عنھمالذین یختارون عدم البدء في ن

 "رأوا أن عملیة النقل أو الرفض قد تمت بشكل غیر صحیح؟

 

وال یوجد في الوقت الحالي نص یتیح . ، یمكن ألمین السجل الخاسر أو أمین السجالت فقط رفع نزاعTDRPبموجب سیاسة 

 . یام بذلكللمسجل الق

 

فیما إذا كان من الواجب وضع خیارات أمام المسجلین وتنفیذھا كجزء من السیاسة أم ال،  PDPوكجزء من نظر مجموعة عمل 

یجب على المجموعة النظر في جمع معلومات إضافیة حول مدى تأثر المشكلة وكیفیة تأثر السیاسة الحالیة باإلضافة إلى األطراف 

 . اعات للمسجلین وتنفیذھافي حالة وضع خیارات نز
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 ، یجريIRTPالجزء ج من  PDPوضعھ في الحسبان وھو أنھ كجزء من عملیة  PDPوھناك اعتبار آخر قد ترغب مجموعة عمل 

20Fالنظر في توصیة من أجل إنشاء سیاسة إضافیة إلى تغییر بالنسبة للمسجل

 لم یتم تقدیم أي اعتبار في سیاق تلك المناقشة حول كیفیة. 21

 من أجل السماح للنزاعات TDRPوھناك خیار واحد یتمثل في تعدیل . امل مع النزاعات التي قد تحدث نتیجة لھذه السیاسة الجدیدةالتع

 .أو المسجل/سواء عند تقدیم شكوى من خالل أمین السجل و TDRPنتیجة لتغییر المسجل بأن یتم التعامل معھا كجزء من 

 

 ول فض نزاعات النقلأفضل الممارسات إلتاحة المعلومات ح
ما إن كانت المتطلبات أو أفضل الممارسات ینبغي أن توضع موضع اإلعمال بالنسبة ألمناء السجالت لجعل المعلومات الخاصة ) د

لین  .بخیارات حل النزاعات ذات الصلة بالنقل متاحة للمسجَّ
 

 تعلیم وتوعیة إضافیة للمسجلین وأمناء السجالت منضرورة توفیر "إلى  21F22"مجموعة العمل الخاصة بمراجعة مشكالت النقل"أشارت 

 وكخطوة تالیة فقد اقترحت. أجل فھم والتعرف على األماكن التي یجب علیھم الذھاب بشكاواھم إلیھا وما تقتضیھ العملیة الناجمة عن ذلك

حول تثقیف  ICANNة األخرى إلى النصائح المقدمة إلى أمناء السجالت، واالقتراحات المحتمل] أحد[جزء من "إمكانیة النظر في 

 ".DRPالمسجلین باإلضافة إلى وضع البیانات المحتملة حول أفضل الممارسات بالنسبة ألمناء السجالت والمسجلین ذات الصلة بسیاسة 

 

الحالي على المشار إلیھ في الوقت " التجدید أو النقل غیر المطلوب"و" شكاوى التوافق"، و"عملیات نقل النطاقات"رابط سریع إلى 

22Fالرئیسة ICANNصفحة 

23 : 

                                                           
یاسة تغییر أمین السجل، بینما سیاسة نقل حیث یفّصل جزء أو قسم س IRTPویتمثل المقترح في أن تصبح سیاسة النقل بین أمناء السجالت  21

 .یفّصل جزء أو قسم آخر سیاسة تغییر المسجل
22 http://forum.icann.org/lists/transfers-wg/msg00020.html 
 .ICANNوألغراض ھذا التقریر النھائي، تم تعدیل ھذا القسم من أجل إظھار موقف الصفحة الرئیسیة الحالیة لـ  23
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والذي یرتبط  ،)/http://www.internic.net(على الویب  InterNICكما تتوفر معلومات مشابھة على الصفحة الرئیسة لموقع 

: ICANNفي الوقت الحالي مباشرة بھذا الموقع الخاص بمساعدة نقل 

en-03-05-2013-https://www.icann.org/resources/pages/transfer.24  وباإلضافة إلى ذلك، ھناك صفحة

راجع (على الویب توفر نظرة عامة حول كافة خیارات فض المنازعات المتاحة  ICANNویب مخصصة على موقع 

resolution-http://www.icann.org/en/help/dispute .( 

                                                           
 .ICANNإلى توافق  InterNICوالتي جلبت میزات الدعم ھذه من  ICANNبة التوافق في ھذه ھي نتیجة مشروع من شع 24

http://www.internic.net/
https://www.icann.org/resources/pages/transfer-2013-05-03-en
https://www.icann.org/resources/pages/transfer-2013-05-03-en
http://www.icann.org/en/help/dispute-resolution
http://www.icann.org/en/help/dispute-resolution
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تصفح سریع لموقع أمناء السجالت على الویب ال تعثر على معلومات مشابھة بسھولة ویمكن الوصول إلیھا، وھو ما یمكن تفسیره 

 .ء فیھا من خالل المسجلین ومن ثم تعتبر من المعلومات غیر الضروریةال یمكن البد TDRPبحقیقة أن 

 

، إلى متطلبات تعاقدیة على الطریقة التي یجب )EDDP(األخرى، مثل سیاسة شطب النطاقات المنتھیة  ICANNأدت سیاسات 

تجدیًدا السم نطاق، فإن تفاصیل سیاسات  إذا كان أمین السجل یدیر تسجیالً أو"على سبیل المثال (بھا توفیر المعلومات إلى المسجلین 

في مراجعة  PDPقد ترغب مجموعة عمل "). حذف أمین السجل والتجدید التلقائي یجب أن تعرض بوضوح على موقع الویب

 . مدى فاعلیة ھذه األحكام في التثقیف ورفع الوعي بین المسجلین

 ة إلى المسألة السابقة حول ما إذا كانت خیارات فض المنازعات للمسجلینیجب على مجموعة العمل النظر في مراجعة ھذه المسألة باإلضاف

 یجب وضعھا كتدابیر معززة من أجل توفیر معلومات حول خیارات فض المنازعات قد تؤدي أیًضا إلى رفع التوقعات لدى المسجلین وقد

  .مباشر في حالة رفض أمین السجل القیام بذلك بالنیابة عنھم تعزز الحاجة إلى آلیة للمسجلین من أجل القدرة على البدء في أي إجراءات بشكل

 

 IRTPعقوبات مخالفات 
العقوبات لبعض االنتھاكات المعینة /ھل العقوبات الحالیة النتھاكات السیاسة كافیة، أم أن األمر یقتضي إضافة مزید من األحكام) ھـ

 .ضمن السیاسة

 

لعدم تشجیع ) سداد الخاسر(العقوبات الحالیة لیست رادًعا كافًیا "إلى أن  24F25"النقل مجموعة العمل الخاصة بمراجعة مشكالت"توصلت 

فإن ) 2006ینایر  19(كما لوحظ أیًضا أنھ في وقت مجموعة عمل النقل ". العقوبات الحالیة من الصعب إنفاذھا"و" الفاعلین األشرار

 ). إنھاء االعتماد" (الخیار النووي"عدم االلتزام بالسیاسة ھو لمعاقبة أمناء السجالت على  ICANNالخیار الوحید الذي أتیح لـ 

 

 RAAراجع اتفاقیة ) (RAA(ومنذ األعمال التي تمت بمعرفة مجموعة عمل النقل، تم التفاوض على اتفاقیة اعتماد أمین سجل جدیدة 

 ،)en.htm-21may09-agreement-http://www.icann.org/en/resources/registrars/raa/ra - 2009لسنة 

 ، فإن2001لسنة  RAAوفقًا لما الحظنا أعاله، بموجب اتفاقیة . ICANNوالتي تتنبأ بعقوبات تدریجیة في حالة عدم االلتزام بسیاسات 

 :ھناك عقوبات إضافیة معتمدة 2009لسنة  RAAوبموجب اتفاقیة . عدم االلتزام ھي إنھاء االعتماد/الفةالعقوبات الوحیدة المتاحة للمخ

 شھًرا؛ 12لمدة تصل إلى  gTLDتعلیق القدرة على إنشاء عملیات تسجیل وعملیات نقل داخلیة بموجب بعض أو كل نطاقات  -

 من أمین السجل؛ ICANNاستعادة تكلفة إنفاذ  -

 موعة أمین السجل؛إنفاذ مطلوبات مج -

 .یوًما 15بموجب إشعار مدتھ ) زیارات میدانیة(إجراء عملیات تدقیق  -

 2009لسنة  RAAمن أمناء السجالت یعملون في الوقت الحالي بموجب اتفاقیة  95% -

  ). distribution.html-registrar-cann.org/public/indexhttps://charts.iراجع(

وتحدید ما إذا  2009لسنة  RAAمراجعة ھذه القضیة في سیاق العقوبات المتاحة بموجب اتفاقیة  PDPیجب على مجموعة عمل 

 .عقوبات إضافیة النتھاكات محددة/كان ال یزال من المطلوب توفیر أحكام
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 ال تزال ضروریة؟ FOAھل نماذج 
 ).FOA(قد أغنى عن الحاجة إلى نماذج تفویض  EPP AuthInfoھل االعتماد والتنفیذ العالمي ألكواد ) ح

في سیاق مداوالتھا حول سؤال المیثاق المتعلق بنماذج  IRTPالجزء ج لسیاسة  PDPتم طرح ھذه المسألة بمعرفة مجموعة عمل 

FOA معلومات تخویل  الحظت مجموعة العمل أن استخدام رموز. محددة الوقتEPP  أو)AuthInfo ( أصبح بحكم األمر

ونتیجة . FOAالواقع آلیة لتأمین عملیات نقل النطاق وبالتالي استبدال بعض األسباب التي أدت إلى إنشاء معیار نموذج التصدیق 

 .IRTPیاسة الجزء د من س PDPفي إضافة ھذه المسألة إلى عملیة  GNSOلذلك، أوصت مجموعة العمل بأن ینظر مجلس 

 

یمكن . من أجل طلب النقل بین أمناء السجالت، یتعین تقدیم تصدیق من مالك االسم المسجل أو الحصول على اتصاالت إداریة

یجب أن . FOAھناك نوعان من نماذج التصدیق ). FOA(الحصول على ذلك التصدیق من خالل نموذج تصدیق صحیح موحد 

من قبل أمین السجل الفائز من أجل طلب التخویل لنقل  المبدئي الخاص بنقل أمین السجل ‘المصنف FOAیستخدم نموذج التصدیق 

وذلك من ’ على أنھ تأكید الخاص بنقل أمین السجل  ‘المصنف FOAیجوز أن یستخدم نموذج التصدیق . أمني السجل من عقد النقل

یحجب إرسالھ " FOAعلى أن  IRTPتنص . قبل أمین السجل لتسجیل طلب التأكید الخاص بالنقل وفیما یتعلق بالنقل من عقد النقل

لیة، ولكن یجب اإلرسال في موعد ال یزید عن أربع من أمین السجل إلى جھة اتصال النقل بأسرع ما یمكن من الناحیة التشغی

أیام من الموعد ) 5(وفي حالة عدم استجابة أمین السجل خالل فترة . ساعة من استالم طلب النقل من مشغل السجل) 24(وعشرین 

ًضا على أن أمین أی IRTPتنص سیاسة . المحدد، یرسل إشعار من المسجل یتعلق بطلب النقل ویؤدي ذلك إلى الموافقة على النقل

، والتي قد تكون مطلوبة من أجل رفع ودعم النزاعات FOAالسجل ھو المسئول عن الحفاظ على نسخ من الوثائق، بما في ذلك 

 .وأیًضا بحسب سیاسات االحتفاظ بالمستندات القیاسیة للعقود

 

یقدم أمناء  .ل تفویض أو تأكید طلب نقلعبارة عن رمز فرید یتم استخراجھ على أساس كل نطاق ویستخدم من أج AuthInfoرمز 

وفي حاالت أخرى، سوف یتعین على  .الخاص بھم AuthInfoالسجالت تسھیالت أمام المسجلین من أجل استخراج وإدارة رمز 

في  AuthInfoیتوجب على أمین السجل تزوید المسجل برمز  .المسجل االتصال بأمین السجل مباشرة من أجل الحصول علیھ

 .یام تقویمیة اعتباًرا من الطلبأ 5غضون 

 

مس بالدیل إلى مجموعة عمل المقدم من جی العرضبھا على وجھ الخصوص، وفًقا لما ھو محدد في  IRTPوالطریقة التي تعمل 

 :IRTPالجزء ج من سیاسة 

 ؛")أمین السجل الرابح("یقوم المسجل بإرسال طلب نقل إلى أمین السجل الجدید  )أ 

من أمین السجل  AuthInfoویوفر أمین السجل الرابح تعلیمات إلى المسجل، بما في ذلك الحصول على رمز  )ب 

 ؛")أمین السجالت(الحالي 

أو جھة االتصال اإلداریة، یقوم أمین السجل الرابح بإرسال نموذج /برید اإللكتروني للمسجل ووبعد تأكید عنوان ال )ج 

 إلى جھة اتصال النقل؛ FoAاعتماد 

الذي تم الحصول علیھ من أمین السجل  AuthInfoوتقوم بإرسال رمز  FOAوتؤكد جھة اتصال النقل على  )د 

 الخاسر إلى أمین السجل الرابح؛

 إلى السجل؛ AuthInfoرابح عملیة النقل ویرسل رمز یطلب أمین السجل ال )ه 

 

 التقریر النھائي حول سیاسة النقل فیما بین أمناء السجالت الجزء د

 51من  50صفحة  الرس ھوفمان: إعداد

http://www.icann.org/en/transfers/foa-auth-12jul04.htm
http://www.icann.org/en/transfers/foa-conf-12jul04.htm
https://community.icann.org/download/attachments/30346282/IRTP+Overview+Slides.pdf?version=1&modificationDate=1323116944000


 2014سبتمبر  25: بتاریخ  تقریر المشكالت النھائي حول سیاسة النقل بین أمناء السجالت الجزء د

 

 

 

 التقریر النھائي حول سیاسة النقل فیما بین أمناء السجالت الجزء د

 51من  51صفحة  الرس ھوفمان: إعداد

یكون رمز ) على سبیل المثال، حظر النقل على العمالء(إذا لم یكن لتسجیل اسم النطاق حالة تعیق عملیة النقل  )و 

AuthInfo صالًحا، ویرسل السجل إشعاًرا بأن عملیة النقل معلقة بانتظار أمین السجل الرابح والخاسر؛ 

 .وعلى الرغم من ذلك، ال تتوقف عملیة النقل على ھذه الخطوة. إلى المسجل FOAلسجل الخاسر إرسال یجب على أمین ا )ز 

  .، یكون النقل قد اكتمل")NACK"رفض (أیام بدون اعتراضات  5فبعد  )ح 

 

. 2004في عام  IRTP، والتي لم تكن مستخدمة ھكذا في وقت تنفیذ EPPالحالیة إن لم یكن جمیعھا خدمة  gTLDیستخدم غالبیة سجالت 

، یمكنھم إعطاء أمر نقل بمعرفة أمین السجل EPPالتي لم تكن مستندة إلى  gTLDوفي ذلك الوقت كان ھناك تنبؤ بأن سجالت 

یمثل تعھًدا من جانب أمین السجل المستحوذ بأن طلب إعادة المصادقة تم الحصول علیھ من جھة اتصال النقل "إلى السجل، وھو ما 

25Fوفي البیئة الحالیة. FOAھو " مطلب االعتماد"و". المخولة Whoisیانات المدرجة بقاعدة ب

قد ال تكون ھناك حاجة بعد اآلن  ،26

في  FOAقد حل محل ھذه الوظیفة، لكن في نفس الوقت یعمل  AuthInfoفي التواصل مع السجل حیث إن رمز  FOAإلى 

 .ضافة إلى أدلة محتملة في إجراءات التنازعوظائف أخرى مثل إشعار المسجل بأن ھناك عملیات نقل مطلوبة باإل

الحالیة، سواء  IRTPتؤدیھا في بیئة  FOAالنظر بحرص في الوظائف التي ال تزال  PDPسوف یتعین على مجموعة عمل 

أنھا لم تعد  FOAكانت ھذه الوظائف ال تزال ضروریة أم ال، وإذا اعتبرت ضروریة، فكیف یتم تحقیق ذلك إذا ما اعتبرت 

 .یة أو وسیلة مناسبة لتحقیق ھذه الوظائفضرور
 

                                                           
 .األخیرة gTLDوتم طرح متطلبات مشابھة في حالة عملیات تجدید  EPPالجدیدة مطالبة بعرض خدمة  gTLDكما أن سجالت  26
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