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  حالة هذه الوثيقة

  . GNSOهذاهو تقرير المسائل حول التكامل الرأسي بين السجالت والمسجلين الذي طلبه مجلس 

  

  

  

  

  

  الملخص

ردًا على الطلب الذي تم تلقيه من المجلس تبعًا لطلب ) GNSO( لقد تم تقديم هذا التقرير إلى مجلس المنظمات الداعمة ألسماء النطاقات العامة

  .2009سبتمبر  24، وتم تنفيذه في اجتماع المؤتمرالهاتفي الذي أقيم في 2009سبتمبر  3في  GNSOالجتماع مجلس  االقتراح المقدم
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  الملخص التنفيذي .1
 إن بدء. ستبدأ على مسار منفصل عن عملية وضع السياسة المحتملة gTLDsالمجتمع، فإن العملية التنفيذية لـ  فيت األهمية مع العديد من اآلراء ذا

 اختار بدًال من هذا،إذا .الجديد gTLDحول التكامل الرأسي سوف لن يوقف أو يؤجل تنفيذ برنامج  GNSOعملية وضع السياسة من قبل مجلس 

GNSO ع السياسة، ونتج عن هذا سياسة معتمدة من المجلس، فسيتم دمج تلك السياسة في جوالت تطبيق استهالل عملية وضgTLD  الجديدة الالحقة

  .التي تتبع خطة التنفيذ الستشارة السياسة تلك

  

التعاقدية، من بسبب القيود  .GNSO، وضمن مجال تفويض ICANNإن استهالل عملية وضع السياسة حول التكامل الرأسي هو ضمن مجال مهمة 

بالتالي، فإن استهالل عملية وضع السياسة في هذه المرة لن  .القائمة gTLDالمشكوك به التوصل إلى سياسة باإلجماع بحيث ستؤثر على سجالت 

دة المشارآة في الجدي gTLDالجديدة أو القائمة، أو بين سجالت  gTLDيكون ناجحًا بتحقيق أسلوبًا موحدًا حول تأثير التكامل الرأسيعلى سجالت

  . جوالت مختلفة من التطبيقات، في الشكل نفسه

  

، فمن األرجح أنه سيكون من األفضل gTLDالجديدة حول  GNSOسياسة في هذا المجال، نظرًا لحالة تنفيذ سياسة العلى الرغم من إمكانية تطوير 

توصي هيئة العاملين بأن يتم تأجيل التفكير بإطالق  .لجديدةا gTLDفي في عملية تخطيط تنفيذ  GNSOمخاطبة هذا المسألة من خالل مشارآة 

لجمع البيانات حول تأثير نموذج ) عامين على األرجح -عام(الجديد  gTLDsعملية وضع السياسة الجديدة حول التكامل الرأسي إلى ما بعد إطالق 

  .التوزيع المبدئي، وتحديد ما إذا حدث أي ضرر تنافسي في سوق أسماء النطاقات

  

  

  30من  3الصفحة     
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  التاريخ السابق   .2

  خلفية مسألة التكامل الرأسي 2.1
حول العالقة االقتصادية بين السجالت والمسجلين في وضع تفاصيل التنفيذ لبرنامج  ICANNإن مسألة إعادة نقاش للسجالت نشأت نتيجة لتقييم 

gTLD آجزء من هذه المبادرة، تم توآيل مؤسسة األبحاث الدولية  .الجديدCRA  من قبلICANN  والذي 2008أآتوبر  23وقد سلمت تقريرًا في ،

لقد أوصى تقرير  .، والذي استكشف إطار العمل التاريخي حول العالقة االقتصادية بين السجالت والمسجلينCRA1ُيشار إليه بشكل شائع باسم تقرير 

CRA  بأن تفكرICANN الت والمسجلين، والوظائف التي تتم تأديتها من قبل بتغيير ممارستها الحالية بمنع الفصل الترآيبي والتعاقدي بين السج

  .هؤالء المشارآين المختلفين في سلسلة توزيع خدمات تسجيل أسماء النطاق

  

هيئة  استجابة لهذا، نشرت .سلسلة من االستشارات مع المجتمع حول مسألة التكامل الرأسي ICANN، بدأت هيئة عاملي CRAبعد نشر تقرير 

من القيود على التكامل الرأسي على شكل اتفاقية  الذي يشمل الحد األدنى 2اإلصدار  - قترحًا في آتيب إرشادات مسودة مقدم الطلب نموذجًا م العاملين

، ICANNطالب بنقاش وجدال جديين بين مجتمع  2اإلصدار  - ألن االقتراح المتضمن في آتيب إرشادات مسودة مقدم الطلب .الجديدة gTLDسجل 

إلزالة النموذج المقترح، ويسعون إلى المزيد من اإلرشادات واالقتراحات من المجتمع  3اإلصدار - إرشادات مسودة مقدم الطلب آتيبراجع العاملون 

تحت إشراف المجلس من قبل العاملين عبر عملية تنفيذه  تتم إدارة القرار حول هذه المسائل حاليًا .الجديدة gTLDsحول النموذج المناسب إلطالق 

  .الجديد gTLDج لبرنام

  

الناتج عن االقتراح المقدم من قبل ) GNSO(هو الرد على الطلب الذي تم تقديمه من المنظمة الداعمة ألسماء النطاقات العاملة  2هذا التقرير

سبتمبر  26في  GNSO، واعتماده من مجلس 2009سبتمبر  3في ) NCUC(المستشارةماري وانغ نيابًة عن دائرة المستخدمين غير التجاريين 

الذي أبدى مالحظة ) NCUCبيان ( 20094أغسطس  28في  NCUCشرحًا للمنطق وراء الطلب المقترح، أشارت السيدة وونغ إلى بيان  2009.3

طالق األمريكية إل استجابًة لرغبة وزارة التجارة ICANNالجديدة يثير الكثير من التساؤالت حول نموذج التوزيع الذي تتبناه  gTLDsبأن استهالل 

  .المنافسة في سوق أسماء النطاقات

  

 
  .en.pdf-24oct08-report-gtlds/crai-http://www.icann.org/en/topics/newعلى  CRAلقد تم نشر تقرير  1
  
إن إصدار . من أن يتخذ قرار حول إطالق عملية وضع سياسة في هذا الموضوع GNSOبموجب القوانين الداخلية، فإن التقرير حول المسائل هو الخطوة األولى قبل أن يتمكن مجلس 2

 حول ما إذا آان GNSOإن الهدف منها هو توفير معلومات لمجلس بدًال من هذا، ف. GNSOتقرير حول المسائل ال يعني أن عملية وضع السياسة هي جارية أو سيتم بدئها من قبل 
: لمزيد من المعلومات، الرجاء الرجوع إلى. أم ال، وتقييم هيئة العاملين حول ما إذا آان يجب بدء عملية وضع السياسة أم ال GNSOاإلصدار ضمن مجال اهتمام 

http://www.icann.org/en/general/bylaws.htm#AnnexA .  
  
يتطلب تقرير حول المسائل خالل خمسة  ICANNعلى الرغم من أن الملحق أ من القوانين الداخلية لـ . في تقرير المسائل هذا 1الملحق هو مبين في  GNSOإن نص طلب اقتراح  3

  .2009ديسمبر  11على إمكانية تسليم تقرير حول المسائل عند أو قبل  GNSOيومًا شمسيًا، فقد وافقت ) 15(عشرة 
  
  .في تقرير المسائل هذا 2الملحق هو مبين في  GNSOالمساند لطلب اقتراح  NCUCإن بيان  4

  30من  4الصفحة     
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 .GNSOأخذه بعين االعتبار، ألنها مسألة سياسة ضمن مجال اهتمام  GNSOتعتبر أن موضوع التكامل الرأسي هو أمر متطلب على  NCUCإن 

  :مايلي NCUCعملية وضع سياسة حول هذا الموضوع، تبين  GNSOبتوصيتها بأن تبدأ 

  

حول صناعة  ICANNوإحدى السياسات األساسية التي تشدد على أنظمة  -سياسة  مسألةجالت والمسجلين هو إن الفصل الرأسي بين الس"

 gTLDيمكن إدراجه في عقود " تنفيذ"وعلى الرغم من هذا، فإنه يتم التعامل مع هذا التغيير المهم بالسياسة على أنه قرار . أسماء النطاقات

بأية عملية إلجراء تغيير  GNSOد طلب تقارير اقتصاديين حول هذا الموضوع، فلم تقم ق ICANNعلى الرغم من أن إدارة . جديدة

  " …GNSOإننا ال نرى آيف يمكن تغيير ساسية بمثل هذه األهمية بال إجراءات من . بالسياسة

  

يرات السوق النشطة، ومسائل حماية المستهلك التاريخية، وتغ ت، والممارساإن مسألة التكامل الرأسي هو أمر معقد يمزج بين التحليل المضاد لالحتكار

يحاول هذا التقرير إلقاء الضوء على هذه المواضيع ويقترح  .بشكل متميز فعًال، مما يزيد من صعوبة تحديد إمكانية التوصل إلى إجماع باآلراء بسهولة

  .بينما تفكر أعمال السياسة المستقبلية حول مسألة التكامل الرأسي GNSOخيارات على 

  gTLDالجديدة حول  GNSOخلفية سياسة  2.2
إن  .علىنظام اسمالنطاقات ) TLDs(أسماء النطاقات من مستوى  في مرحلة تخطيط التنفيذ لتعريف عمليات إضافة عمومية جديدة على ICANNإن 

لمخاطبة عبر اإلنترنت، والمتمثل اآلن ستسمح بمزيد من االبتكار، والخيارات والتغيير في نظام ا) gTLDs(توسعة المجاالت عالية المستوى العامة 

  biz.و  ،com، .net، .org.، والذي يشمل gTLDs 20بواسطة 

  

من عامين عبر عملية وضع السياسة  بمحاولة استغرقت أآثر GNSOجديدة قد تم إنشاؤها من قبل  gTLDs إن توصيات السياسة إلرشاد إطالق

في شهر يونيو  ICANN، وتبناها مجلس 2007في عام  GNSOالسياسة من قبل  5اآتملت لقد. من األعلى إلى األسفل األسهم حامليمتعددة 

") النهائي GNSO"تقرير ( حول تقديم النطاقات عالية المستوى الجديدة GNSOهي مبينة في التقرير النهائي لـ GNSOإن نصيحة سياسة  .2008

  ").GNSOات تنفيذ إرشاد(" 2009أآتوبر  22وملخصه لمبادىء تنفيذه وإرشاداته في 

  

ICANN إلطالق  6هي حاليًا ضمن عملية إنهاء تفاصيل التنفيذgTLDs الجديدة. ICANN  المشار (نشرت ثالثة آتيبات إرشاد لمقدم طلب المسودة

باإلضافة إلى هذا، في  .امجتنفيذهذا البرن ICANN، للتعليقات العامة التي تبين الشكل الذي تقترح به )إليه بشكل شائعباسم آتيب إرشاداتطلب المسودة

سلسلة من األبحاث حول الموضوع لمساعدة مجتمع اإلنترنت على الفهم المعمق للمتطلبات والعمليات المتعددة  ICANNالعامين الماضيين، أصدرت 

   .7التي يتبناها البرنامج

  

 
كتروني على اإلل ICANN، الرجاء مراجعة الوثائق المنشورة على موقع GNSOلمزيد من المعلومات حول تفاصيل السياسة المعتمدة من  5

gtlds/-http://gnso.icann.org/issues/new.  
  
  .program.htm-gtld-http://icann.org/en/topics/newالجديدة، الرجاء مراجعة الوثائق المنشورة على  gTLDsلمزيد من المعلومات حول نشاطات تخطيط التنفيذ لـ  6
  
  : السجل التي توضح بالتفاصيل النموذج المقترح من هيئة العاملين هي منشورة على/ المذآرة التوضيحية حول الفصل بين المسجل 7

en.pdf-18feb09-separation-regr-gtlds/regy-http://www.icann.org/en/topics/new.  
  
  

  30من  5الصفحة     
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تعددة السنوات من األعلى إلى األسفل والتي اقترحت إنشاء هي ناتجة عن عملية السياسة متعددة حاملي األسهم وم ICANNإن الخطة التنفيذية لـ 

gTLDs لقد تم توفير عدة فرص للمجتمع للمشارآة في والتعليق على برنامج  .الجديدةGTLD إن عملية االستشارة العامة هذه قد نتج عنها  .الجديد

أحد هذه  .gTLDأفضل مسار لتنفيذ هذه المحاولة لتحرير سوق عمل  سلسلة من األسئلة المهمة التي طرحها مجتمع اإلنترنت العالمي بجهوده لتحديد

التكامل الرأسي، وما إذا آان يجب تبني قيود الملكية المتبادلة أو القوانين األخرى  - األسئلة ترتبط باإلصدار الذي يجب مخاطبته في تقرير المسائل هذا

  .الجديد gTLDالمرتبطة بالتكامل الرأسي في برنامج 

  

لم تعالج هذه المسألة سابقًا عبر توصياتها السابقة  GNSOإن  .لمعالجة مسألة التكامل الرأسي هذه قد تنوعت على مّر الزمن ICANNوب إن أسل

حول موضوع  ICANNالجديد، توفر إرشاادت مباشرة لـ gTLDلبرنامج  GNSOالنهائي، وال إرشادات تنفيذ  GNSOال تقرير  .حول السياسة

   .ولكن ثمة بضعة توصيات قد يكون لها بعض التأثير حول مسألة التكامل الرأسي .التكامل الرأسي

  

  :توضح 19التوصية رقم 

  
في تسجيل أسماء النطاقات، ويجب أال تميز بين مثل هؤالء  ICANNيجب أال تستخدم السجالت سوى المسجلين المعتمدين من "

  ".المسجلين

  

حول عملية وضع سياسة عن  GNSOفي وضع إرشاداتها التنفيذية ذات الصلة بتفكير  ICANNلـ توفر المزيد من اإلرشادات 10التوصية رقم 

  :التكامل الرأسي أم ال

  

  ".يجب أن يكون ثمة عقد أساس متوفر لمقدمي الطلبات عند بداية عملية تقديم الطلب"

سة حول التكامل الرأسي لن يؤدي إلى إيقاف النشاطات التنفيذية من هذا التقرير، فإن بدء عملية وضع سيا 4.1آما هو مبين بتفاصيل أآثر في القسم 

حول التكامل الرأسي يجب تضمينها في  ICANNبما أن أية القيود التي يجب تبنيها من  .الجديد GTLDللسياسة المعتمدة سابقًا التي أطلقت برنامج 

بداية أية عملية تقديم طلب يمنع أية سياسات جديدة تؤثر في اتفاقية السجل من  اتفاقيات سجل النموذج، فإن هذا المتطلب إلنهاء أية اتفاقية أساس عند

، فإن أية سياسات قد تنتج عن 19بدًال من هذا، بموجب التوصية رقم  .التأثير الرجعي على جولة تقديم الطلبات التي بدأت قبل تبني السياسة الجديدة

  .الجديدة gTLDsيدة من تقديم الطلبات لـعملية وضع السياسة لن تؤثر إال على الجوالت الجد

  

  المسجل في سوق النطاقات/وصف عالقات السجل 2.3
بموجب سلسلة من العقود مع سجالت ومسجلين تحدد عالقاتها مع آل من األطراف المتعاقدة، والدور الذي يؤديه آل طرف في توزيع  ICANNتعمل 

إن  .ICANNالستة عشرة بموجب العقد مع  gTLDليست موحدة عبر آل من سجالت  التعاقدية مع سجالتها ICANNإن فقرات  .أسماء النطاقات

بالمقابل، فإن اتفاقية  .العقود متشابهة لحد آبير وتتبع إطار عمل ونموذج أساسيين، مما يمكن من إجراء التعميمات فيما يتعلق بموضوع التكامل الرأسي

  .1ةبر آافة المسجلين الذين تبنوا نفس اإلصدار من االتفاقيهي موحدة بشكل عام ومتشابهة ع) RAA(اعتماد المسجل 

 
ألغراض تقرير . .icann.org/en/registrars/agreements.htmlhttp://wwwسارية المفعول حاليًا، آم هي منشورة في ) RAA(ثمة إصدارين من اتفاقية اعتماد المسجل  8

  ). RAA(المسائل، سيتم اإلشارة إليها باسم 
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 ،com.، آان سوق أسماء النطاقات ألسماء ICANNفي فترة تشكيل  .في الماضي، آانت الملكية المشترآة بين المسجلين والسجالت هي سائدة أآثر

، حيث آانت تتم تأدية وظائف المسجل Network Solutions (NSI)مخدوم من قبل موّرد متكامل رأسيًا واحد، وهو مؤسسة  org.و  net.و

إلى شرآة  NSIباعت  VeriSign 2003، وفي عام 20009في عام  VeriSignمن قبل  NSIثم تم تملك  .والسجل من قبل هيئة قانونية واحدة

نفسها من رأس المال  VeriSign، عندما جردت )2006(حتى عام  NSI10من % 15ذات رأس مال من القطاع الخاص، واحتفظت بأسهم بنسبة 

بين وظائف السجل والمسجل، وبدأت برنامج اعتماد المسجل الخاص بها،  ICANNفي محاولة إلظهار المنافسة في السوق، فصلت  .NSI11آله في 

أعمال خدمات إدارة على عالقة البائع مع المسجلين من خالل  VeriSign، حافظت NSIبعد تجريد  .NSIولكنها سمحت للسجل باالحتفاظ بملكية 

، عندما تم تجريد هذه األعمال وبيعها إلى 2008نيابًة عن عمالء الشرآة، حتى عام  net.و com.المارآة الرقمية، بتسجيل أسماء نطاقات 

MelbourneIT.12  

  

، آانت مشروع biz.ألولية لسجل ، الشرآة المالكة اNeulevel .2001التي تم إطالقها بعد عام  TLDsالملكية المشترآة آانت أيضًا شائعة بين 

آانت الشرآة المالكة األولية لسجل  NeuStar13. Register.com، وهي شرآة تسجيل ضخمة بأسماء النطاقات، وMelbourneITمشترك بين 

pro. 14  

  

بعضالملكية  .ة للنطاقاتاليوم، ازدهرت المنافسة واسعة النطاق على مستوى المسجلين، مع مئات هيئات المسجلين الذين يخدمون سوق التجزئ

،وهي شرآة Hostwayلـ pro.تعود ملكية سجل  .المشترآة القائمة بين المسجلين والسجالت، وبين موّردي خدمة البنى التحتية لسجل الطرف النهائي

 16.هذا TLDوأسماء نطاقات السجالت في  ICANNالمعتمدة من  Domain People15تمتلك أيضًا  ICANN. Hostwayتسجيل معتمدة لدى 

 info17.، والتي يمتلكها بالمقابل،اتحاد شرآات من مسجلي أسماء النطاقات الذين يمكنهم تسجيل أسماء نطاقات Afiliasلـ info.تعود ملكية سجل 

CORE  مجلس اإلنترنت للمسجلين، هي شرآة تسجيل معتمدة لدىICANN ًا والتي تم تنظيمها آرابطة شرآات تسجيلغير ربحية، وهيتخدم أيض
 

  :، المنشور على2000مارس  7في  NSIالصحفي الذي يعلن تملك  VeriSignراجع بيان  9
362-00-ttps://investor.VeriSign.com/secfiling.cfm?filingID=950103h.  

  
: من أسهم رأس المال، هو منشور على% 15واالحتفاظ بحصة  NSI، الذي يصف بيع SEC، المصنف مع VeriSign لـ 8kنموذج  10

91907-03-https://investor.VeriSign.com/secfiling.cfm?filingID=1193125.  
  
  : ، منشور علىNSI، والذي يصف بيع بقية الفائدة SEC، المصنف مع Q-10راجع النموذج  11

report/2007/07/12/section11.aspx-quarterly-q-incca/10-online.com/VeriSign-http://sec.edgar.  
  
  .//:corporate.melbourneit.com.au/news/newsfile.php?docid=269http: ، المنشور على2008أبريل  30في  MelbourneITراجع اإلصدار الصحفي لـ 12
  
، 2009سبتمبر  28المؤرخة في  Neulevelفيما يتعلق بممتلكاتها في  MelbourneITراجع إعالن  13

http://corporate.melbourneit.com.au/news/newsstory.php?id=85 وراجع إعالن ،MelbourneIT  عن بيع أسهمها فيNeulevel :
http://corporate.melbourneit.com.au/news/newsfile.php?docid=177  

  
  news/article.php/973061-http://www.internetnews.com/bus: ، المنشور على PRO.على سجل   Register.comراجع المقال عن سيطرة 14

 
  ، والمنشور علىHostwayمن قبل  Domain Peopleراجع اإلعالن الصحفي حول تملك الشرآة األم لـ  15

22.html-08-releases/2003-ww.domainpeople.com/presshttp://w  
  
 pro.، واألعمال ذات الصلة مع http://www.registrypro.pro/about/index.shtml -- : المنشورة على RegistryProلـ  Hostwayراجع المعلومات عن ملكية  16
  domain.html-names/pro-http://www.domainpeople.com/domain: ، المنشورة علىDomain People لـ
  
  
  http://www.isoc.org/dotorg/bid/section4.html: على ORG.، الرجاء مراجعة عطاء Afilias للمعلومات عن بنية الملكية لـ 17
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شكلت مشروع مشترك لتقديم عطاء  GoDaddyو Afilias .أيضًا ccTLDيمكن أيضًا إيجاد أمثلة على الملكية المشترآة والتكامل الرأسي في سوق 

وهو  me.وقد شكلت مشروع مشترك ناجح إلدارة سجل  NeuStar،21والذي تم بشكل أساسي منحه إلى  ccTLD(،20(وهو  us.إلدارة سجل 

)ccTLD(.  عدد منccTLDs  تقدم خدمات تسجيل مباشرة للعامة، باإلضافة إلى عالقة من نوع شرآة التسجيل، ومن بينها سجالت.uk ،.de ،

.mx ،.ch و ،.li22  بعض سجالتccTLD  ،هي مدمجة بالكامل، وال تستخدم شرآات تسجيل، وتقدم بدًال من هذا تسجيالت للعامة مباشرة،وتشمل

.gi ،.jo ،.gm و ،.gw23  

  

المسألة  .هذه األمثلة تشدد على الرغبة التجارية لبعض المشارآين في الصناعة بأن يقدموا آًال من وظائف السجل والمسجلين في سوق أسماء النطاق

ما إذا آان ثمة الجديدة، و gTLDsاتخاذ قرار حولها هي ما إذا آان ينبغي توسعة الممارسة الحالية لتقييد الملكية المشترآة إلى  ICANNالتي على 

ما إذا آان اتخاذ قرار  GNSOيجب أن تفكر  .قوانين أو إجراءات حماية إضافية الزمة للحد من أية تأثيرات لمنع االحتكار لمثل هذه الملكية المشترآة

ضع سياستها التي قد تكون عاجزة عن حول هذه المسألة هو أمر تتم مخاطبته بفعالية أآبر من خالل عملية التنفيذ الجارية حاليًا، أو من خالل عملية و

  .الجديد gTLDالحصول على سياسة باإلجماع قبل إطالق برنامج 

  

  الفقرات والشروط في اتفاقيات السجل السابقة 2.4
ويج للمنافسة اتفاقيات ما قبل السجل تضمنت قيود أقل حول الملكية المشترآة من تلك القائمة اليوم، ولكن القوانين اإلضافية الجديدة المفروضة للتر

   .وحماية المسجلين من اإلساءات المحتملة التي تتعلق بالسجل والمسجل ذات الملكية المشترآة

  

 
  http://corenic.org/CORE_FAQ: ، الرجاء مراجعةCOREلمزيد من المعلومات عن  18
  
و  http://www.nic.coop/About/History.aspx: ، الرجاء مراجعةCOOP.للمزيد من المعلومات عن سجل  19

http://www.na.domains.coop/content.php?action=mypages&page=aboutus.html.  
  
: اإلصدار الصحفي الذي يعلن المشروع المشترك هو منشور على إن 20

http://www.godaddy.com/gdshop/pressreleases/Alliance_Press_Release_7_31_07.pdf.  
  
  .http://nic.us/about_us/index.html: اء مراجعة، الرجus.للمعلومات عن  21
  
 ، راجعDENIC ، للمعلومات عن/http://www.nic.uk/registrants/onlineservices، الرجاء مراجعة Nominetللمعلومات عن  22

servicecenter.html?cHash=3486f26050-http://direct.denic.de/en/denicdirect للمعلومات عن ،NIC Mexico راجع ،//www.nic.mx/es/Iniciohttp: ،
و  https://www.nic.ch/reg/indexView.action?mid=1&mcid=862890654، راجع SWITCHللمعلومات عن 

b9cfa6b6b3c3&lid=en-ad7f-11de-af37-https://www.nic.ch/reg/wcmPage.action?id=b0df267e.  
  
راجع  gt ccTLD.وعن ;  https://www.dns.jo/login.aspx، راجع jo ccTLD.وعن ;  /http://www.registrar.mw، راجع mw ccTLD.للمعلومات عن  23

http://www.gt/  ; وعن.gi ccTLD راجع ،http://www.nic.gi/.  
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التي نتجت عن الظهور األولي للمنافسة في سوق المسجلين، والتي آانت تشمل عددًا من القوانين   199924لعام  NSIعلى سبيل المثال، اتفاقية 

على تزويد الموردين المستقلين بإمكانية ولوج متساوية  NSIفي هذا المثال، وافقت  .جلينمن النشاطات المسيئة المحتملةللمنافسة وحماية المس للترويج

بإنشاء جدار ناري تشغيلي بين أعمال السجل والمسجل، على الرغم من عدم وجود  NSIإلى نظام تسجيل أسماء النطاقات المشترآة، وألزمت 

على تشغيل السجل بمثل هذا الشكل بحيث ال تستخدم أصول وعوائد السجل بشكل يضر المسجلين  NSIوافقت . لكيةمتطلبات قانونية لفصل الم

اشتملت  .آل ستة أشهر تشهد على توافقها مع متطلبات إمكانية ولوج متساوية معينة ICANNملزمة أيضًا بإرسال شهادة إلى  NSIآانت  .المستقلين

لم تحظر الملكية  NSIإن اتفاقية  .من المسجلين NSIف للسعر على رسوم السجل التي يمكن تقاضيها من قبل على سقو 1999لعام  NSIمعاهدة 

لم تحظر الملكية  200125 لعام VeriSignبشكل مشابه، إن اتفاقية  .المشترآة، ولكنها شملت بدًال من هذا على حوافز للسجل لتقسيم أسهم ملكيتها

ظائف السجل والمسجل من قبل هيئات قانونية منفصلة، وحافظت على متطلبات الفصل الترآيبية التي تطلبت من المشترآة، ولكنها تتطلب أداء و

  .السجل الحفاظ على جدار ناري تشغيلي بين مجالي األعمال

  

د على الملكية، ولكن تطلبت بدًال من الطلبات لم تشمل أية قيو 2000اتفاقيات السجل التي تم تبنيها للسجالت التي بال رعاية المشارآة في جولة عام 

آل من هذه االتفاقيات شملت على التزامات على عاتق السجل لتوفير معاملة منصفة لشرآات  .من هذا الفصل الترآيبي بين وظائف السجل والمسجل

  .وسقوف للسعر على رسوم السجل من المسجلين  ICANN26التسجيل المعتمدة لدى 

  

 ICANNسجل على مدار العقد الماضي، فقد تم إجراء تغييرات على نموذج التوزيع والقيود على التكامل الرأسي من قبل من خالل ارتقاء اتفاقيات ال

عبر عمليات التنفيذ التي تم  ICANNبدًال من هذا، تم وضع هذه التفاصيل من قبل  .رسمية للتفكير في المسألة GNSOبال حاجة إلى عملية سياسة 

  .ICANNلتي شملت على مفاوضات مع السجالت، وفرص للحصول على آراء المجتمع، واالعتماد من مجلس ، واICANNتسخيرها من 

  

  الفقرات والشروط في اتفاقيات السجل الحالية 2.5
ت ، بلهي نتيجة للتغييرات في ترآيب السوق والسجالGNSOالحالية فيما يتعلق بالتكامل الرأسي لم تنشأ عن سياسة سابقة لـ  ICANNإن ممارسة 

متنوعة حول قدرة السجل على تملك أسهم ملكية لمسجل، وحول أداء وظائف المسجل  نتيجة لهذا، فإن اتفاقيات السجل الحالية تشملقيودًا .الفردية

بعض  .من المسجل، ومن العمل آمسجل في سجله% 15بشكل عام، معظم اتفاقيات السجل تمنع السجالت من تملك أسهم ملكية بأآثر من  .لسجله

  .الخاص بهاتحت ظروف معينة TLDاتفاقيات السجل تسمح للمسجلين الحلفاء بالعمل آمسجل ألسماء نطاقاتها في 

  

  :على بعض الفقرات والشروط المرتبطة بمسألة التكامل الرأسي ORG.تشدد اتفاقية سجل 

  
لسجل، والتي تشمل نظام التسجيل المشترك، على مشغل السجل فتح إمكانية الولوج إلى خدمات ا. الولوج إلى خدمات السجل) أ(7.1" 

  :مثل إمكانية الولوج بال تمييز هذه يجب أن تشمل، بشكل ال يقتصر على، مايلي... ICANNالمتوفر لجميع المسجلين المعتمدين لدى 

  
                                                      

  04nov99.htm-agreement-registry-http://www.icann.org/en/nsi/nsiمنشورة على  1999لعام  NSIإن اتفاقية  24
  
، 25may01.htm-index-http://www.icann.org/en/tlds/agreements/VeriSign/comهي منشورة على  2001لعام  VeriSignإن اتفاقية  25

index.htm-http://www.icann.org/en/tlds/agreements/verisign/net و ،archive.htm-http://www.icann.org/en/registries/agreements.  
  
، الموجودة على info.من اتفاقية سجل  ICANNالمعاملة المنصفة للمسجلين المعتمدين لدى  3.5راجع، على سبيل المثال، القسم  26

11may01.htm-agmt-http://www.icann.org/en/tlds/agreements/unsponsored/registry.  
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التسجيل  يمكنهم االتصال مع بوابة نظام) وهذا يشمل أي مسجل متحالف مع مشغل السجل، إن وجد(جميع المسجلين  )1()أ(

  "…SSLوالتحقق من شهادة  IPعبر اإلنترنت من خالل استخدام نفس الحد األقصى لعدد عناوين  TLDالمشترك لـ 

  

يجب أال . TLD  يجب أال يعمل مشغل السجل بصفة المسجل فيما يتعلق بـ. الذاتييجب أال يعمل مشغل السجل بصفة المسجل ) ب(7.1"

  ".ICANNلنفسه من خالل طلب يتم تقديمه إلى المسجل المعتمد لدى  TLDماء ضمن يمنع هذا مشغل السجل من تسجيل األس

  

يجب أال يتملك مشغل السجل، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو يتحكم، أو . القيود على تملك الملكية أو التحكم بأسهم المسجل) ج(7.1"

  ".ICANNمن، أي مسجلين معتمدين لدى % 15يمتلك أسهم أآثر من 

  

 بشكل .ORGتتضمن صيغة مشابهة لصيغة اتفاقية سجل  tel.و ،asia، .biz، .cat، .com، .coop، .name، .net، .info.يات سجل اتفاق

   .ICANNمن أي مسجل معتمد لدى % 15به، أو تملك أسهم أآثر من  الخاص TLD آمسجل لـعام، هذه الشروط تمنع مشغل السجل من العمل 

  

من  3الملحق إن المقتطفات ذات الصلة من هذه االتفاقيات هي مبينة في  .هذه الفقرات في اتفاقيات السجل األخرى ذقة حول  ثمة صيغ متنوعة حا

 .تسمح للسجل بالعمل آمسجل فيما يتعلق بأسماء النطاق المحددة في ملحق باالتفاقية AERO.على سبيل المثال، فإن اتفاقية رعاية  .تقرير المسائل هذا

 info.يمكن لسجل  .اسم نطاق، آما هو مبين في ملحق األسماء المحجوزة 5000تسمح للسجل بتسجيل ما يصل إلى  museum.و info.اتفاقيات 

  .ICANNتسجيل أسماء النطاق الخمسة آالف هذه من خالل مسجل معتمد أو بإذن من 

  

هذه  .المحجوزة MUSEUM.لى ملحق أسماء اسم نطاق ع 5000لما يصل إلى  باإلدارة المباشرةتفوض السجل  MUSEUM.اتفاقية سجل 

صغير ومقيد بما يكفي يتم تشغيله من هيئة غير ربحية مفتوحة على مجتمع محدود، وبالتالي، قد  TLDهو  MUSEUM.السلطةتنبع من اإلقرار بأن 

   .تواجه صعوبات بطلب السوق ومتطلبات المسجل

  

ل أو حليف بالتسجيل المباشرلتسجيالت أسماء النطاقات ذات المستوى الثاني أو األعلى تشمل صيغة تخفيفية أآثر تسمح للسج MOBI.اتفاقية سجل 

  .في ظروف معينة) john.smith.mobiمثل (

  

بدًال من هذا، فإن اتفاقياتها تسمح لمشغل السجل بتسجيل أسماء نطاق  .ال تتضمن أية قيود حول الملكية المشترآة بين السجل والمسجل PRO.اتفاقية 

.pro هذا الحق يشمل الحق بتسجيل الكلمات المحددة في ملحق لألسماء  .مباشرة، من دون استخدام مسجل، في ظروف معينة وبكميات محدودة

   .اسم نطاق 5000المحجوزة، بما يصل إلى حوالي 

  

بدًال من هذا، فإن  .ول مسألة التكامل الرأسيإن شروط اتفاقيات السجل آما هي مشددة أعاله تكشف عن عدم وجود اتساق بين اتفاقيات السجل القائمة ح

من هذا المسح حول االتفاقيات القائمة، من الصعب تحديد مبدأ  .القيود الحالية قد نتجت عن التغير بظروف السوق، والظروف المميزة للسجل المعين

  .سييصف الممارسة الحالية لمواجهة مسائل التكامل الرأ ICANNواحد ومتناسق يتم اتباعه من 
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  الفقرات والشروط في اتفاقية اعتماد المسجل 2.6
الصيغ الفرعية الوحيدة ترتبط بما إذا آان المسجل يعمل  .اتفاقية موحدة ليتم توقيعها من قبل المسجلين المعتمدين ICANNمقابل اتفاقيات السجل، تبنت 

عند وقت التجديد، ويمكنهم أيضًا تبني أي شكل تم  RAAأحدث إصدار من يتبنى المسجلين بشكل نموذجي  .بموجب اتفاقية سابقة، أو اتفاقية تم تحديثها

   .طوعًا قبل التجديد RAAتحديثه من 

  

 RAAإحدى فقرات  .السارية حاليًا ال تشمل أية قيود ضد عمل المسجل أو حلفائه آمشغل سجل أو مورد خدمات بنى تحتية للسجل RAAإن نماذج 

بشكل خاص، فإن  .gTLDمن قبل سجالت  ICANNكامل الرأسي ترتبط باستخدام المسجلين المعتمدين لدى التي قد تكون تنطبق على مسألة الت

RAA تشترط:  

  

من أجل الترويج للمنافسة في تسجيل أسماء النطاقات، واعترافًا بالقيمة التي يضفيها . ICANNاستخدام المسجلين المعتمدين لدى  2.4"

على  ICANNالمتعاقدة مع  gTLDبالعادة من سجالت  ICANNمجتمع اإلنترنت، فقد تطلبت على  ICANNالمسجلين المعتمدين لدى 

 ICANNعلى مدار هذه االتفاقية بااللتزام بأية مواصفات محددة من قبل  ICANN، وستقوم ICANNاستخدام المسجلين المعتمدين لدى 

  ".gTLDمن قبل سجالت  ICANNتتطلب استخدام المسجلين المعتمدين لدى 

  

  وتفاعل المجتمع CRAتقرير  2.7
  

 gTLDللعالقة بين السجالت والمسجلين بوضع تفاصيل التنفيذ لبرنامج  ICANN إن مسألة إعادة نقاش التكامل الرأسي للسجالت نشأت آنتيجة لتقييم

، والذي استكشف إطار 27CRA، وقد قدمت تقرير ICANNمن قبل  CRAآجزء من هذه المبادرة، فقد تم توآيل شرآة األبحاث الدولية  .الجديد

بتغيير ممارستها الحالية بمنع الفصل  ICANNبأن تفكر  CRAلقد أوصى تقرير  .العمل التاريخي للعالقة االقتصادية بين المسجلين والسجالت

لة توزيع خدمات تسجيل أسماء الترآيبي والتعاقدي بين السجالت والمسجلين، والوظائف التي تتم تأديتها من قبل هؤالء المشارآين المختلفين في سلس

  .النطاق

  

بناءًا على تقييم الصناعات األخرى ومقابالت مع المدراء التنفيذيين في  .عدة تأثيرات مؤيدة للتنافس للسوق المتكامل رأسيًا CRAلقد حدد تقرير 

ل الرأسي قد يزود المسجلين بجودة متزايدة، أبدى مالحظة بأن االستغناء عن الفص CRAالصناعة المشترآين في سوق أسماء النطاق، فإن تقرير 

والتهميش " الوسيط"باإلضافة إلى هذا، فقد أبدى مالحظة بأن المسجلين قد يعتبرون أن األسعار األقل هي نتيجة لالستغناء عن  .وخدمة وابتكار أفضل

أآثر على تقديم خدمات سوق متجزئة ومفصلة  ن قادرةيبدي التقرير مالحظة أيضًا بأن السجالت المدمجة بالكامل قد تكو 28.المزدوج الذي يحدث

لقد شدد التقرير على أنه رغم الصعوبة التي ستوا .أآثر، مثل خدمة الخصائص الجغرافية المختلفة، وستتمكن من خدمة أنواع مختلفة من العمالء

مان مثل هذه المساندة إذا استطاع السجل امتالك وتشغيل مسجل السجالت المتخصصة أو الصغيرة لحشد تأييد المسجلين لمبادراته التسويقية، يمكن ض

  .حليف

جهها 

                                                     

  

 
  /:en.pdf-24oct08-report-gtlds/crai-/www.icann.org/en/topics/newhttpعلى  CRAلقد تم نشر تقرير  27
  
  .التهميش المزدوج هو مصطلح يصف الظروف حيث يحتاج آًال من السجل والمسجل لكسب األرباح من تسجيل أسماء النطاقات لمساندة أعمالهم 28
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يعتقد المدراء التنفيذيين الذين  .أيضًا على مجاالت المخاوف المحتملة المرتبطة مع رفع القيود عن الملكية الرأسية والتكامل الرأسي CRAشدد تقرير 

و احتمال اإلدراك الضار، بأن السجل المدمج سيمتلك الحوافز للتمييز ضد المسجلين بشكل عام أن ثمة مجازفة جوهرية على األقل، أ CRAقابلتهم 

إن مثل هذا التمييز قد يأخذ شكل اختالفات بالسعر، ومساندة تشغيلية أفضل، وولوج إلى معلومات السجل التي قد يمتلكها ذلك السجل  .غير الحلفاء

مالحظة بأنه إذا تم تخفيف متطلبات الملكية، فقد يكون ثمة حاجة لقوانين  CRAوف، أبدى تقرير نتيجة لهذه المخا .بشكل متميز نتيجة لتشغيل السجل

  .مساواة بالولوج أآثر صرامة أو معززة أآثر

  

إلقرارها بأنه قد ال يكون من المجدي رفع  .الجديد gTLDبالتحرير الكامل للقيود على الفصل الرأسي في برنامج  ICANNبأن تفكر  CRAتوصي 

بشكل خاص،  .بمتابعة حالتي اختبار ICANNبأن تفكر  CRAلقيود آلها مرة واحدة، وبأنه حال رفعها، فسيكون من الصعب عكسها، أوصت ا

لهيئة واحدة بامتالك مسجل " النموذج المختلط"يسمح  .الجديد gTLDنموذجين للتخفيف المحدود للقوانين آأساس اختباري لبرنامج  CRAاقترحت 

سيسمح بالتخفيف في مواقف حيث السجل  29"المنظمة الواحدة TLD"بينما نموذج  .ما دامت ال توفر خدمات مسجل لذلك السجل وتشغيل سجل،

بأن تكون مستعدة للمراقبة بشكل نشط أداء هذه الـ  CRAالمضي قدمًا بحالتي االختبار هاتين، أوصت  ICANNإذا قررت  .والمسجلين هما واحد

TLDs ة معقولة من الوقت، إذا اقتنعت بعد فتر .الجديدةICANN  بأن المنافسة لم تتعرض للضرر، فيمكنها تخفيف أحد متطلبات التكامل الرأسي

  .gTLDومتطلبات التساوي بإمكانية الولوج أو آليهما لمجموعة أوسع من 

  

 مع المجتمع، اقترحت هيئة العاملين تخفيف القيود ، وسلسلة من االستشارات ومنتدى التعليقات العامCRAردًا على التوصيات المتضمنة في تقرير 

التي تم  32ألن التعليقات 31.الجديدة المقترحة gTLDواتفاقية سجل  2،30اإلصدار  -الترآيبية والتعاقدية آما هو مبين في آتيب مسودة مقدم الطلب

، فقد عدلت هيئة العاملين االقتراح ICANNبين مجتمع  أشارت إلى نقاش وجدال جوهريين 2اإلصدار  -تلقيها من آتيب إرشادت مسودة مقدم الطلب

، وهي تسعى إلى المزيد من اإلرشادات واالقتراحات من المجتمع حول النموذج المناسب الذي يجب 3اإلصدار  -آتيب إرشادت مسودة مقدم الطلب

  .الجديدة TLDsاتباعه إلطالق 

  

تمامًا آبيرًا بمسألة التكامل الرأسي، مما يشير إلى مجموعة متنوعة من التباين بتحديد نموذج استشارات المجتمع ومنتدى التعليقات العامةقد أثبتت اه

تم نشر عدد من بيانات الدائرة لتعكس آٍل من وجهات النظر المتميزة حول الموضوع، آما هو مشار إليها  .الجديد gTLDالتوزيع المناسب لبرنامج 

   .4الملحق في 

  

الجديد، آما هو مشار إليه في  gTLDت من قبل أعضاء من المجتمع الذين اقترحوا أساليب بديلة للتكامل الرأسي في برنامج لقد تم وضع عدة اقتراحا

، وإيريكبرونر )Enom/Demand Media(، وريتشارد تينديل )Afilias(المشارآات الجوهرية أآثر تشمل اقتراحات من جون نيفيت  .5الملحق 

مؤسسة (ومايكل باليج ) Syracuse University/NCUC(واقتراحات مشترآة من ميلتون ميولير  ،)للمسجلين الدولي COREمجلس(ويليامز 

Pharos Global( و آليكسار رائد ،)Public Interest Registry.(  هذه االقتراحات تقدم أساليبًا مختلفة، ومتناقضة بعدة أشكال، لمخاطبة مسألة

   .مجتمع قد يواجه عوائق آبيرة بالوصول إلى توصية سياسة باإلجماع عبر عملية وضع السياسةالتكامل الرأسي ، وتشير إلى أن ال
 

  .الجديد gTLDلبرنامج  TLD المنظمة الواحدة آنوع خاص من TLDلتبني  GNSOليس ثمة توصية سياسة من  29
  
  :السجل التي توضح بالتفاصيل النموذج المقترح من هيئة العاملين هي منشورة على/ المذآرة التوضيحية حول الفصل بين المسجل 30

en.pdf-18feb09-separation-regr-gtlds/regy-/en/topics/newhttp://www.icann.org .  
  
  .en.pdf-18feb09-agreement-base-changes-summary-gtlds/draft-http://www.icann.org/en/topics/new: اتفاقية السجل المقترحة هي منشورة على 31
  
  .report/pdf2e61sQcOaY.pdf-http://forum.icann.org/lists/CRAهو منشور على  CRAملخص التعليقات العامة على تقرير  32
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  GNSOعملية وضع سياسة    .3

  بالتكامل الرأسي  NCUCآيفية تأثر  3.1
  

السيدة الذي تم تقديمه من قبل  NCUCإن بيان  .NCUCنيابًة عن  2009سبتمبر  2تم تقديم طلب تقرير حول المسائل من قبل ماري وونغ في 

نموذج  وونغ دعمًا لطلب اقتراحها يبدي المالحظات التالية حول آيفية تأثر المستهلكين والمستخدمين غير التجاريين بمسألة التكامل الرأسي حول

  :ICANNالتوزيع الجوهري الذي يجب تبنيه من 

  

الجديدة يجب أن تكون ذات سقف  TLDsاضح أن ليس من الو. الجديدة يثير العديد من التساؤالت حول هذا النموذج gTLDsإن ظهور "

الجديدة لإلعاقة بسبب الملكية المشترآة  TLDsسعر، نظرًا النعدام الميزة التنافسية فيما يتعلق بالنطاقات الشهيرة، من الممكن أن تتعرض 

المتوفرة ذاتيًا  TLDsمثل  TLDsالمسجل وقيود التكامل، ومن الواضح أن الفصل يبدو غير مناسب ألنواع معينة من  -بين السجل

  ".المقصورة على منظمة واحدة، أو مجتمعات غير ربحية صغيرة للغاية

  

الحالية، وهي الفصل الوظيفي والتعاقدي " السياسة"ما يعتبرونه  على ما يعتبرونه المبدأ الجوهري الذي يشدد 33يساندون NCUCبعض أعضاء 

على أساس التساوي بإمكانية  TLDعلى بيع تسجيالت اسم النطاق في أي  ICANNتمد لدى المستمر للسجالت والمسجلين، وقدرة أي مسجل مع

في المستقبل، فإنهم يعتقدون أن أي تحريف رئيسي يتطلب عملية وضع سياسة من " السياسة"على الرغم من وجود أسباب لالنحراف عن هذه . الولوج

 ممارسةمقابل تغيير  GNSO سياسةال يأخذ بعين االعتبار الفرق بين تغيير  NCUCولكن موقف  .األسفل إلى األعلى والتصديق من المجلس

ICANN.  من هذا التقرير، ليس ثمة توصية من  2.2آما هو مبين في القسمGNSO  حول هذا الموضوع، ونتيجة لهذا، فقد تنوعت ممارسات

ICANN  استجابة لظروف السوق المتغيرة، من خالل العمليات خارج نشاطاتGNSO لصنع القرار.  

   

أصغر ومتخصصة  TLDsحول هذه المسألة ينشأ عن اإلقرار بأن أعضائها قد يستفيدون من الخدمات التي يجب تقديمها من  NCUCإن اهتمام 

. لجديدةالجديدة تفتقد قوة السوق وعليها التنافس بشدة على التسجيالت ا gTLDsيؤآدون أن  NCUCالبعض في  .تستهدف المجتمعات غير الربحية

الجديدة ستواجه حواجز شديدة أمام اإلقرار بها وقبولها من قبل العامة، وخاصة األصغر منها التي تستهدف المجتمعات  gTLDsإنهم يعتقدون أن 

التي يواجهها األصغر تجتذب بسهولة العمالء الذين سجلوا بالفعل في النطاقات القائمة بسبب تكاليف التحويل العالية  gTLDs هذه الـ. المتخصصة

الالزمة لها وبأن نجاح العديد " مساحة التخزين"الجديدة الرؤية و gTLDs إنهم يقرون بأن المسجلين الكبار قد يهتموا أو يهتموا بمنح هذه الـ .العمالء

آدون أن السماح لسجل جديد نتيجة لهذا، فإنهم يؤ .قد يكون معلقًا على السماح لهم بدمج ملكية المسجل مع تسويق وترويج نطاقاتهم gTLDsمن 

خدمات بامتالك وتشغيل مسجل سيشجع على تعزيز المنافسة في السوق لخدمات سجل الطرف النهائي، مما سيقلل بشكل آبير من تكاليف البيع بالجملة ل

  .السجل ويؤدي إلى تحقيق فوائد للمستهلكين

  

إنهم يقرون بأن الحدود . ين الملكية والتشغيل المشترك للوظيفتين لن ينجحبأن المحاوالت للحفاظ على حدود اصطناعية ب NCUCيحذر البعض في 

يق الكثير من الفاصلة تتآآل في السوق وبأن أية محاوالت لفرض قيود تسويق وملكية معقدة لن تؤدي إلى إال التقليل من الفعالية اإلجمالية من دون تحق

  .الفوائد للعامة

 
  .NCUCواتصاالتها مع أعضاء من اللجنة التنفيذية لـ NCUCهذه تنشأ عن بيان  3.1لقسم إن المعلومات في ا 33
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  :الجديدة gTLDsالقائمة باإلضافة إلى  gTLDsمسألة تؤثر على أيضًا بأن هذه ال NCUCيالحظ بيان 

  

الجديدة هي متميزة  TLDsالجديدة، فإن السياسة المرتبطة مع إطالق  gTLDsرغم أن الجدال حول هذه المسألة قد نجم عن إطالق "

لقة بالملكية المشترآة والتكامل الرأسي من دون يمكن للمرء تغيير السياسات المتع. مفهوميًا عن مسألة الملكية المشترآة والتكامل الرأسي

  ."جديدة من دون تغيير سياسة الملكية المشترآة والتكامل الرأسي TLDsالجديدة، ويمكن للمرء إطالق  TLDsإطالق 

  

، فإن NCUCحسب ب. آمسألة سياسة GNSOالمسجل إلى  -الرئيسية هي أن يتم تقديم مسألة التغييرات على الفصل بين السجل NCUCإن توصية 

الجدال حول هذه المسألة قد أثار بضعة دراسات اقتصادية، وأبحاث لتحليل السياسة، والتعبئة بشكل مؤيد ومعارض ضد المسجلين والسجالت، 

مراجعتها يجب أن تتم  gTLDsأن التغييرات على السياسة بمثل هذا الحجم المطبقة على  NCUCتعتقد  .والتعليقات من المستخدمين والمستهلكين

  .ICANN ، وهذا أمر متطلب من القوانين الداخلية لـGNSOأمام 

  

ولكن، رغم أن القوانين الداخلية  .GNSOيجب اعتمادها من قبل  gTLDsوتؤثر على  ICANNالسياسات التي يتبناها  جميعيقترح أن  NCUCإن 

ن مثل هذا الحق ليس حصريًا، ويمكن التوصية بالسياسات ، فإgTLDsالحق بالتوصية بالسياسات التي تؤثر على  GNSOتمنح  ICANN لـ

أحد األمثلة على تأثير سياسة حديث على . SSAC، وGAC ،ALACومن بينها ، 34االستشاريةبموجب القوانين الداخلية من أية من اللجان 

gTLDs  لم تتم التوصية بهمن قبلGNSOهو سياسة حظر إعادة التوجية واستجابات ، DNS من  الترآيبيةTLDs  التي تبناها مجلسICANN 

ليس متطلبًا، فإن اتخاذ قرار حول مسألة التكامل الرأسي من  GNSOبما أن اعتماد  .SSACآليًا عن توصية ، والتي نتجت 200935يونيو  26في 

  .ICANN خالل عمليات التنفيذ الجارية حاليًا بدًال من عملية وضع سياسة ستكون متسقة مع القوانين الداخلية لـ

  

  المجال 3.2
المتعلق بما إذا آانت المسألة المقترحة لبدء عملية  ICANNآما هو متطلب من القوانين الداخلية، فإن القسم التالي يبني آراء المجلس االستشاري في 

ي هي ضمن لتحديد ما إذا آانت مسألة التكامل الرأس .GNSOوضمن مجال  ICANNوضع القرار هي على األرجح ضمن مجال عملية سياسة 

  :، فإن القوانين الداخلية تتطلب األخذ بعين االعتبار العوامل التاليةGNSOومجال  ICANNمجال عملية سياسة 

  

  أم ال ICANNما إذا آانت المسألة هي ضمن مجال بيان مهمة 

  

  .بعين االعتبار GNSOتأخذه  ، وهي موضوع مناسب لكيICANNالرأسي بين السجالت والمسجلين هي ضمن مجال بيان مهمة مسألة التكامل 

  

                                                      
تقديم : "يجب أن تشمل SSACتبين أن مسؤوليات  SSACالمرتبطة بـ  6القسم ) أ(2.2القسم  XIعلى سبيل المثال، مادة القوانين الداخلية  34

أن " GACتبين بأنه يمكن لـ  GACالمرتبطة بـ ) 1(2.2القسم  XIالقوانين الداخلية  مادة."  والمجلس ICANNالتوصيات حول السياسة إلى مجتمع 
ترفع إلى المجلس مباشرة سواء عن طريق التعليق أو النصيحة المسبقة، أو عن طريق التوصية بشكل خاص باإلجراء أو وضع سياسة جديدة أو 

  ".مراجعة السياسات الحالية
  
  26jun09.htm#6-http://www.icann.org/en/minutes/resolutionsعلى  هو منشور ICANNإن قرار مجلس  35

  30من  14الصفحة     
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  :تبين مايلي ICANNالقوانين الداخلية لـ

  

في تنسيق، على المستوى اإلجمالي، أنظمة اإلنترنت العالمية ") ICANN("تتمثل مهمة شرآة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة "

  :ICANNبشكل خاص، فإن ". فريدة لإلنترنتللمعّرفات الفريدة وبالتحديد لضمان استقرار وأمان تشغيل أنظمة المعرفات ال

  

  للمعرفات الفريدة لإلنترنت، وهي الثالثتنسق التخصيص والتعيين للمجموعات . 1

  ،")DNS"تشكل نظامًا يشار إليه بـ (أسماء النطاق . أ

  ، و")AS("وأرقام النظام المستقل ") IP("عناوين بروتوآول اإلنترنت . ب

  .لمعيارمنفذ البروتوآول وأرقام ا. ج

  .وتطوره DNSتنسيق تشغيل نظام خادم اسم الجذر لـ . 2

  ".تنسيق تطوير السياسة المتعلقة بهذه الوظائف التقنية بصورة منطقية ومناسبة. 3

  
  :يلي ، تشترط ما1، القسم Xآذلك، المادة 

  

 ICANNلة عن تطوير سياسات مجلس ، وستكون مسؤو)GNSO(ستكون هناك هيئة لتطوير السياسات مثل منظمة دعم األسماء العامة "

  ."المستقلة وإصدار التوصيات المعنية بنطاقات المستوى األعلى العامة

  

، يجب أن يكون هذا النشاط ضمن gTLDsبنشاطات وضع سياسة حول موضوع التكامل الرأسي بين المسجلين والسجالت في  GNSOإذا تعهدت 

   .GNSO، وضمن مجال اهتمام ICANNمجال مهمة 

  

يجب أن يقر بأنه ليس جميع عمليات صنع القرار حول هذا الموضوع قد تنتج عن  GNSOلكن رغم أن المسألة هي ضمن المجال، فإن مجلس و

 gTLDبسياسة حاولت إعادة تعريف نماذج التوزيع لسجالت  GNSO بشكل خاص، إذا أوصت .ملزمة للمسجلين والسجالت" سياسة بإجماع اآلراء"

  .قود المطبقة قد تحد المدى الذي سُيتطلب به من مشغلي السجل االلتزام بالسياسة الجديدةالقائمة، فإن الع

  

  :بأن) 4)(ب( 3.1، والتي تشترط في القسم ORG.القائمة تشمل صيغة مشابهة التفاقية سجل  gTLDمعظم اتفاقيات السجل لسجالت 

  

ار موحد ومنسق هو ضروري بشكل المسائل التي يكون بها اتخاذ قر) 1( :سياسات اإلجماع باآلراء يجب أن ترتبط بواحد أو أآثر ممايلي"

المواصفات الوظيفية واألدائية لتوفير خدمات التسجيل ) DNS ،)2أو استقرار اإلنترنت أو /معقول لتسهيل التشغيل العالمي، الحماية و

سياسات السجل الضرورية ) 4(، TLD انات السجل لـحماية واستقرار قاعدة بي) 3(أدناه، ) 3) (د( 3.1آما هي معرفة بحسب القسم (

قرار حول النزاعات المتعلقة بتسجيل أسماء ) 5(بشكل معقول لتنفيذ سياسات اإلجماع باآلراء المرتبطة بعمليات السجل أو المسجلين، أو 

  )."مقابل استخدام مثل أسماء النطاق هذه(النطاقات 

   

مبادىء ) أ: (توضح فئات المواضيع المناسبة لسياسات اإلجماع باآلراء، وتشمل، بشكل ال يقتصر على و –أ ) 5)(ب( 3.1القسم  ORG.اتفاقية سجل 

حجز األسماء المسجلة ) ج(في أسماء النطاقات من قبل السجالت أو المسجلين  حظر التخزين أو التخمين )ب(، TLDتخصيص األسماء المسجلة في 

حفظ والولوج إلى معلومات دقيقةومحددة تتعلق بتسجيالت أسماء النطاقات،  )د(أو لم يتم تجديدها التي قد ال تكون مسجلة مبدئيًا  TLDفي 

  30من  15الصفحة     

  



  تقرير المسائل حول التكامل الرأسي  
  

  2009ديسمبر  11  

  

 

  

  المسائل حول التكامل الرأسي بين السجالت والمسجلينتقرير 

  مارجي ميالم: المؤلف

  

، ولكن هذه القائمة من المواضيع المستثنية ال تعبر علنًا عن التكامل  36"السياسة بإجماع"تصف أيضًا مسائل غير مناسبة مثل  ORGإن اتفاقية سجل 

  .الرأسي أو مواضيع أخرى يبدو أنها تدمج التكامل الرأسي

  

أسي ال تقع بسهولة ضمن هذه الفئات، وبالتالي، من المحتمل أن توصية السياسة الناتجة عن عملية وضع السياسة قد ال تكون إن مسألة التكامل الر

   .التي يمكن أن تصبح ملزمة للسجالت القائمة" سياسة بإجماع اآلراء"مؤهلة ألن تصبح 

  

تنوي تبني سياسة بإجماع اآلراء لتكون قابلة للتنفيذ مقابل أي  GNSOت نية إذا آان RAA إن التحليل المشتبه سيكون مناسبًا أيضًا فيما يتعلق بـ

تختلف عن الصيغة التي تمت مناقشتها " سياسات إجماع اآلراء"المتعلقة بـ RAAعلى الرغم من أن صيغة  .مسجل لمخاطبة مسألة التكامل الرأسي

   .أعاله، والمبادىء هي متشابهة بشكل ما

  

الجديدة حول التكامل الرأسي قابلة للتنفيذ على السجالت والمسجلين، من دون  GNSOقائمة حول ما إذا آان يمكن جعل سياسة  بالتالي، تظل األسئلة

على تبني سياسة بإجماع اآلراء  GNSOولكن للتوصل إلى استنتاج حاسم حول قدرة  .تطلب تعديالت على العقد من أجل تحقيق فعالية السياسة

تقييم التفاصيل المحددة للسياسة المقترحة سيكون متطلبًا، بما أنه قد يكون ثمة جوانب لمسألة التكامل  القائمةأو السجالت،إن ستكون ملزمة للسجالت

 بالتالي، يحتفظ مكتب المجلس العام بالحق بإعادة تقييم هذا الرأي .الرأسي قد تقع ضمن معايير سياسات إجماع اآلراء آما هي مبينة في العقود المطبقة

  .من خالل عملية وضع السياسة إذا تم بدئها حول موضوع التكامل الرأسي GNSOعلى ضوء أية توصيات سياسة معينة المقترحة من قبل مجلس 

  

  . ما إذا آانت المسألة هي مطبقة بشكل عام على المنظمات والمواقف المتعددة

ضح ما إذا آان حل واحد يناسب   ظمات والمواقف المتعددة، فإنه ليس من الواعلى الرغم من أن مسألة التكامل الرأسي تنطبق بشكل واسع على المن

، إذا تم تبنيها، ستنطبق بشكل موحد على آافة المنظمات في نفس GNSO، أو ما إذا آانت سياسات gTLDs جميع األحجام سيكون مناسبًا لجميع الـ

يرًا من قبل المجلس، فإن الطلبات المقدمة أثناء الجولة السابقة قد تكون خاضعة أخ GNSOآما تم التوضيح أعاله، بحسب موعد تبني سياسة  .الموقف

الجديدة قد ال تكون مطبقة  GNSOإن سياسة  .بدًال من القيود الناشئة عن السياسات الجديدة -تلك المدمجة في آتيب اإلرشادات النهائي - لقيود مختلفة

وضع سياسة ستنطبق بشكل موحد على المنظمات أو  GNSOبالتالي، قد يكون من الصعب على  .يةعلى السجالت القائمة، نتيجة للتحديدات التعاقد

  .المواقف المتعددة
  

  .ما إذا آان من األرجح أن تكون المسألة ذات قابلية تطبيق أو قيمة دائمة، وإن يكن مع الحاجة للتحديثات أحيانًا

الفقرات التعاقدية المرتبطة بالتكامل  .يار المستهلك والمنافسة على سوق أسماء النطاقاتالجديد هو تشجيع االبتكار وخ gTLDأحد أهداف برنامج 

 TLDs، والحاجة إلى مخاطبة المواقف الناتجة عن gTLD، آنتيجة لتغيير سوق )آما هو مبين أعاله(الرأسي قد تنوعت على مدار العقد الماضي 

الفريدة ذات  TLDsواألضرار التنافسية لنظام أسماء النطاقات مع المئات، وربما اآلالف، من  قد يكون من الصعب التنبؤ اليوم بالمزايا .الفريدة

التفكير باحتمال أن تصبح صالحية أية سياسة ناشئة عن عملية وضع السياسة منتهية  GNSOبالتالي، فإن على  .المجتمعات واألهداف المختلفة
                                                      

وضع أو تحديد السعر ) 1: (ال يمكنها) أ) (ب( 3.1القسم (توضح بأن سياسات إجماع اآلراء  ORG.باإلضافة إلى التحديدات األخرى حول سياسات إجماع اآلراء، فإن اتفاقية سجل  36
تعديل الفقرات أو الشروط لتجديد أو إنهاء هذه ) 4(تعديل اإلجراءات للتفكير في خدمات السجل المقترحة ) 3(تعديل المعايير للتفكير في خدمات السجل المقترحة، ) 2(لخدمات السجل 

تعديل ) 8(تعديل تعريف خدمات السجل، ) 7(تعديل التحديدات حول المواصفات المؤقتة أو سياسات إجماع اآلراء ) 4(; معينة لمشغل السجل ICANNتعديل واجبات ) 5(االتفاقية 
  .تعديل الخدمات التي تم تنفيذها ما عدا في ظروف معينة) 9(، أو ICANN المرتبطة بالرسوم المدفوعة لـ( 7.2الفقرات لألقسام 

  30من  16الصفحة     
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  ما إذا آانت المسألة ستؤسس آتيب أو إطار عمل لصنع القرار في المستقبل

سة في هذه المرة لن تكون مفيدة بتأسيس آتيب إرشادات أو إطار عمل لصنع القرار المستتقبلي حول مسألة التكامل الرأسي، بما إن بدء عملية صنع سيا

ترغب بإرشاد  GNSOبدًال من هذا، فإن  .الجديد gTLDأن السياسة الناتجة ستتأخر على األرجح بالتأثير على الجولة المبدئية من الطلبات لبرنامج 

ICANN وفير إطار عمل لعملية صنع القرار المستقبلية، والطريقة األآثر فعالية لفعل هذا ستكون المشارآة في عمليات التنفيذ الجارية حاليًاوت.  

   

  القائمة GNSOما إذا آانت المسألة تتضمن أو تؤثر على سياسة 

هذه النصائح لم  .ICANN37 ، قدمت نصائح تنفيذ شاملة لـ، وبالتالي2007الجديد في عام  gTLDsتوصياتها حول السياسة في  GNSOلقد تبنت 

في أوامر المجلس، تجري هيئة العاملين عملية منفصلة لوضع تفاصيل التنفيذ برنامج  .تشمل المتطلبات المتحددة المرتبطة بمسألة التكامل الرأسي

gTLD إن بدء  .ب تبنيه، بما في ذلك أية قوانين حول التكامل الرأسيالجديد، مع آراء مهمة من المجتمع، وستضع نموذج التوزيع المبدئي الذي يج

المستقبلية عن تلك التي تنطبق على  gTLDsعملية وضع سياسة حول التكامل الرأسي في هذه المرة سينتج عنها احتمال انطباق قوانين مختلفة على 

gTLDs  القائمة أوgTLDs  المعتمدة في أية جوالتgTLD  سياسة حدثت قبل تبني أيةGNSO جديدة.  

  

                                                      
gtlds/summary-http://gnso.icann.org/files/gnso/issues/new-هي منشورة على  2009أآتوبر  22ه المؤرخة في وتوصياته وإرشادات –  GNSOإن ملخص 37

22oct08.doc.pdf-guidelines-implementation-commendationsre-principles.  
  

  30من  17الصفحة     

  

http://gnso.icann.org/files/gnso/issues/new-gtlds/summary-principles-recommendations-implementation-guidelines-22oct08.doc.pdf
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  توصية هيئة العاملين   .4
عملية وضع السياسة حول التكامل الرأسي، وتوصي بدًال من هذا بأن تقدم دوائر ومجموعات حاملي أسهم  GNSOتوصي هيئة العاملين بأن تؤجل 

GNSO  آراء تتمتع بالترآيز والتوقيت المناسبين من خالل عملية التنفيذالتي تجري حاليًا لبرنامجgTLD الجديد.  

  

على وضع  ICANN38الجديد، فقد تم توجيه هيئة العاملين من قبل مجلس  gTLDsأعمالها على السياسة التي أوصت ببدء  GNSOعندما ختمت 

ة تبدأ على الجديد gTLDs  مع آراء المجتمع المهمة، فإن عملية التنفيذ هذه لـ .الجديد من خالل عملية استشارية مع المجتمع TLDsخطة تنفيذ لبدء 

على المشارآة بشكل  GNSOلقد نتج عن هذه العملية فرصًا متعددة للمجتمع وحاملي أسهم ودوائر  .مسار منفصل عن عملية وضع السياسة المحتملة

قبل هيئة  من webinarsلقد تم عقد عدة جلسات تفاعلية وورش عمل وأحداث خارجية، و .الجديد gTLDنشط والتأثير في تفاصيل التنفيذ لبرنامج 

   .الجديد، وأحدها هو مسألة التكامل الرأسي gTLDلتسهيل اتخاذ قرار حول المسائل المتعددة التي يقدمها برنامج  ICANNعاملي 

  

عامين  - عام(الجديد  gTLDsتوصي هيئة العاملين بأن يتم تأجيل التفكير بإطالق عملية وضع السياسة الجديدة حول التكامل الرأسي إلى ما بعد إطالق 

إن مخاطبة التكامل  .لجمع البيانات حول تأثير نموذج التوزيع المبدئي، وتحديد ما إذا حدث أي ضرر تنافسي في سوق أسماء النطاقات) على األرجح

الجديدة، إذا تم  gTLDsالرأسي من خالل عملية وضع سياسة جديدة بدًال من عملية التنفيذ الحالية قد ال تشكل سياسة متسقة يمكن تنفيذها عبر آافة 

بدء عملية وضع سياسة، ونتج عن هذا سياسة معتمدة من  GNSOإذا اختارت  .بعد بدء الجولة األولى من الطلبات GNSO  تبني مثل هذه السياسة لـ

  .الجديدة التالية بعد خطة التنفيذ الستشارة السياسة تلك gTLDالمجلس، فسيتم دمج تلك السياسة في جوالت طلبات 

  

بدء عملية وضع سياسة حول التكامل الرأسي، فإنه من المرجح أن تتأخر أية سياسة قد تنشأ عن التأثير على االقتراح الحالي  GNSOتارت إذا اخ

يجب األخذ بعين االعتبار اعتبارات توقيت عملية وضع السياسة وإال قد تتدخل مع تنفيذ توصيات السياسة السابقة من  .الجديدة gTLDsلتنفيذ 

GNSO.   

يجب وجود عقد أساسي متوفر لمقدمي الطلبات عند بداية عملية تقديم  الجديد يبين أنه gTLDحول برنامج  GNSOمن سياسة  1039التوصية 

حول التكامل الرأسي يجب تضمينها في اتفاقيات سجل النموذج، فإن هذا المتطلب يمنع أية سياسات  ICANNبما أن أية قيود يجب تبنيها من  .الطلب

بدًال من هذا، بموجب التوصية  .دة من التأثير على اتفاقية السجل إذا آانت ستؤثر على جولة الطلبات التي بدأت قبل تبني السياسة الجدبدةجدي

إحدى النتائج المحتملة لعملية وضع السياسة  .الجديدة gTLDs ، فإن أية سياسات جديدة ستؤثر على الجوالت الالحقة من الطلبات لـ1940  رقم

الجديدة في الجوالت السابقة تحت مجموعة من المبادىء مختلفة عن الجوالت الالحقة، الناشئة عن مسائل  gTLDمقترحة ستكون أن تعمل سجالت ال

  .اإلنصاف والمساواة

  

بة هذه المسألة بفعالية ، فإنه ستتم مخاطgTLDالجديدة حول  GNSOعلى الرغم من إمكانية وضع سياسة في هذا المجال، نظرًا لحالة التنفيذ لسياسة 

الجديدة من  gTLDتقديم آراء حول الوضع الحالي لخطة تنفيذ  GNSO يمكن لـ. في عمليات التنفيذ الجارية حاليًا GNSOأآبر من خالل مشارآة 

 
  :الجديد اشتمل على قرار قام بمايلي gTLDالذي يمنح التفويض لبرنامج  2008يونيو  26قرار المجلس المؤرخ في  38

توصيات المفصلة الخاصة بهم واستكمالها، واستمرار االتصال مع المجتمع ، أعطى مجلس اإلدارة توجيهات لهيئة العاملين بمواصلة تطوير خطة ال)2008.06.26.03(تم اتخاذ القرار 
  .الجديد gTLDفي هذا العمل وتزويد مجلس اإلدارة بنسخة نهائية من اقتراحات التنفيذ لمجلس اإلدارة والمجتمع العتمادها قبل إطالق عملية تقديم 

  
  .gtlds/-http://gnso.icann.org/issues/newاإللكتروني على  ICANNعلى موقع  المنشورة GNSOهي مبينة في إرشادات تنفيذ  10التوصيةرقم  39
  
  .gtlds/-http://gnso.icann.org/issues/newاإللكتروني على  ICANNالمنشورة على موقع  GNSOهي مبينة في إرشادات تنفيذ  19التوصيةرقم  40
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  الجديد gTLDإن بدء عملية وضع سياسة لن يؤجل تنفيذ برنامج  .1

تم تبنيها من قبل المجلس ينبغي أال تؤجل  GNSOبدء الالحق لعملية وضع السياسة حول مسألة قد تؤثر على تنفيذ سياسة سابقة لـآمبدأ عام، فإن ال

إذا آان من الممكن إيقاف تنفيذ السياسات  .ال شيء في القوانين الداخلية يضفي مثل هذا التأثير على بدء عمليات وضع سياسة جديدة .تنفيذ تلك السياسة

ها عن لمعتمدة آليًا عن طريق بدء التفكير بسياسة جديدة مرتبطة، يمكن للمرء تصور مستشار عارض محاولة السياسة مبدئيًا لمنع أو تأجيل تنفيذا

ألنه من  41.طريق بدء عملية وضع سياسة حول موضوع مرتبط، واالعتماد على حدود التصويت األدنى التي تنطبق على بدء عملية وضع السياسة

هي االستمرار بتخطيط التنفيذ لتوصيات سياسة  ICANN ممكن أن عملية وضع السياسة لن تؤدي بالنهاية إلى توصية سياسة جديدة، فإن ممارسةال

GNSO إن فعل عكس هذا قد يكون نقيضًا لتوجيهات المجلس عندما اعتمد  .السابقة إلى أن يحين وقت تبني أية سياسات جديدة من قبل المجلس

  . المبدئية السياسة

  

الجديد أو نشاطات تخطيط  gTLDيقترح هذا المبدأ أن بدء عملية وضع السياسة حول التكامل الرأسي ينبغي أال تؤدي إلى تأخير في إطالق برنامج 

الرأسي، إذا بدأت، ستستمر في بدًال من هذا، فإن نشاطات التنفيذ ستستمر بإيقاعها الحالية، وعملية وضع السياسة حول التكامل  .التنفيذ الجارية حاليًا

  .مسار متوازي، ولكنه منفصل

  

  القائمة gTLDsعلى  التوصية بالسياسات التي تؤثر .2
، فإن التوصية بالسياسة الناتجة قد ال تؤثر GNSOالتكامل الرأسي قد تكون ضمن مجال اهتمام على الرغم من أن بدء عملية وضع سياسة حول 

تاريخ سريان السياسة ينبغي أال يتأثر بالسياسة  قبلالتي تم تفويضها أو تطبيقها  gTLDsهو مبين أعاله، فإن  آما .بنفس الشكل gTLDsعلى آافة 

   ).10بشكل يتسق مع التوصية (الجديدة بسبب متطلبات توفير اتفاقيات سجل النموذج لمقدمي الطلبات عند بدء العملية 

  

إذا قررت  .القائمة والجديدة gTLDsالحظة بأن مسألة التكامل الرأسي تؤثر على آٍل من يبدي م NCUCعند طلب تقرير عن المسائل، فإن بيان 

GNSO  مخاطبة آٍل منgTLDs  القائمة والجديدة في عملية وضع السياسة، فقد تحتاج إلى التفكير ما إذا آانت تهدف من السياسة الناتجة أن تكون

الحالية حول التكامل الرأسي هي جزء من اتفاقيات السجل القائمة، فمن المشكوك به أن التغيير على هذه ألن القيود  .قابلة للتطبيق على السجالت القائمة

 .تتوقف اإلجابة على السمات المحددة للسياسة التي يجب تبنيها .على السجل من دون تعديل العقد" بسياسة إجماع اآلراء"الشروط سيعتبر قابًال للتطبيق 

الجديدة ستكون، بأفضل حاالتها، هي نصيحة غير ملزمة لـ  GNSOفسير السياسة على أنها سياسة بإجماع اآلراء، فإن سياسة إذا لم يكن من الممكن ت

ICANN بأن عليها طلب إجراءتعديالت عن السجالت القائمة.   

  

 
لكل بيت، أو أآثر % 33، فإن التصويت المتطلب بموجب القوانين الداخلية لبدء عملية وضع سياسة سيكون أآثر من من GNSOفي هذه الحالة، بما أن المسألة هي ضمن مجال اهتمام  41

  .لبيت واحد% 66من 
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  الموارد الالزمة من المجتمع  .3
جارية تتم مخاطبتها من قبل ستة عشرة مجموعة من أعضاء المجتمع  حوالي عشرين محاولة مرتبطة بالسياسة GNSOفي وقت هذه الكتابة، لدى 

قد  GNSOالسنوي الذي أقيم مؤخرًا في سيؤول، فإن مجلس  ICANNباإلضافة إلى هذا،في اجتماع  ).أعلى حمل عمل تم تسجيله على اإلطالق(

يستمر جزء  .جديدين وأربعة مجموعات حاملي أسهم جديدة" بيتين"من  خضع إلعادة ترآيب رئيسية، مما أنشأ بنية اقتراع متعلقة باألمور المالية تتكون

 GNSOإن  .جوهري من أعمال إعادة الترآيب، مثل وضع قوانين عمل جماعي جديدة، وقوانين عملية وضع سياسة جديدة، وقوانين العمليات

تحليل عن نسب مشارآة  GNSO ت هيئة العاملين مؤخرًا لـقدم .يخاطب أعمال إعادة الترآيب هذه من خالل حوالي سبعة لجان وفرق عمل للمجتمع

بعض المجتمع في المجموعات المرتبطة بالسياسة التي تبين دليًال واضحًا على الحضور المتفرق، وفي بعض األحيان، المشارآة المنخفضة من قبل 

  .42الدوائر والمشارآة غير المتسقة من اآلخرين

  

قد  GNSOموعات العاملة المصنفة والتي تنفذ تحليل السياسة ونشاطات إعادة الترآيب، فإن قيادة وهيئة عاملين في هذه البيئة، مع العديد من المج

ونواب الرئيس  GNSOإن رئيس  .عبروا عن مخاوفهم المتعلقة فيما إذا آان المجتمع يمتلك موارد آافية وحزمة عريضة للتعهد بمشروع مهم آخر

المنهجية لتحديد األولويات حول المهمات القائمة، والوقت الذي يلزم متطوعي المجتمع إلجراء أعمالها المهمة حول  وهيئة عامليها يقيمون األساليب

   .السياسة

  

ية وضع إن مسألة التكامل الرأسي هي بالغة التعقيد واألرجح أنها ستتطلب الكثير من االنتباه من أعضاء المجتمع المرجح مشارآتهم في محاول عمل

بشكل خاص،  .تقييم ما إذا آان يمتلك حزمة عريضة آافية لمخاطبة مسألة التكامل الرأسي بشكل آاٍف هذه المرة GNSOينبغي على مجلس  .السياسة

التفكير فيما إذا آان تشكيل مجموعة جديدة سيجذب المتطوعين من العدد المحدود من متطوعي المجتمع المتوفرين، وما إذا آانت  GNSO يمكن لـ

البدء  GNSOإذا اختارت  .وضع السياسة ستؤثر بشكل آبير على جودة منتج العمل الذي سيتم تسليمه من مجموعات العمل قيد االنتظار حاليًاعملية 

ينبغي على  .بعملية وضع السياسة، فإن هيئة العاملين توصي بأن يحدد المجلس المشاريع الخاصة التي يجب تأجيلها من أجل استيعاب األعمال

GNSO إذا آان بدء  .التفكير أيضًا ما إذا آان المجتمع يمتلك الخبرة المناسبة والموارد إلجراء تحليل معمق لمسألة التكامل الرأسي في هذه المرة

   .التنفيذ التفكير بأساليب بديلة إلبالغ عملية GNSOعملية وضع سياسة لن يؤدي إلى نتيجة أفضل من تلك الناتجة عن عملية التنفيذ، فإنه ينبغي على 

  

  

 
  .http://gnso.icann.org/correspondence: ي يصف نسب الحضور المتفرق والمشارآة المنخفضة لبعض أعضاء المجتمع هو منشور علىتقرير هيئة العاملين الذ 42
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أخذها بعين االعتبار في وضع السياسة  GNSOالخيارات التي على  .5
   المستقبلية

بدء عملية وضع سياسة لبدء تكامل رأسي بغض النظر عن توصية هيئة العاملين، سواء في الوقت الحالي أم المستقبل، فإنه  GNSOإذا قرر مجلس 

  :لتالية في وضع السياسة المستقبليةالخيارات ا األخذ بعين االعتبار GNSOينبغي على 

  

تنوي  GNSOإذا آان  .القائمة والجديدة gTLDsتحديد ما إذا آان الهدف منها هو خدمة سياسات موحدة ليتم تطبيقها على آٍل من  .1

القائمة،  gTLDs ـ، فعليها األخذ بعين االعتبار أن العقود قد تمنع التطبيق الموحد لgTLDs متابعة سياسة يجب تطبيقها على آافة الـ

متابعة التعديالت مع آٍل من السجالت للحصول على التوافق مع السياسة  ICANNوقد تكون عمليًا مجرد إرشادات بأنه ينبغي على 

   .الجديدة

د يقيم إن مثل هذا التحليل ق .اقتصاديين وخبراء إضافيين لتقييم الحالة الحالية عندها لسوق تسجيل النطاقات ICANNطلب أن تستشير  .2

يار أيضًا تأثير قيود التكامل الرأسي عندها على المستهلكين، وما إذا آان من المتوقع أن تؤدي مثل هذه القيود إلى االبتكار المتوقع والخ

   .في سوق أسماء النطاقات

ى القطاعات المختلفة من تحليل المستويات المتنوعة للتوزيع في أسماء النطاقات لتحديد ما إذا آان ينبغي تطبيق سياسات جديدة عل .3

   .السوق، ومن بينها موردي خدمات البنية التحتية للسجل، ومشغلي السجل، والمسجلين، والبائعين

من المجتمع، والمحددة في  ICANNالجديدة المستلمة من قبل  gTLDs حول نماذج التوزيع لـ تقييم آٍل من االقتراحات الجوهرية .4

   .CRAتقرير 

   .اليف التوافق اإلضافية المرتبطة مع تطبيق القيود المقترحة على التكامل الرأسيلكل نموذج، تحليل تك .5

تمتلك القدرات المؤسسية الالزمة للقيام بتحديدات فعالة للسلوك المانع لالحتكار في سوق أسماء النطاقات، أو ما  ICANNما إذا آانت   .6

  .يةإذا آان هذا التحديد هو مناسب أآثر لسلطات المنافسة المحل
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   لتقرير عن المسائل GNSOطلب  – 1الملحق 
  

  :2009سبتمبر  24، وتم تنفيذها أثناءالمؤتمر الهاتفي في 2009 سبتمبر 3طلب االقتراح المقدم الجتماع مجلس 

  

  التصويت على طلب اقتراح الفصل الرأسي :4 رقمالبند 
  

  .القتراح هذاذآرت المجلس بأن التصويت الغيابي هو مسموح في طلب اآفري دوريا 

   المسجل/ يطالب طلب االقتراح بتقرير عن المسائل حول التكامل الرأسي والملكية المشترآة للسجل

  .طلب االقتراح مقدم من ماري وونغ، ثم أعيد تقديمه من فيليب شيبرد مع تعديالت ودية من آريستينا روزيت

يجب أن تكون السجالت استخدام المسجلون : "الجديدة تبين gTLDلية التي تمنح التفويض لعم GNSOمن سياسة  19حيث أن التوصية رقم 

  ".فقط في تسجيل أسماء النطاق وال يحق لهم التمييز بين هؤالء الُمسجلين المعتمدين ICANNالمعتمدون من 

  المسجلين المبنية عليها،قد يشكك في بعض االفتراضات حول أي من وظائف فصل السجل أو  TLDوحيث أن فتح السوق أمام العديد من مشغلي 

  تشير أيضًا إلى أن التغييرات في هذه االفتراضات قد تكون مبررة، ICANNوحيث أن األبحاث االقتصادية التي أجرتها هيئة موظفي 

لمشترآة والتكامل الجديدة التي تم إقرارها من قبل المجلس ال توفر أية إرشادات فيما يتعلق باألسلوب المناسب للملكية ا gTLDوحيث أن سياسات 

  الرأسي، ولكنها تلمح ضمنيًا إلى ترك الوضع الرهان آما هو،

يومًا حول التغييرات المستقبلية في التكامل الرأسي والملكية  45بهذا إعداد تقرير حول المسائل ليتم تسليمه خالل  GNSOيطلب مجلس : تم اإلقرار

ا إذا آان يجب بدء عملية وضع السياسة المتعلقة في السياسات التي ستخدم بشكل أفضل ، للمساعدة بتحديد مgTLDالمشترآة بين سجالت ومسجلي 

  .للترويج للمنافسة وحماية المستخدمين والمسجلين

  . عضو لصالحه 11تم إقرار طلب االقتراح هذا بتصويت 
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  دعمًا لطلب اقتراح تقرير حول المسائل NCUCبيان  – 2الملحق 
  

  ر التجاريين حول الفصل الرأسي للسجالت والمسجلينبيان دائرة المستخدمين غي

  

  2009أغسطس  28، 2.0اإلصدار 

  

  . المالحظات

مؤسسة (من قبل مورد مدمج رأسيًا واحد  gTLDالمسجل آان استجابة الهيئة التشريعية للهيمنة على سوق  - الفصل بين السجل

Network Solutions والتي أصبحت اآلن ،VeriSign .(صل بين طرف البيع بالتجزئة من السوق عن طريق الف)على الصيانة ) المسجلين

" إمكانية ولوج متساوية"، ووضع سقف أعلى لسعر البيع بالجملة للسجل، ومنح أي عدد من المسجلين )السجل(بالجملة لقائمة التسجيالت الفريدة 

وزارة التجارة األمريكية منافسة بيع بالتجزئة صارمة في سوق  ، فقد أدخلتorg.، وnet.، وcom.للفرصة لتسجيل األسماء المتوفر في نطاقات 

  . أسماء النطاقات

  

الجديدة يجب أن تكون ذات سقف سعر، نظرًا  TLDsليس من الواضح أن . الجديدة يثير الكثير من األسئلة حول هذا النموذج gTLDsإن تقديم 

المسجل  -الجديدة لإلعاقة بسبب الملكية المشترآة بين السجل TLDsن الممكن أن تتعرض النعدام الميزة التنافسية فيما يتعلق بالنطاقات الشهيرة، م

المتوفرة ذاتيًا المقصورة على منظمة واحدة، أو  TLDsمثل  TLDsوقيود التكامل، ومن الواضح أن الفصل يبدو غير مناسبًا ألنواع معينة من 

  .مجتمعات غير ربحية صغيرة للغاية

  

الجديدة هي متميزة مفهوميًا عن  TLDsالجديدة، فإن السياسة المرتبطة مع إطالق  gTLDsهذه المسألة قد نجم عن إطالق  رغم أن الجدال حول

الجديدة،  TLDsيمكن للمرء تغيير السياسات المتعلقة بالملكية المشترآة والتكامل الرأسي من دون إطالق . مسألة الملكية المشترآة والتكامل الرأسي

التي  GNSOمن سياسة  19التوصية رقم  نالحظ أن. جديدة من دون تغيير سياسة الملكية المشترآة والتكامل الرأسي TLDsإطالق  ويمكن للمرء

فقط في تسجيل أسماء النطاق وال  ICANNيجب أن تكون السجالت استخدام المسجلون المعتمدون من : "الجديدة تبين gTLDتمنح التفويض لعملية 

  ".بين هؤالء الُمسجلين المعتمدينيحق لهم التمييز 

  

  NCUCتوصيات 

  GNSOيجب حل هذه المسألة من خالل ) أ

حول صناعة أسماء  ICANNوإحدى السياسات األساسية التي تشدد على أنظمة  - سياسةمسألة  إن الفصل الرأسي للسجالت والمسجلين هو"

على . جديدة gTLDيمكن إدراجه في عقود " تنفيذ"ير المهم بالسياسة على أنه قرار وعلى الرغم من هذا، فإنه يتم التعامل مع هذا التغي. النطاقات

إننا ال نرى آيف . بأية عملية إلجراء تغيير بالسياسة GNSOقد طلب تقارير اقتصاديين حول هذا الموضوع، فلم تقم  ICANNالرغم من أن إدارة 

   .إننا قلقون بعمق مما يبدو أنه حالة أخرى من السياسة التي تضعها هيئة العاملين. GNSOيمكن تغيير سياسة بمثل هذه األهمية بال إجراءات من 

الجدال حول هذه المسألة قد أثار . آمسألة سياسة GNSOالمسجل إلى  -إن توصيتنا الرئيسية هي أن يتم تقديم مسألة التغييرات على الفصل بين السجل

. ، والتعبئة بشكل مؤيد ومعارض ضد المسجلين والسجالت، والتعليقات من المستخدمين والمستهلكينبضعة دراسات اقتصادية، وأبحاث لتحليل السياسة

، وهذا أمر متطلب من القوانين الداخلية GNSOيجب أن تتم مراجعتها أمام  gTLDsالتغييرات على السياسة بمثل هذا الحجم المطبقة على 

  .ICANN لـ
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  آل موضوع على حدا) ب

ون بال شك عشرات، وربما المئات، من النطاقات عالية المستوى على مدار السنوات القليلة القادمة سيضيف عبئًا هائًال على هيئة إن إضافة ما سيك

 - جديدة  TLDsإننا نعتقد أنه من غير الحكيم الربط إلضافة  .ICANN، وعمليات وضعها السياسة وقدرات التطبيق والمراقبة لدى ICANNموظفي 

  . بسياسة المنافسة وترآيب السوق في الصناعة ICANNبتغيير آبير في أسلوب  - حد ذاته يشمل تغييرات سياسة هائلة والذي يشمل ب

  

  االثنتين CRAمساندة إحدى توصيات ) ج

وآالنا، . قدم تقريرين حذرين للغاية للقيام باستثناءات عن الفصل بين السجالت والمسجلين esCharles Rivers Associat (CRA) تقريرإن 

  .بحسب رأينا، مساندين بشكل واضح من التحليل االقتصادي، وأحدهما هو مبرر بموجب القوانين الحالية من دون البدء بسياسة جديدة

  

بالعمل من قبل آٍل من السجل ) bbc.أو  ibm.على سبيل المثال، (ظمة الواحدة المن TLDs السماح لـهي أنه يجب  1التوصية رقم  .1

  . والمسجل التي تسجل أسماء نطاقات من المستوى الثاني

ودمجه في  المنظمة الواحدة هي ظاهرة جديدة بشكل أساسي، وال نعتبر هذا تغييرًا رئيسيًا بالسياسة، وبالتالي، فإننا نؤيد القيام بهذا االستثناء TLDsألن 

ليس من . متوفر ذاتيًا وفردي TLDقد يكون ثمة طلب جوهري على أسماء نطاقات المؤسسات أو المنظمات بموجب . الجديدة gTLDتنفيذ جولة 

حماية هذه بالتأآيد، فإن مثل هذه السياسة ستؤثر سلبًا على  .الواقعي ولن يخدم المصلحة العام إجبار هذه المنظمات على استخدام مسجلي طرف ثالث

  .هو مقصور على وحداته وعامليه وأقسامه الداخلية TLD لن يثير هذا التغيير أية مسائل عن سياسة التنافس، ما دام استخدام المنظمة لـ. المنظمات

توى الثاني في أن السجل يمكنه امتالك مسجل ما دام المسجل المملوك آليًا ال يبيع اشتراآات أسماء النطاقات من المس CRAثانيًا، تقترح  .2

TLDs المشغلة من قبل السجل.  

إنها تغير السياسة التي تحكم الفقرات والشروط التجارية المطبقة على (على الرغم من هذا، فإنها تغيير بالسياسة . بحسب رأينا، هذه توصية معقولة

التالي، يجب تأجيل اتخاذ إجراء حول هذا إال أن تقوم ب. GNSO، وبالتالي، المشارآة في بدء السياسة الجديدة في )القائمة gTLDمسجلي وسجالت 

GNSO بحله .  

  30من  24الصفحة     
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  المقتطفات ذات الصلة من االتفاقيات القائمة حول التكامل الرأسي – 3الملحق 
  

  ORG.اتفاقيةالسجل 

  :يبين .ORGاتفاقية سجل .من  7.1 القسم
لى خدمات السجل، والتي تشمل نظام التسجيل المشترك، المتوفر على مشغل السجل فتح إمكانية الولوج إ. الولوج إلى خدمات السجل) أ("

  : مثل إمكانية الولوج بال تمييز هذه يجب أن تشمل، بشكل ال يقتصر على، مايلي... ICANNالمسجلين المعتمدين لدى لجميع 

بوابة نظام التسجيل يمكنهم االتصال مع ) وهذا يشمل أي مسجل متحالف مع مشغل السجل، إن وجد(جميع المسجلين  )1()أ(

  "…؛SSLوالتحقق من شهادة  IPمن خالل استخدام نفس الحد األقصى لعدد عناوين  عبر اإلنترنت TLDالمشترك لـ 

يجب أال . TLDيجب أال يعمل مشغل السجل بصفة المسجل فيما يتعلق بـ. الذاتييجب أال يعمل مشغل السجل بصفة المسجل ) ب(7.1"  

  ".ICANNلنفسه من خالل طلب يتم تقديمه إلى المسجل المعتمد لدى  TLDتسجيل األسماء ضمن يمنع هذا مشغل السجل من 

  

يجب أال يتملك مشغل السجل، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو يتحكم، أو . القيود على تملك الملكية أو التحكم بأسهم المسجل) ج(7.1"  

  ".ICANNمن، أي مسجلين معتمدين لدى % 15يمتلك أسهم أآثر من 

  

  .تشمل صيغة مشابهة للمذآور أعاله pro.ما عدا سجل ..…،asia، .cat، .com، .coop، .name، .net، .info، biz.اتفاقيات سجل 

  AERO.االتفاقيات برعاية 

  :تبين AERO.من اتفاقيات رعاية ) ب(7.1القسم 

ما عدا إلى الحد المبين ، TLDعية آمسجل فيما يتعلق بـ يجب أال تعمل الشرآة الرا. يجب أال يعمل مشغل السجل بصفة المسجل الذاتي"
لنفسها من خالل الطلب المقدم من مسجل معتمد  TLDيجب أال يمنع هذا الشرآة الراعية من تسجيل األسماء ضمن . 6القسم  كفي الملحق 

  ".ICANNلدى 

   .ا الخصوص، وال يوفر إرشادات إضافية بهذ)لسبب مجهول( كمفقود من الملحق  6ولكن الجزء 

  

  INFO.اتفاقية سجل 

  :تبين INFO.من اتفاقية رعاية ) ب(7.1القسم 

يجب أال يمنع هذا . TLD يجب أال يعمل مشغل السجل بصفة المسجل فيما يتعلق بـ. يجب أال يعمل مشغل السجل بصفة المسجل الذاتي"

آما هو ) 2(، أو ICANNه إلى المسجل المعتمد لدى من خالل طلب يتم تقديم )1(لنفسه  TLDمشغل السجل من تسجيل األسماء ضمن 

   :من دون تحديد المذآور آنفًا، توافق األطراف على. ICANNمسموح من 

الستخدامه الذاتي بتشغيل السجل وتقديم خدمات السجل ) .أ.هـ الجزء( 6يمكن لمشغل السجل تسجيل أسماء النطاق المبينة في الملحق  )1(

عند إنهاء . آالف 5في أي وقت ال يتجاوز  E.6يطة أن العدد اإلجمالي من أسماء النطاقات المبينة في القسم بموجب هذه االتفاقية، شر

، يجب أن ينقل مشغل السجل جميع مثل تسجيالت أسماء النطاق هذه إلى هيئة أو شخص يتم TLDآمشغل لسجل  ICANNتصنيفه من 

والموافقة الخطية  ICANNعند اإلشعار الخطي من مشغل السجل إلى ) .أ.هـ الجزء( 6يمكن مراجعة الملحق . ICANNتحديده من قبل 

  :، والتي يجب عدم منع منحها بال مبررICANNمن قبل 
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الستخدامه الذاتي بتشغيل السجل، شريطة أن العدد ) .ب.هـالجزء ( 6يمكن لمشغل السجل تسجيل أسماء النطاق المبينة في الملحق  )2(

يمكن لمشغل السجل االحتفاظ بتسجيل هذه األسماء عند . آالف 5في أي وقت ال يتجاوز  هـ.6 المبينة في القسمطاقات اإلجمالي من أسماء الن

، شريطة أن يتم دفع رسوم التسجيل وتلبية جميع المتطلبات األخرى للتسجيل من قبل TLDآمشغل لسجل  ICANNإنهاء تصنيفه من 

والموافقة الخطية من قبل  ICANNعند اإلشعار الخطي من مشغل السجل إلى ) .ب.هـء الجز( 6يمكن مراجعة الملحق  .أطراف ثالثة

ICANNوالتي يجب عدم منع منحها بال مبرر، و ،  

آالف اسم نطاق ضمن مجال  5، على مشغل السجل حفظ تسجيل ما يصل إلى ICANNبحسب التعليمات من فترة إلى أخرى من قبل ) 3(

  ".والمنظمات األخرى المسؤولة عن تنسيق البنية التحتية لإلنترنت ICANNلالستخدام من قبل  TLDسجل 

  

 :يشمل عددًا من الكلمات العامة آجزء من القائمة المحجوزة، والتي ترتبط آما يبدو بتسجيل السجل، ومن بينها .INFO لـ 6إن الملحق 

phone.info، list.info، search.info، web.info.  

  

  MUSEUM.اتفاقية رعاية 

  :يبين) ب( 7.1، القسم MUSEUM. لـ 6الملحق 

ولكن شريطة أال يمنع . TLDيجب أال يعمل مشغل السجل بصفة المسجل فيما يتعلق بـ. يجب أال يعمل مشغل السجل بصفة المسجل الذاتي"

، وباإلضافة إلى ICANNلنفسه من خالل طلب يتم تقديمه إلى المسجل المعتمد لدى  TLDهذا مشغل السجل من تسجيل األسماء ضمن 

  ..."آالف اسم نطاق آما هو محدد في 5هذا، من المسموح لمشغل السجل علنًا اإلدارة المباشرة لما يصل إلى 

  :يبين 7، الجزء كالملحق 

عالية المستوى هي مقيدة بشكل آاٍف بحيث يجب أن تجتذب مجتمع محدود ومعّرف  MUSEUM.إن ميثاق نطاقات ) 1: اإلقرار بأن"

هي  MuseDoma) 2، وتلك القيود المذآورة قد أنشأت ظروف تحد من طلب السوق بشكل آبير، وبالنتيجة، حصة المسجل، وصغير

توفر ألفراد مجتمعها أسماء نطاقات  MuseDoma) 3هيئة غير ربحية آما هو المجتمع الذي يتطلب من خدمته بحسب تحديد ميثاقه، و

  .مستوى ثالث تحت ظروف معينة، وبال آلفة

اسم مباشرة مع مشغل السجل وإبقاء هذه األسماء تحت اإلدارة  4000على ما يصل إلى  الحفاظ MuseDoma بالتالي، فمن المسموح لـ

  ".التي تمت رعايتها TLDبصفة راعي  ICANNلهذا القسم حتى إنهاء تصنيفه من قبل ) 3المباشرة لألهداف المبينة في 

  MOBI.اتفاقية سجل 

  :نيبي) ب( 7.1القسم 

آما هو " بتسجيل اسم النطاق"يجب أال يعمل مشغل السجل بصفة المسجل فيما يتعلق . يجب أال يعمل مشغل السجل بصفة المسجل الذاتي"

لنفسه من خالل طلب  TLDيجب أال يمنع هذا مشغل السجل من تسجيل األسماء ضمن . أدناه) ب( 7.2ذلك المصطلح معّرف في القسم 

  .ICANNالمعتمد لدى  يتم تقديمه إلى المسجل

  :يبين) ب( 7.2القسم 

، ما إذا آان يتكون من مستويين أو أآثر TLD يجب أن يشمل اسم نطاق ضمن السجل لـ" تسجيل اسم النطاق"إن "... 

  .نيابة عن مشغل السجل ، حول أي مشغل سجل أو حليف له سيحتفظ ببيانات مشغل السجل)john.smith.tel مثل(
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  PRO.اتفاقية سجل 

  :تبين INFO.من اتفاقية سجل  3.6القسم 

، عدا TLDمشغل السجل يجب أن يسجل أسماء النطاق ضمن نطاق سجل . المسجل -السجالت التي ال تتم برعاية المسجلين بموجب اتفاقيات السجل"

  :السجل للمسجل، وحسب التالي فقط -عند الطلب المقدم من مسجل وفقًا التفاقية المسجل

 Xالتي تطابق نمطًا محددًا في الملحق ) ب(أو ) الجزء أ( Xالمبينة في الملحق ) أ(جل يمكنه تسجيل أسماء النطاقات مشغل الس. 3.6.1

آمشغل لسجل  ICANNعند إنهاء تصنيفه من . الستخدامه الذاتي بتشغيل السجل وتوفير خدمات السجل بموجب هذه االتفاقية) الجزء ج(

TLDمثل تسجيالت أسماء النطاق هذه إلى هيئة أو شخص يتم تحديده من قبل  ، يجب أن ينقل مشغل السجل جميعICANN.  

الستخدامه الذاتي، شريطة أن العدد اإلجمالي من ) الجزء ب( Xيمكن لمشغل السجل تسجيل أسماء النطاق المبينة في الملحق . 3.6.2

لمشغل السجل االحتفاظ بتسجيل هذه األسماء عند إنهاء تصنيفه  يمكن. آالف 5في أي وقت ال يتجاوز  Xأسماء النطاقات المبينة في الملحق 

  . ، شريطة أن يتم دفع رسوم التسجيل وتلبية جميع المتطلبات األخرى للتسجيل من قبل أطراف ثالثةTLDآمشغل لسجل  ICANNمن 

، والتي ICANNموافقة الخطية من وال ICANNعند تقديم إشعار خطي من مشغل السجل إلى ) أ(إال  Xال يمكن مراجعة الملحق  3.6.3

 ICANNيجب أن يكون ثمة سبب لمنع . 4.6حتى  4.3بالشكل المحدد في األقسام الفرعية ) ب(منعها بال سبب، أو  ICANNال يمكن لـ

  .Xآالف اسم في قائمة بالجزئين أ وب للملحق  5المراجعة وضع أآثر من  حيث سينتج عن Xلمنح الموافقة لمراجعة الملحق 

آالف اسم نطاق ضمن  5، على مشغل السجل حفظ تسجيل ما يصل إلى ICANNبحسب التعليمات من فترة إلى أخرى من قبل . 3.6.4

  .والمنظمات األخرى المسؤولة عن تنسيق البنية التحتية لإلنترنت ICANNلالستخدام من قبل  TLDمجال سجل 

عبر المسجل المعتمد  TLDلسجل من تسجيل أسماء النطاق ضمن نطاق سجل يجب أال يمنع هذا مشغل ا 3.6القسم الفرعي . 3.6.5القسم 

  . المسجل للمسجل - تبعًا التفاقية السجل ICANNلدى 

  :المواثيق اإلضافية -  PRO. لـ Wالملحق 
  
  التحديدات على الدمج أو االندماج أو إعادة التنظيم. 3

 10ذو أآثر من  TLD سجل لـالدمج أو االندماج أو إعادة التنظيم في أو مع مشغل ) 1: (ليأثناء فترة هذه االتفاقية، يجب أال يقوم مشغل السجل بماي

ماليين اسم  10ذات أآثر من  TLD  بيع أو نقل آافة أصوله أو أسهمه إلى مشغل سجل لـ) 2(أو . ماليين اسم مسجل تحت اإلدارة، أو أي من حلفائه

ماليين اسم مسجل تحت  10ذو أآثر من  TLD ع أو نقل آافة أصوله أو أسهمه إلى مشغل السجل لـبي) 2(مسجل تحت اإلدارة، أو أي من حلفائه، أو 

مليون اسم مسجل تحت  10السجل ذو األقل من  مشغل) 1(يمكن لمشغل السجل الدمج أو االندماج أو إعادة التنظيم مع . اإلدارة، أو أي من حلفائه

عند األخذ بعين . ، ويجب عدم رفض منح هذه الموافقة أو تاجيلها بال مبررICANNموافقة خطية إلى مسجل اسم نطاق، عند تقديم ) 2(اإلدارة، أو 

  .من هذه االتفاقية Uفي الملحق  6و 5و 3األخذ بعين االعتبار المفاهيم  ICANN االعتبار منح الموافقة، يمكن لـ

  30من  27الصفحة     
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  TRAVEL.اتفاقية سجل 

  . المسجل -من اتفاقية السجل VII.1القسم 

على مشغل السجل فتح إمكانية الولوج إلى خدمات السجل، والتي تشمل نظام التسجيل المشترك، المتوفر لجميع . الولوج إلى خدمات السجل) أ(

يجب أن يزود السجل جميع المسجلين . كإن معيار اختيار المسجلين يجب أن يكون آما هو محدد في الملحق . ICANNالمسجلين المعتمدين لدى 

 - ، والذي قد يعني أن مثل هذه المسجلين قد اشترآوا في منتدى السجل التفاقية السجلTLDلتسجيل أسمائهم في سجل  ICANNعلى المعتمدين 

وبال التمييز بإمكانية الولوج إلى مثل هذه الخدمات اإلضافية بحسب  TLD والولوج التشغيلي إلى خدمات السجل، ومن بينها نظام التسجيل لـالمسجل، 

  : لسجل لكي يقدم لمثل هذا المسجل ما الخدمات التي قد تشمل، بشكل ال يقتصر على، مايلياختيار ا

   ؛برمجيات طقم خدمات المسجل وأية تحديثات متوفرة )1(

  ؛تروني والموقع اإللكتروني للسجلخدمة العمالء من خالل الهاتف والبريد اإللك الوصول إلى عاملي) 2(

   ؛أو الفنية/ المسجل ومسائل خدمة العمالء اإلدارية و/ المسجل أو المسجل/ ل نزاعات السجلالولوج إلى مصادر السجل لح) 3(

   ؛والموقع اإللكتروني للسجل ftpالولوج إلى البيانات التي استخراجها من السجل لتوحيد نشاطات تسجيلها من خادم ) 4(

  لمتوفرة لكافة المسجلين من قبل السجل، و وظائف إدارة حساب المسجل اآللي باستخدام أداة المسجل نفسها ا) 5(

إن نظام التسجيل المشترك ال يشمل، ألغراض توفير الولوج التمييزي، أية ألغوريتمات أو بروتوآوالت تختلف بين المسجلين فيما ) 6(

  . يتعلق باألداء الوظيفي، ومن بينها الولوج إلى قاعدة البيانات، وأولويات النظام واألداء اإلجمالي

المسجل هذه من قبل السجل من فترة إلى أخرى، ولكن شريطة اعتماد أية مراجعات آهذه مسبقًا من  -مكن مراجعة مثل اتفاقية السجلي

  . ، والتي يجب عدم رفض منح الموافقة عليها بال سببICANNقبل 

يجب أال يمنع هذا السجل من . TLD علق بـيجب أال يعمل السجل بصفة المسجل فيما يت. يجب أال يعمل السجل بصفة المسجل الذاتي) ب(

  . ICANNلنفسه من خالل طلب يتم تقديمه إلى المسجل المعتمد لدى  TLDتسجيل األسماء ضمن 

يجب أال يتملك السجل، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو يتحكم، أو يمتلك أسهم . القيود على تملك الملكية أو التحكم بأسهم المسجل) ج(

  . ICANN، أي مسجلين معتمدين لدى من% 15أآثر من 
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  بيانات الدائرة حول التكامل الرأسي – 4الملحق 
  

  /http://www.bizconst.org، منشور على 2009المسجل في سبتمبر / وضعية دائرة األعمال حول الفصل الرأسي بين السجل
  
  

  )2المبين في الملحق ( 2009أغسطس  28في حول الفصل الرأسي  NCUCبيان 
  

، منشور على CRAIحول تقرير  2008ديسمبر  8في  IPCبيان 
rt.PDFhttp://www.ipconstituency.org/PDFs/2008_Dec08_IPC_Comments_on_CRAI_Repo  

  
 :، والنص منشور على2009أآتوبر  29بيان المسجل حول التكامل الرأسي الذي تم إرساله إلى المنتدى العام في 

http://sel.icann.org/node/6957  
  
  

) الجديدة gTLDب إرشادات المسودة الثانية لمقدم الطلب لعملية من آتي 2.8والقسم (السجل / تعليقات دائرة السجل حول الفصل بين المسجل
  http://www.gtldregistries.org/webfm_send/40، المنشور على 2009أبريل   13

  
  

  

  

  30من  29الصفحة     

  

http://www.bizconst.org/
http://www.ipconstituency.org/PDFs/2008_Dec08_IPC_Comments_on_CRAI_Report.PDF
http://sel.icann.org/node/6957
http://www.gtldregistries.org/webfm_send/40


  تقرير المسائل حول التكامل الرأسي  
  

  2009ديسمبر  11  

  

 

  

  المسائل حول التكامل الرأسي بين السجالت والمسجلينتقرير 

  مارجي ميالم: المؤلف

  30من  30الصفحة     

  

  عاالقتراحات البديلة التي تم تقديمها من أعضاء المجتم – 5الملحق 
  

  :منشور علىحالة السجل الذي يمتلك مسجل يبيع أسمائه هو، ريتشارد تينديل، 

en.pdf-19oct09-tindal-gtlds/presentation-http://www.icann.org/en/topics/new  

  

  : ، منشور علىألهداف المبالغة لوضعية السجلابريان آيوت، 

en.pdf-19oct09-cute-gtlds/presentation-http://www.icann.org/en/topics/new  

  

 :منشور علىإلى األمام نحو التكامل مع إرشادات وقاية المستهلك، درب  :سجلالم/ مايكل باالج وميلتون ميولير، الفصل بين السجل

en.pdf-19oct09-palage-gtlds/presentation-http://www.icann.org/en/topics/new  
  

  : منشور علىتقييم مزايا وتكاليف الملكية المشترآة المتوسعة للمسجلينوالسجالت،  ديفيد سابينغتون،

en.pdf-19oct09-sappington-gtlds/presentation-http://www.icann.org/en/topics/new 

  
  : ، منشور علىحول النماذجيريك برونر ويليامز، إ

en.pdf-19oct09-williams-brunner-gtlds/presentation-http://www.icann.org/en/topics/new  
  

حول التغيرات المقترحة على الفصل بين السجل والمسجل، والتي تصف  2009مايو  8ى بيتر دينغيت ثروش المؤرخة في رسالة آليكسيا رائد إل

   :، منشور علىAfiliasو NeuStar ،PIRالحلول المساندة من قبل 

en.pdf-08may09-thrush-dengate-to-//www.icann.org/correspondence/raadhttp:  
  
  
  
  
  
  

http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/presentation-tindal-19oct09-en.pdf
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/presentation-cute-19oct09-en.pdf
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/presentation-palage-19oct09-en.pdf
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/presentation-sappington-19oct09-en.pdf
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/presentation-brunner-williams-19oct09-en.pdf
http://www.icann.org/correspondence/raad-to-dengate-thrush-08may09-en.pdf
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