
 

 محاضر االجتماعات
 2012نوفمبر  26

 الجديدة gTLDلجنة برنامج 
 

 
 

تمت ترجمة هذه الوثيقة إلى العديد من اللغات بغرض المعلومات فقط. ويمكن العثور على النص األصلي والموثوق 
  new-http://www.icann.org/en/groups/board/documents/minutes-(باإلنجليزية) من:

 en.htm-26nov12-gtld 
 

الجديدة، وتألفت من  gTLD، شكل المجلس لجنة برنامج نطاقات 2012أبريل  10مالحظة: في 
جميع األعضاء أصحاب الحق في التصويت في المجلس وليس لديهم مصالح متعارضة فيما يخص 

الجديدة. وقد تم منح اللجنة جميع الصالحيات الخاصة بالمجلس (مع  gTLDبرنامج نطاق 
تجاه تضارب  ICANNمراعاة القيود التي يضعها القانون، ونظام التأسيس ولوائح أو سياسية 

المصالح) لممارسة السلطة على مستوى المجلس ألي ولكافة القضايا التي قد تنشأ فيما يتعلق 
م تحديد النطاق الكامل لسلطة اللجنة في ميثاقها على الجديدة. ت gTLDببرنامج نطاق 

gTLD-http://www.icann.org/en/groups/board/new. 
 

نوفمبر  26في  ICANNالجديدة التابعة لمجلس إدارة  gTLDتم عقد اجتماع للجنة برنامج 
 بالتوقيت العالمي المنسق. 23:00لساعة في تمام ا 2012

 
 وكان رئيس اللجنة تشيرين شلبي دعى لعقد هذا االجتماع.

 
وباإلضافة إلى الرئيس، شارك المدراء اآلتي أسماؤهم في االجتماع بالكامل أو جزء منه: فادي 

(الرئيس والمدير التنفيذي) وكريس ديسبين وأولغا مادريوغا فورتي وغونزالو نافارو وآر  شحاده
 راماراج وجورج سادوسكي ومايك سيلبير وكو وي وو.

 
كأعضاء غير  TLGوفرانسيسكو دا سيلفا، ممثل  IETFكما حضر توماس نارتين، ممثل 

 مصوتين في اللجنة.
 

 ب مدعو.، كمراقGACوحضرت هيثر درايدن، منسقة 
 

 واعتذر بيل غراهام وراي بيلزاك وإيريكا مان وجوديث فاسكيز عن الحضور.
 

نوفمبر  26الجديدة، والذي تم عقده في  gTLDيعد هذا تقريًرا مبدئًيا الجتماع لجنة برنامج 
2012. 

 
 

http://www.icann.org/en/groups/board/documents/minutes-new-gtld-26nov12-en.htm
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/minutes-new-gtld-26nov12-en.htm
http://www.icann.org/en/groups/board/new-gTLD
http://www.icann.org/en/groups/board/new-gTLD
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 جدول األعمال الرئيسي: .1

 الجديدة gTLDتحديد أولويات طلبات  .أ 
 

قدمت كريستين ويليت موضوع سحب تحديد األولويات مع ملخص موجز عن التعليقات العامة المستلمة حول 
، تظل IDNs. بما أن أكثر من نصف المعلقين قدموا دعمهم لمقترح تحديد أولويات 2012المقترح في أكتوبر 

مارس  13تحظى بدعم من اإلدارة، باإلضافة إلى تمديد فترة االعتراض حتى  IDNsالتوصية بتحديد أولويات 
ر قبل في لوس انجلوس، مع بيع التذاك 2012ديسمبر  17. من المنوي إجراء سحب تحديد األولويات في 2013

 خمسة أيام من الحدث. سيتم التبرع بجميع الرسوم إلى جمعية خيرية مؤهلة.
 

، ولكن IDNsنوه الرئيس والمدير التنفيذي أن ثمة دعم من المجتمع لتحديد أولويات األسماء الجغرافية إلى جانب 
 فقط. IDNsالتوصية هي لتحديد أولويات 

 
معايير واضحة لتحديد األولويات حتى يكون من الواضح ما هي أنه من المهم وضع ) COO(أكد مسؤول التشغيل 

الطلبات التي ينبغي النظر بها، باإلضافة إلى تبرير المصلحة العامة لتحديد األولويات. إن العديد من السالسل 
 الجغرافية تخفي وراءها مصالح تجارية، ويأتي معظم الدعم لتحديد أولويات السالسل الجغرافية من المتقدمين

تخفي وراءها مصالح تجارية، كان ثمة دعم واسع النطاق وراء  IDNبطلبات أنفسهم. رغم أن بعض طلبات 
 أمراً سهالً. IDN. باإلضافة إلى ذلك، سيكون تحديد طلبات IDNالمتقدمين بطلبات لتحديد أولويات سالسل 

 
بعين االعتبار في هذه التوصية. ونوهت هيذر إلى عدم توفر  GACاستعلمت هيذر درايدين حول كيفية أخذ تعليقات 

للتدقيق بشكل شامل بسياق المقترح وتقديم المشورة كلجنة، لذا تم الطلب من  GACوقت كاٍف أمام أعضاء 
بوضع يسمح لها بتقديم مشورة  GACاألعضاء الفرديين اإلدالء بتعليقات مباشرة بحسب ما يرونه مناسباً. لم تكن 

 باإلجماع حول هذه المسألة.تحظى 
 

يرغبون بالمضي قدماً بالطلبات الجغرافية إذا كانت تحظى بدعم  GACأنه يبدو أن بعض أعضاء  COOأكدت 
الحكومات. ولكن كان من الصعب التحكم بالحاجة إلى االعتماد على موافقة الحكومة عند السعي لفرض قاعدة 

مة رسائل دعم متنافسة أو مسائل مستوى الدعم الالزم لتوفير الدعم واضحة حول تحديد األولويات، حيث قد يكون ث
 الكافي. ستتطلب هذه المسائل الذاتية تقييماً مفصالً كجزء من سحب تحديد األولويات.

 
 ICANNنوه جورج سادوسكي بأنه من المهم أن يكون مجلس اإلدارة هو صوت من ليس لديهم صوت في مجتمع 

المصلحة العامة. اقترح جورج أن تحديد أولويات الطلبات للدول النامية سينقل  لخدمة ICANNكجزء من دور 
رسالة واضحة حول قيم مجلس اإلدارة على المسرح العالمي. وطلب جورج من مجلس اإلدارة الموافقة على هدف 

وري في سحب تحديد أولويات إضافية للمناطق "المحرومة من النطاقات". اقترح جورج تنفيذ عملية التخصيص الد
 تحديد األولويات، أي التناوب بين المناطق وأخذ طلب واحد من كل منطقة بحسب الترتيب.

 
 أيد مايك سيلبير اقتراح جورج، حيث يبدو أنه سيكون من الصعب إدارة العمل بهذه الطريقة.

 
كل كبير من طريقة عمل أثار كريس ديسبين مسألة أن استخدام مثل نظام تحديد األولويات اإلقليمي هذا سيغير بش

النظام الذي يحظى بالفعل بتأييد المجتمع، وينبغي تنفيذه بشكل يتناسب مع طريقة تحديد السحب منذ البداية. أكد 
 كريس أنه سيحتاج إلى مراجعة المقترحات حول طريقة عمل هذا قبل النظر بها.
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في المصلحة العامة هو أمر بالغ األهمية،  علقت أولغا مادريوغا فورتي بالقول إن تضمين أولويات إضافية تصب
وأيدت تحديد األولويات بالطريقة التي وصفها جورج. نوهت أولغا بأنه ينبغي القيام بذلك بحرص، حيث ال يمكن أن 

 على استقامة التوازن الحريص للكل. ICANNتساوم 
 

 نوه كو واي وو القرار بأنه يدعم المقترح بشكل أساسي. 
 

فارو أنه رغم إعجابه بفكرة تحديد األولويات، سيكون من الخطير على المصلحة العامة أن تبدأ قال غونزالو نا
ICANN  بمحاولة التفضيل أكثر مما يحب بين األنواع المختلفة من الطلبات وأخرى مختلفة. لقد فات أوان تنفيذ مثل

 كثيراً بدمج ذلك. هذا المقترح في العملية. رغم أن ثمة جدوى من مناقشته، يجب عدم التأمل
 

نوه الرئيس والمدير التنفيذي أن السعي لتحقيق خطوات مفيدة للمصلحة العامة هو أمر مهم، ومنح أولئك في المناطق 
المحرومة األولوية قد ال يكون مفيداً للغاية، ألن العملية ما زالت في بدايتها للوصول إلى الجذر، وقد يؤدي دفع 

أقل او يحصلون على موارد أقل نحو الدخول أوالً قد ال يصب بمصلحتهم. باإلضافة إلى أولئك الذين يمتلكون موارد 
، وقد يؤدي استخدام نوع جديد من تحديد األولويات إلى إفساد التوازن IDNذلك، يبدو أن المجتمع قد تقّبل أولويات 

إضافة تعقيدات إضافية بحرص. الذي تم تحقيقه. كما سيؤدي هذا إلى جعل السحب أكثر تعقيداً، وينبغي النظر ب
 ينبغي أن يؤكد الطاقم أنه من الممكن استخدام هذا بشكل خاٍل من العيوب.

 
وافق توماس نارتين بالرأي أن األوان قد فات على إجراء تعديالت على العملية، وينبغي أن تكون أية تغييرات يتم 

اإلمكان حتى يتم تنفيذه بشكل جيد، ويبدو أن فوائد القيام بها مهمة للغاية. يجب الحفاظ على السحب بسيطاً قدر 
إضافة المزيد من التعقيدات ال تتفوق على مخاطرها. قد ال يؤيد المجتمع اتخاذ مجلس اإلدارة لهذا القرار في الوقت 

 الراهن.
 

ذلك، وبأن نوه رئيس اللجنة بأنه رغم وجود دعم ظاهر للمقترح، ثمة مخاوف أيضاً بأن األوان قد فات على تطبيق 
إضافته ستؤدي إلى تعقيد عملية سحب تحديد األولويات. طلبت اللجنة من الطاقم تدوين المسائل التي أثيرت في هذا 

 لحوار وتقديم توصية إلى اللجنة حول جدوى استخدام التخصيص الدوري في عملية تحديد األولويات.

 حماية أسماء المؤسسات الحكومية الدولية .ب 
 

 سادوسكي بطلب وأيد كو وو وي القرار.تقدم جورج 
 

قدم طارق كامل إلى اللجنة بعض المعلومات الخلفية حول مسألة توفير إجراءات حماية لنطاقات المستوى األعلى 
المستلمة  GAC، باإلضافة إلى مشورة )IGOsالجديدة ألسماء ومختصرات المنظمات المشتركة بين الحكومات (

على أنه نقطة البدء  INT.في بيانها الرسمي في تورنتو لمعيار  GACق أن ذكر حول هذا الموضوع. أوضح طار
 لوضع قائمة قد تم إدراجه في التوصية أمام اللجنة.

 
حول  2012أكد ديفيد أوليف أن القرار المقترح مشابه للغاية لإلجراء الذي اتخذه مجلس اإلدارة في سبتمبر 

سماء اللجنة األولمبية الدولية والصليب األحمر/الهالل األحمر. كما هو إجراءات حماية المستوى الثاني المؤقتة أل
وعمليات وضع السياسة، بينما يأخذ  GNSOالحال في شهر سبتمبر، سيحترم هذا القرار المحادثات لجارية داخل 

 الجديد.  gTLDحول توفير إجراءات الحماية للجولة األولى من برنامج  GACبعين االعتبار مشورة 
 
هي ممثلة فيها.  IGOsهي وسيلة للتواصل حول هذا الموضوع، حيث أن  GACلقت هيذر درايدين بالقول إن ع

 GACمنذ فترة. نوهت هيذر أن ثمة مخاوف داخل  GACإن مسألة إجراءات الحماية مدرجة في جدول أعمال 
 .GNSO حول إحالة مثل هذه المسائل إلى عمليات وضع السياسة لـ
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ريوغا فورتي توضيحاً حول معيار األهلية، وتم التأكيد بأنه تمت صياغة المعيار بشكل ال يتطلب طلبت أولغا ماد
 إذا لم ترغب الهيئات بذلك. INT.التسجيل في سجل 

 
 اإلجراء التالي: gTLDثم اتخذت لجنة برنامج 

 
المصلحة العامة، فإن قد قدمت النصيحة إلى مجلس اإلدارة في بيان تورنتو، مؤكدة على أن "من  GAC حيث إن،

تنفيذ هذه الحماية [لـألسماء واختصارات المنظمات الحكومية الدولية ضد التسجيل غير الصحيح] في المستوى الثاني 
، في المستوى الثاني gTLDجديدة، وفي الجوالت المستقبلية لنطاقات  gTLDيجب أن تنفذ قبل تفويض أي نطاقات 

 والمستوى األعلى".
 

 int.قد أشارت إلى أن المعايير الحالية للتسجيل بموجب نطاق المستوى األعلى  GACنصيحة وحيث إن، 
(والمشار إليها بالنص في دليل مقدمي الطلبات كأساس ألي منظمة حكومية دولية في تقديم اعتراض على الحقوق 

 gTLDكومية الدولية في برنامج القانونية) باعتبارها أساًسا للبدء في حماية أسماء واختصارات أسم المنظمات الح
الجديدة، وحيث إنها أوصت بأنه "يجب الموافقة على هذه القائمة التي تضم المنظمات الحكومية الدولية ضد تسجيل 

الجديدة" ال تزال بحاجة إلى مزيد من العمل  gTLDاألطراف األخرى قبل عملية التفويض ألي من نطاقات 
 تسجيل.بخصوص التدابير الخاصة بعملية ال

مشاركة بفاعلية في مناقشات السياسة فيما يخص عمليات الحماية في المستوى األعلى  GNSO وحيث إن،
والمستوى الثاني لبعض أسماء المنظمات الحكومية الدولية وأسماء والمنظمات الدولية غير الحكومية وقد بدأت 

ن الواجب حماية هذه األسماء الخاصة حول المسألة األوسع الخاصة بما إذا كان م PDPعملية وضع سياسة 
 .gTLDSبالمنظمات الدولية في جميع 

ال توجد في الوقت الحالي سياسة لحفظ أو فرض توقيف أو تأجيل عملية التسجيل من خالل األطراف وحيث إن، 
ا بالنسبة المعمول به int.الخارجية ألسماء واختصارات المنظمات الحكومية الدولية التي تستوفي معايير النطاق 

 الجديدة. gTLDلجولة المستوى الثاني الحالية لنطاقات 

عمليات الحماية للمستوى الثاني، إذا تم توفيرها وإذا ما تسنى لها أن تكون فعالة، يجب أن تكون قيد  وحيث إن،
 جديدة. gTLDالتشغيل قبل تفويض أول نطاقات 

مسبًقا، يتمثل في إمكانية رفع القيود المفروضة على التسجيل ، المجلس يفضل نهًجا محافًظا، وفًقا لما أعلن وحيث إن
 من المستوى الثاني في وقت الحق.

مواصلة عملهاعلى  GNSOأن يطلب مجلس اإلدارة من  )،NG01.2012.11.26تقرر بموجب القرار رقم (
سماء المنظمات تنفيذ توصيات السياسة بخصوص عمليات الحماية من المستوى األعلى والمستوى الثاني لبعض أ

 الحكومية الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية.

بتوجيه النصيحة  GNSO أن يطالب مجلس اإلدارة مجلس ،)NG02.2012.11.26تقرر بموجب القرار رقم (
بما إذا كانت على علم بأي من المخاوف كمثل االهتمام  2013نوفمبر  28إلى مجلس اإلدارة في موعد أقصاه 

بأن مجلس اإلدارة يتوجب عليه أن يأخذ في االعتبار في عملية  ،DNS بالمصلحة العامة الدولية أو أمان أو استقرار
اتخاذ قراراته ما إذا كان من الواجب تضمين عمليات حماية من المستوى الثاني لبعض أسماء واختصارات 

من دليل مقدمي  2.2.1.2.3ت الحكومية الدولية من خالل تضمين قائمة باألسماء المحفوظة في البند المنظما
الجديدة.  gTLD الجديدة المعتمدة في الجولة األولى لبرنامج gTLD الطلبات أم ال، والمنطبقة على سائر سجالت

تها، فيشترط في تلك األسماء والمنظمات ما يلي: أما بالنسبة لألسماء النوعية للمنظمات الدولية الحكومية المقرر حماي
أن  )2، وint.المسمى  gTLDاستيفاء الشروط بموجب المعايير القائمة حالًيا لتسجيل أسماء النطاقات في نطاق  )1

إلدراجه من  ICANNتقديم طلب إلى  )3، وint.مسجل أو تحديد الجدارة بموجب معايير  int.يكون لديه نطاق 



 محاضر االجتماعات
 2012نوفمبر  26

 9من  6صفحة 
 

فبراير  28جديدة في موعد أقصاه  gTLDسماء المحجوزة للمستوى الثاني قبل تفويض أي نطاقات ضمن قائمة األ
2013 . 

واعتذر بيل غراهام وراي بيلزاك وإيريكا مان وجوديث فاسكيز عن . صوت ثمانية مدراء لصالح هذه القرارات
 .وتم تنفيذ القرارات. الحضور

 NG01 – 2012.11.26.NG02.2012.11.26حيثيات القرارين 
 

طلبات للحصول على مزيد من عمليات الحماية ألسماء واختصارات المنظمات الحكومية الدولية،  ICANNتلقت 
بما في ذلك طلبان من األمم المتحدة، ومن الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر ومن اللجنة األوليمبية 

ماء والمختصرات من خالل أطراف أخرى في المستوى الثاني. وهناك الدولية، لحماية التسجيل الخاص بهذه األس
بالنظر في التوصيات المقدمة لتعزيز عمليات  ICANNقضايا مشابهة ويجب النظر فيها في نفس الوقت. التزمت 

ي الحماية من المستوى الثاني ألصحاب الحقوق في منتدى سابق للتعليق العام وفي المناقشات األخيرة التي تمت ف
 اجتماع تورنتو ومنتديات دولية مثل اجتماع منتدى حوكمة اإلنترنت.

 
الجديدة مسئولة أمام جميع قطاعات  gTLDوباعتماد هذا القرار في هذا الوقت، يمكن أن تظل لجنة برنامج 

 مجتمعها، مع اتخاذ اإلجراءات المعقولة استناًدا إلى األمثلة السابقة والحيثيات التالية: 
 

وضع مجلس اإلدارة مقدمة لهذا الطلب فيما يتعلق بأسماء المنظمات الحكومية الدولية بقراره المعتمدة في  )1
الجديدة  gTLDفي حل مقترح مشابه للجولة األولى من  GNSOسبتمبر، والذي طالب بأن تنظر  13

في المستوى  الدولية لحماية كل من الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر واللجنة األوليمبية
 الثاني. 

 
تسجيالت من كيانات ليست من ضمن  int.بالنسبة لألسباب التاريخية، يشتمل نطاق المستوى األعلى  )2

بموجب معايير األهلية الحالية. وحيث  int.المنظمات الحكومية الدولية أو التي ال تتأهل للتسجيل في 
حد نقاط البداية المقترحة لها لوضع قائمة، وسوف على معايير األهلية الحالية كأ GACركزت نصيحة 

 الحالية.  int.تكون متسعة للغاية لتوسيع عملية اإليقاف الخاصة بسائر سجالت 
 

على الرغم من أهليتها  int.باإلضافة إلى ذلك، هناك بعض الكيانات التي اختارت عدم التسجيل في النطاق 
أمًرا إلزامًيا. ولهذا السبب فإن مطالب الحماية ال  int.نطاق للتسجيل فيه. وال يجب أن يكون التسجيل في 

 int.، ولكن فقط توضيح أن الكيان سيتأهل بموجب المعايير الحالية للتأهيل لنطاق int.تشترط التسجيل في 
ولذلك، فإن القرار متسع بأكبر قدر الزم، ويحدد قائمة باألسماء واالختصارات التي تفي بمعايير األهلية 

للتضمين في عملية التعليق. كما أن ذلك يتيح  ICANNومن يتقدم بطلبات إلى  int.الية لنطاق الح
 gTLDللمنظمات الحكومية الدولية المؤهلة والتي ترغب في تسجيل أسم المستوى الثاني داخل نطاقات 

 الجديدة الفرصة لعدم المشاركة في عملية التعليق. 
 

 2012سبتمبر  13وفًقا لما أعلن في الحيثيات األساسية للقرار الصادر في  )3
)-gtld-new-n.org/en/groups/board/documents/resolutionshttps://www.ican

en.htm-13sep12 ،فيما يتعلق أسماء هيئة الصليب األحمر/الهالل األحمر واللجنة األوليمبية الدولية (
فإن مجلس اإلدارة يفضل استخدام أسلوب متحفظ، وأن القيود المفروضة على تسجيل المستوى الثاني يمكن 

حق، ولكن ال يمكن تطبيق القيود بأثر رجعي بعد إتمام تسجيل األسماء. كما تسري أن ترفع في وقت ال
نفس الحيثيات بالنسبة ألسماء واختصارات المنظمات الحكومية الدولية في المستوى األول للجولة األولى 

 الجديدة.  gTLDمن برنامج نطاقات 
 

https://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld-13sep12-en.htm
https://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld-13sep12-en.htm
https://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld-13sep12-en.htm
https://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld-13sep12-en.htm
https://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld-13sep12-en.htm
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بقضايا اللجنة األوليمبية الدولية والصليب وتماشًيا مع قرار مجلس اإلدارة في سنغافورة فيما يتعلق  )4
الجديدة أن المسار المناسب في أن يترك مجلس اإلدارة هذه المشكالت  gTLDاألحمر، ترى لجنة برنامج 

. وتقدر اللجنة وتثمن ICANNفي النهاية تحت تصرف الهيئات المسئولة عن صانعة السياسات في 
سريعة لوضع التوصيات من أجل توفير أية  PDPية في البدء في عمل GNSOالجهود التي تبذلها 

عمليات حماية إضافية وضرورية ألسماء المنظمات الحكومية الدولية وأسماء المنظمات الدولية غير 
 ICANN. ويؤيد فريق عمل gTLDالحكومية في المستوى األعلى والمستوى الثاني في سائر نطاقات 

 الجديدة نتائج هذه المناقشات الخاصة بالسياسة.  gTLD، كما تنتظر لجنة GNSOتلك المناقشة في 
 

. ومن غير DNSومن غير المتوقع لهذا اإلجراء أن يكون له أي تأثير مباشر على استقرار أو األمن أو مرونة 
 . ICANNالمتوقع لهذا اإلجراء أيًضا أن يكون له أي تأثير كبير على الموارد المالية أو الموارد األخرى لـ 

 

ة أسماء هيئة الصليب األحمر والهالل األحمر واللجنة األوليمبية حماي .ج 
 الدولية 

 
الجديد، ونوه إلى الحاجة إلى التوضيح بإعادة التأكيد في قرار  gTLDقدم ديفيد أوليف القرار إلى لجنة برنامج 

على التوصيات المتعلقة  GNSOعلى ضوء الخطأ اإلجرائي الذي حدث أثناء تصويت مجلس  2012سبتمبر 
بالتحفظ المؤقت على بعض أسماء اللجنة األولمبية الدولية والصليب األحمر/الهالل األحمر. أوضح ديفيد أن مجلس 

GNSO  الذي حددته  2013يناير  31ما زال على المسار الصحيح للتصويت على التوصيات مسبقاً في موعد
 اللجنة. 

 
لقرار، وما إذا كان مجرد تكرار لقرار اللجنة السابق مع المزيد من اإلجراءات طلب كريس ديسبين توضيحاً حول ا
 التي ما زال يتطلبها مجلس اإلدارة.

 
نوه توماس نارتين أن تأثير القرار المقترح سيكون تبني إجراءات الحماية المؤقتة، مقارنة مع تحديد القرار السابق 

 .GNSOإلجراءات الحماية المتوقعة بانتظار آراء 
 

في التصويت، أن هذا كان خطأ إجرائي،  GNSOأكد الرئيس والمدير التنفيذي، بناًء على اإلفادات من مجلس 
من توفير إجراءات الحماية المؤقتة. هذه  ICANNعلى عدم وجود سبب مقنع يمنع  GNSOولواله لوافق مجلس 

 تكملة للعمل الذي تم تحديده في قرار شهر سبتمبر.
 

دريوغا فورتي توضيحاً في صياغة القرار اللغوية تتعلق بتأثير توصيات السياسة إذا تم التوصل إليها طلبت أولغا ما
 ، األمر الذي تم إدراجه في النص.GNSOفي 

 
، لتأكيد أن إجراء اللجنة هو مبني على GNSOاستعلم توماس حول إمكانية مناقشة إجراء مجلس اإلدارة مع مجلس 

 يجد سبباً مقنعاً ضد تنفيذ القيود المؤقتة.لم  GNSOالفهم بأن مجلس 
 

 أكد الرئيس والمدير التنفيذي أن العمل جاٍر على مثل هذه االتصاالت.
 

 بعد ذلك، تقدم كريس ديسبين وأيده جورج سادوسكي بالقرار التالي:
 

توصياته إلى  GNSOأن يقدم مجلس  2012سبتمبر  13الجديدة قد طالبت في  gTLDلجنة برنامج  حيث إن،
بما إذا كانت على علم بأي من المخاوف كمثل االهتمام  2013يناير  31مجلس اإلدارة في موعد ال يتجاوز 
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، بأن مجلس اإلدارة يتوجب عليه أن يأخذ في االعتبار في عملية DNS بالمصلحة العامة الدولية أو أمان أو استقرار
اللجنة ليات حماية من المستوى الثاني لبعض أسماء واختصارات اتخاذ قراراته ما إذا كان من الواجب تضمين عم

من خالل تضمين قائمة باألسماء المحفوظة في البند  والصليب األحمر والهالل األحمر األوليمبية الدولية
الجديدة المعتمدة في الجولة  gTLDمن دليل مقدمي الطلبات أم ال، والمنطبقة على سائر سجالت  2.2.1.2.3

 الجديدة. gTLDلبرنامج األولى 
 

قد وافق مؤخًرا على عملية عاجلة لوضع السياسات  GNSOالجديدة تقر بأن مجلس  gTLD، لجنة وحيث إن
PDP  من أجل وضع توصيات السياسة من أجل حماية أسماء واختصارات المؤسسات الحكومية الدولية وبعض

يشمل ذلك هيئة الصليب األحمر والهالل األحمر واللجنة األوليمبية الدولية، في و -المؤسسات الدولية غير الحكومية 
 .gTLDكافة نطاقات 

 
نوفمبر لم يكتب له النجاح بسبب الفنيات  15في  GNSOعلى الرغم من اإلجراء الذي اتخذه مجلس وحيث إن، 

ديسمبر العتماد  20مرة أخرى على اإلجراء في اجتماعه المقرر في  GNSOاإلجرائية، فسوف يصوت مجلس 
لحجز المطابقة الصحيحة ألسماء اللجنة  الصليب األحمر/اللجنة األوليمبية الدوليةتوصيات فريق الصياغة الخاصة بـ

من دليل  2.2.1.2.3األوليمبية الدولية وهيئة الصليب األحمر والهالل األحمر في المستوى الثاني مدرجة في البند 
 التي بدأت مؤخًرا. PDPمقدمي الطلبات، بانتظار نتيجة عملية 

في ضوء هذه المناقشات القادمة حول السياسة المقرر أن تتم  ،)NG03.2012.11.26تقرر بموجب القرار رقم (
في عملية وضع السياسة والمشتملة على حماية أسماء المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، والقيود على 

 gTLDعملية التسجيل بالنسبة ألسماء هيئة الصليب األحمر والهالل األحمر والهيئة األوليمبية الدولية لنطاقات 
 الجديدة في المستوى الثاني فيعمل بها إلى أن يحل موعد اعتماد السياسة والتي قد تتطلب إجراءات إضافية.

صوت ثمانية مدراء لصالح هذه القرارات. واعتذر بيل غراهام وراي بيلزاك وإيريكا مان وجوديث فاسكيز عن 
 الحضور. وتم تنفيذ القرارات.

 NG03.2012.11.26حيثيات القرار 
 

سبتمبر باإلضافة إلى االهتمام عالي المستوى على نطاق المجتمع بهذه  13بالنظر إلى قرار اللجنة الصادر في 
المسألة، من المهم بالنسبة للجنة اإلشارة إلى أن عمليات الحماية التي أوصت بها ألسماء كل من هيئة الصليب 

سيتم  gTLDستوى الثاني من الجولة األولى لنطاقات في الم واللجنة األوليمبية الدولية األحمر والهالل األحمر
الجديدة اتخاذ  gTLDاعتمادها إلى أن يتم وضع سياسة. وباعتماد هذا القرار في هذا الوقت، يمكن للجنة برنامج 

 اإلجراءات المعقولة استناًدا إلى الحيثيات التالية: 
 

ضايا اللجنة األوليمبية الدولية والصليب وتماشًيا مع قرار مجلس اإلدارة في سنغافورة فيما يتعلق بق )1
الجديدة أن المسار المناسب في أن يترك مجلس اإلدارة هذه المشكالت تحت  gTLDاألحمر، ترى لجنة 

. وتقدر اللجنة وتثمن الجهود التي تبذلها ICANNتصرف الهيئات المسئولة عن صانعة السياسات في 
GNSO  في البدء في عمليةPDP توصيات من أجل توفير أية عمليات حماية إضافية سريعة لوضع ال

وضرورية ألسماء المنظمات الحكومية الدولية وأسماء المنظمات الدولية غير الحكومية في المستوى 
تلك المناقشة في  ICANN. ويؤيد فريق عمل gTLDاألعلى والمستوى الثاني في سائر نطاقات 

GNSO كما تنتظر لجنة ،gTLD ه المناقشات الخاصة بالسياسة. الجديدة نتائج هذ 
 

وقد تم إخطار اللجنة بأن اإلجراء الذي يمنح عمليات حماية مؤقتة لكل من هيئة الصليب األحمر والهالل  )2
، وبعد االطالع على المسألة GNSOاألحمر واللجنة األوليمبية الدولية قد تم إعادة تقديمه إلى مجلس 

، يتوقع المجلس اعتماد التوصية من أجل 2012نوفمبر  15والتصويت على نفس القرار عند تداوله ي 
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توفير هذه الحماية الخاصة ألسماء هيئة الصليب األحمر والهالل األحمر والهيئة األوليمبية الدولية في 
. وبإقرار احتمالية أن يتم قبول اإلجراء المقدم من مجلس 2012ديسمبر  20اجتماعها المقرر في 

GNSO من المناسب اعتماد هذا القرار في نفس الوقت كأحد االعتبارات الخاصة ، ترى اللجنة بأنه
 PDPفي تنفيذ عملية  GNSOبمسألة المنظمات الدولية، كإجراء مؤقت، في حين يواصل مجلس 

 العاجلة. 
 

الجديدة طمأنة أصحاب المصلحة  gTLDوباعتماد هذا القرار في هذا الوقت، يمكن للجنة برنامج  )3
، واتخاذ إجراء توافق مع GNSOمجتمع، وإقرار وتشجيع العمل المتواصل لمجلس المتضررين في ال

 . 2012سبتمبر  13قرارها الصادر في 
 

ومن غير المتوقع أن يكون لهذا اإلجراء أي تأثير مباشر على أمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق، على 
الرغم من أن نتائج هذا العمل قد يؤدي إلى نتائج إيجابية. ومن غير المتوقع لهذا اإلجراء أيًضا أن يكون له أي 

 .ICANNتأثير على الموارد المالية أو الموارد األخرى لـ 
 

 وبهذا طلب الرئيس اختتام االجتماع.
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