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تمت ترجمة هذه الوثيقة إلى العديد من اللغات بغرض المعلومات فقط. ويمكن العثور على النص األصلي والموثوق 

 (باإلنجليزية) من:
-04-04-2014-gtld-new-material/resolutions-rces/boardhttps://www.icann.org/resou

en 
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 جدول األعمال الرئيسي: .1
 

بالتوقيت العالمي، وامتد  22:00في تمام الساعة  2014أبريل نيسان  3عقد االجتماع في 
بالتوقيت العالمي. وتم اتخاذ القرارات  21:00في الساعة  2014أبريل نيسان  4حتى 

 :2014أبريل نيسان عام  4التالية في 

 سنغافورة – GACالبيان الرسمي لـ. / wineو. vinطلبات  .أ 
 

، في رسالة موجهة إلى مجلس إدارة 2013سبتمبر أيلول عام  9حيث أنه، في يوم 
ICANN) قدمت اللجنة االستشارية الحكومية ،GAC مجلس اإلدارة أن ) مشورة إلى

GAC  قد انتهت من دراسة السالسلWINEو .VIN بعدم الوصول إلى إجماع في .
.، VIN. وWINEبشأن المشورة عن تقديم ضمانات إضافية لـ GACاآلراء بين أعضاء 

 . من خالل عملية التقييم العادية.VIN. وWINEوأنه ينبغي تناول الطلبات المقدمة من 
 

بيانها الرسمي  GAC، أصدرت 2013نوفمبر تشرين الثاني عام  20وحيث أنه، في يوم 
في بوينس آيرس، حيث اقترح التقرير أن مجلس اإلدارة ربما يسعى إلى تحقيق فهما واضح 

للخلفية المعقدة من الناحية القانونية وذات الحساسية السياسية بشأن المشورة التي قدمتها 
. من أجل النظر في الخطوات التالية المناسبة لتفويض VIN. وWINEاللجنة فيما يتعلق 

 السلسلتين.
 

طاقم العمل إجراء تحليل قانوني مستقل ("تحليل قانوني  NGPCوحيث أن، طلبت 
بشأن  GACمستقل") عن الخلفية المعقدة القانونية وذات الحساسية السياسية حول مشورة 

.WINE وVIN. 
 

، NG01.2014.03.22، في القرار 2014مارس آذار عام  22وحيث أنه، في يوم 
-09-2013للمشورة  GACالمحددة في سجل  GACمشورة  NGPC"تقبل [قبلت] 

09-wine  وvin وتصدر [أصدرت] التعليمات للرئيس والمدير التنفيذي، أو من ينوب ،
 .ل عملية التقييم العادية". من خالVIN. وWINEعنه، بضرورة تناول الطلبات الخاصة 

 
 NGPC، اعتبرت NG01.2014.03.22وحيث أنه، كما لوحظ في حيثيات القرار 

، التي نشرت على GACالتحليل القانوني المستقل كجزء من مداوالتها بشأن استشارة 
الموقع اإللكتروني 

1-http://www.icann.org/en/groups/board/documents/analysisUT

1TUen.pdf-22mar14-vin-wine. 
 

، في البيان الرسمي الجتماع سنغافورة، 2014مارس آذار عام  27وحيث أنه، في يوم 
أن "هناك على ما يبدو عملية انتهاك واحدة على األقل وخطأ إجرائي، بما  GACالحظت 

" في المداولة 6القسم الفرعي  1، القسم XI-Aفي ذلك ما يتعلق باللوائح الداخلي المادة 

http://www.icann.org/en/groups/board/documents/analysis-wine-vin-22mar14-en.pdf
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/analysis-wine-vin-22mar14-en.pdf
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، ويوصى بأن NG01.2014.03.22للقرار  ICANNالنهائية في اجتماع مجلس إدارة 
 ي المسألة قبل تفويض هذه السالسل.بإعادة النظر ف ICANNيقوم مجلس إدارة 

 
كذلك بأن "أعضاء  GACوحيث أنه، في البيان الرسمي الجتماع سنغافورة، أوصت 

GAC  المعنيين يعتقدون أنه ينبغي تشجيع مقدمي الطلب واألطراف المعنية على مواصلة
 مفاوضاتهم بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة." 

 
تعراض والنظر في هذه المسألة المنصوص عليها في البيان قامت باس NGPCوحيث أن، 

المتعلقة  GACالرسمي الجتماع سنغافورة، خاصة فيما يتعلق بالقضية التي أثارتها 
 ICANNباقتراحها عن عملية انتهاك محتملة أو خطأ إجرائي بموجب اللوائح الداخلي في 

 . 6، القسم الفرعي 1، القسم XI-Aالمادة 
 

ال تزال ينتابهم القلق إزاء طلبات  GACتدرك أن بعض أعضاء  NGPCوحيث أن، 
WINEو .VIN. وأن ،NGPC  تدرك أن هذه مسألة ذات أهمية كبيرة ألعضاءGAC 

 هؤالء، فضال عن مقدمي الطلبات المهتمين بنطاقات المستوى األعلى هذه. 
 

ان المحددة في البي GACبمشورة  NGPC، ُتقر (NG01.2014.04.04)قررت في 
 .VIN. وWINEالرسمي الصادر عن اجتماع سنغافورة من حيث صلته بطلبات 

 
، يعاد النظر في المسألة المنصوص عليها في البيان (NG02.2014.04.04)قررت في 
الصادر عن اجتماع سنغافورة الذي يقترح احتمالية وجود عملية انتهاك  GAC الرسمي لـ

عدم وجود أي عملية انتهاك أو خطأ إلى نتيجة ب NGPCأو خطأ إجرائي، ويخلص 
 إجرائي بموجب النظام الداخلي. 

 
تعليمات للرئيس والمدير التنفيذي،  NGPC، تعطي (NG03.2014.04.04)قررت في 

في غضون  VIN.و WINE.أو من ينوب عنه، أن تبدأ عملية التعاقد على طلبات 
إضافي لألطراف المتأثرة ذات يوما من تاريخ نشر هذه القرارات من أجل توفير وقت  60

 الصلة بالتفاوض، والتي يتم تشجيعهم على القيام بذلك.
 

بأن ينظر مجلس اإلدارة بالكامل  NGPC، توصي (NG04.2014.04.04)قررت في 
في اآلثار البالغة عن القضايا المعقدة القانونية وذات الحساسية السياسية مثل تلك التي أثارها 

هي المكان المناسب إليجاد حل لهذه  ICANNك ما إذا كانت ، بما في ذلGACأعضاء 
القضايا، أو ما إذا كانت هناك أماكن أو منتديات تناسب بشكل أفضل للتصدي لتلك 

 .VINو  WINEفيما يتعلق بطلبات  GACالمخاوف مثل تلك التي أثارها أعضاء 
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 NG01 – 2014.04.04.NG04.2014.04.04حيثيات القرارين 

اليوم، بشأن تناول مشورة اللجنة االستشارية الحكومية  NGPCذي قامت به إن العمل ال
")GAC في البيان الرسمي الصادر عن اجتماع سنغافورة بشأن طلبات (".WINE  و

.VIN هو جزء من دور مجلس إدارة ،ICANN  لمعالجة المشورة التي قدمتهاGAC  إلى
الداخلية  ICANNائح من لو 1-2من القسم  XIمجلس اإلدارة.تسمح المادة 

11TUhttp://www.icann.org/en/about/governance/bylaws#XIUT  للجنةGAC 
"برفع المسائل إلى مجلس اإلدارة مباشرة، سواء عن طريق التعليق أو المشورة المسبقة، أو 

عن طريق التوصية بشكل خاص باإلجراء أو وضع سياسة جديدة أو مراجعة السياسات 
") يحدد اإلطارات التي ستمنح من AGBمن دليل مقدم الطلب (" 3.1الحالية."الوحدة 
 ICANNالجديد.تتطلب لوائح  gTLDبرنامج نطاق في إطار  GACخاللها مشورة 

حول مسائل السياسة  GACالداخلية من مجلس اإلدارة أن تأخذ بعين االعتبار مشورة 
العامة عند تشكيل وتبني السياسات.إذا قرر مجلس اإلدارة اتخاذ إجراء ال يتوافق مع مشورة 

GAC ينبغي عليه ابالغ ،GAC  المشورة.ثم يتعين على وتوضيح أسباب عدم إتباعه لتلك
GAC  ومجلس اإلدارة التعاون بنية حسنة إليجاد حل مقبول من الطرفين.إذا تعذر التوصل

إلى حل، ينبغي على مجلس اإلدارة أن يبين في قراره النهائي سبب عدم اتباع مشورة 
GAC. 

 
Uخلفية واقعية 

 
الجديد، وبصفة  gTLDمشورة سابقة إلى مجلس اإلدارة حول برنامج  GACأصدرت 

. من خالل بيانها الرسمي في بكين المؤرخ في VIN. وWINEخاصة عن طلبات 
، 2013يوليو تموز  18، وبيانها الرسمي في ديربان المؤرخ في 2013أبريل نيسان  11

.كما 2013نوفمبر تشرين الثاني  20وبيانها الرسمي في بيونيس آيريس المؤرخ في 
سبتمبر أيلول  9في رسالة مؤرخة  ICANNالمشورة إلى مجلس إدارة  GACأصدرت 

في  GAC.وقد أقترح البيان الرسمي الصادر عن VIN. وWINEبشأن طلبات  2013
بوينس آيرس أن مجلس اإلدارة قد "يرغب في الحصول على فهم واضح للخلفية المعقدة من 

هذا الشأن ألجل النظر في الخطوات الناحية القانونية والحساسة من الناحية السياسية في 
في أن يقدموا  GACالتالية المناسبة في عملية تفويض السلسلتين.وقد يرغب أعضاء 

لمجلس اإلدارة المزيد من التوضيح حول وجهات 
1(نظرهم."

https://gacweb.icann.org/download/attachments/33849634/FINUT 
AL_Buenos_Aires_GAC_Communique_20131120.pdf?version=

1TU1&modificationDate=1390438464000&api=v2( 
 

تعليمات لطاقم العمل من  NGPCس، أصدرت بعد البيان الرسمي الصادر عن بوينس آير
أجل إجراء التحليل القانوني المستقل حول ما إذا كان القانون الدولي أو القانون القومي في 

أن إنشاء بار  --فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وأستراليا وأماكن أخرى  --مناطق زراعة العنب 
اإلدارة من استخدام نطاقات من شأنه أن يخول الحكومات أو الوكاالت اإلدارية منع 

http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws#XI
https://gacweb.icann.org/download/attachments/33849634/FINAL_Buenos_Aires_GAC_Communique_20131120.pdf?version=1&modificationDate=1390438464000&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/33849634/FINAL_Buenos_Aires_GAC_Communique_20131120.pdf?version=1&modificationDate=1390438464000&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/33849634/FINAL_Buenos_Aires_GAC_Communique_20131120.pdf?version=1&modificationDate=1390438464000&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/33849634/FINAL_Buenos_Aires_GAC_Communique_20131120.pdf?version=1&modificationDate=1390438464000&api=v2
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gTLD  لكل منWINEو .VIN وعما إذا كان أي حقوق أو أوجه حماية الممنوحة .
لتوفير الحماية في  ICANNللمؤشرات الجغرافية المتعلقة بالنبيذ تفرض رسوم على 

. على وشك أن تفوض ("التحليل القانوني VIN. أو WINEالمستوى الثاني إذا كانت 
 المستقل").

 
 gTLDانتهى التحليل القانوني المستقل إلى أنه "[فيما] يتعلق بطلبات تعيين نطاقات  وقد

، ال توجد سيادة Donuts." الذي تقدمت بها شركة دونتس wine." و "vinجديدة "
برفض أو قبول  ICANNالقانون على المؤشرات الجغرافية، وال على أي مبدأ عام يلزم 

الطلبات تحت أي ظرف من 
1(الظروف."

-http://www.icann.org/en/groups/board/documents/analysisUT

1TUen.pdf-22mar14-vin-wine  .7في ص(. 
 

، NG01.2014.03.22القرار  NGPC، اعتمدت 2014مارس آذار عام  22في يوم 
-09-09-2013المحددة في تسجيل مشورة  GACحيث أنه "يوافق [وافق] على مشورة 

wine  وvin ويصدر [أصدر] تعليمات للرئيس والمدير التنفيذي، أو من ينوب عنه، وأنه ،
. من خالل عملية التقييم VIN. وWINEيجب تناول الطلبات المقدمة من 

1العادية."(

-http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutionsUT

1TU1.a. -en.htm -22mar14-gtld-new الحظت(NGPC  أنها تنظر إلى التحليل
.(انظر السابق) كجزء GAC القانوني المستقل باعتباره جزء من مداوالتها بشأن مشورة

بنشر التحليل القانوني المستقل  NGPC، حيث قامت NG01.2014.03.22من القرار 
على الموقع اإللكتروني 

1-nts/analysishttp://www.icann.org/en/groups/board/documeUT

1TUen.pdf-22mar14-vin-wine. 
 

بيانها الرسمي في سنغافورة.وذكرت  GAC، أصدرت 2014أبريل نيسان  27في 
GAC  في بيانها الرسمي فيما يتعلق بموضوعWINEو .VIN:ما يلي . 

 
. vin. وwine. بشأن NGPC 2014.03.22.NG01قرار GACأوضحت 

ائية لمجلس اإلدارة، اتضح وجود عملية فضال عن مبرراته. وفي المداوالت النه
انتهاك واحدة على األقل وخطأ إجرائيا، بما في ذلك ما يتعلق باللوائح الداخلية 

 التي تنص على: 6القسم الفرعي  1، القسم XI-Aالمادة 
 
. إتاحة الفرصة للتعليق. يتعين إتاحة الفرصة للجنة االستشارية الحكومية إلى 6

الداعمة وغيرها من اللجان االستشارية الحكومية إلبداء التعليق جانب المنظمات 
بشأن أي من النصائح الخارجية التي يتم الحصول عليها قبل اتخاذ أي إجراء من 

 قبل مجلس اإلدارة.

http://www.icann.org/en/groups/board/documents/analysis-wine-vin-22mar14-en.pdf
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/analysis-wine-vin-22mar14-en.pdf
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/analysis-wine-vin-22mar14-en.pdf
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/analysis-wine-vin-22mar14-en.pdf
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld-22mar14-en.htm#1.a.
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld-22mar14-en.htm#1.a.
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld-22mar14-en.htm#1.a.
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld-22mar14-en.htm#1.a.
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/analysis-wine-vin-22mar14-en.pdf
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/analysis-wine-vin-22mar14-en.pdf
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 :GACوبناء عليه تنصح 

 
أن يقوم مجلس اإلدارة بإعادة النظر في المسألة قبل تفويض هذه السالسل.تحتاج 

GAC نظر في العناصر المذكورة أعاله على نحو أكثر شموال. في غضون إلى ال
المعنيين ضرورة تشجيع مقدمي الطلب واألطراف  GACذلك يعتقد أعضاء 

 المعنية على مواصلة مفاوضاتهم بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة.
 

)1https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037UT 
-/Final%20Communique%20

%20Singapore%202014.pdf?version=1&modificationDate=139
1TU5925159241&api=v2U(. 

 
Uالمناقشة والتحليل 

 
وأجرت استعراض وتقييم دقيقا عن  GACبقبول مشورة  NGPCوخالصة القول، قامت 

قرارا بعدم  NGPCالقيام بإجراء أو عملية انتهاك بموجب اللوائح الداخلية.وقد اتخذت 
إلى إجراء تحليل  ICANNوجود عملية انتهاك ألنه، من بين أسباب أخرى، لم تسعى 

، أو أي جزء آخر من اللوائح XI-Aعمال بالمادة  Uاستشارة خبير خارجيUبـ قانوني المستقل 
 الداخلية.

 
عمال باإلجراءات  VINو . WINE.امشورتها عن الطلبات المقدمة من  GACأصدرت 
من دليل مقدم الطلب وليس بمشورة الخبراء الخارجيين  3.1في النموذج  GACالمتعلقة بـ

الجديدة، التي اختتمت في  gTLDبقة على نطاقات ألغراض عملية وضع السياسات المط
.وبدال من ذلك، تم الحصول على التحليل القانوني المستقل كجزء من 2007أغسطس آب 
 الجديد. gTLDتنفيذ برنامج 

 
من الدليل، لدي مجلس اإلدارة تقدير الحصول على تحليل خبير  3.1وبموجب النموذج 

الجديد.ولم  gTLDعلى طلبات  GACمستقل المعني على القضايا التي أثيرت في مشورة 
بعد أن تم الحصول على تحليل مستقل وقبل  GACيذكر هذا الحكم مشاورات المجلس مع 

، أو في أماكن أخرى من دليل مقدم 3.1في النموذج اتخاذ أي قرار.ولم ترد أي إشارة 
 ، أو في أي من األقسام الفرعية لها.XI-Aالطلب، وال في المادة 

 
اتخاذ أي اإلجراء الذي قد ال يتفق مع  []لم ". . . تحدد  NGPCومن ناحية أخرى، ألن 

] وذكرت اللجنة [بقرارها NGPCتبلغ "". ولم .مشورة اللجنة االستشارية الحكومية. . 
).كما j.2.1اللوائح الداخلية، المادة الحادية عشرة، القسم (" أسباب قرارات عدم اتباع المشورة

، "[] أن اإلجراء الذي NG01.2014.03.22لوحظ، على وجه التحديد، في حيثيات القرار 
حيث أنه لم يتوافر  GACبمشورة  ICANNتمت الموافقة عليه اليوم هو قبول مجلس إدارة 

https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Final%20Communique%20-%20Singapore%202014.pdf?version=1&modificationDate=1395925159241&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Final%20Communique%20-%20Singapore%202014.pdf?version=1&modificationDate=1395925159241&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Final%20Communique%20-%20Singapore%202014.pdf?version=1&modificationDate=1395925159241&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Final%20Communique%20-%20Singapore%202014.pdf?version=1&modificationDate=1395925159241&api=v2
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بشأن المشورة المتعلقة بتوفير ضمانات إضافية للطلبات المقدمة من  GACع اآلراء في إجما
WINEو .VIN وأن ،.GAC قد انتهت من دراسة السالسل الخاصة بـwineو .vin كما .

أصدرت توصيات بضرورة تناول الطلبات من خالل عملية التقييم 
1(العادية"

-http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutionsUT

1TUen.htm#1.a-22mar14-gtld-new وحصلت(.NGPC  على تحليل قانوني
من دليل مقدم  3.1قديرية للقيام بذلك بموجب النموذج مستقل، حيث أنها تملك السلطة الت

 GAC.أبعد من ذلك، عندما اقترحت GACالطلب، وبصفة جزئية بناء على اقتراح من 
 NGPCلم تطلب من  GACقد ترغب في الحصول على هذه المشورة، فإن  NGPCأن 

وقبول مشورة بهذه المشورة (التحليل القانوني المستقل) قبل اتخاذ أي إجراء  GACمنح 
GAC  حول الطلبات المقدمة من.WINE و.VIN 

 
Uالقرار 

 
بشأن وجود عملية انتهاك محتملة أو خطأ إجرائي بجدية  GACاقتراح  NGPCاعتمدت 

 NGPCبالغة، وأدركت أهمية من الموضوعات في القضية.بعد دراسة متأنية، خلصت 
ئحة الداخلية، وال سيما ألن إلى عدم توافر عملية انتهاك أو خطأ إجرائي في إطار الال

التحليل القانوني المستقل لم يكن يسعى باعتباره استشارة خبير خارجي عمال بالمادة 
X1-A أو أي حكم أخر من أحكام اللوائح الداخلية.ولكن، بدال من ذلك، تم طلب تحليل ،

من دليل مقدم الطلب، وبصورة جزئية بناء على اقتراح  3.1قانوني مستقل عمال بالنموذج 
GAC . 

 
لم تجد عملية انتهاك أو خطأ إجرائي بموجب الالئحة  NGPCوعلى الرغم من أن 

لم تعلق  ICANNنحو تحقيق مبدأ الشفافية، إال أن  ICANNزام الداخلية، بما يتفق مع الت
الخاص بالتحليل القانوني المستقل بشأن  NG01.2014.03.22أهمية على القرار 

WINEو .VIN عالوة على ذلك، سوف تقدم.ICANN  نسخة من التحليل القانوني
 حتى يمكنها الرجوع إليه بسهولة. GACالمستقل مباشرة إلى 

 
. VINو WINE.يوما) قبل الشروع في التعاقد مع  60يص وقت إضافي (ينبغي تخص

 وذلك للسماح لألطراف المتأثرة ذات الصلة بوقت إضافي لمحاولة حل خالفاتهم. 
 

عالوة على ذلك، يجب على مجلس اإلدارة بالكامل النظر في اآلثار البالغة عن القضايا 
، بما في ذلك GACتلك التي أثارها أعضاء  المعقدة القانونية وذات الحساسية السياسية مثل

هي المكان المناسب إليجاد حل لهذه القضايا، أو ما إذا كانت هناك  ICANNما إذا كانت 
أماكن أو منتديات تناسب بشكل أفضل للتصدي لتلك المخاوف مثل تلك التي أثارها أعضاء 

GAC  فيما يتعلق بالطلبات المقدمة منWINEو .VIN. 
 

http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld-22mar14-en.htm#1.a
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld-22mar14-en.htm#1.a
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld-22mar14-en.htm#1.a
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld-22mar14-en.htm#1.a
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. WINEبالمراسالت الواردة بشأن  NGPCتخاذ هذا اإلجراء اليوم، أقرت وفي سبيل ا
 في سنغافورة، بما في ذلك: ICANN. منذ اجتماع VINو
 

• 1UT 2014مارس آذار  19رسالة مؤرخة فيU1T  من السيد مارتن شولز، رئيس البرلمان
 األوروبي

• 1UT 2014مارس آذار  26رسالة مؤرخة فيU1T  ،من السيدة ليندا كوردو ستانيبورج
ات االتصاالت والمحتوى المفوضية األوروبية، اإلدارة العامة لشبك –مدير 

 والتكنولوجيا
• 1UT 2014أبريل نيسان  1رسالة مؤرخة فيU1T  من السيد سيرجيو زينجرالي، رئيس–

Consorzio Vino Chianti Classico 
• 1UT  014إبريل نيسان  2رسالة مؤرخة فيU1T  من السيدة ليندا كوردو ستانيبورج، مدير– 

 المفوضية األوروبية، اإلدارة العامة لشبكات االتصاالت والمحتوى والتكنولوجيا
• 1UT 2014إبريل نيسان  2رسالة مؤرخة فيU1T  من السيد جان لوك باربييه، مدير العام– 

 )CIVICلجنة إنتاج وتجارة الشمبانيا (
• 1UT 2014أبريل نيسان  3رسالة مؤرخة فيU1T  ،من السيد مانويل دي نوفاي كابرال

 InstitutoosVinhos do Douro e do Porto–رئيس 
• 1UT 2014إبريل نيسان  3رسالة مؤرخة فيU1T  من السيد ستيفن لـ. باتي، المدير التنفيذي

–The Long Island Wine Council 
• 1UT 2014أبريل نيسان  3رسالة مؤرخةU1T  من السيدة ليندا رايف، الرئيس والمدير

 Napa Valley Vintners-التنفيذي 
• 1UT 2014أبريل نيسان  3رسالة مؤرخة فيU1T  من السيد سيزار سالدانيا، المدير

 ConsejoRegulador Do Jerez-Xérès-Sherryالعام،
 

 
ولن يؤثر سلًبا على أمن النظام واستقرار  ICANNوال يوجد ثمة آثار مالية متوقعة 

 ومرونة نظام اسم النطاق.
 

يشار إلى أن هذا القرار باعتباره من االختصاصات اإلدارية التنظيمية التي ال تتطلب إجراء 
 تعليقات عامة.

 
 

http://www.icann.org/en/news/correspondence/schulz-to-crocker-et-al-19mar14-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/correspondence/steneberg-to-icann-board-26mar14-en
http://www.icann.org/en/news/correspondence/zingarelli-to-chalaby-et-al-01apr14-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/correspondence/steneberg-to-icann-board-02apr14-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/correspondence/barbier-to-icann-board-02apr14-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/correspondence/cabral-to-icann-board-03apr14-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/correspondence/bate-to-icann-board-03apr14-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/correspondence/reiff-to-crocker-03apr14-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/correspondence/saldana-to-icann-board-03apr14-en.pdf
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