
 

 الجدیدة gTLDالقرارات المعتمدة للجنة برنامج نطاقات 
 2014أوكتوبر  14و 12

 الجدیدة gTLDاجتماع لجنة برنامج نطاقات 
 

 
تمت ترجمة ھذه الوثیقة إلى العدید من اللغات بغرض المعلومات فقط. ویمكن العثور على النص األصلي والموثوق 

 (باإلنجلیزیة) من:
en-12-10-2014-gtld-new-material/resolutions-https://www.icann.org/resources/board 

 
 

 2 ............................................................................................... الموافقة أعمال جدول .1
 2 .................................................................................... الجلسات محاضر على الموافقة أ. 

 2 ............................................................................................. الرئیسي األعمال جدول .2
 2 ............................ السجل إلى حصري دخول - الضمانات من 2 بالفئة المتعلق GAC مشورة بیان أ. 
 2 ..................... السالسل تعارض حالة على اعتراض یخص فیما الخبراء قرارات. قرار أي اتخاذ یتم لم .ب 

 NG02 – 2014.10.12.NG03  .................................................. 4.2014.10.12حیثیات القرارین

 I-Registry Ltd. ............................................................... 9 ،37-14 النظر إعادة طلب .ج 
 NG04 .................................................................................. 10.2014.10.12حیثیات القرار 

 19 ........................سنغافورة بیان - األحمر والھالل األحمر الصلیب بضمانات المتعلقة GAC مشورة .د 
 NG05 .................................................................................. 20.2014.10.12حیثیات القرار 

 22 .................................................................................................. أخرى أعمال أیة .ه 

 

https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2014-10-12-en
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2014-10-12-en


 المعتمدة NGPCقرارات 
 2014أوكتوبر  14و 12

 22من  2 الصفحة
 

 14إلى  2014أكتوبر  12في  ICANNالجدیدة لمجلس إدارة  New gTLDاستمر اجتماع لجنة برنامج 
 . وقد تم اتخاذ القرارات التالیة أثناء االجتماع:2014أوكتوبر 

 جدول أعمال الموافقة: .1

 الجلساتالموافقة على محاضر  .أ 

الجدیدة  gTLD) موافقة لجنة برنامج NG01.2014.10.12تقرر بموجب القرار رقم (
)NGPC سبتمبر. 8) لمجلس اإلدارة على محاضر اجتماعھا المنعقد في 

 جدول األعمال الرئیسي: .2

 دخول حصري إلى السجل  -من الضمانات  2المتعلق بالفئة  GACبیان مشورة  .أ 

قرارات الخبراء فیما یخص اعتراض على حالة تعارض لم یتم اتخاذ أي قرار.  .ب 
 السالسل

بأن یضع الطاقم  2013أكتوبر  10) في BGCحیث طلبت لجنة حوكمة مجلس اإلدارة (
) "لتحدید SCOsحول اعتراض على حالة تعارض السالسل(  NGPCمسودة تقریر لـ

خیارات التعامل مع الموقف الذي أثیر ضمن ھذا الطلب [إعادة النظر]، وھو اختالف نتائج 
عملیة حل االعتراض على حالة تعارض السالسل في النزاعات المشابھة التي تشمل سلسلة 

Amazon  وسلسلةTLDH ."اللتین تم تقدیم طلبات لھما 
 

لمحتملة لتناول قرارات خبراء غیر متسقة في المسارات المستقبلیة ا NGPCحیث نظرت 
الجدید، بما  gTLDمتوقعة من عملیة االعتراض على حالة تعارض السالسل في برنامج 

 تمالیة تنفیذ آلیة مراجعة جدیدة.في ذلك اح
 

في  ICANNلمجلس إدارة  )NGPC( الجدیدة New gTLDحیث وجھت لجنة برنامج 
والرئیس التنفیذي أو من ینوب عنھ لبدء فترة التعلیق  ICANNرئیس  2014فبرایر  5

العام بشأن مبادئ إطار العمل لمراجعة آلیة محتملة لتناول قرارات الخبراء الغیر متسقة 
وسیتم  ض على حالة تعارض السالسل ("آلیة المراجعة المقترحة").المتوقعة لعملیة االعترا

اقتصار آلیة المراجعة المقترحة في حال تم اعتمادھا على قرارات الخبراء على اعتراض 
، وكانت ستشكل .CAM/.COM. وCAR/.CARSعلى حالة تعارض السالسل لـ 

 الجدیدة. gTLDتغییراً على عملیة االعتراض الواردة في دلیل مقدم طلب 
 

التقریر بأن اللجنة الحكومیة  NGPCالجدیدة  New gTLDحیث اعتبرت لجنة برنامج 
، 9-13قد طلبت من العاملین مسودة رداً على طلب إعادة النظر  BGCلمجلس اإلدارة 

حیث قدمت التعلیقات العامة الواردة على آلیة المراجعة المقترحة والتعلیقات األخرى إلى 
للنظر فیھ، باإلضافة إلى العملیات الواردة  NGPCالجدیدة  New gTLDلجنة برنامج 

 في دلیل مقدم الطلب. 

https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2014-02-05-en%23/1.b
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كما ورد في دلیل مقدم الطلب بحق النظر بشكل فردي في طلب  ICANNجیث احتفظت 

gTLD .الجدیدة لتحدید ما إذا كانت الموافقة علیھ ستكون في مصلحة مجتمع اإلنترنت 
 

بھذا اإلجراء وفًقا للسلطات  NGPCالجدیدة  New gTLDحیث إّن تقوم لجنة برنامج 
، لممارسة سلطة مجلس إدارة 2012أبریل  10الممنوحة إلیھا من قبل مجلس اإلدارة في 

ICANN  فیما یخص جمیع المسائل التي قد تنشأ فیما یتعلق ببرنامج نطاقاتgTLD 
  الجدیدة.

 
 New gTLD، فقد حدد لجنة برنامج (NG02.2014.10.12)وبموجب القرار رقم 

قرارات الخبراء بشأن االعتراض على حالة تعارض السالسل التالیة  NGPCالجدیدة 
 الجدیدة ومجتمع اإلنترنت:  gTLDلكونھا لیست من أفضل مصالح لبرنامج 

 

 SCOقرارات الخبراء فیما یتعلق بـ  سلسلة للمراجعة  SCOقرارات خبراء 

(المعترضة) مقابل  .VeriSign Incشركة  

United TLD Holdco Ltd. (مقدم الطلب) 

3333TU.CAMUT • 33TUوكالة دوت محدودةU33T )CAM(. 

• 33onnectingAC WebcUT 

33TUVHolding B. )CAM(. 

Commercial Connect LLC 

 .v. Amazon EU S.à r.l(معترض) 
3333TU通販.UT1 33Top Level Domain Holdings UT

33TULimited  )物购.( 

الجدیدة  gTLD)، توجھ لجنة برنامج NG03.2014.10.12وبموجب القرار رقم (
NGPC  الرئیس والرئیس التنفیذي أو من ینوب (نائبون) عنھ، واتخاذ كافة الخطوات

الالزمة إلنشاء العملیات واإلجراءات، وفقاً لھذا القرار والمبرر المنطقي ذو الصلة، 
) إنشاء لجنة من ثالثة ICDRوبموجبھ یتوجب على المركز الدولي لتسویة النزاعات (

مة وقرارت الخبراء، في إجراءات اإلعتراضین الواردین أعضاء إلعادة تقییم المواد المقد
للمراجعة" واستخالص قرار  SCOفي الجدول أعاله تحت عامود " قرارات خبراء 

الجدیدة  gTLDوبالقیام بذلك، توصي لجنة برنامج  الخبیر النھائي على ھذین اإلجرائین.
NGPC ة "قرارات خبراء بأن تراجع اللجنة من ثالثة أعضاء كذلك حیث وردت الخلفی

SCO .ذات الصلة" في الجدول أعاله 

 الترجمة الیابانیة لـ "التسوق عبر اإلنترنت" 1
                                            

http://newgtlds.icann.org/sites/default/files/drsp/25sep13/determination-2-1-1255-75865-en.pdf
http://newgtlds.icann.org/sites/default/files/drsp/25sep13/determination-1-1-882-71415-en.pdf
http://newgtlds.icann.org/sites/default/files/drsp/25sep13/determination-2-1-1234-83704-en.pdf
http://newgtlds.icann.org/sites/default/files/drsp/25sep13/determination-2-1-1234-83704-en.pdf
http://newgtlds.icann.org/sites/default/files/drsp/25sep13/determination-1-1-1318-15593-en.pdf
http://newgtlds.icann.org/sites/default/files/drsp/25sep13/determination-1-1-994-1450-en.pdf
http://newgtlds.icann.org/sites/default/files/drsp/25sep13/determination-1-1-994-1450-en.pdf
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 NG02 – 2014.10.12.NG03.2014.10.12حیثیات القرارین

الیوم إجراء لمعالجة قرارات الخبراء  NGPCالجدیدة  New gTLDوتتخذ لجنة برنامج 
الغیر متسقة والغیر معقولة المتوقعة والناجمة عن عملیة االعتراض على حالة تعارض 

 New gTLDویعد إجراء لجنة برنامج  الجدیدة. New gTLDالسالسل للجنة برنامج 
 Newالیوم جزءاً من دورھا في توفیر اإلشراف العام لجنة برنامج  NGPCالجدیدة 
gTLD .ومن إحدى عناصر مسؤولیات لجنة برنامج  الجدیدةNew gTLD  الجدیدة

NGPC  ھي "حل مسائل متعلقة باعتماد الطلبات وتفویضgTLD  بموجب برنامج
gTLD ".33(راجع  الجدیدة لجولة البرنامج الحالیةUT 33میثاقTUCNGP .(القسم الثاني.د ، 

 
الجدید (دلیل مقدم الطلب أو الدلیل) أربعة أسباب والذي  gTLDیحدد دلیل مقدم الطلب لـ 

ویعد مثل ھكذا اعتراض بمثابة  یقوم على إمكانیة رفع اعتراض ضد سلسلة تقدم بطلب بھا.
(تلبیة ، والتي قد یرفعھا المعترض SCOاعتراض على حالة تعارض السالسل أو 

تم التقدم بطلب بھا ھي  gTLDمتطلبات دائمة) في حال اعتقد المعترض بأن سلسلة 
تم التقدم بطلب بھا في جولة تقدیم  gTLDموجود أو سلسلة  TLDمشابھة بشكل مربك لـ 

وفي حال نجح األمر، قد تتمكن عملیة االعتراض على حالة تعارض  الطلبات ذاتھا.
تم التقدم بطلب بھا  gTLDمن تغییر مجموعة التنافس األولیة بأن سلسلة  SCOالسالسل 

في مسألة إجراءات االعتراض حیث سیتم النظر في تنافس مباشر مع بعضھا البعض 
حیث تم إدارة كافة  ، اجراءات تنافس السلسلة).4نموذج  AGB(راجع دلیل تقدیم الطلب 

كم قبل المركز الدولي  SCOسالسل إجراءات عملیة االعتراض على حالة تعارض ال
 ، وقرارات الخبراء في كافة ھكذا إجراءات التي تم إصدارھا. (ICDR)لتسویة المنازعات 

 
وقد أثار بعض أصحاب المصالح مخاوف عن قرارات الخبراء الغیر متسقة والغیر معقولة 

وقد راقبت لجنة برنامج  المترقبة لعملیة االعتراض على حالة تعارض سالسل معینة.
New gTLD  الجدیدةNGPC  ھذه المخاوف على مدار العام الماضي، وناقشت القضیة

أكتوبر  10في  )BGCطلبت لجنة حوكمة مجلس اإلدارة ( في العدید من اجتماعاتھا.
حول االعتراض على حالة تعارض   NGPCمن العاملین وضع مسودة تقریر لـ 2013

ت التعامل مع الموقف الذي أثیر ضمن ھذا الطلب، وھو اختالف السالسل "لتحدید خیارا
نتائج عملیة حل نزاعات االعتراض على إرباك السالسل في النزاعات المشابھة التي تشمل 

(راجع  اللتین تم تقدیم طلبات لھما". TLDHوسلسلة  Amazonسلسلة 
33-http://www.icann.org/en/groups/board/governance/UT

33TUen.pdf-10oct13-amazon-reconsideration/recommendation .( 
 

متابعة اعتباراتھا لطلب إعادة النظر  BGCوفي ضوء طلب لجنة حوكمة مجلس اإلدارة 
ف المجتمع التي أثارھا حول قرارات الخبراء الغیر متسقة ، ومخاو10-13و 13-9

والمتوقعة االعتراض على حالة تعارض السالسل، بما فیھا إحتمالیة تنفیذ آلیة مراجعة غیر 
 منصوصة في دلیل مقدم الطلب والذي سیتوفر في ظروف محدودة. 

 

https://www.icann.org/resources/pages/charter-2012-04-12-en
http://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration/recommendation-amazon-10oct13-en.pdf
http://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration/recommendation-amazon-10oct13-en.pdf
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رئیس  2014فبرایر  5في  NGPCالجدیدة  New gTLDوجھت لجنة برنامج 
ICANN  والرئیس التنفیذي لبدء فترة التعلیق العام بشأن مبادئ إطار العمل آللیة مراجعة

محتملة لتناول قرارات الخبراء الغیر متسقة والمتوقعة لالعتراض على حالة تعارض 
وستكون آلیة المراجعة المقترحة، كما تم صیاغتھا ونشرھا للتعلیق العام،  السالسل.

لـ  SCOاعترض على حاالت تعارض السالسل مقتصرة على قرارات خبراء 
CAR/.CARS و .CAM/.COM.  وأغلقت فترة التعلیق العام بشأن آلیة المراجعة

 علناً.  Uملخص التعلیقاتU، وقد تم نشر 2014أبریل  3المقترحة في 
 

لتناول قرارات  NGPCالجدیدة  New gTLDوفي ھذه المرحلة، تتخذ لجنة برنامج 
باإلرسال  SCOالخبراء الغیر متسقة والمتوقعة لالعتراض على حالة تعارض السالسل 

لتقییم اللجنة من ثالثة أعضاء لقرارات خبراء  ICDRإلى المركز الدولي لتسویة النزاعات 
قرارات الخبراء ھذه على  NGPCالجدیدة  New gTLDفقد حدد لجنة برنامج  معینة.

وسیوفر المركز  الجدیدة ومجتمع اإلنترنت. gTLDأنھا لیست من أفضل المصالح لبرنامج 
الخبراء المعّرف،  أدوار تكمیلیة لتوجیھ قرارات مراجعة ICDRالدولي لتسویة النزاعات 

 والتي تتضمن التالي:
 

وسوف تتكون لجنة المراجعة من ثالثة أعضاء یعینھم المركز الدولي لتسویة  •
 ("لجنة المراجعة").  ICDRالنزاعات 

  
ویجب أن تكون القضیة الوحیدة الخاضعة للمراجعة عبر لجنة المراجعة قرارات  •

المّعرفة في ھذه  SCOخبراء االعتراض على حاالت تعارض السالسل 
 القرارات. 

  
وینبغي أن یكون السجل على المراجعة مقتصر على نسخة اإلجراء لتكوین قرار  •

خبیر أصلي، إن وجد، تقاریر الخبراء، وأدلة وثائقیة مقّرة كدلیل خالل اإلجراء 
حیث قد ال  األصلي، أو دلیل آخر مرتبط بمراجعة قدمت في اإلجراء األصلي.

ة أو ملخصات أو أدلة أخرى قدمت للنظر فیھا، ما عدا بأنھ تم توجد وثائق إضافی
التوصیة بأن تنظر لجنة المراجعة بـ "قرارات خبراء االعتراض على حالة 

 " المّعرفة في الجدول أعاله كجزء من مراجعتھا. SCOتعارض السالسل 
 

ویعتبر معیار المراجعة الذي ستطلبھ لجنة المراجعة ھو: سواء تمكنت لجنة  •
لخبراء األصلیة من التوصل بشكل معقول إلى قرار یتم التوصل إلیھ بشأن ما ا

یكمن وراء االعتراض على حالة تعارض السالسل عبر تطبیق مناسب لمعیار 
المراجعة المنصوص في دلیل مقدم الطلب وإجراءات المركز الدولي لتسویة 

 .ICANNالجدید لـ  gTLDالتكمیلي لبرنامج  ICDRالنزاعات 
 

 الرسوم المطبقة إلجراء المراجعة من قبل لجنة المراجعة.  ICANNث ستدفع حی •
 

https://www.icann.org/news/public-comment/report-comments-sco-framework-principles-24apr14-en.pdf
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) یتم دعم قرار الخبیر األصلي عبر معیار 1وتعد نتائج المراجعة الممكنة: ( •
المراجعة واإلشارة إلى المعّرف المرتبط بتحدیدات الخبراء، وستقف كما ھي؛ أو 

معقول إعتماداً على معیار المراجعة ) ال یمكن دعم قرار الخبیر األصلي بشكل 2(
وسترسل  واإلشارة إلى تحدیدات الخبراء المرتبطة التي تم تحدیدھا، وسیتم عكسھ.

 لجنة المراجعة قرار خطي بما فیھا تفسیر وتبریر منطقي لقرارھا. 
 

وكجزء من مداوالتھا ألشھر طویلة بشأن ھذه القضیة، فیما یلي من بین العوامل التي رأتھا 
 مھمة: NGPCالجدیدة  New gTLDة برنامج لجن

 
بأن المجتمع وضع الدلیل في  NGPCالجدیدة  New gTLDتالحظ لجنة برنامج  .1

اعتبرت لجنة برنامج  عملیة أصحاب المصلحة متعددة على مدار سنوات عدة.
New gTLD  الجدیدةNGPC  بأنھ سواء كان األمر مناسب لتغییر الدلیل في

نشرت  یة مراجعة تتناول قرارات خبراء غیر متسقة متوقعة.ھذه المرحلة لتنفیذ آل
ICANN  نظرت لجنة  آلیة مراجعة مقترحة للتعلیق العام. 2013إبریل  18في

 في التعلیقات العامة الواردة بعنایة. NGPCالجدیدة  New gTLDبرنامج 
بأن التعلیقات المقدمة أثناء  NGPCالجدیدة  New gTLDتالحظ لجنة برنامج 

فترة التعلیق العام بشكل عام اندرجت في التصنیفات والمواضیع، حیث تتم مناقشة 
 كل منھا بشكل كامل في ملخص التعلیقات العامة: 

 ال تعتمد آلیة مراجعة مقترحة.  .أ 
 تعتمد آلیة مراجعة مقترحة.  .ب 
 تعتمد آلیة مراجعة مع نطاق موسع.  .ج 
 عة مقترحة أو توسیع النطاق. ال تعتمد آلیة مراج .د 
تعتمد بعض شكل من أشكال المراجعة، ولكن لیس بالضرورة تلك  .ه 

 المنشورة للتعلیق العام. 
تعدیالت موصى بھا لمبادئ إطار العمل آللیة المراجعة المقترحة، في  .و 

 حال تم اعتماد أیة آلیة مراجعة.

قضیة والتوتر القائم تبرز التعلیقات المقدمة من مختلف أصحاب المصالح صعوبة ال
بین مخاوف توازن متعلقة بقرارات الخبراء غیر المتسقة والمتوقعة، والعملیات 

المنصوص علیھا في الدلیل والتي كانت موضوع لجوالت متنوعة من التعلیق العام 
 على مدار سنوات عدة. 

  
یة وكما برز في العدید من التعلیقات العامة، فمن المحتمل أن تكون اعتماد آل

مراجعة لھذا الحد في العملیة غیر عادلة التفاق مقدمي الطلبات على العملیات 
المدرجة في الدلیل، والتي لم تندرج في آلیة المراجعة ھذه، واعتماد مقدمي الطلب 

بأنھ بینما أخذنا  NGPCالجدیدة  New gTLDتقّر لجنة برنامج  ھذه العملیات.
 gTLDاسبة للجولة الحالیة من برنامج في االعتبار أن آلیة المراجعة غیر من

 gTLDالجدیدة، یوصى بأن وضع القواعد والعملیات للجوالت المستقبلیة لبرنامج 
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الجدیدة (لیتم تطویرھا عبر عملیة أصحاب المعلقة المتعددة) یجب أن یستكشف 
  سواء كان ھنالك حاجة لعملیة مراجعة رسمیة مع بخصوص قرارات الخبراء.

 
دورھا وھدفھا لتوفیر  NGPCالجدیدة  New gTLDاعتبرت لجنة برنامج  .2

ومن إحدى عناصر مسؤولیات لجنة برنامج  جدیدة. gTLDإشراف عام لبرنامج 
New gTLD  الجدیدةNGPC  في توفیر إشراف عام لبرنامجgTLD  جدیدة

 gTLDبموجب برنامج  gTLDھي "حل مسائل متعلقة باعتماد الطلبات وتفویض 
الجدیدة  New gTLDمیثاق لجنة برنامج Uدیدة لجولة البرنامج الحالیة." (راجع الج

UNGPC.(القسم  ، القسم الثاني.د) بأن:5.1باإلضافة إلى ذلك، یقدم دلیل مقدم الطلب (  

 gTLDبالمسؤولیة المطلقة لبرنامج  ICANNیتمتع مجلس المدراء في 
 gTLDالجدیدة. ویحتفظ مجلس اإلدارة بالحق بالنظر بشكل فردي بطلب 

جدیدة لتحدید ما إذا كانت الموافقة علیھ ستكون في مصلحة مجتمع 
اإلنترنت. بموجب ظروف استثنائیة، یحق لمجلس اإلدارة النظر بطلب 

gTLD ق لمجلس اإلدارة النظر بشكل بشكل فردي. على سبیل المثال، یح
جدیدة أو استخدام آلیة  gTLDsحول  GACفردي بطلب نتیجة لمشورة 

 ". ICANNمحاسبة لـ

یعد تناول قرارات خبراء االعتراض على حالة تعارض السالسل غیر المتسقة 
والغیر معقولة المتوقعة جزء من السلطة التقدیریة الممنوحة للجنة برنامج 

New gTLD الجدیدة NGPC  "في میثاقھا المتعلقة بـ الطلبات المعتمدة
، باإلضافة إلى السلطة المخصصة لمجلس اإلدارة في الدلیل "gTLDsو"تفویض 

تعتبر لجنة برنامج  الفردیة في ظل ظروف استثنائیة. gTLDللنظر في طلبات 
New gTLD  الجدیدةNGPC  بأن قرارات خبراء االعتراض على حاالت

تعارض السالسل المعّرفة تقدم ظروف استثنائیة تستدعي اتخاذ إجراء من لجنة 
ألن كل قرارات خبیر تقع خارج المعاییر  NGPCالجدیدة  New gTLDبرنامج 

وبینما قد یحدد بعض أعضاء  العادیة لما یتم النظر إلیھ على أنھ معقول وعادل.
ارات خبراء أخرى على أنھا قرارات خبراء االعتراض على حاالت المجتمع قر

غیر متسقة وغیر معقولة مّعرفة ھي وحدھا تلك التي  SCOتعارض سالسل 
مناسبة لمزید من  NGPCالجدیدة  New gTLDاعتبرتھا لجنة برنامج 

تالحظ بأنھ یعرف  NGPCالجدیدة  New gTLDإال أن لجنة برنامج  المراجعة.
. CAR/.CARSت خبراء االعتراض على حالة تعارض السالسل لـ كذلك قرارا

 الجدیدة ومجتمع اإلنترنت. gTLDعلى أنھا لیست في أفضل المصالح لبرنامج 
. قد حلت CAR/.CARSوبالرغم من ذلك وألن األطراف في مجموعة التنافس 

إجراء  NGPCالجدیدة  New gTLDتطبیقاتھم التنافسیة، ال تتخذ لجنة برنامج 
ھذه إلى  SCOرسال قرارات خبراء االعتراض على حالة تعارض السالسل إل

 إلعادة تقییم لتقدیم قرار خبیر نھائي. ICDRالمركز الدولي لتسویة النزاعات 
 

أیضاً سواء كان ھنالك  NGPCالجدیدة  New gTLDوقد اعتبرت لجنة برنامج  .3
، وباألخص لما أساس معقول لقرارات خبراء غیر متسق متوقعة معینة إلیجاده

https://www.icann.org/resources/pages/charter-2012-04-12-en
https://www.icann.org/resources/pages/charter-2012-04-12-en
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یجب إرسال تحدیدات الخبراء المعّرف إلى المركز الدولي لتسویة النزاعات بینما 
 New gTLDتالحظ لجنة برنامج  ال ینبغي على تحدیدات الخبراء األخرى ذلك.

بأنھ بینما قد تبدو على وجوه بعضھم تحدیدات الخبراء غیر  NGPCالجدیدة 
عتراض على حالة تعارض السالسل، متسقة، بما في ذلك قرارات خبیر اال

وتحدیدات الخبراء لمصلحة عامة محدودة وعملیات اعتراض المجتمع، ھنالك 
  تفسیرات منطقیة لھذه التناقضات الظاھرة، إجرائیة وموضوعیة على حد سواء.

 
أوالً، تركز كل لجنة على المستوى اإلجرائي بشكل عام على قرار خبیره بشأن 

عبر األطراف لذلك االعتراض خصیصاً، ویحمل المعترض المواد المقدمة لھا 
وینبغي إذا كان األمر مناسباً  -یمكن للجنتین تواجھان قضایا مماثلة  عبء اإلثبات.

  التوصل لقرارات مختلفة، اعتماداً على قوة المواد المقدمة. -
 

 ثانیاً، وعلى الصعید الموضوعي، فقد أبرزت قرارات خبراء معینة عبر المجتمع
والتي أدت بشكل مزعوم إلى نتائج "غیر متسقة" و"غیر معقولة"، حیث قدمت 

وال ینبغي تجاھل ھذه الفورق البسیطة فقط  فروق بسیطة متعلقة باعتراض معین.
وعالوة على ذلك،  ألن طرف من أطراف النزاع ال یتفق مع النتیجة النھائیة.

تیة، وبالتالي لن یتوقع وصو یتضمن التوجیھ المعیاري للجنة الخبراء قدر من الذا
إال أنھ وبالنسبة  لجان الخبراء المستقلین إلى االستنتاجات ذاتھا في كل فرصة.

لتحدیدات الخبراء المعّرف، ال یعد التفسیر المنطقي للفروقات المشابھة كما 
الظاھر، حتى ومع األخذ بالحسبان كافة التفسیرات السابقة لما قد توجد "الفروقات" 

ولن یكون السماح لتحدیدات الخبراء ھذه بالوقوف في أفضل المصالح  .منطقیاً 
  لمجتمع اإلنترنت.

 
فیما لو كان مناسباً،  NGPCالجدیدة  New gTLDحیث نظرت لجنة برنامج  .4

كما اقترحھ بعض المعلقین، لتوسیع نطاق آلیة المراجعة المقترحة لتشمل قرارات 
خبراء آخرین، كما بعض النتائج من المجتمع واعتراضات العامة المحدودة، 

باإلضافة إلى قرارات خبیر لالعتراض على حالة تعارض السالسل، ومن المحتمل 
 New gTLDوقررت لجنة برنامج  عیة للسلسة ذاتھا.اإلصدارات الفردیة والجما

تعزیز أھداف إمكانیة التنبؤ واإلنصاف، حیث قد یكون إنشاء آلیة  NGPCالجدیدة 
مراجعة أوسع نطاقاً مالئم أكثر كجزء من نقاشات المجتمع مستقبالً حول جوالت 

االعتماد وقد اتخذ مقدمو الطلبات اإلجراء فعالً ب الجدیدة. gTLDالحقة لبرنامج 
على العدید من قرارات الخبراء بما فیھا توقیع اتفاقیة السجل واالنتقال إلى 

ولن یؤجل السماح  التفویض واالنسحاب من طلباتھم المقدمة وطلب المستردات.
بالتراجع عن ھذه اإلجراءات حالیاً النظر في كافة الطلبات المقدمة، بل سیثیر 

 ءھا فعالً باالعتماد على دلیل مقدم الطلب. قضایا غیر منصفة لتلك التي تم إجرا
 

وینبغي المالحظة كذلك بأنھ رداً على مشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة 
(GAC) نظرت لجنة برنامج ،New gTLD  الجدیدةNGPC  مسبقاً في

االستفسار عن فیما لو نتج تعارض المستھلك من السماح الصدرارت فردیة 
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 NGPCالجدیدة  New gTLDاعتمدت لجنة برنامج و وجماعیة للسالسل ذاتھا.
قرار لحل "لم تكن ھنالك تغییرات الزمة آللیات موجودة في  2013یونیو  25في 

دلیل مقدم الطلب لتناول تعارض المستھلك المحتمل والناجم من السماح إلصدارات 
http://www.icann.org/en/groups/UT-33فردیة وجماعیة للسلسلة ذاتھا" 

33TUen.htm#2.d-25jun13-gtld-new-board/documents/resolutions. 
مجدداً بأن موضوع  NGPCالجدیدة  New gTLDوتالحظ لجنة برنامج 

د یكون كذلك موضوع لمناقشة اإلصدارات الفردیة والجماعیة للسلسلة ذاتھا ق
 الجدید.  gTLDالمجتمع بما أنھا ترتبط بالجوالت المستقبلیة لبرنامج 

 
مراسالت المجتمع بشأن  NGPCالجدیدة  New gTLDواعتبرت لجنة برنامج  .5

 .ICANNھذه القضیة باإلضافة إلى توضیح التعلیقات من المجتمع في اجتماعات 
وفي المراسالت إلى  ICANNحیث تم تحویل المخاوف التي أثیرت في اجتماعات 

 مداوالت بشأن ھذه المسألة. 
 

مسبقاً اعتباراتھا في توصیات اللجنة  NGPCالجدیدة  New gTLDوأجلت لجنة برنامج 
لحین إكمال  10-13و 9-13حول طلبات إعادة النظر  BGCالحكومیة لمجلس اإلدارة 

واآلن  للقضایا المناقشة في األعلى. NGPCالجدیدة  New gTLDمراجعة لجنة برنامج 
اتخذت إجراء كما أشیر في األعلى،  NGPCالجدیدة  New gTLDبما أن لجنة برنامج 

بشأن طلبات  BGCسیتم استئناف نظرھا في توصیات اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة 
  حالما أمكن ذلك. 10-13و 9-13إعادة النظر 

 
والتي ترتبط باعتماد ھذا القرار بما  ICANNوسیكون ھنالك تأثیرات مالیة مباشرة على 

لتعید لجنة  ICDRأنھ سیتم إرسال إجراءات معینة إلى المركز الدولي لتسویة النزاعات 
ار الموافقة على األمان أو اإلستقرار أو ولن یؤثر قر الخبراء من ثالثة أعضاء مراجعتھا.

 مرونة القضایا المتعلقة بنظام اسم النطاق. 
 

حیث یعد اتخاذ ھذا اإلجراء بمثابة إجراء إداري تنظیمي والذي كان موضوعاً للتعلیق 
ویتوفر ملخص التعلیقات العامة للمراجعة ھنا:  العام.

)-comments-https://www.icann.org/en/system/files/files/report
en.pdf-24apr14-principles-framework-sco.( 

 .I-Registry Ltd، 37-14طلب إعادة النظر  .ج 

بالطلب من  37-14("مقدم الطلب") طلب إعادة النظر  .iRegistry Ltdحیث رفعت 
) بإبطال القرارین ”NGPC“الجدیدة ( New gTLDلجنة برنامج 

2014.07.30.NG01– 2014.07.30.NG04  ("القرار") "أو على األقل
تعدیل"القرار، ومن ثم وضع القرار بكیفیة تناول تصادم االسم "قید االنتظار" إلى أن یتم 

 لتي أثارھا مقدم الطلب."حل" القضایا ا
 .37-14المسائل المثارة في طلب إعادة النظر  BGCحیث درست 

 

http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld-25jun13-en.htm%232.d
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld-25jun13-en.htm%232.d
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld-25jun13-en.htm%232.d
https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-sco-framework-principles-24apr14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-sco-framework-principles-24apr14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-sco-framework-principles-24apr14-en.pdf
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أوصت برفض الطلبات ألن أصحاب الطلبات لم یحددوا أساساً مناسباً  BGCحیث إّن 
  معھا بالرأي. NGPCإلعادة النظر وتتفق 

 
 New gTLDتعتمد لجنة برنامج  ،(NG02.2014.10.12)وبموجب القرار رقم 

التوصیة على طلب إعادة  BGCتوصیة اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة  NGPCلجدیدة ا
، والذي یمكن العثور علیھ على 37-14النظر 

33-ups/board/governance/reconsideration/http://www.icann.org/en/groUT

33TUen.pdf-29oct13-tencent-recommendation. 

 NG04.2014.10.12حیثیات القرار 

 موجز مختصر .1
 

("مقدم الطلب") سجل اسم نطاق والذي ینازع اعتماد لجنة برنامج  .iRegistry Ltdتعد 
New gTLD  الجدیدةNGPC .("إطار العمل") إطار عمل إدارة حالة تضارب األسماء  

 
 ICANNوبعد إجراء العدید من الدراسات المستقلة المتعلقة بقضیة تضارب االسم، قامت 

، حیث قدم المجتمع 2014أبریل  21إلى  2014فبرایر  26بتنفیذ فترة التعلیق العام من 
فیھا قضیة تنفیذ إطار العمل إلدارة مالحظات حول حلول ممكنة لقضیة تضارب االسم، بما 

تعلیق، حیث لم یكن أي منھا من مقدم  ICANN 28وتلقت  وتخفیف تضارب االسم.
 2الطلب.

 
وبعد النظر في التعلیقات العامة الواردة، والدراسات التفصیلیة التي تحلل القضیة والمشورة 

الجدیدة  New gTLDالمعنیة، وافقت لجنة برنامج  ICANNمن اللجنة االستشاریة في 
NGPC  2014.07.30على القرارین.NG01 – 2014.07.30.NG04 

ینص إطار عمل على إجراءات  ، باعتماد إطار العمل.2014یولیو  30في  3("القرار")
یجب على المسجلین اتباعھا لمنع تضارب االسم من االضرار بأمان واستقرار ومرونة 

 اإلنترنت.
 

 New gTLD)، بحجة أن لجنة برنامج 37-14رفع مقدم الطلب طلب فوري (طلب 
فشلت في إشراك العامة بما یكفي في قرارھا العتماد إطار عمل والتنافس  NGPCالجدیدة 

على أن إطار العمل سیؤدي إلى تعارض بین المسجلین، حجم أقل من التسجیالت، وبالتالي 
) BGCحیث نظرت اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة ( یاً.التأثیر سلباً على مقدم الطلب مال

 New) ال یوجد دلیل على أفعال لجنة برنامج 1( وتوصلت إلى أن: 37-14في الطلب 
gTLD  الجدیدةNGPC ) لم یثبت الطالب أن 2في اعتماد دعم إعادة النظر في القرار؛ (

-https://www.icann.org/en/system/files/files/reportراجع تقریر التعلیقات العامة، والمتوفر على  2
comments-name-collision-10jun14-en.pdf. 

-https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-newراجع القرار المتوفر على  3
gtld-2014-07-30-en. 

                                            

http://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration/recommendation-tencent-29oct13-en.pdf
http://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration/recommendation-tencent-29oct13-en.pdf
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لومات جوھریة فشلت في النظر في أي مع NGPCالجدیدة  New gTLDلجنة برنامج 
تعتمد على معلومات  NGPCالجدیدة  New gTLDفي تمریر القرار أو أن لجنة برنامج 

) لم یظھر مقدم الطلب بأنھا تأثرت 3جوھریة كاذبة أو غیر دقیقة في تمریر القرار؛ و(
(وأن یتم إدراج  37-14برفض الطلب  BGCلذلك، أوصت  بالقرار مادیاً وبشكل سلبي.

 باإلحالة كما لو كانت منصوص علیھا بشكل كامل في ھذا التبریر). BGCجمیع توصیات 
 .NGPCووافقت 

 
 ملخص حقائق الخلفیة ذات الصلة .2

  
الجوھریة التي تھدف إلى أن "المحافظة وتعزیز االستقرار  ICANNوتعزیزاً لقیم 

 1والمرونة واألمان التشغیلي وقابلیة التشغیل البیني لإلنترنت (اللوائح الداخلیة، المادة 
 ICANN) في ”SSAC“)، حیث نشرت اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار (2.1و

SAC057ر : مشورة اللجنة االستشاریة لألمن واالستقراSSAC  حول شھادات االسم
) بأنھ ”CA“حدد التقریر ممارسة ھیئة منح الشھادات ( 2013.4مارس  15الداخلي في 

من الممكن في حال استغاللھ على نطاق واسع أن یشكل خطراً على خصوصیة ونزاھة 
وصت اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار  تواصل اإلنترنت اآلمن (تضارب االسم).

SSAC منظمة ICANN .حیث تعد القضایا  باتخاذ خطوات فوریة للحد من ھذه المخاطر
ووفقاً لذلك،  جزء من فئة قضایا تضارب االسم األكثر عموماً. SAC057المعّرفة في 

على قرار بتكلیف إجراء دراسة رداً على مشورة اللجنة  ICANNوافق مجلس إدارة 
  SAC057.5في  SSACاالستشاریة لألمن واالستقرار 

 Interisle Consultingدراسة أعدھا 2013أغسطس  5في  ICANNأصدرت 
Group  لنتائج متوقعة ومحتملة من التضارب بین أسماء نطاقاتgTLD  الجدیدة العامة

  6واالستخدامات الخاصة الحالیة لنفس السالسل.

خطة إدارة حاالت تضارب األسماء  2013أوكتوبر  7في  ICANNقدمت 
New gTLD وكجزء  7("الخطة")، والتي تسمح باستخدام مسار بدیل للتفویض. الجدیدة

بأن یقوم  NGPCالجدیدة  New gTLDمن قرار اعتماد الخطة، وصت لجنة برنامج 
والرئیس التنفیذي لوضع خطة طویلة  ICANNبـ "توجیھ رئیس  ICANNمجلس إدارة 

أعلى جدیدة والعمل  المدى إلدارة مخاطر تضارب االسم المتعلقة بتفویض نطاقات مستوى
 8”مع المجتمع لوضع خطة طویلة المدى البقاء وقیاس بیانات خادم الجذر

 JAS Global Advisors LLCشركة  2013في نوفمبر  ICANNشاركت 

 .https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-057-en.pdfراجع  4
 .https://features.icann.org/ssac-advisory-internal-name-certificatesراجع  5
-https://www.icann.org/news/announcement-3راجع معالجة عواقب تضارب االسم والمتوفر على  6

2013-08-05-en. 
الجدیدة والمتوفرة على  New gTLDراجع األسئلة واألجوبة المتكررة لخطة إدارة حاالت تضارب األسماء  7

https://www.icann.org/news/announcement-2013-12-03-en. 
-https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2013-10-07راجع  8

en#1.a. 

                                            



 المعتمدة NGPCقرارات 
 2014أوكتوبر  14و 12

 22من  12 الصفحة
 

(“JAS”) .9لقیادة وضع إطار عمل، بالتعاون مع المجتمع 

فترة التعلیق العام حیث  ICANN، نفذت 2014أبریل  21وحتى  2014فبرایر  6ومن 
قدم المجتمع مالحظات حول حلول ممكنة لقضیة تضارب االسم، بما فیھا قضیة تنفیذ إطار 

تعلیقاً، ولم یكن أي منھا  ICANN 28العمل إلدارة وتخفیف تضارب االسم؛ حیث تلقت 
قات وبعد تجمیع التعلی لم یشارك مقدم الطلب في منتدى التعلیق العام. 10من مقدم الطلب.
النسخة النھائیة من مرحلتھا في التقریر األول للحد من مخاطر  JASالعامة، أصدرت 

 DNS.11تضارب مساحة اسم نظام أسم النطاق 

یونیو  6في  SAC066بنشر  SSACقامت اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار 
 JASبخصوص تقریر  SSAC: تعلیق اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار 2014

، الذي قدم المشورة DNSمرحلة األولى عن التخفیف من خطر تضارب مساحات أسماء لل
وإطار عمل تضارب  JASوالتوصیات للمجلس بشأن إطار العمل المقدم في دراسة 

  12األسماء.

 ICANN) الطلب من 1( :2014یولیو  27في  ICANNأرسل مقدم الطلب خطاب إلى 
) تقدیم خمسة مقترحات محددة 2لة تضارب االسم؛ و(بأن " تقیم كلیاً" اقتراح لمعالجة مشك

بتلقي خطاب مقدم  ICANN(طلب، إكس. د) أقرت  مثل كیف ینبغي معالجة القضیة.
 (طلب، إكس. ھـ) .2014یولیو  29الطلب في 

 القرارین رقم 2014یولیو  30في  NGPCالجدیدة  New gTLDاعتمدت لجنة برنامج 
2014.07.30.NG01 –2014.07.30.NG04  ("القرار")، والتي اعتمدت إطار

وینص إطار العمل إجراءات یجب على المسجلین اتباعھا لمنع تضارب االسم من  العمل.
االضرار بأمان واستقرار االنترنت وتوجیھ "الرئیس والرئیس التنفیذي أو من ینوب 

  13(نواب) عنھ، التخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفیذ" إطار العمل.

تقییم حالة تضارب األسماء لكل مشغل سجل لـ  ICANNأصدرت شعبة النطاق العالم في 
New gTLD  جدیدة ("تقییم")، والتي حددت أي المقاییس التي یجب على المسجلین

تلقى مقدم الطلب في  14اتخاذھا لتفادي قضایا تضارب االسماء، وذلك وفقاً إلطار العمل.
 (طلب، إكس. أ) اإللكتروني. نفس التاریخ تقییماً عبر البرید

جلسة عبر الویب بتقدیم لمحة عامة إلطار عمل  2014أغسطس  12في  ICANNقدمت 

 .https://www.icann.org/resources/pages/name-collision-2013-12-06-enراجع  9
-https://www.icann.org/en/system/files/files/reportراجع تقریر التعلیقات العامة، والمتوفر على  10

comments-name-collision-10jun14-en.pdf. 
-https://www.icann.org/en/system/files/files/name-collisionوالمتوفر على  JASراجع تقریر 11

mitigation-study-06jun14-en.pdf. 
 .https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-066-en.pdfراجع  12
-https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-newراجع القرار المتوفر على 13

gtld-2014-07-30-en. 
-/http://newgtlds.icann.org/sites/default/filesضارب األسماء والمتوفر على راجع تقییم حالة ت 14

agreements/name-collision-assessment-04aug14-en.pdf. 
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  15موجھ بالتحدید لمشغالت السجل.

، طالباً إعادة النظر بقرار لجنة 2014أغسطس  13رفع مقدم الطلب طلب فوري في 
 .NGPCالجدیدة  New gTLDبرنامج 

ل مع فئة واحدة من األسماء المتأثرة بقضیة تضارب االسم في حین ال یعد كیفیة التعام
قید عملیة تجمیع المساھمات العامة حول ھذا  ICANNجزءاً من إطار العمل بعد، إال أن 

منتدى التعلیقات العامة بشأن ھذه  ICANNوعلى وجھ التحدید، فقد فتحت  الموضوع.
 2014.16أوكتوبر  7وحتى  2014أغسطس  25القضیة بعینھا، والتي ستعقد من 

توصیاتھا  2014سبتمبر  4) في ”BGC“أصدرت اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة(
توضیحاً  2014سبتمبر  11ورفع مقدم الطلب في  37.17-14المتعلقة بطلب إعادة النظر 

والذي یحتوي على المزید من التفاصیل المزعومة والمتعلقة  37،18-14لطلب إعادة النظر 
 طلب مادیاً من القرار واعتماد إطار العمل.كیف تأثر مقدم ال

 القضایا .3
 

 :NGPCالجدیدة  New gTLDتتمثل قضایا إعادة النظر عما إذا كان لجنة برنامج 
 )؛ و11، صفحة 8§ فشلت في اعتبار المساھمة المادیة من المجتمع في الموافقة على القرار (طلب،  .1
 .).8-7 ، الصفحات8 §(نفس المصدر،  المحتملة للقرار.االستھانة بشكل غیر مناسب بالعواقب السلبیة  .2

 
 المعاییر ذات الصلة بالنسبة لتقییم طلبات تقییم إعادة النظر  .4

لتقییم، والتخاذ إجراء تحدي من  BGCلجنة حوكمة مجلس اإلدارة  ICANNتدعو لوائح 
الرابعة، یرجى االطالع على المادة  ) بخصوص طلبات إعادة النظر.NGPCالمجلس (أو 

، بموجب الصالحیات الممنوحة NGPCلقد راجعت لجنة  من اللوائح الداخلیة. 2الفقرة 
بعد المراجعة  BGCلھا من قبل مجلس اإلدارة في ھذه الحالة، ونظرت بدقة في توصیة 

 19ووجدت أن التحلیل صحیح. 37-14حول طلب إعادة النظر رقم 

 التحلیل والحیثیات  .5
  

بأن مجلس اإلدارة قد فشل في اعتبار المعلومات الجوھریة أو لم یظھر مقدم الطلب 
اعتمدت على معلومات مادیة خاطئة أو غیر دقیقة في تمریر القرارات؛ وبالتالي ال یعد 

 إعادة النظر مناسب.

 .https://www.icann.org/resources/pages/name-collision-2013-12-06-enراجع  15
راجع تنفیذ آلیة حمایة الحقوق في إطار عمل الحد من تضارب االسماء والمتوفر على  16

https://www.icann.org/public-comments/name-collision-rpm-2014-08-25-en. 
17 https://www.icann.org/en/system/files/files/recommendation-i-registry-04sep14-en.pdf 
18 https://www.icann.org/en/system/files/files/clarification-i-registry-11sep14-en.pdf 
توصیة بشأنھا لالعتماد وھو  NGPCدعوى إعادة النظر، وإذا اختاروا ذلك، فحینئِذ تقدم للمجلس/ BGCوبعد أن راجعت  19

ھا أن كالً من فریق العاملین .  كما أنھا توفر وسیلة للمجتمع یضمن من خاللICANNما یؤثر باإلیجاب في مساءلة وشفافیة 
 ونظامھا األساسي. ICANNوالمجلس یتصرفان بما یتفق مع سیاسات والئحة 
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 طلب ملخص مذكرة الفصل. .أ 
 

 New gTLD، وتتفق لجنة برنامج BGCتوصلت اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة 
، على أن مقدم الطلب ال یوجد لدیھ موقف ألن مقدم الطلب " حظي NGPCالجدیدة 

بإشعار وفرصة للمشاركة في فترة التعلیق العام المتعلقة باإلجراء المتنافس علیھ، إال أنھ لم 
وعلى وجھ التحدید، تصرح لوائح  .).2.9§ (اللوائح الداخلیة، المادة الرابعة،  یفعل ذلك."
ICANN كومیة لمجلس اإلدارة الداخلیة للجنة الحBGC  بالتصریح بعدم قبول الطلب

إلعادة االعتبار في حال "حظي مقدم الطلب بإشعار وفرصة للمشاركة في فترة التعلیق 
(اللوائح الداخلیة، المادة  العام المتعلقة باإلجراء المتنافس علیھ، إال أن لم یفعل ذلك."

  .)2.9§ الرابعة، 
بتنفیذ فترة التعلیق العام،  2014أبریل  21وحتى  2014فبرایر  26من  ICANNقامت 

، حیث قدم المجتمع مالحظات لحلول ممكنة، ICANNوالتي تم اإلعالن عنھا على موقع 
تعلیق، إال أن مقدم  28ولّد المنتدى  20بما فیھا إطار العمل إلى قضایا تضارب االسم.

مبرر أو عذر أو توضیح لقراره الطلب لم یشارك في منتدى التعلیق العام، ولم یقدم أي 
 ICANNحیث أن االتصال الوحید الذي تدعي حصولھ مع  باالمتناع عن القیام بذلك.

والتي كانت بعد أن تم  2014یولیو  27والمتعلق بتضارب االسم ھي رسالة مؤرخة في 
ال ونظراً إلى أن فترة التعلیق العام ھنا مرتبطة بالقرار ب 21اغالق فترة التعلیق العام.

إال أنھ  منازع، حیث یبرر الفصل دون سابق إنذار على أساس عدم مشاركة مقدم الطلب.
مع ذلك مزایا  NGPCالجدیدة  New gTLDوبمصلحة االكتمال، ستتناول لجنة برنامج 

 الطلب. 

 كافة المعلومات الجوھریة. NGPCالجدیدة  New gTLDإعتبار لجنة برنامج  .ب 
 
الرأي، على أن  NGPCالجدیدة  New gTLDنامج ، ووافقتھا لجنة برBGCأختتمت 

في اعتبار  NGPCالجدیدة  New gTLDمقدم الطلب لم یثبت فشل لجنة برنامج 
  المعلومات الجوھریة ذات الصلة.

ولتوضیح األساس إلعادة النظر بإجراء مجلس اإلدارة، یجب أن یظھر مقدم الطلب فشل 
ھذه) بإعتبار  NGPCالجدیدة  New gTLDمجلس اإلدارة (أو في حالة لجنة برنامج 

 المعلومات الجوھریة أو نظرت في معلومات مادیة خاطئة أو غیر دقیقة في اعتماد القرار.
وال یناقش مقدم الطلب باعتبار لجنة برنامج  .)2.2§ (اللوائح الداخلیة، المادة الرابعة، 

New gTLD  الجدیدةNGPC  أنھ یدعي فشل معلومات مادیة خاطئة أو غیر دقیقة، إال
 باعتبار المعلومات الجوھریة من ناحیتین. NGPCالجدیدة  New gTLDلجنة برنامج 

لم تتشاور مع  NGPCالجدیدة  New gTLDأوالً، یدعي مقدم الطلب بأن لجنة برنامج 
ثانیاً، یدعي مقدم الطلب بأن لجنة برنامج  العامة بشكل كافي مسبقاً العتماد القرار.

-https://www.icann.org/en/system/files/files/reportراجع تقریر التعلیقات العامة، والمتوفر على  20
comments-name-collision-10jun14-en.pdf. 

"بوقٍت كاٍف" من اجتماع لجنة  NGPCالجدیدة  New gTLDیبین مقدم الطلب بأنھ أرسل رسالة إلى لجنة برنامج  21
، إال أن البیان خاطئ بالنظر إلى مجرد ثالثة أیام بین تاریخ الرسالة واجتماع لجنة NGPCالجدیدة  New gTLDبرنامج 
 .)9، الصفحة 8§ اجع الطلب، .  (ر2014یولیو  30في  NGPCالجدیدة  New gTLDبرنامج 
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New gTLD  الجدیدةNGPC  فشلت في اعتبار مدى تأثیر القرار السلبي المادي على
 ال تقاوم الحجة التمحیص، ولیست سبباً إلعادة النظر. المسجلین ومستخدمي اإلنترنت.

التعلیقات العامة  NGPCالجدیدة  New gTLDاعتبار لجنة برنامج  .1
 الملتمسة أثناء فترة التعلیق العام المطّولة.

 
"فشلت في أخذ  NGPCالجدیدة  New gTLDیدعي مقدم الطلب بأن لجنة برنامج 
وخالفاً الدعاءات مقدم  .)11، الصفحة 8§ (الطلب،  مساھمة المجتمع المادیة بالحسبان."

قد نظرت في المالحظات  NGPCالجدیدة  New gTLDالطلب، فإن لجنة برنامج 
 21وحتى  2014فبرایر  26والذي تم فتحھ من  22الواردة في "منتدى التعلیق العام"

 حیث ال یوضح مقدم الطلب سبب فشل اللجنة في المشاركة في ذلك المنتدى. .2014أبریل 
تعلیقاً مفصل اعتبر بأنھ قد قدمھ  28لقد شاركت، وقد تم إدراج وجھات نظرھا إلى جانب 

 23آخرین. مختلف من أصحاب المصلحة وأعضاء من العامة بما في ذلك مسجلین
وتكون  وخصوصاً بأن فترة التعلیق العام لھذه المسألة كانت أطول مما ھو مطلوب فعلیاً.

یوم، وإذا تم تلقي التعلیقات خالل ذلك الوقت،  21فترة التعلیق العام مفتوحة عادة لمدة 
ة یوًما مع فتر 33وكانت فترة التعلیق العام ھنا لمدة  24یوم. 21سیكون ھنالك فترة رد لمدة 

بتنسیق جلسة عامة كاملة حول  ICANNوباإلضافة إلى ذلك، قامت  یوًما. 21رد مدتھا 
والذي منح فرصة  2014یونیو  23لندن في  ICANNقضیة تضارب االسم في اجتماع 

وعلى  25أخرى للتعلیق والمشاركة العامة؛ حیث اختار مقدم الطلب عدم المشاركة مجدداً.
 New gTLDب اإلدعاء بشكل منطقي بأن لجنة برنامج ھذا النحو، ال یمكن لمقدم الطل

  لم تنظر في المساھمة العامة قبل اعتماد القرار. NGPCالجدیدة 

 New gTLDوخالصة القول أن مقدم الطلب ال یجادل بشكل مقنع فشل لجنة برنامج 
للنظر في المعلومات المدایة على شكل التعلیقات العامة في اعتماد  NGPCالجدیدة 

(اللوائح  ار، وبالتالي لم یبین األسباب المناسبة إلعادة النظر على ذلك األساس.القر
 .)2.2§ الداخلیة، المادة الرابعة، 

كافة المعلومات  NGPCالجدیدة  New gTLDاعتبار لجنة برنامج  .2
 الجوھریة المرتبطة بالقرار.

 New gTLDج یسعى مقدم الطلب في إعادة النظر في القرار الدعائھ بأن لجنة برنام
، 8§ (الطلب،  "لم تقیم اآلثار المترتبة على ھذا القرار بالشكل المناسب." NGPCالجدیدة 

یكمن أساس مقدم الطلب الرئیسي لھذا التأكید وھو أن القضایا التي أثارتھا  .)12الصفحة 

-https://www.icann.org/en/system/files/files/name-collisionراجع القرار المتوفر على  22
framework-30jul14-en.pdf. 

-https://www.icann.org/en/system/files/files/reportراجع تقریر التعلیقات العامة، والمتوفر على  23
comments-name-collision-10jun14-en.pdf. 

 https://www.icann.org/resources/pages/how-2014-03-17-enراجع  24
-/https://london50.icann.org/en/scheduleمتوفر على  ICANN 50راجع عرض تضارب االسم، لندن:  25

mon-name-collision/presentation-name-collision-23jun14-en. 
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لم یتم معالجتھا بشكل صریح في قسم "حیثیات"  2014یولیو  27بمفردھا في رسالة 
  وتفشل ھذه الحجة في توفیر أساس إلعادة النظر لسببین. القرار.

یولیو  27األول، یراعي القرار مضمون المعلومات المقدمة في رسالة مقدم الطلب في 
خمسة طلبات، وارتبطت جمیعھا إما بـ  2014یولیو  27حیث قدمت رسالة  .2014

"قواعد آلیة حمایة الحقوق" أو رأي مقدم الطلب بأنھ ینبغي تطبیق مجموعة مشتركة من 
وإكس. د) بغض النظر عن إدعائات  10، الصفحة 8§ (الطلب،  .gTLDsالقواعد لكافة 

إلى لجنة  2014یولیو  27المثارة في رسالة  مقدم الطلب المخالف، تم تقدیم كافة القضایا
خالل فترة التعلیق العام عبر أصحاب مصلحة  NGPCالجدیدة  New gTLDبرنامج 

حیث یقّر القرار بأن لجنة  .NGPCالجدیدة  New gTLDآخرین وتناولتھا لجنة برنامج 
 ) عبرت عن1اعتبرت التعلیقات العامة التي: ( NGPCالجدیدة  New gTLDبرنامج 

اھتمام متعلق بـ "التوصل بین قائمة حظر تعارض األسماء و آلیة حمایة الحقوق والملكیة 
) أشارت إلى كیف "یتم تحدث قضیة تضارب االسم ساحة تنافسیة غیر 2( ؛26الفكریة"

الجدیدة بشكل مختلف  gTLD) ناقشت إیجابیات وسلبیات معالجة مشغالت 3متكافئة"؛ و(
بالفعل أن قضیة آلیة  ICANNوة على ذلك، فقد حددت وعال 27عن المشغالت اإلرثیة.

حمایة الحقوق تتطلب إلى المزید من التعلیق العام قبل أن یتم اتخاذ القرار بكیفیة التعامل مع 
أغسطس  25التعلیقات حالیاً، في فترة ما بین  ICANNففي حقیقة األمر، تلتمس  القضیة.
ذه "متعلق بآلیة حمایة الحقوق المناسبة ، على نھج ینبغي إتخا2014أوكتوبر  7و 2014

وبعبارة أخرى، لم تفتقر لجنة  28”إلصدار أسماء قائمة حظر نطاقات المستوى الثانوي.
إلى أیة معلومات مادیة بشان القضایا المقدمة،  NGPCالجدیدة  New gTLDبرنامج 

  حدید.على وجھ الت 2014یولیو  27بغض النظر عما إذا نظرت في رسالة مقدم الطلب 

ثانیاً، ال یشكل اختالف مقدم الطلب مع مضمون إطار العمل األساس المناسب إلعادة 
في دراسات مستقلة مفصلة  NGPCالجدیدة  New gTLDنظرت لجنة برنامج  النظر.

وواحدة  JASتناقش قضیة تضارب االسم، بما فیھا تلك التي أعدتھا شركة 
ة على ذلك، راعت لجنة برنامج وعالو Interisle Consulting Group.29أعدھا

New gTLD  الجدیدةNGPC  مشورة من اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار
SSAC .یكمن دور اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار  قبل اعتماد القرارSSAC 

ومجلس إدارتھ بشأن المسائل المتعلقة بأمن وسالمة  ICANN"تقدیم المشورة لمجتمع 
(اللوائح الداخلیة، المادة الحادیة عشرة،  وتخصیص عناوین اإلنترنت."أنظمة التسمیة 

في التعلیقات  NGPCالجدیدة  New gTLDوباختصار، نظرت لجنة برنامج  .أ.)2 §
 .ICANNالعامة والتقاریر التحلیلیة المستقلة ومشورة من اللجنة االستشاریة ذات الصلة بـ 

-https://www.icann.org/en/system/files/files/name-collisionراجع القرار المتوفر على  26
framework-30jul14-en.pdf. 

-/https://www.icann.org/en/system/files، والمتوفر على 11راجع تقریر التعلیقات العامة في الصفحة  27
files/report-comments-name-collision-10jun14-en.pdf. 

راجع تنفیذ آلیة حمایة الحقوق في إطار عمل الحد من تضارب االسماء والمتوفر على  28
https://www.icann.org/public-comments/name-collision-rpm-2014-08-25-en. 

-https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-newراجع القرار المتوفر على  29
gtld-2014-07-30-en. 
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"لم تذكر  NGPCالجدیدة  New gTLDبینما یدعي مقدم الطلب من أن لجنة برنامج 
الرسالة" (التي أرسلھا مقدم الطلب منذ أشھر بعد إغالق فترة التعلیق العام) وعلى ھذا 

النحو "لم تتناول اآلثار المترتبة من القرار بشكل مناسب" للموافقة على إطار العمل، حیث 
 NGPCالجدیدة  New gTLDت إلى االدعاء بفشل لجنة برنامج ال ترقى ھذه االدعاءا

 وعلى ھذا النحو، ال یبرر إعادة النظر. في اعتبار أیة معلومات مادیة.

وكمالحظة أخیرة، یدعي مقدم الطلب كذلك بتبریر إعادة النظر ألن "ال یوجد ھنالك إشارة 
أو مشورة اللجنة  JASقد منحت فرصة لتقدیم المالحظات" على تقاریر  GAC30إلى أن 

 GAC) تقدم 7، صفحة رقم 7§ (طلب،  .SSACاالستشاریة لألمن واالستقرار 
الرتباطھا بمخاوف الحكومة، وباألخص المسائل  ICANN"المشورة بخصوص أنشطة 

والقوانین واالتفاقیات الدولیة المتعددة  ICANNالتي قد تكون بمثابة تواصل بین سیاسات 
(اللوائح الداخلیة، المادة الحادیة عشرة،  لى قضایا السیاسات العامة."أو فیما لو كانت تثر ع

لم تصدر أي مشورة رسمیة متعلقة بالكیفیة التي ینبغي على  GACكون أن  .)2.1§ 
ICANN  معالجة تضارب االسم ال یعني بأن لجنة برنامجNew gTLD  الجدیدة
NGPC .درت وقد أص فشلت في اعتبار أیة المعلومات الجوھریةGAC  مثل ھكذا

 ICANNبھ، كما ھو مطلوب بموجب لوائح  ICANNمشورة، وقد نظر مجلس إدارة 
وعالوة على  .ي.)2.1.ط و 2.1§§ (اللوائح الداخلیة، المادة الحادیة عشرة  الداخلیة.

مشورة بأن مجلس اإلدارة "باعتبارھا  2013في یولیو  GACذلك، قدم بیان دوربان 
التوصیات الواردة في تقریر اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار مسألة ملحة للنظر في 

SSAC ) حول نطاقات بدون نقاطSAC053 وشھادات األسماء الداخلیة (
(SAC057).حیث نظر مجلس اإلدارة  31،" وقضایا تضارب األسماء المشاركة األخیرة

  اعتمدت إطار العمل.، وبدورھا SSACفي مشورة اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار 

الجدیدة  New gTLDومرة أخرى، وبما أن مقدم الطلب ال یظھر فشل لجنة برنامج 
NGPC .ًفي اعتبار المعلومات الجوھریة العتماد القرار، ال یعد إعادة النظر مناسبا 

 .)2.2§ (اللوائح الداخلیة، المادة الرابعة، 

 ال یعد االعتراض المزعوم أساس إلعادة النظر. .ج 
 
الرأي، على أن  NGPCالجدیدة  New gTLD، ووافقتھا لجنة برنامج BGCأختتمت 

في اعتبار أي  NGPCالجدیدة  New gTLDمقدم الطلب لم یثبت فشل لجنة برنامج 
 معلومات مادیة ذات صلة المتعلقة بأھمیة تثقیف العامة حول إطار العمل.

فشلت في اعتبار  NGPCالجدیدة  New gTLDویدعي مقدم الطلب بأن لجنة برنامج 
الحقیقة المفترضة بأن "الغالبیة العامة" من المسجلین ال یدركون مشكلة تضارب االسم 

 .)6، الصفحة 7§ (الطلب،  وبالتالي سوف "یرتبكون إزاء توفر أسماء النطاق عموماً."

 اللجنة االستشاریة الحكومیة. 30
والمتوفر على  ICANN 47الصادر في  GACراجع بیان  31

https://www.icann.org/news/announcement-2013-07-18-en؛ وSAC057  متوفر على
https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-057-en.pdf. 
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لم تنظر في  NGPCالجدیدة  New gTLDومع ذلك، فمن الواضح أن لجنة برنامج 
یخصص القرار بند كامل  لمتعلقة بأھمیة تثقیف العامة حول إطار العمل.المعلومات ا

أن "تظھر المواد اإلعالمیة  ICANN) لـ "المواد اإلعالمیة" ویتطلب من 6 ب (القسم
حسب الحاجة. . . . [و] العمل على توفر ھذه المعلومات لألطراف والتي من المحتمل أن 

على الرغم من أنھ قد تم اعتماد إطار العمل مؤخراً، قامت  32 ”تتأثر بتضارب االسم.
ICANN  فعالً بنشر وتقدیم مجموعة متنوعة من المواد اإلعالمیة، بما في ذلك ندوات عبر

اإلنترنت موجھة لمشغالت السجل وكتیبات وفیدیوھات لمتخصصي تكنولوجیا المعلومات، 
وفضالً عن ذلك، خصصت  33.وصفحة "أسئلة وأجوبة متكررة" متعلقة بإطار العمل

ICANN  مصادر نحو ضمان أسئلة حول التقییم أو إطار العمل التي سیتم إجابتھا بسرعة
وبعبارة األخرى، وبعیداً عن الفشل في اعتبار احتمالیة التعارض المتعلقة بالقرار،  ودقة.

 خطوات سباقة ومھمة لضمان فھم األطراف المتأثرة إلطار العمل ICANNفقد اتخذت 
ال یتم تبریر إعادة النظر بشأن أسس لم تعتبرھا لجنة برنامج  34والخطوات التي تتطلبھا.

New gTLD  الجدیدةNGPC  المعلومات المتعلة بالتوعیة العامة، كما یتضح بأن لجنة
نظرت في مثل ھكذا معلومة وعملت علیھا عن  NGPCالجدیدة  New gTLDبرنامج 

 ذكرھا. طریق المصادر التثقیفیة السالفة 

 لم یثبت مقدم الطلب بأنھ تأثر بالقرار بشكل مادي. .د 
 
الرأي، على أن  NGPCالجدیدة  New gTLD، ووافقتھا لجنة برنامج BGCأختتمت 

بأنھا تأثرت مادیاً  NGPCالجدیدة  New gTLDمقدم الطلب لم یثبت فشل لجنة برنامج 
  وسلباً عبر القرار.

 مادیاً وسلبا عبر القرار، یعد إعادة النظر غیر مناسب.ولغیاب الدلیل بأن مقدم الطلب تأثر 
وھنا، یناقش مقدم الطلب بأنھ تأثر  .)2.2-2.1§§ (اللوائح الداخلیة، المادة الحادیة عشرة، 

أوالً، یؤكد على أن إطار العمل ال  .)5-4، الصفحات 6 §(الطلب،  مادیاً بالقرار لسببین.
(نفس المصدر،  المرتبطة بتضارب األسماء.یقدم توجیھ واضح لكیفیة منع األضرار 

ثانیاً، یؤكد مقدم الطلب بأنھ سیعاني من "أدنى معدالت التسجیل" نظراً  .)5الصفحة.
للتعارض الذي یسببھ إطار العمل كما یزعم، وذلك لتوع مقدم الطلب بأن المسجلین سوف 

إال أنھ لم  صدر)(نفس الم لن"یقدموا تسجیالت اسم النطاق من قائمة تضارب األسماء."
 35 تؤتي أي من ھذه المخاوف ثمارھا، ویعد كل منھما مجرد مضاربة في ھذه المرحلة.
ومرة أخرى، فقط أولئك األشخاص الذین "تأثروا بشكل سلبي عبر" قد یرفع إجراء 

ICANN .(تأكید اإلضافات).2.2§ (اللوائح الداخلیو، المادة الرابعة،  طلباً إلعادة النظر ( 

-https://www.icann.org/en/system/files/files/name-collisionراجع القرار المتوفر على  32
framework-30jul14-en.pdf. 

راجع مصادر تضارب األسماء والمعلومات والمتوفرة على 33
https://www.icann.org/resources/pages/name-collision-2013-12-06-en. 

في انشطة توعیة مھمة على لینكدإن وعبر وسائل اإلعالم المختلفة، باإلضافة إلى إطالق حملة  كذلك ICANNشاركت  34
    غوغل أدووردس.

في الواقع، سیصرح إطار العمل األسماء التي سیتم تفعیلھا في نظام أسم النطاق حالیاً والتي لم یسمح بتفعیلھا مسبقاً.  وعلى  35
 ھذا النحو، فقد یؤدي إطار العمل إلى زیادة التسجیالت.
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ضرر الوحید من مّعرفات مقدم الطلب ھي وفي ھذه المرحلة مجرد مضاربة وألن ال
 36وافتراضیة، یعد طلب إعادة النظر سابق ألوانھ.

وعلى ھذا النحو، فشل مقدم الطلب في إظھار بأنھ قد تأثر مادیاً وسلباُ بالقرار وأنھ، وعلى 
 . ذلك األساس المستقل، ال یتم تبریر إعادة النظر في اعتماد القرار

 القرار .6
 

بالفرصة للنظر في جمیع المواد  NGPCالجدیدة  New gTLDلقد حظیت لجنة برنامج 
التي تم تقدیمھا من ِقبل أصحاب الطلبات أو نیابة عنھم أو ترتبط بأي شكل 

بعد النظر في جمیع المعلومات المقدمة ذات الصلة، راجعت لجنة برنامج  .37-14 بالطلب
New gTLD  الجدیدةNGPC  واعتمدت توصیات اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة

BGC 37-14 بخصوص الطلب ،
33-i-https://www.icann.org/en/system/files/files/recommendationUT

33TUen.pdf-04sep14-registry، تعتبر جزءاً من ھذا المبرر وإرفاقھا  والتي ینبغي أن
  بشأن ھذه المسألة. NGPCالجدیدة  New gTLDبالمواد المرجعیة لتقدیم لجنة برنامج 

ولن یؤثر سلًبا على أمن  ICANNعلى  BGCوال یوجد ثمة أثر مالي في إقرار توصیة 
 النظام واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.

ذا القرار ھو من االختصاصات اإلداریة التنظیمیة وال یتطلب إجراء تعلیقات یشار إلى أن ھ
 عامة.

بیان  -المتعلقة بضمانات الصلیب األحمر والھالل األحمر  GACمشورة  .د 
 سنغافورة

 
 27في  U33Tبیان33TUفي سنغافورة وأصدرت  ICANN 49خالل اجتماع  GACحیث اجتمعت 

 ("بیان سنغافورة"). 2014مارس 
 

للحمایة  ICANNفي بیان سنغافورة مشورتھا السابقة لمجلس إدارة  GACحیث وضحت 
ربطة بحركة الھالل األحمر والصلیب بشكل نھائي من استخدام الشروط الغیر مصرحة والم

األحمر الدولي، ونصحت بأنھ ینبغي أن تشمل الضمانات "مجتمعات الصلیب األحمر 
، باللغة اإلنجلیزیة واللغات الرسمیة في الدول األصل 189والھالل األحمر الدولي 

تمعات المعنیة"، و"األسماء الكاملة للجنة الدولیة للصلیب األحمر واالتحاد الدولي لمج
)." تم تحدید مشورة 6الصلیب األحمر والھالل األحمر في لغات األمم المتحدة الست (

GAC  في سجل مشورةGAC 3333 باسمTURCRC-27-03-2014UT. 

م الطلب توضیحاً توصیاتھ، رفع مقد BGC، وبعد أن أصدرت اللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة 2014سبتمبر  11وفي  36
كما یزعم بتقدیم تفاصیل إضافیة متعلقة بالطریقة التي تأثر بھا مقدم الطلب مادیاً وسلباً بالقرار.   37-14لطلب إعادة النظر 

   وبغض النظر عن اإلدعاءات المخالفة، واصل مقدم الطلب اإلدعاءات الضرر المحتملة والتي ال تزال مضاربة وافتراضیة.
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https://www.icann.org/en/system/files/files/recommendation-i-registry-04sep14-en.pdf
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https://gacweb.icann.org/display/GACADV/2014-03-27-RCRC
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سماء الصلیب توصیات السیاسات لمجلس اإلدارة المتعلق بأ GNSOحیث وضعت 

في سنغافورة. وتختلف نطاق  GACاألحمر والھالل األحمر والتي تعد موضوع بیان 
 GAC، وتواصل GACمن مشورة  GNSOالضمانات في توصیات سیاسات 

 بالعمل على حل الفروق بفعالیة. ICANNومجلس اإلدارة ومجتمع  GNSOو
 GACمسؤولة عن النظر في مشورة  NGPCالجدیدة  gTLDحیث تعد لجنة برنامج 

بممارسة  2012أبریل أبریل  10وفًقا للصالحیة الممنوحة لھا من قبل مجلس اإلدارة في 
ألي وجمیع المسائل التي قد تنشأ فیما یتعلق ببرنامج  ICANNصالحیة مجلس إدارة 

gTLD .الجدیدة 
 

ئیس التنفیذي أو من ، یتم توجیھ الرئیس والر(NG05.2014.10.12)وبموجب القرار رقم 
ینوب (ینوبون) عنھ لتقدیم ضمانات مؤقتة ألسماء اللجنة الدولیة للصلیب األحمر واالتحاد الدولي 

لمجتمعات الصلیب األحمر والھالل األحمر، ومجتمعات الصلیب األحمر والھالل األحمر الـ 
بینما تواصل  3333TURCRC-27-03-2014UTباسم  GAC، كما ھو محدد في سجل مشورة 189

GAC وGNSO  ومجلس اإلدارة ومجتمعICANN  العمل على حل الفروقات بفعالیة
على نطاق الضمانات ألسماء الصلیب  GNSOوتوصیات سیاسات  GACبمشورة 

 األحمر والھالل األحمر.

 NG05.2014.10.12حیثیات القرار 

إجراء لتوفیر ضمانات مؤقتة ألسماء  NGPCالجدیدة  New gTLDتتخذ لجنة برنامج 
في بیان سنغافورة، بینما تتم  GACالصلیب األحمر والھالل األحمر المعّرفة في مشورة 

للعمل  ICANNومجلس اإلدارة ومجتمع  GNSOو GACمراعاة المناقشات العالقة بین 
بشأن نطاق  GNSOوتوصیات سیاسة  GACعلى حل الفروقات بفعالیة بمشورة 

 الضمانات ألسماء الصلیب األحمر والھالل األحمر.
 

بأن  GACلداخلیة لـ ا ICANNمن لوائح  2.1U33Tالقسم  ،المادة الحادیة عشرة33UTتصرح 
"تعرض القضایا لمجلس اإلدارة مباشرة، إما عبر وسیلة التعلیق أو المشورة مسبقا، أو عبر 

وسیلة إجراء التوصیة خصیصاً أو وضع سیاسة جدیدة أو مراجعة السیاسات الموجودة." 
الجدید عن طریق بیانھا  gTLDمشورة إلى مجلس اإلدارة حول برنامج  GACأصدرت 
("بیان سنغافورة). تتطلب الئحة  2014مارس  27في سنغافورة المؤرخ في الرسمي 

ICANN  الداخلیة من مجلس اإلدارة أن یأخذ بعین االعتبار مشورةGAC  بشأن مسائل
السیاسة العامة عند صیاغة السیاسات واعتمادھا. إذا قرر مجلس اإلدارة اتخاذ إجراء ال 

وتوضیح أسباب عدم اتباعھ لتلك  GACغ ، فینبغي علیھ إبالGACیتوافق مع مشورة 
ومجلس اإلدارة التعاون بحسن نیة إلیجاد حل مقبول من  GACالمشورة. ثم یتعین على 

الطرفین. إذا تعذر التوصل إلى حل، ینبغي لمجلس اإلدارة أن یذكر في قراره النھائي سبب 
 .GACعدم اتباع مشورة 

 

https://gacweb.icann.org/display/GACADV/2014-03-27-RCRC
https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2012-02-25-en%23XI
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للحمایة  ICANNقة لمجلس إدارة في بیان سنغافورة مشورتھا الساب GACووضحت 
بشكل نھائي من استخدام الشروط الغیر مصرحة والمربطة بحركة الھالل األحمر والصلیب 

األحمر الدولي، ونصحت بأنھ ینبغي أن تشمل الضمانات "مجتمعات الصلیب األحمر 
، باللغة اإلنجلیزیة واللغات الرسمیة في الدول األصل 189والھالل األحمر الدولي 

لكاملة للجنة الدولیة للصلیب األحمر واالتحاد الدولي لمجتمعات المعنیة"، و"األسماء ا
 )." 6الصلیب األحمر والھالل األحمر في لغات األمم المتحدة الست (

 
بخصوص أسماء  ICANNكذلك توصیات السیاسات لمجلس إدارة  GNSOقدمت 

. في بیان سنغافورة GACالصلیب األحمر والھالل األحمر التي تعد موضوع لمشورة 
بضمانات دائمة لمجموعة  GNSO، ال تطالب توصیات سیاسات GACوخالفاً لمشورة 

بأن تتم  GNSOأسماء الصلیب األحمر والھالل األحمر. وبدالً من ذلك، توصي سیاسات 
یوم من طلبات  90حمایة تلك األسماء عبر إدخالھا إلى مستودع العالمات التجاریة لمدة 

 اإلشعار.
 

 GNSOتوصیات سیاسات مجلس  2014أبریل  30في  ICANNمجلس إدارة  U33Tاعتمد33TUو 
، وطلبت وقت GACالتي لم تكن متناسقة مع مشورة  IGO-INGOبشأن ضمانات 

في نفس  GACلتي تتسق مع مشورة إضافي للنظر في توصیات السیاسات المتبقیة وا
الموضوع. وتعھد مجلس اإلدارة بتیسیر المناقشات بین األطراف المعنیة للتوفیق بین أیة 

على الموضوع، وكلفت لجنة  GACفروقات باقیة بین توصیات السیاسات ومشورة 
مؤخراً بالمساعدة بھذه العملیة. ویكمن إجراء  NGPCالجدیدة  New gTLDبرنامج 
التوفیر بتوفیر ضمانات مؤقتة ألسماء  NGPCالجدیدة  New gTLDرنامج لجنة ب

في بیان سنغافورة، بینما تتم  GACالصلیب األحمر والھالل األحمر المعّرفة في مشورة 
للعمل  ICANNومجلس اإلدارة ومجتمع  GNSOو GACمراعاة المناقشات العالقة بین 

بشأن نطاق  GNSOات سیاسة وتوصی GACعلى حل الفروقات بفعالیة في مشورة 
 الضمانات ألسماء الصلیب األحمر والھالل األحمر. 

 
تأثیر إیجابي على المجتمع  NGPCالجدیدة  New gTLDوسیحتوي إجراء لجنة برنامج 

كما أنھا ستسمح بضمانات مؤقتة ألسماء الصلیب األحمر والھالل األحمر، بینما تتیح 
 المواد والوثائق المھمة التالیة: NGPCبمواصلة النقاشات. كجزء من مداوالتھا، راجعت 

الرسمي في سنغافورة:  GACبیان  •
33-https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/UT

33TUen.pdf-27mar14-board-to-gac  
حول حمایة معرفات  GNSOالتقریر النھائي لمجموعة عمل وضع سیاسة  •

INGO وIGO  في جمیع نطاقاتgTLD :
33-10nov13-final-ingo-http://gnso.icann.org/en/issues/igoUT

33TUen.pdf  
 

لیس ثمة تأثیرات مالیة متوقعة مرتبطة باعتماد ھذا القرار. لن تكون للموافقة على القرار 
النطاق من حیث األمن أو االستقرار أو المرونة. ال یحدد  المقترح أي تأثیر على نظام اسم

https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2014-04-30-en%232.a
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-27mar14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-27mar14-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/issues/igo-ingo-final-10nov13-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/issues/igo-ingo-final-10nov13-en.pdf
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أو القرار الوظیفي  ICANNھذا اإلجراء عملیة السیاسات داخل المؤسسات الداعمة لـ 
والذي یتطلب تعلیًقا عاًما أو ال یتطلب تعلیًقا عاًما. وقد تكون  ICANNاإلداري في 

لیب األحمر والھالل األحمر موضوع اإلجراءات الالحقة المتعلقة بالضمانات ألسماء الص
 للتعلیق العام.

 أیة أعمال أخرى .ه 

 لم یتم اتخاذ أي قرار. 
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