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 : تواريخ هامة مقبلة
المعتمدة  PDPأوالً، بخصوص توصيات عملية وضع السياسات ثمة مسارين مستمرين للعمل فيما يخص عملية وضع السياسات هذه. 

( مسودة صياغة لسياسة إجماع للتعليق العام في IRT، نشر فريق مراجعة التنفيذ )GACمن مجلس اإلدارة التي كانت متسقة مع مشورة 
. ثانًيا، في توصيات عملية وضع لتنفيذمن أجل انهاية شهر أبريل/نيسان وهو اآلن بصدد االنتهاء من صياغة سياسة التوافق في اآلراء 

والتي لم يتخذ مجلس اإلدارة أي إجراء حيالها إلى اآلن، لم تكن هناك أية مناقشات أخرى  GACالسياسات المتبقية المتسقة مع نصيحة 
ا في المناقشات الذين شاركو GNSOو GACفيما يخص سبل حماية اختصارات المنظمات الدولية الحكومية بين ممثلي مجلس اإلدارة و

حول الحقوق التصحيحية للمنظمات الدولية  GNSO، وبانتظار إكمال عملية وضع السياسات الخاصة بـ58رقم  ICANNفي اجتماع 
مجموعة عمل  تسلّمغير الحكومية )التي تمت تغطيتها في مكان آخر في هذه المجموعة من وثائق اإلحاطة(. ومن المتوقع أن -الحكومية

 .2018بداية عام سياسات توصياتها النهائية في عملية وضع ال
 

بإعادة تشكيل مجموعة عمل عملية وضع السياسات األصلية في مايو  GNSOمجلس  صوتوفيما يتصل بأسماء الصليب األحمر، فقد 
. وقد اجتمعت مجموعة العمل المعاد تشكيلها عدة مرات وتوصلت إلى اتفاق أولي على ICANNبعد طلب مقدم من مجلس إدارة  2017

األحمر والحركة الدولية. وهي تناقش حالًيا نطاق قائمة المتغيرات أساس قانوني دولي من أجل حماية أسماء المجتمعات الوطنية للصليب 
في اجتماع  GNSOإحاطة بالمستجدات إلى مجلس  العملالمحدودة التي سوف يتم تحديدها لهذه األسماء. وقدم رئيس مجموعة 

ICANN60  المحدودة ألسماء جمعيات واجتمعت المجموعة المعاد تشكيلها رسمًيا لمواصلة المداوالت حول مجموعة المتغيرات
 الصليب األحمر الوطنية.

 
 :موجز

باإلجماع التوصيات المجمع عليها من مجموعة عمل عملية وضع السياسات فيما يتعلق بسبل  GNSOمجلس  اعتمد 2013وفي نوفمبر 
( IGOألسماء واختصارات بعض المنظمات الدولية الحكومية ) gTLDالحماية اإلضافية في المستوى األعلى والثاني في جميع نطاقات 

( واللجنة األولمبية RCRCولية للصليب األحمر وروابطه الوطنية )( بما في ذلك الحركة الدINGOوالمنظمات الدولية غير الحكومية )
 (. IOCالدولية )

 
المتداولة في الموضوع. وفيما يتعلق  GACالتي ال تتسق مع مشورة  GNSOمجلس اإلدارة توصيات  اعتمد، 2014أبريل  30وفي 

بالصليب األحمر، كانت المعّرفات المعتمدة هي "الصليب األحمر" و"الهالل األحمر" و"الكريستالة الحمراء" و"األسد والشمس 
المدرجة على القائمة األحمرين"؛ أما بالنسبة للمنظمات الدولية الحكومية فكانت المعّرفات المعتمدة هي األسماء الكاملة لتلك المنظمات و

 PDP. وطالب مجلس اإلدارة بوقت إضافي للنظر في توصيات عملية وضع السياسات 2013في مارس  GACالتي كانت قد اعتمدتها 
وأطراف أخرى معنّية وذلك لحل الخالفات. وقد تم تشكيل فريق  GNSOو GACالمتبقية غير المتسقة، وقررت تنسيق الحوار بين 

 حت إشراف قسم النطاقات العالمية وذلك من أجل تنفيذ هذه التوصيات التي اعتمدها المجلس.مراجعة التنفيذ ت
 

بالنظر في تعديل  GNSOقوم مجلس بأن ي طلًبا 2014( في مجلس اإلدارة في يونيو NGPCالجديدة ) gTLDقدمت لجنة برنامج 
توصيات السياسة الخاصة بها فيما يتعلق بطبيعة ومدة حماية اختصارات المنظمات الدولية الحكومية، وأسماء واختصارات حركة 

في أكتوبر  NGPCعلى طلب  GNSOمجلس  ردّ رابطة وطنية تابعة للصليب األحمر. وقد  189الصليب األحمر الدولية وأسماء 
معلًنا عن استمرار المناقشات. وتتم حماية معّرفات  NGPCمن  رًداتسلم  2015سعًيا للحصول على مزيد من التوضيح، وفي يناير 

، بدأت مجموعة 2014حالياً بصورة مؤقتة عبر قرار مجلس اإلدارة. في عام  IGOالصليب األحمر والمنظمات الحكومية الدولية 
ح للتوفيق بين التعارض بين على اقترا ICANNالعمل مع ممثلي مجلس  GACصغيرة من ممثلي المنظمات الحكومية الدولية و

 .ICANN، بتسهيل من موظفي GACومشورة  GNSOتوصيات سياسة 
 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__gnso.icann.org_en_council_resolutions-2320170503-2D071&d=DwMGaQ&c=FmY1u3PJp6wrcrwll3mSVzgfkbPSS6sJms7xcl4I5cM&r=DRa2dXAvSFpCIgmkXhFzL7ar9Qfqa0AIgn-H4xR2EBk&m=WnXeZ54Y4R1O3wOTEvHXfBrPCsl66fizjw3u
http://gnso.icann.org/en/council/resolutions#20131120-2
https://features.icann.org/gnso-policy-recommendations-igo-ingo-protections
http://gnso.icann.org/en/correspondence/chalaby-to-robinson-16jun14-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/correspondence/robinson-to-chalaby-disspain-07oct14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/chalaby-to-robinson-15jan15-en.pdf


 

 

في  55رقم  ICANNمن أجل متابعة بعض المناقشات في اجتماع  2016مايو  31إلى مجلس اإلدارة في  GNSOمجلس  كتبكما 

في أكتوبر  GNSO مجلس اإلدارة على مجلس رد في هيلسنكي، 56رقم  ICANNوبعد مناقشات إضافية في اجتماع مراكش. 
في حيدر  ICANN57وأحال االقتراح النهائي للمجموعة الصغيرة للمنظمات الدولية الحكومية في الوقت ذاته. وفي اجتماع  2016

مناقشة، بتنسيق من عضو مجلس اإلدارة السابق بروس تونكين، من أجل  GNSOو GACأباد، اقترح مجلس اإلدارة إجراء كل من 
في نهاية شهر فبراير  GNSOو GACت مناقشة أولية حول موضوع سبل حماية الصليب األحمر بين ممثلي حل االختالفات. وجر

، تم عقد حوارين آخرين ميسرين، أحدهما حول أسماء واختصارات الصليب 2017في مارس  58رقم  ICANN. وفي اجتماع 2017
 األحمر واآلخر حول اختصارات المنظمات الدولية الحكومية. 

 
في البدء في عملية  GNSOيطالب بأن ينظر مجلس  58رقم  ICANNفي اجتماع  قراًرا عقد هذه الجلسات، مرر مجلس اإلدارةوبعد 

فيما يخص القائمة  ICANNلم يتم اعتمادها إلى اآلن من خالل مجلس إدارة  من أجل تعديل توصيات السياسات التي GNSOلمنظمة 
بالموافقة على طلب مجلس اإلدارة الصادر في  GNSOالنهائية والمحدودة بأسماء المنظمات التابعة للصليب األحمر. وصوت مجلس 

 . 2017مايو 
 

ولم تكن هناك أية مناقشات فيما يخص الخطوات التالية حول حماية اختصارات المنظمات الدولية الحكومية منذ التحديث األخير في 
حول سبل حماية الحقوق  GNSO، وبانتظار إكمال مداوالت مجموعة عمل عملية وضع السياسات المستمرة في 2017يوليو/تموز 

 ة الحكومية وغير الحكومية )راجع تقرير اإلحاطة المنفصل لالطالع على تلك الحالة(.العالجية لكل من المنظمات الدولي
 

 : حالة الفرصة المتاحة للمشاركة

 
ومراقبيها تقديم التعقيبات عليها باإلضافة إلى تعقب المناقشة الجارية حولها في مجموعة عمل عملية وضع  GACمن المستحب ألعضاء 

فيما يخص أسماء الصليب األحمر باإلضافة إلى مجموعة عمل عملية وضع السياسات المستمرة حول الحقوق  السياسات المعاد تشكيلها
 التصحيحية. 
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