
 

 

 
 

 (PDPمستجدات عملية وضع السياسات )

 

 gTLD( وبعض أسماء الصليب األحمر في جميع نطاقات IGOحماية األسماء المختصرة للمنظمات الدولية الحكومية )

 
 2018شباط )فبراير( 

 

 

 

 : تواريخ هامة مقبلة

 PDPأوالً، بخصوص توصيات عملية وضع السياسات ثمة مساران مستمران للعمل فيما يخص عملية وضع السياسات هذه. 

( صياغة سياسة التوافق في IRTفريق مراجعة التنفيذ ) نشر، GACالمعتمدة من مجلس اإلدارة التي كانت متسقة مع مشورة 

ثانيًا، في توصيات عملية وضع  مع تاريخين لتنفيذ السياسة )األول لحجز المعرفات، واآلخر إلخطارات الدعاوى(.اآلراء 

والتي لم يتخذ مجلس اإلدارة أي إجراء حيالها إلى اآلن، لم تكن هناك أية مناقشات أخرى  GACالسياسات المتبقية غير المتسقة مع مشورة 

الذين شاركوا في  GNSOو GACمختصرة للمنظمات الدولية الحكومية بين ممثلي مجلس اإلدارة وفيما يخص سبل حماية األسماء ال

حول الحقوق التصحيحية للمنظمات  GNSO، وذلك بانتظار إكمال عملية وضع السياسات الخاصة بـICANN58المناقشات في اجتماع 

الدولية الحكومية وغير الحكومية )التي تمت تغطيتها في مكان آخر في هذه المجموعة من وثائق اإلحاطة(. ومن المتوقع أن تسلّم مجموعة 

 .2018عمل عملية وضع السياسات توصياتها النهائية في بداية عام 

 

بإعادة تشكيل مجموعة عمل عملية وضع السياسات األصلية في أيار  GNSOمجلس  صوتوفيما يتصل بأسماء الصليب األحمر، فقد 

. وقد اجتمعت مجموعة العمل المعاد تشكيلها عدة مرات وتوصلت إلى اتفاق أولي ICANNبعد طلب مقدم من مجلس إدارة  2017)مايو( 

صليب األحمر والحركة الدولية. وهي تناقش حاليًا نطاق قائمة على أساس قانوني دولي من أجل حماية أسماء الجمعيات الوطنية لل

 .2018المتغيرات المحدودة التي سوف يتم تحديدها لهذه األسماء. سيتم االنتهاء من أهداف العمل هذه في حزيران )يونيو( 

 

 :موجز

باإلجماع التوصيات المجمع عليها من مجموعة عمل عملية وضع السياسات  GNSOمجلس  اعتمد، 2013وفي تشرين الثاني )نوفمبر( 

ت الدولية الحكومية ألسماء واختصارات بعض المنظما gTLDفيما يتعلق بسبل الحماية في المستوى األعلى والثاني في جميع نطاقات 

(IGO( والمنظمات الدولية غير الحكومية )INGO بما في ذلك الحركة الدولية للصليب األحمر وجمعياته الوطنية واللجنة األولمبية )

 (. IOCالدولية )

 

المستلمة بشأن هذا الموضوع.  GACالتي ال تتسق مع مشورة  GNSOمجلس اإلدارة توصيات  اعتمد، 2014نيسان )أبريل(  30وفي 

وفيما يتعلق بالصليب األحمر، كانت المعّرفات المعتمدة هي "الصليب األحمر" و"الهالل األحمر" و"الكريستالة الحمراء" و"األسد 

نظمات الدولية الحكومية فكانت المعّرفات المعتمدة هي األسماء الكاملة لتلك المنظمات والمدرجة على والشمس األحمرين"؛ أما بالنسبة للم

. وطالب مجلس اإلدارة بوقت إضافي للنظر في توصيات عملية وضع 2013في آذار )مارس(  GACالقائمة التي كانت قد اعتمدتها 

وأطراف أخرى معنيّة وذلك لحل الخالفات. وقد تم  GNSOو GACر بين المتبقية غير المتسقة، وقرر تنسيق الحوا PDPالسياسات 

 تشكيل فريق مراجعة التنفيذ تحت إشراف قسم النطاقات العالمية وذلك من أجل تنفيذ هذه التوصيات التي اعتمدها مجلس اإلدارة.

 

 GNSOبأن يقوم مجلس  طلبًا 2014( في مجلس اإلدارة في حزيران )يونيو( NGPCالجديدة ) gTLDقدمت لجنة برنامج نطاقات 

بالنظر في تعديل توصيات السياسة الخاصة بها فيما يتعلق بطبيعة ومدة حماية اختصارات المنظمات الدولية الحكومية، وأسماء 

على طلب  GNSOمجلس  ردّ حمعية وطنية تابعة للصليب األحمر. وقد  189ليب األحمر الدولية وأسماء واختصارات حركة الص

NGPC من  رًداتسلم  2015في كانون الثاني )يناير( في تشرين األول )أكتوبر( سعيًا للحصول على مزيد من التوضيح، وNGPC 

ورة مؤقتة عبر قرار حالياً بص IGOمعلنًا عن استمرار المناقشات. وتتم حماية معّرفات الصليب األحمر والمنظمات الحكومية الدولية 

العمل مع ممثلي مجلس إدارة  GAC، بدأت مجموعة صغيرة من ممثلي المنظمات الحكومية الدولية و2014مجلس اإلدارة. في عام 

ICANN  على اقتراح للتوفيق بين التعارض بين توصيات سياسةGNSO  ومشورةGAC بتسهيل من موظفي ،ICANN. 

 

في  ICANN55من أجل متابعة بعض المناقشات في اجتماع  2016أيار )مايو(  31إلى مجلس اإلدارة في  GNSOمجلس  كتبكما 

في تشرين األول  GNSOمجلس اإلدارة على مجلس  رد في هيلسنكي، ICANN56وبعد مناقشات إضافية في اجتماع مراكش. 

في  ICANN57ماع وأحال االقتراح النهائي للمجموعة الصغيرة للمنظمات الدولية الحكومية في الوقت ذاته. وفي اجت 2016)أكتوبر( 

بإجراء مناقشة، بتنسيق من عضو مجلس اإلدارة السابق بروس تونكين،  GNSOو GACحيدر آباد، اقترح مجلس اإلدارة قيام كل من 

https://www.icann.org/resources/pages/igo-ingo-protection-policy-2018-01-16-en
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
https://gnso.icann.org/en/correspondence/council-chairs-to-crocker-icann-board-06jun16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/crocker-to-austin-et-al-04oct16-en.pdf


 

 

في نهاية شهر  GNSOو GACمن أجل حل االختالفات. وجرت مناقشة أولية حول موضوع سبل حماية الصليب األحمر بين ممثلي 

، تم عقد وتسيير حوارين آخرين، أحدهما حول أسماء 2017في آذار )مارس(  ICANN58في اجتماع . و2017شباط )فبراير( 

 واختصارات الصليب األحمر واآلخر حول اختصارات المنظمات الدولية الحكومية. 

 

في البدء في  GNSOيطالب من خالله بأن ينظر مجلس  ICANN58في اجتماع  قراًراوبعد عقد هذه الجلسات، مرر مجلس اإلدارة 

فيما يخص  ICANNل مجلس إدارة من أجل تعديل توصيات السياسات التي لم يتم اعتمادها إلى اآلن من خال GNSOعملية لمنظمة 

بالموافقة على طلب مجلس اإلدارة الصادر  GNSOالقائمة النهائية والمحدودة بأسماء المنظمات التابعة للصليب األحمر. وصوت مجلس 

 . 2017في أيار )مايو( 

 

الحكومية منذ التحديث األخير في تموز  ولم تكن هناك أية مناقشات فيما يخص الخطوات التالية حول حماية اختصارات المنظمات الدولية

حول السبل التصحيحية لحماية  GNSO، وبانتظار إكمال مداوالت مجموعة عمل عملية وضع السياسات المستمرة في 2017)يوليو( 

 .الحقوق لكل من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية )راجع تقرير اإلحاطة المنفصل لالطالع على مستجدات الوضع(

 

 : حالة الفرصة المتاحة للمشاركة

 

 

 
 

 

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

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

 التصحيحية. 

 

 : معلومات إضافية

 التقرير النهائي لمجموعة عمل عملية وضع السياسات:  - 2013)نوفمبر(  تشرين الثاني 

 en.pdf-10nov13-final-ingo-http://gnso.icann.org/en/issues/igo  

  تقرير توصية مجلسGNSO  إلى مجلس إدارةICANN  )2014في كانون الثاني )يناير :

en.pdf-23jan14-ingo-igo-board-http://gnso.icann.org/en/issues/council 

  قرار مجلس إدارةICANN  2014نيسان )أبريل(  30في :-policy-https://features.icann.org/gnso
protections-ingo-igo-recommendations 

  خطابNGPC  2014حزيران )يونيو(  16الصادر في :

en.pdf-16jun14-robinson-to-http://gnso.icann.org/en/correspondence/chalaby   

  رد مجلسGNSO  على خطاب  2014تشرين األول )أكتوبر(  7فيNGPC: 

en.pdf-07oct14-disspain-chalaby-to-http://gnso.icann.org/en/correspondence/robinson  

  قرارNGPC  حول سبل الحماية المؤقتة لهيئات الصليب األحمر الدولية والوطنية:  2014تشرين األول )أكتوبر(  12في

en#2.d-12-10-2014-gtld-new-material/resolutions-https://www.icann.org/resources/board  

  االستجابة لخطابNGPC  إلى مجلسGNSO  2015 كانون الثاني )يناير( 15في :

en.pdf-15jan15-robinson-to-http://gnso.icann.org/en/correspondence/chalaby  

  خطاب مجلسGNSO  إلى رئيس مجلس إدارةICANN  2016أيار )مايو(  31بتاريخ :

-crocker-to-chairs-council-https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gnso
en.pdf-31may16  

  رد مجلس اإلدارة على مجلسGNSOتشرين األول  4عة المنظمة الدولية الحكومية الصغيرة، ، وإرفاق مقترح مجمو

et-austin-to-https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/crocker-: 2016)أكتوبر( 

en.pdf-oct1604-al  
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https://www.icann.org/resources/board-material/prelim-report-2017-03-16-en#2.e.i
http://gnso.icann.org/en/issues/igo-ingo-final-10nov13-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/issues/council-board-igo-ingo-23jan14-en.pdf
https://features.icann.org/gnso-policy-recommendations-igo-ingo-protections
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/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2014-10-12-en#2.d
http://gnso.icann.org/en/correspondence/chalaby-to-robinson-15jan15-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gnso-council-chairs-to-crocker-31may16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gnso-council-chairs-to-crocker-31may16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/crocker-to-austin-et-al-04oct16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/crocker-to-austin-et-al-04oct16-en.pdf


 

 

  تحتوي مساحة ويكي الجديدة لمجموعة مناقشة معّرفات الصليب األحمر والمنظمات الحكومية الدوليةIGO  على سجالت

رسائل البريد اإللكتروني الخاصة بالمجموعة ومسودات الوثائق المتعلقة بالمناقشات المنسقة المقترحة: 

https://community.icann.org/x/eoPRAw  

 

 

https://community.icann.org/x/eoPRAw

