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AR 
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 النص األصلي: اإلنجليزية 
 2012يوليو  25التاريخ: في 
 الحالة: نهائي

 
 االستشارية At-Largeلجنة 

بخصوص حماية أسماء  GNSOحول التقرير التمهيدي لمشكالت  ALACبيان 
 الجديدة gTLDالدولية في نطاقات  المنظمات

 
 مقدمة
 ICANNأعده فريق عمل 

 
اإلقليمية بأمريكا الشمالية  At-Largeمن منظمة  At-Largeوعضو  GNSOمع  ALACقام أالن جرينبيرج، مسؤول التنسيق 

)NARALO بوضع مسودة أولية لهذا البيان بعد مناقشة الموضوع مع (At-Large. 
 

حماية أسماء  بخصوص GNSOحول التقرير التمهيدي لمشكالت  Large-Atمساحة عمل U، تم نشر هذا البيان على 2012يوليو  11في 
 .الجديدة gTLDالمنظمات الدولية في نطاقات 

 
إرسال دعوة للتعليقات على  ALACدعًما لـ  ICANN، من فريق عمل سياسة ALACفي نفس اليوم طلب أوليفيير كريبين ليبلوند، رئيس 

 .ALACعن طريق قائمة بريد إعالنات  At-Largeبيان المسودة إلى أعضاء 
 

 .UALACالمؤتمر الهاتفي الشهري لـ U، تمت مناقشة هذا البيان في 2012يوليو  24في 
 

الحاضرين، باإلضافة إلى المشاركين عن طريق المشاركة  At-Largeوخالل هذا االجتماع، تمت مناقشة هذا البيان من خالل جميع أعضاء 
 عن بعد.

 
 بعد ذلك فتح باب التصويت على إقرار البيان. ALACوطلب رئيس 

 
عن التصويت  0ضده، وامتناع  0لصالحه، و 10للبيان بنتيجة أصوات  ALACوأكد فريق العمل بعد ذلك على أن التصويت أدى إلى إقرار 

 عليه.
 

 ول عن هذا الموضوع الخاص بالتعليق العام.المسؤ ICANNبعد ذلك، طلب الرئيس إحالة البيان إلى عملية التعليق العام، محاكًيا لفريق عمل 
 [نهاية المقدمة]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وأينما وجد  .Uhttp://www.atlarge.icann.org/correspondenceU تتوافر النسخة األصلية لهذه الوثيقة باللغة اإلنجليزية على موقع الويب
األصلي،  اختالف في المعنى أو ما يعتبر على أنه اختالف في المعنى بين أية نسخة من هذه الوثيقة غير النسخة المكتوبة باللغة اإلنجليزية والنص

 فسيكون النص األصلي هو السائد.

https://community.icann.org/x/BgQQAg
https://community.icann.org/x/BgQQAg
https://community.icann.org/x/BgQQAg
https://community.icann.org/x/JBEQAg
http://www.atlarge.icann.org/correspondence


 2من  2صفحة 

 

بخصوص حماية  GNSOحول التقرير التمهيدي لمشكالت  ALACبيان 
 الجديدة gTLDأسماء المنظمات الدولية في نطاقات 

 
 

بأن المنظمات الحكومية الدولية يجب أن تتلقي حماية ألسمائها المعترف بها دولًيا مقارنة بالحماية المتوفرة لمالكي العالمات  ALACتؤمن 
 التجارية.

 
أية حاجة ملحة بالنظر إلى التعليقات العديدة وآليات االعتراض المتاحة. وعالوة  ALACوفيما يخص الحماية في المستوى األعلى، ال ترى 

الجديدة (وليس فقط نطاقات  TLD، يجب أن يشترط على كافة نطاقات TLDبشدة أنه خالل الجوالت المستقبلية لـ  ALACعلى ذلك، تؤيد 
TLD بااللتزام تعاقدًيا باالستخدام العام لنطاقات المستندة إ (لى المجتمعTLD  مع توفير) المقترحة والمشار إليها في الطلب الخاص بها

 إمكانية التعديل بطريق معلنة وشفافة).
 

اقات موجهة متعاطفة على وجه الخصوص في منح حماية إضافية من أجل تقليل إمكانية وجود أسماء نط ALACوفي المستوى الثاني، فإن 
بشكل كبير على  ALACإلى مستهلكين محتالين غير مشكوك فيهم أو استخدامها في التدليس أو األنشطة المحرمة األخرى. وتتركز مخاوف 

سوف تكون متعاطفة بالمثل في تمديد هذه الحماية إلى  ALACالمنظمات ذات الصبغة الخيرية مثل الصليب األحمر أو اليونيسيف. كما أن 
على فائدة تمديد حماية هذا  ALACخيرية أخرى، على الرغم من عدم وضوح طريقة تنفيذ ذلك. وعالوة على ذلك، قد توافق  أعمال

يقظة  ALACالمستوى الثاني بحيث تشمل سبل حماية أوسع من مجرد المطابقات التامة للحلقات المحمية للمنظمات سالفة الذكر. كما أن 
 ذه الحماية وترغب في العمل بعناية مع أي مجموعة يتم تشكيلها من أجل التغلب على المشكلة.للصعوبات المحتملة في تنفيذ ه

 
معنية أيًضا بهذه الحماية التي تؤثر على االستخدام العادل لألسماء (أي؛ مثال على ذلك رغم أنه قد  ALACوبصرف النظر عن ذلك، فإن 

 ).red-cross.sucksيكون متطرًفا، 
 

بحماية أسماء الصليب األحمر واللجنة األوليمبية، بعد طلب من  GACلرغم من أن هذا التقرير قد وضع بسبب طلب وأخيًرا، وعلى ا
منظمة حكومية دولية  5,000منظمة حكومية عالمية، من المؤرق أن تقرير المشكالت التمهيدي يقدر بأنه قد يكون هناك أكثر من  26

الموارد  GNSOوبالتأكيد  ICANNي االعتبار للتأهل لعمليات حماية إضافية. وليس لدى منظمة أخرى غير ربحية قد توضع ف 35,000و
 أو القدرة حتى على إدراج هذه المجموعات، ناهيك عن الحكم باألهلية.
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