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

-http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new  (باإلنجليزية) من:
gtld-17jul13-en.htm 
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 جدول األعمال الرئيسي: .1

 تمديد الحماية األولية ألسماء ومختصرات المنظمات الحكومية الدولية .أ 
 2013إبريل  11في  صدرت بياًنافي بكين وأ 46رقم  ICANNخالل اجتماع  GACفي حين اجتمعت 

 .("بيان بكين")
 

السابقة إلى مجلس اإلدارة بأن "يتم وضع إجراءات  GACوحيث أن، يشدد بيان بكين الرسمي على مشورة 
جديدة"  gTLDsللقائمة المقدمة قبل إطالق أي  IGOحماية مبدئية وقائية مالئمة ألسماء ومختصرات 

للمشورة تحت اسم  GACفي سجل  IGO GACتم تحديد مشورة  ").IGO GAC("مشورة 
2013-04-11-IGO . 

 
بعين االعتبار  IGO GACمسؤولة عن أخذ مشورة  NGPCالجديدة  gTLDوحيث أن، لجنة برنامج 

، لممارسة سلطة مجلس إدارة 2012أبريل  10للسلطات الممنوحة إليها من قبل مجلس اإلدارة في  وفًقا
ICANN يع المسائل التي قد تنشأ فيما يتعلق ببرنامج حول أي وجمgTLD .الجديد 

 
بعين االعتبار وبدأت حواًرا مع  IGO GACقد قضت وقًتا كبيًرا في أخذ نصيحة  NGPCوحيث إن، 

GAC .حول هذه النصيحة 
 

 NGPC03.2013.07.02قرار  NGPC، اعتمدت 2013يوليو  2وحيث إن، في 
أنه ستتم مواصلة توفير إجراءات الوقاية المبدئية المناسبة  NGPC، وتؤكد NGPC06.2013.07.02و

" من خالل االجتماع األول عقب 22/3/2013بتاريخ  IGOكما تم تقديمها في "قائمة  IGOلمعرفات 
والمجتمع بالعمل  GAC، NGPC، ICANN، في دربان بينما استمر موظفي ICANN 47اجتماع 

 .IGOبنشاط من خالل قضايا التنفيذ العالقة التي تتعلق بالحماية ألسماء واختصارات 
 

يواصلون العمل بشكل نشط لحل مسائل التنفيذ العالقة،  ICANNوطاقم  NGPCو GACوحيث إن، 
 .IGOأنه من الحكمة مواصلة توسيع نطاق الحماية األولية لمعرفات  NGPCتعتقد 

 
أنه ستتم مواصلة توفير إجراءات الوقاية  NGPC)، تؤكد NGxx.2013.07.17موجب القرار (تقرر ب

الجديدة المنشورة إلبداء التعليقات  gTLDكما تم تقديمها في اتفاقية سجل  IGOالمبدئية المناسبة لمعرفات 
ائل العمل بشكل نشط لحل مس ICANNوطاقم  NGPCو GACبينما يواصل  2013يوليو  2العامة في 

 التنفيذ العالقة. 
 

في اتفاقية سجل  5أنه وفقاً للمواصفات  NGPC)، تحدد NGxx.2013.07.17تقرر بموجب القرار (
gTLD  سينفذ مشغلي السجل إجراءات حماية 2013يوليو  2الجديدة المنشورة إلبداء التعليقات العامة في ،

 للقرار 1الملحق " المنشورة في IGOعلى "قائمة  IGOمؤقتة ألسماء ومختصرات 
2013.07.02NG03 - 2013.07.02.NG06  حتى االجتماع األول لـNGPC  عقب اجتماع

ICANN  في بيونس آيريس أو حتى تصل  48رقمNGPC ير آخر حول مشورةإلى تقر IGO GAC 
 أيهما أقرب.

 
إلى اتفاقية حول مسائل  GACو NGPC)، إذا لم تتوصل NGxx.2013.07.17تقرر بموجب القرار (

بعد  NGPC بحلول أول اجتماع لـ IGOالتنفيذ العالقة المتعلقة بإجراءات حماية أسماء ومختصرات 
في بوينس آيرس، وبشكل يخضع ألية أمور قد تنشأ أثناء المناقشات، تحدد  48رقم  ICANNاجتماع 

NGPC  أنه سيكون متطلباً من مشغلي السجل حماية أسماءIGO  المحددة في "قائمةIGO  المنشورة في
 .2013.07.02NG03 - 2013.07.02.NG06 للقرار 1الملحق 
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 NGxx.2013.07.17حيثيات القرار 

 هذه المسألة؟ NGPCلماذا تناقش 
 

الداخلية  ICANNمن لوائح  2.1القسم  XIتسمح المادة 
http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws#XI لــ GAC  برفع المسائل إلى"

مجلس اإلدارة مباشرة، سواء عن طريق التعليق أو المشورة المسبقة، أو عن طريق التوصية بشكل خاص 
مشورة إلى مجلس اإلدارة  GACسياسة جديدة أو مراجعة السياسات الحالية". أصدرت باإلجراء أو وضع 

تتطلب  .2013أبريل  11الجديد عن طريق بيانها الرسمي في بكين المؤرخ في  gTLDحول برنامج 
حول مسائل السياسة  GACالداخلية من مجلس اإلدارة أن تأخذ بعين االعتبار مشورة  ICANNلوائح 

، ينبغي GACإذا قرر مجلس اإلدارة اتخاذ إجراء ال يتوافق مع مشورة  تشكيل وتبني السياسات.العامة عند 
ومجلس اإلدارة  GACثم يتعين على  وتوضيح أسباب عدم إتباعه لتلك المشورة. GACعليه أبالغ 

دارة أن إذا تعذر التوصل إلى حل، ينبغي على مجلس اإل التعاون بنية حسنة إليجاد حل مقبول من الطرفين.
 .GACيبين في قراره النهائي سبب عدم اتباع مشورة 

 

 ما هو االقتراح الذي يتم النظر فيه؟
 

مشورتها السابقة بأن "يتم وضع إجراءات حماية مبدئية وقائية مالئمة  GACفي بيان بكين الرسمي، كررت 
لقد تم  ")".IGO GACجديدة ("مشورة  gTLDsللقائمة المقدمة قبل إطالق أي  IGOألسماء ومختصرات 

 IGOتم تحديد مشورة  النظر بقبول هذه المشورة، مع التيقظ لمسائل التنفيذ العالقة. NGPCالطلب من 
GAC  في سجلGAC  11-04-2013للمشورة تحت اسم-IGO . 

 
، ولكنها ال تحدد بعد األسماء والمختصرات IGOالجديدة إجراءات حماية  gTLDتتضمن اتفاقية سجل 
 التي ينبغي حمايتها. 

 
أن  NGPC، وجهت 2013يوليو  2، في IGOفيما يتعلق بأسماء ومختصرات  GACلمناقشة مشورة 

المؤرخة في  IGOفي "قائمة  GACالمحددة مسبقاً من قبل  IGOالحماية المؤقتة ألسماء ومختصرات 
بوقت  NGPCو GACحتى تاريخ محدد، حتى يحظى  1" المرفقة على أنها الملحق 22/03/2013

نعتقد أنه من المهم أن تظل هذه  كاٍف لحل مسائل التنفيذ العالقة، كما هو مبين في بيان بكين الرسمي.
في بيونس آيرس،  ICANNعقب اجتماع  NGPCالحماية المؤقتة مستمرة حتى االجتماع األول لـ 

تمرير تقرير فيما  NGPCقادرين على حل المشكالت وتستطيع  GACو NGPCما لم تكن األرجنتين، 
 GACو NGPCإذا لم تتوصل  مع بيونس آيرس. ICANNمن قبل اجتماع  IGO GACيتعلق بمشورة 

من مشغلي  NGPCإلى اتفاقية حول المسائل، وبشكل يخضع ألية أمور قد تنشأ أثناء المناقشات، ستتطلب 
 1ملحق المنشورة في  GACلـ IGOاألسماء، ولكن ليس المختصرات، المحددة في قائمة السجل حماية 

ية مؤقتة للمنظمات ويوفر القرار سبل حما .2013.07.02NG03 - 2013.07.02.NG06للقرارات 
 الحكومية الدولية مع احترام ومراعاة العمل المستمر حول مشكالت التنفيذ. 

 
 من تمت مشاورته من المساهمين أو غيرهم؟

 
منتدى تعليقات عامة لطلب اآلراء حول المسودة النهائية المقترحة  ICANN، باشرت 2013أبريل  29في 

-gTLD >http://www.icann.org/en/news/public-comment/base التفاقية سجل
agreement-29apr13-en.htm.<  لقد  .2013يونيو  11تم إغالق منتدى التعليقات العامة في

الجديدة بتشكيل ردها على  gTLDبعين االعتبار تعليقات المجتمع حول اتفاقية سجل  NGPCأخذت 

http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws#XI
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الجديدة  gTLDفيما يتعلق باتفاقية سجل  IGO GACمشورة 
<http://forum.icann.org/lists/comments-base-agreement-29apr13/> . 

 
التي تولت  GNSOة في ، نشرت مجموعة عمل وضع السياس2013يونيو  14باإلضافة إلى ذلك، في 

") INGOsومنظمات دولية غير حكومية (" IGOsمسؤولية معالجة مسألة حماية المعرفات الخاصة بـ
تقريرها المبدئي إلبداء التعليقات العامة. من المقرر انتهاء فترة التعليقات العامة  gTLDsمعينة في جميع 

-http://www.icann.org/en/news/public-comment/igo-ingo . <2013أغسطس  7في 
initial-14jun13-en.htm لقد تمت المباشرة بتقرير المسائل كنتيجة للتوصية من قبل فريق وضع <

حول حماية أسماء  GACرة وعلى مجلس اإلدا GNSOالذي تشكل لوضع رد مجلس  GNSOمسودة 
IOC وRCRC  فيgTLDs .بعد مراجعة المجتمع، تتضمن تقرير مسائل  الجديدةGNSO  النهائي

والمنظمات غير الحكومية على المستوى األعلى  IGOsتقييماً حول ما إذا كان يجب حماية أسماء كٍل من 
 .gTLDsوالمستوى الثاني في جميع 

 
 ي أثارها المجتمع؟ما هي المخاوف أو القضايا الت

 
عدة ردود من المجتمع على مدار منتدى التعليقات العامة حول المسودة النهائية المقترحة  ICANNتلقت 

الجديدة، ولكن ال شيء من هذه الردود يرتبط بشكل خاص باألحكام في اتفاقية سجل  gTLDالتفاقية سجل 
gTLD  الجديدة حول توفير إجراءات الحماية لمعرفاتIGO. 

<http://forum.icann.org/lists/comments-base-agreement-29apr13/>  
 

 ؟NGPCما هي المواد الهامة التي استعرضتها 
 

 المواد والوثائق المهمة التالية: NGPCكجزء من مداوالتها، راجعت 
 

 الرسمي في بكين: GAC بيان •
-board-to-http://www.icann.org/en/news/correspondence/gac

en.pdf-18apr13 
 

الجديدة:  gTLDالتعلقيات العامة رداً على اتفاقية سجل  •
<http://forum.icann.org/lists/comments-base-agreement-29apr13/> 

 
 IGOو INGOالمبدئي حول حماية معرفات  GNSOتقرير مجموعة عمل عملية وضع سياسة  •

-gTLDs: >http://gnso.icann.org/en/issues/igo-ingo-initialفي جميع 
14jun13-en.pdf < 

 
 ما هي العناصر ذات األهمية بالنسبة لمجلس اإلدارة؟

 
 NGPCنظرت  إبداء العديد من اآلراء.لقد حظي بيان بكين الرسمي باهتمام شديد من المجتمع وشجع على 

 GNSOالمنقولة في بيان بكين الرسمي والعمل المستمر لمجموعة عمل  GACبعليقات المجتمع ومشورة 
PDP  حول حماية معرفاتINGO وIGO  في جميعgTLDs  والمزيد من المناقشات معGAC  حول

 هذا الموضوع. 
 

http://www.icann.org/en/news/public-comment/igo-ingo-initial-14jun13-en.htm
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 هل هناك تأثيرات مجتمعية سلبية أو إيجابية؟
 

بشكل  GACسيساعد على حل مشورة  NGPCكما هو مقدم في قرار  GACإن الرد على مشورة 
بأسرع ما يمكن، مع التيقظ للجهود الجارية للعمل على  gTLDسيسمح بمواصلة تقدم أكبر عدد من طلبات 

 حل مسائل التنفيذ الحالية. 
 

ية أو خطة التشغيل أو الميزانية) أو (كالخطة اإلستراتيج ICANNهل توجد تأثيرات أو نتائج مالية على 
 على المجتمع، و/أو العامة؟

 
 ليس ثمة تأثيرات مالية متوقعة مرتبطة بتبني هذا القرار.

 
 من حيث األمن أو االستقرار أو المرونة؟ DNSهل توجد أية قضايا تتعلق بـ

 
 .DNSتتعلق بـإن اعتماد القرار المقترح لن يؤثر على مسائل أمن أو استقرار أو مرونة 

 
أم قرار من وظيفة إدارية تنظيمية  ICANNهل هذه عملية سياسة محددة داخل المؤسسات الداعمة لـ 

 تتطلب تعليًقا عاًما أم ال تتطلب تعليًقا عاًما؟ ICANNفي 
 

منتدى تعليقات عامة لطلب اآلراء حول المسودة النهائية المقترحة  ICANN، باشرت 2013أبريل  29في 
 .2013يونيو  11الجديدة. تم إغالق منتدى التعليقات العامة في  gTLDية سجل التفاق

 
التي تولت مسؤولية معالجة  GNSO، نشرت مجموعة عمل وضع السياسة في 2013يونيو  14في 

تقريرها المبدئي إلبداء  gTLDsمعينة في جميع  INGOsو IGOsمسألة حماية المعرفات الخاصة بـ
. 2013أغسطس  7المقرر انتهاء فترة التعليقات العامة في  من التعليقات العامة.

> http://www.icann.org/en/news/public-comment/igo-ingo-initial-14jun13-
en.htm< 
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