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 :جدول األعمال الرئيسي 1

التفاقية السجل بشأن فئة العالمة التجارية  13الموافقة على المواصفة رقم  .أ 
 لمقدمي الطلبات

 

) NGPC(الجديدة  gTLD، وافقت لجنة برنامج نطاقات 2013يوليو  2حيث إنه في 
الجديدة إلبرامها  gTLDعلى نموذج اتفاقية سجل نطاقات  ICANNة التابعة لمجلس إدار

 . الجديدة الناجحين gTLDومقدمي طلبات نطاقات  ICANNبين 
 

بشأن التعديالت الخاصة باتفاقية  ICANNتتشارك مع  Brandوحيث إن مجموعة سجل 
 .الجديدة لمعالجة الشواغل الخاصة بعناصرها األساسية gTLDسجل نطاقات 

 
لسجل  13المواصفة المقترحة رقم ICANN 2UT، نشرت 2013ديسمبر  6ث إنه في وحي

للتعليق العام، والتي إذا ما اعتمدت ستوفر ) 13المواصفة رقم ( U2Tالجديدة gTLDنطاقات 
كعالمة تجارية لنطاقات "التي تصلح  TLDحدودة لمشغلي السجل لنطاقات أماكن م
TLD". 

 
قد روجعت استجابة للتعليقات العامة، بما في ذلك  13وحيث إن المواصفة المقترحة رقم 

بتعيين أمناء سجل  BRAND TLD.إزالة بند يسمح لمشغل السجل الخاص بنطاق 
ستجابة للتعليق الذي قدمته مجموعة مكونة ا TLDبالنسبة لنطاقات  ICANNمعتمدين لدى 

على 2TUوقد ُنشر أحد التحديثات على مسودة المجتمع التي تمت مراجعتها . أمين سجل 11من 
  .2014U2Tمارس  14بتاريخ  ICANNمدونة 

 
إخطاًرا من مجموعة  NGPC، تلقت لجنة 2014مارس  25حيث إنه في تاريخ و

المسجلين تم فيه تقديم التعليق المشترك المشار إليه أعاله خالل فترة التعليق العامة أنه لم 
أن  Brand TLD.يعد هناك اعتراض على إدراج بند السماح لمشغل السجل بنطاق 

 .ين من المسجلين في المرة الواحدةيقتصر على استخدام ما ال يزيد عن اثن
 

في التقرير  19قد أحاطت علًما بالسياسة الموصى بها رقم  NGPCوحيث إن لجنة 
النهائي لمنظمة دعم األسماء العامة بشأن إدخال نطاقات المستوى األعلى العامة الجديدة 

أنه يجب على مشغلي السجالت استخدام "، والتي تنص على )2007أغسطس  8(
فقط في تسجيل أسماء النطاقات وال يجوز لهم التمييز  ICANNجلين المعتمدين لدى المس

 ."بين كل المسجلين المعتمدين
 

http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/base-agreement-spec-13-proposed-06dec13-en.pdf
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/base-agreement-spec-13-proposed-06dec13-en.pdf
http://blog.icann.org/2014/03/summary-and-analysis-of-specification-13-public-comments/
http://blog.icann.org/2014/03/summary-and-analysis-of-specification-13-public-comments/
http://blog.icann.org/2014/03/summary-and-analysis-of-specification-13-public-comments/
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قد نظرت في كافة التعليقات التي وردت من المجتمع، وقررت أن  NGPCوحيث إن لجنة 
توفر أماكن إقامة مناسبة ومحدودة لمشغلي السجل لنطاقات  13المواصفة المنقحة رقم 

TLD عالمات تجارية لنطاقات "والتي تصلح كـBrand TLDs. 
 

تتعهد بهذا اإلجراء وفقاً للسلطات الممنوحة إليها من قبل مجلس  NGPCوحيث إن لجنة 
حول كافة المسائل  ICANN، لممارسة سلطة مجلس إدارة 2012أبريل  10اإلدارة في 

 .الجديد gTLDالتي قد تنشأ فيما يتعلق ببرنامج 
 

على المواصفة  NGPCموافقة لجنة ) NG01.2014.03.26(وجب القرار تقرر بم
 1U2Tالملحق2UTالجديدة المرفقة بهذا القرار في  gTLDالتفاقية سجل نطاقات  13المقترحة رقم 

]PDF، 106 KB) [ والتي ال تتضمن فقرة تسمح لمشغل سجل.Brand  بتعيين رقم
، وتخول الرئيس والمدير التنفيذي، أو من ينوب )TLDمحدد للمسجلين المفضلين لنطاق 

 gTLDعلى اتفاقية سجل  13عنهما، باتخاذ كافة الخطوات الالزمة لتنفيذ المواصفة رقم 
 .الجديد بما يتفق مع هذا القرار

 
على إدراج  NGPCموافقة لجنة ) NG02.2014.03.26(جب القرار كما تقرر بمو

ولن تصبح عملية التنفيذ سارية المفعول . 13البند اإلضافي المحدد أدناه في المواصفة رقم 
 GNSOإعطاء الفرصة لمجلس ) 1: (يوًما من تاريخ نشر هذا القرار لـ 45حتى مرور 

يعتقد أن هذا البند اإلضافي  GNSOس بشأن ما إذا كان مجل ICANNلتقديم المشورة لـ 
بشأن  GNSOلـ  19يتفق مع النص والمعنى المقصودين من السياسة الموصى بها رقم 

بحاجة  ICANNتقديم المشورة لـ ) 2(إدخال نطاقات المستوى األعلى العامة الجديدة، أو 
ى وقت لوقت إضافي للقيام بالمراجعة، بما في ذلك تفسير سبب الحاجة إل GNSOمجلس 
 .إضافي

 
 :من االتفاقية بما يلي) أ(2.9يتم استبدال الجملة الثانية من الفقرة "
 

توفير ) 1(، يجب على مشغل السجل 11مراعاة للمتطلبات الخاصة بالمواصفة 
الذين  ICANNوصول عادل لخدمات السجل لجميع أمناء السجالت المعتمدين من 

، TLDالسجل وأمين السجل لنطاق يبرمون ويلتزمون باالتفاقية المبرمة بين 
شريطة أنه يجوز لمشغل السجل وضع معايير عادلة للتأهل لتسجيل األسماء في 

TLD  والتي ترتبط على نحو معقول بالعمل الصحيح لنطاقTLD تعيين ) 2(، أو
في أي مرحلة في الوقت  ICANNما ال يزيد عن ثالثة مسجلين معتمدين لدى 

 ".TLDالحصريين لنطاق ) المسجلين(ة المسجل المناسب حتى يكونوا بمثاب
 

الخاصة به لدمج هذا البند  13تعديل المواصفة رقم  Brand TLD.يجوز لمشغل سجل 
وُيخول الرئيس والمدير التنفيذي، أو من ينوب . حسب الطلب كجزء من عملية التنفيذ

التفاقية  13رقم عنهما، باتخاذ كافة الخطوات الضرورية لتنفيذ هذا البند في المواصفة 
 .الجديدة بما يتفق مع هذا القرار gTLDسجل 

http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld-annex-1-26mar14-en.pdf
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 NG01 – 2014.03.26.NG02.2014.03.26حيثيات القرار 

يوليو  2في  ICANNلمجلس إدارة ) NGPC(الجديدة  gTLDوافقت لجنة برنامج 
ومقدمي  ICANNالجديدة إلبرامها بين  gTLDعلى نموذج اتفاقية سجل نطاقات  2013
حالًيا هو  NGPCويعتبر اإلجراء الموكل إلى لجنة . الجديدة الناجحين gTLDطلبات 

وقد . الجديدة gTLDفي اتفاقية سجل  13تقديم اقتراح لدمج المواصفة الجديدة رقم 
بشأن التعديالت الخاصة باتفاقية سجل  ICANNمع  Brandتشاركت مجموعة سجل 

gTLD اسية في المؤتمر الذي عقدته الجديدة لمعالجة الشواغل الخاصة بعناصرها األس
ICANN  أماكن إقامة محدودة  13وستقدم المواصفة رقم . 2013في بكين في أبريل

وقد يصلح ما يصل إلى ثلث ." Brand TLDs"بكونها  TLDلمشغلي السجل لنطاقات 
 .Brand TLDsالجديدة كنطاقات  gTLDطلبات نطاقات 

 
الجديدة نتيجة أشهر من  gTLDالتفاقية سجل نطاقات  13جاءت المواصفة رقم 

المفاوضات حول العديد من المسائل الرئيسية التي أثارها المجتمع أثناء منتديات التعليقات 
وفيما يلي الضمانات التي تمت الموافقة عليها اليوم في . العامة وجلسات التوعية المجتمعية

 :13اإلصدار النهائي للمواصفة رقم 
، ويشار إليها أيًضا 9المواصفة رقم . من اتفاق السجل 9اإلعفاء من المواصفة رقم  •

، ولكن في حالة TLDباسم مدونة قواعد السلوك، مصممة لحماية مسجلي 
Brand . فليس هناك حاجة لحماية الشركات التابعة لمشغل.Brand  وجهات

 .Brandالعالمة التجارية المرخص لهم من مشغل 
إلجراء فترة  Brand TLD.لبات نطاق سيتم تأجيل متط. تأجيل متطلبات الحماية •

وإذا  Brand TLD.في المواءمة كنطاق  TLDتسجيل حماية طالما استمر نطاق 
، فإنه قد يجب Brand TLD.في أي وقت عن العمل كنطاق  TLDتوقف نطاق 
 .يوًما 60االمتثال لمتطلبات الحماية وعقد فترة حماية خالل  TLDعلى نطاق 

لمشغل السجل . Brand TLDقبل إعادة التفاوض بشأن  تبلغ سنتان" تهدئة"فترة  •
 .EBERO لـ ICANNوال يمنع هذا البند تعيين . التالي، في معظم الحاالت

يجب على مشغل السجل إجراء مراجعة سنوية ذاتية وتقديم شهادة تفيد مواصلة  •
TLD  في المواءمة كنطاق.Brand TLD 

لمعالجة " العالمات التجارية المرخصة"و ."Brand TLD."التعريفات المنقحة لـ •
 .الشواغل واعتماد عدة اقتراحات للمعلقين

 .TLDعلى تعيين أمين سجل حصري لنطاقات . Brandإزالة قدرة مشغل سجل  •
 

، مقارنة باإلصدار السابق الذي تم نشره 13تم اعتماد اإلصدار النهائي من المواصفة رقم 
: متوفر على الرابط التالي ، وهو2013ديسمبر  6للتعليق العام في 

>http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/base-agreement-
spec-13-proposed-06dec13-en.pdf .< 
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، بشأن 13على إدراج بند إضافي في المواصفة رقم  NGPCإضافة إلى ذلك، توافق لجنة 
إعطاء الفرصة لمجلس ) 1: (يوًما من نشر هذا القرار وذلك لـ 45عدم التنفيذ حتى مرور 

GNSO  لتقديم المشورة لـICANN  بشأن ما إذا كان مجلسGNSO  يعتقد أن هذا البند
لـ  19اإلضافي يتفق مع النص والمعنى المقصودين من السياسة الموصى بها رقم 

GNSO  تقديم المشورة لـ ) 2(بشأن إدخال نطاقات المستوى األعلى العامة الجديدة، أو
ICANN مجلس  بحاجةGNSO  لوقت إضافي للقيام بالمراجعة، بما في ذلك تفسير سبب

بتعيين  Brand TLD.وتسمح هذه الفقرة اإلضافية لمشغل سجل . الحاجة إلى وقت إضافي
في أي مرحلة في الوقت المناسب  ICANNما ال يزيد عن ثالثة مسجلين معتمدين لدى 

وقد تم تضمين نسخة من . TLDلنطاق الحصريين ) المسجلين(حتى يكونوا بمثابة المسجل 
وخالل فترة التعليق . ، والتي تم نشرها للتعليق العام13هذا البند في مسودة المواصفة رقم 

مسجًال تعليًقا مشترًكا يعبر عن القلق بشأن السماح  11العام، قدم مجموعة مكونة من 
تمدين كي المع ICANNبتعيين واحد أو أكثر من مسجلي  Brand TLD.لمشغل سجل 

وبالتالي، فقد تلقت لجنة . TLDالحصريين لنطاق ) المسجلين(يكونوا بمثابة المسجل 
NGPC  إخطاًرا من مجموعة المسجلين تم فيه تقديم التعليق  2014مارس  25في تاريخ

المشترك خالل فترة التعليق العام بأنه لم يعد هناك اعتراض على إدراج هذا البند مقروًنا 
على استخدام ما ال يزيد عن اثنين  Brand TLD.ر مشغل السجل بنطاق بطلب أن يقتص

 NGPCويسمح البند الذي تم اعتماده اليوم من قبل لجنة . من المسجلين في المرة الواحدة
 . بما ال يزيد عن ثالثة من المسجلين في الوقت الواحد) GNSOوفًقا لمراجعة مجلس (
 

في التقرير النهائي لمنظمة  19الموصى بها رقم علًما بالسياسة  NGPCوقد أحاطت لجنة 
أغسطس  8(دعم األسماء العامة بشأن إدخال نطاقات المستوى األعلى العامة الجديدة 

أنه يجب على مشغلي السجالت استخدام المسجلين المعتمدين "، والتي تنص على )2007
ن هؤالء المسجلين فقط في تسجيل أسماء النطاقات وال يجوز لهم التمييز بي ICANNلدى 

 ICANNالفرصة لتقديم المشورة لـ  GNSOلمجلس  NGPCوتوفر لجنة ." المعتمدين
 19بشأن ما إذا كانت تتناسب مع النص والمعنى المقصودين من السياسة الموصى بها رقم 

بشأن إدخال نطاقات المستوى األعلى العامة الجديدة، وكما هو منصوص عليه  GNSOلـ 
 : GNSO PDPمن دليل  14الداخلية وموضح في المادة  ICANNفي لوائح 

 
بالتنفيذ المقترح ألية  GNSOإبالغ مجلس  ICANNينبغي على فريق عمل 

وفي حالة اعتبار التنفيذ المقترح . GNSOسياسات جديدة موصى بها من قبل 
إخطار مجلس  GNSO، يجوز لمجلس  GNSOغير متسق مع توصيات مجلس 

وإلى أن ينظر . م مجلس اإلدارة بمراجعة التنفيذ المقترحاإلدارة وطلب أن يقو
 ICANN، يتعين على فريق عمل GNSOمجلس اإلدارة في طلب مجلس 

اإلحجام عن تنفيذ هذه السياسة، على الرغم من أنه قد يواصل عملية وضع 
التفاصيل الخاصة بالتنفيذ المقترح في الوقت الذي يقوم فيه مجلس اإلدارة بالنظر 

 . GNSOب مجلسفي طل
 

في  ICANNتقديم المشورة لمجلس إدارة  GNSOمن مجلس  NGPCيطلب مجلس 
يوًما من نشر هذا القرار بشأن ما إذا كان هذا البند اإلضافي يتفق مع النص  40غضون 
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بشأن إدخال نطاقات  GNSOلـ  19والمعنى المقصودين من السياسة الموصى بها رقم 
بحاجة مجلس  ICANNدة، أو تقديم المشورة لمجلس إدارة المستوى األعلى العامة الجدي

GNSO لوقت إضافي للقيام بالمراجعة، بما في ذلك تفسير سبب الحاجة إلى وقت إضافي . 
 

بعين االعتبار، في إطار القيام بإجراءاتها هذا اليوم، التعليقات العامة  NGPCأخذت لجنة 
 13مة بشأن المواصفة رقم التي قدمها المجتمع على منتدى التعليقات العا

>http://www.icann.org/en/news/public-comment/report-
comments-spec13-14mar14-en.pdf .< 

 
الجديدة الناجحين في نطاقات  gTLDسيسمح تبني القرار للمتقدمين بطلبات نطاقات 

.Brand TLDs  بالمضي قدماً إلى مرحلة التعاقد ببرنامج نطاقاتgTLD الجديدة. 
 .الجديد gTLDوسيكون هذا التقدم عالمة فارقة أخرى في برنامج 

 
ومن غير المتوقع أن يكون هناك تأثير مالي جراء اتخاذ هذا اإلجراء العتماد المواصفة 

في  13وسيسمح إدراج المواصفة رقم . بخالف ما هو مدرج حالًيا في الموازنة 13رقم 
بالدخول في  Brand TLD.مقدمي طلبات الجديدة لعدد من  gTLDاتفاقية سجل نطاقات 
وستوفر بنود الرسوم الواردة في اتفاقية سجل . الجديدة gTLDاتفاقية سجل نطاقات 

وخدمات مشاركة  ICANNالجديدة موارد إضافية كبيرة من أجل التزام  gTLDنطاقات 
ح وستصب. المستمر ودورها في توفير الحماية واالستقرار ICANNالسجل لتعزيز تعاون 

رسوم السجل مستحقة عند التفويض، وستساعد على تمويل النفقات المتوقعة لدعم سير تقدم 
 . الجديدة gTLDsنطاقات 

 
من حيث األمن أو االستقرار  DNSولن تكون للموافقة على هذا القرار أي تأثير على نظام 

نته واستقراره ومرو DNSسابقاً بمسائل حماية نظام  NGPCوقد نظرت . أو المرونة
 . الجديدة gTLDعند تبني برنامج نطاقات 

 
موضوع منتدى التعليقات العامة الذي  13العتماد المواصفة رقم  NGPCكما كان إجراء 

 13وقد ناقش المنتدى ما إذا كان ينبغي إدراج المواصفة رقم . 2013ديسمبر  6انطلق في 
تعليقات في النواحي التالية وقد ُطلبت ال. الجديدة gTLDالجديدة في اتفاقية سجل نطاقات 

 : على وجه الخصوص
 ."Brand TLDs."كنطاقات  TLDإذا كان من المناسب تصنيف بعض نطاقات  •
دقيًقا بما يكفي إلدخال ما هو معترف به عموًما " Brand TLD."إذا كان تعريف  •

 .كعالمة تجارية للشركات فحسب
 .13سودة المواصفة رقم ما إذا كانت هناك عواقب غير مقصودة مرتبطة بتنفيذ م •
بتحديد  Brand TLD.ما إذا كان من المناسب السماح لمشغل السجل الخاص بـ  •

 .ICANNاستخدام المسجل لواحد أو أكثر من المسجلين المعتمدين المفضلين لدى 



 )NGPC(الجديدة  gTLDالقرارات المعتمدة للجنة برنامج نطاقات 
 2014مارس  26

 7من  7صفحة 
 

التي تستمر لمدة عامين قبل إعادة التفويض الخاص بـ " التهدئة"ما إذا كانت فترة  •
.Brand TLD وفًقا للقيود (اء اتفاقية السجل أو إنهائها أمًرا مناسًبا عند انته

 ).المنصوص عليها في مسودة المواصفة
 

 13وتمت مراجعة المواصفة المقترحة رقم  2014يناير  31أُغلق منتدى التعليق العام في 
واإلجراءات التي يجري اتخاذها اليوم تأخذ بعين . الستيعاب التعليقات الواردة من المجتمع

 .العتبار كافة التعليقات العامة المقدمةا
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 . لم يتم اتخاذ أي قرار
 

 


	1 جدول الأعمال الرئيسي:
	أ. الموافقة على المواصفة رقم 13 لاتفاقية السجل بشأن فئة العلامة التجارية لمقدمي الطلبات
	حيثيات القرار 2014.03.26.NG01 – 2014.03.26.NG02

	ب. AOB

