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 جدول أعمال الموافقة: .1
 الموافقة على محاضر الجلسات .أ 

الجدیدة  gTLD) موافقة لجنة برنامج نطاقات NG01.2015.06.21تقرر بموجب القرار رقم (
)NGPC ( 2015أبریل  25و 2015أبریل  1على محاضر اجتماعھا المنعقد في. 

 جدول األعمال الرئیسي: .2
 العامة الحصریة TLDنطاقات  – 2الفئة  GACمشورة الحمایة من  .أ 

في بكین  46رقم  ICANNاجتمعت أثناء اجتماع  GACحیث إّن اللجنة االستشاریة الحكومیة 
 كیلوبایت]). U] "PDF ،238بیان اجتماع بكینU(" 2013 إبریل 11وأصدرت بیاًنا في 

فیما یخص المسائل  في بیان بكین ICANNمشورتھا إلى مجلس إدارة  GACوحیث وجھت 
الجدیدة بأنھ "بالنسبة للسالسل التي تمثل مصطلحات عامة، یجب أن  gTLDالمتعلقة ببرنامج 

یخدم الوصول الحصري للسجالت أحد أھداف المصلحة العامة". تم تحدید ھذا البند من مشورة 
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GAC  في سجلGAC 2 للمشورة تحت اسم-Categories-Safeguards-11-04-2013 
 ").2.2الخاصة بالحمایة من الفئة  GACمشورة "(

في تقدیم طلب للحصول على تقریر مشكالت من أجل تحلیل  GNSOوحیث ینظر مجلس 
الموضوعات التي قد تؤدي إلى تغییرات أو تعدیالت على السیاسة والمبادئ واإلجراءات بالنسبة 

 الجدیدة. gTLDللجوالت التالیة من برنامج 

مداوالتھا حول كیفیة التعامل من مشورة  NGPCالجدیدة  gTLDوحیث اختتمت لجنة برنامج 
 .2.2الحمایة من الفئة 

بتنفیذ ھذا اإلجراء وفًقا للصالحیات  NGPCالجدیدة  New gTLDوحیث تقوم لجنة برنامج 
، لممارسة صالحیة مجلس إدارة 2012أبریل  10الممنوحة إلیھا من قبل مجلس اإلدارة في 

ICANN  فیما یخص جمیع المسائل التي قد تنشأ فیما یتعلق ببرنامج نطاقاتgTLD یدة.الجد 

الخاصة بالحمایة من  GACتناول مشورة  ،(NG02.2015.06.21)تقرر بموجب القرار رقم 
 GNSOالجدیدة بأن تقوم منظمة دعم األسماء العامة  gTLD، وأن تطلب لجنة برنامج 2.2الفئة 

على وجھ الخصوص بتضمین المسألة الخاصة بالوصول الحصري للسجالت للسالسل العامة التي 
تخدم أھداف المصلحة العامة كجزء من أعمال السیاسة التي تخطط للبدء في جوالت تالیة من 

الجدیدة وإبالغ مجلس اإلدارة بصفة منتظمة فیما یخص سیر العمل حول  gTLDبرنامج نطاقات 
الجدیدة الرئیس والمدیر التنفیذي، أو من یفوضھ  gTLD. أیًضا، توجھ لجنة برنامج ھذه المسألة

 (یفوضھم)، لمتابعة األمر على النحو التالي:

الجدیدة الذین  gTLDبالنسبة لمقدمي الطلبات الباقین في ھذه الجولة من برنامج  .1
یقترحون توفیر وصول حصري للسجل للحصول على سلسلة عامة ("مقدمي 

 gTLDبات الحصریة العامة")، المتابعة في البدء بعملیات أخرى لبرنامج الطل
 الجدیدة، بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر:

 ؛جدولة مزادات الطلبات المقدمة للحصول على سالسل متنافسة .أ 
وأیًضا توجیھ موفر خدمة فض المنازعات إلى االنتھاء من إجراءات  .ب 

قرارات الخبراء بالنسبة لإلجراءات االعتراض بأسرع ما یمكن ونشر 
التي لم یتم الفصل فیھا والتي تم وقفھا حتى الحصول على حل من لجنة 

، بصرف النظر 2.2الجدیدة لمشورة الحمایة من الفئة  gTLDبرنامج 
عن أي من االتفاقیات المبرمة فیما بین األطراف والتي تقضي بوقف 

 تلك اإلجراءات القضائیة.
إلى مقدمي الطلبات العامة الحصریة للحصول على سالسل غیر توجیھ النصائح  .2

متنافسة، أو مقدمي الطلبات العامة الحصریة المحكوم لھا في عملیات فض التنافس 
بأنھ یجب علیھم االختیار في غضون فترة زمنیة محدودة بشكل معقول بین أي مما 

 یلي:
حصرًیا من نوع  تقدیم طلب للتغییر بأن ال یكون بعد اآلن نطاًقا عاًما .أ 

TLD باإلضافة إلى توقیع النموذج الحالي الخاصة باتفاقیة سجل ،
gTLD الجدید؛ 

عام حصري.  TLDأو الحفاظ على الخطة الخاصة بھ للعمل كنطاق  .ب 
ونتیجة لذلك، یتم تأجیل الطلب الخاص بھ إلى الجولة التالیة من برنامج 

gTLD الجولة التالیة،  الجدیدة، مع مراعاة القواعد الموضوع من أجل
لوضع نصیحة سیاسات فیما یخص  GNSOإلتاحة الوقت أمام 

 ؛العامة الحصریة TLDنطاقات 

https://gacweb.icann.org/display/GACADV/2013-04-11-Safeguards-Categories-2


أو سحب الطلب الخاص بھ مقابل إعادة ما سدده وفًقا لجدول إعادة  .ج 
 السداد في دلیل مقدم الطلب.

اتخاذ اإلجراءات األخرى المعقولة التي قد تكون ضروریة في تنفیذ الھدف من ھذا  .3
 لقرار.ا

 NG02.2015.06.21حیثیات القرار 

الجدیدة بنًدا مفتوًحا من المشورة المقدمة من  gTLDیتناول اإلجراء الذي قامت بھ لجنة برنامج 
الجدیدة. ویعد ھذا  gTLD) فیما یخص برنامج نطاقات GACاللجنة االستشاریة الحكومیة (

إلى  GACفي التعامل مع المشورة المقدمة من  ICANNاإلجراء جزًءا من دور مجلس إدارة 
تجیز لـ  GACالداخلیة لـ  ICANNمن لوائح  2.1Uالقسم  ،المادة الحادیة عشرةU مجلس اإلدارة.

GAC  ،إما عبر وسیلة التعلیق أو المشورة المسبقة، أو "طرح القضایا أمام مجلس اإلدارة مباشرة
عن طریق التوصیة بشكل خاص بإجراء أو عملیة جدیدة لوضع السیاسات أو مراجعة للسیاسات 

الداخلیة من مجلس اإلدارة أن یأخذ بعین االعتبار مشورة لجنة  ICANNالحالیة". تتطلب الئحة 
GAC سات واعتمادھا. إذا قرر مجلس اإلدارة اتخاذ بشأن مسائل السیاسة العامة عند صیاغة السیا

وتوضیح أسباب عدم  GAC، یجب علیھ إبالغ لجنة GACإجراء ال یتوافق مع مشورة لجنة 
ومجلس اإلدارة التعاون بحسن نیة إلیجاد حل  GACمراعاة المشورة. وسوف یتعین على لجنة 

إلدارة في قراره النھائي سبب مقبول من الطرفین. إذا تعذر التوصل إلى حل، سوف یذكر مجلس ا
 .GACعدم تتبع مشورة لجنة 

الجدید عن طریق بیانھا الرسمي  gTLDمشورة إلى مجلس اإلدارة حول برنامج  GACأصدرت 
مشورة إلى مجلس  GAC. في بیان اجتماع بكین، قدمت 2013أبریل  11في بكین المؤرخ في 

اإلدارة تفید بأنھ "بالنسبة للسالسل التي تمثل مصطلحات عامة، ینبغي أن یخدم الولوج الحصري 
قائمة غیر  GAC"). كما وضع 2.2للسجل ھدف مصلحة عامة" ("مشورة الحمایة من الفئة 

ا الجدیدة والتي تعتبرھ gTLDحصریة بالسالسل الموجودة في الجولة الحالیة من برنامج 
 مصطلحات عامة یقترح فیھا مقدم الطلب توفیر وصول حصري إلى السجل.

مقدم طلب للسالسل المحددة من خالل مشورة  186الحصول على ردود من  ICANNطلبت 
GAC  لالستعالم عما إذا كانوا قد خططوا لتشغیل نطاقات  2.2الخاصة بالحمایة من الفئةTLD 

ري (المحددة بأنھا سجالت مقتصرة على شخص أو المقدم طلبات لھا كسجالت للوصول الحص
كیان فردي و/أو الجھات الفرعیة التابعة لذلك الشخص أو الكیان (وفًقا لما ھو محددة في المادة 

، ال تزال ھناك في الوقت الحالي 186ج من اتفاقیة السجل)). ومن بین مقدمي الطلبات الـ 2.9
توفیر وصول حصري للسجالت للسلسة العامة  خمسة طلبات أشار فیھا مقدم الطلب إلى نیتھ
 الخاصة بھ والتي قدم طلًبا للحصول علیھا.

حول الحمایة من الفئة  GACالجدیدة مشورة  gTLDویتناول اإلجراء الذي تقوم بھ لجنة برنامج 
الجدیدة  gTLDكما یمھد الطریق أمام مقدمي الطلبات الباقین في ھذه الجولة من برنامج  2.2

ترحون توفیر وصول حصري للسجالت ألي سلسة عامة ("مقدمي الطلبات العامة الذین یق
الجدیدة بأن الوصول الحصري  gTLDالحصریة"). ویقر اإلجراء الذي تقوم بھ لجنة برنامج 

للسجالت بالنسبة للسالسل العامة قد یؤدي إلى ظھور اعتبارات تتعلق بالسیاسة وتتطلب الحصول 
 ن خالل عملیة متكاملة لوضع السیاسات.م GNSOعلى التعقیبات من 

الجدیدة بتوجیھ الرئیس والمدیر التنفیذي إلى  gTLDوعلى وجھ الخصوص، تقوم لجنة برنامج 
الجدیدة التي  gTLDمتابعة البدء أو إعادة البدء، حسب ما ینطبق، في العملیات األخرى لبرنامج 
مع نصیحة  NGPCكانت مؤجلة بالنسبة لمقدمي الطلبات العامة الحصریة إلى أن تعاملت لجنة 

GAC  فعلى سبیل المثال، ھناك بعض الطلبات التي تخضع 2.2الخاصة بالحمایة من الفئة .

https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/%23XI


من دلیل مقدم الطلب)، والتي تم وقفھا بمعرفة  3إلجراءات االعتراض (بموجب النموذج 
طراف أو من خالل موفر خدمة فض المنازعات المتوقفة على الحصول على نتیجة حل لجنة األ

. ونتیجة لإلجراءات التي 2.2الخاصة بالحمایة من الفئة  GACالجدیدة لنصیحة  gTLDبرنامج 
الجدیدة، سوف یتم توجیھ موفر خدمة فض المنازعات إلى االنتھاء  gTLDتقوم بھا لجنة برنامج 

االعتراض بأسرع ما یمكن ونشر قرارات الخبراء بالنسبة لإلجراءات التي لم یتم من إجراءات 
الجدیدة لمشورة  gTLDالفصل فیھا والتي تم وقفھا حتى الحصول على حل من لجنة برنامج 

، بصرف النظر عن أي من االتفاقیات المبرمة فیما بین األطراف والتي 2.2الحمایة من الفئة 
في جدول  ICANNءات القضائیة. باإلضافة إلى ذلك، سوف تتابع تقضي بوقف تلك اإلجرا

 ).PHONE.و FOOD.و DATA.المزادات من أجل الطلبات الخاصة بالسالسل المتنافسة (

على وجھ  GNSOالجدیدة بأن تقوم منظمة دعم األسماء العامة  gTLDتطلب لجنة برنامج 
ت للسالسل العامة التي تخدم الخصوص بتضمین المسألة الخاصة بالوصول الحصري للسجال

أھداف المصلحة العامة كجزء من أعمال السیاسة التي تخطط للبدء في جوالت تالیة من برنامج 
الجدیدة وإبالغ مجلس اإلدارة بصفة منتظمة فیما یخص سیر العمل حول ھذه  gTLDنطاقات 

لالزمة من أجل دعم بالمعلومات ا GNSOالمسألة. ویجب على الرئیس والمدیر التنفیذي تزوید 
 ھذا الطلب.

باإلضافة إلى ذلك، یجري توجیھ الرئیس والمدیر التنفیذي إلى توجیھ المشورة إلى مقدمي الطلبات 
العامة الحصریة للحصول على سالسل غیر متضاربة، أو مقدمي الطلبات العامة الحصریة 

أجل تنفیذ اتفاقیات السجالت المحكوم لصالح في حل التنافس فیما یخص الخیارات المتاحة لھم من 
. ویجب على مقدمي الطلبات العامة الحصریة ھؤالء االختیار في غضون فترة ICANNمع 

 زمنیة محدودة بشكل معقول بین أي مما یلي:

، TLDتقدیم طلب للتغییر بأن ال یكون بعد اآلن نطاًقا عاًما حصرًیا من نوع  .د 
الجدید  gTLDاتفاقیة سجل باإلضافة إلى توقیع النموذج الحالي الخاصة ب

من "السلسلة العامة" فرض معاییر  TLD("یجوز لمشغل السجل صاحب نطاق 
والتي تقید التسجیالت بشكل حصري  TLDتأھل لتسجیل األسماء في نطاق 

على شخص أو كیان واحد و/أو "الجھات التابعة" لھذا الشخص أو الكیان [وفًقا 
(ج) من اتفاقیة السجل]. یقصد باللفظ "سلسلة عامة" 2.9لما ھو مبین في البند 

أي سلسلة تتألف من كلمة أو لفظ یوضح أو یصف فئة عامة من السلع، أو 
وعات، أو المنظمات، أو األشیاء في مقابل تمییز فئة محددة الخدمات، أو المجم

من السلع، أو الخدمات، أو المجموعات، أو المنظمات أو األشیاء عن ما یخص 
 اآلخرین من ھذه األشیاء.

عام حصري. ونتیجة لھذا  TLDالحفاظ على الخطة الخاصة بھ للعمل كنطاق  .ه 
 gTLDة التالیة من برنامج اإلجراء، یتم تأجیل الطلب الخاص بھ إلى الجول

الجدیدة، مع مراعاة القواعد الموضوع من أجل الجولة التالیة، إلتاحة الوقت 
العامة  TLDلوضع نصیحة سیاسات فیما یخص نطاقات  GNSOأمام 

 الحصریة.
سحب الطلب الخاص بھ مقابل إعادة ما سدده وفًقا لجدول إعادة السداد في دلیل  .و 

 مقدم الطلب.

وأبلغت  GACمشورة لجنة  ICANN، نشرت GACھا في مشورة لجنة وكجزء من نظر
 3.1یوماً وفًقا للوحدة  21مقدمي الطلبات رسمًیا بالمشورة، وأطلقت فترة رد مقدمي الطلبات لمدة 

. یتم توفیر المجموعة 2013أبریل  18في بكین في  GACمشورة  UنشرU في دلیل مقدم الطلب. تم
 /http://newgtlds.icann.org/en/applicants الكاملة من ردود ُمقدمي الطلبات على:

advice/-gac . باشرت 0132أبریل  23باإلضافة إلى ذلك في ،ICANN إجراء U منتدى

http://newgtlds.icann.org/en/announcements-and-media/announcement-18apr13-en
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/gac-advice/
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/gac-advice/
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/gac-advice/
https://www.icann.org/en/news/public-comment/gac-safeguard-advice-23apr13-en.htm
https://www.icann.org/en/news/public-comment/gac-safeguard-advice-23apr13-en.htm


التعامل  NGPCمن أجل طلب آراء المجتمع حول الكیفیة التي یتوجب على لجنة  Uتعلیقات عامة
في بكین المتعلقة بوسائل الحمایة المعمول بھا على الفئات الواسعة من  GACبھا مع مشورة لجنة 

 الجدیدة. gTLDسالسل 

فیما یخص وصول السجل  GACالجدیدة مداوالت حول مشورة  gTLDكما أجرت لجنة برنامج 
الحصري للسالسل العامة في أكثر من عشرة اجتماعات من اجتماعاتھا التي عقدتھا على مدار 

الجدیدة بصیاغة الرد المقدم منھا، فقد راعت  gTLDاضیین. وعند قیام لجنة برنامج العامیة الم
جمیع الموافق والحقائق والمعلومات ذات الصلة، بما في ذلك ردود مقدمي الطلبات وتعقیبات 

في بیان  GACبھا تنفیذ مشورة الضمانات من  ICANNالمجتمع حول الطریقة التي یمكن لـ 
الجدیدة حكًما مستقالً في اتخاذ ھذا  gTLDعضو من أعضاء لجنة برنامج بكین. كما مارس كل 

. ICANNالقرار، ولم یكن متضارًبا حیال ھذه المسألة، ویؤمن بأن ھذا القرار یصب في مصلحة 
كما تعبر التعلیقات الواردة من المجتمع عن تنوع في وجھات النظر حول الكیفیة وما إذا كان من 

أم ال. وفیما یلي بعض  GACالجدید تنفیذ نصیحة  New gTLDامج الواجب على لجنة برن
 gTLDالموضوعات الھامة التي وردت من واقع تعلیقات المجتمع، ونظرت فیھا لجنة برنامج 

 الجدیدة عند اتخاذ ھذا اإلجراء:

  یجب تنفیذ عملیة لوضع السیاسات فیما یخص تشغیل السالسل العامة الحصریة في
 TLDبمعرفة المجتمع. یجب حل مشكالت السیاسة حول نطاقات "المصلحة العامة" 

 "المغلقة العامة" من خالل عملیة أصحاب المصلحة المتعددین.
  أما المطلب الخاص بھدف المصلحة العامة وفًقا لما ھو محدد شدید العمومیة ویتطلب

الجدیدة  gTLDتخصًصا أكبر من أجل تحقیق اإلنفاذ. ویجب على لجنة برنامج 
فة معني ذي صلة إلى مفھوم "المصلحة العامة" من خالل تطبیق األسس المنطقة إضا

فیما یخص تعزیز المنافسة واختیار العمیل والتنوع في األسواق،  GNSOلـ 
والتنوع على المستوى الجغرافي وتنوع في موفر الخدمات كمعاییر لتلك النتائج 

 والمحصالت.
 ار مقدمي الطلبات التقدم للحصول على والضمانات من العناصر الھامة عند اختی

رقابة مقفلة لمصطلح عام یحدد صناعة معینة حیث یشارك مقدم الطلب في إجراء 
 أنشطة األعمال في ذلك المجال من األعمال.

  كما أن مطالبة مقدمي الطلبات بإظھار بعض األھداف اإلضافیة للمصلحة العام في
مة سوف یعكس الخیارات المدروسة سیاق وصول السجالت الحصریة للسجالت العا

في العملیة المتكاملة الخاصة بھا ویفرض معاییر جدیدة  ICANNمن جانب مجتمع 
 للتقییم.

  یجب أن ینطبق الوضع الراھن وفًقا لما ھو منصوص علیھ في دلیل مقدم الطلب
بحیث یجب مواصلة السماح لكل من وصول السجل "المفتوح" و"المغلق" في ھذه 

الجولة األولى من الطلبات، لكن یجب أن یخضع كل منھما لتدقیق كبیر بعد البدء من 
 مالكي الحقوق والمتعاملین. من أجل ضمان توفیر الحمایة لمصالح ICANNجانب 

كما تركز تعلیقات المجتمع ومقدمي الطلبات على مدى تعقید المشكلة، وھو ما وضعتھ لجنة 
. وتظھر ھذه GACالجدیدة في االعتبار في الرد على النصیحة المقدمة من  gTLDبرنامج 

غلقة" وفًقا لما "العامة الم gTLDالموضوعات أیًضا في فترة تعلیقات سابقة حول مسألة طلبات 
. 2013یولیو  8كیلوبایت] والمؤرخ في  U ]PDF ،407تقریر التعلیقات العامةU ھو معلن في

تقدیم  GNSOالجدیدة من  gTLDج وكجزء من ھذه الفترة الخاصة بالتعلیق، طلبت لجنة برنام
مجلس U إرشادات حول المسألة. وبالنظر إلى اإلطار الزمني القصیر في الرد على الطلب، فقد أشار

UGNSO ]PDF ،249 ن في موقف یؤھلھ إلى تقدیم إرشادات رسمیة كیلوبایت] إلى أنھ لم یك
إلى أنھ، "على الرغم  GNSOحول السیاسة فیما یتعلق بالمسألة في ذلك الوقت. وأشار مجلس 

"العامة المغلقة" كجزء من عملیة  TLDلم تنظر بشكل صحیح في مسألة نطاقات  GNSOمن أن 

https://www.icann.org/en/news/public-comment/gac-safeguard-advice-23apr13-en.htm
https://www.icann.org/en/news/public-comment/gac-safeguard-advice-23apr13-en.htm
https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-closed-generic-08jul13-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/correspondence/robinson-to-crocker-chalaby-07mar13-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/correspondence/robinson-to-crocker-chalaby-07mar13-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/correspondence/robinson-to-crocker-chalaby-07mar13-en.pdf


 gTLDأن مسألة تقیید نطاقات الجدیدة، فإننا نذكر ب gTLDوضع السیاسات الخاصة بنطاقات 
أنھ  GNSOالجدیدة تم النظر فیھ بشكل عام ومناقشتھ. وفي ذلك الوقت، كان الرأي السائد داخل 

بأي طریقة، ولكن عوًضا  gTLDالمسئولیة عن تقیید استخدام نطاقات  ICANNیجب ال تتحمل 
ددة؛ سواء كانت مفتوحة الجدیدة اقتراح نماذج متع gTLDعن ذلك السماح لمقدمي طلبات نطاقات 

 أو مغلقة، وسواء كانت عامة أو غیر ذلك".

، استعرضت مواد متنوعة، تشمل، على سبیل المثال ال NGPCوكجزء من مداوالت لجنة 
 الحصر المواد والمستندات التالیة:

 U بیانGAC في بكینU ]PDF ،238  و ؛)2013كیلوبایت] (أبریلU بیانGAC  في
في  GACبیان Uو ؛)2013كیلوبایت] (نوفمبر  U ]PDF ،97بوینس آیرس

 )2014یو كیلوبایت] (یون U ]PDF ،138لندن
  ردود مقدمي الطلبات على مشورةGAC: 30http://newgtlds.icann.org/UT 

advice-en/applicants/gac/U30T 
  3دلیل مقدم الطلب، الوحدة: http://newgtlds.icann.org/en/ 

en.pdf-04jun12-procedures-applicants/agb/objection 
]PDF، 260 كیلوبایت[ 
 رسالة مؤرخة في U7  2013مارسU  من مجلسGNSO  فیما یخص نطاقاتTLD 

 "العامة المغلقة".

تأثیر إیجابي على المجتمع ألنھا سوف تساعد في حل مشورة  GACوسوف یكون العتماد مشورة 
GAC  فیما یخص برنامجgTLD  الجدیدة. ولیس ثمة تأثیرات مالیة متوقعة مرتبطة باعتماد ھذا

من حیث األمان أو  DNSالقرار. ولن یكون للموافقة على القرار أي تأثیر على نظام أسم النطاق 
 ICANN، نشرت ICANNاالستقرار أو المرونة. كجزء من الوظیفة اإلداریة التنظیمیة لمنظمة 

. أدى ذلك إلى 2013أبریل  18ین الرسمي وأبلغت مقدمي الطلبات رسمًیا بالمشورة بتاریخ بیان بك
 .3.1یوًما وفًقا لدلیل مقدم الطلب وحدة  21فترة رد مقدمي الطلبات التي تستغرق 

 doctor.توصیة لجنة حوكمة مجلس اإلدارة فیما یخص نطاق  .ب 

 لم یتم اتخاذ أي قرار.

 الجدیدة gTLDنامج اإلنھاء التدریجي للجنة بر .ج 

 لم یتم اتخاذ أي قرار.

 تقریر موجز حول أسماء الدول/المناطق المكونة من حرفین في المستوى الثاني .د 

 تمت إزالة البند من جدول األعمال.

 تحدیث حول مسألة قوة المبیعات .ه 

 لم یتم اتخاذ أي قرار.

 

https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Final_GAC_Communique_Durban_20130718.pdf?version=1&modificationDate=1375787122000&api=v2
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-20nov13-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-20nov13-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-20nov13-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-25jun14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-25jun14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-25jun14-en.pdf
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/gac-advice/
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/gac-advice/
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/gac-advice/
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/objection-procedures-04jun12-en.pdf
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/objection-procedures-04jun12-en.pdf
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/objection-procedures-04jun12-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/correspondence/robinson-to-crocker-chalaby-07mar13-en.pdf
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