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 الهدف من الجلسة 

ة من اآلليات التصحيحية لحماية الحقوق الخاصة بـ  GACتقوم  للمنظمات الحكومية   EPDP)أ( بمراجعة التطورات األختر

 التقرير األولي ومدخالت 
ي ذلك نشر

ي  GACالدولية، بما ف 
ي المناقشات حول مشاورات مجلس    EPDPف 

GAC-و)ب( المشاركة ف 

ICANN  حول حمايةIGO . 

اح القيادة لعمل   GACاقتر

ي المناقشات حول   GACتقوم   .1
بشأن اآلليات التصحيحية لحماية الحقوق   EPDPبمراجعة الوضع الحالي والمشاركة ف 

 . GACوإدخال التعليقات العامة الالحقة للجنة المحددة للتقرير األولي للمنظمات الحكومية الدولية  

بشأن حماية  ICANNإدارة  مناقشة حول التطورات ذات الصلة بتشاور اللجنة االستشارية الحكومية مع مجلس .2

 المنظمات الحكومية الدولية 

ات عىل قائمة  GACتناقش  .3 ي  IGOبأسماء  IGO-GACالعملية المحتملة إلدارة التغيتر
ي سيتم حجزها ف 

الكاملة التر

 الجديدة.  gTLDنطاقات 
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ة / الحالة / العتبار أعضاء   GACالتطورات األختر

ي بأن يواصل مسار عمل اآلليات التصحيحية لحماية   GNSO، اتخذ مجلس 2021خالل شهر آب )أغسطس( 
قراًرا إجرائًيا يقض 

يظل نطاق عمل العملية  (. EPDPعمله عتر العملية المعّجلة لوضع السياسات ) IGOالحقوق للمنظمات الحكومية الدولية 

.  EPDPالمعّجلة لوضع السياسات   دون تغيتر

(  14بتاريــــخ   ية المعّجلة لوضع السياسات بشأن اآلليات التصحيحية لحماية الحقوق  ، قامت العمل2021أيلول )سبتمتر

ي  بنش  للمنظمات الحكومية الدولية  
 . التعقيبات العامة من أجل تقريرها اإلبتدائ 

لحقوق  للوصول إل عملية وضع سياسات ا IGO-INGOمن  5يركز هذا التقرير األولي إل حد كبتر عىل التوصية رقم  

ي اختار مجلس 
من عملية وضع السياسات آللية حماية  2عدم الموافقة عليها، وأشار إل عمل المرحلة  GNSOالتصحيحية التر

الحقوق )اآلن العملية المعّجلة لوضع السياسات بشأن اآلليات التصحيحية لحماية الحقوق المحددة للمنظمات الدولية  

 الحكومية(. 

الوصول إل عملية وضع السياسات للحقوق التصحيحية معالجة الموقف الذي سادت   IGO-INGOمن  5حاولت التوصية رقم  

ي السياسة الموّحدة لتسوية الخالفات حول اسماء النطاقات ) IGOفيه 
، (URS)( أو إجراءات التعليق الموّحد الشيــــع UDRPف 

ي محكمة وتؤكد المنظ
مة الدولية الحكومية الحصانة من اختصاص تلك  وبعد ذلك تم رفع دعوى ملفات أمير  السجل الخارس ف 

ي مثل هذه الحالة، عىل أن يتم "تنحية" قرار لجنة اإلجراءات الموّحدة لتسوية خالفات اسم 5المحكمة. نصت التوصية رقم 
، ف 

ي أوضاعهم األصلية، كما 
اع ف  لو كانت إجراءات  النطاق أو التعليق الموّحد الشيــــع األصىلي بحيث يكون التأثتر هو وضع أطراف الت  

UDRP  أوURS  .ا
ً
 قد سادت فيها المنظمة الدولية الحكومية ولم تبدأ مطلق

ي من وصول  GNSOأثناء مداوالت مجلس 
إل عملية وضع السياسات للحقوق التصحيحية، تم   IGO-INGOحول التقرير النهائ 

 جوهرًيا عىل  مناسبة للغرض، مع اإل  5التعبتر عن مخاوف بشأن ما إذا كانت التوصية رقم 
ا
ا إل أنها تتطلب تعديًل

ً
شارة أيض

UDRP وURS  .ا نتيجة لتقليل محتمل للمستوى الحالي للحماية التصحيحية المتاحة حالًيا للمنظمات الحكومية الدولية
ً
 أيض

 توصيات تمهيدية: 

لتصحيحية لحماية الحقوق  إل اآلليات ا IGOإل عدة استنتاجات وتوصيات أولية لمعالجة مسألة وصول  EPDPتوصل فريق 

ا لتعليمات مجلس 
ً
ي ميثاقه.   GNSOضمن نطاق عمله، وفق

 كما هو موثق ف 

ي عىل النقاط التالية:  EPDPتوصل فريق  
 إل اتفاق مبدئ 

، لتسهيل URSو  UDRPإضافة تعريف "المدعي من المنظمة الدولية الحكومية" إل القواعد الحالية المطبقة عىل   .1

ي حالة عدم وجود عالمة تجارية مسجلة(؛للحقوق لل IGOعرض 
 مقاضاة ضد المسجل )ف 

توضيح أن المدعي من المنظمة الدولية الحكومية سيتم إعفاؤه من المطلب الحالي بالقول إنه "سيقدم، فيما يتعلق    .2

ي 
ي تواجه قرار إلغاء اإلجراءات اإلدارية أو نقل اسم النطاق لالختصاص القضائ 

ي   بأي طعون من التحديات التر
للمحاكم ف 

ي المتبادل المحدد"؛
 اختصاص واحد عىل األقل من االختصاص القضائ 

ي ذلك خيار التحكيم الطوعي بعد قرار لجنة  .3
اف بالحصانة   URSأو  UDRPبما ف  ، لحل مشكلة كيفية االعتر األولي

 القضائية للمنظمة الحكومية الدولية مع الحفاظ عىل قدرة المسجل عىل اختيار الذهاب إل المحكمة. 

 

  

https://itp.cdn.icann.org/en/files/generic-names-supporting-organization-council-gnso-council/initial-report-epdp-specific-curative-rights-protections-igo-14-09-2021-en.pdf
https://www.icann.org/en/public-comment/proceeding/initial-report-epdp-specific-curative-rights-protections-igos-14-09-2021
https://www.icann.org/en/public-comment/proceeding/initial-report-epdp-specific-curative-rights-protections-igos-14-09-2021
https://www.icann.org/en/public-comment/proceeding/initial-report-epdp-specific-curative-rights-protections-igos-14-09-2021
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 عىل:  يوافق لم EPDPومع ذلك، فإن فريق 

ي   ●
بدأها المسجل حيث ترفض ما إذا كان خيار التحكيم سيظل متاًحا للمسجل بعد نتيجة إجراءات المحكمة التر

 و  المحكمة االستماع إل مزايا القضية؛

ي أن يكون اختيار القانون الواجب التطبيق ألي تحكيم قد يتفق عليه الطرفان.   ●
 ما ينبغ 

 

ي عمل 
 
 : IGOعىل القضايا التالية المتعلقة بحماية  GAC، تركز EPDPبالتوازي مع المشاركة ف

من قبل  ICANNد الناشئة عن اختالف توصيات السياسة المقدمة إل مجلس السغي إل حل المشكالت طويلة األم .1

GNSO  .واللجنة االستشارية الحكومية فيما يتعلق بنظام الحماية الممنوحة للمنظمات الدولية الحكومية 

عىل وجه التحديد، معالجة المخاوف من أن حصانات المنظمات الحكومية الدولية )بموجب القوانير  الدولية   .2

ي لمجموعة عمل وا
ي التقرير النهائ 

ي االعتبار بشكل مناسب ف 
حول وصول    GNSO PDPلوطنية(، لم يتم أخذها ف 

ي تم 
 GNSO  (18ا من قبل مجلس جزئيً  تبنيها المنظمات الحكومية الدولية إل آليات حماية الحقوق التصحيحية، والتر

ي 2019أبريل 
باالمتناع عن اتخاذ قرار بشأن هذه "  ICANNاللجنة االستشارية الحكومية مجلس إدارة  نصحت( التر

ي قدًما
ي لألطراف الستكشاف الطرق الممكنة للمض 

ي رسالة إل   التوصيات، من بير  أمور أخرى، لتوفتر الوقت الكاف 
" ف 

ي  ICANNمجلس إدارة 
 .   2019أغسطس  20ف 

ا 
ً
ين األول )أكتوبرICANN GAC (15  )عىل ذلك، أبلغ مجلس إدارة  رد عة من مجلس ( بأنه سيشكل مجمو 2019تشر

ي عملية  4و 3و 2و 1رقم  GNSOلمنظمة   PDPاإلدارة بخصوص توصيات مجموعة عمل 
. بعد ذلك، تم البدء ف 

 التشاور بير  مجلس اإلدارة واللجنة االستشارية الحكومية بشأن حماية المنظمات الحكومية الدولية، وال تزال جارية. 

ي تاريــــخ   IGOقائمة مراجعة العملية للتأكد من أن   .3
ومكتملة 1للجنة االستشارية الحكومية محدثة  2013مارس   22ف 

ي المستقبل بما يتوافق مع 
ي  المشورةومحفوظة ف 

ي بوينس آيرس GACبيان الواردة ف 
  بتوجيه حيث رد مجلس اإلدارة ف 

 دراسة جدوى. 

  

 
ا لمجموعة من  1

ً
ي المعايتر وفق

 .IGOوالذي عّرف فيه قائمة  2013آذار )مارس(  22 بتاريــــخ ICANNإل مجلس إدارة  خطاب ، كما هي مدرجة ف 

https://gnso.icann.org/en/council/resolutions#20190418-3
https://gac.icann.org/contentMigrated/gac-letter-on-the-gnso-pdp-on-igo-ingo-access-to-curative-rpms-policy-recommendations-for-icann-board-consideration
https://gac.icann.org/advice/correspondence/incoming/20191015/submission-by-the-gac-on-gnso-pdp-on-igo-ingo-access-curative-rights-policy-recommendations-for-icann-board-consideration
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/dryden-to-crocker-chalaby-annex2-22mar13-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/dryden-to-crocker-chalaby-annex2-22mar13-en.pdf
https://gac.icann.org/advice/itemized/2018-03-15-igo-reserved-acronyms
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann61-san-juan-communique
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-sanjuan61-gac-advice-scorecard-30may18-en.pdf
https://gac.icann.org/reports/public/report-annex-1-igo-protection-criteria-pub-2013-03-22.pdf
https://gac.icann.org/contentMigrated/gac-to-board-igo-protections
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 الوثائق المرجعية الرئيسية 

بشأن اآلليات التصحيحية لحماية الحقوق   التقرير األولي والتوصيات األولية من العملية المعّجلة لوضع السياسات  ●

 ( IGOsالمحددة للمنظمات الحكومية الدولية )

  7) حماية المنظمات الدولية الحكومية - ICANN71التوضيحية حول بيان  ICANNعىل أسئلة مجلس إدارة  GACرد  ●

ين األول )أكتوبر(   ( 2021تشر

 المزيد من المعلومات 

https://gac.icann.org/briefing-حول حمايات المنظمات الدولية الحكومية:   GACوثيقة خلفية سياسة  ●

protections.pdf-igo-kgroundbac-policy-materials/public/gac 

 

 إدارة الوثائق  

 حمايات المنظمات الحكومية الدولية   -  ICANN72من اجتماع  GACملخص جلسة  العنوان

 أعضاء اللجنة االستشارية الحكومية )قبل االجتماع( وعامة الجمهور )بعد االجتماع( التوزي    ع 

(  24: 1اإلصدار  تاري    خ التوزي    ع  2021أيلول )سبتمتر

 

https://itp.cdn.icann.org/en/files/generic-names-supporting-organization-council-gnso-council/initial-report-epdp-specific-curative-rights-protections-igo-14-09-2021-en.pdf
https://itp.cdn.icann.org/en/files/generic-names-supporting-organization-council-gnso-council/initial-report-epdp-specific-curative-rights-protections-igo-14-09-2021-en.pdf
https://gac.icann.org/contentMigrated/gac-response-to-board-clarifying-questions-on-icann71-communique-igo-protections
https://gac.icann.org/briefing-materials/public/gac-policy-background-igo-protections.pdf
https://gac.icann.org/briefing-materials/public/gac-policy-background-igo-protections.pdf
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