
 
 

 (PDPمستجدات عملية وضع السياسات )

 

إلى اآلليات التصحيحية لحماية الحقوق  INGOوالمنظمات الدولية غير الحكومية  IGOوصول المنظمات الدولية الحكومية 

دة لتسوية الخالفات حول أسماء النطاقات  د السريع  UDRPلكل من السياسة الموح   URSوالتعليق الموح 

 

 2018أبريل )نيسان( 

 

 تواريخ هامة مقبلة
( في المراحل النهائية من عملها، حيث أنها انتهت من مراجعتها لجميع التعليقات الستة واألربعين الواردة WGمجموعة العمل )

. 2017( على تقريرها األولي الذي نشر للتعليق العام في نهاية كانون الثاني )يناير( GAC)بما في ذلك التعليقات المقدمة من 

وقد نظرت مجموعة العمل فيما هو جديد أو إضافي من حقائق وحجج وآراء قانونية تم الحصول عليها من خالل التعليقات العامة. 

وعكفت مجموعة العمل على مناقشة مختلف خيارات السياسية التي تم اقتراحها بشأن القضايا المتبقية من حصانة االختصاص 

، في الحاالت حيث يتم رفع دعوى قضائية من قبل مسجل خاسر. ويعمل منسق IGO القضائي للمنظمات الحكومية الدولية

لدى مجموعة العمل حالي ا مع مجموعة العمل من أجل حل مسألة إجرائية تمت إثارتها فيما يخص تعيين  GNSOعالقات مجلس 

ة الخطوات التالية المناسبة من أجل مناقش GNSOاإلجماع للتوصيات النهائية للمجموعة. وفي هذا الصدد، من المتوقع لمجلس 

 .ICANN62إكمال عمل عملية وضع السياسات في واحد من اجتماعاته قبل اجتماع 

 

 موجز
( بناء على توصية باإلجماع من مجموعة العمل المعنية بعملية وضع السياسات السابقة لدى PDPنشأت عملية وضع السياسات )

)مجموعة عمل المنظمات الدولية الحكومية  gTLDت الدولية في كافة نطاقات بخصوص حماية أسماء المنظما GNSOمنظمة 

لطلب تقرير مشكالت، كخطوة سابقة لعملية محتملة  GNSOوغير الحكومية(. وكان الهدف من هذا إعطاء الفرصة لمجلس 

ياسة ق الموجودة مسبق ا، أي السلوضع السياسات، وللتعرف على إمكانية إدخال التعديالت على اآلليات التصحيحية لحماية الحقو

دة لتسوية الخالفات حول أسماء النطاقات ) د السريع )UDRPالموح  ، وذلك لتلبية االحتياجات (URS( وإجراء التعليق الموح 

 (.INGO( والمنظمات الدولية غير الحكومية )IGOالخاصة بالمنظمات الدولية الحكومية )

 

 حالة الفرصة المتاحة للمشاركة 
 

 
 

المشكالت تقرير عقب مراجعته لـ  PDPالبدء بعملية وضع سياسات  GNSOمجلس  قرر ،2014حزيران )يونيو(  2ي ف

حزيران )يونيو( ميثاق تشكيل مجموعة العمل المعني ة بعملية وضع السياسات  25في  GNSOمجلس  اعتمد, كما النهائي

PDP .مجموعة العمل تقريرها األولي للتعليق العام. وكجزء من تحضير مجموعة  نشرت 2017كانون الثاني )يناير(  20في و

العمل لتوصياتها األولية، تشاورت المجموعة مع خبير قانوني خارجي حول مسألة حصانة االختصاص القضائي للمنظمات 

 GNSOومجلس  GACولية، وراجعت اقتراح المجموعة الصغيرة للمنظمات الدولية الحكومية الذي تم إرساله إلى الحكومية الد

. ويوجد النص الكامل للرأي القانوني المقدم من الخبير باإلضافة إلى اقتراح المجموعة 2016في تشرين األول )أكتوبر( 

 تقرير األولي لمجموعة العمل. الصغيرة للمنظمات الدولية الحكومية كمالحق مرفقة بال
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والحكومة األمريكية وعدد من المنظمات الدولية الحكومية خالل فترة التعليق العام  GACوتم الحصول على التعقيبات من 

والدوائر وأعضاء المجتمع. وقد  GNSOللتقرير األولي، باإلضافة إلى تعليقات من العديد من مجموعات أصحاب المصلحة في 

. ICANN60واجتماع  ICANN59موعة العمل جميع التعليقات الواردة باإلضافة إلى تعقيبات المجتمع من اجتماع راجعت مج

ومن المحتمل أن تتضمن توصياتها النهائية بعض التعديالت على توصياتها األولية نتيجة لتعقيبات المجتمع. وفي اجتماع 

ICANN61سق عالقات مجلس ، اجتمع العديد من أعضاء مجموعة العمل مع منGNSO  لدى مجموعة العمل من أجل تقديم

وجهات نظرهم فيما يخص الخيارات قيد الدراسة حول المشكلة الباقية المتعلقة بحصانة االختصاص القضائي للمنظمات الدولية 

الية مع اقشة الخطوات التالحكومية. ويتمثل التوقع العام في أن تكون عملية وضع السياسات في مراحلها الختامية، على أن تتم من

 . GNSOمجلس 

 

 :معلومات إضافية

 

  :نص التقرير األولي لمجموعة العمل-access-crp-ingo-https://gnso.icann.org/en/issues/igo

en.pdf-19jan17-initial  

  وفق ا لما اعتمده مجلس( ميثاق عملية وضع السياساتGNSO  25في  )(: 2014حزيران )يونيو

en.pdf-24jun14-charter-access-crp-ingo-://gnso.icann.org/en/drafts/igohttp  

  :3أحكام الميثاق المعدلة-http://gnso.icann.org/en/council/resolutions#20150416  

 بما في ذلك وثائق المعلومات األساسية وآخر المستجدات بشأن اجتماعات ومداوالت  مساحة ويكي لمجموعة العمل

 https://community.icann.org/x/37rhAgمجموعة العمل: 
 القضائي للمنظمات شرح توضيحي لخيارات السياسات الست قيد الدراسة فيما يخص موضوع حصانة االختصاص 

ingo-igo-http://mm.icann.org/pipermail/gnso-الدولية الحكومية: 

-7March2018-extoStrawManPapercrp/attachments/20180309/a7480dcf/Ann
0001.docx. 
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