
   
 

 

ي المزاد اللجنة االستشارية الحكومية 
 
 مناقشة عائدات المزادات ف

 

 عائدات المزادات - 8الجلسة رقم 

 

 المحتويات

 

 1 أهداف الجلسة 

 2 نبذة خلفية

 3 القضايا

 GAC 3اقتراح القيادة لعمل 

 3 التطورات ذات الصلة 

 4 المواقف الحالية 

 4 الوثائق المرجعية الرئيسية

 4 المزيد من المعلومات

 

 

 أهداف الجلسة

ي مجموعة عمل المجتمعات المتعددة المعنية بعائدات مزادات نطاقات  ●
الجديدة   gTLDتحديث من الرئيس المشارك ف 

 GACبخصوص آخر التطورات مقدم إىل أعضاء 

حول التقرير   GACلتعليقات وآراء اللجنة االستشارية الحكومية   GACمناقشة أعضاء اللجنة االستشارية الحكومية  ●

ي المقدمة 
 من مجموعة عمل المجتمعات المتعددة المعنية بعائدات المزادات. النهائ 

  



 

ي المزاد اللجنة االستشارية الحكومية  - GACللجنة  8بند جدول األعمال رقم  - ICANN67اجتماع 
 5من  2الصفحة  مناقشة عائدات المزادات ف 

 نبذة خلفية

ي أجريت من أجل حل مجموعة خالفات 
ة نتيجة العديد من مزادات المالذ األخير الت  الجديدة بير    gTLDنشأت مبالغ مالية كبير

ئدات المتحصل عليها من هذه المزادات وتجنيبها  الجديدة.  وتم االحتفاظ بالعا gTLDالعبارات المتطابقة أو المشابهة لنطاقات 

اح    ICANNإىل أن يرخص مجلس إدارة  خطة أو آلية لتخصيصها.  تم تشكيل مجموعة عمل المجتمعات المتعددة ألغراض اقي 

سة لمجموعة عمل   GACواللجنة االستشارية الحكومية   آلية لنظر ودراسة مجلس اإلدارة.  هي إحدى المنظمات المؤسِّ

 معات المتعددة. المجت

 

ي نهاية شهر يناير من العام 
عضًوا من جانب المنظمات  26بتعيير    2017وبدأت مجموعة عمل المجتمعات المتعددة مداوالتها ف 

سة باإلضافة إىل  حات(  مراقب.  28مشارك و 49المؤسِّ ح )مقي  وكلت إىل مجموعة عمل المجتمعات المتعددة مهمة وضع مقي 
ُ
وأ

ي يجب وضعها لتخصيص عائدات مزادات نطاقات 
سة حول اآللية الت  ولكي   الجديدة.  gTLDلكي تنظر فيها المنظمات المؤسِّ

  يل التالية(. تسهل مجموعة عمل المجتمعات المتعددة مداوالتها، فقد قسمت عملها إىل مراحل )راجع التفاص

 

ي النطاق الخاص بالمخصصات المالية  
ا النظر ف 

ً
وكجزٍء من توصيات مجموعة عمل المجتمعات المتعددة، فقد توقعت أيض

يبية لـ  ي تحافظ عىل الحالة الض 
، باإلضافة إىل كيفية التعامل مع المسائل المرتبطة بشكٍل ICANNومتطلبات العناية الواجبة الت 

ولن تقدم مجموعة عمل المجتمعات المتعددة أية توصيات أو قرارات  ارب المصالح المحتملة أو الفعلية. مباشر مثل حاالت تض

ي ذلك أن مجموعة عمل المجتمعات المتعددة لن تقرر ولن تقدم توصيات بشأن أي  فيما يخص قرارات التمويل النوعية. 
ويعت 

ي يجب تمويلها من عدمه. 
 المنظمات أو المشاريــــع المحددة الت 

 

علن تقرير التعليقات العامةتم نشر 
ُ
ّ لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة للتعليقات العامة وأ بعد اجتماع   التقرير األوىلي

ICANN63   ة وجير
ي برشلونة بفي 

ا خالل عملية التعليقات العامة،  ة. الذي عقد ف 
ً
ولم تقدم اللجنة االستشارية الحكومية تعليق

ي اجتماع  
وكان آخر مناقشة أجرتها اللجنة االستشارية الحكومية بخصوص أعمال مجموعة عمل المجتمعات المتعددة ف 

ICANN64  . ي ي كوئ 
  الذي عقد ف 

 

ي 
ّ  وحددت مجموعة عمل المجتمعات المتعددة ف  ي يمكن أن تعمل   التقرير األوىلي

أربــع آليات محتملة لمزيد من النظر فيها والت 

 كهيكل تنظيمي محتمل لتخصيص األموال، وهي عىل وجه التحديد: 

 

 . ICANNيتم إنشاؤها كجزٍء من مؤسسة   ICANNديدة لتخصيص عائدات شعبة إدارية ج اآللية "أ":  ●

لتعمل بالتعاون    ICANNيتم إنشاؤها كجزٍء من مؤسسة  ICANNشعبة إدارية جديدة لتخصيص عائدات  اآللية "ب":  ●

ية قائمة؛  مع منظمة )منظمات( خير

 ؛ ICANNإنشاء هيكل جديد مثل مؤسسة  اآللية "جـ":  ●

ض أن تقوم  اآللية د:  ● بتنظيم   ICANNاستخدام كيان/كيانات مؤسسة )عىل سبيل المثال؛ مؤسسة أو صندوق( )يفي 

اف عىل اإلجراءات من أجل ضمان استيفاء واجبات المهمة وواجبات األمانة(   اإلشر

 

ي حدد
ها من المعايير الت  ي ضوء القيود القانونية واالئتمانية وغير

تها مجموعة عمل  بعد تحليل هذه األطر المحتملة، وف 

ي التقرير، وافقت مجموعة عمل المجتمعات المتعددة عىل تركير  إجاباتها عىل أسئلة الميثاق  
المجتمعات المتعددة والموضحة ف 

ي المقام األول عىل 
ي تمت مراعاتها اآلليتير  "أ" و"ب"ف 

ي ذلك الوقت  - ، والت 
ها بالنسبة للوفاء   - ف   من غير

بشر بالخير أكير
ُ
وكانت ت

تم اإلبقاء عىل اآللية "د" كخياٍر قابل للتطبيق، لكنها كانت  جرى تناول اآللية "جـ" هي األخرى.  ود وكذلك المعايير المحددة. بالقي

ي مجموعة عمل المجتمعات المتعددة. 
 لدى األعضاء/المشاركير  ف 

ً
عقدت مجموعة عمل المجتمعات المتعددة   أقل تفضيال

ي اجتماع 
ويد المجتمع بآخر المستجدات عن التقدم المحرز من مجموعة عمل  ICANN65واجتماع  ICANN63جلسة ف  لي  

 . ي  المجتمعات المتعددة ونظرة عامة عىل التقرير األوىلي
ة التعليقات العامة ف  (   11تم إغالق في  كما تم   2018كانون األول )ديسمي 

  بعد ذلك.  تقرير التعليقات العامةنشر 

 

https://www.icann.org/public-comments/new-gtld-auction-proceeds-initial-2018-10-08-en
https://www.icann.org/en/system/files/files/new-gtld-auction-proceeds-initial-08oct18-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-new-gtld-auction-proceeds-initial-17dec18-en.pdf


 

ي المزاد اللجنة االستشارية الحكومية  - GACللجنة  8بند جدول األعمال رقم  - ICANN67اجتماع 
 5من  3الصفحة  مناقشة عائدات المزادات ف 

، اجتمعت مجموعة عمل المجتمعات المتعددة بانتظام لمراجعة وتحليل التعليقات العامة المستلمة  2019بدًءا من يناير 

ي إجراؤها عىل التو 
ي ينبغ 

ات، إن وجدت، الت  ي التقرير. وتحديد التغيير
وتضمن ذلك عقد  صيات والردود عىل أسئلة الميثاق الواردة ف 

ي اجتماع 
ي اإلسهامات من خالل المشاركة من  ICANN64جلسة عمل ف 

ي إلحراز تقدم بشأن مراجعة التعليقات العامة وتلق  ي كوئ 
ف 

 Wikiعليقات العامة عىل صفحة تتوفر المواد المتعلقة بمراعاة مجموعة عمل المجتمعات المتعددة للت المجتمع األوسع. 

أكملت مجموعة عمل المجتمعات المتعددة مؤخًرا مراجعة التعليقات العامة   الخاصة بمجموعة عمل المجتمعات المتعددة. 

ي ال تزال قيد الدراسة إلجراء مزيٍد من المراجعة. 
 وحددت بعض القضايا الرئيسية الت 

 

 القضايا

ي مجموعة عمل المجتمعات المتعددة المعنية بعائدات مزادات نطاقات  .1
   gTLDتحديث من الرئيس المشارك ف 

 الجديدة بخصوص آخر التطورات؛

ي قدًما بخصوص تحديد موقف اللجنة االستشارية الحكومية بخصوص المسألة؛ .2
 مناقشة إيجاد سبيل للمض 

  .GACتحديد قنوات لتوفير تعقيبات وآراء  .3

 

اح القيادة لعمل  GAC اقتر

ي   .1
ي إمكانية المشاركة اإلضافية ضمن مجموعة عمل المجتمعات المتعددة للجنة االستشارية الحكومية للنظر ف 

النظر ف 

ي التوصيات النهائية. 
  أفضل آلية/فرص لإلسهامات ف 

سة-  GACقد ترغب اللجنة االستشارية الحكومية  .2 ي الن -باعتبارها إحدى المنظمات المؤسِّ
ي وتقديم  ف 

ي التقرير النهائ 
ظر ف 

  .GACتعقيبات وآراء 

 

 التطورات ذات الصلة

ي ذلك الوقت 
ي طرحت مجموعة عمل المجتمعات المتعددة المعنية بعوائد المزادات ف 

وبمجرد   للتعليق العام.  تقريرها النهائ 

سة، بما   ي إىل جميع المنظمات المؤسِّ
االنتهاء من إجراءات التعليقات العامة ومراجعة التعليقات، سوف يتم إرسال التقرير النهائ 

ي ذلك اللجنة االستشارية الحكومية 
 من أجل النظر فيه واتخاذ ما يلزم.  GACف 

ا إىل نتائج االس
ً
ي عىل أن "واستناد

قيادة مجموعة تطالع اإلرشادي داخل مجموعة عمل المجتمعات المتعددة، ينص التقرير النهائ 

ّ بتخصيص عائدات المزاد داخل   ي
ا قوًيا لصالح اآللية "أ" )يتم إنشاء قسم داخىلي معت 

ً
عمل المجتمعات المتعددة ترى اتجاه

ّ بتخصيص عائدات المزاد داخل منظمة ، تتبعه اآللية "ب" )يتم إنشاء قسم داخىلي م(ICANNمنظمة  ي
تتعاون مع  ICANNعت 

  منظمة غير ربحية حالية(". 

ا إىل نتائج االستبيان اإلرشادي، من المتوقع أن توصي مجموعة عمل المجتمعات المتعددة بأن يختار مجلس اإلدارة آلية  
ً
استناد

تيب األعىل رتبة بمعرفة مجموعة عمل المجتمعات المت ي الي 
عددة، من أجل رصف وتوزيــــع عائدات مزادات نطاقات  من آليت 

gTLD  .الجديدة  

ي إطار عملية اختيار أعضائه-  ICANNومن المتوقع أن يقوم مجلس إدارة 
بتطبيق المعايير المحددة من قبل مجموعة عمل   -ف 

ي القسم  
حمن هذا  4.5المجتمعات المتعددة ف  ي المقي 

والذي قد يكون بحاجة لتعقيبات وآراء داخلية و/أو خارجية   التقرير النهائ 

سة  ICANNمن المتوقع أن يشارك مجلس إدارة  إضافية )مثل توفير تقدير تكلفة معتمد(.    نتائج بحثه مع المنظمات المؤسِّ

سة و/أو فريق تنفيذ مجموعة عمل المجتمعات المتعددة إذا لزم  اك المنظمات المؤسِّ لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة، وإشر

سة و/أو فريق تنفيذ مجموعة عمل المجتمعات  ي أي مداوالت من شأنها االستفادة من تعقيبات وآراء المنظمة المؤسِّ
األمر ف 

 المتعددة. 

https://www.icann.org/en/system/files/files/proposed-new-gtld-auction-proceeds-final-23dec19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/proposed-new-gtld-auction-proceeds-final-23dec19-en.pdf


 

ي المزاد اللجنة االستشارية الحكومية  - GACللجنة  8بند جدول األعمال رقم  - ICANN67اجتماع 
 5من  4الصفحة  مناقشة عائدات المزادات ف 

ي يتم اختيارها، سيتم إنشاء لجنة مستقلة لتقييم طلبات المشاريــــع. بغض النظر عن اآللية ال
ي   ت 

تتمثل مسؤولية هذا الفريق ف 

كز   ICANNولن يتخذ مجلس إدارة  تقييم واختيار طلبات المشاريــــع.  وال طاقم العمل قرارات بشأن الطلبات الفردية، لكن سير

افه عىل ما إذا كانت قو   من ذلك عىل إشر
ً
 اعد العملية قد اتبعتها اللجنة المستقلة لتقييم طلبات المشاريــــع أم ال. مجلس اإلدارة بدال

ي لجنة تقييم طلبات المشاريــــع المستقلة، عىل أساس العمل  
اء مستقلير  ف  وستكون اآللية مسؤولة عن عملية اختيار وتعيير  خي 

ي مرح 
/المهارات المحددة ف  يجب أن تكون اللجنة   لة التنفيذ. الذي قامت به مجموعة عمل المجتمعات المتعددة والمعايير

ي تشمل مجلس اإلدارة ومنظمة   ICANNالمستقلة لتقييم طلبات المشاريــــع مستقلة عن 
  ICANNوالقطاعات المكونة لها، والت 

 ومنظمات الدعم واللجان االستشارية. 

ي الملحق جـ "إرشادات لمراجعة العروض واختيارها" ، وافقت مجموعة عمل المجت
معات المتعددة عىل أن كما هو مفصل ف 

:  gTLDتكون األهداف المحددة لتخصيص أموال عائدات    الجديدة للمزاد عىل نحو أّي مما يىلي

نت؛ ● ي تدعم أنظمة المعّرفات الفريدة لإلني 
  دعم التطوير والتوزيــــع والتطور والهياكل/المشاريــــع الت 

  أو دعم بناء القدرات وقطاعات الشعوب المهّمشة؛ ●

نت مفتوح وقابل للتشغيل المتبادل ● الجديدة بطريقة  gTLDمن المتوقع تخصيص عائدات مزادات  . 16أو دعم إني 

 . ICANNتتوافق مع مهمة 

 

 المواقف الحالية

سة لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة هذه.  يشمل األعضاء   اللجنة االستشارية الحكومية هي إحدى المنظمات المؤسِّ

ي الجهود كل من األرجنتير  والهند وإيران.  GACالمعينون من 
ويشمل المراقبون   ويشمل المشاركون جزر كوك.  ممن يشاركون ف 

ي لالتصاالت والواليات ا    لمتحدة. مض واالتحاد الكاريت 

 

ي وقت هذا التقرير الموجز عن هذا الموضوع من جانب اللجنة االستشارية الحكومية ولم يتم تقديم  
ة ف  لم تعقد مناقشات كبير

 . ي منتدى التعليقات العامة األخير
  إسهامات رسمية من أعضاء اللجنة االستشارية الحكومية ف 

 

 الوثائق المرجعية الرئيسية

ح   ● ي المقي 
كانون األول    23) الجديدة لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة gTLDعوائد مزادات نطاقات  -التقرير النهائ 

 )  ( 2019)ديسمي 

 

 المزيد من المعلومات

ي لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة المعنية بعائدات مزاد ●
 الجديدة  gTLDات نطاقات  مسودة التقرير النهائ 

 (2019تموز )يوليو(  29)اعتباًرا من 

ّ لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة المعنية بعائدات مزادات نطاقات  ●  يدةالجد gTLDالتقرير األوىلي

 لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة  Wikiمساحة  ●

 ميثاق مجموعة عمل المجتمعات المتعددة  ●

 الجديدة gTLDالمنتدى العام لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة المعنية بعائدات مزادات نطاقات  ●

 تقرير التعليقات العامة ●

ي  ICANNأسئلة مجموعة عمل المجتمعات المتعددة المعنية بعائدات المزادات المقدمة لمجلس إدارة مؤسسة  ●
  30ف 

 1920يوليو 

ي المقدم من مجموعة عمل المجتمعات المتعددة المعنية بعائدات المزادات لمجلس ●
إدارة ومؤسسة  السؤال اإلضاف 

ICANN  ي
 2019أغسطس  5ف 

https://www.icann.org/en/system/files/files/proposed-new-gtld-auction-proceeds-final-23dec19-en.pdf
https://community.icann.org/display/CWGONGAP/Final+Report+Drafting?preview=/111392258/111392325/new%20gTLD%20AP%20CCWG%20Draft%20Final%20Report%20-%20updated%2029%20July%202019.pdf
https://community.icann.org/display/CWGONGAP/Final+Report+Drafting?preview=/111392258/111392325/new%20gTLD%20AP%20CCWG%20Draft%20Final%20Report%20-%20updated%2029%20July%202019.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/new-gtld-auction-proceeds-initial-08oct18-en.pdf
https://community.icann.org/display/CWGONGAP
https://community.icann.org/display/CWGONGAP/CCWG+Charter
https://www.icann.org/public-comments/new-gtld-auction-proceeds-initial-2018-10-08-en
https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-new-gtld-auction-proceeds-initial-17dec18-en.pdf
https://community.icann.org/display/CWGONGAP/Additional+Questions+and+Responses?preview=/90770179/111392476/Questions_31jul2019.pdf
https://community.icann.org/display/CWGONGAP/Additional+Questions+and+Responses?preview=/90770179/111392476/Questions_31jul2019.pdf
https://community.icann.org/display/CWGONGAP/Additional+Questions+and+Responses?preview=/90770179/111392476/Questions_31jul2019.pdf
https://community.icann.org/display/CWGONGAP/Additional+Questions+and+Responses?preview=/90770179/111392476/Questions_31jul2019.pdf
https://community.icann.org/display/CWGONGAP/Additional+Questions+and+Responses?preview=/90770179/115638955/Board%20question%205%20August%202019.pdf
https://community.icann.org/display/CWGONGAP/Additional+Questions+and+Responses?preview=/90770179/115638955/Board%20question%205%20August%202019.pdf
https://community.icann.org/display/CWGONGAP/Additional+Questions+and+Responses?preview=/90770179/115638955/Board%20question%205%20August%202019.pdf


 

ي المزاد اللجنة االستشارية الحكومية  - GACللجنة  8بند جدول األعمال رقم  - ICANN67اجتماع 
 5من  5الصفحة  مناقشة عائدات المزادات ف 

 2019سبتمي    29 - عىل مجموعة عمل المجتمعات المتعددة المعنية بعائدات المزادات  ICANNرد مجلس إدارة  ●

ين األول )أكتوبر(   10 - عىل مجموعة عمل المجتمعات المتعددة المعنية بعائدات المزادات  ICANNرد منظمة  ● تشر

2019 

 

 

 

 إدارة الوثائق

ي كانكون،   ICANN67اجتماع  اجتماع 
 
 2020آذار )مارس(   12-7ف

ي المزاد اللجنة االستشارية الحكومية  العنوان 
 
 مناقشة عائدات المزادات ف

 أعضاء اللجنة االستشارية الحكومية )قبل االجتماع( وعامة الجمهور )بعد االجتماع(  التوزيــــع 

اير(   7 : 1اإلصدار  تاريــــخ التوزيــــع   2020شباط )في 

 

https://community.icann.org/display/CWGONGAP/Additional+Questions+and+Responses?preview=/90770179/117609583/ICANN%20Board%20Liaison%20Reply%20to%20CCWG-AP%20Request%20for%20Input%20(July-Aug%202019)%20|%2029%20Sept%202019.pdf
https://community.icann.org/display/CWGONGAP/Additional+Questions+and+Responses?preview=/90770179/117609583/ICANN%20Board%20Liaison%20Reply%20to%20CCWG-AP%20Request%20for%20Input%20(July-Aug%202019)%20|%2029%20Sept%202019.pdf
https://community.icann.org/display/CWGONGAP/Additional+Questions+and+Responses?preview=/90770179/120815656/CCWG-AP%20Finance%20and%20Legal%20Questions%20Response%2010%20October%202019.pdf
https://community.icann.org/display/CWGONGAP/Additional+Questions+and+Responses?preview=/90770179/120815656/CCWG-AP%20Finance%20and%20Legal%20Questions%20Response%2010%20October%202019.pdf

