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 20 من 2الصفحة 

 : ي
ز اللونز متر

 عدم إمكانية المحاذاة/أولوية مرتفعة محاذاة أقل / أولوية متوسطة  أولوية منخفضةمحاذاة عامة /  مفتاح الت 

 

ي للحالة العامة/المحاذاة لكل مجال السياسة الخاصة بإسهامات اللجنة االستشارية الحكومية )
مت   اللون 

أولويات عمل اللجنة االستشارية الحكومية ( لتحديد PDP( السابقة مقابل مداوالت مجموعة عمل عملية وضع سياسة )GACالت 
(GAC :) 

 

 ال يزال يتعي   تحديده

إن نقص المعلومات حول حالة مداوالت 
مجموعة عمل عملية وضع السياسات يمنع 

ي هذه المرحلة. 
 التقييم الدقيق فز

 المحاذاة العامة/األولوية المنخفضة 
( GACيتم محاذاة مواقف اللجنة االستشارية الحكومية )

ي عملية وضع 
عموًما أو أنها كافية بدرجة كافية إلدراجها فز

ي هذه المرحلة. PDPسياسة )
قد ال تزال المشاركة  ( فز

واإلسهامات االستباقية مناسبة لضمان المواءمة النهائية 
( GNSOلتوصيات سياسة المنظمة الداعمة لالسماء العامة )

 (GACمع أهداف اللجنة االستشارية الحكومية )

 أقل / أولوية متوسطة محاذاة

 ( GACقد يحتاج أعضاء اللجنة االستشارية الحكومية )
إىل مراقبة المداوالت والتخطيط لتوفتر المزيد من المدخالت 

إىل مجموعة عمل عملية وضع السياسات حيث إن هناك 
 بأن المجموعة قد ال تتعامل مع بعض مخاوف 

ا
احتماًل

ي بعض ( أو GACاللجنة االستشارية الحكومية )
قد تتباعد فز

 أهداف السياسة

 عدم إمكانية المحاذاة/أولوية مرتفعة

 هناك احتمال أن  إمكانية عدم المحاذاة/األولوية العالية. 
المجموعة قد ال تعالج بعض اسهامات اللجنة االستشارية 

 اإلجراء الخاص بالمشاركة مع مجموعة  (. GACالحكومية )
لالجراءات القادمة )لتوضيح مواقف عمل عملية وضع السياسات  
( والتعاون ومراجعة التنفيذ GACاللجنة االستشارية الحكومية ) 

وما إىل ذلك( أو مراجعة مواقف اللجنة االستشارية الحكومية 
 (GAC ي يتم النظر

حات الت   ( )لتعكس آخر التطورات والمقت 
ي عملية وضع سياسة  

 ((PDP)فيها فز

 
 
 
 

وع التوصيات النهائية: PDPمسودة عمل مجموعة عمل عملية وضع سياسة ) ●   ( لمشر

 

 

 

 

 

  

https://docs.google.com/document/d/1kUlmZH8nxWTgfcRluA5FxLheMm4XhhOwkRt7om52aQU/edit?usp=sharing


 

 20 من 3الصفحة 

ي GACموضوعات أولوية اللجنة االستشارية الحكومية ) .1
 
 ICANN66 ( المحددة ف

 

مصلحة  مجال
اللجنة االستشارية 

 (GAC) الحكومية
 حالة مداوالت مجموعة عمل عملية وضع السياسات ( السابقةGACملخص مدخالت اللجنة االستشارية الحكومية )

دعم مقدمي الطلبات 
ومشاركة المناطق 

 المهّمشة

   (CCTة فريق مراجعة فريق عمل التنسيق واإلتصاالت )تقرير مسود عىلي  تعليق

 (: 2017أيار )مايو(  19)

ات واضحة قابلة للقياس حدد   ○ ، Global Southلتقديم الطلبات من   أهداف ومؤشر

اتيجية.   ICANNمرتبطة بأهداف   ي عدد السالسل المفوضة   االست 
يجب أن تكون الزيادة فز

ي تنقصها الخدمات  
 (29 ، التوصية النهائية 43 حرجة )توصية المسودة. من المناطق الت 

، بدًءا من االستجابة  Global Southإىل  قم بتوسيع وتحديث العمل عىل التواصل ○

ي تم تحديدها حت  اآلن )مسودة التوصية. 
 (30 ، التوصية النهائية44 حت  التحديات الت 

○  ICANN (30 التوصية النهائية. ، 45 )مسودة التوصية.  لتنسيق المساعدة المجانية 

ي برنامج دعم التطبيقات ○
 
ي والوصول إىل إعادة النظر ف

: تخفيض الرسوم والدعم اإلضافز

 ( 32 ، التوصية النهائية. 46 معلومات بسيطة باللغة ذات الصلة )مسودة التوصية. 

ا يجب تقديم  ليس فقط، رسوم الطلب لجميع المتقدمي   يجب تخفيض ○
ً
ولكن أيض

ي لألعض
 
ي  اء من المناطق المهمشةالدعم اإلضاف

بسبب المشكالت الخارجية ]...[ والت 

ي تلك المناطق من التطبيق
 يجب أال تمنع الكيانات فز

 2017أيار )مايو(  22 وضع السياسات لإلجراءات القادمة لعملية CC2استجابة 

 (CCT-RT)يرجى االطالع عىل تقديم تقرير مسودة فريق عمل التنسيق واإلتصاالت  ○

  التقرير األوىلي لمجموعة عمل عملية وضع سياسات اإلجراءات الالحقة عىل تعليق

ين األول )أكتوبر(  8)  ( 2018تشر

ي ل ○
ي اعتبارها توصيات مراجعة فريق عمل PDPعملية وضع سياسة )بنبغز

( أن تضع فز

ي هذا المجال CCTالتنسيق واإلتصاالت )
 ( فز

ي لفريق مراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك بشأن تعليق
  التقرير النهان 

(11  )  ( 2018 كانون األول )ديسمتى

 تكرار التعليقات عىل مسودة التقرير ○

ي أن Global Southوضع "أهداف واضحة وقابلة للقياس لـ  ○
ي ذلك ما إذا كان ينبغز

، بما فز

ا" ألي جولة طلبات تكون الطلبات وعدد مرات السالسل المفو 
ً
جديدة  gTLDضة أهداف

 ( 29 )التوصية النهائية. 

آذار  1)(CCT)لتوصيات مراجعة فريق عمل التنسيق واإلتصاالت  استجابة/إجراء المجلس

 ( 2019رس( )ما

ICANN عىل األسئلة التوضيحية لمجلس إدارة  عىل  رد اللجنة االستشارية الحكومية

يال المتعلقة : توافق اللجنة االستشارية  بالبيان الختامي للجنة االستشارية الحكومية بونت 

ا م GACالحكومية )
ً
ستمًرا. ( عىل أنه يجب أن يكون توسيع نطاق االتصال وتحسينه مجهود

[ من مجلس اإلدارة إصدار حكم، بحسن نية، (GAC)تتوقع ]اللجنة االستشارية الحكومية 

ي الجولة  
ي فز

ير المضز ي لتتى
بشأن ما إذا كان يعتتى توسيع نطاق التواصل قد تم تحسينه بما يكفز

 أم ال.  gTLDsالجديدة من 

ي عملية وضع سياسة )  | (GNSOتم التأكيد عليه مع دعم المنظمة الداعمة لالسماء العامة )
 ( PDPاتفاقيات رفيعة المستوى ومناقشات جارية فز

ي 
 2019آب )أغسطس(  8آخر مناقشة فز

 

ي  ●
ة مراسالت تقديم الطلب قبل  : وتم التوصل إىل اتفاقيات عالية المستوى تموز )يوليو( تم إجراء اتصال و  25فز أشهر  6"يجب أن تبدأ فت 

 عىل األقل من فتح النافذة". 

ي  ●
من ِقبل مجموعة عمل عملية وضع السياسات،  2019آب )أغسطس(  8تمت مناقشة دعم مقدم الطلب و"مقدم الطلب المتوسط" فز

ا 
ً
: ليس فقط استهداف  لالتفاق رفيع المستوى  ووفق ا "مقدم الطلب Global Southتم التوصل إىل ما يىلي

ً
ي االعتبار أيض

، ولكن الضع فز

ي تنميتها مقارنة بالمناطق الم 
ي تتطور فز

  . همشة أو المتخلفة"األوسط" الذي يمثل مناطق المعاناة الت 

يرجى مالحظة أن العمل ال يزال جاريا وأن   تجتمع مجموعة العمل حول مجموعة من االتفاقات رفيعة المستوى حول هذا الموضوع.  ●

 .   إجماع حت  اآلن.  يتم إجراء مكالماتلم  التوصيات قد تتغت 

ا تستهدف المستند الموجز لمعالجة الطلباتال تشمل االتفاقيات الحالية عالية المستوى من مجموعة عمل عملية ضمن  ●
ً
فقط، إنما أيض

Global South  :ا
ً
 أيض

نامج األخرى؛ اال  ○   نفتاح عىل مقدمي الطلبات بغض النظر عن موقعهم إذا استوفوا معايتر التى

ات لتقييم الحاالت التجارية لمقدمي   ○ ز واالستفادة من األدوات والختى اء اإلقليميير ات زمنية أطول لخلق الوعي بالختى استخدام فت 

  الطلبات؛ 

ي  ○
  ذلك رسوم كتابة الطلب وأتعاب المحاماة وخالفه(؛ منها الدعم الماىلي وراء رسوم الطلب )مثل بما فز

نامج كمقياس للنجاح.  ○ ز للتى ز الناجحير ي عدد المتقدمير
  النظر فز

يدية لعملية وضع سياسة ) ● ي القائمة التى
 (: PDPتم تقديم عنرصين لمزيد من المناقشة فز

ي تلبية معايتر دعم مقدم الطلب  ○
  لتحويل تطبيقه إىل عملية التقديم المعتادة. ما إذا كان يجب السماح للتطبيق الذي فشل فز

يدية فيما يتعلق بكيفية تحديد أولويات طلبات دعم مقدم الطلب إذا كان هناك عدد أكتى  ○ ي القائمة التى
البحث عن مدخالت إضافية فز

ز بما يزيد عن الموارد المتاحة.  ز المؤهلير  من المتقدمير

 (GACاالستشارية الحكومية )الخطوات التالية المحتملة للجنة 

ي هذه المنطقة لضمان  (GACقد ترغب اللجنة االستشارية الحكومية )
ي صياغة التوصيات النهائية فز

ي متابعة المداوالت القادمة والمساهمة فز
فز

ي هذه المناطق. ( واالحتياجات الفعلية لمقدمي الطلبات المحGACالنتائج المتوافقة مع توقعات اللجنة االستشارية الحكومية )
ز فز  تملير

https://mm.icann.org/pipermail/comments-cct-rt-draft-report-07mar17/attachments/20170519/319f256a/CCTRTGACresponse19May2017.pdf
https://www.icann.org/public-comments/cct-rt-draft-report-2017-03-07-en
https://mm.icann.org/pipermail/comments-subsequent-procedures-22mar17/attachments/20170521/3b44e88f/SubProCC2DraftGACResponse22May2017.pdf
https://mm.icann.org/pipermail/comments-subsequent-procedures-22mar17/attachments/20170521/3b44e88f/SubProCC2DraftGACResponse22May2017.pdf
https://mm.icann.org/pipermail/comments-subsequent-procedures-22mar17/attachments/20170521/3b44e88f/SubProCC2DraftGACResponse22May2017.pdf
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=63155738
https://mm.icann.org/pipermail/comments-gtld-subsequent-procedures-initial-03jul18/attachments/20181008/b6855874/GACInputSubProInitialReport-0001.pdf
https://www.icann.org/public-comments/gtld-subsequent-procedures-initial-2018-07-03-en
https://www.icann.org/public-comments/gtld-subsequent-procedures-initial-2018-07-03-en
https://www.icann.org/public-comments/gtld-subsequent-procedures-initial-2018-07-03-en
https://mm.icann.org/pipermail/comments-cct-final-recs-08oct18/attachments/20181211/0223d87a/cct-review-final-report-gac-comment-11dec-final-0001.pdf
https://www.icann.org/public-comments/cct-final-recs-2018-10-08-en
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-final-cct-recs-scorecard-01mar19-en.pdf
https://gac.icann.org/contentMigrated/gac-response-to-icann-board-clarification-questions-on-the-gac-montr-al-communiqu-advice
https://gac.icann.org/advice/correspondence/incoming/20191216/letter-from-the-icann-president-ceo-to-the-gac-chair-regarding-cct-review-and-subsequent-rounds-of-new-gtlds-advice
https://gac.icann.org/advice/correspondence/incoming/20191216/letter-from-the-icann-president-ceo-to-the-gac-chair-regarding-cct-review-and-subsequent-rounds-of-new-gtlds-advice
https://gac.icann.org/advice/correspondence/incoming/20191216/letter-from-the-icann-president-ceo-to-the-gac-chair-regarding-cct-review-and-subsequent-rounds-of-new-gtlds-advice
https://gac.icann.org/advice/correspondence/incoming/20191216/letter-from-the-icann-president-ceo-to-the-gac-chair-regarding-cct-review-and-subsequent-rounds-of-new-gtlds-advice
https://docs.google.com/document/d/11mtncTwPLPx6vpbunACToRZy1vWyls-MxVAb3wqEYsk/edit#heading=h.jhja0tqjj7sa
https://docs.google.com/document/d/11mtncTwPLPx6vpbunACToRZy1vWyls-MxVAb3wqEYsk/edit#heading=h.k6o4bwyxbt0f
https://docs.google.com/document/d/1nf8qGP9Y7OYuT0ZvxIgM1fZtNa4Kj8DyhzpmPhEcNGM/edit?usp=sharing
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 مصلحة  مجال
اللجنة االستشارية 

 (GACالحكومية )
 حالة مداوالت مجموعة عمل عملية وضع السياسات  ( السابقةGACملخص مدخالت اللجنة االستشارية الحكومية )

العامة  TLD نطاقات
 المغلقة

 ( 2017أيار )مايو(  22) لية وضع السياسات لإلجراءات القادمةلعم  CC2عىل الرد

ا إىل مبادئ تعزيز المنافسة وحماية المستهلك،  ○
ً
يجب أن يخدم الوصول  استناد

ا للبيان الختامي للجنة االستشارية   الحرصي إىل السجل هدف المصلحة العامة
ً
)وفق

ز الفئةGACالحكومية ) ي بكير
 مشورة الضمانات( 2 ( فز

  التقرير األوىلي لمجموعة عمل عملية وضع سياسات اإلجراءات الالحقةعلى تعليق

ين األول )أكتوبر(  8)  ( 2018تشر

، الفئة ○ ز ي بكير
الضمانات(: بالنسبة   2 إعادة تأكيد المشورة السابقة )البيان الختامي فز

ي تمثل مصطلحات عامة، يجب أن تخدم الوصول 
الحرصي إىل السجل للسالسل الت 

 هدف المصلحة العامة 

ي مجموعة عمل عملية وضع   ال | (GNSOتم التأكيد عليه مع دعم المنظمة الداعمة لالسماء العامة )
اتفاق رفيع المستوى وتباعد مستمر فز

ي 
 2019آب )أغسطس(  22السياسات | آخر مناقشة تمت فز

 

( لتوضيح المعايتر لما يمكن أن يشكل خدمة  GACبدعوة اللجنة االستشارية الحكومية )قامت قيادة مجموعة عمل عملية وضع السياسات  ●

ا.  للمصلحة العامة. 
ً
ي الوقت المناسب جد

 ستظل المدخالت فز

حت  اآلن إىل أن هناك قدًرا ال بأس به من الدعم للسماح للمساحات المغلقة ببعض اإلمكانات، ولكن تتطلب أن  تشتر التعليقات العامة  ●

ي 
اض.ومع ذلك، هناك بعض اآلراء الت  ام بمدونة إجراء و/أو تقديم عملية اعت  ز   تخدم المساحات المغلقة المصلحة العامة، وربما يتطلب االلت 

 قوة المساحات المغلقة. ال تزال مجموعة العمل متباعدة عىل نطاق واسع حول هذا الموضوع. تؤيد ب

●  : ي هذه المناقشة ما يىلي
 تشمل التحديات الرئيسية فز

 تحديد السالسل المغلقة ○

  تحديد المصلحة العامة أو أهداف المصلحة العامة،  ○

ار به ○  ا عن طريق طلب ما. وتقييم ما إذا كان يمكن تقديم المصلحة العامة أو اإلضز

 

 (GACالخطوات التالية المحتملة للجنة االستشارية الحكومية )

ي توضيح معايتر لما يمكن أن يشكل خدمة للمصلحة العامة )استجابة لطلب الرئيس GACقد تنظر اللجنة االستشارية الحكومية ) ●
( فز

ي المشارك لمجموعة عمل عملية وضع السياسات خالل الجلسة 
  (ICANN64 العامة للجنة االستشارية الحكومية فز

ز العمالء GACقد ترغب اللجنة االستشارية الحكومية ) ● ي تعيير
ي مناقشة مع أعضاء مجموعة عمل عملية ( فز

ز للموضوع للدخول فز المتوقعير

ي تم إنشاؤها خصيًصا لمواصلة مناقشة السالسل المغ قائمة بريدية مخصصة( بشأن PDPوضع سياسة )
لقة وتحديد أي إجماع إذا كان  الت 

ا منذ أغسطس  ً ا كبتر
ً
ا. لم تشهد القائمة نشاط

ً
 ,2019ذلك ممكن

ز اإلجراءات الوقائية المطبقة عىل السالسل المغلقة وتقييم GACقد تكون اللجنة االستشارية الحكومية ) ● ا بمراجعة وتحسير
ً
( مهتمة أيض

ي مجموعة عمل عملية وضع السياسا
حة فز اض الجديدة. اآلليات المقت   ت مثل معايتر الطلب أو قواعد السلوك أو آلية االعت 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://mm.icann.org/pipermail/comments-subsequent-procedures-22mar17/attachments/20170521/3b44e88f/SubProCC2DraftGACResponse22May2017.pdf
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=63155738
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=63155738
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=63155738
https://mm.icann.org/pipermail/comments-gtld-subsequent-procedures-initial-03jul18/attachments/20181008/b6855874/GACInputSubProInitialReport-0001.pdf
https://www.icann.org/public-comments/gtld-subsequent-procedures-initial-2018-07-03-en
https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-gtld-subsequent-procedures-initial-07nov18-en.pdf
https://gac.icann.org/sessions/icann64-block-7-session-7-2-meeting-with-the-generic-names-supporting-organisation-gnso
https://community.icann.org/display/NGSPP/Members+New+gTLD+:+Topic+of+Closed+Generics
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مصلحة  مجال
اللجنة االستشارية 

 (GACالحكومية )
 حالة مداوالت مجموعة عمل عملية وضع السياسات ( السابقةGACملخص مدخالت اللجنة االستشارية الحكومية )

امات  المصلحة الت  
 (PICs) العامة

  (CCTير فريق مراجعة فريق عمل التنسيق واإلتصاالت )مسودة تقر بشأنالتعليق

  (: 2017أيار )مايو(  19)

 تدعم اللجنة االستشارية الحكومية 

ز  ○ امات المصلحة العامة لمقدم الطلب  تعريف وإمكانية الوصول وتقييم تحسير ز اللت 

  (. 25 التوصية النهائية  39-37 )مسودة التوصية. 

ين  8) ر األوىلي لمجموعة عمل عملية وضع سياسات اإلجراءات الالحقةالتقريعلى تعليق تشر

 (2018األول )أكتوبر( 

امات المصلحة العامة ○ ز ي كثت  من النواجي عن اختلف االعتماد والتنفيذ الفعىلي إللت 
 
ف

(،   (GACمشورة اللجنة االستشارية الحكومية ) ز )البيانات الختامية بتورونتو وبكير

 عالية   gTLDوعىل األخص فيما يتعلق بمسألة الضمانات المطبقة عىل نطاقات 

  (. 1 التنظيم )الفئة. 

ي  PDPقبل تقديم أي توصيات نهائية، يجب عىل عملية وضع سياسة )  ○
 ( النظر فز

ي وأي ت ( الوقائية السابقةGACمشورة اللجنة االستشارية الحكومية )
وصيات فز

ي لفريق عمل التنسيق واإلتصاالت )
 بشأن هذه المشكالت  (CCTالتقرير النهان 

ي المرحلة التالية من عمل عملية وضع سياسة )
 ( PDPبالكامل فز

امات المصلحة العامة ) ○ ز ي عىل نحو فعالPICيجب مراقبة إلت 
 ICANNمن قبل  ( ينبغز

 االنتهاك، مع فرض عقوبات مناسبة عند لالمتثال

 أيار  11اتفاقيات رفيعة المستوى ومناقشات جارية | آخر مناقشة   | (GNSOتم التأكيد عليه مع دعم المنظمة الداعمة لالسماء العامة )

 2019)يوليو( 

 

ا وأن مسودة تجتمع مجموعة العمل حول مجموعة من االتفاقات رفيعة المستوى حول هذا الموضوع.يرجى مالحظة أن العمل ال يزال 
ً
جاري

. لم يتم إجراء مكالمات ا  االتفاقيات عالية المستوى لمجموعة عمل عملية وضع السياسات حت  اآلن.  إجماع التوصيات النهائية قد تتغت 
ً
وفق

 (: PDPتموز )يوليو( لعملية وضع سياسة ) 11الجتماع 
 

امات المصلحة العامة ) ز  ( اإللزامية: PICالت 

امات المصلحة العامة ) ● ز امات مصلحة عامة ) ( اإللزامية كتوصيات للسياسة. PICتدوين التنفيذ الحاىلي إللت  ز (  PICليست هناك حاجة إىل إلت 

 إضافية إلزامية. 

امات المصلحة العامة ) الجديدة ذ gTLDزّود نطاقات  ● ز ي  PICات التسجيل الفردي باإلعفاءات و/أو التنازالت عن أحكام إلت 
( اإللزامية فز

 )ب(.  3 11)أ( و 3 11اتفاقية السجل، ووثيقة المواصفة 

 

 التعهدات التطوعية: 

امات استجابة  ● ز لتعليقات الجمهور و/أو تحذيرات اللجنة  تابع مفهوم التعهدات التطوعية واسمح لمقدمي الطلبات بتقديم هذه االلت 

  (. GAC( المبكرة و/أو مشورة اللجنة االستشارية الحكومية )GACاالستشارية الحكومية )

ا بالوقت و/أو المدة و/أو النط ●
ً
ام محدود ز ي الوقت الذي يتم فيه التعهدات التطوعية، يجب عىل مقدم الطلب تحديد ما إذا كان هذا االلت 

اق  فز

ام بشكل كاف من قبل بحيث يمكن م ز ز )إن أمكن( و/أو اللجنة االستشارية الحكومية )ICANNراجعة االلت  ز الحاليير ضير
(  GAC، أو أحد المعت 

امات المصلحة العامة )  ز  لمشورة اللجنة االستشارية الحكومية )PIC)إذا كانت إلت 
ا
( المبكرة أو مشورة اللجنة  GAC( االختيارية استجابة

  (. GAC)االستشارية الحكومية 

امات الطوعية إال بعد تعليق عام.  ● ز ي اتفاقية سجل مقدم الطلب؛ ال يمكن تغيتر االلت 
 يجب أن تنعكس التعهدات التطوعية فز

 (GACالخطوات التالية المحتملة للجنة االستشارية الحكومية )

ي مراقبة المسودة النهائية GACقد ترغب اللجنة االستشارية الحكومية ) ●
(  PDPللتوصيات النهائية الناشئة من عملية وضع سياسة ) ( فز

ا ومن المرجح أن تؤثر نتائجها عىل قدرة اللج ً نة  لإلجراءات القادمة بشأن مسائل "المصلحة العامة العالمية" حيث أنها جمعت اهتماًما كبتر

ي الجوالت الم GACاالستشارية الحكومية )
 ستقبلية. ( عىل التعامل مع مخاوف السياسات العامة فز

ي لم يتم تناولها GACقد ترغب اللجنة االستشارية الحكومية ) ●
ي مراقبة مسودة التوصيات النهائية المقبلة بشأن الموضوعات الت 

ا فز
ً
 ( أيض

ي تهم اللجنة االستشارية الحكومية )
ي االتفاقيات عالية المستوى الت 

 (: GACبعد فز

ي الضمانات الحالية وتوصيات فريق عمل  ○
 ( ذات الصلةCCTالتنسيق واإلتصاالت )النظر فز

 )GAC (من الضمانات مقابل مشورة اللجنة االستشارية الحكومية  1 تنفيذ الفئة ○

 ICANNمراقبة االمتثال الفعال لـ  ○

امات المصلحة العامة ) ○ ز  ( PICإمكانية الوصول إىل إلت 

https://mm.icann.org/pipermail/comments-cct-rt-draft-report-07mar17/attachments/20170519/319f256a/CCTRTGACresponse19May2017.pdf
https://www.icann.org/public-comments/cct-rt-draft-report-2017-03-07-en
https://mm.icann.org/pipermail/comments-gtld-subsequent-procedures-initial-03jul18/attachments/20181008/b6855874/GACInputSubProInitialReport-0001.pdf
https://www.icann.org/public-comments/gtld-subsequent-procedures-initial-2018-07-03-en
https://www.icann.org/public-comments/gtld-subsequent-procedures-initial-2018-07-03-en
https://www.icann.org/public-comments/gtld-subsequent-procedures-initial-2018-07-03-en
https://community.icann.org/display/NGSPP/2019-07-11+New+gTLD+Subsequent+Procedures+PDP
https://community.icann.org/display/NGSPP/2019-07-11+New+gTLD+Subsequent+Procedures+PDP


 

 20 من 6الصفحة 

ح PSWG( ومجموعة عمل األمن العام )GACقد ترغب اللجنة االستشارية الحكومية ) ● ي اإلمكانية والمدى، كما هو مقت 
ي النظر فز

ي البدء فز
( فز

ي التقرير األوىلي 
امات المصلحة العامة  (:"54، ص. c.1. 2.3.2)القسم  وضع السياسات لمجموعة عمل عمليةفز ز ي إلت 

يجب إعادة النظر فز

(PIC( ي اللجنة االستشارية الحكومية
ز مجموعة عمل السالمة العامة فز ( والسجالت حسب  GAC( اإللزامية لتعكس المناقشات المستمرة بير

ي من المحتمل أن تكون عبارة عن عمل االقتضاء
 . تنفيذ السياسات"، والت 

 
 

مصلحة  مجال
اللجنة االستشارية 

 (GACالحكومية )
 حالة مداوالت مجموعة عمل عملية وضع السياسات ( السابقةGACملخص مدخالت اللجنة االستشارية الحكومية )

 ( 2017أيار )مايو(  22) لعملية وضع السياسات لإلجراءات القادمةCC2عىل الرد العالمي  العام الصالح

امات  ز ي يجب استخدامها لخدمة المصلحة العامة، باإلضافة إىل الت 
فيما يتعلق باآلليات الت 

مشورة اللجنة ( إىلGACالستشارية الحكومية )المصلحة العامة، أشارت اللجنة ا

ي تعتقد أنها  (GACاالستشارية الحكومية )
  : ال تزال حاليةالت 

ز بشأن مشورة الفئة ○  (السالسل المغلقةالضمانات ) 1 البيان الختامي ببكير

مشاورة البيان الختامي بلوس أنجلوس بشأن إجراءات تسوية الخالفات الخاصة   ○

امات  ز امات المصلحة العامة  PICDRPالمصلحة العامة )بإلت  ز ( لضمان عدم االمتثال اللت 

ال وفوري، ومن أجل نطاقات  ويد  TLDsنطاق  TLDs 2بشكل فعَّ ز )تسجيل مقيد( لت 

ية ز ز وسيلة للبحث عن سياسات تميتر  المسجلير

ي إجراءات تسوية الخالفات  2015مشورة البيان الختامي بسنغافورة ) ○
( إلعادة النظر فز

امات المصلحة العامة )ا ز ( وتطوير عملية "التتبع الشيــــع" PICDRPلخاصة بإلت 

للسلطات التنظيمية والوكاالت الحكومية وإنفاذ القانون للعمل مع االمتثال لعقد  

ICANN ر جسيم للجمهور ي تنطوي عىل مخاطر ضز
 لالستجابة بفعالية للمشكالت الت 

ي الطوعي لمشورة اللجنة  ( لتق2015مشورة البيان الختامي بسنغافورة ) ○
دير التبتز

( بشأن التحقق من أوراق االعتماد والتحقق من صحتها  GACاالستشارية الحكومية )

 كأفضل ممارسة. 

 GNSOتم التأكيد مع دعم 

 

امات المصلحة العامةو الضماناتانظر مناقشة  ز  أعاله. الت 

 

 (GACالخطوات التالية المحتملة للجنة االستشارية الحكومية )

 انظر أعاله. 

  

https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/subsequent-procedures-initial-overarching-issues-work-tracks-1-4-03jul18-en.pdf
https://mm.icann.org/pipermail/comments-subsequent-procedures-22mar17/attachments/20170521/3b44e88f/SubProCC2DraftGACResponse22May2017.pdf
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=63155738
https://docs.google.com/document/d/1RTWCsQwuANVRqlDoxVKjll3WDjMTIQQ-Zxt3XTwAvTU/edit#heading=h.99g2dlb10s3i
https://docs.google.com/document/d/1RTWCsQwuANVRqlDoxVKjll3WDjMTIQQ-Zxt3XTwAvTU/edit#heading=h.sofl3nri7gsr
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مصلحة  مجال
اللجنة االستشارية 

 (GACالحكومية )
 عملية وضع السياساتحالة مداوالت مجموعة عمل   ( السابقةGACملخص مدخالت اللجنة االستشارية الحكومية )

تحذيرات اللجنة 
االستشارية 
( GACالحكومية )

المبكرة ومشورة 
اللجنة االستشارية 

  (GACالحكومية )

 ( 2017أيار )مايو(  22) ملية وضع السياسات لإلجراءات القادمةلع CC2 عىل الرد

اإلشعار األول عىل اإلطالق باحتمالية وجود مخاوف المبكرة  GACوفرت تحذيرات  ○

وخدمة مصالح كل من مقدمي الطلبات واللجنة االستشارية فيما يخص السياسة العامة 

 ( GACالحكومية )

امات( GACنصحت اللجنة االستشارية الحكومية ) ○  لإلنذار المبكر بااللت  
ا
لتكون استجابة

ا
ً
 )تورونتو(  ملزمة تعاقدي

ي أيGACتهتم اللجنة االستشارية الحكومية ) ○
ترتيبات مناقشات لتحسي   ( بالمشاركة فز

وعة للحكومات ومقدمي الطلبات  اإلنذار المبكر بحيث يتم تلبية المخاوف المشر

 والمجتمع األوسع. 

ين  8)التقرير األوىلي لمجموعة عمل عملية وضع سياسات اإلجراءات الالحقةعلى تعليق تشر

 (2018األول )أكتوبر( 

( ونصائح اللجنة االستشارية  GACكان اإلنذار المبكر للجنة االستشارية الحكومية ) ○

ي تثتر مخاوف السياسة العامة  أدوات مفيدة( GACالحكومية )
لتحديد التطبيقات الت 

  ويجب أن تكون جزًءا ال يتجزأ من أي جوالت مستقبلية. 

ي  لزيادة الشفافية واإلنصاف( مفتوحةGACإن اللجنة االستشارية الحكومية ) ○
لها، بما فز

ز فرصة للحوار المباشر مع اللجنة االستشارية الحكومية )  (. GACذلك إعطاء المتقدمير

( أن عملية وضع سياسة GACال تعتتى اللجنة االستشارية الحكومية )ومع ذلك،  ○

(PDP( يجب أن تقدم توصيات بشأن أنشطة اللجنة االستشارية الحكومية )GAC) 

ا للوائح 
ً
ي يتم تنفيذها وفق

الداخلية واإلجراءات الداخلية للجنة االستشارية   ICANNالت 

 ( GACالحكومية )

(  23 االتفاقيات الجارية | آخر مناقشة:  | (GNSOدعم المنظمة الداعمة لالسماء العامة )تم التأكيد عليه مع   2019أيلول )سبتمتى

 

تجتمع مجموعة العمل حول مجموعة من االتفاقات رفيعة المستوى حول هذا الموضوع.يرجى مالحظة أن العمل ال يزال جاريا وأن  ●

. لم يتم إجراء مكالمات إجم  ي التحضتر لالتفاقيات عالية المستوى ضمنالتوصيات قد تتغتر
مكالمة اع حت  اآلن. مناقشات السياسة فز

(  23مجموعة عمل عملية وضع السياسات لإلجراءات القادمة بتاريــــخ  مدخالت اللجنة االستشارية عىل عكس 2019أيلول )سبتمتى

ي اإلصدارات المستقبلية   2018( من أكتوبر GACالحكومية )
نظًرا ألن مجموعة عمل عملية وضع السياسات تدرس توصية إلهمالها فز

ي القسم 
ا ( "GACبأن مشورة اللجنة االستشارية الحكومية ) 2012لعام  AGB 3.1من لغة دليل مقدم الطلب المضمنة فز

ً
اض ستخلق افت 

ي الموافقة عىل الطل ICANNقوًيا لمجلس إدارة 
ي هذا ببأنه ال ينبغز

."يمكن العثور عىل بعض األسس المنطقية لمجموعة العمل للنظر فز

ي الرموز النقطية أدناه. 
 التغيتر فز

( للعمل مًعا لالتفاق عىل تخفيف GACتعتقد مجموعة العمل أن هذه اللغة تعرقل فرص مقدمو الطلبات واللجنة االستشارية الحكومية ) ●

 حل المخاوف. المخاوف، مما قد يسمح بمتابعة الطلب عند 

ي ذلك القانون GAC"يجب أن تتضمن مشورة اللجنة االستشارية الحكومية )تعتقد مجموعة العمل أنه  ●
ي الواضح، بما فز

( األساس المنطف 

ي أو الدوىلي الذي يستند إليه"
  . الوطتز

 gTLDsارة الخاص بها، لفئات وإجراء مجلس اإلد ( المستقبلية GACاللجنة االستشارية الحكومية ) مشورةتعتقد مجموعة العمل أنه " ●

. يجب أن تشي أي مشورة من  ة تقديم الطلبات عىل  GACيجب أن تصدر قبل االنتهاء من دليل مقدم الطلب التاىلي صادرة بعد بداية فت 

 سالسل فردية فقط، بناءا عىل موضوع الطلب وتفاصيله، وليس عىل مجموعات أو فئات الطلبات". 

 ( عىل أساس الطلب حسب الطلب. GACأن تكون مشورة اللجنة االستشارية الحكومية ) AGBتتصور  ●

 

 (GACالخطوات التالية المحتملة للجنة االستشارية الحكومية )

ي متابعة مسودة التوصيات النهائية القادمة من مجموعة عمل عملية وضع GACقد ترغب اللجنة االستشارية الحكومية ) ●
السياسات  ( فز

( والدعم لفرض المتطلبات عىل إجراءات اللجنة االستشارية الحكومية  GACألن هناك اهتمام كبتر بدور اللجنة االستشارية الحكومية )

(GAC  ي مجموعة عمل عملية وضع السياسات لإلجراءات القادمة ليست متوافقة مع
ي الجوالت المستقبلية ومناقشات السياسة فز

( فز

 ( ومصالحها. GACستشارية الحكومية )مواقف اللجنة اال 

ر لمشورتها GACعىل وجه الخصوص، قد ترغب اللجنة االستشارية الحكومية ) ● ي النظر فيما إذا كانت ستقبل االضطرار إىل تقديم متى
( فز

ي المستقبل أم ال. 
 وطلب إجراء محدد من مقدمي الطلبات فز
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https://community.icann.org/display/NGSPP/2019-09-23+New+gTLD+Subsequent+Procedures+PDP
https://community.icann.org/display/NGSPP/2019-09-23+New+gTLD+Subsequent+Procedures+PDP
https://community.icann.org/display/NGSPP/2019-09-23+New+gTLD+Subsequent+Procedures+PDP
https://mm.icann.org/pipermail/comments-gtld-subsequent-procedures-initial-03jul18/attachments/20181008/b6855874/GACInputSubProInitialReport-0001.pdf
https://mm.icann.org/pipermail/comments-gtld-subsequent-procedures-initial-03jul18/attachments/20181008/b6855874/GACInputSubProInitialReport-0001.pdf
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 مصلحة  مجال
اللجنة االستشارية 

 (GACالحكومية )
 حالة مداوالت مجموعة عمل عملية وضع السياسات  ( السابقةGACملخص مدخالت اللجنة االستشارية الحكومية )

 ( 2016تموز )يوليو(  29) لعملية وضع السياسات لإلجراءات القادمة CC1عىل الرد  عملية وضع السياسة

ابطة  ( مدىGACتالحظ اللجنة االستشارية الحكومية ) ○ المراجعات المستمرة المت 

 الجديدة  gTLDذات الصلة بنطاقات  وعمليات وضع السياسة

 وقياًسااتبع  ○
ً
ا شامال

ً
 متسلسلة ومنسقة الجديدة بطريقة  gTLDلسياسة نطاق نهج

ا
بدال

 من بذل الكثتر من الجهود الموازية والمتداخلة 

ورية ○ لوضع سياسات قابلة للتطبيق تحقق أقض قدر  تعد بيئة العمل عتى المجتمع ض 

ز    من الفوائد لجميع أصحاب المصلحة المعنيير

( من خالل المنظمات GNSOلية المنظمة الداعمة لالسماء العامة )تكتمل عم  ○

عندما ال تنعكس بشكل   ICANNالداعمة/اللجان االستشارية األخرى، ومجلس إدارة 

ي النتيجة 
 مناسب فز

( بشأن مجموعة واسعة من PDPعملية وضع سياسة )تشتر التجربة إىل استنتاج  ○

ي من غت  المرجح أن تكون نقطة 
ي اتفق عليه جميع أصحاب النهاية القضايا الت 

الت 

ي  GACستبذل اللجنة االستشارية الحكومية ) المصلحة. 
( كل جهد ممكن للمشاركة فز

 ( المتفق عليها. PDPعمليات سياسة ما بعد عملية وضع سياسة )

ي  ○
لدعم كل من وضع السياسات والتنفيذ المستمر كتدفق محدد من   المقاييسالنظر فز

 العمل

ي لفريق مراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلكبشأنتعليق
كانون   11) التقرير النهان 

)  ( 2018األول )ديسمتى

ي ستسمح زيادة جمع البيانات  ○
وأسعار  DNSإساءة استخدام ، وثقة المستهلكفز

]...[ باتخاذ قرار وسياسة  WHOIS ودقة، ومعلومات البائع، الجملة والتجزئة للنطاق

ز السجل القياسية  أكتر استن وط عقد السجل وأمير ارة ]...[ خاصة فيما يتعلق بشر

ي  gTLDsالمستقبلية وأي جوالت الحقة من 
 ( 18, 17, 13, 11, 8, 1 )التسجيل النهان 

ي   26االتفاقيات الجارية | آخر مناقشة  | (GNSOتم التأكيد عليه مع دعم المنظمة الداعمة لالسماء العامة )
ين الثانز ( تشر  2019)نوفمتى

 

ا  ●
ً
ي GAC( للبيان الختامي للجنة االستشارية الحكومية )GNSOلمراجعة المنظمة الداعمة لالسماء العامة )وفق نيسان   18بتاريــــخ ) ( بكونى

( إما من PDP( الموجهة إىل عملية وضع سياسة )CCT(، فإن جميع توصيات مراجعة فريق عمل التنسيق واإلتصاالت )2019)أبريل( 

ي سياق العمل(
ي  ICANNأو قرار مجلس إدارةقبل فريق المراجعة )فز

( قيد الدراسة أثناء مداوالت مجموعة عمل 2019آذار )مارس(   1) فز

 عملية وضع السياسات

ي ) ●
ي أحدث مناقشاتها فز

(، استعرضت مجموعة العمل جميع توصيات فريق عمل التنسيق واإلتصاالت  26-21فز ي )نوفمتى
ين الثانز تشر

(CCT-RT ) ي جميع توصيات فريق مراجعة المنافسة وثقة  ى. الموجهة إليها مرة أخر
ترى مجموعة العمل أنها نظرت حسب األصول فز

ي النهاية، قد ال تعتمد مجموعة العمل دائًما الحلول عىل النحو CCT-RTالمستهلك وخيار المستهلك )
( ذات الصلة، حت  لو كانت فز

ى.  CCT-RTالثانوية لفريق ال تبدو أن هذه المراجعة  .CCT-RTالمنصوص عليه من قبل فريق   تشتر إىل أي ثورات سياسية كتى

ي فريق   ●
ة    RT-CCTستقوم مجموعة العمل بوصف رأيها فز ي )عىل الرغم من أنها ستكون مستنتر

ي تقريرها النهان 
  (. بوثيقة العمل الخاصة بها فز

ة،  ● اضات كبتر نامج "جوالت" فقط ولم تكن هناك اعت   6ناقشت مجموعة عمل عملية وضع السياسات ما إذا كان يجب أن يستخدم التى

اير(    . 2020شباط )فتى

 

 

 (GACالخطوات التالية المحتملة للجنة االستشارية الحكومية )

ابطة ذات الصلة وعمليات وضع   ● ز توقعات محددة من حيث نتائج السياسة الناشئة عن المراجعات المت  تحديث أو توضيح أو تعيير

 ( PDPسياسة ) 

ي فيها  ●
ي ينبغز

م إرشادات حول المواضع الت 
ّ
استخدام البيانات والمقاييس من خالل مداوالت مجموعة عمل عملية وضع السياسات قد

 لإلجراءات القادمة. 

ي توصيات مراجعة فريق عمل التنسيق واإلتصاالت )GACاتبع مداوالت اللجنة االستشارية الحكومية ) ●
ي لم يتم CCT( بشأن النظر فز

( الت 

ي مجموعة عمل عملية وضع السياسات لإل 
 جراءات القادمة تناولها فز

  

https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=59645660&preview=/59645660/61603939/20160729_GAC%20reply%20to%20GNSO%20SubProcWG%20questions.pdf
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=59645660
https://mm.icann.org/pipermail/comments-cct-final-recs-08oct18/attachments/20181211/0223d87a/cct-review-final-report-gac-comment-11dec-final-0001.pdf
https://www.icann.org/public-comments/cct-final-recs-2018-10-08-en
https://www.icann.org/public-comments/cct-final-recs-2018-10-08-en
https://www.icann.org/public-comments/cct-final-recs-2018-10-08-en
https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/review-gac-communique-18apr19-en.pdf
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-03-01-en#1.a
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PGV5_nMafLWtSHyCGdr-b8eqoJj9B8YKBSheVJQcvHg/edit#gid=0
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 مصلحة  مجال
اللجنة االستشارية 

 (GACالحكومية )
 حالة مداوالت مجموعة عمل عملية وضع السياسات  ( السابقةGACملخص مدخالت اللجنة االستشارية الحكومية )

اإلصدارات المستقبلية 
 gTLDمن نطاقات 

الجديدة )التوقيت 
 والمتطلبات األساسية(

 ( 2016تموز )يوليو(  29) لعملية وضع السياسات لإلجراءات القادمة CC2 عىل الرد 

ي هلسنكي الصادر عن اللجنة االستشارية الحكومية ) ○
 ( بشأن هذه المسألة GACتكرر مشورة البيان الختامي فز

 ( التحليل االقتصادي 2012)قبل عام  الجديدة gTLDالفوائد المتوقعة لنطاقات  عدم وضوح تحقيق ○

ا عن االكتمال تطوير وجمع المقاييس  ○
ً
 بعيد

ام  ICANNيجب عىل  ○ ز بجمع البيانات المناسبة حول قضايا األمن وسالمة والسجالت وأمناء السجل االلت 

 بطريقة شفافةالمستهلك 

ي من نطاقات  ○
 لمالكي نطاق   gTLDsيمكن اعتبار منع أو تقييد إصدار إضافز

الجديدة بمثابة مكسب مفاجى 

gTLD  . ز  . التكاليف والفوائد تقييم ومع ذلك، تعتتى المنافسة العامل الوحيد من حيث  الحاليير

 ( 2017أيار )مايو(  19) (CCTير فريق مراجعة فريق عمل التنسيق واإلتصاالت )مسودة تقر بشأنالتعليق

ي  CCT-RTتعد مساهمة فريق  ○
نامج مهمة للغاية فز وتحديد التدابتر  الجديد gTLDتقييم التأثت  العام لتى

 والتحسينات التصحيحية 

ين األول )أكتوبر(   8)  التقرير األوىلي لمجموعة عمل عملية وضع سياسات اإلجراءات الالحقة على   تعليق   (2018تشر

( بهلسنكي وحيدر أباد والمساهمات السابقة بأنه GACتكرار البيان الختامي للجنة االستشارية الحكومية ) ○

ي تكاليف وفوائد 
 
، مع مالحظة أن ذلك ال يبدو  الجديدة قبل أي جوالت أخرى gTLDsيجب إعادة النظر ف

ة من قبل عملية وضع السياسات )   ( PDPأنه موجًها مباشر

ي االعتبار  ○
ي فز
( CCTتوصيات مراجعة فريق عمل التنسيق واإلتصاالت )يجب أن يأخذ التوسع اإلضافز

وط مسبق  المحددة كشر

ي لفريق مراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك ابشأنتعليق
كانون األول   11)لتقرير النهان 

)  ( 2018)ديسمتى

ي تشجع GACتدعم اللجنة االستشارية الحكومية ) ○
ي والت 

ي التقرير النهان 
مجموعة ( التوصيات الواردة فز

ز عملية وضع السياسات البيانات  لحاجة إىل البيانات( )ا الجديدة gTLDsقبل زيادة عدد  عىل تحسير

خطة للتنفيذ والخطوات   -( CCTالتوصيات المقبولة لفريق مراجعة فريق عمل التنسيق واإلتصاالت )علىتعليق

ين األول )أكتوبر  21) التالية  ( 2019تشر

ي غالبية توصيات  GACالحكومية )تكرر اللجنة االستشارية  ○
( قلقها بشأن نتيجة تفكتر مجلس اإلدارة فز

ي وضع معلق. (CCT)إجماع فريق مراجعة فريق عمل التنسيق واإلتصاالت 
ي ما زالت حت  اآلن فز

 ، والت 

ي ذلك إساءة  ○
ونظًرا ألن العديد من التوصيات المعلقة تتعلق بقضايا السياسة العامة الحيوية، بما فز

( تشجع مجلس اإلدارة وفريق المراجعة عىل GAC، فإن اللجنة االستشارية الحكومية )DNS استخدام

ي حالة "معلقة". 
ي ال تزال فز

ي غالبية التوصيات الت 
ي يلزم اتخاذها للتقدم فز

ي الخطوات الت 
  النظر فز

يال( GACمشورة اللجنة االستشارية الحكومية ) بشأن مراجعة فريق عمل التنسيق  البيان الختامي بمونت 

(  GACالجديدة: تنصح اللجنة االستشارية الحكومية ) gTLD( والجوالت الالحقة لنطاقات CCTواإلتصاالت )

ي جولة جديدة من نطاقات 
ي فز

ي   gTLDsالمجلس: عدم المضز
إىل ما بعد التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة فز

ي تم تحديدها عىل أنها "متطلبات مسبقة" أو "كأولوية  
مراجعة المنافسة وثقة المستهلك واختيار المستهلك الت 

 قصوى". 

 

مرحلة تداول مجموعة عمل عملية وضع ( GNSOالمنظمة الداعمة لالسماء العامة ) تم التأكيد عليه مع دعم

اير(  6 تحليل | لم يتم التوصل إىل اتفاق رفيع المستوى | السياسات:   2020شباط )فتى

 الحالة: 

ي PDPناقشت مجموعة عمل عملية وضع سياسة ) ●
اير(  6( اإلجراءات الالحقة المستمرة فز ال  . 2020شباط )فتى

اضات حالية داخل مجموعة عمل عملية وضع السياسات عىل برنامج نطاق  الجديد المستمر وال  gTLDتوجد اعت 

نامج.    عىل جمع البيانات والمقاييس لتقييم تأثتر التى

مجموعة عمل عملية وضع السياسات لإلجراءات القادمة بإجراء تحليل التكلفة/المنفعة لإلصدارات لم تقم  ●

ي أن تكون هناك  ICANNتتمثل سياسة  يستند هذا جزئًيا إىل حقيقة أن " الجديدة.  gTLDاإلضافية من نطاقات 
فز

الجديدة عىل  gTLDجوالت طلب الحقة، وأن يتم تطوير طريقة منظمة للتقدم بطلب للحصول عىل نطاقات 

أشار الرئيس المشارك لمجموعة عمل  (. 1.1.6م ، القسالجديد  gTLDدليل مقدم الطلب لنطاق " )المدى الطويل 

ي ( )جيه نيومان( خالل الجلسة العامة للجنة االستشارية الحكومية PDPعملية وضع سياسة ) 
أن  ICANN64فز

(. ومع  GACتوصية السياسات بشأن هذه المسألة قد تكون عىل خالف مع مشورة اللجنة االستشارية الحكومية )

كان لديه عدد من الدراسات االستقصائية االقتصادية    CCT-RTذلك، فقد أحاطت مجموعة العمل علما بأن فريق 

ي نهاية المطا
ز من االستفادة   CCT-RTف إىل نتائج والمستهلكة تحت ترصفها، مما أدى فز ي تشتر إىل مستوى معير

الت 

نامج.   من التى

إىل الحاجة إىل   جراءات القادمةلإل من حيث جمع البيانات، تشتر مداوالت مجموعة عمل عملية وضع السياسات  ●

ي 
ات التنافسية ( و 2015أيار )مايو(  29) استقصاء المستهلك العالمي تقييم الثغرات فز ين األول  11) تقييم التأثتر تشر

ي أجريت فيما يتعلق بمراجعة فريق عمل التنسيق واإلتصاالت )2016)أكتوبر( 
 .(CCT( الت 

ي GACبيان اللجنة االستشارية الحكومية ) ( عىل2019أيار )مايو(  15)دهافتر  ● ي ) ( بكونى
آذار )مارس(   14المتابعة فز

ي 2019
ي "كما :ICANN(، أجاب مجلس 2016حزيران )يونيو(  30)  مشورة هلسنكي  ( فز

سجل نتائج هو موضح فز

م هلسنكي  ز ي يلت 
، وافق مجلس اإلدارة عىل المشورة وراقب عمل المجتمع ]...[. تم االنتهاء من جميع المراجعات الت 

ي توصيات  الجديدة. ]...[ gTLDلنطاقات   2012ائح المتعلقة بجولة بها مجلس اإلدارة واللو 
سينظر مجلس اإلدارة فز

 . السياسة عندما يكمل المجتمع عمله ]...["

 (GACالخطوات التالية المحتملة للجنة االستشارية الحكومية )

ي عملية وضع سياسة )  ●
ي ( PDPحدد ما إذا كان الوضع الحاىلي للعمل فز

لإلجراءات القادمة يتطلب إعادة النظر فز

ي البيان الختامي للجنة االستشارية  (GACتوقعات اللجنة االستشارية الحكومية )
، وال سيما كما هو منصوص عليه فز

ي هلسنكي فيما يتعلق بتحليل التكاليف/الفوائد. GACالحكومية )
 ( فز

ات التنافسية و  الدراسة العالمية للمستهلك تقييم استنتاجات ● لتقييم مدى المالءمة وعملية وضع سياسة   تقييم التأثتر

(PDP والنظر فيه ) 

https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=59645660&preview=/59645660/61603939/20160729_GAC%20reply%20to%20GNSO%20SubProcWG%20questions.pdf
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=59645660
https://archive.icann.org/en/topics/new-gtlds/economic-analysis-of-new-gtlds-16jun10-en.pdf
https://mm.icann.org/pipermail/comments-cct-rt-draft-report-07mar17/attachments/20170519/319f256a/CCTRTGACresponse19May2017.pdf
https://www.icann.org/public-comments/cct-rt-draft-report-2017-03-07-en
https://mm.icann.org/pipermail/comments-gtld-subsequent-procedures-initial-03jul18/attachments/20181008/b6855874/GACInputSubProInitialReport-0001.pdf
https://www.icann.org/public-comments/gtld-subsequent-procedures-initial-2018-07-03-en
https://mm.icann.org/pipermail/comments-cct-final-recs-08oct18/attachments/20181211/0223d87a/cct-review-final-report-gac-comment-11dec-final-0001.pdf
https://www.icann.org/public-comments/cct-final-recs-2018-10-08-en
https://www.icann.org/public-comments/cct-final-recs-2018-10-08-en
https://www.icann.org/public-comments/cct-final-recs-2018-10-08-en
https://mm.icann.org/pipermail/comments-cct-rt-implementation-plan-11sep19/attachments/20191021/8b69394d/GACPublicComment-CCT-RTAcceptedRecommendationsPlanforImplementationandNextSteps-final-0001.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-implementation-plan-23aug19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-implementation-plan-23aug19-en.pdf
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann66-montreal-communique
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann66-montreal-communique
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann66-montreal-communique
https://community.icann.org/display/NGSPP/2020-02-06+New+gTLD+Subsequent+Procedures+PDP
https://community.icann.org/display/NGSPP/2020-02-06+New+gTLD+Subsequent+Procedures+PDP
https://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/guidebook-full-04jun12-en.pdf
https://gac.icann.org/sessions/icann64-block-7-session-7-2-meeting-with-the-generic-names-supporting-organisation-gnso
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15zDdzlBwLCz5m2sNXui6N6pporbUq-lDFEwfh4rKi4A/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15zDdzlBwLCz5m2sNXui6N6pporbUq-lDFEwfh4rKi4A/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15zDdzlBwLCz5m2sNXui6N6pporbUq-lDFEwfh4rKi4A/edit#gid=0
https://www.icann.org/news/announcement-2015-05-29-en
https://www.icann.org/news/announcement-2016-10-11-en
https://www.icann.org/en/system/files/files/gac-icann64-kobe-communique-scorecard-15may19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/gac-icann64-kobe-communique-scorecard-15may19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/gac-icann64-kobe-communique-scorecard-15may19-en.pdf
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann64-kobe-communique
https://gac.icann.org/advice/itemized/2016-06-30-future-gtlds-policies-and-procedures
https://gac.icann.org/advice/itemized/2016-06-30-future-gtlds-policies-and-procedures
https://gac.icann.org/advice/itemized/2016-06-30-future-gtlds-policies-and-procedures
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-helsinki56-gac-advice-scorecard-13dec16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-helsinki56-gac-advice-scorecard-13dec16-en.pdf
https://www.icann.org/news/announcement-2015-05-29-en
https://www.icann.org/news/announcement-2016-10-11-en
https://www.icann.org/news/announcement-2016-10-11-en
https://www.icann.org/news/announcement-2016-10-11-en
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ي )يناير(   20) ( بتاريــــخGACاللجنة االستشارية الحكومية )رد
 ICANNأسئلة توضيح مجلس ( على2020كانون الثانز

يال بشأن توصيات فريق عمل التنسيق واإلتصاالت GACبشأن مشورة بيان اللجنة االستشارية الحكومية ) ( بمونت 

(CCT وجوالت نطاقات )gTLDS  .الجديدة الالحقة  

ي توصيات سياسة عملية وضع سياسة   CCT-RTق ابحث عن توضيح حول كيفية دمج متطلبات فري ●
المتوقعة فز

(PDP) .ي مراحل الحقة من العملية
 ، وما إذا كان البعض قد يحتاج إىل المتابعة فز

 
 

 الجديدة gTLDعملية طلبات  .3
 

 مصلحة  مجال
اللجنة االستشارية 

 (GACالحكومية )
 حالة مداوالت مجموعة عمل عملية وضع السياسات  السابقة( GACملخص مدخالت اللجنة االستشارية الحكومية )

 عىل والقدرة الوضوح
 الطلبات بعملية التنبؤ 

 ( 2016تموز )يوليو(  29) لعملية وضع السياسات لإلجراءات القادمة CC1 عىلالرد

ن من  قد يوفر "التفويض المستمر" ○
ّ
ز عىل المدى الطويل، ويقلل من فرص لعب النظام ويمك اليقير

 والمجتمع ومقدمي الطلبات.  ICANNتخصيص موارد أكتر كفاءة من قبل 

 لالستجابة للقضايا الناشئة الحاجة إىل مرونة العملية  ○

الحاجة إىل آلية للتنبيه، والسماح للتطبيق عن طريق إعطاء رأي لألطراف المهتمة باالسم الذي تم  ○

 التقديم من أجله 

ي مرحلة ما قبل التقديم والتطبيق  أهمية القابلية للتنبؤ  (GACتقدر اللجنة االستشارية الحكومية ) ○
فز

 األول أو الوحيداالعتبار  ليسومع ذلك، يجب أن يكون هذا  ومراحل ما بعد التطبيق المستمرة، 

عىل  من المرونة لالستجابة للقضايا الناشئة ( إىل درجةGACتحتاج اللجنة االستشارية الحكومية ) ○

ي عمليات 
، كما تم التعامل معها فز ز الوطنية قد ال تكون كافية  ICANNالمستوى العالمي ، ألن القوانير

اجة إىل هذه المرونة بعد االنتهاء من عملية وضع سياسة للمنظمة الداعمة تستمر الح لمعالجتها. 

 (GNSOلالسماء العامة )

 ( 2017أيار )مايو(  22) لية وضع السياسات لإلجراءات القادمةلعم  CC2 عىلالرد

ي تعمل عىل تبسيط إجراءات ( أي GACتدعم اللجنة االستشارية الحكومية ) ○
من التدابت  المعقولة الت 

ا تتيح  تقديم الطلب
ً
ي مشكالت السياسة العامة)وبالتاىلي تقليل تكاليف االمتثال( ولكن أيض

 
 النظر ف

ي أثارتها اللجنة االستشارية الحكومية )
 (GACالت 

( لإلجراءات القادمة بشأن الحاجة إىل المرونة  PDPمن عملية وضع سياسة )  CC1تكرار االستجابة إىل  ○

ي ذلك االنتهاء من عملية وضع السياسة 
ي االستجابة للقضايا الناشئة، بما فز

 فز

ين األول  8)وعة عمل عملية وضع سياسات اإلجراءات الالحقة التقرير األوىلي لمجم على تعليق  تشر

 ( 2018)أكتوبر( 

 ( لإلجراءات القادمة بشأن الحاجة إىل  PDPمن عملية وضع سياسة )  CC1تكرار االستجابة إىل  ○

ي االستجابة للقضايا الناشئة 
 المرونة فز

 

كانون األول 12 : | االتفاقيات الجارية | آخر مناقشة  (GNSO| المنظمة الداعمة لالسماء العامة ) تم التأكيد عليه مع دعم

 )  2019)ديسمتى

 

( إلخضاع برنامج نطاق c.1. 2.2.2)  توصية أوليةأصدرت مجموعة عمل عملية وضع السياسات لإلجراءات القادمة  ●

gTLD  ي قد تنشأ
، بمجرد إطالقه، إلطار عمل تنبؤي جديد، لمعالجة المشكالت الجديدة الت   الجديد المستقبىلي

ي " ●
ي وثيقة إطارية جديدة للتنبؤيتم تطوير التفاصيل فز

ح إنشاء فريق   "SPIRT"أسئلة مفتوحة حول "، وفز ي تقت 
والت 

قديم ( جديد لتGNSO، وهيكل المنظمة الداعمة لالسماء العامة )("SPIRT")مراجعة تنفيذ القدرة عىل التنبؤ الدائم 

ز عىل مؤسسة  نامج نطاق  ICANNالمشورة إىل مجلسه، والذي سيتعير /تعديل لتى ي تغيتر
 gTLDاستشارته عند النظر فز

 الجديد بعد إطالقه )وهذا بعد استالم الطلبات الجديدة(. 

ي عملية وضع سياسة ) ●
ح الذي ي SPIRT( لإلجراءات القادمة أن إطار عمل التنبؤ، وPDPمن المتفق عليه عموًما فز قت 

( والمنظمات الداعمة GNSOإنشاؤه، واستشارية بطبيعتها ولن يؤثر عىل قدرة المنظمة الداعمة لالسماء العامة )

 الداخلية.  ICANN( األخرى من أداء أدوارها المسندة بموجب لوائح SO/ACواللجان االستشارية )

 (GACالخطوات التالية المحتملة للجنة االستشارية الحكومية )

ن به واإلرشادات الخاصة بمؤسسة  ● ح، وفريق المراجعة الدائمة المقت  ، ICANNمراجعة إطار القدرة عىل التنبؤ المقت 

ي االستجابة للقضايا الناشئة" GACوتقييم التأثتر عىل حاجة اللجنة االستشارية الحكومية )
 ( إىل "المرونة فز

ي ستتعامل بها اللجنة االستشارية ا ●
ي الطريقة الت 

( مع االستعداد لكل من مرحلة تنفيذ السياسة  GACلحكومية )فكر فز

)بمجرد اكتمال وضع السياسات وقبل بدء الجولة الجديدة من تقديم الطلب( وللمرحلة التشغيلية للجولة التالية )إدارة  

نامج( مع إطار التنبؤ المتوقع.   التى

 
 
 
 
 

https://gac.icann.org/contentMigrated/gac-response-to-icann-board-clarification-questions-on-the-gac-montr-al-communiqu-advice
https://gac.icann.org/advice/correspondence/incoming/20191216/letter-from-the-icann-president-ceo-to-the-gac-chair-regarding-cct-review-and-subsequent-rounds-of-new-gtlds-advice
https://gac.icann.org/advice/correspondence/incoming/20191216/letter-from-the-icann-president-ceo-to-the-gac-chair-regarding-cct-review-and-subsequent-rounds-of-new-gtlds-advice
https://gac.icann.org/advice/correspondence/incoming/20191216/letter-from-the-icann-president-ceo-to-the-gac-chair-regarding-cct-review-and-subsequent-rounds-of-new-gtlds-advice
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=59645660&preview=/59645660/61603939/20160729_GAC%20reply%20to%20GNSO%20SubProcWG%20questions.pdf
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=59645660
https://mm.icann.org/pipermail/comments-subsequent-procedures-22mar17/attachments/20170521/3b44e88f/SubProCC2DraftGACResponse22May2017.pdf
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=63155738
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=63155738
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=63155738
https://mm.icann.org/pipermail/comments-gtld-subsequent-procedures-initial-03jul18/attachments/20181008/b6855874/GACInputSubProInitialReport-0001.pdf
https://www.icann.org/public-comments/gtld-subsequent-procedures-initial-2018-07-03-en
https://www.icann.org/public-comments/gtld-subsequent-procedures-initial-2018-07-03-en
https://www.icann.org/public-comments/gtld-subsequent-procedures-initial-2018-07-03-en
https://community.icann.org/display/NGSPP/2019-12-12+New+gTLD+Subsequent+Procedures+PDP
https://community.icann.org/display/NGSPP/2019-12-12+New+gTLD+Subsequent+Procedures+PDP
https://community.icann.org/display/NGSPP/2019-12-12+New+gTLD+Subsequent+Procedures+PDP
https://community.icann.org/display/NGSPP/2019-12-12+New+gTLD+Subsequent+Procedures+PDP
https://community.icann.org/display/NGSPP/2019-12-12+New+gTLD+Subsequent+Procedures+PDP
https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/subsequent-procedures-initial-overarching-issues-work-tracks-1-4-03jul18-en.pdf
https://docs.google.com/document/d/12_x8zYR9r6zXqfA7dmoosSPH12NmcyJ-2FEjecGrBh4/edit
https://docs.google.com/document/d/1xDaENKupUoHSfIQ20klw0NYZK1Qwm43l56EvISHJi7Q/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/1xDaENKupUoHSfIQ20klw0NYZK1Qwm43l56EvISHJi7Q/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/1xDaENKupUoHSfIQ20klw0NYZK1Qwm43l56EvISHJi7Q/edit?pli=1
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 مصلحة  مجال
اللجنة االستشارية 

 (GACالحكومية )
 حالة مداوالت مجموعة عمل عملية وضع السياسات  ( السابقةGACمدخالت اللجنة االستشارية الحكومية )ملخص 

 ( 2017أيار )مايو(  22) ملية وضع السياسات لإلجراءات القادمةلع CC2 عىل الرد  الطلب إجراءات

ي  ICANNأو مكان واحد عىل موقع   مقدم الطلبحول ما إذا كان دليل  يجب إجراء تقييم نقدي ○
ونز اإللكت 

ي المستقبل
 المفضل فز

ي أقسام مختلفة   ○
ة أو يحركها الجمهور  إذا تم االحتفاظ بدليل مقدم الطلب، فإن التقسيم فز حسب نوع مت  

 الطلب 

كانون األول  19) التقرير األوىلي التكميىلي لمجموعة عمل عملية وضع سياسات اإلجراءات الالحقةعلى تعليق

 )  ( 2018)ديسمتى

ا فيما يتعلق  ICANNيوافق عىل أن التوجيه األفضل المقدم من   ○
ً
ي سيكون مفيد

 
ات المحتملة ف بالتغيت 

 وعواقبها من حيث النشر والتقييم. الطلبات بمجرد تقديمها 

ي قد تقوض دور تعليقات التطبيق ○
ات الت   يلزم العناية حت  ال تسمح بالتغيتر

ي الموادالجديدة  gTLDسيشكل أي تغيتر للمشغل المحتمل لنطاقات  ○
 
ا ف ً  ويتطلب إخطاًرا   تغيت 

(AGB 1.2.7 .وربما إعادة تقييم وكذلك تعليقات عامة للمنافسة والشواغل األخرى ) 

 GNSOتم التأكيد مع دعم 

اتفاق رفيع المستوى | مسودة  مناقشة مستمرة | التوصل إىل مرحلة تداول مجموعة عمل عملية وضع السياسات: 

 التوصية النهائية مستمرة 

اير(  6مجموعة عمل عملية وضع السياسات آخر مناقشة لهذا الموضوع حول:   2020شباط )فتى

 

 الحالة: 

 ع االحتفاظ بدليل مقدم الطلب وإتاحته بلغات األمم المتحدة الست. من المتوق ●

ة زمنية محددة قبل أن تتمكن نافذة  ● جمات جميًعا لفت  اط توفر الت  تميل مجموعة العمل نحو اشت 

 من دليل مقدم الطلب.  2.4.1انظر القسم  الطلب من فتحها. 

ا االحتفاظ بتوصية مجموعة عمل عملية  ●
ً
لتوفتر  ICANN( الخاصة بمؤسسة PDPوضع سياسة )من المتوقع أيض

  إرشادات أفضل لمقدم الطلب. 

ز عىل المستخدم عند صياغة اإلصدارات المستقبلية من دليل مقدم  ● كتر
توصي مجموعة العمل بالت 

ي تطوير  التطبيق العمىلي و قابلية االستخدام والوضوحالطلب وتحديد األولويات 
لإلجراءات  AGBفز

ال وكذلك أولئك الذين لديه AGBالالحقة.يجب عىل  ز الجدد بشكل فعَّ م تلبية احتياجات المتقدمير

ية كلغة أوىل  دراية بعملية التقديم.  ز كما يجب أن تخدم بفعالية أولئك الذين ال يتحدثون اإلنجلتر

ية.  ز ز باللغة اإلنجلتر   باإلضافة إىل الناطقير

 

 

 (GACالخطوات التالية المحتملة للجنة االستشارية الحكومية )

ي تقديم إرشادات محددة إىل  ●
ي  ICANNبمجرد اكتمال وضع السياسات وبدء  ICANNفكر فز

ي تنفيذ العمل، بما فز
فز

 الجديد gTLDذلك تحرير دليل مقدم الطلب لنطاق 

ي سجل النتائج هذا( اآلخر تابع تعريف الفئات )راجع القسم  ●
 فز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mm.icann.org/pipermail/comments-subsequent-procedures-22mar17/attachments/20170521/3b44e88f/SubProCC2DraftGACResponse22May2017.pdf
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=63155738
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=63155738
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=63155738
https://mm.icann.org/pipermail/comments-new-gtld-subsequent-procedures-supp-initial-30oct18/attachments/20181219/6e0d0f09/GACPublicCommentPDPSuppReportDec162018-0001.pdf
https://www.icann.org/public-comments/new-gtld-subsequent-procedures-supp-initial-2018-10-30-en
https://community.icann.org/display/NGSPP/2020-02-06+New+gTLD+Subsequent+Procedures+PDP
https://community.icann.org/display/NGSPP/2020-02-06+New+gTLD+Subsequent+Procedures+PDP
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 مصلحة  مجال
اللجنة االستشارية 

 (GACالحكومية )
 حالة مداوالت مجموعة عمل عملية وضع السياسات  ( السابقةGACملخص مدخالت اللجنة االستشارية الحكومية )

ين األول )أكتوبر(   8)   التقرير األوىلي لمجموعة عمل عملية وضع سياسات اإلجراءات الالحقة على   تعليق  الرأي عن التعبت   حرية  (2018تشر

ي جولة ال يوجد دليل واضح عىل انتهاك  ○
ي حرية التعبتر فز

ة gTLDلحقوق مقدم الطلب فز  األختر

، مهمة  ○ ز ز التجاريير  من جانب الالعبير
ا
، خاصة   . ولكنها ليست مطلقةتعد حرية التعبتر

ي أي حقوق أساسية،  ○
ي جميع الحقوق المتأثرة كما هو الحال فز

 
ي جملة أمور، يجب النظر ف

ي ذلك، فز
، بما فز

وط معينة، إلخ.  ز الوطنية السارية بشأن حماية شر  حقوق الملكية الفكرية، والقوانير

ي تتأثر مصالحها وحقوقها بتطبيق سلسلة محدد، يجب أن تكو  ○
ن اإلجراءات شاملة لجميع األطراف الت 

ي العملية
 فز
ا
 ويجب أن يتم منحهم جميًعا رأًيا عادًل

 GNSOتم التأكيد مع دعم 

 مناقشة مستمرة | اتفاق رفيع المستوىمرحلة تداول مجموعة عمل عملية وضع السياسات: 

 2019تموز )يوليو(  15ية وضع السياسات لهذا الموضوع حول: آخر مناقشة حول مجموعة عمل عمل

 

 الحالة: 

ي  ●
ي   تعليقات عامة وردتحدثت مداوالت فز

إىل   التعليقات العامةنشتر  . 2019تموز )يوليو(  15حول هذا الموضوع فز

ام حرية التعبتر ب
ام الحقوق األخرى.إذا كان هناك إرشادات إضافية يتم  أنه يبدو أن هناك دعًما الحت  التوازن مع احت 

ي هذا المجال، فمن المتوقع أن يتم تطويرها قبل اإلصدار. إذا كان هناك إرشادات إضافية يتم  
ز فز تطويرها للمقّيمير

ي هذا المجال، فمن المتوقع أن يتم تطويرها قبل اإلصدار.  
ز فز  تطويرها للمقّيمير

]دعم[  \ سيكون من المفيد توفتر إرشادات تنفيذ إضافية فيما يتعلق بـ وى الرفيع لمجموعة العمل: اتفاقية المست ●

 (9)الصفحة  حماية حقوق حرية التعبتر لمقدم الطلب. 

 (GACالخطوات التالية المحتملة للجنة االستشارية الحكومية )

 مراقبة مداوالت مجموعة العمل ونتائج توصيات السياسة المحتملة  ●

  

https://mm.icann.org/pipermail/comments-gtld-subsequent-procedures-initial-03jul18/attachments/20181008/b6855874/GACInputSubProInitialReport-0001.pdf
https://www.icann.org/public-comments/gtld-subsequent-procedures-initial-2018-07-03-en
https://www.icann.org/public-comments/gtld-subsequent-procedures-initial-2018-07-03-en
https://www.icann.org/public-comments/gtld-subsequent-procedures-initial-2018-07-03-en
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15zDdzlBwLCz5m2sNXui6N6pporbUq-lDFEwfh4rKi4A/edit#gid=585546946
https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-gtld-subsequent-procedures-initial-07nov18-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-gtld-subsequent-procedures-initial-07nov18-en.pdf
https://docs.google.com/document/d/15rwviHM6AYtqDqyB6_5Yij2dTL6iuou8z7A32yzc7sE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/15rwviHM6AYtqDqyB6_5Yij2dTL6iuou8z7A32yzc7sE/edit?usp=sharing
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 مصلحة  مجال
اللجنة االستشارية 

 (GACالحكومية )
 عملية وضع السياساتحالة مداوالت مجموعة عمل   ( السابقةGACملخص مدخالت اللجنة االستشارية الحكومية )

( أنواع أو ) فئات
 المستوى نطاقات
 األعىل

 ( 2016تموز )يوليو(  29) لعملية وضع السياسات لإلجراءات القادمةCC1عىل الرد

ي تدعو إىل ○
ي الت  ي البيان الختامي بنايرونى

المزيد من االستكشاف  تكرار مشورة اللجنة االستشارية الحكومية فز

 للفئات

ي المحدود وتنوع الفئات  ○
 
 مناقشات بمثابة معلومات لل 2012لعام يجب أن يكون التطبيق الجغراف

ح مبادئ اللجنة االستشارية الحكومية   ○ ا معينة من نطاقات  وبيان ديربان 2007 (GAC)تقت 
ً
 TLDsأنواع

ي قد تستحق معاملة تفاضلية 
ي ذلك السالسل الحساسة والقطاعات شديدة التنظيمالت 

 ، بما فز

للتأكيد مع   . مختلفةإجراءات وقواعد ومعايت  ومسارات مختلفة للتطبيق قد تتطلب المعاملة التفاضلية  ○

 جمع البيانات. 

 ( 2017أيار )مايو(  22) لية وضع السياسات لإلجراءات القادمةلعم  CC2 عىلالرد

ي فيما يتعلق بهيكل الرسوم المتغتر GACتكرار مشورة البيان الختامي للجنة االستشارية الحكومية ) ○ ونى ي نتر
( فز

 حسب نوع الطلبالممكن 

ي إلساءة استخدام علىتعليق
ي  DNSالتحليل اإلحصان 

 الجديدة  gTLDsفز

 ( 2017( كانون األول )سبتمتى   19)

، مع مراعاة مستويات  وتحسي   تدابت  التخفيف والضمانات الحاليةال يزال هناك مجال كبتر لتطوير   ○

القياسية أو العامة،  gTLDالجديدة )نطاقات  gTLDالمخاطر المحددة المرتبطة بفئات مختلفة من نطاقات 

 ( gTLDالجغرافية والعالمة التجارية الجغرافية( ونطاقات  gTLDالمجتمعية، ونطاقات  gTLDونطاقات 

ا  ○
ً
ا لرصامة سياسة التسجيل   تختلف مستويات المخاطرة أيض

ً
ي   وفق

)تفضل الجهات السيئة تسجيل النطاقات فز

 من نطاقات   gTLDنطاقات  
ا
ي تكون مفتوحة عموًما للتسجيل العام، بدال

الجديدة gTLDالجديدة القياسية، والت 

ي المجتمع
ا عىل من يمكنه تسجيل أسماء النطاقات( فز

ً
 ، حيث قد تفرض السجالت قيود

ين األول )أكتوبر(   8)   التقرير األوىلي لمجموعة عمل عملية وضع سياسات اإلجراءات الالحقة على   تعليق   (2018تشر

ي البيان الختامي  ○
ي تدعو إىل المزيد من االستكشاف  تكرار مشورة اللجنة االستشارية الحكومية فز

ي الت  بنايرونى

 للفئات ورسوم العنونة

 GNSOتم التأكيد مع دعم 

  مناقشة مستمرة | اتفاق رفيع المستوىمرحلة تداول مجموعة عمل عملية وضع السياسات: 

 2019تموز )يوليو(  25آخر مناقشة حول مجموعة عمل عملية وضع السياسات لهذا الموضوع حول: 

 

 الحالة: 

ز للحفاظ عىل الفئات الحالية وعدم إنشاء فئات إضافية،   ● يالحظ التفاقية رفيعة المستوى دعم معظم المعلقير

ي  TLDsومع ذلك، ما زالت مجموعة العمل تدرس مفهوم نطاقات  باستثناء اعتماد فئة العالمة التجارية رسمًيا. 
الت 

ي تبدو مشابهة للسالسل الحساسة والقط
 اعات شديدة التنظيم. تم التحقق منها، والت 

ي معظم  ●
ة( فز تشتر االتفاقية رفيعة المستوى إىل دعم رسم طلب واحد )عىل سبيل المثال، مقابل رسوم متغتر

  الحاالت، باستثناء دعم مقدم الطلب. 

 

 (GACالخطوات التالية المحتملة للجنة االستشارية الحكومية )

ي الفئات الجديدة، وإذا كان األمر ( GACقد ترغب اللجنة االستشارية الحكومية ) ●
ي النظر فز

ي تقييم ما إذا كان ينبغز
فز

  كذلك، فقم بإبراز ماهية تلك الفئات ولماذا يجب أن تعامل معاملة مختلفة. 

 قد يتطلب األمر السماح بهيكل رسوم متغتر عىل وجه التحديد  ●

  

https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=59645660&preview=/59645660/61603939/20160729_GAC%20reply%20to%20GNSO%20SubProcWG%20questions.pdf
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=59645660
https://mm.icann.org/pipermail/comments-subsequent-procedures-22mar17/attachments/20170521/3b44e88f/SubProCC2DraftGACResponse22May2017.pdf
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=63155738
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=63155738
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=63155738
https://mm.icann.org/pipermail/comments-sadag-final-09aug17/attachments/20170922/0108ae32/abuse-statistical-analysis-gac-comment-19sep17-0001.pdf
https://www.icann.org/public-comments/sadag-final-2017-08-09-en
https://mm.icann.org/pipermail/comments-gtld-subsequent-procedures-initial-03jul18/attachments/20181008/b6855874/GACInputSubProInitialReport-0001.pdf
https://www.icann.org/public-comments/gtld-subsequent-procedures-initial-2018-07-03-en
https://www.icann.org/public-comments/gtld-subsequent-procedures-initial-2018-07-03-en
https://www.icann.org/public-comments/gtld-subsequent-procedures-initial-2018-07-03-en
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 مصلحة  مجال
اللجنة االستشارية 

 (GACالحكومية )
 حالة مداوالت مجموعة عمل عملية وضع السياسات  ( السابقةGACمدخالت اللجنة االستشارية الحكومية )ملخص 

 عىل المستندة الطلبات
 المجتمع

 (: 2017أيار )مايو(   19) (CCTرير فريق مراجعة فريق عمل التنسيق واإلتصاالت )مسودة تقبشأن التعليق

 ، 48 للتطبيقات المجتمعية )مسودة التوصية. مراجعة شاملة لإلجراءات واألهداف قم بإجراء  ○

 ( 34 التوصية النهائية 

 ( 2017أيار )مايو(  22) لعملية وضع السياسات لإلجراءات القادمة CC2 عىلالرد

الجديد عن رأي جماعي وواضح، فإنه يجب مراعاة هذا   gTLDبتطبيق نطاق الذي يتأثرعندما يعتى المجتمع  ○

(  كجزء من التطبيق. جبعىل النحو الواالرأي  ز  )البيان الختامي ببكير

بغض النظر عما إذا كانت تلك المجتمعات قد استخدمت  ، خذ بعي   االعتبار آراء المجتمع بشكل أفضل ○

 ( 2013الرسمي أم ال )البيان الختامي بديربان  ICANNعملية مجتمع 

ح اللجنة االستشارية الحكومية ) ○  آلية استئناف لتطبيقات المجتمع ( إنشاء GACتقت 

 (  PDP( مؤخًرا إىل مجموعة عمل عملية وضع السياسات )GACأشارت اللجنة االستشارية الحكومية ) ○

ي توصيات تقرير 
 بتكليف من مجلس أوروبا.  حول طلبات المجتمع للنظر فز

ين األول )أكتوبر(   8)   التقرير األوىلي لمجموعة عمل عملية وضع سياسات اإلجراءات الالحقة على   تعليق   (2018تشر

ي  ○
ي التقرير المبدن 

اح الدعم فز  اقت 

ي االعتبار هذهيجب وضع دراسة  ○
 المسألة من قبل مجلس أوروبا فز

ي لفريق مراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك بشأنتعليق
كانون األول   11)التقرير النهان 

)  ( 2018)ديسمتى

قبل بدء أي جولة  لإلجراءات واألهداف ذات الصلة بالتطبيقات المجتمعية يجب إجراء مراجعة شاملة  ○

 (34 )التوصية النهائية.  الجديد gTLDمستقبلية من طلب نطاق 

 GNSOتم التأكيد مع دعم 

 مناقشة مستمرة | عدم التوصل إىل اتفاق رفيع المستوى | مرحلة تداول مجموعة عمل عملية وضع السياسات: 

ين األول  10آخر مناقشة حول مجموعة عمل عملية وضع السياسات لهذا الموضوع حول:   تشر

 2019)أكتوبر( 

 

 الحالة: 

( أكتر شفافية  CPEتشتر إىل أنه يبدو أن هناك دعًما لمحاولة جعل تقييم أولويات المجتمع ) التعليقات العامة ●

ي ذلك 
ي وقت سابق من العملية. ويمكن التنبؤ به، بما فز

  تطوير ومشاركة التوجيه فز

ي النتائج المنعكسة التصال  ●
ين األول )اكتوبر( 7مجموعة عمل عملية وضع السياسات لإلجراءات القادمة فز  : تشر

( بتحديث  GNSOيوجد اتفاق رفيع المستوى حت  اآلن.قام موظفو دعم المنظمة الداعمة لالسماء العامة ) ال 
ي تم تحديدها أثناء المكالمة )عىل سبيل  مصفوفة آلية االستئناف المحدودة 

لمعالجة العديد من العناض الت 
ض المستقل(.يتم تشجيع أعضاء مجموعة عمل عملية المثال، فحص الخلفية، وتقييم أولويات المج تمع، والمعت 

 ( عىل المراجعة والتعليق. PDPوضع السياسة )

ين األول )أكتوبر(  10ة اتصال مجموعة عمل عملية وضع السياسات لإلجراءات القادم ● : لم يتم التوصل إىل تشر

أو   CPEإرشادات اتفاقات عالية المستوى، ولكن مجموعة عمل عملية وضع السياسات ناقشت ما إذا كان 
اض عىل الدعوة للتوصية إرشادات مشابهة يجب اعتمادها وإ رفاقها لمقدم الطلب مقدًما.لم يتم اإلبالغ عن أي اعت 

ي تشتر إىل أن عملية 
ي الحوار مع مقدم الطلب أثناء عملية  CPEاألولية الت 

ز فز يجب أن تتضمن عملية للمشاركير
CPE ز إرشادات ي لتحسير

ونز يد اإللكت  ن هناك دعًما عاًما ، ولكن يبدو أCPE. تم إجراء حوار الحق عىل قائمة التى
 إلدراج هذه اإلرشادات اإلضافية.  

ي تقديم أي اعتبارات إضافية للمجتمعات تتجاوز   ●
تبف  أسئلة مفتوحة حول تعريف "المجتمع" وما إذا كان ينبغز

CPE  .أم ال  

 

 (GACالخطوات التالية المحتملة للجنة االستشارية الحكومية )

، من قبل كل من مجلس  34  (CCTتوصية مراجعة فريق عمل التنسيق واإلتصاالت )راقب النتائج عند النظر في ●

 ومجموعة عمل عملية وضع السياسات لإلجراءات القادمة  ICANNإدارة 

ي اعتبارك تقديم مساهمات  ●
ي دعت إليها اللجنة  ضع فز

محددة بشأن التوقعات فيما يتعلق بـ "المراجعة الشاملة" الت 

ز معالجتها مثل تعريف المجتمعات (GACاالستشارية الحكومية ) ي يتعير
، وكذلك بشأن المشكالت المحددة الت 

ي  (GAC)كما تم االتفاق عليه خالل الجلسة العامة للجنة االستشارية الحكومية )
قد ترغب اللجنة   ).ICANN64 فز

ي االستفادة من GACاالستشارية الحكومية )
للقضايا من قبل ممثل اللجنة االستشارية   الوثائق السابقة( فز

ي المملكة المتحدة ) (GACالحكومية )
ين األول )أكتوبر(  16فز من قبل مجلس أوروبا )أيار   ( وتقرير 2017تشر

 ( 2016)مايو( 

 
 
 
 

https://mm.icann.org/pipermail/comments-cct-rt-draft-report-07mar17/attachments/20170519/319f256a/CCTRTGACresponse19May2017.pdf
https://www.icann.org/public-comments/cct-rt-draft-report-2017-03-07-en
https://mm.icann.org/pipermail/comments-subsequent-procedures-22mar17/attachments/20170521/3b44e88f/SubProCC2DraftGACResponse22May2017.pdf
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=63155738
https://rm.coe.int/16806b5a14
https://rm.coe.int/16806b5a14
https://rm.coe.int/16806b5a14
https://mm.icann.org/pipermail/comments-gtld-subsequent-procedures-initial-03jul18/attachments/20181008/b6855874/GACInputSubProInitialReport-0001.pdf
https://www.icann.org/public-comments/gtld-subsequent-procedures-initial-2018-07-03-en
https://www.icann.org/public-comments/gtld-subsequent-procedures-initial-2018-07-03-en
https://www.icann.org/public-comments/gtld-subsequent-procedures-initial-2018-07-03-en
https://rm.coe.int/16806b5a14
https://mm.icann.org/pipermail/comments-cct-final-recs-08oct18/attachments/20181211/0223d87a/cct-review-final-report-gac-comment-11dec-final-0001.pdf
https://www.icann.org/public-comments/cct-final-recs-2018-10-08-en
https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-gtld-subsequent-procedures-initial-07nov18-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-gtld-subsequent-procedures-initial-07nov18-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-gtld-subsequent-procedures-initial-07nov18-en.pdf
https://community.icann.org/display/NGSPP/2019-10-07+New+gTLD+Subsequent+Procedures+PDP
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R4eU7C-HI5ikF5RtVhp5JRXKVVRn6R8WX8fIU0IOwu8/edit?usp=sharing
https://community.icann.org/display/NGSPP/2019-10-10+New+gTLD+Subsequent+Procedures+PDP
https://newgtlds.icann.org/en/applicants/cpe/guidelines-27sep13-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-final-recs-08sep18-en.pdf
https://gac.icann.org/sessions/icann64-block-11-session-11-1-subsequent-procedures-discussion-continued
https://gac.icann.org/presentations/Agenda%20Item%2010%20ICANN%20GAC%20CBA%20.pdf
https://gac.icann.org/presentations/Agenda%20Item%2010%20ICANN%20GAC%20CBA%20.pdf
https://gac.icann.org/presentations/Agenda%20Item%2010%20ICANN%20GAC%20CBA%20.pdf
https://rm.coe.int/16806be175
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 مصلحة  مجال
اللجنة االستشارية 

 (GACالحكومية )
 حالة مداوالت مجموعة عمل عملية وضع السياسات  ( السابقةGACملخص مساهمات اللجنة االستشارية الحكومية )

 ( 2016تموز )يوليو(  29) لعملية وضع السياسات لإلجراءات القادمة CC1 عىلالرد المجتمعية المشاركة

ز من  ضمان/تمكي   المشاركة ○ )كمقدمي طلبات أو   المجتمعات المتأثرةمن جميع أصحاب المصلحة المعنيير

وعة بطلبات الحصول عىلالحصول عىل رأي عادل عن  TLD) دما تتأثر المصالح المشر

 GNSOتم التأكيد مع دعم 

  مناقشة مستمرة |مرحلة مداوالت مجموعة عمل عملية وضع السياسات: 

 2019نيسان )أبريل(  15 آخر مناقشة حول مجموعة عمل عملية وضع السياسات لهذا الموضوع حول: 

 

 الحالة: 

فيما   التعليقات العامة المستلمةمداوالت مجموعة عمل عملية وضع السياسات لإلجراءات القادمة بناءا عىل  ●

اتيجية اتصاالت نطاقات ي ال تزال معلقة. 2.4.2الجديدة ) gTLD يتعلق باست 
  ( الت 

ي المشاورة المجتمعية األوىل ) ●
ي  CC1بالنسبة للسياق، ركزت األسئلة المتضمنة فز

ي الغالب عىل حل المشكالت الت 
( فز

"، والذي  ي التغيتر
ي ذلك الوقت لتكون "إطار عمل للتحكم فز

نامج.تم تصور النتيجة األولية فز قد تنشأ بعد إطالق التى

ي أصب
من خالل عمل فريق فرعي  قيد التطوير (، ما زال  16)الصفحة  التقرير األوىلي ح فيما بعد "إطار عمل التنبؤ" فز

 من بطاقة األداء هذه(  القسم اآلخر ( )انظر هذا PDPمن فريق عمل عملية وضع سياسة ) مخصص

ي تركز عىل التوقيت، والتواصل  تعمل مجموعة العمل حالًيا عىل إعداد مسودة التو  ●
صيات النهائية لالتصاالت، والت 

 الواسع وإمكانية الوصول كأولويات رئيسية. 

 

 (GACالخطوات التالية المحتملة للجنة االستشارية الحكومية )

اتيجية اتصال نطاق  ● ي است 
ي مراقبة اإلسهام المحدد فز

الجديدة والمساهمة فيها باإلضافة إىل مجاالت   gTLDفكر فز

اضات و  التعليقاتأخرى من مداوالت مجموعة العمل مثل   عىل التطبيقات.   االعت 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=59645660&preview=/59645660/61603939/20160729_GAC%20reply%20to%20GNSO%20SubProcWG%20questions.pdf
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=59645660
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15zDdzlBwLCz5m2sNXui6N6pporbUq-lDFEwfh4rKi4A/edit#gid=314331431
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15zDdzlBwLCz5m2sNXui6N6pporbUq-lDFEwfh4rKi4A/edit#gid=314331431
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15zDdzlBwLCz5m2sNXui6N6pporbUq-lDFEwfh4rKi4A/edit#gid=314331431
https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/subsequent-procedures-initial-overarching-issues-work-tracks-1-4-03jul18-en.pdf
https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/subsequent-procedures-initial-overarching-issues-work-tracks-1-4-03jul18-en.pdf
https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/subsequent-procedures-initial-overarching-issues-work-tracks-1-4-03jul18-en.pdf
https://docs.google.com/document/d/12_x8zYR9r6zXqfA7dmoosSPH12NmcyJ-2FEjecGrBh4/edit?ts=5cca0b90
https://docs.google.com/document/d/12_x8zYR9r6zXqfA7dmoosSPH12NmcyJ-2FEjecGrBh4/edit?ts=5cca0b90
https://docs.google.com/document/d/12_x8zYR9r6zXqfA7dmoosSPH12NmcyJ-2FEjecGrBh4/edit?ts=5cca0b90
https://community.icann.org/display/NGSPP/New+gTLD+Predictability+Framework
https://community.icann.org/display/NGSPP/New+gTLD+Predictability+Framework
https://community.icann.org/display/NGSPP/New+gTLD+Predictability+Framework
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ea-CjtL-heQjEwTesr7MYC_8gFEvmhY8XBCWTvoan6g/edit#gid=903533182
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ea-CjtL-heQjEwTesr7MYC_8gFEvmhY8XBCWTvoan6g/edit#gid=903533182
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ea-CjtL-heQjEwTesr7MYC_8gFEvmhY8XBCWTvoan6g/edit#gid=903533182
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MQmo1B6zBqGXYFRF2pKZXPhGmz0JfZhIaMxKIdVsT1g/edit#gid=0


 

 20 من 16الصفحة 

 الجديدة gTLD نطاقات عىل  الحصول طلبات تقديم متطلبات .4

 
 

 مصلحة  مجال
االستشارية اللجنة 

 (GACالحكومية )
 حالة مداوالت مجموعة عمل عملية وضع السياسات  ( السابقةGACملخص مدخالت اللجنة االستشارية الحكومية )

 طلب مقدم تقييم 
اك  وبرامج االشت 
 االعتماد

ين األول )اكتوبر(  8)  التقرير األوىلي لعملية وضع السياسات لإلجراءات القادمة عىل التعليق  ( 2018تشر

ي التهديدات عملية الموافقة المسبقة لمزود خدمة السجل يجب أن يشمل تقييم مقدم الطلب و ○
النظر فز

 األمنية المحتملة

لتحديد أي مخاطر أمنية محتملة   ICANNمن  DAARمثل  استخدام أدواتيجب أن يشمل هذا االعتبار  ○

 )والبيانات التابعة( المرتبطة بالطلب 

 GNSOتم التأكيد مع دعم 

  مناقشة مستمرة | التوصل إىل اتفاق رفيع المستوى |مرحلة مداوالت مجموعة عمل عملية وضع السياسات: 

 2019أيار )مايو(  28مجموعة عمل عملية وضع السياسات آخر مناقشة لهذا الموضوع حول: 

 
 الحالة: 

نامج.  ● ز الستخدام مصطلح "برنامج الموافقة المسبقة" وإنشاء هذا التى نناقش أدناه   الدعم من معظم المعلقير

ي المعارضة. 
 بعض المخاوف والرد فز

ز تؤكد مجموعة العمل  ● ا والموافق عليه أثناء عىل أن الفرق الوحيد بير
ً
 مقدم خدمة التحويل المعتمدة مسبق

تقييم التطبيق هو توقيت إجراء الموافقة؛ لذلك، يجب أن تكون جميع معايتر التقييم واالختبار )إن وجدت(  

 .  متطابقة بشكل أساسي

ي توفر بيانات عن DAARتكون مجموعة العمل غتر متأكدة من كيفية دمج البيانات مثل  ●
  LDT، والت 

ي عملية التقييم. 
 المفوض بالفعل، فز

 

 (GACالخطوات التالية المحتملة للجنة االستشارية الحكومية )

ي المتابعة والمساهمة  GACة االستشارية الحكومية )قد ترغب اللجن ●
( ومجموعة عمل األمن العام بشكل خاص فز

ي 
ي هذا المجال مداوالت فز

لضمان نتائج متوافقة مع   مجموعة عمل عملية وضع السياسات لإلجراءات القادمة فز
( وتهديدات المشهد، بما يتوافق مع مشورة اللجنة االستشارية  GACتوقعات اللجنة االستشارية الحكومية )

 1( السابقة  GACالحكومية )

ي تقديم إرشادات محددة حول كيفية االستفادة من  GACقد ترغب اللجنة االستشارية الحكومية ) ●
ي التفكتر فز

( فز
ي عملية التقييم.  DAARأدوات مثل 

 فز

  

 
ي حيدر أباد، من  1عىل وجه الخصوص الملحق 1

)قسم العمل الجاري< فعالية ضمانات   mitigation-abuse-https://gac.icann.org/activity/dns.لمزيد من المعلومات: ICANNومؤسسة  ICANNوتبادل المتابعة مع مجلس إدارة البيان الختامي للجنة االستشارية الحكومية فز

(  DNSإساءة استخدام   ز ي سجالت وعقود المسجلير
 فز

https://mm.icann.org/pipermail/comments-gtld-subsequent-procedures-initial-03jul18/attachments/20181008/b6855874/GACInputSubProInitialReport-0001.pdf
https://www.icann.org/public-comments/gtld-subsequent-procedures-initial-2018-07-03-en
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15zDdzlBwLCz5m2sNXui6N6pporbUq-lDFEwfh4rKi4A/edit#gid=330918767
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann57-hyderabad-communique
https://gac.icann.org/activity/dns-abuse-mitigation
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 مصلحة  مجال
اللجنة االستشارية 

 (GACالحكومية )
 حالة مداوالت مجموعة عمل عملية وضع السياسات  ( السابقةGACملخص مدخالت اللجنة االستشارية الحكومية )

ين األول )أكتوبر(  8)التقرير األوىلي لمجموعة عمل عملية وضع سياسات اإلجراءات الالحقة على تعليق  المحجوزة األسماء تشر

2018) 

ي المستوى األعىل إىل حد ك ○
مبادئ اللجنة االستشارية بتر تعكس عمليات الحجز الحالية لألسماء فز

 . الجديدة  gTLD( فيما يتعلق بنطاقات GACالحكومية )

ات متوافقة ( أن GACتتوقع اللجنة االستشارية الحكومية ) ○  مع هذه المبادئ يجب أن تكون أي تغيت 

ي لفت انتباه عملية وضع السياسات إىل أحدث مشورة لها  GACترغب اللجنة االستشارية الحكومية ) ○
( فز

ي )البيان الختامي للجنة االستشارية الحكومية )ول أكواد معينة من حرفي   ح
ي المستوى الثانز

 (  GACفز

ي بنما(
 فز

 GNSOتم التأكيد مع دعم 

  مناقشة مستمرة، التوصل إىل اتفاق رفيع المستوىاتفاق رفيع المستوى لمجموعة عمل عملية وضع السياسات: 
ي الحالة: 

 2019أغسطس  19تمت مناقشته آخر مرة فز

 

ي  \ األسماء المحجوزة  ●
ي  AGB 2012]"األسماء غتر المتاحة"، المشار إليها فز

باسم "األسماء المحجوزة"[ فز
 المستوى األعىل 

أو المعرفات  PTIبأسماء المعّرفات الفنية العامة )مثل  دعمت التعليقات عموًما االحتفاظ  ○

ي العام(. 
 الفنية العامة أو المعرف الفتز

دعمت التعليقات بشكل عام حجز أسماء النطاقات الخاصة لالستخدام من خالل اإلجراء  ○

ي 
 .IETF RFC 6761الموضح فز

ي  ●
ي المستوى الثانز

 األسماء المحجوزة فز

ذات  ASCIIلتشمل التدابتر الخاصة بتسميات  5الجدول تدعم التعليقات بشكل عام تحديث  ●

ي اعتمدها مجلس إدارة 
ز لتفادي الخلط مع رموز البلدان المقابلة الت  ي  ICANNالحرف/الحرفير

ين  8فز تشر

 ) ي )نوفمتى
  . 2016الثانز

 

 

  

https://mm.icann.org/pipermail/comments-gtld-subsequent-procedures-initial-03jul18/attachments/20181008/b6855874/GACInputSubProInitialReport-0001.pdf
https://www.icann.org/public-comments/gtld-subsequent-procedures-initial-2018-07-03-en
https://docs.google.com/document/d/1l9pIXkiu_d5zPVqTM09Z5BiJ1Y3-mhnwaZLPfDDcnI4/edit
https://docs.google.com/document/d/1l9pIXkiu_d5zPVqTM09Z5BiJ1Y3-mhnwaZLPfDDcnI4/edit
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امات الضمانات - الجديدة gTLD نطاقات عىل  الحصول طلبات تقديم متطلبات .5  العامة المصلحة والت  

 

 مصلحة  مجال
اللجنة االستشارية 

 (GACالحكومية )
 حالة مداوالت مجموعة عمل عملية وضع السياسات  ( السابقGACملخص إدخال اللجنة االستشارية الحكومية )

الضمانات )القطاعات 
شديدة التنظيم، قيود 

التسجيل، إساءة 
 (DNSاستخدام 

  (: 2017أيار )مايو(   19) فريق مراجعة فريق عمل التنسيق واإلتصاالت مسودة تقرير على تعليق

 دعم اللجنة االستشارية الحكومية: 

ي نطاق حوافز السجالت لتلبية توقعات المستخدم  ○
وسالمة   TLDفيما يتعلق بالمحتوى وأمناء السجل فز

 (. 12 , التوصية النهائية14 البيانات الشخصية )مسودة التوصية

, التوصية  18-17 والشكاوى ذات الصلة )مسودة التوصية.  WHOISالبيانات المتعلقة بدقة جمع مزيد من  ○

 (. 18 النهائية. 

ي للبيانات المتعلقة بمعدالت إساءة االستخدام  ICANNالتجميع والتحليل المنتظم من قبل  ○
  gTLDsفز

 (. 16 , التوصية النهائية. 19 الجديدة )مسودة التوصية. 

 (. 19 , التوصية النهائية. 20 )مسودة التوصية. مل األمان إطار عمراجعة التسجيل  ○

إىل بذل مزيد من الجهود المركزة لمكافحة إساءة  الشكاوى أدى تقييم ما إذا كانت آليات اإلبالغ والتعامل مع ○

ز الوعي  ,  22-21 لإلبالغ عن إساءة االستخدام )مسودة التوصية.  بجهات اتصال السجالتاالستخدام وتحسير

 (. 20 التوصية النهائية. 

ي الشكاوىجمع  ○
 
  1لتقييم فعالية السالسل ذات التنظيم العاىلي الضمانات من الفئة  معلومات إضافية ف

 (. 21 , التوصية النهائية. 24-23 )مسودة التوصية

للسالسل ذات لفعالية اإلجراءات الوقائية تقييم موضوعي  المزيد من البيانات والمعلومات المطلوبة إلجراء ○

 (. 23 , التوصية النهائية. 30-25 التنظيم العاىلي )مسودة التوصية. 

ز سجل االستطالع وامتثال  ○   gTLDبنطاقات بشأن إنفاذ اإلجراءات الوقائية المتعلقة  ICANNأمير

نتوالتسلط عتى و l الجديدة مع وظائف الحكومة المتأصلة  ، التوصية 32-31التوصية   )مسودة  اإلنت 

 (. 24 النهائية

ات سياسات التسجيل المقيدة عىل مدى موثوقية مجموعة إضافية من البيانات لتقييم  ○   TLDتأثت 

 , التوصية  36-33 االمتثال )مسودة التوصية. والمنافسة وتكاليف  DNSوإساءة استخدام 

 (. 13 النهائية. 

ي إلساءة استخدام علىتعليق
ي نطاقات  DNSالتحليل اإلحصان 

(  19) الجديدة gTLDفز  ( 2017أيلول )سبتمتى

 ، مع مراعاة مستويات  وتحسي   تدابت  التخفيف والضمانات الحاليةال يزال هناك مجال كبتر لتطوير   ○

القياسية أو العامة،  gTLDالجديدة )نطاقات  gTLDلمخاطر المحددة المرتبطة بفئات مختلفة من نطاقات ا

 الجغرافية والعالمة التجارية الجغرافية(  gTLDالمجتمعية، ونطاقات  gTLDونطاقات 

 ( gTLDونطاقات 

ا ○
ً
ا لرصامة سياسة التسجيل تختلف مستويات المخاطرة أيض

ً
ي  )تفضل الجهات الس وفق

يئة تسجيل النطاقات فز

 من نطاقات  gTLDنطاقات 
ا
ي تكون مفتوحة عموًما للتسجيل العام، بدال

الجديدة  gTLDالجديدة القياسية، والت 

ا عىل من يمكنه تسجيل أسماء النطاقات(
ً
ي المجتمع، حيث قد تفرض السجالت قيود

 فز

ين األول )أكتوبر(  8) التقرير األوىلي لمجموعة عمل عملية وضع سياسات اإلجراءات الالحقةعلى تعليق  (2018تشر

كات والرابطة الوطنية [TLDتم التحقق منه ] ○ ي دعم اتحاد الشر
لمجالس الصيدلة بشأن طلبات السالسل   ينبغز

  المرتبطة بالقطاعات شديدة التنظيم. 

 GNSOتم التأكيد مع دعم 

ء[ )اعتباًرا من ]التاريــــخ[(اتفاق رفيع المستوى لمجموعة عمل عملية وضع السياسات ي
 ]نعم، انظر أدناه |ال سر

 

 الحالة: 

ي الثقة وتتعلق بالقطاعات  TLD)نطاقات  مؤكد TLDبعض الدعم لمفهوم نطاق  يبدو أن هناك  ●
تعتز

ي لها آثار عىل سالمة المستهلك ورفاهه( 
 المهنية أو المنظمة الت 

ي  ●
تعتقد مجموعة عمل عملية وضع من سجل النتائج هذا، قسم عملية وضع السياسات كما هو موضح فز

ي مسار مداوالت  يتم النظر فيها  PDPالموجهة إىل  CCTالسياسات أن جميع توصيات مراجعة 
فز

 مجموعة عمل عملية وضع السياسات  

ي وثيقة العمل ●
تم  CCTتوصيات مراجعة فقط من  4الخاصة بمجموعة عمل عملية وضع السياسات  فز

ي مجال الضمانا( GACتحديدها عىل أنها مهمة من قبل اللجنة االستشارية الحكومية )
ت )انظر فز

عىل تم تحديد كل هذه  (. 23, 16, 14, 12اليسار( قيد النظر من قبل عملية وضع السياسات )التوصية. 

ا من االعتبار 
ً
ي مداوالت مجموعة عمل عملية وضع السياسات أنها تتطلب مزيد

 فز

ي  ICANNمن قبل مجلس إدارة النظر فيها قد تم  CCTلمراجعة تجدر اإلشارة إىل أن التوصيات النهائية ●
فز

(.تخضع إجراءات مجلس اإلدارة حالًيا لمزيد من المناقشة المجتمعية، كما تتبعها 2019آذار )مارس(  1)

ي GACاللجنة االستشارية الحكومية )
 بطاقة تسجيل مخصصة  ( فز

 

 

 (GACالخطوات التالية المحتملة للجنة االستشارية الحكومية )

 ، وبالنظر إىل انخفاض (GAC)نظًرا ألهمية مجال السياسة هذا بالنسبة إىل اللجنة االستشارية الحكومية 

ي توصيات مراجعة 
ي مجموعة عمل عملية وضع السياسات )مقارنة بتوقعات اللجنة   CCTنطاق النظر فز

فز

: GAC، فقد ترغب اللجنة االستشارية الحكومية )(GAC)االستشارية الحكومية  ي
 ( فز

ي مداوالت مجموعة عمل عملية  ●
ي أو تقديم أوراق موقف للنظر فيها فز

 المشاركة بشكل استباف 

 أو المصلحة العامة العالمية.توقيت التأكيد   TLDوضع السياسات المتعلقة بأنواع/فئات نطاق 

(جدول مجموعة العمل )لكل  ، قابل للتغيتر

ي توصيات مراجعة  ●
، وربما المشاركة عتى CCTتتبع بنشاط التطورات المتعلقة بنظر مجلس اإلدارة فز

ي تكملة مجموعة عمل عملية وضع السياسات عند االقتضاء. 
 القنوات األخرى فز

https://mm.icann.org/pipermail/comments-cct-rt-draft-report-07mar17/attachments/20170519/319f256a/CCTRTGACresponse19May2017.pdf
https://www.icann.org/public-comments/cct-rt-draft-report-2017-03-07-en
https://mm.icann.org/pipermail/comments-sadag-final-09aug17/attachments/20170922/0108ae32/abuse-statistical-analysis-gac-comment-19sep17-0001.pdf
https://www.icann.org/public-comments/sadag-final-2017-08-09-en
https://mm.icann.org/pipermail/comments-gtld-subsequent-procedures-initial-03jul18/attachments/20181008/b6855874/GACInputSubProInitialReport-0001.pdf
https://www.icann.org/public-comments/gtld-subsequent-procedures-initial-2018-07-03-en
https://www.icann.org/public-comments/gtld-subsequent-procedures-initial-2018-07-03-en
https://www.icann.org/public-comments/gtld-subsequent-procedures-initial-2018-07-03-en
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PGV5_nMafLWtSHyCGdr-b8eqoJj9B8YKBSheVJQcvHg/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PGV5_nMafLWtSHyCGdr-b8eqoJj9B8YKBSheVJQcvHg/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PGV5_nMafLWtSHyCGdr-b8eqoJj9B8YKBSheVJQcvHg/edit#gid=0
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-final-recs-08sep18-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-final-recs-08sep18-en.pdf
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-03-01-en
https://gac.icann.org/advice/itemized/2019-03-14-icann-board-consideration-of-the-cct-review-recommendations
https://docs.google.com/document/d/1aJyfcJT2rC6I7mjZL8TMmo19LVX1xOd6cXE-LlmeErw/edit
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ي لفريق مراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك بشأن   تعليق 
(   11)   التقرير النهان   ( 2018  كانون األول )ديسمتى

ي  DNSإساءة استخدام أمان الجديدة وحدها ال تمنع  gTLDبالنظر إىل االستنتاج القائل بأن "ضمانات نطاقات  ○
فز

DNS" ي المزيد من اإلجراءات
ي ذلك الحوافز DNSاالستباقية لتحديد ومكافحة إساءة استخدام ، فكر فز

، بما فز

لتشجيع األطراف المتعاقدة عىل اتخاذ تدابتر استباقية لمكافحة سوء   ICANN)التعاقدية و/أو المالية( من قبل 

 (. 14 المعاملة )مسودة التوصية. 

ز السجالت لتلبية تح ○ ي الصناعات الحساسة أو الخاضعة فتر
 
التوقعات حول من يمكن لتسجيل النطاقات ف

ي نطاقات للتنظيم 
ي تنقل غالًبا   gTLDوجمع البيانات حول الشكاوى ومعدالت إساءة االستخدام فز

هذه الت 

 (23,  12 مستوى ثقة ضمنًيا )التوصية النهائية. 

لتقييم ما إذا كانت القيود المتعلقة بامتالك أوراق االعتماد  عالية التنظيم  gTLDsلتدقيق نطاقات تعتمدتوصية  ○

ورية يتم تنفيذها )التوصية النهائية.   (. 23 الرصز

ام التعاقدي لـ  ○ ز ي مزيد من التفاصيل حول طبيعة الشكاوى لنشر  ICANNااللت 
ي يتلقونها وما هي الضمانات الت 

الت 

ي المستقبل والضمانات التعاقدية )التوصية النهائية. تتوافق معها، لتعزيز عملية وضع 
 ( 21, 20 السياسات فز

 
 

اضات الجديدة gTLD نطاقات طلبات تقييم .6  السالسل وتنافس واالعت 
 

 مصلحة  مجال
اللجنة االستشارية 

 (GACالحكومية )
 حالة مداوالت مجموعة عمل عملية وضع السياسات  ( السابقGACملخص إدخال اللجنة االستشارية الحكومية )

 ( 2017أيار )مايو(  22) ية وضع السياسات لإلجراءات القادمةلعملCC2عىل الرد السلسلة تشابه

ي حيدر أباد GACالرجوع إىل البيان الختامي للجنة االستشارية الحكومية ) ○
باإلرشادات  المشورة المتعلقة ( فز

حة    الثانية IDN ccTLDبشأن عملية مراجعة تشابه سلسلة المقت 

ي براغ "إلنشاء آلية GACاالستشارية الحكومية )الرجوع إىل مشورة البيان الختامي للجنة  ○
تتيح   للطعن( فز

ي العالقات مع 
ي القرارات المتعلقة باالرتباك" فز

  IDN ccTLDsالطعن فز

ين األول )أكتوبر(   8)  التقرير األوىلي لمجموعة عمل عملية وضع سياسات اإلجراءات الالحقة على   تعليق   (2018تشر

ز GACجديد عىل المشورة السابقة )البيان الختامي للجنة االستشارية الحكومية )تؤكد من  ○ ي بكير
( فز

 قد يؤدي إىل  TLDمن نفس السلسلة مثل نطاق اإلصدارات الفردية والمجمعة وسنغافورة( بأن 

ر المستهلك   ضز

 GNSOتم التأكيد مع دعم 

 المناقشة الجارية|  اتفاق رفيع المستوى لمجموعة عمل عملية وضع السياسات

ي  الحالة: 
 2019آب )أغسطس(  27تمت مناقشته آخر مرة فز

 

تدعم التعليقات بشكل عام إضافة إرشادات مفصلة حول معيار   اتفاق رفيع المستوى قيد المناقشة:  ●

التشابه الُمربك حيث أنه ينطبق عىل اإلصدارات الفردية والمجمعة لنفس الكلمة، مع اإلشارة إىل أن هذا  

ي جولة كان 
 لم يكن بوضوح كاٍف فز

ا
 . 2012مجاًل

 (GACالخطوات التالية المحتملة للجنة االستشارية الحكومية )

ي مسألة اإلصدارات المفرد والجمع من نفس السلسلة، فقد تكون  ●
 فز
ا
عىل الرغم من أن التقارب يبدو محتمًل

 المناقشة المحتملة آلليات المراجعة والطعن( مهتمة بمراقبة GACاللجنة االستشارية الحكومية )

 
 
 
 
 
 
 

https://mm.icann.org/pipermail/comments-cct-final-recs-08oct18/attachments/20181211/0223d87a/cct-review-final-report-gac-comment-11dec-final-0001.pdf
https://www.icann.org/public-comments/cct-final-recs-2018-10-08-en
https://mm.icann.org/pipermail/comments-subsequent-procedures-22mar17/attachments/20170521/3b44e88f/SubProCC2DraftGACResponse22May2017.pdf
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=63155738
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=63155738
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=63155738
https://mm.icann.org/pipermail/comments-gtld-subsequent-procedures-initial-03jul18/attachments/20181008/b6855874/GACInputSubProInitialReport-0001.pdf
https://www.icann.org/public-comments/gtld-subsequent-procedures-initial-2018-07-03-en
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 مصلحة  مجال
اللجنة االستشارية 

 (GACالحكومية )
 حالة مداوالت مجموعة عمل عملية وضع السياسات  ( السابقةGACملخص مساهمات اللجنة االستشارية الحكومية )

ين األول )أكتوبر(   8)   التقرير األوىلي لمجموعة عمل عملية وضع سياسات اإلجراءات الالحقة على   تعليق  المزادات إجراءات  (2018تشر

ي استخدام مزادات المالذ األخت   ○
ز التطبال ينبغ  ي االدعاءات بير

  يقات التجارية وغتر التجاريةفز

 يجب أن تكون غتر محفزة بشدة المزادات الخاصة  ○

كانون األول   19) التقرير األوىلي التكميىلي لمجموعة عمل عملية وضع سياسات اإلجراءات الالحقةعلى تعليق

 )  ( 2018)ديسمتى

ي  ○
 أبديت عىل التقرير األوىلي تكرار التعليقات الت 

 GNSOتم التأكيد مع دعم 

  مناقشة مستمرة | نعم، انظر أدناه | اتفاق رفيع المستوى لمجموعة عمل عملية وضع السياسات

ي  الحالة: 
ين األول )أكتوبر(   15تمت مناقشته آخر مرة فز  2019تشر

 

ي اتفاقات رفيعة المستوى بشأن ●
ين   15اتصال مجموعة عمل عملية وضع السياسات لإلجراءات القادمة فز تشر

ا عن يجب أن يكون هناك خيارات إضافية لمقدمي الطلبات لحل مجموعات التنافس طوعً  : األول )اكتوبر(

.   ICANNطريق االتفاق المتبادل قبل إجبارهم عىل مزاد   كمالذ أختر

ي المختوم مفضل عىل  ●
يبدو أن مجموعة عمل عملية وضع السياسات توافق إىل حد كبتر عىل أن المزاد العلتز

ي عام 
ي تسغ إىل   . 2012مزاد الساعة التصاعدي المستخدم فز

ا من األهداف الت 
ً
حددت مجموعة العمل عدد

 . ي من المهم مراعاتها ألنها تحاول تحديد نموذج واحد مثاىلي
 تحقيقها، والت 

 (GACالخطوات التالية المحتملة للجنة االستشارية الحكومية )

اك مجموعة العمل للضغط على ●   ودعمه الحاىلي من قبل بعض أعضاء مجموعة العملاالستعداد إلشر

ي المزادات، أو بدائلها. d.2.1. 2.1)القسم 
ي التطبيقات غتر التجارية فز

 ( للنظر بشكل محدد فز

حات من حيث الحوافز لتجنب المزادات الخاصة.  ● ز التوقعات وتقديم مقت  ي تحسير
 النظر فز

 

https://mm.icann.org/pipermail/comments-gtld-subsequent-procedures-initial-03jul18/attachments/20181008/b6855874/GACInputSubProInitialReport-0001.pdf
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