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  أهداف الجلسة

بهدف مناقشة القضايا ذات االهتمام المشترك. وفي  ICANNعلى االجتماع بانتظام خالل اجتماعات  ccNSOو GACدأبت 
بآخر المستجدات حول  GACالمناقشة حول خطة التشغيل الخمسية، ومن ثم إخطار  ccNSO، سوف تفتتح ICANN65اجتماع 

  .ccNSOمجموعة عمل عملية وضع سياسة إبطال النطاقات لدى 
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  نبذة تعريفية
 

 تم إنشاؤها بمعرفة مدراء  ICANN) هي عبارة عن هيئة داخل هيكل ccNSOمنظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد (
ccTLD .وألجلهم  

 
وتسهل تطوير أفضل الممارسات  ccTLDمنبًرا لتعزيز توافق اآلراء والتعاون التقني وبناء المهارات بين نطاقات  ccNSOتوفر 

  .ccTLDالتطوعية لمدراء 
 

عضًوا  18، والذي يتكون من ccNSOمجلس منظمة دعم اسماء النطاقات لرمز البلد تتم إدارة عملية وضع السياسات بواسطة 
  ).ICANN، ويتم تعيين ثالثة منهم بواسطة لجنة الترشيح في منظمة ccNSOمنهم بواسطة أعضاء  15استشاريًا (يتم اختيار 

 
بشكل  ICANNفي اجتماعات   ccNSO  ومنظمة دعم اسماء النطاقات لرمز البلد GACالتقت كل من اللجنة االستشارية الحكومية 

  متكرر لتنسيق ومناقشة قضايا السياسة العامة ذات االهتمام المشترك.
بتعيين  ccNSOفيما قامت هو بار برومارك (نييوي)،  ccNSOبتعيين نقطة اتصال لمنظمة  GACفي اآلونة األخيرة، قامت 

  ).(EURid)هو جيوفاني سيبيا (السجل األوروبي ألسماء نطاقات اإلنترنت  GACمسؤول اتصال للجنة 
 

هو تسهيل السياسات ومناقشات المجتمع الداخلي األخرى  ،GAC  لدى  ccNSO  ومسؤول اتصال  إن دور كل من نقطة االتصال
  .ICANNعمال اجتماعات بين المجموعات، باإلضافة إلى إعداد جدول أ

  

  جدول األعمال

  جدول األعمال لجلسة مراكش المشتركة هو كما يلي:

  ccNSOوجهات النظر األولية لمنظمة  - الخمسية ICANN خطة تشغيلمناقشة حول  .1
  تنظيم األنشطة والتداخالت بين األهداف واإلجراءات.  .أ

  تخصيص الموارد المالية.  .ب
  توقعات الموارد البشرية.  .ج
  مؤشرات األداء الرئيسية.  .د

  ccNSO) إبطال النطاقات لدى PDPتحديث حول مجموعة عمل عملية وضع سياسة ( .2

 

  التطورات وثيقة الصلة

، وتمكنتا من مشاركة الخبرات واألسئلة حول المواضيع ICANNتجتمعان بشكل منتظم خالل اجتماعات  ccNSOو GACكانت 
  التي تتعلق بمصالح كل من المجتمعين.

 

  ccNSOمجموعة عمل عملية وضع سياسة إبطال النطاقات لدى 

تكون من جزأين، أولهما إبطال نطاقات المستوى الثالثة، والتي ت ccNSOعملية وضع سياسة  عمله ضمن ccNSOبدأ مجلس 
). أما الجزء الثاني منها، فيتمثل في وضع، والتوصية بشأن، آليات المراجعة للقرارات المتعلقة ccTLDاألعلى لرمز البلد (

  .ccTLDبتفويض، ونقل، وإلغاء، وإبطال نطاقات 

نطاقات المستوى األعلى المفوضة والمرتبطة برموز البلدان  ) هو تقديم تقرير حول سياسة إبطالWGالهدف من مجموعة العمل (
  .ccNSO  والتوصية بها ضمن إطار عمل عملية وضع السياسات في ISO 3166-1المعينة إلى البلدان واألقاليم الواردة في 

أو حل البلد أو اإلقليم. على قامت المجموعة بتحليل لحاالت اإلبطال المختلفة حتى تاريخه. وهي ناتجة عن تغيير كبير في اسم البلد 
الرغم من أن هذا ال يحدث في كثير من األحيان، إال أنه يحدث، على سبيل المثال عندما تتغير الترتيبات الرسمية فيما يتعلق بمنطقة 
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في النظام  للرموز المعينة، بعد التغيير ISO 3166-1. (جزر األنتيل الهولندية)، التي تمت إزالتها من قائمة ANجغرافية، مثل 
  األساسي لمملكة هولندا.

، وفي سياق ccTLDللمصطلحات وثيقة الصلة، يتضمن المصطلحات المستخدمة في سياق إبطال نطاقات  مسرًدا أعدت المجموعة
  .ISO 3166-1إزالة رموز البلدان من قائمة 

، مما أدى إلى ISO 3166-1توصل أعضاء مجموعة العمل إلى إجماع بشأن المدة األساسية للعملية، بدًءا من إزالة عنصر الرمز 
  .DNSمن المنطقة الجذرية لنظام اسم النطاق  ccTLDإزالة 

  المجموعة. صفحة و موقع الويب مجموعة العمل، وخطة عملها، وغير ذلك من المستندات وثيقة الصلة عبر ميثاق راجع

 حتى اآلن،   من ميثاق مجموعة العمل، فيما يتعلق بالمشاركين والخبراء والمراقبين في مجموعة العمل؛ 2.1.2وفقًا للفقرة 
  ممثلين للمشاركة في مجموعة العمل. GACلم تعيّن اللجنة االستشارية الحكومية 

 

  معلومات إضافية
  

  النطاقات لرمز البلدموقع منظمة دعم أسماء 
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