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 أهداف الجلسة

مستجدات بشأن عمل المجموعة التوجيهية للقبول العالمي   GACخالل هذه الجلسة، ستتلقى اللجنة االستشارية الحكومية 

(UASG وستنظر في تشكيل مجموعة عمل جديدة تابعة للجنة االستشارية الحكومية )GAC   لمعالجة أسماء النطاقات الدولية

 وقضايا القبول العالمي ذات الصلة بالحكومات.

 نبذة خلفية

القبول العالمي لكافة أسماء النطاقات هو متطلب تأسيسي إلنترنت متعدد اللغات، حيث يستطيع المستخدمون حول العالم التصفح  

( من أجل دعم تعزيز gTLDsتماماً باللغات المحلية. وإنه أيضاً وسيلة فتح إمكانية نطاقات المستوى األعلى العامة الجديدة )

،  (UAالمستهلك واالبتكار في صناعة أسماء النطاقات. ومن أجل تحقيق القبول العالمي لكافة أسماء النطاقات ) المنافسة، اختيار

  TLDsالجديدة و  gTLDsبطريقة متسقة، بما في ذلك نطاقات  TLDsفإن تطبيقات وأنظمة اإلنترنت ينبغي أن تعالج جميع 

ات والنظم جميع أسماء النطاقات وتوثيقها وتخزينها ومعالجتها وأيًضا المدولة. وعلى وجه الخصوص، يجب أن تقبل تلك التطبيق

 عرضها. 

تم تشكيلها من أجل إرشاد تعريف وتحديد المشكالت  ( عبارة عن مبادرة مجتمعيةUASGإن المجموعة التوجيهية للقبول العالمي )

األساسية والحلول المقترحة، باإلضافة إلى إنشاء ونشر أفضل الممارسات ومعلومات التواصل العامة حول القبول العالمي لكافة  

 أسماء النطاقات.

ية تحديث أنظمتهم من أجل مواكبة الهدف األساسي للمجموعة هو مساعدة مطوري البرامج ومالكي مواقع الويب على فهم كيف 

ستمّكن المليار مستخدم  UAنظام اسم النطاق دائم التطور. وتتمثل رسالتها األساسية في أن القبول العالمي لكافة أسماء النطاقات 

 الجدد من بناء مساحاتهم وهوياتهم الخاصة عبر اإلنترنت.

حفز، والداعم، والمؤيد ومدير مسارات عمل المجموعة التوجيهية  عمل المجموعة من خالل لعب دور المنسق، والم ICANNتدعم 

 .UASG. ويشمل ذلك تقديم دعم الميزانية وسكرتارية مخصصة لمجموعة UASGللقبول العالمي 

 التطورات ذات الصلة
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حول دافع ونطاق  GACفي مراكش أبلغت أعضاء  ICANN65وخالل  2020خطة عمل للسنة المالية  UASGوضعت 

أهمية دور الحكومات في تحقيق جاهزية القبول العالمي لكافة أسماء   UASGتلك الخطة. خالل الجلسة، أبرز أعضاء وتركيز 

النطاقات. وقد سعت المجموعة التوجيهية للقبول العالمي للحصول على مساهمات بشأن كيف يمكن أن تساعد اللجنة االستشارية  

رة ومعالجة مشكلة القبول العالمي لكافة أسماء النطاقات ومشاركة دراسة الحالة  الحكومية في الوصول إلى الحكومات من أجل إثا

 ذات الصلة مع أعضاء اللجنة االستشارية الحكومية.

إلى تشكيل مجموعة عمل حول موضوع القبول العالمي لكافة أسماء النطاقات.  GACأثار النقاش بعض النظر في مبررات حاجة 

ستنظر في الحاجة والتطبيق العملي لتشكيل مجموعة عمل جديدة لمعالجة مسائل القبول العالمي لكافة   GACتم تحديد أن قيادة 

 أسماء النطاقات.

 شط للغاية.لجدول أعمال ن UASGأشهر القادمة، تخطط  9إلى    6على مدار الـ 

 تطوير البرامج

  UAفي التواصل مع المطورين لتسريع عملية تطوير األدوات والبرامج الالزمة لجعل أنظمة  UASGسوف تستمر  ●

بتركيز اهتمامهم من خالل التركيز على مطوري البرامج ومسؤولي البريد اإللكتروني.  UASGجاهزة.  يقوم أعضاء 

هذا ألنه مع زيادة الوعي العام بالقبول العالمي لكافة أسماء النطاقات، يسأل الناس اآلن بنشاط عن الحلول. تم تطوير  

إذا نظرنا إلى المستقبل، بمجرد إحراز  .بمشاركة المواد عند اكتمالها UASGالمراسلة لقطاع البرمجيات هذا وستقوم 

 هو الحكومات. UASGتقدم جيد فيما يتعلق بتطوير البرمجيات، سيكون الجمهور المستهدف التالي المحتمل لمجموعة 

 والمجتمع للتواصل مع أصحاب المصلحة المعنيين. UASGبالتعاون مع  ICANNتعمل  ●

 

 التدريب

. تتمثل الخطة في  ICANNؤولي البريد اإللكتروني قيد التطوير من قبل منظمة المواد التدريبية لمطوري البرامج ومس ●

 . ICANN Learnإتاحة هذه المواد على برنامج 

 والمجتمع للتواصل مع أصحاب المصلحة المعنيين. UASGبالتعاون مع  ICANNتعمل  ●

 المبادرات المحلية 

:  UASGفي المناطق الخمسة المحددة في خطة عمل  تتمثل أحد األولويات المهمة في إنشاء مبادرات محلية، خاصة ●

الصين، واالتحاد األوروبي، والهند، وروسيا، والواليات المتحدة/كندا )تم اختيارهم ألنهم مطورون و/أو مصدرون كبار 

ستدعم العمل في   UASGللبرامج(. رغم أن هذه هي األولويات بسبب حجم عمل البرامج الذي يتم في هذه المناطق، فإن 

في فريق مشاركة   ICANNالمناطق األخرى التي أعربت عن اهتمامها بالمشاركة. على سبيل المثال، يعمل موظفو 

 أصحاب المصلحة العالميين محليًا مع مجموعات في البرازيل وأوروبا الشرقية والشرق األوسط وغير ذلك. 

 UASGالفعاليات المهمة لمجموعة 

( القادم في برلين،  IGFفي اجتماع منتدى حوكمة اإلنترنت )  UAعلى وقت مخصص للتحدث عن  ICANNحصلت  ●

في مونتلاير )باإلضافة إلى هذه الجلسة مع   ICANN66في  UAألمانيا. أيًضا، باإلضافة إلى العديد من جلسات 

GAC) ستحصل ،UASG  على جدول في منطقة العروض التي سيشغلها سفراءUASG. 

 قيادة إلجراء اللجنة االستشارية الحكوميةاقتراح ال

مجموعة عمل رسمية بشأن  GACبأن تنشئ  GAC، توصي قيادة ICANN65بعد مزيد من النظر في هذه المسألة منذ اجتماع 

 والقبول العالمي لكافة أسماء النطاقات.  IDNsأسماء النطاقات المدّولة 

 الوثائق المرجعية الرئيسية

 -( 2020خطة عمل القبول العالمي ألسماء النطاقات وعناوين البريد اإللكتروني )العام المالي  ●

Plan.pdf-Action-FY20-content/uploads/2019/06/UASG-https://uasg.tech/wp 

 ن المعلوماتالمزيد م

 - ICANNصفحة الويب المخصصة للقبول العالمي لكافة أسماء النطاقات في  ●

en-25-02-2012-acceptance-https://www.icann.org/resources/pages/universal 

https://uasg.tech/wp-content/uploads/2019/06/UASG-FY20-Action-Plan.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/universal-acceptance-2012-02-25-en


 

ICANN66 -  من جدول أعمال  15البندGAC -  3من3الصفحة القبول العالمي لكافة أسماء النطاقات 

 /https://uasg.tech -وعة التوجيهية للقبول العالمي موقع ويب المجم ●

 - ICANN65خالل اجتماع  GACمع  UASGنص ومواد الجلسة من جلسة المجموعة التوجيهية للقبول العالمي  ●

 https://65.schedule.icann.org/meetings/1058193-مراكش 

 

 إدارة الوثائق
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