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 للمناطق المهّمشة GACاالجتماع الشامل ل مجموعة عمل 
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 الهدف من الجلسة

 . GACالمعنية بالمناطق المهّمشة في هيئتها العامة من أجل تقديم إحاطة إلى أعضاء  GACسوف تلتقي مجموعة عمل لجنة  

 

 نبذة خلفية

( للتركيز على المناطق المهّمشة USR WGجرى إنشاء مجموعة عمل اللجنة االستشارية الحكومية المعنية بالمناطق المهّمشة )

ل نمًوا الدول الُجزرية الصغيرة النامية.  وينصب التركيز بوجٍه ( واالقتصادات األقDNSمن حيث قطاع نظام أسماء النطاقات )

 خاص على االقتصادات المهمشة من أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ. 

 

 يتمثل الهدف العام لمجموعة العمل في تمكين أعضاء اللجنة االستشارية الحكومية ومنحهم الصالحيات الالزمة من أجل:  

وكذلك مع  ICANNتطوير العالقات وبناء شبكة هادفة مع أعضاء اللجنة االستشارية الحكومية اآلخرين ومجتمع   (1

 لمدنية.مجتمعاتهم التقنية اإلقليمية والصناعات والمجتمعات ا

للمشاركة بشكل أكثر فاعلية وجدوى داخل اللجنة االستشارية الحكومية وفي عمليات  ICANNتطوير معرفتها بعمليات  (2

 ، بما في ذلك القضايا محل االهتمام والمصلحة الوطنية.ICANNتطوير سياسة 

 ، خاصةً في المناطق المهمشة.(DNSتعزيز فهم وتطوير وتنمية صناعة اسم النطاق ) (3

 

 

قام بتنفيذ أعمال مجموعة عمل المناطق المهّمشة الرؤساء المشاركون، بوا هنتر )جزر كوك( وكاريل دوجالس )ترينيداد وتوباغو( 

 إلى جانب دعم لويزا بايز وريتا هوكايم )كندا(.



 

 5من  2صفحة  الشامل مع مجموعة عمل المناطق المهّمشة GACاجتماع  - 3.0رقم  GACبند جدول أعمال  - ICANN66اجتماع 

 

 جدول األعمال والنتائج

 : 14:30إلى  13:30شرين الثاني من الساعة  نوفمبر/ت 2فيما يلي جدول أعمال االجتماع المقرر انعقاده يوم السبت الموافق 

 

 2020للعام المالي   GACورش عمل بناء قدرات  .1

 ( 2019ورشة عمل البحرين )سبتمبر/أيلول  ○

( إحاطة حول ورشة العمل )الموضوعات التي ستتم مناقشتها GEسيقدم فريق المشاركة الحكومية ) ■

 والتعليقات والخطوات التالية(

 ( 2020ر )مارس/أذا  ICANN67اجتماع  ○

خالل الجمعية العمومية السنوية لرابطة االتصاالت  2020ورشة عمل منطقة المحيط الهادئ )أبريل/نيسان  ○

 السلكية والالسلكية لجزر المحيط الهادئ( 

 ( 2020)يونيو/حزيران  ICANN68اجتماع  ○

 

 الجديدة  gTLDالجوالت التالية لنطاقات  .2

 المحورية  GACمجموعة  ○

 التفويض ■

 GACمجاالت االهتمام بالنسبة للجنة االستشارية الحكومية  ■

 المعنية بالمناطق المهّمشة GACالمخاوف المحتملة لمجموعة عمل لجنة  ○

 المحورية بخصوص الجوالت التالية.  GACسوف تناقش مجموعة العمل المشاركة المحتملة في المستقبل في مجموعة 

 

 جرد إجراءات خطة العمل  .3

 تحديد األولويات لإلجراءات قصيرة المدى ○

 (ICANN67الخطوات التالية )أعمال ما بين الجلسات حتى اجتماع  ○

 سوف تبدأ مجموعة العمل في تحديد األولويات ومناقشة أفضل طرق تنفيذ إجراءات خطة عملها.

 

 التطورات ذات الصلة

 الجديدة   gTLD واإلجراءات الالحقة لنطاقات GACلجنة 

وتحديد  2012على سياسة جولة  GNSO( لمجموعة عمل اإلجراءات الالحقة لمنظمة PDPتركز عملية وضع السياسات )

، والتي أثمرت عن دليل مقدمي  2007األصلية بداية من عام  GNSOطبيعة التغييرات التي قد يلزم إجراؤها على توصيات 

 .   gTLDلمستوى األعلى العامة من برنامج نطاقات ا 2012الطلبات وجولة 

 

مجموعة تركيز من أجل بناء القدرات ومساعدة أعضاء اللجنة االستشارية الحكومية  GAC، أطلقت ICANN64وبعد اجتماع 

GAC ( على قيادة وإدارة عملية وضع السياساتPDP لمجموعة عمل اإلجراءات الالحقة لمنظمة )GNSO  وتنسيق تعقيبات

( لإلجراءات الالحقة  PDPوقت الفعلي في المداوالت النهائية لمجموعة عمل عملية وضع السياسات )في ال GACوتعليقات 

(. ويشمل ذلك أيًضا تعقب التوصيات األولية حول مراجعة  gTLDالخاصة بنطاقات المستوى األعلى العامة الجديدة )نطاقات 

مجاالت مثل  GACالرئيسية ذات االهتمام بالنسبة للجنة  (. تشمل الموضوعاتCCTالمنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك )

الجديدة ومتطلباتها وتقييمها واالعتراضات عليها والتنافس على السالسل. وقد   gTLDعملية تقديم طلبات الحصول على نطاقات 

وذلك للمساعدة في تحديد أولويات عمل  GACبطاقة درجات حول حالة الجوانب األساسية ذات االهتمام بالنسبة للجنة تم إنشاء 

 المحورية وتوجيهه. GACمجموعة 

لقيادة مناقشات   GACوبدأت العمل على بناء قدرات أعضاء  ICANN65اجتمعت المجموعة المحورية ألول مرة خالل اجتماع 

 الجديدة.  gTLDوضع وتنفيذ السياسات المترابطة فيما يخص الجوالت المستقبلية من نطاقات 

ستشارية الحكومية بخصوص مداوالتها ، سوف تقدم المجموعة المحورية إحاطة موجزة للجنة االICANN66وفي اجتماع 

https://docs.google.com/document/d/1nzLb8x5sme7kTyNe_gqPU2orI01KivYHRF7Zi86S6Ac/edit?usp=sharing
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 ومناقشاتها.

 

 ما أهمية هذا الموضوع بالنسبة ألعضاء مجموعة عمل اللجنة االستشارية الحكومية المعنية بالمناطق المهّمشة؟ ●

 

  GAC(، تعاملت اللجنة االستشارية الحكومية 2011( في ) AGB( ودليل مقدمي الطلبات )2012بعد الجولة األولى ) .1

الجديدة والتي أثر البعض منها تأثيًرا مباشًرا على المناطق المهّمشة )أي نطاقات  gTLDعدة مرتبطة بنطاقات  مع قضايا

africaو .islamو .halal .). 

 الجديدة محدودة.  gTLDكانت مشاركة المناطق المهّمشة ذات الصلة بنطاقات  .2

 الجديدة من أجل:  gTLDلية ذات الصلة بنطاقات إيالء أهمية كبرى ألن تتم إحاطة وتوعية المناطق المهّمشة بالعم .3

a.  تطوير الخبرات ذات الصلة من أجل تأدية دور نشط في مستوى محلي داخل حكوماتهم ومجتمعDNS   الخاص

 بهم.

b.  القدرة على الحد من المواقف ذات الصلة بالسياسات العامة المحلية ذات التأثير على سالسل نطاقاتgTLD  

 الجديدة. 

 

 التي يمكن ألعضاء مجموعة عمل اللجنة االستشارية الحكومية المعنية بالمناطق المهّمشة النظر فيها؟ ما الموضوعات ●

ال تهدف هذه اإلحاطة إلى إخبار مجموعة عمل اللجنة االستشارية الحكومية المعنية بالمناطق المهّمشة عن طبيعة الموضوعات  

 قط الرد عليها.ذات األهمية بالنسبة لمنطقتهم، فهذه مسألة يمكنهم ف

وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه اإلحاطة عبارة عن مستند أولي تم إعداده لحمل أعضاء مجموعة عمل المناطق المهمشة التابعة 

فيما يخص   GACداخل  -متى ما أمكنهم ذلك-على فهم الموقف وربما ممارسة دور نشط  GACللجنة االستشارية الحكومية 

 الجديدة في مناطق كل منهم. gTLDالمسائل ذات الصلة بنطاقات 

جنة  بطاقة درجات حول حالة الجوانب األساسية ذات االهتمام بالنسبة للالمحورية  GACوكما ذكرنا أعاله، فقد أعدت مجموعة  

GAC  توصيات فريق مراجعة المنافسة وثقة واختيار من أجل المساعدة على تحديد أولويات عمل المجموعة وتوجيهه بما في ذلك

 )مع سرد الجولة األولى من منظور المنافسة وثقة المستهلك واختيار المستهلك(. اءات مجلس اإلدارةالمستهلكين النهائية مع إجر

 

  GACاألولية التي قد يرغب أعضاء مجموعة عمل لجنة  GACوفيما يلي قائمة بالموضوعات المحددة في بطاقة درجات  

 قبلية.المعنية بالمناطق المهّمشة في النظر فيها من أجل المناقشات المست

 

 المشكالت ذات الصلة بالعملية

فيما  GACبطاقة درجات النظر في  GACبالنسبة للمشكالت ذات الصلة بالعملة، يمكن ألعضاء اللجنة االستشارية الحكومية 

 . يخص الجوالت التالية
 

 الجديدة: المراجعات ووضع السياسات والمتطلبات األساسية gTLDالجوالت التالية من نطاقات 
 عملية وضع السياسة:  -
 الجديدة )التوقيت والمتطلبات األساسية( gTLDاإلصدارات المستقبلية من نطاقات   -

 
 الجديدة gTLDعملية طلبات 

 الوضوح والقدرة على التنبؤ بعملية الطلبات -
 حرية التعبير عن الرأي  -
 فئات )أو أنواع( نطاقات المستوى األعلى  -
 الطلبات المستندة إلى المجتمعات -

 
 

 مشكالت المحتملة ذات الصلة بالسياساتال
 

 الجديدة   gTLDمتطلبات تقديم طلبات الحصول على نطاقات  -

https://docs.google.com/document/d/1nzLb8x5sme7kTyNe_gqPU2orI01KivYHRF7Zi86S6Ac/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nzLb8x5sme7kTyNe_gqPU2orI01KivYHRF7Zi86S6Ac/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nzLb8x5sme7kTyNe_gqPU2orI01KivYHRF7Zi86S6Ac/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nzLb8x5sme7kTyNe_gqPU2orI01KivYHRF7Zi86S6Ac/edit?usp=sharing
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-final-cct-recs-scorecard-01mar19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-final-cct-recs-scorecard-01mar19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-final-cct-recs-scorecard-01mar19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-final-cct-recs-scorecard-01mar19-en.pdf
https://docs.google.com/document/d/1nzLb8x5sme7kTyNe_gqPU2orI01KivYHRF7Zi86S6Ac/edit
https://docs.google.com/document/d/1nzLb8x5sme7kTyNe_gqPU2orI01KivYHRF7Zi86S6Ac/edit
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( عبارة عن مبادرة  ASP: كان برنامج دعم مقدمي الطلبات )دعم مقدمي الطلبات ومشاركة المناطق المهّمشة -
 الجديدة. gTLDتم إطالقها باإلضافة إلى برنامج نطاقات المستوى األعلى العامة  

الجديدة التي تسعى على حد سواء للدعم المالي   gTLDيساعد برنامج دعم مقدم الطلب المحتمل لمقدمي طلبات 
دمات العامة من أجل شركات وغير المالي. وثمة ثالث طرق للمشاركة في هذا البرنامج )الوصول إلى الخ

 المبتدئة، والمساعدة المالية وصندوق دعم مقدمي الطلبات(. gTLDسجالت 
 

تُعرف "السلسلة العامة" بأنها سلسلة تتألف من كلمة أو لفظ يوضح أو يصف فئة  : العامة المغلقة TLDنطاقات  -
.  weather. أو  bank. أو  bookعامة من السلع أو الخدمات أو المجموعات أو المنظمات أو األشياء )مثل 

جل تقييد إلخ(. ويقصد بلفظ "عامة مغلقة" الطلبات التي يرغب فيها مقدم الطلب فرض معايير أهلية مقيدة من أ
عمليات التسجيل في المستوى الثاني حصريًا على شخص أو كيان أو مجموعة شركات فرعية فردية. "بالنسبة 

للسالسل التي تمثل ألفاًظا عامة، يجب أن يخدم الوصول الحصري للسجل هدفاً للمصلحة العامة" )نصيحة 
GAC )1في اجتماع بكين 

 

تطبيقها كسلسلة. سوف يتعرف نظام تقديم الطلبات على األسماء  : األسماء التي ال يمكناألسماء المحجوزة -
 المحجوزة ولن يسمح بتقديم الطلبات.

 
 الضمانات والتزامات المصلحة العامة -الجديدة   gTLDمتطلبات تقديم طلبات الحصول على نطاقات  -

أثمر برنامج نطاقات  :طاقات(الضمانات )القطاعات عالية التنظيم وقيود التسجيل وإساءة استخدام نظام أسماء الن -
gTLD  الجديدة فيICANN  نطاق من نطاقات  1,000حتى اليوم( عن طرح أكثر من  2008)منgTLD  

الجديدة في جذر نظام أسماء النطاقات.وفي مسيرة وضع السياسات وتنفيذ السياسات وتشغيل البرنامج، طرح 
مجموعة من المخاوف فيما يتعلق  GACوأعضاء  GAC، بما في ذلك ICANNأعضاء من مجتمع 

 بالتأثيرات السلبية المحتملة.
 

الجديدة لعام   gTLDوقد تم وضعها أثناء معالجة الطلبات في جولة نطاقات  (:PICالتزامات المصلحة العامة ) -
  ومشغلي السجالت، من أجل تنفيذ نصائح اللجنة االستشارية الحكومية  ICANN، في صورة آلية تعاقدية بين 2012

  ICANNالمختلفة ذات الصلة بمشكالت السياسة العامة التي ظهرت بمجرد الكشف عن الطلبات.واقترح مجلس إدارة 
والتي باتت وسيلة لفرض أحكام تعاقدية جديدة لم يتم تصورها في البداية في اتفاقية   11إصداًرا جديًدا من المواصفة 

 السجل القاعدية. 
 

  11( حسب المواصفة PICزًما بواحد أو أكثر من التزامات المصلحة العامة )ادعاًء بأن السجل قد ال يكون ملت -
 (ICANNالتي وقعها مع هيئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة ) اتفاقية السجل المدرجة في

 
من المفترض نشرها خدمةً للمصلة العامة، باإلضافة إلى التزامات المصلحة   : آلياتالمصلحة العامة الشاملة -

 (.PICالعامة )
 

 الجديدة واالعتراضات وتنافس السالسل gTLDتقييم طلبات نطاقات  -
المبكرة اإلشعار األول على اإلطالق  GACوفرت تحذيرات  :GACالمبكرة ونصائح  GACتحذيرات  -

ويجب أن  GACالسياسة العامة وخدمت مصالح كل من مقدمي الطلبات وباحتمالية وجود مخاوف فيما يخص 
منفتحة على زيادة   GACتكون جزًءا ال يتجزأ من أي جوالت مستقبلية. كما أن اللجنة االستشارية الحكومية 

، ويشمل ذلك إتاحة الفرصة أمام  GACالمبكرة ونصائح  GACمستوى الشفافية واإلنصاف في تحذيرات 
أنه يجب على عملية   GAC. وال تعتبر اللجنة االستشارية الحكومية GACت لتوجيه الحوار مع مقدمي الطلبا

الداخلية   ICANNوالتي تتم بما يتفق مع لوائح  GACوضع السياسات أن تقدم توصيات حول أنشطة 
 .GACواإلجراءات الداخلية المتبعة في  

 
المقترحة تؤدي إلى احتمالية إرباك المستخدم بسبب  gTLDعبارة عن سلسلة من سالسل   تشابه السالسل: -

التشابه مع أي اسم محجوز أو أي نطاق مستوى عالي حالي أو أي نطاق مستوى أعلى برمز بلد ويحمل اسم 
 جديدة تم تقديم طلب للحصول عليها في جولة الطلبات الحالية.  gTLDنطاق مدّول أو أي سلسلة 

 
: عبارة عن مزاد علني لطلبين أو أكثر داخل مجموعة تنافس واحدة. يقوم دالل المزاد  إجراءات المزادات -

تدريجيًا بزيادة األسعار المرتبطة بالطلبات داخل مجموعة التنافس، ويشير مقدمو الطلبات المعنيين إلى رغبتهم 

 
1 en#2.a-21-06-2015-gtld-new-material/resolutions-https://www.icann.org/resources/board  رد مجلس اإلدارة عىل نصيحة

GAC. 

http://www.icann.org/en/about/agreements/registries
http://www.icann.org/en/about/agreements/registries
http://www.icann.org/en/about/agreements/registries
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 ت تدريجيًا الخروج من المزاد. في سداد هذه األسعار. ومع ارتفاع األسعار، يختار مقدمو الطلبا

 

 الوثائق المرجعية الرئيسية 

 (تشمل المادة الخاصة ببعض النواحي األساسية ذات الصلة بالجوالت التالية)والمحورية   GACصفحة مجموعة 

 

 المسرد

https://newgtlds.icann.org/en/applicants/glossary 

 

الجديدة عبارة عن مبادرة تقوم على تنسيقها مؤسسة اإلنترنت لألرقام  gTLDبرنامج نطاقات  الجديدة:  gTLDبرنامج نطاقات 

بطرحه لنطاقات مستوى -، وتقوم بتمكين التوسع األكبر لنظام أسماء النطاقات.ويهدف البرنامج (ICANNصة )واألسماء الُمخص

 إلى تعزيز االبتكار والمنافسة واختيار المستهلك. -(TLDأعلى )

يصف العملية واإلجراءات الكاملة   ICANNدليل مقدمي الطلبات عبارة عن دليل إرشادي من  (:AGBدليل مقدمي الطلبات )

 الجديدة. gTLDجديدة في برنامج نطاقات  gTLDللتقدم من أجل الحصول على نطاقات 

 متطابقة أو متشابهة تم تقديم طلب بها. gTLDمجموعة الطلبات المحتوية على سالسل   مجموعة التنافس:

لإلشارة إلى أن الطلب قد   gTLDبخصوص أي طلب من طلبات  GACإخطار يصدره كل عضو من أعضاء  مبكر:اإلنذار ال

 نظرت فيه حكومة واحدة أو أكثر واعتبرته حساًسا أو مثيًرا للمشاكل.

 

 إدارة الوثائق

 2019نوفمبر  -مونتلاير، كندا  - ICANN66 اجتماع

مجموعة عمل اللجنة االستشارية الحكومية المعنية بالمناطق   -  GACإحاطة اللجنة االستشارية الحكومية   العنوان
 المهّمشة 

 وعامة الجمهور )بعد االجتماع(  GACأعضاء   التوزيع

 2019تشرين األول )أكتوبر(   14 تاريخ التوزيع

 

https://gac.icann.org/working-group/gac-focal-group-on-subsequent-rounds-of-new-gtlds
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