
   
 

 الجديدة gTLDالجوالت الالحقة لنطاقات 

بشأن الجوالت الالحقة لنطاقات  GACمناقشة اللجنة االستشارية الحكومية  – 10و 7و 4الجلسة )الجلسات( 

gTLD الجديدة 

 

 المحتويات

 

 1 أهداف الجلسة 

 2 معلومات أساسية

 2 القضايا

 GAC 3مقرح القيادة إلجراء اللجنة االستشارية الحكومية 

 4 التطورات ذات الصلة 

 4 المواقف الحالية

 5 الوثائق المرجعية الرئيسية

 5 المزيد من المعلومات 

 

 

 

 

 أهداف الجلسة

ي مراجعة مواقف اللجنة االستشارية الحكومية  ●
 ذات الصلة وتحديثها  GACاإلسهام ف 

لإلجراءات القادمة، مع اهتمام   PDP WGمناقشة مسودة التوصيات النهائية لمجموعة عمل عملية وضع السياسات  ●

 خاص بالمواضيع ذات األولوية العليا   

ي اآلراء خالل التعليق العام وتحديد   GACة الحكومية تحديد مجاالت التقارب بهدف إسهام اللجنة االستشاري ●
بتوافق ف 

  عملية للعمل فيما بي   االجتماعات
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 معلومات أساسية

ذت 
ّ
بدأ التوسع األحدث واألكثر أهمية  (. TLDمنذ تأسيسها عدة توسعات لمساحة أسماء نطاقات المستوى األعىل ) ICANNنف

ي عام 
  الجديدة إىل نظام أسماء النطاقات.  gTLDاق من نطاقات  نط  1000، وشهد إضافة أكثر من 2012ف 

 
، والمعروف باسم برنامج  الجديدة، نتاج عملية تطوير  gTLDمن نطاقات   2012الجديدة أو جولة  gTLDوكان هذا التوسع األخث 
ي شكل مبادئ للسياسة، وتقديم المشور GACللسياسات عىل مدار عدة سنوات، شاركت فيها 

ة حول الضمانات ، مع مساهمات ف 
ي يمكن أن تسبب مخاوف تتعلق بالسياسة العامة. 

اضات عىل الطلبات التر  واالعثر
 

ي كانت تدعم المداوالت حول هذه النتائج وقضايا السياسة العامة ذات الصلة بتوسيع نطاقات  1العديد من العمليات 
  gTLDالتر

  ، وعىل وجه الخصوص: GACكانت ذات أهمية بالنسبة للجنة 

ي تخضع  مراجعة ثقة المستهلك واختيار المستهلك والمنافسة فريق ●
(  2018أيلول/سبتمثر  8) توصياته النهائيةوالتر

ي خضم سجاالت حادة، حسب  
ي   ICANNمجلس إدارة  قرار لعملية تنفيذ، ف 

 ( 2018آذار/مارس  1)ف 

ي جميع عمليات وضع سياسات نطاقات  GNSOمراجعة  ●
المكلفة بتقدير فعالية  gTLDلجميع آليات حماية الحقوق ف 

ومكتب مقاصة   URSوالتعليق الموّحد الرسي    ع   UDRPاألدوات مثل اإلجراءات الموّحدة لتسوية خالفات اسم النطاق 

ي هذه المجاالت  TMCHالعالمات التجارية  
اح توصيات سياسة جديدة ف   واقثر

)مجموعة عمل عملية وضع   ، GNSOالجديدة لمنظمة  gTLDعملية وضع السياسات لإلجراءات القادمة لنطاقات  ●

ي المستوى األعىل 5مسار العمل لالحقة(، وضمنها، سياسات اإلجراءات ا
  المحدد بشأن األسماء الجغرافية ف 

اءات القادمة( تتداول وتجادل من خالل  ، ومجموعة عمل عملية وضع سياسات اإلجراءات الالحقة )اإلجر 2016ومنذ عام 

  gTLD، وطلب مشاركة المجتمع بشأن توصيات السياسة لتحسي   الجولة التالية من نطاقات 2012مراجعة ومناقشة برنامج  

ي تحكم التوسيع التاىلي   الجديدة. 
ي النهاية، ستكون نتيجة مجموعة عمل وضع السياسات هذه أساًسا للسياسة والقواعد التر

وف 

  .gTLDقات لنطا

 

 القضايا

ي وقت تقديم هذه اإلحاطة، تعمل مجموعة عمل عملية وضع السياسات 
لإلجراءات الالحقة عىل إنهاء مسودة   PDP WGف 

ي بداية تموز  2020التوصيات بحلول أوائل تموز )يوليو( 
ة التعليقات العامة القادمة المتوقع أن تبدأ ف  ي ستؤدي إىل فثر

، التر

ة من ِقبل مجموع GNSOومن المتوقع عرض التوصيات النهائية عىل مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة  . 2020)يوليو( 

(  PDP WGعمل عملية وضع السياسات  ي كانون األول )ديسمثر
 . 2020لإلجراءات الالحقة ف 

والرؤساء المشاركي   لمجموعة  GACفرصة للتفاعل الفعال والمثمر بي   أعضاء اللجنة االستشارية الحكومية   ICANN68وُيعد 

لإلجراءات الالحقة بشأن التوصيات النهائية لمجموعة عمل عملية وضع السياسات  PDP WGعمل عملية وضع السياسات 

PDP WG  لإلجراءات الالحقة، ومناقشات أعضاء اللجنة االستشارية الحكوميةGAC  بهدف تحديث مواقف / مشورةGAC  

  وما بعده. بشأن إجراء التعليق العام 

ا لعملية وضع السياسات بعد أن تعرض مجموعة عمل عملية 
ً
وسيىلي ذلك العديد من الخطوات ذات األطر الزمنية المتفاوتة وفق

خالل   GNSOلإلجراءات الالحقة التوصيات النهائية عىل مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة   PDP WGوضع السياسات 

  : 2020الرب  ع الرابع لعام 

i. سة مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة دراGNSO  لتوصيات عملية وضع السياساتPDP   ي التقرير
واعتمادها ف 

؛  ي
 النهائ 

ii.  دراسة مجلس إدارةICANN    لتوصيات عملية وضع السياساتPDP   ا لما يعتمده مجلس المنظمة الداعمة لألسماء
ً
وفق

للتقرير، ستتاح للجنة االستشارية الحكومية   GNSOلعامة بمجرد اعتماد المنظمة الداعمة لألسماء ا  .GNSOالعامة 

GAC  فرصة لتقديم مشورة اللجنة االستشارية الحكوميةGAC  .بتوافق اآلراء إىل مجلس اإلدارة 

 
ي عىل   1

 للحصول عىل نظرة عامة عىل العمليات ذات الصلة وبعض تفاعالتها https://newgtlds.icann.org/en/reviewsانظر الجدول الزمت 

https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews/cct
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-rt-final-08sep18-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-final-cct-recs-scorecard-01mar19-en.pdf
https://gnso.icann.org/en/group-activities/active/rpm
https://gnso.icann.org/en/group-activities/active/rpm
https://gnso.icann.org/en/group-activities/active/new-gtld-subsequent-procedures
https://community.icann.org/display/NGSPP/Work+Track+5:+Geographic+Names+at+the+Top-Level
https://newgtlds.icann.org/en/reviews
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iii.  ض أن تبدأ مؤسسة ي ستشتمل   ICANNمن المفثر
ي تنفيذ توصيات السياسات )التر

)حسب توجيهات مجلس اإلدارة( ف 

 حة من دليل مقدم الطلب(. عىل األرجح عىل نسخة منق

ي الطلبات الجديدة للحصول عىل    ICANNوبعد االنتهاء من هذه الخطوات المتعاقبة، من المتوقع أن تبدأ مؤسسة 
ي تلقر

ف 

 . gTLDنطاقات 

ي   مشورة  GACقدمت اللجنة االستشارية الحكومية 
ي القيام بهذا بطريقة "منطقية ومتسلسلة ومنسقة" تأخذ ف 

مفادها أنه ينبغ 

ا  
ً
االعتبار نتائج "جميع المراجعات ذات الصلة"، ومتطلبات "قابلية التشغيل المتبادل، واألمن واالستقرار والمرونة"، وأيض

ي 
اح "سياسة وإطار عمل إداري متفق عليهما يدعمهما جميع  "التحليل المستقل للتكاليف والفوائد"، وف   الوقت نفسه اقثر

ي  
ي هلسنكي  GACبيان اللجنة االستشارية الحكومية أصحاب المصلحة"، وذلك ف 

(  2016حزيران )يونيو(  30) الرسمي الصادر ف 

ي 
ا للتأكيدات الواردة ف 

ً
ي  GACبيان اللجنة االستشارية الحكومية وفق ي اجتماع كوئر

  (. 2019آذار )مارس(   14) الرسمي الصادر ف 

ي  
ة، ف  ي اآلونة األخث 

يال GACبيان اللجنة االستشارية الحكومية ف  ي مونثر
(  6) الرسمي الصادر ف  ي )نوفمثر

ين الثائ  (،  2019ترسر

ي جولة جديدGACأشارت اللجنة االستشارية الحكومية )
ي ف 

إىل ما بعد التنفيذ  gTLDة لنطاقات ( عىل مجلس اإلدارة بعدم المض 

ي تم تحديدها عىل أنها "متطلبات مسبقة" 
ي مراجعة المنافسة وثقة المستهلك واختيار المستهلك التر

الكامل للتوصيات الواردة ف 

 أو "أولوية قصوى". 

 

  GACمقرح القيادة إلجراء اللجنة االستشارية الحكومية

 

لإلجراءات الالحقة للمنظمة   PDP WGمن مجموعة عمل عملية وضع السياسات  مسودة التوصيات النهائيةمراجعة  .1

،  PDP WGومناقشتها مع الرؤساء المشاركي   لمجموعة عمل عملية وضع السياسات   GNSOالداعمة لألسماء العامة 

كث   عىل الموضوعات ذات األولوية العليا للجنة االستشارية الحكومية 
ي  GACمع الثر

 ICANN67المحددة ف 

ي المراجعة وإجراء المناقشات ذات المغزى بهدف تحديث مواقف سياسات  .2
فيما يتعلق بوضع    GACاإلسهام ف 

ي ذلك العمليات األخرى ذات الصلة عىل نطاق أ
  gTLDوسع بالجوالت الالحقة لنطاقات السياسات الجاري بما ف 

ء آخر نابع من اإلطالق  ICANNإىل مجلس إدارة  GACالجديدة )مثل مشورة اللجنة االستشارية الحكومية  ي
أو أي شر

 الجديدة(  gTLDوالتحضث  للجولة التالية لنطاقات 

ة التعليق العام    GACتحديد مجاالت التقارب بهدف وضع إسهام للجنة االستشارية الحكومية  .3 ي فثر
ي اآلراء ف 

بتوافق ف 

  ( وتحديد عملية للعمل فيما بي   االجتماعات. 2020)تموز )يوليو( 

  

https://gac.icann.org/advice/itemized/2016-06-30-future-gtlds-policies-and-procedures
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann56-helsinki-communique
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann64-kobe-communique
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann66-montreal-communique
https://docs.google.com/document/d/1Hh8Wj3IwXvi91Am1k4Zoooct2zmPOmVe1pLmjQLuQuo/edit
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 التطورات ذات الصلة

ي  GNSOالجديدة لمنظمة  gTLDعملية وضع السياسات لإلجراءات القادمة لنطاقات  بدءتم 
  2015كانون األول/ديسمثر   17ف 

ات أو التعديالت عىل توصيات السياسة الحالية ]...[ م طلوبة أم ال" فيما يتعلق بالسياسات األصلية لتحديد "ما إذا كانت التغيث 

ف بها  ي يعثر
اح نطاقات جديدة من مجموعة العمل بأنها "مصممة إلنتاج آليات نظامية ومستمرة لمقدمي الطلبات ال ميثاقالتر قثر

 المستوى األعىل". 

:   PDPشملت معالم اإلنجاز لمجموعة عمل عملية وضع السياسات   اآلن ما يىلي
 حتر

  (2016بشأن القضايا الشاملة )صيف  جولة أوىل لمشاورات المجتمع  ●

ا مارس/أذار جولة ثانية من مشاورات المجتمع ●
ً
وقد   (. 2017مايو/أيار -بشأن مجموعة واسعة من القضايا األكثر تحديد

 . طلًبا مقدًما  25تلقت 

فريق العمل، والتوصيات األولية، والخيارات المحتملة، فضال عن  ( يوثق مداوالت 2018يوليو/تموز  3) تقرير أوىلي  ●

ة  طلًبا مقدًما  72تلقت  .ICANNأسئلة محددة لمجتمع  ي فثر
 أشهر.   3ف 

ين األول/أكتوبر   30) تقرير أوىلي تكميىلي  تناول ● ي ذلك   اإلضافية القضايا  ( مجموعة محدودة للغاية من2018ترسر
بما ف 

ات عىل ال  اًحا لتحسي   دعم أمي   السجل من نطاقات المزادات وتعليقات الطلب والتغيث   الجديدة.  gTLDطلبات واقثر

 . طلًبا مقدًما  14وقد تلقت 

ي  5تقرير أوىلي تكميىلي لمسار عمله  ●
/كانون األول  5)ف  ي  2018ديسمثر

( المخصص لمعالجة استخدام األسماء الجغرافية ف 

 .2المستوى األعىل 

  لإلجراءات القادمة PDP WGئية لمجموعة عمل عملية وضع السياسات مسودة التوصيات النها – وثيقة عمل  ●

ي أوائل تموز )يوليو(  –)جارية 
 ( 2020من المتوقع عرضها للتعليق العام ف 

ي  ●
ي راجعت مجموعة العمل الكاملة التعليقات العامة ف 

ا  التقرير االبتدائ 
ً
ي التكميىلي وأيض

  .ICANN66حتر  التقرير االبتدائ 

 

ي تموز 
ي عرضها للتعليق العام ف 

ي ينبغ 
ي وقت هذه اإلحاطة، تعمل مجموعة العمل لإلجراءات عىل مسودة التوصيات النهائية التر

ف 

ضة لمدة  2020)يوليو(  ا   40، لعملية تعليق عام مفثر
ً
 PDPمجموعة عمل عملية وضع السياسات  لخطة عمليوًما، وذلك وفق

WG.  ي عىل مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة
 . 2020خالل الرب  ع الرابع من عام   GNSOومن المتوقع عرض التقرير النهائ 

 المواقف الحالية

ا الرجوع 
ً
كجزء من حزمة إحاطة اللجنة االستشارية   GACإىل الوثائق الرئيسية الثالث للجنة االستشارية الحكومية ُيرجر أيض

  : ICANN68الجتماع  GACالحكومية 

)ملحقة بهذه اإلحاطة( للحصول عىل مرجع شامل إلسهام / مشورة   GAC بطاقة نتائج اللجنة االستشارية الحكومية  .1

السابقة المقدمة حتر اآلن والحالة المحدثة لتوصيات مجموعة عمل عملية وضع   GACاللجنة االستشارية الحكومية 

ي راجعتها فقط قيادة اللجنة االستشارية الحكومية  PDP WGالسياسات 
 ؛GACالتر

ي توفر نظرة  الجديدة   gTLDبشأن اإلجراءات الالحقة لنطاقات    GACوثيقة النظرة العامة للجنة االستشارية الحكومية   .2
، التر

ي بطاقة 
  ؛ و GACنتائج اللجنة االستشارية الحكومية    عامة توضيحية لكل مجال من مجاالت السياسات المحددة ف 

المكتوبة بتاري    خ نيسان  GACالذي يشث  إىل استشارة  لإلسهامات الفردية GACتجميع اللجنة االستشارية الحكومية  .3

موضوعات ذات أولوية تتعلق بمسودة التوصيات النهائية لمجموعة عمل عملية وضع   5بشأن  2020)أبريل( 

   الجديدة لإلجراءات الالحقة.  gTLDلنطاقات   PDP WGالسياسات 

 
ي 2

ي مجال األسماء الجغرافية بشكل منفصل ف 
ي شكلت مجموعة عمل داخلية لهذا الغرض. GACتتم معالجة وضع السياسة ف 

عىل   GACيرجر الرجوع إىل الموارد المناسبة عىل موقع  ، التر

 GNSO.من عملية وضع السياسات لإلجراءات الالحقة ل   5أنشطتها المتعلقة بمسار العمل و  GACالويب الخاص بمجموعة عمل األسماء الجغرافية للجنة 

https://gnso.icann.org/en/council/resolutions#201512
https://gnso.icann.org/sites/default/files/filefield_48475/subsequent-procedures-charter-21jan16-en.pdf
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=59645660
https://www.icann.org/public-comments/cc2-new-gtld-subsequent-procedures-2017-03-22-en
https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-cc2-new-gtld-subsequent-procedures-13jun17-en.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://www.icann.org/public-comments/new-gtld-subsequent-procedures-supp-initial-2018-10-30-en
https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-new-gtld-subsequent-procedures-supp-initial-29jan19-en.pdf
https://www.icann.org/public-comments/geo-names-wt5-initial-2018-12-05-en
https://www.icann.org/public-comments/geo-names-wt5-initial-2018-12-05-en
https://www.icann.org/public-comments/geo-names-wt5-initial-2018-12-05-en
https://docs.google.com/document/d/1kUlmZH8nxWTgfcRluA5FxLheMm4XhhOwkRt7om52aQU/edit#heading=h.ghi4hytcc3
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/supplemental-report-01nov18-en.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SN8GX1nVER30p_VmX1fAEJUTRLByXhrI96kpdGw8VYk/edit#gid=839727774
https://docs.google.com/document/d/1AUy3cYj05SWd2w-wI47RyWlHAAwKCBphYgUf6XIswZQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1HiR4B44i7t29VkiO_MYJcLrQ-E16OPoNibrRQzdUNW8/edit?usp=sharing
https://gac.icann.org/activity/new-gtlds-subsequent-rounds-geographics-names-as-tlds-wt5
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ICANN68 –  الجوالت الالحقة لنطاقات  – 10و 7و 4بنود جدول األعمال أرقامgTLD  5من  5صفحة  الجديدة 

 الوثائق المرجعية الرئيسية

  GACستشارية الحكومية حالة مجاالت االهتمام الجوهرية للجنة اال : GACبطاقة أداء اللجنة االستشارية الحكومية  ●

 . الجديدة gTLDللجوالت الالحقة لنطاقات 

 الجديدة gTLDالت الالحقة لنطاقات بشأن الجو  GACوثيقة مراجعة اللجنة االستشارية الحكومية  ●

 لإلسهامات الفردية GACتجميع اللجنة االستشارية الحكومية  ●

 

  المزيد من المعلومات

 مسودة التوصيات النهائية لمجموعة عمل وضع السياسات المعنية باإلجراءات الالحقة -وثيقة عمل  ●

 ICANN67الرسمي الجتماع  GACبيان اللجنة االستشارية الحكومية  ●

التوضيحية بشأن مشورة بيان اللجنة   ICANNسئلة مجلس إدارة عىل أ GACرد اللجنة االستشارية الحكومية   ●

يال ) GACاالستشارية الحكومية  ي مونثر
ي )يناير(   20الرسمي الصادر ف 

 (2020كانون الثائ 

إلجراء مجلس اإلدارة بشأن التوصيات النهائية لمراجعة المنافسة وثقة   GACبطاقة نتائج اللجنة االستشارية الحكومية  ●

( الملحقة باإلحاطة بشأن مراجعة المنافسة وثقة المستهلك  2019حزيران )يونيو(   6المستهلك وخيار المستهلك )

 ICANNبشأن تحديث مراجعات  11.1للقسم وخيار المستهلك  

ا   ICANNمجلس إدارة  قرار  ●
ً
إلجراءات مجلس اإلدارة حول التوصيات النهائية لمراجعة المنافسة  بطاقة الدرجاتوأيض

  (2019مارس/أذار  1وثقة المستهلك وخيار المستهلك )

 (2018أيلول/سبتمثر   8) التوصيات النهائية لمراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك ●

ي هلسنكي  GACالبيان الختامي للجنة من  GACمشورة  ●
السياسات واإلجراءات المستقبلية لنطاقات شأن ب الصادر ف 

gTLD  (2016حزيران/يونيو  30)المؤرخ 

 

 

 إدارة الوثائق

ي الجتماع  اجتماع 
اض  ة من ICANN68منتدى السياسات االفثر  2020حزيران )يونيو(    25-22، للفثر

 الجديدة  gTLDبشأن الجوالت الالحقة لنطاقات   GACمناقشة اللجنة االستشارية الحكومية  العنوان 

 االجتماع( أعضاء اللجنة االستشارية الحكومية )قبل االجتماع( وعامة الجمهور )بعد  التوزي    ع 

  2020حزيران )يونيو(   4 : 1اإلصدار  تاري    خ التوزي    ع 
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