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نبذة خلفية

ّ
ر
واألكت أهمية
نفذت  ICANNمنذ تأسيسها عدة توسعات لمساحة أسماء نطاقات المستوى األعىل ( .)TLDبدأ التوسع األحدث
ف عام  ،2012وشهد إضافة ر
أكت من  1000نطاق من نطاقات  gTLDالجديدة إىل نظام أسماء النطاقات.
ي
األخت ،والمعروف باسم برنامج  gTLDالجديدة أو جولة  2012من نطاقات  gTLDالجديدة ،نتاج عملية تطوير
وكان هذا التوسع
ر
للسياسات عىل مدار عدة سنوات ،شاركت فيها  ،GACمع مساهمات يف شكل مبادئ للسياسة ،وتقديم المشورة حول الضمانات
ر
ر
الت يمكن أن تسبب مخاوف تتعلق بالسياسة العامة.
واالعتاضات عىل الطلبات ي
 1ر
الت كانت تدعم المداوالت حول هذه النتائج وقضايا السياسة العامة ذات الصلة بتوسيع نطاقات gTLD
العديد من العمليات ي
كانت ذات أهمية بالنسبة للجنة  ،GACوعىل وجه الخصوص:
ر
والت تخضع توصياته النهائية ( 8أيلول/
سبتمت )2018
ر
● فريق مراجعة ثقة المستهلك واختيار المستهلك والمنافسة ي
(ف  1آذار/مارس )2018
لعملية تنفيذ ،يف خضم سجاالت حادة ،حسب قرار مجلس إدارة  ICANNي
● مراجعة  GNSOلجميع آليات حماية الحقوق يف جميع عمليات وضع سياسات نطاقات  gTLDالمكلفة بتقدير فعالية
ّ
ّ
الموحد الرسي ع  URSومكتب مقاصة
الموحدة لتسوية خالفات اسم النطاق  UDRPوالتعليق
األدوات مثل اإلجراءات
ر
العالمات التجارية  TMCHواقتاح توصيات سياسة جديدة يف هذه المجاالت
● عملية وضع السياسات لإلجراءات القادمة لنطاقات  gTLDالجديدة لمنظمة ( ،GNSOمجموعة عمل عملية وضع
سياسات اإلجراءات الالحقة) ،وضمنها ،مسار العمل  5المحدد بشأن األسماء الجغرافية يف المستوى األعىل
ومنذ عام  ،2016ومجموعة عمل عملية وضع سياسات اإلجراءات الالحقة (اإلجراءات القادمة) تتداول وتجادل من خالل
لتحسي الجولة التالية من نطاقات gTLD
مراجعة ومناقشة برنامج  ،2012وطلب مشاركة المجتمع بشأن توصيات السياسة
ر
ً
ر
التاىل
الت تحكم التوسيع
ي
وف النهاية ،ستكون نتيجة مجموعة عمل وضع السياسات هذه أساسا للسياسة والقواعد ي
الجديدة .ي
لنطاقات .gTLD

القضايا
أثناء هذه اإلحاطة ،أنهت مجموعة عمل عملية وضع السياسات لإلجراءات الالحقة مسودة التوصيات ر
ونرستلمسودة التقرير
النهائ للجوالت الالحقة لنطاقات  gTLDالجديدة ،مما أدى إىل ر
فتة تعليق عام .تقوم لجنة ً GAC
جماع.
حاليا بصياغة تعليق
ي
ي
ومن المتوقع عرض التوصيات النهائية عىل مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة  GNSOمن ِقبل مجموعة عمل عملية وضع
السياسات  PDP WGلإلجراءات الالحقة أثناء الرب ع الرابع من .2020
ُيعد  ICANN69فرصة للجنة  GACلمناقشة التوصيات النهائية لمجموعة عمل عملية وضع سياسة اإلجراءات الالحقة،
ومراجعة التعليقات العامة المقدمة من لجنة  GACوالمنظمات الداعمة/اللجان االستشارية األخرى  ،وردود الفعل األولية من
مجموعة عمل عملية وضع السياسات.
ً
يىل ذلك العديد من الخطوات ذات األطر الزمنية المتفاوتة وفقا لعملية وضع السياسة بعد أن تقدم مجموعة عمل
وسوف ي
عملية وضع سياسات اإلجراءات الالحقة توصيات نهائية إىل مجلس  GNSOخالل الرب ع الرابع من :2020
.i
.ii

.iii

دراسة مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة  GNSOلتوصيات عملية وضع السياسات  PDPواعتمادها يف التقرير
النهائ؛
ي
ً
دراسة مجلس إدارة  ICANNلتوصيات عملية وضع السياسات  PDPوفقا لما يعتمده مجلس المنظمة الداعمة لألسماء
العامة  .GNSOبمجرد اعتماد المنظمة الداعمة لألسماء العامة  GNSOللتقرير ،ستتاح للجنة االستشارية الحكومية
 GACفرصة لتقديم مشورة اللجنة االستشارية الحكومية  GACبتوافق اآلراء إىل مجلس اإلدارة.
ر
ر
(الت ستشتمل
من المفتض أن تبدأ مؤسسة ( ICANNحسب توجيهات مجلس اإلدارة) يف تنفيذ توصيات السياسات ي
عىل األرجح عىل نسخة منقحة من دليل مقدم الطلب).

الزمت عىل  https://newgtlds.icann.org/en/reviewsللحصول عىل نظرة عامة عىل العمليات ذات الصلة وبعض تفاعالتها
 1انظر الجدول
ي
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ر
تلق الطلبات الجديدة للحصول عىل
وبعد االنتهاء من هذه الخطوات المتعاقبة ،من المتوقع أن تبدأ مؤسسة  ICANNيف ي
نطاقات .gTLD
ينبغ القيام بهذا بطريقة "منطقية ومتسلسلة ومنسقة" تأخذ يف
قدمت اللجنة االستشارية الحكومية  GACمشورة مفادها أنه
ي
ً
االعتبار نتائج "جميع المراجعات ذات الصلة" ،ومتطلبات "قابلية التشغيل المتبادل ،واألمن واالستقرار والمرونة" ،وأيضا
"التحليل المستقل للتكاليف والفوائد" ،وف الوقت نفسه ر
اقتاح "سياسة وإطار عمل إداري متفق عليهما يدعمهما جميع
ي
هلسنك ( 30حزيران (يونيو) )2016
ف
الصادر
الرسم
GAC
الحكومية
االستشارية
أصحاب المصلحة" ،وذلك يف بيان اللجنة
ي
ي
ي
ً
كوئ ( 14آذار (مارس) .)2019
وفقا للتأكيدات الواردة يف بيان اللجنة االستشارية الحكومية GAC
الرسم الصادر يف اجتماع ر ي
ي
ف اآلونة األختة ،ف بيان اللجنة االستشارية الحكومية  GACالرسم الصادر ف ر
مونتيال ( 6ر
(نوفمت) ،)2019
الثائ
ترسين
ر
ر
ي
ي
ي
ي
ي
المض يف جولة جديدة لنطاقات  gTLDإىل ما بعد التنفيذ
بعدم
اإلدارة
مجلس
عىل
)
GAC
(
الحكومية
االستشارية
اللجنة
أشارت
ي
الكامل للتوصيات الواردة ف مراجعة المنافسة وثقة المستهلك واختيار المستهلك ر
الت تم تحديدها عىل أنها "متطلبات مسبقة"
ي
ي
أو "أولوية قصوى".

ر
اقتاح القيادة إلجراء اللجنة االستشارية الحكومية خالل ICANN69
 .1المساهمة يف المراجعة وإجراء مناقشات هادفة حول الجوالت الالحقة لنطاقات  gTLDالجديدة بهدف:
 .aتحديث مواقف سياسة لجنة  GACفيما يتعلق بالعمليات ذات الصلة عىل نطاق أوسع بالجوالت الالحقة من
ر
شء آخر ينبع
نطاقات  gTLDالجديدة (عىل سبيل المثال ،مشورة لجنة  GACإىل مجلس إدارة  ICANNأو أي ي
من طرح وإعداد الجولة التالية من نطاقات  gTLDالجديدة)

التطورات ذات الصلة
تم بدء عملية وضع السياسات لإلجراءات القادمة لنطاقات  gTLDالجديدة لمنظمة  GNSOيف  17كانون األول/
ديسمت 2015
ر
التغيتات أو التعديالت عىل توصيات السياسة الحالية [ ]...مطلوبة أم ال" فيما يتعلق بالسياسات األصلية
لتحديد "ما إذا كانت
ر
ر
الت ر
ر
لمقدم الطلبات القتاح نطاقات جديدة من
يعتف بها ميثاق مجموعة العمل بأنها "مصممة إلنتاج آليات نظامية ومستمرة
ي
ي
المستوى األعىل".
ر
يىل:
شملت معالم اإلنجاز لمجموعة عمل عملية وضع السياسات  PDPحت اآلن ما ي
● جولة أوىل لمشاورات المجتمع بشأن القضايا الشاملة (صيف )2016
ً
ر
األكت تحديدا مارس/أذار-مايو/أيار  .)2017وقد
● جولة ثانية من مشاورات المجتمع بشأن مجموعة واسعة من القضايا
ً
تلقت ً 25
مقدما.
طلبا
أوىل ( 3يوليو/تموز  ) 2018يوثق مداوالت فريق العمل ،والتوصيات األولية ،والخيارات المحتملة ،فضال عن
● تقرير ي
ر
ً
ً
أسئلة محددة لمجتمع ICANN.تلقت  72طلبا مقدما يف فتة  3أشهر.
● تناول تقرير أوىل تكميىل ( 30ر
ترسين األول/أكتوبر  )2018مجموعة محدودة للغاية من القضايا اإلضافية بما يف ذلك
ي
ي
ً
ر
أمي السجل من نطاقات  gTLDالجديدة.
والتغيتات عىل الطلبات واقتاحا
المزادات وتعليقات الطلب
لتحسي دعم ر
ر
ر
ً
وقد تلقت ً 14
مقدما.
طلبا
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ديسمت/كانون األول  )2018المخصص لمعالجة استخدام األسماء الجغرافية يف
(ف 5
أوىل
ر
تكميىل لمسار عمله  5ي
ي
● تقرير ي
2
المستوى األعىل .
● وثيقة عمل – مسودة التوصيات النهائية لمجموعة عمل عملية وضع السياسات  PDP WGلإلجراءات القادمة
(جارية – من المتوقع عرضها للتعليق العام يف أوائل تموز (يوليو) )2020
ً
وأيضا التقرير االبتدائ التكميىل ر
حت .ICANN66
االبتدائ
● راجعت مجموعة العمل الكاملة التعليقات العامة يف التقرير
ي
ي
ي
● تم ر
النهائ لنطاقات  gTLDالجديدة للتعليق العام يق  20آب (أغسطس) .2020
نرس "الجوالت الالحقة لمسودة التقرير
ي
النهائ عىل مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة  GNSOخالل الرب ع الرابع من عام .2020
ومن المتوقع عرض التقرير
ي

المواقف الحالية
ً
رج أيضا الرجوع إىل الوثائق الرئيسية الثالث للجنة االستشارية الحكومية  GACكجزء من حزمة إحاطة اللجنة االستشارية
ُي ر
الحكومية  GACالجتماع :ICANN69
 .1بطاقة نتائج اللجنة االستشارية الحكومية ( GACملحقة بهذه اإلحاطة) للحصول عىل مرجع شامل إلسهام  /مشورة
اللجنة االستشارية الحكومية  GACالسابقة المقدمة ر
حت اآلن والحالة المحدثة لتوصيات مجموعة عمل عملية وضع
ر
الت راجعتها فقط قيادة اللجنة االستشارية الحكومية GAC؛
السياسات  PDP WGي
النهائ
الجماع عىل الجوالت الالحقة لتقرير نطاقات  gTLDالجديدة
 .2تعليق لجنة GAC
ي
ي
يشت إىل استشارة  GACالمكتوبة بتاري خ نيسان
 .3تجميع اللجنة االستشارية الحكومية  GACلإلسهامات الفردية الذي ر
(أبريل)  2020بشأن  5موضوعات ذات أولوية تتعلق بمسودة التوصيات النهائية لمجموعة عمل عملية وضع
السياسات  PDP WGلنطاقات  gTLDالجديدة لإلجراءات الالحقة.

الوثائق المرجعية الرئيسية
ج االهتمام األساسية بالنسبة للجنة  GACلجوالت نطاقات
● بطاقة أداء اللجنة االستشارية الحكومية :GACحالة نوا ي
 gTLDالجديدة الالحقة
النهائ لمجموعة عمل عملية وضع السياسات لنطاقات  gTLDالجديدة
● الجوالت الالحقة لمسودة التقرير
ي
● تجميع اللجنة االستشارية الحكومية  GACلإلسهامات الفردية

المزيد من المعلومات
الرسم الجتماع ICANN68
● بيان اللجنة االستشارية الحكومية GAC
ي
سم الجتماع ICANN67
● بيان اللجنة االستشارية الحكومية  GACالر ي
● رد اللجنة االستشارية الحكومية  GACعىل أسئلة مجلس إدارة  ICANNالتوضيحية بشأن مشورة بيان اللجنة
االستشارية الحكومية  GACالرسم الصادر ف ر
الثائ (يناير) )2020
مونتيال ( 20كانون
ي
ي
ي

ر
2
يرج الرجوع إىل
الت شكلت مجموعة عمل داخلية لهذا الغرض .ر
تتم معالجة وضع السياسة يف مجال األسماء الجغرافية بشكل منفصل يف  ،GACي
الموارد المناسبة عىل موقع  GACعىل الويب الخاص بمجموعة عمل األسماء الجغرافية للجنة  GACوأنشطتها المتعلقة بمسار العمل  5من عملية
وضع السياسات لإلجراءات الالحقة ل .GNSO
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● بطاقة نتائج اللجنة االستشارية الحكومية  GACإلجراء مجلس اإلدارة بشأن التوصيات النهائية لمراجعة المنافسة وثقة
المستهلك وخيار المستهلك ( 6حزيران (يونيو)  )2019الملحقة باإلحاطة بشأن مراجعة المنافسة وثقة المستهلك
وخيار المستهلك للقسم  11.1بشأن تحديث مراجعات ICANN
ً
● قرار مجلس إدارة  ICANNوأيضا بطاقة الدرجات إلجراءات مجلس اإلدارة حول التوصيات النهائية لمراجعة المنافسة
وثقة المستهلك وخيار المستهلك ( 1مارس/أذار )2019
● التوصيات النهائية لمراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك ( 8أيلول/
سبتمت )2018
ر
هلسنك بشأن السياسات واإلجراءات المستقبلية لنطاقات
الختام للجنة  GACالصادر يف
● مشورة  GACمن البيان
ي
ي
( gTLDالمؤرخ  30حزيران/يونيو )2016

إدارة الوثائق
اجتماع

للفتة من 13-22تشيين األول (أكتوبر ) ICANN69 2020االجتماع العام السنوي ر
ر
االفتاضي

العنوان

الجوالت الالحقة لنطاقات  gTLDالجديدة

التوزي ع

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

تاري خ التوزي ع

(سبتمت)
اإلصدار  21 :1أيلول
ر
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