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 أهداف الجلسة 

بهدف   ICANNعات ( عىل االجتماع خالل اجتماGNSOدأبت اللجنة االستشارية الحكومية ومنظمة دعم األسماء العامة )

 . ن ك لكال الطرفي  ن هذه الجلسة عىل:  مناقشة القضايا ذات االهتمام المشتر   ينصب تركت 

 EPDPلعملية  SSADأ/ 2والمرحلة   2المرحلة  .1

 DNSكيفية معالجة الحد من إساءة استخدام  .2

ا لتوصيات  DNSعملية "معالجة" إساءة استخدام  ●
ً
يال.  GACوفق  من بيان مونتر

ا )قيد التأكيد(: قد تشمل المناقش 
ً
  ة أيض

ي اإلجراءات الالحقة لنطاقات المستوى األعىل العامة ) ●
 ( الجديدةgTLDsالخطوات الالحقة للتعاون فن

 فريق مجال الدقة  ●

 

 معلومات أساسية 

ي   GACمع بدء مشاركة اللجنة االستشارية الحكومية 
ي تغيت  أنشطة وضع السياسات فن

ة،   ICANNفن ي السنوات األخت 
فن

ي مساعدة أعضاء   ICANNلوحظ أن مشاركة المعلومات مع قطاعات مختلفة من مجتمع  
كانت أكتر جدوى عن ذي قبل فن

قد يؤدي الحوار المنتظم مع   عىل فهم سياق قضايا نظام أسماء النطاقات المختلفة.  GACاللجنة االستشارية الحكومية 

تعزيز التواصل وتبادل المعلومات وإقامة روابط يمكن االعتماد عليها عند طرح  األخرى إىل   ICANNأعضاء مجتمعات 

ي جميع قطاعات المجتمع. 
 ومناقشة مواضيع السياسة والموضوعات التشغيلية الجديدة فن
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ة، تفاعلت اللجنة االستشارية الحكومية مع مختلف مجموعات المجتمع من مساحة  ي االجتماعات العامة األخت 
  gTLDفن

ي اتباع    GNSOستستمر هذه االجتماعات مع مجلس  يها األعمال التجارية والملكية الفكرية والمصالح غت  التجارية. بما ف
فن

اتيجية.   نهج االتصاالت االستر

مسؤولة عن وضع سياسات موضوعية   ICANN( عبارة عن هيئة داخل مجتمع GNSOإن منظمة دعم األسماء العامة )

عد منظمة   بها فيما يتعلق بنطاقات المستوى األعىل العامة. والتوصية  ICANNلمجلس إدارة 
ُ
من أكتر منظمات  GNSOوت

  .ICANNالدعم داخل إطار عمل 

ي كل اجتماع    GNSO  تجتمع اللجنة االستشارية الحكومية عادة مع الرئيس واألعضاء اآلخرين من مجلس 
عام من   ICANNفن

ك والوقوف عىل سبل تحقيق تعاون أفضل.  هو    GNSOوالرئيس الحاىلي لمجلس    أجل مناقشة القضايا ذات االهتمام المشتر

ن   ونواب الرئيس هما بام ليتل و تاتيانا تروبينا.  فيليب فوكوارت.  و اللجنة االستشارية الحكومية   GNSOومسؤول االتصال بي 

 هو جورج كانسيو )سويرسا(.   GNSOة االستشارية الحكومية لدى نقطة اتصال اللجن  هو جيف نيومان. 

"  عبارة عن "اتحاد" مكون من مجموعات مختلفة من أصحاب المصلحة.  GNSOإن  ن  "هيئة"   -ويتألف من "هيئتي 

  - )السجالت وأمناء السجالت(، و"الهيئة" األخرى لألطراف األخرى غت  المتعاقدة  ICANNمنهما لألطراف المتعاقدة مع 

 المصالح التجارية وغت  التجارية. 

ي  GNSOيضطلع مجلس 
يتوىل المجلس دور   .GNSOبأدوار مختلفة داخل  GNSOومجموعات أصحاب المصلحة فن

ي  مدير عملية وضع السياسات. 
ن لمختلف مجموعة أصحاب المصلحة فن  والدوائر.  GNSOيشغل المجلس أعضاء ممثلي 

ي السجالت ومجموعة  بالمقارنة، تركز مجموعة أصحاب المصلحة 
أنفسهم )بما فيها مجموعة أصحاب المصلحة فن

( عىل االعتبارات التشغيلية ومشاركة المعلومات ومساعدة أعضائها عىل  RrSGأصحاب المصلحة من أمناء السجالت )

ي مجموعات   .GNSOفهم أنشطة ومسؤوليات 
وتشارك المجموعات المختلفة من أصحاب المصلحة بشكٍل مباشر فن

 المعنية بوضع السياسات. العمل 

ي فرق القيادة من مجلس  ICANNقبل عقد اجتماعات 
ي اجتماع عتر    GNSOالعامة، تلتقر

واللجنة االستشارية الحكومية فن

ي االجتماع القادم. 
ة فن ي تستحق المزيد من المناقشات المباشر

 الهاتف لتحديد القضايا األكتر إلحاًحا التر

 جدول األعمال 

بهدف   ICANN( عىل االجتماع خالل اجتماعات GNSOرية الحكومية ومنظمة دعم األسماء العامة )دأبت اللجنة االستشا

 . ن ك لكال الطرفي  ن هذه الجلسة عىل:  مناقشة القضايا ذات االهتمام المشتر   ينصب تركت 

 EPDPلعملية  SSADأ/ 2والمرحلة   2المرحلة  .1

 DNSكيفية معالجة الحد من إساءة استخدام  .2

ا لتوصيات  DNSعملية "معالجة" إساءة استخدام  ●
ً
يال.  GACوفق  من بيان مونتر

ي تم النظر فيها )سيتم تأكيدها(: 
  تشمل الموضوعات األخرى المحتملة التر

ي اإلجراءات الالحقة لنطاقات المستوى األعىل العامة ) ●
 ( الجديدةsgTLDالخطوات الالحقة للتعاون فن

 فريق مجال الدقة  ●

 الوثائق المرجعية الرئيسية 

ي يمكن مناقشتها خالل هذه الجلسة، ُيرجر مراجعة ملخصات موضوعات  
للحصول عىل أفكار إضافية حول الموضوعات التر

  اللجنة االستشارية الحكومية لما قبل االجتماعات: 

  الجديدة؛ gTLDاإلجراءات القادمة لنطاقات  ●

● RDS/WHOIS  سياسة حماية البيانات؛ وو  

  .DNSالحد من انتهاك نظام اسم النطاق  ●

http://gnso.icann.org/en/index.htm
http://gnso.icann.org/en/index.htm
http://gnso.icann.org/en/index.htm
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 المزيد من المعلومات 

 

 .http://gnso.icann.org/en/about وعملية وضع السياسات بها عىل GNSOيمكن العثور عىل المزيد من المعلومات حول 

 
  https://gnso.icann.org/en – عىل الويب  GNSOموقع 

 

 إدارة الوثائق 

ي  اجتماع 
ن
ي ف

اضن ة  ICANN70منتدى المجتمع االفتر ي الفتر
ن
 2021مارس / آذار  25- 22، ف

ن   GACاجتماع اللجنة االستشارية الحكومية  موضوع الجلسة   GNSOمع اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمي 

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

 2021مارس/ آذار   9 : 1اإلصدار  تاري    خ التوزي    ع 
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