
   
 

 الجديدة  gTLDالجوالت القادمة لنطاقات 

  gTLDبشأن اإلجراءات القادمة لنطاقات  GACمناقشة اللجنة االستشارية الحكومية  – 15و 10و  2الجلسة رقم 

  الجديدة

 

 المحتويات

 

 2 معلومات أساسية 

 2 القضايا

 2 الحالة الراهنة للمناقشات

اح الق  ICANN70 3خالل اجتماع  GACيادة إلجراء اللجنة االستشارية الحكومية اقتر

 3 المواقف الحالية 

 4 الوثائق المرجعية الرئيسية 

 4 ن المعلوماتالمزيد م

 SubPro 5الجديدة  gTLDمعالم اإلنجاز الزمنية الرئيسية لعمل اإلجراءات القادمة لنطاقات  الملحق أ: 

 6 الجديدة  gTLDبشأن الجوالت القادمة لنطاقات  GACبطاقة أداء اللجنة االستشارية الحكومية  الملحق ب: 

 

 

 

 

 الهدف من الجلسة 

الجديدة يراجعون القضايا ذات األولوية العالية   gTLDبشأن الجوالت القادمة لنطاقات  GACقادة موضوعات اللجنة االستشارية الحكومية 

ي بطاقة أداء اللجنة االستشارية الحكومية 
ي  ACGمناقشة اللجنة االستشارية الحكومية ، ويتابعون GACالمحددة ف 

مارس / آذار   1ف 

ا الجتماع   2021
ً
: ICANN70استعداد كز الجلسات لكل موضوع ذي أولوية عىل ما يىلي  . ستر

ي اللجنة االستشارية الحكومية  ●  بنظرة عامة عن كل موضوع ذي أولوية؛ GACتزويد أعضاء / مراقب 

  – GACومواقف اللجنة االستشارية الحكومية  PDP WGمراجعة التوصيات النهائية لمجموعة عمل عملية وضع السياسات  ●

 تحديد مجاالت االختالف

ي اللجنة االستشارية الحكومية  ● لجمع اإلسهامات لمشورة اللجنة االستشارية الحكومية   GACالمناقشة النشطة مع أعضاء / مراقب 

GAC س إدارة المحتملة لمجلICANN  .ي المستقبل
 و / أو المشاورة العامة ف 

 

https://gac.icann.org/sessions/gac-virtual-meeting-on-subpro-pdp-wg-final-report-pre-icann70
https://gac.icann.org/sessions/gac-virtual-meeting-on-subpro-pdp-wg-final-report-pre-icann70
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 6من  2الصفحة  الجديدة   gTLDالقادمة لنطاقات 

 

 

 

 معلومات أساسية 

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

ي عام 
  ء النطاقات. الجديدة إىل نظام أسما  gTLDنطاق من نطاقات  1000، وشهد إضافة أكتر من 2012ف 

 
، المعروف باسم برنامج  الجديدة، نتاج عملية وضع   gTLDلنطاقات  2012الجديدة أو جولة عام  gTLDوكان هذا التوسع األختر

، بإسهامات عىل شكل مبادئ للسياسة ومشورة GACسياسات عىل مدار عدة سنوات، شاركت فيها اللجنة االستشارية الحكومية 
اضات عىل ي يمكن أن تسبب مخاوف تتعلق بالسياسة العامة. الضمانات واالعتر

  الطلبات البر
 

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

gTLD   كانت ذات أهمية بالنسبة للجنة االستشارية الحكوميةGAC :وعىل وجه الخصوص ،  

ي تخضع  مراجعة ثقة المستهلك واختيار المستهلك والمنافسةفريق  ●
( 2018أيلول/سبتمت   8) توصياته النهائيةوالبر

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

 ( 2018آذار/مارس  1)ف 

ي جميع عمليات وض GNSOمراجعة  ●
المكلفة بتقدير فعالية   gTLDع سياسات نطاقات لجميع 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   واقتر

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

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

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

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

ي النهاية، ستكون نتيجة مجموعة عمل وض الجديدة. 
ي تحكم التوسيع التاىلي  وف 

ع السياسات هذه أساًسا للسياسة والقواعد البر

  .gTLDلنطاقات 

 

 القضايا

 الحالة الراهنة للمناقشات

ت  مسودة التقرير  أثناء هذا الموجز، أنهت مجموعة عمل عملية وضع السياسات لإلجراءات الالحقة مسودة التوصيات ونرسر

ي للج
ة التعليقات العامة بتاري    خ الجديدة gTLDوالت القادمة لنطاقات النهائ  سبتمت  / أيلول   30، األمر الذي فتح الطريق أمام فتر

ا جمعًيا  GACقدمت اللجنة االستشارية العامة  .2020
ً
ي لمجموعة التقرير ُعِرض   2020سبتمت  / أيلول  29بتاري    خ  تعليق

النهائ 

عىل مجلس المنظمة الداعمة لألسماء  Sub Pro PDPالجديدة  gTLDعمل عملية وضع السياسات لإلجراءات القادمة لنطاقات 

ي  18بتاري    خ   GNSOالعامة 
اير   18بتاري    خ  GNSO، واعتمده مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة 2021يناير / كانون الثائ  فت 

ي  GNSOلمتوقع أن يعرض مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة ومن ا . 2021شباط  / 
التوصيات المتعلقة بالتقرير النهائ 

  ICANNعىل مجلس إدارة  Sub Pro PDPالجديدة  gTLDلمجموعة عمل عملية وضع السياسات لإلجراءات القادمة لنطاقات 

 قريًبا. 

 
ي عىل  1

 الصلة وبعض تفاعالتهاللحصول عىل نظرة عامة عىل العمليات ذات  https://newgtlds.icann.org/en/reviewsانظر الجدول الزمب 

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://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/draft-final-report-new-gtld-subsequent-20aug20-en.pdf
https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/draft-final-report-new-gtld-subsequent-20aug20-en.pdf
https://gac.icann.org/file-asset/GAC%20Subpro%20Final%20Report%20Collective%20Comment%20-%20FINAL.pdf
https://gac.icann.org/file-asset/GAC%20Subpro%20Final%20Report%20Collective%20Comment%20-%20FINAL.pdf
https://gac.icann.org/file-asset/GAC%20Subpro%20Final%20Report%20Collective%20Comment%20-%20FINAL.pdf
https://gac.icann.org/file-asset/GAC%20Subpro%20Final%20Report%20Collective%20Comment%20-%20FINAL.pdf
https://community.icann.org/display/NGSPP/h.+Final+Report+Drafting?preview=/153520393/157188562/SubPro%20-%20Final%20Report%20-%2020Jan2021%20-%20FINAL%20WITH%20CORRECTIONS.pdf
https://community.icann.org/display/NGSPP/h.+Final+Report+Drafting?preview=/153520393/157188562/SubPro%20-%20Final%20Report%20-%2020Jan2021%20-%20FINAL%20WITH%20CORRECTIONS.pdf
https://community.icann.org/display/NGSPP/h.+Final+Report+Drafting?preview=/153520393/157188562/SubPro%20-%20Final%20Report%20-%2020Jan2021%20-%20FINAL%20WITH%20CORRECTIONS.pdf
https://community.icann.org/display/NGSPP/h.+Final+Report+Drafting?preview=/153520393/157188562/SubPro%20-%20Final%20Report%20-%2020Jan2021%20-%20FINAL%20WITH%20CORRECTIONS.pdf
https://community.icann.org/display/NGSPP/h.+Final+Report+Drafting?preview=/153520393/157188562/SubPro%20-%20Final%20Report%20-%2020Jan2021%20-%20FINAL%20WITH%20CORRECTIONS.pdf
https://newgtlds.icann.org/en/reviews
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 6من  3الصفحة  الجديدة   gTLDالقادمة لنطاقات 

بشأن  GACمواد اللجنة االستشارية الحكومية  لمراجعة  GACفرصة أمام اللجنة االستشارية الحكومية  ICANN70يمثل 

كتر  عىل مجاالت الخطوات التالية المحتملة للجنة االستشارية الحكومية  gTLDالجوالت القادمة لنطاقات 
  GACالجديدة، والتر

ي مناقشات هادفة حول الموضوعات ذات األولوية للجنة االستشارية الحكومية 
 . GACوالمشاركة ف 

ا لعملية وضع السياسات بعد نظر مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة   ستتبع عدة
ً
خطوات ذات خطوط زمنية مختلفة وفق

GNSO  ي التوصيات النهائية لإلجراءات القادمة لنطاقات
واعتماده لها    PDP Sub Proالجديدة لعملية وضع السياسات  gTLDف 

اير / شباط  18بتاري    خ   : 2021فت 

i. ة الداعمة لألسماء العامة توصية مجلس المنظمGNSO  لمجلس إدارةICANN؛ 

ii.  قد يقرر مجلس إدارةICANN  إطالق مرحلة تصميم تشغيىلي(ODP)؛ 

iii.  نظر مجلس إدارةICANN  ي توصيات عملية وضع السياسات
كما اعتمدها مجلس المنظمة الداعمة لألسماء   PDPف 

ي اآلراء للجنة االستشارية الحكومية  – GNSOالعامة 
إىل مجلس إدارة   GACفرصة للحصول عىل مشورة التوافق ف 

ICANN  ؛ 

iv.  ي لمجموعة عمل عملية وضع السياسات لإلجراءات القادمة لنطاقات
الجديدة   gTLDالتعليق العام عىل التقرير النهائ 

SubPro PDP -  ي اآلراء للجنة االستشارية الحكومية
 GACفرصة إلسهام التوافق ف 

v.  تصويت مجلس إدارةICANN؛ 

vi.  ض أن تبدأ مؤسسة ي ستشتمل   ICANNمن المفتر
ي تنفيذ توصيات السياسات )البر

)حسب توجيهات مجلس اإلدارة( ف 

 عىل األرجح عىل نسخة منقحة من دليل مقدم الطلب(. 

ي   gTLDجولة جديدة من الطلبات الجديدة لنطاقات  ICANNجاز هذه الخطوات المتتالية أن تبدأ منظمة ومن المتوقع عند إن
ف 

ي حواىلي عام 
 ، ولكن ال يزال ذلك يحتاج إىل تأكيد. 2022وقت ما بشكل مبدئ 

 

اح القيادة إلجراء اللجنة االستشارية الحكومية   ICANN70خالل اجتماع  GACاقتر

 

يراجعون بإيجاز كل موضوع ذي أولوية عالية تحدده قيادة اللجنة   GACقادة موضوعات اللجنة االستشارية الحكومية  .1

ي   GACاالستشارية الحكومية 
، ال سيما لتحديد أي  GACبطاقة أداء اللجنة االستشارية الحكومية كما هو مذكور ف 

والتوصيات النهائية لمجموعة عمل عملية وضع   GACمجاالت اختالف بير  مواقف اللجنة االستشارية الحكومية 

ي PDP WGالسياسات 
ي عقدت ف 

عت  الويب   GACندوة اللجنة االستشارية الحكومية ، والبناء عىل المناقشات البر

 ؛ 2021مارس / آذار  1المخصصة بتاري    خ 

ي  GACأعضاء ومراقبو اللجنة االستشارية الحكومية  .2
يراجعون الموضوعات ذات األولوية المتعلقة بالتقرير النهائ 

، ويشاركون بنشاط SubPro PDPالجديدة  gTLDلمجموعة عمل عملية وضع السياسات لإلجراءات القادمة لنطاقات 

ي مناقشات 
حول هذه الموضوعات بهدف إعداد مشورة   GACهادفة لتحديث مواقف اللجنة االستشارية الحكومية   ف 

ي اآلراء للجنة االستشارية الحكومية 
ي  ICANNو / أو أي إسهامات أخرى لمجلس إدارة  GACتوافق ف 

أو  ICANN70)ف 

ICANN71  .)أو فيما بير  االجتماعات حسب االقتضاء  

 

 المواقف الحالية 

)الملحق باء بهذا الموجز( باعتبارها وثيقة رئيسية لهذا الموجز   GACبطاقة أداء اللجنة االستشارية الحكومية  الرجوع إىل ُيرج  

: GACالستشارية الحكومية راجعته فقط قيادة اللجنة ا   ، وللحصول عىل مرجع شامل لما يىلي

a.  إسهام / مشورة اللجنة االستشارية الحكوميةGAC السابقة المقدمة حبر تاريخه؛ 

b.  ثة لتوصيات مجموعة عمل عملية وضع السياسات
َّ
؛ PDP WGحالة ُمحد ي

ا للتقرير النهائ 
ً
 وفق

https://docs.google.com/document/d/1SgXD9zBt9-Pi5YJbICDmj_FZZzVgrROupBdI0Pw1Ay4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SgXD9zBt9-Pi5YJbICDmj_FZZzVgrROupBdI0Pw1Ay4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SgXD9zBt9-Pi5YJbICDmj_FZZzVgrROupBdI0Pw1Ay4/edit?usp=sharing
https://gac.icann.org/sessions/gac-virtual-meeting-on-subpro-pdp-wg-final-report-pre-icann70
https://gac.icann.org/sessions/gac-virtual-meeting-on-subpro-pdp-wg-final-report-pre-icann70
https://gac.icann.org/sessions/gac-virtual-meeting-on-subpro-pdp-wg-final-report-pre-icann70
https://docs.google.com/document/d/1SgXD9zBt9-Pi5YJbICDmj_FZZzVgrROupBdI0Pw1Ay4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SgXD9zBt9-Pi5YJbICDmj_FZZzVgrROupBdI0Pw1Ay4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SgXD9zBt9-Pi5YJbICDmj_FZZzVgrROupBdI0Pw1Ay4/edit?usp=sharing


 

ICANN69 –  من جدول أعمال اللجنة االستشارية الحكومية  15/ 10/ 2البند رقمGAC –  مناقشة اللجنة االستشارية الحكوميةGAC   بشأن اإلجراءات

 6من  4الصفحة  الجديدة   gTLDالقادمة لنطاقات 

c. كومية الخطوات التالية المحتملة للجنة االستشارية الحGAC  المتعلقة بالجوالت القادمة لنطاقاتgTLD  

ي 
 ICANN70الجديدة للمناقشة ف 

ي تنفيذ جولة جديدة لطلبات نطاقات  مشورة  GACقدمت اللجنة االستشارية الحكومية 
منطقية  بطريقة " gTLDمفادها أنه ينبغ 

ي االعتبار نتائج "ومتسلسلة ومنسقة
ابلية التشغيل المتبادل واألمن  ق"، ومتطلبات " جميع المراجعات ذات الصلة" تأخذ ف 

ا "واالستقرار والمرونة
ً
اح "التحليل المستقل للتكاليف والفوائد"، وأيض ي الوقت نفسه اقتر

سياسة وإطار عمل إداري متفق "، وف 

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

 30) الرسمي الصادر ف 

ي 2016يونيو / حزيران 
ا للتأكيدات الواردة ف 

ً
ي الرسمي ا GACبيان اللجنة االستشارية الحكومية ( وفق ي اجتماع كوئ 

  14) لصادر ف 

  (. 2019مارس / آذار 

ي 
ة، ف  ي اآلونة األختر

يال GACبيان اللجنة االستشارية الحكومية ف  ي مونتر
ي  6)  الرسمي الصادر ف 

ين الثائ  (، 2019نوفمت  / ترسر

ي جولة جديدة لنطاقات عىل مجلس اإلدارة " GACنة االستشارية الحكومية أشارت اللج
ي ف 

إىل ما بعد التنفيذ   gTLDبعدم المض 

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

الكامل للتوصيات الواردة ف 

 ."أو أولوية قصوى"

 يسية الوثائق المرجعية الرئ

للجوالت الالحقة   GACحالة نواجي االهتمام األساسية بالنسبة للجنة : GACبطاقة أداء اللجنة االستشارية الحكومية  ●

 الجديدة  gTLDلنطاقات 

ي بشأن مجموعة عمل عملية وضع السياسات  ●
 الجديدة  gTLDراءات القادمة لنطاقات لإلج PDP WGالتقرير النهائ 

ي اآلراء للجنة االستشارية الحكومية  ●
 مقابل لغة التوصية النهائية  GACإسهام التوافق ف 

 

 المزيد من المعلومات 

ي لمجموعة عمل عملية وضع السياسا GACندوة اللجنة االستشارية الحكومية  ●
 PDPت عت  الويب حول التقرير النهائ 

WG  لإلجراءات القادمة لنطاقاتgTLD 2021مارس / آذار   1 – الجديدة  

ي اآلراء اللجنة االستشارية الحكومية  ●
ي للجوالت الالحقة لنطاقات  GACالتعليق الجماعي بالتوافق ف 

بشأن التقرير النهائ 

gTLD  2020سبتمت  / أيلول  29 – الجديدة 

 ICANN69الرسمي الجتماع  GACبيان اللجنة االستشارية الحكومية  ●

 2020مايو / أيار  – لإلسهامات الفردية GACتصنيف اللجنة االستشارية الحكومية  ●

 ICANN68الرسمي الجتماع  GACرية الحكومية بيان اللجنة االستشا ●

 ICANN67الرسمي الجتماع  GACبيان اللجنة االستشارية الحكومية  ●

التوضيحية بشأن مشورة بيان اللجنة   ICANNعىل أسئلة مجلس إدارة  GACرد اللجنة االستشارية الحكومية  ●

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

 (2020كانون الثائ 

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

الملحقة بالموجز بشأن مراجعة المنافسة وثقة المستهلك   (يونيو  /حزيران 6 2019) CCT المستهلك وخيار المستهلك

 ICANNبشأن تحديث مراجعات  11.1للجلسة وخيار المستهلك 

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

  (2019مارس/أذار  1وثقة المستهلك وخيار المستهلك )

 (2018أيلول/سبتمت   8) مستهلكالتوصيات النهائية لمراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار ال ●

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/1SgXD9zBt9-Pi5YJbICDmj_FZZzVgrROupBdI0Pw1Ay4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SgXD9zBt9-Pi5YJbICDmj_FZZzVgrROupBdI0Pw1Ay4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SgXD9zBt9-Pi5YJbICDmj_FZZzVgrROupBdI0Pw1Ay4/edit?usp=sharing
https://community.icann.org/display/NGSPP/h.+Final+Report+Drafting?preview=/153520393/157188562/SubPro%20-%20Final%20Report%20-%2020Jan2021%20-%20FINAL%20WITH%20CORRECTIONS.pdf
https://docs.google.com/document/d/1wJJBWPy8_X2ODrfjV-uLn5UvI1RSwxXHRQLTR4UdLPY/edit?usp=sharing
https://gac.icann.org/sessions/gac-virtual-meeting-on-subpro-pdp-wg-final-report-pre-icann70
https://gac.icann.org/sessions/gac-virtual-meeting-on-subpro-pdp-wg-final-report-pre-icann70
https://gac.icann.org/file-asset/GAC%20Subpro%20Final%20Report%20Collective%20Comment%20-%20FINAL.pdf
https://gac.icann.org/file-asset/GAC%20Subpro%20Final%20Report%20Collective%20Comment%20-%20FINAL.pdf
https://gac.icann.org/file-asset/GAC%20Subpro%20Final%20Report%20Collective%20Comment%20-%20FINAL.pdf
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann69-gac-communique
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann69-gac-communique
https://docs.google.com/document/d/1HiR4B44i7t29VkiO_MYJcLrQ-E16OPoNibrRQzdUNW8/edit?usp=sharing
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann68-gac-communique
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann68-gac-communique
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann67-gac-communique
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann67-gac-communique
https://gac.icann.org/contentMigrated/gac-response-to-icann-board-clarification-questions-on-the-gac-montr-al-communiqu-advice
https://gac.icann.org/contentMigrated/gac-response-to-icann-board-clarification-questions-on-the-gac-montr-al-communiqu-advice
https://gac.icann.org/contentMigrated/gac-response-to-icann-board-clarification-questions-on-the-gac-montr-al-communiqu-advice
https://gac.icann.org/briefing-materials/public/icann65-gac-briefing-11.1-cct-review-v1-6jun19.pdf%20language_id=1.pdf?language_id=1
https://gac.icann.org/briefing-materials/public/icann65-gac-briefing-11.1-cct-review-v1-6jun19.pdf%20language_id=1.pdf?language_id=1
https://gac.icann.org/sessions/icann65-block-11-session-11-1-icann-reviews-update-atrt3-rds-cct-reviews
https://gac.icann.org/sessions/icann65-block-11-session-11-1-icann-reviews-update-atrt3-rds-cct-reviews
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-03-01-ar#1.a
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-final-cct-recs-scorecard-01mar19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-final-08sep18-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-final-08sep18-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-final-08sep18-en.pdf


 

ICANN69 –  من جدول أعمال اللجنة االستشارية الحكومية  15/ 10/ 2البند رقمGAC –  مناقشة اللجنة االستشارية الحكوميةGAC   بشأن اإلجراءات

 6من  5الصفحة  الجديدة   gTLDالقادمة لنطاقات 

ي هلسنكي  GACبيان اللجنة االستشارية الحكومية مشورة  ●
السياسات واإلجراءات المستقبلية لنطاقات  بشأن   الصادر ف 

( gTLD30  2016يونيو / حزيران) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SubProالجديدة   gTLDمعالم اإلنجاز الزمنية الرئيسية لعمل اإلجراءات القادمة لنطاقات  الملحق أ: 

 

طلقت
ُ
بتاري    خ    GNSOالجديدة للمنظمة الداعمة لألسماء العامة    gTLDلإلجراءات القادمة لنطاقات    PDPعملية وضع السياسات    أ

ات أو التعديالت عىل توصيات السياسة الحالية ]...[ مطلوبة أم اللتحديد "  2015ديسمت  / كانون األول    17 "  ما إذا كانت التغيتر

ف بها  فيما يت ي يعتر
مصممة إلنتاج آليات نظامية ومستمرة لمقدمي الطلبات مجموعة العمل بأنها "  ميثاقعلق بالسياسات األصلية البر

اح نطاقات   ". مستوى أعىل جديدةالقتر

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

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

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

 . طلًبا مقدًما  25تلقت 

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

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

ين األول/أكتوبر   30) تقرير أوىلي تكميىلي  تناول ● ي ذلك  اإلضافية القضايا ( مجموعة محدودة للغاية من 2018ترسر
بما ف 

اًحا لتحسير   ات عىل الطلبات واقتر  الجديدة.  gTLD دعم أمير  السجل من نطاقات المزادات وتعليقات الطلب والتغيتر

 . طلًبا مقدًما  14وقد تلقت 

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

( المخصص لمعالجة استخدام األسماء الجغرافية ف 

 .2المستوى األعىل 

)جارية    لإلجراءات القادمة  PDP WGمسودة التوصيات النهائية لمجموعة عمل عملية وضع السياسات    –وثيقة عمل   ●

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

ي راجعت م ●
ي جموعة العمل الكاملة التعليقات العامة ف 

ا  التقرير االبتدائ 
ً
ي التكميىلي وأيض

  .ICANN66حبر  التقرير االبتدائ 

ي لنطاقات تم  ●
ي للتعليق العام الجديدة gTLDنرسر "الجوالت الالحقة لمسودة التقرير النهائ 

  . 0202آب )أغسطس(  20ف 

 
ي اللجنة االستشارية الحكومية   2

ي مجال األسماء الجغرافية بشكل منفصل ف 
عالج وضع السياسات ف 

ُ
لت مجموعة عمل داخلية لهذا الغرض. GACت

َّ
ي شك

ُيرج  الرجوع إىل الموارد   ، البر

وأنشطتها المتعلقة بمسار  GACسماء الجغرافية للجنة االستشارية الحكومية عىل الويب لمجموعة عمل األ  GACالمناسبة عىل موقع اللجنة االستشارية الحكومية 
 GNSO.لداعمة لألسماء العامة الجديدة للمنظمة ا gTLDلإلجراءات القادمة لنطاقات PDPلعملية وضع السياسات  5العمل 

https://gac.icann.org/contentMigrated/icann56-helsinki-communique
https://gac.icann.org/advice/itemized/2016-06-30-future-gtlds-policies-and-procedures
https://gac.icann.org/advice/itemized/2016-06-30-future-gtlds-policies-and-procedures
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://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/draft-final-report-new-gtld-subsequent-20aug20-en.pdf
https://www.icann.org/public-comments/gnso-new-gtld-subsequent-draft-final-report-2020-08-20-en
https://gac.icann.org/activity/new-gtlds-subsequent-rounds-geographics-names-as-tlds-wt5
https://gac.icann.org/activity/new-gtlds-subsequent-rounds-geographics-names-as-tlds-wt5
https://gac.icann.org/activity/new-gtlds-subsequent-rounds-geographics-names-as-tlds-wt5


 

ICANN69 –  من جدول أعمال اللجنة االستشارية الحكومية  15/ 10/ 2البند رقمGAC –  مناقشة اللجنة االستشارية الحكوميةGAC   بشأن اإلجراءات

 6من  6الصفحة  الجديدة   gTLDالقادمة لنطاقات 

ي للجوالت القادمة لنطاقات   ●
م إىل مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة  ا  الجديدة  gTLDالتقرير النهائ 

َّ
  GNSOلُمسل

ي  18بتاري    خ 
  . 2021يناير / كانون الثائ 

 

ي عىل مجلس إدارة  GNSOمن المتوقع أن يعرض مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة 
 قريًبا.  ICANNالتقرير النهائ 

 

 

 

 

  الجديدة gTLDأن الجوالت القادمة لنطاقات بش  GACبطاقة أداء اللجنة االستشارية الحكومية  الملحق ب: 

 

 

 

 

 إدارة الوثائق 

ي  اجتماع 
ي ف 

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

 الجديدة gTLDالجوالت القادمة لنطاقات  موضوع الجلسة

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

 2021مارس/ آذار  4 : 1اإلصدار  تاري    خ التوزي    ع

 

https://community.icann.org/display/NGSPP/h.+Final+Report+Drafting?preview=/153520393/157188562/SubPro%20-%20Final%20Report%20-%2020Jan2021%20-%20FINAL%20WITH%20CORRECTIONS.pdf
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