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األخبة/الحالة
ر

الهدف من الجلسة
يناقش أعضاء  GACالمدخالت حول المواضيع الرئيسية للحصول عىل مشورة  GACالمحتملة إىل مجلس إدارة  ICANNفيما
التشغيىل
األخبة بما يف ذلك حالة مرحلة التصميم
يتعلق بالدورات الالحقة لنطاقات  gTLDالجديدة ،ولمراجعة التطورات
ر
ي
الجماع 1المقدم يف حزيران (يونيو).
والمتابعة المحتملة لتعليق GAC
ي

ر
اقباح القيادة لعمل GAC
التشغيىل وفريق
 .1مراقبة  GACونظرها يف المساهمة يف الدراسات والمداوالت ألي من (أو كل من) مرحلة التصميم
ي
مراجعة التنفيذ ،بما يتفق مع مواقف  GACبشأن القضايا ذات األهمية بالنسبة لـ .GAC
 .2االستمرار يف مراجعة المواضيع ذات األولوية المتعلقة بتقرير مجموعة العمل لالجراءات القادمة لنطاقات gTLD
لجماع عىل المخرجات النهائية ،بهدف إعداد ،إذا لزم األمر ،مشورة إجماع  GACالمحتملة
الجديدة ،بعد تعليق  GACا
ي
و/أو أي مدخالت أخرى لمجلس إدارة .ICANN

 1راجعhttps://mm.icann.org/pipermail/comments-gnso-gtld-subsequent-procedures-final-outputs-:
22apr21/attachments/20210601/6e13bf77/GACCommentFINAL-SubproFinalOutputsforICANNBoardConsideration0001.pdf
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األخبة  /الحالة
المستجدة يف اآلونة
ر
ف لحظة هذه الجلسة ،وافق مجلس إدارة  ICANNعىل ر
النهائ
التشغيىل ( )ODPفيما يخص التقرير
الشوع يف مرحلة التصميم
ي
ي
ي
التشغيىل
التصميم
مرحلة
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تحديد
وثيقة
ف
المبي
النحو
عىل
،
الالحقة
اءات
ر
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التشغيىل يف أواخر عام  ،2021بمدة متوقعة -
التصميم
لإلجراءات الالحقة لنطاقات  gTLDالجديدة .من المتصور أن تبدأ مرحلة
ي
النهائ.
حواىل  10أشهر ،تليها  3أشهر إضافية لنظر مجلس إدارة  ICANNيف مخرجات التقرير
بمجرد إطالقها  -تبلغ
ي
ي
ً
يوفر  ICANN72فرصة لـ  GACلمراجعة موادها ومواقفها يف الجوالت الالحقة من نطاقات  gTLDالجديدة استعدادا لتقديم
غب متوقع قبل
مشورة  GACالمحتملة إىل مجلس إدارة  ICANNفيما يتعلق بالجولة التالية من نطاقات  gTLDالجديدة (التنفيذ ر
.)2024-2023
باإلضافة إىل ذلك ،قد ترغب  GACيف المراقبة والنظر يف المساهمة يف الدراسات والمداوالت ألي من (أو كل من) مرحلة التصميم
التشغيىل وفريق مراجعة التنفيذ ،بما يتفق مع مواقف  GACبشأن القضايا ذات األهمية بالنسبة لـ .GAC
ي
التشغيىل ،فإن الخطوات التالية ذات الجداول الزمنية المختلفة
اآلن وبعد أن أطلق مجلس إدارة  ICANNمرحلة التصميم
ي
تشمل:
.i
.ii

.iii
.iv

التشغيىل ( )ODAإىل مجلس إدارة ICANN
التشغيىل وتقديم تقييم التصميم
إجراء منظمة  ICANNمرحلة التصميم
ي
ي
للنظر فيه
نظر مجلس إدارة  ICANNيف توصيات عملية وضع السياسات  PDPكما اعتمدها مجلس المنظمة الداعمة لألسماء
العامة  – GNSOفرصة للحصول عىل مشورة التوافق يف اآلراء للجنة االستشارية الحكومية  GACإىل مجلس إدارة
ICANN؛
تصويت مجلس إدارة ICANN؛
ر
ر
(الت ستشتمل
من المفبض أن تبدأ مؤسسة ( ICANNحسب توجيهات مجلس اإلدارة) يف تنفيذ توصيات السياسات ي
عىل األرجح عىل نسخة منقحة من دليل مقدم الطلب).

ومن المتوقع عند إنجاز هذه الخطوات المتتالية أن تبدأ منظمة  ICANNجولة جديدة من الطلبات الجديدة لنطاقات  gTLDيف
عام  ،2024-2023وذلك يحتاج إىل تأكيد.
مبدئ
وقت ما بشكل
حواىل ي
ي
ي

لنظر أعضاء GAC
ر
الت ترغب يف تحديدها للحصول عىل مشورة  GACإىل مجلس إدارة  ICANNفيما يتعلق
هل نظرت حكومتك يف المواضيع ي
بالدورات الالحقة لنطاقات gTLD؟
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صفحة  2من 3

الوثائق المرجعية الرئيسية
النهائ بشأن مجموعة عمل عملية وضع السياسات  PDP WGلإلجراءات القادمة لنطاقات  gTLDالجديدة
● التقرير
ي
الجماع إلجماع  1( GACحزيران (يونيو)  ) 2021عىل المساهمات النهائية لإلجراءات الالحقة لنطاقات
● تعليق GAC
ي
 gTLDمن  GNSOالجديدة لينظر فيها مجلس إدارة .ICANN
التشغيىل لالجراءات القادمة لنطاقات  gTLDالجديدة.
● وثيقة تحديد نطاق مرحلة التصميم
ي

المزيد من المعلومات
● وثيقة خلفية سياسة  GACحول الجوالت الالحقة لنطاقات  gTLDالجديدةhttps://gac.icann.org/briefing- :
materials/public/gac-policy-background-new-gtlds-subsequent-rounds.pdf

إدارة الوثائق
العنوان
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التوزي ع

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

تاري خ التوزي ع

(سبتمب) 2021
اإلصدار  21 :1أيلول
ر
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صفحة  3من 3

