
   

 
 

 

امج   الجديدة  gTLDالجوالت المستقبلية لبر

 7الجلسة رقم 

 

 المحتويات

اح   اقبر
 القيادة 
 GACلعمل 

التطورات الُمستجدة   1ص 
ي اآلونة  

ف 

ة   الحالة / األخبر

 الوثائق المرجعية  2ص  GACلنظر أعضاء  2ص 
 الرئيسية

 3ص 

 

 الهدف من الجلسة 

فيما   ICANNالمحتملة إىل مجلس إدارة  GACالمدخالت حول المواضيع الرئيسية للحصول عىل مشورة  GACيناقش أعضاء 

ي ذلك حالة مرحلة التصميم التشغيىلي   gTLDيتعلق بالدورات الالحقة لنطاقات 
ة بما ف  الجديدة، ولمراجعة التطورات األخبر

ي حزيران )يونيو(.  1الجماعي  GACوالمتابعة المحتملة لتعليق 
 المقدم ف 

اح القيادة لعمل   GACاقبر

ي الدراسات والمداو  GACمراقبة   .1
ي المساهمة ف 

الت ألي من )أو كل من( مرحلة التصميم التشغيىلي وفريق ونظرها ف 

 .GACبشأن القضايا ذات األهمية بالنسبة لـ   GACمراجعة التنفيذ، بما يتفق مع مواقف 

ي مراجعة المواضيع ذات األولوية المتعلقة بتقرير مجموعة العمل لالجراءات القادمة لنطاقات  .2
 gTLDاالستمرار ف 

المحتملة  GACلجماعي عىل المخرجات النهائية، بهدف إعداد، إذا لزم األمر، مشورة إجماع ا GACالجديدة، بعد تعليق 

 . ICANNو/أو أي مدخالت أخرى لمجلس إدارة 

  

 
outputs-final-procedures-subsequent-gtld-gnso-https://mm.icann.org/pipermail/comments-راجع:  1

-SubproFinalOutputsforICANNBoardConsideration-22apr21/attachments/20210601/6e13bf77/GACCommentFINAL
001.pdf0 

https://mm.icann.org/pipermail/comments-gnso-gtld-subsequent-procedures-final-outputs-22apr21/attachments/20210601/6e13bf77/GACCommentFINAL-SubproFinalOutputsforICANNBoardConsideration-0001.pdf
https://mm.icann.org/pipermail/comments-gnso-gtld-subsequent-procedures-final-outputs-22apr21/attachments/20210601/6e13bf77/GACCommentFINAL-SubproFinalOutputsforICANNBoardConsideration-0001.pdf
https://mm.icann.org/pipermail/comments-gnso-gtld-subsequent-procedures-final-outputs-22apr21/attachments/20210601/6e13bf77/GACCommentFINAL-SubproFinalOutputsforICANNBoardConsideration-0001.pdf


 

 

 ICANN72 –  الجوالت الالحقة لنطاقات  – 7بند جدول األعمال رقمgTLD  3من  2صفحة  الجديدة 

ة / الحالة  ي اآلونة األخبر
 التطورات الُمستجدة ف 

ي لحظة هذه الجلسة، 
ي مرحلة التصميم التشغيىلي ) عىل ICANNمجلس إدارة  وافقف 

وع ف  ي ( فيما يخص ODPالشر
التقرير النهائ 

ي لمجموعة عمل عملية وضع السياسات لإلجراءات الالحقة
مرحلة التصميم التشغيىلي   وثيقة تحديد نطاق، عىل النحو المبير  ف 

ي أواخر عام  الجديدة.  gTLDلإلجراءات الالحقة لنطاقات 
  -، بمدة متوقعة 2021من المتصور أن تبدأ مرحلة التصميم التشغيىلي ف 

.  ICANNأشهر إضافية لنظر مجلس إدارة  3أشهر، تليها  10تبلغ حواىلي  -بمجرد إطالقها  ي
ي مخرجات التقرير النهائ 

 ف 

ي الجوالت الالحقة من نطاقات  لمراجعة  GACفرصة لـ  ICANN72يوفر 
ا لتقديم   gTLDموادها ومواقفها ف 

ً
الجديدة استعداد

الجديدة )التنفيذ غبر متوقع قبل   gTLDفيما يتعلق بالجولة التالية من نطاقات  ICANNالمحتملة إىل مجلس إدارة  GACمشورة 

2023-2420 .) 

ي الدراسات والمداوالت ألي من )أو كل من( مرحلة التصميم   GACباإلضافة إىل ذلك، قد ترغب 
ي المساهمة ف 

ي المراقبة والنظر ف 
ف 

 .GACبشأن القضايا ذات األهمية بالنسبة لـ  GACالتشغيىلي وفريق مراجعة التنفيذ، بما يتفق مع مواقف 

، فإن الخطوات التا ICANNاآلن وبعد أن أطلق مجلس إدارة  لية ذات الجداول الزمنية المختلفة  مرحلة التصميم التشغيىلي

 تشمل: 

i.  إجراء منظمةICANN ( مرحلة التصميم التشغيىلي وتقديم تقييم التصميم التشغيىليODA إىل مجلس إدارة )ICANN  

 للنظر فيه

ii.  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  ؛ 

iii.  تصويت مجلس إدارةICANN؛ 

iv.  ض أن تبدأ مؤسسة ي ستشتمل   ICANNمن المفبر
ي تنفيذ توصيات السياسات )التر

)حسب توجيهات مجلس اإلدارة( ف 

 لب(. عىل األرجح عىل نسخة منقحة من دليل مقدم الط

ي   gTLDجولة جديدة من الطلبات الجديدة لنطاقات  ICANNومن المتوقع عند إنجاز هذه الخطوات المتتالية أن تبدأ منظمة 
ف 

ي حواىلي عامي 
 ، وذلك يحتاج إىل تأكيد. 2024-2023وقت ما بشكل مبدئ 

 

 GACلنظر أعضاء 

ي تحديدها للحصول عىل مشور 
ي ترغب ف 

ي المواضيع التر
فيما يتعلق  ICANNإىل مجلس إدارة  GACة هل نظرت حكومتك ف 

 ؟ gTLDبالدورات الالحقة لنطاقات 

  

https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2021-09-12-en#1.a
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://www.icann.org/en/system/files/files/draft-new-gtld-subsequent-procedures-odp-scoping-07sep21-en.pdf


 

 

 ICANN72 –  الجوالت الالحقة لنطاقات  – 7بند جدول األعمال رقمgTLD  3من  3صفحة  الجديدة 

 الوثائق المرجعية الرئيسية 

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

( عىل المساهمات النهائية لإلجراءات الالحقة لنطاقات 2021( حزيران )يونيو  1) GACالجماعي إلجماع  GACتعليق  ●

gTLD  منGNSO  الجديدة لينظر فيها مجلس إدارةICANN . 

 الجديدة.  gTLDالتصميم التشغيىلي لالجراءات القادمة لنطاقات  مرحلة وثيقة تحديد نطاق  ●

 المزيد من المعلومات 

https://gac.icann.org/briefing- الجديدة:  gTLDحول الجوالت الالحقة لنطاقات   GACوثيقة خلفية سياسة  ●

rounds.pdf-subsequent-gtlds-new-background-policy-materials/public/gac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إدارة الوثائق 

 الجديدة gTLDالجوالت الالحقة لنطاقات  -  GACإحاطة جلسة  -   ICANN72 العنوان

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

(  21: 1اإلصدار  تاري    خ التوزي    ع  2021أيلول )سبتمبر

 

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://mm.icann.org/pipermail/comments-gnso-gtld-subsequent-procedures-final-outputs-22apr21/attachments/20210601/6e13bf77/GACCommentFINAL-SubproFinalOutputsforICANNBoardConsideration-0001.pdf
https://mm.icann.org/pipermail/comments-gnso-gtld-subsequent-procedures-final-outputs-22apr21/attachments/20210601/6e13bf77/GACCommentFINAL-SubproFinalOutputsforICANNBoardConsideration-0001.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/draft-new-gtld-subsequent-procedures-odp-scoping-07sep21-en.pdf
https://gac.icann.org/briefing-materials/public/gac-policy-background-new-gtlds-subsequent-rounds.pdf
https://gac.icann.org/briefing-materials/public/gac-policy-background-new-gtlds-subsequent-rounds.pdf

	الهدف من الجلسة
	اقتراح القيادة لعمل GAC
	التطورات المُستجدة في الآونة الأخيرة / الحالة
	لنظر أعضاء GAC
	الوثائق المرجعية الرئيسية

