
   
 

 

 الجديدة  gTLD الجوالت الالحقة لنطاقات

 11الجلسة 

 

 1 الهدف من الجلسة 

 GAC 1اقتراح القيادة إلجراء اللجنة االستشارية الحكومية 

 GAC 2التطورات األخيرة وحالة دراسة أعضاء 

 3 الوثائق المرجعية الرئيسية

 

 

 الهدف من الجلسة 

 ICANNالمحتملة إلى مجلس إدارة  GACحول المواضيع الرئيسية للحصول على مشورة   GACمواقف  GACيناقش أعضاء 

الجديدة، ويراجعون التطورات األخيرة الخاصة بمرحلة التصميم التشغيلي بما في   gTLDفيما يتعلق بالجوالت الالحقة لنطاقات 

  GACالمصغرة المقترحة حول التجمعات المتخصصة المغلقة والمتابعة المحتملة لتعليق  GAC/GNSOذلك مجموعة 

 .2021المقدم في يونيو/حزيران  1الجماعي 

 GAC  اح القيادة إلجراء اللجنة االستشارية الحكوميةاقتر  

بشأن مرحلة التصميم التشغيلي وتدرس المساهمة على النحو المطلوب   ICANNتحديثًا من منظمة  GACسوف تتلقى   .1

 .GACبشأن القضايا ذات األهمية بالنسبة لـ  GACبما يتفق مع مواقف 

المصغرة المقترحة من قبل   GAC/GNSOدات مجموعة على مستج GACبإطالع أعضاء  GACوكذلك يقوم رئيس  .2

 مجلس اإلدارة بشأن التجمعات المتخصصة المغلقة.

مناقشة الموضوعات ذات األولوية المتعلقة بالتقرير النهائي لمجموعة عمل عملية وضع السياسات   GACيتابع أعضاء  .3

المحتملة، إذا لزم األمر، و/أو أي   CGAالجديدة بهدف إعداد مشورة إجماع  gTLDلإلجراءات القادمة لنطاقات 

 . ICANNمدخالت أخرى لمجلس إدارة 
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ICANN73 –  الجوالت الالحقة لنطاقات  – 11جدول األعمال البند رقمgTLD  3من  2صفحة  الجديدة 

 GAC التطورات األخيرة وحالة دراسة أعضاء 

  ( ODPمرحلة التصميم التشغيلي )

ديسمبر   17( قد بدأت )ODPمجلس اإلدارة أن مرحلة التصميم التشغيلي ) ICANNمنظمة  أبلغتفي أثناء إعداد هذه اإلحاطة، 

بأعمال مرحلة التصميم التشغيلي. ومن المفترض أن   ( بعد ثالثة أشهر من االستعدادات وتنظيم الموارد وتخصيصها للقيام2021

بدراسة   ICANNأشهر إضافية يقوم خاللها مجلس إدارة  3أشهر، تليها  10تستمر مرحلة التصميم التشغيلي لما يقرب من 

 مخرجات التقرير النهائي. 

تصميماً لهذا المشروع وتزود خاللها مجلس   ICANNهي الفترة التي تضع خاللها منظمة  ODPإن مرحلة التصميم التشغيلي 

اإلدارة بالمعلومات ذات الصلة لتسهيل اتخاذه لقراره حول ما إذا كانت توصيات عملية وضع السياسات تصب في مصلحة مجتمع  

ICANN  أوICANN   نفسها. وستوفر مرحلةODP  ًبالتأثيرات التشغيلية لقبول التوصيات بما في لمجلس اإلدارة فهماً وإحاطة

ذلك العقبات المحتملة والكلف المترتبة والجدول الزمني للتنفيذ. المزيد من المعلومات حول متطلبات اختبار حول مرحلة التصميم 

 . (ODPصفحة ويب مرحلة التصميم التشغيلي )التشغيلي على 

التقرير  ( فيما يخص ODPالشروع في مرحلة التصميم التشغيلي ) على ICANNمجلس إدارة  وافق، 2021في شهر سبتمبر 

مرحلة التصميم  وثيقة تحديد نطاق، على النحو المبين في النهائي لمجموعة عمل عملية وضع السياسات لإلجراءات الالحقة

 الجديدة.  gTLDالتشغيلي لإلجراءات الالحقة لنطاقات 

 

 التجمعات المتخصصة المغلقة  

،  ICANN، تم تحديد العديد من مشكالت السياسة لحلها من قبل مجلس إدارة (ODP)كجزء من عمل مرحلة التصميم التشغيلي 

  gTLDبما في ذلك  التجمعات المتخصصة المغلقة، نظًرا ألن مجموعة عمل عملية وضع السياسات لإلجراءات القادمة لنطاقات 

من   GACتنص مشورة  .أن توصيات السياسة بشأن التجمعات المتخصصة المغلقةالجديدة لم تتوصل إلى توافق في اآلراء بش 

الحصري للسجل هدف معني بالمصلحة  بالنسبة للسالسل التي تمثل المصطلحات العامة ، يجب أن يخدم الوصول على أنه " 2013

 .”العامة

في مجموعة مركزة صغيرة مع   - ICANNمع مجلس إدارة  - GAC/GNSOإمكانية تعاون  ICANNناقش مجلس إدارة 

خبراء من كال المجموعتين لمحاولة تطوير إطار عمل للتجمعات المتخصصة المغلقة. وسوف تركز هذه المجموعة الصغيرة على  

بالسماح للتجمعات المتخصصة  GNSOبشأن التجمعات المتخصصة المغلقة، مع األخذ في االعتبار موقف إيجاد حل وسط 

 لخدمة هدف معني بالمصلحة العامة.  GACالمغلقة، وموقف 

لتلقي التعليقات األولية.   GNSOو GACبشكل غير رسمي مع رؤساء  ICANN، تواصل مجلس إدارة 2021وفي ديسمبر 

بشأن ردود أفعالهم األولية ووافقوا على المضي قدًما في هذا النهج من حيث   GACمن قبل رئيس  GACوتمت استشارة قادة 

في أقرب وقت لبدء العمل بوثيقة تأطير/تحديد نطاق   ICANNالمبدأ. ومن المتوقع أن يبدأ التواصل الرسمي من قبل مجلس إدارة 

 ؤوليات والعمليات والتوقيت المتوقع. محددة يتم مشاركتها مع كال الطرفين تحدد األدوار والمس 

إلى اتفاق حول إطار العمل، ستتم دعوة المجتمع على نحو أوسع لتقديم مالحظات. وبعد   GNSOو GACفي حالة توصل   

. إذا  GNSOعبر تبني عملية مناسبة لتطوير سياسة   -إذا تم االتفاق عليه  -إدخالت المجتمع، يمكن النظر في إطار العمل المقترح 

 مجلس إلى النظر في الخطوات التالية المناسبة.لم يتمخض الحوار عن إطار عمل متفق عليه من الطرفين، سيحتاج ال
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ICANN73 –  الجوالت الالحقة لنطاقات  – 11جدول األعمال البند رقمgTLD  3من  3صفحة  الجديدة 

 والخطوات التالية  ICANN73نطاق تركيز  

الجديدة استعداًدا لتقديم   gTLDموادها ومواقفها في الجوالت الالحقة من نطاقات  لمراجعة GACفرصة لـ  ICANN73يوفر 

الجديدة )التنفيذ غير متوقع قبل   gTLDفيما يتعلق بالجولة التالية من نطاقات  ICANNالمحتملة إلى مجلس إدارة  GACمشورة 

2023-2024 .) 

في مراقبة ودراسة المساهمة في الدراسات والمداوالت ألي من )أو كل من( مرحلة   GACباإلضافة إلى ذلك، قد يرغب أعضاء 
 . GACبشأن القضايا ذات األهمية بالنسبة لـ  GACالتصميم التشغيلي وفريق مراجعة التنفيذ، بما يتفق مع مواقف 

 مرحلة التصميم التشغيلي، فإن الخطوات التالية ذات الجداول الزمنية المختلفة تشمل:  ICANNواآلن وبعد أن أطلق مجلس إدارة  

i.  إجراء منظمةICANN ( مرحلة التصميم التشغيلي وتقديم تقييم التصميم التشغيليODA إلى مجلس إدارة )ICANN 

 للنظر فيه

ii.  نظر مجلس إدارةICANN  في توصيات عملية وضع السياساتPDP   كما اعتمدها مجلس المنظمة الداعمة لألسماء

إلى مجلس إدارة   GACالحكومية  فرصة للحصول على مشورة التوافق في اآلراء للجنة االستشارية – GNSOالعامة 

ICANN  ؛ 

iii.  تصويت مجلس إدارةICANN؛ 

iv.   من المفترض أن تبدأ مؤسسةICANN   حسب توجيهات مجلس اإلدارة( في تنفيذ توصيات السياسات )التي ستشتمل(

 على األرجح على نسخة منقحة من دليل مقدم الطلب(. 

في   gTLDجولة جديدة من الطلبات الجديدة لنطاقات  ICANNمنظمة  ومن المتوقع عند إنجاز هذه الخطوات المتتالية أن تبدأ

 سيتم تأكيده.  2024-2023وقت ما من عامي 

 الوثائق المرجعية الرئيسية 

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

( على المساهمات النهائية لإلجراءات الالحقة  2021حزيران )يونيوGAC (1   )الجماعي إلجماع  CGAتعليق  ●

 .ICANNالجديدة لينظر فيها مجلس إدارة  GNSOمن  gTLDلنطاقات 

 الجديدة.  gTLDمرحلة التصميم التشغيلي لالجراءات القادمة لنطاقات  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  - ICANN73 العنوان 

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

 2022فبراير )شباط(  18: 1اإلصدار  تاريخ التوزيع 
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