
   
 

 

 

 اجتماع اللجنة االستشارية الحكومية مع منظمة دعم األسماء العامة 

 4الجلسة 

 

 1 الهدف من الجلسة 

 2 الوثائق المرجعية الرئيسية

 2 المزيد من المعلومات 

 2 نبذة خلفية 

 

 

 الهدف من الجلسة  

بهدف  ICANN( على االجتماع خالل اجتماعات GNSOدأبت اللجنة االستشارية الحكومية ومنظمة دعم األسماء العامة )

 مناقشة القضايا ذات االهتمام المشترك لكال الطرفين. ستركز هذه الجلسة على تبادل اآلراء حول المواضيع التالية:

 مرحلة التصميم التشغيلي   ●

 نظام الوصول/اإلفصاح القياسي ○

 الجديدة gTLDاإلجراءات الالحقة لنطاقات  ○

 DNSانتهاك نظام اسم النطاق   ●

 الحماية التصحيحية للمنظمات الحكومية الدولية.  -السياسات العملية المعّجلة لوضع  ●

 أية أعمال أخرى ●

 الدقة ○

 هل هناك أية قضايا أخرى ناشئة  ○

 

 

 

بهدف  ICANN( على االجتماع خالل اجتماعات GNSOدأبت اللجنة االستشارية الحكومية ومنظمة دعم األسماء العامة )

 مناقشة القضايا ذات االهتمام المشترك لكال الطرفين. ينصب تركيز هذه الجلسة على: 

 مرحلة التصميم التشغيلي   .1

حد: من المقرر أن يقدم مجلس منظمة دعم األسماء   ● مرحلة التصميم التشغيلي لنظام الوصول/اإلفصاح الموَّ

بخصوص   ICANNها حيال نتائج مجلس إدارة  العامة إحاطة إلى اللجنة االستشارية الحكومية بوجهات نظر 

حد. ODAتقييم التصميم التشغيلي )  ( حول مرحلة التصميم التشغيلي لنظام الوصول/اإلفصاح الموَّ

مرحلة التصميم التشغيلي لإلجراءات الالحقة: من المقرر أن تناقش اللجنة االستشارية الحكومية/مجلس منظمة  ●

المصغرة للنطاقات العامة المغلقة  GAC/GNSOملة حول مجموعة دعم األسماء العامة التوقعات المحت

 المقرر إطالقها في إطار مرحلة التصميم التشغيلي لإلجراءات الالحقة.



 

 

مع منظمة دعم األسماء العامة   GACاجتماع اللجنة االستشارية الحكومية   – GACأعمال اللجنة االستشارية الحكومية  لجدول  4البند   – ICANN73اجتماع 

GNSO  3من  2الصفحة 

 DNSانتهاك نظام اسم النطاق   .2

من المقرر أن يقدم مجلس منظمة دعم األسماء العامة إحاطة من الفريق المصغر حول الخطوات التالية فيما   ●

 .DNSنظام أسماء النطاقات  يخص انتهاك

 الحماية التصحيحية للمنظمات الحكومية الدولية: -العملية المعّجلة لوضع السياسات   .3

من المقرر أن تناقش اللجنة االستشارية الحكومية ومنظمة دعم األسماء العامة التحديات المحتملة التي قد تنشأ   ●

لة   وصوالً إلى وضع التقرير النهائي. عن جوالت عملية وضع السياسات المعجَّ

 أية أعمال أخرى   .4

من المقرر أن تناقش اللجنة االستشارية الحكومية ومجلس منظمة دعم األسماء العامة أية تطورات محتملة بشأن   ●

 مسائل الدقة، متى ما أمكن ذلك. 

 هل هناك أية قضايا أخرى ناشئة ●

 

 الوثائق المرجعية الرئيسية  

ية حول الموضوعات التي يمكن مناقشتها خالل هذه الجلسة، يُرجى مراجعة ملخصات موضوعات للحصول على أفكار إضاف

 اللجنة االستشارية الحكومية لما قبل االجتماعات حول ما يلي: 

 .DNSالحد من انتهاك نظام أسماء النطاقات   ●

 وسياسة حماية البيانات.  WHOISخدمة دليل التسجيل/  ●

 الدولية الحكومية.عمليات حماية أسماء المنظمات   ●

 

 المزيد من المعلومات 

وعملية وضع السياسات بها   GNSOيمكن العثور على المزيد من المعلومات حول 

  –على الويب  GNSOموقع  http://gnso.icann.org/en/about .http://gnso.icann.org/en/aboutعلى

https://gnso.icann.org/en 

 

 نبذة خلفية 

في السنوات األخيرة،   ICANNفي تغيير أنشطة وضع السياسات في   GACمع بدء مشاركة اللجنة االستشارية الحكومية 

كانت أكثر جدوى عن ذي قبل في مساعدة أعضاء   ICANNمعلومات مع قطاعات مختلفة من مجتمع لوحظ أن مشاركة ال

على فهم سياق قضايا نظام أسماء النطاقات المختلفة. في االجتماعات العامة األخيرة،   GACاللجنة االستشارية الحكومية 

بما فيها األعمال التجارية والملكية  gTLDتفاعلت اللجنة االستشارية الحكومية مع مختلف مجموعات المجتمع من مساحة 

 اتباع نهج االتصاالت االستراتيجية.  في GNSOالفكرية والمصالح غير التجارية. ستستمر هذه االجتماعات مع مجلس 

مسؤولة عن وضع والتوصية   ICANN( عبارة عن هيئة داخل مجتمع GNSOتعد المنظمة الداعمة لألسماء العامة )

من أكبر   GNSOفيما يتعلق بنطاقات المستوى االعلى العام. وتعد منظمة  ICANNبالسياسات الموضوعية لمجلس إدارة 

 .ICANNمنظمات الدعم داخل إطار عمل 

عام من أجل مناقشة   ICANNفي كل اجتماع  GNSO عادة مع الرئيس واألعضاء اآلخرين من مجلس  GACتجتمع  

هو فيليب  GNSOات االهتمام المشترك والوقوف على سبل تحقيق تعاون أفضل.  والرئيس الحالي لمجلس القضايا ذ

واللجنة االستشارية الحكومية هو  GNSOفوكوارت. ونواب الرئيس هما بام ليتل وتاتيانا تروبينا. ومسؤول االتصال بين 

 هو جورج كانسيو )سويسرا(.  GNSOجيف نيومان. نقطة اتصال اللجنة االستشارية الحكومية لدى 

http://gnso.icann.org/en/about
http://gnso.icann.org/en/about
http://gnso.icann.org/en/about
http://gnso.icann.org/en/about
https://gnso.icann.org/en
https://gnso.icann.org/en
http://gnso.icann.org/en/index.htm
http://gnso.icann.org/en/index.htm
http://gnso.icann.org/en/index.htm


 

 

مع منظمة دعم األسماء العامة   GACاجتماع اللجنة االستشارية الحكومية   – GACأعمال اللجنة االستشارية الحكومية  لجدول  4البند   – ICANN73اجتماع 

GNSO  3من  3الصفحة 

"هيئة" منهما  -عبارة عن "اتحاد" مكون من مجموعات مختلفة من أصحاب المصلحة.  ويتألف من "هيئتين"  GNSOإن 

 -)السجالت وأمناء السجالت(، و"الهيئة" األخرى لألطراف األخرى غير المتعاقدة  ICANNلألطراف المتعاقدة مع 

 ية. المصالح التجارية وغير التجار 

. يتولى المجلس دور  GNSOبأدوار مختلفة داخل   GNSOومجموعات أصحاب المصلحة في  GNSOيضطلع مجلس 

والدوائر.   GNSOمدير عملية وضع السياسات. يشغل المجلس أعضاء ممثلين لمختلف مجموعة أصحاب المصلحة في 

ب المصلحة للسجالت ومجموعة أصحاب  بالمقارنة، تركز مجموعة أصحاب المصلحة أنفسهم )بما في ذلك مجموعة أصحا

( على االعتبارات التشغيلية ومشاركة المعلومات ومساعدة أعضائها على فهم أنشطة  RrSGالمصلحة في أمناء السجالت )

. وتشارك المجموعات المختلفة من أصحاب المصلحة بشكل مباشر في مجموعات العمل المعنية GNSOومسؤوليات 

 بوضع السياسات.

واللجنة االستشارية الحكومية في اجتماع عبر   GNSOالعامة، تلتقي فرق القيادة من مجلس   ICANNجتماعات  قبل عقد ا

 الهاتف لتحديد القضايا األكثر إلحاًحا التي تستحق المزيد من المناقشات المباشرة في االجتماع القادم. 

 

 

 إدارة الوثائق 

 GNSOمع   GACاجتماع  - ICANN73الجتماع  GACموجز جلسة  العنوان 

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

 2022مارس/ آذار  4: 1اإلصدار  تاريخ التوزيع 
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