
 

  
 

 

 ccNSO مع منظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد GAC اجتماع اللجنة االستشارية الحكومية

 5الجلسة 

 

 1 الهدف من الجلسة 

 1 نبذة خلفية

 2 جدول األعمال 

 2 التطورات ذات الصلة 

لمجموعة عمل منظمة دعم أسماء   ccPDP3عملية وضع السياسات الثالثة لمنظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد 

 2 بشأن آلية المراجعة  ccNSOالنطاقات لرمز البلد 

لمجموعة عمل منظمة دعم أسماء   ccPDP4عملية وضع السياسات الرابعة لمنظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد 

 3 (IDNبشأن أسماء النطاقات المدّولة ) ccNSOمز البلد النطاقات لر 

 

 

 الهدف من الجلسة 

( بانتظام خالل اجتماعات  ccNSOمع منظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد ) GACتجتمع اللجنة االستشارية الحكومية 

ICANN .بهدف مناقشة القضايا ذات االهتمام المشترك 

 على:  ICANN73ينصب تركيز الجلسة في 

جنة  بشأن تحديث آليات المراجعة إلى الل ccPDP3عملية وضع السياسات الثالثة لمنظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد  ●

 GACاالستشارية الحكومية 

في تحديث أسماء النطاقات المدّولة   ccPDP4عملية وضع السياسات الرابعة لمنظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد  ●

IDN  إلى اللجنة االستشارية الحكوميةGAC 

 DNSومناقشة انتهاك نظام اسم النطاق  ccNSOمنظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد  ●

 

 نبذة خلفية

أنشئها مديرو نطاقات المستوى   ICANN( إحدى الهيئات داخل هيكل ccNSOتُعد منظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد )

 األعلى لرمز البلد ومن أجلهم. 

 

منصة لتعزيز التوافق في اآلراء والتعاون التقني وبناء المهارات بين  ccNSOوتوفر منظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد 

وتسهل تطوير أفضل الممارسات التطوعية لمديري نطاقات المستوى األعلى لرمز   ccTLDنطاقات المستوى األعلى لرمز البلد 

 .ccTLDالبلد 

عضًوا  18، الذي يتكون من ccNSOمجلس منظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد سات بمعرفة تُدار عملية وضع السيا

جنة  ، ويُعيّن ثالثة منهم بمعرفة لccNSOمنهم من جانب أعضاء منظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد  15استشاريًا )يُنتخب 

 (. ICANNالترشيح في منظمة 

https://ccnso.icann.org/en/about/council.htm
https://ccnso.icann.org/en/about/council.htm
https://ccnso.icann.org/en/about/council.htm
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 4من  2الصفحة   ccNSOلرمز البلد 

 

لتنسيق  ICANNفي اجتماعات   ccNSOومنظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد  GACاجتمعت اللجنة االستشارية الحكومية 

 ومناقشة قضايا السياسة العامة ذات االهتمام المشترك. 

بار برومارك )نييوي( كجهة اتصال لدى منظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد   GACعينت اللجنة االستشارية الحكومية 

ccNSO وعينت منظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد ،ccNSO ( بيي أوالديبو من جمعية تسجيل اإلنترنت النيجيريةNiRA  )

 . GACكنقطة اتصال لدى اللجنة االستشارية الحكومية 

مناقشات السياسات ومناقشات المجتمع األخرى على المستوى الداخلي فيما بين المجموعات،   ويتمثل دور العضوين في تسهيل

 .ICANNباإلضافة إلى تحضيرات جدول أعمال اجتماعات  

 جدول األعمال

 ICANN73في  GACواللجنة االستشارية الحكومية  ccNSOمن المتوقع أن تناقش منظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد  

 الرئيسية ذات االهتمام المشترك الحالي المتعلقة بما يلي: القضايا

بشأن تحديث آليات المراجعة إلى اللجنة   ccPDP3عملية وضع السياسات الثالثة لمنظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد  ●

 GACاالستشارية الحكومية 

في تحديث أسماء النطاقات المدّولة   ccPDP4عملية وضع السياسات الرابعة لمنظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد  ●

IDN  إلى اللجنة االستشارية الحكوميةGAC 

تحديثًا لعمليات وضع السياسات لمنظمة دعم أسماء   ccNSOستقدم منظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد  ○

)انظر التطورات ذات الصلة   GAC( التي تهم اللجنة االستشارية الحكومية ccPDPالنطاقات لرمز البلد )

 أدناه( 

 

 DNSومناقشة انتهاك نظام اسم النطاق  ccNSOمنظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد  ●

األخيرة بهدف بدء   DNSالمعلومات حول أنشطة انتهاك نظام اسم النطاق  ccNSOسيشارك خبراء المجال  ○

رات للمناقشات المشتركة المقبلة بعد  وتبادل الخب GACحوار بناء مع اللجنة االستشارية الحكومية 

ICANN73 . 

 

 التطورات ذات الصلة 

لمجموعة عمل منظمة دعم أسماء النطاقات   ccPDP3عملية وضع السياسات الثالثة لمنظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد 

 بشأن آلية المراجعة  ccNSOلرمز البلد 

 

 الوضع الحالي 
القرارات التي ينبغي أن تخضع لمراجعة واستكشفت متطلبات آلية المراجعة.  وتتعمق اآلن في  حتى اليوم حددت مجموعة العمل 

 . المتطلبات المختلفة والمواضيع ذات الصلة

المجموعة مقسمة إلى فرق فرعية صغيرة، تناولت مجموعات موضوعات معينة، مثل المبادئ الشاملة، التي تحدد المعايير التي   

ات السياسة والتي ينبغي تفسيرها وتنفيذها.  وتأخذ في االعتبار التجارب حتى اليوم فيما يتعلق بالقرارات  من خاللها تُوضع توصي

. وهي مقترحة لهيكلة وتوجيه ووضع ccTLDالمتعلقة بالتفويض والنقل واإللغاء والسحب لنطاقات المستوى األعلى لرمز البلد 

يذها وتفسيرها في المستقبل.  وتشمل تلك المبادئ الشاملة، من بين أمور أخرى،  الشروط للسياسة الموصى بها آللية المراجعة وتنف

 اإلنصاف األساسي وااللتزام بالقرارات. 

 
 الخطوات التالية 

تمت مناقشة مدى االلتزام بالقرارات، وقام فريق فرعي صغير من عملية وضع السياسات لمنظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد  

ccPDP3 لة للقسم القانوني في بوضع أسئICANN وتأمل المجموعة الكاملة أن تتلقى رًدا من   .ICANN   في أوائل عام



 

 

ICANN73 –  من جدول أعمال اللجنة االستشارية الحكومية  5البندGAC –  اجتماع اللجنة االستشارية الحكوميةGAC   مع منظمة دعم أسماء النطاقات

 4من  3الصفحة   ccNSOلرمز البلد 

آللية مراجعة غير   –كخطوة وسيطة  –، بدأت المجموعة في االستكشاف ICANN. وفي انتظار رد من القسم القانوني في 2022

 ملزمة للقرارات الخاضعة للمراجعة. 

 

 الهدف من ذلك 

( في تقديم تقرير عن سياسة آلية المراجعة والتوصية بها فيما يتعلق بالقرارات المتعلقة WGمجموعة العمل )يتمثل هدف 

بالتفويض والنقل واإللغاء والسحب لنطاقات المستوى األعلى المفوضة المرتبطة برموز البلدان المخصصة للبلدان واألقاليم  

 . ccNSOالسياسات لمنظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد  وضمن إطار عمل عملية وضع ISO 3166-1المدرجة في 

 

 . هنااقرأ المزيد  ●

 

لمجموعة عمل منظمة دعم أسماء النطاقات   ccPDP4عملية وضع السياسات الرابعة لمنظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد 

 ( IDNبشأن أسماء النطاقات المدّولة ) ccNSOلرمز البلد 

 

 الوضع الحالي 

مراجعتها   ccPDP4رمز البلد أكملت مجموعة العمل الكاملة لعملية وضع السياسات الرابعة لمنظمة دعم أسماء النطاقات ل

 IDNلعملية اختيار سالسل نطاقات المستوى األعلى لرمز البلد ألسماء النطاقات المدّولة   2013ومناقشتها لمقترحات سياسة 

ccTLD  وفي الوقت نفسه، تستمر المجموعتان الفرعيتان لعملية وضع السياسات الرابعة لمنظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد .

ccPDP4  :في االجتماع مرة كل أسبوعين 

تناقش المجموعة الفرعية إلدارة المتباينات لعملية وضع السياسات الرابعة لمنظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد   -

ccPDP4 (ccPDP4-VM)   وتراجع توصيات سالسل نطاقات المستوى األعلى المتغيرة ألسماء النطاقات المدّولة

IDN Variant TLD  وورقة العاملين في مؤسسةICANN  وافقت المجموعة على اعتماد قواعد إنشاء العالمات .

لمنطقة الجذر للحساب المتباين، باإلضافة إلى مبدأ "نفس الكيان".  وتنظر المجموعة أيًضا في جهود وضع السياسات  

 تتباعد  ذات الصلة، للتأكد من أن مناهج إدارة المتباينات في المستوى األعلى ال GNSOللمنظمة الداعمة لألسماء العامة 

 أكثر مما ينبغي.

بشأن إلغاء   ccPDP4تحدد المجموعة الفرعية لعملية وضع السياسات الرابعة لمنظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد  -

الحدث  IDN ccTLD (ccPDP4-DS)اختيار سالسل نطاقات المستوى األعلى لرمز البلد ألسماء النطاقات المدّولة 

)ألسماء النطاقات المدّولة   ccTLDدء عملية عزل نطاقات المستوى األعلى لرمز البلد )األحداث( الذي سيؤدي إلى ب

IDN  وعملية العزل نفسها خارج نطاق عملية وضع السياسات الرابعة لمنظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد  .)

ccPDP4 ت لرمز البلد وتم تحديدها كجزء من عملية وضع السياسات الثالثة لمنظمة دعم أسماء النطاقاccPDP3 . 

-ccPDP4نظًرا ألن المجموعة الفرعية لعملية وضع السياسات الرابعة لمنظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد إللغاء االختيار 

DS  على وشك إكمال عملها، أطلق فريق قيادة عملية وضع السياسات الرابعة لمنظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلدccPDP4  

كانون الثاني دعوة للمتطوعين لمجموعة فرعية إضافية حول التشابه المسبب للبس.  وأُجلت اجتماعات مجموعة العمل  في يناير/

 الكاملة حتى تنتهي إحدى المجموعات الفرعية من عملها. 

 

 الخطوات التالية 

دعم أسماء النطاقات لرمز البلد  هناك مجاالت تداخل محتمل بين عمل المجموعة الفرعية لعملية وضع السياسات الرابعة لمنظمة 

والعمل الذي تقوم به المجموعة الكاملة الذي يحتاج إلى توضيح. وبحلول نهاية فبراير/شباط   ccPDP4-VMإلدارة المتباينات 

 ccPDP4-VM، تتوقع مجموعة عملية وضع السياسات الرابعة لمنظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد إلدارة المتباينات 2022

اد توصية للمجموعة الكاملة للنظر فيها. وبمجرد االنتهاء، سيتم أيًضا إدراج توصيات المجموعة الفرعية لعملية وضع إعد

في المسودة األساسية من قِبل   ccPDP4-DSالسياسات الرابعة لمنظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد إللغاء االختيار 

 .2022لة مرة أخرى في حوالي مارس/أذار المجموعة الكاملة.  وستجتمع المجموعة الكام

 

 

https://ccnso.icann.org/en/workinggroups/pdp-review-mechanism.htm
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 4من  4الصفحة   ccNSOلرمز البلد 

 الهدف من ذلك 

المعايير والعملية  ccPDP4تحدد مجموعة عمل عملية وضع السياسات الرابعة لمنظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد 

لة )سالسل نطاقات المستوى األعلى لرمز البلد ألسماء النطاقات المدواإلجراءات من أجل اختيار )إلغاء اختيار(   IDNوَّ

ccTLDS  المرتبطة برموز البلدان المخصصة للبلدان أو األقاليم أو المناطق األخرى ذات االهتمام الجيوسياسي المدرجة في )

1-ISO 3166  ضمن إطار عمل عملية وضع السياسات لمنظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلدccNSO  .  وستحل نتائج عملية

في النهاية محل عملية المسار السريع لنطاقات  ccPDP4وضع السياسات الرابعة لمنظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد 

لة    .IDN ccTLDالمستوى األعلى لرمز البلد ألسماء النطاقات المدوَّ

 

 . هنااقرأ المزيد   ●

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إدارة الوثائق 

اجتماع اللجنة االستشارية  – 5رقم  GACموجز جلسة اللجنة االستشارية الحكومية  ICANN73 العنوان 
 ccNSOمع منظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد   GACالحكومية 

 )قبل االجتماع( والجمهور )بعد االجتماع( GACأعضاء اللجنة االستشارية الحكومية  التوزيع 

 2022فبراير/شباط  18: 1اإلصدار  تاريخ التوزيع 

 

https://ccnso.icann.org/en/workinggroups/idn-cctld-strings.htm
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