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 الجديدة gTLDبشأن الجوالت التالية من نطاقات  GACمناقشة اللجنة االستشارية الحكومية 

 3الجلسة 

 

 المحتويات 

 

 الهدف من  
 الجلسة 

 اقتراح 1ص 
 القيادة 

إلجراء اللجنة  
االستشارية الحكومية 

GAC 

 الوضع الحالي 1ص 
 والتطورات األخيرة

 الوثائق  1ص 
المرجعية  

 الرئيسية

 3ص 

 

 أهداف الجلسة 

( المناقشة واالستعداد لجلسة الحوار  2( مراجعة التطورات األخيرة في مرحلة التصميم التشغيلي، 1بما يلي:  GACقيام أعضاء 

 حول السالسل العامة المغلقة. GNSOالُميسر المقبلة مع مجلس 

 GACاالستشارية الحكومية اقتراح القيادة إلجراء اللجنة 

 حول السالسل العامة المغلقة، بما في ذلك:  GNSOو GACلجلسة الحوار المقبلة بين  GACمناقشة  .1

a.  خلفية عن النطاقات العامة المغلقة ومشورات ومواقفGAC  السابقة؛ 

b.   مراجعة ومناقشة ورقة إحاطة منظمةICANN  حول الحوار بين مجلسGAC وGNSO ؛ 

c.  ستتلقىGAC  تحديثًا من منظمةICANN  حول حالة الحوار بين مجلسGAC وGNSO  .والخطوات التالية المحتملة 

مناقشة الموضوعات ذات األولوية المتعلقة بالتقرير النهائي لمجموعة عمل عملية وضع السياسات   GACيتابع أعضاء  .2

لمحتملة، إذا لزم األمر، و/أو أي مدخالت  ا GACالجديدة بهدف إعداد مشورة إجماع  gTLDلإلجراءات القادمة لنطاقات 

 . ICANNأخرى لمجلس إدارة 

 

 الوضع الحالي والتطورات األخيرة 

 النطاقات العامة المغلقة

،  ICANN، تم تحديد العديد من مشكالت السياسة ليقوم على حلها مجلس إدارة (ODP)وفي إطار عمل مرحلة التصميم التشغيلي 

الجديدة لم   gTLDبما في ذلك السالسل العامة المغلقة، نظًرا ألن مجموعة عمل عملية وضع السياسات لإلجراءات القادمة لنطاقات 

على أنه   2013من  GACتنص مشورة  .لقةتتوصل إلى توافق في اآلراء بشأن توصيات السياسة بشأن السالسل العامة المغ

 .”"بالنسبة للسالسل التي تمثل المصطلحات العامة، يجب أن يخدم الوصول الحصري للسجل هدف معني بالمصلحة العامة

 

ومنظمة دعم األسماء العامة   GACمع رؤساء اللجنة االستشارية الحكومية  ICANNمجلس إدارة  تواصل 2202في مارس/آذار  

https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-18apr13-en.pdf
https://gac.icann.org/advice/correspondence/incoming/20220306/gac-gnso-council-consultation-on-closed-generics
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GNSO  بين معبرا عن اهتمامه بتنظيم تعاونGAC وGNSO   في إطار مجموعة مركزة صغيرة من الخبراء في هذا المجال من

اشتمل على ورقة إطارية تحدد األدوار   خطابكلتا المجموعتين لمحاولة تطوير إطار عمل للسالسل العامة المغلقة، وتال ذلك 

ومنظمة دعم األسماء العامة   GACفقت كل من اللجنة االستشارية الحكومية والمسؤوليات واإلجراءات والتوقيت المتوقع. وقد وا

GNSO  منظمة عموم المستخدمين   دعت، وعلى إجراء هذا الحوارLarge-At .وافقت للمشاركة GAC   على الميسر المقترح

لوضع األساس   ICANN ، وتنتظر نشر بيان القضايا وورقة الملخص من قبل منظمةICANNللحوار الذي قدمه مجلس إدارة 

 ، وممثلوا سويسرا وكندا والمملكة المتحدة ونيجيريا. GACالمحددون لهذا العمل هم رئيس   GACأعضاء للحوار. 

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

عبر عملية وضع السياسات المناسبة في   -في حالة االتفاق عليه-ظر في إطار العمل المقترح تعقيبات وآراء المجتمع، يمكن الن

GNSO  إذا لم يتمخض الحوار عن إطار عمل متفق عليه بين الطرفين، فسوف يتعين على المجلس النظر في الخطوات التالية .

 المناسبة.

 

 (ODPمرحلة التصميم التشغيلي )

النهائي لمجموعة عمل عملية وضع  التقرير حول ما إن كانت نتائج  ICANNمناقشة لمجلس إدارة  للمساعدة على تسهيل وتيسير 

على البدء   2021في سبتمبر/أيلول  وافق، فقد ICANNأو  ICANNتحقق أفضل مصلحة لمجتمع  السياسات لإلجراءات الالحقة

تصميًما   ICANNعبارة عن عملية تضع خاللها منظمة  ODPإن مرحلة التصميم التشغيلي (. ODPلي )في مرحلة تصميم تشغي

لهذا المشروع وتزود خاللها مجلس اإلدارة بالمعلومات ذات الصلة لتسهيل اتخاذه لقراره حول ما إذا كانت توصيات عملية وضع  

 نفسها. ICANNأو  ICANNالسياسات تصب في مصلحة مجتمع 

. وطالب مجلس إدارة  2022يناير/كانون الثاني  3فترة إسراع دامت لمدة ثالثة أشهر، بدأت مرحلة التصميم التشغيلي في وبعد  

ICANN  بأن تقدم منظمةICANN  مرحلة التصميم التشغيلي(ODA) أي النتائج النهائية لمرحلة التصميم التشغيلي بعد بدايتها ،

 أشهر.  10بمدة 

التشغيلي لمجلس اإلدارة فهًما ودراية بالتأثيرات التشغيلية لقبول التوصيات، بما في ذلك العقبات المحتملة  وستوفر تقييم التصميم 

والتكاليف المتوقعة والجدول الزمني للتنفيذ. يمكن الحصول على المزيد من المعلومات حول إجراءات مرحلة التصميم التشغيلي  

 .صفحة ويب مرحلة التصميم التشغيليعلى 

 والخطوات التالية  ICANN75نطاق تركيز 

الجديدة  gTLDموادها ومواقفها في الجوالت الالحقة من نطاقات  لمراجعة GACفرصة أمام لجنة  ICANN75يوفر اجتماع 

الجديدة. وبشكل   gTLDفيما يتعلق بالجولة التالية من نطاقات  ICANNالمحتملة إلى مجلس إدارة  GACاستعداًدا لتقديم مشورة 

  GNSOفي مراجعة مواقفها بشأن السالسل العامة المغلقة، استعداًدا للحوار القادم مع مجلس  GACأكثر تحديًدا، قد ترغب 

الذين تطوعوا للمشاركة في المجموعة   GAC، سيلتقي أعضاء ICANN75عملي لهذه المشكلة. في لمحاولة تحديد إطار عمل  

، بهدف اإلعداد للحوار الذي  GNSOالصغيرة الخاصة ببرنامج السالسل العامة المغلقة بشكل غير رسمي مع نظرائهم في 

 . ICANN75سيجري بعد 

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 

 م التشغيلي، فإن الخطوات التالية ذات الجداول الزمنية المتباينة تشمل:قد أطلق مرحلة التصمي ICANNوبما أن مجلس إدارة 

i.  إجراء منظمةICANN ( لمرحلة تصميم تشغيلي وتنفيذ تقييم للتصميم التشغيليODA إلى مجلس إدارة )ICANN   للنظر

 فيه.

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

إلى مجلس إدارة   GACفرصة للحصول على مشورة التوافق في اآلراء للجنة االستشارية الحكومية  – GNSOالعامة 

ICANN  ؛ 

iii.  تصويت مجلس إدارةICANN ؛ 

http://v/
https://gac.icann.org/contentMigrated/joint-gac-gnso-invitation-to-alac-for-closed-generics-facilitated-dialogue
https://gac.icann.org/contentMigrated/gac-response-to-25-july-2022-icann-board-letter-on-closed-generics
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/resources/board-material/resolutions-2021-09-12-en#1.a
https://www.icann.org/resources/pages/ssad-odp-2021-06-03-ar
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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(. 

،  gTLDجولة جديدة من طلبات الحصول على نطاقات  ICANNومن المتوقع عند إنجاز هذه الخطوات المتتالية أن تبدأ منظمة 

 فيما بعد.على أن يتم تحديد التوقيت 

 الوثائق المرجعية الرئيسية 

 الجديدة gTLDلإلجراءات القادمة لنطاقات  PDP WGلية وضع السياسات التقرير النهائي بشأن مجموعة عمل عم ●

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

gTLD  منGNSO  الجديدة لينظر فيها مجلس إدارةICANN. 

 الجديدة.  gTLDمرحلة التصميم التشغيلي لالجراءات القادمة لنطاقات  وثيقة تحديد نطاق ●

 ورقة إطارية بتسهيل من مجلس اإلدارة حول السالسل العمومية المغلقة:  GNSO-GACإجراءات لحوار بين  ●

 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 التالية من نطاقات  -ICANN75في اجتماع  GACإحاطة جلسة  العنوان 

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

 2022سبتمبر/أيلول  1: 1رقم النسخة  تاريخ التوزيع 

 

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://www.icann.org/en/system/files/files/draft-new-gtld-subsequent-procedures-odp-scoping-07sep21-en.pdf
https://gac.icann.org/advice/correspondence/incoming/20220310/board-facilitated-process-framing-paper-for-gac-gnso-dialogue-on-closed-generics
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
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