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 الهدف من الجلسة

( بهدف مناقشة القضايا ذات  ccNSOمع منظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد ) GACتجتمع اللجنة االستشارية الحكومية 

 االهتمام المشترك.

 . ccNSOمجموعات عمل من  3على المستجدات األخيرة عبر   ICANN75ينصب تركيز الجلسة في 

 حول آليات المراجعة  ccPDP3عملية وضع السياسات لمنظمة دعم األسماء العامة لرمز البلد الثالثة   ●

●  ccPDP4 ( أسماء النطاقات المدّولةIDN ) 

 (DASC) (DNS)اللجنة الدائمة إلساءة استخدام نظام أسماء النطاقات  ●

 نبذة خلفية

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

 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 استشاريًا   18، الذي يتكون من ccNSOمجلس منظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد تُدار عملية وضع السياسات بمعرفة 

، ويُعيّن ثالثة منهم بمعرفة لجنة الترشيح في  ccNSOمنهم من جانب أعضاء منظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد  15)يُنتخب 

 (.ICANNمنظمة 

 

، عند الضرورة، في اجتماعات  ccNSOمع منظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد  GACستشارية الحكومية اجتمعت اللجنة اال

ICANN .لتنسيق ومناقشة قضايا السياسة العامة ذات االهتمام المشترك 

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

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

.  ويتمثل دورهما في تسهيل مناقشات السياسات ومناقشات المجتمع األخرى  GACكحلقة وصل لدى اللجنة االستشارية الحكومية 

 . ICANNلمجموعات والقيادات، وكذلك إعداد جدول أعمال الجلسات المشتركة في اجتماعات على المستوى الداخلي فيما بين ا

 

https://ccnso.icann.org/en/about/council.htm
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 جدول األعمال

  ICANN75في  GACواللجنة االستشارية الحكومية  ccNSOمن المتوقع أن تناقش منظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد 

 القضايا الرئيسية ذات االهتمام المشترك الحالي التالية:

بشأن آليات المراجعة )موضوع النقاش  ccPDP3عملية وضع السياسات الثالثة لمنظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد  ●

 الرئيسي(

عن   ( بطرح نظرة عامةccNSOسوف يقوم الخبراء المعنيين في منظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد ) ○

ألن كافة القرارات المتعلقة بالتفويض واإللغاء والتقاعد وتحويل  ccNSOعملية وضع السياسات لمنظمة 

 هي من شأن الحكومة. انظر التطورات ذات الصلة أدناه. ccTLDنطاقات 

 حول أسماء النطاقات المدّولة  ccPDP4عملية وضع السياسات لمنظمة دعم األسماء العامة لرمز البلد الرابعة  ●

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

 . انظر التطورات ذات الصلة أدناه.GACة  ( التي تهم اللجنة االستشارية الحكوميccPDPالنطاقات لرمز البلد )

 DNSانتهاك نظام أسماء النطاقات  ●

في النقاشات المستقبلية  DNSبمشاركة خبراتهم بشأن انتهاك نظام أسماء النطاقات  ccNSOسوف يقوم خبراء   ○

 البناءة المحتملة مع اللجنة االستشارة الحكومية.

 

 الوضع الحالي والتطورات األخيرة 

لمجموعة عمل منظمة دعم أسماء النطاقات    ccPDP3لسياسات الثالثة لمنظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد عملية وضع ا

 بشأن آلية المراجعة  ccNSOلرمز البلد 

 

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

 . المتطلبات المختلفة والمواضيع ذات الصلة

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

م فيما يتعلق بالقرارات  من خاللها تُوضع توصيات السياسة والتي ينبغي تفسيرها وتنفيذها.  وتأخذ في االعتبار التجارب حتى اليو

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

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

 نصاف األساسي وااللتزام بالقرارات. اإل

 
 الخطوات التالية:  

.  وسوف تقدم صياغة  ICANN75وقد طورت المجموعة آلية مراجعة غير ملزمة وتتوقع أن تستمر في اختبار مدى الضغط في  

    تقريرها األولي بعد ذلك بوقت قصير.

 

 الهدف من ذلك 

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

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

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

 

 . هنااقرأ المزيد  ●
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لمجموعة عمل منظمة دعم أسماء النطاقات   ccPDP4عملية وضع السياسات الرابعة لمنظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد 

 (IDN)بشأن أسماء النطاقات المدّولة  ccNSOلبلد لرمز ا

 

 الوضع الحالي 

مراجعتها   ccPDP4أكملت مجموعة العمل الكاملة لعملية وضع السياسات الرابعة لمنظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد 

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

ccTLD  2021في سبتمبر . 

 ، ركزت ثالثة مجموعات فرعية على ثالثة نقاط محددة:2021ومنذ  

 إدارة المتباينات  ●

اينات بتنسيق قوي مع فريق العملية المعّجلة لوضع سياسات المنظمة الداعمة  تعمل المجموعة الفرعية إلدارة المتب 

. تواصل المجموعة الفرعية إلدارة المتباينات مراجعتها بشأن توصيات إدارة متباينات نطاقات GNSOلألسماء العامة 

 (. IDN( ألسماء النطاقات المدّولة )IDNالمستوى األعلى )

 IDN ccTLDsإلغاء تحديد  ●

ليف المجموعة الفرعية بتحديد حدث )أحداث( التشغيل التي ستؤدي إلى بدء عملية سحب نطاق المستوى األعلى  تم تك

بشأن   ccNSO( ألسماء النطاقات المتداولة وتبايناتها.  يتماشى االقتراح مع السياسة المقترحة من ccTLDلرمز البلد )

 من الخدمة.سحب  سحب نطاقات المستوى األعلى العامة لرموزالبلدان 

 مراجعة التشابه المربك  ●

 

 أساس مقترحات المسودة:   

 ( للتحقق من السالسل واختيارها كمتغيرات. RZ-LGRيجب استخدام قواعد إنشاء العالمات لمنطقة الجذر ) .1

، يجب أيًضا أن تكون  IDN ccTLDوعلى غرار سلسلة نطاق المستوى األعلى لرمز البلد السم النطاق المدّول   .2

 المتباينات مقصورة على تمثيل ذي مغزى السم المنطقة في اللغة المحددة والنص المحدد. 

 

عية إللغاء االختيار والمجموعة الفرعية  ، أكملت مجموعتان فرعيتان مقترحاتهما األولية، وهي المجموعة الفر ICANN74ومع بدء   

، أبلغت مجموعة العمل الكاملة المجتمع بالتقدم المحرز حتى حينه وعقدت جلسة عمل لبدء  ICANN74إلدارة التباينات. وخالل  

 اختبار الضغط لمسودة توصيات السياسة. 

 

 الخطوات التالية:  

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

والعمل الذي تقوم به المجموعة الكاملة الذي يحتاج إلى توضيح. وتحتاج مجموعة العمل الكاملة    ccPDP4-VMإلدارة المتباينات  

الفرعية "إلدارة المتغيرات"، باإلضافة إلى وضع توصيات مراجعة "التشابه المربك".  وسوف تعقد  إلى اعتماد توصيات المجموعة  

 . ICANN75المجموعة جلسة عمل في 

 

 الهدف من ذلك 

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

لة )ختيار )إلغاء اختيار( واإلجراءات من أجل ا  ( IDN ccTLDSسالسل نطاقات المستوى األعلى لرمز البلد ألسماء النطاقات المدوَّ

  ISO 3166-1المرتبطة برموز البلدان المخصصة للبلدان أو األقاليم أو المناطق األخرى ذات االهتمام الجيوسياسي المدرجة في 

وستحل نتائج عملية وضع السياسات  .  ccNSOأسماء النطاقات لرمز البلد  ضمن إطار عمل عملية وضع السياسات لمنظمة دعم

في النهاية محل عملية المسار السريع لنطاقات المستوى األعلى لرمز   ccPDP4الرابعة لمنظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد 

لة   . IDN ccTLDالبلد ألسماء النطاقات المدوَّ

 

 . هنااقرأ المزيد   ●
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 المزيد من المعلومات

 موقع منظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد  ●

 GACلدى  GNOمسؤول اتصال  ●

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إدارة الوثائق 

 GACاجتماع اللجنة االستشارية الحكومية   –  GACموجز جلسة اللجنة االستشارية الحكومية  ICANN75 العنوان 

 ccNSOمع منظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد 

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

 2022سبتمبر/أيلول   2: 1اإلصدار  تاريخ التوزيع 
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