
 

 

  (PDP) السياسات وضع عملية تحديث

 الجديدة gTLD نطاقات بعد ما إجراءات
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 مقبلة هامة تواريخ

يعكف الرؤساء المشاركون في مجموعات العمل على وضع مسار عمل خامس في عملية وضع السياسات مخصصة من أجل األسماء الجغرافية 

ومنظمات الدعم واللجان االستشارية األخرى التي لها  GACفي المستوى األعلى وذلك من خالل استخدام نموذج قيادة مشترك مع تمثيل من 

حين أن مسألة األسماء الجغرافية ليست سوى واحدة من العديد من الموضوعات ضمن ميثاق مجموعة عمل عملية وضع  في. نصيب في المشكلة

تفهم أن هذا الموضوع له أهمية خاصة. وتسعى مجموعة عمل وضع السياسات إلى نشر  PDP، فإن عملية وضع السياسات PDPالسياسات 

ومنظمات المجتمع ضرورية من أجل عملية وضع  GAC، حيث تكون التعقيبات المقدمة من 2018تقريرها األولي للتعليق العمل في بداية 

 السياسات.

 

 الموضوع

 حول النهائي 2007 تقرير والتوصية بها من GNSOمراجعة التغييرات أو التعديالت المحتملة على مبادئ وتوصيات وتوجيهات التنفيذ لـ 

 .، أو ربما وضع توصيات سياسة جديدةالجديدة األعلى المستوى نطاقات طرح

  

 خالصة

الجديدة، التي كانت تركز على تأمل  gTLD، مجموعة مناقشة اإلجراءات الالحقة لنطاقات GNSO، أنشأ مجلس 2014في يونيو من عام 

، وتحديد المجموعة الموصى بها من الموضوعات التي ينبغي تحليلها 2012الجديدة على مدار عام  gTLDالخبرات المكتسبة من جولة نطاقات 

، الجديدة األعلى المستوى نطاقات طرح حول النهائي 2007 تقرير بشكل أكبر في تقرير المشكلة. من المهم مالحظة أن هناك سياسة حالية من

قد "تم تصميمها  ICANNومجلس إدارة  GNSOتنص على أن التوصيات المتعلقة بالسياسة العامة األصلية بالصيغة التي اعتمدها مجلس 

جارية لمقدمي الطلبات من أجل اقتراح نطاقات مستوى أعلى جديدة"، وهذا يعني أن تظل تلك التوصيات المتعلقة بالسياسة لتقديم آليات منهجية و

تعديلها عن طريق عملية لوضع السياسات. في اجتماع  GNSOالجديدة ما لم يقرر مجلس  gTLDسارية للجوالت الالحقة من برنامج نطاقات 

ICANN  وافق مجلس 53رقم ،GNSO  على اقتراح لطلب أن يتم صياغة تقرير أولي عن المشكالت من قبل موظفيICANN حيث يعتمد ،

التي وضعتها مجموعة المناقشة، لمواصلة تحليل القضايا التي تم تحديدها والمساعدة في تحديد ما إذا كانت  اإلنجازات من مجموعة التقرير على

 الجديدة الالحقة. gTLDالتغييرات أو التعديالت ضرورية إلجراءات 

 

في  العام التعليق، والتي نشرت من أجل الجديدة gTLD لنطاقات التالية اإلجراءات حول األولي المشكالت تقرير ICANNوقد أكمل فريق عمل 

التعليقات العامة المستلمة وقاموا بتعديل  ICANN. راجَع موظفو 2015أكتوبر  30ى أن تغلق فترة التعليق العامة في ، عل2015أغسطس  31

 GNSOتقرير المشكالت وفًقا لذلك. تم تقديم تقرير المشكالت النهائي، باإلضافة إلى ملخص وتحليل التعليقات العامة الواردة، إلى مجلس 

. 2015ديسمبر  17في  gTLDبخصوص اإلجراءات التالية لنطاقات  PDPوتم البدء في عملية وضع السياسة  2015ديسمبر  4لدراسته في 

يناير  27، مع إصدار دعوة للمتطوعين في 2016يناير  21خالل اجتماعه المنعقد في  PDPميثاق مجموعة عمل  GNSOوقد اعتمد مجلس 

http://gnso.icann.org/en/issues/new-gtlds/pdp-dec05-fr-parta-08aug07.htm
http://gnso.icann.org/en/issues/new-gtlds/pdp-dec05-fr-parta-08aug07.htm
http://gnso.icann.org/en/issues/new-gtlds/pdp-dec05-fr-parta-08aug07.htm
http://gnso.icann.org/en/issues/new-gtlds/deliverables-subsequent-procedures-01jun15-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/issues/new-gtlds/subsequent-procedures-prelim-issue-31aug15-en.pdf
https://www.icann.org/public-comments/new-gtld-subsequent-prelim-2015-08-31-en


وتجتمع في الوقت الحالي بشكل منتظم. كما أنشأت مجموعة عمل  2016فبراير  22اجتماعاها األول في  PDP. عقدت مجموعة عمل 2016

 عملية وضع السياسات أربعة فرق عمل فرعية لمسارات العمل وهي بصدد البدء في تناول بنود محددة في العمل. وتجتمع هذه الفرق الفرعية في

 الوقت الحالي كل أسبوعين.

 

الجديدة قيد التنفيذ داخل المجتمع، السيما  gTLDعلى وعي بالجهود ذات الصلة بنطاقات  PDPسات كما أن مجموعة عمل عملية وضع السيا

م زفريق مراجعة المنافسة وثقة واختيار العمالء، إال أن مجموعة عمل عملية وضع السياسات تفهم أن التنسيق مع جهود المجتمع األخرى أمر ال

 من أجل تعزيز الحلول والنتائج الشاملة.

  

  بالمشاركة GAC لـ المتاحة الفرصة حالة

 

بالمشاركة  GAC، كما يوَصى أفراد من GACعلى الرغم من بدء مجموعة عمل عملية وضع السياسات لمداوالتها، ثمة أعضاء مشاركون من 

التي قد تشمل توفير تعليقات بفرص المشاركة في هذه العملية، و GACفي مجموعة عمل عملية وضع السياسات. باإلضافة إلى ذلك، سيتم إبالغ 

ن م عامة على مهام مجموعة العمل، والتعليقات من خالل البيانات الختامية، باإلضافة إلى الطلبات الدورية التي تقدم للحصول على التعليقات

وقد قدمت مجموعة عمل عملية وضع السياسات طلًبا رسمًيا من ومجموعات المجتمع األخرى.  GACمجموعة عمل عملية وضع السياسات إلى 

في هيلسنكي وطلب إضافي للحصول على التعليقات فيما يخص  56رقم  ICANNقبل اجتماع  GACأجل الحصول على التعليقات من 

. مجموعة عمل عملية 58م رق ICANNالموضوعات الباقية التي تم تحديدها في ميثاق مجموعة عمل عملية وضع السياسات، بعد اجتماع 

 وضع السياسات اآلن في خضم النظر في التعقيبات الواردة من ذلك التواصل، مع االهتمام بوضع توصيات أولية لدمجها في تقرير أولي. 

المجتمع وأن هناك اهتماًما واسع النطاق من جانب  PDPمع مالحظة أن موضوع األسماء الجغرافية مدرج في ميثاق عملية وضع السياسات 

وذلك  مخصصة لهذه المسألة PDPالمحلي بهذا الموضوع، يعمل الرؤساء المشاركون على وضع مسار عمل خامس في عملية وضع السياسات 

 ومنظمات الدعم واللجان االستشارية األخرى التي لها نصيب في المشكلة. GACمن خالل استخدام نموذج قيادة مشترك مع تمثيل من 

 

 إضافية: معلومات

 

 صفحة المشروع المحفوظة في األرشيف والخاصة بجهود المكتملة لمجموعة المناقشة 

 gtld-new-pdp-activities/inactive/2015/non-http://gnso.icann.org/en/group 

  قرار مجلسGNSO  المطالب بتقرير مشكالت أوليhttp://gnso.icann.org/en/council/resolutions#201507 

  تقرير المشكالت األولي حول اإلجراءات الالحقة لنطاقاتgTLD الجديدة  

en-31-08-2015-prelim-subsequent-gtld-comments/new-https://www.icann.org/public 

  تقرير المشكالت النهائي حول اإلجراءات الالحقة لنطاقاتgTLD  الجديدة-  

en.pdf-04dec15-issue-final-procedures-gtlds/subsequent-http://gnso.icann.org/en/issues/new 

  قرار مجلسGNSO  للمباشرة بعملية وضع السياسة- http://gnso.icann.org/en/council/resolutions#201512 

  قرار مجلسGNSO  2 -باعتماد عملية وضع السياسة-http://gnso.icann.org/en/council/resolutions#20160121 

  ميثاق مجموعة عمل- PDP -charter-procedures-gtlds/subsequent-http://gnso.icann.org/en/issues/new

en.pdf-21jan16 

  صفحة المشروع النشط- procedures-subsequent-gtld-activities/active/new-http://gnso.icann.org/en/group 

  ملف ويكي مجتمع مجموعة عمل عملية وضع السياسات- https://community.icann.org/x/RgV1Aw 
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http://gnso.icann.org/en/council/resolutions#20160121-2
http://gnso.icann.org/en/issues/new-gtlds/subsequent-procedures-charter-21jan16-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/issues/new-gtlds/subsequent-procedures-charter-21jan16-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/issues/new-gtlds/subsequent-procedures-charter-21jan16-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/group-activities/active/new-gtld-subsequent-procedures
https://community.icann.org/x/RgV1Aw

