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 الجديدة gTLDاجتماع لجنة برنامج نطاق 
 

 
 

تمت ترجمة هذه الوثيقة إلى العديد من اللغات بغرض المعلومات فقط. ويمكن العثور على النص األصلي والموثوق 
  new-ocuments/resolutionshttp://www.icann.org/en/groups/board/d1T-(باإلنجليزية) من:

 1Ten.htm-02feb13-gtld 
 

 1 ...................................................... "المغلقة العامة" األعلى المستوى نطاقات .1
 NG01 – 2013.02.02.NG03 ....................... 2.2013.02.02 القرارين حيثيات

 
 

 غلقة"نطاقات المستوى األعلى "العامة الم .1
 

"المغلقة العامة" وأنها  TLDالجديدة رسالة من المجتمع تتناول  gTLDحيث تلقت لجنة برنامج 
والتي تعتبر  TLD"المغلقة العامة" لفظ سلسلة  TLDتدرك أن أعضاء المجتمع يطلقون على 

 مصطلًحا عاًما ومقترح تشغيلها من قبل مشارك حصرًيا لمصلحته الخاصة.
 

) على "طرح نطاقات GNSOصيات سياسة منظمة دعم األسماء العامة (تو ICANNوحيث نفذت 
المستوى األعلى العامة الجديدة"، ومن بين هذه التوصيات الخاصة بالسياسة عدم وجود سياسة 

 ).TLDمحددة فيما يتعلق بنطاقات المستوى األعلى "المغلقة العامة" (
 

 TLDمقدمة للحصول على نطاقات وحيث أعرب أعضاء المجتمع عن مخاوف بشأن الطلبات ال
  "مغلقة عامة".

 
الجديدة أنه من المهم فهم جميع اآلراء والنتائج المحتملة المتعلقة  gTLDوحيث ترى لجنة برنامج 

 "المغلقة العامة". TLDبجميع نطاقات 
 

الجديدة للرئيس  gTLD)، توجيه لجنة برنامج NG01.2013.02.02تقرر بموجب القرار رقم (
يوًما للتعليق العام حول هذا الموضوع، والذي يجب أن  30التنفيذي بفتح منتدى لمدة  والمدير

"المغلقة  TLDيتضمن الدعوة إلى تحديد معايير موضوعية مقترحة من أجل تصنيف نطاقات 
  العامة" المقدمة طلبات للحصول عليها.

 
الجديدة للرئيس  gTLD)، توجيه لجنة برنامج NG02.2013.02.02وتقرر بموجب القرار رقم (

توفير التوجيه  GNSOوالمدير التنفيذي، بالتزامن مع افتتاح منتدى التعليق العام، بأن يطلب من 
في توفير هذه التوجيهات. ويلزم توفير  GNSO"االمغلقة العامة" متى ما رغبت  TLDحول مسألة 

 هذا التوجيه حول هذه المسألة عند ختام منتدى التعليق العام.

http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld-02feb13-en.htm
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld-02feb13-en.htm
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الجديدة للرئيس  gTLD، توجيه لجنة برنامج )NG03.2013.02.02ر بموجب القرار رقم (وتقر
 والمدير التنفيذي بما يلي:

 تلخيص وتحليل جميع التعليقات المقدمة في منتدى التعليق العام. .1

استعراض المواد التي تدعم عملية وضع السياسات التي تؤدي إلى توصيات بشأن  .2
ات جديدة من المستوى األعلى العامة وتقديم تحليل عند طرح نطاق GNSOسياسات 

 الجديدة. gTLDألي مناقشات تتعلق بفرض قيود على إمكانية 

"مغلقة  TLDالمتقدم لها بطلبات ومصنفة بموضوعية كنطاقات  TLDتحليل جدوى  .3
 وعامة".

الل تقديم تحليل حول ما إذا كان يتم تحقيق المصلحة العامة ومبادئ القانون الدولي من خ .4
 "المغلقة العامة" أم ال. gTLDتبني نهج واضح بشأن 

الجديدة المطلعة بموجب التعليقات الواردة  gTLDتقديم تقرير إلى لجنة برنامج  .5
 والتحليل المنفذ، بما في ذلك بدائل لمعالجة هذه المسألة.

 

 NG01 – 2013.02.02.NG03.2013.02.02حيثيات القرارين 
 

 الجديدة القضية اآلن؟ gTLD لماذا تتناول لجنة برنامج
طلبات عديدة للتوضيح في هذا المجال، بما في ذلك المراسالت األخيرة التي تعبر  ICANNتلقت 

 عن القلق بشأن الطلبات "المغلقة العامة".
 

 ما هي المقترحات التي يتم اعتبارها؟
أثيرت مقترحات مختلفة أمام اللجنة في المراسالت، بما في ذلك رفض بعض الطلبات، واعتماد 

، والمعايير المقترحة لتقديم طلبات أو اإلعفاء السجالت TLDمتطلبات جديدة تتعلق بسياسات تسجيل 
اقشة وتعتقد اللجنة أن من الضروري إجراء تحليل ومن من مدونة قواعد السلوك في اتفاقية السجل.

 كاملين لالطالع على أية إجراءات يجب اتخاذها حول هذه المسألة.
 

 من تمت مشاورته من أصحاب المصلحة أو غيرهم؟
يبدأ القرار فترة تعليق عامة لتمكين تشاور ونظر أصحاب المصلحة في المعلومات والتحليالت ذات 

 .GNSOالصلة، بما في ذلك طلب التوجيه من 
 

 ضايا التي أثارها المجتمع؟ما هي المخاوف أو الق
أعربت المراسالت األخيرة عن مخاوف بشأن التأثير المحتمل على المنافسة واختيار المستهلك، 

 فضال عن صياغة القضية من حيث التأثير المحتمل على المصلحة العامة.
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 الجديدة؟ gTLDما هي المواد الهامة التي تستعرضها لجنة برنامج 
المراسالت األخيرة بشأن هذه المسألة، وكذلك األحكام الحالية في دليل مقدم استعرضت اللجنة جميع 

 .gTLDالطلب، بما في ذلك اتفاقية سجل 
 

 الجديدة أنها هامة؟ gTLDما هي العوامل التي وجدت لجنة برنامج 
 "المغلقة TLDرأت اللجنة أن من المهم فهم جميع وجهات النظر والنتائج المحتملة التي تتعلق بـ 

الجديدة على إصدار اتجاه  gTLDوقام بعض أفراد المجتمع بحث المجلس / لجنة برنامج  العامة".
  فيما يتعلق بهذه الطلبات لمعالجة المخاوف المعلنة.

يجب اتخاذ إجراء (مثل اإلدراج المحتمل لرفض بعض الطلبات، أو تبني متطلبات جديدة تتعلق 
م األساسية والمعايير الواردة في دليل مقدم الطلب ليكون ) التي تغيير األحكاTLDبسياسات تسجيل 

  متوازنا بعناية فائقة.
 

 هل توجد هناك آثار إيجابية أو سلبية على المجتمع؟
يبدأ القرار فترة تعليق عامة، والهدف منها إتاحة الفرصة للجنة لفحص ودراسة اآلثار اإليجابية 

ويدعو القرار أيضا إلى توجيهات من  دى هذه اآلثار.والسلبية المحتملة للمجتمع لهذه القضية، وم
GNSO فضال عن بحث وتحليل شاملين لفهم أي آثار أعمق من ذلك فهًما جيًدا من أجل العمل في ،

 المستقبل بشأن هذه المسألة. 
 

(الخطة اإلستراتيجية وخطة التشغيل والميزانية)؛  ICANNهل هناك آثار مالية / تداعيات على 
 و/أو الجمهور نتيجة التخاذ هذا اإلجراء؟ والمجتمع،

ال توجد  سيتم إجراء التحليل المطلوب في القرار كجزء من وظائف العمل ذات الميزانية المحددة.
ويجري طلب التعقيبات على فترة زمنية قصيرة للحد من التأثير على  توقعات مالية هامة متوقعة.

 التخطيط /الجداول الزمنية للتشغيل.
 

 نتيجة التخاذ هذا اإلجراء؟ DNSك أية قضايا لألمن واالستقرار أو المرونة فيما يتعلق بـ هل هنا
 نتيجة لهذا اإلجراء. DNSاللجنة ليست على علم حالًيا بقضايا األمن واالستقرار والمرونة أو 
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