
   
 

 

 (USRWGمجموعة عمل اللجنة االستشارية الحكومية المعنية بالمناطق المهّمشة )

 اجتماعات مجموعة العمل - 3بلوك 

  اللجنة االستشارية الحكومية، مجموعة العمل المعنية بالمناطق المهمشة - 3.2الجلسة 

 

 المحتويات

 1 أهداف الجلسة

 2 نبذة تعريفية

 2 جدول األعمال والنتائج

 3 التطورات ذات الصلة

 3 قواعد اللجنة االستشارية الحكومية لمساعدة السفر

 3 ورش عمل بناء قدرات مجموعة عمل المناطق المهمشة التابعة للجنة االستشارية الحكومية

 4 المواقف الحالية

 4 الوثائق المرجعية الرئيسية

 4 معلومات إضافية

 4 ة الوثائقإدار

 

 

 أهداف الجلسة

ستجتمع مجموعة العمل في جلسة عامة لمناقشة المسائل الداخلية )خطة العمل للمصادقة ومراجعة دعم سفر اللجنة االستشارية 

  الحكومية( والخطوات التالية لمبادرات بناء القدرات.
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 4من  2صفحة  اجتماع مجموعة العمل المعنية بالمناطق المهمشة

 نبذة تعريفية

( للتركيز على المناطق المهّمشة USR WGجرى إنشاء مجموعة عمل اللجنة االستشارية الحكومية المعنية بالمناطق المهّمشة )

وينصب التركيز بوجٍه  ( واقتصاديات الدول األقل نمًوا والدول النامية على الجزر الصغيرة.DNSحسب قطاع نظام اسم النطاق )

 أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ. خاص على االقتصادات المهمشة من

 

 يتمثل الهدف العام لمجموعة العمل في تمكين أعضاء اللجنة االستشارية الحكومية ومنحهم الصالحيات الالزمة من أجل:

وكذلك مع  ICANNتطوير العالقات وبناء شبكة هادفة مع أعضاء اللجنة االستشارية الحكومية اآلخرين ومجتمع  (1

 جتمعاتهم التقنية اإلقليمية والصناعات والمجتمعات المدنية.م

للمشاركة بشكل أكثر فاعلية وجدوى داخل اللجنة االستشارية الحكومية وفي عمليات  ICANNتطوير معرفتها بعمليات  (2

 ، بما في ذلك القضايا محل االهتمام والمصلحة الوطنية.ICANNتطوير سياسة 

 ، خاصةً في المناطق المهمشة.(DNSعة اسم النطاق )تعزيز فهم وتطوير وتنمية صنا (3

على المستويين الوطني واإلقليمي كمؤسسة رئيسية تحافظ  ICANNتعزيز مفهوم ودور اللجنة االستشارية الحكومية و (4

 على أمان اإلنترنت واستقراره وقابلية تشغيله بشكل متبادل.

 

الرؤساء المشاركين، بوا هنتر )جزر كوك( وشيللي آن كالرك هندس تم تنفيذ أعمال مجموعة عمل المناطق المهّمشة من قبل 

 )ترينيداد وتوباغو( إلى جانب دعم كندا )لويزا بايز وريتا هوكايم(.

 

 جدول األعمال والنتائج

 ي:على النحو التال 15:00إلى  14:15يونيو من الساعة  24سوف يكون جدول أعمال اجتماع مجموعة العمل المنعقد يوم االثنين 

 خطة العمل لتصديق مجموعة العمل .1

 للمصادقة عليها  خطة العمللوضع اللمسات األخيرة على  ICANN65سيكون لدى مجموعة العمل وقت حتى اجتماع 

 ة الحكومية بعد االجتماع.من قبل اللجنة االستشاري

 تحديثات بناء القدرات .2

 سوف تناقش قيادة مجموعة العمل واألعضاء الخطوات التالية فيما يتعلق بمبادرة بناء القدرات.

 يونيو( 23)األحد  ICANN65ملخص موجز لورشة العمل السابقة الجتماع  .أ

 العامة لعموم المستخدمينااللتحاق بمبادرة بناء القدرات المشتركة مع اللجنة االستشارية  .ب

 والخطوات التالية 2020تخطيط بناء القدرات للسنة المالية  .ج

 تحديثات حول المراجعات والعمل المستمر لمجموعة العمل .3

سوف تناقش مجموعة العمل مساهماتهم/تعليقاتهم على مراجعة وتحسينات قواعد دعم سفر اللجنة االستشارية الحكومية 

 واإلعداد لتقديمها إلى اللجنة االستشارية الحكومية صباح يوم الخميس في مراكش.

  

https://docs.google.com/document/d/1YOQMe6tpaUdNx9kQVk86z4XKO-6LFLg3QwghhpKx96Q/edit
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 4من  3صفحة  اجتماع مجموعة العمل المعنية بالمناطق المهمشة

 التطورات ذات الصلة

 قواعد اللجنة االستشارية الحكومية لمساعدة السفر

( والمناقشات الجارية حول 10، البند 2مجموعة العمل المعنية بالمناطق المهمشة )انظر الهدف االستراتيجي  لخطة عملوفقًا 

نسخة جلسة عمل مجموعة العمل المعنية بالمناطق في كوبي )انظر  ICANN64عضوية اللجنة االستشارية الحكومية في اجتماع 

(، حيث ُطلب من مجموعة العمل المعنية بالمناطق المهمشة التعاون مع دعم اللجنة االستشارية ICANN64المهمشة في اجتماع 

 الحكومية لمراجعة و تحديث قواعد دعم سفر اللجنة االستشارية الحكومية.

  رة فينظًرا للتغيرات األخي .2017كانت آخر مرة تم فيها تعديل قواعد دعم سفر اللجنة االستشارية الحكومية في يناير 

 ، هناك اآلن فرصة أمام اللجنة االستشارية الحكومية لمراجعة قواعدها لضمان االتساق الشاملة ICANNإرشادات دعم سفر 

 الشاملة. ICANNمع قواعد وإجراءات 

ن االتساق بين مجموعتي القواعد، اتفقت قيادة اللجنة االستشارية الحكومية على أن بذل جهد لتحديث القواعد باإلضافة إلى ضما

الحالية مما يوفر وضوًحا أفضل وإمكانية تنبؤ ومساءلة بشأن عملية اللجنة االستشارية الحكومية الكلية لطلب واستالم وتنفيذ دعم 

لجنة االستشارية الحكومية المعنية بالمناطق المهمشة هم المستفيدون الرئيسيون من دعم السفر. نظًرا ألن أعضاء مجموعة عمل ال

، فقد اعتبر أن مجموعة العمل المعنية بالمناطق المهمشة ستكون في أفضل ICANNسفر اللجنة االستشارية الحكومية الجتماعات 

 وضع للنظر في بعض هذه التحديثات والتوصية بها.

 واعد دعم سفر اللجنة االستشارية الحكومية لمراجعة مجموعة العمل المعنية بالمناطق المهمشة هنا:يمكن العثور على ق

goSPG0NdLXQCc0yQVJ0Jr984ywPsqM/edit?uhttps://docs.google.com/document/d/1xBj4la48IVhsI

.sp=sharing 

 

 ورش عمل بناء قدرات مجموعة عمل المناطق المهمشة التابعة للجنة االستشارية الحكومية

عدة ورش  ICANNقادت مجموعة عمل اللجنة االستشارية الحكومية المعنية بالمناطق المهمشة والمشاركة الحكومية في اجتماع 

لبناء  التقييم النهائي للمشروع التجريبي. تم نشر تقرير 2018و  2017اللجنة االستشارية الحكومية خالل عامي  عمل لبناء قدرات

 .2019القدرات في مايو 

. تمثل الهدف ICANNلتعزيز التنوع والتقليل من الحواجز أمام مشاركة الحكومات في اجتماعات  2017بدأ المشروع في يناير 

 (.USRاألساسي في زيادة المشاركة النشطة ألعضاء اللجنة االستشارية الحكومية من المناطق المهمشة )

طة المطلوبة. شكلت ورش العمل اإلقليمية المرحلة األولى من المشروع شهًرا لتنفيذ األنش 18حصل تصميم المشروع على فترة 

، وقد عقدت في أفريقيا وأستراليا/المحيط الهادئ وآسيا والشرق األوسط ومنطقة البحر الكاريبي 2018التي اختتمت في يونيو 

 وأمريكا الالتينية.

عبر:  2019( المقدم من مجموعة العمل في يناير ABR) 2020يمكن العثور على طلب الميزانية اإلضافي للعام المالي 

https://tinyurl.com/yyhwmh88. الل اجتماع مجلس إدارة خICANN  اعتمد مجلس اإلدارة خطة 2019مايو  3المنعقد في ،

( وتحديث خطة تشغيل ICANN 2019.05.03.24دارة رقم )قرار المجلس اإل 2020وميزانيتها للسنة المالية  ICANNتشغيل 

ICANN  قرار مجلس إدارة  2020للسنة المالية(ICANN 2019.05.03.25 .) 

 en#2.c-03-05-2019-material/resolutions-https://www.icann.org/resources/boardانظر 

. للمضي قدماً، تحتاج اللجنة 2015، لم يرفض المجتمع الممّكن طلب الميزانية اإلضافية للعام المالي 2019مايو  29اعتباًرا من 

ة االستشارية الحكومية لبناء القدرات، حيث سيضمن ذلك االستشارية الحكومية إلى ضمان االستدامة المالية لورش عمل اللجن

 إمكانية التنبؤ واستخدام الموارد بشكل أفضل والتخطيط األكثر فاعلية واألكثر تأثيراً.

 

https://docs.google.com/document/d/1YOQMe6tpaUdNx9kQVk86z4XKO-6LFLg3QwghhpKx96Q/edit
https://static.ptbl.co/static/attachments/202785/1553290139.pdf?1553290139
https://static.ptbl.co/static/attachments/202785/1553290139.pdf?1553290139
https://static.ptbl.co/static/attachments/202785/1553290139.pdf?1553290139
https://static.ptbl.co/static/attachments/202785/1553290139.pdf?1553290139
https://community.icann.org/display/trvlconstit/Travel+Support+Guidelines
https://community.icann.org/display/trvlconstit/Travel+Support+Guidelines
https://community.icann.org/display/trvlconstit/Travel+Support+Guidelines
https://community.icann.org/display/trvlconstit/Travel+Support+Guidelines
https://docs.google.com/document/d/1xBj4la48IVhsIgoSPG0NdLXQCc0yQVJ0Jr984ywPsqM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1xBj4la48IVhsIgoSPG0NdLXQCc0yQVJ0Jr984ywPsqM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1xBj4la48IVhsIgoSPG0NdLXQCc0yQVJ0Jr984ywPsqM/edit?usp=sharing
https://gac.icann.org/reports/20190212_GAC%20Capacity%20Building%20Project%20Eval%20Report_FINAL%20(May%202019).pdf
https://tinyurl.com/yyhwmh88
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-05-03-en#2.c
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 4من  4صفحة  اجتماع مجموعة العمل المعنية بالمناطق المهمشة

 المواقف الحالية

 للسنة  ICANN( على مسودة خطة وميزانية تشغيل 2019فبراير  8) تعليق اللجنة االستشارية الحكومية ●

 اجحة لبناء وتحديث خطة التشغيل الخمسية )انظر الموارد الالزمة لدعم ورش العمل الن 2020المالية 

 (3-2الصفحات  -القدرات 

 

 الوثائق المرجعية الرئيسية

 budget-and-plan-operating-https://www.icann.org/en/ec/fy20خطة التشغيل والموازنة:  ●

 (:6.2و  6.1قسم اللوائح الداخلية للمكون المجتمعي الممكن والصالحيات )القسم  ●

en/#article6-s/pages/governance/bylawshttps://www.icann.org/resource 

 :)أ(( 22.4)القسم  ICANNقسم لوائح ميزانيات  ●

en/#article22-ges/governance/bylawshttps://www.icann.org/resources/pa 

 

 معلومات إضافية

 صفحة مجموعة عمل الجنة االستشارية الحكومية المعنية بالمناطق المهمشة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إدارة الوثائق

 2019يونيو  27-24المنعقد بمراكش،  ICANN65اجتماع  اجتماع

 اجتماع مجموعة عمل اللجنة االستشارية الحكومية المعنية بالمناطق المهمشة العنوان

 أعضاء اللجنة االستشارية الحكومية والجمهور )بعد االجتماع( التوزيع

 2019يونيو/حزيران  6: 1اإلصدار  تاريخ التوزيع

 

 

 

https://mm.icann.org/pipermail/comments-fy20-budget-17dec18/attachments/20190208/cfb07cbe/GACPublicCommentonICANNDraftFY20OperatingPlanandBudget-8FEB2019Submission-0001.pdf
https://www.icann.org/en/ec/fy20-operating-plan-and-budget
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article6
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article6
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/
https://gac.icann.org/working-group/gac-working-groups-on-under-served-regions-usr-wg

