
   
 

 

 (GNSOمع منظمة دعم األسماء العامة )  GACاجتماع 

 االجتماع مع منظمة دعم األسماء العامة - 9جلسة رقم 

 

 المحتويات

 1 أهداف الجلسة

 1 نبذة تعريفية

 2 جدول األعمال 

 2 مزيد من المعلومات والتوثيق 
 

 

 أهداف الجلسة

ن عن منظمة دعم األسماء العامة  ي تعزيز التفاهم وحل القضايا   GNSOسوف تشهد هذه الجلسة مناقشات مع ممثلي 
 فن
ً
أمال

ي إمكانية الوصول إىل - المختلفة 
ي ذلك القضية الشائكة المتمثلة فن

 آليات حماية الحقوق التصحيحية للمنظمات الدولية  بما فن

الجديدة والمسألة ذات االهتمام   gTLD( ووضع اإلجراءات الالحقة للجوالت المستقبلية المحتملة من نطاقات IGOالحكومية )

تب من تأثت  لل ي منظمة دعم األسماء العامة وما قد يتر
ك فيما يتعلق بتطوير عملية وضع السياسات فن ي تلك  المشتر

تحسينات فن

 بالكامل.  ICANNالناحية عىل مجتمع 

 نبذة تعريفية

ي 
ة مشاركة اللجنة االستشارية الحكومية تغيت  أنشطة وضع السياسات فن ة، لوحظ أن  ICANNمع وتت  ي السنوات األخت 

فن

ي مساعدة أعضاء   ICANNمشاركة المعلومات مع قطاعات مختلفة من مجتمع 
اللجنة  كانت أكتر قيمة عن ذي قبل فن

قد يؤدي الحوار المنتظم مع أعضاء   االستشارية الحكومية عىل فهم سياق قضايا نظام أسماء النطاقات المختلفة. 

األخرى إىل تعزيز التواصل وتبادل المعلومات وإقامة روابط يمكن االعتماد عليها عند طرح ومناقشة  ICANNمجتمعات 

ي جميع قطاعات المجتمع. مواضيع السياسة والموضوعات التشغيلية الجديد
 ة فن

ة، تفاعلت اللجنة االستشارية الحكومية مع مختلف مجموعات المجتمع من مساحة  ي االجتماعات العامة األخت 
  gTLDفن

ي اتباع    GNSOستستمر هذه االجتماعات مع مجلس  بما فيها األعمال التجارية والملكية الفكرية والمصالح غت  التجارية. 
فن

اتيجية. نهج االتصاالت اال   ستر

مسؤولة عن وضع سياسات موضوعية   ICANN( عبارة عن هيئة داخل مجتمع GNSOإن منظمة دعم األسماء العامة )

عد منظمة   والتوصية بها فيما يتعلق بنطاقات المستوى األعىل العامة.  ICANNلمجلس إدارة 
ُ
من أكتر منظمات  GNSOوت

  .ICANNالدعم داخل إطار عمل 

ي كل اجتماع  GNSO ع الرئيس واألعضاء اآلخرين من مجلسعادة م GACتجتمع 
عام من أجل مناقشة القضايا   ICANNفن

ك والوقوف عىل سبل تحقيق تعاون أفضل.   هو كيث درازيك.  GNSOوالرئيس الحاىلي لمجلس  ذات االهتمام المشتر

 هو جون )جولف( هيلسينغس.  GACلدى  GNSOعلًما بأن منسق عالقات  ونواب الرئيس هم بام ليتل ورفيق دماك. 

(. هي أولغا كاف GNSOلدى   GACنقطة اتصال  ن  اىلي )األرجنتي 
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"  عبارة عن "اتحاد" مكون من مجموعات مختلفة من أصحاب المصلحة.  GNSOإن  ن  "هيئة"   -ويتألف من "هيئتي 

  - )السجالت وأمناء السجالت(، و"الهيئة" األخرى لألطراف األخرى غت  المتعاقدة  ICANNمنهما لألطراف المتعاقدة مع 

 المصالح التجارية وغت  التجارية. 

ي  GNSOيضطلع مجلس 
يتوىل المجلس دور   .GNSOبأدوار مختلفة داخل  GNSOومجموعات أصحاب المصلحة فن

ن لمختلف مجم مدير عملية وضع السياسات.  ي يشغل المجلس أعضاء ممثلي 
 والدوائر.  GNSOوعة أصحاب المصلحة فن

ي السجالت ومجموعة  
بالمقارنة، تركز مجموعة أصحاب المصلحة أنفسهم )بما فيها مجموعة أصحاب المصلحة فن

( عىل االعتبارات التشغيلية ومشاركة المعلومات ومساعدة أعضائها عىل  RrSGأصحاب المصلحة من أمناء السجالت )

ي مجموعات   .GNSOفهم أنشطة ومسؤوليات 
وتشارك المجموعات المختلفة من أصحاب المصلحة بشكٍل مباشر فن

 العمل المعنية بوضع السياسات. 

ي فرق القيادة من مجلس  ICANNقبل عقد اجتماعات 
ي اجتماع عتر    GNSOالعامة، تلتقر

واللجنة االستشارية الحكومية فن

ي تستحق المزيد م
ي االجتماع القادم. الهاتف لتحديد القضايا األكتر إلحاًحا التر

ة فن  ن المناقشات المباشر

 جدول األعمال

ي  
ي بمناقشة الموضوعات الخاصة بمصالح تلك المجموعة من حيث صلتها بالحكومات فن

ن كل اجتماع مجتمعي ثنائ  يتمت 

ICANN. 

كز عىل جهو  GNSOوفريق قيادة  GACأكد كل من فريق قيادة  ي ست 
د عملية وضع  عىل أن جدول أعمال اجتماع كانكون الثنائ 

ن بشكل خاص عىل وصول المنظمات  RPMمراجعة آليات حماية الحقوق ) -الرئيسية الثالثة  GNSOسياسات  كت 
( )مع التر

الجديدة وعملية وضع السياسات المعجلة   gTLDالدولية الحكومية إىل آليات حماية الحقوق( واإلجراءات الالحقة لنطاقات 

ا جهد  المرحلة الثانية.  -  gTLDسجيل بخصوص المواصفات المؤقتة لبيانات ت
ً
 3.0رقم  GNSO PDPستناقش المجموعات أيض

ي تشتمل عىل العضوية واتخاذ القرارات باإلجماع. 
ن بشكل خاص عىل عمليات مجموعة العمل التر كت 

ي   مع التر
ويجوز لكلتا مجموعتر

 موضوعات حسب الحاجة. المجتمع مشاركة الوثائق المكتوبة قبل االجتماع لتوضيح جوانب معينة من ال

 مزيد من المعلومات والتوثيق

ي يمكن مناقشتها خالل هذه الجلسة، ُيرجر مراجعة ملخصات الموضوعات لما  
للحصول عىل أفكار إضافية حول الموضوعات التر

 وسياسة حماية البيانات.  WHOISالجديدة ونظام  gTLDقبل االجتماع الخاصة باإلجراءات الالحقة لنطاقات 

 

  http://gnso.icann.org/en/about.وعملية وضع السياسات بها عىل  GNSOيمكن العثور عىل المزيد من المعلومات حول 

 
  GNSO –https://gnso.icann.org/enموقع ويب 

  

 إدارة الوثائق

ي كانكون،   ICANN67اجتماع  اجتماع 
 2020آذار )مارس(   12-7فن

 GNSOمع   GACاجتماع  العنوان 

 أعضاء اللجنة االستشارية الحكومية )قبل االجتماع( وعامة الجمهور )بعد االجتماع(  التوزي    ع 

اير(   10 : 1اإلصدار  تاري    خ التوزي    ع   2020شباط )فتر
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