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الهدف من الجلسة
دأبت اللجنة االستشارية الحكومية ومنظمة دعم األسماء العامة ( )GNSOعىل االجتماع خالل اجتماعات  ICANNبهدف
المشتك لكال الطرفي .ر
ر
ستكز هذه الجلسة عىل تبادل اآلراء حول المواضيع التالية:
مناقشة القضايا ذات االهتمام
●

ّ
المعجلة لوضع السياسات EPDP
المرحلة 2أ للعملية

● الدقة
● إساءة استخدام DNS
ّ
المعجلة لوضع السياسات  -الحماية التصحيحية للمنظمات الحكومية الدولية.
● العملية

جدول األعمال
دأبت اللجنة االستشارية الحكومية ومنظمة دعم األسماء العامة ( )GNSOعىل االجتماع خالل اجتماعات  ICANNبهدف
ر
المشتك لكال الطرفي .ينصب تركت هذه الجلسة عىل:
مناقشة القضايا ذات االهتمام
ّ
المعجلة لوضع السياسات EPDP
 .1المرحلة 2أ للعملية
● يقوم مجلس  GNSOبتحديث  GACبشأن حالة ونطاق تصويت  GNSOعىل توصيات المرحلة 2أ للعملية
ّ
المعجلة لوضع السياسات .EPDP
 .2الدقة
● سيقوم مجلس  GNSOبإبالغ  GACبالمستجدات يف المراحل األوىل لفريق تحديد دقة بيانات التسجيل الذي
ً
مؤخرا.
تم تشكيله
 .3إساءة استخدام DNS
ر
تعتم  GACمتابعة أية مستجدات محتملة بشأن سؤال  GACحول الحاجة المحتملة لوضع السياسات ،أو
●
نهج مماثل من مجلس  ،GNSOبشأن التخفيف من إنتهاك نظام اسم النطاق .DNS
ّ
المعجلة لوضع السياسات  -الحماية التصحيحية للمنظمات الحكومية الدولية:
 .4العملية

● ستقوم  GACبإبالغ مجلس  GNSOبالمستجدات بشأن مواقف  GACالمتعلقة بمسائل حماية  ،IGOخاصة
فيما يتعلق برد  GACعىل األسئلة التوضيحية لمجلس إدارة  ICANNبشأن بيان  GACيف اجتماع .ICANN70

الوثائق المرجعية الرئيسية
ر
رج مراجعة ملخصات موضوعات
الت يمكن مناقشتها خالل هذه الجلسةُ ،ي ى
للحصول عىل أفكار إضافية حول الموضوعات ي
اللجنة االستشارية الحكومية لما قبل االجتماعات:
● حماية المنظمات الحكومية الدولية؛
●  RDS/WHOISوسياسة حماية البيانات؛ و
● الحد من انتهاك نظام اسم النطاق .DNS

المزيد من المعلومات
يمكن العثور عىل المزيد من المعلومات حول  GNSOوعملية وضع السياسات بها عىلhttp://gnso.icann.org/en/about
 http://gnso.icann.org/en/about.موقع  GNSOعىل الويب – https://gnso.icann.org/en

نبذة خلفية
مع بدء مشاركة اللجنة االستشارية الحكومية  GACيف تغيت أنشطة وضع السياسات يف  ICANNيف السنوات األختة،
لوحظ أن مشاركة المعلومات مع قطاعات مختلفة من مجتمع  ICANNكانت ر
أكت جدوى عن ذي قبل يف مساعدة أعضاء
اللجنة االستشارية الحكومية  GACعىل فهم سياق قضايا نظام أسماء النطاقات المختلفة .يف االجتماعات العامة األختة،
تفاعلت اللجنة االستشارية الحكومية مع مختلف مجموعات المجتمع من مساحة  gTLDبما فيها األعمال التجارية
والملكية الفكرية والمصالح غت التجارية .ستستمر هذه االجتماعات مع مجلس  GNSOيف اتباع نهج االتصاالت
ر
االستاتيجية.
تعد المنظمة الداعمة لألسماء العامة ( )GNSOعبارة عن هيئة داخل مجتمع  ICANNمسؤولة عن وضع والتوصية
أكت
بالسياسات الموضوعية لمجلس إدارة  ICANNفيما يتعلق بنطاقات المستوى االعىل العام .وتعد منظمة  GNSOمن ى
منظمات الدعم داخل إطار عمل .ICANN
تجتمع  GACعادة مع الرئيس واألعضاء اآلخرين من مجلس  GNSOيف كل اجتماع  ICANNعام من أجل مناقشة
ر
الحاىل لمجلس  GNSOهو فيليب
المشتك والوقوف عىل سبل تحقيق تعاون أفضل .والرئيس
القضايا ذات االهتمام
ي
فوكوارت .ونواب الرئيس هما بام ليتل و تاتيانا تروبينا .ومسؤول االتصال بي  GNSOو اللجنة االستشارية الحكومية هو
جيف نيومان .نقطة اتصال اللجنة االستشارية الحكومية لدى  GNSOهو جورج كانسيو (سويرسا).
إن  GNSOعبارة عن "اتحاد" مكون من مجموعات مختلفة من أصحاب المصلحة .ويتألف من "هيئتي" " -هيئة"
منهما لألطراف المتعاقدة مع ( ICANNالسجالت وأمناء السجالت) ،و"الهيئة" األخرى لألطراف األخرى غت المتعاقدة -
المصالح التجارية وغت التجارية.
يضطلع مجلس  GNSOومجموعات أصحاب المصلحة يف  GNSOبأدوار مختلفة داخل  .GNSOيتوىل المجلس دور
مدير عملية وضع السياسات .يشغل المجلس أعضاء ممثلي لمختلف مجموعة أصحاب المصلحة يف  GNSOوالدوائر.
بالمقارنة ،تركز مجموعة أصحاب المصلحة أنفسهم (بما يف ذلك مجموعة أصحاب المصلحة للسجالت وومجموعة
أصحاب المصلحة يف أمناء السجالت ( )RrSGعىل االعتبارات التشغيلية ومشاركة المعلومات ومساعدة أعضائها عىل
فهم أنشطة ومسؤوليات  .GNSOوتشارك المجموعات المختلفة من أصحاب المصلحة بشكل ر
مباش يف مجموعات
العمل المعنية بوضع السياسات.
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صفحة  2من 3

قبل عقد اجتماعات  ICANNالعامة ،ر
عت
تلتق فرق القيادة من مجلس  GNSOواللجنة االستشارية الحكومية يف اجتماع ى
ي
ر
ر
ً ر
المباشة يف االجتماع القادم.
الت تستحق المزيد من المناقشات
الهاتف لتحديد القضايا األكت إلحاحا ي

إدارة الوثائق
العنوان

موجز جلسة  GACالجتماع  - ICANN72اجتماع  GACمع GNSO

التوزي ع

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

تاري خ التوزي ع

(سبتمت) 2021
اإلصدار  24 :1أيلول
ى
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صفحة  3من 3

