
   

 
 

 

 (GOPE WGمجموعة عمل تطوير المبادئ التشغيلة للجنة االستشارية الحكومية )

 6الجلسة رقم 

 

 المحتويات

اح   اقتر
 القيادة 
 GACلعمل 

التطورات الُمستجدة   1ص 
ة  ي اآلونة األختر

 ف 
 الوثائق المرجعية  2ص  نبذة خلفية  1ص 

 الرئيسية
 2ص 

 الهدف من الجلسة 

عىل األنشطة المستأنفة  GAC( أعضاء GOPE WGإطالع مجموعة عمل تقييم المبادئ التشغيلة للجنة االستشارية الحكومية )

 GAC. مناقشة أعضاء GACلمجموعة العمل وعىل جهود تحديد األولويات للخطوات التالية بشأن معالجة مبادئ تشغيل 

 لوثيقة أولويات مبادئ التشغيل المحدثة. 

اح القيادة لعمل    GACاقتر

ي حددتها مجموعة عمل تقييم المبادئ التشغيلة  
مراجعة نتائج جهود تحديد األولويات وتقديم مدخالت حول المجاالت التر

 للجنة االستشارية الحكومية. 

 

ة   ي اآلونة األختر
 التطورات الُمستجدة ف 

ي جهود تحديد   ICANN72استأنفت مجموعة عمل تقييم المبادئ التشغيلة للجنة االستشارية الحكومية أنشطتها قبل  
وسعت ف 

ي تهدف إىل مراجعة كل مبدأ تشغيل 
ا للمراجعة المركزة القادمة لمبادئ تشغيل GACاألولويات التر

ً
ا لـ GAC، استعداد

ً
. استعداد

ICANN72ث وثيقة تحليل مبادئ تشغيل ، قامت مجموعة العمل بتحديGAC ي تهدف إىل تحديد مبادئ تشغيل
  GAC، والتر

ي تتطلب: 
 التر

ات طفيفة؛   ●  تغيتر

ات؛ ●  أو  ال تغيتر

ات جوهرية ومناقشة من قبل مجموعة عمل تقييم المبادئ التشغيلة للجنة االستشارية الحكومية.  ●  تغيتر

 

من قبل أعضاء مجموعة عمل تقييم المبادئ التشغيلة للجنة االستشارية   GACتمت مراجعة التحليل المحدث لمبادئ تشغيل 

ا مع أعضاء 
ً
ي  GACالحكومية وتم تعميمه الحق

 الواسعة.  GACللحصول عىل مدخالت  ICANN72للمناقشة ف 

 نبذة خلفية 

ي اجتماع 
ي برشلونة بإسبانيا، أنشأ رئي ICANN63ف 

س اللجنة االستشارية الحكومية مجموعة عمل جديدة لدراسة وتطوير  ف 

ي 
ات ف    رية الحكومية. مبادئ التشغيل الحالية للجنة االستشاوتقديم التوصيات ألعضاء اللجنة االستشارية الحكومية بشأن التغيتر

ي أن تساعد جهود مجموعة عمل تطور مبادئ تشغيل اللجنة االستشارية الحكومية )
( عىل تحسير   GOPEويتمثل الهدف ف 

 خالل الحقبة الجديدة لمجتمع   -التنظيم والمنظور والوضوح والخصوصية الخاصة بعمليات اللجنة وإجراءاتها 
ً
  ICANNخاصة

 الُممكن. 

https://gac.icann.org/operating-principles/operating-principles-june-2017
https://gac.icann.org/operating-principles/operating-principles-june-2017
https://gac.icann.org/operating-principles/operating-principles-june-2017


 

 

مجموعة عمل تطوير مبادئ التشغيل الخاصة باللجنة االستشارية الحكومية  - 6بند جدول أعمال اللجنة االستشارية الحكومية رقم  - ICANN72اجتماع 

 2من  2صفحة  

ا إىل اختصاصات 
ً
اوح نتائج جهود مجموعة عمل تقييم المبادئ التشغيلة للجنة االستشارية  استناد مجموعة العمل، قد تتر

 :  الحكومية بير  التوصية بما يىلي

 تعديل أو إعادة تنظيم الهيكل العام لمبادئ التشغيل الحالية للجنة االستشارية الحكومية؛ أو ●

ات عىل مبادئ التشغيل الحالية لتوفتر مزيد م ●  ن الوضوح والخصوصية؛ أو إجراء تغيتر

 إضافة مبادئ تشغيل جديدة توفر المزيد من التوجيه والخصوصية لعمليات اللجنة؛ أو حتر  ●

ي لم تعد ذات صلة بعمل اللجنة.  ●
احات للتخىلي عن المبادئ التر  اقتر

شارية الحكومية عملها ، ركزت مجموعة عمل تقييم المبادئ التشغيلة للجنة االستGACوأعضاء   GACبناًء عىل التشاور مع قيادة 

 . GACعىل تطوير إرشادات مجموعة عمل 

 الوثائق المرجعية الرئيسية  

  GAC 2021)(تحليل محدث لوثيقة مبادئ تشغيل ●

ة  ● ين   1) 2022-2021مسودة خطة عمل مجموعة عمل تقييم المبادئ التشغيلة للجنة االستشارية الحكومية للفتر تشر

 ( 2021األول )أكتوبر( 

ي   (GOPE WGاختصاصات مجموعة عمل تطور مبادئ التشغيل الخاصة باللجنة االستشارية الحكومية ) ●
التر

 ( 2019آذار/مارس  (GAC 14 اعتمدتها 

 المزيد من المعلومات 

 الصفحة الخاصة بمجموعة عمل تطوير مبادئ التشغيل الخاصة باللجنة االستشارية الحكومية  ●

 

 

 

 

 

 

 

 إدارة الوثائق  

مجموعة عمل تقييم المبادئ التشغيلة للجنة االستشارية  -  ICANN72من اجتماع  GACملخص جلسة  العنوان
 الحكومية

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

(  24: 1اإلصدار  تاري    خ التوزي    ع  2021أيلول )سبتمتر
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