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 الهدف من الجلسة 

. ICANN( بالتشاور مع مجتمع GPIمقترح إطار عمل المصلحة العامة العالمية ) ICANN، وضع مجلس إدارة 2019في عام 

تسهيل الفهم القائم على أصحاب المصلحة المتعددين على نموذج اإلدارة   GPIوالغرض من إطار عمل المصلحة العامة العالمية 

ن قرارات مجلس اإلدارة. ويهدف إطار العمل  ذات الصلة بكل قرار م GPIمن األدنى فاألعلى لقضايا المصلحة العامة العالمية 

إلى تعزيز التزام المجتمع بالمصلحة العامة وتوضيح الطريقة التي تصب بها التوصيات والمشورة والتعليقات العامة المحددة في  

قدم مجلس اإلدارة إطار   المصلحة العامة العالمية، ولكن ليس المقصود منها تغيير العملية التي يتم من خاللها اتخاذ القرارات.  وقد 

المختلفة لتنفيذ تقييمات المصلحة العامة الخاصة بها حول الموضوعات ذات االهتمام والمسائل   ICANNالعمل كقالب لمجتمعات 

 المعروضة على مجلس اإلدارة. 

مهتمة  GACومية إن كانت اللجنة االستشارية الحك GACوخالل هذه الجلسة، سيناقش مشاركو اللجنة االستشارية الحكومية 

باستكشاف إطار العمل المذكور كجزء من الجهود االستشارية للجنة، وإذا كان األمر كذلك، فيف يمكن إدارة هذا الجهد.  كما  

المقررة خالل   GPIستسمح الجلسة للمشاركين بالتحضير للجلسة العامة المجتمعية حول إطار عمل المصلحة العامة العالمية 

 ام.الع ICANN73اجتماع 

 نبذة خلفية  

)بنود  ICANN( أساسية للعديد من وثائق الحوكمة األولية التاريخية والحالية لـمؤسسةGPIتعتبر المصلحة العامة العالمية )

التأسيس، تأكيد االلتزامات، اللوائح(. وقد جرت مناقشات مجتمعية واسعة على مدى السنوات العديدة الماضية الستكشاف  

ة العالمية؛ وتحديد أفضل السبل لخدمة مصالح الجمهور، مع تحديد الوسائل واآلليات التي يمكن أن  ماهية المصلحة العام

 تساعد في تحقيق هذا الهدف.

 وضع إطار العمل 

، بالتشاور مع المجتمع، إطاًرا مصمًما لمعالجة إن كانت توصيات السياسة  ICANN، وضه مجلس إدارة 2019في عام 

 تنظيمية من قِبل المجلس تفي باعتبارات المصلحة العامة التي تحددها اللوائح. المحددة أو اإلجراءات ال

. وإطار العمل الموضوع مصمم لمساعدة مجلس اإلدارة على تحديد إن كانت المشورة والتوصيات المحددة التي وضعها المجتمع   

 ، وكيف تخدمها. ICANNتخدم المصلحة العامة العالمية في نطاق اختصاص 
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GPI   3من  2الصفحة 

  GPIفي ختام مشاورات المجتمع حول إطار العمل المقترح، وافق المجلس على "تجريب" إطار عمل المصلحة العامة العالمية 

المقترح وعرض كيفية االستفادة منه للتأكد من اعتبارات المصلحة العامة ذات الصلة بشأن قضية معينة، وتحديد الفجوات، إن  

 وجدت، ومشاركة الدروس المستفادة. 

 SSAD ODPريب مرحلة التصميم التشغيلي لنظام الوصول الموحد / اإلفصاح عن بيانات التسجيل غير العامة تج

عرض إطار العمل المقترح باستخدام حالتين اختباريتين، مرحلة التصميم التشغيلي لنظام الوصول   ICANNقرر مجلس إدارة 

  ODP، التي انتهت مؤخًرا، ومرحلة التصميم التشغيلي (SSAD ODP)الموحد / اإلفصاح عن بيانات التسجيل غير العامة 

 لتوصيات اإلجراءات القادمة، التي تجري اآلن. 

( تحديد التوصيات التي تحمل اعتبارات المصلحة العامة وإن كانت فئات إطار عمل المصلحة  1تتكون العمليات التجريبية من ) 

األسئلة المطروحة في إطار العمل للنظر في قضايا المصلحة العامة  ( تطبيق 2ذات صلة بالموضوع؛ ) GPIالعامة العالمية 

( استكشاف كيفية نظر المجتمع في االعتبارات ووجهات النظر  3ذات الصلة، وأخيًرا، ) ICANNفي ضوء لوائح  GPIالعالمية 

 المختلفة )بما في ذلك بيانات األقلية(.

التشغيلي لنظام الوصول الموحد / اإلفصاح عن بيانات التسجيل غير العامة  ، انتهت مرحلة التصميم 2022في يناير/كانون الثاني 

SSAD ODP   ونشرت مؤسسةICANN التشغيلي تقييم التصميم (ODA  لتوصيات نظام الوصول الموحد / اإلفصاح عن )

فقط على توصيات  ODAويركز تحليل المصلحة العامة العالمية في تقييم التصميم التشغيلي  .SSADبيانات التسجيل غير العامة 

ن بيانات التسجيل غير  لـنظام الوصول الموحد / اإلفصاح ع  EPDPمن العملية المعّجلة لوضع السياسات  2سياسة المرحلة 

 ( وليس تصميم النظام.2)الملحق  SSADالعامة 

لم   ICANNأنه "على الرغم من أن مجتمع  ODAمن بين المالحظات التي أُبديت خالل التجريب، أشار تقييم التصميم التشغيلي 

شكليًا، إال أنه نظر في اعتبارات المصلحة العامة وعالجها في الحيثيات الواردة    GPIيستخدم إطار عمل المصلحة العامة العالمية 

    SSAD ."1في توصيات نظام الوصول الموحد / اإلفصاح عن بيانات التسجيل غير العامة 

  GPIعملية التجريبية أوضحت أن "ممارسة المصلحة العامة العالمية أن ال ODAباإلضافة إلى ذلك، قرر تقييم التصميم التشغيلي 

 ." رجعي بأثر ستكون أكثر فعالية عند تشغيل إطار العمل مبدئيًا كجزء من وضع التوصيات، بداًل من المراجعة 

ويمكن النظر  ICANNاعتبار رئيسي في عمل  GPIأن "المصلحة العامة العالمية  ODAأخيًرا، عكس تقييم التصميم التشغيلي 

بموجب هذا اإلطار، أو أي أداة أو عملية أخرى، لالستخدام في أي وقت خالل دورة حياة   GPIفي تقييم المصلحة العامة العالمية 

التوصيات".   وبالتالي، يُوصى المجتمع بالنظر في استخدام إطار العمل في عمله القادم كطريقة للمساعدة في هيكلة وتوجيه 

 .ICANNوإثراء المناقشات واإلجراءات الالحقة لمجلس إدارة  GPIلمصلحة العامة العالمية مناقشاته حول ا

 

 جدول األعمال 

الداخلية قبل جلسة عامة عبر المجتمع حول الموضوع لتزويد أعضاء  GACمن المقرر عقد جلسة اللجنة االستشارية الحكومية 

بشكل أفضل، والتعرف على   GPIر عمل المصلحة العامة العالمية بفرصة لفهم سياق إطا GACاللجنة االستشارية الحكومية 

توقعات مجلس اإلدارة من المجتمع ومناقشة إن كان إطار العمل المذكور يمكن أو يجب دمجه / تبنيه في جهود وضع مشورة  

 .GACالمصلحة العامة العالمية 

"إطار عمل المصلحة العامة العالمية: هل هو مفيد؟"  – ICANN73ستشمل الجلسة الالحقة عبر المجتمع المقررة عقدها خالل 

 –التحضيري نظرة عامة متعمقة  ICANN72)تضمنت جلسة أسبوع  GPIمراجعة موجزة إلطار عمل المصلحة العامة العالمية 

،  (SSAD)لعامة انظر الوثائق أدناه(، يتبعها مناقشة حالة االستخدام، نظام الوصول الموحد / اإلفصاح عن بيانات التسجيل غير ا

. أخيًرا، ستتميز الجلسة العامة  ICANNكجزء من مداوالت مجلس إدارة  GPIحيث يُستخدم إطار عمل المصلحة العامة العالمية 

في تفاعالته مع  ICANNعبر المجتمع بمناقشة حول إن كان يمكن استخدام إطار العمل المذكور بشكل أفضل من جانب مجتمع 

 باإلسهام إسهاًما نشًطا في كلتا الجلستين.  GACوكيفية استخدامه. ويُوصى أعضاء  ICANNمجلس إدارة 

 

 
1 en.pdf-25jan22-oda-https://www.icann.org/en/system/files/files/ssad   ( 104، الصفحة 2)الملحق 

https://www.icann.org/en/announcements/details/icann-delivers-operational-design-assessment-of-ssad-recommendations-25-1-2022-en
https://www.icann.org/en/system/files/files/ssad-oda-25jan22-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/ssad-oda-25jan22-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/ssad-oda-25jan22-en.pdf
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GPI   3من  3الصفحة 

 الوثائق المرجعية الرئيسية 

التحضيري:  ICANN72ألسبوع   GPIجلسة تحديث المصلحة العامة العالمية  ●

https://72.schedule.icann.org/meetings/y99Xbhof3BbxfCQhY 

 (: 2014حول إطار عمل المسؤولية العامة )مايو/أيار  ICANNتقرير لجنة استراتيجية   ●

 en.pdf-15may14-report-https://www.icann.org/en/system/files/files/prf 

 : ICANNصفحة ويكي  – GPIمجموعة أدوات المصلحة العامة العالمية  ●

https://community.icann.org/display/prjxplrpublicint/GPI+Toolkit 

 (: 2020ورقة المناقشة: وضع إطار عمل المصلحة العامة )يونيو/حزيران   ●

https://community.icann.org/display/prjxplrpublicint/GPI+Toolkit?preview=/58724547/

nterest%20Framework_V3_22June2020%20.p138970274/Proposed%20Public%20I

df 

موحد / اإلفصاح عن بيانات التسجيل غير العامة  عن تقييم التصميم التشغيلي لنظام الوصول ال ICANNإعالن  ●

SSAD ODA: 

-design-operational-delivers-https://www.icann.org/en/announcements/details/icann

en-2022-1-25-recommendations-ssad-of-assessment 

 :SubPro ODAالجديدة  gTLDعن تقييم التصميم التشغيلي إلجراءات القادمة لنطاقات  ICANNإعالن  ●

-gtld-new-launches-https://www.icann.org/en/announcements/details/icann

en-2021-12-20-phase-design-operational-procedures-subsequent 

 المزيد من المعلومات 

 هل هو مفيد؟ مل المصلحة العامة العالمية:إطار ع –العامة  ICANN73جلسة   ●

 

 

 

 

 

 

 إدارة الوثائق 

مناقشة اللجنة   –   2الجلسة  –   ICANN73الجتماع   GACملخص جلسة اللجنة االستشارية الحكومية  العنوان 
 GPIحول إطار عمل المصلحة العامة العالمية  GACاالستشارية الحكومية 

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

 2022فبراير/شباط  18: 1اإلصدار  تاريخ التوزيع 
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