
   
 

 

 

 (GOPE WGمجموعة عمل تطوير المبادئ التشغيلية للجنة االستشارية الحكومية )

 6الجلسة 

 

 1 الهدف من الجلسة 

 GAC 1اقتراح القيادة إلجراء اللجنة االستشارية الحكومية 

 1 التطورات الُمستجدة في اآلونة األخيرة 

 2 نبذة خلفية

 2 الوثائق المرجعية الرئيسية

 

 

 الهدف من الجلسة 

على األنشطة بين   GAC( أعضاء GOPE WGإطالع مجموعة عمل تطوير المبادئ التشغيلية للجنة االستشارية الحكومية )

 GAC. يناقش أعضاء GACالجلسات لمجموعة العمل وعلى جهود تحديد األولويات للخطوات التالية بشأن معالجة مبادئ تشغيل 

 المحدثة.  GOPEوخطة العمل الخاصة بمجموعة عمل   GACإرشادات مجموعة عمل  

  GACاقتراح القيادة إلجراء اللجنة االستشارية الحكومية 

وتقديم مدخالت حول   GOPEثائق المقدمة من مجموعة عمل تطوير المبادئ التشغيلية للجنة االستشارية الحكومية مراجعة الو

 المجاالت التي حددتها مجموعة عمل تطوير المبادئ التشغيلية للجنة االستشارية الحكومية.

 التطورات الُمستجدة في اآلونة األخيرة 

، التي  GACإرشادات مجموعة عمل للمراجعة بهدف استكمال  ICANN72منذ بين الدورات  GOPEاجتمعت مجموعة عمل 

يحدد مستند . تم إنشاء GACا، قبل التركيز على مبادئ تشغيل ولكن لم يتم االنتهاء منه  2021وضعتها مجموعة العمل في عام 

 م به مجموعة العمل.   ، لعرض العمل الذي تقو2016الحالية لعام   GACالتغييرات من إرشادات مجموعة عمل 

. لدى مجموعة العمل اآلن رئيسان  GOPEبعد أن اصبح المنصب شاغًرا، تم تعيين رئيس مشارك جديد لمجموعة عمل 

 مشاركان: جو فينج )الصين( وإيان شيلدون )أستراليا(. 

للمناقشة خالل الجلسة العامة، مع   2023-2022خطة عملها للفترة ، قامت مجموعة العمل بتحديث ICANN73استعداًدا لـ 

 . 2023تحديد أولويات مجموعة العمل حتى نهاية عام 

وخطة العمل الخاصة بمجموعة عمل تطوير المبادئ التشغيلية   GACتمت مراجعة اإلطار المحدث إلرشادات مجموعة عمل 

للمناقشة في    GACوتم تعميمه الحقًا مع أعضاء  GOPEمن قبل أعضاء مجموعة عمل   GOPEللجنة االستشارية الحكومية 

ICANN73  للحصول على مدخالتGAC  .الواسعة 

  

https://gac.icann.org/principles-and-guidelines/Framework%20of%20GAC%20Working%20Group%20Guidelines%20(v.%202.0).pdf
https://gac.icann.org/reports/GAC%20Working%20Group%20Guidelines%20-%20Changes%20from%202016%20Version.pdf
https://gac.icann.org/work-plans/GOPE%20WG%20Work%20Plan-%202022-2023.docx%20(2).pdf


 

 

مجموعة عمل تطوير مبادئ التشغيل الخاصة باللجنة االستشارية الحكومية  -  6بند جدول أعمال اللجنة االستشارية الحكومية رقم    - ICANN73اجتماع 

 2من   2صفحة  

 ية نبذة خلف 

في برشلونة بإسبانيا، أنشأ رئيس اللجنة االستشارية الحكومية مجموعة عمل جديدة لدراسة وتطوير  ICANN63في اجتماع 

  مبادئ التشغيل الحالية للجنة االستشارية الحكومية.وتقديم التوصيات ألعضاء اللجنة االستشارية الحكومية بشأن التغييرات في 

( على تحسين التنظيم GOPEويتمثل الهدف في أن تساعد جهود مجموعة عمل تطور مبادئ تشغيل اللجنة االستشارية الحكومية )

 الُممكن. ICANNجديدة لمجتمع خاصةً خالل الحقبة ال -والمنظور والوضوح والخصوصية الخاصة بعمليات اللجنة وإجراءاتها 

استناًدا إلى اختصاصات مجموعة العمل، قد تتراوح نتائج جهود مجموعة عمل تقييم المبادئ التشغيلة للجنة االستشارية الحكومية  

 بين التوصية بما يلي:

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

 اء تغييرات على مبادئ التشغيل الحالية لتوفير مزيد من الوضوح والخصوصية؛ أوإجر ●

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

 اقتراحات للتخلي عن المبادئ التي لم تعد مفيدة أو قابلة للتطبيق أو ذات صلة بعمل اللجنة.  ●

، ركزت مجموعة عمل تطوير المبادئ التشغيلية للجنة االستشارية الحكومية  GACوأعضاء  GACمع قيادة  بناًء على التشاور

 . GACعملها على تطوير إرشادات مجموعة عمل  

 الوثائق المرجعية الرئيسية 

 ( 2022يناير  25) توجيهات إطار عمل مجموعة عمل اللجنة االستشارية الحكومية ●

فبراير    14) 2023-2022مسودة خطة عمل مجموعة عمل تطوير المبادئ التشغيلية للجنة االستشارية الحكومية للفترة  ●

 (2022)شباط( 

 ( 2022فبراير )شباط(  3)  2016تغييرات عن نسخة   -توجيهات مجموعة عمل اللجنة االستشارية الحكومية  ●

التي اعتمدتها  (GOPE WGاختصاصات مجموعة عمل تطوير المبادئ التشغيلية للجنة االستشارية الحكومية ) ●

GAC  (14   2019آذار/مارس) 

 المزيد من المعلومات 

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

 

 

 إدارة الوثائق  

مجموعة عمل تطوير المبادئ التشغيلية للجنة   - ICANN73من اجتماع  GACملخص جلسة   العنوان 
 االستشارية الحكومية 

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

 2022فبراير )شباط(   18: 1اإلصدار  تاريخ التوزيع 

 

https://gac.icann.org/operating-principles/operating-principles-june-2017
https://gac.icann.org/principles-and-guidelines/Framework%20of%20GAC%20Working%20Group%20Guidelines%20(v.%202.0).pdf
https://gac.icann.org/work-plans/GOPE%20WG%20Work%20Plan-%202022-2023.docx%20(2).pdf
https://gac.icann.org/work-plans/GOPE%20WG%20Work%20Plan-%202022-2023.docx%20(2).pdf
https://gac.icann.org/reports/GAC%20Working%20Group%20Guidelines%20-%20Changes%20from%202016%20Version.pdf
https://gac.icann.org/terms-of-reference/TOR%20-%20GAC%20Operating%20Principles%20WG%20(adopted%2014%20March%202019).pdf
https://gac.icann.org/working-group/gac-operating-principles-evolution-working-group-gopewg

