
 

  
 

 

 2حول مسائل مسار العمل  GACمناقشة لجنة 

 7الجلسة  

 

 1 الهدف من الجلسة 

 GAC 1اقتراح القيادة إلجراء اللجنة االستشارية الحكومية 

 GAC 1التطورات األخيرة العتبار أعضاء 

 2 المزيد من المعلومات 

 

 

 الهدف من الجلسة 

على األنشطة المتعلقة بتنفيذ توصيات  GAC( بإطالع لجنة HRILWGلحقوق اإلنسان والقانون الدولي ) GACستقوم مجموعة عمل  

 بشأن تعريف التنوع.  1.1( وخاصة فيما يتعلق بالتوصية WS2) 2مسار العمل 

 

 GACاقتراح القيادة إلجراء اللجنة االستشارية الحكومية  

 . GACللتنفيذ التي حددتها لجنة  WS2 1.1راجع توصية  .1

 1.1فيما يتعلق بالتوصية  GACوافق على وثيقة اقتراح منظور   .2

 ( ICANN73)بعد جلسة  WS2مع مجموعة تنسيق المجتمع  GACناقش وثيقة اقتراح  .3

 

 GAC العتبار أعضاءالتطورات األخيرة 

  2مع مجموعة عمل المناطق غير المخدومة واليونسكو للعمل على تنفيذ توصيات مسار العمل  HRILWGتعاونت مجموعة 

 .GACبشأن تقديم تعريف للتنوع من منظور  1.1المتعلقة بالتنوع مع إعطاء األولوية لتنفيذ التوصية 

 .WS2والنظر فيها بموجب إطار تنفيذ توصيات  GACمدخالت  مسودة تعريف التنوع ل HRILWG، قدمت ICANN72في 

لمزيد من المراجعة   GAC، سينتهي الرؤساء المشاركون من وثيقة اقتراح منظور ICANN73في الفترة التي تسبق اجتماع 

 التي تم إنشاؤها مؤخًرا.  WS2والمناقشة المستقبلية مع مجموعة تنسيق مجتمع 

 المجتمعي مجموعة التنسيق  2مسار العمل  ●

للعمل كمنتدى   2021( على تشكيل مجموعة تنسيق في ديسمبر  SO/ ACوافق رؤساء المنظمات الدائمة واللجان االستشارية )

لتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات والدروس المستفادة، وكذلك لتبادل المعلومات حول التقدم   ICANNلهياكل مجتمع 

 . WS2المرتبط بتنفيذ المجتمع لتوصيات 

أو الموضوعات التي يمكن أن تستفيد من نهج موحد على مستوى   WS2سيكون فريق التنسيق أيًضا حيث سيتم تحديد توصيات 



 

 

ICANN73 -  بند جدول أعمالGAC 7 -  مناقشةGAC   حول مسائلWS2 2من  2صفحة 

 المجتمع المحلي ومعالجتها، ولكنه ليس هيئة لصنع القرار.

 

 لي: ما ي WS2عند معالجة التنفيذ على مستوى المجتمع، من المتوقع أن تناقش مجموعة التنسيق المجتمعي 

 األخرى وعبء العمل المجتمعي الكلي.  WS2● األولوية ذات الصلة لهذه التوصيات في سياق تنفيذ توصيات  

 ● النطاق والتوقيت المناسبين لمشاورات المجتمع اإلضافية )حسب الحاجة(. 

 ● كيفية الوصول إلى اتفاق واسع من المجتمع حول هذه التوصيات. 

 مجموعة مجتمعية فردية تنفيذه فيما يتعلق بأي تنفيذ متفق عليه.● ما الذي يتعين على كل 

 

 At-Largeومنظمات  GNSOفي اآلونة األخيرة، قامت كل منظمة داعمة واللجان االستشارية ومجموعات أصحاب المصلحة 

 ي المجموعة. ( بتعيين ممثل واحد وبديل واحد. كما يمكنهم تعيين مراقبين فSO ، AC ، GNSO SG ، RALOاإلقليمية )

بهدف مناقشة نطاق العمل والجدول   ICANN73بعد اجتماع  2022ستعقد مجموعة تنسيق المجتمع دعوتها األولية في مارس   

 الزمني المحتمل وإيقاع مكالماتها.

الثانويين  بإكمال تعيينها لممثليها األساسيين و SO / AC / RALO / SGأن تقوم كل  ICANNفي اآلونة األخيرة، اقترحت منظمة  

. ستسمح المكالمة األولية  ICANN73تعقد مكالمة أولية قبل  WS2بهدف جعل مجموعة تنسيق المجتمع  2022فبراير  11بحلول 

للمجموعة بالتعرف على نطاق عملها ومناقشة جدول زمني محتمل وإيقاع مكالماتها. ستشمل المكالمات الالحقة بعد ذلك مناقشة  

)بشأن عناصر التنوع  1.1ل به المجتمع مع تنفيذ التوصيات ذات الصلة. هذه التوصيات هي التوصية بشأن الترتيب الذي سيتعام

)بشأن إطار عمل مستقل لممارسة سلطات   2.3)بشأن عملية معالجة الشكاوى حول التنوع( والتوصية  1.7المقترحة( والتوصية 

 المجتمع الُممّكن( ألنها تتطلب أيًضا تنسيقًا عبر المجتمع.

 

 المزيد من المعلومات

 ( 2021ديسمبر   22) WS2 بشأن تقدم تنفيذ  ICANNتحديث 

 GAC HRILWGصفحة موقع مجموعة عمل اللجنة االستشارية الحكومية المختصة بحقوق اإلنسان والقانون الدولي 

 للجنة االستشارية الحكومية 2صفحة ويب أنشطة مسار العمل 

 GACللجنة   2أداة تتبع تنفيذ توصيات مسار العمل  

 

 

 إدارة الوثائق 

   WS2مناقشة اللجنة االستشارية الحكومية حول مسائل  - 12الجلسة  - ICANN73 GACموجز  العنوان 

 ور )بعد االجتماع( أعضاء اللجنة االستشارية الحكومية )قبل االجتماع( وعامة الجمه التوزيع 

 2022فبراير )شباط(  18: 1اإلصدار  تاريخ التوزيع

 

https://www.icann.org/en/blogs/details/update-sharing-recent-icann-work-stream-2-implementation-progress-22-12-2021-en
https://www.icann.org/en/blogs/details/update-sharing-recent-icann-work-stream-2-implementation-progress-22-12-2021-en
https://gac.icann.org/working-group/gac-working-group-on-human-rights-and-international-law-hrilwg
https://gac.icann.org/working-group/gac-working-group-on-human-rights-and-international-law-hrilwg
https://gac.icann.org/working-group/gac-working-group-on-human-rights-and-international-law-hrilwg
https://gac.icann.org/activity/gac-involvement-in-work-stream-2-recommendations-implementation
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NOTa6ULaUihKlVAKzpBaRBknScBDMZcuy95D10TcDF0/edit#gid=1015079592
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NOTa6ULaUihKlVAKzpBaRBknScBDMZcuy95D10TcDF0/edit#gid=1015079592
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