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 أهداف الجلسة

من مناقشة المسائل ذات االهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر والمعلومات، بما  GNSOوأعضاء  GACستمّكن هذه الجلسة 

التنظيمي بشأن مشاركة  ICANN(، وموضوع ميثاق EPDPالمعّجلة لوضع السياسات ) GNSOمن عملية  2في ذلك المرحلة 

 والمسائل المحتملة األخرى. الحكومة والمتابعة التشريعية

 

 الغرض وخلفية الموضوع

 
مسؤولة عن وضع والتوصية بالسياسات  ICANN( عبارة عن هيئة داخل مجتمع GNSOتعد المنظمة الداعمة لألسماء العامة )

من أكبر منظمات الدعم  GNSOفيما يتعلق بنطاقات المستوى االعلى العام. وتعد منظمة  ICANNالموضوعية لمجلس إدارة 

 .ICANNداخل إطار عمل 

 

ات عام من أجل مناقشة القضايا ذ ICANNفي كل اجتماع  GNSOعادة مع الرئيس واألعضاء اآلخرين من مجلس  GACتجتمع 

هو السيد كيث درازيك ونواب  GNSOاالهتمام المشترك والوقوف على سبل تحقيق تعاون أفضل. والرئيس الحالي لمجلس 

 هو السيد جون )جولف( هيلسينغس. GACلدى  GNSOالرئيس هم السيدة بام ليتل والسيد رفيق دماك. علًما بأن منسق عالقات 

 

"هيئة" منهما لألطراف  -مختلفة من أصحاب المصلحة. ويتألف من "هيئتين"  عبارة عن "اتحاد" مكون من مجموعات GNSOإن 

 المصالح التجارية وغير التجارية. -)السجالت وأمناء السجل(، و"الهيئة" األخرى لألطراف األخرى  ICANNالمتعاقدة مع 

 

. يتولى المجلس دور مدير GNSOبأدوار مختلفة داخل  GNSOومجموعات أصحاب المصلحة في  GNSOيضطلع مجلس 

والدوائر. بالمقارنة، تركز  GNSOحة في عملية وضع السياسات. يشغل المجلس أعضاء ممثلين لمختلف مجموعة أصحاب المصل

مجموعات أصحاب المصلحة أنفسهم )بما في ذلك مجموعة أصحاب المصلحة للسجالت، ومجموعة أصحاب المصلحة ألمناء 

( على NCSG( ومجموعة أصحاب المصلحة غير التجاريين )(CSG)، ومجموعة أصحاب المصلحة (RrSGالسجالت )

. وتشارك المجموعات المختلفة GNSOة المعلومات ومساعدة أعضائها على فهم أنشطة ومسؤوليات االعتبارات التشغيلية ومشارك

 من أصحاب المصلحة بشكل مباشر في مجموعات العمل المعنية بوضع السياسات.

http://gnso.icann.org/en/index.htm
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في أواخر كانون  مكونًا بالغ األهمية في المنظومة البيئية ألصحاب المصلحة المتعددين. GACو GNSOكما تمثل العالقة بين 

 -)انظر  اجتماًعا للتخطيط االستراتيجي، وأصدر الحقًا تقريًرا للمناقشة خالل ذلك االجتماع GNSOالثاني )يناير(، أجرى مجلس 

-inalf-session-planning-strategic-attach/council-file-https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field

en.pdf [gnso.icann.org]-jan1925.  وذُكرتGAC  مرة فيما يتعلق  20صفحة( حوالي  36في التقرير )الذي يتألف من

 بعدد من مجاالت الموضوعات، التي تشمل:

 

 ICANNفي نموذج حوكمة  GNSOدور مجلس  ●

)بما في ذلك مسؤولي  ICANNوالمنظمات الداعمة / اللجان االستشارية األخرى في  GNSOالعالقة بين مجلس  ●

 االتصال للمنظمات الداعمة / اللجان االستشارية األخرى(

 في عمليات وضع السياسات GACمشاركة  ●

لقواعد ، مجموعة ا3.0)بما في ذلك المناقشات التفصيلية لعملية وضع السياسات  GNSOالتحسينات على وضع سياسات  ●

 (2019المحسنة لعمليات وضع السياسات المستهدف تنفيذها بحلول نهاية عام 

 2019في عام  GNSOأهداف مجلس  ●

معالجة قضايا مختلفة مثل التضارب مع التشريعات الوطنية، والتهديدات القانونية المعرض لها المشاركون في مجموعة  ●

 ، وما إلى ذلك.PDP WGعمل عملية وضع السياسات 

 

 ICANNفي السنوات األخيرة، فقد لوحظ أن مشاركة المعلومات مع أجزاء مختلفة من مجتمع  GACوتيرة تغييرات مشاركة  مع

المختلفة. قد يؤدي الحوار بين الحين واآلخر مع أعضاء  DNSعلى فهم سياق مشكالت  GACتعتبر ذات قيمة لمساعدة أعضاء 

تبادل المعلومات وإنشاء اتصاالت يمكن االعتماد عليها عند طرح ومناقشة األخرى إلى تعزيز االتصاالت و ICANNمجتمعات 

 مواضيع السياسة والموضوعات التشغيلية الجديدة.

 

، بما في ذلك األطراف المتعاقدة gTLDمع مجموعات أخرى من مساحة  GACفي االجتماعات العامة األخيرة، تفاعلت 

والملكية الفكرية، والمصالح غير التجارية. ستستمر هذه االجتماعات مع مجلس  )السجالت وأمناء السجل(، واألعمال التجارية،

GNSO .في مراكش في اتباع نهج االتصاالت االستراتيجي 
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 جدول األعمال

( لمناقشة 7.1مراكش  GACجلسة موضوعية قائمة بذاتها )انظر جلسة  GNSOو GACبالنسبة الجتماع مراكش، حدد كل من 

الصادرتين عن مجموعة عمل عملية وضع  4 - 1األخير بالموافقة على التوصيتين رقم  GNSOالمسائل المتعلقة بقرار مجلس 

(. IGO-INGO( لوصول المنظمات الحكومية وغير الحكومية الدولية )CRP PDPالسياسات آللية حماية الحقوق العالجية )

 ، ستخصص هذه الجلسة للمسائل األخرى ذات االهتمام.ونظًرا لقيود الوقت والجدول الزمني

 :GNSOسوف تتضمن المناقشة مع قادة مجلس 

 :EPDPمن عملية  2المرحلة  ●

 التنظيمي بشأن مشاركة الحكومة والمتابعة التشريعية  ICANNموضوع ميثاق  ●

 أية أعمال أخرى ●

 

 معلومات إضافية

للحصول على أفكار إضافية حول الموضوعات التي يمكن مناقشتها خالل هذه الجلسة، يُرجى مراجعة ملخصات الموضوع 

 .gTLDوالعملية المعجلة لوضع السياسات بشأن المواصفات المؤقتة لبيانات تسجيل  IGOلحمايات 

ا على وعملية وضع السياسات به GNSOيُمكن العثور على المزيد من المعلومات حول  ●

http://gnso.icann.org/en/about. 

 GNSO – https://gnso.icann.org/enموقع  ●

 /http://icannregistrars.org – (RrSGموقع مجموعة أصحاب المصلحة ألمناء السجالت ) ●

 /gTLD – https://www.rysg.infoموقع مجموعة أصحاب المصلحة لسجالت  ●

 - GNSOالجتماع التخطيط االستراتيجي لمجلس  2019تقرير كانون الثاني/يناير  ●

 -planning-strategic-council/attach-file-field/https://gnso.icann.org/sites/default/files/file

en.pdf [gnso.icann.org]-25jan19-final-session 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إدارة الوثائق

 2019حزيران/يونيو  27-24مراكش،  ICANN65اجتماع  اجتماع

 GNSOمع  GACاجتماع  العنوان

 والجمهور )بعد االجتماع(. GACأعضاء  التوزيع

 2019يونيو/حزيران  6: 1اإلصدار  تاريخ التوزيع
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