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  الهدف من الجلسة

  بما تم إنجازه في جهود تطوير توجيهات عمليات مجموعة العمل. GACستقوم مجموعة العمل باطالع أعضاء 

 

 

 

 

 

 

 

 
    



 

ICANN65 -  بند جدول أعمالGAC  الجلسة االفتتاحية مجموعة عمل مراجعة مبادئ  - 12.1رقم 
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  نبذة تعريفية

قد فرض على المنظمات الداعمة واللجان  IANAليلعب دوًرا أكثر "تمكينًا" بعد عملية انتقال  ICANNإن تطور مجتمع 
(بما في ذلك اللجنة االستشارية الحكومية) التحقق من مبادئهم التشغيلية وغيرها  ICANNاالستشارية الفردية التابعة لمؤسسة 

  دود هذا الهيكل الجديد للمجتمع الُممّكن ذو الصالحيات أم ال.العمليات من أجل تقييم ما إن كانت "مناسبة للغرض" في ح من

حسب الحاجة على مدار  54وقد أجرت اللجنة االستشارية الحكومية جهوًدا مستهدفة من أجل تحديث مبادئ التشغيل البالغ عدده 
  ائمة عامة من المبادئ.فهي تعكس ق -عدة أعوام مضت، إال أن المبادئ الحالية غير متوازية داخل هيكل تنظيمي شامل 

ومرتكزة بشكل مناسب على  -وكانت التغييرات األخيرة على مبادئ تشغيل اللجنة االستشارية الحكومية في أغلبها تكتيكية 
وتتزايد المسؤوليات  ICANNاالحتياجات قصيرة األجل. ولكن مع تزايد أعباء العمل على المجتمع، تتسارع وتيرة العمل في 

تق المشاركين في المجتمع، كما يكشف غياب هيكل إجمالي شامل عن فجوات في العمليات وفجوات إجرائية في الملقاة على عا
مبادئ تشغيل اللجنة االستشارية الحكومية على النحو المعمول به في الوقت الحالي. كما أن الشكل الحالي لمبادئ تشغيل اللجنة 

لعمليات أو على بعض أعضاء اللجنة مراجعة اإلجراءات المناسبة من االستشارية الحكومية يجعل من الصعب تعقب بعض ا
  العمل الخاص بهم. أجل

وعند االنتهاء من ذلك، سيوفر هيكل متطور لمبادئ التشغيل "يسد الفجوات" المزيد من االستمرارية التنظيمية والوضوح 
 تحقيق أطر المساءلة والمسئوليات التنظيمية الجديدة. للمشاركين الجدد، وهو وسيلة لمساعدة اللجنة االستشارية الحكومية على 

ومع هذه التغييرات، سيتم تمكين اللجنة االستشارية الحكومية للعمل بشكل أكثر فاعلية كهيكل مجتمعي ُممّكن بالكامل في بيئة 
ICANN .الجديدة  

ة مجموعة عمل جديدة لدراسة وتطوير وتقديم في برشلونة بإسبانيا، أنشأ رئيس اللجنة االستشارية الحكومي ICANN63في اجتماع 
ويأمل  مبادئ التشغيل الحالية للجنة االستشارية الحكومية.التوصيات ألعضاء اللجنة االستشارية الحكومية بشأن التغييرات في 

) على تحسين التنظيم GOPEفي أن تساعد جهود مجموعة عمل تطور مبادئ تشغيل اللجنة االستشارية الحكومية (الجميع 
  الُممكن. ICANNخاصةً خالل الحقبة الجديدة لمجتمع  -والمنظور والوضوح والخصوصية الخاصة بعمليات اللجنة وإجراءاتها 

  لي:قد تتمثل نتائج جهود مجموعة العمل في التوصية بما ي
  تعديل أو إعادة تنظيم الهيكل العام لمبادئ التشغيل الحالية للجنة االستشارية الحكومية؛ أو ●
  إجراء تغييرات على مبادئ التشغيل الحالية لتوفير مزيد من الوضوح والخصوصية؛ أو ●
  إضافة مبادئ تشغيل جديدة توفر المزيد من التوجيه والخصوصية لعمليات اللجنة؛ أو حتى ●
  للتخلي عن المبادئ التي لم تعد ذات صلة بعمل اللجنة.اقتراحات  ●
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  أحدث التطورات

وإطار العمل  GOPE WGاختصاصات مجموعة العمل  GACفي كوبي باليابان، اعتمدت  ICANN64في سياق اجتماع 
، ICANN64أول مبادرة على خطة عمل مجموعة العمل. ومنذ اجتماع  -المبدئي، وبدأت المناقشات حول توجيهات العمل الجديدة 

توسع أعضاء مجموعة العمل في مناقشاتهم ويعملون اآلن على استكمال مجموعة التوصيات الخاصة بتوجيهات مجموعة العمل 
المعدلة لتطبيقها على جهود مجموعة  GACها على شكل مفاهيم عامة تتماشى مع مبادئ تشغيل وتقوم بصياغت GACلتعتمدها 

  العمل في المستقبل.

 

  جدول األعمال

يونيو، ستعرض مجموعة العمل أمام  27االفتتاحية صباح الخميس  GACأثناء اجتماع مجموعة العمل الذي سيعقد في جلسة 
  الحاضرين. GACلمداخالت والتعليقات من أعضاء الحضور آخر ما توصلت إليه وستستقبل ا

 

  وثائق مرجعية رئيسية

 GACالتي اعتمدتها  )GOPE WGاختصاصات مجموعة عمل تطور مبادئ التشغيل الخاصة باللجنة االستشارية الحكومية ( 
  )2019آذار/مارس  14(

  2019) لعام GOPE WGالعمل المبدئية لمجموعة عمل تطور مبادئ التشغيل الخاصة باللجنة االستشارية الحكومية (خطة 
  )2019(آذار/مارس  GACالتي اعتمدتها 

  (مستند مطبق) توجيهات إطار عمل مجموعة عمل اللجنة االستشارية الحكومية

 

  معلومات إضافية

 -الصفحة الخاصة بمجموعة عمل تطور مبادئ التشغيل الخاصة باللجنة االستشارية الحكومية 
wg-gope-group-working-evolution-principles-operating-group/gac-https://gac.icann.org/working  

  

  

  

 

 

   

  إدارة الوثائق

  2019حزيران/يونيو  27-24مراكش،  ICANN65  اجتماع

  الخاصة باللجنة االستشارية الحكوميةالجلسة االفتتاحية لمجموعة عمل تطور مبادئ التشغيل   العنوان

  والجمهور (بعد االجتماع) GACأعضاء لجنة   التوزيع

  2019يونيو/حزيران  6: 1اإلصدار   تاريخ التوزيع

 


