اجتماع لجنة  GACمع مجلس إدارة ICANN
رن
(اإلثني  22آذار (مارس))؛
التحضي لالجتماع مع مجلس إدارة ICANN
الجلسة رقم  - 5جلسة ما قبل االجتماع -
ر
الجلسة رقم  -12اجتماع مع مجلس إدارة ( ICANNالثالثاء  23آذار (مارس))
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الغرض وخلفية الموضوع
ن
تتمثل إحدى ر ن
الميات التشغيلية الرئيسية الجتماع  ICANNالعام يف إتاحته الفرصة للجنة االستشارية الحكومية لاللتقاء والتفاعل
ن
مع مجموعات  ICANNومنظماتها وهياكلها األخرى  -بحيث تمكن اللجنة من تنسيق وحل مسائل محددة يف مجال السياسات
والمسائل التشغيلية وإنشاء قنوات اتصال مع المجموعات األخرى لتسهيل التبادالت المستقبلية.
ن
ن
يف مجتمع أصحاب المصلحة المتعددين يف  ،ICANNتتمتع اللجنة االستشارية الحكومية بعالقة قوية مع مجلس إدارة ICANN
ن
ُ
موضحة بالتفصيل يف لوائح ( ICANNراجع قسم لوائح  ICANNرقم ( 12.2أ)) ويعد اجتماع اللجنة االستشارية الحكومية التابع
لمجلس اإلدارة سمة عادية لكل اجتماع من اجتماعات  ICANNالعامة.
ن ن
ُت ِّ
رن
للتحضي لالجتماع
عامتي يف كل اجتماع من اجتماعات  ICANNالعامة
جلستي
خصص اللجنة االستشارية الحكومية عادة
ر
ر
ً
ً
بي ر ن
وعقده مع مجلس إدارة  ICANNبالكامل .ر ن
الحي واآلخر ،تستضيف  GACأيضا اجتماعا للمجموعة التفاعلية الخاصة باللجنة
والت تتناولها وثيقة إحاطة منفصلة  -عىل الرغم من أن االجتماع لن يتم عقده كجزء من
االستشارية الحكومية ومجلس اإلدارة ي
ن
اض هذا ضمن اجتماع .ICANN70
منتدى المجتمع االفي ي

التطورات ذات الصلة وتجارب االجتماعات السابقة
رن
اإلثني  22آذار
كاف الجتماع  GACمع مجلس إدارة  ،ICANNتم تحديد موعد جلسة عمل  GACيوم
لتوفي وقت
ر
ر
تحضي ٍ
(مارس) (الجلسة رقم  )5للسماح ألعضاء  GACبإنهاء استعداداتهم الجتماع  GACمع مجلس اإلدارة ن يف  23آذار (مارس).
األخية مجموعة من الموضوعات والمسائل ومعظمها يركز عىل أسئلة رسمية قدمتها
شملت اجتماعات  GACمع مجلس اإلدارة
ر
ً
رن
تقريبا من بدء اجتماع  ICANNالعام .بالنسبة لبعض االجتماعات ،يقدم
أسبوعي إىل ثالثة أسابيع
 GACإىل مجلس اإلدارة قبل
ا
ً
قياسيا إىل مجموعات المجتمع للرد عىل مجلس اإلدارة .بالنسبة الجتماع  ،ICANN70لم يقيح مجلس
مجلس اإلدارة سؤاًل
اإلدارة أية أسئلة أو مواضيع.

ن
الييد
عي ر
(فياير) ثم ر
تم سؤال أعضاء  GACخالل مكالمة إعداد جدول أعمال  GACخالل اجتماع  ICANN70يف  10شباط ر
ن ن
(فياير) و 1آذار (مارس) القياح مواضيع أو أسئلة محتملة لتقديمها إىل مجلس اإلدارة ن يف .ICANN70
ون يف  19شباط ر
اإللكي ي
ً
اعتبارا من تاري خ إعداد هذا الملخص ،ال تزال بيانات موضوع  GACواألسئلة قيد الصياغة .تضمنت القائمة األولية للمواضيع ما
يىل:
ي
●
●
●
●
●

اإلجراءات القادمة لنطاقات  gTLDالجديدة
بيانات التسجيل /نظام WHOIS
التخفيف من انتهاك نظام اسم النطاق DNS
تنفيذ توصيات المساءلة بشأن مسار العمل 2؛
ن
وإعداد ومشاركة المستجدين يف اللجنة االستشارية الحكومية GAC

جداول أعمال الجلسة
رن
التحضي الجتماع مع مجلس إدارة ICANN
اإلثني  22آذار (مارس) -
الجلسة رقم - 5
ر
ن
ون قبل اجتماع  .ICANN70إذا كان من
عي ر
عي عملية تعاون ر
ستحاول قيادة  GACإنهاء أي أسئلة من  GACر
الييد اإللكي ي
ن
ن
اإلثني  22آذار
التحضي لالجتماع يوم
الضوري حل المشاكل المعلقة أو إعطاء الوقت لمزيد من مناقشة  ،GACفإن جلسة
ر
ر
الت سبق مشاركتها مع مجلس إدارة  ICANNومن تحديد
(مارس) ستمكن أعضاء  GACمن مراجعة المواضيع واألسئلة المقيحة ي
أي مشاكل جديدة قد تكون نشأت قبل فية ر ن
والت تستحق رفعها إىل علم مجلس اإلدارة أو مناقشتها
وجية من االجتماع العام ي
معه.
الجلسة رقم  - 12الثالثاء  23آذار (مارس)  -اجتماع مع مجلس إدارة ICANN
جدول األعمال التمهيدي المحتمل لالجتماع هو:
أ .عمليات التقديم والتعارف
ن
/
ب .مناقشة مجاالت أولوية  GACالمحددة (بما يف ذلك موضوعات أسئلة  GACالمحددة  -يتم مشاركتها قبل
االجتماع)
ج .االختتام

مواقف اللجنة االستشارية الحكومية
ً
اعتبارا من  1آذار (مارس)  ،2021ا
بناء عىل مدخالت أعضاء  ،GACطورت قيادة  GACالمواضيع التالية لتقديمها إىل مجلس
اإلدارة:
●
●
●
●
●

اإلجراءات القادمة لنطاقات  gTLDالجديدة
بيانات التسجيل /نظام WHOIS
التخفيف من انتهاك نظام اسم النطاق DNS
تنفيذ توصيات المساءلة بشأن مسار العمل 2؛
ن
وإعداد ومشاركة المستجدين يف اللجنة االستشارية الحكومية GAC

المزيد من المعلومات
● المادة  12من لوائح https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws- - ICANN
en/#article12
 - ICANN70البندان  5و 12من جدول أعمال لجنة  - GACاجتماع  GACمع مجلس إدارة ICANN
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● خطة  ICANNاالسياتيجية للسنوات المالية - 2025-2021
https://www.icann.org/en/system/files/files/strategic-plan-2021-2025-24jun19-en.pdf؛
ن
النهان لمسار العمل
الثان لمنظمات الدعم-اللجان االستشارية من التقرير
ي
● التوصيات النوعية لمساءلة مسار العمل ي
ن
الثان من مجموعة عمل المجتمعات المتعددة المعنية بالمساءلة https://gac.icann.org/working- -
ي
group/gac-operating-principles-evolution-working-group-gope-wg#wg-doc-head

إدارة الوثائق
اجتماع

ن
اض  ،ICANN70من  22إىل  25آذار (مارس) 2021
المنتدى
المجتمع االفي ي
ي

موضوع الجلسة

اجتماع لجنة  GACمع مجلس إدارة ICANN

التوزي ع

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

تاري خ التوزي ع

اإلصدار  1 :1آذار (مارس) 2021
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