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ي اجتماع  GACالجلسة الختامية للجنة 
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 GACالجلسة الختامية للجنة  - 18الجلسة رقم 
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 أهداف الجلسة

ا إىل تجارب
ً
ي عام  GAC استناد

 
اضية ف ، تم تحديد موعد جلسة "ختامية" نهائية للجنة 2020اإلنتاجية أثناء االجتماعات االفتر

GAC  ي
 
ي الوقت المناسب تطرأ  GAC لتمكي    ICANN70 ف

 
من إجراء مناقشات متابعة فيما يتعلق بأي موضوعات أو قضايا ف

ي لمناقشة متابعة محددة أو أنشطة  GAC ويمكن ألعضاء . ICANN70خالل أسبوع اجتماع 
 
استخدام هذا الوقت المرن اإلضاف

ي قد يتم تشغيلها خالل أسبوع االجتماع
 . للخطوة التالية التر

 اغة البيانتقييم جهود صي

وقد تؤدي  . ICANN70الفرصة لمشاركة وجهات نظرهم حول عملية صياغة بيان  GAC خالل هذه الجلسة، ستتاح ألعضاء

ة المتعلقة بالعديد من مسائل أولوية ي  GAC التطورات األخت 
 
، وسيؤدي ICANN70إىل إجراء مناقشات حول صياغة المسودة ف

 . طوير البيان لالجتماعات المستقبليةتقييم هذا العمل إىل تحسي   عملية ت

 GAC المسائل التشغيلية الخاصة بلجنة 

اير   GACتم إبالغ ي أوائل فتر
 
ي إحالة مجموعتي   من مجموعات عمل اللجنة الداخلية للتقاعد 2021ف

 
مجموعة  (1 : أنه تم النظر ف

ي أي توسع مستقبلي لـ  GACعمل
ي   GACلفحص مشاركة  GACمجموعة عمل( 2و DsgTL لفحص حماية األسماء الجغرافية ف 

ف 

. NomComي مبادرات
 
ي العمل هاتي   يبدو أنه قد تم تضمينه ف

ي ذلك الوقت إىل أن تركت   مجموعتر
 
األخرى   GACتمت اإلشارة ف

ا مستمًرا ال يمكن التعامل معه
ً
 نشط

ا
 من وقت آلخر من خالل )مثل مجموعة عمل األسماء الجغرافية( أو أنه ال يتطلب حالًيا عمًل

GAC  مثل( كلجنة كاملةNomCom WG .)  ي المقام األول، إال أنها تؤثر عل االهتمام العام
 
وحيث أنها اعتبارات إدارية ف

  . والتشغيلي الذي يمكن تكريسه لمجاالت أخرى ذات أولوية
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اير  GAC وأظهرت التعليقات المقدمة إىل فريق عمل ي فتر
 
ي العمل المحددين، ولكن تم دعمها  2021ف

ح لمجموعتر للتقاعد المقتر

 . العام عل األقل ICANN70 االتفاق عل عدم اتخاذ أي قرار حتر اجتماع

 الجديدة GAC مراجعة أدوات معلومات

 GACمراجعة رادار إجراءات/قرار 

 GAC والمقبلة وجهود العمل، وافقت قيادة والمراقبي   بشكل أفضل باألولويات الحالية GAC كجزء من جهودها إلعالم أعضاء

ي تتطلب  GAC عل جهود فريق دعم
إلنشاء مستند "رادار" لإلجراء/القرار الذي يهدف إىل تتبع اإلجراءات الحالية والمتوقعة التر

ي من وتمت مراجعة مسودة وثيقة رادار اإلجراء/القرار واختبا . بشأن السياسة والمسائل التشغيلية GAC قرارات رها بشكل تجريتر

الكاملة للحصول عل المالحظات  GAC وستتم مشاركة أداة المسودة مع . GACوعدد قليل من أعضاء  GAC قبل قيادة

 . والتعليقات

 GACخطط موقع ويب 

ي تقديم تجربة  GAC لضمان استمرار موقع ICANN مؤخًرا مع فريق دعم منظمة GAC يعمل فريق دعم
 
مستخدم عل الويب ف

، يجري العمل لتحديث  . منتجة لمشاركي اللجنة وكرد فعل عل تعليقات المشاركي   حول تجارب المستخدم عل الموقع الحاىلي

ات أساسية عل البنية ICANN.orgمظهر الموقع بما يتوافق مع التطورات عل موقع  .  وعل الرغم من أنه ال يمكن إجراء تغيت 

ي الموقع وتسمح للمشاركي   باستخدام هذا المورد التحتية التقنية للموقع، ف
 
ات القادمة ستحسن التنقل ف من المأمول أن التغيت 

ي غضون ذلك، يعمل فريق دعم . بشكل أكتر فعالية
 
عل تطوير المحتوى الذي سيتم استخدامه لتعريف المشاركي    GAC وف

ي اللجنة بإمكانيات موقع الويب
 
 . الجدد ف

 (2022-2021الجديد ) GAC يادةاالنتقال إىل فريق ق

ي ختام اجتماع  GAC تبدأ قيادة
 
ة ICANN70الجديدة مدتها ف  : هو 2022-2021.  سيكون الفريق الجديد لفتر

 GACرئيس  -منال إسماعيل )مرص(  ●

 نائب الرئيس -جورج كانسيو )سويرسا(  ●

 نائب الرئيس -)بوركينا فاسو(  جيجومد راجنيمبيندا جاك رودريــــغ ●

 نائب الرئيس -بوا هانتر )جزر كوك(  ●

 نائب الرئيس -بار برومارك )نيوي(  ●

 المزيد من المعلومات

اتها المختلفة.  ICANNإحراز تقدم بي   اجتماعات  GACتواصل مجموعات عمل  ها وختر ي مجاالت تركت  
 
وكما تتطلب  العامة ف

أعضاء ومراقبو لجنة  موعات العمل الفردية. التطورات، تقوم مجموعات العمل هذه بتحديث صفحات الويب الخاصة بمج

GAC  .مدعوون لمراجعة تلك الصفحات لتحديثات التقدم اإلضافية 

 

 : GACالروابط لصفجات ويب مجموعة عمل 

 

 -مجموعة عمل اللجنة االستشارية الحكومية المختصة بحقوق اإلنسان والقانون الدوىلي  ●

-and-rights-human-on-groups-working-group/gac-https://gac.icann.org/working

wg-hril-law-international 

https://gac.icann.org/working--الجديدة gTLDستقبلية لنطاقات المعنية بالجوالت الم GACمجموعة تركت    ●

gtlds-new-of-rounds-subsequent-on-group-focal-group/gac 

GAC - -group/gac-https://gac.icann.org/workingة مجموعة عمل تطور مبادئ التشغيل لمجموع ●

 wg-gope-group-working-evolution-principles-operating 

https://gac.icann.org/working-group/gac-working-groups-on-human-rights-and-international-law-hril-wg
https://gac.icann.org/working-group/gac-working-groups-on-human-rights-and-international-law-hril-wg
https://gac.icann.org/working-group/gac-focal-group-on-subsequent-rounds-of-new-gtlds
https://gac.icann.org/working-group/gac-focal-group-on-subsequent-rounds-of-new-gtlds
https://gac.icann.org/working-group/gac-operating-principles-evolution-working-group-gope-wg
https://gac.icann.org/working-group/gac-operating-principles-evolution-working-group-gope-wg
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ي المناطق المهمشة  GACمجموعة عمل  ●
 
working-group/gac-https://gac.icann.org/working- -ف

wg-usr-regions-served-under-on-groups 

GAC - -https://gac.icann.org/workingمجموعة عمل السالمة العامة للجنة االستشارية الحكومية  ●

pswg-group-working-safety-public-group/gac 

https://gac.icann.org/working- -ومجموعة عمل أسماء النطاقات المدّولة  GACالقبول الشامل لمجموعة  ●

-ua-group-working-names-domain-internationalized-and-acceptance-universal-group/gac

wg-idn 

 

 إدارة الوثائق

ي  اجتماع
اض   2021مارس  ICANN70 ،22-25االجتماع السنوي العام االفتر

 GACالجلسة الختامية للجنة  موضوع الجلسة

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

 2021مارس/ آذار  2 : 1اإلصدار  تاري    خ التوزي    ع

 

https://gac.icann.org/working-group/gac-working-groups-on-under-served-regions-usr-wg
https://gac.icann.org/working-group/gac-working-groups-on-under-served-regions-usr-wg
https://gac.icann.org/working-group/gac-public-safety-working-group-pswg
https://gac.icann.org/working-group/gac-public-safety-working-group-pswg
https://gac.icann.org/working-group/gac-universal-acceptance-and-internationalized-domain-names-working-group-ua-idn-wg
https://gac.icann.org/working-group/gac-universal-acceptance-and-internationalized-domain-names-working-group-ua-idn-wg
https://gac.icann.org/working-group/gac-universal-acceptance-and-internationalized-domain-names-working-group-ua-idn-wg

