
   

 

 

 GACالجلسة العامة االفتتاحية للجنة االستشارية الحكومية 

 الجلسة العامة االفتتاحية – 1الجلسة رقم 
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 أهداف الجلسة

ي اللجنة االستشارية الحكومية الجلسة العامة االفتتاحية 
 
ف عىل  GACهي أوىل الفرص السانحة أمام المشاركير  ف لالجتماع والتعرُّ

ا والتحضير ألسبوع االجتماعات العامة. 
ً
، خالل هذه الجلسة، GACويقدم رئيس اللجنة االستشارية الحكومية  بعضهم بعض

قد والتحضير ألسبوع االجتماعات  GAC المعلومات وآخر المستجدات إىل اللجنة االستشارية الحكومية
ُ
منذ آخر اجتماع عام ع

 المقبل. 

 معلومات أساسية

فرصة تقديم تقرير عرض عام بشأن ما يمكن أن  GACتتيح الجلسة العامة االفتتاحية لرئيس اللجنة االستشارية الحكومية 

  يتوقعه الممثلون خالل أسبوع االجتماعات القادم. 

لتقديم تقرير عن جهود اللجنة المبذولة بشأن  GACوخالل هذه الجلسة االفتتاحية، يخطط رئيس اللجنة االستشارية الحكومية 

ي 
اض  ي  . ICANN69بنود اإلجراءات والخطوات التالية المحددة خالل االجتماع السنوي العام االفير

 
وستوجه دعوة إىل المشاركير  ف

 لمشاركة تعليقاتهم بشأن أهدافهم وتوقعاتهم لالجتماع.  GACاللجنة االستشارية الحكومية 

ة التقليدية، تتيح الجلسة العامة االفتتاحية للمشاركير  من جميع أعضاء  خالل اجتماعات اللجنة االستشارية الحكومية المباشر

ين والمنظمات المراقبة الفرصة لتقديم أنفسهم.  " الم اللجنة الحاض  ي
اض  إىل  ICANN70نقح الجتماع لن يؤدي التنسيق "االفير

ي اللجنة االستشارية الحكومية  تمكير  هذه اإلمكانية. 
 
عىل تتبع الحضور عن ُبعد ألغراض  GACبل سيعمل موظفو الدعم ف

ي غرف 
 
ي الجلسات عىل مدار األسبوع ف

 
ين ف  الُمعدة لهذا الغرض.  Zoomتسجيالت االجتماعات وذلك من خالل مراقبة الحاض 

ا إىل جنب مع وسُيطلب من المشار 
ً
ي اللجنة االستشارية الحكومية ذكر البلد أو اإلقليم أو المؤسسة المنتسبير  لها جبن

 
كير  ف

ي غرفة 
 
اضية.  Zoomمسمياتهم ف  االفير
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ة ي اآلونة األخير
 
 التطورات الُمستجدة ف

ماع مع قيادة مجلس المنظمة تقريًرا عن التفاعالت السابقة لالجت GACمن المرجح أن يقدم رئيس اللجنة االستشارية الحكومية 

ة بير  قادة مجتمع GNSOالداعمة لألسماء العامة  الداعمة ولجانها االستشارية  ICANNلمنظمات  ICANN، والمناقشات األخير

ة بير  مجموعة تفاعل مجلس اإلدارة واللجنة االستشارية الحكومية ) (.  كما قد يشارك الرئيس BGIGاألخرى والمناقشات األخير

ي مؤسسة الدروس 
 
ي عقدها العاملون ف

بشأن  ICANNالمستفادة فيما يتعلق بالندوات عير الويب السابقة لالجتماعات التر

 موضوعات مختلفة. 

ي عدد من المنتديات العامة والجهود المجتمعية  GACكانت اللجنة االستشارية الحكومية   ICANN69ومنذ 
 
ا ف

ً
مساهًما نشط

ي ذلك  ICANNلمجتمع 
 
اتيجية اجتماع  GACإسهام اللجنة االستشارية الحكومية بما ف استشارة و  العام ICANNفيما يتعلق باسير

اح مرحلة بتعليقات بشأن  GACكما أدلت اللجنة االستشارية الحكومية  . العامة ICANNحول اجتماعات  ICANNمجتمع  اقير

ث الذي طرحته مؤسسة التصميم التشغيىلي الُمح
َّ
والخطة المالية للسنة  مسودة خطة التشغيلوقدمت تعليقات عىل  ICANNد

هذه الوثائق مسجلة ويمكن تتبعها عىل ICANN .لمؤسسة  22ومسودة خطة التشغيل والموازنة للسنة المالية  26-22المالية 

ي ويمكن العثور عليها هنا  GACصفحة ويب خاصة بموقع اللجنة االستشارية الحكومية 
ون   –اإللكير

.opportunities-comment-public-https://gac.icann.org/activity/gac 

ا واستلمت مراسالت مكتوبة بشأن مختلف األمور ذات  GACأرسلت اللجنة االستشارية الحكومية  ICANN69منذ اجتماع 
ً
أيض

ي للمرحلة  GACية األهمية ألعضاء اللجنة االستشارية الحكوم
ي ذلك التقرير النهان 

 
من العملية المعّجلة لوضع السياسات  2بما ف

، والعملية المعّجلة gTLDبشأن بيانات تسجيل نطاقات المستوى األعىل العامة  GNSO EPDPللمنظمة الداعمة لألسماء العامة 

فة المؤقتة لبيانات تسجيل نطاقات المستوى بشأن المواص GNSO EPDPلوضع السياسات للمنظمة الداعمة لألسماء العامة 

ي  IGOبشأن حمايات المنظمات الدولية الحكومية  ICANN، وإجراء مجلس إدارة 2، واألولوية 2، والمرحلة gTLDاألعىل العامة 
 
ف

ي من نظام اسم النطاق 
ي لممجموعة عمل عملية وضع السياسات DNSالمستوى الثان 

طاق إلجراءات ن PDP، والتقرير النهان 

ها منذ  . GNSOالقادمة للمنظمة الداعمة لالسماء العامة  gTLDالمستوى األعىل العامة  المستندات المتعلقة بهذه األمور وغير

ي  GACمنشورة ويمكن تعقبها عىل صفحة ويب خاصة لموقع اللجنة االستشارية الحكومية  ICANN69اجتماع 
ي التر

ون  اإللكير

 /https://gac.icann.org/advice/correspondence. –يمكن العثور عليها هنا 

ي الجتماع 
اض  ي اللجنة االستشارية الحكومية ICANN69وخالل منتدى السياسات االفير

 
ا من  GAC، الحظ موظفو الدعم ف

ً
عدد

يمكن تتبع هذه البنود  . GAC الحضور من أعضاء اللجنة االستشارية الحكومية مسائل المتابعة وبنود اإلجراءات المتفق عليها بير  

ي يمكن الوصول إليها هنا  Googleعير أداة وثائق 
 –التعاونية التر

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG98Go6eEY

./edit#gid=1067667374 

 الوثائق المرجعية الرئيسية

ي اجتماع  GACنقاط عمل اللجنة االستشارية الحكومية  ●
 
 - ICANN69  (Google Doc)ف

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG98

Go6eEY/edit#gid=1067667374 

 -عليقات العامة للجنة االستشارية الحكومية صفحة الويب الخاصة بفرص الت ●

opportunities-comment-public-https://gac.icann.org/activity/gac 

-صفحة الويب الخاصة بمراسالت اللجنة االستشارية الحكومية  ●

https://gac.icann.org/advice/correspondence/ 

https://gac.icann.org/activity-inputs/public/GAC%20Input%20Regarding%20ICANN%20Public%20Meeting%20Strategy%20Survey%20(30Nov2020)(Final).pdf?language_id=1
https://gac.icann.org/reports/public/GAC%20Comments%20Regarding%20Community%20Consultation%20On%20ICANN%20Public%20Meetings%20(18DEC2020)(Final).pdf?language_id=1
https://gac.icann.org/reports/public/GAC%20Comments%20Regarding%20Community%20Consultation%20On%20ICANN%20Public%20Meetings%20(18DEC2020)(Final).pdf?language_id=1
https://gac-author.icann.org/statement/public/GAC+Comments+Regarding+Updated+Operational+Design+Phase+Proposal+(22JAN2021)(Final).pdf?language_id=1
https://gac-author.icann.org/statement/public/GAC+Comments+Regarding+Updated+Operational+Design+Phase+Proposal+(22JAN2021)(Final).pdf?language_id=1
https://gac-author.icann.org/statement/public/GAC+Comments+Regarding+Updated+Operational+Design+Phase+Proposal+(22JAN2021)(Final).pdf?language_id=1
https://mm.icann.org/pipermail/comments-draft-opplan-budget-fy22-26-17dec20/attachments/20210215/4521aec8/GACCommentsReDraftFY22-26OpFinPlanandFY22OpPlanBudgetFINAL-0001.pdf
https://mm.icann.org/pipermail/comments-draft-opplan-budget-fy22-26-17dec20/attachments/20210215/4521aec8/GACCommentsReDraftFY22-26OpFinPlanandFY22OpPlanBudgetFINAL-0001.pdf
https://mm.icann.org/pipermail/comments-draft-opplan-budget-fy22-26-17dec20/attachments/20210215/4521aec8/GACCommentsReDraftFY22-26OpFinPlanandFY22OpPlanBudgetFINAL-0001.pdf
https://gac.icann.org/activity/gac-public-comment-opportunities
https://gac.icann.org/advice/correspondence/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG98Go6eEY/edit#gid=1067667374
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG98Go6eEY/edit#gid=1067667374
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG98Go6eEY/edit#gid=1067667374
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG98Go6eEY/edit#gid=1067667374
https://gac.icann.org/activity/gac-public-comment-opportunities
https://gac.icann.org/advice/correspondence/


 

ICANN70 –  البند األول من جدول أعمال اللجنة االستشارية الحكوميةGAC –  الجلسة العامة االفتتاحية للجنة االستشارية الحكوميةGAC   3صفحة 

 3من 

 المزيد من المعلومات

اتيجية ) ICANNخطة  ● https://www.icann.org/en/system/files/files/strategic- -( 2025 - 2021االسير

 en.pdf-24jun19-2025-2021-plan 

اح مؤسسة  ●  –لمرحلة تصميم تشغيىلي جديدة  ICANNمعلومات بشأن اقير

en.pdf-18dec20-paper-concept-form-/www.icann.org/en/system/files/files/odphttps:/ 

 –العامة  ICANNبشأن اجتماعات  ICANNمشاورة مجتمع مؤسسة  ●

-icann-consultation-attached/community-https://ccnso.icann.org/sites/default/files/field

en.pdf-11dec20-changes-strategic-meetings-public 

 

 إدارة الوثائق

ي  اجتماع
 
ي ف

اض  ة ICANN70منتدى المجتمع االفير ي الفير
 
 2021مارس / آذار  25-22، ف

الجلسة العامة االفتتاحية للجنة  –الجلسة األوىل  – GACملخص اللجنة االستشارية الحكومية  العنوان
 GACاالستشارية الحكومية 

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

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

 

https://www.icann.org/en/system/files/files/strategic-plan-2021-2025-24jun19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/strategic-plan-2021-2025-24jun19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/odp-form-concept-paper-18dec20-en.pdf
https://ccnso.icann.org/sites/default/files/field-attached/community-consultation-icann-public-meetings-strategic-changes-11dec20-en.pdf
https://ccnso.icann.org/sites/default/files/field-attached/community-consultation-icann-public-meetings-strategic-changes-11dec20-en.pdf

