
   
 

 

 GACجلسة المشاركين الجدد في 

 GACجلسة المشاركين الجدد في  - 0الجلسة 

 المحتويات:

 1 الهدف من الجلسة

 1 نبذة خلفية

 2 جدول األعمال 

 2 الرئيسية:  الوثائق المرجعية

 2 المزيد من المعلومات 

 

 _______ 

 الهدف من الجلسة

الذين يحضرون أول اجتماع  GACض من هذه الجلسة غير الجامعة لما قبل االجتماع هذه في الترحيب بالمشاركين في يتمثل الغر

 ICANNخالل اجتماع  GACبأشخاصهم وإبالغهم باألهداف واإلجراءات والممارسات والبيئة العامة لما يجري في   GACفي 

 العام. 

 نبذة خلفية 

يمكن أن تكون تجربة صعبة بالنسبة للمشاركين الجدد ومن ثم فقد قامت بتوجيه   ICANN أن تجربة اجتماع GACيدرك أعضاء 

 إلى وضع آلية منتظمة للترحيب بالمشاركين الجدد وتأهيلهم. GACفريق الدعم في  

، ويقوم في جلسة خاصة  GACالمشاركين "الجدد" في اجتماع  GAC، يحدد فريق الدعم في ICANNقبل كل اجتماع عام لـ  

الرسمي(، بتزويدهم بإحاطة موجزة غير رسمية تتضمن تعريفًا بأغراض ولوجستيات وإدارة اجتماعات  GACقبل بدء اجتماع )

GAC  المباشرة ذات الحضور الشخصي خالل اجتماعاتICANN .وقد أُجريت جلسة اإلحاطة األولى قبل اجتماع  العامة

ICANN63 ت ذات االهتمام بالنسبة للمشاركين الجدد. وتطور جدول أعمال االجتماع ليشمل الموضوعا 

العامة )الخلفية والغرض(،  GACبنظرة عامة عن اجتماعات وتمثل الهدف من هذه اإلحاطة في تزويد المشاركين ألول مرة  

 وإعدادهم للمشاركة والمساهمة في االجتماع. GACوتعريفهم بعمليات ولوجستيات اجتماعات 

  



 

ICANN66 -  بند جدول أعمالGAC  ي  - 0.0رقم
ن الجدد فن  2من  2صفحة   GACجلسة المشاركي 

 جدول األعمال

 خالل الجلسة، يقوم الموظفون والمشاركون الجدد بتغطية:

 GACنظرة عامة على توقعات االجتماعات العامة لـ  .1

 والقيادة ودعم األمانة GACمراجعة أدوار االجتماع لعضوية  .2

 لوجستيات االجتماعات العامة والوعي بها ما يلي:تشمل المعلومات حول  .3

a.  ماذا تعرف عن اجتماعICANN 

i.  إعداد ما قبل اجتماعGAC )إعداد جدول األعمال ونظرة عامة على الجدول الزمني( 

ii.  دورGAC  في اجتماعاتICANN العامة 

iii.  مشاركة عضويةGAC   في اجتماعGAC 

 المقاعد  .1

 المساهمات/المشاركة .2

b. ان والغرض منهاب. دورات صياغة البي 

 وأجوبتها ICANN66أسئلة اجتماع  .4

 

 الوثائق المرجعية الرئيسية:

https://gac.icann.org/agendas/icann66-على الرابط  - ICANN66خالل اجتماع  GACجدول اجتماع  ●

agenda-montreal 

GAC- -first-your-services/attending-https://gac.icann.org/meetingحضور أول اجتماع لك في  ●

meeting-gac 

 

 المزيد من المعلومات

 https://gac.icann.org/about/index    -نبذة عن اللجنة االستشارية الحكومية 

 

 إدارة الوثائق

 2019نوفمبر/تشرين الثاني  7-2في مونتلاير، في الفترة من  ICANN66اجتماع  اجتماع 

 اإلحاطة  -  GACجلسة المشاركين الجدد في   -  0الجلسة  العنوان 

 وعامة الجمهور )بعد االجتماع(  GACأعضاء   لتوزيع ا

 2019تشرين األول )أكتوبر(  14: 1اإلصدار  تاريخ التوزيع 

 

https://gac.icann.org/agendas/icann66-montreal-agenda
https://gac.icann.org/agendas/icann66-montreal-agenda
https://gac.icann.org/meeting-services/attending-your-first-gac-meeting
https://gac.icann.org/meeting-services/attending-your-first-gac-meeting
https://gac.icann.org/about/index

