
   
 

 الجلسة العامة االفتتاحية للجنة االستشارية الحكومية

 الجلسة العامة االفتتاحية للجنة االستشارية الحكومية - 1الجلسة 

 

 المحتويات:

 1 الهدف من الجلسة

 1 نبذة خلفية

 1 أحدث التطورات

 2 الوثائق المرجعية الرئيسية

 2 المزيد من المعلومات

 2 إدارة الوثائق

 

 من الجلسة الهدف

لالجتماع والتعرف على بعض بعض والتحضير ألسبوع  GACتعد الجلسة العامة االفتتاحية هي الفرصة األولى للمشاركين في  

حول التطورات منذ االجتماع الشخصي األخير   GACمعلومات وتحديثات عن  GACخالل هذه الجلسة، قدم رئيس  االجتماع.

 والتحضير ألسبوع االجتماع المقبل.

 نبذة خلفية

الحاضرين والمنظمات المراقبة الفرصة لتقديم    GACللمندوبين من جميع أعضاء  GACتتيح الجلسة العامة االفتتاحية للجنة 

وخالل "الكلمة التقديمية" االفتتاحية، يخبر كل مشارك الحاضرين باسمه وعضو اللجنة االستشارية الحكومية أو المؤسسة   أنفسهم.

الرقابية التي يمثلها. يتعقب فريق الدعم الحضور ألغراض سجالت االجتماع، وتحديد النصاب القانوني، وتطوير محاضر 

 . GACاالجتماعات، ونشر بيان 

فرصة لتقديم تقرير نظرة عامة حول ما يمكن أن يتوقعه الوفود خالل األسبوع  GACلسة العامة االفتتاحية لرئيس كما تتيح الج

لتقديم تقرير عن جهود اللجنة المبذولة بشأن   GACالقادم من االجتماعات. أثناء هذه الجلسة االفتتاحية لمونتلاير، يخطط رئيس 

السابق في مراكش، المغرب. كما أن المشاركين في اللجنة  GACتحديدها خالل اجتماع  بنود اإلجراء والخطوات التالية التي تم

 االستشارية الحكومية مدعوون لمشاركة تعليقاتهم بشأن أهداف االجتماع وتوقعاته.

العام فرصة   ICANNمن البلد الذي يستضيف اجتماع  GACأيًضا لممثل   GACفي كوبي باليابان، قدمت  ICANN64منذ 

 . GACديم مالحظات ترحيبية ومقدمة إلى المشاركين في لتق

 أحدث التطورات

وجهود المجتمع في األشهر القليلة الماضية بما في ذلك   ICANNمساهًما فعاالً في عدد من المحافل العامة لمجتمع  GACكانت 

بشأن  GNSO( في منظمة PDPعملية وضع السياسة )و ICANNتطوير نموذج حوكمة أصحاب المصلحة المتعددين لمؤسسة 

العالجية لنظر مجلس  RPMالمنظمات الدولية غير الحكومية إلى توصيات سياسات آليات -وصول المنظمات الدولية الحكومية

  -ويمكن العثور عليها هنا  GACصفحة ويب خاصة بموقع ويب  يتم تسجيل هذه المستندات وتعقبها على .ICANNإدارة 

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

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


 

ICANN66 -  من جدول أعمال  1البندGAC -  2من  2الصفحة  الجلسة العامة االفتتاحية للجنة االستشارية الحكومية 

  GACفيما يتعلق بالعديد من األمور ذات األهمية ألعضاء  أيًضا بإرسال واستقبال المراسالت GAC، قامت ICANN65منذ 

إلى آليات حماية الحقوق العالجية، وتفاعالت  IGO-INGO، ووصول DNSبما في ذلك موضوعات مثل تخفيف إساءة استخدام 

GAC  مع لجنة ترشيحICANN وتتبع ،GAC  لمشورة مؤسسةICANNب . يتم تسجيل هذه المستندات وتعقبها على صفحة وي

 . /https://gac.icann.org/advice/correspondence -ويمكن العثور عليها هنا  GACخاصة بموقع ويب 

العمل. على التطوع لجهود مجموعة  GACأيًضا نتائج الجهود األخيرة لتشجيع المزيد من المشاركين في   GACشهدت قيادة 

. يقوم GACقائمة جرد كاملة بالمشاركة في جميع مجموعات عمل  GAC، أجرى موظفو دعم GACبتوجيه من فريق قيادة 

حاليًا بتحديث سجالت عضوية مجموعة العمل وسيعمل مع الرؤساء المشاركين لكل مجموعة لتأكيد  GACفريق موظفي دعم 

جدد. الهدف من هذه العملية هو إنشاء سجالت فعالة في نهاية المطاف   قائمة أعضاء كل مجموعة ونتطلع إلى إضافة أعضاء

 GACوالمحافظة عليها في مكان واحد حتى يتمكن موظفو الدعم من إدارة المعلومات بفعالية مع مغادرة العديد من المشاركين في 

 نشائها.وتطوع األعضاء الجدد، وبالتالي يمكن استيعاب مجموعات العمل الجديدة بسالسة عند إ

عدًدا من مسائل المتابعة وبنود اإلجراءات المتفق عليها بين  GACفي مراكش، الحظ فريق دعم  ICANN 65خالل اجتماع 

 -الذي يمكن الوصول إليه هنا  google. يتم تعقب هذه العناصر عبر مستند تعاون GACالحضور في 

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

Go6eEY/edit#gid=1067667374 

 الوثائق المرجعية الرئيسية

 -( Google)مستند  GAC ICANN65نقاط عمل 

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

id=1067667374Go6eEY/edit#g 

GAC - -comment-public-https://gac.icann.org/activity/gacصفحة الويب الخاصة بالفرص العامة لـ 

opportunities 

 /GAC -https://gac.icann.org/advice/correspondenceصفحة الويب الخاصة بمراسالت 

 المزيد من المعلومات

GAC - -rivate/gac/2019https://mm.icann.org/mailman/pمعلومات المتطوعين لمجموعة عمل 

May/017706.html 

services/guidelines-https://gac.icann.org/meeting- -المبادئ التوجيهية لالجتماعات الحكومية رفيعة المستوى 

meetings-government-level-high-for 

opportunities#act-comment-public-https://gac.icann.org/activity/gac- -للتعليق العام  GACملفات 

head-outcomes 

 

 إدارة الوثائق

 مونتلاير, كندا  - ICANN66 اجتماع 

 الجلسة العامة االفتتاحية للجنة االستشارية الحكومية  -  1الجلسة  -  GACملخص   العنوان 

 وعامة الجمهور )بعد االجتماع(  GACأعضاء   التوزيع 

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