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 أهداف الجلسة

 حول عدد من المبادرات الحالية بما في ذلك:  GACبتقديم تحديث لـ  GACسيقوم دعم 

 GACانتخابات نائب رئيس  ●

 GACالتخطيط لالجتماع الحكومي المقبل رفيع المستوى للجنة االستشارية الحكومية  ●

 للمجتمع صاحب الصالحيات GACتوجيهات  ●

 / تقييم استجابة مجلس اإلدارة / عملية تتبع المشورة GACمشورة  ●

؛ مجموعة العمل / تنظيم التفويض؛ وحضور االجتماع GACبما في ذلك معلومات تفويض  - GACحفظ سجالت  ●

 شخصيا

 معلومات أساسية

، إذا سمح الوقت بذلك، جزءا من وقت الجلسة لمناقشة القضايا GACالعامة، تخصص  ICANNفي كل اجتماع من اجتماعات 

ينات التي من المحتمل أن تؤثر على  التشغيلية للجنة. تحدد وثيقة اإلحاطة هذه عددا من المبادرات التشغيلية والتطورات والتحس

 فيها في مرحلة ما. GACأو تلك التي تتطلب مشاركة أعضاء  GACمشاركي 

 جدول األعمال

 سيركز جدول أعمال هذه الجلسة العامة على عدد من األنشطة التشغيلية على النحو الوارد أدناه.
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 GACانتخابات 

  2019. تم انتخاب نواب الرئيس الحاليين للفترة من مارس 2019لعام  GAC، ستختتم انتخابات نائب رئيس ICANN66في 

(ICANN64 إلى مارس )2020 (ICANN67 .) 

يوما من بدء اجتماع  45في مراكش واختتم قبل  ICANN65بعد وقت قصير من اجتماع  GACبدأ ترشيح نواب رئيس  

ICANN66   سبتمبر(. 18)في 

وهو اليوم الثاني في اجتماع  -نوفمبر  3أكتوبر إلى   11تمتد فترة االقتراع من  لمفتوحة.تم ترشيح سبعة مرشحين للمقاعد الخمسة ا 

ICANN66.  سيتم اإلعالن عن نتائج االنتخابات خالل جلسة القضايا التشغيلية لـGAC   المقرر عقدها بعد الظهر )بتوقيت

 نوفمبر.  4مونتلاير المحلي( في 

 

 GACستوى للجنة االستشارية الحكومية االجتماع الحكومي المقبل رفيع الم

 

، مرة GAC، يستضيف أحد أعضاء (ATRT2نتيجة للتوصيات التي تم تقديمها خالل مبادرة مراجعة المساءلة والشفافية الثانية )

  GACالعام باإلضافة إلى اجتماع  ICANN( بالتزامن مع اجتماع HLGMكل عامين تقريبا، اجتماعا حكوميا عالي المستوى )

 المعتاد.

 فرصة للقيام بما يلي: HLGMويتيح اجتماع 

  ICANNإعادة التأكيد على الدور المحوري الذي تلعبه الحكومات في توفير اإلرشاد واالستشارات إلى مجلس إدارة  ●

 أن ذلك يرتبط بالتشغيل اآلمن والثابت لنظام أسماء النطاقات.حول المشكالت المتعلقة بالسياسة العامة حيث 

 .GACفهما تاما، بما في ذلك   ICANN إتاحة الفرصة لجميع األطراف لفهم دور الحكومات في عمليات ●

مناقشة مشكالت السياسة العامة الحالية والتحديات على مستوى عال. ويمكن أن تجري هذه المناقشات بين الحكومات،  ●

 .ICANNكما يمكن أن تجري بين الحكومات ومجموعة القيادة في 

 ICANNزراء وأعضاء الجهات التشريعية( بمنظمة تعريف كبار المسئولين اإلداريين والمسئولين الكبار المحددين )الو ●

مما يمكنهم من فهم المنظمة والقضايا التي تتعامل معها بشكل أوضح. وقد يؤدي هذا بالتالي إلى دعم أفضل لممثلي 

GAC  .ضمن إداراتهم 

 ICANNمنتديات أو في  GACالتواصل مع اإلدارات والحكومات التي لم يتم تمثيلها بعد، أو التي ال تمثل حاليا، في  ●

 األخرى.

مناقشات مع طاقم  GAC، إسبانيا. وقد أجرت قيادة  في برشلونة ICANN63بالتوازي مع  HLGMتم عقد آخر اجتماع 

ICANN  المؤسسي لتحديد خياراتHLGM .ستتم استشارة أعضاء  المقبلةGAC  في مونتلاير حول المواقع المحتملة وتوقيت

 االجتماع التالي.

 

 للمجتمع صاحب الصالحيات CGAتوجيهات 

 

 -لتمكينها من ممارسة صالحياتها )انظر  2017اإلجراءات األولية في عام  GAC، وضعت 

-empowered-the-in-participation-gac-for-https://gac.icann.org/contentMigrated/guidelines

community .كشفت الممارسة الفعلية للوائح وقواعد وإرشادات  كمشارك في صنع القرار في المجتمع الُممكن ذي الصالحيات

عالية التشغيلية. سيقدم لتلك اإلجراءات، مع إجراء تعديالت على الكفاءة والف GACتمكين المجتمع الجديدة أن هناك حاجة لفحص 

 تحديثا حول هذا العمل في مونتلاير. GACموظفو دعم 

 

 / تقييم استجابة مجلس اإلدارة / عملية تتبع المشورة GACمشورة 

 

 ICANNمن قبل  GACفي سبتمبر تتعلق بالنهج المعدل لتقديم التقريرات حول تتبع مشورة  GACقدم مجلس اإلدارة مشورة لـ 

org.  لم يمثل التغيير الذي تم اإلبالغ عنه في رسالة من رئيسBGIG   المشارك وعضو مجلس اإلدارة مارتين بوترمان إلى

https://gac.icann.org/contentMigrated/guidelines-for-gac-participation-in-the-empowered-community
https://gac.icann.org/contentMigrated/guidelines-for-gac-participation-in-the-empowered-community
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/of-20190910/status/incominghttps://gac.icann.org/advice/correspondence- -)راجع  GACرئيس 

arr-register-request-action-the-in-advice-gacير في توقيت (، تعديال جوهريا لعملية إعداد التقارير، فهو مجرد تغي

في عملية محددة خاصة بها  GACبنظر لجنة  GACجدد هذا التغيير في توقيت العملية اهتمام قيادة  اإلبالغ عن تتبع المشورة.

تقريراً عن   GAC. سيقدم موظفو دعم GAC)"بطاقة األداء"( نتيجة لنصيحة  ICANNلتقييم االستجابات التي يصدرها مجلس 

 في هذا المجال.  GACدة في وضع مقترح لعملية تقييم قد تطوره حالة عمله األولي للمساع

 

 ؛ مجموعة العمل / تنظيم التفويض؛ وحضور االجتماع شخصياGACبما في ذلك معلومات تفويض  - GACحفظ سجالت 

  GACمع قيادة  GACالمتزايد باالنضمام والمشاركة في مجموعات العمل مؤخرا، اتفق فريق دعم    GACمع اهتمام أعضاء 

وخاصة لتتبع مشاركة أعضاء الوفد في مجموعات عمل   - GACعلى أن هناك حاجة إلى تنظيم حفظ سجالت المشاركين في 

GAC.  تم الشروع في هذه العملية من خالل قائمة جرد شاملة لجميع قوائم عضوية مجموعة عملGAC  واستمر مع دعم ،

GAC   لقوائم المندوبين مع مختلف أعضاءGAC  المراقبة. ستستمر هذه المبادرة حتى االنتهاء منها ما دام هناك وقت ومنظمات

 وموارد كافية.

عند   GACنموذج المشارك العملي في   الجدد، على مدى العام ونصف الماضي، ملء GACلقد ُطلب من جميع مشاركي  

%، وضع فريق  25قيمته الثابتة  GACمع وجود معدل تغيير سنوي في المشاركين في . GACانضمامهم أو تعيينهم للعمل مع 

نظرا ألن   الذين لم يتمكنوا من تقديم نماذجهم في الوقت المناسب. GACعالوة على متابعة جميع المشاركين الجدد في   GACدعم 

وموقع الويب تعتمد كلها على تقديم  GACوني لـ اإللكتروني والوصول إلى قائمة البريد اإللكتر GACتحديد الهوية على موقع 

الرسميين للمساعدة   GACهذه النماذج التي يتم إكمالها، يقوم فريق الدعم بإجراء اتصاالت متكررة مع المشاركين الجدد وممثلي 

 في معالجة هذه المستندات.

كوبي،  - ICANN64الشخصية. منذ اجتماع  GACفي حضور اجتماعات  GACيتمثل أحد المقاييس المهمة للمشاركة في 

أدت هذه  ( كملحق لعملية تسجيل الدخول "كتابيا".Ipadاستخدم موظفو الدعم مجموعة الحضور اإللكترونية الشخصية )باستخدام 

 GACو بيان  GACالطريقة اإلضافية إلى تحسين الدقة وكفاءة الموظفين خالل االجتماع واإلسراع في إعداد محضر اجتماع 

 ICANNالضوء األخضر لتجربة طريقة جمع الحضور "المسح" باالشتراك مع فريق اجتماعات  GACالرسمي. أعطت قيادة 

خيار تأكيد حضورهم  GACنوفمبر، سيتاح لحضور اجتماع  6في مونتلاير. ومن المقرر حاليا أنه، في صباح يوم األربعاء 

( الموجودة على شارات https://en.wikipedia.org/wiki/QR_codeر باستخدام عملية مسح رمز االستجابة السريعة )انظ

 االجتماع الخاصة بهم عند دخولهم القاعة. 

 المعلوماتالمزيد من 

 

 .GACانتخابات 

●  GAC  36إلى  30رقم   المبادئ التشغيلية . 

GAC 2019 -   -vice-2019-https://gac.icann.org/activity/gacصفحة ويب انتخاب نائب الرئيس  ●

elections -chairs 

 GACجتماع الحكومي المقبل رفيع المستوى للجنة االستشارية الحكومية اال 

https://gac.icann.org/meeting- -لالجتماعات الحكومية رفيعة المستوى   GACإرشادات  ●

meetings-government-level-high-for-uidelinesservices/g 

 للمجتمع صاحب الصالحيات GACتوجيهات 

  - ECآلية   -الداخلي  ICANNمن قانون  Dالملحق  ●

en/#annexD-ernance/bylawshttps://www.icann.org/resources/pages/gov 

GAC -for-https://gac.icann.org/contentMigrated/guidelinesمبادئ اللجنة االستشارية الحكومية ●

community-empowered-the-in-participation-gac 
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 / تقييم استجابة مجلس اإلدارة / عملية تتبع المشورة GACمشورة 

 GACإعالن تغيير توقيت تقديم تقارير تتبع مشورة ●

-gac-of-dvice/correspondence/incoming/20190910/statushttps://gac.icann.org/a

arr-register-request-action-the-in-advice 

GAC -  -action-y/icannhttps://gac.icann.org/activitحول مشورة  ICANNسجل طلب إجراء  ●

adv-gac-of-registry-request 

 

 إدارة الوثائق

 2019في مونتلاير، نوفمبر   ICANN66 اجتماع 

 17الجلسة   -التشغيلية   GACموضوعات   بعنوان 

 وعامة الجمهور )بعد االجتماع(  GACأعضاء   التوزيع 

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