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 أهداف الجلسة

ى الفرص السانحة أمام المشاركين في اللجنة االستشارية الحكومية لالجتماع والتعرف على بعضهم الجلسة العامة االفتتاحية هي أول 

معلومات وآخر ما استجد من  -خالل هذه الجلسة -ويقدم رئيس اللجنة االستشارية الحكومية  البعض والتحضير ألسبوع االجتماعات.

 خصي والتحضير ألسبوع االجتماعات المقبل.أحداث إلى اللجنة منذ آخر اجتماع ُعقد بطريق الحضور الش

 معلومات أساسية 

تتيح هذه الجلسة العامة لرئيس اللجنة االستشارية الحكومية فرصة تقديم تقرير عرض عام بشأن ما يمكن أن يتوقعه المشاركون 

ى السياسات االفتراضي لالجتماع ويكتسب هذا العرض العام قدًرا أكبر من األهمية بالنسبة لمنتد خالل أسبوع االجتماعات القادم.

  ألنها ثاني تجارب اللجنة االستشارية الحكومية مع هذا النوع من تنسيق االجتماعات. ICANN68رقم 

وفي هذه الجلسة االفتتاحية، يخطط رئيس اللجنة االستشارية الحكومية لتقديم تقرير عن جهود اللجنة المبذولة بشأن بنود اإلجراءات 

وستوجه   .ICANN67والخطوات التالية المحددة خالل اجتماع اللجنة السابق في المنتدى المجتمعي اإللكتروني باالجتماع رقم 

 للجنة االستشارية الحكومية لمشاركة تعليقاتهم بشأن أهداف االجتماع وتوقعاته.دعوة إلى المشاركين في ا 

خالل اجتماعات اللجنة االستشارية الحكومية المباشرة التقليدية، تتيح الجلسة العامة االفتتاحية للمشاركين من جميع أعضاء اللجنة  

إلى   ICANN68تنسيق "االفتراضي" المنقح لالجتماع رقم لن يؤدي ال الحاضرين والمنظمات المراقبة الفرصة لتقديم أنفسهم.

بل سيعمل موظفو الدعم في اللجنة االستشارية الحكومية على تتبع الحضور عن بُعد ألغراض تسجيل   تمكين هذه اإلمكانية.

وسيُطلب  رض.والُمعدة لهذا الغ Zoomاالجتماعات وذلك من خالل مراقبة الحاضرين في الجلسات على مدار األسبوع في غرف 

من المشاركين في اللجنة االستشارية الحكومية ذكر البلد أو اإلقليم أو المؤسسة المنتسبين لها جبنًا إلى جنب مع مسمياتهم في غرفة  

Zoom  .االفتراضية 
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 التطورات الُمستجدة في اآلونة األخيرة 

المنتدى المجتمعي االفتراضي في االجتماع رقم  استناًدا إلى الخبرات التي اكتسبتها اللجنة االستشارية الحكومية خالل 

ICANN68 فإنهم تشاوروا مع مختلف أصحاب المصلحة في اللجنة بالنسبة لالجتماع رقم ،ICANN68  لتحديد ما إذا كانت

تلفة هناك حاجة إلجراء اجتماعات افتراضية تحاورية خالل أسبوع االجتماعات.  وأعيد جدولة العديد من الحوارات في أوقات مخ

العامة وبعدها.  من المحتمل تقديم رئيس اللجنة االستشارية الحكومية تقريًرا عن حوارات  ICANN68لتعقد قبل فترة اجتماعات 

السابقة لالجتماع مع اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين ومنظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد والمنظمة الداعمة  

عة تفاعالت اللجنة االستشارية الحكومية التابعة لمجلس اإلدارة.  كما قد يتبادل الرئيس الدروس المستفادة لألسماء العامة ومجمو

في  ICANNفيما يتعلق بالندوات عبر اإلنترنت السابقة لالجتماعات التي يعقدها فريق عمل اللجنة االستشارية الحكومية ومؤسسة 

 موضوعات مختلفة.

تساهم بنشاط في عدٍد من المنتديات العامة لمجتمع  ICANN67ما برحت اللجنة االستشارية الحكومية منذ االجتماع رقم 

ICANN  التقرير األولي للعملية المعّجلة لوضع السياسات والجهود المبذولة في المجتمع خالل األشهر القليلة الماضية بما يشمل

مسودة تقرير فريق مراجعة األمن و gTLDت المؤقتة الذي أعده فريق بيانات تسجيل نطاقات بشأن المرحلة الثانية من المواصفا

.  يجري تسجيل هذه الوثائق وتتبعها على صفحة ويب خاصة بموقع اللجنة االستشارية الحكومية  واالستقرار والمرونة الثاني

 opportunities-comment-public-https://gac.icann.org/activity/gac. -ويمكن العثور عليها بهذا الرابط  

في أواخر مارس، شارك أعضاء اللجنة االستشارية الحكومية في جلسة االتجاهات االستراتيجية االفتراضية التي ساهم فيها أعضاء  

مراعاتها عند متابعة المؤسسة تنفيذ  ICANNالموضوعات والمسائل واالتجاهات التي ينبغي على  اللجنة بوجهات نظرهم حول

 (. 2025إلى  2021االستراتيجية الخمسية الجديدة )السنة المالية  ICANNخطة 

ألعضاء  واستقبلت مراسالت بشأن مسائل تمثل أهمية ICANN67كما أرسلت اللجنة االستشارية الحكومية منذ االجتماع رقم 

وقلقهم إزاء بعض التغييرات الطارئة على المخطط الزمني  PIR/.ORGاللجنة بما فيها موضوعات مثل االستحواذ المقترح على 

تُنشر هذه الوثائق وغيرها ويجري تتبعها على  الجديدة. gTLDلمجموعة عمل عملية وضع السياسات لإلجراءات الالحقة لنطاقات 

 -نة االستشارية الحكومية ويمكن العثور عليها بهذا الرابط صفحة ويب خاصة بموقع اللج

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

ارية الحكومية عدًدا من ، الحظ موظفو الدعم في اللجنة االستشICANN67خالل المنتدى المجتمعي االفتراضي في االجتماع رقم 

 Googleيمكن تتبع هذه البنود عبر أداة الوثائق  مسائل المتابعة وبنود اإلجراءات المتفق عليها بين الحضور من أعضاء اللجنة.

Collaboration Document  التي يمكن الوصول إليها من هذا الرابط- 

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

.Go6eEY/edit#gid=1067667374 

 الوثائق المرجعية الرئيسية 

  - ICANN67 (Google Doc)نقاط عمل اللجنة االستشارية الحكومية في االجتماع رقم  ●

oUYj2k1hjPDAw5TAebMRhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQH

WqG98Go6eEY/edit#gid=1067667374 

 -صفحة الويب الخاصة بفرص التعليقات العامة للجنة االستشارية الحكومية  ●

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

-صفحة الويب الخاصة بمراسالت اللجنة االستشارية الحكومية  ●

ttps://gac.icann.org/advice/correspondence/h 

 

 معلومات إضافية 

  -( 2025  - 2021االستراتيجية ) ICANNخطة  ●

 en.pdf-24jun19-2025-2021-plan-https://www.icann.org/en/system/files/files/strategic 

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/
https://www.icann.org/en/system/files/files/strategic-plan-2021-2025-24jun19-en.pdf
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 إدارة الوثائق 

 2020يونيو  25إلى  22، للفترة من ICANN68منتدى السياسات االفتراضي لالجتماع رقم  االجتماع 

 الجلسة العامة االفتتاحية للجنة االستشارية الحكومية  - الجلسة األولى  - ملخص اللجنة االستشارية الحكومية  العنوان 

 الجمهور )بعد االجتماع( أعضاء اللجنة االستشارية الحكومية )قبل االجتماع( وعامة  التوزيع 

 2020يونيو  1 اإلصدار األول:  تاريخ التوزيع 

 


