
   
 

 

 الجلسة العامة االفتتاحية للجنة االستشارية الحكومية

 الجلسة العامة االفتتاحية - 1الجلسة رقم 
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 الهدف من الجلسة

ي  
ن فن لالجتماع والتعرف عىل بعض بعض والتحضي  ألسبوع   GACتعد الجلسة العامة االفتتاحية هي الفرصة األوىل للمشاركي 

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

 والتحضي  ألسبوع االجتماع المقبل. 

 نبذة تعريفية

ن من جميع أعضاء  GACتتيح الجلسة العامة االفتتاحية للجنة  ين والمنظمات المراقبة الفرصة لتقديم   GACللمندوبي  الحاضن

ين باسمه وعضو اللجنة االستشارية الحكومية أو  أنفسهم.  وخالل "الكلمة التقديمية" االفتتاحية، يخير كل مشا رك الحاضن

ي يمثلها. 
، وتطوير   المؤسسة الرقابية الت  ي

يتعقب فريق الدعم الحضور ألغراض سجالت االجتماع، وتحديد النصاب القانونن

 .GACمحاضن االجتماعات، ونشر بيان  

 نظرة عامة حول ما يمكن أن يتوقعه الوفود خالل  فرصة لتقديم تقرير  GACكما تتيح الجلسة العامة االفتتاحية لرئيس 

يال، يخطط رئيس  األسبوع القادم من االجتماعات.  لتقديم تقرير عن جهود اللجنة   GACأثناء هذه الجلسة االفتتاحية لموني 

ي تم تحديدها خالل اجتماع 
ي مراكش، المغرب.  GACالمبذولة بشأن بنود اإلجراء والخطوات التالية الت 

كما أن  السابق فن

ي اللجنة االستشارية الحكومية مدعوون لمشاركة تعليقاتهم بشأن أهداف االجتماع وتوقعاته. 
ن فن  المشاركي 

ي باليابان، قدمت  ICANN 64منذ  ي كونر
ا لممثل  GACفن

ً
 العام فرصة   ICANNمن البلد الذي يستضيف اجتماع  GACأيض

ي 
ن فن  .GACلتقديم مالحظات ترحيبية ومقدمة إىل المشاركي 

 حدث التطوراتأ

ي عدد من منتديات مجتمع   GACكانت لجنة 
العامة وجهود المجتمع عير األشهر القليلة الماضية بما   ICANNمساهمة نشطة فن

ي ذلك "
 (RDS)-وخدمة دليل التسجيل ، المتعلقة بحماية أسماء الصليب األحمر"،  GNSOخطة التنفيذ لسياسة إجماع فن

WHOIS2ي لفريق المراجعة
"التواري    خ  و ،(ATRT3ومسودة تقرير فريق مراجعة المساءلة والشفافية الثالث )، ( التقرير النهان 

حة الجتماعات  ي عام  2028-2024العامة  ICANNالمقي 
يتم تسجيل هذه المستندات وتعقبها عىل  . 2022وتواري    خ المراجعة فن



 

ICANN67 -  2من  2الصفحة  الجلسة العامة االفتتاحية للجنة االستشارية الحكومية  -من جدول أعمال  1البند 

public-https://gac.icann.org/activity/gac-  - يها هنا  ويمكن العثور عل GACصفحة ويب خاصة بموقع ويب 

opportunities-comment 

ا بإرسال واستقبال المراسالت فيما يتعلق بالعديد من األمور ذات األهم GAC، قامت لجنة ICANN66منذ 
ً
ية ألعضاء لجنة أيض

GAC  ي
ي ذلك موضوعات مثل ثقة المستهلك فن

وتعديالت   GNSO PDP 3.0وخيار اختيار المستهلك وتحديث  ICANNبما فن

يال.   GACوتوضيح البيان الختامي للجنة  EPDPوتنفيذ المرحلة األوىل من خطة   ICANNاللوائح األساسية لمؤسسة  ي موني 
يتم  فن

- عىل الويب ويمكن العثور عليها هنا  GACها وتعقبها عىل صفحة ويب خاصة بموقع نشر هذه المستندات والعديد غي  

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

ي  GACشهدت قيادة 
ن فن ة لتشجيع المزيد من المشاركي  ا نتائج الجهود األخي 

ً
بناًء   عىل التطوع لجهود مجموعة العمل.  GACأيض

يتمثل   وعضوية مجموعة العمل.   GACالعمل لمواءمة سجالت  GAC، يواصل فريق دعم GACعىل توجيه فريق قيادة لجنة 

ي نهاية المطاف 
ي إنشاء سجالت فعالة فن

ي مكان واحد حت  يتمكن موظفو الدعم من  الهدف من هذا العمل فن
والمحافظة عليها فن

ي لجنة 
ن فن وتطوع أعضاء جدد، وبالتاىلي يمكن استيعاب مجموعات العمل  GACإدارة المعلومات بفعالية مع مغادرة المشاركي 

لمزيد   GACامية للجنة الجلسة الخت -  25الجديدة بسالسة عند إنشائها )يرجر االطالع عىل اإلحاطة السابقة لالجتماع للجلسة 

 من المعلومات(. 

يال، الحظ فريق دعم   ICANN66 65خالل اجتماع  ي موني 
ا من مسائل المتابعة وبنود اإلجراءات المتفق   GACفن

ً
 عدد

ي 
ن الحضور فن   - الذي يمكن الوصول إليه هنا  googleيتم تعقب هذه العناض عير مستند تعاون  .GACعليها بي 

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

7374/edit#gid=106766 

 الوثائق المرجعية الرئيسية

  -( Google)مستند  GAC ICANN66نقاط عمل 

1hjPDAw5TAebMRWqG98Go6eEYhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQHoUYj2k

/edit#gid=1067667374 

GAC  -   -comment-public-https://gac.icann.org/activity/gacصفحة الويب الخاصة بفرص التعليق العام ل  

opportunities 

 /GAC -https://gac.icann.org/advice/correspondenceصة بمراسالت صفحة الويب الخا

 المزيد من المعلومات

ن لمجموعة عمل  GAC - -https://mm.icann.org/mailman/private/gac/2019معلومات المتطوعي 

May/017706.html 

 

 إدارة الوثائق

ي كانكون،   ICANN67اجتماع  اجتماع 
 2020آذار )مارس(   12-7فن

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

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

اير(   14 : 1اإلصدار  تاري    خ التوزي    ع   2020شباط )فير
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