
   
 

 

 ICANN مع مجلس إدارة GAC اجتماع

 ICANN التحضير لالجتماع مع مجلس إدارة - 7الجلسة رقم 
 ICANN االجتماع مع مجلس إدارة - 19الجلسة رقم 

 

 المحتويات

 1 الغرض وخلفية الموضوع 

 1 التطورات ذات الصلة واالجتماعات السابقة

 2 جدول األعمال 

 2 المزيد من المعلومات 

 

 الغرض وخلفية الموضوع
 

ات التشغيلية الرئيسية الجتماع  ز ي إتاحته الفرصة للجنة االستشارية الحكومية لاللتقاء   ICANNتتمثل إحدى المي 
 العام فز

ي مجال السياسات   -ومنظماتها وهياكلها األخرى   ICANNوالتفاعل مع مجموعات 
 بهدف تنسيق وحل مسائل محددة فز

 والمسائل التشغيلية وإنشاء قنوات اتصال لتسهيل التبادالت المستقبلية. 
 

ي مجتمع أصحاب المصلحة المتعد
ي فز

  ICANN، تتمتع اللجنة االستشارية الحكومية بعالقة قوية مع مجلس إدارة ICANNدين فز
ي لوائح 

)أ(( وُيعد اجتماع اللجنة االستشارية الحكومية التابع  12.2رقم  ICANN)راجع قسم لوائح  ICANNموضحة بالتفصيل فز
 العامة.  ICANNلمجلس اإلدارة سمة عادية لكل اجتماع من اجتماعات 

 
ز مجلس اإلدارة واللجنة  با إلضافة إىل عالقتها المنفصلة مع بعض أعضاء مجلس اإلدارة من خالل مجموعة التفاعل بي 

ي كل اجتماع من اجتماعات (BGIGاالستشارية الحكومية )
ز فز ز عامتي  ص اللجنة االستشارية الحكومية جلستي  خصِّ

ُ
  ICANN، ت

ا اجتماع  GACتستضيف  كامل. بال  ICANNللتحضي  لالجتماع وعقده مع مجلس إدارة 
ً
والذي تمت تغطيته بواسطة  BGIGأيض

 (. ICANN67لـ   24مستند إحاطة منفصل )راجع مستند موجز الجلسة 
 

 التطورات ذات الصلة واالجتماعات السابقة

ة مجموعة من الموضوعات والمسائل ومعظمها يركز عىل أسئلة رسمية قدمتها   GACشملت اجتماعات  مع مجلس اإلدارة األخي 
GAC  ز إىل ثالثة أسابيع تقريًبا من بدء اجتماع  العام.  ICANNإىل مجلس اإلدارة قبل أسبوعي 

 
ي 
:  GAC، طلب رئيس مجلس اإلدارة من GAC، باإلضافة إىل أسئلة ICANN67فز ز ز التاليي   مشاركة مالحظاتها حول الموضوعي 

 
ي عام  ICANN"األولويات الرئيسية لعمل دوائر  ●

)مثل تحديد أولويات التوصيات، وتبسيط   2020االنتخابية فز
ي 
ز فعالية نموذج أصحاب المصلحة المتعددين فز  ،...(؛ وICANNالمراجعات، وتحسي 

 ICANNاالنتخابية بحاجة إىل معالجتها عند تحديث خطة  ICANNدة قادمة تشعر بأن دوائر هناك تطورات محد ●
اتيجية".    االسير

 
لب من أعضاء  

ُ
ي كانكون. بالنسبة إىل    GACط

اح مواضيع أو أسئلة محتملة لتقديمها إىل مجلس اإلدارة فز ، من المقرر ICANN67اقير
اير( لتنبيه المجلس إىل مجاالت اهتمام    24لس اإلدارة بحلول  مشاركة هذه المواضيع واألسئلة مع فريق دعم مج   .GACشباط )فير



 

ICANN67 -  من جدول أعمال لجنة  19و 7البندانGAC -  اجتماعGAC  مع مجلس إدارةICANN  2من  2الصفحة 

 جدول األعمال
 

 ICANNتحضي  اللجنة االستشارية الحكومية لالجتماع مع مجلس إدارة  -  7الجلسة 

 

ي سبق مشاركتها مع مجلس إدارة   GACخالل هذه الجلسة، تقوم 
حة التر  بمراجعة األسئلة المقير

ً
شباط  ICANN (24عادة

اير( لالجتماع العام لـ  ة أو أثناء االجتماع العام الذي  ICANN67)فير ز ة وجي 
 ( وتحدد أي مشكالت جديدة قد تنشأ قبل فير

 يستحق تحديد أو إجراء مناقشة مع مجلس اإلدارة. 

 

  ICANNاجتماع اللجنة االستشارية الحكومية مع مجلس إدارة  - 19الجلسة 
 

حهما رئيس مجلس اإلدارة:  ز اللذين اقير ز الرئيسيي  كر أعاله، من المحتمل أن يركز جدول أعمال الجلسة عىل السؤالي 
ُ
 كما ذ

 

ي عام  ICANN"األولويات الرئيسية لعمل دوائر  ●
)مثل تحديد أولويات التوصيات، وتبسيط   2020االنتخابية فز

ي 
ز فعالية نموذج أصحاب المصلحة المتعددين فز  ،...(؛ وICANNالمراجعات، وتحسي 

  ICANNاالنتخابية بحاجة إىل معالجتها عند تحديث خطة  ICANNهناك تطورات محددة قادمة تشعر بأن دوائر  ●
اتيجية".    االسير

 

  .GACيع أو موضوعات أو أسئلة تم تطويرها وتنقيحها بواسطة ... وأي مواض
 

اير(:   14جدول األعمال األوىلي اعتباًرا من   شباط )فير
 

 الكلمات االفتتاحية  ●

يال  GACمتابعة مشورة  ●  من البيان الختامي بمونير

 المطروحة عىل مجلس اإلدارة  GACحوار حول موضوعات/أسئلة  ●

ي ا GACتعليقات  ●
حها رئيس مجلس اإلدارة عىل المجاالت التر  قير

 أية أعمال أخرى ●
 

 المزيد من المعلومات

 -  ICANNمن لوائح  12المادة   ●

en/#article12-https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws 

اتيجية للسنوات المالية  ICANNخطة  ●  -  2025- 2021االسير
;en-20-12-2018-plan-comments/strategic-https://www.icann.org/public 

ز  بشأن عملية ال ICANNالورقة االستشارية األوىل لمؤسسة  ●   -تخطيط لمدة عامي 
en-21-12-2018-planning-year-comments/two-https://www.icann.org/public 

-  (ATRT3تقرير فريق مراجعة المساءلة والشفافية الثالث )  -العام  ICANNمنتدى تعليق  ●
en-16-12-2019-report-draft-comments/atrt3-ttps://www.icann.org/publich 

 

 إدارة الوثائق

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

 ICANNمع مجلس إدارة   GACاجتماع  العنوان 

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

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

 

https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article12
https://www.icann.org/public-comments/strategic-plan-2018-12-20-en
https://www.icann.org/public-comments/two-year-planning-2018-12-21-en
https://www.icann.org/public-comments/atrt3-draft-report-2019-12-16-en

