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 أهداف الجلسة

للتعلم من  GACفرصة ألعضاء  GAC ICANN68ستوفر الجلسة األخيرة من أسبوع منتدى السياسات االفتراضية الجتماع 

حول أنشطتهم األخيرة فيما بين االجتماعات والخطط المستقبلية.  باإلضافة إلى ذلك، سوف يحدد   GACبعض مجموعات عمل 

 . ICANN69التي ستنتهي خالل  GACالجدول الزمني للجولة التالية من االنتخابات لقيادة  GACللمشاركين في  GACدعم 

 GACتحديثات مجموعة عمل  

، هناك وقت محدود متاح ICANN68قة الزمنية لتنسيق منتدى سياسات بسبب اإلطار الزمني المضغوط وتحديات المنط

المختلفة الفرصة لإلشارة إلى قدرتهم   GACتم منح قادة مجموعات عمل  الجتماعات مجموعات العمل الفردية خالل األسبوع.

 حول تقدم عملهم.    GACعلى تقديم تحديثات موجزة لـ 

 

( ومجموعة القبول العالمي ومجموعة عمل  USRWGجموعة عمل المناطق المهمشة )اعتباًرا من صياغة هذه اإلحاطة، أبدت م

 دقائق(. 10خالل هذه الجلسة )حوالي   GAC( اهتمامها بتقديم تحديثات موجزة إلى UA-IDN WGأسماء النطاقات الدولية )

 

 GACانتخابات  

، الذي يخدم فترة سنتين، ونواب رئيس GAC، سيتم إجراء االنتخابات لمنصب رئيس 2020خالل هذه السنة التقويمية لعام 

GAC  .الذين يخدم كاًل منهم مدة سنة واحدة 

ن تم انتخاب نواب الرئيس الحاليين للفترة م (.ICANN70)بعد  2021الحالي للفترة المنتهية في مارس  GACتم انتخاب رئيس 

  (.ICANN70) 2021( إلى مارس ICANN67) 2020مارس 
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يوًما  45وستنتهي قبل  ICANN68ونائب الرئيس في نهاية منتدى السياسات االفتراضية لـ  GACتبدأ الترشيحات لمقاعد رئيس 

تبدأ ترشيحات المرشحين خالل   الذي من المقرر أن يتم فيه تأكيد األفراد المنتخبين. ICANN69من البدء المجدول الجتماع 

( 2إذا تم استالم أكثر من اثنين ) (.33االجتماع الذي يسبق االجتماع الذي من المقرر أن يتم إجراء عملية التأكيد فيه )مبدأ التشغيل 

 ن لمناصب نواب الرئيس، فسيتم إجراء انتخابات.( مرشحي5و / أو أكثر من خمسة ) GACمن المرشحين لرئاسة  

 

يتم اإلعالن رسميا عن نتائج كل االنتخابات في نهاية أي اجتماع أجريت فيه االنتخابات، ويعمل به اعتبارا من نهاية اجتماع 

GAC  (.31الموالي )مبدأ التشغيل 

 

 . GACلية الترشيح واالنتخاب لعضوية نظرة عامة كاملة عن عم GACخالل جلسة االختتام هذه، سيقدم فريق دعم 

 وقت متابعة الموضوع المحتمل 

، تم تخصيص الوقت أثناء هذه الجلسة لتمكين ICANN67خالل منتدى المجتمع االفتراضي الخاص بـ  GACبناًء على تجربة 

جتماع.  كما يمكن ألعضاء مناقشات المتابعة فيما يتعلق بأي موضوعات أو مشكالت في الوقت المناسب تنشأ أثناء مناقشات اال

GAC .استخدام الوقت المرن اإلضافي لمناقشة أنشطة المتابعة المحددة التي قد يتم إطالقها خالل أسبوع االجتماع 

 

 المزيد من المعلومات 
 

 GACصفجات ويب مجموعة عمل 

  -مجموعة عمل اللجنة االستشارية الحكومية المختصة بحقوق اإلنسان والقانون الدولي  ●

-and-rights-human-on-groups-working-group/gac-https://gac.icann.org/working

wg-hril-law-international 

https://gac.icann.org/working--الجديدة gTLDتقبلية لنطاقات المعنية بالجوالت المس GACمجموعة تركيز  ●

gtlds-new-of-rounds-subsequent-on-group-focal-group/gac 

GAC - -group/gac-https://gac.icann.org/working مجموعة عمل تطور مبادئ التشغيل لمجموعة ●

 wg-gope-group-working-evolution-principles-operating 

working-group/gac-https://gac.icann.org/working- -في المناطق المهمشة  GACمجموعة عمل  ●

wg-usr-regions-served-under-on-groups 

 - gTLDsية في أي توسع مستقبلي لنطاقات لدراسة حماية األسماء الجغراف GACمجموعة عمل  ●

-of-protection-het-examine-to-group-working-group/gac-https://gac.icann.org/working

gtlds-of-expansion-future-any-in-names-geographic 

NomCom - -inghttps://gac.icann.org/workفي  GACلدراسة مشاركة  GACمجموعة عمل  ●

nomcom-in-participation-s-gac-the-examine-to-group-working-group/gac 

GAC - -https://gac.icann.org/workingمجموعة عمل السالمة العامة للجنة االستشارية الحكومية  ●

pswg-group-working-safety-public-up/gacgro 

cann.org/workinghttps://gac.i-  -ومجموعة عمل أسماء النطاقات المدّولة   GACالقبول الشامل لمجموعة   ●

-working-names-domain-internationalized-and-acceptance-universal-group/gac

wg-idn-ua-roupg 

 

 الوثائق المرجعية الرئيسية 

 . 36إلى  30رقم  لتشغيلية المبادئ ا انظر - GACانتخابات  ●

 

https://gac.icann.org/working-group/gac-working-groups-on-human-rights-and-international-law-hril-wg
https://gac.icann.org/working-group/gac-working-groups-on-human-rights-and-international-law-hril-wg
https://gac.icann.org/working-group/gac-focal-group-on-subsequent-rounds-of-new-gtlds
https://gac.icann.org/working-group/gac-focal-group-on-subsequent-rounds-of-new-gtlds
https://gac.icann.org/working-group/gac-operating-principles-evolution-working-group-gope-wg
https://gac.icann.org/working-group/gac-operating-principles-evolution-working-group-gope-wg
https://gac.icann.org/working-group/gac-working-groups-on-under-served-regions-usr-wg
https://gac.icann.org/working-group/gac-working-groups-on-under-served-regions-usr-wg
https://gac.icann.org/working-group/gac-working-group-to-examine-the-protection-of-geographic-names-in-any-future-expansion-of-gtlds
https://gac.icann.org/working-group/gac-working-group-to-examine-the-protection-of-geographic-names-in-any-future-expansion-of-gtlds
https://gac.icann.org/working-group/gac-working-group-to-examine-the-gac-s-participation-in-nomcom
https://gac.icann.org/working-group/gac-working-group-to-examine-the-gac-s-participation-in-nomcom
https://gac.icann.org/working-group/gac-public-safety-working-group-pswg
https://gac.icann.org/working-group/gac-public-safety-working-group-pswg
https://gac.icann.org/working-group/gac-universal-acceptance-and-internationalized-domain-names-working-group-ua-idn-wg
https://gac.icann.org/working-group/gac-universal-acceptance-and-internationalized-domain-names-working-group-ua-idn-wg
https://gac.icann.org/working-group/gac-universal-acceptance-and-internationalized-domain-names-working-group-ua-idn-wg
https://gac.icann.org/operating-principles/operating-principles-june-2017
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 إدارة الوثائق

 2020يونيو )حزيران(  25-22، للفترة من ICANN68منتدى السياسات االفتراضية الجتماع  اجتماع 

 GACالجلسة الختامية للجنة   العنوان 

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

 2020يونيو )حزيران(  1 :1اإلصدار  تاريخ التوزيع 

 


