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 الغرض وخلفية الموضوع

 

العام في إتاحته الفرصة للجنة االستشارية الحكومية لاللتقاء والتفاعل   ICANNالميزات التشغيلية الرئيسية الجتماع تتمثل إحدى 
بهدف تنسيق وحل مسائل محددة في مجال السياسات والمسائل التشغيلية   -ومنظماتها وهياكلها األخرى  ICANNمع مجموعات 

 تقبلية.وإنشاء قنوات اتصال لتسهيل التبادالت المس
 

  ICANN، تتمتع اللجنة االستشارية الحكومية بعالقة قوية مع مجلس إدارة ICANNفي مجتمع أصحاب المصلحة المتعددين في 
)أ(( ويُعد اجتماع اللجنة االستشارية الحكومية   12.2رقم  ICANN)راجع قسم لوائح  ICANNموضحة بالتفصيل في لوائح  

 العامة. ICANNل اجتماع من اجتماعات التابع لمجلس اإلدارة سمة عادية لك
 

ص اللجنة االستشارية الحكومية عادة جلستين عامتين في كل اجتماع من اجتماعات  العامة للتحضير لالجتماع  ICANNتُخص ِّ
ة  أيًضا اجتماًعا للمجموعة التفاعلية الخاصة باللجن  GACبين الحين واآلخر، تستضيف  بالكامل. ICANNوعقده مع مجلس إدارة 

على الرغم من أن االجتماع لن يتم عقده كجزء من هذا   -االستشارية الحكومية ومجلس اإلدارة والتي تتناولها وثيقة إحاطة منفصلة 
 .ICANN68المنتدى العام االفتراضي ضمن اجتماع 

 

 التطورات ذات الصلة واالجتماعات السابقة

مع مجلس اإلدارة األخيرة مجموعة من الموضوعات والمسائل ومعظمها يركز على أسئلة رسمية قدمتها  GACشملت اجتماعات 
GAC  إلى مجلس اإلدارة قبل أسبوعين إلى ثالثة أسابيع تقريبًا من بدء اجتماعICANN .العام 

 
ع أو أسئلة محتملة لتقديمها إلى  أيار )مايو( اقتراح مواضي 18من خالل رسالة بريد إلكتروني بتاريخ  GACُطلب من أعضاء  

.  وستتم مناقشة قائمة ابتدائية من هذه المواضيع واألسئلة من قبل قيادة اللجنة  ICANN68مجلس اإلدارة خالل اجتماع 
االستشارية الحكومية قبل االجتماع ومشاركتها مع فريق دعم مجلس اإلدارة بحلول منتصف حزيران )يونيو( لتنبيه مجلس اإلدارة  

 . GACى مجاالت اهتمام إل
 

  



 

ICANN68 -  من جدول أعمال لجنة  12و 3البندانGAC -  اجتماعGAC  مع مجلس إدارةICANN  3من  2الصفحة 

 جدول األعمال

 
 ICANNتحضير اللجنة االستشارية الحكومية لالجتماع مع مجلس إدارة   - 3الجلسة 

 

وتحديد أي  ICANNبمراجعة المواضيع واألسئلة المقترحة التي سبق مشاركتها مع مجلس إدارة   GACخالل هذه الجلسة، ستقوم 

جيزة أو أثناء االجتماع العام والتي تستحق رفعها إلى علم مجلس اإلدارة أو مناقشتها مشكالت جديدة قد تكون نشأت قبل فترة و

 معه.

 

  ICANNاجتماع اللجنة االستشارية الحكومية مع مجلس إدارة  - 12الجلسة 

 

ك خالل اجتماع في معظم االجتماعات العامة، يشارك مجلس اإلدارة األسئلة المستقبلية لمجموعات المجتمع المختلفة.  لن يتم ذل

ICANN68  وبالتالي من المرجح أن تتمحور أجندة الجلسة حول المواضيع واألسئلة التي رفعها أعضاء ،GAC   إلى مجلس

 اإلدارة. 

 
 حزيران )يونيو(: 1جدول أعمال االجتماع األولي اعتباًرا من 

 
 الكلمات االفتتاحية ●
 )إن ُوجدت( ICANN67الجتماع  GACمتابعة بشأن البيان الرسمي للجنة  ●
 المطروحة على مجلس اإلدارة GACحوار حول مواضيع/أسئلة   ●
 أية أعمال أخرى  ●

 مواقف اللجنة االستشارية الحكومية 

 بتطوير المعلومات التالية لمجلس اإلدارة: GAC، قامت قيادة GACحزيران )يونيو(، بناًء على مدخالت أعضاء  1اعتباًرا من 
 

  2020خالل سنة   ICANNأ. األولويات الرئيسية لعمل دوائر 
  

 .  وتشمل هذه القضايا: 2020أربع قضايا رئيسية ذات أولوية من حيث السياسات خالل سنة   GACلدى 
  

 ت التالية من نطاقات المستوى األعلى العامة الجديدة • الجوال
 وسياسة حماية البيانات WHOIS• نظام 

 DNS• تخفيف إساءة استخدام 
 • حمايات أسماء المنظمات الحكومية الدولية 

  
 تتضمن:  2020القضايا األخرى المهمة أمام اللجنة االستشارية الحكومية خالل سنة 

  
 اآلثار على اللجنة االستشارية الحكومية -الثالث  ICANNلة وشفافية • مراجعة فريق مراجعة مساء

 • القبول الشامل والجاهزية ألسماء النطاق المدولة 
 2• تنفيذ توصيات مسار العمل 

 .(org• مراقبة اعتبارات المصلحة العامة العالمية )مثل سجل المصلحة العامة/نطاق 
 ICANNللمشاركين الحكوميين في  • تحسين إمكانيات وموارد التدريب وبناء القدرات

 
 ICANN68خالل اجتماع  ICANNب. مجاالت/مواضيع االهتمام للجنة االستشارية الحكومية للمناقشة مع مجلس إدارة  

  
يعملون على تطوير مواضيع مناقشة محددة مع مجلس اإلدارة بناًء  GAC(، ال يزال أعضاء 1بشأن توفر هذه اإلحاطة )اإلصدار 

 الحالية.   GACعلى أولويات 

 المزيد من المعلومات



 

ICANN68 -  من جدول أعمال لجنة  12و 3البندانGAC -  اجتماعGAC  مع مجلس إدارةICANN  3من  3الصفحة 

ICANN - -https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylawsمن لوائح  12المادة  ●

en/#article12 

-  2025-2021االستراتيجية للسنوات المالية  ICANNخطة  ●
en.pdf-24jun19-2025-2021-plan-ttps://www.icann.org/en/system/files/files/strategich ؛ 

 -بشأن عملية التخطيط لمدة عامين  ICANNالورقة االستشارية األولى لمؤسسة  ●
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

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

 ICANNمع مجلس إدارة   GACاجتماع  العنوان 

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

 2020حزيران )يونيو(  1 :1اإلصدار  تاريخ التوزيع 
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