
   

 
 

 GACالجلسة العامة االفتتاحية للجنة 

 الجلسة العامة االفتتاحية  - 1الجلسة رقم 
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ة التطورات الُمستجدة ف   2 ونة األخير
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 أهداف الجلسة 

ي اللجنة االستشارية الحكومية لالجتماع والتعرف عىل الجلسة العامة 
االفتتاحية هي أوىل الفرص السانحة أمام المشاركير  ف 

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

 بطريق الحضور الشخصي والتحضير ألسبوع االجتماعات المقبل.  ما استجد من أحداث إىل اللجنة منذ آخر اجتماع ُعقد 

 نبذة خلفية 

فرصة تقديم تقرير عرض عام بشأن ما يمكن أن يتوقعه المشاركون خالل  GACتتيح هذه الجلسة العامة االفتتاحية لرئيس لجنة 

ي لالجتماع رقم   ويكتسب هذا العرض العام قدًرا أكير من األهمية بالنسبة أسبوع االجتماعات القادم. 
اض  لمنتدى السياسات االفير

ICANN68  .ي تجارب اللجنة االستشارية الحكومية مع هذا النوع من تنسيق االجتماعات
  ألنها ثان 

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

ي  اإلجراءات والخطوات 
اض  ي المنتدى السياسي االفير

وستوجه دعوة   .ICANN68التالية المحددة خالل اجتماع اللجنة السابق ف 

ي اللجنة االستشارية الحكومية لمشاركة تعليقاتهم بشأن أهداف االجتماع وتوقعاته. 
 إىل المشاركير  ف 

ة التقليدية، تتيح الجلس ة العامة االفتتاحية للمشاركير  من جميع أعضاء  خالل اجتماعات اللجنة االستشارية الحكومية المباشر

ين والمنظمات المراقبة الفرصة لتقديم أنفسهم.  " المنقح لـ  اللجنة الحاض  ي
اض  إىل تمكير    ICANN69لن يؤدي التنسيق "االفير

ي اللجنة االستشارية الحكومية عىل تتبع الحضور عن ُبعد ألغراض تس هذه اإلمكانية. 
جيل بل سيعمل موظفو الدعم ف 

ي غرف 
ي الجلسات عىل مدار األسبوع ف 

ين ف  وسُيطلب  والُمعدة لهذا الغرض.  Zoomاالجتماعات وذلك من خالل مراقبة الحاض 

ي  
ا إىل جنب مع مسمياتهم ف 

ً
ي اللجنة االستشارية الحكومية ذكر البلد أو اإلقليم أو المؤسسة المنتسبير  لها جبن

من المشاركير  ف 

اضية.  Zoomغرفة   االفير
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ة ي اآلونة األخير
 
 التطورات الُمستجدة ف

ي ومنتدى السياسات  
اض  ي اكتسبتها اللجنة االستشارية الحكومية خالل المنتدى المجتمعي االفير

ات التر ا إىل الخير
ً
استناد

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

اضية تحاورية ي  هناك حاجة إلجراء اجتماعات افير
خالل أسبوع االجتماعات.  وأعيد جدولة العديد من التفاعالت لتحدث ف 

السنوي العام.  من المحتمل تقديم رئيس اللجنة االستشارية الحكومية تقريًرا عن  ICANN69أوقات مختلفة قبل اجتماع 

سماء العامة ومجموعة تفاعالت حوارات السابقة لالجتماع مع منظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد والمنظمة الداعمة لل 

نت   اللجنة االستشارية الحكومية التابعة لمجلس اإلدارة.  كما قد يتبادل الرئيس الدروس المستفادة فيما يتعلق بالندوات عير اإلنير

ي تعقدها مؤسسة 
ي موضوعات مختلفة.  ICANNالسابقة لالجتماعات التر

 ف 

ي  GAC، كانت لجنة ICANN68منذ 
ي   ICANNعدد من منتديات مجتمع مساهًما نشًطا ف 

 العامة والجهود عير المجتمع بما ف 

ي لفريق مراجعة المساءلة والشفافية الثالث ) ذلك التعليقات المتعلقة بـ
تعزيز   صوالتعليقات بخصو  (ATRT3التقرير النهان 

ا بيان األقلية  GACأصدرت لجنة  . الخطوات التالية - ICANNفعالية نموذج أصحاب المصلحة المتعددين الخاص بـ 
ً
 أيض

ي للمرحلة 
يجري تسجيل هذه   .gTLDلية المعجلة لوضع السياسات بشأن بيانات تسجيل نطاق من العم 2حول التقرير النهان 

 -الوثائق وتتبعها عىل صفحة ويب خاصة بموقع اللجنة االستشارية الحكومية ويمكن العثور عليها بهذا الرابط 

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

ا بإرسال واستالم المراسالت المتعلقة بمختلف األمور ذات األهمية   GAC، قامت لجنة ICANN68منذ اجتماع 
ً
 أيض

ي ذلك بيان لجنة  GACألعضاء لجنة 
ي لمجموعة عمل مزاد نطاق  GACبما ف 

 ديد عير  الج  gTLDحول التقرير النهان 

ا عىل طلب "نظرة شيعة" من مسؤول اتصال  GACقدمت قيادة لجنة  المجتمع. 
ً
ا رد

ً
فيما يتعلق   GACإىل لجنة  GNSOأيض

ي أوصت بمراجعة شاملة جديدة لسياسة النقل الحالية.  GNSOبتقرير المشكلة األوىلي حول سياسة نقل 
يتم نشر هذه   التر

ها وتعقبها عىل ص - عىل الويب ويمكن العثور عليها هنا  GACفحة ويب خاصة بموقع  المستندات والعديد غير

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

ي 
اض   ICANN68خالل منتدى السياسات االفير

ً
ي اللجنة االستشارية الحكومية عدد

 ا من ، الحظ موظفو الدعم ف 

 يمكن تتبع هذه البنود عير  مسائل المتابعة وبنود اإلجراءات المتفق عليها بير  الحضور من أعضاء اللجنة. 

ي يمكن الوصول إليها من هذا الرابط  Google Collaboration Documentأداة الوثائق 
 -التر

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

./edit#gid=1067667374 

 الوثائق المرجعية الرئيسية 

ي االجتماع رقم  ●
  - ICANN68 (Google Doc)نقاط عمل اللجنة االستشارية الحكومية ف 

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

Go6eEY/edit#gid=1067667374 

  -صة بفرص التعليقات العامة للجنة االستشارية الحكومية صفحة الويب الخا ●

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

- صفحة الويب الخاصة بمراسالت اللجنة االستشارية الحكومية  ●

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

 المزيد من المعلومات 

اتيجية ) ICANNخطة  ●  -( 2025 - 2021االسير

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

 

https://www.icann.org/public-comments/atrt3-final-report-2020-06-16-en
https://www.icann.org/public-comments/multistakeholder-model-next-steps-2020-06-04-en
https://www.icann.org/public-comments/multistakeholder-model-next-steps-2020-06-04-en
https://www.icann.org/public-comments/multistakeholder-model-next-steps-2020-06-04-en
https://www.icann.org/public-comments/multistakeholder-model-next-steps-2020-06-04-en
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 

ي اجتماع   
اض  ين األول )أكتوبر (ICANN69 2020 االجتماع العام السنوي االفتر ة من22-13 تشر  للفتر

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

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

(  21 : 1اإلصدار  تاري    خ التوزي    ع  2020أيلول )سبتمير
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