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أهداف الجلسة
يتيح اجتماع  ICANNالعام الفرصة للجنة االستشارية الحكومية لاللتقاء والتفاعل مع مجموعات  ICANNومنظماتها وهياكلها
األخرى  -مما يسمح للجنة بتنسيق وحل مسائل محددة يف مجال السياسات والمسائل التشغيلية وإنشاء قنوات اتصال مع
ا
مجموعات أخرى لمعالجة القضايا الحالية ذات االهتمام وتسهيل تبادالت المعلومات مستقبًل .يعد اجتماع اللجنة االستشارية
الحكومية  GACمع مجلس إدارة  ICANNأحد تلك الفرص المهمة.

التطورات ذات الصلة
األخية مجموعة من الموضوعات والمسائل وارتكز معظمها عىل أسئلة رسمية قدمتها
شملت اجتماعات  GACمع مجلس اإلدارة
ر
ً
أسبوعي إىل ثالثة أسابيع تقريبا من بدء اجتماع  ICANNالعام .بالنسبة لبعض االجتماعات ،يقدم
 GACإىل مجلس اإلدارة قبل
ر
ا
ً
قياسيا أو موضوع جلسة إىل مجموعات المجتمع للرد عىل مجلس اإلدارة.
مجلس اإلدارة سؤاًل
التاىل لتحض ريات  GACومناقشتها:
بالنسبة الجتماع  ،ICANN72قدم رئيس مجلس إدارة  ICANNالموضوع
ي

الت تعتقدون أننا نستطيع تحديدها بكفاءة والعمل بشكل
ى
"يرج تقديم المدخالت/التعليقات حول الطريقة ي
وثيق مع الحكومات عىل مستوى العالم ،باإلضافة إىل التثقيف والتدريب والتفاعل عندما يتعلق األمر
بالقضايا الجيوسياسية المتعلقة بمهمة "ICANN.
ر
(سبتمي) وأثناء اجتماع  GACإلعداد جدول أعمال  ICANN72يف 15
ون يف  17أيلول
ر
عي ر
تم سؤال أعضاء  GACر
الييد اإللكي ي
أيلول (سبتمي) ر
القياح مواضيع أو أسئلة محتملة إضافية لتقديمها إىل مجلس اإلدارة يف .ICANN72
ر
ر
سيتم تحديد المجموعة النهائية من األسئلة ر ر
ون وستتم مشاركتها مع فريق
عي ر
الت اقيحتها  GACلمجلس اإلدارة ر
الييد اإللكي ي
ي
دعم مجلس اإلدارة ف  15ر
تشين األول (أكتوبر) .2021
ي
لقد لوحظ أن المناقشات خالل اجتماع  BGIGف  5ر
تشين األول (أكتوبر)  2021يمكن أن تؤثر عىل النظر يف هذه المواضيع
ي
المختلفة يف .ICANN72

جداول أعمال الجلسة
اإلثني  25ر
التحضي لالجتماع مع مجلس إدارة ICANN
تشين األول (أكتوبر) -
الجلسة رقم - 1
ر
ر
بالنسبة الجتماع  ،ICANN72سوف تستعد  GACالجتماعها مع مجلس إدارة  ICANNأثناء الجلسة العامة االفتتاحية للجنة
اإلثني  25ر
تشين األول (أكتوبر) أعضاء  GACمن مراجعة وتأكيد
التحضيي يوم
االستشارية الحكومية  .GACسيمكن الوقت
ر
ر
ر
ر
الت سبق مشاركتها مع مجلس إدارة  ICANNومن تحديد أي مشاكل جديدة قد تكون نشأت قبل
المواضيع واألسئلة المقيحة ي
ر
ر
والت تستحق رفعها إىل علم مجلس اإلدارة أو مناقشتها معه.
فية ر
وجية من االجتماع العام ي
الجلسة رقم  - 10األربعاء  27ر
تشين األول (أكتوبر)  -اجتماع  GACمع مجلس إدارة ICANN
ً
(اعتبارا من  11ر
تشين األول (أكتوبر)) هو:
جدول أعمال االجتماع التمهيدي
أ .عمليات التقديم والتعارف
ر
المقيح من مجلس اإلدارة
ب .مناقشة الموضوع
ج .مناقشة موضوع/أسئلة اللجنة االستشارية الحكومية ( GACتتم مشاركتها قبل االجتماع)
د .أية مواضيع أخرى
 .Eاالختتام

المزيد من المعلومات
ً
ً
اجتماعا للمجموعة التفاعلية الخاصة باللجنة االستشارية الحكومية ومجلس
الحي واآلخر ،تستضيف  GACأيضا
● ربي ر
ر
.
والت تتناولها وثيقة إحاطة منفصلة بالنسبة لدورة االجتماع هذه ،لن يتم عقد هذا االجتماع كجزء من
اإلدارة ( )BGIGي
األساس .من المرجح أن يقدم
االجتماع
أسبوع
من
أسبوعي
قبل
عقده
سيتم
ولكن
،
ICANN72
العام
اإلجتماع السنوي
ر
ي
رئيس  GACتق ً
ريرا إىل  GACبشأن ما تمت مناقشته يف ذلك االجتماع .يمكن العثور عىل مواد االجتماع من هذا االجتماع
هنا https://gac.icann.org/sessions/board-gac-interaction-group-bgig-call-5-october- -
( 2021تسجيل دخول أعضاء  GACمطلوب)
● يف مجتمع أصحاب المصلحة المتعددين يف  ،ICANNتتمتع اللجنة االستشارية الحكومية بعالقة قوية مع مجلس إدارة
 ICANNموضحة بالتفصيل ف لوائح ( ICANNراجع قسم لوائح  ICANNرقم ( 12.2أ)) ُ
ويعد اجتماع اللجنة
ي
االستشارية الحكومية التابع لمجلس اإلدارة سمة عادية لكل اجتماع من اجتماعات  ICANNالعامة -
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article12

إدارة الوثائق
العنوان

الجلسات أرقام  1و 10للجنة االستشارية الحكومية يف اجتماع  ICANN72 -اجتماع  GACمع مجلس
التحضيية)
إدارة ( ICANNوالجلسة
ر

التوزي ع

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

تاري خ التوزي ع

اإلصدار  11 :1ر
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التحضيية)
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