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 أهداف الجلسة
 

ومنظماتها وهياكلها  ICANNالعام الفرصة للجنة االستشارية الحكومية لاللتقاء والتفاعل مع مجموعات  ICANNيتيح اجتماع 
ي مجال السياسات والمسائل التشغيلية وإنشاء قنوات اتصال مع   -األخرى 

مما يسمح للجنة بتنسيق وحل مسائل محددة ف 
. يعد اجتماع اللجنة االستشارية  مجموعات أخرى لمعالجة القضايا الحالية ذات االهتمام وتسهيل 

ا
تبادالت المعلومات مستقبًل

 أحد تلك الفرص المهمة.  ICANNمع مجلس إدارة  GACالحكومية 
 

 التطورات ذات الصلة

ة مجموعة من الموضوعات والمسائل وارتكز معظمها عىل أسئلة رسمية قدمتها   GACشملت اجتماعات  مع مجلس اإلدارة األخير
GAC  دارة قبل أسبوعير  إىل ثالثة أسابيع تقريًبا من بدء اجتماع إىل مجلس اإلICANN  العام. بالنسبة لبعض االجتماعات، يقدم

 قياسًيا أو موضوع جلسة إىل مجموعات المجتمع للرد عىل مجلس اإلدارة. 
ا
 مجلس اإلدارة سؤاًل

 
ات الموضوع التاىلي لتحض ICANN، قدم رئيس مجلس إدارة ICANN72بالنسبة الجتماع    ومناقشتها:  GACير

 
ي تعتقدون أننا نستطيع تحديدها بكفاءة والعمل بشكل  

"يرجى تقديم المدخالت/التعليقات حول الطريقة الت 
وثيق مع الحكومات عىل مستوى العالم، باإلضافة إىل التثقيف والتدريب والتفاعل عندما يتعلق األمر  

 ".ICANNبالقضايا الجيوسياسية المتعلقة بمهمة 
 

ي  GACسؤال أعضاء  تم  
ي ف 
ون  يد اإللكير ( وأثناء اجتماع  17عير الير ي  ICANN72إلعداد جدول أعمال   GACأيلول )سبتمير

  15ف 
ي 
اح مواضيع أو أسئلة محتملة إضافية لتقديمها إىل مجلس اإلدارة ف  ( القير  .ICANN72أيلول )سبتمير

 
حتها   ي اقير

ي وستتم مشاركتها مع فريق  GACسيتم تحديد المجموعة النهائية من األسئلة التر
ون  يد اإللكير لمجلس اإلدارة عير الير

ي 
ين األول )أكتوبر(  15دعم مجلس اإلدارة ف   . 2021تشر

ي   BGIGلقد لوحظ أن المناقشات خالل اجتماع 
ين األول )أكتوبر(  5ف  ي هذه المواضيع   2021تشر

يمكن أن تؤثر عىل النظر ف 
ي 
 .ICANN72المختلفة ف 



 

 

ية( ICANNمع مجلس إدارة  GACاجتماع  - GACمن جدول أعمال  10البند  - ICANN72اجتماع   2من  2الصفحة  )والجلسة التحضير

 

 الجلسة   جداول أعمال 
 

ين األول )أكتوبر(  25اإلثنير   - 1الجلسة رقم   ICANNالتحضير لالجتماع مع مجلس إدارة  -تشر
 

أثناء الجلسة العامة االفتتاحية للجنة   ICANNالجتماعها مع مجلس إدارة  GAC، سوف تستعد ICANN72بالنسبة الجتماع 
ي يوم اإلثنير   GACاالستشارية الحكومية  ين األول )أكتوبر( أعضاء  25. سيمكن الوقت التحضير من مراجعة وتأكيد   GACتشر

ي سبق مشاركتها مع مجلس إدارة 
حة التر ومن تحديد أي مشاكل جديدة قد تكون نشأت قبل  ICANNالمواضيع واألسئلة المقير

ي تستحق رفعها إىل علم مجلس اإلدارة أو مناقشتها معه. فير 
ة من االجتماع العام والتر  ة وجير 

 

ين األول )أكتوبر(  27األربعاء  - 10الجلسة رقم   ICANNمع مجلس إدارة  GACاجتماع  -تشر
 

ين األول )أكتوبر(( هو:  11جدول أعمال االجتماع التمهيدي )اعتباًرا من   تشر
 

 والتعارف أ. عمليات التقديم 
ح من مجلس اإلدارة ب.   مناقشة الموضوع المقير
 )تتم مشاركتها قبل االجتماع(   GACمناقشة موضوع/أسئلة اللجنة االستشارية الحكومية  ج. 

 د. أية مواضيع أخرى 
E االختتام . 

 المزيد من المعلومات 

ا اجتماًعا للمجموعة التفاعلية الخاصة با GACبير  الحير  واآلخر، تستضيف  ●
ً
للجنة االستشارية الحكومية ومجلس  أيض

ي تتناولها وثيقة إحاطة منفصلة. بالنسبة لدورة االجتماع هذه، لن يتم عقد هذا االجتماع كجزء من BGIGاإلدارة )
( والتر

. من المرجح أن يقدم  ICANN72اإلجتماع السنوي العام  ، ولكن سيتم عقده قبل أسبوعير  من أسبوع االجتماع األساسي
ي ذلك االجتماع. يمكن العثور عىل مواد االجتماع من هذا االجتماع  GACريًرا إىل تق GACرئيس 

بشأن ما تمت مناقشته ف 
october-5-call-bgig-group-oninteracti-gac-https://gac.icann.org/sessions/board- -هنا 

 مطلوب( GAC)تسجيل دخول أعضاء  2021
ي  ●

ي مجتمع أصحاب المصلحة المتعددين ف 
، تتمتع اللجنة االستشارية الحكومية بعالقة قوية مع مجلس إدارة ICANNف 

ICANN  ي لوائح
)أ(( وُيعد اجتماع اللجنة   12.2رقم  ICANN)راجع قسم لوائح  ICANNموضحة بالتفصيل ف 

 -العامة  ICANNاالستشارية الحكومية التابع لمجلس اإلدارة سمة عادية لكل اجتماع من اجتماعات 

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

 

 إدارة الوثائق 

ي اجتماع  10و  1الجلسات أرقام  العنوان
مع مجلس   GACاجتماع  - ICANN72للجنة االستشارية الحكومية ف 

ية(  ICANNإدارة   )والجلسة التحضير

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

ين األول )أكتوبر(  11: 1اإلصدار  تاري    خ التوزي    ع  2021تشر

 

https://gac.icann.org/sessions/board-gac-interaction-group-bgig-call-5-october-2021
https://gac.icann.org/sessions/board-gac-interaction-group-bgig-call-5-october-2021
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#المادة 12
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