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 أهداف الجلسة

ا إىل تجارب اللجنة االستشارية الحكومية 
ً
اضية الخمسة الماضية، تم تحديد موعد  GACاستناد المثمرة أثناء االجتماعات االفتر

ي اجتماع  GACلجلسة "ختامية" نهائية للجنة 
من إجراء   GACوذلك لتمكي   اللجنة االستشارية الحكومية  ICANN72ف 

ي حينه تطرأ خالل أسبوع اجتماع مناقشات متابعة فيما يتعلق بأي موضوعات 
. ويمكن ألعضاء اللجنة ICANN72أو قضايا ف 

ي مناقشة أنشطة المتابعة محددة أو أنشطة الخطوات التالية   GACاالستشارية الحكومية 
ي المرن ف 

استخدام هذا الوقت اإلضاف 

ي قد يتم البدء فيها خالل أسبوع االجتماع. 
 التر

 فنتائج االنتخابات  - 2021لعام   GACشارية الحكومية انتخابات نواب رئيس اللجنة االست

بنتائج االنتخابات  GAC.  سيتم إبالغ أعضاء ICANN72خالل اجتماع  GACلنواب رئيس  2021لعام  GACينتهي انتخاب 

ي نهاية اجتماع 
ة نائب الرئيس ف   . العام ICANN73 GACخالل هذه الجلسة. سيبدأ أولئك الذين تم انتخابهم رسمًيا فتر

ي 
 GACفرص التطوع ف 

بهذه   GACللسنة التقويمية التالية.  سيتم إبالغ أعضاء  GACمع انتهاء السنة التقويمية، سيتم تحديد عدد من وظائف متطوعي  

ي المشاركة المستقبلية. 
 الفرص القادمة حتر يكون لديهم الوقت للنظر ف 

 ذات األهمية GACمتابعة مواضيع 

ة  ا إىل ختر
ً
ا تخصيص الوقت خالل هذه الجلسة خالل   GACاستناد

ً
اضية الخمسة السابقة، تم أيض االجتماعات العامة االفتر

ي الوقت المناسب تطرأ خالل أسبوع االجتماع أو لتحديد   GACلتمكي   مناقشات متابعة 
فيما يتعلق بأي مواضيع أو مشكالت ف 

ي تتطلب انتباه اللجنة بعد االجتماع. 
 المواضيع الجديدة التر



 

 ICANN72عىل اجتماع  GACتعليقات أعضاء 

الخاص باللجنة. تضمنت الموضوعات السابقة للمناقشة تقييم  ICANN72تقييم تنفيذ اجتماع  GACسُيطلب من أعضاء  

اضية لصياغة البيا ن، عملية صياغة البيان خالل االجتماع.  نظًرا ألن هذا هو االجتماع األول الذي يتم فيه توفت  غرف جانبية افتر

ي االجتماع لتقييم فعالية تلك القدرة. 
 ستكون هناك فرصة للمشاركي   ف 

ا سؤال أعضاء 
ً
ي ذلك فعالية وقيمة المذكرات  GACعن آرائهم وتقييماتهم لعملية التحضت  الجتماع  GACيمكن أيض

، بما ف 

ين قبل االجتماع.   الشفوية التقليدية المكتوبة والجديدة المقدمة للحاض 

 لومات المزيد من المع

GAC - -principles/operating-https://gac.icann.org/operatingالمبادئ التشغيلية للجنة االستشارية الحكومية 

2017-june-principles 

 

 -  GACمجموعات عمل اللجنة االستشارية الحكومية 

اتها المختلفة. وكما تتطلب   ICANNإحراز تقدم بي   اجتماعات  GACتواصل مجموعات عمل  ها وختر ي مجاالت تركت  
العامة ف 

هذه بتحديث صفحات الويب الخاصة بمجموعات العمل الفردية. أعضاء ومراقبو لجنة  التطورات، تقوم مجموعات العمل 

GAC  مدعوون لمراجعة تلك الصفحات لتحديثات التقدم اإلضافية. الروابط لصفجات ويب مجموعة عملGAC : 

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

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

wg-hril-law 

https://gac.icann.org/working--الجديدة gTLDاقات المعنية بالجوالت المستقبلية لنط GACمجموعة تركت    ●

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

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

wg-gope-group-working-evolution-principles 

ي المناطق المهمشة  GACمجموعة عمل   ●
groups-working-group/gac-https://gac.icann.org/working- -ف 

wg-usr-regions-served-under-on 

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

pswg-group-working-safety-public 

https://gac.icann.org/working- -ومجموعة عمل أسماء النطاقات المدّولة  GACالقبول الشامل لمجموعة  ●

-idn-ua-group-working-names-domain-izedinternational-and-acceptance-universal-group/gac

gw 

 

 إدارة الوثائق 

 الختامية GACجلسة اللجنة االستشارية الحكومية  -  ICANN72اجتماع  العنوان

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

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