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 أهداف الجلسة 
 

ومنظماتها  ICANNلاللتقاء والتفاعل مع مجموعات  GACالعام الفرصة للجنة االستشارية الحكومية  ICANNيتيح اجتماع 
مما يسمح للجنة بتنسيق وحل مسائل محددة في مجال السياسات والمسائل التشغيلية وإنشاء قنوات اتصال مع  –وهياكلها األخرى 

. ويعد اجتماع اللجنة االستشارية   مجموعات أخرى لمعالجة القضايا الحالية ذات االهتمام وتسهيل تبادالت المعلومات مستقبالا
 أحد تلك الفرص المهمة. ICANNمجلس إدارة مع  GACالحكومية 

 

 التطورات ذات الصلة 

مع مجلس اإلدارة األخيرة مجموعة من الموضوعات والمسائل وارتكز   GACشملت اجتماعات اللجنة االستشارية الحكومية 
ى ثالثة أسابيع تقريباا من  إلى مجلس اإلدارة قبل أسبوعين إل GACمعظمها على أسئلة رسمية قدمتها اللجنة االستشارية الحكومية 

العام. وبالنسبة لبعض االجتماعات، يقدم مجلس اإلدارة عدداا من األسئلة القياسية أو موضوعات للجلسة إلى   ICANNبدء اجتماع 
 مجموعات مجتمعية للرد على مجلس اإلدارة. 

 
  GACاألسئلة التالية لتحضيرات اللجنة االستشارية الحكومية  ICANN، قدم رئيس مجلس إدارة ICANN73بالنسبة إلى  

 ومناقشتها:
 

، وكيف 2022في عام  ICANN[ الرئيسية لعمل GAC"ما هي أولويات ]اللجنة االستشارية الحكومية   .1
المشتركة على النحو الموضح في الخطة االستراتيجية   ICANNتساعد هذه األولويات في تحقيق أهداف 

، وكيف ترون المجتمع ومجلس اإلدارة والمؤسسة يتقدمون معًا في سبيل  2025-2021لية للسنوات الما
 لتحقيق هذه األهداف؟"؛ و 

[ لتعزيز فعالية  GAC"ما هي االقتراحات، إن وجدت، التي يمكن أن تكون لدى ]اللجنة االستشارية الحكومية   .2
ICANN وضع سياسات  وكفاءتها فيما يتعلق بعملية التنفيذ بعد اعتماد عمليةPDP   "أو توصيات مراجعة؟ 

 
 ICANN73خالل مكالمة وضع جدول أعمال اللجنة االستشارية الحكومية  GACطُلب من أعضاء اللجنة االستشارية الحكومية 

د  يناير/كانون الثاني اقتراح ردو 30يناير/كانون الثاني وعبر البريد اإللكتروني في  24في  GACللجنة االستشارية الحكومية 
. قام ICANN73على أسئلة مجلس اإلدارة والتوصية بأي موضوعات أو أسئلة محتملة إضافية لتقديمها إلى مجلس اإلدارة في 

بجمع االقتراحات والعروض التي تمت مشاركتها على قائمة المراسالت اإللكترونية   GACفريق دعم اللجنة االستشارية الحكومية 
 . GACللجنة االستشارية الحكومية 

 



 

 

ICANN73 –  من جدول أعمال اللجنة االستشارية الحكومية  13والبند رقم  3البند رقمGAC –  اجتماع اللجنة االستشارية الحكوميةGAC  مع مجلس

 2من  2الصفحة  )والجلسة التحضيرية( ICANNإدارة 

ا أسئلة اللجنة االستشارية الحكومية  تمت مشاركة مسودة مجموعة كاملة من مسمودة الردود على أسئلة رئيس مجلس اإلدارة وأيضا
GAC  المقترحة لمجلس اإلدارة الحقاا مع اللجنة االستشارية الحكوميةGAC  فبراير/شباط   14عبر البريد اإللكتروني في

فبراير/شباط بعد مزيد من المراجعة والتنظيم من قِبل فريق قيادة اللجنة   18دارة في ومشاركتها مع فريق عمليات مجلس اإل
 . GACاالستشارية الحكومية 

 

 جداول أعمال الجلسة 
 

 ICANNالتحضير لالجتماع مع مجلس إدارة  –مارس/أذار  7اإلثنين  – 3الجلسة رقم 
 

على مراجعة ومناقشة   GACمارس/أذار أعضاء اللجنة االستشارية الحكومية  7ستساعد هذه الجلسة العامة المقررة يوم االثنين 
 .ICANNإدارة وتأكيد الموضوعات واألسئلة المقترحة التي تمت مشاركتها مسبقاا مع مجلس 

 

 ICANNمع مجلس إدارة  GACاجتماع اللجنة االستشارية الحكومية  –مارس/أذار  9األربعاء  – 13الجلسة رقم 
 

ا من   فبراير/شباط(هو: 17جدول أعمال االجتماع التمهيدي )اعتبارا
 

 أ. عمليات التقديم والتعارف
 ب. مناقشة أسئلة رئيس مجلس اإلدارة 

 )تتم مشاركتها قبل االجتماع( GACج. مناقشة موضوع/أسئلة اللجنة االستشارية الحكومية 
 د. أية مواضيع أخرى

 ه. االختتام

 المزيد من المعلومات 

ا اجتماعاا لمجموعة التحاور بين مجلس اإلدارة   GACبين الحين واآلخر، تستضيف اللجنة االستشارية الحكومية  ● أيضا

( الذي تتناوله وثيقة إحاطة منفصلة. بالنسبة لدورة االجتماع هذه، عُِقد هذا  BGIGلحكومية )واللجنة االستشارية ا

ا إلى اللجنة   GACفبراير/شباط. ومن المرجح أن يقدم رئيس اللجنة االستشارية الحكومية  8االجتماع في  تقريرا

حول ما تمت مناقشته في ذلك االجتماع. ويمكن العثور على مواد   ICANN73خالل   GACاالستشارية الحكومية 

group-interaction-gac-https://gac.icann.org/sessions/board- –االجتماع من ذلك االجتماع هنا 

2022-february-8-call-gbgi  تسجيل الدخول ألعضاء اللجنة االستشارية الحكومية(GAC  )مطلوب 

 

بعالقة جوهرية مع  GAC، تتمتع اللجنة االستشارية الحكومية ICANNفي مجتمع أصحاب المصلحة المتعددين في  ●

أ(( ويُعد اجتماع )12.2القسم  ICANN)راجع لوائح  ICANNموضحة بالتفصيل في لوائح  ICANNمجلس إدارة 

 –العامة  ICANNاللجنة االستشارية الحكومية مع مجلس اإلدارة سمة منتظمة لكل اجتماع من اجتماعات 

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

 

 إدارة الوثائق 

اجتماع اللجنة االستشارية   –   13و  3رقمي  GACجلستا اللجنة االستشارية الحكومية  ICANN72 العنوان 
 )والجلسة التحضيرية(  ICANNمع مجلس إدارة   GACالحكومية 

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

 2022فبراير/شباط  18: 1اإلصدار  تاريخ التوزيع 
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