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 أهداف الجلسة

  في GACالمثمرة خالل االجتماعات االفتراضية الستة السابقة، تمت جدولة جلسة "ختامية" لـ  GACاستناًدا إلى خبرات 

ICANN73   لتمكينها من إجراء مناقشات حول المتابعة، في الوقت المناسب، تتعلق بأي مواضيع أو مشكالت تطرأ خالل أسبوع

استخدام هذا الوقت المرن اإلضافي لمناقشة متابعة محددة أو أنشطة خطوة من الخطوات التالية  GACاالجتماع.  يمكن ألعضاء 

 التي تتطلب اتخاذ إجراء معين.

 ICANN 2022  ة قيادة لجنة الترشيح فيزيار

، يتعلق بأهدافهم GACتقديما تقريريا موجز على   2022( لعام NomComالجديدة ) ICANNعرض أعضاء لجنة ترشيح 

إلى لجنة الترشيح، عبر بريد إلكتروني تم إرساله   2022حول مسودة  GACوتوقعاتهم لهذا العام. كما تم تقديم مدخالت أعضاء 

فبراير.    28لمراجعة المواد والتعليق عليها قبل  GACفبراير. وتمت دعوة أعضاء ومراقبي  15في  GACإلى القائمة البريدية لـ  

إلى لجنة   GACالت الفردية مواتية، وتبين أن المسألة غير مثيرة للجدل، فسيتم إرسال مدخ  GACإذا كانت ردود أعضاء 

 الترشيح قبل هذه الجلسة. 

 GAC فرص التطوع في 

 GACلهذا العام التقويمي وما بعده.  وسيتم إبالغ أعضاء  GACمع اقتراب العام الجديد، يتم تحديد عدد من وظائف التطوع في  

 بالفرص المتاحة القادمة بحيث يكون لديهم الوقت الكافي للنظر في المشاركة المستقبلية.

 ICANN حديث حول مشروع حسابت

على الويب إلى البنية التحتية لحساب    GACحول التقدم المحرز في نقل موقع  GACتحديثًا ألعضاء  GACسيقدم فريق دعم 

ICANN تم إبالغ .GAC  فبراير.  5بهذا المشروع عبر البريد اإللكتروني في 



 

 ذات األهمية  GAC متابعة مواضيع 

خالل االجتماعات العامة االفتراضية الستة السابقة، تم أيًضا تخصيص الوقت خالل هذه الجلسة لتمكين  GACاستناًدا إلى خبرة 

من تحديد ومناقشة أي مواضيع أو مشكالت جديدة نشأت خالل أسبوع االجتماع والتي تتطلب اهتماًما إضافيا بعد   GACأعضاء 

 االجتماع من قبل اللجنة. 

 ICANN73 على اجتماع  GAC أعضاء تعليقات

تقييم تنفيذ اجتماع  GACالخاص باللجنة. سيُطلب من أعضاء   ICANN73تقييم تنفيذ اجتماع  GACسيُطلب من أعضاء 

ICANN73   الخاص باللجنة. وقد تضمنت موضوعات المناقشة في الجلسات الختامية السابقة تقييًما لعملية صياغة البيان خالل

 االجتماع. 

، بما في ذلك فعالية وقيمة نظام GACعن آرائهم وتقييماتهم لعملية التحضير الجتماع  GACأيًضا سؤال أعضاء  يمكن

 الملخصات الشفوية التقليدية المكتوبة، واألخرى الجديدة المقدمة للحاضرين قبل االجتماع.

 2022حاليًا في الهاي بهولندا في يونيو ، المقرر ICANN74أيًضا مناقشة التخطيط المحتمل الجتماع  GACقد يختار أعضاء  

 لذلك االجتماع.  GACبما في ذلك إعادة تقديم إجراءات دعم سفر  -

 المزيد من المعلومات 

 GACقواعد دعم سفر 

assistance-services/travel-https://gac.icann.org/meeting  

 

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

2017-june-principles 

 

 - GACمجموعات عمل اللجنة االستشارية الحكومية 

العامة في مجاالت تركيزها وخبراتها المختلفة. وكما تتطلب  ICANNإحراز تقدم بين اجتماعات   GACتواصل مجموعات عمل 

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

 : GACمدعوون لمراجعة تلك الصفحات لتحديثات التقدم اإلضافية. الروابط لصفجات ويب مجموعة عمل 

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

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

wg-hril-law-international 

https://gac.icann.org/working--الجديدة gTLDالمعنية بالجوالت المستقبلية لنطاقات  GACمجموعة تركيز  ●

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

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

wg-gope-group-working-evolution-plesprinci-operating 

working-group/gac-https://gac.icann.org/working- -في المناطق المهمشة  GACمجموعة عمل  ●

wg-usr-regions-served-under-on-groups 

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   ●

-group-working-names-domain-internationalized-and-eptanceacc-universal-group/gac

wg-idn-au 
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 إدارة الوثائق 

 الختامية GACجلسة اللجنة االستشارية الحكومية   -  ICANN73اجتماع  العنوان 

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

 2022فبراير )شباط(   18: 1اإلصدار  تاريخ التوزيع 

 


