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 الهدف من الجلسة 

الجلسة العامة االفتتاحية للجنة االستشارية الحكومية هي أولى الفرص السانحة أمام المشاركين في اللجنة االستشارية الحكومية 

GAC   ف على بعضهم بعًضا والتحضير ألسبوع االجتماعات العامة لـ . خالل هذه الجلسة، عادةً ما يقدم  ICANNلالجتماع والتعرُّ

( يحدد المواضيع البارزة  3لألسبوع و) GAC( يلخص جدول أعمال اجتماع 2الة اللجنة"، )استعراض "ح GAC (1)رئيس 

 .GACوالمسائل ذات األولوية التي تستحق تركيز واهتمام أعضاء 

 جدول أعمال الجلسة  

الضوء على جوانب معينة من جدول أعمال أسبوع االجتماع   GACاالفتتاحية، سوف يسلط رئيس  ICANN75خالل جلسة 

 ومشاركة المعلومات اللوجستية لمساعدة الحاضرين شخصيًا وعن بُعد على المشاركة بفعالية خالل أسبوع االجتماع. 

وتحدد عدًدا من   كما سوف يسلط الرئيس الضوء على عدد من المسائل األساسية والتشغيلية التي تتناولها اللجنة في الوقت الحالي

 جهود العمل التي سوف تجذب انتباه اللجنة في الشهور المقبلة.

في شكل االجتماع المختلط هذا، ستعود اللجنة أيًضا إلى حفل "جولة الطاولة" التقليدي الذي سيتم خالله دعوة جميع مندوبي  

GAC م المشاركون عن بُعد الذين يرفعون أيديهم لإلشارة إلى  لتقديم أنفسهم. أوالً، سيقوم المندوبون شخصيًا بتعريف أنفسهم، يليه

لمشاركة تعليقاتهم بشأن أهدافهم  GACرغبتهم في التحدث. وستوجه دعوة إلى المشاركين في اللجنة االستشارية الحكومية 

 وتوقعاتهم لالجتماع. 

 . 2022لعام   GACات رئيس ونائب رئيس ستمنح الجلسة العامة االفتتاحية هذه اللجنة أيًضا الفرصة لتأكيد نتائج انتخاب 

.  تطورت العملية ببطء في العامين الماضيين وسيتم ICANN75عملية صياغة البيان لـ  GACإذا سمح الوقت، سيراجع أعضاء 

 تعريف الحضور بكيفية تضمين بعض هذه االبتكارات الحديثة في تنسيق االجتماع المختلط. 

 يرة التطورات الُمستجدة في اآلونة األخ

 إعداد تقارير رئيس اللجنة االستشارية الحكومية 

تقريًرا حول المناقشات األخيرة التي جرت بين قادة   GACإذا سمح الوقت، من المرجح أن يقدم رئيس اللجنة االستشارية الحكومية 

دارة واللجنة  من منظمات الدعم واللجان االستشارية والمناقشات األخيرة بين مجموعة تفاعل مجلس ال  ICANNمجتمع 

 (.   BGIGاالستشارية الحكومية )



 

ICANN75 –  البند األول من جدول أعمال اللجنة االستشارية الحكوميةGAC –  الجلسة العامة االفتتاحية للجنة االستشارية الحكوميةGAC   لـICANN75 
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بما في ذلك   GACواستلمت مراسالت مكتوبة بشأن مختلف األمور ذات األهمية ألعضاء  GAC، أرسلت ICANN74منذ اجتماع 

  SSADحول   ICANN74ومعلومات تكميلية بشأن مناقشات اجتماع ، (ICANN)مجلس إدارة  ICANN74الجتماع  GACبيان 

( والخطوات التالية فيما يتعلق بالعملية المحتملة التي ييسرها مجلس الدارة لمناقشات  ICANN)منظمة  ICANNتثال وجهود ام

GAC / GNSO / ALAC  حول موضوع نطاقاتgTLD  مجلس الدارة و( الجديدة العامة المغلقةGNSO  وALAC .) 

منشورة وذات روابط على صفحة   ICANN74علًما بأن مستندات المراسالت المتبادلة الخاصة بتلك األمور وغيرها منذ اجتماع  

  -اللكتروني الذي يمكن الوصول إليه عبر هذا الرابط  GACويب خاصة لموقع اللجنة االستشارية الحكومية 

.https://gac.icann.org/advice/correspondence/ 

، أشار فريق الدعم في اللجنة االستشارية الحكومية لعدد من  ICANN74خالل المنتدى االفتراضي للمجتمع في االجتماع رقم 

لحكومية. يمكن تتبع هذه البنود عبر مسائل المتابعة والبنود الجرائية المتفق عليها بين الحضور من أعضاء اللجنة االستشارية ا

 –التعاونية التي يمكن الوصول إليها هنا  Googleأداة وثائق 

/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG98Go6eEhttps://docs.google.com/spreadsheets/d

.Y/edit#gid=721141591 

 GACإعداد التقارير التشغيلية لـ 

ونواب   GACبالتزكية المرشحين لمنصب رئيس  GACخالل هذه الجلسة، سيؤكد مندوبو   - 2022لعام  GACانتخابات قيادة 

 . 2023مارس  -العام المقبل  ICANN76هاية اجتماع  الرئيس التاليين الذين من المقرر أن يبدأوا فتراتهم في ن

 الوثائق المرجعية الرئيسية 

  - ICANN74  (Google Doc)في اجتماع  GACنقاط عمل اللجنة االستشارية الحكومية  ●

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG9

8Go6eEY/edit#gid=1067667374 

 -صفحة الويب الخاصة بفرص التعليقات العامة للجنة االستشارية الحكومية  ●

opportunities-comment-public-https://gac.icann.org/activity/gac 

-صفحة الويب الخاصة بمراسالت اللجنة االستشارية الحكومية  ●

ttps://gac.icann.org/advice/correspondence/h 

https://gac.icann.org/activity/gac-2022-  - 2022لعام  GACصفحة ويب انتخابات رئيس ونواب رئيس  ●

elections-vicechairs-and-chair 

 

 إدارة الوثائق 

 ICANN75من اجتماع  GACالجلسة العامة االفتتاحية للجنة  العنوان 

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

 2022سبتمبر )أيلول(   1: 1الصدار  تاريخ التوزيع 
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