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  أهداف الجلسة 

المثمرة خالل العامين السابقين من االجتماعات االفتراضية، تقررت جلسة   GACاستناًدا إلى تجارب اللجنة االستشارية الحكومية 

إجراء   GACلتمكين ممثلي اللجنة االستشارية الحكومية   ICANN75في اجتماع  GAC"ختامية" للجنة االستشارية الحكوميةـ 

تماع. ونظًرا ألن االجتماع العام  مناقشات المتابعة، في ما يتعلق بأي مواضيع أو مشكالت في حينها تطرأ خالل أسبوع االج

، يمكن  ICANN76باالرتباط مع اجتماع  2023لن يُعقد حتى مارس/آذار   GACالمفتوح القادم للجنة االستشارية الحكومية 

استخدام وقت الجلسة اإلضافية المرنة هذه لمناقشة متابعة محددة أو أنشطة الخطوات   GACألعضاء اللجنة االستشارية الحكومية 

 قادمة التي ستتطلب إجراء اللجنة بين الجلسات. ال

 تخطيط بناء القدرات 

على تجارب االجتماعات االفتراضية ألكثر   19-طوال جائحة كوفيد GACاقتصرت أنشطة أعضاء اللجنة االستشارية الحكومية 

أشاروا   GACمن عامين. وفي عدد من المواقف، زاد الحضور في فعاليات اللجنة بالفعل، لكن ممثلي اللجنة االستشارية الحكومية 

 إلى أن الحضور لم يكن بدياًل عن المشاركة الواعية في جهود عمل اللجنة.

، أعرب ممثلو  ICANN75واآلن في اجتماع  ICANN74أُطر االجتماعات الشخصية والهجينة، ال سيما في اجتماع وبالعودة إلى  

عن رغبتهم في برنامج أكثر قوة لمشاركة المعلومات وبناء القدرات بشأن عدد من   GACاللجنة االستشارية الحكومية 

من اللجنة   ICANN75حوظة في نهاية أسبوع بناء القدرات في الموضوعات والقضايا. وفي حين أن هذه الجهود تتجلى بصورة مل

وعدد من الندوات عبر الويب واإلحاطات السابقة على االجتماعات، فإن قيادة اللجنة ستحدد وتخطط   GACاالستشارية الحكومية 

فرصة لمشاركة   GACحكومية لفرص برامج إضافية في األشهر القادمة.  وستمنح هذه الجلسة المشاركين في اللجنة االستشارية ال

 بعض وجهات نظرهم وأفكارهم حول كيفية تنفيذ تلك النوايا.  
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 GACعمليات قسم النطاقات العالمية 

تحديثًا عن التقدم المحرز في تحديث قوائم مجموعات العمل التابعة للجنة.    GACسيقدم طاقم الدعم في اللجنة االستشارية الحكومية 

 . 2022أكتوبر/تشرين األول   1السالمة العامة حاليًا للمراجعة والتحديث حتى   وتخضع قائمة مجموعة عمل

على تطوير وثيقة   GAC، عمل طاقم الدعم اللجنة االستشارية الحكومية GACوبتوجيه من فريق قيادة اللجنة االستشارية الحكومية 

فن  .  وإن سمح الوقت، سيشرح الطاقم عملهم على وثيقة "GACمرجعية بشأن إخراج البيان الرسمي للجنة االستشارية الحكومية 

 .GAC" ويطلبون إسهام أعضاء اللجنة االستشارية الحكومية  البيان الرسمي

 وقت مالحظات االجتماع 

بما في ذلك نظام الصحة والسالمة االستباقي   – ICANN75رة الثانية فقط في اجتماع سيكون تنفيذ تنسيق االجتماع "الهجين" للم

تجربةً فريدة للحضور الشخصي واالفتراضي.  وإن سمح الوقت، سيعبر المشاركون في االجتماع عن أفكارهم   –المستمر 

ت لتخطيط االجتماع وتنفيذه في اجتماع ومالحظاتهم حول تجربة االجتماع ومشاركة األفكار حول الدروس المستفادة والتحسينا

ICANN76. 

 

 76إلى تخطيط االجتماع  ICANN75 –الوقت المحتمل لمتابعة الموضوعات 

أثناء االجتماعات العامة االفتراضية السابقة، تم أيًضا تخصيص وقت خالل   GACاستناًدا إلى تجربة اللجنة االستشارية الحكومية 

فيما يتعلق بأي موضوعات أو قضايا مالئمة قد تطرأ خالل   GACقشات اللجنة االستشارية الحكومية هذه الجلسة لتمكين متابعة منا

استعمال الوقت المرن اإلضافي لمناقشة أنشطة المتابعة  GACأسبوع االجتماع.  كما يمكن ألعضاء اللجنة االستشارية الحكومية 

 المحددة التي قد يتم إطالقها خالل أسبوع االجتماع

 د من المعلومات المزي

 GAC - https://gac.icann.org/operating-principles/operating-principles-june-2017مبادئ تشغيل 

 - GACمجموعات عمل اللجنة االستشارية الحكومية 

العامة في مجاالت تركيزها   ICANNإحراز تقدم بين اجتماعات  GACتواصل مجموعات عمل اللجنة االستشارية الحكومية 

وخبراتها المختلفة. وكما تتطلب التطورات، تقوم مجموعات العمل هذه بتحديث صفحات الويب الخاصة بمجموعات العمل  

مدعوون لمراجعة تلك الصفحات لتحديثات التقدم اإلضافية. الروابط   GACالفردية. أعضاء ومراقبو اللجنة االستشارية الحكومية 

 :GACمجموعات عمل اللجنة االستشارية الحكومية لصفحات ويب 

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

-international-and-rights-human-on-groups-working-group/gac-ann.org/workinghttps://gac.ic

wg-hril-law 

GAC - -https://gac.icann.org/workingمجموعة عمل تقييم المبادئ التشغيلية للجنة االستشارية الحكومية  ●

wg-gope-group-working-evolution-principles-operating-group/gac 

https://gac.icann.org/working- -طق المهمشة بشأن المنا GACمجموعة عمل اللجنة االستشارية الحكومية   ●

wg-usr-regions-served-under-on-groups-working-group/gac 

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

pswg-group-working-safety-public 
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  - GACمجموعة عمل القبول الشامل وأسماء النطاقات المدّولة التابعة للجنة االستشارية الحكومية  ●

-domain-internationalized-and-acceptance-universal-group/gac-https://gac.icann.org/working

wg-idn-ua-group-working-names 

 

 

 

 إدارة الوثائق 
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