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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

من   GACأحد تلك الفرص المهمة. ستمّكن هذه الجلسة اللجنة االستشارية الحكومية  ICANNمجلس إدارة مع  GACالحكومية 

 مشاركة اآلراء وطرح األسئلة في الوقت المناسب على أعضاء مجلس اإلدارة حول المواضيع ذات األهمية للجنة. 
 

 التطورات الُمستجدة في اآلونة األخيرة 

مع مجلس اإلدارة األخيرة مجموعة من الموضوعات والمسائل وارتكز   GACرية الحكومية شملت اجتماعات اللجنة االستشا

إلى مجلس اإلدارة قبل أسبوعين إلى ثالثة أسابيع تقريباا من   GACمعظمها على أسئلة رسمية قدمتها اللجنة االستشارية الحكومية 

إلدارة عدداا من األسئلة القياسية أو موضوعات للجلسة إلى  العام. وبالنسبة لبعض االجتماعات، يقدم مجلس ا ICANNبدء اجتماع 

 مجموعات مجتمعية للرد على مجلس اإلدارة. 
 

سؤاالا موضعياا واحداا للنظر فيه من قبل اللجنة االستشارية   ICANN، اقترح رئيس مجلس إدارة ICANN75بالنسبة الجتماع  

 .  هذا السؤال هو:ICANN75لمشترك في والذي سيغطي النصف األول من االجتماع ا GACالحكومية 

 
"ما هي اإلجراءات التعاونية التي يجب على المجتمع ومجلس اإلدارة والمنظمة اتخاذها لتحقيق مزيد من التقدم في   

 تحقيق أولوياتنا اإلستراتيجية؟" 
  
خر من الوقت لمناقشة  تخصيص نصف وقت االجتماع لمناقشة هذا الموضوع والنصف اآل ICANNاقترح رئيس مجلس إدارة  

 أو لإلجابة على أية أسئلة قد تكون لدى اللجنة.  GACأي موضوع )مواضيع( من اختيار 

 
تموز/يوليو ثم عبر البريد   28في  ICANN704خالل اجتماع  GACخالل مكالمة إعداد جدول أعمال  GACتم سؤال أعضاء 

.  ICANN75أو أسئلة محتملة لتقديمها إلى مجلس اإلدارة في  آب/أغسطس القتراح مواضيع 25تموز/يوليو و 29اإللكتروني في 

بجمع االقتراحات والعروض التي تمت مشاركتها على قائمة المراسالت   GACقام فريق دعم اللجنة االستشارية الحكومية 

 الخاص باللجنة.  Googleوقدمها إلى مستند تعاون  GACاإللكترونية للجنة االستشارية الحكومية 
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أيلول/سبتمبر مجاالت المواضيع األساسية التي يجب استكشافها   9في   GACاية، ستحدد قيادة اللجنة االستشارية الحكومية في النه

ا من 2022أيلول/سبتمبر  20مع مجلس اإلدارة خالل الجلسة المشتركة المخطط لها في  أيلول/سبتمبر، تضمنت  1.  اعتبارا

 ما يلي:  GACالمواضيع المقترحة من أعضاء 

 
في سياق   GACحول التعامل مع مشورة  GACمجلس اإلدارة / طرق حوار  - مشورة اللجنة االستشارية الحكومية  ●

 الجديدة. )الواليات المتحدة والبرازيل( gTLDالجولة التالية من نطاقات 

 ( )المملكة المتحدة( Starlinkألوكرانيا )بما في ذلك طلب أوكرانيا لزيادة عرض  ICANNدعم  - دعم أوكرانيا ●

ديث من مجلس اإلدارة )بما في ذلك التفاصيل حول جدول زمني للعمل في  آخر تح - التصميم الخفيف/إلثبات المبدأ ●
 المستقبل( )المملكة المتحدة( 

ا في العمل على دقة بيانات التسجيل )في سياق خطاب   - دقة بيانات التسجيل ● إلى المجلس   ICANNالمضي قدما

والذي ينص على أن   GACالحكومية  الخاص باللجنة االستشارية ICANN74وبيان  EDPBاألوروبي لحماية البيانات 

"GAC )تعتقد أن إيقاف العمل مؤقتاا سيؤدي إلى نتائج عكسية" ()المملكة المتحدة 

أي خطة لتسهيل وتنفيذ تخفيف إنتهاك نظام اسم   ICANNهل لدى مجلس إدارة  - التخفيف من إنتهاك نظام اسم النطاق ●

 ة( )اليابان( النطاق )مثل البرمجيات الضارة والروبوتات والقرصن
مجلس اإلدارة والمجتمع األوسع في االضطالع بالعمل ومتابعته لتحسين   GACكيف يمكن أن تساعد  - إنفاذ اإلمتثال ●

 اإلبالغ والتعامل مع شروط العقد وإنفاذها. )اليابان(
 

 جداول أعمال الجلسة 

 وتقارير مجموعة العمل  ICANNالتحضير لالجتماع مع مجلس إدارة  -أيلول/سبتمبر  19اإلثنين،  - 2الجلسة رقم 

 

من مراجعة ومناقشة   GACأيلول/سبتمبر أعضاء اللجنة االستشارية الحكومية  19ستمكن هذه الجلسة العامة المقررة يوم اإلثنين 

 . ICANN75وتأكيد المواضيع واألسئلة المقترحة التي تمت مشاركتها مسبقاا مع مجلس اإلدارة خالل اجتماع 

 
، بما في ذلك تقرير  GACإذا سمح الوقت، فقد تتضمن هذه الجلسة أيضاا عرض مستجدات من الرؤساء المشاركين لمجموعة عمل 

ول ورشة عمل بناء القدرات في نهاية األسبوع. قررت مجموعات العمل األخرى تقديم من مجموعة عمل المناطق المهمشة ح
 حول أنشطتها األخيرة وخططها المستقبلية. GACمستجدات مكتوبة إلى 

 
 ICANNمع مجلس إدارة  GACاجتماع  -أيلول/سبتمبر  20الثالثاء،  - 8الجلسة رقم 

 

 أيلول/سبتمبر( هو: 1ا من جدول أعمال االجتماع األولي لالجتماع )اعتبارا 

 
 أ. عمليات التقديم والتعارف

 ICANNب. مناقشة موضوع رئيس مجلس إدارة 

 )تتم مشاركتها قبل االجتماع( GACج. موضوع/أسئلة اللجنة االستشارية الحكومية 

 ج. أية مواضيع أخرى
 د. االختتام 
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 المزيد من المعلومات 

 GACتفاعالت مجلس اإلدارة واللجنة االستشارية الحكومية 

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

ارية  )أ(( ويُعد اجتماع اللجنة االستش 12.2القسم  ICANN)راجع لوائح  ICANNموضحة بالتفصيل في لوائح  ICANNإدارة 

 –العامة  ICANNالحكومية مع مجلس اإلدارة سمة منتظمة لكل اجتماع من اجتماعات  

en/#article12-https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws 

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

  31( الذي تتناوله وثيقة إحاطة منفصلة. وعُقد االجتماع في دورة االجتماع هذه في  BGIGاالستشارية الحكومية )

ا إلى اللجنة االستشارية الحكومية  GACالستشارية الحكومية آب/أغسطس. ومن المرجح أن يقدم رئيس اللجنة ا  GACتقريرا

   –حول ما تمت مناقشته في ذلك االجتماع. ويمكن العثور على مواد االجتماع من ذلك االجتماع هنا   ICANN75خالل 

2022 -august-31-call-bgig-group-interaction-https://gac.icann.org/sessions/boardgac   تسجيل(

 مطلوب( GACالدخول ألعضاء اللجنة االستشارية الحكومية 

 - GACمجموعات عمل اللجنة االستشارية الحكومية 

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

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

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

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

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

wg-hril-law 

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

wg-gope-group-working-lutionevo-principles 

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

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- -ة عمل أسماء النطاقات المدّولة ومجموع GACالقبول الشامل لمجموعة  ●

-idn-ua-group-working-names-maindo-internationalized-and-acceptance-universal-group/gac

gw 

 إدارة الوثائق 

اجتماع اللجنة   –   ICANN75الخاصة باجتماع  GACملخص بجلسة اللجنة االستشارية الحكومية  العنوان 

 )والجلسة التحضيرية(  ICANNمع مجلس إدارة  GACاالستشارية الحكومية 

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

 2022أيلول/سبتمبر  1: 1اإلصدار  تاريخ التوزيع 
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