
  
 

 الجلسة العامة االفتتاحية للجنة االستشارية الحكومية

 2.1الجلسة 

 

 المحتويات:

 1 الجلسة من الهدف

 1 تعريفية نبذة

 1 التطورات أحدث

 2 الرئيسية المرجعية الوثائق

 2 إضافية معلومات

 2 الوثائق إدارة

 

 

 الجلسة منالهدف 

حول التطورات منذ االجتماع الشخصي األخير والتحضير ألسبوع االجتماع  GACمن رئيس  GACمعلومات وتحديثات لـ 

 المقبل.

 

 ريفيةنبذة تع

الحاضرين والمنظمات المراقبة الفرصة لتقديم  GACللمندوبين من جميع أعضاء  GACتتيح الجلسة العامة االفتتاحية للجنة 

أنفسهم.  وخالل "الكلمة التقديمية" االفتتاحية، يخبر كل مشارك الحاضرين باسمه وعضو اللجنة االستشارية الحكومية أو المؤسسة 

يتعقب فريق الدعم الحضور ألغراض سجالت االجتماع، وتحديد النصاب القانوني، وتطوير محاضر الرقابية التي يمثلها. 

 .GACاالجتماعات، ونشر بيان 

فرصة لتقديم تقرير نظرة عامة حول ما يمكن أن يتوقعه الوفود خالل األسبوع  GACكما تتيح الجلسة العامة االفتتاحية لرئيس 

لتقديم تقرير عن جهود اللجنة المبذولة بشأن بنود  GACلسة االفتتاحية لمراكش، يخطط رئيس القادم من االجتماعات. أثناء الج

كما سيقدم الرئيس معلومات وأفكار السابق في كوبي، اليابان.  GACاإلجراء والخطوات التالية التي تم تحديدها خالل اجتماع 

. كما أن المشاركين في اللجنة االستشارية 2019تتعلق بأولويات فريق قيادة اللجنة االستشارية الحكومية وأهدافه وخطط عمله لعام 

 الحكومية مدعوون لمشاركة تعليقاتهم بشأن أهداف االجتماع وتوقعاته.

العام  ICANNمن البلد الذي يستضيف اجتماع  GACأيًضا لممثل  GACفي كوبي باليابان، قدمت  ICANN64بدًءا من 

 .GACفرصة لتقديم مالحظات ترحيبية ومقدمة إلى المشاركين في 

 أحدث التطورات

لماضية، بما العام وجهود ما عبر المجتمع خالل األشهر القليلة ا ICANNمساهماً نشطاً في عدد من منتديات مجتمع  GACكانت 

الجديدة على األسماء الجغرافية في  gTLDلعملية تطوير سياسة اإلجراءات الالحقة  5في ذلك التقرير األولي لمسار العمل 

وتحديث خطة التشغيل لمدة خمس سنوات،  2020للعام المالي  ICANNالمستوى األعلى، مسودة الخطة والميزانية التشغيلية لـ

 ل عملية التخطيط لمدة عامين.األولى حو ICANNومشاورة 
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على التطوع لجهود مجموعة العمل. بتوجيه من فريق قيادة  GACأيًضا جهًدا لتشجيع المزيد من المشاركين في  GACبدأت قيادة 

GAC أجرى موظفو دعم ،GAC  قائمة جرد كاملة بالمشاركة في جميع مجموعات عملGAC يقوم فريق موظفي دعم .GAC 

الت عضوية مجموعة العمل وسنعمل مع الرؤساء المشاركين لكل مجموعة لتأكيد قائمة أعضاء كل مجموعة حالًيا بتحديث سج

ونتطلع إلى إضافة أعضاء جدد. الهدف من هذه العملية هو إنشاء سجالت فعالة في نهاية المطاف والمحافظة عليها في مكان واحد 

وتطوع األعضاء الجدد،  GACع مغادرة العديد من المشاركين في حتى يتمكن موظفو الدعم من إدارة المعلومات بفعالية م

 وبالتالي يمكن استيعاب مجموعات العمل الجديدة بسالسة عند إنشائها.

 

 الوثائق المرجعية الرئيسية

 -( Google)مستند  GAC ICANN64نقاط عمل 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG98

Go6eEY/edit#gid=0 

 

 معلومات إضافية

GAC - -https://mm.icann.org/mailman/private/gac/2019معلومات المتطوعين لمجموعة عمل 

May/017706.html 

services/guidelines-cann.org/meetinghttps://gac.i-  -المبادئ التوجيهية لالجتماعات الحكومية رفيعة المستوى 

meetings-government-level-high-for 

portunities#actop-comment-public-https://gac.icann.org/activity/gac- -للتعليق العام  GACملفات 

head-outcomes 

 

 

 إدارة الوثائق

 مراكش، المغرب - ICANN65 اجتماع

 الجلسة العامة االفتتاحية للجنة االستشارية الحكومية العنوان

 والجمهور )بعد االجتماع( GACأعضاء  التوزيع

 2019يونيو/حزيران  6: 1اإلصدار  تاريخ التوزيع
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