
         
 

 

  ICANNفي مراكش مع مجلس إدارة  GACاجتماع 

  ICANNالتحضير لالجتماع مع مجلس إدارة  - 7.2الجلسة 
  ICANNمع مجلس إدارة  GACاجتماع  - 9.2الجلسة 

 
  ت:توياالمح

 1 الغرض وخلفية الموضوع

 2 الصلةالتطورات ذات 

 2 جدول األعمال

  

  

  هدف الجلسة

  .ICANNالحوار الموضوعي وتبادل المعلومات مع مجلس إدارة 

 

  الغرض وخلفية الموضوع

العام في إتاحته الفرصة للجنة االستشارية الحكومية لاللتقاء والتفاعل مع  ICANNتتمثل إحدى الميزات التشغيلية الرئيسية الجتماع 
بهدف تنسيق وحل مسائل محددة في مجال السياسات والمسائل التشغيلية  -ومنظماتها وهياكلها األخرى  ICANNمجموعات 

  وإنشاء قنوات اتصال لتسهيل التبادالت المستقبلية.

 ICANN، تتمتع اللجنة االستشارية الحكومية بعالقة قوية مع مجلس إدارة ICANNفي  في مجتمع أصحاب المصلحة المتعددين
(أ)) ويُعد اجتماع اللجنة االستشارية الحكومية التابع  12.2رقم  ICANN(راجع قسم لوائح  ICANNموضحة بالتفصيل في لوائح 

  العامة. ICANNلمجلس اإلدارة سمة عادية لكل اجتماع من اجتماعات 

فة إلى عالقتها المنفصلة مع بعض أعضاء مجلس اإلدارة من خالل مجموعة التفاعل بين مجلس اإلدارة واللجنة االستشارية باإلضا
ص اللجنة االستشارية الحكومية جلستين عامتين في ICANN65من اجتماع  6.3الحكومية (راجع مستند اإلحاطة للجلسة  )، تُخّصِ

  بالكامل. ICANNلالجتماع وعقده مع مجلس إدارة  للتحضير ICANNكل اجتماع من اجتماعات 
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  التطورات ذات الصلة

تناولت االجتماعات األخيرة لمجلس إدارة اللجنة االستشارية الحكومية مجموعة من المواضيع والمسائل وركزت بشكل أساسي 
تقدمها اللجنة االستشارية الحكومية إلى  على جداول أعمال االجتماعات التي تتمحور في المقام األول حول األسئلة الرسمية التي

  العام. ICANNمجلس اإلدارة قبل ثالثة أسابيع من بدء اجتماع 

 . ICANN64. وبدأ تشاور المجتمع حول هذا الموضوع في ICANNبدأ مجلس اإلدارة أيًضا دراسة حالة نموذج الحوكمة لدى 
  بشأن هذه المسألة أيًضا. GACومن المحتمل أن يسعى أعضاء مجلس اإلدارة للحصول على بعض التحديث من أعضاء 

 

  جدول األعمال

  ICANNتحضير اللجنة االستشارية الحكومية لالجتماع مع مجلس إدارة  - 6.2الجلسة 

(عادةً قبل أسابيع  ICANNكتها سابقًا مع مجلس إدارة األسئلة المقترحة التي تمت مشار GACخالل هذه الجلسة، عادةً ما تُراِجع 
د أي مشكالت جديدة قد تكون طرأت قبل أو خالل االجتماع العام الذي يستحق تحديد  ICANNقليلة من اجتماع   العام) وتُحّدِ

  أو إجراء مناقشة مع مجلس اإلدارة.

  ICANNاجتماع اللجنة االستشارية الحكومية مع مجلس إدارة  - 8.2الجلسة 

  كما ذُكر أعاله، من المرجح أن يركز جدول أعمال الجلسة هذه على مجالين رئيسيين هما:
 

 رسميًا مع مجلس  GACلمجلس اإلدارة (من المتوقع أن تتم مشاركة أسئلة  GAC) أسئلة محددة حددتها 1(
  )، و2019حزيران (يونيو)  12اإلدارة في 

  .ICANNواقتراحاتها المقَدمة إلى مجلس اإلدارة بشأن التوجه االستراتيجي لمؤسسة  GAC) تعليقات 2(
 

  الكلمات االفتتاحية ●
  من بيان كوبي GACمتابعة مشورة  ●
  المقدمة إلى مجلس اإلدارة GACأسئلة  ●
  مالحظات اللجنة االستشارية الحكومية المقَدمة إلى مجلس اإلدارة بشأن المسائل االستراتيجية ●
  ال أخرىأية أعم ●

  

  معلومات إضافية

  - ICANNمن لوائح  12المادة  ●
en/#article12-https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws  

  - 2025-2021االستراتيجية للسنوات المالية  ICANNخطة  ●
;en-20-12-2018-plan-comments/strategic-https://www.icann.org/public  

  -األولى بشأن عملية التخطيط لمدة عامين  ICANNاستشارة  ●
en-21-12-2018-planning-year-comments/two-https://www.icann.org/public  

بمراكش، سيتم مشاركة  ICANN65أسئلة/موضوعات مقدمة إلى مجلس اإلدارة: وفقًا للجدول الزمني للتحضير الجتماع  ●
حزيران (يونيو). تتضمن قائمة الموضوعات األولية لألسئلة  12األولية المتفق عليها مع مجلس اإلدارة في  GACأسئلة 

  .ICANNوتطور نموذج أصحاب المصلحة المتعددين لدى  GDPR/EPDP،ومسائل IGOالمحتملة وسائل حماية 
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  إدارة الوثائق

  2019حزيران (يونيو)  27-24في مراكش،  ICANN65اجتماع   اجتماع

  ICANNفي مراكش مع مجلس إدارة  GACاجتماع   العنوان

  والجمهور (بعد االجتماع) GACأعضاء   التوزيع

  2019يونيو/حزيران  6: 1اإلصدار   تاريخ التوزيع

 


