
   
 

 

 GAC الموضوعات التشغیلیة في

 12.2الجلسة 

 

 ویاتحتالم

 1 تعریفیة نبذة

 1 األعمال جدول

 

 

 أھداف الجلسة
 .GACلقواعد دعم السفر الجدیدة لـ  GACتحدیًثا للحالة بشأن مراجعة مجموعة عمل المناطق المحرومة من  GACستتلقى 

 GACالجدول الزمني للجولة المقبلة من االنتخابات لنائبي رئیس  GACللمشاركین في  GACباإلضافة إلى ذلك، سیحدد دعم 
 .ICANN66التي تختتم في 

 

 نبذة تعریفیة
 

 لدعم السفر GACقوانین 
لدعم السفر الحالیة لتعكس  GACعلى تحدیث قوانین  GACالمنقحة، وافقت  ICANNبعد نشر إرشادات دعم سفر مجتمع 

 .ICANNوتتوافق مع أحكام وعملیات إرشادات منظمة 
 

لدعم السفر.  GACتحدیًثا لجھود موظفي الدعم لصیاغة التحدیثات لقوانین  GACفي كوبي، تلقت  ICANN 64خالل اجتماع 
الستكشاف التغییرات  GAC (USR WG)على مجموعة عمل المناطق المحرومة لدى  GACكنتیجة لالجتماع، وافقت 

 1لدعم السفر، ال سیما معاییر األھلیة. GACالمقترحة في قوانین 
 

توفر االرشادات الحالیة معلومات وتفاصیل حول أھلیة ومعاییر  .2017م السفر في یونیو لدع GACلقد كان آخر تحدیث لقواعد 
اختیار وتوقعات المسافرین المدعومین. ستوفر جھود التحدیث وضوًحا أفضل لمقدمي طلبات دعم السفر ومسؤولي الموظفین حول 

وعضویتھا في تقییم واإلبالغ  GACن الجدیدة أیًضا قیادة الشاملة لطلب دعم السفر واستالمھ وتنفیذه. ستساعد القوانی GACعملیة 
 وجھود المشورة. GACعن القیمة التي یوفرھا السفر المدعوم لعملیات 

 جدول األعمال
 

 لمساعدة السفر GACقوانین 

الحالیة التي تبرز  GACالجدیدة مقارنًة بقوانین  ICANNإرشادات سفر  GAC، راجع دعم ICANN64كما ھو موضح في 
 مجاالت محددة للتعدیل المقترح للقوانین والخطوات التالیة لتوجیھات اللجنة ومدخالتھا على أي تغییرات مقترحة.

                                                      
1 minutes-kobe-gac-https://gac.icann.org/contentMigrated/icann64 )13 الصفحة ،6,4 القسم( 

https://gac.icann.org/contentMigrated/icann64-gac-kobe-minutes
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الجتماعات  GACھم المستفیدون الرئیسیون من دعم سفر  GAC USRفي مراكش، مع كون أعضاء مجموعة عمل 
ICANNبر أن مجموعة عمل ، فقد اعتUSRWG  ستكون في أفضل وضع للمساعدة في النظر في بعض ھذه التحدیثات

 والتوصیة بھا.
، كونھا في أفضل وضع للمساعدة في النظر في بعض المراجعات والتوصیة بھا، تحدیًثا GACستقدم المناطق المحرومة في 

 .ICANN64بشأن العمل المنجز بعد اجتماع  GACلعضویة 
 

 GACانتخابات 

 ).33تبدأ الترشیحات للمرشحین خالل االجتماع الذي یسبق االجتماع الذي من المقرر أن یتم التأكید فیھ (المبدأ التشغیلي 
 ) مرشحین لشغل مناصب نواب الرئیس.5سیتم إجراء انتخابات إذا كان ھنااك أكثر من خمسة (

 
 GACأي اجتماع تم فیھ إجراء انتخاب، وستدخل حیز التنفیذ في نھایة اجتماع  سیتم اإلعالن عن نتائج كل انتخاب رسمًیا في نھایة

 ).31التالي (المبدأ التشغیلي 
 

) إلى مارس ICANN64( 2019). تم انتخاب نواب الرئیس الحالیین للفترة من مارس 1یشغل نواب الرئیس مناصبھم لمدة سنة (
2020 )ICANN67.( 

یوًما من بدء اجتماع  45بمراكش وسیختتم قبل  ICANN 65وقت قصیر من اجتماع بعد  GACسیبدأ ترشیح نواب رئیس 
ICANN 66 .الذي من المقرر أن یتم فیھ تأكید التعیین 

 
 .GACنظرة عامة على عملیة الترشیح واالنتخاب لعضویة  GACفي مراكش، سیقدم دعم 

 

 معلومات إضافیة
 

 لمساعدة السفر GACقوانین 
 )2018(أكتوبر  بشأن السفر ICANNإرشادات منظمة  ●
 )2017(یونیو  GACإرشادات السفر الحالیة من   ●
 (الوصول للقراءة والتعلیق)المحدثة  GACانین سفر من مسودة قو GAC USRنسخة مجموعة عمل  ●

 
 .36إلى  30رقم  مبادئ التشغیل : انظر GACانتخابات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.icann.org/en/system/files/files/community-travel-support-guidelines-11oct18-en.pdf
https://gac.icann.org/meeting-services/travel-assistance
https://docs.google.com/document/d/1xBj4la48IVhsIgoSPG0NdLXQCc0yQVJ0Jr984ywPsqM/edit
https://gac.icann.org/operating-principles/operating-principles-june-2017
https://gac.icann.org/operating-principles/operating-principles-june-2017
https://gac.icann.org/operating-principles/operating-principles-june-2017
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 إدارة الوثائق
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