
   
 

 

ي مع اللجنة االستشارية العامة GAC اجتماع
 الثنائ 
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 1 ةالهدف من الجلس

 2 نبذة تعريفية 

 2 جدول األعمال

 2 الوثائق المرجعية الرئيسية

 2 ن المعلوماتالمزيد م

 

 

 الهدف من الجلسة

ن  GACشارية الحكومية دأبت اللجنة االست عىل عقد اجتماعات دورية  ALACواللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمي 

.  ICANNخالل اجتماعات  ن نت النهائيي   لمناقشة قضايا السياسة العامة ذات االهتمام بالنسبة للحكومات ومستخدمي اإلنتر

ي اجتماع  
، وتعاون (EPDP)ملية وضع السياسات العاجلة العمل المتواصل لع GACو ALAC، سوف تناقش ICANN67وفن

ي مسائل مثل مبادرات بناء القدرات وحول  GACالمحتمل مع اللجنة االستشارية الحكومية  ALACاللجنة االستشارية العامة 
فن

 اإلجراءات الالحقة. 
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 نبذة تعريفية 

ن ) للتعبت  عن آراء  ICANN( المقر التنظيمي الرئيسي الذي خصصته ALACتعتتر اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمي 

ي تضم 
ن كٌل عىل حدة. تتألف اللجنة االستشارية العامة التر نت النهائيي  عضًوا وتمثل المجتمع  15واهتمامات مستخدمي اإلنتر

ن من عضوين تختارهما كل منظمة من المنظمات العامة اإلقليمية ) ( الخمس باإلضافة إىل RALOالشامل لعموم المستخدمي 

شيح التابعة لمنظمة  ن ICANNخمسة أعضاء تعّينهم لجنة التر  ALAC. وتقدم اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمي 

ي   ICANNصوص أنشطة النصائح والتوصيات بخ
نت التر ، ويشمل ذلك سياسات اإلنتر ن ن النهائيي  ا لمصالح المستخدمي 

ً
تأييد

 . ICANNتضعها منظمات الدعم التابعة لمنظمة 

 

 ICANNعىل االجتماع بانتظام خالل اجتماعات  ALACواللجنة االستشارية العامة  GACدأبت اللجنة االستشارية الحكومية 

ي العامة من أجل تنسيق وم
ك فن  .ICANNناقشة قضايا السياسة العامة ذات االهتمام المشتر

 

 جدول األعمال

1 . EPDP 

ي االجتماعات السابقة، سيقدم ممثلو 
ي تمت فن

، مع EPDPحالة تشغيل  EPDPلدى  ALACو GACعىل غرار المناقشات التر

ك محتمل.  ن عىل الفرص التخاذ إجراء مشتر كت 
 التر

 . اإلجراءات الالحقة2

حول الجوالت  GACومجموعة ارتكاز  ALACهذا البند عىل الفرص المحتملة للتعاون والخطوات التالية لكل من  سوف يركز  

 . ICANN66التالية، منذ اجتماع 

ي بناء القدرات3
 
 . التعاون ف

ي بناء القدرات، مثل تطوير المواد التدريبية وتدخل 
ي ورشة عمل ALACمناقشات حول مزيد من التعاون فن

بناء قدرات  المحتمل فن

GAC  خالل اجتماعICANN68 . 

ي 4 
/الوطن   . االتصاالت والتعاون عىل المستوى اإلقليمي

ن أعضاء  ICANN66تابع من اجتماع  ( عىل المستوى اإلقليمي ALSوهياكل المجتمع العام ) GACلفكرة توسيع نطاق التعاون بي 

 . ي
 و/أو الوطتن

ن اإلقليمية األوروبية   ن أعضائها لمعرفة مدى وجود  EURALOتجري منظمة عموم المستخدمي  دراسة استقصائية تجريبية بي 

 . ن /الوطنيي  ن ي إطار عمل تعاون أصحاب المصلحة اإلقليميي 
 هذه المبادرة بالفعل فن

 . أية أعمال أخرى5 

 

 الوثائق المرجعية الرئيسية 

ي ذلك  ALACمجموعة عمل 
 (EPDPلوضع السياسة الموحدة )بما فن

ك حول عملية وضع السياسا GACو ALAC)تشمل بيان  ALACو GACصفحة نشاط   ي منظمة دعم األسماء المشتر
ت العاجلة فن

 ( EPDPالعامة 

 

 المزيد من المعلومات 

 حول تعليقات ومشاورات السياسة  عىل الويب ALACموقع 

https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=82411661
https://gac.icann.org/activity/gac-and-alac-activity-page
https://gac.icann.org/activity/gac-and-alac-activity-page
https://atlarge.icann.org/policy-summary
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 إدارة الوثائق 

ة من  ICANN67اجتماع  اجتماع ي الفتر
ي كانكون، فن

 2020آذار )مارس(  12-7فن

ي مع لجنة  GACاجتماع لجنة  العنوان
 ALACالثنائ 

 أعضاء اللجنة االستشارية الحكومية )قبل االجتماع( وعامة الجمهور )بعد االجتماع( التوزي    ع

اير(  17: 1اإلصدار  تاري    خ التوزي    ع  2020شباط )فتر

 


