
   
 

 

 (ALACاالجتماع الثنائي مع اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين )
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 جلسةأهداف ال

( على االجتماع بانتظام خالل ALAC( واللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين )GACتشارية الحكومية )دأبت اللجنة االس

 بهدف مناقشة قضايا السياسة العامة الحكومية ومصالح المستخدمين النهائيين. ICANNاجتماعات 

ملية المعّجلة لوضع السياسات من الع 2على مناقشة العمل المستمر للمرحلة  GACو ALAC، سوف تعمل ICANN65في 

(EPDP) ومتابعة بيان ،ICANN64 ( المشترك بشأن العملية المعّجلة لوضع السياساتEPDP) باإلضافة إلى التعاون المستقبلي ،

 حول قضايا السياسة العامة ومبادرات بناء القدرات.

 

 نبذة تعريفية

للتعبير عن آراء  ICANNالمقر التنظيمي الرئيسي الذي خصصته  (ALACتعتبر اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين )

عضًوا وتمثل المجتمع الشامل لعموم  15واهتمامات مستخدمي اإلنترنت الفرديين. تتألف اللجنة االستشارية العامة التي تضم 

فة إلى خمسة أعضاء تعيّنهم ( الخمس باإلضاRALOالمستخدمين من عضوين تختارهما كل منظمة من المنظمات العامة اإلقليمية )

( النصائح والتوصيات ALAC. وتقدم اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين )ICANNلجنة الترشيح التابعة لمنظمة 

تأييًدا لمصالح المستخدمين النهائيين، ويشمل ذلك سياسات اإلنترنت التي تضعها منظمات الدعم التابعة  ICANNبخصوص أنشطة 

 .ICANNلمنظمة 

 

( على االجتماع بانتظام خالل ALAC( و اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين )GACدأبت اللجنة االستشارية الحكومية )

 يق ومناقشة قضايا السياسة العامة ذات االهتمام المشترك.العامة بهدف تنس ICANNاجتماعات 

 

منسق عالقات لدى  ALACهي آنا نيفيز )البرتغال(.  وعيّنت  ALACنقطة اتصال للجنة  GACوفي اآلونة األخيرة، عيّنت 

GAC .ويتمثل دورهما في تسهيل مناقشات السياسات ومناقشات المجتمع األخرى على المستوى الداخلي ، وهو يوري النسبيرو

 .ICANNفيما بين المجموعات، باإلضافة إلى عمليات إعداد جدول أعمال اجتماعات 

 

 GNSOالعملية المعّجلة لوضع السياسات في تشاركان بنشاط في  GACو ALACومن بين موضوعات العمل األخيرة، كانت 

  ICANN64خالل اجتماع  EPDP، ونشرتا بيانًا مشترًكا بشأن gTLDانات تسجيل نطاقات بخصوص المواصفة المؤقتة لبي

 في كوبي.
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 2من 2صفحة  ALACاالجتماع مع  - GACمن جدول أعمال  9.1بند  - ICANN65اجتماع 

 جدول األعمال

 وجهات النظر حول ما يلي: GACو ALACفي مراكش، سوف تتشارك 

 

(1 )EPDP -  البيان المشترك الصادر عن اجتماع متابعةICANN64 (13  2019آذار/مارس) 

 ، PDPEمن  1الضوء على المخاوف بشأن تقرير المرحلة  ICANN64المشترك في اجتماع  ALAC - GACيسلّط بيان 

 EPDPمن  2والذي سيتم طرحه خالل العمل للتقدم إلى المرحلة 

 ضرورة التمييز بين األشخاص الطبيعيين واالعتباريين والتنفيذ العملي لهذا المبدأ -

 أهمية دقة البيانات -

 أهمية حقل االتصال التقني الذي يتعيّن أن يكون مطلوبًا من قِبل المسجلين وليس اختياريًا -

 

 .EPDPمن  2في المرحلة  ICANN65إلى  ICANN64التقدم المحرز من  ALACو GACسوف تناقش 

 

 ( التعاون لتدشين مبادرات بناء القدرات2)

، هي "إمكانية تواصل الرؤساء المشاركين لمجموعة ICANN64الجتماع  GACكانت إحدى نقاط العمل الواردة في محاضر 

للوقوف على إمكانية إنشاء مجموعة تركيز تُعنى بتدشين مبادرات بناء  ALACمع الرؤساء المشاركين للجنة  USRعمل 

لمناقشة تطورات بناء القدرات حتى تاريخه، والخطوات التالية  مؤتمًرا هاتفيًا، عقدت كلتا المجموعتين 2019. في أبريل 1القدرات"

 .ICANN65المؤدية إلى اجتماع 

 ، GACلمتابعة المناقشة ورفع التقارير إلى  ICANN65بشكل منفصل في اجتماع  GACو ALACسوف تلتقي 

 .11:00إلى الساعة  10:30حزيران/يونيو من الساعة  26ذلك خالل االجتماع المشترك المزمع انعقاده في يوم األربعاء و

 

 ( التعاون في مجاالت وضع السياسة الحكومية ومصالح المستخدمين النهائيين3)

ياسة العامة ذات األهمية لكال فرص التنسيق المحتملة بشأن قضايا الس ALACو GACخالل آخر مؤتمر هاتفي، ناقش قادة 

 حزيران/يونيو،  24الفريقين. علًما بأن هذا الموضوع سيكون أيًضا جزًءا من الجلسة المنفصلة المزمع عقدها في يوم االثنين 

 وسيتم طرح تحديثات خالل االجتماع المشترك.

 

 معلومات إضافية

 (EPDPلوضع السياسة الموحدة )بما في ذلك  ALACمجموعة عمل 

 ALACو GACصفحة نشاط 

 على الويب ALACموقع 

 

 إدارة الوثائق

 2019حزيران/يونيو  27-24مراكش،  ICANN65اجتماع  اجتماع

 ALACمع  GACاجتماع  العنوان

 والجمهور )بعد االجتماع( GACأعضاء  التوزيع

 2019يونيو/حزيران  6: 1اإلصدار  تاريخ التوزيع
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