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 المحتويات

 

 1 الهدف من الجلسة

ي اجتماع 
ك المتعلقة بعملية وضع السياسات المعجلة  GACو ALAC، ستناقش ICANN69فن القضايا ذات االهتمام المشتر

(EPDP المرحلة )واإلجراءات الالحقة لنطاقات 2 ،gTLDs ( الجديدةSubPro .) 2 

 2 نبذة خلفية 

 2 جدول األعمال 

 3 الوثائق المرجعية الرئيسية 

 3 المزيد من المعلومات

 

 

 الهدف من الجلسة 

ن  GACدأبت اللجنة االستشارية الحكومية  عىل عقد اجتماعات خالل  ALACواللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمي 

. لمناقشة قضايا السياسة العامة ذات االهتمام بالنسب ICANNاجتماعات  ن نت النهائيي    ة للحكومات ومستخدمي اإلنتر
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ي اجتماع 
ك المتعلقة بعملية وضع السياسات المعجلة  GACو ALAC، ستناقش ICANN69فن القضايا ذات االهتمام المشتر

(EPDP المرحلة )واإلجراءات الالحقة لنطاقات 2 ،gTLDs ( الجديدةSubPro .) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نبذة خلفية 

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

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

ن من عضوين  ( الخمس باإلضافة إىل  RALOتختارهما كل منظمة من المنظمات العامة اإلقليمية )الشامل لعموم المستخدمي 

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

، ويش ICANNالنصائح والتوصيات بخصوص أنشطة  ن ن النهائيي  ا لمصالح المستخدمي 
ً
ي  تأييد

نت التر مل ذلك سياسات اإلنتر

 .ICANNتضعها منظمات الدعم التابعة لمنظمة 

 

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

ي 
ك فن  .ICANNأجل تنسيق ومناقشة قضايا السياسة العامة ذات االهتمام المشتر

 

  األعمالجدول 

1.EPDP  

 2وحماية البيانات عىل وجه الخصوص بعد االنتهاء من المرحلة  WHOISاألمور المتعلقة بنظام   ALACو GACسيناقش ممثلو 

( مع  gTLD( بشأن المواصفة المؤقتة لبيانات تسجيل نطاق المستوى األعىل العام )EPDPمن عملية وضع السياسات المعجلة )

ي  نش  
ي  تقريرها النهائ 

ي ذلك بيانات األقلية الصادرة عن 2020تموز )يوليو(  30فن
)انظر الملحق ـه من   ALACو GAC، بما فن

(.من  ي
بشأن توصيات  GNSOالمتوقع أن تركز المناقشة عىل الخطوات التالية، بعد المداوالت المتوقعة من مجلس  التقرير النهائ 

ي المزيد من أعمال السياسة فيما يتعلق بما يسم بقضايا "األولوية  ICANNالسياسة الموجهة إىل مجلس إدارة 
ي 2والنظر فن

" التر

القانونية مقابل الطبيعية، جهات االتصال ذات األسماء المستعارة الفريدة ودقة  )  EPDPلم يتم تناولها خالل المرحلة الثانية من 

WHOIS .) 

  اإلجراءات الالحقة .2

كز   عىل الفرص المحتملة للتنسيق والتقارب حول المواضيع ذات األهمية المتعلقة بالدورات الالحقة لنطاقات  ALACو GACستر

gTLD  الجديدة بعد نش  مجموعة عملPDP  لإلجراءات الالحقة لنطاقاتgTLD ي  الجديدة
، المقدمة  مسودة التقرير النهائ 

ي من المتوقع أن تقدم للتعليق العام
  GAC، والتر

ً
ا موحد

ً
(  30ا بشأنها بحلول تعليق   . 2020أيلول )سبتمتر

https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/epdp-phase-2-temp-spec-gtld-registration-data-2-31jul20-en.pdf
https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/epdp-phase-2-temp-spec-gtld-registration-data-2-31jul20-en.pdf
https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/epdp-phase-2-temp-spec-gtld-registration-data-2-31jul20-en.pdf
https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/draft-final-report-new-gtld-subsequent-20aug20-en.pdf
https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/draft-final-report-new-gtld-subsequent-20aug20-en.pdf
https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/draft-final-report-new-gtld-subsequent-20aug20-en.pdf
https://www.icann.org/public-comments/gnso-new-gtld-subsequent-draft-final-report-2020-08-20-en
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 أية أعمال أخرى  .3

 

 الوثائق المرجعية الرئيسية 

ي للمرحلة  GACلجنة بيان األقلية الصادر عن 
من عملية وضع السياسات المعجلة بشأن بيانات تسجيل   2حول التقرير النهائ 

 gTLDنطاقات 

ي للمرحلة الثانية من العملية  GACإىل لجنة  ICANNخطاب المدير التنفيذي لمؤسسة 
بشأن بيان األقلية المتعلق بالتقرير النهائ 

 المعّجلة لوضع السياسات 

  بشأن العملية المعجلة لوضع السياسات  ALACبيان ملحق ل

ي للجوالت الالحقة لفريق عمل عملية وضع السياسات بشأن نطاقات 
 الجديدة  gTLDمسودة التقرير النهائ 

للجوالت الالحقة لنطاقات   GACسبة للجنة حالة نواحي االهتمام األساسية بالن: GACبطاقة أداء اللجنة االستشارية الحكومية 

gTLD  الجديدة 

ي للجوالت الالحقة لفريق عمل عملية وضع السياسات بشأن نطاقات  GACتعليق لجنة 
 gTLDبشأن مسودة التقرير النهائ 

 الجديدة 

 

 المزيد من المعلومات 

 ALAC و GACصفحة نشاط 

 

 إدارة الوثائق 

ي اجتماع   
اض  ين األول )أكتوبر (ICANN69 2020 االجتماع العام السنوي االفتر ة من22-13 تشر  للفتر

Title  ك للجنة االستشارية الحكومية ن   GACاالجتماع المشتر واللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمي 
ALAC 

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

( 22 : 1اإلصدار  تاري    خ التوزي    ع  أيلول )سبتمتر

 

https://mm.icann.org/pipermail/gnso-epdp-team/attachments/20200824/aeeab8dd/gac-minority-statement-epdp-phase2-24aug20-0001.pdf
https://mm.icann.org/pipermail/gnso-epdp-team/attachments/20200824/aeeab8dd/gac-minority-statement-epdp-phase2-24aug20-0001.pdf
https://mm.icann.org/pipermail/gnso-epdp-team/attachments/20200824/aeeab8dd/gac-minority-statement-epdp-phase2-24aug20-0001.pdf
https://mm.icann.org/pipermail/gnso-epdp-team/attachments/20200824/aeeab8dd/gac-minority-statement-epdp-phase2-24aug20-0001.pdf
https://gac.icann.org/advice/correspondence/incoming/20200910/g-ran-marby-letter-to-gac-on-minority-statement-on-the-final-report-of-phase-2-of-the-epdp-on-gtld-registration-data
https://gac.icann.org/advice/correspondence/incoming/20200910/g-ran-marby-letter-to-gac-on-minority-statement-on-the-final-report-of-phase-2-of-the-epdp-on-gtld-registration-data
https://atlarge.icann.org/advice_statements/13795
https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/draft-final-report-new-gtld-subsequent-20aug20-en.pdf
https://docs.google.com/document/d/1SgXD9zBt9-Pi5YJbICDmj_FZZzVgrROupBdI0Pw1Ay4/edit
https://docs.google.com/document/d/1SgXD9zBt9-Pi5YJbICDmj_FZZzVgrROupBdI0Pw1Ay4/edit
https://docs.google.com/document/d/1SgXD9zBt9-Pi5YJbICDmj_FZZzVgrROupBdI0Pw1Ay4/edit
https://gac.icann.org/activity/gac-and-alac-activity-page
https://gac.icann.org/activity/gac-and-alac-activity-page
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