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المحتويات

1

الهدف من الجلسة
ر
المشتك المتعلقة بعملية وضع السياسات المعجلة
ن يف اجتماع  ،ICANN69ستناقش  ALACو GACالقضايا ذات االهتمام
( )EPDPالمرحلة  ،2واإلجراءات الالحقة لنطاقات  gTLDsالجديدة (.)SubPro
2
نبذة خلفية

2

جدول األعمال

2

الوثائق المرجعية الرئيسية

3

المزيد من المعلومات

3

الهدف من الجلسة
ن
المستخدمي  ALACعىل عقد اجتماعات خالل
دأبت اللجنة االستشارية الحكومية  GACواللجنة االستشارية العامة لعموم
ر
ن
النهائيي.
ومستخدم اإلنتنت
اجتماعات  ICANNلمناقشة قضايا السياسة العامة ذات االهتمام بالنسبة للحكومات
ي

ر
المشتك المتعلقة بعملية وضع السياسات المعجلة
ن يف اجتماع  ،ICANN69ستناقش  ALACو GACالقضايا ذات االهتمام
( )EPDPالمرحلة  ،2واإلجراءات الالحقة لنطاقات  gTLDsالجديدة (.)SubPro

نبذة خلفية
ن
الرئيس الذي خصصته  ICANNللتعبت عن آراء
التنظيم
المستخدمي ( )ALACالمقر
تعتت اللجنة االستشارية العامة لعموم
ر
ي
ي
ر
ً
ٌ
ر
ن
الت تضم  15عضوا وتمثل المجتمع
واهتمامات
مستخدم اإلنتنت النهائيي كل عىل حدة .تتألف اللجنة االستشارية العامة ي
ي
ن
الشامل لعموم المستخدمي من عضوين تختارهما كل منظمة من المنظمات العامة اإلقليمية ( )RALOالخمس باإلضافة إىل
تعينهم لجنة ر
خمسة أعضاء ّ
ن
المستخدمي ALAC
التشيح التابعة لمنظمة  .ICANNوتقدم اللجنة االستشارية العامة لعموم
ً
ر
ر
ن
ن
الت
النصائح والتوصيات بخصوص أنشطة  ICANNتأييدا لمصالح المستخدمي النهائيي ،ويشمل ذلك سياسات اإلنتنت ي
تضعها منظمات الدعم التابعة لمنظمة .ICANN
دأبت اللجنة االستشارية الحكومية  GACواللجنة االستشارية العامة  ALACعىل االجتماع خالل اجتماعات  ICANNالعامة من
ر
المشتك ن يف .ICANN
أجل تنسيق ومناقشة قضايا السياسة العامة ذات االهتمام

جدول األعمال
EPDP.1
سيناقش ممثلو  GACو ALACاألمور المتعلقة بنظام  WHOISوحماية البيانات عىل وجه الخصوص بعد االنتهاء من المرحلة 2
من عملية وضع السياسات المعجلة ( ) EPDPبشأن المواصفة المؤقتة لبيانات تسجيل نطاق المستوى األعىل العام ( )gTLDمع
النهائ ن يف  30تموز (يوليو)  ،2020بما ن يف ذلك بيانات األقلية الصادرة عن  GACو( ALACانظر الملحق ـه من
نش تقريرها
ي
النهائ).من المتوقع أن تركز المناقشة عىل الخطوات التالية ،بعد المداوالت المتوقعة من مجلس  GNSOبشأن توصيات
التقرير
ي
ن
ر
الت
السياسة الموجهة إىل مجلس إدارة  ICANNوالنظر يف المزيد من أعمال السياسة فيما يتعلق بما يسم بقضايا "األولوية  "2ي
لم يتم تناولها خالل المرحلة الثانية من  ( EPDPالقانونية مقابل الطبيعية ،جهات االتصال ذات األسماء المستعارة الفريدة ودقة
.)WHOIS
 .2اإلجراءات الالحقة
ر
ستكز  GACو ALACعىل الفرص المحتملة للتنسيق والتقارب حول المواضيع ذات األهمية المتعلقة بالدورات الالحقة لنطاقات
النهائ ،المقدمة
 gTLDالجديدة بعد نش مجموعة عمل  PDPلإلجراءات الالحقة لنطاقات  gTLDالجديدة مسودة التقرير
ي
ً
ً
ر
(سبتمت) .2020
والت من المتوقع أن تقدم  GACتعليقا موحدا بشأنها بحلول  30أيلول
ر
للتعليق العام ،ي
ر
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الصفحة  2من 3

 .3أية أعمال أخرى

الوثائق المرجعية الرئيسية
النهائ للمرحلة  2من عملية وضع السياسات المعجلة بشأن بيانات تسجيل
بيان األقلية الصادر عن لجنة  GACحول التقرير
ي
نطاقات gTLD
النهائ للمرحلة الثانية من العملية
خطاب المدير التنفيذي لمؤسسة  ICANNإىل لجنة  GACبشأن بيان األقلية المتعلق بالتقرير
ي
ّ
المعجلة لوضع السياسات
ملحق لبيان  ALACبشأن العملية المعجلة لوضع السياسات
النهائ للجوالت الالحقة لفريق عمل عملية وضع السياسات بشأن نطاقات  gTLDالجديدة
مسودة التقرير
ي
نواح االهتمام األساسية بالنسبة للجنة  GACللجوالت الالحقة لنطاقات
بطاقة أداء اللجنة االستشارية الحكومية :GACحالة
ي
 gTLDالجديدة
النهائ للجوالت الالحقة لفريق عمل عملية وضع السياسات بشأن نطاقات gTLD
تعليق لجنة  GACبشأن مسودة التقرير
ي
الجديدة

المزيد من المعلومات
صفحة نشاط  GACو ALAC

إدارة الوثائق
اجتماع

تشين األول (أكتوبر ) ICANN69 2020االجتماع العام السنوي ر
ر
للفتة من 13-22ر
االفتاضي

Title

ر
ن
المستخدمي
المشتك للجنة االستشارية الحكومية  GACواللجنة االستشارية العامة لعموم
االجتماع
ALAC

التوزي ع

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

تاري خ التوزي ع

(سبتمت)
اإلصدار  22 :1أيلول
ر

ر
المشتك ن
بي  GACوALAC
 - ICANN69جدول أعمال لجنة  GACالبند  - 8#االجتماع

الصفحة  3من 3

