
   

 

 

 

 

ن   GACاجتماع اللجنة االستشارية الحكومية   مع اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمي 

 

ن   GACاجتماع اللجنة االستشارية الحكومية  – 13الجلسة رقم  مع اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمي 

ALAC  

 

 المحتويات

 

 1 الهدف من الجلسة

ن  ي  GACواللجنة االستشارية الحكومية  ALACستناقش اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمي 
القضايا   ICANN70فن

ك المتعلقة بالمرحلة  ، واإلجراءات القادمة  (EPDP)للعملية المعّجلة لوضع السياسات  2الرئيسية ذات االهتمام المشتر

 1 (. SubProالجديدة ) gTLDلنطاقات 

 1 معلومات أساسية 

 2 موضوعات الرئيسية لجدول األعمالال

 2 الوثائق المرجعية الرئيسية 

 2 المزيد من المعلومات

 

 

 الهدف من الجلسة 

ن  GACالحكومية دأبت اللجنة االستشارية  عىل عقد اجتماعات خالل  ALACواللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمي 

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

ن  ي  GACواللجنة االستشارية الحكومية  ALACستناقش اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمي 
القضايا   ICANN70فن

ك المتعلقة بالمرحلة  ، واإلجراءات القادمة لنطاقات (EPDP)للعملية المعّجلة لوضع السياسات  2الرئيسية ذات االهتمام المشتر

gTLD ( الجديدةSubPro .) 

 

 سية معلومات أسا

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

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

ن من ع ( الخمس باإلضافة إىل  RALOضوين تختارهما كل منظمة من المنظمات العامة اإلقليمية )الشامل لعموم المستخدمي 

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

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

نت التر ، ويشمل ذلك سياسات اإلنتر

 .ICANNتضعها منظمات الدعم التابعة لمنظمة 
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ن   3من  2الصفحة   ALACلعموم المستخدمي 

 

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

 

  الموضوعات الرئيسية لجدول األعمال

1.EPDP  

ن  GACسيناقش ممثلو اللجنة االستشارية الحكومية  األمور المتعلقة بنظام   ALACواللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمي 

WHOIS  :وحماية البيانات عىل وجه الخصوص 

للعملية   2لتوصيات السياسة للمرحلة  GNSOالخطوات التالية بعد اعتماد مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة  ●

(  gTLD( بشأن المواصفة المؤقتة لبيانات تسجيل نطاق المستوى األعىل العام )EPDPالمعّجلة لوضع السياسات )

ا 
ً
ي وفق

ي ضوء بيانات األقلية الصادرة عن اللجنة االستشارية الحكو 2020يوليو / تموز  30) لتقريره النهائ 
  GACمية ( وفن

ن  وأصحاب المصلحة اآلخرين )انظر الملحق ـه من التقرير  ALACواللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمي 

 .) ي
  النهائ 

ي فيما يتعلق بما يسم بقضايا "األولوية  ●
ي عمل سياسة إضافن

عالج خالل المرحلة 2النظر فن
ُ
ي لم ت

من العملية   2" التر

ن وجهات االتصال ُمستعارة  )األش EPDPالمعّجلة لوضع السياسات  ن مقابل األشخاص الطبيعيي  خاص االعتباريي 

 األسماء الفريدة ودقة البيانات(

 

  اإلجراءات الالحقة .2

كز اللجنة االستشارية الحكومية  ن   GACستر عىل الفرص المحتملة للتنسيق  ALACواللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمي 

ي الموضوعات ذات ا
ي التقرير االجديدة بعد نشر  gTLDلصلة بالجوالت القادمة لنطاقات والتقارب فن

لمجموعة عمل عملية  لنهائ 

الجديدة، المعروض عىل مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة  gTLDإلجراءات القادمة لنطاقات   PDP WGوضع السياسات 

GNSO ا للمشورة المحتملة إىل مجلس إدارة
ً
.  ICANN، استعداد ي

  بشأن التقرير النهائ 

 

 الوثائق المرجعية الرئيسية 

ي للمرحلة  GACبيان األقلية الصادر عن لجنة 
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  CALAملحق لبيان 

للجوالت الالحقة لنطاقات   GACحالة نواحي االهتمام األساسية بالنسبة للجنة : GACبطاقة أداء اللجنة االستشارية الحكومية 

gTLD  الجديدة 

 

 المزيد من المعلومات 

 ALAC و GACصفحة نشاط 

https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/epdp-phase-2-temp-spec-gtld-registration-data-2-31jul20-en.pdf
https://community.icann.org/display/NGSPP/h.+Final+Report+Drafting?preview=/153520393/157188562/SubPro%20-%20Final%20Report%20-%2020Jan2021%20-%20FINAL%20WITH%20CORRECTIONS.pdf
https://community.icann.org/display/NGSPP/h.+Final+Report+Drafting?preview=/153520393/157188562/SubPro%20-%20Final%20Report%20-%2020Jan2021%20-%20FINAL%20WITH%20CORRECTIONS.pdf
https://community.icann.org/display/NGSPP/h.+Final+Report+Drafting?preview=/153520393/157188562/SubPro%20-%20Final%20Report%20-%2020Jan2021%20-%20FINAL%20WITH%20CORRECTIONS.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://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://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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ن   3من  3الصفحة   ALACلعموم المستخدمي 

 

 إدارة الوثائق 

ي  اجتماع 
ي فن

اضن ة ICANN70منتدى المجتمع االفتر ي الفتر
 2021مارس / آذار   25-22، فن

ن  GACاجتماع اللجنة االستشارية الحكومية  موضوع الجلسة   ALACمع اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمي 

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

 2021مارس/ آذار  4 : 1اإلصدار  تاري    خ التوزي    ع
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