
   
 

  

 (ALAC)مع اللجنة االستشارية العامة  GACاجتماع 

 10الجلسة 

 

 المحتويات 

 

 الهدف من  
 الجلسة 

 الوثائق  1ص  جدول األعمال  1ص  نبذة خلفية 1ص 
المرجعية 

 الرئيسية

 2ص 

 

 أهداف الجلسة 

 ICANNدأبت اللجنة االستشارية الحكومية واللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين على االجتماع على هامش اجتماعات 

 العامة لمناقشة قضايا السياسة العامة ذات االهتمام المشترك للحكومات ومستخدمي اإلنترنت النهائيين.

المطروحة على أجندتي اجتماعات اللجنتين: القبول الشامل  ، سوف تركز الجلسة على الموضوعات ICANN74في اجتماع 

على المستوى الوطني، والقضايا الجيوسياسية وتطوير نموذج أصحاب   GACو ALACوأسماء النطاقات المدولة، وتعاون 

 المصلحة المتعددين. 

 

 نبذة خلفية 

للتعبير عن آراء  ICANN( المقر التنظيمي الرئيسي الذي خصصته ALAC)تعتبر اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين 

عضًوا وتمثل المجتمع   15واهتمامات مستخدمي اإلنترنت النهائيين كٌل على حدة. تتألف اللجنة االستشارية العامة التي تضم 

( الخمس باإلضافة إلى  RALO)تختارهما كل منظمة من المنظمات العامة اإلقليمية  الشامل لعموم المستخدمين من عضوين

( ALAC). وتقدم اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين ICANNخمسة أعضاء تعيّنهم لجنة الترشيح التابعة لمنظمة 

ويشمل ذلك سياسات اإلنترنت التي تأييًدا لمصالح المستخدمين النهائيين،  ICANNالنصائح والتوصيات بخصوص أنشطة 

 .ICANNتضعها منظمات الدعم التابعة لمنظمة 

 

العامة   ICANNعلى االجتماع خالل اجتماعات   ALACواللجنة االستشارية العامة  GACدأبت اللجنة االستشارية الحكومية 

عملوا في الماضي على وضع بيانات   . لقد ICANNمن أجل تنسيق ومناقشة قضايا السياسة العامة ذات االهتمام المشترك في 

 مشتركة حول بعض السياسات والمواضيع التشغيلية.

 

 جدول األعمال 

واللجنة االستشارية الحكومية  ALACأيار/مايو، من المتوقع أن تناقش اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين  31بدًء من 

GAC ام المشترك المتعلقة بما يليعدًدا من القضايا الرئيسية الحالية ذات االهتم: 

 القبول الشامل وأسماء النطاقات المدولة،  .1

 على المستوى الوطني: مزيد من الممارسات الجيدة من كل لجنة للمناقشة،  GAC-ALAC/At-Largeتعاون  .2

 . : دور الحكومات ومتطوعي المجتمع المدنيMSالقضايا الجيوسياسية والنهوض بنموذج أصحاب المصلحة المتعددين  .3



 

 ALACمع اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين  GACاجتماع   - GACمن جدول أعمال  10بند  - ICANN74اجتماع 

 

 الوثائق المرجعية الرئيسية 

 ICANN73الرسمي الجتماع  GACبيان اللجنة االستشارية الحكومية  ●

 صفحة نشاط اللجنة االستشارية الحكومية واللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين ●

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إدارة الوثائق 

اجتماع اللجنة االستشارية الحكومية مع   -  ICANN74موجز جلسة اللجنة االستشارية الحكومية الجتماع  العنوان 
 اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين

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

 2022أيار/مايو  27: 1اإلصدار  تاريخ التوزيع 

 

https://gac.icann.org/contentMigrated/icann73-gac-communique
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann73-gac-communique
https://gac.icann.org/activity/gac-and-alac-activity-page

