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 الهدف من الجلسة

( على االجتماع على هامش  ALACواللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين ) GACدأبت اللجنة االستشارية الحكومية 

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

 نبذة خلفية  

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

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

( الخمس باإلضافة إلى خمسة  RALOالشامل لعموم المستخدمين من عضوين تختارهما كل منظمة من المنظمات العامة اإلقليمية )

النصائح  ALAC. وتقدم اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين ICANNأعضاء تعيّنهم لجنة الترشيح التابعة لمنظمة 

تأييًدا لمصالح المستخدمين النهائيين، ويشمل ذلك سياسات اإلنترنت التي تضعها منظمات   ICANNوالتوصيات بخصوص أنشطة 

 .ICANNعة لمنظمة الدعم التاب

 

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

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

 والمواضيع التشغيلية.  حول بعض السياسات 

 

، شي يونغ تشانغ ALACجهة اتصال لدى اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين  GACعينت اللجنة االستشارية الحكومية  

مسؤولة اتصال لدى اللجنة   جوانا كوليزا ALAC)جمهورية كوريا( وعينت اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين 

.  ويتمثل دورهم في تسهيل السياسات ومناقشات المجتمع الداخلية األخرى بين مجموعاتهم وقياداتهم،  GACكومية االستشارية الح

 .ICANNمع إعداد جداول أعمال االجتماعات للجلسات المشتركة في اجتماعات 

  



 

مع اللجنة االستشارية العامة   GACاجتماع اللجنة االستشارية الحكومية  - GACمن جدول أعمال اللجنة االستشارية الحكومية  10بند   - ICANN75اجتماع 

 ALACلعموم المستخدمين 
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 جدول األعمال

 ماعات اللجنتين: ، سوف تركز الجلسة على الموضوعات المطروحة على أجندتي اجتICANN75في اجتماع 

 ICANNو DNSتجزئة اإلنترنت ونظام اسم النطاق   ●

مشاركة اللجنة االستشارية العامة لعموم   –الجديدة والنطاقات العامة المغلقة  gTLDالجوالت القادمة لنطاقات  ●

رية الحكومية  واللجنة االستشا GNSOفي الحوار الُميّسر مع مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة  ALACالمستخدمين 

GAC 

 أمثلة على الممارسات الجيدة  –التعاون المحلي عبر المجتمع  ●

 الوثائق المرجعية الرئيسية 

 ICANN74الرسمي الجتماع   GACبيان اللجنة االستشارية الحكومية  ●

 ALACواللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين  GAC صفحة نشاط اللجنة االستشارية الحكومية ●

 

 

 إدارة الوثائق 

اجتماع اللجنة االستشارية  - ICANN75الجتماع  GACموجز جلسة اللجنة االستشارية الحكومية  العنوان 

 ALACمع اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين   GACالحكومية 

 )قبل االجتماع( وعامة الجمهور )بعد االجتماع( GACأعضاء اللجنة االستشارية الحكومية  التوزيع 
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https://gac.icann.org/contentMigrated/icann74-the-hague-communique
https://gac.icann.org/activity/gac-and-alac-activity-page
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