
 

 توقيت

وقاعة 
 االجتماع

 المنسق )المنسقون( الجلسة

 فريق العمل

 09:00من 
ص إلى 
 ص 10:15

 4القاعة 

 ومجلس اإلدارة ALACاجتماع اللجنة االستشارية العامة 

Adobe Connect: 

 جدول األعمال:

 إلى مجلس اإلدارة: ALACأسئلة من اللجنة االستشارية العامة 

 
 الجغرافية:. المناطق واألسماء 1

مع متطلب في الالئحة ُيلزم بمراجعتها في كل ثالث سنوات  2000سنة  ICANNتم إحداث المناطق الجغرافية لمنظمة  .أ
)منذ عشر سنوات(، وبطلب من منظمة دعم اسماء النطاقات  2007على أبعد تقدير. في شهر تشرين الثاني )نوفمبر( 

، أطلق مجلس اإلدارة مناقشة مجتمعية بشأن تعريف واستخدام المناطق. وتم تكليف مجموعة عمل ccNSOلرمز البلد 
بعد ذلك بسنة ولمدة سبع سنوات تالية، تم إصدار تقارير متعاقبة وهي التقرير األولي، والمؤقت ومشروع التقرير وتم 

فترة شهرين، تم إطالق تعليق عام وكان مفتوًحا . بعد 2015تتويجها بصدور التقرير النهائي في تشرين األول )أكتوبر( 
. ونحن 2016لمدة أربعة أشهر وتلقى ما مجموعه ستة تعليقات حيث تم إصدار تقرير التعليقات في شهر أيار )مايو( 

وقد تم التخطيط النطالق المراجعة التالية للمناطق الجغرافية بعد سنة من  2017اآلن في شهر تشرين األول )أكتوبر( 
 ن. هل يمكن لمجلس اإلدارة مساعدتنا رجاء على فهم التأخير ومتى سيتم اتخاذ إجراءات بشأن التقرير؟اآل

الجديدة هي في  gTLDبشأن اإلجراءات الالحقة لنطاقات  GNSOعملية وضع سياسة المنظمة الداعمة لألسماء العامة  .ب
األعلى. ونحن نتوقع ن يتم التعبير عن وجهات نظر  مرحلة بدء مسار عمل بشأن استخدام األسماء الجغرافية في المستوى

والمجتمع الشامل لعموم المستخدمين فإننا نتوقع تنوًعا مهًما  ALACمختلفة تماًما، وحتى داخل اللجنة االستشارية العامة 
ا. اإلجراء للغاية. رغم أنه يمكن تصور أنه سينتج عن هذه العملية حل يرضي الجميع، إال أن هذا أمر مستبعد نوًعا م

االحتياطي الستخدام قواعد الجولة األخيرة يطرح إشكاالت أيًضا. كيف يتصور مجلس اإلدارة التوفيق بين وجهات النظر 
 المختلفة لمنظماته الداعمة ولجانه االستشارية.

2 .ICANN لمرحلة ما بعد النقل 

لمجموعة العمل المجتمعية المعنية بتعزيز  2مل مرت سنة على وضع اللوائح الجديدة، وقد بدأنا رؤية مناقشات مسار الع
 تصل إلى نهايتها. ICANNمساءلة 

، وما هي ICANNهل يمكن لمجلس اإلدارة و/أو ألعضائه أن يقدموا تعقيبات بشأن كيف يرون التطور الجديد لمنظمة 
 النقاط اإليجابية لهذه العملية ونتائجها، والنقاط السلبية ومشاكلها؟

المنسق )المنسقون(: ستيف كروكر، 
 ،وآالن غرينبيرغرئيس مجلس اإلدارة 

رئيس اللجنة االستشارية العامة 
ALAC 

 HU القيادة:

 SV مالحظات:

RP :YN 

https://community.icann.org/display/atlarge/Alan+Greenberg+SOI


 طي: مراجعة عموم المستخدمين. موضوع احتيا3

بناء على وضع المراجعة وتطورها عبر مجلس اإلدارة ولجنة الفاعلية التنظيمية لمجلس اإلدارة، تحتفظ اللجنة االستشارية 
 بالحق في طرح القضية في اجتماعنا مع مجلس اإلدارة. ALACالعامة 

 :ALACأسئلة من مجلس اإلدارة إلى اللجنة االستشارية العامة 

 ؟ما هي القضايا/لمواضيع التي تعملون عليها حالًيا .1
 وأفضل طريقة للتخفيف منها؟ GDPRما هي انشغاالت مجموعتكم بشأن القواعد العامة لحماية البيانات  .2

 10:15من 
ص إلى 
 ص 10:30

 فترة أستراحة لشرب القهوة
 

 10:45من 
ص إلى 
 ص 11:45

Capital 
Suite، 06  

 اللجنة المجتمعية المعنية بمجموعة عمل الوصول

Adobe Connect: 

 األعمال:جدول 

كلمة ترحيب وتعريف )جولة بالتناوب لجميع الحاضرين مع مقدمة ذاتية موجزة باإلضافة إلى مراجعة السبب وراء  .1
 ص( 10:40ص إلى  10:30والجميع )من  أور-تشيريل النغدون -"مسائل الوصول"( 

 ص( 11:25ص إلى  10:40مستجدات ومراجعة بشأن األنشطة المقرر بشأنها مسبًقا )من  .2
 يتم تحديدهم الحًقا -المقدمون  - ICANNاتصاالت ومنشورات  .أ

 يتم تأكيدهم الحًقا -المقدمون  - ICANNالوصول إلى الويب لمنظمة  .ب
i. ICANN.org 
ii. ومواقع المنظمات الداعمة واللجان االستشارية األخرى 
iii.  تحديث موقع اللجنة االستشارية العامةALAC  ريناليا عبد من اجتماعنا األخير )يشير إلى قضايا طرحتها

 (الرحيم
 ص(  11:30ص إلى  11:25تؤثر على الوصول )من  ICANNأنشطة أخرى لمنظمة  .3

 يتم تأكيدهم الحًقا -المقدمون  -تقرير المجموعة الفرعية للتنوع  -بشأن المساءلة  2مسار العمل 

 ص( 11:40ص إلى  11:30يتم تأكيدهم الحًقا )من  -المقدمون  -القضايا التقنية  .4
 TTFات من مستجد

 وجًها لوجه: المشاركة عن بعد وما إلى ذلك. •
 وما إلى ذلك. Adobe Connectالمشاركة عبر اإلنترنت:  •

-تشيريل النغدونالمنسق )المنسقون(: 
 أور

 HUالقيادة: 

 GGالمسائل اللوجستية: 

 EEظات: مالح

RP :YN 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__community.icann.org_display_atlarge_Cheryl-2BLangdon-2DOrr-2BSOI&d=DwMGaQ&c=FmY1u3PJp6wrcrwll3mSVzgfkbPSS6sJms7xcl4I5cM&r=ds9md1zoepmwqw2nfk-Vs9ssxn1I3jPs97ekKkctEkM&m=qCvGnKKEFbg8QTYaF8s6Y4XN7gaxF6jweA4
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__community.icann.org_display_atlarge_Cheryl-2BLangdon-2DOrr-2BSOI&d=DwMGaQ&c=FmY1u3PJp6wrcrwll3mSVzgfkbPSS6sJms7xcl4I5cM&r=ds9md1zoepmwqw2nfk-Vs9ssxn1I3jPs97ekKkctEkM&m=qCvGnKKEFbg8QTYaF8s6Y4XN7gaxF6jweA4
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__icann.org_&d=DwMGaQ&c=FmY1u3PJp6wrcrwll3mSVzgfkbPSS6sJms7xcl4I5cM&r=ds9md1zoepmwqw2nfk-Vs9ssxn1I3jPs97ekKkctEkM&m=qCvGnKKEFbg8QTYaF8s6Y4XN7gaxF6jweA4uc9XPdO8&s=bl7rajh2P81XrgfQbWAakqlNSAJ8eFXuMFbFRx5Emls&
https://icannwiki.org/Rinalia_Abdul_Rahim
https://icannwiki.org/Rinalia_Abdul_Rahim
https://community.icann.org/display/atlarge/Cheryl+Langdon-Orr+SOI
https://community.icann.org/display/atlarge/Cheryl+Langdon-Orr+SOI
https://community.icann.org/display/atlarge/Cheryl+Langdon-Orr+SOI
https://community.icann.org/display/atlarge/Cheryl+Langdon-Orr+SOI


 ص( 11:43ص إلى  11:40الخطوات التالية )من  .5
 متابعة بشأن االستطالع األولي -استطالع الموظفين بشأن الوصول  •

 ص( 11:45ص إلى  11:43أية مواضيع أخرى واالجتماع التالي، وأية بنود إجراءات واختتام االجتماع )من  .6

 10:30من 
ص إلى 
 ص 11:30

القاعة ب، 
 القسم أ

 مجموعة عمل المجتمع الشامل لبناء القدرات

Adobe Connect: 

 جدول األعمال:

 ص( 10:32ص إلى  10:30)من  - تيجاني بن جمعة -ترحيب  .1
 ص( 10:42ص إلى  10:32)من  - تيجاني بن جمعة -مستجدات بشأن أنشطة بناء القدرات  .2
 ص( 11:30ص إلى  10:42)من  بيستي أندروز - ICANN Learnتحديث بشأن  .3

رئيس  ،تيجاني بن جمعةمنسق الجلسة: 
مجموعة عمل المجتمع الشامل لبناء 

 القدرات

 HUالقيادة: 

 مالحظات:

RP: 

م  12:00من 
 م 01:30إلى 

 أستراحة غداءفترة 
 

م  12:15من 
 م 01:15إلى 

القاعة ب، 
 القسم أ

بناء قدرات المجتمع الشامل للمنظمة اإلقليمية الشاملة لعموم المستخدمين في منطقة آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادئ 
APRALO  4الجزء 

Adobe Connect: 

 جدول األعمال:

 م( 12:10م إلى  12:00)من  هولي رايتشي - ترحيب ووضع المواضيع الساخنة .1
 م( 12:50م إلى  12:10جلسات جانبية دورية )من  .2

 أور-ريل النغدونتشي -مقدمة  .أ
القيادة؛ المقرر  ،أور-تشيريل النغدون -الجديدة وقضايا األطراف المتعاقدة(  gTLD)نطاقات  1الجلسة الجانبية  .ب

 )يتم تحديده الحًقا(
القيادة؛ المقرر )يتم  ،مورين هيليارد -)عالقات منظومات المجتمع الشامل لعموم المستخدمين(  2الجلسة الجانبية  .ج

 تحديده الحًقا(
 القيادة؛ المقرر )يتم تحديده الحًقا( ،كايلي كان -)أسماء النطاق المدّولة(  3الجلسة الجانبية  .د
 تم تحديده الحًقا( القيادة؛ المقرر )ي ،هولي رايتشي - (WHOIS)خدمة دليل التسجيل/ 4الجلسة الجانبية  .ه

 12:50والمقررون )من  هولي رايتشي - APRALOتعقيب بشأن الجلسات الجانبية وتحديد المواضيع الساخنة لمنظمة  .3
 م(  1:20م إلى 

 م( 1:30م إلى  1:20)من  هولي رايتشي -الخطوات التالية  .4

، هولي رايتشيالمنسق )المنسقون(: 
 ALACعضو اللجنة االستشارية العامة 

 SVالقيادة: 

 GGالمسائل اللوجستية: 

 ALمالحظات: 

RP :EE 

https://community.icann.org/display/atlarge/Tijani+BEN+JEMAA+SOI
https://community.icann.org/display/atlarge/Tijani+BEN+JEMAA+SOI
https://www.icann.org/profiles/elizabeth-andrews
https://community.icann.org/display/atlarge/Tijani+BEN+JEMAA+SOI
https://community.icann.org/display/atlarge/Holly+Raiche+SOI
https://community.icann.org/display/atlarge/Cheryl+Langdon-Orr+SOI
https://community.icann.org/display/atlarge/Cheryl+Langdon-Orr+SOI
https://community.icann.org/display/atlarge/Maureen+Hilyard+SOI
https://community.icann.org/display/atlarge/Kaili+Kan+SOI
https://community.icann.org/display/atlarge/Holly+Raiche+SOI
https://community.icann.org/display/atlarge/Holly+Raiche+SOI
https://community.icann.org/display/atlarge/Holly+Raiche+SOI
https://community.icann.org/display/atlarge/Holly+Raiche+SOI


م  02:15من 
 م 03:00إلى 

 3القاعة 

 GACو ALACاجتماع 

Adobe Connect: 

 توماس شنايدر، يتم تأكيده( -جدول األعمال: )مؤقت 

 الجديدة gTLDاإلجراءات الالحقة لنطاقات  .1
 أسماء الدول واألقاليم .أ

تشرين األول  17بتاريخ  ALACوثيقة مارك كارويل تتم مناقشتها في اجتماع الطلبات المبنية على المجتمع ) .ب
 )أكتوبر((

إلى المجتمع( وخطط من أجل مسعى مشترك بين  ICANN)عبر تحسين تدفق معلومات  خفض الحواجز أمام المشاركة .2
GAC وALAC (يوري النسبيرو )ُيعد مسودة 

 GDPRالقواعد العامة لحماية البيانات  .3
 التعاون في مجال بناء القدرات في المناطق المهمشة .4
 أية مواضيع أخرى .5

  المنسق )المنسقون(:

 HU/RHالقيادة: 

 GGمالحظات: 

RP :GAC RP  دعم(YN) 

م  03:00من 
 م 03:15إلى 

 فترة أستراحة لشرب القهوة
 

م  03:15من 
 م 04:45إلى 

القاعة ب، 
 القسم أ

 اجتماع القادة اإلقليميين للمجتمع الشامل لعموم المستخدمين 

Adobe Connect: 

 جدول األعمال:

 م( 3:20م إلى  3:15ساتيش )من  -ترحيب بالقادة اإلقليميين الحاليين والمستقبليين  .1
 (3:30إلى  3:20تقديم القادة المستقبليين )من  .2
رؤساء المنظمات اإلقليمية العامة )من  - المواضيع الساخنة للمنظمات اإلقليمية العامة التحديثات والخطوات التالية بشأن .3

 م( 3:50م إلى  3:30
• AFRALO 
• APRALO 
• EURALO 

• LACRALO 
• NARALO 

 م( 4:05إلى  3:50)من  CROPتحديثات  .4
 منسق االجتماعتحديث  •
 CROPقضايا لجلب اهتمام موظفي  •

 م( 4:20م إلى  4:05)من  الصناديق التقديرية للمنظمات اإلقليمية العامة .5

 ساتيش بابو المنسق )المنسقون(:

 SV القيادة:

 HUمالحظات: 

RP :MA 

https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=49348708
https://community.icann.org/display/CRALO/RALO+Hot+topics
https://community.icann.org/display/AFRALO/AFRALO+Hot+Topics
https://community.icann.org/display/APRALO/APRALO+Hot+topics+2017
https://community.icann.org/display/EURALO/EURALO+Hot+Topics+2017
https://community.icann.org/display/NARALO/NARALO+Hot+Topics+2017
https://community.icann.org/display/soaceoutreach/CROP+Contacts
https://community.icann.org/display/CRALO/RALO+Requests+for+Funding+to+support+an+Outreach+Activity
https://community.icann.org/display/atlarge/Satish+Babu+SOI


 الموظفون -تحديث بشأن مستويات الصندوق  •
 مراجعة واعتماد معايير الصنديق التقديرية للمنظمات اإلقليمية العامة •

 م( 4:25م إلى  4:20)من  هايدي أولريتش - 2019التخطيط لطلبات الموازنة اإلضافية للسنة المالية  .6
ماريو و هايدي أولريتش- ALSتقدير ومتابعة وتطوير أنشطة  -المستخدمين  عالقات منظومات المجتمع الشامل لعموم .7

 (م 4:40م إلى  4:25) أليمان
 (16:45-م 04:40إعالن الرئيس ) .8

م  04:45من 
 م 05:00إلى 

 فترة أستراحة انتقال
 

م  05:00من 
 م 06:00إلى 

القاعة ب، 
 أالقسم 

 اجتماع مجموعة عمل المجتمع الشامل لقوة مهام التكنولوجيا

Adobe Connect: 

 جدول األعمال:

 تقديم لقوة مهام التكنولوجيا .1
 تحديث حول مشاريع مختارة .2

 تتبع السياسات .أ
 بشأن دردشة المجموعة ALACإلى  TTFتوصية  .ب
 TTFتصميم ويكي  .ج
 مراجعة/تقرير حلول المؤتمرات .د

 تكنولوجية مختارةتحديثات قضايا  .3
تحسين أداة ترجمة القائمة البريدية للمنظمة اإلقليمية الشاملة لعموم المستخدمين في منطقة أمريكا الالتينية وجزر  .أ

 الكاريبي
 إتاحة متابعة المؤتمرات الهاتفية للمجتمع الشامل عبر األجهزة المحمولة .ب
 Adobe Connectذات الصلة ببرنامج  ICANNقضايا  .ج

 ؟ICANNاكل التكنولوجية لديكم في ما هي المش .4
 أية مواضيع أخرى .5

ديف أناند  المنسق )المنسقون(:
 تيلوكسينج

 MA القيادة:

 ALمالحظات: 

RP :YN 

م  06:30من 
 م 08:30إلى 

 4القاعة 

 كروكرتحية ونخب ستيف 
 

 

https://www.icann.org/profiles/heidi-ullrich
https://www.icann.org/profiles/heidi-ullrich
https://www.icann.org/profiles/mario-aleman-19cb3415-28a9-4b12-a207-8c56aa5b21fd
https://www.icann.org/profiles/mario-aleman-19cb3415-28a9-4b12-a207-8c56aa5b21fd
https://community.icann.org/display/atlarge/Dev+Anand+Teelucksingh+SOI
https://community.icann.org/display/atlarge/Dev+Anand+Teelucksingh+SOI

