اللجنة االستشارية الحكومية (:)GAC

محضر اجتماع

اجتماع  ICANNرقم  58في كوبنهاغن
 16-11مارس 2017
 .1حضور وعضوية االجتماع
عضوا وتسعة مراقبين من .GAC
حضر االجتماع ستة وتسعون
ً
عضوا جديدًا بها .وبذلك يرتفع عدد األعضاء في لجنة  GACإلى
وقد رحبت اللجنة االستشارية الحكومية  GACبدولة زمبابوي
ً
عضوا و 35مراقبًا.
171
ً
يمكن العثور على قائمة الحضور في المرفق .1
كما يمكن العثور على البيان الرسمي الصادر من  GACفي اجتماع كوبنهاغن في المرفق .2
يمكن االطالع على العروض التي استخدمها المتحدثون خالل االجتماع والتقارير الداعمة للجنة  GACمتى ما توفرت ،من خالل موقع
 GACعلى الويب (في شكل شرائح أو وثائق بصيغة  .)Word/PDFكما تتوفر النسخ المسجلة الكاملة لكل جلسة على موقع جدول أعمال
اجتماعا كوبنهاغن على الويب.

 .2جلسات السياسة العامة والقضايا األساسية
2أ :رموز الدول/األقاليم المكونة من حرفين في المستوى الثاني
تمت مناقشة هذه المسألة بشكل مطول في االجتماعات المنعقدة مع منظمة دعم األسماء العامة ( )GNSOومع مجلس إدارة .ICANN
وكما كان الحال في السابق ،كان لدى بعض أعضاء  GACمخاوف بشأن أسلوب مجلس اإلدارة في التعامل مع هذه المسألة وتنفيذ ICANN
لها .وهذه تشتمل على :الحقوق القانونية في ملكية هذه األكواد والتحكم به على اعتبار أنها بُعد واحد فقط ،مع اعتبار الجوانب السياسية
والثقافية بنفس األهمية على األقل؛ ومواجهة الحكومات ألسعار زائدة في حالة اختيار تسجيل كود خالل فترة التسجيل الشاملة؛ ومعالجة
الط لبات ال يجب أن تسبق المناقشات مع الحكومة المعنية؛ والتعامل مع هذه المسألة بما يجعل من الصعب الدفاع عن  ICANNونموذج
أصحاب المصلحة المتعددين في المنتديات األخرى.
وليست لدى أعضاء آخرين نفس تلك المخاوف ،وال يرى البعض أية مشكالت في تسجيالت  .brandفي هذه المساحة .وعلى الرغم من
ذلك ،كان هناك اتفاق عام على أن رد مجلس اإلدارة على توصية ( GACبما في ذلك القرار األخير حول هذه المسألة) لم يكن واض ًحا ،وأنا
التنفيذ من جانب منظمة  ICANNلم يتناول مخاوف عدد من الحكومات.
وأشار أعضاء في مجلس  GNSOإلى أن الترتيبات الحالية عبارة عن تسوية ال تعكس عملية وضع السياسات ( )PDPاألصلية ،وأن
السجالت غير راضية على وجه الخصوص عنها أيضًا .وقد اقترحوا ترتيب عملية إحاطة لـ  GACإن كان ذلك من شأنه أن يفيد.
وأكد أعضاء مجلس اإلدارة على وجهة نظرهم السابقة بأن مجلس اإلدارة قد تصرف بشكل متسق وفقًا لنصيحة  .GACكما اقترحوا الرد
خطيًا على مخاوف خاصة لدى  GACو/أو الترتيب لمناقشات قبل اجتماع  ICANNالتالي.
األهداف اإلجرائية
 .1من المقرر إدراج المناقشات السابقة في بيان  GACالرسمي (الكامل).
 .2ومن المقرر لكل من قيادة  GACوفريق عمل  ICANNالتنسيق مع مجلس اإلدارة ومنظمة  ICANNحول ترتيبات المتابعة.

2ب :حماية أسماء واختصارات المنظمات الدولية الحكومية
شارك أعضاء ومراقبون من  GACفي مناقشة ميسرة حول هذا الموضوع ،بقيادة عضو مجلس إدارة  ICANNالسابق بروس تونكين.
واعتبرت هذه المناقشة إيجابية وبناءة وسوف تواصل  GACالمشاركة في هذه المناقشات المستمرة .وقد تم االتفاق على توجيه مجلس اإلدارة
إلى السعي إلجراء ترتيبات اإلشعارات المناسبة إلى المنظمات الدولية الحكومية والمسجلين .كما قدمت  GACطلبًا من أجل عملية التعليقات
العامة من أجل التقرير األولي لعملية  PDPالخاصة بوصول المنظمة الدولية الحكومية-غير الحكومية إلى آليات حماية الحقوق التصحيحية.
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األهداف اإلجرائية
 .1من المقرر إدراج المناقشات السابقة في بيان  GACالرسمي (الكامل).
 .2من المقرر مشاركة أعضاء ومراقبين من  GACفي مناقشات أخرى موجهة.
 .3من المقرر مراقبة أعضاء ومراقبين من - GACبدعم من أمانة سر المجموعة األسترالية للتحسين المستمر  ACIGفي -GAC
لرد مجموعة عمل عملية وضع السياسات المعنية بالحقوق التصحيحية على الطلب المقدم من .GAC

2ج :الصليب األحمر  /الهالل األحمر  /الكريستالة الحمراء
شارك أعضاء ومراقبون من  GACفي مناقشة ميسرة حول هذا الموضوع ،بقيادة عضو مجلس إدارة  ICANNالسابق بروس تونكين.
اعتبرت المناقشة إيجابية وبناءة .قدم مجلس اإلدارة الدعم لهذه المناقشات من خالل اتخاذ قرار بمطالبة  GNSOإعادة النظر في توصياتها
األصلية بخصوص عملية وضع السياسات في ضوء نصيحة  .GACوسوف يتم ذلك بما يتفق مع قواعد عملية وضع السياسات PDP
الحالية.
األهداف اإلجرائية
 .1من المقرر إدراج المناقشات السابقة في بيان  GACالرسمي (الكامل).
 .2من المقرر مراقبة أعضاء ومراقبين من - GACبدعم من أمانة سر المجموعة األسترالية للتحسين المستمر  ACIGفي -GAC
لرد  GNSOعلى قرار مجلس اإلدارة.

2د :مراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك ()CCT
قدم رئيس فريق مراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك ،جوناثان زوك ،وأعضاء  GACفي فريق المراجعة (ميغان ريتشاردز،
من المفوضية األوروبية ،ولورين كابن ،من مفوضية التجارة الفيدرالية في الواليات المتحدة) إحاطة بآخر المستجدات إلى  GACحول
مؤخرا ،والمفتوح اآلن للتعليق العام .وتشمل التوصيات ذات الصلة الخاصة بلجنة  :GACالضمانات
مسودة تقرير فريق العمل المنشور
ً
المقدمة للسالسل الحساسة/المنظمة؛ والتزامات المصلحة العامة؛ وإساءة استخدام DNS؛ والدعم المقدم للدول النامية.
وتتوفر استطالعات ودراسات فريق مراجعة المنافسة وثقة وخيار المستهلكين على .www.cct.wiki
الهدف اإلجرائي
 .1من المقرر مراجعة أعضاء  GACمسودة التقرير والنظر في خيارات التعليقات الفردية و/أو طلبات  GACالجماعية المقدمة
لعملية التعليق العام( .جميع أعضاء  + GACأمانة سر  ACIGالتابعة لـ .)GAC

2هـ :سياسات  gTLDالمستقبلية :عام
التقت اللجنة االستشارية الحكومية  GACبالرؤساء المشاركين في مجموعة عمل عملية وضع السياسات في  GNSOبخصوص اإلجراءات
التالية لنطاقات  gTLDالجديدة؛ كما ناقشت أيضًا مشاركة  GACالمبكرة في عمليات وضع السياسات مع مجلس .GNSO
قدم أعضاء  GACبعض التعقيبات إلى الرؤساء المشاركين حول مشكالت نوعية والتي تشمل التعامل مع نصائح  GACالسابقة؛ والجوالت
المدولة IDN؛ وحل مجموعات
المدارة في مقابل نظام من يأتي أوالً يحصل على يحصل على الخدمة أوالً؛ ورسوم الطلبات؛ وأسماء النطاقات
ّ
التنافس .تمت اإلشارة إلى المشكالت الخاصة بالطلبات المستندة إلى المجتمعات ،ودعم مقدمي الطلبات واألسماء الجغرافية في المستوى
األعلى بمزيد من التفصيل أدناه .وتم االتفاق على أن المزيد من مشاركة  GACفي مجموعة عمل عملية وضع السياسات وفي المجموعات
الفرعية التابعة لها من شأنه الرجوع بالفائدة على جميع األطراف ،على الرغم من أن القيود المفروضة على الموارد في العديد من الحكومات
تمثل عائقًا واض ًحا.
وقد تمت اإلشارة إلى أن  ،GACباإلضافة إلى أعضاء آخرون في المجتمع ،سوف يحصلون قريبًا على المجموعة الثانية من أسئلة مشاورات
المجتمع ( )CC2من مجموعة عمل عملية وضع السياسات.
دورا قياديًا في التنسيق المشترك لمشاركة  GACفي وضع سياسات نطاقات
وقد اقترح فريق قيادة  GACتولي نائب أو نائبين للرئيس ً
 gTLDالجديدة وقد وضع ذلك بعين االعتبار.
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األهداف اإلجرائية
 .1من المقرر أن يقوم أعضاء  GACبالمشاركة النشطة في مجموعة عمل عملية وضع السياسات ذات الصلة بصفة فردية إلى
أقصى حد ممكن.
 .2من المقرر أن تواصل تقدم أمانة سر  ACIGالتابعة لـ  GACتقديم تقارير إلى  ACIGحول التطورات الرئيسية.
 .3من المقرر أن تنظر  GACفي ردها على أسئلة مشاورات المجتمع  CC2الثانية عند وصولها( .جميع أعضاء  + GACقيادة
 + GACأمانة سر  ACIGالتابعة لـ .)GAC

2و :سياسات  gTLDالمستقبلية :الطلبات المستندة إلى المجتمع للحصول على نطاقات gTLD
ناقشت  GACتوصيات التقرير التي قدمها مجلس أوروبا :الطلبات المقدمة إلى  ICANNمن أجل نطاقات المستوى األعلى العامة الجديدة
المستندة إلى المجتمع (نطاقات  :)gTLDالفرص والتحديات من منظور حقوق اإلنسان وحصلت على إفادة من أحد ُكتاب التقرير .وافقت
 GACعلى وجوب اعتبار توصيات التقرير بمثابة تعقيبات وإسهامات لمجموعة عمل عملية وضع السياسات المعنية بإجراءات نطاقات
 gTLDالجديدة التالية.
وتم االتفاق على أن يكتب رئيس  GACإلى مجلس اإلدارة مطالبًا بالحصول على إحاطة حول حالة التقرير المطالب به في قرار مجلس
اإلدارة الصادر في  :17-09-2016مراجعة الرئيس والمدير التنفيذي إلجراءات اإلبالغ عن تقييم أولوية المجتمع بخصوص نطاقات
 gTLDالجديدة.
األهداف اإلجرائية
 .1يجب إدماج المناقشات المذكورة أعاله في البيان الرسمي( .مكتمل)
 .2من المقرر إعداد مسودة خطاب من رئيس  GACإلى مجلس إدارة ( ICANNأمانة سر  ACIGالتابعة لـ .)GAC

2ز :سياسات  gTLDالمستقبلية :دعم مقدم الطلب
أشارت  GACإلى أن المشكالت الرئيسية بخصوص جولة نطاقات  gTLDالجديدة تم تحديدها فيما يتعلق بإشراك الدول النامية ،وهو ما
يشمل نقص الوعي من جانب الموزعين التجاريين والمستخدمين وانخفاض مستوى استخدام برنامج دعم مقدمي الطلبات .ويشمل التحليل
تقريرا أطلقه فريق مراجعة المنافسة وثقة وخيار المستهلكين والعمل في مسار العمل  1لإلجراءات التالية.
األخير والمستمر
ً
الهدف اإلجرائي
 .1سوف تكون مجموعة عمل المناطق المه ّمشة في  GACهي قائد  GACفي هذه المشكلة باإلضافة إلى مشاركتها في عمليات
المجتمع ذات الصلة وتقديمها التقارير إلى  GACحسبما يتناسب( .مجموعة عمل المناطق المه ّمشة  +فريق عمل .)ICANN

2ح :سياسة  gTLDالمستقبلية :األسماء الجغرافية في المستوى األعلى
حصلت  GACعلى إحاطة من مجموعة العمل المعنية باألسماء الجغرافية حول األعمال المتواصلة داخل المجموعة بخصوص أفضل
الممارسات المستقبلية الممكنة باإلضافة إلى مفهوم مستودع األسماء .وناقش أعضاء  GACإمكانية وضع مبادئ  GACمتفق عليها حول
األسماء الجغرافية كهدف محتمل الجتماع  ICANNرقم  59وسوف تنظر مجموعة العمل في هذه المسألة باستفاضة .وأشارت  GACإلى
أنها سوف تتلقى دعوة -باإلضافة إلى بقية المجتمع -من أجل المشاركة في جلسة أساسية لجميع أطراف المجتمع في اجتماع  ICANNرقم
 59تحت رعاية مجموعة عمل عملية وضع السياسات لإلجراءات التالية ،على أن تسبقها ندوة عبر الويب فيما بين الجلسات.
كما حصلت  GACعلى إحاطة حول البحث المؤقت المقدمة من مجموعة عمل المجتمعات المتعددة المعنية باستخدام أسماء الدول واألقاليم
كنطاقات من المستوى األعلى ( TLDمجموعة عمل المجتمعات المتعددة المعنية باستخدام أسماء الدول واألقاليم كنطاقات من المستوى
األعلى).
األهداف اإلجرائية
 .1مشاركة  GACفي ندوة عبر الويب فيما بين الجلسات باإلضافة إلى جلسة فيما بين أطراف المجتمع في اجتماع ICANN
رقم  ،59مع األخذ في االعتبار أعمال مجموعة عمل  ،GACومجموعة عمل المجتمعات المتعددة المعنية باستخدام أسماء
الدول واألقاليم كنطاقات من المستوى األعلى وخبرات ووجهات نظر األعضاء الفرديين( .جميع أعضاء  +GACمجموعة
عمل  GACالمعنية باألسماء الجغرافية  +أمانة سر  ACIGالتابعة لـ .)GAC
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2ط :مشكالت السالمة العامة
قدمت مجموعة عمل السالمة العامة ( )PSWGإحاطة إلى  GACحول األعمال الحالية التي تقوم بها المجموعة .وكانت القضايا الرئيسية
التي تم طرحها على النحو التالي:
o

أن يشتمل البيان الرسمي على طلب آخر ("بطاقة درجات") إلى مجلس إدارة  ICANNمن أجل الحصول على معلومات حول
التدابير التي اتخذتها  ICANNواألطراف المتعاقدة من أجل مجابهة إساءة استخدام  .DNSوتم اعتبار الرد المقدم من ICANN
على األسئلة المشمولة في بيان حيدر أباد الرسمي غير كافٍ .

o

وسوف تسعي مجموعة عمل السالمة العامة في القريب الحصول على موافقة  PSWGحول( :أ) مسودة إطار عمل سالمة
للسجالت من أجل الرد على التهديدات األمنية؛ و(ب) إطار عمل لإلفصاح عن إنفاذ القانون كجزء من تنفيذ سياسة اعتماد خدمات
الخصوصية/البروكسي (.)PPSAI IRT

o

سير العمل في مجموعة عمل عملية وضع السياسات المعنية بخدمات دليل نطاق المستوى األعلى العام من الجيل التالي المقرر
أن تحل محل  WHOISومراجعة  ICANNلنفس مجال الموضوع.

األهداف اإلجرائية
 .1إدراج بطاقة الدرجات حول إساءة استخدام  DNSفي البيان الرسمي (اكتمل).
 .2أن تسعى مجموعة عمل السالمة العامة  PSWGموافقة  GACعلى المستندات حسبما يتناسب ،وإبقاء  GACدائ ًما على اطالع
بالتطورات (مجموعة  PSWGفريق عمل .)ICANN

2ي :مزاد  .WEBالعلني
سعت  GACللحصول على إحاطة من مجلس اإلدارة حول المخاوف التي أثارها بعض األطراف حول العملية الخاصة بمزاد نطاق المستوى
األعلى العام المسمى  .webوأكد مجلس اإلدارة على أنه على علم بعملية تحري حول هذه المشكلة من جانب وزارة العدل األمريكية.

 .3جلسات المشاركة عبر المجتمع
3أ :االجتماع مع مجلس إدارة ICANN
اجتمعت  GACمع مجلس إدارة  ICANNوناقشت المشكالت التالية (النتائج مشمولة تحت العناوين ذات الصلة في أماكن أخرى من هذا
المحضر ،حيث يكون اجتماع مجلس اإلدارة في الغالب حول جزء واحد من معالجة  GACلمشكلة في أحد اجتماعات :)ICANN
المكونة من حرفين في المستوى الثاني.
 oرموز الدول/األقاليم
ّ
 oاستجابة رئيس  ICANNالتنفيذي بخصوص األسئلة المطروحة في البيان الرسمي للجنة في حيدر أباد والمتعلّقة بتخفيف إساءة
استخدام نظام اسم النطاق .DNS
 oسريّة وثائق اللجنة االستشارية الحكومية .GAC
 oاإلجراءات الجديدة لمجلس اإلدارة لمعالجة نصائح اللجنة االستشارية الحكومية  GACوأخذها بعين االعتبار.
 oتحديث بخصوص المزادات اإللكترونية.
 oالنقاش المبسّط حول إجراءات حماية المنظمات الحكومية الدولية والصليب/الهالل األحمر.
 oمسار العمل  2لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة المعنيّة بالمساءلة.
 oأولويات .GAC
 oجدولة اجتماعات مجلس اإلدارة GAC-االعتيادية الهاتفية لما بعد البيان الرسمي لما يقرب من  5أسابيع بعد اجتماع كوبنهاغن.

3ب :اجتماع مع منظمة دعم األسماء العامة ()GNSO
اجتمعت  GACمع رئيس وأعضاء من مجلس  .GNSOوكانت القضايا الرئيسية التي تم طرحها على النحو التالي:
 oمشاركة  GACفي عمليات وضع السياسات ،وعلى وجه الخصوص مجموعة عمل عملية وضع السياسات حول اإلجراءات
التالية :انظر أعاله.
المكونة من حرفين في المستوى الثاني :انظر أعاله.
 oرموز الدول/األقاليم
ّ
 oتنفيذ خطة من أجل تقرير الحالة النهائي لمجموعة مشاورات  :GAC-GNSOلم تتم إثارة أي مخاوف خاصة بخصوص مسودة
خطة التنفيذ ،وتمت اإلشارة إلى أن بنودًا إجرائية قيد التنفيذ اآلن حسبما تسمح الموارد .وكان ثمة اتفاق على وجوب النظر في
خيارات من أجل تفاعل  GAC-GNSOمن أجل تجنب حاالت عدم االتفاق في مراحل الحقة في عمليات وضع السياسات.
 oجدولة وإدارة أعباء العمل :كان هناك اتفاق على أن العديد من عمليات وضع السياسات التي تجري بالتوازي تسبب مشكالت في
أعباء العمل علال مستوى المجتمع .وسوف تواصل  GACو GNSOتبادل وجهات النظر حول الحلول الممكنة.
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األهداف اإلجرائية
 .1مواصلة القيادة في  GAC GNSOالمؤتمرات الهاتفية العادية فيما بين الجلسات( .فريقي القيادة في  GACو.)GNSO
 .2من المقرر مواصلة خطة تنفيذ المجموعة االستشارية حسبما يسمح به الوقت والموارد( .فريقي قيادة  GACو + GNSOفريق
عمل  + ICANNأمانة سر  ACIGالتابعة لـ .)GAC

3ج :االجتماع مع منظمة دعم أسماء رموز الدول ()ccNSO
اجتمعت  GACمع رئيس مجلس  ccNSOوأعضاء آخرون من نفس المجلس .وكانت القضايا الرئيسية التي تم طرحها على النحو التالي:
 oإحاطة حول مستخدم عملية وضع السياسات في منظمة  ccNSOبخصوص آلية التقاعد والمراجعة لنطاقات .ccTLD
 oإحاطة بخصوص التقرير البيني لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة المعنية باستخدام أسماء الدول واألقاليم كنطاقات من المستوى
األعلى.
 oموارد المعلومات المقدمة من منظمة  ccNSOإلى مجموعة عمل المناطق المه ّمشة في  GACمن أجل المساعدة في
االستعالمات المقدمة حول تفويض نطاقات  ccTLDونقل ملكيتها وإلغائها وتقاعدها.
 oاجتماع هاتفي عادي فيما بين الجلسات بين قيادات  GACو :ccNSOتم االتفاق على ذلك.
الهدف اإلجرائي
.1

من المقرر جدولة اجتماع هاتفي بين قيادات  GACو ccNSOقبل اجتماع  ICANNرقم ( 59فريق عمل .)ICANN

3د :االجتماع مع لجنة  At-Largeاالستشارية ()ALAC
التقت  GACبقيادة وأعضاء  .ALACوكانت القضايا الرئيسية التي تم طرحها على النحو التالي:
 oاألسماء الجغرافية :سوف تواصل  GACو ALACتبادل المعلومات.
 oدراسة يطلقها مجلس أوروبا حول طلبات المجتمعات (انظر أعاله).
 oمسودة استطالع ألعضاء  GACمن خالل مجموعة عمل المناطق المه ّمشة.
 oمراجعة المجتمع الشامل لعموم المستخدمين.
 oمشكالت مسار العمل  2لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة المعنيّة بالمساءلة ذات االهتمام المشترك.

الهدف اإلجرائي
مواصلة  GACو ALACالمشاركة في الحوار بشأن القضايا المذكورة أعاله( .مجموعة قيادة  + GACفريق عمل  + ICANNأمانة سر
 ACIGالتابعة لـ .)GAC

3هـ :االجتماع مع مجموعة أصحاب المصلحة في أمناء السجالت
اجتمعت  GACمع مجموعة أصحاب المصلحة في أمناء السجالت وتمت إحاطتها بخصوص مجموعة من المشكالت والتي تشمل دور أمناء
السجالت واألسواق ذات الصلة والمتطلبات النظامية والردود على إساءة استخدام .DNS

3و :االجتماع مع مجموعة geoTLD
اجتمعت  GACمع مجموعة سجل  TLDالجغرافية وأجرت تبادالً بنا ًء للخبرات مع نطاقات  TLDالجغرافية بالتشاور مع السلطات المحلية.
تم االتفاق على أن االتصال المستمر وتبادل المعلومات سوف يكون مفيدًا.
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الهدف اإلجرائي
مراقبة تطورات مجموعة  geoTLDوالحفاظ على اتصال في مستوى الدعم (أمانة سر  ACIGالتابعة لـ .)GAC

3ز :االجتماع مع أصحاب المصلحة في حماية البيانات
كجزء من سلسلة المناقشات عبر مجتمع  ،ICANNاجتمعت  GACمع ممثلين من هيئات حماية البيانات ،والتي نظمها مجلس أوروبا ،من
أجل مناقشة مشكالت حماية البيانات .اشتملت المشكالت المثارة عملية تحديث للمعاهدة ( 108معاهدة حماية األفراد فيما يخص المعالجة
التلقائية للبيانات الشخصية)؛ وموازنة اهتمامات ومصالح حماية البيانات وإنفاذ القانون؛ باإلضافة إلى اتساق المتطلبات التعاقدية لـ ICANN
مع قوانين حماية البيانات.
الهدف اإلجرائي
.1

أن تظل  GACعلى اتصال مع الجهات المعنية وأن تساعد في تيسير الحوار مع  ICANNحسبما يتناسب ( + PSWGفريق
عمل .)ICANN

3ح :االجتماع مع المجموعة التوجيهية للقبول العالمي
تلقت اللجنة االستشارية الحكومية  GACإحاطة من المجموعة التوجيهية للقبول العالمي ( )UASGبخصوص أنشطتها في إنشاء أسماء
نطاقات  IDNوعناوين البريد اإللكتروني باإلضافة إلى نطاقات  gTLDالجديدة ،والعمل بسالسة على جميع المتصفحات والتطبيقات ،وأيضًا
التطبيقات البرمجية .وأشارت اللجنة االستشارية الحكومية  GACإلى أن المجموعة التوجيهية للقبول العالمي  UASGستنشر ورقة بيضاء
في  11أبريل  2017كما ناقشت االقتراحات المتعلّقة بمساهمة الحكومات في عملية نشر المعلومات المتعلّقة بالقبول العالمي وإشراك إداراتها
ومجتمعاتها المحلية لتجهيز أنظمتها للقبول العالمي.

3ط :االمتثال التعاقدي لدى ICANN
تمت إحاطة  GACمن خالل فريق االمتثال التعاقدي في  ICANNحول نشاط االمتثال والتقارير فيما يخص تنفيذ ضمانات نطاقات gTLD
التي أوصت بها  ،GACويشمل ذلك :دقة  WHOISوإساءة استخدام النطاقات والتزامات المصلحة العامة.

 .4تعزيز مساءلة ICANN
قدم األعضاء المعينون من جانب  GACفي مسار العمل  2لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة المعنية بالمساءلة تقارير حول التطورات في
المستوى التمهيدي والمجموعات الفرعية .وتم االتفاق على وجوب بذل جميع أعضاء  GACجهودًا خاصة من أجل إشراكهم في أعمال
المجموعات الفرعية ذات الصلة مع وصول العملية إلى مرحلة مسودة تقرير.
غطت مناقشة الموضوعات ذات الصلة بـ  GACما يلي:
 oاالختصاص القضائي :يمثل هذا الموضوع أولوية بالنسبة لبعض أعضاء  .GACواألمر يعود إلى أعضاء  GACفي الرد على
االستبيان الحالي من مجموعة العمل الفرعية ذات الصلة.
 oمساءلة منظمات الدعم/اللجان االستشارية :إن وجهة نظر  GACالمشتركة حول مسودة التوصيات مرغوبة.
 oحقوق اإلنسان :إن وجهة نظر  GACالمشتركة حول مسودة التوصيات مرغوبة.
 oالتنوع :رد موحد لـ  GACعلى االستبيان القادم من مجموعة العمل الفرعية أمر مرغوب.
 oالشفافية :تم وضع األمر في االعتبار لكن لم تتم مناقشته بالتفصيل.
وافقت  GACعلى توجيه النصح إلى  ICANNورؤساء مجموعة عمل المجتمعات المتعددة المشاركين بأن تقييد نطاق فريق  ATRT3من
أجل تجنب التداخل مع أعمال مسار العمل  2مسألة يجب على فريق المراجعة النظر فيها عند تشكيله.
التنفيذ من جانب  GACللوائح الداخلية ذات الصلة والناشئة عن توصيات مسار العمل  1لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة تمت تغطيته
في القسم "مسائل  GACالداخلية" أدناه.
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الهدف اإلجرائي
.1

إشعار وإحاطة  GACبمستجدات التحسينات والنظر في الردود على مسودات مقترحات مسار العمل  2وطلبات الحصول على
المعلومات حول اختصاصاتها (أعضاء  GACفي مجموعة عمل المجتمعات المتعددة المعنية بمسار العمل  + 2أمانة سر
 ACIGالتابعة لـ .)GAC

 .5مسائل  GACالداخلية
5أ :االنتخابات
أبلغ رئيس  GACاللجنة االستشارية الحكومية  GACبأن ضغوط العمل التي ترجع أسبابها لمسئوليات إضافية المقصد مها أنه سوف يتخلى
سا للجنة  GACفي موعد ال يتجاوز العام المالي .2017
عن منصبه رئي ً
الهدف اإلجرائي
.1

سوف تطالب أمانة سر  ACIGالتابعة لـ  GACرسميًا بانتخابات لمنصب رئيس  GACفي االجتماع المنعقد في كوبنهاغن.

5ب :إدارة وثائق  GACالسريّة
ناقشت  GACالتعامل مع مستندات  GACبمعرفة  ICANNحيث يكون هناك عملية مراجعة مستقلة ( )IRPأو إجراءات قانونية تنطوي
مؤخرا من أجل توفير مستندات  GACردًا على طلب من
على إجراءات من جانب  .GACوكان ذلك في سياق طلب قدمته ICANN
ً
أطراف في إحدى عمليات المراجعة المستقلة .تم تعميم إحاطة من الشعبة القانونية في  ICANNحول االعتبارات القانونية إلى .GAC
تمت اإلشارة إلى أن  ICANNيبدو أن لها سيطرة على هذه المستندات من الناحية الفنية و/أو القانونية حيث إنها توفر الموارد (بما في ذلك
خوادم البريد والويب) من أجل ترتيبات  GACالتشغيلية .لم يكن العديد من األعضاء على علم في السابق بهذه المسألة ،وتساءلوا عما إذا
كان نفس الحال ينطبق على مجموعات  ICANNاألخرى ،التي قد تجتمع -على سبيل المثال -في جلسة مغلقة.
كان هناك اتفاق بأن إطالق مثل هذه المواد يجب أن يخضع للتشاور مع أعضاء GAC؛ وأن المشكلة تتطلب المزيد من الدراسة بحيث يكون
الموقف أكثر وضو ًحا في الحاالت المستقبلية ،والنظر فيما إذا كان الحكومات قادرة على تولي أي دور فيما تم إطالقه وتحت أية شروط.
الهدف اإلجرائي
متابعة المزيد من الدراسة المستفيضة للمشكلة فيما بين الجلسات (أعضاء  + GACأمانة سر  ACIGالتابعة لـ .)GAC

5ج :تنفيذ لوائح  ICANNالداخلية الجديدة
استأنفت  GACمناقشاتها من اجتماع حيدر أباد حول األساليب المحتملة لتنفيذ لوائح  ICANNالداخلية التي أصبحت سارية في  1أكتوبر
 2016والتي تنفّذ التوصيات المقدمة من مسار العمل  1لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة المعنية بالمساءلة .وكانت النقاط الرئيسية التي
تم طرحها على النحو التالي:
نصيحة لجنة  GACالى مجلس إدارة ICANN
كان هناك اتفاق بوجوب أن تكون نصيحة إجماع ( GACوفقًا لما هو محدد في اللوائح الداخلية) هي النتيجة المفضلة بشكل عام لمداوالت
 .GACوقد أيضًا العديد من األعضاء من حيث المبدأ بعض وسائل تجنب ممارسة عدد صغير من األعضاء بشكل فعال حق االعتراض،
إذا ما كان من الممكن التوصل إلى آلية مقبولة.
وقد كانت هناك مجموعة من وجهات النظر حول ما إذا كان من الواجب أن تكون نصيحة اإلجماع فقط في صورة نصيحة مقدمة إلى مجلس
اإلدارة من خالل  .GACوقد تمت مناقشة خيارات "نصيحة  GACغير المستندة إلى اإلجماع"؛ واالمتناع المحتمل من جانب األعضاء؛
وتحويل مجموعة كاملة من وجهات النظر إلى مجلس اإلدارة في حالة عدم التوصل إلى إجماع (حسب مبادئ التشغيل الحالية).
تم االتفاق على أن أية خيارات لنصائح  GACفي المستقبل يجب أن تكون بسيطة وعملية.
قدرا من التقدم في التوصل إلى أرضية مشتركة وضرورة مواصلة المناقشات.
وعلى اإلجمال ،أظهرت المناقشة ً
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 GACفي المجتمع صاحب الصالحيات
تم األخذ بعين االعتبار نصيحة من الشعبة القانونية في  ،ICANNمن أجل أن يكون لدى  GACالمرونة المعقولة في تقرير اإلجراءات
الخاصة بها بموجب اللوائح الداخلية.
وكان هناك اتفاق بأن األسلوب المقترح والمحدد في اإلحاطة ،بما في ذلك وضع مبادئ إرشادية باإلضافة إلى إجراءات نوعية ،كان بمثابة
بداية جيدة لمواصلة النقاش .وكان لدى أعضاء  GACمجموعة من وجهات النظر حول مدى اتساع تعريف اعتبارات السياسة العامة كمعيار
للمشاركة ،والحاجة لتحقيق اإلجماع في مستويات مختلفة من التصعيد والخيارات المتاحة لالمتناع.
وسوف تنظر  GACفي مزايا التعديالت المقترحة من جانبها على الئحة أساسية فيما يخص ترتيبات لجان مجلس اإلدارة ،وسوف تشارك
في منتدى المجتمع المقترح في اجتماع  ICANNرقم  59حسبما يتناسب.
تعيينات  GACللهيئات الخارجية
تم أخذ تقرير اإلحاطة حول هذه المسألة بعين االعتبار لكن لم تتم مناقشته.

األهداف اإلجرائية
 .1سوف تتم مراجعة الخيارات المتاحة لنصائح  GACالمقدمة إلى مجلس اإلدارة ومشاركة  GACفي المجتمع صاحب الصالحيات
وتقديمها إلى  GACمن أجل النظر فيها قبل اجتماع  ICANNرقم ( .59أمانة سر  ACIGالتابعة لـ .)GAC
 .2من المقرر المضي قد ًما في الخيارات المتاحة لتعيينات  GACللهيئات الخارجية حسبما تسمح الموارد (أمانة سر  ACIGالتابعة
لـ  + GACفريق عمل .)ICANN
 .3سوف تشارك  GACفي اإلجراءات الخاصة بالنظر في تعديل مقترح على الئحة داخلية (رئيس  + GACأمانة سر ACIG
التابعة لـ .)GAC

5د :مجموعة عمل تنفيذ توصيات مجلس اإلدارة واللجنة االستشارية الحكومية ()BGRI
تتكون مجموعة عمل تنفيذ مراجعة مجلس اإلدارة-لجنة  GACمن جميع أعضاء  GACالمعنيين (في الوقت الحالي كل من سويسرا،
والمملكة المتحدة ،وإيران ،والواليات المتحدة ،ومصر)؛ وأعضاء مجلس اإلدارة 1ماركوس كومر ،ومارتن بوترمان ،وكريس ديسيبان ،ورام
موهان (منسق عالقات) ،ومايك سيلبر ،ولويزوس فان دير الن .عقد كل من الرئيس المشارك منال اسماعيل (مصر) والرئيس المشارك
ماركوس كومار جلسة مع  GACمن أجل عملية المراجعة على خطة العمل المتفق عليها .وقد تم طرح القضايا التالية:
 oوضوح مشورة  .GACيجب أن تشتمل المشورة بشكل نموذجي على ما إذا كانت مستندة إلى اإلجماع أم ال؛ وأساس منطقي؛
وما هي النتائج المقصودة للسياسات العامة.
 oالمناقشة االعتيادية الحالية لما بعد البيان الرسمي بين مجلس اإلدارة و.GAC
في اجتماع  GACمع مجلس اإلدارة ،أوضح ماركوس كومار أن عملية جديدة لمجلس اإلدارة من أجل النظر في نصائح  GACسوف تتم
مناقشتها من خالل مجموعة عمل تنفيذ مراجعة مجلس اإلدارة-لجنة .GAC
الهدف اإلجرائي
.1

سوف تواصل مجموعة عمل تنفيذ مراجعة مجلس اإلدارة-لجنة  GACأعمالها فيما بين الجلسات ،باإلضافة إلى المطالبة
بالتعقيبات واإلسهامات من أعضاء  GACعلى المشكالت المطروحة في الجلسة (مجموعة  ،BGRIأعضاء .)GAC

5هـ :سكرتاريا  GACالمستقلة
أكدت  GACمجددًا دعمها الستخدام أمانة سر مستقلة للجنة  ،GACعلى أن تستكمل من خالل فريق الدعم في .ICANN
قدمت سويسرا الملخص التالي لموقف ووضع التمويل:

 1حسب قرار المجلس رقم 2016.11.08.29
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تمويل  GACSFAلسنة 2017

إجمالي  500وحدة
 1وحدة = يورو

 500000يورو

 500وحدة

310000

310

الفواتير المتوقعة لسنة 2017

310000

310

أخضر فاتح

اإلسهام أكثر ترجيحًا

10000

10

برتقالي فاتح

محتمل

10000

10

برتقالي

قيد المناقشات الداخلية

 45000تقريبًا

 45تقريبًا

فجوزة التمويل لسنة 2017

125000

125

190000

90

أخضر داكن

اإلسهام المؤكد

المساهمات المؤمنة

RED
إجمالي المساهمات غير المؤمنة

تمت اإلشارة إلى أن هناك نقص في التمويل ،وأن التزامات  ACIGسوف يتم تقليصها لبقية عام  ،2017مع تحديد الحضور في االجتماعات
المباشرة وج ًها لوجه على عضو واحد من فريق المجموعة األسترالية للتحسين المستمر  .ACIGوبدون التزامات تمويل إضافية ،فإن تنفيذ
الخدمات من خالل أمانة سر مستقلة معرض لمخاطر أكثر بالنسبة لعام  2018وما بعده .وقد أُسندت إلى قيادة  GACمهمة المشاركة العاجلة
مع  ICANNفي توسيع نطاق العقد الحالي؛ والعمل على حلول متوسطة المدى بهدف التوصل إلى ترتيبات تمويلية مستدامة.
الهدف اإلجرائي
 .1سيقوم أعضاء  GACمجددا ً بمراجعة الطلبات من الرئيس لمساهمات محتملة من أجل تمكين استمرار السكرتاريا المستقلة( .رئيس
 + GACسويسرا).
( .2أ) أن تشارك قيادة  GACمع  ICANNفي توسيع نطاق العقد الحالي؛ و(ب) العمل على حلول متوسطة المدى بهدف التوصل إلى
ترتيبات تمويلية مستدامة (قيادة .)GAC

5و :مراجعة المبادئ التشغيلية للجنة GAC
قدمت مجموعة العمل المعنيّة بمراجعة مبادئ تشغيل اللجنة االستشارية الحكومية  GACتعديالت مقترحة طفيفة على مبادئ التشغيل ،ويشمل
ذلك التصويت عبر اإلنترنت على االنتخابات التالية للجنة االستشارية الحكومية ،وذلك بهدف إضفاء الطابع الرسمي على هذه التعديالت وفقًا
لإلجراءات المحددة في مبدأ التشغيل رقم  .53وستخضع هذه المبادئ المعدّلة آلليات المراجعة كجزء من النهج الشامل الذي بدأت اللجنة
باتباعه .كما قدمت مجموعة العمل أيضًا قائمة أولية تحتوي على مبادئ رفيعة المستوى ،ليتم أخذها بعين االعتبار كعناوين موضوعات
لمجموعة معدلة بالكامل من مبادئ التشغيل .ووافقت  GACعلى توصية مجموعة العمل بأن يتم إغالق مجموعة العمل مع مواصلة هذه
الجهود المتواصلة بمراجعة المبادئ التشغيلية لـ  GACفي الجلسات الشاملة للجنة .GAC
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الهدف اإلجرائي
 .1من المقرر جدولة التغييرات الطفيفة المقترحة بأسرع ما يمكن ،من أجل النظر فيها في اجتماع  GACفي جوهانسبرغ (أمانة
سر  ACIGالتابعة لـ .)GAC
 .2مزيد من العمل من أجل تعديل المبادئ المقترحة رفيعة المستوى بحيث يتم المضي قد ًما فيها فيما بين الجلسات وفي اجتماع
 ICANNرقم ( .59رئيس  + GACمصر  +الهند  +أمانة سر  ACIGالتابعة لـ .)GAC

 .6مجموعات عمل GAC
رفعت مجموعات عمل لجنة  GACتقريرها إلى  GACكالتالي.
السالمة العامة :واصلت مجموعة عمل السالمة العامة ( )PSWGمشاركتها مع المجتمع ومع مختلف مبادرات  .ICANNوشارك أعضاء
من مجموعة عمل السالمة العامة في االجتماعات الخاصة بفريق مراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك ( )CCTومجموعة عمل
عملية  PDPلخدمات دليل التسجيل وفريق مراجعة تنفيذ اعتماد خدمات الخصوصية/البروكسي ( ،)PPSAIباإلضافة إلى فريق صياغة
إطار عمل السالمة .وسوف تقوم مجموعة عمل السالمة العامة  PSWGبوضع توصيات من أجل  GACفي ناحية السالسل الحساسة
وحماية األطفال على اإلنترنت؛ وسوف تواصل المشاركة في أنشطة التوعية وبناء القدرات؛ وعقد اجتماعات كل أسبوعين من أجل تسهيل
أعمال ما بين الجلسات.
قدمت مجموعة العمل مشورتها إلى  GACبأن تقوم بالنظر في اإلجراءات التمهيدية لتوجيه ترتيبات العمل بين  GACومجموعة العمل،
وتأمل تقديم تحديث وإحاطة حول هذا األمر إلى  GACفي اجتماع كوبنهاغن.
األقاليم المهمشة :عقدت مجموعة عمل المناطق المهمشة التابعة للجنة  GACجلستين للمضي قد ًما في عملها وتقديم التحديثات الالزمة بشأن
النشاطات المتعددة كما هي موضّحة في خطة عملها .وللمضي قد ًما في العمل ،التقى رؤساء مجموعة العمل المشاركين في الجلسة مع:
 oمنظمة دعم أسماء رموز البلدان  ccNSOوالهيئة القانونية لما بعد عملية انتقال اإلشراف على وظائف  IANAلمناقشة
واستكشاف المناهج المتعددة للمهام التي قامت اللجنة االستشارية الحكومية  GACبتكليفها لمجموعة العمل لتكون نقطة االتصال
األولى ألعضاء اللجنة االستشارية الحكومية  GACالمعنيّين بتفويض وإعادة تفويض نطاقات المستوى األعلى لرموز البلدان
.ccTLD
 oمن المقرر أن يناقش قسم التنمية والمسؤولية العامة ( )DPRDالتابع لـ  ICANNسبل التعاون في وضع وتنفيذ استطالع من
مجموعة العمل ألعضاء لجنة  GACمن المناطق المه ّمشة.
 oفرق  ICANNالمعنيّة بالمشاركة الحكومية والمشاركة العالمية ألصحاب المصلحة والفرق المعنيّة بتحقيق األمن واالستقرار
بهدف التخطيط للسلسة القادمة من جلسات تطوير القدرات اإلقليمية ألعضاء اللجنة االستشارية الحكومية  GACووكاالت تنفيذ
القانون من األقاليم المه ّمشة في آسيا والمحيط الهادئ والشرق األوسط وأمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي قبل نهاية عام .2017
ستواصل مجموعة العمل في المشاركة في النشاطات التالية:
ي "بتقديم الدعم لمقدمي الطلبات
 oعملية وضع السياسات لإلجراءات الالحقة لنطاقات  gTLDالجديدة ،السيما مسار العمل  1المعن ّ
من الدول النامية".
 oأعمال فريق مراجعة المنافسة وثقة وخيار المستهلكين حول مشكالت الدول النامية.
 oعوائد المزاد العلني لبرامج  gTLDالجديد.
التنوع.
مسألة
بخصوص
ICANN
ة
مساءل
لتعزيز
المجتمعية
 oمسار العمل  2الخاص بمجموعة العمل
ّ

10

حقوق اإلنسان والقانون الدولي :تسلّمت مجموعة عمل بحقوق اإلنسان والقانون الدولي في لجنة  GACإحاطة من مقرر المجموعة الفرعية
لمجموعة عمل المجتمعات لتعزيز المساءلة في مسار العمل  2بخصوص مستجدات التحضير إلطار عمل تفسير لوائح حقوق اإلنسان في
 .ICANNكما ناقشت مجموعة العمل وجهات النظر المطروحة في تقرير المجلس األوروبي بخصوص الطلبات المقدّمة للحصول على
نطاقات  gTLDجديدة مع إحدى الجهات المعنيّة بكتابة التقرير.
حماية األسماء الجغرافية وأسماء المجتمعات في الجوالت المستقبلية من نطاقات  :gTLDراجعت مجموعة العمل مقتر ًحا بوضع مجموعة
من قواعد الممارسات المثلى وإمكانية إنشاء مستودع باألسماء .وتم االتفاق على عقد ندوة عبر اإلنترنت وجلسة حوار مجتمعي خالل اجتماع
 .ICANN 59وستشارك مجموعة العمل في هذه الحوارات وستستمر في العمل على اقتراح محتمل.
مشاركة  GACفي لجنة الترشيح :وافقت مجموعة العمل المعنيّة بمشاركة لجنة  GACفي لجنة الترشيح على أن تقوم مجموعة العمل
بتنقيح النص المتعلّق بالمعايير الخاصة باللجنة االستشارية الحكومية  GACفي لجنة الترشيح ومشاركة النسخة المعدّلة والجديدة مع اللجنة
قبل اجتماع  ICANNالقادم .وفيما يتعلّق بإمكانية تعيين عضو من اللجنة االستشارية الحكومية  GACفي لجنة الترشيح ،ستراجع مجموعة
العمل المالبسات القانونية وخبرات  GACالسابقة عند أداء هذا الدور .كما أن المعلومات ،التي كانت متعلقة بالتكهن بأن ممثل  GACسوف
يتوجب عليه التصرف باستقاللية عن موقعه أو وظيفته الحكومية ،سوف يتم إطالع  GACعليها عندما تتوافر ويتم تحليلها.
مراجعة المبادئ التشغيلية للجنة  :GACانظر البنود المنفصلة أعاله.

إدارة الوثائق
العنوان
ملخص  GACرقم.
التوزيع
تاريخ التوزيع
االجتماع وبند جدول األعمال ذات الصلة

محضر  GACحيدر أباد نوفمبر 2016
أعضاء GAC
ICANN 58
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الملحق  :1حضور  GACفي اجتماع كوبنهاغن ،خالل الفترة  16-11مارس 2017
أعضاء GAC
مفوضية االتحاد األفريقي
األرجنتين
أستراليا
النمسا
بلجيكا
البرازيل
بلغاريا
بوركينافاسو
بوروندي
كمبوديا
الكاميرون
كندا
تشاد
تشيلي
الصين
كولومبيا
جزر كوك
كوستا ريكا
ساحل العاج
جمهورية التشيك
الدانمارك
جمهورية الدومينيكان
مصر
المفوضية األوروبية
فيجي

مراقبي GAC
االتحاد الوزاري التصاالت الكاريبي
()CTU
منظمة الكومنويلث لالتصاالت ()CTO
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
()OECD

فنلندا
فرنسا
ألمانيا
غانا
غواتيماال
غوايانا
هنغاريا ( المجر)
الهند
إندونيسيا
إيران
إسرائيل
إيطاليا
جامايكا
اليابان
كينيا
كوريا
مقدونيا ،جمهورية مقدونيا اليوغسالفية
السابقة
ماليزيا
مدغشقر
المكسيك
نيبال
هولندا
نيوزيلندا
نيجيريا
نيوي
النرويج

المنظمة الدولية للدول الفرانكفونية ()OIF
منظمة التعاون اإلسالمي

الباكستان
فلسطين
بيرو
بولندا
البرتغال
االتحاد الروسي
رواندا
سنغافورة
إسبانيا
السويد
سويسرا
تايبيه الصينية
تايلند
تيمور الشرقية
أوغندا
أوكرانيا
اإلمارات العربية المتحدة
المملكة المتحدة
الواليات المتحدة
أوروغواي
الفاتيكان (الكرسي الرسولي)
فنزويال
فيتنام

منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم
والثقافة (اليونسكو)
رابطة منسقي االتصاالت السلكية
والالسلكية في غرب أفريقيا ()WATRA

اللجنة الدولية للصليب األحمر
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الملحق  :2بيان  GACالرسمي في كوبنهاغن
يُرفق
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