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حضور وعضوية االجتماع
ً
عضوا من  GACباإلضافة إلى عشر مراقبين.
حضر االجتماع ثمان وستون
رحبت  GACبكل من أنتيجوا وباربودا وسيراليون وتوكيالو كأعضاء جدد.
رحبت  GACبالمجتمع االقتصادي لدول أفريقيا الوسطى ( )ECCASومنظمة دول شرق البحر الكاريبي ( )OECSبصفة مراقب
جديد.
تتوفر قائمة بالحاضرين في المرفق .1
البيان الرسمي الصادر من  GACفي اجتماع دبلن موجود بالمرفق .2
تتوفر جميع العروض المتاحة التي تم تقديمها (على شكل شرائح أو ملفات  Wordأو  )PDFعلى موقع  GACاإللكتروني.

جلسات المشاركة عبر المجتمع
االجتماع مع مجلس إدارة ICANN
اجتمعت  GACمع مجلس إدارة  ICANNورفعت القضايا التالية:
للمناقشة
األساس الذي وجد عليه والقصد من وراء اختبار اإلجهاد  18كجزء من مناقشة المسؤولية وسبب دعم المجلس التغيير المقترح
على اللوائح التنفيذية.
حالة التوصيات  6.5من  ATRT2تحتاج إلى أغلبية الثلثين كي يرفض المجلس مقترح .GAC
للمعلومات
تواصل  ICANNإلى الدول النامية.
التغيير في إدارة منطقة الجذر كجزء من عملية انتقال وظيفة إشراف .IANA
استعدادات االجتماع رفيع المستوى في مراكش تسري على ما يرام .أنشأت المغرب لجنة وطنية تضم أعضا ًء من الحكومة وكذلك
أعضا ًء من القطاع الخاص والمجتمع المدني للتحضير لالجتماع رفيع المستوى و ICANN 55على حد سواء.
مازال يقلق  GACعدم وجود إجراءات تدقيق وفحص السالسل عالية التنظيم في  gTLDsالجديدة.
نتائج مراجعة فاعلية مشورة .GAC
ما زال إصدار الزيارات ألعضاء اللجنة االستشارية الحكومية  GACلحضور االجتماعات يمثل مشكلة .اقترح الرئيس أن تعمل
 GACمع  ICANNلضمان االلتزام بأن الدولة المضيفة لديها تصور واضح بالمطلوب عمله كي نتخلص من مشكلة إصدار
الزيارات في المستقبل.
تجهز  GACر ًدا على رسالة المجلس بخصوص مشورة  GACفي بكين حول عملية تطبيق .dot Africa

اجتماع مع منظمة دعم األسماء العامة ()GNSO
اجتمعت  GACفي جلسة مفتوحة مع جوناثان روبينسون ،رئيس مجلس  ،GNSOوديفيد كيك وماسون كول ،مسؤولي االتصال GAC-
.GNSO
مجموعة  GAC-GNSOاالستشارية تعمل حاليًا على مراجعة آلية النظرة السريعة  Quick Look Mechanismواتصاالت GNSO
مع GAC؛ وتعمل على تجهيز إجراءات مشاركة  GACفي  PDPsبعد مرحلة تحديد نطاق القضية .أبلغت أن تعقيبات  GACعلى
مجموعة من  PDPsقد زادت ،وأن ذلك مرحب به كتطور إيجابي.
 PDPsالحالية كانت كالتالي:
مرحلة نطاق القضية
 oمراجعة آليات حماية الحقوق
 oسياسة جوالت  gTLDالالحقة
مرحلة البدء
 oخدمات دليل تسجيل الجيل التالي
مرحلة مجموعة العمل
 oاعتماد خدمات الخصوصية البروكسي
 oأشكال الحماية العالجية للحقوق للمنظمات الدولية الحكومية/غير الحكومية
مرحلة التنفيذ
 oالترجمة والترجمة الصوتية لمعلومات جهات االتصال
 Whois oالكثيفة
 oعملية النقل عبر أمناء السجالت
 oحماية أسماء للمنظمات الدولية الحكومية في كافة نطاقات gTLD
تم تسجيل تقرير  GNSOحول بيان ( GACالذي صدر األول منه في بيان بيونس أيرفي يونيو .)2015
أبلغنا أن مشاركة  GAC-GNSOستستفيد من التحول من العملية إلى القضية الشاملة .الخيارات للحفاظ على حس المثابرة داخل GAC
بعد مرحلة النظرة السريعة  Quick Lookقد تشمل تعيين العمل إلى مجموعة عمل  GACالمعنية ،أو مراجعة ترتيبات عمل  GACعلى
مستوى مجموعة العمل إذا لزم األمر ،وإبالغ  GACبالنتائج بواسطة مجموعة عمل  GNSOلتوضيح األمور األكثر تعقي ًدا وديناميكيات
.PDP

االجتماع مع منظمة دعم أسماء رموز الدول ()ccNSO
التقىت الـ  GACمع بايرون هوالند ،رئيس مجلس  ccNSOوأعضاء آخرين من.ccNSO
وقد اشتملت بعض الموضوعات التي تمت مناقشتها على ما يلي:
تنفيذ إطار عمل تفسير تفويض ونقل نطاقات .ccTLD
مجموعة عمل عبر المجتمعات حول استخدام أسماء الدول واألقاليم على شكل  - TLDsأشارت أنابيث النج نائب رئيس
 CCWGأن القضايا الشائكة بين  CCWGومجموعة عمل  GACحول األسماء الجغرافية قد تم حلها؛ وأنهم يرحبون بمشاركة
أكبر من قبل أعضاء  GACللحصول على نقاش متوازن يشمل كل أصحاب المصلحة.
فيما يتعلق بالطلب المقدم من  CWGللتعثيب على االستخدام المحتمل لرموز الدول المكونة من ثالثة أحرف ،تم اإلشارة إلى أن
نية  CCWGهي النظ ر في الظروف التي يمكن فيها استخدام أسماء الدول أو األقاليم في الجولة التالية من  ،gTLDsباعتبار
أن ذلك كان استثنا ًء من الجولة الحالية.
ركز العديد من أعضاء  GACعلى حساسية أي استخدام لألسماء الجغرافية بأي شكل من األشكال.
وجه رئيس  GACالدعوة لكل األعضاء لمشاركة أكبر في  CCWGلتمثيل مصالحهم الخاصة بفاعلية أكبر ،وإبالغ GAC
بالنتائج إن أمكن.
قضايا مساءلة  .ICANNأشار نيو إلى أنهم يرحبون بالشفافية وبالحوار في أي قضايا تتعلق بإعادة تفويض .ccTLD

االجتماع مع لجنة  At-Largeاالستشارية ()ALAC
اجتمعت  GACمع آالن غرينبرغ ،رئيس  ALACوأعضاء آخرين من .ALAC
وقد اشتملت بعض الموضوعات التي تمت مناقشتها على ما يلي:
معايير الحماية الخاصة بالسالسل الحساسة في جولة  gTLDالحالية .أشارت  ALACإلى أنهن يدرسون اقتراح شكل
من أشكال المراجعة الستمرار دعم معايير الحماية مثل التدقيق والفحص .عبر بعض أعضاء  GACعن دعمهم لهذا
التوجه بالرغم من عدم اتخاذ  GACلموقف رسمي .تم تسجيل المشورة في بيان  GACالصادر في بوينس آيرس.
توجه  ALACفي  2016حول هيكل اجتماع .ICANN
رأي  ALACحول عمل مساءلة  .ICANNأعلنت  ALACأنه لم يتم رسميًا مناقشة مسألة اختبار اإلجهاد .18

التخطيط لالجتماع الحكومي رفيع المستوى
ممثل  GACفي المغرب قدم برنامج المسودة لالجتماع الحكومي رفيع المستوى في مراكش ،والذي سينعقد بالتزامن مع .ICANN55
قدمت  GACتعقيبها على المستند.
الهدف اإلجرائي:
ستمنح  GACأسبوعين إضافيين للتعليق على برنامج العمل وتقديم التعقيب إلى المغرب .وبعدها ،سيتم إعداد برنامج عمل معدل لجولة
إضافية من التعليقات من  ،GACوذلك قبل إدراجه ضمن رسالة الدعوة الثانية.

انتقال دور اإلشراف على  IANAوتعزيز مساءلة ICANN
مجموعة تنسيق نقل إشراف .IANA
أعلنت  GACعن وضع عمل  ،ICGبما في ذلك ما يتعلق بـ  CCWGوالمساءلة.

مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة ICANN CCWG
 17أكتوبر:
تعرض نائب رئيس  CCWGوالمساءلة للجنة  GACوحدد التحديات التي تواجهها  CCWGوطبيعة التعقيبات التي استقبلها المجتمع على
المقترحات حتى تاريخه .تطلب  CCWGتوضيحات على وضع  GACفي النموذج المستقبلي وما إن كانت ستبقي على الدور االستشاري
الحالي وصالحيات التصويت.
عرض نائب رئيس  GACمن األرجنتين القضايا األساسية المتعلقة بـ  GACوخاصة فيما يتعلق بالعمل في موضوع المساءلة .وكانت هذه
القضايا:
مهمة  ICANNوما إن كانت طبيعة مشورة  GACللسياسة العامة (مثل المتعلقة بمعايير حماية المستخدم النهائي) ستظل في
إطار أي شيء في نطاق سلطة  ICANNلتنفيذه.
البيان الحالي في القيم الجوهرية حول  ICANNبقيادة القطاع الخاص بدالً من اإلشارة إلى نموذج المجتمع متعدد أصحاب
المصلحة.
استخدام اختبار اإلجهاد  18والتغيير المعني المقترح على لوائح  ICANNالتنفيذية ،فيما يتعلق بتصرف المجلس حيال مشورة
.GAC
تناول رئيس  ICANNالتنفيذي موضوع  .GACركزت رسالته على أهمية نموذج تعدد أصحاب المصلحة األصلي والحاجة إلى االلتزام
باإلطار الزمني المعدل لشهر سبتمبر  .2016تتوقع الحكومة األمريكية أن بتبنى مجتمع  ICANNمقترح  CCWGبنهاية نوفمبر بحيث
يتم تسليم الحزمة بالكامل إليهم بنهاية العام ،ومنح الوقت للمناقشة وتحويله إلى قانون في  2016لتمكين عملية االنتقال .وطلب من GAC
التركيز على تفادي السيطرة ،ودراسة النقاط المبدئية والنهائية بشكل دقيق حول فرض التنفيذ في نموذج المسائلة ومراجعة كل التغييرات
مقارنة الغرض المقصود من عملية االنتقال  -وهو إنشاء نموذج مستقل لتعدد أصحاب المصلحة لـ .ICANN
ناقشت  GACاستخدام اختبار اإلجهاد  .18لم يتم الوصول إلى إجماع.
 18أكتوبر:
ناقشت  GACآلية تمكين المجتمع والعمليات قيد التطوير من قبل  CCWGوأعلنت عن إحصائيات المجلس واالتجاه الذي يسير إليه العمل.
ناقشت  GACالتعريق األضيق المقترح لميثاق  ICANNوالمقيد بالوظائف الفنية لنظام  DNSوعناوين  .IPوطرح سؤال حول ما إن كان
هذا التعريف يمنع  ICANNمن تنفيذ التزاماتها التعاقدية ومنها مسائل مثل حماية المستهلك ،األمر الذي توجهت الكثير من مشورات GAC
نحوه .وأثير أن هذا سيظل عمالً قيد التنفيذ من قبل  CCWGوأن قضية الميثاق هذه من ضمن اهتمامات  ALACأيضًا ،خاصة فيما يتعلق
بالتنفيذ القانوني وااللتزام بالمصلحة العامة.
ناقشت  GACمسألة النموذج بقيادة القطاع الخاص مقارنة بالنموذج بقيادة تعدد أصحاب المصالح .كان هناك تباين في الرؤى حول تغيير
الصياغة ،ولكن تم االتفاق على أن هذه مسألة لن تمنع  GACمن المضي قدمًا في المقترح.
ناقشت  GACاختبار اإلجهاد  18ولم تنجح في محاولة الوصول إلى إجماع حول ضرورة تنفيذ التغيير المقترح على لوائح ICANN
التنفيذية ،أو أن هذا أمرً ا مفضالً أو ضارً ا.
 20أكتوبر:
وافقت  GACمبدئيًا على دعم نموذج محدد التسمية األوحد وصالحيات المجتمع المقترح من قبل  .CCWGجرى نقاش حول كيفية مشاركة
 GACفي استخدام صالحيات المجتمع.
 21أكتوبر:
راجعت  GACوناقشت عد ًدا من المقترحات النصية المتعلقة باختبار اإلجهاد  18الذي تناوله النقاش على مدار الليلة من قبل أعضاء
مختلفين .ولكن لم يتم الوصول إلى اتفاق نهائي على الصياغة ،ولكن كان هناك بعض التقدم وتم حصر بعض العناصر في بعض النصوص
المقترحة على أنها مفيدة وأن ذلك قد يمثل أساسًا لمزيد من النقاش داخل  .CCWGتم االتفاق على أن يتضمن نص البيان على هذا األمر.

 22أكتوبر:
اإلطار الزمني المعدل لـ  CCWGتم اإلعالن عنه بواسطة مساعد الرئيس .سيطرح مقترح ثالث في نوفمبر ،وسيرسل إلى منظمة الميثاق
في  15نوفمبر وسيمنح فترة  35يومًا للتعليقات العامة .سوف تجتمع  CCWGبشكل غير رسمي أثناء اجتماع  IGFبالبرازيل في نوفمبر.
تم اقتراح أن  GACقد تحتاج إلى عقد اجتماع بين الجلسات أو مؤتمر على الويب خالل شهر ديسمبر أو يناير لمناقشة المقترح.

جلسات السياسة العامة والقضايا األساسية
استخدام رموز الدول المكونة من  3أحرف على شكل gTLDs
أبلغ فريق  ICANN GACلجنة  GACببعض األسئلة التي طرحت من قبل 1 CCW -UCTNعلى المجتمع فيما يتعلق باستخدام رموز
الدول واألقاليم المكونة من  3أحرف على شكل  TLDsفي الجوالت التالية من  .TLDتمت اإلشارة إلى أن دليل التتنفيذ المستخدم حاليًا
يمنع استخدام كل أسماء ورموز الدول في المستوى األعلى ،ولكن دليل التنفيذ هذا يخص فقط الجولة الحالية .فهو غير معني بالجوالت التالية،
وحاليًا تنظر  CCWG-UCTNفي احتمال استخدام رموز الدول في الجوالت التالية .كما تمت اإلشارة أنه ال يوجد مقترح في هذه المرحلة،
مجرد مجموعة من األسئلة لجمع مداخالت المجتمع ودعوة  GACلإلجابة عليها .األسئلة تتعلث برموز الدول واألقاليم المكونة من  3أحرف
~ ASCII 300وأيضًا الرموز التي ال تحتوي على رموز الدول والمكونة من  3أحرف ~ 17,000والعديد من  IDNsالمكونة من  3أحرف.
ناقشت  GACمسألة رموز الدول المكونة من  3أحرف وكان هناك دعم من الكثير من أعضاء  GACلإلبقاء على الحماية ضمن دليل
التنفيذ الحالي ،في ظل احتمال الخلط مع  CCTLDsالحالية المكونة من حرفين . .بعض أعضاء  GACأشاروا إنه ال بد أن يحق لكل
حكومة أن تحدد ما إن كانت وكيف (على شكل  gTLDأو  )ccTLDستستخدم رمز الدولة المكون من  3أحرف في سياق  ،DNSوعدم
استخدام سياسة عامة لكل الدول.
األهداف اإلجرائية:
يرد أعضاء  GACرسميًا على األسئلة السبعة التي طرحتها  CCWG-UCTNفي أقرب وقت ممكن.

WHOIS & NGRDS
أبلغت  GACمن قبل تايالند حول مشاركة  GACفي العمل على ترتيبات  WHOISالحالية واالنتقال (عن طريق عملية تطوير السياسة
 )GNSOإلى خدمات الجيل القادم في تسجيل الدليل ( .)NGRDSهذان المساران في العمل يتم التنسيق لهما حاليًا من خالل مجموعة
عمل  GACالخاصة بالحماية العامة .اعتبارات السياسة العامة لكال المسارين ما زالت :دقة البيانات ،وااللتزام بمتطلبات حماية البيانات
الوطنية ،وإطار العمل للوصول إلى البيانات .المقصد في هذه المرحلة تمرير مشورة  GACالمتعلقة بـ  WHOISإلى .NGRDS

طلبات المجتمع
أبلغ أومبادسمان كريس الهات من  ICANNلجنة  GACبما تم التوصل إليه في المراجعة التي قام بها شخصيًا في التعامل مع تطبيقات
أولوية المجتمع الخاصة بـ  gTLDالجديدة بواسطة  .ICANNما توصل إليه أساسًا كان أن العملية كانت تعمل حسبما تم تصميمها لتعمل،
ولكن الفلسفة وراء لماذا وما إن كان للمجتمع أولوية إلى  gTLDتم صياغتها بشكل ضعيف األمر الذي سبب ارتبا ًكا وغضبًا بين مقدمي
الطلبات وبالتالي في عملية الطلبات.
ناقشت  GACالنتائج ووافقت على أن مسألة السياسة العامة هذه الخاصة بجوالت  gTLDالمستقبلية هي جزئيًا لضمان عدم تكرار قلق
مقدمي الطلبات المشروع من الجولة الحالية ،وأيضًا لتقييم مقاصد السياسة وجوانب المصلحة العامة بشكل سليم لترتيبات طلبات المجتمع.
األهداف اإلجرائية:
تدرج السكرتارية بعض النصوص إلى مناقشات  GACفي بيان دبلن.

حماية أسماء المؤسسات الحكومية الدولية
أعلن رئيس  GACعما تم إنجازه من قبل "مجموعة صغيرة" 2من أعضاء  GACو IGOsفي وجود مسؤول اتصال من المجلس كان
يعمل في مسألة حماية أسماء المؤسسات الحكومية الدولية منذ اجتماع بيونس أيرس .اجتمعت المجموعة في باريس في يوليو 2015
ووصلت إلى تفهم مشترك عما ستكون عليه آلية الوصول إلى الحماية الكاملة ألسماء المؤسسات الحكومية الدولية واختصاراتها في
المستوى األعلى والثاني من سوء االستغالل .كما أشار إلى أن توجه المجموعة في هذه المرحلة إيجابيًا بحرص نحو النص الذي يحتمل
قبوله من  ،GACوسيتم اإلبالغ عن أي تطورات أخرى في أقرب وقت ممكن.

 CCWG 1معنية باستخدام أسماء الدول واألقاليم على شكل  - TLDsبعد صياغتها من قبل  ccNSOو.GNSO
 2رئيس  ،GACمندوب الواليات المتحدة في  ،GACبعض ممثلي  ،IGOكريس ديسبان (مجلس  ،)ICANNأولوف نوردلينج ،ونايجل هيكسون (فريق ،)ICANN
ماري وونج (مجموعة الحماية العالجية للحقوق في )GNSO

النطاق Dot Africa
ناقشت  GACالطلب المقدم من فريق  ICANNبإطالق رسائل بريد إلكتروني محددة تتناول مسألة  ،dot Africaبعد قرار لجنة
المراجعة المستقلة؛ ورسالة من مجلس  ICANNتسأل  GACعن رغبتها في اإلضافة إلى مشورتها السابقة بخصوص هذه المسألة.
راجع أعضاء  GACالرؤية ،التي تم اإلشارة إليها عبر الجلسات ،أن رسائل البريد اإللكتروني الداخلية الخاصة بـ  GACيتعين عدم
إصدارها ،ولكنهم وافقوا على إمكانية توفير المزيد من المواد التفسيرية ،بما في ذلك مستخلصات من محاضر اجتماع بكين كجزء من
استجابة فريق  ICANNعلى الطلب.
وافقت هيئة االتحاد األفريقي على أنهم سيجهزون مسودة رد على رسالة المجلس لتظر فيها .GAC
الهدف اإلجرائي:
تقدم  AUCإلى  GACنص مسودة الرد األولى إلى رسالة مجلس  ICANNبخصوص هذا الشأن.
رئيس  ،GACمع دعم الفريق والسكرتارية ،سيعد مسودة الرد على طلب فريق  ICANNإلصدار البريد اإللكتروني.

رموز وأسماء الدول المكونة من حرفين في المستوى الثاني
أبلغ فريق  ICANN GACلجنة  GACبالعملية المعدلة الخاصة بإطالق الرموز المكونة من حرفين في المستوى الثاني .أبلغ أعضاء
 GACمؤخرً ا  ICANNبنوافقتهم (أو عدم الموافقة) على إطالق رموز الدول لدولهم في المستوى الثاني وعن رغبتهم في المشاركة أو
استشارتهم من قبل أمناء التسجيل المحتملين في حال وجود أي خالف حول خطة تقييد التسجيل .أمر آخر يهم  GACوهو رؤية ICANN
بأنه ال توجد صالحية في إطار هذه العملية ألي حكومة لالعتراض على االستخدام بخالف الخلط مع  ccTLDذات الصلة .عبرت GAC
عن عدم رضاها عن طريقة تنفيذ  ICANNلهذا األمر ،خاصة على األساس الذي ستعرتض عليه الدول .هذا وافق عليه العديد من أعضاء
 GACعلى عكس المقصد األساسي لمشورة  .GACكما أنه من غير الواضح ماذا سيحدث في حال عدم الموافقة على خطة تقييد
التسجيل.
الهدف اإلجرائي:
اإلشارة إلى هذا النقاش في البيان.

القبول الشامل
أبلغت  GACمن قبل أعضائها عن فريق قبول التوجيه العالمي ،وهي مبادرة مجتمعية تدعمها  .ICANNالقبول العالمي هو أن يتم
التعامل بالتساوي مع أسماء النطاقات ،بما في ذلك  IDNsو gTLDsالجديدة .خاصة فيما يتعلق بأسماء النطاقات وعناوين البريد
اإللكتروني ال بد من قبولها وحفظها وتجهيزها وعرضها بطريقة متسقة وفعالة عالوة على توفيرها لمستخدمي اإلنترنت بلغتهم األم.
وجهت الدعوة إلى أعضاء  GACلرفع التوعية داخل الحكومات فيما يتعلق بتحديث أنظمة الحكومات لضمان اشتمالها على كل TLDs
الحديثة؛ ومع شركات البرامج المحلية لضمان قيامهم بأعمال التطوير لنظام  TLDالحديث وضمان االلتزام بأسس القبول الشامل.
الهدف اإلجرائي:
لزامًا على فريق  ICANNتمرير العرض إلى قائمة .GAC

معايير الحماية للجولة الحالية

أشارت  GACإلى أنها لم تستقبل ر ًدا من المجلس على توصيات بيان بيونس أيرس فيما يتعلق بمعايير الحماية للجولة الحالية لـ gTLDs
الحديثة (تم تمرير قرار بهذا الشأن من  NGPCإلى  GACبالبريد اإللكتروني الح ًقا في االجتماع) .تم االتفاق على أن البيان ال بد أن
يعيد دراسة النقاط من بيونس أيرس بخصوص تدقيق وفحص القطاعات عالية التنظيم ،وأفضل الممارسات في  PICsوالحاجة إلى
بطاقات تقييم واضحة وشاملة فيما يتعلق بتعامل المجلس مع كل مشورات  GACفي هذا المجال.

جوالت برنامج  gTLDالمستقلبية
أبلغ فريق  ICANNلجنة  GACبمجال المراجعات الخاصة بالجولة الحالية لـ  gTLDsالحديثة ،بما في ذلك العمل التجهيزي للخطوات
التالية في Competition, Consumer Trust and Consumer Choice Review؛ ومراجعة البرنامج الذي يجريه الفريق
للتعامل مع فاعلية التطبيق وعمليات تقييم  gTLDsفي هذه الجولة ..التقرير األخير نشر مؤخرً ا للتعليق العام.
ركز أعضاء  GACعلى أهمية اإلبقاء على إعدادات حالية ومناسبة للسياسة العامة في الجوالت المستقبلية ما لم يكن هناك أسباب تعارض
هذا األمر.
األهداف اإلجرائية:
 .1يجري فريق  ICANNاستبيان Nielsen Consumer Surveyويوفر تقارير دراسة تسعير أمناء التسجيل ليقدها إلى
.GAC
 .2تعد السكرتارية مستند خريطة طريق تغطي الفرص واألطر الزمنية لمشاركة  GACفي كل من عمليات المراجعة من ICANN
وعمليات .GNSO PDP

 .3تجمع السكرتارية كل المشورات التي قدمتها  GACحول  gTLDsالجديدة منذ  2012في مستند واحد لتراجعه  GACوتحدد
ما إن كانت المشورة مازالت سارية .إن كانت المشورة مازالت سارية ،ال بد من استخدامها كأساس للمداخلة في مراجعات ذات
صلة للجولة الحالية و PDPللجوالت التالية.

مسائل داخلية لدى GAC
انتخاب نائب رئيس GAC

وف ًقا لمبدأ تشغيل  GACرقم  ،31تم اإلعالن على أن نائب رئيس  GACلعام  2016سيكون منتخبًا بالتزكية .نواب الرئيس الناجحين
لعام  2016هم األرجنتين وناميبيا وأسبانيا وتايالند .سيبدؤون مهام  2016في اجتماع  GACفي .ICANN55

مراجعة فاعلية مشورة لجنة GAC
تمت مناقشة التقرير الخاص بفاعلية مشورة  GACالمعد من قبل السكرتارية المستقلة .وافقت  GACأن الوضع الحالي غير مرضي،
وأنها مسألة تتعلق بالشفافية والمسائلة بالنسبة لكل من  ICANNو .GACتم اعتماد التوصيات ،مع إعارة اهتمام أكبر حول القدر الذي
ستشارك به  GACفي التنفيذ.

الهدف اإلجرائي:
وجهت  GACالدعوة إلى  BGRIلدراسة خيارات تمرير التوصيات في التقرير.

سكرتارية  GACالمستقلة
تقييم مبدئي ألداء سكرتارية  GACالمستقلة تم تمريره بواسطة الرئيس .تقييم الرئيس ونواب الرئيس عالوة على أعضاء  GACكان
إيجابيًا للغاية وكان هناك دعم واسع من جهة أعضاء  GACالستمرار السكرتارية.
مسألة التمويل المستمر للسكرتارية تم طرحه من قبل رئيس  ،GACخاصة في سياق الطلب المتزايد على الخدمات لدعم مجموعات عمل
 GACوجهود مثل  .HLGMالدول المانحة (النرويج والبرازيل وهولندا) أشارت إلى أنها ستستمر في دعم السكرتارية ،ولكن فقط على
أساس انضمام أعضاء آخرين من  GACإليهم في هذا الجهد لتوزيع عبء التكلفة .أشارت بيرو والهيئة األوروبية وغيرهم من أعضاء
 GACإلى أنهم يدرسون الخيارات المحتملة للمساهمة ببعض التمويل ،قد يكون في التعاون من مجتمعات اإلنترنت الوطنية.
الهدف اإلجرائي:
طلب رئيس  GACمن كل أعضاء  GACأن يتدارسوا مع حكوماتهم احتماالت المساهمة في موارد التمويل لتمويل خدمات السكرتارية
المستقلة.

مقترح  GACبخصوص هيكل اجتماع  ICANNالجديد
أحدث مقترح تقدمت به  GACبخصوص إدارة اجتماعات  GACبدءًا من  2016تم عرضه وتم استقبال تعليقات من الحضور .تم تقديم
الكثير من المقترحات والتعليقات .الخطوات التالية ستكون مراجعة التوجه بناء على هذه التعقيبات وإعادة تمريره إلى  GACقبل االجتماع
ً
مكمال لألطرف األخرى من المجتمع.
مع  SOsو ACsاآلخرين للتأكد أن توجه

تحديث موقع GAC
ترنيداد وتوباجو عرضا أمام  GACعملية التحديث لموقع  GACاإللكتروني .تمت اإلشارة إلى أنه تم اختيار  GACمن قبل ICANN
لتمثل مجتمع اختبار منظومة استضافة موقع  ICANNالجديد والمفترض تسليمه قبل مراكش.
كما تراجع  GACبرنامج متابعة استشارات مجلس  ICANNالتي يجري تطويرها حاليًا للتأكد من مالءمته لغرض إدارة مشورة GAC
والتعامل مع بعض القضايا التي حصرتها مراجعة فاعلية استشارات .GAC
ً
جديدا لالجتماعات ومشاركة .GAC
فريق التكنولوجيا في  GACيختبر أيضًا برنامجً ا

مجموعات عمل GAC
مجموعة عمل األسماء الجغرافية
وصف رئيس مجموعة العمل الغرض األساسي من مجموعة العمل وهو حماية أسماء  DNSمن إساءة االستخدام والمتعلقة بالمجتمعات
المحلية والجغرافية؛ األسماء غير المدرجة في أي قائمة  ISOأو قائمة  UNرسمية حسب دليل مقدمي الطلبات.
مازالت مجموعة العمل تعمل على تطوير خطة العمل .تشمل خطة العمل تطوير مجموعة من أفضل الممارسات من جولة  gTLDالجديدة
األخيرة ومحاولة تعريف مصطلح "المصلحة العامة" .قيود القانون الدولي الحالي الذي يحكم هذه المساحة تم وصفه وأيضًا التحدي المتعلق
بإيجاد عملية ذات مغزى في السياق السابق الذكر .تم االتفاق بشكل عام على أن أفضل طريقة إلدارة حماية المصلحة العامة في هذا اإلطار
هي على أساس دراسة كل حالة بمفردها وليس من خالل إنشاء أي قوائم إضافية أو عمليات من قبل مجموعة العمل.

مجموعة عمل مبادئ تشغيل GAC
رئيس مجموعة العمل سعى إلى اعتماد االختصاصات ومشورة  GACوالتي تشمل الثالث خيارات اإلجرائية للمراجعة التي يفضلونها.
جرى نقاش حول ما إن كان لزامًا تحديد المبادئ التي تحتاج إلى مراجعة ووضعها في إطار االختصاصات .وبانتهاء االجتماع تم االتفاق
على عدم تنفيذ ذلك 3.وفي سياق المضي قدمًا ،تم االتفاق على أن مجموعة العمل ال بد أن تجري استشارات عبر الجلسات مع GAC
لتحديد القضايا التي تهمهم واستخدامها لتوجيه عمل المجموعة .يتم توثيق هذا التوجه ضمن االختصاصات المراجعة والتي سيتم تمريرها
في الجلسات العتمادها.

مجموعات عمل  GACاألخرى

أشارت السكرتارية إلى تطوير مستندات إجراءات مجموعة عمل  GACوالقوالب المصممة لتمنح نس ًقا موح ًدا لمستندات  GACسواء
للعمليات أو ألي مخرجات لمجموعات عمل  .GACهذا ما اعتمدته .GAC
طلب الرئيس أن توفر كل مجموعة عمل ملخصًا أو ورقة حالة تحتوي على خطواتهم التالية واألطر الزمنية إلى  GACقبل أي اجتماع
رسمي ،وأن تقدم في صيغة يمكن توزيعها بواسطة السكرتارية ضمن حزمة األخبار الموجزة.
الهدف اإلجرائي:
تقوم السكرتارية بتحديث مستند إجراءات مجموعة العمل بحيث تعكس بوضوح طلب الرئيس.
مجموعة عمل السالمة العامة
قدمت مجموعة عمل السالمة العامة تعديالً .حتى تاريخه ،قدمت  PSWGمداخالتها في مراجعة مواصفات برنامج الدقة ،WHOIS
وقدمت تعليقات حول التقرير المبدئي لخدمات اعتماد الخصوصية والبروكسي حول خدمات دليل الجيل التالي للتسجيل .خطة العمل الحالية
للمجموعة تشمل تسليم رسالة إلى منظمة مصادر الرقم حول دقة  WHOISلعناوين  ،IPوتطوير دراسات الحالة ،وتشجيع العمل
التشريعي المشترك ،والتركيز على أنشطة التواصل وتشجيع المزيد من وكاالت إنفاذ القانون في الدول النامية .كما تنظر  PSWGفي
"المواصفات  "11إلطار عمل حماية  gTLDالجديدة وستقدم تعليقاتها إلى مجموعة صياغة إطار عمل الحماية في .ICANN
تنظر المجموعة في وسائل لالشتراك مبكرً ا في العملية مع  GNSOبحيث يشاركون قبل أي فترة تعليقات عامة على عمليات  PDPذات
الصلة ،وستدعم أحد أعضاء  PSWGليكون العضو الرسمي في فريق مراجعة ثقة المستخدم وخيارات المستخدم.
حقوق األنسان والقانون الدولي
ً
تحديثا وركزت على التأكد من أن نظام اسم النطاق وإدارة  ICANNله أن تراعي تمامًا قوانين حقوق اإلنسان
قدمت مجموعة العمل
والقوانين الدولية ذات الصلة .تنوي المجموعة االنتهاء من إعداد االختصاص بنهاية العام ومن ثم إعداد خطة العمل الخاصة بهم.
األقاليم المهمشة
ً
تحديثا .هم يعملون اآلن في استبيان يخص  ccTLDsوينظرون في كيفية االستفادة مما توصلوا إليه في تعزيز
قدمت مجموعة العمل
صناعة  DNSواعريف دور  ccTLDsودور الحكومات بشكل أفضل في هذا اإلطار .كما إنهم ينظرون في مسألة بناء القدرات
والتدريب في نظام  DNSفي األقاليم المهمشة وفي هذا اإلطار سيوفرون بعض المصادر اإلضافية في موقع .GAC
التركيز التالي للمجموعة هو ضمان زيادة مشاركة األقاليم المهمشة وتمثيلهم في النقاشات ومجموعات عمل  GACفيما يتعلق بقضايا
 ICANNالمحورية وتحقيق تواجد متوازن مه أعضاء  GACاألكثر خبرة .وسيتم إعداد خطة عمل المجموعة.
مشاركة  GACفي لجنة الترشيح ()NomCom
قدم الرئيس خلفية عن مجموعة العمل ومستجداتها .سيتم تمرير االختصاص العتماده مع تحديد تاريخ التسليم بوضوح .وبعدها سيتم إعداد
خطة العمل.

مشورة  GACالمقدمة إلى المجلس
ما في البيان
قدمت  GACالنصيحة إلى مجلس إدارة  ICANNحول األمور التالية في بيان  GACمن اجتماع دبلن .البيان الرسمي موجود
بالمرفق .2
معايير الحماية في الجولة الحالية من  gTLDsالجديدة
مخرجات السياسة العامة ومعايير الحماية للجولة التالية من  gTLDالجديدة
حماية المنظمات الحكومية الدولية IGOs

 3للتوضيح ،لم يتم الوصول إلى هذا القرار أثناء جلسة االجتماع نفسها ،ولكن عبر سلسلة رسائل بريد إلكتروني بعد الجلسة ،وأثناء سياق
اجتماع دبلن.

عمليات تقييم أولوية المجتمع
استخدام رموز دول من حرفين وأسمائها في المستوى الثاني
إدارة أفضل لتأشيرات السفر الجتماعات  ICANNالمستقبلية

إدارة الوثائق
العنوان
ملخص  GACرقم
التوزيع
تاريخ التوزيع
االجتماع وبند جدول األعمال ذات الصلة
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المرفق 1
قائمة بحضور  :GACدبلن 22- 17 ،أكتوبر 2015
الذين ليس لهم حق التصويت
مفوضية االتحاد األفريقي
األرجنتين
أستراليا
النمسا
بلجيكا
البرازيل
كندا
جزر كايمان
تشيلي
الصين
كولومبيا
جزر كوك
جمهورية الكونغو الديمقراطية
جمهورية التشيك
الدنمارك
جمهورية الدومينيكان
مصر
المفوضية األوروبية
فنلندا
فرنسا
جورجيا
ألمانيا
اليونان
جمهورية غينيا
المجر

لوكسمبورغ
جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
ماليزيا
موريشيوس
المغرب
ناميبيا
هولندا
نيوزيلندا
نيجيريا
نيوي
النرويج
باراغواي
بيرو
بولندا
البرتغال
رومانيا
روسيا االتحادية
السنغال
سنغافورة
إسبانيا
السودان
السويد
سويسرا
تايبيه الصينية
تايالند
تيمور الشرقية
ترينيداد وتوباغو
تركمانستان

الهند
إندونيسيا
أيرلندا
إسرائيل
إيطاليا
ساحل العاج

أوغندا
أوكرانيا
المملكة المتحدة
الواليات المتحدة

جامايكا
اليابان
األردن

دولة مدينة الفاتيكان
فنزويال
فيتنام

كينيا
كيريباتي
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 .1مقدمة
اجتمعت اللجنة االستشارية الحكومية ( )GACالتابعة لشركة اإلنترنت لألرقام واألسماء المُخصصة
( )ICANNفي دبلن ،خالل األسبوع السابع عشر من شهر أكتوبر .2015
وحضر األجتماع خمسة وستون ( )65عضواً و تسعة ( )9مراقبين من اللجنة االستشارية الحكومية (.)GAC
 .2األنشطة المشتركة لمختلف الدوائر ومشاركة المجتمع
 .1االجتماع مع مجلس إدارة ICANN
اجتمعت اللجنة االستشارية الحكومية  GACمع مجلس إدارة  ICANNوناقشت العديد
من القضايا التي تضمنت :بنود للنقاش:
عرض المجلس اختبار اإلجهاد رقم  18في مساءلة CCWG
بنود معلومات حالة توصية
 ATRT2رقم :6.5
تواصل  ICANNإلى الدول النامية.
مسئول منطقة الجذر وإنتقال IANA
االجتماع الحكومي رفيع المستوى ،مراكش
إجراءات حماية gTLD
إصدار الزيارات ألعضاء اللجنة االستشارية الحكومية  GACلحضور االجتماعات
النطاق Dot Africa
 .2األجتماع مع المنظمة الداعمة لألسماء العامة ()GNSO
قامت اللجنة االستثمارية الحكومية  GACبالتحدث مع المنظمة الداعمة لألسماء العامة  GNSOوراجع
الطرفان عمل الفريق التشاوري وعمليات سياسة التطوير  PDPsالمشابهة للجنة االستشارية الحكومية
 GACونشاطات  GNSOوالهيكل الجديد الجتماع .ICANNتم االتفاق على أن آليات العمل اإلجرائية
تعمل بشكل جيد ،والتي تضم الفريق التشاوري؛ "النظرة السريعة" على آليات التأكد من عمليات سياسة
التطوير؛ واالرتباط بين  GNSOو  GACومراجعة اللجنة التفاق  .GACتم مالحظة قيام  GACبتقديم
مدخالت معينة لتنسيق عمليات سياسة التطوير بعد اجتماع بيونيس آيريس.
وسوف تواصل  GACالمشاركة وخصوصا ً في عمليات سياسة التطوير التابعة لجوالت  gTLDالجديدة؛
وخدمات الجيل القادم في تسجيل الدليل .ستقوم  GACبالمراقبة ،وإذا إضطر األمر ستقوم بالتعديل على
ترتيبات عملها لضمان المشاركة ،مثل التأكد من االستفادة من خبرات المجموعات العاملة في  GACبأفضل
شكل .وافق كل من GACو  GNSOللتعاون على المبادرات الممكنة لبناء القدرات التي ستساعد أعضاء
 GACمن المشاركة في  ،PDPsوتسهيل مدخالت  GACالموافق عليها وباألخص في مرحلة التعليق العام.

 4للوصول الى المشورات السابقة للجنة االستشارية الحكومية  ،GACبخصوص نفس المواضيع أو غيرها ،فإن البيانات السابقة للجنة متوفرة
على الروابط https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Recent+Meetings :وتتوفر بيانات  GACالرسمية
األقدم على.https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Meetings+Archive :

 .3االجتماع مع منظمة دعم أسماء رموز الدول ()ccNSO
قامت  GACبلقاء  GNSOحيث تم الموافقة على استمرار المشاركة مع مجموعة عمل عبر المجتمع
المختصة باستخدام أسماء الدول واألقاليم باعتبارها نطاقات المستوى األعلى  TLDsفي (‐CCWG-
 )UCTNباألخص باستخدام رموز ذات ثالثة أحرف.
تم تبادل اآلراء في مساءلة  CCWGواألمور التي تنوي تنفيذها في المستقبل ،حيث تم تقديم تحديث
بخصوص تنفيذ إطار التفسير .الحاجة للشفافية المستقبلية بما يتعلق بمسائل إعادة تفويض  ccTLDالتي تم
ذكرها.
 .4االجتماع مع لجنة  At-‐Largeاالستشارية ()ALAC
قامت  GACباالجتماع مع  ALACحيث قام الطرفان بمناقشة الحاجة للفحص المستقبلي للخبرة الحالية مع
امكانية حل بعض مشاكل الحماية التي يتعرض لها المستهلك مع سالسل  gTLDالجديدة .عبر أعضاء GAC
عن دعمهم ألي عمل من شأنه تقديم المعلومات إلبالع دورات  gTLDالمستقبلية.
تم مبادلة اآلراء بخصوص مساءلة  CCWGوالخطوات التي تم أخذها من قبل  ALACفي ذلك الشأن والهيكل
الجديد الجتماع .ICANN
 .5القبول الشامل
تم تلخيص  GACمن قبل أعضاء فريق قبول التوجيه العالمي في أعمالهم .الحظ أعضاء  GACأن التأكد من
أسماء النطاق بطريقة سلسة والتعامل معها بشكل متساوي في جميع المواقف هي مشكلة تخص السياسة العامة،
لذا سيقوم األعضاء بالعمل مع مجموعة التوجيه بالشكل المناسب .الحظ األعضاء كذلك أن التحديات في تحقيق
أداء كامل لتدويل البريد االلكتروني هو عامل مهم الحتواء المستوى األعلى من .IDN
تتقدم اللجنة االستشارية الحكومية  GACبالشكر والتقدير لكل من المنظمات الداعمة واللجان االستشارية
 SOs/ACsالذين اجتمعوا معها وكذلك مع غيرها من مجتمع  ICANNالذين ساهموا في الحوارات الجارية
مع اللجنة االستشارية الحكومية  GACفي دبلن.
 .3الشؤون الداخلية
 .1األعضاء الجدد
ترحب  GACباألعضاء الجدد من أنتيغوا و باربودا وسيراليون وتوكيال ،وكذلك المجتمع االقتصادي لدول
أفريقيا الوسطى ودول شرق البحر الكاريبي بصفة مراقب جديد .وبهذا يصل عدد أعضاء  GACإلى 155
عضو وعدد المراقبين إلى .34
ستواصل  GACتشجيع الحكومات التي لم تصبح عضوا في  GACللتفكير بشكل جدي باالنضمام.
 .2انتخاب نواب الرئيس
تم انتخاب األعضاء التالي ذكرهم لتاريخ  17-2016بالتزكية وفقا ً للمبادئ التشغيلية للجنة االستشارية
الحكومية :GAC
الدكتورة أولجا كافالي
السيد
(األرجنتين)،
هنري كاسين (ناميبيا)،
اآلنسة جيما كامبيلوس
(أسبانيا)
السيد واناويت أكوبوترا (تايالند)
سيتولى نواب الرئيس بشكل رسمي مناصب عملهم في نهاية اجتماع مراكش.

 .3مجموعات عمل لجنة GAC
وتواصل اللجنة االستشارية الحكومية  GACمن خالل مجاميع العمل ،متابعة جوانب محددة من عملها
تتضمن المجاالت التالية:
حماية األسماء الجغرافية في الجوالت المستقبلية من  gTLDsالجديد
ستقوم  GAC WGبفحص حماية األسماء الجغرافية في أي توسع مستقبلي من  gTLDsتم االلتزام به في
الجلسة المفتوحة في دبلن واإلبالغ عن تطورات انجازه ،باإلضافة إلى مناقشة االقتراحات حول كيفية الموازنة
بين المصالح المحلية والعالمية مقابل تفاوت المخاوف الموجودة واألسئلة المطروحة من قبل أعضاء المجتمع
وأعضاء .GAC
السالمة العامة
أجرت مجموعة عمل السالمة العامة من  GACو  PSWGجلسة مفتوحة حيث حضر أكثر من  80مشارك.
ناقشت الجلسة المفتوحة مجموعة من المشاكل مع مجتمع  ICANNوالتي تتضمن RAA WHOIS 2013
ودقة مراجعة المواصفات ومشاكل خصوصية وكيل االعتماد  Proxyوالجيل المقبل من  WHOISوقوانين
حماية المعلومات األوروبية وأفراد قوات األمن الذين يستخدمون أمثلة حالة من  WHOISوخارطة طريق
 ،PSWG In---Capital Coordinationوتحديد إطار حماية  gTLDالجديد  ،11واستغالل األطفال
وسالسل  gTLDsالجديدة والحساسة.
وافق  PSWGعلى برنامج عمله والذي يتضمن تحسين الحصول على عنوان  IPدقيق للدخول إلى
معلومات  ،WHOISوتطوير دراسات الحالة والتشجيع على التعاون الدائم للتواصل المُس ِجلين والمُس ّجلين
ونظام الحماية لعمل  gTLDالجديد ،واألهم من ذلك كله ،الجهود المستمرة للتوعية .يلتزم أعضاء  WGمع
موظفي  ICANNبالعمل سويا ً لتقديم االجتماع كما هو مطلوب مما يؤدي إلى تطوير كبير في بنوده.
األقاليم المهمشة
اجتمعت  GAC WGلمناقشة شؤون األقاليم المهمشة في جلسة مفتوحة وناقشت مجموعة من المشاكل ،من
ضمنها التزامات الدراسة المسحية المستمرة للحكومات مع  ،ccTLDsودراسات  DNSالصناعية وحاجات
بناء القدرات والتوصيات لزيادة الوعي والمشاركة الفعّالة في االجتماع الحكومي رفيع المستوى ( )HLGMفي
 ICANN55والذي سيعقد في المغرب .الحظت  WGحتمية وجود دعم السفر وتعزيز قدرات البناء لمراكش
لتوفير تعريف كامل ومسبق عن االجتماع للمسئولين رفيعي المستوى من األقاليم المهمشة .يلتزم أعضاء WG
مع موظفي  ICANNبالعمل سويا ً لتقديم الدورة كما هو مطلوب وتحسين عملها.
مشاركة لجنة  GACفي عمل لجنة الترشيح لدى  ICANNوالتي يرمز لها ()NomCom
سيتم تعميم مشروع اختصاصات الفريق العامل إلى  GACللتعليق والموافقة النهائية عليها خالل شهر نوفمبر.
حقوق األنسان والقانون الدولي
وافقت مجموعة  GACالمهتمة بحقوق االنسان والقانون الدولي ( )‐HRILWG-على استقبال المالحظات
المتعلقة بمشروع البنود المراجعة بتاريخ  18نوفمبر بهدف االنتهاء منها في أوائل ديسمبر .وبهدف تبادل
المعلومات ،قام  Cross Community Working Partyفي المسؤولية االجتماعية للشركات الحترام
حقوق اإلنسان ( )‐ HRCCWP-في  ICANNبتقديم ورقة المسؤولية االجتماعية للشركات الحترام حقوق
اإلنسان مع توصيات لتطوير عملية مراجعة حقوق اإلنسان واإلبالغ عنها .تلقت  WG-HRILتحديثات على
عمل  ‐HRCCWP-واقتراح مساءلة  CCWGلتشمل اإلشارة إلى حقوق اإلنسان في لوائح .ICANN
 .4مراجعة فاعلية مشورة لجنة GAC
قامت  GACبمراجعة تقرير من أمانة  ACIG GACالمستقلة وتقديم تقييم عالي المستوى على فاعلية
مشورات  GACالحديثة .ستقوم  GACباتخاذ قرارات مستقبلية باالعتماد على توصيات التقرير ،والتي
تتضمن خيارات اإلحالة إلى تنفيذ توصيات الفريق العامل ( )BGRI WGفي مجلس .GAC
 .5أمانة سر GAC
قدرت  GACالمساعدة القيّمة والدعم المقدم من أمانة  AGIC GACالمستقلة والحاجة لالستمرار بتقديم
خدماتها إلى  .GACنظرا للطلبات المتزايدة على أعضاء  ،GACبما في ذلك العمل المتعلق بمجموعات عمل
 ،GACالحظت  GACأهمية تأمين وإتاحة التمويل الكافي لضمان الدعم المستمر من أمانة ACIG GAC
المستقلة.

 .IVنتائج االجتماع الحكومي رفيع المستوى ()HLGM
قام ممثلي  GACفي مراكش بتقديم عرض عن عملية تحضير  HLGMالتي سيتم عرضها في  ICANN 55في 7
مارس  .2016عرض على  GACملخ ً
صا حول األهداف العملية من االجتماع ،وباألخص رسائل الدعوة التي
أرسلت إلى وزراء الدول األعضاء في  GACوغير األعضاء ،بصفة كمراقبين.
وفيما يتعلق بمشروع جدول األعمال التي أعدته المغرب ،سنحت الفرصة لـ  GACلتقديم مالحظات أولية
على الوثيقة .عبّر أعضاء  GACعن شكرهم ودعمهم لجهود المغرب والمحتوى الغني للوثائق .ستقوم
 GACبتقديم المزيد من اآلراء بشأن مشروع جدول األعمال بأقرب وقت ممكن لتمكين البلد المضيف من
إرسال رسائل جديدة تتضمن جدول األعمال وغيره من العناصر المتعلقة باالجتماع.
سيتم نشر النسخة النهائية من جدول األعمال ،حين ورود المزيد من التعليقات في غضون أسبوعين.
 .Vانتقال أشراف الواليات المتحدة على وظائف  IANAوتعزيز مساءلة ICANN
 .1مجموعة تنسيق عملية انتقال اإلشراف على وظائف )ICG( IANA
أشارت اللجنة االستشارية الحكومية  GACلألنشطة التي تم تنفيذها من قبل مجموعة  ICGوشكرت
ممثلي  GACفي  ICGعلى جهودهم.
 .2مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة ( ICANNمساءلة )CCWG
الحظت  GACأن الكثير من التطور قد تم من قبل مساءلة  CCWGفي عملها المستمر ،وترحب
بإنجازات  CCWGلدعم الجهود المبذولة لوضع اللمسات األخيرة القتراح تعزيز مساءلة  ICANNكما
هو مطلوب إلدارة تحول .IANA
في عملية تقييم التوصيات المحددة للمساءلة المطروحة حتى اآلن من قبل مساءلة  ،CCWGترى  GACأنه مهما
كانت النتيجة النهائية لهذه العملية في إطار المساءلة الجديد الذي يتم االتفاق عليها يجب الحفاظ على الدور الحالي
للحكومات في .ICANN
ساعد النقاش على اختبار اإلجهاد  18أن تستوعب  GACبشكل أفضل اآلراء المختلفة المتعلقة بالمشكلة.
تنظر  GACإلى عملية تقييم المبررات المختلفة التي تم تقديمها حتى اآلن المتعلقة باختبار اإلجهاد ،18
على النحو التالي:
ضرورة أن تقوم كل لجنة استشارية بالتأكيد على أن المشورة المقدمة واضحة وتعكس رأي إجماع
اللجنة؛
ضرورة قيام كل لجنة استشارية بالحفاظ على استقالليتها الخاصة في تعريفها لإلجماع؛
القيمة التي يقدمها المجلس للوصول إلى مشورة إجماع؛
تم التأكيد على توصية مجموعة  ،BGRI WGمن قبل  ،ATRT2لضبط قرار مجلس ICANN
برفض مشورة  GACإلى تصويت األغلبية  ،3/2بما يتفق مع الحد األدنى المقرر لرفض توصيات
 ccNSOو .GNSO PDP
في ضوء ما سبق ،وبعد النظر في المخاوف التي أعربت عنها مختلف األطراف ،وافق  GACلمواصلة العمل
بشأن مسألة اختبار اإلجهاد  ،18وتقديم أي مساهمة أخرى إلى  CCWGمع مراعاة الجداول الزمنية لـ.CCWG
أكد أعضاء  GACالتزامهم باستمرار العمل ضمن  CCWGإلنهاء مقترح تحسين مساءلة .ICANN
 .VIنقاشات أخرى من GAC
 .1النطاق Dot Africa
استعرضت  GACخطاب  28سبتمبر  2015من رئيس مجلس اإلدارة إلى رئيس  GACبشأن ثقة DotConnect
 )DAC( Africaمقابل عملية المراجعة المستقلة ICANN؛ وسيتم الرد خطيا في المستقبل القريب.

 .2رموز البلدان من ثالثة أحرف كما نطاقات  TLDsفي الجوالت المستقبلية
تلقت  GACطلب من مجموعة عمل عبر المجتمع المختصة باستخدام أسماء الدول واألقاليم كتعبير عن الدولة
واالستغناء عن االختصار الذي يضم  3أحرف للدولة  GACلحل مشكلة استخدام  3أحرف في جوالت
 TLDsالمستقبلية .تقوم  GACبدراسة ردها على هذا الطلب وستقوم بالتنسيق مع الفريق العامل بين الجلسات.
وقد أشار العديد من أعضاء  GACعن قلقهم لبعض األمور حيث سيتم مناقشتها الحقا ً ضمن فريق عمل
.GAC
.VIIسابعاً .نصائح  GACالمقدمة إلى مجلس

5ICANN

 .1إجراءات حماية  :gTLDالجولة الحالية
وتماشيا ً مع بيان بيونس آيريس ،تسعي  GACللحصول على موافقة واضحة من مجلس  ICANNأو رفض
المشورة الوقائية من  .GACمن األفضل أن يتم تقديمه في شكل نماذج على بطاقات النتائج التي تشمل أ) ما تم
تنفيذه من عناصر مشورة GAC؛
 )bما تبقى إلنجاز التقدم في العمل ،أما ج) ما لم يتم قبول تنفيذه ،مع سبب منطقي وواضح لعدم قبول.
تؤكد  GACعاى مشورتها التي قام برنامج اللجنة  gTLDالجديد بإنشاء قائمة أثنت على التزام المصلحة
العامة ،PIC ،وأمثلة متعلقة بالتحقق والتثبت من وثائق التفويض لمجاالت في القطاعات ذات الدرجة العالية
من التنظيم لتكون بمثابة مشغلي سجل  .gTLDمثل هذه الخالصة قد تسمح أيضا بتقييم لنجاح مواصفات PIC
للمجموعات التي تمثل قطاعات ذات المستوى العالي من التنظيم ،كما ستسهل إدراج هذه الضمانات في عقود
جوالت  gTLDالجديدة في المستقبل.
في ظل المراجعات الحالية والقادمة من برنامج  gTLDالجديد،
أ.

استشارات  GACعلى المجلس بما يلي:
 .iوضع واعتماد منهجية متسقة إلبالغ مجتمع  ICANNبالمستويات
واستمرار السلوك التعسفي (على سبيل المثال ،البرمجيات الخبيثة،
والروبوتات ،والتصيد ،والتزييف والقرصنة والعالمات التجارية و
 /أو التعدي على حق المؤلف والتزوير والممارسات االحتيالية أو
المضللة والسلوك غير القانوني) التي حدثت في بداية تنفيذ برنامج
 gTLDالجديد.

تم إبالغ  GACأنه تم تقديم دراسات مستقلة خالل اجتماع  ICANN 54عند عرض جولة  gTLDالجديدة
ً
مقارنة مع  gTLDsالحالية.
والتي ظهر فيها مستوى منخفض من الثقة في  gTLDsمن قبل المستخدمين
 .2جوالت برنامج  gTLDالمستقلبية
أ.

تنصح  GACمجلس اإلدارة بما يلي:
.i

قبل تحديد طرائق للجوالت المقبلة ،ينبغي إجراء تقييم دقيق لجميع
الجوانب المتعلقة بالسياسة العامة من الجولة الحالية ،مع األخذ بعين
االعتبار النصائح التي قدمها  GACحول هذا الموضوع منذ بداية
عملية  gTLDالجديدة ،بما في ذلك المشورة المتعلقة بالمشاركة على
نطاق المجتمع حول قضايا االتصال للوصول إلى البلدان والمناطق
النامية؛ والمشورة بشأن القرارات السياسية الماضية التي اتخذها
المجلس لالحتفاظ باألسماء واأللقاب من جمعية الهالل والصليب األحمر.

وبهذا الشأن ،تتوقع  GACأن العناصر المتعلقة في إطار عمل  gTLDالجديد ،المناسبة والموافق عليها من
 GACستبقى ،أما العناصر التي ال تعتبر مرضية سيتم العمل على تحسينها في الجوالت القادمة.
 5لالطالع على تاريخ المشورات المقدمة من قبل اللجنة االستشارية الحكومية  GACالى مجلس إدارة  ICANNومتابعتها ،يرجى زيارة سجل
مشورات لجنة  GACالموجود عبر االنترنت والمتوفر في الرابط:
https://gacweb.icann.org/display/GACADV/GAC+Register+of+Advice

 .3حماية المنظمات الحكومية الدولية IGOs
أ.

نصحت  GACالمجلس بما يلي:
.i

تسهيل إنهاء النقاشات في الوقت المناسب "للمجموعات الصغيرة"
ونقاشات  NGPCبهدف حل مشكلة حمايات .IGO

 .4تقييم أولوية المجتمع
أ.

تنصح  GACمجلس اإلدارة بما يلي:
.i

أكد  GACعلى المخاوف التي سبق أشار إليها بأن عملية تقييم
أولوية المجتمع ( )CPEلم تصل لمرحلة تلبي فيها توقعات
المتقدمين والحظت كذلك أن جميع المتقدمين الذين نجحوا هم في
مرحلة حل النزاعات؛

.i

تتوقع  GACأن يتم حل المشاكل الحالية التي تواجه المتقدمين بدون
أي تأخير
غير مبرر ،وبطريقة يتم فيها خدمة مصالح المجتمع بأفضل وسيلة؛

.i i

الحظت  GACنتائج قد تكون غير متوقعة بالنسبة للمتقدمين من
مصادر المجتمع بمنافستهم مع متقدمين آخرين بآليات مساءلة
مختلفة؛ وبعض التحديات التي واجهها بعض المتقدمين من المجتمع
في المزادات في منافستهم مع المتقدمين ألغراض تجارية؛

.iv

ستأخذ  GACبعين االعتبار التقرير األخير من أمين مظالم
 ICANNفي هذا الشأن عند التحضير إلدخال  GACالعرض الذي
ستقدمه  GNSOمن مشاكل تواجه تحسين اإلجراءات المتعلقة
بالطلبات المجتمعية في جولة  gTLDالتالية؛ وبحث المنافسة والثقة
واختيار المستهلك ( )CCTفي إطار التأكيد على االلتزامات.

 .5استخدام رموز دول من حرفين وأسمائها في المستوى الثاني
الحظت  GACأن عملية دراسة المالحظات للرسائل التي تحمل حرفين/رسالة تم إطالقها في  6أكتوبر ،2015
أنها ال تتفق مع مشورة  ،GACالتي أوصت بأخذ مالحظات الحكومات بعين االعتبار .لقد تم قبول هذه النصيحة
من قبل المجلس .2015.02.12.16
تم الطلب من أعضاء  GACلتوضيح ما هي  TLDsالتي لها عالقة مع مالحظاتهم ،وشرح كيفية تأثير
إطالق رسالة الحرفين على إحداث اضطراب مع رمز الدولة المشابهة .تؤكد  GACعلى المشورات التي
قدمتها بشأن هذه المشكلة و
أ.

تنصح مجلس اإلدارة بما يلي:
 .iأخذ مالحظات الحكومات المعنية بعين االعتبار بغض النظر عن
أسباب االعتراض.

ب .كما أشارت  GACعلى المجلس:
 .iكن على علم كامل بحدود مقدرة الحكومات والطلب من مجلس
اإلدارة بتسهيل عملية توصيل المالحظات لحل مشاكل تلك
الحكومات.
ج .تماش ًيا مع الطلبات الجديدة للتقديم ،تنصح  GACمجلس اإلدارة ما يلي:
 .iالطلب من  ICANNالعمل مع أمانة  GACلحل المشاكل التقنية
مع نماذج من المالحظات في هذه األثناء
 .iتوفير طرق مختلفة لتقديم المالحظات.
 .6التأشيرات
الحظت  GACأن عدد من ممثلي  GACواجهوا صعوبة في الحصول على تأشيرة للدخول إلى الدولة التي
سينعقد فيها االجتماع وبعضهم لم يتمكن من الحضور شخصيا ً لهذا السبب ،وبالتالي استبعاد بعض ممثلي

مجموعة العمل في  .GACواجهت االجتماعات السابقة نفس المشكلة .هناك مشاكل معينة لألشخاص الممثلين
عن الحكومة في الحصول على التأشيرة ،حيث تكون رسالة الدعوة موجهة من  ICANNبدالً من وكالة تمثل
حكومة الدولة التي ستستضيف االجتماع.
أ.

تنصح  GACمجلس اإلدارة بما يلي:
.i

يجب دراسة خيارات للتحسين من إجراءات الموافقة على
التأشيرات والتي تتضمن االتصال المسبق المناسب مع
الحكومة الوطنية في البلد الذي يستضيف االجتماع؛ وأن تقوم
 GACبالتعاون بهذا الشأن.

سابعاً .األجتماع القادم
سوف تجتمع  GACخالل فترة اجتماع  ICANNرقم  55في مراكش ،بالمغرب.

