اللجنة االستشارية الحكومية ( :)GACمحضر اجتماع ،أبوظبي في  28أكتوبر (تشرين األول) -
 2نوفمبر (تشرين الثاني) 2017
 .1حضور وعضوية االجتماع
ً
عضوا واثني عشر مراقبًا من اللجنة االستشارية الحكومية .GAC
حضر االجتماع خمسة وثمانون
ً
عضوا باإلضافة إلى  36مراقبًا.
ووصل عدد األعضاء في اللجنة االستشارية الحكومية حاليًا إلى 173
تجدون قائمة بالحضور في المرفق .1
والبيان الختامي للجنة االستشارية الحكومية  GACالصادر في أبوظبي المرفق .2
يمكن االطالع على الكلمات التي ألقاها المتحدثون خالل االجتماع ،والتقارير الموجزة الداعمة لها ،متى ما توفرت ،من خالل موقع GAC
على الويب في قائمة االجتماعات والسجالت/جداول أعمال اجتماعات  .ICANNكما تتوفر النسخ النصية الكاملة المدونة لكل جلسة على
موقع  ICANNعلى الويب.

 .2جلسات السياسة العامة والقضايا األساسية
2أ :الطلبات المقدمة من أجل الحصول على  .amazonوالسالسل ذات الصلة
اجتمعت  GACمع ممثلين من موقع  Amazon.comبطلب منهم من أجل مناقشة الطلبات المقدمة منهم لنطاق  .Amazonوالسالسل
ذات الصلة .عبر الكثير من أعضاء اللجنة االستشارية الحكومية  GACعن مخاوف قوية حيال العملية التي تتبعها الشركة ،وأهمية منظمة
معاهدة التعاون في منطقة األمازون ( )ACTOباعتبارها منتدى سياسيًا شرعيًا لهذه المشكلة واحتمالية التأثير األوسع في حالة قبول طلبات
 .Amazonيمكن االطال ع على بيان تم تعميمه قبل االجتماع من جانب كل من البرازيل وبيرو في المرفق .3
وقد تمت اإلشارة إلى مقترح تسوية مقدم من الشركة ،1يستخدم إطار عمل اللتزام المصلحة العامة ،كمسألة تقتضي المزيد من النقاش فيما
بين الشركة وأعضاء منظمة معاهدة التعاون في منطقة األمازون  ACTOمع مجلس إدارة  ICANNفي دور تنسيقي.
كما ناقشت  GACالطلب المقدم من مجلس اإلدارة 2للحصول على أي معلومات إضافية حول نصيحة  GACالحالية بخصوص هذه المسألة
بنهاية اجتماع  .ICANN61وأشار مجلس اإلدارة إلى االجتماع المباشر وجهًا لوجه مع  GACبأنها ال تتخذ أي إجراءات بانتظار الحصول
على رد من  ،GACوأن الطلب ال يقترض أي ميل إلى مسار إجرائي بعينه .ووافقت  GACعلى النظر في طلب مجلس اإلدارة بطريقة
من شأنها تجنب أي سوابق ضار يتم تحديدها.
األهداف اإلجرائية
مراقبة تطورات المجتمع واإلبالغ بها إلى ( GACأمانة سر المجموعة األسترالية للتحسين المستمر .)ACIG
يجب على أعضاء اللجنة االستشارية الحكومية إبالغ  GACبأي مناقشات مع شركة ( Amazon.comأعضاء  ACTOفي .)GAC
يجب على  GACالنظر في موقفها حيال ما إن كانت سترد على قرار مجلس اإلدارة والخطاب المؤرخ في  29أكتوبر (تشرين األول)
 2017وكيفية هذا الرد (جميع أعضاء .)GAC
2ب :بروتوكول /WHOISقواعد حماية البيانات العامة GDPR
ناقشت  GACتأثيرات السياسات العامة على  ICANNلقواعد حماية البيانات العامة ( ،)GDPRبما في ذلك التأثير العالمي األوسع على
خدمات  WHOISوكيف يمكن تنفيذ االمتثال بحيث يمكن الحفاظ على الغرض من مبادي  GACلعام  2007فيما يخص خدمات WHOIS
لنطاقات .gTLD
وأيد األعضاء أهمية الوصول في الوقت المناسب لبيانات  WHOISالدقيقة من أجل التحريات من جانب هيئات السالمة العامة ،في إشارة
إلى أن مبادئ  2007تسعى لتحقيق توزان بين إنفاذ القانون ومصالح الخصوصية وأن اآلليات المستخدمة في ضمان مثل هذا التوازن متاحة
داخل إطار قواعد حماية البيانات العامة  .GDPRوتمت اإلشارة أي ً
ضا إلى أن عملية منسقة من أجل الوصول داخل إطار عمل ICANN

 1يتوفر بيان  Amazon.comعلى موقع  GACعلى الويب على جداول األعمال/جدول أعمال  GACفي اجتماع /ICANN60جدول األعمال بند .12
 2قراري مجلس اإلدارة رقم  2017.10.29.02ورقم  2017.10.29.03والخطاب المؤرخ في  29تشرين األول (أكتوبر)  2017من رئيس مجلس اإلدارة إلى رئيس
.GAC
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يجب النظر إليها باعتبارها تصب في مصلحة جميع المساهمين ،بما في ذلك األطراف المتعاقدة مع  ICANNوجهات السالمة العامة وهيئات
حماية البيانات.
وقد تم طرح هذه المشكالت في اجتماع  GACوجهًا لوجه مع مجلس إدارة  ،ICANNوالتي لم تتناول بعض المشكالت المطروحة حول
السياسة العامة.
وكان التزام  ICANNبقواعد حماية البيانات العامة  GDPRهو الموضوع الذي دارت حوله جلسة المجتمعات المتعددة في اجتماع
.ICANN60
األهداف اإلجرائية
مراجعة الخطوات التالية بعد اجتماع مجلس اإلدارة GAC-الهاتفي بعد  4أسابيع تقريبًا من صدور البيان الختامي (مجموعة قيادة .)GAC
مراقبة تطورات المجتمع واإلبالغ ( GACأمانة سر المجموعة األسترالية للتحسين المستمر  + ACIGفريق دعم .)ICANN
2ج :رموز الدول/األقاليم المكونة من حرفين في المستوى الثاني
والمرفقات المتبقية تخص بعض أعضاء اللجنة االستشارية الحكومية ،وليس جميعهم .وعبر العديد من األعضاء عن قلقهم من أن المسائل
المطروحة في القسم  5من بيان جوهانسبرغ الختامي ،بما في ذلك إنشاء قوة مهام ،لم تتم وأن مشاركة  ICANNيجب أن تكون مع GAC
بالكامل وليس ثنائيًا.
وخالل االجتماع المباشر مع مجلس اإلدارة ،قال رئيس  ICANNالتنفيذي أنه جرت مناقشات مع الحكومات منذ اجتماع جوهانسبرغ وأن
منظمة  ICANNال تمنع مثل هذه المناقشات .وعلى الرغم من ذلك ،فإن هدفه الرئيسي سيظل حول التدفقات المتطورة للمعلومات فيما بين
منظمة  ICANNوأعضاء  GACكمسألة إجرائية وليس فيما يخص هذه المشكلة الخاصة.
الهدف اإلجرائي
يفترض أن تعكس صياغة البيان الختامي هذه المناقشات وأن تشتمل على طلب من أجل الحصول على رد مكتوب من مجلس اإلدارة.
(مكتمل)
2د :أسماء الدول واألقاليم في المستوى الثاني
أشار أعضاء  GACإلى الموقف الحالي فيما يخص هذه المشكلة ،بما في ذلك وجوب قيام الحكومات بعمل تحديث منتظم لقائمة GAC
الخاصة بالدول المطالبة بإشعار حول المقترحات المقدمة باستخدام أسماء دولهم/مناطقهم في المستوى الثاني .ولم يكن من الواضح ما إن
كانت األسماء في المستوى الثاني سوف تكون ضمن مهام واختصاص مسار العمل  5الجديد (األسماء الجغرافية) لعملية وضع السياسات
بخصوص اإلجراءات التالية لنطاقات  gTLDالجديدة أم ال.
الهدف اإلجرائي
يجب على أعضاء اللجنة االستشارية الحكومية مراجعة القائمة ذات الصلة على موقع  GACعلى الويب (جميع أعضاء  GACالمعنيين).
2هـ :حماية أسماء واختصارات المنظمات الدولية الحكومية
راجع أعضاء اللجنة االستشارية الحكومية التقدم الذي حققته عملية وضع السياسات بخصوص وصول المنظمة الدولية الحكومية آلليات
حماية الحقوق التصحيحية وعبروا مرة أخرى عن قلقهم من أن وجهات نظر المنظمة الدولية الحكومية لم تؤخذ بعين االعتبار كما ينبغي،
على العكس مما قررته إجراءات  GNSOولوائح  ICANNالداخلية .وتم االتفاق على وجوب توجيه مجلس اإلدارة إلى النظر في هذه
المخاوف اإلجرائية .أما بالنسبة لسبل الحماية األخرى للمنظمات الدولية الحكومية ،والتي كانت موضع اهتمام ونصيحة  GACاألخيرة،
تمت اإلشارة إلى أنه ال يبدو حدوث أي تطورات كبيرة منذ المناقشة الميسرة في كوبنهاغن.
وفي االجتماع المباشر وجهًا لوجه مع مجلس اإلدارة ،شدد مجلس اإلدارة في رده على بيان جوهانسبرغ الختامي على عملية وضع السياسات
للحقوق التصحيحية ،مشيرً ا إلى أنه ال تزال هناك فرص أمام  GACوالمنظمات الدولية الحكومية من أجل المشاركة في التقرير النهائي،
وأن هناك إجراءات مخولة بموجب الالئحة الداخلية للتعامل مع أي رفض من جانب مجلس اإلدارة ألي نصيحة أو توصية مقدمة من GAC
أو توصيات على عملية وضع السياسات.
الهدف اإلجرائي
من المقرر إدراج المناقشات السابقة في بيان اللجنة االستشارية الحكومية الرسمي (الكامل).
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2و :الصليب األحمر  /الهالل األحمر  /الكريستالة الحمراء
رحبت  GACبالتقدم الكبيرة الذي حققته مجموعة عمل عملية وضع السياسات المعاد تشكيلها حول حماية معرّفات المنظمات الدولية الحكومية
وغير الحكومية في جميع نطاقات  gTLDفيما يخص سبل حماية معرّفات الصليب واألحمر والهالل بعد النصيحة والتوصية المقدمة من
 GACفي البيان الختامي الصادر في كوبنهاغن .وعلى الرغم من ذلك ،أشارت  GACإلى أن سبل الحماية المتوفرة الختصارات اللجنة
الدولية للصلي ب األحمر ال تقع ضمن اختصاص عملية وضع السياسات المعاد تشكيلها وأنه ال يبدو وجود أي فرصة مباشرة للتعامل مع ذلك
بما يتفق مع نصيحة  GACالمقدمة في بيان ديربان الختامي (يوليو/تموز .)2013
الهدف اإلجرائي
من المقرر إدراج المناقشات السابقة في بيان اللجنة االستشارية الحكومية الختامي (تم).
2ز :االختصاص القضائي لمنظمة ICANN
ناقشت  GACتوصيات المجموعة الفرعية لمسار العمل  2لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة المعنية بالمساءلة حول االختصاص القضائي
فيما يخص عقوبات مكتب مراقبة األصول األجنبية  3OFACواختيار القانون في العقود .وكانت هناك مجموعة كبيرة في وجهات النظر.
وكان لدى بعض األعضاء مخاوف من أن التوصيات ال تتعمق بما يكفي في التعامل مع المشكالت الحالية والمشكالت المحتملة في يخص
االختصاص القضائي للواليات المتحدة ومنظمة  .ICANNوأيد أعضاء آخرون كل من التوصيات والعملية التي تتبعها المجموعة الفرعية.
تم االتفاق على أن أعضاء اللجنة االستشارية الحكومية -واللجمة االستشارية الحكومية بالكامل متى ما كان ذلك مناسبًا -سوف تواصل
المشاركة في وضع التوصيات حول االختصاص القضائي من خالل مجموعة عمل المجتمعات المتعددة ،من خالل مجموعة العمل ومن
خالل عملية تعليق الجمهور في .2018-2017
الهدف اإلجرائي
تنبيه  GACبفترة التعليق العام لتوصيات المجموعة الفرعية (تم).
2ح :األسماء الجغرافية في المستوى األعلى
شارك أعضاء  GACفي مناقشات عملية وضع السياسات لإلجراءات التالية لنطاقات  gTLDالجديدة فيما يخص مسار العمل  5الجديد
لعملية وضع السياسات تلك والتي سوف تتناول األسماء الجغرافية كنطاقات  .TLDوقد شمل ذلك أولغا كافالي (األرجنتين) والتي رشحتها
 GACلتولي القي ادة المشتركة لمسار العمل المذكور .وقد غطت هذه المناقشات تأطير االختصاصات والمهام والمشكالت التشغيلية لمسار
العمل باإلضافة إلى تبادل أولي لوجهات النظر حول بعض المشكالت األساسية.
كما تمت مقابلة مجموعة عمل اللجنة االستشارية الحكومية المعنية باألسماء الجغرافية  -انظر أدناه.
الهدف اإلجرائي
تشجيع أعضاء  GACعلى المشاركة في مسار العمل  5والتعبير عن اهتمامهم في التعيين رسميًا أعضاء في  GACمن ألغراض اإلبالغ
والتنسيق في ( GACمجموعة قيادة  + GACأمانة سر المجموعة األسترالية للتحسين المستمر .)ACIG
2ط :سياسات برنامج  gTLDالجديد
التقت  GACمع رؤساء عملية وضع السياسات المعنية باإلجراءات التالية لنطاقات  gTLDالجديدة وأجرت نقا ًشا مثمرً ا حول دعم مقدمي
الطلبات والطلبات المستندة إلى المجتمع.
وفيما يخص دعم مقدمي الطلبات ،اعتبر أعضاء  GACأن المشكالت تتجاوز برنامج دعم مقدمي الطلبات في  .ICANNوقد يعكس العدد
المنخفض لطلبات نطاقات  gTLDالجديدة من بعض المناطق حقائق اقتصادية باإلضافة إلى االفتقار لقيمة واضحة يمكن تقديمها ،على الرغم
من أن الوعي العام كان منخفضًا على ما يبدو .وترحب عملية وضع السياسات بالتعقيبات على مستويات رسوم الطلبات.
وفيما يخص الطلبات المستندة إلى المجتمع ،أشار أعضاء  GACإلى أن هذه الطلبات غالبًا ما مثلت نقطة اإلدخال األقل بالنسبة لنطاقات
 gTLDالجديدة وكانت على األغلب على أساس عدم الربحية .ووافقت  GACعلى أنه سوف تكون قيمة في المشاركة في عملية وضع
السياسات حول الطلبات المحتملة وأطر عمل المراجعة لطلبات المجتمعات في الجوالت المستقبلية.
الهدف اإلجرائي
وتوفر  GACتعقيبات متواصلة على عملية وضع السياسات بخصوص هذه المشكالت (المملكة المتحدة ،مجموعة عمل المناطق المهمّشة).

 3مكتب مراقبة األصول األجنبية [الواليات المتحدة].
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2ي :الحد من إساءة استخدام نظام اسم النطاق
قدمت مجموعة عمل األمن العام ( )PSWGإحاطة إلى  GACحول المراجعة المستمرة لفاعلية ضمانات نطاقات  gTLDالجديدة ضد
إساءة استخدام نظام أسماء النطاقات  ،DNSوالحوار المتواصل مع منظمة  ICANNحول اإلبالغ عن إساءة االستخدام وتدابير الحد منها.
وتعد عملية التعليق العامة القادمة لمسودة تقرير مراجعة فريق مراجعة المنافسة وثقة وخيار المستهلكين فرصة من أمام أعضاء GAC
للتأكيد على الحاجة لمزيد من العمل على تقييم فاعلية الضمانات.
وتم االتفاق على قيام مجموعة عمل األمن العام بتحديث مسودة مبادئ رفيعة المستوى في التعامل مع إساءة استخدام نظام أسماء النطاقات
 DNSوتعميم هذه المبادئ إلى لجنة .GAC
األهداف اإلجرائية
أن تنظر  GACفي رد مناسب على مشكالت إساءة استخدام نظام أسماء النطاقات  DNSعند إصدار مسودة تقرير مراجعة فريق مراجعة
المنافسة وثقة وخيار المستهلكين للتعليق العامة (جميع أعضاء .)GAC
ً
حديثا من المبادئ رفيعة المستوى المقترحة حول إساءة استخدام نظام أسماء النطاقات  DNSإلى
أن تعمم مجموعة عمل األمن العام إصدارً ا
لجنة ( GACمجموعة عمل األمن العام).
2ك :آليات حماية الحقوق ()RPMs
تمت إحاطة  GACعلمًا بالمشكالت ذات الصلة بعملية وضع السياسات الحالية لمراجعة جميع آليات حماية الحقوق في جميع نطاقات
 ،gTLDبما في ذلك دار مقاصة العالمات التجارية ،والسياسة الموحّدة لتسوية الخالفات حول أسماء النطاقات وخدمة التعليق السريع الموحد.
وتمت اإلشارة إلى أن أعضاء  GACسوف يستفيدون بشكل عام من المشاركة مع الجهات الوطنية المعنية بالملكية الفكرية حول هذه المسائل،
بما في ذلك تسهيل مشاركتهم في عملية وضع السياسات الحالية.
األهداف اإلجرائية
ً
نشاطا في عملية وضع السياسات الحالية حول آليات حماية الحقوق ،بما في ذلك من يكون من
أن ينظر أعضاء  GACفي مشاركة أكثر
خالل الجهات الوطنية المعنية متى ما كان ذلك مناسبًا( .جميع أعضاء )GAC
2ل :مراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك ()CCT
قدَّم رئيس فريق مراجعة منافسة وثقة وخيار المستهلكين ،وأعضاء الفريق تقريرً ا مُلخ ً
صا للجنة االستشارية الحكومية حول عمل الفريق
وسير العمل باتجاه إنهاء مهمتهم.
يتوفر عمل فريق مراجعة المنافسة وثقة وخيار المستهلكين على .www.cct.wiki
الهدف اإلجرائي
استمرار أعضاء اللجنة االستشارية الحكومية في مراقبة تطورات عمل المراجعة( .جميع أعضاء اللجنة االستشارية الحكومية  +أمانة سر
المجموعة األسترالية للتحسين المستمر التابعة للجنة االستشارية الحكومية).

 .3مشاركة المجتمعات المتعددة
3أ :االجتماع مع مجلس إدارة ICANN
اجتمعت اللجنة االستشارية الحكومية مع مجلس إدارة  ICANNوناقشت القضايا التالية:
•
•
•
•
•

الخطوات التالية فيما يخص طلبات  .Amazonوالسالسل ذات الصلة :انظر .2أ أعاله.
الوصول إلى بيانات  WHOISفي المصلحة العامة وفي سياق قواعد حماية البيانات العامة  :GDPRانظر .2ب أعاله.
رموز الدول واألقاليم المكوّ نة من حرفين في المستوى الثاني :انظر .2ج أعاله.
عملية وضع السياسات  PDPفي وصول المنظمات الدولية الحكومية آلليات حماية الحقوق التصحيحية :انظر .2هـ أعاله.
قرار مجلس اإلدارة بطلب "توقف مؤقت" لمراجعة األمن واالستقرار والمرونة .عبر العديد من أعضاء  GACعن قلقهم حيال هذا
اإلجراء أحادي الجانب فيما يجب أن عملية للمجتمع .وأشار مجلس اإلدارة إلى أنه كان يرد على مخاوف المجتمع وأنه يتمتع بمسئوليات
األمانة واإلشراف للنظر فيها4.

 4شارك رئيس  GACبعد ذلك في بيان مشترك من جانب قادة منظمات الدعم/اللجان االستشارية حول هذه المسألة.
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•

البيان المشترك لكل من  GACو ALACحول تمكين مشاركة شاملة ومستنيرة وهادفة في  :ICANNانظر .3د أدناه.

3ب :اجتماع مع منظمة دعم األسماء العامة ()GNSO
اجتمعت اللجنة االستشارية الحكومية مع رئيس وأعضاء من مجلس منظمة  .GNSOوكانت القضايا الرئيسية التي تم طرحها على النحو
التالي:
•
•
•

•
•

•
•

أن تنظر عملية وضع السياسات المعاد تشكيلها في سبل حماية بعض أسماء الصليب األحمر والهالل األحمر .وتمت اإلشارة إلى أنه
في حين أن االختصارات كان خارج نطاق طلب مجلس اإلدارة ،إال أنه يمكن النظر في المسألة بعد االنتهاء من العملية الحالية.
أن تنظر عملية و ضع السياسات في وصول المنظمات الدولية الحكومية آلليات حماية الحقوق التصحيحية .أشار أعضاء  GACإلى
الطرق المتفق عليها ساب ًقا حول الدور الخاص للمنظمات الدولية الحكومية.
تعديل على عمليات وضع السياسات .تمت اإلشارة إلى وجوب مشاركة  GACالمستمرة .وال يعني ذلك بالضرورة حضور كل اجتماع
هاتفي ،ولكن باألحرى االستعداد في حالة اإلشعار بذلك مسب ًقا .وتم االتفاق على أن تكون جلسة المعلومات من أمناء السجالت مفيدة
وجديرة بالتوسع مع أخريات.
خطة تنفيذ مجموعة  GAC-GNSOالتشاورية .أشارت  GACإلى أن مسودة جديدة تم تعميمها ،وأنها سوف تعمل على إعداد رد.
منسق عالقات  GNOلدى لجنة  .GACرحبت لجنة  GACبمنسق العالقات الجديد ،جولف هيلسينغس .طالب أعضاء لجنة GAC
بأن يكون له ملف تعريفي واضح من خالل حضور بعض جلسات  GACعلى األقل ،وتقديم تقارير إلى  GACوأن يكون نقطة
اتصال.
انتخابات رئيس  .GNSOرحبت  GACبانتخاب الدكتور هيذر فوريست رئيسًا لمجلس .GNSO
العمل الذي قامت به  GACو ALACحول تمكين مشاركة شاملة ومستنيرة وهادفة في  :ICANNانظر .3د أدناه.

األهداف اإلجرائية
االجتماع مع منسق عالقات  GNSOالجديد لمناقشة كيفية االستفادة القصوى من الدور (قيادة  + GACأمانة سر المجموعة األسترالية
للتحسين المستمر .)ACIG
مراجعة خطة تنفيذ مجموعة  GAC-GNSOالتشاورية ووضع رد من  GACمتفق عليه (قيادة  + GACأمانة سر المجموعة األسترالية
للتحسين المستمر .)ACIG
3ج :االجتماع مع منظمة دعم أسماء رموز الدول ()ccNSO
اجتمعت اللجنة االستشارية الحكومية مع رئيس مجلس  ccNSOوأعضاء آخرون من نفس المجلس .وكانت القضايا الرئيسية التي تم طرحها
على النحو التالي:
•
•
•

استخدام األسماء الجغرافية كنطاقات  TLDوالمضي قدمًا ،بما في ذلك شروط مشاركة  GACو ccNSOفي مسار العمل  5المقترح
لعملية وضع السياسات بخصوص اإلجراءات التالية لنطاقات  gTLDالجديدة.
إحاطة حول مستخدم عملية وضع السياسات في منظمة  ccNSOبخصوص آلية اإللغاء لنطاقات .ccTLD
العمل الذي قامت به  GACو ALACحول تمكين مشاركة شاملة ومستنيرة وهادفة في  :ICANNانظر .3د أدناه.

الهدف اإلجرائي
أن يشارك أعضاء  GACفي عملية وضع السياسات حول اإللغاء (جميع أعضاء .)GAC
3د :االجتماع مع لجنة  At-Largeاالستشارية ()ALAC
التقت  GACمع قيادة وأعضاء  ALACواتفقوا على إعداد بيان مشترك حول تمكين مشاركة شاملة ومستنيرة وهادفة في  .ICANNوينبني
ذلك على العمل السابق من جانب  GACوأعضاء آخرون في المجتمع في اجتماع هيلسنكي وخالله .وقد وقع على البيان رؤساء GAC
و ،ALACووافقت  GACعلى تقديم النصائح إلى مجلس إدارة  ICANNبتوجيه منظمة  ICANNفيما يخص تنفيذها .وخالل االجتماع
المباشر مع مجلس اإلدارة ،أشار مجلس اإلدارة إلى أنه قدم بيا ًنا مكتوبًا حول هذه المشكالت في وقت سابق في االجتماع.
كما كان هناك تبادل لوجهات النظر حول:
•

استخدام األسماء الجغرافية كنطاقات .TLD

•

مراجعة السياسة الخاصة بالطلبات المستندة إلى المجتمع.
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الهدف اإلجرائي
أن تراقب  GAC ALACرد مجلس اإلدارة على البيان المشترك وعلى نصيحة ( GACقيادة  GACو + ALACفريق العمل).
3هـ :االجتماع مع دائرة مستخدمي اإلنترنت غير التجاريين ()NCUC
التقت  GACمع دائرة المستخدمين غير التجاريين  NCUCللمرة األولى ،وبموجب طلب منهم ،وأجرت تبادالً ً
مفيدا لوجهات النظر حول:
•
•
•
•

العمل وأسلوب السياسة العام لدائرة مستخدمي اإلنترنت غير التجاريين.
اختصاص  ،ICANNبما في ذلك التوصيات المقدمة من المجموعة الفرعية التابعة لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة المعنية بالمساءلة
حول االختصاص القضائي.
األسماء الجغرافية كنطاقات .TLD
موازنة إنفاذ القانون ومصالح الخصوصية في أعمال  ICANNو GACذات الصلة.

الهدف اإلجرائي
مواصلة مراقبة تعقيبات مجتمع دائرة المستخدمين غير التجاريين ذات الصلة بالسياسة العامة وتسهيل التعامل مع  GACمتى ما كان ذلك
مناسبًا (أمانة سر المجموعة األسترالية للتحسين المستمر  ACIGالتابعة لـ .)GAC
3و :االجتماع مع فريق  ICANNألصحاب المصلحة المتعددين والمبادرات االستراتيجية ()MSSI
أحاط فريق  MSSIلجنة  GACعلمًا بالموقف الحالي والمتصور فيما يخص المراجعات الخاصة والنظامية التي تقتضيها لوائح ICANN
الداخلية .وتم اإلشارة إلى المشكالت التي تتطلب مزي ًدا من االهتمام ،بما في ذلك اختيار أعضاء فريق المراجعة ،ونطاق العمل ،والمراجعات
المتزامنة وضرورة فهم جميع األطراف للتوقعات.
الهدف اإلجرائي
مواصلة مراقبة التطورات التي تجري في سائر المراجعات باإلضافة إلى ضمان مشاركة  GACبما يتفق مع الالئحة الداخلية ومن أجل
دعم األهداف الخاصة بها (أمانة سر المجموعة األسترالية للتحسين المستمر  + ACIGففريق العمل  +قيادة .)GAC
3ز :نتائج االجتماع الحكومي رفيع المستوى ( )HLGMلسنة 2018
تلقت  GACإحاطة من الحكومة اإلسبانية حول الترتيبات الخاصة باالجتماع الحكومي رفيع المستوى المقرر عقده في برشلونة خالل اجتماع
 ICANN63في أكتوبر  .2018وتمت مناقشة الترتيبات الخاصة بالدعوات الخاصة بالوزراء وكبار المسئولين وموضوعات جدول األعمال
المحتملة.
الهدف اإلجرائي
أن تنسيق  GACالعالقات مع منظمة  ICANNوإسبانيا من أجل وضع الترتيبات الخاصة باالجتماع الحكومي رفيع المستوى (قيادة + GAC
إسبانيا  +فريق عمل .)ICANN
3ح :مشاركة  GACفي مجموعات عمل المجتمعات المتعددة وعمليات وضع السياسات
ناقش أعضاء  GACمرة أخرى الطرق المحتملة لت مكين مشاركة أكثر فاعلية وكفاءة في مجموعات عمل المجتمعات المتعددة وعمليات
وضع السياسات ،بما في ذلك:
•
•
•
•
•

مراقبة المشاركة األحدث من جانب األعضاء األكثر خبرة.
التنسيق بين أعضاء  GACلنفس المجموعة من أجل تدوير الحضور والتركيز على المشكالت القادمة ذات الصلة.
تمديد إرشادات  GACالحالية حول المشاركة في مجموعات عمل المجتمعات المتعددة وعمليات وضع السياسات.
االستخدام األمثل لجلسات المجتمعات المتعددة في اجتماعات .ICANN
تجنب "اإلفراط الهندسي" للمشكلة واإلقرار بأنها تتطلب بشكل أساسي التزامًا ما بالوقت من جانب األعضاء.

الهدف اإلجرائي
وضع ورقة بالخيارات المنقحة العتبارات ( GACقيادة  + GACأمانة سر المجموعة األسترالية للتحسين المستمر  + ACIGفريق عمل
.)ICANN
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 .4تعزيز مساءلة ICANN
4أ :إرشادات لمشاركة  GACفي المجتمع صاحب الصالحيات
وافقت  GACعلى اعتماد إرشادات عامة من أجل مشاركتها في المجتمع صاحب الصالحيات .وسوف تتاح اإلرشادات التوجيهية على موقع
 GACعلى الويب مع مراجعتها دوريًا في ضوء الخبرة العملية.
الهدف اإلجرائي
نشر اإلرشادات على موقع  GACعلى الويب (فريق عمل .)ICANN
4ب :مجموعة عمل المجتمعات المتعددة المعنية بمساءلة ICANN
حضر أعضاء  GACجلسة المجتمعات المتعددة تعقيبات المجتمع على اختتام مسار العمل  2لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة المعنية
بالمساءلة وأشاروا إلى ما تحقق من تقدم باإلضافة إلى اإلطار الزمني لالنتهاء من هذا العمل.
الهدف اإلجرائي
مراقبة فرص االلتزام العام ذات الصلة من أجل مسودة التوصيات وضمان تعقيبات األعضاء الفرديين/المنسقين داخل  GACحسبما يكون
مناسبًا (أمانة سر المجموعة األسترالية للتحسين المستمر  + ACIGقيادة .)GAC
 .5مسائل اللجنة االستشارية الحكومية الداخلية
5أ :االنتخابات
تم إجراء انتخابات من أجل منصب رئيس  GACمن خالل استخدام عملية على اإلنترنت للمرة األولى.
وكانت النتيجة كالتالي :منال إسماعيل (مصر)  59صو ًتا .أولجا كافاللي (األرجنتين)  50صو ًتا.
وتولى الرئيس الجديد مهامه بالكامل اعتبارً ا من نهاية هذا االجتماع.
انتخبت  GACنواب الرئيس التالية أسماؤهم بالتذكية:
جو فينغ (الصين)
غيسالن دي سالين (فرنسا)
ميالغروس كاستانون (البيرو)
شريف ديالو (السنغال)
بار بروماك (نيوي)
وقد أعربت  GACعن خالص تقديرها وامتنانها لتوماس شنايدر على خدمات القيمة رئيسًا للجنة  GACمنذ  .2014كما عبرت عن شكرها
لنائب الرئيس مارك كارفيل (المملكة المتحدة) المنتهية مدة عمله في .GAC
5ب :مجموعة عمل تنفيذ توصيات مجلس اإلدارة واللجنة االستشارية الحكومية ()BGRI
التقت مجموعة عمل تنفيذ توصيات مجلس اإلدارة واللجنة االستشارية الحكومية  BGRI-WGمع  .GACتم اعتماد تقريب لما يمثل نصيحة
وتوصية من جانب  GACوتمت إتاحة ذلك على موقع  GACعلى الويب .واتفقت المجموعة على برنامج من العمل المتصل يركز على
كيفية دعم منظمة  ICANNلمجلس اإلدارة في تعقب وتنفيذ نصائح  GACواإلطار الزمني المحدد للنظر في نصائح .GAC
الهدف اإلجرائي
سوف تواصل مجموعة عمل تنفيذ مراجعة مجلس اإلدارة-اللجنة االستشارية العامة أعمالها فيما بين الجلسات ،وتطالب بتعقيبات من أعضاء
 GACحول المشكالت المطروحة في الجلسة (مجموعة  ،BGRIأعضاء .)GAC
5ج :مراجعة المبادئ التشغيلية للجنة االستشارية الحكومية
ناقشت  GACخيارات من أجل مراجعة إطار عمل المبادئ التشغيلية ،بما في ذلك الهيكل اإلجمالي والنواحي الخاصة التي لم يتم التعامل
معها في الوقت الحالي ،بما في ذلك التوعية وااللتزام بالسرية واإلرشادات ورؤساء مجموعة العمل.
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الهدف اإلجرائي
أن يتم تحديد خيارات المراجعة الشاملة للمبادئ التشغيلية من أجل نظر لجنة  GACفيها (مجموعة قيادة  + GACفريق عمل .)ICANN
5د :أمانة السر اللجنة االستشارية الحكومية المستقلة
تمت إحاطة  GACبأن عق ًدا جدي ًدا تم إبرامه بين  ICANNو ACIGيقضي بتمديد خدمات أمانة السر المستقلة لدى  GACحتى نهاية
 .2018وعلى الرغم من ذلك ،كان معنى عجز التمويل أن  ACIGكانت تعد إلنهاء خدماتها في  30تشرين الثاني (نوفمبر) .2017
وقد وفر التزامات التمويل الجديدة أعضاء  GACبنهاية االجتماع على النحو التالي:

متطلبات التمويل لـ  GACحسب  SFAلفترة 2017/2018
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تمويل عام :2017
  2017فجوة التمويل بمقدار 18,550؛ رهن مؤكد بقيمة  10,000يورو من لوكسمبورغ يجب سدادها في الربع الرابع+ 2017 .
 10آالف يورو  NOومبلغ  5آالف يورو ( DKأكثر من  6,450يورو سوف تدخل في االحتياطي).
تمويل  :2018نظرة عامة على رهون نقل الملكية المؤكدة
•
•
•
•

عمليات التحويل في الربع الرابع( 2017 .للسداد في الربع األول 10 :)2018 .آالف يورو النمسا  25 +ألف يورو البرازيل
( + )CGI.brومبلغ  50ألف يورو هولندا (من المفترض سدادها في  / 2018أكثر من  25ألف يورو فائض يرحل إلى الربع األول).
عمليات التحويل في الربع األول( 2018 .للسداد في الربع الثاني 9 :)2018 .آالف يورو جمهورية التشيك  10 +أالف يورو
لوكسمبورغ  150 +ألف كرونة سويدي 5السويد  25 +ألف يورو هولندا (من الفائض في الربع الرابع).
عمليات التحويل في الربع الثاني( 2018 .للسداد في الربع الثالث 50 :)2018 .ألف يورو االتحاد األوروبي  25 +ألف فرنك
سويسري سويرا ( 21,580يورو) ( 11,580فائص من  60ألف يورو إلى الربع الثالث)
عمليات التحويل في الربع الثالث( 2018 .للسداد في الربع الرابع 11,580 :)2018 .يورو سويسرا (من الفائض في الربع الثاني+ ).
 20ألف يورو أستراليا (الهيئة األسترالية إلدارة النطاقات )AuDA

وافق األعضاء على مواصلة الجهود من أجل توسيع عدد الدول التي تسهم من أجل عام  2018وصوالً إلى عام  .2019سوف تتم مناقشة
مواصلة خدمات  ACIGلما بعد  30نوفمبر (تشرين الثاني)  2017أكثر مع رئيس .GAC

 5تلتزم السويد بالمشاركة بمبلغ  150,000كرونة سويدي .المبلغ الناتج عن ذلك باليورو سوف يعتمد على سعر الصرف المعمول به .واعتبارً ا من  27أكتوبر ،2017
سوف تكون  150ألف كرونة سويدي تساوي حوالي  15,420يورو
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الهدف اإلجرائي
أن يراجع أعضاء  GACمرة أخرى الطلبات المقدمة من الرئيس من أجل المشاركات المحتملة في تمكين استمرارية أمانة السر المستقلة
حتى آخر  2018وبصفة مستدامة (رئيس  + GACأمانة السر).
5هـ :موقع  GACعلى الويب
قدم فريق دعم  ICANN-GACوالفريق الفني إحاطة إلى  GACحول االنتقال إلى موقع  GACالجديد على الويب والذي يفترض االنتهاء
منه بحلول اجتماع  .ICANN61تم تناول العديد من المقترحات من أجل تحسين مستوى الوصول والتخطيط والمحتوى في مجلس اإلدارة.
األهداف اإلجرائية
التطوير المستمر لموقع الويب (فريق دعم  ICANNوالفريق الفني).
التعقيبات المتواصلة من المستخدمين (جميع أعضاء .)GAC
5و :العمليات التشغيلية في GAC
قدم فريق عمل  ICANNإحاطة إلى  GACحول الخدمات الحالية والمستقبلية المقدمة إلى  GACمن جانب منظمة  ICANNوقُدمت
الدعوة لتقديم تعقيبات على العمل المتواصل على ذلك فيما بين الجلسات .ويشمل ذلك الدعم العام لألعضاء ولمجموعة القيادة ،وحفظ السجالت،
وميزانية  ICANNوالتخطيط لالجتماعات.
الهدف اإلجرائي
أن يواصل فريق العمل المشاركة مع  GACفي المقترحات المقدمة من أجل تحديث وتطوير ترتيبات الدعم( .فريق دعم  GACفي
)ICANN

 .6مجموعات عمل اللجنة االستشارية الحكومية
رفعت مجموعات عمل اللجنة االستشارية الحكومية تقريرها إلى اللجنة االستشارية الحكومية كالتالي.
توجهت مجموعة عمل  GACلألمن العام ( )PSWGبالشكر للسيدة أليس مونيوا ،التي تخلت عن دورها كمساعد لرئيس مجموعة عمل
 GACلألمن العام ،على ما قدمته من مشاركة رائعة في إنشاء وتطوير مجموعة عمل األمن العام.
وفيما يخص  ، WHOIS/RDSفقد ركزت مجموعة عمل األمن العام على أهمية توفير الوصول لوكاالت األمن العام والمستخدمين اآلخرين
ذوي األهداف المشروعة ،بما في ذلك الجمهور العام .وسوف تساهم مجموعة عمل األمن العام في وضع حلول عملية تتوافق مع القوانين
المعمول بها من أجل نظر لجنة  GACفيها.
وس وف تقوم مجموعة عمل األمن العام بتقييم وتحسين فاعلية الضمانات في مقابل إساءة استخدام نظام أسماء النطاقات  ،DNSبما في ذلك
ما يكون من خالل تعليقات  GACالمحتملة على القطاعات الجديدة في مسودة تقرير فريق مراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك
والمشاركات في استحداث منصب مدير ضمانات المستهلكين في .ICANN
وسوف تواصل مجموعة عمل األمن العام وضع استراتيجية المستقبل وخطة العمل الخاصة بها باإلضافة إلى معايير عامة من أجل اختيار
القيادة من أجل المصادقة المحتملة عليهما من جانب  GACفي اجتماع .ICANN61
مجموعة عمل اللجنة االستشارية الحكومية لدراسة حماية األسماء الجغرافية في أي توسع مستقبلي لنطاقات  :gTLDاجتمعت مجموعة
العمل وأجرت تحليالً للطرق المخصصة لها وللجنة  GACمن أجل المشاركة في "مسار العمل  "5الجديد حول األسماء الجغرافية لمجموعة
عمل عملية وضع السياسات لإلجراءات القادمة لنطاقات  gTLDالجديدة.
مطالبة قيادة  GACبتحديد مجموعة صغيرة من زمالء  GACمن أجل المشاركة في مسار العمل  5وتنظيم العمل الخاص بهذه المجموعة؛
ومواصلة عملها وفق ما هو مقرر في الوقت الحالي والعمل كمساحة من أجل تحليل تطوير األنشطة الخاصة بمسار العمل .5
وقد تم توزيع ملخص لجلستين مفتوحتين حول األسماء الجغرافية كنطاقات  TLDنظمتهما  GNSOخالل اجتماع  ICANN59في
جوهانسبرغ.
مجموعة عمل اللجنة االستشارية الحكومية المعنية بالمناطق المه ّمشة :أنجزت مجموعة العمل ورشة عمل تطوير القدرات اإلقليمية الرابعة
لها لهذا العام خالل اجتماع .ICANN60
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وقد طرحت مجموعة العمل جدوالً يضم ورش عمل تطوير القدرات التالية لها على النحو التالي:
نيبال فبراير/شباط 2018
بورتوريكو مارس/آذار 2018
السنغال أبريل/نيسان 2018
بنما يونيو/حزيران 2018

.1
.2
.3
.4

وتواصل مجموعة عمل لجنة  GACالمعنية بالمناطق المهمّشة استخدام استطالع لما قبل ورش العمل من أجل تحديد احتياجات المشاركين
ووضع جدول أعمال وأسلوب قائم على االحتياجات والطلبات .باإلضافة إلى ذلك ،تم فرض ورشة عمل لما بعد االستطالع من أجل تقييم
ورش العمل من أجل االستفادة بها في األساليب المستقبلية وتطويرها.
وكجزء من تطوير القدرات وأعمال التوعية والتطوير مع شعبة المشاركة الحكومية ( )GEفي  ICANNوشعبة المشاركة العالمية ألصحاب
المصلحة ( ،)GSEسوف توفر مجموعة عمل لجنة  GACالمعنية بالمناطق المهمّشة الدعم في صورة مستندات ملخصة تحتوي على
تفاصيل مسارات العمل المختلفة ،وعمليات وضع السياسات ( ،)PDPومجموعات عمل المجتمعات المتعددة ( )CCWGواألنشطة التي
تتم داخل  ICANNمن أجل مساعدة أعضاء  GACمن المناطق المهمّشة بمشاركة وإسهام فعالين.
باإلضافة إلى ذلك ،فقد ناقشت مجموعة عمل لجنة  GACالمعنية بالمناطق المهمّشة المستندات التالية من أجل مصادقة  GACعليها:
إطار عمل تقييم تطوير القدرات؛
القوالب الخاصة بالتخطيط وتقديم التقارير حول ورش عمل وضع القدرات؛
األسئلة المتداولة لتفويض وإعادة تفويض نطاقات .ccTLD

.1
.2
.3

قامت مجموعة عمل لجنة  GACالمعنية بالمناطق المهمّشة بتعيين رئيسًا مشار ًكا جدي ًدا ،السيدة شيلي-آن كالركي هندز ،من ترينيداد
وتوباغو.
وقدمت مجموعة عمل لجنة  GACالمعنية بالمناطق المهمّشة ندا ًء من أجل المتطوعين للمشاركة بنشاط في عمليات وضع السياسة ()PDP
ومسارات عمل مجموعة عمل المجتمعات المتعددة ( )CCWGالجارية في الوقت الحالي ،أي:
•
•
•
•

عملية وضع السياسات لإلجراءات الالحقة لنطاقات  gTLDالجديدة ،السيما مسار العمل  1المعنيّ "بتقديم الدعم لمقدمي الطلبات
من الدول النامية".
أعمال مراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك حول مشكالت الدول النامية.
عوائد المزاد العلني لبرامج  gTLDالجديد.
مسار العمل  2الخاص بمجموعة العمل المجتمعية لتعزيز مساءلة  ICANNبخصوص مسألة التنوّ ع.

قدمت مجموعة عمل لجنة  GACالمعنية بالمناطق المهمّشة إحاطة إلى  GACحول برنامج إعداد وتأهيل المستجدين .وقد تم تصميم ذلك
من أجل تسهيل أعمال المشاركة للوافدين الجدد كجزء من الجهود اإلجمالية لتقليل العوائق أمام المشاركة.
سوف تبدأ مجموعة عمل لجنة  GACالمعنية بالمناطق المهمّشة عملها مع فريق دعم  GACكم أجل إعداد ردود  GACعلى استبيان أعدته
منظمة  ICANNمن أجل إفادة مشاورات المجتمع القادمة فيما يخص إرشادات دعم السفر في مجتمع .ICANN
تسلمت مجموعة عمل  GACالمعنية بحقوق اإلنسان والقانون الدولي إحاطة من مجموعة حقوق اإلنسان الفرعية في مجموعة عمل
المجتمعات المتعددة المعنية بالمساءلة حول آخر المستجدات في وضع إطار عمل التفسير ( )FOIواالعتبارات ذات الصلة بالقيمة الجوهرية
لحقوق اإلنسان في لوائح  ICANNالداخلية ،بما في ذلك اإلشارة إلى المبادئ اإلرشادية لألمم المتحدة بخصوص حقوق العمل وحقوق
اإلنسان .وقد عقدت جلسة لتبادل المعلومات حول جهود تنفيذ إطار عمل التفسير مجموعة عمل المجتمعات المتعددة المعنية بالمسئولية
المؤسسية واالجتماعية تجاه احترام حقوق اإلنسان ( .)CCWP-HRكما تم توفير المعلومات أيضًا من جانب نائب الرئيس األول في
 ICANNحول االستراتيجية المعنية باإلجراءات المتخذة من جانب منظمة  ICANNلتنفيذ إطار العمل في عملياتها وأنشطتها

إدارة المستندات
العنوان
ملخص اللجنة االستشارية الحكومية رقم.
التوزيع
تاريخ التوزيع
االجتماع وبند جدول األعمال ذات الصلة
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محضر اجتماع  GACأبوظبي أكتوبر-نوفمبر 2017
ال يوجد
أعضاء اللجنة االستشارية الحكومية  +منشورات موقع الويب
اإلصدار  17 – 1.0نوفمبر 2017
ICANN60

الملحق  :1المشاركين من  ،GACأبوظبي  28أكتوبر 2-نوفمبر 2017
أعضاء اللجنة االستشارية الحكومية
مفوضية االتحاد األفريقي
األرجنتين
أستراليا
النمسا
أذربيجان
البحرين
بلجيكا
البرازيل
بوروندي

هاييتي
هنغاريا
الهند
إندونيسيا
إيران
إيطاليا
جامايكا
اليابان

كمبوديا
كندا
جمهورية أفريقيا الوسطى
الصين
كولومبيا

كينيا
كيريباتي
كوريا
الكويت

جزر القمر
جمهورية الكونغو الديمقراطية
جمهورية الكونغو
جزر كوك
ساحل العاج
جمهورية التشيك

لوكسمبورغ

الدانمارك
جمهورية الدومينيكان
مصر

مقدونيا
مدغشقر
ماليزيا
مالي
المكسيك
المغرب
ناورو
نيبال

رومانيا
روسيا االتحادية
رواندا
سانت كيتس ونيفيس
ساو توم أند برنسيب
السنغال
سنغافورا
جنوب أفريقيا
إسبانيا
سوازيالند
سويسرا
السويد
التبت الصيني
تايلند
توكيالو
ترينيداد أند توباغو
تونس
توفالو
أوغندا
أوكرانيا
المملكة المتحدة
الواليات المتحدة
دولة مدينة الفاتيكان

المفوضية األوروبية

هولندا
نيوزيلندا

فيتنام

فيجي
فنلندا

نيجيريا
نيو

زمبابوي

فرنسا

النرويج

ألمانيا
جمهورية غينيا
غويانا

الباكستان
فلسطين
بيرو
البرتغال

مراقبي اللجنة االستشارية الحكومية
االتحاد الوزاري التصاالت الكاريبي
()CTU
منظمة الكومنويلث لالتصاالت ()CTO
المجلس األوروبي
المجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا
()CEEAC
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االتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

المنظمة الدولية للدول الفرانكفونية ()OIF

منظمة الشرطة الجنائية الدولية
(اإلنتربول)
اللجنة األوليمبية الدولية والصليب األحمر
والهالل األحمر
منظمة التعاون اإلسالمي ()OIC

رابطة منسقي االتصاالت السلكية
والالسلكية في غرب أفريقيا ()WATRA
المنظمة العالمية للملكية الفكرية
()WIPO
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
()OECD

الملحق  :2بيان  GACالختامي في أبوظبي
يمكن الحصول على بيان جوهانسبرغ الختامي موقع  GACعلى الويب.
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الملحق  :3البيان المقدم من البرازيل وبيرو إلى  GACقبل اجتماع ICANN60
ً
استنادا إلى المادة  ،12القسم (12.2أ)( )1و( )9و( )10من اللوائح الداخليةُ ،تصدر اللجنة االستشارية الحكومية للمجلس التعليق والمشورة
التاليين فيما يتعلق بإعالن لجنة المراجعة المستقلة في  10يوليو .2017
 .1التعليقات العامة
 .1في  10يوليو  ،2017أوصت لجنة المراجعة المستقلة بأن يراجع المجلس قرار لجنة برنامج نطاقات  gTLDالجديدة الصادر في 14
مايو  ،2014الذي رفض طلب  )"Amazon"( Amazon EU S.a.r.l.إلطالق أسماء نطاقات المستوى األعلى  .amazonومكافئات
اسم النطاق المدوّ ل الخاص بها بالحروف الصينية واليابانية والتفاوض عليها .وعلى وجه الخصوص ،توصي لجنة المراجعة المستقلة بأنه،
في إعادة تقييم الطلب المرفوض بموجب قرار لجنة برنامج نطاقات  gTLDالجديدة لعام  ،2014يجب على المجلس أن يصدر قرارً ا
موضوعيًا ومستقالً بشأن إذا ما كان هناك ،في الحقيقة ،أسبابًا وجيهة وتستند إلى الجدارة تتعلق بالسياسة العامة لرفض الطلب (محل النقاش).
واستندت لجنة المراجعة المستقلة في توصيتها على حجة أن قرار لجنة برنامج نطاقات  gTLDالجديدة الصادر في  14مايو  2014اعتمد
بشكل أساسي على مشورة اللجنة االستشارية الحكومية التوافقية ،وذلك لم يقدم أساسًا منطقيًا لقرارها بخالف االعتماد على مشورة اللجنة
االستشارية الحكومية التوافقية.
 .2في هذا الصدد ،تالحظ اللجنة االستشارية الحكومية أن دليل مقدم الطلب لعام  2012يخوّ ل المجلس في رفض الطلب بموجب برنامج
ً
استنادا إلى اعتراض مشورة اللجنة االستشارية الحكومية التوافقية على الطلب .وفي الواقع ،يذكر دليل مقدم الطلب
نطاقات  gTLDالجديدة
ً
لعام  2012أن اعتراض مشورة اللجنة االستشارية الحكومية التوافقية على الطلب بالنسبة لنطاقات  gTLDالجديدة ينشئ "افتراضا قويًا
لمجلس إدارة  ICANNبأن الطلب يتعين رفضه" .ويستطرد دليل مقدم الطلب لعام  2012بعد ذلك مباشرة في توضيح معنى "االفتراض
القوي" الذي تنشئه مشورة اللجنة االستشارية الحكومية التوافقية قائالً" :إذا لم يتصرف المجلس بما يتفق مع هذا النوع من المشورة ،فعليه
توفير األسس المنطقية لفعل ذلك".
 .3يثبت دليل مقدم الطلب لعام  2012بوضوح أن ،في حالة اعتراض مشورة اللجنة االستشارية الحكومية التوافقية على الطلب بموجب
ً
استنادا إلى ما إذا وافقت أو رفضت الطلب .ويحتاج قرار
برنامج  gTLDالجديد ،هناك مقياسان مختلفان ينطبقان على قرارات المجلس
الموافقة على الطلب ،خال ًفا لمشورة اللجنة االستشارية الحكومية التوافقية ،إلى تبرير من المجلس خشية أن ينتهك دليل مقدم الطلب لعام
 2012والسياسات والقو اعد الواردة فيهما .بيد أن قرار رفض الطلب سوف يتوافق مع دليل مقدم الطلب لعام  2012إذا ما ُدعّم بمشورة
اللجنة االستشارية الحكومية التوافقية.
 .4استتباعًا لذلك ،يتعارض رأي لجنة المراجعة المستقلة الصادر في  10يوليو  2017صراحة مع السياسات والقواعد الواردة في دليل
مقدم الطلب ،بالرغم من دعم مشورة اللجنة االستشارية الحكومية التوافقية لقرار لجنة برنامج نطاقات  gTLDالجديدة لعام  ،2014وهو
الرأي الذي كان يتعين على المجلس تقديم أسباب قرار لجنة برنامج نطاقات  gTLDالجديدة لعام  2014وف ًقا له من أجل اتباع مشورة اللجنة
االست شارية الحكومية التوافقية .ويلغي رأي لجنة المراجعة المستقلة بفعالية الدور المسند إلى اللجنة االستشارية الحكومية في دليل مقدم الطلب
لعام  ،2012حيث إنه يوصي المجلس بالتصرف بشأن طلب نطاقات  gTLDالجديدة الذي يكون موضوع مشورة اللجنة االستشارية
الحكومية التوافقية بنفس الطريقة التي كان يتعين على المجلس التصرف بها إذا لم يكن هناك مشورة اللجنة االستشارية الحكومية التوافقية
على اإلطالق.
 .5عالوة على ذلك ،خال ًفا للسياسات والقواعد الواردة في دليل مقدم الطلب لعام  2012أيضً ا تنص توصية لجنة المراجعة المستقلة على أنه
"يجب على المجلس أن يصدر قرارً ا موضوعيًا ومستقالً بشأن إذا ما كان هناك ،في الحقيقة ،أسبابًا وجيهة وتستند إلى الجدارة تتعلق بالسياسة
العامة لرفض الطلب (محل النقاش) .ويم ّكن دليل مقدم الطلب لعام  2012اللجنة االستشارية الحكومية من االعتراض على الطلبات بموجب
برنامج نطاقات  gTLDالجديدة التي "حددتها الحكومات على أنها تتسبّب بالمشاكل ،أي قد تنتهك القانون الوطني أو تثير الحساسيات".
ويوضح دليل مقدم الطلب لعام  2012أن
اللجنة االستشارية الحكومية أشارت إلى أن السالسل التي قد تثير الحساسيات تتضمن تلك السالسل التي "تهدف إلى تمثيل أو تجسيد مجموعة
معينة من األشخاص أو االهتمامات القائمة على مكونا ٍ
ت تاريخية أو ثقافية أو اجتماعية للهوية ،مثل الجنسية ،أو العرق أو األصل ،أو الدين
أو االعتقاد أو الثقافة أو أصل أو مجموعة اجتماعية معينة أو رأي سياسي أو عضوية أقلية قومية أو العجز أو العمر و/أو اللغة أو المجموعة
اللغوية (غير شاملة)" و"تلك السالسل التي تشير إلى قطاعا ٍ
ت معينة ،كتلك التي تخضع للتنظيم المحلي (كالبنك أو الصيدلية) ،أو تلك السالسل
التي تصف أو تستهدف فئة سكانية أو صناعية مُعرضة لالحتيال أو اإلساءة عبر اإلنترنت".
 .6من الواضح أن دليل مقدم الطلب لعام  2012يُمثل تفوي ً
ضا صريحً ا للجنة االستشارية الحكومية لمعارضة طلبات نطاقات  gTLDالجديدة،
عبر مشورة توافقية ،بنا ًء على تقييم يُمكن أن ُتجريه الحكومات فقط ،السيما تقييم مواطن الحساسية لدى الحكومات .وعالوة على ذلك ،يمنح
دليل مقدم الطلب لعام  2012الحق لمجلس اإلدارة في االستناد إلى مشورة اللجنة االستشارية الحكومية التوافقية اعتما ًدا على هذا التقييم
الدقيق ،لرفض طلب نطاقات  gTLDالجديدة .وبالتالي فمن السهل فهم السبب في أن دليل مقدم الطلب لعام  2012ال يطلب من مجلس
اإلدارة سوى تقديم أساس منطقي إضافي ومستقل التخاذ قرارات "بعدم" اتباع مشورة اللجنة االستشارية الحكومية التوافقية ،حيث إن مجلس
اإلدارة ليس في وضع يسمح له بتأكيد أو نقض مشورة اللجنة االستشارية الحكومية التوافقية حول ما إذا كان طلب نطاقات  gTLDالجديدة
يثير الحساسيات بين الحكومات.
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 .7من المهم أن نأخذ في االعتبار أن مشورة اللجنة االستشارية الحكومية التوافقية ،التي ُتعارض طلبات مُحددة لنطاقات  gTLDالجديدة،
تعكس مُعارضة اللجنة االستشارية الحكومية ،وليس فقط معارضة حكومة أو بعض الحكومات .ووف ًقا لدليل مقدم الطلب لعام  ،2012فإن
بشكل فرد ي ،قد تؤدي إلى تعثر الطلبات التي تقع ضمن برنامج نطاقات  gTLDالجديد المرتبط ببعض فئات األسماء
مُعارضة الحكومات،
ٍ
المُحددة بدقة .ولكن معارضة الحكومات لطلبات نطاقات  gTLDالجديدة "التي حددتها الحكومات على أنها تتسبّب بالمشاكل ،أي قد تنتهك
القانون الوطني أو تثير الحساسيات" ،ال ُتشكل عائ ًقا مؤثرً ا لهذه الطلبات إال إذا كانت معارضتهم منبثقة عن مشورة اللجنة االستشارية
الحكومية التوافقية .وبالتالي يوجد شرط شديد االرتفاع البد من استيفائه لكي تكون معارضة اللجنة االستشارية الحكومية مؤثرة[ .كان هناك
أكثر من  1,900طلب لنطاقات  gTLDالجديدة ووُ جهت نصيحة  GACألقل من  .]20وفي هذا السياق ،وضع دليل مقدم الطلب لعام
 2012السياسة والقواعد التي تنظم عملية طلب نطاقات  gTLDالجديدة التي هي موضوع مشورة اللجنة االستشارية الحكومية التوافقية:
ويجوز لمجلس اإلدارة أال يتبع مشورة اللجنة االستشارية الحكومية التوافقية على الدوام ،وفي هذه الحالة ينبغي على مجلس اإلدارة أن يُقدم
أسبابًا توضح وجهة نظره في التصرف عكس مشورة اللجنة االستشارية الحكومية التوافقية ،ولكن نكرر مرة أخرى ،أن مجلس اإلدارة ليس
مُطالبًا ،في هذه الحالة أو عكسها ،أن يقرر السبب في أن اللجنة االستشارية الحكومية تعتبر الطلب مثيرً ا للمشاكل من وجهة نظر الحكومات،
إذا ما قرر المجلس اتباع مشورة اللجنة االستشارية الحكومية التوافقية.
 .8أخيرً اُ ،تمثل توصية لجنة المراجعة المستقلة بضرورة أن يُقدم مجلس اإلدارة "أسباب سياسته العامة" لرفض طلب نطاقات gTLD
الجديدة ،بعي ًدا عن مشورة اللجنة االستشارية الحكومية التوافقية التي ُتعارض الطلب أو باإلضافة إليها ،هجومًا صريحً ا ضد نموذج حوكمة
أصحاب المصلحة المتعددين الذي تقوم عليه  .ICANNوخصوصًا ،أن مشورة لجنة المراجعة المستقلة تسير عكس المبدأ األساسي الذي
ينص على أن حوكمة اإلنت رنت يجب أن تكون قائمة على أساس مشاركة جميع أصحاب المصلحة ضمن نطاق أدوارهم ومسؤولياتهم ،وأن
مسائل السياسة العامة التي قد تبرر مشورة اللجنة االستشارية الحكومية التوافقية تقع ضمن السلطة الحصرية للحكومات (انظر الفقرة 35
بشكل واضح في لوائح  ICANNالتي ُتقر بأن "الحكومات والسلطات العامة هي المسؤولة
من جدول أعمال اجتماع تونس) .ويتجسد المبدأ
ٍ
عن السياسة العامة" .وبالتالي فإن توصية لجنة المراجعة المستقلة بضرورة أن يُجري مجلس اإلدارة عملية مراجعة مستقلة "ألسباب السياسة
بشكل كبير دور الحكومات ومسؤولياتها
العامة" التي تدعم قراره ،بغية التصرف وف ًقا لمشورة اللجنة االستشارية الحكومية التوافقيةُ ،تبطل
ٍ
في نموذج حوكمة أصحاب المصلحة المتعددين في .ICANN
بشكل أساسي على مستندين مُحددين ،وهما "التحذير المُبكر" الذي
 .9جدي ٌر بالمالحظة أنه يبدو أن أعضاء لجنة المراجعة المستقلة يُركزون
ٍ
أصدرته كالً من البرازيل وبيرو من جهة ،ومشورة اللجنة االستشارية الحكومية التوافقية من جه ٍة أخرى .ويبدو أنهم قد تجاهلوا ،من جه ٍة
أخرى ،العديد من الخطوات البينية التي تم اتخاذها ،ليس فقط من جانب  ،Amazonولكن أيضًا من جانب الحكومات المُهتمة برؤية تمهيد
الطر يق لتقديم مسودة مشورة اللجنة االستشارية الحكومية التوافقية بهذا الشأن .والتي تضمنت ،على سبيل المثال ،عقد اجتماع مباشر مع
ممثلي  Amazonفي برازيليا بمقر منظمة معاهدة تعاون  Amazonفي مارس  ،2013حيث تم استعراض مُقترحات مختلفة من الجانبين،
لكن لم يتم اتخاذ قرار  .وقد تم عرض جميع المبادرات ،التي اتخذتها الدول المُهتمة ،على اللجنة االستشارية الحكومية لدعم طلب مشورة
اللجنة االستشارية الحكومية التوافقية .والبد أن نتذكر في هذا السياق ،أن تقرير المعارض المستقل كان مُتاحً ا أيضًا في ذلك الوقت .ومن ثم،
لم يقتصر استناد الل جنة االستشارية الحكومية ،عند التداول في هذا الشأن ،على محتويات "اإلنذار المبكر" فقط ،بل تعدى إلى االستناد إلى
قاعدة أكبر من المعلومات.
 . 10باختصار ،البد من عدم اتباع توصية لجنة المراجعة المستقلة الصادرة بتاريخ  10يوليو  .2017وبخصوص هذا األمر ،ترى اللجنة
االستشارية الحكومية أن توصية لجنة المراجعة المستقلة ال تشكل قرارً ا مُلزمًا لمجلس اإلدارة ،وذلك وف ًقا للمادة  ،4القسم  3.11من اللوائح
الداخلية (حسب التعديل الذي تم في يوليو  2014وتم تطبيقه على قرار لجنة برنامج نطاقات  gTLDالجديدة عام .)2014
 .2مشورة اللجنة االستشارية الحكومية التوافقية
 .1بالنظر إلى أن دليل مقدم الطلب لعام  2012يمثل القانون األكثر تحدي ًدا الذي يحكم برنامج نطاقات  gTLDالجديدة ،الذي تم سنه لذلك
على وجه التحديد ،وأنه كان نتيجة للمفاوضات التي شملت جميع األطراف المعنية ،وأنه يضع السياسات والقواعد التي تم االتفاق عليها مع
مراعاة آراء جميع األطراف المعنية؛
 .2بالنظر إلى أن دليل مقدم الطلب لعام  2012ينص على ،ألغراض تفويض السلسلة بموجب برنامج نطاقات  gTLDالجديدة ،أن مشورة
اللجنة االستشارية الحكومية ضد طلب نطاقات  gTLDالجديدة "ستخلق استنتاجً ا قويًا لدى مجلس إدارة  ICANNبعدم الموافقة على الطلب"،
وأنه يجب على مجلس اإلدارة تقديم أسباب في حالة "عدم" تصرفه وفقا لمشورة اللجنة االستشارية الحكومية؛
 .3بالنظر إلى أن دليل مقدم الطلب لعام  2012يُقر بأن آلية مشورة اللجنة االستشارية الحكومية فيما يتعلق بنطاقات  gTLDالجديدة تستهدف
الطلبات "التي حددتها الحكومات باعتبارها مُثيرة للمشاكل ،كتلك التي يُحتمل أن تنتهك القانون المحلي أو تثير الحساسيات" (انظر الوحدة
 ،3.1الفقرة الثانية ،من دليل مقدم الطلب لعام )2012؛
 .4بالنظر إلى أن لوائح  ICANNالداخلية ،حسب تطبيقها على قرار لجنة برنامج نطاقات  gTLDالجديدة عام ُ ،2014تقر بأن "الحكومات
والسلطات العامة هي المسؤولة عن السياسة العامة" (المادة  ،1القسم  ،2.11من اللوائح الداخلية وف ًقا لتعديل يوليو )2014؛
 .5بالنظر إلى أن دليل مقدم الطلب لعام  2012يمنح الحق لمجلس اإلدارة في رفض طلب تفويض السلسلة بموجب برنامج نطاقات gTLD
الجديدة ،إما ( )1من خالل الحكم على الطلب على أساس وقائعه أو ( ) 2من خالل االستناد إلى مشورة اللجنة االستشارية الحكومية برفض
الطلب؛
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 .6نظرً ا لوجود مشورة توافقية للجنة االستشارية الحكومية برفض مفاوضات السلسلة التي تم رفضها بقرار لجنة برنامج نطاقات gTLD
الجديدة لعام  2014بسبب الحساسيات التي أثارتها بين الحكومات؛
 . 7بالنظر إلى أن مشورة اللجنة االستشارية الحكومية التوافقية ،سالفة الذكر ،كانت نتيجة لآللية التي تم وضعها باالمتثال التام لألحكام ذات
الصلة من دليل مقدم الطلب لعام  ،2012والتي تضمنت االجتماع المباشر بين جميع األطراف المعنية:
أ.

تنصح اللجنة االستشارية الحكومية مجلس اإلدارة بعدم اتباع توصية لجنة المراجعة المستقلة الصادرة بتاريخ  10يوليو .2017

ب .كما توصي اللجنة االستشارية الحكومية مجلس اإلدارة بعدم اتخاذ أي إجراء إضافي بخصوص طلب تفويض السلسلة الذي تم رفضه
بقرار لجنة برنامج نطاقات  gTLDالجديدة بتاريخ  14مايو .2014
عرض األسباب :يُصاغ النص الح ًقا
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