اللجنة االستشارية الحكومية
سنغافورة 11 ،فبراير 5112
بيان  GACالرسمي -
أ.

سنغافورة1

مقدمة

اجتمعت اللجنة االستشارية الحكومية ( )GACالتابعة لشركة اإلنترنت لألرقام واألسماء المُخصصة ( )ICANNفي
ً
عضوا من أعضاء  GACباإلضافة إلى  9مراقبين.
سنغافورة ،خالل أسبوع  7فبراير  .5112وقد حضر االجتماع 52
ب.

األنشطة بين الدوائر ومشاركة المجتمع
 .1االجتماع مع مجلس إدارة ICANN

اجتمعت  GACمع مجلس إدارة  ICANNوناقشت مجموعة من القضايا بما في ذلك:








نقل عملية اإلشراف على  IANAومساءلة ICANN
ضمانات gTLD
مراجعة برنامج  gTLDالجديد وتقييمه
التسميات من حرفين في المستوى الثاني
هيئة المراجعة المستقلة وdot Africa
أمان اإلنترنت
حوكمة اإلنترنت

 .2االجتماع مع منظمة دعم األسماء العامة ()GNSO
اجتمعت  GACمع  GNSOواتفقا ،بصورة تجريبية ووف ًقا للتعديالت الجارية عند اللزوم ،على آلية مقترحة من قبل
المجموعة االستشارية المشتركة بينهما للمشاركة المبكرة في مرحلة تحديد نطاق المشكالت في عملية وضع سياسات
 .)PDP( GNSOويتضمن ذلك تشكيل لجنة آللية االطالع السريع في .GAC
ستتيح الترتيبات مؤشر مبكر في  PDPلما إذا تلقى الموضوع نصيحة قائمة من  GACوما إذا كان يتضمن تداعيات
للسياسات العامة وبالتالي مصلحة تخص  .GACكما ستمكن  GNSOمن تحليل ذلك و GACمن إعداد المدخالت المطلوب
تقديمها في المراحل ذات الصلة في  .PDPولن يقيد ذلك قدرات  GACالحالية على توجيه اإلرشادات من مجلس إدارة
.ICANN

 1لالطالع على نصائح  GACالسابقة ،سواء حول نفس الموضوع أو موضوعات أخرى ،تتوفر بيانات  GACالرسمية السابقة على:
 https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Recent+Meetingsوتتوفر بيانات  GACالرسمية األقدم على:
.https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Meetings+Archive

 .3االجتماع مع منظمة دعم أسماء رموز الدول ()ccNSO
التقت  GACمع منظمة  ccNSOوجرى تبادل وجهات النظر بينهما حول الموضوعات المطروحة في تقرير مجموعة
عمل إطار التفسير.
يوجد المزيد من المعلومات في هذا البيان ضمن "نصيحة  GACإلى المجلس".
 .4اجتماع قيادة  GACمع قيادة لجنة  At-Largeاالستشارية ()ALAC
التقت مجموعتي قيادة  GACو ALACفي جلسة مفتوحة حول تبادل وجهات النظر حول سلسلة من الموضوعات بما في
ذلك :سبل حماية  gTLDلحماية المستهلك فيما يتعلق بالسالسل في القطاعات المنظمة بصورة كبيرة والمشاركة المستقبلية في
لجنة الترشيح والتعاون المحسن المحتمل واالتصاالت بين  GACو ALACبما في ذلك ما بين الجلسات.
 .5مشاركة  GACفي لجنة الترشيح ()NomCom
التقت  GACمع أعضاء  NomComلسنة  5112واستغلت الفرصة لمناقشة كيف يمكن أن تساهم  GACبأكبر فعالية في
عمل  .NomComوستعمل  GACعلى الموضوعات المنظورة بهدف حلها في حالة تقرير  GACاستئناف مشاركتها
سواء ضمن الهيكل الحل أو آخر معدل .ويتضمن ذلك احتمالية تطوير  GACلمعايير لتوجيه اختيارات .NomCom
 .6حماية األسماء الجغرافية في الجوالت المستقبلية
عقدت مجموعة العمل في  GACلحماية األسماء الجغرافية في الجوالت المستقبلية جلسة مجتمعية لنظر التعليقات المستلمة
حول ورقة مجموعة العمل وسماع المتحدثين المدعوين من المجتمع .وستستمر مجموعة العمل في أعمالها بين الجلسات ،بما
في ذلك مشاركة  GACمع  CCWGحول استخدام أسماء الدول والمناطق كنطاقات .TLD
***
تتوجه  GACبالشكر الجزيل إلى كل منظمات الدعم/اللجان االستشارية التي اجتمعت فيما بينها مع  ،GACباإلضافة إلى كل
من شارك من بين أعضاء مجتمع  ICANNفي الحوار مع  GACفي سنغافورة.
ج .مسائل داخلية
 .1األعضاء الجدد
ترحب  GACبممثلي جمهورية غينيا وأيرلندا وكازاخستان وموريتانيا كأعضاء جدد ،وكذلك المجتمع االقتصادي لدول غرب
أفريقيا ( )ECOWASكمراقب جديد .وهناك حاليا  121عضو من أعضاء  GACباإلضافة إلى  25مراقبًا.
 .2مبادئ تشغيل GAC
تستمر  GACفي نظر التغييرات المحتملة على مبادئ التشغيل لديها.

د.

نقل اإلشراف األمريكي لـ  IANAوتعزيز مساءلة ICANN

تعيد  GACالتأكيد على التزامها بالمشاركة مع -CWGاإلشراف و-CCWGالمساءلة و .ICGوتعبر  GACعن تقديرها
للتقدم الكبير حتى تاريخه في مجموعات المجتمع .عالوة على ذلك ،تحيي  GACالجهود المبذولة باستمرار من قبل نواب
الرئيس في  CWGو CCWGلتنسيق أعمالهم بوجهة نظر الربط المباشر بين أعمالهم ذات الصلة وتشجيعهم في االستمرار
في هذه الجهود.

بالنسبة إلى -CWGاإلشراف:




سيستمر أعضاء  GACفي العمل ضمن  CWGلتطوير النسخة التالية للمقترح مع إعادة اإلبالغ إلى GAC
واإلرشادات حول الموضوعات الرئيسية من  GACككل؛
تشجع  GACالحكومات الفردية على المساهمة من خالل فترة التعليق العام المرتبطة بالنسخة التالية من مقترح؛
ستشارك  GACفي أعمال  CWGنحو إصدار مقترح باإلجماع لتقديمه إلى .ICG

بالنسبة إلى -CCWGالمساءلة:





سيستمر أعضاء  GACفي العمل ضمن  CCWGفي تطوير المقترحات لتعزيز مساءلة  CCWGمع إعادة
اإلبالغ إلى  GACواإلرشادات حول الموضوعات الرئيسية من  GACككل؛
ستعمل  GACعلى تحديد الموضوعات الخاصة للحكومات سواء للمشاركين الفرديين أو المتضامنين في أي آليات
جديدة أو محسنة؛
ستتضمن المرحلة التالية من تعقيبات  GACتدفقات األعمال ذات الصلة مبادئ السياسة العامة التي يمكن أن توجه
تطوير أي آليات مساءلة جديدة أو محسنة؛
ستشارك  GACفي أعمال  CCWGنحو إصدار مقترح باإلجماع لتقديمه إلى مجلس إدارة .ICANN

سيكون لكلتا العمليتين أعلى أولوية ألعمال  GACبين الجلسات ،مع علم  GACباإلطار الزمني المحدث.
ه.

نصائح  GACالمقدمة إلى مجلس

2ICANN

 .1نصائح الحماية والضمان المنطبقة على كافة نطاقات  gTLDوالسالسل من الفئة ( 1حماية المستهلك،
والسالسل الحساسة واألسواق المنظمة) باإلضافة إلى السالسل من الفئة ( 2سياسات التسجيل المقيدة)
تعتبر  GACاجتماع سنغافورة رقم  25كحدث مهم فيما يتعلق بتأكيد السجل حتى تاريخ اعتماد  NGPCوتنفيذ استشارة
 GACباإلضافة إلى إعداد المرحلة ألعمال  GACالالحقة ذات الصلة بمراقبة امتثال  ICANNوأنشطة التطبيق.
مع تقدير  GACلجهود  NGPCمنذ اجتماع بكين في  5112لالستجابة إلى نصيحة  ،GACتشعر  GACباألسف ألن
 NGPCقررت أن مطالبة السجالت بالتحقق من بيانات اعتماد أمناء السجل ألسماء النطاق في الصناعات المنظمة والمنظمة
للغاية تفرض تحديات لكل االختصاصات القضائية للسجالت والمشتركين.
ترى  GACأن متطلبها اإليجابي المقدر بالتحقق من بيانات االعتماد في وقت التسجيل يمضى لتلبية هدف الحد من األضرار
على المستهلكين واالحتيال أكثر من نظام االمتثال وف ًقا للوقائع .كما تالحظ  GACأن عد ًدا كبيرً ا من السجالت والمتقدمين
للسالسل المنظمة للغاية التزمت ،وف ًقا لنصيحة  ،GACبصورة تطوعية بمباشرة التحقق من بيانات االعتماد.
أ.

تحث  GACلجنة  NGPCعلى ما يلي:
 .1إعادة التنظيم بصورة عامة لهذه االلتزامات كوضع معيار أفضل الممارسات الذي
يجب أن تكافح جميع السجالت المدرجة ضمن هذه السالسل من أجل تلبيتها .إضافة
إلى ذلك،

ب .تقدم  GACالنصيحة التالية:
 .1أن تقترح  ICANNلهذه السجالت التي لم تتم مباشرة التزاماتها بعد والتي تم توقيع
عقودها بالفعل مع  ،ICANNبأن يراجعوا الوسائل والطرق لتقديم هذه األحكام في
عرض مخاوف السياسة العامة .وقد يساعد ذلك في زيادة الثقة في التجارة عبر
اإلنترنت.
 2لتتبع تاريخ وتقدم نصائح  GACإلى المجلس ،يرجى زيارة سجل اإلنترنت لنصائح  GACوالذي يتوفر على العنوان:
https://gacweb.icann.org/display/GACADV/GAC+Register+of+Advice

فيما يتعلق بإجراءات حل نزاعات التزامات المصلحة العامة ( ،)PICDRPتقدر  GACالتوضيح اإلضافي بأن عملية
 PICDRPتوفر آلية "بديلة أو موازية" للطرف المتضرر فيما يتعلق بتتبع حقوق االنتصاف التي ال "تحول دون أو تحد من"
عملية االمتثال التعاقدي العادية في  ICANNوالجدول الزمني ،ونحث  NGPCعلى متابعة تنقيح العملية وتوضيحها .وفي
الوقت الحالي ،تعتبر  GACأن  PICDRPعملية معقدة وطويلة وغامضة وتطرح تساؤالت فيما يتعلق بفعاليتها في معالجة
التهديدات الخطيرة.
ج .تحث  GACلجنة  NGPCعلى ما يلي:
 .1نظر تنقيح  PICDRPو/أو نظر تطوير عملية "تتبع سريع" للسلطات الرقابية،
والهيئات الحكومية وإنفاذ القانون للعمل مع االمتثال إلى عقود  ICANNمن أجل
االستجابة بصورة فعالة للموضوعات التي تتضمن مخاطر كبيرة بالضرر للجمهور.
أخيرً ا ،فيما يتعلق باستشارة  GACفي بكين للفئة ،5
د .تحث  GACلجنة  NGPCعلى ما يلي:
 .1توفير وضوح أكبر فيما يتعلق بآليات اإلصالح إذا رأى أمناء السجل أنهم تتم
ممارسة تمييز ضدهم بصورة غير مناسبة.
 .2حماية أسماء المنظمات الحكومية الدولية ( )IGOواختصاراتها
ستتابع  GACالعمل مع األطراف المعنية للوصول التفاق حول سبل الحماية الدائمة المناسبة ألسماء المنظمات الحكومية
الدولية واختصاراتها .وسيتضمن ذلك العمل مع مجموعة عمل  GNSO PDPحول وصول  IGO-INGOإلى آليات
حماية الحقوق العالجية ومنظمات  IGOو.NGPC
 .3حماية أسماء الصليب األحمر/الهالل األحمر واختصاراته
ترحب  GACبالخطوات المتخذة لتطبيق حل  NGPCالمعتمدة في لوس أنجلوس بتاريخ  15أكتوبر  .5112وتكرر GAC
نصيحته ا إلى مجلس اإلدارة بتتبع استشاراتها لتأكيد الحماية الدائمة لمصطلحات الصليب األحمر والهالل األحمر وأسمائها في
جوالت  gTLDالجديدة الحالية والمستقبلية.
 .4تقرير إطار عمل مجموعة عمل التفسير ()FOIWG
تالحظ  GACعمل  FOIWGفي  ،ccNSOوجهودها في توفير التوضيح التفسيري بخصوص  .RFC1591وترحب
 GACباعتراف  FOIWGبأنه وف ًقا لمبادئ  GACلسنة  ،5112ستكون السلطة المطلقة حول موضوعات السياسة العامة
المتعلقة بنطاقات  ccTLDللحكومة ذات الصلة .وهكذا ،ال يوجد في تقرير  FOIWGما يجب قراءته على أنه يحد من أو
يقيد القانون الساري والقرارات الحكومية أو قدرة مشغل  IANAعلى العمل بالتوافق مع طلب مقدم من الحكومة ذات الصلة.
 .5المساءلة والشفافية
ستكتب  GACإلى مجلس اإلدارة ،قبل اجتماع بيونس آيريس ،لتقدم تفاصيل التقدم فيما يتعلق بتنفيذ توصيات  ATRT2ذات
الصلة ،بما في ذلك تلك التي اكتملت.
WHOIS .6
تالحظ  GACاستالم المختصر الشامل المقدم من قبل مجلس اإلدارة لنطاق واسع من األنشطة ذات الصلة بـ  WHOISقيد
التقدم حال ًيا عبر  ICANNوالمجتمع.

 .7إصدار رموز من حرفين وأسماء في المستوى الثاني
أ.

أشارت  ALACعلى المجلس بما يلي:
 .1تعديل العملية الحالية للطلبات إلصدار رموز من حرفين لتأسيس آلية إخطار فعالة
حتى يمكن إخطار الحكومات المعنية عند بدء الطلبات .ويجب مراعاة التعليقات من
الحكومات المعنية بالكامل.

ب .كما أشارت  GACعلى المجلس:
 .1تمديد فترة التعليق لتصبح  51يومًا .ويجب تطبيق هذه التعديالت قبل البدء في
الطلبات المعلقة والمستقبلية .كما سيتم نشر قائمة بأعضاء  GACالذين ينوون
الموافقة على جميع الطلبات وال يتطلبون إخطارً ا على موقع ويب .GAC
 .8أسماء المقاطعات والبلدان
أ.

تنصح  GACمجلس اإلدارة بما يلي:
 .1يجب أن تعمل  ICANNمع  GACلتطوير قاعدة البيانات العامة لتبسيط العملية
إلصدار أسماء المقاطعات والبلدان على المستوى الثاني على النحو المبين في
المواصفة  .2وستوضح قاعدة البيانات ما إذا كان أعضاء  GACينوون الموافقة
على جميع الطلبات ومراجعتها حالة بحالة أو عدم الموافقة على أي منها .على أن
غياب التعقيبات من الحكومة لن يعتبر موافقة.

 .9القانون الدولي وحقوق اإلنسان وICANN
قررت  GACإنشاء مجموعة عمل حول موضوعات حقوق اإلنسان وتطبيق القانون الدولي حيث تتعلق هذه الموضوعات
بأنشطة  .ICANNوستراقب  GACأي ً
ضا تطورات المجتمع وتنظر في كيف يمكن لمبادرات  GACتطبيق أي تطويرات
مماثلة.
 .11السالمة العامة وإنفاذ القانون
وافقت  GACعلى إنشاء مجموعة عمل حول السالمة العامة وإنفاذ القانون.
و.

االجتماع التالي

ستجتمع  GACخالل فترة اجتماع  ICANNرقم  22في بيونس آيريس ،األرجنتين.

