اللجنة االستشارية الحكومية (GAC):
محضر اجتماع ،سان خوان 15-10 ،آذار (مارس) 2018
 .1حضور وعضوية االجتماع
حضر االجتماع ستون من أعضاء  GACوثمانية من مراقبي .GAC
رحبت  GACببنغالديش والبوسنة والهرسك وميانمار كأعضاء جدد.
وصلت عضوية  GACحاليا إلى  176عضوا و 36مراقبا.

توجد قائمة بالحضور في المرفق .1
يوجد بيان  GACالصادر في سان خوان على موقع  GACاإللكتروني على:
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann61-gac-communique

يمكن االطالع على العروض التقديمية التي استخدمها المتحدثون خالل االجتماع واإلحاطة الداعمة المعدة من أجل  ،GACمتى
ما توفرت ،من خالل موقع  GACاإللكتروني تحت عنوان االجتماعات والسجالت/جداول أعمال اجتماعات  .ICANNكما
تتوفر النسخ النصية المدونة الكاملة لكل جلسة على الموقع اإللكتروني الجتماع .ICANN 61

 .2جلسات السياسة العامة والقضايا األساسية
2أ :بروتوكول /WHOISقواعد حماية البيانات العامة GDPR
شارك أعضاء  GACومجموعة عمل األمن العام ( )PSWGلدى  GACبفاعلية في مجموعة واسعة لمناقشات متعددة األطراف هدفت
إلى تطوير نموذج لضمان االمتثال للقواعد العامة لحماية البيانات ( )GDPRاألوروبية ،وال سيما فيما يتعلق ببيانات نظام .WHOIS
وشملت القضايا األساسية ،التي انعكست في البيان ،الوصول إلى  WHOISألغراض مشروعة مثل إنفاذ القانون وحماية الحقوق واألمن
السيبراني؛ الحاجة إلى الوضوح بشأن تفاصيل محددة؛ ودور  GACفي أي ترتيبات جديدة.
في االجتماع المباشر بين  GACومجلس إدارة  ،ICANNاقترح مدير  ICANNالتنفيذي أن المشاركة النشطة من قبل الحكومات مع
سلطات حماية البيانات ذات الصلة لتزويد  ICANNبتطمين محدد ستكون أكثر فائدة من تقديم المشورة لمجلس إدارة  ICANNفي هذه
المرحلة .وذكر أن  WHOISسوف تتغير حتما عن الترتيبات الحالية وقد تتغير مرة أخرى عندما تحرز مراجعة خدمات دليل التسجيل
 RDSبعض التقدم.
نقاط العمل
يجب أن تواصل كل من  GACو PSWGالعمل مع مؤسسة  ICANNواألقسام ذات الصلة من المجتمع لضمان تضمين اعتبارات السياسة
العامة في أي نموذج لالمتثال.
على  GACمتابعة مشورتها إلى مجلس اإلدارة بشأن هذه المسألة من خالل اإلجراء المعتاد.

2ب :رموز الدول/األقاليم المكونة من حرفين في المستوى الثاني
والمرفقات المتبقية تخص بعض أعضاء اللجنة االستشارية الحكومية ،وليس جميعهم.
قامت مؤسسة ( ICANNقسم النطاقات العالمية) بإحاطة  GACبالتدابير الحالية لتمكين الحكومات من الوصول إلى المعلومات بشأن
التطبيقات ذات الصلة وإجراءات الشكاوى المرتبطة بها؛ وبشأن التحسينات الممكنة لهذه التدابير من أجل زيادة مساعدة الحكومات .وسعى
العديد من أعضاء  GACإلى إيجاد مساحة سهلة االستخدام على موقع  ICANNاإللكتروني ليوض ما يحد مع رمز معين في سوق
 DNSوكيف يمكن للحكومات تبليغ المخاوف.
نقطة العمل
تقوم  GACبمراجعة مزيد من عمل التنفيذ الذي تقوم به مؤسسة  ICANNوذلك فيما بين الجلسات واالجتماع المباشر في ICANN 62؛
وتقديم التغذية الراجعة إلى مؤسسة  ICANNإذا كان ذلك مناسبا.
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2ج :حماية أسماء واختصارات المنظمات الدولية الحكومية
استعرضت  GACالتطورات فيما يتعلق بحماية أسماء ومختصرات المنظمات الدولية الحكومية  .IGOوقررت إعادة التأكيد على المشورة
السابقة بشأن الحماية الوقائية لمعرفات  .IGOويشمل هذا االحتفاظ بإجراءات الحماية المؤقتة ،على الرغم من موافقة  GACعلى أنه ينبغي
االحتفاظ بقائمة أسماء ومختصرات  IGOالتي تستند إليها إجراءات الحماية هذه بحي تكون دقيقة وكاملة قدر اإلمكان.
كما نظرت  GACفي إجراءات الحماية المؤقتة الحالية لمختصرات  IGOفي المستوى الثاني .1وتم النظر في مقترح من مفوضية االتحاد
األفريقي بمراجعة إجراءات الحماية هذه لتمكين المنظمات الحكومية الدولية من طلب حذف المختصر الخاص بها من القائمة الحجز الحالية.
ووافقت  GACعلى أنه قد تكون هناك ميزة في هذا التدبير وستدرس اآلثار الكاملة بشكل أكبر قبل اتخاذ قرار بشأن أي مشورة إلى مجلس
اإلدارة.
في االجتماع المباشر بين  GACومجلس إدارة  ،ICANNذكر أعضاء مجلس اإلدارة أن مؤسسة  ICANNتواصل العمل على النتائج من
المناقشات الميسرة التي عقدت في اجتماع كوبنهاغن؛ أنه قد يطلب من  GACإعفاء  Euclid Universityمن قائمة حجز المختصرات؛
وأن عملية وضع السياسات  PDPبشأن وصول  IGOإلى اآلليات التصحيحية لحماية الحقوق لم تتوصل بعد إلى توافق في اآلراء والخطوات
التالية بشأن ذلك غير واضحة.
نقطة العمل
على  GACأن تنظر أكثر فيما بين الجلسات فيما إذا كان ينبغي إجراء أي تغييرات على إجراءات الحماية المؤقتة الحالية لمختصرات
 ،IGOوخاصة قائمة  IGOالتي سبق تقديمها من  GACوكيف يمكن تحدي ذلك.

2د :سياسات نطاقات  gTLDالجديدة :األسماء الجغرافية
ناقش أعضاء  GACاألسماء الجغرافية في المستوى األعلى في جلسة عامة وشاركوا أيضا في اجتماع مسار العمل ( 5األسماء الجغرافية)
لعملية وضع السياسة  PDPلإلجراءات الالحقة لنطاقات  gTLDالجديدة.

أشار بعض أعضاء  GACأن المناقشات في مسار العمل  5يجب أن تأخذ في االعتبار أي مواد متاحة أو يجري إنتاجها خارج سياق
 ICANNفيما يتعلق باألسماء ذات الداللة الجغرافية ،على سبيل المثال كما في المنظمة العالمية للملكية الفكرية  .WIPOكانت إمكانية تقديم
عرض تقديمي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى  GACبشأن هذا األمر في  ICANN 62موضع ترحيب ،على الرغم من اإلشارة إلى
أن المعلومات تحتاج أيضا إلى االنتقال مباشرة إلى مسار العمل .5

في اجتماع مسار العمل  ،5وصف بعض أعضاء  GACالجدول الزمني المقترح ،بما في ذلك نشر مسودة تقرير ابتدائي بحلول تموز (يوليو)
 2018بأنه من المحتمل أن يشكل تحديا.

ستعمل  GACفيما بين الجلسات على إجراء تحليل إضافي لجوانب السياسة العامة لهذا العمل ،وتطلب مساهمة منسقة من  GACلمسار
العمل قبل إنهاء أي تقرير ابتدائي.

كما اجتمعت مجموعة عمل  GACالمعنية باألسماء الجغرافية – انظر أدناه.
نقطة العمل
على سكرتارية  ،GACبالتشاور مع موظفي دعم  ،PDPإعداد وثيقة مبسطة حول نقاط النقاش الرئيسية لمسار العمل  5وطلب مساهمة
أعضاء  GACالجوهرية في هذا األمر بحلول نهاية آيار (مايو)  2018لتقديمها لعرضها على عملية مسار العمل .5
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2هـ :سياسات نطاقات  gTLDالجديدة :عام
استعرضت اللجنة االستشارية الحكومية ( ) GACالعمل والجداول الزمني لعملية وضع السياسات لإلجراءات الالحقة إلجراءات نطاقات
 gTLDالجديدة والتقت بأحد الرؤساء المشاركين.
عملية وضع السياسات على علم بمشورة  GACالحالية لكنها ترغب في مشاركة من  GACأكثر فعالية في مناقشات النهج المستقبلية البديلة.
وأشار أعضاء  GACأنه سيكون من المفيد لعملية وضع السياسات أن تلفت انتباه  GACحي توجد قضايا متنامية خاصة لها آثار على
السياسات العامة ،وحي قد تنحرف عن مشورة GAC؛ وتستخدم لغة مبسطة في وثائق العمل الخاصة بها ،وذلك بالنظر إلى معدل دوران
أعضاء GAC؛ وتوفر المعلومات الداعمة ذات الصلة.
وقدمت عدة اقتراحات محددة بشأن دعم البلدان النامية والتطبيقات المجتمعية.
نقطة العمل
على  GACتوفير مساهمة مستمرة لعملية وضع السياسات حول هذه القضايا عند االقتضاء.

2و :الطلب المقدم من أجل  dot.Amazonوالسالسل ذات الصلة
تلقت  GACتحديثا من البرازيل ،بدعم من بيرو وفنزويال ،بخصوص المقترح المقدم من  Amazon.comفي .ICANN 60
لقد وضعت الحكومات األعضاء في منظمة معاهدة تعاون أمازون ( ) ACTOعملية لتحليل المقترح من خالل مراجعة عاجلة وشاملة،
ويحرز هذا التحليل تقدما .تم إبالغ  GACبأن  Amazon.comوأعضاء مجلس اإلدارة قد أبدوا استعدادهم للمساعدة إذا طلب ذلك .تم
تقديم هذا التحدي الواقعي أيضا إلى مجلس إدارة  ICANNفي اجتماع مباشر مع .GAC
وافقت  GACعلى الرد بالكتابة على قراري مجلس إدارة  ICANNرقمي  2017.10.29.02و ،2017.10.29.03مشيرة إلى التحدي
أعاله وذكرت أنه ليس لديها أي معلومات إضافية لتقديمها في هذا الوقت .والرسالة إلى مجلس اإلدارة مرفقة بالبيان ،وتم أيضا إرسالها بشكل
منفصل.
نقطة العمل
تزويد أعضاء  GACبأي تحديثات تعتبر مناسبة من قبل دول  ACTOاألعضاء الذين هم أيضا أعضاء .GAC

2ز :عوائد المزاد العلني لبرامج  gTLDالجديدة
تلقت  GACتحديثا حول عمل مجموعة العمل المجتمعية حول عمليات المزاد العلني لنطاقات  gTLDالجديدة من رئيس مجموعة العمل
المجتمعية  CCWGواألرجنتين.
نقطة العمل
ستواصل  GACاالشتراك في عمل  CCWGكمنظمة عضو.

 .3مشاركة المجتمعات المتعددة
3أ :االجتماع مع مجلس إدارة ICANN
اجتمعت  GACمع مجلس إدارة  ICANNوناقشت القضايا التالية:
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توقيت ردود مجلس اإلدارة على بيانات  .GACانظر االجتماع مع  BGRIفي .6ب فيما يلي.
الخطوات التالية فيما يخص طلبات  dot Amazonوالسالسل ذات الصلة :انظر .2و أعاله.
رموز الدول واألقاليم المكونة من حرفين في المستوى الثاني .انظر .2ب أعاله.
إجراءات حماية  :IGOانظر .2ج أعاله.
االمتثال للقواعد العامة لحماية البيانات  :GDPRانظر .2أ أعاله.

3ب :االجتماع مع المنظمة الداعمة لألسماء العامة ()GNSO
اجتمعت  GACمع رئيس وأعضاء مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة  .GNSOوكانت القضايا الرئيسية التي تم طرحها
على النحو التالي:









على عملية وضع السياسات المعاد تشكيلها أن تنظر في إجراءات حماية بعض أسماء الصليب األحمر والهالل األحمر .وتم مالحظة
تقدم محرز وكان موضع ترحيب.
عملية وضع السياسات بشأن وصول  IGOلآلليات التصحيحية لحماية الحقوق .وسوف يختلف شكل اجتماع مجموعة العمل في
" ICANN 61اختالفا طفيفا".
تحدي عام بشأن جميع عمليات وضع السياسات الحالية.
خطة تنفيذ مجموعة  GAC-GNSOالتشاورية .ولوحظ أن هذا العمل قد تم االنتهاء منه اآلن.
مسؤول اتصال  GNOلدى  .GACجاري العمل في "تأهيل" يولف هيلسينغيوس كمسؤول اتصال  GNSOلدى  ،GACمع فرنسا
كنقطة اتصال في قيادة .GAC
مسودة موازنة وخطة تشغيل  ICANNللسنة المالية  .2019ويشعر مجلس  GNSOبالقلق من الحفاظ على دعم وضع السياسات.
االمتثال للقواعد العامة لحماية البيانات  .GDPRلم يناقش مجلس  GNSOمسودة نموذج امتثال .ICANN
االجتماعات الدورية لرؤساء المنظمات الداعمة/اللجان االستشارية.

نقاط العمل
ال يوجد.

3ج :االجتماع مع منظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد ()ccNSO
اجتمعت  GACمع الرئيس وأعضاء آخرون لمجلس  .ccNSOوكانت القضايا الرئيسية التي تم طرحها على النحو التالي:







مسار العمل ( 5األسماء الجغرافية) لعملية وضع السياسات لإلجراءات الالحقة إلجراءات نطاقات  gTLDالجديدة.
األسئلة الشائعة ( )FAQsحول تفويض نطاق المستوى األعلى لرمز البلد  ،ccTLDنقل ملكيته وإلغاؤه .وهي لمساعدة أعضاء
 GACويجري اآلن وضعها في صيغتها النهائية .واقترح رئيس  ccNSOجلسة في  ICANN 62للتعامل مع األسئلة الشائعة.
لجنة جدول األعمال .هذه آلية تنسيق جديدة بين قيادتي  GACو ccNSOلتحسين االتصاالت .ويمكن أن تشتمل الموضوعات
المستقبلية المحتملة لمناقشات  GAC-GNSOعلى أسماء البلدان وتخفيف انتهاك نظام اسم النطاق  DNSواستخدام رموز
البلدان كنطاقات من المستوى الثاني.
عملية وضع السياسات لمنظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد المقترحة حول سحب نطاقات المستوى األعلى العامة لرموز
البلدان من الخدمة .تم تقديم مناشدة لمشاركة  ،GACوهو غير موجود حاليا.
إطار عمل  ccNSOلتحليل وإعداد التقارير لألعضاء بشأن مسودة موازنة وخطة تشغيل .ICANN

نقطة العمل
على أعضاء  GACالنظر في االنضمام واالشتراك في عملية وضع السياسات بشأن سحب النطاقات إلى أقصى حد ممكن.

3د :االجتماع مع اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين ()ALAC
اجتمعت  GACبقيادة وأعضاء  ALACوناقشوا ما يلي:


األسماء الجغرافية في المستوى األعلى ،خاصة فيما يتعلق بمسار العمل ( 5كما هو موضح أعاله).



نماذج االمتثال للقواعد العامة لحماية البيانات  .GDPRأشارت  ALACإلى أنها أجرت "مناقشات حماسية" ولكن دون
وجود موقف رسمي.



التعاون بشأن بناء القدرات في المناطق المهمشة.



متابعة بيان  GAC-ALACالمشترك بشأن المشاركة الشاملة والمستنيرة والهادفة في .ICANN



استبدال مفتاح توقيع شفرة الدخول األساسية .KSK

نقطة العمل
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ال يوجد.

3هـ :االجتماع مع مجموعة أصحاب المصلحة غير التجارية ()NCSG
اجتمعت  GACمع  ،NCSGبناء على طلبهم ،وأجرت تبادال مفيدا لوجهات النظر حول:


عمل  NCSGوقيمها.



ضمانات الخصوصية ألي نموذج امتثال للقواعد العامة لحماية البيانات.



آليات حماية الحقوق ،بما في ذلك تمكين حرية التعبير غير التجارية.

نقطة العمل
سيواصل أعضاء  GACوسكرتارية  GACمراقبة مساهمات مجتمع  NCSGذات الصلة بالسياسة العامة وتسهيل التفاعل مع  GACعند
االقتضاء.

3و :االجتماع مع المجموعة التوجيهية للقبول العالمي ()UASG
قامت  UASGبإحاطة  GACووافقت على المساعدة في إحراز تقدم على المستوى الوطني بما في ذلك القبول العالمي من خالل النماذج
الحكومية عبر اإلنترنت وإدخال مفاهيم القبول العالمي والمجموعة التوجيهية للقبول العالمي إلى مسئولي المعلومات الحكوميين التنفيذيين على
المستويات الوطنية والمحلية والجمعيات المهنية.
نقطة العمل
على أعضاء  GACالمتابعة على المستوى الوطني حسب االقتضاء.

3ز :االجتماع مع فريق  ICANNالستراتيجية أصحاب المصلحة المتعددين والمبادرات االستراتيجية ()MSSI
أحاط فريق  MSSIلجنة  GACعلما بالموقف الحالي والمتصور فيما يخص المراجعات الخاصة والتنظيمية التي تقتضيها لوائ .ICANN
وتمت اإلشارة إلى مساهمة المجتمع ،بما في ذلك المساهمة من  ،GACفيما يتعلق بمسودة المعايير التشغيلية للمراجعات الخاصة.
نقطة العمل
سيبذل أعضاء  ،GACبمساعدة سكرتارية  ،GACجهودا لمواصلة المشاركة في وضع المعايير التشغيلية للمراجعات الخاصة من خالل
النقاش المجتمعي المستمر.

3ح :مشاركة  GACفي مجموعات عمل المجتمعات المتعددة وعمليات وضع السياسات
ناقش أعضاء  GACمرة أخرى الطرق المحتملة لتمكين مشاركة  GACأكثر فاعلية وكفاءة في مجموعات العمل المجتمعية وعمليات وضع
السياسات .أظهرت البيانات التي أعدتها سكرتارية  GACمعدالت مشاركة منخفضة على مدى األشهر الستة السابقة .أشار رئيس GAC
إلى أن قضايا الحمل الزائد العام واإلرهاق قد تمت مناقشتها بين رؤساء المنظمات الداعمة/اللجان االستشارية ورئيس  ICANNالتنفيذي
باالتفاق على الحاجة إلى تحديد أولويات العمل.
تم اقتراح مساهمة أكبر من الخبراء في هذا المجال ،بالتنسيق مع  ،GACكنموذج نج بمشاركة مجموعة عمل األمن العام  PSWGفي
عملية وضع السياسات بشأن خدمات دليل التسجيل ،RDS
نقطة العمل
على سكرتارية  GACوالعاملين فيها إعداد ورقة لقيادة  GACبشأن  GACحول الخيارات التي تمت مناقشتها ،بما في ذلك توسيع إرشادات
 GACحول مشاركة  CCWGفي الهيئات األخرى مثل عمليات وضع السياسات.
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 .4مساءلة  ICANNوالتوقعات االستراتيجية
4أ :مجتمع  ICANNالممكن ذو الصالحيات
لم تناقش  GACأي قضايا تخص المجتمع الممكن ذو الصالحيات في هذا االجتماع.

نقطة العمل
على سكرتارية  GACمواصلة رصد تطورات المجتمع الممكن ذو الصالحيات وتقديم المشورة لرئيس  GACواألعضاء حسب االقتضاء.

4ب :مجموعة العمل المجتمعية المعنية بتعزيز مساءلة ICANN
ناقشت  GACتوصيات المجموعة الفرعية لمسار العمل  2لمجموعة العمل المجتمعية المعنية بتعزيز مساءلة حول االختصاص القضائي
فيما يخص عقوبات مكتب التحكم باألصول األجنبية  OFAC2والخيار القانوني في العقود .وكانت هناك مجموعة كبيرة من وجهات النظر.
كان لدى بعض األعضاء مخاوف من أن التوصيات ال تنج بما يكفي لمعالجة المشكالت الحالية والمحتملة في خضوع  ICANNللوالية
القضائية األمريكية وستواصل حثها لمزيد من فحص هذه المسألة .وأيد أعضاء آخرون كل من التوصيات والعملية التي تتبعها المجموعة
الفرعية.
نقطة العمل
على أعضاء  GACمواصلة التواصل مع مجموعة العمل المجتمعية المعنية بتعزيز مساءلة  ICANNعلى مستوى كامل وهي تقوم بإنهاء
توصياتها بعد عملية التعليق العام النهائية في نيسان (أبريل)/آيار (مايو) وبعد النظر في التقرير النهائي في .ICANN 62

4ج :تخطيط  ICANNاالستراتيجي
شارك أعضاء  GACفي جلسة مجتمعية لمساعدة  ICANNفي تحديد االتجاهات ذات األولوية التي سوف تنير تخطيط ICANN
االستراتيجي والتشغيلي وتحديد أولويات عملها.
نقطة العمل
ال يوجد.

 .5اجتماع ممثلي الحكومات رفيعي المستوى (HLGM) 2018
تلقت  GACمرة أخرى إحاطة من الحكومة اإلسبانية حول الترتيبات الخاصة باجتماع ممثلي الحكومات رفيعي المستوى المقبل المقرر عقده
في برشلونة خالل  ICANN63في تشرين األول (أكتوبر)  .2018وهذه مبادرة مشتركة بين  ICANNو.GAC
سيتم إرسال الدعوات للوزراء من خالل نقاط اتصال  GACالحالية .وتم تشجيع أعضاء  GACبشدة على تقديم مقترحات أكثر تحديدا
لمسودة جدول األعمال وتجنب تحديد العروض التقديمية.
نقطة العمل:
على أعضاء  GACوقيادة  GACمواصلة العمل مع إسبانيا و ICANNبشأن تطوير جدول أعمال اجتماعات ممثلي الحكومات رفيعي
المستوى .HLGM

 .6مسائل  GACالداخلية
6أ :االنتخابات
قام أحد نواب رؤساء  ،GACالسيدة ميالغروس كاستانيون (بيرو) ،بإبالغها بأنها تتنحى عن دورها في  GACوتتولى تعيينا حكوميا آخر.
وافقت  GACعلى أنها ستجري انتخابات لمنصب نائب الرئيس الشاغر قبل االجتماع المباشر القادم .وسيتم فت باب الترشيحات خالل
أسبوع واحد من اجتماع  ،ICANN 61وفترة  3أسابيع ألي عضو  GACللترش  .إذا كان هناك أكثر من ترشي  ،فسيتم استخدام إجراء
التصويت عبر اإلنترنت المستخدم في االنتخابات السابقة.

 2مكتب التحكم باألصول األجنبية [الواليات المتحدة]
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وسيتم إجراء انتخابات لجميع مناصب نواب الرؤساء في  ICANN 63وفقا إلجراءات  GACالتشغيلية .وسيتم إجراء دعوة رسمية
للترشيحات في .ICANN 62

6ب :مجموعة عمل تنفيذ مراجعة مجلس اإلدارة و)BGRI( GAC
اجتمعت مجموعة عمل تنفيذ توصيات مجلس اإلدارة واللجنة االستشارية الحكومية  BGRI-WGو GACمع العديد من أعضاء مجلس
اإلدارة بالحضور ،وقاموا بما يلي:


اإلشارة إلى الجداول الزمنية المحسنة المقترحة لرد مجلس اإلدارة على بيانات  ،GACبما في ذلك اعتماد رد "بطاقة النتائج"
بحلول األسبوع .8



يسري على مشورة  .GACوهو يسجل حاليا أن هناك

مراجعة تشغيل سجل طلبات اتخاذ إجراءات جديد لدى  ICANNحي
ما يلي:
 14 oبندا من المشورة في انتظار العمل المجتمعي الجاري
 12 oفي انتظار عمل التنفيذ الجاري
 3 oما زالت مفتوحة وهي :المنظمات الحكومية الدولية ،الصليب األحمر والهالل األحمر و.dot.RAM



مناقشة ترتيبات "التأهيل" المقترح التي يضعها العاملون في  ICANNلمساعدة أعضاء  GACالجدد لفهم قضايا وإجراءات
 ICANNو GACبصورة أفضل.

نقطة العمل
سوف تواصل  BGRIأعمالها فيما بين الجلسات ،وتطلب تغذية راجعة من أعضاء  GACحول المشكالت المطروحة في الجلسة.

6ج :مراجعة مبادئ  GACالتشغيلية
نظرت  GACمرة أخرى في خيارات لمراجعة إطار عمل لمبادئ التشغيل في ضوء الضغوط من أجل التغيير الناشئة من المجتمع الممكن
ذو الصالحيات لدى  ، ICANNوالمسؤوليات الجديدة والحاجة إلى إرشاد األعضاء الجدد واالستمرارية التنظيمية .ولم تكن هناك وجهات
نظر ثابتة معرب عنها بشأن أنسب أنواع المراجعة.
نقطة العمل
ستقوم مجموعة القيادة وموظفو دعم  ICANNبإعداد مسودة مقترح إلجراء مراجعة شاملة لمبادئ التشغيل وعرضها على  GACللنظر
فيها.

6د :سكرتارية  GACالمستقلة
أبلغت جمعية المانحين لسكرتارية  GACإلى  GACبأن تمويل األمانة عند  1.0معدل دوام كامل يبدو كافيا عن الخدمات المقدمة بموجب
العقد الحالي حتى نهاية عام .2018
أبلغت ( ACIG Pty Ltdمن خالل  Tom Dale) GACبأنه ،ألسباب تجارية ،لن تسعى الشركة إلى تمديد العقد بعد  31كانون الثاني
(يناير)  .2019وبناء على التمويل ،واتفاق رئيس  ،GACستقدم  ACIGالخدمات حتى نهاية اجتماع برشلونة أو حتى االنتهاء الرسمي
للعقد.

نقطة العمل
ستشكل قيادة  GACوأعضاء  GACالمهتمين ،بدعم من الجهات المانحة الحالية ،مجموعة عمل صغيرة لتحديد خيارات التمويل المستدام
للعمل به بعد كانون الثاني (يناير)  2019وتواصل استكشاف الطرق الممكنة التي بها يمكن الحصول على التمويل من .ICANN
ستقوم سكرتارية  ACIGبمراجعة ترتيبات السكرتارية األخرى الممولة بشكل مستقل واإلبالغ عنها عبر مجتمع .ICANN
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6هـ :موقع  GACاإللكتروني
تمت إحاطة  GACمن خالل دعم  ICANN GACوالعاملين التقنيين بشأن التطوير المستمر لموقع  GACاإللكتروني .وتم ح األعضاء
على تسجيل الدخول إلى الموقع ليكونوا قادرين على استخدام قدراته الكاملة.
نقاط العمل
سيواصل دعم  ICANNوالعاملون التقنيون العمل على تطوير الموقع اإللكتروني ،مع األخذ في االعتبار التغذية الراجعة المستمرة من
األعضاء.

6و :طرق عمل GAC
حددت قيادة  GACعددا من اإلجراءات الممكنة لتحسين طرقها للعمل وكذلك طرق  ،GACبما في ذلك الدروس المستفادة من اجتماع سان
خوان .وستتم مناقشة هذه األمور أكثر مع .GAC
نقاط العمل
على قيادة  GACالعمل مع العاملين في  ICANNوسكرتارية  GACلمتابعة االقتراحات المقدمة وضمان إجراء حوار أوسع داخل .GAC

6ز :ترتيبات عمل GAC-PSWG
اجتمعت قيادات  GACو  PSWواتفقوا على الحاجة إلى التنسيق الوثيق بين  GACوأعضاء  PSWGحول قضايا وضع السياسات.
وتمت اإلشارة إلى أن  GACت تحمل المسؤولية المطلقة بموجب اللوائ عن أي مشورة ،وأنه من المهم ألعضاء  GACاالنخراط على
مستوى وطني في اهتمامات مجموعة عمل األمن العام  PSWGذات الصلة ،بما في ذلك إنفاذ القانون.
نقطة العمل
على  GACو PSWGمواصلة ترتيبات التنسيق الحالية ومراجعتها باستمرار لتحسين التفاعل واالتصاالت.

6حICANN LEARN :
رحبت  GACبإحاطة من مؤسسة  ICANNبشأن إدراج مادة ألعضاء  GACالجدد في منصة التعلم عبر اإلنترنت الذاتي ICANN
 .LEARNوتهدف إلى توفير نفس المعرفة األساسية لجميع أعضاء  GACوالتشجيع على المشاركة.
نقطة العمل
ستقوم مؤسسة  ICANNبالتشاور بشكل أكبر مع  GACقبل إطالق المواد ذات الصلة.

 .7مجموعات عمل GAC
رفعت مجموعات عمل  GACتقريرها إلى  GACكالتالي.

مجموعة عمل األمن العام لدى :)PSWG( GAC

فيما يتعلق بامتثال  WHOISللقواعد العامة لحماية البيانات  ،GDPRناقشت  PSWGوجلسة  GACالعامة تأثيرات السياسة العامة
لنموذج مؤسسة  ICANNالمؤقت المقترح .وأبلغت  PSWGأنها تعاونت مع أصحاب المصلحة المعنيين لتحديد الحلول العملية التي توفر
الوصول المستمر إلى بيانات نظام  WHOISالكامل بما يتفق مع ضمانات خصوصية البيانات المناسبة.

وفيما يتعلق بفريق مراجعة تنفيذ قضايا تفويض خدمات الخصوصية والبروكسي (الوكيل) ( )PPSAI IRTالمستمر ،أبلغت  PSWGقلقها
من تردد مقدمي الخدمات المحتملين في الموافقة على االستجابة لطلبات الطوارئ من قبل سلطات إنفاذ القانون خالل  24ساعة.
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أوضحت  PSWGأهمية اإلبالغ العام بشأن انتهاك نظام اسم النطاق من خالل مبادرة التبليغ عن نشاط انتهاك النطاق ( )DAARورحبت
بجهود مكتب المدير الفني المسؤول ( )OCTOلدى  ICANNفي قيادة هذا المشروع .قدم  ICANNالمدير الفني المسؤول لدى ICANN
إحاطة إلى  GACبشأن  .DAARعند االنتهاء من تحليل مستقل لمنهجية  ،DAAR 4تتوقع  PSWGمن  ICANNأن تنشر بانتظام
بيانات محددة تحدد األطراف األكثر ارتباطا بانتهاك نظام اسم النطاق.

مجموعة عمل  GACلدراسة حماية األسماء الجغرافية في أي توسع مستقبلي لنطاقات  :gTLDاجتمعت مجموعة العمل وراجعت حالة
العمل الجاري في مسار العمل  5لعملية وضع سياسات إجراءات  gTLDالجديدة الالحقة بشأن األسماء الجغرافية .قدمت المجموعة تحديثا
بشأن محتوى اختصاصات مسار العمل  5والتحليل الحالي للفئات المختلفة لألسماء الجغرافية المتضمنة في دليل مقدم طلب  gTLDالجديدة
وعملية وضع السياسات السابقة للمنظمة الداعمة لألسماء العامة لعام .GNSO PDP 2017

مجموعة عمل  GACالمعنية بالمناطق المهمشة :منذ اجتماع  ،ICANN 60نظمت مجموعة عمل اللجنة االستشارية الحكومية المعنية
بالمناطق المهمشة  USRWGورشتي عمل إضافيتين لتطوير القدرات اإلقليمية – في نيبال في شباط (فبراير) وفي بداية اجتماع
 ICANN61في سان خوان .ستواصل مجموعة العمل ،العمل مع المشاركة الحكومية ( )GEوالمشاركة العالمية ألصحاب المصلحة
( )GSEوفرق دعم المسئولية العامة ( )PRSالتابعة لمؤسسة  ICANNلتنسيق وتسهيل ورش عمل تنمية القدرات القادمة والمقرر عقدها
في السنغال في أيار (مايو)  2018وخالل  ICANN62في بنما في حزيران (يونيو)  .2018سوف تعمل  USRWGمع فريق PRS
لتطوير منصة تعلم عبر اإلنترنت شاملة ( )ICANN Learnألعضاء  GACكجزء من الجهود المستمرة والتعزيز المحتمل لبرنامج إعداد
أعضاء  . GACوكنتيجة لذلك ،ستعمل مجموعة العمل لتقييم مبادرة تنمية القدرات .وترحب مجموعة العمل بالجهود المشتركة مع مجتمعات
 ICANNاألخرى لمعالجة الموضوعات والمسائل الخاصة التي ستستخدم إلعالم  GACوأعضائها بتلك المجتمعات المعنية.

مجموعة عمل اللجنة االستشارية الحكومية المختصة بحقوق اإلنسان والقانون الدولي :تلقت مجموعة العمل تحديثا من قيادة مجموعة
العمل المجتمعية بشأن المساءلة فيما يتعلق بالعملية اإلضافية العتماد إطار عمل التفسير ( )FoIواالعتبارات التي تتعلق بالقيمة الجوهرية
لحقوق اإلنسان الواردة في لوائ  . ICANNوقد عقدت جلسة لتبادل المعلومات بشأن جهود تنفيذ إطار عمل التفسير مع مجموعة العمل
المجتمعية حول شركة  ICANNوالمسؤولية العامة الحترام حقوق اإلنسان ) ،(CCWP-HRوممثلي  ALACوأعضاء آخرين من
المجتمع.

مجموعة عمل اللجنة االستشارية الحكومية بشأن مشاركة  GACفي لجنة الترشيح  :NomComاختتمت مجموعة العمل صياغة مسودة
لتنقي مستندها المسمى "معايير اللجنة االستشارية الحكومية للجنة الترشي " .وقد تم تعميم مسودة الوثيقة المنقحة على أعضاء مجموعة العمل
 5إلبداء التعليقات والتغذية الراجعة .وبمجرد الموافقة عليها ،سيتم تعميمها على كامل  GACللتعليق عليها وإقرارها النهائي قبل إرسالها
إلى .NomCom

إدارة المستندات
العنوان
التوزيع
تاريخ التوزيع
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محضر  GACسان خوان آذار (مارس) 2018
أعضاء  + GACالنشر على الموقع اإللكتروني في النهاية
اإلصدار  23 – 1.0آذار (مارس) 2018
نهائي 2 :نيسان (أبريل) 2018

المرفق  :1الحضور من  ،GACسان خوان،
أعضاء GAC

األرجنتين
أستراليا
النمسا
أذربيجان
بلجيكا
بينين
برمودا
البرازيل
كندا
جزر كايمان
تشاد
الصين
جمهورية الكونغو الديمقراطية
جزر كوك
ساحل العاج
الدانمارك
جمهورية الدومينيكان
مصر
المفوضية األوروبية
فنلندا
فرنسا

الهند
إسرائيل
إيطاليا
جامايكا
اليابان
كينيا
جمهورية كوريا

سانت كيتس ونيفيس
السنغال
سنغافورا
إسبانيا
سويسرا
التبت الصيني
تايلند
ترينيداد وتوباغو
توفالو

مدغشقر
مالي
المكسيك
المغرب

أوغندا
األوروغواي
المملكة المتحدة
الواليات المتحدة

ناورو
هولندا
نيوزيلندا
نيجيريا
نيو
النرويج

فنزويال
زمبابوي

بيرو
البرتغال

ألمانيا

رومانيا
روسيا االتحادية

غويانا

رواندا

مراقبو GAC

االتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

االتحاد الوزاري التصاالت الكاريبي
()CTU
المجموعة االقتصادية لدول وسط
أفريقيا ()ECCAS

منظمة الشرطة الجنائية الدولية
()INTERPOL

المجموعة االقتصادية لدول غرب
أفريقيا ()ECOWAS

المنظمة العالمية للملكية الفكرية
()WIPO
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المنظمة الدولية للدول الفرانكفونية
()OIF
رابطة منسقي االتصاالت السلكية
والالسلكية في غرب أفريقيا
()WATRA

