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جلسات المشاركة عبر المجتمع
االجتماع مع مجلس إدارة ICANN
اجتمعت  GACمع مجلس إدارة  ICANNوناقشت القضايا التالية:


عملية اختيار مدير  ICANNالتنفيذي  :أشار المجلس و  GACإلى أن معايير االختيار والمعلومات األخرى المتعلقة بعملية اختيار المدير
التنفيذي قد تم وضعها على اإلنترنت.



توقيت وإدارة حجم العمل  :أشار المجلس و  GACإلى أن عددا ً كبيرا ً من عمليات وضع السياسة  PDPsتتم بالتزامن ،مما يتسبب في مشاكل
حجم عمل كبير عبر المجتمع .وقد اعترف المجلس أن  GACتعمل حاليا ً بمرونة أكبر في محاولة لمعالجة هذا ،كما أشار إلى أن هيكل
االجتماع "ب" سيوفر فرصة لتقدم عبر المجتمع بشأن القضايا الجوهرية .كما اقترح المجلس أن فريقا ً صغيرا ً مخصصا ً (المجلس ،و ، GNSO
و  ،ccNSOو  )GACيمكن تكوينه العتيار هذا.



الترتيبات الجتماع  ICANNفي يونيو  : 2016أشار رئيس  GACإلى شكل االجتماع "مجلس البلدية" أو " " Town Hallكخيار للحوار
عبر المجتمع في منتدى السياسة األول (اجتماع "ب") ،لكن هذا سيتطلب التنسيق عبر كل منظمات الدعم واللجان االستشارية .وقد اقترح
المجلس أنه قد يتم اختيار مواضيع االهتمام مسبقاً .وسيتم ترتيب دعوة للتنسيق بمشاركة منظمات الدعم ،واللجان االستشارية ،والمجلس وفريق
اجتماعات  ICANNبعد فترة قصيرة من اجتماع مراكش.



 ICANNوالمصلحة العامة العالمية  :أشار طارق كمال (من موظفي  )ICANNإلى أنه قد تم عقد جلسة عامة بشأن هذه القضية في مراكش،
وأنها لألسف قد اصطدمت مع االجتماع الحكومي رفيع المستوى  . HLGMتتطلع  ICANNإلى مشاركة مستمرة من طرف  GACفي
مسار العمل هذا ضمن الخطة االستراتيجية الخمسية لمنظمة .ICANN



بيان من طرف حكومة البرازيل  :قرأت البرازيل بيانا ً يعبر عن خيبة أملهم من طريقة عرض مواقف البرازيل بشأن حوكمة اإلنترنت في كلمة
وداع مدير  ICANNالتنفيذي المنتهية واليته فادي شحادة والموجهة إلى مجلس  . ICANNاعتذر السيد شحادة عن أي سوء فهم وأعطى
تطمينات بأنه لم يقصد أي انتقاد للمبادرات الجد إيجابية من طرف البرازيل1.



عملية وضع السياسات  PDPلقضايا اعتماد خدمات الخصوصية والبروكسي :أخبرت  GACالمجلس ،بأنه ردا ً على طلبه األخير للمشورة
بشأن جوانب السياسة العامة لتقرير عملية وضع السياسة  PDPهذا ،فإنه ستكون هناك حاجة لمزيد من الوقت لكي تقوم  GACبصياغة
المشورة .وقد تم االتفاق على أن  GACستضع هذا الطلب في البيان الرسمي.

 1راجع أيضاً الرسالة المؤرخة في  12مارس  2016من السيد شحادة إلى رئيسة البرازيل.
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جوالت  gTLDالمستقبلية وضمانات  : gTLDقالت  GACبشدة بأنه (كما هو مفهوم مسبقا ً عبر  )ICANNيجب إجراء تحليل دقيق للجولة
األخيرة قبل قيام عمل وضع السياسة بإجراء جوالت مستقبلية .وقد يتضمن هذا تقييم ضمانات المستهلك كما تمت التوصية بذلك مسبقا ً من
طرف  . GACوقد كان المجلس مستعدا ً العتبار المقترح من  ALACلفريق مراجعة يدرس التجارب مع التزامات المصلحة العامة ، PICs
لكنه أشار إلى أن هذا سيتطلب متطوعين من  ،ALACو  ،GACو  ، GNSOوقد يتم التعامل مع القضية بشكل أفضل من طرف مراجعة
 CCTوعملية وضع السياسة  PDPبشأن العمليات الالحقة .وقد رفع أعضاء  GACقضايا متعددة لالعتبار في السياسات للجوالت ا لمستقبلية،
بما في ذلك دعم األقاليم المهمشة ،وطلبات المجتمع ،والحمايات الدائمة ألسماء الصليب األحمر والهالل األحمر ،واألسماء الجغرافية.



تفويض  : dot Africaشكر أعضاء  GACالمجلس والمدير التنفيذي على دعمهم في تفويض نطاق  ،dot Africaوقد اطمأنوا ألن المجلس
بقي ملتزما ً بإنهاء المسألة في أقرب وقت ممكن.

األهداف اإلجرائية:
أ.

مواصلة قضايا توقيت وإدارة حجم العمل مع المجلس و  ،GNSOبما في ذلك في اإلعداد الجتماع يونيو  2016وخالله( .رئيس + GAC
فريق  + ACIGموظفو )ICANN

ب .اإلشارة رسميا ً إلى المجلس بأن  GACتحتاج مزيدا ً من الوقت العتبار تقرير  PDPلخدمات الخصوصية والوكيل المعتمد( .مكتمل :راجع
البيان الرسمي لمراكش)
ت .االتصال مع المجلس ومنظمات الدعم/اللجان االستشارية بشأن المناقشات عبر المجتمع في اجتماع يونيو ( . 2016رئيس  + GACفريق
 + ACIGموظفو )ICANN

اجتماع مع منظمة دعم األسماء العامة ()GNSO
اجتمعت  GACفي جلسة مفتوحة مع رئيس مجلس  ،GNSOجيمس بالديل ,وأعضاء آخرين من المجلس.
وقد تم استالم تقارير من مجموعة تشاور  GAC-GNSOبشأن( :أ) مراجعة مسؤول اتصال  GNSOمع GAC؛ (ب) مراجعة آلية النظرة السريعة؛
(ج) المشاركة المبكرة في المراحل المتبقية من عملية وضع السياسة  . PDPلم يتم رفع أية اعتراضات أو مخاوف من طرف أعضاء .GAC
وقد كان هناك تبادل لوجهات النظر حول المقترح النهائي التكميلي من مجموعة  -CCWGالمساءلة ،بما في ذلك الطرق المختلفة لقيام  GACو GNSO
بتطوير آرائهم المقدمة إلى مجلس  . ICANNوقد عكس هذا هياكل اتخاذ القرار المختلفة جدا ً للمنظمتين ،مع حاجة  GNSOللتوفيق بين عدة مجموعات
مختلفة ضمن هيكلها العام.
بشأن مشورة  GACحول ضمانات  ،gTLDفقد أشار  GNSOإلى أنه يميل أكثر إلى الممارسات التطوعية بدل اإللزامية ،رغم أنها ترى تلك القضايا
حاليا ً كجزء من عملية وضع السياسة  PDPبشأن العمليات الالحقة.
تمت اإلشارة إلى أن  CCWGبشأن استخدام أسماء الدول واألقاليم كنطاقات عليا  TLDsسيقدر مع ذلك بشدة مدخالت من  GACبشأن مجموعة من
القضايا التي تهم األسماء الجغرافية.
وقد أكد  GNSOعلى أنه قد تم اعتبار مدخالت  GACبشأن عملية وضع السياسة  PDPحول اعتماد خدمات الخصوصية والوكيل ،لكن لم يتم تضمينها
في التقرير النهائي ألنه لم يكن هناك دعم إجماعي لهم ضمن فريق العمل.
وقد تمت مالحظة مخاوف  GACطويلة األمد بشأن جعل حمايات أسماء الصليب األحمر والهالل األحمر دائمة .وسيتم تضمين التطورات في عملية
وضع السياسة  PDPبشأن وصول  IGO/INGOإلى آليات حماية الحقوق العالجية في التحديثات المنظمة المقدمة إلى  GACمن طرف مسؤول
اتصال .GNSO
وقد تم االتفا ق على أن شكل االجتماع "ب" في يونيو  2016يوفر فرصا ً لتبادل أوسع بين  GACو  GNSOبشأن القضايا الجوهرية ،وسيواصل كال
الجانبين هذا.
الهدف اإلجرائي:
أ.

اعتبار تبادل  GAC-GNSOأكثر شموال ً في اجتماع يونيو ( .2016رئيس  + GACفريق )ACIG

ب .توفير رد  GACبشأن التقارير من مجموعة تشاور ( .GAC-GNSOموظفو  + ICANNأعضاء  GACفي )CG
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االجتماع مع منظمة دعم أسماء رموز الدول ()ccNSO
تمت جدولة اجتماع بين  GACو  . ccNSOإال أنه ،بسبب القضايا المرتبطة بعمل  -CCWGالمساءلة ،تم إلغاؤه بناء على طلب .ccNSO

االجتماع مع لجنة  At-Largeاالستشارية ( )ALAC
اجتمعت  GACمع آالن غرينبرغ ،رئيس  ALACوأعضاء آخرين من .ALAC
كان هناك تبادل لوجهات النظر حول المقترح النهائي التكميلي من  -CCWGالمساءلة.
التمست  ALACدعم  GACلمراجعة مقترحة للتجارب مع  PICsوالسالسل المشكلة في جولة  gTLDالحالية .وقد تم التبليغ عن هذا في اجتماعات
سابقة .وقد عبر أعضاء  GACعن دعم عام لكنهم لم يتمنوا القيام بالتزامات محددة إلى غاية معرفة المزيد من التفاصيل ومناقشة المسألة مع المجلس
(راجع "االجتماع مع مجلس " ،ICANNأعاله).
أشارت  GACو  ALACإلى مخاوف مشتركة بشأن وضع سياسة  gTLDالمستقبلية ،بما في ذلك :ضغوط واضحة من المصالح التجارية لتقدم عملية
وضع السياسة  PDPبشأن العمليات الالحقة قبل الدراسة التامة للجولة الحالية؛ وعدم توازن أصحاب المصلحة الممثلين في عملية وضع السياسة PDP؛
والحاجة لكل االعتبارات ذات الصلة ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر أخذ االعتبارات التجارية في االعتبار.
اقترحت  ALACتعاونا ً محسنا ً  ، GAC-ALACبما في ذلك عبر صالت مختصة وتعاون على المستوى المحلي .وقد اتفق أعضاء  GACعلى أنه
يجب استكشاف هذا.

الهدف اإلجرائي:
أ.

قيام  GACباعتبار مستوى المشاركة مع فريق مراجعة  ALAC-GNSOالممكن حول أفضل ممارسات  PICsمن جولة  gTLDالحالية.
( + GACموظفو  + ICANNفريق )ACIG

ب .قيام  GACو  ALACباعتبار تعيين صالت مختصة( .فريق  + ACIGموظفو )ICANN
ت .قيام  GACو  ALACبمراجعة فرص المشاركة على المستوى الوطني( .فريق  + ACIGموظفو )ICANN

االجتماع الحكومي رفيع المستوى
أعلن ممثل  GACفي المغرب بأن االجتماع الحكومي رفيع المستوى قد حقق أهدافه وتم قبوله بشكل جيد من طرف المشاركين .قضية يجب معالجتها
في االجتماعات المستقبلية هي الحاجة لحوار وتفاعل أكبر بين المشاركين.
عبت  GACعن تقديرها للمملكة المغربية الستضافتها لهذا الحدث.
األهداف اإلجرائ ية:
أ .يجب إعداد ونشر تقرير حول االجتماع( .المغرب  +موظفو )ICANN
ب .دمج الردود في إرشادات االجتماعات الحكومية رفيعة المستوى )ACIG( .HLGMs

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

 -CCWGمجموعة العمل المجتمعية لتعزيز مساءلة ICANN
اجتمعت  GACفي جلسات متعددة لمناقشة جوابها كمنظمة عضو على المقترح النهائي التكميلي حول توصيات مسار العمل  1لفريق العمل عبر المجتمع
الخاص بتعزيز مساءلة  ICANNوقد تم االتفاق على الجواب التالي وإرساله إلى الرؤساء المشاركين في CWG:
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"عبرت  GACعن تأييدها ألسلوب أصحاب المصلحة المتعددين المتكامل داخل  ICANNوتؤكد على اهتمامها بالمشاركة في مرحلة ما بعد النقل بمفهوم
إنجاز أدوارها ومسئولياتها.
وتود اللجنة االستشارية الحكومية  GACأن تعبّر عن تقديرها العميق للعمل المضني والمثمر الذي قامت به مجموعة عمل المجتمعات المتعددة -المساءلة
وللرؤساء المشاركين فيها وأعضائها ولسائر مساهميها.
وتعيد  GACالتأكيد على دورها كلجنة استشارية لدى مجلس إدارة  ICANNوفي إطار بيئة أصحاب المصلحة المتعددين لـ  ICANNوسوف تواصل
تقديم النصح حول األمور ذات االهتمام المرتبطة بذلك فيما يخص المصالح الحكومية والمصالح العامة.
وقد نظرت  GACفي مقترح مجموعة عمل المجتمعات المتعددة كما أنها تؤيد التوصيات  1إلى  10والتوصية  . 12وعلى ا لرغم من ذلك ،لم يكن هناك
إجماع على التوصية رقم  11ونص "الحصة" الواردة في التوصية  1و.2
وفيما يخص التوصية رقم  1و ،2تعبر  GACعن رغبتها واستعدادها للمشاركة في آلية المجتمع صاحب الصالحيات المطروحة كمشارك صاحب قرار،
بموجب الشروط المقرر تحديدها على المستوى الد اخلي.
وفي حين أن هناك وفود عبروا عن تأييدهم للمقترح ،إال أن هناك وفود ًا أخرى لم يؤيدوا المصادقة على المقترح برمته.
وعلى الرغم من هذا االختالف في اآلراء ،لم يكن لدى  GACأي اعتراض على نقل وإرسال المقترح إلى مجلس إدارة ." ICANN
األهداف اإلجرائية:
أ.

اتخاذ قرار ألعضاء  GACلمسار العمل  2في  + GAC( .CCWGالرئيس)

ب .تشجيع مشاركين أكثر من  GACلمسار العمل  2في  + GAC( .CCWGفريق )ACIG
ت .صياغة اإلرشادات ألعضاء/مشاركي  GACفي )ACIG( .CCWG-ACC
ث .قيام  GACبفحص تعديالت اللوائح الداخلية من مسار العمل  1في  + GAC( .CCWGأعضاء/مشاركو  + GAC CCWGفريق
)ACIG
ج.

تحديد أساليب مشاركة  GACفي المجتمع الممكن + GAC( .أعضاء/مشاركو  + GAC CCWGفريق )ACIG

جلسات السياسة العامة والقضايا األساسية
ضمانات الجولة الحالية
أشارت  GACإلى جواب المجلس على المشورة في البيانات الرسمية لبوينس أيرس ودبلن والمراسلة الالحقة 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.
كما أشارت إ لى أن المجلس قد اعترف بأنه لم يتبع العمليات المتفق عليها لحل عدم قبول مشورة .GAC
وقد اتفقت  GACعلى أن مزيدا ً من اإلجراءات بشأن تلك المسائل على مستوى المجلس GAC-لن يخدم أي غرض نافع.
اتفق أعضاء  GACعلى أنه يجب مواصلة ضمانات  gTLDكقضية سياسة عامة مهمة من خ الل قنوات أخرى ،بما في ذلك :مراجعة ( CCTراجع
أسفله)؛ عملية وضع السياسة  PDPبشأن العمليات الالحقة؛ والمراجعة المقترحة ألفضل ممارسات  PICsالمقترحة على المجلس من طرف . ALAC
األهداف اإلجرائية:
أ .اتخاذ قرار بشأن مدى مشاركة  GACفي مراجعة  ALAC-GNSOالمقترحة اللتزامات المصلحة العامة  + GAC( .PICsموظفو
 + ICANNفريق )ACIG
ب .ضمان أن تكون مخاوف  GACمع الجولة الحالية مدخالت للعمل على الجوالت المستقبلية ) .راجع جوالت  gTLDالجديد المستقبلية ،أسفله)
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مراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك ()CCT
قام أعضا ء فريق المراجعة ميغان ريتشاردز (المفوضية األوروبية) ولورين كابين (لجنة التجارة الفيدرالية األمريكية) بعرض موجز إلى GACبشأن
التطورات في مراجعة  ،CCTوالتي ال تزال في مرحلة مبكرة في عملها.
ستعالج المراجعة مجموعة من القضايا ذات االهتمام ألعضاء  ،GACبما في ذلك سالمة المستهلكين ،وأثر  PICsوالضمانات ،والوصول إلى المساعدة
وطلبات المجتمع.
بخصوص العملية ،ستكون كل رسائل البريد اإللكتروني والوثائق متاحة على اإلنترنت .يمكن ألعضاء  GACأن يسجلوا كمراقبين في القائمة البريدية.
الهدف اإلجرائي :إبقاء  GACعلى علم بالتطورات( .لورين كابين من الواليات المتحدة؛ ميغان ريتشاردز من المفوضية األوروبية)

رموز وأسماء الدول المكونة من حرفين في المستوى الثاني
ناقشت  GACمجددا ً مع فريق عمل  ICANNالمشكالت التشغيلية ذات الصلة بتنفيذ نصيحة  GACحول المسميات المكونة من حرفين في المستوى الثاني.
ال تزال لدى بعض أعضاء  GACمخاوف من أن األساس الوحيد لالعتراض في المواصفة  5التفاقية السجل هو حيرة المستهلك ،مع اعتقاد أنه يجب
أن يكون للحكومات حق أوسع لالعتراض .أعضاء آخرون ليست لديهم مثل هذه المخاوف ،خاصة في غياب أي دليل على إساءة و/أو شكاوى مستخدمين
على نطاق واسع.
أشار بعض األع ضاء أيضا ً إلى أن الحكومات في الدول النامية قد تكون لديها صعوبة في االستجابة لالستخدام المقترح للمسميات من حرفين بسبب نقص
الموارد وتغييرات اإلدارة.
وقد أشار الرئيس إلى أن هناك توقعا ً من أعضاء  GACبأن إجراءات االستخدام المقترح ألسماء الدول في المستوى الثاني ستكون مختلفة بشكل كبير
مقارنة بتلك المستخدمة للمسميات من حرفين وستعطي للحكومات نطاقا ً أكبر لالعتراض بما يتوافق مع القرارات الحالية للمواصفة .5
الهدف اإلجرائي :مواصلة االتصال مع  ICANNحول قضايا التنفيذ ألعضاء ( .GACموظفو )ICANN

جوالت برنامج  gTLDالمستقلبية
راجعت  GACالملخص حول هذه المسألة المقدم من طرف .ACIG
فيما يخص القضايا الجوهرية:



أشار ممثل  GACللمملكة المتحدة إلى أنه ،كما تمت مناقشته في اجتماعات  GACاألخيرة ،هناك مخاوف مستمرة في مجاالت متعددة حول معالجة
طلبات المجتمع لنطاقات  gTLDsالجديدة .ستعمل المملكة المتحدة مع أعضاء  GACالمهتمين إلجراء مزيد من البحث والتحليل حول هذه المسألة
وتقديم تقرير إلى  GACمع نظرة لنوع من المساهمة في العملية المناسبة لجوالت  gTLDالمستقبلية.
وقد تم اقتراح االعتداء على األطفال على اإلنترنت كقضية إضافية لعمليات  PDPالالحقة.

وفيما يخص قضايا العملية ،اتفق أعضاء  GACعلى أن:




يجب على  GACاستخدام فترات تعليق عامة ،لكل من التقديمات الفردية وأيضا ً لمدخالت  GACالمتفق عليها كلما كان ذلك ممكناً.
عملية وضع السياسة  PDPبشأن العمليات الالحقة معقدة وجد مهمة ألغراض السياسة العامة ،لذا من المهم مشاركة أكبر عدد ممكن من أعضاء
 GACكأعضاء في فريق العمل.
تضمن خيارات عملية وضع سياسة  GACالتتبع والتقرير على األقل؛ وعينت أعضاء قيادة  GACالذين يمكنهم القيام بدور الصلة/التقرير؛ استخدام
إعادة توجيه عمل  GACالموجود؛ استخدام عمليات موضوعة من طرف مجموعة تشاور GAC-GNSO؛ ومراقبة القضايا المحلولة التي تتم
إعادة فتحها.

األهداف اإلجرائية:
أ.

قيام فريق تنسيق  GACبوضع إجراءات العمل( .فريق التنسيق  +فريق )ACIG

ب .إعطاء األولوية إلى عملية وضع السياسة  PDPبشأن العمليات الالحقة)ACIG( .
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فريق عمل مراجعة تشابه IDNs
تم إخبار  GACبأن ممثلي  GACمن مصر واليونان يشاركون في فريق عمل  ccNSOالذي يعمل على اإلرشادات لتنفيذ لجنة مراجعة تشابه
العملية الموسعة (  )EPSRPلعملية التتبع السريعة .IDN ccTLD

مسائل  GACالداخلية
االجتماعات المفتوحة
كل جلسات عمل  GACفي اجتماع مراكش تم إجراؤها كجلسات مفتوحة .في بداية جلسة صياغة البيان الرسمي ،والتي تم إغالقها مسبقاً ،اقترح رئي س
 GACأن تكون مفتوحة ،في روح المناقشات المفتوحة بشأن تقرير  -CCWGالمساءلة سابقا ً في األسبوع .لم يكن ثمة أي اعتراض على المقاربة.
الهدف اإلجرائي :تضمينه كقضية لمراجعة مبادئ  GACالتشغيلية (.)ACIG

انتخابات نائب رئيس GAC
أخبرت أمانة  ACIG GACلجنة  GACبأنه ،في توافق مع مبادئ  GACالتشغيلية ،فإن فترات والية رئيس ونائب رئيس  GACتنتهي في نهاية أول
اجتماع في سنة  . 2017يستطيع الرئيس الحالي أن يترشح لوالية ثانية كرئيس .نواب الرئيس عملوا لفترتي والية وليسوا مؤهلين إلعادة الترشح كنواب رئيس.
سوف تدعو  ACIGرسميًا للترشيح خالل اجتماع  GACالمقبل في يونيو  2016وسوف تغلق هذه الترشيحات ف ي منتصف شهر سبتمبر  . 2016إذا
كانت هناك حاجة النتخابات فسيتم إجراؤها خالل اجتماع  GACاألخير لسنة . 2016

سكرتارية  GACالمستقلة
أكدت  GACمجددا ً دعمها لنموذج "السكرتارية بالنموذج المختلط" ،بما في ذلك التمويل المنفصل من طرف أعضاء  GACلدور السكرتارية المستقل
المنجز من طرف .ACIG
أعلنت البيرو ،وسويسرا ،والمفوضية األوروبية عن التزامهم بتمويل السكرتارية ،لينضموا إلى المانحين الموجودين البرازيل ،والنرويج ،وهولندا .وقد
أكد كل المانحين الموجودين على أن المستوى الموجود للتمويل منهم ليس مستداما ً أبعد من االلتزامات الموجودة وأنه من الضروري رؤية أعضاء آخرين
من  GACيساهمون.
تمت اإلشارة إلى تغييرات على الترتيبات اإلدارية الموجودة للتحقيق ،بما في ذلك نظام الوحدات المساهمة؛ واإلعداد المباشر للفواتير؛ واستخدام كيانات
ذات صلة مثل مدير  ccTLDفي النموذج المستخدم من طرف البيرو.
طلب أعضاء  GACمن  ACIGإعداد المواد التي ستساعد في التمهيد للتمويل ،بما في ذلك تحليل كيف أدى النموذج المختلط؛ وما الذي ستحصل عليه
الدول بالضبط لقاء مالها؛ وآليات الدفع؛ وضمان إنفاق فعال ومساءل.
األهداف اإلجرائية:
أ.

إعداد مواد المعلومات للمانحين المحتملين( .رئيس  + GACفريق )ACIG

مراجعة المبادئ التشغيلية للجنة GAC
انضمت الهند إلى ناميبيا كرؤساء مشاركين لفريق العمل الخاص بمراجعة المبادئ التشغيلية للجنة  . GACتم االتفاق على صالحيات فريق العمل من
طرف .GAC
ناقشت  GACالخيارات لإلجراءات .تمت مطالبة  ACIGبإعداد ورقة تلخيص للقضية التي ستتم معالجتها ،وتحديد األولويات والخطوط الزمنية لإلكمال،
التي ستتم مناقشتها بين الجلسات من طرف فريق العمل ثم من طرف الجلسة العامة للجنة  GACفي اجتماع يونيو  . 2016اقترح بعض األعضاء أن
هذا ال عمل يهدف لقرارات أولى حول التغييرات غير المثيرة للخالف وذات األولوية والتي سيتم اتخاذها في اجتماع يونيو  . 2016تضمنت أولويات خاصة
مرفوعة عمليات جديدة لمشاركة  GACفي المجتمع الممكن (من الممكن كمسار عمل منفصل)؛ االجتماعات المفتوحة ،في ضوء المقاربة المتخذة في
مراكش؛ وأساليب عمل فريق العمل.
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األهداف اإلجرائية:
أ .قيام السكرتارية بإعداد "قراءة أولى" مع األصناف المقترحة ،واألولويات والتوقيت ،بما في ذلك بالنسبة ألدوار  GACالجديدة الناتجة عن مسار
العمل  1في ( .CCWGفريق العمل الخاص بالمبادئ التشغيلية  + OPsفريق )ACIG
ب  .قيام فريق العمل بعرض مختصر على  GACحول القرارات المقترحة الجتماع هلسنكي( .فريق العمل الخاص بالمبادئ التشغيلية  + OPsفريق
)ACIG

هيكل جديد الجتماع ICANN
راجعت





 GACخيارات إلجراء االجتماع "ب" في يونيو  . 2016ووافق األعضاء على أنه يجب أخذ ما يلي في الحسبان إذا ما كان ذلك ممكناً:
االلتزام بنموذج اجتماع لمدة  4أيام دون أيام إضافية ،إلعطاء الهيكل الجديد فرصة إلظهار ما يمكنه تقديمه.
توازن بين عمل  GACالداخلي ومشاركة أصحاب المصلحة الخارجية.
مشاركة ثنائية ومتعددة األطراف ألصحاب المصلحة ،مع تنسيق مناسب مع منظمات الدعم واللجان االستشارية األخرى.
فرص لبناء قدرات  GACوالتفاعل االجتماعي غير الرسمي.

أشار فريق اجتماعات  ICANNإلى أنه سيتم اإلعالم بالتطورات من خالل  wikiمخصص.
األهداف اإلجرائية:
أ .االتفاق عى ما ستكون القضايا الرئيسية للمناقشة عبر المجتمع الجتماع هلسنكي ،من أجل صياغة جدول األعمال (رؤساء منظمات الدعم/اللجان
االستشارية  +موظفو  + ICANNفريق )ACIG
ب  .إعداد مسودة جدول أعمال  GACالجتماع هلسنكي من أجل المناقشة/االتفاق من طرف ( GACلجنة  + GACفريق  + ACIGموظفو
)ICANN
ت  .االتفاق على مقاربة وثائق تلخيص االجتماع ب ووثائق المدخالت الرسمية من طرف  GACوإعدادها من طرف ( ACIGلجنة  + GACفريق
)ACIG

قضايا آسيا والمحيط الهادئ
ناقشت  GACالحواجز على المشاركة الكاملة والفعالة من طرف األعضاء من إقليم آسيا والمحيط الهادئ ،بما في ذلك أوقات السفر الطويلة ،ومشاكل
الموارد (عرض النطاق ،الوصول إلى المرافق خارج ساعات ا لعمل) وجدولة االجتماعات االفتراضية بين الجلسات.
وقد تضمنت المقترحات اإلجرائية:
 إنشاء فريق اتصال آلسيا والمحيط الهادئ داخل  ،GACمع اجتماع مباشر في اجتماع يونيو . 2016
 تركيز أكبر على بناء القدرات ،سواء على المستوى اإلقليمي أو على مستوى . ICANN
 مجهودات خاصة من طرف الدولة المستضيفة لالجتماعات لتسهيل الفيزا ،باستخدام المقاربة المتخذة من طرف المغرب كنموذج.
 الدعم من طرف  ACIGللمختصرات الخاصة إذا تم طلب ذلك.
 مشاركة فريق عمل  GACفي األقاليم المهمشة.
األهداف اإلجرائية:
أ .قيام فريق عمل األقاليم المهمشة بالمراجعة والتقرير حول الخيارات لمشاركة أكبر من طرف أعضاء  GACمن آسيا والمحيط الهادئ ،بما في ذلك:
بناء القدرات ،وشبكات الدعم ،وقضايا إدارة المعلومات والنطاق الزمني( .الرؤساء المشاركون ،فريق عمل األقاليم المهمشة)
ب  .قيام فريق عمل التكنولوجيا في  GACبدمج المقترح آلليات أهم على اإلنترنت للمشاركة في مشروع تطوير موقع  GACأو اللجنة االستشارية
الحكومية ()ACIG

تحديث موقع GAC
تم تقديم موجز إلى  GACمن طرف موظفي الدعم والموظفين الفنيين في  ICANNو  ACIGبشأن التقدم في استبدال موقع  GACبمنصة جديد ة
مفتوحة المصدر تدعم احتياجات عمل  GACوأيضا ً تندمج مع محيط  ICANNاألوسع .كان هناك مرور على صفحات وهمية تغطي دعم االجتماع،
والوصول للوثائق وصياغة البيان الرسمي.
كان الرد من أعضاء  GACإيجابيا ً وغطى االقتراحات لفهم أفضل لألسماء المختصرة وقوائم المصطلحات ،وصور أعضاء .GAC
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األهداف اإلجرائية:
أ .تقديم رد  GACعلى  ICANN ICTمن جلسة مراكش وتأكيد أنه يمكن بناء المتطلبات في النظام الجديد - ACIG( .كامل)
ب  .قيام ممثلي  GACبتقديم مشورة حول إذا ما كانوا يرغبون في المشاركة في فريق العمل التكنولوجي في  GACأو ( )TTFإلجراء اختبار الموقع.
()GAC

مجموعات عمل GAC
أكد رئيس  GACعلى حاجة فريق العمل لتنسيق عملهم مع  GACككل ،وبالخصوص ضمان إبقاء  GACعلى اطالع ،ولديها ما يكفي من الوقت
العتبار ،العمل الذي قد يتطلب موافقة  GACقبل الذهاب إلى التسجيل العام.
السالمة العامة
قرر فريق العمل الخاص بالسالمة العامة أنه قد عمل بين الجلسات على بناء القدرات لوكاالت إنفاذ القانون ،وسيستمر في القيام بذلك مع فريق عمل
األقاليم المهمشة؛ وعملية وضع سياسة خدمات دليل تسجيل الجيل القادم؛ ودراسات حالة WHOIS؛ وإطار عمل األمن التفاقية اعتماد السجل .وقد تم
عقد جلسة مشتركة مع منظمة مصادر األرقام في مراكش .وقد تمت اإلشارة إلى الحاجة إلى مزيد من الوقت من أجل رد  PSWGو  GACعلى
التقرير النهائي لعملية وضع السياسة حول خدمات الخصوصية والوكيل وقد تم االتفاق على إظهار هذا في البيان الرسمي.
حقوق اإلنسان والقانون الدولي
تم االتفاق على صالحيات فريق العمل الخاص بحقوق اإلنسان والقانون الدولي من طرف  . GACيطور الفريق خطة عمل ،مع مقترحات أولية لمواضيع
بما في ذلك  gTLDsالجديدة؛ تطوير إطار عمل حقوق اإلنسان من طرف مسار العمل  2في -CCWGالمساءلة؛ WHOIS؛ أسماء النطاقات المدولة
وحقوق الملكية الفكرية .وقد تم عقد اجتماع مشترك في مراكش مع مجموعة العمل عبر المجتمعات حول المسؤولية المؤسسية والمسؤولية االجتماعية
لمؤسسة  ICANNباحترام حقوق اإلنسان.
األقاليم المهمشة
قرر فريق العمل الخاص باألقاليم المهمشة أنه ينهي االستطالع حول عالقات الحكومة مع  . ccTLDsويخطط الفريق لعمل جديد على بناء القدرات .وقد
تم تعيين جزر كوك كرئيس مشارك إضافي للفريق.
األسماء الجغرافية
قرر فريق العمل الخاص بحماية األسماء الجغرافية والمجتمعية في الجوالت المستقبلية لنطاقات  gTLDsالجديدة أنه قد اجتمع في مراكش وأنه يستمر
في تطوير خيارات للمساهمة في عملية وضع السياسة للعمليات الالحقة؛ وعمل  ICANNعلى المصلحة العامة .اقترح العديد من أعضاء  GACأن
جلسة عامة عبر اإلنترنت للجنة  GACبين الجلسات بخصوص هذه القضية ستكون مفيدة للتقدم في القضايا.
لجنة الترشيح
قرر فريق العمل الخاص بالمشاركة في لجنة الترشيح ( )NomComأنه لم يجتمع في مراكش .تم االتفاق على صالحيات الفريق من طرف . GAC
وسوف يقوم الفريق بإنهاء خطة عمل.
األهداف اإلجرائية:
أ .عامة :ضمان كل فرق العمل لالمتثال إلرشادات  GACوضمان إعالم  GACبالتطورات بين الجلسات( .رؤساء فريق العمل)
ب  .فريق عمل السالمة العامة  : PSWGإعداد موقف  GACبشأن عملية وضع السياسة لخدمات الخصوصية والوكيل من أجل قرار  GACفي
اجتماع يونيو ( .2016الرؤساء المشاركون في )PSWG
ت  .األسماء الجغرافية :اعتبار مناقشة خاصة عبر اإلنترنت للجنة  GACبين الجلسات لمراجعة التطورات( .األرجنتين)
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إدارة الوثائق
العنوان
ملخص  GACرقم
التوزيع
تاريخ التوزيع
االجتماع وبند جدول األعمال ذات الصلة

محضر اجتماع  GACفي مراكش في مارس 2016
33-16
أعضاء GAC
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المرفق 1
قائمة بحضور  : GACمراكش 10-5 ،مارس 2016
األعضاء
أفغانستان
مفوضية االتحاد األفريقي
األرجنتين
أستراليا
النمسا
بربادوس
بلجيكا
البرازيل
الكاميرون
كندا
تشاد
الصين
تايبيه الصينية
كولومبيا
جزر القمر
جزر كوك
كوستاريكا
ساحاللعاج
جمهورية الكونغو الديمقراطية
الدنمارك
جمهورية الدومينيكان
مصر
المفوضية األوروبية
فنلندا
جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
فرنسا
الغابون
جورجيا
ألمانيا

كينيا
كوريا
جمهورية قيرغيزستان
مدغشقر
المكسيك
المغرب
ناميبيا
هولندا
نيوزيلندا
نيوي
النرويج
باكستان
فلسطين
باراغواي
بيرو
البرتغال
رومانيا
روسيا االتحادية
رواندا
ساو تومي وبرينسيب
السنغال
سنغافورة
سلوفينيا
إسبانيا
السودان
سوازيالند
السويد
سويسرا

هايتي
المنطقة اإلدارية الخاصة بهونج كونج ،الصين
المجر

تايبيه الصينية
تايالند
تيمور الشرقية
تركيا
تركمانستان

الهند
إندونيسيا
إيران
أيرلندا
إيطاليا

أوغندا
أوكرانيا
اإلمارات العربية المتحدة
المملكة المتحدة
الواليات المتحدة

اليابان

دولة مدينة الفاتيكان
فنزويال
فيتنام
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المراقبون
المنظمة العالمية للملكية الفكرية ()WIPO

اتحاد البث األوروبي ()EBU

المنظمة الدولية للدول الفرانكفونية ()OIF

المجلس األوروبي

االتحاد الوزاري التصاالت الكاريبي ()CTU

المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ( )ECOWAS

اللجنة األوليمبية الدولية والصليب األحمر والهالل األحمر
()ICRC

منظمة الكومنويلث لالتصاالت
اإلنتربول

منظمة التعاون اإلسالمي ()OIC
UNESCO
البنك الدولي
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المرفق 2
بيان  GACالرسمي في مراكش
 9مارس 2016
بيان  GACالرسمي – مراكش ،المملكة

المغربية 1

 .1مقدمة
اجتمعت اللجنة االستشارية الحكومية (  )GACالتابعة لهيئة اإلنترنت لألرقام واألسماء ال ُمخصصة ( )ICANNفي مراكش
بالمملكة المغربية خالل األسبوع الموافق للخامس من مارس .2016
عضوا من أعضاء  GACباإلضافة إلى اثني عشر ( )12مراقبًا.
وقد حضر االجتماع ستة وسبعون ()76
ً
االجتماع الحكومي رفيع المستوى
عبرت  GACعن خالص تقديرها إلى المملكة المغربية ولصاحب السعادة وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد
الرقمي موالي حفيظ العلمي على استضافة االجتماع الحكومي رفيع المستوى الذي عقد في  7مارس  .2016وقد وفر االجتماع
للوزراء وكبار المسئولين القدرة على تقييم عملية نقل وظيفة اإلشراف على هيئة اإلنترنت لألرقام المخصصة  IANAمن
الحكومة األمريكية إلى مجتمع يستند إلى ترتيبات ،ويشمل ذلك مستوى أكبر من مساءلة ICANN؛ كما أكد االجتماع على أهمية
الحكومات كجزء من مجتمع  ،ICANNبما في ذلك ما يكون من خالل GAC؛ كما حدد االجتماع الفرص المتاحة أمام الدول
النامية في نظام أسماء النطاقات.
وقد قدم رئيس االجتماع ،صاحب السعادة وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي موالي حافظ العالمي ،ملخص
تقريرا لرئيس مجلس اإلدارة تحت مسئوليته.
الرئيس وأحاط  GACعل ًما بأنه سوف يقدم بعد ذلك
ً
مدير  ICANNالتنفيذي
عبرت  GACعن امتنانها الخالص التي قدمها رئيس ومدير  ICANNالتنفيذي المزمع له ترك منصبه السيد فادي شحادة،
ضا بكل الود رئيس  ICANNالقادم ومديرها التنفيذي السيد
وتتمنى له التوفيق في مسيرته المستقبلية .كما ترحب  GACأي ً
غوران ماربي.
 .2األنشطة المشتركة لمختلف الدوائر ومشاركة المجتمع
 . 1االجتماع مع مجلس إدارة ICANN
اجتمعت








 GACمع مجلس إدارة  ICANNوناقشت الموضوعات التالية:
عملية اختيار مدير  ICANNالتنفيذي
توقيت العمل وأعباء العمل العام عبر المجتمع
نوايا مجلس اإلدارة لالجتماع "ب" األول
 ICANNوالمصلحة العامة العالمية
عملية وضع السياسات  PDPلقضايا اعتماد خدمات الخصوصية والبروكسي
جوالت برنامج  gTLDالمستقبلية  -التوقيت
حوار مجلس اإلدارة GAC -حول ضمانات gTLD
 . 2االجتماع مع منظمة دعم األسماء العامة ()GNSO

التقت  GACمع أعضاء مجلس  GNSOوراجعت أعمال مجموعة مشاورات  ،GAC-GNSOبما في ذلك التقارير الخاصة
بمنسق اتصال مجلس  GNSOلدى  GACوالفرص المتاحة لمشاركة  GACالمبكرة في عمليات وضع السياسات (.)PDP
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وقد كان هناك تبادل لوجهات النظر حول المقترح النهائي التكميلي من مجموعة عمل المجتمعات المتعددة-المساءلة ،بما في ذلك
الطرق التي كانت تقوم بها  GACو GNSOبتطوير ووضع التعقيبات واآلراء الخاصة بها إلى مجلس إدارة .ICANN
وقد تم االتفاق على أن التنسيق الجديد الجتماع " ICANNب" يوفر فرصة لمزيد من المناقشات الحقيقية بين  GACو GNSO
وسوف يتم النظر في هذه المسألة في اجتماع  ICANNالمقرر في شهر يونيو .2016
وردًا على مخاوف أعضاء  ،GACأشارت منظمة  GNSOإلى أن تعقيبات  GACعلى عملية وضع السياسات الخاصة
بمشكالت اعتماد خدمات الخصوصية والبروكسي قد حظيت باالهتمام الواجب ،لكن لم يكن هناك تأييد باإلجماع على تضمينها
في التقرير النهائي.
وقد تراجعت  GACعن نصيحتها السابقة المقدمة إلى مجلس إدارة  ICANNبأن الحماية الدائمة لمخصصات وأسماء الصليب
األحمر والهالل األحمر والبلور األحمر يجب تنفيذها بأسرع ما يمكن .ولذلك تتوقع  GACأن المناقشات الحالية التي تضم كل
من  GNSOوفريق عمل  ICANNسوف تحل الفروق فيما بين توصيات سياسة  GNSOونصيحة  GACحول هذه المسألة.
 . 3االجتماع مع لجنة  At-Largeاالستشارية ( )ALAC
التقت  GACأعضا ًء من لجنة  At-Largeاالستشارية وناقشت ما يلي:
 عمليات كل منهم للرد على التقرير النهائي التكميلي المقدم من مجموعة عمل المجتمعات المتعددة-المساءلة.


ضمانات نطاقات  gTLDالجديدة :عبرت  GACعن اهتمامها بمراجعة محتملة من  ALAC-GNSOللسالسل
الشائكة والتزامات المصلحة العامة.



جوالت برنامج  gTLDالمستقبلية :اتفقت  GACو  ALACعلى أن مراجعة وتحليل جولة نطاق  gTLDالحالية يجب
كبيرا.
أن تتم قبل أن تتقدم عملية وضع السياسات الخ اصة بالجوالت المستقبلية تقد ًما
ً



تعزيز تعاون كل من  : GAC-ALACسوف يتم تقصي إمكانية تنسيق العالقات المتبادلة والمشاركة في المستوى
الوطني.

 .3الشؤون الداخلية
 . 1األعضاء الجدد
رحب  GACبكل من بوروندي وكمبوديا وهاييتي وفلسطين وجمهورية باولو وتشاد أعضاء جدد فيها ،باإلضافة إلى جمعية
عضوا وعدد المراقبين
غرب أفريقيا لمنظمي االتصاالت ( )WATRAمراقبًا جديدًا .وبهذا يصل عدد أعضاء  GACإلى 162
ً
إلى  35مراقبًا.
 . 2مجموعات عمل لجنة GAC
وتواصل اللجنة ا الستشارية الحكومية  GACمن خالل مجاميع العمل ،متابعة جوانب محددة من عملها تتضمن المجاالت التالية:
 حماية األسماء الجغرافية في الجوالت المستقبلية من نطاقات  gTLDالجديدة
التقت مجموعة عمل األسماء الجغرافية وناقشت مراجعتها لخطة أعمال حديثة ،باإلضافة إلى إصدار جديد من وثيقة "المصلحة
العامة" ،واتفاقية من أجل فتح قائمة بريد إلكتروني لألعضاء المعنيين من منظمات الدعم واللجان االستشارية األخرى ،باإلضافة
إلى تحليل للمخاوف التي تم التعبير عنها خالل الجولة السابقة من التعليقات العامة.
 السالمة العامة
تواصل مجموعة عمل الس المة العامة ( ) PSWGتركيزها على األنشطة العامة المختلفة ذات الصلة بالسالمة وتنخرط فيها،
ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،حماية العمالء ونظام  DNSودقة  WHOISلعناوين  IPباإلضافة إلى التواصل مع
مجموعات أصحاب المصلحة في .ICANN
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وقد كانت مجموعة عمل السالمة العامة  PSWGمشاركة في العديد من عمليات وضع سياسات  GNSOومراجعات
 ICANNويشمل ذلك ما يتصل بمشكالت اعتماد خدمات الخصوصية/البروكسي ،وخدمات بيانات التسجيل من الجيل التالي،
وإطار عمل سالمة اتفاقيات السجالت (المواصفة  ،)11ومنافسة نطاقات  gTLDالجديدة ومراجعة اختيار العمالء وثقتهم.
كما عقدت مجموعة  PSWGورشة عمل مشتركة مع منظمة مصادر األرقام ( )NROمن أجل البدء في المناقشات حول
تعزيز دقة  WHOISلعناوين .IP
 حقوق اإلنسان والقانون الدولي
بعد مصادقة اجتماع  GACالختصاصات مجموعة عمل حقوق اإلنسان والقانون الدولي ( )HRILWGفي  9مارس ،2016
سوف تقوم مجموعة  HRILWGبوضع خطة عمل بنهاية شهر أبريل .وقد قدم رئيس مجموعة عمل المجتمعات المتعددة
المشارك السيد ليون سانشيز إحاطة حول توصية مجموعة عمل المجتمعات المتعددة-المساءلة رقم  .6وقد تم عقد تبادل للمعلومات
مع مجموعة عمل المجتمعات المتعددة حو ل المسئولية المؤسسية والمسئولية االجتماعية لـ  ICANNباحترام حقوق اإلنسان
(.)CCWP HR
 األقاليم المهمشة
تم تعيين جزر كوك رئي سًا مشاركًا لمجموعة عمل المناطق المهمشة.
 مشاركة لجنة  GACفي عمل لجنة الترشيح لدى  ICANNوالتي يرمز لها بـ()NomCom
تم اعتماد اختصاصات مجموعة عمل  NomComبمعرفة .GAC
 مراجعة المبادئ التشغيلية للجنة GAC
من المقرر أن تجتمع مجموعة العمل على مبادئ  GACالتشغيلية وذلك يوم الخميس  10مارس.
 . 3سكرتارية  GACالمستقلة
عبرت  GACعن تقديرها وامتنانها للخدمات والدعم البارز المقدم من نموذج أمانة السر المهجن ،والذي يتألف من فريق دعم
كل من  ICANNو  GACباإلضافة إلى أمان  ACIG GACالمستقلة .وقد أدى الدعم المعزز ألمانة السر إلى ذلك وتحسين
قدرة  GACعلى توفير النصائح إلى مجلس اإلدارة والعمل بمزيد من الفاعلية مع األعضاء اآلخرين في مجتمع .ICANN
وقد قدمت  GACخالص الشكر إلى كل من البرازيل والنرويج وهولندا على كرمهم وسخائهم في توفير األموال الالزمة لدعم
تنوع الخدمات المقدمة من أمانة سر  ACIG GACالمستقلة وناقشت أفضل الطرق في تأمين االستمرارية الم الية لنموذج تمويل
المانحين .وأعلنت بيرو والمفوضية األوروبية وسويسرا عن نيتهم تقديم مساهمات مالية ،وهو ما قابلته  GACبعظيم الشكر
والعرفان .ويفكر أعضاء آخرون في  GACالتحويل إلى مانحين من أجل ضمان توفير أعلى جودة من خدمات أمانة السر
المستقلة التي تحصل عليها اآلن  ،GACوإن كان من الممكن تمديدها إذا لزم األمر.
 .4نقل إشراف الواليات المتحدة على هيئة اإلنترنت لألرقام المخصصة  IANAوتعزيز مساءلة ICANN
وافقت  GACعلى الرد التالي على المقترح النهائي التكميلي على توصيات مسار العمل  1لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة
حول تعزيز مساءلة :ICANN
"عبرت  GACعن تأييدها ألسلوب أصحاب المصلحة المتعددين المتكامل داخل  ICANNوتؤكد على اهتمامها بالمشاركة في
مرحلة ما بعد النقل بمفهوم إ نجاز أدوارها ومسئولياتها.
وتود اللجنة االستشارية الحكومية  GACأن تعبّر عن تقديرها العميق للعمل المضني والمثمر الذي قامت به مجموعة عمل
المجتمعات المتعددة -المساءلة وللرؤساء المشاركين فيها وأعضائها ولسائر مساهميها.
وتعيد  GACالتأكيد على دورها كلجنة استشارية لدى مجلس إدارة  ICANNوفي إطار بيئة أصحاب المصلحة المتعددين لـ
 ICANNوسوف تواصل تقديم النصح حول األمور ذات االهتمام المرتبطة بذلك فيما يخص المصالح الحكومية والمصالح
العامة.
وقد نظرت  GACفي مقترح مجموعة عمل المجتمعات المتعددة كما أنها تؤيد التوصيات  1إلى  10والتوصية  .12وعلى
الرغم من ذلك ،لم يكن هناك إجماع على التوصية رقم  11ونص "الحصة" الواردة في التوصية  1و.2
وفيما يخص التوصية رقم  1و ،2تعبر  GACعن رغبتها واستعدادها للمشاركة في آلية المجتمع صاحب الصالحيات المطروحة
كمشارك صاحب قرار ،بموجب الشروط المقرر تحديدها على المستوى الداخلي.
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وفي حين أن هناك وفود عبروا عن تأييدهم للمقترح ،إال أن هناك وفودًا أخرى لم يؤيدوا المصادقة على المقترح برمته.
وعلى الرغم من هذا االختالف في اآلراء ،لم يكن لدى  GACأي اعتراض على نقل وإرسال المقترح إلى مجلس إدارة
."ICANN
 .5نقاشات أخرى لـ GAC
 . 1إجراءات حماية  : gTLDالجولة الحالية
أشارت  GACإلى رد مجلس اإلدارة على نصيحة  GACاألخيرة والقائمة حول إجراءات حماية نطاقات  ،gTLDبما في ذلك
قرار من لجنة برنامج  gTLDالجديد السابقة صادر في  18أكتوبر  ،2015وقرار من مجلس اإلدارة صادر في  3فبراير
 2016باإلضافة إلى خطاب صادر في  19فبراير  2016إلى رئيس .GAC
وسوف تركز أعمال إضافية لـ  GACعلى ضمان الحفاظ على الضمانات الحالية لـ ( gTLDبما في ذلك الضمانات المستندة
إلى نصيحة  GACالسابقة) وتحسينها .وتشجع  GACالعمل من جانب  GNSOو  ALACمن أجل مراجعة التزامات المصلحة
العامة (  ) PICللسالسل المقابلة للقطاعات عالية التنظيم ،بما في ذلك مجموعة مخصصة إذا أمكن ذلك ،وسوف تعمل عبر
مجموعة من العمليات التي تراعي جوالت  gTLDالمستقبلية ،من أجل ضمان وضع اعتبارات السياسة العامة في الحسبان.
وفيما يتعلق بالعمل ،تشير  GACإلى أن مجلس اإلدارة يقر بأن العملية المتفق عليها للمشاورات "لم تتم مراعاتها على المستوى
الرسمي في هذا الصدد" .وكما هو الحال بالنسبة لمجلس اإلدارة ،تتطلع لجنة  GACإلى العمل على تحسين اتص االت مجلس
اإلدارة و  GACعبر مجموعة عمل تنفيذ توصيات مجلس اإلدارة واللجنة االستشارية الحكومية (.)BGRI-WG
 . 2مراجعة CCT
قام أعضاء  GACفي فريق مراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك ( )CCT RTبإطالع  GACحول آخر
المستجدات بخصوص أعمال فريق المراجعة .وأشارت  GACإلى أن مجموعة من مشكالت المصلحة العامة تضع ضمن نطاق
المراجعة ،ويشمل ذلك تأثير برنامج  gTLDالجديدة على ثقة العميل وفاعلية الضمانات في ذلك السياق ،وعلى جوانب المنافسة
واختيار العميل .تمت دعوة أعضاء  GACلتقديم وجهات نظرها سواء إلى أعضاء  GACفي فريق المراجعة أو في االجتماع
العام لمراجعة  CCTفي اجتماع  ICANNرقم  55وتم التذكير بإمكانية متابعة العمل كمراقبين.
 . 3طلبات المجتمع
أشارت  GACإلى رد مجلس إدارة  ICANNعلى نصيحة  GACفي بيان دبلن الرسمي فيما يخص طلبات المجتمع بالحصول
على نطاقات  gTLDجديدة باإلضافة إلى عملية تقييم أولوية المجتمع .وتنوي  GACتنفيذ عملية جمع للبيانات باإلضافة إلى
تحليل للخبرات مع جولة نطاقات  gTLDالجديدة الحالية في هذا الشأن وللقيام بمساهمات مناسبة في عملية وضع السياسات لـ
 GNSOحول اإلجراءات التالية لنطاقات  gTLDالجديدة وعلى مراجعة .CCT
 . 4التسميات من حرفين في المستوى الثاني
ناقشت  GACمع فريق عمل  ICANNالمشكالت التشغيلية ذات الصلة بتنفيذ نصيحة  GACحول المسميات المكونة من
حرفين في المستوى الثاني .وقد تم تقديم العديد من المقترحات بخصوص التنفيذ إلى .ICANN
 .6مشورة اللجنة االستشارية الحكومية  GACإلى مجلس إدارة

2 ICANN

 . 1جوالت  gTLDالمستقبلية :قضايا السياسة العامة
راجع أعضاء  GACجوانب السياسة العامة لألعمال الحالية عبر مجتمع  ICANNوالتي تؤثر على إطار عمل السياسة للجوالت
المستقبلية من نطاقات  gTLDالجديدة .ويشمل هذ ا العمل عملية وضع السياسات حول اإلجراءات التالية ،ومراجعة ،CCT
ومراجعة تنفيذ البرنامج ،ومرجعات استقرار الجذر باإلضافة إلى دار مقاصة العالمات التجارية؛ فضالً عن وضع المقاييس
الخاصة بتقييم تطورات .gTLD
 2لالطالع على تاريخ النصائح المقدمة من قبل اللجنة االستشارية الحكومية  GACإلى مجلس إدارة  ICANNومتابعتها ،يرجى زيارة سجل نصائح
لجنة  GACالموجود عبر االنترنت على الرابطhttps:/ /gacweb.icann.org/display/GACADV/GAC+Register+of+A dvice :
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وتستدعي  GACالتفاهم المشترك على نطاق  ICANNبأن وضع إطار عمل للسياسات من أجل جوالت نطاقات gTLD
الجديدة المستقبلية يجب أن يتبع تسلسالً منطقيًا لمراجعة الجولة الحالية باإلضافة إلى المشكالت ذات الصلة بحيث يمكن االستفادة
من ذلك في وضع السياسات عبر عمليات المجتمع المستندة إلى  .GNSOوتشير  GACإلى التخوف المتمثل في أن جدولة
عملية  PDPالحالية قد يعرض هذا التسلسل المنطقي للخطر ،وربما يؤدي إلى أعمال وضع سياسات ليس لها أي وصول إلى
غالبية البيانات الحديثة والبيانات الشاملة وتحليلها.
أ  .ومن ثم تؤكد  GACعلى النصيحة السابقة المقدمة إلى مجلس اإلدارة القائلة بما يلي:
أ .ضمان إجراء تقييم صحيح لكافة الجوانب ذات الصلة ببرنامج  gTLDالجديدة ،مع األخذ في
االعتبار التعقيبات المقدمة من سائر أصحاب المصلحة ،باإلضافة إلى أن تطوير جوالت مستقبلية
يجب أن يكون مستندًا إلى استنتاجات هذا التقييم.
ب  .تنصح  GACمجلس اإلدارة بما يلي:
أ  .إعطاء أ ولوية خاصة إلنماء ورفع مستوى الوعي بالمناطق المهمشة وتسهيل الطلبات
المقدمة منها.
وباإلشارة إلى هذه المخاوف ،سوف يقوم أعضاء  GACعلى الرغم من ذلك ببذل الجهود من أجل المشاركة في عمليات مفتوحة
مثل عمليات وضع السياسات .ومع الدعم المقدم من أمان سر  GACالمستقلة ،فسوف تسعى  GACإلى توفير التعقيبات على
كافة األعمال ذات الصلة حول سياسات  gTLDالمستقبلية في مرحلة مبكرة باإلضافة إلى المراحل الالحقة ذلك الصلة .وفي
ضوء أعباء العمل اإلجمالية للمجتمع ،تشير  GACإلى أهمية توفير ما يكفي من الوقت لتحقيق المشاركة المناسبة.
 . 2مشكالت اعتماد خدمات الخصوصية والبروكسي
تتوجه  GACبالشرك إلى مجموعة عمل عملية وضع السياسات لمشكالت اعتماد خدمات الخصوصية/البروكسي في GNSO
على جهدها الهائل في تقديم تقريرها النهائي ،والذي يحتوي على العديد من التوصيات المفيدة .وقد قدمت  GACتعليقات على
التقرير األولي ،بما يعكس مشكالت السياسة العامة ،وهي المرفقة في الملحق "أ".
وترحب  GACبالطلب المقدم من مجلس اإلدارة ،في خطاب مؤرخ في  19فبراير  ،2016لتقديم أي من مشكالت السياسة
العامة من خالل التوصيات المنصوص عليها في التقرير النهائي.
واتساقًا مع تعليقات  GACالس ابقة حول التقرير األولي ومبادئ  GACلسنة  2007فيما يخص خدمات  WHOISلنطاقات
 ،gTLDالسيما المبدأ  3الخاص بمساعدة هيئات إنفاذ القانون في التحريات ،والمبدأ  6فيما يخص المساهمة في ثقة المستخدم
في اإلنترنت من خالل مساعدة المستخدمين على تعريف األشخاص أو الكيانات المسئولة عن المحتوى والخدمات المتوفرة على
اإلنترنت ،وترى  GACأن التوصيات المنصوص عليها في التقرير النهائي قد تطرح بعض المشكالت الخاصة بالسياسة العامة
فيما يخص سالمة وثقة العميل.
أ  .تنصح  GACمجلس اإلدارة بما يلي:
 . 1السماح بوقت كافٍ لكي تنظر  GACفي النصائح المحتملة حول هذه المشكالت الهامة
الخاصة بالسياسة العامة والمطالبة بأن يجتمع مجلس اإلدارة مع  GACقبل النظر في
اعتماد التقرير النهائي لعملية وضع السياسات لمشكالت اعتماد خدمات
الخصوصية/البروكسي .وسوف يكون اجتماع  ICANNرقم  56فرصة مناسبة
للنظر في هذه المشكالت باستفاضة.
 . 3جدولة األعمال وإدارة أعباء العمل
إن  GACقلقة من أنه ال يزال هناك عدد كبير من برامج العمل المتزامنة عبر  ICANNباإلضافة إلى تضمينات كبيرة ألعباء
العمل بالنسبة لـ  GACوالمجتمع األوسع.
على سبيل المثال ،المراجعات الحالية حول الجولة األولى من نطاقات  gTLDواالستعداد للجوالت التالية باإلضافة إلى مجموعة
واسعة من األعمال حول مشكالت  WHOISقد استمرت دون تعديل اإلطار الزمني على الرغم من األعمال ذات األولوية العليا
الناتجة عن عملية نقل دور اإلشراف على .IANA
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وتقر  GACبضرورة النظر في األولويات المختلفة لكل من منظمات الدعم واللجان االستشارية.
أ  .تنصح  GACمجلس اإلدارة بما يلي:
 . 1تسهيل حوار في اجتماع  ICANNرقم  56بين سائر منظمات الدعم واللجان
االستشارية فيما يخص األعمال التي تتطلب تعقيبات المجتمع على أن تتم جدولته
وإدارته بمعرفة مجتمعات منظمات الدعم واللجان االستشارية المعنية ،السيما
للمشكالت ذات االهتمام الواسع عبر المجتمع ككل .وترى  GACأن مراجعة مشترك
لكل من منظمات الدعم/اللجان االستشارية سوف يسمح لمجلس اإلدارة إجراء تقييم
أفضل لمستوى األعمال المتزامنة التي يمكن للمجتمع إدارتها .ويجب أن يشتمل هذا
الحوار على النظر فيما يلي:
 . 1مدى توازن األولويات المختلفة للمجتمع
 . 2وكيف يمكن لهذه العملية أن تزيد من مشاركة المجتمع في عمليات وضع
السياسات.
 .7االجتماع القادم
سوف تجتمع  GACخالل فترة اجتماع  ICANNرقم  56المقرر عقده في  27إلى  30يونيو .2016
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الملحق أ :تعليقات فريق عمل السالمة العامة في  GACأو ( )PSWGعلى التقرير األولي حول عملية وضع
السياسات لقضايا اعتماد خدمات الخصوصية والوكيل3
بعد مراجعة التقرير األولي حول عملية وضع السياسات لقضايا اعتماد خدمات الخصوصية والبروكسي ،توفر  PSWGالتعليقات والتوصيات التالية:
الفارق بين المستخدمين التجاريين وغير التجاريين:

●

●

لتحسين مستوى الشفافية وأمن وثقة المستهلك ،توصي مجموعة  PSWGبعدم السماح لمواقع الويب المشاركة بنشاط في المعامالت التجارية -
بمعني جميع األموال مقابل سلعة أو خدمة  -بإخفاء هوياتهم باستخدام خدمات الخصوصية/البروكسي ( 2.)P/Pويشمل ذلك النطاقات المستخدمة
لمواقع الويب التي تقوم مباشرة بجمع بيانات السداد ،باإلضافة إلى الم واقع التي تعمل على الترويج للمعامالت ولكنها ترتبط مباشرة بمواقع أخرى
تنفذ المعامالت .فمن حق الجمهور معرفة الهوية الحقيقية لمن يتعاملون معهم في صفقات تجارية .وفي حقيقة األمر ،فإن العديد من األمم بها قوانين
تفوض على وجه الخصوص تلك الشفافية في المعامالت التجارية ومعامالت األعمال.
وال يجب السماح لخدمات الخصوصية/البروكسي إال لتلك النطاقات التي ال تجري بنشاط صفقات أعمال ،وف ًقا لما هو مذكور بالتفصيل أعاله .وأي
شخص أو كيان يشارك في المعامالت التجارية يدعو الجمهور إلى ائتمانه على أموالهم ومعلومات الحسابات التجارية الحساسة .ومن ثم ،فإن أي
اهتمام بالخصوص يجب أن يكون متوازنًا مع حق الجمهور في معرفة الهوية الحقيقية لمن يتعاملون معهم في صفقات تجارية.

الشفافية والمساءلة:

●

تدعم مجموعة  PSWGالنتيجة القائلة بأن على  ICANNضمان الشفافية من خالل نشر وتوفير قائمة متاحة للجمهور تضم جميع مقدمي خدمات
الخصوصية/البروكسي المعتمدين ،مع كافة معلومات االتصال المناسبة .ويجب على أمناء السجالت توفير رابط ويب لخدمات الخصوصية/البروكسي
تدار بمعرفتهم أو بمعرفة الجهات التابعة لهم ،ويجب على موفري خدمة الخصوصية/البروكسي إعالن انتمائهم ألي أمين سجل (إن وجد) كشرط
لبرنامج االعتماد.

●

وتدعم مجموعة  PSWGالنتيجة القائلة بأن نقطة االتصال "المعينة" وليس "المخصصة" سوف تكون كافية ألغراض اإلبالغ عن اإلساءة وأن
نقطة االتصال المعينة يجب أن تكون "قادرة ومفوضة" للتحري عن تقارير اإلساءة والتعامل معها ،بما يتسق مع اتفاقية اعتماد أمين السجل RAA
المادة . 3.18

●
● كما تتفق مجموعة  PSWGمع النتيجة األولية لمجموعة عمل الخصوصية/البروكسي بأن تسجيل أسماء النطاقات التي تشتمل على موفري خدمة
وتوافق مجموعة  PSWGعلى وجوب معاملة خدمات الخصوصية والبروكسي معاملة عادلة ألغراض عملية االعتماد.
الخصوصية/البروكسي يجب تمييزهم بشكل واضح كما هو الحال في .WHOIS

●

وتوصي مجموعة  PSWGبوجوب توثيق بيانات عميل الخصوصية/البروكسي بما يتفق مع مطلب التوثيق الشامل في اتفاقية اعتماد أمين السجل،
وبموجب مواصفة برنامج دقة  WHOISفي اتفاقية اعتماد أمين السجل ،الفقرة  ..." 1يلتزم أمين السجل -فيما يخص كل من معلومات WHOIS
ومعلومات اتصال مالك حساب العميل المقابل لها ذات الصلة بذلك االسم المسجل "...بتوثيق المعلومات المقدمة.

●

وترى  PSWGأن خدمات الخصوصية/البروكسي يجب أن تظل مطالبة بنشر بنود الخدمة الخاصة بها باإلضافة إلى التقيد بتلك الشروط
المنشورة (وفقًا لما هو متوفر في الوقت الحالي في المواصفة المؤقتة في اتفاقية اعتماد أمين السجل  RAAلسنة .)2013

تعريف إنفاذ القانون

•

"سلطة إنفاذ القانون" تعني الجهات المعنية بإنفاذ القانون وحماية المستهلك والجهات المماثلة شبه الحكومية أو غيرها ممن يتم تعيينهم من حين آلخر
بمعرفة الحكومة الوطنية أو اإلقليمية للوالية القضائية التي تم فيها إنشاء موفر خدمة الخصوصية أو البروكسي أو له فيها مقر مادي ".وإلى الحد
الذي يمكن عنده النظر إلى هذا التعريف على أنه يقترح بأن يتوجب على موفري خدمة الخصوصية/البروكسي فقط الرد على جهات إنفاذ القانون
في االختصاص القضائي الخاص بهم فحسب ،تهيب مجموعة  PSWGبمجموعة عمل الخصوصية/البروكسي بالنظر في مراجعة التعريف .
وتح دث التصرفات الضارة المنطوية على نطاقات عبر الحدود ويجب أن يقر تعريف إنفاذ القانون على جوانب متعددة االختصاصات القضائية
لجهات التحري واإلنفاذ من أجل تعزيز حماية الجمهور بصرف النظر عن مكان إقامتهم أو عملهم .وفي حالة القيام بتلك المراجعات ،يجب على
مجموعة العم ل النظر في مطلب بأن تتشاور خدمات الخصوصية/البروكسي مع السلطات المحلية المعنية بإنفاذ القانون في حالة حصولها على
طلب من سلطة أجنبية (لضمان أن السلطات المحلية تؤمن بأن الطلب طلب مناسب ومقدم من سلطة أجنبية معتبرة)

 3وقد تم تقديم التعليقات بمعرفة مجموعة عمل داخلية في  GACعل ًما بأنها ال تمثل وجهة نظر اإلجماع من جانب .GAC

سرية إنفاذ القانون (بما في ذلك طلبات حماية المستهلك)

●

وعلى الرغم من أن التقرير األولي لم يعكس اتفا ًقا على مسألة ما إذا كان من الواجب على موفري خدمة
الخصوصية/البروكسي اإلفصاح عن الطلبات المقدمة من إنفاذ القانون ،تقد ّر مجموعة  PSWGإقرار التقرير األولي
"للحاجة إلى الحفاظ على السرية فيما يخص عملية تحري مستمرة من جانب وكاالت إنفاذ القانون" .المادة  ،1.3.2صفحة . 15
الطلبات المقدمة من وكالة إنفاذ القانون ووكالة حماية المستهلك (والمشار إليها جميعًا بلفظ "وكاالت إنفاذ القانون") تتعلق
بشكل مباشر بالتحريات المستمرة .أما اإلشعارات المقدمة إلى العمالء ،ممن قد يكون متهمين بجرم أو مخالفة ،فيمكن أن
تهدد ليس فقط فاعلية التحريات ولكن قد تهدد أيضًا سالمة األفراد .وطبقًا لذلك ،تهيب مجموعة  PSWGبمجموعة عمل
الخصوصية/البروكسي مطالبة موفري خدمة الخصوصية/البروكسي بالحفاظ على سرية طلبات وكاالت إنفاذ القانون حسب
ما تسمح به و/أو تجيزه القوانين المحلية.

●

وترتبط الطلبات المقدمة من وكاالت إنفاذ القانون مباشرة بعمليات التحريات الحساسة التي تنطوي على انتهاكات للقانون.
وللعديد من البرمجيات الضارة وربما المخالفات األخرى التي تبدو أقل أهمية ارتباطات خفية بالعمليات الجنائية األكثر
إضرارا .وبالنظر إلى الجوانب الموضوعية في تحريات وكاالت إنفاذ القانون ،فقد يكون من المستحيل تقريبًا أن تقتصر
ً
موضوعات التحريات المحتملة على فئات منتقاة ألغراض خدمات الخصوصية/البروكسي .فإذا كان من المقرر ألحد
موفري خدمات الخصوصية/البروكسي تقديم إشعار بطلب تحري من إحدى وكاالت إنفاذ القانون على الهدف من الطلب،
تتقرر تصحيحات هذا اإلفصاح من جانب موفر خدمة الخصوصية/البروكسي بموجب القوانين السارية المقابلة لذلك سواء
القوانين الوطنية أو قوانين الوالية أو اإلقليم.

●

عل ًما بأن الحفاظ على سرية طلبات األفراد ال تعيق موفري خدمة الخ صوصية/البروكسي من نشر اإلحصائيات في صورة
تقارير الخصوصية حول طلبات إنفاذ القانون الواردة.

الخالصة
دورا حيويًا في الرد على
تلعب سلطات السالمة العامة ،بما في ذلك وكاالت إنفاذ القانون ووكاالت حماية المستهلك،
ً
حوادث الجرائم ومضايقات الضحايا والضرر المحتمل ،وف ي أسوأ الحاالت تحديد هوية الضحايا .وإلى حد استخدام خدمات
الخصوصية في إخفاء الفاعل المسئول عن األنشطة الضارة أو إخفاء المعلومات األخرى ذات الصلة ،يجب أن تكون هناك
آليات مسئولة معمول بها ومفعلة للجهات المعنية بالسالمة العامة من أجل إماطة اللثام عن الجناة والحصول على المعلومات
الضرورية .ونحن نهيب بمجموعة عمل الخصوصية/البروكسي أن يضعوا في االعتبار حاجة إنفاذ القانون للحصول على
المعلومات التي تم حجبها من خالل خدمات الخصوصية من أجل مواصلة حماية الجمهور من التصرفات الضارة التي
تنطوي على نطاقات اإلنترنت.

