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  أهداف الجلسة

ومجتمع  CCTمناقشة أي نتيجة للمناقشة بين مجلس اإلدارة وفريق مراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك  ●
ICANN باتباع إجراءات مجلس إدارة ،ICANN  بشأن التوصيات النهائية لمراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار
  .CCTالمستهلك 

  GACتحديد عمل المتابعة المحتمل للجنة االستشارية الحكومية  ●
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  نبذة تعريفية
 

 يوم  إطالقهاتم   )، وهي األولى من نوعها،CCTمراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك (
 لوائح  تم استبدالها في وقت الحق بواسطةو ،لتأكيد االلتزامات  ، وأجريت وفقا2015كانون األول (ديسمبر) عام  23

ICANN انتقال اإلشراف على وظائف  بعد  الجديدةIANA )1  (أكتوبر) 2016تشرين األول.(  
 

  على النحو التالي: CCTمهمة مراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك  ICANNمن لوائح  4.6يحدد القسم 
 

("فريق مراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار  CCT وخيار المستهلكفريق المراجعة لمراجعة المنافسة وثقة المستهلك 
يدرس (أ) إلى أي مدى شجع توسع نطاقات المستوى األعلى العام المنافسة، وثقة المستهلك واختيار ") سCCTالمستهلك 

الجديدة وعملية التقييم ووضع ضمانات للحد من القضايا الناشئة من جولة  gTLDالمستهلك و(ب) فعالية تطبيق جولة 
gTLD .الجديدة  

 
بممثلين اثنين: لوران كابين (لجنة التجارة الفدرالية للواليات المتحدة)   عضًوا 15المكون من   فريق المراجعة في GACتم تمثيل 

  وميجان ريتشاردز (المفوضية األوروبية).
 

  ساعة من االجتماعات. 4000على مدى ما يقرب من ثالث سنوات تمثل ما يقرب من   عملهأجرى فريق المراجعة 
 

التي  من المؤشرات 66 بمجموعة من  مداوالت فريق المراجعةقبل بدء   المجموعة االستشارية للتنفيذوأوصت 
) لينظر فيها فريق المراجعة، جنبًا إلى جنب 2015شباط (فبراير)  ICANN )12من جانب مجلس إدارة   عليها الموافقة تمت
  .ICANNالتي تم جمعها من قبل منظمة  ذات الصلة  البيانات  مع

 
، بما في ذلك استبيانات المستهلكين الدراسات والبحوث مبادراتتم تنوير عمل فريق المراجعة أيًضا من خالل العديد من 

ناء مداوالته، سعى فريق المراجعة أيًضا إلى الحصول على مدخالت رسمية من . أثDNSوالمسجلين، والتحليل اإلحصائي إلنتهاك 
  ))،2017تشرين الثاني (نوفمبر)  27( األقسام اإلضافية من تقريره) و2017آذار (مارس)  7( بمسودة تقريرهالمجتمع فيما يتعلق 

 
 تقريًرا نهائيًاتوصية، ونشر  35إلى توافق في اآلراء بشأن  CCTتوصل فريق مراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك 

 غضون  في إجراء ICANN، اتخذ مجلس إدارة ICANN. وفقًا للوائح 2018أيلول (سبتمبر)  8بتاريخ   صفحة 200يبلغ طوله 
  .2019آذار (مارس)  1أشهر، في  6
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  القضايا

والتأكد من أنها تخدم  ICANN هي آليات مساءلة مهمة لتحقيق مهمة ICANN"المراجعات الخاصة" المنصوص عليها في لوائح 
  المصلحة العامة.

 ICANNلوائح  ) من3(د)(4.6ينص القسم   ،gTLDكجزء من االلتزامات المتعلقة بالمصلحة العامة فيما يتعلق بتوسعات نطاقات 
  سوف: ICANNعلى أن 

على نحو كاف قضايا المنافسة وحماية المستهلك واألمن واالستقرار والمرونة، وقضايا اإلساءة الخبيثة، واهتمامات  تعالج
السيادة، وحماية الحقوق قبل، أو بالتزامن مع، السماح بزيادة في عدد نطاقات المستوى األعلى الجديدة في منطقة الجذر 

  جديدة"). gTLDمن خالل عملية طلبات بدأت في أو بعد تاريخ هذه اللوائح ( "جولة  DNSمن 

ألول تشرين ا 16(  الصادر في لوس أنجلس GACبيان   ، وخاصة فيICANNالسابقة إلى مجلس إدارة  GACفي مشورة 
باالنتهاء من مراجعات  GAC)، نصحت 2016حزيران (يونيو)  30(  الصادر في هلسنكي GACبيان ) و2014(أكتوبر) 

  والنظر في وضع السياسات قبل إطالق الجوالت الالحقة. 2012 جوالت

 ستة توصيات فقط من أصل  ICANNعن مخاوفهم من تبني مجلس إدارة  GAC، أعرب أعضاء ICANN64خالل اجتماع 
مشورة   GAC. وأصدرت اللجنة االستشارية الحكومية CCTتوصية لفريق مراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك  35

المنافسة وثقة لحث مجلس اإلدارة على االجتماع الفوري مع قيادة فريق مراجعة  الصادر في كوبيه  بيان GAC  بيانفي  توافقية
 مجلس اإلدارة  ردوالنظر في إمكانية إعادة النظر في بعض القرارات، والتي  CCTالمستهلك وخيار المستهلك 

أساس "التمسك بقراراته" وااللتزام بالعمل مع قادة فريق المراجعة حول مشكالت  ) على2019أيار (مايو)  15(  بشأنها
  بشكل عام. الخاصة ICANNمراجعات   مع أوسع

 

  GACاقتراح القيادة لعمل 

بشأن توصيات مراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار  ICANNمتابعة النظر في اإلجراءات التي اتخذها مجلس إدارة  .1
 GAC)، في التحليل الوارد في سجل نتائج 2019آذار (مارس)  1( قرارهاعلى النحو المنصوص عليه في  CCTالمستهلك 

  المرفق بهذه اإلحاطة.

  ، على وجه الخصوص:GACتحديد الخطوات التالية الممكنة للجنة االستشارية الحكومية  .2

، على كل من التوصيات ICANNفي مزيد من العمل والتحليل الموجه من مجلس إدارة   المساهمة  .أ
  والمعلقة المقبولة

  التوصيات التي تم تمريرها إلى مجموعات المجتمع ذات الصلة وعمليات وضع السياساتالنظر في  مراقبة  .ب

  للتوصيات الموضوعة في حالة معلقة ICANNبشأن مزيد من الدراسة من جانب مجلس   متابعة  .ج

 

 

  التطورات ذات الصلة

  تقريره النهائي  CCTستهلك ، أصدر فريق مراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار الم2018أيلول (سبتمبر) عام  8يوم  ●

 ICANN، في ضوء نظر مجلس للتعليق العام، تم تقديم التقرير النهائي وتوصياته 2018تشرين األول (أكتوبر)  8في  ●
، معظمها من اللجان االستشارية تقديمات  9، مع 2019شباط (فبراير)  1عمًال باللوائح. تم إغالق فترة التعليق العام في 

  .GNSOوأصحاب المصلحة في المنظمة الداعمة لالسماء العامة  ICANNلمؤسسة 

  على التقرير النهائي تعليقًا  GAC، قدمت اللجنة االستشارية الحكومية 2018كانون األول (ديسمبر)  11في  ●



 

  5 من 4 صفحة    ICANNمستجدات مراجعات  - GACمن جدول أعمال اللجنة االستشارية الحكومية  11.1البند  - ICANN65اجتماع 

للنظر في توصيات مراجعة المنافسة وثقة  خاًصا اجتماًعا ICANN، عقد مجلس إدارة 2019آذار (مارس)  1في  ●
  )CCTك وخيار المستهلك (المستهل

 المرتبط به والمكون من سجل النتائجو ،ICANNمجلس إدارة   قرار، نشرت منظمة 2019آذار (مارس)  5في  ●
  تقدم تفسيرات ألعمال المجلس. ICANNمن قبل رئيس مجلس إدارة   مقال مدونة  جنبًا إلى جنب مع صفحات، 7

، شارك رئيس فريق مراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك 2019آذار (مارس)  14في  ●
CCT   من مجلس اإلدارة يلتزم من خالله بالمزيد   رددارة، الذي أعقبه على الفور بشأن إجراءات مجلس اإل  للفريق تحليًال

وثقة المستهلك  وكذلك االتصال بأعضاء فريق مراجعة المنافسة ICANN65من المناقشة مع المجتمع خالل اجتماع 
  كجزء من تنفيذ التوصيات. CCTوخيار المستهلك 

ت المنظمة الداعمة ، أكدالصادر في كوبيه GACلبيان  GNSOمراجعة مجلس ، في 2019نيسان (أبريل)  18في  ●
قيد الدراسة أو سيتم  CCTأن توصيات فريق مراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك  GNSOلالسماء العامة 

  النظر فيها من قبل مجموعات عمل سياسة وضع السياسات ذات الصلة.

مع أعضاء  CCTخيار المستهلك ، تحدثت قيادة فريق مراجعة المنافسة وثقة المستهلك و2019نيسان (أبريل)  23في  ●
  .CCTمجموعة مجلس اإلدارة المكلفة بقضايا المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك 

إلى أنه "متمسك  مشيًرا  الصادر في كوبيه GACبيان  مشورة  على ICANN مجلس إدارة  رد ،2019أيار (مايو)  15في  ●
بقراراته"، موضًحا أنه لم يرفض أيًا من التوصيات، ومشيًرا إلى أنه يعتزم العمل على معالجة عدد من المشكالت األوسع 

  نطاقًا مع قادة فريق المراجعة والمجتمع، بما في ذلك تحديد األولويات واستدامة المراجعات الخاصة وتوصياتها.
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  المواقف الحالية

مراجعات الجولة األولى من نطاقات بشأن  الصادر في لوس أنجلوس GACالبيان الرسمي للجنة من  GACمشورة  ●
gTLD 2014تشرين األول (أكتوبر)  15( واإلعداد للجوالت الالحقة(  

السياسات واإلجراءت المستقبلية لنطاقات بشأن  الصادر في هلسنكي GACالبيان الرسمي للجنة من  GACمشورة  ●
gTLD )30  (يونيو) 2016حزيران(  

  )2017أيار (مايو)  CCT )19على مسودة تقرير فريق مراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك  GACتعليق  ●

  )2017أيلول (سبتمبر)  gTLD )19في نطاقات  DNSعلى التحليل اإلحصائي إلنتهاك  GACتعليق  ●

كانون األول  DNS) (91على األقسام الجديدة من مسودة تقرير التوصيات (أو التوصيات المتعلقة بإنتهاك  GACتعليق  ●
  )2018(يناير) 

 لمستهلك وخيار المستهلك بشأن التقرير النهائي لفريق مراجعة المنافسة وثقة ا GACتعليق  ●
  )2018كانون األول (ديسمبر)  11(

في توصيات مراجعة المنافسة وثقة  ICANNنظر مجلس إدارة بشأن  من البيان الرسمي الصادر في كوبيه GACمشورة  ●
  )2019آذار (مارس)  CCT )14المستهلك وخيار المستهلك 

 

  الوثائق المرجعية الرئيسية

  ) المرفق بهذه اإلحاطة.2019حزيران (يونيو)  6(اعتباًرا من  ICANNإلجراءات مجلس إدارة  GACسجل نتائج  ●

  )2019آذار (مارس)  ICANN )1سجل نتائج إجراءات مجلس إدارة  ●

  )2019أيلول (سبتمبر)  CCT )8توصيات مراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك  ●

 

  معلومات إضافية
  

  :ICANN65الجلسات والملخصات ذات الصلة باجتماع 
  الجديدة gTLDعملية وضع السياسات لإلجراءات القادمة لنطاقات  - 4.1الجلسة 

  :ICANNموارد منظمة 
reviews/cct-https://www.icann.org/resources/reviews/specific  

  

 

 

  إدارة الوثائق

  2019حزيران (يونيو)  27-24مراكش،  ICANN65  اجتماع

  المستهلكمراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار   العنوان

  وعامة الجمهور (بعد االجتماع) GACأعضاء   التوزيع

  2019حزيران (يونيو)  6: 1اإلصدار   تاريخ التوزيع

 


