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تشرین األول  24-20محضر اجتماع، بمدینة برشلونة،  ):GAC(اللجنة االستشاریة الحكومیة 
 2018) أكتوبر(

 حضور وعضویة االجتماع. 1

 .GACباإلضافة إلى تسعة مراقبین من  GACوقد حضر االجتماع تسعون عضًوا من أعضاء لجنة 

 بدولة الوس عضًوا جدیًدا بھا. GACوقد رحبت اللجنة االستشاریة الحكومیة 

 مراقًبا. 36عضًوا باإلضافة إلى  178حالًیا إلى  GACوصل عدد األعضاء في 

 .1المرفق توجد قائمة بالحضور في 

 على الویب على الرابط: GACالختامي الصادر في مدینة بنما برشلونة على موقع  GACویمكن العثور على بیان 

communique-barcelona-https://gac.icann.org/contentMigrated/icann63 

، متى GACالتي استخدمھا المتحدثون خالل االجتماع واإلحاطة الداعمة المعدة من أجل  یمكن االطالع على العروض التقدیمیة
. كما ICANNتحت عنوان االجتماعات والسجالت/جداول أعمال اجتماعات  اإللكتروني GACموقع ما توفرت، من خالل 

 .على الویب ICANN 63موقع جدول أعمال اجتماع تتوفر النسخ النصیة الكاملة لكل جلسة على 

 السیاسة العامة والقضایا األساسیة. 2

 GDPRمایة البیانات القانون العام لح/WHOISنظام : أ2

مرة أخرى بفاعلیة في مجموعة واسعة من المناقشات  GAC) التابعة للجنة PSWGومجموعة عمل األمن العام ( GACشارك أعضاء 
) األوروبي، بما GDPRللقانون العام لحمایة البیانات ( WHOISمتعددة األطراف ھدفت إلى وضع الترتیبات الخاصة بضمان امتثال نظام 

 في ذلك:

، والنموذج الموحد للوصول الى )EPDPالمعّجلة لوضع السیاسات ( GNSOبشأن عملیة  ICANNمناقشات مع مجلس إدارة  •
 .ICANNمقابل  EPAGالبیانات وحالة المحكمة األلمانیة 

 ).EPDPالمعّجلة لوضع السیاسات ( GNSOاالجتماعات مع عملیة  •
 ذات األھمیة العالیة.الجلسات العامة للمجتمعات المتعددة والموضوعات  •
 ).BC) ودائرة األعمال (IPC) ودائرة الملكیة الفكریة (NCSGتبادل اآلراء مع مجموعة أصحاب المصلحة غیر التجاریین ( •

) ومتابعة المشورة السابقة المتعلقة بالنموذج الموحد للوصول إلى البیانات لمؤسسة 4.3ملخًصا آلرائھا (القسم  البیان في GACأدرجت 
ICANN. 

 النقاط اإلجرائیة

 ).+ األعضاء GACقیادة نصائحھا المقدمة إلى مجلس اإلدارة بخصوص ھذه المسألة من خالل اإلجراء المعتاد ( GACتتابع 

 ).+ األعضاء GACقیادة بشأن ھذه القضایا ( ICANN(وفًقا لإلجراءات المتفق علیھا سابًقا) ومع  EPDPالتعامل مع  GACستواصل 

 الدول/األقالیم المكونة من حرفین في المستوى الثانيب: رموز 2

 .GACال یزال ھذا األمر مصدر قلق للعدید من أعضاء 

من أجل تناول مخاوف  ICANN، فقد رأت العدید من الحكومات أن التدابیر التي اتبعتھا ICANN 62كما تمت مناقشتھ في اجتماع 
GAC .بخصوص العملیة وتحسین االتصاالت غیر كافیة 

بشأن ھذه القضیة، بما في ذلك  GACعلى أن ھناك حاجة لتصریح واضح من مجلس اإلدارة بشأن تنفیذه لمشورة  GACووافقت لجنة 
 البیان الختامي. یتوافق مع ھذه المشورة. وقد تم تضمین طلب لمثل ھذا التصریح في 2016.11.08.15ما إذا كان قرار مجلس اإلدارة 

والسجالت فیما یتعلق  ICANNعلى الویب الخاصة بالحكومات بشأن اإلجراءات التي اتخذتھا  ICANNإلى أن بوابة  GACأشارت 
 برموز الدول المعینة لیست متاحة بعد.
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 النقطة اإلجرائیة

نصائحھا المقدمة  GAC، على أن تتابع GACإجراًء من أجل حل المشكالت العالقة التي عبر عنھا أعضاء  ICANNیتخذ مجلس إدارة 
 ).+ األعضاء GACقیادة إلى مجلس اإلدارة بخصوص ھذه المسألة من خالل اإلجراء المعتاد (

 ج: أسماء واختصارات المنظمات الدولیة الحكومیة2

ت حول وصول المنظمات الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة آللیا GNSOبقلق أن التقریر النھائي لعملیة وضع سیاسات  GACالحظت 
ألي عملیة من شأنھا أن  GAC. تم نقل ھذا القلق، ودعم GACحمایة الحقوق التصحیحیة یحتفظ بالتوصیات التي تتعارض مع مشورة 

كتابًیا وفي االجتماع المباشر وجًھا لوجھ. وقد أثیرت المسألة أیًضا مع مجلس اإلدارة،  GNSOتوفق بین ھذه اآلراء المتضاربة، إلى مجلس 
وذكر أعضاء مجلس اإلدارة أنھم سیتبعون اإلجراءات الحالیة للتعامل مع المشورة السیاسیة المتعارضة بمجرد استالمھم التقریر النھائي 

 .GNSO-GACمجلس اإلدارة لتسھیل حوار على تقدیم المشورة ل GACلعملیة وضع السیاسة. وافقت 

 النقطة اإلجرائیة

 ).+ األعضاء GACقیادة نصائحھا المقدمة إلى مجلس اإلدارة بخصوص ھذه المسألة من خالل اإلجراء المعتاد ( GACتتابع 

 د: التعیینات والمعّرفات الخاصة بالصلیب األحمر والھالل األحمر2

كمتابعة لمشورة سابقة، أنھا تدعم توصیات فریق عمل عملیة وضع السیاسات  البیان ، وأدرجت فيICANNمجلس إدارة  GACأبلغت 
PDP ویجب أن تبقى الحمایة المؤقتة في مكانھا بالنسبة إلى المختصرات الخاصة باللجنة الدولیة للصلیب  المعاد إنشاؤه في ھذا الشأن؛

 حمر في انتظار حل جوھري.األحمر واالتحاد الدولي للصلیب األحمر والھالل اال

 النقطة اإلجرائیة

 ).+ األعضاء GACقیادة نصائحھا المقدمة إلى مجلس اإلدارة بخصوص ھذه المسألة من خالل اإلجراء المعتاد ( GACتتابع 

 الجدیدة gTLDلعملیة وضع السیاسات لإلجراءات الالحقة لنطاقات  4-1ھـ: مسارات العمل 2

) مجدًدا العمل والجداول الزمنیة لعملیة وضع السیاسات لإلجراءات الالحقة إلجراءات GACالحكومیة ( استعرضت اللجنة االستشاریة
 الجدیدة والتقت بأحد الرؤساء المشاركین في عملیة وضع السیاسات. gTLDنطاقات 

حول حجم وتعقید القضایا التي تعالجھا عملیة وضع السیاسات وعرضا  GACالحظ الرئیسان المشاركان المخاوف التي أثارھا أعضاء 
 .GACالمساعدة في اإلحاطة، والندوات عبر اإلنترنت والمبادرات األخرى التي قد تطلبھا 

 
 لعمل عملیة وضع السیاسات ومدخالتھا. GACعلى أن تنظر في إنشاء مجموعة عمل لتنسیق نظر  GACووافقت 

 
 النقطة اإلجرائیة

إجراءات  حول GACوإنشاء مجموعة عمل  في طلب لعملیة لوضع السیاسات للمساعدة في تحدید القضایا الرئیسیة؛ GACستنظر 
 ).GAC(قیادة + أعضاء  المستقبلیة gTLD الجدیدة/جوالت نطاقات gTLD نطاقات

 

 الجدیدة: األسماء الجغرافیة gTLDو: مسار العمل الخامس لعملیة وضع السیاسات لإلجراءات الالحقة لنطاقات 2

(األسماء الجغرافیة) لعملیة وضع السیاسات لإلجراءات الالحقة لنطاقات  5من قبل الرؤساء المشاركین لمسار العمل  GACتمت إحاطة 
gTLD  الجدیدة. تمت اإلشارة إلى أن أي تعلیقات منGAC  و/أو من أعضاءGAC في أقرب  حول مسودة التقریر اإلبتدائي یلزم تقدیمھا

في  Alpha-3المناقشات األخیرة حول رموز  GAC. راجع أعضاء 2018وقت ممكن بسبب النشر المحتمل للتقریر بحلول نھایة عام 
ISO-3166 2012، وأسماء المدن غیر المدرجة في العاصمة والمصطلحات غیر المدرجة في دلیل مقدمي الطلبات لعام. 

 النقطة اإلجرائیة

حول التطورات (مشاركو  GACفي مسار العمل الخامس المشاركة في أعمالھ وتقدیم تقریر إلى  GACاركون من یجب أن یواصل المش
GAC .(في مسار العمل الخامس 
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 Dot.Amazonز: 2

تحدیًثا وإحاطة حول الدراسة التي قامت بھا حكومات منظمة  ICANNقدمت كولومبیا إلى اللجنة االستشاریة الحكومیة وإلى مجلس إدارة 
. وافقت ICANN 60المعروضة في اجتماع  Amazon.comللمقترحات المقدمة من موقع  ACTOمعاھدة تعاون دول األمازون 

GAC الختامي ومتابعة التطورات ذات الصلة. البیان على تضمین تحدیث في 

 النقطة اإلجرائیة

 .(GACقیادة لتطورات ذات الصلة (مواصلة مراقبة ا

 الجدیدة gTLDح: عوائد المزاد العلني لبرنامج 2

الجدید. وتمت اإلشارة إلى  gTLDبمراجعة التقریر اإلبتدائي لمجموعة العمل المجتمعیة حول عملیات المزاد العلني لبرنامج  GACقامت 
 في ما إذا كانت ستقدم وثیقة إلى عملیة التعلیقات العامة. GACأن آلیة التمویل یمكن أن تتیح فرصاً لمساعدة البلدان النامیة. ستنظر 

 النقطة اإلجرائیة

سة في أي من  GACسوف تواصل  مشاركتھا مع العمل الخاص بمجموعة عمل المجتمعات المتعددة، والنظر في ردھا كمنظمة مؤسِّ
 )GACالتوصیات النھائیة في حینھ (قیادة + أعضاء 

 
 في لجنة الترشیح GACط: مشاركة 2

بغي مسألة ما إذا كان ین لترشیح. تم مناقشةلجنة ا مراجعة وعلى تنفیذ لجنة الترشیح، بما في ذلك السریة؛ إجراءات على GACتم إطالع 
یتم ذلك ولكن لم یتم حل ھذه المسألة. وتمت اإلشارة إلى أن  وكیف لجنة الترشیح استخدام منصبھا الشاغر حالًیا في GACعلى 

 من أجل اختیار أعضاء مجلس اإلدارة. GAC لجنة الترشیح التابعة للجنة لمعاییر مراجعة/تحدیث سنویة محتملة

 نقطة اإلجرائیةال

 لجنة الترشیح. حول المشاركة في GACالمسائل ذات الصلة التي ستتقدم أكثر في المقام األول من قبل مجموعة عمل 

 
 مشاركة المجتمعات المتعددة. 3

 ICANNأ: االجتماع مع مجلس إدارة 3

 وناقشت القضایا التالیة: ICANNمع مجلس إدارة  GACاجتمعت 

.د 2المعاد تجمیعھا التي تتناول سبل حمایة الصلیب األحمر والھالل األحمر. انظر  GNSO PDPتوصیات عملیة وضع سیاسات  •

 أعاله.

 .ز أعاله.2. انظر dot.amazonتقریر إحاطة من كولومبیا بشأن قضیة  •

 .ب أعاله.2رموز الدول واألقالیم المكّونة من حرفین في المستوى الثاني. انظر  •

في وصول المنظمات الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة آللیات حمایة الحقوق التصحیحیة. انظر  GNSO PDPة وضع سیاسات عملی •

 .ج أعاله.2

 .أ أعاله.2غیر العامة. انظر  WHOISتطویر النموذج الموحد للوصول الى بیانات  •

 .أ أعاله.2. انظر EPAGضد  ICANNدعوى  •

 .أ أعاله.2لمعّجلة. انظر التطور في عملیة وضع السیاسات ا •

 أدناه، 5عقد اجتماع حكومي رفیع المستوى في برشلونة. انظر  •
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 )GNSOب: االجتماع مع المنظمة الداعمة لألسماء العامة (3

وكانت القضایا الرئیسیة التي تم طرحھا . GNSOمجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة مع رئیس وأعضاء  GACاجتمعت 
 على النحو التالي:

 ").PDP 3.0والتحسینات التدریجیة المقترحة (" GNSOتشغیل عملیة وضع سیاسات  •
غیر -لمنظمات الدولیة الحكومیةالخطوات التالیة بشأن إستجابة مجلس اإلدارة للتقریر النھائي لعملیة وضع السیاسات حول وصول ا •

 الحكومیة إلى آلیات حمایة الحقوق التصحیحیة.

 النقاط اإلجرائیة

 .ج أعاله.2انظر 

 )ccNSOج: االجتماع مع منظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد (3

 النحو التالي:. وكانت القضایا الرئیسیة التي تم طرحھا على ccNSOمع الرئیس وأعضاء آخرون لمجلس  GACاجتمعت 

 األوروبي. ccTLDعلى  GDPRوتأثیر  WHOISحالة  •

 .ccTLDلوضع السیاسات حول إلغاء نطاقات  ccNSOعملیة  •

• ccNSO .كمشارك في صنع القرار في تمكین المجتمع الُممكن ذي الصالحیات 

 .2019لعام  ccNSOأولویات  •

 النقطة اإلجرائیة

 ال یوجد.

 )ALACاالستشاریة العامة لعموم المستخدمین (د: االجتماع مع اللجنة 3

 وناقشوا ما یلي: ALACبقیادة وأعضاء  GACاجتمعت 

 .gTLD مساحة أساس السیاسة لمزید من التوسع في •

 .WHOIS/نظام GDPRقانون حمایة البیانات العامة  •

. وكان ھناك اتفاق على ICANNالمشترك بشأن المشاركة الشاملة والمستنیرة والھادفة في  GAC-ALACمتابعة بیان  •
 الختامي. بالبیان بیان مشترك للمتابعة، مرفق

 النقطة اإلجرائیة

 ).GACقیادة على البیان المشترك للمتابعة ( ICANNطلب رد فعل مجلس إدارة 

  (PTI) العامةھـ: اجتماع مع المعّرفات التقنیة 3

 وناقشوا ما یلي: PTIمع أعضاء من مجلس  GACاجتمعت 

 .PTIو IANAوظائف  •

 .PTIأولویات مجلس إدارة  •

 .KSKاستبدال مفتاح توقیع شفرة الدخول األساسیة  •

 النقطة اإلجرائیة

 ال یوجد.
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 ICANNمساءلة . 4

 الُممكن ذو الصالحیات ICANNأ: مجتمع 4

 أي قضایا تخص المجتمع الُممكن ذو الصالحیات في ھذا االجتماع. GACلم تناقش 

 النقطة اإلجرائیة

 واألعضاء حسب االقتضاء. GACمواصلة رصد تطورات المجتمع الُممكن ذو الصالحیات وتقدیم المشورة لرئیس  GACعلى سكرتاریة 

 ICANNب: مجموعة العمل المجتمعیة المعنیة بتعزیز مساءلة 4

 فیما یتعلق بما یلي: 2لمسار العمل  ICANNعلى دعم توصیات مجموعة العمل المجتمعیة المعنیة بتعزیز مساءلة  GACوافقت 

 تحسین الشفافیة. •
 إطار عمل التفسیر لحقوق اإلنسان •
 الفردیین. ICANNمبادئ توجیھیة لمعاییر السلوك التي یفترض أن تكون بحسن نیة مرتبطة بممارسة تنحیة أعضاء مجلس إدارة  •
 .ICANNتطویر مكتب أمین المظالم في  •
 /اللجان االستشاریة.زیادة مساءلة المنظمات الداعمة •
 تحدیث مساءلة الموظفین. •
 .ICANNتحسین شفافیة  •

من الوصول إلى موقف بشأن ھذه التوصیات  GAC. لم تتمكن ICANNكانت ھناك مناقشة مستفیضة للتوصیات المتعلقة باختصاص 
 البیان الختامي. وانعكس ذلك في

 النقطة اإلجرائیة

 ).مكتمل( CCWGإلى الرؤساء المشاركین في مجموعة العمل المجتمعیة  GACسیتم نقل موقف 

 
 HLGM (2018. اجتماع ممثلي الحكومات رفیعي المستوى (5

 وفداً. 124استضافت حكومة إسبانیا اجتماع ممثلي الحكومات رفیعي المستوى الرابع الذي حضره 

 البیان الختامي. فيوقد تمت اإلشارة إلى القضایا التي تھم بعض األعضاء 

 ستقوم حكومة إسبانیا بإعداد تقریر الرئیس.

 

 الداخلیة GAC. مسائل 6

 أ: االنتخابات6

 .2021إلى آذار (مارس)  2019منال إسماعیل (مصر) رئیًسا للفترة من آذار (مارس)  GACانتخبت 

 :2020إلى آذار (مارس)  2019األفراد التالین كنواب للرئیس للفترة من آذار (مارس)  GACانتخبت 

 شریف دیالو (السنغال)

 بار بروماك (نیوي)

 تیاجو جاردیم (البرازیل)

 أولجا كافاللي (األرجنتین)

 لویزا بایز (كندا)
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 )BGRI(ب: مجموعة عمل تنفیذ مراجعات مجلس اإلدارة واللجنة االستشاریة الحكومیة 6

 و: GACفي الجلسة العامة لـ  GACوأعضاء  ICANNاجتمع أعضاء مجلس إدارة 
 "GACوافقوا على تغییر اسم المجموعة إلى "مجموعة التفاعل بین مجلس  •
 اإلشارة إلى جدول الزمن المقترح من قبل مجلس اإلدارة لالستجابة لبیان برشلونة الختامي •
 التاریخیة والحالیة وتتبعھا بدقة. GACنة ودونوھا للتأكد من تسجیل حالة مشورة استعرضوا التعلیقات التي أبدتھا اللج •

 
 النقطة اإلجرائیة

 .(GACقیادة + أعضاء ( BGIGالمشاركة في أعمال  GACستواصل 

 المستقلة GACج: سكرتاریة 6

یقترب اآلن من نھایتھ وینبغي  2013عام ) أن ھیكل السكرتاریة المستقل الذي تم وضعھ في GACالحظت اللجنة االستشاریة الحكومیة (
 إعادة النظر في الموقف بھدف خیارات مستقبلیة مستدامة.

 .2018كانون األول (دیسمبر)  31سوف تتوقف في  ACIGالخدمات المقدمة من المجموعة األسترالیة للتحسین المستمر 

 لھذه المشكلة. GACفي انتظار مزید من الدراسة من ِقبل  ICANNدعًما إضافًیا من  GACطلب رئیس 

 النقطة اإلجرائیة

 ).GAC+ فریق عمل  GACمواصلة العمل بشأن الخیارات المستدامة لسكرتاریة مستقلة (قیادة 

 
 GACد: الموضوعات التشغیلیة في 6

دوغالس، من ترینیداد وتوباغو كمسؤولي  (اللجنة الدائمة للعمالء) وكاریل CTUكاسیمیر من  إلى تعیینات نایجل GACوأشارت 
 ).ICANN، (لجنة االختیار الخاصة ببرنامج الزمالة لمنظمة GACاتصال/ممثلي 

 (بقیادة: الصین). GACجدیدة لمراجعة مبادئ تشغیل  GACعلى إنشاء مجموعة عمل  GACتم إطالع 

 GAC ألعضاء التأھیل ؛ICANN 64على ترتیبات االجتماع  GACبإطالع  ICANNفي  GACالتابع للجنة  GACقام فریق دعم 
 وتحدیث إرشادات دعم السفر. الجدد؛

 GACمجموعات عمل . 7

 كالتالي. GACتقریرھا إلى  GACرفعت مجموعات عمل 

 gTLDالمؤقتة لبیانات تسجیل  ICANNالتأثیر الخطیر لمواصفات  PSWGناقشت ): GAC )PSWGمجموعة عمل األمن العام في 
على تحقیقات إنفاذ القانون وعلى شركاء شركائھم في األمن السیبراني. إن عدم وجود تفاصیل بشأن ما یشكل "وصوًال معقوًال" إلى بیانات 

WHOIS .المنقحة یستمر في زیادة تعویق التحقیقات وإطالة أمد تعرض الضحایا للجریمة وسوء المعاملة 

 یتفق المشاركون في مجموعة العمل على أن التحقیقات الفعالة لتحدید معلومات تحدید الھویة عن األعمال اإلجرامیة وحمایة الضحایا تتطلب
غیر العامة. ینبغي استكشاف القدرات الالزمة لدعم تقنیات  WHOISنموذج وصول یوفر وصوًال مباشًرا قانونًیا ومشروًعا إلى بیانات 

أنھ یمكن تحقیق ذلك وفًقا لقوانین حمایة البیانات ذات الصلة،  PSWGحاسمة مثل البحث العكسي واالستعالمات التاریخیة. تعتقد التحقیق ال
 ) وإخفاء بیانات البیانات، حیثما كان ذلك ممكًنا.RDAPواالستفادة من التقنیات مثل بروتوكول الوصول إلى بیانات التسجیل (

المھمشة بالتعاون مع فریق مشاركة الحكومة في  GACقامت مجموعة عمل مناطق  المناطق المھّمشة:المعنیة ب GACمجموعة عمل 
ICANN  بتطویر تقریر تقییم بناء القدرات والذي سیتم مشاركتھ معGAC  للتعلیق بھدف المصادقة خاللICANN64. 

ناقشت مجموعة العمل المسائل الداخلیة، بما في  :الدوليمجموعة عمل اللجنة االستشاریة الحكومیة المختصة بحقوق اإلنسان والقانون 
 ذلك تبادل أولي حول التحدیثات المحتملة لخطة عملھا الحالیة. سیتم مناقشة إصدار محدث بشكل إضافي فیما بین الدورات. وتم إجراء تبادل

، حیث أعرب بعض األعضاء عن قلقھم )HRCVاإلنسان () واالعتبارات المتعلقة بالقیمة األساسیة لحقوق FoIحول اعتماد إطار التفسیر (
بشأن أوجھ القصور المتصورة. كما سیقوم أعضاء مجموعة العمل بتبادل وتطویر األفكار بین االجتماعات والخیارات بشأن التنفیذ المحتمل 

معلومات مكتوبة  WGقى بطریقة مناسبة. تل ICANN64من أجل مزید من المناقشة خالل اجتماع  GACضمن لجنة  HRCVللقیمة 
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، ویتطلع إلى تبادل ICANN) على أنشطة المؤسسة HRIAعلى عملھا بخصوص تقییم األثر حقوق اإلنسان ( ICANNمن المؤسسة 
 في اجتماع كوبي. ICANNوجھا لوجھ مع المؤسسة 

في الجلسة العامة وأطلعت علیھا  GACاجتمعت مجموعة العمل مع  :في لجنة الترشیح GACالمعنیة بمشاركة  GACمجموعة عمل 
المقدمة  GAC) بشأن إجراءات التشغیل للجنة بما في ذلك السریة. وأشیر إلى اقتراح تحدیث معاییر NomComقیادة لجنة الترشیح (

ا مزیداً من الدراسة فیما اذ GAC. وستعطي NomComعلى تنفیذ مراجعة  GACمؤخراً لتعیینات المجلس سنویاً. كما تم إطالع 
 كانت ستستكمل مكانھا في لجنة الترشیح.

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 إدارة المستندات

 2018الصادر في برشلونة، تشرین األول (أكتوبر)  GACمحضر  العنوان
 + النشر على الموقع اإللكتروني في النھایة GACأعضاء  التوزیع

 2018تشرین الثاني (نوفمبر)  19 – 1.0اإلصدار  تاریخ التوزیع
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 ICANN63، برشلونة، اجتماع GACالحضور من : 1المرفق 

 GACأعضاء 
 ساو توم أند برنسیب ھولندا أوكرانیا

 السودان ھونج كونج، الصین المفوضیة األوروبیة
 السوید الھند أوغندا
 سویسرا  إیطالیا
 السنغال الوالیات المتحدة إیران
 سنغافورا  أیرلندا
 سري النكا الیابان ألمانیا

   إندونیسیا
 ُعمان الكویت إسبانیا

  كولومبیا (سوازیالند) إسواتیني

 فیتنام جمھوریة الكونغو أسترالیا

 فلسطین جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة مفوضیة االتحاد األفریقي
 فنلندا جمھوریة كوریا األرجنتین
 فنزویال كینیا أذربیجان

 فرنسا كیریباتي 
  كندا باكستان

 الصین كرواتیا البوسنة والھرسك

 صربیا  بوروندي

  التفیا بوتسوانا
 رواندا لوكسمبورغ البحر المقدس، دولة مدینة الفاتیكان

 رومانیا لیبیریا بینین
 روسیا االتحادیة لیتوانیا بلجیكا

   بنغالدیش
 تایبیھ الصینیة مالي البرازیل
 توكیالو مالیزیا البرتغال

 تونس مولدوڤا 

 توفالو المكسیك جامایكا
 تیمور الشرقیة المملكة المتحدة جورجیا

 ترینیداد وتوباغو مصر جنوب أفریقیا
 تركیا مقدونیا جزر كوك

 تركمانستان  جزر السولومون
 تشاد نیجیریا جزر القمر

  نیو 
 غانا نیوزیلندا الدانمارك

 جمھوریة غینیا النرویج جمھوریة الدومینیكان
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 GACمراقبو 

المجموعة االقتصادیة لدول وسط  المجلس األوروبي
 )ECCASأفریقیا (

المنظمة الدولیة للدول الفرانكفونیة 
)OIF( 

المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة 
)WIPO( 

منظمة الشرطة الجنائیة الدولیة 
)INTERPOL( 

منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة 
)OECD( 

األولیمبیة الدولیة والصلیب اللجنة 
 األحمر والھالل األحمر

رابطة منسقي االتصاالت السلكیة  اتحاد البث العالمي
والالسلكیة في غرب أفریقیا 

)WATRA( 
 


