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 اللجنة االستشارية الحكومية 

 

 

 

 2022يونيو/حزيران   20الهاي، هولندا، 

 

 

 

 1الهاي، هولندا   - GACبيان 

 

في اجتماع الهاي،   GAC، مع بعض المشاركين من ICANN74تمت صياغة بيان الهاي والموافقة عليه في إطار مختلط، خالل منتدى سياسة 

والمراقبين للنظر فيه قبل   GACفوًرا بعد االجتماع لتوفير فرصة لجميع أعضاء  GACهولندا وآخرين عن بُعد. تم توزيع البيان الرسمي على 

 النشر، مع مراعاة الظروف الخاصة لالجتماع المختلط. ولم ترد أي اعتراضات خالل اإلطار الزمني المتفق عليه قبل النشر.

 

 

I. مقدمة 

 

( في الهاي بهولندا، ICANN( التابعة لمؤسسة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة )GACاجتمعت اللجنة االستشارية الحكومية )

 . 2022يونيو /حزيران   16إلى  13في بيئة مختلطة بما في ذلك المشاركة عن بُعد، في الفترة من 

 

 ( مراقبين.8وثمانية ) GAC( عضًوا من 81حضر االجتماع واحد وثمانون )

 

العامة   GAC. وعُِقدت جميع جلسات اللجنة االستشارية الحكومية ICANN74كجزء من منتدى سياسة  GACتم عقد اجتماع 

 وجلسات مجموعات العمل كاجتماعات مفتوحة. 

 

  

 
ة لالطالع على نصائح اللجنة االستشارية الحكومية السابقة، سواء حول نفس الموضوع أو حول موضوعات أخرى، تجدون بيانات اللجنة االستشاري 1

 /https://gac.icann.orgالحكومية الختامية متاحة على: 

https://gac.icann.org/
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II. ة األنشطة المشتركة للدوائر والمشاركة المجتمعي 
 

 ICANN االجتماع مع مجلس إدارة

 وناقشوا ما يلي:  ICANNمع مجلس إدارة  GACاجتمعت اللجنة االستشارية الحكومية 

 (SSADنظام الوصول الموحد / اإلفصاح ) ●

 دقة بيانات التسجيل  ●

 (GPIإطار عمل المصلحة العامة العالمية ) ●

 المستقبلية  GACفرص معلومات  ●

 

  GAC / ICANNالمقدمة أثناء االجتماع في نص اجتماع مجلس  GACعلى أسئلة وبيانات  ICANNتتوفر ردود مجلس إدارة 

 المرفق بهذه الوثيقة. 

 ( ALAC) االستشارية At-Large االجتماع مع لجنة

 وناقشوا ما يلي:  ALACمين مع أعضاء من اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخد GACاجتمعت اللجنة االستشارية الحكومية 

 القبول الشامل وأسماء النطاقات المدّولة ●

 على المستوى الوطني  Large-ALAC / At-GACتعاون  ●

 القضايا الجيوسياسية والنهوض بنموذج أصحاب المصلحة المتعددين ●

 ( GNSO) األجتماع مع المنظمة الداعمة لألسماء العامة

 وناقشوا ما يلي:  GNSOمع أعضاء من مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة  GACاجتمعت اللجنة االستشارية الحكومية 

 GNSOالجديدة، بما في ذلك األسماء العامة المغلقة وعملية توجيه  gTLDالجوالت الالحقة لـ  ●

 DNSانتهاك نظام اسم النطاق  ●

 دقة بيانات التسجيل  ●

 نظام الوصول الموحد / اإلفصاح عن بيانات التسجيل غير العامةتسليط الضوء على  ●

 الصالح العام العالمي ●

 المناقشات المجتمعية 

، بما في ذلك العمل معًا  ICANN74في الجلسات ذات الصلة عبر المجتمع والتي تم تحديد موعدها كجزء من   GACشارك أعضاء 

 .ICANNابعة لمدة خمس سنوات لمن يحدد أولويات الجديدة والمت gTLDعلى التقدم للجوالت الالحقة من 
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III.  الشؤون الداخلية 

 

 GAC عضوية اللجنة االستشارية الحكومية .1

 منظمة ُمراقبة.  38دولة ومنطقة عضًوا في اللجنة االستشارية الحكومية و 179يوجد حاليًا 

 GAC انتخابات .2

مع بدء فترة  ICANN74بعد وقت قصير من اجتماع  GACونواب رئيس   GACلمناصب رئيس  2022ستبدأ عملية انتخاب 

  20أغسطس حتى   29. إذا لزم األمر، سيتم إجراء عملية التصويت من 2022أغسطس  5الترشيح. تنتهي فترة الترشيح في 

 اإلعالن عن نتائج االنتخابات.  العام حيث سيتم ICANN75، وتنتهي خالل اجتماع 2022سبتمبر 

 GAC مجموعات عمل لجنة .3

 GAC التابعة للجنة االستشارية الحكومية( PSWG) مجموعة عمل السالمة العامة ●

( عملها للدعوة إلى تحسين التدابير  GAC( التابعة للجنة االستشارية الحكومية )PSWGواصلت مجموعة عمل السالمة العامة )

وتعزيز الوصول الفعال إلى بيانات تسجيل اسم النطاق. قادت مجموعة عمل السالمة العامة   DNSالنطاق  لمكافحة انتهاك نظام اسم

PSWG  جلسة لتحديث اللجنة االستشارية الحكوميةGAC  حول انتهاك نظام اسم النطاقDNS :تحديثات حول  1والتي تضمنت )

وتقييمه والتخفيف   DNSللبحث عن انتهاك نظام اسم النطاق  والكيانات الخاصة GNSOو  ICANNالمبادرات المختلفة من منظمة 

التي   DNSمن حدته، وال سيما التعرف على التوصيات الصادرة عن مجموعة الدراسة الفنية لمبادرة تيسير أمان نظام اسم النطاق 

إلى أنها في قطاعات األعمال األخرى قد ساهمت في الحد من   PSWGستدعم إنشاء نظام أساسي لمشاركة المعلومات التي تشير 

فيما يتعلق بالتنقل بين النطاقات والتدفق الحر  GAC( عرض متابعة من قبل أحد أعضاء 2الضرر وزيادة أفضل الممارسات ؛ 

 للبيانات بثقة؛ و 

المركزية الجديدة.    DNSك نظام اسم النطاق حول أداة اإلبالغ عن انتها DNS( عرض تقديمي من معهد انتهاك نظام اسم النطاق 3

فقط من خالل تقليل عدد النطاقات الخبيثة المتأثرة ولكن  DNSأيًضا إلى أنه ال يمكن قياس انتهاك نظام اسم النطاق  PSWGأشارت 

 يجب أيًضا مراعاة حجم الضرر الذي يلحق بمستخدمي اإلنترنت. 

 

الصغيرة من خالل المشاركة في فريق مراجعة تنفيذ المرحلة األولى،   ACGمشاركتها النشطة لدعم مجموعة  PSWGواصلت 

. أكدت  GNSO، وفريق تحديد نطاق دقة ICANN( لمنظمة ODAالصغير الذي يناقش تقييم التصميم التشغيلي  ) SSADوفريق 

PSWG  على أهمية بيانات التسجيل الدقيقة لردع والتحقيق في انتهاك نظام اسم النطاقDNSرت . أشاPSWG   إلى إمكانية أن

يكون "إثبات المفهوم" إضافة قيمة يمكن أن "تقلل من المخاطر الكلية من خالل استخدام نموذج أولي لتقليل المجهول بالنسبة  

للمخاوف الفنية والتشغيلية المحددة" ولكنها تشاركت المخاوف بشأن وجوب إنشاء جدول زمني إلثبات المفهوم ومقترحات للتعامل  

 لتوصيات التي لم يتم النظر فيها تحت باب إثبات المفهوم. مع ا

 

تواصلها مع هيئات السالمة العامة. وبدعم من المفوضية األوروبية واليوروبول، قدمت  PSWGوفقًا لخطة عملها، واصلت 

PSWG  دولة عضو في االتحاد األوروبي. أجرت   17عروضاً إلىPSWG لمكونة داخل  أيًضا مناقشات مع عدد من المجموعات ا

ICANN. 
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 ( HRILWG)  المختصة بحقوق اإلنسان والقانون الدولي GAC مجموعة عمل اللجنة االستشارية الحكومية ●

  2فيما يتعلق بالمناقشات األخيرة لمجموعة تنسيق مجتمع مسار العمل  HRILWGمن قبل الرئيس المشارك لـ  GACتم إطالع 

(WS2 حول توصية التنوع المنبثقة من وثيقة اقتراح منظور  مسار العمل )من  2GAC   سيتم توفير تحديثات منتظمة ألعضاء .

GAC .مع تطور المناقشات 

 ( GOPE WG) مجموعة عمل تقييم المبادئ التشغيلة للجنة االستشارية الحكومية ●

النهائية.   GACبما في ذلك إرشادات مجموعة عمل  GOPEعلى األنشطة األخيرة التي نفذتها مجموعة عمل   GACتم إطالع 

بين الدورات لبدء مراجعة   GOPE. سيجتمع أعضاء مجموعة عمل  GACعلى إرشادات مجموعة عمل  GACصادق أعضاء 

 .ICANN75في  GAC، ومشاركة التطورات ذات الصلة مع عضوية GACومناقشة مبادئ تشغيل 

 

 GAC الموضوعات التشغيلية في .4

،  GACإلى الحاجة إلى بدء المناقشات المتعلقة بالتخطيط لالجتماع الحكومي رفيع المستوى التالي لـ  GACأعضاء  GACنبه رئيس 

 بذلك.  GACاء وقد رحب أعض
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IV.   القضايا التي تهم اللجنة االستشارية الحكوميةGAC 

 

 gTLD لبيانات تسجيل( SSAD) نظام الوصول القياسي واإلفصاح  .1

وتشجع  ICANN(لمنظمة ODAعمل المجموعة الصغيرة التي تركز على القضايا المحددة في تقييم التصميم التشغيلي ) GACتقدر 

من عملية   2التقدم الذي يمهد الطريق أمام نظر مجلس اإلدارة واتخاذ إجراءات بشأن التوصيات المتفق عليها باإلجماع للمرحلة  

 . gTLDتسجيل ( لبيانات EPDPتطوير السياسة المعجلة ) 
 

ال يقدم معلومات كافية لتحديد تكاليف وفوائد  ODAإلى أن تقييم التصميم التشغيلي  ICANNخلص فريق صغير من أعضاء مجتمع 

. نظر الفريق الصغير أيًضا في المعلومات اإلضافية التي قد تكون مطلوبة وكيفية الحصول على هذه المعلومات SSADتوصيات 

 .SSADومجلس اإلدارة بتحديد التكاليف والفوائد بثقة، وما إذا كان يلزم إجراء تعديالت على توصيات  GNSOللسماح لمجلس 
 

بحيث يمكن تنفيذ نهج "إثبات المفهوم" )المعروف   SSADونتيجة لذلك، أوصى الفريق الصغير بوقف مؤقت في نظره في توصيات 

على   GACل المجموعة الصغيرة في تطوير "إثبات المفهوم" هذا. تؤكد حاليًا عم ICANN(. تدعم منظمة SSAD Lightسابقًا باسم 

أهمية توفير جداول زمنية وأهداف محددة لـ "إثبات المفهوم". سيعمل هذا الوضوح على إخطار المجتمع بالجدول الزمني لـ "إثبات  

 المفهوم" وما سيحدث بعد انتهاء مرحلة "إثبات المفهوم".
 

إلى استكمال "إثبات   GACال للوصول إلى بيانات تسجيل اسم النطاق والكشف عنها أمًرا مهًما، وتتطلع يظل توفير نظام مركزي فع

 المفهوم" في الوقت المناسب والذي قد يساعد المجلس في تقييمه لتوصيات سياسة المرحلة الثانية.

 

 

 الجديدة  gTLD الجوالت القادمة لنطاقات .2

حول الوضع الحالي لمرحلة التصميم   ICANNالجديدة، وتلقت تحديثًا من منظمة  gTLDالجوالت الالحقة لنطاقات  GACناقشت 

  GNSO (PDP)( فيما يتعلق بتوصيات السياسة بشأن التقرير النهائي من اإلجراءات الالحقة لعملية تطوير سياسة ODPالتشغيلي )

الجديدة، مع مالحظة العدد المتزايد من الوافدين الجدد   gTLDالجديدة. استعداًدا للجولة التالية من نطاقات  gTLDالخاصة بـنطاقات 

.  GACعلى أهمية تنظيم جلسات التدريب وبناء القدرات والندوات عبر اإلنترنت المصممة ألعضاء  GAC، أكد أعضاء GACمن 

 الالحقة وخاللها.  ICANNتم اقتراح تنظيم أنشطة محددة لبناء القدرات في الفترة التي تسبق اجتماعات 

 

، والذي اقترحه مجلس اإلدارة، الستكشاف  GNSOو  GACمجدًدا عزمها على المشاركة في الحوار الُميسر القادم بين  GACأكدت 

في هذا   At-Largeلعامة المغلقة، وتشجيعها على مشاركة اللجنة االستشارية طريقة مقبولة للطرفين للمضي قدًما بشأن األسماء ا

المشاركة في البحث عن حل مقبول للطرفين بشأن تطبيقات األسماء العامة المغلقة في الجولة التالية من   GACالجهد. ستواصل 

ل الحصري إلى السجل هدف المصلحة  في بكين حيث "يجب أن يخدم الوصو GACالجديدة، بما يتماشى مع بيان  gTLDنطاقات 

 العامة".

 

 

حول اآلليات التصحيحية لحماية الحقوق للمنظمات الدولية   EPDP العملية المعّجلة لوضع السياسات .3

 IGO الحكومية

، وتحديًدا الموافقة على التوصيات الصادرة عن مجلس  )(EPDPبالتقدم المحرز في عملية تطوير السياسة المعجلة  GACرحبت 

SOGN تتطلع .GAC  .إلى اعتماد التوصيات من قبل مجلس اإلدارة وتنفيذ هذه السياسة المهمة في الوقت المناسب 
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 دقة بيانات التسجيل  .4

جهود فريق تحديد نطاق دقة بيانات التسجيل وتقدر عمل الفريق لتقييم الحالة الحالية للدقة. في الوقت نفسه، تراقب   GACتدرك 

GAC   بقلق بعض التطورات األخيرة، وهي اقتراح بإيقاف عمل الفريق مؤقتًا في انتظار قرار التواصل المخطط له من قبل منظمة

ICANN  إلى مجلس حماية البيانات األور( وبيEDPB حول ما إذا كان لدى )ICANN   غرض مشروع للوصول إلى بيانات

 2أن إيقاف العمل مؤقتًا سيؤدي إلى نتائج عكسية.  GACالتسجيل غير المعلنة لمراجعة دقة هذه البيانات. تعتقد 

 -والتكميلي  -أن يركز الفريق على العمل اإلضافي  GACبرؤية حل عمل الفريق في الوقت المناسب، تقترح  GACنظًرا الهتمام  

 الذي قد يستمر في غضون ذلك. 

، وافق الفريق على  1على سبيل المثال، يجب أن يسعى الفريق للوصول إلى اتفاق حول متطلبات الدقة الحالية. كجزء من المهمة 

لحالي لكيفية فهم متطلبات الدقة الحالية وإنفاذها. يجب أن يتحرك هذا الموضوع نحو الحل. في هذا السياق،  اإلشارة إلى الوصف ا

لم يقم الفريق بعد بتحليل ما   3أن المتطلبات التعاقدية ال تقتصر على البيانات الدقيقة ولكن أيًضا على البيانات الموثوقة. GACتؤكد 

 للتأكد من أن بيانات التسجيل دقيقة وموثوقة.  إذا كانت هناك إجراءات معمول بها

عالوة على ذلك، يمكن لفريق تحديد نطاق دقة بيانات التسجيل التركيز على الحصول على معلومات أكثر تفصيالً من األطراف  

المؤقت "بأن يطلب  بتوصية مسودة التقرير  GACالمتعاقدة حول كيفية قيامهم حاليًا بإنفاذ متطلبات الدقة. في هذا السياق، ترحب 

إجراء استبيان المسجل" بهدف جمع المعلومات حول إجراءات التحقق التي يطبقها المسجلون   ICANNمن منظمة  GNSOمجلس 

الفريق على   GACلتقييم الدقة. ومع ذلك، يمكن أن تحد الطبيعة الطوعية لالستبيان من حجم التعليقات الواردة. لذلك، تشجع  

 افية وتكميلية، مثل اختبار ضوابط الدقة بطريقة ال تعتمد على الوصول إلى بيانات التعريف الشخصية.استكشاف عناصر عمل إض

 DNS الحد من انتهاك نظام اسم النطاق .5

الضوء على األهمية المستمرة  GAC. تسلط  DNSعلى أهمية البناء على عمل المجتمع بشأن انتهاك نظام اسم النطاق  GACتؤكد 

بشأن هذه   ICANNومجتمع  ICANNوتقدر العمل المستمر من قبل منظمة  DNSلالستجابة الفعالة النتهاك نظام اسم النطاق 

( تحسين المتطلبات التعاقدية وبرامج 2؛ DNSعن إنتهاك نظام اسم النطاق   ( تحسين اإلبالغ1القضايا. يمكن أن تشمل الحلول: 

 ( عمليات وضع السياسات المستهدفة. 3االمتثال، بما في ذلك الحوافز لتحقيق أهداف مكافحة اإلساءة؛ و  

 

ساس للتحسينات  ويوفر األ ICANNسيمكن من إجراء حوار أكثر تركيًزا داخل مجتمع   اإلبالغ عن إساءة االستخدام المحسن

التعاقدية المستهدفة. سيساعد ما يلي في وضع أحكام العقد هذه: اإلبالغ عن إساءة االستخدام على مستوى المسجل والسجل، مزيد  

بإطالق أداة   GACالتي تم قياسها، وتوافر البيانات المجمعة الخام. ترحب  DNSمن التفاصيل التفصيلية ألنواع إساءة استخدام 

والتقرير النهائي   SAC115ية لإلبالغ عن إساءة االستخدام من قبل المجتمع رًدا على التوصيات الواردة في كل من مركزية مجان

 . SSR2لمراجعة 

 

والتعامل معها وإنفاذ متطلبات العقد ذات الصلة. من  DNSالعقد المحسنة على اإلبالغ عن إساءة استخدام   يمكن أن تركز أحكام

بشكل   ICANNنفعة عامة مكلفة بضمان استقرار وأمن أنظمة المعرفات الفريدة لإلنترنت، فإن مؤسسة خالل دورها كشركة ذات م

والتفاوض بشأن تحديثات السجل القياسي واتفاقيات  ICANNخاص في وضع جيد لتلقي مدخالت السياسة العامة من مجتمع 

ن خالل تضمين التزامات واضحة وقابلة للتنفيذ الكتشاف المسجل. سيساعد هذا على ضمان أن تعزز هذه العقود المصلحة العامة م

 واالستجابة لها.  DNSإساءة استخدام 

 
عمل فريق تحديد   GNSO: "يوصي فريق تحديد النطاق بأن يوقف مجلس 2.2.2.2انظر القسم ج   من مسودة التقرير المؤقت. 2حسب التوصية  2

للتطبيق لتقييم  النطاق مؤقتًا حتى يحين الوقت الذي يتضح فيه بشكل كاٍف ما إذا كانت المقترحات التي تتطلب الوصول إلى بيانات التسجيل هي مسار قابل 
 حالة الدقة الحالية." 

"سيقوم فريق تحديد النطاق ]...[ بإجراء  :3مة بهذه االلتزامات المزدوجة في تعليماته إلى فريق تحديد النطاق، المه GNSOأقر مجلس 3

يقدمون معلومات اتصال"  تحليل لمستويات الدقة التي تم قياسها لتقييم ما إذا كانت التزامات دقة البيانات التعاقدية فعالة في ضمان أن حاملي االسم المسجلين 
 دقيقة وموثوقة ". ]مع إضافة التأكيد[ 



 

7 

 

بشأن إساءة   PDPأيًضا إلى تحسينات في العقد. يجب أن يتم تصميم أي  (PDPيمكن أن تؤدي عمليات وضع السياسة المستهدفة )

 الوقت المناسب. بشكل ضيق إلنتاج نتيجة مناسبة وقابلة للتطبيق في  DNSاستخدام 

 

حول موضوع "تنقل المسجل" و "تنقل النطاق" )استراتيجيات يستخدمها مسّجلو   ICANN73و   ICANN72بناًء على مناقشات 

يشارك تجربة وطنية يبرز أن   GACأسماء النطاقات الخبيثة لتجنب االكتشاف والمسؤولية(، تم تقديم عرض تقديمي من قبل عضو 

على إجراء تدقيق فعال   ICANNمنظمة  GACمستمرة وأنه من المهم تشجيع العمل في هذا المجال. تشجع  هذه األنواع من االنتهاك

 ومستمر للمسجلين للمساعدة في التخفيف من سوء االستخدام. 

  



 

8 

 ( UDRP) السياسة الموحدة لحل النزاع حول أسماء النطاقات .6

 

a. السياسة الموحدة لحل النزاع حول أسماء النطاقات UDRP  والمؤشرات الجغرافية 

فيما يتعلق بما إذا  GACمدخالت من بعض أعضاء  GAC، تلقت UDRPبعد فترة التعليق العام على تقرير حالة السياسة المتعلق بـ 

النظر في األمر استعداًدا للمناقشة في االجتماعات   GACلمعالجة المؤشرات الجغرافية. لذلك تعتزم  UDRPكان يمكن توسيع نطاق 

 قة.الالح

b. مراجعة UDRP 

من   13.1، وعلى وجه الخصوص إشارة مرجعية إلى القسم UDRPتحديثًا بشأن حالة المراجعة المخطط لها لسياسة  GACتلقت 

الداخلية التي تدعو وتشجع بالفعل مجلس اإلدارة والهيئات التأسيسية على طلب المشورة من الهيئات العامة ذات   ICANNلوائح 

، بصفتها مؤلفًا ووكياًل لسياسة  WIPO -)وال سيما المنظمة العالمية للملكية الفكرية  ICANNتي تقع خارج الصلة ذات الخبرة ال

UDRP إلبالغ عملية السياسة، وتتطلع إلى مزيد من استكشاف هذا البند قبل أي مراجعة لسياسة )UDRP. 

 

 الجديدة  gTLD عوائد المزاد العلني لبرنامج .7

للتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل عبر المجتمع بشأن التقرير النهائي لعوائد المزاد   ICANNبتبني مجلس إدارة  GACتقر 

، وتظل متاحة CCWG-APمتابعة تخطيط التنفيذ وتصميم توصيات  GAC(. تعتزم CCWG-APالجديدة ) gTLDالعلني لبرنامج 

 لتقديم المدخالت خالل العملية. 

 

 

V.  القادم األجتماع 

 

في كوااللمبور، ماليزيا، المقرر عقده في الفترة   ICANN75بعد ذلك خالل االجتماع العام السنوي لـ   GACمن المقرر أن تجتمع 

 . 2022سبتمبر/أيلول   22إلى  17من 
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ورغم أن تدوين النصوص يتمتع بدقة  مالحظة: ما يلي هو ما تم الحصول عليه من تدوين ما ورد في الملف الصوتي وتحويله إلى ملف كتابي نّصي.  

لتكون  عالية، إال إنه في بعض الحاالت قد تكون غير مكتملة أو غير دقيقة بسبب المقاطع غير المسموعة والتصحيحات النحوية. تنشر هذه الملفات  

 بمثابة مصادر مساعدة للملفات الصوتية األصلية، ولكن ال ينبغي أن تُعامل كما لو كانت سجالت رسمية. 

ICANN74  جلسة مشتركة: مجلس إدارة  –| منتدى السياساتICANN  واللجنة االستشارية الحكوميةGAC 

 بتوقيت أمستردام  12:00إلى   10:30  –  2022يونيو/حزيران   15األربعاء  

 

 

 

 
صباح الخير ومساء الخير جميعًا في قاعة اللجنة   منال إسماعيل، رئيسة اللجنة االستشارية الحكومية:  

. مرحبًا بكم في االجتماع الثنائي بين مجلس  Zoomوعلى    GACاالستشارية الحكومية  

. أود أن أبدأ بالترحيب بجميع أعضاء مجلس  GACاإلدارة واللجنة االستشارية الحكومية  

الذين انضموا إلينا اليوم وكالعادة، نقدر كثيًرا ونثمن الحوار مع مجلس اإلدارة.   اإلدارة

قبل أن نبدأ، اسمحوا لي أواًل أن أعطي الكلمة لك يا مارتن، ألية مالحظات افتتاحية من 

 فضلك. 

 

 

دولة في القاعة أو عبر   70شكًرا يا منال، وشكًرا لوجودكم هنا، كما أفهم، هناك حوالي   مارتن بوترمان:  

اإلنترنت. وهو أمر جيد حقًا في هذا الوقت حيث نحتاج في هذا العالم إلى كل اإلرشادات  

التي يمكننا الحصول عليها منكم يا رفاق حول كيفية خدمة المصالح العامة. يعد وجود  

في نظام أصحاب المصلحة المتعددين عنصًرا مهًما   GACة الحكومية  اللجنة االستشاري

لجعل اإلنترنت العالمي يعمل معًا. ونقدر ذلك حقًا. أتمنى أن تعجبكم مدينة الهاي. إنه  

 المكان الذي ولدت فيه، وليس بعيًدا جًدا عن هنا، وأتطلع لمعرفة نتائج هذه اإلجراءات.

 

لدينا مستو الحال دائًما،  المنتدى حيث نجتمع كما هو  لدينا بجانب هذا  التفاعل.  يان من 

، وكذلك مجموعة التحاور  GACشخصيًا مع مجلس اإلدارة واللجنة االستشارية الحكومية  

الحكومية   االستشارية  واللجنة  اإلدارة  مجلس  تحسين  GACبين  بكيفية  حقًا  المعنية   ،

منا ترأسه  شيء  وهذا  القاعة؟   في  األمور  وتحسين  مهم العمليات  وعنصر  وبيكي،  ل 

للغاية، ونحن ممتنون لهذا التفاعل أيًضا. ومع ذلك، بجانب حقيقة أنه في الوقت الحاضر  

يمكننا فقط رؤية بعضنا البعض، والسير بعضنا لبعض في الردهات ومشاركة التفكير 
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  واالمتنان. مرحبًا بكم في القاعة وعبر اإلنترنت ونتطلع إلى التفاعل بشأن األسئلة التي 

 طرحتموها علينا. 

 

 

وبيكي  منال إسماعيل، رئيسة اللجنة االستشارية الحكومية:   يوران  يا  وشكًرا  مارتن  يا  جزياًل  شكًرا 

الفرص   حول  الحوار  من  والمزيد  الموضوعات  لدينا  العام،  األعمال  جدول  والجميع. 

على اطالع.    الجدد  GACالمستقبلية بشأن كيفية إبقاء زمالء اللجنة االستشارية الحكومية  

يمكننا االنتقال إلى الشريحة التالية من فضلك، هذه أكثر تركيًزا على المجاالت التي لدينا 

فيها أسئلة محددة. األول هو تحديد أولويات نظام الوصول الموحد / اإلفصاح عن بيانات 

والحلول التي يقودها المجتمع، ثم دقة بيانات    SSAD Lightالتسجيل غير العامة اليت  

العالمية.   العامة  المصلحة  عمل  بإطار  يتعلق  فيما  المتابعة  وأخيًرا  التسجيل،  منطقة 

 الشريحة التالية من فضلك. 

 

أواًل، تحديد أولويات نظام الوصول الموحد / اإلفصاح عن بيانات التسجيل غير العامة  

والحلول التي يقودها المجتمع، السؤال األول هو كيف يمكن لمجلس   SSAD Lightاليت  

التأكد من اكتمال تقييم مفهوم نظام الوصول الموحد / اإلفصاح عن بيانات   ICANNإدارة  

  ICANNفي الوقت المناسب؟  وهل مجلس إدارة    SSAD Lightالتسجيل غير العامة  

يقودها   التي  المقترحات  على علم، وإذا كان األمر كذلك، فما هي وجهات نظره حول 

لحماية   العام  القانون  مع  المتوافقة  التسجيل  بيانات  عن  اإلفصاح  أنظمة  لتنفيذ  المجتمع 

تطورات نظام الوصول الموحد /  ؟  وثالثًا، نظًرا للجهود المبذولة بشأن  GDPRالبيانات  

حتى اآلن، هل وضع مجلس اإلدارة   SSADاإلفصاح عن بيانات التسجيل غير العامة  

 أي وجهات نظر عامة حول الفائدة العامة ونطاق مفهوم النظام؟  شكًرا.
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العامة    نعم، شكًرا لك على السؤال، وكما تعلمون، نتفاعل مع المنظمة الداعمة لألسماء مارتن بوترمان:  

GNSO  .حول كيفية المضي قدًما في ذلك، بيكي، يمكنك اإلجابة على السؤال 

 

 

نعم شكًرا وصباح الخير جميعًا. تم إشراك تجمع مجلس اإلدارة للعملية المعّجلة لوضع   بيكي بير:  

البيانات   لحماية  العام  للقانون  الداعمة    GDPR EPDPالسياسات  المنظمة  فريق  مع 

الصغير طوال المناقشة منذ الوقت الذي طلب فيه مجلس اإلدارة    GNSOلألسماء العامة  

بيانات   عن  اإلفصاح   / الموحد  الوصول  نظام  توصيات  مراجعة  إيقاف  في  النظر  منا 

مؤقتًا، وقد اجتمعنا مرة أخرى يوم االثنين من هذا األسبوع  SSADالتسجيل غير العامة 

ى مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة  لمناقشة الخطوات التالية. وقدمنا معلومات إل

GNSO    فيما يتعلق بتأثير ورقة التصميم على أنشطةICANN    األخرى التي من الواضح

أن المؤسسة تحاول التقليل منها إلى أقصى حد ممكن، ونتوقع أن نسمع من مجلس المنظمة  

مال تأخير، وبعد فيما يتعلق بآرائه حول التأثير، أي احت GNSOالداعمة لألسماء العامة  

ذلك سيتحرك مجلس اإلدارة بسرعة التخاذ قرار نهائي. في غضون ذلك، كانت المؤسسة  

مشغولة للغاية.  ربما رأى بعضكم أن هناك عرًضا في جلسة في وقت سابق من هذا  

تمتلكها   التي  األدوات  نوع  يوضح  التي   ICANNاألسبوع  والوظائف  األدوات  بالفعل، 

 قادرة على إعادة استخدامها للقيام بذلك. تمتلكها التي ستكون 

 

من الواضح أن هناك أيًضا بعض األسئلة األخرى التي يجب التوفيق بينها، ولكن إذا تم   

اتخاذ قرار بصورة نهائية للمضي قدًما به، فقد أشارت المؤسسة إلى أنه يمكنها إكمال 

، لذلك  ICANN 75ي  أعمال التصميم في الوقت المناسب إلجراء مناقشة مع المجتمع ف 

بسرعة كبيرة، فيما يتعلق بالمقترحات التي يقودها المجتمع، كنا نتابع تلك المقترحات عن 

كثب ونرحب بالتأكيد بأي إسهامات مجتمعية بشأن تلك المقترحات وعلى تصميم نظام 

، إذا  SSAD Lightالوصول الموحد / اإلفصاح عن بيانات التسجيل غير العامة اليت  
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ال نكون على علم  استمر  أن  والرغبة في  االهتمام  كبير من  قدر  ذلك. هناك  مضي في 

 ونتثقف ويتم التعزيز من خالل ذلك.

 

  / الموحد  الوصول  نظام  تطويرات  في  المبذولة  الجهود  الثالث،  بالسؤال  يتعلق  فيما 

حتى اآلن، هل لدينا أي وجهات نظر   SSADاإلفصاح عن بيانات التسجيل غير العامة  

عامة؟  أعتقد أن هذا يعود حقًا إلى الرسالة التي أرسلها مجلس اإلدارة إلى المجلس في  

، وقد شاركنا طوال هذا  ODAم إطالق تقييم التصميم التشغيلي  يناير/كانون الثاني عندما ت

الوصول  نظام  بسياسة  المتعلقة  المحتملة  التالية  الخطوات  بشأن  المجلس  ومع  األمر. 

العامة   غير  التسجيل  بيانات  عن  اإلفصاح   / نظام SSADالموحد  سياسة  توصيات   ،

. كما قلت، أوقفنا SSADالوصول الموحد / اإلفصاح عن بيانات التسجيل غير العامة  

الداعمة لألسماء   المنظمة  بناًء على طلب مجلس  نفسها  التوصيات  أو نظرنا في  مؤقتًا 

في ضوء احتمالية نظام اإلفصاح عن التسجيل كما نطلق عليه اآلن نظام   GNSOالعامة  

. شاركنا  SSAD Lightالوصول الموحد / اإلفصاح عن بيانات التسجيل غير العامة اليت  

ادثة مع الفريق، ونعتقد أنه ال تزال هناك بعض األسئلة التي لم تتم اإلجابة عليها في مح

نفسه،   SSADحول نظام الوصول الموحد / اإلفصاح عن بيانات التسجيل غير العامة  

ونتطلع إلى اتخاذ قرار نهائي، ومزيد من المناقشات بين التجمع والفريق الصغير حول  

ظام الوصول الموحد / اإلفصاح عن بيانات التسجيل غير تصميم نسخة أقل تعقيًدا من ن

 كطريق محتمل لدفع المناقشة إلى األمام.  SSADالعامة 

 

 

، GNSOفي سياق السؤال، ما الذي فعلناه في مناقشة المنظمة الداعمة لألسماء العامة   يوران ماربي:   

معظم األحيان ألمناء    والقدرة على بناء نظام يبسط لمقدم الطلب ولألطراف المتعاقدة، في

النظام   الجدد، من الجيد معرفة أن  للوافدين  فائدة. بالنسبة  السجالت، وبناء أنظمة ذات 

نفسه لن يغير المبادئ األساسية للقانون، وهي أن األطراف المتعاقدة وفقًا للتسجيل مسؤولة 

 2ير مسموع[  أن تخطر أنه في ]غ  IPعن اختبار التوازنات فعليًا. تريد الملكية الفكرية  
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هناك شرط وأسميه تبسيط اختبار التوازنات ولكن أيًضا يعيد التأكيد على دور المتحكم 

بالبيانات وهو في معظم األحيان أمناء السجالت. وفهمي أن هذا ليس عيبًا؛ هذا هو القصد  

لمنع الوصول إلى البيانات الخاصة لألشخاص.    GDPRمن القانون العام لحماية البيانات  

 ل في الغالب هو التبسيط لكل من أمين السجل وطالب البيانات. شكًرا.والح

 

، مع النظرية الجديدة التي مفادها أنه  WHOISوبالمناسبة، نسميه اآلن نظام اإلفصاح   

 يجب علينا بالفعل تسمية األشياء بما هي عليه. 

 

 

مفيد  منال إسماعيل، رئيسة اللجنة االستشارية الحكومية:   هذا  يوران،  ويوران.  بيكي  جزياًل  شكًرا 

الجدد للتعامل مع االختصارات   GACللغاية.  يكافح زمالء اللجنة االستشارية الحكومية  

 التي من الجيد معرفتها. أي تعليقات أو أسئلة متابعة؟  نعم، كافوس تفضل.

 

 

في الواقع،    --شكًرا جزياًل يا منال.  شكًرا لمجلس اإلدارة ولبيكي وشكًرا على الرد ألنه   ممثل إيران:   

رفعت يدي للمجموعة الثانية من األسئلة ولكن فقط انتهزت الفرصة ألقول إننا مقتنعون 

 باإلجابة المقدمة في الوقت المتاح لنا. شكًرا. 

 

 

متابعة  ية:  منال إسماعيل، رئيسة اللجنة االستشارية الحكوم أو  تعليقات  أي  كافوس.  يا  جزياًل  شكًرا 

قبل أن    SSADعلى نظام الوصول الموحد / اإلفصاح عن بيانات التسجيل غير العامة  

ننتقل إلى الدقة؟  حسنًا، ال أرى أي شيء، يمكننا االنتقال إلى الشريحة التالية من فضلك.  

مع   ICANNصل المخطط له من قِبل  وهذا يتعلق بالتوا  --في إطار دقة بيانات التسجيل  

و / أو تلقت    ICANNهيئات حماية البيانات للحصول على إرشادات، هل طلبت مؤسسة  
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للوصول إلى    ICANNمشورة قانونية بشأن مسألة إن كان هناك أساس قانوني لمؤسسة  

 بيانات التسجيل الخاصة بأغراض التحقق من الدقة؟ 

 

 

 ل.  ومرة أخرى، أود أن أطلب من بيكي أن تعالج هذا. شكًرا على السؤا مارتن بوترمان:  

 

 

 أعتقد أن هذا سؤال للمؤسسة.  يوران، هل تود أن تبدأ؟  بيكي بير:  

 

 

السؤال   يوران ماربي:    سرد  في  تنظروا  أن  يجب  ألنه  للغاية  لالهتمام  مثير  سؤال  هو  السؤال  حسنًا، 

لتتمكنوا من اإلجابة عليه، لذا احتملوا معي ثانية. نعلم أنه يمكننا الخروج والتحقق من  

دقة السجل الفردي، وهذا ليس موضع خالف. المشكلة هي أن هذا ال يعني شيئًا، وسأحاول 

رجى طرح أسئلة علّي إذا لم أجعل هذا سهل الفهم، ليس ألنكم ال  شرح السبب ومن ثم ي  

 تفهمون ولكن بسببي، وحتى المحامي من الصعب أن يفكر في األمر.

 

البيانات    العام لحماية  القانون  مفتوًحا تماًما، ويمكن   WHOIS، كان نظام  GDPRقبل 

، قمنا GDPRة البيانات الوصول إلى جميع المعلومات.  وعندما جاء القانون العام لحماي

البيانات في   ICANNفي   إرشادات من مجلس حماية  العمل وحصلنا على  بالكثير من 

، لكن WHOISوبسجالت نظام    WHOISأوروبا، الذي قال إنه يمكنكم االحتفاظ بنظام  

ال يمكننا اإلفصاح عن جميع البيانات، التي تسمى البيانات الخاصة.  كان هذا هو التوجيه  

ي من مجلس حماية البيانات. أعتقد أننا في الواقع أول من تلقى بالفعل إرشادات القانون

حيث يتعين على    GDPRمن مجلس حماية البيانات بموجب القانون العام لحماية البيانات  

مجانًا.   متاحة  ليست  المعلومات  هذه  أن  يعني  هذا  بذلك.  القيام  البيانات  حماية  مجلس 

المعلومات، يجب أن يكون لديك سبب قانوني للوصول   ولتتمكن من الحصول على هذه
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إلى المعلومات، ويجب على الطرف المتعاقد الذي ي نظر إليه على أنه متحكم إجراء اختبار  

 توازنات. هذه هي الطريقة السهلة لوصف هذا. 

 

إذن ما عالقة ذلك بالدقة؟  المشكلة هي أنه يمكننا التحقق من الدقة إذا كان لدينا مؤشر  

لى أن المعلومات خاطئة. وقد رأيتم بيانًا صحيًحا من مجموعة عمل السالمة العامة،  ع

فنحن نعمل كثيًرا بدقة، ولدينا قواعد وعقود وقمنا بالفعل بإخراج األطراف المتعاقدة ألنهم  

وتكمن  أمس.  العامة  السالمة  عمل  مجموعة  من  تصحيح  وهذا  الدقة،  على  يعملوا  لم 

نع أننا ال  أم ال ألن  المشكلة في  المعلومات صحيحة  إن كانت  ال يمكنها   ICANNرف 

إمكانية   ICANNالتحقق منها أيًضا.  لقد طلبنا ]غير مسموع[ أنه ينبغي أن يكون لدى  

الدخول والتحقق من البيانات بدون مؤشرات حتى نتمكن من التحقق من الدقة ألنها غير  

أن نكون قادرين على القيام به   متوفرة بصورة عامة. وهذا هو جوهر المشكلة. ما نود

هو الدخول إلى أمين السجل والتحقق من دقة بياناتهم. وال نستطيع حتى أن نفعل ذلك، 

ونعلم ذلك. لكننا نعلم جميعًا أنه يمكننا الدخول إذا كان لدينا مؤشر على السجالت الفردية.  

 وهذه هي المشكلة التي نحاول حلها.

 

مهمة دائًما.   WHOISوالجميع، كانت دقة بيانات نظام  والمجتمع    ICANNبالنسبة إلى  

شكوى كل عام أنه كان علينا التحقق من دقة البيانات. ولم  20000وقد اعتدنا على تلقي 

نعد نحصل عليها ألنها لم تعد متاحة مجانًا. نتحدث عن مئات الماليين من أسماء النطاقات 

يختلف عن نظام إدارة    WHOISظام  مما يجعل األمر معقًدا بعض الشيء. تذكرون أن ن

العمالء. أمين السجل هو المسؤول عن تحديث دليل الهاتف.  واالختالف عن دليل الهاتف 

العادي، البيانات ال تأتي من المشغل، إنها تأتي من المشتركين أنفسهم. وهذا ما نبحث 

 عنه.  نود أن تكون لدينا القدرة على التحقق من دقة البيانات.

 

 

النقطة. طلبت  ير:  بيكي ب  التباس ما في مجموعة تحديد نطاق دقة السجالت حول هذه  كان هناك 

ICANN   من اللجنة إشارة إلى إن كانت ستسهل تفاعلها مع المجلس األوروبي لحماية
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الوقت نفسه، تعمل مؤسسة   التي ستكون   ICANNالبيانات. وفي  المعلومات  على نوع 

لمرافقة مناقشة فعلية مع   تأثير  ضرورية  تقييم  البيانات مثل  لحماية  المجلس األوروبي 

حماية البيانات، ووثائق التعبير عن تطبيق اختبار التوازنات، ووصف مفصل عن مقترح 

 .WHOISبديل مختلف للتحقق االستباقي من تسجيل دقة نظام 

 

حسنًا، نوًعا ما وصف مختصر في االتصال مع المفوضية.  ال    --سمعنا بعض التعليقات  

ي قصد بهذا أن يكون الطلب الذي سيذهب بالفعل إلى المجلس األوروبي لحماية البيانات، 

والعمل   بذلك،  للقيام  التي ستكون مطلوبة  المصاحبة  المعلومات  تدرك جيًدا  والمؤسسة 

 جار على ذلك. 

 

 

شكًرا جزياًل يوران وبيكي. أي أسئلة متابعة أو  منال إسماعيل، رئيسة اللجنة االستشارية الحكومية:  

؟  حسنًا. ال أرى أي شيء،  GACتعليقات من الزمالء في اللجنة االستشارية الحكومية  

أعتقد أنه من الجيد االنتقال إلى الشريحة التالية من فضلك. هذه حول المصلحة العامة  

 لمية.العا

 

أهمية دمج اعتبارات المصلحة العامة العالمية  GACتدرك اللجنة االستشارية الحكومية  

في   القرار  واتخاذ  السياسات  وضع  في ICANNفي  المناقشات  من  العديد  وأجرينا   .

ICANN73    وكانت المصلحة العامة العالميةGPI    قضية، وقد انعكست ضمن القضايا

االستشاري للجنة  األهمية  الحكومية  ذات  الحكومية    GACة  االستشارية  اللجنة  بيان  في 

GAC    الرسمي الصادر فيICANN73 وشمل ذلك اللغة التي تنص على ما يلي:  يجب .

النص صراحةً على شرط الشمولية المنصوص عليه في بنود التأسيس في إطار عمل 

ء مجلس اإلدارة  . وأثارت هذه اللغة المعينة اهتمام أعضاGPIالمصلحة العامة العالمية  

 GACالذين اقترحوا أنه سيكون من المفيد توضيح ما تعنيه اللجنة االستشارية الحكومية  

الحكومية   اللجنة االستشارية  فيما   GACبالمصطلح الحقًا، واصلت  الداخلية  المناقشات 
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يتعلق بمفهوم الشمولية كشيء يتجاوز االنفتاح في اتجاه معنى المشاركة. ويتطلع أعضاء  

الحكومية  الل االستشارية  حول   GACجنة  اإلدارة  مجلس  مع  مستقبلية  محادثات  إلى 

، بما في ذلك تطبيقها على مرحلة التصميم التشغيلي لنظام GPIالمصلحة العامة العالمية 

 الحالي.  SSAD ODPالوصول الموحد / اإلفصاح عن بيانات التسجيل غير العامة 

 

وحة إذا لم يشعر المشاركون أنهم مسموعون، ومع ال يكفي أساًسا أن تكون العملية مفت 

ذلك قد ال يتم تشجيعهم على المشاركة. ليس فقط االنفتاح ولكن المشاركة الهادفة. نعم،  

 تفضل يا مارتن.

 

 

نعم، القصد من هذا اإلطار الذي تم تطويره بمرور الوقت هو إعطاء معنى لمصطلح   مارتن بوترمان:  

ستطيع في اللوائح، وقد عملت آفري على ذلك في مجلس اإلدارة  المصلحة العامة بقدر ما ن

المجتمع من قبل كذلك. آفري، هل يمكنك أن تجيبي على هذه   وكانت تتحدث عنه مع 

 األسئلة؟ 

 

 

بالتأكيد. السؤال ليس في هذا الشأن تماًما ولكن يمكنني التحدث قلياًل، لكنني اعتقدت أن   آفري دوريا:   

ب محددة.  أسئلة  االستشارية هناك  اللجنة  أن  كثيًرا  وأقدر  حقًا  يسعدني  بدء،  ذي  ادئ 

قد تناولت نوًعا ما هذه المشكلة وإطار العمل ووضعت قدًرا ال بأس به    GACالحكومية  

من الفكر فيه. وأود أن أكرر أن إطار العمل في الوقت الحالي في مرحلة تجريبية. تم 

إصدار هذا البيان في النهاية بأنه يجب أن إنشاؤه في البداية لمساعدة مجلس اإلدارة في  

العامة   المصلحة  ذلك، ضمن  إلى  وما  االقتراح  أو  القرار  كان  إن  مهمة  أي  في  يقرر 

العالمية أم ال، وقد تم إنشاء إطار العمل نوًعا ما لمساعدتنا بناًء على الحقائق التي نجدها  

 در ذلك كثيًرا. في البنود وفي اللوائح التي توجهنا إلى إطار عمل، لذا نق
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كنا نأمل في أنه مع تقدمه إذا تجاوز البرنامج التجريبي، ألنه حتى بعد تقييم البرنامج  

التجريبي، سنحصل على بعض المنظمات الداعمة واللجان االستشارية التي ستتبناه.  لذا 

 تتولى األمر في هذه المرحلة المبكرة أمر  GACفإن رؤية اللجنة االستشارية الحكومية  

 يثلج الصدر حقًا. 

 

 

إلى  منال إسماعيل، رئيسة اللجنة االستشارية الحكومية:   االنتقال  يمكننا  وآفري.  مارتن  شكًرا جزياًل 

بعد   ربما  وكافوس.  نايجل  من  مرفوعتين  يدين  وأالحظ  األسئلة.  التالية حول  الشريحة 

 ذلك معنا. يمكننا  طرح األسئلة وتلقي اإلجابات يمكننا المتابعة منكما. ي رجى أن تتحمال

 االنتقال إلى الشريحة التالية من فضلك. 

 

الحكومية   االستشارية  اللجنة  اللجنة    GACأشارت  لقسم  األهمية  ذات  القضايا  في 

الحكومية   الحكومية    GACاالستشارية  االستشارية  اللجنة  بيان  في    GACفي  الصادر 

ICANN73    أن إطار عمل المصلحة العامة العالميةGPI    تكييفه وتطبيقه من قِبل سيتم

جميع اللجان االستشارية والمنظمات الداعمة في عملها، بما في ذلك على سبيل المثال  

من خالل عملية وضع واعتماد توصيات السياسات والقرارات والتعليقات العامة. كيف 

االستشارية   اللجان  مختلف  مع  المناقشات  في  قدًما  المضي  في  اإلدارة  مجلس  نظر 

عملها والمنظما من  كجزء  العالمية  العامة  المصلحة  مراعاة  طرق  حول  الداعمة  ت 

 ومخرجاتها؟ 

 

أن التطبيق األولي للمصلحة   GACوالسؤال الثاني، أشارت اللجنة االستشارية الحكومية 

على النظام القياسي ]قراءة[ ما هي اإلجراءات التي يمكن أن يتخذها    GPIالعامة العالمية  

ليس فقط مراعاة اهتمامات المصلحة العامة، بل معالجتها بصورة مجلس اإلدارة لضمان  

 فعالة؟  تفضلي آفري. 
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األسئلة.   آفري دوريا:    هذه  وناقشنا كيف شكًرا على  التجريبي  البرنامج  ناقشنا  وقبل كل شيء،  أواًل 

سنستخدمه في اإلصدار التجريبي. أحد األشياء التي أدركها مجلس اإلدارة نوًعا ما هو  

ذلك النوع من العمليات وتحديد المصلحة العامة أمًرا يأتي تصاعديًا. وعلى الرغم من أن  

ما هو مذكور، فإنه ليس من حقه حقًا إبالغ   مجلس اإلدارة يتحمل مسئولية معينة لتحديد

اللجان االستشارية والمنظمات الداعمة بأنه يجب عليها استخدام عملية معينة، أو يجب  

عليها استخدام إطار عمل معين. اآلن، حتى في هذه المرحلة المبكرة، كان هناك تشجيع 

االستشارية   اللجان  كانت  إن  الداعمة    ACلقول  هذه    --تستخدمه    SOوالمنظمات  في 

العثور على   تم اإلدالء بها ومحاولة  التي  البيانات األخرى  النظر في  المرحلة يتضمن 

 إجابات لتلك األسئلة بإجابات ليست بالضرورة معينة لألسئلة المطروحة.

 

وسيكون هناك المزيد ألنه بعد االنتهاء من اإلصدار التجريبي، الذي   --أعتقد أن النظر  

  SSADمن نظام الوصول الموحد / اإلفصاح عن بيانات التسجيل غير العامة    يتضمن كاًل 

، وهو حقًا مكون من جزأين وال  SubProالجديدة  gTLDواإلجراءات القادمة لنطاقات 

لنطاقات   القادمة  اإلجراءات  نظام   SubProالجديدة    gTLDتزال  حتى  المعالجة؛  قيد 

قيد التنفيذ إلى حد    SSADل غير العامة  الوصول الموحد / اإلفصاح عن بيانات التسجي

ما من حيث التصميم، ثم سننظر فيهما، ونأتي إلى المجتمع، نوًعا ما نحصل على تعليقات 

حول كيفية عمله، وليس العمل، وكيف ينبغي تحسينه؟  أعتقد أن هذا التشجيع للمجتمع 

في مجموعات العمل    GACلتبنيه، على سبيل المثال إذا تبنته اللجنة االستشارية الحكومية  

 الخاصة بها وظهر في تعليقها أو مشورتها، فيمكن استخدامه بسهولة أكبر. 

 

قد أكون مخطئة جًدا، فهو يتضمن تنبؤات بالمستقبل  --سيكون تشجيعًا، لكنني ال أتوقع   

لكنني ال أتوقع أن نحاول بأي حال من األحوال فرض هذا على المنظمات الداعمة أو   --

ستشارية التي تقول أنها ستستخدم هذا.  لكني أرى أننا مشجعون إذا كنتم تريدون  اللجان اال

أن يفهم مجلس اإلدارة ماهية االعتبارات وكيف يتم ربطها بإطار العمل، فإنه يصبح أمًرا  
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مفيًدا للقيام به، لذا قد ترغبون في وضعه في هذا اإلطار.  مارتن، هل تريد إضافة شيء  

 قبل أن أنتقل؟

 

 

األمر يشبه إلى حد ما اإلنترنت.  ال نجبر أي شخص على استخدامه.  نحاول أن نجعله   رتن بوترمان:  ما

جذابًا للغاية، ونفس األمر هنا.  إنه ]غير مسموع[ أن نقوم بعملنا بصورة أفضل، وكما 

أو  المجتمعية  المشورة  تقديم  في  يساعد  فقد  مفيد،  أنه  المجتمع  وجد  إذا  أفري،  تقول 

النهاية، ولكن بهذه  التوصيا التي يتم تناولها بصورة صريحة تجعل عملنا أسهل في  ت 

 الروح.

 

 

ما زال نظام الوصول الموحد / اإلفصاح    --فيما يتعلق بالمسألة الثانية، ما رأيناه أكثر   آفري دوريا:   

قيد المناقشة داخل التجمعات، ومجلس اإلدارة،   SSADعن بيانات التسجيل غير العامة  

، خفضت المؤسسة بصورة محددة من حيث األسئلة ODAتقييم التصميم التشغيلي  ضمن  

الوصول  نظام  تجمع  من  جزًءا  لست  العمل.  إلطار  لتعيينها  أمامها  بالفعل  كانت  التي 

، لذا قد يرغب شخص ما في  SSADالموحد / اإلفصاح عن بيانات التسجيل غير العامة 

صورة أكبر. ومن المؤكد أن المناقشة لم تنته بعد إضافة أنه يمكنهم في الواقع النظر فيه ب

فيما يتعلق بكيفية تطبيق إطار العمل أو عدم تطبيقه على قضايا معينة ضمن ذلك. لذا فإن  

التشغيلي   التصميم  في مرحلة  المتخذ  التشغيلي    ODPالقيد  التصميم  كان   ODAوتقييم 

ال التصميم  مرحلة  تكليف  تم  ما  على  أساسية  بصورة  وتقييم    ODPتشغيلي  مقصوًرا 

بالنظر فيه. وال يزال من الممكن النظر إلى أي شيء آخر. لذا    ODAالتصميم التشغيلي  

 فإن القيد موجود.

 

اآلن، عندما يتعلق األمر بمسألة كيف يمكننا أال نراعي فحسب، بل نعالج بصورة فعالة،   

بأن المسالة شيء ما  نوًعا ما حالما ي راعى، حالما يتخذ شخص ما ومجلس اإلدارة قراًرا
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، نأمل أن السياسات التي تخرج منه، ت نفذ بالفعل وتطابق GPIفي المصلحة العامة العالمية  

ذلك.  لكني ال أعرف أن هناك أي تطبيق آخر غير العملية المستمرة والتقييم المستمر إن  

ل كيفية ضمان  كان فعااًل بالفعل أم ال. أعتقد أنني عالمة الفعالية، كما أفعل كثيًرا، حو

 عدم مراعاة ذلك فحسب، بل معالجته بصورة فعالة؟  لكن هذا هو األمل.

 

 

الواقع نقوم به لسبب، ليس فقط   مارتن بوترمان:   لكننا في  السؤال بطرق مختلفة،  القصد. يمكنكم قراءة 

 لتعريفه ولكن أيًضا لتنفيذه. 

 

 

انتظار شك منال إسماعيل، رئيسة اللجنة االستشارية الحكومية:   قائمة  أرى  ومارتن.  آفري  جزياًل  ًرا 

المملكة   ممثل  نايجل.   فيليميرا.  جورج،  بار،  كافوس،  نايجل،  ولدي  بالفعل.  تتشكل 

 المتحدة، تفضل.

 

 

نعم شكًرا جزياًل يا منال وصباح الخير لمجلس اإلدارة. كان سؤالي يتعلق بالدقة. لم أكن   ممثل المملكة المتحدة:  

سريعًا بما يكفي للدخول عندما ناقشنا مناقشات الدقة. لن أتدخل اآلن ولكن إذا كان لدينا 

وقت في النهاية، أود أن أعود إلى بضع نقاط ألنني أعتقد أنه كان تفسيًرا مثيًرا لالهتمام  

 ية من يوران وآخرين في مجلس اإلدارة. شكًرا جزياًل. للغا

 

 

شكًرا جزياًل يا نايجل، وأعتذر على تفويتك الدقة،   منال إسماعيل، رئيسة اللجنة االستشارية الحكومية:  

 سنعود. 
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شكًرا يا منال. آسف ألنني مشغول في مكانين آخرين، وثالثة أجهزة كمبيوتر، وثالثة  ممثل إيران:   

اللجنة    سماعات عليك وعلى  أقترح  أن  أود  ولكن  ذلك،  إلى  ذلك، وما  إلى  رأس، وما 

، ي رجى التكرم في المستقبل بطرح سؤالك، بدقة، ومختصر، GACاالستشارية الحكومية  

أعتذر جًدا، ال تعتبروه نقًدا؛ اعتبروه اقتراح بناء. معظم القضايا   --بسيط وأال يكون فنيًا  

أسئلة منها  والبعض  معنى بيانات.  اإلدارة عن  يسأل مجلس  لماذا  المثال،  سبيل  على   .

،  1998في عام    ICANNالشمولية؟  كانت الشمولية في بنود التأسيس منذ بداية تأسيس  

وال أفهم سبب قيام بعض أعضاء مجلس اإلدارة بإثارة سؤال حول ما يعنيه الشمول أو  

إذا تم طرحه. ال أعرف إن  الشمولية؟  هذا سؤال غريب تماًما من قِبل مجلس اإلدارة  

كان هذا هو الحال، لكن ليس لدي أي مشكلة مع الشمولية. نقول إنه يجب أن يتمتع الجميع 

إلى   والوصول  اإلنترنت،  إلى  والوصول  اإلنترنت،  عبر  الخط،  في  متساوية  بحقوق 

داعمة  البيانات وما إلى ذلك، وما إلى ذلك.  لذا فأنا ال أفهم معنى المجيء إلى المنظمات ال

SO  واللجان االستشاريةAC  .والسؤال عن معنى الشمولية؟  هذا هو السؤال األول 

 

أعتقد أن مجلس اإلدارة سيبذل قصارى    --واآلخر، نطلب أحيانًا من مجلس اإلدارة التأكد   

جهده، وال يوجد ضمان في أي مكان. يبذلون قصارى جهدهم. لذلك عندما نعطي مجلس 

من فضلك،    --ب أن نعطيهم السلطة. آسف لضرورة القيام بذلك  اإلدارة المسؤولية، يج

دقيقة فقط من الوقت، يجب أن نكون دقيقين للغاية، أسئلة قليلة جًدا ولكن ليس   60لدينا  

 الكثير من األسئلة الصعبة والشاملة. شكًرا. 

 

 

سن   منال إسماعيل، رئيسة اللجنة االستشارية الحكومية:   كافوس.  يا  جزياًل  وهي  شكًرا  ذلك،  راعي 

الجيدة في وقت مبكر  أننا نفتقد دائًما تعليقاتك  ليست قائمة طويلة من األسئلة، وأخشى 

أثناء التحضير. لذا نقدر إن كان بإمكانك مشاركة تعليقاتك القيمة للغاية أثناء التحضير. 

 لكن سن راعي ذلك يا كافوس، شكًرا. 
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سريع جًدا، فيما يتعلق بمسألة الشمولية، ال يشبه األمر كثيًرا من فضلك وضح لنا ما هي   مارتن بوترمان:  

الشمولية، لكن ماذا تقصد بالسؤال؟  هذا هو القصد من السؤال.  ومن الواضح بالنسبة 

المتعددين  المصلحة  أصحاب  نموذج  جوهر  هي  الشمولية  أن  أساسية  بصورة  لنا 

الت الشمولية  إلى  التصاعدي. هذه هي  بنشاط  عليها ونسعى  للحصول  ي نسعى جاهدين 

 تحقيقها. أتمنى أن يساعد ذلك في شرح السؤال، وشكًرا على مالحظاتك.

 

 

 شكًرا جزياًل يا مارتن. منال إسماعيل، رئيسة اللجنة االستشارية الحكومية:  

 

 

،  WHOISفي نظام إفصاح نظام    GPIأود أن أعود إلى استخدام المصلحة العامة العالمية   يوران ماربي:   

قد يعتقد أن اإلفصاح    GACبما في ذلك اللجنة االستشارية الحكومية    ICANNألن مجتمع  

نظام   بيانات  كنتم   WHOISعن  إذا  بالقانون.  مقيد  ولكنه  العامة.  المصلحة  في  يصب 

أ يجب  االستدعاء  أن  مفتوًحا  تعتقدون  يكون  عالم    --ن  في  اتفاقًا  هناك  أن  أعتقد  وال 

يجب أن تكون مفتوحة. لكن لنفترض أن اللجنة   WHOISاإلنترنت على أن بيانات نظام 

المفتوح يخدم المصلحة العامة؛ ال    WHOISأعلنت أن نظام    GACاالستشارية الحكومية  

ا الناحية  من  المناقشة  يجعل  وهذا  بالتشريع.  مقيًدا  للغاية  يزال  لالهتمام  مثيرة  لنظرية 

وتقريبًا فلسفية.  ألنه كما تعلمون، ويجب أن تقدروا هذا كحكومات، أنه ال يمكن تقييد أي  

التي تؤثر   القوانين  القانون، ونرى قدًرا متزايًدا من  شيء نفعله على اإلطالق بموجب 

درتكم على  على القدرة على وضع السياسات وتؤثر على أصحاب المصلحة المتعددين وق

 أن تكونوا هنا.

 

، فإننا نوًعا WHOISلنظام إفصاح نظام    GPIعندما ننظر إلى المصلحة العامة العالمية   

ما ننتقل من مناقشة نظرية إلى مناقشة عملية للغاية وهي نوع من الخريطة الذهنية مقيدة 

لبيانات، وعندما نحاول الحصول على مزيد من الوضوح بشأن مجلس حماية ا  --بالتشريع  

 نتمكن من تحديد االختالفات بينهما بسهولة. شكًرا.
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على   منال إسماعيل، رئيسة اللجنة االستشارية الحكومية:   للزمالء  وشكًرا  يوران  يا  جزياًل  شكًرا 

 االنتظار بصبر. بار، نييوي، تفضل. 

 

 

ف، كان الميكروفون  آس  --ال توجد مصلحة عامة بدون مصلحة مخلصة. أنظر في البنود   ممثل نييوي:  

 ينخفض. 

 

. وإذا نظرتم  ICANNلوائح   --وقد قيل هذا مرات عديدة    --حيث يبطل القانون الوطني  

والقيم الجوهرية، يبطل القانون المحلي بنود    2لن أقرأ كل شيء ولكن التزامات القسم    --

. وأعتقد أنكم تشككون في ICANN؛ يحل القانون المحلي محل لوائح  ICANNتأسيس  

سبب طرح هذا السؤال. نظًرا ألن لدينا مشكلة إعادة تفويض مستمرة ولم تردم عليها 

 ضد القانون المحلي والقانون الوطني.  ICANNشهًرا، حيث تعمل  18لمدة 

 

 

إلى   يوران ماربي:    انتباهنا  لفت  على  بار  يا  كنتم  nuشكًرا  إذا  حتى  الطلبات،  لمقدمي  المهم  ومن    .

القوانين على  إلى    تعتمدون  وثائق  األقل  على  أو  دليل  لتقديم  اإلدارة  مجلس  الوطنية 

ICANN   حول كيفية اتخاذ اإلجراء المطلوب والقدرة على الحفاظ على استقرار العمليات

فات.  وأعتقد أننا يجب أن نواصل هذه المحادثة خارج هذه القاعة.   عّرِ ودعم استقرار الم 

 شكًرا.

 

 

 جورج كانسيو التالي.  ممثل سويسرا، تفضل.  ستشارية الحكومية:  منال إسماعيل، رئيسة اللجنة اال
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مرحبًا بالجميع، أتمنى أنكم تسمعوني جيًدا. معكم جورج كانسيو من الحكومة السويسرية.   ممثل سويسرا:  

لم أعد إلى سويسرا، فاتني تحية بعض منكم عبر اإلنترنت ألولئك الذين لم أرهم، ويسعدني 

أن أكون هنا. وأود أن أعود إلى موضوع الشمولية.  وأنا سعيد جًدا ألن مارتن ذكر أن  

الشمولية والتنوع هما في صميم نموذج مجتمع أصحاب المصلحة المتعددين. أعتقد أننا 

على ذلك.  أعتقد أنه مع المجتمع بأكمله، ما الذي كنتم سترونه إذا    متفقون إلى حد كبير

قدمنا الشرائح األصلية، لقد أعددنا ما سيكون الكثير من التفكير الذي يجري في اللجنة  

فيما يتعلق بكيفية اعتماد أو تفعيل مفهوم الشمول هذا؟  من   GACاالستشارية الحكومية  

زال يتعين إجراؤها بيننا وبين المجتمع بأسره، وربما  المحتمل أن تكون هذه محادثة ال ي

يمكننا مواصلة ذلك في مكان غير رسمي في وقت ما مع أعضاء مجلس اإلدارة المهتمين  

المهتمين، وربما حتى أشخاص من أجزاء   GACوأعضاء اللجنة االستشارية الحكومية  

لتضمين    GPIلعالمية  أخرى من المجتمع حتى نستخدم فرصة إطار عمل المصلحة العامة ا

 بعض العناصر لتفعيل هذا المفهوم حقًا.

 

إذا كانت ذاكرتي تسعفني جيًدا، االنتقال إلى    10-8هناك عناصر في هذا الشأن، األسئلة   

أنفسنا بأننا  لتهنئة  هذا االتجاه، ولكن ربما يمكننا أن نكون أكثر واقعية. لكن نعم، فقط 

ا في صميم نموذجنا لدينا الشمولية كمشاركة هادفة  متفقون على مستوى المبادئ، ألنه حقً 

 لجميع األطراف المتنوعة في المجتمع. لذا أتطلع إلى مواصلة تلك المحادثة معكم. شكًرا.

 

 

 شكًرا جزياًل. منال إسماعيل، رئيسة اللجنة االستشارية الحكومية:  

 

 

ما، وهذا هو  نقطة سريعة.    مارتن بوترمان:   إلى حد  تكون ضمنية  ربما  لكنها  ليست جديدة.  الشمولية 

السبب في أنني أطرحها، وعند ذكرها، قد نستفيد من مزيد من المناقشة. آفري، هل يمكنك  

 أن تضيفي؟ 
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التجريبي  آفري دوريا:    وأننا نختتم اإلصدار  المحادثات مع جورج وآخرين، خاصةً  إلى  أتطلع بشدة 

ظًرا ألننا نحاول جاهدين عدم تغيير إطار العمل أثناء اإلصدار التجريبي،  نوًعا ما.  ن

ولكن بمجرد أن ننتهي من اإلصدار التجريبي ونبدأ في النظر في كيفية االنتقال به إلى  

 المراحل التالية، فإنني أتطلع بشدة إلى تلك المحادثات.  شكًرا يا جورج.

 

 

شكًرا.  ة الحكومية:  منال إسماعيل، رئيسة اللجنة االستشاري وجورج،  ومارتن.  آفري  جزياًل  شكًرا 

ونتطلع إلى مالحظاتك على التنسيق الهجين.  لقد قمت باختبار اإلجهاد شخصيًا وعبر  

 اإلنترنت. ممثل المفوضية األوروبية التالي ثم فيليميرا، من فضلكما.

 

 

الخي ممثل المفوضية األوروبية:    الرئيسة. وصباح  سيدتي  األول  شكًرا  السؤال  عدة مالحظات.  فقط  لدي  جميعًا.  ر 

العالمية   العامة  المصلحة  بشأن  ب  بالسؤال  على  GPIيتعلق  ومارتن  آفري  وأشكر    .

اإليضاحات. أردت فقط أن أضع القليل من السياق لهذا السؤال، ألننا دائًما ما نضع في 

ا. كان هذا السؤال في  اعتبارنا طول األسئلة ولكن ربما لم يكن من المفيد هنا اختصاره 

، ولم  ICANN73الصادر في  GACاألساس يشير إلى بيان اللجنة االستشارية الحكومية 

مقارنةً  العامة  المصلحة  تطبيق  أو  تنفيذ  حول  التساؤالت  من  الكثير  يطرح  يكن 

الوصول   لنظام  التجريبي األول  الدرس  أكثر ]غير مسموع[ من  باالعتبارات، بل كان 

 .SSADح عن بيانات التسجيل غير العامة الموحد / اإلفصا

 

   / الموحد  الوصول  نظام  مناقشة  تمت  حيث  المستند  إلى  االنتقال  عند  الواقع  في  ألنه 

، كان هناك في الواقع بيان األقلية من  SSADاإلفصاح عن بيانات التسجيل غير العامة  

وبعض األطراف األخرى في العملية المعّجلة لوضع   GACاللجنة االستشارية الحكومية 
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ث كانوا يقولون في الواقع أن هناك بعض تهديدات األمن حي  2المرحلة    EPDPالسياسات  

السيبراني التي لم يتم إعطاؤها أولوية كافية بمعنى أنه كانت هناك أسئلة حول مستويات 

في    GACمختلفة من األولويات في هذا التقرير، وأن اهتمام اللجنة االستشارية الحكومية  

مية أو خطابًا كافيًا، وفي الواقع كان االستنتاج  ذلك الوقت كان تحديًدا لم ي عَط هذا األمر أه

بشأن ]غير مسموع[ نظام الوصول الموحد / اإلفصاح عن بيانات التسجيل غير العامة  

SSAD    .هو أن المخاوف كانت كافية 

بصورة أساسية للفت االنتباه في المرة القادمة التي يتم فيها تطبيق إطار عمل المصلحة  

، فقط لتوخي الحذر ألنه  ODAفيما يتعلق بتقييم التصميم التشغيلي    GPIالعامة العالمية  

تم طرح شيء ما على أنه مصدر قلق تم معالجته بصورة فعالة. كان مجرد توضيح وآمل 

 أن يساعد. 

 

الثقافة   حيث  من  جورج  قاله  ما  بشدة  أؤيد  فأنا  بالشمولية،  يتعلق  فيما  جًدا  سريعًا  ثم 

نظور لهذا، في الواقع كان عدد من الزمالء يفكرون في والتشغيل، ولكن أيًضا إلعطاء م 

الذين   اإلدارة  خلفية ألعضاء مجلس  باعتباره  مفيًدا  يكون  قد  أنه  واعتقدنا  المفهوم  هذا 

ولكن   كبيًرا  السؤال  يكون  أن  المفترض  من  يكن  لم  أفكارنا.  هذا إلعطاء  من  يعملون 

. واآلن، أنا على دراية  GACة  باألحرى بعض اإلسهامات من اللجنة االستشارية الحكومي

بالوقت، لكن زميلي نايجل، ربما كنت بطيئًا جًدا في سؤال الدقة، لذا ال أعرف إن كانت 

 منال، يمكنني العودة إلى هذا. 

 

 

هل يجب أن أنتظر أو أرد    --، لقد أدليت بتعليقات  WHOISعذًرا، الوصول إلى نظام   يوران ماربي:   

 اآلن؟ 

 

 

كنت أشير فقط إلى بيان األقلية، ولم أكن أذكر التهديدات السيبرانية؛ كان األمر يتعلق  روبية:   ممثل المفوضية األو

 أكثر ببيان األقلية.
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هذه   يوران ماربي:    إجراء  يعود سبب  أخرى،  ذلك. مرة  تعزيز  ذلك ونود  تعليق حول  لدينا  كان  ألنه 

وأحيانًا ناقشنا في القاعة تفسير   .GDPRالمناقشة إلى تشريع القانون العام لحماية البيانات  

توضيحات وتعيد أيًضا تأكيد إن   23. وتقدم المادة  GDPRالقانون العام لحماية البيانات  

افتراضاتنا القانونية من البداية كانت صحيحة ألن المفوضية األوروبية في ]غير مسموع[  

، أعتقد أنه  6المادة ب 23تظهر اآلن دور ]غير مسموع[ المتحكم ولكن أيًضا بربط المادة 

من القانون العام لحماية البيانات الفعلي.  وأعرف جميع المحامين ]غير مسموع[ بطريقة 

تجعل اختبار التوازنات أسهل وأيًضا بطريقة تنظر إلى بعض التعريفات التي كنا نفتقر  

لح العام  القانون  التشريعات،  بدون مراعاة  كتابتها  تمت  المشورة  أن  وأعتقد  ماية  إليها. 

، والتشريعات المحتملة الجديدة. ألننا يجب أال ننسى أبًدا أن سبب حديثنا GDPRالبيانات  

عن نظام اإلفصاح، وسبب عدم وجود هذه المعلومات، يرجع إلى التشريع الذي يستند 

 إلى قانون حماية البيانات والمشورة من مجلس حماية البيانات في أوروبا. شكًرا جزياًل.

 

 

قبل االنتقال إلى الدقة، إذا سمحتم لي بنقطتين، مرة أخرى. أواًل، لم يكن المقصود من  ممثل المفوضية األوروبية:   

التي  بالمراجعة  هذا مرتبط  أن  أعتقد  السيبراني وال  األمن  تهديدات  مناقشة  تدخلي هو 

نها مرتبطة  ، بل إGDPRتجريها ]غير مسموع[ وال تتعلق بالقانون العام لحماية البيانات  

البيانات   لحماية  العام  القانون  عمل  إطار  توافق  بحقيقة  نظام    GDPRفقط  سياق  في 

. لذا ربط هذا بالفعل  SSADالوصول الموحد / اإلفصاح عن بيانات التسجيل غير العامة  

البيان الرسمي الصادر في   المشورة كانت ICANN73بنص  ، والذي ال أعتقد أن هذه 

أو ]غير مسموع[ كنت أشير فقط   GDPRلعام لحماية البيانات  موجودة بسبب القانون ا

 ، ما هو النقاش حول هذا األمر. GPIإلى إطار عمل المصلحة العامة العالمية 
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ثم عندما يتعلق األمر باإلفصاح، أعتقد، وأعلم أن بعض هذه النقاط قد ال يكون لدينا نفس 

مغلق.    WHOISأن نظام  GDPRنات الرأي فيها. وليس بسبب القانون العام لحماية البيا

البيانات   العام لحماية  القانون  أيًضا    GDPRيتعلق  بالبيانات الشخصية، ونعلم أن هناك 

نقاًطا أخرى وليست تواريخ شخصية فقط حول اإلفصاح، بل نقاش طويل.  لذلك لم تكن  

الدقة وأعط في  االستمرار  بإمكاني  كان  إذا  أردت توضيحها.  التي  النقطة  يكم هذه هي 

 ]متحدثون متداخلون[ --الكلمة مرة أخرى 

 

 

أعتذر يا يوران، إذا استطعنا جعل الدقة حتى وقت   منال إسماعيل، رئيسة اللجنة االستشارية الحكومية:  

فسنرجع إلى الدقة. شكًرا. يوران.     --ألن لدى نايجل أيًضا تعليقات على الدقة    --الحق  

 هل تود التعليق اآلن؟ 

 

 

الذي ينص على ]غير   :   يوران ماربي البيانات  القانوني لمجلس حماية  التوجيه  شكًرا، أوصيكم بقراءة 

البيانات   لحماية  العام  القانون  بموجب  من    GDPRمسموع[  أي  استبعاد  يتم  بحيث 

المناقشات إذا كان هناك اتصال بالقانون العام لحماية البيانات والبيانات الفردية ومعلومات  

 جزياًل. وأفضل تجنب تلك المناقشة.  . شكًراWHOISنظام 

 

 

البرازيل.  منال إسماعيل، رئيسة اللجنة االستشارية الحكومية:   وممثل  ويوران  فيليميرا  جزياًل  شكًرا 

 ، تفضل. GPIأعتذر إلبقائك في االنتظار بشأن المصلحة العامة العالمية 

 

 

يشير إلى ما سمعناه من قبل،    GPIلعالمية  شكًرا جزياًل، تعليق على المصلحة العامة ا  ممثل البرازيل:   

أن تستخدم   GACوكيف يمكن للهيئات المختلفة بما في ذلك اللجنة االستشارية الحكومية  
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.  وأعتقد أنه من المهم فقط أن نضع في االعتبار  GPIإطار عمل المصلحة العامة العالمية  

المصلحة العامة العالمية    أنه ربما أعتقد أن هناك شيئين مختلفين هنا. لديكم إطار عمل

GPI   تتفهمه مفهوم  فهو  ثم  ومن  السياسات،  صنع  عملية  مع  تتناسب  أن  يمكن  كأداة 

ICANN    بطريقة ما، وقد تم تطويره من الداخل إلى الخارج بمعنى أنه يعتمد إلى حد كبير

، وبطريقة ما ]غير مسموع[ يتعرض ICANNعلى التحليل والتفصيل على لوائح وقواعد  

حسنًا، إذا كنت أطبق القانون، فهذا شيء يصب في المصلحة    --أن يكون دائري  لخطر  

العامة.  لذلك ليس شيئًا سهاًل للغاية ولكنه طريقة إبداعية للعثور على مزيد من التعقيد 

لهذا التحليل. لذلك أعتقد أنها أداة تناسب عملية صنع السياسات.  وبعد ذلك، عندما تكون 

في إحدى مجموعات العمل التي تقوم بإعداد شيء ما،    GACلحكومية  اللجنة االستشارية ا

 فمن المؤكد أن هذا أمر مهم يجب أخذه في االعتبار. 

 

أكثر تحلياًل في   العامة، وهو مفهوم  المصلحة  لديك مفهوم  أن يكون  الشيء اآلخر هو 

تراحات في السياسات واالق  GACالطريقة التي ستنظر فيها اللجنة االستشارية الحكومية  

المختلفة التي تعرض علينا.  وبعد ذلك أعتقد بمفهوم مختلف، أن المصلحة العامة في هذا  

الخاصة حول   السياق ستكون شيئًا مختلفًا بعض الشيء. ستقدم كل دولة وجهة نظرها 

ماهية المصلحة العامة التي تستند إلى سياساتها وقوانينها الوطنية الخاصة بكيفية تفاعلها 

األخرى وما إلى ذلك، وهكذا دواليك منظور خارجي حول المصلحة العامة.   مع الدول  

أن   نفهم  أننا  المغلقة،  العامة  النطاقات  السابقة حول  المناقشة  في  سابقًا  ذكرنا  وبالتالي، 

النطاقات العامة المغلقة ست نسب إلى الخضوع للمصلحة العامة. من وجهة نظري، فإن 

، لذلك ننظر إلى  GPIإطار عمل المصلحة العامة العالمية    المصلحة العامة ستتم بناًء على 

الخارج بمعنى ما. لذلك توجد وجهات نظر مختلفة حول كيفية تعاملنا مع مفهوم المصلحة  

لديها منظور محدد للغاية إلحداث   GACالعامة، وأعتقد أن اللجنة االستشارية الحكومية  

 هذا النوع من النقاش. شكًرا جزياًل.
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آشوين.  هل   منال إسماعيل، رئيسة اللجنة االستشارية الحكومية:   البرازيل. أرى  شكًرا جزياًل ممثل 

 ؟  بشأن المصلحة العامة العالمية؟GPIهذا بشأن المصلحة العامة العالمية 

 

 

وع[ شكًرا. معكم آشوين من إندونيسيا. ما أقترحه للمصلحة العامة هو دعونا ]غير مسم ممثل إندونيسيا:  

هي القانون العام لحماية البيانات   WHOISالمشكلة التي أثارتها نييوي بشأن مشكلة نظام  

GDPR  تناقضات بين   --ما تسمونه    --.  في بعض األحيان يكون هناكICANN لوائح ،

ICANN    البيانات العام لحماية  البلدان األخرى. نظًرا لوجود   GDPRوالقانون  ولوائح 

واألعضاء وأصحاب المصلحة    ICANNديد من المشكالت داخل  ]غير مسموع[ هناك الع

وما إلى ذلك، القضاء    ICANNو  epocاآلخرين والتي تصل إلى ]غير مسموع[ مثل  

بزيادة أو تعزيز    ICANNاأللماني على سبيل المثال. قد أقترح خطوة حول كيفية قيام  

من   القضاء  إلى  اللجوء  علينا  يتعين  ال  لذلك  التحكيم،  نزاع  وأصحاب   ICANNحل 

المصلحة. على سبيل المثال، ]غير مسموع[ أخيًرا يمكن إبرامها خارج القضاء فقط في  

حل النزاع أو هل يمكنني االستعانة بخبير استشاري لهذا؟  لذلك أعتقد أنها طريقة جيدة  

وأصحاب المصلحة. هذا كل    ICANNللحصول على مخرج للتغلب على المشكلة داخل  

 ا.شيء يا منال. شكرً 

 

 

شكرا جزيال لك، يا أشوين. لذلك إذا لم يكن هناك  منال إسماعيل، رئيسة اللجنة االستشارية الحكومية:  

العالمية   العامة  المصلحة  فأنا أنظر فقط في غرفة  GPIأي شيء آخر بشأن   ،Zoom  

ال أري أي طلبات أخرى للحصول على الكلمة، إذن بعد الحصول على  والقاعة. حسنًا.  

إذنكم، من فضلكم، يمكننا العودة إلى الدقة، إن كان يمكننا الحصول على شريحة الدقة  

 على الشاشة. وأعطي الكلمة اآلن لنايجل، ممثل المملكة المتحدة تفضل. 
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شكًرا، واعتذر لعدم التدخل في وقت سابق. أعتقد أنه توجد    نعم، شكًرا جزياًل يا منال.   ممثل المملكة المتحدة:  

ثالثة أشياء حقًا.  من وجهة نظر المملكة المتحدة، الدقة هي أحد تلك المفاهيم التي تحدث  

عنها الناس لفترة طويلة، وأعتقد أن لها أهمية حقيقية لفهم أوسع لكيفية عمل اإلنترنت  

القضايا التي أعتقد أنها اختبار أساسي، بطريقة . إنها إحدى تلك  DNSونظام اسم النطاق  

، إلى جانب DNSما، لمصداقية النظام والطريقة التي نعمل بها بشأن نظام اسم النطاق  

فيه   المرغوب  غير  والبريد  االحتيالي  والتصيد  المشروعة  غير  الويب  مواقع  تسجيل 

والتي تم تنفيذ    DNSوشبكات الروبوت التي نناقشها في إطار انتهاك نظام اسم النطاق  

السياسيون،  الناس، ويفهمه  يفهمه  أمر  التسجيل  دقة بيانات  فيها.  إن  العمل  الكثير من 

عليها لتعزيز   ICANNويتفهمه رؤساؤنا في حكوماتنا، ونأمل أن تعمل مؤسسات مثل  

الذي تحدث عنه يوران وآخرون   الفعالية واألمن والفهم والتقدير والشمولية لإلنترنت، 

 . من قبل

 

لذلك في هذا السياق، نرحب حقًا بالعمل الذي تتقدم به مجموعة تحديد النطاق، واجتهاد  

المساهمين في تلك المجموعة والعمل الذي يقومون به. نشكر مجلس اإلدارة ومؤسسة 

ICANN    على دعمهم لهذا العمل، فالرسالة الموجهة إلى المفوضية األوروبية والمجلس

البيانا ت مهمة في هذا السياق، ولكن ال ينبغي بأي حال من األحوال  األوروبي لحماية 

تقييد عمل مجموعة تحديد النطاق بسبب تلك الرسالة. في الواقع، يعني االهتمام بالدقة  

ومجلس اإلدارة والمجتمع أن عمل مجموعة تحديد النطاق أكثر   ICANNعبر مؤسسة  

يقوم بها أمناء السجالت والسجالت أهمية، ال سيما من حيث فهمهم للعمليات الحالية التي  

 للتأكد من الدقة. 

 

النطاق   --وبالفعل    تحديد  مجموعة  نرى  أن  حقًا  نريد  المتحدة،  المملكة  حكومة  باسم 

تمضي قدًما في جميع العناصر األربعة لعملهم.  نريد أن نرى استطالًعا تم إجراؤه حول  

ة وال يمكن بأي حال من األحوال التطرق  كيفية قيام أمناء السجالت فعليًا بإجراء تقييم الدق

إلى البيانات التي تخضع للمناقشات القانونية واألكثر رسمية. سوف نفكر في هذا األمر 
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في بياننا الرسمي الحقًا، لكن أود أن أشكر مجلس اإلدارة على دعمهم في هذه المسألة.  

 شكًرا.

 

 

 شكًرا جزياًل يا نايجل. بيكي، تفضلي.  منال إسماعيل، رئيسة اللجنة االستشارية الحكومية:  

 

 

نعم، شكًرا يا نايجل. أريد فقط أن أقول لمجلس اإلدارة، وعلى وجه الخصوص أتفق معكم  بيكي بير:  

في أن الدقة مسألة حاسمة.  وهي أمر أساسي.  كانت في مقترح أولي ومقترح نهائي.  

التكليفين    --السؤال   الوقت  4و  3صعوبة االستمرار في  بنقص    في  تتعلق حقًا  الحالي 

البيانات لفهم إن كانت هناك أخطاء، وأنواع عدم الدقة الموجودة وإن كانت تمنع االتصال 

بالفرد في ظروف مناسبة ومدى انتشار هذه األخطاء.  وبدون هذه البيانات، من الصعب 

الت وقف  للغاية التفكير في حل مناسب للغرض. أعتقد أن المناقشة التي تسمعونها حول 

المؤقت مقابل أي شيء آخر تعكس إدراك أننا بحاجة إلى الحصول على معلومات إضافية 

 للتركيز على ماهية المشكلة، ثم االنتقال إلى كيفية إصالحها. 

 

 

فقط   يوران ماربي:    بدقة نظام  وشكًرا جزياًل.     --للتوضيح  األمر  يتعلق  العمل مؤقتًا عندما  ال نوقف 

WHOIS لدينا التزام بذلك داخل عقودنا ونتابعها. المشكلة حقًا، كما قلت من قبل، لدينا .

يمكننا القيام   --معضلة. ال يمكننا التحقق من البيانات حقًا ألنها بيانات خاصة ال نملكها  

القي يمكننا  ال  ولكن  واحد  أساس  على  التشريع.   بذلك  جوهر  إلى  للوصول  بالعمل  ام 

وألصدقائي من ماليزيا، أنتم على حق.  اعتدنا أننا نستطيع في هذه القاعة الجلوس وإجراء  

العالم، قمنا منذ عقود ونجحنا جًدا في   أنحاء  محادثات جعلتنا نضع سياسات في جميع 

الكثير من األشياء ليس تنفيذ أشياء مثل حماية العالمات التجارية، ومكافحة االنتهاك، و

 فقط مع األطراف المتعاقدة ولكن كما هو الحال مع مشغلي رمز البلد، يقومون بعمل جيد.
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التي اعتاد أصحاب المصلحة   المنطقة  إلى  التحديد  المشرعون على وجه  وعندما ينتقل 

المصلحة   أصحاب  لنموذج  المحدودة  بالقدرة  األمر  بنا  ينتهي  بها،  القيام  المتعددين 

متعددين، الذي أنتم جزء منه ولكنه أيًضا يضغط على المحادثة. عندما جاء القانون العام  ال

البيانات   مؤسسة  GDPRلحماية  جعل  هو  األشياء  أحد  كان   ،ICANN    عن مسؤولة 

الفراولة، لألسف، لم يحصل على قوة   القانوني، وقد أطلقنا على ذلك نموذج  اإلفصاح 

اب في الرسالة الموجهة إلى المفوضية األوروبية. بعد  دفع.  ويمكنكم االطالع على األسب

هي الكيان القانوني المسؤول عن اإلفصاح عن   ICANNذلك، اقترحنا أن تكون مؤسسة 

البيانات ألنه في كل مرة يقدم فيها الطرف المتعاقد البيانات، إذا ارتكب خطأ، فقد يدفع 

مور. حاولت الذهاب إلى ألمانيا غرامات. وكنا على استعداد لدفع غرامات للتحقق من األ 

مرتين، وكان آخر شيء هو اقتراح ]غير مسموع[ بأنه ينبغي أن تكون لدينا القدرة على  

 إحداث تأثير أكبر عندما يتعلق األمر بدقة البيانات.

 

حاولنا القيام بذلك على مدار السنوات األربع الماضية، وما زلنا نتحدث عن التفاصيل   

الوقت قد حان للمضي قدًما. ووافقت حقًا، أننا نحقق فاعلية في جميع   الفنية وأعتقد أن

أنحاء العالم، نموذج أصحاب المصلحة المتعددين يتعلق بالتشريع. وأيًا كان ما ستصدره  

الحكومة، فسيكون دائًما قانونًا لنا ولكم. وهذا يجعلنا محدودين. أتمنى فقط في المستقبل 

تخدام نموذج أصحاب المصلحة المتعددين. وحتى إذا لم  أن نتمكن من االستمرار في اس

تحصلوا دائًما على ما تريدون، فقد تكون هناك أسباب وجيهة لذلك.  ألنه معًا في العملية 

التصاعدية، تظهر آراء مختلفة على الطاولة.  وعادةً ما ننجح ولدينا منذ عقود. لم ينقطع  

فيها باإلنترنت، تزودكم هذه المجموعة  عاًما.  في كل مرة تتصلون    35اإلنترنت منذ  

وشركاؤنا باإلنترنت. كما قال مارتن، إنه تطوعي، لكننا اليوم نخدم أكبر مجتمع عالمي 

مليار مستخدم. لسوء الحظ، نرى بعثرة ]غير مسموع[ حول العالم، ويمكن   5.5في العالم،  

، للتأكد من  DNSطاق  أن يكون ذلك سيئًا فقط للمستخدمين، مكافحة انتهاك نظام اسم الن

 استقراره ]غير مفهوم[.
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أود االنطالق من هذه المناقشة. هناك قوانين تؤثر على قدرتنا على اتخاذ القرارات في   

والمجتمع بالصمود أمام األسئلة الصعبة وتمكنا من حلها.    ICANNالنظام. لطالما تميزت  

ن حلها لفترة طويلة مع .  لقد تمكنا مICANNأود أن أطرح هذه األسئلة على مجتمع  

الحكومات كشركاء في هذه المحادثة، والتي أعادت تأكيدها العديد من بلدانكم ورسائل 

 المفوضية األوروبية واتحاد االتصاالت السلكية والالسلكية ورسائل من البيت األبيض. 

 

 

األوروبية بعد ذلك، شكًرا، لدي ممثل المفوضية   منال إسماعيل، رئيسة اللجنة االستشارية الحكومية:  

 من فضلك، فيليميرا.

 

 

وال    --نعم، كما قلت، أردت أن أعود إلى سؤال بيكي حول الدقة قبل أن أقول أي شيء   ممثل المفوضية األوروبية:   

أريد إطالة المناقشة.  أعتقد أنه من الواضح أن موقف المفوضية األوروبية مختلف قلياًل 

لنكون بنائين. فيما    --يذي  التنف  ICANNعن مقارنته مع رئيس   ويجب أن نجد طريقة 

التي تمت قراءتها   ICANNيتعلق ببيكي، أود أن أشكرك على التقرير التوضيحي لرسالة  

ثم إرسالها من قِبل المفوضية األوروبية، ويمكنني أن أؤكد أننا تلقينا هذه الرسالة جيًدا 

 . ICANNإلى  وأ حطنا علًما بها، وسنتعامل معها ونرسل رًدا بالطبع

 

ما أردت أن أذكره هو أنني تناولت أيًضا وجهة نظركم حول التوضيح وبعض النقاط   

، كان لدينا GACقبل مناقشتها أيًضا مع زمالء آخرين في اللجنة االستشارية الحكومية  

شك في إن كانت السيناريوهات التي تعملون بموجبها قد تغيرت أو كيف يجب أن نقرأها، 

كان ذلك إجرائيًا، سؤال مفتوح، ونفهم أن السيناريوهات يتم تنقيحها و]غير  ولكن بالفعل 

 رًدا من المفوضية. GACمسموع[، لذا ستتلقى اللجنة االستشارية الحكومية 
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أن   حقيقة  بالتأكيد  أقدر  لوضع    ICANNلماذا  المعّجلة  العملية  من  مشورة  عن  تبحث 

وأعتذر إذا كنت أنا من لم يفهم الرد وننتظر ذلك، أردت فقط أن أعود    EPDPالسياسات  

عذًرا، السؤال    --  GACولكن الرد الذي قدمه زمالؤنا في اللجنة االستشارية الحكومية  

كانت مؤسسة   إن  قانونية،   ICANNالذي طرحوه هناك وحول  تلقي مشورة  قد طلبت 

ورة تلقي المش  ICANNوالتي تختلف عن المجلس األوروبي لحماية البيانات، لذلك طلبت  

 القانونية بشأن هذه القضية. 

 

للقيام بذلك، ولم  شكًرا يا يوران، كما أجبنا.     قانونية  تلقينا مشورة  لقد  يمكننا    --نعم، 

 الخروج وطلب معلومات فردية ولكن هذا ال يحل مشكلة الدقة، كما أوضحت.

 

 

شكًرا جزياًل، ممثل المفوضية األوروبية ويوران،  منال إسماعيل، رئيسة اللجنة االستشارية الحكومية:  

أسئلة أو طلبات أخرى للتحدث. وإذا لم يكن األمر   وأتوقف قلياًل ألرى إن كانت هناك أية

. شكًرا. وهذا أساًسا للتعرف على التقدم  9كذلك، يمكنني أن أطلب االنتقال إلى الشريحة  

الكبير الذي أحرزناه خالل السنوات القليلة الماضية مع مجلس اإلدارة من خالل مجموعة 

، وأيًضا مع المؤسسة  BGIGكومية،  التحاور بين مجلس اإلدارة واللجنة االستشارية الح

الجدد إلى السرعة واالعتراف بالجولة    GACفي دفع زمالء اللجنة االستشارية الحكومية  

لنطاقات   االستشارية   gTLDالتالية  اللجنة  لعبته  الذي  المهم  للدور  نظًرا  التي  الجديدة 

خالل الجولة األولى، وتحديًدا مع دليل مقدم الطلب، مرة أخرى، نحاول    GACالحكومية  

 الجدد إلى السرعة.  GACدفع زمالء اللجنة االستشارية الحكومية 

 

جنة االستشارية الحكومية ممثاًل جديًدا في الل  150وكما ذكرنا عدة مرات، لدينا اآلن   

GAC    ،مونتلاير اجتماع  المؤسسة  ICANN66منذ  وعدت  ما  متابعة  أيًضا  ونحاول   .

  GACبمشاركته فيما يتعلق بتلخيص كيفية التعامل مع مشورة اللجنة االستشارية الحكومية  

الجديدة، وربما أيًضا النظر في طرق حوار اللجنة   gTLDخالل الجولة األولى لنطاقات 
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المستقبلي لمجلس اإلدارة حول هذا الموضوع. لذا، كما قلت،    GACستشارية الحكومية  اال

التي   الورقة  تلقينا  من  تأكدوا  المحرز،  التقدم  على  للتعرف  فقط  كاملة،  أسئلة  توجد  ال 

خالل الجولة األولى    GACتلخص كيفية التعامل مع مشورة اللجنة االستشارية الحكومية  

 ضي قدًما.واالتفاق على طريقة للم

 

 

شكًرا جزياًل على ذلك. ونعم، نبحث دائًما عن فرص لزيادة تعزيز تفاعلنا والوصول إلى   مارتن بوترمان:  

المتعلقة  المحددة  القضايا  أقدر كثيًرا  أيًضا  أقول  أن  نتيجة ممكنة. في هذا يجب  أفضل 

العامة االستشارية  اللجنة  مثل  مسموع[  ]غير  المسؤول  مع  المباشر  لعموم    بالحوار 

والذي أعتقد أنه يساعد    GNSOأو المنظمة الداعمة لألسماء العامة    ALACالمستخدمين  

على تعزيز التوصيات النهائية التي تم طرحها على مجلس اإلدارة أيًضا. لذا، نعم، دعونا  

نجعل أيًضا مجموعة التحاور بين مجلس اإلدارة واللجنة االستشارية الحكومية كمجموعة 

عدة في تحسين االتصاالت، فهي مفيدة للغاية، وبالطبع فإن مجلس اإلدارة  تنسيق للمسا

 جاهز ألي أسئلة أو تفاعل في أي وقت.

 

 

شكًرا جزياًل يا مارتن. أي شيء آخر قبل الختام؟    منال إسماعيل، رئيسة اللجنة االستشارية الحكومية:  

 أي مالحظات ختامية من جانب مجلس اإلدارة أو ... 

 

 

مرة أخرى، نقدر التفاعل. وما نراه هو عالم يتغير بطريقة ما.  وتتغير الديناميكيات في   وترمان:  مارتن ب

إلى حد كبير اإلنترنت    ICANNالعالم ونحتاج إلى إيجاد طريقة من خالل ذلك معًا. تمثل  

العالمي، وإنترنت عالمي واحد، ونريد مواصلة تقديم مهمتنا وجعل اإلنترنت أفضل قدر  

ن فيما يتعلق بكيفية اتصالنا بعضنا ببعض. حتى تستفيد األمور على اإلنترنت من اإلمكا

 ذلك. 
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بذلك، نقدر دعم واهتمام الحكومات في جميع أنحاء العالم للمساعدة في تحقيق ذلك. وفي  

أعلم أنكم ال تمثلون كل شيء، لكنني   --النهاية، هذا هو الهدف المشترك، الذي أعتقد  

م ذلك، هذا اإلنترنت العالمي الوحيد الذي يعمل ويخدم العالم، ودعونا  أعتقد أننا نشارك

 نستفيد من ذلك. شكًرا جزياًل لكم جميعًا على أسئلتكم وتفاعلكم وتفانيكم في ذلك.

 

 

آفري،   منال إسماعيل، رئيسة اللجنة االستشارية الحكومية:   بيكي،  يوران،  مارتن،  جزياًل،  شكًرا 

في القاعة.  وأرى أيًضا أعضاء مجلس    GACستشارية الحكومية  وجميع زمالء اللجنة اال

على   االستشارية Zoomاإلدارة  اللجنة  في  لزمالئي  وشكًرا  لكم.  جزياًل  شكًرا  لذا   ،

الشتراككم ومشاركتكم النشطة وجميع أعضاء المجتمع المهتمين بعالقاتنا   GACالحكومية  

استمرار   إلى  ونتطلع  اإلدارة.  مجلس  مع  اجتماعنا  الثنائية  نختتم  وبهذا  البناء،  الحوار 

 الثنائي، شكًرا.

 

، سوف نجتمع مرة أخرى بعد الغداء للبدء  GACوزمالء اللجنة االستشارية الحكومية   

  11:15بتوقيت الهاي،    13:15في صياغة البيان الرسمي. ي رجى العودة في تمام الساعة  

 بالتوقيت العالمي المنسق. 

 

 شكًرا. 

 

 

  ]نهاية النص المدون[ 
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