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 نبذة خلفية 

ي تحم
ل اسًما للنطاق )"بيانات تسجيل عىل مدى العقود الماضية، أصبحت المعلومات المتعلقة باألفراد أو الكيانات التر

، لتصبح أداة ال غتز عنها إلسناد  1ذات الصلة WHOISوخدمات  WHOISالنطاق"( متاحة بشكل عام من خالل بروتوكول 

نت.  ، كانت  المحتوى والخدمات والجريمة عىل االنتر ي ICANNموضع اهتمام طويل األمد لمجتمع  WHOISوبالتاىلي
، بما فز

ا يتعلق بالمشكالت الصعبة مثل المخاوف المتعلقة بعدم حماية البيانات الشخصية، وعدم دقة  ، وخاصة فيمGACذلك 

 بيانات التسجيل. 

مراعاة المسائل المتعلقة  -( RDSخدمات دليل التسجيل ) -أو كما هو معروف  - WHOISيتطلب تحديد النهج الصحيح لـ 

وعة و  ي ذلك مكافحة السلوك بالقدر نفسه من حماية البيانات والممارسات المشر
القانونية المرتبطة بحماية الجمهور، بما فز

ونية واالحتيال وانتهاك الملكية الفكرية والتأكد من األمن وتعزيز ثقة المستخدم وثقة  ي مثل الجرائم اإللكتر
غت  القانوئز

كات.  ز والشر نت وحماية المستهلكي  ي اإلنتر
تقر  ICANNالمسبقة ولوائح اللجنة االستشارية الحكومية 2مشورة المستهلك فز

  بهذه المصالح الحيوية. 

ي GDPRأجتر بدء العمل بالقانون العام لحماية البيانات )
ي فز  ICANNمؤسسة  2018أيار )مايو(  25( لالتحاد األوروئر

 متوافق مع تنظيم حماية البيانات.  WHOISعىل جعل نظام  ICANNواألطراف المتعاقدة ومجتمع 

 القضايا 

ي سياق نظام اسم النطاق مراعاة المسائل المتعلقة بالقدر نفسه من حماية البيانات والممارسات تتطلب حماية 
الجمهور فز

ي مثل االحتيال وانتهاك الملكية 
ي ذلك مكافحة السلوك غت  القانوئز

وعة والقانونية المرتبطة بحماية الجمهور، بما فز المشر

كات. الفكرية واألمن وتعزيز ثقة المستهلك وثقة المستهل ز والشر نت وحماية المستهلكي  ي اإلنتر
مشورة اللجنة االستشارية  ك فز

  تقر بهذه المصالح الحيوية.  ICANNالحكومية المسبقة ولوائح 

ي بحماية البيانات والمادة 
 عىل ذلك، أقر كل من فريق العمل المعتز

ً
ي لحماية البيانات بأن 29عالوة ، والمجلس األوروئر

ي يحق "
ي أدلة نظام  سلطات اإلنفاذ التر

لها بموجب القانون يجب أن يكون لها حق الوصول إىل البيانات الشخصية فز

Whois وتعلن عن توقعها أن تقوم "ICANN " بتطوير نموذجWHOIS  وعة من قبل ز االستخدامات المشر  تمكي 

، مثل إنفاذ القانون ]...[ ز   ". أصحاب المصلحة المعنيي 

ي مشورة اللجنة االستشارية الحكومية ومساهمات اللجنة االستشارية الحكومية 
ز عليه فز كت 

ا لما تم التر
ً
ومع ذلك، وفق

(  ICANN60المختلفة منذ اجتماع  ي )نوفمتر
ين الثائز ي )تشر ي أبوظتر

(، فشلت الجهود المبذولة حتر اآلن من قبل 2017فز

ور  ICANNومجتمع  ICANNمؤسسة  ي تلبية كل من ضز
،  ة حماية البيانات وحماية المصلحة العامة. فز ي الوقت الحاىلي

 وفز

العامة مرة واحدة دون وجود عملية حقيقية أو آلية للوصول إىل المعلومات  WHOISيتم حذف الكثت  من معلومات نظام 

وعة.  ي  وعىل وجه التحديد، لم يعد من المتوقع أن يكون لدى جهات إنفاذ القانون وختر  لالستخدامات المشر
ائز اء األمن السيتر

 .3وأصحاب حقوق الملكية الفكرية إمكانية الوصول إىل المعلومات المهمة لحماية المصلحة العامة 

  

 
ي لنظام انظر  1

ي  ICANNرفيع المستوى لمؤسسة  WHOISالموجز الفتز
 (  2018نيسان )أبريل(   20)  فز

 ( 2007آذار )مارسgTLD  (28   )الخاصة بـ   WHOISالمتعلقة بخدمات   GACالخاصة بـ  Whoisمبادئ  انظر عىل وجه الخصوص 2
ي غت    gTLDلمزيد من المناقشة، انظر "أهمية الوصول الموحد إىل بيانات تسجيل نطاق  3

ي  العام" فز
  GACورقة مناقشة الجلسة عتر الويب فز

(23  )  ( 2019أيلول )سبتمتر

https://www.icann.org/en/system/files/files/whois-high-level-technical-brief-20apr18-en.pdf
https://gac.icann.org/contentMigrated/gac-principles-regarding-whois-services
https://gac.icann.org/contentMigrated/gac-principles-regarding-whois-services
https://gac.icann.org/briefing-materials/gac-epdp-webinar-paper-25sep19.pdf
https://gac.icann.org/briefing-materials/gac-epdp-webinar-paper-25sep19.pdf
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اح القيادة لعمل   GACاقتر

ح للوصول إىل بيانات التسجيل لنطاق  .1 ن المقتر ي نموذج وصول الهجي 
ن
عىل النحو  غت  العام gTLDالنظر ف

ي التقرير المبد
ي للمرحلة المنصوص عليه فز

ة  تم تلخيصه ، كما EPDPمن  2ئ    GACمن قبل مجموعة صغت 

ها من السلطات  والدعوة ألتمتة أقىص حد من الكشف)انظر الملحق بهذه اإلحاطة(،    إلنفاذ القانون وغت 

وعة، حيث يجوز من الناحية القانونية.    العامة المشر

ي  .2
ن
ي من المرحلة  GACتعليق   النظر ف

ح بشأن التقرير المبدئ  المتوقع أن يتم تعميمه من قبل  EPDPلـ  2المقتر

ة قبل  GACمجموعة   . 2020س( آذار )مار  23، لتقديمها قبل ICANN67صغت 

ي الوقت المناسب GACناقش توقعات  .3
ن
نظام موحد للوصول والكشف عن بيانات  وتشغيل المتعلقة بالنشر ف

 gTLD (SSAD)تسجيل 

ي  GACقد يرغب أعضاء  . أ
ي النظر فز

ح  GACكيفية اجتماع مبادئ اعتماد فز  مع النظام الموحد المقتر

ي تعتتر جزء ال يتج(SSAD) للوصول واإلفشاء EPDPمن 
جم عىل مستوى زأ، ، التر من شأنها أن تتر

  لتنظيم االعتماد والوصول لمستخدميها من السلطات العامة المحددة البلد/اإلقليم

ي حكوماتهم لجمع قائمة السلطات العامة  GACقد يرغب أعضاء  .ب
ي اإلبالغ عن المبادرات فز

ا فز
ً
 أيض

ي تتطلب الوصول إىل بيانات تسجيل 
ي محاضز اجتماعات   gTLDالتر

غت  العامة )راجع نقاط العمل فز

ICANN65 وICANN66 2.1، القسم) 

ي غضون ذلك،  .4
تيبات االنتقالية للوصول إىل البيانات غت  العامة فعالةفز بما يتفق مع  ،ضمان أن تكون التر

GAC (6 ) البيان الختامي للجنة االستشارية الحكوميةالواردة في المشورة ي )نوفمتر
ين الثائز  (، 2020تشر

ز تقييمه.    وتنفيذ ما ال يزال يتعي 

 

 

  

https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/epdp-phase-2-initial-07feb20-en.pdf
https://gac.icann.org/briefing-materials/private/gac-summary-epdp-p2-initial-report-7feb20.pdf
https://gac.icann.org/briefing-materials/private/gac-summary-epdp-p2-initial-report-7feb20.pdf
https://gac.icann.org/briefing-materials/private/gac-summary-epdp-p2-initial-report-7feb20.pdf
https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/epdp-phase-2-initial-07feb20-en.pdf
https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/epdp-phase-2-initial-07feb20-en.pdf
https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/epdp-phase-2-initial-07feb20-en.pdf
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann65-gac-marrakech-minutes
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann66-montreal-meeting-minutes
https://gac.icann.org/advice/itemized/2019-10-06-domain-name-registration-directory-service-and-data-protection
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann66-montreal-communique
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann66-montreal-communique
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann66-montreal-communique
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 التطورات ذات الصلة 

 ة الراهنة مراجعة الحال

ي  gTLDمن المتوقع أن يظل نظام السياسة المؤقتة الحاىلي المطبق عىل بيانات تسجيل  ●
ن
ساري المفعول ف

ي  السابقة GACبعد مدخالت  . المستقبل القريب
(، نصحت 2019نيسان )أبريلICANN (24  )إىل مجلس إدارة فز

GAC  ي
ي ) GACالبيان الختامي للجنة فز

(  6فز ي
ين الثائز تيب المؤقت. 2019نوفمتر )تشر ز فعالية التر ورة تحسي   ( بضز

ي  ○
ي ) إجراءً  ICANNمجلس إدارة اتخذ ، 2019أيار )مايو(  15فز

( بطاقة سجل األداءوردت تفاصيله فز

وضعت األساس لنظام السياسة المستقبلية فيما بشأن توصيات المرحلة األوىل من العملية المعّجلة التي

 . gTLDيتعلق ببيانات تسجيل 

ي  ○
المواصفة المؤقتة المتعلقة ببيانات تسجيل نطاق المستوى ت صالحية ، انته2019أيار )مايو(  20فز

ي بسياسة بيانات التسجيل المؤقتة لنطاقات المستوى األعىل العام ، وتم استبدالها األعىل العام
، والتر

ي تتوافق مع المواصفة المؤقتةتتطلب من 
، ريثما يتم األطراف المتعاقدة مواصلة تنفيذ التدابت  التر

سياسة بيانات التسجيل النهائية بمجرد اكتمال تنفيذ توصيات المرحلة األوىل من العملية المعّجلة  تنفيذ 

GAC -06-10-https://gac.icann.org/advice/itemized/2019نصحت  لوضع السياسات. 

protection-data-and-service-directory-registration-name-domain  ي
البيان الختامي فز

يال ي )نوفمتر  6) بمونتر
ين الثائز " خطة العمل المفصلة بأن ينتهي من  ICANN( مجلس إدارة 2019تشر

ي واقعي محدث
ي تحدد جدول زمتز

 " ليتم تقديمها. التر

ي المرحلة  شهد وضع السياسات ●
ن
ا بعد  EPDPمن  2ف

ً
ي تقريرها  ،ICANN66تقدًما ملحوظ

ز فز عىل النحو المبي 

اير(  7) األوىلي  ي  GACوقعات تجاه ت(، عىل أن يتم التقييم 2020شباط )فتر ي البيان الختامي لكوئر
  المشورة فز

 (2019آذار )مارس(  14)

(   4) البلجيكيةتستجيب هيئة حماية البيانات  ○ الخاص  ICANNلب لط (2019كانون األول )ديسمتر

استكشاف نموذج ( عىل أساس ورقة 2019أكتوبر  25بتوجيهات من هيئة حماية البيانات األوروبية ) 

 . gTLD الوصول الموحد لبيانات تسجيل نطاق

ة من هيئة حماية البيانات األوروبية ال يزال موضوع نقاش  ○ عىل الرغم من أن معتز هذه المدخالت األخت 

" موحد EPDPداخل فريق  ز ، فإن الرسالة دفعت أصحاب المصلحة إىل التوصية بحل وسط "هجي 

ة غت  العامة، وخلط بعض مستوى المركزي gTLD( لبيانات تسجيل SSADللوصول واإلفصاح )

ي 
ي تفضلها  )التر

ي ذلك السلطات العامة( وبعض مستوى الالمركزية )التر
تفضلها األطراف الثالثة، بما فز

األطراف المتعاقدة والمدافعون عن الخصوصية(، مع القدرة عىل المركزية واألتمتة بشكل أكتر من  

.  خالل ز  عملية تحسي 

ي ضمان التقدم GACكان إلدخال  ●
ن
 ف
ً
 غت  العامة  gTLDتطوير وصول موحد إىل بيانات تسجيل  نحودوًرا فعاال

ي التقرير األوىلي للمرحلة  GACكما أقرتها   GACتم دمج مبادئ اعتماد  ○
باعتبارها  EPDPمن  2)التاريــــخ( فز

 2التوصية رقم 

ز  ○ ي تأمي 
 فز
ً
ي اللجنة االستشارية العامة دوًرا فعاال

لقد كان لممثىلي العملية المعّجلة لوضع السياسات فز

ي لطلبات السلطات العامة ا
ي بعض الحاالت اإلفصاح التلقائ 

 لمركزية واالستجابة الشيعة وفز

ي ال تزال العديد من القضايا الهامة مفتوحة ○
ي لم تحل فز

، منها تقديم مشورة اللجنة االستشارية العامة التر

، الذي من المتوقع أن يواصل فر  ي يق العملية المعّجلة البيان الختامي لسان خوان، والبيان الختامي لكوئر

ي األشهر المقبلة )انظر الملحق بالموجز لالطالع عىل المزيد من التفاصيل(. 
 لوضع السياسات مناقشته فز

https://gac.icann.org/contentMigrated/gac-response-to-icann-board-regarding-epdp-phase-1-policy-recommendations
https://gac.icann.org/advice/itemized/2019-10-06-domain-name-registration-directory-service-and-data-protection
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann66-montreal-communique
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann66-montreal-communique
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann66-montreal-communique
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-05-15-en#1.b
https://www.icann.org/en/system/files/files/epdp-scorecard-15may19-en.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/gtld-registration-data-specs-en/#temp-spec
https://www.icann.org/resources/pages/gtld-registration-data-specs-en/#temp-spec
https://www.icann.org/news/announcement-af-2019-05-20-ar
https://community.icann.org/display/RDPIPRP/Registration+Data+Policy+Implementation+Pre-IRT+Home
https://gac.icann.org/advice/itemized/2019-10-06-domain-name-registration-directory-service-and-data-protection
https://gac.icann.org/advice/itemized/2019-10-06-domain-name-registration-directory-service-and-data-protection
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann66-montreal-communique
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann66-montreal-communique
https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/epdp-phase-2-initial-07feb20-en.pdf
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann64-kobe-communique
https://gac.icann.org/advice/itemized/2019-03-14-whois-and-data-protection-legislation
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/stevens-to-marby-04dec19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/marby-to-jelinek-stevens-25oct19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/marby-to-jelinek-stevens-25oct19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/unified-access-model-gtld-registration-data-25oct19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/unified-access-model-gtld-registration-data-25oct19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/unified-access-model-gtld-registration-data-25oct19-en.pdf
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 : ن كت 
 سياسة بيانات تسجيل نطاق المستوى األعىل العام المؤقت التر

أيار  15توصيات المرحلة األوىل من العملية المعّجلة لوضع السياسات )بشأن   ICANNبعد إجراء مجلس إدارة  ●

ي  gTLDات المؤقتة لبيانات تسجيل انتهت صالحية المواصف(،2019)مايو( 
، ويتم استبدالها  2019مايو  20فز

ي تتطلب  gTLDsبسياسة بيانات تسجيل الدخول إىل اآلن
التدابت  من األطراف المتعاقدة مواصلة تنفيذ التر

ي انتظار المتسقة مع المواصفات المؤقتة
ا لتوصيات المرحلة  تنفيذ ، فز

ً
 سياسة بيانات التسجيل النهائية وفق

 األوىل من العملية المعّجلة لوضع السياسات. 

ي  NICANقدمت مؤسسة  ●
ي (IRT) فريق مراجعة التنفيذ وممثىلي المجتمع فز

ي أصبحت فز
، الذين يصيغون اللغة التر

وذلك لتنفيذ التسجيل  مراحل 3من خطة  ICANNلدى نهاية المطاف سياسات اإلجماع القابلة للتنفيذ تعاقدًيا 

ي لسياسة البيا
ي التوصيلة ناتالنهائ 

لخطة العملية 1من المرحلة  28، تمشًيا مع المبادئ المنصوص عليها فز

  المعّجلة لوضع السياسات. 

كر لكن، وكما  ●
ُ
ي ) GNSOلمجلس ذ

ين األول )أكتوبر(  2فز تنفيذ التوصيات أن الموعد  رأي فريق عمل (،2019تشر

ي للتنفيذ الموافق 
اير(  29النهائ  ا" 2020شباط )فتر

ً
وعدم ، نظًرا للنطاق الواسع للعمل والتعقيد، "غت  مجدي

ي 
ي هذه المرحلة.  القدرة عىل توفت  أي جدول زمتن

 فز

 لذلك،  ●
ً
، كما تمت اإلشارة إليه فيالقسم لن يتم تناول تأثت  المواصفة المؤقتة عىل تحقيقات إنفاذ القانوننتيجة

ي برشلونةمن  4.2
ين األول )أكتوبر(  25) بيان اللجنة االستشارية الحكومية فز ي إدخال 2018تشر

( والمشار إليها فز

GAC  إىل مجلس إدارةICANN ( ي
 وتشمل المخاوف:  . عىل المدى القصت   (،2019نيسان )أبريل(  24فز

ي تحكمها اآلن ○
اآلالف من   تحتوي المواصفات المؤقتة عىل وصول مجزأ إىل بيانات التسجيل، التر

ي 
ز السجل المعتز ا عىل أمي 

ً
ة اعتماد ز  السياسات المتمت 

ي إنفاذ القانون واألمن   ○
ي تلبية احتياجات محققر

ي المواصفات المؤقتة فز
فشلت المتطلبات الحالية فز

ي حماية الملكية الفكرية( بسبب: 
ز فز ي )مع وجود مخاوف مماثلة ألولئك المشاركي 

وئز  اإللكتر

 تأخر التحقيقات أو وقفها؛ ■

 ال يعرف المستخدمون كيفية طلب الوصول إىل المعلومات غت  العامة؛  ■

 وقد تم منع العديد من أولئك الذين يسعون إىل الوصول.  ■

ي  ●
ي  المشورةفز

ي قدمتها فز
ي التر ي كوئر

ي اجتماع 2019)مارس(  آذار  14) بيان اللجنة االستشارية الحكومية فز
( فز

ICANN64" التنفيذ الشيــــع للسياسات الجديدة لخدمات  ، شددت اللجنة االستشارية الحكومية عىل الحاجة إىل

ة إىل التنفيذ عند الموافقة  ز ي ذلك عن طريق إرسال أجزاء ممت 
دليل التسجيل عند وضعها واالتفاق عليها، بما فز

ي  ". لة األوىلعليها، مثل األسئلة المؤجلة من المرح
  ICANN(، وافق مجلس إدارة 2019أيار )مايو(  15) ردهفز

ي ضوءعىل هذه المشورة وذكر أنه "
ي حدود سلطته واختصاصه، وفز

 اعتبارات أخرى  سيبذل قصارى جهده، فز

 "ذات صلة

يال مشورتهافي ● ي البيان الختامي بمونتر
ي للجنة افز

ICANN66 (6 ) الستشارية العامة فز ي )نوفمتر
ين الثائز (، 2019تشر

:  ICANNأشارت اللجنة االستشارة العامة إىل مجلس إدارة  اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لضمان قيام “ بما يىلي

وفريق مراجعة تنفيذ المرحلة األوىل من خطة العملية المعّجلة لوضع السياسات بإنشاء خطة  ICANNمؤسسة 

ا إلكمال عملها وتزويد اللجنة االستشارة العامة وإبالغها بحالة التقدم   عمل
ً
 واقعًيا محدث

ً
مفصلة تحدد جدوًل

ي )يناير(   3المحرز بحلول 
 ”؛2020كانون الثائز

 

 

 

https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-05-15-en#1.b
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-05-15-en#1.b
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-05-15-en#1.b
https://www.icann.org/resources/pages/gtld-registration-data-specs-en/#temp-spec
https://www.icann.org/resources/pages/gtld-registration-data-specs-en/#temp-spec
https://www.icann.org/resources/pages/interim-registration-data-policy-en
https://www.icann.org/resources/pages/interim-registration-data-policy-en
https://www.icann.org/resources/pages/interim-registration-data-policy-en
https://community.icann.org/display/RDPIRT/Registration+Data+Policy+IRT
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=109483735
https://www.icann.org/resources/pages/registrars/consensus-policies-en
https://docs.google.com/presentation/d/1mUiURIBYARG1hxGx16-tR8ZO8lz_C49PySuGhyeIxAQ/edit#slide=id.g592d7b0e11_0_0
https://mm.icann.org/pipermail/council/2019-October/023092.html
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann63-barcelona-communique
https://gac.icann.org/contentMigrated/gac-response-to-icann-board-regarding-epdp-phase-1-policy-recommendations
https://gac.icann.org/advice/itemized/2019-03-14-whois-and-data-protection-legislation
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann64-kobe-communique
https://www.icann.org/en/system/files/files/gac-icann64-kobe-communique-scorecard-15may19-en.pdf
https://gac.icann.org/advice/itemized/2019-10-06-domain-name-registration-directory-service-and-data-protection
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann66-montreal-communique
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann66-montreal-communique
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 : ن كت 
لة لوضع السياسات بشأن بيانات تسجيل  التر

ّ
ي العملية المعج

ن
 gTLDوضع السياسات المستمرة ف

ي المرحلة الثانية من مداوالته ، 2019أيار )مايو(  2منذ  ●
ن
لة لوضع السياسات ف

ّ
 -دخل فريق العملية المعج

ي جنيف ورئيس 
، السفت  الحاىلي لالتفيا لدى األمم المتحدة فز

ز السابق،  GACبرئاسة رئيس جديد، جانيس كاركليتز

:  GACوتمثيل   الحاىلي عىل النحو التاىلي
 

 : "بدالء" 3 السياسات: "أعضاء" من فريق العملية المعّجلة لوضع  3

ز )الواليات المتحدة(   لورين كابي 
 كريس لويس إيفانز )المملكة المتحدة( 

 جورجيوس تسنلينتيس )المفوضية األوروبية( 

 رايان كارول )الواليات المتحدة( 

) ز  أولغا كافاىلي )األرجنتي 

 راؤول غوساين )الهند( 
 

ي المرحلة  4ويشمل نطاق العمل ●
وضع توصيات سياسات لتبادل بيانات التسجيل غت  العامة مع أطراف ثالثة،  2فز

ا باسم نظام
ً
، وكذلك (SSADالوصول/اإلفصاح الموحد عن بيانات التسجيل غت  العامة )نظام  والمعروف أيض

ي المرحلة أو " 2عنونة ما يسىم بـ "بنود األولوية 
ن
ي لم تعالج بشكل كامل ف

ز األشخاص  1 القضايا التر ز بي  منها: التميت 

ي موحد مجهول الهوية؛ 
وئز ز وجدوى جهات االتصال الفريدة للحصول عىل عنوان بريد إلكتر ز واالعتباريي  الطبيعيي 

ي المحتمل لمعالجة البيانات الحتياجات البحث لمكتب المدير  ICANN؛ وهدف WHOISودقة بيانات 
اإلضافز

ي المسؤول. 
 الفتز

ي األصل، كان فريق ا ●
من قبل  2لعملية المعّجلة لوضع السياسات يعمل عىل إعداد التقرير األوىلي للمرحلة فز

ICANN66  ي من قبل
اضات التخطيطومع ذلك، بموجب أحدث . ICANN67والتقرير النهائ  فريق  يستهدف افتر

ي حزيران )يونيو( 
ن
لة لوضع السياسات تقديم توصيات السياسات النهائية الخاصة به ف

ّ
، 2020العملية المعج

ندوة اللجنة االستشارة العامة بشأن العملية المعّجلة لوضع كما سلط الضوء خالل  . ICANN68قبل اجتماع 

(  25) السياسات ي أن يكون مفهوًما أنه من المرجع " : وورقة المناقشة المرتبطة بها  (2019أيلول )سبتمتر
أنه ينبعز

اضات عالية المستوى ومبادئ وتوجيهيات  أن تتكون توصيات سياسة العملية المعّجلة لوضع السياسات من افتر

ة  تتطلب أعمال تنفيذ  منه  كبت 
ً
 ". قبل أي نظام مركزي أو موحد يمكن وضعه بدال

ي ملخص كما  ●
العملية المعّجلة لوضع من 2بالتقرير األوىلي للمرحلة اللجنة االستشارية العامةهو موضح فز

حات الرئيسية بشأن نظام الوصول الموحد / اإلفصاح عن )انظر الملحق بهذا الموجز( السياسات فإن المقتر

:  بيانات التسجيل غت  العامة  هي

نحو زيادة األتمتة  مركزية الطلبات والمركزية االستجابات، مع التطور المستمر للنموذج، ○

 القياسي  والتوحيد

ز المستمر لنظام  ICANNإنشاء آلية لتقديم المشورة لمؤسسة  ○ والجهات المتعاقد عىل التطور والتحسي 

 الوصول الموحد / اإلفصاح عن بيانات التسجيل غت  العامة 

 لطلبات بعض السلطات العامة  ○
ً
 أتمتة اإلفصاح استجابة

ي جميع أنحاء العالم، وليس فقط القانون العام الحاجة إىل تلبية  ○
ز حماية البيانات المعمول بها فز قواني 

 لحماية البيانات 

لة لوضع السياسات اآلن ●
ّ
آذار  23ول بحلالتقرير األوليمن 2عىل مرحلته تعليقات عامة   تتوقع العملية المعج

ي معالجة عناض "األولوية 2020)مارس( 
ي األشهر المقبلة. 2، ومن المتوقع أن يستمر فز

 " وفتح القضايا فز

 
ي نصحت اللجنة االستشارية العامة   4

 (  2019آذار )مارس(  14بتحديدها بوضوح )  التر

https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=105388008
https://gac.icann.org/sessions/gac-webinar-on-epdp-gtld-registration-data
https://gac.icann.org/sessions/gac-webinar-on-epdp-gtld-registration-data
https://gac.icann.org/briefing-materials/gac-epdp-webinar-paper-25sep19.pdf
https://gac.icann.org/briefing-materials/private/gac-summary-epdp-p2-initial-report-7feb20.pdf
https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/epdp-phase-2-initial-07feb20-en.pdf
https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/epdp-phase-2-initial-07feb20-en.pdf
https://www.icann.org/public-comments/epdp-phase-2-initial-2020-02-07-en
https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/epdp-phase-2-initial-07feb20-en.pdf
https://gac.icann.org/advice/itemized/2019-03-14-whois-and-data-protection-legislation
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 : ن كت 
  (DPAsمع هيئات حماية البيانات ) ICANNمشاركة مؤسسة  التر

( عام  ● ي )نوفمتر
ين الثائن ( وتشر ن أيلول )سبتمتر اكة عن عملها مع اتفاق 5تقريًرا ICANN، قدمت 2018بي  يات الشر

ي بشأن نموذج وصول موحد محتمل، واستكشافها 
ي تسع إىل الحصول عىل وضوح قانوئز

االقتصادية األوروبية التر

للطرق القانونية والتقنية لتعزيز المسؤولية لتوفت  الوصول إىل جهات غت  عامة بيانات التسجيل أثناء إنشاء حل 

 للوصول إىل البيانا
ً
  ت. موحد قابل للتوسع عالميا

ز من التعديالت لوثائق اإلطار الخاصة به  ICANNفيما يتعلق بهذه الجهود، فقد قدمت  ● لتعليقات المجتمع اثني 

مسودة إطار  و (2018تموز )يونيو(  18عناض إطار لنموذج وصول موحد )فيما يتعلق بنموذج الوصول الموحد: 

تعليقات قدمت اللجنة االستشارية العامة  (. 2018آب )أغسطس(  20) عمل لنموذج ممكن للوصول الموحد 

ين األول )أكتوبر(  16) مبدئية  (. 2018تشر

●  ) ي )نوفمتر
ين الثائز ز تشر ي 2019وأيار )مايو(  2018بي 

المجموعة المعنية بالدراسة الفنية  ، تم إنجاز العمل فز

(TSGSحول الوصول اىل بيانات التسجيل غت  العامة )  ي يجعل مؤسسة
هي  ICANNمن أجل التوصل إىل حل فتز

ي استعالمات معتمدة بشأن بيانات التسجيل غت  العامة. 
ي  الكيان الوحيد الذي بإمكانه تلقر

، 2019أيار )مايو(  2فز

ي النهائيتقديم  (TSGSأعلنت المجموعة المعنية بالدراسة الفنية ) 
ي )نموذجها الفتز

( إىل 2019نيسان )أبريل(  30قز

ي المناقشات مع المفوضية األوروبية  ICANNالمدير التنفيذي لمؤسسة 
والذي أشار إىل أنه سيتم استخدامه فز

  ومجلس إدارة حماية البيانات األوروبية. 

ي  ●
ين األول )اكتوبر(  25فز التوضيح من يطلب رسمًيا اآلنأنهICANN، أعلن الرئيس التنفيذي لمؤسسة 2019تشر

ي 
مجلس حماية البيانات األوروبية بشأن ما إذا كان النموذج الموحد للوصول اىل البيانات القائم عىل النموذج الفتز

 ( أن يمتثل للقانون العام لحماية البيانات، بناًء عىل ورقة جديدةTSGSللمجموعة المعنية بالدراسة الفنية )

 صفحة مجموعة من   21تتضمن الورقة المكونة نم  . gTLDستكشف نموذج وصول موحد لبيانات تسجيل ت

ي ناقشتها 19ص  8أسئلة )القسم  5
ي جلسة عامة خالل  اللجنة االستشارية العامة( التر

ين  ICANN66 (3فز تشر

 ) ي )نوفمتر
 (. 2019الثائز

ي  ●
(  4فز ي 2019أيلول )ديسمتر

هيئة حماية البيانات   ، شددتICANNالرئيس التنفيذي لمؤسسة ردها على، فز

اح البلجيكية عىل أن  "بناًء عىل المعلومات المقدمة، فإنه ليس من الممكن اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان اقتر

 "يانات المركزي سيقدم مستوى حماية بيانات أعىل من نظام التوزي    ع أم الالنموذج الموحد للوصول اىل الب

ي المرحلة 
ز
ي من المتوقع أن ُيجري وضعها ف

من العملية المعّجلة لوضع السياسات  2وأشارت إىل أن السياسات التر

ي نهاية المطاف يتوافق مع متطلبات سيكون حاسما لتقييمها"
القانون العام  وما إذا كان النموذج الذي تم وضعه فز

 ". لحماية البيانات 

أن تزيل بعض المسؤوليات من األطراف المتعاقد عليها  ICANNوفيما يتعلق بمسألة ما إذا كان يمكن لمؤسسة 

للوهلة األوىل أنه " قبل إدخال هيئة حماية البياناتبحكم دورها كمشغل بوابة مركزية، أشارت هيئة حماية البيانات

كة  ICANN]...[ تعد  "، والحاجة الالحقة إىل إجراء تقييمات لكل حالة عىل حدة والسجالت وحدات تحكم مشتر

اماتها فيما يتعلق باالمتثال للقانون العام واألطراف المتعاقدة لتحديد ا ICANNلدور كل طرف، والحاجة إىل  ز لتر

كلحماية البيانات واستحالة وحدة تحكم   ". " عىل التنازل عن مسؤولياتها بموجب اتفاق مشتر

 
(   24)  وحماية البيانات/الخصوصية  ICANNى القانون العام لحماية البيانات لد لقد تم ذلك من خالل مدونة تحديث 5 (،  2018أيلول )سبتمتر

أيلول   25خالل اجتماع فريق العملية المعّجلة لوضع السياسات وجًها لوجه ) ICANNقدمه الرئيس التنفيذي لمؤسسة ميوعرض تقدي 
) ين األول )أكتوبر(  8) وندوة تحديث حماية البيانات/الخصوصية(،  2018 )سبتمتر إىل اللجنة االستشارية العامة  وتقرير حالة(، 2018تشر

ين األول )أكتوبر(  8) مدونة الملف الختامي  وقضايا حماية البيانات/الخصوصية:  اللجنة االستشارية العامة ( استجابة لمشورة 2018تشر
(  8) والخطوة التالية ICANN63 الجتماع ي )نوفمتر

ين الثائز  (. 2018تشر

https://www.icann.org/en/system/files/files/framework-elements-unified-access-model-for-discussion-18jun18-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/framework-elements-unified-access-model-for-discussion-20aug18-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/framework-elements-unified-access-model-for-discussion-20aug18-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/gdpr-comments-gac-proposed-framework-unified-access-model-whois-16oct18-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/gdpr-comments-gac-proposed-framework-unified-access-model-whois-16oct18-en.pdf
https://www.icann.org/tsg
https://www.icann.org/tsg
https://www.icann.org/news/blog/technical-study-group-publishes-tsg01-technical-model-for-access-to-non-public-registration-data
https://www.icann.org/en/system/files/files/technical-model-access-non-public-registration-data-30apr19-en.pdf
https://www.icann.org/news/blog/icann-org-seeks-european-data-protection-board-input
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/marby-to-jelinek-stevens-25oct19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/unified-access-model-gtld-registration-data-25oct19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/unified-access-model-gtld-registration-data-25oct19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/unified-access-model-gtld-registration-data-25oct19-en.pdf
https://gac.icann.org/sessions/icann66-session-10-whois-and-data-protection-policy-1-2
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/stevens-to-marby-04dec19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/falque-pierrotin-to-chalaby-marby-06Dec17-en.pdf
https://www.icann.org/news/blog/icann-gdpr-and-data-protection-privacy-update
https://community.icann.org/display/EOTSFGRD/2018-09-24+through+2018-09-26+EPDP+Team+LA+F2F+meetings?preview=/95094445/95095606/transcript%20EPDP%20F2F%2025Sept-5th.pdf
https://community.icann.org/display/EOTSFGRD/2018-09-24+through+2018-09-26+EPDP+Team+LA+F2F+meetings?preview=/95094445/95095606/transcript%20EPDP%20F2F%2025Sept-5th.pdf
https://community.icann.org/display/EOTSFGRD/2018-09-24+through+2018-09-26+EPDP+Team+LA+F2F+meetings?preview=/95094445/95095606/transcript%20EPDP%20F2F%2025Sept-5th.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/data-protection-meetings-2017-12-08-en
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/swinehart-to-ismail-08oct18-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/swinehart-to-ismail-08oct18-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/swinehart-to-ismail-08oct18-en.pdf
https://gac.icann.org/advice/itemized/2018-06-28-gdpr-and-whois
https://gac.icann.org/advice/itemized/2018-06-28-gdpr-and-whois
https://gac.icann.org/advice/itemized/2018-06-28-gdpr-and-whois
https://www.icann.org/news/blog/icann63-93193ea1-3667-4ea1-b06d-93091b3b72ed
https://www.icann.org/news/blog/icann63-93193ea1-3667-4ea1-b06d-93091b3b72ed
https://www.icann.org/news/blog/icann63-93193ea1-3667-4ea1-b06d-93091b3b72ed
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ن مؤسسة  ● ، ICANN67قبل  وهيئة حماية البيانات البلجيكية ICANNمن المتوقع عقد اجتماع متابعة بي 

ي للمرحلة  ومن
ي التقرير المبدئ 

من  2المتوقع أن يتم إعالمك من خالل إطار السياسة الناشئة المنصوص عليه فز

 . العملية المعّجلة لوضع السياسات

 الحالية المواقف

 : ي عكسي
تيب زمتز   يتم إدراج المواقف الحالية للجنة االستشارية العامة أدناه بتر

 مبادئ اعتماد اللجنة االستشارية العامة  ●

يال للجنة االستشارية العامة  ● ي البيان الختامي بمونتر
 المشورة والتوضيح فز

ي المرحلة الثانية من العملية المعّجلة لوضع السياسات )  للجنة االستشارية العامةركزت اإلدخال المبكر  ●
تموز  19فز

 الرئيسية للعملية المعّجلة لوضع السياسات ( عىل فهم اللجنة االستشارية العامة لتعريفات العمل2019)يوليو( 

ي مراكش ●
 (: 2019حزيران )يونيو(  27) بيان الختامي للجنة االستشارية العامة فز

ي )اللجنة االستشارية العامةردت ●
( 2019آذار )مارسICANN (8 ) إدارة( عىل إخطار مجلس2019نيسان )أبريل(  24فز

للعملية المعّجلة لوضع السياسات  1من موافقة المنظمة الداعمة لالسماء العامة عىل توصيات سياسة المرحلة 

ته اللجنة االستشارية العامة أساًسا كافًيا لمجتمع  ي اعتتر
ي قدًما، وأبرزت المخاوف  ICANNفيه التر

والتنظيم للمضز

ي تحكم بيانات تسجيل   سة، منها العامة السيا 
ي المواصفات المؤقتة التر

ي  gTLDالمتطلبات الحالية فز
]...[ فشلها فز

ي 
ائز ي  لجنة االستشارية العامةالركزت مشورة  تلبية احتياجات إنفاذ القانون واألمن السيتر ي كوئر

ي البيان الختامي فز
فز

ي 
ي المرحلة 2019آذار )مارسICANN64 (14  )للجنة االستشارية العامة فز

( عىل ضمان استمرار مناسب للعمل فز

 المعّجلة لوضع السياسات وتنفيذ توصيات المرحلة األوىلخطة العملية  2

ز بشأن العملية المعّجل ● ة لوضع بيان اللجنة االستشارية العامة/ اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمي 

 (2019آذار )مارس(  13) السياسات

ي للمرحلة األوىل من العملية المعّج بشأنمدخالت اللجنة االستشارية العامة  ●
 لة لوضع السياسات التقرير النهائ 

اير(  20)  (2019شباط )فتر

ي للمرحلة األوىل من العملية المعّجلة لوضع السياسات اللجنة االستشارية العامةمساهمة ●
 بشأن التقرير المبدئ 

(21   )  (2018كانون األول )ديسمتر

يــــع حماية البيانات )القسم  WHOISحول  GACمالحظات  ● ي 2.4( ومتابعة المشورة السابقة )القسم 2.4وتشر
( فز

ي 
ين األول )أكتوبر(  25) 63رقم  ICANN63بيان برشلونة فز ي  ICANN( ورد مجلس إدارة 2018تشر

بطاقة فز

ي )يناير(   27)  تسجيل النتائج
 (2019كانون الثائز

ين األول )أكتوبر(  16للجنة االستشارية الحكومية ) التعليقات المبدئية ● دة إطار لنموذج ( عىل مسو 2018تشر

تها وصول موحد محتمل  ي  ICANN نشر
 . 2019آب )أغسطس(   20فز

ي  مشورة ●
ي بنما اللجنة االستشارية الحكومية فز

 ICANN62عىل هامش اجتماع  بيان اللجنة االستشارية الحكومية فز

 (2018حزيران )يونيو(  28)

ي  مشورةكانت  ●
ي سان خواناللجنة االستشارية الحكومية فز

جتماع عىل هامش ا بيان اللجنة االستشارية الحكومية فز

ICANN61 (15  )ز اللجنة االستشارية الحكومية ومجلس  لمشاورة( موضوًعا 2018آذار )مارس غت  رسمية بي 

ي أدت إىل إصدار 2018أيار )مايوICANN (8  )إدارة 
 مجلس اإلدارة  بطاقة سجل أداء ( والتر

ا عىل ذلك،  (. 2018 أيار )مايو( 11)
ً
اللجنة االستشارية الحكومية من مجلس اإلدارة أن يقرر اتخاذ  طلبتورد

 بطاقة سجل أداء ICANNأصدر مجلس إدارة  (. 2018أيار )مايو(  17إجراء بشأن مشورة كان يمكن أن يرفضها )

.  القرار ( كجزء من 2018أيار )مايو(  30محدثة )  الرسىمي

ح لالمتثال للقانون العام 2018آذار )مارس(  8) اللجنة االستشارية العامة تعقيب ● ( عىل النموذج المؤقت المقتر

 لحماية البيانات 

https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/epdp-phase-2-initial-07feb20-en.pdf
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=109479372&preview=/109479372/115638863/gac-early-input-epdp-phase2-19jul19.pdf
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann65-marrakech-communique
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann65-marrakech-communique
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann65-marrakech-communique
https://gac.icann.org/contentMigrated/gac-response-to-icann-board-regarding-epdp-phase-1-policy-recommendations
https://gac.icann.org/advice/correspondence/incoming/letter-epdp-notification-board-to-gac-8mar19.pdf
https://gac.icann.org/advice/correspondence/incoming/letter-epdp-notification-board-to-gac-8mar19.pdf
https://gac.icann.org/advice/correspondence/incoming/letter-epdp-notification-board-to-gac-8mar19.pdf
https://gac.icann.org/advice/itemized/2019-03-14-whois-and-data-protection-legislation
https://gac.icann.org/advice/itemized/2019-03-14-whois-and-data-protection-legislation
https://gac.icann.org/advice/itemized/2019-03-14-whois-and-data-protection-legislation
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann64-kobe-communique
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann64-kobe-communique
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann64-kobe-communique
https://gac.icann.org/publications/public/icann64-joint-gac-alac-statement-epdp-13mar19.pdf
https://gac.icann.org/publications/public/icann64-joint-gac-alac-statement-epdp-13mar19.pdf
https://gac.icann.org/publications/public/icann64-joint-gac-alac-statement-epdp-13mar19.pdf
https://gac.icann.org/publications/public/icann64-joint-gac-alac-statement-epdp-13mar19.pdf
https://gac.icann.org/publications/public/epdp-draft+final-report-revised+gac-Input-20feb19-final.pdf?language_id=1
https://gac.icann.org/reports/epdp-initial-report-gac-Input-21dec18.pdf
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann63-barcelona-communique
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann63-barcelona-communique
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann63-barcelona-communique
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-barcelona63-gac-advice-scorecard-27jan19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-barcelona63-gac-advice-scorecard-27jan19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/gdpr-comments-gac-proposed-framework-unified-access-model-whois-16oct18-en.pdf
https://www.icann.org/news/blog/possible-unified-access-model-published-for-community-input
https://gac.icann.org/advice/itemized/2018-06-28-gdpr-and-whois
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann62-panama-communique
https://gac.icann.org/advice/itemized/2018-03-15-gdpr-and-whois
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann61-san-juan-communique
https://gac.icann.org/sessions/board-gac-informal-consultation-gdpr-advice
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/chalaby-to-ismail-11may18-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/ismail-to-chalaby-17may18-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-sanjuan61-gac-advice-scorecard-30may18-en.pdf
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2018-05-30-en#1.b
https://www.icann.org/en/system/files/files/gdpr-comments-gac-icann-proposed-compliance-models-08mar18-en.pdf
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ي )ينايرGAC (29   ) اللجنة االستشارية العامةتعليقات  ●
حة لالمتثال 2018كانون الثائز ( عىل النماذج المؤقتة المقتر

 للقانون العام لحماية البيانات 

ي  GAC مشورةتم قبول  ●
ي فز

ي فز ي )نوفمتر  ICANN60 (1بيان أبوظتر
ين الثائز ا 2017 9\ تشر

ً
لبطاقة تسجيل  ( وفق

ايرICANN (4  )الخاصة بمجلس إدارة  النتائج   (2018شباط )فتر

 (2007آذار )مارسgTLD (28  )لـ  WHOISالمتعلقة بخدمات  GACمبادئ  ●

 

 الوثائق المرجعية الرئيسية 

 توثيق اللجنة االستشارية العامة  ●

ي للمرحلة الثانية من العملية المعّجلة لوضع السياسات   ○
ملخص اللجنة االستشارية العامة للتقرير المبدئ 

اير(  7)  (2020شباط )فتر

لعامة بشأن العملية المعّجلة لوضع السياسات الخاصة ببيانات ورقة مناقشة ندوة اللجنة االستشارية ا ○

(  23) تسجيل نطاق المستوى األعىل العام  (2019أيلول )سبتمتر

 ومساهمة مجموعة الدراسة الفنية ICANNمؤسسة  ●

ين  25العملية المعّجلة لوضع السياسات )مع  ICANNتطلب مراسالت الرئيس التنفيذي لمؤسسة  ○ تشر

بيانات مع القانون العام  األول )أكتوبر(( الوضوح بشأن مدى توافق النموذج الموحد للوصول اىل ال

ي الورقة الجديدة 
ي تستكشف نموذج وصول موحد لبيانات لحماية البيانات، كما هو موضح فز

التر

 gTLD تسجيل

ي للوصول إىل بيانات التسجيل غت  العامة ○
 (2019نيسان )أبريل(  30) النموذج الفتز

 يةالسياسة الحالية والمساهمات الخاصة بوضع السياسات الحال ●

ي تحل محل 2019أيار )مايو(  20) سياسة بيانات التسجيل المؤقتة لنطاقات المستوى األعىل العام ○
( التر

 (2018أيار )مايو(  17) المواصفة المؤقتة المتعلقة ببيانات تسجيل نطاق المستوى األعىل العام

ي  ○
اير(  7)الثانية من العملية المعّجلة لوضع السياسات للمرحلة  التقرير المبدئ   (2020شباط )فتر

ي  ○
اير(  20لوضع السياسات )للمرحلة األوىل من العملية المعّجلة  التقرير النهائ   (2019شباط )فتر

 ICANNقرارات مجلس إدارة  ●

بشأن توصيات المرحلة األوىل من العملية المعّجلة لوضع  ICANNبطاقة سجل أداء مجلس إدارة  ○

 (2019)أيار(  مايو  15) السياسات

 المراكز الحكومية ●

 الالحقة  والتوضيحات( 2019نيسان )أبريل(  17للمفوضية األوروبية ) التعليق العام ○

  ( بخصوص توصيات المرحلة األوىل من العملية المعّجلة لوضع السياسات2019مايو )أيار(  3)

كية مساعد وزير التجارة لشؤ  ○ ون االتصاالت واإلعالم خطاب وزارة الخارجية األمت 

-chalaby-to-https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/redl

en.pdf-04apr19 (4  )الرئيس التنفيذي لمؤسسة واستجابة ( 2019نيسان )أبريلICANN  

 (2019نيسان )أبريل(  22)

 مراسالت سلطات حماية البيانات ●

(   4)رسالة من هيئة حماية البيانات البلجيكية  ○  (2019كانون األول )ديسمتر

ي  ○  (2018تموز )يوليو(  5)رسالة من مجلس حماية البيانات األوروئر

https://www.icann.org/en/system/files/files/gdpr-comments-gac-icann-proposed-compliance-models-29jan18-en.pdf
https://gac.icann.org/advice/itemized/2017-11-01-gdpr-whois
https://gac.icann.org/advice/communiques/public/gac-60-abu-dhabi-communique.pdf
https://gac.icann.org/advice/communiques/public/gac-60-abu-dhabi-communique.pdf
https://gac.icann.org/advice/communiques/public/gac-60-abu-dhabi-communique.pdf
https://gac.icann.org/file-asset/public/resolutions-abudhabi60-gac-advice-scorecard-04feb18-en.pdf
https://gac.icann.org/file-asset/public/resolutions-abudhabi60-gac-advice-scorecard-04feb18-en.pdf
https://gac.icann.org/contentMigrated/gac-principles-regarding-gtld-whois-services
https://gac.icann.org/contentMigrated/gac-principles-regarding-gtld-whois-services
https://gac.icann.org/briefing-materials/private/gac-summary-epdp-p2-initial-report-7feb20.pdf
https://gac.icann.org/briefing-materials/private/gac-summary-epdp-p2-initial-report-7feb20.pdf
https://gac.icann.org/briefing-materials/gac-epdp-webinar-paper-25sep19.pdf
https://gac.icann.org/briefing-materials/gac-epdp-webinar-paper-25sep19.pdf
https://gac.icann.org/briefing-materials/gac-epdp-webinar-paper-25sep19.pdf
https://gac.icann.org/briefing-materials/gac-epdp-webinar-paper-25sep19.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/marby-to-jelinek-stevens-25oct19-en.pdfhttps:/www.icann.org/en/system/files/correspondence/marby-to-jelinek-stevens-25oct19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/unified-access-model-gtld-registration-data-25oct19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/unified-access-model-gtld-registration-data-25oct19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/unified-access-model-gtld-registration-data-25oct19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/technical-model-access-non-public-registration-data-30apr19-en.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/interim-registration-data-policy-en
https://www.icann.org/resources/pages/gtld-registration-data-specs-en/
https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/epdp-phase-2-initial-07feb20-en.pdf
https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/epdp-gtld-registration-data-specs-final-20feb19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/epdp-scorecard-15may19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/epdp-scorecard-15may19-en.pdf
https://mm.icann.org/pipermail/comments-epdp-recs-04mar19/attachments/20190417/6f0a65b2/CommentsontheTemporarySpecificationforgTLDRegistrationDataPolicyRecommendations-0001.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/odonohue-to-marby-03may19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/redl-to-chalaby-04apr19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/redl-to-chalaby-04apr19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/marby-to-redl-22apr2019-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/stevens-to-marby-04dec19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/jelinek-to-marby-05jul18-en.pdf
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ي بشأن  ○  (2018أيار )مايو(  ICANN/WHOIS) 72بيان مجلس حماية البيانات األوروئر

 (2018نيسان )أبريل(  11) 29رسالة من فرقة العمل العاملة بالمادة  ○

ICANN (6   )لدى 29رسالة من فرقة العمل العاملة بموجب المادة  ○  (2017كانون األول )ديسمتر

ي باالمتثال للقانون العام لحماية البيانات ●
 تقديم المشورة القانونية لفريق العملية المعّجلة لوضع السياسات المعتز

 لمعلومات المزيد من ا

يــــع حماية البيانات WHOISالصفحة المرجعية للجنة االستشارية الحكومية بشأن نظام   وتشر

legislation-protection-data-and-https://gac.icann.org/activity/whois 

 بشأن قضايا حماية البيانات/الخصوصية ICANNصفحة مرجع مؤسسة 

https://www.icann.org/dataprotectionprivacy  

 gTLDبخصوص المواصفة المؤقتة لبيانات تسجيل نطاقات  GNSOعملية وضع السياسات العاجلة لدى 

epdp-data-registration-activities/active/gtld-so.icann.org/en/grouphttps://gn 

 

 

 إدارة الوثائق 

 2020آذار )مارس(  12-7كانكون،   ICANN67 اجتماع

 وسياسة حماية البيانات  WHOISنظام  العنوان

 االجتماع(أعضاء اللجنة االستشارية الحكومية )قبل االجتماع( وعامة الجمهور )بعد  التوزي    ع

اير(  17 : 1اإلصدار  تاري    خ التوزي    ع  2020شباط )فتر

https://edpb.europa.eu/news/news/2018/european-data-protection-board-endorsed-statement-wp29-icannwhois_en
https://edpb.europa.eu/news/news/2018/european-data-protection-board-endorsed-statement-wp29-icannwhois_en
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/jelinek-to-marby-11apr18-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/falque-pierrotin-to-chalaby-marby-06Dec17-en.pdf
https://gac.icann.org/activity/whois-and-data-protection-legislation
https://www.icann.org/dataprotectionprivacy
https://gnso.icann.org/en/group-activities/active/gtld-registration-data-epdp


 

ي للمرحلة الثانية من   GACملخص 
اير(   EPDP 7للتقرير المبدئ   1/5 الصفحة   2020شباط )فتر

 

ي للمرحلة الثانية من العملية ملخص اللجنة االستشارية العامة للتقرير 
المبدئ 

لة لوضع السياسات
ّ
 المعج

اير(  7  2020شباط )فتر

ة حول العملية المعّجلة لوضع السياسات/  GACمن إعداد مجموعة  الصغت 

 القانون العام لحماية البيانات

 

 

ي 
ي النظر فز

ي المرحلة الغرض من هذه الوثيقة هو مساعدة أعضاء اللجنة االستشارية العامة فز
من العملية المعّجلة لوضع  2التقدم المحرز فز

ي تقريرها gTLD( عىل نطاق بيانات تسجيل EPDPالسياسات ) 
آذار  23حتر  للتعليق العام يتاح هذا التقرير  . الذي صدر للتو المبدئي. كما ورد فز

  )مارس(. 

ي هذه الورقة أو أي مسألة ذات صلة إىل
 epdp@icann.org-gac.يمكن إرسال األسئلة الواردة فز
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 المقدمة  .1

 

ا بعد استالم  أحرز
ً
كانون األول   4من هيئة حماية البيانات البلجيكية )الرسالةفريق العملية المعّجلة لوضع السياسات تقدًما ملحوظ

 ) ي لحماية  ICANNأرسلت هيئة حماية البيانات البلجيكية الرسالة ردا عىل من طلب  (. 2019 )ديسمتر  للتوجيه من المجلس األوروئر

ين األول )أكتوبر(  25البيانات )  ي جلسة عامة خالل  GACناقشه  ( الذي2019تشر
ICANN66  (3  )فز ي )نوفمتر

ين الثائز  (. 2019تشر

 

ة من هيئات حماية البيانات األوروبية ال يزال م ز أن معتز هذه المراسالت األخت  ي حي 
وضوع نقاش داخل فريق العملية المعّجلة لوضع السياسات، فز

"( للوصول إىل بيانات تسجيل  2019ديسمتر  4فإن رسالة  ز ز عىل التوصية بنموذج توفيق )أو "هجي  كت 
ي نهاية المطاف إىل التر

دفع أصحاب المصلحة فز

gTLD ز من المركزية )يفضله ز مستوى معي  ي ذلك السلطات العامة( وبعض مستوى غت  العامة واإلفصاح عنها، حيث يمزج بي 
ا أطراف ثالثة، بما فز

 . ز ي يفضلها األطراف المتعاقدة ودعاة الخصوصية(، مع القدرة عىل المركزية واألتمتة بشكل أكتر من خالل عملية تحسي 
 الالمركزية )التر

 

 

 

 

 

 

ز في ي للمرحلة تقدم هذه الوثيقة ملخص المداوالت حتر اآلن، عىل النحو المبي 
، من العملية المعّجلة لوضع السياسات 2التقرير المبدئ 

 منها: 

( المختلط SSAD العامة )نظرة عامة عىل الجوانب الرئيسية لنظام الوصول الموحد / اإلفصاح عن بيانات التسجيل غت   ●

) ي
 وتوصيات السياسة المرتبطة بها )القسم الثائز

ي من المتوقع أن تناقشها العملية  ●
ي تظل مفتوحة والتر

نظرة عامة عىل القضايا الرئيسية ذات االهتمام بالسياسة العامة التر

ي األشهر المقبلة )القسم الثالث(
 المعّجلة لوضع السياسات فز

 ( )القسم الرابع( GACالتالية لفريق العملية المعّجلة لوضع السياسات واللجنة االستشارية العامة )الخطوات  ●

https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/epdp-phase-2-initial-07feb20-en.pdf
https://www.icann.org/public-comments/epdp-phase-2-initial-2020-02-07-en
mailto:gac-epdp@icann.org
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/stevens-to-marby-04dec19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/marby-to-jelinek-stevens-25oct19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/marby-to-jelinek-stevens-25oct19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/marby-to-jelinek-stevens-25oct19-en.pdf
https://gac.icann.org/sessions/icann66-session-10-whois-and-data-protection-policy-1-2
https://gac.icann.org/sessions/icann66-session-10-whois-and-data-protection-policy-1-2
https://gac.icann.org/sessions/icann66-session-10-whois-and-data-protection-policy-1-2
https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/epdp-phase-2-initial-07feb20-en.pdf
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اير(   EPDP 7للتقرير المبدئ   2/5 الصفحة   2020شباط )فتر

 

ي نهاية هذه الوثيقة. الوثائق ذات الصلةلمزيد من الوثائق األساسية والمرجعية يرجر االطالع عىل قسم
 فز

 

 

حات الرئيسية  .2  المقتر

 

ي  .1
ن
ي الطلبات والالمركزية ف

ن
يقوم نظام الوصول الموحد / اإلفصاح عن بيانات التسجيل غت  العامة بتقديم مركزية ف

ة، نحو زيادة األتمتة والتوحيد القياسي    االستجابات، مع التطور المستمر للنموذج، مع اكتساب الختر

ي توفت  آلية يمكن التنبؤ بها يتمثل الهدف من نظام الوصول الموحد / اإلفصاح عن بيانات التسجي ○
ل غت  العامة فز

  وشفافة وفعالة وخاضعة للمساءلة للوصول إىل بيانات التسجيل غت  العامة واإلفصاح عنها. 

ز المعتمدين ○ ي جميع طلبات اإلفصاح، الصادرة عن المتقدمي 
 البوابة المركزية هي لتلقر

سؤول، وستقدم، جنًبا إىل جنب مع الطلب، البوابة المركزية لنقل كل الطلب إىل الطرف المتعاقد الم ○

 لإلفصاح عن البيانات غت  العامة أم ال.  توصية

، عىل الرغم من  ○
ً
ة يجب مراجعة الطلبات من ِقبل األطراف المتعاقدة، وسيتم تقديم الردود إىل مقدم الطلب مباشر

ي التنفيذ. 
 أن كيفية تحقيق ذلك ستمثل مشكلة فز

ة، SSADاح عن بيانات التسجيل غت  العامة )يهدف نظام الوصول الموحد/اإلفص ○ ( إىل التطور مع اكتساب الختر

ا لذلك. 
ً
ا تقنًيا ومسموًحا به قانونًيا، وفق

ً
  وجعلها مؤتمتة حيثما كان ذلك ممكن

 عن جمع التعليقات  ICANNسيكون مدير البوابة المركزية )المتوقع أن تكون مؤسسة  ○
ً
أو من ينوب عنه( مسؤوال

ز االنتقال إىل نظام  ات اإلفصاح المتخذة. عىل جميع قرار  ز النظم وتمكي  من المتوقع أن يؤدي هذا إىل إعالم تحسي 

 أكتر آلية/مركزية. 

ن المستمر لنظام  ICANNسيتم إنشاء آلية إلسداء المشورة إىل مؤسسة .2 واألطراف المتعاقدة بشأن التطور والتحسي 

 عامةالوصول الموحد / اإلفصاح عن بيانات التسجيل غت  ال

ف فريق  ○ ، لكنه يسع إىل تجنب االضطرار إىل إجراء عملية لوضع SSADبالطبيعة المتطورة لـ  EPDPيعتر

ات تتفق مع توصيات السياسات هذه السياسة ي كل مرة يلزم فيها إجراء تغيت 
 فز

اف عىل التحسينات  EPDPيدرس فريق  ○ إنشاء مجموعة استشارية، باستثناء أي آلية قائمة، لإلشر

 وتوجيهها المستمرة

كز هذه اآللية عىل تنفيذ  ○   التعاقدية.  ICANN، بحيث ال تتعارض مع السياسة أو متطلبات SSADستر

 بشأن قضايا السياسات.  GNSOقد يتضمن ذلك تقديم توصيات إىل مجلس 

لموحد / اإلفصاح عن بيانات التسجيل غت  العامة هو ألتمتة اإلفصاح استجابة لطلبات بعض يعتتر نظام الوصول ا  .3

ي حاالت أخرى
ن
 السلطات العامة، والسعي إىل تنسيق الردود ف

ومن المتوقع يكون اإلفصاح عن البيانات غت  العامة آلًيا استجابة لطلبات من السلطات العامة/إنفاذ القانون من  ○

ي التوصية األولية رقم المحلية أو المعمول بها عىل خالف ذلكة "الواليات القضائي
، 7" )انظر توجيه التنفيذ فز

 وانظر أيضا قسم القضايا المفتوحة أدناه(. 

ي الواليات القضائية األخرى(،  ○
بالنسبة للطلبات األخرى )وخاصة الطلبات المقدمة من السلطات العامة فز

ي التوصية األولية رقم الكشف لقرار من األطراف المتعاقد يخضع
ي إطار منصوص عليه فز

ة عىل النحو المفصل فز

األطراف المتعاقدة بشأن ما إذا  ويــهدف هذا اإلطار إىل توفت  مستوى من التوحيد والقدرة عىل التنبؤ لتقييم .6

وعة الطالب تفوق الفوائد أو الحقوق والحريات األساسية للموضوع البيانات )اختبار ا لتوازن كانت مصلحة مشر

ي 
 من القانون العام لحماية البيانات(.  f. 6.1إطار الفن.  فز

 

 

  من المتوقع اإلفصاح خالل يوم عمل واحد للطلبات العاجلة .4

ي تشكل  ○
ي الظروف التر

ف نظام الوصول الموحد / اإلفصاح عن بيانات التسجيل غت  العامة بالطلبات العاجلة فز يعتر

نت أو غت  متصل( أو  ة، والبنية التحتية الحرجة )عتر اإلنتر " خطر وشيك عىل الحياة أو اإلصابة الجسدية الخطت 

ي من السلطات استغالل األطفال
ها من األطراف الثالثة"، سواء كانت تأئر ي ذلك إنفاذ القانون(، أو غت 

 العامة )بما فز
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 لإلفصاح المؤتمت )انظر رقم  ○
ً
ي هذه الحاالت، وخاصة عندما ال يكون الطلب مؤهال

أعاله(، سيكون لدى  3فز

ر األطراف المتعاقدة ما يصل إىل يوم عمل واحد لالستجابة، مع هدف اتفاقية مستوى الخدمة لتحقيق هذا المعيا

ي 
 من الحاالت.  %95فز

االعتماد عىل نظام الوصول الموحد/اإلفصاح عن بيانات التسجيل غت  العامة لمتابعة مبادئ اللجنة االستشارية العامة  .5

افية لمؤسسة  حة، مع أدوار إشر  ICANNالمقتر

ات التسجيل تم قبول مبادئ االعتماد للهيئات الحكومية للوصول إىل نظام الوصول الموحد / اإلفصاح عن بيان ○

حته اللجنة االستشارية العامة( بشكل عام ومن المتوقع أن يتم  ي المستقبل )عىل النحو الذي اقتر
غت  العامة فز

ي للمرحلة الثانية من برنامج 
ي التقرير المبدئ 

ي تعريفات المصطلحات EPDPدمجها فز
، مع بعض التوضيحات فز

ي 
  تم دمجها مع تعريف التقرير.  التر

ح لمؤسسة بالنظر إىل دور ا ○ باعتبارها هيئة االعتماد النهائية )انظر أدوار ومسؤوليات  ICANNلرقابة المقتر

SSAD  ي القسم
(، فسوف تحتاج هيئات االعتماد المختارة من البلدان/األقاليم  4.1الرئيسية فز ي

من التقرير المبدئ 

يل المتداخل ألوراق االعتماد لتسهيل عملية التسليم المناسبة وقابلية التشغ ICANNإىل التنسيق مع مؤسسة 

ي 
 .SSAD فز

 شية طلبات إنفاذ القانون .6

وط اإلفصاح )التوصية األولية رقم  ○ ورة الحفاظ عىل شية الطلبات المتعلقة بالتحقيقات الجارية، 11تقر شر ( بضز

ي الو 
صول وحاجة األطراف المتعاقدة إىل عدم اإلفصاح عن وجودها لموضوعات البيانات عند ممارسة حقوقهم فز

 إىل معالجة بياناتهم. 

ي قد تحدث فيها هذه اإلفصاحات، ربما بالتعاون مع السلطة العامة الطالبة.  ○
 تستمر المناقشات حول الظروف التر

ي جميع أنحاء  SSADالحاجة إىل تلبية  EPDPتدرك توصيات المرحلة الثانية من  .7
ن
ن حماية البيانات المعمول بها ف لقواني 

ا  . العام لحماية البيانات العالم، وليس فقط القانون
ً
ي محرك حتر اآلن، كان القانون العام لحماية البيانات لالتحاد األوروئر

يجب أن تكون متوافقة مع القانون العام لحماية البيانات  SSADأن  EPDPومع ذلك، تقر  رئيسًيا لمداوالت السياسة. 

يعات األخرى السارية لحماية البيانات.   والتشر

 

 

 المشكالت المفتوحة .3

ي البيانات ألنشطة معالجة البيانات الرئيسية مثل اإلفصاح ألطراف ثالثة.  .1
ن
حات فريق  التحكم ف ض مقتر حالًيا  EPDPتفتر

كة" أي القانون  ICANNأنه بالنسبة لمعظم أنشطة معالجة البيانات، ستكون  واألطراف المتعاقدة "وحدات تحكم مشتر

ي 
هذا يتفق مع المدخالت الواردة من هيئات حماية   تتقاسم المسؤولية عن االمتثال للقانون. العام لحماية البيانات، والتر

ي حتر اآلن.  ي اتفاقيات  البيانات والمستشار الخارجر
كة فز ومع ذلك، من المتوقع أن يتم وضع تفاصيل هذه المسؤوليات المشتر

ز  ي سيتم التفاوض بشأنها بي 
ا للتوصية واألطراف ال ICANNحماية البيانات التر

ً
من المرحلة األوىل للعملية  19متعاقدة وفق

 المعّجلة لوضع السياسات. 

ي استجابة لطلبات  .2
بحاجة إىل توضيح ما هي )السلطات  EPDPما زال فريق  . LEAمعايت  السلطة القضائية لإلفصاح التلقائ 

ز السجل أو مكان وجود ا ي يجب مراعاتها: السجل أو أمي 
 لمكاتب؟القضائية( ذات الصلة التر

ن الشخص االعتباري والطبيعي لتنقيح بيانات االتصال .3 ن بي   التميت 

مجلس إدارة GACنصحت (، 2018آذار )مارس(  15)  البيان الختامي بسان خوان للجنة االستشارية العامةفي ○

ICANN"  لتوجيه مؤسسةICANN  مما يسمح ، ز ز واألشخاص الطبيعيي  ز األشخاص االعتباريي  ز بي  إىل:]...[التميت 

ي ال تقع ضمن اختصاص الخاصة بالكيانات القانون WHOISبالوصول العام إىل بيانات نظام 
 .”GDPRية، التر

ي هذه المشورة بعد طلب  ICANNال يزال يجري تأجيل نظر مجلس إدارة 
 ( 2018أيار )مايو(  17) األوىلي GACفز

مؤسسة  ICANNمن العملية المعّجلة لوضع السياسات، وجه مجلس إدارة  1للمرحلة  17استنادا إىل التوصية  ○

ICANN  (15  )ز 2019أيار )مايو ز األشخاص الطبيعيي   ( إلجراء دراسة لتحديد تكاليف ومخاطر التفريق بي 

ا للمعلومات المقدمة لفريق 
ً
.وفق ز ي  EPDPواالعتباريي 

ي )يناير(   28فز
، من المتوقع أن يتم االنتهاء 2020كانون الثائز

)"تقرير خط األساس"( ، ثم يتم االنتهاء منه  2020من النتائج األولية لهذه الدراسة المستمرة بحلول آذار )مارس( 

 . 2020بحلول منتصف أيار )مايو( 

https://gac.icann.org/contentMigrated/icann61-san-juan-communique
https://gac.icann.org/advice/itemized/2018-03-15-gdpr-and-whois
https://gac.icann.org/advice/itemized/2018-03-15-gdpr-and-whois
https://gac.icann.org/advice/itemized/2018-03-15-gdpr-and-whois
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/ismail-to-chalaby-17may18-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/epdp-scorecard-15may19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/epdp-scorecard-15may19-en.pdf
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ي غضون  ○
ذلك، فإن العملية المعّجلة لوضع السياسات هو مواصلة التداول حول هذه المسألة، وربما عىل أساس وفز

د توضيحات د آند بت  كة بت  ي لشر ي الخارجر
اانها ستطلب من المستشار القانوئز

ً
ي صدرت سابق

 مذكرته القانونية التر

ي )يناير(   25) 
ي للمسجل كشخص طبيعي أو بالمسؤولية المرتبطة ( فيما يتعلق2019كانون الثائز

بالتعريف الذائر

  اعتباري غت  

 للطلبات القانونية  WHOISضمان دقة بيانات  .4
ً
ي ذلك الكشف استجابة

ن
ي تتم معالجتها من أجلها، بما ف

لألغراض التر

وع  المقدمة من أطراف ثالثة ذات غرض مشر

ا بدقة البيانات الخاصة بهم( ذات أ WHOISدقة  ○
ً
، بما يتفق GACهمية أساسية للجنة )تتجاوز حق البيانات رهن

ي 2007آذار )مارسgTLD WHOIS  (28 )بشأن خدمة  GACمبادئ  مع
 GACالبيان الختامي للجنة (، كما ذكر فز

ي 
ي  فز ي تعليقات 2017نوفمتر  1)  أبو ظتر

 بشأن توصيات فريق مراجعة  GAC(، وأكتر من ذلك مؤخرا فز

WHOIS2-RDS  (23   )  ( 2019كانون األول )ديسمتر

فت بأن 2بعد إىل استنتاج حول بند "األولوية  EPDPلم يتوصل فريق  ○ ي اعتر
"، وهو ترحيل من المرحلة األوىل التر

من المتوقع لموضوع الدقة المتعلق بامتثال القانون العام لحماية البيانات أن يتم النظر فيه بشكل أكتر وكذلك "

ي  لنظام اإلبالغ WHOISدقة 
ي ذلك النظر فز

اير(  9)  المشورة القانونية"، بما فز ( عىل معتز مبدأ 2018شباط )فتر

ا لالئحة حماية البيانات العامة. 
ً
 دقة وفق

ي فريق طلب يجري حالًيا مناقشة ○
 EPDPللحصول عىل للمزيد من المشورة القانونية فز

ي المستعارة .5
وئن يد اإللكتر  الخصوصية/الوكيل ورسائل التر

لفهم ما إذا المشورة القانونية" هذه ويطلب حالًيا 2بعد اىل استنتاج بشأن بنود "األولوية  EPDPلم يتوصل فريق  ○

ي الذي تقدمه البيانات الموضوع مع بديل 
وئز يد اإللكتر ي كان يجوز له استبدال عنوان التر

وئز يد اإللكتر عنوان التر

ي حد ذاته. 
 المتاح بشكل عام الذي ال يحدد موضوع البيانات فز

ي السياق الذي ال يتم فيه تخطيط  ○
وكسي فز ي  SSADمناقشة مدى مالءمة واعتماد خدمات الخصوصية/التر

حالًيا فز

مات الخصوصية عىل الرغم من التعليق الحاىلي لتنفيذ سياسة مجموعة عمل مشاكل تفويض خد EPDPمداوالت 

يال )انظر  GAC( ونصائح PPSAIوالوكيل )  ي بمونتر ي البيان الختامي لكوئر
حول  GACتعليقات ذات الصلة فز

(   23من  WHOIS2-RDSتوصيات فريق مراجعة    لمزيد من المناقشة لهذا الموضوع(  2019كانون األول )ديسمتر

 إمكانات البحث العكسي  .6

وعة األخرى بشكل تقليدي عىل خدمات الجهات الخارجية لتحديد  ○ تعتمد وكاالت إنفاذ القانون والمصالح المشر

ي جم
 يع أسماء النطاقات المرتبطة بمجموعة معينة من بيانات االتصال بشكل استبافر

المواصفات ومع ذلك، فقد ضعف هذه الخدمات من قبل التنقيح من جميع البيانات االتصال التالية العتماد  ○

ي  gTLDالمؤقتة بشأن انتهاء صالحية بيانات تسجيل 
سياسة بيانات ، وحلت اآلن من قبل 2019أيار )مايو(  20فز

  .gTLDالتسجيل المؤقت الحالية لنطاقات 

لفهم ما إذا كانت عمليات البحث هذه يمكن أن تكون  طلب المشورة القانونيةاوالتها حول ما إذا كان كجزء من مد ○

، يجادل بعض أصحاب المصلحة أنهم ال SSADمتوافقة مع القانون العام لحماية البيانات ويسمح لها بموجب 

ي نطاق والية 
 .EPDPيدخلون فز

ي  GACيسع ممثلو  ○
الخدمات  والسياسة المرتبطة بها من حظر تطوير هذه SSAD، عىل األقل، إىل منع EPDPفز

ي 
  المستقبل.  فز

ن المستمر لسياسة  .7 اف عىل التحسي  المزيد حول  EPDPمن المتوقع أن يناقش فريق  وتوجيهها.  SSADتعريف آلية لإلشر

ي نموذج  SSADما إذا كانت هناك حاجة إىل آلية جديدة )مثل المجموعة االستشارية 
 من اآلليات الموجودة فز

ً
حة( بدال المقتر

ي إذا كا .ICANNحوكمة 
ي قدًما، فمن المحتمل أن يتطلب التمثيل فز

نت المجموعة االستشارية هي الطريقة الموىص بها للمضز

 هذه المجموعة وتشغيلها مداوالت إضافية. 

ي تطلب بيانات غت  عامة .8
 . التكلفة عىل السلطات العامة التر

داد التكاليف وأال ت SSADعىل أن عمليات  EPDPوافق فريق  ○ ؤدي إىل موضوعات البيانات يجب أن تستند إىل استر

ي تحمل تكاليف الكشف عن بياناتها إىل أطراف ثالثة. 
  التر

 .SSADلذلك من المتصور أن يتحمل مقدمو الطلبات الرسوم المرتبطة باستخدام  ○

ف  ○ ي  EPDPبينما يعتر
بخصوصية وقيود الكيانات العامة، إال أنه ما زال من غت  الواضح نوع نماذج الرسوم التر

 طلبات السلطات العامة.  ستطبق عىل
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ي للمرحلة الثانية من   GACملخص 
اير(   EPDP 7للتقرير المبدئ   5/5 الصفحة   2020شباط )فتر

ي للتنفيذ  .9
ي المتوقع لتطوير وبدء  EPDPلم تناقش  : الجدول الزمتن

ي ضوء عمليات تنفيذ السياسات SSADالجدول الزمتز
.فز

ي ذلك توصيات المرحلة األوىل من برنامج 
، قد يكون من المتوقع أن يستغرق تنفيذ توصيات المرحلة EPDPالجارية، بما فز

رات للمشورة عدة سنوات.  EPDPالثانية من برنامج  يال GACالبيان الختامي للجنة فيذات الصلةيدعم هذا المتر ي مونتر
  فز

 (6  ) ي )نوفمتر
ين الثائز   ICANNتوجه مؤسسة “ ( إىل: 2019تشر

ً
 معقوال

ً
إىل ضمان أن النظام الحاىلي الذي يتطلب وصوال

 .”لتسجيل اسم نطاق غت  عام يعمل بشكل فعال

 

 

 

 الخطوات القادمة  .4

ي بلمرحلة  EPDPسيقوم فريق  ●
اير(  13يوم الخميس الندوةخالل  2بتقديم لمحة عامة عن تقريرها المبدئ  شباط األول )فتر

.  1400الساعة   بالتوقيت العالمي

ة أن يتم تعميمها عىل أعضاء  GACتتوقع مجموعة  ● ح من ICANN67قبل  GACالصغت  عىل التقرير  GAC، وهو تعليق مقتر

ي للم
آذار  23تعليقات حتر وأعضائها بشكل فردي، الفرصة لتقديم  GACستتاح للجنة  .EPDPرحلة الثانية من المبدئ 

 . ( ICANN67)بعد نهاية  2020)مارس( 

ي األشهر  EPDPمن المتوقع أن يعالج فريق  ●
التعليقات العامة المستلمة باإلضافة إىل معالجة عناض العمل المعلقة فز

كة إل  المقبلة.  ي وقت مبكر من حزيران )يونيو( صدار توصياتها النهائية وتخطط الشر
ن
  ICANN68، قبل 2020ف

 (2020حزيران )يونيو(  22-25) 

 

 

 توثيق ذو صلة

 GACوثائق عامة عن  ●

  للعملية المعّجلة لوضع السياسات gTLDبشأن تسجيل بيانات نطاق  GACورقة مناقشة  ○

 (25  )  (2019أيلول )سبتمتر

ي  ○
(  3اإلحاطة والمواد )  ICANN66جلسة اللجنة االستشارية العامة فز ي )نوفمتر

ين الثائز  (2019تشر

 

 المرجعية EPDPوثائق  ●

اير(  7) للمرحلة الثانية من العملية المعّجلة لوضع السياسات التقرير المبدئي ○  (2020شباط )فتر

ي للمرحلة األوىل  ○
اير(  20)  من العملية المعّجلة لوضع السياساتالتقرير النهائ   (2019شباط )فتر

  بشأن توصيات المرحلة األوىل من العملية المعّجلة لوضع السياسات ICANNبطاقة سجل أداء مجلس إدارة  ○

 ( 2019مايو )أيار(  15) 

 مع هيئات حماية البيانات ICANNمشاركة  ●

ين األول )أكتوبر(( ودعم الورقة 25)  EDPBإىل التوجيه ICANNالتنفيذي لمؤسسة يطلب الرئيس  ○ ي تكشف تشر
التر

 gTLDنموذج الوصول الموحد لبيانات التسجيل لنطاق 

(   CANN 4Iإىل هيئة حماية البيانات البلجيكيةاستجابة  ○  2019كانون األول )ديسمتر
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