
   
 

 

 وسياسة حماية البيانات  WHOISنظام 

 6الجلسة 

 

 المحتويات

 

 2 معلومات أساسية 

 2 القضايا

اح القيادة إلجراء اللج  ICANN68 3نة االستشارية الحكومية خالل اجتماع اقتر

 5 التطورات ذات الصلة

 5 راهنة مراجعة الحالة ال

 : ز كت 
 7 سياسة بيانات تسجيل نطاق المستوى األعىل العام المؤقت  التر

 : ز كت 
ي العملية المعّجلة لوضع السياسات بشأن بيانات تسجيل  التر

 gTLD 9وضع السياسات المستمرة فز

 : ز كت 
 11 ( DPAsمع هيئات حماية البيانات ) ICANNمشاركة مؤسسة  التر

 13 المواقف الحالية 

 14 الوثائق المرجعية الرئيسية 

 

 

 

 الهدف من الجلسة 

ي منظمة دعم األسماء العامة 
  gTLDبخصوص بيانات تسجيل  EPDPمراجعة ومناقشة حالة عملية وضع السياسات العاجلة فز

ي للمرحلة الثانية وما تاله من ملحق. 
 تعليقات حل منهما.   GACوقدمت اللجنة االستشارية الحكومية  بعد إصدار التقرير النهائ 

تيبات الحالية بموجب سياسة بيانات التسجيل المؤقتة من أجل    GAC وسوف تناقش اللجنة االستشارية الحكومية ا حالة التر
ً
أيض

ي نفس وقت وضع نموذج للوصول.  gTLDتوفت  قدرة معقولة عىل الوصول إىل بيانات تسجيل 
 فز
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 معلومات أساسية

ي تحمل اسمً 
ا للنطاق )"بيانات تسجيل النطاق"(  عىل مدى العقود الماضية، أصبحت المعلومات المتعلقة باألفراد أو الكيانات التر

 ال غتز عنها إلسناد المحتوى  1ذات الصلة  Whoisوخدمات  WHOISمتاحة بشكل عام من خالل بروتوكول 
ً
، وعليه باتت أداة

نت ألصحابها.    والخدمات والجريمة عىل االنتر

، كانت  ي ذلك ICANNموضع اهتمام طويل األمد لمجتمع  WHOISوبالتاىلي
، وخاصة فيما يتعلق بالمشكالت الصعبة  GAC، بما فز

 مثل المخاوف المتعلقة بعدم حماية البيانات الشخصية، وعدم دقة بيانات التسجيل. 

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

 متوافق مع تنظيم حماية البيانات.  WHOISعىل جعل نظام  ICANNالمتعاقدة ومجتمع 

 القضايا 

وتوكول  المسائل ( مراعاة RDS، أو كما هو معروف باسم خدمات دليل التسجيل )WHOISيتطلب تحديد السياسات المناسبة لتر

ي ذلك مكافحة  
وعة والقانونية المرتبطة بحماية الجمهور، بما فز المتعلقة بالقدر نفسه من حماية البيانات والممارسات المشر

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

ي اإل 
كات األعمال. المستهلك فز ز وشر نت وحماية المستهلكي  تقر   ICANNاللجنة االستشارية الحكومية المسبقة ولوائح  2مشورة نتر

  بهذه المصالح الحيوية. 

ي لحماية البيانات بأنه "يجب أن يكون لجهات 29وأقرت مجموعة العمل المعنية بحماية البيانات بالمادة  ، والمجلس األوروئر

ي أدلة نظام   اإلنفاذ المخولة بموجب
ي الوصول واالطالع عىل البيانات الشخصية فز

" وأكدت عىل توقعها Whoisالقانون الحق فز

، مثل جهات إنفاذ   WHOISبوضع نموذج " ICANN بأن تقوم ز وعة من قبل أصحاب المصلحة المعنيي  يتيح االستخدامات المشر

  القانون ]...[". 

ي مشورة
ز عليه فز كت 

ا لما تم التر
ً
اللجنة االستشارية الحكومية ومساهمات اللجنة االستشارية الحكومية المختلفة   ومع ذلك، وفق

(  ICANN60منذ اجتماع  ي )نوفمتر
ين الثائز ي )تشر ي أبوظتر

  ICANN(، فشلت الجهود المبذولة حتر اآلن من قبل مؤسسة 2017فز

ي  ICANNومجتمع 
ورة حماية البيانات وحماية المصلحة العامة.  وفز ي تلبية كل من ضز

، يتم حذف الكثت  من  فز  الوقت الحاىلي

وعة.   WHOISمعلومات نظام  العامة مرة واحدة دون وجود عملية حقيقية أو آلية للوصول إىل المعلومات لالستخدامات المشر

ي 
ائز اء األمن السيتر وعىل وجه التحديد، لم يعد من المتوقع أن يكون لدى جهات إنفاذ القانون وجهات حماية البيانات وختر

 .3أصحاب حقوق الملكية الفكرية إمكانية االعتماد عىل الوصول إىل المعلومات ذات األهمية بالنسبة لحماية المصلحة العامة و 

  

 
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   3

ي  العامة" فز
   GACورقة مناقشة الجلسة عتر الويب فز

 ( 2019أيلول/سبتمتر  23)بتاريــــخ 

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
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اح القيادة إلجراء اللجنة االستشارية الحكومية خالل اجتماع  ICANN68 اقتر

ح شبه النها .1  مناسًبا مع تقييم النظام الموحد المقتر
ً
ي للوصول واإلفصاح عن بيانات تسجيل  لقد تم التعامل تعامال

ئ 

gTLD  نظام الوصول/اإلفصاح القياسي أو(SSAD)  ا عىل
ً
 التقرير بعد المداوالت بشأن التعليقات العامة الواردة رد

initial-2-phase-attach/epdp-file-https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-األوىلي 

en.pdf-07feb20 ي منظمة دعم األسماء العامة للمرحلة الثانية من عملي
)بتاريــــخ   EPDPة وضع السياسات العاجلة فز

اير  7 ا 2020شباط/فتر
ً
(، وعىل وجه الخصوص ما إذا كانت قضايا  2020آذار/مارس  26)المؤرخ  ملحقها ( وأيض

ي تعقيبات أو مشورة اللجنة االستشارية الحكومية  السياسة
ي تم إبرازها فز

السابقة، أو ما تم إقراره من  GACالعامة التر

 :   قضايا من جانب جهات حماية البيانات المعنية، واشتمل هذا التعامل المالئم عىل ما يىلي

a.  ي وضع مناهجه الخاصة به تجاه
ي نظام  اعتماالمرونة واالستقاللية لكل كيان سيادي فز

 
د السلطات العامة ف

 ، بناًء عىل القانون المحىلي SSADالوصول/اإلفصاح القياسي 

b. عية، وكذلك األطراف   مركزية وأتمتة الكشف واإلفصاح ها من الهيئات العامة الشر لجهات إنفاذ القانون وغت 

ا 
ً
عية، متر ما كان ذلك مسموًحا به قانون  األخرى الشر

c.  وعةاالستجابة المسئولة للطلبات الم ي تشمل إطاًرا زمنًيا مناسًبا للرد عىل الطلبات العاجلة )بما ال  شر
والتر

ساعة(، واتفاقيات سارية لمستوى الخدمات من أجل األطراف المتعاقدة، وقدرة إدارة االمتثال   24يزيد عن 

ي 
ورة ذلك ICANNالتعاقدي فز  عىل اتخاذ إجراء فعال متر اقتضت الضز

d.  ماية البيانات ألصحاب البيانات عىل وجه الخصوص لمعالجة وعمليات نقل وضمانات حالضمانات المناسبة

ا، مثل عقود أو اتفاقية للسيطرة  
ً
البيانات الشخصية )عىل سبيل المثال؛ النص عىل ذلك ي وثيقة ملزمة قانون

) ي
ز الطرف الناقل والمتلقر ز أو مذكرة تفاهم بي  كي 

اف المشتر  واإلشر

e. ي اعتباره المزيد من المعلومات والتوجيهات   لضمان أخذ نظام  آلية تطوير فعالة
الوصول/اإلفصاح القياسي فز

ّ بتشغيل وعمل نظام  ي
المتوقع أن تكون متاحة حول مطابقة وانطباق قانون حماية البيانات المعتز

 .  الوصول/اإلفصاح القياسي

لس منظمة دعم  ومج ICANNومنظمة  ICANNمراعاة مشاركة الجهات المعنية بحماية البيانات ومجلس إدارة  .2

ي حل مشكالت السياسة العالقة، حسبما يتناسب، األسماء العامة
 
ي تخص المصلحة العامة، وعىل وجه التحديد   ف

التر

 الحاجة إىل: 

a.  ز المعالجة ومستوى الحماية المطلوبة  للكيانات االعتبارية )مقابل الكيانات الطبيعية( تميت 

b.  عالج من أجلها تلك البيانات  دقة بيانات التسجيلالتأكد من
ُ
ي ت
ي ضوء األغراض التر

  فز

c.  تنفيذ سياسةGNSO  وكسي ي أثبتت  المتعلقة بتسجيل النطاقات باستخدام خدمات الخصوصية والتر
التر

ي قد تستفيد من حماية مزدوجة للخصوصية بموجب 
ا من التسجيالت المسيئة، والتر ً أنها تضم قدًرا كبت 

 .  سياسة نظام الوصول/اإلفصاح القياسي

d.  بي   توضيح مسئوليات اإلفصاح عن البيانات الشخصيةICANN  واألطراف المتعاقدة 

e.  عملية اإلفصاح عن بيانات التسجيل مختلف المناطق   ، عند اجتياز نقل البيانات الدوليةمعالجة عمليات

ي 
 ذات االختصاص القضائ 

f.  ا  االتصاالت الفريدةاستكشاف جدوى
ً
ي المجهلة والموحدةوأيض

وئ  يد اإللكتر  عناوين التر

  

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://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://gnso.icann.org/en/issues/epdp-phase-2-addendum-26mar20-en.pdf
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ي الوقت المناسب GACناقش توقعات  .3
 
نظام موحد للوصول والكشف عن بيانات تسجيل  وتشغيل المتعلقة بالنشر ف

gTLD (SSAD) 

a.  قد يرغب أعضاءGAC  ي
ي النظر فز

ح من  GACكيفية اجتماع مبادئ اعتماد فز مع النظام الموحد المقتر

EPDP للوصول واإلفشاء (SSAD) ،ي تعتتر جزء ال يتجزأ
جم عىل مستوى البلد/اإلقليم، التر   من شأنها أن تتر

  لتنظيم االعتماد والوصول لمستخدميها من السلطات العامة المحددة

b.  أعضاء قد يرغبGAC  ي
ي حكوماتهم من أجل جمع قائمة الجهات العامة التر

ي اإلبالغ عن المبادرات فز
ا فز
ً
أيض

ط الوصول إىل بيانات تسجيل  ي القسم  gTLDتشتر
من محضز اجتماع  2.1غت  العامة )راجع نقاط العمل فز

ICANN65  واجتماعICANN66 من محضز اجتماع  2.3، والقسمICANN67  ) 

ة،  استمرار  .4 ي ضوء التطورات األخت 
 
تيبات المؤقتة من أجل الوصول إىل البيانات غت  العامة ف تقييم فاعلية التر

ا
ً
ي  النصيحةمع  واتساق

يال GACبيان اللجنة االستشارية الحكومية  الواردة فز ي مونتر
ين تشر  6)بتاريــــخ  الختامي الصادر فز

/نوفمتر  ي
ا 2019الثائز

ً
/يناير   26لهذه النصيحة )بتاريــــخ  ICANNمجلس إدارة  قبول( وأيض ي

ي  2020كانون الثائز
(، بما فز

 :  ذلك ما يىلي

a. ز منظمة  لبات القياسية التطوعيةوضع نموذج للط ي  ICANNبي 
ي أصحاب المصلحة فز

وكل من مجموعتر

  السجالت وأمناء السجالت 

b. امات األطراف المتعاقدة ونقاط االتصال هم للوصول المعقول إىل بيانات  توثيق التر  فيما يخص توفت 

 التسجيل غت  العامة

c.  باعتباره جزًءا من تطور أنظمة   واإلبالغ عن تلك الشكاوىتعليمات واضحة حول كيفية تقديم الشكاوى

ي 
 2020المتوقع حدوثه بحلول الربــع الثالث من العام  ICANNاالمتثال فز

d.  قدرةICANN ي حالة رفض  عىل إنفاذ المطلب الخاص بقيام األطراف المتعاقدة بتوفت  وصول معقول
فز

ها من األطراف األ  عيةذلك الوصول أمام الجهات العامة وغت   خرى الشر

  

https://gac.icann.org/contentMigrated/icann65-gac-marrakech-minutes
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann66-montreal-meeting-minutes
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann67-gac-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://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-montreal66-gac-advice-scorecard-26jan20-en.pdf
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 التطورات ذات الصلة 

 مراجعة الحالة الراهنة 

ي المستقبل  gTLDالحاىلي المطبق عىل بيانات تسجيل من المتوقع أن يظل نظام السياسة المؤقتة  ●
 
ساري المفعول ف

ها من األطراف األخرى القريب، لكنه قد ال يضمن الوصول  عيةإىل البيانات غت  العامة للجهات العامة وغت    الشر

 ICANN (24إىل مجلس إدارة  GACالمقدمة من اللجنة االستشارية الحكومية  التعليقات واآلراءوبعد  ○

ي (، 2019نيسان/أبريل 
ي ) إجراءً  ICANNمجلس إدارة ، اتخذ 2019يار/مايو أ 15فز

بطاقة  وردت تفاصيله فز

وضعت األساس لنظام السياسة  بشأن توصيات المرحلة األوىل من العملية المعّجلة التي( سجل األداء

ي  .  gTLDالمستقبلية فيما يتعلق ببيانات تسجيل 
المواصفة المؤقتة  صالحية  ، انتهت2019أيار/مايو  20فز

بسياسة بيانات التسجيل المؤقتة ، وتم استبدالها المتعلقة ببيانات تسجيل نطاق المستوى األعىل العام

ي تتطلب من لنطاقات المستوى األعىل العام
ي تتوافق ، والتر

األطراف المتعاقدة مواصلة تنفيذ التدابت  التر

ي نفس وقت المواصفة المؤقتة مع
سياسة بيانات التسجيل النهائية بمجرد اكتمال تنفيذ توصيات  تنفيذ ، فز

ي منظمة دعم األسماء العامة 
  .EPDPالسياسات من المرحلة األوىل لعملية وضع السياسات العاجلة فز

ي  ○
يال الختامي وفز

/نوفمتر  6)بتاريــــخ  بيان مونتر ي
ين الثائز   GAC (، وجهت اللجنة االستشارية الحكومية2019تشر

" إىل بيانات تسجيل   ICANNإىل مجلس إدارة  النصح
ً
 معقوال

ً
بضمان أن النظام الحاىلي الذي يتطلب "وصوال

بل مجلس إدارة  . اسم نطاق غت  عام يعمل بشكل فعال"
َ
ي  ICANNوقد ق

بطاقة درجات نصائح اللجنة  فز

/يناير   26) االستشارية الحكومية ي
إىل اتخاذ العديد  ICANN( هذه النصيحة ووجه منظمة 2020كانون الثائز

ة.  ي هذه النشر
 من اإلجراءات الموثقة بمزيد من التفصيل فز

لس حماية ( إىل إطالع وإحاطة مج2020أيار/مايو  22التنفيذي ) ICANNصدر مؤخًرا من مدير  خطاب سىع  ○

ا إىل بيانات التسجيل" بما  
ً
 للتنبؤ وشفاف

ً
 وقابال

ً
 فعاال

ً
البيانات األوروبية بأن "التحديات الحالية تضمن وصوال

ي  
ز فز يؤثر حتر عىل الوصول الخاص بهيئة حماية البيانات إىل تلك البيانات بسبب تحمل نقاط عدم اليقي 

ي غياب مزيد من اإلرشادات، قد ال  وأكد ال .GDPRتطبيق قانون حماية البيانات العامة 
خطاب عىل أنه فز

وعة والمصلحة  تحصل الجهات العامة عىل "وصول متسق إىل البيانات الالزمة من أجل حماية المصالح المشر

ي الصفحة 
ة فز ي هذه النشر

 (12والصفة  8العامة" )تم توفت  المزيد من التفاصيل فز

ي المرحلة الثانية من ●
 
ي منظمة دعم األسماء العامة   لقد أوشك وضع السياسة ف

 
عملية وضع السياسات العاجلة ف

EPDP عىل االنتهاء، ولكن مع انحرافات عن التسوية األولية، وعىل نطاق عمل أضيق من المتوقع  

 ICANN طلب( عىل 2019كانون األول/ديسمتر   4الهيئة البلجيكية لحماية البيانات )بتاريــــخ ) د ر وقد أدى  ○

ين األول/أكتوبر   25وروبية )بتاريــــخ بالحصول عىل اإلرشادات والتوجيهات من مجلس حماية البيانات األ تشر

إىل قيام أصحاب  gTLDتستكشف نموذًجا للوصول الموحد لبيانات تسجيل ( عىل أساس ورقة 2019

ي  المصلحة بتقديم 
ّ توصية فز ي منظمة دعم  التقرير األوىلي

للمرحلة الثانية من عملية وضع السياسات العاجلة فز

اير  7)بتاريــــخ  EPDPاألسماء العامة  لبيانات  (SSADبنظام موحد للوصول واإلفصاح )(، 2020شباط/فتر

ي جميع األطراف، gTLDتسجيل 
من خالل مزج مستوى ما من  غت  العامة بحيث يكون نظاًما وسًطا يرضز

ي ذلك السلطات العامة( ومستوى ما من الالمركزية  مستويات المركزية
)تفضله األطراف األخرى، بما فز

من  مع القدرة عىل تحقيق المزيد من المركزية واألتمتةه األطراف المتعاقدة وأنصار الخصوصية(، )تفضل

 . ز  خالل عملية تحسي 

ي التقرير   ومع ذلك، من المرجح أن تنحرف التوصيات النهائية عن التسوية األصلية ○
ي تم التوصل إليها فز

التر

ي صنع ال
قرار من قبل األطراف المتعاقدة فيما يتعلق باإلفصاح األوىلي لصالح الحفاظ عىل الالمركزية الكاملة فز

 عن بيانات التسجيل. 

باإلضافة إىل ذلك، وعىل النقيض من االتفاقية السابقة بموجب ميثاق العملية المعّجلة لوضع السياسات  ○

ي للمرحلة األوىل،
شخاص  لن يتم التعامل مع مشكالت دقة بيانات التسجيل والتفريق بي   األ  والتقرير النهائ 

ي منظمة دعم األسماء  
 
ي المرحلة الثانية من عملية وضع السياسات العاجلة ف

 
االعتباريي   والطبيعيي   ف

https://gac.icann.org/contentMigrated/gac-response-to-icann-board-regarding-epdp-phase-1-policy-recommendations
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/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/resources/pages/interim-registration-data-policy-en
https://www.icann.org/resources/pages/interim-registration-data-policy-en
https://community.icann.org/display/RDPIPRP/Registration+Data+Policy+Implementation+Pre-IRT+Home
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann66-montreal-communique
https://gac.icann.org/advice/itemized/2019-10-06-domain-name-registration-directory-service-and-data-protection
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-montreal66-gac-advice-scorecard-26jan20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-montreal66-gac-advice-scorecard-26jan20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/marby-to-jelinek-22may20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/stevens-to-marby-04dec19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/stevens-to-marby-04dec19-en.pdf
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/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://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/epdp-phase-2-initial-07feb20-en.pdf
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ي EPDPالعامة 
ا لما هو مطروح فز

ً
 حلة الثانية من عملية المرفق بالتقرير األوىلي للمر  الملحق، وفق

ي منظمة دعم األسماء العامة 
( وبعد 2020آذار/مارس  26)بتاريــــخ   EPDPوضع السياسات العاجلة فز

)بتاريــــخ   معّجلة لوضع السياسات مراسالت من مجلس منظمة دعم األسماء العامة إىل فريق العملية ال

ز عىل إجراء مزيد  (. 2020آذار/مارس 17 اض األطراف المتعاقدة وأصحاب المصلحة غت  التجاريي  وكان اعتر

ا من النصيحة القانونية المقدمة من فريق العملية المعّجلة لوضع 
ً
ي تأييد

من النظر والدراسة للمشكالت قد لقر

ية( باإلضافة إىل الضغط من أجل إنهاء المرحلة الثانية من عملية وضع  السياسات )انظر قسم الوثائق المرجع

ي منظمة دعم األسماء العامة 
ي حزيران/يونيو  EPDPالسياسات العاجلة فز

 . 2020فز

ي عادت بها تعقيبات وآراء اللجنة االستشارية الحكومية   ●
 عىل تأكيد التقدم الذي  GACوعىل الرغم من الفائدة التر

إال أن نظام الوصول/اإلفصاح  غت  العامة،  gTLDوضع نموذج مناسب للوصول إىل بيانات تسجيل تجاه  تم إحرازه 

ي منظمة دعم األسماء العامة  
 
ة لعملية وضع السياسات العاجلة ف القياسي الذي تمخض عن المداوالت األخت 

EPDP ي ذلك ا قد ال يبدو ُمرضًيا
 للجنة االستشارية بالنسبة للعديد من مجموعات أصحاب المصلحة، بما فز

 . GACالحكومية 

ز  ○ ا لما   مبادئ اعتماد اللجنة االستشارية الحكوميةوقد تم تضمي 
ً
اللجنة االستشارية الحكومية   تمدتهاعوفق

/يناير   21) ي
ي منظمة  2020كانون الثائز

ّ للمرحلة الثانية من عملية وضع السياسات العاجلة فز ي التقرير األوىلي
( فز

( من  2020حزيران/يونيو  2مؤخًرا ) مراجعتها وتمت  2تحت مسىم التوصية رقم  EPDPدعم األسماء العامة 

 أجل ضم التعليقات العامة الواردة، وتم تقديمها إىل فريق العملية المعّجلة لوضع السياسات من أجل مزيد 

  من النقاش. 

ي عملية وضع السياسات ا GACلقد سىع مندوبو اللجنة االستشارية الحكومية  ○
ي منظمة دعم  فز

لعاجلة فز

، باإلضافة   EPDPاألسماء العامة  ي نظام الوصول/اإلفصاح القياسي
إىل تحقيق أكتر قدر ممكن من المركزية فز

ي -إىل رد شيــــع 
ي بعض الحاالت إىل اإلفصاح التلقائ 

األطراف  ولم توافق  عىل طلبات السلطات العامة.  -وفز

ي خارج نطاق سيطرتهمعىل عمليات اإلفصا عىل الرغم من ذلك  المتعاقدة
  . ح التلقائ 

ي من المرجح أن تظل العديد من المشكالت الخطرة  ○
ي تم تسليط الضوء عليها فز

تعقيبات وآراء اللجنة التر

ي  GACاالستشارية الحكومية 
ة )فز ي 2020آذار/مارس  24 األخت 

ّ للمرحلة الثانية وفز تعليق ( بالتقرير األوىلي

ي   GACاللجنة االستشارية الحكومية 
ّ  (2020أيار/مايو  5)فز بدون حل  حول الملحق التاىلي بالتقرير األوىلي

ي منظمة دعم األسماء العامة  ب
 
حلول موعد انتهاء المرحلة الثانية من عملية وضع السياسات العاجلة ف

EPDP ي تخص التطور الكفؤ والفعال لنموذج نظام الوصول/اإلفصاح القياسي
، ويشمل ذلك الضمانات التر

ي 
ز
ي نشر بيانات  ف

ز
. المستقبل، وتحسن دقة بيانات التسجيل، والتفريق ف ز ز والطبيعيي    األشخاص االعتباريي 

ة، فقد سلطت  ● ي اآلونة األخت 
سياسة   يذي: التنف ICANNمع مدير  GACمناقشة اللجنة االستشارية الحكومية وفز

WHOIS / قانون حماية البيانات العامةGDPR  ( الضوء عىل بعض  2020أيار/مايو  28)  والمسائل التنفيذية

 الحالية:  المخاوف

  GACوقادة موضوعات اللجنة االستشارية الحكومية   GACسلط كل من رئيس اللجنة االستشارية الحكومية  ○

ي الوصول إىل بيانات التسجيلالضوء عىل 
 
قدرة ومخاوف حول  التحديات الجارية أمام السلطات العامة ف

ي 
 
 طراف المتعاقدة. من جانب األ  عىل مجابهة حاالت الرفض الخاط  للوصول ICANNإدارة االمتثال ف

ح ونموذج الوصول  التنفيذي  ICANNوناقش مدير  ○ ز نظام الوصول/اإلفصاح القياسي المقتر االختالفات بي 

ياسي يجعل من السهل معالجة الطلبات نظام الوصول/اإلفصاح الق، حيث إن ICANNالموحد لمؤسسة 

عن قرارات   ICANNمن جانب األطراف المتعاقدة بطريقة غت  مركزية، ولكن بدون تحمل أي مسئولة أمام 

ا مجلس إدارة اإلفصاح عن البيانات
ً
( عىل توىلي  ICANN، عىل الرغم من جاهزية واستعداد المنظمة )وأيض

ا لما هو منصوص عليه 
ً
ي نموذج الوصول الموحد. تلك المسئولية وفق

 فز

لتوىلي قدًرا أكتر  تواصل عملها نحو التوصل إىل طريقة ICANNمنظمة التنفيذي عىل أن  ICANNوأكد مدير  ○

لتسهيل اإلفصاح عن بيانات التسجيل للجهات األخرى متر ما كان ذلك مناسًبا من حيث  من المسئولية 

 المصلحة العامة. 

https://gnso.icann.org/en/issues/epdp-phase-2-addendum-26mar20-en.pdf
https://mm.icann.org/pipermail/gnso-epdp-team/2020-March/003191.html
https://gac-author.icann.org/file-asset/public/gac-accreditation-principles-input-to-epdp-21jan20.pdf
https://mm.icann.org/mailman/private/gac/2020-January/018196.html
https://mm.icann.org/mailman/private/gac/2020-January/018196.html
https://mm.icann.org/mailman/private/gac/2020-January/018196.html
https://docs.google.com/document/d/1BWh58Ni0L2cmc37rTcxloKz1S9ZQ9_hyEzV5d8M8538/edit
https://gac.icann.org/file-asset/gac-input-epdp-p2-initial-report-24mar20.pdf
https://gac.icann.org/file-asset/gac-input-epdp-p2-initial-report-24mar20.pdf
https://gac.icann.org/file-asset/gac-input-epdp-p2-initial-report-24mar20.pdf
https://gac.icann.org/file-asset/gac-input-epdp-p2-initial-report-24mar20.pdf
https://gac.icann.org/file-asset/public/gac-comment-epdp-addendum-5may20.pdf
https://gac.icann.org/file-asset/public/gac-comment-epdp-addendum-5may20.pdf
https://gac.icann.org/file-asset/public/gac-comment-epdp-addendum-5may20.pdf
https://gac.icann.org/file-asset/public/gac-comment-epdp-addendum-5may20.pdf
https://gac.icann.org/sessions/gac-discussion-with-icann-ceo-whois-gdpr-policy-and-implementation-matters-28-may-2020
https://gac.icann.org/sessions/gac-discussion-with-icann-ceo-whois-gdpr-policy-and-implementation-matters-28-may-2020
https://gac.icann.org/sessions/gac-discussion-with-icann-ceo-whois-gdpr-policy-and-implementation-matters-28-may-2020
https://gac.icann.org/sessions/gac-discussion-with-icann-ceo-whois-gdpr-policy-and-implementation-matters-28-may-2020
https://gac.icann.org/sessions/gac-discussion-with-icann-ceo-whois-gdpr-policy-and-implementation-matters-28-may-2020
https://gac.icann.org/file-asset/private/icann-uam-ssad-comparison-28may20.pdf
https://gac.icann.org/file-asset/private/icann-uam-ssad-comparison-28may20.pdf
https://gac.icann.org/file-asset/private/icann-uam-ssad-comparison-28may20.pdf
https://gac.icann.org/file-asset/private/icann-uam-ssad-comparison-28may20.pdf
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 : كت  
 نطاق المستوى األعىل العام المؤقتسياسة بيانات تسجيل  التر

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

ي  gTLDانتهت صالحية المواصفات المؤقتة لبيانات تسجيل  (،2019
بسياسة  ، ويتم استبدالها اآلن 2019مايو  20فز

ي تتطلب  gTLDsبيانات تسجيل الدخول إىل 
من األطراف المتعاقدة مواصلة تنفيذ التدابت  المتسقة مع  التر

ي انتظار المواصفات المؤقتة
ا لتوصيات المرحلة األوىل من العملية   تنفيذ ، فز

ً
سياسة بيانات التسجيل النهائية وفق

 المعّجلة لوضع السياسات. 

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

ي أصبحت فز
، الذين يصيغون اللغة التر

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

ي التوصيلة 
 
لخطة العملية المعّجلة لوضع   1من المرحلة  28لسياسة البيانات، تمشًيا مع المبادئ المنصوص عليها ف

  السياسات. 

كرلكن، وكما  ●
ُ
ي ) GNSOلمجلس  ذ

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

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

ً
وعدم القدرة ، نظًرا للنطاق الواسع للعمل والتعقيد، "غت  مجدي

ي 
ي هذه المرحلة.  عىل توفت  أي جدول زمت 

 فز

 لذلك،  ●
ً
  4.2، كما تمت اإلشارة إليه فيالقسم المؤقتة عىل تحقيقات إنفاذ القانون لن يتم تناول تأثت  المواصفةنتيجة

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

إىل   GAC( والمشار إليها فز

ي ) ICANNمجلس إدارة 
 وتشمل المخاوف:  . عىل المدى القصت  (، 2019نيسان )أبريل(  24فز

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

ي 
ز السجل المعتز ا عىل أمي 

ً
ة اعتماد ز  المتمت 

ي  ○
وئز ي إنفاذ القانون واألمن اإللكتر

ي تلبية احتياجات محققر
ي المواصفات المؤقتة فز

فشلت المتطلبات الحالية فز

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

 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
، ICANN64( فز

شددت اللجنة االستشارية الحكومية عىل الحاجة إىل "التنفيذ الشيــــع للسياسات الجديدة لخدمات دليل التسجيل  

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

ي المؤجلة من المرح
عىل هذه المشورة وذكر أنه   ICANN(، وافق مجلس إدارة 2019أيار )مايو(  15) ردهلة األوىل".  فز

ي ضوء
ي حدود سلطته واختصاصه، وفز

 اعتبارات أخرى ذات صلة" "سيبذل قصارى جهده، فز

يال  مشورتهافي ● ي البيان الختامي بمونتر
ي فز

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

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

ة لوضع السياسات بإنشاء خطة عمل وفريق مراجعة تنفيذ المرحلة األوىل من خطة العملية المعّجل ICANNمؤسسة 

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

ً
مفصلة تحدد جدوال

ي )يناير(   3
ا عىل ذلك، وصف مدير 2020كانون الثائز

ً
ي  ICANN؛" ورد

خطاب موجه إىل رئيس اللجنة  التنفيذي فز

ي  GACاالستشارية الحكومية 
/يناير   6)فز ي

 (، الوضع الراهن والتحديات الماثلة أمام الجهود. 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/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://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
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/marby-to-ismail-06jan20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/marby-to-ismail-06jan20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/marby-to-ismail-06jan20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/marby-to-ismail-06jan20-en.pdf
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ا بنصيحة اللجنة االستش ●
ً
ي  GACارية الحكومية وإلحاق

ي   GACبيان اللجنة االستشارية الحكومية فز
الختامي الصادر فز

يال /نوفمتر  6)بتاريــــخ  مونتر ي
ين الثائز  مع2019تشر

ً
"  (، وجهت "بضمان أن النظام الحاىلي الذي يتطلب "وصوال

ً
قوال

كانون    26)بتاريــــخ   ICANNمجلس إدارة  بقبولبيانات تسجيل اسم النطاق غت  العام يعمل بشكل فعال" يحظز  إىل

/يناير  ي
ا ل (. 2020الثائز

ً
 إىل:  ICANNذلك، وّجه مجلس اإلدارة منظمة وطبق

ام األطراف المتعاقدة بمعالجة طلبات البيانات غت  العامة وإتاحة الروابط   ○ ز تثقيف أصحاب المصلحة بشأن التر

ز السجل والسجل ونقاط االتصال حول هذا الموضوع  الموصلة إىل معلومات أمي 

السجالت وأمناء السجالت من أجل وضع نموذج طلب قياسي التعاون مع مجموعات أصحاب المصلحة من  ○

ا إىل سياسة اإلجماع الحالية
ً
  طوعي وإتاحته لطلب الوصول استناد

ي  ○
تصف كيفية تقديم شكوى   ICANNنشر تعليمات واضحة عىل صفحة الويب الخاصة بإدارة االمتثال فز

  تتعلق بطلب وصول من جهة خارجية. 

ات  ○ الشهرية المتعلقة بشكاوى الوصول إىل جهات خارجية بمجرد توفر تلك تجميع ونشر بيانات المؤشر

ي الربــع الثالث من عام 
ي نظام تقديم شكاوى االمتثال الجديد )متوقع فز

 (2020النماذج فز

ا لما تم  ●
ً
من جانب مجموعة عمل السالمة   ICANN67به خالل اجتماع  GACاالستشارية الحكومية اللجنة  إخطار وفق

صفحة  عن شكاوى الوصول النوعية وذلك عىل  معلومات باإلضافة إىل  نموذج شكوى مؤقتت نشر  (PSWGالعامة )

ي موقع  شكاوى إدارة االمتثال
:  وثمة عىل الويب.  ICANN.orgفز "حتر اكتمال  مالحظة عىل الصفحة تشت  إىل ما يىلي

ي 
ي وقت الحق من هذا العام،  ICANNاالنتقال المتوقع إلدارة االمتثال التعاقدي فز

إىل منصة جديدة لمعالجة الشكاوى فز

ا كإجراء مؤقت.وكجزء من عملية االنتقال، سوف تنشر إدارة 
ً
سيكون تقديم الطلبات من خالل هذا النموذج موجود

ي 
ا لتسهيل تقديم هذه الشكاوى"  ICANNاالمتثال التعاقدي فز

ً
 نموذًجا جديد

ي أعقاب شكاوى مقدمة من هيئة حماية البيانات إىل  ●
ي الوقت ذاته، فز

فيما يخص رفض أمناء السجالت   ICANNوفز

لقانون حماية  طلباتهم بالحصول عىل "وصول إىل بيانات تسجيل غت  عامة دعًما لتحرياتها حول ما أشيع من انتهاكات 

ي تم اإلبالغ به إىل الهيئة من جانب صاحب )أصحاب البيانات( ضمن اختصاصها  GDPRالبيانات العامة 
، والتر

 ،" ي
 ىل اإلرشادات والتوجيهات من مجلس حماية البيانات األوروبيةالتنفيذي الحصول ع ICANNطلب مدير القضائ 

ي الوصول إىل البيانات بمصالح أصحاب 2020أيار/مايو  22)بتاريــــخ 
وعة فز ( حول "كيفية موازنة المصالح المشر

" وذلك من أجل مساعدة منظمة  ز ي  ICANNالبيانات المعنيي 
ز السجل )بصفته المتحكم فز عىل "تقييم ما إن كان أمي 

ي مقابل المصالح أو ا
ي ينشدها اآلخرون المطالبون بها فز

وعة التر ز المصالح المشر ا مناسًبا بي 
ً
لبيانات( قد حقق توازن

[ حالة عدم توفت    الحقوق األساسية والحريات الخاصة بصاحب البيانات".  ي
وقد أكد الخطاب عالوة عىل ذلك أنه "]فز

ي يمكن أن تعود بالنفع عىل إن
مة مع أمناء السجالت والسجالت،   ICANNفاذ تلك اإلرشادات، التر لالتفاقيات المتر

ي ضمان أن الجهات  ICANNفسوف تواصل منظمة 
ز مواجهة صعوبات فز هم من أصحاب المصلحة المعنيي  وغت 

ي هذه البيانات لها القدرة عىل الحصول عىل وصول  
وعة فز ها من أصحاب المصالح المشر المعنية بحماية البيانات وغت 

وعة والمصلحة العامة".  متسق إىل  البيانات الالزمة لحماية مصالحهم المشر

  

https://gac.icann.org/contentMigrated/icann66-montreal-communique
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann66-montreal-communique
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-montreal66-gac-advice-scorecard-26jan20-en.pdf
https://gac.icann.org/presentations/icann67-slides-9-pswg-update.pdf
https://forms.icann.org/en/resources/compliance/complaints/registrars/standards-complaint-form
https://www.icann.org/en/system/files/files/access-nonpublic-registration-data-18feb20-en.pdf
https://www.icann.org/compliance/complaint
https://www.icann.org/compliance/complaint
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/marby-to-jelinek-22may20-en.pdf
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 : كت  
ي العملية المعّجلة لوضع السياسات بشأن بيانات تسجيل التر

 
 gTLD وضع السياسات المستمرة ف

ي المرحلة الثانية من مداوالته ، 2019أيار )مايو(  2منذ  ●
 
برئاسة    -دخل فريق العملية المعّجلة لوضع السياسات ف

ي جنيف ورئيس رئ
، السفت  الحاىلي لالتفيا لدى األمم المتحدة فز

ز   GACالسابق، وتمثيل  GACيس جديد، جانيس كاركليتز

 :  الحاىلي عىل النحو التاىلي
 

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

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

 جورجيوس تسنلينتيس )المفوضية األوروبية( 

 رايان كارول )الواليات المتحدة( 

 ) ز  أولغا كافاىلي )األرجنتي 

 راؤول غوساين )الهند(

ي بحلول اجتماع   ●
ي األساس يستهدف إصدار تقريره النهائ 

لقد كان فريق العملية المعّجلة لوضع السياسات فز

ICANN67.  تقديم توصياته النهائية بخصوص السياسة بحلول نهاية حزيران/يونيو  ومع ذلك ، فإنه يستهدف اآلن

أيلول   25) ندوة اللجنة االستشارة العامة بشأن العملية المعّجلة لوضع السياسات كما سلط الضوء خالل  .2020

 ) ي أن يكون مفهوًما أنه من المرجع أن تتكون توصيات سياسة  : لمرتبطة بها وورقة المناقشة ا (2019)سبتمتر
"أنه ينبىعز

ة العملية المعّجلة لوضع السياسات  اضات عالية المستوى ومبادئ وتوجيهيات تتطلب أعمال تنفيذ كبت  قبل   من افتر

 منه". 
ً
 أي نظام مركزي أو موحد يمكن وضعه بدال

ي المرحلة الثا 4ويشمل نطاق العمل ●
ي منظمة دعم األسماء العامة فز

 EPDPنية من عملية وضع السياسات العاجلة فز

ز عىل وضع توصيات حول السياسات من أجل اإلفصاح عن بيانات التسجيل غت  العامة لجهات أخرى، والمعروف  كت 
التر

ا باسم 
ً
ا م(SSADنظام الوصول/اإلفصاح الموحد عن بيانات التسجيل غت  العامة ) أيض

ً
عالجة ما يطلق ، ويشمل أيض

ي المرحلة أو  "2"بنود األولوية عليه 
 
ي لم تعالج بشكل كامل ف

ز األشخاص   1القضايا التر ز بي  ي تشمل: التميت 
والتر

ز ودقة بيانات التسجيل، وجدوى حصول جهات ا ز واالعتباريي  ي موحد  الطبيعيي 
وئز التصال الفريدة عىل عنوان بريد إلكتر

ي  مجهول الهوية. 
(، فقد 2020آذار/مارس  26المرفق بالتقرير األوىلي للمرحلة الثانية ) الملحقومع ذلك، كما يتضح فز

ي 
ي تلقاها فريق العملية المعّجلة لوضع السياسات وضغوط الجدول الزمتز

ة التر اضات  أيدت المشورة القانونية األخت  اعتر

ي هذه القض
 
ايا باعتباره جزًءا من األطراف المتعاقدة وأصحاب المصلحة غت  التجاريي   عىل إجراء "مزيد من النظر ف

 . المسار الحرج إلكمال المرحلة الثانية

ا( SSADنظام الوصول/اإلفصاح القياسي إىل بيانات التسجيل غت  العامة )علًما بأن  ●
ً
ي  وفق

ز
حات الواردة ف التقرير   للمقتر

 ّ ي منظمة دعم األسماء العامة  األوىلي
اير   7)بتاريــــخ  EPDPللمرحلة الثانية من عملية وضع السياسات العاجلة فز شباط/فتر

ي 2020
اير/شباط  17)بتاريــــخ  GACملخص اللجنة االستشارية الحكومية ( والوارد وصفه فز (، قد وضع 2020فتر

 التصورات التالية: 

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

ز المستمر لنظام  والج ICANNإنشاء آلية لتقديم المشورة لمؤسسة  ○ هات 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 قانون حماية البيانات  ○
ز حماية البيانات المعمول بها فز استيفاء وتلبية قواني 

 GDPRالعامة 

 
ي   4

  (2019آذار/مارس  14اللجنة االستشارية العامة بتحديدها بوضوح )بتاريــــخ  نصحتالتر

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/gac-epdp-webinar-paper-25sep19.pdf
https://gac.icann.org/briefing-materials/gac-epdp-webinar-paper-25sep19.pdf
https://community.icann.org/display/EOTSFGRD/b.+Worksheets
https://gnso.icann.org/en/issues/epdp-phase-2-addendum-26mar20-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://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://gac.icann.org/advice/itemized/2019-03-14-whois-and-data-protection-legislation
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ّ للمرحلة  ● وعىل الرغم من ذلك، فإن المداوالت التالية لفريق العملية المعّجلة لوضع السياسات منذ إصدار التقرير األوىلي

ي ال
تعليقات العامة وتوصية السياسة النهائية لنظام الوصول/اإلفصاح القياسي بموجب الثانية، والذي يشمل النظر فز

ي فريق العملية المعّجلة لوضع السياسات قد ال تصبح ُمرضية بالكامل بالنسبة للجنة االستشارية  
المناقشة الجارية فز

:   GACالحكومية   وأصحاب المصلحة اآلخرين، وعىل وجه الخصوص فيما يخص ما يىلي

عية، وكذلك األطراف   وأتمتة الكشف واإلفصاح مركزة ○ ها من الهيئات العامة الشر لجهات إنفاذ القانون وغت 

ا 
ً
عية، متر ما كان ذلك مسموًحا به قانون  األخرى الشر

وعة ○ ي مناسب للرد   الضمانات ضد االستجابة غت  المعقولة عىل الطلبات المشر
عىل سبيل المثال؛ إطار زمتز

ساعة(، واتفاقيات سارية لمستوى الخدمات من أجل األطراف  24بما ال يزيد عن عىل الطلبات العاجلة )

ي 
ورة ذلك ICANNالمتعاقدة، وقدرة وظيفة إدارة االمتثال التعاقدي فز  عىل اتخاذ إجراء فّعال متر اقتضت الضز

ي اعتباره المزيد من المعلومات  آلية تطوير فعالة ○
والتوجيهات   لضمان أخذ نظام الوصول/اإلفصاح القياسي فز

ّ بتشغيل وعمل نظام  ي
المتوقع أن تكون متاحة حول مطابقة وانطباق قانون حماية البيانات المعتز

 . ي الوقت   الوصول/اإلفصاح القياسي
وعىل عىل وجه الخصوص، قد تصبح القضايا المعقدة وغت  المؤكدة فز

 عىل التنبؤ بها  الحاىلي )عىل سبيل المثال، درجة اتخاذ القرارات بطريقة مركزية ومؤتمتة
ً
( أكتر وضوًحا وقدرة

 بمرور الوقت. 

 للكيانات االعتبارية )مقابل الكيانات الطبيعية(المعالجة ومستوى الحماية المطلوبة  ○

عالج من أجلها تلك البيانات  دقة بيانات التسجيلمستوى  ○
ُ
ي ت
ي ضوء األغراض التر

  فز

وكسي المتعلقة بتسجيل  GNSOحالة تنفيذ سياسة  ○ ي   النطاقات باستخدام خدمات الخصوصية والتر
التر

ي قد تستفيد من حماية مزدوجة للخصوصية بموجب  
ا من التسجيالت المسيئة، والتر ً أثبتت أنها تضم قدًرا كبت 

 .  سياسة نظام الوصول/اإلفصاح القياسي

 واألطراف المتعاقدة  ICANNبي   توضيح مسئوليات اإلفصاح عن البيانات الشخصية  ○

، عند اجتياز عملية اإلفصاح عن بيانات التسجيل  عمليات نقل البيانات الدوليةمعالجة مشكالت عدم  ○

ي 
 مختلف المناطق ذات االختصاص القضائ 

ا  جهات االتصاالت الفريدةجدوى  ○
ً
ي المجهلة والموحدة وأيض

وئ  يد اإللكتر  عناوين التر
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 : كت  
  (DPAs) مع هيئات حماية البيانات ICANN مشاركة مؤسسة التر

( عام  ● ي )نوفمتر
ين الثائ  ( وتشر اكة  5تقريًرا  ICANN، قدمت 2018بي   أيلول )سبتمتر عن عملها مع اتفاقيات الشر

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

االقتصادية األوروبية التر

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

 
ً
  للوصول إىل البيانات. قابل للتوسع عالميا

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

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

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

ين األول )أكتوبر(  16)  (. 2018تشر

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

(  TSGSالمجموعة المعنية بالدراسة الفنية )، تم إنجاز العمل فز

ي يجعل مؤسسة  انات التسجيل غت  العامةحول الوصول اىل بي
هي الكيان الوحيد   ICANNمن أجل التوصل إىل حل فتز

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

أعلنت المجموعة  ، 2019أيار )مايو(  2فز

ي النهائينموذجها اتقديم  (TSGSالمعنية بالدراسة الفنية )
ي )لفتز

( إىل المدير التنفيذي  2019نيسان )أبريل(  30قز

ي المناقشات مع المفوضية األوروبية ومجلس إدارة حماية   ICANNلمؤسسة 
والذي أشار إىل أنه سيتم استخدامه فز

  البيانات األوروبية. 

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

ي للمجموعة حماية ا
لبيانات األوروبية بشأن ما إذا كان النموذج الموحد للوصول اىل البيانات القائم عىل النموذج الفتز

تستكشف نموذج  ( أن يمتثل للقانون العام لحماية البيانات، بناًء عىل ورقة جديدةTSGSالمعنية بالدراسة الفنية )

( 19ص  8أسئلة )القسم  5صفحة مجموعة من  21تتضمن الورقة المكونة نم  .gTLDوصول موحد لبيانات تسجيل 

ي ناقشتها 
ي جلسة عامة خالل  اللجنة االستشارية العامةالتر

ICANN66 (3  )فز ي )نوفمتر
ين الثائز  (. 2019تشر

ي  ●
ي ردها -، أوصت الهيئة البلجيكية لحماية البيانات 2019كانون األول/ديسمتر   4فز

  ICANNالموجه إىل مدير  فز

ي الوصول إىل البيانات ويأخذ هذا النظام  بمواصلة جهودها لتصميم نظام شامل  ICANNمنظمة  -التنفيذي
للتحكم فز

اطات المساءلة.  اطات األمنية وتقليل البيانات إىل الحد األدئز وكذلك اشتر الرد أي آراء نهائية  ولم يوفر  بالحسبان االشتر

ي ضّمنتها منظمة 
ي الوثيقة.  ICANNبخصوص األسئلة التر

ي  فز
تنص الرسالة عىل أن السياسة والضمانات ذات الصلة التر

ي نموذج 
ز
ستكون مهمة للغاية لتقييم فيما لو يعمل النموذج المركزي عىل زيادة  UAMسيضعها المجتمع ألجل تطبيقها ف

.  أو نقصان مستوى الحماية الذي ز وفيما يخص األدوار والمسؤوليات، تنص الرسالة عىل  يتمتع به األشخاص االعتياديي 

ز الطرف الذي يجب اعتباره بمثابة وحدة تحكم أو  ي نشاط المعالجة ال يمكنها ببساطة تعيي 
أن األطراف المشاركة فز

ي كل حالة 
كة؛ وهناك حاجة فيما يتعلق بهذه النقطة للنظر فز وتمت اإلشارة إىل  والبت فيها عىل حدة. وحدة تحكم مشتر

ي تضمنت عبارة "للوهلة األوىل قد يبدو أن... 29سابقة صادرة عن مجموعة عمل المادة  مراسالت 
 ICANN، والتر

 السجالت هي وحدات تحكم متضامنة". و 

ي اجتماع للمتابعة مع الهيئة البلجيكية لحماية البيانات ●
 
اير  14)بتاريــــخ   وف (، ناقش ممثلون من  2020شباط/فتر

ز ورقة نموذج  ICANNمنظمة  ومن المفوضية األوروبية ورئيس فريق العملية المعّجلة لوضع السياسات جانيس كاركليتز

ي منظمة دعم األسماء العامة  الوصول الموحد، والتق
ّ للمرحلة الثانية من عملية وضع السياسات العاجلة فز رير األوىلي

 
(  24) وحماية البيانات/الخصوصية ICANNالقانون العام لحماية البيانات لدى لقد تم ذلك من خالل مدونة تحديث  5 وعرض (، 2018أيلول )سبتمتر

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

 والخطوة التالية  ICANN63مدونة الملف الختامي الجتماع وقضايا حماية البيانات/الخصوصية:  اللجنة االستشارية العامة ( استجابة لمشورة2018
(8  ) 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/tsg
https://www.icann.org/tsg
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/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/en/system/files/files/technical-model-access-non-public-registration-data-30apr19-en.pdf
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/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
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/stevens-to-marby-04dec19-en.pdf
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://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
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EPDP  ونظر مجلس إدارةICANN   ي منظمة دعم
ي توصيات المرحلة األوىل من عملية وضع السياسات العاجلة فز

فز

 :EPDPاألسماء العامة 

، فقد أشار ممثلو GDPRية البيانات العامة  فيما يخص إمكانية تطوير نموذج مركزي متوافق مع قانون حما ○

هيئة حماية البيانات إىل أن خطابهم كان الهدف منه أن يكون تشجيًعا عىل مواصلة الجهود الرامية إىل وضع  

وباألحرى، فقد تمت  نظام شامل من أجل الوصول، وليس الهدف منه إعاقة ومنع وضع نموذج مركزي. 

" أفضل من حيث األمن  اإلشارة إىل أن نموذًجا مركزًيا ه ي
و األجدر بالتقصي والبحث ويبدو أنه خيار "منطقر

ا لصالح أصحاب البيانات. 
ً
ي موقف  وأيض

وقد حذروا كذلك من أن الهيئة البلجيكية لحماية البيانات لم تكن فز

ي ذلك النموذج. 
  يؤهلها إىل تقديم رأي محدد حول مسألة الرقابة والتحكم فز

ا عىل طلًبا الجهات األخرىوفيما يتعلق بأتمتة اإلفص ○
ً
، فقد أشار ممثلو هيئة حماية البيانات إىل أن اح رد

يطة أن   GDPRقانون حماية البيانات العامة  ي نموذج للوصول، شر
لن يحول دون أتمتة الوظائف المختلفة فز

ي تكون له القدرة عىل توضيح أن أي خوارزمية تعمل عىل أتمتة صنع القرارات تراعي المعايت  ذات 
الصلة التر

طها قانون حماية البيانات العامة   لتلك القرارات.  GDPRيشتر

ي  ●
بيانات األوروبية  التنفيذي إىل لفت انتباه مجلس حماية ال ICANN، سىعي مدير 2020أيار/مايو  22مؤرخ  خطاب وفز

EDPB   إىل أن الهيئات المعنية بإنفاذ قانون حماية البيانات العامةGDPR   ي الحصل عىل وصول
تواجه تحديات فز

وعة حسب المادة   ي تحيط بتقييم المصالح المشر
ز التر واطالع عىل بيانات التسجيل غت  العامة بسبب نقاط عدم اليقي 

التنفيذي بإقرار أكتر وضوًحا ألهمية بعض   ICANNورّحب مدير  .GDPR )و( من قانون حماية البيانات العامة6.1

وعة ا بإرشادات أكتر وضوًحا حول موازنة المصالح المصالح المشر
ً
ي تشمل المصالح العامة ذات الصلة، مقرون

، والتر

ي الوصول إىل البيانات بمصلحة أصحاب البيانات 
وعة فز ي سياق اإلرشادات التوجيهية المتوقع المشر

 
ة من مجلس ، ف

ي البيانات EDPBحماية البيانات األوروبية 
 
وعة لجهة التحكم ف ا  حول موضوع المصلحة المشر

ً
نامج عمل  طبق لتر

ي  EDPBة مجلس حماية البيانات األوروبي
   . 2020/ 2019فز

https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/marby-to-jelinek-22may20-en.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb-2019-02-12plen-2.1edpb_work_program_en.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb-2019-02-12plen-2.1edpb_work_program_en.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb-2019-02-12plen-2.1edpb_work_program_en.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb-2019-02-12plen-2.1edpb_work_program_en.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb-2019-02-12plen-2.1edpb_work_program_en.pdf
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 المواقف الحالية

ي   GACتعليق اللجنة االستشارية الحكومية  ●
ّ للمرحلة الثانية 2020أيار/مايو  5)فز ( عىل الملحق المرفق بالتقرير األوىلي

ي منظمة دعم األسماء العامة
  EPDPمن عملية وضع السياسات العاجلة فز

ي   GACرية الحكومية تعقيبات اللجنة االستشا ●
ّ للمرحلة الثانية لعملية وضع  2020آذار/مارس  24)فز ( عىل التقرير األوىلي

ي منظمة دعم األسماء العامة
  EPDPالسياسات العاجلة فز

/يناير   21) اعتماد اللجنة االستشارية العامة مبادئ ● ي
ّ للمرحلة الثانية 2020كانون الثائز ي التقرير األوىلي

( تم تضمينها اآلن فز

ي منظمة دعم األسماء العامة 
 EPDPلعملية وضع السياسات العاجلة فز

ي  GACتعليقات  ●
 الثانية  WHOIS( عىل توصيات فريق مراجعة خدمة دليل التسجيل 2019كانون األول/ديسمتر   23)فز

ي  GACاللجنة االستشارية الحكومية  نصائح ●
يالفز ي مونتر

ي  6ICANN6باجتماع  البيان الختامي الصادر فز
ين  6)فز تشر

/نوفمتر  ي
ي منظمة  2019الثائز

ي لتنفيذ المرحلة األوىل من عملية وضع السياسات العاجلة فز
( فيما يخص اإلطار الزمتز

وتم  غت  العامة.  gTLDوالمطلب المؤقت بتوفت  "وصول معقول" إىل بيانات تسجيل  EPDPدعم األسماء العامة 

فيما يخص تنفيذ سياسة اعتماد خدمات الخصوصية/   متابعة عىل نصائح اللجنة االستشارية الحكومية السابقة تقديم 

 . وكسي  التر

ي المرحلة الثانية من العملية المعّجلة لوضع السياسات ركزت  ●
خ  )بتاريــــ  التعليقات المبكرة للجنة االستشارية العامة فز

 ( عىل فهم اللجنة االستشارية العامة لتعريفات العمل الرئيسية للعملية المعّجلة لوضع السياسات2019تموز/يوليو  19

ي اجتماع مراكش GACبيان اللجنة االستشارية الحكومية  ●
ي  الختامي فز

بيان  ( بإلغاء نصيحة 2019حزيران/يونيو  27)فز

ي  GACاللجنة االستشارية الحكومية  ي اجتماع كوئر
 الختامي فز

ي ) رد  ●
ي )  ICANNمجلس إدارة  إخطار ( عىل 2019نيسان/أبريل  24اللجنة االستشارية العامة فز

( 2019آذار/مارس  8فز

ت  1من حول منظمة دعم األسماء العامة عىل توصيات سياسة المرحلة  للعملية المعّجلة لوضع السياسات والذي اعتتر

ي   GACفيه اللجنة االستشارية الحكومية 
توصيات السياسة من المرحلة األوىل من عملية وضع السياسات العاجلة فز

ي قدًما، وأبرز المخاوف الخاصة   ICANNساًسا كافًيا لمجتمع أ EPDPمنظمة دعم األسماء العامة 
والتنظيم للمصز

ي تحكم بيانات تسجيل 
ي المواصفات المؤقتة التر

ي تشمل "المتطلبات الحالية فز
ي   gTLDبالسياسة العامة، والتر

]...[ والتر

" ي
ائز ي باحتياجات إنفاذ القانون واألمن السيتر

 ال تقز

ي  مشورةركزت  ●
ي اللجنة االستشارية الحكومية فز ي اجتماع كوئر

هامش  عىل بيان اللجنة االستشارية الحكومية الختامي فز

ي المرحلة الثانية من 2019آذار/مارس  14)بتاريــــخ  ICANN64اجتماع 
( عىل ضمان االستمرار المناسب للعمل فز

 العملية المعّجلة لوضع السياسات وتنفيذ سياسة المرحلة األوىل. 

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

 ( 2019آذار )مارس(  13) السياسات 

ي للمرحلة األوىل من العملية المعّجلة لوضع السياسات بشأن الستشارية العامةمدخالت اللجنة ا ●
 التقرير النهائ 

اير(  20)  (2019شباط )فتر

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

(21   )  ( 2018كانون األول )ديسمتر

يــــع حماية البيان  WHOISحول  GACمالحظات  ● ي 6.2( ومتابعة المشورة السابقة )القسم 4.2ات )القسم وتشر
بيان ( فز

ين األول/أكتوبر  25)بتاريــــخ   ICANN63برشلونة الختامي عىل هامش اجتماع  ي  ICANN( ورد مجلس إدارة 2018تشر
فز

/يناير   27)بتاريــــخ  بطاقة تسجيل النتائج ي
 (2019كانون الثائز

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

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

ي  مشورة ●
ي بنما اللجنة االستشارية الحكومية فز

  ICANN62 (28عىل هامش اجتماع  بيان اللجنة االستشارية الحكومية فز

 (2018حزيران )يونيو( 

https://gac.icann.org/file-asset/public/gac-comment-epdp-addendum-5may20.pdf
https://gac.icann.org/file-asset/public/gac-comment-epdp-addendum-5may20.pdf
https://gac.icann.org/file-asset/public/gac-comment-epdp-addendum-5may20.pdf
https://gac.icann.org/file-asset/gac-input-epdp-p2-initial-report-24mar20.pdf
https://gac.icann.org/file-asset/gac-input-epdp-p2-initial-report-24mar20.pdf
https://gac.icann.org/file-asset/public/gac-accreditation-principles-input-to-epdp-21jan20.pdf
https://mm.icann.org/pipermail/comments-rds-whois2-rt-final-report-08oct19/attachments/20191223/066f23c4/final-gac-comments-rds-whois2-review-final-report-20dec19-0001.pdf
https://mm.icann.org/pipermail/comments-rds-whois2-rt-final-report-08oct19/attachments/20191223/066f23c4/final-gac-comments-rds-whois2-review-final-report-20dec19-0001.pdf
https://mm.icann.org/pipermail/comments-rds-whois2-rt-final-report-08oct19/attachments/20191223/066f23c4/final-gac-comments-rds-whois2-review-final-report-20dec19-0001.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/advice/itemized/2019-10-06-domain-name-registration-directory-service-and-data-protection-follow-up-on-previous-gac-consensus-advice
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/icann64-kobe-communique
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann64-kobe-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/itemized/2019-03-14-whois-and-data-protection-legislation
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://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/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
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ي  مشورةكانت  ●
ي سان خواناللجنة االستشارية الحكومية فز

عىل هامش اجتماع  بيان اللجنة االستشارية الحكومية فز

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

ICANN (8  )ي أدت إىل إصدار  2018أيار )مايو
ا عىل  (. 2018أيار )مايو(  11مجلس اإلدارة ) بطاقة سجل أداء( والتر

ً
ورد

جلس اإلدارة أن يقرر اتخاذ إجراء بشأن مشورة كان يمكن أن يرفضها اللجنة االستشارية الحكومية من م طلبتذلك، 

  القرار ( كجزء من 2018ر )مايو( أيا 30محدثة ) بطاقة سجل أداء  ICANNأصدر مجلس إدارة  (. 2018أيار )مايو(  17)

 .  الرسىمي

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

 البيانات 

/يناير   29)بتاريــــخ  GAC اللجنة االستشارية العامةتعليقات  ● ي
( عىل النماذج المؤقتة لالمتثال لقانون 2018كانون الثائز

 GDPRحماية البيانات العامة 

ي  GAC مشورةتم قبول  ●
ي فز

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

ً
  لبطاقة تسجيل النتائج( وفق

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

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

 

 الوثائق المرجعية الرئيسية

 توثيق اللجنة االستشارية العامة ●

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

اير(  7)  (2020شباط )فتر

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

(  23) العامتسجيل نطاق المستوى األعىل   (2019أيلول )سبتمتر

 المراكز الحكومية ●

( 2019مايو )أيار(  3الالحقة ) والتوضيحات ( 2019نيسان )أبريل(  17للمفوضية األوروبية ) مالتعليق العا ○

  بخصوص توصيات المرحلة األوىل من العملية المعّجلة لوضع السياسات 

كية مساعد وزير التجارة لشؤون االتصاالت واإلعالم  خطا ○ ب وزارة الخارجية األمت 

-04apr19-chalaby-to-https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/redl

fen.pd (4  )الرئيس التنفيذي لمؤسسة واستجابة ( 2019نيسان )أبريلICANN (22  )(2019نيسان )أبريل 

 مراسالت سلطات حماية البيانات ●

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

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

ي بشأن  ○  (2018أيار )مايوICANN /WHOIS (27  )بيان 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

 السياسة الحالية ونتائج وضع السياسات المستمرة  ●

ي منظمة دعم األسماء العامة با الملحق ○
ّ للمرحلة الثانية من عملية وضع السياسات العاجلة فز لتقرير األوىلي

EPDP  (2020آذار/مارس  26)بتاريــــخ 

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

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
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/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://mm.icann.org/pipermail/comments-epdp-recs-04mar19/attachments/20190417/6f0a65b2/CommentsontheTemporarySpecificationforgTLDRegistrationDataPolicyRecommendations-0001.pdf
https://mm.icann.org/pipermail/comments-epdp-recs-04mar19/attachments/20190417/6f0a65b2/CommentsontheTemporarySpecificationforgTLDRegistrationDataPolicyRecommendations-0001.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/stevens-to-marby-04dec19-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
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://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://gnso.icann.org/en/issues/epdp-phase-2-addendum-26mar20-en.pdf
https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/epdp-phase-2-initial-07feb20-en.pdf
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ي 2019أيار )مايو(  20) سياسة بيانات التسجيل المؤقتة لنطاقات المستوى األعىل العام ○
 تحل محل  ( التر

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

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

 ICANNقرارات مجلس إدارة  ●

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

 (2019مايو )أيار(  15)

  لمؤقتةالمواصفة ا( باعتماد 2018أيار/مايو  17)بتاريــــخ   ICANNمجلس إدارة  قرار   ○

 ومساهمة مجموعة الدراسة الفنية  ICANNمؤسسة  ●

ين األول/أكتوبر  25)بتاريــــخ   gTLDاستكشاف نموذج وصول موحد من أجل بيانات تسجيل  ○ ،  (2019تشر

للحصول عىل توضيح من مجلس حماية البيانات  ICANNعبارة عن ورقة تم تقديمها أساًسا لسىعي منظمة 

 GDPRفيما يخص امتثال نموذج الوصول الموحد لقانون حماية البيانات العامة  EDPBاألوروبية 

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

 

كة النص ●   المرحلة األوىلإىل فريق العملية المعّجلة لوضع السياسات خالل  Bird & Birdيحة القانونية المقدمة من شر

 المرحلة الثانية وخالل 

 (2020نيسان/أبريل  23)بتاريــــخ  الحاالت المستخدمة من أجل أتمتة عملية اإلفصاح ○

 (2020نيسان/أبريل  9)بتاريــــخ   متابعة حول مبدأ الدقة واالعتباري مقابل الطبيىعي  ○

 ( 2020آذار/مارس  13)بتاريــــخ  خيارات الموافقة لغرض جعل البيانات الشخصية عامة ○

ي  ("SSAD")أسئلة فيما يخص نظام للوصول/اإلفصاح القياسي  ○
وئز يد اإللكتر وكسي والتر ، الخصوصية/التر

اير  4) المجّهل  ( 2020شباط/فتر

وعة وتقديم الطلبات التلق ○  (2019أيلول/سبتمتر  10)بتاريــــخ  ائية و/أو عمليات اإلفصاحالمصالح المشر

ي  ○
 أيلول/  9)بتاريــــخ  لإلفصاح لجهات إنفاذ القانون خارج نطاق اختصاص جهة الضبط األساس القانوئز

 (2019سبتمتر 

 ( 2019ل/سبتمتر أيلو  9)بتاريــــخ  المسئولية والضمانات وجهة التحكم وجهة المعالجة ○

 (2019آذار/مارس  8)بتاريــــخ   الكثيفة WHOISاألساس القانون لنقل  ○

ي بيانات  ○
اير   13ريــــخ )بتا المتاحة للجمهور  Whoisإدراج خانة "المدينة" فز  (2019شباط/فتر

اير شب  8)بتاريــــخ   GDPRمعتز مبدأ الدقة بموجب قانون حماية البيانات العامة  ○  ( 2019اط/فتر

اير شبا 7)بتاريــــخ   ICANNعىل  GDPRتطبيق قانون حماية البيانات العامة  ○  ( 2019ط/فتر

ي للمسجل باعتباره شخًصا طبيعًيا غت  طبيىعي  ○
كانون    25)بتاريــــخ  المسئولية فيما يتصل بالتعريف الذائر

ي 
 ( 2019/يناير الثائز

/يناير   23) ()ب( 1)6المادة  GDPRتفست  قانون حماية البيانات العامة  ○ ي
 (2019كانون الثائز

/يناير   22)بتاريــــخ  إشعار إىل جهات االتصال الفنية ○ ي
 (2019كانون الثائز

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-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/resources/board-material/resolutions-2018-05-17-en#1.a
https://www.icann.org/resources/pages/gtld-registration-data-specs-en/
https://www.icann.org/resources/pages/gtld-registration-data-specs-en/
https://www.icann.org/resources/pages/gtld-registration-data-specs-en/
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://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=105386422
https://community.icann.org/display/EOTSFGRD/EPDP+-P2+Legal+subteam
https://community.icann.org/display/EOTSFGRD/EPDP+-P2+Legal+subteam?preview=/111388744/132941802/ICANN_Automation%20memo%2023%20April%202020%5b1%5d.pdf
https://community.icann.org/display/EOTSFGRD/EPDP+-P2+Legal+subteam?preview=/111388744/132941800/ICANN%20memo%209%20April%202020.pdf
https://community.icann.org/display/EOTSFGRD/EPDP+-P2+Legal+subteam?preview=/111388744/126428940/ICANN%20memo%2013%20March%202020%20-%20consent.docx
https://community.icann.org/display/EOTSFGRD/EPDP+-P2+Legal+subteam?preview=/111388744/126424478/Memo%20-%20ICANN%20-%2004.02.2020.docx
https://community.icann.org/display/EOTSFGRD/EPDP+-P2+Legal+subteam?preview=/111388744/126424478/Memo%20-%20ICANN%20-%2004.02.2020.docx
https://community.icann.org/download/attachments/117604842/ICANN-EPDP%20-%20Question%203%20-%2010th%20September%202019%5b1%5d.pdf?version=1&modificationDate=1568143539000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/117604842/ICANN-EPDP%20-%20Question%203%20-%2010th%20September%202019%5b1%5d.pdf?version=1&modificationDate=1568143539000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/117604842/ICANN-EPDP%20-%20Question%203%20-%2010th%20September%202019%5b1%5d.pdf?version=1&modificationDate=1568143539000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/117604842/ICANN-EPDP%20-%20Q4%20-%209th%20September%202019%5b1%5d.pdf?version=1&modificationDate=1568143573000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/117604842/ICANN-EPDP%20-%20Qs%201%20&%202%20-%209th%20September%202019%5b2%5d.pdf?version=2&modificationDate=1568143518000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/102138857/ICANN%20-%20Memo%20on%20thick%20Whois%5b1%5d.docx?version=1&modificationDate=1552176734000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/102138857/ICANN%20-%20Memo%20on%20publication%20of%20the%20City%20field%20(130219).docx?version=1&modificationDate=1550152144000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/102138857/ICANN%20-%20Memo%20on%20Accuracy.docx?version=1&modificationDate=1550152014000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/102138857/ICANN%20-%20Memo%20on%20Accuracy.docx?version=1&modificationDate=1550152014000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/102138857/ICANN%20-%20Memo%20on%20Accuracy.docx?version=1&modificationDate=1550152014000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/102138857/ICANN%20-%20Memo%20on%20Territorial%20Scope%20.docx?version=1&modificationDate=1552176561000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/102138857/ICANN%20-%20Memo%20on%20Territorial%20Scope%20.docx?version=1&modificationDate=1552176561000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/102138857/Natural%20vs.%20Legal%20Memo.docx?version=1&modificationDate=1548874825000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/102138857/6(1)(b)%20Memo.docx?version=1&modificationDate=1548874809000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/102138857/Technical%20Contact%20Memo.docx?version=1&modificationDate=1548874839000&api=v2


 

 

ICANN68 -  بند جدول أعمال اللجنة االستشارية الحكوميةGAC   بروتوكول  - 6رقمWHOIS   16من  16صفحة  وسياسة الحماية 

 المزيد من المعلومات 

 ن قضايا حماية البيانات/الخصوصية بشأ 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-https://gnso.icann.org/en/group 

 

 إدارة الوثائق 

ي الجتماع  اجتماع 
اضز ة من ICANN68منتدى السياسات االفتر  2020حزيران )يونيو(  25-22، للفتر

 وحماية البيانات  WHOISنظام  العنوان

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

 2020حزيران )يونيو(  4 : 1اإلصدار  تاري    خ التوزي    ع

 

 

https://www.icann.org/dataprotectionprivacy
https://gnso.icann.org/en/group-activities/active/gtld-registration-data-epdp
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