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الهدف من الجلسة
ستقدم مجموعة عمل السالمة العامة ( )PSWGالتابعة للجنة االستشارية العامة  GACإحاطة بالمستجدات حول عملها بما
ر
ر
اإللكتونية ،والحفاظ عىل الوصول
اإلستاتيجية للتخفيف من انتهاك نظام أسماء النطاقات  DNSوالجرائم
يتوافق مع أهدافها
إىل بيانات تسجيل النطاق (ودقتها) وتحسينها وضمان عمليات فعالة لمجموعة عمل األمن العام باإلضافة إىل عالقات أصحاب
المصلحة.

نبذة خلفية
شارك ممثلون عن وكاالت إنفاذ القانون وحماية المستهلك من جميع أنحاء العالم منذ عام  2003ف مداوالت سياسة ر
اإلنتنت يف
ي
 ICANNومن خالل سجالت ر
اإلنتنت اإلقليمية ( AfriNICو APNICو ARINو LACNICو.)RIPE NCC
وف حي ركز وكاالت السالمة العامة داخل  ICANNيف بداية األمر عىل الحاجة إىل معلومات  WHOISمنفتحة ودقيقة من
ي
أجل تحقيقات جهات إنفاذ القانون الدولية ،رس ً
يعا ما نما العمل بحيث اشتمل عىل منع حاالت استغالل تسجيالت النطاقات
ً
يضا باسم "انتهاك نظام أسماء النطاقات  )"DNSواالستجابة لها.
لألغراض الضارة أو اإلجرامية (والمعروفة أ
وقد قدمت وكاالت السالمة العامة من خالل عملها المبكر مع  GACومجتمع  ICANNمساهمات مهمة ال تزال تشكل مداوالت
سياسة  ICANNر
والتامات األطراف المتعاقدة ر
حت يومنا هذا .ويشمل هذا اإلسهام:
ً
ر
المشوعة لنظام  ،WHOISوفقا لما ورد يف مبادئ اللجنة االستشارية الحكومية  GACبخصوص
● إقرار االستخدامات
خدمات نظام  WHOISلنطاق  gTLDضمن بيان لجنة  GACالختام الصادر ف لشبونة ( 28آذار/مارس  .)2007علماً
ي
ي
بأن اللجنة االستشارية الحكومية  GACتشت بانتظام إىل هذه المبادئ عند تقديمها للتعقيبات واآلراء (كما هو الحال يف
عىل توصيات مراجعة خدمة دليل التسجيل ،RDS-WHOIS2
تعليقات اللجنة االستشارية الحكومية  GACاألختة ي
ديسمت/كانون األول  )2019أو النصيحة المقدمة إىل مجلس إدارة ( ICANNانظر المسوغات الخاصة بالنصيحة
يف 23
ر
الختام الصادر يف سان خوان ،يف  15مارس/آذار .)2018
الواردة يف بيان GAC
ي
● توصيات العناية الواجبة لمنظمة  1ICANNر
والت تمت المصادقة عليها يف بيان اللجنة االستشارية الحكومية GAC
ي
الختام الصادر يف بروكسل ( 25يونيو/حزيران  )2010وأدى يف النهاية إىل التعديالت التعاقدية يف اتفاقية اعتماد أمناء
ي
السجالت ( )RAAلسنة  2013ر
الت اعتمدها مجلس إدارة  ICANNيف  27يونيو/حزيران .2013
ي
الختام الصادر
● طرح ضمانات الحماية لنطاقات  gTLDالجديدة من  GACيف بيان اللجنة االستشارية الحكومية GAC
ي
ف بكي ) 11أبريل/نيسان  )2013والذي أثمر عن أحكام ر
التامات المصلحة العامة النوعية يف المواصفة  11يف اتفاقية
ي
سجالت نطاقات  gTLDالجديدة
الختام الصادر يف سنغافورة ( 11شباط /رفتاير  ،)2015وافقت اللجنة االستشارية
يف بيان اللجنة االستشارية الحكومية  ُ GACي
الحكومية  GACعىل تأسيس مجموعة عمل تعت بالسالمة العامة وإنفاذ القانون .خالل اجتماع  ICANN53المنعقد يف بوينس
ر
والت تمثلت
آيرس ،صادقت اللجنة االستشارية الحكومية  GACعىل اختصاصات مجموعة عمل السالمة العامة ( )PSWGي
ر
ر
الت تنطوي عىل أمن الجمهور"
مهمتها يف "التكت عىل تلك الجوانب يف سياسات وإجراءات  ICANNي

القضايا
ً
ر
الت صادقت عليها اللجنة االستشارية الحكومية  GACيف  16مارس/آذار  ،2020تسىع
وفقا لما ورد يف خطة عمل  2021-2020ي
مجموعة عمل األمن العام إىل:
ر
ر
اتيج رقم  ،)1أي
● تطوير قدرات الحد من انتهاك نظام أسماء النطاقات  DNSوالجريمة اإللكتونية (الهدف االست ر ي
تطوير قدرات  ICANNوجهات إنفاذ القانون عىل منع إساءة االستخدام والحد منها فيما يخص نظام أسماء النطاقات
ً
مصدرا ر ً
ئيسيا
باعتباره
ر
اتيج رقم  ،)2بمعت ضمان استمرار
● الحفاظ عىل فاعلية بيانات تسجيل أسماء النطاقات وتحسينها (الهدف االست ر ي
القدرة عىل الوصول وتحسي مستوى دقة معلومات تسجيل النطاقات المتسقة مع أطر عمل الخصوصية النظامية
المعمول بها

 1راجع توصيات العناية الواجبة إلنفاذ القانون (أكتوبر /ر
تشين األول )2009
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ر
اقتاح القيادة إلجراء اللجنة االستشارية الحكومية خالل اجتماع ICANN69
ألختة يف مجتمع  ICANNالمتعلقة بكل من التخفيف من انتهاك نظام أسماء النطاقات
 .1ضع يف اعتبارك التطورات ا ر
 DNSوالوصول إىل بيانات تسجيل  gTLDوتأثتهما عىل أجهزة إنفاذ القانون ومنظمات حماية المستهلك لألعضاء.
 .2التداول بشأن الخطوات التالية المحتملة لمعالجة قضايا السياسة العامة الشاملة المتعلقة بانتهاك نظام أسماء
النطاقات  DNSكما تم تحديده يف مساهمات  GACالسابقة وعىل وجه الخصوص النظر يف المتابعة مع مجلس منظمة
دعم األسماء العامة واللجنة االستشارية العامة  ALACومنظمة دعم أسماء رموز البلدان  ccNSOوربما مجلس إدارة
 ICANNحول السبل الممكنة لمعالجة توصيات مراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك  CCTحول
انتهاك نظام أسماء النطاقات  DNSقبل إطالق الجوالت الالحقة من نطاقات  gTLDالجديدة بما يتفق مع
ر
ر ر
الثان .)2019
(ف 6
المشورةالواردة يف بيان اللجنة االستشارية الحكومية GAC
نوفمت/تشين ي
الختام الصادر يف مونتيال ي
ي
 .3مناقشة حالة اعتبار وتنفيذ التوصيات المتعلقة بإنتهاك نظام اسم النطاق  DNSالصادرة عن مراجعات المنافسة
وثقة المستهلك وخيار المستهلك  CCTو ،RDS-WHOIS2يف ضوء إجراء مجلس إدارة  ICANNكما ورد يف:
 .aسجل نتائج إجراءات مجلس اإلدارة بشأن توصيات مراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك CCT
(بتاري خ  1آذار (مارس) )2019
(فتاير) )2020
 .bسجل نتائج إجراءات مجلس اإلدارة بشأن توصيات مراجعة ( RDS-WHOIS2بتاري خ  25شباط ر
 .4النظر ف تقدم جهود التخفيف من إنتهاك نظام اسم النطاق  DNSبشكل ر
ً
عموما ،يف مجتمع  ICANNوبشكل
أكت
ي
ومشغىل  ccTLDومنظمة  ،ICANNبما يف ذلك بهدف تعزيز معايت رفيعة يف
المتعاقدة
اف
ر
األط
قبل
من
خاص
ي
الممارسات والعقود:
 .aتنفيذ اإلجراءات الطوعية من قبل أمناء السجالت والسجالت لنطاقات  gTLDوفق إطار العمل لمعالجة
اإلنتهاك المست من الصناعة
ر
الت يمكن أن تنت ممارسات
 .bتنفيذ اإلجراءات االستباقية لمكافحة اإلنتهاك من قبل
مشغىل  ccTLDي
ي
تسجيل gTLD
ر
الت كان من المتوقع أن
 .cتدقيق االمتثال التعاقدي ألمناء السجالت فيما يتعلق بتهديدات أمن  DNSي
تتبع استنتاج تدقيق مماثل للسجالت
 .dتحسينات التبليغ عن نشاط انتهاك النطاق ( )DAARالخاص بمؤسسة  ICANNكما ناقشته السجالت
ً
سابقا ،واللجنة االستشارية الحكومية  GACواللجنة االستشارية لألمن واالستقرار SSAC
 .5من المقرر أن ينظر أعضاء اللجنة االستشارية الحكومية  GACيف تشجيع وكاالت األمن العام المعنية والتابعة لها
ً
ختاتها وتحدياتها وما حققته من
الجنان
(جهات إنفاذ القانون
والمدن ،وأيضا وكاالت حماية المستهلك) لإلعالن عن ر
ي
ي
نجاحات يف مجال نظام أسماء النطاقات ،واالنضمام إىل عمل مجموعة عمل األمن العام حيث يلزم توفت ما ليده من
وختات عملية ومخاوف تجاه السياسات .وتعتمد مجموعة العمل عىل ر
اإلرساك المستمر ألصحاب
ختات تشغيلية ر
ر
المصلحة كما تسىع باستمرار للحصول عىل متطوعي للمساهمة يف القيام بدور رائد يف رعاية عمل مجموعة عمل
األمن العام.
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التطورات ذات الصلة
التخفيف من انتهاك نظام أسماء النطاقات DNS
سبتمت/أيلول  ،)2019فقد أدركت
حسب بيان اللجنة االستشارية الحكومية  GACالخاص بانتهاك نظام أسماء النطاقات (18
ر
تعريف فريق مراجعة المنافسة وثقة واختيار المستهلكي النتهاك نظام أسماء النطاقات  DNSباعتباره "أنشطة خادعة أو ماكرة أو
ر
والت قد تتخذ -من
غت مرغوبة تعكف عىل استغالل أسماء النطاقات و/أو اإلجراءات المستخدمة يف تسجيل أسماء النطاقات" ،ي
ّ
التيد غت المرغوب عند
التامج الضارة
المنظور ال
والتصيد وشبكات بوت نت ،إضافة إىل ر
فت -شكل التهديدات األمنية مثل " ر
ي ً
استخدامها وسيلة لتحقيق وتنفيذ هذه األشكال من إساءة االستخدام" .وقد أقرت اللجنة االستشارية الحكومية  GACبأناتفاقية
سجالت نطاقات  gTLDالجديدة تعكس هذا الفهم يف المواصفة  ،11وعىل وجه الخصوص يف القسم 3أ 2والقسم 3ب.3
ر
الت تبذلها مجموعة عمل األمن العام من أجل التقييم المتواصل لما إن كان لدى  ICANNآليات رد واستجابة يف
ي
وف الجهود ي
الوقت الفعىل من أجل تطوير وإنفاذ ر
التامات  ICANNالتعاقدية مع سجالت وأمناء سجالت  ،gTLD4فقد ركزت هذه المجموعة
ي
عىل األنشطة التالية ذات الصلة بالحد من انتهاك نظام أسماء النطاقات :DNS
األختة ،قدم قادة مجموعة عمل األمن العام إحاطات تفصيلية إىل اللجنة االستشارية الحكومية
● خالل اجتماعات ICANN
ر
ً
 GACحول مسألة انتهاك نظام أسماء النطاقات ( DNSانظر مواد جلسة اجتماع  ICANN66وأيضا جلسات اجتماع
 .)ICANN68استعرضت  GACالتدابت المتاحة أمام السجالت وأمناء السجالت لمنع إساءة استخدام  ،DNSوخاصة دور
ر
واستاتيجيات التسعت باعتبارها محددات رئيسية لمستويات إساءة
سياسات التسجيل (بما يف ذلك التحقق من الهوية)
االستخدام يف أي نطاق مستوى أعىل  TLDمحدد .كما طالعت اللجنة االستشارية الحكومية  GACالمبادرات المستمرة أو
المحتملة من أجل التعامل مع انتهاك نظام أسماء النطاقات  DNSبمزيد من الفاعلية يف مستوى مجلس إدارة ICANN
الختام يف اجتماع
ومنظمة ( ICANNراجع محض اجتماع  ،ICANN66وبيان اللجنة االستشارية الحكومية GAC
ي
ً
 ICANN68وأيضا محض اجتماع  ICANN68للحصول عىل مزيد من المعلومات) .تشتمل خطة عمل مجموعة عمل األمن
ر
اتيج رقم  2بتطوير قدرات الحد من إساءة استخدام DNS
العام عىل كل هذه المجاالت باعتبارها جزء من الهدف االست ر ي
ومن جرائم ر
اإلنتنت .ويتضمن هذا التقرير إحاطات يف العديد من هذه المجاالت.
● توصيات مراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك
○ ف ضوء النصيحة الواردة ف بيان اللجنة االستشارية الحكومية  GACالختام الصادر ف ر
مونتيال ( 6ر
تشين
ي
ي
ي
ي
ر
/
نوفمت  )2019لمجلس إدارة "ICANNبعدم المتابعة يف أي جولة جديدة من نطاقات  gTLDحت االنتهاء
الثان
ر
ي
ً
ر
الكامل من تنفيذ التوصيات [ ]...المحددة بلفظ "االشتاطات المسبقة" أو بأنها "أولوية عليا" ،وأيضا رد مجلس
الثان/يناير  ،)2020تواصل مجموعة عمل األمن العام مراقبة النظر يف
اإلدارة عىل هذه النصيحة ( 26كانون
ي
ر
توصيات فريق مراجعة المنافسة وثقة واختيار المستهلكي الرئيسية ( 6أيلول/
الت تهدف إىل اعتماد
ر
سبتمت  )2018ي
ر
االشتاطات التعاقدية للحث عىل التدابت االستباقية للحد من إساءة االستخدام (التوصية رقم  )14ومنع االستخدام
الممنهج ألمناء السجالت أو السجالت يف إساءة استخدام نظام أسماء النطاقات ( DNSالتوصية رقم )15؛ تحسي
البحث عن إساءة استخدام ( DNSالتوصية رقم )16؛ تحسي دقة ( WHOISالتوصية رقم )18؛ وفعالية معالجة
شكاوى االمتثال التعاقدي (التوصية رقم يف عام .(20

يلتم مشغل السجل بإدراج حكم ف اتفاقية السجل-أمي السجل الخاصة به ر
 2تنص المواصفة  11البند 3أ عىل أن" ر
ّ
يضمنوا
يشتط عىل أمناء السجالت أن
ي
ً
ّ
التصيد
التمجيات الضارة أو شبكات بوت نت التشغيلية الضارة أو
يف اتفاقيات التسجيل الخاصة بهم ررسطا يحظر عىل أصحاب األسماء المسجلة توزي ع ر
ر
النش والتوزي ع أو الممارسات االحتيالية أو الخادعة أو التييف أو ر
أو القرصنة أو انتهاك العالمة التجارية أو حقوق ر
حت الضلوع يف أنشطة تخالف القانون
ً
الساري ،وينص كذلك (اتساقا مع القواني المرعية وأي من اإلجراءات ذات الصلة) عواقب عىل تلك األنشطة تشمل تعليق اسم النطاق".
ر
3
فت دوري من أجل تقييم ما إن كانت النطاقات الواقعة يف نطاق المستوى
تنص المواصفة  11يف البند 3ب عىل "التام مشغل السجل بإجراء تحليل ي
ّ
.
والتمجيات الضارة وشبكات بوت نت وسيحتفظ مشغل
األعىل يجري استخدامها يف ارتكاب تهديدات تخص األمن أم ال ،مثل االستدراج والتصيد ر
الت تم اتخاذها نتيجة لالختبارات األمنية الدور ر
ر
ر
الت يجري ها.
ية ي
الت تم تحديدها واإلجراءات ي
السجل بالتقارير اإلحصائية حول عدد التهديدات األمنية ي
ر
ر
ر
يقتض القانون فتة أقض أو موافقة  ICANNعليها ،ويلتم بتقديمها إىل
ويلتم مشغل السجل بالحفاظ عىل هذه التقارير طوال مدة هذه االتفاقية ما لم
ِ
 ICANNلدى طلبها".
 4انظر أهداف مجموعة عمل األمن العام يف بند اختصاصاتها
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ً
○ كما تدرس مجموعة عمل األمن العام أيضا قرار مجلس اإلدارة بمتابعة خطة تنفيذ  ICANNيف ( 23آب/أغسطس
ر
الت تم قبولها يف بطاقة درجات إجراءات
 )2019لتوصيات فريق مراجعة المنافسة وثقة واختيار المستهلكي ي
مجلس إدارة ( ICANNف  1آذار/مارس  .)2019وقد علقت اللجنة االستشارية الحكومية ( GACف  21ر
تشين
ي
ي
األول/أكتوبر  )2019عىل هذه الخطة وسلطت الضوء عىل بعض أوجه القصور فيما يخص التوصيات الهامة
والت تشمل ر
ر
نش سلسلة األطراف المسئولة عن تسجيالت أسماء
بمحاربة انتهاك نظام أسماء النطاقات  ،DNSي
ً
نطاقات ( gTLDالتوصية رقم  ،)17معلومات ر
أكت تفصيال حول شكاوى االمتثال التعاقدي (التوصية رقم ،)21
ر
الت تتضمن جمع المعلومات الصحية والمالية
التدابت األمنية المعقولة والمناسبة المتساوقة مع طرح الخدمات ي
الحساسة (التوصية رقم يف عام .(22
○ بعد اعتماد األطراف المتعاقدة لتعريف انتهاك نظام أسماء النطاقات ( DNSانظر المزيد حول هذا الموضوع أدناه)
ً
طلبت  GACتوضيحا من مجلس إدارة  ICANNخالل اجتماع ( ICANN68انظر مادة اجتماع /GACمجلس
اإلدارة يف  24يونيو/حزيران  ،)2020فيما يتعلق بتنفيذ توصيات فريق مراجعة المنافسة وثقة واختيار المستهلكي.
ر
الت تقدم حوافز مالية لألطراف المتعاقدة العتماد
( 14من المقرر أن تتفاوض  ICANNعىل البنود التعاقدية ي
إجراءات استباقية لمكافحة إساءة االستخدام) ،فيما يتعلق بالحالة والخطة المتعلقة بتسهيل جهود المجتمع يف
وضع تعريف "إلساءة االستخدام" وللرجوع بمزيد من الفائدة عىل إجراءات مجلس اإلدارة بشأن هذه التوصية.
المجتمىع كما كان يفعل
سجلت  GACيف ملف محض اجتماع  ICANN68أن "مجلس اإلدارة سيواصل دعم الحوار
ي
من خالل تسهيل المناقشات اإلقليمية والمناقشات بي قطاعات المجتمع ،من خالل إجراء البحوث وتطوير
األدوات للمساعدة يف إفادة المناقشات المجتمعية ،ومن خالل توفت المتحدثي عند الطلب".
○ خالل اجتماع  ،ICANN68أشارت مجموعة عمل األمن العام مع أصحاب المصلحة يف اللجنة االستشارية العامة أن
التقدم المحرز يف كل من تنفيذ توصية فريق مراجعة المنافسة وثقة واختيار المستهلكي المقبولة والنظر يف التوصية
(ف  29أبريل/نيسان  )2020المقدمة من
المعلقة أمر غت واضح .كما تم التعبت عن عدم الرضا يف المراسلة األختة ي
مجموعة عمل عملية وضع السياسات يف  GNSOبخصوص اإلجراءات القادمة لنطاقات  gTLDالجديدة بأنها
"ال تخطط لتقديم أي توصيات فيما يتعلق بالتخفيف من إساءة استخدام اسم النطاق بخالف التأكيد عىل أن أي
مستقبىل مثل هذا يجب أن ينطبق عىل كل من نطاقات  gTLDالحالية والجديدة (وربما نطاقات المستوى األعىل
جهد
ي
لرموز البلدان  .")ccTLDهذا عىل الرغم من التوصيات ذات الصلة الموجهة إليها من قبل فريق مراجعة المنافسة وثقة
ً
ر
والت تدعمها أيضا إجراءات مجلس إدارة  ICANNبشأن هذه التوصيات ،وكذلك
المستهلك وخيار المستهلك  ،CCTي
مشورة بيان  GACالصادر ف ر
مونتيال https://gac.icann.org/advice/itemized/2019-10-06-cct-
ي
ر
/
نوفمت  )2019ومزيد من مدخالت GAC
الثان
ين
تش
6
(
review
and
subsequent
rounds-of-new-gtlds
ر
ي
كما هو مسجل يف بيان  GACالصادر من اجتماع ( ICANN67بتاري خ  16مارس/آذار )2020
● مناقشة وضع سياسة  GNSOالمحتملة فيما يخص التخفيف من انتهاك نظام أسماء النطاقات DNS
○ يف أعقاب قرار مجموعة عمل وضع السياسات الخاصة باإلجراءات الالحقة لنطاقات  gTLDالجديدة بعد تقديم أية
توصيات يف ناحية انتهاك نظام أسماء النطاقات  DNSلعقود نطاقات  gTLDالجديدة المستقبلية ناقش مجلس
منظمة دعم األسماء العامة يف اجتماعه المنعقد يف  21مارس/آذار  2020إمكانية إطالق مجموعة عمل من
ُ
قطاعات المجتمع ( )CCWGتعت بمسائل انتهاك نظام أسماء النطاقات  DNSوربما عملية وضع سياسات لمنظمة
اقت ً
دعم األسماء العامة إذا اقتضت المتطلبات التعاقدية الجديدة ذلك .ولم يناقش ر
رسم من قبل قيادة
احا غت
ي
الختاء المعنيي،
اللجنة االستشارية الحكومية ( GACبتاري خ  12أيار (مايو)  )2020للنظر يف مناقشة داخلية بي ر
مستقبىل.
سياس
مشغىل  ،ccTLDلتحديد نطاق أي جهد
بما يف ذلك
ي
ي
ي
ً
سبتمت/أيلول  ،2020تم تحديد هذه المسألة بأنها "غت مخطط لها" يف مرصد إجراءات/قرارات
اعتبارا من 24
○
ر
مجلس منظمة دعم األسماء العامة.
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تدابت للحد من إساءة استخدام نظام أسماء النطاقات  DNSمن جانب السجالت وأمناء السجالت
● اعتماد
ر
○ بعد ر
نش بيان اللجنة االستشارية الحكومية  GACبخصوص إساءة استخدام نظام أسماء النطاقات DNS
(ف  18سبتمت/أيلول  )2019ر
اقتح عدد من سجالت وأمناء سجالت  gTLDالرائدة إطار عمل للتعامل مع إساءة
ر
ي
ر
.
/
االستخدام ( 17أكتوبر تشين األول  )2019والجدير بالذكر أن هذا اإلطار يتضمن يف نطاق اإلجراء المحتمل من
ً
ً
تعتتها ً
ر
فاضحا لدرجة أنه
"أمرا
والت ر
قبل معتمديه أشكاال معينة من "إساءة استخدام محتوى مواقع الويب" ،ي
يتوجب عىل الطرف المتعاقد التضف عند تزويده بإشعار محدد وموثوق" .ومنذ ر
نش ومناقشة قائمة الموقعي عىل
هذا اإلطار خالل اجتماع  ،ICANN66فقد توسعت تلك القائمة لتشمل أمناء سجالت وموفري خدمات سجالت
رائدين آخرين ،باإلضافة إىل عدد من الجهات الفاعلة األصغر يف الصناعة.
○ يف  18يونيو/حزيران  ،2020قام رؤساء مجموعات أصحاب المصلحة يف السجالت وأمناء السجالت (المعروفة
مجتمعة باسم دار األطراف المتعاقدة يف منظمة دعم األسماء العامة ،أو  )CPHبإعالم قادة المجتمع بأنهم قد
ً
تعريفا النتهاك نظام أسماء النطاقات  DNSيعكس ً
تماما إطار العمل الذي تقوده الصناعة لمعالجة إساءة
اعتمدوا
استخدام العناوين:
ويتألف انتهاك نظام أسماء النطاقات  DNSمن خمس فئات واسعة من األنشطة الضارة ما دامت تتقاطع مع
ر
العشوان عندما يعمل كآلية
والتيد
التامج الضارة ،وشبكات بوت نت ،والتصيد
االحتياىل ،والتييف ،ر
 :DNSر
ي
ي
إرسال ألشكال أخرى من إساءة استخدام [ DNSالرجوع إىل المناهج والقواعد والمعايت واآلليات التشغيلية
ر
القضان للحصول عىل تعريفات لكل من هذه األنشطة].
لإلنتنت وشبكة سياسات مناطق االختصاص
ي
ً
ً
حاليا عىل أن
المستهلكي إجماعا
يبدو أن التعريف يؤكد ما أطلق عليه فريق مراجعة المنافسة وثقة واختيار
ر
"انتهاك أمن نظام أسماء النطاقات أو انتهاك أمن نظام أسماء النطاقات لبنية نظام أسماء النطاقات" (تقرير فريق
ً
النهان ص  ).8وأيضا يتوافق مع تعريف اللجنة االستشارية الحكومية
مراجعة المنافسة وثقة واختيار المستهلكي
ي
التوضيح "للتهديدات األمنية" يف نصيحة ضمانات اللجنة االستشارية الحكومية " GACلفحوصات
GAC
ي
الختام ( 11أبريل/نيسان  )2013المشمول يف
األمان" المنطبقة عىل جميع نطاقات  gTLDالجديدة يف بيان بكي
ي
اتفاقية سجل  gTLDيف المواصفة .3 11ب.
○ وف  3يناير/كانون الثان  ،2020أعلنت منظمة  ICANNعن تعديل ر
مقتح عىل اتفاقية سجل  .COMوهو ما قد
ي
ي
يعمل عىل تمديد األحكام التعاقدية من أجل تسهيل اكتشاف انتهاك نظام أسماء النطاقات  DNSواإلبالغ عنه
ر
ثلث مساحة أسماء نطاقات ( gTLDوقد انطبقت فقط عىل نطاقات
(بما يف ذلك المواصفة  11البند 3ب) إىل ي
حت اآلن .إضافة إىل ذلك ،ينص خطاب نوايا بي منظمة  ICANNر
 gTLDالجديدة ر
ورسكة  VeriSignعىل إطار عمل
ر
وااللتامات التعاقدية الجديدة الممكنة ،باإلضافة إىل تدابت تساعد يف
تعاون لوضع وتطوير أفضل الممارسات
ي
قياس مخاطر أمن نظام أسماء النطاقات والحد منها.
○ يف سياق أزمة جائحة مرض كوفيد ،19-قدمت األطراف المتعاقدة إجراءاتها ودروسها المستفادة قبل وأثناء
اجتماع  ICANN68يف حي أبلغ أصحاب المصلحة يف مجموعة عمل األمن العام عن الجهود الجارية بالتعاون مع
األورون ،واليوروبول ،ونطاقات  ccTLDوأمناء السجالت لتيست التقارير ومراجعتها
الدول األعضاء يف االتحاد
ري
القضان ذي الصلة من خالل اعتماد نموذج موحد لإلبالغ عن النطاق/المحتوى المتعلق
وإحالتها إىل االختصاص
ي
بجائحة مرض كوفيد 19-وإنشاء جهة االتصال واحدة لسلطات الدول األعضاء ذات الصلة .وتقوم هذه الجهود عىل
عالقات العمل القائمة بي جهات إنفاذ القانون وأمناء السجالت وكذلك ر
نش مجموعة أصحاب المصلحة يف أمناء
السجالت لدليلمخصص لإلبالغ عن إساءة استخدام أمناء السجالت تم اإلعالن عنه خالل اجتماع .ICANN67
● استجابة مؤسسة  ICANNمتعددة الجوانب واإلنفاذ التعاقدي
ر
نش مدير  ICANNالتنفيذي مدونة يف  20أبريل/نيسان  2020تشد تفاصيل استجابة مؤسسة ICANN
○
متعددة الجوانب النتهاك نظام اسم النطاق DNS
الفث األول ( )OCTOيف  ICANNوفريق األمن واالستقرار والمرونة ( )SSRالتابع
○ ويجري مكتب المسئول
ي
ً
ختة  ICANNيف مجال أمن  DNSلصالح المجتمع .كما أنه مشارك يف مجموعة متنوعة
له بحثا ويحافظ عىل ر
السيتانية واالستجابة للحوادث ،بما يف ذلك منتدى فرق االستجابة
من منتديات استخبارات التهديدات
ر
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ً
والتامج الضارة ومكافحة إساءة استخدام األجهزة
للحوادث واألمن ) ،(FIRSTوأيضا مجموعة عمل المراسلة ر
ً
الوطت
المحمولة ) ،(M3AAWGوأيضا مجموعة عمل مكافحة التصيد ( ،(APWGباإلضافة إىل التحالف
ي
ً
ر
ر
اإللكتونية األخت
ان والتدريب يف الواليات المتحدة ( )NCFTAوأيضا ائتالف التهديدات
ع
ر
السيت ي
للطب الش ي
ً
( )CTCخالل جائحة مرض كوفيد 19-واتحاد االستخبارات ( .(CTIكما يقوم أيضا بتطوير أنظمة وأدوات
للمساعدة يف تحديد وتحليل انتهاك نظام أسماء النطاقات  DNSواإلبالغ عنه:
ّ
الفت األول أداة جمع معلومات
– استجابة ألزمة جائحة مرض كوفيد ،19-طور مكتب المسئول ي
تهديدات أمن أسماء النطاقات واإلبالغ عنها ( )DNSTICRللمساعدة يف تحديد أسماء النطاقات
المستخدمة يف اإلساءة المرتبطة بجائحة مرض كوفيد 19-ومشاركة البيانات مع األطراف المناسبة.
تمت إحاطة اللجنة االستشارية الحكومية  GACبشأن هذه المسألة قبل اجتماع ICANN68
(المنعقد يف  12يونيو/حزيران  ،)2020كما حدث مع مجتمع  ICANNخالل اجتماع .ICANN68
– كما قامت  ICANNمن خالل منصة اإلبالغ عن نشاط إساءة استخدام المجال ( )DAARالخاصة
ً
الثان  2018عن تسجيل أسماء النطاقات وسلوك التهديدات
شهريا منذ يناير/كانون
بها باإلبالغ
ي
ر
ر
الت لوحظت يف نظام أسماء النطاقات .كما أنها تراقب االتجاهات من خالل مؤرسات تحسي
األمنية ي
تقنيات المعرفات ( )ITHIالخاص بها .علق العديد من أصحاب المصلحة ومبادرات  ICANNعىل
قيود اإلبالغ عن نشاط انتهاك النطاق  ،DAARوال سيما خطاب من مجموعة عمل المراسلة
(ف  5أبريل/نيسان
ر
والتامج الضارة ومكافحة إساءة استخدام األجهزة المحمولة إىل منظمة  ICANNي
 )2019مسودة التقرير المقدم من فريق المراجعة الثانية ألمن واستقرار ومرونة نظام أسماء
النطاقات (ف  24يناير/كانون الثان  )2020وهو ما دعمته ( GACانظر أدناه)ً .
علما بأن مجموعة
ي
ي
ً
أصحاب المصلحة يف السجالت الذين أعربوا أيضا عن مخاوفهم بشأن اإلبالغ عن نشاط انتهاك
ً
مؤخرا توصيات يف
النطاق  DAARوكانوا يعرفون أنهم يعملون مع  ICANNيف تطويرها  ،قدموا
سبتمت/أيلول )2020
(ف 9
مراسالت إىل المسئول
ر
التقت األول يف  ICANNي
ي
ً
ً
(ف  6مايو/أيار  )2020وهو
الفت األول يف  ICANNيؤيد أيضَا ما تم إطالقه مؤخرا ي
○ كما أن مكتب المسئول ي
ر
مجموعة الدراسة الفنية لمبادرة تسهيل أمن نظام أسماء النطاقات ،ضمن إطار تنفيذ الخطة االستاتيجية
الماىل  ،2025-2021من أجل "استكشاف األفكار حول ما يمكن وما يجب أن تفعله  ICANNلزيادة
للعام
ي
األمت لنظام
مستوى التعاون والمشاركة مع أصحاب المصلحة يف منظومة  DNSلتحسي ملف التعريف
ي
أسماء النطاقات  ."DNSمن المتوقع تقديم التوصيات بحلول أيار (مايو) .2021
(ف  20أبريل/نيسان  ،)2020ذكر مدير  ICANNالتنفيذي" :تفرض إدارة
○ إنفاذ االمتثال التعاقدي :يف مدونتها ي
االمتثال ف  ICANNر
االلتامات التعاقدية المنصوص عليها يف سياسات  ICANNواتفاقياتها ،بما يف ذلك
ي
ً
.
اتفاقية السجل ( )RAواتفاقية اعتماد أمي السجل ( )RAAوتعمل إدارة االمتثال يف  ICANNأيضا بشكل وثيق
الفت المسؤول لتحديد تهديدات نظام اسم النطاق  DNSاألمنية [ ]...وربط تلك التهديدات
مع مكتب المدير ي
ُ
ر
الت جمعت يف عمليات التدقيق [ ]...لتقييم ما
باألطراف المتعاقدة الراعية.يستخدم امتثال  ICANNالبيانات ي
يلتمون ر
إذا كانت السجالت وأمناء السجالت ر
بالتامات التهديدات األمنية لنظام اسم النطاق  .DNSخارج
ر
الفت المسؤول OCTO
الت جمعها مكتب المدير ي
عمليات التدقيق ،سيتفيد امتثال  ICANNمن البيانات ي
ر
استباف مع السجالت وأمناء السجالت المسؤولي عن مقدار غت متناسب من
وآخرون للمشاركة بشكل
ي
ر
التهديدات األمنية لنظام اسم النطاق .DNSعندما تفشل المشاركة البناءة ،لن يتدد امتثال  ICANNيف اتخاذ
إجراءات إنفاذ ضد أولئك الذين يرفضون االمتثال ر
لاللتامات المتعلقة بالتهديدات األمنية لنظام أسماء
ً
النطاقات ."DNSكما قدمت المدونة أيضا فكرة عن حجم الشكاوى والموارد المخصصة لمعالجتها
وإحصاءات حول حل هذه الشكاوى.
– منذ اجتماع  ،ICANN66تم تخصيص العديد من الجلسات من أجل مناقشة المجتمع لفاعلية
الحاىل المتعلقة بانتهاك نظام أسماء النطاقات ،DNS
اإلنفاذ وكذلك قابلية إنفاذ أحكام العقد
ي
بما يف ذلك:
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● جلسة قطاعات المجتمع يف اجتماع  ICANN66حول انتهاك نظام أسماء النطاقات DNS
ر
الثان/
نوفمت )2020
ر
(ف  6تشين ي
ي
(ف  9مارس/آذار)2020
● جلسة المجتمع الشامل يف اجتماع  ICANN67حول االمتثال للعقود ي
● جلسة اللجنة االستشارية العامة ف اجتماع  ICANN68حول ر
التامات المصلحة العامة
ي
/
(ف  22يونيو حزيران )2020
وإجراءات حل التاعات ذات الصلة ي
– يتابع قادة مجموعة عمل األمن العام ما يتم تبادله من مراسالت بشأن مسائل اإلنفاذ والشيان
ر
ودائرت األعمال والملكية الفكرية يف :GNSO
هذه ،ربي مجلس إدارة ICANN
ي
● بيان دائرة األعمال بخصوص مناقشة المجتمع حول انتهاك نظام أسماء النطاقات DNS
(ف  28أكتوبر /ر
تشين األول )2019
ي
ديسمت/كانون األول )2019
(ف 9
ر
● خطاب من دائرة األعمال إىل مجلس إدارة  ICANNي
(ف  12رفتاير/شباط )2020
● رد من رئيس مجلس إدارة  ICANNعىل رئيس دائرة األعمال ي
(ف  24أبريل/نيسان )2020
● خطاب من دائرة الملكية الفكرية إىل مجلس إدارة  ICANNي
● رد من رئيس مجلس إدارة  ICANNإىل رئيس دائرة الملكية الفكرية يقر فيه بالمشكالت
(ف  10يونيو/حزيران )2020
ويشت إىل اجتماع
مستقبىل بعد اجتماع  ICANN68ي
ي
ّ
المعنية بانتهاك نظام أسماء النطاقات  DNSيف اللجنة االستشارية لألمن
● من المتوقع أن تقدم مجموعة العمل
ً
تقريرا حول أنشطتها وما توصلت إليه من نتائج
واالستقرار ()SSAC
○ خالل اجتماع  ،ICANN66أبلغت اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار مجموعة عمل األمن العام ببدء
ّ
المعت بانتهاك نظام أسماء النطاقات  ،DNSشارك فيه ممثل عن مجموعة عمل األمن العام.
فريق العمل
ي
○ ومنذ ذلك الحي ،أشارت اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار إىل نيتها عدم اإلعالن عن تعريف النتهاك
ً
نظام أسماء النطاقات  .DNSوعوضا عن ذلك  ،من المتوقع أن يركز فريق العمل عىل أدوار األطراف المناسبة،
ً
اعتمادا عىل وجهات نظر المجتمع وأطر العمل الحالية .ويتمثل هدف مجموعة العمل يف تقديم تقرير يبي
المحىل والعمليات المحيطة بتعريف طبيعة االنتهاك
الجهود المحتملة لتوحيد اس رتاتيجيات المجتمع
ي
والتخفيف من حدته.
● توصيات مراجعات األمن واالستقرار والمرونة
الثان
(ف  24يناير/كانون ي
○ قدم فريق المراجعة الثانية ألمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات مسودة تقرير ي
 )2020به تركتكبت عىل تدابت منع وتخفيف انتهاك نظام أسماء النطاقات  .DNSأيد تعليق اللجنة االستشارية
الحكومية ( GACبتاري خ  3نيسان (أبريل)  )2020العديد من التوصيات وخاصة تلك المتعلقة بتحسي التبليغ عن
نشاط انتهاك النطاق ( )DAARوتعزيز آليات االمتثال .من المتوقع اآلن صدور التوصيات النهائية لفريق المراجعة
ً
(وفقا لمدونة ر
الثانية ألمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق  SSR2 RTبحلول ر
نشت
تشين األول (أكتوبر) 2020
عت الويب لإلحاطة بما تحقق من تقدم قبل اجتماع
يف  1يونيو/حزيران  .)2020من المخطط عقد ندوة ر
 ICANN69وذلك ف  7أكتوبر /ر
العالم المنسق.
تشين األول  2020يف تمام الساعة  15:00بالتوقيت
ي
ي
○ يندرج عدد من التوصيات المتعلقة بإساءة استخدام  DNSيف نطاق خطة عمل مجموعة عمل األمن العام
وتتوافق مع توصيات فريق مراجعة المنافسة وثقة واختيار المستهلكي وكذلك التعقيبات واآلراء السابقة
المقدمة من اللجنة االستشارية الحكومية  GACفيما يتعلق بتعريف إساءة استخدام  ،DNSوقيود اإلبالغ عن
نشاط انتهاك النطاق ) ،(DAARواألحكام التعاقدية الجديدة ،وفاعلية إنفاذ االمتثال التعاقدي .وتشت العديد
من التوصيات إىل تحديد مسارات عمل جديدة أي ًضا ف خطة عمل مجموعة عمل األمن العام ر
للفتة -2020
ي
 2021مثل إدراج نطاقات  ccTLDيف جهود تخفيف إساءة استخدام  DNSوالتحقيق يف اآلثار األمنية لتقنيات
عت  HTTPSأو .)DoH
تشفت نظام أسماء النطاقات ( DNSر
اجتماع  - ICANN69بند جدول األعمال رقم  - 6إحاطة مجموعة عمل األمن العام
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ر
ع مشكلتان محددتان يف السياسة الحالية اهتمام مجموعة عمل األمن العام الرتباطها بتخفيف انتهاك نظام
● وتست ي
ً
وكس وأيضا دقة بيانات تسجيل gTLD
الت
أسماء النطاقات  DNSوهما :اعتماد خدمات الخصوصية /ر
ي
وكس بإطار عمل
الت
○ تواصل مجموعة عمل األمن العام سعيها إىل تنفيذ اعتماد موفري خدمات الخصوصية /ر
ي
ر
ر
الت يعود
مناسب لإلفصاح عن إنفاذ القانون بما يتماس مع توصيات سياسة منظمة دعم األسماء العامة ي
تاريخها إىل عام  .2013وخالل اجتماع  ،ICANN68أبلغ ممثلو إنفاذ القانوناللجنة االستشارية الحكومية GAC
تكت االنتهاكات المتعلقة بجائحة مرض كوفيد 19-يف نسبة  ٪65من الحاالت
بتعرضها لإلعاقة يف تحديد مر ر ي
وف تعليقات GAC
بسبب عدم اإلفصاح عن بيانات التسجيل المحمية بواسطة خدمة الخصوصية /ر
وكس .ي
الت ي
ديسمت/كانون األول ،)2019
(ف 23
عىل التقرير
ر
ي
النهان لفريق مراجعة خدمة دليل التسجيل  WHOISالثانية ي
وكس وانتهاك نظام أسماء النطاقات DNS
أشارت
 GACإىل أن العالقة بي استخدام خدمة الخصوصية/ا رلت ي
ّ
كون والنصيحة الواردة يف بيان
قائمة ،وذكرت ببيان اللجنة االستشارية الحكومية GAC
الختام الصادر يف ر ي
ي
ر
الختام الصادر يف مونتيال إىل مجلس إدارة  ICANNللنظر يف استئناف هذا
اللجنة االستشارية الحكومية GAC
ي
(ف  25رفتاير/شباط  )2020عىل خطاب من ائتالف
وف اآلونة األختة ،رد مجلس إدارة  ICANNي
التنفيذ .ي
ر
ً
ر
(ف  31أكتوبر/تشين األول  )2019مشتا إىل مراجعة  ICANNالمستمرة لتأثت
المساءلة ر
عت اإلنتنت ي
توصيات سياسة عملية وضع السياسات المعجلة  EPDPعىل توصية سياسة مشكالت اعتماد خدمات
التوكس وأعمال التنفيذ المكتملة ر
حت اآلن.
الخصوصية /ر
ي
نواح السياسة ذات األثر الكبت يف تخفيف انتهاك نظام أسماء
○ دقة بيانات تسجيل  gTLDعبارة عن إحدى
ي
ر
.
لت تتابعها مجموعة عمل األمن العام وأعادت اللجنة االستشارية الحكومية  GACاإلشارة
النطاقات  DNSا ي
ديسمت/كانون
(ف 23
يف تعليقاتها عىل التقرير
ر
ي
النهان لفريق مراجعة خدمة دليل التسجيل  WHOISالثانية ي
ً
ر
الت تؤثر سلبا عىل أمن واستقرار نظام أسماء
األول ،)2019إىل مخاوفها بشأن هذه المشكلة الشاملة ي
ُ
النطاقات ،مشتة إىل أن دقة بيانات التسجيل يف رأيها ليست مسؤولية المسجلي فقط ،وخلصت إىل أن إنفاذ
ر
االلتام التعاقدي ألمي السجل من جانب  ICANNأمر بالغ األهمية ويتطلب المراقبة االستباقية لبيانات
التسجيل عىل نطاق واسع .تتم مناقشة هذه المسألة ً
حاليا يف سياق وضع سياسة  GNSOالجارية
ر
اىل من هذه اإلحاطة ،وكذلك يف إحاطة  GACيف اجتماع
والت تمت مناقشتها يف القسم الت ي
والمستقبلية ،ي
 ICANN69حول  WHOISوحماية البيانات.
 :WHOISإمكانية الوصول إىل بيانات تسجيل النطاقات ودقتها
أثمرت الجهود المبذولة من جانب  ICANNمن أجل تحقيق امتثال  WHOISلقانون حماية البيانات العامة ( )GDPRيف االتحاد
وه تعد أداة
ري
األورون عن عوائق أمام جهات إنفاذ القانون ووكاالت حماية المستهلكي يف الوصول إىل بيانات  ،WHOISي
5
.
استقصائية ضورية بالنسبة لجهات إنفاذ القانون وقد أدت هذه العوائق أمام التحقيقات إىل صعوبات حالية مركبة باإلضافة
إىل بيئة دائمة ومتنامية من التهديدات األمنية كما تؤثر ً
سلبا عىل قدرة جهات إنفاذ القانون عىل إجراء عمليات التحقيق وعىل
الختام للجنة GAC
ام المستمر .وقد تم اإلقرار بذلك يف بيان برشلونة
ي
إشعار الضحايا يف الوقت المناسب ومنع النشاط اإلجر ي
ر
(ف  24نيسان/أبريل  )2019قبل اعتماده
وف خطاب من  GACإىل مجلس إدارة  ICANNي
(ف  25تشين األول/أكتوبر  )2018ي
ي
للتوصيات المقدمة من المرحلة األوىل من عملية وضع السياسات العاجلة يف منظمة دعم األسماء العامة  EPDPفيما يخص
بيانات تسجيل .gTLD
ويوفر هذا الجزء من التقرير إحاطة حول أنشطة مجموعة عمل األمن العام لضمان استمرارية الوصول وتحسي مستوى دقة
معلومات تسجيل النطاقات ،المتسقة مع أطر العمل النظامية المعمول بها للخصوصية ومواقف إجماع اللجنة االستشارية
ً
ودعما لقدرة منظمات السالمة العامة يف التحري عن األنشطة غت القانونية وإساءة االستخدام واالحتيال عىل
الحكومية ،GAC
الوطت ،إضافة إىل منع ذلك وتحديده وإيقافه.6
المستهلكي والخداع واإلخالل بالوظيفة و/أو انتهاكات القانون
ي

النهان
 5راجع استطالع وكاالت إنفاذ القانون الذي أجراه فريق مراجعة خدمة دليل التسجيل  WHOISالثانية يف القسم  5.2.1من تقريره
ي

( 2أيلول/
سبتمت )2019
ر
 6حسب األهداف الواردة يف اختصاصات مجموعة عمل األمن العام
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شارك ممثلو مجموعة عمل األمن العام منذ اجتماع  ICANN66يف جوانب مختلفة من عمل عملية وضع السياسات العاجلة يف
منظمة دعم األسماء العامة ً ،EPDP
دعما لمجموعة  GACالصغتة وممثليها يف فريق  ،EPDPباإلضافة إىل عمليات ICANN
المختلفة األخرى ذات الصلة المستمرة:
● ر
بتوفت وصول معقول إىل بيانات تسجيل نطاقات  gTLDغت العامة :تنظر مجموعة عمل
التام األطراف المتعاقدة
ر
الثان/يناير  )2020عىل النصيحة الواردة يف بيان اللجنة االستشارية
(ف  26كانون
ي
األمن العام يف رد مجلس إدارة  ICANNي
ر
ر
الثان/
التاىل ( 20كانون
نوفمت  )2019باإلضافة إىل التوضيح
الحكومية GAC
ر
الختام الصادر يف مونتيال ( 6تشين ي
ي
ي
الثان/يناير  )2020المقدم من اللجنة االستشارية الحكومية  GACبهدف ضمان أن تكون اآلليات البينية -أثناء وضع سياسة
ي
ً
ر
.
جديدة -فعالة وأن يتم التعامل مع تداخالتها وكما توقع مجلس اإلدارة ردا عىل مشورة  ،GACنشت إدارة االمتثال التعاقدي
يعتت انتهاكات للمواصفات المؤقتة
يف  ICANNاستمارات شكوى جديدة وتقوم اآلن باإلبالغ عن البيانات 7بسبب ما ر
الخاصة ببيانات تسجيل  gTLDمنذ  1رفتاير/شباط .2020
َّ
ر
الت
● تنفيذ توصيات المرحلة األوىل من عملية وضع السياسات المعجلة  :EPDPيف حي ال تزال المرحلة الثانية من  EPDPي
حاىل لمجتمع  ،8ICANNتتابع مجموعة عمل األمن العام وتساهم
تم اختتامها باإلضافة إىل الخطوات التالية محور اهتمام ي
يف تنفيذ توصيات المرحلة األوىل لسياسة  .EPDPوعىل وجه الخصوص ،يف ضوء نصيحة اللجنة االستشارية الحكومية
مؤخرا ف بيان اللجنة االستشارية الحكومية  GACالختام الصادر ف ر
ً
مونتيال ،يسىع ممثلو مجموعة عمل األمن
السابقة،
ي
ي
ي
ً
العام إىل ضمان القيام بالتنفيذ يف الوقت مناسب يكون متسقا مع توصيات السياسة.
ر
النهان للمرحلة
المقتح يف التقرير
غت العامة
● النظام
القياس للوصول واإلفصاح ( )SSADعن بيانات تسجيل  gTLDر
ي
ي
(ف  7رفتاير/شباط )2020
الثانية من عملية وضع السياسات العاجلة يف منظمة دعم األسماء العامة  EPDPي
وختات عملية من أجل إفادة مواقف وإسهامات
بختات حاالت ر
○ وقد أسهم المشاركون يف مجموعة عمل األمن العام ر
ّ
ممثىل اللجنة االستشارية الحكومية  GACيف فريق العملية المعجلة لوضع السياسات ،وعىل وجه الخصوص فيما
ي
الثان/يناير  ،)2020وأتمتة الردود عىل
كانون
21
(ف
GAC
الحكومية
االستشارية
اللجنة
عتماد
ا
بمبادئ
يتعلق
ي
ي
القضان ،واتفاقيات مستوى الخدمة للردود عىل الطلبات
طلبات جهات إنفاذ القانون يف المنطقة ذات االختصاص
ي
ّ
النهان للمرحلة الثانية من العملية المعجلة لوضع السياسات
وف اآلونة األختة بيان األقلية حول التقرير
ي
العاجلة ي
( 24أغسطس/آب .)2020
○ وتواصل مجموعة عمل األمن العام تعقب ما تحقق من مناقشات يف مجلس منظمة دعم األسماء العامة فيما
ر
الت لم يتم تناولها يف المرحلة الثانية لعملية وضع السياسات العاجلة يف
يخص ما يطلق عليه اسم بنود "األولوية  "2ي
ر
ر
المبارس عىل إساءة استخدام نظام أسماء
نواح السياسة ذات التأثت
والت تشمل
ي
منظمة دعم األسماء العامة  EPDPي
وكس.
النطاقات  ،DNSمثل دقة معلومات  ،WHOISواعتماد موفري خدمات الخصوصية /ر
الت ي
● توصيات فريق مراجعة خدمة دليل التسجيل  WHOISالثانية :بعد تقرير تقرير ( ICANNف  6شباط/فتاير  )2020ر
لفتة
ر
ي
ر
والت اشتملت عىل إسهام من اللجنة
التعليقات العامة عىل التوصيات النهائية لهذه المراجعة بموجب الالئحة الداخلية ،ي
(ف  23كانون األول/
ديسمت  ،)2019فقد اعتمد مجلس إدارة  ICANNمجموعة من إجراءات
ر
االستشارية الحكومية  GACي
(ف  25رفتاير/شباط  .)2020وكانت اللجنة االستشارية الحكومية  GACقد سلطت الضوء عىل أهمية
مجلس اإلدارة ي
ر ّ
ر
(والت مثل فيها مشاركو
الت نادى بها فريق مراجعة خدمة دليل التسجيل  WHOISالثانية
ي
األهداف واألنشطة العديدة ي
مجموعة عمل األمن العام اللجنة االستشارية الحكومية :)GAC
ر
ر
ً
ر
ر
اتيج
الت تؤثر عىل  ICANNدعما لهدف است ر ي
○ تأسيس وظيفة التخطيط االست ر ي
اتيج للتطورات النظامية والتشيعية ي
االستاتيجية ر
ر
للفتة  .2025-2021وقد قبل مجلس اإلدارة هذه التوصية
جديد اعتمدته  ICANNيف خطتها
ر
○ إنفاذ ر
ر
والت تؤكد اللجنة االستشارية الحكومية  GACعىل ضورة
االلتام
ي
االستباف واإلبالغ عن دقة بيانات  ،WHOISي
استمرارها عىل نفس المنوال وبرغم العوائق الحالية ،مع األخذ يف االعتبار أهمية متطلبات الدقة لمنع انتهاك نظام
 7راجع لوحة إعالنات إدارة االمتثال التعاقدي يف  ICANNلشهر أغسطس/آب  2020تحت العناوين شكاوى "[السجل/أمي السجل] مع دليل عىل ما يعد
ً
ر
ر
الت تم
انتهاكا للمواصفات المؤقتة  1 -رفتاير/شباط  2020حت تاريخه" و"استفسارات/إشعارات [السجل/أمي السجل] المتعلقة بالمواصفات المؤقتة ي
إرسالها وإغالقها يف أغسطس/آب 2020
 8راجع تقرير اللجنة االستشارية الحكومية  GACمن اجتماع  ICANN69حول  WHOISوسياسة حماية البيانات
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أسماء النطاقات  DNSوالحد منه ،ومدى الطبيعة التقديرية لحاالت عدم الدقة .تم وضع هذه التوصية يف حالة
معلقة أو لم يتم البت فيها ،لينظر فيها مجلس إدارة  ICANNعند االنتهاء من المرحلة الثانية من عملية وضع
السياسات العاجلة
ً
ر
موضوعا لمتابعة
والت كانت
○ اعتماد خدمات الخصوصية /ر
وكس وتوثيق بيانات التسجيل المستخدمة لها ،ي
الت ي
ر
الختام الصادر يف مونتيال
عىل نصائح اللجنة االستشارية الحكومية يف بيان اللجنة االستشارية الحكومية GAC
ي
ً
ر
الثان/
الثان/يناير  )2020إىل
ر
(ف  26كانون ي
( 6تشين ي
نوفمت  ،)2019والذي أشار مجلس إدارة  ICANNردا علية ي
تحليل التأثت الذي تجريه منظمة  ICANNيف سياق تنفيذ المرحلة األوىل من عملية وضع السياسات العاجلة يف
منظمة دعم األسماء العامة  .EPDPكما تم وضع هذه التوصية يف حالة معلقة أو لم يتم البت فيها ،لينظر فيها
مجلس إدارة  ICANNعند االنتهاء من المرحلة الثانية من عملية وضع السياسات العاجلة

المواقف الحالية
ّ
المعجلة لوضع
النهان للمرحلة الثانية من العملية
● بيان األقلية يف اللجنة االستشارية الحكومية  GACبخصوص التقرير
ي
السياسات ( 24أغسطس/آب )2020
ديسمت/كانون األول )2019
● تعليقات  GACعىل توصيات مراجعة خدمة دليل التسجيل  WHOISالثانية (23
ر
ر
ر
الثان/
نوفمت )2019
● بيان اللجنة االستشارية الحكومية GAC
ر
الختام الصادر يف مونتيال ( 6تشين ي
ي
سبتمت/أيلول )2019
(ف 18
ر
● بيان اللجنة االستشارية الحكومية حول انتهاك نظام أسماء النطاقات  DNSي

الوثائق المرجعية الرئيسية
(ف  16مارس/آذار )2020
● خطة عمل مجموعة عمل األمن العام  2021-2020ي
● تقرير اللجنة االستشارية الحكومية  GACمن اجتماع  ICANN66حول انتهاك نظام أسماء النطاقات DNS
(ف  30ر
تشين األول/أكتوبر )2019
ي

المزيد من المعلومات
(ف  18يونيو/حزيران )2020
● إحاطة اجتماع  ICANN68حول انتهاك نظام أسماء النطاقات  DNSي
● تقرير اللجنة االستشارية الحكومية  GACمن اجتماع  ICANN69حول  WHOISوسياسة حماية البيانات
سبتمت/أيلول )2020
(24
ر

إدارة الوثائق
اجتماع

الجمعية العمومية السنوية باجتماع  ،ICANN69ف  22-13أكتوبر /ر
تشين األول 2020
ي

العنوان

تحديث مجموعة عمل األمن العام

التوزي ع

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

تاري خ التوزي ع

(سبتمت) 2020
اإلصدار  24 :1أيلول
ر

اجتماع  - ICANN69بند جدول األعمال رقم  - 6إحاطة مجموعة عمل األمن العام

صفحة  11من 11

