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الهدف من الجلسة
مراجعة آخر التطورات المتعلقة بالجهود المبذولة لجعل نظام  WHOISمتوافقًا مع قانون حماية البيانات الساري ،وال سيما بعد
نشر التقرير النهائي للمرحلة  2للعملية المعجّلة لوضع السياسات  .EPDPبينما من المتوقع أن ينظر مجلس المنظمة الداعمة
لألسماء العامة  GNSOومجلس إدارة  ICANNفي التقرير ،وتوصيات السياسات الخاصة بنظام الوصول الموحد لبيانات
التسجيل غير العامة واإلفصاح عنها وبيانات األقلية ألصحاب المصلحة المختلفين العتمادها ،فمن المتوقع أن يخضع عدد من
مجاالت السياسة لمزيد من العمل ،بما في ذلك دقة بيانات التسجيل وتمييز نشر بيانات تسجيل األشخاص االعتباريين مقابل
األشخاص الطبيعيين.

معلومات أساسية
على مدى العقود الماضية ،أصبحت المعلومات المتعلقة باألفراد أو الكيانات التي تحمل اس ًما للنطاق ("بيانات تسجيل النطاق")
متاحة بشكل عام من خالل بروتوكول  WHOISوخدمات  WHOISذات الصلة ،1وعليه باتت أداةً ال غنى عنها إلسناد
المحتوى والخدمات والجريمة على اإلنترنت ألصحابها.
وبالتالي ،كانت  WHOISموضع اهتمام طويل األمد لمجتمع  ،ICANNبما في ذلك  ،GACوخاصة فيما يتعلق بالمشكالت
الصعبة مثل المخاوف المتعلقة بعدم حماية البيانات الشخصية ،وعدم دقة بيانات التسجيل.
أجبر بدء العمل بالقانون العام لحماية البيانات ( )GDPRلالتحاد األوروبي في  25أيار (مايو)  2018مؤسسة ICANN
واألطراف المتعاقدة ومجتمع  ICANNعلى جعل نظام  WHOISمتوافق مع تنظيم حماية البيانات.

القضايا
يتطلب تحديد السياسات المناسبة لبروتوكول  ،WHOISأو كما هو معروف باسم خدمات دليل التسجيل ( )RDSمراعاة
المسائل المتعلقة بالقد ر نفسه من حماية البيانات والممارسات المشروعة والقانونية المرتبطة بحماية الجمهور ،بما في ذلك
مكافحة السلوك غير القانوني مثل الجرائم اإللكترونية واالحتيال وانتهاك الملكية الفكرية والتأكد من األمن وتعزيز ثقة
المستخدم وثقة المستهلك في اإلنترنت وحماية المستهلكين وشركات األعمال .مشورة 2اللجنة االستشارية الحكومية المسبقة
ولوائح  ICANNتقر بهذه المصالح الحيوية.

وأقرت مجموعة العمل المعنية بحماية البيانات بالمادة  ،29والمجلس األوروبي لحماية البيانات بأنه "يجب أن يكون لجهات
اإلنفاذ المخولة بموجب القانون الحق في الوصول واالطالع على البيانات الشخصية في أدلة نظام  "Whoisوأكدت على
توقعها بأن تقوم "ICANNبوضع نموذج  WHOISيتيح االستخدامات المشروعة من قبل أصحاب المصلحة المعنيين ،مثل
جهات إنفاذ القانون [."]...
ومع ذلك ،وفقًا لما تم التركيز عليه في مشورة اللجنة االستشارية الحكومية ومساهمات اللجنة االستشارية الحكومية المختلفة
منذ اجتماع  ICANN60في أبوظبي (تشرين الثاني (نوفمبر)  ،)2017فشلت الجهود المبذولة حتى اآلن من قبل مؤسسة
 ICANNومجتمع  ICANNفي تلبية كل من ضرورة حماية البيانات وحماية المصلحة العامة .وفي الوقت الحالي ،يتم حذف
الكثير من معلومات نظام  WHOISالعامة مرة واحدة دون وجود عملية حقيقية أو آلية للوصول إلى المعلومات لالستخدامات
المشروعة .وعلى وجه التحديد ،لم يعد من المتوقع أن يكون لدى جهات إنفاذ القانون وجهات حماية البيانات وخبراء األمن
السيبراني وأصحاب حقوق الملكية الفكرية إمكانية االعتماد على الوصول إلى المعلومات ذات األهمية بالنسبة لحماية
المصلحة العامة.3

1
2
3

انظر الموجز الفني لنظام  WHOISرفيع المستوى لمؤسسة  ICANNفي
انظر على وجه الخصوصمبادئ  Whoisالخاصة بـ  GACالمتعلقة بخدمات  WHOISالخاصة بـ  28( gTLDآذار (مارس) )2007
لمزيد من المناقشة ،انظر "أهمية الوصول الموحد إلى بيانات تسجيل  gTLDغير العامة" في ورقة مناقشة الجلسة عبر الويب في GAC
( 20نيسان/أبريل )2018

(بتاريخ  23أيلول/سبتمبر )2019
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اقتراح القيادة إلجراء اللجنة االستشارية الحكومية  GACخالل اجتماع ICANN69
 .1تحديد موقف للجنة االستشارية الحكومية  GACبشأن قرار مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة  GNSOاألخير
( 24أيلول (سبتمبر)  )2020إلعادة توجيه توصية السياسة للتقرير النهائي للمرحلة  2للعملية المعجّلة لوضع
السياسات ) EPDP 31تموز (يوليو)  )2020إلى مجلس إدارة  ،ICANNإما استجابة لدعوة قادمة للتعليقات العامة
من قِبل مجلس إدارة  ،ICANNأو لمشورة اللجنة االستشارية الحكومية  GACالمحتملة إلى مجلس إدارة ،ICANN
مع األخذ في االعتبار مخاوف السياسة العامة المعبر عنها في بيان األقلية للجنة االستشارية الحكومية GAC
) 24آب (أغسطس)  .)2020باإلضافة إلى ذلك ،قد ترغب اللجنة االستشارية الحكومية  GACفي النظر في
المساهمة إلى مجلس اإلدارة في سياق التشاور المطلوب للمنظمة الداعمة لألسماء العامة  GNSOمع مجلس
إدارة  ICANNقبل النظر في توصيات السياسات لمناقشة "األسئلة المتعلقة باالستدامة المالية لنظام الوصول الموحد
 /اإلفصاح عن بيانات التسجيل غير العامة  SSADوبعض المخاوف المعبر عنها داخل بيانات األقلية المختلفة []...
بما في ذلك ما إذا كان ينبغي إجراء تحليل إضافي للتكلفة والعائد قبل أن ينظر مجلس إدارة  ICANNفي جميع
التوصيات المتعلقة بنظام الوصول الموحد  /اإلفصاح عن بيانات التسجيل غير العامة  SSADالعتمادها".
 .2النظر في مواقف اللجنة االستشارية الحكومية  GACومقترحاتها لمعالجة مشكلة بيانات خدمات دليل التسجيل
 RDSغير الدقيقة التي يجري معالجتها بما يتعارض مع مبادئ حماية البيانات التي ،على عكس توقعات اللجنة
االستشارية الحكومية  ،GACلم تُعالج خالل المرحلة  2من العملية المعجّلة لوضع السياسات  .EPDPيُجيل مجلس
المنظمة الداعمة لألسماء العامة  GNSOالنظر في جهود تحديد النطاق التي تشير إلى أن هذه المشكلة لن تُعالج حتى
إطالق عملية وضع سياسات محددة جديدة (إما عن طريق تصويت مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة GNSO
أو قرار من مجلس إدارة .(ICANN4
 .3وضع مقترحات اللجنة االستشارية الحكومية  GACلإلسهام في العملية المعجّلة لوضع السياسات  EPDPال ُمعاد
عقدها التي من المتوقع أن تعالج مشكلتين إضافيتين للسياسات ُحدِد أولوياتهما خالل المرحلة :2
 .aالتمييز بين المعاملة ومستوى الحماية المطلوبين للكيانات االعتبارية (مقابل الكيانات الطبيعية)
 .bاستكشاف جدوى جهات االتصال الفريدة وعناوين البريد اإللكتروني المجهولة الموحدة
 .4النظر في إشراك األطراف ذات الصلة (هيئات حماية البيانات ومجلس إدارة  ICANNومؤسسة  ICANNومجلس
المنظمة الداعمة لألسماء العامة  )GNSOحسب االقتضاء ،وذلك لحل قضايا السياسات والتنفيذ اإلضافية المعلقة
التي تهم المصلحة العامة ،بما في ذلك:
 .aضمان دقة بيانات التسجيل في ضوء األغراض التي تجري معالجة هذه البيانات من أجلها
 .bتوضيح مسؤوليات اإلفصاح عن البيانات الشخصية بين  ICANNواألطراف المتعاقدة ،باإلضافة إلى
مسألة التحكم
 .cمعالجة عمليات نقل البيانات الدولية  ،عند اجتياز عملية اإلفصاح عن بيانات التسجيل مختلف المناطق
ذات االختصاص القضائي

4وفقًا للملحق "أ" من لوائح  ،ICANNمجلس إدارة " ICANNيجوز له طلب تقرير المشكالت بتوجيه مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة GNSO
("المجلس") لبدء العملية الموضحة في دليل عملية وضع السياسات ( "PDPالقسم  3من الملحق "أ") وبدء عملية وضع السياسات  PDPفي النهاية
بدون تصويت مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة ( GNSOالقسم  5من الملحق "أ").كما ينص الملحق "أ" على أن اللجنة االستشارية الحكومية
 ،GACبصفتها لجنة استشارية " ،يجوز لها رفع مسألة لوضع السياسات بإجراء تتخذه هذه اللجنة لطلب تقرير المشكالت وإرسال هذا الطلب إلى مدير
العاملين ومجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة ( ".GNSOالقسم  3من الملحق "أ") .ويؤدي هذا إلى إنشاء تقرير المشكالت في غضون  45يو ًما،
والذي يخضع بعد ذلك للتعليقات العامة( .القسم  4من الملحق "أ") .وعند النظر في التعليقات العامة ،واالنتهاء من تقرير المشكالت ،يجوز لمجلس
المنظمة الداعمة لألسماء العامة  GNSOبدء عملية وضع السياسات  PDPبالتصويت.
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 .dتنفيذ سياسة المنظمة الداعمة لألسماء العامة  GNSOالمتعلقة بتسجيل النطاقات باستخدام خدمات
كبيرا من التسجيالت المسيئة ،والتي قد تستفيد من
قدرا
ً
الوكيل المعتمد والخصوصية التي أثبتت أنها تضم ً
حماية مزدوجة للخصوصية بموجب سياسة نظام الوصول الموحد  /اإلفصاح عن بيانات التسجيل غير
العامة .SSAD
 .5مناقشة توقعات اللجنة االستشارية الحكومية  GACالمتعلقة بالنشر في الوقت المناسب وتشغيل نظام الوصول
الموحد  /اإلفصاح عن بيانات التسجيل غير العامة ( )SSADوذلك لنطاقات المستوى األعلى العام gTLD
 .aقد يرغب أعضاء  GACفي النظر في كيفية اجتماع مبادئ اعتماد  GACمع النظام الموحد المقترح من
 EPDPللوصول واإلفشاء ( (،SSADالتي تعتبر جزء ال يتجزأ ،من شأنها أن تترجم على مستوى
البلد/اإلقليم لتنظيم االعتماد والوصول لمستخدميها من السلطات العامة المحددة
 .bقد يرغب أعضاء  GACأيضًا في اإلبالغ عن المبادرات في حكوماتهم من أجل جمع قائمة الجهات العامة
التي تشترط الوصول إلى بيانات تسجيل  gTLDغير العامة (راجع نقاط العمل في القسم  2.1من محضر
اجتماع  ICANN65واجتماع  ،ICANN66والقسم  2.3من محضر اجتماع (ICANN67
 .6االستمرار في تقييم فعالية الترتيبات المؤقتة للوصول إلى البيانات غير العامة بما يتفق مع المشورة الواردة في
بيان مونتلاير للجنة االستشارية الحكومية  6) GACتشرين الثاني (نوفمبر)  )2019وقبول مجلس إدارة ICANN
لهذه المشورة ( 26كانون الثاني (يناير)  ،)2020بما في ذلك:
 .aوضع نموذج للطلبات القياسية التطوعية بين منظمة  ICANNوكل من مجموعتي أصحاب المصلحة في
السجالت وأمناء السجالت
 .bتوثيق التزامات األطراف المتعاقدة ونقاط االتصال فيما يخص توفيرهم للوصول المعقول إلى بيانات
التسجيل غير العامة
 .cتعليمات واضحة حول كيفية تقديم الشكاوى واإلبالغ عن تلك الشكاوى باعتباره جز ًءا من تطور أنظمة
االمتثال في  ICANNالمتوقع حدوثه بحلول الربع الثالث من العام 2020
 .dقدرة  ICANNعلى إنفاذ المطلب الخاص بقيام األطراف المتعاقدة بتوفير وصول معقول في حالة رفض
ذلك الوصول أمام الجهات العامة وغيرها من األطراف األخرى الشرعية
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التطورات ذات الصلة
مراجعة الحالة الراهنة
● من المتوقع أن يظل نظام السياسة المؤقتة الحالي المطبق على بيانات تسجيل  gTLDساري المفعول في المستقبل
القريب ،لكنه قد ال يضمن الوصول إلى البيانات غير العامة للجهات العامة وغيرها من األطراف األخرى الشرعية
○ وبعد التعليقات واآلراء المقدمة من اللجنة االستشارية الحكومية  GACإلى مجلس إدارة )ICANN 24
نيسان/أبريل  ،)2019في  15أيار/مايو  ،2019اتخذ مجلس إدارة  ICANNإجرا ًء (وردت تفاصيله في
بطاقة سجل األداء) بشأن توصيات المرحلة األولى من العملية المعجّلة التيوضعت األساس لنظام السياسة
المستقبلية فيما يتعلق ببيانات تسجيل  . gTLDفي  20أيار/مايو  ،2019انتهت صالحية المواصفة المؤقتة
المتعلقة ببيانات تسجيل نطاق المستوى األعلى العام ،وتم استبدالها بسياسة بيانات التسجيل المؤقتة لنطاقات
المستوى األعلى العام ،والتي تتطلب من األطراف المتعاقدة مواصلة تنفيذ التدابير التي تتوافق مع
المواصفة المؤقتة ،في نفس وقت تنفيذ سياسة بيانات التسجيل النهائية بمجرد اكتمال تنفيذ توصيات
السياسات من المرحلة األولى لعملية وضع السياسات العاجلة في منظمة دعم األسماء العامة .EPDP
○ وفي بيان مونتلاير الختامي (بتاريخ  6تشرين الثاني/نوفمبر  ،)2019وجهت اللجنة االستشارية الحكومية
GACالنصح إلى مجلس إدارة  ICANNبضمان أن النظام الحالي الذي يتطلب "وصو ًال معقو ًال" إلى بيانات
تسجيل اسم نطاق غير عام يعمل بشكل فعال" .وقد قَبل مجلس إدارة  ICANNفي بطاقة درجات نصائح
اللجنة االستشارية الحكومية ( 26كانون الثاني/يناير  )2020هذه النصيحة ووجه منظمة  ICANNإلى
اتخاذ العديد من اإلجراءات الموثقة بمزيد من التفصيل في هذه النشرة.
○ وكما توقع مجلس اإلدارة ردًا على مشورة اللجنة االستشارية الحكومية  ،GACنشرت إدارة االمتثال
التعاقدي في  ICANNاستمارات شكوى جديدة وتقوم اآلن باإلبالغ عن البيانات 5بسبب ما يعتبر
انتهاكات للمواصفة المؤقتة الخاصة ببيانات تسجيل نطاقات المستوى األعلى العام  gTLDمنذ  1شباط
(فبراير) .2020
● اخت ُتمت اآلن عملية وضع السياسات في المرحلة  2من العملية المعجّلة لوضع السياسات  EPDPالتي هدفت إلى
اقتراح نظام الوصول الموحد  /اإلفصاح عن بيانات التسجيل غير العامة ( )SSADلنطاقات المستوى األعلى العام
عرب عن مستوى كبير من االختالف من جانب
 ،gTLDوذلك بنشر التقرير النهائي ( 31تموز (يوليو)  .)2020وأ ُ ِ
العديد من أصحاب المصلحة الموثق في تحديدات التوافق في اآلراء (الملحق "د") وبيانات األقليات (الملحق "هـ")،
بما في ذلك بيان األقلية للجنة االستشارية الحكومية  GAC (24آب (أغسطس) .)2020
○ تم التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن جوانب نظام الوصول الموحد  /اإلفصاح عن بيانات التسجيل غير
العامة  SSADالمتعلقة باعتماد مقدمي الطلبات ومركزية الطلبات (التوصيات  4-1و 11و 13و.)17-15
حسّن األنظمة المجزأة الحالية بتوفير نقطة دخول مركزية لطلب
بمجرد تنفيذها ،ينبغي لهذه التوصيات أن ت ُ ِ
الوصول إلى بيانات التسجيل ،وفقًا لمعايير محددة بوضوح ،وتوفير ضمانات للمعالجة المناسبة (بما في
ذلك الضمانات لموضوعات البيانات ومقدم الطلب).
○ لم يتمكن أصحاب المصلحة من االتفاق على توصيات السياسات الالزمة لتوفير نظام موحد لإلفصاح يلبي
احتياجات جميع أصحاب المصلحة المعنيين ،بما في ذلك السلطات العامة (التوصيات  10-5و.)12

 5راجع الصفحة الرئيسية لالمتثال التعاقدي في  ICANNلشهر آب (أغسطس)  2020تحت العناوين "شكاوى [السجل  /أمين السجل]
مع الدليل على االنتهاك المزعوم للمواصفة المؤقتة –  1شباط (فبراير)  2020حتى تاريخه" واستفسارات  /إشعارات "[السجل  /أمين السجل]
المتعلقة بالمواصفة المؤقتة المرسلة والمغلقة في آب (أغسطس) "2020
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○ وفي حين أن آلية التطور كانت لضمان أن نظام الوصول الموحد  /اإلفصاح عن بيانات التسجيل غير
العامة  SSADيمكن أن يتطور نحو مزيد من المركزية والمزيد من األداء اآللي لقرارات اإلفصاح
(التوصية  )18كجزء من تسوية فريق العملية المعجّلة لوضع السياسات  ،EPDPفلم يكن أصحاب
المصلحة قادرين على االتفاق على نطاق توصيات التطور التي لن تتطلب عملية وضع سياسات جديدة
تما ًما من المنظمة الداعمة لألسماء العامة  ،GNSOال سيما عندما يتعلق األمر باألداء اآللي والمركزية
لقرارات اإلفصاح.
● وعلى الرغم من المستويات الكبيرة للتحفظ والمعارضة ،فقد تبنى مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة GNSO
توصيات المرحلة  2من العملية المعجّلة لوضع السياسات  EPDPلتوجيهها إلى مجلس إدارة  ICANNللنظر فيها،
مع طلب التشاور مع مجلس اإلدارة في هذه األثناء ،وأثناء النظر أيضًا في المزيد من عمل السياسات بشأن قضايا
السياسات التي لم تعالجها العملية المعجّلة لوضع السياسات EPDP.
○ اعتمد قرار المنظمة الداعمة لألسماء العامة  GNSO (24أيلول (سبتمبر)  )2020توصية المرحلة
 2من العملية المعجّلة لوضع السياسات  EPDPرقم  18التي تسعى إلى إنشاء نظام الوصول الموحد /
اإلفصاح عن بيانات التسجيل غير العامة  ،SSADعلى الرغم من تصويت دوائر األعمال والملكية الفكرية
ضد هذا االقتراح.6
○ كما يتضمن القرار طلبًا إلى مجلس إدارة  ICANNللتشاور قبل النظر في توصيات السياسات لمناقشة
"األسئلة المتعلقة باالستدامة المالية لنظام الوصول الموحد  /اإلفصاح عن بيانات التسجيل غير العامة
 SSADوبعض المخاوف المعبر عنها داخل بيانات األقلية المختلفة [ ]...بما في ذلك ما إذا كان ينبغي
إجراء تحليل إضافي للتكلفة والعائد قبل أن ينظر مجلس إدارة  ICANNفي جميع التوصيات المتعلقة بنظام
الوصول الموحد  /اإلفصاح عن بيانات التسجيل غير العامة  SSADالعتمادها"
○ تواصل المنظمة الداعمة لألسماء العامة  GNSOأيضًا نظرها لمقترح رئيس العملية المعجّلة لوضع
السياسات  10) EPDPأيلول (سبتمبر)  )2020لمعالجة ما يسمى بقضايا سياسة "األولوية  "2التي لم
تُعالج خالل المرحلة  2من المنظمة الداعمة لألسماء العامة  ،EPDPومن المتوقع أن يتقرر خالل
 ICANN69ما يلي:
– إعادة عقد العملية المعجّلة لوضع السياسات  EPDPلمعالجة مسألة األشخاص االعتباريين مقابل
األشخاص الطبيعيين وجدوى جهات االتصال الفريدة للحصول على عنوان بريد إلكتروني
مجهول الهوية موحد.
– تشكيل فريق تحديد النطاق الذي يتكون من متطوعين من مجموعات أصحاب المصلحة والدوائر
في المنظمة الداعمة لألسماء العامة  GNSOباإلضافة إلى اللجان االستشارية المهتمة لتسهيل فهم
مسألة الدقة ونظام التبليغ عن مشاكل دقة البيانات لنظام  WHOISقبل المزيد من عمل السياسة.

 6راجع حيثيات هذه األصوات ضد اعتماد توصيات المرحلة  2من العملية المعجّلة لوضع السياسات  EPDPفي بيان دائرة األعمال  BCوبيان
دائرة الملكية الفكرية  IPC.أصدرت مجموعة أصحاب المصلحة للسجالت  RySGومجموعة أصحاب المصلحة ألمناء السجالت
 RrSGأيضًا بيانًا يدعم تصويتهما لصالح التوصيات.
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● عالجت مناقشات اللجنة االستشارية الحكومية  GACاألخيرة مع رئيس  ICANNالتنفيذي المخاوف ومسائل
التنفيذ التي من المتوقع أن ت ُناقش بشكل أكبر بين قادة موضوعات اللجنة االستشارية الحكومية  GACومؤسسة
 ICANNوفقًا التصال من رئيس اللجنة االستشارية الحكومية  GACإلى العضوية ( 17أيلول (سبتمبر) :)2020
أثناء مناقشة اللجنة االستشارية الحكومية  GACمع رئيس  ICANNالتنفيذي :سياسة نظام /WHOISالقانون العام
لحماية البيانات  28) WHOIS/GDPRأيار (مايو) :)2020
○ سلَّط رئيس اللجنة االستشارية الحكومية  GACوقادة موضوعات اللجنة االستشارية الحكومية GAC
الضوء على التحديات المستمرة التي تواجه السلطات العامة للوصول إلى بيانات التسجيل والمخاوف
المتعلقة بقدرة امتثال  ICANNلتحدي حاالت الرفض غير المشروع للوصول من قِبل األطراف المتعاقدة
بعد خطاب  ICANNاألخير إلى المجلس األوروبي لحماية البيانات  22) EDPBأيار (مايو) .)2020
○ ناقش رئيس  ICANNالتنفيذي االختالفات بين نظام الوصول الموحد  /اإلفصاح عن بيانات التسجيل غير
العامة  SSADالمقترح والنموذج الموحد للوصول إلى البيانات  UAMفي  ،ICANNحيث يُس ِّّهل نظام
الوصول الموحد  /اإلفصاح عن بيانات التسجيل غير العامة  SSADمعالجة الطلبات من قِّبل األطراف
المتعاقدة بطريقة المركزية ،ولكن ال يُح ِّ ّمل مزيدًا من المسؤولية على  ICANNفيما يتعلق بقرارات
اإلفصاح عن البيانات  ،على الرغم من استعداد المؤسسة (وكذلك مجلس إدارة  )ICANNلتولي هذه
المسؤولية على النحو المنصوص عليه في النموذج الموحد للوصول إلى البيانات .UAM
قدرا
○ وأكد مدير  ICANNالتنفيذي على أن منظمة  ICANNتواصل عملها نحو التوصل إلى طريقة لتولي ً
أكبر من المسئولية لتسهيل اإلفصاح عن بيانات التسجيل للجهات األخرى متى ما كان ذلك مناسبًا من
حيث المصلحة العامة.
أثناء حوار اللجنة االستشارية الحكومية  GACمع رئيس  ICANNالتنفيذي ( 14أيلول (سبتمبر)  ،)2020عقب
خطاب رئيس  ICANNالتنفيذي إلى رئيس اللجنة االستشارية الحكومية  10) GACأيلول (سبتمبر)  )2020ردًا على
بيان األقلية للجنة االستشارية الحكومية  24) GACآب (أغسطس) :)2020
○ دعا رئيس  ICANNالتنفيذي المشرعين ذوي الصلة إلى تقديم مساعدتهم في تسهيل تفسير قانون حماية
البيانات الساري
○ كرر ممثلو اللجنة االستشارية الحكومية  GACوجهة نظر اللجنة االستشارية الحكومية  GACبأن هناك
خطر عدم االمتثال للقانون العام لحماية البيانات ( )GDPRإذا لم يجري توضيح الخطوات المعقولة التي
يجب أن يتخذها المتحكمون بالبيانات لتحقيق دقة البيانات
○ وفيما يتعلق بموضوع التحكم ،اقترح ممثلو المفوضية األوروبية أن نظام الوصول الموحد  /اإلفصاح عن
بيانات التسجيل غير العامة ( )SSADلنطاقات المستوى األعلى العام  gTLDيجب أن يوفر وضوحًا حول
أدوار األطراف المختلفة ومسؤولياتهم ،ودعوا  ICANNإلى إنشاء اتفاقيات تحكم كجزء من تفصيل نظام
الوصول الموحد  /اإلفصاح عن بيانات التسجيل غير العامة  SSADلتجنب خلق حالة من عدم اليقين.
○ أما فيما يتعلق بقرارات اإلفصاح ،شارك رئيس  ICANNالتنفيذي وجهة نظر  ICANNبأن األطراف
المتعاقدة تتحمل المسؤولية القانونية التخاذ هذا القرار وكرر طلب اللجنة االستشارية الحكومية GAC
لتوضيح األساس لبيانها بأن منح األطراف المتعاقدة حرية التصرف الكاملة في مراجعة طلبات اإلفصاح
يقوض االلتزام لضمان استمرار صالحية بيانات تسجيل اسم النطاق كأداة للدفاع عن حقوق الجمهور
"قد ّ ِ
ومصالحه ،والوكاالت المكلفة بحماية الجمهور ،ودوائر األعمال والملكية الفكرية".
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التركيز :سياسة بيانات تسجيل نطاق المستوى األعلى العام المؤقت
● بعد إجراء مجلس إدارة  ICANNبشأن توصيات المرحلة األولى من العملية المعجّلة لوضع السياسات ( 15أيار
(مايو) ،)2019انتهت صالحية المواصفات المؤقتة لبيانات تسجيل  gTLDفي  20مايو  ، 2019ويتم استبدالها
اآلنبسياسة بيانات تسجيل الدخول إلى gTLDsالتي تتطلب من األطراف المتعاقدة مواصلة تنفيذ التدابير المتسقة مع
المواصفات المؤقتة ،في انتظار تنفيذ سياسة بيانات التسجيل النهائية وفقًا لتوصيات المرحلة األولى من العملية
المعجّلة لوضع السياسات.
● قدمت مؤسسة  ICANNوممثلي المجتمع في فريق مراجعة التنفيذ ) (،IRTالذين يصيغون اللغة التي أصبحت في
نهاية المطاف سياسات اإلجماع القابلة للتنفيذ تعاقديًا لدى  ICANNخطة من  3مراحل وذلك لتنفيذ التسجيل النهائي
لسياسة البيانات ،تمشيًا مع المبادئ المنصوص عليها في التوصيلة  28من المرحلة 1لخطة العملية المعجّلة
لوضع السياسات.
● لكن ،وكما ذُكر لمجلس  GNSOفي ( 2تشرين األول (أكتوبر)  ،)2019رأي فريق عمل تنفيذ التوصيات أن
نظرا للنطاق الواسع للعمل والتعقيد،
الموعد النهائي للتنفيذ الموافق  29شباط (فبراير) " 2020غير مجديًا"ً ،
وعدم القدرة على توفير أي جدول زمني في هذه المرحلة.
● نتيجةً لذلك ،لن يتم تناول تأثير المواصفة المؤقتة على تحقيقات إنفاذ القانون ،كما تمت اإلشارة إليه فيالقسم 4.2
من بيان اللجنة االستشارية الحكومية في برشلونة ( 25تشرين األول (أكتوبر)  )2018والمشار إليها في إدخال
 GACإلى مجلس إدارة  ICANNفي ( 24نيسان (أبريل)  ،)2019على المدى القصير .وتشمل المخاوف:
○ تحتوي المواصفات المؤقتة على وصول مجزأ إلى بيانات التسجيل ،التي تحكمها اآلن اآلالف من
السياسات المتميزة اعتمادًا على أمين السجل المعني
○ فشلت المتطلبات الحالية في المواصفات الم ؤقتة في تلبية احتياجات محققي إنفاذ القانون واألمن اإللكتروني
(مع وجود مخاوف مماثلة ألولئك المشاركين في حماية الملكية الفكرية) بسبب:
■ تأخر التحقيقات أو وقفها؛
■ ال يعرف المستخدمون كيفية طلب الوصول إلى المعلومات غير العامة؛
■ وقد تم منع العديد من أولئك الذين يسعون إلى الوصول.
● في المشورة التي قدمتها في بيان اللجنة االستشارية الحكومية في كوبي ( 14آذار (مارس)  )2019في اجتماع
 ،ICANN64شددت اللجنة االستشارية الحكومية على الحاجة إلى "التنفيذ السريع للسياسات الجديدة لخدمات دليل

التسجيل عند وضعها واالتفاق عليها ،بما في ذلك عن طريق إرسال أجزاء مميزة إلى التنفيذ عند الموافقة عليها ،مثل
األسئلة المؤجلة من المرحلة األولى" .في رده ( 15أيار (مايو)  ،)2019وافق مجلس إدارة  ICANNعلى هذه
المشورة وذكر أنه " سيبذل قصارى جهده ،في حدود سلطته واختصاصه ،وفي ضوء اعتبارات أخرى ذات صلة"
● فيمشورتهافي البيان الختامي بمونتلاير للجنة االستشارية العامة في 6( ICANN66تشرين الثاني (نوفمبر) ،)2019
أشارت اللجنة االستشارة العامة إلى مجلس إدارة  ICANNبما يلي " :اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لضمان قيام
مؤسسة  ICANNوفريق مراجعة تنفيذ المرحلة األولى من خطة العملية المعجّلة لوضع السياسات بإنشاء خطة عمل

ً
جدوال واقعيًا محد ًثا إلكمال عملها وتزويد اللجنة االستشارة العامة وإبالغها بحالة التقدم المحرز بحلول
مفصلة تحدد
 3كانون الثاني (يناير) 2020؛" وردًا على ذلك ،وصف مدير  ICANNالتنفيذي في خطاب موجه إلى رئيس اللجنة
االستشارية الحكومية ( GACفي  6كانون الثاني/يناير  ،)2020الوضع الراهن والتحديات الماثلة أمام الجهود.
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● وإلحاقًا بنصيحة اللجنة االستشارية الحكومية  GACفي بيان اللجنة االستشارية الحكومية  GACالختامي الصادر في
مونتلاير (بتاريخ  6تشرين الثاني/نوفمبر  ،)2019وجهت "بضمان أن النظام الحالي الذي يتطلب "وصو ًال معقو ًال"
إلى بيانات تسجيل اسم النطاق غير العام يعمل بشكل فعال" يحظى بقبول مجلس إدارة ( ICANNبتاريخ  26كانون
الثاني/يناير  .)2020وطبقًا لذلك ،وجّه مجلس اإلدارة منظمة  ICANNإلى:
○ تثقيف أصحاب المصلحة بشأن التزام األطراف المتعاقدة بمعالجة طلبات البيانات غير العامة وإتاحة
الروابط الموصلة إلى معلومات أمين السجل والسجل ونقاط االتصال حول هذا الموضوع
○ التعاون مع مجموعات أصحاب المصلحة من السجالت وأمناء السجالت من أجل وضع نموذج طلب
قياسي طوعي وإتاحته لطلب الوصول استنادًا إلى سياسة اإلجماع الحالية
○ نشر تعليمات واضحة على صفحة الويب الخاصة بإدارة االمتثال في  ICANNتصف كيفية تقديم شكوى
تتعلق بطلب وصول من جهة خارجية.
○ تجميع ونشر بيانات المؤشرات الشهرية المتعلقة بشكاوى الوصول إلى جهات خارجية بمجرد توفر تلك
النماذج في نظام تقديم شكاوى االمتثال الجديد (متوقع في الربع الثالث من عام )2020
● وفقًا لما تم إخطار اللجنة االستشارية الحكومية  GACبه خالل اجتماع  ICANN67من جانب مجموعة عمل السالمة
العامة ( )PSWGت نشر نموذج شكوى مؤقت باإلضافة إلى معلومات عن شكاوى الوصول النوعية وذلك على
صفحة شكاوى إدارة االمتثال في موقع  ICANN.orgعلى الويب .وثمة مالحظة على الصفحة تشير إلى ما يلي:
"حتى اكتمال االنتقال المتوقع إلدارة االمتثال التعاقدي في  ICANNإلى منصة جديدة لمعالجة الشكاوى في وقت

الحق من هذا العام ،سيكون تقديم الطلبات من خالل هذا النموذج موجودًا كإجراء مؤقت .وكجزء من عملية
االنتقال ،سيقوم االمتثال التعاقدي في  ICANNبنشر نموذج جديد لتسهيل تقديم هذه الشكاوى"
● وفي الوقت ذاته ،في أعقاب شكاوى مقدمة من هيئة حماية البيانات إلى  ICANNفيما يخص رفض أمناء السجالت
طلباتهم بالحصول على "وصول إلى بيانات تسجيل غير عامة دع ًما لتحرياتها حول ما أشيع من انتهاكات لقانون
حماية البيانات العامة  ،GDPRوالتي تم اإلبالغ به إلى الهيئة من جانب صاحب (أصحاب البيانات) ضمن
اختصاصها القضائي" ،طلب مدير  ICANNالتنفيذي الحصول على اإلرشادات والتوجيهات من مجلس حماية
البيانات األوروبية (بتاريخ  22أيار/مايو  )2020حول "كيفية موازنة المصالح المشروعة في الوصول إلى البيانات
بمصالح أصحاب البيانات المعنيين" وذلك من أجل مساعدة منظمة  ICANNعلى "تقييم ما إن كان أمين السجل

(بصفته المتحكم في البيانات) قد حقق توازنًا مناسبًا بين المصالح المشروعة التي ينشدها اآلخرون المطالبون بها في
مقابل المصالح أو الحقوق األساسية والحريات الخاصة بصاحب البيانات" .وقد أكد الخطاب عالوة على ذلك أنه
"[في] حالة عدم توفير تلك اإلرشادات ،التي يمكن أن تعود بالنفع على إنفاذ  ICANNلالتفاقيات المبرمة مع أمناء
السجالت والسجالت ،فسوف تواصل منظمة  ICANNوغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين مواجهة صعوبات
في ضمان أن الجهات المعنية بحماية البيانات وغيرها من أصحاب المصالح المشروعة في هذه البيانات لها القدرة
على الحصول على وصول متسق إلى البيانات الالزمة لحماية مصالحهم المشروعة والمصلحة العامة".
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التركيز :وضع السياسات المستمر وتنفيذها
● بتاريخ  31تموز (يوليو)  ،2020أكمل فريق العملية المعجّلة لوضع السياسات  EPDPرسميًا مداوالت المرحلة 2
من العملية المعجّلة لوضع السياسات  ،EPDPالتي بدأت في أيار (مايو)  2019تحت قيادة جانيس كاركلينز ،سفيرة
التفيا لدى األمم المتحدة في جنيف ورئيسة اللجنة االستشارية الحكومية  GACالسابقة ،وبتمثيل من اللجنة االستشارية
الحكومية  GACيتألف من:
" 3أعضاء" من فريق العملية المعجّلة لوضع السياسات EPDP:

 “3بدالء”:

لورين كابين (الواليات المتحدة)
كريس لويس إيفانز (المملكة المتحدة)
جورجيوس تسنلينتيس (المفوضية األوروبية)

رايان كارول (الواليات المتحدة)
أولغا كافالي (األرجنتين)
راؤول غوساين (الهند)

● لقد كان فريق العملية المعجّلة لوضع السياسات في األساس يستهدف إصدار تقريره النهائي بحلول اجتماع
 .ICANN67كما سلط الضوء خالل الندوة عبر الويب للجنة االستشارة الحكومية  GACبشأن العملية المعجّلة لوضع
السياسات  25) EPDPأيلول (سبتمبر)  )2019وورقة المناقشة المرتبطة بها :شارك ممثلو اللجنة االستشارية
الحكومية  GACفي العملية المعجّلة لوضع السياسات  EPDPالتوقع بأن "توصيات سياسة العملية المعجّلة لوضع
السياسات  EPDPمن المرجح أن تتكون من افتراضات ومبادئ وإرشادات عالية المستوى والتي ستتطلب عمل
تنفيذ كبير قبل أي نظام مركزي أو موحد يمكن العمل به".
● كان نطاق العمل 7في المرحلة  2من العملية المعجّلة لوضع السياسات  EPDPالتركيز على وضع توصيات
السياسة لمشاركة بيانات التسجيل غير العامة مع أطراف ثالثة ،المعروف أيضًا باسم نظام الوصول الموحد /
اإلفصاح عن بيانات التسجيل غير العامة ( ،)SSADوأيضًا إدراج معالجة ما يسمى بنود أو قضايا "األولوية "2
التي لم ت ُعالج بالكامل في المرحلة  1بما في ذلك :التمييز بين األشخاص االعتباريين واألشخاص الطبيعيين ودقة
بيانات التسجيل وجدوى جهات االتصال الفريدة للحصول على عنوان بريد إلكتروني موحد مجهول الهوية .ومع
ذلك ،أصبح من الواضح أن هذا لن يكون هو الحال ،كما يتضح من الوارد في ملحق التقرير االبتدائي للمرحلة 2
( 26أذار (مارس)  ،)2020في ضوء المشورة القانونية التي تلقاها فريق العملية المعجّلة لوضع السياسات EPDP
وضغوط الجدول الزمني التي دعمت اعتراضات األطراف المتعاقدة وأصحاب المصلحة غير التجارية لمواصلة
النظر في هذه القضايا كجزء من المسار الحرج الستكمال المرحلة .2
● نظام الوصول الموحد  /اإلفصاح عن بيانات التسجيل غير العامة ( )SSADكما هو مقترح في التقرير االبتدائي
للمرحلة  2من العملية المعجّلة لوضع السياسات ) EPDP 7شباط (فبراير)  )2020والموصوف في ملخص اللجنة
االستشارية الحكومية  17) GACشباط (فبراير)  ،)2020المتصور مبدئيًا:
○
○
○
○
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مركزية الطلبات والمركزية االستجابات ،مع التطور المستمر للنموذج ،نحو زيادة األتمتة
والتوحيد القياسي
إنشاء آلية لتقديم المشورة لمؤسسة  ICANNوالجهات المتعاقد على التطور والتحسين المستمر لنظام
الوصول الموحد  /اإلفصاح عن بيانات التسجيل غير العامة
أتمتة اإلفصاح استجابةً لطلبات بعض السلطات العامة
استيفاء وتلبية قوانين حماية البيانات المعمول بها في جميع أنحاء العالم ،وليس فقط قانون حماية
البيانات العامة GDPR

والذي أشارت اللجنة االستشارية الحكومية  GACبتحديده بوضوح ( 14آذار (مارس) )2019
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● ومع ذلك ،بعد المداوالت التي أجراها فريق العملية المعجّلة لوضع السياسات  EPDPمنذ إصدار التقرير االبتدائي
للمرحلة  ،2بما في ذلك النظر في التعليقات العامة ،فتوصية سياسة نظام الوصول الموحد  /اإلفصاح عن بيانات
التسجيل غير العامة  SSADالنهائية ،على النحو المبين في التقرير النهائي للمرحلة  2من العملية المعجّلة لوضع
السياسات ) EPDP 31تموز (يوليو)  )2020وتحديدات التوافق في اآلراء (الملحق "د") ،لم تكن ُمرضية تما ًما
للجنة االستشارية الحكومية  GACوأصحاب المصلحة اآلخرين الذين قدموا بيانات األقلية (الملحق "هـ").
● وعلى وجه الخصوص ،قدمت اللجنة االستشارية الحكومية  ،GACإلى جانب بيانات اللجنة االستشارية العامة
لعموم المستخدمين  ALACواللجنة االستشارية لألمن واالستقرار  SSACودائرة األعمال  BCودائرة الملكية الفكرية
 ،IPCومعظمها يدعمه ،بيان أقلية ( 24آب (أغسطس)  )2020الذي أشار إلى أن التوصيات النهائية للمرحلة  2من
العملية المعجّلة لوضع السياسات EPDP:
○ خلصت إلى نظام إفصاح مجزأ بد ً
ال من أن يكون مركزيًا؛
○
○
○
○

ال تحتوي على معايير قابلة للتنفيذ لمراجعة قرارات اإلفصاح؛
ال تعالج بشكل كافٍ مخاوف حماية المستهلك وثقة المستهلك؛
ال تحتوي على آليات موثوقة لنظام الوصول الموحد  /اإلفصاح عن بيانات التسجيل غير العامة ()SSAD
للتطور استجابةً لزيادة الوضوح القانوني؛ و
قد تفرض شرو ً
طا مالية تخاطر بنظام الوصول الموحد  /اإلفصاح عن بيانات التسجيل غير العامة SSAD

الذي يدعو إلى تكاليف غير متناسبة لمستخدميه بما في ذلك أولئك الذين يكتشفون تهديدات األمن السيبراني
ويتصرفون وفقًا لها؛
○ ال تعالج المشكالت الرئيسية ،وأبرزها دقة البيانات وإخفاء البيانات من الكيانات القانونية غير المحمية
بموجب القانون العام لحماية البيانات  GDPRواستخدام رسائل البريد اإللكتروني مجهولة الهوية.
○ قد تستفيد من زيادة توضيح الحالة والدور لكل من المتحكمين بالبيانات والمعالجين لها.
● وعلى الرغم من هذا المستوى من التحفظ والمعارضة ،تبنّى مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة GNSO
توصيات المرحلة  2من العملية المعجّلة لوضع السياسات  EPDPلينظر فيها مجلس إدارة  ICANNفي قرار
( 24أيلول (سبتمبر)  )2020صوتت ضده دوائر األعمال والملكية الفكرية.
8
وقدموا حيثيات لمعارضتهم في البيانات المذكورة :انظر بيان دائرة األعمال  BCوبيان دائرة الملكية الفكرية IPC .
● طلبت اللجنة االستشارية الحكومية  GACأن تضمن المنظمة الداعمة لألسماء العامة  GNSOمعالجة مشكالت
سياسة "األولوية  "2على الفور في العملية المعجّلة لوضع السياسات  EPDPفي المرحلة  3النهائية .وفي هذا
الصدد ،كانت المنظمة الداعمة لألسماء العامة  GNSOتدرس مقترح رئيس العملية المعجّلة لوضع السياسات
 10( EPDPأيلول (سبتمبر)  ،)2020ومن المتوقع أن تقرر خالل اجتماع  ICANN69ما يلي:
○ إعادة عقد العملية المعجّلة لوضع السياسات  EPDPلمعالجة مسألة األشخاص االعتباريين مقابل األشخاص
الطبيعيين وجدوى جهات االتصال الفريدة للحصول على عنوان بريد إلكتروني مجهول الهوية موحد.
○ تشكيل فريق تحديد النطاق الذي يتكون من متطوعين من مجموعات أصحاب المصلحة والدوائر في
المنظمة الداعمة لألسماء العامة  GNSOباإلضافة إلى اللجان االستشارية المهتمة لتسهيل فهم مسألة الدقة
ونظام التبليغ عن مشاكل دقة البيانات لنظام  WHOISقبل المزيد من عمل السياسات.

 8راجع حيثيات هذه األصوات ضد اعتماد توصيات المرحلة  2من العملية المعجّلة لوضع السياسات  EPDPفي بيان دائرة األعمال  BCوبيان
دائرة الملكية الفكرية IPC.أصدرت مجموعة أصحاب المصلحة للسجالت  RySGومجموعة أصحاب المصلحة ألمناء السجالت
 RrSGأيضًا بيانًا يدعم تصويتهما لصالح التوصيات.
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التركيز :مشاركة مؤسسة  ICANNمع هيئات حماية البيانات ()DPAs
تقريرا 9عن عملها مع اتفاقيات الشراكة
● بين أيلول (سبتمبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) عام  ،2018قدمت ICANN
ً
االقتصادية األوروبية التي تسعى إلى الحصول على وضوح قانوني بشأن نموذج وصول موحد محتمل ،واستكشافها
للطرق القانونية والتقنية لتعزيز المسؤولية لتوفير الوصول إلى جهات غير عامة بيانات التسجيل أثناء إنشاء حل
موحد قابل للتوسع عالميا ً للوصول إلى البيانات.
● فيما يتعلق بهذه الجهود ،فقد قدمت  ICANNلتعليقات المجتمع اثنين من التعديالت لوثائق اإلطار الخاصة به فيما
يتعلق بنموذج الوصول الموحد :عناصر إطار لنموذج وصول موحد ( 18تموز (يونيو)  )2018ومسودة إطار عمل
لنموذج ممكن للوصول الموحد ( 20آب (أغسطس)  .)2018قدمت اللجنة االستشارية العامة تعليقات مبدئية
( 16تشرين األول (أكتوبر) .)2018
● بين تشرين الثاني (نوفمبر)  2018وأيار (مايو)  ،2019تم إنجاز العمل في المجموعة المعنية بالدراسة الفنية
( )TSGSحول الوصول الى بيانات التسجيل غير العامة من أجل التوصل إلى حل فني يجعل مؤسسة  ICANNهي
الكيان الوحيد الذي بإمكانه تلقي استعالمات معتمدة بشأن بيانات التسجيل غير العامة .في  2أيار (مايو) ،2019
أعلنت المجموعة المعنية بالدراسة الفنية ( )TSGSتقديم نموذجها الفني النهائيفي ( 30نيسان (أبريل)  )2019إلى
المدير التنفيذي لمؤسسة  ICANNوالذي أشار إلى أنه سيتم استخدامه في المناقشات مع المفوضية األوروبية ومجلس
إدارة حماية البيانات األوروبية.
● في  25تشرين األول (اكتوبر)  ،2019أعلن الرئيس التنفيذي لمؤسسة ICANNأنهاآلنيطلب رسميًا التوضيح من
مجلس حماية البيانات األوروبية بشأن ما إذا كان النموذج الموحد للوصول الى البيانات القائم على النموذج الفني
للمجموعة المعنية بالدراسة الفنية ( )TSGSأن يمتثل للقانون العام لحماية البيانات ،بنا ًء على ورقة جديدةتستكشف
نموذج وصول موحد لبيانات تسجيل gTLD.تتضمن الورقة المكونة نم  21صفحة مجموعة من  5أسئلة
(القسم  8ص  )19التي ناقشتها اللجنة االستشارية العامةفي جلسة عامة خالل ) ICANN66 3تشرين الثاني
(نوفمبر) .)2019
● في  4كانون األول/ديسمبر  ،2019أوصت الهيئة البلجيكية لحماية البيانات -في ردها الموجه إلى مدير ICANN
التنفيذي -منظمة  ICANNبمواصلة جهودها لتصميم نظام شامل للتحكم في الوصول إلى البيانات ويأخذ هذا النظام
بالحسبان االشتراطات األمنية وتقليل البيانات إلى الحد األدنى وكذلك اشتراطات المساءلة .ولم يوفر الرد أي آراء
نهائية بخصوص األسئلة التي ض ّمنتها منظمة  ICANNفي الوثيقة .تنص الرسالة على أن السياسة والضمانات ذات
الصلة التي سيضعها المجتمع ألجل تطبيقها في نموذج  UAMستكون مهمة للغاية لتقييم فيما لو يعمل النموذج
المركزي على زيادة أو نقصان مستوى الحماية الذي يتمتع به األشخاص االعتياديين .وفيما يخص األدوار
والمسؤوليات ،تنص الرسالة على أن األطراف المشاركة في نشاط المعالجة ال يمكنها ببساطة تعيين الطرف الذي
يجب اعتباره بمثابة وحدة تحكم أو وحدة تحكم مشتركة؛ وهناك حاجة فيما يتعلق بهذه النقطة للنظر في كل حالة
والبت فيها على حدة .وتمت اإلشارة إلى مراسالت سابقة صادرة عن مجموعة عمل المادة  ،29والتي تضمنت
عبارة "للوهلة األولى قد يبدو أن ICANN...والسجالت هي وحدات تحكم متضامنة".
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لقد تم ذلك من خالل مدونة تحديثالقانون العام لحماية البيانات لدى  ICANNوحماية البيانات/الخصوصية ( 24أيلول (سبتمبر)
 ،)2018وعرض تقديميقدمه الرئيس التنفيذي لمؤسسة  ICANNخالل اجتماع فريق العملية المعجّلة لوضع السياسات وج ًها لوجه ( 25أيلول
(سبتمبر)  ،)2018وندوة تحديث حماية البيانات/الخصوصية ( 8تشرين األول (أكتوبر)  ،)2018وتقرير حالة إلى اللجنة االستشارية
العامة ( 8تشرين األول (أكتوبر)  )2018استجابة لمشورة اللجنة االستشارية العامة وقضايا حماية البيانات/الخصوصية:مدونة
الملف الختامي الجتماع  ICANN63والخطوة التالية( 8تشرين الثاني (نوفمبر) .)2018
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● وفي اجتماع للمتابعة مع الهيئة البلجيكية لحماية البيانات (بتاريخ  14شباط/فبراير  ،)2020ناقش ممثلون من
منظمة  ICANNومن المفوضية األوروبية ورئيس فريق العملية المعجّلة لوضع السياسات جانيس كاركلينز ورقة
ي للمرحلة الثانية من عملية وضع السياسات العاجلة في منظمة دعم األسماء
نموذج الوصول الموحد ،والتقرير األول ّ
العامة  EPDPونظر مجلس إدارة  ICANNفي توصيات المرحلة األولى من عملية وضع السياسات العاجلة في
منظمة دعم األسماء العامة :EPDP
○ فيما يخص إمكانية تطوير نموذج مركزي متوافق مع قانون حماية البيانات العامة  ،GDPRفقد أشار
ممثلو هيئة حماية البيانات إلى أن خطابهم كان الهدف منه أن يكون تشجيعًا على مواصلة الجهود الرامية
إلى وضع نظام شامل من أجل الوصول ،وليس الهدف منه إعاقة ومنع وضع نموذج مركزي .وباألحرى،
فقد تمت اإلشارة إلى أن نموذجًا مركزيًا هو األجدر بالتقصي والبحث ويبدو أنه خيار "منطقي" أفضل من
حيث األمن وأيضًا لصالح أصحاب البيانات .وقد حذروا كذلك من أن الهيئة البلجيكية لحماية البيانات لم
تكن في موقف يؤهلها إلى تقديم رأي محدد حول مسألة الرقابة والتحكم في ذلك النموذج.
○ وفيما يتعلق بأتمتة اإلفصاح ردًا على طلبًا الجهات األخرى ،فقد أشار ممثلو هيئة حماية البيانات إلى أن
قانون حماية البيانات العامة  GDPRلن يحول دون أتمتة الوظائف المختلفة في نموذج للوصول ،شريطة
أن تكون له القدرة على توضيح أن أي خوارزمية تعمل على أتمتة صنع القرارات تراعي المعايير ذات
الصلة التي يشترطها قانون حماية البيانات العامة  GDPRلتلك القرارات.
● وفي خطاب مؤرخ  22أيار/مايو  ،2020سعي مدير  ICANNالتنفيذي إلى لفت انتباه مجلس حماية البيانات
األوروبية  EDPBإلى أن الهيئات المعنية بإنفاذ قانون حماية البيانات العامة  GDPRتواجه تحديات في الحصل على
وصول واطالع على بيانات التسجيل غير العامة بسبب نقاط عدم اليقين التي تحيط بتقييم المصالح المشروعة حسب
المادة (6.1و) من قانون حماية البيانات العامة  .GDPRورحّب مدير  ICANNالتنفيذي بإقرار أكثر وضوحًا ألهمية
بعض المصالح المشروعة ،والتي تشمل المصالح العامة ذات الصلة ،مقرونًا بإرشادات أكثر وضوحًا حول موازنة
المصالح المشروعة في الوصول إلى البيانات بمصلحة أصحاب البيانات ،في سياق اإلرشادات التوجيهية المتوقعة
من مجلس حماية البيانات األوروبية  EDPBحول موضوع المصلحة المشروعة لجهة التحكم في البيانات طبقًا
لبرنامج عمل مجلس حماية البيانات األوروبية  EDPBفي .2020/2019
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المواقف الحالية
● بيان األقلية للجنة االستشارية الحكومية  GACبشأن التقرير النهائي للمرحلة  2من العملية المعجّلة لوضع
السياسات  EPDPبشأن بيانات تسجيل نطاقات المستوى األعلى العام ) gTLD 24آب (أغسطس) )2020
● تعليق اللجنة االستشارية الحكومية  GACعلى ملحق التقرير االبتدائي للمرحلة  2من العملية المعجّلة لوضع
السياسات ) EPDP 5أيار (مايو) )2020
● إسهام اللجنة االستشارية الحكومية  GACبشأن التقرير المبدئي للمرحلة  2للعملية المعجّلة لوضع السياسات
) EPDP (24آذار (مارس) )2020
● بيان  GACاللجنة االستشارية الحكومية الصادر باجتماع  14( ICANN67أذار (مارس)  )2020لمتابعة تنفيذ
مشورة اللجنة االستشارية الحكومية  GACفي بيان مونتلاير للجنة االستشارية الحكومية .GAC
● مبادئ اعتماد اللجنة االستشارية الحكومية  21) GACكانون الثاني (يناير)  )2020المضمنة اآلن في التقرير
االبتدائي للمرحلة  2من العملية المعجّلة لوضع السياسات EPDP
● تعليقات ( GACفي  23كانون األول/ديسمبر  )2019على توصيات فريق مراجعة خدمة دليل التسجيل
 WHOISالثانية
● نصائح اللجنة االستشارية الحكومية  GACفي البيان الختامي الصادر في مونتلاير باجتماع ICANN66
(في  6تشرين الثاني/نوفمبر  ) 2019فيما يخص اإلطار الزمني لتنفيذ المرحلة األولى من عملية وضع السياسات
العاجلة في منظمة دعم األسماء العامة  EPDPوالمطلب المؤقت بتوفير "وصول معقول" إلى بيانات تسجيل gTLD
غير العامة .وتم تقديم متابعة على نصائح اللجنة االستشارية الحكومية السابقة فيما يخص تنفيذ سياسة اعتماد خدمات
الخصوصية /البروكسي.
● ركزت التعليقات المبكرة للجنة االستشارية العامة في المرحلة الثانية من العملية المعجّلة لوضع السياسات
(بتاريخ  19تموز/يوليو  )2019على فهم اللجنة االستشارية العامة لتعريفات العمل الرئيسية للعملية المعجّلة
لوضع السياسات
● بيان اللجنة االستشارية الحكومية  GACالختامي في اجتماع مراكش (في  27حزيران/يونيو  )2019بإلغاء نصيحة
بيان اللجنة االستشارية الحكومية  GACالختامي في اجتماع كوبي
● رد اللجنة االستشارية العامة في ( 24نيسان/أبريل  )2019على إخطار مجلس إدارة ( ICANNفي  8آذار/مارس
 )2019من حول منظمة دعم األسماء العامة على توصيات سياسة المرحلة  1للعملية المعجّلة لوضع السياسات
والذي اعتبرت فيه اللجنة االستشارية الحكومية  GACتوصيات السياسة من المرحلة األولى من عملية وضع
السياسات العاجلة في منظمة دعم األسماء العامة  EPDPأساسًا كافيًا لمجتمع  ICANNوالتنظيم للمضي قد ًما ،وأبرز
المخاوف الخاصة بالسياسة العامة ،والتي تشمل " المتطلبات الحالية في المواصفات المؤقتة التي تحكم بيانات تسجيل
 ]...[ gTLDوالتي ال تفي باحتياجات إنفاذ القانون واألمن السيبراني"
● ركزت مشورة اللجنة االستشارية الحكومية في بيان اللجنة االستشارية الحكومية الختامي في اجتماع كوبي على
هامش اجتماع ( ICANN64بتاريخ  14آذار/مارس  )2019على ضمان االستمرار المناسب للعمل في المرحلة
الثانية من العملية المعجّلة لوضع السياسات وتنفيذ سياسة المرحلة األولى.
● بيان اللجنة االستشارية العامة /اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين بشأن العملية المعجّلة لوضع السياسات
( 13آذار (مارس) )2019
● مدخالت اللجنة االستشارية العامةبشأنالتقرير النهائي للمرحلة األولى من العملية المعجّلة لوضع السياسات
( 20شباط (فبراير) )2019
● مساهمةاللجنة االستشارية العامةبشأن التقرير المبدئي للمرحلة األولى من العملية المعجّلة لوضع السياسات
( 21كانون األول (ديسمبر) )2018
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● مالحظات  GACحول  WHOISوتشريع حماية البيانات (القسم  )4.2ومتابعة المشورة السابقة (القسم  )6.2في بيان
برشلونة الختامي على هامش اجتماع ( ICANN63بتاريخ  25تشرين األول/أكتوبر  )2018ورد مجلس إدارة
 ICANNفي بطاقة تسجيل النتائج (بتاريخ  27كانون الثاني/يناير )2019
● التعليقات المبدئية للجنة االستشارية الحكومية ( 16تشرين األول (أكتوبر)  )2018على مسودة إطار لنموذج وصول
موحد محتمل نشرتها  ICANNفي  20آب (أغسطس) .2019
● مشورة اللجنة االستشارية الحكومية في بيان اللجنة االستشارية الحكومية في بنما على هامش
اجتماع ) ICANN62 28حزيران (يونيو) )2018
● كانت مشورة اللجنة االستشارية الحكومية في بيان اللجنة االستشارية الحكومية في سان خوان على هامش
اجتماع ) ICANN61 15آذار (مارس)  )2018موضوعًا لمشاورة غير رسمية بين اللجنة االستشارية الحكومية
ومجلس إدارة ) ICANN 8أيار (مايو)  )2018والتي أدت إلى إصدار بطاقة سجل أداء مجلس اإلدارة ( 11أيار
(مايو)  .)2018وردًا على ذلك ،طلبت اللجنة االستشارية الحكومية من مجلس اإلدارة أن يقرر اتخاذ إجراء بشأن
مشورة كان يمكن أن يرفضها ( 17أيار (مايو)  .)2018أصدر مجلس إدارة  ICANNبطاقة سجل أداء محدثة
( 30أيار (مايو)  )2018كجزء من القرار الرسمي.
● تعقيباللجنة االستشارية العامة ( 8آذار (مارس)  )2018على النموذج المؤقت المقترح لالمتثال للقانون العام
لحماية البيانات
● تعليقات اللجنة االستشارية العامة ( GACبتاريخ  29كانون الثاني/يناير  )2018على النماذج المؤقتة لالمتثال لقانون
حماية البيانات العامة GDPR
● تم قبول مشورة  GACفي بيان أبوظبي في (  1ICANN60تشرين الثاني (نوفمبر\ )2017 9وفقًا لبطاقة تسجيل
النتائج الخاصة بمجلس إدارة ) ICANN 4شباط (فبراير) )2018
● مبادئ  GACالمتعلقة بخدمات  WHOISلـ  28( gTLDآذار (مارس) )2007

الوثائق المرجعية الرئيسية
● توثيق اللجنة االستشارية العامة
○ مالحظات موجزة لحوار اللجنة االستشارية الحكومية  / GACالرئيس التنفيذي ( 14أيلول
(سبتمبر)  )2020عقب خطاب رئيس  ICANNالتنفيذي إلى رئيس اللجنة االستشارية الحكومية )GAC 10
أيلول (سبتمبر)  )2020ردًا على بيان األقلية للجنة االستشارية الحكومية  GACبشأن التقرير النهائي
للمرحلة  2من العملية المعجّلة لوضع السياسات EPDP
○ ملخص اللجنة االستشارية الحكومية  GACللتقرير االبتدائي للمرحلة  2من العملية المعجّلة لوضع
السياسات  7) EPDPشباط (فبراير) )2020
○ ورقة مناقشة ندوة اللجنة االستشارية العامة بشأن العملية المعجّلة لوضع السياسات الخاصة ببيانات تسجيل
نطاق المستوى األعلى العام ( 23أيلول (سبتمبر) )2019
● المراكز الحكومية
○ التعليق العام للمفوضية األوروبية ( 17نيسان (أبريل)  )2019والتوضيحات الالحقة
( 3مايو (أيار)  )2019بخصوص توصيات المرحلة األولى من العملية المعجّلة لوضع السياسات
○ خطاب وزارة الخارجية األميركية مساعد وزير التجارة لشؤون االتصاالت واإلعالم
( 4نيسان (أبريل)  )2019واستجابة الرئيس التنفيذي لمؤسسة  ICANN (22نيسان (أبريل) )2019
○ اإلسهام الفني للمفوضية األوروبية بشأن نماذج نظام  WHOISالمقترحة نيابةً عن االتحاد األوروبي
وخطاب التعريف ( 7شباط (فبراير) )2018
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● مراسالت هيئات حماية البيانات
○ رسالة من هيئة حماية البيانات البلجيكية ( 4كانون األول (ديسمبر) )2019
○ رسالة من مجلس حماية البيانات األوروبي ( 5تموز (يوليو) )2018
○ بيان مجلس حماية البيانات األوروبي بشأن  27ICANN /WHOISأيار (مايو) )2018
○ رسالة من فرقة العمل العاملة بالمادة  11( 29نيسان (أبريل) )2018
○ رسالة من فرقة العمل العاملة بموجب المادة  29لدى 6( ICANNكانون األول (ديسمبر) )2017
● السياسة الحالية ونتائج وضع السياسات المستمرة
○ التقرير النهائي للمرحلة  2من العملية المعجّلة لوضع السياسات ) EPDP 31شباط (فبراير) )2020
○ ملحق التقرير االبتدائي للمرحلة  2من العملية المعجّلة لوضع السياسات ) EPDP 26آذار (مارس) )2020
○ التقرير المبدئي للمرحلة الثانية من العملية المعجّلة لوضع السياسات (بتاريخ  7شباط/فبراير )2020
○ سياسة بيانات التسجيل المؤقتة لنطاقات المستوى األعلى العام ( 20أيار (مايو)  )2019التي تحل محل
المواصفة المؤقتة المتعلقة ببيانات تسجيل نطاق المستوى األعلى العام ( 17أيار (مايو) )2018
○ التقرير النهائي للمرحلة األولى من العملية المعجّلة لوضع السياسات ( 20شباط (فبراير) )2019
● قرارات مجلس إدارة ICANN
○ بطاقة سجل أداء مجلس إدارة  ICANNبشأن توصيات المرحلة األولى من العملية المعجّلة لوضع
السياسات ( 15مايو (أيار) )2019
○ قرار مجلس إدارة ( ICANNبتاريخ  17أيار/مايو  )2018باعتماد المواصفة المؤقتة
● مؤسسة  ICANNومساهمة مجموعة الدراسة الفنية
○ دراسة  ICANNبشأن التمييز بين األشخاص االعتباريين والطبيعيين في خدمات دليل بيانات تسجيل اسم
النطاق ( 8تموز (يوليو)  )2020التي أُعدت وفقًا للتوصية  17.2من التقرير النهائي للمرحلة  1من
العملية المعجّلة لوضع السياسات EPDP
○ استكشاف النموذج الموحد للوصول إلى بيانات تسجيل نطاق المستوى األعلى العام gTLD
( 25تشرين األول (أكتوبر)  ،)2019ورقة قُدِمت كأساس لسعي مؤسسة  ICANNللحصول على توضيح
من المجلس األوروبي لحماية البيانات  EDPBفيما يخص امتثال النموذج الموحد للوصول إلى البيانات
 UAMللقانون العام لحماية البيانات GDPR
○ النموذج الفني للوصول إلى بيانات التسجيل غير العامة ( 30نيسان (أبريل) )2019

● المشورة القانونية المقدمة من  Bird & Birdإلى فريق العملية المعجّلة لوضع السياسات  EPDPخالل
المرحلة  1والمرحلة 2
○ الحاالت المستخدمة من أجل أتمتة عملية اإلفصاح (بتاريخ  23نيسان/أبريل )2020
○ متابعة حول مبدأ الدقة واالعتباري مقابل الطبيعي (بتاريخ  9نيسان/أبريل )2020
○ خيارات الموافقة لغرض جعل البيانات الشخصية عامة (بتاريخ  13آذار/مارس )2020
○ أسئلة فيما يخص نظام للوصول/اإلفصاح القياسي (")" ،SSADالخصوصية/البروكسي والبريد اإللكتروني
المج ّهل ( 4شباط/فبراير )2020
○ المصالح المشروعة وتقديم الطلبات التلقائية و/أو عمليات اإلفصاح
(بتاريخ  10أيلول/سبتمبر )2019
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○ األساس القانوني لإلفصاح لجهات إنفاذ القانون خارج نطاق اختصاص جهة الضبط
(بتاريخ  9أيلول/سبتمبر )2019
○ المسئولية والضمانات وجهة التحكم وجهة المعالجة (بتاريخ  9أيلول/سبتمبر )2019
○ األساس القانون لنقل  WHOISالكثيفة (بتاريخ  8آذار/مارس )2019
○ إدراج خانة "المدينة" في بيانات  Whoisالمتاحة للجمهور (بتاريخ  13شباط/فبراير )2019
○ معنى مبدأ الدقة بموجب قانون حماية البيانات العامة ( GDPRبتاريخ  8شباط/فبراير )2019
○ تطبيق قانون حماية البيانات العامة  GDPRعلى ( ICANNبتاريخ  7شباط/فبراير )2019
صا طبيعيًا غير طبيعي
○ المسئولية فيما يتصل بالتعريف الذاتي للمسجل باعتباره شخ ً
(بتاريخ  25كانون الثاني/يناير )2019
○ تفسير قانون حماية البيانات العامة  GDPRالمادة ()1(6ب) ( 23كانون الثاني/يناير )2019
○ إشعار إلى جهات االتصال الفنية (بتاريخ  22كانون الثاني/يناير )2019
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المزيد من المعلومات
صفحة مرجع مؤسسة  ICANNبشأن قضايا حماية البيانات/الخصوصية
https://www.icann.org/dataprotectionprivacy
عملية وضع السياسات العاجلة لدى  GNSOبخصوص المواصفة المؤقتة لبيانات تسجيل نطاقات gTLD
https://gnso.icann.org/en/group-activities/active/gtld-registration-data-epdp

إدارة الوثائق
اجتماع

االجتماع العام السنوي االفتراضي  ،ICANN69خالل الفترة من  13إلى  22تشرين األول (أكتوبر)
2020
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