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 الهدف من الجلسة 

إحاطة بالمستجدات حول عملها بما  GAC( التابعة للجنة االستشارية العامة PSWGستقدم مجموعة عمل السالمة العامة )

اتيجية للتخفيف من انتهاك نظام أسماء النطاقات  ونية، والحفاظ عىل  DNSيتوافق مع أهدافها اإلستر الوصول  والجرائم اإللكتر

إىل بيانات تسجيل النطاق )ودقتها( وتحسينها وضمان عمليات فعالة لمجموعة عمل األمن العام باإلضافة إىل عالقات أصحاب 

 المصلحة. 
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 معلومات أساسية 

ي 
نت ف  ي مداوالت سياسة اإلنتر

ومن   ICANNشارك ممثلون عن وكاالت إنفاذ القانون وحماية المستهلك من جميع أنحاء العالم ف 

نت اإلقليمية )   (. RIPE NCCو LACNICو ARINو APNICو  AfriNICخالل سجالت اإلنتر

ي حي   ركز وكاالت السالمة العامة داخل 
ي بداية األمر عىل الحاجة  ICANNوف 

منفتحة ودقيقة من أجل   WHOISإىل معلومات ف 

تحقيقات جهات إنفاذ القانون الدولية، رسيًعا ما نما العمل بحيث اشتمل عىل منع حاالت استغالل تسجيالت النطاقات 

ا باسم "انتهاك نظام أسماء النطاقات 
ً
 "( واالستجابة لها. DNSلألغراض الضارة أو اإلجرامية )والمعروفة أيض

مساهمات مهمة ال تزال تشكل مداوالت  ICANNومجتمع  GACاالت السالمة العامة من خالل عملها المبكر مع وقد قدمت وك

امات األطراف المتعاقدة حتر يومنا هذا.  ICANNسياسة   ويشمل هذا اإلسهام:  والتر 

وعة لنظام  ● ي WHOISإقرار االستخدامات المشر
ا لما ورد ف 

ً
بخصوص   GACمبادئ اللجنة االستشارية الحكومية ، وفق

ي  GACبيان لجنة ضمن  gTLDلنطاق   WHOISخدمات نظام 
علًما  (. 2007آذار/مارس  28) لشبونة الختامي الصادر ف 

ي   GACبأن اللجنة االستشارية الحكومية 
تشت  بانتظام إىل هذه المبادئ عند تقديمها للتعقيبات واآلراء )كما هو الحال ف 

ة عىلي توصيات مراجعة خدمة دليل التسجيل  GACتعليقات اللجنة االستشارية الحكومية  ي WHOIS2-RDSاألخت 
، ف 

/كانون األول  23 سوغات الخاصة بالنصيحة  )انظر الم ICANN( أو النصيحة المقدمة إىل مجلس إدارة 2019ديسمتر

ي 
ي سان خوان GACبيان الواردة ف 

ي الختامي الصادر ف 
 (. 2018مارس/آذار  15، ف 

ي 1ICANN توصيات العناية الواجبة لمنظمة  ●
ي تمت المصادقة عليها ف 

  GACبيان اللجنة االستشارية الحكومية والتر

ي بروكسل
ي النهاية إىل  (2010يونيو/حزيران  25) الختامي الصادر ف 

ي  التعديالت التعاقديةوأدى ف 
اتفاقية اعتماد أمناء ف 

ي اعتمدها مجلس إدار  2013( لسنة RAAالسجالت )
ي   ICANNة التر

 . 2013يونيو/حزيران  27ف 

ي  GACالجديدة من  gTLDطرح ضمانات الحماية لنطاقات  ●
الختامي الصادر   GACبيان اللجنة االستشارية الحكومية ف 

ي بكي   
ي ( والذي أث2013أبريل/نيسان  11} ف 

امات المصلحة العامة النوعية ف  ي  11المواصفة مر عن أحكام التر 
اتفاقية ف 

 الجديدة  gTLDسجالت نطاقات 

ي 
ي سنغافورة GACبيان اللجنة االستشارية الحكومية ف 

اير  11) الختامي الصادر ف  ستشارية (، وافقت اللجنة اال 2015شباط/فتر

عت  بالسالمة العامة وإنفاذ القانون.  GACالحكومية 
ُ
ي بوينس   ICANN53خالل اجتماع  عىل تأسيس مجموعة عمل ت

المنعقد ف 

ي تمثلت  (PSWGاختصاصات مجموعة عمل السالمة العامة )عىل  GACآيرس، صادقت اللجنة االستشارية الحكومية 
والتر

ي "
ي سياسات وإجراءات مهمتها ف 

كت   عىل تلك الجوانب ف  ي تنطوي عىل أمن الجمهور ICANNالتر
 "التر

 

 القضايا

ي 
ا لما ورد ف 

ً
ي صادقت عليها اللجنة االستشارية الحكومية  2021-2020خطة عمل وفق

ي  GACالتر
، تسىع  2020مارس/آذار  16ف 

 مجموعة عمل األمن العام إىل: 

ونية  DNSتطوير قدرات الحد من انتهاك نظام أسماء النطاقات  ● ي رقم  والجريمة اإللكتر اتيجر (، أي 1)الهدف االستر

وجهات إنفاذ القانون عىل منع إساءة االستخدام والحد منها فيما يخص نظام أسماء النطاقات  ICANNتطوير قدرات 

 باعتباره مصدًرا رئيسًيا 

ي رقم  الحفاظ عىل فاعلية بيانات تسجيل أسماء النطاقات وتحسينها ● اتيجر (، بمعت  ضمان استمرار  2 )الهدف االستر

القدرة عىل الوصول وتحسي   مستوى دقة معلومات تسجيل النطاقات المتسقة مع أطر عمل الخصوصية النظامية  

  المعمول بها

 

 
ين األول  توصيات العناية الواجبة إلنفاذ القانونراجع  1  (2009)أكتوبر/تشر

https://gac.icann.org/contentMigrated/gac-principles-regarding-whois-services
https://gac.icann.org/contentMigrated/gac-principles-regarding-whois-services
https://gac.icann.org/contentMigrated/gac-principles-regarding-whois-services
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann28-lisbon-communique
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/contentMigrated/icann61-san-juan-communique
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann38-brussels-communique
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann38-brussels-communique
https://www.icann.org/en/system/files/files/raa-law-enforcement-recommendations-01mar12-en.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/approved-with-specs-2013-09-17-ar
https://www.icann.org/resources/pages/approved-with-specs-2013-09-17-ar
https://www.icann.org/resources/pages/approved-with-specs-2013-09-17-ar
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann46-beijing-communique
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann46-beijing-communique
https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/agreements/agreement-approved-31jul17-en.html#specification11
https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/agreements/agreement-approved-31jul17-en.html#specification11
https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/agreements/agreement-approved-31jul17-en.html#specification11
https://www.icann.org/resources/pages/registries/registries-agreements-en
https://www.icann.org/resources/pages/registries/registries-agreements-en
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann52-singapore-communique
https://gac.icann.org/working-group/public/gac-pswg-terms-of-reference-gac-website-main
https://gac.icann.org/file-asset/public/pswg-work-plan-2020-2021.pdf
https://gac.icann.org/file-asset/public/pswg-work-plan-2020-2021.pdf
https://gac.icann.org/file-asset/public/lea-due-diligence-recommendation-icann-oct09.pdf?language_id=1
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اح القيادة إلجراء اللجنة االستشارية الحكومية   ICANN70خالل اجتماع  GACاقتر

ي  .1
ا لما ورد ف 

ً
ي صادقت عليها اللجنة االستشارية  األمن العام حالة المراجعة وخطة عمل مجموعة عملوفق

التر

ي  GACالحكومية 
ي ملحق هذا الملخص 2020آذار/مارس  16ف 

 ، حسب ما ورد ف 

ي تشجيع وكاالت األمن العام المعنية والتابعة لها GACمن المقرر أن ينظر أعضاء اللجنة االستشارية الحكومية   .2
 
  ف

، وأ ي
ي والمدئ 

اتها وتحدياتها وما حققته من )جهات إنفاذ القانون الجنائ  ا وكاالت حماية المستهلك( لإلعالن عن ختر
ً
يض

ي مجال نظام أسماء النطاقات، واالنضمام إىل عمل مجموعة عمل األمن العام حيث يلزم توفت  ما ليده من 
نجاحات ف 

ات عملية ومخاوف تجاه السياسات.  ات تشغيلية وختر اك ال ختر مستمر ألصحاب وتعتمد مجموعة العمل عىل اإلرسر

ي رعاية عمل مجموعة عمل األمن  
ي القيام بدور رائد ف 

المصلحة كما تسىع باستمرار للحصول عىل متطوعي   للمساهمة ف 

 العام. 
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 الوثائق المرجعية الرئيسية 

ي  2021-2020خطة عمل مجموعة عمل األمن العام  ●
  (2020مارس/آذار  16)ف 

 المزيد من المعلومات 

 DNSحول انتهاك نظام أسماء النطاقات  ICANN70من اجتماع  GACتقرير اللجنة االستشارية الحكومية  ●

  وحماية البيانات  WHOISحول  ICANN70من اجتماع  GACالحكومية تقرير اللجنة االستشارية  ●

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إدارة الوثائق 

ي  اجتماع 
ي ف 

اض  ة ICANN70منتدى المجتمع االفتر ي الفتر
 2021مارس / آذار   25-22، ف 

 تحديث مجموعة عمل األمن العام  موضوع الجلسة

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

 2020مارس/ آذار  9 : 1اإلصدار  تاري    خ التوزي    ع

 

 2021-2020خطة عمل مجموعة عمل األمن العام  - 1الملحق 

 2021-2020تقرير التقدم الذي تم إحرازه عىل خطة عمل مجموعة عمل األمن العام  - 2الملحق 

https://gac.icann.org/file-asset/public/pswg-work-plan-2020-2021.pdf
https://gac.icann.org/file-asset/public/pswg-work-plan-2020-2021.pdf
https://gac.icann.org/sessions/icann70-session-8-gac-discussion-on-dns-abuse-mitigation-1-2
https://gac.icann.org/sessions/icann70-session-8-gac-discussion-on-dns-abuse-mitigation-1-2
https://gac.icann.org/sessions/icann70-session-4-gac-discussion-on-rds-whois-and-data-protection
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