
   
 

 

 وسياسة حماية البيانات  WHOISنظام  /RDSخدمة دليل التسجيل 

 9الجلسة 

 المحتويات 

 

 اقتراح 1ص  الهدف من الجلسة 
 القيادة 

إلجراء اللجنة  
االستشارية الحكومية 

GAC 

 الوضع الحالي 1ص 
 والتطورات األخيرة

 الوثائق  2ص 
المرجعية  
 الرئيسية

 6ص 

 

 الهدف من الجلسة 

فيما يتعلق بتنفيذ مشورة اللجنة  GACتهدف هذه الجلسة إلى مناقشة ودراسة الخطوات التالية المحتملة للجنة االستشارية الحكومية 

على العامة  الجديدة المتعلقة ببيانات تسجيل نطاقات المستوى األ ICANNوالنظر في سياسة  GACاالستشارية الحكومية 

gTLD من العملية المعّجلة لوضع السياسات  1: تنفيذ المرحلةEPDP من العملية   2، ومرحلة التصميم التشغيلي للمرحلة

، وتحديد نطاق  EPDPأ من العملية المعّجلة لوضع السياسات 2، وتوصيات سياسة المرحلة EPDPالمعّجلة لوضع السياسات 

 العمل المحتمل بشأن دقة بيانات التسجيل. 

 GACاقتراح القيادة إلجراء اللجنة االستشارية الحكومية 

ستشارية الحكومية  التي تخضع لمناقشات اللجنة اال المحتملة GACالنظر في الخطوات التالية، بما في ذلك مشورة   .1

GAC ،المتعلقة بتوصيات سياسة المنظمة الداعمة لألسماء العامة   فيما يتعلق بمخاوف السياسة العامةGNSO   التي

التوجيه الطوعي و 1(SSADلنظام الوصول الموحد / اإلفصاح عن بيانات التسجيل غير العامة )يجري النظر فيها 

 2gTLD.في بيانات تسجيل نطاق المستوى األعلى العام  بيعيينللتمييز بين األشخاص االعتباريين والط

، في  3المؤقت الحالي  gTLDلنظام سياسة بيانات تسجيل نطاق المستوى األعلى العام  تقييم تأثيرات المصلحة العامة .2

، باإلضافة  EPDPمن العملية المعّجلة لوضع السياسات  2والمرحلة  1ضوء التنفيذ المتأخر لتوصيات السياسة للمرحلة 

المنظمة   تحدده، على النحو الذي 4المفّصل WHOISلسياسة انتقال نظام ذات الصلة  التنفيذ المعلق إلى تأثيرات 

، كما  سياسة اعتماد الخصوصية/الوكيل(، وتوصيات 2021يناير/كانون الثاني  29) GNSOالداعمة لألسماء العامة 

 (. 2021يناير/كانون الثاني  12) ICANNمؤسسة  ذكرت

مرحلة  كجزء من  ICANNلمؤسسة  بالتقييم المستمر  فيما يتعلق GACفي متابعة اللجنة االستشارية الحكومية النظر   .3

بما في ذلك   ،5SSAD( لـنظام الوصول الموحد / اإلفصاح عن بيانات التسجيل غير العامة ODPالتصميم التشغيلي )

 
ي للمرحلة الثانية من العملية المعجلة لوضع السياسات  1

، مشورة اللجنة االستشارية الحكومية  GAC، بيان األقلّية للجنة االستشارية الحكومية EPDPراجع التقرير النهائ 

GAC  ي بيان اللجنة االستشارية الحكومية
ي اجتماع  GACف 

الختامي   GACبشأن بيان اللجنة االستشارية الحكومية  ICANN، بطاقة أداء مجلس إدارة ICANN70الختامي ف 

ي اجتماع 
ي قسم   ICANN70بشأن مشورة  ICANNالمتوقع عىل األسئلة التوضيحية لــ  GACورّد اللجنة االستشارية الحكومية  ICANN70ف 

الوثائق المرجعية  ف 
 يسيةالرئ

ي للمرحلة   2
ي قسم  GACوبيان األقلية للجنة االستشارية الحكومية  EPDPأ من العملية المعّجلة لوضع السياسات 2راجع التقرير النهائ 

الوثائق المرجعية  ذي الصلة ف 
 . الرئيسية

ي تتوافق مع المواصفة   gTLDت المستوى األعىل العامة تتطلب السياسة المؤقتة لبيانات التسجيل الخاصة بـنطاقا 3
ي تنفيذ التدابير الت 

من األطراف المتعاقدة االستمرار ف 

 .EPDPمن العملية المعّجلة لوضع السياسات   1المؤقتة، بينما يستمر تنفيذ توصيات المرحلة 
 en-01-02-2017-policy-transition-whois-https://www.icann.org/resources/pages/thickراجع  4
ا لتحديث مرحلة التصميم التشغيىلي لنظام الوصول الموحد / اإلفصاح عن بيانات التسجيل غير العامة   5

ً
/أيلول سبتمي   ICANN (28األخير لمؤسسة  SSAD ODPوفق

2021 ) 

https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/fouquart-to-botterman-29jan21-en.pdf
https://mm.icann.org/pipermail/irt.regdatapolicy/2021-January/000636.html
https://www.icann.org/ssadodp
https://www.icann.org/ssadodp
https://www.icann.org/ssadodp
https://www.icann.org/resources/pages/thick-whois-transition-policy-2017-02-01-en
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بخيارات اعتماد السلطات العامة ومستخدميها   ، فيما يتعلق6GACألعضاء اللجنة االستشارية الحكومية  استطالع

المحتمل، وكذلك   SSADالشرعيين للوصول إلى نظام الوصول الموحد / اإلفصاح عن بيانات التسجيل غير العامة 

 القانونية لمجموعة من معالجة البيانات، بما في ذلك طلبات الوصول ونقل البيانات عبر الواليات القضائية. األسس

 

 

 الوضع الحالي والتطورات األخيرة

ساري المفعول في المستقبل القريب،   gTLDالحالي المطبق على بيانات تسجيل من المتوقع أن يظل نظام السياسة المؤقتة  ●

 إلى البيانات غير العامة للجهات العامة وغيرها من األطراف األخرى الشرعية لكنه قد ال يضمن الوصول 

من   1بشأن توصيات سياسة المرحلة  ICANNإلى مجلس إدارة  GACاللجنة االستشارية الحكومية  إسهامبعد   ○

  15) اتخذ إجراء   ICANNمجلس إدارة  (، 2019أبريل/نيسان  24) EPDPالعملية المعّجلة لوضع السياسات 

( ووضع األساس لنظام السياسة المستقبلي فيما يتعلق ببيانات تسجيل نطاق المستوى األعلى العام  2019مايو/أيار 

gTLD.  المواصفة المؤقتة المتعلقة ببيانات تسجيل نطاق المستوى األعلى العام والحق ا، انتهت صالحيةgTLD 

ات المستوى األعلى العامة  بالسياسة المؤقتة لبيانات التسجيل لنطاق، وتم استبدالها 2019مايو/أيار  20بتاريخ 

gTLD مع مواصلة األطراف المتعاقدة مواصلة تنفيذ التدابير التي تتوافق مع المواصفة المؤقتة، التي تتطلب من ،

 .EPDPمن العملية المعّجلة لوضع السياسات  1سياسة المرحلة  تنفيذ

 GAC(، وجهت اللجنة االستشارية الحكومية 2019تشرين الثاني/نوفمبر  6)بتاريخ  بيان مونتلاير الختاميوفي   ○

بضمان أن النظام الحالي الذي يتطلب "وصوال  معقوال " إلى بيانات تسجيل اسم   ICANN إلى مجلس إدارة لنصحا

يناير/كانون  GAC (26للجنة االستشارية الحكومية بطاقة األداء لمشورة انطاق غير عام يعمل بشكل فعال". وفي 

إلى اتخاذ العديد من اإلجراءات،   ICANNهذه المشورة ووجه مؤسسة   ICANN(، قَبل مجلس إدارة 2020الثاني 

وتشمل "التعاون مع مجموعات أصحاب المصلحة في السجالت وأمناء السجالت لوضع نموذج طلب قياسي تطوعي  

  GACستخدامه في طلب الوصول". وفي إطار تنفيذ مشورة اللجنة االستشارية الحكومية يمكن ألصحاب المصلحة ا

عن  جديدة وتقوم اآلن باإلبالغ  استمارات شكاوى ICANNالصادرة في مونتلاير، نشرت إدارة االمتثال التعاقدي في 

 . gTLDبسبب ما يعتبر انتهاكات للمواصفة المؤقتة الخاصة ببيانات تسجيل نطاقات المستوى األعلى العامة  7البيانات 

مجلس إدارة   اعتمدها)التي  EPDPمن العملية المعّجلة لوضع السياسات  1كشف تنفيذ توصيات سياسة المرحلة  ●

ICANN  عن تحديات كبيرة، مع تداعيات محتملة على السياسة العامة. 2019مايو/أيار  15بتاريخ ) 

( ، "مع  2021يونيو/حزيران  21) الختامي ICANN71بيان  في  GACالحظت اللجنة االستشارية الحكومية  ○

." وأعادت  يفتقر إلى جدول زمني منشور حاليًا للتنفيذ 1( للمرحلة IRTفريق مراجعة التنفيذ )استمرار القلق من أن 

 ICANN70بيان ( ومناقشات أخرى في 2019نوفمبر/تشرين الثاني  6) بيان مونتلاير الختاميمشورتها في 

 (.2021مارس/آذار  25) الختامي

الموجودة مسبق ا بشكل   GNSOأثرت مجموعتان موجودتان من توصيات سياسة المنظمة الداعمة لألسماء العامة ت ○

 مباشر، مما أدى إلى تعليق تنفيذها بشكل فعال: 

 أبلغ، EPDPمن العملية المعّجلة لوضع السياسات  1للمرحلة  المفصل  WHOISسياسة  بالتأثير علىفيما يتعلق  ○

(، بعد 2021يناير/كانون الثاني  29) ICANNمجلس إدارة  GNSOمجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة 

جوهرية بين أصحاب المصلحة المتأثرين، أنه "على الرغم من عدم وجود بيان واضح"، فإن الهدف   مناقشات

  WHOISياسة انتقال نظام هو تعديل س " EPDPمن العملية المعّجلة لوضع السياسات  1للمرحلة  7التوصية 

 . 8المفّصل"، مما قد يؤثر على نتائجها المتوقعة

 
ي  المسحسُيغلق  6

ين األول  15ف   2021أكتوبر/تشر
ي  تقارير لوحة االمتثال التعاقديانظر 7

ا عن " ICANNالشهرية ف 
ً
ي تتضمن اآلن تقريًرا دقيق

شكاوى أمناء السجالت المعالجة ]...[  ذات الصلة بالمتطلبات   والت 
ي المواصفة المؤقتة لبيانات ت

 "gTLDسجيل نطاقات المندرجة ف 
ي  WHOISسياسة  ICANNمجلس إدارة   اعتمد  8

اير/شباط  7المفّصل ف  ي تشمل ما يخص حماية 2014في 
  نظًرا إلجماع المجتمع حول فوائدها وبرغم المخاوف الت 

ي أحد  WHOISالبيانات. واجه تنفيذ سياسة 
ي النهاية مشكالت قانونية، كما هو موضح ف 

كة  مراسالت المفّصل ف  ي  ICANNإىل  VeriSignشر
يونيو/حزيران   20)ف 

https://www.surveymonkey.com/r/ssadodpgac
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/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://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://gac.icann.org/advice/itemized/2019-10-06-domain-name-registration-directory-service-and-data-protection
https://gac.icann.org/advice/itemized/2019-10-06-domain-name-registration-directory-service-and-data-protection
https://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://icannportal.force.com/compliance/s/registration-data
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-05-15-en#1.b
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann71-gac-communique
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann66-montreal-communique
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann70-gac-communique
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann70-gac-communique
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/fouquart-to-botterman-29jan21-en.pdf
https://mm.icann.org/pipermail/irt.regdatapolicy/2020-September/000570.html
https://www.surveymonkey.com/r/ssadodpgac
https://features.icann.org/compliance/dashboard/report-list
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2014-02-07-en#2.c
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2014-02-07-en#2.c
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2014-02-07-en#2.c
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/kane-to-atallah-20jun17-en.pdf
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 : EPDPمن العملية المعّجلة لوضع السياسات  1للمرحلة   سياسة اعتماد الخصوصية/الوكيل بالتأثير علىفيما يتعلق  ○

( مشيرة  إلى أن سياسة مشاكل  2021يناير/كانون الثاني  11) تحليلها للتأثير  ICANNاختتمت مؤسسة   –

( وتنفيذها "يتأثران بشكل كبير بمتطلبات سياسة بيانات  PPSAIتفويض خدمات الخصوصية والوكيل )

الحاجة إلى تغييرات كبيرة في التنفيذ المقترح لمشاكل تفويض خدمات   التسجيل الجديدة، مما يشير إلى 

ا   GNSO"، وأشارت إلى أن "المنظمة الداعمة لألسماء العامة PPSAIالخصوصية والوكيل  قد ترغب أيض 

 في االضطالع بعمل السياسة" فيما يتعلق بهذه التأثيرات. 

  GAC( تابعت اللجنة االستشارية الحكومية 2021يونيو/حزيران  21) الختامي ICANN71بيان في   –

فيما يتعلق بالحاجة إلى استئناف التنفيذ في ضوء أهمية تنفيذ  9ICANN "مشورتها السابقة إلى مجلس إدارة 

 وء على "الحاجة إلى إعطاء األولوية لهذا التنفيذ".اإلجراءات التي تحكم هذه الخدمات" وسلطت الض

(، خلص مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة  2021يوليو/تموز  7) ICANNرد ا على تحليل مؤسسة    –

GNSO و أي عائق لمواصلة تنفيذ توصيات السياسة األصلية".إلى أنه "يبدو أنه ال توجد تحديثات مطلوبة أ 

تشارية  ( الخاصة بإجراء مجلس اإلدارة بشأن بيان اللجنة االس 2021سبتمبر/أيلول  12) بطاقة األداءفي   –

بأن رّد المنظمة الداعمة   ICANN، أقر مجلس إدارة ICANN71الختامي في اجتماع  GACالحكومية 

 "يجب النظر فيه".  GNSOلألسماء العامة 

يوليو/تموز  31) التقرير النهائيبنشر  EPDPمن العملية المعّجلة لوضع السياسات  2انتهى وضع السياسة في المرحلة  ●

( لنطاق المستوى األعلى  SSADول الموحد / اإلفصاح عن بيانات التسجيل غير العامة )(، الذي أوصى بنظام الوص2020

مع مستوى كبير من االختالف بين أصحاب المصلحة كما هو موثق في تفويضات التوافق في اآلراء )الملحق د(   gTLDالعام 

 (.2020أغسطس/آب  24) GACبيان األقلية للجنة االستشارية الحكومية وبيانات األقليات )الملحق هـ(، بما في ذلك 

جوانب نظام الوصول الموحد / اإلفصاح عن بيانات التسجيل غير العامة    تم التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن  ○

SSAD  (. بمجرد تنفيذها، 17-15و  13و 11و 4-1)التوصيات  اد مقدمي الطلبات ومركزية الطلبات باعتمالمتعلقة

ّن األنظمة المجزأة الحالية بتوفير نقطة دخول مركزية لطلب الوصول إلى بيانات  ينبغي لهذه التوصيات أن تُحس 

ذلك الضمانات لموضوعات   التسجيل، وفق ا لمعايير محددة بوضوح، وتوفير ضمانات للمعالجة المناسبة )بما في

 البيانات ومقدم الطلب(.

يلبي احتياجات   نظام إفصاح موحدتوصيات السياسات الالزمة لتوفير  لم يتمكن أصحاب المصلحة من االتفاق على  ○

(. ولم يتمكن أصحاب  12و 10-5جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك السلطات العامة )التوصيات 

  SSADالمصلحة من االتفاق على إمكانية تطوير نظام الوصول الموحد / اإلفصاح عن بيانات التسجيل غير العامة 

 ( 18صاح في المستقبل. )التوصية نحو مزيد من المركزية والمزيد من أتمتة قرارات اإلف

(، نصحت اللجنة  2021مارس/آذار  25) ICANN70الجتماع  GACبيان اللجنة االستشارية الحكومية في  ○

  GACبيان األقلية للجنة االستشارية الحكومية "بالنظر في  ICANNمجلس إدارة  GACاالستشارية الحكومية 

 وافق والخيارات المتاحة لمعالجة مخاوف السياسة العامة الواردة فيه، واتخاذ اإلجراء الالزمة، حسب االقتضاء."

ا إلى أن "بيان األقلية للجنة االستشارية الحكومية 2021مايو/أيار  12مجلس اإلدارة على المشورة )   GAC( مشير 

ا بذاته ال يشكل مشورة بالتوافق في اآلرا ء"، وشمل مناقشة تفصيلية للقضايا التي أثيرت في بيان األقلية للجنة قائم 

 . EPDPمن العملية المعّجلة لوضع السياسات  2بشأن المرحلة  GACاالستشارية الحكومية 

لمجلس   ة التوضيحيةاألسئل( على 2021أكتوبر/تشرين األول  6) رد ا  GACأصدرت اللجنة االستشارية الحكومية  ○

  ICANN71مكالمة التوضيح لبيان التي تم إعادة تأكيدها ومناقشتها خالل  ICANN70اإلدارة بشأن مشورة 

 (.2021يوليو/تموز  29) مجلس اإلدارة/GACحكومية الختامي بين اللجنة االستشارية ال

 
ي  ICANNمجلس إدارة   قررحير  التنفيذ،  GDPRخول قانون حماية البيانات العامة (. وبعد د2017

ي  7)ف 
ين الثائ  /تشر ( تأجيل إنفاذ االمتثال حت  اكتمال  2019نوفمي 

ما إذا كانت ستتخذ إجراًء بشأن التأثير المحتمل عىل توصياتها  GNSOوحت  تحديد المنظمة الداعمة لألسماء العامة  PDPملية وضع السياسات من ع 1تنفيذ المرحلة 
 األصلية

ي  GACراجع عىل وجه الخصوص مشورة اللجنة االستشارية الحكومية  9
ي الختامي ف  ي كل من 2019مارس/آذار  14) بيان كوئ 

بيان (، ومتابعة هذه المشورة ف 
يال الختامي ( و2019يونيو/حزيران  27) مراكش الختامي  ي  6) بيان موني 

ين الثائ  /تشر  (. 2019نوفمي 

https://mm.icann.org/pipermail/irt.regdatapolicy/attachments/20210112/a0f02bc4/EPDPP1Rec27Wave1.5-11jan21-0001.pdf
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann71-gac-communique
https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/gnso-council-to-lentz-07jul21-en.pdf
https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/gnso-council-to-lentz-07jul21-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-icann71-gac-advice-scorecard-12sep21-en.pdf
https://gnso.icann.org/en/correspondence/epdp-phase-2-temp-spec-gtld-registration-data-2-31jul20-en.pdf
https://gac.icann.org/statement/public/gac-minority-statement-epdp-phase2-24aug20.pdf
https://gac.icann.org/statement/public/gac-minority-statement-epdp-phase2-24aug20.pdf
https://gac.icann.org/statement/public/gac-minority-statement-epdp-phase2-24aug20.pdf
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann70-gac-communique
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann70-gac-communique
https://gac.icann.org/statement/public/gac-minority-statement-epdp-phase2-24aug20.pdf
https://gac.icann.org/statement/public/gac-minority-statement-epdp-phase2-24aug20.pdf
https://gac.icann.org/statement/public/gac-minority-statement-epdp-phase2-24aug20.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-icann70-gac-advice-scorecard-12may21-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-icann70-gac-advice-scorecard-12may21-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-icann70-gac-advice-scorecard-12may21-en.pdf
https://gac.icann.org/contentMigrated/gac-response-to-board-clarifying-questions-on-gac-icann70-communique-whois-data-protection
https://gac.icann.org/file-asset/FINAL-GAC-ICANN70-Virtual%20Community%20Forum%20Communique-CQ-Scorecard-21April2021.pdf
https://gac.icann.org/file-asset/FINAL-GAC-ICANN70-Virtual%20Community%20Forum%20Communique-CQ-Scorecard-21April2021.pdf
https://gac.icann.org/file-asset/FINAL-GAC-ICANN70-Virtual%20Community%20Forum%20Communique-CQ-Scorecard-21April2021.pdf
https://gac.icann.org/sessions/icann71-gac-communique-clarification-call-with-the-icann-board
https://gac.icann.org/sessions/icann71-gac-communique-clarification-call-with-the-icann-board
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-11-07-ar#1.i
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann64-kobe-communique
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann65-marrakech-communique
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann65-marrakech-communique
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann66-montreal-communique
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  (SSADجدوى نظام الوصول الموحد / اإلفصاح عن بيانات التسجيل غير العامة )حالي ا بتقييم  ICANNتقوم مؤسسة  ●

 (ODP) مرحلة التصميم التشغيليكجزء من 

بشأن التقرير النهائي للمرحلة الثانية من العملية المعّجلة لوضع   GNSOالمنظمة الداعمة لألسماء العامة  قرار  ○

إلى إنشاء نظام الوصول    التي تسعى 18اعتمد التوصيات الــ ( 2020سبتمبر/أيلول  24) EPDPالسياسات 

قبل  ICANNالذي تطلب التشاور مع مجلس إدارة  ،  SSADالموحد / اإلفصاح عن بيانات التسجيل غير العامة 

لمناقشة "األسئلة المتعلقة باالستدامة المالية لـنظام الوصول الموحد / اإلفصاح عن  النظر في توصيات السياسة 

]...[ بما   المخاوف التي تم التعبير عنها ضمن بيانات األقلية المختلفةوبعض  SSADبيانات التسجيل غير العامة 

في جميع   ICANNفي ذلك ما إذا كان ينبغي إجراء تحليل إضافي للتكلفة والعائد قبل أن ينظر مجلس إدارة 

 .10العتمادها"  SSADالتوصيات المتعلقة بـنظام الوصول الموحد / اإلفصاح عن بيانات التسجيل غير العامة 

 ICANNأطلق مجلس إدارة  ، GNSOالخاصة بـ  SSADقبل النظر في توصيات سياسة   ○

2.c -en -25-03-2021-material/resolutions-https://www.icann.org/resources/board 

أشهر،   6ة أولية مدتها لمد( المقترحة حديثًا، ODPمرحلة التصميم التشغيلي )( 2021آذار )مارس(  25)بتاريخ 

معايير التنفيذ الممكنة. وتم إطالق العديد من االستطالعات المجتمعية لهذا الغرض، بما في ذلك تقييم إلجراء تقييم 

 . SSADطلب المحتمل على نظام الوصول الموحد / اإلفصاح عن بيانات التسجيل غير العامة ال

طالع حتى تاريخه، والتقدم المحرز في تقييمها ( عن نتائج االست2021سبتمبر/أيلول  28) ICANNمؤسسة  أبلغت ○

حيث تم اإلبالغ عن   ICANN72وافتراضات العمل الحالية. ومن المتوقع إجراء المزيد من التحديثات خالل اجتماع  

 أن التقييم يستغرق وقت ا أطول مما كان متوقع ا في البداية. 

، فيما يتعلق باعتماد الكيانات GACالمحدد ألعضاء اللجنة االستشارية الحكومية  ICANNمؤسسة  استطالع  ○

 تعميهالحكومية ومستخدميها الشرعيين، باإلضافة إلى األسس القانونية ألنواع مختلفة من معالجة بيانات التسجيل، تم 

ا إلى  تمديد. وتم 2021يوليو/تموز  15بتاريخ  GACإلى اللجنة االستشارية الحكومية   15الموعد النهائي لها مؤخر 

 . 2021أكتوبر/تشرين األول 

األشخاص االعتباريين مقابل  لمعالجة قضايا  EPDPأ من العملية المعّجلة لوضع السياسات 2السياسة في المرحلة وضع  ●

التقرير  بنشر  انتهىللحصول على عنوان بريد إلكتروني مجهول الهوية،   جدوى جهات االتصال الفريدةو األشخاص الطبيعيين

 ( 2021سبتمبر/أيلول  3) النهائي

األقصى الذي  حل وسط يمثل الحد التقرير على أنه " EPDPقدم رئيس فريق العملية المعّجلة لوضع السياسات   ○

ينبغي عدم قراءته على أنه  المجموعة في هذا الوقت ضمن الوقت والنطاق المخصصين لدينا حالي ا، و يمكن أن تحققه

 " وأكد على "أهمية بيانات األقلية في فهم السياق الكامل لتوصيات التقرير النهائي"يقدم نتائج مقبولة تماًما للجميع

بفائدة العديد من عناصر  " GAC(، أقرت اللجنة االستشارية الحكومية 2021سبتمبر/أيلول  10) بيان األقليةفي  ○

 التوصيات النهائية" بما في ذلك:

 باريين والبيانات الشخصية؛إنشاء حقول البيانات لإلشارة إلى / تحديد المشتركين االعت –

إرشاد محدد حول الضمانات التي يجب تطبيقها لحماية المعلومات الشخصية عند التمييز بين تسجيالت اسم   –

 النطاق لألشخاص االعتباريين والطبيعيين؛

 ية؛ التشجيع على إنشاء القواعد السلوكية التي تتضمن معالجة بيانات تسجيل اسم النطاق من الكيانات االعتبار  –

على متابعة التطورات التشريعية التي قد تتطلب مراجعات   GNSOتشجيع المنظمة الداعمة لألسماء العامة  –

 لتوصيات السياسة الحالية، و 

 سياق وإرشادات مفيدة ألولئك الذين يرغبون في نشر رسائل بريد إلكتروني مجهولة الهوية. –

"ال تزال تشعر بالقلق من أن أيًّا من التوصيات  إلى أنها  GACاللجنة االستشارية الحكومية ومع ذلك، أشارت  ○

ال ترقى إلى مستوى توقعات اللجنة االستشارية الحكومية  التي " النهائية تقريبًا تنشئ التزامات قابلة للتنفيذ"

 
ة )  GNSOالمنظمة الداعمة لألسماء العامة / GACأثناء مكالمة قيادة اللجنة االستشارية الحكومية 10 /أيلول  29األخير مكالمة اللجنة ( وأثناء 2020سبتمي 

كة GAC/GNSOاالستشارية الحكومية  ين األول  ICANN69 (1قبل  المشي  أنها   GNSOاعمة لألسماء العامة (، أوضحت قيادة المنظمة الد2020أكتوبر/تشر

 . ICANNتنوي تركير  هذه المشاورة عىل مسألة االستدامة المالية وأنه من غير المتوقع تغيير توصيات سياستها إىل مجلس إدارة 

https://www.icann.org/ssadodp
https://gnso.icann.org/en/council/resolutions/2020#20200924-2
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2021-03-25-en#2.c
https://www.icann.org/en/system/files/files/ssad-non-public-registration-data-odp-scoping-25mar21-en.pdf
https://www.icann.org/en/blogs/details/ssad-odp-update-timeline-extension-and-next-steps-28-9-2021-en
https://www.surveymonkey.com/r/ssadodpgac
https://www.surveymonkey.com/r/ssadodpgac
https://www.surveymonkey.com/r/ssadodpgac
https://mm.icann.org/mailman/private/gac/2021-July/019534.html
https://mm.icann.org/mailman/private/gac/2021-September/019622.html
https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/epdp-phase-2a-updated-final-report-03sep21-en.pdf
https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/epdp-phase-2a-updated-final-report-03sep21-en.pdf
https://gac.icann.org/statement/public/gac-minority-statement-epdp-2a-10sep21.pdf
https://gac.icann.org/sessions/icann69-joint-gac-and-gnso-meeting-01-october-2020
https://gac.icann.org/sessions/icann69-joint-gac-and-gnso-meeting-01-october-2020
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GAC  ..[ وتنشئ إطار عمل مناسب لتشجيع  للسياسات التي تتطلب نشر بيانات تسجيل اسم النطاق غير المحمية ].

 نشر جهات اتصال بريد إلكتروني مجهولة الهوية بضمانات مناسبة."

من قِبل مجلس المنظمة الداعمة   EPDPمن العملية المعّجلة لوضع السياسات  2اعتماد توصية السياسة للمرحلة  ○

  11في ضوء الطعن العتبارات إجرائية يخضع حاليًا ICANNللنظر من ق بل مجلس إدارة  GNSOلألسماء العامة 

)إنشاء حقل بيانات في بيانات تسجيل   1( على التوصية RySGمن جانب مجموعة أصحاب المصلحة للسجالت )

أ من العملية المعّجلة  2النطاق لتحديد المشتركين االعتباريين والبيانات الشخصية( على أنها خارج نطاق المرحلة 

 .EPDPلوضع السياسات 

ريق تحديد النطاق من المنظمة  ف، من المقرر أن يبدأ gTLDفيما يتعلق بدقة بيانات تسجيل نطاق المستوى األعلى العام    ●

من العملية المعّجلة لوضع السياسات   2العمل الذي تمت مناقشته منذ انتهاء المرحلة  GNSOالداعمة لألسماء العامة  

EPDP. 

ممثلين اثنين )المفوضية األوروبية والواليات المتحدة( للمشاركة في هذه   GACعينت اللجنة االستشارية الحكومية   ○

 المداوالت.

بنظام التبليغ  والقضايا المرتبطة  دقة بيانات التسجيلمن المتوقع أن يقوم فريق تحديد النطاق هذا بتسهيل فهم مسألة  ○

 ، قبل النظر في المزيد من أعمال السياسة المحتملة. WHOISعن مشاكل دقة بيانات نظام 

 22الموضوعية واإلجرائية لفريق تحديد النطاق ) التعليمات GNSOاعتمد مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة  ○

( الذي 2021فبراير/شباط  26)ICANN إحاطة لمؤسسة (، الذي سيتم إبالغ عمله من خالل 2021يوليو/تموز 

 (2020نوفمبر/تشرين الثاني  4) GNSOمجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة   طلبه

 .2021أكتوبر/تشرين األول  5لفريق تحديد النطاق بتاريخ  االجتماع األول عُق د   ○

اتباع نهج شامل في تحديد نطاق المشكلة، ومعالجة مسألة "كيفية ضمان دقة   GACتتوقع اللجنة االستشارية الحكومية  ○

 بيانات التسجيل". 

 

  

 
ي الصفحة خارج النطاق ويثير مسائل تنفيذ مه  1راجع بيان األقلية لمجموعة أصحاب المصلحة للسجالت القسم "رابًعا: التوصية رقم  11

ي  من  69مة "ف 
التقرير النهائ 

ي  GNSOاجتماع مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة  محض  و EPDPللمرحلة الثانية من العملية المعّجلة لوضع السياسات 
 23ف 

/أيلول.   سبتمي 

https://mm.icann.org/pipermail/council/2021-September/025035.html
https://mm.icann.org/pipermail/council/2021-September/025035.html
https://mm.icann.org/pipermail/council/2021-September/025035.html
https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/registration-data-accuracy-scoping-team-formation-instructions-09jul21-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/swinehart-to-fouquart-26feb21-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/swinehart-to-fouquart-26feb21-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/swinehart-to-fouquart-26feb21-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/fouquart-to-swinehart-04nov20-en.pdf
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=170787489
https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/epdp-phase-2a-updated-final-report-03sep21-en.pdf
https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/epdp-phase-2a-updated-final-report-03sep21-en.pdf
https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/epdp-phase-2a-updated-final-report-03sep21-en.pdf
https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/epdp-phase-2a-updated-final-report-03sep21-en.pdf
https://mm.icann.org/pipermail/council/2021-September/025030.html
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 الوثائق المرجعية الرئيسية 

للمرحلة الثانية من   التقرير النهائي( بشأن 2020أغسطس/آب  24) GACبيان األقلية للجنة االستشارية الحكومية  ●

 ( 2020يوليو/تموز  31) EPDPالعملية المعّجلة لوضع السياسات 

  ICANN70 )25الختامي في   GACبيان اللجنة االستشارية الحكومية في  GACمشورة اللجنة االستشارية الحكومية  ●

 ( 2021مايو/أيار  12الختامي ) ICANN70لبيان  ICANNمجلس إدارة   بطاقة أداء( و2021مارس/آذار 

  21)الحكومية االستشارية اللجنة بيان  GACفي الختامي ANN71IC في  GACمشورة اللجنة االستشارية الحكومية  ●

 ( 2021سبتمبر/أيلول  12) ICANN71لبيان  ICANNمجلس إدارة  بطاقة أداء( و2021يونيو/حزيران 

أ من العملية 2 للمرحلة التقرير النهائي( بشأن 2021سبتمبر/أيلول  10)GAC بيان األقلية للجنة االستشارية الحكومية  ●

 (2021سبتمبر/أيلول  3) EPDPالمعّجلة لوضع السياسات 

األسئلة التوضيحية لمجلس إدارة  ( على 2021ر/تشرين األول أكتوب 6) GACرّد اللجنة االستشارية الحكومية  ●

ICANN (21 بشأن مشورة اللجنة االستشارية الحكومية 2021 أبريل/نيسان )GAC  فيICANN70  بخصوص

، كما تم  EPDPمن العملية المعّجلة لوضع السياسات  2بشأن المرحلة  GACبيان األقلية للجنة االستشارية الحكومية 

 الختامي. ICANN71التأكيد عليه خالل مناقشات توضيح بيان 

 

 المزيد من المعلومات

 وحماية البيانات WHOISبشأن نظام  GACوثيقة المعلومات األساسية لسياسة اللجنة االستشارية الحكومية 

-data-whois-background-policy-c/gacmaterials/publi-https://gac.icann.org/briefing

protection.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 إدارة الوثائق  

نظام /RDSخدمة دليل التسجيل  –  ICANN72في  GACإحاطة جلسة اللجنة االستشارية الحكومية  العنوان 
WHOIS  وسياسة حماية البيانات 

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

 2021سبتمبر/أيلول   29: 1اإلصدار  تاريخ التوزيع 

 

https://gac.icann.org/statement/public/gac-minority-statement-epdp-phase2-24aug20.pdf
https://gac.icann.org/statement/public/gac-minority-statement-epdp-phase2-24aug20.pdf
https://gac.icann.org/statement/public/gac-minority-statement-epdp-phase2-24aug20.pdf
https://gnso.icann.org/en/correspondence/epdp-phase-2-temp-spec-gtld-registration-data-2-31jul20-en.pdf
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