
   
 

 

 وسياسة حماية البيانات  WHOIS نظام/RDS خدمة دليل التسجيل

 6الجلسة 

 المحتويات 

 

  اقتراح 1ص  الهدف من الجلسة 
  القيادة

إلجراء اللجنة  
االستشارية الحكومية 

GAC 

  الوضع الحالي 2ص 
 والتطورات األخيرة

  الوثائق 3ص 
المرجعية  

 الرئيسية

الموا
صفات 

11 

 

 الهدف من الجلسة

تهدف هذه الجلسة إلى مناقشة الحالة الراهنة ودراسة الخطوات التالية المحتملة للجنة االستشارية الحكومية فيما يتعلق بالمداوالت  

مع مراعاة قانون حماية البيانات ذي الصلة. سيتم   WHOISلتي تهدف إلى إنشاء نظام جديد لسياسة بيانات التسجيل/وجهود التنفيذ ا

من   1إطالع اللجنة االستشارية الحكومية على أحدث التطورات والتخوفات المتعلقة بالسياسة، ربما فيما يتعلق بتنفيذ المرحلة 

من العملية المعّجلة   2( المقترح كجزء من المرحلة  SSADالوصول القياسي واإلفصاح ) العملية المعّجلة لوضع السياسات، ونظام

أ من العملية المعّجلة لوضع السياسات وتوصيات السياسة المتعلقة باألشخاص الطبيعيين مقابل  -2لوضع السياسات والمرحلة 

 لق بدقة بيانات التسجيل. االعتباريين، وتحديد نطاق أعمال السياسة المستقبلية المحتملة فيما يتع

 

 

 GACاقتراح القيادة إلجراء اللجنة االستشارية الحكومية 

فيما يتعلق بنظام الوصول الموحد / اإلفصاح   ICANNضع في اعتبارك تقديم المزيد من المدخالت إلى مجلس إدارة   .1

تقييم التصميم  للتكاليف والفوائد والمخاطر في  ICANN، في ضوء تحليل منظمة  )(SSADعن بيانات التسجيل غير العامة

  (GNSOامة )من المنظمة الداعمة لألسماء الع( والطلب الالحق 2022يناير/كانون الثاني   25) SSADالتشغيلي لنظام 

لتوصيات مؤقتًا لتمكين تطوير "إثبات  بشأن إيقاف النظر في هذه ا ICANN( إلى مجلس إدارة 2022أبريل/نيسان  27)

 . WHOIS "1أيًضا باسم "نظام إفصاح  ICANNالمخفف"، والذي تشير إليه منظمة  SSADالمفهوم أو نظام 

نظًرا للتأخيرات والتبعيات في جهود   gTLDsفي  ادرس آفاق تطوير السياسة الجديدة فيما يتعلق بدقة بيانات التسجيل .2

GNSO القائمة بشأن تحديد ( نطاق دقة بيانات التسجيلRDA )2. 

 في ضوء:  gTLDلبيانات تسجيل نطاقات  تقييم تأثيرات المصلحة العامة لنظام السياسة المؤقت الحالي  .3

a. أ من العملية  2والمرحلة  2والمرحلة  1في المرحلة  آفاق التنفيذ ومخاوف المجتمع بشأن توصيات السياسة

 ؛gTLDيانات تسجيل نطاقات ( بشأن بEPDPالمعّجلة لوضع السياسات )

 
مطلوب تسجيل الدخول إلى   ) 2022مايو/أيار  31في  إلى اللجنة االستشارية الحكومية ICANNمن  ICANN 74إحاطة ما قبل جلسة طاِلع  1

 ( موقع اللجنة االستشارية الحكومية
المتوقع إلى المجلس   ICANNطاِلع التفاصيل المتعلقة بالتأخير في تسليم المهمتين األوليين، والتنحي المتوقع للرئيس الحالي، واالعتماد المحدد على وصول  2

 . 2022مايو/أيار  9في  GNSOإلى مجلس   المرسل ، في طلب تغيير مشروع تحديد نطاق دقة تسجيل البيانات)(EDPBاألوروبي لحماية البيانات 

https://www.icann.org/en/system/files/files/ssad-oda-25jan22-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/ssad-oda-25jan22-en.pdf
https://gnso.icann.org/sites/default/files/policy/2022/correspondence/fouquart-to-botterman-27apr22-en.pdf
https://gac.icann.org/sessions/icann-org-preicann74-oral-briefing-for-the-gac
https://mm.icann.org/pipermail/council/2022-May/025662.html
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b. لغرض مشروع والذي قد ال يتوافق مع  الخبرة الحالية لألطراف التي تسعى للحصول على بيانات التسجيل

"ضمان أن النظام الحالي الذي يتطلب "وصواًل معقواًل" لتسجيل  توصية اللجنة االستشارية الحكومية من أجل 

 اسم المجال غير العام يعمل بشكل فعال" 

c. على الرغم من توصية  التأثير المستمر للتأخير في تنفيذ توصيات سياسة اعتماد خدمات الوكيل/الخصوصية .

اللجنة االستشارية الحكومية الستئناف تنفيذ سياسة اعتماد الوكيل/الخصوصية، إال أن هذا ال يزال معلقًا ويستمر  

 جهات إنفاذ القانون. في تأخير تسليم برنامج االعتماد بما في ذلك إطار اإلفصاح ل

 

 الوضع الحالي والتطورات األخيرة 

 أحدث التطورات 

قيد النقاش بين مجلس   (SSADجدوى نظام الوصول الموحد/اإلفصاح عن بيانات التسجيل غير العامة )يظل موضوع  ●

GNSO  ومجلس إدارةICANN  ومنظمةICANN أو تصميم نظام( من المتوقع تقديم اقتراح إلثبات المفهوم .SSAD  )المخفف

 . ICANN75في أقرب فرصة بجلسة 

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

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

قبل النظر في   ICANNلب التشاور مع مجلس إدارة الذي تط ، SSADاإلفصاح عن بيانات التسجيل غير العامة 

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

 .3وبعض المخاوف التي تم التعبير عنها ضمن بيانات األقلية المختلفة"  SSADالتسجيل غير العامة 

للمنظمة  SSADقبل النظر في توصيات سياسة نظام الوصول الموحد / اإلفصاح عن بيانات التسجيل غير العامة  ○

ICANN -ww.icann.org/resources/boardhttps://wأطلق مجلس إدارة ، GNSOالداعمة لألسماء العامة 

2. -en -25-03-2021-material/resolutionsتشغيلي مرحلة التصميم ال( 2021مارس/آذار  25) جODP)(،  

لمعايير التنفيذ الممكنة. وتم إطالق العديد من االستطالعات   إلجراء تقييمأشهر،   6المقترحة حديثًا لمدة أولية 

التسجيل   المجتمعية لهذا الغرض، بما في ذلك تقييم الطلب المحتمل على نظام الوصول الموحد / اإلفصاح عن بيانات

، فيما يتعلق GACاللجنة االستشارية الحكومية المحدد ألعضاء  ICANNاستطالع مؤسسة . SSADغير العامة 

باعتماد الكيانات الحكومية ومستخدميها الشرعيين، باإلضافة إلى األسس القانونية ألنواع مختلفة من معالجة بيانات  

، وتم اإلبالغ عن نتائجه في  2021يوليو/تموز  15بتاريخ  GACإلى اللجنة االستشارية الحكومية  تعميهالتسجيل، تم 

 . 2021نوفمبر/تشرين الثاني  18المؤرخة  ندوة الويب

إلى المنظمة الداعمة لألسماء العامة   الندوات عبر الويببعد تقديم مقترحات التصميم وتقييمات التكاليف في العديد من  ○

GNSO  واللجنة االستشارية الحكوميةGAC  ومجتمعICANN قامت اللجنة االستشارية الحكومية ،GAC   بالتنبيه على

المقترح لهيئات  ICANN( إلى أن تصميم 2021ديسمبر/كانون األول   15) GNSOالمنظمة الداعمة لألسماء العامة 

  21) بشأن االعتماد GACمبادئ اللجنة االستشارية الحكومية االعتماد الحكومية يتجاوز النطاق المتصور في 

للتقرير النهائي للمرحلة الثانية من العملية المعجلة لوضع  2( التي تم تضمينها في التوصية 2020يناير/كانون الثاني 

 .EPDPالسياسات  

تقييم التصميم التشغيلي لمؤسسة  على مراجعة  GNSOيعمل فريق صغير تابع للمنظمة الداعمة لألسماء العامة  ○

ICANN (25  به2022يناير/كانون الثاني ) دف دعم استشارة مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامةGNSO   مع

  ICANN(24 مجلس إدارة ، بما في ذلك معالجة األسئلة والمخاوف الموضحة في رسالة ICANNمجلس إدارة 

 
مكالمة مشتركة  ( وأثناء 2020سبتمبر/أيلول  29)  GNSOالمنظمة الداعمة لألسماء العامة / GACرية الحكومية أثناء مكالمة لقيادة اللجنة االستشا 3

(، أوضحت قيادة  2020أكتوبر/تشرين األول   1)  ICANN69قبل  GNSOة المنظمة الداعمة لألسماء العام/GACللجنة االستشارية الحكومية 

وي تركيز هذه المشاورة على مسألة االستدامة المالية وأنه من غير المتوقع تغيير توصيات سياستها إلى  أنها تن GNSOالمنظمة الداعمة لألسماء العامة 

 . ICANNمجلس إدارة 

https://gnso.icann.org/en/council/resolutions/2020#20200924-2
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2021-03-25-en#2.ج
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2021-03-25-en#2.ج
https://www.icann.org/en/system/files/files/ssad-non-public-registration-data-odp-scoping-25mar21-en.pdf
https://www.surveymonkey.com/r/ssadodpgac
https://www.icann.org/resources/pages/ssad-odp-2021-06-03-ar
https://www.icann.org/resources/pages/ssad-odp-2021-06-03-ar
https://gac.icann.org/contentMigrated/proposed-design-for-governmental-accreditation-authorities-in-a-standardized-system-for-access-disclosure-of-registration-data
https://gac.icann.org/contentMigrated/proposed-design-for-governmental-accreditation-authorities-in-a-standardized-system-for-access-disclosure-of-registration-data
https://gac.icann.org/file-asset/public/gac-accreditation-principles-input-to-epdp-21jan20.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/ssad-oda-25jan22-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/ssad-oda-25jan22-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/botterman-to-fouquart-24jan22-en.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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 (. 2022يناير/كانون الثاني 

تخوفاتها مع تقييم التصميم  GNSO(، شاركت 2022أبريل/نيسان  27) ICANNإلى مجلس إدارة في خطاب  ○

للسماح بمواصلة العمل على  SSAD، ودعت إلى مجلس اإلدارة إلى إيقاف النظر في توصيات ICANNالتشغيلي لـ 

مخفف" مبسط في   SSADالتي اقترحت أنها يمكن أن تقترح "تصميم  ICANN"إثبات المفهوم" بالتعاون مع منظمة 

المساعدة في تحديد   GNSOمن مجلس  ICANN. طلب مجلس إدارة 4( 2022أبريل/نيسان  6) ورقة مفاهيمية

الجديدة. ال يتفق أصحاب المصلحة في   gTLDفي الجوالت الالحقة من نطاقات  ODPأولويات هذا العمل على 

GNSO 5يد األولويات.حتى اآلن على توصية تحد 

بتسهيل   المعني بدقة بيانات التسجيل GNSOفريق تحديد نطاق التابع للمنظمة الداعمة لألسماء العامة من المتوقع أن يقوم  ●

، قبل النظر في المزيد  WHOISفهم مسألة دقة بيانات التسجيل والقضايا المرتبطة بنظام التبليغ عن مشاكل دقة البيانات لنظام 

 سة المحتمل.  من عمل السيا

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

نوفمبر/تشرين الثاني   GAC (1 الختامي للجنة االستشارية الحكومية  ICANN72بيان  (. وفي 2021يوليو/تموز 

نظمة "بالبداية الفعالة لممارسة تحديد نطاق الدقة التي أطلقتها الم GAC( رحبت اللجنة االستشارية الحكومية 2021

"لكافة المهام األربعة، وهي: أواًل( التنفيذ واإلبالغ، ثانيًا( قياس " وأعربت عن دعمها  GNSOالداعمة لألسماء العامة 

"المهمتين ثالًثا( مع اإلشارة إلى أن  الدقة، ثالًثا( الفعالية ورابعًا( التأثير والتحسينات لتحديد نطاق العمل على الدقة"

"أهمية تقديم جميع والتأكيد على  ة لغرض تقييم التحسينات الممكنة لدقة بيانات التسجيل"ورابعًا( لهما أهمية خاص

 المهام األربع في الوقت المناسب وبطريقة فعالة." 

ممثلين، )المفوضية األوروبية والواليات المتحدة( للمشاركة في هذه  GACرشحت اللجنة االستشارية الحكومية  ○

 . 2021أكتوبر/تشرين األول  5التي بدأت في  المداوالت األسبوعية

مذكرة مؤسسة  ( و2021فبراير/شباط  26) ICANN موجز مؤسسة يثري وينير عمل فريق تحديد النطاق أيًضا  ○

ICANN  بشأن نظام التبليغ عن مشاكل دقة البيانات لنظامWHOIS ردود مؤسسة  ( و 2022ير/كانون الثاني )ينا

ICANN  .على أسئلة فريق تحديد النطاق 

القضايا ( كجزء من 2021نوفمبر/تشرين الثاني   1) GAC الختامي للجنة االستشارية الحكومية  ICANN72بيان في  ○

نصر مهم في الحيلولة دون  أن الحفاظ على بيانات تسجيل اسم النطاق الدقيقة عالتأكيد " GAC، أعادت ذات األهمية

"تتطلع إلى أنها  GAC". كما أشارت اللجنة االستشارية الحكومية والتخفيف من حدته DNSانتهاك نظام اسم النطاق 

إلى التبادل مع الدوائر األخرى، ليس فقط بشأن تعريف الدقة وقياسها، ولكن في الحلول بشأن كيفية تعزيز الدقة أيًضا.  

أهمية خاصة للتأكد من صحة جميع بيانات التسجيل والمصادقة عليها   GACارية الحكومية وتولي اللجنة االستش 

وتصحيحها بمعرفة أمناء السجالت وكذلك بعض السجالت، بما يتماشى مع التزاماتهم التعاقدية، وتدعم المراقبة 

 ." ICANNالصارمة وإنفاذ هذه االلتزامات التعاقدية من جانب 

كجزء من  -ية الضوء على أنها (، سلطت اللجنة االستشارية الحكوم2022مارس/آذار   14) ICANN73 بيان في  ○

شددت في هذه المناقشات على أهمية مساءلة األطراف المتعاقدة عن امتثالها  " -عمل فريق تحديد النطاق حتى اآلن

لمتطلبات الدقة الحالية، فضاًل عن أهمية زيادة الشفافية حول االمتثال، من أجل إثراء التحليل القائم على األدلة لهذه  

 . القضايا"

، ذكرت قيادة فريق تحديد  ICANN74لسة قبل ج ○

to-https://gnso.icann.org/sites/default/files/policy/2022/correspondence/palage-الدقة

en.pdf-10may22-lcounci-gnso  ( في يونيو/حزيران  2ورقم  1)المخرجات رقم  6أنه يجب تسليم تقرير مؤقت

 
إحاطة ما قبل جلسة  المخفف إلى اللجنة االستشارية الحكومية أثناء  SSADفي ورقة المفاهيمية لنظام  ICANNتم تقديم النهج الذي اقترحته منظمة 4

ICANN74  إلحاطة منICANN مطلوب تسجيل الدخول إلى موقع اللجنة االستشارية  ) 2022مايو/أيار  31في  إلى اللجنة االستشارية الحكومية
 ( الحكومية على الويب

 . 2022مايو/أيار  13المؤرخ  ccNSOاجتماع مجلس محاضر راجع 5
 2.2قسم منفصل ج.ذلك  ، بما في2و 1مقال تقريظي بشأن المهمة  راجع مستندات عمل فريق تحديد الدقة: 6

https://gnso.icann.org/sites/default/files/policy/2022/correspondence/fouquart-to-botterman-27apr22-en.pdf
https://mm.icann.org/pipermail/gnso-epdpp2-smallteam/2022-April/000124.html
https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/registration-data-accuracy-scoping-team-formation-instructions-09jul21-en.pdf
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann72-gac-communique
https://community.icann.org/display/AST/2022+Meetings
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/swinehart-to-fouquart-26feb21-en.pdf
https://mm.icann.org/pipermail/gnso-accuracy-st/attachments/20220119/9bd5bc92/ICANNOrgMemo-WHOISARSOverview-January2022-0001.pdf
https://mm.icann.org/pipermail/gnso-accuracy-st/attachments/20220119/9bd5bc92/ICANNOrgMemo-WHOISARSOverview-January2022-0001.pdf
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=184996761
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=184996761
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann72-gac-communique
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann73-gac-communique
https://gnso.icann.org/sites/default/files/policy/2022/correspondence/palage-to-gnso-council-10may22-en.pdf
https://gnso.icann.org/sites/default/files/policy/2022/correspondence/palage-to-gnso-council-10may22-en.pdf
https://gac.icann.org/sessions/icann-org-preicann74-oral-briefing-for-the-gac
https://gac.icann.org/sessions/icann-org-preicann74-oral-briefing-for-the-gac
https://mm.icann.org/pipermail/council/2022-May/025699.html
https://docs.google.com/document/d/13sP-2z7rusEYrDyntrgm-tcIavPMJndU/edit
https://docs.google.com/document/d/1CYs9mLHsKcZevmZtFrQBDXbv_nkQ5PKe/edit
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  3، وأن رئيس الفريق سيتنحى بحلول ذلك الوقت، و أن العمل اإلضافي لفريق تحديد النطاق )في المهمة رقم 2022

 ( ال يمكن التخطيط له حتى يتم جمع بيانات التسجيل ودراستها لتقييم الدقة.4و

للتشاور بشأنها مع مجلس  التي تخطط  مجموعة من السيناريوهاتمع فريق تحديد الدقة  ICANNشاركت منظمة   ○

غرًضا مشروًعا متناسبًا أم ال )أي ال تفوقه حقوق   ICANNحماية البيانات األوروبي حول ما إذا كان لمؤسسة 

 الخصوصية من مواضيع البيانات الفردية( لمطالبة األطراف المتعاقدة بتوفير الوصول إلى سجالت بيانات التسجيل. 

 حالة وضع السياسات 

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

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

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

مايو/أيار   15)  اتخذ إجراءً  ICANNمجلس إدارة (، 2019أبريل/نيسان  24) EPDPالمعّجلة لوضع السياسات 

  .gTLDى األعلى العام ( ووضع األساس لنظام السياسة المستقبلي فيما يتعلق ببيانات تسجيل نطاق المستو2019

  20بتاريخ   gTLDالمواصفة المؤقتة المتعلقة ببيانات تسجيل نطاق المستوى األعلى العام والحقًا، انتهت صالحية 

، التي تتطلب gTLDسجيل لنطاقات المستوى األعلى العامة بالسياسة المؤقتة لبيانات الت، وتم استبدالها 2019مايو/أيار 

  1سياسة المرحلة  تنفيذ، مع مواصلة المؤقتةاألطراف المتعاقدة مواصلة تنفيذ التدابير التي تتوافق مع المواصفة من 

 . EPDPمن العملية المعّجلة لوضع السياسات 

على مجلس   GACاللجنة االستشارية الحكومية  ارتأش (، 2019نوفمبر/تشرين الثاني  6) بيان مونتلاير الختاميفي   ○

م الحالي الذي يتطلب "وصواًل معقواًل" إلى بيانات تسجيل اسم نطاق الغير عامة  يضمن أن النظاأن " ICANNإدارة 

(. وطلبت اللجنة  2020يناير/كانون الثاني  26على هذه المشورة ) ICANNمجلس إدارة  وافق". ويعمل بصورة فعالة

  1) الختامي  ICANN72بيان هود في متابعة المشورة السابقة في تحديثًا بشأن هذه الج GACاالستشارية الحكومية 

(، أشار أن نظام الوصول 2022يناير/كانون الثاني  16) ICANNمجلس إدارة  رد(. في 2021نوفمبر/تشرين الثاني 

سيحقق توحيد الطلبات ومركزيتها. ومع ذلك، أشار إلى أن    SSADالموحد / اإلفصاح عن بيانات التسجيل غير العامة 

زي  البيانات الواردة من كل من االمتثال التعاقدي والدعم العالمي ال تشير إلى أن هذا النقص في نظام اإلدخال المرك "

 ". يمثل مشكلة مهمة لمستخدمي اإلنترنت

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

 ( عن تحديات كبيرة، مع تداعيات محتملة على السياسة العامة. 2019مايو/أيار  15في 

مع  ( "2021نوفمبر/تشرين الثاني  1الختامي ) ICANN72 في بيان GACأبرزت اللجنة االستشارية الحكومية  ○

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

بيان  ( والمتابعة منذ ذلك الحين في 2019نوفمبر/تشرين الثاني   6) بيان مونتلاير الختاميمشورتها السابقة في 

ICANN70 بيان ( و2021مارس/آذار  25) الختاميICANN71 (. وفي رد  2021يونيو/حزيران   21) الختامي

(، أدرج وناقش العديد من  2022يناير/كانون الثاني  16الختامي ) ICANN72على بيان  ICANNمجلس إدارة 

واألطراف   ICANNاإلنجازات المرحلية المتبقية بما في ذلك التفاوض على اتفاقية حماية البيانات بين مؤسسة 

، بصفتها مشارًكا في العمليات التي تؤدي إلى توصيات GACاللجنة االستشارية الحكومية المتعاقدة. كما استحث "

وح والمواءمة عبر المجتمع بشأن التوصيات التي المجتمع، أن تعمل مع مجموعات المجتمع المعنية لتحقيق الوض 

 " ستضع األساس لما يتعلق بالمتطلبات أو االلتزامات

اللجنة االستشارية الحكومية رحبت (، 2022مارس/آذار  14) ICANN73 بيان اللجنة االستشارية الحكومية بشأن في  ○

GAC  بخطة العمل المفصلة التي قدمتها مؤسسةICANN  إلى فريق مراجعة التنفيذIRT  قبل اجتماعICANN73  

طراف المتعاقدة كانت "تخضع واأل ICANN( المتوقعة بين مؤسسة  DPAوتشير إلى أن اتفاقيات حماية البيانات )

لمفاوضات تستغرق وقًتا طوياًل" وهي جزء من المناقشات "التي قد تؤدي إلى طريق مسدود". ونظًرا ألن اتفاقيات 

من   1في شكلها النهائي تبدو أنها على المسار الحاسم الستكمال تنفيذ توصيات سياسة المرحلة  DPAحماية البيانات 

https://mm.icann.org/pipermail/gnso-accuracy-st/2022-May/000444.html
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.ب
https://www.icann.org/resources/pages/gtld-registration-data-specs-en/#temp-spec
https://www.icann.org/news/announcement-af-2019-05-20-ar
https://community.icann.org/display/RDPIPRP/Registration+Data+Policy+Implementation+Pre-IRT+Home
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann66-montreal-communique
https://gac.icann.org/advice/itemized/2019-10-06-domain-name-registration-directory-service-and-data-protection
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-montreal66-gac-advice-scorecard-26jan20-en.pdf
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann72-gac-communique
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-icann72-gac-advice-scorecard-16jan22-en.pdf
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-05-15-en#1.ب
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://gac.icann.org/contentMigrated/icann71-gac-communique
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann73-gac-communique
https://community.icann.org/display/RDPIRT/RegDataPolicy+Implementation+Resource+Documents?preview=/124847947/195658689/EPDP%20Phase%201%20Timeline%20(Updated%2020%20April%202022).pdf
https://community.icann.org/display/RDPIRT/RegDataPolicy+Implementation+Resource+Documents?preview=/124847947/195658689/EPDP%20Phase%201%20Timeline%20(Updated%2020%20April%202022).pdf
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دعم    ICANNتطلب من مجلس إدارة  GAC، فإن اللجنة االستشارية الحكومية EPDPلسياسات العملية المعّجلة لوضع ا

 . 1للمرحلة  IRTالمؤسسة في استكمال هذا العنصر لتمكين االنتهاء في الوقت المناسب لفريق مراجعة التنفيذ 

تم تعليق التنفيذ للعديد من  ، EPDPمن العملية المعّجلة لوضع السياسات   1نتيجةً العتماد توصيات سياسة المرحلة  ○

ونظام   8وسياسة اعتماد الخصوصية/الوكيل  7المفّصل WHOIS، وال سيما سياسة انتقال نظام الجهود القائمة قبل ذلك

 . WHOIS( لنظام ARSالتبليغ عن مشاكل دقة البيانات )

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

( لنطاق المستوى األعلى  SSAD(، الذي أوصى بنظام الوصول الموحد / اإلفصاح عن بيانات التسجيل غير العامة )2020

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

 (. 2020أغسطس/آب  24) GAC بيان 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  مي الطلبات ومركزية الطلبات باعتماد مقدالمتعلقة

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

لضمانات لموضوعات  التسجيل، وفقًا لمعايير محددة بوضوح، وتوفير ضمانات للمعالجة المناسبة )بما في ذلك ا

 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  ○

  GACالحكومية بيان األقلية للجنة االستشارية بالنظر في " ICANNمجلس إدارة  GACاالستشارية الحكومية 

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

  GACبيان األقلية للجنة االستشارية الحكومية ( مشيًرا إلى أن "2021مايو/أيار  12مجلس اإلدارة على المشورة )

لجنة "، وشمل مناقشة تفصيلية للقضايا التي أثيرت في بيان األقلية لقائًما بذاته ال يشكل مشورة بالتوافق في اآلراء

 . EPDPمن العملية المعّجلة لوضع السياسات  2بشأن المرحلة  GACاالستشارية الحكومية 

لمجلس   األسئلة التوضيحية( على 2021أكتوبر/تشرين األول  6) رًدا GACأصدرت اللجنة االستشارية الحكومية  ○

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

 (. 2021يوليو/تموز  29) مجلس اإلدارة/GACالختامي بين اللجنة االستشارية الحكومية 

 

 

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

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

 ( 2021سبتمبر/أيلول   3) التقرير النهائيبنشر 

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

ينبغي عدم قراءته على أنه يقدم  ا، والمجموعة في هذا الوقت ضمن الوقت والنطاق المخصصين لدينا حاليً  أن تحققه

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

 
األخير ذي الصلة الصادر عن مجلس  القرار و en-01-02-2017-policy-transition-whois-https://www.icann.org/resources/pages/thickانظر  7

 ( 2021يناير/كانون الثاني  29) GNSO المنظمة الداعمة لألسماء العامة 
  ICANN (12صادر عن مؤسسة  تقرير مفصلى تنفيذ سياسة اعتماد خدمات الخصوصية/الوكيل في عل EPDPانظر التحليل الكامل لتأثير المرحلة األولى من  8

 ( 2021يناير/كانون الثاني 

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/contentMigrated/icann70-gac-communique
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://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/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://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/epdp-phase-2a-updated-final-report-03sep21-en.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/thick-whois-transition-policy-2017-02-01-en
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/fouquart-to-botterman-29jan21-en.pdf
https://mm.icann.org/pipermail/irt.regdatapolicy/attachments/20210112/a0f02bc4/EPDPP1Rec27Wave1.5-11jan21-0001.pdf


 

 

ICANN74 –  من جدول أعمال اللجنة االستشارية الحكومية  7البندGAC  –  نظامWHOIS  7من  6صفحة  وسياسة حماية البيانات 

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

 " بما في ذلك:النهائيةالتوصيات 

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

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

 النطاق لألشخاص االعتباريين والطبيعيين؛

 قواعد السلوكية التي تتضمن معالجة بيانات تسجيل اسم النطاق من الكيانات االعتبارية؛ التشجيع على إنشاء ال –

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

 لتوصيات السياسة الحالية، و 

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

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

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

نشر بيانات تسجيل اسم النطاق غير المحمية ]...[ وتنشئ إطار عمل مناسب لتشجيع نشر  للسياسات التي تتطلب 

 "جهات اتصال بريد إلكتروني مجهولة الهوية بضمانات مناسبة.

  ICANNتوصيات السياسة المذكورة، قدم مجلس إدارة  GNSOبعد أن اعتمد مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة  ○

طلب  على  رًدا(،  2021ديسمبر/كانون األول   9) GAC اإلخطار بموجب اللوائح إلى اللجنة االستشارية الحكومية 

لية للجنة االستشارية  ينظر في ]...[ بيان األقأن " ICANNمن مجلس إدارة  GACاللجنة االستشارية الحكومية 

"  في مجمله، باإلضافة إلى الخيارات المتاحة لمعالجة مخاوف السياسة العامة المعلقة التي جاءت فيه. GACالحكومية 

 (. 2022فبراير/شباط  9)

https://www.icann.org/resources/boardICANN-، اعتمد مجلس إدارة 2022مارس/آذار   10في  ○

-2 -en -10-03-2022-material/resolutionsأ ووجه منظمة -2توصيات سياسة المرحلة  بICANN   إلى

 وضع وإنفاذ خطة تنفيذ لهذه القرارات. 

 الوثائق المرجعية الرئيسية 

بما في ذلك التوصيات إلى  2.2القسم المنفصل ج.، بما في ذلك 2و 1"مسودة تقرير حول المهمة  فريق تحديد الدقة  ●

 ( 2022يونيو/حزيران  1)اعتباًرا من   GNSOمجلس 

 EDPB (9 2022 أيار/مايو(بشأن سيناريوهات مشاركة   إلى فريق تحديد الدقة ICANNتحديث مؤسسة  ●

  ICANN  (25لمؤسسة  SSADلنظام الوصول الموحد / اإلفصاح عن بيانات التسجيل غير العامة  تقييم التصميم التشغيلي ●

 ( 2022يناير/كانون الثاني 

  GAC  (1الختامي للجنة االستشارية الحكومية  ICANN72في بيان  GACاللجنة االستشارية الحكومية مشورة  ●

 ( 2022يناير/كانون الثاني  16ذات الصلة ) ICANNلمجلس إدارة ( وبطاقة األداء 2022نوفمبر/تشرين الثاني 

  GAC (21 الختامي للجنة االستشارية الحكومية  ICANN71بيان في  GACالحكومية  مشورة اللجنة االستشارية ●

 (2021سبتمبر/أيلول   12ذات الصلة ) ICANNلمجلس إدارة  بطاقة األداء( و2021يونيو/حزيران 

  GAC (25 الختامي للجنة االستشارية الحكومية  ICANN70بيان في  GACة اللجنة االستشارية الحكومية مشور  ●

رد اللجنة االستشارية  ( و2021مايو/أيار  12ذات الصلة ) ICANNلمجلس إدارة  بطاقة األداء( و2021مارس/آذار 

 ( 2021نوفمبر/تشرين الثاني   16) ICANN على األسئلة التوضيحية لمجلس إدارة  GACالحكومية 

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

 (2020يوليو/تموز  31) EPDPالمعّجلة لوضع السياسات 

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

 ( 2021سبتمبر/أيلول  3) EPDP المعّجلة لوضع السياسات 

https://gac.icann.org/statement/public/gac-minority-statement-epdp-2a-10sep21.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/botterman-to-ismail-09dec21-en.pdf
https://gac.icann.org/contentMigrated/gac-response-to-icann-board-on-epdp-phase-2a-recommendations
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2022-03-10-en#2-ب
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2022-03-10-en#2-ب
https://docs.google.com/document/d/13sP-2z7rusEYrDyntrgm-tcIavPMJndU/edit
https://docs.google.com/document/d/1CYs9mLHsKcZevmZtFrQBDXbv_nkQ5PKe/edit
https://mm.icann.org/pipermail/gnso-accuracy-st/2022-May/000444.html
https://www.icann.org/en/system/files/files/ssad-oda-25jan22-en.pdf
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann72-gac-communique?language_id=1
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-icann72-gac-advice-scorecard-16jan22-en.pdf
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann71-gac-communique
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-icann71-gac-advice-scorecard-12sep21-en.pdf
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann70-gac-communique
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-icann70-gac-advice-scorecard-12may21-en.pdf
https://gac.icann.org/advice/correspondence/incoming/20211116/icann-board-chair-letter-to-gac-chair-regarding-the-clarifying-questions-on-the-icann70-gac-communique-on-whois-data-protection
https://gac.icann.org/advice/correspondence/incoming/20211116/icann-board-chair-letter-to-gac-chair-regarding-the-clarifying-questions-on-the-icann70-gac-communique-on-whois-data-protection
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
https://gac.icann.org/statement/public/gac-minority-statement-epdp-2a-10sep21.pdf
https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/epdp-phase-2a-updated-final-report-03sep21-en.pdf


 

 

ICANN74 –  من جدول أعمال اللجنة االستشارية الحكومية  7البندGAC  –  نظامWHOIS  7من  7صفحة  وسياسة حماية البيانات 

 ICANNاألسئلة التوضيحية لمجلس إدارة ( على 2021أكتوبر/تشرين األول  6) GAC رّد اللجنة االستشارية الحكومية  ●

بخصوص بيان األقلية للجنة   ICANN70في  GAC( بشأن مشورة اللجنة االستشارية الحكومية 2021أبريل/نيسان  21)

، كما تم التأكيد عليه خالل  EPDPمن العملية المعّجلة لوضع السياسات  2بشأن المرحلة  GACاالستشارية الحكومية 

 الختامي.  ICANN71مناقشات توضيح بيان 

 المزيد من المعلومات

 وحماية البيانات  WHOISام بشأن نظ GACوثيقة المعلومات األساسية لسياسة اللجنة االستشارية الحكومية 

 

protection.pdf-data-whois-background-policy-materials/public/gac-https://gac.icann.org/briefing 

 

 

 

 

 إدارة الوثائق  

نظام /RDSخدمة دليل التسجيل  –   ICANN74في  GACإحاطة جلسة اللجنة االستشارية الحكومية  العنوان 

WHOIS  وسياسة حماية البيانات 

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

 :1اإلصدار  تاريخ التوزيع 

 

https://gac.icann.org/contentMigrated/gac-response-to-board-clarifying-questions-on-gac-icann70-communique-whois-data-protection
https://gac.icann.org/advice/correspondence/incoming/public/FINAL-GAC-ICANN70-Virtual%20Community%20Forum%20Communique-CQ-Scorecard-21April2021.pdf?language_id=1
https://gac.icann.org/briefing-materials/public/gac-policy-background-whois-data-protection.pdf
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