
 
 

 تحديث عملية وضع السياسة

 

 WHOIS( تحل محل RDSخدمات دليل التسجيل من الجيل التالي )
 

 2017سبتمبر )أيلول( 
 
 

 تواريخ هامة مقبلة
اتفاقية، مع مراعاة التعديالت  41، فقد توصلت مجموعة العمل إلى إجماع باألغلبية على 2017سبتمبر/أيلول  22اعتباًرا من 

ومن المتوقع توفر المزيد من فرص . (https://community.icann.org/x/p4xlAw: )راجع المداوالت التأكيديةاألخرى خالل 
تشاري من المتوقع أن تحصل مجموعة العمل على تعقيبات من اس التعقيب الرسمي وغير الرسمي خالل مداوالت مجموعة العمل.

نها في التي أجاب عقانوني مستقل من أجل اإلجابة عن أسئلة حول تأثير قوانين حماية البيانات على بيانات التسجيل وخدمات السجل 
تعتزم مجموعة العمل بدء صياغة تقريرها األولي . 2017السابق خبراء الخصوصية في االتحاد األوروبي بنهاية شهر سبتمبر/أيلول 

  .2018ن عملية وضع السياسة )تحديد متطلبات السياسة( في غضون الربع األول من م 1حول المرحلة 
 

 موجز
، اعتمد المجلس نهًجا من شقين كان من WHOIS، ورًدا على التوصيات المقدمة من أول مجموعة مراجعة لنظام 2012في عام 

التي استندت إلى  خطة العملالحالي استناًدا إلى  WHOIS( تنفيذ تحسينات على نظام 1على الفور إلى ) ICANNشأنه توجيه 
 ، من أجل التركيز(EWG)( إطالق جهد جديد، يتحقق من خالل إنشاء فريق عمل الخبراء 2، و)WHOISتوصيات فريق مراجعة 

من صنع مجلس  GNSO( لـ PDP، لتكون بمثابة األساس لعملية وضع سياسات )gTLDعلى الغرض وتوفير خدمات دليل 
 اإلدارة.

 
لتدعم إنشاء خدمات دليل  PDPا ومبادئ مفصلة لتعمل بمثابة األساس لـلمجموعة عمل الخبراء نموذًجا مقترحً  التقرير النهائييحتوي 

صفحة من المبادئ والتوصيات التي  160على أكثر من  التقرير النهائييحتوي هذا  .WHOISالتسجيل للجيل الثاني وإحالله محل 
على نطاق واسع  PDP. من أجل إدارة فعالة لعملية GNSO الخاصة بـ PDPيجب أخذها بعين االعتبار في عملية وضع السياسات 

الذي تم اعتماده بمعرفة مجلس  إطار العملإلعداد  GNSOكهذا، تعاونت مجموعة غير رسمية من أعضاء المجلس ومستشاري 
ICANN  نتيجة لذلك، أعاد المجلس تأكيد طلبه لعملية وضع السياسات 2015أبريل  26في .GNSO  التي بدأها المجلس لتبيين

، والنظر في ضمانات حماية البيانات، باستخدام gTLDالغرض من الجمع، والصيانة، وتوفير إمكانية الوصول إلى بيانات تسجيل 
اإلصدار األولي من الجديدة، وكأساس لها إن كان ذلك مناسًبا. تم نشر  gTLDكمساهمة في سياسة  يالتقرير النهائالتوصيات في 

مادة مقدمة، بما في ذلك  13سبتمبر، وضم  6عامة في . وقد أغلق منتدى التعليقات ال2015يوليو  13للتعليق العام في  التقرير
 الميثاقوتم اعتماد  0152أكتوبر  7بتاريخ  GNSOإلى مجلس  التقرير النهائي للمشكالت. تم تقديم GACتعقيبات من لجنة 

، يليه البدء في تقديم دعوة للمتطوعين من أجل المشاركين في 2015نوفمبر  17خالل اجتماع المجلس في  PDPلمجموعة عمل 
وتواصل عقد االجتماع بصفة  2016يناير  26. عقدت مجموعة العمل اجتماعاها األول في 2016مجموعة العمل في بداية يناير 

. وقامت https://community.icann.org/x/oIxlAwأسبوعية. يمكن االطالع على خطة عمل مجموعة العمل من هنا: 
بالمتطلبات الممكنة والتي تستخدم كأساس إلجراء المزيد من المداوالت. وقد خضعت القائمة لعملية  مجموعة العمل بوضع قائمة

ها. وفي عالتي تم وض حاالت االستخدامتصنيف لألولويات من أجل تسهيل المراجعة والنظر في هذه المتطلبات المحتملة بالتزامن مع 
حددت مجموعة العمل المفاهيم األساسية حول المسائل الجوهرية من أجل المساعدة في االنتهاء من المتطلبات المحتملة  الوقت ذاته،

وعناصر البيانات والخصوصية  RDSبخصوص مسائل ميثاق مجموعة العمل فيما يخص مستخدمي/أغراض خدمات دليل التسجيل 
(. وفي اآلونة األخيرة، واصلت مجموعة العمل MPDS) والوصول، بدايًة من المفاهيم األساسية لمجموعة البيانات العامة الدنيا

من ، وذلك من خالل االستعانة بمجموعة عمل MPDSمداوالتها بشأن المفاهيم الرئيسية والمتطلبات المحتملة للبيانات بما يتجاوز 
 كنقطة بداية للنقاش. gTLD( حول التقرير النهائي لخدمات دليل نطاقات EWGالخبراء )

 
، وأرسلت لهم أسئلة ُمختارة بشأن سياساتهم ccTLDإضافة إلى ذلك، تواصلت مجموعة العمل مع عدد من مشغلي سجالت 

( GDPRالبيانات، مثل تنظيم حماية البيانات العامة )وممارساتهم فيما يخص االمتثال للقوانين الجاري بها العمل للخصوصية وحماية 
جزًءا من مداوالت فريق العمل بشأن المبادئ األساسية مستقباًل.  الردود التي يتم تجميعهاالصادر عن االتحاد األوروبي. وستكون 
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التي تم طرحها أصاًل على خبراء حماية البيانات الذين  األسئلةتحليل قانوني مستقل بشأن وفوق ذلك، تحصل مجموعة العمل على 

أما الردود المقدمة من كل من خبراء خصوصية االتحاد للمساعدة على إثراء مداوالتها.  ICANN58شاركوا في اجتماع 
في توفير المعلومات  ccTLDستشاري القانوني المستقل فسوف تكمل التعقيبات المقدمة من مشغلي سجالت األوروبي واال

 الالزمة لمداوالت مجموعة العمل فيما يخص تأثير قوانين حماية البيانات على بيانات التسجيل وخدمات الدليل المتقدمة.

 
 حالة الفرصة المتاحة للمشاركة

  
بعد اعتماد الميثاق الخاص بمجموعة عمل عملية وضع السياسات، تم توزيع دعوة للمتطوعين من أجل تشكيل مجموعة عمل لعملية 

وتواصلت مجموعة العمل مع مجموعات ودوائر أصحاب  وضع السياسات، علًما بأن المشاركة في المجموعة متاح أمام كل المهتمين.
لطلب التعقيبات المبكرة من أجل المساعدة  ICANNنظمات دعم واللجان االستشارية التابعة لـ باإلضافة إلى م GNSOالمصلحة في 

  .(https://community.icann.org/x/pYxlAwفي الرجوع بالفائدة على مداوالت مجموعة العمل )راجع 
 

 معلومات إضافية

  ويكي لخدمات دليل التسجيل صفحةRDS -https://community.icann.org/display/gTLDRDS/Next
Generation+gTLD+Registration+Directory+Services+to+Replace+Whois  

 ميثاق مجموعة عمل عمليات وضع السياسات PDP WG WG 

en.pdf-07oct15-charter-rds-gtld-ng-http://gnso.icann.org/en/drafts/whois 

 تقرير المشكالت النهائي -next-report-issue-http://whois.icann.org/sites/default/files/files/final
en.pdf-07oct15-rds-generation  

 تقرير المشكالت األولي 
 en.pdf-13jul15-issue-prelim-http://whois.icann.org/sites/default/files/files/rds 

  منتدى التعليق العامen-13-07-2015-issue-prelim-comments/rds-https://www.icann.org/public  

 قرار المجلس 
 en#1.f-26-04-2015-resolutionsmaterial/-https://www.icann.org/resources/board  
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