
 

 
 

 مستجدات عملية وضع السياسات

 

 WHOIS( تحل محل RDSخدمات دليل التسجيل من الجيل القادم )
 

 2018شباط )فبراير( 
 

 

 تواريخ هامة مقبلة

من التوافق في اآلراء خالل المداوالت المتكررة  نقطة مبدئية 49، تم التوصل بصعوبة إلى 2018في نهاية كانون الثاني )يناير( 

تعتزم مجموعة العمل  العمل.ومن المتوقع توفر المزيد من فرص التعقيب الرسمي وغير الرسمي خالل مداوالت مجموعة والمستمرة. 

 .  2018من عملية وضع السياسة )تحديد متطلبات السياسة( في غضون النصف األول من  1بدء صياغة تقريرها األولي حول المرحلة 

 

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

 التي استندت إلى توصيات خطة العملالحالي استناًدا إلى  WHOIS( تنفيذ تحسينات على نظام 1على الفور إلى ) ICANNتوجيه 

، من أجل التركيز على (EWG( إطالق جهد جديد، يتحقق من خالل إنشاء فريق عمل الخبراء )2، و)WHOISفريق مراجعة 

 التي يطلقها مجلس اإلدارة. GNSO( لـ PDP، لتكون بمثابة األساس لعملية وضع السياسات )gTLDالغرض وتوفير خدمات دليل 

 

لتدعم  PDPلمجموعة عمل الخبراء نموذًجا مقترًحا ومبادئ مفصلة لتعمل بمثابة األساس لـعملية وضع السياسات  التقرير النهائييحتوي 

صفحة من المبادئ  160على أكثر من  التقرير النهائييحتوي هذا  .WHOISإنشاء خدمات دليل التسجيل للجيل القادم وإحالله محل 

. من أجل إدارة فعالة لعملية وضع GNSO الخاصة بـ PDPوالتوصيات التي يجب أخذها بعين االعتبار في عملية وضع السياسات 

 إطار العملإلعداد  GNSOعلى نطاق واسع كهذا، تعاونت مجموعة غير رسمية من أعضاء مجلس اإلدارة ومستشاري  PDPالسياسات 

. نتيجة لذلك، أعاد المجلس تأكيد طلبه لعملية وضع 2015نيسان )أبريل(  26في  ICANNالذي تم اعتماده من قبل مجلس إدارة 

، والنظر في gTLDالتي بدأها المجلس لتبيين الغرض من جمع، وصيانة، وتوفير إمكانية الوصول إلى بيانات تسجيل  GNSOالسياسات 

الجديدة، وكأساس لها إن كان ذلك مناسبًا.  gTLDكمساهمة في سياسة  التقرير النهائيحماية البيانات، باستخدام التوصيات في ضمانات 

أيلول )سبتمبر(،  6. وقد تم إغالق منتدى التعليقات العامة في 2015تموز )يوليو(  13للتعليق العام في  تقرير المشكالت األوليتم نشر 

تشرين األول  7بتاريخ  GNSOإلى مجلس  تقرير المشكالت النهائي. تم تقديم GACمادة مقدمة، بما في ذلك تعقيبات من لجنة  13وضم 

تشرين الثاني )نوفمبر(  17خالل اجتماع المجلس في  PDPلمجموعة عمل عملية وضع السياسات  الميثاقوتم اعتماد  2015)أكتوبر( 

. عقدت 2016، يليه البدء في تقديم دعوة للمتطوعين من أجل المشاركين في مجموعة العمل في بداية كانون الثاني )يناير( 2015

وتواصل عقد االجتماع بصفة أسبوعية. يمكن االطالع على خطة  2016كانون الثاني )يناير(  26مجموعة العمل اجتماعها األول في 

. وقامت مجموعة العمل بوضع قائمة بالمتطلبات https://community.icann.org/x/oIxlAwعمل مجموعة العمل من هنا: 

ي تستخدم كأساس إلجراء المزيد من المداوالت. وقد خضعت القائمة لعملية تصنيف لألولويات من أجل تسهيل المراجعة الممكنة والت

ت مجموعة العمل المفاهيم حدد التي تم وضعها. وفي الوقت ذاته، حاالت االستخداموالنظر في هذه المتطلبات المحتملة بالتزامن مع 

األساسية حول المسائل الجوهرية من أجل المساعدة في االنتهاء من المتطلبات المحتملة بخصوص مسائل ميثاق مجموعة العمل فيما 

وعناصر البيانات والخصوصية والوصول، بدايةً من المفاهيم األساسية للحد  RDSيخص مستخدمي/أغراض خدمات دليل التسجيل 

(. وفي اآلونة األخيرة، دأبت مجموعة العمل على استكشاف حاالت استخدام وأغراض خدمة MPDS) األدنى لمجموعة البيانات العامة

لنتائج المقدمة من فرق الصياغة، راجع دليل التسجيل بمزيد من التفصيل من خالل عدد من الفرق الفرعية )للحصول على ا

https://community.icann.org/x/p4xlAw،) ( وذلك من خالل االستعانة بفريق عمل الخبراءEWG حول التقرير النهائي )

 كنقطة بداية للنقاش. gTLDلخدمات دليل نطاقات 

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

وممارساتهم فيما يخص االمتثال للقوانين الجاري بها العمل للخصوصية وحماية البيانات، مثل القواعد العامة لحماية البيانات 

(GDPRالصادر عن االتحاد األوروبي. وس ) جزًءا من مداوالت مجموعة العمل بشأن المبادئ األساسية  الردود التي يتم تجميعهاتكون

التي تم طرحها أصاًل على الخبراء الكبار  األسئلةمستقباًل. وفوق ذلك، حصلت مجموعة العمل على تحليل قانوني مستقل بشأن 

https://community.icann.org/download/attachments/56986791/ListOfWGAgreements-9January.pdf
https://www.icann.org/en/about/aoc-review/whois/implementation-action-08nov12-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/final-report-06jun14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/final-report-06jun14-en.pdf
https://community.icann.org/download/attachments/49359634/EWG-Process%20Group%20Final%20Framework%202-4-15.pdf?version=1&modificationDate=1428939851000&api=v2
https://www.icann.org/en/system/files/files/final-report-06jun14-en.pdf
http://whois.icann.org/sites/default/files/files/rds-prelim-issue-13jul15-en.pdf
http://whois.icann.org/sites/default/files/files/final-issue-report-next-generation-rds-07oct15-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/drafts/whois-ng-gtld-rds-charter-07oct15-en.pdf
https://community.icann.org/x/oIxlAw
https://community.icann.org/x/JA6bAw
https://community.icann.org/x/p4xlAw
https://community.icann.org/x/rVjwAw
https://community.icann.org/x/J1zwAw


أما الردود المقدمة من كل للمساعدة على إثراء مداوالتها.  ICANN58للخصوصية في االتحاد األوروبيو الذين شاركوا في اجتماع 

غلي مقدمة من مشمن خبراء خصوصية االتحاد األوروبي الكبار واالستشاري القانوني المستقل فسوف تكمل التعقيبات ال

في توفير المعلومات الالزمة لمداوالت مجموعة العمل فيما يخص تأثير قوانين حماية البيانات على بيانات  ccTLDسجالت 

 التسجيل وخدمات الدليل مستقباًل.

 

 حالة الفرصة المتاحة للمشاركة

  
 
 

 
 
 

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

وضع السياسات، علًما بأن المشاركة في المجموعة متاح أمام كل المهتمين.  وتواصلت مجموعة العمل مع مجموعات ودوائر أصحاب 

لطلب التعقيبات المبكرة من أجل المساعدة  ICANNنظمات الدعم واللجان االستشارية التابعة لـ باإلضافة إلى م GNSOالمصلحة في 

 .    (https://community.icann.org/x/pYxlAwفي إثراء مداوالت مجموعة العمل )راجع 

 

 معلومات إضافية

  صفحة ويكي لخدمات دليل التسجيل-https://community.icann.org/display/gTLDRDS/Next

ces+to+Replace+WhoisGeneration+gTLD+Registration+Directory+Servi  

  ميثاق مجموعة عمل عمليات وضع السياساتWGhttp://gnso.icann.org/en/drafts/whois-ng-gtld-rds-

charter-07oct15-en.pdf 

  تقرير المشكالت النهائي-next-report-issue-http://whois.icann.org/sites/default/files/files/final

en.pdf-07oct15-rds-generation  

  13-تقرير المشكالت األوليjul15-issue-prelim-whois.icann.org/sites/default/files/files/rdshttp://

en.pdf 

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

 2015-04-26-مجلس اإلدارة  قرار-material/resolutions-https://www.icann.org/resources/board
en#1.f  
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https://community.icann.org/x/pYxlAw)
https://community.icann.org/display/gTLDRDS/Next-Generation+gTLD+Registration+Directory+Services+to+Replace+Whois
https://community.icann.org/display/gTLDRDS/Next-Generation+gTLD+Registration+Directory+Services+to+Replace+Whois
http://whois.icann.org/sites/default/files/files/final-issue-report-next-generation-rds-07oct15-en.pdf
http://whois.icann.org/sites/default/files/files/final-issue-report-next-generation-rds-07oct15-en.pdf
http://whois.icann.org/sites/default/files/files/rds-prelim-issue-13jul15-en.pdf
http://whois.icann.org/sites/default/files/files/rds-prelim-issue-13jul15-en.pdf
https://www.icann.org/public-comments/rds-prelim-issue-2015-07-13-en
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2015-04-26-en#1.f
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2015-04-26-en#1.f

