
 
 

 

 (PDPمستجدات عملية وضع السياسات )
 

لبرنامج اعتماد  ICANNووضع  2013قضايا اعتماد خدمات الخصوصية والوكيل فيما يتعلق باتفاقية اعتماد أمناء السجالت لسنة 

 لخدمات الخصوصية والوكيل
 

 2018شباط )فبراير( 

 

 

 تواريخ هامة مقبلة
م بالتوقيت  03:00( أسبوعيًا أيام الثالثاء في تمام الساعة IRTمزودي خدمة الخصوصية والوكيل )يجتمع فريق مراجعة تنفيذ برنامج اعتماد 

على الرابط  ICANNالعالمي المنسق. تتوفر معلومات إضافية بشأن عمل فريق مراجعة التنفيذ على صفحة ويكي الخاصة بمجتمع 

https://community.icann.org/display/IRT/Privacy+and+Proxy+Services+Accreditation+Implementati
on علًما بأن أعضاء .GAC .مدعوون لتسجيل االشتراك في فريق مراجعة التنفيذ هذا كأعضاء نشيطين أو مراقبين 

 

فريق مراجعة التنفيذ لمواصلة العمل مع مجموعة عمل السالمة العامة التابع للجنة االستشارية  بتوجيه ICANNمجلس إدارة قام  وقد

مشاورة مع  ICANNة باعتماد موزودي خدمة الخصوصية والوكيل.  وبدأت منظمة المتعلق GACالحكومية من أجل تناول مخاوف 

مجموعة عمل السالمة العامة ألغراض وضع مقترح إلطار عمل من شأنه تحديد شروط ردود مزودي خدمة الخصوصية والوكيل على 

ة العمل المجتمعية مع األعضاء أمناء السجالت من فريق الطلبات المقدمة من جهات إنفاذ القانون. في تاريخ كتابة هذه المذكرة، تختلف مجموع

م يتم لمراجعة التنفيذ بشأن عنصر واحد من مسودة إطار عمل سلطة إنفاذ القانون )وقت االستجابة للطلبات ذات األولوية العالية/الطارئة(. إذا 

وستتم اإلشارة إلى هذا العنصر خاصة من أجل مدخالت  حل هذا االختالف خالل االجتماع الهاتفي للمناقشة النهائية بشأن هذا الموضوع،

 المجتمع خالل فترة التعليق العام.

 

بل فتح قفريق مراجعة التنفيذ في المراحل النهائية من مراجعة مسودة وثيقة سياسة االعتماد، ومسودة اتفاقية االعتماد ومشودة دليل مقدم الطلب 

، حتى يمكن استخدام اجتماع ICANN61لتنفيذ نشر هذه الوثائق لعلم المجتمع قبل اجتماع فترة التعليق العام. ويعتزم فريق مراجعة ا

ICANN61  كأداة لتشجيع المشاركة الواسعة من المجتمع خالل فترة التعليق العام. وسيتم تمديد فترة التعليق العام من أجل احتساب اجتماع

ICANN61 .وباعتبار نطاق الوثائق التي ستتم مراجعتها من قبل المجتمع 

 

، GNSOوبمجرد نشر الوثائق المذكورة أعاله للتعليق العام، سينظر فريق مراجعة التنفيذ في قضايا سياسة نقل الملكية التي ذكرها مجلس 

 عليق العام. ومن المتوقع أن تتم مناقشة سياسة نقل الملكية منبعد توجيه المجلس بالنظر في هذا الموضوع بعد نشر العناصر المذكورة أعاله للت

 .ICANN61قبل فريق مراجعة التنفيذ خالل اجتماع 

 

راجعته داخل فريق مراجعة التنفيذ وسيتم تحديثه على ، سوف تتم معلى الويب ICANNالمتاح على موقع علًما بأن اإلطار الزمني للمشروع 

 أساس ربع سنوي.

 

نفيذ تكما أن تاريخ التنفيذ النهائي لهذا البرنامج )السياسة وتاريخ السريان التعاقدي( سوف يتوقف بشكل كبير على مقدار عمل فريق مراجعة ال

 المطلوب رًدا على التعليقات العامة.

 

 موجز
وأمناء السجالت المعتمدين منها )يمكن العثور على دليل  ICANN( بمثابة العقد الذي يحكم العالقة بين RAAأمين السجل )تعد اتفاقية اعتماد 

فقد يكون لبنودها أيًضا تأثيرات على المسجلين (. http://www.internic.net/regist.htmlأمناء السجالت المعتمدين على الرابط 

اتفاقية اعتماد أمناء السجالت  ICANN، اعتمد مجلس إدارة 2013في حزيران )يونيو( وواألطراف األخرى المشتركة في نظام اسم النطاق. 

RAA  يمكنك إيجاد البنود على  2013الجديدة لعام(

(. مع البدء en.pdf-27jun13-specs-with-http://www.icann.org/en/resources/registrars/raa/approvedالرابط

مناء السجالت في ومجموعة أصحاب المصلحة من أ ICANNبين  2013في المفاوضات الخاصة باتفاقية اعتماد أمناء السجالت لسنة 

( لـ PDPأيًضا تقرير قضايا يفيد بأنه يجب البدء في عملية وضع سياسات ) ICANN، طلب مجلس إدارة 2011تشرين األول )أكتوبر( 

GNSO قية افور االنتهاء من مفاوضات اتفاقية اعتماد أمناء السجالت وذلك للتعامل مع القضايا المتبقية التي لم يتم تناولها في مفاوضات اتف
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الميثاق الخاص بهذا العمل في اجتماعه  GNSO. اعتمد مجلس PDPاعتماد أمناء السجالت والتي يمكن تكييفها على عملية وضع السياسات 

 وتم تشكيل فريق عمل.  2013تشرين األول )أكتوبر(  31المنعقد في 

 

comments/ppsai-https://www.icann.org/public-أيار )مايو(:  5وقد نشرت مجموعة العمل تقريرها األولي للتعليق العام في 
en-05-05-2015-initial تعليق عام وما يقارب  11,000. بسبب الحجم الضخم للتعليقات الواردة على غير المعتاد )بما في ذلك أكثر من

على االستطالع(، مددت مجموعة العمل إطارها الزمني من أجل النظر بعناية ودقة في جميع المساهمات الواردة. بعد إكمال  رد 150

. وفي 2015كانون األول )ديسمبر(  7في  GNSOمجموعة العمل مراجعتها لكل التعليقات الواردة، أنهت التقرير النهائي وقدمته إلى مجلس 

باإلجماع على الموافقة على جميع التوصيات الواردة في التقرير النهائي لمجموعة  GNSO، صوت مجلس 2016( كانون الثاني )يناير 21

، تم افتتاح منتدى للتعليقات ICANNالعمل، ونالت جميعها إجماًعا كامالً فيما بين مجموعة العمل. واتفاقًا مع التوصيات الواردة في لوائح 

https://www.icann.org/public-آذار )مارس( ) 16شباط )فبراير( إلى  5مقدمة من العامة في التوصيات النهائية ال
en-05-02-2016-recommendations-comments/ppsai) وافق مجلس ،GNSO جلس إدارة على نقل تقرير توصيات إلى م

ICANN  فبراير(، باإلضافة إلى تقديم إشعار إلى  18في( شباطGAC  19في  .)شباط )فبراير 

 

، وطلب المزيد من الوقت للنظر فيها، ومن ضمنها المدة GNSOباستالمه توصيات  ICANNمجلس إدارة  أقر  ، 2016في أيار )مايو( 

بيان حول الموضوع وفي  ICANN56جلسة في اجتماع  GAC، إن وجدت. وقد استضافت GACالالزمة للتقديم والنظر في مشورة 

( لضمان النظر بفعالية في مخاوف IRT"بتوجيه فريق مراجعة التنفيذ ) ICANNقدمت المشورة إلى مجلس إدارة  اجتماع هيلسنكي

GAC ."اعتمد مجلس اإلدارة توصيات عملية وضع السياسات آب )أغسطس( 9وفي  خالل مرحلة التنفيذ إلى أقصى حد ممكن ،PDP 

 ( المقرر تشكيله. IRT، والتي سوف ينظر فيها من أجل توفير مزيد من التعقيبات واآلراء إلى فريق مراجعة التنفيذ )GACوأقر بمشورة 

 

متطوًعا بالتسجيل في فريق مراجعة التنفيذ، بما في  40تم تشكيل فريق مراجعة التنفيذ وبدأ اجتماعاته في تشرين األول )أكتوبر(. قام حوالي 

 . GACذلك متطوعون متعددون من فريق عمل السالمة العامة التابع للجنة 

 

بيان هلسنكي الرسمي: اإلجراءات —GACمشورة بطاقة أداء،  باعتماد ICANNفي شهر كانون األول )ديسمبر(، قام مجلس إدارة 

 داء هذه، قام مجلس اإلدارة بما يلي:. في بطاقة األوالمستجدات

 

  وافق على مشورةGAC  المتعلقة بهذا البرنامج ووعد بأنه سيواصل تشجيع المناقشة حول الطرق البناءة لمواجهة مخاوفGAC 

 خالل استمرار تنفيذ السياسة؛

 ريق مراجعة التنفيذ على مواصلة أشار إلى أن أعضاء مجموعة عمل السالمة العامة انضموا إلى فريق مراجعة التنفيذ، وشجع ف

بشأن اعتماد مزودي خدمات  GACالعمل مع مجموعة عمل السالمة العامة من أجل تناول المخاوف التي عبرت عنها 

 الخصوصية والوكيل؛

  وقال بأنه سيستخدم العمليات الموجودة في لوائحICANN  وعملية التشاور بين مجلس اإلدارة ولجنةGAC ة لمعالجة أية مشور

بشأن اعتماد مزودي خدمات الخصوصية والوكيل. أشار المجلس أيًضا إلى أن إطار عمل تنفيذ سياسة التوافق  GACإضافية من 

يسمح بإرجاع القضايا السياسية الجديدة التي تظهر خالل التنفيذ إلى هيئة اتخاذ القرار المناسبة،  ICANNفي اآلراء الموجود في 

 .GNSOوهي في هذه الحالة 

 

 

 

 

 حالة الفرصة المتاحة للمشاركة 
 

 
 

 
 

 

مدعوة بشدة للمشاركة في فريق مراجعة التنفيذ، وخاصة مع عمل فريق عمل السالمة العامة  GACهذا المشروع حاليًا في مرحلة التنفيذ. و

، فإن ICANNوبموجب لوائح على وضع إطار عمل مقترح لردود مزودي خدمات الخصوصية والوكيل المعتمدين على طلبات إنفاذ القانون. 

 تقدم في الوقت المناسب سوف يقوم مجلس اإلدارة بوضعها في االعتبار حسب األصول. GACأية مشورة من 
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 معلومات إضافية
 صفحة ويكي الخاصة بفريق مراجعة التنفيذ

https://community.icann.org/display/IRT/Privacy+and+Proxy+Services+Accreditation+Implementati
on 

  en.pdf-22oct13-charter-pp-http://gnso.icann.org/en/drafts/raaميثاق مجموعة العمل

 مساحة عمل مجموعة العمل

https://community.icann.org/x/9iCfAg  

  en.pdf-05may15-initial-http://gnso.icann.org/en/issues/raa/ppsaiالتقرير األولي لمجموعة العمل

 التقرير النهائي لمجموعة العمل

en.pdf-07dec15-final-http://gnso.icann.org/en/issues/raa/ppsai  

 بالموافقة على التقرير النهائي GNSOقرار مجلس 

http://gnso.icann.org/en/council/resolutions#201601  

 ICANNالمقدم إلى مجلس إدارة  GNSOتقرير توصيات مجلس 

en.pdf-09feb16-recommendations-ppsai-board-http://gnso.icann.org/en/drafts/council  

 GACإلى  ICANNإشعار مجلس إدارة 

-Thomas-to-Crocker-Steve-19-02-https://gacweb.icann.org/download/attachments/27492514/2016
modificationDate=1456046942000&api=v2PDP.pdf?version=1&-GNSO-Schneider  

material/resolutions-https://www.icann.org/resources/board-: 2016في أيار )مايو(  ICANNقرار مجلس 
en#2.a-15-05-2016  

 الرسمي الصادر في هيلسنكي: GACيان ب

ents/27132037/20160630_GAC%20ICANN%2056%20https://gacweb.icann.org/download/attachm
Communique_FINAL%20%5B1%5D.pdf?version=1&modificationDate=1469016353728&api=v2  

https://www.icann.org/resources/board-: 2016الصادر في آب )أغسطس(  ICANNقرار مجلس إدارة 
en#2.e-09-08-2016-material/resolutions  

tps://www.icann.org/resources/boardht-: 2016الصادر في كانون األول )ديسمبر(  ICANNقرار مجلس إدارة 
en#1.d-13-12-2016-material/resolutions 
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