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 20من  1صفحة 

 
 
 
 

 2018تشرین الثاني (نوفمبر)  21
 

 حالة ھذه الوثیقة
المعّجلة لوضع  GNSOھذه ھي الخالصة التنفیذیة والنظرة العامة على التوصیات األولیة لفریق عمل عملیة 

 التي تم نشرھا للتعلیقات العامة. gTLD لبیانات تسجیل ) المعني بالمواصفة المؤقتةEPDPالسیاسات (
 
 
 
 

 مالحظة حول الترجمات
 

الوصول إلى نطاق أوسع من الجمھور. في حین أن مؤسسة اإلنترنت ترجمت ھذه الوثیقة عن اإلنجلیزیة من أجل 
) قد بذلت جھوداً كبیرة في التحقق من دقة الترجمة، إال أن اللغة اإلنجلیزیة ICANNلألسماء واألرقام المخصصة (

المعتمدة. كما أن النسخة اإلنجلیزیة لھذه الوثیقة ھي النسخة الرسمیة الوحیدة  ICANNھي اللغة المعمول بھا في 
والرجاء العلم أن ھذه الخالصة التنفیذیة ھي عبارة عن فصل واحد فقط من التقریر الكامل المتوفر باللغة اإلنجلیزیة 

 ./http://gnso.icann.orgفقط، ویمكن العثور علیھا من خالل موقع الویب 
  

 -الخالصة التنفیذیة 
التقریر اإلبتدائي للمواصفة المؤقتة لبیانات تسجیل 

 gTLDنطاقات 
 عملیة وضع السیاسات المعّجلة

 

http://gnso.icann.org/
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 20من  2صفحة 

 قائمة المحتویات
 3 الخالصة التنفیذیة 1

 5 نظرة عامة على التوصیات األولیة 2
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 20من  3صفحة 

 الخالصة التنفیذیة 1
لبیانات  المواصفة المؤقتة )ICANN(مجلس إدارة  ICANN، اعتمد مجلس إدارة 2018(أیار) مایو  17في 

("المواصفة المؤقتة"). یوفر البند المؤقت تعدیالت على المتطلبات  gTLD(1نطاق المستوى العام األعلى ( تسجیل
الحالیة في اتفاقیات اعتماد أمناء السجالت واتفاقیات السجالت لجعلھا متوافقة مع القواعد العامة لحمایة البیانات 

)GDPRبموجب لوائح 2) الصادرة عن االتحاد األوروبي .ICANN أیار  25، ستنتھي المواصفة المؤقتة في
 .2019(مایو) 

 
 GNSOعملیة معّجلة لوضع السیاسات لمنظمة  GNSOمجلس  بدأ، 2018تموز (یولیو)  19بتاریخ 

وفقًا للمیثاق، تكون  .gTLDلبیانات تسجیل نطاقات  التي تھم المواصفة المؤقتة EPDP عملیة أنشأو )EPDP (أو
دودة. ومع ذلك، فإن جمیع مجموعات أصحاب مح EPDPعضویة فریق العملیة المعّجلة لوضع السیاسات 

 .EPDPممثلة في فریق العملیة المعّجلة لوضع السیاسات  الداعمة والدوائر والمنظمات ICANNالمصلحة في 
 

المواصفة  یجب أن تصبح تحدید ما إذا كان إلى EPDPالمعّجلة لوضع السیاسات  GNSOیدعو المیثاق عملیة 
كما ھي أو مع التعدیالت. باإلضافة إلى ذلك،  ICANNسیاسة توافقیة في  gTLD لبیانات تسجیل نطاقات المؤقتة

یجب أن تكون النتیجة متوافقة مع القانون العام لحمایة البیانات، وأن تأخذ في االعتبار أیًضا قوانین الخصوصیة 
بیانات األخرى ذات الصلة. باإلضافة إلى ذلك، یتطلب میثاق فریق العملیة المعّجلة لوضع السیاسات وحمایة ال
EPDP  مناقشة النموذج الموّحد للوصول إلى بیانات التسجیل غیر العامة، وفي وقت بعد االنتھاء من توصیات

 السیاسة والنظر في "أسئلة الوصول اآلمن" المحددة.
 

ومجموعة من  EPDPإلبتدائي على التوصیات األولیة لفریق العملیة المعّجلة لوضع السیاسات یحتوي ھذا التقریر ا
أیًضا  EPDPاألسئلة للمراجعة والتعلیقات العامة. في التقریر األولي، قام فریق العملیة المعّجلة لوضع السیاسات 

اس القانوني لألغراض المبینة في ) الصحة والشرعیة واألس 1 بفحص وتقدیم التوصیات فیما یتعلق بما یلي: (
) الشرعیة والضرورة ونطاق جمع أمناء السجالت لبیانات التسجیل على النحو المبین في 2المواصفة المؤقتة، (
) الشرعیة والضرورة ونطاق نقل البیانات من أمناء السجالت إلى السجالت على النحو المبین 3المواصفة المؤقتة، (

) نشر بیانات التسجیل بواسطة أمناء السجالت والسجالت على النحو المبین في 4(في المواصفة المؤقتة، و
 المواصفة المؤقتة.

 
) نقل البیانات من أمناء 1كما یقدم التقریر األولي أیًضا توصیات أولیة وأسئلة یمكن للجمھور أخذھا في االعتبار: (

قل البیانات من السجالت إلى المشغل الطارئ ن )ICANN، )2السجالت والسجالت إلى موفري ضمانات البیانات و
) أدوار 4التعریف وإطار العمل للوصول المعقول إلى بیانات التسجیل، ( )3( ،("EBERO")واإلحتیاطي للسجل 

) التحدیثات المنطبقة على 5ومسؤولیات كل طرف بموجب القانون العام لحمایة البیانات، أي األطراف المسؤولة، (
، على سبیل المثال، سیاسة النقل، والسیاسة الموّحدة لتسویة الخالفات حول اسماء النطاقات ICANNسیاسات توافق 

")UDRP("") والتعلیق الموّحد السریع ،URS(")العمل المستقبلي من قبل 6، و (GNSO  لضمان إعادة تقییم
 سیاسات التوافق ذات الصلة لتصبح متوافقة مع القانون المعمول بھ.

 
إلى اتفاق مبدئي بشأن العدید من ھذه التوصیات، ولكن لم  EPDPتوصل فریق العملیة المعّجلة لوضع السیاسات 

یتم إجراء أي إتفاق رسمي. لم یتوصل أعضاء الفریق إلى اتفاق حول العدید من المجاالت األخرى للمناقشة. یصف 
 علیق علیھا.التقریر مجاالت الخالف ویقدم أسئلة محددة للنظر العام والت

 
                                                 
 

المواصفات المؤقتة ، فقد یرغب القراء غیر المطلعین على EPDPنظًرا ألن المواصفة المؤقتة أمر أساسي لعمل فریق العملیة المعّجلة لوضع السیاسات  1
 في قراءتھا قبل قراءة ھذا التقریر اإلبتدائي للحصول على فھم أفضل وسیاق أفضل لھذا التقریر اإلبتدائي.

وللحصول على مزید من ؛ ropa.eu/eli/reg/2016/679/ojlex.eu-https://eurیُمكن العثور على القانون العام لحمایة البیانات على الرابط  2
data-general-the-to-organisations/guide-https://ico.org.uk/for-، المعلومات بشأن القانون العام لحمایة البیانات، راجع

processing/contract/-for-basis-gdpr/lawful-regulation-protection 

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://community.icann.org/display/gnsocouncilmeetings/Motions+19+July+2018
https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/temp-spec-gtld-rd-epdp-19jul18-en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/lawful-basis-for-processing/contract/
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/lawful-basis-for-processing/contract/
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 20من  4صفحة 

لتطویر فھم راسخ لمتطلبات القانون العام لحمایة البیانات ومعالجة البیانات التي تحدث في منظومة نظام اسم 
وقتًا لتوثیق كل من خطوات معالجة البیانات  EPDPالنطاق، استغرق فریق العملیة المعّجلة لوضع السیاسات 

مل التأسیسي ضروریًا للفریق لتطویر حلول متوافقة مع القانون والغرض واألساس القانوني لكل منھا. كان ھذا الع
 العام لحمایة البیانات ویمكن مراجعتھا في ملحق التقریر.

 
) مواصلة التماس التوجیھ 1بما یلي: ( EPDPبعد نشر ھذا التقریر، سیقوم فریق العملیة المعّجلة لوضع السیاسات 

) مراجعة التعلیقات العامة الواردة 2یة البیانات األوروبیة وغیره، (بشأن القضایا القانونیة من مجلس إدارة حما
ء عضا) مواصلة مراجعة العمل الجاري مع المجموعات المجتمعیة التي یمثلھا أ3استجابة لھذا المنشور بعنایة، (

ي حالة ، وفGNSO) متابعة المداوالت إلنتاج التقریر النھائي الذي سیتم مراجعتھ من قبل مجلس 4ق، (یرلفا
 .ICANNللموافقة علیھ كسیاسة توافق في  ICANNاعتماده، یتم إرسالھ إلى مجلس إدارة 

  



 AR - 2018 األول كانون 4 الخالصة التنفیذیة للتقریر اإلبتدائي لفریق العملیة المعّجلة لوضع السیاسات
 

 20من  5صفحة 

 نظرة عامة على التوصیات األولیة  2
المواصفة  یجب أن تصبح ھذا لتحدید ما إذا كان EPDPتم اختیار فریق العملیة المعّجلة لوضع السیاسات 

كما ھي، أو مع الردود المقترحة على أسئلة المیثاق  ICANNسیاسة توافق في  gTLD لبیانات تسجیل المؤقتة
 والتوصیات األولیة.

 
بوضع الصیغة النھائیة لردوده على أسئلة المیثاق  EPDPلن یقوم فریق العملیة المعّجلة لوضع السیاسات 

التعلیقات العامة حتى یقوم بإجراء مراجعة شاملة للتعلیقات التي تم تلقیھا خالل فترة  GNSOوتوصیاتھ إلى مجلس 
على ھذا التقریر اإلبتدائي. وبالمثل، لم یتم اتخاذ أي إجماع رسمي بشأن ھذه الردود والتوصیات األولیة، ولكنھا لم 

قام فریق العملیة المعّجلة  3للنشر للتعلیقات العامة. EPDPتحصل على دعم فریق العملیة المعّجلة لوضع السیاسات 
 أمكن، بمالحظة أین تختلف المواضع داخل الفریق.، حیثما EPDPلوضع السیاسات 

 
بوضع التوصیات األولیة التالیة  EPDPومع أخذ ذلك في الحسبان، یقوم فریق العملیة المعّجلة لوضع السیاسات 

 واألسئلة ذات الصلة للنظر فیھا من قبل المجتمع:
 

 المعّجلة لوضع السیاسات GNSOعملیة  األولي لفریق 1التسجیل 
بیانات تسجیل  بأن تشكل األغراض التالیة لمعالجة EPDPیوصي فریق العملیة المعّجلة لوضع السیاسات 

 الجدیدة: ICANNأساس سیاسة  gTLD نطاقات
 

 :ICANNوفق بنود وشروط وسیاسات السجالت وأمناء السجالت، وسیاسات توافق  .1
 إثبات حقوق حامل االسم المسجل في اسم مسجل؛ •
 التأكد من أن حامل االسم المسجل قد یمارس حقوقھ في استخدام االسم المسجل والتصرف فیھ؛  •
 ولتفعیل اسم مسجل وتخصیصھ إلى حامل االسم المسجل؛ •

من خالل تمكین الوصول  ICANNالحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق وفقًا لمھمة  .2
المشروع لمصالح الجھات الخارجیة المشروعة إلى عناصر البیانات التي تم جمعھا لألغراض األخرى 

 المحددة ھنا؛
تمكین االتصال مع و/أو إخطار حامل االسم المسجل و/أو الوكالء المفوضین للمسائل التقنیة و/أو اإلداریة  .3

 باالسم المسجل؛
یانات تسجیل حاملي االسم المسجل في حالة حدوث عطل تجاري أو فني، أو عدم توفیر آلیات لحمایة ب .4

 توفر أمین السجل أو مشغل السجل؛
والتعامل مع طلبات مراقبة االمتثال التعاقدي والمراجعة والشكاوى المقدمة من مشغلي السجل وأمناء  .5

 السجالت وأصحاب األسماء المسجلة وغیرھم من مستخدمي اإلنترنت؛
ى وتسھیل السیاسات لحل النزاعات المتعلقة بتسجیل أسماء النطاقات أو المتعلقة بھا (عل وتفعیل تنسیق .6

عكس استخدام أسماء النطاقات ھذه)، وھي السیاسة الموّحدة لتسویة الخالفات حول اسماء النطاقات 
UDRP  والتعلیق الموّحد السریعURS  وإجراءات تسویة خالفات ما بعد التفویضPDDRP 

وإجراءات النزاع المتعلقة بتسجیل  RRDRPجراءات تسویة الخالفات القائمة حول قیود التسجیل وإ
 أسماء النطاقات المستقبلیة حیث ثبت أن معالجة البیانات الشخصیة أمر ضروري؛

معاییر األھلیة لسیاسة تسجیل  وتمكین التحقق لتأكید أن حامل االسم المسجل یتوافق مع .7
 التي یعتمدھا مشغل السجل طواعیة. ریةاالختیا gTLD نطاقات

 

                                                 
 

 مكالمة رسمیة توافقیة قبل إصدار تقریره النھائي. EPDPبعد مراجعة التعلیقات العامة، سیتلقى فریق العملیة المعّجلة لوضع السیاسات  3
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 20من  6صفحة 

أیًضا بتحدید:  EPDPالحظ أنھ لكل من األغراض المذكورة أعاله، قام فریق العملیة المعّجلة لوضع السیاسات 
) وحدات التحكم في البیانات 3و( ) األساس القانوني الموافق لكل نشاط معالجة؛2( المعالجة ذات الصلة؛ أنشطة )1(

ووحدات المعالجة المتعلقة بكل نشاط معالجة. لمزید من المعلومات حول ما سبق، یرجى الرجوع إلى مصنفات 
 الملحق د. عناصر البیانات التي یمكن العثور علیھا في

 
لمدخالت المجتمع: ھل ھذه األغراض محددة بما فیھ الكفایة، وإذا لم یكن األمر كذلك، كیف تقترح  1السؤال رقم 

تعدیلھا؟ یرجى تقدیم مبرر، مع مراعاة االمتثال للقانون العام لحمایة البیانات. ھل تود إضافة أیة أغراض؟ إذا كان 
ضافیة المقترحة وتقدیم مبررات إلدراجھا، مع مراعاة االمتثال للقانون العام األمر كذلك، یرجى تحدید األغراض اإل

 لحمایة البیانات.
 

 المعّجلة لوضع السیاسات GNSOعملیة  األولي لفریق 2التسجیل 
 EPDP، یلتزم فریق العملیة المعّجلة لوضع السیاسات EPDPوفقًا لمیثاق فریق العملیة المعّجلة لوضع السیاسات 

في نظام الوصول الموحد إلى بیانات التسجیل غیر العامة بمجرد الرد على أسئلة الوصول اآلمن في المیثاق. بالنظر 
 سیتضمن ذلك معالجة أسئلة مثل:

 
 ما ھي األغراض المشروعة لألطراف الثالثة للوصول إلى بیانات التسجیل؟ •
 ما معاییر األھلیة للدخول إلى بیانات التسجیل غیر العامة؟ •
 األطراف/المجموعات تتكون من أنواع مختلفة من مقدمي الطلبات من جھات خارجیة؟ ھل تلك •
 ما ھي عناصر البیانات التي یجب أن یكون لكل مستخدم/طرف الوصول إلیھا؟ •

 
في ھذا السیاق، من بین أمور أخرى، سیتم النظر في اإلفصاح في سیاق انتھاكات حقوق الملكیة الفكریة وإنتھاكات 

 .DNSنطاق نظام اسم ال
 المعّجلة لوضع السیاسات GNSOعملیة  األولي لفریق 3التسجیل 

بأن ال تتأثر المتطلبات المتعلقة بدقة بیانات التسجیل بموجب  EPDPیوصي فریق العملیة المعّجلة لوضع السیاسات 
 4الحالیة وسیاسات التوافق بھذه السیاسة. ICANNعقود 

 
 

 المعّجلة لوضع السیاسات GNSOعملیة  األولي لفریق 4التسجیل 
صنفات في مدة لمحدت البیانااجمع عناصر ورة بضر EPDPفریق العملیة المعّجلة لوضع السیاسات یوصي 
أمناء السجالت. في اإلجمالي، یعني ھذا أنھ سیتم جمع عناصر البیانات سطة ابود لملحق افي ت لبیانااعناصر 

 (أو یتم إنشاؤھا تلقائیًا): 5التالیة
 

 البیانات (مجمعة ومولدة)عناصر 
 مالحظة: یتم إنشاء عناصر البیانات المشار إلیھا بـ ** بواسطة أمناء السجالت أو السجالت

 اسم النطاق**
 معرف نطاق السجل**

 ألمین السجل** WHOISخادم نظام 
 ألمین السجل** URLعنوان 

 تاریخ التحدیث**
 تاریخ اإلنشاء**

 السجل**تاریخ انتھاء صالحیة 
                                                 
 

، باإلضافة إلى نظام التبلیغ عن مشاكل )GDPRمن المتوقع أن یتم النظر في موضوع الدقة من حیث عالقتھ باالمتثال للقانون العام لحمایة البیانات ( 4
 .WHOISدقة بیانات 
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 20من  7صفحة 

 تاریخ انتھاء صالحیة تسجیل أمین السجل**
 أمین السجل**

 **IANA معّرف أمین السجل في
 التبلیغ عن حاالت انتھاكات معلومات البرید اإللكتروني**

 التبلیغ عن حاالت انتھاكات معلومات أرقام الھواتف**
 موزع **

 حالة النطاق**
 معرف مسجل السجل**

 حقول المسجل:
 االسم· 
 المنظمة (اختیاري)· 
 الشارع· 
 المدینة· 
 الوالیة/المحافظة· 
 الرمز البریدي· 
 البلد· 
 الھاتف· 
 الھاتف الداخلي (اختیاري)· 
 الفاكس (اختیاري)· 
 الفاكس الداخلي (اختیاري)· 
 البرید اإللكتروني· 

 المعرف التقني (اختیاري)
 حقول التقنیة:

 (اختیاري)االسم  •
 الھاتف (اختیاري) •
 البرید اإللكتروني (اختیاري) •

 اسم الخادم
 اإلمتدادات األمنیة لنظام اسم النطاق (اختیاري)

 عنوان بروتوكول اإلنترنت السم الخادم**
 ** WHOISنظام  لقاعدة بیانات آخر تحدیث

) حالة شركة تابعة 1الخاصة بالتسجیل، مثل (عناصر بیانات اختیاریة إضافیة یحددھا مشغل السجل في سیاستھ 
) 3( ؛.]ECO) العضویة في المجتمع [2( ؛.]MICROSOFTلمشغل السجل أو مرخص عالمة تجاریة [

) كیان 4؛ (.]NYC، محل إقامة [.]LAW، أو .PHARMACY[الترخیص أو التسجیل أو التصاریح المناسبة 
 .]BOT، أو .BANKأو نشاط تجاري [

 
 .مصفوفة عناصر البیانات الكاملة التفاصیل، راجعلمزید من 

 
یانات التالیة اختیاریة لیقوم حامل االسم المسجل بأن تكون عناصر الب EPDPباإلضافة إلى ذلك، یوصي فریق 

یفكر فیما  EPDPبتوفیرھا: االسم والبرید اإللكتروني ورقم الھاتف لجھة االتصال التقني. (مالحظة: ال یزال فریق 
یانات إذا كان اختیاریًا یعني أیًضا إختیاریًا للمسجل أن یقوم بمنح اإلمكانیة لحامل االسم المسجل لتوفیر عناصر الب

 ھذه، أو ما إذا كان مطلوبًا من المسجل تقدیم ھذه اإلمكانیة).

https://community.icann.org/download/attachments/96207076/Data%20Elements%20Matrix_v0.7.3.pdf?version=1&modificationDate=1542390110299&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/96207076/Data%20Elements%20Matrix_v0.7.3.pdf?version=1&modificationDate=1542390110299&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/96207076/Data%20Elements%20Matrix_v0.7.3.pdf?version=1&modificationDate=1542390110299&api=v2
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 20من  8صفحة 

 
في كلتا الحالتین، إذا كان المسجل یوفر ھذا الخیار اختیاریًا أو كان مطلوبًا منھ توفیر ھذا الخیار، یقوم أمناء 

عیین الشخص نفسھ ) ت1السجالت بإخطار حامل االسم المسجل في وقت التسجیل بأن حامل االسم المسجل لھ حریة (
) تقدیم معلومات االتصال التي ال تحدد مباشرة الشخص المعني 2أو ( كمسجل (أو ممثل لھ) كجھة اتصال تقنیة؛

 باالتصال التقني.
 

لمدخالت المجتمع: ھل عناصر البیانات موصى بھا كما ھو مطلوب لتجمیع السجالت الالزمة  2السؤال رقم 
كال، لماذا؟ ھل تنقص أي عناصر بیانات ضروریة لتحقیق األغراض المحددة؟  لألغراض المحددة؟ إن كان الجواب

إذا كان األمر كذلك، یرجى تقدیم عنصر (عناصر) البیانات المفقودة ومبررات ذلك، مع مراعاة االمتثال للقانون 
 العام لحمایة البیانات.

 
 المعّجلة لوضع السیاسات GNSOعملیة  األولي لفریق 5التسجیل 

بأن یتم نقل عناصر البیانات المحددة تحدیًدا تحت عنوان "تحویل بیانات التسجیل من أمناء  EPDPیوصي فریق 
داخل مصنفات عناصر البیانات من أمناء السجالت إلى السجالت. في اإلجمالي، عناصر  السجالت إلى السجالت"

 البیانات ھذه ھي:
 
 

 عناصر البیانات (مجمعة ومولدة)
 إنشاء عناصر البیانات المشار إلیھا بـ ** بواسطة أمناء السجالت أو السجالت مالحظة: یتم
 اسم النطاق**

 معرف نطاق السجل**
 ألمین السجل** WHOISخادم نظام 

 ألمین السجل** URLعنوان 
 تاریخ التحدیث**
 تاریخ اإلنشاء**

 تاریخ انتھاء صالحیة السجل**
 السجل** تاریخ انتھاء صالحیة تسجیل أمین

 أمین السجل**
 **IANA معّرف أمین السجل في

 التبلیغ عن حاالت انتھاكات معلومات البرید اإللكتروني**
 التبلیغ عن حاالت انتھاكات معلومات أرقام الھواتف**

 موزع **
 حالة النطاق**

 معرف مسجل السجل**
 حقول المسجل:
 االسم· 
 المنظمة (اختیاري)· 
 الشارع· 
 المدینة ·

 الوالیة/المحافظة· 
 الرمز البریدي· 
 البلد· 
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 20من  9صفحة 

 الھاتف· 
 الھاتف الداخلي (اختیاري)· 
 الفاكس (اختیاري)· 
 الفاكس الداخلي (اختیاري)· 
 البرید اإللكتروني· 

 المعرف التقني (اختیاري)
 حقول التقنیة:

 االسم (اختیاري) •
 الھاتف (اختیاري) •
 (اختیاري)البرید اإللكتروني  •

 اسم الخادم
 اإلمتدادات األمنیة لنظام اسم النطاق (اختیاري)

 عنوان بروتوكول اإلنترنت السم الخادم**
 ** WHOISنظام  لقاعدة بیانات آخر تحدیث

) حالة شركة تابعة 1عناصر بیانات اختیاریة إضافیة یحددھا مشغل السجل في سیاستھ الخاصة بالتسجیل، مثل (
) 3( ؛.]ECO) العضویة في المجتمع [2( ؛.]MICROSOFTل أو مرخص عالمة تجاریة [لمشغل السج

) كیان 4؛ (.]NYC، محل إقامة [.]LAW، أو .PHARMACY[الترخیص أو التسجیل أو التصاریح المناسبة 
 .]BOT، أو .BANKأو نشاط تجاري [

 
 .مصفوفة عناصر البیانات الكاملة لمزید من التفاصیل، راجع

 
 المعّجلة لوضع السیاسات GNSOعملیة  األولي لفریق 6التسجیل 

في اتفاقیات معالجة البیانات المتوافقة قانونیًا مع مزودي  ICANNبأن تدخل مؤسسة  EPDPیوصي فریق  .1
 ضمانات البیانات.

 
بتحدیث المتطلبات التعاقدیة للسجالت وأمناء السجالت لنقل البیانات التي یقومون  EPDPیوصي فریق  .2

البیانات التي تقوم بتحلیل الھدف بمعالجتھا إلى مزود ضمانات البیانات لضمان اتساقھا مع مصنفات عناصر 
 توفیر آلیات حمایة بیانات تسجیل حاملي االسم المسجل. من أجل

 
توفیر آلیات حمایة بیانات تسجیل حاملي االسم المسجل یحتوي  مصنف بیانات العناصر الذي یحلل الغرض من .3

لسجالت وأمناء السجالت إلى بنقلھا من قبل ا EPDPعلى عناصر البیانات المحددة تحدیًدا التي یوصي فریق 
 عناصر البیانات ھذه ھي: مزودي ضمانات البیانات (راجع الملحق د).

 
 عناصر البیانات (مجمعة ومولدة)

 مالحظة: یتم إنشاء عناصر البیانات المشار إلیھا بـ ** بواسطة أمناء السجالت أو السجالت
 اسم النطاق**

 معرف نطاق السجل**
 ألمین السجل** WHOISخادم نظام 

 ألمین السجل** URLعنوان 
 تاریخ التحدیث**
 تاریخ اإلنشاء**

 تاریخ انتھاء صالحیة السجل**

https://community.icann.org/download/attachments/96207076/Data%20Elements%20Matrix_v0.7.3.pdf?version=1&modificationDate=1542390110299&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/96207076/Data%20Elements%20Matrix_v0.7.3.pdf?version=1&modificationDate=1542390110299&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/96207076/Data%20Elements%20Matrix_v0.7.3.pdf?version=1&modificationDate=1542390110299&api=v2
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 20من  10صفحة 

 تاریخ انتھاء صالحیة تسجیل أمین السجل**
 أمین السجل**

 **IANA معّرف أمین السجل في
 التبلیغ عن حاالت انتھاكات معلومات البرید اإللكتروني**

 حاالت انتھاكات معلومات أرقام الھواتف**التبلیغ عن 
 موزع **

 حالة النطاق**
 معرف مسجل السجل**

 حقول المسجل:
 االسم· 
 المنظمة (اختیاري)· 
 الشارع· 
 المدینة· 
 الوالیة/المحافظة· 
 الرمز البریدي· 
 البلد· 
 الھاتف· 
 الھاتف الداخلي (اختیاري)· 
 الفاكس (اختیاري)· 
 الفاكس الداخلي (اختیاري)· 
 البرید اإللكتروني· 

 المعرف التقني (اختیاري)
 حقول التقنیة:

 االسم (اختیاري) •
 الھاتف (اختیاري) •
 البرید اإللكتروني (اختیاري) •

 اسم الخادم
 اإلمتدادات األمنیة لنظام اسم النطاق (اختیاري)

 عنوان بروتوكول اإلنترنت السم الخادم **
 ** WHOISنظام  لقاعدة بیانات آخر تحدیث

) حالة 1عناصر بیانات اختیاریة إضافیة یحددھا مشغل السجل في سیاستھ الخاصة بالتسجیل، مثل (
) العضویة في المجتمع 2( ؛.]MICROSOFTشركة تابعة لمشغل السجل أو مرخص عالمة تجاریة [

]ECO[.بة ) الترخیص أو التسجیل أو التصاریح المناس3( ؛]PHARMACY. أو ،LAW[. محل ،
 .]BOT، أو .BANK) كیان أو نشاط تجاري [4؛ (.]NYCإقامة [

 
لمدخالت المجتمع: ھل توجد عناصر بیانات أخرى مطلوبة لنقلھا بین أمناء السجالت والسجالت  3السؤال رقم 

یرجى تقدیم المبررات ذات و/أو مزودي الضمانات ضروریة لتحقیق األھداف المحددة؟ إذا كان األمر كذلك، 
 الصلة، مع مراعاة االمتثال للقانون العام لحمایة البیانات.
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 20من  11صفحة 

 المعّجلة لوضع السیاسات GNSOعملیة  األولي لفریق 7التسجیل 
بإجراء تحدیثات على المتطلبات التعاقدیة للسجالت واأمناء السجالت لنقل بیانات  EPDPیوصي فریق  .1

والتي تتم معالجتھا عند طلبھا، بما یتوافق مع مصنف  ICANNتسجیل أسماء النطاقات إلى قسم امتثال 
یقات عناصر البیانات الذي یقوم بتحلیل الغرض من التعامل مع طلبات مراقبة االمتثال التعاقدي والتدق

والشكاوى المقدمة من قبل مشغلي السجالت وأمناء السجالت وأصحاب األسماء المسجلة وغیرھم من 
 مستخدمي اإلنترنت (انظر الملحق د).

 
التعامل مع طلبات مراقبة االمتثال التعاقدیة والتدقیقات  مصنف عناصر البیانات الذي یحلل الغرض من  .2

ت وأمناء السجالت وأصحاب األسماء المسجلة وغیرھم من والشكاوى المقدمة من قبل مشغلي السجال
بنقلھا من  EPDPمستخدمي اإلنترنت یحتوي على عناصر البیانات المحددة تحدیًدا التي یوصي فریق 

 عناصر البیانات ھذه ھي: (راجع الملحق د). ICANNالسجالت وأمناء السجالت إلى قسم االمتثال في 
 

 )عناصر البیانات (مجمعة ومولدة
 مالحظة: یتم إنشاء عناصر البیانات المشار إلیھا بـ ** بواسطة أمناء السجالت أو السجالت

 اسم النطاق**
 معرف نطاق السجل**

 ألمین السجل** WHOISخادم نظام 
 ألمین السجل** URLعنوان 

 تاریخ التحدیث**
 تاریخ اإلنشاء**

 تاریخ انتھاء صالحیة السجل**
 صالحیة تسجیل أمین السجل**تاریخ انتھاء 

 أمین السجل**
 **IANA معّرف أمین السجل في

 التبلیغ عن حاالت انتھاكات معلومات البرید اإللكتروني**
 التبلیغ عن حاالت انتھاكات معلومات أرقام الھواتف**

 موزع **
 حالة النطاق**

 معرف مسجل السجل**
 حقول المسجل:
 االسم· 
 (اختیاري)المنظمة · 
 الشارع· 
 المدینة· 
 الوالیة/المحافظة· 
 الرمز البریدي· 
 البلد· 
 الھاتف· 
 الھاتف الداخلي (اختیاري)· 
 الفاكس (اختیاري)· 
 الفاكس الداخلي (اختیاري)· 



 AR - 2018 األول كانون 4 الخالصة التنفیذیة للتقریر اإلبتدائي لفریق العملیة المعّجلة لوضع السیاسات
 

 20من  12صفحة 

 البرید اإللكتروني· 
 المعرف التقني (اختیاري)

 حقول التقنیة:
 االسم (اختیاري) •
 (اختیاري)الھاتف  •
 البرید اإللكتروني (اختیاري) •

 اسم الخادم
 اإلمتدادات األمنیة لنظام اسم النطاق (اختیاري)

 عنوان بروتوكول اإلنترنت السم الخادم **
 ** WHOISنظام  لقاعدة بیانات آخر تحدیث

) حالة شركة 1(عناصر بیانات اختیاریة إضافیة یحددھا مشغل السجل في سیاستھ الخاصة بالتسجیل، مثل 
) العضویة في المجتمع 2( ؛.]MICROSOFTتابعة لمشغل السجل أو مرخص عالمة تجاریة [

]ECO[.الترخیص أو التسجیل أو التصاریح المناسبة 3( ؛ (]PHARMACY. أو ،LAW[. محل إقامة ،
]NYC[.) 4؛] كیان أو نشاط تجاري (BANK. أو ،BOT[.6 

 
ل ھناك عناصر بیانات أخرى مطلوبة لنقلھا بین أمناء السجالت لمدخالت المجتمع: ھ 4السؤال رقم 

ضروریة لتحقیق األغراض المحددة؟ إذا كان األمر كذلك، یرجى تحدید عناصر  ICANNوالسجالت/قسم امتثال 
البیانات ھذه وتقدیم المبررات ذات الصلة، مع مراعاة االمتثال للقانون العام لحمایة البیانات. ھل توجد عناصر 

وریة لتحقیق ولیست ضر ICANNبیانات محددة غیر مطلوبة لنقلھا بین أمناء السجالت والسجالت/قسم امتثال 
 األغراض المحددة؟ إذا كان األمر كذلك، یرجى تحدید عناصر البیانات ھذه وشرحھا.

 
 المعّجلة لوضع السیاسات GNSOعملیة  األولي لفریق 8التسجیل 

كما یلي لعناصر البیانات التي تم تجمیعھا. یجب أن  7ذلك التنقیح یجب تطبیق بأنھ EPDPیوصي فریق 
 في دلیل یمكن الوصول إلیھ بحریة: مجھولة غیر منقحة والعناصر البیانات  تظھر

 
 منقحة عنصر البیانات

 ال اسم النطاق
 ال ألمین السجل WHOISخادم نظام 

 ال ألمین السجل URLعنوان 
 ال تاریخ التحدیث
 ال تاریخ اإلنشاء

 ال تاریخ انتھاء صالحیة السجل
 ال تاریخ انتھاء صالحیة تسجیل أمین السجل

 ال أمین السجل
 ال IANA معّرف أمین السجل في

التبلیغ عن حاالت انتھاكات معلومات 
 البرید اإللكتروني

 ال

                                                 
 

إذا تمت معالجة عناصر البیانات ذات الصلة فیما یتعلق بمعاییر األھلیة لسیاسة  ICANNیتم عادةً طلب عناصر البیانات ھذه ونقلھا إلى قسم االمتثال في  6
 من اتفاقیة السجل. 13أو  12أو  11التسجیل التي یعتمدھا مشغل السجل للوفاء بالتزاماتھ بموجب المواصفات 

أن یكون ھناك أي تنقیحات ألي عناصر بیانات للكیانات  أنھ ال ینبغي EPDPفي عملیة  BCودائرة األعمال  IPCیرى ممثلو دائرة الملكیة الفكریة  7
 القانونیة.
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 20من  13صفحة 

 منقحة عنصر البیانات
التبلیغ عن حاالت انتھاكات معلومات 

 أرقام الھواتف
 ال

 ال الموزع
 ال حالة النطاق

  حقول المسجل
 نعم االسم •
 8نعم/ال المنظمة (اختیاري) •
 نعم الشارع •
 9نعم المدینة •
 ال الوالیة/المحافظة •
 نعم الرمز البریدي •
 ال البلد •
 نعم الھاتف •
 10نعم البرید اإللكتروني •
 / مجھول برید إلكتروني •

 رابط لنموذج الویب
 ال

  حقول التقنیة
 نعم االسم •
 نعم الھاتف •
 11نعم البرید اإللكتروني •
 / مجھول برید إلكتروني •

 رابط لنموذج الویب
 ال

 ال (الخوادم)اسم الخادم 
DNSSEC ال 

 ال عنوان بروتوكول اإلنترنت السم الخادم
نظام  لقاعدة بیانات آخر تحدیث
WHOIS 

 ال

 
 
 

 المعّجلة لوضع السیاسات GNSOعملیة  األولي لفریق 9التسجیل 
بأن یقدم أمناء السجالت مزیًدا من التوجیھات إلى حامل االسم المسجل بشأن المعلومات التي  EPDPیوصي فریق 

 ستُقدم ضمن مجال المنظمة.
                                                 
 

 یتم تقریره بعد مراجعة التعلیقات العامة. 8
 أنھ ال ینبغي تنقیح عناصر البیانات ھذه. EPDPفي فریق عملیة  BCودائرة األعمال  IPCیرى ممثلو دائرة الملكیة الفكریة  9

یجب أن یقدم المسجل عنوان برید إلكتروني  التي تنص على أنھ 2018أیار (مایو)  17المؤقتة بتاریخ بأن متطلبات المواصفة  EPDPیوصي فریق  10
التصال أو أو نموذج ویب لتسھیل التواصل عبر البرید اإللكتروني مع جھة االتصال ذات الصلة، ولكن یجب عدم تحدید عنوان البرید اإللكتروني لجھة ا

 جھة االتصال نفسھا، یظل ساریًا.
یجب أن یقدم المسجل عنوان برید إلكتروني  التي تنص على أنھ 2018أیار (مایو)  17بأن متطلبات المواصفة المؤقتة بتاریخ  EPDPیوصي فریق  11

تصال أو الأو نموذج ویب لتسھیل التواصل عبر البرید اإللكتروني مع جھة االتصال ذات الصلة، ولكن یجب عدم تحدید عنوان البرید اإللكتروني لجھة ا
 جھة االتصال نفسھا، یظل ساریًا.
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 20من  14صفحة 

 
 المعّجلة لوضع السیاسات GNSOعملیة  األولي لفریق 10التسجیل 

بأن  EPDPیق فیما یتعلق بتسھیل االتصاالت عبر البرید اإللكتروني بین األطراف الثالثة والمسجل، یوصي فر
المتطلبات الحالیة في المواصفة المؤقتة التي تنص على أنھ یجب أن یقدم المسجل عنوان برید إلكتروني أو نموذج 
ویب لتسھیل التواصل عبر البرید اإللكتروني مع جھة االتصال ذات الصلة، ولكن یجب عدم تحدید عنوان البرید 

 .12ھا، تبقى على حالھااإللكتروني لجھة االتصال أو جھة االتصال نفس
 

النظر في أي تغییرات في تنقیح عناصر البیانات؟  EPDPلمدخالت المجتمع: ھل یجب على فریق  5السؤال رقم 
إذا كان األمر كذلك، یرجى تحدید ھذه التغییرات وتقدیم المبررات ذات الصلة، مع مراعاة االمتثال للقانون العام 

 لحمایة البیانات.
 

 المعّجلة لوضع السیاسات GNSOعملیة  األولي لفریق 11التسجیل 
بأن یُطلب من المسجلین االحتفاظ بعناصر البیانات المحددة ھنا لمدة عام واحد بعد انتھاء  EPDPیوصي فریق 

صالحیة التسجیل. تتوافق فترة االحتفاظ ھذه مع النظام األساسي المحدد للتقییدات في سیاسة فض النزاع عند نقل 
  TDRP.(13إسم النطاق (ملكیة 

 
النظر في أي تغییرات في فترات االحتفاظ  EPDPلمدخالت المجتمع: ھل یجب على فریق  6السؤال رقم 

بالبیانات الموصى بھا؟ إذا كان األمر كذلك، یرجى تحدید ھذه التغییرات وتقدیم المبررات ذات الصلة، مع مراعاة 
االمتثال للقانون العام لحمایة البیانات. ھل تعتقد أن مبرر االحتفاظ بالبیانات بعد مدة تسجیل اسم النطاق كاٍف؟ 

 أو لماذا ال؟ یرجى تقدیم مبرر إلجابتك.لماذا 
 

 لمدخالت المجتمع: 7السؤال رقم 
النظر فیھا بشأن ما إذا كان ینبغي السماح لألطراف  EPDPما ھي العوامل األخرى التي ینبغي على فریق 

 ن؟المتعاقدة أو إلزامھم بالتمییز بین المسجلین على أساس جغرافي؟ بین األشخاص الطبیعیین واالعتباریی
 

ھل ھناك أي مخاطر أخرى مرتبطة بتمییز حالة المسجل (كشخص طبیعي أو اعتباري) أو موقع جغرافي؟ إذا كان 
األمر كذلك، یرجى تحدید تلك العوامل و/أو المخاطر وكیفیة تأثیرھا على التوصیات الممكنة، مع مراعاة االمتثال 

 للقانون العام لحمایة البیانات.
 

استكشاف ما إذا كانت اإلجراءات مجدیة للتمییز بدقة على نطاق عالمي ما إذا كان ھل یجب على المجتمع 
المسجلون/األطراف المتعاقد خاضعین لالختصاص القضائي الخاص بالقانون العام لحمایة البیانات أو غیره من 

ذا التمییز بالفعل قوانین حمایة البیانات؟ ھل یمكن للمجتمع أن یشیر إلى األمثلة الموجودة على مكان حدوث ھ
 وھل یمكن تطبیقھ على نطاق عالمي ألغراض بیانات التسجیل؟

 
 المعّجلة لوضع السیاسات GNSOعملیة  األولي لفریق 12التسجیل 

بأن تظل المتطلبات الحالیة في المواصفة المؤقتة فیما یتعلق بالوصول المعقول قائمة حتى یتم  EPDPیوصي فریق 
االنتھاء من العمل على نظام الوصول الموحد إلى بیانات التسجیل غیر العامة، مع مالحظة أنھ یجب تعدیل ھذا 

 EPDPوة على ذلك، یوصي فریق المصطلح لإلشارة إلى "المعلمات للرد على طلبات اإلفصاح المشروعة." وعال
 باستكشاف المزید من المعاییر حول المصطلح "معقول" كجزء من تنفیذ توصیات السیاسة ھذه التي تتناول:

o [عملي]* معاییر الجداول الزمنیة لالستجابات التي ستقدمھا األطراف المتعاقدة؛ 
o التنسیق الذي ینبغي من خاللھ تقدیم الطلبات والردود؛ 

                                                 
 

ھذه التوصیة األولیة لألسباب المنصوص علیھا في القسم ذي الصلة  ALACولجنة  BCودائرة األعمال  IPCال یدعم أعضاء دائرة الملكیة الفكریة  12
 في ھذا التقریر المبدئي.

، لدیھم فترات احتفاظ منفصلة أقل من أو تساوي ICANNت وقسم االمتثال في األطراف األخرى ذات الصلة، بما في ذلك السجالت ومقدمو الضمانا 13
 سنة واحدة وفقًا لذلك ومتوافقة مع متطلبات القانون العام لحمایة البیانات. انظر الملحق د لمزید من التفاصیل.
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 20من  15صفحة 

o /التعلیمات حول كیفیة ومكان تقدیم الطلبات؛االتصاالت 
o  متطلبات ما یجب أن تتضمنھ استجابات المعلومات (على سبیل المثال، اإلقرار التلقائي

 واألساس المنطقي لرفض الطلب)؛ بالطلبات
o .تسجیل الطلبات 

 
عملیة لألطراف [*بعض المشاغل عبرت عن أن المخططات الزمنیة التي لن تتم ترجمتھا إلى متطلبات غیر 

 المتعاقدة].
 

النظر في أي  EPDPلمدخالت المجتمع: ھل ینبغي لفریق العملیة المعّجلة لوضع السیاسات  8السؤال رقم 
تغییرات في توصیاتھ فیما یتعلق بـ "الوصول المعقول"؟ إذا كان األمر كذلك، یرجى تحدید التغییرات المقترحة 

 وتقدیم المبررات ذات الصلة، مع مراعاة االمتثال للقانون العام لحمایة البیانات.
 

 المعّجلة لوضع السیاسات GNSOعملیة  األولي لفریق 13التسجیل 
وع وبانتظار المزید من المدخالت ضولمشأن ھذا اب EPDPلى المعلومات والمداوالت التي كانت لدى فریق بناء ع

وتدخل  ICANNبأن تتداول منظمة  EPDPوالمشورة القانونیة، یوصي فریق العملیة المعّجلة لوضع السیاسات 
 دة.لمتعاقطراف األا) مع JCAركة (مشتجھة متحكمة تفاقیة افي 

 
مسؤولیات األطراف المعنیة ألنشطة  JCAباإلضافة إلى المكونات المطلوبة قانونًا لھذه االتفاقیة، تحدد اتفاقیة 

المعالجة كما ھو موضح أدناه. یجب أن تضمن بنود التعویض أن مخاطر معالجة بیانات معینة یتحملھا إما طرف 
 14واحد أو عدة أطراف لھا المصلحة األساسیة في المعالجة.

 
 المعّجلة لوضع السیاسات GNSOعملیة  األولي لفریق 14التسجیل 

 بأن تتضمن السیاسة أنشطة معالجة البیانات التالیة باإلضافة إلى الجھات المسؤولة: EPDPیوصي فریق 
 

 :ICANN15غرض 
 :ICANNوفق بنود وشروط وسیاسات السجالت وأمناء السجالت، وسیاسات توافق 

المسجل في االسم المسجل؛ التأكد من أن مالك اسم مسجل یمكنھ أن یمارس وضع حقوق حامل االسم  •
 حقوقھ في استخدام وامتالك االسم المسجل؛

 وتفعیل اسم مسجل وتخصیصھ إلى حامل االسم المسجل. •
 أساس قانوني: الطرف المسؤول: نشاط المعالجة

 ICANN التجمیع
 أمناء السجالت

 السجالت

 ) (ب) ألمناء السجالت1( 6
 ICANN) (و) لمؤسسة 1( 6

 16والسجالت
النقل من أمناء 

السجالت إلى 
 السجالت

 أمناء السجالت
 السجالت

ستكون ھناك حاجة إلى الكشف 
عناصر بیانات معینة (اسم  عن

وأسماء الخوادم). سیكون  النطاق

                                                 
 

team/2018-epdp-https://mm.icann.org/pipermail/gnso-عدُدا من األسئلة المتعلقة بالتنفیذ (راجع  ICANNطرحت منظمة  14
November/000961.html حیث أن فریق عملیة (EPDP .ستنظر أكثر في الموضوع مع إعدادھا للتقریر النھائي 

من خالل سیاسة التوافق في  ICANNلوصف أغراض معالجة البیانات الشخصیة التي یجب أن تخضع لمنظمة  NICANیُستخدم مصطلح غرض  15
 ICANN اآلراء. الحظ أن ھناك أغراًضا إضافیة لمعالجة البیانات الشخصیة، والتي قد تسعى إلیھا األطراف المتعاقدة، ولكنھا خارجة عما یجب على

 .ICANNذه تعاقدیًا. ال یعني بالضرورة أن مثل ھذا الغرض متبع فقط من قبل مؤسسة ومجتمعھا وضع سیاسة بشأنھ أو تنفی
) (ب) لجمیع أنشطة المعالجة، بما في ذلك 1( 6عن رأي مفاده أن الغرض أ ھو  IPCودائرة الملكیة الفكریة  BCأعرب أعضاء دائرة األعمال  16

 اإلساءة یعتبر ضروریًا ألداء عقد. السجالت التي تتحقق من أنماط إساءة االستخدام كحمایة ضد
 
 

https://mm.icann.org/pipermail/gnso-epdp-team/2018-November/000961.html
https://mm.icann.org/pipermail/gnso-epdp-team/2018-November/000961.html
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 20من  16صفحة 

) ب، في 1( 6األساس القانوني ھو 
حالة تضمین البیانات الشخصیة، ألمناء 

(و) للقانون العام  )1( 6السجالت و
 لحمایة البیانات للسجالت.

 
لعناصر البیانات األخرى، المادة 

) (و) من القانون العام لحمایة 1( 6
 17البیانات.

 أمناء السجالت اإلفصاح
 السجالت

 

بعض عناصر  ستكون ھناك حاجة لنقل
وأسماء الخوادم)  البیانات (اسم النطاق

من أمین السجل إلى السجل. سیكون 
) ب، في 1( 6األساس القانوني ھو 

حالة تضمین البیانات الشخصیة، ألمناء 
) (و) للقانون العام 1( 6السجالت و

 لحمایة البیانات للسجالت.
 ) (و)ICANN 6 )1 االحتفاظ بالبیانات

 
 :ICANNغرض 

من خالل تمكین الوصول المشروع  ICANNالحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق وفقًا لمھمة 
 لمصالح الجھات الخارجیة المشروعة إلى عناصر البیانات التي تم جمعھا لألغراض األخرى المحددة ھنا.

 أساس قانوني: الطرف المسؤول: نشاط المعالجة
 ICANN التجمیع

 أمناء السجالت
 السجالت

 ) (و)1( 6

النقل من أمناء 
السجالت إلى 

 السجالت

 غیر متوفر متوفرغیر 

 ) (و)ICANN 6 )1 اإلفصاح
 یتم تحدیده الحقًا  ICANN االحتفاظ بالبیانات

 
 :ICANNغرض 

تمكین االتصال مع و/أو إخطار حامل االسم المسجل و/أو الوكالء المفوضین للمسائل التقنیة و/أو اإلداریة باالسم 
 المسجل

 أساس قانوني: الطرف المسؤول: نشاط المعالجة
 أمین السجل التجمیع

 السجالت
 ) (ب) ألمناء السجالت1( 6
 ) (و) للسجالت1( 6

النقل من أمناء 
السجالت إلى 

 السجالت

ICANN 
 السجالت

 ) (و)1( 6

  یتم تحدیده الحقًا اإلفصاح
 غیر متوفر ICANN االحتفاظ بالبیانات

                                                 
 

 مثلھ 17
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 20من  17صفحة 

 
 :ICANNغرض 

المسجل في حالة حدوث عطل تجاري أو فني، أو عدم توفر أمین توفیر آلیات لحمایة بیانات تسجیل حاملي االسم 
 السجل أو مشغل السجل

 أساس قانوني الطرف المسؤول: نشاط المعالجة
 18(و) )ICANN 6 )1 التجمیع

النقل من أمناء 
السجالت إلى 

 السجالت

ICANN 6 )1(و) ( 

 ) (و)ICANN 6 )1 اإلفصاح
 ) (و)ICANN 6 )1 االحتفاظ بالبیانات

 
 :ICANNغرض 

والتعامل مع طلبات مراقبة االمتثال التعاقدي والمراجعة والشكاوى المقدمة من مشغلي السجل وأمناء السجالت 
 وأصحاب األسماء المسجلة وغیرھم من مستخدمي اإلنترنت.

 أساس قانوني: الطرف المسؤول: نشاط المعالجة
 19(و) )ICANN 6 )1 التجمیع

النقل من أمناء 
إلى  السجالت
 السجالت

ICANN 6 )1(و) ( 

  غیر متوفر اإلفصاح
 ) (و)ICANN 6 )1 االحتفاظ بالبیانات

 
 :ICANNغرض 
وتسھیل السیاسات لحل النزاعات المتعلقة بتسجیل أسماء النطاقات أو المتعلقة بھا (على عكس  وتفعیل تنسیق

والتعلیق  UDRPاستخدام أسماء النطاقات ھذه)، وھي السیاسة الموّحدة لتسویة الخالفات حول اسماء النطاقات 
وإجراءات تسویة الخالفات القائمة  PDDRPوإجراءات تسویة خالفات ما بعد التفویض  URSالموّحد السریع 

وإجراءات النزاع المتعلقة بتسجیل أسماء النطاقات المستقبلیة حیث ثبت أن  RRDRPحول قیود التسجیل 
 معالجة البیانات الشخصیة أمر ضروري.

 أساس قانوني: الطرف المسؤول: نشاط المعالجة
 ICANN التجمیع

 أمناء السجالت
 السجالت) (ب) ألمناء 1( 6
 ) (و) للسجالت1( 6

النقل من أمناء 
السجالت إلى 

 السجالت

ICANN 
 السجالت

 أمناء السجالت

 ) (ب) ألمناء السجالت1( 6
 ) (و) للسجالت1( 6

                                                 
 

) (ب) كأساس قانوني ألن 1( 6عن وجھة نظر مفادھا أن التجمیع لھذا الغرض سوف یستخدم  IPCودائرة الملكیة الفكریة  BC عبرت دائرة األعمال 18
 حمایة المسجلین في حالة فشل العمل أمر ضروري ألداء العقد، ویتوقع مسجل أن یتم ضمان بیاناتھ وفقًا لذلك.

ودائرة الملكیة الفكریة  BCیعتقد البعض (ممثلو دائرة األعمال  ) (و) ھي أساس قانوني مناسب ألغراض االمتثال؛1( 6واتفق معظمھم على أن الفقرة  19
IPC ن حقوق ) (و) قد تتسبب في مشكالت یحدد فیھا المتحكم أ1( 6) (ب) قد تنطبق أیًضا. تم اإلعراب عن بعض المخاوف من أن 1( 6) أن المادة

 الخصوصیة تفوق الفائدة المشروعة وبالتالي ال یمكن توفیر البیانات.
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 20من  18صفحة 

النقل إلى مزودي 
 حل النزاعات

ICANN 
 السجالت

معالج أو  -مزودو حل منازعات أمناء السجالت 
 وحدة تحكم مستقلة

 السجالت) (ب) ألمناء 1( 6
) (و) للسجالت ومؤسسة 1( 6

ICANN 

   اإلفصاح
   االحتفاظ بالبیانات

 
 :ICANNغرض 

معاییر األھلیة لسیاسة تسجیل  وتمكین التحقق لتأكید أن حامل االسم المسجل یتوافق مع
 التي یعتمدھا مشغل السجل طواعیة. االختیاریة gTLD نطاقات

 قانوني:أساس  الطرف المسؤول: نشاط المعالجة
جمع بیانات محددة 

لمتطلبات األھلیة 
المحددة بموجب 

 اتفاقیة السجل

 السجالت
 

 ) (ب) ألمناء السجالت1( 6
 ) (و) للسجالت1( 6

جمع بیانات محددة 
لمتطلبات األھلیة 

المعتمدة من مشغل 
 السجل

 ) (ب) ألمناء السجالت1( 6 السجالت
 ) (و) للسجالت1( 6

متطلبات األھلیة 
بموجب  المحددة

اتفاقیة السجل 
للنقل من أمناء 

السجالت إلى 
 السجالت

 

 ) (ب) ألمناء السجالت1( 6 السجالت
 ) (و) للسجالت1( 6

النقل من أمناء 
السجالت إلى 

 السجالت
متطلبات األھلیة 

المعتمدة من 
 السجل

 ) (ب) ألمناء السجالت1( 6 السجالت
 ) (و) للسجالت1( 6

 غیر متوفر السجالت اإلفصاح
 ) (و)1( 6 السجالت االحتفاظ بالبیانات

 
أن ینظر في أي  EPDPلمدخالت المجتمع: ھل یجب على فریق العملیة المعّجلة لوضع السیاسات  9السؤال رقم 

تغییرات على تسمیات المسئولیة و/أو القواعد القانونیة المحددة؟ إذا كان األمر كذلك، یرجى تحدید التغییر (أو 
 التغییرات) المقترحة وتقدیم المبررات ذات الصلة، مع مراعاة االمتثال للقانون العام لحمایة البیانات.
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 20من  19صفحة 

 المعّجلة لوضع السیاسات GNSOعملیة  األولي لفریق 15التسجیل 
، یتم الحفاظ على متطلبات gTLD للسیاسة الجدیدة لبیانات تسجیل نطاقات أنھ بالنسبة EPDPیوصي فریق 

والسیاسة الموّحدة لتسویة الخالفات حول اسماء  URSالمواصفة المؤقتة فیما یتعلق بالتعلیق الموّحد السریع 
(إن  RPMوصیات من مجموعة عمل عملیة وضع السیاسات حتى یحین وقت استبدالھا بت UDRPالنطاقات 

 وجد).
 

 المعّجلة لوضع السیاسات GNSOعملیة  األولي لفریق 16التسجیل 
 RPMمراجعة مجموعة عمل عملیة وضع السیاسات  GNSOبأن یوجھ مجلس  EPDPكما یوصي فریق 

بات الحالیة لتوضیح أنھ یجب إلزام مقدم بالنظر، كجزء من مداوالتھا، في ما إذا كانت ھناك حاجة لتحدیث المتطل
الشكوى فقط بإدخال بیانات خدمات دلیل بیانات التسجیل المتاحة عموًما السم (أسماء) النطاقات عند اإلصدار في 

 RPMبتوجیھ مجموعة عمل عملیة وضع السیاسات  GNSOمجلس  EPDPشكواه األولیة. كما یوصي فریق 
یجب إعطاء  محدثة (إن وجدت)، RDDSانات خدمات دلیل بیانات التسجیل للنظر فیما إذا كان لدى تلقي بی

 الفرصة لصاحب الشكوى لتقدیم شكوى معدلة تحتوي على معلومات المستجیبین المحدثة.
 

 المعّجلة لوضع السیاسات GNSOعملیة  األولي لفریق 17التسجیل 
مداوالتھ حول إطار وصول موحد، یجب أن یقدم ممثل مجموعة  EPDPأنھ عندما یبدأ فریق  EPDPیطلب فریق 

تحدیثًا حول الوضع الحالي للمداوالت حتى یتمكن فریق العملیة المعّجلة لوضع  RPMعمل عملیة وضع السیاسات 
من تحدید ما إذا كان/كیف ستؤثر توصیات مجموعة العمل على النظر في التعلیق الموّحد  EPDPالسیاسات 

في سیاق مداوالت إطار  UDRPوالسیاسة الموّحدة لتسویة الخالفات حول اسماء النطاقات  URSالسریع 
 الوصول الموحد.

 المعّجلة لوضع السیاسات GNSOعملیة  األولي لفریق 18التسجیل 
الدخول في اتفاقیات معالجة البیانات مع موفري حل  ICANNبأنھ یجب على منظمة  EPDPیوصي فریق 

تم فیھا معالجة فترة االحتفاظ بالبیانات، ضمن عناصر أخرى، على وجھ التحدید، ألن ذلك سیؤثر الخالفات والتي ت
 على القدرة على اتخاذ قرارات متاحة للعموم.

 
النظر فیھا فیما یتعلق بالتعلیق  EPDPلمدخالت المجتمع: ھل ھناك أي تغییرات یجب على فریق  10السؤال رقم 

التي لم یتم تحدیدھا  UDRPوالسیاسة الموّحدة لتسویة الخالفات حول اسماء النطاقات  URSالموّحد السریع 
 بالفعل؟ إذا كان األمر كذلك، یرجى تقدیم المبررات ذات الصلة، مع مراعاة االمتثال للقانون العام لحمایة البیانات.

 
 المعّجلة لوضع السیاسات GNSOعملیة  األولي لفریق 19التسجیل 

، یتم الحفاظ على متطلبات gTLD ببیانات تسجیل بأنھ بالنسبة للسیاسة الجدیدة الخاصة EPDPیوصي فریق 
المواصفة المؤقتة فیما یتعلق بسیاسة النقل حتى یتم استبدالھا بالتوصیات التي قد تأتي من مراجعة سیاسة النقل التي 

 .GNSOیتم تنفیذھا من قبل مجلس 
 

 المعّجلة لوضع السیاسات GNSOعملیة  األولي لفریق 20التسجیل 
، كجزء من مراجعتھ لسیاسة النقل، على وجھ GNSOبأن یقوم مجلس  EPDPیوصي فریق 

قد تكون مطلوبة لسیاسة النقل نتیجة للقانون العام  التعدیالت، التي مراجعة اآلثار، باإلضافة إلى بطلب التحدید
 لحمایة البیانات.

 
النظر فیھا فیما بسیاسة نقل  EPDPلمدخالت المجتمع: ھل ھناك أي تغییرات یجب على فریق  11السؤال رقم 

الملكیة التي لم یتم تحدیدھا بالفعل؟ إذا كان األمر كذلك، یرجى تقدیم المبررات ذات الصلة، مع مراعاة االمتثال 
 للقانون العام لحمایة البیانات.
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 20من  20صفحة 

 المعّجلة لوضع السیاسات GNSOعملیة  األولي لفریق 21التسجیل 
في اتفاقیات حمایة البیانات المطلوبة مثل اتقافیة معاملة البیانات  ICANNبأن تدخل منظمة  EPDPیوصي فریق 

 من القانون العام لحمایة البیانات) أو اتفاقیة الجھة المتحكمة المشتركة 28(المادة 
لمتعاقدة المشاركة في معالجة بیانات التسجیل مثل )، حسب االقتضاء، مع الكیانات غیر األطراف ا26(المادة 

من المتوقع أن تحدد ھذه . EBEROموفري ضمان البیانات ومقدمي خدمات المشغل الطارئ واإلحتیاطي للسجل 
 االتفاقیات التزامات وتعلیمات العالقة لمعالجة البیانات بین األطراف المختلفة.

 
 المعّجلة لوضع السیاسات GNSOعملیة  األولي لفریق 22التسجیل 

أنھ كجزء من تنفیذ توصیات السیاسة ھذه، یتم إجراء تحدیثات للسیاسات/اإلجراءات الحالیة،  EPDPیوصي فریق 
وأي سیاسات أخرى قد تكون تم حذفھا، لضمان التوافق مع توصیات السیاسة ھذه، حیث یشیر عدد منھا إلى 

 بعد اآلن عناصر بیانات مطلوبة: االتصال اإلداري و/أو التقني التي لن تكون
 

 سیاسة الترمیز والعرض المتسق لخدمات دلیل بیانات تسجیالت السجل •
 .JOBS. وNET. وCOMالمفّصل لنطاقات  WHOISسیاسة انتقال نظام  •
 قواعد السیاسة الموّحدة لتسویة الخالفات حول اسماء النطاقات •
 للتذكیر بالبیانات WHOISسیاسة  •
 سیاسة نقل الملكیة •
 )URSقواعد التعلیق الموّحد السریع ( •

 االستنتاجات والخطوات التالیة 2.1
 

 EPDPیوًما. بعد مراجعة فریق العملیة المعّجلة لوضع السیاسات  30سیتم نشر التقریر األولي للتعلیق العام لمدة 
بتحدیث ھذا التقریر ووضعھ في صیغتھ النھائیة  EPDPم فریق للتعلیقات العامة الواردة في ھذا التقریر، سیقو

 .GNSOحسب ما ھو ضروري لتقدیمھ إلى مجلس 
 

 األقسام األخرى ذات الصلة من ھذا التقریر  2.2
 

 ھذا، یتم تضمین األقسام التالیة في ھذا التقریر: EPDPلمراجعة كاملة للمشكالت والتفاعالت ذات الصلة لفریق 
  وتوثیق كیفیة اعتماد المواصفة المؤقتة من قبل مجلس اإلدارة واإلجراءات المطلوبة المصاحبة خلفیة القضیة

 العتماد المجلس للمواصفة المؤقتة؛
  وثائق من شارك في مداوالت فریقEPDP وسجالت الحضور، وروابط إلى بیانات المصالح حسب ،

 مقتضى الحال؛
  ملحق یتضمن تفویض فریقEPDP لمیثاق الذي اعتمده مجلس كما ھو محدد في اGNSO؛ 
 وثائق حول التماس آراء المجتمع من خالل قنوات المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة وSG/C  الرسمیة، بما في

 ذلك الردود.

 
 

https://www.icann.org/resources/pages/rdds-labeling-policy-2017-02-01-en
https://www.icann.org/resources/pages/thick-whois-transition-policy-2017-02-01-en
https://www.icann.org/resources/pages/udrp-rules-2015-03-11-en
https://www.icann.org/en/resources/registrars/consensus-policies/wdrp
https://www.icann.org/resources/pages/transfer-policy-2016-06-01-en
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/urs/rules-28jun13-en.pdf
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