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 حالة الوثيقة

ي للتوصيات لفريق عمل عملية 
ي بالمرحلة  GNSOهذا ملحق التقرير االبتدائ 

 2المعّجلة لوضع السياسات المعن 
ها للتعليقات العامة.  gTLD من بيانات تسجيل من المواصفة المؤقتة ي تم نشر

 الن 

 

 مقدمة

ي الماثل هو توثيق فريق العملية المعّجلة لوضع 
( المداوالت  1) السياسات: الهدف من ملحق التقرير االبتدائ 

ي يجب مراعاتها قبل أن يصدر  3( التوصيات األولية، )2، )2حول أسئلة الميثاق 
( القضايا المحددة اإلضافية الن 

 . ي
ا عىل  EPDPسيقوم فريق  الفريق تقريره النهائ 

ً
ي بعد مراجعته للتعليقات العامة الواردة رد

بإعداد تقريره النهائ 
ي إىل مجلس   EPDPسيقوم فريق  هذا الملحق. 

ي عي   االعتبار.  GNSOبتقديم التقرير النهائ 
   من أجل وضعه ف 

 ملحق: 
التقرير االبتدائي لعملية وضع السياسات المعجلة  

من المواصفة المؤقتة لبيانات   2المتعلقة بالمرحلة 
  gTLDتسجيل نطاقات 
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 قائمة المحتويات 

 3 الملخص التنفيذي  1

 3 تعريفية  نبذة 1.1
 3 2 األولوية لبنود األولية واالستنتاجات التوصيات 1.2
 5 التالية والخطوات االستنتاجات 1.3
 5 الصلة ذات األخرى االتصال جهات 1.4
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  الملخص التنفيذي 1

 نبذة تعريفية   1.1
 

( مناقشة نظام للوصول/الكشف الموحد عن  1من العملية المعّجلة لوضع السياسات ) 2يشمل نطاق المرحلة  
ي 2بيانات التسجيل غي  العامة، )

  gTLDواصفة المؤقتة لبيانات تسجيل نطاقات الملحق للم ( القضايا المذكورة ف 
، مثل األشخاص االعتباريي    1( القضايا العالقة المؤجلة من المرحلة 3، )“)قضايا مهمة لمزيد من العمل المجتمعي ”)

، والتنقيح لمجال المدينة، وما إىل ذلك.    .1هنا لمزيد من التفاصيل، ُيرجى االطالع  مقابل األشخاص الطبيعيي  
 

هذه الموضوعات إىل العنارص من أجل إدارة وقته بكفاءة، قام فريق العملية المعّجلة لوضع السياسات بتقسيم 
من معالجة األسئلة ووضع التوصيات المتعلقة بنظام   1وتتألف عنارص األولوية  . 2واألولوية  1ذات األولوية 

الموضوعات  2وتضمنت العنارص ذات األولوية  ، (SSAD)الوصول/الكشف القياسي لبيانات التسجيل غي  العامة
 : التالية

 

 الخاصة بمزودي الخصوصية/الوكالء المعتمدينعرض المعلومات  ●

 األشخاص االعتباريون مقابل األشخاص الطبيعيون  ●
 تنقيح حقل المدينة  ●

 االحتفاظ بالبيانات  ●
 للتكنولوجيا  ICANNالغرض المحتمل لمكتب رئيس  ●
ي مجهول الهوية ●

وئ   جدوى جهات االتصال الفريدة للحصول عىل عنوان بريد إلكي 
 WHOISة الدقة ونظام تقارير دق ●
 2الغرض  ●

 

ي يمكن العثور 2لمزيد من المعلومات حول العنارص ذات األولوية 
، يرجى االطالع عىل أوراق العمل ذات الصلة الن 

  .2هناعليها 
 

إال أنه وبعد نشر   . 2األوىلي أي بنود ذات أولوية نتيجة التبعيات الخارجية والقيود الزمنية، لم يتضمن التقرير 
، وجه فريق العملية المعّجلة لوضع السياسات انتباهه إىل البنود  ي تم توثيقها   2التقرير األوىلي

ذات األولوية، والن 
ي هذه اإلضافة. 

  ف 
 

 2التوصيات واالستنتاجات األولية لبنود األولوية   1.2
 

Preliminary Recommendation #20.  الخصوصية/الوكالء  عرض المعلومات الخاصة بمزودي
 المعتمدين

ي حالة تسجيل اسم مجال حيث يتم استخدام خدمة الخصوصية/الوكيل المعتمد، عىل سبيل المثال، عندما 
ف 

تكون البيانات المرتبطة بشخص طبيعي مقنعة، يجب أن يتضمن المسجل )والسجل، حيثما ينطبق ذلك( بيانات 
RDDS  الكاملة للخصوصية/الوكيل المعتمدين خدمة استجابة الستعالمRDDS.  تتضمن بيانات  وقدRDDS  

ونًيا باسم مستعار.  ا إلكي 
ً
 الكاملة للخصوصية/الوكيل بريد

 
1upd 10 March  -https://community.icann.org/download/attachments/105388008/EPDP Team Phase 2  

2019.pdf?version=1&modificationDate=1556060745000&api=v2  
2 https://community.icann.org/x/5oaGBg  

https://www.icann.org/resources/pages/gtld-registration-data-specs-en/#annex
https://www.icann.org/resources/pages/gtld-registration-data-specs-en/#annex
https://community.icann.org/download/attachments/105388008/EPDP%20Team%20Phase%202%20-%20upd%2010%20March%202019.pdf?version=1&modificationDate=1556060745000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/105388008/EPDP%20Team%20Phase%202%20-%20upd%2010%20March%202019.pdf?version=1&modificationDate=1556060745000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/105388008/EPDP%20Team%20Phase%202%20-%20upd%2010%20March%202019.pdf?version=1&modificationDate=1556060745000&api=v2
https://community.icann.org/x/5oaGBg
https://community.icann.org/x/5oaGBg
https://community.icann.org/x/5oaGBg
https://community.icann.org/x/5oaGBg
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 الصفة القانونية االعتبارية مقابل الطبيعية  - الخالصة األولية 
ي الرأي حول سبب/كيفية معالجة هذا الموضوع ضمن فريق العملية المعّجلة لوضع  

هناك اختالف مستمر ف 
بشأن الخطوات  GNSOفريق العملية المعّجلة لوضع السياسات مع مجلس ونتيجة لذلك، سيتشاور  السياسات. 

  التالية المحتملة. 
 

 تنقيح حقل المدينة  - الخالصة األولية 
ات عىل توصية المرحلة  ي يجب أن تطبق   1ال يوىص بإجراء أي تغيي 

من العملية المعّجلة لوضع السياسات الن 
 التنقيح عىل حقل المدينة. 

 
Preliminary Recommendation #21. االحتفاظ بالبيانات 

بأن يطلب من المسجلي   االحتفاظ فقط  1يؤكد فريق العملية المعّجلة لوضع السياسات توصيته من المرحلة  
ورية ألغراض  ي تعتيى رص 

، لمدة خمسة عشر شهًرا بعد انتهاء التسجيل باإلضافة إىل TDRPبعنارص البيانات الن 
اط السياسة المقررة داخل سياسة ويقوم  شهرا.  18ثالثة أشهر لتنفيذ الحذف، أي  مبدأ االحتجاز عىل أساس اشي 

 12فض نزاعات نقل ملكية أسماء النطاقات بأن الدعاوى المقدمة بموجب السياسة يجوز تقدمها فقط لمدة 
( من سياسة نقل الملكية )مالحظة: انظر المادة  TDRP 2.2شهًرا بعد االنتهاك المزعوم )مالحظة: انظر المادة 

ي ذلك امتثال  (. TDRPن م 1.15
، من طلب اإلفصاح عن ICANNللتوضيح، ال يمنع هذا مقدمي الطلبات، بما ف 

، ولكن الكشف عنها سيخضع لقواني   حماية  TDRPعنارص البيانات المحفوظة هذه ألغراض أخرى بخالف 
ي للكشف. 

ة اال  البيانات ذات الصلة، مثل هل يوجد أساس قانوئ  حتفاظ هذه قدرة  ودرًءا للشك، ال تقيد في 
ات أطول.    السجالت والمسجلي   عىل االحتفاظ بعنارص البيانات لفي 

 
 OCTOغرض  - الخالصة األولية 

ي هذه المرحلة، 
ي هذا اإلدخال، اتفق معظم أعضاء فريق العملية المعّجلة لوضع السياسات عىل أنه ف 

بعد النظر ف 
ي لتسهيل مك

اح غرض )أغراض( إضاف  (  OCTOلكبي  مسؤوىلي التكنولوجيا ) ICANNتب ليست هناك حاجة القي 
ي تنفيذ مهمتها. 

اح  ف  ا عىل أن قرار فريق العملية المعّجلة لوضع السياسات باالمتناع عن اقي 
ً
ووافق معظمهم أيض

و/أو المجتمع من تحديد أغراض إضافية لدعم   ICANNغرض أو أغراض إضافية والذي من شأنه أن يمنع منظمة 
ي قد تتطلب الوصول إىل بيانات التسجيل غي  

 العامة. األنشطة المستقبلية غي  المحددة الن 
 

ي موحد ومجهول الهوية - الخالصة األولية 
ون   جدوى جهات االتصال الفريدة للحصول عىل عنوان بريد إلكتر

ي المقنعة   3إرشادات قانونية تلق  فريق العملية المعّجلة لوضع السياسات
وئ  يد اإللكي  تشي  إىل أن نشر عناوين اليى

ي المقنعة غي  ممكن حالًيا  يؤدي إىل نشر البيانات الشخصية؛ وبالتا
وئ  يد اإللكي  ىلي فإن النشر الواسع لعناوين اليى

 بموجب الالئحة العامة لحماية البيانات.  
 

 Whoisالدقة ونظام اإلبالغ عن دقة   –الخالصة األولية 
ا لتعليمات مجلس 

ً
ي هذا الموضوع أكير من ذلك؛ GNSOوفق

، لن ينظر فريق العملية المعّجلة لوضع السياسات ف 
 من ذلك فمن المتوقع أن يشكل مجلس 

ً
ا لتحديد النطاق لمزيد من استكشاف المشكالت  GNSOوبدال

ً
فريق

ي إبالغ قرار بشأن الخطوات التالية المناسبة لمعالجة المشكالت  ARSالمتعلقة بالدقة و
المحتملة للمساعدة ف 

  المحددة. 
 

 
3-https://community.icann.org/display/EOTSFGRD/EPDP+ 
 %2004.02.2020.docx-20ICANN%20%-P2+Legal+subteam?preview=/111388744/126424478/Memo%20 

https://community.icann.org/display/EOTSFGRD/EPDP+-P2+Legal+subteam?preview=/111388744/126424478/Memo%20-%20ICANN%20-%2004.02.2020.docx
https://community.icann.org/display/EOTSFGRD/EPDP+-P2+Legal+subteam?preview=/111388744/126424478/Memo%20-%20ICANN%20-%2004.02.2020.docx
https://community.icann.org/display/EOTSFGRD/EPDP+-P2+Legal+subteam?preview=/111388744/126424478/Memo%20-%20ICANN%20-%2004.02.2020.docx
https://community.icann.org/display/EOTSFGRD/EPDP+-P2+Legal+subteam?preview=/111388744/126424478/Memo%20-%20ICANN%20-%2004.02.2020.docx
https://community.icann.org/display/EOTSFGRD/EPDP+-P2+Legal+subteam?preview=/111388744/126424478/Memo%20-%20ICANN%20-%2004.02.2020.docx
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 5من  5الصفحة 
 

Preliminary Recommendation #22.  2الغرض 
ي تشكل  41يوىصي فريق العملية المعّجلة لوضع السياسات بإضافة الغرض التاىلي إىل أغراض المرحلة 

 ، والن 
 الجديدة:  ICANNأساس سياسة 

ا لمهمة  •
ً
ي الحفاظ عىل أمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق وفق

 . ICANNالمساهمة ف 

 االستنتاجات والخطوات التالية  1.3
 

ي للتعليق العام لمدة 
وبعد استعراض فريق العملية المعّجلة لوضع   يوًما.  40سيتم نشر ملحق التقرير االبتدائ 

، سيقوم فريق العملية المعّجلة  ي
ي تم تلقيها عىل هذا التقرير وتقريره االبتدائ 

السياسات للتعليقات العامة الن 
ي وإدراج العنارص ذات األولوية 

، عند االقتضاء، قبل تقديم التقرير 2لوضع السياسات بتحديث تقريره النهائ 
ي إىل م

  .GNSOجلس النهائ 

  جهات االتصال األخرى ذات الصلة  1.4
 

 هذا، يرجى مراجعة البنود التالية المتضمنة  EPDPلمراجعة كاملة للمشكالت والتفاعالت ذات الصلة لفريق 
ي 
ي ف 

  : 5التقرير االبتدائ 

ي مداوالت فريق  ■
ي ذلك سجالت الحضور، وروابط بيانات المصالح EPDPوثائق المشاركي   ف 

 ، بما ف 

 حسب مقتض  الحال؛

ي الميثاق الذي اعتمده  ■
ملحق يتضمن اختصاص فريق العملية المعّجلة لوضع السياسات كما هو محدد ف 

 ؛GNSOمجلس 

  SG/Cالداعمة واللجان االستشارية ووثائق حول التماس آراء المجتمع من خالل قنوات المنظمات  ■
ي ذلك الردود

 . الرسمية، بما ف 

 

 
ي للمرحلة  4

 -  gTLDلمعالجة بيانات تسجيل   ICANNويتعلق هذا بهدف    -  1للعملية المعّجلة لوضع السياسات، التوصية رقم   1انظر التقرير النهائ 
 en.pdf-20feb19-final-specs-data-registration-gtld-attach/epdp-file-https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field 
5 en.pdf-07feb20-initial-2-phase-https://gnso.icann.org/en/issues/epdp  

https://gnso.icann.org/en/issues/epdp-phase-2-initial-07feb20-en.pdf
https://gnso.icann.org/en/issues/epdp-phase-2-initial-07feb20-en.pdf
https://gnso.icann.org/en/issues/epdp-phase-2-initial-07feb20-en.pdf
https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/epdp-gtld-registration-data-specs-final-20feb19-en.pdf
https://gnso.icann.org/en/issues/epdp-phase-2-initial-07feb20-en.pdf
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