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 5من  1الصفحة 
 

 

 
 

 

اير(  7  2020شباط )فبر

 

 حالة هذه الوثيقة

ي للتوصيات لفريق عمل عملية 
المعّجلة لوضع السياسات   GNSOهذا هو التقرير اإلبتدائ 

(EPDP ي بالمرحلة
ها  gTLD من بيانات تسجيل من المواصفة المؤقتة 2( المعن  ي تم نشر

الن 
 للتعليقات العامة. 

 

 مقدمة

ي هو توثيق فريق العملية المعّجلة لوضع  
(  1) السياسات: الهدف من هذا التقرير اإلبتدائ 

ي  3( التوصيات األولية، )2المداوالت حول أسئلة الميثاق، )
( والقضايا المحددة اإلضافية الن 

 . ي
ي   EPDPسيقوم فريق  يجب مراعاتها قبل أن يصدر الفريق تقريره النهائ 

 بإعداد تقريره النهائ 
ا عىل هذا التقرير. 

ً
بتقديم التقرير   EPDP سيقوم فريق بعد مراجعته للتعليقات العامة الواردة رد

ي إىل مجلس 
ي عي   االعتبار.  GNSOالنهائ 

   من أجل وضعه ف 

التقرير اإلبتدائي لعملية وضع السياسات المعجلة  
من المواصفة المؤقتة لبيانات   2المتعلقة بالمرحلة 

  gTLD تسجيل نطاقات
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 5من  2الصفحة 
 

 قائمة المحتويات 

 3 الملخص التنفيذي  1

 3 تعريفية  نبذة 1.1
 5 التالية والخطوات االستنتاجات 1.2
 5 التقرير هذا من الصلة ذات األخرى األقسام 1.3
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 5من  3الصفحة 
 

  الملخص التنفيذي 1

 نبذة تعريفية   1.1
 

ي 
لبيانات  المواصفة المؤقتة (ICANN)مجلس إدارة  ICANN، اعتمد مجلس إدارة 2018)أيار( مايو  17ف 

توفر المواصفة المؤقتة تعديالت عىل  )"المواصفة المؤقتة"(.  (gTLDنطاق المستوى العام األعىل ) تسجيل
ي اتفاقيات اعتماد أمناء السجالت واتفاقيات السجالت لجعلها متوافقة مع القواعد العامة 

المتطلبات الحالية ف 
. GDPRلحماية البيانات )" ي ، ستنتهي المواصفة المؤقتة  ICANNبموجب لوائح  1"( الصادرة عن االتحاد األوروئر

ي 
  . 2019أيار )مايو(  25ف 

 
ي 
عملية معّجلة لوضع السياسات لمنظمة دعم األسماء العامة  GNSOمجلس  بدأ، 2018يوليو )تموز(  19ف 
(EPDP  )س ي منظمة دعم األسماء العامة  وأسَّ

ّ بالمواصفة   EPDPفريق عملية وضع السياسات العاجلة ف  ي
المعن 

ا للميgTLD . المؤقتة لبيانات تسجيل نطاقات 
ً
ثاق، كانت عضوية فريق العملية المعّجلة لوضع السياسات وفق

EPDP  .ي  محدودة بشكل رصي    ح
والدوائر   ICANNومع ذلك، فإن جميع مجموعات أصحاب المصلحة ف 

ي فريق العملية المعّجلة لوضع السياسات  الداعمة والمنظمات 
 .EPDPالمهتمة بالمشاركة ممثلة ف 

 
ي أن تصبح المواصفة المؤقتة لبيانات  EPDPيق من عمله، ُعهد إىل فر  1خالل المرحلة 

تحديد ما لو كان ينبغ 
، أو مع إجراء بعض  ICANNسياسة من سياسات  gTLDتسجيل نطاقات  ي اآلراء كما هي

القائمة عىل التوافق ف 
ي بالمرحلة  التعديالت عليها. 

:  EPDPمن ميثاق فريق  2يتعلق هذا التقرير اإلبتدائ  ي تغطي
( مناقشة نظام  1) والن 

ي 2للوصول/الكشف الموحد عن بيانات التسجيل غب  العامة، )
الملحق للمواصفة المؤقتة  ( القضايا المذكورة ف 

( والقضايا العالقة المؤجلة من 3، )(“قضايا مهمة لمزيد من العمل المجتمغي ”) gTLDلبيانات تسجيل نطاقات 
، والتنقيح لمجال المدينة، وما  1المرحلة  ، عىل سبيل المثال، األشخاص االعتباريي   مقابل األشخاص الطبيعيي  
  . هنا ُيرجر االطالع لمزيد من التفاصيل،  إىل ذلك. 

 
بوضع الصيغة النهائية لردوده عىل أسئلة الميثاق   EPDPلن يقوم فريق العملية المعّجلة لوضع السياسات 

ة التعليقات  GNSOوتوصياته إىل مجلس  ي تم تلقيها خالل فب 
حن  يقوم بإجراء مراجعة شاملة للتعليقات الن 

 . ي
ي هذا الوقت، لم يتم اتخاذ أي إجماع رسمي بشأن هذه الردود والتوصيات   العامة عىل هذا التقرير اإلبتدائ 

ف 
ي لم يحصل عىل دعم فريق العملية المعّجلة لوضع السياسات األولية، ول

للنشر   EPDPكن هذا التقرير اإلبتدائ 
، حيثما أمكن، بتحديد أين تختلف المواضع داخل الفريق.  2للتعليقات العامة.  ي

  قام التقرير اإلبتدائ 
 

 توصيات أولية حول الموضوعات التالية لينظر فيها المجتمع   EPDPعىل الرغم مما سبق، يقدم فريق 
 لالطالع عىل النص الكامل للتوصيات(:  3)انظر الفصل 

  
 االعتماد .1

 
  اعتماد الكيانات الحكومية .2

 
  المعايير ومحتوى الطلبات .3

 
وللحصول على مزيد من ؛ lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj-https://eurيُمكن العثور على القانون العام لحماية البيانات على الرابط  1

protection-data-general-the-to-organisations/guide-https://ico.org.uk/for-، المعلومات بشأن القانون العام لحماية البيانات، راجع
 cessing/contract/pro-for-basis-gdpr/lawful-regulation. 
 مكالمة رسمية توافقية قبل إصدار تقريره النهائي. EPDPبعد مراجعة التعليقات العامة، سيتلقى فريق العملية المعّجلة لوضع السياسات  2

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://www.icann.org/resources/pages/gtld-registration-data-specs-en/#annex
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://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://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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 5من  4الصفحة 
 

 
رات الجهات األخرى .4  أغراض/مير

 
 اإلقرار باالستالم  .5

 
 ترصي    ح األطراف المتعاقدة .6

 
 لطلبات اإلفصاح التلقائية الترصي    ح  .7

 
 متطلبات االستجابة .8

 
ة ألوقات االستجابة .9  تحديد إتفاقيات مستوى الخدمة المتغير

  لنظام الوصول الموحد / اإلفصاح عن بيانات التسجيل غير العامة
 

 االستخدام المقبولة سياسة .10
 

  متطلب اإلفصاح .11
 

 سياسة اإلستفسار .12
 

وط االستخدام .13  شر
 

 بالبيانات والتخلص منها االحتفاظ  .14
 

 االستدامة المالية .15
 

16.   
 العمل التلقائ 

 
 التسجيل .17

 
 عمليات التدقيق .18

 
 SSADآلية لتطوير   .19

 
 

ي البنود ذات األولوية 
 البنود  . 2نتيجة الملحقات الخارجية والقيود الزمنية، ال يتضمن هذا التقرير اإلبتدائ 

ي تقرير  التقرير. من هذا  7مفصلة عىل الصفحة  2ذات األولوية 
 بمجرد معالجتها، سيتم نشر تلك البنود ف 

ي منفصل. 
  إبتدائ 

 
:  EPDPبعد نشر هذا التقرير، سيقوم فريق العملية المعّجلة لوضع السياسات  ( مواصلة التماس 1) بما يىلي

ه، ) لتعليقات العامة ( مراجعة ا2التوجيه بشأن القضايا القانونية من مجلس إدارة حماية البيانات األوروبية وغب 
ي يمثلها 3الواردة استجابة لهذا المنشور بعناية، )

( مواصلة مراجعة العمل الجاري مع المجموعات المجتمعية الن 
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 5من  5الصفحة 
 

ي الذي سيتم مراجعته من قبل مجلس 4أعضاء الفریق، )
ي GNSO( ومتابعة المداوالت إلنتاج التقرير النهائ 

، وف 
ي  ICANNة حالة اعتماده، يتم إرساله إىل مجلس إدار 

  .ICANNللموافقة عليه كسياسة توافق ف 

 االستنتاجات والخطوات التالية 1.2
 

 التقرير األوىلي للتعليق العام لمدة 
بعد مراجعة فريق العملية المعّجلة لوضع السياسات  يوًما.  45سيتم نشر
EPDP  ي هذا التقرير، سيقوم فريق

ي صيغته   بتحديث هذا التقرير  EPDPللتعليقات العامة الواردة ف 
ووضعه ف 

وري لتقديمه إىل مجلس    .GNSOالنهائية حسب ما هو رص 

 األقسام األخرى ذات الصلة من هذا التقرير  1.3
 

ي هذا التقرير:   EPDPلمراجعة كاملة للمشكالت والتفاعالت ذات الصلة لفريق 
 هذا، يتم تضمي   األقسام التالية ف 

  خلفية عن القضايا قيد االعتبار؛ ■

ي مداوالت فريق  ■
ي ذلك سجالت الحضور، وروابط إىل بيانات المصالح EPDPوثائق من شارك ف 

، بما ف 
 حسب مقتض  الحال؛

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

 ؛GNSOاعتمده مجلس 

  SG/Cت الداعمة واللجان االستشارية ووثائق حول التماس آراء المجتمع من خالل قنوات المنظما ■
ي ذلك الردود

 . الرسمية، بما ف 
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