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أو متابعة اجتماع  --التالیة المرتبطة  لذا، سننتقل اآلن إلى الجلسة .شكًرا جزیالً، توم : الرئیس شنایدر

مجموعة العمل لمجموعة عمل السالمة العامة صباح الیوم والتي كان بھا حضور 

 .كبیر، لذا دعوني أنقل الكلمة إلى آلیس، أحد الرؤساء المشاركین في مجموعة العمل

 

عرض الشریحة األولى، جولیا، ھل یمكنني  .لقد قدمنا الشریحة .شكًرا جزیالً لكم : ألیس مونیوا

كان لدینا اجتماع بناء للغایة في الصباح الباكر، حیث ناقشنا عدًدا من المشكالت  رجاًء؟

في التعامل مع  GACوكذلك طرق التقدم المحتملة فیما یتعلق بكیف یمكن أن ترغب 

نات وأود أوالً أن أبدأ بموجز قصیر للغایة للبیا .ھذه المشكلة أثناء االجتماع المشترك

لقد انعقدت ألول مرة  .الخصوصیة/األساسیة أو سیاق إلصدار وعملیة خدمات الوكیل

، وبعدھا، 2010على توصیات العنایة الالزمة لتنفیذ القانون في  GACعقب مصادقة 

مع ذلك، فقد تمت  .تم تنفیذ ھذه التوصیات، كما تذكرون، في اتفاقیة اعتماد أمناء السجل

الخصوصیة إلى عملیة وضع /محددة الخاصة باعتماد الوكیلإحالة ھذه المشكلة ال

 .والتي انتھت من أعمالھا وأصدرت التقریر النھائي GNSOالسیاسات في 

بإیجاز شدید، ما ھي خدمة  .أجل .بإیجاز شدید، ھال انتقلنا إلى الشریحة التالیة، رجاءً 

 – wwعرفون الخصوصیة، وھنا أقدم مثاالً، على سبیل المثال، كما ت/الوكیل

my alice.comویمكنكم أن تروا ھنا أنھ یتضمن عنواني  .، باستخدام خدمة الوكیل

في أریزونا، الوالیات المتحدة، لكني أعیش في نیروبي، وأحیاًنا في أدیس، أو في 

لذا، فھي  .جوھانسبرج، ولكنھ ال یقدم بالفعل العنوان الصحیح أو التفاصیل، بیاناتي

السجل الفعلي على اإلطالق وتعرض االسم ومعلومات جھة معلومات ال تعرض 

االتصال لشركة الوكیل وأمین السجل الفعلي وجھة اتصال شركة الخصوصیة ھي 

 بعد ذلك، فقط لعرض مدى جدیة األمر، یستخدم تقریًبا واحد من بین .المعلومات المقدمة

 .لتالیة من فضلكالشریحة ا .كل خمسة نطاقات ھذه الخدمة وھي تسعة من كل عشرة
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سابًقا، من الجید ذكر أنھ بینما لم توجد ھناك في السابق سیاسة للخدمات الخاصة حتى 

، فقد كان ھناك اعتماد السجل وسیاسات وقواعد قلیلة للغایة فیما یتعلق بھذه 2013

لذا، فقد أدى ھذا إلى الكثیر من عدم توقع تأثیر ھذه الخدمات على أصحاب  .المشكلة

بسبب  ICANNوبھذا، فبینما قد یوجد تمییز بین أمناء السجل المعتمدین من  .المصلحة

  .لیس لدیھم ھذا االلتزام ICANNاتفاقیة اعتماد أمناء السجل، فإن غیر المعتمدین من 

التي تعمل على ھذه التوصیات  GNSOلذا، فھناك عملیة وضع السیاسات في 

، GNSOوقد وافقت علیھا  .خصوصیةلخدمات الوكیل وال ICANNالصادرة باعتماد 

التصویت على اعتماد ھذا  ICANNكما أننا اآلن في وضع یقصد فیھ من مجلس 

ومع ذلك، فكما ذكر أثناء بیان مراكش، طرحت مجموعة عمل السالمة العامة  .التقریر

 .لم یتم أخذھا بعین االعتبار GACمخاوف من أن بعض التوصیات التي قدمتھا 

من حیث التوصیات المقدمة إلى عملیة وضع السیاسات  GACالذي قدمتھ لذا، فالسبب 

الخصوصیة یجب أن یحافظوا على سریة طلبات وكیل /كان أن مزودي خدمات الوكیل

تنفیذ القانون على النحو الذي تتطلبھ أو تصرح بھ القوانین المحلیة في مختلف مناطق 

وفي بعض الدول التي  .قیقاتاالختصاص ألن إخطار العمیل قد یعوق بالفعل التح

 .تفوض الخصوصیة، یوجد تفویض بخصوصیة طلبات تنفیذ القانون

كذلك، فإن المشكلة الثانیة التي تتم مراعاتھا والتي قدمتھا مجموعة عمل السالمة العامة 

وعلى  .كتوصیة كانت الطلبات من مناطق االختصاص وكیفیة التعامل معھا GACو

السلوك الضار یحدث عادًة عبر الحدود كما تتضمن  وجھ الخصوص، مراعاة أن

لذا،  .الخصوصیة/التحقیقات عادة سلطات تنفیذ القانون من خارج مزود خدمات الوكیل

 .فھناك مشكلة االختصاص ومشكلة التعاون عبر الحدود

ى أما المشكلة الثالثة، فكانت في النطاقات التجاریة التي تجمع النقود للبضائع والخدمات وتر

GAC الخصوصیة أو إخفاء ھویة نظام/أنھا یجب عدم السماح لھا باستخدام خدمات الوكیل 

WHOIS لھذا لحمایة المستھلكین ومعلوماتھم المالیة وأیًضا مكافحة االحتیال والجرائم. 

ویتوافق ھذا مع التزامات  .ھذا باإلضافة إلى الحقوق العامة لمعرفة من یقوم بالعمل

 .الشریحة التالیة من فضلك .على سبیل المثال، في االتحاد األوروبياإلفصاح وخاصة، 
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ذكرت أن التوصیات  GACلذا، التوصیات، أعتقد أنھ من المھم للغایة مالحظة أن 

ومع ذلك، نالحظ أنھ مرن بما  .تأخیر تنفیذ التقریر GACإیجابیة بالفعل ولم تقترح 

لة التنفیذ، سیساعد ھذا في تجنب أثناء مرح GACیكفي للسماح بتناول بعض مخاوف 

لذا، فھناك العدید من  .وأیًضا تأخیر البرنامج GNSOمع نصیحة  GACتعارض 

 .الشریحة التالیة من فضلك .األفكار

ھناك العدید من األفكار حول طریقة التقدم المحتملة  .الشریحة التالیة من فضلك، جولیا

عذًرا، الشریحة التالیة لیست  --واألولى  .التي اقترحتھا مجموعة عمل السالمة العامة

العرض األول یتعلق بسریة  --لذا، المشكلة األولى  .شكًرا .نعم --التي تقدم  --ھنا 

وأعتقد أنھ یجب  .وما نقترحھ ھو وضع إطار عمل لإلفصاح .طلبات جھة تنفیذ القانون

وبعد ذلك، تقدیم طلبات  .ذأن یتاح أثناء التنفیذ، خاصة العمل مع فریق مراجعة التنفی

 .جھة تنفیذ القانون، والطلبات األجنبیة، ربما أیًضا من خالل إطار عمل اإلفصاح

وھذه مشكلة صعبة للغایة ألن مجموعة العمل  .وبعدھا، مشكلة النطاقات التجاریة

أوضحت تماًما أنھا تؤید بالفعل قرار بقاء النطاقات التجاریة لمتابعة استخدام ھذه 

 .خدماتال

لمزودي خدمات  DEوبعد ذلك، یتمثل المقترح اآلخر في وضع عملیة اعتماد 

الخصوصیة التي تخفي ھویة المشاركین الخبثاء مع عدم الرد على طلبات جھة /الوكیل

وكذلك، احتمالیة التعامل الممیز مع اإلفصاح في إطار عمل إفصاحات  .تنفیذ القانون

 .الشریحة التالیة من فضلك .ي تعالج المعامالت المالیةجھة تنفیذ القانون للنطاقات الت

 .الشریحة التالیة من فضلك

والعملیات  GNSOلذا، ھذه مزید من المعلومات فقط لفھم العملیة التي اتبعتھا  .حسًنا

وبمجرد موافقة  .لذا، فستستغرق عملیة التنفیذ حوالي سنة إلى سنتین .التي نقوم بھا

ونظًرا لوجود مخاوف  .ر، سیبدأ قسم النطاقات العالمیة في التنفیذالمجلس على التقری

سابقة فیما یتعلق بقسم النطاقات العالمیة وكیفیة تنفیذه لمقترحات السیاسة، فمن 

الضروري اآلن أن ینشئ القسم ما یسمیھ فریق مراجعة التنفیذ من المتطوعین من 

GNSO  وكذلك مجتمعICANN یمكن التشاور مع مجموعة  لذا، أعتقد أنھ .العام

عمل السالمة العامة وجھات تنفیذ القانون، ولیس بالضرورة المشاركة ألن ذلك ربما 
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كما یمكنھم التشاور حول بضعة مناطق ذات صلة على  .یتضمن حمل عمل كبیر للغایة

وبعد ذلك، بالطبع، العملیة التالیة اآلن، االجتماع المشترك الذي سنناقش فیھ  .األقل

شكًرا  .أو طرحتھا أثناء التوصیات التي قدمناھا GACعض المخاوف التي ناقشتھا ب

 .لك، توماس

 

شكًرا لك على ھذا العرض الواضح لشيء ما معقد للغایة بالفعل في تفاصیلھ، لذا، لم  : الرئیس شنایدر

وكان  .أن نجري أوالً نقاًشا بین أعضائھا GACلذا، فقد كانت رغبة  .یكن سھالً 

دقیقة أو ما شبھ فیما بیننا قبل دعوة  15جتماع مفتوًحا للجمیع بالطبع، ولكننا قضینا اال

لذا، فقد عرض ھذا  .ومن مجلس اإلدارة للمشاركة في النقاش GNSOاألشخاص من 

بالفعل وتمت مناقشتھ إلى حد ما ھذا الصباح في مجموعة عمل السالمة العامة ولكننا 

 .لذا، رجاء المشاركة وإبداء اآلراء .بالكامل GACمع نحتاج رسمًیا إلى فحص سریع 

أرى ممثل  .ولمن یؤیدون ھذا المقترح أو من لدیھم أسئلة بشأنھ، الكلمة لكم اآلن

 .النرویج

 

لذا، أعتذر بالفعل، فلیس  .أشكرك، سیادة الرئیس، وأشكرك آلیس على عرضك .نعم : ممثل النرویج

التفاصیل ولكن لدي سؤال للتوضیح فیما یتعلق لدي نظرة عامة كاملة على كافة 

بالمشكلة الثانیة، وأعتقد أنھا التعامل مع طلبات تنفیذ القانون في مختلف مناطق 

ھل تكون ھذه اآللیات أو عملیات التنفیذ متوازیة أو كیف ترتبط  .االختصاص

ختصاص، بإجراءات تنفیذ القانون القائمة للتعامل مع الطلبات عبر مختلف مناطق اال

 .شكًرا وھل یوجد نوع من التعاون مع الشرطة؟

 

 .من یرید الرد على ھذا .شكراً لك على ھذا السؤال : الرئیس شنایدر
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 .ممثل المفوضیة األوروبیة :متحدث غیر معروف

 

 .شكًرا .ممثل المفوضیة األوروبیة : الرئیس شنایدر

 

لذا، فلن یؤثر ھذا  .على ھذا السؤال، والذي یقدم لي فرصة للتوضیح شكًرا جزیالً  .نعم : ممثل المفوضیة األوروبیة

ففي كل دولة، ستستمر سلطات تنفیذ القانون  .بأي صورة على قواعد اإلجراءات القائمة

في االمتثال للمتطلبات اإلجرائیة، بما في ذلك كافة حقوق حمایة حقوق الدفاع وما إلى 

ر التعاقدي لتنفیذ عملیات اعتماد الوكیل وسیضمن ھذا ببساطة من المنظو .ذلك

والخصوصیة أننا ال نضع أي معوقات إضافیة لھذه الطلبات ولكنھا یجب بالطبع أن 

لذا،  .تتابع الخضوع إلى إطار العمل الرئیسي في دول الطلب وأیًضا في الدول المستلمة

تجنب المعوقات وننظر في  .لن یتم إجراء أیة تغییرات على اإلطار القانوني القائم

 .شكًرا .اإلضافیة للدول التي ال تنظر مالءمة ھذه الطلبات وفًقا إلطارھا القانوني

 

أرى ممثل  .ھل توجد تعلیقات أخرى أو أسئلة حول المقترح .أشكرك على ھذا التوضیح : الرئیس شنایدر

 .الوالیات المتحدة

 

لعرض التأیید لممثل الوالیات المتحدة بالنسبة للخطوات ھذا فقط  .شكًرا لك، توماس : ممثل الوالیات المتحدة

التالیة الموضحة أعاله، فقط مع التأكید على أن ھذه الخطوات التالیة ال تعید فتح 

 .شكًرا .مشكالت السیاسات التي وضعتھا بالفعل عملیة وضع السیاسات

 

ي آراء تأیید أو تعبیر عن التأیید أو ھل توجد أ .شكًرا جزیالً، ممثل الوالیات المتحدة : الرئیس شنایدر

 أیة اعتراضات تامة؟ أسئلة أو تعلیقات؟
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ھل على أن أنظر إلى الصمت على أنكم ترون أن ھذه طریقة معقولة للتقدم تقترحھا 

ال أرى أي رؤوس تومئ أو أیادي  .أرى أشخاصا یومئون برؤوسھم مجموعة العمل؟

  .مرفوعة

حول ھذا، وأن لدینا  GACه نھایة النقاش الداخلي في لذا، ھل یجب أن أعتبر أن ھذ

وإذا كان ھذا ھو الحال، فأعتقد أننا یمكننا استخدام  ؟PSWGتأیید للتقدم الذي تقترحھ 

وأرى بعض أعضاء  .GNSOالوقت المتبقي في الحوار مع الموجودین ھنا من 

 .المجلس أیًضا ھنا

ا ال تعرضون، األمور التي تعملون علیھا فلماذ .لذا، ربما تكون ھناك مساحة لكم ھنا

وممثلي مجلس اإلدارة الذین  GNSOعن قرب، واألشخاص من مجموعة عمل 

 .وقد یكون ھذا مفیًدا .ینظرون في ھذا األمر

ربما تقدمون أنفسكم بسرعة حتى یعرف الجمیع من  .شكراً جزیالً لكم لالنضمام إلینا

 .شكًرا .تأنتم وكیفیة التعامل مع ھذه الموضوعا

 

وأنا الرئیس المشاركة لمجموعة عمل عملیة وضع  .أدعى ستیف میتالیتز .شكًرا  :ستیف میتالیتز

 .PPSAIالسیاسات في 

 

وعلینا ربما  .أنا جرایم بونتون من توكوس، ورئیس مشارك آخر في مجموعة العمل  :جرایم بونتون

 .ة العمل لفترة أیًضااإلشارة أیًضا دون بلومنتال الذي كان رئیس مجموع

 

 ھل تتفقون معي؟ .ربما یمكنني ترك الكلمة آللیس لوضع إطار للجلسة ثم تسلیمھا لك  :الرئیس شنایدر
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  .ونرحب بكم لالنضمام إلینا .شكًرا جزیالً لكم  :ألیس مونیوا

فقط للتذكرة، فموضوع ھذه الجلسة ھو مناقشة كیفیة التعامل بصورة أفضل مع مخاوف 

GAC  بشأن توصیاتPPSAI وخاصة ما إذا كان یمكن التعامل معھا أثناء تنفیذ ،

ال تقترح إعادة  GACومرة أخرى، من المھم مالحظة أن  .توصیات مجموعة العمل

ولكن ما نرید القیام بھ ھو  .فنحن نؤید بالفعل اعتماد التقریر .فتح أي مشكالت سیاسات

مخاوفنا، المخاوف التي طرحناھا سابًقا وكیف  استكشاف الطرق المحتملة للتعامل مع

 .یمكن التعامل معھا أثناء مرحلة التنفیذ

، أشرنا إلى أن التقریر النھائي الصادر GACوكما تذكرون في بیان مراكش للجنة 

والمقدم إلى مجلس اإلدارة طرح بعض المشكالت العامة فیما یتعلق بسالمة المستھلك 

حة بیان مراكش لمجلس اإلدارة السماح بوقت كاٍف لنا وكانت نصی .وثقة المستھلك

 .وھذه ھو سبب عقد ھذا االجتماع .لنظر بعض المشكالت

لذا، مرة أخرى، كانت التوصیات إیجابیة للغایة، ونحتاج إلعادة التأكید على ھذا، 

  .لذلك، فھذا أمر جید .عندما ال یوجد ICANNووضع برنامج اعتماد في 

 GACأیًضا إلى أن التقریر یبدو مرًنا، وقد یتیح التعامل مع مخاوف كما أننا أشرنا 

لذا، فھدف ھذه الجلسة، ونود وجود مناقشة معكم  .مرة أخرى أثناء مرحلة التنفیذ

 .شكًرا .بالخصوص حول المشكالت القلیلة، ثالثة أو ما شابھ، التي تم تناولھا

 

  .ف میتالیز من أجل التدوین النصيأنا ستی .شكًرا جزیالً لكم  :ستیف میتالیتز

وأعرف أني كنت موجوًدا في  .على ھذه الفرصة للمناقشة معكم GACأوال، أود شكر 

بعض الجلسات العامة السابقة صباح الیوم، وكان مفیًدا لنا للغایة أن نحصل على فھم 

عة عمل كما أننا نقدر التعلیقات المستلمة من مجمو .أفضل للتفكیر وراء التعلیقات

 .السالمة العامة حول تقریرنا األول
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أن  --وأعتقد أني یمكنني الحدیث لجرایم عن ھذا أیًضا --ویمكنني أن أؤكد لكم 

تم نظرھا ومناقشتھا بصورة شاملة في مجموعة  PSWGالمشكالت التي طرحتھا 

وفي حالة واحدة على األقل، وھي المشكلة المتعلقة  .العمل عند إعداد تقریرھا

الستخدامات التجاریة للمشاركین التجاریین، التي كانت ربما مشكلة واحدة كرسنا با

 .معظم الوقت لمناقشتھا

ونعتقد أن العودة إلى العملیة من سنتین في مجموعة العمل، أعتقد أن المشاركة األنشط 

من ممثلي جھات تنفیذ القانون في العمل الكلي للمجموعة والتواصل األفضل من جانبنا 

وأعتقد أن لدینا بعض الدروس  .مجموعة عمل السالمة العامة سیكون مفیًدا مع

كما أتمنى أن نتمكن من القیام بمھمة أفضل على الجانبین مع تقدم  .المستفادة من ھذا

 .التواصل

أرید أیًضا أن أعبر عن تقدیري الشدید للتعلیقات التي قدمتم أنتم واآلخرین حول عدم 

ونقدر ذلك بالفعل ونتمنى أن یكون مجلس  .یذ ھذه التوصیاتالرغبة في تعلیق تنف

  .اإلدارة في موضع یسمح لھ بالتقدم على الفور العتمادھا

وقد عرفنا ذلك قبل حتى نصیحة  .في ھذا الصدد، ستكون عملیة التنفیذ صعبة ومعقدة

GAC ذفھناك العدید من المشكالت التي یلزم حلھا في عملیة التنفی .من مراكش. 

كما أقدر أیًضا إشارتكم إلى القواعد المؤقتة المفعلة اآلن، والتي تنتھي على األقل حسب 

لذا، لیس لدینا وقت، ونحتاج بالفعل للتقدم في التنفیذ  .شروطھا في نھایة ھذه السنة

 .بأقصى سرعة ممكنة

أن كما أردت التعلیق على أحد الشرائح التي تحدثت عن عملیة التنفیذ وأشارت إلى 

واآلخرین في  GACومع ممثلي  PSWGفریق مراجعة التنفیذ یمكنھ التشاور مع 

  .أعمالھ

 .في ھذا الشأن، أود أن اضیف إلى ھذا، وأطلب من العاملین تصحیحي إن أخطأت

 .، أن یشارك ممثلیھا، بفاعلیة في فریق توصیات التنفیذPSWGسأتمنى أن تشارك 
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كما  .لتعامل مع التنفیذ أو على األقل جدید في أنھ إلزاميویعتبر ھذا إجراًء جدیًدا لدینا ل

وأعتقد أن ممثلي  .أن ھذا مثال جید لسبب حاجتنا إلى فریق جید ومتمیز لمراجعة التنفیذ

كما  .، سیلعبون دوًرا فعاالً كما أتمنى في ھذا الفریقPSWGجھات تنفیذ القانون من 

 .ذ التي یمكننا التوصیة بھاأعتقد أن ذلك سیحسن بالتأكید جودة التنفی

ویسعدني الرجوع إلى جرایم للمزید من  .لذا فھذه بعض الردود العامة على األقل

 .األفكار حول ھذا

 

  .ال، أعتقد أنك غطیت الكثیر من ذلك بوضوح شدید .شكًرا لك، ستیف : جرایم بونتون

التعامل مع التنفیذ والتأكد من  كما أعتقد أننا نحتاج للحرص أثناء التقدم فیما یتعلق بكیفیة

ولكن ذلك سیبدو كما لو أن ھناك مساحة للتقدم ھناك،  .أننا نقوم بھذا بوضوح وبھدوء

 .شكًرا .وأتمنى الوصول إلى حلول وسط

 

  .شكًرا جزیالً لكم  :ألیس مونیوا

كن وضع وأحدھا ھو ھل یم .كما ترون ھنا، لدینا ثالثة مجاالت نود ربما مناقشتھا معكم

إطار اإلفصاح المناسب لطلبات جھات تنفیذ القانون بما في ذلك متطلبات السریة في 

  وما رأیكم بھذا؟ مرحلة التنفیذ؟

  .كذلك، المشكالت والمخاوف المتعلقة باالختصاص

بشأن السماح للنطاقات بالسعي لمعلومات  GACوھل ھناك أي طرق لتالفي مخاوف 

  مالیة من األشخاص؟

، ھذه ھي الثالثة موضوعات التي نرغب في مشاركة أي وجھات نظر لدیكم حولھا لذا

 .شكًرا .وكیف یمكن التعامل معھا أثناء مرحلة التنفیذ
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ودعوني أحاول طرحھا بالترتیب الظاھر على  .شكًرا لكم على ھذه األسئلة والنقاط  :ستیف میتالیتز

 .القائمة

ا في التقریر النھائي لمجموعة العمل إلى عدم وجود أعتقد أنكم یمكنكم رؤیة أننا أشرن

لذا، أعتقد أن . إطار إفضاح لطلبات جھات تنفیذ القانون وھو ما یشكل فجوة یلزم سدھا

عملیة التنفیذ ستكون الوقت المناسب للتعرف على أفضل طریقة لتسھیل سد الفجوة 

 .نظًرا لوجودھا اآلن

أعتقد أني رأیت شریحة واحدة سابًقا اقترحت  مرى أخرى، بالنسبة لنقطة السریة ھناك،

 .ویجب أن أختلف مع ھذا إلى حد ما .عدم وجود أي متطلب حول ھذا في التقریر

فالتقریر ینص على أن مجموعة العمل توصي بأنھ یجب على موفري خدمة 

البروكسي المعتمدین االلتزام بالطلبات الصریحة من ھیئات تنفیذ القانون /الخصوصیة

  .إشعار أي عمیل متى ما كان ذلك مشروًطا بمقتضى القانون المعمول بھ وعدم

لذا، أعتقد أنھ من الواضح أنھ إذا كنتم في منطقة اختصاص تتلقون فیھا طلًبا من جھة 

تنفیذ القانون المحلیة وتلقیتم متطلًبا قانونًیا بعدم اإلفصاح، فإذا أفصحتم عن ذلك، 

لذا، سیتم إدراج ھذا في معاییر االعتماد . اعتمادكم سیترتب على ھذا نتائج تؤثر على

 .عندما یكون أحد متطلبات القانون الساري

فیما یتعلق بالتقدم في المواقف  PSWGفي ھذا الصدد، أفھم المخاوف التي طرحتھا 

ویؤكد التقریر على أنھ لیس الھدف من ھذه  .إذا لم یكن أحد متطلبات القانون الساري

فري الخدمات من االعتماد الطوعي لمعاییر أكثر صرامة أو من التوصیة منع مو

لذا، أتمنى تقدیم بعض اإلرشادات على األقل في مجال  .التعاون مع ھیئات إنفاذ القانون

 .السؤال األول

ویتلخص  .أما بالنسبة للثاني، فأود أن أقول أننا نفھم المخاوف حول مشكلة االختصاص

على طلبات تنفیذ القانون التي لم ترد من منطقة االختصاص  ھذا بالفعل في التزام الرد

  .التابع لھا كمزود خدمة
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إضافة إلى ذلك، فقد شعرنا أن لدینا مساحة قلیلة نسبًیا للمناورة في ھذا السؤال ألنھ 

تمت مناقشتھ أو حلھ في اتفاقیة اعتماد أمین السجل المعتمدة منذ سنة أو سنتین قبل بدء 

فقد  .وربما كانت نفس السنة .ا السنة السابقة لبدء العمل في ھذه العملیةالعمل، أو ربم

 .كانت تقریًبا في نفس الوقت

 .كان القرار الذي تم التوصل إلیھ ھو سریان ذلك فقط على الطلبات ضمن االختصاص

وقد شعرنا أنھ من الصعب للغایة إعادة فتح السؤال عندما ننظر مرة أخرى فیمن یقدم 

دمات اآلن، في الجزء األكبر، ھي الجھات التابعة ألمناء السجل المعتمدین ھذه الخ

والتي تتضمن القاعدة المتعلقة  2013القائمین بموجب اتفاقیة اعتماد أمناء السجل لسنة 

 .بإلزامھم بالرد

كذلك، فبوضوح، عند تغیر ھذا، وإذا كانت ھناك طریقة لحل ھذه المسألة األكبر بشأن 

تحققھم واستجابتھم للطلبات من خارج نطاق  --مزودي الخدمات  كیفیة استجابة

في حالة تغییر ھذا إلى اتفاقیة اعتماد أمناء السجل،  --االختصاص، فقد وضعنا 

ولذا، إذا أمكن حل المسألة  .فنوصي بأن یتم تغییرھا تلقائًیا في معاییر االعتماد أیًضا

 .العتماداألكبر، فسیتم إدراجھا تلقائًیا في معاییر ا

وربما یمكنني التوقف ھناك ومعرفة ما إذا كان جرایم لدیھ أي شيء لیضیفھ إلى ھذین 

 .النقطتین ألني أعتقد أن الثالثة كانت مختلفة قلیالً 

 

 .ال، أعتقد أن ھذا كان موجًزا مناسًبا یا ستیف  :جرایم بونتون

 

تخدام خدمات الوكیل المعتمد والخصوصیة من وفي النھایة، بالنسبة للنقطة الثالثة، اس : ستیف میتالیتز

جھات تجاریة، إن أمكنني تلخیصھ بھذه الطریقة، كما قلت، فقد كانت ھذه بالفعل مشكلة 

وقد كان ھذا موضوع  .فردیة شغلت معظم الوقت والطاقة بالفعل في مجموعة العمل

 .العدید من اآلالف حرفًیا للتعلیقات العامة أو الطلبات المستلمة
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وأعتقد أنھ من اإلنصاف أن  .لك، تمت مناقشة اآلراء بفاعلیة في مجموعة العملكذ

وقد تمكننا في  .PSWGنقول أنھا تضمنت اآلراء الموازیة لتلك التي أوصت بھا 

النھایة من تحقیق الموافقة باإلجماع، كما أعتقد، على أن ھناك العدید من أعضاء 

من موضع الوصول  PSWGي شعرت بھ مجموعة العمل التي ستشارك اإلحباط الذ

لكني أعتقد أن ھذا یعتبر مغزى العملیة التي مررنا بھا، وقد كان ھناك  .إلى اإلجماع

بشأن اإلجماع الذي تم  ICANNإحباط حتى من ھذا، وإحساس بأنھ یخضع لمعاییر 

 .الوصول إلیھ

ھم ھذا الخصوصیة لدی/كما أشرنا في التقریر إلى أن بعض مزودي خدمات الوكیل

وقد أدرج في التقریر أنھ ال توجد رغبة لتثبیط  .النوع من القیود بالفعل في قواعدھم

  .المزودین فیما یتعلق باعتماد سیاسات مماثلة

في ھذا الصدد، تتمثل أحد وسائل االختبار كما أعتقد للتقریر في أننا ندرك الحاجة 

 .القدرة على تنفیذھالتحلي مزودي الخدمات بالمرونة في سیاستھم وأیًضا 

الخصوصیة /كما أكدنا أیًضا على أن المزود یجب أن یتمكن من إنھاء خدمات الوكیل

مع العمیل المشارك في معامالت تجاریة بأسماء النطاقات باستخدام خدمة الخصوصیة 

 .التي تنفذ أنشطة غیر قانونیة أو التي تخالف شروط الخدمة بطرق أخرى

ة التي طرحناھا في أحد الشرائح حول اإلدراك المحتمل لھذا مع ذلك، أعتقد أن النقط

في إطار اإلفصاح لتنفیذ القانون، وأعتقد أن ھذه فكرة متمیزة التي یمكن إنجازھا، ألني 

أعتقد أننا ندرك جمیًعا أن بعض االستخدامات لھذه الخدمات من الجھات التجاریة یمكن 

مكن من العثور على طریقة ما لتنظیم أن تتضمن أنشطة غیر قانونیة ونحتاج ألن نت

 .االتجاه والتأكد من أن ھناك التزام للتعامل معھا

لذا، أتمنى من وجھة نظري، على أي حال، أن نتمكن أثناء عملیة التنفیذ، من االعتماد 

  .على خبرات مزودي الخدمات الذین لدیھم سیاسة مماثلة مفعلة
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اجعة التنفیذ فھو التوصیة بالنقاط التي تجب أما األمر اآلخر الذي سیقوم بھ فریق مر

مراجعتھا في السیاسة، وموعد ذلك، بحیث یمكننا معرفة ما إذا كانت لدینا من الناحیة 

 .العملیة مشكلة ھنا وفجوة ھناك تحتاج لسدھا

 .لذا، سأتوقف ھنا وأترك الكلمة لجرایم

 

 .أنا جرایم .شكًرا لك، ستیف  :جرایم بونتون

ستیف محق في أن ھناك مساحة لتالفي مخاوف ھیئات تنفیذ القانون خاصة وأعتقد أن 

كذلك، ربما یمكنني اإلضافة من منظور آخر في  .فیما یتعلق بمشكلة التمییز التجاري

ھذا الشأن، وھو أن ھناك العدید من األعضاء من مجموعة العمل یعرفون أن 

، )3( )ج( 501 أو PayPalاألشخاص مثل المدونین المخالفین مع أزرار منح 

بموجب خدمات  PayPalسیستمر تقدیم الحمایة للمنظمات التي لدیھا أزرار منح 

الخصوصیة، وھناك العدید من األسباب المماثلة التي توصلت إلیھا مجموعة العمل، 

وفي النھایة، أعتقد الوصول إلى إلزام إلى حد ما بعدم تقدیم تمییز ھناك بشأن موضوع 

 .شكًرا .ریةالخدمات التجا

 

 .ممثل إندونیسیا أسئلة أو تعلیقات؟ GACھل لدى أي الزمالء من  .شكًرا جزیالً لكم  :ألیس مونیوا

 

ھل یمكنن أن أطلب تفسیًرا أنھ عند ذكركم أنھ في حالة إفصاح المشغل عن معلومات   :ممثل إندونیسیا

یة أو التشریعات الداخلیة التي إلى ھیئة تنفیذ القانون غیر المتوافقة مع اللوائح الداخل

 .ستؤثر على اعتمادھا، شيء من ھذا القبیل

وھل ستقلل،  ما ھو تأثیر ھذا االعتماد بالنسبة للمنظمات المحلیة؟ :اآلن سؤالي ھو

وما ھو  بسبب ھذا، تصنیف االعتماد، ھل سیتأثر بالنسبة للعملیة یومًیا أو ما شابھ؟

 .شكًرا تأثیر ھذا االعتماد؟
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  .نشكركم على السؤال .نعم  :ستیف میتالیتز

ھذا ال یتعلق مباشرة بمسألة ما إذا كان مزود الخدمات  .دعوني أوضح أمًرا ما

بل یتعلق سؤال السریة ھذا بما  .سیستجیب لمنظمة تنفیذ القانون عبر تقدیم المعلومات

لمشكلة التي نركز علیھا وھذه كما أعتقد ا .إذا كان یخبر العمیل بأن الطلب تم تقدیمھ

 .ھنا

 .لذا أردت فقط توضیح ھذا األمر

أعتقد أن فكرة اعتماد المزودین بالكامل ھي أنھ بمجرد تفعیل إطار االعتماد وتنفیذه، 

فسیتمكن أمناء السجل فحسب من التعامل مع المزودین المعتمدین ولن یتمكنوا من قبول 

 .دین غیر المعتمدینتسجیالت الوكیل أو تسجیالت الخصوصیة للمزو

 --لذا، ففي ھذه الحالة 

على سبیل المثال، إذا كان ھناك قانون محلي مفعل ینص على أن ھذه الطلبات من جھة 

تنفیذ القانون یجب وضعھا على سبیل األمانة، وخالف المزود بانتظام وأفصح إلى 

اًسا إللغاء العمیل عندما نص القانون على عدم القیام بھذا، فیمكن أن یكون ھذا أس

 .اعتماد مزود الخدمة

وإذا كان ھذا سیحدث، فإن كافة أمناء السجل المعتمدین، لن یتمكنوا بعدھا من قبول 

 .تسجیالت الوكیل من مزود الخدمة المذكور

كذلك، أعرف أن ھذا معقد قلیالً ألن لدینا، بمجرد تفعیل ھذا، نظامي اعتماد، أحدھما 

 .، أما اآلخر فلمزودي الخدماتICANNسنوات في  ألمناء السجل وھو قائم منذ عدة

 جرایم؟

 

أعتقد أن ما یتعلق بھ سؤالك ھو ما یحدث أثناء إلغاء اعتماد مزود خدمة  .شكًرا  :جرایم بونتون

 .الخصوصیة وأسماء النطاقات المحمیة سابًقا
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ذه العملیة ال توجد أي إجابة فوریة على ھذا، وأعتقد أن ما یشیر إلیھ سؤالك ھو تعقید ھ

نتائج عملیة وضع السیاسات وھذا سبب آخر مناسب لحاجتنا للتقدم في  --أثناء تنفیذ ھذا 

ھذا بأسرع ما یمكن ألنھا ستكون عملیة طویلة ومعقدة تتطلب تفكیر جدي وبحرص 

 .شكًرا .للتعامل مع المخاوف المماثلة

 

 المفوضیة األوربیة؟ .شكًرا  :ألیس مونیوا

 

 .شكًرا لك، ألیس  :یة األوروبیةممثل المفوض

 .أرید فقط الرد على نقطتین تم طرحھما

األولى، قاعدة اإلفصاح، حیث تقول أن ھذا بالطبع ال یمنع الموقع الذي تلتزم فیھ 

القوانین المحلیة بالفعل بالحفاظ على سریة ھذه الطلبات، كأي قواعد أخرى نعتمدھا 

 .لى األطر القانونیة الدولیة ألي من ھذه القواعدھنا، ألننا ال نؤثر كما قلت سابًقا ع

مع ذلك، فأنتم تقومون في واقع األمر بإنشاء إعداد افتراضي جدید، وبینما تقولون أن 

الخصوصیة لقواعد أكثر /ھناك احتمالیة بالطبع العتماد أمناء السجل وخدمات الوكیل

مزودو خدمات صرامة، فستقومون بوضع إعداد افتراضي وسیكون أي عمل یرغب 

السجل القیام بھ لالستجابة لطلبات تنفیذ القانون عمالً إضافًیا غیر /الخصوصیة

 .منصوص علیھ في ھذه القواعد

وھي باألساس طلبات تنفیذ القانون الخاصة  .أعتقد أن علینا أن نعود إلى ھدفنا من ھذا

النسبة للخدمات في التحقیقات الجنائیة الفردیة التي تطلب معلومات علنیة بالفعل ب

  .األخرى، لذا فھي لیست معلومات حساسة

على الجانب اآلخر، ستعرض حقیقة أن ھذه الطلبات ستوجھ تلقائًیا إلى المستخدم 

 .الخصوصیة ھذه التحقیقات الجنائیة للخطر في معظم القضایا/لخدمات الوكیل



 AR لقضایا اعتماد خدمات الخصوصیة والوكیل PDPعملیة وضع السیاسات  -ھلسنكي 

 

 21من  16صفحة 

 

خدم ھیئات تنفیذ لذا، عبر وضع ھذا اإلعداد االفتراضي، فأنت تنكر احتمالیة أن تست

 .القانون ھذه الطلبات كأداة مفیدة للتحقیقات وأعتقد أنھا نقطة من المھم للغایة نظرھا

 2013كما أني ال أرى أن القواعد الحالیة في اتفاقیة اعتماد أمناء السجل لسنة 

ستفرض بأي صورة معوقات على أنواع القواعد التي نقترح تفعیلھا ھنا ألنھا تتعامل 

وال تتضمن أي متطلبات خاصة لھذا  .العام WHOISف االفتراضي في نظام مع الموق

  .كما أنھا ال تمنعنا من اعتماد القواعد المناسبة للحالة الخاصة التي نتعامل معھا ھنا .الموقف

فنحن ال نتعامل مع  .وأود أن أذكر الجمیع مرة أخرى بأن ھذه قضیة خاصة للغایة

لى نوع المعلومات الذي یملكھ مزود خدمات الوصول العام من أي شخص إ

الوكیل بل ھیئات تنفیذ القانون المعتمدة التي تقدم ھذه الطلبات في /الخصوصیة

التحقیقات الجنائیة الفردیة كما أننا ال نتحدث أیًضا عن المسح العام وأعتقد أن ھذه 

 .النقطة یجب تذكرھا في ھذا النقش

نا ال أرى بالفعل أن ھناك أي معوقات قانونیة لتلبیة لذا، بالنسبة لھاتین النقطتین، فأ

 .GACالطلبات التي تقترحھا مجموعة عمل السالمة العامة على 

 .شكًرا

 

 .شكًرا جزیال لھذا التعلیق  :ستیف میتالیتز

نعم، أتفق معك على أن ھذه القواعد المقترحة في توصیات مجموعة العمل ال تتطلب 

على السریة عندما ال تكون مطلوبة بموجب القانون من مزودي الخدمات الحفاظ 

وعندما تكون مطلوبة، یطلب منھم ذلك، وأنت محق تماًما، ال یمكننا تغییر  .الساري

 .القانون أو التأثیر علیھ

لذا، أعتقد أن التأثیر سیكون أنھ في حالة مخالفة ھذا القانون، فیمكن أن یضیع منھم 

لذلك، فھذا یقدم بالتأكید  .ة تجاریة كبیرة بالنسبة لھماالعتماد، وھو ما یعتبر ذا قیم

  .حافًزا للقیام بذلك
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أعتقد، إذا كنت سمعت بصورة صحیحة، ال أعتقد أننا نقدم للمنظمات حافًزا النتھاك 

كذلك، أعتقد أن نص التقریر  .السریة في حالة عدم وجود متطلب قانوني بالحفاظ علیھا

 .ھناك بعض التشجیع لھم للقیام بھذا عند استالم ھذا الطلبیعارض ھذا بالفعل، وھو أن 

 .ولكنك محق، لیس ھذا متطلب في القواعد بقدر ما ھو صادر عن مجموعة العمل

فھو لیس عائًقا  .بالنسبة للسؤال حول االختصاص، أود أن أقول أني ال أعتقد أنك محق

وضع الذي تتوقف عنده المشكلة وھو أن ھذا ھو الم .وقد عرضناه كعائق عملي .قانونًیا

في مناقشة اتفاقیة اعتماد أمین السجل، وھو سؤال صعب حیث أشرتم إلى طلب تنفیذ 

قانون معتمد من خارج االختصاص، وإحساسي أن ھناك الكثیر من األشخاص في ھذه 

القاعة الذین لدیھم معرفة أكبر في ھذا الشأن مني، ولكني أشعر أن ھذه العالمة یصعب 

" س"یة استخدامھا في بعض القضایا، وعندما یتلقى مزود خدمات في االختصاص للغا

، فلیس دائًما واضًحا علیھ نوع "ص"ما یبدو أنھ طلب تنفیذ القانون من االختصاص 

 .لذا، ھیئة تنفیذ القانون .مزود خدمات تنفیذ القانون المعتمد

وقد شعرت مجموعة العمل  .ابةلذلك، فھذا ھو السؤال األكبر الذي أعتقد أنھ یحتاج إلج

أنھ كان خارج نطاق قدراتھا العملیة العثور على اإلجابة، وھذا ھو سببا أننا عدنا إلى ما 

 .ھو موجود بالفعل في اتفاقیة اعتماد أمین السجل

 

حسًنا، أعتقد أن ھناك نقطة مھمة، وھي أن حل مشكلة االختصاص  .شكًرا لك، ستیف  :جرایم بونتون

وھي فرصة جیدة للمجتمع للنظر في كیفیة القیام بھذا، ولكن ذلك  .م للغایةسؤال مھ

 .یحتاج أن یكون في منتدى أكبر من مجموعة العمل ھذه

وأعتقد بالنسبة لموضوع اإلفصاح، أننا عملنا بجد لفترة طویلة على محاولة وموازنة 

ة وكما ذكرت، ربما مصالح المجتمع المدني والمصالح التجاریة ومصالح الملكیة الفكری

لم توجد مشاركة كافیة من جھات تنفیذ القانون في مجموعة العمل لموازنة ھذه 

المصالح بالفعل أیًضا، ولكني أعتقد أنھ كانت ھناك مھمة معقولة تم االنتھاء منھا، لذا، 

 .فمخاوفكم مھمة ویمكننا نقلھا إلى مجلس اإلدارة
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 أیكم؟إسبانیا، ما ر .شكًرا  :ألیس مونیوا

 

مما أسمعھ، وصححوني إذا كنت مخطًئا، لكني أرى مساحة ضیقة، قبل كل  .عذًرا  :ممثل إسبانیا

والقیام بشيء خالل مرحلة التنفیذ للتعامل معھا بصورة  GACشيء، لتناول مخاوف 

 .مناسبة

لموافقتھا على التقریر الصادر عن  GACما ھي أسباب تقدیم  :لذا، أود أن أسألكم

  یمكن التعامل معھا في مرحلة التنفیذ؟ GACالعمل والثقة في أن مخاوف  مجموعة

أود أن أسمع األسباب التي ستعرضونھا علینا العتماد التوصیة كما ھي والثقة في أن 

 .إمكانیة التعامل مع مخاوفنا المشروعة تماًما في مرحلة مستقبلیة

ذ القانون في تنفیذ ومراقبة تنفیذ كما أود أن أذكر أن المعوقات التي تراھا سلطات تنفی

القوانین یترتب علیھا عدة مرات تقسیم اإلنترنت، ألننا یكون علینا أحیاًنا مراعاة الحظر 

ألننا ال یمكننا تتبع الشخص المسؤول عن بعض المحتوى وفي النھایة، علینا االستعانة 

 .حسًنا .خر سواھابھذه األنواع من اإلجراءات غیر المرغوبة ولكننا لیس لنا ملجأ آ

 

  .شكًرا لك على ھذا السؤال  :جرایم بونتون

 .أنا جرایم من أجل التسجیل النصي

أعتقد أن أحد األسباب التي علینا التقدم بسببھا، كما ذكر سابًقا، أن ھناك مواصفة مؤقتة 

 ، لیست ھناك أیة قواعد2017ینایر  1تنتھي في نھایة ھذا العام، لذا، فاعتباًرا من 

لمزودي خدمات الوكیل المعتمد والخصوصیة، ولذا، یجب أن یعمل ھذا كدافع مناسب 

 .للتأكد من أننا نتقدم في عملیة ما للتأكد من أن لدینا بعض القواعد في المستقبل القریب
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  .أنا ستیف میتالیتز .أجل : ستیف میتالیتز

من المتحدثین السابقین من  أعتقد، حسًنا، ذكر العدید .إن أمكنني االعتماد على ھذا

GAC في الجلسة السابقة. 

فھي غیر منتظمة تماًما، وأود اآلن أن أقول أنھ  .ال تعتبر البیئة الحالیة مستدامة بالفعل

فھو  .نطاق المستوى األعلى، فسیكون ثاني أكبر نطاق في العالم PROXY.إذا كان 

وال توجد  .شرات المالیینویتضمن بالفعل ع .یمثل حوالي خمس كافة التسجیالت

بالفعل أیة قواعد لتطبیقھا، كما تعرفون، على من یمكنھ استخدامھ، ومتى، وما ھي 

إجراءات العثور على ھذه المعلومات عند الحاجة إلیھا، على سبیل المثال، كما تشیرون 

 .في مجال الملكیة الفكریة، باإلضافة إلى أمور أخرى

بالتقدم في العملیة  GACنقل ھذه العملیة للسماح للجنة لذا، أعتقد أن مبرر، إن وجد، 

ھو محاولة أخذ خطوة أولى على األقل في تحقیق مستوى ما من النظام وقابلیة التوقع 

 .واالتساق مع ما یعتبر بیئة ال یمكن توقعھا وغیر متسقة في الوقت الحالي

عبر عملیة  ھو القیام بھذا ICANNفي ھذا الصدد، كان المسار الذي اختارتھ 

 .وسیضع ھذا على األقل القواعد األساسیة للموضوع .االعتماد

 .شكًرا

 

 .شكًرا  :ألیس مونیوا

 ھل ثمة أسئلة أو تعلیقات أخرى؟

 .على التقدم GACإذا لم تكن ھناك تعلیقات، فأشكر رئیس  .حسًنا
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ونرى مدى أھمیة  .على القدوم ھناأوالً، شكًرا لكم، وعلى وجھ الخصوص لكما  .شكًرا  :الرئیس شنایدر

كما یمكنكم شرح  .ھذا النقاش في إمكانیة طرح الناس لألسئلة التي تعرفون من أین أتت

المنطق لیس فقط على الورق بل شفھًیا إلى الناس، وھو األمر المفید لنا بدوره، وأعتقد 

 .أن علینا متابعة ھذا كما تقولون وأن نتواجد بصورة أكبر

مشكلة الوحیدة من جانب الحكومة ھي أننا نحصل عادًة على مھام أكثر لذلك، فال

لكني أعتقد بوجود رغبة بالتأكید  .وموارد أقل للقیام بھذا، وھو شيء تعلمنا التعامل معھ

في االعتماد على ھذا التفاعل، وھو األمر المفید للغایة، كما أرى، لكال الجانبین ویجب 

وأعتقد أن  .حلول تعمل على تحقیق التقدم ولیس التأخرأن یعزز التوصل المشترك إلى 

ودعونا نأمل أن نصل خالل  .ھذا مثال جید على أننا نحقق أو سنحقق الكثیر من التقدم

مرحلة التنفیذ إلى نقطة نحصل فیھا أفضل نتائج وھي التوازن المناسب لكافة المخاوف 

وأیًضا، ألعضاء مجلس  .القدوم ھنالذا، أود بالفعل توجیھ الشكر لكم على  .ذات الصلة

اإلدارة الذین یصغون بحرص، مع عدم قول أي شيء، ولكن فقط اإلصغاء بحرص 

 .بالطبع أعتقد أنھ تمت مالحظة ھذا

 .كما أن لدینا بعض الوقت لتعلیق واحد إضافي منك أو من أي شخص آخر إن أردت

 

أنا  .فقط أن أشكر مرة أخرى على ھذه الفرصةأود  .شكراً جزیالً لك سیدي الرئیس  :ستیف میتالیتز

وأعتقد مرة أخرى، أنھ كرد على السؤال األخیر، ھناك مكون  .أوافقك تماًما فیما قلتھ

فنحن نحتاج لمساھمات من مجتمع تنفیذ القانون  .ثقة ولكن ھناك أیًضا مكون مشاركة

 .للقیام بعمل أفضل في التنفیذ

عند إنشاء فریق مراجعة التنفیذ، أن تكون ھناك طریقة لذا، أتمنى عندما یتقدم ھذا و

 .للمشاركة الفعالة من جانب ھیئات تنفیذ القانون

 .شكًرا     
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 .للمشاركة في عملك GACفي  168سنحاول التأكد من وجود شخص لكافة الدول الـ   :الرئیس شنایدر

رى جھدنا للوجود في تدوینھ أو الدعوة، وسنبذل قصاأعتقد أن الطلب تم  .ال، شكراً 

 .ھذا

لذا، سنختتم ھذه الجلسة اآلن ویمكننا بالفعل االنتقال إلى الجلسة  .حسًنا، شكًرا جزیالً 

  .التالیة

 

 

 

 ]نھایة النص المدون[


