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لسة مجموعة عمل شكًرا جزیًال على القدوم مبكًرا إلى ج .طاب صباحكم جمیًعا :طاب صباحكم : ألیس مونیوا

GAC ھذه، مجموعة عمل السالمة العامة. 

في بدایة جدول األعمال، سنقدم تحدیثا سریًعا بشأن بضعة أنشطة كانت تتابعھا مجموعة عمل 

بعد ذلك، سنستغرق بعض الوقت في االستعداد لموضع اعتماد خدمات  .السالمة العامة

د اإلعداد للجلسة المشتركة بین وكذلك عن GACالوكیل عند اإلعداد لجلسة /الخصوصیة

GNSO  ومجلسICANN. 

كذلك، سأقدم بسرعة أعضاء مجموعة عمل السالمة العامة الذین یمثلون بالفعل خبراء 

 .عّرفي بنفسك، رجاًء .متخصصین وسأبدأ ربما بواناویت على الطرف وھو الرئیس المشارك لي

 

 طاب صباحكم. :واناویت أكیوبیوترا

 

 .بولست من المفوضیة األوروبیة-طاب صباحكم، أنا كاثرین باور  :بولست-كاثرین باور

 

أنا جریجوري مونییھ من مركز الجرائم اإللكترونیة األوروبي في  طاب صباحكم، : غریغوري مونییھ

EUROPOL. 

 

 .أنا لورین كابین، لجنة التجارة الفدرالیة للوالیات المتحدة   : لورین كابین
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 .FBIا بوبي فلیم من أن    :بوبي فلیم

 

 .اسمي ألیس مونیوا، رئیس فریق عمل السالمة العامة من لجنة االتحاد اإلفریقي .شكًرا  :ألیس مونیوا

 .gTLDلذا، سأتحدث مباشرة عن أول تحدیث بشأن الجیل الجدید من خدمات دلیل التسجیل في 

میكروفون إلیك یا ، جریج مونییھ، لذا، ساترك الEUROPOLھي  GACكانت جھة اتصال 

 .جریج

 

بالنسبة للذین لم یحضروا أمس في الجلسة عبر المجتمع لخدمات دلیل التسجیل  .شكًرا لك، ألیس  :غریغوري مونییھ

 .لعملیة وضع السیاسات، نظرة سریعة للغایة حول موضعنا

حیث تعمل  .وعملیة وضع السیاسات موضوعا طویًال بالطبع WHOISیمثل إصالح 

ICANN العدید من مجموعات العمل على األمر لفترة طویلة، لذا فقد تم إنجاز الكثیر من و

 .العمل بالفعل

وقد قضت مجموعة العمل الشھور الثالثة األخیرة في ربط كافة المساھمات الرئیسیة حول ھذا 

الموضوع، وھي اآلن في المرحلة الثانیة حیث نقوم بالتحدید من بین ھذه المساھمات الرئیسیة 

 .لكافة المتطلبات المحتملة التي تمكن أن تكون لدى خدمات دلیل التسجیل للجیل القادم

وقد عقدنا باألمس جلسة عامة تمكن  .كذلك، لم نبدأ أي مداوالت حتى اآلن حول ھذه المتطلبات

ولدینا اآلن وثیقة  .فیھا جمیع الحضور من تلبیة المتطلبات الجدیدة، فقط حتى تكون لدیكم فكرة

متطلب مختلف یمكن أن یكون لدى خدمات دلیل  750صفحة بھا تقریًبا  110تضمن حوالي ت

ھذا، سنبدأ تقسیم ھذه المتطلبات إلى  ICANNلذا، ففي نھایة اجتماع  .التسجیل للجیل القادم

مجموعات ثم مھمة أخرى لقیادة عملیة وضع السیاسات للجیل القادم من خدمات دلیل التسجیل 

وھم یعملون  .ثور على حل وسط التخاذ قرار وتحدید اإلجماع حول ھذه المتطلباتتتمثل في الع

على طریقة عمل لكیفیة مناقشة ھذه المتطلبات وكیفیة اتخاذ قرار حول ما إذا كانت المتطلبات 

، سیكون ھناك 2016بعد ذلك، بمجرد القیام بھذا العمل، سیتم ھذا بنھایة عام  .ذات صلة أم ال

وھذا أحد  .ھذا ھو وضعنا .والذي سیمثل تقریًرا مبدئًیا سیتم عرضھ على المجتمعتقریر أول 
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المساعي طویلة األجل إال أنھ بالنسبة لمجموعة عمل السالمة العامة، من المھم للغایة التأكد من 

 .ومجموعة عمل السالمة العامة في عملیة وضع السیاسات GACعرض آراء 

 .اطالع باستمرارحسًنا، سوف أبقیكم على 

 

 أیة أسئلة أو تعلیقات؟ .شكًرا لك، جریج    :ألیس مونیوا

 .سویسرا

 

 .طاب صباحكم، وشكرًا جزیًال لكم على ھذا التحدیث    :ممثل سویسرا

 في ھذا الوقت؟ GACھل ترون أي حاجة لتعقیبات  .مجرد سؤال سریع

 .شكًرا

 

أصدرت مجموعة العمل بالفعل طلب إخطار ثاني بشأن المتطلبات  .مھم وھذا أمر .نعم، بكل تأكید  :غریغوري مونییھ

ولذا، فنحن نعمل اآلن، أنا واللجنة ومجموعة عمل  .المحتملة غیر الموجودة بالفعل على القائمة

السالمة العامة، على محاولة االلتزام بالمتطلبات التي قد تكون مناسبة للجنة االستشاریة 

خطة في أن نرسل لكم في یولیو مسودة قائمة بالمتطلبات غیر الموجودة في وتتمثل ال .الحكومیة

القائمة المبدئیة وبعدھا تقومون باعتمادھا من عدمھ ثم ربما نقدمھا إلى مجموعة العمل بالكامل في 

 .نھایة شھر یولیو

مع ذلك، فالطریقة التي تعمل بھا مجموعة العمل ھي أنھم یریدون إصدار عدد من طلبات 

وأحیاًنا تكون  .فنحن غیر مضطرین للرد .توعیة، أحیاًنا رسمیة وأحیاًنا غیر رسمیة یا سیدتيال

المواعید النھائیة ضیقة نسبًیا وقد تم إصدار ھذه في منتصف یونیو وكان علینا بصورة غیر 

، لقد GACلذا، فبالنسبة لبنیة  .ومن ثم، فالوقت ضیق للغایة .رسمیة تقریًبا العودة إلیھا الیوم

أخبرناھم كما تعرفون وأجرینا مناقشة مع فریق القیادة لمجموعة عمل السالمة العامة التي نشارك 
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 .كما نرید المساھمة، ولكننا ربما نحتاج للمزید من المرونة من حیث الوقت المتاح لنا للرد .معھا

 .لكن، ال بأس بھذا على ما أعتقد

 

، أرسلت رسالة برید إلكتروني قبل أن نعود إلى ھلسنكي، أعتقد األسبوع فقط حتى أكون واضًحا  :ألیس مونیوا

وقد أخطرتكم أننا  .بتوقع طلب التوعیة الثاني غیر الرسمي GACالسابق، فقط لتنبیھ الزمالء في 

في الوقت المحدد  GACأخطرنا مجموعة العمل بأنھ سیكون من المستحیل تقریًبا وجود تعلیقات 

 .بنھایة یولیو GACفید بأنھ ال بأس، فسیتوقعون رد واستالم رد منھم ی

فمعظم الوثائق موجودة بالفعل، لذا، فكل ما سنقوم بھ ھو تقدیم قائمة  .ھذا طلب غیر رسمي

ضمن العملیات المعتادة  GACولكن علینا الرد على  .GACبالوثائق الموجودة بالفعل من 

 .للمصادقة والتعلیقات اإلضافیة

 أخرى؟ ھل ثمة تعلیقات

إذا لم تكن ھناك تعلیقات أخرى، فسأترك الكلمة إلى بوبي فلیم لیقدم لنا تحدیًثا حول نصیحة  .حسًنا

GAC بوبي .السابقة بشأن اتفاقیة اعتماد السجل. 

 

  .شكًرا لك، ألیس .حسًنا    :بوبي فلیم

فھناك ثالثة  .یذھا بعدوالتي لم یتم تنف GACأحد األمور التي نھدف للقیام بھا ھي متابعة نصیحة 

 .2013التفاقیة اعتماد السجل لسنة  WHOISالمجال األول یتعلق بمواصفات نظام  .مجاالت

كما كان  .ھي التحقق الشامل من العنوان WHOISوعلى وجھ التحدید، فإن مواصفة نظام 

 .2014ھناك شيء یجب تنفیذه خالل ستة شھور من توقیع اتفاقیة اعتماد السجل في ینایر 

أن تنظر فیھ  GACلذا، فنحن نتابع األمر منذ سنوات إال أن ھذا شيء أعتقد أننا نرید من 

 .بصورة رسمیة مع تقدیم طلب یتعلق بالتنفیذ

لذا، أعتقد أن ما نتصوره في ھذا الموضوع ھو مناقشة األمر ھنا أو على األقل مراقبتھ، ثم بالفعل 

 .لغایةصیاغة وثیقة تتضمن ربما أسئلة محددة ل
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أمس، التأكید على ما نكتبھ بشأن ما ناقشناه أمس،  GACوعلى وجھ التحدید، مع جلسة نصیحة 

 .وأعتقد، منال، بقدر ما یتعلق األمر بالتنفیذ، فما ھي الرؤیة والمنطق وما إلى ذلك

 تتمثل بعض األمور المتعلقة بالتحقق الشامل الذي سنتحدث عنھ فیما تم تنفیذه حتى اآلن من قبل

ICANN وھل ھناك إطار زمني للمراحل الرئیسیة المحددة واألمور على  .لتلبیة ھذه التوصیة

 .ھذه الشاكلة

 .إلیھ قلیًال GACلذا، فھذا شيء نود ربما أن نلفت نظر 

الجدیدة،  gTLDمن بكین بشأن نطاقات  GACواألمر اآلخر الذي ننظر إلیھا وفًقا لنصیحة 

تة، كان أحد األمور ھو تقدیم إحصاءات حول إساءة االستعمال مثل خاصة سبل الحمایة العامة الس

بقدر ما تكون  ICANNلذا، فسنرى ما إذا كنا مع ھذا ونقدم طلًبا من  .التصید والبرامج الضارة

 .ھناك أي إحصاءات مقدمة

في ھذا الصدد، أعرف أننا عقدنا جلسة أمس مع أمناء السجل والسجالت، حیث دعا بروس 

 ICANNن مجلس اإلدارة إلى جلسة أمس، وأحد األمور التي قالتھا إدارة األمن في تونكین م

لذا، فھذا أحد األمور التي نود متابعتھا  .أنھم سیبدؤون إصدار بعض اإلحصاءات خالل بضعة أیام

 .الجدیدة gTLDفي بكین بشأن نطاقات  GACوالنظر فیھا مرة أخرى، وفًقا لنصیحة 

وأعتقد أنھ قد تكون ھناك مجاالت أخرى أیًضا، غال أن ھذه ھي  .مورلذلك فإن ھذه بعض األ

سابًقا لمعرفة الوضع  GACالموضوعات الكبیرة التي ننظر فیھا لمتابعة النصیحة التي قدمتھا 

 .اراھن، وإذا لم یتم تنفیذه، فمتى یمكننا النظر في التنفیذ، وكیف سیتم التنفیذ وما إلى ذلك

أمور أخرى، ولكن كما قلت في البدایة، ما نخطط للقیام بھ في مجموعة لذا، ھناك ربما بضعة 

ومصادقتھا ثم طرحھا على  GACعمل األمن العام ھو كتابة وثیقة وطرحھا لمراجعة 

ICANN. 

 .إذن ھذا كل ما لدي

ل أعتقد أننا یمكننا االنتقال إلى األسئلة أوًال، لكني أرید أن أمنح میسون كو .ولدي میسون كول ھنا

 .فرصة طرح تحدیث حول مبادرة النطاقات السلیمة
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 .، كما أنھ رئیس مبادرة النطاقات السلیمةGACفي  GNSOومیسون، كما تعرفون، ھو ممثل 

كما تنعقد مجموعة عمل األمن العام  .لذا، فقد طلبت منھ التواجد لتقدیم تحدیث حول ھذا األمر

یمكننا تعزیز السلوك الجید والممارسات الجیدة  على أي حال، .حول ھذا وننظر في األمر كشریك

 .واألمن واالستقرار، ونرید دائًما المشاركة في ھذا

وفي االجتماع األخیر في مراكش، انعقد  .لذا، قام میسون بذلك عبر مبادرة النطاقات السلیمة

 .بشأن المبادرة لكنھ كان اجتماًعا مختلًفا، فلم یكن ھناك اجتماع ولكن حركة مستمرة .اجتماع لھم

إذا كانت ھناك أیة أسئلة، فھل علي تلقیھا وتوجیھھا إلى میسون أو ماذا  --لذا، ألیس، ھل تریدین 

 ترین أنھ األفضل؟

 

 .یمكننا طرح األسئلة بشأن اتفاقیة اعتماد السجل أوًال وأي متابعة  :ألیس مونیوا

 ھل لدیكم أیة أسئلة؟ 

 .شكًرا .ممثل إیران، تفضل

 

بمجرد تحدید وتوفر اإلحصاءات عن مخالفات السالمة، ما ھو إجراء  طاب صباحكم، .شكًرا  :ممثل إیران

وما حدث  ھل یوجد أي تأثیر على االستشارة نفسھا، أم ما ھي اإلجراءات؟ المتابعة الالزم؟

 فماذا ستكون إجراءات المتابعة؟ .فحسب ھو تقدیم اإلحصاءات

 .شكًرا

 

بعد  .أعتقد أن ما نریده في المقام األول ھو وجود شفافیة للحصول على رؤیة لما یحدث بالفعل  :بوبي فلیم

ذلك، اتخاذ الخطوات المناسبة لمعرفة ما إذا كانت ھناك أیة التزامات تعاقدیة، ومعرفة ما إذا 

 .كانت ھناك أیة آلیات تنفیذ في ھذه المرحلة
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ي الوقت الحالي ربما ھو إلقاء بعض الضوء على المشكلة، ولكني أعتقد أن ما نحاول القیام بھذا ف

ومعرفة الموضع المناسب لألمور ومتى تكون غیر مناسبة بجانب معرفة كیفیة العمل كمجتمع 

 .لتصحیح بعض المشكالت

 

 .ال توجد أسئلة أخرى، لذا، تفضل یا میسون .حسًنا  :ألیس مونیوا

 

ویعرفني البعض  .كما أوضح بوبي، اسمي مایسون كول .صباحكم جمیًعاطاب  .شكًرا لك، ألیس  :میسون كول

كما أني رئیس  .وھو الدور الذي یسعدني استمرار العمل فیھ GACفي  GNSOكجھة اتصال 

ورابطة اسم النطاق ھي  .لجنة مبادرة النطاقات السلیمة التي تقع تحت مظلة رابطة اسم النطاق

 .السجل تمثل مصالح ھذه الجھات بأشكالھا المتعددةمنظمة تجاریة للسجالت وأمناء 

كذلك، طلب مني بوبي تقدیم موجز بالمستجدات حول مبادرة النطاقات السلیمة، وھو ما یسعدني 

القیام بھ، وسأقوم بھ بسرعة وإذا كان لدى أي شخص أسئلة، فیسعدني اإلجابة علیھا اآلن أو الحًقا 

 .في الیوم، أیھما یكون مناسًبا

وتوجد ثالثة  .دعوني أقدم لكم نظرة عامة سریعة على غرض مبادرة النطاقات السلیمة لذا،

األول ھو إنشاء شبكة لشركاء الصناعة یتواصلون وبتعاونون فیما بینھم لعرض مساحة  .أھداف

 .اسم نطاق سلیمة ومتطورة باستمرار

ى الصناعة التي یمكن أما الثاني فھو تحدید أو تطویر أفضل الممارسة المقبولة على مستو

 .للسجالت وأمناء السجل استخدامھا لدعم معاییر النطاقات السلیمة

أما الھدف الثالث، فیتمثل في العرض على المجتمع لرغبة األطراف المتعاقدة في تنفیذ ھذه 

 .الممارسات وغیرھا لتلبیة التزامات اإلشراف التي لدینا نحو مساحة اسم النطاق

رة النطاقات السلیمة منذ حوالي سنة، وأثناء عملیة وضع المبادرة، قمنا بتجمیع لذا، فقد بدأت مباد

 .العدید من التعلیقات من السجالت وأمناء السجل والجھات األخرى المھتمة بمساحة اسم النطاق
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مشارًكا، وجمعنا الكثیر من  77لقد عقدنا قمة في سیاتل في فبرایر من ھذا العام حیث شارك فیھا 

حول كیفیة دعم مساحة اسم النطاق السلیمة، سواء على المستوى التشغیلي أو العرض  األفكار

 .بخالف ذلك لمساحة اسم النطاق السلیمة

كما قال بوبي، لقد اجتمعنا مرة أخرى في مراكش وجمعنا ھذه األفكار في مجموعة صغیرة 

ذا یتطور إلى وثیقة أفضل اعتقدنا أننا یمكننا بصورة معقولة تنفیذھا بصورة مفیدة، وعذًرا، فھ

 .الممارسات التي نقوم اآلن بتعدیلھا كأول ناتج لمبادرة النطاقات السلیمة

لذا، كما قال بوبي، أنا ھنا لتقدیم تحدیث موجز حول الوضع القائم لوثیقة أفضل الممارسات وما قد 

  .یتوقع من حیث الخطوات التالیة

لقد أجرینا استبیاًنا للسجالت  .، یوجد أمر آخر أردت ذكرهعذًرا --بعد ذلك، یتم تنظیم الوثیقة إلى 

وأمناء السجل لتأكید ما یستخدمونھ بالفعل بشأن أفضل الممارسات التشغیلیة التي تدعم مساحة اسم 

كما  .أردنا اكتشاف ما یقوم بھ بالفعل األطراف المتعاقدة --وھذه أمور مثل  .النطاق السلیمة

أشیاء مثل مراقبة  .الكثیر من األمور بصورة الجاریة بالفعل على نحو ساراكتشفنا أنھ كان ھناك 

فائقة األمنیة ونشر الطرق  TLDالتصید والبرامج الضارة والتحقق قبل التسجیل لبعض نطاقات 

السھلة لإلبالغ عن شكاوى إساءة االستخدام وأدوات أتمتة شكاوى المخالفات واألمور على ھذه 

 .الشاكلة

لذا، فقد صنفنا أفضل الممارسات ضمن  .ھذا كأساس، أردنا اكتشاف أین نرید أن نبدألذا، فمع 

كما أن  .األولى ھي أفضل الممارسات التشغیلیة التي یمكن التوصیة بھا على الفور .ثالث فئات

ھناك عشرات من ھذه، وھي أمور مثل التأكد من تركیز األولویة على التعرف االستباقي 

أن إساءة االستخدام، كما تعرفون، الحفاظ على بیئة عبر كافة الجھات التي یمكنھا واإلجراءات بش

كذلك، متطلبات اإلبالغ عن المخالفات الواضحة  .التفاعل بسرعة مع أفضل الممارسات والمبادئ

ویسعدني مشاركة بعض األفكار األخرى  .والموثقة للمستخدمین النھائیین واألطراف المتعاقدة

 .ني أراعي الوقت المتاحمعكم، ولك

وأعني بطموحة أن ھذه أمور غیر مفعلة في  .أما الفئة الثانیة، فھي أفضل الممارسات الطموحة

كذلك، فبعض ھذه معقدة من الناحیة التشغیلیة  .الوقت الراھن ولكنھا یمكن تفعیلھا مع الوقت

ود رد في الوقت المحدد وستحتاج لتنفیذھا مع الوقت، ولكنھا تتضمن أمور مثل التأكد من وج

وأعرف أن األطراف  .لطلبات أخذ اسم النطاق من مختلف الھیئات أو سلطات تنفیذ القانون
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المتعاقدة مھتمة بتحسین عالقتھا مع جھات تنفیذ القانون لمختلف األسباب، ولكن ھذا أحدھا الذي 

 .یمكن استخدامھ بصورة منتجة

طراف المتعاقدة حیث تمكنا من القیام بھذا قانوًنا بشأن أما اآلخر فھو مشاركة المعلومات بین األ

ویتضمن ھذا أمور مثل معلومات بطاقة االئتمان وأسماء الشركات  .تسجیل اسم النطاق المتحایل

كما نفكر في التعاون مع جھات انتھاكات األطفال  .والبیانات األخرى المتوفرة من ھذا القبیل

عبر اإلنترنت، وإنشاء نظام إعداد تقاریر لما یعرف باسم البرامج  كطریقة لمكافحة انتھاك األطفال

 .السیئة وھي برامج تغض الطرف عن اختیارات المستخدم حول كیفیة استخدام أجھزة الكمبیوتر

  .كما أن ھناك أمثلة على الممارسات الطموحة التي سنرغب في استخدامھا مع الوقت

ھي الممارسات اإلضافیة التي ستكون أفكار للنظر إلیھا في بعد ذلك، نأتي إلى الفئة الثالثة، و

وھذه ھي األمور مثل مسؤولي التحقق من الجھات الخارجیة وھم مسؤولي التحقق  .المستقبل

الذین لدیھم خبرة ومصداقیة تقییم الشكاوى قبل تشكیل عالقة موثوقة بین ھذا اطرف والسجالت 

  .خالفة بصفة عاجلةوأمناء اسجل بحیث یمكن التعامل مع الم

وربما قرأتم أن ھناك سجالت في الصناعة  .وسیكون المثال اآلخر ھو برنامج اإلخطار الموثوق

أنشأت مؤخًرا عالقات مع الخبراء في المحتوى وقد أنشأت طرق یمكن لجھات اإلخطار الموثوقة 

قوق النشر وبعدھا، إخطار السجل أو أمناء السجل باالستخدامات الواضحة والسائدة لمخالفات ح

 .توجد عملیات إلزالة أسماء النطاقات ھذه أو تالفي ھذا االنتھاك بخالف ذلك

كما سیكون ھناك اجتماع موجز غًدا  .لذا، بالنسبة للخطوات التالیة، فنحن ھنا في ھلسنكي

عد ذلك وسنراجع ھذه األفكار ونعدلھا بعد ذلك، وب .لألطراف المتعاقدة لمبادرة النطاقات السلیمة

الفكرة التالیة أو الخطوة التالیة ستكون تعیین مجموعات فرعیة لوضع مفاھیم ثم التعرف على 

وربما نخطط أیًضا لقمة  .كیفیة إدراجھا في الممارسات التشغیلیة مع السجالت وأمناء السجل

جل ، حیث یمكن أن یجتمع كافة الجھات المعنیة، لیس فقط السجالت وأمناء الس2017أخرى في 

بل أیًضا أي شخص لدیھ مصلحة في بیئة اسم النطاق السلیم، للحدیث عن كیفیة تفعیل بعض ھذه 

 .الممارسات

لذلك، أشجع طرح األسئلة  .ویوجد الكثیر منھا ھنا .لذا، أدرك أن ھذا تحدیث موجز للغایة

 .ویسعدني اإلجابة علیھا إن أمكنني
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 .آلیس .شكًرا لك، بوبي    :میسون كول

 

 .حسًنا، مجلس أوروبا أیة أسئلة أو تعلیقات؟ .شكرًا میسون : یس مونیواأل

 

جیانلوكا إسبوسیتو من المجلس  .حسًنا --لي تعلیق سریع على  .شكرًا جزیًال لك سیادة الرئیس  :مجلس أوروبا

أردت فقط توجیھ الشكر الوافر إلى المتحدث على العرض وكنت أشاھد بصورة  .األوروبي

وھذا  .اإلشارة إلى ھذه الممارسات الطموحة التي وضحتھا بشأن منع انتھاك األطفالخاصة 

مجال كان یركز فیھ األعضاء مؤخًرا بشأن العمل لیس فقط على استبعاد محتوى الدورة ولكن 

أیًضا التعامل مع مشكلة أسماء النطاقات التي تعلن صراحة عن انتھاك األطفال والمواد اإلباحیة 

 .شكًرا .أعتقد أن ھذه فكرة جیدة للغایة .أردت فقط الترحیب بھذا التطور .لألطفال

 

 .أجل، نعم، ممثل تایالند .شكًرا   : ألیس مونیوا

 

ولدي سؤال یتعلق بجھة اإلخطار الموثوقة  .میسون، شكًرا لك .أنا واناویت من أجل التسجیل .نعم  :ممثل تایالند

وقد یرتبط ھذا بالمشكالت التي تتناول ھذا  .السجل وأمین السجل ألنك ذكرت عملیات التنسیق بین

وھذا النوع من المحتوى، ولكن عندما یتعلق األمر بھذا النوع من  IPالموضوع، وعناوین 

الخطاب المحرض على الكراھیة أو األمور التي أدت إلى مزود المنصة، فھل ستتضمن جھة 

 .شكًرا بجانب ھذا؟ اإلخطار الموثوقة في ھذا نطاق المناقشة

 

لیس في الوقت الراھن،، ال یتضمن برنامج جھة اإلخطار الموثوقة  .شكًرا لك على ھذا السؤال : میسون كول

لذا، ترید  .ولكنھ مخصص بالتحدید النتھاك حقوق النشر .الخطاب المحرض على الكراھیة

والتوازن بعیًدا عن التعامل مع  األطراف المتعاقدة أن تتحلى بالحرص لحمایة حقوق حریة التعبیر

كما یمكن أن یكون الخطاب المحرض على الكراھیة  .االنتھاك الواضح والسائد لحقوق النشر

 .لكني أقدر ھذا، ویسعدني تناولھ مع اللجنة .ولكنھ لیس حالًیا على جدول األعمال .مجاالً نتناولھ
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 .، رجاًءنعم، ممثل المملكة المتحدة .شكًرا   : ألیس مونیوا

 

لدي  .أنا من المملكة المتحدة، وشكًرا جزیًال لك میسون على القدوم .اسمي نیك طاب صباحكم، : ممثل المملكة المتحدة

، HDIوكجزء من أفضل الممارسات داخل  .سؤال سریع حول نوع من الموضوعات المتنوعة

أن تسھل األمن واألمور ھل تنظرون أیًضا في أفضل ممارسات نشر البروتوكوالت التي یمكن 

فھل ھذه میزة كجزء من ھذه الدراسة أو ربما میزة كجزء  ؟DMARCو DNSSECمثل 

 من دراسات إضافیة مستقبلیة؟ 

 

وكما  .والمشاكل األمنیة األخرى DNSSECوقد نظرنا في  .شكًرا لك نیك على ھذا السؤال : میسون كول

ي العملیات مع السجالت وأمناء السجل، لذا فھي تعرفون، فقد كانت بعض ھذه المشاكل موجودة ف

ولكننا نتشاور مع السلطات األمنیة للتأكد من عرض أي شيء  .HDIلیست التركیز التشغیلي في 

وأشكركم  .ویسعدني تقدیم ھذا المفھوم أیًضا .متعلق باألمن من خالل أفكار أفضل الممارسات

 .على المساھمات

 

لم تكن ھناك أسئلة أخرى، فأعتقد أننا سنقضي النصف ساعة القادمة في مناقشة مسألة  إذا .شكًرا : ألیس مونیوا

وأعتقد أن ھذا كان موضوًعا حساًسا في  .الخصوصیة/، ومسائل اعتماد الوكیلGACمھمة في 

GAC  ومجموعة عمل الخدمة العامة، خاصة مع مراعاة وجود تقریر نھائي من المفترض أن

بضعة مخاوف تم عرضھا على مجموعة العمل قبل  GACكذلك، لدى  .ةینظر فیھ مجلس اإلدار

لذا، فقد قررنا أخذ ھذه الفرصة لبدء نقاش  .االنتھاء من التقریر النھائي المقدم إلى مجلس اإلدارة

وعند اإلعداد  .فیما یتعلق ببعض المشاكل GACبعض المخاوف التي طرحھا مختلف أعضاء 

والھدف  11:30إلى  11:00فقط والتي تبدأ من  GACتكون جلسة للجلستین لدینا، فاألولى س

ومناقشة  GACمن ھذه الجلسة سیكون النظر في ھذه األسئلة مرة أخرى، ومناقشتھا مع أعضاء 

كما أننا سنحاول أیًضا ونتوصل  .وتحدید بعض األسئلة PSWGاألسالیب المتعددة من خالل 

لكن بالنسبة لآلن، أعتقد أنني سأترك كل من لورین و .إلى طرق للتعامل مع الجلسة المشتركة
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ویمكننا إجراء مناقشات عند  .كابین وكاثرین من المفوضیة األوروبیة یعرضان ھذه المشكالت

 .لورین، تفضل من فضلك .اإلعداد للجلسة التالیة

 

حدث باسم مجموعة عمل لذا، أنا لورین كابین من لجنة التجارة الفیدرالیة وأت طاب صباحكم، : لورین كابین

بالنسبة للسیاق، فما أردت بإیجاز القیام بھ ھو تقدیم بعض البیانات األساسیة قبل  .السالمة العامة

 .تحدید المسائل الرئیسیة التي نرغب في التركیز علیھا

لذا، أعتقد كبیان مبدئي، أن ما أردت توضیحھ ھو أن مجموعة عمل السالمة العامة ترحب بعمل 

الخصوصیة، ألنھ یضع إطار عمل /ضع السیاسات لمشكالت اعتماد خدمات الوكیلعملیة و

الخصوصیة والتي لم یوجد أي منھا قبل ذلك، كما أن ھناك العدید /العتماد مزودي خدمات الوكیل

ھذا باإلضافة إلى حقیقة أن لدینا  .من التطورات اإلیجابیة المدرجة في توصیات مجموعة العمل

ي ینبغي عدم استبعادھا من التأثیر اإلیجابي الكلي لمجموعة العمل وجھودھا بعض المخاوف الت

 .للتشبث بالفعل بالكثیر من األسئلة الصعبة

فقد أصدرت مجموعة العمل تقریًرا  .وبھذا، أرید أن أضع قلیل من المعلومات األساسیة للنقاش

ة العامة بعض التعلیقات التي أولًیا وكاستجابة لھذا التقریر األولي قدمت مجموعة عمل السالم

وبحلول وقت التقریر النھائي، كانت  .والتي تضمنت بعض المخاوف GACاعتمدتھا الحًقا 

ھناك نتیجة نھائیة من مجموعة العمل بأن بعض األماكن لم تقبل بعض المخاوف التي عبرت 

علیقات في الحالة وقد عكست الت .GACعنھا تعلیقات مجموعة عمل السالمة العامة المعتمدة من 

لذا، فنحن اآلن في ھذه النقطة حیث تعرض التوصیات  .األولى بعض مخاوف السیاسات العامة

مخاوف ترغب في  GACعلى مجلس اإلدارة لقبولھا وھذا ھو التوقیت الذي إن كانت لدى 

ي والمشكلة الفعلیة ھي ما ھ .تناولھا، فھذا ھو الوقت المناسب لطرح ھذه المخاوف كنصیحة

 .الطریقة األفضل للتعامل مع ھذه المخاوف

وثیقة موجزة رائعة معدة حول  GACوقد كان لدینا في  لذا، ما ھي المخاوف على وجھ التحدید؟

الخصوصیة ولیس مفاجًئا أنھا بند جدول /ھذه المشكلة وتحمل اسم مشكالت اعتماد خدمات الوكیل

ل في ھذا، فأود توصیتھم بالنظر فیھا ألنھ یقدم وإذا لم ینظر الزمالء بالفع .األعمال رقم تسعة

ولكن ھناك على وجھ التحدید ثالث مشكالت  .موجز رائع لكافة ھذه البیانات األساسیة والمشكالت

حیث تتعامل األولى مع سریة طلبات  .تم تحدید أنھا تتضمن مخاوف متعلقة بالسیاسة العامة

ات تنفیذ القانون أو حمایة المستھلك في التحقیقات وعندما تشارك سلط .معلومات تنفیذ القانون
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وحتى  .الخاصة بسلوك جنائي أو احتیالي، فھي تسعى لمعلومات متعلقة بمن وراء اسم النطاق

تتقدم ھذه التحقیقات، من المھم عدم نقل ھذه الطلبات أو نشرھا أو الكشف عنھا أو اإلفصاح عنھا 

ألنھ إذا كان ھدف المعلومات یعرف أنك كسلطة  .ھم بالفعلولذا، فھذا م .لھدف المعلومات الفعلي

كما یمكن إتالف  .تنفیذ قانون تراقبھ، فربما یكون لدیھ الكثیر من اآلثار السلبیة على التحقیق

 .األدلة، ویمكن أن یكون لھ على األقل نتائج ضارة

ھناك نتائج مھمة  كما قد تكون .ویمكن أن یصاب األشخاص .كذلك، یمكن أن تختفي األموال

 .وھذا أمر لم یصبح متطلًبا في التوصیات النھائیة .للغایة

اآلن، في مسار التقدم، ھناك بروتوكول مدرج في تقریر مجموعة العمل في مشكلة قیاسیة تتعامل 

وھناك بروتوكول محدد عند التعامل مع التحقیقات  .IPمع كیفیة معالجة المعلومات في سیاق 

لذا، فیوجد بالتأكید نموذج مفعل یمكن النظر إلیھ والعمل كقیاس لكیفیة التعامل  .نتھاكالمتعلقة باال

ولذا، فھذا أمر یمكن التعامل معھ أثناء مرحلة التنفیذ لتوصیات  .مع طلبات تنفیذ القانون أیًضا

 كما یمكن إنجاز العمل لوضع بروتوكول یتعامل مع .الخصوصیة/مشكالت اعتماد خدمات الوكیل

 .لذا، فھذا ھو الموضوع األول .طلبات تنفیذ القانون بجانب الحفاظ على سریتھا

واآلن، بعد انعقادھا،  .ثانًیا، ھناك مشكلة حول كیفیة تحدید تنفیذ القانون على المستوى القضائي

تقترح مجموعة العمل أنھ إلى الحد الذي یتطلبھ القانون، یمكن وجود التزام باالستجابة لطلبات 

 .نفیذ القانون ضمن اختصاص مزود الخدماتت

المشكلة ھنا، والتحدي ھو أننا نعیش في عالم ال تحدث فیھ عملیات االحتیال أو السلوك اإلجرامي 

فعادةً ما تحدث عملیات االحتیال والخداع والسلوكیات  .في حدود منطقة اختصاص واحدة فحسب

دیكم مشارك سيء في اختصاص واحد یرسل وقد یكون ل .اإلجرامیة على مستوى العالم بأسره

وكما قد یكون  .المال إلى منطقة اختصاص أخرى ویتواصل مع الزمالء في أربعة مناطق مختلفة

لدیكم سلطات تنفیذ قانون وحمایة مستھلك تعمل أیًضا في العدید من مناطق االختصاص، أحیاًنا 

 .بالتعاون، للتعامل مع ھذه المشكالت

كم مشھد أو بروتوكول یلتزم فیھ مزود الخدمات فقط بالتعامل مع إنفاذ القانون في لذا، إذا كان لدی

منطقة اختصاصھ، فیمكن أن یقید ھذا بالفعل قدرة سلطات تنفیذ القانون على التصرف بجماعیة 

لذا، ستكون ھذه مشكلة ثانیة نراھا، والتي  .وفاعلیة للتعامل مع السلوك اإلجرامي أو المخادع

 .المشكالت الخاصة باإلجراءات الفعالة لحمایة المستھلك وتنفیذ القانون تطرح نفس
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بعد ذلك، أخیًرا، لدینا المشكلة الثالثة التي تتعامل مع السؤال، ونوًعا ما العدید من اختالف اآلراء 

الخصوصیة للنطاقات التي تجمع النقود لبضائع أو /حول ما إذا كان یجب السماح بخدمات الوكیل

عن عدم السماح  GACكما دافعت توصیات مجموعة عمل السالمة العامة المعتمدة من  .خدمات

  .الخصوصیة في ھذا السیاق/بخدمات الوكیل

یتمثل منطق ھذا في أنھ عندما یقدم العامة معلوماتھم المالیة الحساسة مثل رقم بطاقة االئتمان أو 

ویجب عدم السماح للجھة أو الفرد  .ھالحساب البنكي، فلدیھم الحق في معرفة من یتعاملون مع

 .وراء ھذه النطاقات بأن یكون مجھوًال، أو إخفاء ھویاتھم وراء مزود خدمات سجل أو خصوصیة

ولم یكن ھناك بالفعل، في  .كانت ھذه مشكلة محل الكثیر من النقاش والتي تعكسھا مجموعة العمل

ریر النھائي، كان ھناك قرار بعدم وجود تمییز وفي التق .التقریر المبدئي، إجماع على ھذه المشكلة

بین الجھات المشاركة في الخدمات التجاریة والجھات التي لم تشارك، حیث یسمح للجمیع 

لذا، فلم یكن ھذا متسًقا مع توصیات مجموعة عمل  .الخصوصیة ھذه/باستخدام خدمات الوكیل

 .GACالسالمة العامة المعتمدة من 

لمطروحة على الطاولة ھي ما ستكون طریقة التقدم ألني بدأت، واآلن ومرة أخرى، المشكلة ا

 .أصل إلى الدائرة الكاملة، ھناك العدید من التطورات اإلیجابیة في توصیات مجموعة العمل

وأعتقد أن عملنا ھنا ھو محاولة العثور على مسار للتقدم لموازنة مخاوف السیاسة العامة في 

GAC ي العمل الجید الذي أنجزتھ مجموعة عمل عملیة وضع السیاسات واكتشاف مسار للتقدم ف

 .للتقدم واكتشاف طریقة للتعامل مع ھذا بحیث تتم موازنة ھذه المصالح

 .كما أرید أن أنقل المیكروفون إلى زمیلتي كاثرین للتأكید على ھذه المشكالت أیًضا

 

  .شكًرا لك، لورین   :بولست-كاثرین باور

أوًال، بینما  .ودعني فقط أضیف نقطتین .ظرة عاملة شاملة للغایة للمشكالتأعتقد أنك قدمت ن

 GACتوصي المشكالت الثالث التي طرحھا لورین في مجموعة عمل السالمة العامة ھذه 

بالمناقشة اإلضافیة من منظور السالمة العامة، والتي ال تعید بالضرورة فتح عملیة وضع 

لذا، نعتقد أن ھذه  .GNSOمعھا بخالف ذلك في تنفیذ توصیات السیاسات ولكنھا یمكن التعامل 

ولن أعود إلى العملیة التي حدثت بالفعل، ولكن، ھل یمكننا التعامل أثناء تنفیذ ھذه  .نقطة مھمة

 .العملیة
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فھم ال یطرحون الخدمة المتمیزة  .ثانًیا، لیس لدیھم، وأعتقد أن لورین قد طرح ھذه النقطة بالفعل

لذا، یتمثل المبدأ العام لتقدیم أفضل  .الوكیل/لخصوصیة التي تقدمھا خدمات الخصوصیةبالفعل ل

 WHOISخصوصیة ممكنة للمستخدمین الراغبین في عدم طرح معلومات عامة في نظام 

بخالف ذلك، فنحن نطالب بتعدیالت خاصة لتناول  .فحسب عدم تناولھا في ھذه التوصیات

 .التحقیقات الفردیة في القضایا الجنائیةمخاوف تنفیذ القانون ألغراض 

 .شكًرا .ولكني سأنقل الكلمة اآلن إلى ألیس ألني أعتقد أن ھناك الكثیر من النقاش حول ھذا أیًضا

 

وكان ھناك العدید من األسئلة التي طرحھا ممثل سویسرا وآخرون  .شكًرا لكما كاثرین ولورین  :ألیس مونیوا

، وما ھو المنطق المقدم في عدم PPSAI PDPأو  GNSOسواء في مجموعة عمل 

  .GACمراعاة نصیحة 

لذا، یمكن  --جولیا  --" المنطق المقدم من"أعتقد أنھا تسمى  .وربما یمكننا رفع ھذه الشریحة

 .وربما یمكنني البدء في الحدیث عن األمر أثناء طرحھ .للجمیع رؤیتھا

وصیة ال یطلب منھم الحفاظ على سریة طلبات الخص/لذا، فھو یقول أن مزودي خدمات الوكیل

تعلیق مستمل من  1000ووفًقا لھم، فھذا یعكس التعلیقات المستلمة، أكثر من  .وكیل تنفیذ القانون

ومرة أخرى، لم تضع مجموعة العمل إطار عمل لإلفصاح بسبب مشكالت التفویض  .المجتمع

  .وكان ھذا ھو األساس المنطقي المقدم .والسریة

 .ومرة أخرى، نمیل لالعتقاد بوجود غیاب خبرات وكیل تنفیذ القانون ربما داخل مجموعة العمل

ونحن نمیل لالعتقاد بأن  .بعد ذلك، مشكلة التعریف، والتي أعتقد أن كاثرین ولورین تناوالھا

م تمت مراعاتھ، ومن ثم، فستت 2013تعریف وكیل تنفیذ القانون في اتفاقیة اعتماد السجل لسنة 

ورما ال یكون ھذا ما توصي بھ  .ونعرف أن ھذا سیستغرق وقًتا .مراجعة تعریف اتفاقیة االعتماد

PSWG لذا، أعتقد أننا نقبل ھذا المنطق .في الوقت الراھن. 

كذلك، فقد ذكروا أنھم نظروا بصورة شاملة بالفعل في قرارات السیاسات للسماح باستخدام 

وما أكده ھذا على وجھ التحدید، مرة أخرى، ھو مشكلة  .بعةمعامالت النطاق التجاري للمتا

ومرة أخرى، فإن ذكر ھذا الرأي  ."والمعاملة المالیة عبر اإلنترنت"تعریف النشاط التجاري 
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عكس أغلبیة كبیرة من التعلیقات العامة، وعلى وجھ الخصوص التي تركز على مخاطر 

 .مكین الخطاب السیاسيالخصوصیة والحاجة لحمایة الشركات الصغیرة وت

كانت ھذه بعض األسس المنطقیة المقدمة من مجموعة عمل عملیة وضع السیاسات لمن طلب 

  .GACذلك من أعضاء 

لذا، إذا كانت لدى أي  .وربما أرید تشجیع القلیل من النقاش ھنا قبل االنتقال إلى الجلسة التالیة

 .شكًرا .قت المناسبمنكم أیة أسئلة أو تعلیقات إضافیة، فھذا ھو الو

 .حسًنا، مجلس أوروبا

 

وأنا أمثل لجنة حمایة البیانات في  .بیتر كیمبیان من المجلس األوروبي .نعم، شكًرا جزیًال لك  :مجلس أوروبا

بالرغم من أني لست عضًوا في مجموعة العمل ھذه، فإن  --فقط رد سریع  .المجلس األوروبي

  .لمشاركة وجھات نظرنا في ھذا الصدد --سبة لنا الموضوعات معتادة للغایة بالن

وبالنسبة للخصوصیة، أعتقد أنھا مشكلة أقل مما تبدو للوھلة األولى ألنھ إذا كنا نشیر إلى 

دولة تطبق تشریعات حمایة البیانات،  108تشریعات حمایة البیانات عبر العالم، وحالًیا لدینا 

ستثناء لسلطات تنفیذ القانون بإخطار موضوع البیانات باألساس في كافة ھذه التشریعات، یوجد ا

  .عندما یترتب علیھا تأثیر سلبي على التحقیق وما إلى ذلك

لذا، سأوصي ربما بالرجوع إلى قوانین الخصوصیة والتشریعات الدولیة لحمایة البیانات التي تتیح 

 .ھذا النوع من السریة إذا تم إدراجھا ووضعھا بصورة مناسبة

مجموعة األدلة  .وقد مررنا بنفس المشكلة .المسألة الثانیة التي نتناولھا، فھي مشكلة إلى حد ماأما 

السحابیة، وھي مجموعة معینة في إطار عمل مجلس أوروبا للتعامل مع تنفیذ اتفاقیة بودابست، 

 .بشأن الجرائم اإللكتروني، ومشاركة األدلة بین سلطات تنفیذ القانون

نتباھكم للرجوع إلى الوثائق القانونیة الدولیة والوطنیة ألن ھناك اتفاقیة بودابست وھنا أود جذب ا

  .التي تتیح إلى حد ما ھذا النوع من مشاركة األدلة بین سلطات إنفاذ القانون
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ولكن على سبیل المثال، لتقدیم مثال أساسي للغایة بأنھ إذا كان السلطات الفرنسیة، سلطات إنفاذ 

لدیھا بعض األدلة من مزود خدمة فنلندي بموجب القانون األوروبي، فسیكون ھذا  القانون سیكون

  .وأعرف أن ھذه المشكلة موجودة في مناطق اختصاص أخرى --لذا، قبل  .مستحیًال

وما نشجعھ في إطار عمل اتفاقیة بودابست أن یكون لدینا تعاون أفضل وأكثر سالسة في تنفیذ 

اركین في تنفیذ القانون لمشاركة المعلومات عبر استخدام األدوات القانون إال أنھ ضمن المش

ولذا، فھذه ھي التعقیبات التي لدي والتي أردت مشاركتھم معكم في ھذه  .الحالیة بین كل منھا

 .شكًرا .المرحلة

 

 .لذا، لدینا ممثل إندونیسیا ثم ممثل إسبانیا ھل من تعلیقات أخرى؟ .شكًرا  :ألیس مونیوا

 

ھل  .لدى فضول فقط لمعرفة المزید عن نطاق مجموعة العمل في عملیة وضع السیاسات .شكًرا  :ثل إندونیسیامم

وما إذا كانت ھیئات إنفاذ القانون  تدرجون أیًضا البیانات الشخصیة العامة المقدمة إلى المشغلین؟

  ترغب في ھذا النوع من المعلومات؟

فھاتفي المحمول یتضمن عند شرائھ  .وجل على سبیل المثالعلى سبیل المثال، أعني، خرائط ج

كما یعرف المشغل بالتأكید معرفة موقعنا، والموقع في  .أود تفعیلھ عندما أرید .خرائط جوجل

 .الوقت المحدد

وألنھ  كذلك، ھل لدى سلطات إنفاذ القانون إمكانیة الوصول إلى ھذه المعلومات العامة مثل ھذا؟

ل على ھذه البیانات، یمكن لمشغل جوجل، على سبیل المثال، معرفة حتى ما إذا من خالل الحصو

  .كنت أتحرك بسرعة أو ببطء وما إذا كان الطریق مزدحم أم ال، وأمور من ھذا النوع

  ، مثل صدیقي بوب، إلى ھذا على سبیل المثال؟LEAفكیف یمكن أن یصل 

  .ترونفھذا یسري على اآلخرین، كما  .وآخرون بالطبع

ولدینا الكثیر من األمور  .لدینا على األقل اآلن أقمار صناعیة عالیة الدقة یمكنھا أن ترى منزلي

كما أن لینا تطبیقات معتمدة على الغالف الجوي قید المناقشة اآلن في االتحاد الدولي  .األخرى

 .لالتصاالت، وسأطیر غًدا فوق منزلي وأرى ما إذا كنت اغتسل أم ال

 ]ضحك[
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لذا، لدي فضول فقط لمعرفة ما إذا كان ھذا سیحدث خالل ثالث أو أربع سنوات، وأود معرفة ما  : ممثل إندونیسیا

 .شكًرا .إذا كان سیتم تحدید موقع الوصول المستند إلى الغالف الجوي كما تعرفون فوق منزلي

 

 بوبي؟    :ألیس مونیوا

 

فھذه ھي خدمات  .، أعتقد أن ما نتحدث عنھ ھنا مختلف تماًماال .مرحًبا یا صدیقي العزیز  :بوبي فلیم

الوكیل فحسب ألسماء النطاقات، لذا، فھذا نطاق صارم للغایة ومحدود للغایة نتحدث /الخصوصیة

وعند تسجیل اسم نطاق، فما إذا كنتم تریدون أن تكون ھذه المعلومات عامة أم خاصة  .عنھ ھنا

 .و بوكیل، كما تعرفون علیكم دفع رسوم إضافیة إلخفاء المعلوماتوما إذا كنتم تریدونھا خاصة أ

 

 .ممثل إسبانیا، تفضل    :ألیس مونیوا

 

 .أود التعلیق على ثالث نقاط .شكًرا، وصباح الخیر    :ممثل إسبانیا

فعلى األقل في مناطق  .فیما یتعلق بمتطلبات السریة، أود تأیید ما قالھ زمیلي من مجلس أوروبا

ختصاص األوروبیة، تنص قوانین حمایة البیانات على استثناء لموافقة مالك البیانات للسلطات اال

والمدعین واإلدارات العامة بطلب البیانات من جھات خارجیة بدون الحصول على الموافقة 

 .المسبقة من الفرد

قول شيء ما وسبب اعتقادي ھذا ھو أن الفرد ستكون لدیھ فرصة لمعرفة كافة األدلة المجمعة و

  .للدفاع عن نفسھ الحًقا، لذا فلن یكون دون دفاع

 .في ھذا الصدد، یتمثل األمر الوحید الذي نحاول تجنبھ في إتالف الشخص لألدلة وما شابھ
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أما النقطة الثانیة، فتتعلق بأحد األسباب المنطقیة التي قدمتھا مجموعة العمل بعدم اإلفصاح عن 

حسًنا، إن "فھم یقولون  .التجاریة من استخدام خدمات الخصوصیة البیانات وعدم حظر األنشطة

  ."طلبت المحكمة البیانات، فسنسلمھا

وأود تذكر أنھ في بعض التقالید القانونیة الوطنیة مثل تلك في فرنسا وإسبانیا ودول أخرى، یكون 

ه بالتحدید منطقة حمایة وھذ .لدى السلطات اإلداریة صالحیة تتبع السیاسات العامة وتنفیذ القوانین

وتتعامل السلطات اإلداریة أكثر، ولیس المحاكم، مع حمایة المستھلك وعملیات  .المستھلك

  .االحتیال علیھ، كما أن لدیھا كافة الصالحیات لتنفیذ القانون

ھنا فنحن ندرك أن بعض السلطات العامة یمكن أن ال تكون لدیھا " المحاكم"كذلك، عندما نقوم 

 .للجوء إلى المحاكم ألن األعراف القانونیة الوطنیة ال تنص على ھذافرصة 

وقد قدمت  .مشاركة مبكًرا في أعمال مجموعة العمل GACأما النقطة الثالثة، فھي توضیح أن 

GAC وقد قدموا األسس  .تعلیقات في مرحلة سابقة ولم تتم مراعاتھا من قبل مجموعة العمل

 .ة في النھایة ھي عدم مراعاتھاالمنطقیة، ولكن كانت النتیج

  .لذا، فھناك فرصة أن یتم تناولھا في مرحلة التنفیذ

ستقدم ھذا النوع من النصیحة للتعامل مع توصیاتھا في  GACلھذا السبب، أعتقد أنھ إذا كانت 

، أو من یعمل في مرحلة التنفیذ، GNSOمرحلة التنفیذ، فیجب أن یكون ھناك حافز لمنظمة 

 GACالفعل بجدیة اآلن، ولھذا السبب أعتقد أن ما تم تحدیده في مسودة النصیحة إلى لتناولھا ب

یجب علیكم األمر أو توجیھ األوامر إلى جھات التنفیذ ألخذ "جید، ومن المناسب إخطار المجلس 

وإذا لم یتم إدراجھا في مرحلة  ."األمر على محمل الجد والعثور على طریقة لتناول التوصیات

 .، فإن التوصیات ذات الصلة، التي تتعلق بھا، یجب أن تعود إلى مجلس اإلدارةالتنفیذ

 .شكًرا

 

  .شكرا جزیال لممثل اسبانیا    :ألیس مونیوا

 .ممثل المملكة المتحدة، تفضل .لدي ممثل المملكة المتحدة، ثم كندا
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  .شكًرا لك، ألیس   :ممثل المملكة المتحدة

  .بضعة نقاط

كما أننا ندرك  .وال نرید أن نرفع ھذا الشيء .بالتعلیقات التي طرحھا لورین سابًقا أود أن أرحب

وقد كنت مھتًما بتعلیق كاثرین حول نوع من  .أنھ من المھم الحصول على االعتماد في ھذا المجال

 .المراجعة أثناء مرحلة التنفیذ لھذه التوصیات

الذي قد تتخذه ھذه المراجعة، وھل تلقینا أي  فھل كان ھناك أي نوع من النظر اإلضافي للشكل

على ھذه الفكرة أو، ھذه إلى میسون، ھل نظرت  GNSOتعلیقات غیر رسمیة من أعضاء 

GNSO  نوًعا ما في كیفیة التعاون معGAC في ھذه المراجعة؟ 

 .شكًرا

 

ترحھا ھنا لبعض اعتبارات شكًرا لك ممثل المملكة المتحدة، وإن الحظت، فإن النصیحة التي نق  :ألیس مونیوا

GAC  ومخاوفھا لمراعاتھا أثناء المراجعة، ولكني سأترك میسون یتحدث عن المشكلة فیما إذا

 .GACقد نظرت في كیفیة التعامل مع بعض ھذه المخاوف التي طرحتھا  GNSOكانت 

 میسون؟

 

 .شكًرا لك، ألیس    :میسون كول

 GNSOوھناك اجتماع بین  .المشكلةفي إعادة مراجعة ھذه  GACرغبة  GNSOتدرك 

تم وضعت  GNSOوال أعتقد أن  .، أعتقد أنھ غًدا، حیث أعتقد أن األمر سیتم تناولھGACو

الحالیة في تناول ھذه المشكلة، ولكني أعرف أنھا  GACبالكامل رؤیة لكیفیة التعامل مع رغبة 

 .مسألة نظر اآلن

 

 .معھم لمناقشة ھذه المشكالت بعدھاكما أن لدینا جلسة مشتركة   :ألیس مونیوا

  كاترین، ھل تودین الرد على مجلس أوروبا؟

 .وبعد ذلك، ممثل كندا



ـ  -ھلسنكي   GAC  ARاجتماع مجموعة عمل السالمة العامة ل

 

 26من  21صفحة 

 

 

  .شكًرا لك، ألیس .نعم   :بولست-كاثرین باور

فقط لتجنب سوء الفھم، أوًال، أؤید تماًما ما قالتھ جیما وما ذكره ممثل مجلس أوروبا، بأن إطار 

 .GACئًقا لتوصیتنا األولى إلى عمل حمایة البیانات لیس عا

بعد ذلك، بالنسبة للتوصیة الثانیة، مفھوم االستجابة للطلبات لیس فقط من ھیئة إنفاذ القانون، 

الخصوصیة، فأود تذكیر المشاركین بأننا نتحدث عن اثنین /المنشأة في نفس منطقة خدمة الوكیل

 .من الفئات المختلفة ألطر العمل القانونیة ھنا

تم تنفیذ االتفاقیات المشار إلیھا، اتفاقیة بودابست، من خالل قوانین اإلجراءات الجنائیة كذلك، ی

 .ولھا تأثیر على قابلیة تنفیذ ھذه الطلبات

وما نتحدث عنھ ھنا ھو تجنب ذلك في بروتوكول مثل الطلبات المستبعدة بالفعل في البروتوكول 

 .لتنفیذ العقد

بما، تم تنفیذھا بالفعل لكافة األنواع األخرى من المعلومات التي لذا، فھذه الطلبات، كما تعلمون ر

ـ  األعضاء في المفوضیة األوروبیة، لفھم  28یمكن تقدیمھا اختیارًیا، وأتحدث من منظور الدول ال

أن لدینا أساس لتقاریر الشفافیة للمزودین الرئیسیین، حیث تقدم ھذه الطلبات اختیارًیا لكافة أنواع 

معلومات المشتركین ویكون السؤال حینھا فیما إذا كانت ھذه الطلبات قابلة للتنفیذ من األدلة مثل 

 .خالل الوسائل السلطویة

لذا، بالفعل، فنحن نتحدث عن اثنین من الفئات المختلفة ھنا، وأرید أن أكون واضًحا للغایة بأنھ ال 

 .اإلجرائي للترتیبات التعاقدیةتوجد معوقات قانونیة، في حد ذاتھا، للتوصیة التي تشكل التنفیذ 

 .شكًرا

 

  .شكًرا لك، كاثرین    :ألیس مونیوا

 .بعد ذلك، أخشى أننا سیكون علینا إغالق القائمة .ممثل كندا ثم ممثل دولة سویسرا

 .ممثل كندا، تفضل
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 .وشكًرا للورین وكاثرین، على عرضھا التقدیمي .شكًرا جزیًال لك، ألیس  :ممثل كندا

ننا ندرك بالتأكید أن سلطات تنفیذ القانون ستتمكن من الوصول إلى آلیات فعالة ساریة كما أ

، ونقدر أیًضا مدى أھمیة معلومات نظام WHOISللوصول القانوني إلى معلومات نظام 

WHOIS الدقیقة والموثوقة لسریان التحقیقات القائمة. 

الخصوصیة مقداًرا غیر مسبوق من إضافة إلى ذلك، فقد تلقت أعمال خدمات اعتماد الوكیل و

آالف تعلیق مقدمة، كما أن التقریر النھائي ھو نتیجة مناقشة أصحاب  10االھتمام، تجاوزت 

وقد كانت  .المصلحة المتعددین الكبیرة على فترة سنتین حول مشكلة معقدة ومتعددة األوجھ

وسطة الحجم، والملكیة مدروسة من عدة أوجھ، بما في ذلك الخصوصیة والشركات الصغیرة ومت

الفكریة وتنفیذ القانون وحمایة المستھلك وأعتقد أن ھناك إحساس بالعجلة ھنا فیما یتعلق بالسماح 

 .بتقدم ھذا العمل

نفھم أن ھناك مواصفات في اتفاقیة اعتماد أمین السجل تتعامل مع تجمیع معلومات نظام 

WHOIS الیة، ولم یتم تنفیذ األعمال المتعھد بھا ومن المفترض انتھائھا في ینایر من السنة الت

 .مع ذلك، فھذا مشروط بتنفیذھا .لتكون أساًسا الستبدال المواصفات

كما أننا نوافق بالتأكید على أنھ إذا  .لذا، في ضوء ھذه االعتبارات المتعددة، تؤید كندا تقدم التقریر

، فیجب أن GACة العامة في كانت ھناك فرصة لتناول المخاوف األكبر لمجموعة عمل السالم

نستعرضھا أثناء التنفیذ، شریطة أن تعتمد، كما قالت كاثرین وممثل المملكة المتحدة، على األعمال 

 .حتى تاریخھ وال تتراجع عنھا

، لتعلیق GACمع ذلك، لن نرغب في أن تكون ھذه األسس لمجموعة عمل السالمة العامة في 

 .التقریر حتى یلبي متطلبات التنفیذ

 .شكًرا جزیًال لكم

 

 .ممثل سویسرا، تفضل .لدي ممثل سویسرا ثم ھناك مشارك عن بعد : ألیس مونیوا
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 .شكًرا جزیًال لك، ألیس    :ممثل سویسرا

  --أعتقد أن 

وأعتقد أن  .حسًنا، أوًال، شكًرا على الموجز الرائع في ھذه الصورة النھائیة مع األسس المنطقیة

 .ائعة حول تاریخ السؤالھذا یقدم نظرة عامة ر

أرید فقط ضمان التوضیح ألني سمعت بعض العبارات التي ربما ال تكون متسقة تماًما، أو أني 

لست متأكًدا مما إذا كنت أفھم كل شيء بصورة جیدة، ألنھ عند عرض ھذه المشكالت، كانت 

االت وبعدھا حول احتم GACھناك إشارة إلى أن بعض التوصیات غیر متسقة مع نصیحة 

الوصول إلى حل وسط في التنفیذ، كما كانت ھناك إشارة إلى أنھ قد تكون ھناك صعوبات أو 

 .مزید من الصعوبات في بعض المشكالت

أو  ICANNلذا، ما أود معرفتھ ھو ما إذا كان لدیكم مزید من المعلومات، خاصة من جانب 

نفیذ، وما ھو تقییمھم الذین قد یكونون في فریق الت GNSOأو في  ICANNالعاملین في 

 .لكیفیة التوفیق بین التوصیات الخاصة بنا أثناء مرحلة التنفیذ وتوصیاتھم

لذا، فأنا أعتقد أن ھذا مھم للغایة للتأكد من أننا سننتقل في مسار التركیز على توفیق كل شيء في 

وفیق بالفعل، فسننتھي التنفیذ، ولكن فقط إذا كان مجدًیا، إلى حد ما، ألنھ إذا لم تكن ھناك نیة للت

إلى أعمال تنفیذ غیر متسقة مع توصیاتنا وسیكون لھذا نتائج عكسیة على الفھم العام لھذا العمل 

 .للتقدم بأقصى سرعة ممكنة

 GACفیما یتعلق بھذا، لقد رأیت في مودة النصیحة أننا سنوصي مجلس اإلدارة بالتشاور مع 

ءل فیما إذا كان یمكننا حتى التوصیة بذلك واقتراح ومجموعة عمل السالمة العامة، ولكنني أتسا

إدراج شخص من مجموعة عمل السالمة العامة، وأعرف أن ھذا مزید من العمل، في فریق 

 .المراجعة ألن ھذا سیجعل األمور تتحرك بسالسة أكبر

 .شكًرا

 

ة، ال تنصح مجموعة عمل فقط للرد على ممثل كندا والمخاوف ذات الصل .شكًرا جزیًال لكم  :ألیس مونیوا

وأعتقد أننا  .السالمة العامة بأي صورة بأن نعلق عملیة نظر مجلس اإلدارة في التقریر النھائي

نرید نظر ھذا أثناء الجلسة المشتركة للرد على السؤال من سویسرا، ولدینا جلسة مشتركة في 
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GNSO  ومجلسICANN ثناء مرحلة لمناقشة التقدم وكیف یمكن تناول بعض المخاوف أ

 .وما إذا كان یمكن التعامل معھا أم ال وكیف .التنفیذ

بعد ذلك، أعتقد أننا نحتاج  .اآلن، لدي ممثل الوالیات المتحدة ثم أسترالیا وبعدھا أعتقد ماري وانغ

 .لمعرفة ما إذا كان ال بأس بھذا PSWGلمجموعة  GACللنظر في نصیحة 

 .إذن مندوب الوالیات المتحدة، فلیتفضل

 

أردت فقط أن أؤید التعلیقات التي طرحھا سابًقا زمیلي من كندا بجانب  .نعم، شكًرا جزیًال لك  :ممثل الوالیات المتحدة

بعض تعلیقات ممثل سویسرا في أني أعتقد أن ھناك العدید من األمور اإلیجابیة للغایة القادمة مما 

خجل تعلیق ھذا النوع من التقدم بأي أوصت بھ بالفعل عملیة وضع السیاسات، وسیكون من الم

 .صورة

إلى الدرجة الممكنة لمحاولة  GNSOلذا، عندما یتعلق األمر، كما أعتقد، بإجراء حوار بناء مع 

ویتمثل مفھوم تعقیب  .العثور على طرق لتناول المخاوف القائمة بالتنفیذ، فھذه محاولة رائعة للتقدم

نھ یمكن أن یكون محتمًال لتعلیق الموافقة على شخص ما بأي توصیات وتفسیري لھذا ھو أ

في المستقبل، إذا كانت ھناك  GNSOكما أرى البدیل في وجود حوار متواصل مع  .التوصیات

الخصوصیة، لتصبح وسیلة مفیدة وبناءة أكثر /فرص لتحسین عملیة االعتماد لخدمات الوكیل

 .للتقدم

 .شكًرا

 

 .الوالیات المتحدة شكًرا جزیًال، ممثل    :ألیس مونیوا

 .أسترالیا

 

  .سأتكلم بشكل مختصر للغایة .شكًرا لك، سیادة الرئیس    :ممثل أسترالیا
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وأردت فقط  .أرى غًدا أن لدینا جلسة أخرى لمجموعة عمل السالمة العامة وھي اجتماع مغلق

كما أن  .وكافة مجموعات العمل األخرى مفتوحة GACتقدیم مالحظة عامة بأن مجموعة عمل 

مفتوحة وحتى جلسات صیاغة البیان متاحة اآلن لألعضاء اآلخرین في  GACكافة جلسات 

وكمبدأ عام، أعتقد أن اجتماعات مجموعة عمل السالمة العامة یجب أن تكون مفتوحة  .المجتمع

 .أیًضا

 

 .شكًرا .سنأخذ مالحظاتكم بعین االعتبار    :ألیس مونیوا

 .عن بعد، من فضلك .نعم

 

أردت فقط أن أالحظ كرد على تعلیق جورج حول ما إذا كانت التوصیات من  .شكًرا لك، ألیس : متحدث غیر معروف

GAC  ومجموعة عملPPSAI  متسقة أم غیر متسقة، خارج مجاالت المشكالت الثالثة، فھذه

نفیذ غیر متسقة مع توصیات مجموعة العمل، ولذلك، ال یمكن ت GACواحدة تكون فیھا نصیحة 

 .لذا، ستكون ھناك حاجة لحل .GACھذه كما أوصت 

لذا، تتمثل المشكلة فیما إذا كان یمكن لمزودي الخدمات الجاریة الذین یقدمون الخدمات المالیة 

وقد بدأت مناقشة الطرق المحتملة لتناول ھذا،  .استخدام خدمات الوكیل المعتمد والخصوصیة أم ال

، وھو أن ھؤالء المزودین یمكن أن یخفوا GACرئیسیة التي لدى ولیس التعامل مع المشكالت ال

لذا، فعبر وضع نظام إلغاء اعتماد لھؤالء  .المجرمین مع عدم االستجابة لطلبات تنفیذ القانون

 .المزودین

 

حة أعتقد أننا قد نرغب في نظر ما إذا كان یمكننا وضع ھذه الشریحة في نصی .شكًرا لك، جولیا  :ألیس مونیوا

GAC المقترحة، لذا، یمكننا نظر ھذا على أنھ... 

واألمر  .كما ترون، اقترحت مجموعة عمل السالمة العامة النص ھنا الالزم نظره ربما .حسًنا

 ...األول كما أعتقد ھو ما قالتھ جولیا ھنا، احتمالیة

 .نعم، لدینا القلیل من الوقت
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وبعد  .حوار المستمر كما ذكر عدد من الزمالءفكرة إطار العمل، إطار عمل تنفیذ القانون وال

أثناء مراجعة التنفیذ، مع استمرار  GACذلك، یمكن استعراض كیفیة تناول بعض مخاوف 

 .التعلیقات المطروحة ضمن عملیة التنفیذ

 .لذلك، بعض ھذه التوصیات، أنا متأكد أننا سیكون لدینا وقت لمناقشتھا أثناء جلسة صیاغة البیان

اآلن االنتقال إلى الجلسة التالیة، وأعتقد أني أود إغالق ھذا وتسلیم الكلمة إلى رئیس وعلینا 

GAC لالنتقال إلى الجلسة التالیة. 

 .شكًرا جزیًال على ھذه المناقشة البّناءة .شكًرا لكم جمیًعا

 

 .GACالذي یقدم الدعم لـ ICANNأعمل في فریق  .أنا أولوف نوردلینغ    :أولوف نوردلینغ

أو مراقبین بھا تقدیم األولویة إلى  GACوأود أن أذكر من لیسوا أعضاًء من بینكم في 

األعضاء، بحیث یكون لدیھم إمكانیة الوصول إلى المیكروفونات للجلسة العامة القادمة التي ستبدأ 

 .خالل بضعة دقائق

 

 

 ]نھایة النص المدون[


