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 ملخص تنفیذي 1
 

 نظرة عامة 1.1
 

 مقدمة 1.1.1
 

، ونشر عمل فریق المراجعة ومسودات RDS-WHOIS2یتم إصدار مسودة التقریر الماثلة لغرض إخطار المجتمع بحالة مراجعة 
 .ICANNالتوصیات، والتشجیع على تقدیم التعقیبات من خالل إجراء طرح التعلیقات العامة في 

 

 نبذة تعریفیة 1.1.2
 

) بمسؤولیة، من بین أمور أخرى، وضع السیاسات وثیقة الصلة ICANNتضطلع مؤسسة اإلنترنت لألسماء واألرقام الُمخصصة (
). حیث یمكن لألفراد والمنظمات، ضمن كل نطاق من نطاقات المستوى gTLDبإنشاء واستخدام نطاقات المستوى األعلى العام (

ول ھذا التسجیل، بما في ذلك ھویة األعلى، تسجیل أسماء النطاقات. ومن ثم یتم االحتفاظ بسجل لكل تسجیل یشتمل على المعلومات ح
 المسجل والمعلومات الالزمة لتیسیر االتصال بھ.

 
). RDS، فیما أصبح یُشار إلیھ مؤخًرا بسجل خدمات دلیل التسجیل (WHOISیُشار إلى ذلك السجل على نحو تقلیدي بسجل نظام 

) عامة، WHOISبیانات خدمات دلیل التسجیل (نظام  ، بأن تكون المعلومات في قاعدةICANNعلًما بأنھ تم وضع شرط، لدى إنشاء 
ولكن متطلبات الخصوصیة سرعان ما أدت إلى استحداث آلیات خصوصیة/بروكسي غیر رسمیة للوفاء برغبات الخصوصیة. ومن 

ى توصیات على وضع السیاسة الخاصة بخدمات دلیل التسجیل لنطاقات المستوى األعلى العام، بناًء عل ICANNثم عمل مجلس إدارة 
) مزیًجا من السیاسة المطبقة WHOIS). وتُعتبر "سیاسة" خدمات دلیل التسجل (نظام GNSOمن منظمة دعم األسماء العامة (

وااللتزامات التعاقدیة المفروضة على كل من أمناء السجالت والسجالت، وكثیر من السیاسات الفعلیة المتبقیة من األیام األولى 
 لإلنترنت.

 
قد أضحت مطالبة، كجزء من اتفاقیتھا المسبقة مع وزارة التجارة األمریكیة، ومؤخًرا بموجب لوائحھا  ICANNارة إلى أن وتجدر اإلش

) بشكل دوري. وقد أُجریت أول مراجعة من ھذا القبیل في الفترة ما WHOISالداخلیة، بمراجعة نظام خدمات دلیل التسجیل (نظام 
 عة الحالیة ھي الجھد الثاني في ھذا الصدد.، علًما بأن المراج2012و 2010بین 

 
. وقد كانت مثار جدل ألكثر ICANN) أحد الموضوعات الساخنة في WHOISمن جھة أخرى، تُعتبر خدمات دلیل التسجیل (نظام 

) عن WHOIS1(یُشار إلیھ فیما بعد بفریق مراجعة  WHOISسنة. وقد تمخضت توصیات فریق المراجعة األولى لنظام  15من 
وابتكار عملیة وضع سیاسة لمنظمة دعم األسماء العامة، وذلك بھدف إنشاء إطار  WHOISمجموعة عمل خبراء ُعنیت بدراسة نظام 

جھودھا، في منتصف  ICANN. إضافة إلى ما سبق، فقد دشنت WHOISعمل جدید لسیاسة خدمات دلیل التسجیل تستبدل نظام 
 ICANN، التي تؤثر في )GDPR -تحاد األوروبي (القانون العام لحمایة البیانات ، لدراسة لوائح الخصوصیة لدى اال2017عام 

) ألمناء السجالت والسجالت، وفي القدرة على مواصلة نشر المعلومات بشأن WHOISوالنظام الحالي لخدمات دلیل التسجیل (نظام 
من االتحاد األوروبي والدول المجاورة، التي تمثل ، على األقل فیما یخص البیانات الشخصیة )WHOISخدمات دلیل التسجیل (نظام 

 جزًءا من المنطقة االقتصادیة األوروبیة.
 

 نطاق المراجعة 1.1.3
 

الماثلة على تقییم توصیات فریق مراجعة  RDS-WHOIS2كان ھناك عدد من المقترحات المجتمعیة لقصر نطاق مراجعة 
WHOIS1 ى باإلضافة إلى تلك المذكورة في اللوائح الداخلیة.فحسب، وأیًضا على تناول مجموعة من القضایا األخر 

 
 RDS-WHOIS2وبشكل رسمي، یكون نطاق أي مراجعة مسؤولیة فریق المراجعة. وبعد الكثیر من المناقشات، قرر فریق مراجعة 

نظمة التعاون والتنمیة في بأنھ سوف یُعنى بمراجعة كافة المجاالت التي تعرض لھا اللوائح الداخلیة، باستثناء المبادئ التوجیھیة لم
المیدان االقتصادي؛ كونھا كانت قید الدراسة بواسطة الجیل التالي من عملیة وضع السیاسة الخاصة بخدمات دلیل التسجیل لنطاقات 

فریق مراجعة  المستوى األعلى العامة، واعتُبرت أقل أھمیة، السیّما فیما یخص القانون العام لحمایة البیانات. إضافة إلى ذلك، فقد عمل
RDS-WHOIS2  على تضمین مراجعة للسیاسة الجدیدة المعتمدة من جانبICANN  في النطاق الخاص بھ منذ قیام فریق مراجعة

WHOIS1  بنشر تقریره، وقرر إجراء مراجعة موضوعیة لالمتثال التعاقدي لغرض؛ (أ) تقییم فعالیة وشفافیة إنفاذICANN  للسیاسة
) من خالل إجراءات وھیاكل وعملیات االمتثال التعاقدي لدى المنظمة، بما WHOISات دلیل التسجیل (نظام الحالیة المتعلقة بخدم

في ذلك اتساق إجراءات اإلنفاذ وتوافر البیانات وثیقة الصلة، و(ب) تحدید الثغرات عالیة األولویة في اإلجراءات أو البیانات (إن 
 المحددة القابلة للقیاس (إن وجدت)، التي یعتقد الفریق بأھمیتھا لملء الثغرات.وجدت)، و(ج) تقدیم التوصیات بشأن الخطوات 
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في استجابتھا للقانون العام، الجدیدة  ICANNصراحة على إجراءات  RDS-WHOIS2من جھة أخرى، لم یركز فریق مراجعة 

نسبیًا، لحمایة البیانات الخاص باالتحاد األوروبي. علًما بأن تلك اإلجراءات ما زالت حیز التنفیذ، ونتائجھا لیست أكیدة بما یكفي 
أنھا قد تؤثر في العدید من لمراجعتھا في ھذا السیاق. غیر أن فریق المراجعة قد أدرك بأن ھذه القضیة على قدر كبیر من األھمیة، وب

بمراجعة تلك اإلجراءات إلى الحد الذي یمكن  RDS-WHOIS2السیاسات المتعلقة ببیانات المسجل. ومن ثم فقد قام فریق مراجعة 
 ). WHOISأخذه في االعتبار فیما یخص القانون العام لحمایة البیانات وتأثیره في خدمات دلیل التسجیل (نظام

 

 المنھجیة 1.1.4
 

، فقد تضم فرق المراجعة المحددة حتى واحد وعشرین عضًوا، یمثلون المنظمات الداعمة ICANNللوائح الداخلیة لمنظمة وفقًا 
من عشرة أعضاء یمثلون اللجنة االستشاریة الموسعة  RDS-WHOIS2واللجان االستشاریة السبع. ومن ثم یتألف فریق مراجعة 

(ALAC) واللجنة االستشاریة الحكومیة ،(GAC) ومنظمة دعم األسماء العامة ،(GNSO) إضافة إلى عضو واحد یمثل مجلس ،
. علًما بأن كافة االجتماعات (سواًء المؤتمرات عن بعد أو تلك المباشرة) قد تنطوي على تعیین مراقبین، أو استعراض ICANNإدارة 

 علني لوثائق فریق المراجعة والمراسالت البریدیة وثیقة الصلة.
 

ضمن تسعة مجاالت موضوعیة  WHOIS1ة إلى أنھ تم تصنیف التوصیات الست عشرة الصادرة عن فریق مراجعة وتجدر اإلشار
الفردیة، والتوعیة، واالمتثال التعاقدي، ودقة البیانات، والخصوصیة/البروكسي، والواجھة  WHOIS(األولویة االستراتیجیة، وسیاسة 

تخطیط/تقاریر التنفیذ)، ومن ثم ُشكلت مجموعات فرعیة 1انات التسجیل المدّولة، و، وبی)WHOISالعامة لخدمات دلیل التسجیل (نظام 
لدراسة كل موضوع على حدة. تم إنشاء مجموعات فرعیة أیًضا لدراسة الموضوعات بخالف  RDS-WHOIS2من فریق مراجعة 

العمالء، وأدوات الحمایة، وسیاسات (إنفاذ القانون، وثقة  WHOIS1تلك التي تناولتھا التوصیات الصادرة عن فریق مراجعة 
، ویُشار إلیھا بـ"األشیاء الجدیدة"). علًما بأنھ تمت دراسة الموضوع الجدید بشأن إجراءات WHOIS1وإجراءات ما بعد مراجعة 

 .WHOIS1وھیاكل وعملیات االمتثال التعاقدي بواسطة المجموعة الفرعیة التي ُعنیت بمراجعة توصیات االمتثال األصلیة لمراجعة 
 

وقد عملت كل مجموعة فرعیة على أجراء تحلیل للموضوع الخاص بھا، وصیاغة تقاریرھا، بما في ذلك أي توصیات جدیدة، إن 
وجدت. كما عقدت الكثیر من المجموعات الفرعیة مؤتمرات عن بعد في أدائھا للعمل المنوط بھا، ناھیكم عن المناقشات عبر البرید 

تمت مراجعة وثائق المجموعة الفرعیة واستنتاجاتھا عن كثب بواسطة فریق المراجعة بالكامل. كما تم اتخاذ اإللكتروني. وبعد ذلك، 
 القرارات، قدر اإلمكان، بإجماع اآلراء، مع التنویھ بأن الغالبیة العظمى منھا كانت على ھذا النحو.

 
دقیقة عادة)، والتقى بصورة مباشرة في ثالث  90مؤتمًرا عن بعد ( 40قد عقد  RDS-WHOIS2جدیر بالذكر أن فریق مراجعة 

 أیام) قبل إصدار مسودة التقریر الماثلة. 7مناسبات (إجمالي 
 
 

 موجز النتائج 1.1.5
 

فیما یلي وصف موجز للقضیة والنتائج، لكل مجموعة من المجموعات الفرعیة. علًما بأنھ یتم تفصیل كافة التوصیات الناتجة في القسم 
 التالي لھذا القسم.

 
) WHOISبالتعامل مع خدمات دلیل التسجیل (نظام  WHOIS1 ICANNلمراجعة  1طالبت التوصیة رقم  األولویة االستراتیجیة:

في جمیع جوانبھا كأولویة استراتیجیة. وقد اعتُبرت ھذه التوصیة منفذة جزئیًا؛ كونھا قد أخفقت في تحقیق الھدف األصلي المتمثل في 
 ).WHOISترسیخ ثقافة المراقبة االستباقیة والتحسین المخطط في خدمات دلیل التسجیل (نظام 

 
بإنشاء وثیقة سیاسة فردیة لخدمات دلیل التسجیل  WHOIS1 ICANNة لمراجع 2طالبت التوصیة رقم  الفردیة: WHOISسیاسة 
). تم ذلك عن طریق إنشاء وثیقة قائمة على الویب، ترتبط بمختلف الوثائق التي تتألف، في مجملھا، من سیاسة WHOIS(نظام 

ICANN  لخدمات دلیل التسجیل (نظامWHOIS تم تصورھا من قبل بعض ). وبالرغم من أن ھذه السیاسة لم تكن سیاسة فردیة
 ، فقد تناولت التوصیة واعتبرتھا منفذة بالكامل.WHOIS1أعضاء فریق مراجعة 

 
، ICANNبتنفیذ التوعیة، بما في ذلك ما یخص المجتمعات خارج  WHOIS1 ICANNلمراجعة  3طالبت التوصیة رقم  :التوعیة

زیز وعي العمالء. علًما بأنھ تم إنشاء وثائق مھمة قائمة على ، وتع)WHOISلغرض تحسین الفھم بشأن خدمات دلیل التسجیل (نظام 
) في موقع الویب WHOISالویب، ولكن لم یتم تضمینھا بشكل جید مع التسجیالت واألجزاء األخرى من خدمات دلیل التسجیل (نظام 

                                                 
بشكل غیر صحیح إلى القسم الخاص ببیانات التسجیل المدّولة بـ "أسماء النطاقات المدّولة". وكما  WHOIS1یشیر التقریر النھائي الصادر عن مراجعة  1

عبر ترجمتھا إلى نظام الترمیز  WHOISیوضح التقریر نفسھ، فإن المشكلة ال تكمن في أسماء النطاق التي تتم معالجتھا بواسطة نظام اسم النطاق ونظام 
ال  WHOIS) (یونیكود)، ولكن في بیانات التسجیل مثل اسم صاحب التسجیل أو العنوان البریدي. ولّما كان نظام ASCIIعلومات (المعیاري األمریكي لتبادل الم

 .بت لتلك البیانات، فھناك حاجة إلى توفیر إمكانیة إدخال ھذه البیانات في النصوص المحلیة ألسماء النطاقات غیر المدّولة 7یسمح إال بمساحة تخزین قدرھا 
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. ICANNغیر المنخرطة في العادة مع  . وقد أتیحت التوعیة بشكل كبیر، إّال أن القلیل منھا كان موجھا للمجتمعاتICANNالخاص بـ 
 ومن ثم، فقد اعتبرت التوصیة منفذة جزئیًا.

 
بإدارة وظیفة االمتثال التعاقدي لدیھا وفقًا لمبادئ أفضل  WHOIS1 ICANNلمراجعة  4طالبت التوصیة رقم  االمتثال التعاقدي:

الممارسات، واإلشراف علیھا بواسطة كبیر تنفیذیین متخصص. وقد كان ھناك تحسن كبیر منذ تقدیم التوصیة، ولكن تبین بأنھا لم تُنفذ 
 إال بشكل جزئي.

 
تلك المجموعة الفرعیة مسؤولة أیًضا عن الدراسة اإلضافیة ، كانت WHOIS1لمراجعة  4باإلضافة إلى مراجعة تنفیذ التوصیة رقم 

إلجراءات وھیكل وعملیات االمتثال التعاقدي كما ھو موضح في النطاق. وقد تم الوقوف على عدد من القضایا بما أدى إلى عدد من 
 التوصیات الجدیدة.

 
لقضایا المتعلقة بدقة خدمات دلیل التسجیل (نظام العدید من ا WHOIS1لمراجعة  9إلى  5تناولت التوصیات من  دقة البیانات:

WHOIS وقد أدى تنفیذ تلك التوصیات إلى توفیر جھد كبیر على منظمة .(ICANN كما أصبح ھناك فھم أفضل. غیر أنھ ما زال ،
ھا في إتاحة البیانات لتحدید ھناك الكثیر من الثغرات في فھمنا للقضایا المتعلقة بالدقة. وبالرغم من تحسن دقة صیاغة البیانات، فإن أثر

المسجلین واالتصال بھم من عدمھ ال یزال غیر واضح. من جھة أخرى، قد یحجب القانون العام لحمایة البیانات في نھایة المطاف 
ا ) أكثر صعوبة. علمً WHOISالدقة بشكل أكبر، جاعالً من تقییم دقة البیانات من عدمھا في مستودع خدمات دلیل التسجیل (نظام 

 بأنھ اعتُبرت توصیتان من بین التوصیات منفذة بشكل كامل، فیما اعتُبرت ثالثة منھا منفذة جزئیًا أو غیر منفذة على اإلطالق.
 

عملیة لوضع السیاسة بواسطة منظمة دعم األسماء العامة  WHOIS1لمراجعة  10أطلقت التوصیة رقم  الخصوصیة/البروكسي:
والبروكسي. علًما بأنھ تم استكمال ھذه العملیة، وفریق مراجعة التنفیذ بصدد االنتھاء من فیما یخص مزودي خدمات الخصوصیة 

قد توخى ھذه التوصیة بحذافیرھا، فقد اعتُبرت منفذة بشكل كامل. وبالنظر إلى عدم  ICANNعملیة التنفیذ. ولّما كان مجلس إدارة 
توصیة فریق مراجعة  ICANNفقد طلب الفریق من مجلس إدارة  على تقییم فعّالیة التنفیذ، RDS-WHOIS2قدرة فریق مراجعة 

) التالي باالضطالع بذلك. وننوه بوجود توصیات بدیلة في حالة تأخر تنفیذ سیاسة WHOISخدمات دلیل التسجیل (نظام 
 الخصوصیة/البروكسي بصورة غیر مناسبة.

 
بإنشاء وتشغیل بوابة فردیة  WHOIS1لمراجعة  11یة رقم طالبت التوص ):WHOISالواجھة العامة لخدمات دلیل التسجیل (نظام 

، بھدف تزوید المجتمع بـ "مركز واحد" لكافة استفسارات خدمات دلیل ICANN) بواسطة WHOISلخدمات دلیل التسجیل (نظام 
ذلك، فھناك توصیة  ). األمر الذي تم إنجازه فعلیًا، واعتُبرت التوصیة على إثره منفذة بشكل كامل. ومعWHOISالتسجیل (نظام 

الحقة تقترح وضع مقاییس و/أو إبرام اتفاقیة مستوى خدمة للبوابة لضمان الفعّالیة الكاملة. علًما بأن جھود االمتثال وثیقة الصلة 
دلیل بالقانون العام لحمایة البیانات قد تعارضت مع بعض جوانب البوابة (نظًرا ألن السجل لم یعد المصدر النھائي لمعلومات خدمات 

 ، وإحدى التوصیات الالحقة التي تتناول ھذه القضیة الجدیدة.)WHOISالتسجیل (نظام 
 

استخدام مجموعات األحرف المدّولة لبیانات  WHOIS1لمراجعة  14إلى  12تناولت التوصیات من  بیانات التسجیل المدّولة:
وقد تم تنفیذ عدد من الدراسات وعملیات وضع السیاسة استجابة لھذه التوصیات. ولم یتم 2التسجیل (االسم، والعنوان، وما إلى ذلك)، 

) لم یتم تنفیذه حتى WHOISبعد تطبیق السیاسات والممارسات الناتجة؛ كونھا تعتمد على نظام جدید من خدمات دلیل التسجیل (نظام 
وألنھ تم تنفیذ جمیع األعمال المطلوبة، فقد اعتُبرت التوصیات  ).RDAP -اآلن (باستخدام بروتوكول الوصول إلى بیانات التسجیل 

التوصیة بقیام  ICANNالخصوصیة/البروكسي، فقد ُطلب من مجلس إدارة  10منفذة بشكل كامل. وكما ھو الحال مع التوصیة رقم 
 التالیة بمراجعة فعّالیة التنفیذ الفعلي. RDS-WHOISفریق مراجعة 

 
الحاجة إلى التخطیط واإلبالغ لتنفیذ وتتبع تنفیذ توصیات  WHOIS1لمراجعة  16و 15لت التوصیتان تناو التخطیط/التقاریر:

. وقد تم تنفیذ ھذه الخطط والتقاریر، ولكنھا لم تبدو كاملة أو مفیدة على النحو المنشود. ومن ثم فقد اعتُبرت WHOIS1مراجعة 
 التوصیتان منفذتین بشكل كامل.

 
بتقییم الوفاء الفعّال لخدمات دلیل التسجیل (نظام  RDS-WHOISالداخلیة كافة مراجعات  ICANNد لوائح تُناش إنفاذ القانون:

WHOIS باحتیاجات إنفاذ القانون من عدمھ. ومن ثم فقد أُجري مسح للوقوف على ذلك، كما أُفید منھ أیًضا في محاولة فھم، بشكل (
العام لحمایة البیانات في تلبیة تلك االحتیاجات. علًما بأن ھذا التقریر یتناول بالتفصیل أولي، ما إذا كانت ھناك أرجحیة لتأثیر القانون 

 .5ھذا المسح في القسم 
 

الداخلیة  ICANN) لثقة العمالء ھو متطلب مذكور أیًضا في لوائح WHOISتقییم مدى تعزیز خدمات دلیل التسجیل (نظام  ثقة العمالء:
وقد تم تنفیذ ذلك من خالل فحص الوثائق المتاحة، إلى جانب تحلیل الثغرات بشأن تأثیر تنفیذ . RDS-WHOISبشأن كافة مراجعات 

 ، دون أي إجراءات موصى بھا.6على ثقة العمالء. علًما بأنھ تم تعریف مسألتین كما ھو موضح في القسم  WHOIS1توصیات 

                                                 
)". وفي الحقیقة، تنطبق الحاجة إلى تاریخ تسجیل IDNتصنیفًا غیر صحیح لھذه التوصیات تحت العنوان "أسماء النطاقات المدّولة ( WHOIS1وضع تقریر  2

 مدّول على كل من أسماء النطاقات المدولة واألسماء التقلیدیة.
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، الخصوصیة، )WHOISیدرس تقییم أدوات حمایة بیانات المسجل، التي توفرھا خدمات دلیل التسجیل (نظام  حمایة بیانات المسجل:

وما إذا كانت بیانات المسجل محمیة بشكل كاف من الوصول أو التغییر، وما إذا كانت ھناك حاجة إلى إجراءات إخطار مناسبة بشأن 
لم تكن ھناك محاولة لمعالجة خصوصیة بیانات المسجل، غیر أن التغییرات  األصلي، WHOISالمخالفات بموجب العقد. وفي نظام 

) لتمكین االمتثال للقانون العام لحمایة البیانات، من شأنھا أن WHOISالتي تم إدخالھا على متطلبات خدمات دلیل التسجیل (نظام 
، المبرمة مع كٍل من السجالت ICANNء عقود تساھم بشكل واضح في تحسین خصوصیة بیانات المسجل. وتجدر اإلشارة إلى احتوا

وأمناء السجالت ووكالء الضمان، على متطلبات مختلفة بشأن كیفیة حمایة البیانات من الوصول أو التغییر غیر المصرح بھ. علًما 
ت لمعالجة ھذه في حالة وجود أي مخالفة، وسكوت اآلخرین عنھا. وقد قُدمت التوصیا ICANNبأن أحد تلك العقود یطالب بإخطار 

 القضایا.
 

بفرز ومعاینة كافة السیاسات واإلجراءات الجدیدة المتعلقة بخدمات دلیل  RDS-WHOIS2قام فریق مراجعة  األشیاء الجدیدة:
بنشر توصیاتھ. ولم تسفر في معظمھا عن أي إشكالیة،  WHOIS1، والصادرة منذ قیام فریق مراجعة )WHOISالتسجیل (نظام 
حاجة اثنتین منھا إلى مزیٍد من التوصیات، وھي التوصیات التي تم تضمینھا في األقسام المقارنة المتعلقة بتوصیات ولكن ُعثر على 

WHOIS1. 
 

ألحد فرق المراجعة بتقدیم التوصیات  RDS-WHOIS2سمحت الالئحة الداخلیة التي تحكم مراجعة  الداخلیة: ICANNلوائح 
بأن متطلب مراجعة حمایة بیانات المسجل، والقسم الذي  RDS-WHOIS2حظ فریق مراجعة بشأن مراجعة الالئحة الداخلیة. وقد ال

الي یتناول المبادئ التوجیھیة لمنظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي، كانا مسھبین إلى حد ما. عالوةً على ذلك، فإن التركیز الح
 من اإلشارة إلى المبادئ التوجیھیة لمنظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة أقل على الخصوصیة والقانون العام لحمایة البیانات قد جعال

أھمیة. ومن ثم، یوصي فریق المراجعة بإزالة ھذین المرجعین واستبدالھما بمتطلب أكثر عمومیة بشأن مراجعة مدى مراعاة سیاسات 
 ومتطلبات نقل البیانات عبر الحدود.) لحمایة البیانات المطبقة، WHOISوممارسات خدمات دلیل التسجیل (نظام 

 

 استنتاجات المراجعة 1.1.6
 

، إلى أنھ WHOIS1فیما یتعلق بالتوصیات الست عشرة الصادرة عن فریق مراجعة  ICANNتشیر تقاریر التنفیذ الخاصة بمنظمة 
 تم تنفیذ كافة التوصیات الست عشرة بالكامل.

 
أنھ من بین التوصیات الست عشرة، تم تنفیذ ثمانیة منھا كلیًا، وسبعة ، فتشیر إلى RDS-WHOIS2أما استنتاجات فریق مراجعة 

 3منھا جزئیًا، ولم یتم تنفیذ واحدة منھا فقط.
 

السابقة، إلى جانب النتائج والتوصیات الجدیدة لفریق المراجعة الماثلة، فقد طرح  WHOIS1ونتیجة لتحلیل توصیات فریق مراجعة 
ة توصیة جدیدة، تم إیجازھا في القسم التالي من ھذا الملخص التنفیذي. ومع إصدار ھذه مسود RDS-WHOIS2 23فریق مراجعة 

 ICANN، وذلك بعد أسبوع من اختتام اجتماع 2018نوفمبر  2المسودة، سیتم فتح باب التعلیقات العامة حتى یوم الجمعة الموافق 
قده في برشلونة، إسبانیا. وبعد استكمال إجراءات المزمع ع ICANN63. كما سیتم عقد جلسة مشاركة على ھامش اجتماع 63

التعلیقات العامة، سوف یبت فریق المراجعة في جمیع المدخالت قبل إنجاز تقریره النھائي. مع التنویھ بتوقع صدور التقریر النھائي 
 .2019أو ینایر  2018في شھر دیسمبر  RDS-WHOIS2لفریق مراجعة 

 

 توصیات فریق المراجعة 1.2
 

. علًما بأنھ یمكن العثور على التوصیات الكاملة جنبًا إلى RDS-WHOIS2لجدول التالي ملخًصا لتوصیات فریق مراجعة یتناول ا
في القسم الخاص بالتوصیة  R1.1جنب مع النتائج واألسس المنطقیة وثیقة الصلة في األقسام المقابلة (مثال، یتم تفصیل التوصیة رقم 

 " (احتیاجات إنفاذ القانون)).Law Enforcement Needsفي القسم " LE.1، والتوصیة رقم WHOIS1من مراجعة  1رقم 
 

 اإلجماع األولویة التوصیة الرقم
R1.1  لضمان التعامل مع خدمات دلیل التسجیل (نظامWHOIS ،كأولویة استراتیجیة (

وضع آلیة تطلعیة حیز التنفیذ، لمراقبة اآلثار  ICANNیتعین على مجلس إدارة 
المحتملة التي یمكن أن تنعكس بھا التطورات التشریعیة والسیاسیة حول العالم 

 ).WHOISعلى خدمات دلیل التسجیل (نظام 

ال توجد  عالیة
 اعتراضات

R1.2  لدعم ھذه اآللیة، یتعیّن على مجلس إدارةICANN  توجیھ منظمةICANN  نحو
إسناد المسؤولیة بشأن مراقبة التطور التشریعي والسیاسي حول العالم، وإخطار 

 المجلس بانتظام بآخر المستجدات.

ال توجد  عالیة
 اعتراضات

                                                 
 األصلي، ولم یتغیر ذلك. ICANNفقد اعتُبرت التوصیة الفعلیة غیر مجدیة في تقییم منظمة على الرغم من تناول الغرض من التوصیة جزئیًا في طرق شتى،   3
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 اإلجماع األولویة التوصیة الرقم
R1.3  یتعیّن على مجلس إدارةICANN  تحدیث میثاق مجموعة عمل مجلس اإلدارة

بشأن خدمات دلیل التسجیل، لضمان الشفافیة الالزمة لعمل المجموعة، مثل توفیر 
سجالت ومحاضر االجتماعات، ومن ثم إتاحة إمكانیة المراجعة المستقبلیة 

 ألنشطتھا.

ال توجد  متوسطة
 اعتراضات

R3.1  یتعیّن على مجلس إدارةICANN  توجیھ منظمةICANN  نحو تحدیث كافة
، بمعنًى آخر، )WHOISالمعلومات المتعلقة بخدمات دلیل التسجیل (نظام 

المعلومات األخرى المتعلقة بتسجیل نطاقات المستوى األعلى العامة من المستوى 
الثاني. كما ینبغي أن تتم مراجعة المحتوى لغرض جعل المعلومات قابلة للوصول 

 ICANNعلى تفاصیل بشأن وقت وكیفیة التفاعل مع والفھم بسھولة، وأن یشتمل 
أو األطراف المتعاقدة. وبالرغم من أن التفاعالت مع فریق االمتثال التعاقدي لدى 

ICANN  لیست ھي التركیز الوحید لھذه التوصیة، كما ھو الحال مثالً لدى رفع
، فإنھا ینبغي أن تكون موضع تركیز خاص. WHOISتقاریر عدم دقة نظام 

غي أیًضا عدم إجراء مراجعة لوثائق الویب والمواد التثقیفیة باعتبارھا عملیة ینب
داخلیة بحتة، وإنما ینبغي أن تضم المستخدمین ومجموعات التركیز المحتملة، 
ومن ثم ضمان استیفاء النتائج النھائیة للمتطلبات بشكل تام. وأخیًرا، ینبغي أن 

ظمة، فیما یخص المسجل والقضایا تظل الوثائق الناتجة الموجھة لخارج المن
، محدثة، لّما كان یتم إدخال )WHOISالمتعلقة بخدمات دلیل التسجیل (نظام 

 تغییرات على السیاسات أو العملیات وثیقة الصلة.

ال توجد  متوسطة
 اعتراضات

R3.2  من خالل المدخالت المجتمعیة، یتعیّن على مجلس إدارةICANN  توجیھ منظمة
ICANN  نحو تحدید أي المجموعات، بخالف تلك التي تتعامل بشكل روتیني مع
ICANN التي یتعین استھدافھا بشكل فعال من خالل التوعیة بشأن خدمات دلیل ،

). وعندئٍذ ینبغي وضع وتنفیذ وتوثیق خطة توعیة بشأن WHOISالتسجیل (نظام 
). كما ینبغي أن یكون ھناك التزام مستمر WHOISخدمات دلیل التسجیل (نظام 

نحو توعیة المجتمع األوسع بالتغییرات في سیاسات وعملیات خدمات دلیل 
، بمجرد حدوثھا. وتجدر اإلشارة إلى أنھ تم تعریف )WHOISالتسجیل (نظام 

، على أنھ قضیة تتطلب مزیًدا من التثقیف WHOISاإلبالغ بشأن عدم دقة نظام 
تتطلب تركیًزا خاًصا. وقد تختلف الحاجة إلى التوعیة أو  والتوعیة، وربما

التفاصیل وثیقة الصلة حسب التنفیذ النھائي للقانون العام لحمایة البیانات، علًما 
 بأنھ ال یمكن تفصیلھا في ھذا السیاق.

ال توجد  عالیة
 اعتراضات

R4.1  ینبغي أن یعمل مجلس إدارةICANN اقدي لدى على توجیھ فریق االمتثال التع
ICANN  نحو المراقبة واإلنفاذ االستباقیین لمتطلبات دقة بیانات خدمات دلیل

، للبحث عن القضایا النظامیة ومعالجتھا. كما ینبغي )WHOISالتسجیل (نظام 
توخي نھج قائم على المخاطر لتقییم وفھم مشكالت عدم الدقة، ومن ثم اتخاذ 

 اإلجراءات المناسبة للحد منھا.

توجد  ال عالیة
 اعتراضات

R4.2  ینبغي أن یعمل مجلس إدارةICANN  على توجیھ فریق االمتثال التعاقدي لدى
ICANN  نحو البحث عن أنماط الفشل في التحقق من صحة البیانات الخاصة

، كما ھو مطلوب بموجب اتفاقیة اعتماد )WHOISبخدمات دلیل التسجیل (نظام 
ألنماط، ینبغي إجراء تدقیق للتحقق مما أمین السجل. ولدى الكشف عن مثل تلك ا

إذا كان أمین السجل یتوخى االلتزامات التعاقدیة والسیاسات التوافقیة لخدمات دلیل 
). كما ینبغي أیًضا تطبیق عقوبات في حالة الوقوف WHOISالتسجیل (نظام 

على أوجھ قصور كبرى في التحقق من صحة البیانات الخاصة بخدمات دلیل 
 .)WHOISام التسجیل (نظ

ال توجد  عالیة
 اعتراضات

R5.1  ینبغي أن یعمل مجلس إدارةICANN  على توجیھ منظمةICANN  نحو البحث
 %40عن النتائج الشاذة لنظام اإلبالغ عن مشاكل دقة البیانات (مثال؛ تم إغالق 

من البطاقات الصادرة من نظام اإلبالغ عن مشاكل دقة البیانات دون أي إجراء، 
) قد تغیر بین الوقت الذي تم فیھ WHOISألن سجل خدمات دلیل التسجیل (نظام 

إنشاء تقریر النظام سالف الذكر والوقت الذي تمت فیھ مراجعة التسجیل من خالل 
ف على األسباب الرئیسیة، واتخاذ ، للوقو(ICANNفریق االمتثال التعاقدي لدى 

 4اإلجراءات المناسبة للحد من الحاالت الشاذة.

سوف تتم 
 مناقشتھا

ال توجد 
اعتراضات بشأن 
العناصر النائبة، 
في انتظار مزید 

 من التحقیق

                                                 
بصدد التحقیق في ھذه المشكلة، بالتوازي مع نشر مسودة التقریر الماثلة  WHOIS2-RDSتُعتبر ھذه توصیة عناصر نائبة محتملة التغیر؛ ألن فریق مراجعة  4

. إذ یرغب ICANN، وفریق االمتثال التعاقدي لدى ICANNون مع فریق نظام اإلبالغ عن مشاكل دقة البیانات في منظمة أمام التعلیقات العامة، وذلك بالتعا
لمتوقعة من تحدیثات فریق المراجعة في تكوین فھم أفضل لألسباب وراء إشارة تقاریر نظام اإلبالغ عن مشاكل دقة البیانات إلى مثل ھذه النسبة العالیة غیر ا

 ، وذلك في الوقت الذي توجد فیھ أدلة ضئیلة على تحسن المعدل العام لدقة البیانات بالقدر ذاتھ.)WHOISلیل التسجیل (نظام خدمات د



 

 ICANN |  مراجعة خدمات دلیل التسجیل(RDS)-WHOIS2  |2018 آب
 

   7    | 

 

 اإلجماع األولویة التوصیة الرقم
R10.1  ینبغي على مجلس اإلدارة مراقبة تنفیذ قضایا تفویض خدمات الخصوصیة

اسة الخاصة بقضایا تفویض خدمات والبروكسي. وفي حال أصبحت السی
، ینبغي على 2019دیسمبر  31الخصوصیة والبروكسي غیر قابلة للتنفیذ بحلول 

اقتراح إدخال التعدیالت على اتفاقیة اعتماد أمین السجل،  ICANNمجلس إدارة 
بحیث یُعنى مزودو الخصوصیة/البروكسي التابعین ألمناء السجالت بالتحقق من 

الء األساسیة المقدمة إلیھم بنفس الطریقة التي یتعین على صحة معلومات العم
 المسجلین بھا التحقق من صحة بیانات التسجیل األخرى.

ال توجد  منخفضة
 اعتراضات

 

R10.2  لمراجعة  10ینبغي تأجیل مراجعة فعّالیة تنفیذ التوصیة رقمWHOIS1 كما .
بتنفیذ المراجعة بواسطة فریق مراجعة  ICANNینبغي أن یوصي مجلس إدارة 

) التالیة بعد تنفیذ السیاسة الخاصة بقضایا WHOISخدمات دلیل التسجیل (نظام 
 تفویض خدمات الخصوصیة والبروكسي.

ال توجد  منخفضة
 اعتراضات

R11.1  ینبغي على مجلس إدارةICANN  توجیھ منظمةICANN  نحو تحدید المقاییس
أو اتفاقیات مستوى الخدمة، التي ینبغي تتبعھا وتقییمھا للوقوف على اتساق نتائج 
االستفسارات، واالستفادة من أي واجھة مشتركة (موجودة أو مستقبلیة) مستخدمة 
لتوفیر وصول الخطوة الواحدة إلى بیانات التسجیل عبر جمیع نطاقات المستوى 

سجلین/الوسطاء. وتتضمن المقاییس المحددة التي ینبغي تتبعھا األعلى العامة والم
 ألي واجھة مشتركة:

  ما ھي وتیرة عودة حقول خدمات دلیل التسجیل (نظامWHOIS (
 فارغة؟

  ،(لنفس اسم النطاق) ما ھي وتیرة عرض البیانات بطریقة غیر متسقة
 بشكل عام ولكل نطاق من نطاقات المستوى األعلى العامة؟

  وتیرة عدم عودة األداة بأي نتائج، بشكل عام ولكل نطاق من ما ھي
 نطاقات المستوى األعلى العامة؟

 ما ھي أسباب حدوث النتائج أعاله؟ 

ال توجد  منخفضة
 اعتراضات

R11.2  ینبغي أن یوجھ مجلس إدارةICANN  منظمةICANN  نحو مواصلة الحفاظ
ي السیاسة أو التغییرات على الواجھة المشتركة لمواكبة التطورات الجدیدة ف

التعاقدیة لدى األطراف المتعاقدة، ومن ثم التأكد من عرض الواجھة المشتركة 
) المتاحة للجمھور لكل WHOISلكافة مخرجات خدمات دلیل التسجیل (نظام 

تسجیل خاص بأسماء نطاقات المستوى األعلى العامة، والذي یكون متاًحا من 
كانیة عرض مخرجات خدمات دلیل التسجیل جانب األطراف المتعاقدة، أي إم

 ) للتسجیل وأمین السجل بالتوازي لدى اختالفھا.WHOIS(نظام 

ال توجد  عالیة
 اعتراضات

 

R12.1  كما ینبغي أن 14إلى  12ینبغي تأجیل مراجعة فعالیة تنفیذ التوصیات من .
بإجراء المراجعة بواسطة فریق مراجعة خدمات  ICANNیوصي مجلس إدارة 

دلیل التسجیل التالیة بعد تنفیذ بروتوكول الوصول إلى بیانات التسجیل، وإطالق 
 الترجمة والتعریب فیما یخص بیانات التسجیل.

ال توجد  منخفضة
 اعتراضات

R15.1  ینبغي أن یضمن مجلس إدارةICANN  استناد تنفیذ توصیات فریق مراجعة
RDS-WHOIS2  إلى منھجیات أفضل ممارسات إدارة المشاریع، وتناول

الخطط وتقاریر التنفیذ للتقدم بشكل واضح، واستخدام المقاییس وأدوات التتبع 
 المطبقة لتقییم الفعالیة والتأثیر.

ال توجد  متوسطة
 اعتراضات

LE.1  ینبغي على مجلس إدارةICANN  اتخاذ قرار بوجوب الجمع المنتظم للبیانات من
، ومن ثم إثراء التقییمات المستقبلیة ICANNخالل المسوح والدراسات بواسطة 
) في الوفاء باحتیاجات إنفاذ WHOISلفعالیة خدمات دلیل التسجیل (نظام 

القانون، وكذا تطویر السیاسات المستقبلیة (بما في ذلك التصنیف المؤقت الحالي 
عملیة المعّجلة لوضع السیاسة الخاصة ببیانات تسجیل نطاقات المستوى األعلى لل

 العامة والجھود وثیقة الصلة).

ال توجد  عالیة
 اعتراضات

LE.2  ینبغي على مجلس إدارةICANN  دراسة تمدید وإجراء مثل ھذه المسوح و/أو
لیل ) إلى مستخدمي خدمات دLE1الدراسات (كما ھو موضح في التوصیة رقم 

) اآلخرین، الذین یعملون بانتظام على شؤون إنفاذ WHOISالتسجیل (نظام 
 القانون.

ال توجد  عالیة
 اعتراضات



 

 ICANN |  مراجعة خدمات دلیل التسجیل(RDS)-WHOIS2  |2018 آب
 

   8    | 

 

 اإلجماع األولویة التوصیة الرقم
SG.1  ینبغي على مجلس إدارةICANN  مطالبة منظمةICANN بالتشاور مع خبراء ،

أمن البیانات والخصوصیة، بضمان احتواء كافة العقود مع األطراف المتعاقدة 
(یشمل ذلك خدمات الخصوصیة/البروكسي لدى وجود العقود من ھذا القبیل) على 

 ICANNمتطلبات موحدة وصارمة فیما یخص حمایة بیانات المسجل، وإخطار 
بیانات. كما ینبغي على خبراء أمن البیانات في حالة حدوث أي مخالفات تتعلق بال

دراسة، وتقدیم المشورة بشأن، مستوى وحجم المخالفة الذي یبرر توجیھ 
 اإلخطارات من ھذا القبیل.

ولدى إجراء ھذه المراجعة، یتعیّن على خبراء أمن البیانات والخصوصیة مراعاة 
م لحمایة البیانات، التي القدر الذي یمكن أو ینبغي بھ استخدام لوائح القانون العا

، كأساس لمتطلبات ICANNیخضع لھا الكثیر من األطراف المتعاقدة مع 
ICANN فیما ینبغي على مجلس إدارة .ICANN  إما التفاوض بشأن التغییرات

التعاقدیة المناسبة، أو تدشین عملیة وضع سیاسات خاصة بالمنظمة الداعمة 
 التغییرات. لألسماء العامة للبت في تفعیل مثل ھذه

ال توجد  متوسطة
 اعتراضات

CM.1  یتعیّن على مجلس إدارةICANN  التفاوض بشأن الشروط التعاقدیة أو تدشین
عملیة وضع سیاسات خاصة بالمنظمة الداعمة لألسماء العامة، للمطالبة بمعاملة 

أسماء نطاقات المستوى األعلى العامة، المعلقة بسبب عدم صحة بیانات االتصال 
) وفقًا لتقدیر أمین السجل، والتي WHOISاصة بخدمات دلیل التسجیل (نظام الخ

 تظل غیر صحیحة حتى یكون التسجیل مستحقًا للحذف، على النحو التالي.
) على ترمیز WHOIS) ینبغي أن یحتوي سجل خدمات دلیل التسجیل (نظام 1(

 یشیر إلى تعلیق اسم النطاق بسبب البیانات غیر الصحیحة؛ و
ینبغي عدم تعلیق أسماء النطاقات التي تحمل ھذا الترمیز دون تصحیح ) 2(

 البیانات.

ال توجد  عالیة
 اعتراضات

CM.2  ینبغي على مجلس إدارةICANN  توجیھ منظمةICANN  نحو تقییم أسماء
النطاقات المعتمدة للوقوف على وجود معلومات مفقودة في حقل المسجل ضمن 

إلى  10) من عدمھ. وفي حال تبیّن افتقار WHOISخدمات دلیل التسجیل (نظام 
من أسماء النطاقات للبیانات في حقل المسجل، فإنھ یتعیّن على مجلس  15%

تدشین إجراء یھدف إلى التأكد من امتثال كافة أسماء نطاقات  ICANNإدارة 
 5شھًرا. 12المستوى األعلى لمتطلبات جمع بیانات التسجیل ذاتھا خالل 

توجد ال  متوسطة
 اعتراضات

CM.3  ینبغي على مجلس إدارةICANN  توجیھ منظمةICANN  نحو مراجعة سجالت
) ألسماء نطاقات المستوى األعلى العامة WHOISخدمات دلیل التسجیل (نظام 

التي یتم جمعھا كعینات من كل منطقة بواسطة نظام اإلبالغ عن مشاكل دقة 
البیانات، للوقوف على ما إذا كان نقص المعرفة بأدوات اإلبالغ عن عدم دقة 

) أو غیره من العوامل الھامة األخرى، WHOISخدمات دلیل التسجیل (نظام 
اض معدالت اإلبالغ بشأن عدم دقة خدمات دلیل التسجیل (نظام مسؤوالً عن انخف

WHOIS.في بعض المناطق ( 

ال توجد  منخفضة
 اعتراضات

CM.4  ینبغي على مجلس إدارةICANN  توجیھ منظمةICANN  نحو الدعایة ألداة
Bulk  لإلبالغ عن عدم دقة بیانات نظامWHOIS  (أو أي أداة الحقة)، وتشجیع

 6استخدامھا.

ال توجد  فضةمنخ
 اعتراضات

CM.5  ینبغي أن یوصي مجلس إدارةICANN  المنظمة الداعمة لألسماء العامة باعتماد
نھج قائم على المخاطر، ومن ثم تضمین متطلبات القیاس والتدقیق والتتبع 

 واإلبالغ واإلنفاذ في جمیع السیاسات الجدیدة الخاصة بخدمات دلیل التسجیل.

ال توجد  منخفضة
 اعتراضات

BY.1  ینبغي على مجلس إدارةICANN  العمل على إزالة اإلشارة إلى "حمایة بیانات
) من اللوائح الداخلیة للمنظمة، واالستعاضة عن القسم 2( 4.6المسجل" في القسم 

) من اللوائح الداخلیة للمنظمة بمتطلب أكثر عمومیة، یمّكن فرق 3(ھـ) ( 4.6
) من تقییم مدى جودة سیاسات WHOISمراجعة خدمات دلیل التسجیل (نظام 

) في معالجة حمایة البیانات WHOISوممارسات خدمات دلیل التسجیل (نظام 
یقة الصلة بنقل المطبقة، واللوائح والقوانین وأفضل الممارسات عبر الحدود وث

 البیانات.

ال توجد  متوسطة
 اعتراضات

 
                                                 

للحصول على تعقیبات المجتمع بشأن ھذه النسبة، وكذلك بشأن التأثیرات التي قد تنعكس بھا ھذه التوصیة على حقوق  WHOIS2-RDSیسعى فریق مراجعة  5
 في استخدام أسماء النطاقات الخاصة بھم. المسجلین

منھجیة مختلفة وأكثر كفاءة  ICANNتوسیع نطاق ھذه التوصیة لیشمل توصیة بتوخي فریق االمتثال التعاقدي لدى  WHOIS2-RDSیدرس فریق مراجعة  6
 في تحلیل تقدیمات البیانات المجمعة، وذلك حیث تحدد مثل ھذه البیانات أنماط المشكالت.
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