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أنجلينا ز
لوبب:

ز
عب الويب الخاصة بحماية البيانات ومستجدات الخصوصية
أهال ومرحبا بكم يف الندوة ر
ز
لوبب ،مديرة اتصاالت  ICAANمن قسم المجاالت
الخاصة بـ ( .)ICANNمعكم أنجلينا
الرئيسية ،وسوف أترأس الحلقة الدراسية الشبكية اليوم وغرفة محادثة أدوب كونيكت
ز
بااللبام بالمعايب السلوك المتوقعة
( .)Adobe Connectقبل أن نبدأ ،أود أن أذكر الجميع
الخاصة بـ ( .)ICANNيمكنكم العثور عليها ز يف الرابط المقدم ز يف غرفة المحادثة.
و نقدم لتسهيل المشاركة العالمية خدمات البجمة الشفوية باللغات العربية والصينية
عب الويب اليوم  60دقيقة،
والبتغالية والروسية واإلسبانية .ستستمر الندوة ر
والفرنسية ر
ز
عب الويب.
وتتضمن الحلقة فقرة أسئلة وأجوبة يف آخر الجلسة .ويتم تسجيل هذه الندوة ر
ر
سينش رابط التس جيل ومواد العرض عىل موقعنا بقسم حماية البيانات والخصوصية الخاص
بـ ( .)ICAANسنجيب عن األسئلة ز يف نهاية الندوة .ومع ذلك ،يمكنكم كتابة أسئلتكم ز يف أي
وقت ز يف غرفة محادثة أدوب كونيكت ( )Adobe Connectببساطة عن طريق كتابة اسمكم،
ُ
الم َع َ
أو الجهة الت تنتمون لها ،أو رشكتكم ،أو مؤسستكم ،مع كتابة سؤالكم زف المربــع ُ
نون" :ترسل
ي
ي
ز
األسئلة هنا" .كما تظهر التعليمات يف غرفة المحادثة كذلك.
وأخبا ،أود أن أذكركم رجاء بكتم صوت أجهزة حواسيبكم وهواتفكم .وبذلك ،سنبتدأ .يوران؟

مارب:
يوران ر ي

شكرا لك ،أنجلينا .صباح الخب ،بالنسبة يل عىل األقل .مرحبا جميعا وشكرا لكم اللتحاقكم
عب الويب الخاصة بهذا اليوم .نود أن نطلعكم عىل آخر المستجدات حول األنشطة
بالندوة ر
ز
واضحي لنتأكد من أن الجميع عىل قدم
الخصوصية الحديثة لحماية البيانات .سنكون
المساواة .ومن الواضح أن القواعد العامة لحماية البيانات ستؤثر علينا جميعا بطريقة أو بأخرى.
وأنا معجب حقا بجهود المجتمع بشأن التقدم المحرز بشكل عام .هذه مهمة كببة حقا ،وأود
ُ ْ َ
المدخالت الجيدة حول
أن أشكر الجميع عىل عملهم الشاق ومساهماتهم .لقد تلقينا الكثب من
النماذج المحتملة من أجل االمتثال التفاقيات القواعد ال عامة لحماية البيانات واتفاقيات
.ICANN

ّ
نص .ورغم أن تدوين النصوص يتمتع بدقة
صوت وتحويله إىل ملف
يل هو ما تم الحصول عليه من تدوين ما ورد يف ملف
مالحظة :ما ي
كتات ي
ي
ي
ُ
ر
غي مسموعة وإجراء تصحيحات نحوية .وتنش هذه
مقاطع
وجود
بسبب
دقيق
غي
و
أ
مكتمل
غي
الحاالت
بعض
ف
يكون
قد
عالية ،إال أنه
ر
ر
ر
ي
ُ
ينبغ أن تعامل معاملة السجالت الرسمية.
الملفات لتكون بمثابة مصادر مساعدة للملفات الصوتية األصلية ،ولكن ال
ي
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يبدو أن هنالك دعما ز
مبايدا لنوع من نماذج الوصول متعدد المستويات ،والذي يسىم ز يف أوروبا
َُ
نموذجا متعدد الطبقات .ولكن ك ُ َب الحديث أيضا عن االعتماد وعن إمكانية الوصول غب
وه مواضيع تتطلب مزيدا من المناقشات .وفيما يتعلق بالمشاركة ،فسنجري
المتاحة للعموم ،ي
مناقشات قيمة مع عدة أطراف مختلفة ،ويتضمن ذلك الحوارات الجارية مع فريق العمل
ز
المعت بالبند .29
ي
ز
األوروب للنظر ز يف أربعة نظريات
المعت بالمادة  29واالتحاد
[غب مسموع] انتخبت لفريق العمل
ري
ي
بشأن االمتثال للقواعد العامة لحماية البيانات .وسنقوم أيضا بإخطار اللجنة االستشارية
الحكومية وحكومة الواليات المتحدة [غب مسموع] .وسنقوم أيضا بإخطار اللجنة االستشارية
الحكومية وحكومة الواليات المتحدة [غب مسموع].
الت جرت
وأود أيضا أن أغتنم هذه الفرصة ألقول إن لدينا محافل عظيمة لجميع المناقشات ي
ُ
الت تلقيناها .دعونا ن ْبق المناقشات مستمرة
عىل مدى األسابيع العديدة الماضية والمدخالت ي
داخل المجتمع أيضا.
عب الويب .أوال ،ستتحدث تبيزا سوينهارت المسؤولة عن تنسيق مدخالت
إذن ،لنبدأ الندوة ر
القواعد العامة لحماية البيانات عن المبادرة وتقدم تحديثا لألنشطة .ثم بعد ذلك ،سيتحدث
جون جيفري عن نماذجنا المؤقتة المقبحة ،وسيتشارك بعض المقارنات األولية حول كيف
ز
سنمض قدما بخصوص هذه النقطة.
ي
أكب عدد
ونحن نخطط لتخصيص الكثب من الوقت لألسئلة ،وسنبذل قصارى جهدنا للرد عىل ر
عب غرفة
عب الويب .وتحقيقا للكفاءة ،سنستقبل األسئلة ر
ممكن من األسئلة خالل الندوة ر
أدوب ( )Adobe chatفقط ،ونطلب منكم وضع سؤال واحد عىل حدة كل مرة تضعون
محادثة ر ي
أكب عدد ممكن من األشخاص.
فيها سؤاال .فبهذه الطريقة ،يمكننا أن نتأكد من أننا نستمع إل ر
إذا لم يكن لدينا الوقت للرد عليها اآلن ،سوف نجيبكم عنها خطيا.
أعط الكلمة لتبيزا.
وبذلك
ي
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تبيزا سواينهارت:

مشوع النموذج المؤقت زف  12كانون ز
ً
نشنا ر
شكرا لك ،يوران .وكما يعلم الكثبون ،فقد ر
الثاب
ي
ي
(يناير) ،وقد تبع ذلك عدة مناقشات وإسهامات مجتمعية ،وحوارات ،بما ز يف ذلك حوارات حول
نشها .نود حقا أن نشكر المجتمع عىل ُم ْدخالته َ
مذكرات هاميلتون الت ر
الج َّمة وتعليقاته عىل
ي
الت تلقيناها حت اآلن .إنها حقا دليل عىل المشاركة البارزة للمجتمع ،والتضافر
مشاري ــع النماذج ي
ز يف دفع هذه المبادرة إل األمام وإيجاد المسار الصحيح ز يف هذا الصدد.
تلقينا ز يف المجموع ما يقرب من  65تعليقا أو اقباحا متباينا متعلقا بالنماذج.
وهذه التعليقات واالقباحات محل تقدير كبب جدا ،كما أنها ُت ر
نش عىل الموقع نفسه بحيث
ُ
تكون كلها متاحة للجميع .كما طلب منا المشاركة ز يف العديد من المناقشات المجتمعية ،بما ز يف
مستخدم قطاع األعمال واالستثمارات ،مع اللجنة
ذلك مع دائرة الملكية الفكرية ،ودائرة
ي
االستشارية الحكومية ،ومع األطراف المتعاقدة .ولدينا أيضا ز يف وقت الحق اليوم اجتماع واتصال
مع هيئة األطراف غب المتعاقدة هنا ز يف لوس انجليس.
وبذلك أردنا أيضا أن نضمن أن تكون لدينا ندوة عىل الويب من أجل إتاحة الفرصة للمجتمع
األوسع نطاقا للمشاركة ز يف المناقشات أيضا.
الت بدأنا
وسأعط بذلك الكلمة لجون جيفري الذي سيتحدث عن بعض النماذج واالختالفات ي
ي
ز
أعط الكلمة لك يا جون.
البامج .وبذلك،
نالحظها يف ر
ي

جون جيفري:

ر
ً
شء سنقوم به ه و القيام بالعرض عىل الشاشة إذا كنت عىل غرفة محادثة
شكرا تبيزا .أول ي
ً
ز
ز
البياب أ" .ز
البياب أسفال حت
سبى إذا ما كان بإمكاننا وضع هذا الرسم
أدوب (" )Adobeالرسم
ي
ي
ري
ز
البياب النماذج المؤقتة المقبحة الممتثلة
أكب قدر ممكن منه .و يمثل الرسم
نتمكن من رؤية ر
ي
الت تلقيناها
للقواعد العامة لحماية البيانات والمدخالت االنتقائية للمجتمع من بعض النماذج ي
حت اآلن .سوف رأشح لماذا سأعرض هذه الرسوم دون غبها.
ُ
ز
أنت لم أعدها بعد.
يبدو يل أنه لدينا
حوال  65نموذجا قدم إلينا رغم ي
ي
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تبيزا سواينهارت:

جون جيفري:

التعليقات.

ُ
الت قدمت .ثمانية من النماذج باإلضافة إل نماذج  ICANNكلها مبينة
التعليقات عىل النماذج ي
والت تقسمها إل مصفوفات تظهر
ز يف هذا المخطط .ومن َّثم لدينا وثيقة ثانية سنبينها لكم
ي
العوامل الرئيسة وكيفية مقارنتها من خالل هذه النماذج المختلفة .ولكن إذا نظرتم إل هذا
ز
اليمت السفىل ،وبالنظر إل نفطة الوصول ،وإذا نظرتم إل
الرسم ،يمكنكم [غب مسموع] الزاوية
ز
األدب من البيانات ،عليكم أن تبدؤوا من الزاوية
اإلجراءات القانونية الواجبة فقط ،وإل الحد
السفىل وهذا هو  ...كنتم تبحثون ز يف نموذج  ،EFFأو بالقرب من نموذج  ،ICANN 3وبعض
عنارص نموذج  ECOقريبة من ذلك.
عبخط ر
مباش  -تقريبا  -إل الزاوية البعيدة حيث ننظر إل بيانات كاملة
ومن ثم, ،وأنتم تمرون ر
الحال ،ويمكنكم ان تروا الطرف اآلخر
مفصلة .ونحن ننظر إل ما هو أقرب إل نظام WHOIS
ي
من هذا المنظور.
الحال
الفعىل
اآلن ،عنرص هام بخصوص هذا هو أنه ليس ز يف نطاقه .لذلك ،إذا وضعتم النموذج
ي
ي
ز
ز
اليمي .لذلك،
البياب ،فسوف تذهبون أبعد من ذلك بكثب إل أعىل
لـ WHOISعىل هذا الرسم
ي
الت يجب النظر فيها.
هذه إحدى األشياء ي
وحاولنا من ثم  -بطبيعة الحال  -ونحن مركزون عىل العنارص عىل امتداد الطريق أن نعرض
بعض العنارص الرئيسة .إذا نظرتم إل إمكانية الوصول إل اليسار ستجدون إمكانية الوصول العام
وعب الجزء
الكامل ،وإمكانية الوصول لكل حالة عىل حدة ،والتصديق
الذاب ،والوصول المعتمد ر
ي
السفىل ،والحد ز
األدب من البيانات ،والبيانات المخترصة ،والبيانات الكاملة المفصلة.
ي
ز
الفعىل .تذكروا أن هنالك
ولتبيي مدى قربــها
لذلك ،هذه محاولة لوضع تلك عىل شكل نموذج
ي
عنرصا أساسيا ز يف كل هذا ،وهو أن كل هذه النماذج تحتوي عىل نموذج متداخل أو به مستويات
الحال .ولذلك
ز يف صميمها .لذا فإن نقطة االنطالق تختلف كثبا منذ البداية عن نظام WHOIS
ي
الت يتم جمعها تليها مجموعة مختلفة من البيانات
فستكون هنالك مجموعة من البيانات ي
الت ننظر إليها من خالل هذه
المتاحة للجميع .وبطبيعة الحال ،فإن أحد العنارص الرئيسية ي
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النماذج هو كيفية توفب المعلومات  -أي المعلومات غب العامة  -ألولئك الذين لديهم غرض
ز
ر
البياب
مشوع الستخدام تلك البيانات .سنعمل عىل جعل كل من هذين المستندين والرسم
ي
الت سنعرضها الحقا -متاحة بعد هذه الندوة عىل الويب.
والوثيقة  -ي
ز
البياب وسنبدأ ز يف الحديث قليال عن [غب مسموع] عرض جمیع العنارص
دعونا نذهب إل الرسم
ي
الت یتم قیاسھا .سيكون صعبا جدا رؤية هذا استنادا إل حجمه عىل غرفة محادثة
المختلفة ي
أدوب (.)Adobe
ري
أريد أن أشب فقط إل بضعة أشياء حول هذا الموضوع .ما هو الغرض من إنجازنا لورقة بمثل
هذا الشكل؟ نحن نرى فعال استجابة رائعة من المجتمع ،والكثب من االستجابات ُ
الملمة جدا
والمعقدة من خالل النماذج والتعليقات .ونود أن نضمن أن هناك طريقة ما إلظهار مقارنات
ز
الت يتالءمان بها ،ولكن أيضا ز يف مقارنة العنارص الفردية
ر
عبه لكليهما يف المصفوفة (الشبكة) ي
منه.
ر
مباشة ز
بي النماذج المختلفة،
ولذلك ،فنحن نحاول ،من خالل المصفوفة ،أن نظهر مقارنة
عب بعض هذه العوامل الرئيسة .والهدف من ذلك هو
الت تتغب ر
وعنارص كل من هذه النماذج ي
ز
ز
عدم إظهار االختالفات الملموسة .ولكن الهدف يف الواقع هو البدأ يف إظهار النهج المشبك
للعديد منهم ،ألن الطلبات تشجعنا وتدفعنا لالعتقاد أنه قد تكون هناك وسيلة ألخذنا نحو
نهج واحد لـنظام  WHOISممتثل لنظام  WHOISونحن نخوض المرحلة التالية من التحليل
واختيار نموذج مؤقت .أمر آخر مهم حقا [غب مسموع] ،وأنتم تبدؤون النظر ز يف هذه البيانات،
ال تتوقعوا أن تكون جميعها صحيحة.
ز
وبمعت الكلمة -كل مرة
فقد بذلنا قصارى جهدنا ز يف فبة قصبة جدا من الزمن لتجميعها .ولكننا -
ز
ر
الت
شء آخر .ونحن نقدر ونأمل أن تنظروا يف النماذج الفردية ي
ننظر إليها نقوم بتعديل ي
الت ال تهتمون بها وال تفهمونها ،وتأكدوا
الت تهتمون بها أو تفهمونها ،وتلك ي
قدمتموها ،و تلك ي
ز
ر
[المؤشات] بأفضل طريقة ممكنة ،حت تكون تحاليلنا
من أنكم تقومون بجمع المعلومات يف
المبنية عىل مجمع البيانات وتصنيفها دقيقة قدر المستطاع.
لذا[ ،غب مسموع] فقد اقبح المجتمع -من ز
بي الموجود هنا -خمسة نماذج ممتثلة القواعد
ُ َ .
وستدرج جميعها .كما قمنا بإدراج النماذج الثالثة -أو األربعة استنادا عىل
العامة لحماية البيانات
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ُ ُّ َ
تعدونها بها -المقدمة ضمن مقبح  .ICANNإذن ،a، 2b2 ،1 ،و  .3وكما قلنا من
الت
الطريقة ي
قبل ،فإن أحد العنارص الحاسمة هو كيف تكون هذه ،عىل الرغم من اختالفها ،منبثقة كلها عن
نفس القاعدة ،وأنها جميعا تركز حول نوع واحد من مجموعة من المعلومات [المصفوفة].
ه أننا نرى أن
إحدى النقاط الرئيسية هو الوصول متعدد المستويات والطبقات ،ولكن الثانية ي
معظم النماذج تدعم اآلن الجمع المستمر للبيانات ،ونقلها ،وضمان بيانات  WHOISالمفصلة
الكاملة .اآلن ،هناك بعض الحاالت المغايرة ويمكنكم أن تروا ذلك بوضوح .ولكن غالبية النماذج
المقدمة اآلن تتناول األمر من تلك الزاوية.
ر
والشء اآلخ ر الذي يجب أن ندركه هو أننا لم نتلق أي إشارة بعد من هيئة حماية البيانات
ي
والت تدعونا إل أن نتناول من نموذج  WHOISالمفصل الكامل .ولذلك فإن المبدأ
[]DPAs
ي

ز
الحال
ينبغ لنا ،إن أمكن ،أن نحافظ عىل قربنا من نموذج WHOIS
ي
الذي بدأته  ICANNهو أنه ي

بقدر المستطاع ونحن مدركون بأن بعض عنارص هذا النموذج قد ال تكون متماشية مع القواعد
العامة لحماية البيانات.
الت نعتقد أنه يمكن أن يكون بها مزيد من النقاش .عىل
ما الذي لم نتحدث عنه بعد؟ المناطق ي
الرغم من أن هناك نهجا مشبكا ناشئا حول بعض العنارص ،فهناك انهيار كذلك وشواغل حول
ما إذا كانت هذه التغيبات لن تنطبق إال عىل المنطقة االقتصادية األوروبية أو عما إذا كانت
ُ َّ
ز
ينبغ تطبيق
ستطبق عىل الصعيد
العالىم .هذا ما زال سؤاال مهما لم يبث فيه .وسواء ما إذا كان ي
ي
ز
ز
الطبيعيي
الطبيعيي ،أو تسجيالت األشخاص
التغيبات المؤقتة عىل تسجيل األشخاص
ز
واالعتباريي ،وهذا مجال من مجاالت السلطة التقديرية ز يف بعض هذه النماذج والتعليقات.
البید
ونعتقد أنه قد يكون ھناك مزید من االھتمام والتحلیل بخصوص ما إذا کان عنوان ر
ز
وب للمسجل سیتم إدراجه ز يف  WHOISالعام أم ال .ويبدو أن هذا هو نقطة التباين بالعديد
اإللکب ي
من النماذج كذلك.
ومرة أخرى ،فإن مجرد تكرار الغرض من هذه الورقة [غب مسموع] ليس بهدف أن يكون جازما
أو بهدف اإلشارة إل استنتاج محدد .وهذا للتأكد من أننا نستوعب أوجه االختالف والتشابه،
نهاب .لذلك فنحن نقدر حقا أي أفكار أو
ونحاول توجيهها نحو إيجاد نموذج امتثال مؤقت
ي
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ز
تحسي هذا ،وحول ما يمكن أن قد أغفلناه ،وما يمكن أن يفتقر
اقباحات لديكم حول كيفية
للدقة أو الصحة ،أو ما يمكن أن يكون نقطة بيانات لم نسجلها/نلتقطها بعد.
وبــهذا سأتوقف عن الحديث ،وأعتقد أنه يمكننا أن نبدأ األسئلة.

تبيزا سواينهارت:

ً
ز
عب غرفة محادثة
شكرا لك ،جون .ونذكركم بأننا سوف نقوم بالرد عىل األسئلة باللغة
اإلنجلبية ر
أدوب .هناك مبجمون شفويون سيبجمون أسئلة وأجوبة الندوة عىل الويب سواء كانت باللغات
ري
ز
البتغالية أو الروسية أو اإلسبانية .إذا كانت لديكم
العربية أو الصينية أو
اإلنجلبية أو الفرنسية أو ر
ُ
أسئلة ،فال زال لديكم وقت لكتابتها ز يف المربــع المعنون :ترسل األسئلة هنا .وسوف نبذل قصارى
ز
عب
وسعنا للرد عىل األسئلة يف الوقت المخصص .ونذكركم أنه سيتم توفب تسجيل للندوة ر
ر
وستنش عىل موقعنا بقسم حماية البيانات والخصوصية الخاص بـ( .)ICANNز يف حال
الويب،
عب
نفذ منا الوقت ،أو كانت لديكم أسئلة إضافية بعد انتهاء الندوة عىل الويب ،فب رج مراسلتنا ر
ز
وب.gdpr@icann.org :
ر
البيد اإللكب ي
صاحب أول سؤال هو توماس ريكبت من جمعية منظمة التعاون االقتصادي ( ECO
 .)Associationسيجيب يوران عىل هذا السؤال.

مارب:
يوران ر ي

ز
ً
ز
المعت
ثناب إال مع فريق العمل
ي
مرحبا توماس .والسؤال هو " :لماذا ال تنخرط  ICANNيف حوار ي
بالمادة 29؟ لماذا ال تدىع األطراف المتعاقدة إل طاولة الحوار؟"
خالل األشهر الستة الماضية كنت أشجع الجميع عىل أن يكون لديهم سياقهم الخاص بهم
ز
ز
أنت قد أعلنت ذلك رسميا عدة مرات.
بخصوص فريق العمل
المعت بالبند  .29أعتقد ي
ي
واعتقدت أنه كان من المهم بالنسبة لجميع فئات المجتمع ،ولألطراف المتعاقدة ،والمجتمع
ز
المدب ،والملكية الفكرية ،أن يوجد هذا السياق ليكون قادرا عىل إيصال منطقهم من وجهة
ي
نظرهم حول آرائهم بشأن القواعد العامة لحماية البيانات (.)GDPR
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ز
ز
ولكنت ال أعتقد
يسألت الناس ،كنت أقدم المساعدة فيما يتعلق بجهات االتصال،
عندما كان
ي
ي
الت
أنه من المناسب بالنسبة يل تمثيل فئات مختلفة من المجتمع بـ  .ICANN Orgالمناقشة ي
نجريــها مع اللجنة المختصة بحماية البيانات وفق البند  29من توجيهات حماية البيانات
الت حصلنا عليها منهم .إذا نظرتم إل هذه [المصفوفة]
ه حقا لتوجيه أسئلتكم ي
( )Article 29ي
الت تحتاج إل إجابة .لقد
الت قدمنا اليوم ،عىل سبيل المثال ،سبون أن هنالك بعض األسئلة ي
ي
حاولنا بناء عالقة جیدة مع اللجنة المختصة بحماية البيانات وفق البند  29من توجيهات
ز
عب  ICANNو.ICANN Org
ولكنت آمل أنكم كنتم عىل اتصال
حماية البيانات ( )Article 29ر
ي
ً
ً
شكرا جزيال.
بـ[غب مسموع] .أعتقد أن ذلك كان ليكون مفيدا جدا ،و [غب مسموع] جدا.

تبيزا سواينهارت:

ُّ
ً
أكب قدر
ه
شكرا .صاحبة السؤال
آشىل [غب مسموع] .سؤالها هو" :أي النماذج تلقت ر
ي
ي
التال ي
الت تتم معالجتها؟ أعلم
من الدعم من األطراف المتعاقدة؟ من المسؤولون فعليا عن البيانات ي
أن نموذج منظمة التعاون االقتصادي ( )ECO modelحصل عىل دعم واسع من األطراف
تعت أن النموذج ز
المتعاقدة ،وأن هذه القاعدة العريضة من الدعم ز
ز
أكب
يحط بأهمية ر
ينبغ أن ي
ي
ز يف نظر ."ICANN

مارب:
يوران ر ي

ُ
األكب شعبية ألننا نتحدث ز يف الواقع عن االمتثال
نحن ال نفكر حقا ز يف هذا كمنافسة الختيار
ز
وف نهاية المطاف  -وهو ما تحدثنا عنه خالل األشھر الستة األخبة  -فنحن ز يف ظروف
للقانون .ي
ز
بصفت الرئیس التنفیذي لـ  ، ICANNبتحدید طریقة تمتثل بها
يجعلت ملزما
غب اعتیادیة ،مما
ي
ي
 ICANN Orgللقانون.
ز
واضحي بخصوصه .يعتقد بعض
ولقد صممنا عملية للمساهمة ز يف ذلك ،وآمل أننا قد كنا
الناس أننا نشع الخط .ويظن البعض اآلخر أننا نبطأ الخط .وربما كان كالهما عىل حق.
ما زف األمر هو أن ما نحاول القيام به اآلن هو الحصول عىل أفضل مناقشة قانونية زف ز
حي كنا
ي
ي
نحاول أن ننظر إل المكونات المختلفة للمقبحات المختلفة ،لذلك فنحن [غب مسموع].
وتذكروا ،هذا هو أيضا أحد أسباب توفرنا عىل  WHOISز يف المقام األول .يتطلب القانون أن
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يكون لديك غرض من حاالت المستخدم[ .غب مسموع] ساعدت بذلك كثبا .فهو يهت لنا
ز
المعت.
لك ننظر فيها ،ولكنه ليس عملية شعبية ،وليس تفاوضا بهذا
مشورة قانونية ي
مع ذلك شاركت عىل مدى األسابيع واألشهر القليلة الماضية ز يف عدة مناقشات  -إذا جاز يل
الت لم تعد تتبادل
والت مع مرور الوقت طالت المدة ي
القول -مع فئات مختلفة من المجتمع ي
ز
ه أن تلك
الت يمكن أن تروها يف هذه الوثائق ي
فيها الحديث فعال .أحد األمور ي
الت نرسلها ي
ه اليوم أقرب مما قد تكون األمور بكثب .هناك أمور يجب مناقشتها .وطلبت منكم
األطراف ي
أن تجتمع معا ونناقش تلك المسائل .سوف أكون ...أنا مؤيد كثبا التفاق المجتمع عىل األجزاء
األخبة من هذا األمر ،وقطعتم شوطا طويال عىل مدى األشهر الستة الماضية .سنكون شاكرين
جدا ،وسيكون ذلك مهما.
ز
شعبيي جدا
لذا ،فإنھا لیست شعبیة داخل فئات مختلفة من المجتمع ،ولكننا سوف نكون
ً
شكرا.
[غب مسموع] إذا وافقتم عىل [غب مسموع].

تبيزا سواينهارت:

بنتىل ،ممثلة اللجنة االستشارية الحكومية الكندية" .ھل
صاحبة السؤال
ه تايلور رو ي
ي
التال ي
نموذج اللجنة االستشارية الحكومية ( )GACالظاهر عىل الرسم يقصد به تمثیل المخطط
ز
الھجي المقبح ز يف أحدث تعلیقات اللجنة االستشارية الحكومية GAC؟" جون؟

جون جيفري:

الت قدمتھا اللجنة االستشارية الحكومية GAC
يرم إل تسجيل العنارص ي
نعم .وھذا جهد ي
يرم إل تسجيل عنارص ذلك .وعىل
وتعليقاتها .أعتقد أنهم يدعونه بالنموذج  .4إذن ،هذا جهد ي
والت ال تبدو وكأنها تسجل ذلك،
وجه التحديد بالنسبة للسؤال ،إذا رأيتم عنارص من ذلك
ي
ً
ز
شكرا.
مهتمي جدا بالقيام بتصحيحات.
فسنكون

تبيزا سواينهارت:

التال هو من توماس ريكرت" .لماذا تواصل  ICANNالنظر فقط ز يف اإلفصاح عن
السؤال
ي
البيانات؟ كما أن جمع البيانات وعمليات المعالجة األخرى تتطلب كذلك التحليل عىل النحو
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المشار إليه مؤخرا زف حرف المفوضية األوروبية الذي يعود تاريخه إل  29كانون ز
الثاب (يناير)
ي
ي
" .جون؟

جون جيفري:

إذا فهمت السؤال بشكل صحيح ،فإنه يفبض أن األمر ليس كذلك .لذا ،نحن نحاول أن ال ننظر
فقط ز يف جمع البيانات ،ولكننا نحاول أن ننظر إل المنظور بأكمله لكيفية جمع معلومات
 ،WHOISوكيفية استخدامها ،ر
ونشها ،وكيف يمكن لألطراف الوصول إليها بالنسبة لألجزاء
الت ُتجمع ولكن ال ُت ر
نش.
ي

تبيزا سواينهارت:

التال هو من [غب مسموع] أبريل" .هل يمكن لـ ICANNأن يؤكد أن السجالت قد
سؤالنا
ي
تفاوضت عىل مدخالت  WHOISمختلفة مع [ ]NPAومع IC؟"

مارب:
يوران ر ي

ز
ينبغ أن
أنا لست جزءا مما تفاوضوا فيه مع اآلخرين .لقد قلت هذا عدة مرات وسأكرره .وربما ي
َ
السؤال أولئك الذين يقومون بالمفاوضات فعال .ومع ذلك  -ونحن جزء من هذه
ُيسأل هذا
العملية  -فأكرر أنها مسألة امتثال (للقانون) بالنسبة لمنظمة  .ICANNنحن هنا ال نتحدث عن
السياسات.
كالم .من المهم أن [غب مسموع] نتحدث عنه
فقد قلنا (ذلك) مرات عديدة ،وال أريد أن أكرر ي
هو االمتثال[ ،غب مسموع] القانون ز يف أوروبا ولكن أیضا مع [احبام] عقودنا .ال نستطيع ...
ز
يلغ ويحل محل عقودنا دائما .هذا هو السبب ز يف انها قضية امتثال بالنسبة لنا.
القانون
ي
المحىل ي
أعتقد أن األمر من األھمیة بمكان .يجب عىل المجتمع أن یواصل المناقشات السیاسیة الھامة
ُ
ر
شء آخر .لهذا السبب
حول نظام  WHOISإل جانب ذلك .ولكن ھذا رأي
شخض أكب من أي ي
ي
ز
الت
نسىم هذا الحل بالحل المؤقت .إل حي مواصلة المجتمع عمله حول سياسات  WHOISي
ي
تحدث بالفعل مع المجتمع.
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تبيزا سواينهارت:

ً
التال هو من ميشيل نيلون" .هل ستعبف  ICANNبأنها تتحكم بالبيانات؟"
شكرا .السؤال
ي
جون؟

جون جيفري:

أجل .لم یکن ھناك سؤال أبدا حول ما إذا کانت  ICANNتتحكم بالبيانات .والسؤال هو حول
ز
المتحكمي .هناك وحدات تحكم
كيف أن  ICANNتصنف كتمحكم .هناك عدة أنواع من
مشبكة ،وحدات تحكم مشبكة ،وما إل ذلك .وأحد األمور لفهم هذه النقطة بالتحديد عند
النظر ز يف كيفية تصنيفنا ألنفسنا أو كيف يمكن أن تصنفنا هيئات حماية البيانات [ ]DPAsهو
وه وحدة تحكم بيانات فقط ز يف حاالت استثنائية .عىل سبيل
أن  ICANNلها سيطرة فعلية ،ي
المثال ،عمليات التدقيق ،والتفتيش أثناء الفحص ،ونقل أسماء النطاقات ز يف أماكن مثل ذلك.
وهو شخص يتطلب الطرف المتعاقد معه من خالل عقودنا معكم .استخدام تلك البيانات.
ز
ز
ومتمبة ز يف
والمسجلي ،و ICANNأغراضا مختلفة
ولکن من المھم أیضا إدراك أن للسجالت،
التعامل مع بیانات المسجل ولیس ھنالك تقریر عام أو مشبك ألغراض ووسائل خدمات
ز
 WHOISز
والمسجلي ،و .ICANN
بي السجالت،

تبيزا سواينهارت:

ً
التال هو من [غب مسموع] .سؤاله هو" :هل ما زال بإمكاننا تقديم نموذج؟ وقد
شكرا .سؤالنا ي
استغرق التفاوض مع هيئات حماية البيانات [ ]DPAsبعض الوقت ".

مارب:
يوران ر ي

إننا نقبب من اتخاذ قرار .أعتقد أن الوقت سيكفينا .سنواصل المناقشات مع هيئات حماية
البيانات [ .]DPAsكما نرسل حرفا إل المادة  29الخاص بهيئة حماية البيانات ( )DPAالعبافها
بحقيقة أن هذا األمر سيتخذ ...هذا األمر  ...أيا كان الحل ،فيستغرق األطراف المتعاقدة بعض
الوقت لتطبيقه.
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أي مدخالت حول البيانات الواردة ،ولكنه من الصعب فعال بالنسبة لنا القول بأنه يمكننا أن
ز
ج عىل ما أعتقد ،فقد تلقينا ما يقرب من
ج ر ي
نأخذ أشياء جديدة بعي االعتبار .كما سبق وذكر ر ي
ز
فريق يعمل حقا عىل مدار الساعة من أجل التحليل.
يومي.
 80تعليقا وأصنافا مختلفة قبل
ي
لقد تلقينا تعليقات جيدة جدا .وأعتقد أنه دائما [غب مسموع] هذا أمر مهم ،ولكننا حاليا فقد
ً
قلنا للمجتمع أننا سنوقف ذلك [يوم الجمعة] .نحن نحلل األمور ونقبب من اتخاذ القرار.
شكرا
ً
جزيال.

تبيزا سواينهارت:

ً
التال هو مكسيم ألزوبا" .ما هو سبب استبعاد السجل ،أمناء السجالت،
شكرا .صاحب السؤال ي
ر
رقىم فريد لنطاق المستوى األعىل
والـ IPمن النش؟ إنه ليس [كلمة ش] .مجرد إدخال أبجدي ي
( )TLDذاك" .

جون جيفري:

ز
أنت أفهم السؤال بالضبط .إذا كنتم ال تمانعون إعادة تقديمه ،يمكننا العودة
أنا لست متأكدا من ي
ز
ز
والرد عليه.
ولكنت أعتقد أن هناك
شاشت لذلك ال أستطيع رؤيته بعد اآلن،
اختق للتو من
ي
ي
ز
مهتمي
يوج إل أننا اتخذنا قرارات حول هذا الموضوع ،وأننا ال نزال
عنرصا من السؤال
ي
بمدخالتكم حوله.

تبيزا سواينهارت:

ً
شكرا .أود أن أذكركم بالبدء بكتابة كلمة "سؤال" ز يف غرفة المحادثة عند وضع األسئلة .وبــهذه
ً
شكرا.
الطريقة ،نعلم تماما أنكم تسألون.
التال [غب مسموع]" .هل تعبف القواعد العامة لحماية
مكسيم ألزوبا هو صاحب السؤال
ي
األوروب بسلطاتها
البيانات ( )GDPRبدور  LEAالخاص ،ووكاالت إنفاذ القانون خارج االتحاد
ري
ز
قواني حماية البيانات
القضائية الخاصة عىل أراضيها؟ وعادة ما تكون معفاة من بعض
األوروب .أضيفوا المتطلبات القانونية
المحىل خارج االتحاد
الشخصية محليا وإنفاذ القانون
ري
ي
ً
ضحا ُه َو :هل ه أسباب وجيهة ر
للشكات لجمع البيانات؟ "
وسيصبح السؤال وا
ي
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جون جيفري:

ً
شكرا لك عىل هذا السؤال .وأعتقد أنه من المعقد إل حد ما حقيقة أن القواعد العامة لحماية
ز
وف هذه الحالة
البيانات تحاول وضع مجموعة من القواعد حول جمع واستخدام البيانات .ي
بالذات ،حيث يمكن أن يكون هناك استخدام ر
مشوع فيما يتعلق بوكالة إنفاذ القانون خارج
نطاق السلطة القضائية ،فإننا نتوقع أن يكون هناك اعباف بذلك .ولكن هذا السؤال يجب أن
يوجه ز يف النهاية إل هيئات حماية البيانات [.]DPAs
ز
الت يتم تقديمها هو أننا نبحث عن الطرق
الت ستالحظها يف بعض النماذج ي
ولكن أحد األمور ي
الت سيتم تضمينها ز يف  WHOISمن
الت يمكن أن نملك بها تقنية لعرض البيانات غب العامة ي
ي
أجل وكاالت إنفاذ القانون الت كانت تسغ إل الحصول عىل الوصول من أجل هدف ر
مشوع.
ي

تبيزا سواينهارت:

ً
التال هو ستيف ديلبيانكو" .هل تتوقع توجيهات محددة من فريق العمل
شكرا .صاحب السؤال ي
ز
المعت بالبند  29بشأن WHOIS؟"
ي

مارب:
يوران ر ي

ز
تعت العديد من األشياء المختلفة .إذا كنت تسأل عن (توجيهات)
كلمة "محددة" يمكن أن ي
ام للمادة  .29ال يمكن
محددة ،فالجواب هو ال .فإنها جزء من النظام ،وأقول هذا مع كامل احب ي
لهيئة حماية البيانات [ ]DPAsأن تقدم نصائح محددة قبل اتخاذ القرار .إنها ز يف الواقع ضد
وه أيضا ضد القانون.
طريقة قيامهم باألشياء .ي
ز
نبت عالقة مع فريق البند  29حيث نشاركهم ،ونحاول أن نكون
سبب تعاملنا مع هذا هو أننا كنا ي
ز
حياديي قدر اإلمكان .لهذا السبب طلبنا منكم أيضا تتواصلوا مع فريق المادة  29إلعطاء وجهات
نظر مختلفة للقانون.
لهذا السبب نقول إننا نستطيع مواصلة الحوار معهم ز
بأكب قدر ممكن من المعلومات
لبويدهم ر
ليعرفوا المزيد عن أنظمة  ،WHOISوسياساتنا ،و [غب مسموع] عملنا معهم .لذلك سأجيب
بال عن كلمة "محدد".
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ر
الشء المثب لالهتمام هو أنهم ال يستطيعون فعل ذلك اليوم .ولكن ،بعد أن يتم تطبيق القانون
ي
الجديد كليا ،فيمكن أن يقوموا ُ
بأكب من ذلك بكثب ألن فريق البند  29هو  ...أنا مبدد ز يف قول
ذلك ،ولكن هذا نوع من التعاون الطوىع ز
بي هيئات حماية البيانات [ ]DPAsز يف أوروبا .وسيتم
ي
الرسىم عىل ذلك بصدور القانون الجديد حيث يمكنهم إصدار مبادئ توجيهية
إضفاء الطابع
ي
ُ
أكب تحديدا ،وهو أمر أعتقد أن معظم الناس يعتقدون أنه فكرة عظيمة.
ولكن ،من ناحية أخرى ،علينا أن نتخذ بعض القرارات قبل سن القانون .تبدو كمعضلة ال حل
ً
شكرا.
لها.

تبيزا سواينهارت:

ً
ز
الحال لـ ICANNالمتثال
الزمت
التال هو [أرناد]" .ما هو اإلطار
ي
ي
شكرا لك ،يوران .صاحب السؤال ي
للقواعد العامة لحماية البيانات )(GDPR؟ " جون؟

جون جيفري:

هذا سؤال مهم جدا .نحن ندرك أن قانون القواعد العامة لحماية البيانات  GDPRليس جديدا
ز يف مجمله .وهناك عنارص منه تشكل بالفعل جزءا من القانون ،ولذلك فإن أحد االعتبارات الهامة
ه أن نتحرك بأشع ما يمكن ،ولكن القانون الذي يتطلب بعض العنارص المتعلقة ب -وإذا
ي
ز
ز
حصلنا عىل بعض الحقوق يف [هيئة حماية البيانات  ] DPAبشأن إنفاذ التغيبات يف أيار (مايو).
ز
ز
الزمت أليار (مايو) .سنبحث عن نموذج
الزمت لالمتثال مع اإلطار
لذلك ،سيتم ربط الجدول
ي
ي
ز
الزمت لشهر أيار (مايو) ،ولكننا اآلن بصدد التناقش مع األطراف
مؤقت لالمتثال نحو اإلطار
ي
ز
ز
المتعاقدة وغبها حول كيفية تنفيذ االمتثال يف تلك المدة الزمنية ،خاصة وأننا يف الحقيقة ما
زلنا نحاول العثور عىل النموذج المناسب.
ز
ز
إضاف قبل إنفاذ القانون
ونعبم أيضا التواصل مع السلطات حول إمكانية الحصول عىل وقت
ي
ر
مباشة بخصوص تلك األسئلة وال نتوقعها
عىل نظام  ،WHOISولكننا ال نتوفر عىل إجابات
عىل المدى القصب.
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تبيزا سواينهارت:

ز
ش ً
القانوب ألي حجة مفادها أن GDPR
التال من بول مغرادي" .ما هو األساس
كرا .سؤالنا
ي
ي
ز
األوروب أو ألسماء النطاقات ز يف
ينبغ أن يكون فعاال خارج أسماء النطاقات ز يف منطقة االتحاد
ري
ي
ز
طبيعيي" .جوران،
أي مكان غب مسجل؟" وأعتقد أن هذا ما يعنيه بقوله "من قبل أشخاص
جون؟

جون جيفري:

ز
قانوب إذا كانت المسألة مرتبطة ارتباطا ضيقا جدا بأننا تسببنا ز يف أن
ال يوجد ز يف الحقيقة أساس
ي
تكون البيانات القانونية لألشخاص خارج المنطقة االقتصادية األوروبية مقيدة .ھناك مجموعة
معقدة حوله من القضایا تخص كيفية الحفاظ علیھ کنظام من قبل أمناء السجل والسجالت
وکیف یمکن لمؤسسة اإلنبنت لألسماء واألرقام ُ
المخصصة  ICANNإنشاء نموذج امتثال حول
الحال ،ونسغ إل التوصل
ذلك .وهذه بعض من األسئلة الموجودة ز يف نموذج المناقشة
ي
بمداخالت إضافية بخصوصه.
ز
ز
يتعي علينا
الت
وكما أوضحت يف البداية عندما ذكرنا أنه ما تزال هناك بعض األسئلة الرئيسية ي
التعامل معها من بخصوص البحث عن نموذج االمتثال المؤقت ،وواحد من هذه األسئلة هو
عىل من سيطبق وكيف يمكن للنظام أن يقبله.

مارب:
يوران ر ي

بناء عىل ما يقول جون فإنه إذا اطلعتم اآلن عىل مكان ر
نش ذلك ،ستتمكنون من مقارنة النماذج
المختلفة ،وسبون أننا أعددناها بطريقة تمكنكم نوعا ما من األخذ واإلدخال.
وحت أعطيكم مثاال عىل ذلك ،إذا نظرتم إل نموذج  ECOوقارنتموه بنموذجنا  ، b2فهما ز يف
الواقع متشابهان جدا زف بعض ز
المبات ألن نموذج  ECOيحتوي عىل بعض األشياء االختيارية،
ي
وإذا أصبحوا ز
مبات قياسية ،عىل وجه الخصوص  ،فإن نقل بيانات المسجل إل السجل
لمجموعة من األغراض ،بما زف ذلك االمتثال للسياسات [غب مسموع] مثل عمليات النقل ز
بي
ي
أمناء السجل و WHOISالمفصل وما إل ذلك ،من شأنه أن يجمعهما معا.
ز
ر
نعتبه معيارا .من المهم أن يمكنك فعال
شء اختياري يف نموذج ،علينا أن ر
ولهذا ،إذا كان هناك ي
االختيار .لذا ،فكر زف األمر عىل أنه ز
بيبا .نموذجنا يبدأ بأنها [غب مسموع] .إذا أزلت األناناس،
ي
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تنته [غب مسموع] باسم آخر .وهكذا تختلف النماذج بشكل قريب .وأعتقد أنه
فإنه ز يف الواقع
ي
ً
ً
شكرا جزيال.
من الجيد أن ندرك ذلك.

تبيزا سواينهارت:

ً
الزمت الحال ر
ز
لنش النموذج
التال من كريس لويس ايفانز" .ما هو الجدول
شكرا .سؤالنا
ي
ي
ي
المؤقت؟"

مارب:
يوران ر ي

نحن نعمل  24ساعة زف اليومُ ،
أكب أو أقل ،و [غب مسموع] .إن مخططنا ھو التوصل إل توزی ــع
ي
ز
موقفنا حول کیفية امتثال مؤسسة  ICANNوتأثب ذلك عىل امتثالنا  ...حسنا ،يف منتصف [غب
مسموع].
ز
الزمت هو مواصلتنا الحوار مع مجموعة المادة 29
الت جعلتنا نعتمد هذا الجدول
ي
واألسباب ي
للتأكد من أننا  ...لست متأكدا ،ولكن لنعلم أننا عىل الطريق الصحيح .ونحاول أيضا إعطاء
ز
ز
اب
المدب وللملكية الفكرية ولمكافحة إساءة االستخدام ،ولألمن
بعض الوقت للمجتمع
ر
السيب ي
ي
ولألطراف المتعاقدة ،للتحاور فيما بينهم ،ألننا ما زلنا نأمل ،ألنه اآلن عندما نرى مدى قربنا
ر
أكب ز
بي
شء تمت مناقشته بشكل كبب بحيث يمكن التوصل إل اتفاق ر
[غب مسموع] عىل ي
مختلف جوانب المجتمع وهذه القضية الهامة.
ز
يتعي علينا أن نعلن عن موقف خالل األسابيع المقبلة.
ولكننا ندرك تماما أنه

تبيزا سواينهارت:

ً
ز
يتعي عىل األطراف المتعاقدة أن تستخدم
التال من جيم بريندرغاست" .هل
شكرا .سؤالنا
ي
النموذج الذي تختاره  ICANNأم ستوافق  ICANNأيضا عىل المقبحات المقدمة من المجتمع
الت وافقت
والت يمكن تنفيذها أيضا؟ وإذا كان بإمكانهم تنفيذ مقبحات المجتمع المعتمدة ي
ي
ز
الزمت لموافقة  ICANNعىل ذلك؟"
عليها  ، ICANNما هو الجدول
ي
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مارب:
يوران ر ي

هذا سؤال جيد جدا ،وأود أن أجيب عليه أنا وجيم .ال .يجب أن يكون نموذج واحد فقط .وهذا
أمر تحدثنا عنه لفبة من الزمن .أوال ،هذه ليست سياسة .هذا حل مؤقت بسبب القانون
ه أن السياسات ال يمكن أن تحل محل أي قانون
األوروب .والطريقة ي
ري
الت نحدد بها األمور ي
محىل .لذا ،فإن [غب مسموع] نموذج مؤسسة  ICANNلالمتثال وألسباب [غب مسموع]
ي
سنستخدمھا المتثالنا الخاص.
الت یمکن أن تحدث بعد ذلك ،أن تخرجوا بنموذجكم الخاص ،وتوافقه
إن الطریقة الوحیدة ي
مع مبادئ  ICANNیمکن أن يظھر [غب مسموع] وھو أمر صعب للغایة ز يف ھذه البیئة ،سیکون
لدیك [ ]IDمختلف عن [ .]DPAsولهذا أعتقد أنه من أجل الشفافية والوضوح ،سنعتمد
نموذجا واحدا.
ر
ز
الت
شء آخر .أنا ملزم بالسياسات ي
كتاب المقدس .وأنا ال أقول أنه ي
بأنت مرتبط .ر ي
تذكروا أيضا ي
وضعها المجتمع .توجد سياسات يحددها المجتمع ز يف كيفية التعامل مع  ،WHOISمثل العقد.
أنا لست الشخص الذي يمكن أن يبتعد عن ذلك .أنا ز يف الواقع سعيد جدا أن عددا كببا من
التعليقات الت توصلنا بها فهموا االختالف ز
بي االمتثال والسياسات .وكانت معظم التعليقات
ي
ز يف الواقع حول االمتثال لعقودنا بدال من محاولة قيادة الحافلة نحو عملية وضع السياسة .لقد
الت حصلنا عليها.
كان جيدا جدا ،وأنا جد سعيد بنوعية اإلجابات ي
السیاش ،إل تأثب [غب مسموع] GDPR
لذا ،آمل أن یقوم المجتمع بتعزیز عملھ ،ز يف عملھ
ي
ز
ز
ز
ز
[غب مسموع].
قواني الخصوصية،
المقبلتي حيث
السنتي
وسبى هذا عدة مرات خالل
ز
وقواني حماية البيانات وغبها ،من شأنها أن تأثر عىل قدرتنا أو قدرتكم ز يف صنع السياسات.
الت نعمل علیھا داخلیا ھو التأکد من أنھ یمکننا بقدر ما يمكن مشارکة أو
وواحد من األمور ي
ز
مساعدة وإطالع المجتمع عندما یحدث [غب مسموع] يف جمیع أنحاء العالم.
ز
ر
والت ربما نحتاج إل
وعىل سبيل المثال ،يوجد اقباح لتشي ــع الخصوصية اإللكبونية يف أوروبا ي
ً
شكرا.
معرفتها ز يف وقت مبكر قليال من العملية.
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تبيزا سواينهارت:

ً
توص به
التال من [جان ماكورلر] .وسؤاله هو" :ما هو النموذج الذي
ي
شكرا لك ،يوران .سؤالنا ي
 ICANNألمناء السجل؟"

جون جيفري:

فقط لنذكركم أين نحن ز يف هذه العملية .لقد جمعنا حاليا هذه النماذج بما ز يف ذلك النماذج
الخمسة من المجتمع ،ونماذج  ICANNالثالثة أو األربعة .وتوصلنا ُ
بأكب من  65تعليقا .نحن
نحاول تجميع ذلك وعرضه للتأكد من أننا نفهم ما تم قدمه المجتمع وبأننا نفهم االختالفات
والتشابه عبهم .لذلك ،لم نخب نموذجا ألمناء السجل .نحن زف الواقع نطالب بمداخالت ُ
أكب
ر
ي
لنتمكن من تقديم نموذج االمتثال المؤقت قبل أن يرجع المجتمع ويطلع عىل عملية وضع
السياسات أو غب ذلك لتشكيل اقباح ُ
أكب رسمية مستقبال.

تبيزا سواينهارت:

ً
لتال من مايكل باالج" .هل قام دان هالوران ،بصفته مسؤول حماية
شكرا لك ،جون .سؤالنا ا ي
الرئيش ز يف  ،ICANNبتنفيذ ][DPIA؟ ومت سيشارك دان بصفته المسؤول األول
البيانات
ي
ز
لحماية البيانات  CDPOيف هذه الجلسات العامة؟ جون؟

جون جيفري:

أجل .أعلم مايكل ،لقد سبق وأن سألت هذا السؤال ،لذلك أعلم أنك تعرف الجواب .وسأجيب
عنه حت يعلم الجميع أيضا .يتعلق دور دان داخل ر
الشكة بصفته مسؤول حماية البيانات
ز
والمسجلي ز يف األطراف
الرئيش بعدم كونه مسؤول حماية البيانات لجميع أمناء السجل
ي
ز
.
أساش عىل
المتعاقدة ،ولكنه يتعلق تحديدا ب ICANNالمنظمة ولذلك ،تم تركبه بشكل
ي
ز
نق بمتطلبات االمتثال من حيث صلتها بهم.
جميع األنظمة داخل  ICANNللتأكد من أننا أيضا ي
وأعتقد أن هناك سؤاال آخر ز يف قائمة االنتظار والذي يصبح جزءا من هذا السؤال ،لذا سأضمهما
معا .أعتقد أن دين ماركس قد سأل" :هل تنوي  ICANNطلب  DPIAرسمية من واحد أو ُ
أكب
 DPAsللنموذج المؤقت المحدد كما أوص به هاميلتون؟" وأعتقد أن جزءا من السؤال هو هل
أننا ننظر ز يف  DPIAs؟ هل نعالج ذلك؟ إذا كنتم تتذكرون ،فإن جزءا من مذكرة هاميلتون توضح
أن هناك ظروفا معينة قد نستفيد منها عند تقديم  ،DPIAولكن هذا ليس ز
بالرصورة ر
الشء
ي
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ُ
األكب فائدة ز يف هذا الوقت بالذات .لذلك ،نحن مستمرون ز يف تقييم ذلك ،وسننظر بعناية فائقة
ز يف كل من مشورة المجتمع وهاميلتون ز يف هذا الشأن وكيف سننتقل من نموذج االمتثال المؤقت
لنموذج ُ
أكب رسمية وما إذا كان تتواجد فرصة أو فائدة يمكننا استعمالها [غب مسموع].

تبيزا سواينهارت:

ً
تعتب  ICANNوحدة متحكمة خالل دورها ز يف الموافقة
التال من كيث درازك" .ألن ر
شكرا .سؤالنا ي
عىل نموذج االمتثال وتنفيذه؟" جون؟

جون جيفري:

كيث ،أقدر السؤال وأعتقد أنه ما زال ھناك التباس عندما أقول إن  ICANNغب  -نعتقد أن
 ICANNلیست وحدة متحكمة .وأعتقد أنه تم الخلط ز يف القول بأن  ICANNليست وحدة
متحكمة ز يف البيانات .أود حقا أن أكون واضحا .نحن ندرك أن  ICANNلها دور ز يف ذلك من خالل
االتفاق عىل أن السجالت وأمناء السجل والمشار ز
كي ز يف المجتمع لديهم رؤية حول كيفية عمل
 WHOISداخل نظامنا ويتم تطبيقه من خالل العقود.
وعب عقود .ICANN
وهناك تاري ــخ طويل حول كيفية عمل  WHOISقبل كل من  ICANNر
ز
تعيي وحدة
ولكن ،فيما يتعلق بـ ICANNكمتحكم ز يف البيانات ،نحن نتساءل فقط عما إذا كان
تحكم مشبكة هو المصطلح الصحيح ،ويمكن أن يكون هناك قرار بأننا وحدة تحكم مشبكة،
الت تستخدم بها  ICANNالبيانات و[غب مسموع] مختلفة
ولكن لدينا سؤال حول الطريقة ي
ز
ومتمبة عن كيفية استخدام أمناء السجل والسجالت لتلك البيانات .وعىل وجه الخصوص،
فإن استخدام  ICANNلتلك البيانات فهو للمراجعة والتفتيش و نقل النطاقات .ونعتقد أن
ز
متمبة جدا.
هناك أوجه تشابه واضحة ز يف كيفية استخدامه ،ولكن هناك أيضا اختالفات
ز
يتعي
ولهذا نعلم أن لدينا دورا كوحدة متحكمة .السؤال الذي أثبه والسؤال الذي أعتقد أنه
ز
الت
تقييمه كجزء من هذا ،هو نوع وحدة تحكم  ICANNوكم تريدون منا أن نتحكم يف البيانات ي
تجمعونها وما هو دورنا بالنسبة لتلك البيانات؟
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الت یتم تجمیعھا من قبل السجالت وأمناء السجل یتم استخدامھا
افبضنا أن بعض البیانات ي
وبالتال قد یکون ھناك دور
الت ترغبون أن تتحکم  ICANNبھا،
ي
ألغراض خارج نطاق الطریقة ي
لنوع من اتفاقیة أو اتفاقية تحکم ز يف مرحلة ما خالل مرورنا عىل النماذج.

تبيزا سواينهارت:

ً
أشىل [غب مسموع]" .کیف تخطط  ICANNاالستمرار ز يف
التال من
شكرا لك ،جون .سؤالنا
ي
ي
تعتب األطراف المتعاقدة نموذجھا المختار متوافقا مع متطلبات GDPR؟ ما أعنيه هو
حال لم ر
كيف ستستمر  ICANNإذا كان هناك تعارض ز
بي تقييمات  ICANNالقانونية والتقييمات
القانونية لألطراف المتعاقدة؟ " يوران؟

مارب:
يوران ر ي

ر
ز
الت تدفعنا إل
ج .هل
شء ما؟ أحد األسباب ي
يمكنت الرجوع إل ي
ي
ج ر ي
سأبدأ ثم أمرر الكلمة إل ر ي
تقديم هذا المخطط هو أنكم ستفكرون فيه وليس من السهل القول بأنكم ستقبلون أو ال تقبلون
نموذجا .ز يف الواقع ،معظم النماذج تحتوي عىل نفس الحل لهذه المشكلة .قبل ستة أشهر ،أو
ز
وه واحدة من
لفبة طويلة ،كان الولوج [غب مسموع] متدرجا .الفرق بي النماذج ليس كببا ،ي
الت نشب إليها.
األسباب ي
بي النسخ الحالية لـ WHOISز
هناك خط كبب ز
وبي النسخة الجديد لـ WHOISز يف [االمتثال] [غب
مسموع] .وهو الولوج المتسلسل أو المتعدد المستويات .وهذا مختلف جدا عن نظام WHOIS
الحال.
ي
الت ستدخل ز يف النظام ،وكيف سيتم نقل هذه
ه البيانات ي
إذن ،إل أي مدى نتحدث؟ ما ي
المعلومات داخل األنظمة ،داخل أمناء السجل والسجالت ،وكيف سيعمل نظام االعتماد فز
ي
الممارسة العملية؟ كيف سنقوم باعتماده ،والمنظمات ز يف النظام؟
وفضال عن ذلك ،فإنه من الصعب جدا أن تقول اخب نموذجا واحدا ألنك يمكن أن تقول سأختار
ز ز
ر
بشء آخر.
وف النهاية
ي
نموذجا واحد ونضيف شيئا أو نزيل شيئا .تأكل نوعا من البيبا ،ي
تنته ي
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ز
وأتمت بالطبع أن يفهم الجميع لماذا [غب مسموع] بعض المكونات المعينة وكيف نعمل عىل
حل ذلك .سأجيب عىل األسئلة بعد ذلك .ھذا ھو النموذج أو ما سننفذه من االمتثال ألن ھذا
الت قمنا
الت توصلنا بھا و[غب مسموع] العملية ي
ما نعتقد أنه [غب مسموع] مع کل المداخالت ي
ز
الت
لغت ،بي االمتثال للقانون واالمتثال للسياسات ي
بھا توصلنا إل منطقة منشودة ،إذا أعذرتم ي
وضعها المجتمع.
هذا هو المكان الذ ي نحاول أن نجد فيه ذلك ،ولهذا السبب نقدم لكم الوقت لتعطونا
مداخالتكم .لهذا السبب نتحاور مع كثبين حت نجد ذلك.
ولكن ،إذا عدنا إل مناقشة أن نموذجا أفضل من اآلخر ،فإننا نذهب بعيدا عن حقيقة أن هناك
ز
ج ،هل تريد إضافة
ج ر ي
والت نحاول أن نظهرها بهذا التوثيق .ر ي
الكثب من االتفاق بي النماذج ،ي
ر
شء ما؟
ي

جون جيفري:

أجل .أعتقد أن ما يقوله غوران هو أننا نرغب ز يف تجنب االفباض الذي تدعونه .ال نريد أن نكون
ز
نجب فيه النموذج عىل األطراف المتعاقدة زف ز
حي أنه لم يعجبهم أو لم يفهموه.
يف موقف ر
ي
من ناحية أخرى ،ال يمكننا ضمان أن ك ل طرف متعاقد سيتفق مع نهجنا ،وال يمكننا أن نضمن
أن كل طرف متعاقد سيعتقد أنه ممتثل للقانون عىل أساس النهج الذي نختاره .ولذلك ،سيكون
ز
علينا أن نأخذ ز
القواني الحكم وإل أين نتجه
بعي االعتبار كيفية التعامل مع التضارب ز يف أحكام
إذا كان هناك خالف حول االمتثال للقانون بدال من الخالف حول كيفية تطبيق النموذج بشكل
عام.

تبيزا سواينهارت:

ً
التال من جيف نيومان" .هل ستساعد  ICANNاألطراف المتعاقدة ز يف
شكرا لك ،جون .سؤالنا ي
حالة اعتبار النموذج المؤقت ل ICANNغب ممتثل ،وهل تم اتخاذ إجراءات اإلنفاذ؟" جون؟
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جون جيفري:

إننا نفبض أننا ز يف ھذا معا ICANN ،كونھا وحدة تحكم البیانات وأنكم أیضا تتحکمون ز يف البیانات
إذا کنتم طرفا متعاقدا .نعم ،نحن بالتأكيد ز يف هذه المناقشة .لست متأكدا مما تعنيه كلمة
مساعدة بالضبط ،ولكننا بالتأكيد سنشارك ز يف تلك المناقشة ونعمل معكم بحيث نتأكد من أن
نموذجنا سيظل ممتثال ومتسقا مع القانون و حيث يمكننا تفسب [.]DPAs

تبيزا سواينهارت:

ً
التال من [غب مسموع] من [كور]" .لدى بعض السجالت مثل [ ]dot-catنظام
شكرا .سؤالنا ي
ز
الوطت و.ICANN
األوروب يوافق عليه DPA
متوافق مع قانون حماية البيانات ز يف االتحاد
ي
ري
ونفهم أنه لن ينطبق عليها أي نموذج مؤقت .باإلضافة إل ذلك ،هل يمكن اعتبار هذا النموذج
بمثابة حل لسجالت أخرى ز يف نفس االختصاص؟

مارب:
يوران ر ي

لك نقول أن شيئا ما قد تمت الموافقة عليه من منظور [منتظم] لم يتم اختباره قانونيا ،فإن
ي
ز
الطريقة الوحيدة الختبار قانون مثل هذا أو أي قانون يف أوروبا هو توجيهه إل  .DPAsيخرج
ليخبوك بأنك عىل حق .ثم إذا لم يعجبك
ويخبك بأنك مخط .فهم نوعا ما ال يخرجون أبدا
ر
ر
ذلك ،تأخذ األمر إل المحكمة .أنا ال أعرف ما إذا كانت [ ]dot-catقد سلكت هذه العملية .إن
معرفت ز يف الوقت الراهن ،وقد أكون مخطئا ،هو أن أقرب ما تلقيناه من بلد ما كان من هولندا،
ي
ز
والذي تلقيناه أعتقد يف ذلك الوقت خالل االجتماع [غب مسموع] الذي عقدناه ،والذي كان
توجيها جيد جدا لعملنا كذلك.
ولكن ،عليكم أيضا أن تنظروا إل هذا من منظور عام عندما يتعلق األمر بـ .ICANNسأواصل
الت وضعها المجتمع ،بما أنها نقطة مهمة .ولكن ،حدث تطور كبب
الحديث عن السياسات ي
ز
الماص .أود أن أشب ،عىل سبيل المثال ،إل الرسالة الموجهة لنا من اللجنة
فقط خالل األسبوع
ي
والت تضمنت أيضا مداخالت ومقبحات لنموذجهم الخاص،
االستشارية الحكومية ،GAC
ي
حيث اجتمعت حكومات العالم معا وقدموا لنا من خالل  GACمكتوبا منطقيا جيدا حول
إمكانية وجود نظام  .WHOISهذا أمر مهم إل حد ما ،حيث لم يكن لدينا حقا ...WHOIS
سياسة  WHOISعامة من قبل .أجزاء وقطع منه ،نعم .عقد أجزاء وقطع [غب مسموع] ،ولكن
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بي الحق زف الخصوصية مقابل الموازنة ز
ليس هذا التوازن ز
بي الحاجة إل المعلومات ،كمثال
ي
قوات ر
الشطة.
ز
مفوضي أيضا
ويمكننا أن نضيف أيضا معلومات تلقيناها من الحكومة األمريكية ومن ثالثة
حول المنطق وراء وجود نظام  .WHOISهذه أمور مهمة تسب بطريقة قانونية ألنها تثبت وجهة
إل اآلن بغرابة .هو نوع من الحماية لألطراف
ج سينظر ي
ج ر ي
نظر .أنا ال أعرف ما إذا كان ر ي
المتعاقدة ،بحيث وقفت الحكومات وقالت بأن هذا أمر مهم.
الت تلقيناها من مجموعة المادة  ،29ونحن ممتنون جدا ز يف وقت
و إشارة أيضا إل الرسالة ي
ز
الماص.
سابق من نهاية العام
ي
ز
ز
نبت منصة
نبت ...بمساعدة منكم ،وبمساعدة  ،GACومساعدة الحكومات ،ي
لذلك ،نحن ي
ز
بعي االعتبار أيضا عندما سنقوم باتخاذ تلك
ألنظمة  WHOISمستقبال .وهذا ما سنأخذه
القرارات ز يف المستقبل.
ز
أنت أريد أن أؤكد عىل أن هناك مجاال لمختلف األطراف ز يف هذه المناقشة
ولكن السؤال اآلخر هو ي
ليجتمعوا معا ويتحدثوا عن بعض القضايا البارزة القليلة المتبقية فيما يتعلق بجمع البيانات،
ز
ألنت أعلم أيضا أن األطراف المتعاقدة مثال تعرف
وبنظام االعتماد ،وإل حد ما باالختصاص ،ي
ز
المستخدمي المختلفة وبما ز يف ذلك
المزيد عن الجوانب العملية لتنفيذ ذلك ،ومجموعات
ز
المدب له معرفة ُ
أكب عن [غب مسموع] مع هذا معلومات.
المجتمع
ي
لذلك ،أنا أتواصل معكم مرة أخرى .سأحاول ز يف كل مكان أو أتجه إل أي مكان بحاجة إل تسهيل
الت لدينا حول هذا الموضوع .وأعتقد أن المجتمع
مثل هذه المناقشة وتوفب ر
الخبة والمعرفة ي
ز
أكب .وإذا لم توافق
قد قطع شوطا طويال يف غضون شهرين فقط ،وآمل أن يكون هناك اتفاق ر
ز
فإنت سأضطر نوعا ما إل اتخاذ قرار أعتقد أنه ،إل حد ما ،سيكون المجتمع
األطراف المختلفة ،ي
ً
شكرا.
أفضل حاال بإنجازه .هناك أشياء قليلة متبقية.
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تبيزا سواينهارت:

ً
شكرا لك ،يوران .ز يف هذا الوقت ،أريد أيضا أن أقول أننا نقوم بتحذير لمدة خمس دقائق .يمكننا
استقبال بضعة أسئلة أخرى ،ولكن كتذكب ،إذا لم نتمكن من الوصول إل سؤالك ،يمكنك
ز
ً
شكرا.
وب .gdpr@icann.org
إرساله إل ر
البيد اإللكب ي
السؤال التال من برادل سيلفر" .بعد اختيار النموذج المؤقت ،إذا رأى ز
أمي السجل أن إنفاذه
ي
ي
من شأنه أن يؤدي إل عدم االمتثال مع  ،GDPRفهل يحق لهم و  /أو هم ملزمون باالستناد إل
إجراء نزاع  ،WHOISأو هل تتوقع أن ز
البامات االمتثال ستواصل تعليقها لفبة من الزمن ".
جون؟

جون جيفري:

أجل .حسنا ،كتذكب ،بغض النظر عن النموذج المؤقت الذي تختاره  ،ICANNال يمكننا إجبار
ز
القواني .لذلك ،فصميم هذا المبدأ هو أن  ICANNلن تستطيع
األطراف المتعاقدة عىل انتهاك
ولن تجعلكم تنتهكون قانونا .لذلك ،إذا وجد قرار من أي طرف متعاقد يعتقد أنه ينتهك القانون،
فإننا نطلب منهم أن يمروا بعملية تقديم معلومات عن األمر إلثبات ذلك من خالل الوثائق كما
فعلنا مع سياسة ز ز
الباعات بأن هناك تطبيقا لذلك القانون الذي تعتقدون أنه سيتم تطبيقه
ز
ضدكم وسيجعلكم غب قادرين عىل الوفاء ز
القانوب داخل عقدنا.
بالبامكم
ي
إذا كيف يمكن الحفاظ عىل أفضل ما يمكن كجزء من هذه المناقشة ،نحن مهتمون بالتأكيد
بالمداخالت ،وكيف سيتم استخدام سياسة الرصاع وما العملية المناسبة لذلك ألنها مرتبطة
تحديدا بـ.GDPR
ولكن ،إذا كانت لديكم مخاوف زف الوقت الحال أو لديكم ر
مؤشات وأدلة عىل أن نموذجا،
ي
ي
النموذج ،بنما نتجه نحو نموذج االمتثال المؤقت ،غب صحيحة ،فإننا نريد تلك المعلومات.
والت تشب إل أنكم ستنتهكون القانون.
الت نتلقاها ي
نريد أن نفهم ذلك ونريد تقييم المداخالت ي

تبيزا سواينهارت:

ً
ً
التال
التال هو من [غب مسموع] .عذرا .أنا منشغل اآلن ،أعتذر .سؤالنا ي
شكرا لك ،جون .سؤالنا ي
ز
البيبا ،وهذا
الت اختارتها ICANNعىل
من [غب مسموع]" .إذا لم أكن أعتقد أن الموضوعات ي
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كأمي سجل ،صنع ز
ز
ز
بيبا خاصة ر يب تتضمن كل مكونات
يمكنت
هو المرجع ،قابلة للتنفيذ ،هل
ي
ز
البيبات المقبحة من  ICANN؟"

مارب:
يوران ر ي

ً
ز
ز
بأنت أعرف أشياء قليلة عن التواصل وبمعرفة أقل
شكرا .لقد سبق
واتهمت قسم االتصاالت ي
ي
ز
ز
ز
بأنت لن
ألنت أضفت مناقشة البيبا لهذا .لذلك ،سآخذ [غب مسموع] وأقول ي
حول االتصاالت ،ي
ز
ز
ولكنت سأضيفها بالطبع إل بهجة قسم االتصاالت.
البيبات،
أعلق عىل
ي
ز
[غب مسموع] توجد ز
البيبا منحاز إل المجتمع .هناك [غب مسموع] أجزاء
بيبا .محتوى هذه
ز
ز
البيبا ونريدها أن
البيبا .حاولنا أن نزيل أقل عدد ممكن من إضافات
مختلفة من هذا عىل تلك
ز
ز
ز
ألنت
تكون متوافقة مع القانون .أنا بهذا آمل بأن يت سأجد شيئا آخر أتحدث عنه غب البيبا .نعم .ي
أعتقد أنه سيكون ثقب أرنب آخر أسقط فيه .أعتذر عىل ذلك .ولكن ،فكر ز يف ذلك[ .غب
ر
ً
شكرا.
شء آخر .وسأطلب من قسم االتصاالت بالتوصل إل تشبيه أفضل.
مسموع] ي

جون جيفري:

ز
للبيبا ،أنا أحب هذا التشبيه .أعتقد أنه من الجيد أن نفهم
أريد أن أضيف فقط ،كمحب كبب
هذا .ولكن ،هذا هو وقتكم للتعليق عىل المواضيع .نريد مدخالتكم الخاصة عىل نوع اإلضافات،
وكيفية تشكيل نموذج االمتثال المؤقت .أعتقد أنه بعد أن طلب ،فإنه يصبح صعبا علينا،
وخاصة األطراف المتعاقدة الذين سيحاولون تنفيذ هذه النماذج.

تبيزا سواينهارت:

ر
[ريتش فوندون]" .ألن توافق  ICANNعىل أن أي
شكرا لكم ،أيها السادة .سؤالنا األخب من
ي
والت تنتھك القانون إذا تم تنفیذھا أو ستسمرر ز يف الواقع كباطلة
سیاسة تطوير من المجتمع ي
؟"
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مارب:
يوران ر ي

ً
الت يضعها المجتمع انتهاكا لـ.GDPR
شكرا .هذا هو المنظور الذي نحن فيه .وتعت رب السياسة ي
ولهذا السبب فإنها قضية امتثال .وهذا هو التمرين الذي نمر به .إذا نظرتم مرة أخرى إل [غب
الحال ثم ترون خطا وھذا
مسموع] لدینا ز يف غرفة أدوب اآلن ،سبون ز يف الرکن األیمن WHOIS
ي
الخط ز ز
ز
يعت أن عمليتنا
یعت يف الواقع الولوج المتسلسل أو متعدد المستويات إل النظام ،وهذا ي
ي
ه أن  GDPRسيكون له تأثب عىل نظام .WHOIS
الرابعة اآلن[ ،غب مسموع] لفبة من الوقت ي
وذكرنا أن الخطوة التالية من ذلك ستكون الولوج المتسلسل أو متعدد المستويات .ننظر ز يف
الغرض من سبب وجود  ،WHOISحاالت المستخدم الخاصة بـ.WHOIS
لذا ،لن أقول بأنھا باطلة ألن السیاسات ما تزال موجودة .ولكن ،كما قلت ز يف بداية هذا االتصال،
أعتقد أنه من المهم للمجتمع أن يعود وينظر إل السياسات تحت تأثب  GDPRوأجزاء أخرى
من ر
التشي ــع .ولكن ذلك يقع عىل أيدي المجتمع وليس منظمة .ICANN

جون جيفري:

ر
الشء الوحید الذي أود إضافته ھو السؤال [غب مسموع] بعض األشیاء ،أن ھناك سیاسة
ي
مجتمعیة متطورة بشأن  ، WHOISوأن ھذا تم تنفیذه بطریقة ما أو سیتم تنفیذه بطریقة ما.
ه أن  WHOISأقدم بكثب من  .ICANNأصولها التاريخية قدمت إلينا وقمنا
واحدة من القضايا ي
بتطبيقها من خالل االتفاقيات .ولكن ،ال توجد سياسة يجري إبطالها .هناك مجموعة من
ر
األوروب .وهذا هو السبب ز يف أن
الت لم تعد متسقة مع القانون
ري
الممارسات والشوط التعاقدية ي
معظم النماذج تقبب بالفعل من عنارصه األساسية ،حيث لم يتم تجنب البيانات الجماعية.
ز
ه [غب مسموع]
لذا ،نحن اآلن يف مرحلة أين سنأخذ ھذه الممارسة ،أن سیاسة  WHOISي
الت ي
ر
شء ذي مغزى ومفید
سیاسة مطورة من المجتمع ،ولكن کیف نأخذ ھذه السیاسة ونحولھا إل ي
ر
الت تم تحديدها من خالل عملية البيانات؟
لالستخدامات المشوعة ي

تبيزا سواينهارت:

ً
شكرا .كان هذا سؤالنا األخب من ندوة الويب اليوم .شكرا لكل من انضم إلينا .أود أن أذكركم أنه
ز
وب إل  .gdpr@icann.orgكما
عب ر
إذا كانت لديكم أية أسئلة ،يمكنكم إرسالها ر
البيد اإللكب ي
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AR

عب الويب
جلسة  GDPRر

ر
سننش رابطا إل التسجيل والعروض التقديمية حول حماية البيانات وخصوصية الموقع
ز
ً
ً
جميعا.
وب.
شكرا لكم
لـ ،ICANNعىل موقعنا اإللكب ي

[نهاية النص المدون]
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