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 الملخص التنفیذي .1

 

 الخلفیة  1.1
 

("اتفاقیة اعتماد  2013اتفاقیة اعتماد أمین السجل الجدیدة لعام على  الموافقةعلى  ICANN، صوت مجلس إدارة 2013یونیو  27في 

العالیة أوصى المقترحة معظم التعدیالت ذات األولویة  RAA 2013"). تناولت اتفاقیة اعتماد أمین السجل 2013أمین السجل لسنة 

")، ما عدا LEAووكاالت إنفاذ القانون (" 1النھائي") RAAفي تقریرھا النھائي ("تقریر  ALAC-GNSOمن قبل فریق الصیاغة 

)، "UDRPلتوضیح مسؤولیات أمین السجل فیما یتعلق باإلجراءات بموجب السیاسة الموحدة لفض النزاع حول أسماء النطاقات ("

منذ  GNSOعلقة بخدمات الخصوصیة والبروكسي، بما في ذلك اعتمادھا وكشف عن وإجراءات الترحیل. وقد تناولت والقضایا المت

، في حین UDRPذلك الحین القضایا المتعلقة بمسؤولیات أمین السجل فیما یتعلق بقفل اسم النطاق الخاضع إلجراءات السیاسة الموحدة 

لى جنب مع جمیع اآللیات األخرى الحالیة لحمایة الحقوق والتي تعد موضوع تقریر ، جنبا إ2نفسھا UDRPأن السیاسة الموحدة 

 4. على ھذا النحو، تم تحدید القضایا المتعلقة بخدمات الخصوصیة والبروكسي20153المشكالت األولي الذي نشر للتعلیق العام في أكتوبر 

من قبل مجلس  2011، بناء على طلب أكتوبر PDPمناسبة لـ التي كانت RAA 2013مثل القضایا المتبقیة بعد اختتام مفاوضات 

ICANN لإلبالغ عن المشكلة عند بدء المفاوضات لـRAA 2013  مع مجموعة أصحاب المصلحة ألمناء سجل نطاقاتgTLD5 .

جانب  أیًضا وضع وتنفیذ اعتماد خدمة الخصوصیة والبروكسي من 2013لسنة  RAAكما تتناول اتفاقیة اعتماد أمین السجل 

ICANN6. 

 

                                                      
 . en.pdf-18oct10-report-final-proposal-improvements-http://gnso.icann.org/issues/raa/raaانظر  1
 . name-domain-activities/active/locking-http://gnso.icann.org/en/groupانظر  2
. الحظ أنھ حیث أن قرار المجلس en.pdf-09oct15-issue-prelim-gtlds/rpm-http://gnso.icann.org/en/issues/newراجع  3

شھًرا من مفاوضات  18) دعا إلى نشر تقریر المشكلة في خالل http://gnso.icann.org/en/council/resolutions#201112األصلي (
gTLD  األولى في برنامجgTLD  2015ایر من قبل المجلس في ین 2015الجدید، تمت الموافقة على تمدید الموعد النھائي إلى أكتوبر :

en.htm-29jan15-council-http://gnso.icann.org/en/meetings/minutes . 
: 2013في سبتمبر  ICANN، الذي أعده طاقم عمل RAA 2013انظر التقریر في ختام مفاوضات  4

en.pdf-16sep13-conclusion-http://gnso.icann.org/en/issues/raa/negotiations . 
 . en#7-28-10-2011-material/resolutions-https://www.icann.org/resources/boardانظر  5
with-https://www.icann.org/resources/pages/approved-: 2013لسنة  RAAمن اتفاقیة  3.14راجع على سبیل المثال، القسم  6

en#raa-17-09-2013-specs . 

http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-27jun13-en.htm
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-27jun13-en.htm
http://www.icann.org/en/resources/registrars/raa/approved-with-specs-27jun13-en.htm
http://gnso.icann.org/issues/raa/raa-improvements-proposal-final-report-18oct10-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/group-activities/active/locking-domain-name
http://gnso.icann.org/en/council/resolutions#201112
http://gnso.icann.org/en/meetings/minutes-council-29jan15-en.htm
http://gnso.icann.org/en/issues/raa/negotiations-conclusion-16sep13-en.pdf
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2011-10-28-en#7
https://www.icann.org/resources/pages/approved-with-specs-2013-09-17-en#raa
https://www.icann.org/resources/pages/approved-with-specs-2013-09-17-en#raa
https://www.icann.org/resources/pages/approved-with-specs-2013-09-17-en#raa
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مجموعة عمل مشكالت اعتماد خدمات  وقنن عملعملیة لوضع السیاسات  بتدشین 2013أكتوبر  31في  GNSOقام مجلس 

، وعقدت 2013نوفمبر  6") في WG"). وقد أُصدرت دعوة للمتطوعین في مجموعة العمل ("PPSAIالخصوصیة والوكالة ("

 .8عة العمل تقریرھا المبدئي للتعلیق العام، نشرت مجمو2015مایو  5. وفي 20137دیسمبر  3مجموعة العمل اجتماعھا األول في 

 

 ت مجموعة العملمناقشا  1.2
 

. قررت مجموعة العمل عقد مداوالتھا في المقام األول من خالل المؤتمرات 2013دیسمبر  3عملھا في  PPSAIبدأت مجموعة عمل 

 نظرة 5العامة. ویوفر القسم  ICANNالھاتفیة األسبوعیة، باإلضافة إلى المناقشات على القائمة البریدیة واالجتماعات المقررة خالل اجتماعات 

 العامة. ICANNعامة على مداوالت مجموعة العمل التي أجریت من خالل مؤتمر ھاتفي وأیًضا من خالل قائمتھا البریدیة وفي اجتماعات 

 

صلة. ولكل ات الوافقت مجموعة العمل في وقت مبكر على تجمیع األسئلة الواحد وعشرون المبینة في میثاقھا إلى سبع فئات من األسئلة ذ

سؤال خاص بالمیثاق، استخدمت مجموعة العمل قالًبا موحًدا یحتوي على المعلومات األساسیة لذلك السؤال، والتعقیبات الواردة من 

المجتمع، وردود استبیان عضو مجموعة العمل وغیرھا من المواد ذات الصلة إلبالغ مناقشاتھا ووضعھا للنتائج األولیة التي طرحت 

ق العام في ھذا التقریر األولي. وقد استخدمت مجموعة العمل إلعداد ھذا التقریر النھائي أداة مراجعة التعلیقات العامة الموحدة من للتعلی

 أجل تسھیل عملیة التحلیل التي تقوم بھا لتعقیبات المجتمع الواردة حول التقریر األولي، باإلضافة إلى قیامھ بتشكیل فرق عمل فرعیة من

 جعة فئات محددة من التعلیقات العامة الواردة.أجل مرا

 

 في ھذا التقریر النھائي. 7یمكن العثور على النتائج والتوصیات النھائیة لمجموعة العمل بخصوص كافة أسئلة المیثاق بالكامل في القسم 

 أدناه. 1.3یتوفر ملخص في القسم 

 

 مل التوصیات النھائیة لمجموعة الع  1.3
 

"توصیات السیاسات فیما یخص المشكالت التي تم تحدیدھا خالل مفاوضات  GNSOتوصیات مجموعة العمل على أن تقدم لمجلس 

، والتي لم یتم GNSO، بما في ذلك التوصیات المقدمة من مجموعة عمل إنفاذ القانون و2013لسنة  RAAاتفاقیة اعتماد أمین السجل 

، السیما، المشكالت ذات الصلة باعتماد PDPوالمھیأة خالًفا لذلك من أجل عملیة 2013لسنة  RAAة تناولھا خالل مفاوضات اتفاقی

خدمات الخصوصیة والبروكسي". وعندما قامت مجموعة العمل بنشر تقریرھا النھائي، فقد اتفقت على مجموعة من النتائج األولیة لغالبیة 

بعض الحاالت إلى اآلن إلى موقف متفق علیھ حول مسائل محددة. ویحتوي التقریر أسئلة المیثاق، على الرغم من أنھا لم تتوصل في 

النھائي على كافة توصیات اإلجماع الخاصة بمجموعة العمل حول كافة أسئلة المیثاق الخاص بھا، وذلك استناًدا إلى المداوالت اإلضافیة 

 دتھا حول التقریر األولي.لمجموعة العمل باإلضافة إلى مراجعتھا للتعلیقات العامة التي ور

                                                      
للحصول على معلومات أساسیة حول تشكیل ومداوالت مجموعة العمل، انظر ویكي ساحة عمل مجموعة العمل على  7

/community.icann.org/x/9iCfAghttps:/ . 
https://www.icann.org/public-ویمكن استعراض التقریر األولي، والتعلیقات العامة الواردة وتقریر فریق العمل على التعلیقات العامة على  8

en-05-05-2015-initial-ppsaicomments/ . 

http://gnso.icann.org/en/council/resolutions#201310
http://gnso.icann.org/en/council/resolutions#201310
http://gnso.icann.org/en/drafts/raa-pp-charter-22oct13-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/drafts/raa-pp-charter-22oct13-en.pdf
https://community.icann.org/x/9iCfAg
https://www.icann.org/public-comments/ppsai-initial-2015-05-05-en
https://www.icann.org/public-comments/ppsai-initial-2015-05-05-en
https://www.icann.org/public-comments/ppsai-initial-2015-05-05-en
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، سوف تؤدي إلى تحسین كبیر في البیئة ICANNومجلس  GNSOوتعتقد مجموعة العمل أن توصیاتھا النھائیة، إذا وافق علیھا مجلس 

الحالیة، حیث ال یوجد حالیا أي نظام العتماد خدمات الخصوصیة والبروكسي وعدم وجود أي مجموعة مقبولة أو طورھا المجتمع من 

 ،ICANNوھي تأمل أن توفر توصیاتھا أساسا سلیما لوضع وتنفیذ إطار االعتماد من قبل  ط األساس أو أفضل الممارسات لھذه الخدمات.خ

 .WHOIS9، بما في ذلك تنفیذ التوصیات التي قدمھا فریق مراجعة سیاسة WHOISالجاریة لتحسین نظام  ICANNكجزء من جھود 

 

 . 7ات النھائیة لمجموعة العمل، بما في ذلك أیة مالحظات إضافیة مبینة بالتفصیل في القسم النص الكامل لجمیع االستنتاج

 

 ملخص توصیات اإلجماع النھائیة لمجموعة العمل 1.3.1

 

أوضحت مجموعة العمل عند االنتھاء من توصیاتھا في العدید من النقاط خالل مداوالتھا أن ھناك احتمال بوجود تحدیات تخص التنفیذ 

ي تطبیق معاییر االعتماد على موفري خدمات الخصوصیة والبروكسي المعتمدین من غیر المرتبطین بأمین سجل معتمد من جانب ف

ICANN.  .وقد حددت مجموعة العمل عدًدا من الموضوعات بین أسئلة المیثاق الخاصة بھا والتي قد تطرح ھذه األنواع من التحدیات

نطاق على خدمات الخصوصیة والبروكسي إلى أحد المتعاملین، والتأثیر على عمیل إعادة اعتماد موفر وھذا یشمل تأثیر نقل تسجیل اسم 

خدمة الخصوصیة والبروكسي، باإلضافة إلى خیار موفر خدمة الخصوصیة والبروكسي في عرض إلغاء تسجیل اسم نطاق في مقابل 

وفي حین ترى مجموعة العمل أن سیاسات االعتماد التي توصي  اإلفصاح عن معلومات العمیل رًدا على طلب صحیح من جھة أخرى.

بھا مناسبة لتناول غالبیة ھذه المواقف، فإنھا تدرك أیًضا أن تنفیذ ھذه السیاسات في حالة موفري الخدمات المعتمدین غیر المرتبطین 

 قد یتطلب تعدیالً على عملیة التنفیذ.  ICANNبأمناء سجالت معتمدین من 

 

 حول كافة التوصیات التالیة: إجماع تامجموعة العمل إلى وقد توصلت م

 

 . التعریفات:1

 

توصي مجموعة العمل باعتماد التعاریف التالیة، لتجنب الغموض الذي یحیط باالستخدام المشترك لبعض الكلمات في سیاق  .1

WHOIS توصي مجموعة العمل بأن تستخدم ھذه التوصیات بشكل موحد من قبل .ICANN ذلك عموما فیما یتعلق ، بما في

 وراء قضایا خدمة الخصوصیة والبروكسي: WHOISبـ

 

عبارة عن خدمة یتم من خاللھا تسجیل أي اسم مسجل للمستخدم المستفید منھا بصفتھ حامل االسم  "خدمة الخصوصیة" •

البروكسي من  المسجل، ولكن یتم توفیر معلومات اتصال معتمدة لھ عوًضا عن ذلك بمعرفة موفر خدمة الخصوصیة أو

 . 10) أو خدمة تعادلھاWHOISأجل عرض معلومات اتصال حامل االسم المسجل في خدمة بیانات التسجیل (

                                                      
): 2012(نوفمبر  WHOISللتقریر النھائي لفریق مراجعة سیاسة  ICANNانظر خطة عمل  9

en.pdf-08nov12-action-mentationhttps://www.icann.org/en/system/files/files/imple . 
ف اتفاقیة اعتماد 2013لسنة  RAAوتتناول تعریفات خدمة الخصوصیة والبروكسي ذلك في اتفاقیة اعتماد أمین السجل  10 . وفي ھذا السیاق، تعرِّ

، والتي یقوم مشغل سجل gTLD أیًضا "االسم المسجل" بأنھ اسم نطاق داخل نطاق من المستوى األعلى العام 2013لسنة  RAAأمین السجل 

https://www.icann.org/en/system/files/files/implementation-action-08nov12-en.pdf
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عبارة عن خدمة من خاللھا یقوم حامل االسم المسجل بترخیص استخدام اسم مسجل أو عمیل  "خدمة البروكسي" •

وكسي الستخدام اسم النطاق، ومعلومات اتصال الخصوصیة/البروكسي من أجل توفیر استخدام عمالء الخصوصیة/البر

 ) وخدمات مقابلة غیر معلومات اتصال العمیل.WHOISحامل االسم المسجل یتم عرضھ في خدمة بیانات التسجیل (

 

 ملحوظة: فیما یخص تعریفات خدمة الخصوصیة والبروكسي، تقدم مجموعة العمل التوصیات اإلضافیة التالیة:

 

o التسجیالت عمًدا من موفري خدمة الخصوصیة أو البروكسي من غیر  11الت قبولوال یجوز ألمناء السج

. بالنسبة للكیانات غیر المعتمدة التي تقوم بتسجیل أسماء بالنیابة ICANNالمعتمدین عن طریق عملیة تضعھا 

في عن أطراف أخرى، تشیر مجموعة العمل إلى أن التزامات حاملي األسماء المسجلة وفًقا لما ھو موضح 

 . 12تسري على ذلك 2013لسنة  RAAمن اتفاقیة اعتماد أمین السجل  3.7.7القسم 

 

، متى ما تم استخدامھا في ھذا التقریر النھائي في سیاق العالقة فیما بین موفر خدمة الخصوصیة أو "الجھة التابعة" •

ي المرتبط بأمین السجل ، فھذا یعني موفر خدمة الخصوصیة أو البروكسICANNالبروكسي وأمین سجل معتمد من 

من  1.3. وتعّرف المادة 2013لسنة  RAAاتفاقیة اعتماد أمین السجل ذلك، بنفس المعنى المستخدم بھ ھذه الكلمة في 

كلمة "الجھة التابعة" بأنھا شخص أو كیان یتحكم أو یخضع للتحكم  2013لسنة  RAAاتفاقیة اعتماد أمین السجل 

واإلدارة أو واقع تحت إدارة ورقابة مشتركة مع الشخص أو الكیان المحدد، سواء كان بشكل مباشر أو غیر مباشر عن 

 مشتركة مع، الشخص أو الكیان المحدد. -طریق وسیط واحد أو أكثر

(أي المرخص لھ أو المستفید صاحب اسم النطاق المسجل) في  اتصال الشخصتفاصیل ھویة/  13یعني كشف "النشر" •

 .WHOISنظام 

(أي المرخص لھ أو المستفید صاحب اسم النطاق المسجل) إلى  یعني كشف تفاصیل ھویة/ اتصال الشخص "اإلفصاح" •

 .WHOISطرف ثالث بدون النشر في نظام 

 ھ ألشخاص طبیعیین واعتباریین، وكذلك المنظمات والكیانات." في ھذه التعریفات ویفھم ضمشخصیستخدم المصطلح " •

تعني الجھات المعنیة بإنفاذ القانون وحمایة المستھلك والجھات المماثلة شبھ الحكومیة أو غیرھا  "سلطة إنفاذ القانون" •

دمة یھا إنشاء موفر خممن یتم تعیینھم من حین آلخر بمعرفة الحكومة الوطنیة أو اإلقلیمیة للوالیة القضائیة التي تم ف

من اتفاقیة اعتماد أمین السجل  3.18.2الخصوصیة أو البروكسي أو لھ فیھا مقر مادي. ویستند ھذا التعریف إلى المادة 

                                                      

gTLD (أو جھة تابعة أو مقاول من الباطن تابع لھا مشارك في توفیر خدمات السجل) بحفظ البیانات في قاعدة بیانات سجل، أو ترتیب عملیة الحفظ 
ف "حامل االسم المسجل" بأنھ حامل أي اسم مسجل.  تكل، أو الحصول على الدخل من ذلك الحفظ، ویعرَّ

ل وا السیاق، تشیر كلمة "عمًدا" إلى المعرفة الفعلیة في وقت تقدیم التسجیل إلى أمین السجل. وكدلیل وإرشادات لعملیة التنفیذ، یتم الحصوفي ھذ 11
  أو من جھة أخرى. ICANNعلى ھذه المعرفة في المعتاد من خالل تقریر یقدم إلى أمین السجل من 

نصھا كالتالي: "أي حامل اسم مسجل ینوي ترخیص استخدام اسم نطاق إلى طرف  2013لسجل لسنة من اتفاقیة اعتماد أمین ا 3.7.7.3المادة  12
قة یثالث سیكون رغم ھذا حامل االسم المسجل في السجل، وسیكون مسئوالً عن تزوید معلومات االتصال الخاصة بھ وتزوید وتحدیث المعلومات الدق

 ل في الوقت المناسب ألیة مشكلة قد تنشأ فیما یتعلق باالسم المسجل".ومعلومات االتصال اإلداریة الكافیة لتسھیل الح
لوصف إجراءین واضحین حددتھما مجموعة العمل بأنھم "اإلفصاح" و"النشر"،  WHOISوحیث أن الكلمة المفردة "الكشف" استخدمت في سیاق  13

أي من المعنیین سوف یطبق في أي حالة محددة. یستخدم الباقي  تستخدم مجموعة العمل "الكشف" ضمن تعاریفھا كجزء من وصف أكثر دقة، لتوضیح
 من ھذا التقریر األولي عادة مصطلحات "اإلفصاح" و"النشر" لإلشارة إلى الجانب المحدد ذو الصلة من "الكشف".

https://www.icann.org/resources/pages/approved-with-specs-2013-09-17-en
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، وینص ھذا الحكم على التزم أمین السجل بالحفاظ على نقطة اتصال بجھات إنفاذ القانون ومراجعة التقاریر 2013لسنة 

ذا النحو، تشیر مجموعة العمل إلى أن توصیتھا من أجل تعریف "ھیئة إنفاذ القانون" في سیاق ؛ وعلى ھ14الواردة منھا

اعتماد خدمة الخصوصیة والبروكسي یجب أیًضا تحدیثھا إلى حد إمكانیة تعدیل وتغییر التعریف المقابل في اتفاقیة اعتماد 

 أمین السجل ومتى ما تم ذلك. 

طلب مقدم خدمة الخصوصیة أو البروكسي من الطالب، یعني أن یتم ترحیل الطلب ، عندما تستخدم في سیاق "الترحیل" •

 إلى، أو إخطار، عمیل خدمة الخصوصیة أو البروكسي أن الطالب یحاول االتصال بالعمیل.

، عندما تستخدم في سیاق الترحیل، أو اإلفصاح أو النشر، بما في ذلك في إطار عمل اإلفصاح التوضیحي "الطالب" •

إلیھ في الملحق "ب"، فتعني أي فرد أو منظمة أو كیان (أو ممثلیھم المفوضین) ویطلب من موفر خدمة  المشار

الخصوصیة أو البروكسي إما ترحیل أو نشر أو اإلفصاح عن ھویة أو تفاصیل االتصال الخاصة بالعمیل، حسب 

 مقتضیات الحالة.

 :من بیانات العمالء . والتحققWHOIS. ال تمییز في المعاملة؛ متطلبات تسمیة 2

 

من المفترض معاملة خدمات الخصوصیة والبروكسي ("خدمات الخصوصیة/البروكسي") بنفس الطریقة لغرض عملیة  .2

 االعتماد.

 

ال ینبغي أن یكون وضع وحالة المسجل كمؤسسة تجاریة، أو مؤسسة غیر تجاریة أو فرد العامل الدافع في توافر خدمات  .3

. في األساس، ینبغي أن تظل خدمات الخصوصیة/البروكسي متاحة للمسجلین بغض النظر عن الخصوصیة/البروكسي للمسجل

وضعھم باعتبارھم منظمات تجاریة أو غیر تجاریة أو كأفراد. وعالوة على ذلك، ال ینبغي أن تقتصر تسجیالت 

 الخصوصیة/البروكسي على األفراد الذین یستخدمون نطاقاتھم ألغراض غیر تجاریة.

 

میة وتمییز تسجیالت أسماء النطاقات التي تشتمل على موفري خدمات الخصوصیة/البروكسي بشكل واضح على ھذا ویجب تس .4

 .15، إلى الحد الذي یكون فیھ ھذا األمر ممكًناWHOISالنحو في 

 

امج دقة مواصفة برنویتم التحقق من بیانات عمالء خدمات الخصوصیة/البروكسي بطریقة متوافقة مع المتطلبات المبینة في  .5

WHOIS  التفاقیة اعتماد أمین السجلRAA  (حسبما قد یتم تحدیثھ من حین إلى آخر). في الحاالت التي یكون  2013لعام

سي مرتبًطا بأمین سجل وعندما یكون أمین السجل المرتبط قد قام بالمصادقة والتوثیق فیھا موفر خدمة الخصوصیة/البروك

لبیانات عمالء خدمة الخصوصیة/البروكسي، فال یجب المطالبة بإعادة التحقق من جانب موفر خدمة الخصوصیة/البروكسي 

 من نفس المعلومات المتطابقة.

                                                      
 . en-17-09-2013-specs-with-https://www.icann.org/resources/pages/approvedراجع  14
، WHOISد یكون ممكنا في الحقول القائمة، استكشفت أیًضا مجموعة العمل أن التسمیة ربما یتم تنفیذھا أیًضا بإضافة حقل آخر لـفي حین أن ھذا ق 15

" في WHOISوإدراك أن ھذا قد یثیر بعض األسئلة التي ینبغي أن تعتبر بشكل مناسب كجزء من التنفیذ. ولمزید من التوضیح، فإن اإلشارات إلى "
  الحالي القابل للوصول إلیھ دولًیا باإلضافة إلى أي تابعین أو بدالء لھ. gTLDر النھائي ھي إشارات إلى خدمة دلیل تسجیل ھذا التقری

 

https://www.icann.org/resources/pages/approved-with-specs-2013-09-17-en#whois-accuracy
https://www.icann.org/resources/pages/approved-with-specs-2013-09-17-en#whois-accuracy
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 :لخدمة والحد األدنى لیتم إبالغھ للعمالءاألحكام اإللزامیة التي ستدرج في شروط توفیر ا

 

جمیع حقوق ومسؤولیات والتزامات المسجلین وعمالء خدمة الخصوصیة/البروكسي، وكذلك حقوق ومسؤولیات والتزامات  .6

مقدمي خدمة الخصوصیة/البروكسي المعتمدین یجب التنویھ إلیھا بوضوح في اتفاقیة تسجیل خدمات الخصوصیة/البروكسي، 

 ك التزامات مقدم الخدمة في إدارة ھذه الحقوق والمسؤولیات وأیة متطلبات محددة تنطبق على نقل وتجدید أسماء النطاقات.بما في ذل

 وعلى وجھ الخصوص، یجب على جمیع موفري خدمة الخصوصیة/البروكسي المعتمدین الكشف لعمالئھم عن الظروف التي یجوز

 و التنازل عنھ، وكیفیة التعامل مع طلبات تحویل ملكیة أسماء النطاقات أو التنازل عنھا.فیھا إنھاء الخدمة في حال نقل اسم النطاق أ

 

یجب على جمیع موفري خدمة الخصوصیة/البروكسي المعتمدین تضمین رابط على مواقعھم على شبكة اإلنترنت وفي جمیع  .7

معاییر النوعیة اإللزامیة بالحد األدنى، أو السیاسات والوثائق المتعلقة باإلفصاح، لنموذج طلب تحتوي على مجموعة من ال

قائمة مقابلة تضم تلك المعاییر، والتي یطالب بھا موفر الخدمة من أجل تحدید إذا كان من المفترض التوافق مع طلبات الجھات 

 األخرى أم ال، كما ھو الحال بالنسبة لنر أو اإلفصاح عن ھویة العمیل أو تفاصیل االتصال الخاصة بھ. 

 

على موفري خدمة الخصوصیة/البروكسي المعتمدین نشر شروط الخدمة الخاصة بھم، بما في ذلك األسعار (على سبیل  یجب .8

المثال على مواقعھم على الویب). وباإلضافة إلى األحكام اإللزامیة األخرى التي أوصت بھا مجموعة العمل، ینبغي أن تحتوي 

 یتعلق باإلفصاح والنشر: الشروط على األقل على العناصر التالیة فیما 

 

توضیح الحاالت التي تشیر فیھا تلك الشروط إلى طلبات النشر (وعواقبھا)، والحاالت التي تشیر فیھا إلى طلبات اإلفصاح  •

وقد أوصت مجموعة العمل كذلك أن یضمن مقدمي الخدمات المعتمدین صراحة نًصا في شروط خدمتھم  (وعواقبھا).

 یشرح معنى وعواقب النشر.

األسس المحددة التي یمكن على أساسھا نشر أو اإلفصاح عن تفاصیل العمیل أو تعلیق أو إنھاء الخدمة، بما في ذلك النشر  •

. وعند إصدار ھذه التوصیة، أشارت مجموعة 16في حالة بدء العمیل لعملیة نقل ملكیة أو التنازل عن اسم النطاق األساسي

یتم  ، حیث2016في ") IRTP(" سیاسة نقل الملكیة فیما بین أمناء السجالت العمل إلى التغییرات المقرر إجراؤھا على

 یوًما. 60مطالبة أمین السجل بفرض حظر للنقل فیما بین أمناء السجالت مدتھ  17بعد إجراء تغییر للمسجل

) سوف یتم إخطاره عندما یتلقى موفر الخدمة طلب نشر أو إفصاح من طرف ثالث؛ 1إذا كان العمیل: (التوضیح عما  •

) قد یختار إلغاء تسجیل النطاق الخاص بھ قبل النشر أو اإلفصاح أو عوًضا عنھما. وعلى الرغم من ذلك، فإن 2و(

ب علیھم رغم ذلك حظر اإللغاء بشكل موفري خدمة الخصوصیة/البروكسي المعتمدین الذین یقدمون ھذا الخیار یج

 صریح ألسماء النطاقات التي تخضع لإلجراءات الموّحدة لتسویة نزاعات أسماء النطاقات.

                                                      
على وترى مجموعة العمل أنھ یجب أال تكون ھناك قیود إلزامیة على موفري الخدمات ممن لدیھم القدرة على إنھاء الخدمة المقدمة إلى أي عمیل  16

ررات المنصوص علیھا في شروط الخدمة، مع مراعاة أیة قیود أخرى نوعیة قد توصي بھا مجموعة العمل في ھذا التقریر. وتشیر مجموعة أساس المب
ھ كان بأنالعمل إلى أنھ من غیر المحتمل وضع سیاسة عامة تمنع النشر في جمیع األحوال عن طریق إنھاء الخدمة حیث یتم إشعار العمیل في النھائیة 

 ًئا (أي غیر مخالف).بری
ویمكن تعریف ذلك بأنھ تغییر مادي، أي لیس مطبعي سواء في اسم المسجل أو المؤسسة أو عنوان البرید اإللكتروني (أو في حالة غیاب جھة  17

 اتصال البرید اإللكتروني، جھة االتصال اإلداریة المدرجة من أجل المسجل). 

https://www.icann.org/resources/pages/registrars/transfers-en
https://www.icann.org/resources/pages/registrars/transfers-en
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) ما إذا كان 2) إخطار العمیل بالطلب، و (1توضیح یتم إخطار الطالب بھ في الوقت المحدد من قرار مقدم الخدمة: ( •

االلتزام بطلب اإلفصاح أو النشر. وینبغي اإلشارة إلى ھذا بوضوح أیًضا في مزود الخدمة یوافق على أو ال یوافق على 

 جمیع المواد المتعلقة باإلفصاح والنشر.

 

 :18باإلضافة إلى ذلك، توصي مجموعة العمل بما یلي كأفضل الممارسات لمقدمي خدمات الخصوصیة/البروكسي المعتمدین .9

 

، أو تجدید أو استعادة اسم النطاق من قبل 19وعدم عرقلة نقلیجب على موفري خدمة الخصوصیة/البروكسي تسھیل  •

سجیل سیاسة استرداد التعمالئھم، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر التجدید خالل فترة السماح باالسترداد بموجب 

 نقل الملكیة إلى أمین سجل آخر.وعملیات  المنتھي

یجب على مقدمي خدمات الخصوصیة/البروكسي بذل جھود معقولة من الناحیة التجاریة لتجنب الحاجة إلى اإلفصاح عن  •

 بیانات العمالء األساسیة في عملیة تجدید أو نقل ملكیة أو استعادة أي اسم نطاق.

 ICANNط أو توجیھ آخر في شروط خدمتھم إلى موقع ینبغي على موفري خدمة الخصوصیة/البروكسي تضمین راب •

مثل الموقع الخاص بموفر الخدمة على الویب) حیث یمكن  ICANNعلى الویب (أو أي مكان عبر اإلنترنت معتمد من 

 ألي شخص البحث عن التعریفات المعتمدة ومعاني المصطلحات المحددة مثل اإلفصاح أو النشر. 

 

 :لمقدمي خدمات الخصوصیة والبروكسي إمكانیة االتصال واالستجابة

 

نشر وتوفیر قائمة متاحة للجمھور تضم جمیع مقدمي خدمات الخصوصیة/البروكسي المعتمدین، مع كافة  ICANNیجب على  .10

معلومات االتصال المناسبة. ویجب توجیھ المشورة إلى أمناء السجالت بتوفیر رابط على الویب بموفري خدمات 

تي تدار بمعرفتھم أو بمعرفة الجھات التابعة لھم كأحد بنود الممارسات الجیدة. ویجب على موفري الخصوصیة/البروكسي ال

 .20خدمة الخصوصیة/البروكسي إعالن ارتباطھم أو تبعیتھم ألمین سجل (إن وجد) كشرط لبرنامج االعتماد
عن إساءة االستخدام. وفي ھذا ویجب على موفري خدمة الخصوصیة/البروكسي الحفاظ على نقطة اتصال ألغراض اإلبالغ  .11

الصدد، فإن نقطة االتصال "المعینة" بدالً من "المخصصة" سوف تكون كافیة، ألن الشغل الشاغل ھو الحصول على نقطة 

اتصال واحدة یمكن للجھات األخرى اللجوء إلیھا وتوقع الحصول على رد منھا. ولمزید من التوضیح، تشیر مجموعة العمل 

مطلب الحصول على نقطة اتصال واحدة یمكن تحقیقھ من الناحیة التشغیلیة، فمن غیر الملزم أن یحدد موفر  إلى أنھ طالما أن

 الخدمة فرًدا محدًدا من أجل التعامل مع تلك التقاریر.

 

                                                      
 ات قد یتضمن وضع إجراءات جدیدة.تدرك مجموعة العمل أن تنفیذ ھذه التوصی 18
فیما یخص المخاطر والتحدیات اإلضافیة التي قد تنشأ عندما یكون موفر خدمة  21راجع أیًضا مالحظات مجموعة العمل التالیة في التوصیة رقم  19

د یحظى باھتمام خاص فیما یخص (أي غیر تابع لھ أم مرتبط بھ)، األمر الذي ق ICANNالخصوصیة/البروكسي مستقالً عن أمین سجل معتمد من 
 عملیات نقل الملكیة ومسائل إلغاء االعتماد.

 كما ناقشت مجموعة العمل إمكانیة مطالبة أمناء السجالت أیًضا إعالن انتمائھم (إن وجد) بموفر خدمة الخصوصیة/البروكسي، ولكن لم تتوصل 20
 مجموعة العمل إلى إجماع في اآلراء حول ذلك.

https://www.icann.org/resources/pages/errp-2013-02-28-en
https://www.icann.org/resources/pages/errp-2013-02-28-en
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وینبغي توفیر القدرة على االتصال بموفري خدمة الخصوصیة/البروكسي تماًما، وذلك من خالل نشر تفاصیل االتصال على  .12

مواصفة  2013لسنة  RAAمن اتفاقیة اعتماد أمین السجل  2.3واقعھم على الویب على غرار الطریقة المفصلة في المادة م

 .دیثھ من حین إلى آخر، حسبما یتم تحتسجیالت الخصوصیة والبروكسي

 

یجب أن تشتمل المتطلبات ذات الصلة بأشكال السلوك الضار المزعومة المقرر تغطیتھا بمعرفة نقطة االتصال المخصصة  .13

على قائمة بأنماط السلوك الضار المقرر تغطیتھا.  ICANNوالمنشورة لدى موفر خدمة الخصوصیة/البروكسي المعتمد من 

من  3ماح بالمرونة الكافیة الستیعاب أنواع جدیدة من السلوك الضار. على سبیل المثال، المادة ینبغي لھذه المتطلبات الس

في  GACمن بیان  1، الملحق 2الجدیدة أو الوقائیة  gTLDفي اتفاق تسجیل  PIC(21مواصفة التزامات المصلحة العامة (

 یمكن أن یكون نقطة انطالق لوضع مثل ھذه القائمة. 22بكین

 

تكون نقطة االتصال المعینة لموفر خدمة الخصوصیة/البروكسي قادرة ومرخص لھا فحص ومعالجة تقاریر اإلساءة  وینبغي أن .14

 وطلبات المعلومات الواردة.

 

 النموذج القیاسي ومتطلبات اإلبالغ عن إساءة االستخدام وطلبات المعلومات:

 

تي یجب اتباعھا لغرض اإلبالغ عن إساءة االستخدام وتقدیم ینبغي وضع مجموعة موحدة من الحد األدنى للمعاییر اإللزامیة ال .15

الطلبات (بما في ذلك طلبات اإلفصاح عن معلومات العمالء). أما النماذج التي یمكن أن یطالب بھا موفرو خدمة 

. 23الخصوصیة/البروكسي الفردیین لھذا الغرض فیجب أن تحتوي أیًضا على مساحة من أجل نص حر للنموذج

لمقدمي خدمات الخصوصیة/البروكسي أیضا القدرة على "تصنیف" التقاریر الواردة، من أجل تسھیل االستجابة.  نیكو أن یجب

كما یجب على موفري خدمة الخصوصیة/البروكسي تحدید االختصاص القضائي المعمول بھا والذي یجب أن یتم فیھ فض 

فصاح التوضیحي في الملحق "ب") حول أي من النماذج المنازعات (بما في ذلك أیة منازعات تنشأ بموجب إطار عمل اإل

 المستخدمة ألغراض اإلبالغ وتقدیم الطلبات. 

 

                                                      
على  3ینص القسم  ؛en.pdf-20nov13-approved-http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/agreementانظر  21

السجالت إدراج أحكام اتفاقیات التسجیل الخاصة بھم تحظر على أمین السجل تشترط على أمناء -"یلتزم مشغل السجل بإدراج حكم في اتفاقیة السجل
تعدي على لحاملي اسم المسجل من توزیع البرامج الضارة أو شبكات بوتنت التشغیلیة الضارة أو رسائل التصید أو القرصنة أو العالمات التجاریة أو ا

نخراط في أنشطة خالف ذلك تتعارض مع القوانین المعمول بھا وتزوید (بما یتفق حقوق المؤلف أو الممارسات االحتیالیة أو المضللة أو التزویر أو اال
 مع القوانین المعمول بھا وأي إجراءات ذات صلة) عواقب لمثل ھذه األنشطة بما في ذلك تعلیق اسم المجال."

، 2الضمانة  ؛en.pdf-11apr13-board-to-https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gacانظر  22
، ینص على "یضمن مشغلو السجالت أن شروط االستخدام الخاصة بالمسجلین تشتمل على محاذیر ضد توزیع البرامج الضارة، أو تشغیل 1 الملحق

حتیال، أو القرصنة، أو انتھاك العالمات التجاریة أو حقوق التألیف والنشر، أو األنشطة التدلیسیة أو التزییف أو خالف ذلك مما شبكات بوتنت، أو اال
 ینطوي على أنشطة تخالف القانون المعمول بھ".

)، ناقشت مجموعة العمل ولكن لم تصل إلى أدناه 19مع االستثناء المحدد لطلبات اإلفصاح من أصحاب حقوق الملكیة الفكریة (انظر التوصیة رقم  23
ھذه  ناستكمال الحد األدنى من العناصر التي ینبغي أن تدرج في ھذا النموذج فیما یتعلق بالطلبات وغیرھا من التقاریر. تالحظ مجموعة العمل أ

ث المثال من خالل النموذج على شبكة اإلنترنت)، حیالتوصیة ال یقصد بھا وصف الطریقة التي ینبغي أن یجعلھا مقدم ھذا النموذج متوفرة (على سبیل 
 أن المزودین یجب أن یكون لدیھم القدرة على تحدید الطریقة األنسب للقیام بذلك.

https://www.icann.org/resources/pages/approved-with-specs-2013-09-17-en#privacy-proxy
https://www.icann.org/resources/pages/approved-with-specs-2013-09-17-en#privacy-proxy
https://www.icann.org/resources/pages/approved-with-specs-2013-09-17-en#privacy-proxy
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/agreement-approved-20nov13-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-11apr13-en.pdf
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 :ترحیل (توجیھ) طلبات طرف ثالث

 

 :24فیما یخص ترحیل االتصاالت اإللكترونیة .16

 

 وسیاسات اإلجماع الخاصة بـ RAAیجب ترحیل كافة االتصاالت المطلوبة بموجب اتفاقیة اعتماد أمین السجل  •

ICANN. 

 أما بالنسبة لجمیع االتصاالت اإللكترونیة األخرى، فیجوز لمقدمي خدمات الخصوصیة/البروكسي اختیار أحد الخیارین التالیین: •

ترحیل كافة الطلبات االلكترونیة الواردة (بما في ذلك الطلبات الواردة عبر البرید  :1الخیار رقم  .أ

موفر الخدمة تنفیذ ضمانات معقولة من الناحیة التجاریة اإللكتروني وعبر نماذج الویب)، ولكن یجوز ل

 ) لتصفیة الرسائل غیر المرغوب فیھا وغیرھا من أشكال االتصاالت المسیئةCAPTCHA(بما في ذلك 

ترحیل كافة الطلبات االلكترونیة الواردة (بما في ذلك الطلبات الواردة عن طریق البرید  :2الخیار رقم  .ب

یب) من الجھات المعنیة بإنفاذ القانون وجھات أخرى والتي تحتوي على ادعاءات اإللكتروني ونماذج الو

 إساءة استخدام اسم النطاق (أي نشاط غیر قانوني)

في جمیع الحاالت، یجب على مقدمي خدمات الخصوصیة/البروكسي نشر والحفاظ على آلیة (مثل نقطة اتصال برید  •

 من أجل متابعة أو تصعید طلباتھم األصلیة.معینة) لیتسنى لمقدمي الطلبات االتصال بھا 

 

 وفیما یتعلق بمزید من إجراءات مزود الخدمة عندما یكون ھناك فشل متكرر في تسلیم االتصاالت االلكترونیة: .17

 

تحال جمیع الطلبات اإللكترونیة المقدمة من جھات أخرى تزعم التعرض إلساءات من قبل مقدمي خدمات  •

 25لى العمیل. وسوف یتم إخطار الطالب على وجھ السرعة بالفشل المستمر في التسلیمالخصوصیة/البروكسي فوًرا إ

 ة الخصوصیة/البروكسي على علم بھ.والذي أصبح مقدم خدم

وترى مجموعة العمل أن "فشل التسلیم المستمر" من شانھ أن یحدث عندما یتخلى نظام اتصاالت إلكترونیة أو یتوقف عن  •

إللكترونیة للعمیل بعد عدد معین من محاوالت التسلیم المتكررة أو المكررة في غضون فترة محاولة تقدیم االتصاالت ا

معقولة من الزمن. تؤكد مجموعة العمل على أن فشل التسلیم المستمر ھذا، في حد ذاتھ، لیس كافًیا لیؤدي إلى مزید من 

 على بینة من فشل التسلیم المستمر. التزام أو عمل المزود فیما یتعلق بطلب تتابع ما لم یصبح المزود أیضا

وكجزء من عملیة التصعید، وعند استیفاء الشروط المذكورة أعاله المتعلقة باستمرار فشل تسلیم المراسالت اإللكترونیة،  •

ینبغي على مزود الخدمة بناًء على طلب توجیھ أو ترحیل نموذج إشعار آخر لعمیلھ. وینبغي أن یكون لموفر الخدمة حریة 

د أنسب الوسائل لتوجیھ مثل ھذا الطلب. ویكون لموفر الخدمة الحق في فرض قیود معقولة على عدد تلك الطلبات تحدی

 المقدمة من جانب نفس الطالب لنفس اسم النطاق.

                                                      
 تعتبر نوافقت مجموعة العمل أن رسائل البرید اإللكتروني ونماذج الویب قد تعتبر "اتصاالت الكترونیة" في حین الفاكسات التي یدیرھا اإلنسان ل 24

 ستقبل.مكذلك. توصي مجموعة العمل أن یكون تنفیذ مفھوم "االتصاالت االلكترونیة" مرًنا بما فیھ الكفایة الستیعاب التطورات التكنولوجیة في ال
ن تشیر مجموعة العمل إلى أن الفشل في "تسلیم" أیة مراسالت ال یتساوى مع فشل العمیل في "الرد" على أي طلب أو إشعار أو نوع آخر م 25

 المراسالت. 
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عندما یصبح مقدم الخدمات على علم بفشل التسلیم المستمر للعمیل كما ھو موضح في ھذه الوثیقة، التي من شأنھا أن  •

ى التزام موفر خدمة الخصوصیة/البروكسي بإجراء التحقق/إعادة التحقق (حسب مقتضى الحال) من تؤدي إل

عنوان(عناوین) البرید اإللكتروني الخاص بالعمیل، وفقا لتوصیة مجموعة العمل أن یتم التحقق من صحة بیانات العمالء 

(انظر توصیة  2013لسنة  RAAأمین السجل في اتفاقیة اعتماد  WHOISوالتحقق منھا بطریقة تتفق مع مواصفة دقة 

 أدناه). 7في القسم  2أعاله، ومناقشة الخلفیة أسفل الفئة "ب"، السؤال  5مجموعة العمل رقم 

ومع ذلك، لن تمنع ھذه التوصیات موفر خدمة الخصوصیة/البروكسي من اتخاذ أي إجراءات إضافیة في حال فشل  •

 للعمیل، وفًقا لشروط الخدمة المنشورة. التسلیم المستمر لالتصاالت اإللكترونیة

 

 :اإلفصاح أو نشر ھویة أو تفاصیل االتصال بالعمیل

 

فیما یتعلق باإلفصاح والنشر، اتفقت مجموعة العمل على عدم وجوب قراءة أي من توصیاتھا بقصد إجراء تغییر (أو تفویض  .18

بروكسي لمراجعة الطلبات یدوًیا أو لتسھیل الحل إجراء تغییر على) الممارسة السائدة بین مقدمي خدمات الخصوصیة/ال

ویالحظ أیضا أن الكشف عن بعض تفاصیل  المباشر ألیة مشكلة فیما بین مقدم الطلب وعمیل خدمة الخصوصیة/البروكسي.

تبین  ياالتصال للعمیل على األقل قد تكون في بعض الحاالت مطلوبة لتسھیل مثل ھذا القرار مباشرة. وفیما یتعلق بالنشر الذ

فیما بعد أنھ غیر مضمون، ترى مجموعة العمل أن االتفاقیات التعاقدیة فیما بین موفري الخدمات وعمالئھم باإلضافة إلى 

 القوانین المعمول بھا ذات الصلة ھي التي ستحكم ھذه العملیة، ومن المحتمل أن توفر تصحیحات كافیة في تلك الحاالت.

 

لإلفصاح التوضیحي لطي یطبق على طلبات اإلفصاح المقدمة لموفري خدمة  وقد وضعت مجموعة العمل إطار عمل .19

الخصوصیة/البروكسي بمعرفة أصحاب الملكیة الفكریة (أي العالمات التجاریة وحقوق النشر والتوزیع). ویتضمن االقتراح 

یة ة لرفض ھذا الطلب، وإمكانمتطلبات تتعلق بطبیعة ونوع المعلومات التي یتم توفیرھا من قبل الطالب، وأسباب غیر شامل

محایدة لتسویة/استئناف المنازعات في حالة نشوء نزاع. وتوصي مجموعة العمل بأن یتم إجراء مراجعة إلطار العمل ھذا 

الخاص باإلفصاح في وقت مناسب بعد البدء في البرنامج وبصفة دوریة بعد ذلك، من أجل الوقوف على مدى استیفاء 

اف السیاسة التي وضعت من أجلھا. وقد تستند تلك المراجعة إلى القائمة غیر الشاملة للمبادئ اإلرشادیة التوصیات المنفذة ألھد

، وفًقا لما اعتمده مجلس GNSO) التابعة لـ DMPMالتي وضعتھا مجموعة عمل بیانات ومقاییس وضع السیاسات (

GNSO  ومجلس إدارةICANN ووفًقا لما أوضحتھ مجموعة عمل .DMPM المقاییس ذات الصلة قد تحتوي على ، فإن

موارد للصناعة، باإلضافة إلى تعقیبات من المجتمع عن طریق التعلیقات العامة أو استطالعات الرأي أو الدراسات. وفیما 

یخص استطالعات الرأي (سواء كان ذلك لموفري الخدمات أو العمالء أو مقدمي الطلبات)، یجب تجھیل مصدر البیانات 

 رجاء الرجوع إلى الملحق "ب" للتعرف على إطار عمل اإلفصاح بالكامل.وتجمیعھا. ب

 

على الرغم من أن مجموعة العمل قد توصلت إلى اتفاق حول إطار عمل اإلفصاح التوضیحي لمعالجة الطلبات المقدمة من  .20

ع إطاًرا أو قالًبا مماثالً ینطبق حاملي حقوق الملكیة الفكریة (أي العالمات التجاریة وحقوق التألیف والنشر)، إال أنھا لم تض

أو مجموعات مكافحة إساءة االستخدام وحمایة المستھلك. وتدرك  LEAعلى مقدمي طلبات آخرین، مثل وكاالت إنفاذ القانون 

 LEAمجموعة العمل أن بعض المخاوف، مثل الحاجة إلى الحفاظ على السریة فیما یتعلق بتحقیق وكاالت إنفاذ القانون 
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قد تعني تطبیق اعتبارات مختلفة على أیة متطلبات بالحد األدنى قد یتم وضعھا لمثل إطار العمل ھذا. وفي ھذا المستمر، 

الشأن، وفي تقریرھا األولي، سعت مجموعة العمل للحصول على تعقیبات المجتمع حول المخاوف ذلك الصلة بالتعامل مع 

ري الخدمات بااللتزام بھا من عدمھ. واستناًدا إلى التعقیبات ، مثل وجوب تفویض موفLEAطلبات وكاالت إنفاذ القانون 

والمشاركات الواردة، توصي مجموعة العمل بأنھ یجب على موفري خدمة الخصوصیة/البروكسي المعتمدین االلتزام بالطلبات 

قانون المعمول بھ. وعلى الصریحة المقدمة من وكاالت إنفاذ القانون بعد إشعار أي عمیل متى ما كان ذلك مشروًطا بمقتضى ال

الرغم من ذلك، لیس الھدف من ھذه التوصیة منع موفري الخدمات من االعتماد الطوعي لمعاییر أكثر صرامة أو من التعاون 

مع وكاالت إنفاذ القانون. وفي حالة وضع إطار عمل لإلفصاح في نھایة المطاف من أجل طلبات وكاالت إنفاذ القانون، توصى 

بأن یحتوي إطار العمل صراحة على متطلبات یكون من بینھا على أقل تقدیر: (أ) موافقة مقدم الطلب على مجموعة العمل 

االلتزام بكافة القوانین المعمول بھا بخصوص حمایة البیانات واستخدام أیة معلومات تم اإلفصاح عنھا لھ وحده لغرض تحدید 

ال، أو في إجراءات قضائیة فیما یخص المسألة التي تم تقدیم الطلب ما إذا كانت إجراءات إضافیة حول المسألة مطلوبة أم 

بخصوصھا؛ و(ب) إعفاء اإلفصاح في الحاالت التي یقدم فیھا العمیل أو یتوصل فیھا موفر خدمة الخصوصیة/البروكسي 

 معلومات أو حقائق و/أو ظروف توضح بأن اإلفصاح سوف یعّرض سالمة العمیل للحظر.

 

 :عواقبھإلغاء االعتماد و

 

 فیما یتعلق بإلغاء اعتماد موفر خدمات الخصوصیة/البروكسي: .21

 

تشدد مجموعة العمل على مالحظتھا السابقة بإمكانیة حدوث مخاطر متزایدة على خصوصیة العمیل عند تعاملھ مع موفر خدمة 

. تمت ICANNخدمة معتمد من ، حتى وإن كان موفر الICANNخصوصیة/بروكسي غیر مرتبط بأحد أمناء السجالت المعتمدین من 

اإلشارة إلى أن إلغاء االعتماد كان أحد الموضوعات التي قد تنشأ فیھا مشكالت إضافیة. ومن ثم توصي مجموعة العمل باعتماد المبادئ 

لنسبة لحال باالعامة التالیة واتباعھا عند وضع عملیة إلغاء اعتماد خدمات الخصوصیة/البروكسي مفصلة أكثر خالل التنفیذ. وكما ھو ا

لنقل ملكیة أسماء النطاقات التي تتم بخالف ما یكون نتیجة عملیة إلغاء اعتماد موفر خدمة الخصوصیة/البروكسي، فإن ھذه المبادئ تستند 

إلى اعتقاد مجموعة العمل بوجوب أن تكون خصوصیة العمیل ھي الشغل الشاغل واألساسي. وعلى ھذا النحو، یجب أن تكون الضمانات 

ما في ب -عقولة لضمان أن خصوصیة العمیل محمیة بشكل مناسب في مسیرة عملیة إلغاء اعتماد موفر خدمة الخصوصیة/البروكسي الم

 جزًءا ال یتجزأ من القواعد الحاكمة لعملیة إلغاء االعتماد. -ذلك الحاالت التي تشتمل على نقل ملكیة اسم أو أسماء نطاق للعمیل 

 

ء خدمات الخصوصیة/البروكسي قبل إلغاء اعتماد موفر خدمة الخصوصیة/البروكسي. وتشیر : یجب إخطار عمال1المبدأ 

مجموعة العمل إلى أن الممارسة الحالیة إللغاء اعتماد أمین السجل تشتمل على إرسال العدید من إشعارات المخالفة بمعرفة شعبة التزام 

ICANN ي حین أن عملیة إلغاء اعتماد موفر خدمة الخصوصیة/البروكسي ال تسیر قبل الخطوة األخیرة إلنھاء اعتماد أمین السجل. وف

باستقصاء الطرق العملیة التي قد یتم  ICANNبشكل مطابق لعملیة إلغاء اعتماد أمناء السجالت، إال أن مجموعة العمل توصي بأن تقوم 

إشعار إنھاء االعتماد ولكن قبل أن تصبح عملیة  ICANNر فیھا إشعار العمالء خالل عملیة إشعار المخالفة (أو ما یقابلھا) بمجرد إصدا

یوًما.  30إلغاء االعتماد ساریة. وتوصي مجموعة العمل بأن تصبح عملیة إلغاء االعتماد ساریة للعمالء الحالیین بعد إشعار اإلنھاء بمدة 
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العمالء، فإن مجرد نشر إشعار مخالفة على كما تشیر مجموعة العمل إلى أنھ في ضوء الحاجة المشروعة لحمایة خصوصیة العدید من 

 على الویب (كما یتم اآلن بالنسبة إللغاء اعتماد أمناء السجالت) قد ال یكون كافًیا لیمثل إشعاًرا. ICANNموقع 

 

: كل خطوة في عملیة إلغاء االعتماد یجب أن تصمم بحیث یتم الحد من خطر اإلعالن عن المعلومات المعّرفة 2المبدأ 

 العمیل.  لشخصیة

 

: تشیر مجموعة العمل إلى أن خطر النشر غیر المتعمد لتفاصیل العمیل في مسار عملیة إلغاء االعتماد قد تكون أعلى 3المبدأ 

. وعلى ھذا النحو، فإن تصمیم التنفیذ الخاص بعملیة ICANNعندما یكون موفر الخدمة المعنّي غیر مرتبط بأي أمین سجل معتمد من 

یجب أن یضع في االعتبار السیناریوھات المختلفة التي قد تنشأ عندما یكون موفر الخدمة الذي یجري إلغاء اعتماده مرتبًطا  إلغاء االعتماد

 .ICANNأو غیر مرتبط بأي أمین سجل معتمد من 

 

للمسجل (كما ھو  باإلضافة إلى المبادئ الثالثة الموضحة أعاله، توصي مجموعة العمل على وجھ الخصوص أنھ في حالة حدوث تغییر

) خالل عملیة إلغاء االعتماد لموفر خدمة بروكسي، فیجب على أمین IRTPموضح بموجب سیاسة نقل الملكیة فیما بین أمناء السجالت 

 یوًما بموجب الطلب السریع المقدم من المستخدم المنتفع، شریطة أن یتم أیًضا إشعار أمین 60السجل رفع الحظر اإللزامي المحددة بمدة 

 .26السجل بعملیة إلغاء اعتماد موفر خدمة البروكسي

 

 . توصیات عامة إضافیة1.3.2

 

باإلضافة إلى التوصیات التي وضعتھا مجموعة العمل لكل من مسائل المیثاق الخاصة بھا، فإنھ توصي أیًضا أن یتم اعتماد المبادئ العامة 

 سي.التالیة كجزء من برنامج اعتماد موفر خدمة الخصوصیة/البروك

 

تحلیالً للتأثیر على عمالء خدمات  IRTPفي البدایة، یجب أن تتضمن المراجعة التالیة لسیاسة نقل الملكیة فیما بین أمناء السجالت 

الخصوصیة/البروكسي، لضمان توافر الضمانات الكافیة فیما یتعلق بحمایة خدمات الخصوصیة/البروكسي عند نقل ملكیة أسماء النطاق 

. وفي الحاالت التي یطلق فیھا عملیة خدمات الخصوصیة/البروكسي عملیة نقل ملكیة السم نطاق، تدرك مجموعة IRTPوفًقا لعملیة 

العمل أن على أي أمین السجل التحلي بنفس المرونة التي لدیھ في الوقت الحالي من أجل رفض عملیات نقل الملكیة الواردة من أي من 

لیات النقل التي تطق من خالل خدمات الخصوصیة/البروكسي المعتمدة. وعلى الرغم من ذلك، األفراد أو الكیانات، بما في ذلك عم

توصي مجموعة العمل أنھ عند تنفیذ تلك العناصر الخاصة ببرنامج اعتماد خدمات الخصوصیة/البروكسي والتي تتعلق بعملیات نقل ملكیة 

 ICANNوعیة الخاصة بھا والواردة في ھذا التقریر النھائي، یجب على أسماء النطاقات أو تؤثر علیھا وباإلضافة إلى التوصیات الن

 إجراء "فحص توافق" عام لكل آلیة تنفیذ مقترحة مع سیاسة نقل الملكیة فیما بین أمناء السجالت الجاریة في ذلك الوقت.

 

                                                      
لب ط وتشیر مجموعة العمل إلى أن التغییرات الجدیدة على سیاسة نقل الملكیة فیما بین أمناء السجالت تعطي أمین السجل حریة رفع الحظر بموجب 26

 من المستخدم المستفید، وأنھ لم یتم إنشاء أیة استثناءات محددة في وقت إجراء مراجعة على السیاسة. 
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ناء السجالت وموفري خدمات بوضع وتطویر برنامج تواصل عام وتعلیمي ألم ICANNوثانًیا، توصي مجموعة العمل بأن تقوم 

الخصوصیة/البروكسي والعمالء (بما في ذلك العمالء المحتملین) من أجل إخطارھم بوجود وإطالق ومزایا برنامج اعتماد خدمات 

 الخصوصیة/البروكسي.

 

افة فصاح الواردة باإلضوثالًثا، توصي مجموعة العمل بأنھ یجب مطالبة موفري الخدمات بالحفاظ على إحصائیات لعدد طلبات النشر واإل

من أجل النشر الدوري. كما یجب تجمیع  ICANNإلى عدد ما تم تنفیذه، باإلضافة إلى توفیر ھذه اإلحصائیات في نموذج تجمیعي إلى 

لعصور االبیانات بحیث ال یتم إنشاء سوق تكون للمستخدمین األشرار لنظام أسماء النطاقات القدرة فیھ على استخدام المعلومات من أجل 

 على خدمات الخصوصیة/البروكسي األقل احتماالً في تقدیم عملیات اإلفصاح.

 

عالوة على ذلك، فإن مجموعة العمل خلصت إلى أن نموذج اعتماد أمین السجل مع الخطوات المتعددة التي تنطوي علیھا والتي تخضع 

ت الخصوصیة/البروكسي. ومع ذلك، فھي نقطة انطالق مفیدة یمكن من ألحكام اتفاقیة اعتماد أمین السجل، قد ال تكون مناسبة تماًما لخدما

خاللھا تكییف األجزاء ذات الصلة لتطبیقھا لموفري خدمة الخصوصیة/البروكسي. وسوف تكون ھناك حاجة للعمل على تأثیرات اعتماد 

 نموذج اعتماد خاص كجزء من تنفیذ توصیات السیاسات الخاصة بھا، حسب ما یتم اعتماده.

 

. مالحظة إضافیة حول المشكالت المفتوحة في التقریر األولي فیما یخص أسماء النطاقات المستخدمة بشكل نشط من أجل 1.3.3
 المعامالت التجاریة 

 

وفًقا لما أشرنا في التقریر األولي، لم تكن مجموعة العمل قادرة في ذلك الوقت على تحقیق إجماع حول السؤال الھام "ھل یجب منع 

النطاقات التي یتم استخدامھا بنشاط للمعامالت التجاریة من استخدام خدمات الخصوصیة/البروكسي". وعلى العكس من العدید من  أسماء

األسئلة األخرى حول ماھیة مجموعة العمل التي كانت قادرة على التوصل إلى نتائج مشروطة، فإن االنقسام في اآلراء حول ھذه 

  28لدرجة اتخاذ قرار بطرح ثالثة مسائل على الجمھور خالل فترة التعلیق العام للتقریر األولي. كان حاًدا بما یكفي 27المسألة

 

واستفسر السؤال األول عما إذا كان "من [الواجب] منع مسجلي أسماء النطاقات المرتبطة بأنشطة تجاریة والتي تستخدم في المعامالت 

ي استخدام، خدمات الخصوصیة/البروكسي". كانت الردود على السؤالین الباقیین متوقفة المالیة على االنترنت من استخدام أو االستمرار ف

على التأیید المقدم لرد إیجابي على السؤال األول، أي وجھة نظر بأنھ ال یجب السماح بعد اآلن لھؤالء المسجلین باستخدام خدمات 

ل تعتقد أنھ سیكون من المفید اعتماد تعریف كلمة "التجاري" أو الخصوصیة/البروكسي ("إذا كنت تتفق مع ھذا الموقف، [الحظر]، فھ

ما إذا كان األمر كذلك، ف "المعامالت" لوصف تلك النطاقات التي یجب عدم السماح باستخدام تسجیل خدمات الخصوصیة/البروكسي لھا؟

 ھي التعریفات التي ینبغي أن تكون؟) 

 

                                                      
ا راجع أیضً  ات نظر متباینة." من التقریر األولي للتعرف على البیانات المقدمة من أعضاء مجموعة العمل وتشیر فیھا إلى وجھراجع الملحق "و 27

 من التقریر األولي للتعرف على ملخصات لوجھات النظر المتعارضة.  49-48الصفحات 
ر األولي بأنھا "موضوع خاص یحظى في الوقت الحالي بإجماع داخل ومن الجدیر بالمالحظة أن ھذه المسألة ھي الوحیدة الممیزة في التقری 28

 .15األولي في الصفحة  مجموعة العمل"؛ راجع التقریر
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العمل بتحلیل آالف التعلیقات الواردة التي ردت مباشرة على السؤال األول المطروح، أو  وقد قامت إحدى الفرق الفرعیة التابعة لمجموعة

التي بدت للفریق الفرعي بأنھا مرتبطة بشكل كبیر بذلك السؤال (مثل التعلیقات العدیدة التي صادقت على البیانات التي تؤید "استخدام 

صرف النظر عما إذا كان موقع الویب "تجارًیا")". ومن الناحیة العددیة، ردت خدمات الخصوصیة للجمیع، ولكافة األغراض القانونیة، ب

 غالبیة كاسحة من ھذه التعلیقات على السؤال المطروح بالسلب وأیدت عدم فرض قیود على استخدام خدمات الخصوصیة/البروكسي.

 

إلى أن الرد بنعم أو ال على السؤال المطروح كان صعًبا وقد أشار العدید من المعلقین الذین یمثلون مجموعات كبیرة من أصحاب المصلحة 

نى آخر، وبمع حیث إن مجموعة العمل لم تقدم تعریًفا متفًقا علیھ لمصطلحات مثل "األنشطة التجاریة" أو "المعامالت المالیة على اإلنترنت".

ت المستخدمة للمشاركة في "األنشطة التجاریة" أو في من الصعب افتراض أن العدید من المعلقین الذي ردوا (من حیث األثر) بأن التسجیال

تنفیذ "المعامالت المالیة على اإلنترنت" یجب االستمرار في السماح لھا باستخدام خدمات الخصوصیة/البروكسي قد أجابت بالضرورة على 

نقطة مفھومة بشكل جید وربما كان ھذه ال السؤال بنفس الطریقة فیما یخص جمیع التعریفات التي یمكن تصورھا في ھذه المصطلحات.

وعلى الجانب اآلخر، ووفًقا لتحلیل الفریق  تعاطف الجمھور مختلًفا إن كان ھناك تعریف متفق علیھ قد تم تقدیمھ كجزء من السؤال األول.

ولكن فقط إذا ما اتفقوا على  ، والذي تم فیھ مطالبة الجمھور باقتراح تعریفات لكلمة "تجاري" و"معامالتي"،2الفرعي لإلجابات على السؤال 

مفھوم طرح حظر على استخدام خدمات الخصوصیة/البروكسي لتلك األغراض، یرى العدید من أصحاب الردود ھؤالء أن تعریف المعنى 

  .29التجاري والمعامالتي سوف یكون صعًبا على األقرب، والبعض یرى أن أنھ أمر مستحیل

 

تم طرحھ في سیاق تعریف متفق علیھ لھذه المصطلحات، كما أن وظیفة مجموعة العمل بعد فترة وفي حقیقة األمر فإن ھذا السؤال لم ی

التحلیل  وقد جرى ھذا التعلیق العام تمثلت في تحلیل والحصول على النتائج واالستنتاجات من اإلجابات المقدمة على األسئلة المطروحة.

روضة على االستخدامات والتي قد تفرض على أسماء النطاقات المسجلة باستخدام في سیاق الوضع الراھن والذي لم تكن فیھ أیة قیود مف

  ھذه الخدمات.

 

وفي ظل ھذه الظروف، ال تعتقد مجموعة العمل أن معاییر االعتماد بالنسبة لخدمات الخصوصیة/البروكسي یجب أن تتطلب من موفري 
خدمات من أجل المشاركة في األنشطة التجاریة أو المعامالت المالیة على الخدمات التفریق بین المسجلین الراغبین في استخدام ھذه ال

ویسعى ھذا االستنتاج إلى إبداء غالبیة اآلراء الواضحة التي تم التعبیر عنھا في التعلیقات،  اإلنترنت والمسجلین غیر الراغبین في ذلك.

من الصعب بالتأكد (على أفضل األحوال) تحقیق تعریف باإلجماع  ألنھ سوف یكون باإلضافة أیًضا إلى بقیة األسس والمبررات العملیة:

للمصطلحات الحیویة التي یجب تعریفھا من أجل تضمین وتوحید ھذا المبدأ في معاییر االعتماد، فإن مجموعة العمل ال تؤید ترحیل 

  اعتماد وتنفیذ نظام االعتماد إلى أن یتم التوصل إلى ھذا اإلجماع.

 

مل إلى أن قدًرا كبیًرا من الموفرین الحالیین لھذه الخدمات قد اعتمدوا وینفذون قیوًدا مشابھة على من قد یستخدم وتشیر مجموعة الع

علًما بأن استنتاج مجموعة العمل بأن مثل ھذا الحظر ال یجب تضمینھ في معاییر االعتماد في ھذا الوقت ال یقصد منھ  خدماتھم الخاصة.

معتمدین من اعتماد وتنفیذ ھذه السیاسات إذا ما اختاروا ذلك (شریطة أن یتم تنفیذ المعاییر األخرى ذات عدم تشجیع موفري الخدمات ال

                                                      
یالت سجتقر مجموعة العمل أنھ (ووفًقا لما ھو موضح أدناه) نظًرا ألن بعض الخدمات تفرض في الوقت الحالي قیوًدا على االستخدامات التجاریة لت 29

القیام بالتعریفات وتوضیح الفوارق المطلوبة أمر ممكن بشكل واضح، لكنھا تسعى لتمثیل آراء التعلیقات العامة من خالل تضمین ذلك البروكسي، فإن 
  في البیان ھنا.
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وتشیر مجموعة العمل إلى أنھ بعض المسجلین على األقل المشاركین  الصلة، مثل نشر شروط الخدمة وأسس ومبررات إنھاء الخدمة).

اقات المسجلة من خالل خدمات الخصوصیة/البروكسي یقومون بذلك من أجل تنفیذ في معامالت تجاریة من خالل استخدام أسماء النط

أنشطة غیر قانونیة أو غیرھا من أنشطة إساءة االستخدام األمر الذي قد یعد أساًسا لإلفصاح أو النشر بموجب جزء من ھذه معاییر 

وبمعنى آخر، فإن استنتاج مجموعة العمل بأن  ت المعتمدین.االعتماد ھذه، أو بموجب شروط الخدمة التي یعتمدھا وینشرھا موفرو الخدما

المسجلین المشاركین في أنشطة تجاریة أو أنشطة معامالت ال یجب اعتبارھا في حد ذاتھم غیر مؤھلین الستخدام خدمات 

  لى أسس أخرى.الخصوصیة/البروكسي ال یجب أن یكون لھ أي تأثیر على أھلیة (أو عدم أھلیة) مسجل محدد من القیام بذلك ع

 

 التعلیقات العامة على التقریر األولي 1.4
 

. ورًدا على طلب مجموعة العمل، ُعقدت 2015مایو  5تم افتتاح منتدى للتعلیقات العامة عند نشر التقریر األولي لمجموعة العمل في 

عدد وحجم التعلیقات الواردة، والتي شملت ما یزید . ونظًرا ل2015یولیو  7) یوًما، وانتھت في 63فترة التعلیق العام لمدة ستة وثالثین (

شخص على  10,000مادة فردیة مقدمة (اعتمد العدید منھا على قالب متوفر على الویب)، باإلضافة إلى توقیع أكتر من  11,000عن 

ج متوفر على اإلنترنت رد محدد على نموذ 150عریضة عبر اإلنترنت (وقدم العدید منھم تعلیقات إضافیة) باإلضافة إلى أكثر من 

، وقد قامت مجموعة العمل بتمدید أجل الموعد النھائي المحدد للسماح بمراجعة 30یحتوي على جمیع التوصیات األولیة لمجموعة العمل

مدونة  ىتامة لكافة التعلیقات الواردة. وفي ضوء اھتمام الجمھور بالمسألة، فقد نشر الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل أیًضا منشور عل

 .31یوضح عملیة التعلیقات العامة باإلضافة إلى إجراءات العمل الخاصة بمجموعة العمل

 

 االستنتاجات والخطوات التالیة  1.5
 

كافة توصیات اإلجماع الواردة في ھذا التقریر النھائي، وذلك بعد مراجعتھا المرضیة  GNSOتوصي مجموعة العمل بأن یعتمد مجلس 

 العمل.ألعمال وعملیات مجموعة 

                                                      
قات العامة ھنا: لتعلیویمكن االطالع على كافة التعلیقات الفردیة المقدمة مباشرة إلى منتدى التعلیقات العامة باإلضافة إلى تقریر فریق العمل حول ا 30

en-05-05-2015-initial-comments/ppsai-https://www.icann.org/public كما یمكن االطالع على الردود الفردیة على نموذج .
 . https://community.icann.org/x/KIFCAwلعمل باإلضافة إلى القالب نفسھ ھنا: السؤال المتوفر على اإلنترنت لمجموعة ا

 . observations-and-update-status-wg-og/ppsaihttps://www.icann.org/news/blراجع  31

https://www.icann.org/public-comments/ppsai-initial-2015-05-05-en
https://community.icann.org/x/KIFCAw
https://www.icann.org/news/blog/ppsai-wg-status-update-and-observations


 2015دیسمبر  7التاریخ:   عملیة وضع السیاسات لقضایا اعتماد خدمات الخصوصیة والوكالة

 

 التقریر النھائي حول قضایا اعتماد خدمات الخصوصیة والوكالة
 75من  18صفحة   
 

 الھدف والخطوات التالیة .2
 

") لمشكالت اعتماد خدمات الخصوصیة والبروكسي وفًقا لما ھو مطلوب PDPتم إعداد التقریر النھائي حول عملیة وضع السیاسات ("

إلى الداخلیة، الملحق "أ". وقد استند ھذا التقریر النھائي  ICANNالمنصوص علیھا في لوائح  GNSOبموجب عملیة وضع سیاسات 

، كما تم تحدیثھ بحیث یعكس مراجعة وتحلیل مجموعة العمل للتعلیقات العامة الواردة باإلضافة 2015مایو  5التقریر األولي الصادر في 

من أجل النظر فیھ. وفي حالة موافقة مجلس  GNSOإلى المداوالت المستفیضة الخاصة بھا. ویجري تقدیم ھذا التقریر إلى مجلس 

GNSO قریر النھائي، فسوف یقوم فریق عمل على ھذا التICANN  بإعداد تقریر بتوصیات مجلسGNSO والذي سیتم إرسالھ ،

قراره بما إذا كان  ICANN. وبعد فترة التعلیق العام، سوف یتخذ مجلس إدارة ICANNباإلضافة إلى التقریر النھائي إلى مجلس إدارة 

 في ھذا التقریر النھائي أم ال.سیوافق على السیاسات التي أوصت بھا مجموعة العمل 
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 الخلفیة .3
 

 خلفیة العملیة  3.1
 

  في اجتماعICANN  اعتمد مجلس إدارة 2011المنعقد في داكار في أكتوبر ،ICANN بخصوص التعدیالت على  قراًرا

 أمین السجل ("قرار اتفاقیة اعتماد أمین السجل في داكار"). اتفاقیة اعتماد 

  وقد وجھ قرار اتفاقیة اعتماد أمین السجل في داكار بأن یتم البدء في المفاوضات حول تعدید اتفاقیة اعتماد أمین السجلRAA 

من وكاالت إنفاذ القانون على الفور، وأوضح القرار أن موضوع المفاوضات تمثل في تضمین التوصیات المقدمة  2009لسنة 

LEA وھي المقدمة في التقریر النھائي التفاقیة ،RAA باإلضافة إلى الموضوعات األخرى التي ستعمل على تقدم الھدف ،

"). وقد طالب ھذا القرار أیًضا بإنشاء تقریر مشكالت DNSالثنائي لتحقیق حمایة المسجل واستقرار نظام أسماء النطاقات ("

بأسرع ما یمكن، من أجل التعامل مع أیة بنود باقیة لم تتم تغطیتھا في  GNSOملیة وضع السیاسات لـ من أجل تنفیذ ع

 .PDPالمفاوضات والمتناسبة أكثر لعملیة 

  ورًدا على قرار اتفاقیة اعتماد أمین السجل في داكار، نشرتICANN  تقریر مشكالتGNSO مارس  6في  النھائي

حول تعدیالت  PDPفي عملیة  GNSOبأن یبدأ مجلس  ICANN. وفي ھذا التقریر النھائي، أوصى فریق عمل 2012

، أو أن أي RAA) استالم تقریر یفید بانتھاء مفاوضات عملیة 1ي أي من الحاالت التالیة: (ف RAAاتفاقیة اعتماد أمین السجل 

التي تم تحدیدھا في تقریر المشكالت النھائي لم یعد یجري التفاوض بشأنھا  24من موضوعات التعدیالت المقترحة وعددھا 

حول أي أو جمیع موضوعات التعدیل  PDPلیة ) تحدید تعلیمات لمجلس اإلدارة بمتابعة العمل في عم2بعد اآلن، أو (

 المقترحة المحددة في تقریر المشكالت النھائي. 

  قام مجلس إدارةICANN  اتفاقیة اعتماد أمین السجل  باعتماد، 2013یونیو  27فيRAA الجدیدة. وتنص  2013نة لس

 .ICANN32االتفاقیة بعد تعدیلھا على إنشاء وتنفیذ برنامج العتماد وتوثیق موفري خدمة الخصوصیة والبروكسي بمعرفة 

  نشر فریق عمل 2013سبتمبر  16وفي ،ICANN لمجلس  بحًثاGNSO  حول نتائج مفاوضات اتفاقیة اعتماد أمین السجل

RAA  والذي أوصى بأن یتابع مجلس 2013لسنة ،GNSO  البدء في عملیة وضع السیاسات المطلوبة من مجلس اإلدارة

لتي تتالءم أكثر مع عملیة وا 2013لسنة  RAAحول المشكالت الباقیة التي لم یتم التعامل معھا في اتفاقیة اعتماد أمین السجل 

PDP.أي المشكالت التي تتعلق بخدمات الخصوصیة والبروكسي ، 

  مجلس  اعتمد، 2013أكتوبر  31وفيGNSO  البدء في عملیةPDP  باإلضافة إلى میثاق من أجل مجموعة عمل مشكالت

 ").PPSAIعتماد خدمات الخصوصیة والبروكسي ("مجموعة عمل ا

 

                                                      
 .2013لسنة  RAAمن اتفاقیة  3.14راجع المادة  32

http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-28oct11-en.htm#7
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-28oct11-en.htm#7
https://community.icann.org/download/attachments/30344497/FInal+Issue+Report-RAA+FINAL+3+6+12.pdf?version=1&modificationDate=1331143682837
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-27jun13-en.htm
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-27jun13-en.htm
http://gnso.icann.org/en/issues/raa/negotiations-conclusion-16sep13-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/issues/raa/negotiations-conclusion-16sep13-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/council/resolutions#201310
http://gnso.icann.org/en/council/resolutions#201310
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 خلفیة المشكلة  3.2
 

 2013لسنة  RAAنتیجة مفاوضات اتفاقیة اعتماد أمین السجل  3.2.1

 

على عدد من موضوعات األولویة العالیة واألولویة المتوسطة. وقد تناولت مفاوضات اتفاقیة  RAAیشتمل التقریر النھائي التفاقیة 

غالبیة موضوعات األولویة العلیا والمتوسطة باإلضافة إلى التوصیات الواردة من وكاالت إنفاذ  2013لسنة  RAAأمین السجل اعتماد 

، فقد 2013لسنة  RAAالقانون. ووفًقا لما تمت اإلشارة إلیھ في تقریر فریق العمل حول اختتام مفاوضات اتفاقیة اعتماد أمین السجل 

لموضوعات والتوصیات بعد االنتھاء من المفاوضات التي یمكن اعتبار أنھ لم یتم التعامل معھا بشكل كاٍف: ظل موضوعان فقط من ھذه ا

؛ وأیًضا UDRP33) توضیح لمسئولیات أمین السجل فیما یتصل باإلجراءات قید اإلجراءات الموّحدة لتسویة نزاعات أسماء النطاقات 1(

  إجراءات االعتماد والكشف/الترحیل. بما في ذلك -) خدمات الخصوصیة والبروكسي 2(

 

سوف یتم  34على مواصفة مؤقتة 2013لسنة  RAAوفیما یخص خدمات الخصوصیة/البروكسي، تحتوي اتفاقیة اعتماد أمین السجل 

، أیھما كان أوالً. ICANNویعتمدھا مجلس إدارة  PDPأي من توصیات  GNSOأو إلى أن تضع  2017ینایر  1العمل بھا إلى 

المواصفة على مجموعة محدودة من متطلبات الحد األدنى المعمول بھا على خدمات الخصوصیة والبروكسي التي یوفرھا أمناء تشتمل 

أو الجھات التابعة لھم، بما في ذلك ما یتم توزیعھ من خالل موزعین. وتشتمل متطلبات الحد األدنى  ICANNالسجالت المعتمدین من 

) نشر 3) نشر نقطة االتصال الخاصة باالنتھاك/إساءة االستخدام؛ (2ن شروط الخدمة األساسیة؛ و() اإلفصاح ع1ھذه على ما یلي: (

  ) تخزین بیانات العمالء.4معلومات اتصال األعمال؛ وأیًضا (

 

وفریق تفاوض أمناء السجالت على أن عدًدا من  ICANN، اتفقت 2013لسنة  RAAخالل مفاوضات اتفاقیة اعتماد أمین السجل 

كال الحمایة المؤقتة سوف یتم العمل بھ من أجل خدمات الخصوصیة/البروكسي المقدمة من خالل أمناء السجالت أو الجھات التابعة أش

لھم. وتتطلب أشكال الحمایة المؤقتة تلك أن یتم توفیر وإتاحة معلومات حول بعض المسائل مثل عملیات اإلبالغ عن إساءة االستخدام 

ھا موفر الخدمة مراسالت أطراف أخرى إلى عمیل الخصوصیة/البروكسي، وإنھاء خدمة العمالء ونشر تفاصیل والظروف التي یحیل فی

. وفي حین أنھا غیر شاملة بالضرورة من حیث األحكام وسبل الحمایة التي یمكن العمل بھا من أجل موفري خدمة WHOISالعمیل في 

بوضع  ICANNتلك كان الھدف منھا توفیر سوق أكثر مسئولیة إلى أن تقوم  الخصوصیة/البروكسي، إال أن أشكال الحمایة المؤقتة

 برنامج لالعتماد الرسمي. 

 

في  GNSOونسلط الضوء فیما یلي على معلومات أخرى ذات صلة باإلضافة إلى المواد واألعمال األخرى التي وضعھا مجلس 

 .35عتھا أو اإلشارة إلیھا بمعرفة مجموعة العمل خالل مداوالتھا، والتي تمت مراجPPSAIاالعتبار عند تأسیس وإنشاء مجموعة عمل 

                                                      
لقفل اسم النطاق  2013في أغسطس  GNSOفي التوصیات التي اعتمدھا مجلس  UDRPوقد تم التعامل مع المشكلة ذات الصلة بإجراءات  33

 .2013في سبتمبر  ICANN؛ وبدورھا اعتمادھا مجلس إدارة UDRPبموجب إجراءات 
en.htm#privacy-27jun13-specs-with-https://www.icann.org/en/resources/registrars/raa/approved-راجع  34

proxy . 
لسنة  RAAقد تم تلخیص ذلك في صورة مخطط مشكالت في تقریر فریق العمل حول اختتام ونتائج مفاوضات اتفاقیة اعتماد أمین السجل و 35

 .2013في أكتوبر  GNSOالذي اعتمده مجلس  PPSAI، وشّكل األساس لمیثاق مجموعة عمل 2013

https://www.icann.org/en/resources/registrars/raa/approved-with-specs-27jun13-en.htm#privacy-proxy
https://www.icann.org/en/resources/registrars/raa/approved-with-specs-27jun13-en.htm#privacy-proxy
https://www.icann.org/en/resources/registrars/raa/approved-with-specs-27jun13-en.htm#privacy-proxy
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 ICANNومجتمع  GNSOاألعمال ذات الصلة من جانب  3.2.2

 

، في السابق عدًدا من المشكالت والمخاوف فیما یخص خدمات GNSOو GAC، بما في ذلك ICANNطرح مجتمع 

النھائي، فإن  RAAفي تقریر  At-Largeومجتمع  GNSOمع الخصوصیة/البروكسي. وعالوة على األعمال التي قام بھا مجت

مثلت أیًضا جزًءا من مادة الخلفیة لمجموعة  2011و 2009بین  GNSOوالتي اعتمدھا مجلس  WHOISالدراسات ذات الصلة بـ 

وطني المادي . وقد اشتملت ھذه الدراسات على إساءة استخدام خدمة الخصوصیة والبروكسي التي أجراھا المعمل الPPSAIعمل 

")NPL.نتائج  نشروقد تم  ") في المملكة المتحدةNPL  كما اعتمد مجلس 2014في مارس .GNSO  أیًضا استطالًعا لما قبل الجدوى

 . 2012نتائجھا في أغسطس  نشرت، والتي Interisle Consulting Group، والذي أجرتھ حول إجراءات الترحیل والكشف

 

، كما اقترحت أیًضا 072036في  gTLDلنطاقات  WHOISفي السابق مجوعة من المبادئ فیما یخص خدمات  GACوقد أصدرت 

 GNSO. باإلضافة إلى ذلك، عملت العدید من مجموعات دراسة 2008في  GNSOعدًدا من جوانب الموضوعات والدراسات على 

، وقامت بوضع تعریفات أساسیة (بما في ذلك شروط "خدمة الخصوصیة" وخدمة WHOISعلى مقترحات دراسات فیما یخص خدمات 

  .GNSOالخاصة بـ  WHOISمن أجل وضع إطار لدراسات  البروكسي") التي استخدمت

 

 WHOISتوصیات من فریق مراجعة سیاسة  3.2.3

 

مع الحكومة  ICANN)، الذي تم تشكیلھ كجزء من تأكید التزامات WHOIS(فریق مراجعة  WHOISینشر فریق مراجعة سیاسة 

التقریر النھائي الضوء على نقص واالفتقار إلى القواعد الواضحة  . وقد سلط2012في مایو  37األمریكیة، المنشورة في التقریر النھائي

والمتسقة فیما یخص خدمات الخصوصیة/البروكسي، والتي أدت إلى نتائج غیر متوقعة بالنسبة ألصحاب المصلحة. وقد أشار فریق 

تیاجات ومخاوف أصحاب المصلحة، إلى أن التنظیم واإلشراف المناسبین على مثل ھذه الخدمات من شأنھ تناول اح WHOISمراجعة 

في نظام اعتماد، بھدف توفیر "متطلبات واضحة ومتسقة وقابلة لإلنفاذ لتشغیل ھذه الخدمات بما یتوافق مع  ICANNوأوصى بأن تنظر 

خصوصیة ال القوانین الوطنیة، وإیجاد توازن مناسب بین أصحاب المصلحة التنافسیة والمشروعة في ذات الوقت. ویتضمن ھذا على األقل

 وحمایة البیانات وإنفاذ القانون والصناعة المرتبطة بإنفاذ القانون ومجتمع حقوق اإلنسان". 

 

في "مزیج من الحوافز والعقوبات المتدرجة لتشجیع مزودي خدمات  ICANNبأن تنظر  WHOISكما أوصى فریق مراجعة 

ین عمًدا تسجیالت من مزودي خدمات غیر معتمدین". على سبیل الخصوصیة والوكیل للحصول على االعتماد وضمان عدم قبول المسجل

سلسلة تدریجیة ومطبقة من العقوبات على مزودي خدمات الخصوصیة الذین یخالفون المتطلبات مع  ICANNالمثال، "ینبغي أن تضع 

 مسار واضح إللغاء االعتماد بسبب المخالفات المتكررة والمتسلسلة أو الخطیرة".

 

 سرد العدید من األھداف والتوصیات النوعیة المحتملة للنظر فیھا على النحو التالي: WHOISاجعة وتابع فریق مر

 بوضوح لإلشارة إلى أن التسجیالت قد تمت بواسطة خدمة خصوصیة أو وكیل. WHOISتمییز إدخاالت  •
                                                      

 . https://gacweb.icann.org/download/.../WHOIS_principles.pdfراجع  36
 . en-11may12-report-review/whois/final-https://www.icann.org/en/about/aocراجع  37

http://whois.icann.org/sites/default/files/files/pp-abuse-study-final-07mar14-en.pdf
http://whois.icann.org/sites/default/files/files/pp-abuse-study-final-07mar14-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/whois/whois-pp-survey-final-report-22aug12-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/whois/whois-pp-survey-final-report-22aug12-en.pdf
https://gacweb.icann.org/download/WHOIS_principles.pdf
https://www.icann.org/en/about/aoc-review/whois/final-report-11may12-en
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 الوكیل.المباشرة وسریعة االستجابة بشأن مزودي خدمات الخصوصیة و WHOISتوفیر كل تفاصیل اتصال  •

اتباع عملیات وإطارات زمنیة معیاریة للكشف والتحویل (ینبغي نشرھا بوضوح والمبادرة بإبالغھا للمستخدمین المحتملین لھذه  •

 الخدمات؛ حتى یمكنھم تحدید اختیارات مبنیة على معرفة حسب ظروف كلٍّ منھم على حدة).

 یة والوكیل.ضرورة إفصاح المسجلین عن عالقتھم بأي مزود لخدمات الخصوص •

 حفظ نقاط اتصال مخصصة لكل مزود بشأن إساءة االستخدام. •

 إجراء فحوص دوریة للعنایة الواجبة فیما یتعلق بمعلومات االتصال بالمستھلك. •

 الحفاظ على خصوصیة وسالمة التسجیالت في حالة ظھور مشكالت رئیسیة مع أحد مزودي خدمات الخصوصیة والوكیل. •

مبھم بشأن حقوق حاملي األسماء المسجلة وواجباتھم والطریقة التي ینبغي إدارتھم بھا في بیئة  توفیر إرشاد واضح وغیر •

 الخصوصیة والوكیل.

 

 توصیات فریق عمل الخبراء حول خدمات دلیل نطاقات المستوى األعلى العامة 3.2.4

 

بالمساعدة في إعادة تعریف  ICANNتوجیھ مجلس إدارة  خطوة أولى نحو تنفیذك 2012تم تشكیل فریق عمل الخبراء في دیسمبر 

وضع سیاسة جدیدة من أجل  GNSOباإلضافة إلى توفیر أساس ممكن لكي یتسنى لمنظمة  gTLD الغرض وتوفیر بیانات تسجیل

مجلس اإلدارة أیًضا  طلببالتعامل مع الموضوع، فقد  ICANN. ومن خالل المطالبة بأن یقوم فریق عمل gTLD خدمات دلیل تسجیل

مل مع الغرض من جمیع وحفظ وتوفیر بیانات ، من أجل التعاICANNتقریر مشكالت، والبدء في عملیة وضع السیاسات معتمدة من 

 باإلضافة إلى المشكالت ذات الصلة التي تتعلق بدقة البیانات وإمكانیة الوصول إلیھا. gTLD تسجیل

 

، والذي احتوى على توصیات محددة فیما یخص خدمات 2014وقد نشر فریق عمل الخبراء تقریره النھائي في یونیو 

 GNSOار إلى أن النقص الحالي في العملیات القیاسیة واألعمال السابقة التي قامت بھا منظمة . كما أش38الخصوصیة/البروكسي

 ، وسلط الضوء على بعض االحتیاجات المشتركة التي من المقرر مناقشتھا:ICANNومجتمع 

س جمیعھا، وتتم التي یقدمھا العدید من موفري الخدمات ولی -ترحیل المراسالت إلى عمیل خدمة الخصوصیة أو البروكسي  •

 في الغالب من خالل إعادة التوجیھ التلقائي للبرید اإللكتروني إلى عنوان البرید اإللكتروني للمشرف/جھة االتصال الفنیة

في ھذه الحالة، فإن  -الكشف عن الھویة وتفاصیل االتصال المباشرة لعمیل البروكسي رًدا على شكوى من جھة أخرى  •

على االستجابة، واإلجراءات التي تتخذ تتفاوت وغالًبا ما تعتمد على عالقات قائمة فیما بین مقدمي  العملیات والتوثیق والقدرة

 الطلبات وموفري الخدمات

 WHOISإماطة اللثام عن ھویة العمیل األساسي ونشر اسمھ/اسمھا باإلضافة إلى تفاصیل االتصال في  •

ون مرتبًطا أو غیر مرتبط بموفر الخدمة) من أجل التصعید أو المساعدة غالًبا ما یعتمد الطالبون على أمین السجل (الذي قد یك •

 عند الفشل في االتصال بالعمیل األساسي أو عندما ال یكون ھناك قرار من موفر الخدمة 

 

                                                      
06jun14-report-https://www.icann.org/en/system/files/files/final-القسم السابع من تقریر فریق عمل الخبراء النھائي:  38

en.pdf . 

https://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-08nov12-en.htm
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2012-11-08-en
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2012-11-08-en
https://www.icann.org/en/system/files/files/final-report-06jun14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/final-report-06jun14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/final-report-06jun14-en.pdf
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وقد أوصى فریق عمل الخبراء باعتماد موفري خدمة الخصوصیة/البروكسي على اإلجمال، وعرض التوصیات النوعیة اإلضافیة 

 :39الیةالت

یجوز للكیانات واألشخاص الطبیعیین تسجیل أسماء النطاقات من خالل استخدام خدمات الخصوصیة المعتمدة التي ال تفصح  •

عن تفاصیل اتصال المسجل باستثناء ما یكون في ظروف محددة (على سبیل المثال انتھاك شروط الخدمة، مذكرة استدعاء) 

 التي تسجل أسماء النطاقات بالنیابة عن العمیل باإلضافة إلى خدمات البروكسي المعتمدة

المطالبة بأن یتم تضمین شروط محددة في شروط الخدمة، والتي یجب أن تشتمل على مطالبة موفر  ICANNیجب على  •

 الخدمة بمحاولة توفیر إشعار في الحاالت الخاصة بالتعطل المتوقع.

فاصیل دقیقة وموثوقة لالتصال بالنسبة لكافة جھات االتصال ویجب أن یزود موفرو الخدمات المعتمدین أمین السجل بت •

، من أجل الوصول إلى موفر الخدمة والكیانات المفوضة بحل المشكالت الفنیة واإلداریة 40اإللزامیة المستندة إلى األغراض

 والمشكالت األخرى بالنیابة عن المسجل.

د اإللكتروني من خالل توجیھ عنوان البرید اإللكتروني الخاص ویجب إلزام موفري الخدمات المعتمدین بترحیل رسائل البری •

 بالمسجل.

یجب على موفري خدمة البروكسي المعتمدین تزوید أمین السجل باسم المسجل الخاص بھ وتفاصیل االتصال الخاصة بھ، بما  •

 العمیل. ل اسم النطاق بالنیابة عنفي ذلك عنوان البرید اإللكتروني الفرید للتوجیھ من أجل االتصال بالكیان المرخص لھ تسجی

وباعتباره مالك االسم المسجل، یتعین على موفري خدمات البروكسي المعتمدین تولي كافة المسئولیات االعتیادیة للمسجل عن  •

 اسم ھذا النطاق، بما في ذلك توفیر جھات االتصال الدقیق والمعتمدة واإللزامیة المستندة إلى األغراض وغیرھا من بیانات

 التسجیل.

 ویجب فرض خدمات البروكسي المعتمدة من أجل الرد على طلبات الكشف في الوقت المناسب. •

                                                      
 م السابع والملحق "ح" من التقریر النھائي لفریق عمل الخبراء.من القس 149-138راجع المبادئ الموصى بھا  39
") وھو موصوف باستفاضة في التقریر الخاص RDSوقد قام فریق عمل الخبراء بتطویر ھذا المفھوم كجزء من خدمة دلیل التسجیل المقترحة (" 40

 بھم.
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 المنھج الذي تتخذه مجموعة العمل .4
 

 منھجیة العمل 4.1
 

. وقد قررت إجراء أعمالھا بشكل أساسي من خالل المؤتمرات الھاتفیة 2013دیسمبر  3مداوالتھا في  PPSAIبدأت مجموعة عمل 

وعیة، باإلضافة إلى تبادل البرید اإللكترون على القائمة البریدیة الخاصة بھا، باإلضافة إلى مناقشات إضافیة تتم في اجتماعات األسب

ICANN  خاصة بھا، باإلضافة إلى قائمتھا ال مساحة عمل ویكيالعامة عند جدولتھا. وجمیع اجتماعات مجموعة العمل موثقة على

 ICANNالبریدیة، ومسودات المستندات، ومواد الخلفیة والتعقیبات والمشاركات الواردة من منظمات الدعم/اللجان االستشاریة التابعة لـ 

اجتماًعا،  76، عقدت مجموعة العمل 2015نوفمبر  18. واعتباًرا من GNSOباإلضافة إلى مجموعة أصحاب المصلحة والدوائر في 

 العامة. ICANNوال تشمل اجتماعات الفریق الفرعي أو جلسات المجتمع المفتوحة في اجتماعات 

 

ة العمل، فقد ، تمت مراجعتھا وتحدیثھا بصفة منتظمة. ولتسھیل العمل الذي تقوم بھ مجموعخطة عملكما أعدت مجموعة العمل أیًضا 

قررت استخدام نموذج من أجل جدولة جمیع التعقیبات الواردة رًدا على طلبھا بالحصول على بیانات مجموعة الدوائر وأصحاب 

، باإلضافة إلى ردود أعضاء مجموعة العمل ICANNالمصلحة، والتعقیب من منظمات الدعم/اللجان االستشاریة األخرى التابعة لـ 

نیابة عنھم أو كممثلین لمجموعاتھا المعنیة) وذلك على استطالع للرأي أجري فیما بین مجموعة العمل فیما یخص كل الفردیین (سواء بال

 من األسئلة المتعلقة بمیثاق مجموعة العمل.

 

ھا والذي تم بعد تأسیسھ، والذي قدمت فیھ نتائج ICANNوقد قامت مجموعة العمل بجدولة جلسات المجتمع في كل اجتماع عام لـ 

األوسع من أجل المناقشة والحصول على اآلراء. وقد تم أیًضا اختیار  ICANNاألولیة، وفتح المشكالت و/أو النتائج على مجتمع 

لكلي یكون بمثابة مجموعة العمل األولي التي تشارك في المشروع التجریبي لمجلس  GNSOمجموعة العمل من جانب مجلس 

GNSO وقد أخذ ذلك شكل اجتماع مباشر وجًھا لوجھ 2015فعل لمجموعة العمل في العام المالي لسنة من أجل تسھیل بناء اإلجماع ال .

، والذي قام 2014العام في لوس أنجلوس في أكتوبر  ICANNولمدة یوم كامل (شخصًیا باإلضافة إلى المشاركین عن بعد) في اجتماع 

ب الخبراء في ھذا الموضوع. وفي إعداد التقریر النھائي، تم اختیار على تیسیره أحد القائمین على تیسیر أعمال المجتمع من أصحا

إلجراء المزید من االجتماعات المباشرة وجًھا لوجھ (بما في ذلك المشاركة عن  GNSOمجموعة العمل مرة أخرى من جانب مجلس 

العام في دبلن في  ICANNاجتماع  بعد بالنسبة ألعضاء مجموعة العمل ممن ال یمكنھم حضور الجلسة بشخصھم). وقد حدث ذلك في

 . 2015أكتوبر 

 

رد فردي (استند العدید منھا على النموذج المتوفر على اإلنترنت والذي قامت مجموعة  11,000وقد تلقت مجموعة العمل ما یزید عن 

. وقد اشتمل ذلك 2015لي في مایو من األشخاص المعنیین بتعمیمھ) مباشرة إلى منتدى التعلیقات العامة الذي تم افتتاحھ لتقریرھا األو

شخص، وقدم العدید منھم أیًضا تعلیقات إضافیة. وقد تم الحصول على  10,000على عریضة متوفرة على اإلنترنت وقع علیھا أكثر من 

اإلضافة ب رد فردي أیًضا على نموذج متوفر على اإلنترنت نشرتھ مجموعة العمل ویحتوي على كافة التوصیات التمھیدیة 150أكثر من 

إلى األسئلة المفتحة التي طرحتھا مجموعة العمل من أجل الحصول على التعقیبات. ولضمان تحقیق مراجعة عادلة وشاملة لحجم 

https://community.icann.org/x/9iCfAg
https://community.icann.org/x/9iCfAg
https://community.icann.org/x/wx3RAg
https://community.icann.org/x/wx3RAg
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التعقیبات، فقد استخدمت مجموعة العمل نموذج موحد ألداة مراجعة التعلیقات، مقسمة إلى أربعة أجزاء مختلفة لكي تضع في االعتبار 

الواردة. باإلضافة إلى ذلك، فقد شكلت مجموعة العمل أرفع فریق عمل فرعیة من أجل النظر بشكل أكثر تحدیًدا في  جمیع التعلیقات

التعقیبات الواردة على كافة المشكالت المفتوحة التي لم تتوصل مجموعة العمل إلى إجماع بشأنھا في تقریرھا األولي، باإلضافة إلى 

لى موضوع اعتماد موفر خدمة الخصوصیة/البروكسي. وقد حظي كل فریق فرعي بمساحة العمل مراجعة كافة التعلیقات الواردة ع

التعاونیة الخاصة بھ على اإلنترنت حیث تم تحمیل جمیع مسودات العمل الخاصة بھا، وتم تسجیل وتدوین نصوص كافة اجتماعات الفرق 

 . 41الفرعیة

 

 أعضاء مجموعة العمل 4.2
 

 :PPSAIمل فیما یلي أعضاء مجموعة ع

     

NCSG *الحضور** االنتماء   
   NCUC 21 عمرو الصدر

   NCSG 36 دیفید كیك

 NCUC 13 ماریا فاریل++

   NPOC 11 لور لیمنویر++-ماري

   NCUC 17 روي بالیستي

   NCUC 54 ستیفاني بیرین

   NCUC 1 ویندي سیلتزر

   NCUC 0 ھوارد فیلمان

 كاثي كلیمان

 جیمس غانون

 رودي فانسنیك

NCSG 

NCSG 

NPOC 

70 

15 

8 

  

 
CSG 

    

   ISPCP 1دائرة مزودي خدمات اإلنترنت واالتصال  أدامو ناسر

   IPC 57دائرة الملكیة الفكریة  ألیكس دیكون

   IPC 1دائرة الملكیة الفكریة  ھیكتور ألایر مانوف

   IPC 3دائرة الملكیة الفكریة  بریان وینترفیلدت

   IPC 17دائرة الملكیة الفكریة  فرشمیدكیث كوب

                                                      
، كما یمكن https://community.icann.org/x/KIFCAw یمكن االطالع على أدوات مراجعة التعلیقات العامة لمجموعة العمل ھنا: 41

االطالع على العضویة واالجتماعات واألعمال الخاصة بجمیع فرق العمل الفرعیة على كل صفحة ویكي لكل منھا على مساحة عمل مجتمع مجموعة 
  .https://community.icann.org/x/9iCfAgالعمل: 

https://community.icann.org/x/KIFCAw
https://community.icann.org/x/9iCfAg
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   IPC 32دائرة الملكیة الفكریة  كیران ماالنكاروفیل

   IPC 32دائرة الملكیة الفكریة  كریستینا روزیت++

   IPC 78دائرة الملكیة الفكریة  ستیف میتالیتز

   ISPCP 48دائرة مزودي خدمات اإلنترنت واالتصال  أوزفالدو نوفوا

   IPC 36دائرة الملكیة الفكریة  رانوفیلیب ما

   IPC 60دائرة الملكیة الفكریة  تود ویلیامز

   IPC 35دائرة الملكیة الفكریة  ڤكتوریا شیكلر

   IPC 65دائرة الملكیة الفكریة  غریفین بارنیت

   IPC 67دائرة الملكیة الفكریة  فالیریا شیرمان

   IPC 27دائرة الملكیة الفكریة  دیفید ھوغیز

   IPC 50دائرة الملكیة الفكریة  بول مكجرادي

   IPC 48دائرة الملكیة الفكریة  جیم بیكوف

   IPC 51دائرة الملكیة الفكریة  دیفید ھیسلي

   IPC 10دائرة الملكیة الفكریة  دون مودي

   BC 4دائرة قطاع األعمال  إیمیلي إیمانویل

   BC 0دائرة قطاع األعمال  مایكل عادیییا

   BC 53دائرة قطاع األعمال  جاستین ماسي

   BC 9دائرة قطاع األعمال  جون ھورتون

   BC 25دائرة قطاع األعمال  لیبي باني

   BC 1دائرة قطاع األعمال  مایكل شكري

   ISPCP 29دائرة مزودي خدمات اإلنترنت واالتصال  كرستیان داوسون

   BC 9دائرة قطاع األعمال  لورا جدید

   BC 0دائرة قطاع األعمال  كاثرین ماجوان++

  BC 43دائرة قطاع األعمال  سوزان كواغوتشي

  BC 1دائرة قطاع األعمال  كریس تشابلو

 فیل كورون

 تیري ستومي

 شون ماكنیرني

 سیث أرنولد

 BCدائرة قطاع األعمال 

 BCدائرة قطاع األعمال 

 IPCدائرة الملكیة الفكریة 

 IPCالفكریة  دائرة الملكیة

37 

21 

6 

0 

     

RrSG     
   4  بین أندرسن

   0  جیفري إیكھاوز
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   5  غوردان دیك

   69  جرایم بونتون

   44  تاتیانا كرامتسوفا

   59  جیمس بلیدیل

   53  لوس سیوفر

   2  مات سیرلن

   48  مایكل نیلون

   6  نیكوال شتاینباخ

   0  روب فیلنوف

   15  ستالرتوبیاس 

   32  سوزان بروسر

  22  تیم رویز++

   61  فولكر جریمان

   17  ثیو غیرتز

   57  سارة ویلد

   60  دارسي ساوثویل

   3  بیلي واتنبوف

   12  جنیفر ستاندفورد

   52  كریس بیلنغ

   0  بوب ویجاند

  23  رید-لیندساي ھاملتون

 إیفنز أولیفییرا بورتو

 رنيروجر كا

 سارة بوكي

 0 

17 

15 

 

     

RySG     
   6  مایكل بالج

   4  ستاتون ھاموك

   1  بریت فاوسیت

     

At Large/ALAC     
   47  كارلتون سامویلز

   45  ھولي رایتش
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     األفراد
 دون بلومینثال

 ویلیامز-إیریك برونر

 52 

1 

  

 3  دان بوركي++

  38  فرانك میكلیك

 ویلیام لین

 توماس ریكیرت

 0 

2 

  

     

     أخرى
   8 اللجنة االستشاریة الحكومیة جیما ماریا كامبیلوس++

 12  ریتشارد لیننغ++

 

 . ty.icann.org/x/c4Lghttps://communiیمكن العثور على بیانات إبداء االھتمام ألعضاء مجموعة العمل على 

 

. یمكن العثور على أرشیفات البرید https://community.icann.org/x/xrbhAgیمكن العثور على سجالت الحضور على 

 . wg/-pdp-ppsai-http://mm.icann.org/pipermail/gnsoاإللكتروني على 

 

والتي  GNSOومجموعة ودوائر أصحاب المصلحة التابعة لمنظمة   ICANN* فیما یلي منظمات الدعم/اللجان االستشاریة التابعة لـ

 قدم لھا أعضاء مجموعة العمل ارتباطات:

 

RrSG – مجموعة أصحاب المصلحة في أمین السجل 

RySG – مجموعة أصحاب المصلحة في السجل 

CBUC - دائرة المستخدمین التجاریین ومستخدمو األعمال 

NCUC – دائرة المستخدمین غیر التجاریین 

IPC – دائرة الملكیة الفكریة 

ISPCP - دائرة مقدمي االتصال وخدمات اإلنترنت 

NPOC – دائرة المنظمات غیر الھادفة للربح 

GAC – ریة الحكومیةاللجنة االستشا 

 

. یرجى مالحظة أن بعد األعضاء قد شاركوا في مجموعة العمل فقد بعد بدایة اجتماعھا 2015نوفمبر  18** كان ھذا دقیًقا اعتباًرا من 

 ، وأن العدید من أعضاء مجموعة العمل قد غادروا منذ ذلك الحین (تمت اإلشارة إلیھم بعالمة ++ مقابل أسمائھم).2013في دیسمبر 

https://community.icann.org/x/c4Lg
https://community.icann.org/x/xrbhAg
http://mm.icann.org/pipermail/gnso-ppsai-pdp-wg/
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 ناقشات مجموعة العملم .5
 

یورد ھذا القسم نظرة عامة على مداوالت مجموعة العمل. والھدف من النقاط الموضحة أدناه یتمثل في تزوید القارئ بمعلومات ذات 

صلة بالخلفیة حول مداوالت وإجراءات مجموعة العمل، ویجب عدم قراءتھا على اعتبار أنھا تمثل مجمل المداوالت الخاصة بمجموعة 

 عمل. ال

 

 البحث األولي وإیجاد الحقائق المبدئیة 5.1
 

بموجب المیثاق الخاص بمجموعة العمل، فقد ُكلفت المجموعة بمراجعة قائمة بالموضوعات واألسئلة، وذلك كجزء من العمل الخاص بھا 

ت واألسئلة في قسم من أجل وضع توصیات السیاسة ذات الصلة باعتماد خدمات الخصوصیة والبروكسي. وقد استمدت ھذه الموضوعا

 أعاله. 3، وفًقا لما ھو موضح في القسم ICANNكبیر منھا من األعمال السابقة التي قام بھا مجتمع 

 

وقد قامت مجموعة العمل بتجمیع كافة أسئلة المیثاق في سبع فئات محددة، على النحو التالي: المشكالت الرئیسیة؛ والحفاظ واإلبقاء على 

كسي؛ وتسجیل خدمات الخصوصیة والبروكسي؛ ونقطة االتصال المقرر توفیرھا من جانب خدمات خدمات الخصوصیة والبرو

الخصوصیة والبروكسي؛ وترحیل الشكاوى إلى عمیل الخصوصیة/البروكسي؛ والكشف عن ھویة أو تفاصیل عمیل 

. 42خدمات الخصوصیة/البروكسيباإلضافة إلى إنھاء خدمات الخصوصیة/البروكسي وإلغاء اعتماد موفري  ؛الخصوصیة/البروكسي

 وكل فئة وأسئلة خاصة بالمیثاق مجمعة داخلھا مدرجة بمزید من التفصیل فیما یلي.

 

من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات في بدایة العملیة، أُجریت دراسة استقصائیة بین أعضاء مجموعة العمل. باإلضافة 

 ICANN، وكذلك منظمات GNSOدیم تعقیبات من مجموعات ودوائر أصحاب المصلحة لدى إلى ذلك، طلبت مجموعة العمل أیًضا تق

 . GNSOالداعمة األخرى واللجان االستشاریة بما یتفق مع دلیل عملیة وضع السیاسات للمنظمة الداعمة لألسماء العامة الخاصة بـ 

 

 المشكالت الرئیسیة (الفئة "أ" من تجمیع أسئلة المیثاق) 5.2

 

سئلة المیثاق التالیة في ھذه الفئة "أ"، حیث رأت مجموعة العمل أنھا سوف تكون ذات طبیعة عامة أكثر. وقد تم تجمیع األسئلة تم تجمیع أ

 النوعیة األخرى بالتالي إلى فئات أكثر تركیًزا (الفئة "ب" إلى "ز").

 

من جانب موفري خدمة  ما ھي أنواع الممارسات القیاسیة للخدمات، إن وجدت، التي یجب اعتمادھا ونشرھا .1

  ؟ICANNالخصوصیة/البروكسي المعتمدین من 
 

                                                      
): 2014فبرایر  23راجع التجمیع النھائي لمجموعة العمل بخصوص أسئلة المیثاق (اعتباًرا من  42
-Charter-https://community.icann.org/download/attachments/47256202/Clean%20PPSAI

13%20Feb%202014.doc?version=1&modificationDate=1397484425000&api=v2-QuestionsGrouping . 

https://community.icann.org/download/attachments/47256202/Clean%20PPSAI-Charter-QuestionsGrouping-13%20Feb%202014.doc?version=1&modificationDate=1397484425000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/47256202/Clean%20PPSAI-Charter-QuestionsGrouping-13%20Feb%202014.doc?version=1&modificationDate=1397484425000&api=v2
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  التفریق بین خدمات الخصوصیة والبروكسي ألغراض عملیة االعتماد؟ ICANNھل یجب على  .2

 

؟ ھل عملت 2013لسنة  RAAما ھي تأثیرات مواصفة خدمة الخصوصیة والبروكسي الواردة في اتفاقیة اعتماد أمین السجل  .3

 وإمكانیة االتصال بالمسجلین ومدى استخدام الخدمات؟ WHOISت الجدیدة على تحسین جودة ھذه المتطلبا

 

فیما یخص موفري خدمة  ICANNما االلتزامات التعاقدیة التي یجب أن تكون ألمناء السجالت المعتمدین من  .4

ي حالة استخدام المسجل الخصوصیة/البروكسي المعتمدین؟ ھل یجب السماح ألمناء السجالت قبول السجالت على علم ف

 لموفري خدمات غیر معتمدین والملتزمین بنفس المعاییر الخاصة بموفري الخدمات المعتمدین؟

 

 في مراجعة أسئلة الفئة "أ"، وافقت مجموعة العمل على إمكانیة أن تكون المسألة الفرعیة التالیة أیًضا ذات صلة بمداوالتھا:

 

  اكتشافھ أن مسجالً یعمل كموفر خدمة غیر معتمد بعد التعامل بالفعل مع التسجیل؟ما ھي التزامات أي أمین السجل عند  •

 

یجب أن تتم فقط فیما بعد، بالنظر إلى أن اتفاقیة  3-وافقت مجموعة العمل مبكًرا على أن أیة مناقشة مفیدة ومستمدة من بیانات السؤال أ

كانا  4-أو أ 1-. كما رأت مجموعة العمل أن السؤال أ2014ینایر  1سرى العمل بھا فقط في  2013لسنة  RAAاعتماد أمین السجل 

من األسئلة العامة التي یفضل التعامل معھا بعد إنھاء مجموعة العمل للتوصیات في الفئات األخرى من أسئلة المیثاق. وتمثل ردود 

ى ھذا النحو یتم تسجیلھا في تلك األقسام المعنیة مجموعة العمل على ھذین السؤالین جزًءا من ردودھا على أسئلة المیثاق األخرى، وعل

 .7من ھذا التقریر. ویمكن العثور على التوصیات النھائیة حول الفئة "أ" في القسم 

 

 الحفاظ على خدمات الخصوصیة/البروكسي (مجموعة أسئلة المیثاق من الفئة "ب") 5.3
 

وفًقا لما ھو  2-ة إلى أسئلة فرعیة تم االتفاق علیھا وإضافتھا إلى السؤال بتم تجمیع أسئلة المیثاق التالیة في ھذه الفئة "ب" باإلضاف

 موضح أدناه: 

 

كم أجل توضیح  WHOISبتمییز إدخاالت  ICANNھل یجب مطالبة موفري خدمة الخصوصیة/البروكسي المعتمدین من  .1

 وبیان الوقت الذي یتم فیھ إجراء تسجیل من خالل خدمة الخصوصیة/البروكسي؟

بإجراء عملیات فحص دوریة للتأكد من دقة  ICANNب مطالبة موفري خدمة الخصوصیة/البروكسي المعتمدین من ھل یج .2

 معلومات االتصال الخاصة بالعمیل، وإن كان األمر كذلك، فكیف؟

ما ھي الطریقة التي یجب من خاللھا إجراء تلك الفحوصات وإلى أي مستوى (على سبیل المثال، على غرار مستویات  .أ

 أو مستوى ما آخر)؟ 2013توثیق والتحقق المنصوص علیھا في اتفاقیة اعتماد أمین السجل لسنة ال

ما الحقوق والمسئولیات التي یجب أن تكون لمسجلي أسماء النطاقات الذي یستخدمون خدمات الخصوصیة/البروكسي؟ ما  .3

في إدارة ھذه الحقوق  ICANNمن  االلتزامات التي یجب فرضھا على موفري خدمة الخصوصیة/البروكسي المعتمدین

 . PEDNRوالمسئولیات؟ یجب توضیح الطریقة التي یجب من خاللھا تطبیق عملیات نقل الملكیة وعملیات التجدید وسیاسات 
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حول السیاسات والعملیات الحالیة فیما یخص  ICANN، طلبت مجموعة العمل تقریًرا موجًزا من فریق عمل 3-فیما یخص السؤال ب

). كما أنشأت مجموعة العمل فریًقا فرعًیا من أجل النظر في "PEDNR"التحویل والتجدید واستعادة اسم النطاق بعد االنتھاء ( عملیات

بما في ذلك عملیات تحویل الملكیة من أمین سجل فاشل وعملیات نقل المشكالت التي قد تنشأ خالل عملیات نقل ملكیة أسماء النطاقات، 

الملكیة فیما بین أمناء السجالت كانت تجني أو تخسر استخدامات أمین السجل لخدمات الخصوصیة/البروكسي. وقد أوصى الفریق 

ثل اإلشعارات والتذكیرات (م ICANNبأن تنظر مجموعة العمل بشكل عام في تفویض ترحیل االتصاالت الحیویة لـ  43الفرعي

للتذكیر بالبیانات واإلشعارات قید سیاسة استعادة التسجیل  WHOISعلى سبیل المثال، التذكیرات السنویة بموجب سیاسة  -المطلوبة 

م تغطیتھ تالمنتھي). بالنسبة لعملیات نقل الملكیة من أمین سجل فاشل أو ملغى اعتماده، فقد رأي فریق العمل الفرعي أن الموقف سوف ت

 .IRTPبالكامل تقریًبا من خالل سیاسة نقل الملكیة فیما بین أمناء السجالت 

 

في تحلیل التفاعل فیما بین عملیات حمایة الخصوصیة (من خالل استخدام خدمات الخصوصیة/البروكسي) وعملیة أي نقل ملكیة بموجب 

الفرعي إلى أنواع متعددة من حاالت االستخدام التي یمكن أن تحدث، على سیاسة نقل الملكیة فیما بین أمناء السجالت، أشار فریق العمل 

 النحو التالي:

 

أ. غیر خاص إلى غیر خاص (سیاسة نقل الملكیة فیما بین 
 أمناء السجالت الحالیة)

 ب. خاص إلى غیر خاص
 

 د. خاص إلى خاص ج. غیر خاص إلى خاص
 

 
 اھن قید سیاسة نقل الملكیة فیما بین أمناء السجالت الحالیة)عدم شمول خدمات الخصوصیة/البروكسي (الوضع الر .أ

 أمین السجل الخاسر لدیھ خصوصیة/بروكسي تابع، والرابح لیس لدیھ ذلك. .ب
 أمین السجل الرابح لدیھ خصوصیة/بروكسي تابع، والخاسر لیس لدیھ ذلك. .ج
 العمیل استخدامھما.كل من أمین السجل الرابح والخاسر لدیھما خصوصیة/بروكسي مرتبطین واختار  .د

 

وقد أشار الفریق الفرعي إلى أن الحاالت التي تنشأ بموجب البند "ب" و"د" من المحتمل أن تتطلب طریقة ما ألمناء السجالت وخدمات 

ملكیة  من أجل توفیر حمایة إضافیة لنقل الخصوصیة/البروكسي المرتبطة بھم من أجل تبادل بیانات االتصال المحمیة، مثل دالة التجزئة،

أسماء النطاقات. وقد وضعت مجموعة العمل في اعتبارھا خالل إعداد تقریرھا النھائي أعمال الفریق الفرعي والمشكالت التفصیلیة التي 

یمكن أن تنشأ وقد تؤثر على توافر واستخدام خدمات الخصوصیة والبروكسي في حالة نقل ملكیة اسم نطاق بموجب سیاسة نقل الملكیة 

 .IRTPمناء السجالت فیما بین أ

 

 .7ویمكن العثور على التوصیات النھائیة حول الفئة "ب" في القسم 

 

                                                      
 . hAg-https://community.icann.org/x/BIراجع تقریر الفریق الفرعي حول مشكالت نقل الملكیة:  43

http://gnso.icann.org/en/group-activities/inactive/2013/pednr
https://community.icann.org/x/BI-hAg
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 تسجیل خدمات الخصوصیة/البروكسي (مجموعة أسئلة المیثاق من الفئة "ج") 5.4
 

من أجل  اإلضافیة كان الزًما تم تجمیع أسئلة المیثاق التالیة في ھذه الفئة "ج"، مع الموافقة المبكرة لمجموعة العمل على أن سؤال "العتبة"

وضع وتحدید سیاق تام لمسألة االستخدام "التجاري" و"غیر التجاري". وكما ھو الحال بالنسبة لفئات المیثاق، وافقت مجموعة العمل 

 أیًضا على عدد من األسئلة الفرعیة لمناقشتھا داخل ھذه الفئة.

 

جب أن ھل ی ي/الخصوصیة للشركات والمنظمات غیر التجاریة ولألفراد.في الوقت الحالي، تتوفر خدمات البروكس :سؤال العتبة

 44یكون ھناك أي تغییر على ھذا الجانب من النظام الحالي في معاییر االعتماد الجدیدة؟

 

ھل یجب على موفري خدمة الخصوصیة/البروكسي المعتمدین التفریق بین أسماء النطاقات المستخدمة ألغراض التجاریة في  .1

استخدام خدمات الخصوصیة/البروكسي مناسب عندما یكون ھناك اسم نطاق وبشكل محدد، ھل ألغراض الشخصیة؟ مقابل ا

 مسجل ألغراض تجاریة؟

ھل یجب أن تكون ھناك "تجارة" فعلیة، أم أنھا تشتمل على أي من أغراض األعمال  -قم بتعریف "الغرض التجاري"   .أ

 بما في ذلك ما یكون للمعلومات أو التعلیم)؟المتوفرة على اإلنترنت (على سبیل المثال، 

 ھل یجب أن یكون ھناك تعریف لما یمثل تجارة؟ الغرض؟ المستوى؟  .ب

ھل ھناك أي اختالف فیما بین "شخصي" و"غیر تجاري" مثل؛ ماذا عن المؤسسات غیر التجاریة أو األغراض غیر   .ج

 ض الدینیة أو األبویة؟التجاریة مثل األغراض السیاسیة أو أغراض الھوایات أو األغرا

 یجب تضمین ما إذا كان التسجیل من اجل األغراض التجاریة (ولیس فقط استخدام اسم النطاق)  .د

 ھل یجب أن تفصح خدمات الخصوصیة/البروكسي على المصالح المرتبطة بھا؟ .ه

م صین یستخدمون اسھل یجب قصر استخدام خدمات الخصوصیة/البروكسي فقط على المسجلین الذین یكونون أفراًدا مخصو .2

 النطاقات من أجل أغراض غیر تجاریة؟

 ماذا عن المؤسسات غیر الربحیة أو غیر التجاریة األخرى التي تستخدم اسم نطاق ألغراض غیر تجاریة؟ .أ

لغرض  45ھل یجب أن یكون ھناك فارق في حقول البیانات المقرر عرضھا في حال كان اسم النطاق مسجالً أو مستخدًما .3

  ن خالل كیان تجاري بدالً من شخص طبیعي؟تجاري، أو م

 التسجیل واالستخدام (من عدمھ)؟ .أ

 ب) كیف یمكن التعامل مع المؤسسات غیر التجاریة التي قد تكون مشمولة في مؤسسات ألغراض التأمین أو تحمل المسئولیة؟

 

                                                      
عم/ال على أي منھا قد ُیظھر الحاجة إلى أشار العدید من أعضاء مجموعة العمل إلى أن بعض األسئلة في ھذه الفئة "ج" شرطیة إلى حد ما، من حیث أن إجابة بن 44

 اإلجابة على أسئلة أخرى. 
" اسم نطاق داخل نطاق جاء اقتراح خالل مداوالت مجموعة العمل حول الفئة "ج" بان سؤاالً آخر حول العتبة یمكن أن یتمثل فیما إذا كان االستعالم عن "استخدام 45

 أم ال. ICANNومھمة 
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لسبب یرجع في األساس إلى نقص التعریف أدت ھذه الفئة في المیثاق إلى استخراج قدر كبیر من النقاش داخل مجموعة العمل، وا

وقد تم التعبیر أیًضا عن مخاوف  الواضح أو الفارق فیما یخص ما قد یمثل أغراًضا واستخدامات ومنظمات "تجاریة" و"غیر تجاریة".

ألولي لمجموعة حیال ما إذا كان االستعالم عن "استخدام" اسم نطاق قد یتضمن مشكالت تخص المحتوى أم ال. وقد احتوى التقریر ا

العمل على وجھتي نظر حول ھذا السؤال، والذي تمت المطالبة بالحصول على تعلیقات عامة حولھ من أجل مساعدة مجموعة العمل في 

 وضع توصیاتھا النھائیة. ویمثل التقریر النھائي إجماع مجموعة العمل حول ھذا السؤال بعد مراجعتھا للتعلیقات العامة التي وردتھا.
 

 .7ن العثور على التوصیات النھائیة حول األسئلة في الفئة "ج" في القسم ویمك
 

 توفیر نقطة اتصال من خالل خدمة الخصوصیة/البروكسي (أسئلة المیثاق من الفئة "د") 5.5
 

 دناه.ما ھو موضح أتم تجمیع أسئلة المیثاق التالیة في ھذه الفئة "د" باإلضافة إلى موافقة مجموعة العمل على أسئلة فرعیة إضافیة ك
 

  ما المعاییر التي یجب اتخاذھا من أجل ضمان القدرة على االتصال والرد من جانب موفري الخدمات؟ .1

بالحفاظ على نقاط اتصال مخصصة من أجل  ICANNھل یجب مطالبة موفري خدمة الخصوصیة/البروكسي المعتمدین من  .2

ذلك، ھل یجب أن تكون الشروط متسقة مع المتطلبات المنطبقة على أمناء اإلبالغ عن حاالت إساءة االستخدام؟ إذا كان األمر ك

 من اتفاقیة اعتماد أمین السجل؟ 3.18السجالت بموجب القسم 

 ؟ICANNالكاملة لموفري خدمة الخصوصیة/البروكسي المعتمدین من  WHOISھل یجب المطالبة بتفاصیل اتصال  .3

، والمقرر تغطیتھا بمعرفة نقطة اتصال معلنة لدى موفر خدمة ما ھي أشكال السلوك الضار المزعومة، إن وجدت .4

 ؟ICANN46الخصوصیة/البروكسي المعتمد من 

 الفرق بین "القانوني" و"الضار"؟ .أ

ھل ھناك أي فارق في حال كان الطالب ھیئة إنفاذ قانون في مقابل جھة خاصة؛ إذا كان الطالب من منطقة اختصاص  .ب

لبروكسي، أو في حال كانت القوانین مختلفة في أماكن االختصاص القضائي لكل من موفر مختلفة غیر موفر خدمة الخصوصیة/ا

 خدمة الخصوصیة/البروكسي والمسجل؟
 

 RAAأشارت مجموعة العمل في مداوالتھا حول الفئة "د" أن المواصفة الحالیة للخصوصیة/البروكسي المؤقتة في اتفاقیة اعتماد أمین السجل 

 نقطة اتصال لألطراف األخرى الراغبة في اإلبالغ عن إساءة استخدام أو انتھاك العالماتموفري الخدمات "نشر تشترط على  2013لسنة 

راجعت المتطلبات الحالیة المعمول بھا على أمناء السجالت المعتمدین بموجب التجاریة (أو غیرھا من الحقوق)". كما أن مجموعة العمل 

" ، مشیرة إلى الفارق بین نقطة اتصال "محددة" في مقابل نقطة اتصال "مخصصة2013لسنة  RAAالسجل  من اتفاقیة اعتماد أمین 3.18المادة 

 RAAلتلقي التقاریر والشكاوى. وقد ناقشت مجموعة العمل أیًضا صلة تعریف "النشاط غیر القانوني" في اتفاقیة اعتماد أمین السجل 

  ل الفارق المحتمل (والتأثیر التالي) بین العبارة "نشاط غیر قانوني" و"تصرف ضار".، ووافق على أنھ قد یكون من المفید تحلی2013لسنة 
 

 .7ویمكن العثور على التوصیات النھائیة حول الفئة "د" في القسم 

                                                      
  وعة العمل أن الحصول على نقطة اتصال منشورة قد یعني أنھا سوف تستخدم لكل من األغراض المشروعة وأیًضا غیر المشروعة.أوضح العدید من أعضاء مجم 46
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 ترجیل المراسالت إلى عمیل خدمة الخصوصیة/البروكسي (الفئة "ھـ" من أسئلة المیثاق) 5.6

 

 في ھذه الفئة "ھـ" باإلضافة إلى العدید من األسئلة الفرعیة اإلضافیة التي وافقت علیھا مجموعة العمل.تم تجمیع أسئلة المیثاق التالیة 

 

ما ھو الحد األدنى لعملیات الترحیل القیاسیة واألساسیة، إن وجدت، الذي یجب على موفري خدمة الخصوصیة/البروكسي  .1

 استخدامھ؟ ICANNالمعتمدین من 

أن یرسلوا إلى العمیل كافة ادعاءات األنشطة  ICANNالخصوصیة/البروكسي المعتمدین من  ھل یجب مطالبة موفري خدمة .2

  غیر القانونیة التي یتلقونھا فیما یخص أسماء نطاقات محددة للعمیل؟

 وإذا كان األمر كذلك، ھل یجب أن ینطبق ذلك على جمیع التنسیقات، أو على مراسالت البرید اإللكتروني فحسب؟ .أ

 ى نشر عنوان البرید اإللكتروني للمدعي؟ باإلضافة إل .ب

 أي فارق إذا كان االستعالم من إنفاذ القانون أو محام خاص أو جھات أخرى؟ .ج

ھل یجب على خدمة الخصوصیة/البروكسي االمتناع عن إرسال االدعاءات إلى العمیل في حالة مطالبة المستعلم عدم  .د

 القیام بذلك والتفكیر في طلبھ؟ 

إذا كان الطالب من منطقة اختصاص مختلفة غیر موفر خدمة الخصوصیة/البروكسي، أو في حال  ھل ھناك أي فارق؛ .ه

 كانت القوانین مختلفة في أماكن االختصاص القضائي لكل من موفر خدمة الخصوصیة/البروكسي والمسجل؟

طلبات مصاغة (أي في حالة استالم ادعاءات من ضحیة مفترضة، فكیف یمكن حمایة سالمتھا/خصوصیتھا؟ المطالبة ب .و

 تحدید أن المعلومات محذوفة) أو الحصول على ذلك كخیار؟

ھل یجب أن یكون لخدمة الخصوصیة/البروكسي حریة اإلرسال بدالً من التفویض (خارج أمر محكمة أو طلب من إنفاذ  .ز

 القانون)؟

 

ات األخرى إلى عمیل خدمة خصوصیة أو المخاوف التي تحیط بنقص القواعد والممارسات القیاسیة من أجل ترحیل مراسالت الجھ

 تم توثیقھا بشكل تام في السابقة، بما في ذلك األقرب -باإلضافة إلى الكشف عن كیانات ومعلومات االتصال الخاصة بالعمیل  -بروكسي 

رحیل والكشف أعاله). ھناك مثال متعلق بإجراءات الت 3وفریق عمل الخبراء (راجع القسم  WHOISعھًدا من جانب فریق مراجعة 

من جانب خدمات  WHOISحول مقترح بدراسة مدى حظر االستخدامات القانونیة لبیانات  2010لسنة  GNSOوھو مداوالت 

الخصوصیة/البروكسي. وقد كشفت ھذه المناقشات عن مخاوف كبیرة حیال جدوى تلك الدراسة، والسبب یرجع بشكل كبیر إلى احتمالیة 

موذج بیانات كاٍف من المستجیبین المتطوعین ألسباب تتفاوت ما بین حساسیة األعمال إلى تعقیدات عدم القدرة على الحصول على ن

 . 47الخصوصیة

 

. وتشیر ھذه نتائج الدراسة Interisle Consulting Groupفي إجراء دراسة جدوى أجرتھا مجموعة  GNSOولذلك بدأ مجلس 

ة شاملة وأن یتم تنفیذھا بطریقة ال تتطلب كشف المشاركین بالدراسة لتفاصیل ، إلى إنھ ینبغي تصمیم دراس2012المنشورة في أغسطس 

محددة عن أسماء النطاقات أو لمعلومات عن أمناء السجالت المستخدمین لخدمات الوكیل والخصوصیة. إن الدارسة الشاملة التي اعتمدت 

                                                      
 . /en.pdf-28mar11-survey-feasibility-reveal-relay-pp-issues/whois/whoishttp://gnso.icann.org/enراجع  47

http://gnso.icann.org/en/issues/whois/whois-pp-relay-reveal-feasibility-survey-28mar11-en.pdf
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تالي غیر عملیة. ستكون دراسة مصممة للعمل مع بیانات على القدرة على تعقّب وربط طلبات وإجابات محددة بشكل فردي ستكون بال

كلیة لطلبات أو بیانات بدون ذكر األسماء مقبولًة لدى عدد من المشاركین على األقل، إن تم توفیر ضمانات محكمة لحمایة تلك البیانات 

 ي بدون ذكر األسماء قد ال تساعد في طبیعة التحلیلوإذا لم تتطلب مشاركتھم وقتاً وجھداً كبیراً. ومع ذلك فإن البیانات غیر الكلیة أو الت

. الدراسة المتأنّیة لھذه المقایضة یجب أن تسبق أي قرار یتم اتخاذه بخصوص االستثمار في GNSOالتفصیلي المتوقع من قبل مجلس 

 دراسة شاملة".

 

صوصیة/البروكسي. ونتیجة لذلك، فإن إجراء دراسة كاملة حول إجراءات الترحیل واستخدام خدمات الخ GNSOولم یواصل مجلس 

للمھام المحددة لھا فیما یخص إجراءات الترحیل باإلضافة إلى مشكالت الكشف (راجع أیًضا القسم  PPSAIمناقشات مجموعة عمل 

 أدناه) قد استغرقت قدًرا كبیًرا من وقت مجموعة العمل.  5.7

 

إلى اتفاق یخص باألساس عملیة الترحیل (أو اإلرسال) من جانب موفر خدمة وفي ثنایا نشر مجموعة العمل لتقریرھا األولي فقد توصلت 

الخصوصیة/البروكسي للمراسالت اإللكترونیة. وفي التعامل مع االحتمالیة بأن مقدم طلب خارجي قد یتلقى رًدا، فقد بینت مجموعة العمل 

ال یتلقى فیھا العمیل الطلب (أي عدم التسلیم). وفي ھذا  الفارق بین موقف ال یرد فیھ العمیل على طلب وارد (أي عدم الرد) وموقف

الصدد، فقد أشارت مجموعة العمل إلى النظم المختلفة التي یمكن تكوینھا بشكل مختلف، وقد ال یعرف موفر الخدمة في العدید من 

ى وضع وصیاغة توصیات بلغة محایدة من الحاالت أن التسلیم إلى عمیل قد فشل أو قد أنھ قد تأخر. ومن ثم فقد وافقت مجموعة العمل عل

الناحیة التكنولوجیة، من أجل السماح للعدید من أنواع مواقف الفشل في التسلیم، باإلضافة إلى جعل إجراءات موفر خدمة 

الیة حالخصوصیة/البروكسي متوقفة على معرفتھ بالفعل الدائم في التسلیم. كما أشارت مجموعة العمل إلى أن المواصفة المؤقتة ال

والجھات  ICANNتـُلزم أمناء السجالت المعتمدین من  2013لسنة  RAAللخصوصیة/البروكسي في اتفاقیة اعتماد أمین السجل 

الفرعیة التابعة لھم ممن یعرضون خدمات الخصوصیة/البروكسي باإلفصاح في شروط الخدمة الخاصة بھم عن الظروف التي سوف 

 ت األخرى إلى عمیل ما.یقومون فیھا بترحیل مراسالت الجھا

 

باإلضافة إلى ذلك، فقد ناقشت مجموعة العمل مسألة التصعید، باإلضافة إلى مدى التزام موفر خدمة الخصوصیة/البروكسي بالتصرف 

في حالة عدم حصول مقدم الطلب على رد على طلبھ من العمیل. وقد تمت اإلشارة إلى أن طلبات التصعید یمكن أن تكون في صورة 

تھا كما أقرت مجموعة العمل كذلك توصی رونیة أو ورقیة، وقد تكون ھناك تكلفة مرتبطة بالتعامل مع التنسیقات المختلفة المتعددة.إلكت

إلى حد حصول موفر الخدمة على التزام بتوثیق دقة معلومات اتصال العمیل عند العلم بفشل محاولة تسلیم أیة  -بموجب الفئة ب 

جموعة العمل تعقیبات المجتمع على كل من نتائجھا األولیة المتفق علیھا باإلضافة إلى المشكالت المفتوحة . وقد التمست م48مراسالت

 حول التصعید والتي ال تحظى بأي إجماع علیھا في الوقت الحالي. 

 .7ویمكن العثور على توصیات مجموعة العمل النھائیة حول الفئة "ھـ" في القسم 

 

                                                      
 أدناه). 7(القسم  3-وب 2-راجع مناقشات مجموعة العمل حول ھذه النقطة، بموجب فئة أسئلة المیثاق ب 48
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(مجموعة أسئلة المیثاق من  WHOISتصال عمیل خدمات الخصوصیة/البروكسي في كشف ھویة أو بیانات ا 5.7
 الفئة "و")

 

 تم تجمیع أسئلة المیثاق التالیة في ھذه الفئة "و" باإلضافة إلى بعض األسئلة الفرعیة اإلضافیة التي وافقت علیھا مجموعة العمل.

 

إن وجدت، الذي یجب على موفري خدمة الخصوصیة/البروكسي ما ھو الحد األدنى لعملیات اإلفصاح القیاسیة واألساسیة،  .1

 استخدامھ؟ ICANNالمعتمدین من 

 ھل ھناك أي فارق إذا كان مقدم الطلب جھة إنفاذ قانون أو جھة خاصة؟ .أ

 ھل یجب الكشف عن تفاصیل المدعي إلى المسجل/المالك؟ .ب

الوصول إلى البیانات من خالل مقدمي  یجب النظر في إلغاء تطوعي لتسجیل اسم النطاق كخیار، بصرف النظر عن .ج

الطلبات الشرعیین. إذا كان األمر كذلك، ھل یجب أن یظل لجھة إنفاذ القانون والجھات المتضررة إمكانیة الوصول إلى 

 المعلومات؟ كیف (إن أمكن) منع المسجل من تغییر المعلومات الخاصة بھ عند استالم إشعار؟

 ة للطرق المختلفة ومشكالت اإلشعار إذا ما سمحت بذلك القوانین المعمول بھا.یجب النظر في خیار العمیل بالنسب .د

 ما ھي العملیات أو مستویات اإلفصاح عن المسجل األساسي المعمول بھا؟ .ه

 ما ھو الحد األدنى من معاییر اإلثبات التي یجب المطالبة بھا لھویة الطالب؟ .و

 مطالبة بھا لالدعاءات التي یقوم الطالب بطرحھا؟ما ھو الحد األدنى من معاییر اإلثبات التي یجب ال .ز

ھل یجب أن تطلع خدمة الخصوصیة والبروكسي إلى قانونیة الطلب؟ ماذا لو أشار االدعاء إلى إجراء قانوني في  .ح

 اختصاص قضائي وغیر قانوني في اختصاص آخر؟

، م البیانات المفصح عنھا (على سبیل المثالما ھي القیود التي یجب مطالبة مقدم الطلب بالموافقة علیھا فیما یخص استخدا .ط

 فقط لألغراض المحددة في الطلب ولیس للنشر إلى الجمھور العام)؟

بالكشف عن ھویات العمالء ألغراض محددة  ICANNھل یجب مطالبة موفري خدمة الخصوصیة/البروكسي المعتمدین من  .2

  متناع؟تتمثل في ضمان التسلیم في الوقت المناسب لخطابات الكف واال

 متى یجب مطالبة موفري خدمات الخصوصیة/البروكسي بالقیام بذلك؟ .أ

 قم بتوضیح أن ھذا یرتبط بتسلیم الخطابات من خالل محامین خصوصیین (وأطراف أخرى؟) .ب

 ھل یجب أیًضا /المطالبة بإشعار العمیل؟  .ج

 یحدث؟ ما ھي الظروف التي یمكن فیھا للعمیل رفض الكشف قبل أن ؟متى یجب إشعار العمیل .د

ھل ھناك أي فارق في حال كان الطالب ھیئة إنفاذ قانون في مقابل جھة خاصة؛ إذا كان الطالب من منطقة اختصاص  .ه

مختلفة غیر موفر خدمة الخصوصیة/البروكسي، أو في حال كانت القوانین مختلفة في أماكن االختصاص القضائي لكل 

 من موفر خدمة الخصوصیة/البروكسي والمسجل؟

 شكال التصرفات الضارة المزعومة، إن وجدت، وما ھو المعیار الثبوتي الذي یكفي للبدء في عملیة كشف وإفصاح؟ما ھي أ .3

ھل ھناك أي فارق في حال كان الطالب ھیئة إنفاذ قانون في مقابل جھة خاصة؛ إذا كان الطالب من منطقة اختصاص  .أ

القوانین مختلفة في أماكن االختصاص القضائي لكل مختلفة غیر موفر خدمة الخصوصیة/البروكسي، أو في حال كانت 

 من موفر خدمة الخصوصیة/البروكسي والمسجل؟
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 ما الضمانات التي یجب تفعیلھا لضمان توافر الحمایة المناسبة للخصوصیة وحریة التعبیر؟  .4

 أشكال الحمایة التي تغطي كل من األفراد والمؤسسات .أ

مشروعات الرائدة في مقابل أنشطة مكافحة التنافسیة، باإلضافة إلى حاالت الضمانات الزمة أیًضا للشركات الصغیرة/ال .ب

 المخاطر الجسدیة/النفسیة (على سبیل المثال التربص/التحرش) ربما ال تكون ذلك صلة بالغرض من اسم النطاق؟

ا ریض سالمة شخص میجب النظر في أشكال الحمایة أیًضا للحاالت التي یمكن أن یؤدي فیھا نشر العنوان المادي إلى تع .ج

 للخطر، أو سالمة مؤسسة (على سبیل المثال مجموعة دینیة أو سیاسیة)

  ما ھي الظروف، إن وجدت، التي تجیز لوكاالت إنفاذ القانون االطالع على بیانات المسجل؟ .5

لبروكسي المعتمدة ما ھي العملیات الواضحة والعمیل والنافذة والمعیاریة التي یجب اعتمادھا من جانب خدمات الخصوصیة/ا .6

  من أجل تنظیم ھذا الوصول (في حالة إجازة ھذا الوصول)؟ ICANNمن 

ما ھي االنتھاكات الخاصة المزعومة لشروط خدمة موفر الخدمة، إن وجدت، التي ستكون كافیة للبدء في نشر معلومات  .7

 االتصال الخاصة بالمسجل/المالك؟
 ھا في حال تبین أن النشر لم تتم إجازتھ؟ ما ھي الضمانات أو التعویضات التي یجب إتاحت .8

 ھل یجب إشعار المسجل قبل النشر؟ .أ
ما ھي االلتزامات التعاقدیة، إن وجدت، التي إذا لم تتحقق تكون مبرًرا للوصول إلى العمالء من خالل موفري خدمة  .9

  ؟ICANNالخصوصیة/البروكسي المعتمدین من 

 

أعمال المجتمع السابقة قد كشفت عن مخاوف كبیرة باإلضافة إلى نقص في القواعد  أعاله، فإن 5.6وفًقا لما أوضحنا في القسم 

سواء إلى مقدم طلب خارجي أو  -والممارسات القیاسیة لما إذا كان موفر خدمة الخصوصیة/البروكسي یقوم باإلفصاح وموعد قیامھ بذلك 

عمیل أو تفاصیل االتصال الخاصة بھ. ومن ثم فقد أمضت  لھویة - WHOISأكثر اتساًعا من ذلك إلى الجمھور من خالل النشر في 

 ةمجموعة العمل أیًضا قدًرا كبیًرا من الوقت في مناقشة ھذا الموضوع، بما في ذلك العدید من المشكالت النوعیة التي تم تحدیدھا في أسئل

 المیثاق المتعددة في ھذه الفئة. 

 

اق حول التعریفات التي تفسیر بمزید من الوضوح الشكلین المحتملین لعملیة وكانت لمجموعة العمل القدرة على التوصل إلى اتف

"اإلفصاح"، أي الكشف إلى مقدم طلب فردي في مقابل النشر إلى العالم ككل. وقد راجعت عینات من الردود من العدید من موفري خدمة 

 فري الخدمات فیما یخص كیفیة تعاملھم مع طلبات اإلفصاحالخصوصیة/البروكسي، والتي أكدت االفتقار إلى ممارسة قیاسیة فیما بین مو

والنشر. وقد أظھرت العینات أیًضا أنھ في البیئة الحالیة، یقوم العدید من موفري الخدمات بتضمین أحكام في شروط الخدمة الخاصة بھم 

یاتھم و/أو معلومات االتصال الخاصة بھم، أو تقوم بإخطار العمالء إما بالظروف التي سیقوم فیھا موفر الخدمة بنشر أو اإلفصاح عن ھو

التي تشیر إلى حریة موفر الخدمة في القیام بذلك في مواقف مناسبة (على سبیل المثال رًدا على أمر محكمة). وكما ھو الحال بالنسبة 

 ،2013لسنة  RAAأمین السجل  للترحیل، یتوافق ذلك مع المطلب الحالي في المواصفة المؤقتة للخصوصیة/البروكسي في اتفاقیة اعتماد

والجھات الفرعیة الخاصة بھم ممن یقدمون خدمات الخصوصیة/البروكسي  ICANNمن حیث إن أمناء السجالت المعتمدین من 

ملتزمون في الوقت الحالي بالكشف لعمالئھم عن الظروف التي سوف یتم فیھا اإلفصاح عن ھویة العمیل أو بیانات االتصال الخاصة بھ 
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 WHOISرھا. وعلى الرغم من ذلك، فقد أشارت عینات موفري خدمة الخصوصیة/البروكسي إلى أن نشر تفاصیل العمالء في أو نش

 خدمتھ المقدمة إلى عمیل نتیجة مخالفة ذلك العمیل لشروط الخدمة.  49كان أقرب ما یكون نتیجة إلنھاء موفر الخدمة

 

األسس المختلفة التي قد یطلب بموجبھا أطراف أخرى اإلفصاح. وقد تشتمل ھذه  كما أقرت مجموعة العمل أیًضا بأن ھناك العدید من

األسس على البدء في إجراءات قضائیة بموجب السیاسة الموحدة لفض نزاعات أسماء النطاقات، أو ادعاءات حقوق التألیف والنشر أو 

ت في محتوى موقع (مواقع) الویب، باإلضافة إلى نشر العالمات التجاریة أو غیرھا من انتھاكات حقوق الملكیة الفكریة، والمشكال

على سبیل المثال، وكاالت إنفاذ القانون أو مالكي  -البرامج الضارة. باإلضافة إلى ذلك، ھناك أیًضا أنواع مختلفة من مقدمي الطلبات 

(على سبیل المثال ال الحصر). وقد  حقوق الملكیة الفكریة أو محامیھم، ومجموعات مكافحة البرید غیر المرغوب ومكافحة التصّید

أشارت مجموعة العمل إلى إمكانیة الحاجة إلى وضع معاییر وتوصیات مختلفة لكل نوع من الطلبات، أو كل نوع من مقدمي الطلبات، أو 

ق جاریة أو حقوكلیھما. وقد وضعت مجموعة العمل إطار عمل توضیحي لإلفصاح بالنسبة للطلبات المقدمة من خالل مالكي العالمات الت

التألیف والنشر أو ممثلین المفوضین (راجع الملحق "ب"). وعلى الرغم من ذلك، لم تقم بوضع إطار عمل مماثل لوكاالت إنفاذ القانون 

 واألنواع األخرى من مقدمي الطلبات الخارجیین.

 

على وجود طلب ترحیل أوالً من مقدم الطلب  كما أقرت مجموعة العمل بأن أي طلب لإلفصاح أو النشر یجب أن یكون مشروًطا دائًما

الخاص ذلك. وناقشت مجموعة العمل أیًضا احتمالیة أن تقوم اإلجراءات الواضحة والمتسقة والمفھومة جیًدا للترحیل بالحد من الحاجة 

 واالعتماد من جانب مقدمي الطلبات على اإلفصاح والنشر من أجل حل المشكالت مع أي اسم نطاق.

 

 .7لعثور على توصیات مجموعة العمل النھائیة حول الفئة "و" في القسم ویمكن ا 

 

 إنھاء [وإلغاء اعتماد] خدمات الخصوصیة/البروكسي 5.8
 

 تم تجمیع أسئلة المیثاق التالیة في ھذه الفئة "ز" باإلضافة إلى أسئلة فرعیة إضافیة وافقت علیھا مجموعة العمل:

 

 ا، وما ھي أشكال عدم االلتزام التي یفترض أن تؤدي إلى إنھاء أو تعلیق الخدمة؟ما أنواع الخدمات التي یجب تغطیتھ .1
 كیف سیتم حل النزاعات الخاصة باعتماد موفر خدمة الخصوصیة/البروكسي؟ .أ

 ما العملیة المفترضة للشكاوى التي تفید عدم تحقیق موفر خدمة خاص معتمد بعد اآلن لمعاییر االعتماد؟ .ب

 ن في حالة رفض موفر خدمة لالعتماد؟ھل ستكون ھناك آلیة طع .ج

 

وافقت مجموعة العمل مبكًرا على أن نطاق المیثاق الخاص بھا قد اشتمل على مداوالت لكل من الموقف الذي یقوم فیھ موفر خدمة 

من جانب  الخصوصیة/البروكسي بإنھاء الخدمة إلى عمیل، باإلضافة إلى الحاالت التي یتم فیھا إنھاء اعتماد موفر الخدمة نفسھ

ICANN.أي إلغاء االعتماد ، 

                                                      
 أدناه. 5.8راجع أیًضا القسم  49
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، لكي تفھم أوالً عملیة اعتماد ICANNوقد التمست مجموعة العمل وحصلت على تقاریر موجزة من شعبة خدمات أمناء السجالت في 

إلغاء اعتماد ، وثانًیا، ھل من شأن عملیة اعتماد أو 2013لسنة  RAAوإلغاء اعتماد أمین السجل بموجب اتفاقیة اعتماد أمین السجل 

أمین السجل أن تعمل كنموذج العتماد خدمات الخصوصیة/البروكسي وبرنامج إلغاء االعتماد. وقد أقرت مجموعة العمل أن العدید من 

التفاصیل واإلجراءات الفعلیة فیما یخص تلك العملیة سوف یكون بحاجة إلى تطویر كجزء من تنفیذ توصیات سیاسة مجموعة العمل؛ 

من ذلك، رأت مجموعة العمل أیًضا أن فھم مختلف النماذج البدیلة لالعتماد وإلغاء االعتماد قد یساعد في إشعار وإفادة وعلى الرغم 

مداوالتھا ووضع سیاسة عملیة قابلة للتنفیذ. وبعد مراجعتھا للتعلیقات العامة الواردة، سعت مجموعة العمل أیًضا للحصول على 

ات أمین السجل حول التشغیل والتأثیرات بالنسبة لخدمات الخصوصیة/البروكسي للتغییرات المعلقة اإلرشادات والتوجیھ من فریق خدم

على سیاسة نقل الملكیة فیما بین أمناء السجالت، وبشكل عام أكثر، حول الكیفیة التي یمكن من خالل صیاغة توصیاتھا النھائیة من أجل 

 روكسي ھدًفا أولًیا.ضمان بقاء حمایة خصوصیة عمیل خدمة الخصوصیة/الب

 

 .7ویمكن العثور على توصیات مجموعة العمل النھائیة لھذه الفئة "ز" في القسم 
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 التعقیبات والتعلیقات العامة من المجتمع .6
 

 طلب الحصول على تعقیبات وتعلیقات المجتمع العامة 6.1
 

ت من كل مجموعة أصحاب مصلحة ودائرة أن تطلب رسمًیا بیانا PDPیجب على مجموعة عمل ، GNSO50من  PDPطبًقا لدلیل 

أیًضا على طلب الرأي من منظمات الدعم واللجان  PDPفي مرحلة مبكرة من مداوالتھا. وقد تم تشجیع مجموعة عمل  GNSOفي 

جموعة التي قد تكون لدیھا خبرات أو تجارب عملیة أو اھتمام بھذه المسألة. ونتیجة لذلك، تواصلت م ICANNاالستشاریة التابعة لـ 

مع  GNSOوكذلك مجموعات ودوائر أصحاب المصلحة في  ICANNالعمل مع جمیع منظمات الدعم واللجان االستشاریة التابعة لـ 

 رداً على ذلك، وردت بیانات من: طلب للحصول على تعقیبات وإسھامات في بدایة مداوالتھا.

 )BCلألعمال ( GNSOدائرة  -

 )IPCللملكیة الفكریة ( GNSOدائرة  -

 )ISPCPلموفري خدمات اإلنترنت وموفري االتصال ( GNSOئرة دا -

 )NCSGألصحاب المصالح غیر التجاریة ( GNSOمجموعة  -

 )ALACاالستشاریة ( At-Largeلجنة  -

 

 . rg/x/SRzRAghttps://community.icann.oیمكن االطالع على البیانات الكاملة من ھنا: 

 

والذي یحتوي على عشرین توصیة أولیة باإلضافة إلى العدید من األسئلة المفتوحة التي یفترض  -نشرت مجموعة العمل تقریرھا األولي 

) 63وستین (. وعند اختتام فترة التعلیق العام التي استمرت لمدة ثالثة 2015مایو  5للتعلیق العام في  -أن تتوصل إلى إجماع إلى اآلن حولھا 

تعلیق فردي (واستند العدید منھا إلى نموذج برید إلكتروني) على  11,000یوًما لتقریرھا األولي، تلقت مجموعة العمل ما یزید عن 

شخص، وألحق العدید منھم بیانات فردیة  10,000منتدى التعلیقات العامة، بما في ذلك عریضة على اإلنترنت وقع علیھا ما یزید عن 

رد على نموذج مجموعة العمل المتوفر على اإلنترنت واحتوي على جمیع  150باإلضافة إلى ذلك، تم الحصول على أكثر من إضافیة. 

التوصیات األساسیة باإلضافة إلى األسئلة المفتوحة، والتي كانت مجموعة العمل قد نشرتھا من أجل تسھیل تقدیم تعقیبات إضافیة. علًما 

ودوائرھا التي  GNSOباإلضافة إلى مجموعة أصحاب المصلحة في  ICANNجان االستشاریة التابعة لـ بأن جمیع منظمات الدعم/الل

 قدمت تعقیبات رًدا على مطالبة مجموعة العمل المبكرة لتعقیبات قد قدمت أیًضا تعلیقات عامة على التقریر األولي لمجموعة العمل.

 

                                                      
GNSO: -13nov14-manual-pdp-2-http://gnso.icann.org/council/annexمن إجراءات تشغیل  2راجع الملحق رقم  50

en.pdf . 

https://community.icann.org/x/SRzRAg
http://gnso.icann.org/council/annex-2-pdp-manual-13nov14-en.pdf
http://gnso.icann.org/council/annex-2-pdp-manual-13nov14-en.pdf
http://gnso.icann.org/council/annex-2-pdp-manual-13nov14-en.pdf
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 مراجعة التعقیبات الواردة  6.2
 

لكافة التعلیقات العامة، فقد استخدمت مجموعة العمل أداة مراجعة موحدة للتعلیقات العامة، والتي قامت بتجمیع  ولتسھیل مراجعتھا

التعلیقات ذات الصلة في قوائم تقابل التوصیة األولیة المناسبة (وفًقا لما ھو مرقم ومنشور في التقریر األولي لمجموعة العمل). وحیث 

) توصیة أولیة (البعض منھا یضم أجزاء فرعیة) والعدید من المشكالت المفتوحة، فقد تم تقسیم 20رین (احتوى التقریر األولي على عش

أداة مراجعة التعلیقات العامة إلى أربعة أجزاء مختلفة. باإلضافة إلى ذلك، تم تشكیل أربعة فرق فرعیة من أعضاء مجموعة العمل 

امة ذات الصلة بالمشكالت المفتوحة المشار إلیھا في التقریر األولي، والرابع لمراجعة ثالثة منھا للنظر في التعلیقات الع -المتطوعین 

من أداة مراجعة التعلیقات العامة. كما قامت مجموعة العمل أیًضا بتعدیل وتمدید إطارھا  4التعلیقات العامة الباقیة التي طرحت في الجزء 

 راجعتھا لجمیع التعلیقات الواردة.الزمني بموجب خطة العمل الخاصة بھا بحیث تستوعب م

 

ي تویمكن االطالع على األجزاء األربعة ألداة مراجعة التعلیقات العامة لمجموعة العمل باإلضافة إلى أدوات المراجعة األولیة المختلفة ال

. وقد تم تسجیل https://community.icann.org/x/KIFCAwوضعت لكل فریق فرعي استناًدا إلى نموذج مجموعة العمل على 

جمیع المسودات واالجتماع الخاصة بفرق العمل الفرعیة األربعة ویمكن االطالع على كل منھا على صفحة ویكي الخاصة بالفریق 

. كما یمكن االطالع على تقریر فرق العمل للتعلیقات العامة الواردة hAg-ommunity.icann.org/x/BIhttps://cالفرعي على 

 . en#summary-05-05-2015-initial-comments/ppsai-https://www.icann.org/publicعلى 

 

ن لكما أجرت مجموعة العمل باإلضافة إلى اجتماعاتھا األسبوعیة ومناقشاتھا على البرید اإللكتروني اجتماًعا ثاٍن مباشر وجًھا لوجھ في دب

اًدا إلى العام مباشرة)، من أجل مواصلة مداوالتھا استعداًدا لھذا التقریر النھائي، وذلك استن ICANN(قبل اجتماع  2015في أكتوبر 

 تحلیلھا للتعلیقات العامة.

 

ونتیجة لمراجعة التعقیبات التي وردت إلى مجموعة العمل، فقد قامت بتعدیل وتحدیث بعض من توصیاتھا التي كانت في تقریرھا األولي. 

العدیدة  ق على المشكالتوفي المناقشات اإلضافیة التي تلت تحدیث التعلیقات العامة ذات الصلة، توصلت مجموعة العمل أیًضا إلى اتفا

المفتوحة التي لم یتم التوصل إلى إجماع بخصوصھا في وقت نشر تقریرھا األولي. علًما بأن التعلیقات العامة في ھذا التقریر النھائي 

 لتعقیبات المجتمع المقدمة إلیھا. -متى ما كان ذلك ذي صلة-كانت نتیجة للمناقشات والتوحید المعتبر من مجموعة العمل 

https://community.icann.org/x/KIFCAw
https://community.icann.org/x/BI-hAg
https://www.icann.org/public-comments/ppsai-initial-2015-05-05-en#summary
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 توصیات مجموعة العمل النھائیة .7
 

 التوصیات 7.1

 

"بتوصیات سیاسات فیما یخص المشكالت التي تم تحدیدھا خالل مفاوضات اتفاقیة  GNSOُعھد إلى مجموعة العمل مھمة تزوید مجلس 

لم یتم تناولھا  ، والتيGNSO، بما في ذلك التوصیات المقدمة من مجموعة عمل إنفاذ القانون و2013لسنة  RAAاعتماد أمین السجل 

، السیما، المشكالت ذات الصلة باعتماد خدمات PDPوالمھیأة خالًفا لذلك من أجل عملیة 2013لسنة  RAAخالل مفاوضات اتفاقیة 

الخصوصیة والبروكسي". وفیما یلي التوصیات النھائیة المقدمة من مجموعة العمل، والمدرجة حسب ترتیب كل سؤال للمیثاق، وفًقا 

ز). وبالنسبة لكل توصیة، فإن مستوى اإلجماع الذي تم الحصول علیھ داخل مجموعة العمل تمت اإلشارة -وارد حسب الفئة (أللتجمیع ال

ئیة اإلیھ أیًضا. واستناًدا إلى تحلیل مجموعة العمل للتعلیقات العامة ذات الصلة، في الحالة التي تم فیھا تغییر توصیة مجموعة العمل النھ

 یتھا التمھیدیة وفًقا لما ھو موضح في التقریر األولي، فقد تم التركیز على ذلك أیًضا في األقسام التي تلت ذلك.بشكل كبیر عن توص

 

 التفریق بین خدمات الخصوصیة والبروكسي ألغراض عملیة االعتماد؟ ICANN: ھل یجب على 2الفئة أ السؤال 

 

  ة والبروكسي بنفس الطریقة لغرض عملیة االعتماد.من المفترض معاملة خدمات الخصوصی: استنتاج مجموعة العمل

 

 RAAكما وافقت مجموعة العمل على اعتماد التعلیقات الخاصة بخدمات الخصوصیة والبروكسي الواردة في اتفاقیة اعتماد أمین السجل 

 ، على النحو التالي:2013لسنة 

لمستخدم المستفید بصفتھ حامل االسم عبارة عن خدمة یتم من خالل تسجیل أي اسم مسجل ل "خدمة الخصوصیة" •

المسجل، ولكن یتم توفیر معلومات اتصال بدیلة ومعتمدة لھ من خالل موفر الخصوصیة/البروكسي من أجل عرض 

 . 51) أو خدمات مقابلةWHOISمعلومات اتصال حامل االسم المسجل في خدمة بیانات التسجیل (

حامل االسم المسجل بترخیص استخدام اسم مسجل أو عمیل  عبارة عن خدمة من خاللھا یقوم "خدمة البروكسي" •

الخصوصیة/البروكسي من أجل توفیر استخدام عمالء الخصوصیة/البروكسي الستخدام اسم النطاق، ومعلومات اتصال 

 ) وخدمات مقابلة غیر معلومات اتصال العمیل.WHOISحامل االسم المسجل یتم عرضھ في خدمة بیانات التسجیل (

، متى ما تم استخدامھا في ھذا التقریر النھائي في سیاق العالقة فیما بین موفر خدمة الخصوصیة أو لتابعة""الجھة ا •

، فھذا یعني موفر خدمة الخصوصیة أو البروكسي المرتبط بأمین السجل ICANNالبروكسي وأمین سجل معتمد من 

من  1.3. وتعّرف المادة 2013لسنة  RAAاتفاقیة اعتماد أمین السجل ذلك، بنفس المعنى المستخدم بھ ھذه الكلمة في 

كلمة "الجھة التابعة" بأنھا شخص أو كیان یتحكم أو یخضع للتحكم  2013لسنة  RAAاتفاقیة اعتماد أمین السجل 

                                                      
ف اتفاقیة اعت2013لسنة  RAAوتتناول تعریفات خدمة الخصوصیة والبروكسي ذلك في اتفاقیة اعتماد أمین السجل  51 ماد . وفي ھذا السیاق، تعرِّ

، والتي یقوم مشغل سجل gTLDأیًضا "االسم المسجل" بأنھ اسم نطاق داخل نطاق من المستوى األعلى العام  2013لسنة  RAAأمین السجل 
gTLD (أو جھة تابعة أو مقاول من الباطن تابع لھا مشارك في توفیر خدمات السجل) بحفظ البیانات في قاعدة بیانات سجل، أو ترتیب عملیة الحفظ 

ف "حامل االسم المسجل" بأنھ حامل أي اسم مسجل.ت  كل، أو الحصول على الدخل من ذلك الحفظ، ویعرَّ

https://www.icann.org/resources/pages/approved-with-specs-2013-09-17-en
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إدارة ورقابة مشتركة مع الشخص أو الكیان المحدد، سواء كان بشكل مباشر أو غیر مباشر عن واإلدارة أو واقع تحت 

 مشتركة مع، الشخص أو الكیان المحدد. -طریق وسیط واحد أو أكثر

 

 فیما یخص تعریفات خدمة الخصوصیة والبروكسي، تقدم مجموعة العمل التوصیات اإلضافیة التالیة:

 

التسجیالت عمًدا من موفري خدمة الخصوصیة أو البروكسي من غیر المعتمدین عن  52بولوال یجوز ألمناء السجالت ق •
. بالنسبة للكیانات غیر المعتمدة التي تقوم بتسجیل أسماء بالنیابة عن أطراف أخرى، ICANNطریق عملیة تضعھا 

من اتفاقیة  3.7.7قسم تشیر مجموعة العمل إلى أن التزامات حاملي األسماء المسجلة وفًقا لما ھو موضح في ال
 . 53تسري على ذلك 2013لسنة  RAAاعتماد أمین السجل 

 

كم  WHOISبتمییز إدخاالت  ICANNھل یجب مطالبة موفري خدمة الخصوصیة/البروكسي المعتمدین من  - 1الفئة ب السؤال 
 أجل توضیح وبیان الوقت الذي یتم فیھ إجراء تسجیل من خالل خدمة الخصوصیة/البروكسي؟

 

ویجب تسمیة وتمییز تسجیالت أسماء النطاقات التي تشتمل على موفري خدمات الخصوصیة/البروكسي بشكل : ستنتاج مجموعة العملا
  .54، إلى حد إمكانیة ذلكWHOISواضح على ھذا النحو في 

 

 :1-مالحظات مجموعة العمل على ب

غرض؛ كما أن جدوى وفاعلیة ھذه الخیارات یجب التحري عنھ قد تكون ھناك طرق مختلفة لتنفیذ ھذه التوصیة من أجل تحقیق ھذا ال

بشكل كبیر كجزء من عملیة التنفیذ. وكمثال على ذلك، تم اقتراح أن تتم مطالبة موفري خدمة الخصوصیة/البروكسي بتوفیر بیانات 

لمثال أن على سبیل ا -كسي التسجیل بتنسیق موحد/قیاسي یجعل من الواضح بأن تسجیل اسم النطاق یشتمل على خدمة خصوصیة/برو

نقوم بإدخال "اسم الخدمة، بالنیابة عن العمیل" في حقل معلومات المسجل (في حالة خدمة البروكسي یمكن أن تشتمل في ذلك الحین على 

لومات ه المع، في حین أنھ في حالة خدمة الخصوصیة یمكن ا تشتمل على االسم الفعلي للعمیل). وبعد تقدیم ھذ512رقم، مثل العمیل رقم 

بما یجعلھ قابالً للتحدید بوضوح كتسجیل السم نطاق یشتمل على  WHOISإلى أمین السجل، یتم بعد ذلك عرض ھذه المعلومات في 

خدمة خصوصیة/بروكسي. أشارت مجموعة العمل إلى أن جدوى ھذه التوصیة قد تتأثر بحقیقة أنھ قد ال یكون موفر خدمة 

 .WHOISن قید المعلومات ذات الصلة في نظام الخصوصیة/البروكسي المسئول ع

 

                                                      
الحصول  موفي ھذا السیاق، تشیر كلمة "عمًدا" إلى المعرفة الفعلیة في وقت تقدیم التسجیل إلى أمین السجل. وكدلیل وإرشادات لعملیة التنفیذ، یت 52

  أو من جھة أخرى. ICANNالل تقریر یقدم إلى أمین السجل من على ھذه المعرفة في المعتاد من خ
نصھا كالتالي: "أي حامل اسم مسجل ینوي ترخیص استخدام اسم نطاق إلى طرف  2013من اتفاقیة اعتماد أمین السجل لسنة  3.7.7.3المادة  53

ات االتصال الخاصة بھ وتزوید وتحدیث المعلومات الدقیقة ثالث سیكون رغم ھذا حامل االسم المسجل في السجل، وسیكون مسئوالً عن تزوید معلوم
 ومعلومات االتصال اإلداریة الكافیة لتسھیل الحل في الوقت المناسب ألیة مشكلة قد تنشأ فیما یتعلق باالسم المسجل".

. ولمزید من التوضیح، فإن WHOISخر إلى وقد أقرت مجموعة العمل بأن تنفیذ ھذه التوصیة قد یتطلب تحلیالً للتأثیرات المحتملة إلضافة حقل آ 54
الحالي القابل للوصول إلیھ دولًیا باإلضافة إلى أي  gTLD" في ھذا التقریر النھائي ھي إشارات إلى خدمة دلیل تسجیل WHOISاإلشارات إلى "

  تابعین أو بدالء لھ.
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بإجراء عملیات فحص دوریة  ICANNھل یجب مطالبة موفري خدمة الخصوصیة/البروكسي المعتمدین من  - 2الفئة ب السؤال 
 للتأكد من دقة معلومات االتصال الخاصة بالعمیل، وإن كان األمر كذلك، فكیف؟

 

بأن یتم توثیق بیانات عمیل خدمة الخصوصیة/البروكسي والتحقق منھا بطریقة  55عملتوصي مجموعة ال: استنتاج مجموعة العمل
(وفًقا  2013لسنة  RAAعتماد أمین السجل في اتفاقیة ا WHOISمواصفة برنامج دقة تتسق مع المتطلبات المنصوص علیھا في 

لتحدیث ذلك من حین إلى آخر). وعالوة على ذلك، في الحاالت التي یكون فیھا موفر خدمة الخصوصیة/البروكسي مرتبًطا بأمین سجل 
عادة المطالبة بإ وعندما یكون أمین السجل المرتبط قد قام بالمصادقة والتوثیق لبیانات عمالء خدمة الخصوصیة/البروكسي، فال یجب

  التحقق من جانب موفر خدمة الخصوصیة/البروكسي من نفس المعلومات المتطابقة.
 

 :2-مالحظات مجموعة العمل على ب

، یجب مطالبة موفري خدمات الخصوصیة/البروكسي بإشعار عمیل خدمات بالبیانات للتذكیر WHOISلسیاسة وكما ھو الحال بالنسبة 

الخصوصیة/البروكسي سنوًیا بطلبھ/طلبھا توفیر معلومات اتصال دقیقة وحدیثة إلى موفر خدمة الخصوصیة/البروكسي. وفي حالة 

دمات الخصوصیة/البروكسي غیر دقیقة (مثل حصول موفر خدمة الخصوصیة/البروكسي على أیة معلومات ترجح بأن معلومات عمیل خ

و أحصول موفر الخدمة على إشعار بمنع البرید اإللكتروني أو رسالة إشعار بعدم التسلیم فیما یتصل بااللتزام بإشعارات التذكیر بالبیانات 

نوان (عناوین) البرید خالف ذلك) ألي من عمالء خدمة الخصوصیة/البروكسي، فیجب على موفر الخدمة توثیق أو إعادة توثیق ع

) یوًما تقویمًیا اعتباًرا 15في غضون خمسة عشر (-اإللكتروني، حسبما ینطبق. في حالة عدم تلقي موفر خدمة الخصوصیة/البروكسي 

لرد تأكیدي من عمیل خدمة الخصوصیة/البروكسي یقدم فیھ التوثیق المطلوب، فیلتزم موفر خدمة  -من استالم أي من ھذه المعلومات

 خصوصیة/البروكسي بتوثیق معلومات االتصال المطابقة یدوًیا. ال

 

ما الحقوق والمسئولیات التي یجب أن تكون لمسجلي أسماء النطاقات الذي یستخدمون خدمات  - 3الفئة ب السؤال 
في  ICANNالخصوصیة/البروكسي؟ ما االلتزامات التي یجب فرضھا على موفري خدمة الخصوصیة/البروكسي المعتمدین من 

ھذه الحقوق والمسئولیات؟ یجب توضیح الطریقة التي یجب من خاللھا تطبیق عملیات نقل الملكیة وعملیات التجدید  إدارة
 .PEDNR وسیاسات

 

جمیع حقوق ومسؤولیات والتزامات المسجلین وكذلك حقوق ومسؤولیات والتزامات مقدمي خدمة : استنتاج مجموعة العمل
دین یجب التنویھ إلیھا بوضوح في اتفاقیة تسجیل الخصوصیة/البروكسي، بما في ذلك التزامات مقدم الخصوصیة/البروكسي المعتم

الخدمة في إدارة ھذه الحقوق والمسؤولیات وأیة متطلبات محددة تنطبق على نقل وتجدید أسماء النطاقات. وعلى وجھ الخصوص، 
شف لعمالئھم عن الظروف التي یجوز فیھا إنھاء الخدمة في حال یجب على جمیع موفري خدمة الخصوصیة/البروكسي المعتمدین الك

نقل اسم النطاق أو التنازل عنھ، وكیفیة التعامل مع طلبات تحویل ملكیة أسماء النطاقات أو التنازل عنھا. وقد یجب وضع المزید من 
  .التفاصیل فیما یخص الحد األدنى للمتطلبات بالنسبة للحقوق والمسئولیات وااللتزامات

 

                                                      
ن معاییر التوثیق واالعتماد لخدمات الخصوصیة/البروكسي الحد األدنى مبأن وقد عبر بعض أعضاء مجموعة العمل رغم ذلك عن وجھة نظر  55

 المعتمدة یجب أن تتجاوز بشكل نموذجي الخدمات المعمول بھا على التسجیالت غیر البروكسي.

https://www.icann.org/resources/pages/approved-with-specs-2013-09-17-en#whois-accuracy
https://www.icann.org/resources/pages/registrars/consensus-policies/wdrp-en
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كما توصي مجموعة العمل أیًضا بأن یكون لزاًما على جمیع موفري خدمة الخصوصیة/البروكسي المعتمدین أن یرسلوا إلى عمالئھم 
(راجع النص الرئیسي بموجب الفئة "ھـ"  ICANNأیة إشعارات الزمة بموجب اتفاقیة اعتماد أمین السجل أو أي سیاسة إجماع لـ 

 التوصیات اإلضافیة فیما یخص الترحیل).  للتعرف على 7في ھذا القسم 

 

 باإلضافة إلى ذلك، توصي مجموعة العمل بما یلي كأفضل الممارسات لمقدمي خدمات الخصوصیة/البروكسي المعتمدین:

یجب على موفري خدمة الخصوصیة/البروكسي تسھیل وعدم عرقلة نقل، أو تجدید أو استعادة اسم النطاق من قبل عمالئھم،  •
 سیاسة استرداد التسجیل المنتھيلك على سبیل المثال ال الحصر التجدید خالل فترة السماح باالسترداد بموجب بما في ذ

 وعملیات نقل الملكیة إلى أمین سجل آخر.

یجب على مقدمي خدمات الخصوصیة/البروكسي بذل جھود معقولة من الناحیة التجاریة لتجنب الحاجة إلى اإلفصاح عن  •
 بیانات العمالء األساسیة في عملیة تجدید أو نقل ملكیة أو استعادة أي اسم نطاق.

على  ICANNإلى موقع ینبغي على موفري خدمة الخصوصیة/البروكسي تضمین رابط أو توجیھ آخر في شروط خدمتھم  •
مثل الموقع الخاص بموفر الخدمة على الویب) حیث یمكن ألي  ICANNالویب (أو أي مكان عبر اإلنترنت معتمد من 

 شخص البحث عن التعریفات المعتمدة ومعاني المصطلحات المحددة مثل اإلفصاح أو النشر. 

 

 :3-مالحظات مجموعة العمل على ب

حویل الملكیة وعملیات التجدید، فقد أشارت مجموعة العمل إلى ممارسة شائعة فیما بین موفري الخدمات وفیما یتعلق بعملیات نقل وت

إلنھاء حمایة خدمات الخصوصیة/البروكسي كجزء من عملیة نقل الملكیة باإلضافة إلى التغییرات المعلقة على سیاسة نقل الملكیة فیما 

ة البروكسي بموجب سیاسة نقل الملكیة فیما بین أمناء السجالت. ونتیجة لذلك، فقد قامت بین أمناء السجالت فیما یخص نتائج تعطیل خدم

مجموعة العمل بوضع توصیات تؤكد على الحاجة لإلفصاح عن ھذه النتائج إلى العمالء (مالحظة: تم أیًضا تشكیل مجموعة فرعیة من 

 أعاله). 5.3راجع القسم  -الحاجة لإلنھاء أجل التعرف على الطرق العملیة لتسھیل عملیات نقل الملكیة دون 

 

 WHOISلم تتحرى مجموعة العمل تفصیلًیا عن توصیة محتملة بأن موفري خدمة الخصوصیة/البروكسي یبلغون بتحدیثات على معلومات 

 ).2013 لسنة RAAمن اتفاقیة اعتماد أمین السجل  3.2.2في إطار زمني محدد (على سبیل المثال ما ھو محدد النماذج في القسم 

 

 :56الفئة ج
 

ھل یجب أن  : في الوقت الحالي، تتوفر خدمات البروكسي/الخصوصیة للشركات والمنظمات غیر التجاریة ولألفراد.سؤال "العتبة"
 ؟57یكون ھناك أي تغییر على ھذا الجانب من النظام الحالي في معاییر االعتماد الجدیدة

 

                                                      
ى لمحتملة علوافقت مجموعة العمل على مناقشة مسألة عتبة في البدایة (أي أساس) لھذه الفئة. وفي مسیرة المداوالت بات من الواضح أن الردود ا 56

 كانت مرتبطة عن قرب بھذا السؤال الخاص بالعتبة.  2-وج 1-األسئلة ج
رطیة ش بالموافقة على مناقشة سؤال العتبة في البدایة للفئة ج، أشار أعضاء مجموعة العمل إلى أن بعض اإلجابات على بعض األسئلة في ھذه الفئة 57

قد ُیظھر الحاجة إلى اإلجابة على أسئلة أخرى. كما أشارت مجموعة العمل إلى اإلشارات إلى  إلى حد ما، من حیث أن إجابة بنعم/ال على أي منھا
 "استخدام" نطاق ألغراض محددة قد یستدعي أیًضا أسئلة حول المحتوى.

 

https://www.icann.org/resources/pages/errp-2013-02-28-en
https://www.icann.org/resources/pages/errp-2013-02-28-en
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یة التي حدثت بسبب نقص الوضوح الكافي فیما یخص المقصود بكلمة "تجاریة" وما وقد ناقشت مجموعة العمل الصعوبات العمل

المقصود بكلمة "غیر تجاري". على سبیل المثال، یمكن إجراء تفریق على أساس حصول الشخص أو المؤسسة على شكل مؤسسي 

ر على الشكل المؤسسي. باإلضافة إلى ذلك، محدد، أو على أساس األنشطة/المعامالت التي ینخرط فیھا الفرد أو المؤسسة بصرف النظ

 تقوم بعض الكیانات التجاریة بتسجیل واستخدام أسماء نطاقات من أجل أغراض غیر تجاریة (على سبیل المثال خیریة أو تجریبیة). 

 

أو فرد ال  توافق مجموعة العمل على أن وضع وحالة المسجل كمؤسسة تجاریة، أو مؤسسة غیر تجاریة :استنتاج مجموعة العمل
ینبغي أن تكون العامل الدافع في توافر خدمات الخصوصیة/البروكسي للمسجل. في األساس، ینبغي أن تظل خدمات 

 . 58الخصوصیة/البروكسي متاحة للمسجلین بغض النظر عن وضعھم باعتبارھم منظمات تجاریة أو غیر تجاریة أو كأفراد

 

إلى التقریر األولي، عبر بعض من أعضاء مجموعة العمل عن وجھة النظر القائلة بأن  وعلى الرغم من ذلك، خالل المداوالت التي أدت

أسماء النطاقات التي تستخدم بنشاط من أجل المعامالت التجاریة (على سبیل المثال، بیع أو تبادل السلع أو الخدمات) یجب أال تكون لھم 

للمیثاق بعض الفرض التي أدت  1-بروكسي. وطبًقا لذلك، عرض السؤال جالقدرة على استخدام أو مواصلة استخدام خدمات الخصوصیة/ال

 إلى انقسام داخل مجموعة العمل والتي انعكست في التقریر األولي، والتي طلبت مجموعة العمل الحصول من أجلھا على تعلیقات عامة. 

 

ریق بین أسماء النطاقات المستخدمة ألغراض ھل یجب على موفري خدمة الخصوصیة/البروكسي المعتمدین التف -1الفئة ج السؤال 
التجاریة في مقابل األغراض الشخصیة؟ وبشكل محدد، ھل استخدام خدمات الخصوصیة/البروكسي مناسب عندما یكون ھناك اسم 

 نطاق مسجل ألغراض تجاریة؟

 

لى أن الحقیقة المجردة المتمثلة في أن أي ووفًقا لما أوضحت أعاله في ردھا على مسألة العتبة لھذه الفئة ج، توافق مجموعة العمل ع

نطاق یجري تسجیلھ من خالل كیان تجاري، أو من خالل أي شخص یمارس نشاًطا تجارًیا في مجاالت أخرى، یجب أال تمنع استخدام 

 لي منع أسماءخدمات الخصوصیة/البروكسي. باإلضافة إلى ذلك، فإن غالبیة أعضاء مجموعة العمل لم تعتقد أن من الضروري أو العم

 النطاقات التي یجري استخدام بنشاط لنشاط تجاري من استخدام خدمات الخصوصیة/البروكسي. 

  

ووفًقا لما ھو محددة في وجھتي النظر اللتان طرحتا لتعقیب المجتمع في التقریر األولي، لم یوافق أعضاء مجموعة العمل اآلخرون، 

نترنت" تتم مطالبة الشركات بالتسجیل لدى الجھات المعنیة باإلضافة إلى اإلفصاح عن بیانات مشیرین إلى أنھ في "العالم غیر المتصل باإل

حول ھویاتھا ومواقعھا. وقد عبر ھؤالء األعضاء أیًضا عن وجھة النظر بأنھ من الضروري والعملي أیًضا التمییز بین النطاقات 

الً بالفعل ككیان تجاري في أي مكان) وتلك النطاقات (التي قد یتم المستخدمة لغرض تجاري (بصرف النظر عما إذا كان المسجل مسج

تشغیلھا من خالل كیان تجاري) والمستخدمة ألغراض غیر تجاریة. وعالوة على ذلك، فإن النطاقات التي تجري معامالت مالیة یجب أن 

لعمالء وألغراض إنفاذ القانون، على سبیل المثال. یكون لدینا معلومات متاحة بدون قیود حول تسجیل النطاق ألغراض الحمایة الذاتیة ل

وطبًقا لذلك، فقد اقترح ھؤالء األعضاء أن یتم استخدام النطاقات للمعامالت المالیة المتوفرة على اإلنترنت ألغراض تجاریة یجب أن 

 تكون غیر مؤھلة لتسجیالت الخصوصیة والبروكسي. 

                                                      
ھا ویتم استخدامھا قد أقر على وجھ التحدید أن خدمات الخصوصیة/البروكسي یمكن استخدام WHOISتشیر مجموعة العمل إلى أن فریق مراجعة  58

 بالفعل لمعالجة المصالح المشروعة، التجاریة وغیر التجاریة.
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أنھ في االختصاصات القضائیة التي یكون فیھا متطلبات قانونیة  ضاء مجموعة العملومن بین الحوارات رًدا على ذلك، أكد بعض أع

مشابھة (على سبیل المثال تسجیل األعمال، واإلفصاح عن المواقع) والموجود بالفعل "للعالم المتوفر على اإلنترنت"، یتم القیام بمثل 

. ویعود ذلك بشكل واضح إلى حقیقة WHOISمن أن یكون في بیانات عملیات اإلفصاح ھذه من خالل رابط بارز على موقع الویب بدالً 

 أنھ في المعامالت من "العالم غیر المتصل باإلنترنت" إلى "العالم المتصل باإلنترنت"، غالًبا ما یركز المشرعون على المحتوى المتوافر

ھذه أیًضا على إمكانیة وجود أسباب صحیحة وراء بموجب اسم النطاق، ولیس تسجیل اسم النطاق في حد ذاتھ. كما تؤكد وجھة النظر 

احتیاج مسجلي أسماء النطاقات الذین یستخدمون أسماء نطاقاتھم ألغراض تجاریة بشكل مشروع لتوفر تلك الخدمات (على سبیل المثال، 

 ممارسة الخطابة السیاسیة).

 

لعمل من أجل تركیز مناقشاتھا في ذلك الوقت، واقتراح رقم (أ) و(ب)، والتي أضافتھا مجموعة ا 1-األجزاء الفرعیة من السؤال ج

تعریف لفظ "تجاري" في سیاق األھداف المحددة، واستخدام "تداول" كمثال. وعلى الرغم من ذلك، فقد ركزت مناقشة مجموعة العمل 

ھل لتسجیل على المصطلح األوسع "تجاري" وما إذا كانت أنواع محددة من النشاط التجاري تعني أن نطاًقا غیر مؤ

الخصوصیة/البروكسي. ومن ثم فقد بدأت مجموعة العمل في استخدام الكلمة "تجاري" بمعنى أوسع باإلضافة إلى كلمة "المعامالت" 

للتعامل مع المشكالت التي تظھر بسبب الموقف الذي تتخذه المجموعة والذي دعم حظر النطاقات المستخدمة للمعامالت المالیة المتاحة 

نت مع عرض تجاري من استخدام خدمات الخصوصیة/البروكسي. باإلضافة إلى ذلك، فإن تعریًفا محتمالً لكلمة "معامالت" تم على اإلنتر

تطویره من خالل استخدام المداوالت األولیة لمجموعة العمل، على النحو التالي: "[النطاقات] التي تستخدم في المعامالت المالیة عبر 

 جب أن تكون غیر مؤھلة لتسجیالت الخصوصیة والوكیل".اإلنترنت ألغراض تجاریة ی

 

وبالتالي، طالبت مجموعة العمل في تقریرھا األولي بتعقیبات المجتمع فیما یخص السؤال القائل بما إذا كان "من [الواجب] منع مسجلي 

من استخدام أو االستمرار في استخدام،  أسماء النطاقات المرتبطة بأنشطة تجاریة والتي تستخدم في المعامالت المالیة على االنترنت

خدمات الخصوصیة/البروكسي". كانت الردود على سؤالین إضافیین متوقفة على التأیید المقدم لرد إیجابي على السؤال األول، أي وجھة 

ي: ن على النحو التالنظر بأنھ ال یجب السماح بعد اآلن لھؤالء المسجلین باستخدام خدمات الخصوصیة/البروكسي. وكان ھذین السؤالی

"إذا كنت تتفق مع ھذا الموقف، [الحظر]، فھل تعتقد أنھ سیكون من المفید اعتماد تعریف كلمة "التجاري" أو "المعامالت" لوصف تلك 

بغي نإذا كان األمر كذلك، فما ھي التعریفات التي ی النطاقات التي یجب عدم السماح باستخدام تسجیل خدمات الخصوصیة/البروكسي لھا؟

 أن تكون؟)" 

 

التابعة لمجموعة العمل بتحلیل آالف التعلیقات الواردة التي ردت مباشرة على السؤال األول المطروح،  59وقد قامت إحدى الفرق الفرعیة

د "استخدام یأو التي بدت للفریق الفرعي بأنھا مرتبطة بشكل كبیر بذلك السؤال (مثل التعلیقات العدیدة التي صادقت على البیانات التي تؤ

خدمات الخصوصیة للجمیع، ولكافة األغراض القانونیة، بصرف النظر عما إذا كان موقع الویب "تجارًیا")". ومن الناحیة العددیة، ردت 

غالبیة كاسحة من ھذه التعلیقات على السؤال المطروح بالسلب وأیدت عدم فرض قیود على استخدام خدمات الخصوصیة/البروكسي. وقد 

البیة التعلیقات بشدة أي تفریق بین الجانب التجاري وغیر التجاري ورأت أن أي تغییر سوف ینظر إلیھ على أنھ تعریة عارضت غ

كما رأي العدید منھا أیًضا وجود قوانین  للخصوصیة ونقص في الحمایة للشركات القائمة في المنازل/الصغیرة وحظر حریة التعبیر.

                                                      
ویمكن استعراض المداوالت ومسودات المستندات والتقاریر من ھذا الفریق الفرعي على الرابط  59

https://community.icann.org/x/0YZCAw . 

https://community.icann.org/x/0YZCAw
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وعلى الجانب اآلخر، فإن ھؤالء المعلقین القلة  فصاح عن األسماء في حالة مطالبة المحاكم بذلك.وأنظمة كافیة ساریة للتعامل مع اإل

المؤیدین لحظر استخدام خدمات الخصوصیة/البروكسي ألصحاب األنشطة التجاریة أو المالیة استناًدا إلى ھذا الرأي على حظر الجریمة 

 والتحري عنھا.

 

یبات العامة التي عبرات عن مخاوف حول نقص التعریفات القویة والعملیة للمصطلحات "نشاط تم الحصول على قدر كبیر من التعق

تجاري، و"معامالت مالیة على اإلنترنت"، مع إشارة بعض المعلقین على أنھ سوف یكون من الصعب جًدا تطویر تلك التعریفات. وقد 

ب المصلحة إلى أن الرد بنعم أو ال على السؤال األول المطروح كان أشار العدید من المعلقین الذین یمثلون مجموعات كبیرة من أصحا

صعًبا حیث إن مجموعة العمل لم تقدم تعریًفا متفًقا علیھ لھذه المصطلحات. ومن ثم، فقد توصلت مجموعة العمل إلى صعوبة افتراض أن 

ركة في "األنشطة التجاریة" أو في تنفیذ "المعامالت العدید من المعلقین الذي ردوا (من حیث األثر) بأن التسجیالت المستخدمة للمشا

المالیة على اإلنترنت" یجب االستمرار في السماح لھا باستخدام خدمات الخصوصیة/البروكسي قد أجابت بالضرورة على السؤال بنفس 

 الطریقة فیما یخص جمیع التعریفات التي یمكن تصورھا في ھذه المصطلحات.

 

وقف الحالي ھو موقف ال ینطوي على وجود قیود على االستخدامات التي قد تفرضھا أسماء النطاقات ومن منظور حقیقة أن الم
المسجلة التي تستخدم ھذه الخدمات، فإن مجموعة العمل ال تعتقد أن معاییر االعتماد بالنسبة لخدمات الخصوصیة/البروكسي یجب أن 

ین في استخدام ھذه الخدمات من أجل المشاركة في األنشطة التجاریة أو تتطلب من موفري الخدمات التفریق بین المسجلین الراغب
وتسعى ھذه النتیجة إلى إظھار الغالبیة الواضحة من اآلراء التي تم  .المعامالت المالیة على اإلنترنت والمسجلین غیر الراغبین في ذلك

ون من الصعب بالتأكد (على أفضل األحوال) تحقیق تعریف التعبیر عنھا في التعلیقات، ولكن تستند أیًضا إلى أسس عملیة، وسوف یك

باإلجماع للمصطلحات الحیویة التي یجب تعریفھا من أجل تضمین وتوحید ھذا المبدأ في معاییر االعتماد، كما أن مجموعة العمل ال تؤید 

  ترحیل اعتماد وتنفیذ نظام االعتماد إلى أن یتم التوصل إلى ھذا اإلجماع.

 

ة العمل إلى أن بعض موفري خدمات الخصوصیة/البروكسي قد اعتمدوا في الوقت الحالي وینفذون قیوًدا مشابھة على من وتشیر مجموع

قد یستخدم خدماتھم الخاصة. علًما بأن استنتاج مجموعة العمل بأن مثل ھذا الحظر ال یجب تضمینھ في معاییر االعتماد في ھذا الوقت ال 

خدمات المعتمدین من اعتماد وتنفیذ ھذه السیاسات إذا ما اختاروا ذلك (شریطة أن یتم تنفیذ المعاییر یقصد منھ عدم تشجیع موفري ال

  األخرى ذات الصلة، مثل نشر شروط الخدمة وأسس ومبررات إنھاء الخدمة).

 

أسماء النطاقات المسجلة من وتشیر مجموعة العمل إلى أنھ بعض المسجلین على األقل المشاركین في معامالت تجاریة من خالل استخدام 

خالل خدمات الخصوصیة/البروكسي یقومون بذلك من أجل تنفیذ أنشطة غیر قانونیة أو غیرھا من أنشطة إساءة االستخدام األمر الذي قد 

فرو یعد أساًسا لإلفصاح أو النشر بموجب جزء من ھذه معاییر االعتماد ھذه، أو بموجب شروط الخدمة التي یعتمدھا وینشرھا مو

الخدمات المعتمدین. ولتجنب حدوث شك، فإن استنتاج مجموعة العمل بأن المسجلین المشاركین في أنشطة تجاریة أو أنشطة معامالت ال 

یجب اعتبارھا في حد ذاتھم غیر مؤھلین الستخدام خدمات الخصوصیة/البروكسي ال یجب أن یكون لھ أي تأثیر على أھلیة (أو عدم 

  القیام بذلك على أسس أخرى. أھلیة) مسجل محدد من
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وكان العدید من المعلقین معنیون جًدا بالعواقب المحتملة غیر المرغوبة التي یمكن أن تنشأ من استخدام خدمات الخصوصیة/البروكسي 

كل مفرط استخدام ألنواع محددة من المسجلین. كما كانت ھناك موجة غیر محددة من الدعم للمبدأ القائمة أن السیاسة ال یجب أن تقید بش

 أو خدمات الخصوصیة/البروكسي على حساب الحقوق األساسیة.

 

وتلخص القائمة التالیة ما تؤمن بھ مجموعة العمل، نتیجة لمراجعتھا والتي تعد بعض المخاوف الحقیقة والمشروعة التي عبر عنھا العدید 

 من المعلقین:

رئ والمخاوف حیال السالمة البدنیة (على سبیل المثال، البحث عن المعلومات الخاصة ونشرھا/خداع خدمات الطوا •

 التربص أو التحرش أو الحاالت التي ال یكون فیھا المسجل في موقع آمن أو ینطوي على تھدید)

احتیاجات تجھیل المصدر بالنسبة لبعض األفراد والمؤسسات (على سبیل المثال من یخدمون المجتمعات المعرضة للخطر،  •

  ھدفة، ونشاط حقوق المرأة والحقوق السیاسیة والدینیة)واألقلیات المست

االفتقار إلى فصل وجود األعمال على اإلنترنت عن المعلومات الشخصیة، في بعض الحاالت ألسباب التكلفة وعلى وجھ  •

ى لالخصوص لشركات األعمال القائمة في المنازل أو الشركات الصغیرة (على سبیل المثال أصحاب المحال المتوفرة ع

  اإلنترنت، أو أصحاب األعمال الحرة، أو أصحاب األعمال الشخصیة، أو الكتاب)

المسجلین الذین یستخدمون أسماًء مستعارة وأسماء كتاب ألغراض قانونیة (على سبیل المثال، مقدمو العروض الترفیھیة  •

 للبالغین، أو كّتاب أدب اإلثارة)

 مخاوف حصد البیانات •

 أو التدلیس أو السطو على الھویة (على سبیل المثال محاوالت التصید) البرید غیر المرغوب فیھ، •

الحاجة المشروعة األخرى لخصوصیة معلومات النطاقات، على سبیل المثال، إطالق المنتجات الجدیدة، أو منافسو األعمال  •

 أو مواقع الویب لما قبل اإلطالق.

 

یة/البروكسي فقط على المسجلین الذین یكونون أفراًدا مخصوصین ھل یجب قصر استخدام خدمات الخصوص - 2الفئة ج السؤال 
 یستخدمون اسم النطاقات من أجل أغراض غیر تجاریة؟

 

ال ترى مجموعة العمل أنھ ینبغي أن تقتصر تسجیالت الخصوصیة/البروكسي على : بالنظر إلى المناقشة السابقة، استنتاج مجموعة العمل
 م ألغراض غیر تجاریة.األفراد الذین یستخدمون نطاقاتھ

 

ھل یجب أن یكون ھناك فارق في حقول البیانات المقرر عرضھا في حال كان اسم النطاق مسجالً أو مستخدًما  - 3الفئة ج السؤال 
 لغرض تجاري، أو من خالل كیان تجاري بدالً من شخص طبیعي؟

 

لمرغوب أو المجدي تحدید فارق في حقول البیانات المقرر یرى غالبیة أعضاء مجموعة العمل أنھ من غیر ا: استنتاج مجموعة العمل
 عرضھا.
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 ما المعاییر التي یجب اتخاذھا من أجل ضمان القدرة على االتصال والرد من جانب موفري الخدمات؟ - 1الفئة د السؤال 

 
الخصوصیة/البروكسي  نشر وتوفیر قائمة متاحة للجمھور تضم جمیع مقدمي خدمات ICANNیجب على : استنتاج مجموعة العمل

المعتمدین، مع كافة معلومات االتصال المناسبة. ویجب توجیھ المشورة إلى أمناء السجالت بتوفیر رابط على الویب بموفري خدمات 
الخصوصیة/البروكسي التي تدار بمعرفتھم أو بمعرفة الجھات التابعة لھم كأحد بنود الممارسات الجیدة. ویجب على موفري خدمة 

  یة/البروكسي إعالن ارتباطھم أو تبعیتھم ألمین سجل (إن وجد) كشرط لبرنامج االعتماد.الخصوص
 

 :1-مالحظات مجموعة العمل على د
أشارت مجموعة العمل إلى أن استجابة موفر الخدمة جزء منفصل لكنھ ضروري بالنسبة لبرنامج االعتماد. في حین أنھ غیر مؤٍد إلى 

بالنسبة لجمیع أنواع التقاریر والطلبات التي قد یتلقاھا موفر خدمة الخصوصیة/البروكسي، فقد وضعت  تسویة تامة لمسألة االستجابة

مجموعة العمل مجموعة من التوصیات فیما یخص ترحیل المراسالت اإللكترونیة، باإلضافة إلى إطار عمل توضیحي یحكم استھالك 

لومات من أصحاب حقوق الملكیة الفكریة (راجع النص األصلي في ھذا القسم موفر الخدمة ومعالجتھ ورده على طلبات اإلفصاح عن المع

 من الفئة "ھـ" والفئة "و" للتعرف على تفاصیل توصیات مجموعة العمل فیما یخص إجراءات الترحیل واإلفصاح). 7
 

على نقاط اتصال مخصصة  بالحفاظ ICANN: ھل یجب مطالبة موفري خدمة الخصوصیة/البروكسي المعتمدین من 2الفئة د السؤال 
من أجل اإلبالغ عن حاالت إساءة االستخدام؟ إذا كان األمر كذلك، ھل یجب أن تكون الشروط متسقة مع المتطلبات المنطبقة على أمناء 

 من اتفاقیة اعتماد أمین السجل؟ 3.18السجالت بموجب القسم 

 

سي الحفاظ على نقطة اتصال ألغراض اإلبالغ عن إساءة ویجب على موفري خدمة الخصوصیة/البروك: استنتاج مجموعة العمل
االستخدام. في ھذا الصدد، وافقت مجموعة العمل على أن نقطة االتصال "المعینة" بدال من "المخصصة" سوف تكون كافیة ألغراض 

الثة الذھاب لھا وتوقع اإلبالغ عن حاالت اإلساءة، مشیرة إلى أن الشغل الشاغل ھو أن یكون نقطة اتصال واحدة یمكن ألطراف ث
الحصول على رد منھا. ولمزید من التوضیح، تشیر مجموعة العمل إلى أنھ طالما أن مطلب الحصول على نقطة اتصال واحدة یمكن 

تحقیقھ من الناحیة التشغیلیة، فمن غیر الملزم أن یحدد موفر الخدمة فرًدا محدًدا من أجل التعامل مع تلك التقاریر. كما توصي 
عة العمل بأن تكون نقطة االتصال المعینة لموفر خدمة الخصوصیة/البروكسي "قادرة ومرخص لھا" فحص ومعالجة تقاریر مجمو

 اإلساءة وطلبات المعلومات الواردة. 

 

 :2-مالحظات مجموعة العمل على د

(تلك التعقیبات التي سعت إلیھا مجموعة  ICANNتشیر مجموعة العمل مع الموافقة على التوصیات التالیة المقدمة من إدارة االلتزام في 

من اتفاقیة اعتماد أمین السجل، وتوافق على أن ھذه التوصیات قد تكون مفیدة في تطویر  3.18العمل) فیما یخص األعمال العملیة للقسم 

ادات على مطلب اإلبالغ عن إرشادات وعملیات خالل مرحلة تنفیذ مقترحات مجموعة العمل لھذا السؤال الخاص بالمیثاق: (أ) توفیر إرش

إساءة االستخدام فیما یخص أنواع شكاوى إساءة االستخدام المسموح بھا وأنواع اإلجراءات التي یجب على موفري خدمة 

الخصوصیة/البروكسي اتخاذھا حول ھذه التقاریر؛ باإلضافة إلى (ب) النظر في خیارات بدیلة إلجراءات اإلبالغ عن إساءة االستخدام 

 (للتعامل مع زیادة حكم البرید غیر المرغوب فیھ). WHOISمن نشر عنوان برید إلكتروني على موقع ویب وفي نتائج بدالً 
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الكاملة لموفري خدمة الخصوصیة/البروكسي المعتمدین من  WHOISھل یجب المطالبة بتفاصیل اتصال  - 2الفئة د السؤال 
ICANN؟ 

 

مل على أنھ ینبغي توفیر القدرة على االتصال بموفري خدمة الخصوصیة/البروكسي تماًما، وافقت مجموعة الع: استنتاج مجموعة العمل
من اتفاقیة اعتماد أمین  2.3وذلك من خالل نشر تفاصیل االتصال على مواقعھم على الویب على غرار الطریقة المفصلة في المادة 

  .(حسبما یتم تحدیثھ من حین إلى آخر) مواصفة تسجیالت الخصوصیة والبروكسي 2013 لسنة RAAالسجل 

 

 :3-مالحظات مجموعة العمل على د

یة لھا تأثیر على طریقة تنفیذ ھذه التوص تشیر مجموعة العمل إلى أن اعتماد وتنفیذ توصیاتھا رًدا على أسئلة المیثاق األخرى قد یكون

بنشر قائمة یمكن للجمھور الوصول إلیھا تضم موفري الخدمات المعتمدین  ICANN(على سبیل المثال، توصیة مجموعة العمل إلى 

بوضوح إذا كانت مخصصة لموفر خدمة  WHOIS)، ولكي یتم تمییز إدخاالت 1-(راجع نتیجة مجموعة العمل للسؤال د

 ).)1-/بروكسي (راجع نتیجة مجموعة العمل للسؤال بخصوصیة

 

ما ھي أشكال السلوك الضار المزعومة، إن وجدت، والمقرر تغطیتھا بمعرفة نقطة اتصال معلنة لدى موفر خدمة  - 4الفئة د السؤال 
 ؟ICANNالخصوصیة/البروكسي المعتمد من 

 

المتطلبات ذات الصلة بأشكال السلوك الضار المزعومة المقرر تغطیتھا توصي مجموعة العمل بأن یتم تغطیة : استنتاج مجموعة العمل
وأن تشتمل على قائمة  ICANNبمعرفة نقطة االتصال المخصصة والمنشورة لدى موفر خدمة الخصوصیة/البروكسي المعتمد من 

یعاب أنواع جدیدة من السلوك الضار. المادة بأنماط السلوك الضار المقرر تغطیتھا. ینبغي لھذه المتطلبات السماح بالمرونة الكافیة الست
في  GAC61من بیان  1، الملحق 2الجدیدة أو الوقائیة  gTLDفي اتفاق تسجیل  PIC)(60من مواصفة التزامات المصلحة العامة  3

 بكین یمكن أن یكون نقطة انطالق لوضع مثل ھذه القائمة.

 

ییر اإللزامیة بالحد األدنى ألغراض تقدیم تقاریر إساءة االستخدام توصي مجموعة العمل بأن یتم وضع مجموعة موحدة من المعا
وطلبات المعلومات. أما النماذج التي یمكن أن یطالب بھا موفرو خدمة الخصوصیة/البروكسي الفردیین لھذا الغرض فیجب أن تحتوي 

وكسي أیضا القدرة على "تصنیف" . یجب أن یكون لمقدمي خدمات الخصوصیة/البر62أیًضا على مساحة من أجل نص حر للنموذج
 التقاریر الواردة، من أجل تسھیل االستجابة.

 

                                                      
أمین السجل تشترط على أمناء السجالت إدراج أحكام اتفاقیات التسجیل الخاصة بھم تحظر على -"یلتزم مشغل السجل بإدراج حكم في اتفاقیة السجل 60

لتعدي على احاملي اسم المسجل من توزیع البرامج الضارة أو شبكات بوتنت التشغیلیة الضارة أو رسائل التصید أو القرصنة أو العالمات التجاریة أو 
ما یتفق (ب حقوق المؤلف أو الممارسات االحتیالیة أو المضللة أو التزویر أو االنخراط في أنشطة خالف ذلك تتعارض مع القوانین المعمول بھا وتزوید

 مع القوانین المعمول بھا وأي إجراءات ذات صلة) عواقب لمثل ھذه األنشطة بما في ذلك تعلیق اسم المجال".
غلو السجالت بضمان أن شروط االستخدام الخاصة بالمسجلین تشتمل على محاذیر ضد توزیع البرامج الضارة، أو تشغیل شبكات بوتنت، "یلتزم مش 61

لى یشتمل عأو االحتیال، أو القرصنة، أو انتھاك العالمات التجاریة أو حقوق النشر والتوزیع، أو األنشطة التدلیسیة أو التزییف أو خالف ذلك مما 
 ة تخالف القانون المعمول بھ". أنشط

 ناقشت مجموعة العمل لكنھا لم تنتھي من عناصر الحد األدنى التي یجب تضمینھا في مثل ھذا النموذج.  62

https://www.icann.org/resources/pages/approved-with-specs-2013-09-17-en#privacy-proxy
https://www.icann.org/resources/pages/approved-with-specs-2013-09-17-en#privacy-proxy
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ما ھو الحد األدنى لعملیات الترحیل القیاسیة واألساسیة، إن وجدت، الذي یجب على موفري خدمة  - 2و1الفئة ھـ السؤال 
صوصیة/البروكسي المعتمدین من استخدامھ؟ ھل یجب مطالبة موفري خدمة الخ ICANNالخصوصیة/البروكسي المعتمدین من 

ICANN أن یرسلوا إلى العمیل كافة ادعاءات األنشطة غیر القانونیة التي یتلقونھا فیما یخص أسماء نطاقات محددة للعمیل؟  
 

: قامت مجموعة العمل بتقسیم مناقشاتھا حول الفئة "ھـ" إلى موضوعین إضافیین، وفًقا لما ھو موضح استنتاجات مجموعة العمل

التفصیل أدناه. والمجموعة األولى من التوصیات تخص التزامات موفر الخدمة من حیث توجیھ وإرسال المراسالت اإللكترونیة األولیة. ب

 أما المجموعة الثانیة من التوصیات فتخص التزامات موفر الخدمة فیما یخص تصعید طلبات الترحیل بمعرفة الطالب للمراسالت األولیة.

 

 :63مراسالت اإللكترونیة. فیما یخص ال1
 . ICANNوسیاسات اإلجماع الخاصة بـ  RAA) یجب ترحیل كافة االتصاالت المطلوبة بموجب اتفاقیة اعتماد أمین السجل 1(

) أما بالنسبة لجمیع االتصاالت اإللكترونیة األخرى، فیجوز لمقدمي خدمات الخصوصیة/البروكسي المعتمدین اختیار أحد 2(
 :الخیارات التالیة

  كافة الطلبات االلكترونیة الواردة (بما في ذلك الطلبات الواردة عبر البرید اإللكتروني  ترحیل :1الخیار رقم
ونماذج الویب)، ولكن یجوز لموفر الخدمة تنفیذ ضمانات معقولة من الناحیة التجاریة (بما في ذلك 

CAPTCHAصاالت المسیئة) لتصفیة الرسائل غیر المرغوب فیھا وغیرھا من أشكال االت 

  ترحیل كافة الطلبات االلكترونیة (بما في ذلك الطلبات الواردة عن طریق البرید اإللكتروني ونماذج الویب)  :2الخیار رقم
 من وكاالت إنفاذ القانون وجھات أخرى والتي تحتوي على ادعاءات إساءة استخدام اسم النطاق (أي نشاط غیر قانوني).

ب على مقدمي خدمات الخصوصیة/البروكسي المعتمدین نشر والحفاظ على آلیة (مثل نقطة ) في جمیع الحاالت، یج3(
 اتصال برید معینة) لیتسنى لمقدمي الطلبات االتصال بھا من أجل متابعة أو تصعید طلباتھم األصلیة.

 

ي یمكن أن تسھل من كما توصي مجموعة العمل بأن یتم التحري عن استخدام النماذج القیاسیة وغیرھا من اآللیات الت
التحدید الفوري والدقیق لطلبات الترحیل خالل عملیة التنفیذ (على سبیل المثال القوائم المنسدلة في نماذج موفر الخدمة المستندة إلى 

 .الویب أو الحقول التي تتطلب ملء وتعبئة تفاصیل اتصال مقدم الطلب، والتي تحدد نوع الطلب أو المعلومات األساسیة األخرى)
 

 . وفیما یتعلق بمزید من إجراءات مزود الخدمة عندما یكون ھناك فشل قائم في تسلیم االتصاالت االلكترونیة2

 

تحال جمیع الطلبات اإللكترونیة المقدمة من جھات أخرى تزعم التعرض إلساءات من قبل مقدمي خدمات  •
والذي  64وجھ السرعة بالفشل المستمر في التسلیمالخصوصیة/البروكسي فوًرا إلى العمیل. وسوف یتم إخطار الطالب على 

 أصبح مقدم خدمة الخصوصیة/البروكسي على علم بھ. 

                                                      
 تبرعتوافق مجموعة العمل أن رسائل البرید اإللكتروني ونماذج الویب والمؤتمرات الھاتفیة المؤتمتة تعتبر "مراسالت الكترونیة" في حین ال ت 63

یة" مرًنا بما نالفاكسات التي یدیرھا اإلنسان والمؤتمرات الھاتفیة غیر المؤتمتة كذلك. توصي مجموعة العمل أن یكون تنفیذ مفھوم "االتصاالت االلكترو
 فیھ الكفایة الستیعاب التطورات التكنولوجیة في المستقبل.

 تساوى مع فشل العمیل في "الرد" على أي طلب أو إشعار أو نوع آخر من المراسالت. تشیر مجموعة العمل إلى أن الفشل في "تسلیم" أیة مراسالت ال ی 64
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وترى مجموعة العمل أن "فشل التسلیم المستمر" من شانھ أن یحدث عندما یتخلى نظام اتصاالت إلكترونیة أو یتوقف عن  •
اوالت التسلیم المتكررة أو المكررة في غضون فترة محاولة تقدیم االتصاالت اإللكترونیة للعمیل بعد عدد معین من مح

معقولة من الزمن. تؤكد مجموعة العمل على أن فشل التسلیم المستمر ھذا، في حد ذاتھ، لیس كافًیا لیؤدي إلى مزید من 
 ر.التزام أو عمل المزود أو إجراؤه بموجب الفئة "ھـ" ما لم یصبح المزود أیضا على بینة من فشل التسلیم المستم

وكجزء من عملیة التصعید، وعند استیفاء الشروط المذكورة أعاله المتعلقة باستمرار فشل تسلیم المراسالت اإللكترونیة،  •
ینبغي على مزود الخدمة بناًء على طلب توجیھ أو ترحیل نموذج إشعار آخر لعمیلھ. وینبغي أن یكون لموفر الخدمة حریة 

لطلب. ویكون لموفر الخدمة الحق في فرض قیود معقولة على عدد تلك الطلبات تحدید أنسب الوسائل لتوجیھ مثل ھذا ا
 المقدمة من جانب نفس الطالب لنفس اسم النطاق. 

عندما یصبح مقدم الخدمات على علم بفشل التسلیم المستمر للعمیل كما ھو موضح في ھذه الوثیقة، التي من شأنھا أن  •
قق / إعادة تحقق (حسب مقتضى الحال) من عنوان (عناوین) البرید اإللكتروني تؤدي إلى التزام موفر الخدمة إلجراء تح

 .2الخاص بالعمیل، وفقا لتوصیة مجموعة العمل ھذه في الفئة ب، السؤال 

ولن تمنع ھذه التوصیات موفر خدمة الخصوصیة/البروكسي من اتخاذ أي إجراءات إضافیة في حال فشل التسلیم المستمر  •
 رونیة للعمیل، وفًقا لشروط الخدمة المنشورة.لالتصاالت اإللكت

 

 الفئة و:

ما ھو الحد األدنى لعملیات اإلفصاح القیاسیة واألساسیة، إن وجدت، الذي یجب على موفري خدمة الخصوصیة/البروكسي  .1
 استخدامھ؟ ICANNالمعتمدین من 

عن ھویات العمالء ألغراض محددة بالكشف  ICANNھل یجب مطالبة موفري خدمة الخصوصیة/البروكسي المعتمدین من  .2
  تتمثل في ضمان التسلیم في الوقت المناسب لخطابات الكف واالمتناع؟

 ما ھي أشكال التصرفات الضارة المزعومة، إن وجدت، وما ھو المعیار الثبوتي الذي یكفي للبدء في عملیة كشف وإفصاح؟ .3

 بة للخصوصیة وحریة التعبیر؟ ما الضمانات التي یجب تفعیلھا لضمان توافر الحمایة المناس .4

  ما ھي الظروف، إن وجدت، التي تجیز لوكاالت إنفاذ القانون االطالع على بیانات المسجل؟ .5
ما ھي العملیات الواضحة والعمیل والنافذة والمعیاریة التي یجب اعتمادھا من جانب خدمات الخصوصیة/البروكسي المعتمدة  .6

  ي حالة إجازة ھذا الوصول)؟من أجل تنظیم ھذا الوصول (ف ICANNمن 
ما ھي االنتھاكات الخاصة المزعومة لشروط خدمة موفر الخدمة، إن وجدت، التي ستكون كافیة للبدء في نشر معلومات  .7

 االتصال الخاصة بالمسجل/المالك؟
 ما ھي الضمانات أو التعویضات التي یجب إتاحتھا في حال تبین أن النشر لم تتم إجازتھ؟  .8
امات التعاقدیة، إن وجدت، التي إذا لم تتحقق تكون مبرًرا للوصول إلى العمالء من خالل موفري خدمة ما ھي االلتز .9

  ؟ICANNالخصوصیة/البروكسي المعتمدین من 
 

فیما یلي توصیات مجموعة العمل النھائیة حول الفئة "و" من أسئلة المیثاق. كان القصد من طبیعة المداوالت أن مجموعة العمل ترى أنھ 

 سیكون من المفید أكثر طرح توصیاتھا في شكل مختلف بدالً من إجابات تزامنیة على كل سؤال یخص المیثاق. 
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 . التعریفات الموصى بھا1

 

المسبقة  ICANNتشیر مراجعة مجموعة العمل لعینة من سیاسات موفر خدمة الخصوصیة/البروكسي باإلضافة إلى أعمال 

في الوقت الحالي تعریف واحد متسق ومقبول بشكل عام أو مفھوم بشكل جید لكلمة "اإلفصاح" بنفس  حول ھذه المسألة إلى أنھ ال یوجد

لھا. قامت مجموعة العمل بتطویر التعریفات التالیة من أجل تغطیة الجانبین في ما یفھم بشكل مشترك  ICANNطریقة استخدام مجتمع 

فات في برنامج اعتماد موفر خدمة الخصوصیة/البروكسي الخاص بھا، ھذه التعری ICANNمن لفظ "اإلفصاح"، وتوصي بأن تعتمد 

 وبشكل عام أكثر في كافة العقود ذات الصلة والسیاسة المرتبطة بذلك:

 

(أي المرخص لھ أو المستفید صاحب اسم النطاق المسجل)  "النشر" یعني كشف تفاصیل ھویة/ اتصال الشخص •
 .WHOISفي نظام 

(أي المرخص لھ أو المستفید صاحب اسم النطاق  ل ھویة/ اتصال الشخص"اإلفصاح" یعني كشف تفاصی •
 .WHOISالمسجل) إلى طرف ثالث بدون النشر في نظام 

 یستخدم المصطلح "شخص" في ھذه التعریفات ویفھم ضمھ ألشخاص طبیعیین واعتباریین، وكذلك المنظمات والكیانات. •

فصاح أو النشر، بما في ذلك في إطار عمل اإلفصاح "الطالب"، عندما تستخدم في سیاق الترحیل، أو اإل •
التوضیحي المشار إلیھ في الملحق "ب"، فتعني أي فرد أو منظمة أو كیان (أو ممثلیھم المفوضین) الذي یطلب 
من موفر خدمة الخصوصیة أو البروكسي إما ترحیل أو نشر أو اإلفصاح عن ھویة أو تفاصیل االتصال الخاصة 

 یات الحالة.بالعمیل، حسب مقتض

 

كما توافق مجموعة العمل على أنھ قد تكون ھناك حاجة في بعض الحاالت للتفریق بین طلب مقدم من ھیئات إنفاذ القانون 

("وكاالت إنفاذ القانون") والطلب المقدم من أطراف خارجیة أخرى مثل حاملي حقوق الملكیة الفكریة أو المنظمات الخاصة العاملة في 

 RAAاءة االستخدام. تشیر مجموعة العمل إلى أن تعریًفا لوكاالت إنفاذ القانون تظھر في اتفاقیة اعتماد أمین السجل مجال مكافحة إس

) en-17-09-2013-specs-with-ovedhttps://www.icann.org/resources/pages/appr(راجع  2013لسنة 

 وفي العقود والسیاسات ذات الصلة: ICANNوتوصي باعتماد تعریف مشابھ في برنامج اعتماد 

 

"سلطة إنفاذ القانون" تعني الجھات المعنیة بإنفاذ القانون وحمایة المستھلك والجھات المماثلة شبھ الحكومیة أو غیرھا 
رفة الحكومة الوطنیة أو اإلقلیمیة للوالیة القضائیة التي تم فیھا إنشاء موفر خدمة ممن یتم تعیینھم من حین آلخر بمع

من اتفاقیة اعتماد أمین السجل  3.18.2ویستند ھذا التعریف إلى المادة  الخصوصیة أو البروكسي أو لھ فیھا مقر مادي.
بجھات إنفاذ القانون ومراجعة التقاریر  ، وینص ھذا الحكم على التزم أمین السجل بالحفاظ على نقطة اتصال2013لسنة 

؛ وعلى ھذا النحو، تشیر مجموعة العمل إلى أن توصیتھا من أجل تعریف "ھیئة إنفاذ القانون" في سیاق 65الواردة منھا
اعتماد خدمة الخصوصیة والبروكسي یجب أیًضا تحدیثھا إلى حد إمكانیة تعدیل وتغییر التعریف المقابل في اتفاقیة اعتماد 

 مین السجل ومتى ما تم ذلك. أ
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 . التوصیات العامة حول النشر واإلفصاح2

 

قامت مجموعة العمل بمراجعة ممارسات النشر واإلفصاح للعدید من موفري خدمة الخصوصیة/البروكسي، والبعض منھم 

ظام أوتوماتیكي في التعامل مع طلبات ممثلون في مجموعة العمل. وقد أبلغ العدید من موفري الخدمات عن استخدام نظام یدوي بدالً من ن

لى وبالنسبة لموفر واحد ع اإلفصاح، بمعنى أن ھناك موظف یقوم بشكل أولي بمراجعة الطلب قبل أن یتم اتخاذ قرار حول االمتثال أم ال.

ض باشرة مع بعضھما البعأقل تقدیر، فإن السیاسات والممارسات الخاصة بھ كان الھدف منھا تشجیع مقدم الطلب والعمیل على التعامل م

 قدر المستطاع. 

 

اتفقت مجموعة العمل على عدم وجوب قراءة أي من توصیاتھا بقصد إجراء تغییر (أو تفویض إجراء تغییر على) الممارسة 
لطلب ا السائدة بین مقدمي خدمات الخصوصیة/البروكسي لمراجعة الطلبات یدوًیا أو لتسھیل الحل المباشر ألیة مشكلة فیما بین مقدم

ویالحظ أیضا أن الكشف عن بعض تفاصیل االتصال للعمیل على األقل قد تكون في بعض الحاالت مطلوبة لتسھیل مثل ھذا  وأي عمیل.
  القرار مباشرة.

 

العام  WHOISتوافق مجموعة العمل على إمكانیة وجود اختالفات كبیرة فیما بین عواقب نشر تفاصیل العمالء في نظام 

صاح عن نفس التفاصیل من مقدم طلبات فردي وخارجي. وعلى وجھ الخصوص، توافق مجموعة العمل على إمكانیة وجود مقارنة باإلف

ومن ثم توصي مجموعة العمل بأنھ حاجة للضمانات من أجل التأكد من حمایة العمالء فیما یخص النشر بدالً مما یخص عملیة اإلفصاح. 
اإلشارة بشكل واضح في شروط الخدمة الخاصة بھم عن وقت إشارتھم إلى طلبات یجب على موفري خدمة الخصوصیة/البروكسي 

وقد أوصت مجموعة العمل كذلك أن یضمن موفري خدمة  النشر (وعواقبھا)، وعند تقدیم طلبات اإلفصاح (ونتائجھا).
 الخصوصیة/البروكسي المعتمدین صراحة نًصا في شروط خدمتھم یشرح معنى وعواقب النشر.

 

جموعة العمل إلى أن العدید من موفري الخدمات یضّمنون في الوقت الحالي في شروط الخدمة الخاصة بھم أو أحكما وتشیر م

السیاسات األخرى المنشورة التي قد یفصح موفر الخدمة بموجبھا أو ینشر تفاصیل العمیل، أو یقوم بتعلیق أو إنھاء الخدمة إلى عمیل. 

فیھا من خالل عملیة قانون مثل أوامر المحاكم، أو أوامر االستدعاء، أو التفویض، من خالل سیاسة وتشمل الظروف المحتملة التي یلزم 

أو متطلبات السجل. قد تظھر ظروف أیًضا في مسار حل دعاوى الجھات األخرى التي تشتمل على اسم النطاق أو  ICANNإجماع 

أو الحقوق، أو حمایة الجمھور أو أي شخص، أو منع أو وقف األنشطة  استخداماتھ، بما في ذلك متى ما كان ضرورًیا حمایة الممتلكات

وبدون إجازة تضمین ھذه الشروط الخاصة في أحكام خدمة ألحد موفري الخدمات التي قد تكون غیر قانونیة أو غیر أخالقیة. 
في شروط الخدمة الخاصة بھم  المعتمدین، فإن مجموعة العمل رغم ذلك توصي بأن یجب على موفري الخدمات اإلشارة بشكل واضح

. وعند إصدار ھذه 66إلى األسس الخاصة التي قد یتم بناًء علیھا اإلفصاح عن تفاصیل العمیل أو نشرھا أو تعلیق أو إنھاء الخدمة
، 2016في  IRTPالتوصیة، أشارت مجموعة العمل إلى التغییرات المقرر إجراؤھا على سیاسة نقل الملكیة فیما بین أمناء السجالت 

                                                      
خدمات الخصوصیة/البروكسي بأن یقوم موفرو  2013لسنة  RAAوتشترط مواصفة الخصوصیة/البروكسي الحالي في اتفاقیة اعتماد أمین السجل  66

عین بالمرتبطین أو غیر المرتبطین بأمناء سجالت بنشر شروط الخدمة الخاصة بھم سواء على مواقعھم على الویب أو على مواقع موفري الخدمة التا
من المواصفة:  2.4: راجع القسم لھم، بما في ذلك الظروف الذي قد یتم بموجبھا إنھاء الخدمة أو وقت كشف ھویة وتفاصیل العمیل أو اإلفصاح عنھا

proxy-en#privacy-17-09-2013-specs-with-https://www.icann.org/resources/pages/approved . 
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یوًما. كما توصي مجموعة  60حیث یتم بعد إجراء تغییر للمسجل مطالبة أمین السجل بفرض حظر للنقل فیما بین أمناء السجالت مدتھ 
على  ICANNالعمل بأنھ ینبغي على موفري خدمة الخصوصیة/البروكسي تضمین رابط أو توجیھ آخر في شروط خدمتھم إلى موقع 

مثل الموقع الخاص بموفر الخدمة على الویب) حیث یمكن ألي شخص البحث  ICANNترنت معتمد من الویب (أو أي مكان عبر اإلن
 عن التعریفات المعتمدة ومعاني المصطلحات المحددة مثل اإلفصاح أو النشر.

 

تثال كما توصي مجموعة العمل أیًضا بأنھ في تقریر ما إذا كان من المفترض على موفري الخدمات االمتثال أو عدم االم
 لطلب إفصاح أو نشر، ال یفوض موفرو الخدمات وجوب قیام مقدم الطلب في البدایة بتقدیم طلب ترحیل.

 

 . توصیات مجموعة العمل الخاصة بطلبات وكاالت إنفاذ القانون3

 

المقدمة من  على الرغم من قیام مجموعة العمل بوضع إطار عمل توضیحي لإلفصاح الستیعاب ومعالجة والرد على طلبات اإلفصاح

مالك حقوق التألیف والنشر أو مالك العالمة التجاریة (راجع الملحق ب)، فإنھ لم یقم بنفس الشيء لمقدمي الطلبات من وكاالت إنفاذ 

القانون، أو الطلبات المقدمة من أنواع أخرى من الجھات الخارجیة. وكان السبب في ذلك في جزء منھ متمثالً فیما تراه مجموعة العمل 

ن یكون اختالفات ھامة مع الكیفیة التي عالج بھا مقدمو الطلبات بعض المشكالت مثل تلك المشكالت المرتبطة باالعتماد والحفاظ على أ

السریة، وما تراه مجموعة العمل بأنھ نقص نسبي في الخبرات حول المسألة داخل مجموعة العمل بالنظر إلى وجود القلیل من المشاركین 

وفي حالة وضع إطار عمل لإلفصاح في نھایة المطاف من أجل طلبات وكاالت ل ولھم خلفیة بوكاالت إنفاذ القانون. من مجموعة العم
إنفاذ القانون، توصى مجموعة العمل بأن یحتوي إطار العمل صراحة على متطلبات یكون من بینھا على أقل تقدیر: (أ) موافقة مقدم 

عمول بھا بخصوص حمایة البیانات واستخدام أیة معلومات تم اإلفصاح عنھا لھ وحده لغرض الطلب على االلتزام بكافة القوانین الم
تحدید ما إذا كانت إجراءات إضافیة حول المسألة مطلوبة أم ال، أو في إجراءات قضائیة فیما یخص المسألة التي تم تقدیم الطلب 

ل أو یتوصل فیھا موفر خدمة الخصوصیة/البروكسي معلومات أو بخصوصھا؛ و(ب) إعفاء اإلفصاح في الحاالت التي یقدم فیھا العمی
 حقائق و/أو ظروف توضح بأن اإلفصاح سوف یعّرض سالمة العمیل للحظر.

 

 . توصیات مجموعة العمل الخاصة بالطلبات المقدمة من جانب أصحاب حقوق الملكیة الفكریة4

 

أنھ أن ینطبق على طلبات اإلفصاح المبذولة لمقدمي خدمات توصي مجموعة العمل باعتماد إطار عمل إفصاح توضیحي من ش 
ى ویتضمن إطار العمل الموص الخصوصیة/البروكسي من قبل أصحاب الملكیة الفكریة (أي العالمات التجاریة وحقوق التألیف والنشر).

نازعات. ة لرفض ھذا الطلب، وتسویة المبھ متطلبات تتعلق بطبیعة ونوع المعلومات التي یتم توفیرھا من قبل الطالب، وأسباب غیر شامل

 برجاء الرجوع إلى الملحق "ب" للتعرف على النص الكامل إلطار عمل اإلفصاح بالكامل.

 

كما توصي مجموعة العمل بأن یتم إجراء مراجعة إلطار العمل التوضیحي ھذا الخاص باإلفصاح في الملحق "ب" في وقت مناسب بعد 
یة بعد ذلك، من أجل الوقوف على مدى استیفاء التوصیات المنفذة ألھداف السیاسة التي وضعت من البدء في البرنامج وبصفة دور

أجلھا. وقد تستند تلك المراجعة إلى القائمة غیر الشاملة للمبادئ اإلرشادیة التي وضعتھا مجموعة عمل بیانات ومقاییس وضع 
. ووفًقا لما أوضحتھ مجموعة ICANNومجلس إدارة  GNSO، وفًقا لما اعتمده مجلس GNSO) التابعة لـ DMPMالسیاسات (
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، فإن المقاییس ذات الصلة قد تحتوي على موارد للصناعة، باإلضافة إلى تعقیبات من المجتمع عن طریق التعلیقات DMPMعمل 
العمالء أو مقدمي  العامة أو استطالعات الرأي أو الدراسات. وفیما یخص استطالعات الرأي (سواء كان ذلك لموفري الخدمات أو

 الطلبات)، یجب تجھیل مصدر البیانات وتجمیعھا.
 

 . توصیات مجموعة العمل حول إشعار العمالء وتوافر الخیارات البدیلة5
 

یجب على موفري خدمة الخصوصیة/البروكسي المعتمدین نشر شروط الخدمة الخاصة بھم، بما في ذلك األسعار (على سبیل 
الویب). باإلضافة إلى ذلك، توصي مجموعة العمل بأنھ یتوجب على موفري خدمة الخصوصیة/البروكسي المثال على مواقعھم على 

) سوف یتم إخطاره 1المعتمدین اإلشارة بشكل واضح، في شروط الخدمة الخاصة بھم وعلى مواقعھم على الویب، ما إذا كان العمیل: (
) قد یختار إلغاء تسجیل النطاق الخاص بھ قبل النشر واإلفصاح أو 2ث؛ و(عندما یتلقى موفر الخدمة طلب نشر أو إفصاح من طرف ثال

عوًضا عن اإلفصاح. وعلى الرغم من ذلك، فإن موفري خدمة الخصوصیة/البروكسي المعتمدین الذین یقدمون ھذا الخیار یجب علیھم 
 لتسویة نزاعات أسماء النطاقات. رغم ذلك حظر اإللغاء بشكل صریح ألسماء النطاقات التي تخضع لإلجراءات الموّحدة 

 

 . توصیات مجموعة العمل حول إشعار مقدم الطلبات6
 

توصي مجموعة العمل بأنھ یجب على موفري خدمة الخصوصیة/البروكسي اإلشارة بشكل واضح على مواقعھم على الویب 
الوقت المناسب بقرار موفر الخدمة: وفي كافة المواد الخاصة بالنشر أو اإلفصاح، عن أن مقدم الطلب سوف یتم إشعاره في 

) ما إذا كان مزود الخدمة یوافق على أو ال یوافق على االلتزام بطلب اإلفصاح أو النشر. وینبغي 2إخطار العمیل بالطلب، و ( )1(
 اإلشارة إلى ھذا بوضوح أیًضا في جمیع المواد المتعلقة باإلفصاح والنشر.

 

 لبات الجھات األخرى واستخدام نماذج الطلبات القیاسیة. توصیات مجموعة العمل حول تصنیف ط7
 

توضح مراجعة مجموعة العمل لسیاسات موفر خدمة الخصوصیة/البروكسي أن موفًرا واحًدا على األقل لدیھ سیاسات واضحة 

بیل المثال قضایا ومعمول بھا في التعامل على وجھ الخصوص مع األنواع المختلفة من الدعاوى المقدم لھا طلب باإلفصاح، على س

UDRP  المرفوعة، وشكاوى انتھاك العالمات التجاریة وحقوق التألیف والنشر، ومذكرات االستدعاء (المدینة والجنائیة). تؤمن مجموعة

العمل بأن ھذا التصنیف یمكن أن یكون من أفضل الممارسات التطوعیة التي یمكن توصیة موفري الخدمات بھا، لكنھا ال توصي بتفویض 

 لك باعتباره مطلًبا لبرنامج االعتماد. ذ
 

على مطلب یقضي بقیام جمیع موفري  ICANNتوصي مجموعة العمل بأن یشتمل برنامج اعتماد وعلى الرغم من ذلك، 
خدمة الخصوصیة/البروكسي المعتمدین بتضمین رابط على مواقعھم على شبكة اإلنترنت وفي جمیع السیاسات والوثائق المتعلقة 

، لنموذج طلب تحتوي على مجموعة من المعاییر النوعیة اإللزامیة بالحد األدنى، أو قائمة مقابلة تضم تلك المعاییر، والتي باإلفصاح
یطالب بھا موفر الخدمة من أجل االمتثال لتلك الطلبات (بما في ذلك مع اإلشارة إلى إطار عمل اإلفصاح المقترح للطلبات ذات الصلة 

ا توصي مجموعة العمل بمطالبة موفري خدمة الخصوصیة/البروكسي تحدید االختصاص القضائي المعمول بھا كم بالملكیة الفكریة).
والذي یجب أن یتم فیھ فض المنازعات (بما في ذلك أیة منازعات تنشأ بموجب إطار عمل اإلفصاح التوضیحي في الملحق "ب") حول 

 بات. أي من النماذج المستخدمة ألغراض اإلبالغ وتقدیم الطل
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 ما أنواع الخدمات التي یجب تغطیتھا، وما ھي أشكال عدم االلتزام التي یفترض أن تؤدي إلى إنھاء أو تعلیق الخدمة؟ -الفئة "ز" 

 

ناقشت مجموعة العمل الفروق بین إنھاء اعتماد موفر خدمة الخصوصیة/البروكسي، وإنھاء موفر خدمة الخصوصیة/البروكسي لخدمتھ إلى 

ى سبیل المثال بسبب مخالفة العمیل لشروط الخدمة الخاصة بموفر الخدمة). كما وضعت مجموعة العمل المبادئ العامة التالیة العمالء (عل

لكي تحكم وضع وتطویر عملیة إلغاء االعتماد التي من شأنھا أن تضع في االعتبار عواقب إلغاء اعتماد موفر خدمة الخصوصیة/البروكسي 

 لى الحاجة القصوى لضمان وجود الضمانات المعقولة من أجل حمایة خصوصیة العمالء.لعمیل، مع إشارة خاصة إ

 

 :استنتاجات مجموعة العمل

 

: یجب إخطار عمالء خدمات الخصوصیة/البروكسي قبل إلغاء اعتماد موفر خدمة الخصوصیة/البروكسي. وتشیر مجموعة العمل 1المبدأ 
قبل  ICANNین السجل تشتمل على إرسال العدید من إشعارات المخالفة بمعرفة شعبة التزام إلى أن الممارسة الحالیة إللغاء اعتماد أم

الخطوة األخیرة إلنھاء اعتماد أمین السجل. وفي حین أن عملیة إلغاء اعتماد موفر خدمة الخصوصیة/البروكسي ال تسیر بشكل مطابق 
باستقصاء الطرق العملیة التي قد یتم فیھا إشعار  ICANNصي بأن تقوم لعملیة إلغاء اعتماد أمناء السجالت، إال أن مجموعة العمل تو

إشعار إنھاء االعتماد ولكن قبل أن تصبح عملیة إلغاء  ICANNالعمالء خالل عملیة إشعار المخالفة (أو ما یقابلھا) بمجرد إصدار 
مالء الحالیین بعد إشعار اإلنھاء بمدة ثالثین االعتماد ساریة. وتوصي مجموعة العمل بأن تصبح عملیة إلغاء االعتماد ساریة للع

یوًما. كما تشیر مجموعة العمل إلى أنھ في ضوء الحاجة المشروعة لحمایة خصوصیة العدید من العمالء، فإن مجرد نشر إشعار  )30(
 افًیا لیمثل إشعاًرا.على الویب (كما یتم اآلن بالنسبة إللغاء اعتماد أمناء السجالت) قد ال یكون ك ICANNمخالفة على موقع 

 

 : كل خطوة في عملیة إلغاء االعتماد یجب أن تصمم بحیث یتم الحد من خطر اإلعالن عن المعلومات المعّرفة لشخصیة العمیل. 2المبدأ 

 

 ى عندما: تشیر مجموعة العمل إلى أن خطر النشر غیر المتعمد لتفاصیل العمیل في مسار عملیة إلغاء االعتماد قد تكون أعل3المبدأ 
. وعلى ھذا النحو، فإن تصمیم التنفیذ الخاص بعملیة إلغاء ICANNیكون موفر الخدمة المعنّي غیر مرتبط بأي أمین سجل معتمد من 

االعتماد یجب أن یضع في االعتبار السیناریوھات المختلفة التي قد تنشأ عندما یكون موفر الخدمة الذي یجري إلغاء اعتماده مرتبًطا 
 .ICANNتبط بأي أمین سجل معتمد من أو غیر مر

 

توصي مجموعة العمل على وجھ الخصوص أنھ في حالة حدوث تغییر للمسجل (كما ھو باإلضافة إلى المبادئ الثالثة الموضحة أعاله، 
على  ) خالل عملیة إلغاء االعتماد لموفر خدمة بروكسي، فیجبIRTPموضح بموجب سیاسة نقل الملكیة فیما بین أمناء السجالت 

یوًما بموجب الطلب السریع المقدم من المستخدم المنتفع، شریطة أن یتم أیًضا  60أمین السجل رفع الحظر اإللزامي المحددة بمدة 
 إشعار أمین السجل بعملیة إلغاء اعتماد موفر خدمة البروكسي.

 

تحلیالً للتأثیر على عمالء  IRTPبین أمناء السجالت توصي مجموعة العمل أیًضا بأن تتضمن المراجعة التالیة لسیاسة نقل الملكیة فیما 
خدمات الخصوصیة/البروكسي، لضمان توافر الضمانات الكافیة فیما یتعلق بحمایة خدمات الخصوصیة/البروكسي عند نقل ملكیة أسماء 

ل ملكیة السم نطاق، تدرك وفي الحاالت التي یطلق فیھا عملیة خدمات الخصوصیة/البروكسي عملیة نق .IRTPالنطاق وفًقا لعملیة 
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مجموعة العمل أن على أي أمین السجل التحلي بنفس المرونة التي لدیھ في الوقت الحالي من أجل رفض عملیات نقل الملكیة الواردة من أي 

م من ذلك، من األفراد أو الكیانات، بما في ذلك عملیات النقل التي تطق من خالل خدمات الخصوصیة/البروكسي المعتمدة. وعلى الرغ

توصي مجموعة العمل أنھ عند تنفیذ تلك العناصر الخاصة ببرنامج اعتماد خدمات الخصوصیة/البروكسي والتي تتعلق بعملیات نقل ملكیة 
 ICANNأسماء النطاقات أو تؤثر علیھا وباإلضافة إلى التوصیات النوعیة الخاصة بھا والواردة في ھذا التقریر النھائي، یجب على 

 حص توافق" عام لكل آلیة تنفیذ مقترحة مع سیاسة نقل الملكیة فیما بین أمناء السجالت الجاریة في ذلك الوقت.إجراء "ف

 

 :مالحظات مجموعة العمل على الفئة "ز"

 

فیما یخص إنھاء خدمة الخصوصیة/البروكسي من جانب موفر الخدمة للعمیل الخاصة بھ، أشارت مجموعة العمل إلى توصیتھا في الفئة 

"و" بأن موفري خدمة الخصوصیة/البروكسي المعتمدین من المفترض بھم نشر أحكام خاصة عند الحد األدنى فیما یخص اإلفصاح 

والنشر في شروط الخدمة الخاصة بھم. وقد ناقشت مجموعة العمل لكنھا لم تتوصل إلى موقف نھائي حول ما إذا كان ھذه التوصیات 

نتیجة  WHOISة المناسبة لعمالء خدمة الخصوصیة/البروكسي في حالة نشر تفاصیل العمالء في بالحد األدنى كافیة لضمان الحمای

إنھاء خدمة الخصوصیة/البروكسي (بما في ذلك الحاالت التي یكون ذلك فیھا بسبب مخالفة العمیل لشروط الخدمة الخاصة بموفر 

 اإللزامیة في ھذا الصدد كالتالي: الخدمة). توصیات الفئة "و" ذات الصلة للحد األدنى من المتطلبات

 

 األسباب المحددة التي على أساسھا یقوم موفر الخدمة بنشر تفاصیل العمیل، أو تعلیق الخدمة أو إنھاء الخدمة -

 المعنى (حسب تعریف مجموعة العمل) للنشر وتبعاتھ  -

 ھل سیتم إشعار العمیل عندما یتسلم موفر الخدمة طلًبا باإلفصاح أو النشر -

 ھل سیكون للعمیل خیار إلغاء تسجیل اسم النطاق الخاص بھ قبل النشر وعوًضا عنھ أم ال -

 

 :التوصیات واالستنتاجات األخرى العامة لمجموعة العمل

 

مات كما ناقشت مجموعة العمل ما إذا كان النموذج الحالي العتماد وإلغاء اعتماد أمناء السجالت قد یكون منطبًقا كإطار عمل لموفري خد

الخصوصیة/البروكسي. وافقت مجموعة العمل على أن ھناك فوارق كبیرة بین نموذج أمناء السجالت وخدمات الخصوصیة/البروكسي، 

على سبیل المثال، إلغاء/تحویل ملكیة أسماء النطاقات لیس ھو نفس الشيء بالنسبة إللغاء/تحویل ملكیة خدمة الخصوصیة/البروكسي، 

وعلى الرغم من ذلك، ھناك  ).ICANN(إحدى سیاسات إجماع  IRTPنقل أسماء النطاقات تخضع لسیاسة  باإلضافة إلى أن عملیات

 أیًضا العدید من أوجھ التشابھ. 

 

خلصت مجموعة العمل إلى أن نموذج أمین السجل مع الخطوات المتعددة التي تنطوي علیھا والتي تخضع ألحكام اتفاقیة اعتماد أمین 
ناسبة تماًما لخدمات الخصوصیة/البروكسي. ومع ذلك، فھي نقطة انطالق مفیدة یمكن من خاللھا تكییف األجزاء السجل، قد ال تكون م

 ذات الصلة لتطبیقھا لموفري خدمة الخصوصیة/البروكسي.
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فري بوضع وتطویر برنامج تواصل عام وتعلیمي ألمناء السجالت ومو ICANNباإلضافة إلى ذلك، توصي مجموعة العمل بأن تقوم 
خدمات الخصوصیة/البروكسي والعمالء (بما في ذلك العمالء المحتملین) من أجل إخطارھم بوجود وإطالق ومزایا برنامج اعتماد 

 خدمات الخصوصیة/البروكسي.

 

وتوصي مجموعة العمل أیًضا بأنھ یجب مطالبة موفري الخدمات بالحفاظ على إحصائیات لعدد طلبات النشر واإلفصاح الواردة 
من أجل النشر الدوري. كما  ICANNضافة إلى عدد ما تم تنفیذه، باإلضافة إلى توفیر ھذه اإلحصائیات في نموذج تجمیعي إلى باإل

یجب تجمیع البیانات بحیث ال یتم إنشاء سوق تكون للمستخدمین األشرار لنظام أسماء النطاقات القدرة فیھ على استخدام المعلومات 
 الخصوصیة/البروكسي األقل احتماالً في تقدیم عملیات اإلفصاح.من أجل العصور على خدمات 
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 االستنتاجات والخطوات التالیة .8
كافة توصیات اإلجماع الواردة من مجموعة العمل وفًقا لما ھو مقدم في ھذا التقریر  GNSOتوصي مجموعة العمل بأن یعتمد مجلس 

 ة العمل. النھائي، وذلك بعد مراجعة المجلس للتقریر وعملیات مجموع
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 PDPعمل مجموعة میثاق  -الملحق أ 
میثاق مجموعة العمل لعملیة وضع السیاسة تتناول مشكالت اعتماد خدمات الخصوصیة 

 2013والبروكسي الناشئة بموجب اتفاقیة اعتماد الُمسجل لسنة 
 

وصیة في مجموعة عمل عملیة وضع السیاسات لمشاكل اعتماد خدمات الوكیل والخص اسم مجموعة العمل:
 اتفاقیة اعتماد أمین السجل

 تعریف مجموعة العمل :1القسم 
 )GNSOمجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة ( منظمة (منظمات) التأجیر:

 سیتم تحدیدھا تاریخ الموافقة على المیثاق:
 سیتم تحدیدھا اسم رئیس مجموعة العمل:
اسم (أسماء) جھة (جھات) 

 تحدیدھاسیتم  االتصال المعینة:

رابط ساحة عمل مجموعة 
 سیتم تحدیدھا العمل:

قوائم عناوین البرید اإللكتروني 
 سیتم تحدیدھا لمجموعة العمل:

 :GNSOقرارات مجلس 
 العنوان:

) عملیة وضع WGإجراءات اعتماد المیثاق الخاص بمجموعة عمل (
) لمشكالت اعتماد خدمات الخصوصیة/البروكسي في PDPالسیاسات (

 2013) لسنة RAAیة اعتماد أمین السجل (اتفاق
رقم المرجع 

 سیتم تحدیدھا والرابط:

  • روابط وثائق مھمة: 

 المھمة، الغرض والمسلمات القسم الثاني:
 المھمة والنطاق:

 الخلفیة

بخصوص  2011.10.18.32القرار  ICANN، اعتمد مجلس إدارة 2011المنعقد في داكار في أكتوبر  ICANNفي اجتماع 

 يالتعدیالت على اتفاقیة اعتماد أمین السجل ("قرار اتفاقیة اعتماد أمین السجل في داكار"). وقد وجھ قرار اتفاقیة اعتماد أمین السجل ف

بحیث تبدأ على الفور، كما طالب بإنشاء تقریر مشكالت  2009) لسنة RAAفاقیة اعتماد أمین السجل (داكار المفاوضات حول تعدیل ات

بأسرع ما یمكن من أجل التعامل مع أیة بنود باقیة لم تتم تغطیتھا في  GNSO) لـ PDPمن أجل تنفیذ عملیة وضع السیاسات (

في دیسمبر  تقریر المشكالت األولي حول تعدیالت اتفاقیة اعتماد أمین السجل. ومع نشر PDPالمفاوضات والمتناسبة أكثر لعملیة 

حول تعدیالت اتفاقیة اعتماد أمین السجل، بعد قرار اتفاقیة اعتماد أمین السجل في  النھائي GNSOتقریر مشكالت فقد تم نشر ، 2011

الجدیدة لسنة  RAAاتفاقیة اعتماد أمین السجل على  ICANNمجلس إدارة  وافق 2013یونیو  27في  .2012مارس  6داكار في 

اآلن إجراءات مع عملیة وضع السیاسات المطلوبة من جانب  GNSOوطبًقا لذلك، یتابع مجلس  ).2013لسنة  RAA(اتفاقیة  2013

http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-28oct11-en.htm#7
http://gnso.icann.org/issues/raa/prelim-issue-report-raa-amendments-12dec11-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/raa/prelim-issue-report-raa-amendments-12dec11-en.pdf
https://community.icann.org/download/attachments/30344497/FInal+Issue+Report-RAA+FINAL+3+6+12.pdf?version=1&modificationDate=1331143682000
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-27jun13-en.htm
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-27jun13-en.htm
http://www.icann.org/en/resources/registrars/raa/approved-with-specs-27jun13-en.htm
http://www.icann.org/en/resources/registrars/raa/approved-with-specs-27jun13-en.htm
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ن یمجلس اإلدارة حول المشكالت المتبقیة المحددة في مفاوضات اتفاقیة اعتماد أمین السجل التي لم یتم التعامل معھا في اتفاقیة اعتماد أم

 ت الصلة باعتماد خدمات الخصوصیة والبروكسي.، السیما، المشكالت ذا2013لسنة  RAAالسجل 

 المھمة والغرض

"بتوصیات سیاسات فیما یخص  GNSOمھمة تزوید مجلس  RAAُعھد إلى مجموعة عمل عملیة وضع السیاسات التفاقیة 

قدمة من ، بما في ذلك التوصیات الم2013لسنة  RAAالمشكالت التي تم تحدیدھا خالل مفاوضات اتفاقیة اعتماد أمین السجل 

والمھیأة خالًفا لذلك من أجل 2013لسنة  RAA، والتي لم یتم تناولھا خالل مفاوضات اتفاقیة GNSOإنفاذ القانون ومجموعة عمل 

 . السیما، المشكالت ذات الصلة باعتماد خدمات الخصوصیة والبروكسي"، PDPعملیة 

، كحد أدنى، النظر في تلك RAAلیة وضع السیاسة التفاقیة كجزء من مناقشاتھا بشأن ھذه المسألة، ینبغي على مجموعة عمل عم

 . وھي كما یلي:2013سبتمبر  16المنشور في  بحث إحاطة فریق العملالمسائل بالتفصیل في 

یة للخدمات، إن وجدت، التي یجب اعتمادھا ونشرھا من جانب موفري خدمة ما ھي أنواع الممارسات القیاس •
 ؟ICANNالخصوصیة/البروكسي المعتمدین من 

ما ھو الحد األدنى لعملیات الترحیل واإلفصاح القیاسیة واألساسیة، إن وجدت، الذي یجب على موفري خدمة  •
 استخدامھ؟ ICANNالخصوصیة/البروكسي المعتمدین من 

بالكشف عن ھویات العمالء لھذا الغرض  ICANNلبة موفري خدمة الخصوصیة/البروكسي المعتمدین من ھل یجب مطا •
 المحدد؟

أن یرسلوا إلى العمیل كافة ادعاءات  ICANNھل یجب مطالبة موفري خدمة الخصوصیة/البروكسي المعتمدین من  •
 دد؟ األنشطة غیر القانونیة التي یتلقونھا فیما یخص أسماء نطاقات عمیل مح

ما ھي أشكال التصرفات الضارة، إن وجدت، وما ھو المعیار الثبوتي الذي یكفي للبدء في عملیة الكشف واإلفصاح؟ ما  •
 الضمانات التي یجب تفعیلھا لضمان توافر الحمایة المناسبة للخصوصیة وحریة التعبیر؟ 

نشر؟ ما الضمانات أو التعویضات التي یجب ما االنتھاكات الخاصة، إن وجدت، التي سوف تكون كافیة للبدء في ھذا ال •
 العمل بھا في حال تبین أن النشر لم تتم إجازتھ؟

بإجراء عملیات فحص دوریة للتأكد من دقة  ICANNھل یجب مطالبة موفري خدمة الخصوصیة/البروكسي المعتمدین من  •
 معلومات االتصال الخاصة بالعمیل، وإن كان األمر كذلك، فكیف؟

مات التعاقدیة، إن وجدت، التي إذا لم تتحقق تكون مبرًرا للوصول إلى العمالء من خالل موفري خدمة ما ھي االلتزا •
 ؟ICANNالخصوصیة/البروكسي المعتمدین من 

ما الحقوق والمسئولیات التي یجب أن تكون لعمالء خدمات الخصوصیة/البروكسي؟ ما االلتزامات التي یجب فرضھا على  •
یجب توضیح الطریقة  في إدارة ھذه الحقوق والمسئولیات؟ ICANNبروكسي المعتمدین من موفري خدمة الخصوصیة/ال

 .PEDNRالتي یجب من خاللھا تطبیق عملیات نقل الملكیة وعملیات التجدید وسیاسات 

http://gnso.icann.org/en/issues/raa/negotiations-conclusion-16sep13-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/issues/raa/negotiations-conclusion-16sep13-en.pdf
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كم أجل توضیح  WHOISبتمییز إدخاالت  ICANNھل یجب مطالبة موفري خدمة الخصوصیة/البروكسي المعتمدین من  •
 وقت الذي یتم فیھ إجراء تسجیل من خالل خدمة الخصوصیة/البروكسي؟وبیان ال

؟ ما ICANNالكاملة لموفري خدمة الخصوصیة/البروكسي المعتمدین من  WHOISھل یجب المطالبة بتفاصیل اتصال  •
 المعاییر التي یجب اتخاذھا من أجل ضمان القدرة على االتصال والرد من جانب موفري الخدمات؟

بالحفاظ على نقاط اتصال مخصصة من  ICANNة موفري خدمة الخصوصیة/البروكسي المعتمدین من ھل یجب مطالب •
إذا كان األمر كذلك، ھل یجب أن تكون الشروط متسقة مع المتطلبات المنطبقة  أجل اإلبالغ عن حاالت إساءة االستخدام؟

 من اتفاقیة اعتماد أمین السجل؟ 3.18على أمناء السجالت بموجب القسم 

ا ھي أشكال السلوك الضار، إن وجدت، والمقرر تغطیتھا بمعرفة نقطة اتصال معلنة لدى موفر خدمة م •
 ؟ICANNالخصوصیة/البروكسي المعتمد من 

 ما ھي الظروف، إن وجدت، التي تجیز لوكاالت إنفاذ القانون االطالع على بیانات المسجل؟  •

ة التي یجب اعتمادھا من جانب خدمات الخصوصیة/البروكسي المعتمدة ما ھي العملیات الواضحة والعمیل والنافذة والمعیاری •
 من أجل تنظیم ھذا الوصول (في حالة إجازة ھذا الوصول)؟ ICANNمن 

ھل یجب على موفري خدمة الخصوصیة/البروكسي المعتمدین التفریق بین أسماء النطاقات المستخدمة ألغراض التجاریة  •
محدد، ھل استخدام خدمات الخصوصیة/البروكسي مناسب عندما یكون ھناك اسم  في مقابل األغراض الشخصیة؟ وبشكل

ھل یجب أن یكون ھناك فارق في حقول البیانات المقرر عرضھا في حال كان اسم النطاق  نطاق مسجل ألغراض تجاریة؟
 مسجالً/مستخدًما لغرض تجاري، أو من خالل كیان تجاري بدالً من أن یكون لشخص طبیعي؟

قصر استخدام خدمات الخصوصیة/البروكسي فقط على المسجلین الذین یكونون أفراًدا مخصوصین یستخدمون اسم ھل یجب  •
 النطاقات من أجل أغراض غیر تجاریة؟

ما أنواع الخدمات التي یجب تغطیتھا، وما ھي أشكال عدم االلتزام التي یفترض أن تؤدي إلى إنھاء أو تعلیق خدمة  •
 التسجیالت؟

 التفریق بین خدمات الخصوصیة والبروكسي ألغراض عملیة االعتماد؟ ICANNھل یجب على  •

 كما یجب النظر أیًضا في المشكالت اإلضافیة التالیة بمعرفة مجموعة العمل:

؟ ھل عملت 2013لسنة  RAAما تأثیرات مواصفة خدمة الخصوصیة والبروكسي الواردة في اتفاقیة اعتماد أمین السجل  •
 وإمكانیة االتصال بالمسجلین ومدى استخدام الخدمات؟ WHOISدة على تحسین جودة ھذه المتطلبات الجدی

فیما یخص موفري خدمة  ICANNما االلتزامات التعاقدیة التي یجب أن تكون ألمناء السجالت المعتمدین من  •
ستخدام المسجل الخصوصیة/البروكسي المعتمدین؟ ھل یجب السماح ألمناء السجالت قبول السجالت على علم في حالة ا

 لموفري خدمات غیر معتمدین والملتزمین على الرغم من ذلك بنفس المعاییر الخاصة بموفري الخدمات المعتمدین؟

ال یلزم تقیید التوصیات النھائیة لمجموعة العمل على توصیات سیاسة اإلجماع؛ فربما تقوم على سبیل المثال بتقدیم توصیات مناسبة 

ل مدونة سلوك أو أفضل الممارسات، أو من خالل آلیات أخرى (على سبیل المثال وفًقا لما ھو موضح في أكثر یتم تغطیتھا من خال

جل على مجموعة العمل أیًضا أن تضع في االعتبار أن عملیة وضع السیاسات ھذه من ی ).GNSOدلیل عملیة وضع السیاسات لـ 
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 ICANNء في برنامج الخصوصیة/البروكسي المعتمدة ودعم جھود للبد ICANNالمتوقع أن تفید الخطة اإلجرائیة المقترحة من 

. باإلضافة إلى ذلك، یجب على مجموعة العمل أن تأخذ في WHOISالمستمرة في تنفیذ التوصیات المقدمة من جانب فریق مراجعة 

اسة إساءة استخدام في مرحلة مبكرة قدر اإلمكان، ونتائج در WHOISاالعتبار التوصیات المقدمة من فریق مراجعة نظام 

: 2013سبتمبر  24ونشرھا للتعلیق العام في  GNSOالذي بدأھا مجلس  WHOISخصوصیة وبروكسي 

en.htm-24sep13-study-abuse-pp-comment/whois-http://www.icann.org/en/news/public 

ویجوز لمجموعة العمل أن ترغب في النظر في تشكیل مجموعات فرعیة للعمل على مشكالت خاصة أو موضوعات فرعیة من أجل 

 تبسیط عملھا ومناقشاتھا. 

 األھداف والغایات:
لعمل حول المشكالت ذات الصلة ولوضع تقریر أولي، على أقل تقدیر، باإلضافة إلى تقریر نھائي فیما یخص توصیات مجموعة ا

، والمقرر تسلیمھا إلى 2013لسنة  RAAباعتماد خدمات الخصوصیة/البروكسي التي تنشأ فیما یخص اتفاقیة اعتماد أمین السجل 

 .GNSOالداخلیة ودلیل عملیة وضع السیاسات لـ  ICANN، بعد العملیات المشار إلیھا في الملحق "أ" من لوائح GNSOمجلس 

 ج واألطر الزمنیة:النتائ
. ووفًقا PDPالداخلیة، ودلیل  ICANNتحترم مجموعة العمل األطر الزمنیة والنتائج وفق ما ھو مبین في الملحق أ من لوائح 

، تضع مجموعة العمل خطة عمل تبین الخطوات الالزمة والوقت المتوقع لتحقیق إنجازات GNSOلتوجیھات مجموعة العمل لدى 

PDP ي الملحق أ من اللوائح الداخلیة لدى كما ھو مبین فICANN  ودلیلPDP  وتقدیم ذلك إلى مجلسGNSO. 

 التشكیل، التوظیف والتنظیم القسم الثالث:
 معاییر العضویة:

سوف تكون المشاركة في مجموعة العمل القادمة متاحة أمام جمیع األطراف المعنیین. من المتوقع أن یقوم األعضاء الجدد الذین 
  ا بعد االنتھاء من أجزاء معینة من العمل بمراجعة الوثائق السابقة ومحاضر االجتماع.انضمو

 تشكیل المجموعات، والتبعیات، والحل:
تعمیم "الدعوة للمتطوعین" على أوسع  GNSO. ینبغي على GNSO PDPستكون مجموعة العمل ھذه قیاسیة مع مجموعة عمل 

 المشاركة في مجموعة العمل، وتشمل: نطاق ممكن لضمان تمثیل واسع النطاق و
وغیرھا من  GNSOذات الصلة على الویب بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر ICANNنشر إعالن على مواقع  -

 صفحات الویب الخاصة بمنظمات الدعم اللجان االستشاریة األخرى 
الداعمة واللجان  ICANNیرھا من منظمات ، الدوائر االنتخابیة وغGNSOتوزیع اإلعالن لمجموعة أصحاب المصالح  -

 االستشاریة 
 دور ووظیفة ومھام مجموعة العمل:

الداعمین لمجموعة العمل بالدعم الكامل لعمل مجموعة العمل وفق ما ھو مطلوب من قبل الرئیس بما في  ICANNسیقوم موظفو 
 الفنیة األخرى عندما ترى ذلك مناسًبا. ذلك دعم االجتماعات، صیاغة الوثائق، والتحریر والتوزیع والمساھمات 

 تعیینات الموظفین لمجموعة العمل: 

 GNSOسكرتاریة  •

 (ماري وونغ) ICANNأعضاء فریق عمل سیاسة  •
 GNSOمن مبادئ  2.2تسري أدوار ومھام ووظائف مجموعة العمل القیاسیة وفًقا لألدوار والمھام والوظائف المحددة في القسم 

 ة العمل. التوجیھیة لمجموع

http://www.icann.org/en/news/public-comment/whois-pp-abuse-study-24sep13-en.htm
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 ):SOIالبیانات التوجیھیة لبیانات الفائدة (
 .GNSOمن إجراءات تشغیل  5وفًقا للقسم  SOIیطلب من كل عضو من مجموعة العمل تقدیم بیانات فائدة 

 قواعد المشاركة القسم الرابع:
 أسالیب اتخاذ القرار:

 اآلتیة: یكون الرئیس مسئوال عن تحدید كل موقف مثل تعیین إحدى الحاالت
كما  حین ال یتحدث أحد في المجموعة ضد التوصیة الواردة في القراءات األخیرة. - اإلجماع أو التوافق الكامل في اآلراء •

 التوافق باإلجماع.یشار إلى ذلك في بعض األحیان بلفظ 
على  نسبة ألولئك الذین لم یعتادواالحالة التي تختلف علیھا األقلیة الصغیرة ویوافق علیھا األغلبیة. [مالحظة: بال - اإلجماع •

، فقد تضطر إلى ربط تعریف "اإلجماع" بالتعریفات األخرى والمصطلحات الفنیة األخرى مثل اإلجماع ICANNاستخدام 
، GNSOالتام أو شبھ اإلجماع. على الرغم من ذلك، یجب مالحظة أنھ، في حالة مجموعة عمل عملیة وضع السیاسات لـ

 خاصة التقاریر النھائیة، یجب تحدیدھا بمصطلح "التوافق" حیث أن ھذا قد یترتب علیھ آثار قانونیة.] فإن جمیع التقاریر،
وھو موقف في حین أن معظم مؤیدي التوصیات، ھناك عدد كبیر من أولئك الذین ال  -دعم قوي لكنھ معارضة مھمة  •

 یدعمون ذلك.
موقف ال یكون فیھ دعم قوي ألي موقف معین، ولكن مع وجود وھو  -) عدم اإلجماع(ویشار إلیھ أیًضا باسم  االختالف •

أحیانا یرجع ذلك إلى خالفات ال یمكن حلھا في الرأي، وأحیانا یرجع إلى حقیقة أن ال أحد لدیھ  العدید من النقاط المختلفة.
المسألة في التقریر وجھة نظر قویة بشكل خاص أو مقنعة، ولكن أعضاء الفریق یوافقون على أن األمر یستحق إدراج ھذه 

 على الرغم من ذلك.
یمكن أن یحدث ھذا استجابة إلى  تشیر إلى اقتراح حیث أن عدًدا صغیًرا من الناس یؤیدون ھذه التوصیة. - رأي األقلیات •

 أو یمكن أن یحدث في الحاالت التي ال یوجد بھا دعم وال ؛بدون إجماعأو ، والتأیید القوي ولكن مع معارضة كبیرة، توافق
 معارضة لالقتراح الذي یقدمھ عدد قلیل من األفراد.

 
بذل جھد لتوثیق االختالفات في وجھات النظر وتقدیم ، بدون إجماعو، والدعم القوي مع المعارضة الكبیرة، توافق اآلراءفي حاالت 

 مقدمة من مقدم (مقدمي) االقتراح.یعتمد عادة على نص ال رأي األقلیةوثائق توصیة  التي ربما قد تحققت. لرأي األٌقلیةأي توصیات 
 ینبغي على رئیس مجموعة العمل التشجیع على تقدیم وجھة (وجھات) نظر األقلیة. االختالف،في جمیع حاالت 

 
 الطریقة الموصى بھا الكتشاف مستوى التوافق في اآلراء بشأن التوصیات ینبغي أن یكون على النحو التالي:

بصورة كافیة للتعرف على جمیع المشكالت التي تمت إثارتھا، وفھمھا ومناقشتھا، بعد أن ناقشت المجموعة المشكلة  .1
 یقدم الرئیس أو مساعدي الرئیس تقییم التخصیص مع نشره للمجموعة للمراجعة.

 بعد أن ناقشت المجموعة تقییم تعیین الرئیس، یجب على الرئیس أو مساعد الرئیس إعادة التقییم ونشر تقییم محدث. .2
 ) یجب أن یستمرا حتى یقوم الرئیس ومساعد الرئیس بتقییم مقبول من المجموعة.2) و(1الخطوات ( .3
في حاالت نادرة، یجوز للرئیس اتخاذ قرار بأن استخدام استطالعات الرأي أمر معقول. قد تكون بعض األسباب لذلك  .4

 ھي:
o التكرار واالستقرار على تنفیذ  یجب اتخاذ القرار في خالل اإلطار الزمني الذي ال یسمح للعملیة الطبیعیة من

 تسویة.
o  أصبح من الواضح بعد العدید من التكرارات أنھ من المستحیل الوصول إلى تسویة. سوف یحدث ذلك غالًبا عند

 االختالف.و الدعم القوي مع معارضة كبیرةأو بین  والدعم القوي مع معارضة قویةو اإلجماعمحاولة التمییز بین 
 

المسؤولیة من استخدام استطالعات الرأي ھي أن، في  ستخدام استطالعات الرأي حتى ال تصبح أصوات.یجب توخي الحذر في ا
 ، غالًبا ما یكون ھناك خالفات حول معاني أسئلة االستطالع أو نتائجھ.معارضة قویةأو  اختالفالحاالت التي یوجد بھا 

 
مجموعة العمل بعدم ربط اسمھم مباشرة بأي إجماع تام أو وجھات  بناًء على احتیاجات مجموعة العمل، یجوز للرئیس توجیھ مشاركي

ومع ذلك، في جمیع الحاالت األخرى وفي ھذه الحاالت حیث یمثل أحد أعضاء المجموعة وجھة نظر األقلیة،  نظر/مواقف باإلجماع.
 یجب أن یربط اسمھم بصراحة، خاصة في تلك الحاالت التي توضع فیھا صنادیق االقتراع.
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أن تنطوي دعوات االتفاق على كامل مجموعة العمل، ولھذا السبب، یجب أن تتخذ مكاًنا في القائمة البریدیة لضمان أن أعضاء یجب 

یناط بالرئیس دور تحدید مستوى اإلجماع الذي تم الوصول  مجموعة العمل لدیھم الفرصة للمشاركة التامة في عملیة إجماع اآلراء.
مجموعة العمل. یجب أن یكون عضو (أعضاء) مجموعة العمل قادرین على الطعن على قرار الرئیس  إلیھ وإعالن ھذا القرار إلى

ومع ذلك، إذا استمر الخالف، یجوز ألعضاء مجموعة العمل استخدام العملیة المبینة أدناه للطعن  كجزء من مناقشة مجموعة العمل.
 في التعیین.

 
أدناه) على تحدید الموقف الذي قام بھ الرئیس، أو في حالة  1العمل (انظر المالحظة إذا لم یوافق العدید من المشاركین في فریق 

 وجود دعوة آلراء أخرى یمكنھم اتباع مثل ھذه الخطوات بالترتیب التالي:
 إرسال برید إلكتروني إلى الرئیس ونسخ شرح فریق العمل لسبب االعتقاد بخطأ القرار. .1
ن، یقدم الرئیس التماًسا إلى منسق (منسقي) االتصال من المنظمات القائمة إذا استمر اختالف الرئیس مع المدعی .2

وھنا ینبغي أن یقوم الرئیس بشرح الحجة التي استند إلیھا في رده على المشتكین في  ).COعلى وضع المیثاق (
جھات) التقدیم لجھة (جھات) التنسیق. إذا كانت جھة (جھات) االتصاالت تدعم موقف الرئیس، فتقدم جھة (

ر إذا استم یجب أن تشرح جھة (جھات) االتصاالت الحجة التي استند إلیھا عند الرد. االتصال ردھا على المشتكین.
اختالف جھة (جھات) التنسیق مع الرئیس، تقوم جھة (جھات) التنسیق بتقدیم التماس إلى المنظمة القائمة على 

نسیق على دعم قرار الرئیس، فیجوز للمدعین تقدیم التقدم في حالة عدم موافقة جھة (جھات) الت إعداد المیثاق.
موقف المشتكین، یجب  COإذا دعمت  بالتماس إلى رئیس المنظمة القائمة على إعداد المیثاق أو ممثلھا المعین.

 أن توصي باتخاذ إجراءات عالجیة للرئیس.  COعلى 
 لمجموعة العمل و/ أو تقریر مجلس اإلدارة. بإرفاق بیان االلتماس COفي حالة وجود أي استئناف، سوف یقوم  .3

ینبغي أن یتضمن البیان جمیع خطوات التوثیق الخاصة بكافة الخطوات المتخذة في عملیة تقدیم االلتماس ویجب أن 
 أدناه). 2(انظر المالحظة  COیتضمن بیان المجلس من 

 
لك، سوف یتطلب االستئناف الرسمي أن ینشر أعضاء یمكن ألعضاء مجموعة العمل رفع دعوى إلعادة النظر، ومع ذ :1مالحظة 

فرادى كمیة مالئمة من الدعم قبل عملیة االستئناف الرسمي التي یمكن االستناد إلیھا. في ھذه الحاالت، التي یطالب فیھا عضو 
و/  وسوف یعمل الرئیسمجموعة العمل بإعادة النظر، سوف یسدي العضو المشورة للرئیس و/ أو جھة االتصال فیما یتعلق بمشكلتھم 

أو جھة االتصال مع األعضاء المعارضین للتحقیق في القضیة وتحدید ما إذا كان ھناك دعم كاف إلعادة النظر لبدء عملیة استئناف 
 أولیة رسمیة.

 
تائج آلیات تسویة نزاعات أخرى متاحة یمكن النظر فیھا في حال عدم رضا األطراف بن ICANNیجب مالحظة أن لدى  :2مالحظة 

 ھذه العملیة.
 

 تقاریر الحالة:
 ، مع األخذ بعین االعتبار توصیة مجلس جھة (جھات) التنسیق لدى مجموعة العمل.GNSOوفق ما طلبھ مجلس 

 عملیات حل وتصعید المشكلة/القضیة:
وفق ما ھو موثق في القسم (و) من إطار عمل ومبادئ المسائلة والشفافیة لدي  بـالمعاییر المتوقعة للسلوكتلتزم مجموعة العمل 

ICANN 2008، ینایر . 
 

ة ھإذا شعر أعضاء مجموعة العمل أن ھذه المعاییر سوف یساء استخدامھا، یجب على الطرف المتضرر تقدیم التماس أوال للرئیس وج
على  من المھم التأكید االتصال وفي حالة الحل غیر المرضي فإلي رئیس المنظمة القائمة على إعداد المیثاق أو الممثلین المحددین لھا.

ق یجب أن یؤخذ بعین االعتبار أیًضا كنتیجة لالختالفات الثقافیة والعوائ أن الخالف المعرب عنھ لیس، بنفسھ، سبًبا للسلوك التعسفي.
أن  ومع ذلك، من المتوقع ة، قد تبدو البیانات أنھا ال تحترم أو غیر مالئمة للبعض ولیست بالضرورة مقصودة على ھذا النحو.اللغوی

المـوقعة كما ھو مشار إلیھ  ICANNیقوم أعضاء مجموعة العمل بتقدیم كافة الجھود الحترام المبادئ الواردة في معاییر سلوك 
 أعاله.

 

http://www.icann.org/transparency/acct-trans-frameworks-principles-10jan08.pdf
http://www.icann.org/transparency/acct-trans-frameworks-principles-10jan08.pdf
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مع جھة (جھات) التنسیق لدى المنظمة القائمة على وضع المیثاق، بتقیید المشاركة الخاصة بأي شخص یقوم  یخول الرئیس بالتشاور
وبشكل عام سیتم تحذیر المشاركین في أول األمر  وستتم مراجعة مثل ھذا التقیید من قبل جھة إعداد المیثاق. بتعطیل فریق العمل.

یتم حدوث مثل ھذا التقیید. ویمكن التجاوز عن ھذا المطلب في ظروف الضرورة بصورة شخصیة سریة، ثم علنیة بعد ذلك قبل أن 
 القصوى.

 
أي عضو في مجموعة العمل یعتقد أن مساھماتھ/ مساھماتھا سوف یتم تجاھلھا بشكل منظم أو بأسعار مخفضة أو یرید أن یستأنف 

في حالة تعذر حل المسألة بصورة  موعة العمل.یجب علیھ أوال مناقشة الظروف مع رئیس مج COقراًرا لمجموعة العمل أو 
مرضیة، یجب على عضو مجموعة العمل طلب الحصول على فرصة لمناقشة الوضع مع رئیس منظمة إعداد المیثاق أو ممثلھا 

 المعین. 
 

صوص علیھا في ھذا باإلضافة إلى ذلك، إذا كان أي عضو من مجموعة العمل یرى أن أشخاًصا ال یؤدون أدوارھم وفًقا للمعاییر المن
 المیثاق، یجوز التذرع بنفس عملیة االلتماس.

 اإلغالق والتقییم الذاتي لمجموعة العمل:
 .GNSOسوف تغلق مجموعة العمل عند استالم التقریر النھائي، ما لم تسند لھا مھام إضافیة للمتابعة بواسطة مجلس 

 تاریخ تسجیل المیثاق القسم الخامس:
 الوصف التاریخ اإلصدار
   
   
   
   
   
    

 staff@icann.org-Policy البرید اإللكتروني: ماري وونغ جھة االتصال بفریق العمل:
 
 

 إذا كان سیتم تقدیم ترجمة، الرجاء اإلشارة إلى اللغات أدناه: الترجمات:

            

mailto:Policy-staff@icann.org
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إطار عمل اإلفصاح التوضیحي المعمول بھ على طلبات إفصاح  -ب  الملحق
 أصحاب حقوق الملكیة الفكریة

ن خالل تسھیل االتصال المباشر فیما بین مقدمي الطلبات وموفري الخدمات والعمالء، تعمل ھذه السیاسة عمل المصلحة العامة وتسعى م
ى إعطاء مقدمي الطلبات درجة عالیة من التأكد والقدرة على التنبؤ فیما یخص وھو یھدف غل لتحقیق توازن بین مصالح األطراف المعنیة.

إمكانیة وموعد وكیفیة حصولھم على اإلفصاح؛ وإعطاء موفري الخدمات المرونة وحریة التصرف في الطلبات المقدمة لإلفصاح وعدم 
واإلجراءات المعقولة من أجل حمایة المصالح المشروعة  المطالبة بأن یأتي اإلفصاح بشكل تلقائي بعد أي طلب محدد؛ وتضمین الضمانات

وفي وقت مناسب بعد تنفیذ ھذه المعاییر الخاصة باالعتماد وبصفة دوریة بعد ذلك، توصي  والحقوق القانونیة لعمالء موفري الخدمات.
ازنتھا بشكل منصف أمر ال، وفًقا لما ھو محدد مجموعة العمل بمراجعة من أجل تحدید ما إذا كانت ھذه األھداف الثالثة قد تم استیفاؤھا ومو

 من التقریر النھائي لمجموعة العمل. 19ومشار إلیھ في التوصیة رقم 
 

 نطاق السیاسة:
 

تم وضع اإلجراءات التالیة بمعرفة مجموعة العمل بحیث تسري على الطلبات المقدمة من جانب حاملي حقوق الملكیة الفكریة أو ممثلیھم 
تقم مجموعة العمل بوضع عملیة تفصیلیة مماثلة لألنواع األخرى من مقدمي الطلبات، على سبیل المثال جھات إنفاذ القانون لم  المفوضین.

 أو وكاالت حمایة العمالء.
 

ات أو بوبالنظر إلى التوازن الذي تحاول ھذه السیاسة تحقیقھ، فإن دلیل استخدام قدر كبیر من العملیات اإللكترونیة المؤتمتة إلرسال طل
ردود على الطلبات (دون مراجعة بشریة) على نظم مقدمي الطلبات أو موفري الخدمات أو العمالء في إجراء أي من الخطوات في العملیات 

 المبینة في ھذه السیاسة سوف تؤدي إلى قرینة قابلة للدحض بعدم االلتزام بھذه السیاسة.
 
 عملیة موفر الخدمة الستیعاب الطلبات .1
 

وفر الخدمة وینشر نقطة اتصال لتقدیم الشكاوى بأن تسجیل أو استخدام اسم نطاق یوفر لھ موفر الخدمة خدمات یؤسس م •
ى وتعمل نقطة االتصال عل الخصوصیة/البروكسي ینتھك حقوق التألیف والنشر أو العالمات التجاریة الخاصة بمقدم الطلب.

أدناه) إلكترونًیا، سواء عن طریق البرید اإللكتروني أو من خالل نموذج تقدیم  تمكین نقل جمیع المعلومات التالیة (في البند التالي
 وقد یتم أیًضا توفیر نقطة اتصال ھاتفیة. الویب أو وسیلة مماثلة.

 
 وال تحتوي ھذه الوثیقة على ما یمنع موفر الخدمة من تنفیذ تدابیر من أجل تحسین أو إدارة الوصول إلى عملیة تقدیم الطلبات. •

 یشتمل ذلك على ما یلي: وقد
 

 مطالبة مقدمي الطلبات بتسجیل أنفسھم و/أو المنظمات الخاصة بھم لدى موفر الخدمة. .1
 

توثیق تقدیم الشكاوى بأنھا ناشئة من مقدم طلب مسجل (على سبیل المثال، تسجیل الدخول أو استخدام عنوان برید  .2
 إلكتروني محدد مسبًقا).

 
عادة نظیر معالجة طلبات الشكاوى، أو الحفاظ على حساب مقدم الطلب طالما أن ھذا ال تقییم رسوم اسمیة قابلة لالست .3

 یؤدي إلى حاجز غیر معقولة للوصول إلى العملیة.
 

تأھیل مقدمي الطلبات الذین یستوفون بعض المعاییر الموثوقة باعتبارھم "مقدمي طلبات معتمدین" تخضع طلباتھم  .4
 لعملیة مبسطة.

 
مقدم الطلب إلى أداة التقدیم بسبب إساءة االستخدام الفادحة لألداة أو النظام، بما في ذلك تقدیم رفض أو حجب وصول  .5

طلبات تافھة أو مضطربة أو مضایقة أو طلبات متعددة متطابقة، أي تخص نفس اسم النطاق، ونفس الملكیة الفكریة 
 ونفس مقدم الطلب.
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ت من مشاركة المعلومات مع بعضھم البعض فیما یخص مقدمي الطلبات الذین ال تحتوي ھذه الوثیقة على ما یمنع موفري الخدما •
تم رفضھم أو حجبھم من األنظمة الخاصة بھم أو من تورطوا في إساءة استخدام بموجب ھذه السیاسة، بما في ذلك الطلبات 

 التفاھة والمضایقة.
 

، WHOISسیاسات من أجل نشر تفاصیل اتصال العمالء في  وال تحتوي ھذه الوثیقة على ما یمنع موفر الخدمة من اعتماد وتنفیذ •
أو من إنھاء خدمة الخصوصیة/البروكسي إلى عمیل، بسبب مخالفة شروط الخدمة المنشورة من جانب موفر الخدمات، أو 

 ؤه.الألسباب المقررة في شروط الخدمة المنشورة، حتى وإن كانت المعاییر الموضحة في ھذه الوثیقة لطلب لم یتم استیف
 
 نماذج الطلبات المقدمة لإلفصاح .2
 
 في حالة مزاعم بانتھاك اسم نطاق لعالمة تجاریة أ.
 

 یوفر مقدم الطلب إلى موفر الخدمة دلیالً قابل لإلثبات بارتكاب الخطأ، بما في ذلك:
 

 اسم النطاق الذي یدعى أنھ ینتھك العالمة التجاریة؛ )1
 

ل (تتوافق مع القسم المعني من معاییر االعتماد فیما یخص الترحیل) لمحاولة االتصال دلیل على االستخدام السابق لوظیفة ترحی )2
 بالعمیل فیما یخص موضوع الطلب، إن وجد، وأي من الردود على ذلك، إن وجدت؛

 
باریة، ت االعتاالسم الكامل والعنوان المادي وعنوان البرید اإللكتروني ورقم الھاتف وحامل العالمة التجاریة، وبالنسبة للكیانا )3

 البلد المؤسس أو القائم فیھ الكیان؛
 

جھة االتصال القانونیة المرخصة لحامل العالمة التجاریة واسمھ/اسمھا، واللقب ومكتب المحاماة، وفي حالة االستشاري  )4
 الخارجي، فالعنوان المادي وعنوان البرید اإللكتروني ورقم الھاتف ألغراض االتصال؛

 
قم تسجیل العالمة التجاریة (إذا كان ذلك منطًقا)، وروابط بالسجل الوطني للعالمات التجاریة إذا كانت العالمة التجاریة ور )5

العالمة مسجلة (أو عینة تمثیلیة لھذه السجالت في حالة العالمة المسجلة دولًیا)، بما یوضح أن التسجیل ساٍر في الوقت الحالي 
 أول استخدام و/أو تطبیق وتسجیل للعالمة(إذا كان ذلك منطبًقا)، باإلضافة إلى تاریخ 

 
باإلضافة إلى بیان بحسن النیة، سواء بموجب الخضوع لجزاء الحنث في الیمین أو موثق لدى الشھر العقاري أو مصحوب ببیان  )6

 لي:محلف ("إقرار خطي مؤید بیمین")، من حامل العالمة التجاریة أو من ممثل مفوض لحامل العالمة التجاریة، تراعي التا
 

 توفیر أساس العتقاد معقول بأن استخدام العالمة التجاریة في اسم النطاق .أ
 

 یخالف حقوق صاحب العالمة التجاریة .1
 

 وغیر قابل للدفاع عنھ. .2
 

یقر بأن مقدم الطلب سوف یلتزم بجمیع قوانین حمایة البیانات المعمول بھا مع اإلبقاء على بیانات اتصال العمیل  .ب
 العمیل فقط:  واستخدام تفاصیل اتصال

 
 من أجل تحدید ما إذا كان ھناك تفویض بإجراء إضافي من أجل حل المشكلة؛ .1

 
 لمحاولة االتصال بالعمیل فیما یخص المشكلة  .2

 
 و/أو في اإلجراءات القضائیة فیما یخص المشكلة  .3
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األخرى التي قد تكون دون إخالل باالختصاصات القضائیة -وأیًضا ج) الموافقة على خضوع مقدم الطلب ومالك الحقوق 
) في حالة تحدید موفر الخدمة 2) الكائن فیھا (أو لعنوان منزلھ، إن كان فرًدا)، و(1لالختصاص القضائي للمحاكم ( -ساریة

في نموذج طلبھ، فقط للمنازعات التي تنشأ عن عملیات اإلفصاح غیر المناسبة المزعومة التي تحدث بسبب البیانات المضللة 
انب مقدم الطلب، أو من إساءة استخدام مقدم الطلب و/أو صاحب العالمة التجاریة للمعلومات المفصح عنھا المتعمدة من ج

  لھ رًدا على طلبھ.
 

في حال كان الموقّع لیس ھو حامل الحقوق، فیجب علیھا/علیھ الشھادة بأنھا/أنھ الممثل المفوض لصاحب الحقوق، ولھ القدرة  )7
سائل المشمولة في ھذا الطلب، وأن لدیھ صالحیة تقدیم التعھدات والدعاوى بالنیابة عن مالك ومؤھل لتقییم والتعامل مع الم

 67الحقوق في الطلب، بما في ذلك صالحیة إلزام مالك الحقوق بقیود على استخدام بیانات العمیل بمجرد اإلفصاح عنھا.
 

أو مسئول لدى حامل الحقوق (في حالة كیان الشركات) وفي الحاالت التي ال یكون فیھا صاحب الحق بالتوقیع ھو صاحب الحقوق  )8
أو محام لحامل الحقوق، وكان لدى موفر الخدمة أساس معقول باالعتقاد بأن مقدم الطلب غیر مرخص لھ تمثیل حامل الحقوق 

یلتزم مقدم ویض، وأو یسعى لتأكید مقدم طلب جدید أو غیر معرفة، فیجوز لمقدم الخدمة المطالبة بالحصول على إثبات كاٍف بالتف
 الطلب بتوفیر ذلك.

 
 لجوء اسم النطاق إلى موقع ویب حیث یتھم بانتھاك حقوق التألیف والنشر ب.

 
 یوفر مقدم الطلب إلى موفر الخدمة دلیالً قابل لإلثبات بارتكاب الخطأ، بما في ذلك:

 
 أو عینة تمثیلیة لموقع وجود ھذا العمل أو النشاط؛ الفعلي الذي یتھم بأن أعمال االنتھاك أو نشاط اإلخالل یتم علیھ، URLرابط  )1
 

دلیل على االستخدام السابق لوظیفة ترحیل (تتوافق مع القسم المعني من معاییر االعتماد فیما یخص الترحیل) لمحاولة االتصال  )2
ي الطلبات (ولكنھم یوصى أیًضا قیام مقدم بالعمیل فیما یخص موضوع الطلب، إن وجد، وأي من الردود على ذلك، إن وجدت.

غیر مطالبین بموجب ھذه السیاسة) بتقدیم دلیل على المحاوالت السابقة لالتصال بمضیف الویب أو أمین سجل اسم النطاقات فیما 
 یخص موضوع الطلب، إن وجد، وأي من الردود على ذلك، إن وجدت؛

 
، وحامل حقوق التألیف والنشر، وبالنسبة للكیانات االعتباریة االسم الكامل والعنوان المادي وعنوان البرید اإللكتروني ورقم الھاتف )3

 البلد المؤسس أو القائم فیھ الكیان؛
 

جھة االتصال القانونیة المرخصة لحامل حقوق التألیف والنشر واسمھ/اسمھا، ومكتب المحاماة، وفي حالة االستشاري الخارجي،  )4
 اتف ألغراض االتصال؛فالعنوان المادي وعنوان البرید اإللكتروني ورقم الھ

 
معلومات كافیة بشكل معقول لتحدید األعمال المحفوظة بحقوق التألیف والنشر، والتي قد تشتمل، متى ما انطبق ذلك، على رقم  )5

 تسجیل حقوق التألیف والنشر، والبلد المسجل فیھا حقوق التألیف والنشر؛
 

لي (إن كان محتوى على اإلنترنت) أو في الحاالت التي یمكن الفعلي الذي یوجد بھ المحتوى األص URLوإذا أمكن، فعنوان  )6
 فیھا التثبت من الدعوى

 
 باإلضافة إلى بیان بحسن النیة، سواء بموجب الخضوع لجزاء الحنث في الیمین أو موثق لدى الشھر العقاري أو مصحوب ببیان محلف )7

 ثل مفوض لحامل حقوق التألیف والنشر، تراعي التالي:("إقرار خطي مؤید بیمین")، من حامل حقوق التألیف والنشر أو من مم
 

 توفیر أساس العتقاد معقول بأن استخدام محتوى حقوق التألیف والنشر على موقع ویب .أ
 

 یخالف حقوق صاحب حقوق التألیف والنشر .1
 

 وغیر قابل للدفاع عنھ. .2

                                                      
م: "أقر بأنني حامل الحقوق/الممثل المفوض لصاحب الحقوق، ولدي القدرة ومؤھل لتقییم والتعامل مع المسائل المشمولة مثال على ھذه الشھادة بالقس 67

سم في قفي ھذا الطلب، وأن لدي صالحیة تقدیم التعھدات والدعاوى بالنیابة عن مالك الحقوق في ھذا الطلب. ویمكن استخدام نفس بیان الشھادة بال
 )، أدناه.7.ج(2) والقسم 8.ب(2أ بموجب القسم المواقف التي تنش
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 ن الذي یستھدفھ موقع الویبتوفیر أساس العتقاد معقول بأن حمایة حقوق التألیف والنشر تمتد إلى المكا .ب
 

یقر بأن مقدم الطلب سوف یلتزم بجمیع قوانین حمایة البیانات المعمول بھا مع اإلبقاء على بیانات اتصال العمیل  .ج
 واستخدام تفاصیل اتصال العمیل فقط:

 
 من أجل تحدید ما إذا كان ھناك تفویض بإجراء إضافي من أجل حل المشكلة؛  .1

 
 میل فیما یخص المشكلةلمحاولة االتصال بالع  .2

 
 و/أو في اإلجراءات القضائیة فیما یخص المشكلة .3

 
دون إخالل باالختصاصات القضائیة األخرى التي -الموافقة على خضوع مقدم الطلب ومالك حقوق التألیف والنشر  .د

) في حالة تحدید 2() الكائن فیھا (أو لعنوان منزلھ، إن كان فرًدا)، و1لالختصاص القضائي للمحاكم ( -قد تكون ساریة
موفر الخدمة في نموذج طلبھ، فقط للمنازعات التي تنشأ عن عملیات اإلفصاح غیر المناسبة المزعومة التي تحدث بسبب 
البیانات المضللة المتعمدة من جانب مقدم الطلب، أو من إساءة استخدام مقدم الطلب و/أو صاحب حقوق التألیف والنشر 

  رًدا على طلبھ.للمعلومات المفصح عنھا لھ 
 

 
في حال كان الموقّع لیس ھو حامل الحقوق، فیجب علیھا/علیھ الشھادة بأنھا/أنھ الممثل المفوض لصاحب الحقوق، ولھ القدرة  )8

ومؤھل لتقییم والتعامل مع المسائل المشمولة في ھذا الطلب، وأن لدیھ صالحیة تقدیم التعھدات والدعاوى بالنیابة عن مالك 
 لب، بما في ذلك صالحیة إلزام مالك الحقوق بقیود على استخدام بیانات العمیل بمجرد اإلفصاح عنھا.الحقوق في الط

 
وفي الحاالت التي ال یكون فیھا صاحب الحق بالتوقیع ھو صاحب الحقوق أو مسئول لدى حامل الحقوق (في حالة كیان الشركات)  )9

ول باالعتقاد بأن مقدم الطلب غیر مرخص لھ تمثیل حامل الحقوق أو محام لحامل الحقوق، وكان لدى موفر الخدمة أساس معق
أو یسعى لتأكید مقدم طلب جدید أو غیر معرفة، فیجوز لمقدم الخدمة المطالبة بالحصول على إثبات كاٍف بالتفویض، ویلتزم مقدم 

 الطلب بتوفیر ذلك.
 

 لتجاریةلجوء اسم النطاق إلى موقع ویب حیث یتھم بانتھاك حقوق العالمة ا ب.
 

 یوفر مقدم الطلب إلى موفر الخدمة دلیالً قابل لإلثبات بارتكاب الخطأ، بما في ذلك:
 

 الفعلي للمحتوى المتھم بالمخالفة؛ URLالمكان الذي یوجد فیھ رابط  )1
 

ولة االتصال ادلیل على االستخدام السابق لوظیفة ترحیل (تتوافق مع القسم المعني من معاییر االعتماد فیما یخص الترحیل) لمح )2
یوصى أیًضا قیام مقدمي الطلبات (ولكنھم  بالعمیل فیما یخص موضوع الطلب، إن وجد، وأي من الردود على ذلك، إن وجدت.

غیر مطالبین بموجب ھذه السیاسة) بتقدیم دلیل على المحاوالت السابقة لالتصال بمضیف الویب أو أمین سجل اسم النطاقات فیما 
 وجد، وأي من الردود على ذلك، إن وجدت؛یخص موضوع الطلب، إن 

 
االسم الكامل والعنوان المادي وعنوان البرید اإللكتروني ورقم الھاتف وحامل العالمة التجاریة، وبالنسبة للكیانات االعتباریة،  )3

 البلد المؤسس أو القائم فیھ الكیان؛
 

ھا، ومكتب المحاماة، وفي حالة االستشاري الخارجي، جھة االتصال القانونیة المرخصة لحامل العالمة التجاریة واسمھ/اسم )4
 فالعنوان المادي وعنوان البرید اإللكتروني ورقم الھاتف ألغراض االتصال؛

 
العالمة التجاریة ورقم تسجیل العالمة التجاریة (إذا كان ذلك منطًقا)، وروابط بالسجل الوطني للعالمات التجاریة إذا كانت  )5

تمثیلیة لھذه السجالت في حالة العالمة المسجلة دولًیا)، بما یوضح أن التسجیل ساٍر في الوقت الحالي العالمة مسجلة (أو عینة 
 (إذا كان ذلك منطبًقا)، باإلضافة إلى تاریخ أول استخدام و/أو تطبیق وتسجیل للعالمة
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ان ى الشھر العقاري أو مصحوب ببیباإلضافة إلى بیان بحسن النیة، سواء بموجب الخضوع لجزاء الحنث في الیمین أو موثق لد )6
 محلف ("إقرار خطي مؤید بیمین")، من حامل العالمة التجاریة أو من ممثل مفوض لحامل العالمة التجاریة، تراعي التالي:

 
 توفیر أساس العتقاد معقول بأن استخدام العالمة التجاریة على موقع ویب .أ

 
 یخالف حقوق صاحب العالمة التجاریة .1

 
 دفاع عنھ.وغیر قابل لل .2

 
یقر بأن مقدم الطلب سوف یلتزم بجمیع قوانین حمایة البیانات المعمول بھا مع اإلبقاء على بیانات اتصال العمیل  .ب

 واستخدام تفاصیل اتصال العمیل فقط:
 

 من أجل تحدید ما إذا كان ھناك تفویض بإجراء إضافي من أجل حل المشكلة؛  .1
 
 شكلةلمحاولة االتصال بالعمیل فیما یخص الم  .2

 
 و/أو في اإلجراءات القضائیة فیما یخص المشكلة  .3

 
دون إخالل باالختصاصات القضائیة األخرى التي قد تكون -الموافقة على خضوع مقدم الطلب ومالك العالمة التجاریة  .ج

موفر الخدمة ) في حالة تحدید 2) الكائن فیھا (أو لعنوان منزلھ، إن كان فرًدا)، و(1لالختصاص القضائي للمحاكم ( -ساریة
في نموذج طلبھ، فقط للمنازعات التي تنشأ عن عملیات اإلفصاح غیر المناسبة المزعومة التي تحدث بسبب البیانات المضللة 
المتعمدة من جانب مقدم الطلب، أو من إساءة استخدام مقدم الطلب و/أو صاحب العالمة التجاریة للمعلومات المفصح عنھا 

  لھ رًدا على طلبھ.

ل كان الموقّع لیس ھو حامل الحقوق، فیجب علیھا/علیھ الشھادة بأنھا/أنھ الممثل المفوض لصاحب الحقوق، ولھ القدرة في حا )7
ومؤھل لتقییم والتعامل مع المسائل المشمولة في ھذا الطلب، وأن لدیھ صالحیة تقدیم التعھدات والدعاوى بالنیابة عن مالك 

 لزام مالك الحقوق بقیود على استخدام بیانات العمیل بمجرد اإلفصاح عنھا.الحقوق في الطلب، بما في ذلك صالحیة إ
 

وفي الحاالت التي ال یكون فیھا صاحب الحق بالتوقیع ھو صاحب الحقوق أو مسئول لدى حامل الحقوق (في حالة كیان الشركات)  )8
لطلب غیر مرخص لھ تمثیل حامل الحقوق أو محام لحامل الحقوق، وكان لدى موفر الخدمة أساس معقول باالعتقاد بأن مقدم ا

أو یسعى لتأكید مقدم طلب جدید أو غیر معرفة، فیجوز لمقدم الخدمة المطالبة بالحصول على إثبات كاٍف بالتفویض، ویلتزم مقدم 
 الطلب بتوفیر ذلك.

 
 إجراءات موفر الخدمة لدى الطلب .3
 

ا، یلتزم موفر الخدمة باتخاذ خطوات معقولة وفوریة من أجل التحري والرد بشكل عند استالم دلیل موثق باإلساءة المشار إلیھا أعاله خطیً 
 مناسب على الطلب المقدم لإلفصاح على النحو التالي:

 
یلتزم  یوًما تقویمًیا. 15إشعار العمیل على الفور بالشكوى وطلب اإلفصاح والمطالبة برد العمیل على موفر الخدمة في غضون  .أ

العمیل أنھ في حالة اعتقد العمیل أن ھناك سبب (أسباب) شرعیة لالعتراض على اإلفصاح، فیجب على  موفر الخدمة بإشعار
العمیل اإلفصاح عن ھذه األسباب إلى موفر الخدمة وتفویض موفر الخدمة بإخطار مقدم الطلب بذلك الشخص (األشخاص) 

 ))6(ج)(3في القسم  (طالما أن القیام بذلك لن یعّرض سالمة العمیل للخطر، كما ھو موضع
 

أیام اعتباًرا من الحصول على رد العمیل، أو في غضون یومي عمل اثنین بعد انتھاء الوقت المحدد لرد العمیل،  5في غضون  .ب
 یلتزم موفر الخدمة باتخاذ واحد من اإلجراءات التالیة:

 
 لدیھ عن العمیل والتي تظھر بشكل اإلفصاح لمقدم الطلب الذي یستخدم قنوات اتصال آمنة عن معلومات االتصال التي .1

 القابلة للوصول إلیھا من خالل الجمھور للتسجیل غیر البروكسي/الخصوصیة WHOISعادي في 
 
 أو البیان لمقدم الطلب خطًیا أو عن طریق المراسالت اإللكتروني أسبابھ الخاصة لرفض اإلفصاح. .2
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قت إضافیة للرد على مقدم الطلب، فیلتزم موفر الخدمة بإشعار مقدم وفي الظروف االستثنائیة، في حالة مطالبة موفر الخدمة بو

 الطلب بسبب التأخیر وتحدید تاریخ جدید یلتزم عنده بتوفیر رده بموجب ھذا القسم.
 

یجوز رفض اإلفصاح بصورة معقولة، ألسباب تتسق مع السیاسة العامة الموضحة ھنا، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر  .ج
 یلي:أي مما 

 
 نتیجة إنھاء خدمة الخصوصیة/البروكسي؛ WHOISقیام موفر الخدمة بالفعل بنشر تفاصیل االتصال بالعمیل في  .1

 
) أنھ ال ینتھك حقوق الملكیة الفكریة المزعومة 1أو اعتراض العمیل على اإلفصاح وتقدیم مبرر لالعتقاد بشكل معقول ( .2

 كریة المزعومة قابل للدفاع عنھ؛) أن استخدام للملكیة الف2لمقدم الطلب، و/أو (
 

) العمیل ال ینتھك حقوق الملكیة الفكریة المزعومة 1أو إذا كان لموفر الخدمة ما یحملھ على االعتقاد بشكل معقول أن ( .3
 ) أن استخدام العمیل للملكیة الفكریة المزعومة قابل للدفاع عنھ؛2لمقدم الطلب، و/أو (

 
سم النطاق الخاص بھ عوًضا عن اإلفصاح، في حالة تقدیم موفر الخدمة ھذا الخیار في حالة تنازل العمیل عن تسجیل ا .4

 إلى العمالء؛ 
 

في حالة تقدیم العمیل أو إذا توصل موفر الخدمة إلى معلومات وحقائق وظروف محددة أو أي واحدة منھا توضح أن  .5
ة للحصول على تفاصیل اتصال العمیل من شكوى العالمة التجاریة أو حقوق التألیف والنشر لمقدم الطلب مجرد ذریع

خالل إنفاذ إزالة خدمة الخصوصیة/البروكسي لغرض ما آخر غیر مرتبط بالتعامل مع االنتھاك المزعوم والمشارك 
 إلیھ في الطلب؛ 

 
في حالة تقدیم العمیل أو إذا توصل موفر الخدمة إلى معلومات وحقائق وظروف محددة أو أي واحدة منھا توضح أن  .6

 فصاح لمقدم الطلب سوف یعرض سالمة العمیل للحظراإل
 

 أو في حالة فشل مقدم الطلب في تزوید موفر الخدمة بدلیل موثق بارتكاب األخطاء المشار إلیھا في القسم الثاني. .7
 

ات ) إجراء3) أمر استدعاء إلى المحكمة؛ أو (2) أمر محكمة؛ أو (1ال یمكن رفض اإلفصاح فقط بسبب نقص أي مما یلي: ( .د
؛ وال یمكن أن یكون رفض اإلفصاح مستنًدا فقط إلى حقیقة أن الطلب مبني URSأو  UDRP) إجراءات 4مدنیة معلقة؛ أو (

 على ادعاء انتھاك الملكیة الفكریة المزعومة في المحتوى على موقع ویب مرتبط باسم النطاق.
 
دمة ت المنصوص علیھا في ھذه الوثیقة، یجب على موفر الخوبالنسبة لعملیات الرفض التي تتم بما یتفق مع السیاسة والمتطلبا .ه

 قبول طلبات مقدم الطلب واالھتمام بھا من أجل إعادة النظر في رفض اإلفصاح.
 

التالي على آلیة موصى بھ لحل النزاعات التي یدعى فیھا أن موفر الخدمة قد قام بإفصاح مخالف استناًدا إلى  1ویحتوي الملحق  .و
 علومات مغلوطة.تقدیم مقدم طلب م
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 على إطار عمل اإلفصاح: حل المنازعات التي تنشأ عن عملیات اإلفصاح التي تتم نتیجة الطلبات غیر الصحیحة المزعومة 1الملحق 
 

 مالحظات:
 

 لتجنب حدوث أي شك، ھذا الخیار غیر مخصص إلعاقة أي طرق من الحصول على تعویضات أخرى بقوة القانون.
 

ر، ال یكون اإلفصاح مخالًفا إلى في حالة إنفاذه بسبب تقدیم مقدم الطلب تعھدات زائفة عمًدا إلى موفر الخدمة. وال وبموجب ھذه المعایی
یكون اإلفصاح مخالًفا إذا كان لدى مقدم الطلب أساس مبني على النیة الحسنة للحصول على اإلفصاح في وقت تقدیم الطلب إلى موفر 

 الخدمة.
 

تحدث إساءة االستخدام فقط عندما یستخدم مقدم الطلب عمًدا معلومات االتصال الخاصة بالعمیل والتي كشف عنھا وبموجب ھذه المعاییر، 
)، 6.أ(22لھ موفر الخدمة لغرض غیر األغراض المحددة والتي تم االتفاق علیھا في استخدام تلك المعلومات (وفًقا لما ھو موضح في القسم 

 السیاسة). ) من6.ج(2) والقسم 7.ب(2والقسم 
 

 االختصاص القضائي:
 

ل دون إخال-عند القیام بتقدیم طلب للمطالبة باإلفصاح عن معلومات اتصال عملي، یوافق مقدم الطلب ومالك الحقوق على الخضوع 
كان فرًدا)، ) الكائن فیھا (أو لعنوان منزلھ، إن 1لالختصاص القضائي للمحاكم ( -باالختصاصات القضائیة األخرى التي قد تكون ساریة

) في حالة تحدید موفر الخدمة في نموذج طلبھ، فقط للمنازعات التي تنشأ عن عملیات اإلفصاح غیر المناسبة المزعومة التي تحدث 2و(
بسبب البیانات المضللة المتعمدة من جانب مقدم الطلب، أو من إساءة استخدام مقدم الطلب و/أو صاحب الحقوق للمعلومات المفصح عنھا 

  رًدا على طلبھ.لھ 
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