
 

 GNSOالتقریر األولي لمجموعة عمل عملیة وضع السیاسة للمنظمة الداعمة لألسماء العامة  -لملخص التنفیذيا

 2015مایو  5نشر للتعلیق العام في 

 

 الخلفیة  1.1
  2013اتفاقیة اعتماد أمین السجل الجدیدة لعام  علىالموافقة على  ICANN، صوت مجلس إدارة 2013یونیو  27في 

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

، ("LEA")ووكاالت إنفاذ القانون  1النھائي") RAA("تقریر في تقریرھا النھائي  GNSO-ALACمن قبل فریق الصیاغة 

باإلجراءات بموجب السیاسة الموحدة لفض النزاع حول أسماء النطاقات ما عدا لتوضیح مسؤولیات أمین السجل فیما یتعلق 

(“UDRP”) والقضایا المتعلقة بخدمات الخصوصیة والوكیل، بما في ذلك اعتمادھا وكشف عن وإجراءات الترحیل. وقد ،

الخاضع إلجراءات  2منذ ذلك الحین القضایا المتعلقة بمسؤولیات أمین السجل فیما یتعلق بقفل اسم النطاق GNSOتناولت 

نفسھا، جنبا إلى جنب مع جمیع اآللیات األخرى لحمایة  UDRP، في حین أن السیاسة الموحدة UDRPالسیاسة الموحدة 

. على ھذا النحو، تم تحدید القضایا 20153في أكتوبر  GNSOالحقوق القائمة، ستكون موضوعا لإلبالغ عن المشكلة إلى 

، PDPالتي كانت مناسبة لـ RAA 2013وكیل مثل القضایا المتبقیة بعد اختتام مفاوضات وال 4المتعلقة بخدمات الخصوصیة

مع  RAA 2013لإلبالغ عن المشكلة عند بدء المفاوضات لـ ICANNمن قبل مجلس  2011بناء على طلب أكتوبر 

 . 5gTLDمجموعة أصحاب المصلحة ألمناء سجل نطاقات 

 

مجموعة عمل مشكالت اعتماد  قنن عملعملیة لوضع السیاسات وبتدشین  2013أكتوبر  31في  GNSOقام مجلس 

، 2013نوفمبر  6) في ”WG“عوة للمتطوعین لمجموعة العمل (وصدرت د ).”PPSAI“خدمات الخصوصیة والوكالة (

 .20136دیسمبر  3وعقدت مجموعة العمل اجتماعھا األول ف 
 

 مناقشات مجموعة العمل  1.2
. قررت مجموعة العمل عقد مداوالتھا في المقام األول من خالل 2013دیسمبر  3عملھا في  PPSAIبدأت مجموعة عمل 

 ICANNالمكالمات الجماعیة األسبوعیة، باإلضافة إلى المناقشات على القائمة البریدیة واالجتماعات المقررة خالل اجتماعات 

أجریت من خالل مكالمة جماعیة وأیًضا من خالل  نظرة عامة على مشاورات مجموعة العمل التي 5العامة. ویوفر القسم 

 .ICANNموضوعات بریدیة الكترونیة وفي اجتماعات 

 

 . en.pdf-18oct10-report-final-proposal-improvements-http://gnso.icann.org/issues/raa/raa انظر 1
 . name-domain-activities/active/locking-http://gnso.icann.org/en/groupانظر  2
. الحظ أنھ حیث أن قرار المجلس األصلي دعا إلى نشر http://gnso.icann.org/en/council/resolutions#201112انظر  3

ید، تمت الموافقة على تمدید الموعد النھائي إلى الجد gTLDاألولى في برنامج  gTLDشھرً ا من مفاوضات  18تقریر المشكلة في خالل 
 . en.htm-29jan15-council-http://gnso.icann.org/en/meetings/minutes: 2015من قبل المجلس في ینایر  2015أكتوبر 

 :2013في سبتمبر  ICANN، الذي أعده طاقم عمل RAA 2013ختام مفاوضات أنظر التقریر في  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
للحصول على معلومات أساسیة حول تشكیل ومداوالت مجموعة العمل، أنظر ویكي ساحة عمل مجموعة العمل على  6

https://community.icann.org/x/9iCfAg.  
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وافقت مجموعة العمل في وقت مبكر على تجمیع األسئلة الواحد وعشرون المبینة في میثاقھا إلى سبع فئات من األسئلة ذات 

ا یحتوي على المعلومات األساسیة لھذا السؤال، ومدخالت الصلة. ولكل سؤال میثاق، استخدمت مجموعة العمل قالًبا موحًد

المجتمع المتلقاة، وردود استبیان عضو مجموعة العمل وغیرھا من المواد ذات الصلة إلبالغ مناقشاتھا ووضعھا للنھایات 

 األساسیة المقدمة للتعلیق العام في ھذا التقریر األولي.

 

 أدناه.  1.3في ھذا التقریر األولي. یتوفر ملخص في القسم  7لكل أسئلة المیثاق كاملة في القسم  كن إیجاد النتائج واالستنتاجات األولیةیم

 

 التوصیات التمھیدیة لمجموعة العمل   1.3
"توصیات السیاسات فیما یخص المشكالت التي تم تحدیدھا خالل  GNSOتوصیات مجموعة العمل على أن تقدم لمجلس 

، بما في ذلك التوصیات المقدمة من مجموعة عمل إنفاذ القانون 2013لسنة  RAAمفاوضات اتفاقیة اعتماد أمین السجل 

، PDPة والمھیأة خالًفا لذلك من أجل عملی 2013 لسنة RAA، والتي لم یتم تناولھا خالل مفاوضات اتفاقیة GNSOو

السیما، المشكالت ذات الصلة باعتماد خدمات الخصوصیة والبروكسي". وبعد تحلیلھا لكل األسئلة الواردة في میثاقھا ذات 

الصلة بھذه المھمة، وصلت مجموعة العمل إلى مجموعة من االستنتاجات األولیة، على الرغم من أنھ في العدید من الحاالت لم 

موقف متفق علیھ بشأن قضایا معینة. وتتمیز ھذه الحاالت بشكل واضح على النحو التالي في ھذا تنتھ مجموعة العمل بعد إلى 

التقریر األولي. لمجموعة واحدة على األقل من أسئلة المیثاق، تنقسم مجموعة العمل حالًیا إلى اثنین من وجھات النظر 

ھذا. ھناك دعوة إجماع رسمیة على جمیع أسئلة المیثاق المختلفة؛ وھذا أیًضا مشار إلیھ بكل وضوح في نص التقریر األولي 

 سوف تتم بمجرد أن تستكمل مجموعة العمل توصیاتھا عقب مراجعاتھا للتعلیقات العامة المتلقاة.

 

، سوف تؤدي إلى تحسین ICANNومجلس  GNSOوتعتقد مجموعة العمل أن توصیاتھا النھائیة، إذا وافق علیھا مجلس 

لیة، حیث ال یوجد حالیا أي نظام العتماد خدمات الخصوصیة والبروكسي وعدم وجود أي مجموعة مقبولة كبیر في البیئة الحا

وھي تأمل أن توفر توصیاتھا أساسا سلیما لوضع  أو طورھا المجتمع من خط األساس أو أفضل الممارسات لھذه الخدمات.

، بما في ذلك تنفیذ WHOISیة لتحسین نظام الجار ICANN، كجزء من جھود ICANNوتنفیذ إطار االعتماد من قبل 

 .7WHOISالتوصیات التي قدمھا فریق مراجعة سیاسة 

 

 تقدم األقسام الفرعیة التالیة ملخًصا للنتائج األولیة لمجموعة العمل كما یلي: 

 یحتوي على جمیع توصیات مجموعة العمل المتفق علیھا مبدئًیا؛  1.3.1القسم  •

یحتوي على بعض المسائل المتعلقة بجوانب محددة من "ترحیل" و "كشف" التي لم یتم االنتھاء منھا  1.3.2القسم  •

 بعد من قبل مجموعة العمل. و 

یحتوي على وجھة نظر األقلیة واألغلبیة في مجموعة العمل بشأن جوانب معینة فیما یتعلق باالستخدام  1.3.3القسم  •

 سماء النطاق فیما یتعلق بخدمات الخصوصیة و/أو البروكسي.التجاري/ غیر التجاري أل

 

): 2012فمبر (نو WHOISللتقریر النھائي لفریق مراجعة سیاسة  ICANNأنظر خطة عمل  7
en.pdf-08nov12-action-https://www.icann.org/en/system/files/files/implementation . 
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. تشیر 7النص الكامل لجمیع استنتاجات مجموعة العمل األولیة، بما في ذلك أي مالحظات إضافیة مبینة بالتفصیل في القسم 

ویتم تشجیع  ة العمل.األقواس المعقوفة في ھذه الوثیقة عادة إلى صیاغة بدیلة في نفس الموضوع قید النظر من قبل مجموع

المعلقین على تحدید أي صیاغة یفضلونھا، والسبب في ذلك. تم تضمین أي بیانات إضافیة أنشأھا أعضاء مجموعة العمل فیما 

یتعلق بموضوعات محددة في ھذا التقریر، في الملحق (و)، لم یتم التصدیق على البیانات في الملحق (و) من قبل مجموعة 

 العمل بشكل كامل. 

 

بینما یجري البحث عن مساھمة المجتمع المحلي في جمیع جوانب ھذا التقریر، بما في ذلك توصیات مجموعة العمل المتفق 

علیھا مبدئیا، فإن مجموعة العمل سوف ترحب بشكل خاص بالتعلیقات العامة المحددة في تداوالتھا ومقترحاتھا وخیاراتھا التي 

 وعة العمل. ال یوجد علیھا حالًیا اتفاق من مجم

 

 ملخص استنتاجات مجموعة العمل المتفق علیھا مبدئًیا  1.3.1

 توصلت مجموعة العمل إلى إتفاق مبدئي حول التوصیات التالیة:

 

 . التعریفات:1

 

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

، بما في ICANN. توصي مجموعة العمل بأن تستخدم ھذه التوصیات بشكل موحد من قبل WHOISفي سیاق 

 وراء قضایا خدمة الخصوصیة والوكیل: WHOISذلك عموما فیما یتعلق بـ

 

تفاصیل ھویة/ اتصال الشخص(أي المرخص لھ أو المستفید صاحب اسم النطاق المسجل) في نظام  8یعني كشف "النشر" •

WHOIS. 

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

 .WHOISطرف ثالث بدون النشر في نظام 

" في ھذه التعریفات ویفھم ضمھ ألشخاص طبیعیین واعتباریین، وكذلك المنظمات شخصیستخدم المصطلح " •

 والكیانات.

لقانون، وحمایة المستھلك، السلطات المماثلة شبھ الحكومیة أو غیرھا من " تعني إنفاذ اسلطة إنفاذ القانون" •

المعینة من وقت آلخر من قبل الحكومة الوطنیة أو اإلقلیمیة للوالیة القضائیة التي أنشأ فیھا مزود خدمة 

 .9الخصوصیة أو الوكیل أو یحتفظ فیھا بمكاتب فعلیة

جرائین واضحین حددتھما مجموعة العمل بأنھم "اإلفصاح" لوصف إ WHOISوحیث أن الكلمة المفردة "الكشف" استخدمت في سیاق  8
و"النشر"، تسخدم مجموعة العمل "الكشف" ضمن تعاریفھا كجزء من وصف أكثر دقة، لتوضیح أي من المعنیین سوف یطبق في أي حالة 

 نب المحدد ذو الصلة من "الكشف".محددة. یستخدم الباقي من ھذا التقریر األولي عادة مصطلحات "اإلفصاح" و"النشر" لإلشارة إلى الجا
، الذي ینص على التزام المسجل بالحفاظ على نقطة اتصال، 2013التفاقیة اعتماد المسجل عام  3.18.2ویستمد ھذا التعریف من القسم  9

with-https://www.icann.org/resources/pages/approved-وتقاریر المراجعة الواردة من سلطات إنفاذ القانون: انظر
en-17-09-2013-specs . 

                                                           



مة الخصوصیة أو الوكیل من الطالب، یعني أن یتم ترحیل "، عندما تستخدم في سیاق طلب مقدم خدالترحیل" •

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

، عندما تستخدم في سیاق الترحیل، اإلفصاح أو النشر، تعني أي فرد أو منظمة أو كیان (أو ممثلیھم "الطالب" •

مزود خدمة الخصوصیة أو الوكیل سواء الترحیل أو اإلفصاح أو نشر تفاصیل المفوضین) الذي یطلب من 

 الھویة أو االتصال بالعمیل، كما قد یكون الحال.

 . والتحقق من بیانات العمالء:WHOISال تمییز في المعاملة؛ متطلبات تسمیة  .2

 

 عملیة االعتماد. ") تعامل بنفس الطریقة لغرضP/Pخدمات الوكیل المعتمد والخصوصیة ("خدمات  .1

 

 Pوضع المسجل كمنظمة تجاریة، منظمة غیر تجاریة، أو فرد ، ال ینبغي أن یكون العامل الدافع في توافر خدمات  .2

/ P  للمسجل. في األساس، ینبغي أن تظل خدماتP/P  متاحة للمسجلین بغض النظر عن وضعھم باعتبارھم

على األفراد  P / Pلى ذلك، ال ینبغي أن تقتصر تسجیالت منظمات تجاریة أو غیر تجاریة أو كأفراد. وعالوة ع

 .10الذین یستخدمون نطاقاتھم ألغراض غیر تجاریة

 

 .WHOIS11ینبغي تسمیتھا بشكل واضح على ھذا النحو في  P / Pتسجیل اسم النطاق یشمل مقدمي الخدمات  .3

 

مواصفة برنامج دقة بطریقة متوافقة مع المتطلبات المبینة في  P/Pویتم التحقق من بیانات عمالء خدمات  .4

WHOIS  التفاقیة اعتماد أمین السجلRAA  في الحاالت التي یتبع فیھا مزود خدمة  .2013لعامPP /   المسجل

) وأن أمین السجل التابع قام بالمصادقة AAR 2013 من 1.4و  1.3(حیث أن المصطلح معرف في األقسام 

 من المعلومات ومطابقتھا. P / P ، وال یتطلب إعادة التحقق من مزود خدمةP / Pوالتحقق من بیانات عمالء 

 

 األحكام اإللزامیة التي ستدرج في شروط توفیر الخدمة والحد األدنى لیتم إبالغھ للعمالء: .3

 

 P / P، وكذلك التي لمقدمي خدمة P / Pجمیع الحقوق والمسؤولیات وااللتزامات للمسجلین وعمالء خدمة  .1

، بما في ذلك التزامات مقدم الخدمة P / Pة تسجیل خدمات المعتمدین یجب التواصل معھم بشكل واضح في اتفاقی

في إدارة ھذه الحقوق والمسؤولیات و أي متطلبات محددة تنطبق على نقل وتجدید اسم النطاق. وباإلضافة إلى ذلك، 

المعتمدین الكشف لعمالئھم عن الظروف التي یجوز بھا إنھاء الخدمة في  P / Pیجب على جمیع مقدمي خدمات 

 نقل اسم النطاق، وكیف یتم التعامل مع طلبات تحویل من اسم النطاق.حال 

 

نالحظ أنھ في حین وافقت مجموعة العمل على أنھ ال یوجد أي سبب للتمییز بین المسجلین التجاري وغیر التجاري ببساطة بسبب  10
ألنواع معینة من النشاط التجاري  P/Pجب منع استخدام خدمات الوضع التنظیمي / كیانھم، إال أنھا لم تصل إلى توافق حول ما إذا كان ی

 أدناه). 7وبشكل أعم القسم  1.3.3المرتبطة باسم النطاق (انظر القسم 
 في حین أن ھذا قد یكون ممكنا في الحقول القائمة، استكشفت أیًضا مجموعة العمل أن التسمیة ربما یتم تنفیذھا أیًضا بإضافة حقل آخر لـ 11

WHOISإدراك أن ھذا قد یثیر بعض األسئلة التي ینبغي أن تعتبر بشكل مناسب كجزء من التنفیذ.، و 

                                                           

https://www.icann.org/resources/pages/approved-with-specs-2013-09-17-en%23whois-accuracy
https://www.icann.org/resources/pages/approved-with-specs-2013-09-17-en%23whois-accuracy
https://www.icann.org/resources/pages/approved-with-specs-2013-09-17-en%23whois-accuracy
https://www.icann.org/resources/pages/approved-with-specs-2013-09-17-en


المعتمدین على مواقعھم على شبكة اإلنترنت، وجمیع السیاسات  P / Pیجب أن یشمل جمیع مقدمي خدمات  .2

تي والوثائق المتعلقة بالنشر واإلفصاح، وصلة إلى أي نموذج طلب موحد أو قائمة تعادلھا من المعاییر المحددة ال

یطلبھا المقدم لتحدید ما إذا كان أو عدم االمتثال لطلبات طرف ثالث، مثل اإلفصاح أو نشر ھویة العمیل أو تفاصیل 

 االتصال. 

 

المعتمدین نشر شروط خدمتھم (على سبیل المثال على مواقعھم على شبكة  P / Pیجب على جمیع مقدمي خدمات  .3

ألحكام اإللزامیة األخرى التي أوصت بھا مجموعة العمل، ینبغي على اإلنترنت)، والتي، باإلضافة إلى غیرھا من ا

 األقل أن تتضمن العناصر التالیة فیما یتعلق باإلفصاح والنشر: 

وقد  توضیح عندما تشیر تلك الشروط إلى طلبات النشر (وعواقبھا)، وعند تقدیم طلبات اإلفصاح (ونتائجھا). •

الخدمات المعتمدین صراحة نًصا في شروط خدمتھم یشرح  أوصت مجموعة العمل كذلك أن یضمن مقدمي

 معنى وعواقب النشر.

 األسباب المحددة التي على أساسھا یمكن اإلفصاح أو نشر تفاصیل العمیل أو تعلیق أو إنھاء الخدمة. •

) سوف یتم إخطاره عندما یتلقى مقدم الطلب النشر أو اإلفصاح من طرف 1التوضیح عما إذا كان العمیل: ( •

 ) قد یختار إلغاء تسجیل النطاق الخاص بھ قبل وبدال من النشر أو اإلفصاح.2الث؛ و (ث

) ما 2) إخطار العمیل بالطلب، و (1توضیح یتم إخطار الطالب بھ في الوقت المحدد من قرار مقدم الخدمة: ( •

نبغي اإلشارة إلى ھذا إذا كان مزود الخدمة یوافق على أو ال یوافق على االلتزام بطلب اإلفصاح أو النشر. وی

 بوضوح أیًضا في جمیع المواد المتعلقة باإلفصاح والنشر.

 

 :12المعتمدین P/Pباإلضافة إلى ذلك، توصي مجموعة العمل بما یلي كأفضل الممارسات لمقدمي خدمات  .4

اسم النطاق من قبل عمالئھم، بما في  تسھیل وعدم القیام بعرقلة نقل وتجدید أو ترمیم P / Pیجب على مقدمي خدمة  •

 يسیاسة استرداد التسجیل المنتھذلك على سبیل المثال ال الحصر التجدید خالل فترة السماح باالسترداد بموجب 
 والتحویالت إلى مسجل آخر.

استخدام جھود معقولة تجاریا لتجنب الحاجة إلى اإلفصاح عن بیانات العمالء  P/Pیجب على مقدمي خدمات  •

 األساسیة في عملیة التجدید، النقل أو استعادة اسم النطاق.

(أو  ICANNفي شروط خدمتھم وصلة أو أي توجیھ آخر إلى موقع  P / Pینبغي أن یتضمن مقدمي خدمات  •

) حیث یمكن للشخص النظر في التعریفات الموثوقة ومعاني ICANNأي مكان عبر اإلنترنت معتمد من 

 المصطلحات المحددة مثل اإلفصاح أو النشر. 

 

 إمكانیة االتصال واالستجابة لمقدمي خدمات الخصوصیة والوكیل: .4

 

المعتمدین، مع جمیع  P / Pمقدمي خدمات نشر والمحافظة على قائمة متاحة للجمھور بجمیع  ICANNیجب على  .1

تدار من قبلھم أو  P / Pمعلومات االتصال المناسبة. یجب على المسجلین توفیر وصلة على شبكة اإلنترنت لخدمات

 تدرك مجموعة العمل أن تنفیذ ھذه التصیات قد یتضمن وضع إجراءات جدیدة. 12
                                                           

https://www.icann.org/resources/pages/errp-2013-02-28-en


إعالن انتمائھم لمسجل (إن وجد) كشرط لبرنامج  P / Pمن الشركات التابعة لھم، ویجب على مقدمي خدمات 

 .13االعتماد
 

"المعینة" بدال من "المخصصة" سوف تكون كافیة ألغراض اإلبالغ عن حاالت اإلساءة، ألن الشغل  نقطة االتصال .2

 الشاغل ھو أن یكون نقطة اتصال واحدة یمكن ألطراف ثالثة الذھاب لھا وتوقع الحصول على رد منھا.

 

ال على مواقعھم على شبكة یمكن الوصول لھم تماما، من خالل نشر تفاصیل االتص P/Pوینبغي أن یكون مقدمي خدمات  .3

 .مواصفات تسجیالت الخصوصیة والوكیل 2013لعام  RAAمن  2.3اإلنترنت على غرار الطریقة المفصلة في القسم 

 

المتطلبات المتعلقة بأشكال السلوك الضار المزعوم المراد تغطیتھ من قبل نقطة النشر المعینة لالتصال لمقدمي خدمة  .4

P/P  المعتمدین لدىICANN  والتي یجب أن تتضمن قائمة من أشكال السلوك الضار المراد تغطیتھا. ینبغي لھذه

من  3یدة من السلوك الضار. على سبیل المثال، المادة المتطلبات السماح بالمرونة الكافیة الستیعاب أنواع جد

من بیان  1، الملحق 2الجدیدة أو الوقائیة  gTLDفي اتفاق تسجیل  14 (PIC)مواصفة التزامات المصلحة العامة 

GAC 15.في بكین یمكن أن یكون نقطة انطالق لوضع مثل ھذه القائمة 

 

قادرة ومرخص لھا لفحص ومعالجة تقاریر اإلساءة وطلبات  P / Pینبغي أن تكون نقطة االتصال المعینة لمزودي خدمات .5

سیاسة النقل بین أمناء المعلومات الواردة (مماثلة لتلك المعاییر المطلوبة حالیا لجھة اتصاالت حاالت طواريء النقل في إطار 

 "). IRTP(" لسجالتا

 

 النموذج القیاسي ومتطلبات اإلبالغ عن إساءة االستخدام وطلبات المعلومات: .5

 

ینبغي وضع نموذج موحد لطلبات الحصول على المعلومات والتقاریر لغرض اإلبالغ عن العنف وتقدیم الطلبات  .1

. یجب أن یكون 16ج النص الحر(بما في ذلك طلبات اإلفصاح عن معلومات العمالء)، لتشمل أیضا مساحة لنموذ

 أیضا القدرة على "تصنیف" التقاریر المتلقاة، من أجل تسھیل االستجابة. P / Pلمقدمي خدمات 

مع موفر خدمة  ناقشت مجموعة العمل، ولكن لم تصل لتوافق في اآلراء حول إمكانیة طلب أمین السجل أیضا إعالن انتمائھ (إن وجدت) 13
P / P. 

; ینص القسم en.pdf-20nov13-approved-http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/agreementأنظر  14
أمین السجل تشترط على أمناء السجالت إدراج أحكام اتفاقیات التسجیل الخاصة -قیة السجلعلى "یلتزم مشغل السجل بإدراج حكم في اتفا 3

بھم تحظر على حاملي اسم المسجل من توزیع البرامج الضارة أو شبكات بوتنت التشغیلیة الضارة أو رسائل التصید أو القرصنة أو 
حتیالیة أو المضللة أو التزویر أو االنخراط في أنشطة خالف ذلك العالمات التجاریة أو التعدي على حقوق المؤلف أو الممارسات اال

تتعارض مع القوانین المعمول بھا وتزوید (بما یتفق مع القوانین المعمول بھا وأي إجراءات ذات صلة) عواقب لمثل ھذه األنشطة بما في 
 ذلك تعلیق اسم المجال."

حمایة  ;en.pdf-11apr13-board-to-https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gacأنظر  15
، ینص على "سوف یتأكد مشغلو السجالت من أن شروط االستخدام الخاصة بالمسجلین تشتمل على محاذیر ضد توزیع 1، الملحق 2

 البرامج الضارة، أو تشغیل شبكات بوتنت، أو االحتیال، أو القرصنة، أو انتھاك العالمات التجاریة أو حقوق النشر والتوزیع، أو األنشطة
 التزییف أو خالف ذلك مما یشتمل على أنشطة تخالف القانون المعمول بھ." التدلیسیة أو

أدناه)، ناقشت مجموعة العمل ولكن لم  19مع االستثناء المحدد لطلبات اإلفصاح من أصحاب حقوق الملكیة الفكریة (انظر التوصیة رقم  16
النموذج فیما یتعلق بالطلبات وغیرھا من التقاریر. تالحظ تصل إلى استكمال الحد األدنى من العناصر التي ینبغي أن تدرج في ھذا 
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 ترحیل (توجیھ) طلبات طرف ثالث: .6

 

 :17بشأن ترحیل (توجیھ) االتصاالت اإللكترونیة .1

 .ICANNأو سیاسات إجماع  RAAیجب إعادة توجیھ كافة االتصاالت المطلوبة بموجب اتفاقیة  •

 انتخاب واحد من الخیارین التالیین: P/Pلجمیع االتصاالت اإللكترونیة األخرى، یمكن لمقدمي خدمات  •

توجیھ كافة الطلبات االلكترونیة المتلقاة (بما في ذلك تلك التي وردت عبر البرید  :1الخیار  .1

ضمانات معقولة تجاریا (بما في ذلك اإللكتروني وعبر نماذج الویب)، ولكن یجوز للمزود تنفیذ 

CAPTCHAلتصفیة الرسائل غیر المرغوب فیھا وغیرھا من أشكال االتصاالت المسیئة، أو ( 

توجیھ كافة الطلبات االلكترونیة المتلقاة (بما في ذلك تلك التي وردت عن طریق  :2الخیار  .2

البرید اإللكتروني ونماذج الویب) من سلطات إنفاذ القانون وأطراف ثالثة تحتوي على ادعاءات 

 اساءة استخدام اسم النطاق (أي نشاط غیر قانوني)

حفاظ على آلیة (مثل نقطة اتصال برید معینة) نشر وال  P / Pفي جمیع الحاالت، یجب على مقدمي خدمات •

 لطالبي االتصال لمتابعة أو تصعید طلباتھم األصلیة.

 

 18وفیما یتعلق بمزید من إجراءات مزود الخدمة عندما یكون ھناك إصرار على عدم تسلیم االتصاالت االلكترونیة .2

 

سوف  P / Pبل مقدمي خدمة جمیع الطلبات اإللكترونیة من طرف ثالث یزعمون التعرض إلساءات من ق •

تحال فورا إلى العمالء. وسوف یتم إخطار الطالب على وجھ السرعة بالفشل المستمر للتسلیم الذي أصبح مقدم 
 على علم بھ.  P / Pخدمة 19

وتعتبر مجموعة العمل أن "فشل التسلیم المستمر" كان سیحدث عندما یتخلى نظام االتصاالت اإللكترونیة أو  •

ولة تقدیم االتصاالت اإللكترونیة للعمیل بعد [عدد معین من] محاوالت التسلیم المتكررة أو یتوقف عن محا

. تؤكد مجموعة العمل على أن فشل التسلیم المستمر ھذا، في 20المكررة في غضون [فترة معقولة من الزمن ]

تابع ما لم یصبح المزود أیضا حد ذاتھ، لیس كافًیا لیؤدي إلى مزید من التزام أو عمل المزود فیما یتعلق بطلب ت

 على بینة من فشل التسلیم المستمر.

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

إلجراء التحقق / إعادة التحقق (حسب مقتضى الحال) من  P / Pشأنھا أن تؤدي إلى التزام مقدم خدمة 

اوین) البرید اإللكتروني الخاص بالعمیل، وفقا لتوصیة مجموعة العمل أن یتم التحقق من صحة عنوان(عن

مجموعة العمل أن ھذه التوصیة ال یقصد بھا وصف الطریقة التي ینبغي أن یجعلھا مقدم ھذا النموذج متوفرة (على سبیل المثال من خالل 
 لطریقة األنسب للقیام بذلك.النموذج على شبكة اإلنترنت)، حیث أن المزودین یجب أن یكون لدیھم القدرة على تحدید ا

وافقت مجموعة العمل أن رسائل البرید اإللكتروني ونماذج الویب قد تعتبر "اتصاالت الكترونیة" في حین الفاكسات التي یدیرھا اإلنسان  17
یعاب التطورات التكنولوجیة لن تعتبر كذلك. توصي مجموعة العمل أن یكون تنفیذ مفھوم "االتصاالت االلكترونیة" مرًنا بما فیھ الكفایة الست

 في المستقبل.
 من ھذا الملخص.  1.3.2برجاء أنظر أیضا مناقشة إضافیة من تصاعد طلبات الترحیل تحت القسم  18
تالحظ مجموعة العمل أن الفشل في "تسلیم" بیان ال یجب مساواتھ مع فشل "رد" العمیل على طلب، أو إخطار أو نوع آخر من  19

  االتصال.
رغم من أن مجموعة العمل قد وافقت على ھذا المفھوم من حیث المبدأ، فھي ترحب بمساھمة المجتمع المحلي في أطر زمنیة على ال 20

 محددة وعدد من المحاوالت التي من شأنھا أن توصف بأنھا فشل تسلیم مستمر.

                                                                                                                                                                             



(انظر  RAA 2013الخاصة بـ  WHOISبیانات العمالء والتحقق منھا بطریقة تتفق مع مواصفات دقة 

 أدناه). 7في القسم  2توصیة مجموعة العمل تحت الفئة ب، سؤال 

من اتخاذ أي إجراءات إضافیة في حال فشل التسلیم  P / Pنع مزود خدمات ومع ذلك، ھذه التوصیات لن تم •

 المستمر لالتصاالت اإللكترونیة للعمیل، وفقا للشروط التي نشرت في الخدمة.

 

 اإلفصاح أو نشر ھویة أو تفاصیل االتصال بالعمیل: .7

 

فیما یتعلق باإلفصاح والنشر، وافقت مجموعة العمل أنھ ال ینبغي قراءة أي من توصیاتھا بأنھا تھدف إلى تغییر (أو  .1

لمراجعة الطلبات یدویا أو لتسھیل قرار مباشر لقضیة  P / Pتفویض تغییر) الممارسة السائدة بین مقدمي خدمات 

الكشف عن بعض تفاصیل االتصال للعمیل على األقل قد ویالحظ أیضا أن  .P / Pبین مقدم الطلب وعمیل خدمة 

 تكون في بعض الحاالت مطلوبة لتسھیل مثل ھذا القرار مباشرة.

 

وقد وضعت مجموعة العمل مشروع إطار عمل إفصاح توضیحي سیطبق لطلبات اإلفصاح المبذولة لمقدمي خدمات  .2

P / P  وحقوق التألیف والنشر). یتضمن االقتراح بصیغتھ من قبل أصحاب الملكیة الفكریة (أي العالمات التجاریة

الحالیة متطلبات تتعلق بطبیعة ونوع المعلومات التي یتم توفیرھا من قبل الطالب، وأسباب غیر شاملة لرفض ھذا 

الطلب، وإمكانیة محایدة لتسویة المنازعات / االستئناف في حالة نشوء نزاع. انظر الملحق ھـ لمشروع إطار عمل 

الكامل، بما في ذلك بعض الصیغ البدیلة التي لم تحصل مجموعة العمل على توافق في اآلراء لھا بعد  اإلفصاح

 وترحب بمدخالت المجتمع.

 

 إلغاء االعتماد وعواقبھ: .8

 

 :P / Pفیما یتعلق بإلغاء اعتماد مزود خدمات  .1

، لتمكینھم من P / Pقبل إلغاء الترخیص الممنوح لمزود خدمة  P / Pیجب أن یتم إخطار عمالء خدمات  •

اتخاذ الترتیبات البدیلة. الوقت الممكن للقیام بذلك قد یكون عندما ترسل إدارة االمتثال إشعارات مخالفة إلى 

 مزود الخدمة، عندھا یتم إشعار العمالء (كما یتم عند إلغاء اعتماد أمین السجل).

ت المھتمین لإلشارة ما إذا كانوا اآلخرین، لتمكین مقدمي الخدما P / Pوینبغي أیضا إبالغ مقدمي خدمات  •

 الرابح (كما یتم عند إلغاء اعتماد أمین السجل) P / Pیرغبون في أن یكونوا مقدم خدمة 

 (كما ھو الحال عند إلغاء اعتماد أمین السجل) ICANNیتم نشر جمیع اإلخطارات على موقع  •

على مزود خدمة رابح للعمل معھ (كما  أن تتاح لھ الفرصة للعثور P / Pوینبغي عند إلغاء اعتماد مزود خدمة  •

 )21یحدث أحیانا عند إلغاء اعتماد أمین السجل

ینبغي استكشاف إلغاء اعتماد منھج "الرد المتدرج"، أي سلسلة مجموعة من إشعارات المخالفة (على سبیل  •

 المثال تصل إلى ثالثة) مع عقوبات متصاعدة، مع إلغاء اعتماد المالذ النھائي.

ود الخدمة الحصول أوًال على موافقة تالحظ مجموعة العمل أنھ، كما ھو الحال مع إلغاء اعتماد أمین السجل، سوف یحتاج مز 21
ICANN. 

                                                           



في حال إلغاء  P / Pك ممكنا، یجب أن یكون العمیل قادرا على اختیار مزود جدید لخدمات حیثما كان ذل •

 اعتماد المقدم الحالي

، لضمان أن P / Pینبغي أن یتضمن تحلیال للتأثیر على عمالء خدمات   IRTPاالستعراض القادم لـ •

 .IRTPأسماء النطاق وفًقا لعملیة عند نقل  P / Pمانات كافیة في مكانھا الصحیح فیما یتعلق بحمایة خدمات الض

 

باإلضافة إلى ردود الفعل على التوصیات المحددة المبینة أعاله، المعلقون مدعوون أیضا إلى تقدیم اقتراحات بشأن الحاجة إلى 

 . 22ونطاق إطار عمل االمتثال الممكن الذي یمكن أن یسھل فعالیة عملیة إلغاء االعتماد

 

 التي لم تفرغ مجموعة العمل بعد من استنتاجاتھا األولیةالموضوعات المحددة  1.3.2
ینبغي على مجموعة العمل التوصل إلى اتفاق بشأن الموضوعات التالیة، فیما یتعلق بجوانب معینة من "ترحیل" و "الكشف". 

 ولذلك تدعو بشكل خاص مدخالت المجتمع فیما یتعلق باألسئلة التالیة.
 

 تصعید طلبات الترحیل:
للتصرف في حال معرفتھ بفشل التسلیم  P / Pوصلت مجموعة العمل إلى اتفاق مبدئي بشأن التزام مقدم خدمة في حین 

المستمر، یجب على مجموعة العمل الموافقة على خطوات تالیة إلزامیة بشأن التصعید من قبل الطالب. ما یلي ھو اللغة الحالیة 

 واردة بین قوسین معقوفین:قید النظر من قبل مجموعة العمل، مع الخیارات ال
 

الخطاب  فشل تسلیم "وكجزء من عملیة التصعید، وعند استیفاء الشروط المذكورة أعاله المتعلقة باستمرار

اإللكتروني، [ینبغي] [یجب] على مزود الخدمة بناء على طلب توجیھ إشعار آخر لعمالئھ. وینبغي أن یكون للمزود 

أساس استرداد التكلفة]. [یتم تحمل  ھ مثل ھذا الطلب [وتحصیل رسوًما معقول علىتحدید أنسب الوسائل لتوجی تقدیر

أي رسم معقول بواسطة العمیل ولیس الطالب]. ویكون للمقدم الحق في فرض قیود معقولة على عدد ھذه الطلبات 

 المقدمة من قبل نفس الطالب ".
 

طلبات الترحیل في حالة استمرار فشل توصیل الخطاب  ما ینبغي أن یكون متطلبات الحد األدنى اإللزامیة لتصاعد •

 اإللكتروني؟

 

 واألطراف الثالثة األخرى بخالف العالمات التجاریة ومالك حقوق التألیف والنشر: LEAفي اإلفصاح والنشر فیما یتعلق بالطلبات التي تقدمت بھا 

 

على الرغم من أن مجموعة العمل توصلت إلى اتفاق مبدئي فیما یتعلق بإطار عمل اإلفصاح المقترح لمعالجة طلبات من 

الملكیة الفكریة (أي العالمات التجاریة وحقوق التألیف والنشر) أصحاب الحقوق، إال أنھا لم تطور إطار مماثل أو القالب الذي 

مجموعات ضد اإلساءة وحمایة المستھلك. تدرك مجموعة العمل أن بعض المخاوف، أو LEAینطبق على طالبین أخرین، مثل 

المستمر، قد تعني تطبیق اعتبارات مختلفة على الحد األدنى من المتطلبات  LEAمثل الحاجة إلى السریة فیما یتعلق بتحقیق 

 وتدرك مجموعة العمل أن تفاصیل إطار العمل ھذا سوف یحتاج إلى العمل كجزء من تنفیذ توصیات سیاستھا، في حال اعتماده. 22
                                                           



ھذا الموضوع العام، فضال عن التي یمكن وضعھا إلطار العمل ھذا. ولذلك تسعى للحصول على مدخالت المجتمع حول 

 األسئلة المحددة التالیة:

 

في اختصاص  LEAالمعتمدین االمتثال للطلبات الصریحة من  P / Pھل یجب أن یكون إلزامیا لمزودي خدمات  •

 المزود بعدم إخطار العمالء؟ 

یات الخبیثة / الفیروسات أو ھل ینبغي أن یكون ھناك نشًرا إلزامیا ألنواع معینة من النشاط على سبیل المثال البرمج •

 انتھاك شروط الخدمة المتعلقة بنشاط غیر قانوني؟ 

 ما ینبغي أن تكون وسائل االنتصاف (إن وجدت) للنشر غیر المبرر؟ •

 LEAھل ینبغي أن یطبق إطار العمل و/أو اعتبارات مماثلة على الطلبات المقدمة من قبل أطراف ثالثة أخرى غیر  •

 لفكریة؟وأصحاب حقوق الملكیة ا

 

 الموضوعات المحددة التي ال یوجد حالیا أي توافق في اآلراء داخل مجموعة العمل بشأنھا 1.3.3

 

على الرغم من أن مجموعة العمل اتفقت أن مجرد حقیقة أن یتم تسجیل اسم النطاق من قبل كیان تجاري أو من قبل أي شخص 

، كان ھناك خالف حول ما إذا كانت أسماء النطاقات التي 23P / Pلدیھ نشاط تجاري ال ینبغي أن یحول دون استخدام خدمات 

البیع أو تبادل السلع أو الخدمات) یجب أن یكون محظوًرا من  یتم استخدامھا بنشاط في المعامالت التجاریة ( على سبیل المثال

روري أو عملي، یعتقد . في حین أن معظم أعضاء مجموعة العمل لم یروا أن مثل ھذا الحظر ضP / Pاستخدام خدمات 

 . P / Pعض األعضاء أن مسجلي أسماء النطاقات ھذه ال ینبغي أن یكونوا قادرین على استخدام أو االستمرار في استخدام خدمات ب

 

وذلك الستبعاد الكیانات التجاریة، اقترح  P / Pألولئك الذین جادلوا بأنھ من الضروري والعملي تقیید الوصول إلى خدمات 

لي لتوضیح وتحدید موقفھم: "النطاقات التي تستخدم في المعامالت المالیة عبر اإلنترنت ألغراض تجاریة یجب أن النص التا

 تكون غیر مؤھلة لتسجیالت الخصوصیة والوكیل"

 

 :24ولذلك دعي إلى التعلیق العام على وجھ التحدید على األسئلة التالیة

نشطة التجاریة والتي تستخدم في المعامالت المالیة على ھل یجب حظر مسجلي أسماء النطاقات المرتبطة باأل •
إن كان كذلك، لماذا؟ وإذا لم یكن األمر كذلك،  ؟P/Pاالنترنت من استخدام أو االستمرار في استخدام، خدمات 

 فلم ال؟
تحدید تلك إذا كنت تتفق مع ھذا الموقف، ھل تعتقد أنھ سیكون من المفید اعتماد تعریف "التجاري" أو "المعامالت" ل •

؟ إذا كان األمر كذلك، فما ھو P/Pالنطاقات التي یجب عدم السماح بھا الستخدام تسجیالت خدمات 
 التعریف/التعریفات الذي ینبغي أن یكون؟

لیتم عرضھا كنتیجة التمییز بین أسماء النطاقات  WHOISھل سیكون من الضروري أن نمیز في حقول بیانات  •
  الیة عبر اإلنترنت، وأسماء النطاقات التي ال تستخدم؟المستخدمة في المعامالت الم

 

یمكن أن تكون وتستخدم لمعالجة المصالح P / P  اعترف على وجھ التحدید أن خدمات WHOIS RTتالحظ مجموعة العمل أن  23
 المشروعة، سواء التجاریة وغیر التجاریة. 

الوثائق المعتبرة بواسطة مجموعة العملوموضوعات البرید اإللكتروني من قائمة عناوین البرید اإللكتروني لمجموعة العمل حول ھذا  24
 . https://community.icann.org/x/g4M0Aw: الموضوع قد جمعت في ھذه الصفحة على مساحة ویكي لمجموعة العمل
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 عامة 1.3.4

 

ترحب مجموعة العمل بمساھمة المجتمع المحلي حول ما إذا كان توصیاتھ بإدراج بعض األحكام اإللزامیة في شروط خدمة 

ل نشر تفاصیل العمیل في ، ال سیما في حاP/Pالمعتمدین كافیة لضمان الحمایة الكافیة لخدمة عمالء  P/Pمقدمي خدمات 

WHOIS نتیجة إلنھاء خدماتP/P  بسبب مخالفة العمیل لألحكام. عالوة على ذلك، فإن مجموعة العمل خلصت مبدئیا إلى

. ومع ذلك، فھي P/P، قد ال تكون مناسبة تماما لخدمات RAAأن نموذج اعتماد أمین السجل مع خطواتھا المتعددة، تحكمھا 

. ولذلك تدعو للحصول على P/Pنقطة انطالق مفیدة یمكن من خاللھا تكییف األجزاء ذات الصلة لتطبیقھا لمقدمي خدمات 

تعلیقات المجتمع على اآلثار المترتبة على اعتماد نموذج االعتماد المعین، مع االعتراف، مع ذلك، أن ھذه ھي المیزة التي 

 ا كجزء من تنفیذ توصیات سیاستھا، في حال اعتماده.سوف تحتاج إلى العمل بھ

 

 تعقیبات المجتمع  1.4

واللجان االستشاریة باإلضافة إلى مجموعات أصحاب مصالح  ICANNوصلت مجموعة العمل إلى جمیع منظمات دعم 

GNSO  الردود التي والدوائر االنتخابیة مع طلب المدخالت (انظر ملحق ب وج) في بدایة مداوالتھا. تم استعراض جمیع

 تلقاھا فریق العمل ودمجھا في القوالب الخاصة بھ لجمیع أسئلة میثاقھ. 

 

الذي أعده فریق عمل  25حول مزودي الخصوصیة والوكیل  2014استعرضت مجموعة العمل الردود على استبیان فبرایر 

یة األخرى ذات الصلة، بما في ، فضال عن المواد األساسgTLD ("EWG")الخبراء المعني بخدمات دلیل بیانات نطاقات 

 .26WHOISوفریق مراجعة سیاسة  EWGذلك التوصیات الصادرة عن 

 

 االستنتاجات والخطوات التالیة  1.5

 تھدف مجموعة العمل إلى االنتھاء من ھذا الجزء من التقریر ، عقب مراجعتھا للتعلیقات العامة الواردة على ھذا التقریر األولي.

 

 انظر 25
https://community.icann.org/download/attachments/45744698/EWG%20PP%20PROVIDER%20

QUESTIONNAIRE%20SUMMARY%2014%20March%202014.pdf?version=1&modificationDate=
1395362247000&api=v2 . 

 . https://community.icann.org/x/XSWfAgعلى الرابط  Wikiمعلومات ویمكن إلوصول إلى ذلك على صفحة ال 26
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