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 االستشاریة At-Largeلجنة 
بخصوص التقریر األولي لمجموعة عمل قضایا اعتماد خدمات الوكیل والخصوصیة لـ  ALACبیان 

GNSO 
 مقدمة

) وعضو فریق قیادة APRALO( اإلقلیمیة آلسیا وأسترالیا وجزر المحیط الھادئ At-Largeعن منظمة  ALACھولي رایتش، عضو 
ALAC  وكارلتون سامیولز، عضو منظمةAt-Large اإلقلیمیة ألمریكا الالتینیة وجزر الكاریبي )LACRALO بصیاغة مسودة أولیة لبیان (
ALAC . 

األولي لمجموعة عمل  Large-Atبخصوص تقریر  ALACمساحة عمل بیان تم إعالن المسودة األولى للبیان على  ،2015یونیو  25في 
 . GNSOقضایا اعتماد خدمات الوكیل المعتمد والخصوصیة لـ 

من أجل إرسال دعوة  ALACداعًما للجنة  ICANN، من فریق العمل المعني بسیاسة ALACفي الیوم نفسھ، طلب أالن غرینبیرغ، رئیس 
  .ALACالقائمة البریدیة إلعالنات عن طریق  Large-Atللتعلیقات على البیان المقدم إلى جمیع أعضاء 

، تم نشر نسخة تشمل التعلیقات الواردة في مساحة العمل السابق ذكرھا، وطلب الرئیس من طاقم العمل فتح تصویت إلقرار 2015یولیو  9وفي 
ALAC  2015یولیو  15إلى  2015یولیو  10للبیان المقترح اعتباًرا من . 

المسئول عن ھذا  ICANN، وإرسال نسخة إلى عضو فریق عمل ICANNبعد ذلك طلب الرئیس بأن یتم نقل بیان إلى عملیة التعلیق العام لـ 
 .ALACالموضوع، باإلضافة إلى إشارة إلى أن البیان بانتظار مصادقة من 

صوت لصالحھ، باإلضافة  13للبیان بنتیجة  ALAC، أكد فریق العمل على أن التصویت عبر اإلنترنت أدى إلى إقرار 2015یولیو  16وفي 
صوت ضده، وبدون أي امتناع عن التصویت علیھ. یمكنك استعراض النتائج بشكل مستقل على:  0إلى 

https://www.bigpulse.com/pollresults?code=4905Z97WThmhZAewxbbxe4kN.  

https://community.icann.org/x/K4Y0Aw
https://community.icann.org/x/K4Y0Aw
http://atlarge-lists.icann.org/pipermail/alac-announce/2015-July/002589.html
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=4905Z97WThmhZAewxbbxe4kN


بخصوص التقریر األولي لمجموعة عمل قضایا اعتماد خدمات الوكیل  ALACبیان 
 GNSO وخصوصیة المعتمد

 
 بفرصة الرد على التقریر األولي لتقریر قضایا اعتماد خدمات الوكیل المعتمد والخصوصیة. ALACترحب 

 
 على أربعة مبادئ عامة حیث نظن بأنھ ال بد من دفع تطویر المواصفات: ALACویتركز رد 

ینبغي أال تكون الحمایات المنصوصة في البنود النھائیة أقل مما ھو مطلوب بموجب البنود المؤقتة، وال یوجد تمییز في الحصول  •
ین القواعد الموضوعة الواردة بالتساوي عبر على خدمات الوكیل المعتمد والخصوصیة إما بتطبیق األشخاص الطبیعیین أو القانونی

 كافة الفئات.
یجب إیجاد التوازن بین حقوق الخصوصیة المشروعة لألفراد واالحتیاجات المشروعة للنفاذ القانوني وغیرھا في تحدید متى وما  •

یجب أن یتماشى ھذا النوع ھي معلومات عمیل خدمة الوكیل المعتمد أو الخصوصیة الشخصیة التي سیتم الكشف عنھا أو نشرھا. و
 من التوازن مع حقوق األفراد لطلب التعویض،

 وقد ال تشكل البنود عبئاً ثقیالً بحیث تؤدي إلى تأثیر مخیف للمستخدمین في الحصول على خدمات الوكیل المعتمد والخصوصیة. •
 

 على أسئلة معینة مطروحة في تقریر القضایا كما یلي: ALACحیث أن ردود 
 

 یستلزم إحالة طلبات االتصال بالعمیل إلى عمیل خدمة الوكیل/الخصوصیة؟متى 
 

 نتفق بأنھ یجب إحالة كافة طلبات االتصال بما فیھا:
 ؛ICANNومن  RAA تلك الطلبات المطلوبة بموجب اتفاقیة اعتماد أمین السجل •
 بإساءة استخدام اسم النطاق.كافة الطلبات من وكاالت نفاذ القانون وغیرھا من األطراف الثالثة التي تزعم  •

 
نرى بأنھ ینبغي أن تتضمن الطلبات من وكاالت نفاذ القانون وغیرھا من األطراف الثالثة التي تزعم بإساءة استخدام اسم النطاق وكاالت 

ستھلك حكومیة (من اختصاص مزود ب/ب) مكلفة بتنظیم السلوك اإلجرامي المحتمل مثل عملیات االحتیال و/أو عملیات سلب الم
 كالسلوك المضلل والمخادع في ذلك االختصاص.

 
وینبغي ترك األمر لمزودي خدمة الوكیل/الخصوصیة الفردي فیما لو تمت إحالة طلبات اتصال أخرى (ربما ما عدا البرید غیر المرغوب 

 ھذه في خدمة شروط المزود بوضوح. فیھ، وإلخ). ونوصي بذكر ونشر فئات كمواضیع االتصاالت
 

 أو یجب على المزود إحالة طلب (طلبات) أخرى وتكالیفھا وھل ینبغي وجود حد لعدد الطلبات؟ینبغي 
 

ال یطلب من األفراد في الحیاة الیومیة الرد على أي اتصال، سواء كانت بنشرة أو عبر الھاتف أو تواصل إلكتروني آخر. وال ینبغي 
 معاملة التواصل عبر اإلنترنت بنحو مختلف.

 
ا السؤال، یجب ترك األمر للمزود الفردي حسب الظروف التي ستتم بھا إحالة طلب االتصال بوسائل أخرى. ویجب ترك ورداً على ھذ

األمر على حد سواء للمزود فیما لو كانوا مستعدین الستخدام وسائل أخرى للتواصل مع المستھلك وفیما لو كانوا مستعدین لتحمل 
 الذي یقدم طلب االتصال التكلفة بصورة عامة.إال أنھ یجب أن یتحمل الطرف  التكالیف.

 
وعلى أیة حال، یجب أن یحفز الفشل المستمر في التوصل إلى العمیل بوسائل مشار إلیھا في خدمة الشروط بشكل مالئم على إعادة تحقیق 

 الحالیة. RAAتواصل العمیل وذلك بتماشي المزود مع شروط اتفاقیة اعتماد أمین السجل 
 

، فمن الممكن مشاركة وكاالت اإلنفاذ DNSوفي حال تضمنت المسألة سلوك إجرامي محتمل أو إساءة استخدام خطیرة لنظام اسم النطاق 
 .UDRPومن الممكن استخدام عملیات تسویة النزاع في حاالت أخرى مثل اإلجراءات الموحدة لتسویة نزاعات اسم النطاق  القانوني.

 



في اختصاص المزود  LEAا لمزودي خدمات الوكیل/الخصوصیة المعتمدین االمتثال للطلبات الصریحة من ھل یجب أن یكون إلزامی
 بعدم إخطار العمالء؟

 
 نعم.

 
ھل ینبغي أن یكون ھناك نشًرا إلزامیا ألنواع معینة من النشاط على سبیل المثال البرمجیات الخبیثة / الفیروسات أو انتھاك شروط 

 اط غیر قانوني؟الخدمة المتعلقة بنش
 

بموجب شروط الخدمة والنشاط الغیر قانوني. ال تمنع إجراءات مزود  DNSأجل، عندما یتم اإلقرار بإساءة استخدام نظام اسم النطاق 
 أو في القانون.  RAAب/ب ردود أخرى محتملة وأكثر صرامة تسمح بھا اتفاقیة اعتماد أمین 

 
 المرفق على التقریر ما یلي:وتتضمن األسئلة األخرى المطروحة في 

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

 
وقد یكون ھنالك تعویض  متى ما یتم التعریف بالتفاصیل الشخصیة إما لمقدم طلب فردي أم نشرھا على نطاق أوسع، فقد وقع الضرر.

بما أنھ قد  ICANNویجب إبالغ امتثال  ذلك استناداً على الحقائق لكل حالة.بالضرر الناجم عن اختراق العقد من خالل وسائل مدنیة و
 یصل ھذا االختراق إلى حد اختراق المواصفة.

 
 ھل ینبغي على مقدمي الطلبات السماح برفع كل طلب إلى منتدى الطرف الثالث أم ینبغي على مجموعة العمل وضع معاییر وحدود؟

 
ین األفراد حول كیف یتعاملون مع طلبات االتصال من أطراف ثالثة، طالما أنھ تم إبالغ العمیل بسیاسات مجدداً، ینبغي ترك األمر للمزود

  المزود الفردي بخصوص ھذه القضیة.
 

وبموجب اتفاقیة اعتماد أمین  االمتثال بالمواصفة. ALACوأخیراً، لم یتم تناول قضیة واحدة في تقریر القضایا، إال أنھ من اختصاص 
، فإن امتثال أمین السجل بالمواصفة مطلوب، وھو عبارة عن شركات تابعة لھا أو موزعین من خالل أمین RAA 2013السجل 
  السجل.

 
ومن الممكن أن یقدم أمین السجل خدمات الوكیل، حیث أنھ یرخص بدوره استخدام اسم النطاق لعمالئھ وھي عبارة عن تفاصیل أمین 

ومن الممكن في ھذه الحالة أن یدرج أمناء السجالت (في شركاتھم  بدالً من عمیل خدمة الوكیل. Whoisالسجل التي تظھر في بیانات 
 التابعة والموزعین) في العقود مع عمالئھم (المشتركین) متطلب ما بحیث في حال قدم المشترك خدمة وكیل، سیمتثل حینھا بالمواصفة.

 خالل ذلك الترتیب التعاقدي. وفي على ھذا النحو، فقد یتم إنفاذ متطلبات البند من
 


