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األستبيان الخاص بمخاطر  - RDSدعوة
َمن :أنتم مدعوون للمشاركة في هذا األستبيان أن كنتم من مجهّزي أو مستخدمي بيانات تسجيل أسم النطاق  gTLDبمن فيهم المتقدمين
بالطلبات ( المسجّلين) وأمناء السجالت والسجالت وأفراد من مختلف الجهات والشركات والمنظمات األخرى التي تستهلك بيانات نظام
 WHOISهذه األيام.
لماذا :أن هذا األستبيان يُع ّد بمثابة فرصة إلخبار فريق عمل الخبراء ( )EWGالمختص بخدمات دليل  gTLDعن المخاطر والمنافع التي
قد تواجهونها من الجيل التالي من خدمات دالئل التسجيل (.)RDS
النتائج :سيتم نشر كافة المخاطر والمنافع التي سيتم تحديدها من خالل هذا األستبيان وبصيغة عدم ذكر أسماء المشاركين ،وسوف
تستخدم من قبل فريق عمل الخبراء  EWGألجل صياغة التوصيات الخاصة بخدمة دليل السجل ألجل الحد من المخاطر غير المتوقعة
وغير الضرورية وأستعمالها كمدخالت لعلمية التقييم الكلية للمخاطر.

إن كنت قد تأثرت بخدمات دالئل التسجيل ( )RDSالمقترحة فمشاركتك في هذا األستطالع سيُضمن
أطالع فريق  EWGعلى المخاطر والمنافع التي تثير مخاوفك عند اإلنتهاء من تقديم تقريره الى مجلس
إدارة  ICANNومجتمعها.

األستبيان الخاص بمخاطر  - RFSبعض الخلفية
لقد ش ّكل مجلس إدارة  ICANNفريق عمل الخبراء  EWGألجل دراسة توفير بيانات تسجيل  gTLDوالغرض منها ،ولوضع تصوّ ر
لمنهج مناسب لتلبية أحتياجات مجتمع اإلنترنت العالمي ألجل المزيد من الخصوصية والدقة والمسؤولية.
وإستجابة لذلك ،أوصى فريق عمل الخبراء  EWGبضرورة إستبدال نظام  WHOISالحالي بالجيل القادم من خدمة دالئل التسجيل
( )RDSوالذي يعمل على تمكين الوصول المتوافق لكل بيانات تسجيل  ،gTLDمع اإلبقاء على بعض البيانات متاحة للجميع وجعل بيانات
أخرى محمية ومغلقة  -والتي تكون متوفرة فقط للمستخدمين المرّخصين وألغراض معينة مسموح بها .وسوف يتضمن  RDSأيضا ً
معايير لتعزيز الدقة والحد من أساءة األستخدام.
لمعرفة المزيد عن  RDSالمقترح:





شاهد هذا فيديو لمقدمة قصيرة,
إستمع لهذا عرض لمدة أطول,
أستكشف هذه األسئلة واألجوبة ,أو،
إقرأIالتقرير األولي و تقرير الحالة الحالية لفريق عمل الخبراءEWG

سيتم تضمين نتائج هذا التقرير والتحليل األولي في تقرير فريق عمل الخبراء  EWGالمرفوع الى مجلس إدارة  ICANNوسوف يتم
أستخدامها كمدخل لعمليات الحقة لوضع السياسات .وإن قررت  ICANNمواصلة تنفيذ  ،RDSفإن تصميم ذلك النظام سوف يخضع الى
تقييم رسمي للمخاطر التي وجدت ألجل تحليلها وترتيبها حسب األولوية ومن ثم تقييم آثارها وتفاعالتها وتحديد الخطوات الالزمة لتقليلها.
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األستبيان الخاص بمخاطر  -RDSالمشاركة والسريّة
الكل مرحب به للمشاركة في هذا األستبيان.
وبكل األحوال ،نحن نطلب منك رجا ًء ،األجابة فقط على تلك األسئلة التي تنطبق عليك كمزوّ د لخدمة التسجيل و/أو كمستخدم ،محدداً
المخاطر المحتملة لخدمات  RDSوالمنافع التي قد تؤثر فيك.
رجاء تجاوز األسئلة التي التنطبق عليك وليست ذات صلة بك أو التي ال ترغب باألجابة عليها.
بمشاركتك في هذا األستبيان ،فإنك تفهم وتوافق على إمكانية أن يتم جمع أجوبتك من قبل  ICANNونشرها أو كشفها الى آخرين خارج
نطاق  ICANNلألغراض المبينة أعاله .وبكل األحوال فإنه سوف لن يشار الى أي أسم ألي مشارك في هذا األستبيان في أي من تلك
المنشورات.
إن آليات السرية المقدمة من قبل منصة األستبيان نفسها مفصّلة هنا .إن كان لديك أية أسئلة بخصوص هذا األستبيان فالرجاء اإلتصال بنا
عن طريق البريد األلكتروني .Risk-EWG-Survey@icann.org
ستتاح لك الفرصة لمراجعة ردودك في نهاية هذا األستبيان وقبل أن تقوم بتقديمها .الوقت التقديري إلكمال هذا األستبيان يقدر من 01-01
دقيقة (وال يشمل ذلك خيار المراجعة للمواد المتوفرة الخاصة بالمعلومات الخلفية عن .)RDS
للمشاركة في هذا األستبيان ،الرجاء إضغط على كلمة "التالي" لألجابة على بعض األسئلة الديموغرافية.
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األستبيان الخاص بمخاطر  - RFSبعض المعلومات الديموغرافية
 )0أين تقيم أو أين تقع منظمتك؟ (أختر كل ما ينطبق)
 oأفريقيا
 oآسيا
 oأوروبا
 oأوقيانوسيا (أستراليا وماحواليها)
 oأمريكا الشمالية
 oأمريكا الالتينية
 )0يعمل نظام  WHOISحاليا ً على جعل البيانات الخاصة بالمتقدمين بطلبات ألسماء النطاقات متاحة للجميع بما في ذلك أسمائهم
وعناويهم ومعلومات األتصال بهم.
مالذي يصفك مما يلي؟ٍ (أختر كل ما ينطبق)
 oأنا ال أستخدم بيانات  WHOISوال أقوم بتوفيرها.
 oأنا أُدخل بيانات التسجيل ألجل توفيرها من خالل WHOIS
 oأنا أجمع ،أخزن أو أنقل بيانات التسجيل ألجل تقديمها من قبل WHOIS
 oأنا أستعمل بيانات التسجيل التي طلبت من قبل WHOIS

األستبيان الخاص بخدمة  - RDSالينطبق
شكراً ألهتمامك؛ يبدو أن األسئلة التي طرحت من قبل هذا األستبيان التنطبق عليك.
إن كنت ترى أن وصولك الى هذه الصفحة حدث بالخطأ ،يمكنك الضغط على كلمة "السابق" لتعديل أجوبتكّ .
وإال ،فالرجاء الضغط على
كلمة " إنهاء" للخروج من هذا االستبيان..
نحن ندعوك لزيارة صفحة فريق عمل الخبراء  EWGخالل الربع الثالث من العام  )Q143( 0102لألطالع على نتائج األستبيان
المنشورة صفحة األستبيان العام.
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المزود
األستبيان الخاص بمخاطر  - RDSأدوار المستخدم/
ّ
ساعدنا على فهم دورك في أستخدام أو تزويد بيانات تسجيل أسماء النطاقات.
 )3مالذي يصفك بصورة أدق كمزوّ د لبيانات  WHOIS؟
(أختر كل ما ينطبق؛ أضغط على كل جواب ألظهار التعريفات)
 oشخص أعتيادي(فرد) مس ِّجل (بمعنى ،شخص تقدم بطلب تسجيل أسم نطاق)
 oشخص قانوني(من شركة) مس ِّجل (بعبارة أخرى ،شركة أو منظمة تقدمت بطلب تسجيل أسم نطاق)
 oمزوّ د خدمة الوكيل (بمعنى ،عميل تقدم بطلب تسجيل أسم(أو أسماء) نطاقات ألجل أن تستخدم من قبل طرف ثالث)
 oمسجِّ ل محمي (بمعنى ،عميل لمزوّ د خدمة الوكيل)
 oأمين سجل أسم النطاق (بمعنى ،يزوّ د خدمات تسجيل أسماء النطاقات الى المتقدمين بالطلبات أو ما يطلق عليه تسمية
المسجّلون)
 oسجل إسم النطاق (بمعنى قاعدة بيانات رسمية لكل أسماء النطاقات ضمن نطاقات المستوى األعلى)
 oمزوّ د خدمة الوصول كطرف ثالث الى بيانات ( WHOISبمعنى ،يقدّم خدمة  WHOISولكنه ليس بأمين سجل /أو سجل)
 oأخرى---------------------------------- :
 )2مالذي يصفك بصورة أدق كمستخدم لبيانات  WHOIS؟
(أختر كل ما ينطبق؛ أضغط على كل جواب ألظهار التعريفات)
1
 oشخص أعتيادي( فرد) مسجِّ ل (بمعنى ،شخص تقدم بطلب تسجيل أسم نطاق)
 oشخص قانوني(من شركة) مسجّل (بعبارة أخرى ،شركة أو منظمة تقدمت بطلب تسجيل أسم نطاق)
 oمزوّ د خدمة الوكيل (بمعنى ،عميل تقدم بطلب تسجيل أسم(أو أسماء) نطاقات ألجل أن تستخدم من قبل طرف ثالث)
 oمسجّل محمي (بمعنى ،عميل لمزوّ د خدمة الوكيل)
 oالكادر التقني لألنترنت (مثل نظام أسم النطاق  ،DNSالبريد اإللكتروني أو األداريين العاملين على الموقع األلكتروني)
 oمزود الخدمة عبر األنترنت (مثل مزود خدمة األنترنت  ،ISPمزود األستضافة ،هيئة منح الشهادات)
 oمستخدم اإلنترنت (مثل مستهلكي خدمة األنترنت)
 oمستخدم األنترنت في الشركات (مثل حامل العالمة التجارية و الوسيط)
 oالباحثون عبر اإلنترنت (مثل األكاديميين والدراسات الخاصة حول اإلنترنت)
 oمالكي حقوق النشر(مثل مالكي العالمات التجارية ،وحاملي حقوق النشر في وسائل األعالم الرقمية)
 oوكاالت أنفاذ القانون (مثل الوكاالت المحلية والقومية المختصة بتحقيقات جرائم اإلنترنت)
 oمحقق حوادث األمن والعمليات (مثل مزود دفاع األنترنت وأتحاد الصناعات)
 oمحققون آخرون (مثل هيئة الضرائب ،ومزود )UDRP
 oأخرى---------------------------------- :
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األستطالع الخاص بمخاط ٍر  - RDSنظرة عامة
يسعى الجزء الباقي من هذا األستبيان الى الحصول على مداخالت بخصوص المخاطر والمنافع المحتملة والمرتبطة بتوصيات خدمة
 RDSالخاصة بفريق عمل الخبراء  EWGوالتي يتعيّن على  ICANNالعمل بمثل هكذا نظام ليحل محل نظام .WHOIS
ً
مرتبة في الفئات التالية:
ستتضمن الصفحات التالية طرح أسئلة حول المخاطر والمنافع المحتملة التي قد تنتج من تنفيذ نظام ،RDS





تقنية :تغييرات في عمليات تقوم بأستخدام أو تزويد بيانات التسجيل اآلن،
قانونية أو مالية :تغييرات في األعتبارات القانونية والكلف المرتبطة ببيانات التسجيل،
تشغيلية :تغييرات في سرعة الوصول الى بيانات التسجيل أو في توفرها ،و
األمن أوالخصوصية :تغييرات قد تؤثر في خصوصية بيانات تسجيل أسم النطاق.

وخالل كل ذلك ،سوف يُطلب منك أن تشير الى المخاطر والمنافع األكثر أهمية بالنسبة لك .وفي النهاية ،ستكون لك فرصة إقتراح طرقا ً
ً
أهمية.
لتخفيف المخاطر األكثر خطور ًة أو لتعزيز المنافع األكثر
إلّم تكن مل ّما ً تماما ً بخدمة تسجيل النطاق  ،RDSفيمكنك معرفة المزيد عنها قبل األستمرار باألجابة وذلك عن
طريق:





شاهد هذا الفيديو فيديو لمقدمة قصيرة,
إستمع لهذا عرض أطول,
أستكشف هذه األسئلة واألجوبة ,أو،
إقرأ Iالتقرير األولي و تقرير الحالة الحالية لفريق عمل الخبراء EWG

الرجاء األجابة على األسئلة التي تنطبق على تزويدك و /أو أستعمالك لبيانات التسجيل.

رجاء تجاوز األسئلة التي التنطبق عليك أو التي تفضل أال تجيب عليها.
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األستبيان الخاص بالمخاطر  - RDSالمخاطر التقنية
الرجاء ف ّكر بالتأثيرات التقنية السلبية المحتملة التي قد تصاحب خدمة تسجيل الدالئل  RDSوالتي قد تؤثر على طريقة أستخدامك
وتزويدك لبيانات التسجيل.
 )5بأستخدام كافة االعمدة األربعة أدناه ،رجاءً:
 أختر كل المخاطر التقنية التي من المحتمل أن تؤثر عليك.
 أختر إثنين ( )0من المخاطر التي من المحتمل أن يكون لها التأثير األكبر عليك.
 أختر إثنين ( )0من المخاطر التي من المرجّح أن تحصل.
 أختر أية مخاطر تم عرضها مؤخراً على أنها مخاطر  RDSوالتي لم تعرف لحد األن بأنها من مخاطر WHOIS
المعروفة.
نحن نشجعك على األضافة الى هذه األمثلة عن طريق شرح مخاطر أخرى مستخدما ً األسطر .f-h
المخاطر التقنية المحتملة
)a
)b
)c
)d
)e
)f
)g
)h

قد تؤثر فيك؟

إثنين هما األكثر
تأثيراً؟

إثنين هما األكثر
ترجيحاً؟

جديد على خدمة
RDS؟





















































قد تحتاج ممارسات الوصول الى بيانات التسجيل
الخاصة بي الى تغيير.
قد لم يعد لي إمكانية الوصول بدون ذكر أسمي الى
كافة بيانات التسجيل.
تفويض الوصول الى بيانات مغلقة (محميّة) قد يتسبب
بحدوث مشاكل.
قد أحتاج الى تغيير واجهات المستخدم لمدخل بيانات
التسجيل أو أمكانية الوصول اليها.
قد أحتاج الى تحديث برامجيات تعالج بيانات التسجيل.
مخاطر تقنية اخرى ( صِ ف أدناه)
مخاطر تقنية اخرى ( صِ ف أدناه)
مخاطر تقنية اخرى ( صِ ف أدناه)

 .6إن أضفت مخاطر تقنية أخرى في أعاله ،فرجا ًء صفهم بإختصار أدناه:
السطر ---------------------------------------- )f
السطر --------------------------------------- )g
السطر ---------------------------------------- )h

األستبيان الخاص بمخاطر خدمة الدليل ( )RDSالخاصة بتسجيل نطاقات المستوى األعلى العامة  ،gTLDالنسخة العربية األخيرة

األستبيان الخاص بمخاطر  - RDSالمنافع التقنية
رجا ًء ف ّكر بـ ِ اآلثار التقنية األيجابية المحتملة التي قد تؤثر بها خدمة  RDSعلى طريقتك في أستخدام أو توفير بيانات التسجيل...
 )7بأستخدام كافة االعمدة األربعة أدناه ،رجاءً:
المنافع التقنية التي من المحتمل أن تؤثر عليك.
 أختر كل
ٍ
 أختر إثنين ( )0من المنافع التي من المحتمل أن يكون لها التأثير األكبر عليك.
 أختر إثنين ( )0من المنافع التي من المرجّح أن تحصل.
 أختر أية منافع تم عرضها مؤخراً على أنها منافع  RDSوالتي لم تعرف لحد األن بأنها من منافع .WHOIS
نحن نسعى ألضافة هذه األمثلة عن طريق شرح منافع أخرى مستخدمين األسطر من .f-h
المنافع التقنية المحتملة
)a
)b
)c
)d
)e
)f
)g
)h

إثنين لهما
التأثير األكبر؟


إثنين هما األكثر
ترجيحاً؟


جديد على خدمة
RDS؟


















































قد تؤثر فيك؟

قد يكون من السهل الحفاظ على بيانات تسجيلي.
قد تكون بيانات التسجيل التي استطيع الوصول إليها
أكثر دقة.
قد يكون الوصول الى بيانات التسجيل أكثر إنتظاما ً
وأتساقاً.
قد تتاح لي إمكانية أفضل للوصول الى البيانات المغلقة
التي أحتاجها فعالً.
قد ال يتوجب علي بعد اآلن توفير الوصول العام لنظام
 Whoisعبر منفذ األنترنت .23
منافع تقنية اخرى ( صِ ف أدناه)
منافع تقنية اخرى ( صِ ف أدناه)
منافع تقنية اخرى ( صِ ف أدناه)



 )8إن أضفت مخاطر تقنية أخرى في أعاله ،فرجا ًء صفهم بإختصار أدناه:
السطر ------------------------------------- )f
السطر ------------------------------------- )g
السطر ---------------------------------------- )h

األستبيان الخاص بمخاطر خدمة الدليل ( )RDSالخاصة بتسجيل نطاقات المستوى األعلى العامة  ،gTLDالنسخة العربية األخيرة

األستبيان الخاص بمخاطر  - RDSالمخاطر القانونية والمالية
رجا ًء فكر باآلثار القانونية والمالية السلبية المحتملة والتي من المحتمل ان تصاحب خدمة  RDSحين أستخدامك لبيانات التسجيل أو
تزويدك لها.
 )9بأستخدام كافة االعمدة األربعة أدناه ،رجاءً:
 أختر كل المخاطر القانونية أو المالية التي من المحتمل أن يكون لها أثر عليك.
 أختر إثنين ( )0من المخاطر التي من المحتمل أن يكون لهما األثر األكبر عليك.
 أختر إثنين ( )0من المخاطر التي من المرجّح أن تحصل.
 أختر أية مخاطر تم عرضها مؤخراً على أنها مخاطر  RDSوالتي لم تعرف لحد األن بأنها من مخاطر .WHOIS
نحن نحثك على األضافة الى هذه األمثلة عن طريق شرح مخاطر أخرى مستخدما ً أسطر h-j
المخاطر القانونية والمالية المحتملة
)a
)b
)c
)d
)e
)f
)g
)h
)i
)j

قد تؤثر فيك؟

اإلثنين األكثر
تأثيراً؟

اإلثنين األكثر
ترجيحاً؟

جديد على خدمة
RDS؟









































































ً
صعوبة في اإلمتثال مع القوانين المحلية حيث
قد أجد
أقيم والمتعلقة بخصوصية البيانات.
قد تتناقص كمية بيانات التسجيل المتوفرة للجميع
تسجيل الوصول لخدمات  RDSأو اإلخطار قد يعمالن
على تسوية تحقيقات فعالة.
ربما توجّب علي الموافقة على مركزية وصول أو
خزن البيانات ألجل التسجيل على نطاق.
قد تزداد التكلفة الكلية الخاصة بي للحصول على بيانات
تسجيل.
قد أجد صعوبة في األمتثال مع طلبات إنفاذ القوانين
المشرّعة.
بدون الوصول العام لكافة البيانات ،قد أجني أرباحا ً أقل
من خدمات القيمة المضافة.
مخاطر قانونية ومالية أخرى (صِ ف أدناه)
مخاطر قانونية ومالية أخرى (صِ ف أدناه)
مخاطر قانونية ومالية أخرى (صِ ف أدناه)

 )01إن أضفت مخاطر قانونية ومالية أخرى في أعاله ،فرجا ًء صِ فهم بإختصار أدناه:
السطر -------------------------------------- )h
السطر --------------------------------------- )i
السطر ---------------------------------------- )j

األستبيان الخاص بمخاطر خدمة الدليل ( )RDSالخاصة بتسجيل نطاقات المستوى األعلى العامة  ،gTLDالنسخة العربية األخيرة

األستبيان الخاص بمخاطر  - RDSالمنافع القانونية والمالية
رجا ًء فكر بـ اآلثار القانونية والمالية األيجابية المحتملة لخدمات  RDSعلى طريقة أستخدامك لبيانات التسجيل أو تزويدك لها ...
 )00بأستخدام كافة االعمدة األربعة أدناه ،رجاءً:
 أختر كل المنافع القانونية أو المالية التي من المحتمل أن يكون لها أثر عليك.
 أختر إثنين ( )0من المنافع التي من المحتمل أن يكون لها التأثير األكبر عليك.
 أختر إثنين ( )0من المنافع التي من المرجّح أن تحصل.
 أختر أية منافع تم عرضها مؤخراً على أنها منافع  RDSوالتي لم تعرف لحد األن بأنها من منافع .WHOIS
نحن نشجعك على أضافة هذه األمثلة عن طريق شرح منافع أخرى مستخدما ً أسطر h-j
المنافع القانونية والمالية المحتملة
)a
)b
)c
)d
)e
)f
)g
)h
)i
)j

قد تؤثر فيك؟

اإلثنين األكثر
تأثيراً؟

اإلثنين األكثر
ترجيحاً؟

جديد على خدمة
RDS؟









































































ً
سهولة أن أحصل على وصول قانوني
قد أجده أكثر
لبيانات التسجيل المغلقة ( المحميّة)
قد تساعدني القواعد الملزمة للشركة على اإلمتثال مع
مختلف قوانين الخصوصية.
قد يكون اإلنفاذ التعاقدي لاللتزامات المرتبطة بالبيانات
ً
فعالية.
أكثر
قد تزداد التكلفة الكلية الخاصة بي للحصول على بيانات
تسجيل.
تحسين نوعية بيانات التسجيل قد يقلل من أوجه
القصور عالية الكلفة.
قد تعمل خدمات التحقق من استيفاء المتطلبات المورَّدة
ضمن  RDSعلى تقليل نفقات التحقق الخاصة بي.
قد يخلق النظام البيئي لخدمات  RDSفرصاًجديدة لي
في مجال األعمال التجارية.
منافع قانونية ومالية أخرى (صِ ف أدناه)
منافع قانونية ومالية أخرى (صِ ف أدناه)
منافع قانونية ومالية أخرى (صِ ف أدناه)

 )00إن أضفت منافع قانونية ومالية أخرى في أعاله ،فرجا ًء صِ فهم بإختصار أدناه:
السطر -------------------------------------- )h
السطر -------------------------------------- )i
السطر ---------------------------------------- )j

األستبيان الخاص بمخاطر خدمة الدليل ( )RDSالخاصة بتسجيل نطاقات المستوى األعلى العامة  ،gTLDالنسخة العربية األخيرة

األستبيان الخاص بمخاطر  - RDSالمخاطر التشغيلية
رجا ًء ف ّكر بالتأثيرات التشغيلية السلبية والمحتملة لخدمة  RDSعلى طريقة أستخدامك لبيانات التسجيل أو تزويدك لها.
 )03بأستخدام كافة االعمدة األربعة أدناه ،رجاءً:
 أختر كل المخاطر التشغيلية التي من المحتمل أن يكون لها أثر عليك.
 أختر إثنين ( )0من المخاطر التي من المحتمل أن يكون لهما األثر األكبر عليك.
 أختر إثنين ( )0من المخاطر التي من المرجّح أن تحصل.
 أختر أية مخاطر تم عرضها مؤخراً على أنها مخاطر  RDSوالتي لم تعرف لحد األن بأنها من مخاطر .WHOIS
نحن نشجعك على أضافة هذه األمثلة عن طريق شرح مخاطر أخرى مستخدما ً األسطر .e-g
المخاطر التشغيلية المحتملة
)a
)b
)c
)d
)e
)f
)g

قد تؤثر فيك؟

اإلثنين األكثر
تأثيراً؟

اإلثنين األكثر
ترجيحاً؟

جديد على خدمة
RDS؟

















































وصولي الى بيانات التسجيل قد يتعثر بسبب أخفاق
.RDS
وصولي الى بيانات التسجيل قد يتباطأ بسبب األختناقات
الحاصلة في .RDS
قد يتباطأ وصولي الى البيانات المغلقة ( المحمية)
بسبب التفويض البطئ.
بيانات التسجيل المسترجعة لخدمات  RDSقد ال تتوافق
زمنيا ً مع التحديثات األخيرة.
مخاطر تشغيلية أخرى ( صِ ف أدناه)
مخاطر تشغيلية أخرى ( صِ ف أدناه)
مخاطر تشغيلية أخرى ( صِ ف أدناه)

 )02إن أضفت مخاطر تشغيلية أخرى في أعاله ،فرجا ًء صفهم بإختصار أدناه:
السطر ---------------------------------------- )e
السطر ---------------------------------------- )f
السطر --------------------------------------- )g

األستبيان الخاص بمخاطر خدمة الدليل ( )RDSالخاصة بتسجيل نطاقات المستوى األعلى العامة  ،gTLDالنسخة العربية األخيرة

األستبيان الخاص بمخاطر  - RDSالمنافع التشغيلية
رجا ًء ف ّكربـِ اآلثار التشغيلية األيجابية لخدمة  RDSعلى طريقة أستخدامك لبيانات التسجيل أو تزويدك لها...
 )05بأستخدام كافة االعمدة األربعة أدناه ،رجاءً:
 أختر كل المنافع التشغيلية التي من المحتمل أن يكون لها أثر عليك.
 أختر إثنين ( )0من المنافع التي من المحتمل أن يكون لها التأثير األكبر عليك.
 أختر إثنين ( )0من المنافع التي من المرجّح أن تحصل.
 أختر أية منافع تم عرضها مؤخراً على أنها منافع  RDSوالتي لم تعرف لحد األن بأنها من منافع .WHOIS
نحن نشجعك على أضافة هذه األمثلة عن طريق شرح منافع أخرى مستخدما ً األسطر .e-g
المنافع التشغيلية المحتملة
)a
)b
)c
)d
)e
)f
)g

قد تؤثر فيك؟

اإلثنين األكثر
تأثيراً؟

اإلثنين األكثر
ترجيحاً؟

جديد على خدمة
RDS؟

















































ً
موثوقية
قد يكون لي وصوالً عالي السرعة وأكثر
لبيانات التسجيل.
ً
ً
ّ
وقت أستجابة  RDSقد يكون أكثر إتساقا وقابلية للتنبؤ
من نظام .Whois
الوقت الحقيقي للوصول المصادق عليه الى البيانات
المغلقة (المحمية) قد يكون أسرع مما هو عليه اليوم.
تتابع أو ظهور أستجابات من الوكالء المعتمدين قد
تكون أسرغ.
منافع تشغيلية أخرى ( صِ ف أدناه)
منافع تشغيلية أخرى ( صِ ف أدناه)
منافع تشغيلية أخرى ( صِ ف أدناه)

 )06إن أضفت منافع تشغيلية أخرى في أعاله ،فرجا ًء صفهم بإختصار أدناه:
السطر ---------------------------------------- )e
السطر ---------------------------------------- )f
السطر --------------------------------------- )g

األستبيان الخاص بمخاطر خدمة الدليل ( )RDSالخاصة بتسجيل نطاقات المستوى األعلى العامة  ،gTLDالنسخة العربية األخيرة

األستبيان الخاص بمخاطر  - RDSمخاطر األمن والخصوصية
رجا ًء ف ّكر باآلثار السلبية لألمن والخصوصية والمحتملة التي قد تواجهها مع خدمة تسجيل الدالئل التي تستخدم أو تزوّ د حاليا ً بيانات
التسجيل الخاصة بها.
 )07بأستخدام كافة االعمدة األربعة أدناه ،رجاءً:
 أختر كل مخاطر األمن والخصوصية التي من المحتمل أن يكون لها أثر عليك.
 أختر إثنين ( )0من المخاطر التي من المحتمل أن يكون لهما األثر األكبر عليك.
 أختر إثنين ( )0من المخاطر التي من المرجّح أن تحصل.
 أختر أية مخاطر تم عرضها مؤخراً على أنها مخاطر  RDSوالتي لم تعرف لحد األن بأنها من مخاطر .WHOIS
نحن نشجعك على أضافة هذه األمثلة عن طريق شرح مخاطر أخرى مستخدما ً أسطر h-j
مخاطر األمن والخصوصية المحتملة
)a
)b
)c
)d
)e
)f
)g
)h
)i
)j

قد يُساء أستخدام بيانات التسجيل الخاصة بي من قبل
مشغل .RDS
ً
عرضة
قد تكون بيانات التشغيل الخاصة بي أكثر
للهجوم الخارجي.
قد تكون بيانات التشغيل الخاصة بي سهل الوصول
اليها من قبل قوانين أنفاذ القانون.
قد يُطلب مني تقديم عنوان بريد ألكتروني نافذ ألجل
التسجيل على نطاق .gTLD
قد يُطلب مني تقديم رقم هاتف نافذ ألجل التسجيل على
نطاق .gTLD
قد يُطلب مني تقديم هوية تعريفية قابلة للتحقق ألجل
التسجيل على نطاق .gTLD
قد يتعيّن علي األفصاح عن كوني شخص قانوني أو
عادي للتسجيل على نطاق .gTLD
مخاطر أخرى في األمن والخصوصية (صِ ف أدناه)
مخاطر أخرى في األمن والخصوصية (صِ ف أدناه)
مخاطر أخرى في األمن والخصوصية (صِ ف أدناه)

قد تؤثر فيك؟

اإلثنين األكثر
تأثيراً؟

اإلثنين األكثر
ترجيحاً؟

جديد على خدمة
RDS؟









































































 )08إن أضفت مخاطر أخرى لألمن والخصوصية في أعاله ،فرجاءًصِ فهم بإختصار أدناه:
السطر -------------------------------------- )h
السطر ---------------------------------------- )i
السطر ---------------------------------------- )j

األستبيان الخاص بمخاطر خدمة الدليل ( )RDSالخاصة بتسجيل نطاقات المستوى األعلى العامة  ،gTLDالنسخة العربية األخيرة

األستبيان الخاص بمنافع  - RDSمنافع األمن والخصوصية
رجا ًء ف ّكربـِ اآلثاراأليجابية لألمن والخصوصية المحتملة لخدمة  RDSعلى طريقة أستخدامك لبيانات التسجيل أو تزويدك لها...
 )09بأستخدام كافة االعمدة األربعة أدناه ،رجاءً:
 أختر كل منافع األمن والخصوصية التي من المحتمل أن يكون لها أثر عليك.
 أختر إثنين ( )0من المنافع التي من المحتمل أن يكون لها التأثير األكبر عليك.
 أختر إثنين ( )0من المنافع التي من المرجّح أن تحصل.
 أختر أية منافع تم عرضها مؤخراً على أنها منافع  RDSوالتي لم تعرف لحد األن بأنها من مخاطر .WHOIS
نحن نشجعك على أضافة هذه األمثلة عن طريق شرح منافع أخرى مستخدما ً األسطر .g-i
منافع األمن والخصوصية المحتملة
)a
)b
)c
)d
)e
)f
)g
)h
)i

قد تؤثر فيك؟

اإلثنين األكثر
تأثيراً؟

اإلثنين األكثر
ترجيحاً؟

جديد على خدمة
RDS؟

































































ً
محمية أفضل من
بيانات التسجيل الخاصة بي قد تكون
سوء األستخدام
بيانات تسجيلي قد تكون محمية بصورة أكثر أتساقاً.
أمكانية الوصول المحمية قد تمنع الوصول غير
القانوني لبيانات التسجيل البالغة الخطورة.
القليل من بيانات التسجيل الخاصة بي قد تكون متاحة
للجميع وبدون ذكر أسمي.
قد أقوم بنشر معلومات أتصال مستعملة سابقا ً بدالً من
أسمي.
قد يكون بإمكاني التسجيل على أسم نطاق بإستخدام
تفويض آمن ومحمي.
منافع أخرى في األمن والخصوصية (صِ ف أدناه)
منافع أخرى في األمن والخصوصية (صِ ف أدناه)
منافع أخرى في األمن والخصوصية (صِ ف أدناه)

 )01إن أضفت منافع أخرى لألمن والخصوصية في أعاله ،فرجا ًء صِ فهم بإختصار أدناه:
السطر ---------------------------------------- )g
السطر ---------------------------------------- )h
السطر --------------------------------------- )i

األستبيان الخاص بمخاطر خدمة الدليل ( )RDSالخاصة بتسجيل نطاقات المستوى األعلى العامة  ،gTLDالنسخة العربية األخيرة

األستبيان الخاص بمخاطر  -RDSأستراتيجيات لتخفيف المخاطر
وأخيراً ،ف ّكر بخصوص المخاطر والمنافع التي تعتبرها األكثر ترجيحا ً وذات األثر األكبر.

إن كنت راغب ًا ،أستخدم الزر " السابق" لمراجعة ردودك قبل األستمرار.
 )00إن كنت تعتبر بإن أي مخاطر كبرى لخدمة  RDSغير ممكن تجنبها ،فالرجاء إعالمنا بالسبب:
--------------------------------------------------------------------------------- )00إن كنت تعتبر بإن أي مخاطر كبرى لخدمة  RDSغير مقبولة ،فالرجاء إعالمنا بالسبب:
-------------------------------------------------------------------------------- )03إن كنت تعتقد بأن أية مخاطر كبرى لخدمة  RDSممكن رفعها أو تقليلها ،فرجاء أشرح كيف؟
----------------------------------------------------------------------------------- )02إن كنت تعتبر بإن أي مخاطر كبرى لخدمة  RDSهي تجارة رابحة ،فالرجاء إعالمنا بالسبب:
--------------------------------------------------------------------------------- )05هل لديك أية تعليقات اخرى تساعد في فهم أهم المخاطر والمنافع التي تواجهها:
-----------------------------------------------------------------------------------

األستبيان الخاص بمخاطر  - RFSالخاتمة
في هذه المرحلة قد تستخدم " السابق" لمراجعة و/أو تحوير أجاباتك .وعندما تكون مقتنعا ً تماماً ،رجا ًء أضغط على " قدّم" ألجل توثيق
أجاباتك والخروج من األستبيان.
شكراً لمشاركتك في هذا األستبيان .ستساعد مداخالتك القيّمة في ضمان أن تلقى أهتمام فريق عمل الخبراء  EWGلآلثار المحتملة لخدمة
 RDSبخصوص على العديد من األعضاء المتنوعين في مجتمع األنترنت الخاص بنا.
سوف يتم تضمين خالصة لنتائج األستبيان مع التحليل االولي لفريق  EWGفي تقرير الفريق المرفوع الى مجلس إدارة ICANN
وسيستخدم كمدخل لعملية أو عمليات وضع السياسات () ،PDPsتصميم وتنفيذ المشروع وللتقييم الكلي للمخاطر.
نحن ندعوك لزيارة صفحة فريق عمل الخبراء  EWGخالل الربع الثالث من العام  )Q143( 0102لألطالع على نتائج األستطالع
المنشورة صفحة األستطالع العام

األستبيان الخاص بمخاطر خدمة الدليل ( )RDSالخاصة بتسجيل نطاقات المستوى األعلى العامة  ،gTLDالنسخة العربية األخيرة

األستبيان الخاص بمخاطر  - RFSالتعريفات
يشمل مستخدمي بيانات :WHOIS
 oشخص متقدم بطلب ( مسجّل) محايد
 oشخص قانوني متقدم بطلب
 oمزوّ د خدمة الوكيل
o
o
o
o
o
o
o

مسجّل محم ّي
الكادر التقني لألنترنت
مزوّ د الخدمة عبر االنترنت
مستخدم األنترنت
مستخدم األنترنت في شركة
الباحثون في اإلنترنت
الملكية الفكرية

 oوكاالت أنفاذ القانون
 oالعمليات /األمن محقق الحوادث
 oمحققون أخرون

بمعنى ،شخص متقدم بطلب تسجيل على أسم النطاق
بمعنى ،شركة أو منظمة متقدمة بطلب تسجيل على أسم النطاق
(بمعنى ،عميل تقدم بطلب تسجيل أسماء نطاقات ألجل أن تستخدم من قبل
طرف ثالث
بمعنى ،عميل لمزوّ د خدمة الوكيل
مثل نظام أسم النطاق  ،DNSالبريد اإللكتروني أو إداريي الموقع األلكتروني
مثل مزود خدمة األنترنت  ،ISPمزود األستضافة ،هيئة منح الشهادات
مثال ،عميل عبر األنترنت
مثل ،صاحب العالمة التجارية ،الوسيط
مثل األكاديميين والدراسات الخاصة حول اإلنترنت
مثل مالكي العالمات التجارية ،وحاملي حقوق النشر في وسائل األعالم
الرقمية
مثل الوكاالت المحلية والقومية المختصة بتحقيقات جرائم اإلنترنت
مثل :مزوّ د الدفاع الخاص األنترنت ،أتحاد الصناعات
مثل هيئة الضرائب ،ومزود سياسة حل النزاع الخاصة بأسماء النطاقات
الموحدة UDRP

أو أي أحد آحر يستعمل نظام  WHOISلألستفسار عن بيانات تسجيل أسم النطاق.
مزودي بيانات :WHOIS
يشمل ّ
o
o
o
o
o
o
o

بمعنى ،شخص متقدم بطلب تسجيل على أسم النطاق
شخص متقدم بطلب ( مسجّل) محايد
بمعنى ،شركة أو منظمة متقدمة بطلب تسجيل على أسم النطاق
شخص قانوني متقدم بطلب
(بمعنى ،عميل تقدم بطلب تسجيل أسماء نطاقات ألجل أن تستخدم من قبل
مزوّ د خدمة الوكيل
طرف ثالث
بمعنى ،عميل لمزوّ د خدمة الوكيل
مسجّل محم ّي
بمعنى ،يزوّ د خدمات تسجيل أسماء النطاقات الى المتقدمين بالطلبات أو ما
أمين سجل إسم النطاق:
يطلق عليه تسمية المسجّلون
بمعنى ،قاعدة بيانات رسمية ألسماء النطاقات ضمن نطاقات المستوى األعلى
سجل إسم النطاق:
طرف ثالث مزوّ د لخدمة الوصول بمعنى ،يعرض خدمة  WHOISولكنه ليس بأمين سجل أو سجل
لبيانات WHOIS

أو أي شخص آخر يقوم بإدخال بيانات التسجيل التي ينبغي تزويدها عبر نظام  ، WHOISأو يقوم بجمع وخزن ونقل بيانات
التسجيل التي ينبغي تزويدها من قبل .WHOIS

