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(MAAWG.org)رريیق االعمل االمعني بمكافحة إإساءةة ااستعمالل االمرااسلة   
رااسلةماال نظامممدوونة سلوكك لمشغلي   

سوااء كانواا أأعضاء أأوو االمرااسلة  ةنظمأأمدوونة االسلوكك هھھھي مجموعة ططوعيیة من االمباددئئ االموجهھة إإلى مشغلي 
االمدوونة إإلى عدمم تشجيیع إإساءةة ااستعمالل االمرااسالتت االكثيیرةة لدىى ووتسعى  ٬،االعمل االمعني بمكافحة إإساءةة ااستعمالل االمرااسلةغيیر أأعضاء في فريیق 

. ووتقومم االمدوونة تحديیدااً:[1] منصاتت مرااسلة من قريین إإلى قريین  

بتوفيیر مجموعة من االمباددئئ للتشغيیل االمسؤوولل لخدمة مرااسلة معيینة. ■  

على االسوااء)  مرتكب ااإلساءةة ووضحيیة ااإلساءةةأنن بشإلساءةة ااالستخداامم ( بتوفيیر إإططارر لإلجرااءااتت االمتوقعة لمشغل االمرااسلة ااستجابةً  ■
.بيین االمشغليینتصاالتت الااووتوفيیر توجيیهھاتت بشأنن   

:[2]مباددئئ مدوونة االسلوكك   

1 االنهھائيیيین بوثيیقة سيیاسة عامة (أأيي سيیاسة ااستخداامم مقبولة)٬، تحددد  االمستخدميینيینبغي لمشغلي االمرااسلة أأنن يیقومواا بتزوويید  
لخدماتت االمرااسلة.ااالستعماالتت االمسموحح بهھا/االمحظوررةة   

2 يیبذلل مشغلو االمرااسلة جهھوددااً مقبولة كي يیجعلواا االعمالء مسؤووليین أأمامم سيیاسة ااالستخداامم االمقبولة للشبكة. وويینبغي أأنن تكونن أأنماطط  
.افي حيینهھ تسويیة هھھھذهه ااإلساءةةيینبغي وو(لعمالئهھ)  وولعميیلهھشاغالً بالنسبة لهھذاا االمشغل  شبكة االمشغلااإلساءةة االنابعة من   

3 من إإساءةة ااستخداامم  ذذااتت االصلةمن االمواارردد  ذذلك التت االمقصد االحق في حمايیة مخدماتهھا٬، ووشبكاتهھا وومستخدميیهھا ووغيیرقبِ وولمست 
من االنفاذذ إإلى  االمسيیئةووفي مماررستهھا لهھذاا االحق٬، يیجوزز لهھا أأنن تتخذ إإجرااءااتت تمنع أأنظمة االمرااسلة  .مشغليین آآخريینأأنظمة 

مشغل مرااسلة معيین إإلى لمنع أأوو االحد من االنفاذذ إإلى مواارردد  حمائيیةبتنفيیذ االتداابيیر اال أأنن تستند االقرااررااتت االخاصةموااررددهھھھا. وويینبغي 
لمستخدمي شبكة االمشغل. جيیدةةتقيیيیم لضرووررةة حمايیة هھھھذهه االمواارردد مع االرغبة في توفيیر خدمة مرااسلة من نوعيیة   

4 يیبذلل مشغلو االمرااسلة جهھوددااً معقولة لالتصالل بالمشغليین ااآلخريین بشأنن قضايیا إإساءةة ااالستعمالل عن ططريیق أأساليیب يیدوويیة يینبغي أأنن  
االتداابيیر االحمائيیة"."معالجة تطبيیق لأأووتوماتيیة  ووأأ  

 

تطبيیقهھا على مؤسساتت ااإلنترنت ررةة بالضروول إإليیهھم ووال يیقصد ل معيین إإلى مجموعة محدددةة من االمرسَ تتناوولل االمدوونة االمرااسلة من مرسِ  :1 االمالحظة
.Listservsأأوو  Usenetاالمسؤوولة عن نشر االرسائل على جمهھورر معمم يیقع ااالختيیارر عليیهھ ذذااتيیا٬ً، مثل   

 (MAAWG)يیمكن أأنن تدعم االوثائق االمتعلقة بأفضل االمماررساتت االصاددررةة عن فريیق االعمل االمعني بمكافحة إإساءةة ااستعمالل االمرااسلة  :2 االمالحظة
االمواافقة عليیهھا. ووتستهھدفف االوثائق االمتعلقة بأفضل االمماررساتت إإبراازز االتطبيیقاتت االتقنيیة وواالتوصيیاتت وو حالل ااستكمالل هھھھذهه االوثائقئئ االمدوونة في كذلك مبادد

االتشغيیليیة لمباددئئ االمدوونة.  

ً لقوااعد وويیهھھھندسة ااإلنترنت.  أأوو تحل محل أأيي معيیارر مقبولل لفريیق مهھامم ال يیقصد بالمدوونة أأنن تخلف أأوو تلغيوو :3االمالحظة  نبغي تفسيیرهھھھا ووتطبيیقهھا ووفقا
مشغلو االمرااسلة٬، ووووفقاً لمعايیيیر ااإلنترنت. إإططاررهھھھا ٬، أأوو قواانيین ااألمم أأوو االدوولل فرااددىى أأوو ططبقاً للقواانيین االسيیادديیة االتي يیعمل فيذذااتت االصلة االقانونن االدوولي  

 


