
 

 

 

 

 

 

 

 كتيب دليل مقدم الطلب
مسودة مناقشة إبرٌل اإلصدار النهائً المرتقب

3122 
 5الوحدة 

"مقترح" لكتٌب دلٌل مقدم الطلب وغٌر معتمد ككتٌب دلٌل نهائً من جانب   الرجاء مالحظة أن هذا اإلصدار
. ال ٌتعٌن على مقدمً الطلبات المحتملٌن االعتماد على أي التفاصٌل ٌمثل مسودة للمناقشة فقطمجلس اإلدارة

 الجدٌد نظراً لخضوع البرنامج لمزٌد من المداوالت والتنقٌح. DLTgالمقترحة لبرنامج 
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 5الوحدة 
 االنتقال إلى مرحلة التفوٌض

 
تصف هذه الوحدة الخطوات النهائٌة الالزمة من قبل مقدم الطلب إلكمال العملٌة، بما فً ذلك 

الجدٌد فً  DLTgوإعداد وتفوٌض نطاق  NNAVVإبرام اتفاقٌة مزود امتداد مع منظمة 
 منطقة الجذر.

 اتفاقٌة التسجٌل 5-1

بما فً ذلك، إذا كان هذا –لبات الذٌن أنهوا بنجاح عملٌة التقٌٌمٌجب أن ٌقوم جمٌع مقدمً الط
ا، عملٌات حل النزاع والتنافس على السلسلة ًٌ بالدخول فً اتفاقٌة تزوٌد االمتداد مع –ضرور

 قبل االنتقال إلى مرحلة التفوٌض.   NNAVVمنظمة 

إخطار لمقدمً إرسال  NNAVVبعد االنتهاء من كل مرحلة فً العملٌة، ٌتعٌن على منظمة 
 الطلب الناجحٌن المنتخبٌن لتنفٌذ اتفاقٌة التسجٌل فً ذاك الوقت. 

للمتابعة، ٌطلب من مقدمً الطلبات تقدٌم معلومات محددة عن الغرض من تنفٌذ إتفاقٌة 
 التسجٌل:

من  8لمقدم الطلب )انظر المواصفات المالٌة  العملٌات المستمرةمستندات التوثٌق  .1
 االتفاقٌة(.

 معلومات االتصال وتوقٌع االتفاقٌة.تأكٌد  .2

 إشعار بأي تغٌٌر مادي مطلوب فً شروط االتفاقٌة. .3

( حٌازة أٌة مصلحة ملكٌة لدى أي مأمور 1ٌتعٌن على مقدم الطلب اإلبالغ عن: ) .4
( حٌازة مأمور تسجٌل أو بائع أو األسماء 2تسجٌل أو بائع أو فً أسماء مسجلة، )

( فً حالة تحكم مقدم الطلب، 3قدم الطلب، و)المسجلة ألٌة مصلحة ملكٌة لدى م
أو خضوعه لسٌطرة، أو كونه خاضع لسٌطرة مشتركة مع أي مأمور تسجٌل أو 

بحقها فً الرجوع بالطلب إلى  NNAVVبائع لألسماء المسجلة. تحتفظ منظمة 
هٌئة التنافس قبل إبرام اتفاقٌة التسجٌل وذلك إذا ما توصلت إلى أن ترتٌبات 

قضاٌا  مأمور التسجٌل قد تثٌر -شتركة بٌن مشغل شركة التسجٌل الملكٌة الم
تنافس. ولهذا الغرض، "التحكم" )بما فً ذلك اصطالحات "ٌتم التحكم فٌه" 

و"ٌخضع للتحكم العام"( ٌعنً الملكٌة المباشرة أو غٌر المباشرة لسلطة توجٌه أو 
واء من خالل التسبب فً توجٌه اإلدارة والسٌاسات الخاصة بشخص أو كٌان، س

ملكٌة السندات المالٌة، أو كأوصٌاء، أو منفذٌن، أو من خالل العمل كعضو فً 
مجلس اإلدارة أو أي جهة مسٌطرة، من خالل عقد، أو اتفاقٌة ائتمان أو خالف 

 ذلك.
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بحقها فً  NNAVVلضمان متابعة اهتمام مقدم الطلب بموقفه القانونً الجٌد، تحتفظ منظمة 
 اتفاقٌة التسجٌل.   ب بتقدٌم وثائق حدٌثة إضافٌة ومعلومات قبل إبرام مطالبة مقدم الطل

فً معالجة اتفاقٌات التسجٌل بعد مرور شهر من تارٌخ إخطار مقدمً  NNAVVتبدأ منظمة 
 الطلب الناجحٌن. تجري معالجة الطلبات بترتٌب استالم المعلومات.  

ة دون الحاجة إلى مراجعة إضافٌة من بصفة عامة، تشمل العملٌة موافق رسمٌة على االتفاقٌ
جانب الجلس، بشرط أن:  ٌجتاز الطلب كافة معاٌٌر التقٌٌم؛ وعدم وجود تغٌٌر مادي فً 

الحاالت؛ وعدم وجود تغٌٌر مادي فً االتفاقٌة األساسٌة. قد توجد حاالت أخرى ٌطلب فٌها 
 المجلس مراجعة الطلب.  

( أشهر من 9تفاقٌة التسجٌل فً غضون تسعة )ٌتوقع من مقدمً الطلب المعتمدٌن تنفٌذ ا
. NNAVVتارٌخ اإلخطار. ٌنجم عن الفشل فً تنفٌذ ذلك فقد األهلٌة، حسبما ٌتراءة لمنظمة 

( أشهر إذا أمكنه توضٌح العمل 9ٌحق لمقدم الطلب طلب تمدٌد لمدة إضافٌة تصل إلى تسعة )
ة التسجٌل، وذلك وفًقا لقناعة بجد وبنٌة حسنة إلكمال الخطوات الضرورٌة إلبرام اتفاقٌ

 فً حدود المعقول.   NNAVVمنظمة 

قد تجري مراجعة اتفاقٌة التسجٌل بالملحق المرفق بهذه الوحدة. تتم اإلشارة إلى بعض 
األحكام الواردة بهذه االتفاقٌة بصفتها قابلة للتنفٌذ على الحكومة والكٌانات الحكومٌة فقط. وال 

، اكتساب صفة األهلٌة فً NGWكانت مدعمة بالحكومة أو  ٌجوز للكٌانات الخاصة، وإن
 إطار األحكام الخاصة هذه.

ا كما هو مدون. ٌجوز  ًٌ من المتوقع دخول جمٌع مقدمً الطلبات الناجحٌن فً االتفاقٌة فعل
لمقدمً الطلب المطالبة بالتفاوض على الشروط كاستثناء؛ ورغم ذلك، ٌنجم عن هذه المطالبة 

منٌة المحددة لتنفٌذ االتفاقٌة. فً حالة طلب إجراء تغٌٌرات مادٌة باالتفاقٌة، تمدٌد المدة الز
 قبل تنفٌذ االتفاقٌة.   NNAVVٌجب التصدٌق علٌها أوالً من قبل مجلس إدارة 

الجدٌد. ٌحتفظ المجلس  DLTgالمسؤولٌة النهائٌة عن برنامج  NNAVVٌتحمل مجلس إدارة 
 DLTgالطلب، على نحو فردي، المقدم بشأن برنامج  لدراسةفً ظل ظروف استثنائٌة بحقه 

 ٌجوز استثنائٌة، ظروف ظل فً .،جدٌد لتحدٌد ما إذا كانت الموافق لصالح مجتمع اإلنترنت
 ٌجوزعلى سبٌل المثال، . gTLD نطاق بشأن مقدم طلب منفرًدا ٌدرس أن اإلدارة لمجلس
ورة من اللجنة االستشارٌة الحكومٌة مشنتٌجة  امقدمً  اطلبً  منفرًدا ٌدرس أن اإلدارة لمجلس

(GAC أو ) الستخدام آلٌة مسؤولٌةNNAVV. 
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 اختبار ما قبل التفوٌض 5-2

ٌجب أن ٌقوم كل مقدم طلب بإتمام اختبار التقنً لما قبل التفوٌض كشرط أساسً للتفوٌض 
ة فً فً منطقة الجذر. ٌجب إتمام اختبار ما قبل التفوٌض هذا خالل المدة الزمنٌة المحدد

 اتفاقٌة مزود االمتداد.

ٌكمن الغرض من االختبار الفنً لما قبل التفوٌض فً التحقق من وفاء مقدم الطلب بالتزاماته فٌما 
ٌات التسجٌل وفقاً للمعاٌٌر الفنٌة والتشغٌلٌة الموضحة بالوحدة الثانٌة )  (.2ٌتعلق بتأسٌس عمل

 DLTgطلب ٌستطٌع تشغٌل برنامج كما ٌهدف االختبار أًٌضا إلى التحقق من أن مقدم ال
بطرٌقة مستقرة وآمنة. وٌتم اختبار كل مقدمً الطلبات على أساس النجاح / الفشل حسب 

 المتطلبات التالٌة.

وعملٌات نظام شركة التسجٌل.  gVDوتغطً عناصر اختبار البنٌة التحتٌة التشغٌلٌة لخادم 
ر االختبار كما هو محدد وتوفٌر وثائق فً الكثٌر من الحاالت، ٌقوم مقدم الطلب بتنفٌذ عناص

وعلى حسب ما تراه إلظهار القدرة على توفٌر أداء مرٍض.  NNAVVالنتائج إلى منظمة 
، ٌمكن أن تتم مراجعة أوجه فً وثائق االعتماد الذاتً تلك إما فً مواقع NNAVVمنظمة 

 . NNAVVة نقاط تنفٌذ الخدمات الخاصة بشركة التسجٌل أو فً مكان آخر تحدده منظم
 

 إجراءات االختبار  1 -2 -5

ٌمكن أن ٌبدأ مقدم الطلب اختبار ما قبل التفوٌض من خالل تقدٌم نموذج ما قبل التفوٌض 
 :NNAVVوالمستندات المصاحبة له والتً تحتوي على المعلومات التالٌة إلى منظمة 
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   كل أسماء خادم األسماء وعناوٌنIPv4/IPv6  ًتوفٌر التً ٌتم استخدامها ف
 الجدٌد، LTgخدمة بٌانات نطاق 

 

   فً حالة استخدامysacyna قائمة أسماء ،IPv4/IPv6  وعناوٌنtsacyna 
 ،anycastالتً تسمح بتعرٌف كل خادم مفرد فً مجموعات 

 

   فً حالة دعمNgV جداول ،NgV ،الكاملة المستخدمة فً نظام شركة التسجٌل 
 

   ٌتعٌن توقٌع منطقة اختبارLTg فً وقت االختبار وٌجب توفٌر مجموعة  الجدٌد
فً الوثائق،  NNAVVالمفاتٌح الصحٌحة المستخدمة وقت االختبار لمنظمة 

 ؛TLD DNSSEC (DPS)فضالً عن بٌان سٌاسة 
 

  االتفاقٌة المبرمة بٌن وكٌل المستودع المحدد ومقدم الطلب؛ و 
 

   ر الفحص.وثائق الترخٌص الذاتً كما هو موضح أدناه لكل عنصر من عناص 
 

المادة المقدمة وتجري اختبارات فً بعض األحٌان باإلضافة إلى  NNAVVتراجع منظمة 
 NNAVVتلك التً ٌتم تطبٌقها من جانب مقدم الطلب. بعد إجراء االختبارات، تقوم منظمة 

 بعمل تقرٌر ٌحتوي على نتائج االختبارات وتقوم بتقدٌم هذا التقرٌر إلى مقدم الطلب.

ح، أو أي طلب للحصول على المزٌد من المعلومات، أو أي طلب آخر ٌظهر أي طلب توضٌ
 فً العملٌة سٌتم تمٌٌزه وذكره فً التقرٌر المرسل إلى مقدم الطلب.

من مقدم الطلب إتمام اختبارات ِحمل تتعلق بِحمل مجمَّع حٌث  NNAVVقد تطلب منظمة 

 دة.متعد LTgٌقوم كٌان واحد بتقدٌم خدمات التسجٌل لنطاقات 

بمجرد أن ٌفً أحد مقدمً الطلبات بمتطلبات اختبار ما قبل التفوٌض، فسٌكون مؤهاًل لطلب 
 الذي تم طلبه.   DLTgتفوٌض نطاق 

إذا لم ٌكمل أحد مقدمً الطلبات خطوات ما قبل التفوٌض خالل الفترة الزمنٌة المحددة فً 
 لك االتفاقٌة.بالحق فً إنهاء ت NNAVVاتفاقٌة مزود الخدمات، تحتفظ منظمة 

 التحتٌة SNDعناصر االختبار:  بنٌة   2 -2 -5

الجدٌد. فً  DLTgالتحتٌة لنطاق  gVDتتعلق المجموعة األولى من عناصر االختبار ببنٌة 
التحتٌة، تعتبر جمٌع المتطلبات مستقلة عما إذا كان ٌتم استخدام  gVDجمٌع اختبارات بنٌة 

 NXP4جمٌع االختبارات على كٍل من بروتوكول . ٌنبغً إجراء NXP6أو  NXP4بروتوكول 
 ، مع تقدٌم تقارٌر بالنتائج وفًقا لكال البروتوكولٌن.NXP6وبروتوكول 
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التحتٌة التً تنطبق علٌها هذه االختبارات المجموعة الشاملة  gVDتمثل بنٌة  -- PSUدعم 
زودٌن المختارٌن لتوفٌر التً تشتمل على الخادم وبنٌة الشبكة والتً ٌتم استخدامها من ِقبل الم

الجدٌد على اإلنترنت. ٌجب أن تشتمل الوثائق التً ٌقدمها مقدم  DLTgلنطاق  gVDخدمة 
الطلب على نتائج اختبار أداء النظام التً تشٌر إلى توافر قدرة كافٌة للشبكة والخادم وتقدٌر 

فة إلى التعامل بشكل للقدرة المتوقعة أثناء التشغٌل العادي للتحقق من ثبات الخدمات باإلضا
عة لرفض الخدمة )  (. ggtDكاٍف مع الهجمات الموزَّ

 
ٌجب أن تشتمل وثائق الترخٌص الذاتً البٌانات المتعلقة بقدرة التحمل والتأخر والقدرة على 

 الوصول إلى الشبكة. 

ٌتم اإلبالغ عن قدرة الحمل باستخدام جدول، ورسم بٌانً مطابق، ٌظهران النسبة المئوٌة 
ستعالمات التً ٌتم الرد علٌها فً مقابل زٌادة عدد االستعالمات فً الثانٌة والناجمة عن لال

 20مصادر محلٌة )إلى الخوادم( ومولدات المرور. ٌجب أن ٌشتمل الجدول على األقل على 
والتً ستتسبب فً فقد  PgXنقطة بٌانات وأحمال خاصة باستعالمات المعتمدة على 

مقابل مجموعة فرعٌة من الخوادم المنتقاة بشكل عشوائً داخل  ٪10االستعالمات بنسبة 
الخاص بمقدم الطلب. وٌجب أن تشتمل الردود على بٌانات المنطقة أو  gVDالبنٌة التحتٌة لـ 
 كً ٌتم اعتبار أنها صالحة. VWgALAأو  NXDOMAINأن تكون ردود 

 gVDقٌاسه بواسطة مجسات وٌنبغً اإلبالغ عن تأخر االستعالمات بالمللً ثانٌة كما ٌتم 
الموجودة إلى الخارج من أجهزة توجٌه الحدود فً الشبكة الفعلٌة التً تستضٌف خوادم 

 األسماء، من وجهة نظر هٌكل الشبكة.

ٌتم توثٌق إمكانٌة الوصول إلى الشبكة من خالل توفٌر معلومات حول ترتٌبات تبادل 
لموفري تبادل المسارات أو  ADام ، مع ذكر أرقgVDالمسارات والتناظر لمواقع خادم 

 النظراء فً كل نقطة تواجد سعة النطاق المتاح فً نقاط التواجد هذه.

فٌما  gVDالستعالمات وردود  LNXٌجب أن ٌتم تمكٌن وتوفٌر خدمة نقل  -- PCUدعم 
بمراجعة وثائق االعتماد الذاتً للقدرة المتاحة  NNAVVٌتعلق بالحمل المتوقع. تقوم منظمة 

عبر  LNXقِبل مقدم الطلب وتقوم بإجراء اختبارات قدرة النقل وإمكانٌة وصول من 
 gVDمجموعة فرعٌة منتقاة بشكل عشوائً من خوادم األسماء داخل البنٌة التحتٌة لـ 

، ٌتم اختبار كل خادم مفرد فً كل ysacynaالخاصة بمقدم الطلب. فً حالة استخدام أي 
 .ysacynaمجموعة 
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ثائق الترخٌص الذاتً البٌانات المتعلقة بقدرة التحمل والتأخر والقدرة على ٌجب أن تشتمل و
 الوصول إلى الشبكة الخارجٌة.

ٌتم اإلبالغ عن قدرة الحمل باستخدام جدول، ورسم بٌانً مطابق، ٌظهران النسبة المئوٌة 
( VIgWUANVأو  VWgALAلالستعالمات التً ٌنتج عنها ردود )بٌانات المنطقة أو 

مقابل زٌادة عدد االستعالمات فً الثانٌة والناجمة عن مصادر محلٌة )إلى خوادم  صالحة
نقطة بٌانات وأحمال  20األسماء( ومولدات المرور. ٌجب أن ٌشتمل الجدول على األقل على 

)سواء نتٌجة لمهلة االتصال أو إعادة تعٌٌن االتصال( فً  ٪10تسبب فقد استعالمات بنسبة 
التحتٌة الخاصة بمقدم  gVDخوادم محددة بشكل عشوائً داخل بنٌة مجموعة فرعٌة من ال

 الطلب.

 gVDوٌتم اإلبالغ عن تأخر االستعالمات بالمللً ثانٌة كما ٌتم قٌاسه بواسطة مجسات 
الموجودة إلى الخارج من أجهزة توجٌه الحدود فً الشبكة الفعلٌة التً تستضٌف خوادم 

 األسماء، من وجهة نظر هٌكل الشبكة.

المعتمدة  gVDٌتم توثٌق إمكانٌة الوصول إلى الشبكة من خالل توفٌر سجالت الستعالمات 
من نقاط التوصٌل الخارجٌة فً الشبكة التً تستضٌف الخوادم. وٌمكن أن تكون  LNXعلى 

 هذه المواقع هً نفس تلك المواقع المستخدمة لقٌاس التأخر المذكور أعاله.

( فً البنٌة التحتٌة 0) EDNSم الطلب دعم ٌجب أن ٌظهر مقد -- SNDDNCدعم 
 gVDDNNالخاصة بالخادم لدٌه، والقدرة على إعادة سجالت الموارد الصحٌحة المتعلقة بـ 

للمنطقة الموقعة، والقدرة على قبول  NSEC/NSEC3و IIDNGو gVDSNDمثل 
من مسئولً نطاق المستوى الثانً. وبصفة خاصة، ٌجب أن  gDونشر سجالت موارد 

( ومفتاح SDSر مقدم الطلب قدرته على دعم دورة الحٌاة الكاملة لمفتاح توقٌع المفتاح )ٌظه
مواد االعتماد الذاتً فضالً عن اختبار  NNAVV(. تراجع منظمة KDSتوقٌع المنطقة )

باستخدام امتداد  gVDالستعالمات  gVDقابلٌة الوصول، وحجم االستجابات، وقدرات نقل 
" لمجموعة فرعٌة منتقاة DNSSEC OKبط وحدات بت "( مع ضNgVD)0بروتوكول 

الخاص  gVDبشكل عشوائً من جمٌع خوادم األسماء الموجودة داخل البنٌة التحتٌة لـ 
، ٌتم اختبار كل خادم مفرد فً كل مجموعة ysacynaبمقدم الطلب. فً حالة استخدام أي 

ysacyna. 
 

 LNXو PgXالوصول فٌما ٌخص  ٌتم توثٌق قدرة الحمل وتأخر االستعالمات وإمكانٌة
 أعاله.

 عناصر االختبار:  نظم شركات التسجٌل   3 -2 -5

فً  NXXكما هو موثق فً اتفاقٌة مزود االمتداد، ٌجب أن توفر شركات التسجٌل الدعم لـ 
وواجهة الوٌب،  43عبر كٍل من المنفذ  sitanنظام التسجٌل المشترك لدٌها، وتوفٌر خدمة 

. ٌوضح هذا القسم تفاصٌل متطلبات اختبار أنظمة شركات التسجٌل gVDباإلضافة إلى دعم 
 هذه.
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ٌجب تحسٌن نظام شركة التسجٌل لٌفً بمتطلبات األداء الموضحة فً  --أداء النظام 
ا  NNAVVمن اتفاقٌة مزود التسجٌل وتطلب منظمة  106المواصفات  ًٌ ترخًٌصا ذات

الترخٌص الذاتً للقدرة المتاحة من قبل بمراجعة وثائق  NNAVVبااللتزام. تقوم منظمة 
 مقدم الطلب للتحقق من االلتزام بمتطلبات الحد األدنى تلك. 

 
للحمل المتوقع. وتتحقق  sitanٌجب أن ٌوفر مقدم الطلب خدمات  -- siohWدعم 

على بروتوكولً اإلنترنت  sitanمن إمكانٌة الوصول إلى بٌانات  NNAVVمنظمة 
IPv4 وIPv6 ببروتوكول  43منفذ من خالل الLNX  ومن خالل واجهة الوٌب، كما تقوم

عن  NNAVV.  تقوم منظمة sitanبمراجعة وثائق الترخٌص الذاتً فٌما ٌتعلق بقدرة نقل 
بعد باختبار تنسٌق الرد وفًقا للمواصفة الرابعة من اتفاقٌة مزود االمتداد وإمكانٌة الوصول 

الوٌب( من نقاط مختلفة على اإلنترنت عبر ومن خالل  43)من خالل المنفذ  sitanإلى 
 .IPv6و IPv4بروتوكولً 

 
ٌجب أن تصف وثائق الترخٌص الذاتً الحد األقصى من االستعالمات فً الثانٌة والتً ٌتم 

وواجهة الوٌب، باإلضافة إلى توقع الحمل  43التعامل معها بنجاح من قبل خادمات المنفذ 
 الذي ٌوفره مقدم الطلب.

 
إلى ذلك، ٌجب أن ٌتم توثٌق وصف وظائف التحكم الموزعة الكتشاف وتخفٌف  وباإلضافة

 .sitanتحلٌل البٌانات فً قاعدة بٌانات 

 
كجزء من خدمة التسجٌل المشتركة، ٌجب أن ٌوفر مقدم الطلب خدمات  -- NUUدعم 

NXX  للحمل المتوقع. ستقوم منظمةNNAVV  بالتأكٌد على التوافق مع تعلٌقاتIFN 
 NNAVV(. كما تقوم منظمة gVDDNNلـ  NXXبة )بما فً ذلك امتدادات المناس

 .NXXبمراجعة وثائق الترخٌص الذاتً فٌما ٌتعلق بقدرة نقل 
 

بعشرة نقاط  NXXوٌجب أن توفر الوثائق الحد األقصى لمعدل النقل فً الثانٌة لواجهة 
الحجم المتوقع بعد عام )فارغ( إلى  0بٌانات تطابق أحجام قاعدة بٌانات شركة التسجٌل من 

 من التشغٌل، كما ٌحدد مقدم الطلب.
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كما تصف الوثائق أًٌضا اإلجراءات المتخذة للتعامل مع الحمل أثناء عملٌات شركة التسجٌل 
 المبدئٌة، مثل فترة االنطالق.

 
ٌتم اختبار قدرة شركة التسجٌل على دعم مأموري التسجٌل فً إضافة،  -- IPv6دعم 

. إذا NNAVVالتً ٌقدمها الُمسجلٌن من قبل منظمة  IPv6 DNSسجالت  وتغٌٌر وإزالة
، ٌتم اختبار ذلك من قبل منظمة IPv6عبر  NXXكانت شركة التسجٌل تدعم الوصول إلى 

NNAVV .عن بعد عبر نقاط مختلفة على اإلنترنت 

 
باختبار قدرة شركة التسجٌل على دعم مأموري  NNAVVتقوم منظمة  -- SNDDNCدعم 

باإلضافة إلى  gVDDNNتسجٌل فً إضافة وتغٌٌر وإزالة سجالت الموارد ذات الصلة بـ ال
اإلجراءات الرئٌسٌة إلدارة شركة التسجٌل بشكل عام. وبصفة خاصة، ٌجب أن ٌظهر مقدم 

الطلب قدرته على دعم دورة الحٌاة الكاملة للتغٌٌرات الرئٌسٌة للنطاقات الفرعٌة التابعة 
 NAVAمن التشغٌل المتبادل لقنوات التواصل اآلمنة لمقدم الطلب مع  للجذر. وٌتم التحقق

 لتبدال مواد إرساء الثقة.
  

 gVDDNNكما تتم مراجعة مستند الممارسة والسٌاسة )المعروف أًٌضا باسم بٌان سٌاسة 
والذي ٌوضح حفظ المواد األساسٌة، والوصول واالستخدام الخاص بالمفاتٌح (، gXDأو 

الرئٌسٌة الخاصة بشركة التسجٌل باإلضافة إلى مواد إرساء الثقة الخاصة بمأموري التسجٌل، 
 كجزء من هذه الخطوة.

 
الكاملة المستخدمة  NgVبالتحقق من جدول )جداول(  NNAVVتقوم منظمة  -- NSNدعم 

كة التسجٌل. وٌجب أن ٌلتزم الجدول )الجدوال( باإلرشادات المستخدمة فً فً نظام شر
repository.html-http://iana.org/procedures/idn.  

 
ن . بعد تطوٌر هذه المتطلبات، ٌتوقع مsitanلـ  NgVٌتم تطوٌر المتطلبات المتعلقة بـ 

كجزء من عملٌة  NgVذات الصلة بـ  sitanشركات التسجٌل المحتملة االلتزام بمتطلبات 
 اختبار ما قبل التفوٌض.

 
تتم مراجعة عٌنات إٌداع البٌانات المشتملة على إٌداع كامل  --اإلٌداع فً مستودع البٌانات 

تنسٌق الصحٌح وإٌداع تزاٌدي، التً ٌقوم مقدم الطلب بتقدٌمها، والتً تظهر النوع وال
للمحتوٌات. ٌتم االنتباه على نحو خاص لالتفاقٌة المبرمة مع موفر مستودع البٌانات للتحقق 

ساعة فً حالة  24من أن البٌانات المودعة فً المستودع ٌمكن إصدارها على مدار 
، حسب اختٌارها، أن تطلب من طرف آخر مستقل أن NNAVVالطوارئ. ٌجوز لمنظمة 

ٌة إعادة تأسٌس شركة التسجٌل من البٌانات المودعة فً المستودع. ٌجوز ٌشهد بصحة إمكان
 اختٌار اختبار عملٌة إطالق البٌانات من خالل وكٌل مستودع البٌانات. NNAVVلمنظمة 

http://iana.org/procedures/idn-repository.html
http://iana.org/procedures/idn-repository.html
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 عملٌة التفوٌض 5-3

لما قبل التفوٌض بنجاح، ٌمكن لمقدمً الطلبات  NNAVVعند إعالن إتمام اختبار منظمة 
 الجدٌد فً قاعدة بٌانات منطقة الجذر.  DLTgالتفوٌض لمزود البدء فً عملٌة 

وٌشمل ذلك توفٌر المعلومات اإلضافٌة وإتمام الخطوات التقنٌة اإلضافٌة الالزمة لعملٌة 
التفوٌض. تتوفر المعلومات حول عملٌة التفوٌض على 

/.http://iana.org/domains/root 

 العملٌات المستمرة  5-4

بنجاح "مشغل مزود امتداد". أثناء  DLTgٌصبح مقدم الطلب الذي ٌقوم بتفوٌض نطاق 
تفوٌض دور جزء تشغٌل نظام أسماء نطاقات اإلنترنت، ٌتولى مقدم الطلب مجموعة من 

الجدد حٌال أداء  DLTgمشغلً نطاقات  NNAVVالمسئولٌات الهامة. وتحاسب منظمة 
تهم بناًء على اتفاقٌة مزود االمتداد، ومن الضروري أن ٌفهم مقدموا الطلبات هذه التزاما

 المسئولٌات.  

 المتوقع من مشغل شركة التسجٌل  1 -4 -5

. ٌمكن DLTgتحدد اتفاقٌة التسجٌل االلتزامات الواقعة على مشغلً شركة التسجٌل لنطاقات 
اذ إجراءات التزام من قبل منظمة أن ٌؤدي خرق التزامات مشغل شركة التسجٌل إلى اتخ

NNAVV  تصل إلى وتشمل إنهاء اتفاقٌة مشغل شركة التسجٌل. وٌتم تشجٌع مقدمً الطلبات
 المحتملٌن على مراجعة الوصف المختصر التالً لبعض هذه المسئولٌات.  

الحظ أن هذه القائمة غٌر شاملة ٌتم توفٌرها إلى مقدمً الطلبات المحتملٌن كمقدمة 
ولٌات الملقاة على عاتق مشغل مزود االمتداد. للحصول على النص الكامل والذي ٌجب للمسئ

 االلتزام به، الرجاء الرجوع إلى اتفاقٌة التسجٌل.

 ٌلتزم مشغل شركة التسجٌل بما ٌلً:

وٌكون مشغل شركة التسجٌل مسئوالً عن  .بطرٌقة آمنة ومستقرة PLSتشغٌل نطاق  
RFC 1591ل تام. كما هو موضح فً بشك LTgالتشغٌل الفنً لنطاق 

1
: 

 gVD"ٌجب على المدٌر المعٌن القٌام بالمهام المنوطة به بشكل مرٍض لتشغٌل خدمة 
للنطاق. أي أن اإلدارة الفعلٌة لتعٌٌن أسماء النطاقات، وتفوٌض النطاقات الفرعٌة، وتشغٌل 

المركزي  NIى صٌانة خوادم األسماء كلها عوامل ٌجب أن تتم بكفاءة تقنٌة. وٌشتمل ذلك عل
2

)فً حالة نطاقات المستوى األعلى( أو مدٌر نطاق المستوى العلوي اآلخر الذي ٌتم إعالمه 
بحالة بالنطاق، واالستجابة للطلبات فً الوقت المناسب، وتشغٌل قاعدة البٌانات بدقة، 

 وسرعة، ومرونة."

                                                             

 
1

  editor.org/rfc/rfc1591.txt-http://www.rfcانظر
2
 IR هو اختصار تارٌخً لـ "سجل اإلنترنت"، وهً الوظٌفة المنوطة بمنظمة NNAVV .فً الوقت الراهن 

http://iana.org/domains/root/
http://iana.org/domains/root/
http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1591.txt
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 IFNالصلة فً شكل تعلٌقات ٌلزم على مشغل شركة التسجٌل االلتزام بالمعاٌٌر الفنٌة ذات 
واإلرشادات األخرى. إضافة إلى ذلك، ٌجب أن ٌفً مشغل شركة التسجٌل بمواصفات األداء 

 10و( 6فً مناطق مثل توقف النظام عن العمل وأوقات استجابة النظام )انظر المواصفات )
 من اتفاقٌة مشغل شركة التسجٌل(.  

ٌطلب من مشغلً مزود امتداد نطاقات  .ؤقتةااللتزام بسٌاسات اإلجماع والسٌاسات الم 
DLTg  االلتزام بسٌاسات اإلجماع. وٌمكن أن تتعلق سٌاسات اإلجماع بمجموعة من

، ومواصفات تشغٌل gVDالموضوعات مثل األمور التً تؤثر على التشغٌل المتبادل لنظام 
لمتعلقة بتسجٌل وأداء مزود االمتداد، واستقرار وأمان قاعدة البٌانات، وحل المنازعات ا

 أسماء النطاقات.  

لكً ٌتم تبنً السٌاسة على أنها سٌاسة إجماع، ٌجب أن ٌتم تطوٌر سٌاسة من قبل منظمة دعم 
(GVDWاألسماء العامة )

3
حسب العملٌة المذكورة فً الملحق أ من لوائح منظمة  

NNAVV.
4

عات وتشتمل عملٌة تطوٌر السٌاسة على المشاورة والتعاون من قبل مجمو  
أصحاب المصالح المختلفة المشاركة فً العملٌة، مع توفٌر فرص متعددة للمدخالت والتعلٌق 

 من قبل العامة، وٌمكن أن ٌتطلب األمر وقًتا كبًٌرا.  

من أمثلة سٌاسات اإلجماع الحالٌة سٌاسة النقل بٌن مزودي االمتدادات )التً تحكم تحوٌل 
تقٌٌم خدمات شركة التسجٌل )التً تحدد مراجعة  أسماء النطاقات بٌن المسجلٌن(، وسٌاسة

خدمات شركة التسجٌل الجدٌدة فٌما ٌتعلق بمسائل األمان واالستقرار والمنافسة(، على الرغم 
من توافر المزٌد، وٌمكن الوصول إلٌها من خالل هذا االرتباط 

policies.htm-tp://www.icann.org/en/general/consensusht.  

االلتزام بسٌاسات اإلجماع الحالٌة وتلك التً  DLTgٌطلب من مشغلً مزود امتداد نطاقات 
ٌتم تطوٌرها فً المستقبل. بمجرد أن ٌتم تبنً سٌاسة إجماع بشكل رسمً، تقوم منظمة 

NNAVV ات بتوفٌر إشعار لمشغلً مزود امتداد نطاقDLTg  فٌما ٌتعلق بمتطلبات تنفٌذ
 السٌاسة الجدٌدة وتارٌخ سرٌان ذلك.

                                                             

3
http://gnso.icann.org  

4
 http://www.icann.org/en/general/bylaws.htm#AnnexA 

http://www.icann.org/en/general/consensus-policies.htm
http://www.icann.org/en/general/consensus-policies.htm
http://gnso.icann.org/
http://www.icann.org/en/general/bylaws.htm%23AnnexA
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، عندما تتطلب الظروف NNAVVوباإلضافة إلى ذلك، ٌمكن أن ٌقوم مجلس إدارة منظمة 
خدمات شركة التسجٌل أو ذلك، بوضع سٌاسة مؤقتة الزمة للحفاظ على استقرار أو تأمٌن 

 DLTgجمٌع مشغلً مزود االمتداد لنطاقات . وفً تلك الحالة، ٌطلب من gVDنظام 
 االلتزام بالسٌاسة المؤقتة خالل الفترة الزمنٌة المحددة. 

 
 ( من اتفاقٌة التسجٌل.   1لمزٌد من المعلومات، انظر المواصفات )

ٌجب أن ٌقوم مشغل مزود االمتداد، على  تنفٌذ إجراءات حماٌة الحقوق عند بدء التشغٌل.
خدمة مطالبات العالمة التجارٌة وأو ( DtsranSترة البداٌة )فإما األقل، بتنفٌذ 

(LryaSryrr Neyarn خالل مراحل بدء التشغٌل للتسجٌل فً نطاق )LTg  على النحو
. سٌتم دعم هذه اآللٌات من قِبل مركز تبادل معلومات التسجٌلالمنصوص علٌه فً اتفاقٌة 

 . NNAVVإلٌه منظمة  العالمة التجارٌة الذي تم تأسٌسه وفًقا لما أشارت

( أصحاب الحقوق المؤهلٌن فرصة مبكرة لتسجٌل أسماء فً DtsranSتمنح فترة البداٌة )
 . LTgنطاق 

( إشعاًرا للمسجلٌن Trademark Claimsوتقدم خدمة مطالبات العالمة التجارٌة )
وق المحتملٌن لحقوق العالمة التجارٌة الحالٌة، باإلضافة إلى إشعار آخر ألصحاب الحق

المتعلقة باألسماء المسجلة ذات الصلة. قد ٌستمر مشغلو مزود االمتداد فً تقدٌم خدمة 
 مطالبات العالمة التجارٌة بعد انتهاء مراحل بدء التشغٌل ذات الصلة. 

( من اتفاقٌة التسجٌل ونموذج مركز تبادل 7لمزٌد من المعلومات، انظر المواصفات )
 بهذه الوحدة.  معلومات العالمة التجارٌة المرفق

ٌجب على مشغل مزود  .تنفٌذ إجراءات حماٌة الحقوق فً مرحلة ما بعد بدء التشغٌل 
(، بما PIDاالمتداد تنفٌذ القرارات التً ٌتم اتخاذها بموجب إجراء التعلٌق السرٌع الموحد )

فً ذلك تعلٌق أسماء نطاقات معٌنة داخل شركة التسجٌل. ٌجب على مشغل مزود االمتداد 
ًضا االلتزام بالقرارات التً ٌتم التوصل إلٌها بناًء على سٌاسة حل نزاعات ما بعد تفوٌض أٌ

 ( وتنفٌذها. XggIXالعالمة التجارٌة )

( PIDٌتم وصف اإلجراءات المطلوبة بالكامل فً إجراءات التعلٌق السرٌع الموحد )
لوحدة. قد ٌقوم ( المرفقة بهذه اXggIXوإجراءات سٌاسة حل نزاعات ما بعد التفوٌض )

 معٌن. DTLgمشغلو مزود االمتداد بتقدٌم إجراءات حماٌة حقوق إضافٌة تتعلق بنطاق 

. ٌلزم من كل مشغلً الجدٌد DPLSتنفٌذ إجراءات حماٌة أسماء الدول واألقالٌم فً نطاق  
الجدٌدة توفٌر حد أدنى محدد من وسائل الحماٌة ألسماء  DLTgمزود االمتداد لنطاقات 

واألقالٌم، بما فً ذلك مطلب الحجز المبدئً وأي قواعد وإجراءات سارٌة لتحرٌر هذه الدول 
األسماء. ٌجري تشجٌع مشغلً شركة التسجٌل على تنفٌذ إجراءات حماٌة األسماء الجغرافٌة 

باإلضافة إلى تلك األسماء المطلوبة فً االتفاقٌة، حسب احتٌاجات ومصالح الظروف الخاصة 
 ( باتفاقٌة التسجٌل(.5انظر المواصفات ). )DLTgبكل نطاق 
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باإلضافة إلى النفقات المدعمة الهادفة  .NCANNسداد الرسوم المستحقة إلى منظمة 
 هذه األموال، تساعدNNAVVللمساعدة على إتمام األهداف الموضحة فً بٌان مهمة منظمة 

زام التعاقدي، ومسئول الجدٌدة, بما فً ذلك:  االلت DLTgnفً توفٌر الدعم الالزم لنطاقات 
عالقات شركة التسجٌل، واعتمادات المسجل المتزاٌدة، وغٌرها من أنشطة دعم شركة 

ا( و، بمجرد تجاوز  25التسجٌل. وتشتمل الرسوم على قٌمة ثابتة ) ًٌ ا سنو ًٌ دوالًرا أمرٌك
( 6لحد الحجم، ٌتم فرض رسوم متغٌرة حسب مقدار المعامالت. انظر المادة ) LTgنطاق 

 اتفاقٌة التسجٌل. من
 

ٌؤدي ذلك دوًرا هاًما فً حماٌة المسجلٌن  .إٌداع البٌانات بشكل منتظم فً مستودع البٌانات

واستمرارٌة حاالت معٌنة عندما تعانً شركة التسجٌل أو أحد جوانب شركة التسجٌل حاالت 
  ( فً اتفاقٌة التسجٌل.( 2فشل فً النظام أو فقد للبٌانات. )انظر المواصفات )

 
ٌجب أن ٌقدم مشغل مزود االمتداد تقرًٌرا إلى  .تقدٌم تقرٌر شهري فً الوقت المناسب

بشكل شهري.  ٌتضمن التقرٌر معامالت مأمور التسجٌل لمدة شهر  NNAVVمنظمة 
( فً 3لحساب رسوم مأمور التسجٌل. )انظر المواصفات ) NNAVVوتستخدمه منظمة 
 اتفاقٌة التسجٌل.(

متاحة عامة  sitanٌجب أن ٌقدم مشغل شركة التسجٌل خدمة  .siohWتوفٌر خدمة 
 ( فً اتفاقٌة التسجٌل.(4. )انظر المواصفات )LTgألسماء النطاق المسجلة فً نطاق 

ٌقوم مشغل مزود االمتداد  المعتمدٌن NCANNاإلبقاء على الشراكات مع مسجلً منظمة 
الخاصة بالمسجلٌن التابعٌن له. ( لتحدٌد المتطلبات IIAشركة تسجٌل )-بعمل اتقافٌة مسجل

وٌجب أن ٌشتمل ذلك على شروط معٌنة محددة فً اتفاقٌة مزود االمتداد، وٌمكن أن تشتمل 
. ٌجب أن ٌوفر مشغل مزود االمتداد وصوالً بدون LTgعلى شروط إضافٌة خاصة بنطاق 

 NNAVVتمٌٌز إلى خدمات شركة التسجٌل الخاصة به لكل المسجلٌن المعتمدٌن من منظمة 
معهم، والذٌن ٌلتزمون بالمتطلبات. وٌشتمل ذلك على توفٌر  IIAالذٌن ٌتم إبرام اتفاقٌات 

إشعار مسبق متعلق بتغٌٌرات األسعار لكل المسجلٌن، بالتوافق مع اإلطارات الزمنٌة المحددة 
 ( من اتفاقٌة التسجٌل.(2فً االتفاقٌة. )انظر المادة )
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ٌجب أن ٌبقً مشغل شركة التسجٌل على  .بإساءة االستخدام اإلبقاء على جهات اتصال متعلقة
نقطة اتصال واحدة لالتصال بها تكون مسئولة عن التعامل مع األمور التً تتطلب اهتماًما 

سرًٌعا وتوفر حلوالً فورٌة لشكاوى إساءة االستخدام المتعلقة بكل األسماء المسجلة فً نطاق 
LTg م، بما فً ذلك أولئك الذٌن قاموا بعملٌة بٌع، مع لدى كل المسجلٌن الذٌن تم تسجٌله

 ( فً اتفاقٌة التسجٌل.(6نشر هذه النقطة على موقع الوٌب الخاص به. )انظر المواصفات )

ٌقوم  لتوفٌر المجال المناسب وبٌئة تشغٌل متسقة، التعاون مع مراجعات االلتزام التعاقدٌة.
ٌم االلتزام التعاقدي والتعامل مع أي بإجراء مراجعات دورٌة لتقٌ NNAVVموظفو منظمة 

مشاكل ٌمكن أن تنجم. وٌجب أن ٌوفر مشغل مزود االمتداد المستندات والمعلومات التً 
( من 2والتً تكون الزمة لتنفٌذ هذه المراجعات. )انظر المادة ) NNAVVتطلبها منظمة 

 اتفاقٌة التسجٌل.(

لدى مشغل مزود االمتداد، فً وقت ٌجب أن ٌتوافر  .اإلبقاء على أداة عملٌات مستمرة
االتفاق، أداة عملٌات مستمرة تكفً لتموٌل عملٌات شركة التسجٌل األساسٌة خالل فترة ثالثة 

ا لمدة 3) ًٌ ، وبعد ذلك ال LTgأعوام بعد تفوٌض نطاق  5( أعوام. وٌبقى هذا المطلب سار
( 8. )انظر المواصفات )ٌلزم على مشغل مزود االمتداد الحفاظ على أداة العملٌات المستمر

 من اتفاقٌة التسجٌل.(

إذا حدد مشغل مزود االمتداد  .اإلبقاء على السٌاسات واإلجراءات القائمة على المجتمع
طلبه على أنه طلب معتمد على المجتمع فً وقت تقدٌم الطلب، ٌجب على مشغل مزود 

بقاء على السٌاسات االمتداد تحقٌق متطلبات فً اتفاقٌة مزود االمتداد الخاصة به لإل
واإلجراءات التً تعتمد على المجتمع التً حددها فً طلبه. وٌكون مشغل مزود االمتداد 

ملتزًما بإجراء حل نزاع قٌود شركة التسجٌل فٌما ٌتعلق بالنزاعات المتعلقة بتنفٌذ السٌاسات 
 ( من اتفاقٌة التسجٌل.(2واإلجراءات القائمة على بالمجتمع. )انظر المادة )

ٌشمل ذلك إجراء اختبار تجاوز الفشل على أساس منتظم.  تنفٌذ خطط االستمرارٌة واالنتقال.
وفً حالة ضرورة االنتقال إلى مشغل مزود امتداد جدٌد، فإنه ٌتوقع من مشغل مزود االمتداد 

بشأن المشغل التابع المناسب، وتوفٌر  NNAVVالتعاون من خالل التشاور مع منظمة 
ة لتسهٌل االنتقال السلس، وااللتزام بإجراءات انتقال السجل السارٌة. )انظر البٌانات الالزم

 ( من اتفاقٌة التسجٌل.(3( و)2المواد )
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ٌشمل ذلك إتاحة الوصول إلى ملف  من خالل عملٌة موحدة. PLSإتاحة ملفات منطقة 
دخل مشغل منطقة السجل للمستخدمٌن المعتمدٌن، وفًقا لمعاٌٌر الوصول والملف والتنسٌق. ٌ

مزود االمتداد فً نموذج موحد من االتفاقٌات مع مستخدمً ملفات المنطقة وٌقبل المعلومات 
( فً اتفاقٌة 4المعتمدة للمستخدمٌن عبر مركز تبادل المعلومات. )انظر المواصفات )

 التسجٌل.(

لتنفٌذ  LTgٌجب أن ٌوقع مشغل مزود االمتداد على ملفات منطقة  .SNDDNCتنفٌذ 
( وفًقا للمعاٌٌر التقنٌة ذات الصلة. gVDDNNدات األمان لنظام أسماء النطاقات )امتدا

وٌجب أن تقبل شركة التسجٌل المواد األساسٌة االعامة من المسجلٌن ألسماء النطاقات 
والذي ٌوضح تخزٌن المواد  gVDDNN، مع نشر بٌان سٌاسة LTgالمسجلة فً 

مفاتٌح الرئٌسٌة الخاصة بشركة التسجٌل، األساسٌة، والوصول واالستخدام الخاص بال
( فً اتفاقٌة 6باإلضافة إلى مواد إرساء الثقة الخاصة بالمسجلٌن.  )انظر المواصفات )

 التسجٌل.( 

  NCANNما المتوقع من منظمة   2 -4 -5

طالما ٌقومون بإطالق  DLTgتقدٌم الدعم لمشغلً مزود امتداد  NNAVVستواصل منظمة 
لتبادل العالقات بٌن مزودي  NNAVVمتداد وصٌانتها. تقدم وظٌفة منظمة عملٌات تزوٌد اال

لتقدٌم المساعدة على أسس  DLTgنقطة اتصال لمشغلً مزود امتداد  DLTgامتداد 
 مستمرة.

لاللتزام التعاقدي أًٌضا بعمل مراجعات على أساس منتظم  NNAVVكما تقوم وظٌفة منظمة 
بالتزامات االتفاقٌة، باإلضافة إلى  DLTgود امتداد للتحقق من استمرار التزام مشغلً مز

تقصً المعلومات حول الشكاوى التً تصدر من المجتمع حول مشغل مزود االمتداد ووفائه 
بالتزاماته التعاقدٌة. لمزٌد من المعلومات حول أنشطة االلتزام التعاقدي الحالٌة، ٌرجى زٌارة 

 ./http://www.icann.org/en/complianceموقع 

العمل بطرٌقة متفتحة وشفافة، وتوفٌر معاملة منصفة بٌن  NNAVVتتطلب لوائح منظمة 
مسئولة عن الحفاظ على استقرار وأمن اإلنترنت  NNAVVمشغلً مزود االمتداد. ومنظمة 

نٌة مع مشغلً مزود امتداد نطاقات على المستوى العالمً، وتتطلع إلى عالقة بناءة وتعاو
DLTg   .المستقبلٌٌن فٌما ٌتعلق بتعزٌز هذا الهدف 
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