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   الجدیدgTLDبرنامج  – خلفية
ن، آمنظمة غير ربحية تضم أصحاب مصلحة متعدديمنذ عشر سنوات ) ICANN(نظًرا ألنه تم تأسيس هيئة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة 

 تعزيز المنافسة في سوق -مات أخرى  التي تعترف بها الواليات المتحدة وحكو-ُمخصصة لتنسيق نظام عناوين اإلنترنت، آان أحد مبادئها األساسية 
زيادة االبتكار وتوافر عدد ) gTLDs(األعلى العامة سوف يتيح التوسع في نطاقات المستوى . أسماء النطاقات مع ضمان أمان اإلنترنت واستقراره

  .  نطاًقا٢١ عددها gTLDأآبر من الخيارات والتغيير إلى نظام عناوين اإلنترنت، والذي يمثله حالًيا نطاقات 

إلنترنت العالمي وقامت بعرضه  جديدة بعد عملية مشاورة ُمفصَّلة وُمطولة مع آل الدوائر االنتخابية لمجتمع اgTLDوقد جاء القرار بإدخال نطاقات 
.  مثل الحكومات واألفراد والمجتمع المدني والدوائر التجارية ودوائر الملكية الفكرية والمجتمع التقني–مجموعة آبيرة من أصحاب المصالح 

عم أسماء رمز البلد ومنظمة د) ALAC(واللجنة االستشارية العامة ) GAC(وشارآت أيًضا في هذا العمل اللجنة االستشارية الحكومية 
)ccNSO ( واللجنة االستشارية لألمان واالستقرار)SSAC( التابعة جميًعا لـ ،ICANN . نتجت عن عملية المشاورة سياسة ممثلة في تقديم

ارة ، وتبناها مجلس إد٢٠٠٧في عام ) GNSO(جديدة تم إآمالها بواسطة منظمة دعم األسماء العامة ) gTLDs(نطاقات مستوى أعلى عامة 
ICANN ،٢٠٠٨ في يونيو .  

 لمساعدة مجتمع اإلنترنت العالمي في استيعاب المتطلبات ICANNتعد هذه المذآرة التوضيحية جزًءا من سلسلة من الوثائق التي تم نشرها بواسطة 
 بمشارآة مجتمع ICANN قام موظفو ،٢٠٠٨ومنذ أواخر عام . والعمليات الموضحة في الدليل المساعد لمقدم الطلب، الممثل حالًيا في صيغة مسودة

اإلنترنت في عملية االرتقاء الهادفة لتطوير البرنامج وذلك من خالل سلسلة من منتديات التعليقات العامة على مسودات الدليل المساعد لمقدم الطلب 
تتواصل عملية تقييم التعليقات .  حتى وقتنا الحالي يوًما٢٥٠استغرقت المشاورات المتعلقة بالمواد المهمة للبرنامج ما يزيد عن . والوثائق الداعمة

  . المتلقاة بعناية واالستعانة بها في إجراء مزيد من التنقيح على البرنامج وتشكيل عملية تطوير اإلصدار النهائي للدليل المساعد لمقدم الطلب

 الجديد، الرجاء االنتقال إلى الموقع TLDgلالطالع على المعلومات الحالية والجداول الزمنية واألنشطة ذات الصلة ببرنامج 
htm.program-gtld-new/topics/en/org.icann.www://http.   

وال ينبغي أن يعتمد مقدمو الطلبات المحتملون على أٍي من التفاصيل الُمقتَرحة الخاصة ببرنامج نطاقات . الرجاء العلم أن هذه هي مسودة مناقشة فقط
gTLDع البرنامج لمشاورة ومراجعة إضافيتين الجديدة حيث الزال يخض.  
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  الوثيقة هذه في الواردة الرئيسية النقاط ملخص
 يجب أن تخضع لشروط ICANN بأن القرارات واإلجراءات التي تتخذها ICANN للوائح الداخلية لـ ١#تقر القيمة الرئيسية  •

. واألمان وإمكانية التشغيل التفاعلي العالمي بالنسبة لإلنترنتممثلة في المحافظة على استقرار التشغيل وتحسينه والموثوقية 
 بتحديد الحاجة لتعريف العمليات الهادفة النتقال ICANN، قامت "إطار استمرارية السجل"ولتحقيق هذا المبدأ ونتيجة لتطوير 

gTLDمن مشغل سجل إلى آخر .  

  :ولحماية المسجلين، سوف تلتزم العمليات باآلتي 

  ن خدمات السجل جاهزة لتشغيل أآبر امتداد ممكن؛ التأآد من أ 

  . المنتقلgTLDالتأآد من تقييم مشغل السجل الجديد من خالل مستوى مناسب من الفحص لزيادة فرصة نجاح تشغيل  

  :تم تطوير العمليات الثالث التالية وتوضيحها في هذه الوثيقة •

  .ة رئيسية عند قيام السجل الحالي بتحديد سجل تابععملية انتقال السجل من خالل تابع مقترح الستخدامه بصور .١

  .عملية انتقال السجل بواسطة طلب عروض الستخدامه بصورة رئيسية عند انتهاء السجل الحالي وعدم تحديد سجل تابع .٢

   DNS" (الوظائف المهمة"عملية االنتقال المؤقت لمشغل سجل الخلفية في حالة الطوارئ الستخدامه عند تنفيذ إحدى  .٣
نظام التسجيل  (Whois ،SRS/EPP، )امتدادات نظام أسماء النطاقات اآلمن (DNSSEC، )نظام أسماء النطاقات(

تحت حد طوارئ معرف وحاجة هذه الوظيفة )) إيداع البيانات (Data Escrowبروتوآول التوزيع المرن، /المشترك
  .الستبدال مؤقت

ستقر وموثوق فيه، مع تقليل نسبة التأثير على المسجلين ومستخدمي سوف تضمن هذه العمليات حدوث االنتقال بشكل آمن وم •
gTLDوتوفير الشفافية لألطراف المشترآة في االنتقال ،.  

 في حالة قيام السلطة الحكومية أو السلطة العامة ذات الصلة بهذا األمر بسحب دعمها ٢ و١سوف يتم أيًضا استخدام العمليتين  •
جغرافي، وذلك في نهاية مدة اتفاقية التسجيل، أو في حالة وجود أمر قضائي صادر عن سلطة  الذي يوضح االسم الgTLDلسجل 

   .قانونية لها حق النظر في مثل هذه الدعاوى

  
  

  
  التعریفات

  :وبالنسبة ألغراض هذه الوثيقة، يتم تعريف المصطلحات التالية آما يلي

  .gTLDلسجل " الوظائف المهمة"لتشغيل وظيفة واحدة أو أآثر من  هيئة تم التعاقد معها من خالل سجل :مشغل سجل الخلفية

  :gTLDهي الوظائف الضرورية لتشغيل سجل ": الوظائف المهمة"

 )النطاقات أسماء نظام (DNS حل .١

 )السجل بواسطة DNSSEC تقديم حالة في) (DNSSEC (اآلمن النطاقات أسماء نظام امتدادات في مناسب بشكل الموقعة المنطقة .٢

 )EPP (المرن التوزيع بروتوآول باستخدام عادة يتم وذلك ،)SRS (المشترك التسجيل نظام .٣

 Whois البروتوآول باستخدام عادة يتم وذلك التسجيل، بيانات نشر خدمة .٤

٥. Registry Data Escrow) السجل بيانات إيداع( 
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  من أمثلة الظروف التي تؤدي إلى انتقال . ICANN مع gTLD حدوث تغيير في الطرف المتعاقد في اتفاقية تسجيل :انتقال السجل
  . ، بيع السجل أو انتقاله، نقض السجل الحالي التفاقية التسجيل، وخالفهgTLDتغيير اسم المنظمة التي تقوم بتشغيل : السجل ما يلي

  . بعد انتقال السجلICANN مع gTLD الطرف المتعاقد الجديد في اتفاقية تسجيل :السجل التابع

  تقال السجالتعمليات ان
  : ما يليICANN، مع التزامات ٢-٩يقر تأآيد االلتزامات، الفقرة 

  ١].DNSلـ [المحافظة على األمان واالستقرار والمرونة 

  :  هي آالتالي١#القيمة الرئيسية .  القيم الرئيسية للمنظمةICANNتحدد اللوائح الداخلية لـ 

  ٢. وأمنه وإمكانية التشغيل التفاعلي له عالمًيا وتعزيز ذلكالمحافظة على استقرار تشغيل اإلنترنت ومصداقيته

  : لما يليICANNبتنفيذ ) ٢-١-١الفقرة  (٢٠٠٧-٢٠٠٦ لعامي ICANNتقر خطة التشغيل الخاصة بـ 

وضع خطة شاملة يتم اتباعها في حالة حدوث إخفاق مالي أو فني أو تجاري لمشغل السجل، شاملة التوافق مع متطلبات إيداع 
  ٣.انات واختبارات إصالح الخلل بشكل آاملالبي

تقوم عملية إدارة الحوادث . ٤"إطار استمرارية السجل" ويتم تحديثها بشكل متواصل؛ وهي تسمى اآلن ٠٧-٠٦تم إنشاء العملية لعامي 
  .ى وظائف السجل المهمةبتوضيح الحاجة لحلول المعالجة في حالة حدوث تأثير سلبي عل" إطار استمرارية السجل"واألحداث الموضحة في 

 بتوضيح الحاجة لتعريف عمليات ICANN الخاصة بها، ونتيجة لتطوير إطار استمرارية السجل، قامت ١#وألجل تنفيذ القيمة الرئيسية 
 ، وتوفير الشفافية لألطرافgTLD بشكل آمن ومستقر وموثوق فيه؛ مع تقليل التأثير الواقع على المسجلين ومستخدمي gTLDالنتقال 

  .المساهمة في االنتقال

  :تم تطوير العمليات الثالث التالية وتوضيحها في هذه الوثيقة

 المقترح التابع خالل من السجل انتقال عملية .١

 )RFP (عروض طلب خالل من السجل انتقال عملية .٢

 الطوارئ حالة في الخلفية سجل لمشغل المؤقت االنتقال عمليات .٣

                                                           
١ ICANN) .مسترد من .تأآيد االلتزامات).  سبتمبر٣٠، ٢٠٠٩   

htm.en-09eps30-commitments-of-affirmation/documents/en/org.icann.www://http  
٢ ICANN) .اللوائح الداخلية لـ ).  سبتمبر٣٠، ٢٠٠٩ICANN. مسترد من I#htm.bylaws/general/en/org.icann.www://http  
٣ ICANN) .خطة التشغيل الخاصة بـ ).  يونيو٢٢، ٢٠٠٦ICANN  مسترد من .٠٠٧٢-٢٠٠٦ لعامي 

htm.06jun22-plan-operating/announcements/org.icann.www://http  
٤ ICANN) .استمرارية سجل ). ٢٠٠٩gTLD. مسترد من http://www.icann.org/en/registries/continuity/  
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  تابع المقترحعملية انتقال السجل من خالل ال  . ١
على سبيل ( بتخصيص اتفاقية التسجيل الخاصة بها لتابع مرتقب ICANNسوف تتم االستعانة بهذه العملية عند طلب أحد السجالت قيام 

خدام سوف يتم أيًضا است). المثال، السجل الذي تم اآتسابه، وجود تغيير في االسم بالنسبة للمنظمة، انتقال إلى موفر استمرارية خدمات السجل
 الذي يكون االسم gTLDهذه العملية في حالة قيام السلطة الحكومية أو السلطة العامة ذات الصلة بهذا األمر بسحب دعمها لمشغل سجل 

الجغرافي واقتراحها سجًال تابًعا، وذلك في نهاية مدة اتفاقية التسجيل، أو في حالة وجود أمر قضائي صادر عن سلطة قانونية لها حق النظر 
  .٢يوجد مخطط انسيابي لهذه العملية في الملحق رقم .  مثل هذه الدعاوىفي

على سبيل المثال، في حالة حدوث تغيير في االسم، فسوف . سوف يتم تنفيذ مستوى مناسب من الفحص بشكل دائم عند تقييم التابع المقترح
  ).ق المستوى األعلىنطا (TLDيرآز التقييم على التأآد من صحة وجود ضمان يمنع االستيالء على 

، فسوف ) جغرافيةgTLDفي حالة نطاقات (وعند تلقي الطلب من السجل الحالي أو من السلطة الحكومية أو العامة ذات الصلة بهذا األمر 
، )إن أمكن( بتقييم الموقف من خالل الحقائق المجمعة وإجراء محادثات مع السجل الحالي والسلطة الحكومية أو العامة ICANNتقوم 

  :سوف يرآز التقييم على األسئلة التالية. وتحليل اتفاقية التسجيل

  هل حدث تغيير في آيان يقدم أية وظائف لسجل الخلفية؟ •

   مجتمع مناسب تجب استشارته؟TLDهل يمتلك  •

كومي عند تقديم أو، هل هناك حاجة لدعم ح( وفًقا للتعريف الموجود في الدليل المساعد لمقدم الطلب؟ gTLDهل هذا اسم جغرافي لـ  •
  )الطلب؟

  هل توجد أية قيود في اتفاقية التسجيل قد تؤثر على االنتقال؟ •

في حالة وجود (، السجل الحالي، ومشغل سجل الخلفية gTLD أيًضا بإجراء تقييم لحجم المخاطر التي قد يتعرض لها ICANNسوف تقوم 
على سبيل المثال، سوف .  التضاعف الثالثي بصورة إجمالية والثالثيات نفسهاآما سيرآز التقييم أيًضا على ميزات). تغيير متعلق بذلك األمر

 بشكل مكثف من ِقبل مؤسسات مالية أو ألغراض التجارة اإللكترونية، والتي قد تؤدي إلى وضع gTLDيتم الفحص في حالة استخدام 
  . مقاييس أآثر صرامة متعلقة بأمان االنتقال

إذا آان .  يتم فحص السجل التابع المقترح للتأآد من امتالآه الدعم الخارجي المطلوب، إن آان ذلك مالئًمابعد اآتمال هذه التقييمات، سوف
gTLD اسًما جغرافًيا، آما هو معرف في الدليل المساعد لمقدم الطلب الخاص بـ gTLD الجديد، فسوف تقوم ICANN بتوجيه التابع 

في حالة . عدم المعارضة/الصلة بهذا الشأن لتقديم دعم للتابع المرتقب وتجميع وثائق الدعمالمقترح لحث السلطة الحكومية أو العامة ذات 
في مثل هذه الحاالت، .  باستشارته خالل هذه المرحلةICANNتحديد اتفاقية التسجيل مجتمًعا ما تجب استشارته عند االنتقال، فسوف تقوم 

  .ي الصلة بهذا األمر آي تتواصل العملية حتى االنتقاليجب أن يتم تقديم دعم للتابع المقترح من المجتمع ذ

 بمتابعة تقييم مقدم الطلب مستعينة ICANNفي حالة امتالك التابع المقترح الدعم المطلوب أو في حالة عدم وجود حاجة لدعم، فسوف تقوم 
مصفوفة تقييم السجل ا للمعايير المحددة في ووفًق.  الجديدةgTLDبالعمليات المحددة في الدليل المساعد لمقدم الطلب الخاص بنطاقات 

سوف تغطي .  بتحديد التقييمات الضرورية وتجميع المعلومات ورسم التقييمICANN، سوف تقوم ١ الموضحة في الملحق رقم المرتقب
  .الرسوم نفقات التقييمات التي تم إجراؤها بواسطة موفري خدمة خارجيين

  .ICANNة بالتقييمات التي تم إجراؤها داخلًيا بواسطة لن يتحمل مقدم الطلب أية نفقات متعلق

تم توضيح ثالثة مستويات للتدقيق في الملحق . سوف يتفاوت نطاق التقييمات بالنسبة لكل حالة وذلك تبًعا لمستوى التدقيق المطلوب والمناسب
سوف يتم إجراء .  الجديدgTLDاينة مقدمي طلبات  مشابها في النطاق لمع)الشاملعلى سبيل المثال، (سوف يكون المستوى األشمل . ١رقم 

على سبيل المثال، (يوضح المستوى التالي .  الجديدةgTLDالتقييم بواسطة إحدى الشرآات المساهمة في تقييم الطلبات الخاصة بنطاقات 
آد من امتالك الهيئة الجديدة ترتيبات مشابهة على سبيل المثال، يتمثل التقييم الفني وتقييم عمليات التشغيل في التأ.  نطاق معاينة أضيق)محدود

على سبيل  (ICANNيمثل المستوى الثالث نطاق معاينة ضيق جًدا يمكن إجراؤه داخليا بواسطة . متوافقة مع مشغل سجل الخلفية الموجود
  .)األدنىالمثال، 
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في حالة عدم اجتياز مقدم الطلب للتقييم، . ICANNطلب وبعدها سوف يقوم موفر التقييم بإجراء التقييمات المطلوبة وتقديم تقرير لمقدم ال
في حالة عدم ). تقييم موسع(فسوف توجد فرصة لدى مقدم الطلب لعالج أوجه القصور في غضون ثالثة أسابيع من التقييم الذي فشل فيه 

األموال إلى مقدم الطلب والتي تكون مساوية لما تم اجتياز مقدم الطلب للتقييم في المرة الثانية، فسوف تنتهي العملية دون حدوث انتقال وإعادة 
  .تجميعه وأقل من نفقات التقييم الفعلية

.  عن الموافقات الضرورية وتدخل اتفاقية التسجيل مع التابع في حالة اعتمادهICANNفي حالة اجتياز التابع المرتقب للتقييم، فسوف تبحث 
  .ي العملية دون انتقالفي حالة عدم اعتماد التابع المرتقب، فسوف تنته

Once the successor has been approved, this outcome will be communicated internally 
and externally as necessary and appropriate . إذا لم يتضمن االنتقال تغييًرا في مشغل سجل الخلفية، فإنه يجب على

  ).سلطة األرقام المخصصة لإلنترنت (IANA التابع طلب التغيير في الجهة الراعية بواسطة

في حالة حدوث تغيير في الكيان الموفر لخدمات مشغل سجل الخلفية، فإنه يجب على التابع اجتياز االختبارات التي تتم قبل التفويض آما هو 
لفية هو مشغل السجل أو متعاقًدا لمشغل يكون األمر آذلك سواء آان موفر الخ.  الجديدةgTLDمحدد في الدليل المساعد لمقدم الطلب لنطاقات 

 في قاعدة بيانات منطقة IANAبمجرد إآمال االختبارات بنجاح، فإنه يجب على السجل الجديد مواصلة تغيير الجهة الراعية بواسطة . السجل
الخدمات، وسوف يطلب تغييرات ، فسوف يقوم سجل التابع بإجراء ترحيل للبيانات وIANAبعد اآتمال الخطوة المتعلقة بـ . IANAالجذر لـ 

  .IANA بواسطة Whois وDNSفي سجالت 

 لتحديث معلوماتها العامة ICANNسوف يتم إفشاء الخطوات النهائية في عملية االنتقال داخلًيا وخارجًيا إذا آان ذلك ضرورًيا ومالئًما ولـ 
  .gTLDوالداخلية المتعلقة بسجل 

  )RFP(وض عملية انتقال السجل من خالل طلب عر  . ٢
) بما يؤدي إلى اإلنهاء( اتفاقية التسجيل بصورة ال يمكن عالجها gTLDسوف تتم االستعانة بهذه العملية بصورة أساسية عند نقض سجل 

سوف يتم أيًضا استخدام هذه العملية في حالة قيام السلطة الحكومية أو السلطة العامة ذات الصلة بهذا األمر بسحب . وعدم تحديد سجل تابع
اية مدة اتفاقية التسجيل، أو في حالة وجود أمر قضائي صادر  جغرافي وعدم توفيرها سجًال تابًعا مقترًحا، وذلك في نهgTLDدعمها لسجل 

  .٣يوجد مخطط انسيابي لهذه العملية في الملحق رقم . عن سلطة قانونية لها حق النظر في مثل هذه الدعاوى

ية فرعية ممثلة في طلب  الموضحة أعاله، غير أن تلك العملية تتضمن عملعملية انتقال السجل من خالل تابع مقترحهذه العملية مشابهة لـ 
  . هو تحديد الطلبات وجذبها من سجالت التابع المرتقب) RFP(الهدف من طلب العروض ). RFP(عروض 

، حيث ربما يسفر عن نتائج قد يكون من المهم الكشف عنها في طلب gTLDسوف تبدأ عملية طلب العروض عقب تقييم المخاطر الخاص بـ 
باإلضافة إلى ذلك، سوف يتم إدراج . لخدمات الضرورية المراد تقديمها بواسطة السجل التابعسوف يوضح طلب العروض ا. العروض

  .النفقات المتوقعة لخدمات التقييم في طلب العروض حيث سيكون المقترح االقتصادي األدنى المقبول من مقدم طلب

 ICANNفي الدليل المساعد لمقدم الطلب، فسوف تقوم  والذي يكون اسًما جغرافًيا، آما هو موضح gTLDفي حالة قيام السجل بتشغيل 
عالوة على ذلك، في حالة احتواء اتفاقية التسجيل . بالتشاور مع السلطة الحكومية أو العامة ذات الصلة بهذا األمر إلدخاله في طلب العروض

ال، فسوف يتم تنفيذ ذلك خالل هذه المرحلة  بالتشاور مع مجتمع محدد حول تابع ممكن قبل االنتقICANNعلى فقرة شرطية تنص على قيام 
  . من العملية

  .  يوًما، وسيكون لدى مقدمي الطلبات لحين نهاية فترة النشر لتقديم رد٤٥بمجرد اعتماد طلب العروض، فسوف يتم نشره لمدة 



 

  ٦   )نطاق المستوى األعلى العام (gTLDنموذج عمليات انتقال سجل 

  آما هو موضح في بعدها سيتم فحص مقدم الطلب الذي اقترح أعلى مبلغ للسجل األصلي لتقديم الدعم الضروري وتقييمه 
  سوف توفر آلية االختيار هذه أعلى عائد للسجل األصلي وتقلل النفقات غير . عملية انتقال السجل بواسطة التابع المقترح

  .الضرورية لمقدمي الطلبات غير الفائزين مع ضمان أهلية الفائز

اجتيازه التقييم، فسوف تتواصل العملية آما هو موضح في و) أو في حالة عدم الحاجة لدعم(في حالة امتالك مقدم الطلب الدعم الضروري 
في حالة عدم امتالك مقدم الطلب الدعم المطلوب أو في حالة عدم اجتيازه التقييم، فسوف تتم دراسة أعلى عرض يليه . العملية المذآورة آنًفا

  .ن انتهاء جميع العروضبين مقدمي الطلبات وهكذا، إلى أن يوجد مقدم طلب مدعوم وناجح في التقييم أو لحي

في حالة عدم تلقي أية عروض أثناء عملية طلب العروض، أو في حالة عدم وجود مقدمي طلبات مؤهلين، وذلك بسبب نقص الدعم المناسب 
في حالة عدم تحديد مرشح مؤهل حتى بعد إصدار طلب عروض . أو عدم القدرة على اجتياز التقييم، فسوف يتم إصدار طلب عروض ثاٍن

  . بشكل نهائيgTLD وذلك إلغالق TLDاٍن، فسوف يتم تنفيذ عملية اإلنهاء التلقائي المتعلقة بـ ث

في حالة تحديد سجل تابع مؤهل خالل هذه العملية، فسوف تذهب أية أموال تم تجميعها من مقدم الطلب هذا، والتي تكون أقل من نفقات التقييم 
  .gTLDن سجل ورسوم التنسيق مستحقة الدفع، إلى التخلص م

  عمليات االنتقال المؤقت لمشغل سجل الخلفية في حالة الطوارئ  . ٣
نقض السجل التفاقية التسجيل ) ١: ( جديدة بصورة أساسية عند الوفاء بالشرطين التاليينgTLDسوف يتم استخدام هذه العملية لنطاقات 

مما يتسبب في موقف يحتوي على خطورة غير مقبولة آما هو موضح قيد التنفيذ أدنى حد الطوارئ " وظيفة مهمة"ووجود ) ٢(الخاصة به و
. في هذه الحالة، يمكن نقل العمليات إلى موفر خدمات خلفية في حالة الطوارئ لحين قيام مشغل المسجل باستعادة العمليات الطبيعية. أدناه

بصورة آافية أو " الوظائف المهمة"ية بعدم القدرة على توفير يمكن أيًضا بدء هذا االنتقال المؤقت بناًء على طلب السجل إذا آانت هناك درا
  .توقع حدوث ذلك

  حدود الطوارئ  "وظيفة مهمة"
DNS) ساعات أسبوعًيا٤توقف عن العمل لمدة    ساعات٤توقف متواصل عن العمل لمدة   )جميع الخوادم   

DNSSEC*   ت أسبوعًيا ساعا٤توقف عن العمل لمدة    ساعات٤توقف متواصل عن العمل لمدة  
SRS)  نظام التسجيل

) EPP) (المشترك
  )بروتوآول التوزیع المرن(

  شهرًیا/  أیام ٥توقف عن العمل لمدة    أیام٥توقف متواصل عن العمل لمدة 

Whois/Whois المعتمد على 
  الویب

  شهرًیا/  أیام ٧توقف عن العمل لمدة    أیام٧توقف متواصل عن العمل لمدة 

Data Escrow   
  )ع البياناتإیدا(

  خرق ناتج عن مستودعات إیداع مفقودة

  . في منطقة الجذرgTLD لمدة ثالث سنوات بعد إدراج DNSSECسوف یمتد تأثير حد *

من نظام المراقبة الخاص )) إيداع البيانات (Data Escrowعدا " (الوظائف المهمة"لـ " حد الطوارئ"سوف يتم تحديد مقاييس اآتشاف 
  . من مسودة اتفاقية التسجيل٦ آما هو موضح في المواصفة رقم ICANNللسجل المستخدم بواسطة ) ستوى الخدمةاتفاقية م (SLAبـ 



 

  ٧   )نطاق المستوى األعلى العام (gTLDنموذج عمليات انتقال سجل 

سوف يظل االنتقال المؤقت . gTLDآما يجب االنتباه أيًضا إلى أن عملية االنتقال هذه معدة لتكون مقياًسا مؤقًتا لحماية المسجلين ومستخدمي 
" انتقال السجل" إلى مشغل آخر باستخدام إحدى عمليات gTLDحين حل المشكالت األساسية، أو انتقال سارًيا ل" الوظائف المهمة"لـ 

 الجديدة موافقة مسبقة من السجل على gTLDوللسماح بإجراء هذا االنتقال المؤقت، سوف تتضمن اتفاقية التسجيل لنطاقات . الموضحة مسبًقا
  .، وذلك في حالة الطوارئWhois وDNS لسجالت IANAالتغييرات في قاعدة بيانات 

عملية انتقال السجل بمجرد جاهزية السجل الستئناف العمليات وإصالحه جميع المشكالت التي تسببت في خرقه االتفاقية، فإنه يمكنه بدء 
  . في تلك العمليةسوف يقوم السجل بتحديد نفسه آتابع مقترح. gTLD وذلك إلعادة اآتساب التحكم في عمليات بواسطة التابع المقترح

سوف . أساسي وثانوي: بموجب العقد) مشغلي طوارئ( على مشغلي سجل خلفية في حالة الطوارئ محددين مسبًقا ICANNسوف تحافظ 
أو تحديد واختيار مشغلين جدد في حاالت /تنتهي عملية طلب عروض المشغل في حالة الطوارئ آل خمس سنوات وذلك لتجديد العقود و

يكون المشغلون المحددون في حاالت الطوارئ من مناطق جغرافية مختلفة وذلك لزيادة الموثوقية في المشغلين في حاالت سوف . الطوارئ
الطوارئ بوجه عام؛ بحيث إنه إذا وقعت آارثة في منطقة ما وأثرت على قدرة أحد المشغلين في حاالت الطوارئ على العمل، فإن المشغل 

 DNSات األهلية األساسية للمشغلين في حاالت الطوارئ ثالث سنوات خبرة على األقل في مجال تشغيل تكون متطلب. يظل جاهًزا للعمل
  ).بروتوآول التوزيع المرن (EPP وWhoisوخبرة عام واحد في مجال تشغيل خدمات 

االستعداد والجاهزية ورسوم سوف يتم دفع رسوم ثابتة خاصة بأتعاب المحاماة إلى المشغلين في حاالت الطوارئ عندما يكونون في وضع 
من المتوقع قيام المشغلين في حاالت الطوارئ بتحديد سعر خدماتهم بناء على قاعدة استعادة . نشطة والتي ستختلف تبًعا لحجم التشغيل

  خمس األولى سوف يتم سحب المبالغ المالية المطلوبة نظير استخدام خدمات المشغلين في حاالت الطوارئ أثناء السنوات ال. التكاليف
  . الجديدgTLD الجديد من االحتياطي المالي الخاص بهذا الغرض المطلوب لمشغلي سجل gTLDلـ 

 الجديدة، شاملة اختبارات gTLDسوف يتم تقييم مقدمي الطلبات المتعلقة بالمشغل في حاالت الطوارئ بواسطة عمليات مشابهة لنطاقات 
  .يجب أن تكون البنية التحتية جاهزة للتشغيل أثناء التقييم. المستخدمة في حالة الطوارئالتفويض المسبق المتعلقة بالبنية التحتية 

 بتحديد المشغلين األساسي والثانوي في حاالت الطوارئ، فسوف يتم تحفيزهم على تقديم اتفاقية خاصة بمسجلي ICANNبمجرد قيام 
نظام التسجيل  (SRSتمكين المشغل في حالة الطوارئ من تنفيذ وظائف السجالت لجميع المسجلين بحيث ال تحتوي على بنود آثيرة وذلك ل

  .أثناء عملية االنتقال المؤقت) المشترك

 أوًال إلشراك المشغل األساسي ICANNفي حالة حدوث طوارئ والحاجة لالستعانة بخدمات المشغل في حاالت الطوارئ، فسوف تبحث 
دمة األساسي على القيام بهذه العملية أو في حالة وجود تعارض في المصالح، فسوف تقوم في حالة عدم قدرة موفر الخ. في حاالت الطوارئ

ICANNلن يكون المشغل النشط في حاالت الطوارئ مؤهًال ليكون سجًال تابًعا دقيًقا أو مشغل خلفية .  بإشراك موفر الخدمة الثانوي  
  . إذا آان هناك انتقال للسجلgTLDلـ 



 

  ٨   )نطاق المستوى األعلى العام (gTLDنموذج عمليات انتقال سجل 

  ".الوظائف المهمة"لتنشيط آل وظيفة من ) SLR(ن في حاالت الطوارئ متطلبات مستوى الخدمة سوف تكون لدى المشغلي

  متطلب مستوى الخدمة  "وظيفة مهمة"
DNS / DNSSEC ساعتين لحين تلقي ملف المنطقة  

Whois/Whoisساعة لحين تلقي البيانات٢٤   المعتمد على الویب   
SRS) نظام التسجيل المشترك) (EPP (

  )*آول التوزیع المرنبروتو(
   ساعة لحين تلقي البيانات٧٢

Data Escrow) إیداع البيانات(  ساعة لحين بدء عملية ٢٤ SRS) نظام التسجيل المشترك(  
  . جاهزة لقبول الطلبات من المسجلينSRSخوادم *

ل المحدد في حاالت الطوارئ  وذلك للسماح للمشغgTLD بأرشيف يضم ملفات المناطق اليومية لجميع نطاقات ICANNسوف تحتفظ 
األخرى، سوف يتم الحصول على البيانات من السجل " الوظائف المهمة"وبالنسبة لـ .  بشكل سريع في حالة الطوارئDNSباستئناف خدمة 

  .أو مستودعات إيداع البيانات/الحالي و

 ساعة عند الطلب، ٢٤ خالل gTLDترك لنشر بيانات  الجديدة للموافقة على نظام التسجيل المشgTLDسوف يتم طلب وآيل إيداع لنطاقات 
  .وذلك في حالة الطوارئ

، لن يقوم المشغل في حاالت الطوارئ بقبول عمليات قابلة للفوترة gTLDفي حاالت الطوارئ الخاصة بـ " الوظائف المهمة"خالل تشغيل 
اقات جديدة، عدم القيام بعمليات تجديد للنطاقات، عدم إجراء على سبيل المثال، عدم وجود نط(تابعة لنظام التسجيل المشترك من المسجلين 

سوف يتم السماح بإجراء بقية العمليات المتعلقة بنظام التسجيل . ، ولن يكون هناك انتهاء تلقائي لصالحية النطاقات)عمليات تحويل للنطاقات
  . gTLDلذين يمتلكون نطاقات ترعاها جهات في سوف يعمل المشغل في حاالت الطوارئ مع جميع المسجلين المعتمدين ا. المشترك

  . مخطط انسيابي للعمليات والذي يجب اتباعه في حالة الطوارئ٤يوجد في الملحق رقم 

  



 

  ٩   )نطاق المستوى األعلى العام (gTLDنموذج عمليات انتقال سجل 

  مصفوفة تقييم السجل المرتقب. ١الملحق رقم 
  نوع التقييم  األشياء التي طرأ عليها تغيير

الواجهة األمامية   نوع االنتقال
  االجتهاد الالزم  *الفني والعمليات  ليما  مشغل الخلفية  للسجل

  محدود  أدنى  محدود  نفسه  نفسه  تغيير االسم
  محدود  أدنى  محدود  نفسه  نفسه
  محدود  شامل  محدود  جدید  نفسه
  شامل  محدود  شامل  نفسه  جدید

السجل الحالي ال یوجد 
  به خرق لالتفاقية

  شامل  شامل  شامل  جدید  جدید
السجل به خرق   شامل  محدود  شامل  نفسه  -

  شامل  شامل  شامل  جدید  -  لالتفاقية
  .یتضمن التقييم الفني وتقييم العمليات استعراض خطة ترحيل الخدمات والبيانات من السجل الحالي* 

علقة سوف يقوم السجل المرتقب بتغطية النفقات المت.  الجديدgTLD يمثل معاينة مشابهة في نطاقها بمعاينة مقدمي الطلبات في برنامج الشامل
  . الجديدةgTLDسوف يتم إجراء التقييم بواسطة إحدى الشرآات المساهمة في تقييم الطلبات الخاصة بنطاقات . بالتقييم

على سبيل المثال، يمكن أن تتمثل هذه المعاينة في التأآد من امتالك الهيئة الجديدة ترتيبات مشابهة .  يمثل مجاًال أضيق في المعاينةالمحدود
سواء تم إجراء هذا النوع من التقييم داخلًيا في . شغل سجل الخلفية الموجود، وذلك بالنسبة للتقييم الفني وتقييم عمليات التشغيلمتوافقة مع م

  .ظل تكبد نفقات أو دون تحمل نفقات للسجل المرتقب والذي سيختلف تبًعا للحالة التي تم منح توآيل لتنفيذها

  . وبالتالي دون تحمل نفقات على السجل المرتقبICANNيتم تنفيذه داخلًيا بواسطة  يمثل مجال معاينة ضيًقا جًدا األدنى



 

  ١٠   )نطاق المستوى األعلى العام (gTLDنموذج عمليات انتقال سجل 

   مخطط انسيابي–عملية انتقال السجل بواسطة التابع المقترح   .١-٢الملحق رقم 

  
  



 

  ١١   )نطاق المستوى األعلى العام (gTLDنموذج عمليات انتقال سجل 

   مخطط انسيابي لدعم الفحص–عملية انتقال السجل بواسطة التابع المقترح   . ٢-٢الملحق رقم 

  



 

  ١٢   )نطاق المستوى األعلى العام (gTLDنموذج عمليات انتقال سجل 
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