
 

 

 

 الجديد gTLD برنامجل إيضاحية مذكرة
 

 الجذر منطقة نطاق توسٌع

    

    

 1155 إبرٌل 51 :األول النشر تارٌخ 

 

 الجديد gTLD برنامج – الخلفية

واللجنة الحكومٌة  ICANNهذه إحدى المذكرات اإلٌضاحٌة الجدٌدة المتصلة بالمشاورات األخٌرة بٌن مجلس 
 .ICANNالجدٌد التابع لـ  gTLDرنامج االستشارٌة بخصوص ب

مع األخذ فً االعتبار الموضعات تم تحدٌث هذه المذكرات من أجل توثٌق الرأي األخٌر بخصوص تلك و
فقط ولكن  GACالتوجهات الحالٌة والمناقشات والتعلٌقات العامة المرسلة. لٌست كل مذكرة تدل على مشورة 

جمٌع القضاٌا وثٌقة الصلة بخصوص دلٌل مقدمً الطلبات وطرح برنامج تحتوي أٌضا المبررات واألسباب ل
gTLD ةالجدٌد. 

، رجاء قوموا ةالجدٌد gTLDوللحصول على المعلومات الحالٌة والجداول الزمنٌة والفعالٌات المتعلقة ببرنامج 
 <. http://www.ICANN.org/en/topics/new-gTLD-program.htmبزٌارة الرابط التالً: >

مناقشة فقط. حٌث ٌنبغً على مقدمً الطلبات المحتملٌن أال ٌعتمدوا على أي من ه مسودة رجاء مالحظة أن هذ
 ا لمزٌد من المشاورات والمراجعات.مع بقاء البرنامج خاضع   ةالجدٌد gTLDالبٌانات المقترحة لبرنامج 
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 مقدمة

 البيئة الحالية

الجدٌدة  gTLDوجد هناك اثنان من المناطق الخارجٌة التً ستتأثر بمفاوضات ٌة الجذر، فٌما ٌتعلق بتوسٌع نطاق منطق
 والسجالت:

 أ( عملٌات منطقة الجذر

االنتقادات بٌن الحٌن واآلخر إلى تحسٌنات إلنشاء بنٌة تحتٌة أكثر قوة. )وهذا  وتعملتعمل منطقة الجذر حالٌا بأسلوب ثابت. 
ر تقارٌر عن ما ٌتم سماعه بشكل خاص من مشغلً جذر الخادم اآلخرٌن وال )ب( تزعم : )أ( تصدICANNال ٌوحً بأن 

(. فمن المتوقع أن ٌتضاعف حجم منطقة L جذر مشغلً جذر الخادم اآلخرٌن. ٌمكننا الحدٌث رسمٌا عنبالنٌابة عن حدٌث تال
ورة األولى من تقدٌم الطلبات عدد تسجٌالت الجدٌدة. وقد تضاعف )أو أكثر( نتائج الد gTLDsالجذر بشكل كبٌر مع تقدٌم 
 المورد فً منطقة الجذر.

 ب( عملٌات التفوٌض ودعم السجل

ل، فإن تدفق عدد كبٌر من المعامالت والمستهلكٌن سٌكون له تأثٌر على العملٌات اعممجال أوكما جرت العادة مع أي 
فعلى الرغم  الجدٌدة. gTLDsلى تفوٌضات وسجالت بتدفق عدد كبٌر ع ICANNومن المؤكد أن تتأثر عملٌات  الجارٌة.

ٌمكن التخطٌط من أجل مجاالت  ،gTLDsمن صعوبة التأكد الدقٌق من التأثٌر بدون معرفة األعداد التً قامت بتفوٌض 
 الطلب.تزاٌد االهتمام األولٌة مع منظمة مرنة والتً ٌمكن أن تنمو مع 

بدراسة هذه  – امالئم  متى ما كان ذلك  الفنًالمجتمع و – ICANNقامت  ،ملةومن أجل تقلٌل التأثٌرات السلبٌة المحت
 حٌث تم إجراء الدراسات على مدار عدة اجتماعات مع نشر عدد من التقارٌر والملفات. المجاالت.

ذا تم تقٌٌد وفٌما ٌتعلق بمنطقة الجذر، فقد تم التوصل عادة وبشكل واضح إلى أن استقرار منطقة الجذر لن ٌتعرض للخطر إ
راجع كانت ضمن الحد المطلوب.  ICANNمعدالت التفوٌض بشكل ما وإن معدالت التفوٌض التً اقترحتها وتعهدت بها 

 الجدٌدة وموجز تأثٌر توسٌع نطاق منطقة الجذر. gTLDسٌنارٌوهات معدالت التفوٌض لـ 

األشخاص قٌٌم األثر التشغٌلً )على سبٌل المثال: تجل أعدٌدة تبذل من  اهناك جهود  إن ، فICANNوفٌما ٌتعلق بعملٌات 
وفعالٌات مبادرة  IANAا فً هذه الجهود مبادرة التمٌز التجاري المنجزة مؤخر  وتشمل نظمة( إلدارات معٌنة. والعملٌات واأل

ة تحسٌن وخلصت هذه الجهود مع خطط توظٌف معٌنة ومبادرات عملٌ .ICANNالتمٌز التشغٌلً الجارٌة عبر جمٌع إدارات 
 الجدٌدة التً ٌجري تفوٌضها. gTLDsمن أجل استٌعاب احتٌاجات مستوٌات متعددة من سالسل 

 :أنه فً سجل أدائها اإلرشادي بخصوص هذه المسألة GACوأكدت 

قادرة على الرد بشكل سرٌع  ICANNٌنبغً على المجلس مواصلة العمل فً تنفٌذ نظام مراقبة وإنذار وضمان أن )أ( 
ع عند وجود مؤشرات على إضافات وتغٌرات جدٌدة تخلق ضغطا على منطقة الجذر، و)ب( أن العملٌات واإلجراءات ومتوق

التجدٌدٌة الممكنة الناتجة والتً تتدفق من نتائجها تم النص علٌها بشكل كامل فً دلٌل تقدٌم الطلبات قبل بدء الدورة األولى من 
 تقدٌم الطلبات.

طالق الدورة الثانٌة أو مجموعة الطلبات إذا لم ٌوضح أحد التقٌٌمات وجود مؤشرات من مراقبة ٌتعهد المجلس بأن ٌؤجل إ
 .بأي حال من األحواللم تعرض أمن واستقرار نظام منطقة الجذر للخطر  (محدودة)نظام الجذر وغٌره، وأن دورة أولى 

إداري وفنً شامل لتأثٌر الدورة األولى مع التوصٌات ٌتعهد المجلس بجعل الدورة الثانٌة أو مجموعة الطلبات متسمة بتقٌٌم و
 التً ٌجب نشرها للتعلٌق العام من أجل الموافقة علٌها.
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 الجدٌدة. gTLDلموارد من أجل معالجة طلبات المحتمل لتنوع الٌتعهد المجلس بتجنب احتمالٌة أن تتأثر الفعالٌات األخرى ب

 ةالتوصي

 منطقة الجذر

ذو شقٌن من أجل مراقبة أسلوب منطقة الجذر. وقد ورد هذا االقتراح فً الوثٌقة المرفقة  نهجتباع ا ICANNتقترح 
 :على النحو التالً)"إستراتٌجٌة قٌاس نظام خادم الجذر"( وٌمكن وصفه بإٌجاز 

بفتح حوار )وستستمر فً بعض الحاالت( مع مشغلً خادم الجذر لتحدٌد ما هً القٌاسات ضمن  ICANNستقوم  .5
ة التحتٌة لكل مشغل خادم جذر على حدة والتً ٌمكن ضمها ونشرها بشكل ٌحقق فائدة من أجل اإلسهام فً فهم أداء نظام البنٌ

فرٌق عمل إجراء هذا الحوار قبل اجتماع  ICANNتعتزم و خادم الجذر ككل وكٌف أن هذا األداء ٌختلف مع اختالف الزمن.
 .1155كوٌبك فً شهر ٌولٌو  فًالحادي والثمانٌن  (IETF)هندسة اإلنترنت 

ا بتصمٌم وتنفٌذ نظام قٌاس أساسً موزع إلجراء قٌاس فعال لجمٌع خوادم الجذر، وستقوم أٌض   ICANNوستقوم  .1
بطلب المساعدة من جهات أخرى مؤهلة لضمان أن نقاط القٌاس موزعة بشكل جٌد، فعلى سبٌل المثال من أجل الحصول على 

بنشر بٌانات أولٌة عبر طرف ثالث  ICANNوستقوم  ذر والتً هً أي صوت على نطاق واسع.نتائج تمثٌلٌة لخوادم الج
 مستقل من أجل االهتمامات بالشفافٌة ولتشجٌع األطراف األخرى على المشاركة فً تحلٌل البٌانات والتصور.

ا أل ،بدقةبه ٌصعب التنبؤ ما سبق ( 5) وضبط التوقٌت على مناقشات وتنسٌق مع مشغلً تنطوي على نها بالضرورة نظر 
 النتائج بالتحدٌد لهذه المناقشات.علم تـ  وال ن ٌحد عشر اآلخراألخوادم الجذر 

النصف األول من  كدلٌل على المفهوم قبل نهاٌة اسٌتم نشره اونشره ابتشغٌله ICANNوالذي ستقوم  ما سبق( 1محتوٌات )
 .1151العام المالً 

الجدٌدة مثل أن ٌتم وقف معالجة الطلبات إذا اتضح أن نظام  gTLDلها طلبات بوضع شروط على قبو ICANNوستقوم 
خادم الجذر ضمن الحد األقصى. وسٌتم تطوٌر ونشر الحدود القصوى التً سٌتم عندها اعتبار نظام خادم الجذر ضمن الحد 

كما نتوقع أن ٌتم اتخاذ مثل تلك القرارات بحرص بسبب انخفاض واألقصى كجزء من النهج الوارد فً البند الثانً مما سبق. 
متطلبات إلى قرارات سرٌعة حول البٌانات  ةا ال توجد احتمالٌة أن تؤدي أٌالمعدل الذي نتوقع أن ٌختلف عنده األداء وأٌض  

 الملحوظة.

 ICANNعملٌات 

 gTLDsمن خالل تقدٌم خطط توظٌف  هاٌنوتحس ICANNعملٌات على من أجل المحافظة المبذولة جهود الٌذكر أن 
. وتأخذ الخطط األولٌة بعٌن االعتبار األثر كانت مناسبةالجدٌدة وتحسٌن الفاعلٌة عن طرٌق توحٌد ومٌكنة عملٌات معٌنة 

ا، وهًوقد قامت اإلدارات الثالث  التشغٌلً لعدد معٌن من التفوٌضات المتوقعة. ا مباشر  ات ، وخدمIANA: المتأثرة تأثٌر 
 511تفوٌض بالتسجٌل، وااللتزام التعاقدي ببذل جهود من أجل تحدٌد احتٌاجات التوظٌف المطلوبة فً ظل االفتراضات 

احتٌاجات التوظٌف المتوقعة والحالٌة فً الجدول أسفل. وتستند هذه األعداد بناء على  .سلسة جدٌدة 50111و 511و
أن تتغٌر هذه االفتراضات مع مراجعة وتطوٌر الخطط. لذلك، ال ٌنبغً  االفتراضات الواردة فً وثائق أخرى. ومن المتوقع

فً الوقت  ICANN. وستستمر ICANNاعتبار أعداد التوظٌف هذه ثابتة حتى ٌتم تضمٌنها فً مٌزانٌة وخطة تشغٌل 
 الحالً بتمثٌل البٌئة الجدٌدة لتضمن توافق األهداف اإلدارٌة فً هذه المجاالت.
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 )تقرٌبه( ٌن بدوام كاملالعامل عدد إدارة

 جدٌدة gTLD 50111 جدٌدة gTLD 111 جدٌدة gTLDs 511 الحالً 

IANA1 5.5 3 1 9 

 53 51 7 3 1خدمات التسجٌل 

 51 51 9 7 3توافق العقد 

قد التفوٌض المبسط والمعبغرض التحدٌد الكمً للساعات من أجل إتمام إجراءات محددة  إلى IANAٌستند تحلٌل توظٌف  - 5
( تخصٌص الطلبات المبسطة مقابل الطلبات المعقدة، 5وٌأخذ التحلٌل بعٌن االعتبار افتراضات معٌنة تضم:  وإعادة التفوٌض.

 gTLDs( لن ٌتخطى عدد التفوٌضات الحد األقصى للتفوٌض كل عام كما ورد فً ورقة سٌنارٌوهات معدل التفوٌض لـ 1
  ( نتٌجة فعالٌات التمٌز التجاري.200:1القائم لتسجٌالت ) IANA ( لن ٌغٌر مادٌا معدل توظٌف3الجدٌدة، و

أٌضا على بعض العملٌات  ذلك المطلوب إلتمام العملٌات القائمة، سٌؤثر FTEعدد  gTLDبٌنما تزٌد إضافة تسجٌالت  - 1
عملٌات محددة هناك أن ٌعتبر افتراض و بشكل غٌر متناسب، ومن المتوقع أن ٌقدم مهام إضافٌة مثل التسجٌل الخارجً.

مكاسب فإن  ،)على سٌبل المثال: وسائل تنظٌم عالقات المستهلكٌن( ة)على سبٌل المثال: اتفاقٌات التسجٌل( وآلٌ ةموحد
 .1:5البالغ المعدل الحالً سٌقل عن لكل تسجٌل  FTEعدد والمتوقعة الفاعلٌة 

. وعلى وجه ات جدٌدة واتفاقٌات التسجٌل الخاصة بهوستتأثر بعض العملٌات والمهام الرئٌسٌة مباشرة بإضافة سجال - 3
لٌس فقط بسبب ازدٌاد عدد سجالت السكان ولكن من المحتمل  اكبٌر   االخصوص، سترى أنشطة التنفٌذ والمراقبة التعاقدٌة أثر  
ق التعاقدي الموجهة فباإلضافة إلى الزٌادة فً أنشطة تسجٌل التواف ا.أن ٌهبط مستوى تطور وتجربة التسجٌل على األقل مؤقت  

قدر كبٌر من عمل توافق المسجلٌن الجدد. وحٌثما ٌصعب التنبؤ بدقة بهذا األثر، فمن المتوقع أن ٌزداد وجود فمن المتوقع 
وبالتالً هناك عدد من أنشطة  سكان المسجلٌن والتنوع الجغرافً باستمرار مع زٌادة متوقعة فً نطاقات المستوى الثانً.

التً ستتطلب تقنٌات إضافٌة وعدد من  UDRPمعالجة شكاوى العمالء ومعالجة مظالم وعة الحسابات التوافق مثل مراج
 ة.ٌاإلداراإلعمال الموظفٌن من أجل 

 مع زٌادة وضوح عدد مقدمً طلبات وتفوٌضات السالسل الجدٌدة.اإلجراءات ٌنبغً إعادة تقٌٌم خطط التوظٌف وتغٌرات 
فً أقرب وقت بعد انتهاء الدورة األولى لتحدٌد ما هو  ICANNحلٌل التأثٌر الكلً لعملٌات باإلضافة إلى ذلك، ٌنبغً إكمال ت

وسٌكون الغرض من هذه التحلٌالت هو إعالم برنامج معالجة الطلبات كذلك  على العملٌات األخرى. –إن وجد  –التأثٌر 
 اإلدارات األخرى بالعملٌات الالزمة وتحسٌنات التوظٌف.

 .VeriSignو  NTIAفً حاجة إلى مزٌد من الفهم وهو عملٌات الموافقة والتفوٌض التً تدٌرها خر آال أخٌرا، هناك مج
 NTIAحٌث تعهدت كال من  الجدٌدة. gTLDsمنظمة من أجل تفوٌض ألي تباع خطة عمل لكل إعداد ا ICANN وتواصل

 .gTLDsبالعمل كفرٌق إلنشاء إستراتٌجٌة ثالثٌة من أجل تفوٌض  Verisignو

 مبررات التوصية

 منطقة الجذر

ٌعمل نظام خادم الجذر من خالل التوافق التقنً الواسع إلحدى عشر منظمة مستقلة، وتهدف التوصٌات بهذه الوثٌقة إلى 
 فرض شروط خاصة على مشغلً خادم الجذر.عدم وممكن حد الحفاظ على االستقاللٌة إلى أقصى 

. L جذرلـ  ICANNعلى األجهزة التً تم توزٌعها بالفعل كجزء من تشغٌل  ICANN تنفذهااإلجراءات الفعالة التً تتم وس
تؤثر لى على الرغم من أن هذا النهج لدٌه مٌزة وهً أنه ٌتطلب مٌزانٌة أقل وعدم نشر إضافً عبر شبكة االنترنت فسوف 
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جهات أخرى إجراء بمطالبة  ICANN. ومن ثم ستقوم L جذرـ بخصٌصا تتعلق بشكل طبٌعً والتً المقدمة النتائج حٌادٌة 
على صورة أدق التجاهات أداء نظام كبر أ، وٌمكن الحصول بشكل نموذجٌةتكون  Lنتائج بحٌث تكون البٌانات لجمع تطابق 

 خادم الجذر.

ث ونالحظ فً وقتنا الحاضر أن نظام خادم الجذر ٌتم نشره مع قدرة كبٌرة غٌر مستخدمة الستٌعاب الحشود الوامضة وأحدا
المرور األخرى الكبٌرة. إن المعدل الذي نتوقع أن ٌستجٌب به النظام لنمو منطقة الجذر ٌكون فً المقابل منخفض. لذلك ٌستند 

نهجنا على بناء نظام ممتد لقٌاس خادم الجذر الذي من الممكن أن ٌنمو تدرٌجٌا )فعلى سبٌل المثال مع وجود مساهمٌن 
 مجمعة من البٌانات( لتسهٌل اتجاه التحلٌل طوٌل األمد.  إضافٌٌن للبٌانات أو أنواع إضافٌة

 ICANNعملٌات 

ٌتم و متوقع من التفوٌضات.عدد باإلضافة إلى محددة  gTLDٌنبغً أن ٌتم إجراء تحلٌل األثر التشغٌلً بدون كمٌات طلبات 
، IANAر فورا )على سبٌل المثال: اآلن إجراء عدد من المبادرات للحفاظ على أو تحسٌن عملٌات تلك األقسام التً ستتأث

باإلضافة إلى ذلك،  الجدٌدة. gTLDs 5111و 111و 511والتوافق وخدمات التسجٌل( والتً أخذت بعٌن االعتبار تأثٌر 
التشغٌلً قد عمل مع اإلدارات األخرى التً ستشارك فً عملٌة تقدٌم الطلبات )أي بمعنى:  gTLDفإن مشروع استعداد 

لً( لتصمٌم العملٌات وتحدٌد احتٌاجات المورد لضمان معالجة الطلبات فً الوقت المناسب بدون التأثٌر على القانونً والما
 العملٌات القائمة. 

حتى ثالثة أضعاف بكفاءة وتٌرة طلبات التعامل مع إلى ضعفٌن أو كمثال، ال ٌمكن تجاهل الجهود لمضاعفة  IANAاستخدام 
من  3إلى  1و أكثر تنظٌما فعندما ٌتم ترجمتها كالحاجة لبناء قدرة على التعامل مع عدد منطقة الجذر وعلى من أنها قد تبد

 الطلبات لكل ٌوم عمل. 


