
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كتيب دليل مقدم الطلب
 اإلصدار النهائي المرتقب

 5الوحدة 
لكتيب دليل مقدم الطلب وغير معتمد ككتيب دليل نهائي من جانب " مقترح"الرجاء مالحظة أن هذا اإلصدار 

 gTLDال يتعين على مقدمي الطلبات المحتملين االعتماد على أي التفاصيل المقترحة لبرنامج . مجلس اإلدارة
 .نظراً لخضوع البرنامج لمزيد من المداوالت والتنقيح الجديد

 
 

 .تمت ترجمة هذه الوثيقة من اللغة اإلنجليزية ليصل إليها جمهور أعرض
  

للتحقق من دقة الترجمة، غير أن اللغة ) ICANN(وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها شركة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة 
، كما أن النص األصلي المكتوب باللغة اإلنجليزية من هذه الوثيقة هو النص الوحيد ICANNالعمل بها في اإلنجليزية هي اللغة التي يتم 

 . الرسمي والمعتمد
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    المقترح النهائي اإلصدار –المتقدم دليل آتيب

١-٥ 
  

  ٥الوحدة 
  االنتقال إلى مرحلة التفويض

  
تصف هذه الوحدة الخطوات النهائية الالزمة من قبل مقدم الطلب إلآمال العملية، بما في ذلك 

 الجدید في gTLD وإعداد وتفویض نطاق ICANNإبرام اتفاقية مزود امتداد مع منظمة 
  .منطقة الجذر

  اتفاقية التسجيل  ١-٥
بما في ذلك، إذا آان هذا –لبات الذین أنهوا بنجاح عملية التقييمیجب أن یقوم جميع مقدمي الط

بالدخول في اتفاقية تزوید االمتداد مع –ضرورًیا، عمليات حل النزاع والتنافس على السلسلة
  .   قبل االنتقال إلى مرحلة التفویضICANNمنظمة 

إخطار لمقدمي  إرسال ICANNبعد االنتهاء من آل مرحلة في العملية، یتعين على منظمة 
  . الطلب الناجحين المنتخبين لتنفيذ اتفاقية التسجيل في ذاك الوقت

للمتابعة، یطلب من مقدمي الطلبات تقدیم معلومات محددة عن الغرض من تنفيذ إتفاقية 
  :التسجيل

  ). من االتفاقية٨انظر المواصفات (توثيق المستندات المالية لمقدم الطلب  .١

  .وقيع االتفاقيةتأآيد معلومات االتصال وت .٢

  .إشعار بأي تغيير مادي مطلوب في شروط االتفاقية .٣

حيازة أیة مصلحة ملكية لدى أي مأمور ) ١: (یتعين على مقدم الطلب اإلبالغ عن .٤
حيازة مأمور تسجيل أو بائع أو األسماء ) ٢(تسجيل أو بائع أو في أسماء مسجلة، 

 حالة تحكم مقدم الطلب، في) ٣(المسجلة ألیة مصلحة ملكية لدى مقدم الطلب، و
أو خضوعه لسيطرة، أو آونه خاضع لسيطرة مشترآة مع أي مأمور تسجيل أو 

 بحقها في الرجوع بالطلب إلى ICANNتحتفظ منظمة . بائع لألسماء المسجلة
هيئة التنافس قبل إبرام اتفاقية التسجيل وذلك إذا ما توصلت إلى أن ترتيبات 

قضایا   مأمور التسجيل قد تثير-ة التسجيل الملكية المشترآة بين مشغل شرآ
" یتم التحكم فيه"بما في ذلك اصطالحات " (التحكم"ولهذا الغرض، . تنافس

یعني الملكية المباشرة أو غير المباشرة لسلطة توجيه أو ") یخضع للتحكم العام"و
التسبب في توجيه اإلدارة والسياسات الخاصة بشخص أو آيان، سواء من خالل 

السندات المالية، أو آأوصياء، أو منفذین، أو من خالل العمل آعضو في ملكية 
مجلس اإلدارة أو أي جهة مسيطرة، من خالل عقد، أو اتفاقية ائتمان أو خالف 

 .ذلك
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 بحقها في ICANNلضمان متابعة اهتمام مقدم الطلب بموقفه القانوني الجيد، تحتفظ منظمة 
  .  اتفاقية التسجيل  ثة إضافية ومعلومات قبل إبرام مطالبة مقدم الطلب بتقدیم وثائق حدی

 في معالجة اتفاقيات التسجيل بعد مرور شهر من تاریخ إخطار مقدمي ICANNتبدأ منظمة 
  .  تجري معالجة الطلبات بترتيب استالم المعلومات. الطلب الناجحين

راجعة إضافية من بصفة عامة، تشمل العملية موافق رسمية على االتفاقية دون الحاجة إلى م
یجتاز الطلب آافة معایير التقييم؛ وعدم وجود تغيير مادي في :  جانب الجلس، بشرط أن

قد توجد حاالت أخرى یطلب فيها . الحاالت؛ وعدم وجود تغيير مادي في االتفاقية األساسية
  .  المجلس مراجعة الطلب

أشهر من ) ٩(غضون تسعة یتوقع من مقدمي الطلب المعتمدین تنفيذ اتفاقية التسجيل في 
. ICANNینجم عن الفشل في تنفيذ ذلك فقد األهلية، حسبما یتراءة لمنظمة . تاریخ اإلخطار

أشهر إذا أمكنه توضيح العمل ) ٩(یحق لمقدم الطلب طلب تمدید لمدة إضافية تصل إلى تسعة 
ًقا لقناعة بجد وبنية حسنة إلآمال الخطوات الضروریة إلبرام اتفاقية التسجيل، وذلك وف

  .   في حدود المعقولICANNمنظمة 

تتم اإلشارة إلى بعض . قد تجري مراجعة اتفاقية التسجيل بالملحق المرفق بهذه الوحدة
وال . األحكام الواردة بهذه االتفاقية بصفتها قابلة للتنفيذ على الحكومة والكيانات الحكومية فقط

، اآتساب صفة األهلية في IGOمة أو یجوز للكيانات الخاصة، وإن آانت مدعمة بالحكو
  .إطار األحكام الخاصة هذه

یجوز . من المتوقع دخول جميع مقدمي الطلبات الناجحين في االتفاقية فعلًيا آما هو مدون
لمقدمي الطلب المطالبة بالتفاوض على الشروط آاستثناء؛ ورغم ذلك، ینجم عن هذه المطالبة 

في حالة طلب إجراء تغييرات مادیة باالتفاقية، . ذ االتفاقيةتمدید المدة الزمنية المحددة لتنفي
  .   قبل تنفيذ االتفاقيةICANNیجب التصدیق عليها أوًال من قبل مجلس إدارة 

یحتفظ المجلس .  الجدیدgTLD المسؤولية النهائية عن برنامج ICANNیتحمل مجلس إدارة 
 gTLDدي، المقدم بشأن برنامج بحقه في ظل ظروف استثنائية لدراسة الطلب، على نحو فر

جدید لتحدید ما إذا آانت الموافق لصالح مجتمع اإلنترنت، على سبيل المثال، نتيجة الستخدام 
  .ICANNآلية مسؤولية 
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  اختبار ما قبل التفويض  ٢-٥
یجب أن یقوم آل مقدم طلب بإتمام اختبار التقني لما قبل التفویض آشرط أساسي للتفویض 

 یجب إتمام اختبار ما قبل التفویض هذا خالل المدة الزمنية المحددة في .في منطقة الجذر
  .اتفاقية مزود االمتداد

یكمن الغرض من االختبار الفني لما قبل التفویض في التحقق من وفاء مقدم الطلب بالتزاماته فيما 
  ).٢( الثانية یتعلق بتأسيس عمليات التسجيل وفقًا للمعایير الفنية والتشغيلية الموضحة بالوحدة

 gTLDآما یهدف االختبار أیًضا إلى التحقق من أن مقدم الطلب یستطيع تشغيل برنامج 
الفشل حسب / ویتم اختبار آل مقدمي الطلبات على أساس النجاح . بطریقة مستقرة وآمنة

  .المتطلبات التالية

. رآة التسجيل وعمليات نظام شDNSوتغطي عناصر اختبار البنية التحتية التشغيلية لخادم 
في الكثير من الحاالت، یقوم مقدم الطلب بتنفيذ عناصر االختبار آما هو محدد وتوفير وثائق 

وعلى حسب ما تراه .  إلظهار القدرة على توفير أداء مرٍضICANNالنتائج إلى منظمة 
، یمكن أن تتم مراجعة أوجه في وثائق االعتماد الذاتي تلك إما في مواقع ICANNمنظمة 

  . ICANNط تنفيذ الخدمات الخاصة بشرآة التسجيل أو في مكان آخر تحدده منظمة نقا
  
  إجراءات االختبار   ١ -٢ -٥

یمكن أن یبدأ مقدم الطلب اختبار ما قبل التفویض من خالل تقدیم نموذج ما قبل التفویض 
  :ICANNوالمستندات المصاحبة له والتي تحتوي على المعلومات التالية إلى منظمة 
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 التي یتم استخدامها في توفير IPv4/IPv6آل أسماء خادم األسماء وعناوین    •
   الجدید،TLDخدمة بيانات نطاق 

  
 unicast وعناوین IPv4/IPv6، قائمة أسماء anycastفي حالة استخدام    •

  ،anycastالتي تسمح بتعریف آل خادم مفرد في مجموعات 
  

  مة في نظام شرآة التسجيل، الكاملة المستخدIDN، جداول IDNفي حالة دعم    •
  

 الجدید في وقت االختبار ویجب توفير مجموعة TLDیتعين توقيع منطقة اختبار    •
 في الوثائق، ICANNالمفاتيح الصحيحة المستخدمة وقت االختبار لمنظمة 

  ؛TLD DNSSEC (DPS)فضًال عن بيان سياسة 
  

  ؛ واالتفاقية المبرمة بين وآيل المستودع المحدد ومقدم الطلب   •
  

  .وثائق الترخيص الذاتي آما هو موضح أدناه لكل عنصر من عناصر الفحص    •
  

 المادة المقدمة وتجري اختبارات في بعض األحيان باإلضافة إلى ICANNتراجع منظمة 
 ICANNبعد إجراء االختبارات، تقوم منظمة . تلك التي یتم تطبيقها من جانب مقدم الطلب

  .الختبارات وتقوم بتقدیم هذا التقریر إلى مقدم الطلببعمل تقریر یحتوي على نتائج ا

أي طلب توضيح، أو أي طلب للحصول على المزید من المعلومات، أو أي طلب آخر یظهر 
  .في العملية سيتم تمييزه وذآره في التقریر المرسل إلى مقدم الطلب

جمَّع حيث  من مقدم الطلب إتمام اختبارات ِحمل تتعلق بِحمل مICANNقد تطلب منظمة 
  . متعددةTLDیقوم آيان واحد بتقدیم خدمات التسجيل لنطاقات 

بمجرد أن یفي أحد مقدمي الطلبات بمتطلبات اختبار ما قبل التفویض، فسيكون مؤهًال لطلب 
  .   الذي تم طلبهgTLDتفویض نطاق 

دة في إذا لم یكمل أحد مقدمي الطلبات خطوات ما قبل التفویض خالل الفترة الزمنية المحد
  . بالحق في إنهاء تلك االتفاقيةICANNاتفاقية مزود الخدمات، تحتفظ منظمة 

   التحتيةDNSبنية :   عناصر االختبار ٢ -٢ -٥
في .  الجدیدgTLD التحتية لنطاق DNSتتعلق المجموعة األولى من عناصر االختبار ببنية 

لة عما إذا آان یتم استخدام  التحتية، تعتبر جميع المتطلبات مستقDNSجميع اختبارات بنية 
 IPv٤ینبغي إجراء جميع االختبارات على آٍل من بروتوآول . IPv٦ أو IPv٤بروتوآول 

  .، مع تقدیم تقاریر بالنتائج وفًقا لكال البروتوآولينIPv٦وبروتوآول 
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 التحتية التي تنطبق عليها هذه االختبارات المجموعة الشاملة DNSتمثل بنية  -- UDPدعم 
 تشتمل على الخادم وبنية الشبكة والتي یتم استخدامها من ِقبل المزودین المختارین لتوفير التي

یجب أن تشتمل الوثائق التي یقدمها مقدم .  الجدید على اإلنترنتgTLD لنطاق DNSخدمة 
الطلب على نتائج اختبار أداء النظام التي تشير إلى توافر قدرة آافية للشبكة والخادم وتقدیر 

رة المتوقعة أثناء التشغيل العادي للتحقق من ثبات الخدمات باإلضافة إلى التعامل بشكل للقد
  ). DDoS(آاٍف مع الهجمات الموزَّعة لرفض الخدمة 

  
یجب أن تشتمل وثائق الترخيص الذاتي البيانات المتعلقة بقدرة التحمل والتأخر والقدرة على 

  . الوصول إلى الشبكة

لحمل باستخدام جدول، ورسم بياني مطابق، یظهران النسبة المئویة یتم اإلبالغ عن قدرة ا
لالستعالمات التي یتم الرد عليها في مقابل زیادة عدد االستعالمات في الثانية والناجمة عن 

 ٢٠یجب أن یشتمل الجدول على األقل على . ومولدات المرور) إلى الخوادم(مصادر محلية 
 والتي ستتسبب في فقد UDPمات المعتمدة على نقطة بيانات وأحمال خاصة باستعال

 مقابل مجموعة فرعية من الخوادم المنتقاة بشكل عشوائي داخل ٪١٠االستعالمات بنسبة 
ویجب أن تشتمل الردود على بيانات المنطقة أو .  الخاص بمقدم الطلبDNSالبنية التحتية لـ 
  .لحة آي یتم اعتبار أنها صاNODATA أو NXDOMAINأن تكون ردود 

 DNSوینبغي اإلبالغ عن تأخر االستعالمات بالمللي ثانية آما یتم قياسه بواسطة مجسات 
الموجودة إلى الخارج من أجهزة توجيه الحدود في الشبكة الفعلية التي تستضيف خوادم 

  .األسماء، من وجهة نظر هيكل الشبكة

ول ترتيبات تبادل یتم توثيق إمكانية الوصول إلى الشبكة من خالل توفير معلومات ح
 لموفري تبادل المسارات أو AS، مع ذآر أرقام DNSالمسارات والتناظر لمواقع خادم 

  .النظراء في آل نقطة تواجد سعة النطاق المتاح في نقاط التواجد هذه

 فيما DNS الستعالمات وردود TCPیجب أن یتم تمكين وتوفير خدمة نقل  -- TCPدعم 
 بمراجعة وثائق االعتماد الذاتي للقدرة المتاحة ICANNم منظمة تقو. یتعلق بالحمل المتوقع

 عبر TCPمن ِقبل مقدم الطلب وتقوم بإجراء اختبارات قدرة النقل وإمكانية وصول 
 DNSمجموعة فرعية منتقاة بشكل عشوائي من خوادم األسماء داخل البنية التحتية لـ 

 یتم اختبار آل خادم مفرد في آل ،anycastفي حالة استخدام أي . الخاصة بمقدم الطلب
  .anycastمجموعة 
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یجب أن تشتمل وثائق الترخيص الذاتي البيانات المتعلقة بقدرة التحمل والتأخر والقدرة على 
  .الوصول إلى الشبكة الخارجية

یتم اإلبالغ عن قدرة الحمل باستخدام جدول، ورسم بياني مطابق، یظهران النسبة المئویة 
) NXDOMAIN أو NODATAبيانات المنطقة أو (تي ینتج عنها ردود لالستعالمات ال

إلى خوادم (صالحة مقابل زیادة عدد االستعالمات في الثانية والناجمة عن مصادر محلية 
 نقطة بيانات وأحمال ٢٠یجب أن یشتمل الجدول على األقل على . ومولدات المرور) األسماء

في ) جة لمهلة االتصال أو إعادة تعيين االتصالسواء نتي (٪١٠تسبب فقد استعالمات بنسبة 
 التحتية الخاصة بمقدم DNSمجموعة فرعية من الخوادم محددة بشكل عشوائي داخل بنية 

  .الطلب

 DNSویتم اإلبالغ عن تأخر االستعالمات بالمللي ثانية آما یتم قياسه بواسطة مجسات 
ة الفعلية التي تستضيف خوادم الموجودة إلى الخارج من أجهزة توجيه الحدود في الشبك

  .األسماء، من وجهة نظر هيكل الشبكة

 المعتمدة DNSیتم توثيق إمكانية الوصول إلى الشبكة من خالل توفير سجالت الستعالمات 
ویمكن أن تكون .  من نقاط التوصيل الخارجية في الشبكة التي تستضيف الخوادمTCPعلى 

  .خدمة لقياس التأخر المذآور أعالههذه المواقع هي نفس تلك المواقع المست

في البنية التحتية ) ٠( EDNSیجب أن یظهر مقدم الطلب دعم  -- DNSSECدعم 
 DNSSECالخاصة بالخادم لدیه، والقدرة على إعادة سجالت الموارد الصحيحة المتعلقة بـ 

 للمنطقة الموقعة، والقدرة على قبول NSEC/NSEC3 وRRSIG وDNSKEYمثل 
وبصفة خاصة، یجب أن .  من مسئولي نطاق المستوى الثانيDSموارد ونشر سجالت 

ومفتاح ) KSK(یظهر مقدم الطلب قدرته على دعم دورة الحياة الكاملة لمفتاح توقيع المفتاح 
 مواد االعتماد الذاتي فضًال عن اختبار ICANNتراجع منظمة ). ZSK(توقيع المنطقة 

 باستخدام امتداد DNS الستعالمات DNSت نقل قابلية الوصول، وحجم االستجابات، وقدرا
لمجموعة فرعية منتقاة " DNSSEC OK"مع ضبط وحدات بت ) ٠(EDNSبروتوآول 

 الخاص DNSبشكل عشوائي من جميع خوادم األسماء الموجودة داخل البنية التحتية لـ 
موعة ، یتم اختبار آل خادم مفرد في آل مجanycastفي حالة استخدام أي . بمقدم الطلب
anycast.  

  
 TCP وUDPیتم توثيق قدرة الحمل وتأخر االستعالمات وإمكانية الوصول فيما یخص 

  .أعاله

  نظم شرآات التسجيل :   عناصر االختبار ٣ -٢ -٥
 في EPPآما هو موثق في اتفاقية مزود االمتداد، یجب أن توفر شرآات التسجيل الدعم لـ 

 وواجهة الویب، ٤٣ عبر آٍل من المنفذ Whoisدمة نظام التسجيل المشترك لدیها، وتوفير خ
یوضح هذا القسم تفاصيل متطلبات اختبار أنظمة شرآات التسجيل . DNSباإلضافة إلى دعم 

  .هذه
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یجب تحسين نظام شرآة التسجيل ليفي بمتطلبات األداء الموضحة في  --أداء النظام 
.  ترخيًصا ذاتًيا بااللتزامICANNمن اتفاقية مزود التسجيل وتطلب منظمة ) ٦(المواصفات 
 بمراجعة وثائق الترخيص الذاتي للقدرة المتاحة من قبل مقدم الطلب ICANNتقوم منظمة 

  . للتحقق من االلتزام بمتطلبات الحد األدنى تلك
  

وتتحقق .  للحمل المتوقعWhoisیجب أن یوفر مقدم الطلب خدمات  -- Whoisدعم 
 على بروتوآولي اإلنترنت Whois إلى بيانات  من إمكانية الوصولICANNمنظمة 
IPv4و IPv6 ببروتوآول ٤٣ من خالل المنفذ TCP ومن خالل واجهة الویب، آما تقوم 

 عن ICANNتقوم منظمة .  Whoisبمراجعة وثائق الترخيص الذاتي فيما یتعلق بقدرة نقل 
المتداد وإمكانية الوصول بعد باختبار تنسيق الرد وفًقا للمواصفة الرابعة من اتفاقية مزود ا

من نقاط مختلفة على اإلنترنت عبر )  ومن خالل الویب٤٣من خالل المنفذ  (Whoisإلى 
  .IPv6 وIPv4بروتوآولي 

  
یجب أن تصف وثائق الترخيص الذاتي الحد األقصى من االستعالمات في الثانية والتي یتم 

ویب، باإلضافة إلى توقع الحمل  وواجهة ال٤٣التعامل معها بنجاح من قبل خادمات المنفذ 
  .الذي یوفره مقدم الطلب

  
وباإلضافة إلى ذلك، یجب أن یتم توثيق وصف وظائف التحكم الموزعة الآتشاف وتخفيف 

  .Whoisتحليل البيانات في قاعدة بيانات 
  

آجزء من خدمة التسجيل المشترآة، یجب أن یوفر مقدم الطلب خدمات  -- EPPدعم 
EPPستقوم منظمة .  للحمل المتوقعICANN بالتأآيد على التوافق مع تعليقات RFC 

 ICANNآما تقوم منظمة ). DNSSEC لـ EPPبما في ذلك امتدادات (المناسبة 
  .EPPبمراجعة وثائق الترخيص الذاتي فيما یتعلق بقدرة نقل 

  
  بعشرة نقاطEPPویجب أن توفر الوثائق الحد األقصى لمعدل النقل في الثانية لواجهة 

إلى الحجم المتوقع بعد عام ) فارغ (٠بيانات تطابق أحجام قاعدة بيانات شرآة التسجيل من 
  .من التشغيل، آما یحدد مقدم الطلب
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آما تصف الوثائق أیًضا اإلجراءات المتخذة للتعامل مع الحمل أثناء عمليات شرآة التسجيل 
  .المبدئية، مثل فترة االنطالق

  
رة شرآة التسجيل على دعم مأموري التسجيل في إضافة، یتم اختبار قد -- IPv6دعم 

إذا . ICANN التي یقدمها الُمسجلين من قبل منظمة IPv6 DNSوتغيير وإزالة سجالت 
، یتم اختبار ذلك من قبل منظمة IPv6 عبر EPPآانت شرآة التسجيل تدعم الوصول إلى 

ICANNعن بعد عبر نقاط مختلفة على اإلنترنت .  
  

 باختبار قدرة شرآة التسجيل على دعم مأموري ICANNتقوم منظمة  -- DNSSECدعم 
 باإلضافة إلى DNSSECالتسجيل في إضافة وتغيير وإزالة سجالت الموارد ذات الصلة بـ 

وبصفة خاصة، یجب أن یظهر مقدم . اإلجراءات الرئيسية إلدارة شرآة التسجيل بشكل عام
للتغييرات الرئيسية للنطاقات الفرعية التابعة الطلب قدرته على دعم دورة الحياة الكاملة 

 IANAویتم التحقق من التشغيل المتبادل لقنوات التواصل اآلمنة لمقدم الطلب مع . للجذر
  .لتبدال مواد إرساء الثقة

   
 DNSSECالمعروف أیًضا باسم بيان سياسة (آما تتم مراجعة مستند الممارسة والسياسة 

واد األساسية، والوصول واالستخدام الخاص بالمفاتيح ، والذي یوضح حفظ الم)DPSأو 
الرئيسية الخاصة بشرآة التسجيل باإلضافة إلى مواد إرساء الثقة الخاصة بمأموري التسجيل، 

  .آجزء من هذه الخطوة
  

 الكاملة المستخدمة IDN) جداول( بالتحقق من جدول ICANNتقوم منظمة  -- IDNدعم 
باإلرشادات المستخدمة في ) الجدوال(ب أن یلتزم الجدول ویج. في نظام شرآة التسجيل

html.repository-idn/procedures/org.iana://http.  
  

بعد تطویر هذه المتطلبات، یتوقع من . Whois لـ IDNیتم تطویر المتطلبات المتعلقة بـ 
 آجزء من عملية IDN ذات الصلة بـ Whois المحتملة االلتزام بمتطلبات شرآات التسجيل

  .اختبار ما قبل التفویض
  

تتم مراجعة عينات إیداع البيانات المشتملة على إیداع آامل  --اإليداع في مستودع البيانات 
وإیداع تزایدي، التي یقوم مقدم الطلب بتقدیمها، والتي تظهر النوع والتنسيق الصحيح 

یتم االنتباه على نحو خاص لالتفاقية المبرمة مع موفر مستودع البيانات للتحقق . محتویاتلل
 ساعة في حالة ٢٤من أن البيانات المودعة في المستودع یمكن إصدارها على مدار 

، حسب اختيارها، أن تطلب من طرف آخر مستقل أن ICANNیجوز لمنظمة . الطوارئ
یجوز . شرآة التسجيل من البيانات المودعة في المستودعیشهد بصحة إمكانية إعادة تأسيس 

  . اختيار اختبار عملية إطالق البيانات من خالل وآيل مستودع البياناتICANNلمنظمة 
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  عملية التفويض  ٣-٥
 لما قبل التفویض بنجاح، یمكن لمقدمي الطلبات ICANNعند إعالن إتمام اختبار منظمة 
  .  الجدید في قاعدة بيانات منطقة الجذرgTLDالبدء في عملية التفویض لمزود 

ویشمل ذلك توفير المعلومات اإلضافية وإتمام الخطوات التقنية اإلضافية الالزمة لعملية 
تتوفر المعلومات حول عملية التفویض على . التفویض

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

  ات المستمرةالعملي   ٤-٥
أثناء ". مشغل مزود امتداد" بنجاح gTLDیصبح مقدم الطلب الذي یقوم بتفویض نطاق 

تفویض دور جزء تشغيل نظام أسماء نطاقات اإلنترنت، یتولى مقدم الطلب مجموعة من 
 الجدد حيال أداء gTLD مشغلي نطاقات ICANNوتحاسب منظمة . المسئوليات الهامة

تفاقية مزود االمتداد، ومن الضروري أن یفهم مقدموا الطلبات هذه التزاماتهم بناًء على ا
  .  المسئوليات

   المتوقع من مشغل شرآة التسجيل ١ -٤ -٥
یمكن . gTLDتحدد اتفاقية التسجيل االلتزامات الواقعة على مشغلي شرآة التسجيل لنطاقات 

ام من قبل منظمة أن یؤدي خرق التزامات مشغل شرآة التسجيل إلى اتخاذ إجراءات التز
ICANNویتم تشجيع مقدمي الطلبات .  تصل إلى وتشمل إنهاء اتفاقية مشغل شرآة التسجيل

  .  المحتملين على مراجعة الوصف المختصر التالي لبعض هذه المسئوليات

الحظ أن هذه القائمة غير شاملة یتم توفيرها إلى مقدمي الطلبات المحتملين آمقدمة 
للحصول على النص الكامل والذي یجب . لى عاتق مشغل مزود االمتدادللمسئوليات الملقاة ع

  .االلتزام به، الرجاء الرجوع إلى اتفاقية التسجيل

  :یلتزم مشغل شرآة التسجيل بما یلي

 ویكون مشغل شرآة التسجيل مسئوًال عن . بطريقة آمنة ومستقرةTLDتشغيل نطاق   
  :RFC 1591١وضح في آما هو م.  بشكل تامTLDالتشغيل الفني لنطاق 

 DNSیجب على المدیر المعين القيام بالمهام المنوطة به بشكل مرٍض لتشغيل خدمة "
أي أن اإلدارة الفعلية لتعيين أسماء النطاقات، وتفویض النطاقات الفرعية، وتشغيل . للنطاق

آزي  المرIRویشتمل ذلك على صيانة . خوادم األسماء آلها عوامل یجب أن تتم بكفاءة تقنية
أو مدیر نطاق المستوى العلوي اآلخر الذي یتم إعالمه ) في حالة نطاقات المستوى األعلى(٢

بحالة بالنطاق، واالستجابة للطلبات في الوقت المناسب، وتشغيل قاعدة البيانات بدقة، 
  ."وسرعة، ومرونة

                                                            

 txt.1591rfc/rfc/org.editor-rfc.www://http انظر1 
2 IR وهي الوظيفة المنوطة بمنظمة "سجل اإلنترنت" هو اختصار تاریخي لـ ،ICANNفي الوقت الراهن .  
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 RFCليقات یلزم على مشغل شرآة التسجيل االلتزام بالمعایير الفنية ذات الصلة في شكل تع
إضافة إلى ذلك، یجب أن یفي مشغل شرآة التسجيل بمواصفات األداء . واإلرشادات األخرى

من ) ٦(انظر المواصفات (في مناطق مثل توقف النظام عن العمل وأوقات استجابة النظام 
  ).  اتفاقية مشغل شرآة التسجيل

 مزود امتداد نطاقات  یطلب من مشغلي.االلتزام بسياسات اإلجماع والسياسات المؤقتة  
gTLDویمكن أن تتعلق سياسات اإلجماع بمجموعة من .  االلتزام بسياسات اإلجماع

، ومواصفات تشغيل DNSالموضوعات مثل األمور التي تؤثر على التشغيل المتبادل لنظام 
وأداء مزود االمتداد، واستقرار وأمان قاعدة البيانات، وحل المنازعات المتعلقة بتسجيل 

  .  ء النطاقاتأسما

لكي یتم تبني السياسة على أنها سياسة إجماع، یجب أن یتم تطویر سياسة من قبل منظمة دعم 
 حسب العملية المذآورة في الملحق أ من لوائح منظمة ٣)GNSO(األسماء العامة 

ICANN.وتشتمل عملية تطویر السياسة على المشاورة والتعاون من قبل مجموعات ٤  
لمختلفة المشارآة في العملية، مع توفير فرص متعددة للمدخالت والتعليق أصحاب المصالح ا

  .  من قبل العامة، ویمكن أن یتطلب األمر وقًتا آبيًرا

التي تحكم تحویل (من أمثلة سياسات اإلجماع الحالية سياسة النقل بين مزودي االمتدادات 
التي تحدد مراجعة (لتسجيل ، وسياسة تقييم خدمات شرآة ا)أسماء النطاقات بين المسجلين

، على الرغم )خدمات شرآة التسجيل الجدیدة فيما یتعلق بمسائل األمان واالستقرار والمنافسة
من توافر المزید، ویمكن الوصول إليها من خالل هذا االرتباط 

htm.policies-consensus/general/en/org.icann.www://http.  

 االلتزام بسياسات اإلجماع الحالية وتلك التي gTLDیطلب من مشغلي مزود امتداد نطاقات 
بمجرد أن یتم تبني سياسة إجماع بشكل رسمي، تقوم منظمة . یتم تطویرها في المستقبل

ICANN بتوفير إشعار لمشغلي مزود امتداد نطاقات gTLD بمتطلبات تنفيذ  فيما یتعلق
  .السياسة الجدیدة وتاریخ سریان ذلك

                                                            

٣ org.icann.gnso://ttph 
٤ AnnexA#htm.bylaws/general/en/org.icann.www://http  
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، عندما تتطلب الظروف ICANNوباإلضافة إلى ذلك، یمكن أن یقوم مجلس إدارة منظمة 
خدمات شرآة التسجيل أو ذلك، بوضع سياسة مؤقتة الزمة للحفاظ على استقرار أو تأمين 

 gTLDمتداد لنطاقات وفي تلك الحالة، یطلب من جميع مشغلي مزود اال. DNSنظام 
  . االلتزام بالسياسة المؤقتة خالل الفترة الزمنية المحددة

  
  .   من اتفاقية التسجيل) ١(لمزید من المعلومات، انظر المواصفات 

یجب أن یقوم مشغل مزود االمتداد، على  .تنفيذ إجراءات حماية الحقوق عند بدء التشغيل
أو خدمة مطالبات العالمة التجاریة ) Sunrise(األقل، بتنفيذ إما فترة البدایة 

)Trademark Claims ( خالل مراحل بدء التشغيل للتسجيل في نطاقTLD . سيتم دعم
هذه اآلليات من ِقبل مرآز تبادل معلومات العالمة التجاریة الذي تم تأسيسه وفًقا لما أشارت 

  . ICANNإليه منظمة 

لمؤهلين فرصة مبكرة لتسجيل أسماء في أصحاب الحقوق ا) Sunrise(تمنح فترة البدایة 
  . TLDنطاق 

إشعاًرا للمسجلين ) Trademark Claims(وتقدم خدمة مطالبات العالمة التجاریة 
المحتملين لحقوق العالمة التجاریة الحالية، باإلضافة إلى إشعار آخر ألصحاب الحقوق 

متداد في تقدیم خدمة قد یستمر مشغلو مزود اال. المتعلقة باألسماء المسجلة ذات الصلة
  . مطالبات العالمة التجاریة بعد انتهاء مراحل بدء التشغيل ذات الصلة

من اتفاقية التسجيل ونموذج مرآز تبادل ) ٧(لمزید من المعلومات، انظر المواصفات 
  . معلومات العالمة التجاریة المرفق بهذه الوحدة

 یجب على مشغل مزود . التشغيلتنفيذ إجراءات حماية الحقوق في مرحلة ما بعد بدء  
، بما )URS(االمتداد تنفيذ القرارات التي یتم اتخاذها بموجب إجراء التعليق السریع الموحد 

یجب على مشغل مزود االمتداد . في ذلك تعليق أسماء نطاقات معينة داخل شرآة التسجيل
ل نزاعات ما بعد تفویض أیًضا االلتزام بالقرارات التي یتم التوصل إليها بناًء على سياسة ح

  . وتنفيذها) PDDRP(العالمة التجاریة 

) URS(یتم وصف اإلجراءات المطلوبة بالكامل في إجراءات التعليق السریع الموحد 
قد یقوم . المرفقة بهذه الوحدة) PDDRP(وإجراءات سياسة حل نزاعات ما بعد التفویض 

  . معينgLTDضافية تتعلق بنطاق مشغلو مزود االمتداد بتقدیم إجراءات حمایة حقوق إ

یلزم من آل مشغلي .  الجدیدgTLDتنفيذ إجراءات حماية أسماء الدول واألقاليم في نطاق   
 الجدیدة توفير حد أدنى محدد من وسائل الحمایة ألسماء gTLDمزود االمتداد لنطاقات 

ریة لتحریر هذه الدول واألقاليم، بما في ذلك مطلب الحجز المبدئي وأي قواعد وإجراءات سا
یجري تشجيع مشغلي شرآة التسجيل على تنفيذ إجراءات حمایة األسماء الجغرافية . األسماء

باإلضافة إلى تلك األسماء المطلوبة في االتفاقية، حسب احتياجات ومصالح الظروف الخاصة 
  ).باتفاقية التسجيل) ٥(انظر المواصفات . (gTLDبكل نطاق 
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 باإلضافة إلى النفقات المدعمة الهادفة .ICANNلى منظمة سداد الرسوم المستحقة إ
 هذه األموال، تساعدICANNللمساعدة على إتمام األهداف الموضحة في بيان مهمة منظمة 

االلتزام التعاقدي، ومسئول :  بما في ذلك،  الجدیدةgTLDsفي توفير الدعم الالزم لنطاقات 
تزایدة، وغيرها من أنشطة دعم شرآة عالقات شرآة التسجيل، واعتمادات المسجل الم

و، بمجرد تجاوز نطاق )  دوالًرا أمریكًيا سنوًیا٢٥(وتشتمل الرسوم على قيمة ثابتة . التسجيل
TLDمن ) ٦(انظر المادة .  لحد الحجم، یتم فرض رسوم متغيرة حسب مقدار المعامالت

  .اتفاقية التسجيل
  

 یؤدي ذلك دوًرا هاًما في حمایة المسجلين .تإيداع البيانات بشكل منتظم في مستودع البيانا
واستمراریة حاالت معينة عندما تعاني شرآة التسجيل أو أحد جوانب شرآة التسجيل حاالت 

  .)  في اتفاقية التسجيل) ٢(انظر المواصفات . (فشل في النظام أو فقد للبيانات
  

متداد تقریًرا إلى  یجب أن یقدم مشغل مزود اال.تقديم تقرير شهري في الوقت المناسب
یتضمن التقریر معامالت مأمور التسجيل لمدة شهر .   بشكل شهريICANNمنظمة 

في ) ٣(انظر المواصفات . ( لحساب رسوم مأمور التسجيلICANNوتستخدمه منظمة 
  .)اتفاقية التسجيل

 متاحة عامة Whoisیجب أن یقدم مشغل شرآة التسجيل خدمة  .Whoisتوفير خدمة 
  .)في اتفاقية التسجيل) ٤(انظر المواصفات . (TLDطاق المسجلة في نطاق ألسماء الن

یقوم مشغل مزود االمتداد   المعتمدینICANNاإلبقاء على الشراآات مع مسجلي منظمة 
. لتحدید المتطلبات الخاصة بالمسجلين التابعين له) RRA(شرآة تسجيل -بعمل اتقافية مسجل

 محددة في اتفاقية مزود االمتداد، ویمكن أن تشتمل ویجب أن یشتمل ذلك على شروط معينة
یجب أن یوفر مشغل مزود االمتداد وصوًال بدون . TLDعلى شروط إضافية خاصة بنطاق 

 ICANNتمييز إلى خدمات شرآة التسجيل الخاصة به لكل المسجلين المعتمدین من منظمة 
ویشتمل ذلك على توفير . لبات معهم، والذین یلتزمون بالمتطRRAالذین یتم إبرام اتفاقيات 

إشعار مسبق متعلق بتغييرات األسعار لكل المسجلين، بالتوافق مع اإلطارات الزمنية المحددة 
  .)من اتفاقية التسجيل) ٢(انظر المادة . (في االتفاقية
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 یجب أن یبقي مشغل شرآة التسجيل على .اإلبقاء على جهات اتصال متعلقة بإساءة االستخدام
ل واحدة لالتصال بها تكون مسئولة عن التعامل مع األمور التي تتطلب اهتماًما نقطة اتصا

سریًعا وتوفر حلوًال فوریة لشكاوى إساءة االستخدام المتعلقة بكل األسماء المسجلة في نطاق 
TLD لدى آل المسجلين الذین تم تسجيلهم، بما في ذلك أولئك الذین قاموا بعملية بيع، مع 

  .)في اتفاقية التسجيل) ٦(انظر المواصفات . (على موقع الویب الخاص بهنشر هذه النقطة 

یقوم  لتوفير المجال المناسب وبيئة تشغيل متسقة، .التعاون مع مراجعات االلتزام التعاقدية
 بإجراء مراجعات دوریة لتقييم االلتزام التعاقدي والتعامل مع أي ICANNموظفو منظمة 

ن یوفر مشغل مزود االمتداد المستندات والمعلومات التي ویجب أ. مشاآل یمكن أن تنجم
من ) ٢(انظر المادة . ( والتي تكون الزمة لتنفيذ هذه المراجعاتICANNتطلبها منظمة 
  .)اتفاقية التسجيل

 یجب أن یتوافر لدى مشغل مزود االمتداد، في وقت .اإلبقاء على أداة عمليات مستمرة
ي لتمویل عمليات شرآة التسجيل األساسية خالل فترة ثالثة االتفاق، أداة عمليات مستمرة تكف

، وبعد ذلك ال TLD أعوام بعد تفویض نطاق ٥ویبقى هذا المطلب سارًیا لمدة . أعوام) ٣(
) ٨(انظر المواصفات . (یلزم على مشغل مزود االمتداد الحفاظ على أداة العمليات المستمر

  .)من اتفاقية التسجيل

 إذا حدد مشغل مزود االمتداد .ت واإلجراءات القائمة على المجتمعاإلبقاء على السياسا
طلبه على أنه طلب معتمد على المجتمع في وقت تقدیم الطلب، یجب على مشغل مزود 

االمتداد تحقيق متطلبات في اتفاقية مزود االمتداد الخاصة به لإلبقاء على السياسات 
ویكون مشغل مزود االمتداد . ا في طلبهواإلجراءات التي تعتمد على المجتمع التي حدده

ملتزًما بإجراء حل نزاع قيود شرآة التسجيل فيما یتعلق بالنزاعات المتعلقة بتنفيذ السياسات 
  .)من اتفاقية التسجيل) ٢(انظر المادة . (واإلجراءات القائمة على بالمجتمع

. لفشل على أساس منتظمیشمل ذلك إجراء اختبار تجاوز ا .تنفيذ خطط االستمرارية واالنتقال
وفي حالة ضرورة االنتقال إلى مشغل مزود امتداد جدید، فإنه یتوقع من مشغل مزود االمتداد 

 بشأن المشغل التابع المناسب، وتوفير ICANNالتعاون من خالل التشاور مع منظمة 
انظر . (یةالبيانات الالزمة لتسهيل االنتقال السلس، وااللتزام بإجراءات انتقال السجل السار

  .)من اتفاقية التسجيل) ٣(و) ٢(المواد 
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یشمل ذلك إتاحة الوصول إلى ملف  . من خالل عملية موحدةTLDإتاحة ملفات منطقة 
یدخل مشغل . منطقة السجل للمستخدمين المعتمدین، وفًقا لمعایير الوصول والملف والتنسيق

ملفات المنطقة ویقبل المعلومات مزود االمتداد في نموذج موحد من االتفاقيات مع مستخدمي 
في اتفاقية ) ٤(انظر المواصفات . (المعتمدة للمستخدمين عبر مرآز تبادل المعلومات

  .)التسجيل

 لتنفيذ TLDیجب أن یوقع مشغل مزود االمتداد على ملفات منطقة  .DNSSECتنفيذ 
. ة ذات الصلةوفًقا للمعایير التقني) DNSSEC(امتدادات األمان لنظام أسماء النطاقات 

ویجب أن تقبل شرآة التسجيل المواد األساسية االعامة من المسجلين ألسماء النطاقات 
 والذي یوضح تخزین المواد DNSSEC، مع نشر بيان سياسة TLDالمسجلة في 

األساسية، والوصول واالستخدام الخاص بالمفاتيح الرئيسية الخاصة بشرآة التسجيل، 
في اتفاقية ) ٦(انظر المواصفات .  (الثقة الخاصة بالمسجلينباإلضافة إلى مواد إرساء 

  .) التسجيل

   ICANN ما المتوقع من منظمة  ٢ -٤ -٥
 طالما یقومون بإطالق gTLD تقدیم الدعم لمشغلي مزود امتداد ICANNستواصل منظمة 

دي  لتبادل العالقات بين مزوICANNتقدم وظيفة منظمة . عمليات تزوید االمتداد وصيانتها
 لتقدیم المساعدة على أسس gTLD نقطة اتصال لمشغلي مزود امتداد gTLDامتداد 
  .مستمرة

 لاللتزام التعاقدي أیًضا بعمل مراجعات على أساس منتظم ICANNآما تقوم وظيفة منظمة 
 بالتزامات االتفاقية، باإلضافة إلى gTLDللتحقق من استمرار التزام مشغلي مزود امتداد 

ت حول الشكاوى التي تصدر من المجتمع حول مشغل مزود االمتداد ووفائه تقصي المعلوما
لمزید من المعلومات حول أنشطة االلتزام التعاقدي الحالية، یرجى زیارة . بالتزاماته التعاقدیة

 .compliance/en/org.icann.www://http/موقع 

 العمل بطریقة متفتحة وشفافة، وتوفير معاملة منصفة بين ICANNائح منظمة تتطلب لو
 مسئولة عن الحفاظ على استقرار وأمن اإلنترنت ICANNومنظمة . مشغلي مزود االمتداد

على المستوى العالمي، وتتطلع إلى عالقة بناءة وتعاونية مع مشغلي مزود امتداد نطاقات 
gTLDعزیز هذا الهدف المستقبليين فيما یتعلق بت  .  
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