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الخلفية  -برنامج  gTLDالجديد
تأسست  ICANNمنذ عشر سنوات كمنظمة غير ربحية ذات أصحاب مصالح متعددين كما أنه مھمتھا األساسية ھي تنسيق نظام عناوين
اإلنترنت ،فقد كان أحد مبادئھا األساسية -التي تقرھا الواليات المتحدة وحكومات أخرى -تعزيز المنافسة في سوق أسماء النطاقات مع
ضمان أمان اإلنترنت واستقراره .وسيتيح التوسع في نطاقات المستوى األعلى العام ) (gTLDsمزي ًدا من االبتكار واالختيار والتغيير في
نظام تحديد عناوين اإلنترنت.
وقد تم التوصل إلى قرار طرح  gTLDsالجديدة بعد عملية مشاورة مُفصَّلة ومُطولة مع جميع الدوائر االنتخابية لمجتمع اإلنترنت العالمي
التي تمثلھا مجموعة متنوعة من أصحاب المصالح ،مثل – الدوائر االنتخابية الخاصة بالحكومات واألفراد والمجتمع المدني والشركات
كل من اللجنة االستشارية الحكومية
ودوائر الملكية الفكرية ومجتمع التكنولوجيا .وقد جاءت ھذه المساھمات في عمل ھذه السياسة من ٍ
) (GACواللجنة االستشارية العامة ) (ALACومنظمة دعم أسماء رمز البلدان ) (ccNSOواللجنة االستشارية لألمان واالستقرار
) ،(SSACالتابعة جميعًا لـ  .ICANNوقد نتج عن عملية المشاورة صدور سياسة مكتملة حول تقديم نطاقات  gTLDمن قبل منظمة دعم
األسماء العامة ) (GNSOفي عام  ،2007وقد اعتمدھا مجلس إدارة  ICANNفي يونيو .2008
تعتبر ھذه المذكرة التفسيرية جزءًا من سلسلة من الوثائق التي نشرتھا  ICANNلمساعدة مجتمع اإلنترنت العالمي على فھم المتطلبات
والعمليات الواردة في دليل مقدمي الطلبات .ومنذ أواخر عام  ،2008شاركت  ICANNفي عملية تطوير برنامج مع مجتمع اإلنترنت من
خالل منتديات التعليقات العامة حول مستندات دليل مقدمي الطلبات والمستندات الداعمة .وتم تقييم كافة التعليقات المستلمة بعناية كما تم
استخدامھا لتحسين البرنامج.
يُرجى مالحظة أن ھذا المستند عبارة عن مسودة مناقشة ال غير .وال ينبغي أن يعتمد مقدمو الطلبات المحتملون على أي من التفاصيل
المقترحة الخاصة لبرنامج  gTLDالجديدة حيث ال يزال البرنامج خاضعًا لمزيد من المشاورة والمراجعة.

ملخص النقاط الرئيسية في ھذه الوثيقة
•

جار.
بالرغم من تضمين تسع توصيات بخصوص الحد من السلوكيات المسيئة في الدليل ،إال أن العمل على التنفيذ الفعلي ٍ

•

ستؤدي الحلول التي تم تفصيلھا في ھذه المذكرات إلى تحسينات كبيرة في بيئة نظام اسم النطاق ) (DNSمن خالل زيادة
إجراءات حماية المسجلين ،وتوفير بيئة أكثر أما ًنا ،وتطوير وتنفيذ أدوات الكتشاف السلوكيات المسيئة المحتملة ومكافحتھا.
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ملخص
نشرت  ICANNمسب ًقا إصدارين من ھذه المذكرة التفسيرية كان القصد منھما وصف التحسينات التسع في دليل مقدمي الطلبات لمعالجة
السلوكيات المسيئة المحتملة في نطاقات  .gTLDوقد ُنشرت المذكرة األولى في  3أكتوبر  2009المذكرة الثانية في  31مايو .2010

ومن المقرر أن يصف ھذا التحديث أعمال تنفيذ إضافية تمت في ھذه النواحي – وعلى الرغم من ذلك تم تضمين
التوصيات في الدليل ،إال أن العمل على التنفيذ الفعلي ال يزال جاريًا.
ستؤدي الحلول التي تم ذكرھا بالتفصيل في ھذه المذكرات إلى تحسينات كبيرة في بيئة نظام اسم النطاق ) (DNSمن خالل زيادة إجراءات
حماية المسجلين ،وتوفير بيئة أكثر أما ًنا ،وتطوير وتنفيذ أدوات الكتشاف السلوكيات المسيئة المحتملة ومكافحتھا .كما ستواصل ICANN
والمجتمع التعاون فيما يتعلق باإلجراءات والمبادرات التي ستساھم في تحقيق بدء مستقر لعملية نطاقات  gTLDالجديدة .وستبقى مشكالت
األمان واالستقرار والمرونة تحتل أولوية عالية بالنسبة لـ  ICANNمع تطور برنامج نطاقات  gTLDالجديدة ومواصلته باتجاه البدء
والتنفيذ.
يلقي ھذا المستند الضوء على القدر الكبير من العمل الممتاز الذي بُذل ،حيث كان في غالبه بواسطة متطوعين من المجتمع في منتدى
التعليق أو في مجموعات العمل .وتقدر  ICANNوتشكر للمتطوعين التزامھم بعملھم في المبادرات التي حسّنت بشكل كبير من بيئة نظام
اسم النطاق ).(DNS
أما التوصيات التسع التي تم اقتراحھا للتنفيذ في نطاقات  gTLDالجديدة والمضمنة اآلن أو المشار إليھا في دليل مقدمي الطلبات النھائي
المقترح فھي:
.1
.2
.3
.4
.5

.6

.7

.8

.9

تدقيق مشغلي السجل – تطالب ھذه التوصية بمراجعة مشغلي سجل مقدمي طلبات نطاقات  gTLDالجديدة بشكل مالئم ،لمعرفة ما إذا
كان لمشغل سجل مقدمي الطلبات تاريخ جنائي أو غير سوي.
خطة مفصلة حول نشر  – DNSSECتطالب ھذه التوصية بإلزام مقدم طلب الحصول على نطاق  gTLDالجديد بشرح خطته لنشر
 ،DNSSECوذلك للحد من مخاطر سجالت  DNSالمخادعة.
حظر استخدام أحرف البدل – تطالب ھذه التوصية باعتماد أدوات تحكم مناسبة بخصوص استخدام أحرف بدل  DNSبما يقلل خطر
إعادة توجيه نظام  DNSإلى موقع ضار.
إزالة السجالت المتبقية بعد اإلزالة والوحيدة – تطالب ھذه التوصية بأن تقوم نطاقات  gTLDبإزالة سجالت خادم االسم ،عند إزالة
نظام من نطاق  ،gTLDوذلك للحد من خطر استخدام ھذه السجالت المتبقية بواسطة شخص ضار.
المطلب الخاص بسجالت  WHOISالوافرة – تطالب ھذه التوصية بأن تحتفظ نطاقات  gTLDالجديدة بسجالت WHOIS
"الوافرة" وتمنح إمكانية الوصول إليھا ،وذلك لتحسين دقة وكمال بيانات  .WHOISويمثل استخدام سجالت  WHOISالوافرة آلية
رئيسية لمكافحة االستخدام الضار لنطاقات  gTLDالجديدة ،من خالل توفير سلسلة أكثر اكتماالً من جھات االتصال داخل نطاق
 .TLDوھذا بدوره ينبغي أن يسمح ببحث بيانات أكثر سرعة وبحل لألنشطة الضارة ،عند التعرف عليھا.
مركزية الوصول إلى ملف المنطقة – تطالب ھذه التوصية بتوفير بيانات اعتماد الوصول للحصول على بيانات ملف منطقة السجل
عبر مصدر مركزي ،مما يتيح التعرف على النقاط الرئيسية لالتصال داخل كل نطاق  TLDبشكل أدق وأسرع .وھذا يقلل من الوقت
الالزم التخاذ إجراء تصحيحي داخل نطاقات  TLDالتي تتعرض لنشاط ضار.
توثيق اتصاالت وإجراءات إساءة االستخدام على مستوى السجل – تطالب ھذه التوصية بأن تقوم نطاقات  gTLDبتأسيس نقطة
اتصال واحدة تكون مسئولة عن التعامل مع شكاوى إساءة االستخدام ،كما تطالب بأن تقدم السجالت وص ًفا لسياساتھا المصممة لمكافحة
إساءة االستخدام .و ُتع ّد ھذه المتطلبات خطوات أساسية للسماح بإنجاح جھود مكافحة السلوكيات المسيئة داخل نطاقات  gTLDالجديدة.
المشاركة في عملية طلب أمان السجل المرسل – تنص ھذه التوصية على تمكين نطاقات  gTLDالجديدة التخاذ إجراءات سريعة
وفعالة في ضوء التھديدات التي يتعرض لھا نظام اسم النطاق ) (DNSمن خالل وضع عملية مخصصة لمراجعة طلبات األمان
المرسلة والموافقة عليھا.
مسودة إطار عمل للتحقق من المنطقة عالية األمان – اقترحت ھذه التوصية إنشاء برنامج تطوعي مصمم لتعيين نطاقات  TLDالتي
ترغب في تأسيس وإثبات مستوى محسن من األمان والثقة .ويتمثل الھدف الكلي للبرنامج في توفير آلية لنطاقات  TLDالتي ترغب في
تمييز نفسھا كنطاقات آمنة وموثوقة ،ولنماذج  TLDالتجارية التي ستستفيد من ھذا التميز.

ستتناول بقية ھذه المذكرة حالة العمل الخاصة فيما يتعلق بكل توصية.
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حالة التوصيات التسع للسلوكيات الضارة
يقدم ھذا القسم الوضع الراھن للتوصيات التسع المصممة لتقليل احتمال السلوكيات المسيئة في نطاقات  gTLDالجديدة.

 1تدقيق مشغلي السجل
•

الوضع الراھن
ُتع ّد التوصية الخاصة بطلب "التدقيق" أو فحوصات تجارب مشغلي السجل ،مبدأً إرشاديًا في تحسين عملية تقديم الطلب لمقدمي طلبات
نطاقات  gTLDالجديدة .وتحتوي عملية طلب نطاقات  gTLDالجديدة على معايير خاصة على أساسھا يتم فحص مقدمي طلبات نطاقات
 gTLDالجديدة كمكون لعملية الطلب .وقد تم تعديل دليل مقدمي الطلبات النھائي المقترح إلضافة التفصيل والدقة في اإلجابة على التعليق.
والمرجع الخاص لإلرھاب مزال )مثل القائمة المبسطة ج ًدا لمجاالت فحص التجارب السابقة( .وسيتم إجراء فحص التجارب السابقة في
مجالين فقط :االجتھاد التجاري العام ،والتاريخ اإلجرامي؛ وتاريخ سلوك االحتالل اإللكتروني.

 2طلب نشر DNSSEC
•

الوضع الراھن
تعد خطة نشر  DNSSECمكو ًنا إلزاميًا لعملية طلب نطاق  gTLDالجديد ومكو ًنا الختبار ما قبل التفويض لكل نطاق جديد من نطاقات
 .gTLDوتتضمن المواصفة السادسة التفاقية السجل فقرة مفادھا اآلتي" :على مشغل السجل التوقيع على ملفات منطقة  TLDالخاصة به
لتنفيذ تقنية امتدادات أمان نظام اسم النطاق )" ."("DNSSECمنذ التوقيع على منطقة الجذر لـ  DNSSECفي  15يوليو  ،2010قام
 64نطاق ) TLDمن  11نوفمبر  (2010بالتوقيع على مناطقھم.

 3حظر استخدام أحرف البدل
•

الوضع الراھن
تبقى اللغة المرتبطة بحظر استخدام أحرف بدل نظام اسم النطاق ) (DNSجزءًا من المواصفة السادسة التفاقية السجل .ولم يتم أي تغيير
في ھذا الحظر منذ أن قرر مجلس إدارة  ICANNفي اجتماعه العام المنعقد في يوم األحد في يونيو  2009أن نطاقات المستوى األعلى
الجديدة يجب أال تستخدم إعادة توجيه  DNSوتوليف استجابات .DNS

 4السجالت المتبقية بعد اإلزالة والوحيدة
•

الوضع الراھن
شكلت اللجنة االستشارية لألمان واالستقرار ) (SSACمجموعة عمل لدراسة ھذه المشكلة وقد تم إجراء تحليالت كثيرة لمناطق وعمليات
تسجيل نطاق  TLDللحصول على صورة أوضح للكيفية التي عليھا السجالت الوحيدة في نطاقات  TLDالرئيسية .وقد اختبرت مجموعة
العمل ملفات المنطقة لكافة نطاقات  gTLDالحالية وحللت مدى استخدام السجالت الوحيدة للسلوكيات الضارة .وقد طورت اللجنة
االستشارية لألمان واالستقرار ) (SSACمسودة تقرير مجموعة عمل تخضع حاليًا للمراجعة النھائية بواسطة المجموعة .وقد توفر
التوصيات المقدمة من مجموعة عمل اللجنة االستشارية لألمان واالستقرار ) (SSACإرشا ًدا إضافيًا للسجالت فيما يتعلق بكيفية إدارة
السجالت الوحيدة وسيتم تقييمھا لتضمينھا في عمليات  gTLDالرئيسية .وكما ورد في قرار مجلس إدارة  ICANNرقم  2.8الصادر في
 25سبتمبر " ،2010تطالب الفقرة الحالية في الدليل كل مقدم طلب بوصف اإلجراءات المقترحة إلدارة وإزالة السجالت المتبقية الوحيدة
لألسماء المزالة من المنطقة .وينبغي أن يبقى ھذا المطلب قيد التنفيذ ،وسيتم تعديله إذا قامت اللجنة االستشارية لألمان واالستقرار بتقديم
توصية جديدة في تقريرھا حول ھذه المشكلة"
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 5المطلب الخاص بسجالت  WHOISالوافرة
•

الوضع الراھن
ال تتغير حالة ھذه التوصية كما أن سجالت " WHOISالوافرة" تعتبر مطلبًا لكل نطاقات  gTLDالجديدة .وسيتعين على كل نطاقات
 gTLDالجديدة تنفيذ متطلبات سجالت  WHOISالوافرة ،وف ًقا للمواصفة الرابعة من اتفاقية السجل .وتتوفر معلومات أكثر حول ھذه
التوصية في المذكرة التفسيرية حول سجالت  WHOISالمنشورة في  30مايو .2010
باإلضافة إلى ذلك ،تم تعديل نظام التقييم والنقاط في دليل مقدمي الطلبات النھائي المقترح ليتضمن مؤق ًتا نقطة إضافية ممكنة لمقدمي
الطلبات الذين يحددون أنھم سيوفرون ميزة سجالت  Whoisقابلة للبحث ستتلقى نقطة إضافية.

 6مركزية الوصول إلى ملف المنطقة
•

الوضع الراھن
قبلت  ICANNالتوصية الخاصة بإنشاء آلية لدعم مركزية الوصول إلى سجالت ملف المنطقة ،وتم إنشاء مجموعة استشارية أطلق عليھا
اسم "المجموعة االستشارية المعنية بالوصول إلى ملف المنطقة" )" ،("ZFA AGبتفويض للعمل مع المجتمع ،لتطوير مقترح آلية لدعم
مركزية الوصول إلى ملفات المنطقة .وقد أكملت المجموعة االستشارية المعنية بالوصول إلى ملف المنطقة عملھا وتتوفر تفاصيل في
المقترح االستراتيجي الخاص بھا المنشور في  13مايو .2010
وبشكل موجز ،أوصت المجموعة االستشارية المعنية بالوصول إلى ملف المنطقة بنموذج مختلط )ويشار إليه بلفظ "النموذج"( وھو تركيبة
من النموذج الثنائي المحسن ونموذج المقاصة الموصوفان في مقترحھا .يوفر النموذج نقطة اتصال واحدة لمقدمي الطلبات الذين يسعون إلى
الوصول إلى ملفات المنطقة واالحتفاظ إلى حد كبير باألدوار الحالية والوظائف التشغيلية لمقدمي البيانات .ويقدم النموذج تغيرين بنظام
الوصول إلى ملفات المنطقة الحالية .األول ،أنه يعمل على توحد العالقات بين مقدمي بيانات ملف المنطقة )أي شركات التسجيل(
والمستھلكين )على سبيل المثال ،منظمات حماية العالمات التجارية وسوء المعاملة والباحثين واألوساط األكاديمية ،وغيرھا( في ثالث فئات
رئيسية :تطبيق المعايير والمقاييس ومعايير تنسيق الملف/السجل .الثاني ،يقدم مقاصة بسيطة إلدارة الھوية في الوصول إلى نظام ملف
المنطقة الذي يھدف إلى توفير نقطة اتصال واحدة بالنسبة للمستھلكين الذين يبحثون عن منطقة الوصول إلى الملفات.
تضع  ICANNحاليًا خطة الختيار موفر خدمة مناسب لتنفيذ التوصية الموضحة في المقترح.
ويمكن العثور على مراجع الوصول إلى ملفات المنطقة في القسم الثاني من المواصفة الرابعة التفاقية السجل.

 7توثيق اتصاالت وسياسات إساءة االستخدام على مستوى السجل
•

الوضع الراھن
ُتع ّد التوصية الخاصة بطلب قيام نطاقات  gTLDالجديدة بتوثيق اتصال خاص إلساءة االستخدام على مستوى السجل وتوفير وصف
للسياسات المضادة إلساءة االستخدام ،مطلبًا لكافة نطاقات  gTLDالجديدة .وھذا لم يتغير منذ مذكرة السلوك الضار األصلية ويمكن العثور
على الفقرة في القسم  5.4.1من الوحدة الخامسة.
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 8المشاركة في عملية طلب أمان السجل المرسل )(ERSR
•

الوضع الراھن و/أو التحديثات
في  1أكتوبر  ،2009أعلنت  ICANNتوفر عملية طلب أمان السجل المرسل ) .(ERSRوس ُتستخدم ھذه العملية حصريًا بواسطة
سجالت نطاق  gTLDللحوادث التي تتطلب إجرا ًء فوريًا بواسطة السجل لتجنب اآلثار الضارة على استقرار وأمان نظام .DNS
يمثل طلب أمان السجل المرسل ،وھو إجراء إرسال يعتمد على الويب ،نتيجة جھد تعاوني بين  ICANNوسجالت  gTLDلتطوير عملية
التخاذ إجراء سريع في الحاالت التي تقوم فيھا سجالت  gTLDبـ:

•
•

إعالم  ICANNبحادثة أمان حاضرة أو وشيكة لنطاق  TLDو/أو نظام DNS؛ و،
طلب تنازل تعاقدي لإلجراءات التي قد تتخذھا أو اتخذتھا للحد من آثار الحادثة أو إزالتھا.

والتنازل التعاقدي ھو استثناء من التوافق مع فقرة محددة في اتفاقية سجل لفترة من الوقت ضرورية لالستجابة للحوادث.

 9إطار عمل للتحقق من المنطقة عالية األمان
•

الوضع الراھن
التوصية الخاصة بإنشاء مسودة إطار للتحقق من المنطقة عالية األمان قدمتھا مجموعات الخدمات البنكية والمالية مثل ) BITSأحد اتحادات
مؤسسات الخدمات المالية في الواليات المتحدة( ،وتم إنشاء مبادرة أطلق عليھا اسم برنامج نطاق المستوى األعلى للمنطقة عالية األمان
)"برنامج  .("HSTLDوتتمثل المبادرة في صياغة إطار لعناصر تحكم مقترحة للتحقق من المنطقة عالية األمان .ولتحليل الطرق الممكنة
لذلك اإلطار والتحرك باتجاه مقترح لمراجعة المجتمع ،شكلت  ICANNالمجموعة االستشارية لنطاق المستوى األعلى للمنطقة عالية
األمان )" .("HSTLD AGيتمثل تفويض المجموعة االستشارية لنطاق المستوى األعلى للمنطقة عالية األمان في العمل مع المجتمع ،من
خالل نموذج تطوير من األسفل لألعلى ،القتراح طريقة )طر ًقا( لبرنامج طوعي يتألف من معايير تحكم وحوافز لزيادة األمان والثقة في
نطاقات  TLDالتي اختارت المشاركة في مثل ذلك البرنامج .لن يتم تشغيل برنامج نطاق المستوى األعلى للمنطقة عالية األمان بواسطة
 ،ICANNلكن بواسطة كيان آخر مستقل يضع المعايير ويُصادق على نطاقات  TLDوف ًقا لتلك المعايير.
في  16يونيو  ،2010قامت  ICANNبنشر لقطة  HSTLD Snapshot #2للمجموعة االستشارية لنطاق المستوى األعلى للمنطقة
عالية األمان للتعليق العام .وتقدم اللقطة إطار مشترك للمبادئ والمعايير ومعايير التحكم التي ستتيح لمشغلي سجل  TLDالمھتمين بتحقيق
تعيين كنطاق مستوى أعلى عالي األمان لدعم وشرح الممارسات والسياسات المحسنة التي ُتعنى باألمان .ويُشكل اإلطار الحالي األساس
للمتطلبات الرئيسية لبرنامج  ،HSTLDويمكن الرجوع إليه في الملحق "أ" للقطة.
انتھت فترة التعليق العام على اللقطة في  21يوليو  ،2010وسيُنشر ملخص وتحليل التعليقات مع دليل مقدمي الطلبات النھائي المقترح.
إضافة إلى ذلك ،وافقت  ICANNوالمجموعة االستشارية لنطاق المستوى األعلى للمنطقة عالية األمان ) (HSTLD AGعلى وجود قيمة
في إجراء طلب للحصول على المعلومات ) (RFIفي البرنامج .ويتمثل الغرض من طلب الحصول على المعلومات في مساعدة مجتمع
 ICANNعلى فھم األطر والطرق المحتملة لتقييم سجالت  TLDفي مقابل معايير  ،HSTLDوفي تحديد أين تكون تحسينات صياغة
المعايير والبرنامج بكامله ضرورية لضمان نجاحه ،وفي تقييم صالحية برنامج  HSTLDالمقترح .أعلنت  ICANNنشر طلب المعلومات
في  22سبتمبر  2010وموعد اإلجابات في  23نوفمبر .2010
ف لدى  ICANNوالمجموعة االستشارية لنطاق المستوى األعلى
بعد أن تنتھي فترة طلب المعلومات في  23نوفمبر  2010وتوفر وقت كا ٍ
للمنطقة عالية األمان ) (HSTLD AGلإلجابة على األسئلة وتلخيص وتحليل اإلجابات ،سيتم اتخاذ قرارات حول الخطوات التالية.
تظل  ICANNملتزمة بالحد من السلوكيات المسيئة في نطاقات  gTLDالجديدة ودعم تطوير مفھوم  HSTLDكبرنامج تطوعي يتم
تشغيله بشكل مستقل.
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