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(أأ): 30بالنسبة للسؤؤاالل  1.1  

 
• إإلى قائمة اااللتززااماتت االتي ستقددمم إإلى االمسجليینن يیتمم تعرريیفف مستوويیاتت ااألمانن منن قبلل مقددمم االططلبب. وويیحتاجج مقددمم االططلبب  

االمقصوودديینن٬، بناء على مستوويیاتت أأمنيیة محددددةة. وويینبغي تقدديیمم ووصفف مووجزز لكلل االتززاامم مددررجة كذذلكك.  
• يینبغي لتقرريیرر االتقيیيیمم االمستقلل تبيیيینن االضوواابطط ااألمنيیة االفعالة على االبنيیة االتحتيیة لتكنوولووجيیا االمعلووماتت االتي سيیتمم ااستخدداامهھا  

عمليیاتت االتسجيیلل. وويینبغي أأنن يیتناوولل رردد مقددمم االططلبب عنوواانن أأيي مجالل منن االمجاالتت االتي أأبررززتت في تقرريیرر االتقيیيیمم  لتشغيیلل
لنن تنشرر تقرريیرر االتقيیيیمم االمستقلل للعامة. ICANNاالمستقلل االذذيي يیططلبب االووساططة. علما بأنن   

 
فقطط على عمليیاتت تسجيیلل مقددمم االططلبب. نظظرراا للططبيیعة  (بب)٬، يیجبب تقدديیمم االسيیاسة ووااإلجررااءااتت ااألمنيیة االتي ترركزز 30بالنسبة للسؤؤاالل  3.2

نشرر سيیاسة أأمنن مقددمم االططلبب علنا. ICANNاالحساسة لهھذذهه االمعلووماتت٬، لنن يیتسنى لـ   
 
 

:االمماررساتت أأفضل ااقترااحاتت. 2  
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يینبغي على االمتقددميینن قررااءةة كلل سؤؤاالل تقيیيیمم في مجملهھ٬، بما في ذذلكك االمالحظظاتت وواالمعايیيیرر وونصص االهھددفف. يینبغي أأنن تعالج ااإلجابة  2.1
عملكك). تووضح نططاققجميیع االمعايیيیرر االمحددددةة٬، ووتشملل االمبررررااتت االتفصيیليیة مما يیددلل على فهھمم شاملل للمعايیيیرر (أأيي   

 
ووإإنن كانتت تمثلل أأوولل مررةة يیذذكرر فيیهھا ااالختصارر٬، حتى في حالة ااستخدداامم االمختصررااتت٬، يینبغي على مقددمي االططلباتت تووضيیح  2.2

االمختصررااتت االمصططلح/االمنتج/االخددمة االمشترركة.  
 

حددددةة في كلل يیجبب على االمتقددميینن ااقتررااحح ااالستعانة بمصاددرر خاررجيیة أأوو مهھامم لعمليیاتت االتسجيیلل حيیثث االتصدديي لجميیع االمعايیيیرر االم 2.3
عملكك).تووضح نططاقق مسألة ذذااتت االصلة٬، ووتشملل االمبررررااتت االتفصيیليیة مما يیددلل على فهھمم شاملل للمعايیيیرر (أأيي   

 
بالضررووررةة "ددليیال" على أأنن االموواارردد هھھھي في متناوولل أأوو يیعتبرر االتقنيیة/االتشغيیليیة ددليیال على االقددررااتت مجرردد تووفيیرر االسيیررةة االذذااتيیة ال يیعتبرر  2.4

لبب تقدديیمم شررحح مفصلل للخططة٬، وويینبغي تووفيیرر االموواارردد بما في ذذلكك مجاالتت مثلل االموواارردد االالززمة إلددااررةة/تشغيیلل االيیدد. يیجبب على مقددمم االطط
.ووظظيیفة٬، وواالمهھاررااتت االمططلووبة٬، وواالجددوولل االززمني للتووظظيیفف٬، ووما إإلى ذذلكك. وويیمكنن ااستخدداامم االسيیرر االذذااتيیة لززيیاددةة االموواارردد هھھھذذهه االخططة االمقتررحة  

 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
/ااإلجررااء في ااإلجابة٬، فيینبغي على مقددمي االططلباتت تقدديیمم مووجزز لهھذذهه االسيیاسة/ااإلجررااء. يینبغي على مقددمي إإذذاا تمتت ااإلشاررةة إإلى االسيیاسة 2.5

٬، ما لمم يیططلبب على ووجهھ االتحدديیدد.ااالططلباتت عددمم إإررفاقق نسخ منن ااإلجررااء/االسيیاسة االمشارر إإليیهھ  
 

ضيیح نططاقق وومددىى االتخصيیصص بما في ذذلكك االبررنامج للمتقددمم٬، فيینبغي أأنن مقددمم االططلبب توو امخصصً  اإإذذاا كانن مقددمم االططلبب يیقتررحح بررنامجً  2.6
عمليیة االتنميیة. يیقصدد هھھھذذاا االتووضيیح االمساعددةة في فهھمم هھھھيیئاتت االتقيیيیمم على سالمة برراامج مخصصة.  

 
:االسؤاالل نص. 3  

 
)1( تقدديیمم مووجزز للسيیاسة ااألمنيیة للسجلل االمقتررحح٬، بما في ذذلكك على سبيیلل االمثالل ال االحصرر:   

 
• ووااألحكامم لتقيیيیمم مستقلل االتقارريیرر االددوورريیة الختبارر االقددررااتت ااألمنيیة؛إإشاررةة إإلى أأيي تقارريیرر تقيیيیمم مستقلة تبيینن االقددررااتت ااألمنيیة٬،    
• ٬، بما في ذذلكك تحدديیدد أأيي gTLDووصفف أأيي ززيیاددةة لمستوويیاتت ااألمانن أأوو قددررااتت تتناسبب مع ططبيیعة ططلبب االحصوولل على سلسلة  

لمووقع االمررجعي)؛معايیيیرر االددووليیة االقائمة أأوو صناعة ااألمنن ذذااتت االصلة بما يیلتززمم مع مقددمم االططلبب االتالي (يیجبب تووفيیرر اا  
• قائمة اااللتززااماتت االمقددمة للمسجليینن بشأنن مستوويیاتت ااألمانن.   

 
٬، يیجبب أأنن تشملل أأيیضا ااألجووبة:2لتكوونن مؤؤهھھھلة للحصوولل على ددررجة   

 
• ).ISO 27001أأددلة على ووجوودد تقرريیرر تقيیيیمم مستقلل تبيینن ضوواابطط أأمنيیة فعالة (على سبيیلل االمثالل٬،    

 
صفحة. علما بأنن هھھھناكك حاجة لسيیاسة ااألمنن االكاملة عنن االتسجيیلل لتقدديیمهھا ووفقا  20عنن وويینبغي أأنن يیكوونن ملخصص ما سبقق فيیما ال يیززيیدد 

(بب). 30لـ   
 

)2( تووفرر سيیاسة أأمنيیة كاملة ووإإجررااءااتت تسجيیلل مقتررحة٬، بما في ذذلكك على سبيیلل االمثالل ال االحصرر:   
• يیتمم االحفاظظ عليیهھا في شكلل آآمنن  االنظظامم (االبيیاناتت وواالخاددمم وواالططلبب/االخددماتت) وواالتحكمم في االووصوولل للشبكة ووضمانن ااألنظظمة كلهھا 

بما يیتضمنن تفاصيیلل كيیفيیة االمررااقبة وواالددخوولل وواالنسخ ااالحتيیاططي؛  
• موواارردد مططلووبة لتأميینن سالمة االتحدديیثاتت بيینن أأنظظمة االسجلل ووخووااددمم ااالسمم ووبيینن خووااددمم ااالسمم ذذااتهھ إإنن ووجدد؛   
• تقارريیرر تقيیيیمم مستقلة تبيینن االقددررااتت ااألمنيیة (مقددمم كمررفقاتت)٬، إإنن ووجددتت؛   
• ااإلجررااءااتت ااألخررىى االتي تقللل االمخاططرر االتي نشررتت منن خاللل ررفضض مهھاجمة االخددماتت؛ االشررووطط وو   
• سيیاساتت ااالستجابة لحووااددثث أأجهھززةة االكمبيیووترر وواالشبكة وواالخطططط االخاصة بهھا وومعالجاتهھا؛    
• ببيیاناتت االسجلل؛خطططط تقليیلل خططووررةة االووصوولل غيیرر االمصررحح بهھ إإلى االنظظمم االخاصة بهھ أأوو االتالعبب    
• االمقتررحح وواالددفاعاتت االعاملة ضدد االتهھدديیددااتت ووتحدديیثاتت تحليیلل االمسررحح في ووقتت االعملل على فتررااتت؛تحليیلل االمسررحح للسجلل    
• تفاصيیلل مررااجعة حساباتت االقددررةة على االووصوولل إإلى االشبكة كافة؛   
• منهھجيیة ااألمانن االمادديي؛   
• تحدديیدد االقسمم أأوو االمجمووعة االمسئوولة عنن منظظمة أأمانن االسجلل؛   
• على ااألمانن؛ عمليیاتت االتحققق منن االخلفيیة لططاقمم االعامليینن   
• يینبغي أأنن تحدددد ااإلجاباتت االتهھدديیددااتت ااألمنيیة االررئيیسيیة لعمليیة االتسجيیلل االتي تمم تحدديیددهھھھا؛   
• تووفيیرر االموواارردد االالززمة لتنفيیذذ االخطططط ااألووليیة٬، وواالصيیانة االمستمررةة لهھذذاا االجانبب منن االمعايیيیرر (ووووصفف عدددد منن ااألددوواارر  

االمخصصة ألفرراادد هھھھذذاا االمجالل).  

	  

 قاننوووننية ااسستششاررااتتت أأية ICANN توووفر وووال. ااسستيفاؤؤؤهھھھا االطططططلببب ممقدددممم على يتعيننن االتي ووواالممعايير االممتطططططلبباتتت كلل يممثلل وووال فقططططط لالطططططالعع هھھھووو ااإللكترووونني االببريددد هھھھذذذاا ممننن االغرضضض: االممسسؤؤؤووولية إإخخالءء
 أأننن كمما. االججددديدددةة gTLD ببرنناممج على االممطططططببقة ووواالششروووططططط ااألححكاممم أأووو االطططططلبباتتت٬، ممقدددممي دددليلل على تعددديالً  ااإللكترووونني االببريددد هھھھذذذاا يممثلل وووال. ااالسستششاررااتتت ممننن آآخخر ننوووعع أأيي أأووو تججاررية أأووو ممالية أأووو

 أأيي ممع ممتسسققق غير ااإللكترووونني االببريددد هھھھذذذاا في االووواارردددةة االممعلووومماتتت ممننن أأيي أأننن تببيننن إإذذذاا. ICANN ببـ خخاصصة ااتفاقياتتت أأووو إإججرااءءااتتت أأووو سسياسسة أأيي عننن تنناززالً  يممثلل ال ااإللكترووونني االببريددد هھھھذذذاا
.ICANN ممننن توووضضيح أأووو تأكيددد ببدددوووننن ااإللكترووونني االببريددد هھھھذذذاا على االرددد عدددممم فيرججى ٬،ICANN ببوووااسسطططططة آآخخر ممكاننن في ننششرهھھھا تممم ممعلووومماتتت  

 


