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 التنفيذي الملخص .1
، فادي ICANN بواسطة الرئيس التنفيذي لـ) EWG(أو  gTLDاء العمل في خدمات دليل تم تشكيل فريق خبر

، للمساعدة في حل الجمود الذي دام لعشر سنوات داخل مجتمع ICANNشحاده، بناء على طلب من مجلس إدارة 

ICANN  حول كيفية استبدال نظامWHOIS  هدف ال". معطل"الحالي، والذي ينظر إليه بشكل واسع على أنه

، مع األخذ في gTLDهي إعادة النظر وتحديد الغرض من جمع والحفاظ على خدمات مجموعة  EWGلمجموعة 

االعتبار كيفية حماية البيانات، واقتراح حل الجيل التالي الذي من شأنه أن يلبي على أفضل نحو احتياجات مجتمع 

استجواب االفتراضات األساسية حول أغراض بدأت المجموعة على أساس البدء، باستكشاف و. اإلنترنت العالمي

واستخدامات، وجمع وصيانة وتوفير بيانات تسجيل باإلضافة إلى الدقة، والوصول، واالحتياجات الخاصة، 

بعد العمل من خالل مجموعة واسعة من حاالت . gTLDوأصحاب المصلحة المعنيين في خدمات دليل نطاقات 

إلى أن نموذج  EWGالتي أثيرت، خلصت مجموعة عمل الخبراء  االستخدام، وعدد ال يحصى من القضايا

WHOIS  في كثير من األحيان ال يكون دقيًقا(والذي يعطي لكل مستخدم نفس الوصول المجهول العام إلى  -اليوم (

بنقلة نوعية حيث يتم جمع  EWGوبدال من ذلك، توصي . يجب أن يتم التخلي عنه - gTLDبيانات تسجيل نطاقات 

، والتحقق من صحتها واإلفصاح عنها ألغراض مسموح بها فقط، مع بعض عناصر البيانات gTLDل بيانات تسجي

 .التي يمكن الوصول إليها من مقدمي الطلبات المصدق عليهم الذين يحاسبون على استخدامهم المناسب

 : بأن األغراض المسموح بها تشمل ما يلي EWGتوصي مجموعة عمل الخبراء 

 العقد/إنفاذ التنظيم • اسم النطاقالتحكم في  •
 شراء اسم النطاق/بيع • أبحاث اسم النطاق •
 مستخدم فردي لإلنترنت • حماية البيانات الشخصية •
 تخفيف االعتداء • إجراءات قانونية •
 مزود خدمة اإلنترنت • حل المشاكل التقنية •

 

الكشف واستخدام بيانات أنه تم تعيين اتساع أصحاب المصلحة المشاركين في جمع وتخزين و EWGاعتبرت 

ثم تم تحديد مجاالت االحتياج المشتركة وتم أخذها بعين االعتبار حيث أن . ، لألغراض المرتبطة بهاgTLDتسجيل 

EWG  قامت بوضع مبادئ وخصائص لتوجيه تصميم خدمة تسجيل بيانات الجيل التالي)RDS.( 

موافقة على نموذج خدمة تسجيل البيانات الجديدة، إلى النظر في العديد من تصاميم النظام وال EWGوهذا يقود 

كل العب في خدمة تسجيل البيانات في . واستخدامها واإلفصاح عن عناصر بيانات فردية دقيقة ألغراض مختلفة

تاريخًيا، تم نقل هذه . النظام البيئي له احتياجات مختلفة للبيانات، والمخاطر المختلفة، ومسؤوليات مختلفة محتملة

وحيث أن النظام . وليات إلى أمناء السجل، والذين هدفهم األول هو تقديم أسماء نطاق العمل للعمالء المشتركينالمسؤ

الجديدة، فمن المحتمل أن يطلب من  gTLDالبيئي لالنترنت أصبح أكثر تعقيًدا، ومع تقديم المئات من نطاقات 

 . لمطلوبة لتلبية مجموعة واسعة من أغراض التسجيلالالعبين الجدد أن يتحملوا بعًضا من المسؤوليات العديدة ا
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لخدمات تسجيل بيانات الجيل التالي والتي قد تتضمن العديد  EWGيوضح الشكل التالي النموذج الموصى به لدى 

تشمل العناصر الرئيسية لهذا النموذج المجتمع لخدمات تسجيل البيانات . من المبادئ التي نوقشت في هذا التقرير
)ARDS (ما يلي: 

باعتبارها مستودع مجمع يحتوي على نسخة غير موثوقة من جميع عناصر البيانات التي  ARDSتعمل  •
 تم جمعها

 مصدر موثوق للبيانات gTLDيبقى كل سجل  •
طلًبا ) من النظام gTLDالمستخدمين الذين يرغون في الحصول على بيانات تسجيل (يقدم مقدمي الطلبات  •

  ARDSإلى  للوصول إلى مسوغات الوصول
أو المتطلبات األخرى للوصول  43السجالت من التزامات توفير الوصول إلى منفذ /يعفى أمناء السجل •

 العام
 gTLDالوصول إلى بيانات التسجيل الحية التي يتم نسخها من سجالت  ARDSفي معظم الحاالت، تقدم  •

 .والمحافظة عليها من خالل تحديثات دورية كبيرة
ر الوصول أيًضا إلى بيانات تسجيل حية يتم الحصول عليها في الوقت الحقيقي من توفي ARDS يمكن لـ •

 . ، عند الطلب وتخضع لضوابط لردع اإلفراط أو إساءة استخدام هذا الخيارgTLDخالل سجالت 
 مسئوال عن أداء خدمات التحقق من الصحة) ARDSأو أي طرف ثالث آخر يتفاعل مع ( ARDSيكون  •
عن مراجعة الوصول إلى الحد األدنى من اإلساءة وفرض العقوبات والعالجات  مسئوال ARDSويكون  •

 األخرى للوصول غير الالئق
 شكوى دقة البيانات  ARDSتعالج  •
 ترتيبات الترخيص للوصول إلى البيانات ARDSتدير  •

 .ومراقبة االلتزام مع المتطلبات ARDSمع مزود خدمة من طرف ثالث لتطوير وتشغيل  ICANNتتعاقد 

 
 المجمع RDSنموذج . 4الشكل 
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 :بسبب مزاياه العديدة EWGوقد تلقى هذا النموذج اتفاق بتوافق آراء أعضاء 

 مقياس التعامل مع نقطة اتصال واحدة •
 عمليات التحسين على النقل والتسليم •
 لطالبي بيانات التسجيل" محطة واحدة" •
 )مكافحة إساءة االستعمال(والوصول  قدر أكبر من المساءلة حول التحقق من صحة بيانات التسجيل •
منع (المتعددة  TLDمعاقبة مقدمي الطلبات بنفس الطريقة على نطاقات /المراجعة/القدرة على التعقب •

 )اإلساءة
قد يؤدي إلى تقليل بعض التكاليف الحالية التي يتكبدها أمناء السجالت والسجالت لتوفير الوصول إلى  •

 البيانات
 و تنقية البياناتإمكانية توفير تطبيع أ •
 تقليل متطلبات النطاق العريض لمشغلي السجل وأمناء السجل •
 تسهيل توحيد المناهج لتلبية المخاوف المتعلقة بخصوصية البيانات المحلية •
 )مثل البحث العكسي(المتعددة  TLDتعزيز القدرة على البحث من خالل نطاقات  •
 تقليل تكاليف االنتقال والتنفيذ •
 )أي إنفاذ القانون(اعتماد طالبي المؤهالت ألغراض خاصة /من صحةيمكن من التحقق  •
 تسهيل إدارة أكثر كفاءة للتقارير غير الدقيقة •
 تقديم فحوصات دقة عشوائية أكثر فاعلية •
 تمكن من عرض بحث سهل االستخدام بلغات متعددة، ومخطوطات وحروف •

 :مساوئ محتملة للنموذجأيًضا ما يلي  EWGتعتبر . وبالطبع، فال شيء يخلو من العيوب

 اختفاء البيانات  •
للبيانات ذات األهمية الكبرى مع إمكانية إساءة االستخدام إذا لم يتم تدقيقها " البيانات الكبرى"إنشاء مصدر  •

 والحفاظ عليها بشكل مالئم
نفيذ زيادة المخاطر من االعتداء الداخلي والهجوم الخارجي، األمر الذي يتطلب المزيد من االهتمام لت •

 وتطبيق ومراجعة سياسة األمن
 أمناء السجالت يتحكمون في تسليم بيانات التسجيل /لم تعد السجالت •

الحاجة إلى الدقة، مع الحاجة إلى حماية خصوصية المسجلين الذين  EWGمع اقتراح هذا النموذج الجديد، تدرك 

استيعاب  RDS مكن من خاللها لـالطرق التي ي EWGناقشت  .تطلب لهم حماية مشددة لمعلوماتهم الشخصية

وثائق "احتياجات المستخدمين المعرضين للخطر المحتاجين لخدمات التسجيل ذات الحماية القصوى باستخدام 

العتماد منظمة مستقلة بصفتها وكيل موثوق،  ICANN قد يكون أحد الخيارات بالنسبة لـ" التفويض المحمية اآلمنة

. فق عليها، لتحديد ما إذا كان المسجل مؤهال للحصول على أقصى حد من الحمايةيستخدم مجموعة من المعايير المت

العتبار المزيد من النماذج المحتملة لوثائق التفويض المحمية اآلمنة والتي قد تحقق توازًنا مبتكًرا  EWGتتوقع 

 .للخطر فعاال بين المساءلة واحتياجات خصوصية البيانات الشخصية لمستخدمي اإلنترنت المعرضين
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 الخطوات التالية

تسعى المجموعة لمساهمات . مداوالتها بعد EWGعلى الرغم من التقدم الذي تعكسه هذه التوصيات، فلم تكمل 

عامة حول مشاريع التوصيات هذه وسوف تستمر في تنقيح توصياتها حيث أنها تأخذ التعليقات التي تتلقاها عبر 

 . في ديربان، ومن خالل المشاورات العامة األخرى ICANNاالنترنت بعين االعتبار، في اجتماع 

 : باإلضافة إلى ذلك، ال تزال هناك العديد من القضايا الرئيسية التي ينبغي استكشافها بشكل كامل، مثل

 االختيارية لكل غرض/تخطيط عناصر البيانات اإلجبارية •
 تحديد المجاالت التي تتطلب تقييم المخاطر وتحليل التأثير  •
 ر في التكاليف واآلثار والطرق التي يمكن تكبدها من خاللها النظ •
دراسة طرق الوصول متعددة النماذج وكيف يمكن تفعيلها من خالل بروتوكوالت الوصول إلى بيانات  •

 .التسجيل الحالية أو المستقبلية

 ICANN لتنفيذي لـوتقدم تقرير نهائي للرئيس ا EWGبعد التشاور العام حول هذا التقرير األولى، سوف تنشر 

وفق ما هو محدد . الجديدة والمفاوضات التعاقدية، بحسب االقتضاء gTLDوالمجلس ليعمل كأساس لسياسة نطاقات 

من قبل المجلس، سيشكل تقريرا يستند إلى التقرير النهائي أساس بمبادرة المجلس، الذي يركز بشدة على عملية 

 ).PDP(الخاصة بـ  GNSOتطوير سياسة 
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 EWGوغرض فريق  تفويض .2

 يضوالتف 2.1

ICANNكخطوة أولى في سبيل تنفيذ توجيه مجلس إدارة  EWGتم تشكيل مجموعة  0F

للمساعدة في إعادة  1

، مع الهدف الذي تم البدء فيها بتوفير أساس )WHOISمثل ( gTLDتعريف الغرض وتوفير بيانات تسجيل 

في  EWGتكمن أهداف مجموعة عمل  .ودومفاوضات العق gTLDإلنشاء سياسة عالمية جديدة لخدمات دليل 

، والنظر في كيفية الحفاظ على البيانات، gTLDتحديد الهدف من جمع البيانات والحفاظ على بيانات تسجيل ) 1

على أن يتناول دقة البيانات ذات الصلة ومشكالت الوصول  gTLDتقديم نموذج مقترح إلدارة خدمات دليل ) 2و

بالخبرات السابقة لكل  EWGوقد استعانت مجموعة . بار ضمانات حماية البياناتللبيانات، مع األخذ في االعت

باإلضافة إلى التعقيبات  GACالخاصة بـ  WHOISمبادئ ، وWHOISالتقرير النهائي لفريق استعراض  من

باإلضافة إلى ذلك، ُطلب من مجموعة  .على مدار العقد الماضي GNSOالسابقة للمجتمع والعمل الذي قامت به 

EWG يسية التي نصت عليها اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار التعامل مع األسئلة الرئ)SSAC ( في

كما قامت مجموعة . ، مع األخذ في االعتبار عمليات وخدمات اإلنترنت الحالية والمستقبليةSAC055تقريرها 

EWG اوف األطراف التي تقوم بتوفير، أو جمع، أو حفظ، أو نشر، أو استخدام هذه البيانات أيًضا بتقييم مخ

 .ICANNحيث إنها تتعلق باختصاص 

                                                           
 http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-: تم نشر قرار مجلس اإلدارة على 1

en.htm-08nov12. يلقي الضوء على رد  الملحق أEWG على األسئلة الخاصة بمجلس اإلدارة. 

http://www.icann.org/en/about/aoc-review/whois/final-report-11may12-en.pdf
https://gacweb.icann.org/download/attachments/28278834/WHOIS_principles.pdf?version=1&modificationDate=1312460331000&api=v2
http://www.icann.org/en/groups/ssac/documents/sac-055-en.pdf
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-%0b08nov12-en.htm
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-%0b08nov12-en.htm
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 EWGبيان الغرض لتوجيه عمل مجموعة  2.2

في المداوالت التي تقوم بها، وضعت المجموعة بياًنا بالغرض عالي  EWGللمساعدة على توجيه مجموعة عمل 
 : ه اختبار النتائج والتوصيات التي قدمتها، على النحو التاليالمستوى يتم من خالل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

في تنسيق نظام المعرفات الفريدة لإلنترنت العالمي، ولضمان التشغيل  ICANNدعًما للمهمة التي تقوم بها 
، من gTLDاآلمن والمستقر لنظام المعرفات الفريدة الخاص باإلنترنت، والمعلومات حول أسماء نطاقات 

 .  المصلحةالضروري تعزيز الثقة واالطمئنان في اإلنترنت لسائر أصحاب 

 :ووفًقا لذلك، من المفضل تصميم نظام لدعم تسجيل والحفاظ على أسماء النطاقات والذي

o يوفر وصوالً مناسًبا لبيانات التسجيل الدقيقة والموثوقة والموحدة 

o  يحمي خصوصية المعلومات الشخصية 

o سجلينيوفر آلية معتمدة تقوم بتعريف، وإقرار والحفاظ على القدرة على االتصال بالم 

o  يدعم إطار عمل يتناول المشكالت التي تشتمل على المسجلين، بما في ذلك على سبيل المثال ال
 حماية المستهلك، والتحري عن الجرائم اإللكترونية، وحماية الملكية الفكرية: الحصر

o يوفر بنية تحتية للتعامل مع االحتياجات المناسبة إلنفاذ القانون . 
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 تعريف المستخدمين واألغراض -المنهجية  .3
 

 استخدام طريقة الحاالت 3.1

باتخاذ أسلوب نقي وخالص في جهودها لتحديد الجيل التالي من خدمات دليل  EWGتمت توصية مجموعة 

واتساًقا مع . الحالي، والذي يعتبر على نطاق واسع غير مناسب WHOISعلى نظام  التسجيل، بدالً من التحسينات

تحليلها بفحص األغراض الحالية والمحتملة لجمع وتخزين وتوفير  EWGتوجيه مجلس اإلدارة، بدأت مجموعة 

 .لتوفير مجموعة متنوعة بشكل واسع من المستخدمين gTLDبيانات تسجيل 

 

بصياغة مجموعة موسعة من حاالت االستخدام الفعلي التي تشتمل على نظام  EWGولتحقيق ذلك، قام أعضاء 

WHOIS  المستخدمين الراغبين في الوصول للبيانات، ) 1(الحالي، وذلك من خالل تحليل كل منهم لتحديد

تحققها األغراض التي ) 4(عناصر البيانات التي يحتاجونها و) 3(المبرر المنطقي لالحتياج لهذا الوصول، و )2(و

كما تم استخدام الحاالت أيًضا من أجل تحديد سائر أصحاب المصلحة المشاركين في جمع وتخزين . هذه البيانات

على فهم تدفقات العمل الحالية والمحتملة باإلضافة إلى الطريقة  EWGوتوفير بيانات التسجيل، بما يساعد مجموعة 

قيق احتياجاتهم بأفضل ما يمكن من خالل خدمة دليل التسجيل التي يمكن من خاللها إرضاء هؤالء المستخدمين وتح

RDS من الجيل التالي. 

 

ولم يكن الغرض من حاالت االستخدام هذه أن تكون شاملة، ولكن باألحرى أن تكون ممثلة للعديد من استخدامات 

قائمة بحاالت  توجد. ملالحالي، بما يوضح التنوع الكبير في المستخدمين، واالحتياجات وتدفقات الع WHOISنظام 

 .الملحق ببالدراسة في  EWGاالستخدام تناولها مجموعة 

 

في إجمالي حاالت االستخدام تلك والدروس المستفادة منها من أجل توجيه مجموعة  EWGوقد نظرت مجموعة 

، باإلضافة إلى مجموعة من RDSها من خالل موحدة من أصحاب المصلحة واألغراض المرغوبة التي يجب توفيق

والمشروحة بمزيد من التفصيل في القسم (حاالت إساءة االستخدام المحتملة والتي يتعين على النظام محاولة إعاقتها 

 ). التالي من هذا التقرير

 

باستشارة مواد مرجعية من األنشطة السابقة ذات الصلة  EWGوعالوة على ذلك، قامت مجموعة 

، وتعقيبات المجتمع، وحاالت االستخدام في فحص االحتياجات النوعية في كل من الجوانب الواردة WHOIS بـ

 .أدناه 1في الشكل 
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 تحليل االحتياجات: 1الشكل 

 

مواصلة عملهما من خالل تحليل هذه األغراض واالحتياجات لتوجيه الحد األدنى من  EWGوتتوقع مجموعة 

ر ذات الصلة، وقانون الخصوصية ومتضمنات السياسة، واألسئلة اإلضافية لكي تكون عناصر البيانات، والمخاط

 .أكثر قدرة على التعرف عليها تماًما في المسودة النهائية من هذا التقرير

 RDSتعريف مستخدمي خدمة  3.2

خص أنواع بتحليل كل من حاالت االستخدام الممثلة من أجل وضع القائمة التالية، والتي تل EWGقامت مجموعة 

، واألساس المنطقي وراء الحاجة إلى الوصول إلى gTLDالمستخدمين الراغبين في الوصول إلى بيانات تسجيل 

المزيد من التفاصيل حول كل حالة استخدام وتفاعالت . تلك البيانات، واألغراض الكاملة التي تؤديها هذه البيانات

 .الملحق بواردة في  RDSالمستخدمين مع خدمة 
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 األساس المنطقي للوصول إلى بيانات التسجيل مثال على حاالت االستخدام الغرض المستخدم
 ذوي الحماية  جميع

 
على سبيل المثال؛ (

األشخاص 
الطبيعيين، 
األشخاص 

االعتباريين، موفري 
خدمات 

 )الوكيل/الخصوصية

التحكم في 
 اسم النطاق

 تسجيل اسم النطاق 
 إنشاء حساب 

تمكين تسجيل أسماء النطاقات من خالل أي نوع من المسجلين عن 
 طريق إنشاء حساب جديد لدى أمين سجل

 أسماء النطاقات
 مراقبة تعديل بيانات

التعرف على التعديل العرضي أو غير المستنير أو غير المصرح 
 به لبيانات التسجيل الخاصة بأسماء النطاقات

 تأسماء النطاقا
 إدارة محفظة

على سبيل (تسهيل تحديث كافة بيانات تسجيل أسماء النطاقات 
للحفاظ على ) المثال، جهات االتصال المخصصة، والعناوين

 محفظة بأسماء النطاقات
 أسماء النطاقات

 تحويالت
تمكين عمليات التحويل التي يقوم بها المسجل ألسماء النطاقات إلى 

 أمين سجل آخر
 نطاقاتأسماء ال 

 حذف
 تمكين حذف أسماء النطاقات المنتهية

 أسماء النطاقات
 DNSتحديث 

 ألسماء النطاقات DNSتمكين التغيير من جانب المسجل لنظام 

 أسماء النطاقات 
 عمليات تجديد

تمكين تجديد أسماء النطاقات المسجلة من خالل عقود فواتير أسماء 
  )لكياناتاألفراد، أو األدوار، أو ا(النطاقات 

 أسماء النطاقات 
 توثيق عقود

تسهيل التوثيق األولي والمتواصل لبيانات تسجيل أسماء النطاقات 
  )على سبيل المثال، العقود المخصصة، والعناوين(

ذوي  المسجلين
 الحماية

 
على سبيل المثال، (

عمالء خدمات 
 )الوكالة/الخصوصية

حماية 
البيانات 

 الشخصية

تمكين استخدام خدمات تسجيل الخصوصية أو الوكالة المعتمدة من  محميتعزيز التسجيل ال
بمعرفة أي مسجل يسعى للحد من الوصول العام لألسماء 

 والعناوين الشخصية
تمكين استخدام خدمات تسجيل الوكالة المعتمدة بمعرفة أفراد أو  أقصى حد للتسجيل المحمي

وات االعتماد مجموعات معرضة للتهديد، من خالل استخدام أد
 المجهولة والصادرة من جهة خارجية معتمدة

الفريق الفني 
 لإلنترنت 

 
على سبيل المثال، (

، DNSمديري 
ومديري البريد، 
 ) ومديري الويب

حل المشاكل 
 التقنية

االتصال بالفريق الفني 
 ألسماء النطاقات

) األفراد، أو األدوار أو الكيانات(تسهيل االتصال بالفريق الفني 
من لهم القدرة على المساعدة في حل المشكالت الفنية أو التشغيلية م

، DNSعلى سبيل المثال حاالت تعطل حل (في أسماء النطاقات 
أو مشكالت توصيل البريد اإللكتروني، أو المشكالت الوظيفية في 

 )مواقع الويب

مزودو الخدمة 
 المباشرة

 
على سبيل المثال، (

موفري خدمات 
، ISPاإلنترنت 

وموفري خدمات 
االستضافة، وهيئات 

، CAالتوثيق 
 )وخدمات السمعة

مزود خدمة 
 اإلنترنت

االتصال بمسجل أسماء 
 النطاقات

) األفراد، أو األدوار، أو الكيانات(تمكين إعادة االتصال بالعمالء 
في التعامل مع مشكالت األعمال ألسماء النطاقات في حالة تعطل 

 الخدمات طرق االتصال االعتيادية بموفر
خدمات السمعة ألسماء 

 النطاقات
السوداء ألسماء النطاقات بمعرفة /تمكين تحليل القوائم البيضاء

 موفري خدمات السمعة
خدمات توثيق أسماء 

 النطاقات
على تحديد المسجل الخاص بأسماء ) CA(مساعدة هيئات التوثيق 

 SSL/TLSالنطاقات بحيث يكون ملتزًما بشهادة 

 اإلنترنتمستخدمو 
 الفرديين

 
على سبيل المثال، (

 ) العمالء

مستخدم 
فردي 

 لإلنترنت

مساعدة العمالء على الحصول على معلومات االتصال من غير  االتصال الفعلي بالعالم
 )على سبيل المثال، عنوان األعمال(اإلنترنت لمسجل اسم النطاق 

االتصال بمسجلي أسماء توفير وإتاحة آلية خفيضة للعمالء في  حماية المستهلك
من ) على سبيل المثال موزعي التجزئة عبر اإلنترنت(النطاقات 

 LE/OpSecأجل حل المشكالت سريًعا، دون تدخل 
مساعدة الضحايا من األفراد في التعرف على مسجل اسم النطاق  المدنية/اإلجراءات القانونية

د من المتورط في أنشطة قد تكون غير قانونية في تمكين مزي
 LE/OpSecالتقصي بمعرفة 
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 األساس المنطقي للوصول إلى بيانات التسجيل مثال على حاالت االستخدام الغرض المستخدم
مستخدمي اإلنترنت 
 من شركات األعمال

 
على سبيل المثال، (

حاملي العالمات 
التجارية، أو 

السماسرة، أو 
 ) الوكالء

بيع أو شراء 
أسماء 

نطاقات 
شركات 
 األعمال

 تمكين العناية الواجبة فيما يتصل بشراء أسماء النطاقات بيع أسماء النطاقات بالوساطة
مقاصة العالمات التجارية 

 ألسماء النطاقات
تمكين تعريف مسجلي أسماء النطاقات في دعم مخالصة العالمات 

 عند إقرار عالمات تجارية جديدة) تحليل المخاطر(التجارية 
االستحواذ على أسماء 

 النطاقات
تسهيل شراء واالستحواذ على أسماء النطاقات التي تم تسجيلها في 

 ل تمكين االتصال بالمسجلالسابق من خال
االستعالم عن شراء أسماء 

 النطاقات
 )إن وجد(تمكين تقرير توافر أسماء النطاقات والمسجل الحالي 

 اسم النطاق
 سجل التسجيل

توفير سجل بتسجيل أسماء النطاقات للتعرف على المسجلين 
 السابقين والتواريخ

أسماء النطاقات لمسجل 
 محدد

افة أسماء النطاقات المسجلة بمعرفة كيان محدد تمكين تقرير ك
 )توثيق أصول المنتجات/على سبيل المثال، اندماج(

أبحاث اسم  باحثي اإلنترنت
 النطاق

 اسم النطاق
 سجل التسجيل

تمكين البحث والتحليل اإلحصائي حول تسجيالت أسماء النطاقات 
 )مالالالزمة أيًضا من خالل مستخدمي اإلنترنت من شركات األع(

أسماء النطاقات لمسجل 
 محدد

تمكين البحث والتحليل اإلحصائي حول مسجلي أسماء النطاقات 
 )الالزمة أيًضا من خالل مستخدمي اإلنترنت من شركات األعمال(

اتصال اسم النطاق الخاص 
ل  بالمسجِّ

الالزمة أيًضا (تمكين استطالعات الرأي لمسجلي أسماء النطاقات 
 )الخدمات المتاحة عبر اإلنترنتمن خالل موفري 

أصحاب الملكية 
 الفكرية

 
على سبيل المثال، (

حاملي العالمات 
التجارية، ومالكي 
العالمات التجارية 

ومالكي الملكية 
 )IPالفكرية 

إجراءات 
 قانونية

 مزود خدمة الوكالة
 تحديد هوية العمالء

اء تمكين التعرف على هوية عمالء خدمة الوكالة المرتبطة بأسم
النطاقات التي يجري التقصي عنها لمعرفة االنتهاكات المحتملة أو 

 ) أي، الكشف( IPالسطو على 
تمكين االتصال بالجهة المستخدمة السم نطاقات يجري التحري  اتصال مستخدم اسم النطاق

االسم التجاري أو /عنه للتعرف على أي انتهاك للعالمة التجارية
 IPالسطو على 

ستخدام المدلس محاربة اال
 للبيانات المسجل

تسهيل التعرف والرد على االستخدام المدلس للبيانات القانونية 
 المملوك لمسجل آخر) على سبيل المثال، العنوان(

 LEAمحققين غير 
 
على سبيل المثال، (

الجهات الضريبية، 
، UDRPموفري 
 )ICANNوتوافق 

اإلنفاذ 
 القانوني

 والتعاقدي

ب عن التحري عن الضرائ
 طريق اإلنترنت

تسهيل التعرف على أسماء النطاقات المتورطة في البيع عن طريق 
اإلنترنت من خالل الجهات الضريبية الوطنية أو التابعة للوالية أو 

 المقاطعة أو الجهات الضريبية المحلية
من تأكيد هوية المستجيب الفعلي على  UDRPتمكين موفري  UDRPإجراءات 

ت، وإجراء فحوصات التوافق، وتقرير متطلبات أسماء النطاقا
العمليات القانونية والحماية من تغيير ملكية أسماء النطاقات 

 للتملص من النزاعات 
االمتثال التعاقدي التفاقية 

RAA 
والرد على شكاوى  ICANNإتاحة تدقيق االمتثال التعاقدي لـ 

يانات أو عدم على سبيل المثال عدم دقة الب(اتصال أمناء السجالت 
، وشكاوى التحويل، ومستودعات UDRPتوافرها، وتنفيذ قرار 

 )البيانات واحتجازها
 محققي

LEA/OpSec 
 
على سبيل المثال، (

وكاالت إنفاذ 
القانون، وفرق الرد 

 )على الحوادث

تخفيف 
 االعتداء

التحري عن إساءة استخدام 
 أسماء النطاقات

لة من خالل فريق تمكين التحري الفعال والتحري عن األد
LEA/OpSec  بالرد على ما يزعم من أسماء نطاقات مسجلة

 بشكل ضار
إساءة استخدام جهات 

االتصال ألسماء النطاقات 
 الضعيفة

المساعدة في تسوية أسماء النطاقات المعرضة للخطر من خالل 
من االتصال بالمسجل أو المتعامل  LEA/OpSecمساعدة فريق 

 ISP/المخصصةمع إساءة االستخدام 

 األوغاد
 
على سبيل المثال، (

المتورطون في 
الرسائل غير 

، DDoSالمرغوبة، 
أو االحتيال، أو 

السطو على الهوية، 
 )أو قرصنة النطاقات

أنشطة 
اإلنترنت 

 الضارة

جمع بيانات تسجيل النطاقات من أجل الحصول على وصول غير  السطو على أسماء النطاقات
النطاقات ) أسماء(لسطو على اسم قانوني لحساب المسجل وا

 الخاصة بالمسجل تلك
تسجيل أسماء النطاقات 

 الضارة
الضعيفة من /استخدام حساب تسجيل ألسماء النطاقات الحالية

أجل تسجيل أسماء جديدة لدعم األنشطة اإلجرامية أو التدليسية 
 أو المسيئة

التنقيب عن بيانات التسجيل 
للتعرف على الرسائل غير 

 التدليس/لمرغوبةا

جمع بيانات مسجل اسم النطاق للتعرف على االستخدام الضار من 
جانب مرسلي الرسائل غير المرغوبة، والمدلسين وغيرهم من 

 )األوغاد(المجرمين 
 المستخدمين. 1الجدول 
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الحالي، بما في ذلك كل من المستخدمين ذوي  WHOISملخص غير شامل بمستخدمي نظام  2يسرد الشكل 

، تم فحص سائر هؤالء المستخدمين للتعرف على EWGواتساًقا مع مهمة وتفويض . غراض البناءة والضارةاأل

 .تدفقات العمل الحالية والمحتملة في المستقبل باإلضافة إلى أصحاب المصلحة والبيانات المشمولة فيها

 

 المستخدمين: 2الشكل 
شارة بشكل عام إلى كل المستخدمين الراغبين في الحصول على لإل" مقدم الطلب"تم في هذا التقرير استخدام اللفظ 

 EWGأدناه، توصي مجموعة  4ووفًقا لما هو مشروح باستفاضة في القسم . من النظام gTLDبيانات تسجيل 

الذي يعطي لكل مستخدم نفس الوصول العام غير المعلوم ) والبروتوكول(الحالي  WHOISبالتخلي عن نموذج 

بنقلة نوعية حيث يتم  EWGوبدال من ذلك، توصي ). غير الدقيقة في الكثير من األحيان( gTLDلبيانات تسجيل 

، والتحقق من صحتها واإلفصاح عنها ألغراض مسموح بها فقط، مع بعض عناصر gTLDجمع تسجيل بيانات 

 .خدامهم المناسبالبيانات التي يمكن الوصول إليها من مقدمي الطلبات المصدق عليهم الذين يحاسبون على است

 التعرف على األغراض من أجل تسويتها أو حظرها 3.3

من أجل  3.2إلى وضع وتحديد األولويات بالنسبة لألغراض المنصوص عليها في القسم  EWGسعت مجموعة 

وعلى الرغم من ذلك، كان من . التركيز على تطوير حاالت االستخدام وتضييق نطاق األغراض المسموح بها

 WHOISاس منطقي لتسوية احتياجات بعض المستخدمين الذي يقومون بالوصول إلى نظام الصعب تحديد أس

على  EWGوقد أدت النتائج إلى حمل مجموعة . الحالي اليوم وليس غيرهم، طالما كانت أغراضهم غير ضارة

ء أنشطة بطريقة ما، باستثنا RDSيتم تسويتها من خالل  3.2التوصية بأن كافة األغراض المحددة في القسم 

باألغراض المسموح بها  EWGوأوصت مجموعة . اإلنترنت المعروف أنها ضارة والتي يجب إعاقتها بشكل فعال

 .ومن ثم فإنها ملخصة فيما يلي



  التالي الجيل تسجيل دليل خدمات

 

 2013يونيو  24: التاريخ

 

 

 31من  14صفحة  2013يونيو  24 التقرير األولي لمجموعة خبراء العمل 

 
 األغراض: 3الشكل 

. يجب مالحظة أنه في إطار كل غرض هناك عدد غير محدود من حاالت االستخدام الحالية أو المحتملة في المستقبل

لم تحاول تحديد كافة حاالت االستخدام المحتملة، إال أنها حاولت التعرف على عينة  EWGالرغم من أن وعلى 

. gTLDتمثيل أمالً في التعريف القوي بأنواع المستخدمين وأغراضهم في الرغبة في الحصول على بيانات تسجيل 

لمستخدمين الجدد واألغراض بحيث يكون له القدرة على تسوية ا RDSوعلى الرغم من ذلك، يجب تصميم 

 .المسموح به والتي قد تظهر بمرور الوقت

 RDS أصحاب المصلحة المشاركين في 3.4

توفر القائمة التالية ملخًصا تمثيلًيا بمختلف أصحاب المصلحة المشاركين في جمع وتخزين والكشف عن واستخدام 

على سبيل المثال؛ (لحة بتوفير البيانات ويقوم بعض أصحاب المص. ، لألغراض المرتبطة بهاgTLDبيانات تسجيل 

أو اإلفصاح ) على سبيل المثال أمناء السجالت، والسجالت(تخزين البيانات /، في حين يقوم آخرون بجمع)المسجلين

وعلى الرغم من ذلك، فإن غالبية ). الوكالة/، موفري خدمة الخصوصيةRDSعلى سبيل المثال مشغل (عن البيانات 

على سبيل المثال، مالي (رة عن أطراف مشاركين في بدء طلبات الحصول على البيانات أصحاب المصلحة عبا

أو األطراف المحددين، أو المتعاقد معهم أو خالف ذلك المتأثرين بالبيانات التي يتم ) األسماء التجارية، ووكالئهم

لملخص من المقرر له توضيح عمق وهذا ا). على سبيل المثال، عقود إساءة استخدام أسماء النطاقات(اإلفصاح عنها 

وعلى الرغم من ذلك، وفي أي معاملة محدد تنطوي . RDSواتساع أصحاب المصلحة الذين يتأثرون أكثر بخدمة 

 .على بيانات تسجيل، قد يكون هناك أصحاب مصلحة إضافيين لم يتم حصرهم هنا
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 األغراض أصحاب المصلحة
 تخفيف االعتداء طاقاتإساءة استخدام جهات االتصال ألسماء الن

 بيع أو شراء أسماء نطاقات شركات األعمال الشركة المستحوذة
 بيع أو شراء أسماء نطاقات شركات األعمال محامو الشركة المستحوذة/وكالء

 التحكم في اسم النطاق خدمات توثيق العناوين
 التحكم في اسم النطاق وكالء المسجل

 التعاقدي/نظيمياإلنفاذ الت حامل االسم التجاري
 التحكم في اسم النطاق مزود خدمة إدارة األسماء التجارية

 بيع أو شراء أسماء نطاقات شركات األعمال مالك االسم التجاري 
 مزود خدمة اإلنترنت جهة التوثيق
 التعاقدي/اإلنفاذ التنظيمي مقدم الشكوى

 مستخدم فردي لإلنترنت العمالء المستخدمون لمواقع الويب
 بيع أو شراء أسماء نطاقات شركات األعمال وسيط النطاقات

 بيع أو شراء أسماء نطاقات شركات األعمال مشتري النطاقات
 إجراءات قانونية ضحية التدليس 

 إجراءات قانونية وكيل ضحية التدليس
 التعاقدي/اإلنفاذ التنظيمي فريق عمل الوكالة الحكومية

 التعاقدي/ياإلنفاذ التنظيم ICANNالتزام 
 تخفيف االعتداء مزودو خدمة اإلنترنت

 مستخدم فردي لإلنترنت محقق
 تخفيف االعتداء فريق إنفاذ القانون

 اإلجراءات القانونية
 مزود خدمة اإلنترنت جهات االتصال المصنفة

 مزود خدمة اإلنترنت مزود الخدمة عبر اإلنترنت
 تخفيف االعتداء Op/Secمزودو خدمة 

 أبحاث اسم النطاق رعاية المنظماتدراسة 
 التعاقدي/اإلنفاذ التنظيمي الهوية قيد التحري/الشخص

 شراء أو بيع أسماء نطاقات شركات األعمال الوكالة/عميل خدمة الخصوصية
 التحكم في أسماء النطاقات

 توفير خدمات اإلنترنت
 التعاقدي/اإلنفاذ التنظيمي

 حماية البيانات الشخصية
 تخفيف إساءة االستخدام الوكالة/الخصوصيةموفر خدمة 

 شراء أو بيع أسماء نطاقات شركات األعمال
 التحكم في أسماء النطاقات

 أبحاث أسماء النطاقات
 توفير خدمات اإلنترنت

 اإلجراءات القانونية
 حماية البيانات الشخصية

 التعاقدي/اإلنفاذ التنظيمي
 حل المشكالت الفنية

 جميع األغراض RDSُمشغل 
 جميع األغراض المسجل

 شراء أو بيع أسماء نطاقات شركات األعمال وكيل المسجل
 توفير خدمات اإلنترنت

 التعاقدي/اإلنفاذ التنظيمي
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 ملخص تمثيلي ألصحاب المصلحة. 2الجدول 

 نواحي االشتراك 3.5

تخدام، أضحى من الواضح أن العديد من المستخدمين لديهم قامت بتحليل حاالت االس EWGحيث إن مجموعة 

وبعض هذه االحتياجات مفهومة جيًدا، على . احتياجات لنفس عناصر البيانات، لكن من أجل تحقيق أغراض مختلفة

 :سبيل المثال

 القدرة على تحديد ما إذا كان اسم النطاق قد تم تسجيله أم ال •

 ي نطاقالقدرة على تحديد الحالة الراهنة أل •

 

الحالي بطريقة  WHOISوعلى الرغم من ذلك، بعض االحتياجات مشتركة ولم يتم تنفيذها حالًيا من خالل نظام 

 :واألمثلة على ذلك تشمل ما يلي. متسقة

 القدرة على تحديد كافة النطاقات المسجلة من خالل جهة محددة •

 القدرة على تحديد موعد تسجيل أي نطاق للمرة األولى •

 

هذه االحتياجات المشتركة في االعتبار عن وضع المبادئ الموصى بها من أجل  EWGت مجموعة وقد وضع

وعلى الرغم من ذلك، حيث إنه من المحتمل إمكانية تحديد مزيد من االحتياجات المشتركة . RDSتوجيه تصميم 

 .بمرور الوقت، يجب تصميم النظام مع وضع إمكانية التمديد في االعتبار

 شراء أو بيع أسماء نطاقات شركات األعمال أمين السجل
 التحكم في أسماء النطاقات

 أبحاث أسماء النطاقات
 استخدام اإلنترنت الفردي

 نترنتتوفير خدمات اإل
 اإلجراءات القانونية

 حماية البيانات الشخصية
 التعاقدي/اإلنفاذ التنظيمي

 حل المشكالت الفنية
 تخفيف إساءة االستخدام

 جميع األغراض السجل
 حل المشاكل التقنية المبلّغ عن المشكلة

 أبحاث اسم النطاق الباحث
 تخفيف االعتداء الموزع

 يةحل المشاكل التقن من يحل المشكلة
 مستخدم فردي لإلنترنت المدنية/هدف اإلجراءات القانونية

 حل المشاكل التقنية جهة االتصال التقنية
 اإلجراءات القانونية األطراف األخرى الساعية لالتصال

 حماية البيانات الشخصية
 حماية البيانات الشخصية الوكيل المعتمد
 التعاقدي/اإلنفاذ التنظيمي UDRPأعضاء هيئة 

 التعاقدي/اإلنفاذ التنظيمي UDRPموفر 
 حماية البيانات الشخصية موثق الحاجة القصوى للحماية

 تخفيف االعتداء ضحية إساءة االستخدام
 حل المشاكل التقنية مزود استضافة الويب
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 ر البيانات باألغراض المقبولةمطابقة عناص 3.6

وفي النهاية، يجب جمع عناصر البيانات تلك لكل  .يصف عناصر البيانات ذات الصلة بكل غرض مقبول الملحق ج

ناصر وعالوة على ذلك، فإن ع. اسم نطاق، في حين يمكن جمع أخرى اختيارًيا لمجموعة فرعية من أسماء النطاقات

البيانات التي يتم جمعها قد يكون أو ال يكون من الممكن الوصول إليها من خالل مقدمي الطلبات عن طريق خدمة 

RDS.  وتتوقع مجموعةEWG  إجراء مزيد من النظر في هذه المشكالت من أجل تسيير توصيات أولية في هذه

لتأثير على كل عنصر من عناصر البيانات إلكمال الناحية، لكنها توصي بإجراء تحليل أكثر شموالً ودقة للخطر وا

وقد يكون التعليق العام مفيًدا في تحديد كيفية إجراء هذا التحليل للمخاطر والتأثيرات، ومن الذي . هذا التحديد للفئات

يجب أن يقوم به، والمعايير التي يجب من خاللها تحديد كل عنصر من عناصر البيانات كإلزامي أو اختياري، من 

 .أجل التجميع واإلفصاح عن طريق طرق الوصول العامة أو عن طريق البوابات
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 المزايا المرغوبة ومبادئ التصميم .4
 

بأن  EWGمع مراعاة التحليل المستقبلي المناسب للمخاطر والتأثيرات في العديد من النواحي، تؤمن مجموعة 
  :ومبادئ التصميم التالية يجب أن تضم مزايا) RDS(خدمة دليل التسجيل من الجيل التالي 

 
 

  EWGمبادئ تصميم  الميزة  

  قابلية التطبيق 4.1
، سواء حالية gTLDلتطبيق كافة سجالت  RDSاحتياجات  • 4.1.1 

 .ال يجب السماح بأي رعاية أو إعفاء خاص .أو جديدة
  االعتبارات الدولية 4.2

 4.2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.2 
 
 
 
 

أكثر من حالل كل من يجب تأسيس سياسة واحدة أو  •
ذات الصلة  RDSأصحاب المصلحة المشاركين في 

بالوصول إلى البيانات، واستخدام البيانات، واالحتفاظ 
  .بالبيانات، والعمليات الواجبة

o  وقد تتفاوت كل هذه استناًدا إلى االختصاص
 .القضائي

o  يجب أن تتيح هذه السياسات إمكانية التوافق
 .مع القوانين المحلية

o وقع مجموعة وتتEWG  إجراء مزيد من
 .التقصي حول هذه المشكالت

ولكي تكون عالمي بحق، يجب أن تستوعب خدمة  •
RDS  ،عرض بيانات التسجيل بلغات متعددة

 ومجموعات خطوط وأحرف متعددة
o  يجب توفير تحليل إضافي من خالل خبراء

IDN من أجل تحديد هذه المطالب. 
  المساءلة 4.3

 4.3.1 
 

4.3.2 
 

4.3.3 
 
 

4.3.4 
 

4.3.5 
 
 

4.3.6 

تحمل جميع األطراف في النظام البيئي ألسماء النطاقات  •
 .مسئولية تجاه بعضها البعض

ويتحمل المسجلون المسئولية عن توفير والحفاظ على بيانات  •
 .RDSالتسجيل الحالية والدقيقة واآلنية في خدمة 

 ويتحمل المسجلون المسئولية عن ضمان أن إمكانية الوصول •
إلى شخص ما من أجل تسهيل الحل في الوقت المناسب ألية 

 .مشكالت تظهر فيما يتعلق بأسماء النطاقات
 يجب على المسجلين تحمل المسئولية وحدهم •

 .عن التسجيل واستخدام النطاق الخاص بهم
يتحمل المسجلون المسئولية عن توفير الخدمة إلى المسجلين  •

بهم، بما في ذلك ضمان وفًقا لم هو محدد في العقود الخاصة 
 . توفير بيانات التسجيل الحالية والدقيقة

ويجب أن تكون هناك نتائج غير مباشرة لإلخفاق في توفير  •
  .والحفاظ على المعلومات الدقيقة

o  وتتوقع مجموعةEWG  إجراء مزيد من التقصي
 .لهذه المشكلة
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  اعتبارات الخصوصية 4.4
 4.4.1 

 
 
 
 
 
 

4.4.2 
 
 

4.4.3 
 
 

4.4.4 

استيعاب االحتياجات الخاصة  RDSويتوجب على  •
 :بالخصوصية، بما في ذلك

o  خدمة تسجيل معززة ومحمية لالحتياجات العامة
 لخصوصية البيانات الشخصية

o  باإلضافة إلى أقصى حد لخدمة التسجيل المحمية
التي توفر خدمة أوراق االعتماد المحمية المؤمنة 

 .ةالستخدامات قيد المخاطر والخطب الحر
ويجب أن يكون هناك اعتماد لموفري خدمة  •

الوكالة وقواعد فيما يتعلق بتوفير واستخدام /الخصوصية
 .خدمات الخصوصية/الخصوصية المعتمدة

وخارج أسماء النطاقات المسجلة عن طريق خدمات  •
الوكالة المعتمدة، يتوجب على سائر المسجلين /الخصوصية

 .يقومون بتسجيلها تحمل المسئولية عن أسماء النطاقات التي
إجراء مزيد من التقصي لهذه  EWGوتتوقع مجموعة  •

 :المشكلة، ويشمل ذلك
o  من المقرر إجراء عمليات معيارية عن طريق

سائر موفري خدمة الخصوصية والوكالة 
 .المعتمدين

o  العمليات الخاصة ذات الصلة بالتعامل مع الطلبات
 .ةالمقدمة من خالل وكاالت إنفاذ القانون المعتمد

o  العمليات الخاصة ذات الصلة بالتعامل مع الطلبات
المقدمة من خالل مقدمي الطلبات المرخصين 

 ).على سبيل المثال، أصحاب الملكية الفكرية(

   األغراض المسموح بها 4.5 
 4.5.1 

 
4.5.2 

غير مسموح /يجب أن تكون هناك استخدامات محددة مسموح •
 .بها للنظام

ستخدامات المقبولة والمحددة من بإسهاب اال 3القسم يصف  •
 .EWGجانب 

  الكشف عن البيانات 4.6
 4.6.1 

 
4.6.2 

 
 

4.6.3 
 
 

4.6.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

استيعاب اإلفصاح المدفوع بالغرض  RDSويتوجب على  •
 .لعناصر البيانات

ليس جميع البيانات التي يتم جمعها تعرض على الجمهور،  •
يجب أن تستند إلى مقدم الطلب وإلى  فخيارات اإلفصاح

 .الغرض
كما أن وصول واطالع الجمهور على مجموعة محددة من  •

الحد األدنى للبيانات يجب أن يتم توفيره مع قيود من أجل 
 .تقييد جمع البيانات في مجموعات

أما عناصر البيانات المقرر لها أن تكون أكثر حساسية بعد  •
ت يجب أن تتوفر لها الحماية إجراء تقييم المخاطر والتأثيرا

من خالل الوصول إليها عن طريق بوابات، استناًدا إلى ما 
 :يلي

 تعريف الغرض المسموح به 
  اإلفصاح الصادق لمقدم

 العرض/الطلب
 التوافق من أجل ضمان أن /التدقيق

الوصول عن طريق البوابات ال يتم 
 إساءة استخدامه
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4.6.5 
 
 
 

4.6.6 
 

4.6.7 
 

تحليل بعد إجراء (بعض عناصر البيانات المحددة  •
بحيث تكون حساسة للغاية قد ) المخاطر والتأثيرات

على (يتم تقييمها من خالل عملية قانونية محددة 
 ).سبيل المثال؛ مذكرة الضبط واإلحضار

عناصر البيانات المسموح بها فقط للغرض المعلن  •
 .عنه يجب اإلفصاح عنها

يانات المحددة بأن لها يصف عناصر الب الملحق ج •
صلة باالستخدامات النوعية المقبولة والمحددة في 

 .الملحق ب
 

  عناصر البيانات 4.7
 4.7.1 

 
4.7.2 

 
4.7.3 

 
 

4.7.4 
 
 
 
 

4.7.5 

عناصر البيانات الوحيدة التي يجب جمعها هي تلك  •
 .بهالعناصر ذات غرض واحد على األقل مسموح 

ويجب أن يتم إرفاق كل عنصر بيانات باألغراض  •
 .المسموح بها، استناًدا إلى االستخدامات المقبولة المحددة

كما أن قائمة عناصر البيانات المقرر جمعها وتخزينها  •
وربما اإلفصاح عنها للجمهور فيجب أن تكون استناًدا 

  .إلى تقييم مخاطر
استيعاب أية وإلتاحة إمكانية التوسيع، يمكن للنظام  •

عناصر بيانات إضافية يتم جمعها من خالل السجالت 
وذلك عن طريق إتاحة الوصول إليها عن طريق طرق 

 .وواجهات الوصول العامة
ويجب تخزين المجموعة الكاملة لعناصر البيانات من  •

 .خالل السجالت
  طرق الوصول 4.8

 4.8.1 
 
 

4.8.2 
 
 
 
 
 
 
 

4.8.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أي (يجب أن ال يكون الوصول على أساس تمييزي  •
يجب أن تؤدي العملية إلى مجال بمستوى الممارسة 

 ).لسائر مقدمي الطلبات، في نفس الغرض
 إعاقة إساءة االستخدام وتعزيز المساءلة،  •

o  يجب التصريح بكافة أشكال الوصول إلى
 البيانات عند مستوى مناسب

o  ويتوجب على مقدمي الطلبات الراغبين في
الوصول إلى عناصر البيانات أن تكون لهم 
القدرة على تقديم الطلبات والحصول على 

أوراق االعتماد من أجل استخدام استعالمات 
 .الوصول إلى البيانات المعتمدة في المستقبل

وهناك نوع من االعتماد يجب تطبيقه على مقدمي  •
 عن طريق بواباتالطلبات ذات الوصول 

o  عند قيام مقدمي الطلبات المعتمدين باالستعالم
عن البيانات، فإن الغرض الخاص بهم يجب 

 أن يكون 
 ضمني، أو] البديل أ[
يتم تحديده في كل مرة يتم فيها ] البديل ب[

1Fتقديم طلب؟

2 
o  يجوز تطبيق أحكام وشروط مختلفة على

 .األغراض المختلفة

                                                           
 .إجراء مزيد من التقصي حول هذين البديلين EWGوتتوقع مجموعة  2
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4.8.4 
 

4.8.5 
 
 

4.8.6 
 
 

4.8.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o بات المعتمدين وفي حالة مخالفة مقدمي الطل
 .لألحكام والشروط، يجب تطبيق الجزاءات

الردود الحماية لسرية /يجب أن توفر كافة االستعالمات •
 .وتكامل البيانات في عملية النقل

يجوز عرض الخدمات الممتازة للوصول إلى البيانات  •
 ،)WhoWasالعكسية، و WHOISعلى سبيل المثال، (

  .مع مراعاة نوع ما من نظام االعتماد
يجب أن تتمكن جميع عمليات اإلفصاح من خالل طرق  •

يجب أن ال يتم تصدير مجموعة البيانات . وصول محددة
 .بالكامل في نموذج كلي للوصول غير الخاضع للرقابة

قد يشتمل اإلفصاح على العرض والطرق األخرى  •
 .لإلخراج
o  ولجعل البيانات أسهل في العثور عليها

يجب عرض والوصول إليها بطريق متسقة، 
على سبيل المثال؛ بوابة (نقطة وصول 

 ).الويب
o  يجب أن يتوفر الوصول للبيانات العامة لسائر

مقدمي الطلبات من خالل طريقة استعالم غير 
 ).على األقل من خالل موقع ويب(مسماة 

o  الوصول المحدد ببوابات للبيانات الحساسة
يجب أن يتوفر له الدعم من خالل الويب أو 

على (األخرى والتنسيقات  طرق الوصول
، والبريد SMS، وxmlسبيل المثال، ردود 

، استناًدا إلى مقدم الطلب )اإللكتروني
 .والغرض

o  يجب أن تكون لمقدمي الطلبات القدرة على
الحصول على بيانات معتمدة في الوقت الفعلي 

 .عند االحتياج إلى ذلك
 

  التوثيق والدقة 4.9
 4.9.1 

 
 
 

4.9.2 
 
 

4.9.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لتحسين جودة البيانات، يجب توثيق بيانات المسجل  •
  تركيبًيا

حسب [أي فحصها للتعرف على الصيغة الصحيحة (
SAC58 ([في وقت الجمع. 

ولتحسين مستوى االستخدام، يجب توثيق اسم  •
 . ال من الناحية التشغيليةبيانات االتص/المسجل

 ).أي، الفحص من أجل التعرف على قابلية الوصول(
 لتقليل االحتيال  •

o  ويتعين على المسجلين أن تكون لهم القدرة
على التوثيق المسبق من خالل توفير 

مؤسسة مسجل فريد على المستوى /اسم
العالمي وجهة اتصال مرتبطة قبل التسجيل 

 .األول السم النطاق
o  التوثيق المسبق للبيانات للتعرف على وبمجرد

على (الدقة والتفرد، يجب إصدار شفرة اعتماد 
ال يجب . إلى هذا المسجل) PINسبيل المثال 

2Fمنظمات/تسجيل أسماء نطاقات ذات أسماء

3 

                                                           
 .إجراء مزيد من التقصي لهذا األمر EWGوتتوقع مجموعة  3
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4.9.4 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.9.5 
 
 
 

4.9.6 
 
 
 
 
 

4.9.7 
 
 
 
 

4.9.8 
 
 
 

4.9.9 
 
 

4.9.10 

 .متطابقة دون توفير شفرة التوثيق هذه
o  ويتوجب علىICANN  إبرام عقد مناسب مع

ا قبل موفر خدمات خارجي إلجراء خدمة م
 .التوثيق هذه وإصدار أكواد التوثيق

 ولتعزيز االتساق والوحدة وتبسيط الصيانة،  •
o  يجب أن تكون عناصر البيانات الموثقة مسبًقا

أي يتم تطبيقها  -قابلة إلعادة االستخدام 
للتسجيالت المستقبلية، مع خيار مسح وتجاوز 

هذه االفتراضات على أساس كل اسم نطاق 
 . على حدة

o حديثات لعناصر البيانات الموثقة مسبًقا وأية ت
يمكن تطبيقها تلقائًيا على كافة أسماء النطاقات 

 .ذات الروابط
بيانات /ولتحسين مستوى الجودة، فإن اسم المسجل •

االتصال التي ال تكون موثقة مسبًقا يجب أن يتم توثيقها 
على سبيل المثال، ضمنًيا من خالل السداد (بطريقة ما 

 ).جهة االتصال/ة االئتمان مع االسمالناجح ببطاق
وللحفاظ على التوثيق السريع مع تعزيز مستوى الجودة  •

في آن واحد، يجب أن ال يحول التوثيق المتأخر 
جهة اتصال المسجل دون التسجيل الناجح وإدراج /السم

وعلى الرغم من ذلك، يمكن وضع عالمة . DNSقوائم 
، إذا لم يتم حذفها/على أسماء النطاقات تلك وتعليقها

 .توثيقها في غضون فترة محددة
جهة اتصال المسجل على /ولتمكين التوثيق الناجح السم •

المستوى العالمي، يجب أن ال تعتمد طرق التوثيق 
التشغيلية بشكل حصري على طريق االتصال الفريد 

 ).على سبيل المثال، العنوان البريدي(
يجب  وللحفاظ على جودة البيانات على مدار الوقت، •

على  -إعادة توثيق عناصر البيانات الموثقة بصفة دورية 
سبيل المثال، في الحاالت التي يتم فيها عمل تحديثات 

جهة االتصال أو تحويل أسماء النطاقات المرتبطة /لالسم
 .جهة اتصال موثقة مسبًقا/باسم

يجب أن يقوم النظام بتسجيل ما إذا كان كل عنصر من  •
أم ال ومتى ذلك، حتى بالنسبة  البيانات قد تم توثيقه

 .لعناصر البيانات التي لم يتم اإلفصاح عنها من قبل
تعزيز التسجيل الناجح ألسماء النطاقات المرتبطة ببيانات  •

جهة االتصال ذات الجودة العالية، يتوجب على /االسم
المسجلين أن يكونوا على وعي بهذه العملية والسياسات 

 .المرتبطة بها
  التوثيق القياسيةخدمة  .4.10

 4.10.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :من المفضل استخدام خدمة التوثيق القياسية لألسباب اآلتية •
o األعباء على أمناء /يعمل على تقليل التكاليف

 .المسجلين/السجالت
o  يعمل على تمكين قدر أكبر من توفير التراخيص

لقواعد بيانات التوثيق مثل الفحص العرض لعنوان 
UPSصفحات الصفراء، وجهات ، وال

الشركات، وسجالت الحكومات، والدورات /األعمال
 .االنتخابية، وسجالت مكاتب االعتماد، إلخ

o  يحدد المعايير الخاصة بإجراءات التوثيق حسب ما
 .اختصاص قضائي محدد/يتناسب لدولة
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4.10.2 

o  يقلل من عدد استعالمات االمتثال على
 .أمناء السجالت/السجالت

إبرام عقد مناسب مع موفر خدمات  ICANNويتوجب على  •
خارجي لخدمات التوثيق القياسية بطريقة تعمل على تمكين 

 .امتثال الدقة بالبيانات، والتدقيق والتوافر
  العالقات التعاقدية 4.11

 4.11.1 
 

4.11.2 
 

4.11.3 
 
 
 

4.11.4 
 

يجب أن يقوم موفر خدمات خارجي دولي بحق بتشغيل  •
 .RDSوإدارة خدمة 

إبرام عقد مناسب مع موفر خدمات  ICANNعلى ويتوجب  •
 .لتمكين االمتثال، والتدقيق والتوافر RDSخارجي لخدمات 

إبرام عقود مناسبة مع موفر خدمة  ICANNويتعين على  •
الوكالة، /التوثيق القياسية، موفري خدمات الخصوصية

وموفري الخدمات المؤمنين، وغيرهم ممن يمكنهم التعامل 
 .RDSمع خدمة 

، RAA(تعديل االتفاقيات الحالية  ICANNوجب على ويت •
والتخلص  RDSمن أجل استيعاب خدمة ) واتفاقيات السجل

 .من المتطلبات القديمة
  متطلبات التخزين والمستودعات 4.12

 4.12.1 
 
 

4.12.2 
 

4.12.3 

الحفاظ على النظم الواسعة والتخلص من نقاط الفشل الفردية،  •
على سبيل (على مواقع متعددة ويجب أن ترتكز البيانات 

 ).RDSالمثال، أمين السجل، والسجل، والمستودع، و
ويجب إجراء عمليات التدقيق للبيانات المخزنة من أجل  •

 . اختبار التنسيق، والوحدة، واالكتمال
على عناصر البيانات بطريقة آمنة،  RDSويجب أن تحافظ  •

طر مع حماية سرية ووحدة عناصر البيانات المعرضة للخ
 .من االستخدام غير المرخص

  RDSتكاليف تشغيل وتقييم خدمة  4.13
 .RDSتعتبر مشكلة التكلفة أحدى الجوانب الهامة في خدمة  • 4.13.1 

إجراء مزيد من التقصي حول هذه  EWGوتتوقع مجموعة 
المشكلة، بما في ذلك تكلفة التطوير والتشغيل والطرق 

على (هذه المصروفات  المحتملة التي من خاللها يمكن تحمل
، والمقاصة RDSسبيل المثال، المستوعب من خالل تمويل 

 ).من خالل رسوم خدمة القيمة المضافة
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 النموذج المقترح .5
إلى  EWGالحاجة إلى جمع وتخزين واإلفصاح عن عناصر البيانات الدقيقة لمختلف األغراض أدت بمجموعة 

كل العب في خدمة  .4لي يحقق المبادئ المحددة في القسم من الجيل التا RDSفرض نموذج قاسي من خدمة 

. تسجيل البيانات في النظام البيئي له احتياجات مختلفة للبيانات، والمخاطر المختلفة، ومسؤوليات مختلفة محتملة

اق العمل ومن الناحية التاريخية، تم نقل هذه المسؤوليات إلى أمناء السجل، وهم يهدفون باألساس إلى تقديم أسماء نط

أن النظام البيئي لإلنترنت يصبح أكثر تعقيًدا،  EWGوتدرك . للعمالء المشتركين والحفاظ على العمالء المسددين

الجديدة، فمن المحتمل أن يطلب من الالعبين الجدد أن يتحملوا بعًضا من  gTLDومع طرح المئات من نطاقات 

  .من أغراض تسجيل البيانات المسؤوليات العديدة المطلوبة لتلبية مجموعة واسعة

 

أدناه النموذج الموصى به  4، يوضح الشكل 4واستناًدا إلى مبدأي الميزات والتصميم المنصوص عليهما في القسم 

 .من الجيل التالي والتي يمكن أن تضم العديد من هذه المبادئ RDSلخدمة  EWGمن مجموعة 

 

 
 المجمع RDSنموذج . 4الشكل 
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 المتعددة فحص تصميمات النظم 5.1

بالنظر في  EWGالجديدة، قامت مجموعة  RDSوبعد بعد تعريف المبادئ الموصى بها والمزايا المرغوبة لخدمة 

العديد من النماذج البديلة لتحديد الكيفية التي يمكن من خاللها لكل نموذج التعامل مع االحتياجات المحددة لبيانات 

الحالي،  WHOISلموزعة، كتلك المستخدمة من خالل نظام بتقييم النظم ا EWGوقامت مجموعة . التسجيل

بالنظر في النظام من نوع الوكالة، حيث يعمل طرف ثالث  EWGكما قامت مجموعة  .باإلضافة إلى النظم المجمعة

إن العمل الخاص بالمجموعة  .وسيًطا لتمكين الوصول إلى البيانات المستعلم عنها، ولكن ليس بصفة مؤتمن عليها

الجديدة  gTLDالتي نظرت في مشكالت مشابهة في سياق برنامج  ZFA(3F4(ارية للوصول لملفات المنطقة االستش

 .في هذا الصدد EWGكانت ذات قيمة في اإلشعار بفهم 

 

ومع آالف محتملة من السجالت التي . وتمثل النظم الموزعة عيوًبا يمكن حلها بشكل أفضل من خالل نماذج بديلة

أن مواصلة النظام الموزع حالًيا يمثل العديد من أوجه القصور  EWGأدركت مجموعة  تدخل على اإلنترنت،

ويفرض تكاليف إضافية حيث إن مستهلكي هذه المعلومات قد يضطرون إلى التعامل مع صيغ وأوراق اعتماد 

ووفًقا  .لونطاق وصول وشروط ترخيص متباينة وغيرها من العوائق التي قد توضع من خالل السجل أو أمين السج

الستخدام أنظمة الوصول المتفاوتة فإن العمليات أو عملية التنفيذ "االستشارية، فنظًرا  ZFAلما الحظته مجموعة 

وعندما يتسبب أحد األخطاء في فقدان . اآللي من مستهلكي ملف المنطقة تكون عرضة أكثر لالنتهاك واالختراق

البيانات نظرا ألنه يتوجب على المستهلك االشتراك في أنظمة الوصول، فإن حل المشكلة يتمثل في بطئ مستهلكي 

4F".اإلعالم الفريدة للعمل على حل المشكلة

 .RDSوتسري هذه المشكالت بالتساوي على  5

 

أو أمين سجل بتعديل النظم الخاصة بهم من أجل /باإلضافة إلى ذلك، فإن التكاليف المرتبطة بمطالبة كل سجل و

من الجيل التالي ربما يؤدي إلى إعاقة االبتكار والتبني، مع التسليم بأنه ال يوجد  RDSتنفيذ إنشاء نظام موزع جديد ل

 .أي حافز مالي أو تشغيلي واضح في دعم التغييرات الكبيرة على الطريقة التي يتم من خاللها الوصول إلى البيانات

 :االستشارية ZFAووفًقا لما الحظته مجموعة 

وصول الموثوق لبيانات ملف المنطقة قد يفرض تكلفة تشغيلية ومسئوليات إضافية بشكل عام فإن توفير ال"

وفي حين يتم قبول ذلك من مشغلي السجل على أنه تكلفة . دون التعويض المباشر gTLDعلى سجالت 

مرتبطة بتشغيل أحد مساحات األسماء األولية فقد يكون من المنطقي للسجالت ألن تخفض هذه التكلفة إن 

على سبيل المثال فإن السجالت مطالبة بتوفير وصول . هناك طرق أكثر فعالية لتوفير هذا الوصولكانت 

وهذا بوضوح يكلف األموال . محددة) SLA(مستمر لكل اآلخذين، دون تحديد ألية اتفاقيات مستوى خدمة 
                                                           

:  يد من المعلومات علىاطلع على أرشيفات المجموعة االستشارية للوصول إلى ملفات المنطقة للحصول على مز 4

en.htm-access-file-gtlds/zone-http://archive.icann.org/en/topics/new 
 gtlds/-http://archive.icann.org/en/topics/new: اطلع على تقرير مفهوم ملف المنطقة المنشور على 5

en.pdf-18feb10-paper-concept-zfa  

http://archive.icann.org/en/topics/new-gtlds/zone-file-access-en.htm
http://archive.icann.org/en/topics/new-gtlds/zone-file-access-en.htm
http://archive.icann.org/en/topics/new-gtlds/%0bzfa-concept-paper-18feb10-en.pdf
http://archive.icann.org/en/topics/new-gtlds/%0bzfa-concept-paper-18feb10-en.pdf
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انات لمستهلكي الالزمة للتشغيل كما أن السجل كذلك مسئول عن توفير االتصال اآلمن وتنظيف ملف البي

5F".البيانات وهو ما يعمل على إنشاء متطلبات ضرورية ألمن السجالت

6 

 

وعالوة على ذلك، فإن كل من النظام الموزع ونظام الوكالة يجعل من الصعب أو من المستحيل عرض مزايا 

حتى  ، أو البحث العكسي عن نطاقات المسجلين أوTLDمطلوبة بشكل مشترك مثل البحث العرضي عن مسجلي 

ويمكن تسهيل وإتاحة كافة هذه الميزات من خالل قاعدة بيانات مجمعة تقوم . أي سجل تاريخي من نوع الملكية

  .بتجميع والحفاظ على البيانات المعمول بها

 لمقترحةجمعة االم RDS خدمة 5.2

حدة في ، كطريقة واEWGمن خالل إجماع ) وفًقا لما هو موضح أعاله) (ARDS(المجمع  RDSتم دعم نموذج 

 .أعاله 4التعامل مع الميزات المرغوبة وتصميم المبادئ المحددة في القسم 

 

 :في النموذج المقترح

باعتبارها مستودع مجمع يحتوي على نسخة غير موثوقة من جميع عناصر البيانات التي  ARDSتعمل  •

 تم جمعها

 مصدر موثوق للبيانات gTLDيبقى كل سجل  •

  ARDSحصول على أوراق اعتماد الوصول إلى يتقدم مقدمي الطلبات بطلب لل •

أو المتطلبات األخرى للوصول  43السجالت من التزامات توفير الوصول إلى منفذ /يعفى أمناء السجل •

 العام

وصوالً إلى بيانات التسجيل المخزنة في الذاكرة المؤقتة والتي يتم  ARDSفي معظم الحاالت، توفر  •

 .ورية كبيرةمع تحديثات د gTLDنسخها من سجالت 

توفير الوصول أيًضا إلى بيانات تسجيل حية يتم الحصول عليها في الوقت الحقيقي من  ARDSيمكن لـ  •

) ARDSأو أي طرف ثالث آخر يتفاعل مع ( ARDSيكون . ، عند الطلبgTLDخالل سجالت 

 مسئوال عن أداء خدمات التحقق من الصحة

األدنى من اإلساءة وفرض العقوبات والعالجات  مسئوال عن مراجعة الوصول إلى الحد ARDSويكون  •

 األخرى للوصول غير الالئق

 شكوى دقة البيانات  ARDSتعالج  •

 ترتيبات الترخيص للوصول إلى البيانات ARDSتدير  •

 وتراقب االلتزام بالمتطلبات ARDSمع طرف خارجي دولي لتطوير وتشغيل  ICANNتتعاقد  •
 

                                                           
 .اطلع على تقرير مفهوم الوصول إلى ملف المنطقة لمزيد من الدراسة 6
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 المجمع RDSنموذج  
 التعامل مع نقطة اتصال واحدةمقياس  • المميزات

 عمليات التحسين على النقل والتسليم •

 لطالبي بيانات التسجيل" محطة واحدة" •

مكافحة (قدر أكبر من المساءلة حول التحقق من صحة بيانات التسجيل والوصول  •
 )إساءة االستعمال

 TLDمعاقبة مقدمي الطلبات بنفس الطريقة على نطاقات /المراجعة/القدرة على التعقب •
 )منع اإلساءة(المتعددة 

قد يؤدي إلى تقليل بعض التكاليف الحالية التي يتكبدها أمناء السجالت والسجالت  •
 لتوفير الوصول إلى البيانات

 إمكانية توفير تطبيع أو تنقية البيانات •

 تقليل متطلبات النطاق العريض لمشغلي السجل وأمناء السجل •

 المتعلقة بخصوصية البيانات المحليةتسهيل توحيد المناهج لتلبية المخاوف  •

 )مثل البحث العكسي(المتعددة  TLDتعزيز القدرة على البحث من خالل نطاقات  •

 تقليل تكاليف االنتقال والتنفيذ •

أي إنفاذ (اعتماد طالبي المؤهالت ألغراض خاصة /يمكن من التحقق من صحة •
 )القانون

 تسهيل إدارة أكثر كفاءة للتقارير غير الدقيقة •

 ديم فحوصات دقة عشوائية أكثر فاعليةتق •

 تمكن من عرض بحث سهل االستخدام بلغات متعددة، ومخطوطات وحروف •

 اختفاء البيانات  • العيوب

للبيانات ذات األهمية الكبرى مع إمكانية إساءة " البيانات الكبرى"إنشاء مصدر  •
 االستخدام إذا لم يتم تدقيقها والحفاظ عليها بشكل مالئم

خاطر من االعتداء الداخلي والهجوم الخارجي، األمر الذي يتطلب المزيد من زيادة الم •
 االهتمام لتنفيذ وتطبيق ومراجعة سياسة األمن

 أمناء السجالت يتحكمون في تسليم بيانات التسجيل/لم تعد السجالت •
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 التعامل مع مخاوف الخصوصية .6
ففي الجيل التالي . عن دقة بيانات التسجيلهو التحري  EWGمن األمور المركزية بالنسبة الختصاص ومهمة 

لتحقيق قدر أكبر من دقة بيانات التسجيل، وبعد ذلك يظهر عدد من المشكالت على الفور، وربما تكون  RDSتدعو 

 .أكثر هذه المشكالت المنغصة هي الخصوصية

  

لبون بمزيد من أدوات الحاجة إلى الدقة، مع الحاجة إلى حماية خصوصية المسجلين الذين قد يطا EWGتدرك 

وتشمل األمثلة على المسجلين الذين قد يتأهلون لوسائل الحماية المشددة هذه  .الحماية المشددة لمعلوماتهم الشخصية

كل من األفراد أو المجموعات المعرضة للتهديد، أو الراغبين في ممارسة حقوق الحديث بحرية على اإلنترنت وهو 

سع، أو في الحاالت التي قد يتسبب تحديد هوية المتحدثين إلى تهديد على حياتهم ما يعتبر حق محمي على نطاق وا

 .أو حياة أسرهم

  

 RDSالطرق التي يمكن من خاللها لـ  EWG، ناقشت 4.4وبما يتفق مع المبادئ الموصى بها والواردة في القسم 

ذات الحماية القصوى باستخدام  استيعاب احتياجات المستخدمين المعرضين للخطر المحتاجين لخدمات التسجيل

العتماد منظمة مستقلة بصفتها وكيل  ICANN قد يكون أحد الخيارات بالنسبة لـ" وثائق التفويض المحمية اآلمنة"

موثوق، يستخدم مجموعة من المعايير المتفق عليها، لتحديد ما إذا كان المسجل مؤهال للحصول على أقصى حد من 

ر المزيد من النماذج المحتملة لوثائق التفويض المحمية اآلمنة والتي قد تحقق توازًنا العتبا EWGتتوقع . الحماية

 .مبتكًرا فعاال بين المساءلة واحتياجات خصوصية البيانات الشخصية لمستخدمي اإلنترنت المعرضين للخطر
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 توضيح مزايا الوصول المحدد عن طريق بوابات .7
 :على النحو التالي) 5الموضح بالشكل (البوابات يمكن تلخيص النموذج المقترح للوصول عبر 

 

مجموعة فرعية منتقاة بعناية من عناصر البيانات قد يتم إتاحتها للجمهور للمطالبين غير المعلومين من خالل واجهة  •

6Fويب

 .RDSإلى خدمة  7

لوصول عن طريق وسيتم إتاحة كافة عناصر البيانات األخرى أمام مقدمي الطلبات المعتمدين فقط من خالل طرق ا •

 .RDSالبوابات ذات النماذج المتعددة المدعومة من خالل 

الوصول عن طريق البوابات يتاح فقط للمطالبين الذي يتقدمون بطلبات للحصول على أوراق اعتماد وتم إصدارها لهم  •

حددة هنا، إال أن العملية التي من خاللها يمكن إصدار أوراق االعتماد غير م. RDSالستخدامها في توثيق استعالم 

توصي بأن تأخذ هذه العملية في االعتبار كل غرض من أغراض المطالب في الرغبة في الوصول إلى  EWGمجموعة 

 .بيانات التسجيل

وقائمة ) إما بطريقة صريحة أو ضمنية(وكل استعالم وصول عن طريق البوابات سيحدد غرض مقدم الطلب المعتمد  •

يتم فقط إعادة عناصر البيانات التي كانت متاحة السم النطاق والقابلة للوصول إلى مقدم وس. مرغوبة من عناصر البيانات

 .الطلب من أجل الغرض المعلن

إجراء مزيد من النقاش حول طرق الوصول متعددة النماذج وكيف يمكن تمكينها من خالل  EWGوتتوقع مجموعة 

 .تقبليةبروتوكوالت الوصول إلى بيانات التسجيل الحالية أو المس

                                                           
عض عناصر بيانات التسجيل المرتبطة باسم نطاق خاص بموقع إجراء مزيد من التقصي حول إمكانية جعل ب EWGوتتوقع  7

 .ويب تتم زيارة قابلة للوصول إليها عن طريق تكامل المتصفح
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 الخاتمة والخطوات التالية .8

الحالي من أجل تحقيق  WHOISمجمعة بحيث تحل محل نظام  RDSاعتماد خدمة  EWGتقترح مجموعة 

شمل وي. والموصوفة بمزيد من الدقة في هذا التقرير EWGمبادئ التصميم والمزايا المحددة من خالل مجموعة 

والتي توفر سبل حماية للخصوصية العالية للمسجلين " أوراق االعتماد اآلمنة والمحمية"ذلك الدعم المقدم إلى ميزة 

كما أنها تنص على التوصيات الخاصة  .والتي تعتبر معرضة للخطر، كتلك التي تمارس حقوق الحديث بحرية

الوصول "إلى قدر أكبر من المساءلة من خالل أدوات تحكم بتوثيق بيانات التسجيل المجمعة لزيادة الدقة، باإلضافة 

والتي تتيح لمقدم الطلب بالحاجة للحصول على معلومات إضافية من تقديم طلب للحصول على " عن طريق البوابات

ويضم النموذج المقترح قدرات المساءلة والتدقيق . أوراق اعتماد للوصول المحدود، استناًدا إلى الغرض المعلن

دة لتوقيع العقوبات على إساءة االستخدام من خالل مقدمي الطلبات ممن قد يسعون للوصول لما هو أبعد من المع

 .المستوى المرخص به

ومن المهم إدراك أن النموذج المقترح يعكس تسويات يصعب التغلب عليها من بين األعضاء المتنوعين لمجموعة 

EWG المصلحة المتعاملين مع خدمة ، وسوف تحقق بالتأكيد إرضاًء لسائر أصحابRDS.  ،وعلى الرغم من ذلك

  .الحالي WHOISفي أن يتم إدراك هذه التوصيات برمتها كتحسين كبير عبر نظام  EWGتأمل 

في ديربان حول  ICANNفي اجتماع  ICANNبالتعليق العام عبر اإلنترنت والنقاش مع مجتمع  EWGوترحب 

ى، باإلضافة إلى أية تعليقات أخرى حول هذا التقرير، من أجل االستنارة بها في أسئلة محددة يتم تحديدها في المنتد

االجتماع للتباحث حول  EWGوبعد المشاورات العامة حول هذا التقرير، أعادت مجموعة  .المداوالت المستقبلية

، سوف يتم نشر EWGعة وعند انتهاء مداوالت مجمو. التعليقات الواردة، وإجراء المراجعات المناسبة على توصياتها

 gTLDومجلس اإلدارة ليكون بمثابة أساس لسياسة نطاقات  ICANN تقرير نهائي وتسليمه إلى المدير التنفيذي لـ

وفق ما هو محدد من قبل المجلس، سيشكل تقريرا يستند إلى التقرير . الجديدة والمفاوضات التعاقدية، بحسب االقتضاء

 ).PDP( الخاصة بـ GNSOلذي يركز بشدة على عملية تطوير سياسة النهائي أساس بمبادرة المجلس، ا
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