
   الجديدgTLDبرنامج 
  تحديث إلى مذآرة التفاهم التوضيحية

  الحد من السلوآيات الضارة
   
   

   الجدیدة gTLD برنامج نطاقات –خلفية 
منذ عشر سنوات آمنظمة غير ربحية تضم أصحاب مصلحة متعددین، ُمخصصة لتنسيق ) ICANN(نظًرا ألنه تم تأسيس هيئة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة 

 تعزیز المنافسة في سوق أسماء النطاقات مع ضمان أمان - التي تعترف بها الوالیات المتحدة وحكومات أخرى -ظام عناوین اإلنترنت، آان أحد مبادئها األساسية ن
من الخيارات والتغيير إلى نظام عناوین إلى زیادة االبتكار وتوافر عدد أآبر ) gTLDs(سوف یتيح التوسع في نطاقات المستوى األعلى العامة . اإلنترنت واستقراره

  .  نطاًقا٢١ عددها gTLDاإلنترنت، والذي یمثله حالًيا نطاقات 

 جدیدة بعد عملية مشاورة ُمفصَّلة وُمطولة مع آل الدوائر االنتخابية لمجتمع اإلنترنت العالمي وقامت بعرضه مجموعة آبيرة من gTLDوقد جاء القرار بإدخال نطاقات 
وشارآت أیًضا في هذا العمل اللجنة االستشاریة .  مثل الحكومات واألفراد والمجتمع المدني والدوائر التجاریة ودوائر الملكية الفكریة والمجتمع التقني–صالح أصحاب الم

، التابعة جميًعا )SSAC(واالستقرار واللجنة االستشاریة لألمان ) ccNSO(ومنظمة دعم أسماء رمز البلد ) ALAC(واللجنة االستشاریة العامة ) GAC(الحكومية 
) GNSO(جدیدة تم إآمالها بواسطة منظمة دعم األسماء العامة ) gTLDs(نتجت عن عملية المشاورة سياسة ممثلة في تقدیم نطاقات مستوى أعلى عامة . ICANNلـ 

  . ٢٠١٠نة التقویم ُیتوقع انطالق البرنامج في س. ٢٠٠٨ في یونيو، ICANN، وتبناها مجلس إدارة ٢٠٠٧في عام 
 لمساعدة مجتمع اإلنترنت العالمي في استيعاب المتطلبات والعمليات ICANNتعد هذه المذآرة التوضيحية جزًءا من سلسلة من الوثائق التي تم نشرها بواسطة 

 بمشارآة مجتمع اإلنترنت في عملية االرتقاء ICANNو ، قام موظف٢٠٠٨ومنذ أواخر عام . الموضحة في الدليل المساعد لمقدم الطلب، الممثل حالًيا في صيغة مسودة
استغرقت المشاورات المتعلقة . الهادفة لتطویر البرنامج وذلك من خالل سلسلة من منتدیات التعليقات العامة على مسودات الدليل المساعد لمقدم الطلب والوثائق الداعمة

تتواصل عملية تقييم التعليقات المتلقاة بعنایة واالستعانة بها في إجراء مزید من التنقيح على البرنامج . ا الحالي یوًما حتى وقتن٢٥٠بالمواد المهمة للبرنامج ما یزید عن 
   .وتشكيل عملية تطویر اإلصدار النهائي للدليل المساعد لمقدم الطلب

  ، ُیرجى االنتقال إلى  الجدیدةgTLDللحصول على المعلومات الحالية والجداول الزمنية واألنشطة المتعلقة ببرنامج 

htm.select/tlds/en/org.icann.www://http

 الجدیدة حيث gTLDوال ینبغي أن یعتمد مقدمو الطلبات المحتملون على أٍي من التفاصيل الُمقتَرحة الخاصة ببرنامج نطاقات . الرجاء العلم أن هذه هي مسودة مناقشة فقط
  . الزال یخضع البرنامج لمشاورة ومراجعة إضافيتين

   

   

http://www.icann.org/en/tlds/select.htm


   
  ملخص 

  
  .  الجدیدةgTLDتم إحداث تقدم ملحوظ في تحدید القالقل التي تصيب المجتمع ذات الصلة بالحد من إمكانية تزاید السلوآيات الضارة المتعلقة ببرنامج 

تقدیم وسائل حمایة للمسجلين، ممثلة في بيئة أآثر استقراًرا وأدوات : DNS ملحوظة على بيئة سوف تنتج الحلول الموضحة هنا في إجراء تحسينات
نظًرا لوجود حاجة إلجراء تحسين مستمر بصورة دائمة، فسوف تساهم هذه التحسينات في إطالق عملية . للكشف عن السلوآيات الضارة ومقاومتها

gTLDكالت المتعلقة بزیادة األمان واالستقرار والمرونة ذا أولویة ثابتة وعالية بالنسبة لـ سوف یكون تحدید المش.  الجدیدة بشكل مستقرICANN 
  . الجدیدة إلى االنطالق والتنفيذ النهائي وما وراء ذلكgTLDحيث یتجه برنامج 

. ي منتدیات التعليقات أو في مجموعات العملتم تنفيذ آم مهم من األعمال المتميزة في هذا الشأن، حيث تم إجراء معظمها بواسطة متطوعين مجتمعيين ف
  . بخالص الشكر لكمICANNتتقدم .  بشكل ملحوظDNSأبدى هؤالء المتطوعون تأیيًدا لتحسين بيئة 

  األصلية المنشورة بتاریخ ") مذآرة الحد من السلوآيات الضارة" ("الحد من السلوآيات الضارة"تعد هذه الورقة تحدیًثا لمذآرة 
  : یمكن االطالع على المذآرة األصلية من خالل الرابط التالي. ٢٠٠٩ أآتوبر ٣

pdf.en-09oct04-conduct-malicious-mitigating/gtlds-new/topics/en/org.icann.www://http

 gTLD عن تعليقات حول اقتراح إضافة مقایيس خاصة التفاقية تسجيل ICANNتفاهم األصلية الخاصة بالسلوآيات الضارة، بحثت في مذآرة ال
  .  الجدیدةgTLDالجدیدة، المطلوب من جميع السجالت االلتزام بها لتقليل إمكانية حدوث سلوآيات ضارة داخل نطاقات 

قام . TLDآمال دراسة حول السلوآيات الضارة، والتي تكون متعلقة بالسلوآيات الموجودة في مساحة  بإICANNلتسهيل تنفيذ هذه العملية، قامت 
، مجموعة سالمة اإلنترنت )IPC( خالل الدراسة بطلب تعليقات من مصادر خارجية متعددة وتلقيها، بما فيها دائرة الملكية الفكریة ICANNموظفو 

والعاملين في مجال ) CERTs(، فرق التفاعل مع طوارئ الكمبيوتر )SSAC(تشاریة لالستقرار واألمان ، اللجنة االس)RISG(المتعلقة بالسجالت 
قامت هذه األطراف بتوضيح العدید من المشكالت المتعلقة بالسلوآيات الضارة المحتمل حدوثها . المصارف واألعمال المالية، ومجتمعات أمان اإلنترنت

 الجدیدة، أو اعتبارها أحد مكونات عملية gTLD لتحدید هذه المشكالت أو الحد منها في اتفاقيات تسجيل  على التفكير في طرقICANNوتشجيع 
 gTLDاستهدفت هذه المقایيس الموصى بها زیادة الفوائد للوصول إلى استقرار وأمان شامل للمسجلين واآتساب ثقة المستخدمين في مناطق . االشتراك

  . الجدیدة هذه

الدراسة، وفترة تلقي التعليمات العامة المرسلة، إنشاء تسع توصيات، یمكن من خاللها وضع وسائل تحكم یمكنها تقليل إمكانية حدوث آانت محصلة هذه 
  : سوف یتم تنفيذ التوصيات التسع في البرنامج. gTLDسلوآيات ضارة داخل نطاقات 

 الجدیدة بشكل مناسب، وذلك لتحدید gTLDسجالت مقدمي طلبات تتطلب هذه التوصية معاینة مشغلي  – مشغلو السجالت الذین تم فحصهم .١
   .ما إذا آان مشغل سجل مقدم الطلب لدیه سابقة جنائية أو قام بسلوآيات ضارة من قبل أم ال

، وذلك DNSSEC الجدیدة لنشر gTLDتتطلب هذه التوصية حتمية وجود خطة موضحة لدى مقدم طلب  – DNSSECخطة واضحة لنشر .٢
  . المخادعةDNSطر سجالت لتقليل مخا

 بحيث تقلل مخاطر إعادة توجيه DNSتتطلب هذه التوصية وسائل تحكم مالئمة حول أحرف البدل الخاصة بـ  – حظر استخدام أحرف البدل .٣
DNSإلى موقع ضار .  

http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/mitigating-malicious-conduct-04oct09-en.pdf


لك عند إزالة نظام من النطاق  بإزالة سجالت خادم االسم، وذgTLDتتطلب هذه التوصية قيام نطاقات  – إزالة السجالت الملصقات المعزولة .٤
gTLDوذلك لتقليل مخاطر استخدام هذه السجالت المتبقية بواسطة ممثل ضار ، .  

، وذلك " وفيرةWHOIS" بسجالت gTLD تتطلب هذه التوصية احتفاظ نطاقات –  وفيرةWHOISمطلب متمثل في وجود سجالت  .٥
 وفيرة إلى توفير آلية رئيسية لمقاومة االستخدام الماآر لنطاقات WHOISیؤدي استخدام سجالت . WHOISلتحسين دقة وآمال بيانات 

gTLD الجدیدة، من خالل تقدیم سلسلة أآثر آماًال من العقود الموجودة في TLD . سوف یؤدي هذا بالتالي إلى إتاحة الفرصة للبحث عن
  .م تحدیدهاالبيانات بشكل أسرع وتقدیم حل لألنشطة المتعلقة بالسلوآيات الضارة، عندما یت

 تتطلب هذه التوصية امتالك بيانات اعتماد الوصول لبيانات ملف المنطقة التابعة للسجل والتي تكون –مرآزیة الوصول إلى ملفات المنطقة  .٦
یؤدي هذا إلى . TLDمتوفرة من خالل مصدر مرآزي، مما یسمح بتحدید النقاط الرئيسية لجهة االتصال بشكل أآثر دقة وسرعة داخل آل 

  .  التي تواجه نشاًطا ضاًراTLDليل الوقت الضروري المستغرق في اتخاذ إجراء تصحيحي داخل نطاقات تق
 بإنشاء نقطة gTLDتتطلب هذه التوصية قيام نطاقات  – إجراءات وجهات اتصال موثقة لتوضيح مستوى االنتهاك الذي تعرض له السجل .٧

لشكاوى المتعلقة بوقوع انتهاآات وقيام السجالت بتقدیم وصف لسياساتهم التي تم واحدة لجهة اتصال بحيث تكون مسئولة عن التعامل مع ا
تعد هذه المتطلبات خطوات رئيسية للسماح بإتاحة الفرصة لنجاح الجهود الهادفة لمحاربة السلوآيات الضارة التي . وضعها لمحاربة االنتهاآات

  .  الجدیدةgTLDتحدث في نطاقات 
 من اتخاذ إجراءات سریعة وفعالة في gTLD یتم من خالل هذه التوصية تمكين نطاقات – لطلب أمان السجل المشارآة في عملية عاجلة .٨

  . من خالل إنشاء عملية مخصصة لمعاینة طلبات األمان العاجلة واعتمادهاDNSضوء التهدیدات النظامية لـ 
 ترغب TLDنشاء برنامج تطوعي تم تصميمه لتخصيص نطاقات اقترحت هذه التوصية إ – مسودة إطار عمل للتحقق من منطقة عالية األمان .٩

 التي ترغب في تمييز نفسها TLDویكمن الهدف العام من البرنامج توفير آلية لنطاقات . في تأسيس وتصدیق مستوى معزز من األمان والثقة
  . آنطاقات آمنة وموثوقة لنماذج األعمال التي ترغب في االستفادة من هذا التميز

  
  . ش بقية هذه المذآرة الحالة الخاصة للعمل المتعلقة بكل توصيةوستناق



  حالة التوصيات التسع المتعلقة بالسلوك الضار 
  

 gTLDللتوصيات التسعة التي تم تصميمها لتقليل إمكانية وقوع سلوك ضار في نطاقات ) في حالة توفرها(أو التحدیثات /یقدم هذا القسم الحالة الحالية و
وتقسم آافة التوصيات إلى قسم ). أعاله" ملخص النقاط الرئيسية في الورقة"انظر ( تم تقدیمها في المذآرة األصلية الخاصة بالسلوك الضار الجدیدة، آما

 gTLDة التحسينات الخاصة الموصى بها لعملي"، حيث یقوم هذا القسم بتفصيل التحدیثات المهمة في مقابل التوصية، و"أو التحدیثات/الحالة الحالية و"
  آمرجع للمواد التي تم نشرها في مذآرة السلوك الضار بتاریخ " الجدیدة

  .٢٠٠٩ أآتوبر ٣

  مشغلو السجالت الذین تم فحصهم ١
  
  أو التحدیثات/الحالة الحالية و •

  
دمي الطلب لبرنامج أو فحوصات الخلفية الخاصة بمشغلي السجل مبدًأ إرشادًیا في تعزیز عملية الطلب لمق" فحص"تعتبر التوصية التي تطلب 

gTLDوتحتوي عملية طلب برنامج .  الجدیدgTLD الجدید اآلن على معایير خاصة تطلب من مقدم طلب gTLD جدید إرسال العدید من 
وباإلضافة إلى ذلك، وآما تم ذآره في المذآرة األصلية للسلوك الضار، تحتوي الوحدة الثانية من . فحوصات الخلفية آمكون عملية الطلب

ودة الدليل المساعد لمقدم الطلب على لغة خاصة تكفل الحق في رفض مقدمي طلب مؤهلين آخرین في حالة فشلهم في عملية الفحص مس
  :ویمكن الرجوع إلى تفاصيل المعایير واللغة في الوحدة الثانية من مسودة الدليل المساعد لمقدم الطلب أدناه أو على الرابط التالي. الخاصة

  
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-evaluation-criteria-30may09-en.pdf

  
  

  DNSSECطلب نشر  ٢
  
  أو التحدیثات/الحالة الحالية و •

  
 gTLD الجدید ومكون اختبار قبل التفویض لكل برنامج gTLDًيا لعملية طلب برنامج  مكوًنا إلزامDNSSECال یزال دليل خطة نشر 

وآما تم تضمينه في المذآرة األصلية .  من مسودة الدليل المساعد لمقدم الطلب٥ویمكن الرجوع إلى توثيق المتطلبات في الوحدة . جدیدة
وقد تم ). انظر أدناه (DNSSECاتفاقية التسجيل على لغة خاصة بـ للسلوك الضار، تحتوي المواصفة السادسة من اإلصدار السادس من 

 الخاصة به والتي TLDینبغي أن یوقع مشغل السجل على ملفات مناطق "تعدیل الجملة األولى من القسم السادس من اإلصدار الثالث لتكون 
  ")". DNSSEC("تنفذ امتدادات األمان لنظام أسماء النطاقات 

  
  . RFC 5910إلى ) آما هو مذآور أدناه (RFC 4310تم تحدیث : مالحظة

  
  

  حظر استخدام أحرف البدل  ٣
  
  أو التحدیثات/الحالة الحالية و •

  
 من الحالة "انظر (التسجيل اتفاقية من الثالث اإلصدار من السادسة المواصفة من جزًءا DNS بـ الخاصة البدل أحرف بمنع المتعلقة اللغة تزال ال

 من والمخاوف األضرار "بعنوان توضيحية مذآرة ICANN منظمة أصدرت ذلك، إلى وإضافة). أدناه" الضار بالسلوك صةالخا األصلية المذآرة
 التوضيحية المذآرة هذه وتصف. ٢٠٠٩ نوفمبر ٢٤ في" السجل مستوى على) المماثلة والتقنيات DNS البدل أحرف (NXDOMAIN استبدال
. السجل مستوى على) DNS البدل أحرف استخدام طریق عن عموًما تطبيقها یتم والتي (NXDOMAIN استبدال من والمخاوف األضرار
 على الفعلية المذآرة إلى الرجوع ویمكن. الموضوع هذا في خبراء قبل من المنشورة االستنتاجات من مجموعة عن عبارة البحث ورقة وتعتبر
  :التالي الرابط

  
htm.en-09nov24-2-announcement/announcements/en/org.icann.www://http

   

http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-evaluation-criteria-30may09-en.pdf
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-2-24nov09-en.htm


 في اجتماعه DNS وتجميع ردود DNS حظر استخدام نطاقات المستوى األعلى الجدیدة إعادة توجيه ICANNقرر مجلس إدارة منظمة 
.٢٠٠٩العام في سيدني في یونيو 

  
 في مسودة اتفاقية DNS بتضمين حظر استخدام إعادة التوجيه وتجميع ردود ICANNاستجابة لقرار مجلس اإلدارة، قام موظفو منظمة و

 IDN ccTLD بتضمين تعهد مماثل آجزء من طلب الحصول على نطاقات ICANNآما قامت منظمة .  الجدیدةgTLDالتسجيل لنطاقات 
  .IDN ccTLD  ومدیرICANNفي البنود والشروط وفي خيارات العالقة المقترحة الثالثة بين منظمة 

  
  وأخيًرا، قام مجلس اإلدارة بتوجيه موظفيه بتقدیم تقاریر عن األضرار والمخاوف من استخدام إعادة التوجيه وتجميع 

  .DNSردود 
  

  تشجيع إزالة السجالت الملصقات المعزولة ٤
   

  أو التحدیثات/حالية والحالة ال •
  

وتقوم مجموعة العمل حالًيا باختبار ملفات . بتشكيل مجموعة عمل لدراسة هذه المشكلة) SSAC(قامت اللجنة االستشاریة لألمان واالستقرار 
لمعزولة ألغراض  الحالية إلحصاء خوادم األسماء المعزولة ولتحدید إلى أي مدى یتم استخدام هذه األسماء اgTLDالمناطق لكافة نطاقات 

 إرشادات إضافية للسجالت تتعلق بكيفية إدارة SSACوقد تمنح التوصيات المقدمة من مجموعة عمل . ضارة أو إجرامية إذا أمكن ذلك
  . الرئيسيةgTLDالسجالت المعزولة، آما سيتم تقييمها لتضمينها في عمليات 

  
 السجالت وصًفا عن آيفية إزالة سجالت الملصقات المعزولة عندما یتم إزالة وآما ورد في المذآرة الرئيسية للسلوك الضار، یجب أن تقدم

  ). انظر أدناه(خادم اسم من المنطقة 
  

   
   الكثيفWHOISمتطلبات لـ  ٥

  
  أو التحدیثات/الحالة الحالية و •

  
 تنفيذ متطلبات gTLDات وسيتطلب من آافة نطاق.  الجدیدةgTLDلكافة نطاقات "  الكثيفWHOIS"تتوفر اآلن التوصية إلجراء طلب 

WHOISالكثيفة وفًقا ألحدث اتفاقية سجل .  
  

وتضمن الفقرة اللغة .  للتعليق في مسودة اتفاقية التسجيلWHOISلـ " بالقدرة البحثية"وإضافة إلى ذلك، تم مسبًقا تضمين فقرة جدیدة تتعلق 
  :التالية

  
من قبل مسجل معين، ستتوفر " سوء النية"دة لتحدید ما إذا تم إظهار من أجل مساعدة أصحاب الشكوى بموجب سياسة حل النزاع الموح"

 على قاعدة بيانات یمكن الوصول إليها بشكل عام، والتي تتعرض لسياسات الخصوصية التي یمكن تطبيقها والتي یتم WHOISمعلومات 
ت االتصال وهویات اتصال المسجلين وعنوان البحث عنها باستخدام اسم النطاق واسم المسجل والعنوان البریدي للمسجل وأسماء جها

  ."Boolean فعالة، قد یتم منح قدرات البحث الخاصة بـ WHOISومن أجل تقدیم قاعدة بيانات . بروتوآول اإلنترنت دون حد تعسفي
  



یير المستخدمة في تطبيق وتقدم الفقرة أداة إضافية للمشارآين في تحدید ومواجهة سلوك الضرر في حيز األسماء، حيث تضمن الطرق والمعا
وتوجد هذه الفقرة في بعض اتفاقيات السجل الحالية . عمليات البحث بنية تحكم مصممة للحد من االستخدام الضار للقدرة البحثية نفسها

).ASIAو .MOBIو .POST( آما تم تضمينها في مسودة اتفاقية تسجيل ،gTLDوآنقطة مرجعية، یحتوي .  الجدیدة للمناقشة.NAME 
)http://www.icann.org/en/tlds/agreements/name/appendix-05-15aug07.htm ( على وظيفة بحث
"WHOISوتعتمد الوظيفة البحثية على نموذج وصول طبقي یساعد على تقليل االستخدام الضار الممكن للوظيفة. متاحة منذ بدئها"  شاملة .

الطلب األنواع الرئيسية للسلوك الضار، وتقدیم حلول بدیلة حيث من الممكن أن یكون وقد تم توفير التعليق خصوًصا حول آيفية معالجة هذا 
وفي حالة تدعيم الطلب، .  الجدیدةgTLDلألسماء المسجلة أداة فعالة في سياق تخفيف السلوك الضار في نطاقات  WHOISاستخدام بيانات 

  . موحدة للوظيفة البحثية الموجودةسيتم النظر أیًضا إلى االقتراحات الخاصة بتطویر مواصفة فنية 
   
  مرآزیة الوصول إلى ملفات المنطقة  ٦

  
  أو التحدیثات/الحالة الحالية و •

  
، آما تم تكوین مجموعة ICANNتمت الموافقة على توصية إنشاء آلية لدعم مرآزیة الوصول إلى سجالت ملفات المنطقة من قبل منظمة 

والتي تم تفویضها للعمل مع المجتمع إلنشاء مقترح ") ZFA AG" ("ول إلى ملفات المنطقةالمجموعة االستشاریة للوص"استشاریة تسمى 
 عملها على المقترح اإلستراتيجي، حيث یمكن الرجوع إليه ZFA AGوقد أنهت مجموعة . آللية دعم مرآزیة الوصول إلى ملفات المنطقة

  :على الرابط التالي
  

http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/zfa-strategy-paper-12may10-en.pdf
  

  . وتكمن الخطوة التالية في مرآزیة الوصول إلى ملف المنطقة في تنفيذ التوصيات المحددة في المقترح
  
  
   

   االنتهاك الذي تعرض له السجل جهات اتصال وسياسات موثقة لمستوى ٧
  
  أو التحدیثات/الحالة الحالية و •

  
 جدیدة لتوثيق جهات اتصال خاصة لالنتهاآات التي تعرض لها السجل ولتقدیم وصف للسياسات gTLDتعتبر التوصية لطلب نطاقات 

  ). انظر أدناه(مذآرة األصلية للسلوك الضار ولم یتم تغيير ذلك منذ ال.  الجدیدةgTLDالخاصة المضادة لالنتهاك مطلًبا لكافة نطاقات 
  

http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/zfa-strategy-paper-12may10-en.pdf


  المشارآة في عملية عاجلة لطلب أمان السجل  ٨
  
  أو التحدیثات/الحالة الحالية و •

  
" السجل أمان لطلب عاجلة عملية "بعنوان توضيحية مذآرة ICANN منظمة أصدرت الضار، للسلوك األصلية المذآرة لملخص وفًقا

 منظمة بين التعاوني الجهد نتيجة وتمثل". السجل أمان لطلب عاجلة عملية "تسمى عملية التوضيحية آرةالمذ هذه وتوضح). أدناه انظر(
ICANN وسجالت gTLD سجالت فيها تكون التي الحاالت في السریع لإلجراء عملية لتطویر gTLD:  

  
   TLD أو/و TLD لمنطقة وشيكة أو حالية أمان بحادثة ICANN منظمة إطالع •
  . الحادثة مخاطر من للتقليل اتخاذها تم أو اتخاذها یتم قد التي لإلجراءات اقديتع تنازل طلب •

  
  .الحادثة على للرد ضروریة زمنية لفترة التسجيل اتفاقية من الخاص بالشرط االلتزام من إعفاًء التعاقدي التنازل ویعتبر

  
  :التالي الرابط خالل من أو) أ (الملحق في إليه الرجوع یمكن آما الویب، على القائم ERSR طلب إرسال إجراء اآلن ویتوفر

   
/ersr/registries/en/org.icann.www://http.  

  
 لأج من السجل قبل من فوري إجراء تطلب التي للحوادث حصري بشكل gTLD سجالت طریق عن الجدیدة العملية هذه استخدام ویتم
. 2009 أآتوبر من األول في فوًرا العملية هذه تفعيل تم ،DNS استقرار أجل ومن. DNS أمان أو الستقرار الضارة التأثيرات تجنب
  :التالي الرابط على ERSR عملية حول إضافية معلومات إلى الوصول ویمكن

  
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-01oct09-en.htm

  
  مسودة إطار عمل للتحقق من المناطق عالية األمان ٩

  
  أو التحدیثات/الحالة الحالية و •

  
لمساهمين المصرفية تمت اإلشارة إلى التوصية الخاصة بإنشاء مسودة إطار عمل للتحقق من المنطقة عالية األمان من قبل مجموعات ا

ویكمن "). HSTLDبرنامج ("، آما تم إنشاء مبادرة یطلق عليها برنامج نطاق المستوى األعلى لمنطقة عالية األمان BITSوالمالية من أمثال 
كنة إلطار ولتحليل أساليب مم. الغرض من المبادرة في صياغة مسودة إطار عمل ألدوات التحكم المقترحة للتحقق من منطقة عالية األمان

 مجموعة استشاریة لنطاق المستوى األعلى لمنطقة ICANNعمل مماثل، وللسعي نحو مقترح لوجود مراجعة من المجتمع، شكلت منظمة 
لبرنامج ) األساليب( للعمل مع المجتمع من خالل نموذج تطویر ارتقائي القتراح األسلوب HSTLD AGویتم تفویض مجموعة . عالية األمان

  .  الذي تم اختياره للمشارآة في هذا البرنامجTLD من معایير ومبادرات تحكم لزیادة األمان والثقة في نطاق تطوعي یتألف
  

http://www.icann.org/en/registries/ersr/
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-01oct09-en.htm


 حالًيا من أعضاء المجتمع الذین عبروا عن اهتمامهم بالمساعدة في البرنامج، باإلضافة لألفراد الخبراء في HSTLD AGوتتألف مجموعة 
والذین تم تدعيمهم من ِقبل ) على سبيل المثال، األمان والتقویم وبرامج الشهادات وممثلو الخدمات المالية(ج علوم المعرفة ذات الصلة بالبرنام

، ومسودة ٢٠٠٩ بانتظام استناًدا للمفاهيم المقدمة في الورقة األصلية في أآتوبر HSTLD AGوتجتمع مجموعة . ICANNموظفي منظمة 
 نشاطاتها HSTLD AGوتمارس مجموعة .  لنشر برنامج العتبارات ومراجعة من المجتمععناصر التحكم ومتطلبات البرنامج والخطط

وتتوفر معلومات إضافية، بما في ذلك معلومات حول المشارآين وتسجيالت اجتماعات . وتطویر البرنامج من خالل عملية مفتوحة وشفافة
  : األسبوعية، على الرابط التاليHSTLD AGمجموعة 

  
htm.en-program-hstld/gtlds-new/topics/en/org.icann.www://http

  
  
. المعایير لهذه وفًقا TLD نطاقات على والتصدیق المعایير بوضع مستقل آيان سيقوم. ICANN منظمة قبل من البرنامج تشغيل یتم لن

  . ونشرها الشهادات وتجدید بمراقبة الكيان هذا في العاملين تكليف وسيتم

  

http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/hstld-program-en.htm


  
  : الملحق أ

  

  عملية عاجلة لطلب أمان السجل

 بحادثة أمنية حالية أو ICANN والتي ُتخبر منظمة gTLDتم تطویر الطلب العاجل ألمان السجل لتقدیم عملية لسجالت 
 لطلب تنازل تعاقدي لإلجراءات التي قد یتم اتخاذها DNSأو / وTLDلنطاق ") بالحادثة"والتي سيشار إليها فيما بعد (وشيكة 

ویعتبر التنازل التعاقدي إعفاًءا من االلتزام بالشرط الخاص من اتفاقية التسجيل لفترة . أو تم اتخاذها لتقليل من مخاطر الحادثة
ان التشغيلي خالل الحادثة باإلضافة إلى  للسماح باإلبقاء على األمERSRوتم تصميم طلب . زمنية ضروریة للرد على الحادثة

، المزودون اآلخرون المتأثرون، ICANNعلى سبيل المثال، منظمة (إطالع األطراف ذات الصلة حسب ما هو مناسب 
  ).وهكذا

  :وستكون الحادثة واحًدا أو أآثر مما یلي

  ، DNS أو TLDنشاط ضار يهدد األمن واالستقرار والمرونة النظامية لنطاق  •
أو تبديل أو تضمين أو تخريب غير مرخص لبيانات السجل، أو وصول أو نشر غير مرخص للمعلومات أو نشر  •

  المصادر على اإلنترنت عن طريق األنظمة التي تعمل وفًقا لكافة المعايير التي يمكن تطبيقها، 
همة أو أآثر  المgTLDظهور شيء من الممكن أن يتسبب في إخفاق مؤقت أو طويل األمد إلحدى وظائف سجل  •

   ICANN التابعة لمنظمة gTLDخطة استمراریة سجل آما تم تحديدها في 
] PDF آيلوبايت٩٦بحجم  .[  

 ٣مثال، طلب إجراء فوري من قبل السجل ورد عاجل خالل  بشكل حصري للحوادث، على سبيل الERSRویتم تقدیم طلب 
سياسة تقييم وال تهدف هذه العملية إلى استبدال الطلبات التي من المفترض تقدیمها من خالل . ICANNأیام عمل من منظمة 

  .)RSEP(خدمات شرآة التسجيل 

وفي . المتعارف عليه أنه قد یتم طلب بعض سجالت الحاالت االستثنائية التخاذ إجراء فوري لمنع وقوع أو معالجة حادثةومن 
 بالرد بتنازل ICANN بأسرع ما یمكن بحيث تتمكن منظمة ERSRحالة هذه الحوادث، یجب أن ترسل السجالت طلب 

  .ارتجاعي إذا آان ذلك مالئًما

 عن طریق تعبئة نموذج الطلب الموجود على الرابط ERSRب ویمكن للسجالت إرسال طل
sec-registry/cgi/org.icann.www://http.ویتم معالجة الطلب المرسل آما یلي :  

 آما سيتم تزويد مقدم ICANN تلقائًيا إلى فريق االستجابة األمنية التابع لمنظمة ERSRسيتم إعادة توجيه طلب  •
األمن، عالقات السجل الخاصة : ويتكون فريق االستجابة األمنية من موظفين من األقسام التالية. الطلب بنسخة

  ، المستشار العام والتوافق gTLDبنطاق 
 خالل وعلى أساس حالة بحالة، سيكون هناك عضو ُمعّين من فريق االستجابة األمنية مسؤوًال عن االتصال بالسجل •

  . يوم عمل واحد للتأآيد على الحادثة وطلب معلومات إضافية إذا لزم األمر
، آما سيتطلب ERSRوقد يتطلب فريق االستجابة األمنية معلومات إضافية إذا لزم األمر لمراجعة ودراسة طلب  •

  . من مقدم الطلب تقديم هذه المعلومات بكل سريع

http://www.icann.org/en/registries/continuity/gtld-registry-continuity-plan-25apr09-en.pdf
http://www.icann.org/en/registries/rsep/rsep.html
http://www.icann.org/en/registries/rsep/rsep.html
http://www.icann.org/cgi/registry-sec


) وأي معلومات إضافية مطلوبة(ل يومي عمل من استالم الطلب وسوف يجتمع فريق االستجابة األمنية خال •
  . للمراجعة وتحديد رد

 من مقدم الطلب أو ERSR أيام عمل من استالم طلب ٣ بالرد شفهًيا وآتابة خالل ICANNوسوف تقوم منظمة  •
  . ممثله الُمعّين

  . ئيسية للسجل خالل مدة الحادثةوسيظل عضو ُمعّين من فريق االستجابة األمنية على اتصال بجهة االتصال الر •
 أيام عمل لتقديم آتابة ١٠ بالرد خالل ICANNوفي حالة استالم الطلب بعد استجابة السجل لحادثة، ستقوم منظمة  •

  . تنازل ارتجاعي عن الطلب إذا آان ذلك مالئًما
 بتقديم تقرير ما بعد ، سيقوم فريق االستجابة األمنية بالتعاون مع السجل المتأثرERSRوبعد الرد على طلب  •

 والسجل ICANNوفي حالة نشر تقرير ما بعد اإلجراء، ستقوم منظمة . اإلجراء والذي قد يتم إتاحته للمجتمع
 وتقرير ما بعد اإلجراء يجب تنقيحها لضمان حماية المعلومات السرية ERSRالمتأثر مًعا بمراجعة أي أقسام طلب 

نقيح مثل هذه المعلومات التي تعد معلومات سرية أو خاصة بصورة  والسجل تICANNويمكن لمنظمة . والخاصة
  . منطقية
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