
 

 محضر االجتماع -الجديدة  gTLDلجنة برنامج 
 2013أكتوبر  7

 الجديدة العادي gTLDاجتماع لجنة برنامج نطاق 
 

 
 والموثوق األصلي النص على العثور ويمكن. فقط المعلومات بغرض اللغات من العديد إلى الوثيقة هذه ترجمة تمت

 :من) باإلنجليزية(
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/minutes-new-gtld-07oct13-en.htm 

 
 

الجديدة، وتألفت من  gTLD، شكل المجلس لجنة برنامج نطاقات 2012أبريل  10مالحظة: في 
جميع األعضاء أصحاب الحق في التصويت في المجلس وليس لديهم مصالح متعارضة فيما يخص 

وقد تم منح اللجنة جميع الصالحيات الخاصة بالمجلس (مع مراعاة  الجديدة. gTLDبرنامج نطاق 
تجاه تضارب المصالح)  ICANNالقيود التي يضعها القانون، ونظام التأسيس ولوائح أو سياسية 

لممارسة السلطة على مستوى المجلس ألي ولكافة القضايا التي قد تنشأ فيما يتعلق ببرنامج نطاق 
gTLD .نطاق الكامل لسلطة اللجنة في ميثاقها على تم تحديد ال الجديدة
gTLD-http://www.icann.org/en/groups/board/new. 

 
أكتوبر  7في  ICANNالجديدة لهيئة مديري  gTLDتم عقد اجتماع هاتفي خاص للجنة برنامج 

 العالمي المنسق.م بالتوقيت  01:00في  2013
 

 كان رئيس مجلس اإلدارة، شيرين شلبي، هو من دعا فوًرا لعقد هذا االجتماع.
 

وباإلضافة إلى الرئيس شارك األعضاء اآلتية أسماؤهم في كل أو جزء من االجتماع: فادي شحاتة 
فورتي، ، وكريس ديسبين، وبيل غراهام، وأولجا مادروجا )ICANN(الرئيس والمدير التنفيذي لـ 

  وإيريكا مان، وجونزالو نافارو، وراي بلزاك، وجورج سادوسكي، ومايك سيلبير، وكو وي وو.
 

) بصفة عضو غير مصوت في اللجنة. كما IETFوكان من بين الحضور جون سوينينن (منسق 
 ). TLGحضر هيثر درايدن، كمراقب للجنة. فيم اعتذر عن الحضور فرانسيسكو دو سيلفا (منسق 

 
الحاضرين في االجتماع بالكامل أو في جزء منه فهم: أكرم عطا هللا،  ICANNريق عمل أما ف

(رئيس قسم النطاقات العامة)؛ وجون جيفري (المستشار العام والسكرتير) وميجان بيشوب؛ 
وسامانتا إيزنر؛ ودان هالوران؛ وجامي هيدلوند؛ وسايرس نمازي؛ وكارين برست؛ وإيريكا 

  ؛ وكريستين ويليت.راندال؛ وآمي ستاثوس
 

كما حضر رام موهان االجتماع بصفته مراقًبا مدعًوا  وحضر بول موكابترس كعضو مراقب مدعو.
 على جدول األعمال الرئيسي. 1فيما يخص البند 

 . 2013أكتوبر  7الجديدة، والذي انعقد في  gTLDوفيما يلي محضر اجتماع لجنة برنامج 
 

 2 ............................................................................. الرئيسي األعمال جدول .1

http://www.icann.org/en/groups/board/documents/minutes-new-gtld-07oct13-en.htm
http://www.icann.org/en/groups/board/new-gTLD
http://www.icann.org/en/groups/board/new-gTLD
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 2 .......................................................... الجديد gTLD في التصادم حاالت إدارة .أ 
 NG01 – 2013.10.07.NG02 ........................................ 5.2013.10.07حيثيات القرارين 

 

 جدول األعمال الرئيسي .1

 الجديد gTLDإدارة حاالت التصادم في  .أ 
 

بموجب طلب من الرئيس، قدم بول موكابترس تعقيبات وآراء إلى اللجنة فيما يتعلق بمشكلة تضارب 
األسماء. وقدم بول منظوًرا تاريخًيا حول استخدام أسماء النطاقات غير المؤهلة بالكامل، مستشهًدا 

دان. بمشكالت التضارب السابقة في رسائل البريد اإللكتروني وعمليات طرح بعض شفرات البل
، ونصح بأنه يتوجب على DNSوأشار بول إلى أن الغموض مسألة متأصلة ضد أمان نظام 

ICANN -  محاولة الحد من الغموض مع طرح نطاقات جديدة. ووافق بول  -وعلى قدر استطاعتها
الجديدة تحقق ذلك، ونصح بأنه يتوجب على  gTLDعلى أن خطة إدارة حدوث التصادم في نطاقات 

ICANN م في سرعة نشر واستخدام نطاقات التحكTLD . 
 

بموجب طلب من الرئيس، قدم رام موهان إرشادات فنية إضافية إلى اللجنة فيما يتعلق بخطة إدارة 
حدوث التصادم. وأشار رام إلى تأييده الشامل للخطة، وأوصى بأن تفكر اللجنة فيما إذا كانت هذه 

) سوف تحل 3) هل ستتحمل الفحص القوي أمال، و(2و() سليمة أم ال من الناحية الفنية، 1الخطة: (
 ) هل تحتاج لعناصر إضافية أم ال. 4المشكالت التي تعتزم تناولها أم ال، و(

 
وافق رام على أن الخطة سليمة من الناحية الفنية، مشيًرا على سبيل المثال إلى أن الخطة تعمل على 

ديدة تتناول مدى خطورة حاالت التضارب، تصحيح بعض قيود التحليل السابق حيث إن الخطة الج
  وتزيل مخاطر عمليات التصنيف (وهو ما اقترح العديد في اللجنة أنه فروق تحكيم).

 
وأوصى رام بأنه يتوجب على اللجنة وضع حدود واضحة للمستوى المناسب من التوعية والترويج 

الذي تدعو له الخطة. وافق كل من إيريكا مان وجون سوينينن على أن المعلمات يجب أن تكون 
 محددة بمزيد من الوضوح. 

 
ليات التدقيق، لكن من وأوضح رام أن الخطة المقترحة تشتمل على معلمات تسمح لها بالتصدي لعم

المحتمل أن يكون هناك اهتمام أكبر من المجتمع حول تفاصيل كيفية دراسة مدى خطوة عمليات 
 التضارب. 

 
وأوضح رام أن حجز حاالت تضارب أسماء نطاقات المستوى الثاني المعروفة بمثابة فكرة جيدة، 

د قوي من المجتمع الفني ومجتمع وأن تحليل كل سلسلة وفًقا لما هو مقترح في الخطة يحظى بتأيي
 التدقيق. 

 
واقترح رام بنوًدا إضافية يتعين على الخطة تناولها، والتي اشتملت على إنشاء إجراءات طويلة 

غير المخصصة، بما يؤدي إلى وضع خطة  TLDاألجل من أجل تخفيض االستخدام العام لسالسل 
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الخاص، والبحث في متضمنات  لحجز السالسل من أجل االستخدام IETFو IABمع كل من 
، وبناء خطة لقياس بيانات خادم الجذر من أجل استخدامها في ccTLDعمليات تفويض نطاقات 

تقديم مزيد من التوصيات. واقترح راي بلزاك أنه يجب أن تكون قياسات جمع البيانات أكثر اتساًعا 
 األرقام.و ARPA، ونطاق IN-ADDR.ARPAمن األسماء فقط، مع وجوب البحث في 

 
 وقد وافق العديد من أعضاء اللجنة على أن الخطة بحاجة ألن تشمل هذه العناصر اإلضافية. 

 
واقترح رام بأنه ربما يجب النظر في مسألة تضارب األسماء من خالل لجنة تابعة لمجلس اإلدارة 

الجديدة، وتساءل مايك سيلبر عما إذا كانت لجنة  gTLDحيث إن المسألة تتجاوز مجرد نطاقات 
المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة كانت لجنة مناسبة لإلشراف على المسألة أم ال. ووافق كل من راي 

والرئيس على أن هذه المسألة يجب أن تخضع للمراقبة من خالل لجنة المخاطر التابعة لمجلس 
 اإلدارة. 

 
القيام بعمليات تفويض مشروطة متى  ICANNفورتي عما إذا كان بمقدور -وسألت أولجا مادروجا

ما كان ذلك مناسًبا كوسيلة للتعامل مع مشكلة حدوث تضارب في األسماء. وأوضحت أولجا فروق 
التفويض المشروط في مقابل التفويض التجريبي. وتساءل رام عن قيمة التفويضات التجريبية 

ا بالمخاوف حول ما إذا كان الحصول على مزيد من البيانات التي قد تستمد من التفويض مستشهدً 
التجريبي ستوفر معلومات تجعل القرار الخاص بالتفويضات أكثر سهولة أمال، وما إذا كانت 

 أم ال.  DNSالتجارب ستقلل من استقرار بعض المكونات في نظام 
 

يبية قد ال تحد بشكل مناسب من الخطر حيث أن أن التفويضات التجر GDDوأوضح الرئيس، 
؛ بل إن احتمالية حدوث الضرر تنشأ عند تنشيط TLDالضرر ال يحدد مبدئًيا بسبب تفويض نطاقات 

 نطاقات المستوى الثاني، وهو ما قد يحدث في أي وقت. 
 

التفويض وتساءل جورج سادوسكي عما إذا كان المقترح قد قدم إلى المجتمع فيما يتعلق بطريقة 
أن العديد من خطط  GDDالحريصة أسلوًبا صحيًحا من الناحية الفنية أم ال. وأوضح الرئيس 

، ربما IABالتخفيف التي يجري مناقشتها في المجتمع، مثل التفويض التجريبي وتقرير كولكمان من 
 تكون أدوات تستخدم في خطط التخفيف التي سيجري تطويرها كجزء من المقترح.

 
وأوصى مايك سيلبر بأن نبرة المقترح يجب أن توضح بأن تعليقات المجتمع تؤخذ بعناية على محمل 

 الجد وال يتم التغاضي عنها. ووافقت إيريكا. 
 

وناقشت اللجنة التعديالت على القرار الخاص بتناول النقاط اإلضافية التي تمت التوصية بتضمينها 
منقح. وعبر جونزالو نافارو عن قلقه من الحاجة إلى وقت في المقترح، وقامت بمراجعة القرار ال

  إضافي من أجل مراجعة القرار.
 

 وتقدم كريس ديسبين، وأيد مايك سيلبر القرار. 
 

 اتخذت اللجنة اإلجراءات التالية: 
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) التابعة SSAC، قامت اللجنة االستشارية لألمان واالستقرار (2013مارس  15حيث إنه في 

 حول شهادات االسم الداخلي. SSAC: مشورة SAC 057بنشر  ICANN لـ
 

 ICANN، يوجه مجلس SAC 057استجابة للقضايا العامة التي ركز عليها القرار بموجب القرار 
التي لم يتم تفويضها في  TLD، للبدء في دراسة استخدام النطاقات العليا SSACبالتشاور مع 

 لمؤسسات ("دراسة تعارض األسماء").العامة في ا DNSالوقت الحالي عند مستوى جذر 
 

وحيث إن دراسة تعارض األسماء بجانب اقتراح إدارة المخاطر المرصودة في دراسة تعارض 
أغسطس وحتى  5األسماء (المشار إليه هنا باسم "المقترح") والتي نشرت في التعليقات العامة من 

 سبتمبر. تم مراجعة المقترح وفقا للتعليقات العامة. 17
 

إبريل  10تتخذ هذا اإلجراء وفًقا للسلطة الممنوحة لها بمعرفة المجلس في  NGPCيث أن وح
في أي وجميع القضايا التي قد تنشأ فيما يخص برنامج  ICANN، لممارسة صالحية مجلس 2012

 الجديدة. gTLDنطاقات 
 

الرئيس وقسم  NGPCتوجيه مجلس  ،)NG01.2013.10.07تقرر بموجب القرار رقم (
الجديد واالستخدامات  gTLDالنطاقات العامة إلى تنفيذ المقترح إلدارة حاالت التعارض بين برنامج 

 gTLDالخاصة لنفس السالسل حسبما هي معروضة في "خطة إدارة حاالت التعارض في برنامج 
وفي سبيل القيام بذلك يجدر مراعاة النصائح األخرى المقدمة  ،1الملحق الجديد" المرفق تحت اسم 

 والخبراء والجهات المعنية األخرى. SSACمن مجلس 
 

 ICANNرئيس  NGPC، أن يوجه مجلس )NG02.2013.10.07تقرر بموجب القرار رقم (
ومديرها التنفيذي وكذلك الرئيس حسبما تقتضي الحالة وقسم النطاقات العامة للسعي قدما لتحقيق 

مجلس اإلدارة بما يلي:  NGPCاألهداف المخططة الموضوعة للحملة. ويوصي كذلك مجلس 
بصراحة هذا الشأن وأبلغت مجلس اإلدارة  ICANNراجعت لجنة المخاطر بمجلس إدارة  )1(

) يوجه رئيس مجلس 2( ؛لت عملية المراجعة وتقديم تقارير على فترات منتظمةبالنتائج وواص
ICANN ؛ومديره التنفيذي بوضع خطة طويلة المدى إلدارة مسألة تعارض األسماء من جذورها 

رئيس المجلس ومديره التنفيذي بالتعاون مع المجتمع إلعداد خطة  ICANN) يوجه مجلس 3(
 ات الخادم األصل وقياسها.طويلة األجل للحفاظ على بيان

 
 .NG01– 2013.10.07.NG02.2013.10.07صوت تسعة أعضاء من اللجنة لصالح القرارين 

 فيما امتنع جونزالو نافارو وراي بلزاك عن التصويت على القرارين. وتم تنفيذ القرارات.
 

أهمية القرار، وفي وبامتناعه عن التصويت على القرارين، أوضح جونزالو نافارو أنه بالنظر إلى 
حين تبدو اللجنة موافقة على المادة الواردة في المقترح، إال أن الصياغة الخاصة به معقدة وهامة 

وتتطلب مزيًدا من الوقت للنظر فيها. وأشار راي بلزاك إلى أن امتناعه عن التصويت قد استند إلى 
جونزالو فيما يخص تعقيد المشكالت  فورتي فقد وافق تعليقها تعليق-أما أولجا مادروجا نفس األسس.

 الواردة في القرار.

http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld-annex-1-07oct13-en.pdf
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 NG01 – 2013.10.07.NG02.2013.10.07حيثيات القرارين 

 هذه القضية اآلن؟ NGPCلماذا يتناول مجلس 
 

ذات الصلة بشهادات االسم الداخلي؛ حددت  SSAC: فيما يخص مشورة مجلس SAC 057 في
عند استغاللها على -) CA) أن هيئة الشهادات (SSACاللجنة االستشارية لألمان واالستقرار (

يمكن أن تواجه المخاطر المتعلقة بالخصوصية ونزاهة وسائل التواصل اآلمنة على  -نطاق واسع
 ICANNمنظمة  SSACالجديد. وبهذا توصي لجنة  gTLDاإلنترنت، وقد تؤثر على برنامج 

لهي جزء  SAC 057ا الواردة في قرار باتخاذ خطوات فورية للحد من هذه المخاطر. إن القضاي
من فئة عامة أكبر من القضايا؛ يستخدم خاللها أحد األطراف اسم نطاق معين في شبكة خاصة بما 

غير المفوضة والتي حصلت على تفويض فيما بعد باعتبارها جزء من برنامج  TLDفي ذلك شبكة 
gTLD .الجديد 

 
للمجلس بالبدء في دراسة استخدام النطاقات العليا  الرئيس والمدير التنفيذي ICANNيطالب مجلس 

. وتنظر الدراسة أيضا في اآلثار األمنية DNSغير المفوضة في الوقت الحالي عند مستوى جذر 
 فيما يتعلق بهذا االستخدام. gTLDالمحتملة التطبيقية للسالسل الجديدة نطاقات 

 
(تحت اسم "دراسة تعارض  2013أغسطس  5وبدأ العمل في الدراسة المطلوبة ونشرها في 

األسماء"). في الوقت ذاته؛ تم نشر أحد االقتراحات بإدارة المخاطر المرصودة في دراسة تعارض 
حاليا على  NGPCسبتمبر. ويعكف مجلس  17األسماء (المشار إليه طيه باسم "المقترح") حتى 

ي وتنفيذ المقترح سيمكن منظمة تبني المقترح الذي خضع للمراجعة وفقا للتعليقات العامة. إن تبنّ 
ICANN  من المضي قدًما في تفويض برنامجgTLD .الجديدة بأسلوب آمن ومستقر 

 
 ما هي المقترحات التي يتم اعتبارها؟

 
) خطة إلدارة 1(المرفق لهذا القرار تحت اسم الملحق  NGPCيعرض المقترح التي ترعاه لجنة 

واالستخدامات الخاصة الحالية لنفس السالسل. تم الجديدة  gTLDحاالت التعرض بين برنامج 
تحديث المقترح استجابة لتعليقات المجتمع أثناء منتدى التعليقات العامة. تشمل الميزات الجوهرية 
للمقترح المحدث إجراء دراسة إضافية إلعداد إطار عمل إلدارة حاالت تعارض األسماء. وسوف 

ة لتقييم كال من احتمالية وخطورة الضرر الناجم عن يتضمن إطار العمل معلمات وعمليات مناسب
 DNSونوع طلبات  DNSحاالت تعارض األسماء. قد تشمل نماذج المعلمات عدد امن طلبات 

ونوع االستفسارات ومصدر االستفسار وظهورها في شهادات األسماء الداخلية. وسوف يحدد إطار 
قابلة للتخفيف إن وجدت، والتي قد يتعين العمل مجموعة من تقييمات حدوث التعارض وإجراءات م

) يظهر SLDتنفيذها لكل اسم نطاق من المستوى الثاني ( TLDأو مقدمي طلبات  ICANNعلى 
 ).DITLفي مجموعة بيانات "يوم في حياة اإلنترنت" (

 
يقدم المقترح مشغل تسجيل بخيار متابعة التفويض قبل استالم تقرير تقييم حدوث تعارض أسماء 

(عرضة للعمليات واإلجراءات القائمة). إذا اختار مشغل التسجيل مسار  SLDالمستوى الثاني نطاق 
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 DITLالتي تظهر في مجموعة بيانات  SLDبديل للتفويض؛ فيجب في البداية حظر جميع أسماء 
 أثناء إجراء التقييم.

 
طلب حظر أسماء ثمة ميزة إضافية للمقترح توصي بعملية تمكين طرف (أطراف) متأثر باإلبالغ و

SLD  التي تسبب ضرر خطير بارز باعتبارها أحد تبعات حاالت حدوث تعارض األسماء. الغرض
من هذه العملية هو تخفيف وطأة مخاطر حاالت التعارض غير المرصودة في مجموعة بيانات 

 الدراسة التي لها تأثيرات خطيرة.
 

في النهاية؛ يصف المقترح حملة طويلة األجل تهدف إلى مساعدة األطراف المحتمل تأثرها للمساعدة 
في تحديد وإدارة األصول (األسباب) لحاالت تعارض األسماء في شبكاتهم. وكجزء من الحملة 

وتتعاون مع األطراف األخرى وأعضاء  ICANNطويلة األجل؛ من المقرر أن تدعو منظمة 
 NGPCمشاركة االهتمامات المتشابهة للسير قدما في هذه المسألة. هذا وقررت لجنة المجتمع ل

ومديرها التنفيذي للعمل على تحقيق أهداف الحملة المقترحة المخططة  ICANN توجيه رئيس
 طويلة األجل.

 
 .1الملحق يتم عرض اآلراء البديلة الخاصة بأعضاء مجموعة العمل في 

 
ومديرها التنفيذي بوضع خطة طويلة المدى إلدارة مخاطر  ICANNمجلس  NGPCتوصى كذلك 

الجديدة بالتعاون مع المجتمع إلعداد خطة  TLDتعارض األسماء ذات الصلة بتفويض نطاقات 
 طويلة األجل للحفاظ على بيانات الخادم األصل وقياسها. 

 
بضرورة أن تقوم لجنة المخاطر بإدارة  ICANNمجلس إدارة منظمة  NGPCتوصي لجنة 

ICANN .مراجعة هذا الشأن على فترات منتظمة وإبالغ مجلس اإلدارة بذلك 
 

 ب المصلحة أو غيرهم؟من تمت مشاورته من أصحا
 

في  ICANNبعرض النتائج في دراسة تعارض األسماء أثناء اجتماع  ICANNقامت منظمة 
منتدى تعليقات عامة في الفترة من  ICANNديربان، جنوب أفريقيا. إضافة إلى ذلك، دشنت منظمة 

سماء بدعوة المجتمع لتقديم تعقيبات حول دراسة تعارض األ 2013سبتمبر  17 أغسطس إلى 5
تعليق خالل فترة التعليقات العامة. تقرير التعليقات العامة الذي يلخص  75والمقترح. تم استالم 

التعليقات، وتوجد التعليقات كاملة على الموقع اإللكتروني 
/05aug13-collision-name-commentshttp://forum.icann.org/lists/ استجابة .

ليشمل التحسينات اإلضافية  NGPCللتعليقات العامة؛ قام فريق العمل بتحديث المقترح مجل دراسة 
 للخطة إلدارة حاالت تعارض األسماء.

 
 ما هي المخاوف أو القضايا التي أثارها المجتمع؟

 
الحظ بعض من أعضاء المجتمع أن المخاوف العامة ذات الصلة بمسألة تعارض األسماء يتم التعامل 

الجديد وتسألوا عن أسباب عدم تعامل منظمة  gTLDمعها في مرحلة متأخرة من عملية برنامج 

http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld-annex-1-07oct13-en.pdf
http://forum.icann.org/lists/comments-name-collision-05aug13/
http://forum.icann.org/lists/comments-name-collision-05aug13/
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ICANN هذا وأثار المعلقون مخاوف حول الوقت المطلوب كمهلة إضافية لفترة  .في أسرع وقت
 ق للسماح بوقت إضافي للمجتمع لدراسة التعليقات وتقديم تعليقات مفيدة حول هذه المسائل.التعلي

 
واقترح أعضاء المجتمع أن المخاطر المرصودة في دراسة تعارض األسماء ربما يكون مبالغ فيها 

فقط تتعارض مع السالسل التي تعامل  TLD DNS% من إجمالي الطلبات بخوادم 3مالحظين أن 
الجديد. واقترح البعض أن نطاق المشكلة ال يضمن تخفيف المخاطر من  gTLDامج ضمن برن

 شهور. 6-3خالل التأخير من 
 

) قد تسببت في مشكالت asia.و xxx. ،(مثل TLDوالحظ آخرون أن التوسعات السابقة لنطاقات 
سلسلتين غير معروفة، وأكدوا على هذه التفويضات الناجحة تظهر عدم ضرورة التأخير أكثر من 

من السالسل األكثر خطرا. ذكرت بعض التعليقات عدم وجود سبب واضح لتأخير التفويض ألي من 
المطبقة التي تدخل اآلن ضمن تصنيفات "المخاطر المنخفضة" و"المخاطر غير  TLDنطاقات 

 المحسوبة".
 

موذجية المستخدمة وعلق العديد من أعضاء المجتمع على مسألة اإلتاحة وإمكانية تطبيق البيانات الن
في دراسة تعارض األسماء أو المنهجية المستخدمة لتقييم المخاطر. والحظت هذه التعليقات أن 

التعويل فقط على عدد الطلبات في كل سلسلة غير كاف عند تقييم المخاطر، واقترحت دراسة مخاطر 
ارض األسماء تفتقد التبعات مع مراعاة معدالت تكرارها. اقترحت التعليقات كذلك أن دراسة تع

الموجودة أو  TLD) في نطاقات NXDبيانات مهمة وعلى رأسها تدفق النطاقات غير الموجودة (
المصنفة ضمن فئة  TLDفي نطاقات  NXDالنطاقات الفرعية الخاصة التي تستقبل تدفقات 

 "المخاطر غير المحسوبة". باإلضافة إلى ذلك، ذكر المعلقون ممن عبروا عن مخاوف تتعلق
بالمنهجية أن تحديد سقف لتقسيم السالسل إلى "مخاطر منخفضة" و"مخاطر غير مصنفة" (أي 

 %) هو أمر اعتباطي.20%/80المخاطر بنسبة 
 

بإجراء حملة قوية الطالع الشركات حول العالم بالطرق  ICANNونصح بعض المعلقون منظمة 
 المثلى لالستعداد لحاالت تعارض األسماء.

 
وذلك ألي  DNSلتأجيل المقدمة إلى نطاق  ICANNواقترح مغلقون آخرون بضرورة استعداد 

جديد التي ينظر إلى دراساته األصلية بأنها تشكل تهديدا بالتعارض. ويجب أن تظل  gTLDبرنامج 
محددة إلى أن يتم التخلص من التهديدات المصاحبة  gTLDهذه التأجيالت سارية لكل سلسلة 

 للسلسلة.
 

 ما هي المواد الهامة التي استعرضها مجلس اإلدارة؟
 

  حول شهادات األسماء الداخلية SSACتقرير  •
  DNSتعارض األسماء في  •
  الجديدة gTLDخطة تخفيف مخاطر مسألة تعارض أسماء برنامج  •
  )1الجديدة (تحديث) (الملحق  gTLDخطة تخفيف مخاطر حاالت تعارض أسماء برنامج  •

http://www.icann.org/en/groups/ssac/documents/sac-057-en.pdf
http://www.icann.org/en/about/staff/security/ssr/name-collision-02aug13-en.pdf
http://www.icann.org/en/about/staff/security/ssr/new-gtld-collision-mitigation-05aug13-en.pdf
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld-annex-1-07oct13-en.pdf


 NGPCاجتماع  -محضر اجتماع 
 2013أكتوبر  7

 9من  8صفحة 
 

 

  مقترحتقرير التعليقات العامة على ال •
 

 ما هي العناصر ذات األهمية بالنسبة لمجلس اإلدارة؟
 

في العديد من العوامل ذات األهمية خالل مداوالتها حول ما إذا كان من الممكن  NGPCقد نظرت 
تبني المقترح إلدارة حاالت مخاطر األسماء من عدمه. وفيما يلي بعض العوامل التي وجدت 

NGPC :أنها قد تكون هامة 
 

 .SAC 057في  SSACالتوصيات الخاصة بلجنة  NGPCهذا وتدرس لجنة  •
 

لتقييم المخاطر لتقييم  DNSونصح العديد من المعلقين بأن االعتماد فقط على تكرار طلبات  •
دراسة سلسلة من المعلمات  ICANNالمخاطر هو أمر غير كافي ويجب على منظمة 

نوع الطلب.... إلخ) للوقوف على مستوى اإلضافية (مثل تكرار الطلبات ونوع االستفسار و
الخطر. في حين أكدت بعض التعليقات على استخدام طرق اعتباطية لتقسيم السالسل إلى 

بجانب تكرار -بأنه يجب دراسة معلمات أخرى  ICANNفئات مخاطر. هذا وتقر منظمة 
ألسماء، لتقييم المخاطر خاصة األضرار المحتمل ظهورها بسبب حاالت تعارض ا -الطلبات

وسوف تتبني المشورة المتعلقة باستخدام المعلمات المقترحة األخرى عند القيام بالدراسة 
 لتحديد االحتمالية والتأثيرات (أي الضرر) الناجمة عن حدوت تعارض في األسماء.

 
واقترح بعض المعلقين أفكارا جديدة إلدارة المخاطر المصاحبة لحدوث تعارض في  •

المثال، اقترح بعض أعضاء المجتمع فكرة جديدة تتمثل في حظر بعض األسماء. فعلى سبيل 
) مؤقًتا في محاولة لتحقيق التوازن بين االنتقال قدًما في SLDنطاقات المستوى الثاني (

من  DNSالجديدة مع الحفاظ على السلوك المتوقع من برامج حل  gTLDتفويض برنامج 
الجديدة في الشبكات الخاصة التي  gTLDاألطراف التي تستخدم أسماء ضمن نطاقات 

 SLDبأن الحظر المؤقت لنطاقات  ICANNالعامة. يقر فريق  DNSتتسرب إلى خوادم 
 TLD(من خالل حجب هذه األسماء من الحل في نطاقات  DITLالتي تظهر في بيانات 

المتوافقة التي تحدث تسريب  DNSالمفوضة الجديدة) يضمن استمرارية استجابة طلبات 
)" واالستجابات وسوف يقلل NXDOMAINالعامة إلى "خطأ االسم ( DNSخوادم  إلى

 هذا اإلجراء من احتمالية حدوث ضرر أثناء تفعيل الحظر. ويتبنى المقترح هذه التوصية.
 

لقد طلب العديد من أعضاء المجتمع تمديد فترة إبداء التعليقات العامة إلتاحة مزيد من الوقت  •
بناء على - ICANNر الكائنة في الشبكات لديهم. وتعتقد منظمة للمجتمع لدراسة المخاط

أن  -المؤقتة SLDالمراجعة المطبقة على المقترح بما في ذلك تبني إجراء حظر نطاقات 
األطراف المحتمل تأثرها سوف تدرس القضية من الشبكات لديهم دون التأثر بتفويضات 

التي لم يتم  SLDالجديد. إضافة إلى ذلك؛ فإنه في سبيل معالجة تأثيرات  gTLDبرنامج 
حظرها مؤقتا ولكنها تحدث ضررا خطيرا فسوف يقوم مشغلو السجالت بتنفيذ عميلة لتمكين 
الطرف المتضرر من اإلبالغ وطلب تعليق اسم النطاق نظرا لوجود حاالت تعارض أسماء 

 قد تسبب ضررا خطيرا.

http://forum.icann.org/lists/comments-name-collision-05aug13/pdflgG2YwDAWb.pdf
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يجب أن تنفذ خطة طويلة األجل لتعليم  ICANNكما الحظ العديد من المعلقين أن منظمة  •

األطراف المحتمل تضررها بمسألة حدوث تعارض األسماء وتأثيراتها المحتملة. وتقر 
بالطلبات وبأنها قد راجعة المقترح ليشمل الحملة طويلة األجل كجزء من  ICANNمنظمة 

 ت حدوث تعارض األسماء.المقترح الحديث إلدارة حاال
 

هل توجد هناك آثار إيجابية أو سلبية على المجتمع؟ هل توجد هناك آثار أو تداعيات مالية على 
ICANN  (الخطة اإلستراتيجية وخطة التشغيل والميزانية) أو على أو على المجتمع و/أو

 ؟DNSالجمهور؟ هل توجد أي قضايا أمن أو استقرار أو مرونة تتعلق بـ 
 
. DNSودراسة تعارض األسماء العديد من المخاطر األمنية ذات الصلة  SAC057د رصد لق

مسار للمضي قدما في تفويض برنامج  -باعتباره منقحا استجابة لتعليقات المجتمع-حيث يقدم المقترح 
gTLD  الجديد بأسلوب مستقر وآمن. إن إجراء لجنةNGPC  بتوجيه الرئيس وقسم النطاقات

قال إلى تنفيذ المقترح سوف يكون له تأثير إيجابي على المجتمع حيث يّمكن منظمة العامة لالنت
ICANN  من متابعة تفويض برنامجgTLD  الجديد عندما يكون احتمال الضرر ناجما عن تفويض

 معمول بها ومحكوم عليها بالصغر. TLDنطاقات 
 

حيث قد يكون له تأثير على  -بالمجتمع والشع- ICANNوقد يكون للمقترح تأثير مالي على منظمة 
النفقات اإلضافية المطلوبة لتنفيذ إجراء التخفيف في المقترح والتي قد تشمل الموارد اإلضافية 

الالزمة إلعداد خطة طويلة األجل تهدف إلى مساعدة األطراف المتأثرة لتحديد حاالت تعارض 
 األسماء وإدارتها في شبكاتهم.

 
، نشرت المنظمة دراسة تعارض األسماء ICANNلتنظيمية لمنظمة وكجزء من الوظيفة اإلدارة ا

والمقترح إلدارة المخاطر المرصودة في حاالت تعارض األسماء. يوجد تقرير التعليقات العامة على 
collision-name-ann.org/lists/commentshttp://forum.ic-الرابط التالي: 

/05aug13. 
 
 

 وبهذا طلب الرئيس اختتام االجتماع.
 
 

http://forum.icann.org/lists/comments-name-collision-05aug13/
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