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 جدول األعمال الرئیسي: .1

  إطار إدارة حدوث تضارب األسماء . أ

بتوجیھ الرئیس وقسم  NGPCقامت لجنة  2013أكتوبر/تشرین األول  07حیث أنھ في 
 gTLDالنطاقات العالمیة لتنفیذ المقترح إلدارة حدوث حاالت التضارب بین نطاقات 

الجدیدة واالستخدامات الخاصة للسالسل نفسھا حسبما ھي معروضة في "خطة إدارة 
الجدیدة" ُیشار إلیھا فیما یلي باسم ("خطة إدارة  gTLDحدوث التضارب في نطاقات 

وفي القیام بذلك لمراعاة المشورة اإلضافیة التي یجوز أن تقدمھا  ،حدوث التضارب")
 ) وغیرھا من الخبراء وأصحاب المصلحة.SSACاللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار (

 
وحیث أنھ كان مطلوبا لخطة إدارة حدوث التضارب إجراء دراسة متابعة من شأنھا 

 .اإلرشاد عن وضع إطار إدارة حدوث تضارب األسماء
 

دراسة المتابعة الُمطالب بھا في  ICANN، نشرت 2014فبرایر/شباط  26وحیث أنھ في 
 JAS، والتي أعدتھا2013أكتوبر/تشرین األول  7الصادر في  NGPCقرار لجنة 

Global Advisors ) العالمیة لالستشاراتJAS" بعنوان (U تخفیف مخاطر حاالت
: دراسة حول حاالت تضارب مساحة األسماء في DNSتضارب مساحة األسماء في 

لإلنترنت العالمیة وإطار عمل لتخفیف المخاطر، تقریر المرحلة  DNSمساحة أسماء 
وإطار تضارب  JASوإطار تضارب األسماء"). تم نشر دراسة  JAS" ("دراسة Uاألولى

األسماء للتعلیق العام والذي قدم مجموعة من التوصیات تصف إطار عمل شامل للحد من 
الحالیة والمستقبلیة وتنبیھ المشغلین بأیة قضایا  DNSحاالت تضارب مساحة أسماء 
ة للطوارئ في حالة تأثر وتوفر قدرات االستجاب DNSمحتملة مرتبطة بمساحة أسماء 

وإطار  JASاألنظمة الحرجة (مثال سالمة الحیاة) على نحو سلبي وعكسي. دراسة 
 استجابًة للتعلیقات العامة.  UُروجعتUتضارب األسماء 

 
، قامت اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار 2014یونیو/حزیران  6یث أنھ في وح

)SSACالتابعة لـ (ICANN  بنشرSAC 066 تعلیق :SSAC  حول تقریرJAS 
، والذي قدمت المشورة DNSماء المرحلة األولى حول تخفیف مخاطر تضارب مساحة أس

 وإطار تضارب األسماء. JASوالتوصیات لمجلس اإلدارة بشأن اإلطار المقدم في دراسة 
 

للنظر فیھ یأخذ  NGPCوحث أن إطار تضارب األسماء المقترح المعروض على لجنة 
، ومشورة الخبراء SAC066في  SSACفي االعتبار المشورة المقدمة من لجنة 

، والتعلیقات العامة، JASوأصحاب المصلحة اآلخرین، بما في ذلك التوصیات من 
  .ICANNومناقشات المجتمع في اجتماعات 

 
ُتقّر تعلیقات المجتمع بشأن الحاجة إلى ضمان أن جمیع األسماء  NGPCوحیث أن لجنة 

ض، خاضعة آللیات حمایة التي حجبتھا السجالت بموجب المسار البدیل لتقریر التفوی
 الجدیدة. gTLDالحقوق التي وضعھا برنامج نطاقات 

https://www.icann.org/en/system/files/files/name-collision-mitigation-26feb14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/name-collision-mitigation-26feb14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/name-collision-mitigation-26feb14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/name-collision-mitigation-26feb14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/name-collision-mitigation-26feb14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/name-collision-mitigation-26feb14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/name-collision-mitigation-study-06jun14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-066-en.pdf
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لتوجیھ رئیس  NGPCسابقا توصیة لجنة  Uأقرَّ ICANN Uوحیث أن مجلس إدارة 
ICANN  .والمدیر التنفیذي لوضع خطة طویلة األجل إلدارة تضارب األسماء في الجذر 

 
تقوم بھذا اإلجراء وفًقا للسلطات الممنوحة إلیھا من قبل مجلس  NGPCوحیث أن لجنة 

فیما یخص  ICANN، لممارسة سلطة مجلس إدارة 2012أبریل/نیسان  10اإلدارة في 
 الجدیدة. gTLDببرنامج نطاقات  جمیع القضایا التي قد تنشأ فیما یتعلق

 
ر القرار رقم  إطار إدارة حدوث  NGPC، ُتقِّر لجنة (NG01.2014.07.30)تقرِّ

les/namehttps://www.icann.org/en/system/files/fiUT-34تضارب األسماء <

34TUen.pdf-30jul14-framework-collision لمواصلة إدارة حدوث حاالت تضارب <
الجدیدة واالستخدامات الخاصة الموجودة للسالسل نفسھا،  gTLDالسماء بین نطاقات 

ویوجھ الرئیس والمدیر التنفیذي، أو مْن ینیبھ (ینیبھم)، التخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفیذ 
إطار إدارة حدوث تضارب األسماء. وسیتم تزوید مشغلي السجالت كجزء من التنفیذ بتقییم 

)، التي ستعالج، من 6، القسم 6، المواصفة حدوث تضارب السماء (انظر اتفاقیة السجل
بین أمور أخرى، إجراءات إزالة نطاقات المستوى الثاني من قائمة الحجب بما في ذلك 

 تدابیر لحمایة أصحاب الحقوق. 
 

ر القرار رقم  الرئیس والمدیر  NGPC، توجھ لجنة (NG02.2014.07.30)تقرِّ
یوما التالیة من نشر ھذه  90ع المجتمع خالل الـالتنفیذي، أو مْن ینیبھ (ینیبھم)، للتشاور م

القرارات لمعالجة آلیات حمایة الحقوق المناسبة لألسماء المدرجة في المسار البدیل لتقریر 
ل  ل السجل والمسجل في دار مقاصة العالمات التجاریة التي منعھا ُمشغِّ التفویض لدى ُمشغِّ

 للتسجیل أو فترة المطالبات. السجل من التخصیص خالل فترة المرحلة األولیة
 

ر القرار رقم  الرئیس والمدیر  NGPC، توجھ لجنة (NG03.2014.07.30)تقرِّ
والعمل معھا للنظر فیما  GNSOالتنفیذي، أو مْن ینیبھ (ینیبھم) لتوفیر المعلومات لمنظمة 

إذا كان ینبغي االضطالع بعمل السیاسة بشأن تطویر خطة طویلة األجل إلدارة قضایا 
 . gTLDتضارب أسماء نطاقات 

 
ر القرار رقم  الرئیس والمدیر  NGPC، توجھ لجنة (NG04.2014.07.30)تقرِّ

التنفیذي، أو مْن ینیبھ (ینیبھم)، لمواصلة تقدیم إحاطات ومشاركة المعلومات وأفضل 
بشأن قضایا تضارب األسماء في ضوء إطار إدارة  ccTLDالممارسات مع مدیري 
 اء.حدوث تضارب األسم

https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2013-11-21-en
https://www.icann.org/en/system/files/files/name-collision-framework-30jul14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/name-collision-framework-30jul14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/name-collision-framework-30jul14-en.pdf
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 NG01 – 2014.07.30.NG04.2014.07.30حیثیات القرارات 

 في ھذه القضیة اآلن؟ NGPCلماذا تنظر لجنة 
 

الیوم من اإلجراءات السابقة المتخذة لمعالجة القضایا تضارب  NGPCینبثق إجراء لجنة 
 NGPCقامت لجنة  2013أكتوبر/تشرین األول  07األسماء. وعلى وجھ التخصیص في 

باتخاذ إجراء توجیھ الرئیس وقسم النطاقات العالمیة لتنفیذ المقترح إلدارة حدوث حاالت 
الجدیدة واالستخدامات الخاصة للسالسل نفسھا حسبما ھي  gTLDالتضارب بین نطاقات 

الجدیدة" ُیشار إلیھا فیما  gTLDمعروضة في "خطة إدارة حدوث التضارب في نطاقات 
وفي القیام بذلك لمراعاة المشورة اإلضافیة  ،وث التضارب")یلي باسم ("خطة إدارة حد

) وغیرھا من الخبراء SSACالتي یجوز أن تقدمھا اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار (
وأصحاب المصلحة. وتطلبت إحدى السمات المحوریة لخطة إدارة حدوث التضارب، من 

ICANN دارة حدوث تضارب األسماء. التعھد بإجراء دراسة إضافیة لوضع إطار عمل إل
وكان الغرض من إطار العمل تحدید مجموعة من تقییمات حدوث تضارب األسماء وتدابیر 

 gTLDأو مقدمي طلبات نطاقات  ICANNالتخفیف المقابلة إن ُوجدت، التي قد تحتاج 
 الجدیدة إلى تنفیذھا. 

 
 ICANN، قامت 2013أكتوبر/تشرین األول  7الصادر في  NGPCلتنفیذ إجراء لجنة 

العالمیة  JAS Global Advisorsبنشر دراسة أعدتھا  2014فبرایر/شباط  24في 
") بعنوان "تخفیف مخاطر حاالت تضارب مساحة األسماء في JASلالستشارات ("

DNS دراسة حول حاالت تضارب مساحة األسماء في مساحة أسماء :DNS  لإلنترنت
وإطار  JASقریر المرحلة األولى" ("دراسة العالمیة وإطار عمل لتخفیف المخاطر، ت

وإطار تضارب األسماء مجموعة من التوصیات  JASتضارب األسماء"). قدمت دراسة 
الحالیة والمستقبلیة،  DNSتصف إطار عمل شامل للحد من حاالت تضارب مساحة أسماء 
وتوفر قدرات  DNSوالتي تنبھ المشغلین بأیة قضایا محتملة مرتبطة بمساحة أسماء 

االستجابة للطوارئ في حالة تأثر األنظمة الحرجة (مثال سالمة الحیاة) على نحو سلبي 
مشورة وتوصیات إلى مجلس اإلدارة  SSACوعكسي. باإلضافة إلى ذلك، قدمت لجنة 

: SAC 066Uفي  JASبشأن اإلطار المقترح لتضارب األسماء وھي مدرجة في تقریر 
المرحلة األولى حول تخفیف مخاطر تضارب مساحة  JASحول تقریر  SSACتعلیق 
 .UDNSأسماء 

 
إطار إدارة حدوث تضارب األسماء بتاریخ  NGPCفي ھذا الوقت، ُتقِّر لجنة 

https://www.icann.org/en/system/files/files/UT-34< 2014یولیو/تموز  30

34TUen.pdf-30jul14-framework-collision-name<،  وھو النسخة النھائیة إلطار
العمل الُمطالب بھ في خطة إدارة حدوث التضارب ُوشار إلیھ فیما یلي باسم ("اإلطار 

النھائي لتضارب األسماء"). اإلطار النھائي لتضارب األسماء قائم على اإلطار الوارد في 
توصیات وإطار تضارب األسماء، وأُدخل علیھا تحسینات إضافیة استجابًة لل JASدراسة 

، والتعلیقات العامة، وتعقیبات المجتمع اإلضافیة خالل اجتماع SAC066الواردة في 

https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-066-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-066-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-066-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/name-collision-framework-30jul14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/name-collision-framework-30jul14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/name-collision-framework-30jul14-en.pdf
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ICANN  في لندن. إن إقرار وتنفیذ اإلطار النھائي لتضارب األسماء سیمكِّنICANN 
 الجدیدة بأسلوب آمن ومستقر. gTLDمن المضي قدًما في تفویض نطاقات 

 
 ا؟ما ھي المقترحات التي یتم النظر فیھ

 
خطة إلدارة حاالت  NGPCیعرض اإلطار النھائي لتضارب األسماء الذي أقرتھ لجنة 

الجدیدة واالستخدامات الخاصة الموجودة السالسل  gTLDحوادث التضارب بین نطاقات 
نفسھا. ملخص لبعض العناصر األساسیة في اإلطار النھائي لتضارب األسماء على النحو 

 التالي: 
 

 للسجالت: المتطلبات العامة 
 

في غضون ساعتین  ICANNمطلوب العمل وفقا لتقاریر تضارب األسماء من  •
 .TLDالموزون من وقت تفویض  TLDمن التقریر خالل العامین األولین لحیاة 

 
مطلوب تنفیذ "القطع المنضبط" كتدبیر إشعار لتنبیھ األطراف التي تتسرب منھا  •

العام. مطلوب أن یكون  DNSاستعالمات موجھة لمساحات أسماء خاصة إلى 
یوما.  90القطع المنضبط قطعا مستمرا (أي غیر متقطع)، واالستمرار لمدة 

ل السجل  TLDوعموما، إذا تم تفویض  قبل إلى موعد التوقف المحدد، ینفذ ُمشغِّ
لنطاقات  Aوسجالت  TXTو SRVو MXبتنفیذ القطع المنضبط باستخدام 

المفوضة بعد  TLDحجب. بالنسبة لنطاقات المستوى الثاني المدرجة في قائمة ال
ل السجل بتنفیذ القطع المنضبط باستخدام أسلوب  موعد القطع المحدد، یقوم ُمشغِّ

) عنوان IPv4أحرف البدل. سوف یستخدم القطع المنضبط (بالنسبة إلى 
  .)127.0.53.53االسترجاع (

 
 : ICANNالمتطلبات بالنسبة إلى 

 
معات التقنیة األخرى ذات الصلة من أجل تحدید آلیة ومع المجت IETFالعمل داخل  •

توفر وظیفة مماثلة لتلك المتوفرة في الحقة "االسترجاع"  IPv6إشعار لبروتوكول 
 . IPv4المحفوظة الخاصة ببروتوكول 

 
. إلى أجل غیر مسمى، والتعاون مع المجتمع التقني واألمني MAILتأجیل تفویض  •

. (على سبیل المثال االحتیاط الدائم من MAILلتحدید أفضل طریقة للتعامل مع 
. بأنھ MAILوإطار تضارب األسماء  JAS). تحدد دراسة IETFخالل عملیة 

یعرض "استخداًما سائًدا ومنتشًرا في مستوى أعظم من الناحیة المادیة من كافة 
األخرى المقدم طلبات للحصول علیھا" وبالتالي فإن استخدامھ  TLDنطاقات 

 الداخلي السائد على األرجح ال رجعة فیھ.
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إصدار توعیة جدیدة ومواد إعالمیة حسب الحاجة لتنبیھ األطراف التي من  •
المحتمل أن تتأثر من حاالت تضارب األسماء، واالرتباط بالمعلومات الحالیة بشأن 

 ء الموضوعة كجزء من حملة التوعیة األولّیة. حاالت تضارب األسما
 

الیوم أیضا یعالج مخاوف أثارھا المجتمع بشأن الحاجة إلى ضمان أن  NGPCإجراء لجنة 
جمیع األسماء التي حجبتھا السجالت بموجب المسار البدیل لتقریر التفویض، خاضعة 

الجدیدة. لمعالجة  gTLDآللیات حمایة الحقوق المعمول بھا التي وضعھا برنامج نطاقات 
الرئیس والمدیر التنفیذي، أو مْن ینیبھ (ینیبھم)، للتشاور  NGPCھذا الشأن، توجھ لجنة 

یوما التالیة (من نشر ھذه القرارات) لمعالجة آلیات حمایة الحقوق  90مع المجتمع خالل الـ
ل السجل والمسجل  المناسبة لألسماء المدرجة في المسار البدیل لتقریر التفویض لدى ُمشغِّ

ل السجل من التخصیص خالل فترة  في دار مقاصة العالمات التجاریة التي منعھا ُمشغِّ
 المرحلة األولیة للتسجیل أو فترة المطالبات.

 
لمتابعة توصیة سابقة إلى مجلس اإلدارة لتوجیھ الرئیس والمدیر التنفیذي لوضع خطة 

الرئیس والمدیر  NGPCوجھ لجنة طویلة األجل إلدارة تضارب السماء في الجذر، ت
والعمل معھا للنظر فیما  GNSOالتنفیذي، أو مْن ینیبھ (ینیبھم) لتوفیر المعلومات لمنظمة 

إذا كان ینبغي االضطالع بعمل السیاسة بشأن تطویر خطة طویلة األجل إلدارة قضایا 
ذي، أو الرئیس والمدیر التنفی NGPC. وتوجھ أیضا لجنة gTLDتضارب أسماء نطاقات 

مْن ینیبھ (ینیبھم)، لمواصلة تقدیم إحاطات ومشاركة المعلومات وأفضل الممارسات مع 
بشأن قضایا تضارب األسماء في ضوء اعتماد اإلطار النھائي لتضارب  ccTLDمدیري 
 األسماء.

 
 مْن تمت مشاورتھ من أصحاب المصلحة أو غیرھم؟

 
أبریل/نیسان  21فبرایر/شباط إلى  26منتدى تعلیقات عامة في الفترة من  ICANNدشنت 
وإطار تضارب األسماء. وتم  JASودعت المجتمع لتقدیم تعقیبات حول دراسة  2014

استالم ثمانیة وعشرین تعلیقا خالل فترة التعلیقات العامة. تقریر التعلیقات العامة الذي 
یلخص التعلیقات، والتعلیقات كاملة توجد على الموقع اإللكتروني: 

-comments-https://www.icann.org/en/system/files/files/report
en.pdf-10jun14-collision-name . 

 
وقدمت المشورة والتوصیات إلى مجلس اإلدارة  SSACتمت أیضا استشارة لجنة 

وإطار  JAS) بشأن إطار تضارب األسماء المقترح المدرج في دراسة SAC066 (عبر
نسخة من اإلطار النھائي المقترح  ICANNتضارب األسماء. باإلضافة إلى ذلك، قدمت 

 في لندن. ICANNلتضارب األسماء خالل اجتماع 
 

https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-name-collision-10jun14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-name-collision-10jun14-en.pdf
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 التي أثارھا المجتمع؟ما ھي المخاوف أو القضایا 
 

وإطار تضارب األسماء ثمانیة وعشرین تعلیقا خالل فترة التعلیق العام  JASتلقت دراسة 
الجدیدة وأولئك  gTLDوالتي قدمتھا مجموعة كاملة من المصادر، بما فیھم مقدمي طلبات 

اء الذین یتبعون مقدمي الطلبات، والشركات التي ال تتبع مباشرة مقدمي الطلبات وخبر
. كما قدم أعضاء  DNSالتكنولوجیا األفراد، ومختلف منظمات الصناعة ذات الصلة بـ

بخصوص تشابك قضایا تضارب األسماء وآلیات حمایة  ICANNالمجتمع المراسالت إلى 
بشأن  SAC066بعض المخاوف في  SSACالحقوق. وباإلضافة إلى ذلك، أثارت لجنة 

 إطار تضارب األسماء. 
 

 SSACواضیع واالھتمامات الرئیسیة التي أعرب عنھا مجتمع تضمنت بعض الم
 ، لكن ال تقتصر على ما یلي: ICANNو

) SLDمخاوف تتعلق باالستخدام الحالي لقوائم حجب نطاق المستوى الثاني ( •
 والمسار البدیل للتفویض بشكل عام.

 
یوما "للقطع المنضبط" طویلة جدا  120المخاوف أن تكون الفترة المقترحة لمدة  •

أشار بعض المعلقین لعدم وجود بیانات لدعم وجود فترة قطع  -و/أو غیر مبررة 
یوما، واقترحت أنھ إذا كان ھناك فترة، فینبغي أن تندرج في  120منضبطة لمدة 

 یوما.  90یوما إلى  45نطاق من 
 

 -استخدام نھج "االسترجاع" بدال من نھج "المصیدة/ھوني بوت"  مخاوف تجاه •
أن استخدام نھج المصیدة/ھوني بوت یسمح بإشعار أفضل  SSACوأوصت لجنة 

. كما أشارت بعض التعلیقات IPv6و IPv4، ویقدم دعما إلى HTTPلحاالت 
العامة إلى أن نھج المصیدة/ھوني بوت من شأنھ أن یوفر فرصة أفضل إلعالم 

لمستخدمین بالمشاكل المھددة. ومع ذلك فبعض المعلقین اآلخرین لفت االنتباه إلى ا
أن المصیدة/ھوني بوت قد یكشف المعلومات المحددة لھویة الشخصیة أو الحساسة 

 خارج الشبكة المحلیة أو إلى المھاجمین المحتملین، وذلك من بین قضایا أخرى. 
 

 –القطع المنضبط مستمرا أم متقطعا  مخاوف بشأن ما إذا كان ینبغي أن یكون  •
أنھ بدالً من فترة انقطاع منضبط منفرد، ینبغي على  SSACأوصت لجنة 

ICANN  استخدام فترات قطع دوارة، یقاطعھا فترات تشغیل عادیة، للسماح
ألنظمة المستخدم النھائي المتأثرة بمواصلة العمل أثناء فترة االختبار بمخاطر أقل 

 ي على األعمال. لحدوث تأثیر كارث
 

أوصت  –مخاوف بشأن نوع الحدث الذي من شأنھ إطالق االستجابة للطوارئ   •
توسیع نطاق المواقف التي من شأنھا  ICANNأنھ ینبغي على  SSACلجنة 

إطالق االستجابة للطوارىء، على سبیل المثال، األمن القومي واالستعداد للطوارئ 
قتصادیة الرئیسیة والتجارة والحفاظ على والبنیة التحتیة الحرجة والعملیات اال
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النظام والقانون. كما أثارت بعض التعلیقات العامة قلقا مفاده أن معیار "الخطر 
الواضح والحالّي على حیاة اإلنسان" یضع حدا تعسفیا، ویشیر آخرون إلى أن ھناك 

تستحق  مخاطر كبیرة معینة على القطاعات التجاریة والمالیة لالقتصاد العالمي قد
  أیضا استخدام تدابیر الطوارئ.

 
تدعم بعض التعلیقات  – .MAIL. وHOME. وCORPمخاوف بشأن معالجة  •

 JAS. بالتوصیة في دراسة MAIL. وHOME. وCORPالعامة معالجة 
وإطار تضارب األسماء، بینما یشیر آخرون إلى أن القرار النھائي في ھذا الشأن 

أكثر شموال ووضع حل للسماح لھذه السالسل  مؤجل حتى یمكن إجراء تقییم تقني
 .DNSبالعمل في 

 
لفت بعض أعضاء  –التعلیقات التي تطلب تسریع وإغالق قضیة حاالت التضارب  •

المجتمع االنتباه إلى قلق عام أن مسألة تضارب األسماء یجري التعامل معھا في 
م تعامل الجدیدة وتساءلوا عن أسباب عد gTLDمرحلة متأخرة جدا من عملیة 

ICANN  مع ھذه المسألة في أسرع وقت. كما طلب المعلقون الذین أثاروا مخاوف
إجراًء بشأن المسألة بسرعة مدروسة حتى ال  ICANNبشأن التوقیت أن تتخذ 

 تسبب المزید من التأخیر. 
 

تعلیقات معبرة عن قلق بشأن التفاعل بین قوائم حجب تضارب السماء وآلیات  •
تشیر بعض التعلیقات العامة والمراسالت إلى  –ة الفكریة حمایة حقوق الملكی

ICANN  إلى أن جمیع األسماء التي حجبتھا السجالت بموجب المسار البدیل
لخطط التفویض، خاضعة لخدمات المرحلة األولیة ومطالبات العالمات التجاریة 

 ، واتفاقیة السجالت، ومتطلباتgTLDالموضحة في دلیل مقدمي طلبات نطاقات 
، أو آلیة أخرى مماثلة لحمایة أصحاب الحقوق. (RPMs)آلیة حمایة الحقوق 

. أن العدید من BRAND TLDباإلضافة إلى ذلك، یالحظ بعض مقدمي طلبات 
أحكام "العالمة التجاریة" مدرجة في قوائم الحجب ھي عالمات تجاریة لمنتجات 

من العالمة التجاریة وخدمات العالمة التجاریة، وتتولد على ما یبدو في الجذر 
في عملیة بدیلة لمقدمي  ICANNنفسھا. ویشیر ھؤالء المعلقین إلى أن تنظر 

. لتعجیل إطالق ھذه األحكام للعالمة التجاریة BRAND TLDطلبات 
 الستخدامھم الفوري.

  
 ؟NGPCما ھي المواد الھامة التي استعرضتھا لجنة 

 
 مواد عدیدة تشمل، لكت ال تقتصر على ما یلي:  NGPCاستعرضت لجنة 

• SAC057 تقریر :SSAC حول شھادات األسماء الداخلیة 

• 34SAC062UT مشورة :SSAC فیما یتعلق بتخفیف مخاطر تضارب األسماءU34T 

http://www.icann.org/en/groups/ssac/documents/sac-057-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-062-en.pdf
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•  34UT 34تضارب األسماء فيTUDNS –  الذي قامت بإعدادهInterisle Consulting 

Group 

• 34UT  خطة إدارة حدوث التضارب فيgTLDالجدیدةU34T  

دراسة حول حاالت تضارب  – DNSخفیف خطر تضارب مساحة أسماء ت •

لإلنترنت العالمیة وإطار عمل لتخفیف  DNSمساحة األسماء في مساحة أسماء 

  (نھائي) الخطر، تقریر المرحلة األولى

• 34UT تقریر التعلیقات العامة بشأن دراسةJAS وإطار تضارب األسماءU34T 

• 34SAC066UT تعلیق :SSAC  حول تقریرJAS  المرحلة األولى حول تخفیف

 34TUDNSمخاطر تضارب مساحة أسماء 

 ؟NGPCما ھي العوامل المھمة بالنسبة للجنة 
 

في العدید من العوامل المھمة خالل مداوالتھا حول ما إذا كان من  NGPCنظرت لجنة 
الممكن تبني اإلطار النھائي لتضارب األسماء من عدمھ. وفیما یلي بعض العوامل التي 

 أنھا قد تكون ھامة: NGPCوجدت لجنة 

، بما في ذلك تلك الواردة SSACخاصة بلجنة التوصیات ال NGPCتنظر لجنة  •
 . SAC066في 

، مخاوف SSACعلى النحو المذكور سابقا، أثار العدید من المعلقین، ومنھم لجنة  •
حول استخدام نھج "االسترجاع" بدال من نھج "المصیدة/ھوني بوت". وعند اختیار 

في  NGPCنھج االسترجاع في اإلطار النھائي لتضارب األسماء، وضعت لجنة 
االعتبار الخصوصیة والمخاطر القانونیة المرتبطة بنھج المصیدة/ھوني بوت 

. ومع أخذ كافة األمور في االعتبار، JASوتقریر  066و SAC 062المبّین في 
أن ممیزات اإلشعار التي یقدمھا استخدام نھج االسترجاع  NGPCتالحظ لجنة 

ارب األسماء مع تقلیص المسائل توفر خیارا أفضل لتوفیر نظام إشعار لحاالت تض
أنھ على  NGPCالمالزمة الستخدام نھج المصیدة/ھوني بوت. كما تالحظ لجنة 

، فإن اإلطار IPv6الرغم من أن نھج المصیدة/ھوني بوت مفید في تقدیم حل 
 IETFسوف تعمل داخل  ICANNالنھائي لتضارب األسماء یتضمن متطلبا أن 

 IPv6ذات الصلة من أجل تحدید آلیة لبروتوكول  ومع المجتمعات التقنیة األخرى

http://www.icann.org/en/about/staff/security/ssr/name-collision-02aug13-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-new-gtld-annex-1-07oct13-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/name-collision-mitigation-study-06jun14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/name-collision-mitigation-study-06jun14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/name-collision-mitigation-study-06jun14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/name-collision-mitigation-study-06jun14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-name-collision-10jun14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-066-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-066-en.pdf
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الذي یوفر وظیفة مماثلة لتلك المتوفرة في الحقة "االسترجاع" المحفوظة الخاصة 
 . IPv4ببروتوكول 

أیضا تعلیقات ھامة بشأن ما إذا كان ینبغي أن یكون القطع  NGPCوجدت لجنة  •
منضبطة متقطعة، بعملیة قطع  SSACالمنضبط مستمرا أم متقطعا. أوصت لجنة 

لكنھا أیًضا أقّرت بأن كل نھج للقطع المنضبط یشتمل على موازنة المقایضات 
وممارسة األحكام. ومن منظور تشغیلي، یمثل النھج المتقطع خطًرا أكبر بالنسبة 

في تنفیذ وضمان العمل الصحیح. وعلى الجانب اآلخر، یمثل  ICANNللسجالت و
ط على المستوى التشغیلي ویوفر طریقة أسھل القطع المنضبط المستمر نھجا أبس

في التشخیص واستكشاف المشكالت وحلھا. كما یوفر وسیلة أكثر فعالیة في 
توضیح الحاجة إلى إجراء تغییرات في تكوین الشبكة الخاصة بالطرف المتضرر. 

باإلضافة إلى ذلك، أسلوب القطع المنضبط المتقطع یسمح من الناحیة النظریة 
ضرر بالحصول على إعفاء مؤقت عندما یكون القطع المنضبط في للطرف المت

دورة "إیقاف التشغیل". یجب اإلشارة إلى أن ھناك بالفعل آلیة معمول بھا (اإلبالغ 
عن تضارب األسماء) لألطراف المتضررة من أجل العثور على إعفاء مؤقت من 

قطع عبأً غیر أضرار تضارب األسماء، إذا لزم األمر، بما یجعل األسلوب المت
 ضروري.

في المخاوف التي أثارھا المجتمع بشأن الحاجة إلى ضمان  NGPCنظرت لجنة  •
أن جمیع األسماء التي حجبتھا السجالت بموجب المسار البدیل لتقریر التفویض، 

الجدیدة. وعلى  gTLDخاضعة آللیات حمایة الحقوق التي وضعھا برنامج نطاقات 
الرئیس والمدیر  NGPCذه المخاوف، توجھ لجنة نحو ما ذكر سابقا، لمعالجة ھ

یوما التالیة (من  90 التنفیذي، أو مْن ینیبھ (ینیبھم)، للتشاور مع المجتمع خالل الـ
نشر ھذه القرارات) لمعالجة آلیات حمایة الحقوق المناسبة لألسماء المدرجة في 

ل السجل والمسجل في دا ر مقاصة المسار البدیل لتقریر التفویض لدى ُمشغِّ
ل السجل من التخصیص خالل فترة المرحلة  العالمات التجاریة التي منعھا ُمشغِّ

 األولیة للتسجیل أو فترة المطالبات. 

في التوصیات الخاصة بنوع الحدث الذي من شأنھ إطالق  NGPCتنظر لجنة  •
د االستجابة للطوارئ. واإلطار النھائي لتضارب األسماء الجاري إقراره الیوم ُیقیِّ 
االستجابة في حالة الطوارئ لتقاریر تضارب األسماء على المواقف حیث یوجد 

اعتقاد معقول بأن تضارب األسماء یمثل خطًرا واضًحا وحالیا على حیاة اإلنسان. 
من حیث توسیع نطاق المواقف التي  SSACبمشورة لجنة  NGPCوُتقِّر لجنة 

لى الرغم من ذلك، تشیر لجنة ستؤدي إلى إطالق االستجابة في حالة الطوارئ. وع
NGPC  إلى أن خطورة ھذا الخطر (كما في حاالت أخرى) یمكن قیاسھا من

وجھات نظر متعددة، وبالضرورة، سوف یكون ھناك قرار بین مختلف األطراف 
المتضررة (أي الطرف الذي كان یستخدم اسم النطاق قبل أن یتم تفویضھ في نطاق 

DNS سجیل االسم). ویمكن للمصالح التجاریة محاولة العام والطرف الذي قام بت
"التالعب" باستخدام آلیة أوسع من أجل تحقیق میزات تنافسیة. فمفاھیم مثل "األمن 
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القومي"، و"القانون والنظام"، و"العملیات االقتصادیة األساسیة" ال یتم االتفاق 
الخطر على  علیھا بسھولة على أساس عام. وعلى الجانب اآلخر، فإن التركیز على

  حیاة اإلنسان یعد معیاًرا أكثر موضوعیة.

باإلضافة إلى ذلك، یتضمن اإلطار النھائي لتضارب األسماء تدبیرا لالستجابة في 
المفوض  gTLDحالة الطوارئ لمعالجة الحالة الغیر مرغوب فیھا وھي أن نطاق 

المتضارب  حدیثا یحدث خطرا واضحا وحالیا على حیاة اإلنسان نتیجًة لالستخدام
ل  ICANNباعتباره اسما بدون نقاط. وفي ھذه الحالة من شأن  أ، تعمل مع ُمشغِّ

لعكس وتصحیح التفویض  ICANNالسجل وشركاء إدارة منطقة الجذر لدى 
یوًما،  90الجدید. وال یحدث ذلك إال خالل القطع المنضبط بأحرف البدل لمدة 

") بموجب nicنشطة (باستثناء " وخالل ھذه الفترة من المحتمل عدم وجود أسماء
TLD ل سجل التفویض مرة  gTLD. وبمجرد الحد من الضرر، قد یطلب ُمشغِّ

وإطار تضارب األسماء، فإن  JASوتقریر دراسة  SAC062أخرى. وبحسب 
عكس وتصحیح أحد التفویضات الجدیدة یعتبر تدبیرا شدیدا ویجب أن ُیمارس في 

على حیاة اإلنسان خالل فترة القطع  ظرف شدید حیث یوجد خطر واضح وحالي
 المنضبط بأحرف البدل.

ھل توجد آثار إیجابیة أو سلبیة على المجتمع؟ ھل توجد آثار/تداعیات مالیة على 
ICANN  (الخطة اإلستراتیجیة وخطة التشغیل والمیزانیة) أو على المجتمع و/أو

من حیث األمن أو االستقرار أو  DNSالجمھور؟ ھل توجد أیة قضایا تتعلق بنظام 
 المرونة؟

 
ودراسة تضارب األسماء العدید من المخاطر األمنیة ذات الصلة  SAC057لقد رصد 

. اإلطار النھائي لتضارب األسماء وفقا لمراجعتھ استجابًة لتعلیقات DNSبالنسبة إلى 
ما في ، یقدم مسارا للمضي قدSAC066الواردة في  SSACالمجتمع، وتوصیات لجنة 

 الجدیدة بأسلوب مستقر وآمن. gTLDتفویض نطاقات 
 

أو المجتمع أو  ICANNقد یكون لإلطار النھائي لتضارب األسماء تأثیرا مالیا على منظمة 
الجمھور، حیث قد توجد تكالیف إضافیة مرتبطة بتنفیذ التدابیر الواردة في اإلطار النھائي 
لتضارب األسماء، والتي قد تشمل الموارد اإلضافیة الالزمة لمواصلة حملة التوعیة التي 

تھدف إلى مساعدة األطراف المتأثرة على تحدید حوادث تضارب األسماء وإدارتھا في 
 بكاتھم. ش
 

للجمھور إطار  ICANN، نشرت ICANNكجزء من الوظیفة اإلداریة التنظیمیة لمنظمة 
. یوجد تقریر التعلیقات العامة JASتضارب األسماء على النحو المعروض في دراسة 

https://www.icann.org/en/system/files/files/report-على الرابط التالي: 
en.pdf-10jun14-collision-name-comments. 

https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-name-collision-10jun14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-name-collision-10jun14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-name-collision-10jun14-en.pdf

	1. جدول الأعمال الرئيسي:
	أ. إطار إدارة حدوث تضارب الأسماء
	حيثيات القرارات 2014.07.30.NG01 – 2014.07.30.NG04


