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بيان A LA C
حول التقرٌر المبدئً الستعادة اسم النطاق بعد انتهاء فترة الصالحٌة ()PEDNR

مقدمة

إعداد موظفً ICANN

تمت مناقشة هذا البٌان الخاص بالتقرٌر المبدئً الستعادة أسماء النطاق بعد انتهاء فترة الصالحٌة ( )PEDNRمن جانب اللجنة
االستشارٌة  At-Largeخالل مؤتمرها هاتفً المنعقد فً ٌ 77ولٌو  ،7202والذي لقً تأٌٌ ًدا بتصوٌت .8-0-0
وفً ٌ 79ولٌو  ،7202أرسل فرٌق  At-Largeالبٌان إلى عملٌة التشاور العامة حول التقرٌر المبدئً السم النطاق بعد انتهاء فترة
الصالحٌة ( )PEDNRنٌابة عن اللجنة االستشارٌة .At-Large
(نهاٌة المقدمة)

تتوفر النسخة األصلٌة لهذه الوثٌقة باللغة اإلنجلٌزٌة على موقع الوٌب  .www.atlarge.icann.org/correspondenceوأٌنما وجد
اختالف فً المعنى أو ما ٌوهم أنه اختالف فً المعنى بٌن أٌة نسخة من هذه الوثٌقة غٌر النسخة المكتوبة باللغة اإلنجلٌزٌة والنص األصلً،
فسٌكون النص األصلً هو السائد والمعمول به.
صفحة 1من2

بيان  ALACبشأن التقرير المبدئي الستعادة اسم النطاق بعد انتهاء فترة الصالحية ()PEDNR
بدأت عملٌة تطوٌر السٌاسات الخاصة باستعادة اسم النطاق بعد انتهاء فترة الصالحٌة  PEDNR PDPمن خالل طلب مقدم من
لجنة  ALACللحصول على تقرٌر حول القضاٌا .وقد أصدرت عملٌة تطوٌر السٌاسات اآلن تقرٌرً ا مؤق ًتا باإلضافة إلى اقتراح تعلٌق
لجنة  ALACالتالً حول التقرٌر.
وطلبت اللجنة االستشارٌة  At-Largeتقرٌر القضاٌا الذي أثمر عن استعادة أسماء النطاقات بعد انتهاء الصالحٌة  PDPودعم
أنشطة مجموعة العمل بقوة.
ومن الضروري أن ٌتم استعادة "شبكة األمان" ما بعد انتهاء الصالحٌة المتواحدة لعدة سنوات مضت .وعالوة على ذلك ،فإن صناعة
النطاق قوٌة بما فٌه الكفاٌة وناضجة بحٌث ٌمكنها بل وٌجب أن توفر مستوى من القدرة على التنبؤ وباألمن ألصحاب اسم النطاق
.gTLD
وتمش ًٌا مع النتائج المرجوة المذكورة فً الطلب األصلً للتقرٌر ،توفر لجنة  ALACالدعم لما ٌلً:
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أن تشترط سٌاسة اإلجماع السماح لجمٌع السجالت تجدٌد أسماء النطاقات لفترة معقولة من الزمن بعد انتهاء الصالحٌة.
أن تنص سٌاسة اإلجماع صراحة على متطلبات الحد األدنى إلشعارات ما قبل انتهاء الصالحٌة.
أن تتطلب سٌاسة اإلجماع وضوح الكٌفٌة التً سٌتم بها إرسال الرسائل.
أن تقتضً سٌاسة اإلجماع أن توضح محتوٌات  WHOISبأن اسم النطاق قد انتهى ولم ٌجدد حتى اآلن من قبل المسجِّ ل.
أن تقتضً سٌاسة اإلجماع وجوب إرسال اإلشعار (اإلشعارات) بعد انتهاء الصالحٌة.
أن تقتضً سٌاسة اإلجماع أن مواقع الوٌب (منفذ  )82لم تعد قادرة على حل موقع الوٌب األصلً بعد انتهاء الصالحٌة.
أن تقتضً سٌاسة اإلجماع بأن االستخدامات األخرى السم النطاق (البرٌد اإللكترونً ،FTP ،وما إلى ذلك) لم تعد تعمل
بعد انتهاء الصالحٌة.
أن تقتضً سٌاسة اإلجماع وضوح شروط ورسوم انتهاء الصالحٌة المقدمة من جانب السجالت.
أن تقتضً سٌاسة اإلجماع عرض فترة السماح لالسترداد من جانب جمٌع السجالت (بما فً ذلك  gTLDsالمستقبلٌة)
ومن جانب جمٌع السجالت األخرى.

ومن المعلوم أنه قد تكون هناك حاالت غٌر عادٌة حٌث أن النماذج التجارٌة لبعض السجالت قد تتطلب بعض االستثناءات لهذه
السٌاسات .ومع ذلك ،فإن الحاجة إلى مثل هذه االستثناءات ال ٌجب أن تغفل أن الغالبٌة العظمى من المسجلٌن ٌمكن التنبؤ بها وذات
نظام بٌئً  gTLDآمن.
وعالوة على هذه المتطلبات ،تدعم لجنة  ALACهذه الخطوة فً إطار المجتمع السجل من أجل ترسٌخ مفهوم هادف وشفاف
"ألفضل الممارسات".
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