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 ICANN ةطخل ةيلوألا رواشتلا ةيلمع لالخ اهديدحت مت يتلا اياضقلا
2011 وينوي ىلإ 2008 ويلوي نم ةرتفلل ةيجيتارتسالا

ةيساسأ تامولعم

 طيطخت ةمانزور ميسقت متيو ً.ايونس اهثيدحتو اهتعجارم متت ةيثالث ةطخ يه ICANN ـل ةيجيتارتسالا ةطخلا
ICANN ويلوي( ةيلاملا ةنسلا نم ىلوألا روهش ةتسلا لالخ يجيتارتسالا طيطختلا ءارجإ متي .نيأزج ىلإ - 

 - رياني( ةيلاملا ةنسلا نم ةيناثلا روهش ةتسلا لالخ ةينازيملا دادعإو ليغشتلا طيطخت ءارجإ متي نيح يف )ربمسيد
/http://www.icann.org عقوم ىلع ةيلاحلا ةيجيتارتسالا ططخلاو ليغشتلا ططخ ىلع روثعلا كنكمي .)وينوي

planning. 

 ىلإ 2008 ويلوي نم ةرتفلل ةيجيتارتسالا ةطخلل رواشتلا ةيلمع تقلطنا ،ناوخ ناس يف ICANN عامتجا يفو
 عم تارواشم لمع ةسلج دقع مت امك ،ةيسنرفلاو ةينابسألا ةغللاب تارواشملا لمع تاسلج ءارجإ مت . 2011 وينوي
 ءاضعأ عيمجل ةصرفلا ةحاتإل ينورتكلإ ىدتنم ىلع ةلئسألا رشن مت دقو   .يبيراكلا ةقطنم نم عمتجملا ءاضعأ
.ةيلوألا رواشتلا ةيلمع يف ةمهاسملل ICANN عمتجم

 ةطخلا يف اهتظحالم تمت دق تناك ةديدع اياضق كانهف ،ةيثالثلا ةطخلل ةيونسلا ةعجارملا يف عقوتم وه امكو
 لمعلا نألو ،كلذ ىلإ ةفاضإ .ةديدجلا ةطخلا يف ةمئاق لظتسو 2010 وينوي ىلإ 2007 ويلوي ةرتفل ةيجيتارتسالا
 ريبك لخادت كانهف ،يلاتلابو .دعب سملُت مل ةطخلا يف اهديدحت مت يتلا تاردابملا راثآ نإف ،طقف ويلوي يف أدب ةطخلاب
 نم ةرتفلل ةيجيتارتسالا ةطخلا يف ترُيثأ يتلا اياضقلاو ةيلاحلا ةيجيتارتسالا ةطخلا يف ةدوجوملا اياضقلا نيب
 صرفلاو تايدحتلا نيب عمجلا لالخ نم لخادتلا اذهب هذه لئاسملا ةركذم رقتو .2011 وينوي ىلإ 2008 ويلوي
 ءاضعأ ىريسو .ةريخألا رواشتلا ةيلمع لالخ نم اهعمج مت داوم عم ةيلاحلا ةيجيتارتسالا ةطخلل اهديدحت مت يتلا
 تاعوضوملا نم ديدعلا كانه نأ ةريخألا تاونسلا يف يجيتارتسالا طيطختلا ةيلمع يف اوكراش نيذلا عمتجملا
.قباسلا ماعلا طيطخت ةيلمع يف تنوكت دق يتلا ةكرتشملا راكفألاو

ةقيثولا هذهل ةنوكملا رداصملا

 ةثالث نم يتأت ةقيثولا هذه اهيوتحت يتلا راكفألا نإف ،ةيلاحلا ةيجيتارتسالا ةطخلا نم ةاقتسملا داوملا ىلإ ةفاضإلاب
 ةيسنرفلاو ةينابسألا ةغللاب تارواشملا لمع تاسلجو ينورتكلإلا ىدتنملا( عمتجملا ءاضعأ تارواشم :رداصم
 ةيسنرفلاب نيثدحتملا ءاضعألا نم تلصو يتلا تاقيلعتلاو ناوخ ناس يف يبيراكلا ةقطنم تارواشم لمع تاسلجو
 كلذ يف امب ،ICANN لمع قيرف تالخادم ىلإ ةفاضإلاب ،)ةينيتاللا اكيرمأ ءاضعأ نم ىرخألا تاقيلعتلاو
 ةركذم نوكتت .ةرادإلا سلجم ءاضعأ تاشقانمو ايلعلا ةرادإلل لمع ةشرو يف اهؤارجإ مت تاشقانم ةعومجم
 هذه راكفألا ةعومجم ةعجارمل نآلا وعدم ءاضعألا عمتجمو .هذه ةثالثلا ةيسيئرلا رداصملا راكفأ نم هذه لئاسملا
 .ةمداقلا ةثالثلا تاونسلا يف ICANN ـل ةيولوأ لثمت نأ ضرتفي يتلا تاعوضوملا حارتقاو



ICANN مامأ ةيسيئرلا صرفلاو تايدحتلا

 بناوجلا نم ديدعلا كانه نأ الإ ،"تنرتنإلا ةعرسب" كرحتت ICANN ةئيب بناوج ضعب نأ نم مغرلا ىلعو
 مت اياضق ىلع زكترت صرفلاو تايدحتلا نم ةمئاقلا هذه .تاونس عضبل ةمئاق لظتوً اتابث رثكأ ربتعت يتلا ةيسيئرلا

.رواشتلا ةيلمعل ةريخألا ةلوجلا نم تاقيلعت مضتو يضاملا ماعلا اهديدحت

ةيساسألا ةيئيبلا تايدحتلا
 ICANN ةكرش يفت نأ ىلإ ةجاحلاوً اقح ةيملاع لاصتا ةليسو اهتفصب تنرتنإلل رمتسملا راهدزالا.1
.حلاصملا باحصأ نمً اقح ةيملاع ةدعاق تاجايتحاب
ًاديقعت رثكألاو ةديازتملا تاديدهتلا نم ةئيب يف )DNS( قاطنلا ءامسأ ماظن نامأو رارقتسا نامض.2
 وأ ةيراجتلا ءاوس ةماهلا تاقيبطتلا نم ريبك قاطنل ةبسنلاب تنرتنإلل ةيتحتلا ةينبلل ةديازتملا ةيمهألا.3
تالاصتالا
ICANN ةكرش قتاع ىلع عقت دق يتلاو ،تنرتنإلا ةئيب يف ةئيسلا تايكولسلا نم ةريبك ةعومجم.4
 تنرتنإلا مدختست يتلا ةزهجألا ددع ببسب ،قاطنلا يف ةعقوتملا ةدايزلا لظ يف رارقتسالا ىلع ظافحلا.5
 ايلعلا تاقاطنلا ةيلمعو ةيلودلا تاقاطنلا ءامسأ روهظ ببسب قاطنلا ءامسأ ددع يف ةدايزلاو ،نيمدختسملا ددعو
ةديدجلا )gTLD( ةماعلا
 ددعلا كلذ يف امب ،)IDNs( ةيلودلا تاقاطنلا ءامسأ قيبطت نع مجانلا ICANN عمتجم ةينب تاريغت.6
ةيزيلجنإلا ةغللاب ةقطانلا ريغ قطانملا نم تالجسلا باحصأو ليجستلا تاكرش نم ديازتملا
 ىلإ جاتحت يتلاو ،اهتالوكوتورب وأ تنرتنإلا تايلمع ىلع اهؤارجإ متي يتلا ةدقعملا تارييغتلا نم ديدعلا.7
اهعقوت نآلا ىلإ متي مل يتلاو غيصلاو ةلثمألل ةلمتحملا تارييغتلا كلذ يف امب ،ةنمازتم ةرادإ
 ءامسأ قوس كلذ يف امب،تنرتنإلا مدختست يتلا لامعألا جذامنو ةيراجتلا تاقيبطتلل رمتسملا روطتلا.8
تنرتنإلا ىلع نالعإلا ةيمزراوخو قاطنلا
 ةظوحلملا دويقلا نع نيمدختسملا ضعب اضر مدع ببسب ثدحي دق يذلاو يلاحلا ماظنلل لمتحملا لشفلا.9
تاموكحلا نم ددع وأ تاموكحلا ىدحإ لبق نم ةذختملا تاءارجإلا وأ ةينفلا تالوكوتوربلا اهضرفت يتلاو

 ةيرادإلا ةيملاعلا تانايكلاو ةيلودلا تائيهلل ةريبكلا ةعومجملا يف مئالم رودب ICANN ةكرش عالطضا.10
.تنرتنإلا فئاظو يف ةكرتشملا



 ةيساسألا ةيميظنتلا تايدحتلا
ةيلالقتسالا وحن كرحتلاو ICANN روطت ةينب.1
 ةءافكو ةيلاعف رثكأ لكشب لمعلا لجأ نم ICANN ةكرش تايلمع ديدجتو ةعجارمب رمتسم مازتلا.2
اهزاجنإ بجوتي يتلا ةيرادإلا لامعألاو تاسايسلا ددع يف ةريبكلا ةدايزلا.3
ريبك دح ىلإ ةيعوطت ةسسؤمب بسانملا تقولا يف ةسايسلا ريوطتل ةحجانلا ةرادإلا.4
 تايوتسم دنع ICANN ةكرش يف حلاصملا باحصأل يملاعلا روهمجلا عم لاعف لاصتا ىلع ظافحلا.5
)DNS( قاطنلا ءامسأ ماظن لمع ةيفيكب ةصاخلا ةفرعملا نم ةفلتخم



2011 وينوي ىلإ 2008 ويلوي ةرتفل ةيجيتارتسالا ةطخلا يف اهيف رظنلا بولطملا ةريبكلا اياضقلا

 تايولوأ عضو لجأ نم اهتشقانم بجوتي يتلا اياضقلا لوح ءاضعألا رظن تاهجو نم مسقلا اذه نوكتي
 .2011 وينوي ىلإ 2008 ويلوي نم ةرتفلا ةطخ لالخ ICANN ةكرشل ةيجيتارتسا

ً اعوضوم ناك ICANN يحاون عيمج ىلع اذه ريثأتو )IDNs( ةيلودلا تاقاطنلا ءامسأ ميدقت.1
 ةيلودلا تاقاطنلا ءامسأ ذيفنتل ةلصفم ةطخ ICANN ةكرش ىدل دجوت .اهانيقلت يتلا تاقيلعتلا يفً ايسيئر
)IDNs( رذجلا ةقطنم يف )رظنا http://icann.org/topics/idn/ اهانيقلت يتلا تاقيلعتلاو .)ليصافتلا نم ديزمل 
 .ةسسؤمك ICANN ةكرش ىلع )IDNs( ةيلودلا تاقاطنلا ءامسأ راثآ نع لب ،ذيفنتلا ةطخ ليصافت لوح نكت مل

 .رذجلا ةقطنم يف اهميدقت نومعدي اوناك )IDNs( ةيلودلا تاقاطنلا ءامسأ اوركذ نيذلا نيقلعملا لك
 يتلا ةيمهأ ةطشنألا رثكأ نم ةدحاو اهيف ىأر ريثكلاو .تنرتنإلا ليودت يف ةمهم ةوطخ اهيف ىأر مهنم ضعبلاو
.ICANN اهالوتت تناك

 ةلوليحلا يف ةماه ةوطخ ناك )IDNs( ةيلودلا تاقاطنلا ءامسأ ذيفنت حاجن نأ نيقلعملا ضعب حرتقاو
 يملاع IDN.IDN ذيفنت نإف ،راطإلا اذه يف ةيلعافلا قيقحت نامضلو ً.ايملاع تنرتنإلا ليغشت ةيناكمإ لشف نود
 يف لعفلاب ةدوجوم ايلعلا تايوتسملا ىلع IDN ـل ةبيرقلا غيصلا لاكشأ ضعب نأ ثيح ً،ايرورض نوكيس عئاش
 .ملاعلا لوح ناكم لك يف قفاوتم لكشب لمعت ال غيص

ً اديفم نوكيسو روهمجلل ربكأ ةروصب تنرتنإلا حيتيس )IDNs( ةيلودلا تاقاطنلا ءامسأ ميدقت نإ
 تامظنمو تاكرشلاو دارفألا( صاخشألا ءالؤه نأ تاقيلعتلا نم ددع حرتقاو .ملاعلا لوح صاخشألا تارايلمل
 موقت نأ بجي .ICANN ةيلمع يف حلاصملا باحصأ نم اونوكي نأ لمُؤيو بجي )تاموكحلاو يندملا عمتجملا

ICANN رودب صاخشألا ةيعوتب ICANN ةيلمع يف ةكراشملا ىلع مهعجشتو ICANN تايلمع نأ نمضتو 
ICANN حبصيس ةليلق تاونس يفف ،حاجنب كلذ مت ام اذإو .كلذ ىلع مهعجشتو لب ،ةلماكلا ةكراشملا مهل حيتت 

 كانه تناكو .مويلا هيلع وه امم ةيوغللاو ةيفاقثلاو ةيفارغجلا ةيحانلا نم ريثكبً اعونت رثكأ ICANN عمتجم
 ةيبلغألا ثدحتت ال يتلا تاعمتجملا عم لاعف لكشب لصاوتلا ىلع ةرداق ICANN نوكت نأ ةرورضب لوقت تاحرتقم
 .الصأ ةيزيلجنإلا ثدحتت ال يتلا كلت وأ ىلوأ ةغلك ةيزيلجنإلاب اهيف

 ريغ قاوسألا نم نيلجسملاو ليجستلا تاكرش ددع نم ديزيس )IDNs( ةيلودلا تاقاطنلا ءامسأ ميدقت نإ
 يلود يلمع راطإ ىلإ لاقتنالل رمتست نأ بجي ICANN لامعأ ةرادإ تايلمع نإ .ةريبك ةروصب ةيزيلجنإلاب ةقطانلا
 لامعألا تافاقث نم ضيرع قاطن لوبق ىلإ لوصولا لب ،تادنتسملا ةمجرت درجمب ءافتكالا مدعوً الومش رثكأو ربكأ
 ابوروأو ةدحتملا تايالولا جراخ نم نوديدعلا رعشي .ملاعلا لوح دارفألا عيمج صرف ؤفاكت نامضل تاسرامملاو
 يف ةيزيلجنإلاب لمعلا ىلع نيداتعملا ءالؤهل ةبسنلاب اهمهف يف ةلوهس رثكأ ICANN تايلمع ضعب نأ ةيبرغلا
 ريفوت تدارأ اذإو ةيملاع رثكأ نوكت نأ ICANN تدارأ اذإ اذه رييغت يغبنيو .يكيرمأ يراجت وأ ينوناق لمع راطإ
.ملاعلا لوح مهبراشم فالتخاب حلاصملا باحصأل ةدوجلا ةيلاع ةمدخ

 ةسايسب ةقلعتملا اياضقلا نمً اريبكً اددع )IDNs( ةيلودلا تاقاطنلا ءامسأ ميدقت ريثي نأ لمتحملا نم
ICANN. يفً اتوص حلاصملا باحصأ عيمجل نوكي ثيحب ةسايسلاب ةصاخلا ريوطتلا تايلمع رمتست نأ بجي امك 

 .ةيلمعلا
 ددع ةدايز ىلإ كلذ يدؤي دقو تاقاطنلا ءامسأ ددع )IDNs( ةيلودلا تاقاطنلا ءامسأ ميدقت ديزيس

 .تاعزانملا لحب صتخت تايلمع ىلإ ةجاحلا ديزتس يلاتلابو .ةنيعم تاقاطن ءامسأب ةصاخلا قوقحلا لوح تاعازنلا
 يف رظنلا ىلإ جاتحتس ICANN نإف ،)IDNs( ةيلودلا تاقاطنلا ءامسأ لوح رودتس تاعازنلا نم ديدعلا نألو
.تاغل ةدعب تاعازنلا لحب صتخت تايلآ معد وأ/و عضو

 ةقطنم ةرادإ نأ ينعي امم رذجلا ةقطنم مجح ةدايز يف لثمت نيكراشملا ضعب هيلإ راشأ يذلا رخآلا رثألاو
.ةينمألا رطاخملا ةدايز ينعيس ديقعتلا ةدايز نأ ىريً احرتقمً اضيأ كانه ناكو ً.اديقعت رثكأ نوكتس رذجلا

 .ةديدجلا )gTLD( ةماعلا ايلعلا تاقاطنلا ةيلمع لوح شاقنلا ضعب كانه ناك ،ةلص تاذ ةركذم يفو.2
 انه قبطنت امك )IDNs( ةيلودلا تاقاطنلا ءامسأ ذيفنت ةيلمعب ةلصلا قيثو عوضوملا اذه نأ نيقلعملا مظعم ىري
.هالعأ اهحرط قبس يتلا اياضقلا نم ديدعلا



 .نيكراشملا مظعم اهركذ يتلا تاعوضوملا دحأ ناك نامألا.3
 هذه نأو ةمداقلا تاونسلا يف تاديدهتلا ددع يف ةدايز كانه نوكتس هنأ ىلع ماع قافتا كانه ناك

 ةيزكرملا ICANN ماهم نم امه )DNS( قاطنلا ءامسأ ماظن نامأو رارقتساف   ً.اديقعت رثكأ حبصتس تاديدهتلا
 يف ضعبلا ىأر دقو .تاديدهتلا هذه لثم عم لماعتلل تايجيتارتسا عضوب مايقلا ICANN ىلع بجي كلذلو
 نأ ىأر رخآلا ضعبلاو ؛تايجيتارتسالا هذه نم ةدحاو )DNSSEC( قاطنلا ءامسأ ماظن نامأ تادادتما

DNSSEC رودو ةماع ةروصب نامألا مهفل عسوأ لمع راطإ ىلإ اوعدو لحلا نم ءزج درجم يه ICANN 
 هذه ةعيبط روطت مهفل ثحبلا نم ديزم ىلإ ةجاح كانه نأب ىري رخآً احارتقا كانه ناك امك .ةصاخ ةروصب
.لضفأ ةروصب تاديدهتلا

 تاسرامملا نم نييئاهنلا نيمدختسملا ةيامح يفً ارود ICANN ةكرشل نوكي نأ نيكراشملا ضعب حرتقا
 ةجاح كانهف .صوصخلا هجو ىلع لافطألا ةيامح ةرورضب نيكراشملا نم ددع متها نيح يف ؛)عادخلا لثم( ةراضلا
 دقف .ICANN هبعلت رود كانه نوكي نأ نكمي نكلو ،ICANN ةمهم نمضً ارصح عقت ال اياضق عم لماعتلل
 راوح ءارجإ لجأ نم لودلا نم ديدعلاب )CERTS( ةيبوساحلا ئراوطلل ةباجتسالا قرف نم ةريثك تابلط انيقلت
 مادختساب قلعتي اميف ةصاخ ،مهلمعل ةينمألا يحاونلاب صتخي اميف ةسسؤملا ةسايس صوصخب حصنلا ميدقتو
.ةراض ضارغأ يف )DNS( قاطنلا ءامسأ ماظنو )IP( تنرتنإلا لوكوتورب نيوانع

 رود يف رظنلا ماهلا نم هنأ دقتعي ضعبلاف ،رابتعالاب ةينمألا اياضقلا صوصخب فواخملا ذخأ عمو
.ةراضلاو ةئيسلا تايكولسلا رثأو ةدح فيفخت يف ليجستلا تاكرش تايلوؤسمو

 )يداعلا مدختسملا نامأو )DNS( قاطنلا ءامسأ ماظن نم لك نامأ( نامألا اياضق نأ ضعبلا ىأرو
 تاموكحلا كارشإل لبس داجيإ ICANN جاتحت .ةمداقلا تاونسلا يف تاموكحلا نم ديازتم زيكرت اهيلع نوكيس
.اياضقلا هذه لثم يف

 تاردقلا ءانبو ةيلمعلا تاراهملا ريوطت نمً اديزم بلطتس ةديرفلا تنرتنإلا تافرعم نامأ نأ ضعبلا حضوأ
 اذه نأبً ارارقإ كانه ناكو .)ةيمانلا لودلا ضعبل )ccTLD( لودلا دوكل ةيولعلا تاقاطنلا لثم( نكامألا ضعب يف
 ضعب نم ليومتو يموكح ليومتب ةناعتسالا يف لثمتي نوكي دق لحلا نأو ليومتلا ةيلمع ىلع ةيبلسً اراثآ هل نوكيس
 نمأ قودنص وأ ةسسؤم يأل يقيسنت رودب ICANN موقت دقو .ىرخأ ةصاخ تاليومت ةيأ وأ ىربكلا تاسسؤملا
.اذه لثم

 ةيلوألا رواشتلا ةيلمع يف اومهاس نمم ضعب هربتعا تنرتنإلا تاعمتجم ريوطت لجأ نم تاردقلا ءانب.4
.ICANN رودل ةمهملا يحاونلا نم

 عمتجم ريوطت ةيلمع ليهست لجأ نم ديزملا لذب ICANN ىلع نأ نودقتعي عمتجملا ءاضعأ نم ديدعف
 ةينفلا لكاشملا ىلع بيردتلاو تنرتنإلا اياضق لوح يعولا ةدايز كلذ لمشي دقو .ةيمانلا لودلا يفً ايميلقإ تنرتنإلا
 معدلا نم ديزم ريفوتب ICANN موقت نأ ضعبلا حرتقا ،صاخ لكشبو .ICANN هبعلت يذلا رودلاب ةيعوتلاو
 راشتنا ةدايز ىلع ةضورفملا دويقلا ليلحت كلذ نمضتي دقو .يمانلا ملاعلا لود يف تنرتنإلا راشتنا ةدايزب صاخلا
 تقولا سفن يفو تنرتنإلا مادختسا ليهستل نيرخآلا حلاصملا باحصأو ةيلحملا تايعمجلا عم لمعلاو تنرتنإلا
.اهرارقتساو اهنامأ ىلع ظافحلا

ً ايرورضً ارمأ اذه ناكو .عمتجملا لخاد ةربخلاو ةفرعملا ةكراشم ىلع زكرت تاكراشملا نم ماه رخآ ءزج
 معد ةمظنم بعلت نأ نكميو )ccTLD( لودلا دوكل يولعلا قاطنلا ريفوت تاكرشل ةبسنلاب صوصخلا وحن ىلع
.نأشلا اذه يفً الصاوتمً ارود )ccNSO( لودلا داوكأ ءامسأ

 يف قاطنلا ءامسأ ماظنب مدختسملا ةيعوت معدو ريوطت يفً ارود ICANN ـل نوكي نأ ضعبلا حرتقا
.ةيمانلا تنرتنإلا تاعمتجم

 نإو .لعفلاب نورخآ هب موقي يذلا لمعلا رركت نأ بجي ال ICANN نأ ىرت ةيوق رظن ةهجو كانه تناك
 تاراهمو دراوم نم ةدافتسالاو ةيمانلا تاعمتجملا عم لمعلا يفً ايقيسنتً ارود ICANN بعلت نأ بجي ،رمألا مزل
.ىرخألا تامظنملا نم اهئاكرش

 نيوانع ةحاسم .عمتجملا ءاضعأ نم ديدعلل قلقلا رداصم نمً اضيأ ربتعي IPv6 ذيفنتو IPv4 دافن.5
IPv4 نيوانع صيصختف ً.اعقوتم ناك امم عرسأ ةروصب دفنت IPv4 ةطخلا ةدم لالخ ةماه ةيضق حبصتس 



 صيصخت ةداعإوً ايلاح ةصصخملا ريغ نيوانعلا نمٍ لك صيصخت ىلع اذه قبطنيو .ةمداقلا ةيجيتارتسالا
 نيمدختسملاو نيلجسملاو ليجستلا تاكرشل ريبك قلق وأ مامتها ردصم اذه نوكيسو ً.ايلاح ةصصخملا تاحاسملا
 بجي .عقوتم وه امم أطبأ ناك IPv6 مادختسا دوعص نإف ،كلذ ىلع ةوالع .ءاوس دح ىلع نييموكحلاو نييراجتلا
 ةيلمعب ةصاخ تاسايس عضو لالخ نم لئاسملا اذه عم اهب لماعتيس يتلا ةقيرطلا ريرقت ICANN عمتجم ىلع
.IPv6 مادختسا عيجشتل لئاسو ريوطتو IPv4 صيصخت

.نيكراشملا نم ديدعلل ةماهلا تاعوضوملا دحأً اضيأ ناك ICANN ةيلمع يف ةكراشملا عيجشت.6
 ةعومجم كارشإ ىلع موقت ىلعأ ىلإ ىندأ نم ةيجيردت ةيلمع ىلع ICANN ةسايس ريوطت جذومن زكتري

 حلاصملا باحصأ عيمج نم ةكراشملا عيجشت لصاوت نأ ICANN لبقتسمل يرورضلا نمو .حلاصملا باحصأ نم
 نأ ينعيس )IDNs( ةيلودلا تاقاطنلا ءامسأ ذيفنت نإف ً،افنآ انركذ امكو .ةسايسلا ريوطت ةيلمع يف ةلصلا يوذ

ICANN ةيلعاف رثكأ ةقيرطب ملاعلا لوح حلاصملا باحصأ نم روهمج ىلإ لوصولل جاتحت.
 ىلعً ادج ةلاعف ةليسو ضعبلا هآر دقف .ةيميلعتلا حنملاو ةلامزلا جمانرب ةلصاومل يوق معد كانه ناك

 روضح نمً اساسأ اونكمت امل جمانربلا اذه الول نيذلا ةيمانلا لودلا نم حلاصملا باحصأ ةكراشم عيجشت
.ICANN تاعامتجا

 ،نيكراشملا ضعبل ةبسنلابف .ةيميلقإلا ثادحألا معد وأ ميظنتب موقت نأ بجي ICANN نأ ضعبلا ىأر
 حارتقال ةديدع بابسأ كانه .اهل يميلقإ دوجو سيسأت يهً ايلود ICANN راشتنا يف ةيمهألا تاوطخلا رثكأ تناك
 يدؤيسو .يميلقإ دوجو لالخ نم ةلوهس رثكأ ةروصب ققحتيس ةيلحملا تاعمتجملا يف تاردقلا ءانبو ميلعتلا .اذه
 يفف   .ICANN لامعأ ةرادإ تايلمع نيسحتل يلحملا طيحملاو ةيلحملا تافاقثلاو نيناوقلا ةفرعم ىلإً اضيأ كلذ
 ةيقادصم يفضي اهب نودجاوتي يتلا ةقطنملا ةفاقث سفن نم مهيلثمم وأ ICANN يفظوم دوجو ،تافاقثلا ضعب
.ICANN رود ىلع

 لالخ نم كلذو ،ربكأ لكشبً ايلود ةرشتنم ICANN تاعامتجا دقعو لاصتا تاسرامم حبصت نأ بجي
 .ىرخألا لاصتالا لئاسو ضعبو ةيسيئرلا قئاثولا يف صوصخلا وحن ىلع ةيزيلجنإلا ريغ تاغل لامعتسا عيسوت
oتاحلطصم لعجل مامتهالا نم ديزم ءاطعإ بجي ،ىلوأ ةوطخك ICANN ةيزيلجنإلا يف ةلوهس رثكأ. 
.ىرخألا تاغللا ىلإ اهتمجرت لهسيس امك ،اياضقلا مهف ةيزيلجنإلاب نيثدحتملا ىلع لهسيس كلذب مايقلا
oهنأش نم اذهو .لاصتالا نيسحت يف ةماه ةوطخ ربتعي ةيعاوو ةقدب ةددحم ةمجرت ةسايس عضو نإ 
.ةغل ةيأ ىلإو اهتمجرت تمت قئاثولا يأ ديدحت
oتاعامتجا لالخً انسحً الوبق ةيبرعلاو ةينابسألاو ةيزيلجنإلاب تايدتنم ريفوت ةيلمع تقال دقل ICANN، 
 مهتغلب متت ىتح ICANN ةيلمع يف نيكراشملل صرفلا ةدايزو ةلصاوم ىلع تاسلجلا هذه يف نوكراشملا ثح دقو
 ةصرف اهيف نوكت دق يتلا قطانملا يف ةيميلقإ تاعامتجا دقع ICANN ىلع بجي هنأ رخآلا ضعبلا ىأرو .مألا
 .ةقطنملا تاغلب اياضق ةشقانمل ربكأ

 .ICANN اهيلع زكرت يتلا لئاسملا مهأ دحأ لاز ام  ةسايسلا ريوطت تايلمع نيسحت.7
 ةمعادلا تامظنملا ةعجارم تايلمع ذيفنت تناك نيكراشملا نم ددع اهب رقأ يتلا ةماهلا تاوطخلا ىدحإو

ً ارمأ هذه ةعجارملا تايلمعل ةجيتن تانيسحت ميدقتو حرط يف نوكراشملا ىأر دقف ،كلذ عمو .ةيراشتسالا ناجللاو
ً.اماه

 تقولا يف رارقلا ذاختا معد ةيلمع يف دهجلا نم ديزم لذب ىلإ ةجاح كانه نأ نيكراشملا ضعب حرتقا
ٍ دح ىلإ رمألا اذه اهركذ قبس يتلا ةعجارملا تايلمع لوانتتس امنيبف .نيعوطتملا ىلع دمتعت ةيلمع يف كلذو ،بسانملا
 تاراهم ريوطت لالخ نم ةسايسلا ريوطت ةيلمع ةيلاعفو ةءافك نيسحت نكمي هنأب ىريً احارتقا كانه نأ الإ ،ام
 لمعلا قيرفل بسانملا معدلا نأ ضعبلا ىأر امك   .ةسايسلا ريوطت لامعأ يف نيكراشملا ICANN عمتجم ءاضعأ
 ً.امساحً الماع ربتعي

 نيمدختسملل ةصرفلا ةحاتإ ةيمهأ ىلع نيكراشملا ضعب دكأ ،ةسايسلا ريوطت ةيلمعب صتخي اميفو
 لالخ نمً امهمً امدقت )ALAC( نيمدختسملا مومعل ةيراشتسالا ةنجللا تققح دقو   .مهئارآ نع ريبعتلا نييئاهنلا
 لاحلا وه امكو .)ALS( نيمدختسملا مومع تاميظنتو )RALO( نيمدختسملا مومعل ةيميلقإلا تامظنملا سيسأت
 تامظنملا نم لكل ةرمتسم ةعجارم تايلمعب مايقلا ىلإ ةجاح كانه نوكتس ،ICANN نم ىرخأ ءازجأ عم



 مدختسملا ءارآل مهليثمت نامضل )ALS( نيمدختسملا مومع تاميظنتو )RALO( نيمدختسملا مومعل ةيميلقإلا
.ةلاعفو ةيقيقح ةروصب يئاهنلا

 عم ضقانتت يتلا ةسايسلا اياضق عم لماعتلل تايلمع ريوطت ةيلمع تناك مامتهالا تاذ لئاسملا ىدحإ
 ةهجو نع برعأ ضعبلاو .تاعومجملا هذه نم ةدحاو نم رثكأ نم ةريبك تالخادم بلطتت وأ SO/AC دويقو دودح
 )RIRs( تنرتنإلا يف ليجستلل ةيميلقإلا بتاكملاو رذجلا تامقلم يلغشم كارشإل ةجاح كانه نأ ىرت يتلا هرظن
.ةماع ةروصب ICANN تايلمع يفو ةسايسلا ريوطت ةيلمع يف لضفأ ةروصب

 ةرادإ ةيلمعب نيقلعملا ضعب متها دقف ،يضاملا ماعلا عمتجملا ءاضعأ نم تريثأ اياضق عم قفاوتلابو.8
 .نييئاهنلا نيمدختسملا ةيامحو ةيراجتلا تاكرشلا لشفب ةطبترملا رطاخملا

ً اردابمو ةيباجيإ رثكأً ارود ICANN ذاختا ةرورض RegisterFly ةلأسم نم عمتجملا فواخم تزربأ
 ديزملا لمعب ICANN مايق ةرورض ىرت يتلا مهرظن ةهجو نع عمتجملا ءاضعأ برعأ دقو .مازتلالا تايلمع ةرادإ يف
 تقال دقو .تانايبلا ميلستو ظفحب قلعتي اميفً اصوصخ ،ةيدقاعتلا اهتامازتلاب يفت ليجستلا تاكرش نأ نامضل
 لذب ىلإ ةجاح كانه نأ ىرت تناك ءارآلا ضعب نأ الإ ً،انسحً الوبق مازتلالا ةفيظو معدل اهذاختا مت يتلا تاوطخلا
.ديزملا

 ططخ دوجو نامض ICANN ةلصاوم ةيمهأ تناك RegisterFly عوضوم اهراثأ ىرخأ ةيضقو
 .نيلجسملا وأ ليجستلا تاكرش لمع لشف لاح يف ئراوط

 ليجست قوس يف نييئاهنلا نيمدختسملا قوقح ةيامح ةيضقً اضيأ RegisterFly ةثداح تراثأ
 ةيعوت لجأ نم ديزملاب مايقلا اهيلع يغبني ICANN نأ اوأر نيكراشملا ضعبف .)gTLD( ةماعلا ايلعلا تاقاطنلا
 نوكت نأ اوحرتقاو ICANN ةمهم زواجتت ةوطخ هذه نأ رخآلا ضعبلا ىأرو ،مهتيامحو نييئاهنلا نيمدختسملا
.ةيلحملا مدختسملا ةيامح تايعمجو تالاكو ةيلوؤسم هذه

 .ةيفافشلاو ةلءاسملا نم لكب قلعتي اميف تانيسحتلا نم ديزم ىلع زيكرتلا ةلصاوم ICANN ىلع نيعتي.9
 ثحبلا نمً اديزم بلطتت تلاز ام ةلءاسملا ةيضق نأ الإ ،ةيفافشلاب قلعتي اميف ةماه تاوطخ ذاختا نم مغرلا ىلع
 :يه ةيسيئرلا اياضقلا ضعبو .عمتجملا لخاد
o؟ليغشتلا فادهأو ةيجيتارتسالا فادهألل زاجنإ يه له مأ ،نيزاوملاو طباوضلا يف لثمتت ةلءاسملا له 
oجاتحت له ICANN ؟اهمامأ ةلوؤسم نوكت ةيجراخلا تانايكلا ضعب وأ يجراخ نايك ىلإ 
oةردقلا وأ سلجملا ءاضعأ نم وضع لصف ىلع ةردقلا لثم( ةيفاضإ ةلءاسم تايلآ ىلإ ةجاح كانه له 
)؟سلجملا تارارق لاطبإ ىلع

 .ةيلالقتسالا وحن كرحتلا ةلصاوم ةيمهأ يف لثمت ةيلوألا رواشتلا ةيلمع نم ةريخألا تاعوضوملا دحأو.10
 .ةيلالقتسالا وحن ةثيثح ىطخب ريست ICANN تلاز ام ،ةيكيرمألا ةراجتلا ةرازو عم مهافتلا ةركذم عيقوت ذنمف
 ةبوغرملا ةينبلا وأ لبقتسم نإف ،كلذ عمو .2006 ماع يف كرتشملا عورشملا ةيقافتا عيقوتب اذه قيثوت مت دقو
 ضعب اهفنتكت لوحتلا نأشب تاثداحملا نإف مث نمو ،اهيلع عامجإلا متي مل وأ ةحضاو ريغ تالءاسملاو تايلوؤسملل
 ىوتسم ريفوتل ةليسوك تاموكح ةدع وأ ام ةموكحب ةيوق طباور ىلع ظافحلا ةيمهأ ضعبلا ىري امنيبو .تابوعصلا
 فادهأ دحأ نوكت نأ بجي ةيقيقحلا ةيلالقتسالا نأ نوري نيريثكلا نإف ،ICANN لاعفأ نع ةلءاسملا نم يئاهن

ICANN. ىلع ةحضاولا ةيكيرمألا ةنميهلا نع لاصفنالا ةرورض رخآلا ضعبلا ىريو ICANN. ديدحتف 
.ةمداقلا ةيجيتارتسالا ةطخلا ةدم لالخ ةريبك ةمهم حبصتس ةلقتسم ICANN وحن تاوطخلا

ةيلاتلا تاوطخلا

 نم اونكمتي ىتح )AC( ةيراشتسالا ناجللاو )SO( ةمعادلا تامظنملا ىلإ هذه لئاسملا ةقيثو لاسرإ متيس
 ةطخلل ريضحتلا قايس يف ةديفم اهنأ نودقتعي تاقيلعت يأ ةفاضإو ءاضعألا لبق نم تريثأ يتلا اياضقلا ةعجارم
.ةيجيتارتسالا



 ةيبرعلاو ةينابسألاو ةيسنرفلاو ةيزيلجنإلاب تنرتنإلا ىلع ICANN عقوم ىلع ةقيثولا رشن متيس ،كلذ ىلإ ةفاضإ
 .ينورتكلإلا ىدتنملا ربع مهتاقيلعت ةفاضإ ىلع ءاضعألا عجشنسو

 يف نيرخآلا ءاضعألا ضعبو ةيراشتسالا ناجللاو ةمعادلا تامظنملا نم انلصت يتلا تاقيلعتلا ىلإً ادانتساو
 يتلاو ةحرتقملا ةيسيئرلا تاعوضوملا ددحت ةزجوم ةقيثو نوكتس .ةيسيئرلا تايولوألاب ةقيثو دادعإ متيس ،عمتجملا
 يتلا تاقيلعتلا ىلعً ادامتعا(و ةمداقلا ةثالثلا تاونسلا لالخ اهتيجيتارتسا يف اهيلع زيكرتلا ICANN ىلع بجوتي
 قيلعتلل روهمجلل ةيسيئرلا تايولوألا ةقيثو رشن متيسو .ةيئاهنلا ةطخلل يديهمتلا ططخملا لمعب موقنس )اهاقلتنس
 بولطملا ةيجيتارتسالا ةطخلل ساسألا تايولوألا هذه لكشتس ،عمتجملا ءاضعأ نم تاقيلعتلا ىلعً ادامتعاو .اهيلع
 سول عامتجا يف رواشتلا نم ديزمل ةطخلا نم ةحقنم ةخسن دادعإ متيس .اهيلع قيلعتلل ربوتكأ يف اهعيزوتو اهدادعإ
.ربمسيد رهش عامتجا يف ةيجيتارتسالا ةطخلا ةرادإلا سلجم دمتعي نأ لمأنو .ربوتكأ ةياهنب هدقع ررقملا سولجنأ


