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خلفية – برنامج  gTLDالجديد
منذ إنشاء  ICANNفً العام  1998كمنظمة مساهمة غٌر ربحٌة تسعى إلى تنسٌق نظام عناوٌن االنترنت ،فإن أحد مبادئ إنشائها  -المعترف بها من قبل
الوالٌات المتحدة وحكومات الدول األخرى – هو تشجٌع المنافسة فً مجال أسماء النطاقات مع ضمان أمن واستقرار االنترنت .إن تمدٌد نطاقات المستوى
األعلى العامة ( )gTLDمن شأنه العمل على جذب المزٌد من.االبتكار وإمكانٌة االختٌار والتعدٌل لنظام عناوٌن االنترنت التً تمثلها اآلن .gTLD 22
لم ٌأت قرار إطالق  gTLDالجدٌدة إال بعد عملٌة تشاور مفصلة ومطولة مع جمٌع دوائر مجتمع االنترنت العالمً االنتخابٌة والتً ٌمثلها شرٌحة واسعة من
أصحاب المصالح وهم – الحكومات واألفراد والمجتمع المدنً ودوائر األعمال ودوائر الملكٌة الفكرٌة ومجتمع التكنولوجٌا .كما ضمت الهٌئات الفاعلة فً
هذه العملٌة كال من لجنة  ICANNالحكومٌة االستشارٌة ( )GACولجنة  At-Largeاالستشارٌة ( )ALACومنظمة دعم أسماء رموز البلدان
( )ccNSOواللجنة االستشارٌة لؤلمن واالستقرار ( .)SSACوقد أسفرت عملٌة التشاور عن سٌاسة طرح  gTLDالجدٌدة والتً أتمتها منظمة دعم
األسماء العامة ( )GNSOفً عام  1332وتم اعتمادها من قبل مجلس  ICANNفً ٌونٌو .2008
تعتبر هذه المذكرة التفسٌرٌة جزءا من سلسلة من الوثائق التً قامت  ICANNبنشرها من أجل مساعدة مجتمع االنترنت العالمً على فهم المتطلبات
والعملٌات المدرجة فً دلٌل مقدمً الطلبات والتً تعتبر حالٌا فً صٌغتها التمهٌدٌة .ومنذ أواخر عام  2008بدأ طاقم عمل  ICANNالمشاركة فً تقدم
برنامج التنمٌة مع مجتمع االنترنت من خالل سلسلة من منتدٌات التعلٌقات العامة حول دلٌل مقدمً الطلبات ووثائق الدعم التمهٌدٌة .وكان هناك ما ٌزٌد عن
ٌ 250وم للتشاور حول مواد البرنامج الحٌوٌة حتى ٌومنا هذا .كما ٌستمر العمل على تقٌٌم التعلٌقات الواردة بشكل جٌد واستخدامها لزٌادة تنقٌح البرنامج
واإلبالغ عن تطوٌر النسخة النهائٌة من دلٌل مقدمً الطلبات.
للحصول على البٌانات الحالٌة والجداول الزمنٌة واألنشطة المتصلة ببرنامج  gTLDالجدٌد ،رجاء زٌارة الرابط التالً:
.http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm
الرجاء مالحظة أن هذه لٌست إال مسودة مناقشة فحسب .وال ٌنبغً لمقدمً الطلبات المحتملٌن االعتماد على أي من البٌانات المقترحة لبرنامج gTLD
الجدٌد مع االستمرار فً إجراء المزٌد من التشاور والمراجعة حول البرنامج.

موجز النقاط الرئيسية في هذا البحث


فً الخامس والعشرٌن من سبتمبر  2010قرر مجلس  ICANNأنه لن ٌتم اعتماد تنوع أسماء نطاقات  gTLDs IDNخالل برنامج gTLD
الجدٌد حتى ٌتم وضع حلول إدارة متنوعة ومالئمة.



وٌعتبر مشروع قضاٌا تنوع أسماء نطاقات  TLDsقٌد التنفٌذ ومن المتوقع أن ٌوفر مزٌدا من المعلومات فً سبٌل تقرٌر جدوى تقدٌم تنوع
أسماء نطاقات .IDN gTLDs

تنوع أسماء نطاقات  TLDs IDNفي برنامج  gTLDالجديد
إن الهدف من هذه المذكرة هو توفٌر سبب واضح لتبنً  ICANNالنهج الحالً حول تنوع  TLDsفً دلٌل  gTLDالجدٌدة .أي أن
المذكرة تسعى إلى توفٌر استعراض للقٌود الحالٌة المفروضة على اعتماد  TLDsالمتنوعة واألسباب الداعٌة على تبنً هذا النهج المؤقت
وخارطة طرٌق لآللٌة التً ستمكن من اعتماد تنوع  .TLDsوسٌعمل هذا التوضٌح للنهج الحالً كأساس فً تحدٌد فرق العمل الخاص
بدراسات الحالة لمشروع إدارة  TLDالمتنوعة أثناء عملٌهم فً سبٌل إنشاء آلٌة ناجحة لتفوٌض التنوعات.
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1

قرر مجلس  ICANNفً اجتماعه المنعقد بالنروٌج عام  2010بأن

لن ٌتم إجراء أٌة تعدٌالت للنسخة القادمة من دلٌل مقدمً الطلبات فٌما ٌتعلق بتناول  gTLDالتً تضم أحرف متنوعة ،أي أنه
لن ٌتم اعتماد أٌة تنوعات  gTLDخالل برنامج  gTLDالجدٌد حتى ٌتم وضع حلول إدارٌة متنوعة ومالئمة.
استند هذا القرار على ما تم التوصل إلٌه من أن تناول  gTLDالتً تحوي تنوعات  IDNتتطلب مزٌدا من التحلٌل واستشارة المجتمع
3
2
وٌكون متماشٌا مع القرارات السابقة التً اتخذها مجلس  ICANNفً اجتماع نٌروبً العام وكذلك التوصٌات من فرٌق تنفٌذ  . IDNأخذ
4
القرار فً االعتبار أٌضا موقف المحافظٌن حول اإلدارة المتنوعة الموضوعة فً خطة تنفٌذ المسار السرٌع  ccTLD IDNوكذلك
القرارات التً اتخذها المجلس فً  ccTLD IDNالمسار السرٌع من أجل  CNNICو  .TWNICوقد تم توثٌق حٌثٌات قرار المجلس فً
5
موجز أوراق مؤتمر المجلس فً النروٌج وتم تلخٌصه فً الملحق .2

قام مجلس  ICANNفً اجتماعه المنعقد بالنروٌج  2010بتوجٌه رئٌس  ICANNالتنفٌذي نحو وضع تقرٌر قضاٌا ٌحدد ما ٌجب فعله
بالتقٌٌم والتفوٌض الممكن وتخصٌص وتشغٌل  gTLD IDNالتً تحتوي أحرف متنوعة كجزء من عملٌة  gTLDالجدٌدة الرامٌة إلى
1
تسهٌل وضع أسالٌب عملٌة لنشر واستخدام  gTLDالتً تضم أحرف  IDNsمتنوعة .
وقام رئٌس  NNAIIالتنفٌذي بعد المشاورات العامة بإنشاء مشروع قضاٌا  IDNذات  TLDالمتنوعة لتنفٌذ هذا العمل وهذا قٌد العمل
6
اآلن مع أولى اجتماعات الفرق المعنٌة بدراسات الحالة للمشروع والمخطط لها من أجل اجتماع  ICANNالعام بسنغافورة .ومن المتوقع
أن تقدم نتائج هذا العمل مزٌدا من المعلومات فً سبٌل تقرٌر جدٌة تقدٌم تنوعات  gTLD IDNالجدٌدة.
الجدٌر باألهمٌة ،أنه تم إنجاز عمل كبٌر مع إطالق فرٌق إدارة مشروع تنوع  .IDNوسٌتم نشر نتائج العمل التً تم تحقٌقها حتى ٌومنا هذا
فً إطار منفصل قبل اجتماع  ICANNالدولً المقرر عقده بسنغافورة.

1

مجلس إدارة  ICANNقرارات المجلس المعتمدة ( .)1323تروندهٌم ،النروٌج http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-
( 25sep10-en.htm#2.5الملحق )1
2
مجلس إدارة .ICANNقرارات المجلس المعتمدة ( .)1323نٌروبً بكٌنٌا http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-12mar10-
( en.htm#10الملحق )0
3
تقرٌر تنفٌذ NDIالنهائًhttp://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/idn-implementation-working-team-report-final-
03dec09-en.pdf
4
خطة التنفٌذ النهائٌة ا المقترحة لعملٌة المسار لسرٌع http://www.icann.org/en/announcements/announcement-2-30sep09-
en.htm
5
 2010.09.24-006مواد إحاطة المجلس (http://www.icann.org/en/minutes/board-briefing-materials-3-.)2009
25sep10-en.pdf
6
االقتراح النهائً لمشروع قضاٌا تنوعhttp://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/idn-variant-tlds-delegation-. IDN TLDs
20apr11-en.pdf
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الملحق  .2حيثيات قرار اجتماع المجلس المنعقد بالنرويج
7

تم توثٌق حٌثٌات قرار المجلس فً أوراق موجز اجتماع المجلس بالنروٌج .
بإٌجاز:


فً حٌن أنه تم إجراء استثناءات لـ  CNNICو  TWNICفإنه قد تم دعمها من قبل خبرات كبٌرة من كل من مشغلً السجالت
فً هذه الناحٌة – وال ٌوجد ضمان على امتالك مقدمً طلبات  gTLDلنفس هذا القدر من الخبرة.



هناك أٌضا اختالفات جوهرٌة بٌئٌة واعتبارٌة بٌن مساحات كا من  ccTLDو gTLDعند النظر فٌما إذا كان ٌنبغً تفوٌض
تنوع أم ال .فعلى سبٌل المثالٌ ،عتبر تفوٌض  ccTLDsمقتصر على أسماء الدول واألقالٌم.



هناك أٌضا عامل ٌؤخذ فً االعتبار ولكنه لٌس عامال فاعال وهو أن تنوعات اللغة الصٌنٌة لٌست متشابهة بما ٌمٌز بٌنها وبٌن
العدٌد من التنوعات التً قد تم طلبها.



لم ٌتم استعراض أو مناقشة الخبرات المكتسبة من تلك االستثناءات حتى اآلن .فقد كان الهدف من التنفٌذ هو العمل كدراسة حالة
لمتطلبات إدارة تنوع  gTLDالعالمٌةٌ .جب أن ٌكون هناك مزٌدا من الوقت إلجراء مثل تلك الدراسات ولكن تشٌر الدالئل إلى
أن تنوعات  TLDsمثل اللغة الصٌنٌة تعمل بشكل مالئم مع اتباع مدٌر السجل لقواعد تسجٌل مالئمة فً المكان وإدارة مناطق
تنوع  TLDبجهد منسق.



وضع مجموعات من الضوابط الفعالة والقابلة للتنفٌذ لضمان صعوبة تجربة المستخدم الجٌد السٌما بدون تعلم تفوٌضات
التنوعات األولى .السماح بتفوٌض تنوعات  gTLDالجدٌد بدون علم النتائج المحتملة وبدون حماٌة إضافٌة فً المكان تزٌد من
ضعف المستخدمٌن والخطورة على .ICANN

 2010.09.24-0067المواد المختصرة للمجلس (http://www.icann.org/en/minutes/board-briefing-materials-3-.)2009
25sep10-en.pdf
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الملحق  .1مجلس إدارة  .ICANNقرارات المجلس المعتمدة ( .)1323تروندهيم ،النرويج
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-25sep10-en.htm#2.5

 2.5إدارة التنوع
لن ٌتم إدخال أٌة تغٌٌرات على الطبعة التالٌة من دلٌل مقدمً الطلبات فٌما ٌتعلق بالتعامل مع  gTLDsالتً تضم أحرف متنوعة ،أي
بمعنى لن ٌتم تفوٌض تنوعات  gTLDsخالل برنامج  gTLDالجدٌد حتى ٌتم وضع حلول إدارة تنوع مالئمة.
لم ٌوفر التفوٌض الحالً للغة الصٌنٌة  ccTLDsنهج فعال عام بعد من أجل gTLDs؛ كما توجد هناك حدود جادة لتوسٌع هذا النهج فً
هذا الوقت .ستقوم  ICANNبتنسٌق الجهود من أجل تطوٌر سٌاسة طوٌلة األمد وعمل تطوٌر فنً على تلك القضاٌا.
ٌشٌر المجلس إلى إمكانٌة السٌنارٌوهات التالٌة أثناء تقٌٌم تسلسالت :gTLD

ٌ .2لتزم متقدم الطلب بتقدٌم تسلسل  gTLDوتوضٌح تنوعات هذا التسلسل .وفً حالة قبول الطلب سٌحصل المتقدم على تسلسل
أولً .تمت مالحظة السالسل المتنوعة المشار إلٌها للمرجع المستقبلً ولن ٌتم تفوٌض هذه السالسل المتنوعة إلى مقدمً
الطلبات ولٌس للمتقدم أي حق أو إدعاء لتلك السالسلٌ .جوز لـ  ICANNأن تقرر بشكل مستقل أن أي تسلسالت هً تسلسالت
غٌر متشابهة عن بعضها ولن تعلن بالضرورة أن قائمة مقدمً االختالفات المدعٌة سٌتعامل معها علً أساس أنها اختالفات
تندرج تحت العملٌة.
 .1تقدم المتقدمٌن من أجل المتسلسالت غٌر المتشابهة عن بعضها البعض .سٌكون بٌنهم تنافس.

ٌ .0قدم المتقدم طلبا لمتسلسلة وال ٌشٌر إلى وجود متباٌنات .لن توضح  ICANNالمتسلسالت غٌر المتشابهة إال إذا حدث
المخطط  1المذكور باألعلى.
تم توجٌه الرئٌس التنفٌذي نحو وضع (بالتعاون مع مجلس  )ES-WGتقرٌر قضاٌا ٌوضح ما هً االحتٌاجات التً ٌنبغً علٌها أن تلبٌها
بالنسبة للتقٌٌم ،التفوٌض المحتمل ،التوزٌع ،وعملٌة  gTLDsوما تحتوٌه من أحرف مختلفة من  IDNsكجزء من عمل  gTLDالجدٌدة
وذلك لتسهٌل تطوٌر المقترحات القابلة للتنفٌذ بالنسبة لخفض عمالة التً تحتوي علً شخصٌات  IDNSمختلفةٌ .نبغً أن ٌوضح تحلٌل
العمل المراد تحقٌقه األماكن المناسبة (مثل  IETF ،ICANNوجمهور اللغة) إلتمام العمل الالزمٌ .جب أن ٌنشر التقرٌر للعامة
تم توجٌه الرئٌس التنفٌذي نحو تقدٌم للمجلس بحلول اجتماعه التالً ( 12أكتوبر :)1323
.2

خطة عمل لتطوٌر تقرٌر القضاٌا.

 .1تحدٌد المهارات واإلمكانٌات التً تحتاجها  ICANNلتكمل تقرٌر القضاٌا بل وتطور القدرة المؤسسٌة لدي  ICANNلتكمل
الطرح االستراتٌجً لـ .TLDs IDN
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الملحق  .0مجلس إدارة  .ICANNقرارات المجلس المعتمدة ( .)1323نيروبي ،كينيا
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-12mar10-en.htm#10
 .01تنوعات IDN

حٌث أن مجتمعات اللغة التً تستخدم أحرف مختلفة متأثرة بإدارة وتنفٌذ األشكال المختلفة فً  TLDsالجدٌدة؛
وحٌث أنه تم تكوٌن فرٌق مستقل للدعم والتنفٌذ لـ  IDNكنتٌجة للمناقشات التً تمت فً اجتماع  ICANNفً سٌدنً أسترالٌا التخاذ
توصٌات خاصة بإدارة األشكال المختلفة من  IDNعلً أعلً مستوي؛
وحٌث أن فرٌق دعم التنفٌذ الخاص بـ  IDNقد أكمل عمله ونشر توصٌاته فً تقرٌر لتلقً التعلٌقات من العامة ورجح أن تكون ICANN
ستقوم بدراسة استخدام سجالت مصادر  DNAMEجزء من اآللٌة المدعومة إلدارة متسلسالت  TLDالتً تحتوي علً أشكال مختلفة؛

وحٌث أن النهج المختلف المستخدم فً  ccTLD IDNالمسار السرٌع متفق مع توصٌات الفرٌق؛
وحٌث أنه تم إرسال نموذج لتنفٌذ توصٌات فرٌق دعم التنفٌذ الخاص بـ  IDNمن أجل توزٌع والتحفظ علً األشكال المختلفة والمرغوب
فٌها من تعرٌفات معلقة آللٌة التفوٌض الخاصة بـ  ،TLDsوالتحدٌد المعلق آللٌة للتفوٌض واإلدارة من الخاص بأشكال  TLDsالمختلفة
فً برنامج  gTLDالجدٌد للعامة من أجل التعلٌق.
تقرر بموجب القرار رقم ( )1323130121112أن تأخذ  ICANNفً اعتبارها تعلٌقات الجمهور الباقٌة فً النموذج المقدم والذي ٌقوم
علً أساس مثل هذه التعلٌقات لتطوٌر اقتراح ٌكون متضمنا فً النسخة الرابعة من النسخة الغٌر منقحة من دلٌل مقدمً الطلبات؛
تقرر بموجب القرار رقم ( ،)1323130121112أن ٌعهد المجلس لمدٌر  ICANNالتنفٌذي بالبدء فً دراسة فً استخدام سجالت موارد
 DNAMEكجزء من آلٌة إلدارة تسلسالت  TLDالتً تتضمن تنوعات.
تقرر بموجب القرار رقم ( )1323130121103أن تتقدم  ICANNبالشكر ألعضاء المجتمع الذٌن بذلوا من وقتهم وجهدهم للعمل علً
تلك القضاٌا وتناشد المجتمع للمشاركة فً االختبار الجاري علً اآللٌات المختلفة.
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