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ICANN

تقوم بتنسيق نظم التي عالمية ال اتمنظمإحدى ال ICANNتعتبر 
معرف اإلنترنت الفريد للمنفعة العامة في جميع أنحاء العالم، وتمكين 

.  خدمة إنترنت عالمية واحدة قابلة للتشغيل المتبادل

صحاب المصلحة المتعددين ألالشامل  ICANN  نموذجويعمل 
مليارات الحواسب والھواتف على تسھيل وسياسات المجتمع المتطور 

.  واألجھزة وكذا الطاقة البشرية في شبكة إنترنت واحدة
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األمن واالستقرار والمرونة

 ونظام SSR في ICANNدور  -الجزء أ 
اإلنترنت بيئة
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ملخص تنفيذي
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العديد من أصحاب المصالح الذين يضم نظام بيئي نمًوا وتحوالً إلى اإلنترنت شھدت 
ينتظمون في إطار من التعاون لتعزيز سبل التواصل واالبتكار والتجارة ضمن 

.مشتركة مجتمعات عالمية

العالمية على تشغيل وتنسيق أنظمة التشغيل البيني للمجتمعات المشتركة ويتوقف   
.  معرفات شبكة اإلنترنت الفريدة

ھذه لمرونة الاألمن واالستقرار والحفاظ على ومشغلو ھذه النظم بأن  ICANNوُتقر 
.يعد بمثابة عنصر أساسي للعالقة التعاونية ھاوتعزيزاألنظمة 



لعام لإطار عمل األمن واالستقرار والمرونة 
2012المالي 
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نطاق كبير من أصحاب المصلحة كيفية إسھام ل SSRخطة إطار عمل يحدد •
ICANN  في الجھود العالمية لتحديد أمان اإلنترنت واالستقرار والمرونة والنظر

بعين التحدي إلى لھذه األمور مقابل اإلنترنت والتركيز على المھمة المتعلقة 
.  بمعرفات اإلنترنت الفريدة

كيفية التي تشترك الخاصة بالوالحدود  ICANNاألساس لدور العمل ويصف إطار •
  ICANNلنظم اإليكولوجية، ومجتمع لعامة مراجعات بھا في ھذا المجال؛ و

واألھداف اإلستراتيجية واألنشطة المخطط لھا خالل السنة ،نموظفيھيكل الو
.  التشغيلية المقبلة

.مسؤولياتھاتحمل ب ICANN من حيث قيامويوضح إطار العمل خارطة الطريق •



الوثيقة؟ ھذه ما الجديد في

6

ردا على التعليقات التي  -أن يكون أقل تكرارا الھدف منه ، مبسط وسلس شكل•
2011، والسنة المالية 2010سنة المالية لل SSRخطتي أثيرت في 

، وتأكيد االلتزامات ةالداخلياللوائح صف ي منقح تأسيسيقسم –الجزء الجديد أ •
  SSRفي  ICANNلدور  يتفصيلشرح و؛SSRلـ ومراجع الخطة اإلستراتيجية 

وموقعھا في النظام اإليكولوجي لإلنترنت 
في التشغيلية األولويات توضح  12للعام المالي في جزء منفصل  )ب(وحدة •

SSR، 2011في أنشطة السنة المالية الحالة وتحديث  
التعاون ومجاالت الوعي /ودور التنسيق ICANNعمليات تعرض نواحي مصفوفة •

بما في ذلك إشارة إلى التھديدات (النظام اإليكولوجي بقيادة آخرين في نشطة األب
)والمخاطر الناشئة



جديدالعمل المكونات إطار 
أالجزء 

والقيم األساسية، والتأكيدالمھمة –القسم التأسيسي •

ICANNودور النظام البيئي •

  2012نموذج السنة المالية  - بالجزء 

عمل المجتمع–

المشروعات اإلستراتيجية–

فريق العملبرامج /المجاالت التنظيمية–
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ICANNمھمة –الجانب التأسيسي 

على –ھي التنسيق  ICANNإن مھمة 
الفريدة  اتأنظمة المعرف–المستوى العام 

التشغيل وباألخص لتأكيد ، إلنترنت العالميل
ألنظمة معرف اإلنترنت آلمن واالمستقر 
.المفرد

2011يناير  25المعدلة  ICANNلوائح : المصدر
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1#القيمة األساسية 
المحافظة على استقرار تشغيل اإلنترنت 

ومصداقيته وأمنه وإمكانية تشغيله عالمًيا 
.وتعزيز ذلك

 http://www.icann.org/en/general/bylaws.htm#I :المصدر

العالمي الفني التنسيق : "ما تم إقراره في التزامات التأكيد
البد منھا لضمان – DNS–لبنية اإلنترنت األساسية 

"المتبادل إمكانية التشغيل"
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األمان واالستقرار والمرونة

10

.ھو القدرة على الحماية ومنع التعدي على اسم اإلنترنت وأنظمة الترقيم -ن ااألم•

القدرة على ضمان عمل النظام على النحو المتوقع له، وفي ثقة ھو   -االستقرار •
.عمل على النحو المتوقعيمستخدمي نظم المعرف الفريد لإلنترنت وأن النظام 

بفاعلية والتعامل ھي قدرة نظم المعرف الفريد لإلنترنت على االستجابة –المرونة •
.لھجمات الضارة وغيرھا من األنشطة المشوشةامع 

2010 و 2009للعام  SSRتي من خطمقتبسة التعريفات  -الحظ 



التحدي
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يمثل تحدًيا أمام وغيرھا من بنية اإلنترنت التحتية  DNSإساءة استخدام ومھاجمة •
األفراد والشركات تھاجم الحماية اإللكترونية و. أمن المعرف الفريد بالكامل
.المستھدفة والمجتمع المدني والحكومات

الھجمات والسلوكيات الضارة األخرى وزيادة تعقيدھا، وتطور فمع زيادة تكرار •
ومجتمعھا مواصلة التعاون في تحسين مرونة أنظمة  ICANNيتعين على 

.المعرفات الفريدة وتعزيز قدرتھا على التعامل مع ھذه األحداث



التحدي
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 كامالً  اوقد أصبح النشاط الممارس عبر اإلنترنت يعكس على نحو متزايد نطاقً •
فبصفة جزئية، يعكس ھذا النشاط الطبيعة المنفتحة . لدوافع وسلوكيات اإلنسان

وأتاحت الفرصة للتواصل في نشاته لإلنترنت التي جعلت منه ابتكاراً ناجحاً وفعاالً 
.مشتركة واالبتكار والمتاجرة ضمن مجتمعات عالمية

فعلى سبيل المثال، لقد تزايد استغالل الفرص . إال أن ھذا االنفتاح له مساوئه كذلك•
لتوجيه الخطأ التصاالت امن أجل  DNSلتزييف أو إفساد نظام اسم النطاق 

.الكمبيوتر الخاصة بالمستخدمين غير المھرة

حيث إن . تزايدفي زال ت ال ASNن واختراقات وياختراق التوجيه وتسجيل العنا•
.رفض الھجمات على الخدمة جاء من انزعاج المستخدمين بشتى أنماطھم



تأكيد االلتزامات
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DNSحفظ أمن واستقرار ومرونة ) ب(3•

بانتظام لتعكس  ھاتحدثيتم والتي س SSRإحدى خطط  ICANNتبنت •
بما في ذلك المعرف الفريد وليس فقط [ DNSالتھديدات القائمة على 

DNS[

ثالث سنوات بما ال يقل عنسيتم عرض ھذا •

2009سبتمبر  30في تم التوقيع  ICANNو من جانب وزارة التجارة األمريكيةتأكيد التزامات 



9.2القسم  ،SSRتأكيد التزامات مجاالت 
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علىالمراجعة ستركز 

سواء على المستوي المادي أو على مستوى  SSRشئون •
DNSفي يتعلق بأمن وثبات وتنسيق  ،شبكةال

ضمان التخطيط للطوارئ بشكل مناسب•

الحفاظ على العمليات الواضحة•



حيث يقيم استعراض  SSRتأكيد التزامات مجاالت 
  9.2القسم 
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ة بھاخاصال SSRفي تنفيذ خطة  ICANNح امدى نج•

التعامل مع التحديات والتھديدات القائمة والمحتملةفي كفاءة الخطة •

مواجھة التحديات المستقبلية والتھديدات األمنية في  SSRمدى قوة خطة •
اإلنترنت الخاص ب DNSوثبات ومرونة 



السابقة SSRخطط 
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وافق  -) المشمولة في الخطة 2010السنة المالية ( 2009مايو •
2009في سيدني، يونيو   ICANNعليھا مجلس 

–en.pdf -09may16-plan-draft-https://www.icann.org/en/topics/ssr/ssr

–1.7.htm#09jun26-http://www.icann.org/en/minutes/resolutions

وافق  -) المشمولة في الخطة 2011السنة المالية ( 2010سبتمبر •
2010في سيدني، يونيو   ICANNعليھا مجلس 

–en.pdf-10nov23-clean-11fy-plan-https://www.icann.org/en/topics/ssr/ssr

–1.8en.htm#-10dec10-http://www.icann.org/en/minutes/resolutions



2012توقيت إطار عمل السنة المالية 
  SSAC( 2011أبريل  15-1المراجعة األولية في •

)من الخبراء ومجموعة صغيرة

2011أبريل  27-19في إعداد الترجمة •

من لغات بخمس لغات  2011أبريل  28في نشر ال•
األمم المتحدة 

2011مايو  31فترة التعليق إلى •

2011مايو  - أبريلفي ملخصات المجتمع •

  41رقم   ICANNفي اجتماعمجلس العرض على ال•
2011في سنغافورة، يونيو المنعقد 
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  2014 -2011لألعوام  خطط المجاالت اإلستراتيجية
http://www.icann.org/en/strategic-plan/strategic-plan-2011-2014-28mar11-en.pdf

استقرار وحماية 
DNS

التنافسية وثقة 
المستھلك وخيار 

المستھلك

العمليات 
األساسية بما فيھا 

IANA

نظام بيئ سليم لحوكمة 
اإلنترنت

.شبكة إنترنت واحدة. عالم واحد



مكونات إطار عمل جديد
الجزء أ

الرسالة والقيم األساسية والتأكيد -القسم التأسيسي •

ICANNاإليكولوجيا ودور •

  2012نموذج السنة المالية  -الجزء ب 

عمل المجتمع–

المشروعات اإلستراتيجية–

برامج الطاقم/المجاالت التنظيمية–

1919



ICANNودور النظام البيئي 
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ً  ICANNُتعنى • فالمجتمع العام يعد خليطاً  .بالعمل لصالح مجتمع اإلنترنت عموما
.معقدفي صورة نظام بيئي جمعھا اإلنترنت وتعمل ومتنوعة من مجتمعات منفصلة 

فإن العمليات الحكومية إلجمالي الناتج المحلي، كبر األمزود اإلنترنت الفبينما يبقى •
.كمة اإلنترنت أيضاً قد ارتفعواليومية وملف ح



ICANNودور النظام البيئي 
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بما يتفق مع اللوائح الداخلية لتنفيذ عمليات تضم عدًدا من أصحاب  ICANNتعمل •
المصالح وتقوم على الموافقة الجماعية باإلضافة إلى السياسات والبرامج والتي تشمل 

.العمليات والسياسات والبرامج ذات الصلة باألمن واالستقرار والمرونة

على مھامھا الرئيسية المرتبطة بنظم المعرفات  ICANNيجب أن يركز دور •
.الفريدة

يتضمن المشاركة في األنشطة مع مجتمع اإلنترنت األوسع  ICANNبل إن دور •
مل ھذه توسوف تش. مكافحة إساءة استخدام نظم المعرفات الفريدةمن أجل نطاقاً 

.الضارةالنشاطات التي تكافح التعاون مع الحكومات على األنشطة 



ICANNودور النظام البيئي 
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مكافحة السلوك وال تقوم على دور الشرطي على اإلنترنت  ICANNال تلعب •
.اإلجرامي من الناحية العملية

دوراً في استخدام اإلنترنت المرتبط بجاسوسية وحرب  ICANNكما ال تلعب •
.اإلنترنت

على  ةغير قانونييمثل تصرفات أي دور في تحديد ما  ICANNوال تلعب •
.اإلنترنت



ICANNودور النظام البيئي 
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ليست ICANNيذكر أن •

بوكالة إنفاذ للقانون–

أو محكمة قانونية–

أو وكالة حكومية–

تقوم من جانبھا فقط أن  ICANNفال يمكن •

أسماء النطاقبإيقاف –

تحويل أسماء النطاقأو –

)إال في حاالت محدودة(اإلنھاء الفوري لعقد مسجل أو –

•ICANN  عقودھا على السجالت والمسجلينإنفاذ قادرة على



ICANNودور النظام البيئي 
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ICANNعمليات •

سلسلة، والخدمات ال قييمتواالمتثال، و IANAو،DNSوعمليات ،L-جذرو،الدعم الفني الداخلي–
على سبيل المثال ال الحصراللوجستية لالجتماعات واإلدارة والتمويل، 

•ICANN  مع المجتمع ومسھالً  اومعاونً  امنسقً بصفتھا

والمشاركة بالخبراء في الموضوعات المتخصصة، ودعم األمانة العامة،  اتسياستنسيق ال–
، والمشاركة مع المجتمع األكبر لشبكة اإلنترنت، بما في تفي تطوير البروتوكوال ةوالمساھم

ذلك المجتمع التقني

•ICANN  على أنشطة اآلخرين في النظام اإليكولوجي في اإلنترنت  امراقبً بصفتھا
العالمية



والنظام البيئي SSRأمثلة على نشاط 

2525

االجتماع العام الدولي على األمن واالستقرار في نظام تخصيص ركز –2001نوفمبر •
اإلنترنت عناوينأسماء و

حتى يومنا ھذا وھي ال تزال قائمة  ،ألمن واالستقرارللجنة االستشارية اتشكيل  - 2002•
) http://icann.org/en/committees/security/(

2006منذ  ICANN ات في اجتماع ccTLDتدعيم األيام التقنية مع مجتمع •

2008الطوارئ السنوية منذ عام تدريبات •

حتى اآلن 2008إعتباًرا من عام  كونفليكرمجموعة عمل •

)كيوتو( 2010) اتكنولوجيلل جورجيامعھد ( 2009العالمية عام  DNS SSRندوات •

  2010في  DNSSECمنطقة الجذر مع في توقيع تعاون ال•
)dnssec.org-http://root(



المسؤوليات
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ھيئة أرقام اإلنترنت المخصصة وظائف ة عن عمليات يلؤومسال ICANNتتحمل •
)IANA(.  ويعتبر ضمان استمرار التشغيل اآلمن والمستقر والمرن لوظيفة منطقة جذر

DNS وسيظل على قمة أولوياتھا.

جھود المجتمع من التعامل مع و DNS إحدى الجھات التي بمقدورھا تمكين ICANNتعتبر •
وتتضمن ھذه الجھود دعم تطوير وتوزيع . لھذا النظام SSRأجل تعزيز أسس 

.البروتوكوالت ودعم تقنيات مصادقة أسماء وأرقام اإلنترنت

  DNSسجالت تجريھا التي  SSR عنصر تفعيل وتسھيل ألنشطة  ICANNكما تعد •
.والمسجلين وباقي أعضاء المجتمع



المسؤوليات
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المسؤولية عن عملية األمن واالستقرار والمرونة فيما يخص أصولھا  ICANNوتتحمل •
.والخدمات التي تقدمھا

لالستجابة لحوادث الحاسوب مخصص فريق داخلي  ICANNيعمل لدى –
https://www.icann.org/en/cirt  وقد انضمت لـFIRST

األمنية والتحكم األمني الفعال واإلجراءات ICANNدعم تحديث خطط –

أن الموظفين الداخليين لديھم المھارات القوية واألدوات المناسبة والمواكبة للتھديدات ضمان –
األمنية وأفضل الممارسات

الرئيسية DNSSECإدارة باإلضافة إلى مستمرة ثابتة و Lعمليات جذر ويتضمن ھذا العمل –



النظام البيئيطبقات 

28

نظمة معرفات ألأولئك الذين يعتمدون على وظائف آمنة ومستقرة  -عالمي المجتمع ال•
ICANNفي  ال يشاركوناإلنترنت الفريدة، ولكن قد ال يكونون على علم أو 

الجھات المعنية في برامج وعمليات وأنشطة  يضم مجتمع أكبر - ICANNمجتمع •
ICANN   نموذج وضع السياسات أصحاب المصلحة المتعددين، ووالذي يحث

القطاع الخاص لصالح مستخدمي شبكة اإلنترنت العالميةالمستند إلى 

فريق العمل الھياكل التنظيمية والعمليات و -التنظيمي ICANNفريق / عمليات •
المنظماتبصفتھا إحدى  ICANNالداعم في 



المشاركين في النظام البيئي

المجتمع التقني•

مزودو البنية التحتية•

المؤسسات غير الحكوميةالحكومات و•

شركات األعمال•

ةواألكاديمي ةغير التجاريالجھات •

At-Large/المستخدمون•

يمن التشغيلاألالقانون وإنفاذ •
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 ICANNمنظمة 

ICANNنموذج تعدد المشاركين لـ 

ICANNفريق عمل 
MDR - 68
SV - 11
DC - 9

5 - سيدني
5 - بروكسيل

11 - المتحدةالوالياتفيھذاغير
الوالياتغيرفيھذاغير

14 - المتحدة

الرئيس والمسئول التنفيذي

ASO GNSO ccNSO
عموم 

المستخدمين

لجنة الترشيح

ALAC SSAC RSSAC

IETFTLG

G
A
C

مجلس اإلدارة

سجالت
اإلنترنت اإلقليمية

  AfriNIC
  APNIC
  ARIN
  LACNIC
  RIPE NCC

  gTLDسجالت 
gTLDمسجلي 

IPاھتمامات 
ISPs
األعمال

االھتمامات غير التجارية

  ccTLDسجالت 
)us. ،.uk، .au، .it،  

.be، .nlإلخ ،.(

مستخدمي اإلنترنت
لجنة عموم (

المستخدمين 
االستشارية، 
باالرتباط مع 

RALOs(

اللجنة االستشارية
الحكومية

اللجنة االستشارية 
للحماية
واالستقرار

اللجنة االستشارية 
لنظام خادم الجذر

مجموعة 
االرتباط التقنية 

فريق عمل ھندسة 
 ICANNبحسب قوانين اإلنترنت

الداخلية، المادة السادسة، 
2القسم 
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في اآلراء والتعليقات وتوفر  ICANNتقدم اللجان االستشارية المشورة لمجلس •
.المجتمع في القضايا قيد النظرفي دعم عمليات وضع السياسات والمشاركة 

اللجنة االستشارية 
At-Large

اللجنة االستشارية 
At-Large

اللجنة االستشارية 
الحكومية

اللجنة االستشارية 
الحكومية

اللجنة االستشارية لألمان 
واالستقرار 

اللجنة االستشارية لألمان 
واالستقرار 

اللجنة االستشارية لنظام 
خادم الجذر

اللجنة االستشارية لنظام 
خادم الجذر



اللجنة االستشارية لألمان واالستقرار 
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بشأن المسائل المتعلقة بأمن وسالمة معرفات  ICANNومجلس مجتمع تقدم المشاورات إلى •
.اإلنترنت الفريدة

)Cisco(باتريك فالستروم  -الرئيس –

)Afilias(جيمس جالفين  -نائب الرئيس –

مجتمع الخبرة األمنية والتقنية تنوع كبير من يمثل األعضاء –
)/http://www.icann.org/en/committees/securityراجع (

:  2011لعام  SSACخطة عمل •
en.pdf-11feb28-report-activity-http://www.icann.org/en/committees/security/ssac

  SSACوثائق •
documents.htm  -http://www.icann.org/en/committees/security/ssac
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منظمات الدعم•

مجموعات أصحاب المصلحة•

الدوائر االنتخابية•

منظمة دعم العناوينمنظمة دعم العناوين منظمة دعم األسماء 
العامة

منظمة دعم األسماء 
العامة

منظمة دعم أسماء 
رموز الدول

منظمة دعم أسماء 
رموز الدول



االتفاقيات والشراكات
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األمريكية التجارةوزارة –تأكيد االلتزامات •

IANAعقد وظائف •

إلنترنت اھندسة مجلس و؛ MOU ھندسة اإلنترنتمذكرة تفاھم قوة مھمة •

NRO( MOU(منظمة موارد األرقام مذكرة تفاھم •

والرعاية، وأطر المساءلة وتبادل الرسائل ccTLDسجل •

gTLDاتفاقيات سجل •

المسجلمصادقة اتفاقيات •

Escrowاتفاقيات •



االتفاقيات والشراكات
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•UNESCO

)RANS(الرابطة الروسية للشبكات والخدمات •

)IISI(معھد لومونوسوف بجامعة والية موسكو لقضايا أمن المعلومات •

)CITEL(لجنة البلدان األمريكية لالتصاالت التابعة لمنظمة الدول األمريكية •

االتحاد األفريقي لالتصاالت•

•UN-ESCWA

منظمة الكومنولث لالتصاالت•

رابطة جزر المحيط الھادئ لالتصاالت•
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)2011أبريل  19مثل (العليا  ياتنطاقات المستو

االختبار

تحت الرعاية

“g”s .arpa

رموز الدولة

ISO3166‐1 
alpha‐2

المقيدة بعمومية
غير مقيدة

غير التينية

الدول ذات الحجز 
التنفيذي

الدول السابقة

المعتمدةالسريع سالسل المسار 
مفوضةغير 

مفوضةغير 

1-3166 في

مفوضة
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األطراف المتعاقدة
يجب على األطراف في عملية 

مجال العمل معا التسجيل 

القرارات التي أن لضمان 

تتعلق بالتنسيقات التقنية 

يتم إجراؤھا  DNSالعالمية 

وأن تكون في المصلحة العامة 

.مسئولة وشفافة

أو اتفاقية  gTLDسجل 
الرعاية

 gTLDسجالت 
).com، .org، .cat ،

.mobiإلخ ،(

اتفاقية اعتماد 
الُمسجل

الُمسجل -اتفاقية السجل

، GoDaddy(الُمسجلين 
eNom ،900+ غير ھذا(

اتفاقية تسجيل أسماء 
)DNRA(النطاقات 

حاملو االسم 
المسجل
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)ISOC(جمعية اإلنترنت •

)NSRC(ات شبكالبدء تشغيل موارد مركز •

)AfTLD، APTLD، LACTLD، CENTR(اإلقليمية  TLDمنظمات •

)UNGEGN(باألسماء الجغرافية  ةالمعنياألمم المتحدة خبراء مجموعة •

والمعھد األوروبي لمعايير )W3C(واتحاد شبكة ويب العالمية )ITU(االتحاد الدولي لالتصاالت •
)ETSI(االتصاالت السلكية والالسلكية 

اتالنطاق اءسمأمزودو فض منازعات –

ات اآلسيويةالنطاق اءسمأعات امركز فض نز–

محكمة التحكيم التشيكية–

منظمة الملكية الفكرية العالمية–

منتدى التحكيم الدولي–
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)AfriNIC، APNIC، ARIN، LACNIC، RIPE NCC(سجالت اإلنترنت اإلقليمية •

)ISO(المنظمة الدولية للتوحيد القياسي •

مجموعات مشغل الشبكة•

•DNS-OARC

)ENISA(الشبكة األوروبية ووكالة أمن المعلومات •

كمة اإلنترنتومنتدى ح•

)FIRST(منتدى فرق االستجابة للحوادث واألمن •



النظام البيئيآخرون في 
مجلس تنسيق قطاع تكنولوجيا المعلومات•

فريق مكافحة الخداع•

ةالمراسلبفريق مكافحة إساءة االستخدام •

مجتمعات الثقة األمنية•

فرق االستجابة لطوارئ الحاسب•

ث والمعاھد األكاديميةابحاألمعاھد •

كيانات إنفاذ القانون•

وليس المقصود منھا تغطية المجال الكامل  تمثيليةھذه القائمة  -مالحظة 
البيئيللمشاركين بالنظام 
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ن عالميا لدعم آالف المتطوعينيالموظفون الموزع -الھيكل التنظيمي األساسي 

القسم التنفيذي•

الموارد •
المالية/اإلدارية/البشرية

إدارة القانونية واإلدارة •
االمتثال

الشئون /الشراكات الدولية•
الحكومية

األمان•

 DNSو IANAعمليات •
)L-جذربما في ذلك (
الدعم الفنيو

االتصاالت والتسويق •
واالجتماعات

اتالسياسوضع •

عالقات أصحاب المصلحة•



إلى دعم المجتمع يوصول العالمال
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 ICANNتب امن مواقع مك SSRالمجتمع ودعم أنشطة مع مشاركة ال•

،يمارينا دل را
كاليفورنيا
،يمارينا دل را
كاليفورنيا سيدني، أسترالياسيدني، أستراليا

كاليفورنيا،بالو ألتو كاليفورنيا،بالو ألتو واشنطن العاصمةواشنطن العاصمة

بروكسل، بلجيكابروكسل، بلجيكا

الرئيسي المقر مواقع 
على مستوى العالم

الرئيسي المقر مواقع 
على مستوى العالم



:لمزيد من المعلومات
icann.org/en/security
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