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 لعملية التنفيذ خطة مسودة
 IDN لنطاقات السريع التتبع

ccTLD 
 IDN ccTLD نطاقات طالبي على يجب الوال. فقط للنقاش مسودة هي المسودة هذه بأن العلم الرجاء

 خاضًعا يزال ال البرنامج إن حيث المقترحة، المضمنة المعلومات تفاصيل من أٍي على يعتمدوا أن المحتملين
 .عليه اإلضافية والمراجعات االستشارات من المزيد إلجراء

 
 جداول في IDNC WG مجموعة بوضع يتعلق توضيح جراءعمإل تم المراجعة، هذه في: 1.0 المراجعة

IDN .لتقديم النهائي الموعد تمديد تم وقد السابعة، الوحدة في العامة للمناقشة قائمة في الموضوع وضع تم وقد 
 .الوثيقة هذه يتلو الذي اإلعالن حسب التعليقات
 المراجعة على تلقيها تم التي المجتمع لتعليقات طبًقا وتحديثات توضيحات إجراء تم المراجعة، هذه في: 2.0 المراجعة
 تم وقد. المفتوحة القضايا بعض على التفصيالت تنفيذ تقترحان المراجعة، هذه مع بالتزامن ورقتين إصدار تم وقد. السابقة
 من المكسيك،ب سيتي، مكسيكو في ICANN اجتماع أثناء وبخاصة المجتمع، تعاون من المزيد لطلب المواد آافة نشر
 .2009 مارس من السادس إلى األول

 .نهائي وتنسيق األحمر باللون محدد تنسيق في 2.0 المراجعة تقديم يتم
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 الوحدة األولى
 خلفية ومعلومات عامة مقدمة

 
 IDN لنطاقات السريع التتبع لعملية التنفيذ لخطة مسودة 2.0 اإلصدار هذا يعتبرهي الحالية الوثيقة

ccTLD إدارة مجلس طلب آماICANN  2008 يونيو في عقد الذي باريس اجتماع في . 

 ،النهائي تقريرها في  IDNC WGمجموعة قبل من المقدمة التوصيات على الخطة وتقومتقوم
 مجموعة في العام والتعليق اإلنترنت عبر التعليق خيارات خالل من المقدمة العامة التعليقات إلى باإلضافة

IDNC WG . 

 التي التوصيات من جزًءا تكن لم لكنها عام، بشكل مناقشتها تمت التي العناصر على أيًضا الخطة تحتوي
 عملية تنفيذ يتم آي العناصر بهذه تتعلق قرارات اتخاذ ويتوجب.  IDNC WG مجموعة بها تقدمت
 .ةمستدام بطريقة السريع التتبع

 السريع التتبع لعملية بعد فيما النهائي شكلها في وصياغتها تفصيلها يتم وحدات شكل في الخطة تقديم ويتم
 :هي والوحدات. IDN ccTLD لنطاقات

 السريع التتبع أهلية متطلبات: الثانية الوحدة

 TLD نطاق سلسلة ومتطلبات معايير: الثالثة الوحدة

 الفنية اللجنة اعتبارات: الرابعة الوحدة

 التقييم وعملية السريع التتبعسريع تتبع طلب: الخامسة الوحدة

 TLD نطاقات تفويض عملية: السادسة الوحدة

 اإلضافية الموضوعات مناقشة: السابعة الوحدة

 :الخطة هذه إلى الدعم مواد خالل من تقديمها تم التي لألوراق بالنسبة

 المرتقبين  IDN ccTLDنطاقات ومديري  ICANNبين المسئولية وثائق مقترح •

 لسالسل الحروف وتهجئات  (IDN)الدولية النطاقات أسماء جداول واستخدام تطوير مقترح •
 األعلى والمستوى الثاني المستوى

 خلفية معلومات  1.1

 شبكة على طرأت التي المبتكرات أهم من أعلى لمستوى) IDN( الدولية النطاقات أسماء تقديم سيكون
 اإلنترنت لمستخدمي الجديدة والفوائد الفرص من العديد هذه IDN أسماء وستقدم. ظهورها منذ اإلنترنت

 بهم الخاصة األصلية واألبجديات باللغات نطاقات بإنشاء لهم السماح خالل من وذلك العالم، حول
 .واستخدامها

 البداية، وفي. سنوات عدة لسنواتمدار على ICANN مجتمع في IDN أسماء موضوع مناقشة تمت وقد
 لمستوىاالحالية TLD نطاقات تحت تسجيالت شكل في IDN أسماء تقديم تمكين على التطوير ترآز
 أدوار توسيع إلى الترآيز تحول الخصوص، وجه على الماضي العام خالل لكن ،) TLDs( األعلى

 .األعلى المستوى سالسل في لالستخدام المتاحة الحروف

 برنامج من وآجزء سياق في IDN gTLD نطاقات تقديم مناقشة تمت الماضية، األعوام مدار وعلى
  .الجديد.  ةالجديد  gTLDنطاقات

 نطاقات هما رئيسيتين، مجموعتين إلى األعلى المستوى سالسل تقسيم تم فقد التاريخية، الناحية ومن
ccTLD ونطاقات gTLD. 

 الصلة وثيق ليكون التمييز هذا استمر ،DNS نظر وجهة من تقني فرق فيه يوجد ال الذي الوقت وفي
 .TLD حروف أدوار زيادة تتم حيث



  IDN ccTLDمسودة خطة التنفيذ لعملية التتبع السريع لنطاقات 
 IDN ccTLDمسودة خطة التنفيذ لعملية التتبع السريع لنطاقات 

 

  
5 

 

 طريق عنبواسطة بدأت قد قد IDN ccTLD نطاقات تقديم حول دارت التي والمناقشات االستشارات إن
). 2006 ديسمبر( ساوباولوباولو ساو في عقد الذي اجتماعه في  اجتماعها خالل ICANN إدارة مجلس
 واللجنة)  ولجنة ccNSO( ولةالد رمز سماءأل ةعمادال منظمةال قدمت منظمة إلى بطلب التقدم وتم

 طلًبا) الالزمة االستشارات وعبر مشترك، تعاوني جهد خالل من حينها، GAC( الحكومية االستشارية
 تالمشكال على تحتوي ورقة تقديم في المختص،إلنتاج الصلة، ذي الفني المجتمع مع بالتشاور للتعاون،
 ثنائية للرموز المصاحبةISO 3166-1 برموز المرتبطة IDN ccTLDنطاقات  باختيار المتعلقة
  . ISO 3166-1 معيار في الموصوفة .األحرف

 وقدمت نشرت والتي مشترآة، IDN نطاقات عمل مجموعة GAC ولجنة ccNSO منظمة شكلت وقد
 عام من يونيو في ICANN إدارة مجلس إلى IDN ccTLD نطاقات بتقديم المتعلقة مشكالتبال قائمة

2007 . 

 IDN عمل مجموعة بها قامت التي والمناقشات االستشارات أوضحت ومناقشات استشارات وأثناء
 من عدًدا أن IDN نطاقات واضًحا أصبح ،ccNSO ومنظمة GAC لجنة من والمكونة المشترآة

 مناقشة بدء إلى االآتشاف هذاذلك أدى وقد. IDN ccTLD نطاقات لعمل ملحة حاجة بها والمناطق الدول
 القريب المدى متطلبات لتلبي IDN ccTLD نطاقات لتنفيذ مؤقت أسلوبتحديد لألسلوب المطلوبة للبنود

 إلى تفضي أن يمكن والتي هذه TLD لنطاقات والترخيص االختيار بآليات المتعلقة الخبرة على وللحصول
 ذلك في بما ،ICANN مجتمع من ICANN إدارة مجلس طلب وقد. السياسة لتطوير عملية إلى التوصل
 ولجنة GAC ولجنة ccNSO ومنظمة )GNSO(الداعمة ألسماء النطاقات العامة  منظمةال منظمة

 وآخر مؤقت أسلوب الستكشاف تعاوني بشكل العمل ،)ALAC( المستخدمين لعموم االستشارية لجنةالو
 جراءاتمن اإل مجموعةل توصيات وتقديمإجراءات بمجموعة والتوصية IDN ccTLD لنطاقات عام

 إدارة مجلس اجتماع في 2007يونيو في خوان، بسان اإلدارة، مجلس اجتماع في( اإلدارة لمجلس
ICANN، 2007يونيو في خوان، بسان .( 

 بما ICANN مجتمعمن لمجتمع النطاق واسع والدعم ccNSOمنظمة  مجلس توصية اتباع خالل ومن
 رؤساء من ICANN إدارة مجلس طلب فقد ،ALAC ولجنة GNSO ومنظمة GAC لجنة ذلك في
 IDNC عمل مجموعة إنشاء GNSO ومنظمة GAC ولجنة ccNSO ومنظمة ALAC لجنة

 عملها، ببدء إنشائها عند IDNC عمل مجموعة وطالب وقت، أسرع في المجموعة لهذه أعضاء وتعيين
 .يمكن ما بأسرع .لميثاقها وفًقا

 IDN نطاقات من محدود عدد تقديم شأنها من بآليات لتوصيةا مهمة IDNC WG مجموعة إعطاء تم
ccTLD برموز والمرتبطة الحاسمة ISO 3166-1 القريب، المدى على الطلبات لتلبي األحرف، ثنائية 

 . العامة السياسة تطوير أثناء

 
 تقريرها WGالتقرير IDNC عمل مجموعة قدمت) 2008 يونيو في( بباريس ICANN اجتماع في

 بالمنهجية تتعلق التي ccNSO ومنظمة GAC لجنة من بيانات ذلك في بما اإلدارة، مجلس إلى النهائي
 :يلي ما بباريس اجتماعه في اإلدارة مجلس قرر وقد. المقترحة

 
 إلتمامهم IDNC WG مجموعة أعضاء اإلدارة مجلس يشكر ،)2008.06.26.04( قرار

 . مناسب وقت وفي لهم الموضوع الميثاق حسب مهامهم

 مجموعة تقرير نشر) 1: (إلى الموظفين اإلدارة مجلس يوجه ،)2008.06.26.05( قرار
IDNC WG مع التشاور خالل من التنفيذ مشكالت مع التعامل بدء) 2(و العام، للتعليق النهائي 

 معلقة مشكالت ةبأي قائمة على يحتوي مفصل تنفيذ تقرير تقديم) 3(و الصلة ذوي المصالح أصحاب
 .2008 عام من نوفمبر في بالقاهرة ICANN اجتماع قبل اإلدارة مجلس إلى

 للتعليقاتالعام للتعليق النهائي IDNC WG مجموعة تقرير بنشر ICANN موظفو قامنشر فقد وبالتالي
 نشرتالموظفون نشر العام، التعليق فترة وبعد. منهم طلب آما بالتنفيذ المتعلقة األعمال وبدءوا العامة

ICANN يتعلق فيما الموظفين آراء على تحتوي ووثيقة تلقيها تم التي التعليقات على موحدة عامة نظرة 
 العامة السلطات إلى خطابات بتقديم ICANN آذلك قامت التنفيذ، عملية وأثناءمن وآجزء. التعليقاتهذه ب

 التتبع عملية في بالمشارآة اهتمامهم مدى حول معلومات لطلب ccTLD نطاقات ومديري الصلة ذات
 . السريع
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 ذلك، ومع. السريع التتبع عملية تنفيذ مكنمن الم فإنه ،هذه وآانتالتنفيذ خطة مسودة في موضح هو وآما
 إلآمال حلها، يتم أن ويتوجب المجتمع من إضافية إسهامات تتطلب التي المعلقة مشكالتال بعض هناك
 على الحصول إلى ICANN موظفو ويتطلع). السابعة الوحدة في مناقشتها تمت آما( التنفيذ خطة مسودة
 المراجعة هي الحالية بالحالة يتعلق فيما المناقشات من المزيد وإجراء المجتمع من اإلسهامات من المزيد
 فيبالقاهرة ICANN اجتماع وبعد قبل السابقين اإلصدارين نشر وتم.  في ،التنفيذ خطة لمسودة الثانية
 . .ذلك بعد وما ،2008 نوفمبر من السابع إلى األول من مصر،ب ،القاهرة

 والمشارآات المستلمة العامة التعليقات ICANN وضعت مراجعتها، تمت التي الخطة لهذه التحضير عند
 من المتلقاة والمشارآات العامة التعليقات وباألخص أعينها، نصب السابقين باإلصدارين تتعلق التي

 وتم. 2008 نوفمبر من السابع إلى الثالث من الفترة في القاهرة في ICANN اجتماع مثل االجتماعات،
 . الورقة هذه مع بالتزامن منفصلة وثيقة في التعليقات لهذه تحليل نشر

 ذلك، ومع. IDN ccTLDs بتنفيذ تسمح التي السريع التتبع عملية مراجعتها تمت التي الخطة هذه تقدم
. السابقة اإلصدارات في موضح هو آما المجتمع مشارآة من المزيد المفتوحة مشكالتال بعض تتطلب

 إصدار وتم مراجعتها تمت التي الخطة هذه في إضافية معلومات تضمين تم ،مشكالتال هذه حل ولمحاولًة
 . العامة مشكالتال لهذه مقترحة آحلول ورقتين

 المرتقبين  IDN ccTLDنطاقات ومديري  ICANNبين المسئولية وثائق •

 المستوى لسالسل الحروف وتهجئات  (IDN)الدولية النطاقات أسماء جداول واستخدام تطوير •
 األعلى والمستوى الثاني

 في ICANN اجتماع وأثناء قبل وبخاصة المجتمع، تعاون من المزيد لطلب المواد هذه آافة إصدار يتم
 العامة للتعليقات فترة توفير وسيتم. 2009 مارس من السادس إلى األول من المكسيك،ب سيتي، مكسيكو
 يتم التي التعليقات استخدام يتم وسوف. وتوثيقها تلك المجتمع مناقشاتإجراء  لتمكين الوثائق هذه على
 . النهائية التنفيذ لخطة تحضيرية آخطوة الخطة لمراجعة تلقيها

 السريع التتبع بعملية المتعلقة والروابطالمتصلة األنشطة عن شاملةعلى عامة نظرةاالطالع على  يمكن
 :الموقع هذا عبر وتنفيذها IDN ccTLD لنطاقات

track/-http://www.icann.org/en/topics/idn/fast. 
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 الوحدة الثانية
 المشارآة أهلية متطلبات

 
 IDNC مجموعة توصيات علىبناًء  IDN ccTLD لنطاقات السريع التتبع عملية في المشارآة قصر تم

WG، في محدد هو آما المجتمع، استشارات خالل القيود تقرير تم وقد. الوحدة هذه في التوضيح يتم آما 
 1تجريبية عملية هي العملية تلك أن في تتمثل القيود تلك لفرض األساسية واألسباب األولى، الوحدة

 IDN ccNSO بنطاقاتـب الخاصة ةمستمرال PDP ةعمليسياسة نتائج على تؤثر أال ويجب بطبيعتها
 لقيود التعرض ويتم). النهائي IDNC WG مجموعة تقرير في اإلرشاديان" و"و" ب" المبدآن( الجارية
 .الثالثة الوحدة في إضافية

 ISO 3166-1 تمثيل  2.1

 تكون أن يجب ،IDN ccTLD لنطاقات السريع التتبع عملية في للدخول المنطقة أو الدولة تأهيل يتم لكي
 وتقسيماتها والدول األسماء تمثيل رموز( ،ISO 3166-1 الدولي المعيار في ممثلة المنطقة أو الدولة تلك

 لالتحاد eu. لنطاق اإلضافية األهليةأهلية المطلب هذا من ويستثنى )..الدول رموز: األول الجزء –
 1999 أغسطس في نطاقه اتسع وقد ISO 3166-1 قائمة على استثنائي بشكل المحفوظ األوروبي،

 انظر. . نطاق لديه الذي ،األوروبي االتحاد اسم تمثيل إلى حاجة في طلب أي ليشمل
http://www.iso.org/iso/support/country_codes/iso_3166_code_lists

EUdecoding_table.htm#1_-3166-/iso آنطاق مفوًضا ccTLD في مسجًال ليس ولكنه 
 .المذآورة القائمة

 التتبع عملية في للمشارآة مؤهلة تكون ISO3166-1 قائمة في ممثلة منطقة أو دولة أي تعتبرتكون
 اإلضافية المتطلبات تلبي التي IDN ccTLD سلسلة لطلب وبالتالي IDN ccTLD لنطاقات السريع

 .الثالثة الوحدة في عليها المنصوص

 بالطلبات ccTLD مديرونطاق مشغل تقدم  2.2

 أو ccTLD لنطاقاتحالي  آمشغل إما ،IDN ccTLD كطالبينطاق لطلب مشغل تحديد تم إذا
  أنمن الممكن ف لها، مقترح جديد آمشغل

 المدير إلى دولةال لرمز األعلى المستوى نطاقات لتحديد ICANN طريق عن التفويض طلبات تلقي تم
 لنطاق الطالب الطرف بمثابة المشغل يكون وقد"). الراعية المنظمة" باسم آذلك والمعروف( المحلي

IDN ccTLDبرمز الخاصو الموجود ولةالد لرمز األعلى المستوى نطاقات مدير المدير هذا ISO 
 تلقي المنظمة على دليل تقديم يتم أن يجب ،وغيرها الحالة هذهتلك مثل وفي. مختلف بكيان أو 1-3166

 توثيق يجب آما ،.الصلة ذي ISO 3166-1 لكيانإلدخال المناظرة المنطقة أو الدولة من والموافقة الدعم
 . ICANN لمنظمة النموذجية التفويض تقييم إلجراءات طبًقا مرٍض بشكل الدعم هذا

 

 

 

 

 

 موقَّع خطاب أنه على معارضتها، عدم أو المعنية العامة السلطة أو الحكومة موافقة دليل تعريف يتم
 المعلومات تكنولوجيا أو النطاقات، أسماء إدارة عن المسئول الوزير من المعارضة عدم أو بالموافقة

 اإلدارة أو الهيئة عن عام ممثل أو الرئيس، أو الوزراء رئيس مكتب أو الخارجية الشئون أو والكمبيوتر،
                                                      

 اختبار تم وقد. التقنية المجاالت على وليس) IDN( الدولية النطاقات أسماء بتقديم الخاصة السياسة مجاالت على بالتعليق العمل مجموعة قامت ،"التجربة" خالل من أنه مالحظة المهم من  1
 أسماء بأن الكامل االستيعاب لضمان الدراسات آافة إآمال وسيتم. عموًما جيدة بصورة بالتقديم الخاصة التقنية المقتضيات استيعاب وتم الجذر منطقة في) IDN( الدولية النطاقات أسماء

 .وأمانه واستقراره) DNS( النطاقات أسماء نظام تشغيل إمكانية على ضارة تأثيرات أية لها يكون لن) IDN( الدولية النطاقات
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 مكتب أو الخارجية الشئون أو والكمبيوتر، المعلومات تكنولوجيا أو النطاقات، أسماء إدارة عن المسئولة
 .الوزراء رئيس

 .للطلب معارضتها عدم أو المعنية العامة السلطة أو الحكومة موافقة عن بوضوح الخطاب يعبر أن ويجب
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 الوحدة الثالثة

 TLD نطاق سلسلة ومتطلبات معايير
 

 هذه أجل من المحتملة في TLD سالسل على تحفظية قيودنطاقات بسالسل المتعلقة القيود وضع اقتراح تم
 لنتيجة السلبي التأثير من ولحمايتها المحدودةوللحماية التمهيدية لطبيعتها نظًراطبيعتها بسبب العملية

. الجارية  ccNSOccNSIDN سياسة تطوير عملية نتائج علىـب خاصةالالمستمرة  PDP سياسةل
 TLD نطاق لسلسلة الموضوعة والمتطلبات المعايير على الوحدة هذه في المفروضةةواردال القيود وترآز
 . للمشارآين كدليلالمشارآين لتوجيه هنا تحديدها ويتم نفسها

  واألبجدية اللغة معايير  3.1

 :اختيارها تم التي TLD نطاق لسلسلة استخدامها المرتقب واألبجدية باللغة المتعلقة الشروط يلي فيماوفيما

 حالة لها يكون وأنتكون األساس هذا وعلى المناظرة، المنطقة أو الدولة في رسمية لغة اللغة تكون أن يجب
 .بها اإلدارة لغة تكون أو المنطقة، أو الدولة في قانونية

 :التالي بالشكل اللغة مطلب من التحقق يتم

 الدليل" من الثالث القسم في ISO 639 آلغة الصلة ذات المنطقة أو للدولة مسجلة اللغة آانت إذا .1
 باألسماء المعنية المتحدة األمم خبراء مجموعة ،"الجغرافية األسماء لتوحيد الفني المرجعي
 )UNGEGN دليل( الجغرافية

)http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/default.htm( ،(أو ؛ 

 تحت ISO 3166-1 معيار في الصلة ذات المنطقة أو للدولة إدارية آلغة مسجلة اللغة آانت إذا .2
 أو ،10 أو 9 العمود

  يتم أنه المنطقة أو الدولة في الصلة ذات العامة السلطة أآدت إذا .3

a. و الصلة، ذات العامة للسلطة الرسمية االتصاالت في اللغة استخدام  

b. اإلدارة لغة بمثابة تستخدم أنها. 

 الحروف غير حروف على تحتوي التي الالتينية، غير باألبجديات للسالسل فقط الطلبات عمل يمكن .4
 على تعتمد التي اللغات إن. الدمج عالمات باستخدام أو األساسية أشكالها في إما ،)z إلى a من(

مجموعة  بتقرير اإلرشادي" د" للمبدأ وفًقا( السريع التتبع لعملية مؤهلة غير الالتينية األبجدية
IDNC WG النهائي.( 

 الفعالية متطلبات  3.2

 أو للدولة الرسمي لالسم فعاًال تمثيًال IDN ccTLD لنطاق اختيارها تم التي السلسلة تكون أن يجب
 :آانت وإذا المنطقة أو للدولة الرسمية باللغة آانت إذا فعالة السلسلة وتعتبر. المناظرة المنطقة

 أو المنطقة، أو الدولة اسم •

 أو اختيارها، تم التي باللغة المنطقة أو الدولة إلى يشير المنطقة أو الدولة اسم من جزًءاجزء •

 في المنطقة أو الدولة إلى وتشير المنطقة أو الدولة السم معروفة مختصرة داللة آانت إذا  •
 .اختيارها تم التي اللغة

 :آالتالي الفاعلية متطلبليةاالفع مطلب من التحقق يتم

 .ليةاالفع مطلب تلبي السلسلة هذه فإن ،UNGEGN دليل في مدرجة المطلوبة السلسلة آانت إذا .1

 سبيل على( ليةاالفع تثبت أن فيجب ،UNGEGN دليل في مدرجة المطلوبة السلسلة تكن لم إذا .2
 :يلي آما) المثال
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 السلسلة أن إلى تشير دولًيا بها معترف منظمة أو دولًيا به معترف لغوي خبير من وثائق وعرض تقديم
 .بالمعايير تفي المطلوبة

. أوسع بشكل العملية تنفيذ عن لإلعالن المجال هذا في الخارجية الخبرة على للحصول ICANN تسعى
 .عليها الحصول فور إضافية معلومات توفير يتم وسوف

 منطقة أو دولة لكل السالسل عدد  3.3

" ج" لمبدأ وفًقا( عمًدا معين بعدد محدد غير لها التقدم منطقة أو لدولة يمكن التي السالسل عدد إن
 القيود تطبيق يتميلي آما قيد وضع تم ذلك، ومع). النهائي IDNC WG مجموعة تقرير في اإلرشادي

 :التالية

 .منطقة أو دولة لكل أبجدية أو رسمية لغة لكل واحدة سلسلة •

 عملية هدف لتحقيق" ج" اإلرشادية المبادئ مفهوم بتوسيع اقتراح هناك المذآورة، الحاالت هذه وفي
 .  لذلك الحاجة فيها تظهر التي والمناطق الدول لتلك السالسل بتخصيص السريع التتبع

 على األعلى، المستوى آسلسلة المحددة المختلفة السالسل بتخصيص اقتراح هناك بسيطة، حاالت وفي
 انظر والمبسطة، التقليدية الصينية حالة في آما المثال سبيل

-http://www.icann.org/en/announcements/announcement
en.htm-10feb09 

 المستوى لسالسل الحروف وتهجئات  (IDN)الدولية النطاقات أسماء جداول واستخدام تطوير”( الورقة
 مع نشرها تم وقد التوسيع هذا تنفيذ آيفية عن التفاصيل من المزيد على تحتوي) “األعلى والمستوى الثاني
 لخطة آتحضير الورقة هذه على تعليقات عن بحًثا السعي يتم. مراجعتها تمت التي التنفيذ خطة مسودة
 .النهائية التنفيذ

 الفنية السلسلة معايير  3.4

  
 IDN نطاقات سالسلالخاصة ب معاييرالتلك ل معادلة IDN ccTLD نطاقات لسالسل الفنية المعايير إن

gTLD .أعلى مستوى سلسلة قبول القسم هذا في عليها المنصوص المتطلبات بكافة الوفاء يضمن ال 
 شاملة قائمة على تحتوي ال التالية الفرعية األقسام بمثابة ليس أدناه مذآور هو ما ألن مقترحة،محتملة
 وتم معادلة gTLD وسالسل IDN ccTLD لسالسل الفنية المتطلبات تعتبر. القيود أو المتطلبات لكافة

 .IETFفريق  طريق عن تطويرها تم التي الفنية للمعايير طبًقا تأسيسها

 مثل( بالتفويض المتعلقة المتطلبات مراعاة وتمت فقط، للسالسل الفنية للمعايير وصًفا القسم هذا قدم
 .السادسة الوحدة في) الخادم اسم متطلبات

 توحيد عملية خالل من للمراجعة حالًيا يخضع الدولية العناوين في المستخدم IDNA بروتوآول إن
 متطلبات تحديد يمكن ،IETF في المراجعة من االنتهاء وعقب). IETF في( يتم قد ذلك، وعلى. اإلنترنت
 مراجعة من االنتهاء عند إلغاؤها، أو هنا المحددة المتطلبات تغيير يتم قد أو اإلضافية المتطلباتإضافية،

. IDNA بـ الخاصة النهائية الفنية للمعايير طبًقا وذلك ،إآمال يتم أن ويفضل. النهائي البروتوآول
 ؛من الرغم وعلى ،IDN TLD نطاقات تفويض يتم أن قبل IDNA بروتوآول مراجعة استكمال واألفضل

 أآثر الفنية المتطلبات تكون أن فيمكن ممكًنا، األمر هذا فربما ذلك، تحقيق الممكن من يكن لم إذا ذلك، ومع
 البروتوآول مراجعة من الحالية الحالة توثيق يتم .األولي للتفويض بالنسبة.األولية للتفويضات صرامة
 في إضافية تحديثات على العثور ويمكن /http://tools.ietf.org/wg/idnabis الموقع على

   http://www.icann.org/en/topics/idn/rfcs.htm الموقع
 

 العامة الفنية المتطلبات   3.4.1

 IDN ccTLD نطاقات مع المتوافقةلنطاقات صالحة تكون أن يجب التي العامة الفنية المتطلبات يلي فيما
 .A عنوان تنسيق في
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 المعايير في محدد هو آما صالًحا) كسالاألالسلك عبر نقله يتم الذي العنوان مثل( A عنوان يكون أن يجب
 DNS لخصائصمواصفة توضيحاتو ؛)،)RFC 1035( والمواصفات التنفيذ: النطاقات ألسماء الفنية

(RFC 2181 .(يتضمن وهذايلي ما ذلك ويتضمن : 

 .حرًفا 63 من أآثر على العنوان يحتوي أال يجب •

 ").-- xn" األربعة المبدئية الحروف( البادئة األمر هذا يتضمن  معاملة تتم •

 الناحية من متطابقة حروًفاأنها على) اإلنجليزية باللغة( والصغيرة الكبيرة األحرف تعتبر •
 .والداللية اإلعرابية

 القياسية الفنية المواصفة في محدد هو آما صالح، مضيف اسم عن عبارة A العنوان يكون أن يجب
)RFC 952(الدفاع بوزارة اإلنترنت مضيفي لجدول ؛ )RFC 952(،(اإلنترنت مضيفي ومتطلبات ؛ – 

 :يتضمن وهذايلي ما ذلك ويتضمن). RFC 1123( والدعم التطبيق

 .آامل بشكل وشرطات وأعداد حروف على العنوان هذا يحتوي أن يجب •

  بشرطة ينتهي أو العنوان يبدأ أال يجب •
. 

 IDN سمالألسماء المحددة الفنية المتطلبات   3.4.2
 على خاص بشكل الترآيز مع الفنية المتطلبات الفرعي القسم هذا يقدمالسالسل متطلباتل توضيح يلي مافي

 أن هذه الدولي األعلى المستوى سالسل طالبي من ويتوقع. IDN بسالسل الخاصة للسلسلة المحددةمتطلبات
 النطاق بأسماء المرتبطة والمصطلحات يونيكود ومعايير IETF IDNA بمعايير دراية على يكونوا
  .IDN ومصطلحات.الدولي

 الفنية المعايير في محدد هو آما صالح، دولي نطاق اسم عن عبارة السلسلة تكون أن يجب
http://www.icann.org/en/topics/idn/rfcs.htm.أية أو يلي ما ذلك ويتضمن 

 تعتبر لذلك، ونتيجًة. IETFفريق  طريق عن الحالي الوقت في الدراسة قيد الفنية المعايير لهذه مراجعات
 لمتطلبات آاملة بيانات وليست فقط مقدمة إرشادات هذه. للتغيير عرضة IDN بـ المتعلقة الفنية المتطلبات
 :نوانالع. IDNA مواصفات

 الرمز نقاط في" آصالحة" تحديدها يتم التي اليونيكود رمز نقاط على حتوييتحتوي أن يجب •
-draft-faltstrom-idnabis جداول" إنترنت مسودة( IDNAو باليونيكود الخاصة

tables("،غير سياق بقواعد امصحوًب كونيمصحوبة تكون وأن فقط" صالح آبروتوآول 
 .الضرورة عند غامضة

 ملحق في موضح هو ،آما"ج" المعايرة نموذج مع امتوافًق كونيمتوافقة تكون أن يجب •
 في أمثلة هناك األمثلة أيًضا انظر .يونيكود معايرة نماذج: 15 رقم اليونيكود معياررييامع

  http://unicode.org/faq/normalization.html التالي الموقع

 يحدث قد .بالكامل المميزة االتجاهية الصفة نفس لها حروف على السلسلة تحتوي أن يجب •
 للحروف للسماح IDNA بروتوآول مراجعة اآلن تجري إنه حيث المتطلبات هذه في تغيير
 في تحديده تم لما طبًقا( االتجاهية الصفة نفس لها التي

http://unicode.org/Public/UNIDATA/extracted/DerivedBidi
Class.txt  (إلى اليسار من أو اليسار إلى اليمين من االتجاه مع إما متوفرة تكون بأن 

 .اليمين

 ).أبجدية أي في( برقم تنتهي أو السلسلة تبدأ أال يجب •

. الدولية النطاقات أسماء لتنفيذ ICANN إرشادات من الصلة ذات بالمعايير السلسلة تفي أن يجب
 :يتضمن وهذايلي ما ذلك ويتضمن

 ملحق في محدد هو آما األبجدية نفس من واحدة سلسلة في الرمز نقاط آافة أخذ يتم أن يجب •
  .يونيكود أبجديات خواص: 24 رقم اليونيكود معايير
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 الموضوعة والقواعد الهجائية الضوابط ذات للغات بالنسبة اإلرشادات هذهذلك من استثناءات بوجود يسمح
 يتم لن االستثناء، هذا مع حتى ذلك، من الرغم وعلى  .متعددة ألبجديات مختلًطا استخداًما تتطلب التي

 الرموز نقاط من واحدة مجموعة في بالتواجد مختلفة أبجديات من بصرًيا المربكة للحروف السماح
 تحتوي ذلك، إلى وباإلضافة .واضح بشكل مناسبين حروف وجدول سياسة تحديد تم إذا إال بها المسموح
 IDNC WG مجموعة أوصت وقد. IDN جداول لتطوير IDN لسجالت مطلب على IDN إرشادات

 القسم السابعة، الوحدة انظر الموضوع، هذا حول المناقشة من لمزيد( IDN بجداول يتعلق فيما يلي بما
7.5:( 

 

 وقد. IDN جداول لتطوير IDN لسجالت مطلب يوجد ،IDN إرشادات إلى باإلشارة ذلك، إلى وباإلضافة
 الموضوع، هذا حول إضافية لمناقشة( IDN بجداول يتعلق فيما يلي بما IDNC WG مجموعة أوصت
 ):السابعة الوحدة انظر

 تم أي بالفعل موجودة تكون ربما IDN ccTLD نطاق بواسطة المستخدمة األبجدية/  اللغة إن
 الحالة، هذه وفي. بالفعل تقديمها وتم األبجدية/  اللغة نفس باستخدام أخرى منطقة بواسطة إعدادها
 .هذا األبجدية/  اللغات جدول الستخدام االتجاه إلى اإلشارة اختياره تم  الذي المفوض على ينبغي

 مع باالتساق أبجدية،/  لغة جدول تطوير في للتعاون األبجدية نفس تستخدم التي المناطق تشجيع ويتم
 .IDN إرشادات

 بتحضير ICANN قامت ،IDNC WG لمجموعة النهائي التقرير من المقدمة التوصيات على بناًء
 لسالسل الحروف وتهجئات  (IDN)الدولية النطاقات أسماء جداول واستخدام تطوير(" ورقة وإصدار
 .التفاصيل من لمزيد السابعة الوحدة انظر"). األعلى والمستوى الثاني المستوى

 الفنية IDNC WG مجموعة بتوصيات المتعلقة التغييرات توضيحات 3.5

 مجموعة تقرير في به أوصي قد عمامما قليًال أعاله المذآورة الفنية المتطلبات تتغير الحاالت من قليل في
IDNC WG مستمرة تزال ال البروتوآول مراجعة ألن اللغة في التغييرات بعض وتوجدوتحدث. النهائي .

 موظفو وسيظل. نهائية اعتبارها يتم أن قبل الفنية للمتطلبات إضافية تعديالت إجراء توقع يمكن لذلك
ICANN أن لضمان السريع، التتبع عملية تنفيذ تقدم أثناء الفني المجتمع مع مستمر بشكل يتواصلون 
  .البروتوآول مراجعة جهود مع تتسق الفنية المتطلبات
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 الفنية السلسلة متطلبات تغييرات على عامة نظرة
 

 مراجعتها تتم التي اللغة األصلية IDNC WG مجموعة مطلب
 في محدد هو آما األبجدية نفس من واحدة سلسلة في الرمز نقاط آافة أخذ يتم أن يجب األبجديات خلط عدم. 1

  . يونيكود أبجديات خواص: 24 رقم اليونيكود معايير ملحق
  

 الموضوعة والقواعد الهجائية الضوابط ذات للغات بالنسبة ذلك من استثناءات بوجود يسمح
   . متعددة ألبجديات مختلًطا استخداًما تتطلب التي
 من بصرًيا المربكة للحروف السماح يتم لن االستثناء، هذا مع حتى ذلك، من الرغم وعلى

 تحديد تم إذا إال بها المسموح الرموز نقاط من واحدة مجموعة في بالتواجد مختلفة أبجديات
 .واضح بشكل مناسبين IDN وجدول سياسة

   :األسباب عرض
 غير من أنه عتبرُااعتبرفقد  األبجديات، خلط باستخدام) المثال سبيل على اليابانية اللغة( معينة لغات عن التعبير يتم أنه لحقيقة نظًرا

 غير بشكل األبجديات خلط لمنع الالزمة المعايير توافرت طالما أعلى، مستوى سلسلة في تام بشكل األبجديات خلط منع المناسب
 . IDN إرشادات مع ذلك ويتماشى. ضروري
 مراجعتها تتم التي اللغة األصلية IDNC WG مجموعة مطلب

  من أقل تكون أسماء أية استخدام عدم. 2
 ASCII لغات غير اللغات في حرفين

 الفني المطلب لغة في متاح غير

  : األسباب عرض
 الفور على األمر هذا من التحقق ويتم. منه الفنية اللجنة تتحقق أن يجب مطلًبا أدنى حدبحد على حرفين على السلسلة احتواء تحديد يعتبر ال

 وقت أسرع في المطلب بهذا متعلقة واقعية أخطاء أية على العثور يتم حتى ، وذلكIDN ccTLD نطاق لسلسلة طلًباطلب ICANN تستلم عندما
 على األمر، لزم إذا اللغوية الخبرة أصحاب إلى الموظفون يسعىلجأي وربما. ذلك فعل في يرغب الطالب آان إذا تصحيحها يتم وأن ممكن،
 .القاعدة وليس االستثناء بمثابة ذلك يكون أن يتوقع ذلك من الرغم
 مراجعتها تتم التي اللغة األصلية IDNC WG مجموعة مطلب

   أن توضيح تم. 3
  مع اختيارها يتم التي السلسلة
 في استخدامه، عند األبجدية/  اللغة جدول
 URI وعناوين اإللكتروني البريد عناوين
 إلى تؤدي ال المثال، سبيل على وهكذا
 أو بالتقديم تتعلق مشكالت أية ظهور
 الفني المطلب لغة في متاح غير .التشغيل
 : األسبابعرض
 بتقديم تتعلق مشكالت في تسببيسببتت أن يمكن IDNأسماء  أن يقبل) i1( أن الطالب من يطلب حيث الطلب، قالب إلى المطلب هذا نقل تم

 ذات التسجيل وسياسات TLD سلسلة تطوير في الواجبةالواجب الحذراحتياطات  آل مراعاة تمت قد أنه يبرهن) 2( و معينة تطبيقات في النص
  . النص بظهور تتعلق التي المشكالت لتجنب الصلة

  
 الجديد اإلصدار عبر خاص وبوجه IDNA بروتوآول فهم طريق عن المشكالت من األنواع بهذه دراية أآثر الطالبون يصبح أن يمكن

 بتقديم المتعلقة المشكالت بعض تظهر أن يمكن حيث IDN wiki في الفعلية المشارآة طريق عن أو – IDNA برتوآولبروتوآول من المقترح
  . اختبارها ويتم النص

  
" x" الحرف أن اآتشف قد أنه المحتمل TLD سجل مديرمشغل تأآيد احتمالية النص بتقديم المتعلقة المشكالت أمثلة من تكون أن ويمكن

 نهاية يكون أن يمكن الذي" (y" الحرف مع النص بتقديم تتعلق مشكلة به يوجد) بهم الخاص المقترح TLD نطاق في األول الحرف وهو(
  ".y" بالحرف تنتهي التي الثاني المستوى نطاقات آافة تمنع هذا TLD لنطاق التسجيل سياسة فإن ذلك، وبسبب). الثاني المستوى نطاق

 مراجعتهاتتمالتياللغة األصلية IDNC WG مجموعة مطلب
   المقترح الرمز أن من التحقق. 4
 من عنصر آأي تفسيره يتم أن يمكن ال

TBD 
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 تستخدم التي 2-ألفا رموز في العناصر
 ISO من 5.2 القسم( ISO 3166/MA بواسطة

3166-1:2006( 
  : األسباب عرض
 التدقيق هذا بتنظيم لهم للسماح الفنية للجنة الدعم توفير يتم أن ولكن به، موصى هو آما يكون بأن الفني للمطلب السماح يتم أن يقترح
 تعتبر التي الحاالت في اللغوية الخبرة بطلب لهم السماح إلى باإلضافة ،gTLD نطاقات عملية في العملية في االرتباك باحتمالية المتعلق
 ).السابعة الوحدة في المناقشات أيًضا انظر. (ISO3166 سالسل مع ارتباك حدوث احتمالية حول شك محل
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 الوحدة الرابعة

 DNS استقرار بشأن الفنية الهيئةاللجنة اعتبارات
 

 تقديم هو )DNS استقرارشأن بالمعنية  الفنية الهيئة أنها على إليها المشار( الفنية اللجنة ومسئولية دور إن
 نطاق طالب بواسطة المقدمة الوثائق على اعتماًدا ،ICANN إدارة مجلس إلى ومستقلة خارجية استشارة

IDN ccTLD،  الفنية الهيئةاللجنة وجدت إذا. الفنية بالمعايير تفي اختيارها تم التي السلسلة أنتفيد 
 طلب فإن ،المعايير من أآثر أو بمعيار تفي ال اختيارها تم التي السلسلة أن DNS استقرار بشأنالمعنية 
 ذلك، من الرغم وعلىعلى. السريع للتتبع وفًقا مؤهًال يكون ال المحددة السلسلة بهذه IDN ccTLD نطاق
 ذلك تاعتبراعتبر إذا الطالب من إضافي توضيح على الحصول إلى الفنية اللجنة تسعى أن يمكن

 .المطلوبة السلسلة حول قرار اتخاذ قبل ضرورًيا،

 أن يجب ،النهائي IDNC WG لمجموعة النهائي التقريرمجموعة تقرير توصية مع وباالتساقباالتساق
 االجتهاد لتنفيذ والمستقلة الخارجية DNS استقرار بشأنالمعنية  "الفنية الهيئةاللجنة" تعيين يتم

 . ICANN إدارة مجلس ولتبليغ الواجبة العنايةالالزم

 السجالت خدمات لتقييم السجل خدمات تقييم عملية مضى فيمامسبق بشكل ICANN استخدمت وقد
 الحالية gTLD اتنطاقنطاق سجالت في) DNS (DNSSEC أمان امتدادات مقدمة مثل المقترحة
 النقل وعملية العشوائي DNS بنظام ةليبدالف وحرال إدخاالتورمز وقيود السرعة منطقة وتحديثات
 إضافة فترة وحدود قبل من محفوظة آانت التي الثاني المستوى نطاقات أسماء وإصدار الجزئي اإلجمالي
 تلك العالي المستوى أصحاب من الفنيون الخبراء ويجري. االستخدام إساءة سياسات إلى باإلضافة السماح

 .التقييمات

) RSTEP( التسجيل لخدمات الفنية التقييم هيئة خبراء استخدامجذب بالمثل يمكن بأنه ICANN وتعتقدتؤمن
 .الفنية اللجنة بواجبات للوفاء والكافية المناسبة الفنية الخبرات وجذب الموجودين

 

 DNS استقرار بشأنالمعنية  الفنية الهيئة وظيفةللجنة المقترحة الوظيفة  4.1

 وأمان باستقرار المتعلقة الفنية التوصيات النهائي IDNC WG مجموعة تقرير من أساسي جزء يتضمن
 آل خضعت حين وفي. الثانية الوحدة في الفنية المتطلبات تلك توضيح تم وقد. نفسها TLD نطاق سلسلة
 الموظفين، من قبل بواسطة السريع التتبع قبول تهدف إلى فحصعملية للفحص السريع التتبع عملية طلبات

حيث  DNS استقرار بشأنالمعنية  الفنية الهيئةاللجنة قبل من لمراجعة تخضع المطلوبة السالسل آافةفإن 
 التتبع عملية خالل من المطلوبة IDN ccTLD نطاق سلسلة استمرار يتم آي بنجاح تمر أن يجب

 .السريع

 DNS استقرار بشأنالمعنية المبدئي الفرز آكل الفنية الهيئة تقوم بأن اقتراح هناك اللجنة تنفذ أن ويقترح
 IDN مديري طريق عنICANN موظفي بواسطة المقدمة السالسل قائمة على أولي فحص بإجراء

ccTLD المرتقبين. 

 هيئة تشكيل فسيتم ،اللجنة قبل من المراجعة من المزيد إلى تحتاج السالسل أن الهيئة قررت تحديد تم وإذا
 .DNS الستقرار مراجعة إلجراء أعضاء ثالثة3 من

 على تؤثراإلنترنت بشبكة السلسلة آانت إذا ما وتحددستضر هل وتحديد السلسلة بمراجعة الهيئة وستقوم
 .ال أم DNS استقرار أو أمان

 .)أمكن إذا( أقل أو يوًما 30 خالل الهيئة مراجعة تنفيذ ويتم

 ذات المعايير مع متسقة غير عليها للحصول التقدم يتم التي السلسلة أن بتحديد الهيئة قامتتحديد تم إذا
 ترابط أو االتساق أو االستجابة زمن أو اإلنتاجية على عكسية بصورة تؤثر حالة تنشئ أو الصلة
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 ثم ،ICANN موظفي إلى القرار هذا توصيل يتم ،النهائيةاألخيرة النظم أو اإلنترنت لخوادم االستجابات
 .السلسلة تلك ضد قرار وجود حالة في قدًما يمضي أن IDN ccTLD نطاق لطلب يمكن ال. الطالب إلى

. الضرورة عندضرورًيا ذلك آان إذا الطالب من التوضيح الفنية الهيئة تطلب ربما ذلك، من الرغم وعلى
 متطلبات مع آامل بشكل تتسق التي السلسلة على موسعة مراجعة إجراء الضروري غير من يكون قد

 إضافية حماية السلسلة مراجعة عملية تقدم ذلك، ومع. 3.4 القسم الثالثة، الوحدة في إليها المشار السلسلة
 .المطلوبة IDN ccTLD بسلسلة المتعلق االستقرار أو األمان في مشكالت ظهرت إذا

 الخاصة الموضوعات بشأن التفاصيل من المزيد تتطلب تلقيها تم التي التعليقات بأن ICANN وتقر
. اللجنة هذه في األعضاء لترشيح المعايير تحديد مثل ،DNS استقرار بشأنالمعنية  الفنية الهيئة بتشكيل
 التفاصيل من المزيد تقديم يتم وسوف الرسمي العرض أو العام الطلب طريق عن الهيئة تشكيل يتم وسوف
 .يمكن ما بأسرع
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 الوحدة الخامسة
 التقييم وعملية السريع التتبعسريع تتبع طلب

 
 السريع، التتبع عملية بموجب IDN ccTLD نطاقات طلب عملية على عامة نظرة الوحدة هذه تقدم

 الدعم وثائق مثل وإرسالها، الضرورية المواد استكمال آيفية عن تعليمات على آذلك الوحدة وتحتوي
 .المطلوبة

 سحب يمكن بموجبها التي والظروف بالعملية يتعلق فيما المساعدة طلب آيفية آذلك الوحدة هذه تناقش آما
: الموقع على اإلنترنت على متوفر الصلة ذات بالمصطلحات مسرد وهناك. إرساله تم طلب إنهاء أو
-http://www.icann.org/en/topics/idn/idn

glossary.htm:glossary.htm-http://www.icann.org/en/topics/idn/idn  

  عامة نظرة   5.1

 حيث. 5.1 الشكل في بأآملها IDN ccTLD لنطاقات السريع التتبع عملية حول عامة نظرة تقديم تم
 وهي: IDNC WG مجموعة لتوصيات طبًقا الثالث المراحل منهجية الملونة الثالث المراحل تمثل

 .التفويض عملية ومرحلة السلسلة وتقييموالتقييم الطلب تقديم ومرحلة اإلعداد مرحلة

 اإلعداد مرحلة 5.1.1
 وتحتوي. السريع التتبع عملية إلى للدخول التحضيري بالعمل اإلعداد مرحلة في الطلب صاحب يقوم

 :تحديد على األولية التحضيرية النشاطات

 . IDN ccTLD نطاقات) سالسل( بسلسلة الخاصة) األبجديات( واألبجدية) اللغات( اللغة •

 IDN) نطاقات( بنطاق الخاصة المنطقة أو الدولة اسم ثم ومن) السالسل( السلسلة اختيار •
ccTLD، و  

 ألسباب ضرورية تكون محتملة تهجئات وأية الصلة ذات IDN أسماء) جداول( جدول تطوير •
 . لغوية

 الوثائق بتطوير الطالباإلعداد مرحلة في الطلب صاحب يقوم الوقت هذا في لذلك، وإضافًةوباإلضافة
 :على اإلقرارات وثائق تشتمل. تحتوي أن يجب. لإلقرارات بالنسبة المطلوبة اإلقرارات وثائق

 إلى يشير وبما المنطقة أو الدولة في العامة السلطة أو المختصة الحكومة من المقدم الدعممقدم دعم .1
 .المنطقة أو الدولة السم فعال تمثيل هي المختارة السلسلة أن

 بالنسبة المنطقة أو الدولة في العامة السلطة أو المختصة الحكومة من المقدم الدعممقدم دعم .2
 . المختار السجل لمديرلمشغل

  

 

 معارضتها، عدم أو المعنية العامة السلطة أو الحكومة موافقة دليل تعريف يتم ذآره، سبق وآمابأن ويوصى
 أو النطاقات، أسماء إدارة عن المسئول الوزير من المعارضة عدم أو بالموافقة موقَّع خطاب أنه على

 عام ممثل أو الرئيس، أو الوزراء رئيس مكتب أو الخارجية الشئون أو والكمبيوتر، المعلومات تكنولوجيا
 الشئون أو والكمبيوتر، المعلومات تكنولوجيا أو النطاقات، أسماء إدارة عن المسئولة اإلدارة أو الهيئة عن

 .الوزراء رئيس مكتب أو الخارجية

 .للطلب معارضتها عدم أو المعنية العامة السلطة أو الحكومة موافقة عن بوضوح الخطاب يعبر أن ويجب

 طلب في المطلوبة للطريقة شبيهة بطريقة المنطقة أو الدولة في المشارآين إشراك توثيق يتم أن يجب
 انظر .؛المختار المفوض خالل من وذلك القياسي، ccTLD نطاق تفويض

-http://www.iana.org/domains/root/delegation
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guide/-http://www.iana.org/domains/root/delegationguide/ لمزيد 
 .التفاصيل من

 فيهم  للذين الدعم وظيفة ببدء ICANN ستقوم ،طلباتهمالتحضيرية جهودهم في الطلبات أصحاب لدعم
 . بهم الخاصة IDN أسماء تسجيل بسياسة المتعلقة النواحيالعناصر تطوير في دعم أو إرشاد إلى حاجة

 السلسلة وتقييموالتقييم الطلب تقديم مرحلة .5.1.2

 IDN نطاقات حيال طلباتهم بإرسال اتالطلبأصحاب  يقوم ،السلسلة وتقييموالتقييم الطلب تقديم مرحلة في
ccTLD من قبل قبوله يتمل المختارة السلسلةخاص ب طلب بتقديمإلى ICANN لتمثيل مؤهًالي يكون آ 

 :فيها بما المحددة، التقييم لخطوات ذلك بعد الطلب يخضع ثم. المنطقة أو الدولة

 الطلب على الموافقة عملية مراجعة - •

 السلسلة تأآيد عملية - •

 والتفويض السلسلة استعداد من التحقق عملية نشر - •

 توضيحالوحدة هذه في أدناه التفصيل من بمزيد والتقييم الطلب مرحلة في المختلفة الخطوات وصف تم
 .التالية الفرعية األقسام في أآبر بتفصيل المرحلة هذه خطوات

 التفويض عملية مرحلة 5.1.3
 التفويض، عملية مرحلة إلى بعدها يدخلفإنه  بنجاح، والتقييم الطلب مرحلة من الطلب يمر عندما
 قبل من عليه للموافقة التفويض طلب إرسال قبل القياسية IANA تفويض عملية تطبيق فيها يتم والتيحيث

 . ICANN إدارة مجلس

 .السادسة الوحدة في التفصيل من بمزيد التفويض عملية مرحلة وصف تم وقد

 وبعدها ،DNS جذر في السلسلة تفويض يتم ،ICANN إدارة مجلس قبل من الطلب على الموافقة وفور
 IDN نطاق بموجب التسجيالت وقبول العمليات في البدء IDN ccTLD نطاق مديرمشغل يستطيع

ccTLD تفويضه تم الذي. 

 IDN TLD بنطاقات الخاص السريع التتبعلنطاق سريع تتبع طلب تقديم  5.2

 ويمكن]. السريع التتبع بداية تاريخ[ من بدًءا ICANN إلى IDN ccTLD نطاقات طلبات تقديم يمكن
  ] تطويره يتم ،].القالب إلى رابط[ هنا من الطلب لهذا المطلوبة للمعلومات قالب تنزيل

 إضافي بشكل تقديمه يتم للدعم توثيق أي خالل من ،]بعد فيما تحديدها يتم[ إلكترونًيا الطلبات تقديم ويجب
 موقع مطبوعة نسخنسخة شكل في ICANN إلى اإلضافية الطلبات تقديم يجب آما ،)معتمدة نسخ أو(

 :التالي ناالعنو علىالتالية العناوين إلى عليها

ICANN 
4676 Admiralty Way Ste 330 

Marina del Rey, CA 90292 
USA 

Attn: Request for an IDN ccTLD Fast Track 

 

 أي في استخدامها يتم آي به، الخاصة الطلبات مع يرفقه حتى مرجعي برقم الطلبات مقدم تزويد يتم
 IDN بنطاقات الخاصة السريع التتبع طلبات تقديم ويمكن. السلسلة تقييم تصاحب والتي تالية استفسارات
ccTLD عمليةسياسة انتهاء وحتى البدء تاريخ من وقت أي في ccNSO PDP بأسماء المتعلقة IDN 

 اإلعالن يتم وسوف). IDNC WG بمجموعة الخاص النهائي التقرير من" أ" اإلرشادي للمبدأ طبًقا(
 .به العلم فور السريع التتبع طلبات تقديم انتهاء تاريخ عن
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 في المتوقع الكبير الطلبات لحجم نظًرا يدوًيا IDN ccTLD نطاقات طلبات معالجة تتم أن المتوقع ومن
 تلقتها التيطريق عن المستلمة الردود على محكم غير بشكل مبني المتوقع والحجم. الجاري الوقت

ICANN  المعلومات اتطلبفيما يخص )RFI (لتوصيات وطبًقا الماضي، العام في). طبًقا تتم التي 
 وآل المختصة السلطات آافة إلى خطابات ICANN أرسلت ،إرسالها تم التي IDNC WG مجموعة
 توضيح منهم وتطلب السريع التتبع عملية عن تخبرهم والمناطق الدول ويهدف. ccTLD نطاقات مشغلي
 والمناطق الدول في باألفراد الخاصة المصلحة استيعاب هوإلى RFIمن  هدفال آانو.  اهتمامهم مدى

 إجماًال المعنية األطراف من 29 قام المقال، هذا آتابة وقت وحتى . السريع التتبع عملية في للمشارآة
 يطالبون الذين المستجيبين من بسيط عدد خالل من استجابة، ICANN  74 تلقتمهتمون أنهم قائلين بالرد

 31 ،)سّرية بها االحتفاظ المستجيبون طلب حيث بسيط عدد إسقاط بعد( استجابة 74 بين ومن. بالسرية
 قائلين بالرد المعنية األطراف من 23 قام بينما السريع، التتبع عملية في بالمشارآة همماهتما عن عبروا
 يكونوا لم أو المرة هذه في بالمشارآة مهتمين غير الباقون المستجيبون وآان. مختلفة لغة 15 ويمثلونأنهم

 بعض بين تداخل هناك يكون وقد. العملية بنود بموجب IDN ccTLD نطاق على للحصول مؤهلين
 . والحكومات ccTLD مشغلي بين المجيبين

 على مقدم عبر تقديمه سيتم RFI لطلباتبطلبات المتعلقة االستجابات عنحيال تفصيًال أآثر تحليل هناك
 track/-http://www.icann.org/en/topics/idn/fast الموقع على اإلنترنت

-http://www.icann.org/en/announcements/announcement
en.htm-10feb09 

 واالتصال ICANN موظفي دعم وظائف  5.3

 وعمليات االتصال نقاط من العديد توفير سيتم السريع، التتبع في المشارآة عند والمقاطعات الدول لدعم
 من بمزيد وصفها تم التي هذه، الدعم وظائف توفير يتم وسوف. .  أدناه الموضح للوصف طبًقا الدعم

 بهم الخاص اإلعداد مرحلة في المرتقبين IDN ccTLD لمديري التالية، الفرعية األقسام في التفصيل
 .المطلوبة IDN ccTLD نطاقات تفويض بعد أخرى ومرًة

 يقوم أن أو يتصلوا أال الطلبات أصحاب على يجب بأآملها، التقييم عملية أثناء -  المحتملة التعارضات
 أعضاء من عضو أي أو ICANN موظفي من موظف بأي عنهم نيابًة باالتصال آيان أو ما شخص
 أو المختبرون أو الخبراء أو المقّيمون ذلك في بما التقييم، بعملية صلة على شخص أي أو اإلدارة مجلس

 .ICANN طريق عن توآيلهم تم الذين المراجعون

 بالعملية المتعلقة استفساراتهم تقديم الطلبات لمقدمي يمكن التي االتصال تفاصيل بتقديم ICANN ستقوم
 .عبرها

 أحد أو ICANN طريق عن الطلب بمقدم االتصال تم إذا أو يتم عندما يحدث الحالة هذه من واالستثناء
 االتصاالت بعض ستحدث لذلك، وإضافًة. المقدم الطلب في الموجودة المعلومات بعض لتوضيح وآالئها
 .الجذر إدارة خدمات ولتقديم IDN ccTLD نطاقات لتفويض القياسية ICANN وظيفة أثناء

 لالتصال العامة االتصال تفاصيل  التفاصيل 5.3.1

 لمساعدة موجودون السريع التتبع برنامجمعالجة وموظفو ICANN بمنظمة اإلقليمية العالقات فرق
 مرحلة في المرتقبين IDN ccTLDنطاقات  مديري بعملية الخاصة المراحل جميع في الطلبات أصحاب
 .السريع التتبع لعملية اإلعداد

 آافة تغطية تتم أنه لضمان السريع، التتبع في للمشارآين اإلقليمية االتصال تفاصيل توفير يتم وسوف
 المناطق آافة خالل المناسب الوقت في االستفسارات على اإلجابة يمكن أنه ولضمان مناسب بشكل األقاليم
 .الزمنية

 شائعة أسئلة شكل في متوفرة ستكون السريع التتبع بعملية المتعلقة الشائعة األسئلة معظم على اإلجابات
 على السريع بالتتبع الخاص الويب موقع على

-http://www.icann.org/en/topics/idn/fast
track/-http://www.icann.org/en/topics/idn/fasttrack/  
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 IDN بدعم الخاصة الدقيقة التفاصيل 5.3.2

 الدعم وظيفة بتقديمببدء ICANN ستقوم ،طلباتهمالتحضيرية جهودهم في الطلبات مقدميأصحاب لدعم
 الخاصة IDN أسماء تسجيل بسياسة المتعلقة العناصر تطوير في دعم أو إرشاد إلى حاجة فيهم  للذين
 عقب IDN ccTLD مدير إلى أخرى ومرًة اإلعداد مرحلة في هذه الدعم وظيفة توفير يتم وسوف  .بهم

 .المطلوبة IDN ccTLD نطاقات تفويض

 :IDN دعم عملية في متضمنة التالية العناصر تضمين يتم وسوف

 :التالية المتطلبات تفاصيل الستيعاب المقدم الدعم ذلك في بما وتنفيذها، IDN إرشادات مراجعة .1

 IDNA بروتوآول متطلبات تنفيذ .1.1

 بها الخاصة والمجموعات اللغة أو /األبجدية تحديد .1.2

 التهجئات تعريفات ذلك في بما ،IDN) جداول( جدول تطوير .1.3

 IANA مستودع في IDN) جداول( جدول نشر .1.4

 اإلنترنت عبر المعلومات آافة توفير .1.5

  معهم التشاور يجب الذين المصالح أصحاب تحديد .1.6
 

 :مثل التنفيذ، قضايا بشأن القرار بصنع الخاصة المطروحة المختلفة الخيارات ووصف دعم .2

 )التهجئات المستخدم، مسح البروتوآول، صالحية( دعمها يتم التي الحروف تحديد آيفية .2.1

 أو/و الحقوق من اإلعفاء خدمة، األول هو قدوًما األول مثل( للتسجيل العامة السياسة تطوير .2.2
 )الفكرية الملكية حقوق أو األخرى التسجيل قبل ما حقوق

 في مقابل ةاإلجمالي التسجيالتضد اإلجمالي مثل( التهجئات تسجيل سياسة تطوير .2.3
 )المجموعاتتسجيالت 

 الدعم واحتياجات المسجل باتصاالت المتعلقة الدعم ووظائف الالزمة األدوات تعريف .2.4
 .عام بوجه التنفيذ وموضوعاتخطط ومسودة

 WHOISWhois قدرات مثل الضرورية، الفنية األدوات من المزيد لتطوير الدعم تقديم .2.5
 . الكثير وغيرها IDNA وتحويالت

 صاحب يعمل أن الصلة ذات التسجيالت وسياسات IDN جداول تطوير عنديخص فيما بشدة يوصى
 تستخدم التي األخرى اللغة مجتمعات مع العمل على الطلبات أصحاب تشجيع يتم المصاحبة، التسجيلالطلب
 .لتسهيلها يخططون التي للغات آأساس األبجديات نفس

 الخاصة العامة والمساعدة الدعم تقدم ICANN تقدم وسوف أن االعتبار في الوضع بمكان األهمية من
 أو قانونية قرارات باتخاذ ICANN تقوم ولن. األمور بهذه يتعلق فيماذآرها السابق باألمور
 أو المحتملين تالسجال لمديريالمحتمل السجل لمشغل وال المناطق، أو للدول العمل تخص نصائحقرارات

 . الموجودينالموجود

 

 المقدمة بالطلبات الخاصة اإلنهاء معايير   5.4

 الخاصة الطلبات سحب الطلبات ألصحاب الممكن من السريع، التتبع عملية طوال الخطوات من العديد في
 يقضي ما لقرار نظًرا ICANN طريق عن الطلب بإنهاء ICANN تقوم أنإنهاء آذلك الممكن ومن. بهم
 .معينة أخطاء على يحتوي الطلب آان إذابأن
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 :يلي ما على الطلب إنهاء إلى تؤدي التي األخطاء وتشتمل 

 .DSN في بالفعل تفويضها تم سلسلة الطلب سلسلة تكون أن .1

 .ISO3166-1 قائمة إلى الطلب صاحب ينتمي أال .2

 .الالتينية األبجدية من حروف من المطلوبة السلسلة تتكون أن .3

 .الصلة ذي اإلقليم أو بالدولة المتعلقة اللغة بمعايير تفي ال الممثلة اللغة تكونأن المؤآد من كوني أن .4

 في البدء يتم أن قبلوسوف النتيجة بشأن الطلب صاحب إخبار يتم فسوف األخطاء، هذه مثل اآتشاف تم إذا
 .اإلنهاء بعملية المتعلقة التفاصيل من المقرر وضع تطوير ينبغي .اإلنهاء عملية

 القرارما إذا آان حيال قراًرا تعطل قد والتيفقد المقدم الطلب من تنبعمع وجدت إن أخرى مشكالت هناك
 أن) 1: (يلي ما على المعطلة العوامل تلك تشتمل وقد. ال أم المطلوبة السلسلة تفويض يجب بهل المتعلق
 تقديم تم قد المطلوبة السلسلة أن) 2( السريع، التتبع عملية في المطلوبة للسلسلة طلب تقديم تم قد يكون
 المنطقة أو الدولة دعم على يحتوي ال المقدم الطلب أن) gTLD، )3 نطاقات عملية في بالفعل لها طلب
 غير ومن UNGEGNUNEGEGN دليل في مضمنة غير المطلوبة السلسلة أن) 4( الصلة، ذات

 الحاالت، هذه آل في. الصلة ذات المنطقة أو الدولة عن فعال تمثيل عن عبارة السلسلة تكون أن الثابت
  .الطلب بشأن قرار أي اتخاذ قبل التوضيحات لتقديم الطلب صاحب مع التشاور يتم سوف

 المحتمل غير ومن السالسلوتعارض فيما يتعلق ب نزاع وجود المتوقع غير من أنه من الرغم وعلى
 السابعة، الوحدة في الحاالت هذه مثل لحل المقترحة والقواعد اإلجراءات وصف تم قد أنه إال ذلك، حدوث
 . 7.4 القسم

 IDN TLD لنطاق سريع تتبع طلب معالجة  5.5

 مراجعات من متتالية لسلسلة ICANN إلى المقدمة IDN ccTLD بنطاقات الخاصة الطلبات ستتعرض
 يوضح. األمر لزم إذا خارجها من معينين خبراء طريق وعن ICANN موظفي طريق عن اليدوي التقييم
 األشكال وفي التالية الفرعية األقسام في المفصلة العمليات توضيح تم وقد. بأآملها العملية 5.1 الشكل

 .المصاحبة

 الطلب قبول عملية  5.5.1

 هي IDN ccTLD نطاقات يخص ما طلًبا ICANN تتلقى أن بعد تحدث التي األولى الخطوة تعتبر
  .الطلب قبول عملية علىفي إجراؤه يتم الذي التدقيق

 في المطلوبة العناصر آافة تضمين تم قد أنه من بالتحقق ICANN موظفو يقوم ،وهناالخطوة هذه وفي
 .الطلب في واضحة إدارية أخطاء أية وجود عدم لضمان الطلب، في السريع للتتبع طلب قالب آل

 حالة وفيفي. ممكن وقت أسرع في الكاملة، غير الطلبات بتحديدلتحديد التدقيق هذا يقومبهذا القيام ويتم
 بدوره يكون والذي الطلب مقدمصاحب إلى المعلومات تلك بتقديم ICANN موظفو يقوم أخطاء، وجود
. الحق وقت فيمستعًدا يكون عندما التقديم ويبدأ الطلب بسحب يقوم أو إضافية معلومات تقديم على قادًرا
 بأن الطلب مقدم بإخطارصاحب إلى إخطار بتقديم ICANN موظفو يقوم أخطاء، أي مواجهة عدم وعند
 .بنجاح اجتيازها تم وقد آاملة تعتبر الطلب قبول عملية

 السلسلة تأآيد عملية  5.5.2

 ،1 الملحق انظر( 5.3 الشكل في العملية هذه توضيح تم وقد. السلسلة تأآيد عملية هي التالية والخطوة
 .التالية الفقرات فيآالتالي وصفها تم وقد) الخامسة الوحدة

 الخاصة الذاتي التصديقالذاتية الشهادة عملية أن إثبات خالل من السلسلة تأآيد عملية تبدأفي البدء يتم
 عن البحث ويتم مشكالت هناك آانت إذا الطلب مقدمصاحب مع التشاور ويتم. آاملة اللغوية بالمتطلبات
 إلى الدعم وظيفة بتطويرتقديم على بالعمل ICANN تقومموظفو ويقوم. مشكالتال لهذه توضيح
 وظيفة عناألمر هذا بشأن تفاصيل أية تتوفر ولم. اللغوي الدعم لتوفير الطلبات لمقدمي لغوية دعمأصحاب
 .اآلن حتى هذه الدعم
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 بشأنالمعنية  الفنية الهيئةاللجنة إلى المصاحبة والمواد السلسلة تقديم يتم اللغوي، التدقيق من االنتهاء وفور
 التدقيق تحققال في البدء ويتم) الفنية اللجنة حول التفاصيل من لمزيد الرابعة الوحدة انظر( DNS استقرار
 المتطلبات آافة تطبيق من التحقق يتم حيث مفصل فني تحقيقحققت هو التحقيق قدقيالت وهذا. للسلسلة الفني
 المختارة السلسلة هذه في فنية مشكالت اآتشاف تم إذا. بها وااللتزام الثالثة الوحدة في وصفها تم التي الفنية
 وإذا. أو ،الطلب مقدمصاحب من توضيحاتطلب  الهيئةبمقدور فالفنية اللجنة تستطيع المراجعة، هذه في

 .أعاله 5.4 القسم انظر. اإلنهاء عملية في البدء يتم فسوف تقديمها، يتعذر أو آافية غير التوضيحات آانت

 يتمفسوف  فنية، مشكالت ةأي وجود عن باإلعالن DSN استقرار بشأنالمعنية  الفنية الهيئةاللجنة تقم لم إذا
 السلسلة نشر يتم سوفسيتم وأنه بنجاح السلسلة تأآيد عملية اآتمال تم بأنه الطلب مقدمصاحب إخطار

 .عالنيًة المطلوبة

  المطلوبة) السالسل( السلسلة نشر   5.5.3

 . عالنيًة المطلوبة IDN ccTLD نطاق سلسلة نشر يتم السلسلة، تأآيد لعملية الناجحة النتيجة بعد

 مخصصة مساحة على ICANN بمنظمةبـ الخاص الويب موقع يحتوي على مساحة تخصيص ويتم
 RSS ميزات توفير يتم وسوف. السريع التتبع عملية في الخطوة هذه إلى وصلت التي السالسل لعرض
 .المساحة هذه في بالتغييرات الخاصة

 التفويض استعداد من التحقق عملية  5.5.4
 المرحلة عملية متطلباتفي المذآورة المتطلبات آافة تعتبر تكون ،النقطة هذه عندإلى الطلب يصل عندما
 موظفو يقوم وسوف تقديم ويتم .بنجاح اآتملت قد IDNC WG مجموعة توصيات بموجبحسب الثانية

ICANN موظفي طريق عن التفويضمدى االستعداد الخاص بعملية  من التحقق تقرير بإعداد 
ICANN هيئة  موظفي إلى تقديمه ويتمIANA .عملية في البدء يمكن أنه الطلب صاحب إخطار ويتم 
 التفويض عملية وصف ويتم. اتخاذها الالزم اإلجراءات هي وما IANA هيئةب الخاصة الرسمية التفويض
 .السادسةالتالية الوحدة في أآبر بشكل IANA هيئةب الخاصة
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 ؛السلسلة وتقييموالتقييم الطلب تقديم: الثانية المرحلة اإلعداد؛: األولى المرحلة السريع؛ التتبع عملية على عامة نظرة: 5.1 الشكل  : 1 الملحق
 التفويض: الثالثة المرحلة

 

 السلسلة تأآيد عملية: 5.2 الشكل  
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 التفويض عملية: الثالثة المرحلة ؛السلسلة وتقييموالتقييم الطلب تقديم: الثانية المرحلة اإلعداد؛: األولى المرحلة السريع؛ التتبع عملية على عامة نظرة :5.1 الشكل

 
 .هنا اللغوية العملية متطلبات وتدقيق الفنية المعايير من التحقق يتم - السلسلة تأآيد عملية: ب2 المرحلة :5.2 الشكل
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 الثانيةالسادسةالوحدة 
 التفويض عملية

  
 

 لوظائف تنفيذهاإدارتها من آجزء األعلى المستوى نطاقات لتفويض عملية بإجراء ICANN اآلن تقوم
IANA )IANA .(ولةالد لرمز األعلى المستوى بنطاقات الخاص التفويض إلجراء وصف وهناك. هناك 
-http://www.iana.org/domains/root/delegation الموقع على موجود

guide./guide/-http://www.iana.org/domains/root/delegation. تظل 
 الموجودة الوثيقة هذه تحديث ويتم. IDN ccTLD نطاقات على آبيرة بصورة للتطبيق قابلة العملية هذه
 .IDN ccTLD بنطاقات الخاصة الحديثة التشغيلية الممارسات لتعكس اإلنترنت على

  IANA وظيفة  6.1

 وستظل. ذلك على األمريكية التجارة وزارة مع التعاقد بموجب IANA وظيفة بإدارة ICANN تقوم
 بتفويضبـ الخاص الدولة لرمز األعلى المستوى نطاقات تفويض بمراجعة الخاصة IANA وظيفة عملية

ccTLDIDN  بنطاقات الخاصةالدولة لرمز األعلى المستوى نطاقات على المطبقة بالعملية مرتبطة 
ccTLD 1 معيار من مباشرًة والمستنبطة الموجودة-ISO 3166 .فقط العملية توسيع يتم وسوف 
 .الخامسة الوحدة في المذآورة المتطلبات على لتشتمل

 نطاقالدولة لرمز األعلى المستوى نطاقات لتفويض طلًبا ICANN موظفو يتلقى العملية، هذه فيوسوف
ccTLD، من حزمة إلى باإلضافة التفويض، طلب ماهية يشرح رسمي قالب من مكون الطلب وهذا 
 الموجودة المبادئ دعم آيفية عن وصف بتقديم هذه الدعم مستندات تقوم أن ويجب. آذلك الدعم مستندات

 :المبادئ هذه من بعًضا وإليك. GAC لجنة ومبادئ ICP-1و RFC1591 في

  والفنية التشغيلية المهارات   6.1.1

 . ينبغي آما TLD نطاق لتشغيل الالزمة بالمهارات المرتقب المدير يتمتع 1.1

 األسماء ادموخ إلى IP عنوان عبر آامل بدوام اتصال إمكانية هناك يكون أن يجب 1.2
 .للمديرينللمشغلين إلكتروني بريد اتصال إلى باإلضافة

 النطاقات تحديد فيتحديدما يتعلق بفي به المنوطة بالمهام القيام المدير على ويجبيجب 1.3
 . فنية بكفاءة التشغيلية األسماء وخوادم

  الدولة في المدير  المشغل 6.1.2

 الممثلة المنطقة أو الدولة داخل وتشغيله النطاق اسم على باإلشراف المرتقب المدير يقوم 1.4
 . TLD نطاق طريق عن

 .TLD نطاق يمثلها التي الدولة في تقيم أن المرتقبة اإلدارية االتصال جهة على يجب 1.5

  العادلة المعاملة   6.1.3

 التي المجموعات آافة مع ومنصًفا عادًال المرتقب المدير يكون أن يجب 1.6
 . نطاقات أسماء تطلب أن الممكن من والتي TLD نطاق يشملها

 

 بمناقشة TLD لمجتمع تسمح بطريقة IDN ccTLD نطاق بتشغيل السجل مدير يقوم 1.6
 .فيها والمشارآة TLD بنطاق الخاصة والممارسات السياسات وتعديل تطوير

  الحكومي/المجتمعي الدعم    6.1.4

 رغبة أخذ مع ينبغي، آما TLD نطاق لتشغيل الالزمة بالسلطات المرتقب المدير يتمتع 1.7
  . الجد محمل على الحكومة

 



  IDN ccTLDمسودة خطة التنفيذ لعملية التتبع السريع لنطاقات 
 IDN ccTLDمسودة خطة التنفيذ لعملية التتبع السريع لنطاقات 

 

  
28 

 

 الطرف هو المرتقب المدير أن على آبير بشكل بالنطاق المهتمة األطراف توافق أن يجب 1.8
  .التفويض لتلقي المناسب

 المحددة المعايير هذه بموجب مناسب شخص الطلب صاحب أن توضح التي المواد إلى وباإلضافة
 في وصفها تم والتي بالتقييم المتعلقة المحددة اإلضافية المواد تقديم أن يتم يجب ،RFC 1591 بـ الخاصة
 العوامل يصف والذي التفويض استعداد تقرير طريق عن األمر هذا استيفاء يتم وسوف. الخامسة الوحدة
   .IDN لنطاقاتلـ المحددة

 المقدمة لوثائقل العناية الواجبة إيالءبالوثائق على الالزم االجتهاد بتطبيق ICANN موظفو ويقوميقوم
 ال الطلب أن ثبت وإذا. RFC 1591 في المحددةوالمحددة IANA هيئةب الخاصة المراجعة لعملية طبًقا
 يقدم أن الممكن من الذي الطلب صاحب مع بالتحاور يقومون فسوف مناسب، بشكل المجاالت آافة يغطي
 تقييم IANA بـ الخاص الواجبة العناية تقييم أن ICANN موظفو يعتبر وعندما. المعلومات من مزيًدا
 .للمراجعة ICANN إدارة مجلس إلى به الخاص التقييم إلى باإلضافة الطلب تقديم يتم فسوف آامل،

 ICANN إدارة مجلس مراجعةفي المراجعة عملية  6.2

الحصول  دولةال لرمز األعلى المستوى بنطاقات الخاصة التفويضات وإعادة التفويضات آافة تتطلب
 الدور هذا يظل أن المتوقع ومن. العمل استئناف يتم آي ICANN إدارة مجلس موافقة ccTLDعلى
 .IDN ccTLD نطاقات تقديم مع ثابتة الموافقة هذه تظلثابًتا

 . ICANN إدارة مجلس طريق عن التفويض لطلب تقييم عمل يتم ،IANA وظيفة تقييم نهاية وفي

 السياسات مع منسجمة الطلبات آانت إذا ما لتحديد تقييم بعمل ICANN إدارة مجلس ويقوممنظمة وتقوم
 لوائح في عليه منصوص هو آما ICANN بمنظمة الخاصة األساسية القيم ومع الحاآمة

ICANNلإلنترنت الفريد المعرف بنظم الخاصة العملية وأمان استقرار لضمان" وذلك ،ال أم لوائحها." 

  المتحدة الواليات ةحكوم ترخيصمستند مراجعة – األمريكية الحكومة  6.3

 المعتادة IANA لوظيفة الجذر منطقة تغيير إدارة عملية بتنفيذ ICANN تقوم ،الطلب على الموافقة بعد
 . بها الخاصة

 والتأآد الطلب، صاحب من المقدمة بالبيانات الخاصة الفنية التهيئة اختبار إعادة على التغيير هذا ويشتمل
 األمريكية التجارة وزارة إلى الطلب تحويل يتم االنتهاء، وفور. صحيح بشكل تعمل االسم خوادم أن من

 . DNS بـ الخاصة الجذر منطقة في التنفيذ يتم الترخيص، هذا وبعد. للترخيص
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 الوحدة السابعة
 اإلضافية الموضوعات مناقشة

 
 الصلة وثيقة أجزاًءأجزاء تعتبر التي والموضوعات للقضايا وصف على هذه السابعة الوحدة هذه تحتوي
 .IDNC بلجنة الخاص النهائي التقرير في )آاملة بصورة( تغطيتها تتميتم لم ولكن التنفيذ، خطة بمسودة

 ICANN إدارة مجلس قام التي البارزة مشكالتبال قائمة على مبدئي بشكل اشتملت وقد آذلك تحتوي آما
 تحديث وتم .2008 نوفمبر في بالقاهرة ICANN اجتماع قبلفي سلًفا لطرحها للموظفين تعليمات بتوجيه
 بعض وفي) العامة التعليقات على بناًء( المقترحة التنفيذ وتفاصيل المقترحة المواقع خالل من القائمة هذه

 . المقترحة التنفيذ تفاصيل خالل من الخارجية باألوراق الخاصة المراجع خالل من الحاالت

 :لـ الماسة بالحاجة مباشر بشكل تتعلق الوحدة هذه في تغطيتها تمت التي الموضوعات معظم إن

 DNS واستقرار أمان على الحفاظ  •

 IDN وإرشادات IDNA ببروتوآول االلتزام ضمان •

 ICANN موظفو يسعى المفتوحة، والموضوعات القضايا مع والتعامل التخطيط عملية في قدًما للمضي
 . القاهرة اجتماع في وخصوًصا المجتمع، تدخل لكسب

 :هي المضمنة الموضوعات

 IDNA بروتوآول ذلك، في بما ،IDN بـ الخاصة الفنية بالمعايير المستمر االلتزام ضمان .1
 .IDN وإرشادات

a. بين المقترح الترتيب خالل من التحديث ICANN ومديري IDN ccTLD المرتقبين .
 ومديري  ICANNبين المسئولية وثائق: منفصلة ورقة في المقترح هذا إصدار تم

 .7.1 القسم انظر ،المرتقبين  IDN ccTLDنطاقات

 . مالية مساهمات إجراء إمكانية .2

 .ICANN بمجتمع IDN ccTLD نطاق مشغل ارتباط .3

 عليها المجمع بالسياسات االلتزام .4

a. بعض طلب الواجب من أنه تقترح التي التمهيدية المبادئ خالل من التحديث تم 
 .7.2 القسم انظر البرنامج، تكاليف لموازنة IDN ccTLD مديري من المساهمات

 .ICANN مجتمع في IDN ccTLD مشارآة .3

a. بمديري الخاصة األجل قصيرة للمشارآة آلية وجود يقترح الذي األمر التحديث، تم 
IDN ccTLD سياسة نشاطات في IDN ،7.3 القسم انظر المستمرة. 

التقدم بطلب  يجري التي وتلك الموجودة TLD نطاقات مع التعارضاتبين اتمنافس حدوث منع .5.4
 .gTLD نطاقات عملية في تطبيقهالها

 في تصب العملية هذه أن لضمان المجتمع لمناقشات السريع التتبع لعملية توصيات الوحدة هذه وتقترح
 .اإلنترنت مجتمع مصلحة

a. موظفو يتوقع ICANN يمكن التي القواعد من مقترحة مجموعة خالل من التحديث تم 
 .7.4 القسم انظر تعارضات، هناك يكون أن يمكن حيث نادرة حاالت في تطبيقها

 IDN بـ الخاص الجدولتفاعلية محادثات إجراء .5

a. أن يجبمناقشتها تمت التي الكيفيةالموضوعات عن مقترحة عملية خالل من التحديث تم 
. األعلى والمستوى الثاني المستوى من آلأثناء الوحدة، هذه في IDN جداول بها تدار
 . 7.5 القسم انظر
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 هذا في أجريت التي التحديثات في المجتمع من اإلضافية المساهمات بطلب نشطة بصورة ICANN تقوم
 ومن. النهائية التنفيذ خطة تشكيل في رئيسًيا دوًرا المالحظات تلعب وسوف. التنفيذ خطة من اإلصدار
 يونيو( سيدني).2008 نوفمبر( بمصر القاهرة، في ICANN اجتماع في النهائية الخطة تقديم المرتقب
 تم التي مشكالتال حل يجب. المخاطرة من ضرًبا التوقيت هذا يعتبر ذلك، من الرغم وعلى). 2009
  ". النهائية" الخطة أنها على التنفيذ خطة نشر يتم لكي هنا ذآرها

 IDN ccTLD يومديرنطاق ومشغل ICANN بين العالقة  7.1

 ICANN بين العالقة موضوع IDNC WG بمجموعة الخاص النهائي التقرير يغطي الفي  لم يرد
 العالقة هذه طبيعة ولكن. IDN ccTLD نطاقات تفويض بعد IDN ccTLD نطاق يومديريومشغل
 النهائي التقرير بشأن أثيرت التي مشكالتوال التعليقات خالل بعيد حد إلى للتفكير خصبة مادة آانت

 . IDNC لجنةب الخاص

 العالقة لبناء الممكنة، اآلليات وربما الحاجة، تعتبر ولذاموظفو قام السريع، التتبع عملية تنفيذ من وآجزء
 وطيدة عالقات لتحقيق ccTLD نطاقات يومديرمشغلي مع الحالي للبرنامج تقييم بإجراء ICANN بين
 .التنفيذ تخطيط مسودة من جزًءابعد IDN ccTLD نطاق يمشغل مع

 إلطارات المستمر برنامجها ICANN تمتلك الحالي، الوقت وفي. IDN ccTLD نطاقات تقديم ومنذ
 طلًبا ذلك ويتضمن. بعيد حد إلى والبيئة الظروف تغيرت ،AF.(ccTLD( التطوعية وليةئالمس عمل

 المجتمع لفائدة واستقرارها اإلنترنت شبكة أمان لضمان الزائدة والحاجة والمسئولية، للشفافية متزايًدا
 أسماء نظام وظيفة في المشترآة بالكيانات الخاصة والمسئوليات األدوار تحديد وطلب والعالمي، المحلي
  ). DNS( النطاقات

 االعتبار في اإلضافية الفنية المجاالت من عدد وضع يتم أن IDN ccTLD نطاقات تقديم ويتطلب
 وبصفة. اتالنطاق اءسمأالخصوص وجه وعلى. النطاق اسم لنظام والمرونة واالستقرار األمان لضمان
 يلتزم IDN ccTLD نطاقات يمديرالتزام نطاق مشغل أن ضمان الضروري من سيكون ،خاصة

 تكتمل وحتى . مستمر أساس على) بشكل IDN( الدولية النطاقات أسماء وإرشادات IDNA ببروتوآول
 .cc IDNs ـب الخاصة الكاملة )PDP( سياسةتطوير ال عملية

. التنفيذ تخطيط مسودة من جزًءا IDN ccTLD نطاقات يومشغل ICANN بين العالقة بناء يعتبر ولذا
 إضافية مساهمة لكسب ICANN موظفو قاميسعى التخطيط، عملية من المرحلة هذه وفي

 إلنشاءعام وصف على تحتوي التي اآللية لتشكيل المجتمع من وتوجيه مشارآات عن بالبحثوإرشادات
 ICANN من بكل المتعلقةآٍل عاتق على الملقاة للمسئوليات عاًما وصًفا يتضمن رسمي ترتيب
 ضرورة إلى هذه المجتمع مشارآات وأشارت. االلتزام وضمان IDN ccTLD نطاقات ومديرييومشغل
 ببروتوآول ملتزمون) IDN( الدولية النطاقات أسماء مديري آافة أن لضمان األقل على آلية وجود

IDNA والتوجيهات واإلرشادات المصاحبة بالمعايير االلتزام إلى باإلضافة ،وآذلك الوقت طوال 
 . التطوير أثناء.تطورها مع األخرى والمعايير بذلك المرتبطة

 IDN نطاقات يمدير بين ")DoR( المسئوليات ةوثيق"إنشاء  السريع التتبع تنفيذ خطة مسودة تقترح
ccTLD وICANN  .عملت أن المرتقب ومن DoR  من بكل الخاصة والمسئوليات األدوار توثيقعلى 

 الصلة ذات بالمعايير االلتزام لضمان وباألخص ،ICANNو IDN ccTLD نطاقات يمدير
 للتقديم السياسة تطوير عملية( IDN ccPDPعملية  ونهاية السريع التتبع نشر مرحلة أثناء واإلرشادات

 .)IDN ccTLD لنطاقات المدى طويل

" المرتقبين IDN ccTLD نطاقات ومديري ICANN بين المسئولية يقةوث" بعنوان منفصلة ورقة هناك
 .  فيها للنظر DoR مسودة على وتحتوي القضية هذه عن التفاصيل من المزيد تقدم

 . المقترحة المسئوليات توثيق على التعليقات مختلف على للحصول دائر سعي هناك
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  المالية المساهماتاإلسهامات  7.2

 أية على النهائي IDNC WG مجموعة تقرير يحتويبمجموعة الخاص النهائي التقرير يشتمل ال
 ولقد. IDN ccTLD نطاقات لتنفيذ المحتملةبتنفيذ تتعلق التي الممكنة المالية المساهمات بشأن توصيات

 مساهمات إجراء تقترح والتي المتباينة النظر وجهات من العديد تقديم وتم الموضوع هذا المجتمع ناقش
 .مالية

 بعض وتلقي المجتمع مع الحوارات هذه استمرار إلى ICANN منظمة وتتطلعموظفو ويتطلع
 الوقت وفي. مناسب بشكل الموضوع هذا بشأن قرار إلى التوصل ICANN لـ يتسنى حتى المالحظات

 تخص والتي إجراؤها يمكن التي التمهيدية القرارات بعض هناك الحل، هذا صوب العمل فيه يجري الذي
 .عام بشكل المالية المساهمات

 لتغطية ومنصف عادل برنامج على للحصول جاهدًة ICANN تسعى للربح، هادفة غير وآمنظمة
 اجتماع أجل من التكاليف لتغطية مناسبة عمل إطارات وضع إلى ساعيًة خدماتها، لتمويل التكاليف
 العادل التكاليف تغطية برنامج مبدأ ويعتبر. بخدمتها تقوم التي المجتمعات).2009 مارس( المكسيك
 الجديدة الخدمات إن وحيث. الجديدة الخدمات بتطوير ICANN تقوم عندما للتطبيق قابًال مبدًأ والمنصف

. خاللها من التكاليف هذه تمويل يتم التي الطريقة هي ما هو إذن الوحيد فالسؤال جديدة، تكاليف إلى تؤدي
 من المستفيدين على يجب هل أم الحالية ICANN مساهمات من الجديدة الخدمات تكاليف أخذ يجب هل

 بشكل الجديد البرنامج تمويل يجب بأنه قرار اتخاذ تم معينة، حاالت في تكاليفها؟ تحمل الجديدة الخدمات
 عن الجديدة الخدمات تمويل يتم أخرى، حاالت وفي. الجديد gTLDنطاق  برنامج وخصوًصا، آامل،
 بمنظمة الخاص DNSSEC عمل المثال، سبيل على ،ICANN لمنظمة الدورية الميزانية عملية طريق

ICANN . 

. IDN ccTLD مديري من المطلوبة المساهمات على الرسمية وغير الرسمية المالحظات تقسيم تم وقد
 الموجود النموذج وأن ،ICANN الخاص بـ السابق ccTLDنطاقات  تاريخ إلى بعضال وأشار

 IDN ccTLD نطاقات ليشمل يتسع أن يجب ASCII ccTLDs بـ الخاصة التطوعية للمساهمات
 دولةال رمز سياسة تحت تندرج وال جديدة آياناتتعد  IDN ccTLD نطاقات أن آخرون الحظ. الجديدة

 حيث مادية مشكلة وهذه. هذه الجديدة TLD سجالت مديري من يأتي أن يجب تمويلها وأن الموجودة،
 بين العالقات تمس مشكلة وهناك ،هتمويل يجب والذي IDN برنامج من تأآيد بكل الجديدة التكاليف تظهر

 .ICANNو الجديدة IDN ccTLD سجالت

 يجب المرتقبين، IDN ccTLD ومديري الحاليين ccTLD مديري بين التوازي تحقيق يمكن إنه وحيث
 داخل مرة ألول ccTLD نطاقات تقديم تم أن منذ المحيطة والبيئة الظروف تغير االعتبار في نضع أن

 اإلنترنت شبكة أمان لضمان زائدة حاجة توجد آما والمسئولية، للشفافية متزايد طلب وهناك.  DNSنظام 
 بالكيانات الخاصة والمسئوليات األدوار تحديد وطلب والعالمي، المحلي المجتمع لفائدة واستقرارها
 ).DNS( النطاقات أسماء نظام وظيفة في المشترآة

 ولمستخدمي الجدد IDN ccTLD لمديري إنشاؤه تم جديد برنامج السريع التتبع برنامج أن على بناًء
 IDN ccTLD مديري من المساهمات بعض طلب يجب الخصوص، وجه على لهم التابعين اإلنترنت
 خطة مسودة في السابعة الوحدة في المناقشة قيد المشكلة هذه تظل ذلك، ومع. البرنامج تكاليف لتعويض
 ذلك في بما بالتوصيات، الخاصة المساهمات اختتام قبل المناقشات من المزيد إلى حاجة هناك ألن التنفيذ

 في االعتبار في وضعها يجب التي والمستويات التكاليف ومكونات المطلوبة المساهمات على المالحظات
 .المطلوبة للمساهمات الممكنة والتوقعات المساهمة مستويات ضبط وآيفية التكاليف تغطية آلية

 ccNSO بمنظمة IDN ccTLD يمديرنطاقات مشغلي عالقة   7.3

 مديريمشغلي بارتباط يتعلق وهو IDNC WG مجموعة خالل من تغطيته تتم لم آخر موضوع هناك
 .ccNSO منظمةب IDN ccTLD نطاقات

 أمًرا IDN ccTLD نطاقات تقديم يكن لم ،2003 عام في ccNSO منظمة تأسيس تم عندماعندماف
 منظمة عضوية تعريف فإن وهكذا على أخرى، عوامل ضمن العامل، هذا انعكس وقد. بعد متوقًعا

ccNSO، نطاقات مديريمشغلي على االشتمال مع يتناسب ال بما فيه مبالغ بشكل مقيدة آانت والتي 
IDN ccTLD. 



  IDN ccTLDمسودة خطة التنفيذ لعملية التتبع السريع لنطاقات 
 IDN ccTLDمسودة خطة التنفيذ لعملية التتبع السريع لنطاقات 

 

  
32 

 

 التصويت آليات تسمح الآما  ،الحالي والهيكل ،وآليات ccNSO منظمة هيكل أن هو الثاني األمر
 تم التي القضايا إحدى وآانت .IDN ccTLD نطاقات مديري تضمينب مع تتناسب ال بها ةالخاص
 الئحة من الرابع البند تعديل إلى الحاجة هي IDN ccNSO PDP سياسة في بشأنها التباحث

ICANN مشغلي أهلية على ليشتمل 

 منظمة في أعضاء يصبحوا أنليكونوا IDN ccTLD نطاقات يمديرل مكنيما إذا آان : المشكلة وهذه
ccNSO.، عملية في األمر هذا مع التعامل يتم IDN ccNSOPDP.  

 في األعضاء حالة أن إال األعضاء، وغير لألعضاء مفتوحة ccNSO منظمة أن من الرغم وعلى
 ومنها ،ccNSO بمنظمة الخاصة عليها المجمع السياسات المثال، سبيل على. مختلفة ccNSO منظمة
 من فقط للتطبيق قابلة الحالي الوقت في تعتبر تنفيذها، عند IDN ccNSO PDP عمليةسياسة نتيجة
 .ccNSO لمنظمة )التطوعية( العضوية خالل

 IDN عملية ختامسياسةمن  االنتهاء قبل التشغيل قيد كونتس IDN ccTLD نطاقات بأن الزعم إن
ccNSO PDP منظمة واقترحت موظفو واقترح .فيه مرغوًبا مؤقًتا حًال يعد ICANN بطريقة 

 على الممكن، من يكون عندما ال أم فيه مرغوًبا المؤقت الحل آون في ccNSO منظمة تفكر أن محترمة
  .ccNSO منظمة في مؤقتة استشارية مواقع IDN ccTLD نطاقات مديريمشغلي منح المثال، سبيل
 بشكل IDN ccNSO PDP عملية لتسهيلسياسة إلنهاء المقدم الدعم تسهيل يمكن الطريقة، وبهذه
 IDN نطاقات بمديريبمشغلي الخاصة عليها المجمع التطوير سياسات يغطيتغطية على يشتمل بما مناسب

ccTLD .بالسياسات االلتزام لضمان التنفيذ حيز في وضعها يتم حتى اآلليات من المزيد اقتراح تم وقد 
 IDN ةعمليسياسة نتيجة ذلك في بما ،ذلك واقتضاء ccNSO بمنظمة الخاصة عليها المجمع

ccNSO PDP. 

 مؤقت حل بتقديم ccNSO منظمة تقوم أن المتوقع من الموضوع، هذا على المتلقاة التعليقات خالل ومن
 عملية على المستمر العمل خالل من IDN تنفيذ في المناسبة والمعرفة الخبرة تضمين تم أنه لضمان

ccNSO PDP أسماء في IDN .الموضوع هذا يحتاج ال ولذلك مناسًبا حًال المؤقت الحل هذا ويعتبر 
 .ذلك بعد للمناقشة يخضع أن

 نطاقات على الحصول وطلبات الحالية TLD بنطاقات يتعلق فيما التعارض مشكالت مناقشة   7.4

gTLD الجديدة  

 gTLD نطاقات تقديم وعملية السريع التتبع عملية تنفيذ أثناءبعملية الخاصة التنفيذ جهود خالل من
 :وبين السريع للتتبع المطلوبة IDN ccTLD نطاقات سالسل بين التعارض لاحتما تحديد تم الجديدة،

 الموجودة gTLD نطاقات سالسل •

 الموجودة ccTLD نطاقات سالسل •

 الجديدة gTLD نطاقات تطبيقاتنطاقاتب طلبات االشتراك في المقترحة السالسل •

 بينهما أو متطابقتين أآثر أو سلسلتين علىسلسلتان تكون عندما هذه التعارض مشكالت تحتويتقوم وقد
 . DNS نظام في سوًيا يتواجدا أن يمكن ال وعليه محير تشابه

 إذا الحكومي الدعم تتطلب الجديدة gTLD نطاقات تقديم عملية إن حيث الحاالت بعض تغطية تتم وسوف
 سلسلة توجد عندما نادرة حاالت هناك تكون قد ذلك، ومع. منطقة أو دولة تمثل المقترحة السلسلة آانت
 ،IDN ccTLD بنطاق خاصة مطلوبة سلسلة مع محير بشكل متشابهة أو متطابقة وتكون مطبقة عامة
 .IDN ccTLD نطاق سلسلة مثل الغرض لنفس gTLD نطاق سلسلة تقديم بدون

 حتى سرية معتبرة تظل السريع التتبع طلبات إن تقول التي الحقيقة خالل من تعقيًدا القضية هذه وتزداد
 فيطلبات التقديم  آافة فيه تكون الذي الوقت في) الخامسة الوحدة انظر( والتقييم الطلب مرحلة نهاية
 .التقدم بالطلبات فترة انتهاء بمجرد عامة الجديدة gTLD نطاقات عملية

 السريع التتبع طلبات بين تعارض مواقف حدوث المحتمل غير من بينماعمليات في الجهود استثمار يجب
 هذه في المشارآين بين والفعالة المستمرة االتصاالت لضمان الجديدة gTLD نطاقات وتطبيقاتوعمليات
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 المناسبة الوقاية لتحقيق اإلمكان بقدر سريع بشكل المحتملة مشكالتال لتحديد المراحل آافة في العمليات
 .لها حل وضع أو مشكالتال هذه من

 مساهماتال من العديدالمزيد لكسب ICANN تلقتوقد  ،موظفو يسعى هذه، التخطيط عملية مرحلة في
 منافساتال مثل الممكنة الحوادث تقليل على التعليقاتتساعد آليات تشكيلبغرض  المجتمعمن  رشاداتاإلو

 :بضرورة يوحي مما الموضوع هذا.يطرأ قد تعارض أي مع فعال بشكل والتعامل

 تم بمعنى؛( تعارض بينها سالسل أي لتحديد العمليتين بين التنفيذ حيز في مناسب تنسيق وجود •
 .يمكن ما بأسرع) جًدا متشابهة أنها على تحديدها

 ،األخرى الطلباتغيره من  على يتغلب طلب أي لتحديد التنفيذ حيز في مناسب إجراء وجود •
 .التعارض حالة في

 بقدر السريع التتبع بطلب المتقدم إلفادة التالية والحدود القواعد ICANN تقترح التعليقات، لهذه واستجابًة
 .منطقة اسم أو دولة اسم يطلب السريع التتبع بطلب المتقدم ألن اإلمكان

 لها أوالمقَدم الموجودة gTLD سالسل مع تعارض في عتبرت السالسل آانت إذا ماحول  تقييمات إجراء يتم
 gTLD نطاقات باتللط المبدئي التقييم وخطة السريع التتبع لطلبات الفني التحقق خطوة في الطلب
 : ينبغي آما العمليتين بين التعارض حاالت تتناول أن ُيتوقع التالية اإلضافية القواعد. الجديدة

A. نطاقات طلب اعتبار سيتم gTLD إدارة مجلس قبل من عليه الموافقة تمت الذي ICANN أنه على 
 أي تجاهل سيتم فإنه ولهذا،. سحبه تم إذا إال العملية، داخل تعارضحالة  في موجود، TLD نطاق
 .السلسلة نفس على آخر الحق طلب

B. بنطاق والخاص منه التحقق تم الذي الطلب اعتبار سيتم IDN ccTLD مستوى نطاق أنه على 
 أي تجاهل سيتم فإنه ولهذا،. سحبه تم إذا إال العملية، داخل حالة تعارض في موجود) TLD( أعلى
 .السلسلة نفس على آخر الحق طلب

 أن من التأآد بمجرد IDN ccTLD سلسلة من التحقق يتم ،التعارض من الغرض يخص فيما •
 .الفنية اللجنة تقييم اجتازت قد السلسلة وأن المنطقة أو للدولة فعال تمثيل هي السلسلة

C. نطاقات طلب استالم عند IDN ccTLD، نطاق طلب مع تعارض على التعرف حالة في gTLD 
 gTLD نطاق طلب تعليق سيتم فإنه ،ICANN إدارة مجلس قبل من بعد عليه الموافقة تتم لم جديد
 ذلك، ومع. بنجاح التحقق يجتاز أن بشرط ،IDN ccTLD بنطاق الخاص الطلب وسيفوز الجديد
 التعارض حل يتم حتى الطلبين آال تعليق يتم الضرورية، الحكومية الموافقة الطرفين لدى آان إذا
 . الطرفين بين االتفاق خالل من

 IDN بـ الخاص الجدول إجراء  7.5

 الحروف آافة) IDN( الدولية النطاقات أسماء يسرد جدول يسرد عن عبارة IDN بـ الخاص الجدول إن
 هذه من أآثر هو لما أو واحًدا أن اعتبر وإذا. TLD بنطاق خاص TLD نطاقاتمعين سجل يدعمها التي

 من( األساسية الالتينية الهجائية في الموجودة حرًفا والعشرين الستة اإلشارة فتتم مختلفة، تهجئةب الحروف
a آذلك يشار آما. الحروف هذه أو الحرف هذا بجوار ذلك إلىz(، العشرة واألرقام )الحرف إلى 0 من 

 شكًال جدول في حرف أي اعتبار تم وإذا).   -  ( الشرطة حرف إلى باإلضافة ،)9الحرف هذا يكون الذي
 ذلك توضيح فسيتم ،)"الحرف نفس" األساس في أنه أي( آخر حرفويحمل. له مختلفة تهجئة من آخر

 الحرف، مستوى على اإلمالئي التكافؤ يعّين" تهجئة" المصطلح. تهجئة مجموعة في حرف آل بجانب
 وآلمة" encyclopædia" آلمة في" ae"و" æ" بين الموجود التكافؤ مثل

"encyclopaedia"، آلمة مثل للكلمات، المختلفة التهجئة يخص الذي الشامل بالمعنى ليس ولكن 
"encyclopaedia "مقابل في "encyclopedia "آلمة أو "color "مقابل في 
"colour ." 

 أن يمكن ولكن بعينها لغة تمثل إما التي الحروف على عادًةالعادة في IDN أسماء جدول يحتوي وسوف
  . الوقت ذات في أخرى معينة أبجدية من مأخوذة أو معينةحروًفا تكون

  
 الدولية النطاقات أسماء جدول" والمصطلح. بها ُتكتب التي اللغات من لغة أي إلى خاص مرجع دون
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)IDN "(اللغة تهئجة جدول" أو ،"تهجئة جدول" أنه على إليه اإلشارة تمت ما يطابق هنا، مقدم هو آما"، 
  ".أبجدية جدول" أو ،"لغة جدول" أو

 جدول يكونيعتبر ،IDN إرشادات مع وتماشًيا ،IDNC WG بمجموعة الخاص النهائي للتقرير وفًقا
IDN لسجالت مطلوًبا المحددمتطلًبا المحددة المصاحبة التهجئات يحمل الذي IDN تصميم يتم أن ويجب 
 أن المتوقع من التي) اللغات( اللغة أو) األبجديات( األبجدية إلى الجدول يشير أن يجب. بشكل الجدول
 .الجدول في محدًدا يكون أن يجب أعاله محدد هو آما هجاء وأي يدعمها

 التي والمناطق الدول تشجيع يتم أنه على IDNC WG بمجموعة الخاص النهائي التقرير ينصنص
 على وبناًء .IDN إلرشادات طبًقا األبجدية،/اللغة جدول تطوير في التعاون على األبجدية نفس تستخدم
 بإعداد ICANN قامت الموضوع، هذا بخصوص المتلقاة والتعليقات واإلسهامات IDNC توصيات

 المستوى لسالسل الحروف وتهجئات  (IDN)الدولية النطاقات أسماء جداول واستخدام تطوير( ورقة
 تعريفات الورقة تقدم. الموضوع هذا بخصوص المقترحة التنفيذ تفاصيل لتقدم) األعلى والمستوى الثاني
 في إما( IDN أسماء لتقديم تخطط التي TLD سجالت فوائد وصف وتم. المتغيرة والحروف IDN لجداول
 ومنهجية IDN جدول لتطوير توضيح تقديم آذلك الورقة تقترح آما). األعلى المستوى أو الثاني المستوى
 المعايير في تقديمها تم التي IDN جداول باستخداممن خاللها  ICANN تقوم أن يجب التي للكيفية
 .TLD وإدارة بتخصيصات الخاصة

 

 أو األبجدية نفس على بناًء منفصل بشكل IDN جداول تصنيف يتم عندما ما موقف يثار أن الممكن ومن
 تباين طريق عن المثال، سبيل على( مختلفة بطريقة اللغة أو األبجدية عناصر بعض مع تتعامل التي اللغة

 .المستخدم إرباك إلى تؤدي قد بطريقة ،)الحرف مستوى على التكافؤ تقييمات

 IDN جداول تطوير قضية حول المجتمع من إضافية مساهمات على للحصول ICANN موظفو ويسعى
 .ccTLD نطاقات بين المشترآة

 

 على تعليقات عن بحًثا السعي ويتم مراجعتها، تمت التي التنفيذ خطة مسودة مع بالتزامن الورقة نشر وتم
 .النهائية التنفيذ لخطة آتحضير الورقة هذه

 السريع التتبع لعملية المقترح التقييم  7.6

 ولمصلحة آكل، اإلنترنت شبكة مجتمع لمصلحةمصلحة على تعمل السريع التتبع عملية أن لضمان
 :يلي آما العملية لمراجعة اقتراح هناك آذلك، المسجلين

 شهًرا 12 آل العملية وظيفة على العامة التعليقات أمام الباب بفتح ICANN تقومموظفو يقوم أن يجب
 انتهاء وبعد. األقل على يوًما 45 لمدة العامة التعليقات فترة تستمر أن يجب. السريع التتبع عملية بدء بعد
 على للحصول والسعي المستلمة التعليقات بتحليل ICANN تقومالموظفون يقوم أن يجب التعليقات، فترة

 ccNSO منظمة من القادمة التعليقات وخصوًصا التعليقات، هذه على ومالحظاته المجتمع إرشادات
 .SSAC ولجنة ALAC ولجنة GNSO ومنظمة GAC ولجنة

 لتناسب السريع التتبع عملية على تعديل إجراء يمكن التشاورات، هذه على وبناًء األمر، لزم وإذا
 شهر عن عبارة إشعار فترة توفير يجب التغييرات، هذه مثل تنفيذ تم وإذا. أفضل بشكل المجتمع احتياجات

 مديريمشغلي على المتوقع وتأثيرها المقدمة للتغيرات واضحة مواصفات تقديم مع علني بشكل واحد
 . المرتقبين IDN ccTLD نطاقات

 التتبع عملية لمراجعة جدول بإعداد ICANN ستقوم الموضوع، هذا على المتلقاة التعليقات على بناًء
 عملية إلآمال المطلوب الوقت على اعتماًداأآثر،  أو مراجعة تحدث قدو. مقترح هو آما السريع

ccNSO PDP أسماءالخاصة ب IDN. 
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