
   
 

 

 اجتماع مجموعة عمل القبول الشامل وأسماء النطاقات  

   التابعة للجنة االستشارية الحكومية( UA-IDN WG) المدّولة

 UA-IDN WG اجتماع - 10الجلسة # 

 المحتويات

 1 أهداف الجلسة

 1 نبذة تعريفية

اح إلجراء من اللجنة االستشارية الحكومية   GAC 3اقتر

 3 الوثائق الرئيسية

 

 

 أهداف الجلسة

( التابعة للجنة االستشارية  UA-IDN WGخالل هذه الجلسة، فإن مجموعة عمل القبول الشامل وأسماء النطاقات المدّولة )

  GAC( ستجمع تعليقات أعضاء 2العمل، ) عىل إختصاصات مجموعة GAC( ستسىع إىل الحصول عىل موافقة 1الحكومية )

حة من قبل مجموعة العمل و) 2020عىل خطة العمل للسنة  بشأن آخر التطورات   GAC( ستقدم المستجدات إىل  3المقتر

 (. UASGالمتعلقة بالمجموعة التوجيهية للقبول الشامل )

 نبذة تعريفية

  (UAالقبول الشامل )

عامل معاملة عىل قدم المساواة. ( هو المفهوم الUAالقبول الشامل ) – 
ُ
يضمن   ذي يفيد بأن جميع أسماء النطاقات يجب أن ت

ي من خالل جميع التطبيقات واألجهزة والنظم 
ون  يد اإللكتر القبول الشامل بأنه يمكن استخدام جميع أسماء النطاقات وعناوين التر

وري للتوسع المستمر لإلن نت، وهو ض  نت حيث أنه يوفر بوابة للمليار القادم من مستخدمي  ذات القدرة عىل االتصال باإلنتر تر

نت.  يتيح القبول الشامل للقطاع الخاص والحكومات والمجتمعات تقديم خدمة أفضل لمجتمعاتها من خالل استخدام   اإلنتر

ايد من النطاقات الجديدة، ويشمل ذلك أسماء النطاقات المدّولة ) تينية والمقترصة  ( غتر المستندة إىل الحروف الال IDNعدد متر 

 . ها الكثتر   عىل لغة بعينها مثل النصوص العربية، والصينية وغتر

  

  (IDNأسماء النطاقات المدّولة )

ن أسماء النطاقات المدّولة )
ّ
مك
ُ
ي كافة أنحاء العالم من استخدام أسماء النطاقات المدّولة بلغاتهم  IDNت

( المستخدمير  ف 

قات المدّولة باستخدام حروف من مختلف رموز نصوص اللغات مثل العربية أو  وتشكلت أسماء النطا ونصوصهم المحلية. 

يلية أو الديفنغارية.  ويتم استخدامها حسبما تسمح به    معيار اليونيكود يتم ترمتر  هذه األسماء بواسطة  الصينية أو الستر

  . بروتوكوالت أسماء النطاقات المدّولة

 

 

http://www.unicode.org/
https://www.icann.org/resources/pages/rfcs-2012-02-25-en
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نت    IDN( برنامج أسماء النطاقات المدّولة ICANN org)أو  ICANNوضعت منظمة  ي تطوير وتعزيز إنتر
من أجل المساعدة ف 

نامج بشكل أساسي عىل تخطيط وتنفيذ نطاقات  .IDNمتعدد اللغات وذلك من خالل استخدام أسماء النطاقات المدّولة  يركز التر

ي ذلك نطاقات (TLD)المستوى األعىل ألسماء النطاقات المدّولة 
 TLDونطاقات   لرمز البلد ألسماء النطاقات المدّولة  TLD، بما ف 

المشاري    ع الموجهة نحو االستخدام الفعال ألسماء النطاقات المدّولة   IDNكما يدعم برنامج أسماء النطاقات المدّولة  العامة. 

IDN   .ي من نظام اسم النطاق، حسب توجيه المجتمع
ي المستوى الثان 

  ف 

  

ي توفر معلومات حول برنام ICANN orgتستر 
  -عىل الرابط  IDNج صفحة الويب الخاصة بها التر

 en-25-02-2012-https://www.icann.org/resources/pages/idn 

  

  (UASGالمجموعة التوجيهية للقبول الشامل )

ي عام  UASGتأسست المجموعة التوجيهية للقبول الشامل )
ي ذلك   ، وهي 2015( ف 

كات )بما ف    Appleو Afiliasمجموعة من الشر

ي تعمل عىل رفع مستوى الوعي بشأن القبول    Verisignو Microsoftو ICANNو Googleو GoDaddyو
( والتر ها الكثتر وغتر

ع ومساعدة المنظمات عىل ضمان أن أنظمتها جاهزة للقبول الشامل وقادرة عىل قبول جميع أسماء النطاقات وجمي  UAالشامل 

 . ي
ون  يد اإللكتر ا.  UASG، هو ما جعل عمل ICANNإن دعم ومشاركة هذه المنظمات المشاركة، وخاصة  عناوين التر

ً
  ممكن

  

ي 
ي القبول الشامل ف 

اف بدور الحكومات ف  اف بأن أنشطة القبول الشامل يجب أن تعتتر   UASGميثاق يتم االعتر حيث يتم االعتر

ا متعدد القطاعات. 
ً
 ومقدمي  مجهود

مجير  اوح من التوجيهات الفنية واألدوات لدعم المتر ينص الميثاق عىل أن "المخرجات قد تتر

ي معالجة القضايا ذات الصلة بالقبول الشامل، إىل الرسائل والحمالت حول لماذا يجب 
أن يعامل القبول الشامل الخدمات ف 

هم من أصحاب المصلحة".  ، وغتر ي
كات، والحكومات، والمجتمع المدن    كأولوية للشر

  

  -موقع منفصل عىل الويب للحصول عىل معلومات ومستجدات حول مشكالت القبول الشامل عىل الرابط   UASGتستر 

 https://uasg.tech/. 

  

  شكيل مجموعة عمل القبول الشامل/أسماء النطاقات المدّولة التابعة للجنة االستشارية الحكوميةت

ي اجتماع 
يال، أنشأت  ICANN66ف  ي مونتر

رسمًيا مجموعة عمل القبول العالمي وأسماء النطاقات المدّولة الجديدة   GACالعام ف 

ي تلك المجاالت والنظر فيها ومعالجتها. لمساعدة اللجنة عىل تتبع المسائل والموضوعات ذات الصلة ب
  الحكومات ف 

  

( حول أهمية UASGومع أعضاء المجموعة التوجيهية للقبول الشامل ) GACكان القرار نتيجة لعدة مناقشات سابقة بير  أعضاء 

 هذه األمور للحكومات. 

 

يال إلقامة بعض الروابط  ي مونتر
ة ف  ة قصتر ي  .UASGالتعاونية األولية مع اجتمع أعضاء المجموعة المهتمير  لفتر

ركز العمل المبدن 

يال واجتماع  ICANN66خالل اجتماع   GACبير  اجتماع لجنة   UA-IDN WGلمجموعة عمل  ي مونتر
خالل اجتماع   GACف 

ICANN67   ي يمكن مراجعتها
عىل تطوير مسودة إختصاصات مجموعة العمل وخطة العمل السنوية األولية لمجموعة العمل التر

 الكاملة.  GACقة عليها بواسطة عضوية والمواف

 

 : ي مسودة وثيقة اإلختصاصات، فإن المهمة المعلنة لمجموعة العمل هي
 كما تم وضعه ف 

 

وسيلة لمعالجة المواضيع واألمور واألعمال المتعلقة بالقبول الشامل لنطاقات المستوى األعىل   GAC"أن توفر للجنة 

 ( حيث تؤثر هذه األمور عىل المصالح الحكومية."IDNs( وأسماء النطاقات المدّولة )gTLDsالعامة الجديدة )

 

 

  

https://www.icann.org/resources/pages/idn-2012-02-25-en
https://uasg.tech/uasg-charter/
https://uasg.tech/uasg-charter/
https://uasg.tech/uasg-charter/
https://uasg.tech/
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ح لمجموع ي مسودة وثيقة اإلختصاصات، فإن نطاق العمل المقتر
  ة العمل سيتضمن: كما تم وضعه ف 

( وأسماء UAحول التطورات المتعلقة بالقبول الشامل ) GACتوفتر مصادر المعلومات وبناء المعرفة والفرص ألعضاء  ●

 (. IDNالنطاقات المدّولة )

خالل الجلسات بجميع األعضاء بشأن مسائل السياسة المتعلقة  GACتطوير المواقف وصياغة التوصيات لتنظر فيها  ●

 .IDNوأسماء النطاقات المدّولة  UAامل بالقبول الش 

  UAالمتعلقة بقضايا القبول الشامل  ICANNعىل فرص التعليقات العامة لمؤسسة  GACتنسيق وإدارة مدخالت  ●

 .IDNوأسماء النطاقات المدّولة 

وتبادل    ( من أجل الحصول عىل المدخالت الحكوميةUASGالتعامل المباشر مع المجموعة التوجيهية للقبول الشامل ) ●

 .UASGالمعلومات بشأن خطط عمل 

اح إلجراء من اللجنة االستشارية الحكومية  GAC اقتر

ي كانكون، ستسىع مجموعة العمل إىل:   ICANN67خالل اجتماع 
 ف 

 ،TORعىل مسودة وثيقة اإلختصاصات  GACمصادقة  ●

حة لسنة  GACومدخالت من أعضاء  ●  . 2020بشأن خطة العمل المقتر

 

 الوثائق الرئيسية

 - )راجع  -مسودة إختصاصات مجموعة العمل  ●

call-group-working-idn-and-acceptance-universal-https://gac.icann.org/sessions/initial( 

)راجع وثائق القسم عىل الرابط   -لمجموعة العمل   2020مسودة خطة العمل لسنة  ●

-internationalized-and-acceptance-saluniver-group/gac-https://gac.icann.org/working

wg-idn-ua-group-working-names-domain 

 المزيد من المعلومات

  -المخصص ألسماء النطاقات المدّولة  ICANN orgموقع ويب  ●

en-25-02-2012-ges/idnhttps://www.icann.org/resources/pa 

 /https://uasg.tech -موقع ويب المجموعة التوجيهية للقبول الشامل  ●

universal-group/gac-https://gac.icann.org/working- - عىل الرابط  IDN WG-GAC UAموقع ويب  ●

gw-idn-ua-group-working-names-domain-internationalized-and-acceptance 

 

 إدارة الوثائق

ي كانكون،   ICANN67اجتماع  اجتماع 
 2020آذار )مارس(   12-7ف 

 اجتماع مجموعة عمل القبول الشامل وأسماء النطاقات المدّولة التابعة للجنة االستشارية الحكومية  العنوان 

 أعضاء اللجنة االستشارية الحكومية )قبل االجتماع( وعامة الجمهور )بعد االجتماع(  التوزي    ع 

اير(   14 : 1اإلصدار  تاري    خ التوزي    ع   2020شباط )فتر

 

https://gac.icann.org/sessions/initial-universal-acceptance-and-idn-working-group-call
https://gac.icann.org/working-group/gac-universal-acceptance-and-internationalized-domain-names-working-group-ua-idn-wg
https://gac.icann.org/working-group/gac-universal-acceptance-and-internationalized-domain-names-working-group-ua-idn-wg
https://www.icann.org/resources/pages/idn-2012-02-25-en
https://uasg.tech/
https://gac.icann.org/working-group/gac-universal-acceptance-and-internationalized-domain-names-working-group-ua-idn-wg
https://gac.icann.org/working-group/gac-universal-acceptance-and-internationalized-domain-names-working-group-ua-idn-wg

