
 

 
 
 

 (PDPتحديث عملية وضع السياسات )
 

 "الكثيفة" WHOISعملية وضع سياسة 
 

 2017 نوفمبر )تشرين الثاني( 20
 

  تواريخ هامة مقبلة
 2018مايو )أيار(  1هي  JOBS.و NET.و COM.الكثيفة لكل من  WHOISإن تواريخ سريان التنفيذ لنقل بروتوكول 

  من أجل إكمال نقل بيانات التسجيل الحالية من نحيلة إلى كثيفة. 2019فبراير )شباط(  1للتسجيل الجديد وأيًضا 
 

ومجموعة أصحاب المصلحة في أمناء السجالت إلى طريق مسدود  Verisign، وصلت شركة NET.و COM.وبالنسبة لنطاق 
وخالل اجتماعها في  .Verisignأمين السجل التي اقترحتها شركة -ى تغير على اتفاقية السجلعندما تعذر عليهما االتفاق عل

 قراًرا بتأجيل إنفاذ السياسة )راجع ICANNاعتمد مجلس إدارة  2017أكتوبر )تشرين األول(  29
en#2.b-29-10-2017-material/resolutions-https://www.icann.org/resources/board). من شأنه  وهذا

 يوًما إضافية من أجل التنفيذ قبل أن يتم اإلنفاذ.  180إتاحة 
 
 

 موجز
. وعلى المستوى gTLDمن خالل اتفاقياتها المبرمة مع سجالت وأمناء السجالت  WHOISمتطلبات خدمة  ICANNتحدد 

 WHOISالخاصة بها بموجب نموذجين مختلفين تم تصنيفهما بأنهما سجالت  WHOISالتاريخي امتثلت السجالت لمتطلبات 
معلومات المرتبطة باسم النطاق من أمين "رقيقة" و"كثيفة". ففي نموذج التسجيل الرقيق، يقوم السجل فقط بجمع ونشر أقل قدر من ال

ويتم االحتفاظ بكافة معلومات االتصال الخاصة بالمسجل بمعرفة أمين  (.DNSالسجل )مثل المعلومات الفنية الخاصة بنظام 
الخاصة به. وفي نموذج التسجيل الكثيف، يقوم السجل بجمع مجموعتين  WHOISالسجل، والذي يقوم بنشرها من خالل خدمات 

 . WHOISالمعلومات )اسم النطاق والمسجل( من أمين السجل ويقوم بدوره بنشر تلك البيانات من خالل  من
الكثيفة  WHOISالكثيفة خطوتين لتوصيات سياسة  Whoisوفريق مراجعة التنفيذ لبروتوكول  ICANNوقد حددت منظمة 

 ووافقت على أن تنفيذها يمكن فصله:

 gTLDلجميع نطاقات  WHOIS التسمية والعرض المتسقين لنتائج •

 .JOBS. وNET. وCOMاالنتقال من النحيل إلى الكثيف لنطاقات  •
 وتتألفان من ثالثة تواريخ سريان: 2017فبراير  1تم نشر كلتا السياستين في 

 2017أغسطس  1بحلول  gTLDلجميع نطاقات  Whoisالتسمية والعرض المتسقين لنتائج  •

 2018مايو  1. )للتسجيالت الجديدة( بحلول JOBS. وNET. وCOMاالنتقال من النحيل إلى الكثيف في نطاقات  •

 2019فبراير  1. )للتسجيالت الحالية( بحلول JOBS. وNET. وCOMاالنتقال من النحيل إلى الكثيف في نطاقات  •
 

التنفيذ مع تاريخ  gTLDلجميع نطاقات  RDDSالتسجيل أكملت أعمال التسمية والعرض المتسقين لنتائج خدمات دليل بيانات 
 .2017أغسطس )آب(  1سريان السياسة في 

 
 . مستمرة حسب المخطط.JOBSاالنتقال من النحيل إلى الكثيف لنطاق 

 
أمين السجل -تغييرات على اتفاقية السجل -Verisignوهو شركة -.، فقد اقترح مشغل السجل NET. وCOMوبالنسبة لنطاقي 

(RRA من أجل قبول بيانات )WHOIS  الكثيفة. وعلى الرغم من ذلك، وصلت شركةVerisign  ومجموعة أصحاب المصلحة
وخالل  .Verisignالتي اقترحتها شركة  RRAفي أمناء السجالت إلى طريق مسدود عندما تعذر عليهما االتفاق على اتفاقية 

قراًرا بتأجيل إنفاذ السياسة )راجع  ICANNس إدارة اعتمد مجل 2017أكتوبر )تشرين األول(  29اجتماعها في 
en#2.b-29-10-2017-material/resolutions-https://www.icann.org/resources/board). من شأنه  وهذا

 يوًما إضافية من أجل التنفيذ قبل أن يتم اإلنفاذ.  180إتاحة 
 

https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-10-29-en%232.b
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-10-29-en%232.b


 
 

 بالمشاركة GACحالة الفرصة المتاحة لـ 

 
 على تنفيذ السياسات. ICANNبعد نشر السياسات، يعمل فريق مراجعة التنفيذ مع منظمة 

 
 

 معلومات إضافية

 .:JOBS. وNET. وCOMالكثيفة لنطاقات  Whoisسياسة نقل  •
en-01-02-2017-policy-transition-whois-https://www.icann.org/resources/pages/thick 

 سياسة التسمية والعرض المتسق لخدمات دليل بيانات تسجيل السجالت: •
en-01-02-2017-policy-labeling-https://www.icann.org/resources/pages/rdds 

 PDP :whois.htm-activities/thick-http://gnso.icann.org/en/groupوثائق  •

PDP: -final-http://gnso.icann.org/en/issues/whois/thickالتقرير النهائي الصادر عن مجموعة عمل  •
en.pdf-21oct13  

 en-27-06-2016-whois-https://www.icann.org/resources/pages/thickالكثيفة:  WHOISتنفيذ  •

  ttps://community.icann.org/display/TWCPIhالكثيفة:  WHOISلـ  IRTمساحة عمل  •

https://www.icann.org/public-فترة التعليق العام حول مقترح تنفيذ التسمية والعرض المتسقين:  •
en-03-12-2015-output-comments/rdds 

 :.JOBS. وNET. وCOMتعليقات العامة بشأن االنتقال من النحيل إلى الكثيف في نطاقات فترة ال •
-rdds-thick-gnso-implementation-comments/proposed-https://www.icann.org/public

en-26-10-2016-transition-whois 
 

 
 
 

https://www.icann.org/resources/pages/thick-whois-transition-policy-2017-02-01-en
https://www.icann.org/resources/pages/rdds-labeling-policy-2017-02-01-en
http://gnso.icann.org/en/group-activities/thick-whois.htm
http://gnso.icann.org/en/issues/whois/thick-final-21oct13-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/issues/whois/thick-final-21oct13-en.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/thick-whois-2016-06-27-en
https://community.icann.org/display/TWCPI
https://www.icann.org/public-comments/rdds-output-2015-12-03-en
https://www.icann.org/public-comments/rdds-output-2015-12-03-en
https://www.icann.org/public-comments/proposed-implementation-gnso-thick-rdds-whois-transition-2016-10-26-en
https://www.icann.org/public-comments/proposed-implementation-gnso-thick-rdds-whois-transition-2016-10-26-en

