
 

 
 
 

 (PDPتحديث عملية وضع السياسات )
 

 
 "الكثيفة" WHOISعملية وضع سياسة  

 
 2017أيلول )سبتمبر(  18

 
  تواريخ هامة مقبلة

 RDDSلكل من التسمية المتسقة وعرض نتائج  2017الكثيفة في فبراير  WHOISبعد عمليات النشر الخاصة بسياسات إجماع 
( Whoisونقل خدمات دليل بيانات التسجيل الكثيفة ) gTLD( بخصوص جميع نطاقات Whoisأو خدمات دليل بيانات التسجيل )

، أكملت التسمية والعرض 2017أغسطس/آب  1، فقد بدأت أعمال التنفيذ. اعتباًرا من .JOBS. وNET. وCOMلنطاقات 

. NET. وCOMلنطاق  الكثيفة WHOISتنفيذها. تواصل سياسة نقل  gTLDلجميع نطاقات  Whoisالمتسقين لنتائج 
وإلكمال نقل بيانات التسجيل  2018مايو/أيار  1. تنفيذها نحو المواعيد النهائية الحالية للتسجيالت الجديدة ككثيفة بحلول JOBSو

  .2019فبراير/شباط  1الحالية من نحيلة إلى كثيفة بحلول 
 

لمصلحة في أمناء السجالت تطالب فيه بتمديد طلًبا من مجموعة أصحاب ا ICANN، تلقت منظمة 2017أغسطس/آب  17وفي 
على التوالي، وتنظر  2019فبراير/شباط  1و 2018مايو/أيار  1. من NET. وCOMيوًما لتواريخ نقل بيانات  120لمدة 

ICANN .حالًيا في هذا الطلب  
 
 

 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 
ن أمين معلومات المرتبطة باسم النطاق م"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 

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

 ووافقت على أن تنفيذها يمكن فصله:

  التسمية والعرض المتسقين لنتائجWHOIS  لجميع نطاقاتgTLD 

  االنتقال من النحيل إلى الكثيف لنطاقاتCOMو .NETو .JOBS. 
 وتتألفان من ثالثة تواريخ سريان: 2017فبراير  1تم نشر كلتا السياستين في 

  التسمية والعرض المتسقين لنتائجWhois  لجميع نطاقاتgTLD  2017أغسطس  1بحلول 

  االنتقال من النحيل إلى الكثيف في نطاقاتCOMو .NETو .JOBS 2018مايو  1. )للتسجيالت الجديدة( بحلول 

  االنتقال من النحيل إلى الكثيف في نطاقاتCOMو .NETو .JOBS 2019فبراير  1. )للتسجيالت الحالية( بحلول 
 

 أحدث التطورات
. JOBS، بدأ نطاق 2017أغسطس/آب  1في  . ال تزال مطروحة على الجدول.JOBSاالنتقال من النحيل إلى الكثيف لنطاقات 

وتشير جميع الدالئل في هذا الوقت إلى أن السجل وأمناء سجالته  في قبول البيانات الكثيفة من أمناء السجالت للتسجيالت الحالية.
، 2018مايو/أيار  1لجديدة كبيانات كثيفة بحلول سوف يوفون بالمواعيد النهائية السارية للسياسة فيما يخص قبول التسجيالت ا

  .2019فبراير/شباط  1وإكمال نقل أي بيانات تسجيل حالية من نحيلة إلى كثيفة بحلول 
 



( RRAأمناء السجالت )-. تغييرات على اتفاقية السجالتNET. وCOM، مشغل السجل لنطاقي Verisignوقد اقترحت شركة 
ومجموعة أصحاب المصلحة في أمناء السجالت  Verisignوعلى الرغم من ذلك، وصلت شركة  الكثيفة. WHOISلقبول بيانات 

 20ونتيجة لذلك، في  .Verisignالتي اقترحتها شركة  RRAإلى طريق مسدود عندما تعذر عليهما االتفاق على اتفاقية 
 2017أغسطس  1البدء المحدد في من أجل تأجيل تاريخ  Verisignطلًبا من شركة  ICANN، تلقت 2017يونيو/حزيران 
بتأجيل بدء عملية النقل البيانات من  Verisignالكثيفة من أمناء السجل لديها. وقد تم منح طلب شركة  WHOISلقبول بيانات 

 .2017نوفمبر/تشرين الثاني  29، مع موعد نهائي جديد لتاريخ البدء المحدد في 2017يونيو/حزيران  29في  ICANNمنظمة 
 1و 2018مايو/أيار  1الطلب على أساس أن هذا من شأنه أال يؤثر على تواريخ سريان السياسة في  ICANNنحت منظمة وقد م

  .2019فبراير/شباط 
 

طلًبا من مجموعة أصحاب المصلحة في أمناء السجالت تطالب فيه بتمديد  ICANN، تلقت منظمة 2017أغسطس/آب  17وفي 
على التوالي، وتنظر  2019فبراير/شباط  1و 2018مايو/أيار  1. من NET. وCOMانات يوًما لتواريخ نقل بي 120لمدة 

ICANN .حالًيا في هذا الطلب  
 
  

 بالمشاركة GACحالة الفرصة المتاحة لـ 
 

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

 
 معلومات إضافية

  سياسة نقلWhois  لنطاقات الكثيفةCOMو .NETو .JOBS:. 

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 

  وثائقPDP: whois.htm-activities/thick-http://gnso.icann.org/en/group 

  التقرير النهائي الصادر عن مجموعة عملPDP: 
 en.pdf-21oct13-final-icann.org/en/issues/whois/thickhttp://gnso.  

  تنفيذWHOIS  :الكثيفةen-27-06-2016-whois-https://www.icann.org/resources/pages/thick 

  مساحة عملIRT  لـWHOIS  :الكثيفةhttps://community.icann.org/display/TWCPI  

  :فترة التعليق العام حول مقترح تنفيذ التسمية والعرض المتسقين-w.icann.org/publichttps://ww
en-03-12-2015-output-comments/rdds 

  فترة التعليقات العامة بشأن االنتقال من النحيل إلى الكثيف في نطاقاتCOMو .NETو .JOBS. 
-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
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/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

