
 
 
 

 بالتوقيت العالمي  09:00في تمام الساعة  2010يونيو  25   :للنشر

 
 على ICANNتوافق 

 أسماء النطاقات الدولية الصينية
 

 .XXXينتقل المجلس إلى تطبيق النطاق 
 

م األحرف الصينية وفق قرار أقره ماليين المستخدمين للغة الصينية سوف يتسنى لهم الدخول على اإلنترنت باستخدا …2010يونيو  25 ...بروكسل، بلجيكا
 .أي مجلس اإلدارة إلقرار مجموعة من أسماء نطاق تدويل اللغة الصينية ،ICANNمجلس 

 
يتحدث ". ICANN كما جاء على لسان رود بيكستروم، الرئيس والمدير التنفيذي لـ" وتعتبر هذه الموافقة بمثابة تغيير كبير في عالم مستخدمي اللغة الصينية،"

 ".العالم اللغة الصينية وهذا يعني أننا عملنا على زيادة إمكانية الوصول إلى اإلنترنت لما يقرب من مليار من سكان العالمخمس 
 

 :والمنظمات المرتبطة بها وذلك من ِقبل المجلس وهي تتمثل في) ccTLDs(الجديد  IDNتمت الموافقة على نطاقات المستوى األعلى لكود الدولة 
 

• CNNIC )معلومات شبكة اإلنترنت الصينية مركز( 
• HKIRC )شركة هونج كونج المحدودة لتسجيل اإلنترنت( 
• TWNIC )مركز معلومات شبكة اإلنترنت بتايوان.( 

 
رعاية نطاق  .XXX لـ ICMبق سجل ط. المثير بالمضي قدمًا) XXX. )TLD للسماح بتطبيق نطاق المستوى األعلى ICANNصوت مجلس إدارة 

أقر المجلس مجموعة مفصلة من الخطوات التالية للتطبيق، تشمل بذل العناية الواجبة . ى كموقع مجتمعي محتمل لصناعة الترفيه للكبارالمستوى األعل
 .ICANN والمفاوضات بشأن مشروع اتفاق التسجيل، والتشاور مع اللجنة االستشارية الحكومية التابعة لـ

 
بأنه ينبغي على المجلس أن يعيد  IRPفي فبراير أفاد اثنان من األعضاء الثالثة في . ملزم لهيئة المراجعة المستقلةواتفق هذا القرار مع قرار األغلبية غير ال

 .ICM التابع لـ sTLDلرفض تطبيق  2007النظر في قرار 
 

ار أعيد النظر فيه بعناية، مع إيالء أن المجلس توصل إلى قر"السيد بيتر دينجيت ثرش،  ICANNالسيد بيتر دينجيت ثرش، قال رئيس  ICANNقال رئيس 
  ."اهتمام وثيق بالنتائج التي توصل إليها فريق المراجعة المستقل، للتعليق العام األوسع حول عملنا المقترح

 
 .ستورم، الرئيس والمدير التنفيذيكما جاء على لسان رود بيك" من شفافية ومساءلة، ICANNقراراليوم هو التحقق مما يتبع "
 

يتيح . لضمان أنه الزال موجودًا وليس هناك أي تغييرات من شأنها أن تغير صحة الطلب ICMبإجراء مراجعة عاجلة لطلب  ICANNفريق المجلس طالب 
 .أي اللجنة االستشارية الحكومية ICANN قرارالمجلس التشاور حول نطاق المستوى األعلى مع اللجنة التابعة لـ

 
 .2010ديسمبر  10-5الل الفترة من في قرطاجنة، بكولومبيا، خ ICANN سُيعقد االجتماع المقبل لـ

 



### 
 

 ./http://www.icann.org/en/minutes :يمكن االطالع على نصوص وتقارير المجلس هنا
 

 .en.pdf-21feb10-history-icann-icann/icm-v-http://www.icann.org/en/irp/icm :، انتقل إلىXXX.لقراءة التسلسل الزمني للقضية 
 

26mar10-2-http://icann.org/en/announcements/announcement-: ، انتقل إلىXXX.لقراءة المزيد حول عملية قرار القضية 
en.htm 

 
 . /http://www.icann.org/en/topics/idn: ، انتقل إلىIDNsلمعرفة المزيد عن 

 
 ./http://www.icann.org/en/press ة بالمؤتمر الصحفي في أقرب وقت ممكن علىسيتم تحميل تسجيالت الفيديو والصوت الخاص

 
 

 العالمي لشؤون اإلعالم ICANNمدير  -براد وايت   :جهات االتصال اإلعالمية
 بروكسل، بلجيكا     
 301.365.3571 1+: جوال    

brad.white@icann.org 
 

 ICANN مدير التسويق واإلعالم بـ -ميشيل جوردان 
 بروكسل، بلجيكا 

 310.424.0025 1+: جوال
michele.jourdan@icann.org 

 
 العالقات العامة اديلمان -أندرو روبرتسون 

  945 341 7811 44+: جوال
 Andrew.robertson@edelman.com: البريد اإللكتروني

 
 
 

 :ICANNحول منظمة 
 

ن فريدا بحيث يسهل على جهاز الكمبيوتر التعرف على هذا الشخص ويجب أن يكون العنوا. االسم أو الرقم -للوصول إلى شخص آخر على اإلنترنت يجب عليك كتابة العنوان على جهاز الكمبيوتر الخاص بك 
وهي هيئة ال تسعى للربح بالتعاون مع . 1998تشكلت هيئة اإلنترنت في عام . وبدون هذا التنسيق لن يكون لدينا إنترنت عالمي واحد. تنسيق هذه المعرفات الفريدة في جميع أنحاء العالم ICANNوتتولى . المقصود

 ICANNوال تسيطر . وتعمل على تشجيع المنافسة وتطوير السياسة الخاصة بتحديد الهوية الفريدة لإلنترنت. من كافة أنحاء العالم معنيين بالحفاظ على اإلنترنت في حالة آمنة ومستقرة وقابلة للتشغيل المتبادلمشاركين 
ولكن من خالل الدور التنسيقي لنظام تسمية اإلنترنت فإنه لن يكون لها تأثير هام على تطور وتوسع . عامل مع الوصول إلى شبكة اإلنترنتوال يمكنها وقف رسائل البريد المزعج وال تت. على محتوى شبكة اإلنترنت

 .www.icann.org :لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع. إلنترنتاشبكة ا
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