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 » . ma «نترنت منصة جديدة لتدبير أسماء نطاق ال 
 

 20-92والمتمم للقانون رقم  المعدل 60-92 رقم تتولى الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت، بمقتضى القانون
 « ma . »نترنت تدبير أسماء نطاق اإل ،المتعلق بالبريد والمواصالت

( ccTLD  النطاق األعلى في ترميز الدولة) للدول حداث نطاقات المستوى األعلى العامة الجديدةإوفي إطار 
 اآليكانهيئة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة ) وافقت بالحروف غير الالتينية ) العربية والصينية والروسية ...(

ICANN )تدبير الرامي الى على طلب الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت ccTLDالمغرب. « عربيحرف البال«، 

 :وهم شراك أربعة متدخلينإ ،»المغرب. « و   « ma . »نطاق االنترنت  تدبير أسماءيتطلب 

 ممثال في الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت؛ ،»المغرب. « و   « ma . »متصرف نطاق االنترنت  -
نطاق لداري اإلو  التقنيوهي الهيئة المعينة من قبل الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت المكلفة بالتدبير  ،المستغل -

 ؛»المغرب. « و  « ma . »االنترنت 
من  طالبي أو مالكي أسماء النطاق جهة وأي الوسطاء بين الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت من  ،الخدمات ومقدم -

 ؛جهة أخرى
أسماء نطاق  واستغالل األشخاص الذين قاموا بتسجيل وهم ،»المغرب. « و  « ma .»أسماء نطاق االنترنت  ومالك -

 ؛»المغرب. « و  « ma .»االنترنت 

اختارت الوكالة الوطنية لتقنين  « ma .»نترنت وبهدف تحسين شروط التدبير التقني ألسماء نطاق اإل
 « ma .»ة لتدبير أسماء نطاق االنترنت الجديدمنصة للالمواصالت المتعهد اتصاالت المغرب كمستغل 

االتفاقية التي بمقتضى القيام بهذه العملية بناء على دفتر التحمالت المعد لهذه الغاية و ستغل الجديد ويتولى الم  
 لوكالة لمدة سبع سنوات.وبين ا هذا األخير برمت بينأ

في احترام تام للمعايير والممارسات الدولية  9602بع من سنة اخالل الفصل الر  صيغةهذه الب العمل سيبتدئو   
 المتبعة في هذا المجال.

 : ومن بين أهم مقتضيات هذه الصيغة الجديدة
بوابة الكترونية مؤمنة كصلة وصل تمكنهم من تقديم  « ma . »نترنت نطاق اإل وضع رهن اشارة مقدمي خدمات -

 ؛طلباتهم على الخط



 ؛»المغرب. «  التوسع الجديد أو « ma .» توسعةتدبير متعدد اللغات لنطاقات المستوى األعلى سواء تحت  -
  (.إمهالفترة  عادة تشغيلها داخل أجل محدد )إمكانية إسماء النطاقات المحذوفة مع أحماية  -

   
بجملة من االجراءات تتعلق  ، نوبالموازاة مع هذه العملية ستقوم الوكالة بتشاور مع الفاعلين الرئيسيين المعني  

وتلك المتعلقة بتدبير التوسع  « ma .»نترنت على الخصوص بمراجعة بعض الجوانب التنظيمية المتعلقة بتدبير نطاق اإل
 ،»المغرب. « سماء بالحرف العربي الجديدة لأل

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


