
 الجديدة gTLD ياتساأس
 امتدادات اإلنترنت الجديدة



 أجندة

  gTLD الزمني وبرنامج gTLD نظرة شاملة على أسماء النطاقات وجدول•
 الجديد

بهذا؛ وما هو التأثير المحتمل لهذه المبادرة على األعمال  ICANN لماذا تقوم•
 اإلنترنتومستخدمي التجارية والحكومات ومجتمعات 

 كم سعر الرنامج، ووكيف، وماذا، وأين، َمن –البرنامج •

 أين يمكن الحصول على المزيد من المعلوماتمن •
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Presenter
Presentation Notes
ملاحظات المتحدث:يقدم هذا العرض المعلومات الرئيسة حول برنامج نطاق المستوى الأعلى العام الجديد أو برنامج  gTLD الجديد. لن يشتمل هذا العرض على تفاصيل خاصة عن البرنامج، ولكن سيمنحكم نظرة شاملة ذات مستوى أعلى عن أسماء النطاقات والجدول الزمني لبرنامج  gTLD الجديدة وموجز لتاريخ البرنامج. وستتعرفون من خلاله عن السبب وراء قيامICANN  بفتح المستوى الأعلى لمساحة أسماء الإنترنت والتأثيرات المحتملة لهذه المبادرة على الأعمال التجارية والحكومات ومجتمعات الإنترنت ومستخدميه النهائيين. كما ستعرفون مَن وماذا ومتى وكيف وما هو سعر البرنامج.وستعرفون من أين يمكنكم الحصول على المزيد من المعلومات.
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 نظام بيئي متطور -اإلنترنت  

 ماذا بعد ذلك؟ 

 لكترونياإلبريد ال

 شبكة اإلنترنت العالمية

 1969 شبكة األربانت

1972 

1991 

 الربط الالسلكي

 محركات البحث

 فيديو/صور/موسيقى

 شبكات التواصل االجتماعي

 المدونات

1990+ 

 التلفاز/  VoIPبروتوكول الصوت عبر اإلنترنت 
 +2000 وسائل اإلعالم االجتماعية والتطبيقات واإلنترنت عبر الهاتف وهكذا

Presenter
Presentation Notes
ملاحظات المتحدث:دعونا نلقي نظرة على الإنترنت أولا كنظام بيئي متطور لأنه في الواقع كذلك.ففي العامين 1969 و1972 شهدنا نشأة الإنترنت مع استخدام شبكة الأربانت والبريد الإلكتروني. وبحلول عام 1999 أصبح لدينا شبكة الإنترنت العالمية.لقد شاهدنا في فترة التسعينات بداية ظهور الربط اللاسلكي ومحركات البحث. تم إنشاء محرك بحث ياهو في عام 1995 وجوجل في عام 1998.ظهرت أيضا في فترة التسعينات أولى إشارات ظهور شبكات التواصل الاجتماعي والمدونات ومشاركة الموسيقى والصور والفيديو عبر الإنترنت.بالدخول إلى الألفية الجديدة انتشرت وسائل الإعلام الاجتماعية بالفعل وزادت نسبة استخدام الإنترنت عبر الهاتف من جانب الأشخاص الذين يقومون بالدخول إلى الإنترنت من خلال هواتفهم وتم تفعيل برتوكول الصوت عبر الإنترنت والتلفاز  IP/TV مع تطبيقات مثل سكايب.أما الآن فالسؤال الذي يطرح نفسه هو، ماذا بعد ذلك؟! نحن على يقين بأن برنامج  gTLD الجديدة سيشكل جزءاً كبيراً مما سيأتي لاحقاً.



 اسم النطاقتركيب  
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www.meetings.icann.org 

 المستوى األعلى أو األول
 المستوى الثاني
 المستوى الثالث

Presenter
Presentation Notes
ملاحظات المتحدث:نظرًا لأن  gTLD تعتبر جزءًا واحدًا من اسم النطاق، فلنتناول اسم نطاق بالكامل ونقوم بتفصيله وننظر إلى تركيبته. سنقوم باستخدام اسم النطاق   www.meetings.icann.orgونقوم بتحليليه وتفصيله حسب المستويات التي يتألف منها.   نجد في اسم النطاق هذا أن كلمة  .meetings تمثل المستوى الثالث و.icann  المستوى الثاني بينما .org تشكل المستوى الأول أو الأعلى.�
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www.meetings.icann.org 

 المستوى الثاني
 المستوى الثالث

 تركيب اسم النطاق 

 المستوى األعلى أو األول

Presenter
Presentation Notes
ملاحظات المتحدث:عندما نتحدث حول برنامج  gTLD الجديد، فإننا نتحدث عن الفرصة التي يتقدم من خلالها مشغلي السجلات المرتقبين من أجل الحصول على نطاقات جديدة من المستوى الأعلى (الجزء من اسم النطاق الذي يتبع النقطة الأخيرة). تتوقع  ICANN أن تقدم هذه الفرصة أهمية محتملة للاستخدامات والفوائد الجديدة من أجل مستخدمي الإنترنت عبر العالم.			



 شرح المصطلحات

•gTLD  =نطاق المستوى األعلى العام 
 ...ويعرف أيضا باالمتداد والتصنيف والسلسلة والالحقة •

 اسم عنوان اإلنترنت الخاص بكجزءاً من ن من الرموز التي تكوّ سلسلة عبارة عن •

•ccTLD  =نطاق المستوى األعلى لرمز الدولة 

•IDN - اسم النطاق الدولي 
 اسم نطاق تمثله رموز اللغة المحلية أو ما يوازيها من الحروف •
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Presenter
Presentation Notes
ملاحظات المتحدث:أريد بعضا من الوقت لتوضيح بعض المصطلحات قبل الانتقال إلى النقاط الأخرى. هذه هي  ICANN وهذا يعني أنك ستخوض في بحرٍ من المصطلحات! = gTLD نطاق المستوى الأعلى العام أحيانا سيتم الإشارة إلى  gTLDs بمصطلحات مثل الامتداد واللاحقة والسلسلة. وفي تقريرنا هذا سنشير إلى ما ينطبق على TLD  بما ينطبق على السلسلة. = ccTLD نطاق المستوى الأعلى لرمز الدولة لا يعطى برنامج  gTLD الجديد عنوانًا لنطاقات المستوى الأعلى لرمز الدولة.  ولكن توجد بعض الأمثلة لنطاقات المستوى الأعلى لرمز الدولة مثل .co بالإشارة إلى كولومبيا و .br بالإشارة إلى البرازيل وus . بالإشارة الولايات المتحدة = IDN اسم النطاق الدولي تمثل رموز اسم النطاق الدولي  IDNرموز اللغة المحلية فعلى سبيل المثال يمكن أن ترى رموز صينية أو عربية أو كورية بعد النقطة. 



 الجذر

 gTLDs جديدة IDN ccTLDs 

. 

.brand .generic 
.city .acronym 

.gIDNs 
.region .community 

امارات.  
 .рф 

 
 السعودية

 مصر

. 香港 

.சிங்கப் . ţ ğĂ  
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 ةالجديد gTLD برنامج 
 
 

 

 برنامج المسار السريع
  (Fast Track) 

 
 

 

.name 

.gov 

.mobi 

.asia 

.arpa 

.edu 
.com 

.cat 

.jobs 

.travel 
.museum 

.net 

.tel 

.org 

.int .info 

.biz 

.mil 

.aero 

.pro .post 

.coop 
 
 
 

.xxx 

.jp 

.br 

.nl .eg 

.eu 

.mx 

.cc 
.cv 

.dm 

.hr .py 

.ru 

.sg 

.pt 

.va .ws 

.nz 

.au 
.mo 

.kr 
.jm .tv 

.be 

.cl 

.is 

.tr .cn 

Presenter
Presentation Notes
ملاحظات المتحدث:هذه الشريحة تعرض نظرة ذات مستوى أعلى على خادم الجذر. يتألف خادم الجذر من نطاقات المستوى الأعلى العامة ونطاقات المستوى الأعلى لرمز الدولة على حد سواء.  توضح الفقاعة على الجانب الأيسر العديد من سلاسل  gTLD الحالية. حيث يوجد حاليا ما يقارب أربع وعشرون سلسلة, ولكن قد يزيد هذا العدد بشكل كبير مع تقديم  gTLDs الجديدة. نستطيع من خلال برنامج  gTLD الجديد أن نرى سلاسل جديدة مثل الأسماء الجغرافية مثل مدينة أو دولة أو اسم تجاري أو اسم منظمة أو أسماء النطاقات الدولية العامة (IDNs)  الخ..  توضح الفقاعة على الجانب الأيمن العديد من سلاسل  gTLD الحالية. وهذه دائما مكونة من رمزين.  يوجد أكثر من 200 نطاق مستوى أعلى لرمز الدولة.شهدنا حديثا تغييرا في صورة  ccTLD مع تقديم المسار السريع .IDN ccTLDs تسمح  IDN ccTLDs للدول بامتلاك  ccTLD الخاص بهم في نص لغتهم. فعلى سبيل المثال يتوفر النطاق.cn  بالرموز الصينية الآن.  يوجد ما يزيد عن 300 TLDsحاليا في الجذر. 



DNS - بيئة معقدة 
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 ccTLDسجالت 

 ليسجتأمناء ال
 +   gTLD برامج 

 ccTLDبعض برامج 

 الموزعون

 gTLDسجالت 

 مسجل النطاق

Presenter
Presentation Notes
ملاحظات المتحدث:يوضح هذا الرسم بيئة أو بنية نظام اسم النطاق المسجلون هم أفراد أو شركات تمتلك أو تقوم بتسجيل اسم نطاق. أمناء التسجيل والموزعون وسجلات ccTLD  هي الجهات التي يشتري منها المسجلون أسماء النطاقات.والسجلات هي المنظمات المسئولة عن إدارة نطاق عالي المستوى مثل  .com و.org  و .travelسيؤثر برنامج gTLD  الجديد على السجلات.في حال تقدمت بطلب للحصول على gTLD  فأنت تقدم طلبا لإدارة عمل سجل. 



gTLD؟   ما هو سجل
 بشروط فنية محددة ةتجاريشركة هو •

 ICANNاتفاق ملزم مع •

مسجلة في ال اتأسماء النطاقلكافة البيانات الرئيسة والرسمية عبارة عن قاعدة •
 نطاق عالي المستوى؟ 

جهزة الذي يسمح أل" ملف المنطقة" أيضاً  البيانات الرئيسة ويستحدثقاعدة يحفظ •
د مسار مرور اإلنترنت إلى ومن النطاقات عالية المستوى في يحدتلحاسب اآللي ا

 أي مكان من العالم

اإلنترنت مباشرة مع مشغل التسجيل؛ فيمكن  وفي وقتنا الحالي، ال يتعامل مستخدم•
 ICANNلـ  المعتمدينالتسجيل للمستخدمين أن يسجلوا األسماء عن طريق أمناء 
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Presenter
Presentation Notes
ملاحظات المتحدث:حيث أن التقدم للحصول على برنامج gTLD  جديد يعني التقدم لإدارة مشروع سجل. فما هو السجل؟السجل هو شركة بمتطلبات فنية محددة جدا. وهو يشكل البيانات الرئيسة والرسمية لكل أسماء النطاق مسجلة في نطاق عالي المستوى.فعلى سبيل المثال،  VeriSign هو سجل com. TLDو Afilias هو سجل TLD.info  وPIR  هو سجل org. TLDيحفظ السجل البيانات الرئيسة ويستحدث "ملف المنطقة". يسمح ملف المنطقة للحاسوب الآلي أن يحدد مسار مرور الإنترنت إلى ومن النطاقات عالية المستوى في أي مكان من العالم. إدارة سجل يتطلب أيضا اتفاق ملزم مع ICANN.التقدم بطلب للحصول على برنامج gTLD  لا يشبه التقدم لتسجيل اسم النطاق.  في حال تقدمت بطلب لـلحصول على برنامج gTLD  فقد تكون بذلك تقدمت بطلب لإدارة وتشغيل مشروع سجل والذي يتطلب معرفة فنية محددة جدا. إذا رغبت في رؤية مثال على اتفاق سجل ومراجعة نوع البنود والشروط فسوف توافق على الالتزام بالدليل الإرشادي لمقدم الطلب والرجوع إليه,



   الجديد؟ gTLD ما هو برنامج

المستوى  ةعالي اتأسماء النطاقطرح بادرة ستتيح عبارة عن مهو  •
) على حد سواء IDNو ASCII(متدادات االأو العامة غير المحدودة 

 داخل مساحة اسم النطاق

يدار بواسطة إدارة هيئة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة  •
)ICANN( 
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Presenter
Presentation Notes
ملاحظات المتحدث:ما هو برنامج gTLD  الجديد؟برنامج gLTD  الجديد عبارة عن مبادرة ستتيح تقديم أسماء النطاق عالي المستوى غير المحدودة أو امتدادات (IDN  و ASCII على حد سواء) داخل مساحة اسم النطاق.سيؤدي إطلاق برنامج gLTD  جديد إلى توفير أكثر من خيار لمستخدمي الإنترنت وسيمنح فرص للابتكار والتحفيز على النشاط الاقتصادي ويستحدث فرص عمل جديدة في بقاع العالم.  إنه منصة الابتكار التي ستقوم بصياغة ”ما هو أتٍ“.وهو برنامج يخضع لإدارة ICANN.



 gTLD الجدول الزمني الخاص بـ 

11 
 

 ICANNفترة ما قبل 
 )1998قبل عام (

 2000جولة عام 

 2004جولة عام 

.com .edu 
.gov .int .mil .net 

.org .arpa 

.aero .biz .coop 
.info .museum 

.name .pro 

.asia .cat .xxx 
.jobs .mobi .tel 

.travel .post 

 برنامجسياسة  رتطو
gTLD الجديد 

وإلى  2005من ديسمبر 
 2007سبتمبر 

Presenter
Presentation Notes
ملاحظات المتحدث:هذا الجدول الزمني يشرح تاريخا موجزا عنgTLDs .وهناك العديد من gTLDs  التي تسبق تاريخ .com, .org,  -ICANN .edu ...كشفت ICANN  في عامي 2000 و 2004 عن جولات تقديم طلبات والتي أدت إلى تقديم أكثر من gTLDs   في مساحة اسم النطاق.  وحصلنا من تلك الجولات على أنواع من gTLDs  مثل travel, .info, . mobi,.وهناك حوالي أربع وعشرون نوعا من  gTLDs في مساحة اسم النطاق في الوقت الحالي.وعندما تولت منظمة دعم الأسماء العامة (GNSO)  في الفترة ما بين 2005 وإلى 2007 عمل تطور سياستهم الذي وضع الأساس لعمل التطوير والتنفيذ الذي يقوم به فريق  ICANN في البرنامج اليوم.  كان من بين مهامGNSO  أن تم التوصل إلى مجموعة من المبادئ والتوصيات حول ما يجب أن يكون موضع الاعتبار والتضمين عند تنفيذ البرنامج. 
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 مجلس اعتماد سياسة 
 ICANNإدارة 

 2008يونيو 

 نهائي  النشر
 الدليل اإلرشادي

 لمقدم الطلب 

 المشاركة العامة ومشروع الدليل
 اإلرشادي لمقدم الطلب

 )1اإلصدار ( 2008أكتوبر  •
 )مقتطفات( 2009مايو   •
 ) 2اإلصدار ( 2009مارس   •
 )3اإلصدار ( 2009أكتوبر   •
 )مقتطفات( 2010فبراير   •
 )4اإلصدار ( 2010مايو   •
 )اإلصدار النهائي المقترح( 2010نوفمبر   •
   2011مناقشة المشروع في إبريل   •
 اتالطلب يالدليل اإلرشادي لمقدم 2011مايو   •

موافقة مجلس 
 اإلدراة على 

الدليل اإلرشادي 
 النهائي

 حملة االتصاالت 
    2011يناير  20

رفع تقرير الوضع الراهن 
 الويب الخاص على موقع 

 ICANNبـ 

 انطالق البرنامج
 يناير وحتى  12من 
 2012إبريل  12

Presenter
Presentation Notes
ملاحظات المتحدث:وافق مجلس إدارة  ICANN على سياسة  GNSO في يونيو 2008 خلال اجتماع باريس. ثم انكب فريق عمل  ICANN على العمل بشكل جدي! كانت هناك إصدارات عديدة من الدليل الإرشادي لمقدم الطلب ويمكن العثور على أحدث الإصدارات على موقع شبكة  gTLD الجديد. وبجانب الإصدارات العديدة من الدليل الإرشادي لمقدم الطلب كان لدى الشبكة العديد من المذكرات التفسيرية والوثائق المدعمة المنشورة مع كل إصدار.تم نشر كل إصدار جديد على موقع شبكة  ICANN للتعليقات العامة وكانت التعليقات العامة الواردة تؤخذ في الاعتبار في مراجعة كل دليل إرشادي.في 20 يونيو 2011 صوت مجلس إدارة  ICANN في اجتماع سنغافورة بالموافقة على الدليل الإرشادي وأطلقوا حملة الاتصالات.سيتم فتح نافذة تقديم الطلبات في الفترة من 12 يناير وحتى 12 إبريل من عام 2012. سيتم رفع تقارير الوضع الراهن خلال أسبوعين من غلق نافذة تقديم الطلبات على موقع  gTLD الجديد.



 تمديد المستوى العالي؟ما سبب 

والتي ال تعكس  ASCII gTLDsلى عإزالة القيود القائمة •
 احتياجات وواقع اإلنترنت المتزايد

 واإلنترنتهذا المجال لالبتكار في وضع منصة انطالق •

 فتح أبواب لزيادة مساحة االختيار والتنافس في السوق•
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Presenter
Presentation Notes
ملاحظات المتحدث:لماذا تقوم I CANN  بتمديد النطاقات عالية المستوى؟ إن واحدا من التزامات  ICANN الرئيسة يتمثل في تطوير التنافس في سوق اسم النطاق بينما تقوم بتحقيق أمن واستقرار الإنترنت.  تساعد برامج  gTLD الجديدة على تحقيق هذا الالتزام.  من خلال تمديد المستوى العالي فإننا نزيل القيود الموجودة على التصميم اللاتيني و ASCII-only gTLDs. لا تعكس برامج  ASCII-only gTLD حقيقة تطور الإنترنت الشامل عالميا رغم دخول أعداد متزايدة من الناس على الإنترنت من كل أنحاء العالم. ستسبب  IDN gTLDs شمولية عالمية في مساحة اسم النطاق بالسماح للناس بالدخول على الإنترنت كليا بنص لغتهم الخاصة.  من المحتمل أن نرى نماذج مشروع جديد وسياسات جديدة فيما يتعلق بـ  gTLDs الجديدة - يوفر البرنامج طرقا للابتكار.والكثير من  gTLDs تعني زيادة المنافسة في مستوى السجل والخيارات الأكثر للعميل.  



 الجديدة gTLDsو ICANN مهمة 
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 وثائق التأسيس 1998
تشرف على سياسة تحديد الظروف التي ) 3 …الهيئة الجديدة يجب عليها في األساس أن"

 "  جديدة إلى نظام الجذر TLDs بموجبها ستضاف
 

 ICANNوالواليات المتحدة األمريكية بين كل من ة يحكومالات يتفاقاال
 قابلة للتنبؤتحديد وتنفيذ إستراتيجية "

 "جديدة TLDs الختيار
 

 )9.3(تأكيد االلتزامات  - 2009 
 ءالمنافسة واختيار وثقة العمالتعزيز 

Presenter
Presentation Notes
ملاحظات المتحدث:من الأهمية بمكان تدوين أن فكرة  gTLDs الجديدة لم تبدأ مع عملية تطوير سياسة  GNSO في عام 2005 أو في جولات عامي 2000 و2004. فقد كانت فكرة برامج  gTLD جديدة حاضرة لوقت ليس بقصير. وكما ذكرنا سابقًا، فمنذ تأسيس  ICANN في عام 1998، كان من بين التزاماتها الرئيسة تطوير التنافس في سوق اسم النطاق.ويمكن العثور على الأسباب التي قامت  ICANN من أجلها بتقديم  gTLDs جديدة في وثائق التأسيس واتفاقات الحكومة، وأكثرها حداثة ما يوجد في تأكيد الالتزامات. وطبقاً لنموذج المساهمين المتعددين لـ ICANN، فإن قرار تقديم  gTLDs جديدة تبعه عملية استشارة مطولة ومفصلة مع كل دوائر مجتمع الإنترنت العالمي ممثلة بتنوع واسع من أفراد مساهمة ومن الحكومات والأفراد والمجتمع المدني ودوائر الملكية الفكرية والتجارية ومنظومة التكنولوجيا.  وقد كان من بين المساهمين في عمل تلك السياسة اللجنة الاستشارية الحكومية  (GAC) لـ  ICANN واللجنة الاستشارية الواسعة (ALAC) ومنظمة دعم أسماء رموز الدول  (ccNSO) واللجنة الاستشارية للأمان والاستقرار .(SSAC)



األعمال–المحتملة  اتالتأثير  
 فرص االستثمار•

 ةنافسفرص الماالختيار وقدر أكبر من •

 ةجديداألعمال الالبتكار وفرص نماذج المنصة الرئيسية ل•

 تسويق عبر اإلنترنتالإدارة العالمات التجارية وممارسات •

 وسلوك المستخدمالرقابة التأثير في قطاعات الصناعة واألمان و•

 الجديدة  TLDلقبولتطوير األنظمة والتطبيقات •
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Presenter
Presentation Notes
ملاحظات المتحدث:دعونا الآن نلقي نظرة على التأثير المتوقع لتلك المبادرة على الأعمال.بما أن هذا البرنامج جديد، فإن التأثير المتوقع يمكن تحديده وتقييمه بشكل أفضل على مدار الوقت.  ويعتمد هذا على ما تقدمنا به من طلب ونماذج وسياسات المشروع المختلفة التي تتعلق بـ  gTLDs الجديدة التي أخذ قرار بالموافقة عليها. لكننا نعرف بعضا من هذا التأثير.  فهو فرصة للاستثمار في نموذج أعمال جديد، ويمثل انطلاقة لأعمال جديد، ويسيكون جزءا من التطور المثير في تقدم الإنترنت. فسوف يؤثر على فرص الاختيار في مساحة اسم النطاق. وغالبا ما سيحاول الأفراد تسجيل اسم  .com فقط ليجد أنه قد قُبل بالفعل.  سيسمح تقديم برامج  gTLD جديدة للعميل بفرص اختيار أكثر وفرصة أفضل كونه قادر على تسجيل اسم النطاق الذي يرغب فيه. سيؤثر على التنافس في مساحة السجل حاليا حيث أن الغالبية العظمى من التسجيلات موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية. نأمل في أن يجلب هذا البرنامج تنوع جغرافي أكبر في السجلات. هناك العديد من فرص الابتكار - هناك فرصة لإيجاد نماذج مشاريع مختلفة وسياسات تتعلق تحديدا بالمطبق لبرامج .TLDوهذا يعني التحكم في العلامة التجارية بشكل أفضل - يمكن أن يضع أصحاب العلامات التجارية قواعد التسجيل فيTLD الخاص بهم بدلا من أن يضع سجل آخر تلك القواعد.  يمكن أن يحدث تأثير على قطاعات الصناعة: ويمكن للصناعات المختلفة - والخبراء في مجالاتهم المحددة أن يجتمعوا معا لمناقشة طرق تشكيل شراكة للتقدم لـ .TLD يمكن لصناعات بعينها (الصناعات المالية منها على سبيل المثال) ممن تهتم بزيادة الأمان أن تجتمع معا لتطبيق الأمان العالي لـ  TLD الذي يوفر أمان أكبر لمسجلي اسم النطاق مع .TLDستحتاج المشاريع أن تكون على يقين من أن أنظمتها متطورة للتعرف على  gTLDs الجديدة عند صدورها على الإنترنت مباشرة. العديد من الأنظمة لها ترميز ثابت للتعرف فقط على  TLDs الموجودة حاليا هناك. ستكون تلك الأنظمة في حاجة للتحديث للتعرف على برامج  gTLD الجديدة عند صدورها على الإنترنت مباشرة.  وحتى في حال لم يتم تطبيق تلك البرامج، فإن المشاريع ستتأثر بها. فأصحاب العلامات التجارية على سبيل المثال لا يزالون في حاجة للدراية بالبرنامج ومدى تأثيره عليهم وعلى علاماتهم التجارية وعلى سلوك المستخدم.



  -المحتملة  اتالتأثير
 الحكومات والمجتمعات

 المجتمعات الجغرافية واللغوية والثقافية على اإلنترنتازدياد •

 IDNsانترنت شامل ثقافيا وعالميا بشكل أكبر مع •

 المحلية ccTLD برامج•

 األسماء الجغرافية•
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Presenter
Presentation Notes
ملاحظات المتحدث:في عالم يبلغ عدد سكانه الذين يستخدمون الإنترنت 2 مليار ويُعتبر فيه النمو والاختيار والتنوع والتنافس مدخلا لنجاح مستمر واتصال متواصل بالشبكة العالمية.من المرجح أن تؤدي  gTLDs الجديدة إلى ازدياد المجتمعات الثقافية واللغوية والجغرافية عبر الإنترنت.سيساعد في إيجاد انترنت شامل ثقافيا وعالميا مع .IDNsربما تبدأ الحكومات في رؤية  gTLDs تمثل المجالس المحلية وربما يطلب منها توفير الدعم للأسماء الجغرافية.



  – ةالمحتمل اتالتأثير
 مستخدمي شبكة اإلنترنت

 المزيد من االختيار واالبتكار والمنافسة•

 مجتمعات ثقافية ولغوية وجغرافية عبر اإلنترنت•

 المعلومات والمنتجات والخدماتللعثور على طرق جديدة •
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Presenter
Presentation Notes
ملاحظات المتحدث:إن  gTLDs الجديدة من شأنها أن تؤثر أيضا على المستخدم اليومي لشبكة الإنترنت.من خلال هذا البرنامج، سيكون هناك أيضًا المزيد من الخيارات وفرص الابتكار أمام مستخدمي شبكة الإنترنت.عندما يشعرون بأن المجتمعات الثقافية واللغوية والجغرافية يزداد استخدامها لشبكة الإنترنت، فقد يختارون أن يكونوا جزءًا منها عن طريق التسجيل في نطاقات المستوى الثاني في  gTLDs الجديدة. قد تقدم  gTLDs الجديدة طرق جديدة للعثور على المعلومات والمنتجات والخدمات.



 ن الذي يمكنه أن يتقدم بالطلب؟مَ 

معايير محددة تفي بوالتي الكيانات من أي مكان في العالم 
 في دليل مقدم الطلب ةمتطلبات المبينالا وكذلك مسبقً 

 

 !مالحظة هامة

 غير مخصص الستخدام األفراد•

 !سجالكي يصبح  كيان تجاريهذا التزام •
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Presenter
Presentation Notes
ملاحظات المتحدث:بما أن لديكم الآن معرفة جيدة ببرنامج  gTLD الجديد، دعونا الآن نتحدث عمن يمكنه التقدم بطلب.إن استخدام هذا البرنامج متاح للكيانات التجارية في أي مكان بالعالم طالما أنها تتوفر لديها المعايير والشروط المحددة مسبقا كما تم إيجازها في دليل مقدم الطلب.من المهم - مرة أخرى - ملاحظة أنها لا تشبه عملية تسجيل اسم النطاق. غير مخصص لاستخدام الأفراد. هذا التزام كيان تجاري كي يصبح سجلا!



 كيف يمكن تقديم الطلب؟

19 
 

 من خالل شبكة اإلنترنت•

 TLD  (TAS)نظام طلب•

 www.icann.orgيمكن الوصول إليه من خالل •

 قم بتقديم الطلب باللغة اإلنجليزية•

 المستنداتتحميل وقم باإلجابة عن األسئلة، •

 مواعيد نهائية حاسمة•

Presenter
Presentation Notes
ملاحظات المتحدث:إذا قمت بالتعرف جيدا على البرنامج وقررت أنه ملائم لك، فلنتحدث عن كيفية تقديم الطلب. سوف يكون بمقدور مقدمي الطلبات تقديم طلباتهم عبر الإنترنت من خلال نظام تقديم الطلبات  TLD (المعروف اختصارًا باسم TAS ) والذي يمكن الدخول إليه بسهولة من خلال موقعنا على شبكة الإنترنت .www.icann.orgإن موقع  TAS سيكون آمنًا وسيكون مطلوبًا من مقدمي الطلبات أن يقوموا بتسجيل أسمائهم ودفع رسوم أولية.سوف تكون عملية التسجيل بشكل كامل باللغة الإنجليزية - بما في ذلك اتفاقية التسجيل - بافتراض أن الطلب الذي تقدمت به قد تمت الموافقة عليه.سيقوم مقدم الطلب بملء خانات مربع النص وتحميل وإرفاق الوثائق الداعمة ومن ثم سيكون لديه حق الحصول على دعم العملاء.  إن نظام  TAS قد تم تصميمه للتعامل مع كافة جوانب دورة الطلب. 



 متى يمكنني تقديم طلب؟
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 أبريل مارس فبراير يناير
 السبت الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين   األحد السبت الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين   األحد السبت الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين   األحد السبت الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين   األحد

Presenter
Presentation Notes
ملاحظات المتحدث:سوف يظل باب تقديم الطلبات مفتوحًا لمدة 90 يومًا. اعتبارا من 12 يناير حتى 12 إبريل 2012   
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 ماذا أحتاج لتقديم طلب؟

مراجعة دليل مقدم الطلب لمعرفة التفاصيل 

ذوي اإلستراتيجيات مبكًراألطراف الخارجية مشاركة ا 

 وتطبيقات للمجتمع الجغرافي االحتياجات اإلضافية مراعاةIDN 

 المواعيد النهائيةمراجعة 

 

Presenter
Presentation Notes
ملاحظات المتحدث:من الأهمية بمكان أن تقوم بمراجعة دليل مقدم الطلب الخاص بك بعناية لكي تضمن حصول طلبك على أفضل فرصة.  لا تنتظر فتح باب تقديم الطلب حتى تبدأ الاستعداد.  ينبغي عليك أن تتعرف على الأطراف الخارجية مبكرًا وأن تشارك معهم فيما يقومون به. خاصة في ما إذا كنت تقوم بتقديم طلب جغرافي أو مجتمعي أو IDN TLD حيث ينبغي عليك الوفاء بالشروط الإضافية. تأكد أن تكون مطلعاً على المواعيد النهائية للبرنامج - سواء لتقديم طلب الالتحاق والاعتراض.ومرة أخرى، قم بقراءة دليل مقدم الطلب - إنه مصدرك الذي يمكنك الوثوق به عند تقديم طلب من أجلgTLD  الجديد.  



 ما هي التكلفة؟
 دوالر أمريكي 185,000 -رسم التقييم 

 ICANNيتم سدادها إلى •

 TASدوالر أمريكي عند تسجيل  5,000•

 يتم استردادها في حاالت معينة•

 ICANNقد ال يتم دفعها إلى  -رسوم أخرى قد يتم تطبيق •

 رسوم السجل الجارية
 دوالر أمريكي 25,000بمقدار رسوم سجل سنوية •

 دوالر أمريكي 0.25رسوم معاملة •
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هذه فقط هي رسوم التقييم 
مراعاة الدقة يجب . والسجل
 .تكاليف تشغيل السجلبالنسبة ل

Presenter
Presentation Notes
ملاحظات المتحدث:إن تكلفة تشغيل  gTLD هي حقًا مسألة متغيرة. تعتمد التكلفة الإجمالية لتشغيل  gTLD على نموذج الأعمال الذي يرتبط بـ  gTLD الفردي.ومع ذلك، فإن هناك رسوم أولية يجب وضعها في الاعتبار وهي:رسم التقييم هو 185.000 دولار أمريكي ويجب أن تدفع إلى  ICANN في نهاية فترة تقديم الطلبات. 5.000 دولار أمريكي كرسوم التسجيل في .TASيمكن استرداد الرسوم في أحوال معينة. لمزيد من المعلومات، قم بالرجوع إلى دليل مقدم الطلب.ينبغي عليك أيضًا ملاحظة أنه قد تكون هناك رسوم أخرى مطلوبة يتم دفعها إلى طرف آخر غير .ICANN  مرة أخرى نكرر، سيقوم دليل مقدم الطلب بتوفير جميع هذه التفاصيل.إذا تجاوز طلب  gTLD الخاص بك عملية التقييم وتمت الموافقة عليه، سيكون هناك رسم سجل جاري قدره 25.000 دولار أمريكي سنويًا.وبمجرد وصولك إلى كمية معينة من تسجيل أسماء النطاقات سيكون هناك رسم معاملة قدره 0.25 دولار أمريكي.تحتاج أيضا إلى احتساب التكاليف المرتبطة بإدارة عملك - تكاليف البدء وتكاليف التشغيل، الخ 



 نظرة سريعة على عملية التقييم

من معالجتها يتم 
 ICANNخالل

 أخرىوأطراف 
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 فترة التقديم
 1نموذج 

  المبدئي التقييم
 2نموذج 

 إلىاالنتقال 
 التفويض

 5نموذج 

 الممددالتقييم 
 2نموذج 

تسوية ضات وارتعاال
 المنازعات

 3نموذج 

 تنافس السلسلة
 4نموذج 

 التحقق اإلداري

Presenter
Presentation Notes
ملاحظات المتحدث:إن عملية التقييم معقدة وهذا العرض ينظر إليها فقط في مستوى مرتفع.لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى دليل مقدم الطلب. سوف يظل باب تقديم الطلبات مفتوحًا لمدة 90 يومًا. وعقب ذلك سوف تكون هناك فترة توقف حيث يتم فحص الطلبات المقدمة للتأكد من أنها كاملة.وبعد ذلك تبدأ فترة التقييم المبدئي والتي تستمر لحوالي خمسة أشهر. وهذا يحدث عندما تسلك الطلبات سبيلها من خلال مسلسل مكون من ستة لجان (سوف ترى هذه اللجان في الشريحة القادمة).وأثناء هذه المرحلة يمكن أن تصبح العملية معقدة. اعتمادا على ما قدم إلى السلسلة حيث فقد يسلك الطلب مسارات متعددة ومختلفة: التقييم الممدد والاعتراضات وتسوية المنازعات وتنافس السلسلة (وسوف يتم تناولهم بالتفصيل في الشريحة اللاحقة.)وبمجرد سلوك الطلب خلال أي عدد من المسارات المدرجة أعلاه، يحال الطلب إلى التفويض.هذا وتستغرق عملية الانتقال إلى التفويض ما يقرب من شهرين وذلك عندما يوقع مقدم الطلب اتفاقية السجل مع  ICANN وبعد ذلك يتم تفويض  TLD الخاص بهم إلى منطقة الجذر.وبعد تفويض منطقة الجذر، يحدد السجل الجديد كيف ومتى يكنهم تقديم  TLD الجديد الخاص بهم إلى السوق. وهذا قرار تجاري فحسب ولا دخل لـ  ICANN فيه.



 مسار تقييم المباشر 
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 فترة التقديم
 1نموذج 

  التقييم المبدئي
 2نموذج 

 إلىاالنتقال 
 التفويض

 5نموذج 

 التحقق من الخلفية •
 تشابه السلسلة •
 DNSاستقرار  •
 األسماء الجغرافية •
 التشغيلية/القدرة الفنية •
 القدرة المالية •
 خدمات السجل •

 تنفيذ العقد •
 فحص ما قبل التفويض  •

 للتحققالفحص 
 التقديم من اكتمال

Presenter
Presentation Notes
ملاحظات المتحدث:سوف ينتقل طلب التقديم الأساسي والسليم خلال العملية بطريقة مباشرة بشكل أكبر. أولا سوف يكمل فترة التقديم وبعد ذلك ينتقل إلى التقييم المبدئي والتي يتم خلالها الفحص الأمني وسوف يتم تقييم الطلب من خلال ست لجان تقييميه. وهذه اللجان هي تشابه السلسلة واستقرار  DNS والأسماء الجغرافية والقدرة التشغيلية/الفنية والقدرة المالية وخدمات السجل. وبمجرد أن يجتاز الطلب التقييم المبدئي، فسوف ينتقل مباشرة إلى التفويض.وأفضل حالات السيناريوهات هي تسعة أشهر بعد إغلاق نافذة التقديم.



 المتغيرات في مسار التقديم
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 التشغيلية/الفنية  •
 المالية  •
 األسماء الجغرافية  •
 خدمات التسجيل  •

 تقييم أولوية المجتمع   •
 المزاد العلني   •

 اختالف السلسلة  •
 الحقوق القانونية  •
 المصلحة العامة المحدودة  •
 معارضة المجتمع  •
     المعارض المستقل   •

 التخطيط من أجل
 الرسوم اإلضافية

 الوقتو معالجة البيانات

 الممددالتقييم 
 2نموذج 

تسوية واالعتراضات 
 المنازعات

 3نموذج 

 تنافس السلسلة
 4نموذج 

Presenter
Presentation Notes
ملاحظات المتحدث:هناك متغيرات عديدة في مسار التقييم. كما ذكرنا سابقا، إذا لم يكن الطلب المقدم صحيحا فسوف ينتهي في أحد (أو أكثر من ذلك) من المسارات السابقة.تعني عملية التقييم الممدد أننا نحتاج لأن ننظر عن كثب في مجال معين من الطلب مثل الناحية المالي أو القدرة التشغيلية/الفنية.في حين أن عملية الاعتراضات وتسوية النزاع تعني أن شخصا ما اعترض على الطلب المقدم للسلسلة استنادا لأحد الأسباب الأربعة المذكورة سابقا. وإذا حدث ذلك، فسوف يحتاج الأمر إلى تسويته قبل استمرار الطلب.هذا والمقصود من تنافس السلسلة أن هناك أكثر من طلب لنفس السلسلة المتشابهة أو المحيرة. وإذا كان أحد الطلبات المقدمة للسلاسل في مجموعة متنافسة يتم تعيينه كمجتمع gTLD، وبعد ذلك سوف يحوز هذا الطلب أولوية المجتمع (لمزيد من التفاصيل؛ انظر دليل مقدم الطلب). وإذا لم يكن هناك قرار في هذا الشأن، فسوف يلجأ مقدمو الطلب إلى المزاد العلني.جدير بالذكر أنه قد تكون هناك تكاليف إضافية نتيجة لهذه الإجراءات الإضافية وسوف تكون هذه التكلفة بشكل عام ناتجة عن حقيقة أن  ICANN سوف تتعاقد مع خبراء الطرف الثالث في المجالات المختلفة لإجراء تقييمات محددة. 
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 ارتباك السلسلة
 

 الحقوق القانونية
 

 المصلحة العامة
 المحدودة

 المجتمع معارضة
 

Presenter
Presentation Notes
ملاحظات المتحدث: توجد أربعة مجالات التي يمكن أن تشكل أسس المعارضة.ارتباك السلسلة والحقوق القانونية والمصلحة العامة المحدودة ومعارضة المجتمع. قد تستخدم معارضة اضطراب السلسلة إذا كانت السلسلة قريبة الشبه جدا من السلسلة الأخرى مما قد تؤدي إلى  تضليل أو ارباك. أما المعارضة على أساس الحقوق القانونية فقد تستخدم إذا كان استخدام الطلب المقدم للحصول على  gTLD من قبل مقدم الطلب يمنح دون استحقاق ميزة بشأن السمة المتباينة أو مكانة المعارض المسجل أو العلامة التجارية غير المسجلة. على سبيل المثال، إذا كنت مالك علامة تجارية، فيمكنك الاعتراض على استخدام اسم معين. وقد يتم استخدام معارضة المصلحة العامة المحدودة إذا كان الطلب المقدم للحصول على سلسلة  gTLD ينافي المبادئ العامة للقانون الدولي للأخلاقيات والنظام العام.أما معارضة المجتمع فقد تستخدم إذا كانت هناك معارضة فعلية من جزء كبير من المجتمع حيث تكون السلسلة هي المقصودة. المعارضات وتسوية النزاع في مجال آخر حيث سوف تتعاقد  ICANN مع منظمات خبيرة خارجية.إذا كنت تريد أن تعارض طلبا محددا مقدما للحصول على gTLD، فعليك أن ترجع لدليل مقدم الطلب لمعرفة القواعد وكيفية المعارضة ولمعرفة ما إذا كنت مؤهلا للمعارضة أم لا. سوف تقوم بتقديم معارضتك مباشرة إلى المنظمة ذات الاختصاص في هذا النوع من المعارضات.لمعرفة التفاصيل؛ يرجي الرجوع إلى دليل مقدم الطلب.  
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 إذا كان برنامجما قم بالتقييم gTLD  الجديد
 مناسب لك

قم بمراجعة دليل مقدم الطلب 

 أعمال السجل احصل على معلومات حول
 DNSمجال التجارية و

اعرف ما هو المطلوب كي تستعد 

 
 

Presenter
Presentation Notes
ملاحظات المتحدث:وماذا بعد؟!من رأيي أن تقوم بتقييم البرنامج وتحديد ما إذا كان مناسب لك أم لا. قم بمراجعة والإطلاع على دليل مقدم الطلب. إنه مصدرك الرسمي عند إعداد طلبك.احصل على معلومات حول أعمال السجل التجارية وصناعة .DNS كل هذه الخطوات سوف تساعدك على فهم ما إذا كان البرنامج مناسبا لك فعلياً كما تساعدك في تحديد ما تحتاجه كي تستعد. 
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 :قم بمراقبة البرنامج كي تعرف

 العالمة التجارية/الماركةالتأثير على 

التأثير على المجتمع واألسماء الجغرافية 

اتجاهات الصناعة المحتملة 

إجراءات المتنافسين 

التغييرات التي تحدث لالنترنت 

سلوك المستخدم 

Presenter
Presentation Notes
ملاحظات المتحدث:حتى وإن لم تتقدم بطلب، فأنت ما زلت بحاجة إلى الإلمام بطريقة عمل البرنامج وكيف يمكن أن يؤثر على الماركة/العلامة التجارية الخاصة بك. فأنت تحتاج لأن تبقى على دراية بكيفية تغيير سلوك العميل على الإنترنت وكيف قد يؤثر هذا على عملك التجاري وممارسات السوق الحالية.
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NewgTLDsICANN 

 اتالطلب يالدليل اإلرشادي لمقدم •
 صحائف الحقائق •
 األحداث العالمية •
 التعليقات العامة •
 تقارير الحالة  •

 ...المزيد          

•www.icann.org/newgtlds 

 الجديد صفحات الويب gTLDبرنامج •

  newgtld@icann.org: أرسل إلى•

Presenter
Presentation Notes
 ملاحظات المتحدث:إذا كنت ترغب بالمزيد من المعلومات عن البرنامج، فأنا أنصحك بزيارة قسم برنامج  gTLD الجديد على .icann.orgقم بالتسجيل لتلقي تنبيهاتنا الجديدة وتابع إعلاناتنا. قم بقراءة الأسئلة والأجوبة الشائعة  (FAQs) حول برنامج  gTLD والمنشور. وإذا لم تجد أجوبة على أسئلتك، فقم بإرسال رسالة إلكترونية إلى  . newgtld@icann.orgشكرا لكم!

mailto:newgtld@icann.org
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