مىجض التغُُشاث
موجز التغييرات التي طرأت على اتفاقية السجل الخاصة بـ  gTLDsالجديدة
ٌوضح الجدول التالً التغٌٌرات المقترحة التفاقٌة المشروع األساسً للسجل الخاصة بـ  gTLDsالجدٌد .حٌث تم إٌضاح اإلضافات بالخط العرٌض المدرج خطٌن
تحته بٌنما تم إٌضاح عملٌات الحذف بكلمات ٌتوسطها خط .جدٌر بالذكر أن هذه التغٌٌرات قد تمت استجابة للتعلٌقات التً وردت من المجتمع بشأن مناقشة أبرٌل  2011التفاقٌة
المشروع األساسً الخاص بـ  gTLDsومراجعة إضافٌة لالحتٌاجات التعاقدٌة لبرنامج  gTLDالجدٌد .كما ٌرجى مالحظة أن التغٌٌرات غٌر الموضوعٌة واألسلوبٌة بشأن
اتفاقٌة المشروع األساسٌة الخاصة بـ  gTLDsلم ٌتم إدراجها فً الجدول أدناه
موجز التغييرات المقترحة بشأن اتفاقية  DLTgاألساسية.

القسم

تغيير النص

التعليقات والحيثيات

2.1

ٌحق لمشغل السجل تقدٌم خدمات السجل الموضحة فً المادتٌن (أ) و(ب) من الفقرة األولى من
القسم  2.1فً المواصفات [انظر المواصفة "( ]6المواصفة  )"6وخدمات السجل األخرى
الموضحة فً الملحق "أ" (وٌشار إلٌهم جملة باسم "الخدمات المعتمدة") .فً حالة رغبة مشغل
السجل تقدٌم أي من خدمات سجل غٌر معتمدة أو التً تمثل تعدٌالً لخدمة معتمدة (وٌشار إلٌها
جمٌعًا بلفظ "الخدمات اإلضافٌة")ٌ ،تعٌن على مشغل السجل إرسال طلب اعتماد لمثل هذه الخدمة
اإلضافٌة وفقا ُ لسٌاسة تقٌٌم خدمات السجل الواردة على
الموقع  ،http://www.icann.org/en/registries/rsep/rsep.htmlنظراً ألن هذه السٌاسة قد
ٌتم تعدٌلها من وقت آلخر بالتوافق مع لوائح ( ICANNوالتعدٌالت التً تتم علٌها من حٌن
آلخر" ،لوائح  )"ICANNوالتً تسري على سٌاسات اإلجماع (" .)"RSEPهذا وٌجوز لمشغل
السجل تقدٌم خدمات إضافٌة شرٌطة الحصول على الموافقة الخطٌة من  ،ICANNوفور
الحصول على هذه الموافقة ،تعتبر الخدمات اإلضافٌة مندرجة تحت أحكام هذه االتفاقٌةٌ .جوز
لـ  – NNAIIوفق تقدٌرها المعقول – المطالبة بتعدٌل هذه االتفاقٌة بما ٌعكس الفقرة التً تشٌر
إلى أي خدمة إضافٌة تم اعتمادها وفقا  RSEPعلى أن ٌكون هذا التعدٌل بالشكل المقبول
بصورة معقولة لكال الطرفٌن.

تمت مراجعة هذا البند لتوضٌح أن "الخدمات اإلضافٌة" المعتمدة
ستعتبر "خدمات سجل" لكافة األغراض بموجب اتفاقٌة السجل.

2.8

ٌتعٌن على مشغل السجل تحدٌد عملٌة وإجراءات إطالق  TLDوااللتزام بها باإلضافة إلى
تمت مراجعة هذه الفقرة استجابة لتعلٌقات المجتمع لتقٌٌد مجالها
الحماٌة األولٌة والمستمرة ذات الصلة بالتسجٌل للحقوق القانونٌة الخاصة باألطراف األخرى كما لتشمل التقارٌر التً تصدر عن هٌئات تنفٌذ القانون والهٌئات
هو منصوص علٌه فً المواصفة [انظر المواصفة "( *]7المواصفة  .)"7كما ٌجوز لمشغل
الحكومٌة .فٌما تقر  ICANNبأن هناك منظمات غٌر حكومٌة
.
األخرى
السجل عند انتخابه تنفٌذ مزٌد من إجراءات الحماٌة اإلضافٌة للحقوق القانونٌة لألطراف
معٌنة تلعب دورا هاما فً مكافحة السلوك الضار فً  ،DNSوأن
هذا وٌجب أن الحصول على موافقة  ICANNالمسبقة والخطٌة على أٌة تغٌٌرات أو تعدٌالت
تلك المنظمات ٌمكن أن تعمل مع  ICANNوهٌئات تنفٌذ القانون
ٌجب
تطرأ على تلك العملٌات واإلجراءات تقضٌها المواصفة  7اعتبارً ا من تارٌخ السرٌان .كما
الكتشاف طرق من شأنها تسهٌل التعاون بٌن تلك المنظمات
ً
على مشغل السجل االلتزام بكافة التعوٌضات التً تفرضها  ICANNوفقا للقسم  2بالمواصفة  ،7والحكومات من أجل ضمان أن مثل هذه التقارٌر تتلقى كل االهتمام
وذلك بالتوافق مع حق مشغل السجل فً معارضة مثل هذه المعالجات كما هو موضح فً اإلجراء
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المعمول به والموضح فً هذا الشأن .هذا وٌتعٌن على مشغل السجل أن ٌتخذ خطوات معقولة
للتقصً ولالستجابة ألٌة تقارٌر التٍ تصذس عن تقبسَش هُئبث تنفٌذ القانون والهٌئات الحكومٌة وشبه
الحكومٌةألي سلوك غٌر مشروع فٌما ٌتعلق باستخدام  .TLDوعند الرد على مثل هذه التقارٌر،
لن ٌكون مشغل السجل مطالبا ً باتخاذ أي إجراء ٌخالف القانون المعمول به.

الذي تستحقه.

( 2.9ب) إذا صار مشغل السجل ( )1تابعا أو بائع مسجل معتمد لدى  ،ICANNأو ( )2تقدٌم أي خدمات
تسجٌل  ICANNالمعتمدة من الباطن ،أو بائع المسجل أو أي من فروعهم ثم ،فً كلتا الحالتٌن
من هذا القبٌل ( )1أو ( )2أعاله ،سوف ٌعطً مشغل السجل لـ  ICANNإشعار عاجال من
العقد ،أو المعامالت أو أي من الترتٌبات األخرى التً أدت إلى مثل هذا االنتساب ،أو العالقة أو
التعاقد من الباطن ،حسب االقتضاء ،بما فً ذلك ،إذا طلبت  ICANNذلكً ،
نسخا من أي عقد
متعلق بذلك ،شرٌطة أال تكشف  ICANNعن مثل هذه العقود إلى أي طرف ثالث غٌر سلطات
المنافسة ذات الصلة .تحتفظ  ICANNبحقها ولٌس إلزاما ،فً إحالة أي من تلك العقود أو
الصفقات أو الترتٌبات األخرى إلى السلطات المتنافسة ذات الصلة فً حالة إقرار  ICANNبأن
مثل هذا العقد ،أو الصفقة أو أي ترتٌب آخر قد ٌثٌر قضاٌا تنافسٌة.
2.10
(ب)

وفٌما ٌتعلق بتجدٌد تسجٌالت اسم النطاقٌ ،تعٌن على مشغل السجل أن ٌقدم لكل مسجل معتمد
لدى  ICANNقام بتنفٌذ االتابيُت الخبصت وهً الس ِجل -المس َجل لـ  ،TLDإشعبسا كتببُب مسبقب بأٌ
صَبدة فٍ األسعبس (وَشمل رلك ،نتٌجة لحزف أٌ مببلغ مستشدة أو خصومات أو تخفٌضات أو ربط
منتجات بأخرى أو برامج التسوٌق المؤهل أو البرامج التً تعمل على تخفٌض السعر المفروض
على المسجلٌن) خالل فترة ال تقل عن مائة وثمانٌن (ٌ )180وما ً تقوٌمٌا .ومع عدم اإلخالل
بالفقرة السببقت ،وفُمب ٌتعلق بتجدٌد تسجٌالت اسم النطاقٌ )1( :حتاج مشغل السجل أن ٌقدم إخطار
فً غضون ثالثٌن (ٌ )30وما تقوٌمٌا عن أي زٌادة فً األسعار إذا كان السعر الناتج أقل من أو
مساو لـ (أ) الفترة التً تبدأ فً تارٌخ التنفٌذ وتنتهً اثنا عشر شهرا عقب تارٌخ التنفٌذ ،السعر
األولً المفروض على التسجٌالت فً  TLDأو (ب) الفترات الالحقة ،وهو السعر الذي تقدم
بموجبه مشغل السجل بإشعار وفق الجملة األولى من هذا القسم (2.10ب) فً غضون اثنا عشر
( )12شهرا التً تسبق تارٌخ تنفٌذ زٌادة السعر المقترحة ،و( )2ال ٌحتاج مشغل السجل لتقدٌم
إشعار بأي زٌادة فً السعر لتنفٌذ رسم سجل مستوى البٌانات المتغٌر الموضح فً القسم  .6.3كما
ٌجب على مشغل السجل أن ٌعرض على المسجلٌن خٌار الحصول على تسجٌل اسم النطاق
المتجدد بالسعر الحالً (أي السعر الثابت قبل أي زٌادة تم اإلخطار بها) لفترة تتراوح ما بٌن سنة
إلى عشر سنوات حسب حرٌة المسجل ولكن بأال تزٌد على عشر سنوات.

وقد تمت مراجعة هذه الفقرة لمطالبة مشغل السجل (إذا طلبت
 )ICANNبتزوٌد  ICANNبنسخ من أي اتفاقٌات تنبع من عالقة
ذات صلة بالمسجلٌن وبائعً المسجل .وقد تكون المراجعة لمثل
هذه االتفاقٌات ضرورٌة لكً تقرر  ICANNأنه فً حال تأثر
الترتٌبات بمثل هذه االتفاقٌات قد تثار قضاٌا تنافس.

تمت مراجعة هذه الفقرة استجابة لتعلٌقات المجتمع لتوضٌح
متطلبات اإلشعار فٌما ٌتعلق بزٌادات سعر تسجٌل اسم النطاق.
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وباإلضافة إلى ذلكٌ ،جب أن ٌكون لدى مشغل السجل سعرا موحدا لتجدٌدات الخبصت
بتسجٌالت اسم النطاق ("سعر التجدٌد") .وألغراض تحدٌد سعر التجدٌدٌ ،جب أن ٌكون
سعر تجدٌد تسجٌل كل نطاق مماثال لسعر جمٌع تجدٌدات تسجٌل اسم النطاق األخرى
المعمول بها وقت إجراء هذا التجدٌد كما ٌجب أن ٌراعً هذا السعر الطلب العالمً ألي
أموال مستردة أو خصومات أو تخفٌضات أو ربط منتجات بأخرى أو بشامج أخشي،
المعمول به أثناء وقت التجدٌد .وأما متطلبات السابقة من هذا القسم ( 2.10جـ) فٌجب أال
تنطبق على ( )1أغراض تحدٌد سعر التجدٌد إذا ما تقدم المسجل لمشغل السجل بوثائق
تبرهن على أن أمٌن السجل الذي ٌحمل الصالحٌة قد وافق صراحة فً اتفاقٌة السجل
الخاصة مع المسجل على أعلى سعر للتجدٌد وقت التسجٌل األولً السم النطاق عقب
الكشف الواضح والصرٌح عن هذا سعر التجدٌد ألمٌن السجل هذا ،و( )2سعر التجدٌد بعد
التخفٌض وفقا لبرنامج التسوٌق المؤهل (كما هو موضح أدناه) .بٌنما تقر األطراف بأن
الغرض من هذا القسم ( 2.10جـ) هو تحرٌم ممارسات سعر التجدٌد التعسفً و/أو
التمٌٌزي التً ٌفرضها مشغل السجل دون موافقة كتابٌة للمسجل ذو الصالحٌة وقت
التسجٌل األولً للنطاق وهذا القسم ( 2.10جـ) سوف تتم ترجمته على نطاق واسع من
اللغات لتجرٌم مثل هذه الممارسات .وفٌما ٌتعلق بأغراض هذا القسم ( 2.10جـ) ،فإن
"برنامج التسوٌق المؤهل"هو برنامج تسوٌق ٌقدم مشغل السجل من خالله تخفٌضات
ألسعار التجدٌد ،شرٌطة استٌفاء المعاٌٌر التالٌةٌ )1( :تم عرض البرنامج والتخفٌضات
ذات الصلة لفترة من الوقت ال تتجاوز مائة وثمانون (َ )180ىمب تقىَمُب (مع برامج متتالٌة
متشابهة جوهرٌا تجمعت من أجل تحدٌد عدد األٌام التقوٌمٌة للبرنامج) )2( ،لكبفت أمناء
السجالت المتعمذَن من  ICANNتقدم نفس الفرصة للتأهٌل لهذا السعر الخاص بالتجدٌد
بعد التخفٌض و( )3الهذف أو تأثُش البشنبمج بأال َستثنٍ أٌ طبقت (طبقبث) معُنت من التسجُالث
(مثل التسجٌالت التً تمتلكها المؤسسات الكبرى) أو زٌادة فً سعر التجدٌد ألي طبقة
(طبقات) معٌنة من التسجٌالت .وال ٌنص هذا القسم ( 2.10جـ) ما ٌفرض قٌو ًدا على
التزامات مشغل السجل بموجب القسم ( 2.10ب).

تمت مراجعة هذه الفقرة استجابة لتعلٌقات المجتمع لتوضٌح تعرٌف
"برنامج التسوٌق المؤهل"وللتوضٌح اإلضافً عن الهدف من قٌود
سعر التجدٌد .ووفقا لما ورد بهذه الفقرة ،فلن تتم مراعاة تخفٌضات
سعر التجدٌد النابعة من برامج التسوٌق المؤهلة فً تحدٌد السعر
الذي ٌنبغً عرضه لكافة تسجٌالت التجدٌد األخرى .كما أن هذه
الفقرة لن ٌتم تطبٌقها إذا ما اتفق أمٌن السجل مع المسجل على اسم
نطاق معٌن لتمٌٌز شروط سعر التجدٌد.
هذا وسٌظل مشغل السجل الذي ٌقوم بإجراء برنامج التسوٌق
المؤهل مطالبا بااللتزام ببنود اإلخطار أو القسم ( 2.10ب) فٌما
ٌتعلق بزٌادات التسعٌر.

إذا ما قامت  ICANNبالبدء فً دراسة اقتصادٌة أو تفوٌض من ٌقوم بها حول تأثٌر أو
هذا وقد تمت مراجعة هذه الفقرة استجابة لتعلٌقات المجتمع لتوضٌح
ذات
دور نطاقات المستوى األعلى العامة على االنترنت ،فٌجب على  DNSأو الشؤون
أن الكشف عن التحلٌالت الداخلٌة ومنتج العمل الخاص بمشغل
الصلة أو مشغل السجل التعاون وبشكل معقول مع مثل هذه الدراسة ،وٌشمل ذلك ،أن ٌقدم
السجل لٌس ضرورٌا ومن أجل توضٌح أن  ICANNلن تقوم
والضرورٌة
لـ  ICANNأو المعٌن من قبلها إلجراء مثل هذه الدراسة ،كبفت بُبنبث المعقولة
بالكشف العلنً عن بٌانات السجل المقدمة بموجب هذه الفقرة ما لم
ألهداف تلك الدراسة التً طلبتها  ICANNأو المعٌن من قبلها ،شرٌطة أن ٌحق لمشغل
ٌتم جمع تلك البٌانات وعدم تمٌٌزها.
السجل االحتفاظ بأي تحلٌالت داخلٌة أو تقٌٌمات أعدها مشغل السجل فٌما ٌتعلق بتلك
البٌانات .كما ٌجب أن ٌتم جمع وعدم تمٌٌز أي بٌانات ٌتم تسلٌمها لـ  ICANNأو المعٌن
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ورد بهذا القسم ٌ ،2.15جب أن ٌتم جمعها كاملة وعدم تمٌٌزها من قبل  ICANNأو
المعٌن من قبلها قبل عن تلك البٌانات ألي طرف ثالث.

2.17
(جدٌد)

ٌتعٌن على مشغل السجل ( )1إخطار كل مسجل معتمد لدى  ICANNبأنه طرف فً
اتفاقٌة السجل – المسجل الخاصة بـ  TLDعن أهداف أي البٌانات التً ٌتم تقدٌمها لمشغل
السجل حول أي شخص طبٌعً محدد أو معرف ("بٌانات شخصٌة") من قبل هذا المسجل
والتً ٌتم جمعها واستخدامها بموجب هذه االتفاقٌة أو غٌرها والمستلمٌن المعدٌن لذلك (أو
مجموعات من المستلمٌن) عن مثل هذه البٌانات الشخصٌة ،و( )2أن تتطلب من هذا
المسجل الحصول على موافقة كل أمٌن سجل فً  TLDلمثل هذا الجمع واالستخدام لهذه
البٌانات الشخصٌة .فضال عن أنه ٌجب على مشغل السجل اتخاذ الخطوات المنطقٌة لحماٌة
البٌانات الشخصٌة التً تم جمعها من هذا المسجل عن الخسارة وسوء االستخدام أو الكشف
غٌر المصرح به أو التغٌٌر أو التدمٌر .كما ٌجب أال ٌستخدم مشغل السجل أو ٌصرح
باستخدام البٌانات الشخصٌة بطرٌقة ال تتماشى مع اإلخطار المقدم إلى المسجلٌن.

4.5

عند انقضاء الفترة الزمنٌة وفقا للقسم  4.1أو القسم  4.2أو أي إنهاء لهذه االتفاقٌة وفقا
حٌث تمت مراجعة هذه الفقرة كاستجابة لتعلٌقات المجتمع للتحدٌد
مشغل
للقسم  4.3أو القسم  ،4.4ال بد أن ٌوافق مشغل السجل على تزوٌد  ICANNأو أي
اإلضافً للمعاٌٌر التً ٌجب اإلٌفاء بها والتً تقدم لـ ICANN
سجل ٌعٌن خلفا له قد ٌعٌن من قبل  ICANNفٌما ٌخص  TLDبالتوافق مع هذا القسم
لكً ٌتمتع مشغل السجل بالحق فً الموافقة على إعادة التفوٌض
 4.5بكل البٌانات (بما فً ذلك مستودع البٌانات وفق القسم  )2.3بخصوص عملٌات
 .TLDجدٌر بالذكر أن هذه الفقرة قد خضعت لمراجعة إضافٌة
بها
المطالبة
تشغٌل سجل  TLDالالزمة لالستمرار فً عملٌات ومهام السجل والتً ٌمكن
لتوضٌح أن  ICANNربما تقوم بتفوٌض هذه المعاٌٌر فً جوالت
من قبل  ICANNأو أي مشغل سجل ٌعٌن خلفا لها .فبعد التشاور مع مشغل السجلٌ ،تعٌن  TLDالمستقبلٌة قبل اجتماع  TLDوفقا لحقوق معارضة مشغل
على  ICANNتحدٌد إذا ما كانت عملٌة النقل من  TLDستتم إلى مشغل السجل التالً
 TLDاألصلٌة .ومن شأن هذه الفقرة أن تمنع إعادة التفوٌض
وفق إرادتها وبالتوافق مع عملٌة نقل السجل ،ولكن بشرط أن توفر بمشغل السجل
الفوري للمعاٌٌر المحددة الجتماع ( TLDدون موافقة مشغل
بشكل
لـ  ICANNالقناعة المعقولة بأن ( )1كافة تسجٌالت اسم النطاق تم تسجٌلها و
السجل) فً حالة إنهاء أو انقضاء اتفاقٌة السجل ،بٌنما تدرك أنه
حصري من قبل مشغل السجل الستخدامها الحصري )2( ،أال ٌبٌع مشغل السجل أو ٌقوم
دون إجراء مراجعة ومناقشة مستقبلٌة ،فمن غٌر الممكن ضمان أن
لمشغل
بتوزٌع أو نقل تحكم أو استخدام أي تسجٌالت فً  DLTألي طرف ثالث ال ٌنتمً
مثل سالسل  TLDالتً تم إنهاء صالحٌتها سٌتم حفظها تلقائٌا أو
السجل ،و( )3نقل عملٌة التشغٌل الخاصة بـ  TLDغٌر الضرورٌة لحماٌة المصلحة
منعها فً كافة جوالت التقدٌم المستقبلٌة.
العامة ،ومن ثم ال ٌجوز لـ  ICANNنقل تشغٌل  TLDإلى مشغل السجل التالً عند
انقضاء أو إنهاء هذه االتفاقٌةدون موافقة من مشغل السجل (والذي لن ٌمانع أو ٌقوم
باالشتراط أو التأجٌل ألسباب غٌر منطقٌة) .ومن أجل تجنب الشكوكٌ ،جب أال تمنع
الجملة السابقة  ICANNمن تفوٌض  TLDوفقا لعملٌة الطلب المستقبلٌة لتفوٌض نطاقات
المستوى األعلى ،وفقا ألي عملٌات أو إجراءات معارضة تقوم بها  ICANNفٌما ٌتعلق
بعملٌة الطلب تلك والتً تهدف إلى حماٌة حقوق األطراف األخرى .هذا فٌما ٌتفق مشغل

حٌث تمت إضافة هذه الفقرة استجابة لتعلٌقات المجتمع لضمان أن
مشغل السجل ٌتخذ الخطوات الضرورٌة للحصول على موافقة
أمناء السجل الستخدام البٌانات الشخصٌة التً قد ٌتطلب تحوٌلها
من مشغل السجل إلى  ICANNأو أطراف أخرى ثالثة وفقا
لشروط اتفاقٌة السجل والمواصفات الخاصة بهذه االتفاقٌة (مثل
المواصفة  – 2مواصفات مستودع البٌانات) .جدٌر بالذكر أن هذه
الفقرة قد اشتقت من فقرات مشابهة فً اتفاقٌات سجل gTLD
الحالٌة.
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السجل على أنه ٌحق لـ  ICANNأن تقوم بالتغٌٌرات التً تراها ضرورٌة لقاعدة بٌانات
 IANAالخاصة بسجالت  DNSو WHOISفٌما ٌتعلق بـ  TLDفً حالة االنتقال
لـ  TLDبما ٌتفق مع القسم  .4.5باإلضافة إلى أن  ICANNأو المعٌن من قبلها ٌجب
علٌهم االحتفاظ بالحقوق وتعزٌزها بموجب عملٌات التشغٌل المستمرة واألدوات البدٌلة
على النحو المعمول به ،بغض النظر عن سبب إنهاء أو انقضاء هذه االتفاقٌة.

4.5
بدٌلة

6.1

عند انقضاء الفترة بما ٌتفق مع القسم  4.1أو القسم  4.2أو أي إنهاء لهذه االتفاقٌة وفقا
للقسم  4.3أو القسم  4.4فٌما ٌتعلق بتعٌٌن  ICANNلمشغل سجل خلفا لمشغل سجل
 TLDفإن مشغل السجل أو  ICANNتتفقان على التشاور مع بعضهم البعض والعمل
بشكل متعاون لتسهٌل وتنفٌذ عملٌة انتقال  TLDبما ٌتفق مع القسم  .4.5وبعد التشاور مع
مشغل السجل ٌجب على  ICANNأن تحدد إما نقل التشغٌل من عدمه لـ  TLDلمشغل
السجل التالً وفق إرادتها وحدها وبما ٌتفق مع عملة انتقال السجل .وفً حال أن قررت
 ICANNانتقال تشغٌل  TLDإلى مشغل سجل آخر بعد موافقة مشغل السجل (والتً لن
ٌتم منعها أو االشتراط علٌها أو تأجٌلها دون سبب منطقً) ،كما ٌجب على مشغل السجل
إمداد  ICANNأو مشغل السجل القادم لـ  TLDبأي بٌانات متعلقة بعملٌات التشغٌل
لـ  TLDوالضرورٌة للحفاظ على عملٌات التشغٌل ومهام السجل التً قد تكون مطلوبة
على نحو معقول من جانب  ICANNأو مشغل السجل القادم إضافة إلى مستودع البٌانات
بما ٌتفق مع القسم  2.3أدناه .أما فً حال عدم موافقة مشغل السجل على تقدٌم مثل تلك
البٌانات فإن أي بٌانات سجل مرتبطة بـ ٌ TLDجب إعادتها لمشغل السجل ما لم ٌتم االتفاق
على غٌر ذلك من جانب كل األطراف .هذا فٌما ٌتفق مشغل السجل على أنه ٌحق
لـ  ICANNأن تقوم بالتغٌٌرات التً تراها ضرورٌة لقاعدة بٌانات  IANAالخاصة
بسجالت  DNSو WHOISفٌما ٌتعلق بـ  TLDفً حالة االنتقال لـ  TLDبما ٌتفق مع
القسم  .4.5باإلضافة إلى أن  ICANNأو المعٌن من قبلها ٌجب علٌهم االحتفاظ بالحقوق
وتعزٌزها بموجب عملٌات التشغٌل المستمرة واألدوات البدٌلة على النحو المعمول به،
بغض النظر عن سبب إنهاء أو انقضاء هذه االتفاقٌة.

وقد تمت مراجعة هذه الفقرة البدٌلة ،والتً سٌتم تطبٌقها فقط فً
ظروف خاصة ،لتأكٌد أن الفقرة معمول بها لكافة نطاقات TLDs
األخرى الجدٌدة فٌما ٌتعلق بإتاحتها ألدوات التشغٌل المستمرة.

ٌدفع مشغل السجل إلى  ICANNرسم مستوى السجل الذي ٌعادل ( )1رسم السجل الثابت تمت مراجعة هذه الفقرة لتوضٌح أن طلب االنتقال ٌعتمد على
وقدره  6.250دوالر أمرٌكً لكل ربع سنة تقوٌمٌة و( )2رسم معاملة مستوى السجل .هذا رسوم مستوى السجل .هذا ألن دفع الرسوم ورسوم التعامالت
وسوف ٌكون رسم معاملة مستوي السجل مساوٌا لعدد األرباح السنوٌة للتسجٌل األولً أو
التجارٌة على وجه الخصوص التً ٌتم إدراجها فً مقدار التسجٌل،
تسجٌل اسم النطاق المتجدد (فً مستوى واحد أو أكثر بما فً ذلك التجدٌدات التً ترتبط
ٌصعب إدراجها على أساس "مقدار األسماء"وأكثر وضوحا
بعملٌات االنتقال من أحد المسجلٌن المعتمدٌن فً  ICANNإلى اآلخر فً كل "معاملة
وإنصافا على أساس "مقدار التعامالت التجارٌة " .كما لن ٌتم
تجارٌة") ،أثناء ربع العام المٌالدي مضروبا فً  0.25دوالرا أمرٌكٌا؛ شرٌطة أال ٌتم
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تطبٌق رسم معاملة مستوى السجل ما لم وإلى أن ٌكون هناك  50.000فٍ معاملة قد تمت
فً  TLDخالل أي ربع سنة تقوٌمً أو أي من فترات العام بأكمله ("عتبة التعامالت")
وٌطبق فً كل معاملة تجارٌة تحدث أثناء كل فترة والمقدرة بربع العام حٌث ٌكون قد تم
الوفاء ببداٌة التعامالت التجارٌة ،ولكن ٌجب أال تطبق فً كل فترة ما لم ٌتم الوفاء ببداٌة
التعامل التجاري .فضال عن أنه ٌجب على مُشغل السجل أن ٌدفع رسوم مستوى السجل
علً أسبط سبع سنىٌ بحلول الٌوم العشرٌن عقب نهاٌة كل ربع سنة مٌالدٌة (أي ٌوم 20
أبرٌل وٌوم ٌ 20ولٌه وٌوم  20أكتوبر وٌوم ٌ 20ناٌر للفترات الربع سنوٌة المٌالدٌة التً
تنتهً ٌوم  31مارس وٌوم ٌ 30ونٌه وٌوم  30سبتمبر وٌوم  31دٌسمبر) من العام إلى
حساب ٌتم تخصٌصه بواسطة .ICANN

مطالبة مشغلً السجل الذٌن ٌقومون بتشغٌل  TLDsبمعدل أقل من
 50.000معاملة تجارٌة كل عام ،بدفع رسوم التعامالت التجارٌة.
وفٌما ٌتعلق بكل فترة والمقدرة بربع سنوي لسداد الفواتٌر ،إذا ما
تجاوزت المعامالت التجارٌة فً  50.000 TLDمعاملة تجارٌة
عن فترة األرباع األربعة الماضٌة ،فسٌتم تأجٌل رسوم التسجٌل
لربع العام الحالً .وفً حالة االختالف ،حٌنما تكون التعامالت
التجارٌة دون معدل البداٌة (أي أن تكون اقل من  50.000معاملة
تجارٌة عن فترة األرباع األربعة الماضٌة) ،فلن ٌتم مطالبة مشغل
السجل بدفع رسوم السجل القائمة على أساس المعامالت التجارٌة
فً هذا الربع السنوي الحالً.

فً غضون تسعٌن (ٌ )90وما من استالم  ICANNلطلب اإلعفاءٌ ،تعٌن على  ICANNحٌث تمت مراجعة هذه الفقرة لتوضٌح تأثٌر قرار  ICANNفٌما
إما الموافقة (وأي موافقة قد تكون مشروطة أو تتكون من بدائل أو تغٌٌر فً التعدٌل
ٌتعلق بطلبات اإلعفاء من تعدٌالت اتفاقٌة السجل المستقبلٌة .هذا
المعتمد) أو رفض طلب اإلعفاء كتابة أثناء الفترة التً لن ٌقوم فٌها التعدٌل المعتمد بمعالجة وفً حالة اعتماد  ICANNطلب إعفاء وفقا للشروط أو التعدٌالت
االتفاقٌة ،شرٌطة أن أي من هذه الشروط أو البدائل أو التغٌٌرات ٌجب أن تكون فعالة ،إلى البدٌلة ،فإن هذه الشروط أو البدائل تعد نافذة المفعول اعتبارا من
الحد المعمول به ،وأن تعدل هذه االتفاقٌة اعتبارا من تارٌخ نفاذ التعدٌل .وفً حال الموافقة تارٌخ نفاذ التعدٌل ،ووفقا لحق مشغل السجل فً الطعن فً شروط
على طلب اإلعفاء من جانب  ICANNفإن التعدٌل المتفق علٌه لن ٌغٌر من هذه االتفاقٌة
أو بدائل  ICANNوبما ٌتفق مع إجراءات تسوٌة المنازعات
شٌئا .أما إذا تم رفض طلب اإلعفاء من جانب  ICANNفإن التعدٌل المعتمد سٌعدل من
الواردة بالمادة  5من اتفاقٌة السجل.
االتفاقٌة اعتبارا من تارٌخ سرٌان التعدٌل (أو إن تم تمرٌر هذه البٌانات فسٌعتبر مثل هذا
التعدٌل المعتمد سارٌا على الفور وقت تارٌخ الرفض) شرٌطة أن ٌحق لمشغل السجل
خالل فترة (ٌ )30وما بعد استالمه لقرار  ICANNاالستئناف ضد قرار ICANN
لرفض طلب اإلعفاء بما ٌتفق مع إجراءات حل النزاع الموضحة بالمادة  .5ولن ٌصبح
لزاما على التعدٌل المعتمد معالجة هذه االتفاقٌة خالل فترة التعلٌق لعملٌة حل النزاع.
ولتجنب الشكوك ،تتم الموافقة فقط على طلبات اإلعفاء المقدمة من مشغل السجل المعتمدة
من قبل  ICANNبما ٌتفق مع هذا القسم (7.6جـ) أو من خالل قرار لجنة التحكٌم بما
ٌتفق مع المادة ٌ ،5تم إعفاء مشغل السجل من أي تعدٌل متفق علٌه ولن تكون هناك
إعفاءات لطلبات اإلعفاء الممنوحة إلى مشغل سجل آخر (سواء من خالل  ICANNأو من
خالل لجنة التحكٌم) حٌث أنها لن تكون فعالة بموجب هذه االتفاقٌة أو مشغل السجل المعفً
من أي تعدٌل متفق علٌه.
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بشنامج  gTLDانجذيذ
انمزكشة انتوضيحيت
سد انمجهس عهى  GACبشأن توسيع نطاق منطمت انجزس

ِ30ب2011ٛ٠

ربس٠خ إٌشش:

انخهفيت – بشنامج  gTLDانجذيذ

ٔظشًا ألٔٗ رُ رأع١ظ  ICANNف ٟػبَ  1998وّٕظّخ غ١ش سثؾ١خ رؼُ أطؾبة ِظٍؾخ ػذ٠ذٔ ٓ٠شبؽٙب ٘ ٛرٕغ١ك ٔظبَ ػٕب ٓ٠ٚاإلٔزشٔذ ،فمذ وبْ
أؽذ ِجبدئٙب األعبع١خ ،اٌز ٟرؼزشف ثٙب اٌٛال٠بد اٌّزؾذح ٚؽىِٛبد أخش ،ٜرؼض٠ض إٌّبفغخ ف ٟعٛق أعّبء إٌطبق ِغ ػّبْ أِبْ اإلٔزشٔذ ٚاعزمشاسٖ.
ٚع١ز١ؼ اٌزٛعغ فٔ ٟطبلبد اٌّغز ٜٛاألػٍ ٝاٌؼبَ (ِ )gTLDsض٠ذًا ِٓ االثزىبس ٚاٌخ١بس ٚاٌزغ١١ش فٔ ٟظبَ ػٕب ٓ٠ٚاإلٔزشٔذٚ ،اٌزّ٠ ٞضٍٗ ا 22 ْ٢اعُ

ٔطبق ِٓ أعّبء ٔطبلبد اٌّغز ٜٛاألػٍ ٝاٌؼبِخ.
ٚلذ رُ اٌزٛطً إٌ ٝلشاس رمذ gTLDs ُ٠اٌغذ٠ذح ثؼذ ػٍّ١خ ِشبٚسح ُِفظٍَّخ ُِ ٚطٌٛخ ِغ عّ١غ اٌذٚائش االٔزخبث١خ ٌّغزّغ اإلٔزشٔذ اٌؼبٌّ ٟاٌز ٟرّضٍٙب
ِغّٛػخ ِزٕٛػخ ِٓ أطؾبة اٌّظبٌؼِ ،ضً – اٌذٚائش االٔزخبث١خ اٌخبطخ ثبٌؾىِٛبد ٚاألفشاد ٚاٌّغزّغ اٌّذٔٚ ٟاٌششوبد ٚدٚائش اٌٍّى١خ اٌفىش٠خ ِٚغزّغ

اٌزىٌٕٛٛع١بٚ .لذ ٚسدد اٌّغبّ٘بد ف ٟػًّ ٘زٖ اٌغ١بعخ ِٓ وً ِٓ :اٌٍغٕخ االعزشبس٠خ اٌؾى١ِٛخ (ٚ )GACاٌٍغٕخ االعزشبس٠خ اٌؼبِخ ()ALAC
ِٕٚظّخ دػُ أعّبء سِض اٌجٍذ (ٚ )ccNSOاٌٍغٕخ االعزشبس٠خ ٌألِبْ ٚاالعزمشاس ( ،)SSACاٌزبثؼخ عّ١ؼًب ٌـ .ICANN
طذٚس ع١بعخ ِىزٍّخ ؽٛي رمذٔ ُ٠طبلبد  gTLDاٌغذ٠ذح ِٓ لجً ِٕظّخ دػُ األعّبء اٌؼبِخ ( )GNSOف ٟػبَٚ ، 2007لذ ٚافك ِغٍظ إداسح
 ICANNػٍٙ١ب ف.2008 ٛ١ٔٛ٠ ٟ

ٚلذ ٔزظ ػٓ ػٍّ١خ اٌّشبٚسح

رؼزجش ٘زٖ اٌّزوشح اٌزفغ١ش٠خ عض ًءا ِٓ عٍغٍخ ِٓ اٌٛصبئك اٌزٔ ٟششرٙب ٌّ ICANNغبػذح ِغزّغ اإلٔزشٔذ اٌؼبٌّ ٟػٍ ٝف ُٙاٌّزطٍجبد ٚاٌؼٍّ١بد اٌٛاسدح
ف ٟدٌِ ً١مذِ ٟاٌطٍجبدٚ ،اٌز ٟال رضاي ف ٟط١غخ ِغٛدحِٕٚ .ز أٚاخش ػبَ ، 2008شبسوذ  ICANNف ٟػٍّ١خ رط٠ٛش ثشٔبِظ ِغ ِغزّغ اإلٔزشٔذ ِٓ
خالي ِٕزذ٠بد اٌزؼٍ١مبد اٌؼبِخ ؽٛي ِغزٕذاد دٌِ ً١مذِ ٟاٌطٍجبد ٚاٌّغزٕذاد اٌذاػّخٚ .ؽز ٝاٌٚ ،َٛ١طً ػذد أ٠بَ االعزشبسح إٌِ ٝب ٠ض٠ذ ػٓ ًِ ٛ٠ 250ب
فِٛ ٟاد أزمبدٌٍ ٗ٠جشٔبِظٚ .رُ االعزّشاس ف ٟرم ُ١١اٌزؼٍ١مبد اٌز ٟرُ اٌؾظٛي ػٍٙ١ب ثؼٕب٠خ ،ثبإلػبفخ إٌ ٝاعزخذاِٙب ٌزؾغ ٓ١اٌجشٔبِظ ٚرط٠ٛش اإلطذاس

إٌٙبئ ِٓ ٟدٌِ ً١مذَ اٌطٍت.
ٌٍؾظٛي ػٍ ٝاٌّؼٍِٛبد اٌؾبٌ١خ ٚاٌغذاٚي اٌضِٕ١خ ٚاألٔشطخ اٌّزؼٍمخ ثجشٔبِظ  gTLDاٌغذ٠ذ ٠شع ٝاٌز٘بة إٌٝ
.//www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm:http
مزشؽخ اٌخبطخ
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مهخص اننماط انشئيسيت في هزه انوثيمت



رغزٕذ ٘زٖ اٌٛص١مخ إٌ ٝاألػّبي اٌغبثمخ ٚرمذَ رفبط ً١رفغ١ش٠خ ثشأْ و١ف١خ ل١بَ  ICANNثبٌزؼبًِ ِغ اٌمؼب٠ب اٌّزؼٍمخ
ثزٛع١غ ٔطبق اٌغزٚس.



ٛ٠ٚعذ ٌذِٕ ٜطمخ اٌغزٚس ؽبًٌ١ب ؽٛاٌ 300 ٟرف٠ٛغٚ .ف ٟاٌغٕخ األ ِٓ ،ٌٝٚاٌّزٛلغ أْ رشٙذ ِٕطمخ اٌغزٚس ّٔ ًٛا ثٕغجخ
رزشاٚػ ِٓ  200إٌ 300 ٝرف٠ٛغ ف ٟأعٛأ اٌؾبالد اٌز٠ ٟزُ فٙ١ب اعزمطبة  1000رف٠ٛغ عذ٠ذ ،األِش اٌز٠ ٞؤد ٞإٌٝ
ص٠بدح ف ٟاٌؾغُ رزشاٚػ ِب ث 100000 ٓ١إٌ 150000 ٝثب٠ذ ِغ أعٛأ اٌؾبالد اٌز٠ ٟزٛلغ أْ رى 500000 ْٛثب٠ذ.



ٚرشرجؾ ِٕبؽك رٛع١غ ٔطبق اٌغزٚس ِؾً اال٘زّبَ ثبالعزغبثخ ٌالعزؼالِبد اٌخبطخ ثخبدَ اٌغزس ٚششٚؽ ٔظبَ اٌغزس،
ؽ١ش ٠زُ رؼش٠ف ٘زٖ األخ١شح ثأٔٙب إعشاءاد اٌّٛافمخ ٚاٌزؾمك ٚاٌزشخ١ض ٚاٌزٕف١ز ٚإخطبس ِمذَ اٌطٍت ثبٌزغ١١شاد اٌزٟ
رطشأ ػٍِٕ ٝطمخ اٌغزس.



 ِٓٚغ١ش اٌّشعؼ أْ ٠ىٌ ْٛزٛع١غ ٔطبق ِٕطمخ اٌغزس رأص١ش وج١ش ػٍ ٝاالعزغبثخ ٌالعزؼالِبد اٌخبطخ ثخبدَ اٌغزس.



ٚعٛف ٠ضداد رمذ ُ٠اٌزغ١١شاد إٌِٕ ٝطمخ اٌغزسِ ،غ ِّٔ ٛزٛلغ ٠زشاٚػ ِب ث140 ٚ 40 ٓ١رؾذ٠ضًب إػبفً١ب شٙشً٠ب ِغ أعٛأ
اٌؾبالد اٌز ٟرجٍغ ِب ٠ؼبدي  280رؾذ٠ضًب شٙشً٠ب.



عٛف رم ICANN َٛثّشالجخ ٔظبَ ششٚؽ اٌغزٚس ٌٍزأوذ ِٓ وشف أ ٞششٚؽ صائذح ِؾزٍّخ ٚرخف١فٙب.



عٛف ٠زُ إدخبي رؼذ٠الد ػٍ ٝػٍّ١بد IANA ٚ ICANNػٕذ اٌؼشٚسح ٌٍزى١ف ِغ اٌّزطٍجبد اٌضائذح إٌبرغخ ػٓ رٕف١ز
ثشٔبِظ  gTLDاٌغذ٠ذ.

ممذمت
ف ٟإؽبس اٌغٛٙد اٌغبس٠خ ٌٕشش ٔطبلبد اٌّغز ٜٛاألػٍ ٝاٌؼبِخ اٌغذ٠ذح( ،)gTLDsلذِذ اٌٍغٕخ االعزشبس٠خ اٌؾى١ِٛخ اٌزبثؼخ ٌـ ICANN
ٚص١مخ ثؼٕٛاْ "عغً األداء اإلشبسٌ ٞـ  GACثشأْ اٌمؼب٠ب اٌجبسصح اٌخبطخ ثـ  gTLDػّٓ ث١بْ  GACاٌشعّ ٟف ٟوبسربخٕ١ب"ٚ1 ،اٌزٟ
رُؼشف أ٠ؼًب ثـ "عغً آداء "ٚ .GACثؼذ اٌزشبٚس ِغ  ،GACلبَ ِغٍظ  ICANNثٕشش سد ٕ٠ط ٞٛػٍ ٝلجٛي اعزشبسح ٚ GACإػذاد
خطؾ ٌّٛاعٙخ اٌّخبٚف اٌغبس٠خ اٌّؾذدح ػّٓ عغً أداء ٚ .GACف ٟع١بق رٛع١غ ٔطبق اٌغزس ،رمشس ِ ICANNب :2ٍٟ٠


عٛف رم ICANN َٛثٛػغ ػٍّ١خ ٌزمبس٠ش ل١بعبد ِٕطمخ اٌغزس.



عٛف رٕفز  ICANNػٍّ١خ ِضٚدح ثغٍغٍخ ِٓ األٚاِش اٌز ٟرُ ٚػؼٙب ثٛػٛػ رؼًّ ػٍ ٝرّى ٓ١إثطبء رف٠ٛغ  TLDsأٚ
إ٠مبفٗ ف ٟؽبٌخ ٚعٛد ػغؾ ػٍٔ ٝظبَ ِٕطمخ اٌغزس.



رٍزضَ  ICANNثّشاعؼخ آصبس ثشٔبِظ  gTLDاٌغذ٠ذ ثشأْ ػٍّ١بد ٔظبَ ِٕطمخ اٌغزسٚ ،رأع ً١اٌزف٠ٛؼبد ف ٟعٌٛخ صبٔ١خ ؽزٝ
٠زؾذد أْ اٌزفٛػ١بد اٌز ٟعشد ف ٟاٌغٌٛخ األ ٌُ ٌٝٚرؼشع أِٓ أ ٚاعزمشاس ٔظبَ ِٕطمخ اٌغزس ٌٍخطش (ػٍ ٝإٌؾ ٛإٌّظٛص
ػٍ ٗ١ف.) AGٟ



رٍزضَ  ICANNثبٌزأوذ ِٓ أْ ػٍّ١خ ٚظبئف ٚ IANAرٕغ١ك  ICANNثشأْ ٔظبَ ِٕطمخ اٌغزس ٌُ ٠زأصش ػٍٔ ٝؾ ٛعٍج.ٟ

رغزٕذ ٘زٖ اٌٛص١مخ إٌ ٝاألػّبي اٌغبثمخ ٚرمذَ رفبط ً١رفغ١ش٠خ ثشأْ و١ف١خ ل١بَ  ICANNثبٌزؼبًِ ِغ اٌمؼب٠ب اٌّزؼٍمخ ثّٛاصٔخ اٌغزٚس.

األعمال انسابمت
ثزٌذ  ICANNعٛٙدًا ػذح ٌّؼبٌغخ لؼ١خ رٛع١غ ٔطبق ِٕطمخ اٌغزس .وّب ِ٘ ٛج ٓ١ف" ٟرمش٠ش اٌٍغٕخ االعزشبس٠خ ٌألِٓ ٚاالعزمشاس ثشأْ
رٛع١غ ٔطبق اٌغزٚس" اٌخبص ثـ :SAC 0463

http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/gac-scorecard-23feb11-en.pdf
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/gac-scorecard-26may11-en.pdf
3 http://www.icann.org/en/committees/security/sac046.pdf
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ؽبٌت لشاس ِغٍظ إداسح  ICANNسلُ ، 2009-02-03-04ثزبس٠خ  3فجشا٠ش ، 2009اٌٍغٕخ االعزشبس٠خ ٌٕظبَ خبدَ اٌغزس
(ٚ )RSSACاٌٍغٕخ االعزشبس٠خ ٌألِٓ ٚاالعزمشاس (ِٛٚ )SSACظف ICANN ٟثذساعخ ا٢صبس اٌّؾزٍّخ ػٍ ٝاعزمشاس ِغزٜٛ
اٌغزس اٌخبص ثٕظبَ أعّبء إٌطبق ( )DNSػٕذِب رزُ إػبفخ عغالد ػٕٛاْ ٔٚ IPv6طبلبد اٌّغز ٜٛاألػٍ ٝالعُ إٌطبق
اٌذٚ )IDN( ٌٟٚغ١شٖ ِٓ  TLDsاألخشٚ ٜعغالد اٌّٛسد اٌغذ٠ذ اٌخبطخ ثذػُ أِٓ  DNSإٌِٕ ٝطمخ اٌغزسٔٚ .ض لشاس
اٌّغٍظ ػٍ ٝأٔٗ ٠زؼ ٓ١ػٍ ٝاٌذساعخ أْ رأخز ثؼ ٓ١االػزجبس اٌمؼب٠ب اٌفٕ١خ ٚاٌزشغ١ٍ١خ اٌّزؼٍمخ ثزٛع١غ ٔطبق ِٕطمخ اٌغزسِٓٚ .
خالي ٘زٖ اٌذساعخ٠ ،غؼ ٝاٌّغٍظ إٌ ٝاٌٛطٛي إٌ ٝف ُٙأفؼً ٌزأص١ش وً إػبفخ عذ٠ذح ثشىً ِٕفظً ٚثشىً عّبػ.ٟ

ٚوٕز١غخ ٌمشاس ِغٍظ اإلداسح ،رُ ثزي ػذد ِٓ اٌغٛٙد:


رّذ ط١بغخ اخزظبطبد دساعخ رٛع١غ ٔطبق اٌغزٚس ٚعشٔ ٜشش٘ب فِ 5 ٟب ، 2009ٛ٠األِش اٌز ٞأد ٜإٌ ٝإٔشبء فش٠ك
دساعخ رٛع١غ ٔطبق اٌغزس (4)RSST؛



ٔ ِٓٚزبط فش٠ك دساعخ رٛع١غ ٔطبق اٌغزس" ،رٛع١غ ٔطبق اٌغزس :رُ ٔشش رمش٠ش ػٓ اٌزأص١ش اٌٛالغ ػٍٔ ٝظبَ عزس DNS
اٌخبص ثض٠بدح ؽغُ ٚرمٍت ِٕطمخ اٌغزس" ف 7 ٟعجزّجشٚ .5 2009لذِذ ٘زٖ اٌٛص١مخ رؾٍ١الً ثشأْ ٔظبَ اٌغزس ٔٚبلشذ ّٔٛر ًعب
ٔٛػً١ب أػذرٗ إٌّظّخ إٌٌٛٙذ٠خ (ٚ6)TNOاٌز ٞرُ اعزخذاِٗ ٌٍّؾبٌٚخ ٌف ُٙدٕ٠بِ١ى١بد رمذ ُ٠اٌغزس ٔٚششٖ ٚرشغٚ .ٍٗ١الؽظذ
٘زٖ اٌٛص١مخ أٔٗ اعزٕب ًد إٌ ٝإٌّٛرط ٌُ" ،رؾذس اٌض٠بدح إٌ ، 1120 TLDsٝد ْٚؽذٚس أ ٞرغ١١ش ف ٟاٌّؼبِالد األخش ،ٜرغ١شًا
وج١شًا ثؼذ ف ٟإٌز١غخ"؛



رُ إعشاء دساعخ ٌ١غذ ٌٙب ػاللخ ثذساعخ فش٠ك دساعخ رٛع١غ ٔطبق اٌغزس ( )RSSTسوضد ػٍ ٝخظبئض رٛع١غ إٌطبق
اٌخبص ثزٕبظش خبدَ عزس " "Lػٓ ؽش٠ك ِشوض اٌؼٍّ١بد ٚاٌزؾٍٚ ً١اٌجؾش اٌّؼٕ ٟثٕظبَ اعُ اٌغزس (ٚ )DNS-OARCرُ
ٔشش٘ب ثبعُ "ص٠بدح ِٕطمخ اٌغزس ٚرؾٍ ً١اٌزأص١ش" ثزبس٠خ  17عجزّجشٚ .7 2009أظٙشد ٘زٖ اٌذساعخ أٔٗ ػٍ ٝاأللً ع١ىْٛ
ثّمذٚس خبدَ اٌغزس " "Lأْ ٠ٚ ّٕٛ٠ظً إٌِ ٝال ِٓ ٓ١٠اٌزف٠ٛؼبد دٚ ْٚلٛع رأص١ش عٍج ٟوج١ش ػٍ ٝػٍّ١بد خبدَ اٌغزس؛



ٚرُ إعشاء رؾٌٍّ ً١ؼذالد رف٠ٛغ  gTLDاٌغذ٠ذ ٚرُ ٔششٖ ثؼٕٛاْ "عٕ١بس٘ٛ٠بد ِؼذالد اٌزف٠ٛغ ٌـ  gTLDsاٌغذ٠ذح" ،ثزبس٠خ
6أوزٛثشٚ .8 2010أصجذ ٘زا اٌزؾٍ ً١أٔٗ ِغ ؽًّ اٌزطج١ك اٌّزٛلغ ،وبْ ِٓ اٌّزٛلغ أْ ٠زشاٚػ ِزٛعؾ ِؼذي اٌزمذِ ُ٠ب ثٓ١
263 ٚ108رف٠ٛؼًب ٌٍؼبَ اٌٛاؽذِ،غ ؽذ ألظ ٝإعّبٌِ ٟؾزًّ ٠ظً إٌ 965 ٝرف٠ٛؼًب ف ٟاٌغٕخ األ 924ٚ ٌٝٚرف٠ٛؼًب فّ١ب
ثؼذ؛



ٚلبِذ  SSACاٌزبثؼخ ٌ١ٙئخ  ICANNثّشاعؼخ إٌزبئظ ثشأْ رٛع١غ ٔطبق اٌغزس ٔٚششد "رمش٠ش اٌٍغٕخ االعزشبس٠خ ٌألِٓ
ٚاالعزمشاس ثشأْ رٛع١غ ٔطبق اٌغزٚس اٌخبص ثـ  SAC 046ثشأْ رٛع١غ ٔطبق اٌغزس" ثزبس٠خ  6د٠غّجشٚ . 20109الؽظذ
٘زٖ اٌٛص١مخ أْ ٔظبَ اٌغزس لذ شٙذ رٛعؼًب ِٓ ؽ١ش اٌزمٕ١بد اٌّغزخذِخ فِٕ ٟطمخ اٌغزس (ِضً )DNSSECٚIDNs ٚ IPv6
ٚأٚطذ ثبرخبر  5خطٛاد لجً ثذء ثشٔبِظ  gTLDاٌغذ٠ذ؛



أسعً سئ١ظ  RSSACسعبٌخ ثش٠ذ إٌىزشِٛ ٟٔٚػٛػٙب"سد  SSACػٍ ٝرمش٠ش رٛع١غ ٔطبق اٌغزس" ثزبس٠خ ٛٔ 25فّجش
ٚ .201010ف٘ ٟزٖ اٌشعبٌخ ،روش  RSSACأٔٗ ٠غت دساعخ ِمذِخ اٌمذساد اٌغذ٠ذح ػٍ ٝأعبط االؽز١بط ٚأٔٗ "ف ٟؽبٌخ
اٌزٛعغ اٌزذس٠غ ٟاٌّمزشػ اٌز ٞال ٠ض٠ذ ػٍِ 1000 ٝذخً ٌٍؼبَ ثبٌٕغجخ ٌٍغٕٛاد اٌؼذ٠ذح اٌمبدِخ ،فئْ ٠ RSSACزٛلغ أْ ٠جمٝ
إٌظبَ ِغزمشًا ٚلً٠ٛب.



ٚرُ ٔشش ٚص١مخ رٍخض رأص١ش رٛع١غ ٔطبق ِٕطمخ اٌغزس ٚػٕٛأٙب "ٍِخض رأص١شرٛع١غ ٔطبق ِٕطمخ اٌغزس" ثزبس٠خ  6أوزٛثش
201011؛



رُ ؽٍت رمذ ُ٠اٌزؼٍ١مبد اٌؼبِخ ثشأْ رٍخ١ض رأص١ش رٛع١غ ٔطبق ِٕطمخ اٌغزس خالي اٌفزشح ِٓ  6أوزٛثش  2010إٌٛٔ 5 ٝفّجش
ِ ،2010غ رٍخ١ض ٚرؾٌٍٍ ً١زؼٍ١مبد اٌز ٟرُ اعزالِٙب ٚاٌز ٟرُ ٔشش٘ب ثؼٕٛاْ "ٍِخض أصش رٛع١غ ٔطبق ِٕطمخ اٌغزسٍِ :خض
اٌزؼٍ١مبد ٚاٌزؾٍ "ً١ثزبس٠خ  21فجشا٠ش .12 2011الؽظذ ٘زٖ اٌٛص١مخ أٔٗ ٠زؼ ٓ١رٕف١ز رٛط١بد ٚ SSACأٔٗ وبْ ٕ٘بن ػذد ِٓ

http://www.icann.org/en/committees/dns-root/root-scaling-study-tor-05may09-en.pdf
http://www.icann.org/en/committees/dns-root/root-scaling-study-tor-31aug09-en.pdf
6 http://www.icann.org/en/committees/dns-root/root-scaling-study-tor-29sep09-en.pdf
7 http://www.icann.org/en/topics/ssr/root-zone-augementation-analysis-17sep09-en.pdf
8 http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/gac-scorecard-06oct10-en.pdf
9 http://www.icann.org/en/committees/security/sac046.pdf
10 http://www.icann.org/en/correspondence/murai-to-board-25nov10-en.pdf
11 http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/summary-of-impact-root-zone-scaling-06oct10-en.pdf
12 http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/summary-of-impact-root-zone-scaling-21feb11-en.pdf
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إٌّبؽك اإلػبف١خ لذ ٠ضجذ فٙ١ب إعشاء ِض٠ذ ِٓ اٌزؾم١ك عذٚاٖ ِضً رٕغ١ك ِشغٍ TLD ٟفِٛ ٟاعٙخ اٌٙغٚ َٛو١ف١خ رؾغٓ١
أٔظّخ إداسح اٌغزس ٚاٌزأص١ش اٌزّ٠ ٞىٓ أْ رزشوٗ ص٠بدح ِٕطمخ اٌغزس ػٍ ٝراوشاد اٌزخض ٓ٠اٌغٍج.ٟ
خالي اٌفزشح اٌفبطٍخ ِٓ ٚلذ ؽٍت اٌّغٍظ ألٚي ِشح ثجذء اٌذساعبد ثشأْ رٛع١غ ٔطبق ِٕطمخ اٌغزس ٚؽز ٝاٌ ،َٛ١رُ ٔشش عًُ اٌزغ١شاد
ِؾً اال٘زّبَ اٌّزؼٍمخ ثزٛع١غ ٔطبق اٌغزس ثّب ف ٟرٌه عغالد  IPv6فِٕ ٟطمخ اٌغزس (ف IDNsٚ )2004 ٛ١ٌٛ٠ ٟفِٕ ٟطمخ اٌغزس (اٌزٟ
ثذأد ِغ اخزجبس ِؾذٚد  IDNsف ٟأغغطظ  DNSSECٚ )2007ف ٟاٌغزس (فٕ٠ ٟب٠ش  ِٓٚ .)2010شأْ اٌزغ١١ش اٌّزجم ٟػٍِٕ ٝطمخ
اٌغزس اٌّطٍٛة ثّٛعت لشاس اٌّغٍظ أْ ٠ؼ١ف TLDsعذ٠ذحٚ .اٌىض١ش ِٓ اٌؼًّ اٌّشبس إٌ ٗ١أػالٖ أد ٜإٌ ٝاعزٕزبط ِفبدٖ أٔٗ ٔظشًا ألٔٗ لذ
رُ ٔشش ِٕٚ IPv6ٚ IDNsطمخ اٌغزس اٌز ٟرُ اٌزٛل١غ ػٍٙ١ب ٔٚظشًا ألْ ِؼذالد اٌزف٠ٛغ اٌخبطخ ثـ  TLDsاٌغذ٠ذح ِؾذٚدح ،فئْ رمذُ٠
 TLDsاٌغذ٠ذح ٌٓ ٠ؤصش ػٍٔ ٝؾ ٛعٍج ٟػٍ ٝػٍّ١بد خبدَ اٌغزس.

اآلثاس انمتشتبت عهى إضافت  TLDsجذيذة
خهفيت
إْ إػبفخ ٔطبق ِغز ٜٛأػٍ ٝعذ٠ذ إٌ ٝاٌغزس ٠ؼٕ ٟرٕف١ز ػٍّ١خ رزأٌف ِٓ ِشؽٍز .ٓ١رزّضً اٌّشؽٍخ األ ٌٝٚف ٟاٌزم ،ُ١١ؽ١ش ٠زُ فٙ١ب رمُ١١
ِضا٠ب اٌزطج١ك ٚفمًب ٌغ١بعخ األٍ٘١خٚ .رزّضً اٌّشؽٍخ اٌضبٔ١خ ف ٟاٌزمذ ،ُ٠ؽ١ش ٠زُ فٙ١ب رمذٔ ُ٠طبق ِغز ٜٛأػٍ ٝعذ٠ذ ،لذ عش ٜاػزّبدٖ ٚلذ لبَ
ثزٕف١ز اٌؼمٛد إٌّبعجخ ِغ  ،ICANNإٌِٕ ٝطمخ عزس .DNS
ٚرؾذد ٚظ١فخ ِشؽٍخ اٌزم ُ١١اٌخبطخ ثـ  gTLDsاٌغذ٠ذح رٍه اٌزطج١مبد اٌز ٟرىِ ْٛؤٍ٘خ ٌ١زُ إسعبٌٙب ٌٛظ١فخ اٌزمذٚ .)IANA( ُ٠عٛف ٠مجً
ٔظبَ ؽٍت  )TAS(TLDاٌطٍجبد ٚعٛف رزُ ِشاعؼخ رٍه اٌطٍجبد ِٓ لِجً فش٠ك ِىشط ِٚمِ ٓ١ّ١غزمٍِ ٓ١خظظٌ ٓ١جشٔبِظ gTLD
اٌغذ٠ذ.
ٚرٕز ٟٙاٌّشؽٍخ اٌضبٔ١خ ِٓ اٌؼٍّ١خ ،اٌزمذ ،ُ٠فٙٔ ٟب٠خ اٌّطبف ثئسعبي إخطبس إٌِ ٝمذَ اٌطٍت فّ١ب ٠زؼٍك ثئٔشبء ِٕطمخ عزس ألؽذ
اٌزف٠ٛؼبد ،اٌز٠ ٞى ْٛعغٍ ٓ١أ ٚأوضش ِٓ عغالد ِٛسد خبدَ االعُ (" ،)"NSإٌ ٝعبٔت عغالد ِٛسد اٌؼٕٛاْ ( ""Aثبٌٕغجخ ٌـ IPv4
 ""AAAAٚثبٌٕغجخ ٌـ  )IPv6اٌز ٟرزطبثك ِغ ػٕبIP ٓ٠ٚاٌخبطخ ثخٛادَ االعُ ٚ13عغالد اٌّٛاسد اٌّزؼٍمخ ثـ DNSSECاٌّغزخذِخ
ٌٍزأوذ ِٓ إِىبٔ١خ اوزشبف ؽذٚس أ ٞرٍف ف ٟػٍّ١خ ٔمً ِؼٍِٛبد اٌزف٠ٛغ .
إْ ؽغُ اٌزف٠ٛؼبد طغ١ش ثشىً ػبَٚ ،فٚ ٟلذ وزبثخ ٘زٖ اٌٛص١مخ ٠ض٠ذ لٍ١ال ػٓ  508ثب٠ذ ٌىً رف٠ٛغٚ .اعزٕبدًا إٌ ٝرؾٍِ ً١ؼذالد رمذُ٠
gTLDاٌغذ٠ذح اٌز ِٓ ٟاٌّزٛلغ أْ ُ
دُُ لذس ثّب ٠زشاٚػ ِب ث 200 ٓ١إٌ gTLDs 300 ٝعًٕ٠ٛبّ٠ ،ىٓ رٛلغ ص٠بدح ؽغُ ِٕطمخ اٌغزس ثؾٛاي
ِٓ 100000إٌ150000 ٝثب٠ذ عًٕ٠ٛبٚ .ف ٟأعٛأ اٌؾبالد اٌّزبؽخ ف ٟاٌزمذ٠شاد اٌخبطخ ثِّٕٕ ٛطمخ اٌغزس وٕز١غخ ٌجشٔبِظ gTLD
اٌغذ٠ذ ،ع١زٛلغ أْ رِّٕٕ ٛطمخ اٌغزس ثّب ٠ؼبدي  gTLDs 1000عذ٠ذح عًٕ٠ٛب ،األِش اٌز٠ ٞؤد ٞإٌِٕ ّٛٔ ٝطمخ اٌغزس ثّب ٠ظً إٌ ٝؽٛاٌٟ
500000ثب٠ذ .ثبٌٕغجخ ٌٍغ١بق ،ػٕذ وزبثخ ٘زٖ اٌٛص١مخ ،فئْ ؽغُ ِٕطمخ اٌغزس ٠جٍغ أوضش لٍ١الً ِٓ 150000ثب٠ذ ٛ٠ٚعذ ٌذ311 ٗ٠
رف٠ٛؼًب .رغذس اٌّالؽظخ إٌ ٝأْ دساعخ اٌغزس ‘’Lأظٙشد ػذَ ٚعٛد رأص١ش لبثً ٌٍم١بط ف ٟل١بعبد أداء خبدَ اٌغزس اٌّزٕٛػخ ؽز ٝرّذ
إػبفخ ِال ٓ١٠اٌزف٠ٛؼبد ٚثٍغ ؽغُ إٌّطمخ ف ٟؽذٚد ِئبد اٌّال ِٓ ٓ١٠اٌجب٠ذ.

اآلثاس انمتعهمت بمعانجت االستفساساث وانتمذيم
وّب عشد إٌّبلشخ ػٍٔ ٝؾ ٛأوض١ش رفظ١الً ف ٟاٌٛصبئك اٌّزوٛسح أػالٖ ،فّٓ اٌّغزجؼذ عذًا أْ رؤدِٕ ٞطمخ اٌغزس األوجش إٌبرغخ ػٓ إػبفخ
 gTLDsعذ٠ذح ثشأْ األؽغبَ اٌز ٟرُ رّىٕٙ١ب ثٛاعطخ ثشٔبِظ gTLDاٌغذ٠ذ إٌ ٝؽذٚس رغ١١ش وج١ش ف ٟأّٔبؽ االعزفغبساد اٌخبطخ ثّٕطمخ
اٌغزس أ ٚإٌ ٝأ ٞرأص١ش ػٍ ٝلذسح خٛادَ اٌغزس ػٍ ٝاإلعبثخ ػٍ ٝاالعزفغبساد اٌّمذِخ.
صُ ِظذس لٍك أوضش ٚالؼ١خ ٠زّضً فِ ٟشؽٍخ اٌزمذ ُ٠اٌز٠ ٟزُ فٙ١ب إٔشبء عغالد ِٕطمخ اٌغزس أ ٚرؾذ٠ضٙب ٔظشًا ألْ ٘زا ٠ؤصش ػٍ ٝاٌغٛأت
اإلداس٠خ ٌٕظبَ إداسح اٌغزس (أِ ٞؼبٌغخ ٚIANAرشخ١ض ٚNTIAرٕف١ز ٚ )Verisignوزٌه اٌزؾذ٠ضبد اٌز ٟرطشأ ػٍٔ ٝظبَ خبدَ اٌغزس.
ّ٠ٚىٓ رٛط١ف ػٍّ١خ اٌزمذ ُ٠اٌؾبٌ١خ اٌخبطخ ثئٔشبء TLDعذ٠ذ ػٍ ٝإٌؾ ٛاٌزبٌ:ٟ

أظش ".اٌّشفمخ" اٌغغالد ثبعُ ٘زٖ اٌؼٕبِٛ ٓ٠ٚاسد عغالد رُؼشف
ِٓ ِض٠ذ ػٌٍٍ ٝؾظٛي http://en.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System#Circular_dependencies_and_glue_records
".اٌّشفمخ" اٌغغالد ثشأْ اٌّؼٍِٛبد
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٠ )1مذَ ِغؤٚي  TLDاٌّؾزًّ ؽٍت رمذ ُ٠إٌ ICANN ٝثشأْ ٚظ١فخ  IANAاٌخبطخ ثزف٠ٛغTLD.
٠ )2م َٛفش٠ك ػًّ  IANAثّؼبٌغخ ؽٍت اٌزمذٚ ُ٠اٌزؾمك ِٓ ط١بغزٗ ػٍٔ ٝؾ ٛطؾ١ؼ ٚأٔٗ عٍ ُ١فًٕ١ب.
٠ )3طٍت فش٠ك ػًّ IANAاٌزشخ١ض ِٓ ٌ NTIAىّ٠ ٟؼ ٟاٌزف٠ٛغ لذ ًِب.
٠ )4م NTIA َٛثبٌزظش٠ؼ ٌـ  Verisignإلٔشبء اٌغغالد إٌّبعجخ فِٕ ٟطمخ اٌغزس إلظٙبس اٌزف٠ٛغ.
٠ )5م َٛفش٠ك  Verisignثزؾذ٠ش ِٕطمخ اٌغزس ٚإخجبس فش٠ك ػًّ IANA ٚ NTIAثأٔٗ لذ عش ٜإٔشبء اٌزف٠ٛغ.
٠ )6زُ ٔشش ِٕطمخ اٌغزس اٌغذ٠ذح إٌ ٝخٛادَ اٌغزسٚ ،فمًب ٌٍزىٚ ٓ٠ٛاإلعشاءاد اٌز٠ ٟم َٛثٙب ِٚ Verisignشغٍ ٛخبدَ اٌغزس.
٠ )7ؼًّ فش٠ك ػًّ  IANAػٍ ٝاٌزأوذ ِٓ ٔشش اٌزف٠ٛغ ػٍ ٝخٛادَ اٌغزس ٚإخجبس ِغؤٚي  TLDثأْ ؽٍت اٌزمذ ُ٠لذ رُ
اعزىّبٌٗ.
ف ٟؽبٌخ اٌزؾذ٠ش ،فئْ ػٍّ١خ اٌزمذ ُ٠ف ٟرارٙب ف ٟاألعبطٚ .اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌخطٛاد اٌٛاسدح ف ٟػٍّ١خ اٌزمذّ٠ ُ٠ىٓ أْ رغزغشق لذسًا ال ٠غزٙبْ
ثٗ ِٓ اٌٛلذ :أ٠ب ًِب أ ٚأعبث١غ ٚف ٟثؼغ اٌؾبالد شٛٙسًاٚ .وّب ُ٠الؽع ف ٟاٌشىً الشكل ، 1فئْ ِؼذالد ؽًّ اٌزمذ ُ٠رجٍغ ؽٛاٌٌ30 ٟىً
شٙش.14
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انشكم . 1حمم تمذيم منطمت انجزس

عٛف ٠ضداد ؽًّ اٌزمذ٘ ُ٠زا ثٛػٛػ ػٕذ ثذء ثشٔبِظ  gTLDاٌغذ٠ذِ .غ االفزشاع ثأْ ِزٛعؾ ؽٍجبد اٌزمذ ُ٠شٙشً٠ب ٠ضداد ِغ اصد٠بد ػذد
ٚ(TLDsافزشاع أْ رمذ٠شاد ػذد ؽٍجبد ٠TLDجم ٝصبثزًب) ،فّ١ىٓ اٌزٛلغ ثأْ ِؼبػفخ ػذد اٌزف٠ٛؼبد ف ٟاٌغزس عٛف ٠ؼبػف ػذد
ؽٍجبد اٌزمذ٘ٚ .ُ٠زا ٠ؼٕ ٟأٔٗ ّ٠ىٓ رٛلغ اسرفبع ػذد اٌطٍجبد ِٓ ػذد ٠زشاٚػ ِب ث70 ٚ20 ٓ١شٙشً٠ب إٌ ٝػذد ٠زشاٚػ ِب ث140 ٚ40 ٓ١
شٙشً٠ب .ؽز ٝف ٟأعٛأ اٌؾبالد اٌّزٛلؼخ ف ٟرمذ٠شاد ّٔ gTLD ٛاٌغذ٠ذ ،اٌز ٟرمً لٍ١الً ػٓ  gTLD 1000عذ٠ذ ،فّٓ اٌّزٛلغ أْ ٠ىّٛٔ ْٛ
ؽٍجبد اٌزمذ ُ٠ؽٛاٌ ٟأسثغ أػؼبف اٌؾًّ اٌؾبٌ ٟأِ ٚب ٠زشاٚػ ِب ث280 ٚ80 ٓ١ؽٍجًب شٙشً٠ب.
ٚف ٟؽ ٓ١أْ اٌىض١ش ِٓ ػٍّ١خ رمذ ،TLD ُ٠ثظفخ خبطخ اٌخطٛاد  ،7ٚ5 ٚ2ف ٟاٌّشاؽً إٌٙبئ١خ ِٓ اٌزشغ ً١اٚ ( ٌٟ٢اٌخطٛح 6لذ وبٔذ
دائ ًّب خبػؼخ ٌٍزشغ ً١ا ،)ٌٟ٢إال أٔٗ ٌ١ظ ِٓ اٌّّىٓ أرّزخ ػٍّ١خ اٌزمذ ُ٠ثشىً وٍٚ .ٟػٍ٘ ٝزا إٌؾ ،ٛعٛف رىٕ٘ ْٛبن ص٠بدح ف ٟاٌؾًّ فٟ
ػٍّ١خ اٌزمذ ُ٠وٕز١غخ ٌجشٔبِظ  gTLDاٌغذ٠ذِٚ .غ رٌه ،رغذس اإلشبسح أْ اٌغذٚي اٌضِٕ ٟاٌّشرجؾ ثٙزا اٌؾًّ ؽ ً٠ٛإٌ ٝؽذ ِبِ :مذاس اٌٛلذ
اٌّؼٍٓ فٚ ٟلذ وزبثخ ٘زٖ اٌغطٛس ثبٌٕغجخ ٌٍؾبٌخ اٌّضبٌ١خ ٠جٍغ ِب "٠ؼبدي شٙشًا أ ٚشٙش"15.ٓ٠

ِ 2011.ب 29 ٛ٠ثزبس٠خ ِ ِٓ https://charts.icann.org/public/index-iana-main.htmlأخٛرح
"اٌٛلذ؟ ِٓ اٌطٍت ٠غزغشق وُ" اٌشبئؼخ ،األعئٍخ  http://www.iana.org/domains/root/delegation-guide/,أظش
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انمهخص
رؾزِٕ ٞٛطمخ اٌغزس ؽبًٌ١ب ػٍ ٝأوضش ثمٍ 300 ِٓ ً١رف٠ٛغ ،ثّب ٠غؼً ؽغُ ِٕطمخ اٌغزس أوضش ِٓ  150000ثب٠ذٚ .اعزٕبدًا إٌ ٝاٌزمذ٠شاد
اٌؾبٌ١خ ٌطٍجبد ثشٔبِظ  gTLDاٌغذ٠ذ ِٓ ،اٌّزٛلغ أْ رزشاٚػ ِب ث gTLD 300ٚ200 ٓ١عذ٠ذ ف ٟاٌؼبَ األٚيِّ ،ب ٠ؼٕ ٟػًّٕب أْ ِٕطمخ
اٌغزس عٛف رّٕ ٛثّب ٠زشاٚػ ِب ث 150000ٚ 100000 ٓ١ثب٠ذ ف ٟاٌؼبَ األٚي ٌجشٔبِظ  gTLDاٌغذ٠ذِ ،غ أعٛأ رمذ٠ش ٠جٍغ ؽٛاٌ1000 ٟ
gTLDعذ٠ذِ ٛ٘ٚ ،ب ٠ؼًٕٛ ّٔ ٟا ف ٟؽغُ ِٕطمخ اٌغزس ٠جٍغ ؽٛاٌ 500000 ٟثب٠ذ٠ ٌٓٚ .ىٌ ْٛذ٘ ٜزا إٌّ ٛف ٟاٌؾغُ أصش ٍِؾٛظ ػٍٝ
لذسح ٔظبَ خبدَ اٌغزس ػٍ ٝاالعزغبثخ ٌالعزفغبسادٚ .فّ١ب ٠زؼٍك ثبٌزمذ ،ُ٠لذ ٠ىٕ٘ ْٛبن رأص١شٚ ،إْ وبْ اإلؽبس اٌضِٕ ٟاٌّشرجؾ ثٙزا اٌزأص١ش
عٛف ٠ى ْٛف ٟؽذٚد أعبث١غ أ ٚؽز ٝشٛٙس.

معانجت انشواغم
ِٓ أعً ِؼبٌغخ اٌشٛاغً اٌّزؼٍمخ ثزٛع١غ ٔطبق اٌغزس اٌز ٟأػشثذ ػٕٙب  ،GACرؼزضَ  ICANNرٕف١ز اٌؼّبٔبد اٌزشغ١ٍ١خ ٚاإلداس٠خ.
٠زّضً اٌشبغً األٚي اٌّزؼٍك ثزٛع١غ ٔطبق اٌغزس ف ٟأْ ثؼغ اٌغضء أ ٚاألعضاء ِٓ ٔظبَ رمذِٕ ُ٠طمخ اٌغزس ٌه ٠ى ْٛلبدسًا ػٍِٛ ٝاوجخ
اٌض٠بدح اٌز ٟرطشأ ػٍ ٝإِب ػذد إػبفبد ِٕطمخ اٌغزس أ ٚرٛارش ؽٍجبد اٌزؾذ٠ش اٌز ِٓ ٟاٌّشعؼ أْ رشرجؾ ثؼذد  TLDsفِٕ ٟطمخ اٌغزسٌُ .
رىٓ اٌغٛٙد اٌّجزٌٚخ ف ٟاٌغبثك ٌٛػغ ّٔٛرط ٌٕظبَ رمذِٕ ُ٠طمخ اٌغزس ٔبعؾخ ػٍٔ ٝؾ ٛربَ ٔظشًا ٌٍؼذد اٌىج١ش ِٓ األؽشاف اٌّشبسوخ
ٚاٌؼاللبد اٌّزذاخٍخ اٌّزٕٛػخ اٌز ٟرشثؾ ٘ؤالء األؽشافٚ .ػٍ ٝاٌشغُ ِٓ ٘زا ٠جم ِٓ ٝاٌؼشٚس ٞسطذ ٔظبَ رمذِٕ ُ٠طمخ اٌغزس ٌٍزأوذ
ِٓ اوزشبف أ ٞؽًّ صائذ ٌٍٕظبَ لجً أْ ٠ظجؼ ٘زا اٌؾًّ اٌضائذ ِشىٍخ.
 ِٓٚأعً اٌىشف ػٓ اٌؾًّ اٌضائذ اٌّؾزًّ ،عٛف رم ICANN َٛثشطذ ػذد ؽٍجبد اإلػبفخ أ ٚاٌزغ١١ش اٌز٠ ٟمذِٙب ِغؤTLD ٌٛٚ
ٚإٌز١غخ اٌمبثٍخ ٌٍم١بط اٌٛاؽذح ٚػذد اٌطٍجبد اٌز٠ ٞغشِ ٞؼبٌغزٗ ػٍ ٝإٌؾ ٛاٌز٠ ٞزُ ف ٗ١إػبدح اٌزمبس٠ش ٌّغؤ.TLD ٌٟٚ
مسؤول TLD

معالجة الطلب

طلب إدارة المنطقة

استكمال الطلب
عملية إدارة المنطقة

بدء تقديم الطلب

انشكم . 2نمورج مبسظ نتمذيم منطمت انجزس

إْ ٘زا إٌّٛرط ،اٌّج ٓ١ف ٟاٌشىً٠ ، 2زغبً٘ ػّذًا اٌّىٔٛبد اٌفشػ١خ اٌّشرجطخ ثئداسح اٌغزس ِضً ِؼبٌغخ (IANAثّب ف ٟرٌه ؽٍت
ٚاعزالَ اٌزأو١ذاد) ٚرشخ١ظبد ٚNTIAرٕف١ز ٔٚVerisignشش خبدَ اٌغزس ِٚب إٌ ٝرٌه ،األِش اٌز٠ ٞؤد ٞإٌ ٝرغّ١غ وً ٘زٖ اٌؼٍّ١بد
اٌفشػ١خ ف ٟاٌظٕذٚق األعٛد اٌخبص"ثؼٍّ١خ إداسح إٌّطمخ"ٚ .ثذالً ِٓ رٌهٕ٠ ،ظت رشو١ض ٘زا إٌّٛرط ػٍٚ ٝعٙخ ٔظش اٌّغزخذِٓ١
إٌٙبئِٚ ٓ١١غؤ٠ :TLD ٌٟٚزُ رمذ ُ٠اٌطٍت ٚثؼذ ِشٚس ثؼغ اٌٛلذ ٠زُ رٍم ٟإشؼبس ثبٌطٍت ل١ذ اٌّؼبٌغخ.
ف ٟأٚ ٞلذ ِٓ األٚلبد عٛف رىٕ٘ ْٛبن لبئّخ ِٓ اٌطٍجبد اٌز ٟرى ْٛل١ذ اٌّؼبٌغخ فٔ ٟظبَ إداسح اٌغزس .إرا وبٔذ لذسح اٌّؼبٌغخ إلعّبٌٟ
وً األؽشاف اٌّخزٍفخ اٌّشبسوخ ف ٟإداسح ؽٍجبد ِٕطمخ اٌغزس ٘ ٛأػٍِ ِٓ ٝؼذي اإلدخبي ،فغٛف ٠زُ رم١١ذ ؽغُ لبئّخ االٔزظبس ٚعٛف
٠ىِ ْٛؤششًا ػٍ ٝأْ إٌظبَ ال ٠زؼشع ٌؾًّ صائذِٚ .غ رٌه ،إرا وبْ ِؼذي اٌّؼبٌغخ ألً ِٓ ِؼذي اإلدخبي ،فغٛف رضداد لبئّخ اٌطٍجبد.
ٚإرا اعزّشد لبئّخ اٌطٍجبد ف ٟاٌض٠بدح ثّشٚس اٌٛلذ ،فغٛف ٠ظٙش دٌ ً١ػٍٚ ٝعٛد ؽًّ صائذ.
ػٍ٘ ٝزا إٌؾ ،ٛعٛف رم ICANN َٛثشطذ ِزٛعؾ ِؼذي اٌّؼبٌغخ ِٚزٛعؾ ِؼذي اإلدخبي إٌ ٝعبٔت اٌزغ١شاد اٌز ٟرطشأ ػٍ٘ ٝزٖ
اٌّؼذالد ٚوزٌه االعزّشاس ف ٟسطذ ػّك اٌمبئّخ ػٍ ٝإٌؾ ٛاٌّج ٓ١ؽبًٌ١ب فٌٛ ٟؽخ ل١بط ٚ .IANAإرا ِب وبْ أ٘ ِٓ ٞزٖ اٌم١بعبد ٠ش١ش
إٌ ٝؽبٌخ ِٓ اٌض٠بدح ف ٟاٌؾًّ ،فغٛف ٠ظذس ٔظبَ اٌّشالجخ رٕجٙ١برزؾش ػٍ ٝارخبر إعشاءاد ٠زُ إ٠ؼبؽٙب الؽمًب.
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 ِٓٚاٌٛاػؼ أٔٗ ِٓ األّ٘١خ ثّىبْ ثبٌٕغجخ ٌ١ٙئخ  ICANNإٔشبء خؾ أعبط ٌّزٛعؾ ِؼذي اٌّؼبٌغخ ٚاٌّذخالد ِٚزٛعؾ ػّك اٌمبئّخ إٌٝ
عبٔت االٔؾشافبد ػٓ ٘زا اٌخؾ األعبع ٟلجً إدخبي ؽٍجبد إػبفخ  gTLDsإٌ ٝإٌظبَ ِٓٚ .شأْ اٌزمذَ اٌّزٛلغ ف ٟأرّزخ ٔظبَ اٌزمذ ُ٠أْ
٠ش١ش إٌ ٝأٔٗ ع١زُ ػّبْ ػٍّ١خ إػبدح إٔشبء دٚس٠خ ٌٙزا اٌخؾ األعبع.ٟ

إبطاء و/أو تعهيك تفويضاث TLD
وّب ُروش عبثمًب ،فئْ  ICANNعٛف رشطذ ٔظبَ اٌزمذٌٍ ُ٠زأوذ ِّب إرا وبْ ٠ؼبٔ ٟص٠بدح ف ٟاٌؾًّٚ .ف ٟؽبٌخ اوزشبف ؽبٌخ ِٓ اٌؾًّ ٌضائذ
ٌٕظبَ اٌزمذ ،ُ٠إِب ػٓ ؽش٠ك أٔظّخ اٌشطذ أ ٚػجش اإلخطبس اٌذاخٍ ٟأ ٚاٌخبسع ،ٟفئْ فش٠ك رؾٍIANA ً١عٛف ٠م َٛثّشاعؼخ ؽبٌخ
اٌض٠بدح ف ٟاٌؾًُّ٠ٚ .ؼذ رشى ً١فش٠ك رؾٍٚIANA ً١اخزظبطبرٗ ِّٚبسعبرٗ اٌزشغ١ٍ١خ ٚلذسارٗ ِٓ اٌّغبالد اٌز ٟرؾزبط إٌِ ٝض٠ذ ِٓ
اٌذساعخٚ ،رٍزضَ  ICANNثزمذ ُ٠اٌزفبط ً١اٌخبطخ ثفش٠ك رؾٍIANA ً١لجً إدخبي اٌطٍجبد اٌّمذِخ ِٓ ثشٔبِظ  gTLDاٌغذ٠ذ فٔ ٟظبَ
اٌزمذ .ُ٠ػالٚح ػٍ ٝرٌه ،عٛف ٠زُ ٚػغ رؼش٠فبد ِؾذدح ٌؾبٌخ اٌؾًّ اٌضائذ ػٕذِب رُؼشف أػذاد اٌطٍجبد ٚرُغّغ ِغ ِغز٠ٛبد اٌّٛظفٓ١
اٌّمشسح ٌزؾذ٠ذ ِغز٠ٛبد اإلٔزبع١خ اٌّزٛلؼخ ٚؽٛي لٛائُ االٔزظبس.
ثؼذ إعشاء ِشاعؼخ ِٓ لِجً فش٠ك رؾٍ ،IANA ً١ع١زُ ارخبر لشاس ؽٛي ِب إرا وبْ ّ٠ىٓ ِؼبٌغخ اٌؾًّ اٌضائذ ػٍ ٝاٌفٛس د ْٚاٌزأص١ش ػٍٝ
اٌّزمذِ ٓ١ثبٌطٍجبد أ ٚػٍِ ٝغؤTLD ٌٟٚاٌؾبٌٚ .ٓ١١إرا وبْ األِش وزٌه ،فغٛف ٠زُ رخف١ف اٌؾًّ اٌضائذ٠ٚ ،زُ إغالق اٌؾذسٚ .إرا ٌُ ٠ىٓ
وزٌه ،فغٛف ٠زُ رؼٍ١ك لجٛي ؽٍجبد رمذ ُ٠ثشٔبِظ  gTLDاٌغذ٠ذ.
عٛف ٠م َٛفش٠ك رؾٍIANA ً١ثّشاعؼخ ؽبٌخ اٌؾًّ اٌضائذ ٚاٌزأوذ ِٓ رٛفش اٌّٛاسد إٌّبعجخ ٌّؼبٌغخ اٌّٛلفٚ .اعزٕبدًا إٌ ٝؽذح اٌؾبٌخ
ٚػٕبطش ٔظبَ اٌزمذ ُ٠اٌّشبسوخ ٚاٌزأص١ش ػٍ ٝأِٓ ٚاعزمشاس ٔظبَ اٌزمذ ،ُ٠عٛف ٠زخز اٌفش٠ك اٌزٕف١زٌ ٞذ ICANN ٜلشاسًا ؽٛي ِب إرا وبْ
ّ٠ىٓ اعزئٕبف رمذ ُ٠اٌزف٠ٛغ ٚثأِ ٞؼذيٚ .ف ٟعّ١غ اٌؾبالدٚ ،ثّٕ١ب رزُ ِؼبٌغخ اٌؾًّ اٌضائذ ،فغزُؼط ٝاأل٠ٌٛٚخ ٌّؼبٌغخ اٌزؾذ٠ضبد اٌزٟ
رطشأ ػٍٔ ٝظبَ اٌغزس ثشىً ١ٌٚظ ٌٍزف٠ٛؼبد اٌغذ٠ذح.
ٚػٕذ اٌزخف١ف ِٓ ؽذح اٌؾًّ اٌضائذ ،فغٛف رم ICANN َٛثئػذاد رمش٠ش ؽبٌخ ٛ٠ػؼ ثبٌزفظ ً١اٌغجت اٌغزسٌ ٞؾبٌخ اٌؾًّ اٌضائذ ٚو١ف١خ
اوزشبف ؽبٌخ اٌؾًّ اٌضائذ ٚاٌخطٛاد اٌز ٟرُ ارخبر٘ب ٌّؼبٌغخ ؽبٌخ اٌؾًّ اٌضائذ ٚاإلعشاءاد اٌز ٟرُ ارخبر٘ب أ ِٓ ٚاٌّمشس ارخبر٘ب ٌؼّبْ
ػذَ رىشاس ؽبٌخ اٌؾًّ اٌضائذ.
ٚرغذس اإلشبسح إٌ ٝأٔٗ ٔظشًا ٌإلؽبساد اٌضِٕ١خ اٌطٍ٠ٛخ ٔغجً١ب اٌّشرجطخ ثبٌزمذِٚ ُ٠غ اإلدسان ثأْ اٌزغ١شاد اٌز ٟرطشأ ػٍ ٝاٌزف٠ٛؼبد اٌؾبٌ١خ
عٛف رزٛاطً ِؼبٌغزٙب ،فئْ رؼٍ١ك رمذ ُ٠اٌزفٛػ١بد ٌٓ ٠ؤصش ػٍ ٝاعزمشاس إٌظبَٚ .ثشىً أػُٚ ،وّب عشد إٌّبلشخ عبثمًب١ٌ ،ظ ِٓ
اٌّزٛلغ أْ ٠شىً رٕف١ز ثشاِظ  gTLDsاٌغذ٠ذح أ ٞؽًّ وج١ش ػٍٔ ٝظبَ االعزغبثخ العزفغبساد خبدَ اٌغزس (أ ٞخٛادَ اٌغزس) أ ٚأٔظّخ
اٌزمذ ُ٠اٌخبطخ ثّٕطمخ اٌغزس ٚعٛف ٠زُ اٌؾًّ اٌّؼبف ػٍ ٝأؽش صِٕ١خ رجٍغ شٛٙسًاٚ .ػٍ٘ ٝزا إٌؾ ،ٛف ٟؽبٌخ ٔشٛء أ٠خ ِشبوً ،فغٛف
٠ىٕ٘ ْٛبن ٚلذ وبف ٌزؾذ٠ذ ٘زٖ اٌّشبوً ٚاٌزخف١ف ِٓ ؽذرٙب لجً ٚلذ ؽ ِٓ ً٠ٛظٛٙس أ ٞأصش عٍج ٟػٍٔ ٝظبَ اٌغزس ٌٍغّٛٙسِٚ .غ
رٌهٔ ،ظشًا ٌألّ٘١خ اٌؾبعّخ ألٔظّخ اٌغزٚس ،رٍزضَ  ICANNثبٌغٕٛػ ٔؾ ٛاٌزؼمً فّ١ب ٠زؼٍك ثشطذ ٚرؼٍ١ك اإلػبفبد إٌِٕ ٝطمخ اٌغزس
ٚرٌه ف ٟؽبٌخ اوزشبف أ٠خ ؽبالد ٌألؽّبي اٌضائذح.

تحذيذ جوالث لبول  TLDانجذيذة
لجً اٌجذء ف ٟعٌٛخ ِٓ لجٛي ؽٍجبد  gTLDاٌغذ٠ذح ،عٛف ٠زُ إعشاء ػٍّ١خ فؾض ٌزؾذ٠ذ ِب إرا وبْ ٠غت ثذء عٌٛخ عذ٠ذح ِٓ لجٛي اٌطٍجبد
أ ٚإسعبئٙبٚ .عٛف رٕط ٞٛػٍّ١خ اٌفؾض ٘زٖ ػٍ ٝاخزجبس عّ١غ اٌّؼٍِٛبد اٌّزؼٍمخ ثؼٍّ١بد اٌغزس اٌخبطخ ثـ ٚ DNSػٍّ١خ رمذٔ ُ٠ظبَ
اٌغزس ٌزؾذ٠ذ ِب إرا وبْ أ٘ ِٓ ٞزٖ إٌظُ رؼشع ٌإلعٙبد وٕز١غخ ٌٕشش  TLDsاٌغذ٠ذحٚ .إرا رُ رؾذ٠ذ أِ ٞؤشش ػٍ ٝاإلعٙبد ،فغٛف ٠زُ
اخزجبس وبفخ اٌغٛٙد اٌز ٟثُزٌذ ٌّؼبٌغخ ٘زا اٌؼغؾ .إرا وبٔذ ٕ٘بن إِىبٔ١خ ٌزىشاس اٌؼغؾ ػٍ ٝإٌظبَ ،فغٛف ٠زُ إسعبء عٛالد ثشٔبِظ
 gTLDاٌغذ٠ذ اٌالؽمخ.

استمشاسيت عمهياث  ICANNوIANA
ؽ١ش ُ٠زٛلغ ؽذٚس ّٔ ٛفِٕ ٟطمخ اٌغزسٔٚ ،ظشًا ألٔٗ ِٓ اٌّزٛلغ أْ رى ْٛاالؽز١بعبد ِٓ اٌم ٜٛاٌؼبٌّ١خ اٌالصِخ إلداسح ٘زا إٌّ ٛثشىً فؼبي
ِٕخفؼخ ٔغجً١بّ٠ ،ىٓ إعشاء رؼذ٠الد ػٍ ٝاٌخطخ اٌزشغ١ٍ١خ اٌخبطخ ث١ٙئخ ٚ ICANNرٌه ثبعزخذاَ آٌ١بد اٌزخط١ؾ اٌزشغٚٚ ٍٟ١ػغ
اٌّ١ضأ١بد إٌّزظّخ اٌخبطخ ث١ٙئخ  .ICANNف ٟؽبٌخ ٚعٛد ِؤششاد ػٍٚ ٝعٛد ؽًّ صائذ ػٍٔ ٝظبَ اٌزمذ ُ٠ػٍ ٝإٌؾ ٛاٌّشبس إٌِٓ ٗ١
خالي ارغب٘بد إٌّ ٛف ٟاٌج١بٔبد اٌز٠ ٟزُ عّؼٙب ثٛاعطخ أٔظّخ اٌشطذ اٌخبطخ ث١ٙئخ  ،ICANNفئْ ٘١ئخ  ICANNعٛف رم َٛثزؼذً٠
خطؾ اٌّ١ضأ١خ ٚاٌزٛظ١ف ؽغت االلزؼبء ٌؼّبْ إربؽخ ِٛاسد وبف١خ ٌٍزخف١ف ِٓ ؽذح أ ٞؽًّ صائذ ِؾزًّ.
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استنتاجاث
ف ٟظً ِؼ ٟثشٔبِظ  gTLDلذ ًِبُ٠ ،زٛلغ ؽذٚس ّٔ ٛف ٟإٌظبَٚ .ف ٟؽ ٓ١أٔٗ ٌ١ظ ِٓ اٌّزٛلغ أْ ٠شىً ؽغُ إٌّ ٛأ٠خ ِشىالد وج١شح فّ١ب
٠زؼٍك ثزٛع١غ ٔطبق ٔظبَ اٌغزس ،فئْ ٘١ئخ  ICANNرمجً ٔظ١ؾخ GACثأٔٗ ع١ى ِٓ ْٛاٌؾىّخ ِشالجخ ٔظبَ اٌغزسٚ ،اٌجمبء فٚ ٟػغ
٠ز١ؼ رأع ً١أٚ ٚلف إػبفخ ثشاِظ  gTLDsعذ٠ذح ف ٟؽبٌخ اوزشبف ػغؾ ػٍ ٝإٌظبَٚ ،إسعبء اٌغٛالد اإلػبف١خ ٌمجٛي ؽٍجبد gTLD
عذ٠ذح ف ٟؽبٌخ ِالؽظخ ٚعٛد ػغؾ ػٍٔ ٝظبَ اٌغزس.
ٚعٛف رغزخذَ ٘١ئخ /ٚ ICANNأ ٚرغزف١ذ ِٓ أٔظّخ اٌشطذ ٚاٌزٕجٌ ٗ١زؼمت ؽبٌخ ٔظبَ اٌغزس ثّشٚس اٌٛلذ ،ال عّ١ب ٌٍزأوذ ِٓ أْ ٔظبَ
اٌزمذ ُ٠ال ٠ظٙش ػالِبد ػٍٚ ٝعٛد ؽًّ صائذٚ .عٛف رم ICANN َٛثظفخ دٚس٠خ ثٕشش ؽبٌخ ٔظبَ اٌغزس ف ٟرمش٠ش ثؼٕٛاْ "رمش٠ش
عالِخ ِٕطمخ اٌغزس" .إرا وشفذ ٘زٖ اٌشلبثخ ػٓ ٚعٛد أ٠خ ِشىالد ِٓ شأٔٙب أْ رؤصش ػٍ ٝلذسح ٔظبَ اٌغزس ػٍ ٝاٌؼًّ ػٍٔ ٝؾ ٛؽج١ؼ،ٟ
فغٛف ٠زُ ثذء رٕف١ز خطخ اعزغبثخ ٌٍؾٛادس ِضٚدح ثّّش رظؼ١ذ ٚاػؼ ِٓ أعً رؾذ٠ذ عجت (أعجبة) اٌّشىالد ٚو١ف١خ ِؼبٌغزٙب ثطش٠مخ
ِٕظّخ.
ِٚغ ثزي رٍه اٌغٛٙد ،رشICANN ٜأٔٗ ع١زُ ِؼبٌغخ اٌشٛاغً اٌّزؼٍمخ ثٕظبَ اٌغزس.

رمٔ ُ١١ظبَ اٌغزٚس
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متطهباث دنيم "االستخذاو" نوسائم حمايت انعالماث انتجاريت
طهب انهجنت االستشاريت انحكوميت نهحصول عهى انمعهوماث
تى تذذٚذ آنٛاخ دًاٚح انذمٕق انًتضًُح ف" ٙدنٛم يمذو انطهثاخ" تؼُاٚح تذٛث تؼتًذ ػهٗ َصائخ ٔيشٕراخ انخثزاء ٔتجارب
انؼذٚذ يٍ انؼايه ٍٛف ٙيجال أسًاء انُطالاخ انذانٛح .تستًز انهجُح االستشارٚح انذكٕيٛح ) (GACانتاتؼح نشزكح  ICANNفٙ
تٕج ّٛانُصائخ إنٗ "يجهس اإلدارج" تأٌ يتطهثاخ تٕفٛز دنٛم ػهٗ االستخذاوُٚ" ،ثغ ٙإنغاؤْا ألَٓا ال تتًاشٗ يغ لإٌَ
انؼالياخ انتجارٚح ف ٙانؼذٚذ يٍ االختصاصاخ انمضائٛحٔ ،ألَّ ٚشكم أػثاء ػهٗ األػًال ٔغٛز يتُاسك ُٔٚطٕ٘ ػهٗ
انتًٛٛز ".اَظزhttp://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/gac-comments-new-gtlds-26may11-
ٔ .en.pdfفَ ٙفس انًستُذ ،تمتزح انهجُح االستشارٚح انذكٕيٛح أٌ "انسثة انزئٛس ٙنزفض "يجهس اإلدارج" نُصٛذح انهجُح
االستشارٚح انذكٕيٛح ْٕ أَٓا تزٖ أٌ ْذِ انًتطهثاخ تًُغ انتالػةٔ ".ف ٙضٕء إدران انهجُح االستشارٚح انذكٕيٛح نًٕلف
يجهس اإلدارجفإٌ انهجُح االستشارٚح انذكٕيٛح تطانة "يجهس اإلدارج" تتٕفٛز يؼهٕياخ دٕل انُماط انتانٛح نهذصٕل ػهٗ
يؼزفح إلجزاء يزٚذ يٍ انذراسح ٔانًُالشح دٕل ْذا انًٕضٕع:
أ) رسٍ ً١رفظ ٍٟ١رذػّٗ ا٤دٌخ ٌزٙذ٠ذ اٌزالػت ػٍ ٝاٌّغز ٜٛاٌثبٟٔ؛

ة) رٛػ١ر عجت اػزمبد "ِدٍظ اإلداسح" ثؤْ ٘زٖ اٌّزطٍجبد ٘ ٟاٌسً اٌٛز١ذ اٌمبثً ٌٍزٕف١ز ٌّٛاخٙخ ٘زا اٌزٙذ٠ذ ٚأٔٗ
ع١زّىٓ ِٓ ِٕغ ِّبسعبد اٌزالػت ثٕدبذ؛
ج) رسٌٍٍ ً١زؤث١ش اٌّسزًّ ٌٙزٖ اٌّزطٍجبد ػٍ ٝأطسبة اٌؼالِخ اٌزدبس٠خ اٌششػ ٓ١١اٌز ٓ٠عٕ١ظش إٌ ُٙ١ثبػزجبسُ٘ غ١ش
ِؤٌٍ٘ ٓ١زؼّ ُٕٙ١ف" ٟغشفخ اٌّمبطخ" ف ٟزبٌخ فشع ٘زٖ اٌّزطٍجبد1؛
د) رمٌٍ ُ١١زىبٌ١ف اٌز ٟرزسٍّٙب اٌششوخ ٌزٛف١ش دٌ ً١ػٍ ٝاالعزخذاَ؛ ٚ
٘ـ) رٛف١ش رٛػ١ر ٌٍّٛاسد اٌزٕ٠ ٟجغ ٟأْ رزٛلغ  ICANNأْ رٛظفٙب "غشفخ اٌّمبطخ" إلخشاء فسض دل١ك ٌذًٌ١
االعزخذاَ.

تحهيم متطهباث "االستخذاو"

ِٓ اٌٌٍّ ُٙغب٠خ رٛػ١ر اٌٙذف اٌشئ١غٌّ ٟدٍظ اإلداسحِٓ اٌّطبٌجخ ثذٌ ً١ػٍ ٝاالعزخذاَ ِٓ أخً آٌ١بد ِؼٕ١خ ٌسّب٠خ اٌؼالِبد
اٌزدبس٠خ .إْ اٌٙذف اٌشئ١غٌّ ٟدٍظ اإلداسحِٓ اٌّطبٌجخ ثذٌ ً١ػٍ ٝاالعزخذاَ ِٓ أخً ٔظبَ اٌسّب٠خ  Sunriseأ ٚاعزخذاَ ٔظبَ
 URSأ ٛ٘ ،PDDRP ٚػّبْ أْ أطسبة اٌؼالِبد اٌدبس ٞاعزخذاِٙب ِٓٚ ،ثُ ف١ّ٠ ُٙض ْٚأٔفغ ُٙػٓ ا٢خش٠ ،ٓ٠سظٍْٛ
ٚزذُ٘ ػٍ ٝاٌسك اٌسظش ٞاالعزثٕبئ ٟاٌز ٞرٛفشٖ آٌ١بد اٌسّب٠خ ٘زٖٚ .ثبإلػبفخ إٌ٘ ٝزا ،فىّب رالزع اٌٍدٕخ االعزشبس٠خ
اٌسى١ِٛخ ،فّٓ اٌّ ُٙارخبر خطٛاد ٌٍسّب٠خ ِٓ ِّبسعبد اٌزالػت؛  ِٓٚرٍه اٌخطٛاد اٌّطبٌجخ ثذٌ ً١ػٍ ٝاالعزخذاَ.
ال شه أْ اٌؼالِبد اٌزدبس٠خ أعبع١خ ِ٘ ٟى ْٛأعبع ٟف ٟالزظبد لبئُ ػٍ ٝإٌّبفغخ؛ ف ٟٙرضٚد اٌّشزش ٓ٠ثفشص ػذ٠ذح
ٌالخز١بسٚ .اٌغشع ا٤عبع ِٓ ٟأ ٞػالِخ ردبس٠خ ٘ ٛرسذ٠ذ ٚرّ١١ض ِظذس ٌٍغٍغ أ ٚاٌخذِبدِّ ،ب ٛ٠ػر ٌٍدّٛٙس أْ ٘زا
إٌّزح ٠ف ٟثّؼ١بس اٌدٛدح اٌز٠ ٞؤر ٟدائ ًّب ِظبزجًب ٌٙزا إٌّزح أ ٚاٌخذِخٌٚ .ىٓ اٌٛظ١فخ اٌسم١م١خ  ٞ٤ػالِخ ردبس٠خ ٚاٌّزّثٍخ فٟ
رسذ٠ذ اٌّظذس ال ّ٠ىٓ أْ رزُ ف ٟزبٌخ ػذَ اعزخذاَ اٌؼالِخ اٌزدبس٠خ ِٓ ا٤طً ِٓٚ .ثُ ،فؼٕذ إٌظش إٌ" ٝزمٛق اٌؼالِبد
اٌزدبس٠خ" فّ١ب ٠زؼٍك ثآٌ١بد ِؼٕ١خ ٌسّب٠خ اٌسمٛق ف ٟثشٔبِح ٔطبلبد  gTLDاٌدذ٠ذح ،فئْ االعزخذاَ ٠زؼ ٓ١أْ ٍ٠ؼت دٚسًا ِشوضً٠ب.
1

رّذ ِٕبلشخ اٌّطبٌجخ ثذٌ ً١ػٍ ٝاالعزخذاَ ٕ٘ب ِٓ ٔبز١خ اسرجبؽٙب ثآٌ١بد ِؼٕ١خ ٌسّب٠خ اٌسمٛق ١ٌٚظ فّ١ب ٠زؼٍك ثذخٛي "غشفخ ِمبطخ اٌؼالِبد
اٌزدبس٠خ "أِّ ٚبسعخ آٌ١خ "دػب ٜٚػٕب ٓ٠ٚثشٚرٛوٛي اإلٔزشٔذ "ٌسّب٠خ اٌسمٛق .وّب رُ رٛػ١سٗ عبثمًب ،فئْ خّ١غ اٌؼالِبد اٌزدبس٠خ اٌّغدٍخ ،ثظشف
إٌظش ػّب إرا وبْ ٕ٘بن دٌ ً١ػٍ ٝاعزخذاَ ٘زٖ اٌؼالِخِ ،ؤٍ٘خ ٌزؼّٕٙ١ب ف" ٟغشفخ اٌّمبطخ" ثبإلػبفخ إٌ ٝرٌه ،فئْ اٌغدالد ػشٚس٠خ ٌمجٛي خّ١غ
اٌؼالِبد اٌزدبس٠خ ف ٟػٍّ١خ "دػب ٜٚػٕب ٓ٠ٚثشٚرٛوٛي اإلٔزشٔذ "اإلخجبس٠خ ،ثغغ إٌظش ػّب إرا وبْ ٕ٘بن دٌ ً١ػٍ ٝأْ اٌؼالِخ ِغزخذِخ.
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ٚوّب رّذ ِالزظزٗ عبثمًب ،فئْ اٌغشع ِٓ دٌ ً١االعزخذاِ ٛٙػّبْ أْ خّ١غ اٌؼالِبد اٌزدبس٠خ اٌّغدٍخ اٌز ٟرسظً ػٍٔ ٝفظ
ٔٛع االعزفبدح ِٓ آٌ١خ ِؼٕ١خ ٌسّب٠خ اٌسمٛق ٠زُ رمّٙ١١ب ػٍٔ ٝفظ اٌّغزٚ .ٜٛثزؼج١ش آخش٠ ،غؼِ" ٝدٍظ اإلداسح" إٌ ٝػّبْ
اٌزؼبًِ ِغ خّ١غ اٌؼالِبد اٌزدبس٠خ ثبٌزغب .ٞٚفٍٓ ٠ىٕ٘ ْٛبن رفبٚد ف ٟاٌّؼبٍِخ أ ٚاٌّزطٍجبد ثٕب ًء ػٍ ٝاالخزظبص اٌمؼبئٟ
اٌز ٞرُ رغد ً١اٌؼالِخ اٌزدبس٠خ ثٗ.
١ٌٚظ اٌغشع ِٓ ِزطٍجبد االعزخذاَ أْ رؼغ ػجئًب أ ٚػمجخ أ ٚأْ ٠شا٘ب ا٢خش ْٚوزٌه .فؼٍ ٝخالف رٌه ،رٙذف ِزطٍجبد
االعزخذاَ إٌ ٝإفبدح أطسبة اٌؼالِبد اٌزدبس٠خ .إٔٗ ِٕٙح ِؤ٠ذ ٌٍؼالِبد اٌزدبس٠خ ٠غبػذ أ ٞطبزت ػالِخ ردبس٠خ اعزخذَ
ػالِزٗ ثبٌفؼً ػٍ ٝرؼش٠ف ٚرّ١١ض ِٕزدبرٗ أ ٚخذِبرٗ ػٓ غ١ش٘بٚ .ػالٚح ػٍ ٝرٌه ،فىّب لبي سئ١ظ ِدٍظ اإلداسح اٌغ١ذ ث١زش
دٔد١ذ ثشاػ ،فئٔٗ ٠غبػذ ػٍ" ٝػّبْ أْ ا٤شخبص اٌز٠ ٓ٠سظٍ ْٛػٍ٘ ٝزٖ اٌفبئذح اٌّؼٕ١خ اٌزّٕ٠ ٟسٙب إ٠بُ٘ ٔظبَ  Sunriseلذ
زظٍٛا ػٍٙ١ب ثبٌفؼً" ّٕ٠ٚغ اززّبٌ١خ أْ "أ ٞشخض ٠غبسع ثششاء رغد ً١ف ٟخّظ دلبئك أ٠ ٚم َٛثبٌزغد ً١ػجش اإلٔزشٔذ
2
٠ٚسظً ػٍ ٝشٙبدح ِٓ ثؼغ اٌغدالد" ال ٠سظً ػٍ١ِ ٝضح خبطخ .
ٚثبإلػبفخ إٌ ٝرٛف١ش ِ١ضح ٌّٓ ٠غزخذِ ْٛػالِبر ُٙاٌزدبس٠خ ،فٕٙبن ِخبؽش ِزضا٠ذح ٌسبالد إعبءح االعزخذاَ ف ٟزبٌخ ػذَ فشع
ِزطٍجبد اعزخذاَٚ .اٌؼذ٠ذ ِٓ االخزظبطبد اٌمؼبئ١خ ال رطٍت دٌ١الً ػٍ ٝاالعزخذاَ ٌٍسظٛي ػٍ ٝرغد .ً١ثً إْ ثؼغ
االخزظبطبد اٌمؼبئ١خ رظذس اٌزغد١الد ف ٟألً ِٓ  24عبػخ ِٓ .اٌظؼت اٌسظٛي ػٍ ٝدٌ ً١رفظِٚ ٍٟ١سذد ٛ٠ػر إعبءح
االعزخذاَ اٌّسزٍّخ ٌٍزّىٓ ِٓ اٌٛطٛي إٌٔ ٝظبَ  Sunriseاإلخجبسٌٍ ٞسّب٠خ( ٚوزٌه زمٛق ٔظبِ٠ ٌُ ٗٔ٤ )PDDRPٚ URS ٟزُ
ؽشذ ع ٜٛاٌمٍٔ ِٓ ً١طبلبد ِ TLDؤخشًاٚ .سغُ رٌه ،فئْ ؽشذ ٔطبق ّ٠ .EUىٕٗ رٛف١ش ِثبي ػٍٛٔ ٝع إٌشبؽ اٌز ٞلذ ٕ٠شؤ فٟ
زبٌخ ػذَ فشع ِزطٍجبد االعزخذاَ.
خالي فزشح ؽشذ ٔطبق ، .EUرُ اٌغّبذ ٤طسبة اٌؼالِبد اٌزدبس٠خ اٌزبثؼخ ٌٍّدزّغ أ ٚاٌذٚي ا٤ػؼبء اٌم١ِٛخ ثبٌزّزغ ثؤ٠ٌٛٚخ
اٌزغدٚ .ً١خالي ٘زٖ اٌفزشح ،لبَ ِؼبسثِ ْٛؼ ْٕٛ١ثبعزخذاَ ػٍّ١خ رغد ً١اٌؼالِخ اٌزدبس٠خ  Beneluxاٌز ٟرّذ ثغشػخ ٚرٕغ١ك
ِٓ أخً اٌسظٛي ػٍ ٝا٠ٌٛٚ٤خٚ .أزذ اِ٤ثٍخ رؼّٓ ػٍّ١بد رغدٌٍ ً١ؼالِبد اٌز ٟرؼّٕذ ػالِبد & ثّب ٠زؼّٓ
" "OXF&ORDأٌ BARC&ELONA ٚالعزفبدح ِٓ اٌمبػذح اٌز ٟرمٛي إْ ا٤زشف عٛف ٠زُ ردبٍ٘ٙب ِّب ٠غبػذ ف ٟاٌسظٛي ػٍٝ
أعّبء ٔطبلبد ػبِخ ػبٌ١خ اٌمّ١خٕ٘ٚ .بن ِثبي آخش ٠شثزؾ ثجٛاثخ اإلٔزشٔذ اٌخبطخ ثبٌششوخ اٌغ٠ٛذ٠خ اٌز ٟلبِذ ثزغد33 ً١
ػالِخ ف ٟاٌغ٠ٛذ رسز ٞٛػٍ ٝأزشف ِزشبثٙخ رزٛعؾ ِظطٍسبد ػبِخ ف ٟاٌمبِٛطٚ .لذ رُ اعزخذاَ إزذ ٜاٌؼالِبد
&ٌ&R&E&I&F&E&Nزسً ِسً اٌّبٌه اٌفؼٌٍٍ ٟؼالِخ ٌٍسظٛي ػٍ ٝاعُ إٌطبقٚ . reifen.euفٙٔ ٟب٠خ اِ٤ش ،وبْ إٌظش
ٌّبٌه اٌؼالِخ اٌششػٚ ٟزظً ػٍ ٝإٌطبقٌٚ ،ىٓ ٘زا ٌُ ٠سذس إال ثؼذ االػطشاس إٌ ٝإ٘ذاس اٌٛلذ ٚاٌّٛاسد ٌشفغ "لؼ١خ زً
3
ٔضاػبد" ثذٍ٠خ .
ٚرىشف ِؼٍِٛبد إػبف١خ ٔشش٘ب اٌغدً اٚ٤سٚثٌٕ ٟطبلبد اإلٔزشٔذ  EURidػٓ أْ ِب  ٍٟ٠وبْ أوثش اٌطٍجبد اٌّطٍٛثخ خالي
فزشح ؽشذ إٌطبلبد( اٌز ٟرزطٍت ػٍّ١بد رغد ً١اٌؼالِبد اٌزدبس٠خ):
sex.eu

 227طهثا

hotel.eu

 118طهثا

travel.eu

 94طهثا

jobs.eu

 91طهثا

hotels.eu

 90طهثا

2

أظش ٔض ثشٔبِح ٔطبلبد  gTLDاٌدذ٠ذح :رٛخذ ِٕبلشخ ٌٍّشىالد اٌز ٟزذدرٙب اٌٍدٕخ االعزشبس٠خ اٌسى١ِٛخ ػٍ ٝاٌؼٕٛاْ
http://svsf40.icann.org/node/22097.
3

أظشhttp://domainincite.com/how-a-company-hacked-the-eu-sunrise-to-register-generic-domains/.

2
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casino.eu

 80طهثا

poker.eu

 76طهثا

business.eu

 74طهثا

golf.eu

72طهثا

music.eu

 69طهثا
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رُ رسذ٠ذ ِشىالد إػبف١خ ثؼذ أزٙبء فزشح ؽشذ إٌطبلبد ِٓ .خالي اٌّثبيٕ٘ ،بن أوثش ِٓ  200ؽٍت ٌٍٕطبق — SEX.EUثّب
٠زؼّٓ  32ؽٍجًب ِٕفظالً رطبٌت ثسمٛق اٌؼالِخ اٌزدبس٠خ ٌٍىٍّخ  11 ِٓ Sexدٌٚخ ِخزٍفخٚ .ثؼذ رٌه ،ػٕذ ثذء فزشح رٛفش إٌطبلبد
ٌٍج١غ ٌٍدّٛٙس ،رمذَ ػذد وج١ش ِٓ اٌششوبد اٌظٛس٠خ وّغدٌٍٍ ٓ١١ّ٘ٚ ٓ١سظٛي ػٍ ٝا٠ٌٛٚ٤خ ٚاٌسظٛي ػٍ ٝألظ ٝػذد
ِّىٓ ِٓ أعّبء إٌطبلبد "اٌؼبِخ"ٚ .لذ لبَ اٌّدٍظ اٚ٤سٚثٌٕ ٟطبلبد اإلٔزشٔذ  EURidثفسض ِ 400غدً ٚرّذ ِمبػبرُٙ
ٌّخبٌفزٌٍ ُٙؼمذ ثغجت إعبءح االعزخذاَ  ِٓٚ.5ثُ ،فىّب ٠جش٘ٓ اٌّثبي اٌغبثك ال ٠ؼزجش خطش إعبءح االعزخذاَ افزشاػً١ب .فمذ عؼذ
و١بٔبد إٌ ٝرغدِ ً١ظطٍسبد "ػبِخ" وؼالِبد ردبس٠خٚ ،رٌه ٌٍسظٛي ػٍ ٝا٠ٌٛٚ٤خ ػٕذ ؽشذ ٔطبق .EU؛ وّب زبٌٚذ
اٌششوبد إخفبء ٘٠ٛزٙب ٌززدٕت االػطشاس إٌ ٝاإلخبثخ ػٍ ٝارٙبِبد رسم١ك أ٘ذافٙب ثبٌخذاع.
ثّٕ١ب ٠ظؼت ػٍ ٝأطسبة اٌؼالِبد اٌزدبس٠خ اٌششػ ٓ١١أْ أْ ٠زٕجؤٚا ثشىً ٚاثك ثبٌزٙذ٠ذ اٌفؼٍ ٟاٌز ٞرشىٍٗ ِّبسعبد اٌزالػت
٘زٖ ،فئْ ؽشذ ٔطبق ٛ٠ .EUفش ثبٌفؼً ث١بٔبد رظف رٙذ٠ذاد إعبءح االعزخذاَ.

انموارد انالزمت إلثباث "االستخذاو"

إْ اٌّطبٌجخ ثذٌ ً١ػٍ ٝاعزخذاَ أ ٞػالِخ ردبس٠خ ٘ ٛألً ِب ٠فشع ػٍ ٝطبزت ػالِخ ردبس٠خ ششػ٠ ٟغؼٌٍ ٝسظٛي ػٍٝ
إِىبٔبد زظش٠خ اعزثٕبئ١خ رفٛق اٌؼالِبد اٌزدبس٠خ ا٤خشٚ .ٜاٌؼٍّ١خ اٌّزخٍ١خ ٌزٛػ١ر االعزخذاَ ال رزطٍت وث١شًا ِٓ اٌٛلذ أٚ
اٌدٙذ أ ٚاٌّٛاسد أ ٚاٌزىبٌ١ف .ثً رزطٍت ث١بًٔب ِغ اٌمغُ ِٓ ؽشف طبزت اٌؼالِخ ٠شٙذ ثؤْ اٌؼالِخ اٌزدبس٠خ ٠زُ اعزخذاِٙب إٌٝ
خبٔت ػشع اٌغٍغ أ ٚاٌخذِبد ثسغٓ ٔ١خ ِٚثبي ٚازذ ػٍ٘ ٝزا االعزخذاَ.
ٚثبٌٕغجخ ٤طسبة اٌؼالِبد اٌزدبس٠خ اٌّشبسو ٓ١ف ٟػٍّ١خ اٌؼشع اٌمبٌٍٔ ٟٔٛغٍغ أ ٚاٌجؼبئغ ،رؼزجش ٘زٖ اٌّزطٍجبد ثغ١طخ
ٚلٍٍ١خ اٌزىٍفخ ِٓ ٔبز١خ االٌزضاَ ثٙب :أ ٞػٍ١ه إػذاد ٚرمذ ُ٠شٙبدح خط١خ ِظسٛثخ ثبٌمغُ ِغ إسفبق ّٔٛرج ٌالعزخذاَ .ف٘ ٟزا
اٌٛلذ ِٓ ،غ١ش اٌّزٛلغ أْ رىٕ٘ ْٛبن سع َٛلؼب٠ب ِٕفظٍخ ٔبردخ ِٓ أخً رمذ ُ٠شٙبدح االعزخذاَ اٌخط١خ اٌّظسٛثخ ثبٌمغُ فٟ
ٔفظ ٚلذ رمذ ُ٠اٌؼالِخ اٌزدبس٠خ إٌ" ٝغشفخ اٌّمبطخ"ٚ .لذ رىٕ٘ ْٛبن سع َٛلٍٍ١خ ِٕفظٍخ ف ٟزبٌخ رمذ ُ٠دٌ ً١االعزخذاَ ثؼذ أْ
٠زُ ثبٌفؼً رمذ ُ٠اٌؼالِخ اٌزدبس٠خ إٌ" ٝغشفخ اٌّمبطخ"ٚ .ثبٌّثً رّب ًِب ،فئْ ؽٍت اٌؼشع ) (RFPاٌخبص ثّٛفش( ِٛفش)ٞ
اٌخذِبد عٛف ٠شاػ ٟزبخخ ِٛفش اٌخذِبد إٌ ٝإثجبد لذسرٗ ػٍ ٝاٌزسمك ِٓ ّٔٛرج االعزخذاَ ِٚزطٍجبد اٌشٙبدح اٌخط١خ
اٌّظسٛثخ ثبٌمغُ.
داسد ِٕبلشخ رمٛي إْ لٍخ اٌدٛٙد اٌالصِخ إلثجبد االعزخذاَ رؼٕ ٟأْ دٌ ً١االعزخذاَ لذ ّ٠ىٓ رض١٠فٗ ثغٌٛٙخٚ .ف٘ ٟزٖ اٌسبٌخ،
فٍّبرا ٠زُ فشع ٘زٖ اٌّزطٍجبد ِٓ ا٤طً؟ ٚاإلخبثخ ػٍ٘ ٝزا اٌغؤاي ٘ ٟأٔٗ ثّشاػبح خّ١غ إٌمبؽ ،فشغُ أْ اٌّؼ١بس اٌّمزشذ ال
٠غجت ػجئًب ػٍ ٝطبزت اٌؼالِخ اٌزدبس٠خ ،إال أْ ٌٗ رؤث١شًا سادػًب ٌ٣خش .ٓ٠ػالٚحً ػٍ ٝرٌه ،فئرا ثجذ ثؼذ رٌه أٔٗ لذ رُ رض١٠ف
ّٔٛرج االعزخذاَ ٚوبْ ِمذَ اٌطٍت لذ رمذَ ثئػالْ ِظسٛة ثبٌمغُ ،فغزىٕ٘ ْٛبن ػٛالت ٌٙزٖ اٌزظشفبد٘ .زا اٌسً ٠غؼ ٝإٌٝ

4

أظش ٔطبلبد اإلٔزشٔذ .أظش أ٠ؼًب http://www.eurid.eu/en/content/eu-successfully-launched

5

أظش http://www.brusselslegal.com.articles/display/2678/Herman_Sobrie_Legal_Manager_of EURid
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رسم١ك اٌزٛاصْ زز٠ ٝزغٕ ٝزّب٠خ اٌسمٛق اٌششػ١خ ِٕٚغ زبالد إعبءح االعزخذاَ ِغ رمٍ ً١اٌزىٍفخ اٌز٠ ٟزسٍّٙب طبزت اٌؼالِخ
اٌزدبس٠خ.
خاتمت
ِٓ اٌّ ُٙاٌّطبٌجخ ثذٌ ً١ػٍ ٝاالعزخذاَ ٌالعزفبدح ِٓ ٔظبَ اٌسّب٠خ ، Sunriseأ ٚاعزخذاَ ٔظبَ  URSأ٘ٚ ، PDDRPٚزا ٌٓ ٠زطٍت
لذسًا وج١شًا ِٓ ِٛاسد طبزت اٌؼالِخ اٌزدبس٠خ .رغبػذ اٌّطبٌجخ ثّب ٠ثجذ االعزخذاَ ػٍ ٝػّبْ أْ أطسبة اٌؼالِبد اٌدبسٞ
اعزخذاِٙب ِٓٚ ،ثُ ف١ّ٠ ُٙض ْٚأٔفغ ُٙػٓ ا٢خش٠ ،ٓ٠سظٍٚ ْٛزذُ٘ ػٍ ٝاٌسك اٌسظش ٞاالعزثٕبئ ٟاٌز ٞرٛفشٖ آٌ١بد اٌسّب٠خ
٘زٖ .ثبإلػبفخ إٌ ٝرٌه ،فئْ اٌّطبٌجخ ثذٌ ً١ػٍ ٝاالعزخذاَ ثبٌطش٠مخ اٌّٛػسخ أػالٖ رؼزجش خطٛح ِّٙخ ف :ٟاٌسّب٠خ ِٓ إعبءح
االعزخذاَ ٚزّب٠خ اطسبة اٌؼالِبد اٌزدبس٠خ ٚاالززفبظ ثّدبي ػًّ لبئُ ػٍ ٝاٌّغبٚاح ٚرمٍ ً١رىبٌ١ف زّب٠خ اٌؼالِبد اٌزدبس٠خ
ثشىً دائُ.

4

المذكرة التفسيرية لبرنامج  gTLDالجديد
تنوع أسماء نطاقات  TLDs IDNفي برنامج  gTLDالجديد

تارٌخ النشر:

 03ماٌو 1322

خلفية – برنامج  gTLDالجديد
منذ إنشاء  ICANNفً العام  1998كمنظمة مساهمة غٌر ربحٌة تسعى إلى تنسٌق نظام عناوٌن االنترنت ،فإن أحد مبادئ إنشائها  -المعترف بها من قبل
الوالٌات المتحدة وحكومات الدول األخرى – هو تشجٌع المنافسة فً مجال أسماء النطاقات مع ضمان أمن واستقرار االنترنت .إن تمدٌد نطاقات المستوى
األعلى العامة ( )gTLDمن شأنه العمل على جذب المزٌد من.االبتكار وإمكانٌة االختٌار والتعدٌل لنظام عناوٌن االنترنت التً تمثلها اآلن .gTLD 22
لم ٌأت قرار إطالق  gTLDالجدٌدة إال بعد عملٌة تشاور مفصلة ومطولة مع جمٌع دوائر مجتمع االنترنت العالمً االنتخابٌة والتً ٌمثلها شرٌحة واسعة من
أصحاب المصالح وهم – الحكومات واألفراد والمجتمع المدنً ودوائر األعمال ودوائر الملكٌة الفكرٌة ومجتمع التكنولوجٌا .كما ضمت الهٌئات الفاعلة فً
هذه العملٌة كال من لجنة  ICANNالحكومٌة االستشارٌة ( )GACولجنة  At-Largeاالستشارٌة ( )ALACومنظمة دعم أسماء رموز البلدان
( )ccNSOواللجنة االستشارٌة لؤلمن واالستقرار ( .)SSACوقد أسفرت عملٌة التشاور عن سٌاسة طرح  gTLDالجدٌدة والتً أتمتها منظمة دعم
األسماء العامة ( )GNSOفً عام  1332وتم اعتمادها من قبل مجلس  ICANNفً ٌونٌو .2008
تعتبر هذه المذكرة التفسٌرٌة جزءا من سلسلة من الوثائق التً قامت  ICANNبنشرها من أجل مساعدة مجتمع االنترنت العالمً على فهم المتطلبات
والعملٌات المدرجة فً دلٌل مقدمً الطلبات والتً تعتبر حالٌا فً صٌغتها التمهٌدٌة .ومنذ أواخر عام  2008بدأ طاقم عمل  ICANNالمشاركة فً تقدم
برنامج التنمٌة مع مجتمع االنترنت من خالل سلسلة من منتدٌات التعلٌقات العامة حول دلٌل مقدمً الطلبات ووثائق الدعم التمهٌدٌة .وكان هناك ما ٌزٌد عن
ٌ 250وم للتشاور حول مواد البرنامج الحٌوٌة حتى ٌومنا هذا .كما ٌستمر العمل على تقٌٌم التعلٌقات الواردة بشكل جٌد واستخدامها لزٌادة تنقٌح البرنامج
واإلبالغ عن تطوٌر النسخة النهائٌة من دلٌل مقدمً الطلبات.
للحصول على البٌانات الحالٌة والجداول الزمنٌة واألنشطة المتصلة ببرنامج  gTLDالجدٌد ،رجاء زٌارة الرابط التالً:
.http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm
الرجاء مالحظة أن هذه لٌست إال مسودة مناقشة فحسب .وال ٌنبغً لمقدمً الطلبات المحتملٌن االعتماد على أي من البٌانات المقترحة لبرنامج gTLD
الجدٌد مع االستمرار فً إجراء المزٌد من التشاور والمراجعة حول البرنامج.

موجز النقاط الرئيسية في هذا البحث


فً الخامس والعشرٌن من سبتمبر  2010قرر مجلس  ICANNأنه لن ٌتم اعتماد تنوع أسماء نطاقات  gTLDs IDNخالل برنامج gTLD
الجدٌد حتى ٌتم وضع حلول إدارة متنوعة ومالئمة.



وٌعتبر مشروع قضاٌا تنوع أسماء نطاقات  TLDsقٌد التنفٌذ ومن المتوقع أن ٌوفر مزٌدا من المعلومات فً سبٌل تقرٌر جدوى تقدٌم تنوع
أسماء نطاقات .IDN gTLDs

تنوع أسماء نطاقات  TLDs IDNفي برنامج  gTLDالجديد
إن الهدف من هذه المذكرة هو توفٌر سبب واضح لتبنً  ICANNالنهج الحالً حول تنوع  TLDsفً دلٌل  gTLDالجدٌدة .أي أن
المذكرة تسعى إلى توفٌر استعراض للقٌود الحالٌة المفروضة على اعتماد  TLDsالمتنوعة واألسباب الداعٌة على تبنً هذا النهج المؤقت
وخارطة طرٌق لآللٌة التً ستمكن من اعتماد تنوع  .TLDsوسٌعمل هذا التوضٌح للنهج الحالً كأساس فً تحدٌد فرق العمل الخاص
بدراسات الحالة لمشروع إدارة  TLDالمتنوعة أثناء عملٌهم فً سبٌل إنشاء آلٌة ناجحة لتفوٌض التنوعات.

تنوع أسماء نطاقات  IDN TLDsفً برنامج  gTLDالجدٌد

1

1

قرر مجلس  ICANNفً اجتماعه المنعقد بالنروٌج عام  2010بأن

لن ٌتم إجراء أٌة تعدٌالت للنسخة القادمة من دلٌل مقدمً الطلبات فٌما ٌتعلق بتناول  gTLDالتً تضم أحرف متنوعة ،أي أنه
لن ٌتم اعتماد أٌة تنوعات  gTLDخالل برنامج  gTLDالجدٌد حتى ٌتم وضع حلول إدارٌة متنوعة ومالئمة.
استند هذا القرار على ما تم التوصل إلٌه من أن تناول  gTLDالتً تحوي تنوعات  IDNتتطلب مزٌدا من التحلٌل واستشارة المجتمع
3
2
وٌكون متماشٌا مع القرارات السابقة التً اتخذها مجلس  ICANNفً اجتماع نٌروبً العام وكذلك التوصٌات من فرٌق تنفٌذ  . IDNأخذ
4
القرار فً االعتبار أٌضا موقف المحافظٌن حول اإلدارة المتنوعة الموضوعة فً خطة تنفٌذ المسار السرٌع  ccTLD IDNوكذلك
القرارات التً اتخذها المجلس فً  ccTLD IDNالمسار السرٌع من أجل  CNNICو  .TWNICوقد تم توثٌق حٌثٌات قرار المجلس فً
5
موجز أوراق مؤتمر المجلس فً النروٌج وتم تلخٌصه فً الملحق .2

قام مجلس  ICANNفً اجتماعه المنعقد بالنروٌج  2010بتوجٌه رئٌس  ICANNالتنفٌذي نحو وضع تقرٌر قضاٌا ٌحدد ما ٌجب فعله
بالتقٌٌم والتفوٌض الممكن وتخصٌص وتشغٌل  gTLD IDNالتً تحتوي أحرف متنوعة كجزء من عملٌة  gTLDالجدٌدة الرامٌة إلى
1
تسهٌل وضع أسالٌب عملٌة لنشر واستخدام  gTLDالتً تضم أحرف  IDNsمتنوعة .
وقام رئٌس  NNAIIالتنفٌذي بعد المشاورات العامة بإنشاء مشروع قضاٌا  IDNذات  TLDالمتنوعة لتنفٌذ هذا العمل وهذا قٌد العمل
6
اآلن مع أولى اجتماعات الفرق المعنٌة بدراسات الحالة للمشروع والمخطط لها من أجل اجتماع  ICANNالعام بسنغافورة .ومن المتوقع
أن تقدم نتائج هذا العمل مزٌدا من المعلومات فً سبٌل تقرٌر جدٌة تقدٌم تنوعات  gTLD IDNالجدٌدة.
الجدٌر باألهمٌة ،أنه تم إنجاز عمل كبٌر مع إطالق فرٌق إدارة مشروع تنوع  .IDNوسٌتم نشر نتائج العمل التً تم تحقٌقها حتى ٌومنا هذا
فً إطار منفصل قبل اجتماع  ICANNالدولً المقرر عقده بسنغافورة.

1

مجلس إدارة  ICANNقرارات المجلس المعتمدة ( .)1323تروندهٌم ،النروٌج http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-
( 25sep10-en.htm#2.5الملحق )1
2
مجلس إدارة .ICANNقرارات المجلس المعتمدة ( .)1323نٌروبً بكٌنٌا http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-12mar10-
( en.htm#10الملحق )0
3
تقرٌر تنفٌذ NDIالنهائًhttp://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/idn-implementation-working-team-report-final-
03dec09-en.pdf
4
خطة التنفٌذ النهائٌة ا المقترحة لعملٌة المسار لسرٌع http://www.icann.org/en/announcements/announcement-2-30sep09-
en.htm
5
 2010.09.24-006مواد إحاطة المجلس (http://www.icann.org/en/minutes/board-briefing-materials-3-.)2009
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الملحق  .2حيثيات قرار اجتماع المجلس المنعقد بالنرويج
7

تم توثٌق حٌثٌات قرار المجلس فً أوراق موجز اجتماع المجلس بالنروٌج .
بإٌجاز:


فً حٌن أنه تم إجراء استثناءات لـ  CNNICو  TWNICفإنه قد تم دعمها من قبل خبرات كبٌرة من كل من مشغلً السجالت
فً هذه الناحٌة – وال ٌوجد ضمان على امتالك مقدمً طلبات  gTLDلنفس هذا القدر من الخبرة.



هناك أٌضا اختالفات جوهرٌة بٌئٌة واعتبارٌة بٌن مساحات كا من  ccTLDو gTLDعند النظر فٌما إذا كان ٌنبغً تفوٌض
تنوع أم ال .فعلى سبٌل المثالٌ ،عتبر تفوٌض  ccTLDsمقتصر على أسماء الدول واألقالٌم.



هناك أٌضا عامل ٌؤخذ فً االعتبار ولكنه لٌس عامال فاعال وهو أن تنوعات اللغة الصٌنٌة لٌست متشابهة بما ٌمٌز بٌنها وبٌن
العدٌد من التنوعات التً قد تم طلبها.



لم ٌتم استعراض أو مناقشة الخبرات المكتسبة من تلك االستثناءات حتى اآلن .فقد كان الهدف من التنفٌذ هو العمل كدراسة حالة
لمتطلبات إدارة تنوع  gTLDالعالمٌةٌ .جب أن ٌكون هناك مزٌدا من الوقت إلجراء مثل تلك الدراسات ولكن تشٌر الدالئل إلى
أن تنوعات  TLDsمثل اللغة الصٌنٌة تعمل بشكل مالئم مع اتباع مدٌر السجل لقواعد تسجٌل مالئمة فً المكان وإدارة مناطق
تنوع  TLDبجهد منسق.



وضع مجموعات من الضوابط الفعالة والقابلة للتنفٌذ لضمان صعوبة تجربة المستخدم الجٌد السٌما بدون تعلم تفوٌضات
التنوعات األولى .السماح بتفوٌض تنوعات  gTLDالجدٌد بدون علم النتائج المحتملة وبدون حماٌة إضافٌة فً المكان تزٌد من
ضعف المستخدمٌن والخطورة على .ICANN

 2010.09.24-0067المواد المختصرة للمجلس (http://www.icann.org/en/minutes/board-briefing-materials-3-.)2009
25sep10-en.pdf
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الملحق  .1مجلس إدارة  .ICANNقرارات المجلس المعتمدة ( .)1323تروندهيم ،النرويج
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-25sep10-en.htm#2.5

 2.5إدارة التنوع
لن ٌتم إدخال أٌة تغٌٌرات على الطبعة التالٌة من دلٌل مقدمً الطلبات فٌما ٌتعلق بالتعامل مع  gTLDsالتً تضم أحرف متنوعة ،أي
بمعنى لن ٌتم تفوٌض تنوعات  gTLDsخالل برنامج  gTLDالجدٌد حتى ٌتم وضع حلول إدارة تنوع مالئمة.
لم ٌوفر التفوٌض الحالً للغة الصٌنٌة  ccTLDsنهج فعال عام بعد من أجل gTLDs؛ كما توجد هناك حدود جادة لتوسٌع هذا النهج فً
هذا الوقت .ستقوم  ICANNبتنسٌق الجهود من أجل تطوٌر سٌاسة طوٌلة األمد وعمل تطوٌر فنً على تلك القضاٌا.
ٌشٌر المجلس إلى إمكانٌة السٌنارٌوهات التالٌة أثناء تقٌٌم تسلسالت :gTLD

ٌ .2لتزم متقدم الطلب بتقدٌم تسلسل  gTLDوتوضٌح تنوعات هذا التسلسل .وفً حالة قبول الطلب سٌحصل المتقدم على تسلسل
أولً .تمت مالحظة السالسل المتنوعة المشار إلٌها للمرجع المستقبلً ولن ٌتم تفوٌض هذه السالسل المتنوعة إلى مقدمً
الطلبات ولٌس للمتقدم أي حق أو إدعاء لتلك السالسلٌ .جوز لـ  ICANNأن تقرر بشكل مستقل أن أي تسلسالت هً تسلسالت
غٌر متشابهة عن بعضها ولن تعلن بالضرورة أن قائمة مقدمً االختالفات المدعٌة سٌتعامل معها علً أساس أنها اختالفات
تندرج تحت العملٌة.
 .1تقدم المتقدمٌن من أجل المتسلسالت غٌر المتشابهة عن بعضها البعض .سٌكون بٌنهم تنافس.

ٌ .0قدم المتقدم طلبا لمتسلسلة وال ٌشٌر إلى وجود متباٌنات .لن توضح  ICANNالمتسلسالت غٌر المتشابهة إال إذا حدث
المخطط  1المذكور باألعلى.
تم توجٌه الرئٌس التنفٌذي نحو وضع (بالتعاون مع مجلس  )ES-WGتقرٌر قضاٌا ٌوضح ما هً االحتٌاجات التً ٌنبغً علٌها أن تلبٌها
بالنسبة للتقٌٌم ،التفوٌض المحتمل ،التوزٌع ،وعملٌة  gTLDsوما تحتوٌه من أحرف مختلفة من  IDNsكجزء من عمل  gTLDالجدٌدة
وذلك لتسهٌل تطوٌر المقترحات القابلة للتنفٌذ بالنسبة لخفض عمالة التً تحتوي علً شخصٌات  IDNSمختلفةٌ .نبغً أن ٌوضح تحلٌل
العمل المراد تحقٌقه األماكن المناسبة (مثل  IETF ،ICANNوجمهور اللغة) إلتمام العمل الالزمٌ .جب أن ٌنشر التقرٌر للعامة
تم توجٌه الرئٌس التنفٌذي نحو تقدٌم للمجلس بحلول اجتماعه التالً ( 12أكتوبر :)1323
.2

خطة عمل لتطوٌر تقرٌر القضاٌا.

 .1تحدٌد المهارات واإلمكانٌات التً تحتاجها  ICANNلتكمل تقرٌر القضاٌا بل وتطور القدرة المؤسسٌة لدي  ICANNلتكمل
الطرح االستراتٌجً لـ .TLDs IDN
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الملحق  .0مجلس إدارة  .ICANNقرارات المجلس المعتمدة ( .)1323نيروبي ،كينيا
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 .01تنوعات IDN

حٌث أن مجتمعات اللغة التً تستخدم أحرف مختلفة متأثرة بإدارة وتنفٌذ األشكال المختلفة فً  TLDsالجدٌدة؛
وحٌث أنه تم تكوٌن فرٌق مستقل للدعم والتنفٌذ لـ  IDNكنتٌجة للمناقشات التً تمت فً اجتماع  ICANNفً سٌدنً أسترالٌا التخاذ
توصٌات خاصة بإدارة األشكال المختلفة من  IDNعلً أعلً مستوي؛
وحٌث أن فرٌق دعم التنفٌذ الخاص بـ  IDNقد أكمل عمله ونشر توصٌاته فً تقرٌر لتلقً التعلٌقات من العامة ورجح أن تكون ICANN
ستقوم بدراسة استخدام سجالت مصادر  DNAMEجزء من اآللٌة المدعومة إلدارة متسلسالت  TLDالتً تحتوي علً أشكال مختلفة؛

وحٌث أن النهج المختلف المستخدم فً  ccTLD IDNالمسار السرٌع متفق مع توصٌات الفرٌق؛
وحٌث أنه تم إرسال نموذج لتنفٌذ توصٌات فرٌق دعم التنفٌذ الخاص بـ  IDNمن أجل توزٌع والتحفظ علً األشكال المختلفة والمرغوب
فٌها من تعرٌفات معلقة آللٌة التفوٌض الخاصة بـ  ،TLDsوالتحدٌد المعلق آللٌة للتفوٌض واإلدارة من الخاص بأشكال  TLDsالمختلفة
فً برنامج  gTLDالجدٌد للعامة من أجل التعلٌق.
تقرر بموجب القرار رقم ( )1323130121112أن تأخذ  ICANNفً اعتبارها تعلٌقات الجمهور الباقٌة فً النموذج المقدم والذي ٌقوم
علً أساس مثل هذه التعلٌقات لتطوٌر اقتراح ٌكون متضمنا فً النسخة الرابعة من النسخة الغٌر منقحة من دلٌل مقدمً الطلبات؛
تقرر بموجب القرار رقم ( ،)1323130121112أن ٌعهد المجلس لمدٌر  ICANNالتنفٌذي بالبدء فً دراسة فً استخدام سجالت موارد
 DNAMEكجزء من آلٌة إلدارة تسلسالت  TLDالتً تتضمن تنوعات.
تقرر بموجب القرار رقم ( )1323130121103أن تتقدم  ICANNبالشكر ألعضاء المجتمع الذٌن بذلوا من وقتهم وجهدهم للعمل علً
تلك القضاٌا وتناشد المجتمع للمشاركة فً االختبار الجاري علً اآللٌات المختلفة.
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