 1.1ما هو برنامج  gTLDالجديد؟
كل من  ASCIIو )IDNفي مساحة
برنامج  gTLDالجديد عبارة عن مبادرة من شأنها أن تمكن من تقديم  gTLDsالجديدة (بما في ذلك ٍ
اسم النطاق.

 1.1ما هي  gTLDsالجديدة التي يتم تقديمها؟
إن أحد التزامات  ICANNالرئيسة هو الترويج للتنافس في سوق أسماء النطاقات مع الحفاظ على حماية واستقرار اإلنترنت .تساعد أسماء
نطاقات المستوى األعلى العامة ( ) gTLDsعلى تحقيق ذلك االلتزام عن طريق تمهيد الطريق لعدد متزايد من خيارات المستهلكين عن
طريق تسهيل التنافس بين مزودي خدمة السجل .سرعان ما سيتمكن المقاولون واألعمال والحكومات والمجتمعات حول العالم من التقدم
بطلب لتشغيل سجل نطاق المستوى األعلى الذي يختارونه.

 1.1هل سيؤدي ظهور  gTLDsالجديدة إلى تغيير طريقة عمل اإلنترنت؟
من غير المتوقع أن تؤثر زيادة عدد  gTLDsفي الجذر على طريقة عمل اإلنترنت ،ولكنها على سبيل المثال ،قد تؤثر على طريقة إيجاد
الناس للمعلومات عبر اإلنترنت أو طريقة تخطيط األعمال وتركيبها لوجودها على اإلنترنت.

 1.1كم عدد  gTLDsالجديدة المتوقع؟
يستحيل أن تعرف  ICANNالعدد الدقيق للطلبات التي ستتلقاها ،وال عدد الطلبات منها التي ستكون مؤهلة لتصبح سجالت  .gTLDلقد
تنوعت تخمينات السوق بشكل كبير .ويتم وضع عملية تقييم الطلبات بحيث تستوعب اقتصاديا ً مجموعة واسعة من الطلبات.

 1.5هل التقدم بطلب إلى  gTLDالجديد مشابه لشراء اسم نطاق؟
ال .في هذه األيام ،يمكن للمنظمات واألفراد حول العالم تسجيل أسماء نطاقات من المستوى الثاني ،وحتى من المستوى الثالث في بعض
ثان ،و" "mapsهي نطاق
الحاالت( .في أي عنوان إلكتروني ( )URLمثل  ،maps.google.comتكون" "googleهي اسم نطاق ٍ
مستوى ثالث) .ليس عليهم ببساطة سوى إيجاد مسجل معتمد ،وااللتزام بأحكام وشروط المشترك ،ودفع رسوم التسجيل والتجديد .إن التقدم
بطلب إلى  gTLDهو عملية أكثر تعقيداً .بالواقع ،المتقدم بطلب إلى  gTLDالجديد يتقدم بطلب إلنشاء وتشغيل أعمال سجل تدعم نظام
أسماء النطاقات لإلنترنت .يشمل هذا عدداً من المسؤوليات بالغة األهمية ،حيث أن مشغل  gTLDالجديد يشغل جزءاً من البنية التحتية
المرئية لإلنترنت.

 1.6كيف ومتى يمكنني رؤية سالسل  gTLDالتي يتم التقدم بطلبات لها ومن الذي تقدم بذلك
الطلب؟
بعد حوالي أسبوعين من إغالق فترة التقدم بطلبات ،ستنشر  ICANNاألجزاء العامة من جميع الطلبات المستلمة ،بما في ذلك السالسل
التي تم التقدم بطلبات لها وأسماء المتقدمين بطلبات ونوع الطلب ومهمة /غرض  gTLDالمقترح وبيانات الطلب العامة األخرى.

 1.7هل تباشر  ICANNبإطالق برنامج  gTLDالجديد لكسب المال؟

إن  ICANNليست منظمة ربحية وهذه ليست مبادرة لتحقيق األرباح .لقد تم وضع البرنامج على أساس التمويل الذاتي .ومن الممكن أن
تقوم  ICANNبتحصيل مبلغ أكبر أو أقل من الجولة األولى للطلبات .وفي حالة تجاوزت الرسوم التي يتم جمعها النفقات  ،ICANNفستتم
استشارة المجتمع حول كيفية استخدام هذا الفائض .للمعلومات التفصيلية عن ميزانية برنامج  gTLDالجديد ،الرجاء مراجعة مذكرة التفاهم
التوضيحية لميزانية برنامج  gTLDالجديد.

 1.8لدي فكرة عن  gTLDالجديد .هل يمكنني تسجيل فكرتي مع  ICANNقبل فترة التقدم بطلبات
التالية؟
ال ،ال تقبل  ICANNالحجوزات أوالتسجيل المسبق لـ  gTLDsالجديدة .كما ال تصادق  ICANNعلى أية أطراف ثالثة لفعل هذا .الرجاء
الحذر من أي شخص يدعي أنه يمتلك القدرة على حجز مكان لك بالدور لتسجيل مستوى ثاني إلحدى  gTLDsالجديدة هذه .ال يمكن ألحد
التنبؤ بـ  TLDsالتي ستكون متوفرة ،ولكن يحق لمشغل  TLDالجديد اختيار عدم بيع تسجيالت المستوى الثاني.

 1.9هل يمكنني التسجيل المسبق السم نطاق المستوى الثاني؟
الرجاء الحذر من أي شخص يدعي أنه يمتلك القدرة على حجز مكان لك بالدور لتسجيل مستوى ثاني إلحدى  gTLDsالجديدة هذه .ال
يمكن ألحد التنبؤ بـ  TLDsالتي ستكون متوفرة ،ولكن يحق لمشغل  TLDالجديد اختيار عدم بيع تسجيالت المستوى الثاني.

 1.10هل يمكنني حجز عالمتي التجارية على أنها gTLD؟
ال ،ال تقبل  ICANNالحجوزات أوالتسجيل المسبق بنا ًء على العالمات التجارية .ولكن السجالت ستكون متطلبة لتشغيل مطالبات خدمات
الملكية الفكرية أو المطالبات المبكرة لحماية العالمات التجارية .راجع القسم  1.4.5من دليل المتقدم بطلب لمعرفة التفاصيل.

 1.11هل عملية التقدم بطلبات القادمة ستكون مشابهة لجوالت  gTLDالجديدة السابقة في أعوام
 1000و2003-4؟
لن تكون عملية التقدم بطلبات مشابهة .إن الهدف من توصيات  GNSOهو وضع سياسة حالية لتوجيه اإلرشادات حول افتتاح جولة التقدم
بطلبات إلى  ،gTLDباإلضافة إلى اإلجراءات المستمرة .رغم أن هذا التنفيذ الجديد قد يتشارك ببعض أوجه الشبه مع الجوالت السابقة،
فإنها ليست متماثلة.

 1.11إذا تقدم أحدهم بطلب  TLDيعتبر اسم ماركة أو عالمة تجارية ليست ملكا ً له ،هل ستقوم
 ICANNبإبالغ أصحاب اسم الماركة أو العالمة التجارية؟
في الوقت الحالي ،ال تفكر  ICANNبوضع نظام إبالغ .تنفذ  ICANNبرنامج تواصل عالمي مع العامة لتثقيف المجتمع حول
مسؤولياته م ،باإلضافة إلى طبيعة آلية االعتراض والجدول الزمني ،قبل إطالق البرنامج .ستنشر  ICANNقائمة بجميع الطلبات المستلمة
بعد إغالق فترة إرسال الطلبات ،وستواصل النشر العام لعملية االعتراض ومواعيدها النهائية.

 1.11هل تغطي عملية التقدم بطلبات  ccTLDsالجديدة أيضاً.
ال .تتوفر معلومات عن إجراءات تأسيس  ccTLDsعلى http://www.iana.org/cctld/cctld-establishment-
 .procedures-19mar03.htmولكن يمكن ألي أحد ،بما في ذلك مشغلي  ،ccTLDالتقدم بطلب لتشغيل  gTLDجديد.

 1.11أين يمكنني إيجاد المزيد من المعلومات عن البرنامج؟
الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني لـ  gTLDالجديدة على .http://icann.org/ newgtlds

 1.15هل سيكون ثمة موقع إلكتروني متوفر للعامة حيث سيتم نشر معلومات طلبات gTLD
الجديدة؟

نعم .بعد حوالي أسبوعين من إغالق فترة الطلبات ،ستنشر  ICANNأجزاء عامة من جميع الطلبات على موقعها اإللكتروني.

الطلبات وعملية التقييم
 1.1من يمكنه التقدم بطلب  gTLDجديد؟
يمكن ألية منظمة عامة او خاصة راسخة تلبي متطلبات األهلية في أي مكان في العالم التقدم بطلب إلنشاء وتشغيل سجل  gTLDجديد.
سيحتاج المتقدمين بطلبات إلى إثبات القدرات التشغيلية والتقنية والمالية لتشغيل سجل وااللتزام بمتطلبات معينة إضافية.

 1.1كيف يمكنني التقدم بطلب  gTLDجديد؟
يمكن ألية منظمة عامة او خاصة راسخة تلبي متطلبات األهلية في أي مكان في العالم التقدم بطلب إلنشاء وتشغيل سجل اسم نطاق
المستوى األعلى ( ) gTLDجديد .سيحتاج المتقدمين بطلبات إلى إثبات القدرات التشغيلية والتقنية والمالية لتشغيل سجل وااللتزام بمتطلبات
معينة إضافية .الرجاء مراجعة دليل المتقدم بطلب للحصول على معلومات تفصيلية حول عملية التقدم بطلب ،بما في ذلك أسئلة الطلب في
الوحدة  ،2الملحق .2
الرجاء المالحظة أن التقدم بطلب  gTLDجديد ليس مشابها ً لشراء اسم نطاق .بالواقع ،المتقدم بطلب إلى  gTLDالجديد يتقدم بطلب إلنشاء
وتشغيل أعمال سجل تدعم نظام أسماء النطاقات لإلنترنت .يشمل هذا عدداً من المسؤوليات بالغة األهمية ،حيث أن مشغل  gTLDالجديد
يشغل جزءاً من البنية التحتية المرئية لإلنترنت.
من المتوقع بدء فترة الطلبات في  52يناير  2152وإغالقها في  52أبريل .2152
تبلغ رسوم التقييم  501111دوالر أمريكي .وسيكون متطلبا ً من المتقدم بطلب دفع وديعة تأمين  1111دوالر أمريكي لكل حجز طلب
متطلب عند التسجيل .سيتم خصم وديعة التأمين هذه من رسوم التقييم .قد تنطبق رسوم أخرى بنا ًء على مسار الطلب المعين .راجع
القسم  5.1من دليل المتقدم بطلب لمعرفة تفاصيل عن أساليب الدفع والرسوم اإلضافية ومواعيد رد األموال.
عندما تبدأ جولة الطلبات ،سيتقدم المرشحين بطلبات عن طريق نظام تقديم طلبات إلكتروني يسمى Application TLD – TAS
.System

 1.1هل يمكنني التقدم بطلب ألكثر من  gTLDواحد؟
نعم .كل  gTLDيتم التقدم بطلبه يتطلب طلبا ً خاصا ً به.

 1.1هل يمكنني التقدم بطلب ألي نوع من  gTLDأو هل ثمة أية قيود معينة؟
تمتلك  ICANNمجموعة من القوانين التقنية التي تنطبق على جميع سالسل  gTLDالمقترحة .على سبيل المثال ،سيتم رفض طلب
السلسلة التي تتألف بشكل كامل من أرقام .إذا اختار المتقدم بطلب  ،IDN gTLDقد تنطبق متطلبات تقنية إضافية .كما أنه ثمة قائمة من
أسماء  gTLDالمحجوزة غير المتوفرة لالستخدام العام .باإلضافة إلى هذا ،يجب أن تلبي طلبات  gTLDالتي تعتبر اسما ً جغرافيا ً متطلبات
إضافية .إن جميع القيود المعينة هي مبينة في القسم  2.2.5من دليل المتقدم بطلب.

 1.5هل يمكنني ببساطة أن أحجز  gTLDوأقرر استخدامه من عدمه الحقاً؟
تتوقع  ICANNأن تكون جميع  gTLDsعاملة .أحد أسباب فتح  ICANNلمساحة المستوى األعلى هي السماح بالتنافس واالبتكار في
السوق .تتطلب عملية التقدم بطلب من المتقدمين بطلبات تقديم خطة تفصيلية إلطالق وتشغيل  gTLDالمقترح .من المتوقع أن يتم تفويض
 gTLDsخالل سنة واحدة من توقيع اتفاقية سجل مع .ICANN

 1.6ماذا سيحدث أثناء فترة التقدم بطلبات وكم ستطول؟

من المتوقع أن تبدأ فترة الطلبات في  52يناير  2152وتغلق في  52أبريل  .2152سيستخدم المتقدمون بطلبات واجهة على الموقع
اإللكتروني تسمى ) TLD Application System (TASللتقدم بطلبات ،حيث سيجيبون عن أسئلة ويقومون بتحميل الوثائق المساندة.
لن يصبح  TASمتوفراً إال عند البدء بعملية التقدم بطلب.

 1.7كم ستستغرق عملية التقييم؟
علينا أوالً تحديد أن "عملية التقييم" ستبدأ عند إغالق فترة التقدم بطلبات .قد يخضع الطلب إلى عدة مراحل قبل اتخاذ قرار نهائي .تلك
المراحل هي التحقق اإلداري والتقييم المبدئي والتقييم الشامل والخالفات على السلسلة وحل النزاعات وما قبل التفويض .إن أقرب مسار إلى
الطلب الناجح هو تخطي فترات التحقق اإلدارية (التي تدوم لشهرين) ،والتقييم المبدئي (التي تدوم  1أشهر) ،ثم االنتقال إلى ما قبل التفويض
(التي تدوم حوالي شهرين) من دون ا لتقدم بأي اعتراض أو خالفات متعلقة بالتنافس على السلسلة .في هذه الحالة ،قد يستغرق اكتمال عملية
التقييم فترة بسيطة تبلغ  9أشهر .من جهة أخرى ،إذا لم يتخ َط الطلب التقييم المبدئي وتطلب عملية تقييم شامل و /أو دخل بمرحلة حل
النزاعات أو مراجهل التنافس على السلسلة ،فقد يستغرق اكتمال التقييم عندها مدة تصل إلى  21شهراً (أو فترة أطول في حالة ظهور
ظروف ال يمكن التنبؤ بها) .الرجاء مراجعة القسم  5.5.1من دليل المتقدم بطلب للحصول على معلومات تفصيلية عن التقديرات الزمنية.

 1.8كيف سيتم تقييم طلبات gTLD؟
ستقوم لجان خبراء مستقلين من طرف ثالث بتقييم الطلبات مقارنة مع المعايير والمتطلبات المبينة في دليل المتقدم بطلب.

 1.9ماذا سيحدث إذا كان ثمة طلبات متعددة للسلسلة نفسها؟
ليس من المجدي منطقيا ً تواجد سلسلتين أو أكثر من سالسل المستوى األعلى في نظام أسماء النطاقات على اإلنترنت .يجب أن يكون كل
اسم نطاق هو متميز .إذا تم التقدم بطلبين أو أكثر للسلسلة نفسها ،ستتم المباشرة بإجراءات التنافس على السلسلة .سينطبق األمر نفسه على
الحا الت التي يتم اعتبار سلسلتين أو أكثر متشابهتين إلى حد مربك .إن العمليات التي تقترحها  ICANNللتعامل مع السالسل المتماثلة
و /أو المتشابهة هي مبينة بالتفصيل في دليل المتقدم بطلب .يتمتع المتقدمون بطلبات دائما ً بالفرصة لحل مشكالت التنافس عن طريق
التسوية المشتركة بالتراضي بين أنفسهم.

 1.10إذا أردت التقدم بطلب لـ  TLDsمتشابهين أو متصلين ،على سبيل المثال".thing" ،
و" ،".thethingهل سيعتبر هذا طلبا ً واحداً أم طلبين؟ وإذا تم اعتبارهما طلبين ،هل ينبغي أن أدفع
الرسوم البالغ  185000دوالر أمريكي لكل منهما؟
إذا تقدم متقدم بطلب لـ  .thingو ،.thethingسيتم اعتبارهما طلبين منفصلين( .ينبغي على المتقدمين بطلبات المالحظة أنه تم تصميم
عملية التقدم بطلبات الحالية لعدم السماح بان يتم تفويض سلسلتين "مشابهتين إلى حد مربك" مع بعضهما البعض في  – DNSالرجاء
مراجعة النص الكامل في دليل المتقدم بطلب لمعرفة التفاصيل ).إذا تمت الموافقة على كال الطلبين ،سينتج عنهما  TLDsمنفصلين .ستتم
معاملة كل طلب بشكل فردي ،وليس ثمة خصم على رسوم الطلب بسبب التقدم بعدة طلبات.

 1.11هل يمكن أن يحتوي  gTLDالجديد على أرقام أو عالمة الشرطة؟
يجب أن يتألف ملصق  ASCIIالسم  gTLDالجديد بالكامل من األحرف األبجدية (.)a-z

 1.11هل يمكن أن يتألف اسم  gTLDالجديد من حرفين؟
يجب أن تتألف سالسل  gTLDالتي يتم التقدم بطلب لها بصيغة  ASCIIمن ثالثة أحرف أو أكثر مرئية بشكل مميز .لن يتم السماح
بسالسل  ASCIIالتي تتألف من رمزين ،تفاديا ً للتعارض مع رموز الدول الحالية أو المستقبلية حسب معيار .ISO 3166-1

 1.11هل يمكنني التقدم بطلب السم دولة بموجب برنامج  gTLDالجديد؟
لن تتم الموافقة على الطلبات التي تعتبر أسماء دول أو أقاليم ألنها لن تكون متوفرة بموجب برنامج  gTLDالجديد.

 1.11ماذا يحدث بعد الموافقة على طلب  gTLDجديد؟

حالما يتم االعتبار أن الطلب يلبي المعايير المبينة في دليل المتقدم بطلب ويتخطى جميع عمليات التقييم واالختيار ،بما في ذلك عمليات
االعتراض والموافقة النهائية ،سيكون متطلبا ً من المتقدم بطلب تحرير اتفاقية سجل مع  ICANNوتخطي اختبارات ما قبل التفويض قبل
إمكانية تفويض  gTLDالجديد إلى منطقة الجذر .الرجاء مراجعة الوحدة  1من دليل المتقدم بطلب لمزيد من المعلومات عن االنتقال إلى
عمليات التفويض.

 1.15ماذا سيحدث إذا تم استالم طلبات أكثر مما هو متوقع؟
إذا تخطى حجم الطلبات التوقعات ،ستتم معالجة الطلبات على دفعات .ستكون الدفعة األولى مقصورة على  111طلب ،وستكون الطلبات
التالية مقصورة على  411بسبب حدود القدرات الناتجة عن إدارة التقييم الشامل والتنافس على السلسلة والعمليات األخرى المرتبطة مع كل
دفعة سابقة.

 1.16كم سيطول انتظاري قبل دخول  TLDالخاص بي إلى الجذر؟
سيتوقف األمر على الدفعة التي يتم تعيينك لها ،ثم ستتبع الجدول الزمني المبين في القسم  5.5.1من دليل المتقدم
بطلب.

 1.17إذا تقدمت بطلب للحصول على سلسلة  ،.thingهل ستكون ترجمة المصطلح باللغات األخرى
محمية أيضا ً بموجب  gTLDالجديد؟
كل  gTLDيتم التقدم بطلبه يتطلب طلبا ً خاصا ً به ".thing" .سيعتبر طلبا ً واحداً .بينما ترجمة " ".thingبأحرف اللغة العربية على سبيل
المثال سيعتبر طلبا ً آخر.

 1.18هل يتوفر ملف إكسيل لنماذج المخططات المالية؟
يمكن تنزيل ملف إكسيل لنموذج المخطط المالي عن طريق النقر هنا.

 1.19هل ستنظر  ICANNبتخفيض تصنيف المؤسسات المالية لسندات العمليات المستمرة بحسب
ظروف السوق المالية؟
ستراجع  ICANNمتطلبات التصنيف االئتماني على ضوء ظروف السوق السائدة.

 1.10هل يمكن للشركات االقتصادية التأهل كمجتمعات فيما يتعلق بمعيار تقييم أولوية المجتمع؟
ليس ثمة أحكام في دليل المتقدم بطلب تتعلق بطلب "التأهل" كمجتمع .إن تصنيف الطلب على أنه ذو أساس مجتمعي هو أمر يرجع بالكامل
إلى حرية التقدم بطلب بالتصرف.
قد يحدث تقييم األولوية للمجتمع كنتيجة للتنافس على السلسلة .حين يخضع المتقدم بطلب لتقييم األولوية للمجتمع ،بحسب المعيار في
الوحدة  4من دليل المتقدم بطلب ،سيتم منح الطلب الذي يحصل على نتيجة تبلغ حدود  54األولوية ضمن مجموعة التنافس.

)TLD Applicant System (TAS
 1.1هل ستتم تجربة  TASقبل بدء فترة التقدم بطلبات؟
نعم .سيتم توفير تجربة  TASتفاعلية مسبقا ً قبل فترة الطلبات .راجع  www.icann.org/newgtldsللحصول على تحديثات ومعرفة
إن كان متوفراً .ستسمح التجربة للمستخدمين بالنقر على شاشات  TASالمتنوعة ،ولكنها لن تسمح بإدخال البيانات.

 1.1متى يمكنني الولوج إلى TAS؟
سيتوفر  TASعند بدء فترة التقدم بطلبات ،والتي من المتوقع حاليا ً أن تبدأ في  52يناير  ،2152وليس قبل ذلك .ال يمكنك الولوج إلى
 TASإال بعد بدء التسجيل.

 1.1كيف يمكنني الولوج إلى TAS؟
سيتم توفير رابط إلى  TASعلى موقع  ICANNاإللكتروني على
بطلبات ،والتي من المتوقع حاليا ً أن تبدأ في  52يناير .2152

 www.icann.org/newgtldsعند بدء فترة التقدم

 1.1ما هي التنسيقات التي سيقبلها  TASإلدخال النصوص؟
 TASيدعم  Unicodeأو النصوص العادية .ال يمكن تضمين الروابط اإللكترونية المرجعية ،أو النصوص المنسقة واألنيقة ،أو
الرسومات أو الرسوم البيانية بشكل يتماشى مع النصوص .سيتم السماح بالوسائل المرئية الداعمة كملحقات.

 1.5هل سيتوفر في  TASجدوالً قابالً للتعبئة للمخططات المالية؟
ال .ستوفر  ICANNنموذجا ً قابالً للتنزيل في  TASإلنهاء المخططات المالية .ثم سيتمكن المتقدمين بطلبات تحميل النموذج المكتمل إلى
 TASمجدداً.

 1.6كيف يمكنني دمج أو إلحاق الرسومات إلى طلبي؟
يمكن تحميل الرسومات والصور والجداول والرسوم البيانية كملحقات .توصي  ICANNبشدة أن يقوم المتقدمون بطلبات بتصنيف جميع
الرسومات والصور والجداول والرسوم البيانية والملحقات بشكل صحيح واإلشارة إليها مرجعيا ً في أجوبتهم.

 1.7هل ثمة حدود لعدد األحرف /الكلمات لكل إجابة؟
نعم .تقتصر كل إجابة على عدد معين من األحرف بحسب اإلرشادات المبينة في دليل المتقدم بطلب .تعادل الصفحة الواحدة حوالي
 4111حرفا ً (مع المسافات) .إن حدود األحرف هي بحسب السؤال ،وليس الطلب .ال يمكن للمتقدمين بطلبات نقل األحرف غير المستخدمة
من إجابة إلى أخرى .ال يحق للمتقدمين بطلبات استخدام الملحقات لتوسعة إجاباتهم النصية.

 1.8هل سأتعرض النتهاء الوقت أو تسجيل الخروج أثناء تعبئة طلب؟
ألسباب أمنية ،تمت برمجة  TASلكشف توقف النشاط ،وسيقوم بتسجيل خروج المستخدمين تلقائيا ً بعد فترة معينة من الوقت .الرجاء
المالحظة أن أية بيانات لم يتم حفظها عند تسجيل النظام لخروج المستخدم ستضيع .ينبغي أال يتعرض المستخدم الذي يعمل بشكل نشط في
النظام للطرد.

 1.9هل سيسمح  TASعالمات النقاط وعالمات الشرطة والترقيم؟
 TASيدعم  Unicodeأو النصوص العادية فقط .يمكن للمتقدمين بطلبات استخدام عالمات الشرطة القصيرة واألرقام كنصوص عادية
فقط.

 1.10هل يمكنني تقديم روابط إلكترونية مرجعية إلى معلومات عبر اإلنترنت كمراجع أو أجوبة أو
مالحق؟
ال .لن تقبل  ICANNروابط إلكترونية مرجعية إلى معلومات عبر اإلنترنت كجزء من األجوبة ما لم يتم طلب هذا بشكل محدد في السؤال
أو كان ذلك متطلبا ً به .يجب أن يكون الطلب بأكمله مكتمالً بحد ذاته .لن تراجع لجان التقييم سوى المعلومات المتوفرة ضمن المساحة
المخصصة في  TASلسؤال معين (باإلضافة إلى ملحقات تلك األسئلة التي تطلبها  ICANNبشكل صريح) على أنها أجوبة المتقدم بطلب.

االعتراضات وحل النزاعات
 1.1كيف يمكنني االعتراض على طلب؟
بعد حوالي أسبوعين من إغالق فترة الطلبات ،ستنشر  ICANNأجزاء عامة من جميع الطلبات التي تم استالمها على موقعها اإللكتروني.
عند هذا الوقت ،ستبدأ فترة االعتراض الرسمية وستدوم لحوالي  7أشهر .يمكن التقدم باعتراضات رسمية باستخدام إجراءات حل النزاعات
( )DRPالمحددة مسبقا ً بنا ًء على أي من األساسات التالية:





اإلرباك المتعلق بالسلسلة
الحقوق القانونية
المجتمع
المصلحة العامة المحدودة

باستثناء الظروف االستثنائية ،سيتولى مزودو خدمة حل نزاعات مستقلين ( )DRSPإدارة النزاعات بدالً من  .ICANNالرجاء مرا جعة
الوحدة  1من دليل المتقدم بطلب لمزيد من المعلومات عن إجراءات االعتراض.

 1.1كم سيكلف التقدم باعتراض؟
عند التقدم باعتراض ،سيكون على المعترض دفع رسوم طلب بحسب المبلغ المحدد والمنشور من مزود خدمة حل النزاعات ()DRSP
المختص .وإذا لم يتم سداد رسم الطلب ،فسوف يتجاهل مزود خدمة حل النزاعات ( )DRSPطلب االعتراض من دون تحيز .بعد عقد
جلسة استماع واتخاذ اللجنة لقرارها الخبير ،سيقوم مزود خدمة حل النزاعات ( )DRSPبرد الدفعة المسبقة للتكاليف إلى الطرف الفائز.
لمزيد من التفاصيل ،راجع القسم  5.1.2من دليل المتقدم بطلب.
سيكون ثمة تكاليف متعلقة بالتحضير لالعتراض ،والتي يجب أخذها بعين االعتبار.

 1.1ماذا يمكنني أن أفعل إذا تقدم أحد بطلب لسلسلة تمثل اسم ماركتي أو عالمتي التجارية؟
يمكنك التقدم باعتراض لدى مزود خدمة حل النزاعات ( )DRSPإلدارة اعتراضات "الحقوق القانونية" .تتوفر التفاصيل عن هذه
اإلجراءات ،مثل من سيمثل ومكان وموعد تقديم االعتراضات وكلفة االعتراضات في الوحدة  1من دليل المتقدم بطلب وإجراءات حل
نزاعات  gTLDالجديدة .يجب عليك االنتباه إلى المواعيد النهائية لالعتراض المتوفرة علنا ً على موقع  ICANNاإللكتروني.

 1.1ما هي التكاليف التقديرية المرتبطة بتسجيل عالمة تجارية مع دار مقاصة العالمات التجارية
المقترحة؟
إن التكاليف ليست معروفة حالياً .نتوقع طلب مقترحات من مزودي الخدمة ،وستكون مثل تلك التكاليف مكونا ً رئيسيا ً بتحديد المزود
المناسب.

 1.5هل ستمنع  ICANNتسجيل االمتدادات العنصرية أو المثيرة لالعتراض؟
بشكل يتسق مع إشعار السياسة حول  gTLDsالجديدة ،يمكن أن تخضع جميع السالسل التي يتم التقدم بطلب لها لعملية االعتراض بنا ًء
على أسباب المصلحة العامة المحدودة .سيتولى إجراء هذه العملية مزود خدمة حل النزاعات ( )DRSPمؤهل باستخدام المعايير المشتقة
من أحكام عدد من المعاهدات الدولية .باإلضافة إلى االعتراض على أساس المصلحة العامة المحدودة ،يمكن أن ترسل  GACإلى
 ICANNإشعار  GACرسمي حول أي طلب .إن الهدف من عملية إشعار  GACحول  gTLDsالجديدة هو مواجهة الطلبات التي تحدد
الحكومات على أنها تتسبّب بالمشاكل ،أي قد تخالف القانون القومي أو تثير الحساسيات.

الرسوم والجداول الزمنية
 5.1متى يمكنني التقدم بطلب  gTLDجديد؟
من المتوقع أن تبدأ فترة الطلبات في  52يناير .2152

 5.1كم تبلغ رسوم التقييم؟
تبلغ رسوم التقييم  501111دوالر أمريكي .وسيكون متطلبا ً من المتقدم بطلب دفع وديعة تأمين  1111دوالر أمريكي لكل حجز طلب
متطلب عند التسجيل .سيتم خصم وديعة التأمين البالغة  1111دوالر أمريكي هذه من رسوم التقييم .قد تنطبق رسوم أخرى بنا ًء على مسار
الطلب المعين .راجع القسم  5.1من دليل المتقدم بطلب لمعرفة تفاصيل عن أساليب الدفع والرسوم اإلضافية ومواعيد رد األموال.

 5.1هل ثمة أية تكاليف أخرى ينبغي أن أكون على علم بها عند التقدم بطلب إلى  gTLDجديد؟
نعم .قد يكون متطلبا ً من المتقدمين بطلبات دفع رسوم إضافية في حاالت معينة حيث تنطبق خطوات عملية متخصصة ،وينبغي عليهم أن
يأخذوا بعين االعتبار تكاليف بدء أعمالهم .راجع القسم  5.1.2من دليل المتقدم بطلب.

 5.1هل توفر  ICANNاسترداد لألموال؟
نعم ،سينطبق استرداد األموال في ظروف معينة .إن التفاصيل المتعلقة بشروط استرداد األموال هي مبينة في القسم  5.1.5من دليل المتقدم
بطلب.

 5.5إذا سحبت طلبي ،هل سأسترد أموالي؟
في حاالت معينة ،قد يتوفر استرداد جزء من رسوم التقييم للطلبات التي يتم سحبها قبل اكتمال عملية التقييم .يمكن للمتقدم بطلب أن يطلب
استرداد أمواله في أي وقت إلى أن يتم تحرير اتفاقية السجل مع  .ICANNسيتوقف المبلغ المسترد على المرحلة من العملية التي تم طلب
السحب بها .الرجاء مراجعة القسم  5.1.5من دليل المتقدم بطلب لرؤية جدول مواعيد استرداد األموال.

 5.6إذا لم تتم الموافقة على طلبي ،هل سأسترد رسوم الطلب التي تبلغ  185000دوالر أمريكي؟
ال يتوفر االسترداد الكامل لرسوم الطلب .سيمتلك المتقدم بطلب غير ناجح بخيار سحب طلبه عند نهاية التقييم المبدئي أو التقييم الشامل
مقابل استرداد جزء من المبلغ .الرجاء مراجعة القسم  5.1.5من دليل المتقدم بطلب لرؤية جدول مواعيد استرداد األموال.

 5.7هل ثمة رسوم مستمرة حال موافقة  ICANNعلى  gTLDجديد؟
نعم .حالما يتجاوز طلب ما جميع خطوات التقييم ،سيكون متطلبا ً من المتقدم بطلب التوقيع على اتفاقية  gTLDجديدة (والتي تسمى أيضا ً
اتفاقية السجل) مع  .ICANNثمة نوعين من الرسوم بموجب االتفاقية( :أ) رسوم ثابتة تبلغ  0211دوالر أمريكي لك ربع سنة ميالدية،
و(ب) رسوم معاملة تبلغ  1.21دوالر أمريكي .ال تنطبق الرسوم التالية إال وما لم يتم إجراء أكثر من  11111معاملة في الـ TLDأثناء
ربع السنة الميالدية أو فترة أية أربعة أرباع سنة ميالدية .الرجاء مراجعة القسم  0.5من اتفاقية  gTLDالجديدة في دليل المتقدم بطلب.

ً
نيابة عنهم .هل تتوفر احتماالت حيث يمكن
 5.8يرغب أحد عمالئي مني بالتعامل مع جميع عقودهم
ً
نيابة عن مشغل السجل؟
لطرف ما تحرير عقد سجل
ال .لن تدخل  ICANNفي اتفاقية إال مع المتقدم بطلب .ال تتوفر أحكام متعلقة بدخول الطرف س باتفاقية سجل مع  ICANNعن طريق
تعيين الطرف ص على أنه مشغل السجل.

دليل المتقدم بطلب
 6.1ما هو "دليل المتقدم بطلب"؟
يوفر دليل المتقدم بطلب إرشادات خطوة بخطوة للمتقدمين بطلبات إلى  gTLDالجديدة .إنه يحدد الوثائق والمعلومات المتطلبة للتقدم بطلب،
وااللتزامات المالية والقانونية ،وما يجب توقعه أثناء فترات الطلب والتقييم .يمكن إيجاد دليل المتقدم بطلب على
[ http://icann.org/newgtldsبي دي إف 4.05 ،ميغابايت]

 6.1لماذا تطلب  ICANNالكثير من المعلومات من المتقدمين بطلبات؟
إحدى مهمات  ICANNاألساسية هي الحفاظ على حماية واستقرار اإلنترنت والتبادلية العالمية لإلنترنت .من المتوقع أن تلتزم سجالت
 gTLDالجديدة في المستقبل بعقد  ICANNوتتبع جميع الممارسات والمعايير المثلى لضمان تحقيق هذه المهمة.

 6.1أفهم أن  ICANNلن توفر دليل المتقدم بطلب إال باللغة اإلنجليزية (النسخة الرسمية) واللغات
اإلسبانية والفرنسية والصينية والروسية والعربية .هل ستسمح  ICANNألطراف مستقلة أخرى
بترجمة دليل المتقدم بطلب إلى لغة عدا اللغات الستة المعتمدة من األمم المتحدة المذكورة؟
نعم ،يمكن ترجمة دليل المتقدم بطلب عن النسخة اإلنجليزية الرسمية إلى عدة لغات بموجب الشروط التالية:




الكشف عن المصدر (نسخة  ICANNباللغة اإلنجليزية عن دليل المتقدم بطلب).
استخدام المواد ضمن السياق.
عدم استخدام المواد بشكل يلمح إلى رعاية  ICANNأو اعتمادها ألعمالكم .هذا يعني عدم نسخ شعار  ICANNعدا عن
المواضع التي يمكن أن يظهر بها ضمن المواد.

باإلضا فة إلى هذا ،يجب أن يظهر التنازل التالي في مكان بارز من النسخة المترجمة ،وبنفس اللغة المترجمة" :هذه الوثيقة هي ترجمة غير
رسمية ليست من إنتاج  ICANNوال مصدقة منها ،وهي للعلم فقط .يمكن إيجاد النصوص االصلية والمفوضة (باللغة اإلنجليزية) على:
[رابط إلى أحدث نسخة إنجليزية من دليل المتقدم بطلب على موقع  ICANNاإللكتروني].

تاريخ  gTLDوكيفية وضع سياستها

 7.1كيف تم إنشاء  gTLDsالجديدة؟
لقد تم التوصل إلى قرار وضع برنامج  gTLDالجديد هذه بعد عملية تشاور تفصيلية ومطولة مع جميع الدوائر االنتخابية لمجتمع اإلنترنت
العالمي .وشارك ممثلون من نطاق واسع من أصحاب المصلحة -الحكومات واألفراد والمجتمع المدني والدوائر التجارية ودوائر الملكية
الفكرية والمجتمع التقني -في المناقشات التي استمرت أكثر من  50شهراً .وفي أكتوبر  ،2117انتهت منظمة دعم األسماء العامة
(- )GNSOإحدى المجموعات التي تقوم بتنسيق سياسة اإلنترنت العالمي في  -ICANNمن وضع السياسة الخاصة بها حول gTLDs
الجديدة واعتمدت مجموعة من التوصيات .وساهمت اللجنة االستشارية الحكومية ( )GACواللجنة االستشارية العامة ( )ALACومنظمة
دعم أسماء رمز البلد ( )ccNSOواللجنة االستشارية للحماية واالستقرار ( )SSACالتابعة لـ  ICANNفي وضع السياسة هذا .تبنى
مجلس إدارة  ICANNالسياسة في شهر يونيو  .2110ويمكن إيجاد إيجاز كامل عن عملية السياسة على
.http://gnso.icann.org/issues/new-gtlds/
ثمة ثمانية  gTLDsتسبق التأسيس الرسمي لـ  ICANNكمنظمة .وهي كمايلي.com .edu .gov .int .mil .net .org .arpa :
عقدت  ICANNجولتي تقديم طلبات سابقتين ،واحدة في عام  211والثانية في عامي  ،4-2111حيث تم إرسال عدة مقترحات وتقييمها.
إن  gTLDsالتي تمت الموافقة عليها في عام  2111هي كمايلي .aero .biz .coop .info .museum .name .pro :إن
 gTLDsالتي تمت الموافقة عليها في عام  2114هي كمايلي  .asia .cat .jobs .mobi .tel .travelويمكنك إيجاد معلومات
إضافية حول جوالت تقديم الطلبات السابقة هذه على )2111( http://www.icann.org/tlds/app-index.htm
و .)2003-4( http://www.icann.org/tlds/stld-apps-19mar04/تم تقييم هذه الطلبات أثناء هذه المعايير المنشورة سابقاً،
وانتقلت تلك الطلبات الناجحة لتوقيع اتفاقيات سجل  TLDمع .ICANN

 7.1ما هي طريقة عمل عملية وضع سياسة  gTLDالجديدة؟
إن منظمة دعم األسماء العامة ( )GNSOهي المسؤولة عن وضع السياسة المطبقة على  .gTLDsإن عملية وضع سياسة منظمة دعم
األسماء العامة ( )GNSOحول  gTLDsالجديدة تهدف إلى وضع سياسة قائمة إلرشاد التقديم المستمر لـ  gTLDsالجديدة .لقد تم
تعريف عملية وضع السياسة ( )PDPلمنظمة دعم األسماء العامة ( )GNSOمن قبل لوائح  ICANNالداخلية
(راجع  .)http://www.icann.org/general/bylaws.htm#AnnexAيمكن إيجاد التقرير النهائي لمنظمة دعم األسماء العامة
( )GNSOحول تقديم  gTLDsالجديدة هنا (الجزء أ ،الجزء ب).

 7.1كيف يتم تنفيذ توصيات سياسة منظمة دعم األسماء العامة ()GNSO؟
راجع موظفو  ICANNتوصيات منظمة دعم األسماء العامة ( )GNSOالـ  59حول تقديم  gTLDsالجديدة ،ووضعوا مجموعة من
الخطوات لتطبيق كل منها بشكل عملي ،مع االطالع أيضا ً على المبادىء اإلرشادية وإرشادات التنفيذ .أحد أهم اآلراء الناتجة عن أعمال
التنفيذ هذه هي دليل المتقدم بطلب [بي دي إف 1.5 ،ميغابايت]،والتي يمكن اعتبارها خريطة طريق لطلبات  gTLDالمحتملة.

أساسيات أسماء النطاقات
 8.1ما هو اسم النطاق؟
كل كمبيوتر يقوم بالولوج إلى اإلنترنت ذو عنوان تحديد متميز يتألف من سلسلة من األعداد تسمى "عنوان ( "IPحيث  IPتعني
"بروتوكول اإلنترنت") .غالبا ً ما تكون عناوين  IPصعبة التذكر ،ويتم تحويل هذه األعداد إلى خانات أو أحرف (وهي "اسم النطاق")،
وهو ما يطبعه المستخدم عند البحث في المواقع اإللكترونية أو إرسال بريد إلكتروني.

 8.1ما هو نظام أسماء النطاقات ()DNS؟
يساعد نظام أسماء النطاقات ( )DNSالمستخدمين على اكتشاف طريقهم عبر اإلنترنت .كل كمبيوتر متصل باإلنترنت ذو عنوان متميز -
مشابه لرقم الهاتف -وهو عبارة عن سلسلة معقدة من األعداد .ويسمى "عنوان ( "IPترمز  IPإلى "بروتوكول اإلنترنت") .ومن الصعب
تذكر عناوين  .IPلذا يسهل  DNSاستخدام اإلنترنت عن طريق السماح باستخدام سلسلة مألوفة من األحرف ("اسم النطاق") بدالً من
عنوان  IPالمعقد .فبدالً من كتابة  ،217.515.519.1يمكنك كتابة  .www.internic.net.فهو عبارة عن أداة "مساعدة" تسهل تذكر
العناوين.

 8.1ما هو نطاق المستوى األعلى ()TLD؟
كل اسم نطاق حول العالم ينتهي باسم نطاق مستوى أعلى ( ،)TLDوهو عبارة عن حرفين أو أكثر بعد عالمة النقطة .ثمة نوعين من
 TLDsحالياً :نطاقات المستوى األعلى العامة ( )gTLDsمثل  .comو .mobiو ،.infoونطاقات المستوى األعلى لرمز الدولة
( )ccTLDsمثل  .ukو .brو .cnتتم إدارة  gTLDأو  ccTLDمن قبل مشغل سجل ،وهو عبارة عن منظمة تحافظ على قاعدة بيانات
السجل ،ومن بينها معلومات مخدم االسم لألسماء المسجلة في .TLD

 8.1ما هي أسماء نطاقات المستوى الثاني أو المستوى الثالث؟
جزء اسم النطاق الذي يسبق نطاق المستوى األعلى يسمى اسم نطاق المستوى الثاني (مثل " "icannفي " .)"icann.orgكما تتوفر
أسماء نطاق المستوى الثالث التي تظهر قبل اسم نطاق المستوى الثاني ،ويتم فصلها أيضا ً بواسطة عالمة النقطة
(مثل  .)events.icann.orgأسماء نطاق المستوى الثالث تسمى أيضا ً النطاقات الفرعية ،وغالبا ً ما تستخدم لتصنيف أجزاء معينة من
الموقع اإللكتروني.

 8.5ما هو gTLD؟
 gTLDيعني نطاق المستوى األعلى العام( .ما يراه مستخدمو اإلنترنت على أنه امتداد إنترنت مثل  .COMأو .ORGأو ).INFOوهي
جزء من تركيب نظام أسماء النطاقات عبر اإلنترنت .إن  gTLDsتسمى أحيانا ً الملصقات أو السالسل أو االمتدادات.

 8.6ما هو ccTLD؟
إن  ccTLDيعني نطاق المستوى األ على لرمز الدولة ،وهو عبارة عن نطاقي مستوى أعلى من حرفين يحددان الدولة أو اإلقليم .يبلغ عدد
 ccTLDsحوالي  ،211على سبيل المثال .ca :ترمز إلى كندا ،و .jpترمز إلى اليابان ،و .euترمز إلى االتحاد األوروبي .تتوفر قائمة
بجميع  ccTLDsعلى .http://www.iana.org/domains/root/db/

 8.7ما هو IDN؟
 IDNتعني اسم النطاق الدولي IDNs .هي عبارة عن أسماء نطاقات تمثلها حروف لغة محلية ،أو ما يعادلها .وتحتوي مثل أسماء النطاق
هذه على حروف ذات عالمات تشكيل (لهجات) بحسب متطلبات عدة لغات أوروبية ،أو أحرف من نصوص غير التينية (مثل العربية أو
الصينية) IDNs .تجعل عالمة أسماء النطاقات كما يتم عرضها من قبل المستخدم النهائي وتختلف عن تلك التي تنتقل في نظام .DNS
لتفادي اإلرباك ،يتم استخدام المصطلحات التالية :الملصق A-هو ما ينقل في بروتوكول  ،DNSوهذا ما هو متوافق مع )ASCII (ACE
من سلسلة  ،IDNAعلى سبيل المثال " ."xn--11b5bs1diملصق U-وهو ما ينبغي أن يتم عرضه على المستخدم ،ويمثل اسم النطاق
الدولي ( )IDNفي .Unicode

متفرقات
 9.1ما هي عملية إرسال األسئلة حول  gTLDsالجديدة؟
تشجع  ICANNالمجتمع على تقديم استفساراته حول عملية  .gTLDيمكن إرسال األسئلة إلى  .newgtld@icann.orgكما سيتم
تحديث هذه األسئلة الشائعة دوريا ً بنا ًء على األسئلة المستلمة .الرجاء مراجعة موقع  gTLDالجديد على
 http://newgtlds.icann.orgو Twitterلمعرفة المزيد عن آخر التطورات.

 9.1إذا تقدمت بطلب  TLDالستخدامي الحصري ولن أصدر تسجيل النطاق سوى لالستخدام
الداخلي ،هل يجب أن أستخدم مسجل  ICANNمعتمد؟
نعم .يجب على مشغلي السجل استخدام المسجلين المعتمدين من  ICANNفقط في تسجيل أسماء النطاقات .إذا أراد مشغل سجل إصدار
أسماء نطاقات ،يجب أن يصبح مسجالً معتمداً لدى  ICANNمن أجل فعل هذا.

 9.1إذا أردت تسجيل  gTLDالستخدامي الخاص فقط ،على سبيل المثال ،لالستخدام الخاص من قبل
مستشاري أو حملة األسهم أو المدققين ...إلخ ،هل يمكنني أن أحدد إصدار
شركتي أو شركائي أو
ّ
نطاقات المستوى الثاني على هؤالء األشخاص فقط؟ هل يمكنني رفض طلبات نطاقات المستوى الثاني
من أعضاء العامة بشكل عام؟
نعم .يتحمل المتقدم بطلب المسؤولية عن إعداد نموذج األعمال والسياسة حول كيفية استخدامه  gTLDالخاص به ،ما دام السجل يتوافق مع
أحكام اتفاقية السجل.

 9.1إذا أردت تسجيل  gTLDبشكل خاص للترويج لماركتي وتنفيذ خطط التسويق الخاصة بي ،هل
فسي؟ هل يمكنني أيضا ً رفض طلبات نطاقات
يمكنني رفض طلبات نطاقات المستوى الثاني من منا ّ
المستوى الثاني من األشخاص الذين يبدو أنهم ينتحلون الهوية أو يحتالون عبر اإلنترنت؟
نعم .يتحمل المتقدم بطلب المسؤولية عن إعداد نموذج األعمال والسياسة حول كيفية استخدامه  gTLDالخاص به ،ما دام السجل يتوافق مع
أحكام اتفاقية السجل.

 9.5بعد التفويض ،إذا انحرفت خطة أعمال  gTLDالجديد عن المهمة /الغرض المبين باألصل في
السؤال  ،18#هل سيتعرض مشغل  gTLDالحالي لعقوبة جزائية؟
أحد أسباب فتح  ICANNلمساحة المستوى األعلى هي السماح بالتنافس واالبتكار في السوق .تق ّر  ICANNبأن نماذج األعمال قد تتطور
مع نضوج السوق .لن تحاسب  TLDالمشغلين إال على االلتزام بأحكام اتفاقية السجل.

 9.6هل سيتم تصنيف الطلبات على أنها "خاضعة للرعاية" أو"غير خاضعة للرعاية" في جولة
تقديم طلبات  gTLDالجديدة هذه؟
ال ،لن يتم تصنيف الطلبات على أنها "خاضعة للرعاية" أو "غير خاضعة للرعاية" في جولة تقديم طلبات  gTLDالجديدة هذه .نفذت
 ICANNجولتيّ تقديم طلبات سابقتين لـ  gTLDالجديدة .كانت  TLDsالخاضعة للرعاية وغير الخاضعة للرعاية جز ًء من هذين
البرنامجين السابقين .إن هذه الفروقات ليست ذات صلة مع برنامج  gTLDالجديد .بموجب برنامج  gTLDالجديد ،يمكن القيام بتصنيف
ذو أساس مجتمعي على أي طلب .الرجاء مراجعة القسم  5.2.1من دليل المتقدم بطلب لمزيد من المعلومات عن التصنيف ذو األساس
المجتمعي.

