
 
 النطاقات الجديدة من المستويات العليا

(gTLDs نطاقات) 
 

 عملية تقديم الطلبات 
 و

 التقييم



:األعمال جدول  

   الطلب تقديم عملية•

   التقييم عملية•

   واالرتباطات المعلومات من المزيد•
•   
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 :من الذي ال يعّد مؤهالً 
  

؟ الطلبات لتقديم المؤهل من   
•5 } �̂�# 1} 1̂151 1} �̂ � � 1 1̂]*� 4�7 � *� } $7℗  

6"1""1 8̂1� § §̂77  . 

•�1� � �77�"  ��§" 185000 �⁵ 1$ 6�7�1}   

•~ *§�7�} 61$�1 �7�$ 6� ��1�£1�} $7}1��} 

 األفراد أو الملكيات المنفردة 
 

الكيانات القانونية تحت اإلنشاء أو الطلبات التي تفترض اإلنشاء 
 المستقبلي لكيان قانوني 
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 TLDs نطاقات أنواع

  المجتمع على معتمد•

   الجغرافية األسماء•

 )IDN( الدولية النطاقات أسماء•

 )ذلك عدا ما كل أي( قياسية•

 /   خاصة قواعد

   إضافية متطلبات
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المجتمع على المعتمدة الطلبات  

 
• � *7 5 ��} 4�7 � �*5"�} ~ ⁵ *°  6�TLD ~ *�*7 5 6"1"" �TLD  61"℗1�*§ 1̂ *$�}

7̂�5 �¹ *§. 
 

• 7$$°  5 £�} 61"℗1�} 37 �̂@11 �@�} 1} 1̂]*� �̂�� 1 � 7$1 " † �7 �} �*57 3} † ℗71
† �7 �} �$�1. 

 
• � *7 5 �7�#" ~ *§�7 "1� � 1 1 $℗17gTLD  $1�8�} 6� $7$° "�} 7̂"}£ $17��} 315

�07$� 6"�}. 
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�*1� ¹ } 7̂�}��℗�} 

 
• 1̂151 �]}1� 6�7 5 "1 ISO 7̂�}��℗�} �*1�¹ } � 7�8"§ 6�*�} ��#§ �$° "1�} �1¹ } 1}. 

• ~ *�*7 5� *0�7℗�" ¥1℗7 ⁵  3}$�§�} �*1�} 3} 1̂° ⁶ 1 61TLDs. 

• 1} 1̂1�° �} �̂�}11 † �7 "" �1 }18�} �*1�}1 7̂7���} 7̂17��³ }1 7̂17��³ } �*1�¹ }

7̂581�} ~ *11�° �}. 

•� 1�1�} 3 8§ 6� 7̂11�°  �̂�}11 3$1�} �*1�} † �7 "" *1�. 
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 ) IDN( الدولية النطاقات أسماء

  الالتينية باألبجدية المكتوبة غير  للغات المحلي التمثيل في المستخدمة النطاقات أسماء تتضمن•
 .األساسية

 

  الطلب تقديم تم التي gTLD نطاقات سلسلة يقدموا أن يجب IDN نطاقات حجز طلبات مقدمي•
 .  اإلنجليزية وبالحروف الوطنية باألبجدية بشأنها

 

• 7̂�1$�} ~ *�*7 5�} �*1�¹  @£*15IDNs (ccTLDs) :  
  

СРБ  صربيا.  
  

.한국  كوريا  . 
  

  .تايالند
  

 .  روسيا
  

.РФ  
.ভারত   الهند. 

  

.é�a 
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 بالطلب؟ التقدم يمكنني متى
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 الطلب؟ تقديم يمكنني أين
  اختصاًرا ويعرف – الويب على القائم TLD طلبات تقديم نظام في•

 TAS باسم

    $℗171 4�7 6�11 ~ *�*75 gTLD �$7$℗�} 4�7 † 71�}   
•   

 

4℗�7 51℗��} 4�� "�7�$ �$�1 † �7�} "5 £�} �7$�   

65 7̂$ �7�1"� 671℗ �1� ��} §̂1�71�} ��"�1 ^℗�*81 † �7�}  

$��" 31 � *��� 671℗ � ]*@1�} §̂1�71�}   
•   

 :تلميحات
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 الطلب تقديم عملية

† �7�} ⁵  �$87  �⁶ 1*� }£�: 
 )2012 أبريل 12( موعد آخر بعد استالمه تم  •
  التقييم رسوم دفع يتم لم  •
   مكتمل غير الطلب نموذج كان  •

 

يطلب فتحة 
 طلب 

  

 يسجل 
 في  
TAS 

  

تبدأ               
 مرحلة التقييم 

  

 الطلب الكامل 
  

يوفر مستندات 
 الدعم 

  

يوفر رسوم  
 التقييم 
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 فترة تقديم الطلب 
  1الوحدة 

  

 التقييم المبدئي 
  2الوحدة 

  

 التقييم الموسع 
2الوحدة   

حل / المعارضة 
 النزاع 
 3الوحدة 

  
  

 التقييم المبدئي 
 4الوحدة 

  

االنتقال إلى                                       
 مرحلة التفويض 

 5الوحدة 
  

 �77�"�} 7̂�17 
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����������ⅴ��� 
  

 ������2012  
  

 ��������������� 
  

������2012 
  

������������������������������������������������ⅳ�
�� ������������ 

  

�������2012 
  

�� ���� 
�����TLD 

  

�������2012 
  

�������2013 
  

 ©1*5�§�� 651¥�} �1$℗�} 
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 7̂��$�} � ° � 
 �77�"�} ~ *]79 

• �̂����} 8§*#" 
• �}��"�}DNS 
• 7̂�}��℗�} �*1�¹ } 
• ~ *5*�1³ } 
•7̂5��}/ 7̂�7�#"�} 
• 7̂�*1�} ��$��} 
• �℗��} ~ *1$$ 

 

 
 

االنتقال إلى                                       
 مرحلة التفويض 

   

  

2-5 mos 

5 mos 

• $�8�} £7�5" 
• 3 71�"�} �§� *1 � ° � 

  

   األساسي التقييم مسار
  

 
عملية التحقق بمعرفة مسؤول 

 النظام 
  

2 mos 
 أبريل 12

• ~ 1" 7̂1}¥�³ } �̂]�¹ } 671℗
 *07�7 §̂*℗³ } 

 
• ~ �1"�} §̂1�7 1�}    �7$�} � ]*@1

 † �*51�} ��#�} 
 
•† �7 �} �7$�" �1�� �⁶ "�} �"   
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 المراجعة عمليات
 بالسلسلة الخاصة

 المربكة السلسلة•

 المحجوزة األسماء•

 DNS استقرار•

 الجغرافية األسماء•

 المراجعة عمليات
 الطلب بمقدم الخاصة

 والتشغيلية الفنية اإلمكانات•

 المالية القدرة•

 السجل خدمات•

 6]$§1�} �77�"�} 
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� �� ℠75 1"�} 

 عن المسؤول التسجيل
 النظام

 الموسع التقييم المبدئي التقييم

 :التوضيح من التحقق
 إلى الردود تحتاج هل

 ؟توضيحات

 :التوضيح من التحقق
 إلى الردود تحتاج هل

 ؟توضيحات

  من بقرار
 التقييم هيئات

  من بقرار
 التقييم هيئات
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 الموسع التقييم 

5 mos 

5 mos 

  
 :الموّسع التقييم معايير

oالمبدئي التقييم اجتياز عليهم تعذر ممن الطلبات مقدمي بعض 
oالمبدئي التقييم نهاية من أسبوعين خالل موّسع بتقييم الطلب مقدم يطالب أن يجب 

�77�"�} 6� 11�} 
 أبريل 12

 بمعرفة التحقق عملية
 النظام مسؤول

2 mos 

  
 

 :العملية
oالطلب أسئلة بشأن المعلومات من المزيد تبادل يتم  
oجديدة تقييمية معايير أي إدخال يتم ال 
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 حيثيات المعارضة الرسمية 
 السلسلة تتسبب في حدوث ارتباك  –ارتباك السلسلة •

 انتهاك حقوق المعترض  –الحقوق القانونية •

 تنتهك نبادئ القانون الدولي  –المصلحة العامة المحدودة •

 ختالس التسميات المجتمعية  –المجتمع •

 
 الجديدة  gTLDبشأن نطاقات  GACمشاورة 

 المخاوف القائمة على القوانين الوطنية أو أي مثيرات للحساسيات •
  

7̂*1° ℠�*1 1�} � 1�° �}1 ~ }£ 7̂19¹ }  
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 mos 5 النزاع حل      

5 mos 

�*� 1 �77�"�} 61 5̂ �*81�} 

 مايو 1

 mos 7                    المعارضة تقديم فترة

 أبريل 12

 بمعرفة التحقق عملية
 النظام مسؤول

2 mos 
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 تقديم فترة
 المعارضة

 حل خدمة مزودي إلى الرسمية المعارضات تقديم يمكن•
 النزاع

 األربع المعارضة حيثيات من ألي ذلك يكون وقد•

 اإلجابة
 المعارضة على إجابة يطرح أن الطلب لمقدم يجوز•

 األحكام

 خبرات ذات هيئة على يشتمل النزاع حل خدمة مزود•
 واسعة

 خبراء أحكام الهيئة توفر•

~ *5 �*81�} �° 1 5}¥5�} 
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 المجلس اعتبارات  

5 mos 

 أبريل 12

 بمعرفة التحقق عملية
 النظام مسؤول

2 mos 

 117�* 60 التعليقات طرح

 117�* 60 المبكر التحذير

 {#0� 7 الحكومية االستشارية اللجنة مشاورة

�*� 1 �77�"�}: ��*#"� } ~ *11�° �} 
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5 mos 

 *1$�1 † �7 1} �@�} *1$�" �11 ° �� 4�7 � �5 �̂����} 1} 3 �$} 0̂§*#1 4�7 1° 5 � §�1.  

� �*5"�} 4�7 �̂� �� �} 
 أبريل 12

 بمعرفة التحقق عملية
 النظام مسؤول

2 mos 

 السلسلة على التنافس حل
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�° � �*5"�} 4�7 �� ⁶ � �} 
.I تقييم أولوية المجتمع 

 متاح فقط للطلبات المعتمدة على المجتمع •
 يستند التقييم إلى مجموعة تتألف من أربعة معايير •

 تأسيس المجتمع . 1
 االرتباط بين السلسلة المقترحة والمجتمع . 2
 سياسات التسجيل . 3
 تصديق المجتمع . 4
 

.I اتفاق األطراف 
.II آلية الملجأ األخير  –إجراءات المزاد 
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�*�"5⁵ } 4�� �̂° �1 3 71�"�} 

                                       إلى االنتقال
 التفويض مرحلة

2 mos 

 
 
o 61 �℗��} 7̂�*�"}ICANN  §̂1�7 1 
o �⁶ $ *9£7�5" �"79  �*7 $³ } €7�*" 31 �10# 

  

 
   التفويض قبل ما اختبار

• † 1�7 1�} 65��} �*§"$⁵ } 
 

   التفويض عملية
• ™*℗5§ 3 71�"�} �§� *1 �*§"$} �*1"�} 61 }$§" 
•7̂5��} ~ }17 $�} 31 $7¥1�} 315 "" $�. 
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$77}11 1̂*9 
2012 

  يناير 12   الطلب تقديم نافذة فتح

   األولي التسجيل تاريخ
   النافذة إغالق/  كاملة الطلبات

  مارس 29
  أبريل 12

   السالسل نشر
 :بدء تاريخ
  الطلب على التعليق عملية   
  تحذير GAC المبكر   
   فترة مشاورةGAC: 
  المعارضة فترة   

   مايو 1

}$§" �̂°    يونيو 12 {�1§$[6 {�"�77� 1�

   الطلب على التعليق عملية انتهاء
   يونيو 30   المبكر GAC تحذير انتهاء

   نوفمبر 12   النتائج نشر يتم ←  المبدئي التقييم مرحلة انتهاء
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$77}11 1̂*9 
   نوفمبر 29   الموّسع التقييم اختيار فيه يجوز يوم آخر 2012

 :بدء تاريخ
  6�11�} �77�"�} 
  3 71�"�} 4�� �*�"5⁵ })°̂ 5 }1�} ~ *§�7 �� §̂�5�*§( 
 �̂����} 4�7 �̂�*51�}) 1} 5}¥5�} �°  �̂° �1 6� ~ �7� 6"�} ~ *§�7 ��

6��11�} �77�"�}( 
 GAC مشاورة فترة انتهاء
   المعارضة تقديم فترة في يوم آخر

   نوفمبر 30

   الموّسع التقييم مرحلة انتهاء
   النزاع حل فترة انتهاء
   والملخصات النتائج نشر

  أبريل 30

  مايو 15 )المتغيرات ذات للطلبات( السالسل على المنافسة بدء تاريخ

 )الواضحة للطلبات بالنسبة( السالسل على المنافسة مرحلة انتهاء
   النتائج نشر ←

  

  مايو 30

2013 
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$7¥1 31 ~ *11�81�} 

 الجديد  gTLDبرنامج 
http://icann.org/newgtlds   

 

 

 كتيب إرشادات مقدم الطلب 
en.htm-gtlds/dag-http://www.icann.org/en/topics/new 

 

 

 األسئلة 
newgtld@icann.org 
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 !شكًرا لكم
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