النطاقات

صحيفة وقائع

العامة الجديدة من المرتبة العليا

نبذة مختصرة عن برنامج  gTLDالجديد
ترى ،ماذا سيكون االمتداد التالي؟ ستختار أنت االسم! قريباً سيكون
بوسع رجال األعمال والشركات والحكومات والمجتمعات في جميع
أنحاء العالم التقدم بطلب لتقديم وتشغيل نطاق عام من المرتبة العليا
يختارونه هم بأنفسهم.

وفي الوقت الحالي ،فإن عدد النطاقات العامة من المرتبة العليا ال يكاد يتجاوز
ً 24
نطاقا تقريباً ،لكن عما قريب قد يصل هذا العدد إلى المئات.
ويمكن ألي كيان مؤسسي في العالم أن يتقدم بطلب إلنشاء وتشغيل سجل نطاقات
اعتبارا من  12يناير
عامة جديدة من المرتبة العليا .وستبدأ فترة قبول الطلبات
ً
وتستمر حتى  12أبريل من عام  .2012يرجى زيارة الموقع اإللكتروني
 http://icann.org/newgtldsللحصول على مزيد من المعلومات بشأن
البرنامج وكيفية تقديم الطلبات.

ما هو gTLD؟ يشير االختصار  gTLDإلى المصطلح
 Generic Top-level Domainأو النطاق العام من المرتبة
العليا ويعني أحد امتدادات اإلنترنت مثل  .comأو  .netأو .org.

األسئلة الشائعة

ويمكن من خالل البرنامج التقدم بطلب لحجز نطاقات المرتبة العليا القائمة على
الحروف الالتينية أو على اسم النطاق الدولي (.)IDN

ما هو IDN؟

هل التقدم بطلب للحصول على نطاق  gTLDجديد يماثل التقدم بطلب
لشراء اسم نطاق؟

يستخدم االختصار  IDNليشير إلى المصطلح Internationalized Domain Name
أو اسم النطاق الدولي .وأسماء النطاق الدولية عبارة عن أسماء نطاقات تتضمن
ً
حروفا يتم استخدامها في التمثيل المحلي للغات التي ال تُكتب بالحروف األبجدية
الالتينية الستة والعشرين األساسية “ .”a-zويمكن السم  IDNأن يتضمن أحرفاً
التينية ذات عالمات تشكيل (مثل النبرات) أو ربما يتكون من حروف تنتمي إلى
أبجديات غير التينية مثل العربية أو الصينية.
وتقدم أسماء النطاقات من المرتبة العليا القائمة على اسم  IDNالعديد من الفرص
والفوائد الجديدة لمستخدمي اإلنترنت حول العالم حيث تسمح لهم بإنشاء واستخدام
نطاقات من المرتبة العليا بلغاتهم وأبجدياتهم األصلية.

ال .إن بإمكان المنظمات واألفراد من جميع أنحاء العالم اليوم تسجيل أسماء
النطاقات من المستوى الثاني و ،في بعض الحاالت ،المستوى الثالث .لكن التقدم
بطلب الحصول على نطاق  gTLDجديد يعد عملية معقدة بعض الشيء.
فالمتقدم بطلب للحصول على نطاق  gTLDجديد هو في حقيقة األمر يتقدم
بطلب إلنشاء مشروع سجل يدعم نظام أسماء نطاقات اإلنترنت وتشغيله ،وهو
ما ينطوي على عدد من المسؤوليات الكبيرة ،لكون مشغل نطاق  gTLDالجديد
يدير في الواقع جزءاً من البنية األساسية المرئية لإلنترنت.

ما هو “الدليل اإلرشادي لمقدمي الطلبات”؟

هل سيؤدي طرح نطاقات  gTLDالجديدة إلى تغيير طريقة

ً
مفصال لمقدمي طلبات الحصول
يتضمن الدليل اإلرشادي لمقدمي الطلبات إجرا ًء
على نطاقات  gTLDالجديدة .وهو يحدد الوثائق والمعلومات المطلوبة؛
وااللتزامات المالية والقانونية؛ واألمور التي يمكن لمقدم الطلب أن يتوقعها أثناء
فترتي تقديم الطلبات وتقييمها .ويمكن العثور على نسخة من الدليل اإلرشادي
لمقدمي الطلبات هناhttp://icann.org/newgtlds :

عمل اإلنترنت؟
من غير المتوقع أن تؤثر الزيادة في عدد نطاقات  gTLDفي الجذر على طريقة
عمل اإلنترنت ،لكنها يحتمل ،على سبيل المثال ،أن تغير الطريقة التي يستخدمها
األشخاص في إيجاد المعلومات على اإلنترنت ،وكذلك كيفية قيام الشركات
بتخطيط وبناء وجودها على الشبكة العنكبوتية.

كم تبلغ قيمة رسوم التقييم؟

هل يمكنني تقديم طلب بشأن أي نوع من نطاقات  gTLDأم أنه توجد

تبلغ رسوم التقييم  185000دوالر أمريكي .ويتعين على مقدمي الطلبات دفع تأمين
قيمته  5000دوالر أمريكي لكل فتحة طلب ( )slotيتم تحديدها عند التسجيل،
وسوف يحتسب هذا المبلغ كجزء من رسوم التقييم.

قيود معينة؟
تطبق  ICANNمجموعة من القواعد الفنية المحددة بشأن جميع سالسل gTLD
المقترحة .وقد تم تفصيل كافة هذه القيود في الدليل اإلرشادي لمقدمي الطلبات.
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األسئلة الشائعة

تتمة

هل توجد أي تكاليف أخرى يجب أن أكون على علم بها عند
التقدم بطلب للحصول على نطاق  gTLDجديد؟
نعم .قد يطلب من مقدمي الطلبات دفع رسوم إضافية في حاالت
معينة ،كأن يلزم تطبيق خطوات إجرائية متخصصة .عالوة على
ذلك ،سيكون على المسجلين تمويل مشاريعهم الناشئة وتكاليف
التشغيل المرتبطة بها .انظر القسم  1.5.2في الدليل اإلرشادي
لمقدمي الطلبات.

ماذا سيحدث خالل فترة تقديم الطلبات وكم يوماً ستستمر؟
تستمر فترة تقديم الطلبات لمدة  90يومًا .ويمكن لمقدمي الطلبات تقديم طلباتهم
عبر واجهة تقديم طلبات قائمة على الويب ومخصصة لهذا الغرض يطلق عليها
“نظام تقديم طلبات النطاقات من المرتبة العليا” ويشار إليها اختصاراً باألحرف TAS
حيث يقومون من خاللها باإلجابة على األسئلة وتحميل الوثائق الداعمة .وتعقب
فترة تقديم الطلبات هذه عدة مراحل تقييم لكل منها مدتها المقدرة.

كيف ومتى يمكنني معرفة نطاقات  gTLDالتي يجري تقديم الطلبات
بشأنها والجهات المق ِدمة للطلبات؟
بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات ،تبدأ  ICANNفي فحص جميع الطلبات للتحقق من
استيفائها .وفي غضون أسابيع من انتهاء فترة تقديم الطلبات ،ستقوم ICANN
بنشر األجزاء العامة من كافة الطلبات التي اعتبرت مُكتملة وجاهزة للتقييم.

كم ستستغرق عملية التقييم؟

كيف يمكنني االعتراض على أحد الطلبات؟

شهرا .وتوجد العديد من
من المتوقع أن تستمر عملية التقييم من  9أشهر إلى ً 20
المراحل التي قد يتعين على أحد الطلبات المرور بها قبل اتخاذ القرار النهائي
بشأنه .انظر القسم  1٫1في الدليل اإلرشادي لمقدمي الطلبات.

بعد نشر القائمة التي تضم جميع طلبات  TLDعلى موقع الويب الخاص بهيئة
 ،ICANNسوف تتاح لألطراف الثالثة فترة من الوقت لتقديم االعتراضات الرسمية
عبر إجراءات حل النزاع المحددة مسبقاً .وسوف يتم النظر في االعتراضات
المقدمة بواسطة مزودي خدمة مستقلين لتسوية النزاعات ()DRSP
ً
بدال من هيئة .ICANN

كيف سيتم تقييم طلبات الحصول على نطاقات gTLD؟
يحدد الدليل اإلرشادي لمقدمي الطلبات المعايير والمتطلبات التي يتعين أن يلبيها
الطلب .وتُقيم جميع الطلبات بشكل مستقل في ضوء هذه المعايير المعلن عنها.
وتتولى هيئات تقييم محددة مسبقاً مسؤولية البت فيما إذا كان طلب معين يلبي
هذه المتطلبات المسبقة أم ال.

ماذا يمكنني أن أفعل إذا تقدم شخص ما بطلب للحصول على سلسلة تمثل
الماركة أو العالمة التجارية الخاصة بي؟
بإمكانك تقديم اعتراض لدى مزودي خدمة تسوية النزاعات ( )DRSPالذين تم
اختيارهم إلدارة االعتراضات الخاصة “بالحقوق القانونية” .ويمكن مطالعة التفاصيل
المتعلقة بهذه اإلجراءات ،مثل َم ْن يحق له االعتراض ،وأين ومتى ترفع االعتراضات،
وما هي تكلفة االعتراض ،في الوحدة الثالثة من الدليل اإلرشادي لمقدمي الطلبات
وإجراء تسوية النزاعات الخاص بنطاقات  gTLDالجديدة ذي الصلة.

ماذا يحدث بعد أن يتم الموافقة على طلب الحصول على نطاق
 gTLDجديد؟
إذا ما ارتأت اللجنة المختصة أن الطلب يلبي المعايير الواردة في الدليل
اإلرشادي لمقدمي الطلبات ،وبعد أن يجتاز الطلب جميع عمليات التقييم
واالختيار ،بما في ذلك عمليات االعتراض واالعتماد النهائي ،يُطلب من
مقدم الطلب إبرام اتفاق مع هيئة  ICANNواجتياز االختبارات الفنية السابقة
للتفويض وذلك قبل أن يتم تفويض نطاق  gTLDالجديد إلى منطقة الجذر.
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التاريخ

لقد مر الدليل اإلرشادي لمقدمي الطلبات بالعديد من مراحل التنقيح
ويُعد ثمرة لسنوات من التنفيذ الدقيق لتوصيات سياسة منظمة دعم
األسماء العامة ( )GNSOوعمليات المراجعة والمالحظات
المتعمقة من مجتمع أصحاب المصلحة في هيئة  .ICANNوقد
نشر كل إصدار من الدليل اإلرشادي لمقدمي الطلبات بهدف
الحصول على آراء الجمهور .وتمت مراجعة أكثر من ألف تعليق
من التعليقات التي قدمها الجمهور واالستفادة منها في تطوير
البرنامج حتى أصبح بالصورة التي هو عليها اآلن.

2011

الدليل اإلرشادي لمقدمي الطلبات مايو 2011
• أبريل  2011مسودة مناقشة
• نوفمبر ( 2010اإلصدار النهائي المقترح)
• مايو ( 2010اإلصدار )4
• فبراير ( 2010مقتطفات)
• أكتوبر ( 2009اإلصدار )3
• مايو ( 2009مقتطفات)
• مارس ( 2009اإلصدار )2
الدليل اإلرشادي لمقدمي الطلبات (اإلصدار  )1أكتوبر 2008
في يونيو  ،2008خالل اجتماع هيئة  ICANNفي
باريس ،اعتمد مجلس  ICANNتوصيات منظمة دعم
األسماء العامة ( )GNSOبشأن تقديم نطاقات عامة
جديدة من المرتبة العليا ()gTLD
لنظام عناوين اإلنترنت.

2010
2009
2008
2007

ُنشر اإلصدار األول من الدليل اإلرشادي لمقدمي الطلبات في
أكتوبر عام  .2008وهو يوثق كيف قامت  ICANNبتنفيذ
توصيات سياسة  GNSOويُعد بمثابة دليل شامل لمقدمي
الطلبات فيما يتعلق بمتطلبات البرنامج وعملية التقييم.

قامت منظمة دعم األسماء العامة ( )GNSOالتابعة لهيئة ICANN
بتطوير السياسة الخاصة بها في الفترة ما بين ديسمبر 2005
وسبتمبر  .2007وقد أثمر هذا العمل عن مجموعة من المبادئ
والتوصيات بشأن ما ينبغي أخذه في االعتبار عند تطبيق البرنامج.

2005
2004

،.mobi ،.jobs ،.cat ،.asia
 ،.xxx ،.tel ،.postو.travel
نفذت  ICANNبنجاح جولتي تقديم
طلبات سابقتين بشأن نطاقات
 gTLDالجديدة

2000

،.info ،.coop ،.biz ،.aero
 ،.name ،.museumو.pro

قبل عام 1998

،.int ،.gov ،.edu ،.comn
 ،.org ،.net ،.milو.arpa

الخطوات التالية
•

يرجى زيارة موقع  http://icann.org/newgtldsلمطالعة

 الدليل اإلرشادي لمقدمي الطلبات المجموعة الكاملة لألسئلة الشائعة مقاطع فيديو تعليمية -والمزيد.

•
•

تابعنا على Twitter @newgtldsicann
راسلنا على البريد اإللكترونيnewgtld@icann.org .
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ثمانية نطاقات  gTLDتسبق إنشاء هيئة ICANN

النطاقات

العامة الجديدة من المرتبة العليا

ترى ،ماذا سيكون االمتداد التالي؟ ستختار أنت االسم!

نطاقات  gTLDالجديدة تُح ِدث ثورة في
عالم اإلنترنت .اكتشف ما يمكنها
تحقيقه لمؤسستك.
من الذي يحتاج لمعرفة المزيد بشأن نطاقات  gTLDالجديدة؟
•
•
•
•
•
•
•

المتخصصون في مجال اإلعالن والتسويق والعالمات التجارية
المستثمرون
الحكومات
المنظمات غير الهادفة للربح
االتحادات التجارية
أصحاب العالمات التجارية
المحامون المتخصصون في قضايا الملكية الفكرية

حول  ICANNتأسست هيئة اإلنترنت لألسماء واألرقام المُخصصة ( )ICANNفي عام  1998بغية تنسيق المعرفات الفريدة لإلنترنت حول العالم .وبدون هذا التنسيق،
ال يمكن أن يتوفر لنا شبكة إنترنت عالمية واحدة .وتعد  ICANNمنظمة غير هادفة للربح تسعى لتحقيق المصلحة العامة بمساعدة مشاركين لها حول العالم يكرسون وقتهم
وجهدهم لحماية شبكة اإلنترنت وضمان استقرارها واستمرار عملها .وهي تعمل على تعزيز المنافسة وتطوير السياسات بشأن المعرفات الفريدة لإلنترنت.
وتجدر اإلشارة إلى أن  ICANNال تتحكم في المحتوى الموجود على اإلنترنت ،فهي ال يمكنها إيقاف البريد العشوائي ،كما أنها ال تتعامل مع الوصول
إلى اإلنترنت ،غير أنها تتمتع ،من خالل دورها في تنسيق نظام التسمية الخاص باإلنترنت ،بتأثير مهم في توسع اإلنترنت وتطوره.
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