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 الجديدة gTLDبرنامج نطاقات  –خلفية 

لتنسيق نظام  منذ عشر سنوات آمنظمة غير ربحية تضم أصحاب مصلحة متعددين، ُمخصصة ICANNنظًرا ألنه تم تأسيس 
تعزيز المنافسة في سوق  -التي تعترف بها الواليات المتحدة وحكومات أخرى  -عناوين اإلنترنت، آان أحد مبادئها األساسية 

وسيتيح التوسع مزيًدا من االبتكار والخيار والتغيير في نظام عناوين . أسماء النطاقات مع ضمان أمان اإلنترنت واستقراره
بليون  1.5وفي عالم يتكون من . اسم نطاق فقط من أسماء نطاقات المستوى األعلى العامة 21تصر اآلن على اإلنترنت، الذي يق
 .فإن التنوع والخيار والمنافسة هي مفتاح النجاح المتواصل والوصول إلى الشبكة العالمية -ويتزايد هذا العدد  -مستخدم لإلنترنت 

الجديدة القادمة هذه بعد عملية مشاورة ُمفصَّلة وُمطولة  gTLDطلب اشتراك نطاقات وقد تم التوصل إلى قرار بدء تشغيل جوالت 
الحكومات واألفراد والمجتمع  -وقد شارك ممثلون ألصحاب المصلحة . مع جميع الدوائر االنتخابية لمجتمع اإلنترنت العالمي

 18لى نطاق واسع في المناقشات التي استمرت ألآثر من ع -المدني والدوائر التجارية ودوائر الملكية الفكرية والمجتمع التقني 
وهي إحدى المجموعات التي تقوم بتنسيق السياسة  -) GNSO(، انتهت منظمة دعم األسماء العامة 2007وفي أآتوبر . شهًرا

عتمدت الجديدة، وا gTLDمن أعمال تطوير السياسة الخاصة بها بخصوص نطاقات  - ICANNالعالمية لإلنترنت في منظمة 
 2008بتبني السياسة التي طورها المجتمع في يونيو  ICANNوآان قرار مجلس إدارة مديري منظمة . مجموعة من التوصيات

يمكن االطالع على موجز شامل لعملية السياسة ونتائجها . بباريس بمثابة ذروة عملية تطوير السياسة هذه ICANNفي اجتماع 
 ./http://gnso.icann.org/issues/new-gtlds: على الموقع

بنشرها لمساعدة  ICANNوهذه الوثيقة جزء من سلسلة من األوراق التي سيتم استخدامها آمذآرة تفاهم توضيحية تقوم منظمة 
وستتيح فترة  .بشكل أفضل -لمقدمي الطلبات  الدليل المساعدالذي ُيسمى أيًضا  -) RFP(مجتمع اإلنترنت على فهم طلب العرض 

وسيتم استخدام تلك . التعليق العام على الدليل المساعد لمقدمي الطلبات تلقي مراجعة ومشارآة مجتمع اإلنترنت بشكل تفصيلي
صدار الدليل المساعد بإ ICANNوستقوم منظمة  .التعليقات بعد ذلك لتنقيح الوثائق في إطار إعداد دليل مساعد نهائي لمقدمي الطلبات

لالطالع على المعلومات الحالية والجداول الزمنية  .2010النهائي لمقدمي الطلبات وفتح عملية طلب االشتراك في النصف األول من عام 
-http://www.icann.org/en/topics/newالجديدة، الرجاء االنتقال إلى الموقع  gTLDواألنشطة ذات الصلة ببرنامج 

gtld-program.htm. 

وال ينبغي أن يعتمد مقدمو الطلبات المحتملون على أٍي من التفاصيل الُمقتَرحة . الرجاء العلم أن هذه هي مسودة مناقشة فقط
 .مراجعة إضافيتينالجديدة حيث الزال يخضع البرنامج لمشاورة و gTLDالخاصة ببرنامج نطاقات 
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 ملخص النقاط الرئيسية الواردة في هذه الوثيقة

عبارة عن مجموعات  ccTLDفي حين آانت نطاقات . حروف أو أآثر 3من  gTLDعلى مدار الوقت، تألفت نطاقات  •
 .SO3166-1ثنائية الحروف تقوم على قائمة 

السالسل المقّدم لها "أن ) 2.0اإلصدار (قدمي الطلبات الجديدة، يوضح الدليل المساعد لم gTLDفي عملية تقديم نطاقات  •
 . "يجب أن تكون مكونة من ثالثة أحرف أو حروف مميزة بصرًيا أو أآثر في األبجدية، حسب ما هو مناسب

 .التي تتكون من أقل من ثالثة حروف gTLDويعبر العديد من التعليقات المستلمة عن الحاجة إلى السماح لنطاقات  •

في حاالت معينة، وتفّصل  gTLDحروف في سلسلة نطاق  3يقة حًال مقترًحا من المجتمع سيسمح بأقل من وتوضح الوث •
 .مناقشات االتفاق والمعارضة للحل المقترح

 

 
السالسل المقّدم لها يجب أن تكون مكونة من ثالثة أحرف أو "أن ) 2.0اإلصدار ( gTLDيوضح الدليل المساعد لمقدمي الطلبات لنطاقات 

قد تلقت عدًدا من التعليقات حول هذا  ICANNآما يوضح أن منظمة . "وف مميزة بصرًيا أو أآثر في األبجدية، حسبما هو مناسبحر
وتوصي . التي تتكون من أقل من ثالثة حروف في بعض الحاالت gTLDالموضوع، وقد طالب بعٌض منها بضرورة السماح لنطاقات 

أبجديات تتميز باستخدام الصور آحروف حيث تعبر المجموعات أحادية الحروف أو ثنائية الحروف عن التعليقات بأن تكون تلك الحاالت في 
 ). مصطلح عام أو جغرافي(آلمة آاملة 

ال تنطبق على العديد من األبجديات ألن واحًدا  gTLDومن المؤآد في التعليقات العامة أن متطلبات الحد األدنى بثالثة حروف في اسم نطاق 
على سبيل المثال، توجد هذه االهتمامات في األبجديات الصينية، واليابانية، . في أبجدية معينة قد يمثل آلمة ذات معنى" المقاطع"ين من أو اثن

ذات حرف أو اثنين على المستوى األعلى، غير مفيد لمستخدمي  URL، دون عناوين IDN gTLDوسيكون تقديم نطاقات . والكورية
 .جديات، وربما يكون الطريق لتخطي ذلك هو عمل استثناء متسق لبعض األبجديات مثل الصينية، واليابانية، والكوريةاإلنترنت في تلك األب

من الدليل مع تحديد هذه المتطلبات وتوفير طريقة مالئمة للتنفيذ في تحليل  2.0تمت مناقشة القضايا التي أثيرت في تطوير اإلصدار 
comments‐public‐analysis‐http://www.icann.org/en/topics/newgtlds/agv1‐التعليقات العامة على 

en.pdf‐18feb09. 

حروف هو أن هذا يمكن  3سل التي تحتوي على أقل من وآما توضح وثيقة تحليل التعليقات العامة، فإن االهتمام الرئيسي حول السماح بالسال
على أساس التوسع المحتمل  ccTLDالموجودة، أو أي إضافات مستقبلية من نطاقات  ccTLDأن يحدث ارتباًآا للمستخدم مع نطاقات 

 . ن تسبب ارتباًآال) في األبجديات المختلفة(ومع ذلك، فإن من الواضح في الوقت ذاته أن بعض الحروف . ISO-3166-1لقائمة 

بتوزيع السالسل أحادية وثنائية الحروف في أبجديات معينة من خالل مراجعة حالة  ICANNلمنظمة  GNSOلقد آانت توصيات سياسة 
وعندما تم إآمال تفاصيل التنفيذ، آان من الصعب تحديد مجموعة واضحة من القوانين لتقرير أي األبجديات سيتم السماح بها . تلو األخرى

ومن . حروف 3وسُتستخدم القوانين لمراجعة حالة تلو الحالة للسالسل المقترحة التي تتكون من أقل من . على أساس الطبيعة األيديوغرافية
بالمزيد من تعليقات المجتمع لتمكين وضع مجموعة من القوانين التي يمكن توظيفها في توزيع السالسل أحادية  ICANNهنا، طالبت منظمة 

 ).DNS(لحروف، وفي الوقت ذاته، عدم إحداث أية مشكالت تتعلق باالستقرار أو األمان لنظام أسماء النطاقات وثنائية ا

. gTLDحروف آحد أدنى في سالسل نطاقات  3توضح هذه الوثيقة التعليقات الموافقة والمعترضة على تخفيف المتطلبات الخاصة بوجود 
في أبجديات معينة حيث يعبر حرف أو اثنان غالًبا عن آلمات آاملة مثل اللغات الموجودة في  وآذلك فإن التعليقات الموافقة على التخفيف

بنشر هذه المواد إليجاد مناقشات أآثر للمجتمع في عمليات التحضير  ICANNوتقوم منظمة . قد اشتملت على اختبار مقترح CJKأبجديات 
ولكي يكون الحل مقبوًال فإنها تحتاج لوضع إرشادات مفهومة بوضوح . 2009ونيو ي 26-21الجتماعها في سيدني، بأستراليا، في الفترة من 

ويجب أن يكون الحل عملًيا فنًيا . أم ال TLDحروف بصفتها نطاقات  3في حالة ما إذا آان سيتم السماح للسالسل التي تتكون من أقل من 
 .ويتناول اهتمامات صحيحة مثل احتمالية حدوث ارتباك المستخدم

 حروف 3التي تتكون من أقل من  gTLDل المقترح للسماح لسالسل نطاقات الح
في مكسيكو سيتي، في مارس  ICANNتم استالم التعليقات والمقترحات التالية من خالل التعليقات والمشاورات العامة في اجتماع منظمة 

 .وبعده 2009

 .الوثيقة هذه في األولى بالصفحة المسؤولية إخالء إلى الرجوع الرجاء - فقط للمناقشة - مسودة
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أي أآثر من ( IDN TLDالقيود على طول نطاق األساسية وأن تزيد من  GNSOتوصيات  ICANNيجب أن تتبع منظمة " 
الصينية  TLDفمن دون التغيير، ستكون القيود عائًقا آبيًرا لنطاقات .  أو أن تقوم بتعديل الفقرة لتصبح محددة األبجدية) حرفين

 ” . ألن معظم الكلمات الصينية ذات المعنى مكونة من حرفين صينيين

 .يما يخص الحروف اليابانية والكوريةوتم استالم نفس النوع من التعليقات ف

يجب السماح باستثناء لألبجديات الصينية واليابانية والكورية بشأن "أنه  gTLDأوضحت الدائرة االنتخابية لمزودي امتدادات نطاقات 
 ".حروف أو أآثر 3متطلبات السلسلة التي تطلب 

 .آان سيتم السماح بتسجيالت الحرف الواحد والحرفين ألبجديات معينة أم الوقد آان هناك العديد من االقتراحات المقدمة الختبار ما إذا 

 : وقد أوضحت إحدى التوصيات ما يلي

في حالة امتالك أغلبية حروف يونيكود في نظام الكتابة للغة معينة على معنى خاص بها، يجب أال يتم تطبيق القيد الخاص بثالثة 
ب تصنيف أنظمة الكتابة في السلسلة التي يتقدم بطلبها، أي سواء آانت لوغرجرافيك ويجب أن يحدد مقدم الطل.  حروف أو أآثر

ويجب تطبيق القانون على .  Featural، وAbjad، وAbugida، ومقطعية، وهجائية و)حرف يعبر عن آلمة آاملة(
قيدة بثالثة حروف أو أآثر في اليابانية م hiraganaعلى سبيل المثال قد تظل سلسلة (أساس آل سلسلة وليس على أساس اللغة 

 ).2009أبريل  13(سينغ . جيه). اليابانية قد يكون مسموًحا بها kanjiحين أن سلسلة 

 :وأوضحت أخرى

يجب رفع المطلب الخاص بثالثة حروف من السالسل التي يستخدم نظام الكتابة فيها عناصر رئيسية تحتوي عادًة على ارتباطات 
هذه األنظمة ال .  تمثل التسلسالت أحادية وثنائية الحروف مفاهيم خاصة بها دون الحاجة إلى االختصارمعاٍن داللية مقبولة، حيث 

أدوار الحروف في هذه األبجديات ). توجد مراجعة سلسلة لذلك(تشبه الالتينية من بعيد ولذا فلن يمثل االرتباك البصري مشكلة 
من حروف  71,442على سبيل المثال (بجديات الهجائية أو المقطعية عبارة عن أوامر آبيرة أآبر من تلك الموجودة في األ

Han  2009أبريل  13(دابليو تان ). حرًفا 26مقابل حروف الهجاء اإلنجليزية وهي  3.2في إصدار يونيكود.( 

 :وقد استقبل أآثر االختبارات استقالًال ما يلي

 :ف يجب أن يكون الوضع آما يليحرو 3التي تتكون من أقل من  gTLDبالنسبة لسالسل نطاقات 

أي سلسلة تحتوي . في القاعدة األولى، آافة الحروف الهجائية الكبيرة مستثناة -الحروف الهجائية الكبيرة غير مسموح بها  . 1
 .TLDلن يكون مسموًحا بها آنطاق " lu"على حرف أو أآثر بخاصية يونيكود 

أي سلسلة . ي القاعدة الثانية، آافة الحروف الهجائية الصغيرة مستثناةف -الحروف الهجائية الصغيرة غير مسموح بها  .2
 .TLDلن يكون مسموًحا بها آنطاق " ll"تحتوي على حرف أو أآثر بخاصية يونيكود 

مًعا على التخلص من آافة الحروف الموجودة تقريًبا في اليونيكود حالًيا والتي تسبب ارتباًآا بصرًيا  2و 1تعمل القاعدتان 
ومع ذلك، فإن بعض الحاالت االستثنائية متروآة للتقييم فيما . ccTLDالمستخدمة في سالسل نطاقات  ASCIIحروف  مع
 .بعد

حروف، ويجب أن تمر بفحص  3، ولكنها تتكون من أقل من 2أو القاعدة رقم  1السالسل التي لم ُتستبعد بسبب القاعدة رقم  . 3
 ccTLD، لتجنب حدوث تضارب مع أي نطاق )z,إلى …، وb، وa(األساسية لالرتباك مع أٍي من الحروف الالتينية 

 .ISO3166-1موجود أو أية إضافات مستقبلية إلى قائمة 

 :ويمكن التعبير عن نفس القاعدة بطرق مختلفة، مثل ما يلي

نظام "ة مكونة من السالسل التي تحتوي على حروف توجد في إحدى الفئتين الواردتين أدناه لخصائص يونيكود تعتبر سلسل .1
 3وإال، فإنها تعتبر نظام آتابة غير هجائي وبالتالي لن تخضع لتقييد . حروف 3وستكون خاضعة لتقييد " آتابة هجائي

 .حروف

 ؛ أو]سيغطي ذلك األبجدية المعتمدة على الالتينية) [Lt، وLl، وLu, أي(& L= قيم الفئة العامة  

  PropertyList [http://unicode.org/Public/UNIDATA/PropList.txt ] = 
Other_Alphabetic or Other_Lowercase سيغطي هذا األبجدية غير المعتمدة على الالتينية [؛

 ].وما إلى ذلك) الهندية القديمة(ولكنها هجائية مثل العربية والعبرية والسنسكريتية 

 .الوثيقة هذه في األولى بالصفحة المسؤولية إخالء إلى الرجوع الرجاء - فقط للمناقشة - مسودة
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 .الوثيقة هذه في األولى بالصفحة المسؤولية إخالء إلى الرجوع الرجاء - فقط للمناقشة - مسودة
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 PropertyList  سلسلة تحتوي على حروف ذات إذا آانت  .2
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 .حروف 3

حروف لكل سلسلة أو أآثر سيقيد االستخدام بشدة في هذه المناطق، ويعرض التعليق آذلك  3يقترح هذا التعليق العام أن تقييد التسجيالت على 
 .اقتراحات واقعية تخص الحل

 حروف آحد أدنى 3من  gTLDضة التي تطالب بأن تكون نطاقات االحتجاجات المعار
 : االحتجاجات المعارضة مصنفة آالتالي

 اإلنصاف في المعاملة
احتجاجات من المنطقة األوروبية بأن مجموعات معينة أحادية أو ثنائية  ICANN، تلقت CJKعالوة على التعليقات المستلمة من مجتمع 

وقد تم تقديم هذه االحتجاجات رًدا على . ثل آلمة أو معنى وفي بعض الحاالت أيًضا معرفات جغرافيةالحروف باللغات األوروبية تم
في حالة السماح للسالسل التي تتكون من . حروف وفًقا للمقترح السابق 3االحتجاجات التي تطالب بالسماح بالسالسل التي تتكون من أقل من 

 . يجب أيًضا السماح بها للغات أخرى، من أجل اإلنصاف في المعاملة، فCJKحروف للغات المعتمدة على  3أقل من 

 بيانات تخص الكلمات الصينية وعدد الحروف
.  أوضحت االحتجاجات األخرى أن بعض الحروف الصينية القليلة هي بمثابة آلمات، وأن معظم الكلمات الصينية عبارة عن حرفين أو أآثر

، فإن تمييز الحروف بصفتها مقاطع سيكون )الحرف الواحد يساوي مقطًعا صوتًيا واحًدا(ة المعينة وإذا قام شخص بفصل التضمينات الصوتي
 .وعالوة على ذلك، ترى بعض اآلراء أن معظم الكلمات الصينية تتكون من أآثر من حرف واحد. أآثر دقة بكثير

 حروف 3التي تتكون من أقل من  gTLDتجربة بعض نطاقات 
وسيتم . حروف 3التي تكون من أقل من  gTLDبتجربة تنفيذ عدد قليل معين من نطاقات  ICANNت أن تقوم اقترحت بعض التعليقا

 .استخدام ذلك فيما بعد لإلبالغ عن تطور العملية الخاصة بتوزيع تلك السالسل بصورة أوسع

 TLDترجمات نطاقات 
ولهذا، فإن حروف . TLDنطاقات " لترجمة"ة، لم يوجد أبًدا نموذج الموجود TLDتم استالم تعليقات توضح أنه فيما يتعلق بترجمة نطاقات 

ISO  ثنائية األحرف أو نطاقاتTLD  حروف آتمثيل ذي معنى  3ال يمكن ترجمتها إلى سالسل تتكون من أقل من " اختصارات"التي تعتبر
بوجه خاص  ccTLDإن نطاقات . لغات والثقافاتفهي ليست اختصارات موحدة، واالختصارات ليست مفهوًما قياسًيا عبر ال. لذلك التعريف

 . هي نظام ترميز موحد، يتم اختيارها بصفتها حروًفا لعدد من األسباب تتضمن إمكانية إدراك وتميز الحروف الالتينية المصمتة

 ICANNالخاصة بمنظمة  ccTLDوظيفة تفويض نطاقات 
عند دخولها في قائمة (ثنائية الحروف النادر وتتم معاملة هذا آله  ASCIIحالًيا على توافر مجموعات  IANAتعتمد وظيفة تفويض 

ISO3166-1( على أنها نطاقاتccTLD . وقد رآزت المناقشات في مجتمعICANN  وآذلك في اجتماعاتISO MA  في السنوات
. الدول الممثلة، وأسماء المناطقالقليلة الماضية على جدوى توسيع قائمة لتحتوي على المجموعات ثنائية الحروف لألبجديات األخرى، و

وتخبر نتيجة ). PDP) ccNSO IDN(وهو ما قد يحدث بعد عملية تطوير سياسة ( ISOوسيتطلب هذا تطويًرا متعدد السنوات تقوده 
 ICANNفي منظمة  ccTLDووظيفة تفويض  ISO3166-1عملية التتبع السريع النقاشات الدائرة حول ما إذا آان سيتم توسيع قائمة 

 .IDN ccTLDبعيدة المدى لنطاقات  ccNSO PDPوآيفية إتمام ذلك، باإلضافة إلى عملية 

 . ccTLDيمكن أن يعرض تفويض العالمات القائمة على حرف واحد وعلى حرفين اآلن الشكل المستقبلي آللية تفويض نطاقات 

 خاتمة
جتمع لالستخدام الموسع في مقابل احتياجات المجتمع لحجز عمله على الحلول المقترحة، وموازنة احتياجات الم ICANNيواصل مجتمع 

 .يجب أن تكون هذه مناقشة شاملة وموسعة للمجتمع. ISOاستخدامات محتملة من خالل معايير 

 .وستستمر المناقشة لحفظ االلتزام األساسي بالحفاظ على انفتاح اإلنترنت لالبتكار

 .ف ما إذا آانت هذه الحلول المحتملة أو غيرها صالحة لحل هذه المشكلةالمجتمع لمواصلة المحادثة واستكشا ICANNوتدعو 

 


