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 )الجديدة gTLD(نطاقات المستوى األعلى الجديدة مزودو 
 

أهم مجاالت تطوير سياسة أحد  و، وه)gTLD(نطاقات المستوى األعلى الجديدة مزودي ل أساسية تمثل هذه الوثيقة مقدمة
 .ICANNي يتبناها مجتمع ، التي يتواصل توجيهها حاليًا من خالل بنية وضع السياسات االرتقائية والقائمة على اإلجماع التاإلنترنت

 إلمام كافٍكون لديهم يال  الذين قد، ICANN مسائل، إضافة إلى الخبراء بICANNوهي معدَّة لمالئمة المنضمين حديثًا إلى 
ما إذا كنت منضمًا حديثًا أم خبيرًا، نحن نشجعك على تجاوز هذه المقدمة وتعلم المزيد عوبغض النظر  .الجديدة gTLDمسائل ب

الجديدة، إضافة  gTLDقمنا بتضمين عناوين إنترنت للحصول على معلومات إضافية حول برنامج  .ICANNمجتمع  عملحول 
  .إليها أثناء مناقشة المسألة نشيرإلى موضوعات رئيسية أخرى 

 
تحديث " عبر البريد اإللكتروني من خالل االشتراك في ICANNتحديثات منتظمة حول أنشطة تطوير سياسة  كما ندعوك لتلقي

على الموقع  ICANNلالشتراك، فقط قم بزيارة صفحة اشتراكات  ".الشهري ICANNسياسة 
http://www.icann.org/newsletter/،  تحديث سياسة "أدخل عنوان بريدك اإللكتروني وانقر فوق ثمICANN."  

  
، حاليًاوفاعليتها  ICANN ةلنجاح أنشطة تطوير سياس عاملين أساسييناون المجتمع العالمي يمثالن وال شك في أن مشاركة وتع

وسواءً كنت تمثل اهتمامات  .ولكن ال يمكن استمرار النجاح في المستقبل بدون انضمام متطوعين مثلك من جميع أنحاء العالم
أو شركة أو مؤسسة، تطمح في أن تصبح أكثر احتكاكًا بهذه اإلنترنت الخاصة بدولة أو مجموعة مستخدمي إنترنت فرديين 

 .، حيث يمكنك التأثير في رسم مستقبل اإلنترنتICANNفي  موجود، فمكانك المسائل
 

أنشطة تطوير سياسة  في االشتراكوإذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من المعلومات حول هذه المسألة، أو حول كيفية 
ICANNسالة بريد إلكتروني إلى قسم تطوير سياسة ، فالرجاء إرسال رICANN  عنوانعلى  policy-staff@icann.org. 

 
 .نشكرك على اهتمامك ومشاركتك

 

 ؟gTLDماذا تعني 
لنا تجربة آالف عناوين بالنسبة ومع ذلك، ليس عمليًا  .رقمي فريد، يسمح بتعريفه IPلكل جهاز كمبيوتر متصل باإلنترنت عنوان 

IP اتالنطاق اءسمألذا، يحل نظام  .تصفح اإلنترنت وتذكرها عند )DNS ( محل عناوينIP،  ،مع سهولة تذكر أسماء النطاقات
نطاق  ،www.icann.orgفعلى سبيل المثال، في عنوان موقع الويب  .من سلسلة أحرف تفصل بينها نقاطعادةً تكون هي تو

 .icann  ونطاق المستوى الثاني هو org.  المستوى األعلى هو
 

رمز بلد ثنائي  240فمثالً، يوجد حاليًا  .، يُستخدم بعضها ألغراض محددة)TLD(توجد أنواع مختلفة من نطاقات المستوى األعلى 
  .فرنسا عن fr.  الرمز يعبرألمانيا، بينما  عن de.  الرمز يعبرفمثالً،  .، والتي تقوم بتحديد بلد أو منطقة)TLD )ccTLDاألحرف 

 
فمثالً،  .، في بعض الحاالت، تحديد طبيعة منظمة ما تقوم بتشغيل موقع ويب معين)gTLD(أعلى مستوى نطاق مزود يمكن ل

 يوجد حاليًا .إلى منظمة غير تجارية، ولكن ال يُطلب ضرورة القيام بذلك org.  على هيمكن أن يشير موقع ويب يحتوي عنوان
: زيارة الموقع من خالل gTLDلة من يمكنك االطالع على قائمة كام .قيد االستخدام gTLDمن  20

http://www.iana.org/gtld/gtld.htm. 
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، يكون مُعدًا لالستخدامات العامة info.  أو com.  ، مثلال تتم رعايته الذي gTLDفمثالً،  .gTLDمن مختلفة  أنواعًاكما أن هناك 
مُعدًا الستخدام مجتمع معين له، مثل  عايتهتتم ر الذي gTLDوعلى النقيض، يكون  .ICANNويتم تشغيله وفقًا لسياسات 

.coop تم صياغة سياسات تس .بالنسبة للمنظمات التعاونيةgTLD  التي الذي تتم رعايته جزئيًا من خالل المنظمة أو المجتمع
  .رعايتهوالذي قام بإنشائه /قامت

 

  جديدة؟ gTLDكيف يمكن إنشاء 
منذ عام ف .جديدة gTLDم اإلنترنت ألغراض كثيرة، هناك طلب متزايد على بمرور الوقت، حيث يستخدم الكثيرون حول العال

، وكثير من النطاقات info.، بما في ذلك نطاقات األغراض العامة مثل DNSالجديدة إلى  gTLD، تمت إضافة العديد من 2000
  .صناعة الطائراتمجال ل aero.لمستخدمي الهواتف المحمولة، و mobi.المتخصصة مثل 

 
 الجديدة في عملية نزيهة وتتسم بالشفافية gTLDويعد ضمان منح  .جديدة gTLDمسؤولة عن عملية تقديم  ICANN تعد

 جولتي ICANNوقد أجرت  .أهم األولويات الحالية ،إلى منظمات قادرة على إدارتها بفاعلية نيابة عن مستخدمي اإلنترنت
  .جديدة gTLDعندما دُعيت منظمات القتراح  - 2004و 2000في عامي  -تطبيق 

 

  الجديدة؟ gTLDمن المسؤول عن 
، يُشار إلى هذه المنظمات بمشغلي مزود gTLDوبناءً على نوع  .gTLDيتم تفويض منظمة معينة بمسؤولية تشغيل كل من 

  .االمتداد أو الرعاة أو المفوضين
 

يجب أن تقنع  .وإدارته، إذا تم اعتماده بإطالقه، حيث تقوم هذه المنظمة ةجديد gTLDظمة باقتراح كل ويجب أن تقوم كل من
بوجود قدرات فنية عالية لديها وخطة عمل مناسبة والتزام بتنفيذ  ICANN - ةجديد gTLDلكي يتم اختيارها لتشغيل  -المنظمة 
  .إضافة إلى معايير أخرىبفاعلية،  ICANNسياسات 

 
مع ) أو رعاية(توقيع اتفاقية مزود امتداد  المقدِّمة للعرض، سيُطلب من المنظمة ةجديد gTLDجرد اختيارها لتشغيل وبم

ICANNوالموافقة على االلتزام بسياسات اإلجماع التي اعتمدها مجلس اإلدارة ،.  
 

األخرى ومقدمي  TLDsشغيل ، بما في ذلك المنظمات التي تقوم بالفعل بتةجديد gTLDويمكن ألي طرف طلب تشغيل 
  .الطلبات الذين سبق أن تقدموا في جوالت تطبيق سابقة ولم ينجحوا

 
 .newgtld@icann.org ويمكن إرسال االستفسارات إلى .gTLDاستفساراته حول عملية  تقديمالمجتمع على  ICANNتشجع 

 .faq.htm-strategy-gtld-http://www.icann.org/topics/newسئلة واألجوبة على كما يمكن االطالع على األ
 

  التالي؟ gTLDمتى يمكنني تقديم طلب 
فسة في خدمات تسجيل النطاق، مع عملية ضرورية لتعزيز الخيار والمناباعتبارها جديدة  gTLDتقديم إلى  ICANN نظروت

  .ضمان الحفاظ على أمان اإلنترنت واستقراره وإمكانية تشغيله عالميًا
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  .جديدة، فيمكنك إرسالها أثناء فترة التطبيق التالية gTLDعن  فكرةإذا كانت لديك 
 الجديدة والجدول الزمني gTLDيم يجري حاليًا تطوير عملية تقد .هذا العام gTLDإطالق جولة جديدة لتطبيق  ICANNتتوقع 
 gTLDلتوجيه تقديم  ،بوضع السياسة المقترَحة ICANNالتابعة لمنظمة ) GNSO(قامت منظمة دعم األسماء العامة  .الدقيق

تتضمن األسئلة التي تمت إثارتها في  .الخاصة بها االرتقائية المتعددين الجديدة من خالل عملية تطوير سياسة أصحاب المصالح
والنتيجة المنتظرة  .اعتبارات فنية واقتصادية وتشغيلية وقانونية والسياسة العامة واعتبارات أخرى ،الجديدة gTLDوير سياسة تط

 .جديدة gTLDهي إيجاد عملية صريحة وعادلة وفعالة لتخصيص 
 

لتركيز على خطط التنفيذ، نقطة تحول، حيث يتطور األمر من إكمال مهمة تطوير السياسة إلى ا ICANNيمثل األمر اآلن لـ 
من خالل مجلس إدارة  GNSOوستكون قادرة على الوصول إلى اعتماد وشيك لمتابعة التنفيذ الكامل لتوصيات سياسة 

ICANN.  يأخذ مجلس اإلدارة توصياتGNSO -  وبعدما  .بعين االعتبار -التنفيذ أعده الموظفون  مشاكلبجانب تقرير حول
  .جديدة gTLDتاريخ افتتاح جولة التطبيق لـ  ICANN، ستعلن اويوجِّه الموظفين لتنفيذه GNSO يعتمد مجلس اإلدارة سياسة

 
من موقع ويب ) ممارساتيُشار إليه باالسم (جديدة المحتملون قادرين على تنزيل دليل معلومات  gTLDسيكون مقدمو طلبات 

ICANN ،لتقديم  يشرح هذا الدليل المعايير والعمليات التي يجب اتباعهاوgTLD الدليل  هذا كما سيحتوي .خطوة بخطوة ةجديد
  .ةالجديد gTLDالتي ستُفرض لتغطية تكاليف برنامج ، أيضًا على تفاصيل حول رسوم التطبيق

 
معلومات مفصلة حول الجدول الزمني والعملية، كما  ICANNستكون عملية تقديم الطلبات من خالل موقع الويب، وستنشر 

  .لملء طلباتعالميًا لزيادة الوعي قبل تاريخ التقدُّم ستجري تواصالً 
 

  هل تريد معرفة المزيد؟
: على الموقع ICANNالخاص بـ  ةالجديد gTLDالعثور على مزيد من المعلومات حول برنامج  كيمكن

program.htm-gtld-http://icann.org/topics/new.  يجب إرسال االستفسارات حول هذا البرنامج إلى
newgtld@icann.org.  

 
، انظر ةالجديد gTLDالمتعلقة بـ  GNSOللحصول على مزيد من المعلومات حول توصيات سياسة 

gtlds/-http://gnso.icann.org/issues/new.  
 


