
 

 

 

 ةالجديد gTLDمذكرة توضيحية لبرنامج 
 

 السوق والتأثيرات االقتصادية: مسودة المناقشة

    

    

 2011أبرٌل  15 :تارٌخ النشر األصلً 

 

 الجديدة gTLDبرنامج  – الخلفية

 ICANNهذه إحدى حلقات مسلسالت المذكرات التوضٌحٌة الجدٌدة التً تتعلق بالمشاورات بٌن مجلس إدارة 
 . ICANNالخاص بـ  ةالجدٌد gTLDواللجنة االستشارٌة الحكومٌة بشأن برنامج 

فً هذه الموضوعات وذلك بالنظر بعٌن االعتبار إلى التفكٌر  المواقفوقد تم تقدٌم هذه المذكرات لتوثٌق أحدث 
فحسب بل إنها تحتوي على  GACالحالً والمناقشات والتعلٌقات العامة الواردة. فكل مذكرة ال تعكس مشورة 

 gTLDمبررات وعرض األسباب فً كل القضاٌا ذات الصلة فٌما ٌتعلق بدلٌل مقدم الطلب وإصدار برنامج 
 .ةالجدٌد

 زٌارةالجدٌدة ٌرجى  gTLDللحصول على المعلومات الحالٌة والجداول الزمنٌة واألنشطة المتعلقة ببرنامج 
<program.htm-gtld-http://www.icann.org/en/topics/new>. 

ال ٌنبغً أن ٌعتمد مقدمو الطلبات المحتملون على أيٍ من ورجاء االنتباه إلى أن هذه هً مسودة مناقشة فحسب. 
مشاورة مزٌد من الحٌث ما زال البرنامج خاضًعا ل ةالجدٌد gTLDالتفاصٌل الُمقتَرحة الخاصة ببرنامج 

 مراجعة.الو

 

  

  

 

 

 

http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm
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 مقدمة

 الحالية البيئة

التً تقضً بأنه ٌنبغً تفوٌض برنامج  GNSOتوصٌة سٌاسة  ICANNخالل عملٌة التطور الرسمٌة، اعتمد مجلس إدارة 
gTLDS  الجدٌدة اإلضافً استناًدا إلى مقتضٌات االستنتاج ومن بٌن ما أسفرت عنه العملٌة أن برنامجgTLDS  الجدٌدة

الجدٌدة  gTLDSسٌحقق ربحا صافٌا لمجتمع االنترنت. وعقب الموافقة، فقد أجرٌت دراسات عدة لتحدٌد: ما إذا كان برنامج 
 لمحتملة )أي سٌاسة تسعٌر اسم النطاق وقواعد الفصل الرأسً( أم ال.سٌحقق ربحا صافٌا وٌخفف من قٌود السوق ا

 
هذا ولم تتمكن واحدة من الدراسات أن تقرر بشكل محدد صافً األرباح المتوقعة ومن بٌن ما أوضحته أن االبتكارات كانت 

ع البرنامج.  فقد تناولت كل صعبة أو محتملة التوقع كما أن فاعلٌة العدٌد من أدوات تخفٌض التكلفة كانت قد استنفذت م
الدراسات األرباح ولكن اتسمت بعضها بالتفاؤل فً احتماالتها وتأثٌرها عن التكالٌف األخرى. وفً الصدد ذاته، أوصت كافة 

 الدراسات بأنه ٌنبغً تقدٌم وسائل تخفٌض التكلفة كما حدث فً حماٌة حقوق الملكٌة وإجراءات تخفٌف السلوك الضار.
 

 باإلجراء التالً: GACاإلرشادٌة، أوصت فً سجالتها 
 

 تعدٌل المسودة النهائٌة لدلٌل مقدم الطلب لٌشمل ما ٌلً:
 

  معاٌٌر لتسهٌل دراسة التكالٌف واألرباح المحتملة لتقدٌمها للعامة فً التقٌٌم وإصدار برنامج
gTLDS .الجدٌدة 

 

  مطلب ٌقضً بتقدٌم مقدمً طلباتgTLD  الجدٌدة معلومات حول األرباح المتوقعة لبرنامجgTLD 
المقترح وكذلك أٌضا معلومات وشروط التشغٌل المقترحة إللغاء ولتخفٌض التكالٌف التً ٌتكبدها 

 المسجلٌن والمستهلكٌن.
 

  سوف تصل العناٌة الواجبة أو قٌود التشغٌل األخرى لضمان أن المجتمع القائم علىgTLDS  إلى
اتهم المستهدفة ولن ٌقوم بتوسٌع عملٌاتهم بطرٌقة تزٌد من احتمال فرض السجالت المزٌد من مجتمع

 األخرى. TLDsالتكالٌف على مالكً النطاق الحالٌٌن فً برامج 
 

إلى أن التكالٌف واألرباح القادمة  GACوأثناء المشاورات التً عقدت فً مدٌنتً بروكسل وسان فرانسٌسكو أشارت 
من تأكٌد االلتزامات  3.3الجدٌدة على النحو المحدد فً القسم  gTLDٌنبغً أن تحدث كجزء من برنامج مراجعة  المتوقعة

 (.gTLD)بدال من أن ٌكون شرطا مسبقا لتقٌٌم وتفوٌض طلبات 
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 التوصية
 

الجدٌدة لتقدٌم  gTLD سٌتم تعدٌل الدلٌل، أي أن أسئلة مقدم الطلب ستزداد لتشمل األسئلة التً ٌتطلبها مقدمً طلبات .1
المقترح وكذلك أٌضا شروط التشغٌل المقترحة إللغاء أو تخفٌض التكالٌف  gTLDمعلومات حول األرباح المتوقعة لبرنامج 

على اقتصادٌٌن على دراٌة بهذه القضاٌا القتراح أي األسئلة التً  ICANNالتً ٌتحملها المسجلٌن والمستهلكٌن. وقد أبقت 
 ٌنبغً أن تطرح.

 
وسط توقع بتنفٌذ جزء من مراجعة البرنامج من قبل االقتصادٌٌن، كما ٌعتقد أٌضا أن ٌكون االستعراض أكثر فاعلٌة إذا تم  

األسئلة وتم إدراجها فً الملحق المرفق  من قبل محترفٌن فً نفس المجال. وبعد بعض المناقشات والتكرار طرحت بعض
 بهذه الورقة.

 
تستخدم فً تسجٌل نتٌجة أو لن هذا وستعرض األسئلة على الجمهور أي أنه سٌتم نشر اإلجابات. فضال عن أن اإلجابات  

نتٌجتها وفقا تقٌٌم طلبات التقدٌم. )حٌث أن اإلجابات عن األسئلة األخرى الموجودة بالفعل فً طلب التقدٌم سٌتم تسجٌل 
 للجدول الحالً إضافة إلى أنه سوف ٌتم االستعانة بها فً الدراسة.(

 
سوف ٌخدم فً الحقٌقة مجتمعاتهم  gTLDSومن المتفق علٌه أن قٌود التشغٌل قد وضعت لضمان أن المجتمع القائم على  .2

زٌد من التكالٌف على مالكً النطاق المستهدفة ولن ٌقوم بتوسٌع عملٌاتهم بطرٌقة تزٌد من احتمال فرض السجالت الم
أن تتقدم بورقة عمل  GNSOأنه ٌنبغً على  ICANNاألخرى. فً حٌن أن قرر مجلس إدارة  TLDsالحالٌٌن فً برامج 

 (./:en.htm -10dec10-/icann.org/en/minutes/resolutionshttp- 8مختصرة وأن تدرس هذه األسئلة )انظر، 
قد قدمت هذه الورقة بما فً ذلك نموذج مقترح لتقرٌر فً ظل أٌة ظروف قد ٌقوم مشغل سجل المجتمع  GNSOوكانت 
TLD تمع بتعدٌل قٌود التسجٌل فً اتفاقٌة السجل. فالهدف من اإلجراء هو السماح بإدخال التغٌٌرات على قٌود مجTLD 

علما بأن هذه التغٌٌرات سوف تكون ضرورٌة لتفً باحتٌاجات المجتمع بشكل أفضل. وعادة ما تكون ظروف التغٌٌر 
والسبل المتوقعة لتفً باحتٌاجات المجتمع غٌر صحٌحة.  ومن ثم فإن الهدف من االختبار أثناء هذا اإلجراء هو ضمان أن 

TLD  أو عدم السماح بالتغٌٌر. –ال تزال تفً باحتٌاجات المجتمع المرغوب بعد عمل التغٌٌرات 
 

 األسباب المنطقية وراء التوصية
 

 دراسة اقتصادٌة لما بعد اإلصدار
 

ن بما أنه فً الغالب أن االقتصادٌٌن هم من سٌقومون بإجراء دراسة ما بعد اإلصدار، تقرر أنه ٌنبغً أن ٌقوم االقتصادٌو
بوضع األسئلة. ولن ٌتم تسجٌل السؤال تشجًٌعا لالنفتاح وألن األسئلة المسجلة حالٌا قد وضعت لتربط بٌن سٌاسة تخصٌص 

GNSO gTLD . 
 

فً حٌن أنه قد اقترح االقتصادٌٌن بعض األسئلة بالفعل فً الطلب. التً لم تتكرر فً القسم الجدٌدة. بٌنما تم اجتناب األسئلة 
 خطط األعمال السرٌة. التً تتعلق ب

 
فً حٌن أنه من المفهوم أن مقدمً الطلب لن ٌحاسبوا على إجاباتهم وبالتالً فقد ٌبالغون فً المطالبات، فسٌتم نشر األسئلة 

 واألجوبة حتى ٌتسنى للجمهور الوقوف على مدى دقة مقدمً الطلب ومراعاتهم لآلخرٌن فٌما بعد.
 

http://icann.org/en/minutes/resolutions-10dec10-en.htm#8
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 المستند إلى المجتمع لمجتمعاتهم المستهدفة TLDSgضمان خدمة 
 

، قالت لجنة إعادة النظر بمجلس اإلدارة، "بسبب أن مثل هذه العملٌة قد ٌكون لها TLDsوعند النظر فً تغٌٌرات مجتمع 
لٌة." هً نقطة البداٌة الطبٌعٌة لتقٌٌم مثل هذه العم GNSOوهى مسألة تتعلق بالسٌاسة فإن  gTLDSتأثٌر كبٌر على 

recommendation-http://www.icann.org/en/committees/reconsideration/bgc-)انظر، 
en.pdf-09dec10 لذا قرر المجلس أن تحال القضٌة إلى ).GNSO . 

 
ر، تم القٌام بعمل جدٌر باالعتبار إلٌجاد نموذجا لتحقٌق نفس تلك النهاٌة. وعند ما طلب المجلس الورقة المختصرة وقبٌل القرا

فً ذلك، أن تعمل  GNSO، تم إرفاق النموذج المقترح لتقٌٌم التغٌٌر بها. فٌمكنها، إذا رغبت GNSOالتً أرسلت إلى 
 كنقطة بداٌة لهذه المناقشة. 

 
المحتملٌن للشروط المستقبلٌة المسبقة  TLDذج الذي تم نشره أن ٌكون بمثابة إشعار لمقدمً طلب مجتمع كما ٌمكن للنمو

إلجراء التغٌٌرات. هذا وللمجلس أن ٌقرر أن ٌتم إدراج النموذج المقترح فً دلٌل مقدم الكتاب فً انتظار مداولة وقرار 
GNSO. 

 

http://www.icann.org/en/committees/reconsideration/bgc-recommendation-09dec10-en.pdf
http://www.icann.org/en/committees/reconsideration/bgc-recommendation-09dec10-en.pdf
http://www.icann.org/en/committees/reconsideration/bgc-recommendation-09dec10-en.pdf
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 الخاصة بطلب التقديم ICANNملحق ـــ أسئلة 
الجدٌدة،  gTLDمالحظة:  ٌكمن الهدف من المعلومات التً تم جمعها رًدا على هذه األسئلة فً الوقوف على مراجعة برنامج 

 المترامً.   gTLDمن منظور تقٌٌم التكالٌف والفوائد ذات الصلة التً تحققت فً فضاء 
من تأكٌد االلتزامات، بعد أن دخل  3.3د فً القسم الجدٌدة على النحو المحد gTLDعالوة على أنه سٌتم مراجعة برنامج 

الجدٌدة حٌز التشغٌل لمدة عام واحد.  وهذا ستشمل الدراسة إلى أي مدى قد ارتقت عملٌة مقدمة أو توسع  gTLDSبرنامج 
gTLDS  بالمنافسة وثقة المستهلك واختٌاره، وكذلك أٌضا فاعلٌة )أ( عملٌة التقدٌم والتقٌٌم و)ب( الحماٌة الموضوعة لتقلٌل

 القضاٌا الناجمة عن المقدمة أو التوسع.  
م هذه فالمعلومات التً تم جمعها فً هذا القسم ستكون مصدًرا واحًدا للتعلٌقات فً نشر االستعراض. كما أنه لن ٌتم استخدا
 المعلومات كجزء من التقٌٌم أو التسجٌل إال بالقدر الذي قد تتداخل فٌه المعلومات مع األسئلة ومناطق التقٌٌم المسجلة.

 
 المقترح TLDgالفوائد المتوقعة لبرنامج 

 

 المقترح الخاص بك أرباحا للمسجلٌن ومستخدمً االنترنت وغٌرهم؟ gTLDكٌف تتوقع أن ٌحقق برنامج  .1

المقترح الخاص بك فٌما ٌتعلق بمناطق الخصوصٌة ومستوٌات الخدمة  gTLDالهدف من برنامج  ما هو .أ 

 والسمعة؟

المقترح الخاص بك للمساحة الحالٌة فٌما ٌتعلق بالمنافسة أو  gTLDما الذي تتوقع أن ٌضٌفه برنامج  .ب 

 االختالف أو اإلبداع؟   

 قم بتقدٌم وصف كامل للهدف من سٌاسات تسجٌل مقدم الطلب دعما لهذه األهداف.     .ج 

 المقترح الخاص بك فٌما ٌتعلق بخبرة المستخدم؟    gTLDما هً أهداف برنامج  .د 

المقترح الخاص بك على أٌة إجراءات تهدف إلى حماٌة خصوصٌة وسرٌة  gTLDهل ٌنطوي برنامج  .ه 

 تخدمٌن؟ إذا كان األمر كذلك، من فضلك قم بوصف أي من تلك اإلجراءات.معلومات المسجلٌن أو المس

ٌرجى وصف إذا ما كان التواصل واالتصاالت سوف تساعد فً تحقٌق الفوائد المرجوة الخاصة بك؟  .و 

 كان األمر كذلك، من فضلك قم بوصف الطرٌقة. إذا

 

 الحد من أو إلغاء التكاليف التي يتكبدها المسجلين والمستهلكين

 

ما هً قواعد التشغٌل التً ستعتمدها إللغاء أو الحد من التكالٌف االجتماعٌة )مثل الوقت وتكالٌف الموارد المالٌة  .2

وكذلك أٌضا أنواع متعددة من نقاط ضعف المستهلك(؟  ما هً الخطوات األخرى التً تعتزم اتخاذها للحد من 

 النتائج/التكالٌف السلبٌة المفروضة على المستهلكٌن؟   

كٌف سٌتم حل الطلبات المتعددة السم نطاق معٌن على سبٌل المثال عبر المزاد أو على أساس من ٌأتً  .أ 

 أوال ٌتلقى/الخدمة أوال؟  
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قم بتوضٌح أٌة أرباح تكلفة خاصة بالمسجلٌن ستقوم بتنفٌذها مثل التسعٌر المفٌد والخصومات التمهٌدٌة  .ب 

 وخصومات التسجٌل بالجملة وما إلى ذلك.

زم أن تعرض القدرة على الحصول على عقود طوٌلة المدى )أو دائمة( ألسماء النطاق على هل تعت .ج 

المسجلٌن؟  هل تنوي عمل التزامات تعاقدٌة للمسجلٌن فٌما ٌتعلق بمعل تصعٌد السعر؟  إذا كان األمر 

 كذلك، ٌرجى توضٌح خططك.

 عاٌة فقط؟ هل ستفرض أٌة قٌود على المواقع المتوقفة أو التً تقدم خدمات الد .د 

 

كل األسئلة، إلى حد ما، تتناول تقليل التكلفة وارتفاع . )أسئلة الطلبات الحالية ذات الصلة المباشرة بعملية االستعراض

 .(األرباح
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