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 الجديدة gTLDsخطة اتصاالت 

 

 .المجلس اعتماد قبل اتصاالت إجراء ٌتم لن. gTLD لبرنامج اإلدارة مجلس باعتماد مشروط البحث هذا

 الفلسفة

ٌُحدث بدء نطاقات المستوى األعلى العامة الجدٌدة تغٌٌراً أساسٌاً على اإلنترنت كما نعرفها. وسٌكون لمثل هذا الت ٌر غٌإذا تم اعتمادها، س

 شخص فً عالمنا المتصل بشكل قوي. على كل دولة وكلة نٌضمالهائل فً النهاٌة تؤثٌرات 

االعتٌادي، وسٌستهدف فً  ICANNوهذا ٌتطلب وٌستحق برنامج اتصاالت دولً ذو تؤثٌر عاٍل. إنه ٌهدف لما هو أبعد من جمهور 

لمعٌنة على أمل أن ارتفاع المّد سٌجعل جمٌع القوارب تطفو: إن النهاٌة جمهور العامة، باإلضافة إلى سلسلة من أنواع الجماهٌر ا

االتصاالت الواسعة والبسٌطة ترفع من الوعً األساسً على نطاق المجلس. قد ال ٌحتاج جمٌع معارفك لمعرفة التفاصٌل، ولكنهم 

ة لالبتكار وتحقٌق أنه ٌتم إنشاء منصة جدٌدسٌحتاجون إلى معرفة أن اإلنترنت ٌتغٌر. ٌجب أن تعلم األعمال التً تتخطى المجتمع الفنً 

 أرباح محتملة.

. نرٌد من األشخاص غٌر المشتركٌن باألمر حالٌاً أن ٌتناقشوا ضجةستإدي إلى إحداث  –التً ٌتم تنفٌذها بشكل الئق  –هذه الجهود 

بل المواقع ألعمال التً ستنتج فً النهاٌة من ق  حول المسؤلة، ونرٌد أن نلفت أنظارهم. ال ٌتعلق األمر بفرص العمل الجدٌدة، بل ٌتعلق با

اإللكترونٌة التً ستصنعها هذه النطاقات الجدٌدة، والمٌزة المتزاٌدة للخٌارات أمام مستخدم اإلنترنت الٌومً. ال ٌتعلق األمر بشرح 

داة الجدٌدة، وألنهم بشر، كٌفٌة هذه األ بالتفكٌر حول طرٌقة استغاللهم منون أٌبدإنه ٌجعل الناس  الجدٌد، بل gTLDتفاصٌل عمل 

 االستفادة منها.

  

 الهدف

 –الجدٌدة بؤوضح وأشمل شكل  gTLDsالجدٌد وضمان نقل  gTLDإن الهدف الرئٌسً لهذه الخطة هً زٌادة احتمال نجاح برنامج 

 وكالً من الفرص التً تقدمها والمخاطر المشمولة عند التقدم بطلب له وتشغٌله.

الجدٌد بشكل كبٌر. سٌزٌد برنامج االتصاالت من نشر الوعً بٌن  gTLDعن طرٌق زٌادة الوعً العالمً ببرنامج سٌتم تحقٌق هذا 

 الجدٌدة. gTLDsفٌما ٌتعلق بـ ولماذا وأٌن ومتى وماذا منبات من أنحاء العالم حول لاألطراف المهتمة والمتقدمٌن بط

. سٌعتمد برنامجنا للتواصل على ICANNلتسوٌق مع الدعم التنسٌقً من مجتمع سٌتم استخدام مجموعة متنوعة من الوسائط وأدوات ا

وهً إفرٌقٌا، وآسٌا/أسترالٌا/الباسٌفٌك، وأوروبا، وأمرٌكا الالتٌنٌة/الكارٌبً، وأمرٌكا  – ICANNالمناطق الجغرافٌة الخمسة فً 

العربٌة والصٌنٌة واإلنجلٌزٌة والفرنسٌة  –الرسمٌة لألمم المتحدة  الشمالٌة. ستتوفر المستندات بالغة األهمٌة للبرنامج باللغات الستة

 والروسٌة واإلسبانٌة.

  

 الرسائل األساسية

 إن معالم اإلنترنت تتوسع. .1

 ، وستعتبر هذه فرصة رائعة للبعض.ستتؤثر معظم المنظمات ذات الوجود عبر اإلنترنت بشكل ما .2

3. gTLDs .الجدٌدة هً منصة لالبتكار 

المجازفات والمكافآت، وٌنبغً على المتقدمٌن بطلبات المحتملٌن تقٌٌم البرنامج بحرص قبل أن ٌتخذوا قراراً حول إنها تحمل  .4

 المتابعة.
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 الجدٌد بطرٌقة شفافة وشاملة. gTLDلقد تم تطوٌر برنامج  .5

 جهة مخاوف جمٌع األطراف المعنٌة.لقد تم بذل جهود كبٌرة لموا .6

 الجدٌدة لن تإثر على استقرار اإلنترنت. gTLDsاإلنترنت هً أمر رئٌسً.  وضمان أن حماٌة واستقرار ومرونة .7

 لقد تم وضع وسائل وقاٌة جدٌدة لتعزٌز الملكٌة والمستهلك ووسائل حماٌة اإلنترنت األخرى. .8

 ذات األساس الالتٌنً. تجعل من الممكن الولوج إلى اإلنترنت بنصوص عدا عن األحرف أسماء النطاقات الدولٌة .9

  

 لهجة والرؤياال

الجدٌدة هً معقدة، لذا من المهم أن تكون رسائلنا بسٌطة ومباشرة وملزمة قدر اإلمكان من أجل كسب االهتمام. إن تجنب  gTLDsإن 

ل الرطانة الفنٌة هو أمر أساسً. ٌجب أن نكون دقٌقٌن فنٌاً من دون الحاجة إلى المبالغة باألمور الفنٌة. ولكنه لٌس مجرد تغٌٌر فنً، ب

 مبدعٌن للحصول على اهتمام كاٍف. تحول بطرٌقة استخدام اإلنترنت، وٌنبغً علٌنا أن نكون

الجدٌدة "حقٌقٌة" بؤعٌن الجمهور الذي نستهدفه بٌنما نبٌن كٌف سٌإثر البرنامج  gTLDsإن اللهجة البشرٌة والتً تشمل الجمٌع ستجعل 

 سواء كانوا ٌنوون التقدم له أم ال. –علٌهم 

 تمٌزة للفرصة واالبتكار المحتمل.للهجة هً متطورة قلٌالً لتوضٌح الطبٌعة المستكون ا

 إقراراً منا بدورنا كرواد، ولٌس مدافعٌن، فإننا سنكون محاٌٌدٌن، وسنمثل جمٌع أطراف المسؤلة بٌنما نواصل التروٌج للعمل الرائع الذي

واد التً تشرح فرصة االستثمار ستبٌن كالً من المخاطر والمكافآت قام به جمٌع المشاركٌن بوضع البرنامج. على سبٌل المثال، الم

 المحتملة.

خاص بكم". نحن رواد مصدر مهم ٌخضع للتغٌٌر، ولٌس مدافعٌن عن ابتكار معٌن قد ال  TLDلن تقول اتصاالتنا "علٌكم االستثمار فً 

خبركم ما الفرٌق الذي علٌكم تشجٌعه، ن اسل الرٌاضً". لنٌكون مناسباً للجمٌع. ولكن مع توضٌح ذلك، فإننا ننوي تبنً "منهج المر

الجدٌدة تغٌٌراً تارٌخٌاً فً اإلنترنت. من المهم إلهام ورعاٌة االهتمام الطبٌعً  gTLDsولكننا نحب الرٌاضة. إذا تم اعتمادها، ستشكل 

ننا لن نتكلم بشكل توصٌفً، فإننا سننشر الوعً الجدٌدة لإلبداع واالبتكار باستخدام أسماء النطاقات. رغم أ gTLDsبطرٌقة إظهار 

 ئلة رغم أنها مبنٌة على الحقائق.ونسلط علٌها الضوء اإلٌجابً. لهذا السبب، ستكون اتصاالتنا متفا ICANNونفخر بإنجازات مجتمع 

ً جزء مهم من تحوٌل اللهجة والرإٌا ه –التً ٌتم التعبٌر عنها كشعار قابل للتذكر  وهً انعكاس متسق لهوٌة البرنامج –الماركة المادٌة 

 إلى واقع.

  

 الطابع

الجدٌدة مساحة اسم النطاق وتوسع من  gTLDsسٌكون طابع التواصل هو توسع اإلنترنت، تحت مغزى أن معالم اإلنترنت تتوسع. تفتح 

السماح للمستخدمٌن بالولوج إلى توسع مساحة اسم النطاق عن طرٌق  IDNsأفق اإلنترنت، مما ٌزٌد من إمكانٌة االبتكار. كما أن 

 اإلنترنت بؤحرف لغاتهم المحلٌة بالكامل، مما ٌجعل اإلنترنت شاملة عالمٌاً أكثر مما سبق على اإلطالق.

إن الطابع المحدد، الذي كان ٌهدف فً البداٌة إلى المتقدمٌن بطلبات المحتملٌن ذوي عقلٌة التسوٌق )سواء كانوا ٌمثلون األعمال أو 

 –الجدٌدة هً منصة لالبتكار، وأٌة فكرة رٌادٌة جدٌدة ستكون الخطوة التالٌة األكبر  gTLDsت أو المجتمعات... إلخ(، هو أن الحكوما

Facebook  أوYouTube ٌلً: التالٌة. سٌتم التعبٌر عن الطابع كما 

 .تشاء ما تسمٌة ٌمكنك التالٌة؟ المهمة الخطوة ستكون ماذا -

-  gTLDs االبتكار تشجع -الجدٌدة. 

 !بنفسك هذا حدد بك؟ الخاصة النقطة ٌتبع ماذا -
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 الجمهور 

ستستهدف االتصاالت المبدئٌة مجتمع األعمال والمتقدمٌن بطلبات المحتملٌن والمجتمع الفنً. ٌتنوع هذا الجمهور المبدئً على نطاق 

لغات معتمدة من األمم المتحدة. رغم أن المستخدمٌن  المناطق الخمسة، وٌشمل الدول النامٌة، وسٌتم التعبٌر عنه بحد أدنى ٌبلغ ستة

برإٌة ذلك التغٌٌر الذي ٌحدث على اإلنترنت. ستوسع ون أسٌبدالنهائٌٌن لٌسوا الهدف الرئٌسً لهذه المرحلة األولى من االتصاالت، فإنهم 

. والسبب بهذا أنه ٌجب أن تكون النطاقات كهدف رئٌسً أكثر نالمرحلة التالٌة من الجمهور لٌشمل المستهلكٌن والمستخدمٌن النهائٌٌ

الجدٌدة  gTLDsالجدٌدة متوفرة أوالً قبل أن ٌستفٌد المستخدمٌن النهائٌٌن من فوائدها. إن الهٌئات التً تتقدم بطلب لتحصل على وتنفذ 

 هً ما سٌنقل الفوائد إلى المستخدم النهائً.

ومات والشركات الكبرى والمجتمعات والمنظمات األخرى. سنستهدف بشكل ٌتم تعرٌف األطراف المعنٌة بشكل واسع على أنها الحك

خاص مسوقً الشركات ووكاالت اإلعالنات والمستثمرٌن والبلدٌات المحلٌة والمنظمات غٌر الربحٌة والمجموعات الدٌنٌة والروابط 

لبرنامج، وكٌف سٌإثر علٌهم، وكٌف ستغٌر أي بشكل أساسً، أي طرف ٌنبغً أن ٌعرف بؤمر ا التجارٌة ومحامًٌ العالمة التجارٌة،

gTLDs  ،فً النهاٌة من معالم اإلنترنت. سٌثٌر هذا اهتمام البعض مثل المستثمرٌن، والبعض بهدف الحفاظ على المعالم الثقافٌة المهمة

 والبعض بصفتهم مدافعٌن عن حقوقهم والملكٌة الفكرٌة. 

 جدٌد. gTLDالتً تخطط بالفعل للتقدم بطلب للحصول على  ٌتم تعرٌف المتقدمٌن بطلبات على أنهم الهٌئات

لهذا الغرض، ٌتضمن المجتمع الفنً السجالت/ المسجلٌن، ومطوري البرمجٌات وتطبٌقات الوٌب، ومصّنعً معدات التوجٌه الذٌن علٌهم 

 الجدٌدة. gTLDsن من الوصول إلى مواقع وضمان الجاهزٌة الفنٌة حتى ٌتمكن المستهلك

صٌل المواد بحسب اهتمامات كٍل من هذه المجموعات، أي أدوات معٌنة بٌن جمهور معٌن. سٌتم توضٌح العناصر المهمة فً سٌتم تف

سوف ٌطلعون على هذه  البرنامج، مثل عملٌة االعتراض وآلٌات حماٌة الحقوق الجدٌدة، بحٌث أن أولئك الذٌن من المرجح أن ٌتؤثروا

اركة بها. مثال: نشرة صوتٌة تبٌن وسائل حماٌة العالمة التجارٌة ستستهدف محامًٌ العالمة الفرص، وٌطلعون على إجراءات المش

 الماركة ستستهدف مهنًٌ التسوٌق. التجارٌة، ونشرة صوتٌة حول

  

 المكونات األساسية، المرحلة األولى

 الجدٌدة من أربعة مراحل ممٌزة. gTLDsتتؤلف خطة اتصاالت 

، وهً تعّرف بؤنها فترة حملة من أربعة أشهر تسبق اإلطالق الرسمً للبرنامج التً سٌشار إلٌها بفتح فترة قاإلطال قبل ما :1 المرحلة

 التقدم بالطلبات. 

 ٌوماً حٌث ٌتم قبول الطلبات. -60وهً تعّرف بؤنها فترة الـ  اإلطالق :2 المرحلة

 بات إلى أن تفتح الجولة التالٌة.ٌتم بها إغالق فترة الطل، وهً تعّرف بؤنها الفترة الزمنٌة التً اإلطالق بعد ما :3 المرحلة

 .الجذر في TLDs إحياء :4 المرحلة

 :مدار الفترة اإللزامٌة من المجلسعلى  رئيسية اتصاالت مجاالت أربعةتركز الخطة على 

مخصصة بحسب التلفزٌون والرادٌو والمطبوعات وعبر اإلنترنت، ال فً elements اإلعالنحملة منسقة تشمل عناصر  .1
 المنطقة.

 تلفزٌون األعمال الدولً، والصحف والمواقع اإللكترونٌة، واإلعالنات على : أهداف اإلعالنات المبدئٌةGoogle وضع .
 gTLDتثٌر اهتمام العامة وتوجه الناس إلى موقع  -على شكل فٌدٌو ومطبوعات  –حملة نشطة وذكٌة وتلفت األنظار 

أن أمراً مهماً  . سٌإدي هذا إلى إثارة تصور!تشاء ما تسمٌة ٌمكنك التالٌة؟ المهمة الخطوة ونستك ماذا الجدٌد اإللكترونً:
 على وشك الحدوث.
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 دولٌة من الطراز األعلى. صحافةتغطٌة  .2

  تتقابل مع المنافذ اإلستراتٌجٌة ووضع المقابالت، تستهدف بالبداٌة  –ضمان تغطٌة صحافة منتشرة/ عالمٌة حول البرنامج
 التلفزٌون العالمٌة واإلقلٌمٌة وصحف األعمال الرئٌسٌة. قنوات

 
 /عروض متجولة كبرى.إقليمية إطالق برامجخمسة  .3

 ستقام أحداث برنامج إطالق إقلٌمٌة فً كل منطقة ICANN ستتم زٌارة ثالثة دولة من كل منطقة، مع عقد خطابات .

 ومإتمرات صحفٌة وأحداث تواصل كبرى فً كٍل منها.

 
 .اإلنترنت عبر الوسائطوغٌرها من  االجتماعً .4

 حٌث ٌمكن ألي من الجماهٌر المستهدفة الحصول على معلومات واضحة وتفصٌلٌة،  قوي عبر اإلنترنت تؤسٌس وجود

عن طرٌق صفحة نشطة على  وتكملها إشعارات من الوسائط االجتماعٌة. تكوٌن حركة مرور فً الوسائط االجتماعٌة

Facebook  وتغذٌةTwitterإشراك المدونٌن. سٌتم استخدام نشرات صوتٌة ودٌة ومدونات فٌدٌو شاملة، والتً ٌتم ، و

تحرٌرها بشكل جٌد لمراعاة انشغال الجمهور، على الموقع اإللكترونً والوسائط االجتماعٌة. سٌزود هذا األطراف 

ال، ونظرة عامة على عملٌة التقدم إمكانٌاتها باألعم –المهتمة بالمزٌد من المعلومات حول الجوانب المعٌنة للبرنامج 

 بطلب، وعملٌة االعتراض، والمجازفات وكٌفٌة التقدم بطلب.
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