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gااللددررااسسااتت االلااققتتصصااددييةة االلممررتتببططةة ببببررننااممجج االلإإددااررةة االلخخااصص ببححييثثييااتت ققرراارر ممججللسس  TLD االلججددييدد 

 
  �ت�ن�ف�ي�ذ�ي�م�ل�خ�ص
 
ااخختتيياارر االلممسستتخخددمم ووتتععززييزز ثثققةة االلممسستتههللكك ووننظظاامم ههوو ددععمم  ICANNككاانن االلغغررضض ممنن تتأأسسييسس  
االلتتأأككييدد ععللىى "ففيي ععللييهه تتمم إإععااددةة االلتتأأككييدد ووففققًاا للمماا  (DNSااللممننااففسسةة ببسسووقق ننظظاامم ااسسمم االلننططااقق )
 ببععدد ففتتررةة ICANNسسججللااتت االلإإننتتررننتت االلتتيي ننففذذتتههاا ممنن ححييثث االلممننااففسسةة خخللقق ببععدد  ."االلااللتتززااممااتت
سسججللااتت ممنن ححييثث  ااههتتممااممههاا إإللىى خخللقق االلممننااففسسةة ICANN ححووللتت ،ععاامم 1998تتأأسسييسسههاا ففيي  ممنن ققصصييررةة
) االلإإننتتررننتت ووببششككلل خخااصص االلسسممااحح ببإإننششااء ننططااققااتت االلممسستتووىى االلأأععللىى االلإإضضااففييةة TLDs). ععتتببرر ووتت
 االلععااممةة TLDs ممنن ًاا ممححددووددًااععددددااللذذيي ييككتتننفف  للللممففههوومم ًاا االلأأووللىى ففيي ههذذاا االلصصدددد إإثثببااتتICANNججههوودد 
)االلججددييددةة  g TLDs 2000 إإضضااففةة ععدددد ممححددوودد ممنن  ذذللكك أأععققببووققدد ( ففيي ععااممTLD  إإللىى 2004االلممححممييةة ففيي 
. ووههذذهه االلإإضضااففااتت االلببسسييططةة للللججذذرر االلممووضضحح تتووضضحح أأنن 2005 TLDs االلإإضضااففيي ييممككنن إإضضااففتتهه ببددوونن 
 االلتتأأثثييرر ععللىى ننححوو ممضضاادد ععللىى االلأأممنن ووااللااسستتققرراارر للننظظاامم ااسسمم االلننططااقق.
 
االلححصصوولل ععللىى االلإإضضااففييةة ووططللبب االلممججللسس  TLD للتتووسسععااتت كك ببععدد ذذلل ااههتتممااممههICANNووججهه ممججللسس  
ععممللييةة تتللتتهه  تتققررييرراا ممططووللاا GNSOأأصصددررتت ححييثث   ففيي أأغغسسططسس GNSO. ،2007ممنن االلتتووججييههااتت 
 ببااللتتووسسععااتت االلضضررووررييةة ففيي ICANN أأنن تتسسممحح GNSOتتططووييرر ششااممللةة للللسسييااسسةة أأووصصتت ممنن خخللااللهه 
gععدددد  TLDs.االلججددييددةة  
 
للللووققووفف ععللىى  االلععددييدد ممنن االلددررااسسااتت االلااققتتصصااددييةة ICANNتت أأججرر ،GNSO إإصصدداارر تتققررييرر ووببععدد 
gتتططوورر االلإإججررااءااتت االلتتننففييذذييةة ححوولل ععدددد ممنن االلممششككللااتت ببمماا ييتتضضممنن مماا إإذذاا تتمم إإننششااء  TLDs إإضضااففيي 
gوومماا إإذذاا ككااننتت سستتتتسسبببب ففيي ووججوودد االلتتننااففسس ببممسستتووىى االلسسججلل سسووااء ككاانن ييججبب ععللىى  TLDs االلججددييدد 
ققصصددتت  االلممسسججلل.-ععللىى االلممللككييةة االلممششتتررككةة للللسسججلل دد ووووججوودد ححددوودد أأسسععاارر ووممددىى ووججووبب ووججوودد ققيي
ICANN ممنن االلددررااسسااتت االلااققتتصصااددييةة االلععمملل ععللىى تتححددييدد االلااسستتففسسااررااتت ممنن االلممججتتممعع )ببمماا ييتتضضممنن 
NTIA ححوولل ككييففييةة تتححددييدد ووممووااززننةة االلتتككااللييفف ووااللففوواائئدد للببررننااممجج ) g TLD .االلججددييدد 
 
ببععضض ممنن لل ذذللكك ووييششمم ، ععللىى تتققااررييرر ممنن ااققتتصصاادديييينن ععددةةICANN ححصصللتت ووففيي االلننههااييةة، 
ههؤؤللااء ووددععمم  ففيي ققضضاايياا االلتتننااففسسييةة.االلممتتخخصصصصوونن ففيي االلععااللمم خخببررااء االلااققتتصصاادد أأففضضلل 
gييممككنن للـ االلممننههججييةة االلممففتتووححةة االلتتيي ببششككلل ععاامم االلااققتتصصااددييوونن  TLDsإإممككااننييةة ممنن خخللااللههاا  ةة االلججددييدد
 االلممننااسسببةة للتتححددييدد االلععللااممةة االلتتججااررييةة ووممششككللااتت االلتتننااففسسييةة ققييووددممعع ممررااععااةة االلللللججذذرر إإضضااففتتههاا 
تتححسسنن ببششككلل ككببييرر ععللىى ههذذهه االلددررااسسااتت تتععمملل   ببددللييلل ICANN.gTLDأأخخررىى االلتتيي تتضضممننتتههاا االل
 للمم ييتتووققععوواا خخببررااء االلااققتتصصااددااللددررااسسااتت ووضضححتت أأنن ففققدد  ،ووععللااووةة ععللىى ذذللكك للللسسووقق.  ICANNررؤؤييةة
  االلتتككااللييفف االلممررتتببةة ببـ g TLDs االلججددييدد وومماا إإذذاا ككااننتت تتسسااوويي االلففوواائئدد االلإإججممااللييةة للللتتققددييمم ووتتححددييدد 
 ؤؤ.صصععووببةة االلتتننبب
 
 ععللىى أأسسااسس تتققددييمميي ببققااننوونن االلتتننااففسسييةة ححوولل االلععااللمم ووههوو االلذذيي ييسستتنندد إإللييهه ICANNتتششغغلل  
 االلععااللمم أأججممعع ووييززييدد ممنن االلتتننااففسسييةة ذذااتت االلققييممةة ممنن أأججلل ممححااككااةة االلااخختتررااعع ووااللإإببددااعع ووففوواائئدد االلممسستتههللكك.
  للمم تتتتضضحح غغييرر ذذللكك. ICANNااللددررااسسااتت االلتتيي ففووضضتت 
 
 ووججوودد أأسسااسس ااققتتصصاادديي ييببرررر تتووققفف ببررننااممجج إإللىى ععددمم ICANN ااننتتههىى ممججللسس ،للذذللككووننتتييججةة  
g TLD  االلججددييدد ععنن االلممتتااببععةة ووللنن تتثثببييتت االلددررااسسااتت االلتتححللييللييةة االلإإضضااففييةة ججااننبب ممععللووممااتتيي أأككثثرر
 .ففيي ههذذاا االلصصدددد االلتتيي تتمم إإججررااءههاا ففععلليياا
 
ححددددتت ععللىى ننححوو االلععددييددةة ققدد أأنن االلددررااسسااتت االلااققتتصصااددييةة ببااللممججللسس أأققرر  ففققدد ،ووععللااووةة ععللىى ذذللكك 
 ووههيي ففيي االلووققتت االلححاالليي ،ييسسييةة االلتتيي تتتتططللبب ححممااييةة ببددللييلل ممققددمم االلططللببااللممششككللااتت االلررئئككااففٍ 
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تتممثثلل ممسسئئووللييةة االلممججتتممعع ووااللممججللسس للإإننههااء االلققووااععدد االلممننااسسببةة االلتتيي سستتععظظمم ممنن االلففوواائئدد ووتتققلللل ممنن 
  .االلتتككااللييفف االلممححتتممللةة
 
 �ا�ل�ت�ا�ر�ي�خ �ا�ل�س�ا�ب�ق .1
 
 ووأأححدد ممببااددئئ إإننششاائئههاا ففيي تتععززييزز ااخختتيياارر االلممسستتخخددمم ووثثققةة ICANNببيياانن ممههممةة ييتتممثثلل  
 تتننااففسسييةة ووااضضححةة أأددتت إإللىى ففوواائئدد ههاائئللةة ICANNأأننششأأتت ففققدد  االلممسستتههللكك ووااللتتننااففسسييةة.
ووااببتتككاارر للللممسستتههللككيينن تتتتضضممنن أأسسععاارر ممننخخففضضةة ععللىى ننححوو تتننااففسسيي للننططااقق االلممسستتووىى االلثثااننيي 
 ببممسستتووىى االلسسججلل.ممججددٍ  أأيي تتننااففسس ICANNتتتتييحح  للمم ،ووححتتىى تتااررييخخهه ببممججتتممعع االلسسججلل.ككببييرر 
 
ااررااتت ااسستتنناادداا إإللىى االلتتححققييقق االلففععاالل ووااللححققييققيي االلممججرردد ببااتتخخااذذ االلققررممللتتززمم  ICANNممججللسس إإنن  
 ااسستتممررااررههاا ففيي تتققييييمم "االلتتأأككييدد ععللىى االلااللتتززااممااتت" ففيي ICANNككمماا أأععللننتت ووتتححللييلل االلخخببررااء 
gووتتححللييلل االلججههوودد االلااققتتصصااددييةة للببررننااممجج  TLD .االلججددييدد 
 
االلققررااررااتت للللووققووفف ععللىى االلععددييدد ممنن االلددررااسسااتت االلااققتتصصااددييةة ببإإججررااء االلممججللسس أأووععزز  ،ووممنن ثثمم 
gااللممتتخخذذةة ححوولل ببررننااممجج  TLD .ييححتتوويي ههذذاا االلققسسمم ععللىى ممللخخصص تتااررييخخيي ححوولل االلإإججررااءااتت وو االلججددييدد
g للااععتتبباارر االلممششككللااتت االلااققتتصصااددييةة االلممررتتببةة ببببررننااممجج ICANNااللممتتخخذذةة ممنن  TLD .االلججددييدد 
 
رر صصااررممةة للتتححددييدد ممددىى )ووااللظظررووفف يي ععنن سسييااسسةة تتططووGNSOأأععللننتت   ففيي ددييسسممببرر 2005، 
gااللخخللففييةة( للإإضضااففةة  TLDs.تتمم تتححققييقق االلااتتففااقق االلممووسسعع ببممننااققششااتت االلممججتتممعع ححوولل ووججووبب   االلججددييدد
gإإضضااففةة  TLDs.للللججذذرر ممنن أأججلل ممححااككااةة االلتتننااففسسييةة ووأأسسبباابب أأخخررىى ككثثييررةة  
 
gففيي أأككتتووببرر 2006 ووععللىى غغييرر ذذااتت صصللةة ببممققتتررحح تتططووييرر   TLDs االلججددييدد ووخخللاالل االلااججتتممااععااتت 
إإععدداادد االلتتححضضييرر لل ICANNنن ررئئييسس ممييططللبب اا ًااللههااتتففييةة االلخخااصصةة للللممججللسس أأصصددرر االلممججللسس ققرراارر
ددررااسسةة ممسستتققللةة ممنن ششررككةة أأوو ممننظظممةة ااققتتصصااددييةة ممششههوودد للههاا للتتسسللييمم االلننتتاائئجج ححوولل االلااسستتففسسااررااتت 
-https://community.icann.org/display/tap/2006االلااققتتصصااددييةة ذذااتت االلصصللةة ببسسووقق ااسسمم االلننططااقق. 
10-18+- +Review+of+.BIZ%2C+.INFO+and+.ORG؛ 
http://www.icann.org/en/minutes/minutes-18oct06.htm.  ططللبب االلممججللسس للههذذهه االلددررااسسةة للككمم
  ييككنن للددييهه االلككثثييرر للييففععللهه ببااللسسييااسسةة االلممتتووققععةة للـ g TLDs االلججددييدد االلذذيي للمم ييففععللهه االلممججللسس ببععدد 
 االلذذيي للمم ييككتتمملل. GNSOببسسبببب تتققررييرر 
 
 CRA ببتتففووييضض  ICANNققااممتت  ،ععاامم 2006االلممننععققدد ففيي ججتتممااعع االلممججللسس ااووببععدد  
International( CRAI.للللتتععررفف ععللىى االلممززييدد ممنن االلممععللووممااتت ححوولل  ( للتتننففييذذ ددررااسسةة ااققتتصصااددييةة(
CRAI، ااننظظرر http://www.crai.com.)  ببححللوولل ووققتتCRAIللععددييدد ممنن  االلذذيي ببددأأتت ففييهه االلددررااسسةة ظظههررتت اا
gااللققضضاايياا االلااققتتصصااددييةة االلههااممةة ببااللتتررااببطط ممعع االلتتططوورر االلممسستتممرر للببررننااممجج  TLD .ككننتتييججةة  االلججددييدد
 االلتتررككييزز ععللىى ههذذهه االلققضضاايياا ببمماا ييتتضضممنن االلققضضاايياا االلممررتتببططةة CRAI ممنن ICANNللذذللكك ططللبب ططااققمم 
 ببااللممللككييةة االلممششتتررككةة للللسسججللااتت ووااللممسسججلليينن.
 
gاائئيي االلممتتععللقق ببتتققددييمم  االلتتققررييرر االلننههGNSO تتففيي أأغغسسططسس 2007، أأصصددرروو  TLDs .االلججددييدد 
http://gnso.icann.org/issues/new-gtlds/pdp-dec05-fr-parta- 08aug07.htm 
 
g ععللىى تتننففييذذ ببررننااممجج ICANNففيي ييووننييوو 2008 ووااففقق ممججللسس وو  TLD  .االلججددييدد
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-26jun08.htm 
 
 -http://icann.org/en/topics/new .ههاا تتققررييررCRAI تتففيي أأككتتووببرر 2008 أأصصددرروو 
gtlds/crai-report-24oct08-en.pdf. 
 
 ICANN تتققررييررههاا ففيي أأككتتووببرر 2008 ككاانن ههننااكك ععدددد ممنن أأععضضااء ممججتتممعع CRAIببععدد إإصصدداارر  
صصااددييةة االلممححتتممللةة تتخخااصص االلععووااققبب االلااققتتتتننااوولل ببششككلل ددررااسسااتت ااققتتصصااددييةة  إإججررااء ICANN  ممننططللببوواا
  للـ g TLD .ققدد  ،ففيي أأككتتووببرر 2006االلصصااددرر  ممنن ععددمم االلتتررككييزز ععللىى ققرراارر االلممججللسس ععللىى االلررغغمم االلججددييدد
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   ييججبب أأنن للاا تتتتااببعع ببـICANN االلممععللققيينن ببأأنن ااححتتجج ببععضض g TLDs االلججددييدد ححتتىى ااسستتللاامم االلننتتاائئجج 
 ببخخددممااتت ددييننييسس ككااررللتتوونن ICANNااللخخااصصةة ببااللددررااسسةة االلممططللووببةة ففيي 2006. ووممنن ثثمم ااححتتففظظتت 
دديي للووززااررةة االلععددلل االلأأممررييككييةة ففيي ققسسمم ممققااووممةة االلااققتتصصااددييةة االلذذيي ييععمملل ححاالليياا ككررئئييسس ااققتتصصاا
ججددييرر ببااللذذككرر أأنن االلببررووففييسسوورر ككااررللتتوونن أأححدد االلخخببررااء االلااققتتصصاادديييينن ففيي االلععااللمم ووههوو  االلااححتتككاارر.
  االلااسستتششااررييةة. Compass Lexeconييععمملل ببججااممععةة ششييككااغغوو ووههوو أأححدد أأععضضااء ممؤؤسسسسةة 
 
ققدد  ICANNنن ييففييدد ببأأأأصصددرر االلببررووففييسسوورر ككااررللتتوونن تتققررييررهه االلأأوولل ووااللذذيي   ففيي ممااررسس 2009، 
أأسسممااء ننططااقق االلممسستتووىى  للICANN ططررحح -ممنن ممننظظوورر ااققتتصصاادديي  -تتححللييلل ااسستتببققتتهه ككيي ييققوومم بب
gااللأأععللىى االلججددييددةة ) TLDs ووتتححددييدد االلففوواائئدد ووااللتتككااللييفف االلممررتتببططةة ببممققتتررحح ) ICANN. 
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/prelim-report-consumer-welfare- 04mar09-
en.pdf. 
 
ييننااققشش ممسسأأللةة  ووااللذذيي ٍ ثثااننًااأأصصددرر االلببررووففييسسوورر ككااررللتتوونن تتققررييرر  ، أأييضضًااففيي ممااررسس 2009وو 
g ووججووبب تتححددييدد سسققفف أأسسععاارر للـ TLDs أأمم للاا االلججددييدد. http://www.icann.org/en/topics/new-
gtlds/prelim-report-registry-price-caps- 04mar09-en.pdf. 
 
 للتتققييييمم ICANNاا إإللىى ًتتققررييررككيينندديي  ممااييككلل االلخخببييرر االلااققتتصصااددييففيي أأببررييلل 2009، ققددمم وو 
ددككتتوورر ووييععللقق تتققررييرر االل .AT&Tممههييددييةة ححوولل االلتتننااففسسييةة ووااللتتسسععييرر ننييااببةة ععنن تتققااررييرر تت
 . 2009االلببررووففييسسوورر ككااررللتتوونن ففيي ممااررسس االلببححثث االلممققددمم ممنن ععللىى ككيينندديي 
 
ففيي ككيينندديي ققددمم االلببررووففييسسوورر ككااررللتتوونن تتققررييرر ااسستتججااببةة للممااييككلل   ففيي ييووننييوو 2009، 
أأببررييلل 2009 للتتققييييمم االلتتققااررييرر االلتتممههييددييةة ححوولل االلتتننااففسسييةة ووااللتتسسععييرر. 
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/carlton-re-kende-assessment- 05jun09-
en.pdf 
 
ددييننييسس ككمماا ففيي ييووننييوو 2009، أأصصددرر االلببررووففييسسوورر ككااررللتتوونن تتققررييررهه االلررااببعع ووااللننههاائئيي لل 
g االلممققتتررححةة للتتققددييمم ICANNككااررللتتوونن االلممتتععللقق للآآللييةة  TLDs .االلججددييدد 
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/carlton-re- proposed-mechanism-05jun09-
en.pdf 
 
 ممعع ووززااررةة "االلتتأأككييدد ععللىى االلااللتتززااممااتت" )ممنن خخللاالل ICANNففيي 30 سسببتتممببرر 2009 االلتتززممتت  
  االلتتججااررةة االلأأممررييككييةة( ععللىى االلتتححللييلل ووببذذلل االلججههوودد االلإإضضااففييةة للـ g TLDs االلججددييددةة خخللاالل ععاامم ووااححدد ممنن 
 -http://www.icann.org/en/documents/affirmation-of-commitments-30sep09االلتتققددييمم. 
en.htm 
 
 ببااللخخددممااتت للللااققتتصصاادديييينن االلممححتتررمميينن ICANNففيي خخررييفف ععاامم 2009، ااححتتففظظتت  
االلببررووففييسسوورر ممااييككلل ككااتتزز ممنن ججااممععةة ككااللييففووررننيياا ببييررككلليي ووااللببررووففييسسوورر ججررييجج ررووسستتوونن ممنن 
 ء تتححللييللااتت ااققتتصصااددييةة إإضضااففييةة.ججااممععةة سستتااننففوورردد للإإججرراا
 
ففيي 16 ييووننييوو 2010، االلببررووففييسسوورر ممااييككلل ككااتتزز ووججررييجج ررووسستتوونن أأصصددرروواا تتققررييررههمم االلأأوولل.  
http://icann.org/en/topics/new-gtlds/economic-analysis-of-new-gtlds- 16jun10-en.pdf 
 
ففيي 31 ددييسسممببرر 2010، االلببررووففييسسوورر ممااييككلل ككااتتزز ووججررييجج ررووسستتوونن أأصصددرروواا تتققررييررههمم  
-http://icann.org/en/topics/new-gtlds/phase-two-economic- considerationsااللثثااننيي . 
03dec10-en.pdf 
 
 . �ا�ل�م�ش�ك�ل�ا�ت �ا�ل�ر�ئ�ي�س�ة �ا�ل�م�ح�د�د�ة �ف�ي �ا�ل�د�ر�ا�س�ا�ت �ا�ل�ا�ق�ت�ص�ا�د�ي�ة2
 
  ففيي أأككتتووببرر CRAI2008تتققررييرر  أأ. 
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g ععللىى االلددررااسسااتت االلااققتتصصااددييةة االلممررتتببططةة ببببررننااممجج CRAIررككزز تتققررييرر   TLD  االلججددييدد ببمماا
للسسججللااتت ووااللممسسججلليينن. ييتتضضممنن االلممششككللااتت االلممررتتببططةة ببااللممللككييةة االلممششتتررككةة لل
http://icann.org/en/topics/new-gtlds/crai-report-24oct08-en.pdf 
 
 ببررووففييسسوورر ككااررللتتوونن ووتتققررييررهه ففيي ممااررسس 2009 ححوولل ررففااههييةة االلممسستتههللكك بب. 
 
ممنن  -للتتححللييلل هه  ببICANNررهه االلأأوولل ووااللذذيي ييححدددد ااححتتففااظظ أأصصددرر االلببررووففييسسوورر ككااررللتتوونن تتققرريي 
gأأسسممااء ننططااقق االلممسستتووىى االلأأععللىى االلججددييددةة ) االلططررحح االلممتتووققعع لل–ااققتتصصاادديي  االلICANNممننظظوورر  TLDs) 
 .ICANNووتتححددييدد االلففوواائئدد ووااللتتككااللييفف االلممررتتببططةة ببممققتتررحح 
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/prelim-report-consumer-welfare-04mar09-
en.pdf.  ،تتووصصلل االلببررووففييسسوورر ككااررللتتوونن إإللىى ثثللااثثةة ااسستتننتتااججااتت تتممههييددييةة:ووععللىى ذذللكك 
 

 ييححتتمملل أأنن ييثثببتت تتححسسنن ةة االلججددييددTLDs للتتققددييمم ICANN إإططاارر االلععمملل االلممققتتررحح للـ ·
  ااههييةة االلممسستتههللكك ععببرر تتسسههييلل االلددخخوولل ووإإننششااء تتننااففسسييةة ججددييددةة للـررفف g TLDs االلررئئييسسييةة 
ررففااههييةة ححوولل ففيي ممااررسس 2009 االلصصااددرر  تتققررييرر ككااررللتتوونن ااننظظرر org. ووnet. ووcom. ممثثلل
 االلممسستتههللكك االلصصففححةة 2.
 

gووللككنن ففييمماا ييخخصص تتققددييمم  · TLDs االلججددييددةة ووااللتتيي ققدد تتززييدد ممنن ممششككللااتت االلممللككييةة 
 ICANN ممنن خخللاالل االلآآللييااتت االلققااننووننييةة االلححااللييةة ووإإججررااءااتت االلففككررييةة، ييممككنن تتننااووللههاا
للنن ييككوونن ممنن االلممننااسسبب ممنن ووججههةة ننظظرر ااققتتصصااددييةة ممننعع  االلممننااسسببةة للححممااييةة االلممللككييةة االلففككررييةة.
gددخخوولل  TLDs للتتففاادديي االلممششككللااتت االلممححتتممللةة للللععللااممااتت االلتتججااررييةة. ووااللتتأأثثييرر االلععككسسيي 
ببرر ممنن أأيي ضضرررر ممححتتمملل،  ععللىى ممصصللححةة االلععممييلل ققدد ييككوونن أأككااللإإسستتررااتتييججييةةااللممححتتمملل للههذذهه 
ووخخااصصةة ححيينن ييممككنن ااتتخخااذذ خخططووااتت ممننااسسببةة إإذذاا للززمم االلأأممرر للللتتععاامملل ممعع االلممششككللااتت االلممععننييةة 
ففيي ممااررسس ححوولل ررففااههييةة االلصصااددرر   تتققررييرر ككااررللتتووننااننظظرر ككررييةة.ببححققووقق االلممللككييةة االلفف
 .3 االلممسستتههللكك االلصصففححةة
 

gححتتىى ووإإنن ككااننتت  · TLDs االلججددييددةة للاا تتتتننااففسس ممعع .com  ووغغييررههاا ممننTLD ةة االلأأسسااسسيي
للللممسسججلليينن االلححاالليييينن، إإللاا أأننهه ممنن االلممححتتمملل أأنن ييددرركك االلععممييلل االلااممتتييااززااتت االلككببييررةة للـ 
g TLD  االلججددييددةة ننتتييججةة للززييااددةة االلممننااففسسةة للممسسججلليينن ججدددد ووززييااددةة االلااببتتككاارر االلذذيي ققدد
ففيي ممااررسس ححوولل ررففااههييةة االلممسستتههللكك االلصصااددرر   تتققررييرر ككااررللتتووننااننظظرر االلددخخوولل.تتششههددهه ععممللييةة 
 .4 االلصصففححةة

 
 ععاارر للللببررووففييسسوورر ككااررللتتوونن ففيي ممااررسس 2009تتققررييرر ححددوودد االلأأسس جج. 
 
أأصصددرر االلببررووففييسسوورر ككااررللتتوونن االلتتققررييرر االلثثااننيي ووااللذذيي ييححدددد ععللىى ننححوو   ككمماا ففيي ممااررسس 2009، 
gخخااصص ااسستتففسساارر  TLDs .االلججددييدد االلذذيي ييججبب ووججوودد ححددوودد للللأأسسععاارر للهه 
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/prelim-report-registry-price-caps-04mar09-
en.pdf. :االلإإججااببةة سسللببييةة 
 

ااننتتههييتت إإللىى أأنن ححددوودد االلأأسسععاارر أأوو االلححددوودد االلققصصووىى االلممخخووللةة ممنن االلممششغغلليينن للسسججللااتت  ·
g TLD ححةة للتتققددييمم االلججددييدد غغييرر ضضررووررييةة للضضمماانن تتححققييقق االلففوواائئدد االلممققتتررg TLD 
gووااننتتههييتت ذذللكك إإللىى أأنن ففررضض ححددوودد أأسسععاارر ععللىى سسججللااتت  االلججددييدد. TLDs االلججددييدد ققدد ييممننعع 
gتتططوورر سسووقق االلععمملل ووققببوولل  TLDs االلججددييددةة ععببرر تتققييييدد ممررووننةة االلأأسسععاارر ووممددااخخلل االلففققررااتت 
  للخخددممااتت سسججلل االلججددييدد ببددوونن إإننششااء ففوواائئدد ههااممةة ععللىى االلممسسججلليينن للـ g TLDs.ااننظظرر  االلججددييدد 
 .3 وو2 ةة االلصصففحح،ففيي ممااررسس 2009 ححوولل ححددوودد االلأأسسععااررااللصصااددرر ييرر ككااررللتتوونن تتققرر

 
 للللتتققااررييرر االلتتممههييددييةة ححوولل االلتتننااففسسييةة ووااللتتسسععييررككيينندديي تتققييييمم ممااييككلل  دد. 
 
تتققييييممهه للللتتققااررييرر االلتتممههييددييةة ككيينندديي  ممااييككلل االلخخببييرر االلااققتتصصااددييففيي أأببررييلل 2009 أأططللقق  
-http://forum.icann.org/lists/competition-pricingححوولل االلتتننااففسسييةة ووااللتتسسععييرر )
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prelim/pdfo06MgHdyxb.pdf ووااللذذيي تتمم تتققددييممهه إإللىى ) ICANN ننييااببةة ععنن AT&T.  ععللىى االلررغغمم ممنن
للممججللسس ووتتمم االلننظظرر ففققدد تتمم تتققددييمم ننسسخخةة ممنن االلتتققررييرر إإللىى ااككيينندديي أأنن االلممججللسس للمم ييففووضض تتققررييرر 
 ففييههاا ببععيينن االلااععتتبباارر إإللىى ججااننبب رردد االلببررووففييسسوورر ككااررللتتوونن.
 
ععللىى تتققررييرر االلببررووففييسسوورر ككااررللتتوونن ففيي ممااررسس 2009 ببششأأنن تتققييييمم ككيينندديي ععللقق تتققررييرر  
gااللممققتتررحح للتتخخووييلل  ICANNااللتتأأثثييرر االلممححتتمملل ععللىى ررففااههييةة االلممسستتههللكك للإإططاارر ععمملل  TLDs االلججددييدد 
gببااللخخددممااتت االلممققددممةة ممنن ووااللددوولل االلممننااسسبب للتتححددييدد ححددوودد االلسسععرر  TLDs.ععببرر ععنن ككيينندديي ددككتتوورر   االلججددييدد
 ررأأييهه:
 

]للاا[ ييووججدد ددللييلل ععللىى ننووعع االلتتننااففسسييةة االلممففييددةة االلتتيي ااححتتجج ببههاا ككااررللتتوونن ببششأأنن إإططاارر  ·
.gTLD االلصصففححةة 11.ككيينندديي تتققررييرر  ااننظظرر االلععمملل االلممققتتررحح االلذذيي تتققددممهه 
 

]...[ أأششااررتت إإللىى االلددررااسسةة االلااققتتصصااددييةة االلتتيي ووججهه االلططااققمم ببههاا للللتتننففييذذ ففيي ععاامم 2006  ·
 ووااللتتيي تتققددمم إإججااببااتت ععللىى ICANNططررييققةة االلممننههججييةة االلممننااسسببةة ووااللممععللووممةة ممنن 
االلااسستتففسسااررااتت االلممححددددةة ممنن االلببررووففييسسوورر ككااررللتتوونن ففيي االلددررااسستتيينن االلتتممههييددييتتيينن 
 االلصصففححةة 19.ككيينندديي  تتققررييرر ااننظظرر االلتتيي أأججررااههمماا.
 

gسسييففررضض  · TLDsللبب ععممللييااتت  االلججددييدد االلتتككااللييفف ععللىى ححاامملليي االلععللااممةة االلتتججااررييةة ععببرر طط
االلتتسسججييلل االلددففااععييةة ووتتققااررييرر االلببررووففييسسوورر ككااررللتتوونن ففيي ممااررسس 2009... ووااللممححددددةة 
 للتتححللييلل االلححااللةة االلححااللييةة ووررضضاا ححاامملليي االلععللااممةة االلتتججااررييةة ممعع أأددووااتت االلححممااييةة االلححااللييةة...
 االلصصففححةة 11.ككيينندديي  تتققررييرر ااننظظرر

 
  ححددوودد االلأأسسععاارر للـ · g TLDsتت ]ححدددد  االلججددييدد سستتككوونن ممننااسسببةة ببسسبببب ااححتتممااللييةة ههددفف االلسسججللاا

االلسسععرر[ للللععممللااء االلممسسججلليينن االلددففااععيييينن ووممنن ققدد ييففققددوونن ححسسااسسييةة االلسسععرر ااننظظرر 
  االلصصففححةة 19. ووغغيياابب ححددوودد االلسسععرر للـككيينندديي تتققررييرر  g TLDs االلججددييدد ققدد ييؤؤدديي إإللىى 
 .13 االلصصففححةةككيينندديي االلتتخخللصص ممنن ححددوودد االلأأسسععاارر للللسسججللااتت االلححااللييةة. ااننظظرر تتققررييرر 

 
نندديي ككيي االلددككتتوورر ببححثث االلببررووففييسسوورر ككااررللتتوونن ععللىى رردد  
(http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/carlton-re-kende- assessment-05jun09-
en.pdf:ففيي االلننققااطط االلتتااللييةة ) 
 

 ففيي ICANNااللددررااسسةة ممخخووللةة ممنن ممججللسس ممنن أأنن ككيينندديي للاا ييووججدد أأسسااسس للددععووىى االلددككتتوورر  ·
 للتتققييييمم ةة تتققتتررحح تتححللييلل ننططااقق االلسسووقق للخخددممااتت االلتتسسججييلل ضضررووررييووههيي 2006االلععاامم 
gااللممققتتررحح للتتققددييمم  ICANN ككيينن ممممنن ييسستتففييددوونن ممنن إإططاارر ععممللااللممسستتههلل TLDs.االلججددييدد  
gآآخخرر( ييععمملل االلييوومم ببققووةة ففيي االلسسووقق ففققدد ييححسسنن  TLD )أأوو أأيي com.ححتتىى إإذذاا ككاانن  TLDs 
االلججددييدد ممنن ررففااههييةة االلممسستتههللكك ععببرر خخللقق ممننتتججااتت ججددييددةة ووررععااييةة االلإإببددااعع ووااللااببتتككاارر 
  ووههذذاا االلإإددخخاالل للـ  االلأأخخررىى.TLDs ووcom.ووتتععززييزز االلتتننااففسسييةة االلممسستتققببللييةة للـ g TLD 
gااللججددييدد ققدد ييككوونن ممررغغووبباا ححتتىى إإذذاا للمم  TLD  ييننححتت أأيي ججززء ممنن االلسسووقق تتسستتححووذذ ععللييهه
.com 3  ااسستتججااببةة ككااررللتتوونن االلصصففححةةببححثث ااننظظرر. 
 

ففيي ححيينن ههننااكك ااههتتمماامم ببإإررببااكك االلممسستتههللكك ووععممللييااتت االلتتسسججييلل االلددففااععييةة االلتتيي ييججبب  ·
أأسسااسس للللااننتتههااء إإللىى أأنن تتققييييدد االلإإددخخاالل ككيينندديي وورر أأخخذذههاا ففيي االلااععتتبباارر للمم ييققددمم االلددككتت
  للـ g TLDs.االلآآللييااتت االلببددييللةة   االلججددييدد ههوو االلححلل االلأأففضضلل للتتققللييلل تتللكك االلتتككللففةة
 للححممااييةة االلححاامملليينن للههاا ممعع ICANNااللممووججووددةة ييتتمم ددررااسستتههاا ببننششااطط ففيي االلووققتت االلححاالليي ممنن 
 ففححةة 3. ااسستتججااببةة ككااررللتتوونن االلصصببححثث ااننظظرر االلححففااظظ ععللىى االلففوواائئدد االلممتتصصووررةة للللإإددخخاالل.
 

g ببااللغغ ففيي االلتتككااللييفف ضضممنن ممققتتررحح ككييننددييددككتتوورر  · TLD االلخخااصص ببـ   ICANN.  ووععررفف
ععممللييااتت االلتتسسججييلل االلددففااععييةة ببتتووججييهه االلططااققمم للللممووااققعع االلأأخخررىى ووللككنن ههذذاا االلتتععررييفف 
تتععذذرر ععللييهه االلتتممييييزز ببيينن ععممللييااتت االلتتسسججييلل االلإإننتتااججييةة ووااللححففااظظ ععللىى ححررككةة االلممرروورر 



	   6 

 ااسستتججااببةة ببححثث ااننظظرر االلتتججااررييةة االلممسسججللةة.إإللىى ججااننبب تتللكك االلممننففذذةة للححممااييةة االلععللااممااتت 
 ككااررللتتوونن االلصصففححةة 3.
 

   ببششأأنن غغيياابب ححددوودد االلسسععرر للـككيينندديي]للاا[ ييووججدد أأسسااسس للددععووىى االلددككتتوورر  · g TLDs االلججددييدد 
  سستتتتططللبب االلتتخخللصص ممنن ححددوودد االلسسععرر للـ TLDs.ااسستتججااببةة ككااررللتتوونن ببححثث ااننظظرر  االلححااللييةة 
 االلصصففححةة 4.

 
 تتققررييرر االلببررووففييسسوورر ككااررللتتوونن ففيي ييووننييوو 2009 ههـ. 
 
ففيي ييووننييوو 2009، أأصصددرر االلببررووففييسسوورر ككااررللتتوونن تتققررييررهه االلررااببعع ووااللننههاائئيي للددييننييسس  
g االلممققتتررححةة للتتققددييمم ICANNككااررللتتوونن االلممتتععللقق للآآللييةة  TLDs .االلججددييدد 
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/carlton-re-proposed-mechanism-05jun09-
en.pdf.  ففيي ههذذاا االلتتققررييرر ااسستتججاابب االلببررووففييسسوورر ككااررللتتوونن للللععددييدد ممنن االلتتععللييققااتت االلتتيي
 للللتتققااررييرر االلأأووللييةة ببششككلل خخااصص االلتتععللييققااتت ممنن ممصصااللحح االلععللااممةة االلتتججااررييةة ICANNااسستتللممتتههاا 
ممصصااللحح تتتتغغللبب ععللىى ععددمم االلررغغببةة ففيي تتووسسييعع ووااللتتيي ععببررتت ععنن ااههتتممااممههاا ففيي أأنن تتككللففةة ححممااييةة االل
gععدددد  TLDs. :ااخختتللفف االلببررووففييسسوورر ككااررللتتوونن ممعع ههذذاا االلططررحح 
 

ااححتتممااللييةة ]االلححااججةة إإللىى ععممللييااتت تتسسججييلل ددففااععييةة للححممااييةة ممصصااللحح االلععللااممةة االلتتججااررييةة[  ·
االلععللااممااتت ققااننوونن ببهه ففيي ررفف تت ممعع االلننااتتجج ععنن ذذللككووااللضضرررر ععللىى ررففااههييةة االلممسستتههللكك
ووللككنن ففييمماا  للممللككييةة االلففككررييةة.لل ةة االلااققتتصصااددييااتتييللااللتتححللففيي االلتتججااررييةة االلححاالليي وو
gييخخصص تتققددييمم  TLDs االلججددييددةة ووااللتتيي ققدد تتززييدد ممنن ممششككللااتت االلممللككييةة االلففككررييةة، ييممككنن 
 ووإإججررااءااتت ووتتععددييللااتت ااتتللححلل االلننززااععااللححااللييةة تتننااووللههاا ممنن خخللاالل االلآآللييااتت االلققااننووننييةة 
ICANN.ببددييللةة ععللىى ااففتتررااضض تتووففرر االلآآللييااتت االل  االلممننااسسببةة للححممااييةة االلممللككييةة االلففككررييةة
تتللكك للححلل االلننززااععااتت االلممتتععللققةة ببااللععللااممةة االلتتججااررييةة ففإإنن االلععللااجج االلققااسسيي للتتققييييدد 
 ���� االلإإددخخاالل ققدد ييضضرر ررففااههييةة االلممسستتههللكك للللططررقق االلممسستتننددةة إإللىى تتللكك االلببدداائئلل.
 ففيي ييووننييوو 2009 االلصصففححةة 4.االلصصااددرر تتققررييرر ككااررللتتوونن 

 
 ممتتااببععةة تتققررييرر االلببررووففييسسوورر ككااررللتتوونن: 
 

للإإررببااكك االلممسستتههللكك ووععممللييااتت االلتتسسججييلل ععللىى ااففتتررااضض تتووففرر االلآآللييااتت االلببددييللةة  ·
gللتتققددييمم  ICANNااللددففااععييةة ووههيي مماا تتممتت ممننااققششتتهه أأددننااهه ففإإنن خخططةة  TLDs االلججددييدد ييححتتمملل 
أأنن تتففييدد االلممسستتههللككيينن ععببرر تتسسههييلل االلددخخوولل االلتتيي ييتتووققعع ممننههاا أأنن تتووظظفف ططررييققتتيينن 
 االلررئئييسسييةة االلأأخخررىى ووتتززييدد ممنن TLDs ووcom.ججددييددتتيينن للللخخددممااتت ووححدد ممنن ققووةة االلسسووقق للـ
 ووآآخخرروونن ببششأأنن NTIA ووDOJككننتتييججةة للذذللكك ففإإنن االلممققتتررحح ممنن  تتككاارر ووااللإإببددااعع.االلاابب
gللتتأأخخييرر أأوو ححتتىى إإللغغااء تتططببييقق  TLD .ووأأننتتههيي إإللىى أأنن  االلججددييددةة ممعع ممصصللححةة االلممسستتههللكك
 االلققااسسييةة ققييوودد ععللىى ههذذهه االلننتتييججةة غغييرر ضضررووررييةة ووييممككنن تتححددييددههاا ببددوونن ححلل االلققييوودداالل
ببأأققلل ممنن خخممسسةة ععششرر ععاامماا ممنن االلتتططوورر  TLDsععللىى االلإإددخخاالل ممعع تتججممييدد االلتتققييييمم للععدددد 
ففيي ييووننييوو 2009 االلصصااددرر  تتققررييرر ككااررللتتوونن ااننظظرر االلتتججاارريي االلأأوولل ععللىى االلإإننتتررننتت.
 االلصصففححةة 10.

 
 تتققااررييرر االلببررووففييسسوورر ككااتتزز ووررووسستتوونن ففيي ييووننييوو 2010 ووددييسسممببرر 2010 وو 
 
أأصصددرر االلببررووففييسسوورر ممااييككلل ككااتتزز ووججررييجج ررووسستتوونن تتققررييررههمماا االلأأوولل ففيي ييووننييوو 2010  
-http://icann.org/en/topics/new-gtlds/economicااننيي ففيي ددييسسممببرر 2010. ووااللتتققررييرر االلثث
analysis-of- new-gtlds-16jun10-en.pdf؛ http://icann.org/en/topics/new-gtlds/phase-
two-economic- considerations-03dec10-en.pdf 
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 ووتتععتتببرر تتققااررييرر ككااتتزز / ررووسستتوونن تتققااررييرر ممططووللةة تتتتضضممنن تتححللييللااتت ننظظررييةة ووتتججررييببييةة. 
 ووااللممررااججععةة ققببلل االلددررااسسااتت االلااققتتصصااددييةة ععللىى ووههمم ييههتتمموونن ببتتننففييذذ تتححللييلل ااققتتصصاادديي ششاامملل للللسسووقق
االلممووضضووعع ممعع إإججررااء االلععددييدد ممنن االلددررااسسااتت االلتتججررييببييةة ووااققتتررااحح االلتتححللييلل االلإإضضااففيي االلذذيي ييتتمم إإججررااؤؤهه 
gببممججرردد تتققددييمم  TLDsمماا ييلليي ااننتتههىى ككلل ممنن ككااتتزز ووررووسستتوونن إإللىى، ففققدد. ففيي االلتتققررييرر االلثثااننيي : 
 

gسستتععوودد  ،ممنن خخللاالل االلتتححددييدد · TLD ففيي ححااللةة إإننششااء ببااللففاائئددةة ججتتممعع االلممععللىى  ةةااللججددييدد
gااللففوواائئدد ععببرر تتققددييمم  TLD  مماا ييززييدد ععنن االلتتككااللييفف االلممتتععللققةة ببااللننمموو ععنندد ببااللججددييدد
gتتششييرر إإللىى االلففوواائئدد االلننااششئئةة ممنن خخللاالل ففااللففوواائئدد االلممتتععللققةة ببااللننمموو أأمماا  ببددئئههاا. TLD 
تتووضضحح أأنن ععللىى االلأأققلل  —mobi.خخااصصةة  — ددررااسسااتت االلححااللةةوو  االلصصللةة ببااللببدداائئلل.ااتتااللججددييدد ذذ
يي ببععضض االلأأممثثللةة ققدد ييككوونن ههننااكك ووسساائئلل ببددييللةة ممخختتللففةة للتتححققييقق االلأأههدداافف االلخخااصصةة فف
gببتتططببييقق  TLD ووممنن ثثمم االلففوواائئدد االلممتتععللققةة ببااللننمموو للـ   g TLD  االلججددييدد ققدد تتككوونن
االلممققااددييرر االلخخااصصةة ببههاا للككلل ممنن أأنن االلححققييققةة إإللىى  ددررااسسااتت االلححااللةة ككذذللكك ووتتششييرر ممننخخففضضةة.
للققةة ببااللننمموو ووسستتخختتللفف ححسسبب االلففوواائئدد االلممتتععللققةة ببااللننمموو ووااللتتككااللييفف االلممتتعع
g ففيي ككلل ممررةة ييققوومم ففييههاا تتققددييمم تتططببييقق للتتففووييضض االلتتططببييقق TLDووتتششييرر  . االلججددييدد
 ووججوودد ننططااقق للللععممللييااتت ووااللسسييااسسااتت االلتتيي ييممككنن تتننففييذذههاا  إإللىىددررااسسااتت االلححااللةة ككذذللكك
للتتققللييلل االلتتككااللييفف االلممررتتببططةة ببسسووء االلتتععررفف ععللىى االلممننططقق للللععللااممةة االلتتججااررييةة 
ررووسس ممنن االلتتععااممللااتت ممعع ممخختتللفف ححااللااتت ححممااييةة االلممللككييةة االلدد ووااللممللككييةة االلففككررييةة االلأأخخررىى.
  االلففككررييةة ببـ g TLDs ممققددممةة ببتتااررييخخ ققدد ييككوونن ممنن االلممففييدد االلإإععللاانن ععنن االلققررااررااتت 
أأخخييرراا ففإإنن سسللووكك االلتتسسججييلل االلذذيي  االلممسستتققببللييةة ححوولل آآللييااتت ححممااييةة االلممللككييةة االلففككررييةة.
  ققممنناا ببااللتتححقققق ممننهه للـ g TLDsتتنندد إإللىى  ممسستتنندد إإللىى االلممججتتممعع ووسسللووكك االلتتسسججييلل االلممسس
gممااللككيي االلععللااممةة االلتتججااررييةة ييووففرر ممععللووممااتت ممففييددةة ححوولل ققييممةة  TLDs االلججددييددةة ووققييممةة ممااللككيي 
االلببدداائئلل ممسسأأللةة ههااممةة للتتققييييمم إإنن ووججوودد   ممخختتللففةة.TLDsااللععللااممةة االلتتججااررييةة للتتسسججييلل 
ععللىى سسببييلل االلممثثاالل ففإإنن االلتتككااللييفف االلممتتععللققةة ببااللننمموو للسسووء  االلففوواائئدد ووااللتتككااللييفف.
االلظظههوورر االلأأوولل ببسسبببب االلععدددد االلككببييرر للأأسسممااء االلننططااقق ممنن االلااسستتخخدداامم ققدد ييككوونن أأققلل ممنن 
تتننششأأ االلتتككااللييفف  االلممسستتووىى االلثثااللثث االلممسستتخخددممةة ففيي االلااششتتررااكك ففيي سسووء االلااسستتخخدداامم.
 ااننظظرر االلممتتععللققةة ببااللننمموو ممنن ااححتتممااللييةة االلججههوودد االلققووييةة أأككثثرر ممنن ننططااققااتت االلممسستتووىى االلثثااللثث.
 .75-تتققررييرر ككااتتزز ووررووسستتوونن ففيي ددييسسممببرر 2010 االلصصففححااتت 74

 
ووججوودد تتككااللييفف ممححددددةة ممررتتببططةة إإللىى ررووسستتوونن /ففيي ححيينن أأششاارر ككااتتززففإإننهه ووووببااخختتصصاارر،  
gببتتققددييمم  TLDsههننااكك آآللييااتت ممخختتللففةة للتتححددييدد االلتتككااللييفف ووللاا ييممككنن للللششخخصص إإللاا أأنن  ، االلججددييدد
gااللااننتتههااء إإللىى أأنن تتككااللييفف  TLDs االلججددييددةة سسووفف تتككوونن أأككببرر ممنن االلففوواائئدد غغييرر االلممششككووكك ففييههاا 
gللببررننااممجج  TLD .االلججددييدد  
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 �ا�ل�م�ج�ل�س�ا�ر�ا�ت �ق�ر .3
 
االلددررااسسااتت االلااققتتصصااددييةة ففيي ههذذهه االلممررححللةة ووففققاا للمماا ههوو إإججررااء  تتققييييمم ممددىى ضضررووررةة للككيي ييممككنن 
االلتتققااررييرر االلااققتتصصااددييةة االلممسستتققللةة ففيي االلممججللسس ننظظرر  ففققدد ،ممططللووبب ممنن ببععضض أأععضضااء االلممججتتممعع
 االلممددررججةة أأععللااهه ووااللتتععللييققااتت االلششااممللةة االلممققددممةة ممنن االلممججتتممعع.
 
g ففوواائئدد االلااسستتممرراارر ففيي ااننففتتااحح ممسسااححةة أأ.  TLD .تتمم تتححددييددههاا ععللىى ننححوو ششاامملل 
 
gييممككنن للـ االلتتيي االلصصررييححةة  االلممننههججييةة ععااممببششككلل االلممششاارر إإللييههمم  خخببررااء االلااققتتصصااددووييددععمم   TLDs 
 االلممننااسسببةة للتتححددييدد االلععللااممةة االلتتججااررييةة ووممششككللااتت ققييووددممعع ممررااععااةة االل للللججذذرر تتههااإإضضااففممووااصصللةة االلججددييدد 
 .gTLD ببددللييلل ICANNااللتتننااففسسييةة االلأأخخررىى االلتتيي تتضضممننتتههاا 
 
gممققتتررححااتت ككااففةة  ووووججووبب ححججزز ICANNللاا ييووججدد ددععمم ااققتتصصاادديي للممللااححظظةة   TLD  االلججددييددةة أأوو إإججررااء
gتتححللييللااتت ااققتتصصااددييةة للككلل ممققتتررحح  TLD ججددييدد ممنن أأججلل تتححددييدد االلففوواائئدد االلننظظررييةة للـ   g TLD 
 ووااللتتككااللييفف االلننظظررييةة.
 
ضض للووججوودد االلممننااففسسةة ووففقق مماا ههوو ممففتتررييتتممثثلل ففيي ددععمم االلااففتتررااضضيي ييججبب أأنن   ICANNإإنن ممووققفف 
gااللققووااععدد االلتتيي تتققييدد ققددررةة  TLDs.ححججبب ووححظظرر ككلل ككمماا أأنن   ععللىى االلإإببددااععg TLDs االلججددييددةة ييتتععااررضض 
ممعع االلممببددأأ االلااققتتصصاادديي االلأأسسااسسيي ففيي أأنن االلااببتتككاارر ووااللممننااففسسةة االلففععااللةة ججييددةة ووييححتتمملل أأنن تتؤؤدديي إإللىى 
 ففوواائئدد ططووييللةة االلأأممدد ععللىى االلممسستتههللككيينن.
 
gرر ييتتووففإإنن ممووضضووعع   TLDsااففسسةة للـ االلججددييددةة االلممنن .COM ععللىى ننححوو خخااصص ججززءًاا ذذاا صصللةة  للييسستت
gممددىى تتععززييزز ببممسسأأللةة  TLDs االلددررااسسااتت االلععممللييةة فف .ببششككلل ععاامم االلججددييددةة للللتتننااففسسييةة ببسسووقق االلععمملل
اا ووققدد تتببددوو ممسستتححييللةة ووأأققلل ممنن خخممسسةة ععششرر ععاامماا ًسستتككوونن صصععببةة ججددهه االلممسسأأللةة ووااللتتججررييببييةة ححوولل ههذذ
ذذ ققرراارر للححججبب ككلل االلججههوودد االلررااممييةة إإللىى خخللقق  ااتتخخااICANNببععدد تتققددييمم االلإإننتتررننتت االلتتججاارريي ووييججبب ععللىى 
 االلممططللقق COM.االلتتننااففسس ببممسستتووىى االلسسججلل ببمماا ييتتضضممنن االلننظظرر ببععيينن االلااععتتبباارر إإللىى غغيياابب 
  ووااللففوواائئدد االلممررتتببططةة ببـ g TLDs.ووأأننههاا للاا تتسسااوويي االلتتككااللييفف  
 
gإإللىى ععددمم ووججوودد أأسسااسس ااققتتصصاادديي ييببرررر تتووققفف ببررننااممجج  ICANN ااننتتههىى ممججللسس ،ننتتييججةة للذذللككوو TLD 
 ععنن االلممتتااببععةة ووللنن تتثثببييتت االلددررااسسااتت االلتتححللييللييةة االلإإضضااففييةة ججااننبب ممععللووممااتتيي أأككثثرر ففيي ههذذاا االلججددييدد
 االلصصدددد االلتتيي تتمم إإججررااءههاا ففععلليياا.
 

 االلتتيي تتتتططللبب ااههتتمماامماا ببووضضووحح ةةااللممششككللااتت االلااققتتصصااددييةة االلررئئييسسييةة االلثثللااثثتتمم تتححددييدد  بب.
 ووممننااققششتتههاا ككذذللكك ووههيي:
 

 ممللككييةة االلسسججللااتت ووااللممسسججلليينن ·
 

 أأسسععااررتتححددييدد سسققفف االلححااججةة لل ·
 

 ااططرر االلممححتتممللةة ععللىى ممااللككيي االلععللااممةة االلتتججااررييةة االلممخخ ·
 
تتققددييمم االلققووااععدد االلتتففصصييللييةة ووآآللييااتت االلححممااييةة ععببرر تتععللييققااتت االلممججتتممعع ضضممنن االلإإصصددااررااتت  
االلتتااللييةة للممسسووددةة ددللييلل ممققددمم االلططللبب تتممثثلل االلططررييققةة االلأأففضضلل للتتققللييلل االلتتككااللييفف االلممححتتممللةة ذذااتت 
 رردد ععااللمميي ععاامم.االلصصللةة ببتتننففييذذ تتللكك االلسسييااسسةة ووتتححسسيينن ااسستتخخدداامم ممسسااححةة ااسسمم االلننططااقق ككمموو
 
ببششككلل خخااصص إإللىى االلممددىى االلذذيي ييككوونن ههننااكك تتككااللييفف للممااللككيي االلععللااممةة االلتتججااررييةة أأوو آآخخرروونن ففإإنن وو 
ICANN ععممللتت ببششددةة ممعع االلممججتتممعع ععللىى تتححددييدد تتللكك االلممششككللااتت ووببررههننتت ICANN ععللىى ااسستتممرراارر ههذذاا 
االلضضررووررةة االلججههدد ووممررااججععةة آآللييااتت ححممااييةة االلححققووقق االلممططووررةة االلججددييددةة ععللىى أأسسااسس ممننتتظظمم للضضمماانن ععممللههمم ععنندد 
 ععللىى تتححددييدد االلممررااججععااتت االلتتيي ييججبب إإججررااءههاا للتتححسسيينن تتللكك االلآآللييااتت.
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 ففيي ههذذهه االلممررححللةة ووممنن أأججلل تتححددييدد تتككااللييفف االلففررصصةة للححااللااتت االلتتأأخخييرر ،ننتتييججةة للذذللككوو 
االلإإضضااففييةة ييععتتببرر االلممججللسس ععددمم ووججوودد ففوواائئدد ففيي تتففووييضض ددررااسسااتت إإضضااففييةة ععللىى تتللكك االلممششككللااتت 
 ممعع GACتت االلممننااسسببةة ببششككلل خخااصص خخللاالل ااججتتممااعع ووتتووضضحح تتللكك االلججههوودد االلتتررككييزز ععللىى إإننههااء االلآآلليياا
 االلممججللسس ففيي ففببررااييرر ووتتففااععلل االلممججتتممعع ففيي ااججتتممااعع وواادديي االلسسييللككوونن ففيي ممااررسس. 
 
 �ت�ق�ي�ي�م �ا�ل�ت�أ�ث�ي�ر .4
 
 ههلل االلتتأأثثييررااتت االلسسللببييةة ععللىى االلممججتتممعع أأوو االلإإييججااببييةة ععللىى ههذذاا االلققرراارر؟ .أأ 
 
االلممججللسس  إإضضااففيي للللددررااسسااتت االلااققتتصصااددييةة سستتخخببرر ققررااررااتت ICANNتتححددييدد ععددمم تتففووييضض  
  االلممططللققةة ففيي االلااننتتققاالل ببـ g TLDs.ووههذذاا   االلججددييدد ققدد ييححتتمملل أأنن ييككوونن للههاا تتأأثثييرر ممححااييدد ععللىى االلممججتتممعع
gااللققرراارر سسييخخببرر االلممججتتممعع أأنن االلممججللسس للاا ييتتووققعع تتأأخخييرر ببررننااممجج  TLD  االلججددييدد للددررااسسااتتICANN 
للممججتتممعع ووههذذاا االلققرراارر ييححتتمملل أأنن ييككوونن للهه تتأأثثييررااتت إإييججااببييةة ععللىى ببععضض اا االلممففووضضةة االلااققتتصصااددييةة.
ععللىى أأييةة ححاالل ييككوونن االلتتووااززنن االلإإججمماالليي للللتتككااللييفف ووااللففوواائئدد  ووسسللببييةة ععللىى ببععضض آآخخرر ممنن االلممججتتممعع.
gببببررننااممجج  TLD  االلججددييدد سسييتتمم تتححددييددهه ممنن خخللاالل تتننففييذذ االلققووااععدد االلننههاائئييةة ووآآللييااتت االلححممااييةة
 االلممتتضضممننةة ببددللييلل ممققددمم االلططللبب.
 
 ؟ووررااللججممههأأوو /ووااللممججتتممعع وو ICANNههلل ههننااكك تتأأثثييررااتت ممااللييةة ععللىى  بب. 
 
ققرراارر االلتتففووييضض للاا ييععتتممدد االلددررااسسااتت االلااققتتصصااددييةة االلإإضضااففييةة االلتتيي ييككوونن للههاا تتأأثثييرر  
 ICANNييققصصدد ففيي االلووققتت االلححاالليي أأنن للاا تتققضضيي  .ICANNإإييججااببيي ععللىى ممييززااننييةة ووخخططةة تتششغغييلل 
gأأييةة أأمموواالل إإضضااففييةة ععللىى االلددررااسسااتت االلااققتتصصااددييةة ققببلل إإططللااقق ببررننااممجج  TLD  االلججددييدد ووممنن ثثمم للاا تتووججدد
gةة ععللىى ببررننااممجج تتأأخخييررااتت إإضضااففيي TLD  االلججددييددةة ووسسووفف تتسستتنندد إإللىى االلححااججةة إإللىى إإككمماالل االلددررااسسااتت
ققدد ييككوونن ههننااكك تتأأثثييررااتت ممااللييةة ععللىى االلممؤؤييدديينن أأوو االلممععااررضضيينن للببررننااممجج  االلااققتتصصااددييةة االلإإضضااففييةة.
g TLD  االلججددييدد ووللاا تتووججدد تتأأخخييررااتت ففيي االلممتتننااوولل للممززييدد ممنن ااععتتبباارر االلتتففووييضض االلإإضضااففيي ووللككنن ههذذهه
 ففيي ههذذاا االلووققتت.االلتتأأثثييررااتت ممععررووففةة 
 
 االلأأمماانن ووااللااسستتققرراارر ووااللممررووننةة جج. 
 
للللددررااسسااتت االلااققتتصصااددييةة االلإإضضااففييةة ووققدد للاا ييككوونن للهه تتأأثثييرر تتففووييضضًاا ههذذاا االلققرراارر للييسس  
  ممببااششرر ععللىى االلأأمماانن ووااللااسستتققرراارر ووااللممررووننةة االلخخااصصةة ببـ DNS. 


