
 خيراتب ررقملا ةديدجلا gTLD تابلطل لوبقلا باب حاتتفال اًبقرت
 TLD تابلط ماظن وأ TAS 10 لضفأ ةمئاق دادعإب انمق ،2012 رياني 12
.تابلطلا ميدقت ةيلمع ةرادإ يف نيمدقتملا ةدعاسم لجأ نم

تابلطلا عم لماعتلل ةديحولا ةقيرطلا يه قصللاو خسنلا .1   

 لثم) صوصنلا ريرحتل جمانرب يأ يف بلطلا دادعإب مق
 مهاسي فوسف .TAS يف هقصلاو هخسنا مث (دروو تفوسوركيام
 دادعإب كل حمسيس ثيح .نيتيساسأ نيتدئاف ريفوت يف كلذ
 ،نيصتخملا ءاربخلا تامهاسم عم قبسم لكشبو ًالماك كبلط
.بلطلا ميدقت يف كتقو ريفوت ىلإ ةفاضإلاب

ًقسنم اًصن سيلو قيسنت نودب صن .2 ا

 نوكت نأ يغبني كلذلو ةقسنملا صوصنلا غيص TAS لبقت ال
 طاقن اهب سيلو قيسنت نودب صوصن لكش يف ةدعملا دودرلا
 نكميف ماقرألاو تاطرشلا امأ ،كلذ ىلإ امو ةئداب ماقرأ وأ ةريبك
 لالخ نم تقولا كلذ رفوي فوسو .طقف يداع صنك اهنيمضت
.ةباتكلا ةياهن يف قيسنتلا تالكشم بنجت

اهب حومسملا فرحألا دودحب اًملم نك .3

 نيعم ددع ىلع ةرصتقم لاؤس لك نع ةباجإلل ةصصخملا ةفاسملا
 نلو .بلطلا مدقم ليلد يف ةدراولا تاداشرإلا ىلع اًدامتعا فرحألا نم
 مدختساف .اهب حومسملا دودحلا هذه زواجتت يتلا دودرلا TAS لبقت
 وحن لداعت ةدحاولا ةحفصلا نأ ملعاو فرحألا ددع ءاصحإ ةيصاخ
 تاقحلم مادختسا زوجي الو .(تافاسملا كلذ يف امب) فرح 4,000
 ةقيقدو ةماتو ةحضاو كتاباجإ نأ دكأت يلاتلابو ،تاباجإلل ىرخأ
.ةدراولا فرحألا دودحب يفتو ىنعملا ةموهفمو ةزجومو

تاقحلملل ةحضاو ةيمست مدختسا .4

 تاقحلملا ةفاك ىلإ حوضوب ةراشإلا بلطلا تاباجإ مدقت نأ يغبني
 موسرلاو ماقرألاو مسالا بسحب (هفالخو تاحيضوتو تاططخم نم)
 مسا لمتشي نأ يغبني هنأ وه ،كلذ نم ةيمهأ رثكألاو .ةينايبلا
-Q8a_Docu لثم) لاؤسلل يعرفلا مسقلاو لاؤسلا ىلع قفرملا
mentName). ضارعتسا نمضيو ماهبإ يأ ليزي نأ كلذ نأش نمف 
 ”TAS تاقحلم“ ةفرعملا ةدعاق ةلاقم رظنا .ةبولطملا معدلا قئاثو
.تاقحلملا دعاوق ةفرعمل

(2012 سرام 29 وه يئاهنلا دعوملا) اًركبم ليجستلاب مق .5

 ةيمهأ ىدم ىلع يفاكلا ردقلاب ديكأتلا انعسي ال ةقيقحلا يف
 تقولا ضعب ليجستلا ةيلمع قرغتست دقف .ركبملا ليجستلا
 ليجستلا يف عارسإلاب حصنن اننإف يلاتلابو ،لمتكت ىتح
.يئاهنلا دعوملا تاوف بنجتل عاطتسملا ردق

لوخدلا دامتعا تانايب ىلع ظفاح .6

 دامتعا تانايب نم تاعومجم ثالث كحنم متيس ،ليجستلا درجمب
 .”حاتفملاو نيمأتلا“ ناونع تحت تاعومجملا هذهب ظفتحا .لوخدلا
 ءامسأ نأ الإ ،اهرييغت نكمي رورملا تاملك نأ نيح يفف
 مسا دقف ةلاح يف يلاتلابو .رييغتلل ةلباق ريغ نيمدختسملا
 .ةيادبلا نم ليجستلا ةداعإل اًرطضم نوكت فوس ،مدختسملا

ينورتكلإلا كديرب يف نامألا ةمئاق ىلإ ”icann.org“ فضأ .7

 ديربلا قيرط نع تالاصتا تابلطلا ومدقم ىقلتي فوس
 لئاسرك :تابلطلا ميدقت ةيلمع لالخ TAS نم ينورتكلإلا
 موسر لاسرإل ةبولطملا ماهملاو لوخدلا دامتعا تانايبو ديكأتلا
 مدع نم دكأت .(كلذ ريغو حيضوتلا ةلئسأو كب ةصاخلا ميدقتلا
 ةفاضإ قيرط نع كلذو ةماهلا ICANN تاهيبنت نم يأ تيوفت
icann.org هذه هيجوت متي ال ثيحب كب ةصاخلا نامألا ةمئاق ىلإ 
 يف ”ةبوغرملا ريغ“ وأ ”ةجعزملا لئاسرلا“ دلجم ىلإ تاراعشإلا
.ينورتكلإلا كديرب

هميدقت لبق HTML دادعإ ةيصاخ مادختساب بلطلا صحفا .8

 ةلحرم يأ يف رز يأ قوف طقف رقنلا ةيناكمإ TAS كل حيتت فوس
 نم HTML فلم ءاشنإل كب صاخلا بلطلا نايبتسا لامكتسال
 كل حمستس ةيدرف ةقيثوب كلذ كدمي ثيح  .كب صاخلا بلطلا
 كتاباجإ ةفاك ضارعتسا كب ةصاخلا ةمظنملا يف نيكراشمللو
.يئاهنلا بلطلا ميدقت لبق

بيترت يأب ةلئسألا ىلع ةباجإلا نكمي .9

 .هلضفت بيترت يأب ةلئسألا تاباجإ لاسرإب TAS كل حمستس
 قالغإ خيرات ىتح لماكلاب كتاباجإ رييغتو ةدوعلا اًضيأ كنكميو
 .كبلط موسر لاسرإ دعب ىتحو تابلطلا ميدقت باب

رومألا يف ركفتلا .10

 يفيرعت فلم عضو بجومب كتابلط ميدقتب كل TAS حمست
 يفيرعت فلم وأ يدرف بلط مدقمل يفيرعت فلم/يدرف مدختسمل
 مدع نم مغرلابو .ددعتم بلط مدقمل يفيرعت فلم/يدرف مدختسمل
 ةنمضم اًميهافم كانه نإف ،نيعضولا نم يأل بويع وأ ايازم دوجو
 بجومب تابلطلا ميدقت لبق رابتعالا يف اهعضو كيلع بجي
 ةيوناثلاو ةيساسألا لاصتالا تاهج نأ ركذتو .رخآلا لباقم عضو
 لبقتست فوس مدختسملل يفيرعتلا فلملاب طبترت يتلا
 ربتعي ،اًيناث .تابلطلاب قلعتت يتلا تالاصتالا ةفاك
 لوصولا دامتعا تانايب كلمي يذلا ديحولا صخشلا وه مدختسملا
 دادس ،ليجستلا) بلطلا ةرادإل يفيرعتلا مدختسملا فلم ىلإ
 .(بلطلا بحس ،حاضيإلا تابلط ىلع درلا ،بلطلا ميدقت ،موسرلا
 رابتعالا نيعب ميهافملا هذه ذخأو اًقبسم ركفتلا كيلع يغبنيو
.كتابلط لاسرإ ةيفيك ررقت نأ لبق

(TAS) وأ TLD تابلط ماظنب ةصاخلا تاحيملتلا


