
 

 

 

 

  المساعدالدليلمسودة
   الطلب لمقدم

 الوحدة رقم 2   

 الطلبات مقدمو يعتمد أن ينبغيال .فقطمناقشةمسودةهيهذهأنالعلم الرجاء
 ما حيث الجديدة gTLD ببرنامج الخاصة المُقتَرحة التفاصيل من أيٍ على المحتملون

 .تينإضافي ومراجعة لمشاورة خاضعًا البرنامج زال

.تمت ترجمة هذه الوثيقة من اللغة اإلنجليزية ليصل إليها جمهور أعرض  
  

وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها شركة اإلنترنت لألرقام واألسماء المُخصصة 
)ICANN ( للتحقق من دقة الترجمة، غير أن اللغة اإلنجليزية هي اللغة التي يتم

، كما أن النص األصلي المكتوب باللغة اإلنجليزية من هذه ICANNالعمل بها في 
. الوثيقة هو النص الوحيد الرسمي والمعتمد  
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 2الوحدة 
 إجراءات التقييم

 

 توضح هذه الوحدة إجراءات التقييم والمعايير المستخدمة في تحديد ما إذا
 وسيخضع جميع مقدمي الطلبات .المطلوبة معتمدة للتفويض أم ال gTLDكانت 

لتقييم مبدئي، ويمكن لمقدمي الطلبات الذين لم يستوفوا جميع العناصر طلب 
 .إجراء تقييم موسع

أوالً بتقييم  ICANNاألول المطلوب هو التقييم المبدئي حيث تقوم فيه  والتقييم
 المقدَّم لها الطلب ومؤهالت مقدم الطلب وخدمات السجل المُقترَحة gTLDسلسلة 

 .الخاصة به

 :من العناصر التالية التقييم المبدئيويتكون 

 عمليات المراجعة الخاصة بالسلسلة •

 السلسلة المربكة 

 ةاألسماء المحجوز 

 DNSاستقرار  

 األسماء الجغرافية 

 عمليات المراجعة الخاصة بمقدم الطلب •

 إثبات القدرة التقنية والتشغيلية 

 إثبات القدرة المالية 

 خدمات السجل 

 .التقييم المبدئييجب على مقدم الطلب اجتياز جميع هذه المراجعات الجتياز 
ي اجتياز وسيؤدي الفشل في اجتياز أي من هذه المراجعات إلى الفشل ف

  .التقييم المبدئي

في الحاالت التي ال ينجح فيها مقدم الطلب في  التقييم الموسعيتم تطبيق 
 .أدناه الوارد 2-2 القسم انظراجتياز التقييم المبدئي 

 التقييم المبدئي 2-1
  .ويتكون كل نوع من عدة عناصر .يتكون التقييم المبدئي من نوعي مراجعة

 :المقدَّم لها الطلب الختبار gTLDعلى سلسلة  وتُركز المراجعة األولى

المقدَّم لها الطلب مشابهةً جدًا لسالسل  gTLDما إذا كانت سلسلة  •
  أخرى مما يؤدي إلى إرباك المستخدم،
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المقدَّم لها الطلب ستؤثر بشكل سلبي  gTLDما إذا كانت سلسلة  •
 أو استقراره و DNSعلى أمان 

ب األساسي لموافقة الحكومة في ما إذا كان قد تم الوفاء بالمطل •
 .حالة استخدام أسماء جغرافية محددة

  :وتُركز المراجعة الثانية على مقدم الطلب الختبار

ما إذا كان مقدم الطلب يتمتع بالقدرة التقنية والتشغيلية والمالية  •
 الضرورية و

ما إذا كان خدمات السجل التي يوفرها مقدم الطلب ستؤثر بشكل  •
 .أو استقراره DNSن عكسي على أما

 عمليات المراجعة الخاصة بالسلسلة 2-1-1
 gTLDفي التقييم المبدئي بمراجعة كل سلسلة من سالسل  ICANNتقوم 

 وتم توضيح عمليات المراجعة هذه بتفصيل أكبر في األقسام .المقدَّم لها الطلب
 .الفرعية التالية

 مراجعة السلسلة المربكة  2-1-1-1
 .DNS في الثقة وفقد المستخدم ارتباك منع هو المراجعة هذه من الهدف إن

 المقدَّم gTLD سالسل من سلسلة لكل تمهيديةً مقارنةً  المراجعة هذه وتتضمن
 .الطلب لها المقدَّم األخرى gTLD وسالسل الحالية TLDs لـ بالنسبة الطلب لها

 الطلب اله المقدَّم gTLD سلسلة كانت إذا ما تحديد هو المراجعة من والهدف
 حدوث إلى تؤدي أن المحتمل من بحيث األخرى السالسل إلحدى جدًا مشابهةً

 التشابه فحص يهدف .الجذر منطقة في تفويضها حالة في بالمستخدم يضر إرباك
 وحل المعارضة عملية تحسين إلى المبدئي التقييم أثناء يحدث الذي البصري

 .التشابه أنواع جميع تتناول تيال) النزاع حل إجراءات ،3 الوحدة انظر( النزاع

وستتم  .وستقوم هيئة من مختبري تشابه السلسلة بإجراء مراجعة التشابه هذه
معرفة نتيجتها جزئيًا من خالل نقاط العملية الحسابية يتعلق بالتشابه البصري 

 TLDبين كل سلسلة من السالسل المقدَم لها الطلب وكل سلسلة من سالسل 
 .وستوفر النقاط معيارًا فعاالً لدراسة الهيئة .قدَّم لها الطلباألخرى الحالية والم

ومهمة المختبرين هي تحديد نواحي التشابه البصري للسلسلة التي تؤدي إلى 
 وسيقوم المختبرون باستخدام معيار عام .احتمال حدوث إرباك يضر بالمستخدم

  :لالختبار الخاص بتحديد وجود السلسلة المربكة أم ال، كما يلي

يحدث ارتباك في السلسلة عندما تكون هناك سلسلة  - معيار السلسلة المربكة
 .مشابهة بشدة بأخرى بصريًا بحيث من المحتمل أن تكون خادعة أو تسبب إرباكًا

 فحسب الممكن من وليس المحتمل، من يكون أن يجب ارتباك، حدوث والحتمال
 فمجرد تداعي .المعتدل عاديال نظر مستخدم اإلنترنت وجهة من االرتباك يظهر أن

 الخواطر، بمعنى أن السلسلة تستدعي سلسلة أخرى إلى الذهن، ال يكفي للحكم
 .باحتمال حدوث ارتباك
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 :وسيتم تطبيق المعيار على ثالث مجموعات من الحاالت، عند المقارنة بين

واألسماء  الحالية TLDsالمقدَّم لها الطلب و gTLDسالسل  •
 أو المحجوزة

األخرى المقدَّم  gTLDسالسل المقدَّم لها الطلب و LDgTسالسل  •
 أو لها الطلب

 .IDN ccTLDsالسالسل المطلوبة كـ المطلوبة ضد  gTLDسالسل  •

 سلسلة كل بين مضادًا تدقيقًا المراجعة هذه تتضمن - الحالية TLDs مع التشابه
 كان إذا ما لتحديد الحالية TLD سالسل وقائمة الطلب لها المقدَّم السالسل من

 .بالمستخدم يضر إرباك حدوث احتمال يتوفر بحيث السلسلتين بين تشابه هناك

: الموجودة حاليًا في منطقة الجذر على الموقع TLDsيمكن معرفة جميع 
http://iana.org/domains/root/db/. 

مراجعة ارتباك السلسلة والذي وجد أنه لن ينجح الطلب الذي يفشل في اجتياز 
حالي بدرجة كبيرة، في اجتياز التقييم المبدئي، ولن تتاح أية مراجعات  TLDيشابه 

  .إضافية

 حيث البسيطة الحالة في-الحالي  TLD على الطلبات تقديم نظام وسيتعرف
 بتقديم يسمح ولن -حالي TLD لـ مطابقةً  المقدَّم لها الطلب السلسلة تكون

 .لطلبا

ويراعي االختبار الخاص بالسالسل المتطابقة معامالت نقاط الترميز المدرجة 
  .في أي جدول لغات مرجعي ذا صلة

 لنفس بديلة كأشكال المتكافئة العناوين مع البروتوكوالت تتعامل المثال، سبيل فعلى
 ).RFC 3490( نفسه للعنوان بديلة كأشكال" Foo"و" foo" معاملة مثل العنوان،

 معرضًا السلسلة، الرتباك التمهيدية المراجعة تلك اجتاز الذي الطلب يزال وال
 gTLD لـ آخر طلب مقدم قِبل من أو TLD لـ حالي مشغل قِبل من للتحدي

 بواسطة خاصة معارضة إرسال العملية هذه وتتطلب .للطلب الحالية الجولة في
 المعارضة من ةالفئ هذه تقتصر وال. المعارضة هذه بتقديم مخول معترض

 بخصوص االدعاء للمعارض يمكن ذلك، من العكس على بل. البصري التشابه على
 السمعي أو البصري التشابه ذلك في بما( التشابه من نوع أي على القائم االرتباك

 ،المعارضة عملية حول المعلومات من مزيد على للحصول ).المعنى في التشابه أو
 .لنزاعا حل إجراءات ،3 الوحدة راجع

مجموعات التنافس (األخرى المقدَّم لها الطلب  gTLDالتشابه مع سالسل 
المقدَّم لها الطلب مقارنة  gTLDستتم مراجعة جميع سالسل  – )السلسلةعلى 

لتحديد السالسل المتشابهة والتي قد تؤدي إلى احتمال حدوث ارتباك يضر  ببعضها
وفي مراجعة ارتباك  .نطقة الجذرفي حالة تفويض أكثر من سلسلة في م بالمستخدم

والتي ستقوم هيئة مختبري تشابه السلسلة بوضع مجموعات تنافس  السلسلة،
وتحتوي مجموعة التنافس على  .استخدامها بعد ذلك في المراحل التاليةيمكن 

على األقل من السالسل المقدَم لها الطلب وهما متطابقتين أو  سلسلتين
ث السلسلة المربكة في حالة تفويض أكثر من يؤدي إلى حدومتشابهتين مما 

للحصول على مزيد من المعلومات حول مجموعات  .الجذر سلسلة في منطقة
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وستقوم  .، إجراءات التنافس على السلسلة4راجع الوحدة ، التنافس وحل التنافس
ICANN الطلبات الذين هم جزء من مجموعة التنافس بانتهاء  بإخطار مقدمي

 نشر مجموعات التنافس هذه أيضًا على موقع وسيتم .مبدئيفترة التقييم ال
 .ICANNالويب الخاص بـ 

 وجود بسبب آخر gTLD طلب ضد رسمية معارضة تقديم الطلب لمقدم يمكن
 هذه مثل تؤدي قد). النزاع حل إجراءات ،3 الوحدة انظر( مربكة سلسلة

التي تم  افسالتن مجموعات تكوين تغيير إلى - نجاحها حالة في - المعارضة
 مباشر تنافس في المطلوبتين gTLD سلسلتي اعتبار سيتم حيث تكوينها مسبقًا

 لن). السلسلة على التنافس إجراءات ،4 الوحدة انظر( البعض بعضهما مع
 .التنافس مجموعات إحدى من الطلبات أحد حذف في المعارضة عملية تتسبب

 سالسل مراجعة مستت --IDN ccTLDs كـ المطلوبة TLD سالسل مشابهة
gTLD سالسل مع للتشابه بالنسبة المقدَّم لها الطلب أيضًا TLD في المطلوبة 
الموقع  انظر( IDN ccTLD بـ الخاصة السريع التتبع عملية

http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/(.  وستقومICANN 
باتخاذ المسلك التالي لحل التعارض بمجرد حدوث تضارب مع التتبع السريع 

 .IDN ccTLDالمرتقب لـ 

 سيتم. هذا TLD تفويض سيتم اآلخر، قبل لعمليته الطلبين أحد إتمام حالة في
 يتم فلن ولذا كامالً، عليه بالموافقة اإلدارة مجلس قام الذي gTLD طلب اعتبار

 سيتم وبالمثل، .حديثًا مقدم IDN ccTLD طلب مع تنافس ىعل بناءً استبعاده
 كامالً،") اعتماده تم" آخر، بمعني( التقييم أنهى الذي IDN ccTLD طلب اعتبار

 .حديثًا مقدم gTLD طلب مع تنافس على بناءً استبعاده يتم فلن ولذا

على الموافقة المطلوبة من  gTLDفي حالة عدم حصول مقدم طلب 
ولن المعتمد  DN ccTLDسيفوز طلب لسلطة العامة ذات الصلة، الحكومة أو ا

 .gTLDتتم الموافقة على طلب 

 على IDN ccTLD طلب وصاحب gTLD طلب مقدم من كال حصول حالة في
 كال تعليق سيتم الصلة؛ ذات العامة السلطة أو الحكومة من المطلوبة الموافقة
 آخر، بمعنى أو األطراف، ينب االتفاق خالل من التنافس حل يتم حتى الطلبين

 .الحكومة بواسطة حله يتم

 السلسلة لتشابه الرياضي النظام إن – السلسلة لتشابه الرياضي النظام
 لتوفير معيار موضوعي كجزء المختبرون يستخدمها أداة هو ")الرياضي النظام("

 .إرباك حدوث إلى تؤدي أن المحتمل من التي السالسل تحديد عملية من
أيضًا  نظام الرياضيالتوفر ي .في عدة أبجدياتالرياضي نظام السيتوفر 

 الرياضي النظام ويتوفر .لمقدمي الطلبات لالختبار وأغراض المعلومات
الموقع  على المستخدم ومعلومات عامة إضافية وإرشادات

http://icann.sword-group.com/icann-algorithm/ . 
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 باستخدام سلسلتين أية بين البصري شابهالت نقاط بحساب الحسابية العملية تقوم
 المتشابهة غير الحروف وعدد المتشابهة الحروف وعدد الحروف ترتيب مثل عناصر،

 يتم أنه الحظ .1السلسلة وطول والشرطات الشائعة واللواحق الشائعة والبوادئ
 سيتم" E-X-A-M-P-L-E" فالسلسلة لذلك المقارنة، إجراء عند الشرطات تجاهل
 ."EXAMPLE" للسلسلة مطابقة الحسابية الحلول نظام بواسطة ااعتباره

 مراجعة األسماء المحجوزة  2-1-1-2
تتضمن مراجعة األسماء المحجوزة إجراء مقارنة بقائمة األسماء المحجوزة 

المقدَّم لها الطلب في  gTLDذات المستوى األعلى لضمان عدم ظهور سلسلة 
  2.هذه القائمة

  جوزة ذات المستوى األعلىقائمة األسماء المح

AFRINIC IANA-SERVERS NRO 

ALAC ICANN RFC-EDITOR 

APNIC IESG RIPE 

ARIN IETF ROOT-SERVERS 

ASO INTERNIC RSSAC 

CCNSO INVALID SSAC 

EXAMPLE* IRTF TEST* 

GAC ISTF TLD 

GNSO LACNIC WHOIS 

GTLD-SERVERS LOCAL WWW 

IAB LOCALHOST  

IANA NIC  

 بالمصطلحين الخاصة بالترجمات ICANN ستحتفظ أعاله، الواردة السالسل إلى باإلضافة أنه الحظ*
"test "و"example "فقط أعاله المتضمن الشكل في المتبقية السالسل حجز سيتم. متعددة بلغات. 

 

حالة إدراج مقدم  في-االسم المحجوز  على الطلب تقديم نظام وسيتعرف
 يسمح ولن -المقدَّم لها الطلب gTLDوز على أنه سلسلة الطلب السم محج

  .االشتراك طلب بتقديم
                                                            

 يتم وال. الكتابي االحتيال ضد للحماية المفاتيح، لوحة تالصق مثل لعوامل الحسابية الحلول نظام دمج بخصوص التعليقات بعض ICANN تلقت 1
 وعلى. ألخرى دولة من المفاتيح لوحات تلفتخ كما عالميًا gTLDs استخدام يتم إنه حيث التشابه، فئات من خاصة كفئة المفاتيح لوحة تالصق تناول
التي يقوم بها  الكتابي االحتيال محاوالت على التعرف يتم أن المتوقع منيعد الهدف من فحص تشابه السلسلة تجنب االرتباك،و ذلك، من الرغم

 .المختبِرين بواسطة أو الرياضي نظامال بواسطة مقدمو الطلبات

 بتضمين التعليقات بعض طالبت وقد .لمقدم الطلب المساعد للدليل المسودة هذه أجل من األعلى المستوى ذات محجوزةال األسماء قائمة تغيير يتم لم 2
ICANN لـ التابعة الهيئات وأسماء ICANN وتتخذ. القائمة في ICANN موقفًا  ً تضمين األسماء المحجوزة بالفعل على المستوى الثاني  طريق عن معتدال

. ICANNبخصوص معاملة أسماء  GNSOقوم بتنفيذ األعمال التي أوصت بها مجموعة عمل األسماء المحجوزة التابعة لـ ، وستgTLDsفي أغلب 
 إلى وباإلضافة. ICANN أسماء بمعاملة يتعلق فيما GNSO لـ التابعة المحجوزة األسماء عمل مجموعة به أوصت الذي العمل وتنفيذ هي، كما القائمة ترك
 ذات المحجوزة األسماء قائمة إلى الجغرافية واألسماء المعروفة التجارية العالمات مثل لألسماء أخرى فئات إضافة لتعليقاتا اقترحت فقد ذلك،

-http://www.icann.org/ar/topics/newتم تضمين مناقشة هذه المشاكل في تحليل التعليقات العامة على الموقع  .األعلى المستوى
gtlds/agv1-analysis-public-comments-18feb09-ar.pdf. 
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المقدَّم لها الطلب في عملية  gTLDباإلضافة إلى ذلك، ستتم مراجعة سالسل 
 مطابقة للعملية المذكورة في القسم السابق لتحديد ما إذا كانت تتشابه مع اسم

المقدَّم لها الطلب التي تم  gTLDولن يجتاز الطلب الخاص بسلسلة  .محجوز
 .تحديدها على أنها مشابهة جدًا السم محجوز؛ مراجعة األسماء المحجوزة

  DNSمراجعة استقرار 2-1-1-3
المقدَّم لها الطلب ستؤدي إلى  gTLDتحدد هذه المراجعة ما إذا كانت سلسلة 

 دوفي جميع الحاالت، سيتضمن ذلك مراجعة للتأك .DNSحدوث عدم استقرار في 
 .gTLDمن التوافق مع المتطلبات التقنية والمتطلبات األخرى الخاصة بعناوين 

وفي بعض الحاالت االستثنائية، قد تكون هناك حاجة لمراجعة موسعة لدراسة 
 .المقدَّم لها الطلب gTLDالمشاكل المحتملة لالستقرار التقني لسلسلة 

 إجراءات مراجعة السلسلة : DNSاستقرار  2-1-1-3-1
. أو استقراره DNSالجديدة بشكل عكسي على أمان  gTLDب أال تؤثر عناوين يج

 لمجموعة تمهيدية مراجعة بإجراء المبدئي التقييم فترة أثناء ICANN وستقوم
 المقدَّم لها الطلب gTLD سالسل

 فـي المتطلبات المقدمة المطلوبة مع gTLD سالسل توافق لضمان •
 و 2-3-1-1-2القسم 

 كبيرة استقرار مشاكل أمان أو تثير السالسل من أي نتكا إذا ما تحديد •
 .إجراء المزيد من المراجعة قد تتطلب

المراجعة الموسعة ضرورية للسلسلة  تكون نأل جدً◌َا وتوجد إمكانية منخفضة
-1-1-2تتوافق بشكل كامل مع متطلبات السلسلة الواردة في القسم الفرعي التي 

عملية مراجعة السلسلة حمايةً إضافية  ومع ذلك، توفر .من هذه الوحدة 3-2
 gTLDفي حالة إثارة مشاكل أمان أو استقرار غير متوقعة فيما يتعلق بسلسلة 

 .المقدَّم لها الطلب

 التقييم اجتياز من يتمكنوا لم الذين الطلبات مقدمي بإخطار ICANN ستقوم
 وبةالمطل gTLD سلسلة حول االستقرار أو األمان من مخاوف بسبب المبدئي

 لتحديد يومًا 15 الطلبات مقدمي لدى وسيكون. المبدئي التقييم فترةفي نهاية 
 إضافية معلومات على للحصول. الموسع التقييم مواصلة في يرغبون كانوا إذا ما

 .2-2 القسم انظر الموسع، التقييم عملية حول

 متطلبات السلسلة 2-1-1-3-2
المقدَّم لها الطلب  gTLDبمراجعة كل سلسلة من سالسل  ICANNستقوم 

  .لضمان توافقها مع المتطلبات الموضَّحة في الفقرات التالية

المقدَّم لها الطلب  gTLDوسيتم رفض الطلب في حالة تحديد أن سلسلة 
 .ولن يتم إجراء أية مراجعات أخرى .تخالف أي من هذه القوانين

لبات التقنية الخاصة فيما يلي المتط –) السالسل(متطلبات تقنية لجميع العناوين 
 .باختيار عناوين نطاق المستوى األعلى

صالحًا، ) أي، العنوان الذي يُبث سلكيًا( ASCIIيجب أن يكون عنوان  •
 التنفيذ والوصف :ألسماء النطاقاتكما هو موضح في المعايير التقنية 
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)RFC 1035(توضيحات وصف ، وDNS )RFC 2181.( وهذا يتضمن 
 :ما يلي

o في. رمزًا 63 من أكثر على العنوان يحتوي أال يجب 
 IDNA2008( بيونيكود بنظام التمثيل عمليات حالة

 ذلك ويتضمن ،)U-عناوين( IDN لعناوين) A-عنوان
 ). --xn( األولى األربعة الرموز

o  يجب مراعاة تطابق األحرف الكبيرة والصغيرة إعرابيًا
 .ودالليًا

هو موضح في  اسم مضيف صالح، كما ASCIIيجب أن يكون عنوان  •
الذي وضعته وزارة  جدول مواصفات مضيف اإلنترنتالمعايير التقنية 

 - متطلبات مضيفي اإلنترنت، و)DOD( )RFC 952(الدفاع األمريكية 
 تقنيات طلب فحص األسماء وتحويلها، و)RFC 1123(الطلب والدعم 

)RFC 3696(. وهذا يتضمن ما يلي: 

o وف وأرقام يجب أن يتكون العنوان بالكامل من حر
 .وشرطات

o يجب أال يبدأ العنوان بشرطة أو ينتهي بها. 

 ASCII عنوان بين ارتباك حدوث على احتمال هناك يكون أال يجب •
 خالل من آخر رقمي معرِّف أي أو) IP( اإلنترنت بروتوكول وعنوان
 "255" مثل التمثيل عمليات تؤدي قدي المثال، سبيل على .تطبيقي برنامج

 في 255" (0xff" أو) الثُمَانية التمثيل عمليات في o377) "255" أو
 المستوى نطاق تحليل يمكن إنه حيث) عشرية السدس التمثيل عمليات
 ASCII عناوين أحد يكون أال يجب ولذلك، IP.3 عناوين إلى األعلى

 :التالية بالصورة

o أو ؛"9"و" 0" األرقام بين ما بالكامل يقع عشري عدد 

o متبوعًا" 0" الرقم من يتكون عشري سدس رقم 
 متبوعًا" x||X" الصغير الحرف أو الكبير بالحرف
 جميعها تنتمي أكثر أو واحد رمز من مكون بتسلسل

 الصغيرة الحروف أو الكبيرة الحروف مجموعة إلى
 ؛"9" وحتى" 0" من واألرقام" f||F" حتى" a||A" من
  أو

o الصغير أو الكبير الحرف من يتكون ثماني رقم "o||O "
 تنتمي أكثر أو واحد رمز من مكون لبتسلس وعًامتب

 ."7" حتى" 0" من األرقام مجموعة إلى جميعها

                                                            
 التمثيل عمليات عن أكبر خلفية على للحصول pdfar-18feb09-stability-dns-/updategtlds-/topics/newarn.org/http://www.ican.  راجع 3

 .القسم هذا في التغييرات وعن ،العشرية يةساوالسد الثمانية
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شرطات فقط في الموضعين الثالث والرابع  ASCIIقد يتضمن عنوان  •
الخاص به  Aإذا كان يمثل اسم نطاق دولي صالح في نموذج عنوان 

  ).ASCIIترميز (

 ASCIIأي عنوان نطاقات (ق يجب أال تبدأ صيغة التمثيل الخاصة بالنطا •
 .بعدد أو تنتهي به) الخاص بأسماء النطاقات الدولية Uأو العنوان 

 تنطبق هذه المتطلبات على نطاقات المستوى – متطلبات أسماء النطاقات الدولية
ومن المتوقع أن  .فقط ASCIIاألعلى المحتملة التي تحتوي على رموز بخالف 

 اوين نطاق المستوى األعلى الدولي هذه علىيكون مقدمو الطلبات الخاصة بعن
ومعايير يونيكود والمصطلحات المرتبطة بأسماء  IETF IDNAاطالع بمعايير 

 .النطاقات الدولية

 المعيار في محدد هو كما صالح، دولي نطاق اسم العنوان يكون أن يجب •
 أية أو) RFC 3490( التطبيقات في النطاقات أسماء تدويل التقني

 ونتيجة. حاليًا بتطبيقه IETF تقوم الذي التقني المعيار هذال مراجعات
 IDN بـ المتعلقة التقنية المتطلبات تخضع المستمرة المراجعة لهذه

 إرشادات هذه أن الحظ. التالية القيود على يقتصر ال ولكنه .للتغيير
ً  بيانًا وليست  :العنوان يكون أن يجب. IDNA مواصفات بمتطلبات كامال

o المحددة يونيكود ترميز نقاط على قطف محتويًا 
 في" مطلوبة القرينة القاعدة" أو "صالح بروتوكول"

 IDNAو يونيكود ترميز نقاط
)http://www.ietf.org/internet-drafts/draft-ietf-

idnabis-tables-05.txt" (, ،حالة في والمصاحبة 
 .واضحة سياق قواعد" مطلوبة القرينة القاعدة"

o  متوافقًا بالكامل مع نموذج معايرةC كما هو موضح ،
نماذج معايرة  :15معيار يونيكود رقم ملحق في 

على الموقع  انظر األمثلة الواردة (.يونيكود
http://unicode.org/faq/normalization.html.( 

o االتجاه خاصية نفس لها رموز من بالكامل متكونًا. 
 بروتوكول مراجعة مع يتغير قد المطلب هذا أن الحظ

IDNA اتجاهات خاصية لها توجد ال التي للرموز للسماح 
 مع التواجد لها يتاح لكي للسماح يونيكود نظام في

 اليسار أو اليسار إلى اليمين من تجاهاال ذات الرموز
 .اليمين إلى

 مستوفيًا للمعايير ذات الصلة الواردة في إرشادات العنوان يكون أن يجب •
 انظر الموقع .ICANNتنفيذ أسماء النطاقات الدولية الخاصة بـ 

-//www.icann.org/en/topics/idn/implementationhttp:
 .guidelines.htmوهذا يتضمن قائمة القيود غير الشاملة التالية: 

o  يجب أخذ جميع نقاط الترميز في العنوان نفسه من نفس
 يونيكود نظام معيار ملحق كما هو محدد في األبجدية

 هناك تكون قد. يونيكود نظام أبجديات خواص: 24 رقم
 وقواعد هجائية ضوابط ذات للغات بالنسبة ناءاتاستث
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 .متعددة ألبجديات مختلطًا استخدامًا تتطلب موضوعة
 يُسمح لن االستثناء، هذا من وبالرغم ذلك، ومع

 المختلفة األبجديات من بصريًا المربكة الرموز بوجود
 المسموح الترميز نقاط من فردية مجموعة في معًا
 متوافقين رموز وجدول سياسة تحديد يتم لم ما بها

 .بوضوح

 المستخدم في العناوين الدولية حاليًا للمراجعة عبر عملية IDNAيخضع بروتوكول 
ولذلك، قد يتم تخصيص متطلبات إضافية يجب االلتزام  .توحيد معايير اإلنترنت

 تم توثيق الوضع الحالي لمراجعة البروتوكول .بها عند االنتهاء من هذه المراجعة
 .http://tools.ietf.org/wg/idnabisقع على المو

 تتكون أن يجب - العامة األعلى المستوى بنطاقات الخاصة السياسة متطلبات
 الرموز أو الحروف من أكثر أو أحرف ثالثة من الطلب لها المقدَّم السالسل

 4.مناسب هو كما األبجدية، في بصريًا المميزة

 األسماء الجغرافية  2-1-1-4
المقدَّم لها الطلب للتأكد من  gTLDبمراجعة جميع سالسل  ICANNستقوم 

توجيه االهتمام المناسب لمصالح الحكومات أو السلطات العامة في أسماء 
ويتم  .الدولة أو المنطقة، باإلضافة إلى أنواع أخرى معينة من أسماء األماكن

 .في الفقرات التالية ICANNجراء الذي ستتبعه شرح المتطلبات واإل

 فئات السالسل التي تعتبر أسماءً جغرافية  2-1-1-4-1
تعتبر أنواع الطلبات التالية أسماءً جغرافية ويجب أن تُرفق بها وثائق الدعم أو 

 :السلطات العامة ذات الصلة/الحكومات أو السلطة/عدم المعارضة من الحكومة

السم دولة أو سلسلة عبارة عن تمثيل فعَّال  طلب الحصول على أية •
 انظر( ISO 3166-1واردة في المعيار  منطقة

http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_databas
es.htm(عمليات وتتضمن .، بحسب ما يتم تحديثه من وقت آلخر 
ً  الفعالة التمثيل  . لغة أية في المنطقة أو الدولة السم تمثيال

ً  السلسلة تعتبر ً  تمثيال  :كانت إذا المناطق أو الدول إحدى السم فعاال

o أو المنطقة؛ أو الدولة اسم تمثل 

o أو الدولة إلى يشير المنطقة أو الدولة اسم من جزء 
 أو المنطقة؛

o أو الدولة سمال قصيرة صيغة ذي مألوفًا تحديدًا 
 .المنطقة أو الدولة إلى ويشير المنطقة

                                                            
 سبيل على الحاالت، بعض في رموز ثالثة من أقل من تتكون gTLDs بإنشاء السماح ينبغي أنه تقترح التي التعليقات من عددًا ICANN تلقت 4

   الموقع على أكبر بتفصيل معينة حاالت متطلبات تعريف تتناول التي المشاكل مناقشة وتتوفر. الكتابية الرموز تستخدم التي النصوص في المثال

 .pdfar-18feb09-comments-public-lysisana-gtlds/agv1-/topics/newarhttp://www.icann.org/ وتدعو ICANN من المزيد إلى 
 .الحلول بشأن المشاركة
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 ثانوية قومية داللة ذا مكان السم تمامًا مطابقًا يعتبر سلسلة أية طلب •
 ،ISO 3166-25 المعيار في إدراجه تم -والية أو مقاطعة أو بلد مثل-

 . آلخر وقت من تحديثه يتم ما بحسب

ً  تعتبر سلسلة أي طلب •  دولة ألي العاصمة سمال - لغة أي في - تمثيال
 .ISO 3166-1 المعيار قائمة ضمن موجودة منطقة أو

 gTLDيوضح مقدم الطلب نيته في استخدام  حيث ،مدينة اسم طلب •
 .لغرض مرتبط باسم المدينة

 قارةً أو منطقةً تابعة لألمم المتحدةطلب الحصول على سلسلة تُمثِّل  •
والمناطق ) القارية(رى تكوين المناطق الجغرافية الكب"قائمة  تظهر في
الثانوية والمجموعات االقتصادية المحددة ومجموعات  الجغرافية

على الموقع " أخرى
http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm. 

 تابعة منطقة أو قارةً لتُمثِّ  سلسلة على للحصول طلب تقديم حالة وفي
 عدد من معارضة عدم أو دعم وثيقة تقديم سيُطلب المتحدة، لألمم

 بالقارةً المرتبطة الصلة ذات العامة السلطات أو/و الحكومات من كبير
 .المتحدة لألمم التابعة المنطقة أو

 السابقة؛ الفئات من أي ضمن تقع التي الطلب لها المقدَّم gTLD سلسلة تعتبر
 التشاور الطلب مقدم مصلحة فمن شك، أي وجود حالة وفي. جغرافيًا اسمًا مثِّلتُ

 معارضتهم عدم أو دعمهم وطلب الصلة ذات العامة والسلطات الحكومات مع
 بخصوص محتمل غموض أي وتوضيح المحتملة المعارضات لمنع الطلب، تقديم قبل

 .للتطبيق القابلة والمتطلبات السلسلة

 :لب مسؤوليةويتحمل مقدم الط

تحديد ما إذا كانت السلسلة المقدَم لها الطلب تقع ضمن أي من  •
 الفئات المذكورة أعاله؛ و

تحديد الحكومة أو الحكومات ذات الصلة، أو السلطة أو السلطات  •
 العامة ذات الصلة؛ و

 .تحديد مستوى الدعم الحكومي المطلوب •

 يستثنيها أو الطلبات ةمحدد طلبات دعم وثيقة بتضمين الخاص الطلب يمنع وال
 الفرعي القسم راجع( المجتمع أسس على للمعارضات عرضة تكون أن من

 على بناءً  الطلبات رفض بموجبها يتم قد والتي ،)3 الوحدة من 3-1-1
 .المستهدَف المجتمع من أساسية معارضةً توضح التي المعارضات

                                                            
 قائمة استخدام له المخطط ومن. الجديدة gTLD لعملية القابلة للتطبيق المراجع كأكثر 2و ISO 3166-1 قائمتي استخدام ICANN تواصل 5

 لتحديد إجراء لديها ISO أن االعتبار في وضعًا ،ccTLDs لتخصيص كأساس بوستل جون اختارها والتي ،1-3166 قائمة مع باالقتران 3166-2
ً  مصدرًا ISO 3166-2 قائمة وتوفر. تضمينها ينبغي ال والتي تضمينها ينبغي التي الكيانات  ICANN عمليات مع المتوافقة ألسماءوديناميكيًا ل مستقال
 .الحالية
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 متطلبات التوثيق 2-1-1-4-2
 الدعم أو عدم المعارضة من الحكومة أو السلطة العامة ويجب أن يتضمن توثيق

ذات الصلة خطاب دعم أو عدم معارضة موقَّع من وزير الوزارة المسؤولة عن 
 أو الشؤون الخارجية) ICT(إدارة أسماء النطاقات أو تقنية المعلومات واالتصاالت 

الة وجود وفي ح .أو مكتب رئيس الوزراء أو رئيس السلطة القضائية ذات الصلة
 مع السلطات الدبلوماسية ICANNأسباب شك حيال سلطة االتصاالت، ستتشاور 

 بشأن ICANNذات الصلة أو أعضاء اللجنة االستشارية الحكومية التابعة لمنظمة 
الحكومة أو السلطة المعنية بالسلطة المختصة ونقطة االتصال المناسبة ضمن 

  .إدارة االتصاالت الخاصة بها

بر الخطاب بوضوح عن دعم الحكومة أو السلطة العامة أو عدم ويجب أن يع
 معارضتهما للطلب الخاص بمقدم الطلب ويثبت تفهم الحكومة أو السلطة العامة

 .للسلسلة المطلوبة واالستخدام المرتقب لها

 السلسلة أن العامة السلطة أو الحكومة إدراك أيضًا الخطاب يُظهر أن يجب
 الشروط قبول في يرغب الطلب مقدم وأن gTLD لبط عملية خالل من مطلوبة

 اتفاقية في الدخول يتطلب آخر بمعني بموجبها، متاحة السلسلة ستكون التي
 .الرسوم ودفع العامة السياسات مع التوافق ICANN مع سجل

 إجراء مراجعة األسماء الجغرافية 2-1-1-4-3
 gTLDأن سلسلة  على تأكيدلل) GNP( الجغرافية األسماء هيئة تأسيس سيتم

 وصحتها الدعم وثيقة صلة من لتحققاو ،اجغرافيً ااسمً تمثل المقدم لها طلب
للقيام بوظيفة  آخر بطرف ICANNتحتفظ  أن له المخطط ومن. الضرورة عند

GNP.  وستقوم اللجنة باختبار سالسلgTLD على قاعدة  المقدم لها طلب
ومراجعة  ها من مصادر رسميةتم الحصول علي بيانات مكونة من أسماء جغرافية

 .وحكومية وجغرافية لغوية خبرة ذوي أشخاصًا GNPوستتضمن . وثائق الدعم
 .حسب الضرورة إضافيين خبراء مع التشاور الجغرافية األسماء لهيئة ويحق

 GNP إلى كافة الطلبات بإرسال المبدئي التقييم فترة أثناء ICANN تقوم
 آخر، بمعنى( جغرافيًا اسمًا تعتبر لمطلوبةا gTLD سلسلة كانت إذا ما لتحديد

 وستجتاز). 1-4-1-1-2 الفرعي القسم في المذكورة الفئات من أي ضمن تقع
 األسماء مراجعة جغرافية كأسماء gTLD سالسل تحديد فيها يتم ال التي الطلبات

 gTLD سلسلة تحديد حالة وفي .إضافية خطوات إلى الحاجة بدون الجغرافية
 ،)كما هو موضح في هذه الوحدة( جغرافي كاسم طلب أي في المطلوبة

 الحكومات كافة من وثائق قدم قد الطلب مقدم أن من لتأكداب GNP ستقوم
االتصال من الحكومة أو السلطة العامة  وأن الصلة ذات العامة والسلطات

  . المطلوبشرعي ويحتوي على المحتوى 

           

 بالمتطلبات المطلوبة الوثائق يقدموا لم ينالذ الطلبات مقدمي إخطار يتم لن
 عدم حالة وفي. الوثائق تلك يقدموا لكي محدود زمني إطار لديهم وسيكون

ً  غير الطلب اعتبار سيتم المحدد، الزمني باإلطار االلتزام  التقييم يجتاز ولن كامال
 الطلبات تقديم جوالت في الطلب تقديم إعادة الطلب لمقدم يمكن. المبدئي

 .ذلك أراد حال في الية،الت
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 فقط وليس تتلقاها التي الطلبات جميع بمراجعة ستقوم GNP أن الحظ
 .جغرافي كاسم المطلوبة السلسلة الطلب مقدم فيها حدد التي الطلبات

في حالة وجود أكثر من طلب واحد للحصول على سلسلة تُمثِّل اسمًا جغرافيًا 
بمعنى آخر، (أن الطلبات كاملة،  محددًا كما هو موضح في هذا القسم واعتبار

، فسيتم تعليق الطلبات في انتظار حل )وجود موافقة الحكومة بشكل أساسي
 .من مقدمي الطلبات

 في حالة وجود طلب ألحد السالسل التي تمثل اسمًا جغرافيًا في إحدى مجموعات
 افسالتنافس مع سلسلة مشابهة لم يتم تحديدها اسًما جغرافيًا، سيتم تسوية التن

 .4على السلسلة باستخدام إجراءات التنافس على السلسلة الموضح في الوحدة 

 عمليات المراجعة الخاصة بمقدم الطلب  2-1-2
المقدَّم لها الطلب المذكورة  gTLDوبالتزامن مع المراجعات الخاصة بسلسلة 

بمراجعة القدرة التقنية  ICANN، ستقوم 1-1-2في القسم الفرعي 
وتم توضيح  .لمالية وخدمات السجل المُقترَحة لمقدم الطلبواوالتشغيلية 

 .هذه بتفصيل أكبر في األقسام التالية عمليات المراجعة

 التشغيلية والمالية/المراجعات التقنية 2-1-2-1
  الموقع تتوفر األسئلة المقدَّمة لمقدمي الطلبات في نموذج الطلب على

-criteria-evaluation-gtlds/draft-/topics/newarhttp://www.icann.org/
 .pdfar-18feb09-clean. 

ويقوم مقدمو الطلبات باإلجابة على أسئلة تغطي المجاالت الثالثة التالية فيما 
العامة،والقدرة التقنية والتشغيلية، والقدرة  المعلومات :يتعلق بصلتها ببعضها

 .المالية

ويجب أن يعي مقدمو الطلبات أنه سيتم نشر مواد الطلب المقدَّمة في نظام 
 -باإلضافة إلى أية مواد أو مراسالت خاصة بالتقييم-تقديم الطلبات عبر اإلنترنت 

لمحددة لن يتم نشر األقسام ا .ICANNللجمهور على موقع الويب الخاص بـ 
 وسيتم نشر أية أقسام موجودة ).CONFIDENTIAL(في الطلب على أنها سرية 
  ).CONFIDENTIAL(على أنها سرية  ICANNفي الطلب لم تخصصها 

 :وتغطي أسئلة مقدم الطلب المجاالت الثالثة التالية

 الهوية حول معلومات جمع هو األسئلة هذه من الهدف - العامة المعلومات
 .الطلب لها المقدَّم gTLD وسلسلة االتصال ومعلومات الطلب قدملم القانونية
 أنه على الطلب اعتبار إلى المعلومات هذه من جزء أي تقديم فشل وسيؤدي

 .أيضًا هنا وتقديمها المطلوبة الوثائق طلب سيتم.مستوفي غير

الهدف من هذه األسئلة هو جمع معلومات  –إثبات القدرة التقنية والتشغيلية 
  .المُقترَحة gTLDالقدرات التقنية والتشغيلية لمقدم الطلب وخطط تشغيل حول 

وال يجب على مقدمي الطلبات نشر سجل حقيقي إلكمال المتطلبات الخاصة 
وسيكون كافيًا وقت تقديم الطلب بالنسبة لمقدم الطلب إظهار  .بطلب ناجح

والتشغيلية إدراك واضح وتحقيق بعض العمل األساسي تجاه النواحي التقنية 
وسيطالب كل مقدم طلب يجتاز التقييم التقني وجميع  .gTLDلتشغيل سجل 

 بإكمال اختبار تقني لما قبل التفويض -بعد تنفيذ اتفاقية السجل-الخطوات األخرى 
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، االنتقال إلى 5ارجع إلى الوحدة  .المقدَّم لها الطلب gTLDقبل تفويض 
 .، للحصول على معلومات إضافيةالتفويض

الهدف من هذه األسئلة هو جمع معلومات حول  –بات القدرة المالية إث
 gTLDالقدرات المالية لمقدم الطلب لتشغيل النشاط التجاري لسجل 
 .الجديدة gTLDوتخطيطه المالي في إطار االستعداد لتشغيل طويل األمد لـ 

 أسلوب التقييم 2-1-2-2
 المعلومات التي يقدمها كل مقدم يتم إجراء عمليات التقييم المبدئي استنادًا على

 .في إجاباته على األسئلة المطروحة في نموذج الطلب ICANNللطلب لمنظمة 
 وال أي من المقيِّمين التابعين لها مجبرة على األخذ بعين االعتبار ICANNوال تعد 

أية معلومات أو أدلة لم تتوفر في الطلب وتم تقديمها بحلول موعد االنتهاء، ما 
 .المقيِّمين بطلب ذلك بوضوح لم يقم

 مقدم مسؤولية المطلوبة الوثائق وإرفاق األسئلة جميع على اإلجابة ضمان يعد
 إضافية أدلة أو معلومات طلب - على مجبرين ليسو ولكن - للمقيِّمين يحق. الطلب

 فقط واحد تبادل المبدئي التقييم فترة تتيح. الطلبات مقدمي أحد من
 من منفرد بشكل طلب أي تنفيذ سيتم .6والمقيِّمين لطلبا مقدم بين للمعلومات

ً  ،TAS خالل  الخطابات أو الهاتف مثل المباشرة الوسائل بواسطة تنفيذه من بدال
 .األخرى المشابهة الوسائل أو اإللكتروني البريد أو

ونظرًا ألن األنواع واألهداف المختلفة للسجل قد تبرر ردود مختلفة لألسئلة 
 .جه المقيمون انتباهًا خاصًا إلى اتساق الطلب خالل جميع المعاييرالفردية، سيو

 فعلى سبيل المثال، تشير خطط التدريج الخاصة بمقدم الطلب إلى الجهاز لضمان
كفاءته في التشغيل في مستوى تخزين محدد بحيث يكون متسقًا مع خططه 

 .المالية لتأمين الجهاز الضروري

 مراجعة خدمات السجل 2-1-3
، ستقوم 1-1-2تزامن مع مراجعات السلسلة المذكورة في القسم الفرعي بال

ICANN وسيُطلب من مقدم الطلب تقديم  .بمراجعة خدمات السجل المُقترَحة
  .قائمة بخدمات السجل المُقترَحة في طلبه

 :ويمكن تحديد خدمات السجل على أنها

لبيانات من استقبال ا :عمليات تشغيل السجل الضرورية للمهام التالية .1
، المُسجلين فيما يتعلق بعمليات تسجيل أسماء النطاقات وخوادم االسم
وتقديم معلومات الوضع إلى المُسجلين فيما يتعلق بخوادم منطقة 

TLD ونشر ملفات منطقة ،TLD ،وتشغيل خوادم منطقة السجل ،
 ونشر معلومات االتصال ومعلومات أخرى تتعلق بعمليات تسجيل خادم

 حسب ما تفرضه اتفاقية السجل و TLDق في اسم النطا

                                                            
 التقييم أثناء والمقيِّمين الطلب مقدم بين واحدة تبادل عملية على االقتصار بسبب المرونة في نقص وجود في رؤيتها عن تالتعليقا بعض أعربت 6

 في حدوثها المرجح التأجيالت مشاكل من تقلل تسوية هي الواحدة التواصل فرصة وتعد. ومتوقعة فعالة عملية إيجاد إلى التصميم ويهدف. المبدئي
 .ضرورية إيضاحات أي لتقديم الطلب لمقدم فرصة توفر ال كنهاول ،مفتوح حوار
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المنتجات أو الخدمات األخرى التي يجب على مُشغل السجل تقديمها  .2
 نظرًا لوجود سياسة إجماع و

أية منتجات أو خدمات أخرى يستطيع مُشغل السجل فقط توفيرها،  .3
  .بسبب تخصيصه كمُشغل السجل

 تعمل أن الممكن من انك إذا ما لتحديد المقترحة السجل خدمات اختبار سيتم
 أمثلة على العثور يمكن .األمان أو باالستقرار تتعلق كبيرة مشاكل إثارة على

 الموقع على موضوعة الحالية السجالت اقترحتها التي للخدمات
http://www.icann.org/en/registries/rsep/. هذه تجتاز حاالت،ال أغلب في 

 .بنجاح التحقيق هذا المقترحة الخدمات

يمكن العثور على خدمات السجل المقدمة حاليًا بواسطة السجالت في مالحق 
انظر الموقع  .اتفاقية السجل

htmhttp://www.icann.org/en/registries/agreements.. 

 الموقع على السجل لخدمة كامل تعريف على االطالع يمكن
http://www.icann.org/en/registries/rsep/rsep.html، مسودة وفي 

 الموقع على السجل اتفاقية
-clean-agreement-draftgtlds/-/topics/newarhttp://www.icann.org/ 
 .pdfar-18feb09. 

بمثابة تحديد مبدئي لما إذا كانت  ICANNستتضمن المراجعة التي ستقوم بها 
 لخدمة السجل المُقترَحة تتطلب دراسةً أوسع بناءً على ما إذا كانت خدمة السج

 .ستثير مشاكل كبيرة تتعلق باألمان أو االستقرار

 أنه من المحتمل وجود مشاكل كبيرة ICANNوإذا أظهر التحديد المبدئي لـ 
 تتعلق باألمان أو االستقرار تحيط بالخدمة المُقترَحة، فسيتم تمييز الطلب ليخضع

ء كما يقوم الخبرا DNSلجنة االستقرار الفني لـ لمراجعة موسعة من قِبل 
انظر الموقع ( ،الحالية RSTEPبإجرائها في 

http://www.icann.org/en/registries/rsep/rstep.html(.  سيتم إجراء هذه
-2راجع القسم (أثناء فترة التقييم الموسع  -إذا كانت قابلة للتطبيق  -المراجعة 

2.(  

 :تعريفات األمان واالستقرار المُطبَّقة في مراجعة خدمات السجل هي

اإلعالن غير ) 1(يشير تأثير خدمة السجل المُقترَحة على األمان إلى  –األمان 
الوصول غير ) 2(المُرخَّص لبيانات السجل أو تعديلها أو إدراجها أو إزالتها، أو 

نترنت أو إعالنها بواسطة المُرخص للمعلومات أو الموارد الموجودة على اإل
 .نظم تشغيل وفقًا لجميع المعايير المقبولة

ال ) 1(يشير التأثير على االستقرار إلى أن خدمة السجل المُقترَحة  – االستقرار
تتوافق مع المعايير ذات الصلة المعمول بها المعتمدة والمنشورة بواسطة هيئة 

ثل تتبع المعايير أو أفضل معايير مؤسسة بشكل جيد ومعترف بها ومعتمدة، م
، IETFذوي الصلة اللتان يدعمهما ) RFC(الممارسات الحالية لطلب العروض 

إنشاء حالة تؤثر بشكل عكسي على السعة اإلنتاجية أو زمن االستجابة ) 2(أو 
أو االتساق أو ترابط االستجابات بخوادم اإلنترنت أو النظم النهائية، حيث تعمل 

 الصلة المعمول بها المعتمدة والمنشورة بواسطة هيئة معاييروفقًا للمعايير ذات 
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 مؤسسة بشكل جيد ومعترف بها ومعتمدة، مثل تتبع المعايير أو أفضل الممارسات
ذوي الصلة وباالعتماد على معلومات التفويض ) RFC(الحالية لطلب العروض 

 .أو إدارة الخدمات الخاصة بمُشغل السجل

 طلبسحب مقدم الطلب لل  2-1-4
قد يُسمح لمقدم الطلب الذي لم يجتاز التقييم المبدئي بسحب طلبه في هذه 

 راجع القسم الفرعي(المرحلة بهدف الحصول على استعادة جزئية لألموال 
 ).1من الوحدة  1-5-5

 التقييم الموسع 2-2
يحق لمقدم الطلب طلب التقييم الموسع في حالة فشل الطلب في اجتياز مواد 

 :دئي المتعلقة بـالتقييم المب

 يوجد ال ).1-2-1-2 الفرعي القسم راجع( والتشغيلية التقنية القدرة إثبات •
 .الحالة هذه في موسع تقييم إجراء مقابل إضافي رسم

 رسم يوجد ال). 1-2-1-2 الفرعي القسم راجع( المالية القدرة إثبات •
 .الحالة هذه في موسع تقييم إجراء مقابل إضافي

). 3-1-1-2 الفرعي القسم راجع( السلسلة اجعةمر - DNS استقرار •
 .الحالة هذه في موسع تقييم إجراء مقابل إضافي رسم يوجد ال

والحظ أن  ).3-1-2راجع الفقرة (خدمات السجل  - DNS استقرار •
، إذا )رسم مراجعة خدمات السجل(هذا البحث يتطلب رسمًا إضافيًا 

ى معلومات حول للحصول عل .كان مقدم الطلب يرغب في المتابعة
 .1من الوحدة  5-1الرسوم والدفع، انظر القسم 

، بدءًا من الوقت الذي يتسلم فيه مقدم الطلب إشعارًا بفشل اجتياز التقييم المبدئي
عبر  ICANNيومًا لتقديم إشعار طلب التقييم الموسع إلى  15يكون لديه 

لب التقييم الموسع أما إذا لم يطلب مقدم الط .تقديم الطلب على اإلنترنتواجهة 
 .ولم يقم بدفع أية رسوم إضافية؛ قابلة للتطبيق، فلن يتابع الطلب بوضوح

 التقييم الموسع التقني والتشغيلي أو المالي 2-2-1
 ينطبق ما يلي على التقييم الموسع الذي يتم إجراؤه على القدرة التقنية والتشغيلية

 .1-2-1-2الفرعي  أو المالية لمقدم الطلب، كما هو موضح في القسم

 إلى الدخول من موسع تقييم إجراء بطلب يتقدم الذي الطلب مقدم سيتمكن
 األقسام أو األسئلة تلك على إجاباته وضيحوت اإلنترنت عبر بالطلبات التقدم نظام
 تبادل الموسع التقييم ويتيح. التقييم اجتياز من تمكنه نقاطًا عليها يتلقى لم الذي

 المُضمنة المعلومات لتوضيح الطلب ومقدم المقيمين بين ةًواحد مرةً المعلومات
 هذه وستتضمن .الطلب من جزءًا التكميلية المعلومات هذه وستصبح .الطلب في

 استغالل الطلبات لمقدمي يمكن ال .الطلب مقدم الستجابة نهائيًا موعدًا االتصاالت
 تم التي معلوماتلبا ستبدال أجزاء المعلومات الجديدةال الموسع التقييم فترة

 .األصلية طلباتهم في إرسالها
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 بإجراء -المبدئي التقييم أثناء بمراجعة الطلب قامت التي-ذاتها  الهيئة وستقوم
 في  موضح هو كما المعايير نفس باستخدام الموسع التقييم

-iacriter-evaluation-gtlds/draft-/topics/newarhttp://www.icann.org/
 .pdfar-18feb09-cleanحيث تم توضيح معلومات –كان الطلب  إذا ما ، لتحديد

 7.بالمعايير يفي -محددة

بإخطار مقدمي الطلبات في نهاية فترة التقييم الموسع فيما  ICANNوستقوم 
، وفي حالة اجتياز مقدم الطلب للتقييم الموسع .م في اجتيازه أم اليتعلق بنجاحه

أما إذا فشل مقدم الطلب في  .فسينتقل طلبه إلى المرحلة التالية من العملية
ولن يتم إجراء أية  .اجتياز التقييم الموسع، فلن تتم متابعة الطلب بعد ذلك

 .مراجعات أخرى

 الموسع التقييم - DNS استقرار  2-2-2
أو استقراره مع  DNSنطبق هذا القسم على التقييم الموسع لمشاكل أمان ي

  .3-1-1-2مقدَّم لها طلب، كما هو موضح في القسم الفرعي  gTLDسلسلة 

وإذا كان مقدم الطلب يخضع لتقييم موسع، فسيتم تشكيل هيئة مستقلة تتكون 
 ها أثناء التقييمأعضاء لمراجعة مشاكل األمان أو االستقرار التي تم تحديد 3من 

 .المبدئي

 وستقوم الهيئة بمراجعة السلسلة وتحديد ما إذا كانت ال تتوافق مع المعايير ذات
الصلة أو تتسبب في حالة تؤثر بشكل عكسي على السعة اإلنتاجية أو زمن 

االستجابة أو االتساق أو ترابط االستجابات بخوادم اإلنترنت أو النظم النهائية، 
  .ومقدم الطلب ICANNنتائج التي توصلت إليها إلى وستقوم بنقل ال

وفي حالة تحديد الهيئة أن السلسلة ال تتوافق مع المعايير التقنية ذات الصلة أو 
تتسبب في حالة تؤثر بشكل عكسي على السعة اإلنتاجية أو زمن االستجابة أو 

 .لن يتابع الطلباالتساق أو ترابط االستجابات بخوادم اإلنترنت أو النظم النهائية، ف

 التقييم الموسع لخدمات السجل 2-2-3
ينطبق هذا القسم على التقييم الموسع لخدمات السجل، كما هو موضح في 

 .3-1-2القسم الفرعي 

 إذا تمت إحالة خدمات السجل المُقترَحة إلى هيئة التقييم التقني لخدمات السجل
)RSTEP (ل فريق مراجعة يتكونإلجراء مراجعة موسعة، فستقوم الهيئة بتشكي 

 .من أعضاء يتمتعون بالمؤهالت المناسبة

أعضاء بناءً على مدى تعقيد خدمة  3وسيتكون فريق المراجعة بشكل عام من 
يومًا عند استخدام  45إلى  30ويمكن إجراء المراجعة خالل  .السجل المُقترَحة
 هناك حاجةوسيتم تحديد ذلك في الحاالت التي تكون  .أعضاء 3هيئة مكونة من 

 ويمكن إجراء المراجعة .أعضاء قبل بدء التقييم الموسع 5إلى هيئة مكونة من 
   .أعضاء 5يومًا أو أقل عند استخدام هيئة مكونة من  45في 

                                                            
 في المستمرين المقيِّمين مع بالمشاورة ICANN وستقوم. الموسع بالتقييم للقيام جديدة لجنة تشكيل تفضيل إلى الواردة التعليقات بعض وتشير 7

 .المشابهة المواقف في هااتباع ينبغي التي المعايير بشأن توصياتهم على للحصول الدور بهذا القيام
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 وستغطي المدفوعات الخاصة برسم مراجعة خدمات السجل التي يدفعها مقدم
من  5-1راجع إجراءات الدفع في القسم  .RSTEPالطلب تكلفة مراجعة 

  .حتى يتم استالم الدفع RSTEPولن يبدأ فريق المراجعة التابع لهيئة . 1الوحدة 

 السجل خدمات من أكثر أو خدمة تقديم يمكن أنه RSTEP هيئة وجدت وإذا
 االستقرار، أو األمان على الحقيقي العكسي التأثير خطر وجود دون المُقترَحة

 وجدت وإذا .ICANN مع الطلب مقدم عقد في الخدمات هذه تضمين يتم فقد
 العكسي التأثير خطر وجود إلى ستؤدي المُقترَحة الخدمة أن RSTEP هيئة

 بدون طلبه متابعة الطلب مقدم يختار فقد االستقرار، أو األمان على الحقيقي
 سيكون الحالة، هذه وفي .gTLD بـ الخاص طلبه سحب أو المُقترَحة الخدمة

 لم وإذا. طلبه مع المتابعة في بنيته ICANN خطارإل يومًا 15 الطلب مقدم لدى
 .الطلب متابعة تتم فلن صراحةً، اإلخطار هذا الطلب مقدم يقدم

 قنوات التواصل 2-3
 المعلومات تبادل أو التقني للدعم محددة قنوات استخدام الطلبات لمقدمي سيتاح

 االتصال يعد ال. سعالمو والتقييم المبدئي التقييم فترات أثناء ومقيِّميها ICANN مع
 الذين اآلخرين األفراد أو اإلدارة مجلس أعضاء أو ICANN طاقم أعضاء بأفراد

ً  سرية معلومات على الحصول أو تحالفات لتكوين تقييمي بدور يضطلعون . مقبوال
 ،الطلبات مقدمي لجميع المتكافئة والمعاملة العدالة تحقيق على الحرص باب ومن

 .  المالئمة االتصال قنوات إلى فردية اتصاالت أي إحالة ستتم



عسوملا مييقتلاو يئدبملا مييقتلا– ةديدجلا gTLD جمانرب– ةدوسم

- يرادإلا لامتآالا صحف
 لمتكم بلطلا نأ ىلع ديآأتلا

مييقتلل زهاجو

ةلسلسلا ةعجارم– يئدبملا مييقتلا

ةيفارغجلا ءامسألاDNS رارقتساةلسلسلا يف كابترا ثودح

 ةلسلسلا ةعجارمب لسالسلا هباشت صحف ءاربخ مايق
 ةلسلسلا يدؤت نأ لمتحملا نم ناآ اذإ ام ديدحتل
ةيلاحلاTLDsعم مدختسملا كابرإ ىلإ ةحَرتقُملا

ةزوجحم ءامسأ عم وأ 

 عيمج ةنراقمب لسالسلا هباشت صحف ءاربخ مايق
gTLDs سفانتلا تاعومجم عضوو بلطلا اهل مَّدقملا

gTLDsعيمج ةعجارمب نوينقتلا ءاربخلا مايق
 ريياعمل اهتفلاخم مدع نامضل بلطلا اهل مَّدقملا
ءاربخلاددحي دق ،ةيئانثتسا تالاح يف .ةلسلسلا
لامتحا اهب بلطلا اهل مَّدقملا gTLD نأ نوينقتلا 
 بلطتتسو DNS يف رارقتسا مدع ثادحإل يوق 

 بولطملا قيثوتلا بلطلا مدقم ميدقت ىلع GNP ديآأتعسوملا مييقتلا ءانثأ ًةعجارم
هتيحالصو

داوم عيمج بلطلا مدقم زاتجا له
؟يئدبملا مييقتلا

ةيلاتلا تاوطخلا ىلإ بلطلا مدقم لاقتنا

معن

ال

عسوملا مييقتلا تاءارجإ

معن

عيمج بلطلا مدقم زاتجا له
معن؟عسوملا مييقتلا داوم  البلطلا مدقم باحسنا

ةعجارمب )GNP( ةيفارغجلاءامسألاةئيه مايق
نامضل بلطلا اهل مَّدقملا gTLDs عيمج 
حيحص لكشب يفارغج مسا يأ صيصخت 

بلطلا مدقم ةعجارم– يئدبملا مييقتلا

لجسلا تامدخيراجتلا ليغشتلا ريياعمةينقتلا ريياعملا

ةصاخلا بلطلا مدقم تاباجإل نيميقملا ةعجارم
معادلا قيثوتلاو ةلئسألاب 

ةصاخلا بلطلا مدقم تاباجإل نيميقملا ةعجارم
معادلا قيثوتلاو ةلئسألاب 

تامدخل ةيئدبم ةعجارم ءارجإب ICANN مايق
ICANN مايق .بلطلا مدقم اهرفويس يتلا لجسلا 

ةعجارم ىلإ جاتحت يتلا لجسلا تامدخ ديدحتب
عسوملا مييقتلا ءانثأ 

ةعباتم بلطلا مدقم راتخا له
؟عسوملا مييقتلا

ال

:ةيلاتلا ةعبرألا رصانعلل طقف عسوملا مييقتلا رايتخا نكمي

ةيليغشتلاو ةينقتلا ةردقلا
ةيلاملا ةردقلا
DNS رارقتسا
لجسلا تامدخ
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