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1

مقدمة

وتعرف اتفاقيات
يقدم هذا المستند إرشادات لمشغلي السجل لتقديم الطلبات بموجب عملية سياسة تقييم خدمات السجل (.)RSEP
ّ
سجل  gTLDعملية  RSEPبأنها آلية يستخدمها مشغل السجل لتقديم طلب سياسة تقييم خدمات السجل إلى منظمة ICANN
من أجل )1( :إضافة خدمة سجل مقترحة )2( ،تعديل خدمة سجل حالية ،أو ( )3إزالة خدمة سجل .وفقًا للسياسة ،تقوم منظمة
 ICANNبتقييم خدمة السجل المقترحة (الخدمة المقترحة) بحثًا عن مشكالت محتملة تتعلق باألمان واالستقرار والمنافسة.
راجع تدفق عمل عملية سياسة تقييم خدمات السجل إللقاء نظرة عامة بيانية عالية المستوى على العملية.
عند الموافقة على طلب  ،RSEPيجب على منظمة  ICANNتقديم موافقة خطية إلى مشغل السجل في شكل وثيقة ترخيص قبل
أن يتمكن مشغل السجل من نشر الخدمة .عادة ما تكون وثيقة الترخيص عبارة عن تعديل التفاقية السجل أو خطاب تصريح بالنشر.
األمثلة متوفرة في جدول الطلبات المقدمة على صفحة ويب عملية .RSEP

2

تحديد نوع طلب RSEP

هناك نوعان من طلبات  )1( :RSEPطلب تتبع  RSEPالسريع و( )2طلب  RSEPالقياسي .يجب أن يحدد مشغل السجل النوع
المناسب بنا ًء على المعايير التالية:
 .1طلب سياسة تقييم خدمات السجل بالتتبع السريع  -عبارة عن عملية مبسطة لبعض الخدمات التي لم تتسبب بشكل متكرر
في مشكالت كبيرة من حيث األمن أو االستقرار ،وتمت الموافقة عليها من قبل ولها صياغة ترخيص موحدة .الغرض
من طلبات التتبع السريع لطلبات  RSEPهو أن تؤدي إلى عملية مدتها أقصر ،من التقديم إلى الترخيص ،مقارنة بطلب
 RSEPالقياسي .راجع صفحة ويب طلب سياسة تقييم خدمات السجل بالتتبع السريع لالطالع على اإلرشادات وقائمة
الخدمات المتاحة.
مالحظة :إذا رغب مشغل سجل في تعديل صياغة الترخيص (صياغة التعديل المعتمدة مسبقًا أو خطاب التصريح بالنشر)
لطلب سياسة تقييم خدمات السجل بالتتبع السريع ،فعندئذ تكون عملية سياسة تقييم خدمات السجل القياسية مطلوبة.
 .2طلب  RSEPالقياسي  -بالنسبة ألي طلب غير متوفر من خالل عملية التتبع السريع لطلبات  ،RSEPفيجب على
مشغلي السجل إرسال طلب  RSEPقياسي كما هو موضح في القسم  3من هذا الدليل.
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عملية  RSEPالقياسية

3
3.1

التشاور مع منظمة ICANN

لمزيد من القدرة على التنبؤ ،تشجع منظمة  ICANNمشغلي السجل على القيام بمكالمة استشارية قبل تقديم طلب  RSEPالقياسي.
ال تهدف هذه الخطوة إلى خلق عبء إضافي على مشغل السجل ،ولكنها تساعد في تحديد ما إذا كان طلب  RSEPمطلوبًا ،وإذا
كان األمر كذلك ،فتلك الخطوة تضمن توفير المعلومات الضرورية في الطلب .كما تهدف إلى زيادة الوضوح وتسريع عملية
المراجعة وتقليل الحاجة إلى تكرار االتصال .هذه أيضًا فرصة لمنظمة  ICANNلتوضيح أي مخاوف لمشغل السجل والتي قد تنشأ
في المراجعة الرسمية للطلب والموافقة على صياغة الترخيص المناسبة في أسرع وقت ممكن .مالحظة :ال يعني التوصل إلى اتفاق
على صياغة الترخيص أي نتيجة معينة لطلب .RSEP
يرجى االستعالم العام عبر بوابة خدمات التسمية لبدء االستشارة .من المفيد أن يقدم مشغل السجل استجابات تمهيدية لنموذج طلب
( RSEPالملحق أ) قبل التشاور.

3.2

تقديم طلب RSEP

 .1ابحث عن نوع خدمة طلب  RSEPالقياسي تحت العنوان "سياسة تقييم خدمات السجل" في بوابة خدمات التسمية.
 .2امأل نموذج طلب  RSEPمع اإلجابات الكاملة على جميع األسئلة ذات الصلة .راجع قائمة األسئلة في الملحق أ من هذا
الدليل إلعداد الردود على نموذج طلب  RSEPقبل اإلرسال .يوفر التقديم الكامل ردودًا موضوعية على جميع األسئلة
ذات الصلة ،بما في ذلك وصف مفصل للخدمة المقترحة ،وقائمة وشرح لألحكام التعاقدية التي تتأثر بالخدمة الجديدة
(إن وجدت) ،وصياغة التعديل المقترحة (عندما يكون التعديل مطلوبًا).
مالحظة :بعد اإلرسال ،يمكن لمشغل السجل سحب الطلب في أي وقت عن طريق إرسال تعليق في بوابة خدمات التسمية.

3.3

فحص االكتمال
هدف مستوى الخدمة التشغيلية لمؤسسة ( ICANNأو  15 :)SLTيوم تقويمي
إن طلب سياسة تقييم خدمات السجل غير منشور

في هذه المرحلة ،يظل طلب  RSEPغير منشور .للمتابعة إلى المرحلة التالية (القسم  ،3.4مراجعة ) ،ICANNيجب أن يفي
طلب  RSEPبالمعايير التالية.

 .1معلومات كافية
يجب أن يحتوي الطلب على المعلومات الكافية لتمكين منظمة  ICANNمن اتخاذ قرار أولي مستنير خالل مراجعة .ICANN
 إذا حددت منظمة  ICANNأن هناك حاجة إلى معلومات إضافية إلجراء التقييم وإدراجها في الطلب المنشور ،فإن منظمة
 ICANNقد تتشاور مع مشغل السجل و/أو تطلب من مشغل السجل إعادة تقديم الطلب بمعلومات إضافية عبر بوابة
خدمات التسمية.
 إذا كانت إعادة التقديم مطلوبة ،فستعاد الحالة إلى مرحلة تقديم الطلب .بعد تقديم المعلومات المطلوبة عبر الحالة ،انقر
فوق "إرسال" إلرسال نموذج الطلب المحدث إلى منظمة .ICANN
 إذا قررت منظمة  ICANNأن هناك خدمة مقترحة في طلب سياسة تقييم خدمات السجل ال تصلح أن تكون خدمة سجل
وفق التعريف الوارد في اتفاقية السجل ،فسوف تخطر منظمة  ICANNمشغل السجل وتغلق الطلب.

 .2اتفاق على وثيقة الترخيص
يتعين اجراء تقييم منظمة  ICANNوالموافقة الخطية في شكل وثيقة ترخيص تعديل اتفاقية السجل ( )RAأو خطاب ممكن نشره
قبل تنفيذ مشغل السجل للخدمة المقترحة .يجب على منظمة  ICANNومشغل السجل الموافقة على نوع وثيقة الترخيص ،وإذا لزم
األمر تعديل  ،RAصياغة التعديل.
إذا تم توفير معلومات كافية ،ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن وثيقة الترخيص من قبل  ICANNومشغل السجل ،سيتم إيقاف
مرحلة فحص اإلكتمال مؤقتًا لمواصلة التفاوض.
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3.4

مراجعة خدمات دليل التسجيل ICANN
المدة المحددة من قبل السياسة 15 :يوم تقويمي
يتم نشر طلب  RSEPعلى صفحة ويب عملية RSEP

بمجرد أن تؤكد منظمة  ICANNأن طلب  RSEPقد اكتمل و(أ) ومشغل السجل ومنظمة  ICANNيوافقان على صياغة
الترخيص أو (ب) تمنح منظمة  ICANNطلبًا للمتابعة ،ستبدأ منظمة  ICANNعملية مراجعة تقييم لمدة  15يو ًما لتقييم ما إذا
كانت الخدمة المقترحة تثير مشكالت كبيرة تتعلق باألمان أو االستقرار أو المنافسة وفقًا للسياسة .يتم نشر طلب  RSEPعلى
صفحة ويب عملية  RSEPفي بداية هذه المرحلة.

ترتيب التعاقد المادي من الباطن ()MSA
إذا كانت الخدمة المقترحة تتطلب أيضًا تغيير مزود الوظيفة الحرجة (كما هو محدد في المواصفات  ،10القسم  6من اتفاقية السجل)،
فإن منظمة  ICANNستذ ّكر مشغل السجل بأنه يلزم إرسال طلب تغيير الترتيب األساسي للتعاقد من الباطن ( )MSAبمجرد الموافقة
على طلب  .RSEPإذا كان طلب تغيير  MSAمطلوبًا ،فسوف تتصل منظمة  ICANNبمشغل السجل بشأن الخطوات التالية المناسبة
وف ًقا لطبيعة الخدمة.

3.5

القرار األولي

في نهاية مراجعة  ICANNلمدة  15يو ًما ،ستقوم منظمة  ICANNبإشعار مشغل السجل بالقرار األولي بشأن الخدمة المقترحة.
سينتج عن القرار األولي أحد النتائج التالية:
 .1الموافقة على طلب RSEP
 .2اإلحالة إلى هيئة التقييم التقني لخدمات السجل ((RSTEP
 .3اإلحالة إلى هيئة المنافسة الحكومية المعنية
 .4اإلحالة إلى كل من هيئة التقييم التقني لخدمات السجل وهيئة المنافسة الحكومية المعنية
طلبات  RSEPالمحدد أنها ال تثير مشاكل كبيرة لألمان أو االستقرار أو المنافسة (النتيجة  - )1تاريخيا معظم الطلبات  -تنتقل إلى
العملية النهائية.
إذا قررت منظمة  ICANNاإلحالة إلى  RSTEPأو الجهة المنافسة أو كليهما (النتائج  ،)4-2فيجب على مشغل السجل التأكيد
على ما إذا كان يرغب في متابعة عملية المراجعة أو سحب طلب  .RSEPستتبع منظمة  ICANNبعد ذلك الخطوات الموضحة في
السياسة وأيضًا مالحظات تنفيذ  .RSEPستتواصل منظمة  ICANNأيضًا مع مشغل السجل لمناقشة الخطوات والمتطلبات التالية.
مالحظة :يجب إجراء عملية تعليق عام ودراسة من جانب  ICANNفي حالة طلب سياسة تقييم خدمات السجل إلى هيئة التقييم
التقني لخدمات السجل أو هيئة المنافسة أو كليهما (النتائج .)4 - 2

3.6

التعليقات العامة ونظر ( ICANNإذا لزم األمر)

التعليق العام
يلزم إجراء فترة تعليقات عامة على وثيقة الترخيص المقترحة الناتجة عن طلب سياسة تقييم خدمات السجل إذا تمت إحالة الخدمة
المقترحة إلى هيئة التقييم التقني لخدمات السجل  RSTEPأو سلطة المنافسة (أو كليهما) أو إذا كانت خاضعة لشروط التعليق العام
لطلب متابعة كما هو موضح في مالحظات تنفيذ سياسة تقييم خدمات السجل .ستقوم منظمة  ICANNبإعالم مشغل السجل بمدة
فترة التعليق العام.

نظر ودراسة ICANN
بعد فترة التعليق العام وأي استشارة إضافية بين منظمة  ICANNومشغل السجل أو تعديل وثيقة الترخيص ،سيتم النظر في الموافقة
على طلب  RSEPمن قبل منظمة  ICANNأو إحالتها إلى مجلس  .ICANNستتخذ منظمة  ICANNهذا القرار بنا ًء على
ظروف كل طلب .RSEP
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3.7

المعالجة النهائية

بمجرد الموافقة على طلب  RSEPوموافقة  ICANNومشغل السجل على وثيقة الترخيص ،ستبدأ منظمة  ICANNعملية
الترخيص في غضون  5أيام تقويمية من تلبية هذه الشروط إما عن طريق:
إصدار الرسالة المجانية المتفق عليها للنشر إلى مشغل السجل أو
بدء عملية تنفيذ تعديل اتفاقية السجل باستخدام صياغة التعديل المتفق عليها
عند استالم الخطاب المجاني للنشر أو بعد تنفيذ تعديل اتفاقية السجل من قبل كل من مشغل السجل و منظمة  ،ICANNيكون مشغل
السجل مصر ًحا له بنشر الخدمة المطلوبة.
إذا أدى طلب  RSEPإلى تغيير  ،MSAفيجب أن تكتمل عملية تغيير  MSAقبل أن ينشر مشغل السجل الخدمة المعتمدة.

4

مصادر اضافية

تتوفر موارد إضافية على الروابط التالية:
 معلوماتعملية  RSEPحول طلبات  RSEPالحالية والسابقة
 سير عمل عملية  - RSEPنظرة عامة على الرسومات البيانية عالية المستوى لعملية RSEP
 عملية سياسة تقييم خدمات السجل للمسار السريع – تعليمات وقائمة الخدمات المتاحة مع نموذج طلب مبسط وعملية
مبسطة (مثال :قفل السجل)
 خدمة :IDNاإلضافة أو التعديل أو اإلزالة  -المعلومات وصياغة التفويض القياسية لخدمة IDN
 سياسة تقييم خدمات السجل  -سياسة التوافق في اآلراء
 مذكرات تنفيذ - RSEPنظرة عامة على تنفيذ  ICANNللسياسة

5

المرفق A

نموذج الطلب القياسي لطلب RSEP
 .1وصف الخدمة المقترحة
 .1.1اسم الخدمة المقترحة.
 .1.2قم بتقديم وصف عام للخدمة المقترحة بما في ذلك التأثير على المستخدمين الخارجيين وكيف سيتم تقديمه.
 .1.3تقديم وصف تقني للخدمة المقترحة.
 .1.4إذا كانت هذه الخدمة المقترحة قد تمت الموافقة عليها بالفعل من قبل منظمة  ،ICANNفقم بتحديد وتقديم رابط لطلب RSEP
مؤخرا.
لنفس الخدمة التي تمت الموافقة عليها
ً
 .1.5صف فوائد الخدمة المقترحة ومن الذي سيستفيد من الخدمة المقترحة.
 .1.6صف الجدول الزمني لتنفيذ الخدمة المقترحة.
 .1.7إذا كان ينبغي أخذ معلومات إضافية في االعتبار مع وصف الخدمة المقترحة ،فقم بإرفاق ملف (ملفات) واحد أو
أكثر أدناه.
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 .1.8إذا كانت الخدمة المقترحة تضيف أو تعدل لغات أو أسماء برامج أسماء النطاقات الدولية ( )IDNالتي تمت الموافقة عليها
بالفعل في طلب  RSEPآخر أو تم اعتمادها مسبقًا من قبل منظمة  ،ICANNفقم بتقديم (أ) إشارة إلى طلب ،RSEP
ونطاق أو نطاقات  ،TLDوجداول  IDNالتي تمت الموافقة عليها بالفعل أو (ب) رابط قواعد إنشاء العالمات ()LGR
المعتمدة مسبقًا.بخالف ذلك ،يرجى اإلشارة إلى أنه "ال ينطبق".
سيتم استخدام أحدث متطلبات  IDNلتقييم الجدول المقدم.

 .2األمن واالستقرار
 .2.1ما األثر ،إن وجد ،الذي ستحدثه الخدمة المقترحة على دورة حياة أسماء النطاقات؟
 .2.2هل تغير الخدمة المقترحة تخزين وإدخال بيانات السجل؟
 .2.3اشرح كيف ستؤثر الخدمة المقترحة على سعة المعالجة أو وقت االستجابة أو االتساق أو تناسق االستجابة إلى خوادم
اإلنترنت أو األنظمة الطرفية.
 .2.4هل أثيرت مخاوف تقنية بشأن الخدمة المقترحة؟ إذا كان األمر كذلك ،حدد المخاوف وصف كيف تنوي معالجتها.
 .2.5صف خطة ضمان الجودة و/أو اختبار الخدمة المقترحة قبل النشر.
 .2.6قم بتحديد وإدراج جميع طلبات التعليقات ذات الصلة أو األبحاث الرسمية حول الخدمة المقترحة وشرح صلة هذه
األبحاث باألمر.

 .3المنافسة
 .3.1هل تعتقد أن الخدمة المقترحة سيكون لها أي آثار إيجابية أو سلبية على المنافسة؟ إذا كان األمر كذلك ،يرجى التوضيح.
 .3.2كيف يمكنك تحديد األسواق التي ستتنافس فيها الخدمة المقترحة؟
 .3.3ما هي الشركات /الهيئات التي توفر خدمات أو منتجات مشابهة بجوهرها أو تؤثر على الخدمة المقترحة؟
 .3.4نظرا ً لوضعك كمشغل سجل ،هل يحتمل أن يؤدي تقديم الخدمة المقترحة إلى التأثير السلبي على قدرة الشركات/الهيئات
التي توفر خدمات أو منتجات مشابهة على التنافسية؟
 .3.5هل تقترح العمل مع متعهد أو متعاقد لتقديم الخدمة المقترحة؟ إذا صح هذا ،ما هو اسم البائع /المتعهد؟ والرجاء وصف
طبيعة الخدمات التي سيقدمها البائع /المتعهد.
 .3.6هل قمت باالتصال مع الهيئات التي قد تتأثر منتجاتها أو خدماتها بتقديم الخدمة المقترحة؟ إن كان االمر كذلك ،رجاء
صف االتصاالت.
ِ
 .3.7إذا كان لديك أي مستندات تتناول التأثيرات المحتملة على المنافسة في الخدمة المقترحة ،فقم بإرفاق الملف (الملفات) أدناه.
سوف تبقي  ICANNالمستندات سرية.

 .4الشروط التعاقدية
 .4.1اذكر األحكام التعاقدية ذات الصلة المتأثرة بالخدمة المقترحة .ويشمل ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،سياسات التوافق
والتعديالت أو الخدمات المعتمدة مسبقًا واألسماء المحجوزة وآليات حماية الحقوق.
 .4.2ما هو التأثير ،إن وجد ،الذي ستحدثه الخدمة المقترحة على إبالغ البيانات إلى ICANN؟
 .4.3ما هو التأثير ،إن وجد ،الذي سيكون للخدمة المقترحة على خدمة دليل بيانات التسجيل ((RDDS؟
 .4.4اذكر ما يمكن أن يكون من تأثير للخدمة المقترحة على سعر تسجيل أسماء النطاقات؟ إذا كان هناك حاجة لمعلومات
إضافية ،فقم بإرفاق ملف (ملفات) واحد أو أكثر.
 .4.5هل ستؤدي الخدمة المقترحة إلى تغيير في ترتيب المواد من الباطن ( )MSAكما هو محدد في اتفاقية السجل؟ إذا
كان األمر كذلك ،حدد وصف التغيير .يرجى مالحظة أن التغيير في  MSAيتطلب موافقة منظمة  ICANNمن خالل
عملية طلب تغيير  .MSAيجب الموافقة على طلب  RSEPقبل تقديم طلب تغيير .MSA
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 .5صياغة الترخيص
 .5.1مطلوب تعديل اتفاقية السجل ( )RAعندما تكون الخدمة المقترحة )1(:تتعارض الخدمة المقترحة مع األحكام الحالية في
اتفاقية السجل أو ( ) 2لم يتم وضع تصور لها في اتفاقية السجل ،ومن ثم يجب إضافتها إلى الملحق "أ" من اتفاقية السجل
و/أو تعديل/ملحق مناسب .إذا كان ذلك ممك ًنا ،يرجى تقديم صياغة المسودة (أو رابط بصياغة التعديل  RAالمعتمدة
سابقًا) التي تصف الخدمة التي سيتم استخدامها في تعديل  RAإذا تمت الموافقة على الخدمة المقترحة .إذا كان تعديل
 RAغير قابل للتطبيق ،فقم بالرد بـ " "N / Aوقدم إجابة كاملة على السؤال .5.2
للحصول على أمثلة ،يمكنك الرجوع إلى صفحة الويب للحصول على تعديالت نموذج اتفاقية السجل القياسية لالطالع
على خدمات السجل التي يشيع طلبها.
ً
موجزا للخدمة المقترحة ،والظروف التي يجب أن تنفذ بموجبها
نصيحة مفيدة :يجب أن تتضمن الصياغة التعاقدية وصفًا
الخدمة ،و/أو تحديث أي من أحكام  RAالتي تتعارض مع الخدمة المقترحة.
 .5.2إذا كانت الخدمة المقترحة مسموح بها بموجب حكم موجود في اتفاقية السجل ،فقم بتحديد الحكم وتقديم األساس المنطقي.
إذا لم يكن ذلك قابالً للتطبيق ،فقم بالرد بـ " "N / Aوقدم إجابة كاملة على السؤال .5.1

 .6المشاورات
 .6.1تشجعك منظمة  ICANNعلى إعداد مكالمة استشارية من خالل مدير المشاركة الخاص بك قبل إرسال طلب RSEP
هذا .هذا للمساعدة في ضمان تجميع المعلومات الضرورية في وقت مبكر .حدد ما إذا كان لديك اتصال تشاوري مع
منظمة  ICANNأم ال .إذا لم تطلب مكالمة تشاور ،فقم بتقديم األساس المنطقي.
 .6.2صف مشاوراتك مع المجتمع والخبراء و/أو غيرهم .يمكن أن يشمل ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،المجتمع ذي
الصلة لنطاق  TLDمرعي أو مجتمعي أو أمناء السجالت أو دائرة السجل أو المستخدمين النهائيين و/أو المسجلين أو
مجموعات الدوائر األخرى .ما هو عدد وطبيعة ونتائج المشاورات؟ كيف ستؤثر الخدمة المقترحة على هذه المجموعات؟
أي المجموعات تدعم أو تعارض هذه الخدمة المقترحة؟

 .7أخرى
 .7.1هل سيكون هناك أي تأثير أو اعتبارات متعلقة بالملكية الفكرية تثيرها الخدمة المقترحة؟
 .7.2هل تحتوى الخدمة المقترحة على ملكية فكرية حصرية لسجل  gTLDالخاص بك؟
 .7.3اذكر أي معلومات أخرى ذات صلة ويفترض تضمينها مع الطلب.
 .7.4إذا كان هناك حاجة الى معلومات إضافية ،فقم بإرفاق ملف (ملفات) واحد أو أكثر أدناه.
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