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مما يدل على تغيير  ،2011برنامج نطاق المستوى األعلى العام الجديد في يونيو  ICANNاعتمد مجلس إدارة 

القرار  وقد أبرزت آالف من قنوات اإلعالم حول العالم ذلك. واسع في نظام اسم النطاق على شبكة اإلنترنت
وجاء ذلك في أعقاب سنوات من المحادثات والمناقشات والمداوالت مع العديد من المجتمعات بما فيها . التاريخي

ونحن نتوقع أن يحقق البرنامج مزايا تتعلق باللغة وبالمجتمعات . مجموعات العمل والمنظمات الثقافية والحكومات
 .لمستخدمين وأصحاب الحقوقلكل من الحماية جديدة لئل وسا وطرح األخرى، إلى جانب توفير فرص لإلبداع 

 
وفي مرحلة تنفيذ جهود االتصاالت العالمية لباب تقديم الطلبات من االفتتاح المقرر فقط عد أشهر واليوم ونحن على بُ 

تحديث  ، تمالمقرر من جانبنابالجدول الزمني  لاللتزاموفي إطار سعينا . هذا التغيير المؤثربلرفع مستوى الوعي 
يونيو في  20دليل مقدم الطلب بناء على التوجيهات المقدمة من خالل قرار مجلس اإلدارة في اجتماعه يوم 

 .سنغافورة
 

قيمة خاص بوهو ميثاق الجديد هو حصيلة اآلالف من ساعات العمل من قبل الجهات المعنية  gTLDويعد برنامج 
. اإلجماعالفريد والشامل والقائم على الموافقة ب ICANNأسلوب و المتعددةالجهات المعنية العملية التي قامت بها 

 .وضع األساس لمستقبل اإلنترنتتم هذا البرنامج، فقد وضع وحيث أننا قد قمنا ب
 

وباإلضافة إلى ذلك، سيتم إعطاء . الدليل كما هو مضمونتعديالت على  بتوفيرالحًقا  ICANNوسوف تقوم 
وضع يجري حالًيا علًما بأنه . المساعدة لمقدمي الطلبات المحتملين من الدول النامية المعلومات الخاصة بعملية توفير

جهات  والتي تضم فريق عمل تشملالتفاصيل من قبل مجموعة العمل الخاصة بدعم مقدمي الطلبات المشتركة 
 .مستقلة

 
عزيز المنافسة وخيار أيًضا بت ICANNوتقوم . ICANNويقع أمن واستقرار نظام اسم النطاق في صميم مهمة 

وتتماشى . المستهلك في أدائها لوظائفها األساسية الخاصة باإلشراف على أنظمة المحدد الفريد لشبكة اإلنترنت
 .على مشاركتكم ودعمكممقدًما مع تلك األهداف، وأشكرك جميًعا الجديدة  gTLDنطاقات 

 

 
 

 رود بيكستروم
 الرئيس والمدير التنفيذي

 



 

 

 

 تمهيد

 ةالجديد gTLDرنامج خلفية ب
الجديد عن أعلى مستوى لمساحة االسم باإلنترنت  gTLDوسيكشف برنامج . منذ إنشائها ICANNالجديدة جدول أعمال  gTLDsتتصدر 

 .DNSلتعزيز التنوع وتشجيع المنافسة وزيادة قدرة 

 gTLDيوجد في كل .  لى طرز مختلفةتعمل ع ccTLD نطاق 250وأكثر من  gTLDمن نطاقات  22وتتكون مساحة االسم حالًيا من 
مشغل السجل ويتحمل . ICANNوبين ) ةالراعيالجهة (مخصص، ويتم في معظم الحاالت عقد اتفاقية تسجيل بين المشغل " مشغل سجل"
ا يزيد عن مخالل من  gTLDتم تقديم يو. تلك TLD، بما في ذلك كافة األسماء المسجلة في TLDعن التشغيل التقني الخاص بـ  يةمسؤولال

 gTLDبرنامج وسوف يقوم . من أمناء السجل الذين يتفاعلون مع المسجلين للقيام بتسجيل اسم النطاق والخدمات األخرى ذات الصلة 900
وعندما يقوم . خيارات جديدة للمستهلكين في السوقوإنشاء الجديدة  gTLDكل بإنشاء وسيلة خاصة بأمناء السجل المحتملين لتطبيق الجديدة 

نطاقات الجديدة بما فيها  gTLDتتوقع مجموعة متنوعة من الطلبات الخاصة بـ  ICANNاألولى، فإن  اتالطلبتقديم لبرنامج بطرح جولة ا
IDN إلنشاء احتماالت جوهرية خاصة باالستخدامات والمزايا الخاصة بمستخدمي اإلنترنت على مستوى العالم. 

، قامت منظمة دعم األسماء 2007ففي أكتوبر عام . ICANNسياسات التفصيلية من قبل مجتمع وللبرنامج مصادره الخاصة في عملية وضع ال
رسمًيا بإكمال سياستها الخاصة بأعمال  – ICANNوهي إحدى المجموعات التي تقوم بتنسيق سياسة اإلنترنت العالمية في  –) GNSO(العامة 

وقد اشترك ممثلون من نطاق واسع من مجموعات من المساهمين . لقة بالسياساتتوصية متع 19الجديدة وقامت باعتماد  gTLDتنمية نطاقات 
في مناقشات استمرت ألكثر من  –سواء الحكومات واألفراد والمجتمع المدني وأنصار األعمال وحقوق الملكية الفكرية ومجتمع التكنولوجيا  –

باإلضافة إلى تحديد المعيار الواجب تطبيقه وكيف ينبغي تخصيص  جديدة ومزاياها ومخاطرها gTLDشهًرا حول قضايا مثل الحاجة لـ  18
وبلغت ذروة عملية وضع هذه السياسة من خالل . التي تدفع إلى األمام gTLDوظروف التعاقد المطلوبة الخاصة بسجالت  gTLDنطاقات 

، ويوجد تلخيص شامل خاص بعملية 2008و لتبني السياسة الموضوعة من جانب المجتمع في يوني ICANNقرار قام باتخاذه مجلس إدارة 
 .gtlds-http://gnso.icann.org/issues/newالسياسة ونتائجها يمكن العثور عليه من خالل 

 
التي تتماشى و gTLD نطاقاتخاصة ب هاتقييمو اتطلبعملية لتقديم الإنشاء أي   :على التنفيذبعد ذلك بتركيز أعمالها  ICANNوقد قامت 

وقد . بما في ذلك موافقة مجلس اإلدارةالتفويض مع توصيات السياسة وإمدادها بخريطة طريق واضحة لمقدمي الطلبات بغية الوصول إلى 
البيانية إللقاء نظرة على الحيثيات انعكس تنفيذ األعمال على المسودات في دليل مقدم الطلب الذي تم إصداره من أجل التعليق العام والوثائق 

مشاركة المجتمع الفعالة في إجراء مراجعات خاصة وقد ساعدت . وراء بعض االستنتاجات التي تم التوصل إليها بناء على مواضيع محددة
قد و. بنجاح المصادر الالزمة من أجل طرح وتشغيل البرنامجإقرار ب ICANN، قامت في سياق متصلو. اتالطلب يبمسودة دليل مقدم

 .الجديد gTLDطرح برنامج يقضي ب 2011في يونيو  ICANNانتهت العملية بإصدار قرار من جانب مجلس إدارة 
 

الجديد يرجى االنتقال إلى  gTLDللتعرف على المعلومات الحالية والجداول الزمنية واألنشطة التي تتعلق ببرنامج 
program.htm-gtld-http://www.icann.org/en/topics/new. 

 

http://gnso.icann.org/issues/new-gtlds
http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm
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 1 الوحدة
 gTLD على الحصول طلبات ميتقد ةعمليب لتعريفل مقدمة

 
 عام نطاق على للحصول طلب يمتقد عملية حول الطلبات لمقدمي عامة نظرةً  الوحدة هذه تقدم
 والتوثيق اوتقديمه اتالطلبتعبئة  كيفية حول تعليماتالوحدة  وتتضمن المستوى، من جديد

 والرسوم الطلب، مع اتقديمه اتالطلب يمقدم علىتي يتعين الباإلضافة إلى المستندات  الداعم،
 .بذلك القيام وكيفية تقديمها ووقت المفروضة

 ومراحل الطلبات، من معينة بأنواع المرتبطة لشروطلوصف كذلك لبا الوحدة هذهتتعرض و
 .اتالطلبتقديم  دورة

 عليه والتعرف بالكامل الوحدة هذه محتوى قراءة المحتملين االشتراك طلبات مقدمي ونوصي
 هو ماب معرفتهم لضمان االشتراك، طلب تقديم عملية بدء قبل األخرى الوحدات إلى باإلضافة
 .االشتراك طلب تقييم عملية مراحل من مرحلة كل في توقعه يمكن ما عرفةوم منهم، مطلوب

 العمليات حول المعلومات من والمزيد الدعم وثائق من الكاملة المجموعة على للحصول
 ،الجديدة gTLD نطاقات برنامجوضع السياسة الخاصة ب خلفيةتفاصيل و وتاريخها األصلية،

  .gtlds-new/issues/org.icann.gnso://http/التالي الموقع مراجعة الرجاء

 فيما المجلساعتمدها  التي اإلجماع لسياسة تطبيق بمثابة هذا اتالطلب يمقدم دليل كتيب يعد
 على واالستشارات العامة التعليقات عبر للمراجعة وخضع جديدة، gTLDs بتقديم يتعلق

 .عامين رمدا

 الزمنية والجداول الطلب دورة زمن 1.1
 المراحل بعض وستجري .تقديمه بمجرد الطلب بها يمر التي للمراحل وصًفا القسم هذا يقدم

 أن وينبغي .خاصة حاالت في أخرى مراحل إجراء يتم بينما تقديمها، يتم التي الطلبات لجميع
 .المستلمة الطلبات معالجة في لمضمنةا والخطوات بالمراحل علم على الطلبات يمقدم يكون

 طلباتال تقديم تواريخ  1.1.1
 العالمي بالتوقيت 00:01تمام الساعة  في اتالطلب تقديمو المستخدم تسجيل تيفتر تبدأ

 .2012يناير  12في  ) UTC(المنسق 

 ) UTC(المنسق  العالمي بالتوقيت 23:59تمام الساعة  في المستخدم تسجيل فترة تنتهيو
بعد  TASإلى الطلبات المقدمة من المستخدمين الجدد لـ  يلتفتولن . 2012مارس  29في 

 .أما المستخدمين المسجلين بالفعل فسيتمكنون من إكمال عملية تقديم الطلبات. هذا التوقيت

 تسجيل أي( المطلوبة المعالجة خطوات أن إلى نظراً  أنه الطلبات مقدمي يدرك أن ينبغي
 )المصالحة ورسوم التقديم ورسوم الطلب وتقديم اإلنترنت على لمستخدمينا

 طويالً  وقتاً  تستغرق قد اإلنترنت على التسجيل نظام في المطبقة األمنية واإلجراءات
 الطلب مقدمي تشجيع يتم عليه، وبناءاً  .كامل طلب لتنفيذ المطلوبة الخطوات كل ألداء
 .الطلبات تقديم فترة بدء بعد عملياً  ممكن وقت أقرب يف والرسوم الكاملة طلباتهم لتقديم

 الكاملة الطلبات لتقديم كافياً  وقتاً  يمنحنا ال قد العملية وبدء المدة هذه نهاية حتى فاالنتظار
 المستخدم تسجيالت قبول يتم لن لذلك، ووفًقا .النحو هذا وعلى .الزمنية المدة انتهاء قبل

 .أعاله يهإل المشار التاريخ بعد الجديدة

في  ) UTC(المنسق  العالمي بالتوقيت 23:59تمام الساعة  في الطلب تقديم فترة تنتهي
 .2012أبريل  12

 نظام عبر إلكترونية بطريقة الطلبات جميع تقديم يجب ،ولكي تؤخذ الطلبات بعين االعتبار
 .اتالطلب تقديم فترة انتهاء موعد بحلول نترنتاإل على الطلبات تقديم

http://gnso.icann.org/issues/new-gtlds/
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 :استثنائية ظروفما لم تتوفر أية  ،في الحاالت التالية طلب أي في النظر يتم لن

 .التقديم فترة إغالق بعد استالمها تم لو •

 وجود عدم أو بالكامل األسئلة على اإلجابة تتم لمسواء ( الطلب نموذج اكتمال عدم •
 مبتقدي الطلبات لمقدمي السماح يتم لنوفي العادة  ).المطلوبة الداعمة الوثائق
 .التقديمفترة  انتهاء بعد طلباتهم

 على للحصول 1.5 القسم راجع .النهائي الموعد بحلول التقييم رسم دفع عدم •
 .الرسوم حول معلومات

 نترنتاإل على التقدم نظام أن على لتؤكد مرة من أكثر المهلة مد على ICANN عملت وقد
 ICANN توفر فسوف ام،النظ إتاحة عدم حالة وفي .التقديم فترة طوال متاحا سيكون

 .الويب ها علىموقع عبر التقدم طلبات لتقديم بديلة تعليمات

 الطلب معالجة لمراح 1.1.2
 إلى تقدم التي الطلبات معالجة في المضمنة المراحل على عامة نظرة الفرعي القسم هذا يوفر

 ديدتح تموقد  .المعالجة عملية عن مبسطاً  اً 1وصف 1-1 الشكلويقدم  .ICANN منظمة
قد  التي المراحل عرض من الرغم على العريض، بالخط استقامة وأكثرها الطرق أقصر

 .مرحلة كلمختصر ل وصفيأتي  ذلك بعد .أيًضا طبقنت ال أو طبقنت

 
 .المعالجة من متعددة مراحلفسوف تمر ب ،ICANN إلىالطلبات  تقديم بمجرد - 1-1 الشكل

 الطلب تقديم فترة 1.1.2.1
 gTLD نطاقات على للحصول طلبات تقديم فييمكن للراغبين  ،اتالطلب تقديم فترة بدء عند

 .)TAS(أو اختصاًرا  TLD نطاقات طلبات نظام في مسجلين مستخدمين أن يصبحوا جديدة

 )1.4 البند راجع( طلب فتحة لكل إيداع بتقديم المتقدمون يقوم ،المستخدم تسجيل إكمال بعد
 إكمال من تمكنهم التي الوصول أكواد على يحصلون وبعدها عليها، للحصول بطلب التقدم يتم

 األسئلة من سلسلة علىالرد  نيالمستخدميتعين على  الطلب،ولتعبئة  .الكامل الطلب نموذج
كما  .التشغيليةو التقنية القدرة إثبات إلى باإلضافة المالية القدرة وإثبات عامة معلومات لتقديم
وذلك  الوحدة هذه من 1.2.2 الفرعي القسم في المذكورة مةالداع الوثائق تقديم أيًضا يجب
 .الصلة ذات األسئلة في موضح هو كما ،اإلنترنت على الطلبات تقديم نظام عبر
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 للحصولو .الفترة هذه أثناء بهم الخاصة التقييم رسوم بتقديم الطلبات مقدمو يقوم أن يجب كما
 .الوحدة هذه من 1.5 القسم عراج والمدفوعات، الرسوم حول إضافية معلومات على

أي  تقديم مقدمي الطلباتل يمكن حيث .فقط ةواحد gTLD لـ مخصص تقديم طلب مدخل فكل
 على للحصول للتقدم وسائل ثمة ليس ذلك، من الرغم وعلى .يرغب ماحسب الطلبات منعدد 
 .حداو تقديم طلب في ةواحد gTLD من أكثر

 الدورية التحديثات الطلبات لمقدمي ICANN قدمت سوف الطلبات، تقديم فترة انتهاء وعقب
 .طلباتهم المقدمة في المحرز التقدم حالة عن

 اإلداري االكتمال فحص 1.1.2.2
 طلبات جميع اكتمال فحص عملية ICANN تبدأ ،االشتراك طلبات تقديم فترة انتهاءفور 

 :أنههو التأكد من  الفحص هذاوالغرض من  .االشتراك

 اإللزامية؛ األسئلة جميع على اإلجابة •

 المناسبة؛ التنسيقات/قبالتنسي المطلوبة الداعمة المستندات تقديم •

 .التقييم رسوم استالم •

 عملية أجل من وجاهزة مكتملة تعد التي الطلبات كلل العامة األجزاءإعالن ب ICANN ستقوم
 ذات القضايا بعض هناكو .الطلبات تقديم فترة إغالق مناعتباًرا  أسبوعين غضون في التقييم
 تتم .األسئلة هذه على المتقدم إجاباتنشر  يتم لن :الداخلية المعلومات أو بالعمليات الصلة
 نشرال مسميات راجع .أم ال المعلوماتنشر  بإمكانية الطلب نموذج في سؤال كل عنونة

 .2 الوحدة ملحق في األسئلة من الكاملة لمجموعةل
 

 ،تقريباً  أسابيع 8 مدة في التقدم نماذج لكل اإلداري مالاالكت فحص إتمام يتم أن المتوقع ومن
الطلبات  كافة من االنتهاءمن الممكن  يكن لم حال وفي .التقدم حجم حسب على للزيادة قابلة
ومعد مقرر  العملية عن حديثة معلوماتبنشر  ICANN فستقوم ،الفترة هذه غضون في
 .نتهاءلال
 

  قالتعلي فترة 1.1.2.3
 الخاصة السياسة وتشغيل وتنفيذ تطوير عمليات من جزًءا العامة التعليقات آليات تعتبر

 حفظ :في ICANN تتخصص والعامة، الخاصة الشراكة على وبناء .ICANN بمنظمة
 لمجتمعات عريض تمثيل وتحقيق التنافس، وتعزيز ،نترنتلإل التشغيليين واالستقرار األمان

 قائمة ارتقائية عملية خالل من لمهمتها مناسبة سةسيا تطوير إلى إضافة العالمية، نترنتاإل
 في المصلحة صاحب مجموعات من العديد مشاركة بالضرورة يتضمن وهذا .اإلجماع على

 .العامة المناقشة

 للجمهور الطلبات نشر عند) فترة التعليق على الطلبات( للتعليق فترة بفتح ICANN وستقوم
 الوقت الفترة هذه توفر .)1.1.2.2 الفرعي القسم راجع( الويب على ICANN موقع على

 تعليقات" بـ إليها والمشار( المنشورة الطلبات مواد حول التعليقات وتقديم لمراجعة للمجتمع
 تقديم طلبات مع التعليقات ربط المعلقين من التعليق منتدى وسيشترط .")اتالطلب يمقدم

 يوما 60 فترة غضون في ردت تيالالطلبات  تعليقات أن كما .الصلة ذات واللجنة محددة
 التقييم مراجعات ألداء التقييم للجان متاحة ستكون التقديم طلبات مواد نشر مناعتباًرا 
 الظروف أو المقدمة الطلبات حجم اقتضى ما إذا للتمديد فترةال هذه تخضعكما  .المبدئي

 منتدى في ليقاتالتع تلقي يجب ،التعليقات في بالنظر المعلقون يقوم ولكي .ذلك خرىاأل
 .المحددة الزمنية الفترة غضون في المخصص التعليقات

 بالتقييم، عالقتها تحديد أي( التقديم اتطلبعلى  تعليقاتالعناية بال واجبببذل  مونالمقيّ يلتزم 
 من المتاحة المعلومات وأخذ )المذكورة المراجع مغزى وتحليل المطالبات، دقة من والتحقق

 نتيجة على التعليقات في النظر فيها يؤثر التي الحاالت وفي .الحسبان يف التعليقات تلك قبل
 أما .مقدمي الطلبات من توضيح على للحصول ونالمقيمّ  يسعى التقديم، طلبات تسجيل
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 فستظهر يميالتق قرار على أثرت التي التقديم اتطلب على تعليقاتال في نظربال المتعلقة البيانات
 .الممتدة التقييم فترة نهاية في هانشر يتمس والتي مينالمقيّ  تقارير ملخص في

 إلى باإلضافة( وإتاحتها حفظها فسيتم يوماً  60 مدة بعد وردت التي بالتعليقات يتعلق فيما أما
 فض كعمليات عليها دراساتال من مزيد جراءإل )التعليقات فترة خالل ترد التي قاتيلعالت

 .أدناه وارد هو كما ،النزاع

 منتديات بأن الجديدة gTLD طلبات عملية فيسائر مقدمي الطلبات على علم  يكون أن يجب
 جميعأمام  وإبرازها الصلة ذات والمشاكل المعلومات لكشف للجمهور آليةهي  التعليقات

 في تعليًقا يقدمأن  شخص يويجوز أل .الجديدة gTLD طلبات مع التعامل عن المسؤولين
 .العامة التعليقات منتدى

 قد التي التقديم اتطلبعلى  تعليقاتال بين التمييز يجب :الرسمي عتراضاال وعملية تالتعليقا
المقررة  بالمعايير تفي الطلبات كانت إذا ما بتحديد الخاصة ICANN بمهمة صلة ذات تكون
 إنشاء تم وقد .هذه التقييم معايير خارج تقع بأمور تتعلق التي الرسمية االعتراضات وبين

المستندة إلى  عتراضاتلال ةوعادل ةكاملبإجراء دارسة  للسماح الرسمية عتراضاال عملية
 المزايا أساس على تتم التي ICANN بها تقوم التي التقييم عملية خارج محدودةأسس 

 .)3.2 الفرعي القسم راجع( المتوافرة

 في النظر يتم لن أنه كما .رسمية اعتراضات أنها على العامة التعليقات إلى النظر يتم لن
 .المبدئي التقييم أثناءاللجان  قبل من الرسمية االعتراضاتب المرتبطة األمور حول التعليقات

 أثناء الخبراء من هيئة قبل من ذلك بعد فيها النظر يتم أن يمكنو تتاح سوف التعليقات وهذه
 تعليقاتتلعب  عام وبوجه ذلك، ومع ).1.1.2.9 الفرعي القسم انظر( النزاع حل إجراءات

 .المنازعات فض عملية في اجدً  امحدودً  ادورً  التقديم لبط

 ترتبط والتي المجتمع أولوية للجنة المخصصة التعليقات في النظر يمكن :السلسلة تنافس
 .المجتمع أولوية تقييم أثناء ،4 الوحدة في بالمعايير

 لإلعالن قديمالت طلب قاتيتعل منتدى باستخدام إشعاراً  الحكومات ترسل قد :الحكومة إشعارات
 المخاوف عن الحكومة إعالن يعد ال ذلك، رغم .الوطنية بالقوانين الصلة ذات المخاوف عن
 جانب من المرسل اإلشعار يشكل فال .رسمي اعتراض بمثابة ذاته حد في تنتابها التي

 تخدامسا اختيار للحكومة ويمكن .gTLD برنامج طلبلالعتراض على أي  اأساسً  الحكومة
 المبكر GAC تحذير إلجراء كبديل أو إضافةك اإلشعار، هذا لتقديم هذه ليقالتع آلية

 .أدناه 1.1.2.4 الفرعي القسم في عليه المنصوص

 االتصال جهة معلومات باستخدام الطلبات بمقدمي مباشرةاالتصال  لحكوماتويمكن ل
 بطلب متقدمال gTLD سلسلة بمخالفة إخطار إلرسال المثال، سبيل على الطلب، في المنشورة

 .مقدمي الطلبات لدى مخاوف ةأي إزالة ومحاولة الوطني، للقانون بشأنها

 التقييم، عملية مراحل كافة خالل مفتوًحا العام للتعليق منتدى هناك سيظل :العامة التعليقات
 صلة ذات قضايا أو معلومات أية وطرح تقديم في الجمهور أمام السبل توفير أجل من

 المبكر GAC تحذير 1.1.2.4
 )GAC( الحكومية االستشارية اللجنة تصدر قد يوما 60 البالغة التعليق فترة مع اتزامنً 

 شأنه من وهذا .تقديم طلبأي ب يتعلق فيما المبكر GAC تحذير إشعار ICANN لـ التابعة
 قد أنه باعتبار أكثر أو حكومة بلقِ  من يهف النظر يتم الطلب أن بدليل مقدمي الطلبات يزود أن

 .حساًسا أو للمشاكل مثيرا يكون

 يؤدي أو ارسميً  ااعتراضً  ليس فهو .فقط إشعارا كونه المبكر GAC تحذير يتعدى وال
 GAC تحذيريؤخذ  أن البد ذلك ومع .الطلب رفض عنها ينتج أن يمكن عملية إلى مباشرة
 بشأن GAC مشورة موضوع الطلب يكون أن احتمالية يثير أنه حيث الجد محمل على المبكر

gTLDs الفرعي القسم راجع( رسمي عتراضال أو )1.1.2.7 القسم طالع( الجديدة 
 .العملية من متأخرة مرحلة في )1.1.2.6
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 أكثر أو واحدة حكومة من GAC تتلقاه إلشعار كنتيجة نموذجيا المبكر GAC تحذير يصدر
 أو القومي القانون تهكين أن يحتمل المثال سبيل على للمشاكل، امثيرً  يكون قد اطلبً  بأنيفيد 

0Fسبب ألي المبكر GAC تحذير إصدار يجوز كما .استقرار عدم في يتسبب

 تقوم قد ثم ومن .1
GAC تحذير لتشكيل – المجلس إلى إشعار بإرسال GAC تقوم وسوف .المبكر ICANN 
 .GAC من تلقيه بعد ممكن وقت أقرب في المبكر GAC بتحذير اتالطلب مقدمي بإخطار

 .المبكر نقطة اتصال محددة للحصول على مزيد من المعلومات GACتحذير وقد يشتمل 

 أن يجب ،تقدير أدنى وعلى .GAC من اإجماعً  المبكر GAC تحذير إصدار يتطلب وال هذا
 واضح مسمى تحت يكون نأو كتابياً  ICANN إدارة لمجلس المبكر GAC تحذير يرسل

 رئيس من الكتروني بريد رسالة شكل راإلشعا هذا يأخذ وقد ."مبكر GAC تحذير"بعنوان 
GAC إدارة مجلس إلى ICANN. تحذيرات تصل أن أجل ومن GAC لذروة المبكرة 

 .المعارضة الدول وتحديد التحذير سبب لىع تحتوي أن يجب فاعليتها،

 لحصولا طلب سحب يختار أن المبكر، GAC تحذير تلقي بمجرد ،مقدمي الطلباتل يحق
 في االستمرار يختار أن أو ،)1.5.1 الفرعي القسم راجع(المدفوع  للمبلغ يجزئرد  مقابل
 لمعالجة محاولة في الصلة ذات )الحكومات( الحكومة ممثلي مع لقاءا يشمل قد وهذا( الطلب

 يتعين ،1.5.1 القسم في عليه المنصوص التعويض على الحصول أجل ومن ).الشأن هذا
 يوما 21 غضون في الطلب سحب باختياره ICANN لـ إشعار تقديم مقدمي الطلبات على

 .المبكر GAC تحذير تلقي من اعتباًرا تقويمًيا

نقاط  تحديد الطلب مقدمي جميعيوصى  المبكر، GAC تحذيرصدور  احتمالية من وللحد
 )الحكومات ذلك في بما( المعنية األطراف مع والعمل الطلب تقديم قبل ةالمحتملالحساسية 

 .بالطلب تتعلق لتيا المخاوف لتقليص سلفا

 

 المبدئي التقييم 1.1.2.5
 جميع مراجعة وستتم .اإلداري االكتمال فحص من االنتهاء فور المبدئي التقييم بدء سيتم

 على خلفيةلل فحصإجراء  يتمس الفترة، هذه بداية فيو .المبدئي التقييم أثناء المكتملة الطلبات
 هذه خالل من الطلب يمر أن ويجب .الطلب في المذكورين واألفراد مقدمي الطلبات الكيان

 .المبدئية التقييم عملياتب يتصل فيما الخطوة

 :المبدئي للتقييم أساسيين عنصرين ويوجد

المقدم طلبات  gTLD سلسلة يخص فيما( بالسلسلة الخاصة المراجعة عمليات .1
 لسلسلة احتمال يوجد ال بأنهقراًرا  العمليات هذه وتشمل ).بالحصول عليها

gTLD واالستقرار األمن مسائل بشأن مشاكل أية تسبب أن إليها التقدم تم التي 
 أوالحالية  TLDs بـ التشابه يسببها التي المشكالت ذلك في بما ،DNS في

 .المحجوزة األسماء

 على للحصول بالتقديم يقوم الذين بالكيان يتعلق فيما( مقدمي الطلبات مراجعات .2
 مراجعة عمليات تتضمن ).به المتعلقة حةالمقترالسجل  وخدمات gTLD نطاق

 والتشغيلية التقنية اتالقدر مقدمي الطلبات لدى كان إذا ما إثبات مقدمي الطلبات
 .سجل لتشغيل الضرورية والمالية

 يتم وقد .األولي التقييم نتائج لكافة إشعار بإرسال ICANN ستقوم األولي، التقييم فترة وبختام
 فترة مدار علىوذلك  - المستلمة الطلبات حجم على بناءً  – عاتدف على اإلخطارات هذه نشر

 .المبدئي التقييم

                                                      
توهم أنها "قد أشارت إلى أن الحلقات التي قد تؤدي إلى نشوء حساسيات تشمل الحلقات التي  GACفي حين أن اإلرشاد التعريفي لم يتم إصداره، إال أن 1 

لجنسية، أو العرق أو تمثل أو تجسد مجموعة معينة من األشخاص أو المصالح استناًدا على المكونات التاريخية أو الثقافية أو االجتماعية للهوية، مثل ا
أو العجز، أو السن، الجنس، أو الدين، أو االعتقاد، أو الثقافة أو المنشأ االجتماعي الخاص أو المجموعة، أو الرأي السياسي، أو العضوية في أقلية وطنية، 

مث (ينة، مثل المجموعات التي تخضع لنظام وطني الحلقات التي تشير إلى قطاعات مع"و)" على سبيل المثال ال الحصر(أو اللغة أو المجموعة اللغوية /و
.bank و.pharmacy (أو التي تصف أو تستهدف مجموعة محددة من األشخاص أو مجال األعمال المعرضة لالحتيال أو اإلساءة على اإلنترنت". 
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 تجاوزأما إذا  .شهور 5 أقصاها مدة في الطلبات لكل األولي التقييم إتمام يتم أن المتوقع ومن
 الوفاء يتم ولن دفعات على الطلبات معالجة ستجريف طلب، 500 المستلمة الطلبات حجم

 الدفعات وتقتصر طلب 500 على األولى الدفعة تقتصرو .أشهر 5 بـ المقيدبالموعد النهائي 
 وتنافس الممتد، التقييمفي االعتبار بسبب إدارة  السعةوذلك ألخذ قيود  400 على التالية

 .سابقة دفعة بكل الصلة ذات األخرى والعمليات السالسل،

 تقديم بعملية صلة ذات غير يةعمل استخدام يتمدفعات، فالتقسيم إلى وإذا كان من الضروري 
 أو الشبكة عبر كراالتذلحجز  نظام على العملية هذه تعتمدو .التقييم أولوية لتحديد الطلب
 .أخرى موضوعية معايير

 الخاصة السالسل تشابه مراجعة من االنتهاء سيتمف مطلوباً، دفعات إلى التقسيموإذا كان 
 من كجزء تعريفها تم التي للطلبات بالنسبة .ييمالتق أولوية دفعات تحديد قبل الطلبات بجميع

 .الدفعة نفس في معاً  ككل التنافس بمجموعة االحتفاظ سيتمو التنافس، مجموعة

 والجدول العملية عن حديثة معلومات بإرسال ICANN تقوم سوف الدفعات، تحديد حالة وفي
 .المقدر الزمني

 حالة في حتى الثابتة الحالة على لتفويضا معدالت من تحد المعالجة قيود أن ةالحظمالرجاء 
 ,حال أي على العام في 1000 يتخطى لن السنوي التفويض معدل .الطلبات من الكبير الحجم

 1F2.المتلقاة الطلبات عن النظر بصرف

 اعتراضتقديم  1.1.2.6
 ددةحمال ربعةاأل سساأل من أي على بناءً  الطلبات ضد الرسمية االعتراضات إرسال يمكن

 االعتراضات إرسال فترة فتح يتم وسوف .عتراضالالذين لديهم أسباب ل األطراف ةبواسط
 الفرعي القسم في موضح هو كما المكتملة اتطلببال قائمة بإرسال ICANN تقوم أن بعد

 .التقريب وجه على أشهر 7 لفترة وتستمر ،1.1.2.2

 حل خدمة مزودي إلى مباشرةً  الرسمية االعتراضاتهذه  إرسال المعترضين على ويجب
 فترة نهاية بعد اإلرسال فترة إغالق يتم وسوف .ICANN إلى وليس ،)DRSPs( النزاع
 نتائج إرسال بين أسبوعين فترة وجود مع ،)1.1.2.5 الفرعي القسم راجع ( األولي التقييم
 تم التي االعتراضات مناقشة وستتم .عتراضاال إرسال فترة إغالق وبين األولي التقييم
 1.1.2.9 الفقرة في الموضحة النزاع حل مرحلة في عتراضاال إرسال فترة أثناء اتقديمه
 .3 الوحدة في بالتفصيل مناقشتها وتمت

 إرسال في الفرصة لديها األخرى األطراف أن الطلبات مقدمي جميع يعي أن ينبغي
 طلبات لمقدمي الفرصة وستتاح .االعتراضات إرسال فترة أثناء طلب أي ضد اعتراضات

 لقواعد وفًقا إجابة إلرسال الرسمي عتراضاال محل االشتراك طلبات ذوي االشتراك
 اعتراض إرسال في طلب مقدم أي رغبة حالة وفي .النزاع حل خدمة مزود وإجراءات

 باتباع وذلك ،عتراضاال إرسال فترة أثناء بذلك فسيقوم تقديمه، تم آخر طلب ضد رسمي
 .3 الوحدة في عتراضاال إرسال إجراءات

 الملكية ومصالح والثقافية، اإلقليمية، الحساسيةيتحديد نواحي  الطلبات مقدمييوصى أن يقوم 
 وعقد اإلمكان، قدر بالطلب، التقدم قبل واستخداماتها TLD بسالسل يتعلق فيما وغيرها

 .مقدماً  المخاوف أي من للتخلص المعنية األطراف مع مشاورات

 الجديدة gTLDs مجبرا بشأن GAC مشورة تلقي 1.1.2.7
 بشأن ICANN إدارة مجلس إلى مباشرة عامة سياسة مشورة بتقديم تقوم أن GAC لـ يحق
 فيالوارد  الجديدة gTLD بـ المتعلق "GAC مشورة" إجراء يشيرو .تقديم طلب أي

 يتم أن يجب التقييم، عملية أثناء اإلدارة مجلس قبل من فيها النظر يتم أنه لكي إلى 3 النموذج
 أن كما .عتراضاال تقديم فترة نهاية قبل الجديدة gTLDs برامج بشأن GAC مشورة ديمتق

 .GAC مشورة عملية الستخدام اشرطً  يعتبر ال المبكر GAC تحذير
                                                      

rate-gtlds/delegation-http://icann.org/en/topics/new-على " الجديدة gTLDsسيناريوهات معدل التفويض لبرامج "انظر مقال  2
en.pdf-06oct10-gtlds-new-scenarios لعرض مناقشات إضافية. 

http://icann.org/en/topics/new-gtlds/delegation-rate-scenarios-new-gtlds-06oct10-en.pdf
http://icann.org/en/topics/new-gtlds/delegation-rate-scenarios-new-gtlds-06oct10-en.pdf
http://icann.org/en/topics/new-gtlds/delegation-rate-scenarios-new-gtlds-06oct10-en.pdf
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2Fبيان تشمل التي الجديدة gTLDs برامج نأبش GAC فمشورة

 ال بأنه GAC من إجماع 3
 للتعبير GAC تضعها التي األخرى الشروط أو( المقدم الطلب هذا في قدماً  المضي ينبغي

 سوف المشورة، لهذه العامة السياسة ألسس خالل توضيحا أيضا تشمل والتي )العزم هذا عن
 المجلس يتصرف لم وإذا .الطلب هذا على الموافقة ينبغي ال بأنه المجلس لدى افتراضا تثير
 .ذلك وراء منطقيال المبرر تقديم من له بد فال النصيحة، من النوع هذا مع يتفق بما

 برامج بشأن GAC بمشورة تتعلق التي اإلجراءاتحول مزيد من التفاصيل لحصول على ل
gTLDs3 النموذج راجع ؛. 

 الموسع التقييم 1.1.2.8
 .فقط األولي التقييم يجتازوا لم الذين الطلبات لمقدمي الموسع التقييم إتاحة يتم

 تقييم بإجراء المطالبة المبدئي التقييم من معينة عناصرلم يجتازوا  الذين الطلبات لمقدمي يحق
 فلن واضح، بشكل موسعا تقييما يطلب ولم األولي التقييم مقدمي الطلبات يجتز لم إذاف .موسع
 يمقدم بين لألسئلة إضافية واحدةً  تبادل عملية الموسع التقييم فترة وتتيح .ذلك بعد الطلب يتابع
 يتم التي المراجعة عمليات تقدم وال .الطلب فيالواردة  اتالمعلوم لتوضيح مينوالمقيّ  اتالطلب

 .إضافية تقييم معايير الموسع التقييم في إجراؤها

 التسجيل خدمات من أكثر أو خدمة أثارت إذا موسع تقييمما الدخول  طلبقد يشترط على 
 الموسع التقييم فترة وتوفر .DNS نظام استقرار أو أمن على تؤثر أن يمكن مشاكل المقترحة

 تالمراجعا هذه طلب حالة في الطلبات مقدمي إخبار وسيتم .المشاكل هذه لفحص زمنًيا إطاًرا
 .األولي التقييم فترة نهاية في

 التي النتائج بنقل استشارتهم تتم الذين المناسبين الخبراء من خبير وأي المقيمون وسيقوم
 .الموسع قييمالت فترة نهاية في ةاإلضافي المراجعة من إليها توصلوا

 اللجنة بواسطة ين،المقيم تقارير كافة بإرسال ICANN ستقوم ،الموسع التقييم فترة ختام وفي
 .الموسعو األولي التقييم يفترت من االستشارية،

 أما .الصلة ذات التالية المرحلة إلى فسينتقل الموسع، للتقييم االشتراك طلب اجتياز حالة وفي
 .ذلك بعد يتابع فلن الموسع، التقييم اجتياز في االشتراك طلب ينجح لم إذا

 على شهور، 5 أقصاها فترة في الطلبات لكل الموسع التقييم من االنتهاء يتم أن المتوقع ومن
 تقوم سوف وأيضا، .التقدم حجم على استنادا الزمنية المهلة هذه مد يتم أن يمكن أنه من الرغم

ICANN المقدر الزمني الجدولو العملية عن حديثة معلومات بإرسال. 

  النزاع حل 1.1.2.9
 رسمي عتراضال اتهمطلب تخضع التي االشتراك طلبات مقدمي على النزاع حل تطبيق يتم

 .فقط

 اعتراضات إرسال تم متى - )DRSPs( المستقلون النزاع حل خدمة مزودو بدء سيتم
 على بناءً  اإلجراءات إنهاء ويتم - عتراضاال إرسال فترة أثناء اإلرسال رسوم ودفع رسمية

 يريد لمن سبيل توفير هو الرسمي عتراضاال إجراء من والهدف .المستلمة االعتراضات
 حل خدمة مزودو يقوم .ICANN إلى تقديمها تم التي االشتراك طلبات أحد على االعتراض

 .بةالمطلو والخبرة المتعلق الموضوع على بناءً  اإلجراءات في للفصل المنتدى بتزويد النزاع
 مزودي على بناء مناسبا، ذلك كان حيثما المرسلة االعتراضات دمج عملية تحدث وسوف
  .النزاع حل خدمة

 الحالة هذه في الطلب ينتقل أن يمكن حيث( مقدمي الطلبات سيفوز النزاع، حل إلجراء ونتيجة
 أو ذلك بعد الحالة هذه في الطلب يكمل لن حيث( المعارض سيفوز أو )التالية المرحلة إلى

 يجب ،اعتراضات عدة وجود حالة وفي ).التنافس حل إلجراء الخضوع الطلب على سيكون
 إلى يتابع لكي التقدم عملية يخص فيما النزاع حل إجراءات كل يجتاز أن متقدم كل على

                                                      
 .عليه النصيحة باإلجماع بنتبتوضيح األساس الذي  GACتلتزم  3
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 بنتائج المتقدمين بإشعار النزاع حل خدمة مزودو /مزود وسيقوم .الصلة ذات التالية المرحلة
  .النزاع حل إجراءات

طلبات  لكل بالنسبة ذلك، أمكن حيثما النزاع، حل إجراءات من االنتهاء يتم أن المتوقع ومن
 الفترة، هذه غضون في اإليفاء على القدرة عدم حالة وفي .شهور 5 أقصاها فترة في التقدم

 لمعلومات إرسالها مع حل إجراءات لخلق النزاع حل خدمة مزودي مع ICANN ستعمل
  .يثةحد زمنية

  السلسلة في التنافس 1.1.2.10
 سالسل لنفس متأهل متقدم من أكثر هناك يكون عندما فقط السلسلة على التنافس تطبيق يتم

gTLD المشابهة السالسل أو. 

 متطابقة gTLD لسلسلة مؤهل طلب من أكثر على يشتمل سيناريو إلى السالسل تنافس يشير
 السالسل إلى "مشابه" تشير هذا، اتالطلب يمقدم دليل كتيب في .متشابهة gTLD سالسل أو

 من أكثر تفويض حالة في المستخدم ارتباك إثارة احتمالية تخلق أنها لدرجة للغاية المتشابهة
 .الجذر المنطقة في واحدة سلسلة

 مرحلة إلى الوصول قبل أنفسهم بين السالسل على النزاع حاالت بحل الطلبات مقدمو وينصح
 المتنافسة، الطلبات مقدمي قبل من حل إلى الوصول على القدرة عدم حالة يوف .النزاعات حل
 مقدمي قام إذا( المجتمع أولوية تقييم خالل من إما السلسلة على التنافس حاالت حل يتم

 .مزاد خالل من أو )باختياره المجتمع على المعتمدين الطلبات

 األطراف من ُيطلب قد جغرافية، اءأسم وتمثل الطلب لها مقدم سالسل بين التنافس حال وفي
 من لمزيد 2 بالوحدة 2.2.1.4 الفرعي القسم انظر .التنافس لحل مختلفة عملية اتباع

 .المعلومات

 مجموعات - متشابهة أو متطابقة تكون والتي - الطلب لها المقدم السالسل على وُيطلق
 جزء أنه على الطلبات أحد دتحدي حالة في أنه الطلبات مقدمي جميع يعي أن وينبغي .التنافس

 من االنتهاء يتم حتى السلسلة على التنافس حل إجراءات بدء يتم فلن التنافس، مجموعة من
 بما التنافس، مجموعة في الموجودة الطلبات جميع على إجراؤها يتم التي التقييم نواحي جميع

 .ذلك أمكن متى النزاع، حل ذلك في

 "ج"و "ب"و" أ" طلباتال مقدمو يقدم ،1.2 الشكل في أيًضا موضح هو كما وللتوضيح،
 وقد .تنافس كمجموعة تحديدهم ويتم EXAMPLE.النطاق  على للحصول طلبات جميعهم

مقدمي  وقام ."ب" مقدمي الطلبات فشل بينما المبدئي، التقييم "ج"و "أ" الطلبات مقدما اجتاز
 الخاص الطلب ضد اعتراض سالبإر آخر طرف قام ثم .الموسع التقييم باختيار "ب" الطلبات

مقدمي  على ويجب .النزاع حل عملية إلى ج مقدمي الطلبات انتقل ثم ،"ج" مقدمي الطلباتب
 التقييم مرحلتي أكمال قد "ج"و "ب" الطلبين مقدما كان إذا ما لمعرفة االنتظار "أ" الطلبات
 على التنافس حل مرحلة إلى المتابعة من تمكنه قبل التوالي، على النزاع وحل الموسع
مقدمي  يفوز ال بينما الموسع، التقييم "ب" مقدمي الطلبات يجتاز المثال، هذا وفي .السلسلة
 ينب السلسلة على التنافس حل متابعة ذلك بعد يتم ثم .النزاع حل إجراء في "ج" الطلبات
 ."ب"و "أ" الطلب مقدمي
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 التقييم مراحل جميع من التنافس مجموعة في الموجودة الطلبات جميع تنتهي أن يجب - 1.2 الشكل
 .السلسلة على للتنافس حال بدء قبل السابقة النزاع وحل

 gTLDs تفويض نحو السلسة على التنافس حل إجراء اجتازوا الذين المتقدمون وسيتابع
 .عليها للحصول طلب تقديم المطلوب

 لمجموعة بالنسبة السلسلة على التنافس حل إلكمال شهور 6 إلى 2.5 قدرها مدة تقدير ويتم 
 يتم ربما التنافس حاالت بعض هناك ألن حالة لكل تبعا المطلوب الوقت وسيتباين .التنافس

 كال يحتاجون آخرين هناك بينما مزاد، خالل من أو المجتمع أولوية تقييم في إما حلها
 .العمليتين

 التفويض مرحلة إلى االنتقال 1.1.2.11
 في والموضحة الصلة ذات المراحل كل وبنجاح أكملوا الذين المتقدمين عجمي من ويطلب

 المطلوب gTLDs تفويض قبل النهائية الخطوات من سلسلة ينفذوا أن 1.1.2 الفرعي القسم
 مع السجل اتفاقية تنفيذ الخطوات هذه وتتضمن .الجذر منطقة في عليها للحصول طلب تقديم

ICANN في المقدمة المعلومات صحة من للتأكد التفويض لقب لما تقني اختبار وإكمال 
 .الطلب

 بالنسبة مرضًيا وأداءً  تقنًيا إعداًدا المحتمل االمتداد مزود ُمشغل يكمل أن يجب التنفيذ، وبعد
 بمتطلبات الوفاء يتم لم إذا .الجذر منطقة إلى gTLD تفويض قبل التقني الفحص لعمليات
 الزمني اإلطار في الجذر منطقة في gTLD نطاق ويضتف يتم بحيث التفويض قبل ما اختبار
 هي لها ىيترائ حسبما ICANN منظمة تختار أن يمكن االمتداد، مزود اتفاقية في المحدد
 .االمتداد مزود اتفاقية إنهاء وحدها

 لتفويض مؤهالً  االشتراك طلب مقدم يكون بنجاح، الخطوات هذه جميع من االنتهاء وبمجرد
 .DNS جذر منطقة إلى عليها للحصول طلب تقديم وبالمطل gTLD سلسلة

 شهرين، حوالي في منها االنتهاء يمكن التفويض خطوات إلى االنتقال عملية أن المتوقع ومن
 لمرحلة االستعداد مستوى في الطلب على اعتمادا الوقت من مزيدا يستغرق قد هذا أن رغم

 .حالًيا الخطوات هلهذ تخضع التي الطلبات وعدد التفويض قبل ما اختبار
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 الحياة لدورة الزمنية الجداول  1.1.3

 زمن يصبح أن يمكن القسم، هذا في موضحة مرحلة بكل الخاصة التقديرات على استنادا
 :يلي كما شهور، 9 حوالي المباشرة التقديم لعملية بالنسبة الدورة

 

 .رشهو 9 المباشرة التقديم عملية دورة زمن يصبح أن يمكن - 1.3 الشكل

 شهرا 02 إلى يطول كأن بكثير، أطول تعقيدا أكثر تقديم لعملية الدورة زمن يكون أن يمكن
 :التالي المثال في

 

 .شهًرا 02 المعقدة التقديم عملية دورة زمن يصبح أن يمكن - 1.4 الشكل
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 النشر فترات 1.1.4
 .أدناه موضح هو كما العملية، من مختلفة مراحل في للعامة الطلبات مراجعات نتائج تتاح

 المحتويات نشر الفترة

 اإلداري فحصال إتمام أثناء
 نشرها المقرر من( الطلبات كل من العامة األجزاء

 فحصال اكتمال بداية من أسبوعين 2 خالل
 .)اإلداري

 اإلداري الفحص اكتمال نهاية

 .اإلداري حصالف اكتمال نتائج

 .الواردة المبكرة GAC تحذيرات المبكر GAC تحذير فترة

 المبدئي التقييم أثناء

 لمزيد التأهيل أو التطبيقات لسحب الحالة تحديثات
 .المراجعات من

 عن الناتجة السالسل على التنافس مجموعات
 .السالسل بين التشابه مراجعة

 المبدئي التقييم نهاية

  .األولي التقييم نتائج بكل لبالط حالة تحديث يتم

 برامج بشأن GAC مشورة
gTLDs الجديدة 

 .الواردة GAC مشورة

 الموسع التقييم نهاية
 .الموسع التقييم نتائج بكل الطلب حالة تحديث يتم
 من االستشاريين األعضاء ملخص تقارير نشر يتم

 .الموسعة التقييم فترات

 النزاع حل / عتراضاال تقديم أثناء

 على لالعتراضات التحديثات معلومات ونتك
 الويب مواقع خالل من متاحة والحالة المجال

 .النزاعات حل خدمة بموفري الخاصة
 منظمة قبل من االعتراضات بكل إشعار نشر يتم

ICANN الطلبات تقديم فترة انتهاء بعد. 
 أولوية تقييم( النزاعات حل أثناء

 )المجتمع
 .اكتمالها عند المجتمع أولوية تقييم نتائج نشر يتم

 )المزاد( التنافس حل أثناء
  .اكتمالها بمجرد مزادات نتائج أية نشر يتم

 التفويض إلى االنتقال
  .إبرامها عند السجل مزود اتفاقيات نشر يتم
  .التفويض قبل ما اختبار حالة توفير يتم

 

  الطلب سيناريوهات نموذج 1.1.5
 اجتياز من االشتراك طلب بها يتمكن التي الطرق من عدد جازبإي التالية السيناريوهات توضح
 ذلك يكون أن يقصد وال .والنتائج العمليات لبعض أمثلة التالي بالجدول ويوجد .التقييم عملية
 .االشتراك طلب يتبعها قد ألساليب محتملة مجموعات فهناك .باالحتماالت حصرية قائمةً 

 تتباين وربما .الحالية المعلومات على بناء متضمنة ريوسينا لكل المقّدرة الفترات أيضا يوجد
 ICANN تلقتها التي للطلبات اإلجمالي العدد تشمل عدة، عوامل على بناء الفعلية الفترات

 أقل في العملية خالل تمر أن يتوقع الطلبات معظم أن على أؤكد أن ويجب .التقديم فترة خالل
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 حل عمليات أو النزاع حل أو الموسع، التقييم لياتعم خالل تمر لن أنها بمعنى ممكنة، فترة
 تمتد عمليات أجل من هي أدناه السيناريوهات كل أن من الرغم وعلى .السلسلة على التنافس
 .شهور تسعة فترة خالل الطلبات كل إكمال يتم أن المتوقع من أنه إال شهور، تسعة من ألكثر

 رقم
 السيناريو

 التقييم
 األولي

 التقييم
 الموسع

 /عتراضاال
االعتراضا

 المرسلة ت

 التنافس
 على

 السلسلة

 
 معتمدة
 بالنسبة
 لخطوات
 التفويض

 الوقت
 المنقضي
 المقّدر

 شهور 9 نعم ال يوجد ال متاح غير اجتياز 1
 شهًرا 14 نعم ال يوجد ال اجتياز رفض 2

 15 - 11.5 نعم نعم يوجد ال متاح غير اجتياز 3
 شهرا

قدمي م فوز متاح غير اجتياز 4
 شهًرا 14 نعم ال الطلبات

 فوز متاح غير اجتياز 5
 شهًرا 12 ال متاح غير المعارض

 شهور 7 ال متاح غير متاح غير خروج؟ رفض 6
 شهًرا 12 ال متاح غير متاح غير رفض رفض 7

مقدمي  فوز اجتياز رفض 8
 20 - 16.5 نعم نعم الطلبات

 شهرا

مقدمي  فوز اجتياز رفض 9
 18 - 14.5 ال نعم الطلبات

 شهرا
 

 في – تنافس وجود وعدم اعتراض وجود وعدم األولي التقييم اجتياز – 1 رقم سيناريو
 يتم ولم .موسع لتقييم حاجة توجد وال األولي التقييم الطلب يجتاز وضوًحا، الحاالت أكثر

 ال هأن وبما .حله ليتم نزاع يوجد ال وبالتالي ،عتراضاال فترة أثناء اعتراضات أية إرسال
م gTLD سلسلة يخص فيما تنافس أي يوجد  سجل اتفاقية دخول للمتقدم يمكن الطلب، لها المقدَّ

 .الفترة هذه خالل العملية الطلبات معظم تكمل أن المتوقع ومن .التفويض نحو الطلب وينتقل

 يفشل الحالة، هذه في – تنافس أو اعتراض وجود وعدم الموسع التقييم – 2 رقم سيناريو
 مؤهالً  مقدمي الطلبات يصبح .األولي التقييم جوانب من أكثر أو جانب تخطي في بالطل

 غرار وعلى .الموسع التقييم الطلب يجتاز وهنا، .المناسبة للعناصر موسًعا تقييًما ويطلب
 نزاع يوجد ال وبالتالي ،عتراضاال فترة أثناء اعتراضات أية إرسال يتم لم ،1 رقم السيناريو

م gTLD سلسلة يخص فيما تنافس أي يوجد ال أنه اوبم .حله ليتم  يمكن الطلب، لها المقدَّ
 .التفويض نحو الطلب وينتقل سجل ةاتفاقي دخول للمتقدم

 الحالة، هذه في – تنافس أو اعتراض وجود وعدم األولي التقييم اجتياز – 3 رقم سيناريو
 أية إرسال يتم ولم .موسع لتقييم حاجة توجد ال وبالتالي األولي التقييم الطلب يجتاز

 طلبات توجد ذلك، ومع .حله ليتم نزاع يوجد ال وبالتالي ،عتراضاال فترة أثناء اعتراضات
 هذه وفي .تنافس يوجد وبالتالي لها، مشابه سلسلة أو ذاتها gTLD بسلسلة خاصة أخرى
 تفاقيةا في الدخول مقدمي الطلبات ويستطيع التنافس، حل إجراء في الطلب يفوز الحالة،
 .بشأنها بطلب المتقدم gTLD تفويض مرحلة نحو الطلب وينتقل تسجيل

 هذه في – تنافس وجود وعدم عتراضباال والفوز األولي التقييم اجتياز – 4 رقم سيناريو
 اعتراض إرسال يتم .موسع لتقييم حاجة توجد ال وبالتالي األولي التقييم الطلب يجتاز الحالة،

 معتمًدا المعترضين أحد قبل من فقط المذكورة األربعة الدوافع من أيب عتراضاال فترة أثناء
 خدمة مزود لجنة وتقوم ).االعتراض إجراءات ؛3 الوحدة راجع( عتراضاال أسس أحد على
 ويستطيع .مقدمي الطلبات لصالح حكمها يكون حيث عتراضاال إلى باالستماع النزاع حل

  .التفويض نحو الطلب نتقلوي سجل اتفاقية في الدخول مقدمي الطلبات

 يجتاز الحالة، هذه في – عتراضاال في الفوز وعدم األولي التقييم اجتياز – 5 رقم سيناريو
 أثناء اعتراضات عدة إرسال ويتم .موسع لتقييم حاجة توجد ال وبالتالي األولي التقييم الطلب
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 من أكثر أو احدو أساس على باالعتماد أكثر أو واحد معارض ِقبل من عتراضاال فترة
 حل خدمة مزود لجنة قبل من اعتراض كل سماع ويتم .عتراضاال ألسس األربعة الدوافع
 ،مقدمي الطلبات لصالح االعتراضات معظم في اللجان حكم يكون الحالة، هذه وفي .النزاع
 إحدى إثبات تم ألنه ونظًرا .المعارض لصالح واحد اعتراض في الحكم يتم ولكن

 .الطلب يتابع فال ،االعتراضات

 هذه في – مقدمي الطلبات وانسحاب األولي التقييم اجتياز في الفشل – 6 رقم سيناريو
مقدمي  ويقرر .األولي التقييم جوانب من أكثر أو جانب تخطي في الطلب يفشل الحالة،

 .االشتراك طلب يتابع وال .الموسع التقييم متابعة من بدالً  الطلب سحب الطلبات

 في – الموسع التقييم اجتياز في والفشل األولي التقييم اجتياز في الفشل – 7 رقم سيناريو
مقدمي  يطلب .األولي التقييم جوانب من أكثر أو جانب تخطي في الطلب يفشل الحالة، هذه

 الموسع التقييم اجتياز في الطالب يفشل ذلك، ومع .المناسبة للعناصر موسًعا تقييًما الطلبات
 .االشتراك طلب يتابع وال .أيًضا

 هذه في – التنافس في والفوز عتراضاال في والفوز الموسع التقييم – 8 رقم سيناريو
مقدمي  يصبح .األولي التقييم جوانب من أكثر أو جانب تخطي في الطلب يفشل الحالة،

 .الموسع التقييم الطلب يجتاز وهنا، .المناسبة للعناصر موسًعا تقييًما ويطلب مؤهالً  الطلبات
 من فقط المذكورة األربعة الدوافع من بأي عتراضاال فترة أثناء صالح اعتراض إرسال تمي

 النزاع حل خدمة مزود لجنة وتقوم .عتراضاال أسس أحد على معتمًدا المعترضين أحد قبل
 طلبات توجد ذلك، ومع .مقدمي الطلبات لصالح حكمها يكون حيث عتراضاال إلى باالستماع

 هذه وفي .تنافس يوجد وبالتالي لها، مشابه سلسلة أو ذاتها gTLD بسلسلة خاصة أخرى
مقدمي  ويستطيع التنافس، حل إجراء في األخرى الطلبات على مقدمي الطلبات يفوز الحالة،

 تقديم المطلوب gTLD تفويض مرحلة نحو الطلب وينتقل سجل اتفاقية في الدخول الطلبات
 .عليها للحصول طلب

 الحالة، هذه في – التنافس في الفوز وعدم عتراضواال الموسع ييمالتق – 9 رقم سيناريو
مقدمي  يصبح .األولي التقييم جوانب من أكثر أو جانب تخطي في االشتراك طلب يفشل

 .الموسع التقييم الطلب يجتاز وهنا، .المناسبة للعناصر موسًعا تقييًما ويطلب مؤهالً  الطلبات
 من فقط المذكورة األربعة الدوافع من بأي عتراضاال فترة أثناء صالح اعتراض إرسال يتم
 النزاع حل خدمة مزودي أحد ويقوم .عتراضاال أسس أحد على معتمًدا المعترضين أحد قبل

 توجد ذلك، ومع .االشتراك طلب مقدم صالح في حكمه يكون حيث عتراضاال إلى باالستماع
 وفي .تنافس يوجد وبالتالي ا،له مشابه سلسلة أو ذاتها gTLD بسلسلة خاصة أخرى طلبات

 .االشتراك طلب يتابع وال التنافس، حل إجراء في آخر اشتراك طلب مقدم يفوز الحالة، هذه

 األخرى والمراحل األولي، التقييم إكمال في الطلب نجاح بعد – التفويض مرحلة إلى االنتقال
 ،gTLD تفويض إلى مؤداها الخطوات من سلسلة يكمل أن المتقدم من يطلب ذلك، أمكن إذا
 راجع .للتفويض سابق تقني اختبار وإكمال ICANN مع تسجيل اتفاقية تنفيذ ذلك في بما

 .المرحلة هذه في المطلوبة للخطوات وصف على للحصول 5 الوحدة

 االشتراك لطلب التالية الجوالت  1.1.6
 .كنمم وقت بأسرع gTLD في االشتراك لطلب تالية جوالت إطالق إلى ICANN تهدف

 .الجولة هذه اكتمال بعد المطلوبة والتغييرات المكتسبة الخبرات على الدقيق التوقيت وسيعتمد
 الطلب تقديم فترة انتهاء تاريخ من واحد عام خالل للطلب التالية الجولة تبدأ أن هو والهدف
 .األولية بالجولة الخاص

 تشغيل عمليات على الجديد gTLD برنامج تأثيرات بمراجعة تعهدت قد ICANN أن كما
 في التفويضات بتأجيل ستقوم أنها كما األولى، الطلبات تقديم جولة بعد الجذر منطقة نظام
 وال األولى الجولة من تنتج التي التفويضات تحديد يتم أن إلى الثانية الطلبات تقديم جولة

 .للخطر الجذر منطقة نظام استقرار أو أمن تعرض
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 الطلبات دميمق بجميع خاصة معلومات  1.2
 

 األهلية  1.2.1
 على للحصول بطلب التقدم جيد بوضع تتمتع قائمة مؤسسة أو منظمة أو شركة ألية يحق
 الملكيات أو األفراد من المقدمة االشتراك طلبات إلى النظر يتم ولن .الجديد gTLD نطاق

 الموجودة غير انونيةالق الكيانات عن نيابة أو من المقدمة الطلبات إلى النظر يتم لن .المنفردة
 مشروع المثال، سبيل على( قانوني لكيان المستقبلي التكوين تفترض التي الطلبات أو بعد،

 ).عالق مشترك
 

 المصلحة أصحاب حماية بآليات المزود الجديد gTLD برنامج بتصميم ICANN قامت
 تدقيق وآليات ،gTLD لبرنامج التسجيل اتفاقية سمات ،الخلفية فحص آليات تهدف .المتعددين

 .وللمستخدم للمسجل الحماية توفير إلى جميعها المالي والوضع البيانات
 

 التقدم، لطلب القانوني الكيان إنشاء عن معلومات توفير المتقدمين من التقديم نموذج يتطلب
 هذا .الكيان لهذا الرئيسيين والمساهمين والشركاء والموظفين المديرين على التعرف وكذلك
 نشر يتم لن بينما الطلب من كجزء التقديم بطلب الواردة األفراد ومواقع أسماء شرن وسيتم

 .األفراد عن جمعها تم التي األخرى المعلومات
 

 طلبات لجميع الفردي والمستوى الكيان مستوى من كل على الخلفية فحوصات وسُتجرى
 األسئلة في الواردة معلوماتال أساس على االستفسار هذا ُيجرى كما .األهلية من للتأكد التقدم،

 من الواردة للمعلومات االعتبار بعين ICANN تنظر أن يمكن كما .التقديم نموذج من 1-11
 .القسم هذا في بالمعايير عالقة لها كانت إذا مصدر أي
 

 والتاريخ األعمال في العام التفوق )1( :فقط مجالين في الخلفية فحص ICANN تجري
 الجنائي للتاريخ المستخدم المعيار يتعلق .اإللكترونية القرصنة لوكس تاريخ )2(و الجنائي؛
 .والتمويلية المصرفية الصناعة في أحياناً  المستخدم "األمانة خيانة جرائم" بمعيار

 
 مع األفراد بين من أو مع كيان أي من التقديم طلباتو االستثنائية الظروف غياب ظل في 

 من استبعادهم سيتم يلي، فيما )م( - )أ( في المدرجة نواعاألب الخاصة القرارات أو اإلدانات
 .البرنامج

 
 عالقة لها جريمة بأي المنصرمة سنوات العشر غضون في أدين .أ 

 بارتكاب المحكمة قبل من أدين أو تمويلية، أو مرتبطة حكومية بأنشطة
 تقبله ال قضائي لحكم خضع أو ائتمانية، ألمور احتيال أو خرق

ICANN سبق؛ لما حقيقية بصورة ااويً مس وتعتبره  

 كيان أو حكومة أي من عوقب قد الماضية، سنوات العشر خالل .ب 
 إساءة أو التضليل أو الكذب تتضمن أفعال الرتكابه للصناعة تنظيمي
  لآلخرين؛ المالية االعتمادات استخدام

 ضريبي تزوير أعمال بأي المنصرمة سنوات العشر غضون في أُدين .ج 
 الضريبية؛ اماتااللتز من تهرب أو

 أو الزور، شهادة في المنصرمة سنوات العشر غضون في أُدين .د 
 التقدم أو القانون، فرض تحقيقات مع التعاون في الفشل أو االبتزاز

 لها؛ ممثل أو قانوني تنفيذ سلطة ذات لوكالة خاطئة بتصريحات

 أو الهاتف أنظمة أو اآللية الحاسبات باستخدام تتعلق بجريمة أدين .ه 
 الجريمة؛ ارتكاب تسهيل بهدف نترنتاإل أو االتاالتص
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 التهديد أو العنف أو السالح، استخدام تشتمل جريمة بأية إدانته تمت .و 
 العنف؛ باستخدام

 أو الكبار، األطفال، على جنسي اعتداء أو عنف أعمال بأي إدانته تمت .ز 
 اإلعاقة؛ ذوي من ألفرادا

 عقاقير توزيع أو تصنيع أو بيع من مشروع غير بعمل إدانته تمت .ح 
 مشروع غير عمل بمقتضى تسليمه تم أو أدين قد أو مخدرة دوائية

 االتجار لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية من 3 الفقرةمنصوص عليه في 
19883F لعام العقلية والمؤثرات المخدرات في المشروع غير

 ؛4

 غير عمل بمقتضى تسليمه تم أو مشروع غير بعمل إدانته تمت .ط 
 الجريمة لمكافحة المتحدة المم اتفاقية عليه صتن الذي مشروع
4F )البروتوكوالت كافة( الوطنية الحدود عبر المنظمة

5،
5F

 ؛6

 أو تيسير أو تسهيل، أو بمساعدة،في األطر الزمنية المعنية  إدانته تمت .ي 
 الجرائم عن اإلبالغ في فشل أو ارتكاب، على التواطؤ أو تمكين

بالنسبة للجرائم المدرجة في  سنوات 10أي في إطار (أعاله  المدرجة
" هـ"للجرائم المشار إليها في المادة  قأو على اإلطالأعاله، " د"و" أ"
 ؛)أعاله" ط"و

 قضية لديه أو دعوى إقامة اتفاقية من كجزء دعوى في طرفاً  أصبح .ك 
 حياله حكم صدور احتمال مع قضائي اختصاص أي في بالمحكمة

 10أي في إطار ( )إقليمياً  ذلك يكافئ ما أو( التنفيذ إيقاف أو كمذنب
 قأعاله، أو على اإلطال" د"و" أ"سنوات بالنسبة للجرائم المدرجة في 

 ؛)أعاله" ط"و" هـ"للجرائم المشار إليها في المادة 

 التفكير وقت سارية تكونو ICANN جانب منالتجريد من األهلية  .ل 
  الطلب؛ في

 مشاركة إلى رتشي التي المجحفة النهائية القرارات بعض في شارك .م 
 القرصنة أعمال في الطلب في باسمه المذكور الفرد أو مقدمي الطلبات

 النطاقات أسماء نزاعات فض سياسة في محدد هو كما اإللكترونية
 االحتالل من المستهلكين حماية قانون أو ،)UDRP( الموحدة

 أو ،المكافئة األخرى التشريعية الجهات أو ،ACPA اإللكتروني
 أو نية سوء أو UDRP بموجب مخالف نطاق اسم خطف في تورط

 .مكافئة أخرى تشريعية جهات أو ACPA بموجب جسيم اهلتج
 السنوات في الصادر القرار مع القرارات هذه من أكثر أو ثالثة تشكل
 .نمط عامة بصفة األخيرة األربع

 الهوية لتأكيد الضرورية التعريف بمعلومات ICANN تزويد في فشل .ن 
 فحص عملية أثناء التعريف المشكالت لحل أو الطلبب التقدم وقت

 .الخلفية

 ذات المعنية المعلومات جميع عن للكشف النية حسن إثبات في فشل .س 
 ).م( – )أ( من بالعناصر الصلة

 
 الحيوي��ة، اإلنترن��ت م��وارد تخص��يص عن��د العام��ة المص��الح لحماي��ة الخلفي��ة اختب��ار تطبي��ق ي��تم

 االتص��ال أو ذل��ك، بخ��الف مؤهل��ة طلب��ات أي رف��ض ف��ي ب��الحق ICANN منظم��ة وتح��تفظ
 .الخلفي�ة فح�ص ف�ي الموجودة المعلومات على بناءً  األسئلة، من المزيد لطرح مقدمي الطلباتب
                                                      

4 http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/illicit-trafficking.html 
5 http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html 
يتم وتستخدم هذه االتفاقيات فقط في تحديد قائمة من الجرائم حيت . ومن المعترف أن كافة الدول لم توقع على اتفاقيات األمم المتحدة المشار إليها سالفا 6

ولم يشترط ضرورة أن يكون مقدم الطلب قد أدين وفقا التفاقية األمم المتحدة ولكن فقط أدين بجريمة مدرجة في هذه االتفاقيات للوفاء . إجراء فحص الخلفية
 .بتلك المعايير
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 الق�انون إنف�اذ خ�الل م�ن علي�ه الحصول تم قانوًنا وملزم نهائي قرار أي فإن ،المثال سبيل على
 أو ت�دليس ممارس�ات ف�ي ت�ورط ق�د ل�بط مق�دم ب�أن يقضي المستهلكين لحماية هيئة أو الوطني

 ياالقتص�اد والتط�وير التع�اون بإرش�ادات المعني�ة المؤسسة في محدد هو لما وفًقا تجاري غش
6Fالع��الم أنح��اء جمي��ع ف��ي التج��اري الغ��ش أو التدليس��ية الممارس��ات م��ن المس��تهلكين لحماي��ة

 ق��د 7
 أس��ئلة م��ع اتمق��دمي الطلب��ب االتص��ال ICANN ل��ـ ويج��وز .المق��دم الطل��ب رف��ض ف��ي تس��بب
 .الخلفية فحص عملية من عليها الحصول يتم التي المعلومات إلى استناًدا إضافية

 
 كجزء الذكر سالفة األحداث أي بشأن وتفصيلي كامل تسفير توفير الطلبات مقدمي جميع على
 .ICANN منظمة قبل من الخلفية فحص معلومات عن اإلعالن يتم لن .الطلب من

 بطلب التقدم من ICANN لدى المعتمدين المسجلين يتمكن - للُمسجل المشتركة - الملكية
 االلتزام gTLD تسجيل دوائر جميع على يتعين ذلك، ورغم .gTLD برنامج على للحصول

 للمسجلين المميز غير الوصول على ،أخرى أمور بين من ،ينص الذي السلوك بقانون
 يتعلق فيما المعنية المنافسة الجهة إلى طلب أي إعادة في بحقها ICANN تحتفظ .المعتمدين

 .المشتركة الملكية قضايا بأي

 التنظيمية واللوائح وضوابط قوانين بجميع االلتزام ICANN على يتعين - القانوني االلتزام
 الذي والتجارية االقتصادية العقوبات برنامج التنظيمية اللوائح هذه وأحد .المتحدة بالواليات

 هذه فُرضت وقد .األمريكية الخزانة بوزارة )OFAC( األجنبية صولاأل مراقبة مكتب يديره
 مراقبة مكتب بقائمة المدرجة والكيانات األفراد عن فضال البلدان، بعض على العقوبات
 التنمية شبكة قائمة( الممنوعين واألشخاص خصيصا المعينين للمواطنين األجنبية األصول

 الخاضعة البلدان لسكان الخدمات أو السلع معظم توفير ICANN تمنع ).SDN المستدامة
 بصفة .إعفاء أو األمريكية الحكومة من إذن دون SDNs أو الحكومية كياناتها أو للعقوبات

 أو لفرد الخدمات أو السلع لتوفير ترخيص على الحصول إلى ICANN تسعى لن عامة،
 أو لألفراد دماتالخ تقديم ICANN من طلب عندما مضى، وفيما .SDN بقائمة مدرج كيان

 ICANN سعت للعقوبات، الخاضعة البلدان سكان من ولكنها ،SDNs تعد ال التي الكيانات
 OFAC مكتب يقرر قد بعينها، حالة أية في .مطلوب هو كما التراخيص منحها وتم لذلك
 .المطلوب الترخيص إصدار عدم

 المطلوبة الوثائق 1.2.2
 يجب والتي التالية، الوثائق لتقديم استعداد على راكاالشت طلبات مقدمي جميع يكون أن ينبغي

 :اشتراك طلب بكل مرفقة تكون أن

 عالقة له فيما للكيان محدد كنوع بالمتقدم الخاصة التأسيس وثائق - القانوني التأسيس دليل .1
 .القضائية بالسلطات الخاصة المطبقة بالقوانين

 معتمدة مالية بيانات مستقل، بشكل يوفروا، أن المتقدمين على يجب .المالية اإلقرارات .2
 الحاالت، بعض وفي .المتقدم بكل خاصة المكتملة المالية السنوات ألحدث مراجعتها تمت
 .مراجعتها تتم لم مالية بيانات توفير يتم أن يمكن

 للغة ترجمات إلجراء ضرورة هناك وليست .األصلية باللغة الداعم التوثيق تقديم يجب
 .اإلنجليزية

 هذه متطلبات حول التفاصيل من لمزيد .التقديم وقت صالحة الوثائق جميع تكون أن يجب
 .2 بالوحدة الملحقة التقييم، معايير راجع الوثائق،

 .وحسب معينة حاالت في الوثائق اعأنو بعض وجود ويتطلب

 معتمد أنه على تخصيصه طلب االشتراك طلب مقدم تخصيص حالة في – المجتمع إقرار .1
 اشتراكه لطلب تحريري إقرار تقديم منه فسيطلب ،)1.2.3 القسم راجع( المجتمع على
 واحد لمتقدم ويمكن .بتحديده قام الذي المجتمع ُتمثل أكثر أو قائمة واحدة مؤسسة ِقبل من
 قسم في التقديم فسيتم ذلك، تطبيق تم وإذا .مؤسسات لعدة التحريرية اإلقرارات يقدم أن

 .المجتمع على عتمدالم التخصيص يخص فيما الطلبات

                                                      
7 http://www.oecd.org/document/56/0,3746,en_2649_34267_2515000_1_1_1_1,00.html 
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 يكون اإلقرار هذا ومضمون شكل أن كما .كامل لطلب واحد إقرار من بد ال األقل فعلى
 لـ المستخدمة الحلقة الخطاب يحدد وأن بد ال ذلك ومع لإلقرار المقدم الطرف رأى وفق

gTLD توفير مع المقدم الطلب دعمب اصريحً  ابيانً  يشملو لذلك المستخدم والكيان 
 .لإلقرار المقدم بالكيان الخاصة االتصال معلومات

 في يقدم أن يمكن ولكن التقديم طلب مع المكتوبة اإلقرارات تقديم يتم نأب الحاجة تقضي
 .التقديم طلب تعليق منتدى

 على للحصول طلب مقدمي الطلبات تقديم حالة في – معارضتها عدم أو الحكومة دعم .2
 من فسيطلب ،)اإلرشادي الدليل هذا في محدد هو كما( جغرافًيا اسًما تكون gTLD سلسلة

 أو الصلة ذات العامة السلطات أو الصلة ذات الحكومات دعم توثيق تقديم مقدمي الطلبات
 األسماء متطلبات حول المعلومات من مزيد على للحصول .طلبه على معارضتها عدم

 األسماء بند في ذلك تقديم سيتم التطبيق، وعند .2.2.1.4 الفرعي القسم راجع الجغرافية،
 .الطلب من الجغرافية الداللة ذات

 تمويل لمصادر مقدمي الطلبات إدراج حالة في – الثالث الطرف تمويل التزامات توثيق .3
 الطرف التزام على أدلة تقديم متاًحا، يكون عندما ،عليه يجب طلبه، في الثالثة األطراف

 .للطلب المالي القسم في ،ذلك تقديم سيتم التطبيق، وعند .باألموال المتعهد

  المجتمع على المعتمد التخصيص 1.2.3
 .المجتمع على معتمًدا بهم الخاص الطلب كان إذا ما تخصيص المتقدمين جميع من يطلب

 التعريفات 1.2.3.1
 من المجتمع على المعتمدة gTLD تعد بالمتقدمين، الخاص الدليل هذا أغراض أجل من

 أو التخصيص يتم .بوضوح له المخطط المجتمع صالح أجل نم تشغيلها يتم التي النوعية
 ويمكن .المتقدم رغبة على بناء كليةً  المجتمع على معتمدا أنه على المتقدم يقرره الذي عدمه
 يطلب ولكن، المجتمع؛ على معتمدا أنه على به الخاص الطلب بتخصيص يقوم أن متقدم ألي
 الطلب في يحدده الذي للمجتمع كممثل ضعهو يثبت أن التخصيص بعملية قام متقدم كل من
 في إضافية معلومات طلب يتم أن ويمكن .الطلب لدعم المكتوبة التصديقات تقديم خالل من

 الذي مقدمي الطلبات من ويتوقع ).4 الوحدة من 4.2 البند راجع( المجتمع أولوية تقييم حالة
 :المجتمع على المعتمد gTLD على الحصول يريد

 .بوضوح له المخطط المجتمع مع المستمرة القةالع يبين أن .1

 بالمجتمع وخاصة قوية عالقة ذات gTLD سلسلة على للحصول الطلب تقديمب يقوم أن .2
 .الطلب في المسمى

 به، الخاص المقترح gTLD في التسجيل سياسات ويستخدم مخصصا تسجيال يقترح أن .3
 على القائم الغرض مع تساوىت والتي المناسبة، األمان من التحقق إجراءات ذلك في بما

 .حدده الذي المجتمع

 المجتمع ُتمثل أكثر أو قائمة واحدة مؤسسة ِقبل من لطلبه تحريري إقرار على الحصول .4
 .حدده الذي

 إلى المجتمع على معتمد أنه على تخصيصه يتم لم طلب أي تحويل سيتم التمييز، وألغراض
 متوافق غرض ألي المعيارية gTLD تخداماس ويمكن .معياري كطلب الوثيقة هذه في يلي ما
 هناك تكون وقد .االعتبار في التسجيل اتفاقية أخذ مع التقييم، ومعايير الطلب مستلزمات مع

 ال وقد المستخدمين من قطاع أو حصري نطاق ومسّجل المعياري المتقدم بين رسمية عالقة
 كلمة وتعني .المستخدم قيود أو ةاألهلي قيود تطبيق يتم ال أو يتم وقد .عالقة أية هناك تكون

 .المجتمع على معتمد أنه على الطلب بتخصيص يقم لم المتقدم أن هنا ببساطة معياري

  الطلب تخصيص مقتضيات 1.2.3.2
 أو المجتمع على المعتمد التخصيص يكون أن يمكن كيف الطلبات مقدمو يفهم أن ويجب
 ذك فإن ناجحا، الطلب كان وإذا خاصة، مراحل في الطلب متابعة مراحل في مؤثرا المعيار



 1 الوحدة
 )gTLD( العامة األعلى المستوى لنطاقات التقدم لعملية مقدمة

 
 

   2011-09-19 اإلصدار|  الطلبات مقدمي ليلد كتيب
181- 

 

 هو كما ،gTLD تسجيل كمشغل الالحقة وااللتزامات التسجيل اتفاقية تنفيذ على سيؤثر
 .التالية الفقرات في موضح

 إرسال يمكن أنه االشتراك طلبات مقدمي جميع يعلم أن ينبغي – النزاع/االعتراض تسوية
 يقم لم إذا حتى المجتمع، اعتراض سسأ على بناءً  اشتراك طلب أي ضد رسمي اعتراض

 gTLD أن يعلن لم إذا أو المجتمع على معتمد أنه على ذاته بتخصيص االشتراك طلب مقدم
 .االعتراض إجراءات ؛3 الوحدة راجع .محدد مجتمع يستهدف

 استنادا أكثر، أو واحد مكون السلسلة على التنافس حل يشمل ربما – السلسلة على التنافس
  .المجتمع على المعتمدون المتقدمون بها قام التي واالختيارات التنافس مجموعة تكوين على

 تشجيع وسيتم .التنافس تحديد بعد وقت أي في األطراف بين التسوية تتم أن يمكن •
 حل فرصة دائما المتقدمين ولدى .التنافس لتسوية بالهدف االجتماع على األطراف

 قبل المتقدمين من أكثر أو واحد نسحابا إلى يؤدي مما تطوعية بصورة التنافس
 .التنافس حل مرحلة إلى الوصول

 المجتمع على المعتمد المتقدم قام إذا حالة في فقط المجتمع أولوية تقييم سيتمو •
 الخيار هذا عرض سيتم كما .الخيار هذا بتحديد التنافس مجموعة ضمن والموجود

 وبنجاح الطلبات جميع كملتأ أن بعد التنافس مجموعة في المتقدمين جميع على
 .السابقة التقييم مراحل

 المجتمع أولوية تقييم قبل من حلها يمكن ال التنافس من حاالت إلى المزاد وسيؤدي •
 حل وسيلة أنه على المزاد إلى اللجوء ويتم .األطراف بين المبرمة االتفاقية أو

 فائز وجود عن يسفر مل ولكنه المجتمع أولوية تقييم حدوث تم وإذا .األخيرة التنافس
 .التنافس لحل مزاد عمل سيتم الحالة هذه ففي واضح،

 إجراءات ؛4 الوحدة راجع التنافس، حل بإجراءات خاصة تفصيلية مناقشات على لالطالع
 .السلسلة على التنافس

 التزامات إلى المجتمع على المعتمد مقدمي الطلبات سيخضع – التفويض بعد وما العقد تنفيذ
 المرتبطة القيود مع تتوافق بطريقة gTLD لتشغيل التفاوض بعد بما خاصة معينة تعاقدية

 في بما العقد، في تتم التي المادية التغييرات .به الخاص المجتمع على المعتمد بالتخصيص
 ،صلة ذات بنود أية إلى إضافة gTLD بـ الخاصة مجتمعال طبيعة على تتم التي تلك ذلك

مقدمي  بها يطالب التي التغييرات على الموافقة تحديد أما .ICANN موافقة مع تتم أن يمكن
 هذه على للموافقة المقترحة المعايير أما .ICANN تصرف لحرية فستخضع الطلبات

 .السياسة مناقشات موضوع فهي التغييرات

 التي الطلبات يخص فيما ضيقة فئة المجتمع على المعتمدة الطلبات تشكل أن المقصود ومن
 على عالوة له، الخدمة تقديم يتم الذي والمجتمع المتقدمين، بين متميزة تجمعات يهاف يوجد

م gTLD سلسلة  أنه على له المتقدمين بتخصيص الخاص التقييم سيتم كما .الطلب لها المقدَّ
 وعلى .المجتمع أولوية تقييم إلى يؤدي تنافس موقف وجود حالة في فقط المجتمع على معتمدا
 الخاص الطلب بتخصيص يقوم متقدم أي سيكون الطلب، اعتماد حالة في فإنه ذلك، من الرغم

 على المعتمدة القيود تنفيذ التسجيل اتفاقية بموجب ملزما المجتمع على معتمد أنه على به
 متقدمين أي وجود عدم حالة في حتى هذا وينطبق .الطلب في تحديدها تم والتي المجتمع
 .متنافسين

 الطلب صيصتخ تغييرات 1.2.3.3
 تقديمه بعد المجتمع على معتمدا أو معياريا أنه على تخصيصه تغيير مقدمي الطلباتل يحق ال

 .معالجته لتتم gTLD على للحصول طلب

 الجديدة gTLD نطاقات في الفني القبول بمشاكل يتعلق فيما إشعار  1.2.4
 ICANN مع التسجيل ةياتفاق في ودخولهم طلباتهم قبول أن إدراك الطلبات مقدمي على يجب

 أن إلى السابقة التجارب وتشير .نترنتاإل أرجاء في مباشرة الجديدة gTLD تشغيل يضمن ال
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 عندما حتى األعلى، المستوى نطاقات الفور على كامل بشكل يدعمون ال قد الشبكات مشغلي
 الطرف برمجيات تعديل أن بم ،DNS جذر منطقة في تفويضها تم قد النطاقات هذه تكون
 .الفور على ذلك يحدث ال وربما مطلوبا، يكون قد الثالث

 النطاقات أسماء صحة من التحقق تحاول األحيان بعض في البرمجيات تطبيقات فإن وبالمثل،
 ICANN تملك وال .المعروفة غير أو الجديدة األعلى المستوى نطاقات على تتعرف ال وقد
 الرغم على الجديدة األعلى المستوى نطاقات تتطلب التي البرامج تقبل على قدرة أو سلطة أي
 على عالوة المفعول، سارية األعلى المستوى نطاقات عن باإلعالن بارز بشكل تقوم أنها من

 .الحالية الجذر منطقة بيانات استخدام في الطلبات مقدمي لمساعدة أساسية ألداة تطويرها

 خطط في لهم وتوضيحها كلالمشا هذه على االطالع على الطلبات مقدمي ICANN وتشجع
 مع العمل في واسعة جهودا بأنفسهم الناجحون المتقدمون يبذل وقد .واإلطالق التشغيل بدء

 .األعلى المستوى نطاقات قبول لتحقيق الخدمات مقدمي

 التالي الموقع مراجعة المتقدمين على يجب الخلفية، على وللحصول
/acceptance-TLD/topics/en/org.icann.www://http. مقدمي على يجب 

IDN اختبار سالسل بتجارب تتعلق التي المواد مراجعة IDN انظر( الجذر منطقة في 
/org.icann.idn://http.( 

  TLD نطاقات بتفويضات يتعلق إشعار  1.2.5
 نظام جذر منطقة في فقط TLD نطاقات تفويضات عمل على قادرة ICANN منظمة
DNS، سجالت باستخدام عنها التعبير يتم والتي NS سجالت أية مع DS والسجالت مقابلة 
 أنواع مثل TLD نطاقات بوضع ICANN لمنظمة تسمح سياسة أية توجد ال .المرفقة
 .الجذر منطقة في )DNAME وأ ،MX أو ،A مثل( األخرى DNS نظام سجالت

 والشروط البنود  1.2.6
 .الطلب لعملية القياسية والشروط البنود مجموعة على الموافقة الطلبات مقدمي على يجب
 .الدليل هذا من 6 الوحدة في والشروط البنود تتوفر

 المعلومات تغيير إشعار  1.2.7
 غير المتقدم قدمها وأن سبق لتيا المعلومات أصبحت إذا التقييم، عملية أثناء وقت أي في

 عن نترنتاإل هيئة إخطار الفور على مقدمي الطلبات على فيجب دقيقة، غير أو صحيحة
 التغييرات مثل مقدمي الطلباتل المحددة المعلومات ذلك يتضمن .مناسبة أشكال تقديم طريق

 .تحكمه أو مقدمي الطلبات ملكية في تغييرات وأي المالي الوضع في

 ذلك يشمل وقد .مادي تغيير وقوع حالة في الطلب تقييم إعادة طلب في الحق ICANN لـ
 .تالية طلبات دورة في إضافية رسوًما

 يمكن التي الظروف في تغييرات بأية ICANN منظمة إبالغ على القدرة عدم تؤدي أن يمكن
 .الطلب رفض إلى مضللة أو صحيحة غير الطلب في متاحة معلومات أي تجعل أن

 األمان عالية للمناطق التطوعي التصميم  1.2.8
 خاص تخصيص تطوير في بالنظر ICANN بـ المصلحة أصحاب اتمجموع إحدى قامت

 ويمكن ").HSTLDs(" "المرتفع األمان لمنطقة األعلى المستوى نطاقات" لـ ومحتمل
 الرابط هذا على للمجموعة النهائي التقرير على العثور

-report-final-gtlds/hstld-http://www.icann.org/en/topics/new
en.pdf-11mar11 

http://www.icann.org/en/topics/TLD-acceptance/
http://idn.icann.org/
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/hstld-final-report-11mar11-en.pdf
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/hstld-final-report-11mar11-en.pdf
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 الجهود ICANN ستدعم حيث .العمل من مزيد على للتعرف النهائي التقرير استخدام ويمكن
 قد والذي المرتفع، األمان مستوى ذات التطوعية TLD مخصصات تطوير سبيل في المستقلة

 .التخصيصات هذه متابعة في الراغبين gTLD على الحصول طلبات لمقدمي يتوفر

 واالستقرار األمان 1.2.9
 برنامج إطالق حول ومشاورات وتحليل، موسعة، دراسة هناك كانت :الجذر منطقة استقرار
gTLD إضافة أن إلى يشير مما ،الجديد gTLDs على بالسلب يؤثر لن جذرال منطقة إلى 

 .DNS استقرار أو أمان
 

 لن األحوال من حال أي في وأنه سنويا، TLDs 300-200 من تفويض سيتم أنه ويقدر
 تحليل يؤدي حيث .السنة في الجذر منطقة إلى جديد gTLDs 1000 من أكثر إضافة تجري
 العادية المتوقعة التشغيلية الترقية ودورات التقني، المجتمع مع والمشاورات التفويض، معدل

 النظام استقرار على كبير تأثير لها يكون لن الجديدة gTLD تفويضات أن استنتاج إلى
 األولى الجولة وبعد أثناء انستمري سوف التقارير وإعداد الصياغة أن جانب إلى هذا .الجذر

 تدار أن يمكن كما رالجذ منطقة قياس مناقشات تستمر أن يمكن حيث الطلبات تقديم من
 .التقدم نحو البرنامج يخطو كما التفويض معدالت

 
 يكون جديد gTLDs لبرنامج تفويض أي أن الطلبات مقدمي جميع تعي أن يجب ,ذلك ورغم

 الجذر منطقة ونظام DNS أمان أو الستقرار الملحوظ السلبي للتأثير مستمر بغياب مشروط
 في تأثير أي على التعرف حالة وفي ).الجذر منطقة في TLD تفويض عملية ذلك ويشمل(

 نظاًما الطلبات مقدمي إخطار يجب للتأخير، الطلبات معالجة عملية وتعرضت الشأن هذا
 .الفور وعلى

 

 مقدمي الطلبات لمساعدة الالزمة الموارد 1.2.10
وتقوم  ،المثال سبيل على .gTLD اتطلب لمقدمي الالزمة الموارد من متنوع عدد هناك

ICANN وذلك من خالل  ،المؤهلين الطلبات لمقدمي المالي الدعم لتوفير آلية وضعحالًيا ب
 ويب صفحة ICANN توفرذلك سوف  إلى باإلضافة. عملية مستقلة من هذا الدليل اإلرشادي

 المؤسسات عن فضال المساعدة، على للحصول الساعين الطلبات لمقدمي معلوماتي كمصدر
 ICANN منظمة ويب موقع على المعلومات من المزيد على ثورالع يمكنك .للدعم المقدمة

 htm.program-gtld-new/topics/en/org.icann.www://http.7F8 على
 

 الطلبات لمقدمي اإلرشادي الدليل على تحديثات 1.2.11
 لبرنامج األساس اإلرشادي الدليل يهذا ،ICANNإدارة مجلس بلق من اعتماده تم لما وفًقا

gTLD وتحتفظ .الجديد ICANN مقدمي دليل على وتغييرات تحديثات إجراء في بالحق 
 المستندات من كل الجديدة، الفنية للمعايير محتملة كنتيجة ذلك ويشمل وقت، أي في الطلبات

 إعالن يتم كما .الطلبات متقدي عملية سير خالل اعتمادها يتم قد التي السياسات أو المرجعية،
 .ICANN بـ الخاص الويب موقع على المراجعات أو التحديثات هذه

 

 الدولية النطاقات أسماء طلبات بمقدمي خاصة معلومات 1.3
 نطاقات أسماء عليها للحصول طلبات تقديم يتم التي gTLD نطاقات بعض يكون أن يتوقع
 للغات المحلي التمثيل في المستخدمة الرموز تشمل نطاقات ماءأس هي IDN.( IDNs( دولية
 ،)9 - 0( العربية األوروبية رقامواأل ،)a - z( األساسية الالتينية باألبجدية المكتوبة غير

 جذر منطقة في A تسميات إدخال IDN نطاقات تتطلب أدناه، موضح هو كما ).-( والواصلة
 .DNS نظام

                                                      
المشترك حالياً على وضع التوصيات لدعم الموارد الالزمة المتاحة لمقدمي طلبات  SO/ACالجديد  gTLDمعني بدعم مقدم طلب يعمل الفريق ال 8

gTLD . سيتم نشر معلومات حول هذه الموارد على موقع ويب منظمةICANN بمجرد تحديدها. 

http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm
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 IDN أسماءب الخاصة المتطلبات 1.3.1
 إلى تشير معلومات توفير IDN سلسلة على للحصول االشتراك طلبات مقدمي على يجب

 بروتوكول على العثور يمكن .األخرى الفنية والمتطلبات IDNA بروتوكول مع التوافق
IDNA التالي الموقع على به المتعلقة والوثائق 

htm.rfcs/idn/topics/en/org.icann://http. 

 من كل هيئة على الطلب لها المقدم gTLD سالسل بتقديم الطلبات مقدمو يقوم أن يجب
 .A عنوانو )المحلية بالحروف IDN بأسماء الخاص TLD نطاق( U عنوان

 ،IDNA ACEبسابقة IDN A عنوان كل يبدأ .IDN بعنوان الخاص ASCII شكل هو A وعنوان
 بحيث ،Punycode للوغاريتم صالحة مخرجات عن عبارة بسلسلة متبوعة "--xn" ثم

 البادئة تتوافق أن ويجب .حرًفا 63 هو ASCII لحروف اإلجمالي للطول األقصى الحد يكون
 التوافق ذلك في بما DNS في تخزينه يمكن الذي العنوان متطلبات جميع مع مًعا والسلسلة

 مكان وفي RFC 1123و RFC 1034 في المذكورة )ضيفالم اسم( LDH قاعدة مع
 .آخر

 في عرضه يتم أن المستخدم يتوقع والذي ،IDN بعنوان الخاص يونيكود شكل هو U وعنوان
 .الطلبات

 U العنوان يكون سريانية، بأبجدية الحالية IDN اختبار سلسلة باستخدام المثال، سبيل على
 أن يجب .<xn--80akhbyknj4f> هو A العنوان ويكون >испытание< هو

 تتوفر أن يجب كما ،U العنوان من التحويل خالل من A العنوان على الحصول إمكانية تتوفر
 .A العنوان من التحويل خالل من U العنوان على الحصول إمكانية

 تقديم وقت في يلي ما بتقديم أيًضا IDN gTLDs بـ الخاصة الطلبات مقدمي مطالبة وستتم
 :الطلب

 وصف بتقديم مقدمي الطلبات سيقوم ..اإلنجليزية باللغة السلسلة إقرار إعادة أو ىمعن .1
 .اإلنجليزية باللغة تمثيلها أو السلسلة ستعنيه لما موجز

 التقدم يتم التي gTLD سلسلة لغة مقدمي الطلبات يحدد ).ISO 639-1( العنوان لغة .2
 .كذلك اإلنجليزية اللغةوب ،اللغات أسماء لتمثيل ISO أكواد حسب عليها، للحصول

 gTLD سلسلة أبجدية بتحديد مقدمي الطلبات سيقوم ).ISO 15924( العنوان أبجدية .3
 أسماء بتمثيل الخاص )ISO( الدولية المعايير منظمة رمز من لكل وفًقا الطلب، لها المقدم

 .اإلنجليزية وباللغة األبجديات

 في المضمنة الترميز نقاط يعجم بسرد مقدمي الطلبات سيقوم .يونيكود ترميز نقاط .4
 .بها الخاص يونيكود لنموذج وفًقا U العنوان

 سلسلة إحداث عدم لضمان معقولة لجهود بذلهم إثبات أيًضا الطلبات مقدمي على يجب .5
IDN مشاكل تحديد تم المثال، سبيل فعلى .التشغيل أو األداء في مشاكل ألية المرمزة 

 إلى واليسار اليسار إلى اليمين من مختلط اتجاه ذات رموز من تتكون سالسل في موجودة
8F).النقطة أي(المسار لفاصلة األرقام مالصقة عند اليمين

9  

 عليه يجب معلومة، مشاكل ذات سلسلة على للحصول طلب مقدمي الطلبات تقديم حالة في 
 أنه حين في .الطلبات في المشاكل هذه لخفض اتخاذها سيتم التي بالخطوات وثيقة وضع
 أكبر تحديد يتم أن المهم فمن تجنبها، يمكن المشاكل جميع أن من التأكد الممكن من ليس
 أن ويمكن .المسائل لهذه مدركا يعد المحتمل السجل مشغل وأن مبكر وقت في ممكن عدد

 الموقع انظر( IDNA بروتوكول فهم خالل من المسائل بهذه دراية على المتقدمين يصبح
http://www.icann.org/en/topics/idn/rfcs.htm(, المشاركة طريق وعن 

 بعض تقديم يتم حيث )/http://idn.icann.org الموقع انظر( IDN wiki في النشطة
 .العرض مشاكل

                                                      
 http://stupid.domain.name/node/683يمكن االطالع على األمثلة في الموقع التالي  9

http://icann.org/en/topics/idn/rfcs.htm
http://www.icann.org/en/topics/idn/rfcs.htm
http://idn.icann.org/
http://stupid.domain.name/node/683
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 سلسلة يختار أن للمتقدم يجوز .الصوتية هجائيةال بنظام العنوان لتمثي - ]اختياري[ .6
gTLD م  الدولية الصوتية األبجدية حسب مالحظتها تتم الطلب، لها المقدَّ

)http://www.langsci.ucl.ac.uk/ipa/.( نقاط إعطاء أو تقييم يتم لن أنه والحظ 
 الرد في ICANN لـ كدليل تستخدم سوف قدمت، إذا لمعلومات،ا وهذه .المعلومات لهذه
 .العامة العروض في الطلب عن التحدث أو االستفسارات على

  IDN جداول 1.3.2
 مزود لسياسة وفًقا النطاق أسماء في للتسجيل المؤهلة الرموز قائمة IDN جدول يوفر

 النطاق اسم تسجيل ألغراض مساوية تعتبر متعددة حروف أية تحدد وهي .االمتداد
 .بالتبادل أكثر أو حرفين استخدام عند المتغيرة الحروف تظهر ").المتغيرة الحروف("

 اإلنترنت أرقام بهيئة الخاص IDN مستودع في IDN جداول أمثلة على العثور يمكن
 على )IANA( المخصصة

 repository.html-ttp://www.iana.org/procedures/idnh. 

 الخاصة األبجدية أو للغة IDN جداول تقديم يتم أن يجب ،IDN gTLD طلبات حالة في
 يجب كما ").األعلى المستوى جداول(" عليه للحصول التقدم يتم الذي gTLD نطاق بسلسلة

 تسجيالت توفير إلى مقدمي الطلبات فيهد أبجدية أو لغة لكل أيًضا IDN جداول تقديم يتم أن
IDN األدنى أو الثاني المستوى في بها. 

  الدولية، النطاقات أسماء جداول تطوير عن مسئوالً  طلب مقدم كل يكون
 من IDN إرشادات مع الجداول تتوافق أن ويجب .المتغيرة الحروف مواصفات ذلك في بما

ICANN9F منظمة

 :ذلك في بما لها، تحديثات وأية 10

 ).IDN( الدولية النطاقات ألسماء التقنية بالمعايير االلتزام  •

 بشكل بها المسموح غير األكواد نقاط أن أي( التضمين على قائم أسلوب استخدام  •
 ).محظورة تكون التسجيل شركة قبل من صريح

 .المتغيرة الحروف تعريف  •

 رسم وزرم مثل اإلرشادات، بموجب بها المسموح غير األكواد نقاط استثناء  •
 .الهيكلية الترقيم وعالمات الرسومية، واإلطارات الخطوط،

 لمواجهة المصالح أصحاب مع بالتعاون التسجيل وسياسات الجداول تطوير  •
 .العامة المشاكل

 ).TLD تفويض بمجرد( IDN لممارسات IANA مستودع في IDN جداول إيداع  •

 المستخدمين ارتباط ضد لحمايةا على مقدمي الطلباتب الخاصة IDN جداول تساعد أن يجب
 في التفكير إلى بشدة الطلبات مقدمي حث يتم .IDN بـ الخاصة gTLD نطاقات نشر عند

 في الحروف استخدام عند مشاكل تسبب أن يمكن التي الكتابة نظام ومشاكل اللغوية المشاكل
  .المتغيرة الحروف لتعريف عملهم من كجزء النطاقات، أسماء

 الموصى من المختلفة، TLD شركات في المختلفة الممارسات بسبب مستخدمال ارتباك لتجنب
 تسجيل بتوفير يقومون الذين TLD نطاقات مشغلي مع بالتعاون الطلبات مقدمو يقوم أن به

 .المرئية الناحية من مشابهة بحروف أو الحروف بنفس النطاقات أسماء

 بعض وفي .الجغرافية الحدود عبر بجدياتاأل أو اللغات مشاركة تتم ما غالًبا ذلك، على كمثال
 .األبجدية أو اللغة لمجتمع التابعين المستخدمين بين ارتباك إلى األمر هذا يؤدي قد الحاالت
 سبيل على( المختلفة األبجديات بين الحاالت بعض في كذلك بصري ارتباك يحدث أن ويمكن
 ).والالتينية والروسية اليونانية المثال،

                                                      
 26apr07.pdf-guidelines-http://www.icann.org/en/topics/idn/idn انظر 10

http://www.langsci.ucl.ac.uk/ipa/
http://www.iana.org/procedures/idn-repository.html
http://www.icann.org/en/topics/idn/idn-guidelines-26apr07.pdf


 1 الوحدة
 )gTLD( العامة األعلى المستوى لنطاقات التقدم لعملية مقدمة

 
 

   2011-09-19 اإلصدار|  الطلبات مقدمي ليلد كتيب
231- 

 

 .تقديمها تم التي IDN جداول لتطوير المستخدمة العملية وصف الطلبات مقدمي من يطلب
 IDN بجداول بالمستخدم الخاص IDN جدول بمقارنة ICANN منظمة تقوم أن يمكن

 إلى تقيمها تم التي أو IANA مستودع في تتواجد التي األبجديات أو اللغات بنفس الخاصة
 الطلب، في شرحها تم تعارض التحا هناك كانت إذا .آخر شكل بأي ICANN منظمة
 .االختالفات بسبب الخاصة لتفاصيلا مقدمي الطلبات من ICANN منظمة تطلب أن فيمكن
 إلى الجدول تقديم قبل المقارنات هذه ومراجعة تنفيذ في يرغبون الذين الطلبات لمقدمي بالنسبة
 .الجداول مقارنة أداة تتاح ،ICANN منظمة

 .أعاله المذكورة العوامل على بناءً  IDN جداول ICANN منظمة تقبل

 ,الجذر منطقة في TLD كنطاق عليها للحصول التقديم تم التي السلسلة تفويض يتم أن بمجرد
 مارساتلم IANA مستودع في للتسجيل IDN جداول تقديم مقدمي الطلبات على يتعين
IDN. على الموجودة الجداول راجع المعلومات، من لمزيد 

 /tables-idn/sdomain/org.iana://http، على التقديم وإرشادات 
html.repository-idn/procedures/org.iana://http.  

 

 IDN ـ لـ المتنوعة TLD نطاقات 1.3.3
 التقدم تم التي gTLD نطاق سلسلة في أكثر أو واحد حرف استبدال من المتغيرة السلسلة تنجم

 .األعلى المستوى جدول على بناءً  مغاير آخر بحرف عليها للحصول
 

مقدمي  يعلن أن ويمكن .عليها للحصول التقدم يتم واحدة gTLD سلسلة على يحتوي طلب كل
 سالسل تفويض يتم لن ,ذلك وغم .TLD بنطاق خاصة متغيرة سالسل أية عن أيًضا الطلبات
gTLD برنامج عبر المتغيرة الصورة gTLD للصورة اإلدارة حلول تطوير يتم حتى الجديد 
 فقط المعلومات توفير ألغراض هو المتنوعة الحلقات عن اإلعالن إن 10F11.وتنفيذها المتغيرة

 .عنها المعلن المتنوعة الحلقات في مطالبة أو حق أي يتضمن وال
  

 تقديم الطلبات مقدمي من يطلب أن يمكن المتغيرة، الصورة تفويض عملية تحديد عند
 يتوجب وقد المتغيرة، TLD نطاقات إدارة آللية التنفيذ تفاصيل مثل إضافية معلومات
 مراجعة وخطوات إضافية رسوم على تنطوي أن يمكن والتي تالية، تقييم عملية في المشاركة

  .بعد فيما تحديدها يتم

 :gTLD تقييم عملية أثناء ممكنة التالية السيناريوهات تكون

 بطلب المتقدم gTLD سالسل في المتغيرة السالسل عن مقدمي الطلبات يعلن .أ 
 gTLD سلسلة تفويض سيتم ناجح، الطلب كان إذا .به الخاص الطلب في بشأنها
 المعلن ةالمتغير السالسل إلى اإلشارة تتم .مقدمي الطلبات إلى بشأنها بطلب المتقدم

مقدمي  إلى عنها المعلن المتغيرة السالسل تفويض يتم لن .مستقبلي كمرجع عنها
مقدمي ل يكون ولن بشأنها، بطلب المتقدم gTLD سلسلة إلى باإلضافة الطلبات
 .عنها المعلن المتغيرة بالسالسل مطالبة أو حق أي الطلبات

 
 المعين للطلب الناجحة gTLD طلبات في المذكورة المتغيرة السالسل تمييز يتم

 منظمة ويب موقع في تتاح التي "عنها المعلن المتغيرات قائمة" إلى إضافتها وتتم
ICANN. المسار من )عنها المعلن أي( المعلقة المتغيرة بالسالسل قائمة تتاح 

 الموقع في IDN بـ الخاصة ccTLD لنطاقات السريع
-evaluation-string/track-fast/idn/topics/en/org.icann://http

htm.en-completion.  

                                                      
, 2010سبتمبر  25إدارة الصور المتغيرة في قراره الصادر في إلى متابعة العمل في  ICANNوجه مجلس إدارة  11

en.htm#2.5-25sep10-http://www.icann.org/en/minutes/resolutions. 

http://iana.org/domains/idn-tables/
http://iana.org/procedures/idn-repository.html
http://icann.org/en/topics/idn/fast-track/string-evaluation-completion-en.htm
http://icann.org/en/topics/idn/fast-track/string-evaluation-completion-en.htm
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-25sep10-en.htm
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 عنها، المعلن المتنوعة للحلقات مستقل تحليل بإجراء ICANN تقوم نيجوز أ
 في طلباتمقدمي ال يسردها التي الحلقات كافة ذلك يشمل أن بالضرورة وليس
 .المعلنة المتغيرات قائمة

 
 بواسطة تعريفها يتم التي السالسل على للحصول الطلب مقدمي من كبير عدد يتقدم .ب 

 الطلبات هذا وضع يتم .البعض بعضها عن متغيرة صور أنها على ICANN منظمة
 .4 بالوحدة الوارد التنافس قرار إجراءات وتتبع تنافس مجموعة في
 

 لسلسلة المتغيرة الصورة إلى يشير وال gTLD لسلسلة بطلب تمقدمي الطلبا يتقدم .ج 
gTLD تسعى لن .بشأنها بطلب المتقدم ICANN المتغيرة السالسل تعريف إلى 

 .الذكر سالفة )ب( السيناريوهات تتضح لم ما
  

 بالبند المذكورة السلسلة متطلبات مع الطلب في عنها اإلعالن يتم متغيرة ةسلسل كل تتوافق أن يجب
2.2.1.3.2. 

 
 المستوى جداول مع ثباتها فحص أجل من الطلب في المعلنة المتغيرة السالسل مراجعة ستتم

 استخدام على إليها مشار متغيرة سالسل أية اعتماد عدم حالة في .الطلب في المقدمة األعلى
 الطلبات مقدمي إبالغ يتم تقديمها، تم التي األعلى المستوى جداول على بناءً  المتغيرة الحروف

 .الطلب من جزًءا إليها المشار السلسلة اعتبار يتم وال

 مقدمي الطلباتل حجوزات أو حقوق أية ما طلب في المتغيرة السالسل عن اإلعالن يوفر ال
 عنها المعلن المتغيرات قائمة في المتغيرة السالسل تكون أن ويمكن .معينة سلسلة تجاه

 .بعد فيما تحديدها يتم ومعايير عملية حسب اإلضافية التالية للمراجعة عرضة
 

 بالمستوى الخاصة بالتسجيالت الخاصة المتغيرات تحديد يتم حين في أنه هنا نذكر أن ويجب
 قواعد هناك تكون قد ،ICANN منظمة تحقق بدون المحلية المجتمعات قبل من األدنى
 المستوى في بها السماح يمكن التي المتغيرة للسالسل محددة معينة تحقق ومعايير خاصة
 في الطلبات مقدمي قبل من تتاح التي المتغيرات معلومات تساهم أن المتوقع ومن .األعلى
 تحديد في والمساعدة للمشاكل أفضل فهم على الحصول في األولى الطلبات تقديم جولة

 .المستقبلية الرسوم ومستويات المناسبة المراجعة خطوات
 

 اتالطلب تقديم 1.4
 تقديم نظام باستخدام الداعمة الوثائق وتقديم الطلب نموذج إكمال الطلبات مقدمو يستطيع
 مقدم طلب كل على يجب النظام، إلى وللوصول .ICANN بـ الخاص )TLD )TAS طلبات

 .TAS كمستخدم التسجيل أوال

 مفتوحة نص مربعات في إجابات تقديم من الطلبات مقدمو سيتمكن ،TAS وكمستخدمي
 المرفقات حجم على المفروضة القيود تضمين وتم .كمرفقات المطلوبة لداعمةا الوثائق وتقديم

 .TAS موقع على الموجودة التعليمات في الملف تنسيقات إلى باإلضافة

 أخرى وسائل عبر تقديمها يتم التي الداعمة المواد أو الطلبات نماذج ICANN تقبل ولن
 ذلك يكن لم ما ،)اإللكتروني يدالبر أو الفاكس أو مطبوعة نسخة عبر أي( TAS خالف
 .الطلبات مقدمي إلى ICANN من محددة لتعليمات وفًقا التقديم

 TLD اشتراك طلبات تقديم نظام إلى الوصول 1.4.1
 الجديدة gTLD نطاقات ويب صفحة من للوصول متاًحا TAS موقع سيكون

)htm.program-gtld-new/topics/en/org.icann.www://http(، تمييزه وسيتم 
 على الموافقةTAS  مستخدمي من يتوقع .الطلبات تقديم فترة بفتح المتعلقة االتصاالت في

 االلتزامات، المستخدم، حقوق ذلك في بما االستخدام شروط معايير من القياسية المجموعة
  .النظام تخدامباس الصلة ذات والقيود

http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm
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 المستخدمين تسجيل 1.4.1.1
 والتي مبدئية، معلومات تقديم ) TASلمستخدم ملف عمل( TAS مستخدمي تسجيل يتطلب

 على عامة نظرة وإليكم .الطلب في المشاركة األطراف هوية من للتحقق استخدامها يتم
 :أدناه المستخدم تسجيل عملية في تجميعها يتم التي المعلومات

 ألسئلةا الرقم

 كامالً  للمتقدم القانوني االسم 1

 الرئيسي العمل عنوان 2

 المتقدم هاتف رقم 3

 المتقدم فاكس رقم 4

 سارًيا ذلك كان إذا ،URL عنوان أو الويب موقع 5

6 
 والهاتف، والعنوان، واللقب، االسم، :األولية االتصال جهة

 اإللكتروني والبريد والفاكس،

7 
 والهاتف، والعنوان، واللقب، االسم، :ويةالثان االتصال جهة

 اإللكتروني والبريد والفاكس،

 القانوني التأسيس إثبات 8

 المشتركة الشركة أو الفرعية، الشركة أو التداول، معلومات 9

10 
 سجل رقم أو الضريبية البطاقة أو التجاري النشاط بطاقة

 مقدمي الطلباتل يعادله ما أو لمضافةا القيمة ضريبة

11 
 االحتالل وأنشطة السابقة، اإلدانات :المتقدم تاريخ

 اإللكتروني

 ومعلومات المسدد العربون دفع تأكيد 12
 

 باإلضافة المستخدم، بتسجيل يقوم الذي الكيان من التعريف بيانات من مجموعة تجميع سيتم
 سبيل على ،المسجل المستخدم يكون أن يمكن .أعاله المذكورة مقدمي الطلبات معلومات إلى

  .مقدمي الطلبات عن نيابة الطلب بإكمال يقوم موظًفا أو مندوًبا، أو وكيالً، المثال،

 على .الطلبنوافذ  من فيه المرغوب الرقم طلب المستخدم من التسجيل عملية تتطلبسوف 
 خمسة gTLDنوافذ  طلبات خمسة تقديم ينوي الذي المستخدميقوم  أن يجب المثال، سبيل

 الطلبات من طلب لكل للمستخدم فريد معرف رقم بتعيين النظام ويقوم ،اتفتحطلبات 
 .الخمسة

 فتحة لكل أمريكي دوالر 5,000 مقداره عربون مبلغ تقديم أيًضا المستخدمين على يجب كما
 مطلب ويساعد .طلب بكل الخاصة التقييم رسوم من هذا العربون مبلغ خصم ويتم .طلب

 .اإلنترنت على الطلبات تقديم نظام إلى المعتمد غير ولالوص خطر تقليل على العربون

 معلومات باقي إدخال لهم يتيح بالوصول إذن TAS نظام مستخدمو يستلم التسجيل، إكمال بعد
مقدمي  قبل من المتوفرة التسجيل معلومات مع الطلب فتحات توزيع يتم .النظام في الطلب

  .الفتحات يصتخص بمجرد تغييرها يتم ال قد والتي ،الطلبات

بالتوقيت العالمي المنسق  23:59تمام الساعة  بعد جديدة مستخدمين تسجيالت قبول يتم لن
 .2012مارس  29بتاريخ 

 المقدمة مقدمي الطلبات بيانات جميع لحماية معقولة تجارية خطوات ICANN تتخذ وسوف
 من كيديةال األفعال ضد التبرير يمكن ال ولكن به، المصرح غير الوصول طريق عن
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 الوصول عمل الوسائل، من غيرها أو النظام تخريب خالل من يمكن، التي الثالثة األطراف
  .البيانات لهذه به المصرح غير

 الطلب نموذج 1.4.1.2
 الطلب أسئلة بإكمال مقدمي الطلبات يقوم المطلوبة، الطلبات فتحات على الحصول بعد

 :بلالط في الواردة واألسئلة تالمجاال عن عامة لمحة هنا وموضح .المتبقية

 والسلسلة الطلب معلومات الرقم

 المتبقية التقييم رسوم مبلغ دفع تأكيد 12

 الطلب لها المقدم gTLD سلسلة 13

 مطبقا ذلك كان إذا ،IDN سلسلة معلومات 14

 مطبقا ذلك كان إذا ،IDN جداول 15

16 
 ذلك كان إذا التشغيل، أو األداء في IDN مشاكل من الحد

 مطبقا

17 
 الدولية األبجدية في السلسلة تمثيل

 )اختياري( الصوتية

 TLD غرض /مهمة 18

 المجتمع؟ على معتمد TLD على للحصول مقدم الطلب هل 19

20 
 السياسات عناصر بإيضاح فقم المجتمع، على معتمد كان وإذا

 والمقترحة المجتمعية

21 
 فمطلوب كذلك، كان ولو جغرافي؟ اسم أجل من التقديم يتم هل

 الدعم وثائق وجود
 الثاني المستوى على الجغرافية لألسماء الحماية معايير 22

23 
 لكل الكامل والبيان االسم توفير يجب :التسجيل خدمات
 التسجيل خدمات

 )خارجية( والتشغيلية التقنية األسئلة 

 )SRS( المشترك التسجيل نظام أداء 24

25 EPP 

26 Whois 

 التسجيل حياة ورةد 27

 اإلساءة ومنع تخفيف 28

 الحقوق حماية آليات 29
  اآلمان )أ(30 
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 (داخلية) والتشغيلية التقنية األسئلة 

  اآلمان (ب)03

 المقترح التسجيل على فنية عامة نظرة 03

 البنية 03

 البيانات قاعدة قدرات 00

 الجغرافي التنوع 03

 DNS خدمة مع التوافق 03

 IPv6 إلى الوصول إمكانية 03

 للبيانات اطياالحتي النسخ وإجراءات سياسات 03

 البيانات مستودع 03

 التسجيل شركة استمرارية 03

 السجل نقل 33

 الفشل تجاوز اختبار 33

 الخطأ وتصعيد المراقبة عمليات 33

30 DNSSEC 

33 IDNs (اختياري) 

 المالية األسئلة 

 المالية البيانات 33

 والتمويل التكاليف :التقديرات نموذج 33

 والتشغيل داداإلع :التكاليف 33

 والعائدات التمويل 33

 واألحجام والتمويالت العقبات :المحتمل التخطيط 33

 المتواصلة العمليات مستند :االستمرارية 33
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 اتالطلب تقديم عملية أثناء العمالء خدمة 1.4.2
 مركز طريق عن الطلبات تقديم عملية فترة خالل الطلبات مقدمي إلى المساعدة توفير يتم

 خدمات مركز في العمالء لخدمة عمالء تعيين يتم وسوف ).ASC( الطلبات مقدمي خدمات
 الجديد، gTLD ببرنامج الصلة ذات األسئلة على الرد أجل من )ASC( الطلبات مقدمي
 .TASو الطلبات تقديم وعملية

 للطلب االحتياطي النسخ عملية 1.4.3
 بديلة تعليمات بتوفير ICANN ستقوم ،نترنتاإل على الطلبات تقديم نظام توفر عدم حالة في

 .الطلبات لتقديم

 والمدفوعات الرسوم 1.5
 هنا الدفع تعليمات تضمين وتم .دفعها مقدمي الطلبات على يجب التي الرسوم القسم هذا يصف
 .أيًضا

 gTLD نطاقات تقييم رسم 1.5.1
 185,000 الرسوم تبلغ .الطلبات مقدمي جميع من مطلوًبا gTLD نطاقات ييمتق رسم يعد

 أي ةفتح طلب وقت تودع دوالر 5,000 شكل في التقييم رسوم سداد ويجب ,أمريكًيا دوالًرا
 ولن .الكامل الطلب مع 180,000 وهو المتبقي المبلغ سداد يتم بينما ،TAS نظام في تسجيل

 الكاملة gTLD نطاق تقييم رسوم على الحصول بعد إال لطلبل التقييم ICANN منظمة تقوم
 .2012 أبريل 12 بتاريخ المنسق العالمي بالتوقيت 23:59 الساعة تمام بحلول

 تم وقد .الجديدة gTLD ببرنامج المرتبطة التكاليف لتغطية gTLD تقييم رسم تحديد يتم
 وغير محايدة تعد واإليرادات كامل بشكل مموال يعد البرنامج أن لضمان الرسم هذا تعيين

 ذلك في بما ،ICANN ـل التابعة التمويل مصادر من الحالية المساهمات من مدعومة
 .RIR والمساهمات ccTLD وتبرعات ،TLD ومسجلي العامة السجالت

 تغطي الحاالت، معظم وفي األولي، التقييم في الالزمة المراجعات جميع التقييم رسوم وتغطي
 فسيكون الممتد، التسجيل لخدمات مراجعة حدثت إذا .الموسع التقييم في وبةمطل مراجعات أي

 رسوم هناك وليس ).1.5.2 القسم انظر( المراجعة لهذه تحمله سيتم إضافيا رسما هناك
 المراجعات أو الجغرافية الداللة ذات باألسماء الخاص الموسع للتقييم مقدمي الطلباتل إضافية
 في المجتمع أولوية تقييم رسوم أيضا التقييم رسوم وتغطي هذا، .اليةوالم والتشغيلية التقنية

  .النجاح درجة الطلب فيها يحقق التي الحاالت

 قبل سحبها تم لطلبات الرسم من جزء استرداد يتوفر قد معينة، حاالت في – الرسوم استرداد
 من ينتهي حتى وقت أي في التمويل إعادة طلب مقدمي الطلباتل يجوز .التقويم عملية اكتمال

 تم التي العملية نقطة على المسترد المبلغ وسيعتمد .ICANN منظمة مع التسجيل اتفاقية تنفيذ
 :يلي كما السحب، طلب عندها

 المتاحة الرسوم استرداد
 للمتقدم

 لرسم المئوية النسبة
 التقييم

 المسترد المالي المبلغ

 من تقويمًيا يوما 21 غضون في
 المبكرGAC  تحذير

 أمريكيا دوالرا 148,000 80%

 إرسال حتى الطلبات إرسال بعد
 األولي التقييم نتائج

 أمريكيا دوالرا 130,000 70%

 أمريكيا دوالرا 65,000 %35 األولي التقييم نتائج إرسال بعد
 النزاع، لحل الطلب اكتمال بعد
 حلول/ حل أو الموسع، التقييم أو

 الحلول السلسلة على التنافس

 أمريكيا دوالرا 37,000 20%

 مقدمي الطلبات إبرام بعد
 ICANN مع التفاقية

 بال 
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 رسوم من %20 عن يقل ال ما السترداد مؤهال يعد ناجحا يكن لم متقدم أي فإن وبالتالي،
 .طلبه بسحب قام إذا التقييم

 تقديم وعليه TAS خالل من العملية يبدأ أن يجب الطلب سحب في يرغب الذي المتقدم
 المالئمة والظروف الشروط على االتفاق ذلك في بما التمويل، إلعادة المطلوب وذجالنم

 وتتم .فقط األصلي الدفع قدمت التي المنظمة إلى األموال استعادة إصدار وسيتم .للسحب
 ICANN تكبدتها رسوم أية خصم وسيتم .البري التحويل خالل من األموال جميع استعادة

  .المدفوع المبلغ من المصرفي التعامل أو المصرفي التحويل مقابل

 إلى التقدم في للمشاركين يمكن – الفكرة برهان جولة ذوي من متقدما 2000 حول إشعار
 على للحصول مؤهلين يكونوا أن ICANN لـ التابعة 2000 الفكرة برهان في عملية

 :لـ ويخضع ياأمريك دوالرا 86,000 مبلغ في يقع واالئتمان .التقييم رسوم تجاه االئتمان

 لهذا المصلحة في يليه من الهوية، نفس ليحم الذي المتقدم  عن وثائقي دليل تقديم •
 ؛مسبقا تقدمت التي الجهة لنفس التابعة الشركات إحدى أو ذاته، الكيان

 طلب لجولة وفقا TLD نطاق سلسلة أي يمنح لم مقدمي الطلبات أن على تأكيدا •
 عملية عن ناشئة قانونية مطالبات لديه سلي المتقدم وأن 2000 الفكرة برهان
 و ؛2000 الفكرة برهان

 فيما ،2000 في أصال قدمت التي التقديم عملية من تعديله يمكن الذي الطلب، تقديم •
 جولة على للحصول بطلب تقدم الكيان هذا بأن تفيد التي TLD سلسلة نفس يخص
 .2000 الفكرة برهان

 على واحد اعتماد على الحصول له يحق 2000 ةالفكر برهان طلب عملية في مشارك كل
 على بناءً  الجديدة gTLD نطاقات لطلبات أقصى بحد واحد باعتماد المطالبة ويمكن .األكثر
 قبل من االعتماد هذا على الحصول صالحية تحديد ويتم .الدليل هذا في المذكورة العملية
 .ICANN منظمة

  الحاالت بعض في المطلوبة الرسوم 1.5.2
 العملية خطوات تكون حيثما معينة حاالت في إضافية رسوم دفع الطلبات مقدمي من يطلب دق

11Fالمحتملة الرسوم هذه وتتضمن .للتطبيق قابلة المتخصصة

 :يلي ما 12

 الرسوم هذه تكون ممكًنا، ذلك كان إذا – االمتداد مزود خدمات مراجعة رسوم •
 التقييم هيئة إلى طلب إحالة عن متنج التي اإلضافية التكاليف مقابل السداد مستحقة

 مقدمي إخطار وسيتم .إضافي بشكل لمراجعته )RSTEP( التسجيل لخدمات الفني
 مراجعة فريق تكاليف تكون أن المتوقع ومن .الرسم هذا وجوب حالة في الطلبات

RSTEP الحاالت، بعض وفي .أمريكًيا دوالًرا 50,000 أفراد ثالثة من المكون 
 متزايًدا فحًصا هناك يكون قد أو أعضاء خمسة من مكونة بلجان المطالبة تتم قد

 حالة وفي .RSTEP مراجعة تكلفة الرسوم مبلغ سيغطي حيث .أكبر تكلفة مقابل
 مقدمي أو الطلبات من العديد مع المقترحة السجل خدمات مراجعات تدمج أن إمكانية

 سيتم حالة، كل يف .عادلة بطريقة الرسوم بتجزئة ICANN تقوم فسوف الطلبات،
 2.2.3 الفرعي القسم راجع .بدئها قبل التكلفة بمراجعة مقدمي الطلباتل نصيحة تقديم
 .السجل خدمات مراجعة أنبش 2 الوحدة من

 اعتراضب خاص إرسال ألي المبلغ هذا مرافقة يجب – النزاع فض إرسال رسم •
 مباشر بشكل الرسوم تدفع .عتراضلال مقدمي الطلبات يرسلها إجابة وأية رسمي

 دفع تعليمات مع يتوافق بما مباشر بشكل الساري النزاع حل خدمات موفر إلى
 دوالر 1,000 بين تتراوح قد اإلرسال رسوم أن ICANN وتقدر .المزود
 راجع .إجراء ولكل طرف لكل )أكثر أو( تقريًبا أمريكي دوالر 5,000و أمريكي
 لمعرفة 3 الوحدة راجع .لصلةا ذا المبلغ حول تفاصيل لمعرفة المناسب المزود

 .النزاع حل إجراءات
                                                      

 .فور مشاركة هيئة مزودي الخدمات وتقرير الرسوم 1.5.2م سيتم تحديث مبالغ الرسوم المقدرة والمنصوص عليها في هذا القس 12
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 الرسم هذا دفع يتم الرسمية، االعتراضات حالة في – للتكاليف المقدم الدفع •
 وبيان المزود هذا إلجراءات وفًقا المستخدم النزاع حل خدمة مزود إلى مباشرة
 نم مقدم دفع تقديم النزاع حل إجراء طرفي من سيطلب طبيعي، وبشكل .تكاليفه
ر مبلغ تكاليف  ساعة كل رسم ذلك يكون وقد .بالكامل اإلجراء تكلفة لتغطية مقدَّ

ر من التي الساعات عدد على بناءً   بما( الحالة في اللجنة أعضاء يقضيها أن المقدَّ
 - بذلك السماح حالة في - االستماع وتسهيل التقديم عمليات مراجعة ذلك في

 من أكثر ووجود النزاعات توحيد حالة في .ثابًتا مبلًغا يكونه قد أو )القرار وإعداد
  .النزاع حل خدمة مزود قواعد بموجب المقدمة المبالغ دفع يتم طرف،

 الطرف يسترد لن بينما المقدم، دفعه النزاع حل إجراء في الفائز الطرف وسيسترد
 النزاعات توحيد حالة في .اإلجراء تكلفة يتحمل فإنه ثم ومن أموال أية الخاسر

 حل خدمة مزود قواعد بموجب المقدمة المبالغ إعادة يتم طرف، من أكثر وجودو
 .النزاع

 ثابت مبلغ على تشتمل التي للقضية هذه المقاضاة رسوم ICANN منظمة تقدر
 ذلك، على وعالوة .قضية لكل )أكثر أو( أمريكي دوالر 8,000 إلى 2,000 من

 قد واحد لجنة عضو مع بالساعة معدل على مبني إجراء أن ICANN تقدر
 ومع )أكثر أو( أمريكي دوالر 56,000و أمريكي دوالر 32,000 بين يتراوح

 أمريكي دوالر 70,000 بين يتراوح قد أعضاء ثالثة من مكونة لجنة
 تقم لم إذا أقل التقديرات هذه تكون قد ).أكثر أو( أمريكي دوالر 122,000و

 تسمح وال واالستجابة، عتراضاال تتجاوز كتابية تقديم عمليات بطلب اللجنة
 أو الصلة ذات المبالغ لمعرفة المناسب المزود إلى الرجوع الرجاء .باالستماع
  .الرسم تعليمات

 أولوية تقييم في مقدمي الطلبات مشاركة حالة في – المجتمع أولوية تقييم رسم •
 ةالخاص الهيئة مراجعة تكلفة يغطي بمبلغ كعربون الرسوم هذه دفع يجب مجتمع،

 العربون دفع يجب ).أمريكي دوالر 10,000 بـ حالًيا المبلغ يقدر( الطلب بهذا
 مقدمي إخطار وسيتم .المجتمع أولوية تقييمات مع للتعامل المعين الموفر إلى

 للتعرف 4 الوحدة من 4.2 القسم إلى ارجع .الرسم هذا وجوب حالة في الطلبات
 المبلغ إعادة وتتم .المجتمع لويةأو تقييم فيها يتم أن يمكن التي الظروف على

 أو المجتمع أولوية لتقييم المحدد الحد يحققون ممن الطلبات مقدمي إلى المودع
  .أكثر

 بالرسوم يتعلق فيما للدفع النهائية بالتواريخ الطلبات مقدمي بإخطار ICANN ستقوم
 )السنوية التسجيل مرسو( الرسوم على القائمة هذه تشتمل ال ).ممكًنا ذلك كان إذا( اإلضافية

  .االمتداد مزود اتفاقية إبرام بعد ICANN منظمة إلى تدفع التي

 السداد طرق 1.5.3
 ستتمو .البنكي التحويل خالل من ICANN منظمة إلى ترسل التي األموال تقديم يتم أن يجب
 TAS.12F13 في البرقي التحويل خالل من الدفع بإجراء الخاصة التعليمات إتاحة

 تعليمات مع يتوافق بما النزاع حل خدمات مزودي إلى المقدمة المدفوعات تقديم يتم أن يجب
 .المزود

 نموذج الصرف طلب 1.5.4
 إلى دفعها يتم التي الرسوم من يٍ أل تحويلنموذج  بطلب الطلبات لمقدمي TAS واجهة تسمح

ICANN. ةفاتور يطلبون الذين الطلبات لمقدمي الراحة لتوفير الخدمة هذه وضع وتم 
 .المدفوعات لمعالجة

                                                      
وهذا . موالوقد تم تحديد التحويل البرقي على أنه األسلوب المفضل للدفع، حيث إنه يوفر وسيلة دولية للوصول ويمكن االعتماد عليه للنقل الدولي لأل 13

 .ت ممكنفرصة تلقي الرسوم والبدء في متابعة الطلبات بأسرع وق ICANNيتيح لـ 



 1 الوحدة
 )gTLD( العامة األعلى المستوى لنطاقات التقدم لعملية مقدمة

 
 

   2011-09-19 اإلصدار|  الطلبات مقدمي ليلد كتيب
311- 

 

 اتالطلب يمقدمالخاص ب دليلهذا ال حول األسئلة 1.6
 الطلب، نموذج إتمام أثناء مقدمي الطلبات لدى تثار التي األسئلة وإجابات الدعم على للحصول

 مقدمي خدمات مركز خالل من المتاحة العميل دعم موارد مقدمي الطلبات يستخدم أن يجب
 البحث يتم التي المعلومات من المتأكدين غير الطلبات لمقدمي وبالنسبة .)ASC( الطلبات

 هذه إلبالغ تشجيعهم يتم المقبولة، بالوثائق الخاصة المعلمات أو ما سؤال على للرد عنها
 تجنب على يساعد أن ذلك شأن فمن .الطلب تقديم قبل المناسبة الدعم قنوات خالل من األسئلة
 الزمنية الفترة من يزيد مما المعلومات، لتوضيح التقييم على القائمين مع التواصل إلى الحاجة

  .اتالطلب معالجةب المقترنة

 .>newgtld@icann.org< خالل من الطلبات تقديم يتم أن يمكن الحالي، الوقت فيو
 وإجابات بأسئلة ICANN تتقدم المعلومات، إلى للوصول المكافئة الطلبات جميع لتوفير
 .علنياً  متاحة

 بإعداد المحيطة المشاكل أو بالعملية المتعلقة بالمعلومات الخاصة الطلبات جميع الإرس يجب
 مقدمي طلبات على ICANN توافق ولن .)(ASC الطلبات مقدمي خدمات مركز إلى الطلب
 طلب بإعداد يتعلق فيما الهاتف عبر أو شخصية استشارات على للحصول االشتراك طلبات

 ICANN بـ باالتصال يقومون الذين االشتراك طلبات مقدمي إحالة وستتم .االشتراك
 مقدمي خدمات مركز إلى االشتراك بطلب المتعلقة النواحي حول توضيح على للحصول
 .)ASC( الطلبات

 تقدم ولن .فقط واإلجراءات الطلب نماذج حول توضيًحا االستفسارات إجابات ستوفر
ICANN قانونية أو مالية أو استشارية نصيحة أية. 
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  2 الوحدة
 إجراءات التقييم

 
التقييم المستخدمة في تحديد ما إذا كانت نطاقات ومعايير جراءات وصًفا إلهذه الوحدة تقدم 

gTLD وسيخضع جميع مقدمي الطلبات لتقييم . أم ال المقّدم لها الطلب معتمدة للتفويض
 .ينما سيحتاج أولئك الذين لم يجتازوا جميع العناصر لتقييم موسعمبدئي، ب

بتقييم سلسلة  ICANNالذي تقوم خالله منظمة  ،التقييم المبدئيالتقييم األول المطلوب هو 
المقّدم لها الطلب، ومؤهالت مقدم الطلب، وخدمات السجل المقترحة التي  gTLDنطاقات 

 .يقدمها

 :التقييم المبدئيية في ويتم إجراء التقييمات التال

 عمليات المراجعة الخاصة بالسلسلة •

 تشابه السلسلة 

 األسماء المحجوزة 

  استقرارDNS 

 األسماء الجغرافية 

 عمليات المراجعة الخاصة بمقدم الطلب •

 إثبات القدرة التقنية والتشغيلية 

 إثبات القدرة المالية 

 باستقرار  عمليات المراجعة الخاصة بخدمات السجل للقضايا المتعلقةDNS 

وسيؤدي الفشل . يجب على الطلب اجتياز جميع عمليات المراجعة هذه الجتياز التقييم المبدئي
 . في اجتياز أي من عمليات المراجعة هذه إلى الفشل في اجتياز التقييم المبدئي

في الحاالت التي ال ينجح فيها مقدم الطلب في اجتياز التقييم  التقييم الموسعيتم تطبيق 
 . أدناه 3 .2انظر القسم  .لمبدئيا

 فحص الخلفية 2.1
 :يتم إجراء فحص الخلفية على مستويين

 .الجنائيوالسجل األعمال ب ةالعام العناية) أ(

 .سلوك القرصنة اإللكترونيةسجل ) ب(

تخضع نتائج فحص . يتعين على الطلب اجتياز كال مستويي فحص الخلفية كي يتأهل للمتابعة
نظًرا لما يحتمل أنه طبيعة حساسة  ).1 .2 .1(وفقاً للمعايير الموصوفة بالبند  الخلفية للتقييم

 .للمادة، لن يتم نشر تقارير فحص خلفية مقدم الطلب

 .إلجراء فحص الخلفية ICANNتصف البنود التالية العملية التي تستخدمها  
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 الجنائيوالسجل األعمال ب ةالعامالعناية  2.1.1
مة بوصفها مؤسسات تجارية علنية مسجلة وذات سيرة حسنة في أي تنجح الكيانات المتقد

كما يدرجها االتحاد العالمي (األكبر على مستوى العالم  25أسواق األوراق المالية الـ 
يعتمد . في اجتياز فحص التفوق العام في األعمال والتاريخ الجنائي) ألسواق األوراق المالية

ى التحويل الرأسمالي للسوق المحلية المسجل في نهاية سوق أوراق مالية عل 25تحديد أكبر 
  0F1.آخر سنة تقويمية حالية قبل بداية كل دورة

قبل تسجيل الكيان في سوق األوراق المالية، يتعين خضوعه لفحص التفوق الملحوظ بما في 
. ذلك بحث جاري تطبيقه من قبل أسواق األوراق المالية، والمنظمين والبنوك االستثمارية

عتبارها مؤسسة مقيدة عامة، يتعرض الكيان لتأمين مستمر من أصحاب المصالح، با
تتطلب جميع المعامالت المالية مراقبة والكشف عن . والمحللين، والمنظمين، والمعامالت

المعلومات المادية حول المدراء، والمسؤولين، واألشخاص الرئيسيين اآلخرين، بما في ذلك 
 . ICANNتلبي هذه المتطلبات أو تتجاوز الفحص الذي ستجريه  إجماال،. السلوك اإلجرامي

 ICANNبالنسبة لمقدمي الطلب غير المقيدين في واحدة من هذه المعامالت، سوف تقدم 
إلى خدمة  الرئيسيينمعلومات تمييز للكيان، والمسؤولين، والمدراء، وأصحاب المصالح 

لخدمة المعايير المدرجة في القسم ا) مزودو(يستخدم مزود سوف . فحص الخلفية الدولية
لن يتم استخدام سوى المعلومات المتاحة على . وتعيد النتائج التي تطابق هذه المعايير 1.2.1

 .النطاق العام في هذا االستبيان

بغرض تحديد ) اإلنتربول(الحالي مناقشات مع الشرطة الدولية في الوقت  ICANNتجري 
عاون في فحص الخلفية لكل من األفراد والكيانات التطرق بمكن من خاللها للمؤسسات 

باإلضافة على مستندات الهوية الخاصة بها بما يتفق مع كل من القواعد واألنظمة الخاصة بتلك 
الحظ أنه من المتوقع أن يقوم مقدم الطلب بالكشف عن المشاكل المحتملة في تحقيق . المؤسسات

المستخرجة من النتائج . في وقت تسليم الطلبمعايير الطلب، ويقدم أي توضيح أو استفسار 
تتم مطابقتها مع عمليات الكشف المقدمة من مقدم الطلب وتتم متابعة هذه عملية فحص الخلفية س

 .اقف اإليجابية الزائفة المحتملةالحاالت لحل القضايا الخاصة بالتناقضات أو المو

 .ا الجزء من فحص الخلفيةهذعامة في حالة عدم إرسال أية استيضاحات، يجتاز الطلب 

 تاريخ القرصنة اإللكترونية 2.1.2
وقواعد البيانات القانونية  UDRPحالة مقدمي الطلب مقابل حاالت  ICANNسوف تراجع 

باعتبارها مجدية مالياً للبيانات التي يمكن أن تبين نمط سلوك القرصنة اإللكترونية بموجب 
 .1.2.1المعايير المدرجة في القسم 

النتائج .على مقدم الطلب أن يقدم تصريحات محددة فيما يتعلق بهذه األنشطة في الطلبيتعين 
بعمليات الكشف المقدمة من مقدم الطلب وتتم  تهاتتم مطابقسأثناء عملية الفحص  المستخرجة
 .لحل القضايا الخاصة بالتناقضات أو المواقف اإليجابية الزائفة المحتملةالنماذج متابعة هذه 

 .هذا الجزء من فحص الخلفيةعامة عدم إرسال أية استيضاحات، يجتاز الطلب  في حالة

 التقييم المبدئي 2.2
 . ويتكون كل نوع من عدة عناصر. يتكون التقييم المبدئي من نوعين من المراجعة

 :المقّدم لها الطلب الختبار gTLDترّكز المراجعة األولى على سلسلة نطاقات  :مراجعة السلسلة

مشابهة لسالسل أخرى  بشأنهاالمتقدم بطلب  gTLDكانت سلسلة نطاق ما إذا  •
 مما يؤدي إلى احتمال إثارة إرتباك المستخدم؛ 

م لها الطلب ستؤثر بصورة عكسية  gTLDوما إذا كانت سلسلة نطاقات  • المقدَّ
 ؛أو استقراره DNSعلى أمان 

                                                
 capitalization-market-domestic/markets-equity/2010/annual/statistics/org.exchanges-world.www://httpانظر  1

http://www.world-exchanges.org/statistics/annual/2010/equity-markets/domestic-market-capitalization
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 في حالة استخدام  وما إذا كان قد تم توفير دليل على الموافقة األساسية للحكومة
  .أسماء جغرافية محددة

  : تركز المراجعة الثانية على مقدم الطلب الختبار :مراجعة مقدم الطلب

  ما إذا كان مقدم الطلب يتمتع بالقدرة التقنية والتشغيلية والمالية الضرورية لتشغيل
   ؛سجل

 ى وما إذا كانت خدمات السجل التي يوفرھا مقدم الطلب ستؤثر بشكل عكسي عل
  .أو استقراره DNSأمان 

  عمليات المراجعة الخاصة بالسلسلة  2.2.1
العامة  gTLDبمراجعة كل سلسلة من سالسل نطاقات  ICANNفي التقييم المبدئي، تقوم 

  .ويتم توضيح عمليات المراجعة ھذه بتفصيل أكبر في األقسام التالية. المقّدم لھا الطلب

  مراجعة تشابه السلسلة   2.2.1.1
المقّدم لھا الطلب  gTLDھذه المراجعة مقارنة أولية لكل سلسلة من سالسل نطاقات تتضمن 
وغيرھا من ) 2 .2 .1 .2راجع القسم الفرعي (الموجودة، واألسماء المحجوزة  TLDبنطاقات 

المستخدم وفقد الثقة  ارتباكوالھدف من ھذه المراجعة تجنب إثارة . السالسل المقّدم لھا الطلب
  . ة لتفويض الكثير من السالسل المشابھةكنتيج DNSفي 

إلى السالسل المتشابھة للغاية لدرجة أنھا " مشابه"في كتيب دليل مقدم الطلب ھذا، تشير  :مالحظة
  .ن سلسلة واحدة في المنطقة الجذرتخلق احتمالية إثارة ارتباك المستخدم في حالة تفويض أكثر م

التقييم المبدئي إلى زيادة عملية المعارضة ويھدف فحص التشابه البصري الذي يحدث خالل 
  ). ، إجراءات حل النزاع3انظر الوحدة (وحل النزاع التي تتناول كافة أنواع التشابه 

  .مستقلة" ھيئة تشابه سالسل"وسيتم إجراء مراجعة التشابه ھذه على يد 

  المراجعات التي يتم إجراؤھا   2.2.1.1.1
ي تعريف أوجه التشابه البصري بين السالسل والتي ف" ھيئة تشابه السالسل"تتجسد مھمة 

   .ستؤدي إلى وجود احتمالية إثارة ارتباك المستخدم

المستخدم في أربعة  ارتباكوتقوم الھيئة بمھمة تقييم أوجه التشابه التي تؤدي إلى إثارة 
  :مجموعات لتصنيفات الظروف، عند مقارنة

  سالسل نطاقgTLD  نطاقاتالمتقدم بطلب بشأنھا TLDs  األسماء والحالية
  .المحجوزة

  سالسل نطاقgTLD  سالسل نطاق المتقدم بطلب بشأنھا مقابلgTLD  األخرى
  .المتقدم بطلب بشأنھا

  سالسل نطاقgTLD  السالسل المطلوبة المتقدم بطلب بشأنھا مقابل
  .s ccTLD IDN كـ

  سالسل نطاقIDN gTLD المكون من حرفين المتقدم بطلب بشأنھا مقابل:  

o  آخر مفردكل حرف.  

o  أية سلسلةASCII  لحماية عمليات تفويض (أخرى مكونة من حرفين
ccTLD المستقبلية الممكنة.(  

تتضمن ھذه المراجعة تدقيًقا مضاًدا  – الحالية أو األسماء المحجوزة TLDالتشابه مع نطاقات 
م لھا الطلب وقوائم سالسل  واألسماء المحجوزة الحالية  TLDبين كل سلسلة من السالسل المقدَّ

  .لتحديد ما إذا كان ھناك تشابه كبير بين سلسلتين بحيث يتوفر احتمال حدوث إرباك المستخدم
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الحالي أو  TLDنطاق  فيها علىوفي الحالة البسيطة التي يتعرف نظام تقديم الطلبات 
 .بتقديم الطلبعبر اإلنترنت األسماء المحجوزة، ولن يسمح نظام تقديم الطلبات 

اعي مثل هذا االختبار الخاص بالسالسل المتطابقة معامالت نقاط الترميز المدرجة في وير
على سبيل المثال، تتعامل البروتوكوالت مع العناوين المكافئة . ذي صلة IDNأي جدول 

 مثال أشكاالً بديلة لنفس العنوان" Foo"و" foo"كأشكال بديلة لنفس العنوان، تعد 
)RFC 3490.(  

الموجودة حالًيا في منطقة الجذر على الموقع  TLDsجميع يمكن معرفة 
/db/root/domains/org.iana://http . 

: متاحة على الموقع التالي ICANNالتي قدمت لـ  IDNتعد جداول 
/tables-idn/domains/org.iana.www://http. 

مجموعات السالسل (للحصول عليها األخرى المتقدم بطلب  gTLDالتشابه مع سالسل 
المتقدم بطلب بشأنها إلى تنقيح مقابل بعضها  gTLDتخضع جميع سالسل  – )المتنافسة

ابه وعند إجراء تلك المراجعة، ستقوم هيئة تش. البعض للتعرف على أي السالسل المتشابهة
 . السلسلة بوضع مجموعات تنافس والتي يمكن استخدامها في مراحل متأخرة من التقييم

 
تحتوي مجموعة التنافس على اثنين على األقل من السالسل المتقدم بطلب بشأنها والمتطابقة 

للحصول على مزيد من المعلومات حول مجموعات التنافس . أو المشابهة لبعضها البعض
 . ، إجراءات التنافس على السلسلة4ع الوحدة وحل التنافس، راج

 
إخطار مقدمي الطلبات بوصفهم جزء من مجموعة التنافس  ICANNيتعين على منظمة 

ويتيح هذا فترة أطول لمقدمي الطلبات المتنافسين . (بمجرد االنتهاء من تدقيق تشابه السلسلة
كما سيتم نشر ) .للتوصل إلى قرار خاص بهم قبل الوصول إلى مرحلة حل التنافس

 .ICANNمجموعات التنافس هذه أيًضا على موقع ويب 
 

وستتم مراجعة  –  IDN ccTLDالمطلوبة كنطاقات  TLDالتشابه مع سالسل نطاقات 
م لها الطلب أيًضا للتحقق من التشابه مع سالسل نطاقات  gTLDسالسل نطاقات   TLDالمقدَّ

انظر الموقع (  IDN ccTLDاقات المطلوبة في عملية التتبع السريع الخاصة بنط
/track-fast/idn/topics/en/org.icann.www://http .( وستقومICANN  باتخاذ

حدوث تضارب مع التتبع السريع المرتقب لنطاقات  األسلوب التالي لحل التعارض في حالة
IDN ccTLD . 

 TLDة إكمال أحد الطلبات للعملية الخاصة به قبل تقديم اآلخر، سيتم تفويض نطاق في حال
المجتاز لجميع مراحل التقييم بنجاح، بما في ذلك فض النزاع  gTLDيعد طلب نطاق . ذلك

وتنافس السلسلة، حسب سريانه، والمتمتع بأهلية الدخول إلى مرحلة اتفاقية التسجيل، مكتمالً 
وبالمثل، يعد . المتقدم به حديثاً   IDN ccTLDوز إنكار أهليته من قبل طلب وبناء عليه ال يج

كامالً، ولذا ال يجوز ) أي، تم التحقق منه(المجتاز للتقييم   IDN ccTLDطلب نطاق 
 .تم التقدم به حديًثا gTLDاستبعاده بواسطة طلب 

 gTLDطلب نطاق  وفي حالة عدم استيفاء أيٍ الطلبات للعملية المناظرة، وحيث لم يحصل
على الموافقة المطلوبة من الجهة الحكومية أو السلطة العامة المختصة، يسري تنفيذ طلب 

يتم . gTLDالذي تم التحقق منه، وال تجوز الموافقة على طلب نطاق   IDN ccTLDنطاق 
، التي  IDN ccTLDفي تنفيذ عملية التتبع السريع لنطاق " تم التحقق منه"تعريف المصطلح 

 .idn/topics/en/org.icann.www://httpمكن العثور عليها على الموقع ي

على دعم، أو عدم تلقيه لمعارضة من الجهة  gTLDوفي حالة حصول مقدم طلب نطاق 
افس مع سلسلة الحكومية أو السلطة العامة المختصة، مع استبعاد مقدم الطلب نتيجة لوجود تن

، يتاح عندئذ لمقدم الطلب  IDN ccTLDمطلوبة في عملية التتبع السريع الخاصة بنطاقات 
 . ccTLDقبل نشر طلب نطاقات  gTLDالحصول على مبلغ كامل حال تقديم طلب نطاق 

http://iana.org/domains/root/db/
http://www.iana.org/domains/idn-tables/
http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/
http://www.icann.org/en/topics/idn
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تخضع  ،إضافة إلى عمليات المراجعة السابقة – مكونة من حرفين IDNمراجعة سالسل 
مكونة من حرفين  IDNلمتقدم بطلب بشأنها وهي عبارة عن سلسلة ا gTLDسلسلة نطاق 

 :للمراجعة من جانب هيئة تشابه السالسل للبحث عن تشابه بصري مع

 ، و)في أي نص(أي عنوان مكون من حرف واحد  ) أ

 .مكون من حرفين ASCIIأية توليفة ممكنة من  ) ب

 .المراجعة أعاله) ب( أو) أ( لةللحا والمطابقة بشأنها بطلب المتقدم gTLD نطاق سلسة تجتاز لن
 

 أسلوب المراجعة  2.2.1.1.2
جزئًيا من خالل تسجيل لوغاريتمي يتعلق بالتشابه " هيئة تشابه السالسل"سيتم إخطار 

 TLDالبصري بين كل سلسلة من السالسل المقَدم لها الطلب وكل سلسلة من سالسل نطاقات 
م لها الطلب واألسما وسيوفر التسجيل معياًرا موضوعًيا . ء المحجوزةاألخرى الحالية والمقدَّ

العتبارات الهيئة، كجزء من عملية تحديد السالسل التي من المحتمل أن تؤدي إلى حدوث 
بصفة عامة، يتعين على مقدمي الطلبات توقع أن تسجيل التشابه البصري المرتفع . إرباك

وعلى الرغم من  .ة تشابه السالسليشير إلى ارتفاع احتمالية عدم اجتياز الطلب المقدم مراجع
ذلك، تجدر مالحظة أن التسجيل ما هو إال مؤشر فقط وأن القرار النهائي للتشابه راجع كلًيا 

 .لحكم الهيئة

يتوفر اللوغاريتم، وإرشادات المستخدم، ومعلومات خلفية إضافية لمقدمي الطلبات لألغراض 
دمي الطلبات القدرة على اختبار السالسل وسيكون لدى مق 1F2.المتعلقة باالختبار والمعلومات

  .والحصول على نتائج من خالل نظام التقدم قبل تقديم الطلب

، والديفانية، والسرياليةيدعم اللوغاريتم الرموز الشائعة في األبجديات العربية، والصينية، 
األبجديات كما يمكنه مقارنة السالسل ذات . واليونانية، واليابانية، والكورية، والالتينية

 . المختلفة ببعضها

كما ستأخذ الهيئة بعين التقدير األحرف المتفاوتة، المعرفة في أي جدول لغات ذات صلة، 
على سبيل المثال، توضع السالسل غير المتشابهة بصرياً . عند التوصل لقراراتها النهائية

كما تخضع . ، في مجموعة تنافسIDNمتفاوتة استناداً لجدول  TLDوالمحددة كسالسل 
  2F3.المتفاوتة المدرجة كجزء من الطلب المقدم لتحليل تشابه السالسل TLDسالسل 

ستقوم الهيئة بفحص بيانات اللوغاريتم وإجراء مراجعتها الخاصة للتشابه بين السالسل 
وفي حالة وجود سالسل في نصوص . ومعرفة ما إذا كانت ترتقي لمستوى السلسلة المربكة

 .تم بعد، تكون عملية التقييم من جانب الهيئة يدوية بالكاملال يدعمها اللوغاري

 :وستستخدم الهيئة معياًرا عاًما لالختبار الخاص بتحديد وجود السلسلة المربكة أم ال، كما يلي

توجد السلسلة المربكة عندما تكون هناك سلسلة مشابهة بشدة  –معيار السلسلة المربكة 
والحتمال حدوث ارتباك، . خادعة أو تسبب إرباًكا ألخرى بصرًيا بحيث يحتمل أن تكون

يجب أن يكون من المحتمل، وليس من الممكن فحسب أن يظهر االرتباك من وجهة نظر 
وأي ارتباط بين السلسلتين يؤدي إلى تشابههما يعتبر سبًبا . مستخدم اإلنترنت العادي المعتدل

 .غير كاف للحكم باحتمال حدوث ارتباك

                                                
 algorithm/com.group-sword.icann://http/ الموقع انظر 2
، ُتجري الهيئة تحليالً للسالسل المدرجة )1.3.3انظر الفقرة الفرعية (في حالة إدراج مقدم الطلب للمتغيرات المعلن عنها في الطلب المقدم من جانبه  3

المقدمة من جانب  IDNقد يتضمن التحليل عقد مقارنة بين جداول . جانب مقدم الطلب المقدم من IDNللتأكد من أنها تمثل صوراً متغيرة وفقاً لجدول 
 .وتوجيه أية تساؤالت لمقدم الطلب, مقدم الطلب والجداول األخرى القائمة لنفس اللغة أو النص

http://icann.sword-group.com/algorithm/
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 مراجعة تشابه السلسلة نتائج 2.2.1.1.3
 TLDومن شأن طلب التقدم الذي لم يجتاز مراجعة تشابه السالسل بسبب التشابه مع نطاق 

وحيثما لم يجتاز . الحالي أال يجتاز التقييم المبدئي، ولن تكون هناك مراجعات أخرى متاحة
النتهاء من الطلب مراجعة تشابه السالسل، سيتم إخطار مقدم الطلب في أقرب وقت يتم فيه ا

 .المراجعة
 

تم التقدم  gTLDويتم إدراج طلب التقدم للحصول على إحدى السالسل المشابهة جًدا لسلسلة 
 .بطلب بشأنها أخرى، في مجموعة تنافس

 
أما طلب التقدم الذي اجتاز مراجعة تشابه السالسل فال يزال خاضًعا للمعارضة من قبل 

آخر في جولة طلب التقدم  gTLDطاقات الحالي أو من جانب مقدم طلب ن TLDمشغل 
وتتطلب هذه العملية إرسال معارضة إرباك السلسلة بواسطة معترض مخّول بتقديم  .الحالي

بل على العكس، . وال تقتصر هذه الفئة من المعارضة على التشابه البصري. هذه المعارضة
بما في (وع التشابه يمكن أن يقدم المعارض معارضة على اإلرباك الناتج عن أي نوع من أن

للحصول على مزيد من ). ذلك التشابه البصري، أو السمعي، أو التشابه في المعنى
 .، إجراءات حل النزاع3المعلومات حول عملية المعارضة، راجع الوحدة 

آخر على أساس إرباك  gTLDيمكن أن يقوم مقدم الطلب بإرسال معارضة ضد طلب نطاق 
المعارضة، في حالة نجاحها، إلى تغيير تكوين مجموعات  ويمكن أن تؤدي تلك. السلسلة

المقدم لها الطلب في تنافس مباشر  gTLDالتنافس األولية بحيث سيتم اعتبار سالسل نطاقات 
ولن تؤدي عملية المعارضة ). ، إجراءات التنافس على السلسلة4انظر الوحدة (مع بعضها 

 .إلى استبعاد الطلب من مجموعة التنافس

 والسالسل غير المتوفرةاألسماء المحجوزة  2.2.1.2
 .وفًقا لما مذكور بالتفصيل في هذا القسم gTLDال تتوفر بعض األسماء كسالسل 

المقّدم لها الطلب بقائمة من  gTLDتتم مقارنة كل طلبات التقدم من أجل سالسل نطاق 
المقّدم لها  gTLDاألسماء المحجوزة ذات المستوى األعلى لضمان عدم ظهور سلسلة نطاق 

 .الطلب في هذه القائمة

 األسماء المحجوزة 2.2.1.2.1
 ذات المستوى األعلى  المحجوزةقائمة األسماء 

AFRINIC IANA-SERVERS NRO 
ALAC ICANN RFC-EDITOR 
APNIC IESG RIPE 
ARIN IETF ROOT-SERVERS 

 ASO INTERNIC RSSACمنظمة 
CCNSO غير صحيح SSAC 
EXAMPLE* IRTF TEST* 
GAC ISTF TLD 

 GNSO LACNIC WHOISمنظمة 
GTLD-SERVERS LOCAL WWW 

IAB LOCALHOST  
IANA NIC  

أيًضا بالترجمات  ICANNالحظ أنه باإلضافة إلى السالسل الواردة أعاله، ستحتفظ  *
أما باقي السالسل فهي  .بلغات متعددة" example"و" test"الخاصة بالمصطلحين 

 .في الشكل المتضمن أعالهمحجوزة فقط 
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وسيتعرف نظام تقديم الطلبات على االسم المحجوز، في حالة إدراج مقدم الطلب السم 
 .ا الطلب، ولن يسمح بتقديم الطلبالمقَدم له gTLDمحجوز على أنه سلسلة 

المقدّم لها خالل مراجعة تشابه  gTLDوباإلضافة إلى ذلك، تتم مراجعة سالسل نطاق 
 gTLDلن يجتاز طلب سلسلة . ديد ما إذا كانت مشابهة ألحد األسماء المحجوزةالسلسلة لتح

 .التي يتم تعريفها على أنها مشابهة جًدا السم محجوز هذه المراجعة

 المتغيرات المعلن عنها 2.2.1.2.2
على ) 1.3.3انظر بند (يتم اإلعالن عن األسماء الواردة بقائمة المتغيرات المعلن عنها 

، ويجري التعامل معها بشكل أساسي مثل األسماء المحجوزة ICANNمنظمة موقعه ويب 
بمعنى، لن يجتاز . المختلفة TLDحتى يتم تطوير حلول اإلدارة المختلفة وإرسال نطاقات 

المطابقة أو المشابهة لسلسلة واردة بقائمة المتغيرات  gTLDالطلب المقدم بشأن سلسلة 
 .المعلن عنها هذه المراجعة

 السالسل غير المؤهلة للتفويض 2.2.1.2.3
وقد . في الجولة األولى لتقديم الطلبات gTLDكمجاالت ألسماء التالية حظر تفويض اتم 

 .اإلضافية الخاصة بالسياسة المشاوراتتتفاوت جوالت الطلبات المستقبلية وفًقا العتبارات 

العالي، ومن ثم فإنها  وال يتم وضع هذه األسماء على قائمة األسماء المحجوزة من المستوى
يرجى . التي تتم لألسماء المدرجة على هذه القائمةليس جزًءا من مراجعة تشابه السلسلة 

المقدمة طلبات  gTLDفمتى ما تمت مراجعة سالسل : 2.2.1.1القسم الفرعي الرجوع إلى 
، فإن الجديدة واألسماء المحفوظة TLDللحصول عليها للتعرف على وجود أي تشابه مع 

وبالتالي ال يتم تضمينها في هذه  محفوظةالسالسل المدرجة في هذا القسم ال تكون أسماء 
 .المراجعة

تظهر بالقائمة المرفقة في هذا القسم فلن يتم أما الطلبات المقدمة للحصول على أسماء 
 .اعتمادها

 الدوليةاللجنة األوليمبية 

OLYMPIC OLYMPIAD OLYMPIQUE 

OLYMPIADE OLYMPISCH OLÍMPICO 

OLIMPÍADA أوليمبياد أوليمبي 

奥林匹克 奥林匹亚 奧林匹克 

奧林匹亞 Ολυμπιακοί Ολυμπιάδα 

올림픽 올림피아드 Олимпийский 

Олимпиада   
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 الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر

REDCROSS REDCRESCENT REDCRYSTAL 

REDLIONANDSUN MAGENDDAVIDADOM REDSTAROFDAVID 

CROIXROUGE CROIX-ROUGE CROISSANTROUGE 

CROISSANT-ROUGE CRISTALROUGE CRISTAL-ROUGE 

 CRUZROJA MEDIALUNAROJA אדום דוד מגן

CRISTALROJO Красный Крест Красный Полумесяц 

Красный Кристалл رمحأال اللهال بيلصال رمحأال 

 紅十字 ءار لحما يستالةرلكا ةرولبال ءارمحال

红十字 紅新月 红新月 

紅水晶 红水晶  

 

  DNSمراجعة استقرار  2.2.1.3
م لها الطلب ستؤدي إلى حدوث عدم  gTLDتحدد هذه المراجعة ما إذا كانت سلسلة  المقدَّ

وفي جميع الحاالت، سيتضمن ذلك مراجعة للتأكد من التوافق مع . DNSاستقرار في 
بعض وفي . gTLD) عناوين(المتطلبات التقنية والمتطلبات األخرى الخاصة بسالسل 

الحاالت االستثنائية، قد تكون هناك حاجة لمراجعة موسعة لدراسة المشاكل المحتملة 
م لها الطلب gTLDلالستقرار التقني لسلسلة   .المقدَّ

 TLDالمحيطة باستعالمات على المشكالت يجب أن يتعرف جميع مقدمي الطلبات : ملحوظة
 .DNSالباطلة على مستوى الجذر الخاص بنظام 

 

قد  TLD قد تطرح عليه استعالمات غير متوقعة وبعض نطاقات TLD سجلأي مشغل 
للمزيد من المعلومات، انظر تقرير اللجنة . تواجه حشًدا هائالً من االستعالمات غير المتوقعة

 بشأن هذا الموضوع على الرابط (SSAC) االستشارية لألمان ولالستقرار
pdf045.sac/security/committees/en/org.icann.www://http.  بعض

 .org.servers-root.l.stats://http/اإلحصاءات المنشورة متوفرة كذلك على الرابط 

ن المشكالت المطروحة في خطوات لتنبيه مقدمي الطلبات بشأ ICANNستتخذ 
SAC045  وستعمل على تشجيع المتقدم على التأهب لتقليل احتمالية حدوث

مصاعب تشغيلية التي قد تتسبب في حدوث مشكلة بشأن االستقرار أو التوفر 
مع ذلك، ليس هذا اإلشعار سوى نصيحة للمتقدمين وال  .للمسجلين بها ومستخدميها

ا كانت السلسلة تطرح مشكالت أمان واستقرار كبيرة يمثل جزًءا من التقييم، إال إذ
 .على النحو المذكور في القسم التالي

 

http://www.icann.org/en/committees/security/sac045.pdf
http://stats.l.root-servers.org/
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 إجراء مراجعة السلسلة: DNSاستقرار  2.2.1.3.1
وستقوم . أو استقراره DNSالجديدة بشكل عكسي على أمان  gTLDيجب أال تؤثر عناوين 

ICANNعلى مجموعة من سالسل  ، خالل فترة التقييم المبدئي، بإجراء مراجعة أولية
gTLD المقّدم لها الطلب وذلك: 

القسم  المقّدم لها الطلب بالمتطلبات الموضحة في gTLDللتأكد من التزام سالسل  •
2.2.1.3.2 ، 

وتحديد ما إذا كانت أي سلسلة تثير مشكالت كبيرة تتعلق باألمان أو االستقرار  •
 .يمكن أن تتطلب مزيًدا من المراجعة

منخفضة جًدا بأن يكون التحليل الموّسع ضرورًيا للسلسلة التي تتوافق بشكل  وتوجد إمكانية
ومع ذلك، . من هذه الوحدة 2.2.1.3.2كامل مع متطلبات السلسلة الواردة في القسم الفرعي 

توفر عملية مراجعة االستقرار حمايًة إضافية في حالة إثارة مشكالت أمان أو استقرار غير 
م لها الطلب gTLDلسلة متوقعة فيما يتعلق بس  .المقدَّ

ستقوم بإجراء مراجعة موسعة لطلب التقدم  DNSفي مثل هذه الحالة، فإن هيئة استقرار 
وستقوم الهيئة بتحديد ما إذا . المقّدم لها الطلب أثناء فترة التقييم المبدئي gTLDلسلسلة نطاق 

ورة عكسية على اإلنتاجية أو لم تلتزم السلسلة بالمعايير ذات الصلة أو تنشئ حالة تؤثر بص
زمن االستجابة أو االتساق أو ترابط االستجابات إلى خوادم اإلنترنت أو النظم األخيرة، مع 

 .كتابة التقارير حول ذلك

إذا قررت الهيئة أن السلسلة تلتزم بالمعايير ذات الصلة، مع عدم ظهور أيٍ من األحوال 
 .DNSراجعة استقرار المذكورة أعاله، فإن طلب التقدم سيجتاز م

الهيئة لقرار ينص على عدم التزام السلسلة بالمعايير الفنية ذات الصلة أو أنها  اتخاذوفي حالة 
تتسبب في حالة تؤثر عكسياً على السعة اإلنتاجية أو زمن االستجابة أو االتساق أو ترابط 

قييم المبدئي كما أنه لن االستجابات لخوادم اإلنترنت أو النظم الطرفية، فلن يجتاز الطلب الت
وإذا ما تم تحديد أن السلسلة من المحتمل أن تسبب مشاكل خاصة بمسائل األمن . تتم متابعته

، فسوف يتم إخطار مقدم الطلب في أقرب وقت يتم فيه االنتهاء من DNSواالستقرار في 
 .DNSمراجعة االستقرار 

 متطلبات السلسلة 2.2.1.3.2
م لها الطلب لضمان توافقها  gTLDسلسلة من سالسل بمراجعة كل  ICANNستقوم  المقدَّ

حة في الفقرات التاليةمع المتطلبا  .ت الموضَّ

المتقدم بطلب بشأنها ألي من هذه القواعد، لن يجتاز الطلب  gTLDفي حالة انتهاك سلسلة 
 .ولن يتم إجراء أية مراجعات أخرى. DNSمراجعة استقرار 

المتطلبات الفنية لعناوين نطاقات  – )السالسل(نية لكل العناوين المتطلبات الف –الجزء األول 
 .المستوى األعلى التالية

صالًحا، كما هو ) أي، العنوان الذي ُيبث سلكًيا( ASCIIيجب أن يكون عنوان  1.1
 التنفيذ والمواصفات: ألسماء النطاقاتموضح في المعايير التقنية 

)RFC 1035(، توضيح مواصفات وDNS )RFC 2181 ( وأي تحديثات
 :ويتضمن هذا ما يلي. بها

 .رمًزا 63يجب أال يحتوي العنوان على أكثر من  1.1.1

 .تتم معاملة األحرف الكبيرة والصغيرة على أنها متطابقة 1.1.2

اسم استضافة صالًحا على النحو المبين في  ASCIIيجب أن يكون عنوان  1.2
 DOD مواصفات جدول مضيفي اإلنترنت بوزارة الدفاعالمعايير الفنية 

)RFC 952(، التطبيق والدعم –ومتطلبات مضيفي اإلنترنت )RFC 1123(، 
 أسماء ،)RFC 3696( تقنيات التطبيق الخاصة بالتحقق من األسماء وتحويلهاو
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وأي تحديثات  ،)IDNA( )RFCs 5890-5894(النطاق الدولية في الطلبات 
  :ويتضمن ھذا ما يلي .لھا

 حروف(ن حروف أن يتكون بأكمله م ASCIIعلى عنوان   1.2.1
  ، أو)a-z أ أبجدية

مقيد (صحيح  IDNA Aيجب أن يكون العنوان عبارة عن عنوان   1.2.2
   )أدناه) 2(على نحو إضافي وفقاً للمبين في الجزء الثاني 

تنطبق ھذه المتطلبات فقط على نطاقات  –متطلبات أسماء النطاقات الدولية  –الجزء الثاني 
ومن المتوقع أن يكون . ASCIIم رموًزا بخالف المستوى األعلى المحتملة التي تستخد

مقدمو الطلبات الخاصة بعناوين نطاق المستوى األعلى الدولي ھذه على اطالع بمعايير 
IDNA اإلنترنت ھندسة عمل فريقالخاصة ب )IETF ( ومعايير يونيكود والمصطلحات

  .المرتبطة بأسماء النطاقات الدولية

وقابل (، تم تحويله من IDNAاً لتعريفه في وفق Aيجب أن يكون العنوان عنوان  2.1
، ومقيد على IDNAمتوافق مع التعريف الموضح في  Uعنوان ) للتحويل إلى

  :نحو إضافي بالقائمة غير الشاملة التالية ألوجه التقييد

  .IDNAصحيح وفقاً لـ  Aيجب أن يكون عنوان  2.1.1

ستخدمة الم يتعين أن تكون قيمة الخاصية المشتقة لجميع نقاط الترميز 2.1.2
حسب  وأ IDNA، PVALID، وفقاً لتعريفھا في Uفي العالمة 

  4.)مصحوبة بقواعد سياق واضحة(السياق 

يجب أن يكون التصنيف العام لجميع نقاط الترميز، المعرف بواسطة  2.1.3
IDNAمن بين ، )Ll، Lo، Lm، Mn.(  

متوافقة تماًما مع نموذج المعايرة ج، كما  Uالعالمة يجب أن تكون  2.1.4
نماذج معايرة : 15ملحق معيار اليونيكود رقم في ھو موضح 

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

بالكامل من رموز لھا نفس خاصية  Uالعالمة تكون تيجب أن  2.1.5
لكل طلب التعليق  Bidiة متطلبات القاعدة ، أو تلبي كافاالتجاه

)RFC ( 5893رقم.  

تنفيذ أسماء النطاقات يجب أن يفي العنوان بالمعايير ذات الصلة من إرشادات  2.2
انظر  .ICANNالدولية الخاصة بمنظمة 

-implementation/idn/topics/en/rgo.icann.www://http
htm.guidelines .ويشمل ذلك قائمة القيود غير الشاملة التالية:  

يجب أخذ جميع نقاط الترميز الموجودة في أي من العناوين الفردية  2.2.1
: 24من األبجدية ذاتھا كما ھو محدد في ملحق معيار يونيكود رقم 

  .خواص أبجديات يونيكود

بالنسبة للغات ذات  2.2.1من القسم  يسمح بوجود استثناءات 2.2.2
الضوابط الھجائية والقواعد الموضوعة التي تتطلب استخداًما مختلًطا 

ولكن حتى مع ھذا االستثناء، فإن األحرف المربكة . ألبجديات متعددة

                                                 
سوف يتم التحقق من صحة العالمات الموجودة  سوف تكون متاحة قبل بداية فترة تقديم الطلب، وأنه IDNAومن المتوقع أن أدوات التحويل الخاصة بـ  4

لن تفي  IDNAوليس وفًقا لبروتوكول ) IDNA2003(وفي ھذه الحالة، فإن العناوين الصالحة وفًقا لإلصدار السابق من البروتوكول . IDNAتحت 
وبالنسبة للعناوين . تفي بھذا العنصر من المتطلباتأما العناوين الصالحة وفًقا لكال اإلصدارين من البروتوكول فإنھا س. بھذا العنصر من المتطلبات
، فإنھا قد تفي بالمتطلبات؛ ومع ذلك، ُينصح مقدمو الطلبات بشدة بمالحظة أن IDNA2003وليس وفًقا لبروتوكول  IDNAالصالحية وفًقا لبروتوكول 

في بيئات  IDNAوسيتم تطوير الدعم لبروتوكول . ر زمني معينمدة فترة االنتقال بين البروتوكولين ال يمكن تقديرھا حالًيا أو ضمانھا في أي إطا
  .، فعالية محدودةIDNA2003، وليس IDNAالصحيحة وفًقا لبروتوكول  TLDوأثناء ذلك، يكون لنطاقات . تطبيقات البرامج األوسع تدريجًيا

http://unicode.org/faq/normalization.html
http://www.icann.org/en/topics/idn/implementation-guidelines.htm
http://www.icann.org/en/topics/idn/implementation-guidelines.htm
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ما لم يجري  بصريا لن يسمح بالتعايش في مجموعة واحدة من النقاط
 .العامة بوضوح السياسةتحديده من جانب 

 هذه تنطبق – متطلبات السياسة الخاصة بنطاقات المستوى األعلى العامة –الجزء الثالث 
 نطاقات باعتبارها لها المقّدم المحتملة األعلى المستوى نطاق سالسل جميع على المتطلبات
gTLDs.  

 
 ثالثة من ASCII في بشأنها بطلب المتقدم gTLD سالسل تتألف أن يجب 3.1

  ليست اثنين حرفين من المكونة ASCII سالسل. أكثر أو بصرياً  مختلفة أحرف
 والمستقبلية الحالية الدول رموز في تضارب وقوع لتفادي وذلك بها، مسموح

 .ISO 3166-1 معيار أساس على
 

 حرفين من IDN في بشأنها بطلب المتقدم gTLD سالسل تتألف أن يجب 3.2
 تتم لن أنه الحظ ولكن 4F5.المالئمة حسب النص، في أكثر أو بصرياً  مختلفين
 :حالة في األحرف من اثنين من المكونة IDN سلسلة على الموافقة

 
 ؛)نص أي في( واحد حرف من يتكون عنوان أي مع بصرياً  تتشابه 3.2.1

  أو
 

 . حرفين من ممكنة ASCII توليفة أية مع بصرياً  تتشابه 3.2.2
 

للحصول على  2.2.1.1انظر مراجعة تشابه السالسل في الفقرة الفرعية 
 . معلومات إضافية حول هذه المتطلبات

 
 مراجعة األسماء الجغرافية 2.2.1.4

االعتبار المناسب مع األخذ في  gTLDيجب أن تضمن طلبات الحصول على سالسل نطاق 
يتم وصف المتطلبات . لمصالح الحكومات أو السلطات العامة في األسماء الجغرافية

وينبغي على . في عملية التقييم في الفقرات التالية ICANN واإلجراءات التي ستتبعها
المحددة هي اسم  gTLDالمتقدمين مراجعة هذه الشروط حتى لو لم يصدقوا أن سلسلة نطاق 

المتقدم بطلب بشأنها طبقاً للمتطلبات الواردة بهذا  gTLDتخضع جميع سالسل  .جغرافي
 .كونه مخصصاً السم جغرافيالبند، بصرف النظر عما إذا كان الطلب ينص على 

5Fمعاملة أسماء الدول أو المناطق 2.2.1.4.1

6 
، ألنها أسماء دول أو مناطقلن تتم الموافقة على طلبات الحصول على السالسل والتي تعد 

ُتعتبر السلسلة اسم  .الجديد في جولة التقدم هذه gTLDليست متاحة في إطار برنامج نطاق 
 :دولة أو إقليم إذا

رة عن رمز مكون من ثالثة أحرف أبجدية مدرجة في كانت عبا .1
 .ISO 3166-1معيار 

، أو كانت ISO 3166-1كانت اسًما بصيغة طويلة مدرج في معيار  .2
 .ترجمة لالسم ذي الصيغة الطويلة إلى أي لغة أخرى

، أو ISO 3166-1كانت اسماً بصيغة قصيرة مدرًجا في المعيار  .3
 .ة إلى أي لغة أخرىكانت ترجمة لالسم ذي الصيغة القصير

                                                
 IDN gTLDهذا القسم للسماح بعالمات  قدمت توصيات تشير إلى ضرورة مراجعة cNSO-GNSO IDNالحظ أن مجموعة العمل المشتركة  5

أنماط . en.pdf-30mar11-report-final-http://gnso.icann.org/drafts/jigعلى االرتباط  JIGانظر التقرير النهائي لـ. أحادية الحروف
 .التوصيات ما تزال قيد التطوير إلعدادها للنقاش المجتمعيالتنفيذ الخاصة بهذه 

من مبادئ اللجنة  2.2تستبعد أسماء الدول والمناطق من العملية بناًء على توجيهات اللجنة االستشارية الحكومية في البالغات األخيرة التي توضح المبدأ  6
GAC  بشأن نطاقاتgTLD  تمثل أو تختصر اسم الدولة أو المنطقة بصورة كبيرة ينبغي أن يتم التعامل معها من الجديدة لكي تشير إلى أن السالسل التي
 .إذا كان ذلك ضمن اتفاق مع الحكومة أو السلطة العامة المختصة gTLDالمقبلة، ويمكن أن ُيسمح لسالسل جغرافية أخرى في نطاق  ccPDPخالل 

http://gnso.icann.org/drafts/jig-final-report-30mar11-en.pdf
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كانت عبارة عن ارتباط اسم بصيغة طويلة أو صيغة قصيرة مع رمز  .4
بواسطة وكالة " تم حجزه بشكل استثنائي"تم تخصيصه على أنه 

 .ISO 3166متابعة 

قائمة "إذا كانت بمثابة مكون يمكن فصله السم دولة تم تخصيصه في  .5
سم يظهر بالقائمة، أو عبارة عن ترجمة ال" أسماء الدول القابلة للفصل

 .انظر الملحق في نهاية هذه الوحدة. بأية لغة

إلى " أ"كانت تبديالً أو نقالً ألي اسم من األسماء المتضّمنة في البنود  .6
وتتضمن عملية التبديل إزالة المسافات وإدخال عالمات الترقيم  ".و"

 ويعتبر النقل. أو إزالتها" ال"وإضافة أدوات النحو التعريفية مثل 
تغييًرا في ترتيب االسم ذي الصيغة الطويلة أو القصيرة، على سبيل 

 ".IslandsCayman"أو " RepublicCzech"المثال، 

إذا كانت اسًما تعرف به دولة ما عموًما، كما هو ثابت بالدليل من أن  .7
الدولة يتم االعتراف بها عبر ذلك االسم من خالل المنظمات فيما بين 

 .التحالفيةالحكومات أو المنظمة 

 األسماء الجغرافية التي تحتاج إلى دعم الحكومة  2.2.1.4.2
أنواع السالسل المقّدم لها التالية هي عبارة عن أسماء جغرافية معتبرة ويجب أن يرفق معها 

 :وثائق الدعم أو عدم المعارضة الصادرة عن الحكومات أو السلطات العامة المختصة
 
ألي  عاصمة ةاسم مدينثيل، بأي لغة، عن طلب ألي سلسلة هي عبارة عن تم .1

 . ISO 3166-1دولة أو مقاطعة واردة في معيار 

حيث يقوم مقدم الطلب بإظهار الرغبة في استخدام نطاق  ،اسم مدينةطلب  .2
gTLD لألغراض المرتبطة باسم المدينة. 

تمثل أسماء المدن تحديات راهنة ألنها ربما تكون أيًضا عبارات عامة أو أسماء 
وعلى عكس األنواع . فريدة توجد أسماء مدنارية، وفي كثير من الحاالت ال تج

األخرى من األسماء الجغرافية، ليس هناك قوائم تم إنشاؤها يمكن استخدامها 
. وهكذا، فإن أسماء المدن ليست محمية عالمًيا .كمراجع هدف في عملية التقييم

ن للتعاون مًعا حيثما كانت هناك ومع ذلك، ال تتيح العملية وسائل للمدن والمتقدمي
 .رغبة بذلك

أي، (سيخضع طلب الحصول على اسم المدينة لمتطلبات األسماء الجغرافية 
) أو السلطات العامة المختصةسيتطلب وثائق دعم أو عدم معارضة من الحكومات 

 :إذا

كان يتضح من بيانات مقدم الطلب ضمن طلب التقدم أن يستخدم مقدم  ) أ(
 لمقام األول ألغراض ترتبط باسم المدينة، و في ا TLDالطلب 

كانت السلسلة المقّدم لها هي اسم مدينة على النحو الوارد في وثائق المدينة  ) ب(
6F. الرسمية

7 

مدرج  ،اسم مكان وطني فرعيطلب ألي سلسلة هي عبارة عن تطابق دقيق لـ  .3
 .، كدولة أو مقاطعة أو واليةISO 3166-2في المعيار 

                                                
لتي تمثل تكرارات، أو أسماء مستعارة أو استدعاءات قريبة من اسم المدينة على عملية التقييم يجب أال تعتمد حكومات المدن التي تتخوف من السالسل ا 7

وبدالً من ذلك، يمكن للحكومة اختيار تقديم اعتراض رسمي على طلب التقدم الذي تعارضه الهيئة . كوسيلة أساسية لحماية مصالحها في السلسلة
  .للحصول على السلسلةالمختصة، أو يمكنها تقديم الطلب الخاص بها 
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7Fة مدرجة كإقليم تابع لمنظمة اليونيسكو التقدم بطلب لسلسل .4

يظهر في قائمة  8
الكبرى والمناطق الجغرافية الثانوية ) القارية(تكوين المناطق الجغرافية "

8F".والمجموعات االقتصادية المحددة وغيرها من المجموعات

9 
 

في حالة تقديم طلب للحصول على سلسلة واردة بأي القوائم المذكورة أعاله، 
على األقل من الحكومات الوطنية المختصة  %60ر وثائق دعم من يتعين توفي

في اإلقليم، وأال يكون هناك أكثر من بيان اعتراض كتابي واحد من على الطلب 
أو السلطات العامة المتصلة /مقدم من إحدى الحكومات المختصة في اإلقليم و

 .بالقارة أو اإلقليم

ناطق مشتركة في كل من ، ويكون هناك م%60حيثما يتم تطبيق قاعدة 
تركيبة مناطق الماكرو الجغرافي "القائمتين، فإن التركيبة المناطقية المتضمنة في 

، والمناطق الفرعية الجغرافية، والتكتالت االقتصادية المنتقاة والتكتالت )القارية(
 .تأخذ األسبقية" األخرى

المذكورة أعاله،  4إلى  1مقّدم لها بطلب، تقع ضمن الفئات من  gTLDتعتبر أي سلسلة 
وفي حالة وجود أي شك، تقع على مقدم الطلب مسؤولية استشارة . ممثلة السم جغرافي

الحكومات والسلطات العامة المختصة وإدراج دعمها أو عدم معارضتها قبل تقديم الطلب، 
للحيلولة دون أية اعتراضات محتملة والتعامل المسبق مع أي غموض يتعلق بالسلسلة 

 .طلبات القابلة للتطبيقوالمت

لن يتم ) كما هو مذكور في هذا القسم(السالسل التي تتضمن اسًما جغرافًيا لكن ال تتطابق معه 
وعليه لن  2.2.1.4.2اعتبارها أسماء جغرافية على النحو المنصوص عليها في القسم 

 .تستلزم وثائق الدعم الحكومي أثناء عملية التقييم

هيئة األسماء الجغرافية أي الجهات الحكومية تكون مختصة استناًدا طلب، ستحدد  لبالنسبة لك
وفي . إلى مدخالت مقدم الطلب والجهات الحكومية وعمليتي البحث والتحليل الخاصتين به

المقّدم لها الطلب،  gTLDحالة وجود أكثر من جهة حكومية أو سلطة عامة مختصة لسلسلة 
أو عدم المعارضة من كافة الجهات الحكومية  يجب على مقدم الطلب تقديم وثائق الدعم

ى حالة وجود اسم مكان وطني ومن المتوقع أن ينطبق ذلك عل. والسلطات العامة المختصة
 .فرعي

 :ما يلي تتمثل مسؤولية مقدم الطلب في

المقّدم لها الطلب الخاصة به تقع ضمن أي فئة  gTLDتحديد ما إذا كانت سلسلة  •
 .ه أم المن الفئات المذكورة أعال

 .والتشاور معها وتحديد الحكومات أو السلطات العامة المختصة •

 .وتحديد مستوى الدعم الحكومي المطلوب •

هي جهة إدارية تكون أي ويعتبر تقرير أي مستوى من الحكومة : ملحوظة
تحددها كل إدارة المسؤولة عن إرسال خطابات الدعم أو عدم االعتراض مسألة 

 .قومية

                                                
 .worldwide/unesco/en/new/org.unesco.www://http/ انظر 8

 
 .htm.nregi49m49/m/methods/unsd/org.un.unstats://http انظر 9

http://www.unesco.org/new/en/unesco/worldwide/
http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm
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ات الرجوع إلى دائرة السلطة القضائية ذات الصلة لتحديد على مقدمي الطلب
ال يؤدي متطلب تضمين وثيقة الدعم لبعض الطلبات إلى  .مستوى الدعم المناسب

استثناء الطلبات أو إعفائها من أن تكون غرضاً لالعتراضات في نطاق المجتمع 
رض الطلبات ، والتي يمكن أن تتع)3في الوحدة  1 .1 .3ارجع إلى القسم الفرعي (

للرفض بموجبها على أساس االعتراضات التي تشير إلى موقف معارض بشدة 
 .من المجتمع المستهدف

  متطلبات التوثيق  2.2.1.4.3
يجب أن تتضمن عملية توثيق الدعم أو عدم المعارضة خطاًبا موقًّعا من الحكومة أو السلطة 

تلف عبر الدوائر واألنظمة القضائية مع اإلدراك الجيد أن هذا األمر سيخ. العامة المختصة
المختلفة، يجب أن يوقّع على الخطاب الوزير المسؤول عن إدارة أسماء المجال أو تكنولوجيا 

أو الشؤون الخارجية أو مكتب رئيس الوزراء أو الرئيس ) ICT(االتصاالت والمعلومات 
لين التابعين للهيئة أو الوزارة الذي تتبعه تلك الدوائر القانونية ذات الصلة؛ أو أحد كبار الممث

والمسئول عن إدارة أسماء المجال أو تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات أو الشئون الخارجية 
لمساعدة مقدم الطلب على تحديد الجهة الحكومية أو السلطة العامة . أو مكتب رئيس الوزراء

ي استشارة ممثل اللجنة التي قد تكون مختصة باسم جغرافي مقترح، قد يرغب مقدم الطلب ف
 9F10.المختص بهذا الشأن) GAC(االستشارية الحكومية 

يجب أن ُيظهر الخطاب بكل وضوح دعم الحكومة أو السلطة العامة أو عدم معارضتها لطلب 
 هااستخدامسلطة العامة للسلسلة المطلوبة ومقدم الطلب باإلضافة إلى إبداء تفّهم الحكومة أو ال

 .المزمع

ظهر الخطاب تفّهم الحكومة أو السلطة العامة أنه يتم طلب السلسلة من خالل كما يجب أن يُ 
وأن مقدم الطلب على استعداد لقبول الظروف التي سيتم توفير  gTLDعملية تقديم طلب 

تفرض ضرورة التوافق مع  ICANNالسلسلة في ظلها، أي، الدخول في اتفاقية تسجيل مع 
لمناقشة االلتزامات الخاصة بمشغل شركة  5ر الوحدة انظ. (سياسات اإلجماع ودفع الرسوم

 ).gTLDتسجيل 

 .وهناك عينة من أحد خطابات الدعم متاحة كملحق بهذه الوحدة

. يجوز لمقدمي الطلب والحكومات إجراء مناقشات حول دعم الحكومة ألي طلب في أي وقت
تمكين الحكومات من كما نحث مقدمي الطلب على بدء هذه المناقشات في أول مرحلة ممكنة و

متابعة العمليات التي قد تكون ضرورية للنظر في إعداد خطاب دعم أو عدم اعتراض 
 .واعتماده وإصداره

ومن المهم مالحظة أن الحكومة أو السلطة العامة غير ملتزمة نهائًيا بتوفير وثائق الدعم أو 
  .عدم المعارضة رًدا على طلب مقدم الطلب

لممكن كذلك أن تسحب حكومة ما دعمها لطلب في وقت تال، بما في ذلك بعد تفويض من ا
الجديدة، وذلك إذا كان مشغل السجل قد حاد عن الشروط األصلية الخاصة  gTLDنطاقات 

تعهدت للحكومة بأنه  ICANNعلى مقدمي الطلب أن يعلموا أن . بالدعم أو عدم االعتراض
ومشغل السجل الذي قدم وثائق الدعم ) أو سلطة عامة( في حال حدوث نزاع بين حكومة ما

من  ستلتزم بأي أمر ملزم قانوًنا ICANNمن تلك الحكومة أو تلك السلطة العامة، فإن 
محكمة في دائرة السلطة القضائية الخاصة بالحكومة أو السلطة العامة التي منحت دعمها 

 .ألحد الطلبات

 رافيةإجراء مراجعة األسماء الجغ 2.2.1.4.4
 gTLDبتأكيد ما إذا كانت كل سلسلة من سالسل ) GNP(ستقوم هيئة األسماء الجغرافية 

المقدم لها الطلب تمثل اسًما جغرافًيا، وستقوم كذلك بالتحقق من صلة وثائق الدعم وصحتها 
  .عند الضرورة

                                                
 members-gac/org.icann.gac://http انظر 10

http://gac.icann.org/gac-members
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 بمراجعة كافة الطلبات المستلمة، وليس فقط) GNP(وستقوم ھيئة األسماء الجغرافية 
التي يتقدم بطلب لھا ھي اسم  gTLDالطلبات التي أشار فيھا مقدم الطلب إلى أن سلسلة 

المقّدم  gTLDبالنسبة ألي طلب تقدم تقرر ھيئة األسماء الجغرافية أن سلسلة نطاق . جغرافي
، لن يجتاز ھذا الطلب )كما ھو موضح في ھذه الوحدة(لھا تعتبر اسًما لدولة أو لمنطقة 

  .ھناك أية مراجعات إضافية متاحة كما لن تكون .اء الجغرافية وسيتم رفضهمراجعة األسم

المقّدم  gTLDأن سلسلة نطاق ) GNP(وبالنسبة ألي طلب تقرر ھيئة األسماء الجغرافية 
، )كما ھو موضح في ھذه الوحدة(لھا الطلب ليست اسًما جغرافًيا يتطلب دعًما حكومًيا 

  .غرافية دون طلب أي خطوات إضافيةسيجتاز الطلب مراجعة األسماء الج

المقّدم لھا  gTLDأن سلسلة ) GNP(وبالنسبة ألي طلب تقرر ھيئة األسماء الجغرافية 
الطلب ھي اسم جغرافي يتطلب دعًما حكومًيا، ستؤكد الھيئة أن مقدم الطلب قد قدم وثائق 

ن االتصاالت الدعم المطلوبة من كافة الجھات الحكومية والسلطات العامة المختصة، وأ
صحة  ICANNويمكن أن تؤكد . الواردة منھا صحيحة وتشتمل على المحتوى المطلوب

االتصاالت عن طريق تشاورھا مع السلطات الدبلوماسية المختصة أو أعضاء اللجنة 
بشأن الحكومة أو السلطة العامة المعنية  ICANNاالستشارية الحكومية التابعة لمنظمة 

  .ضمن إدارة االتصاالت الخاصة بھااالتصال المناسبة  بالسلطة المختصة ونقطة

وقد تتواصل ھيئة األسماء الجغرافية مع كيان التوقيع على الخطاب لتأكيد عزمھا وفھمھا 
   .للشروط التي تم فيھا تقديم الدعم لطلب التقدم

لطلب وإبالغه وفي الحاالت التي ال يقدم فيھا مقدم الطلب الوثائق المطلوبة، سيتم االتصال بمقدم ا
فإذا كان مقدم الطلب قادًرا على تقديم . بالمطلوب، وسيتم منحه إطاًرا زمنًيا محدوًدا لتقديم الوثائق

الوثائق المطلوبة قبل انتھاء فترة التقييم المبدئي، وكانت الوثائق تفي بالمتطلبات، فسيجتاز مقدم 
فسيحصل على وقت إضافي للحصول أما إذ لم يكن قادًرا، . الطلب مراجعة األسماء الجغرافية

لما ال يقل (على الوثائق المطلوبة؛ ومع ذلك، إذا لم يقدم مقدم الطلب الوثائق بحلول التاريخ المحدد 
، فسُيعتبر الطلب غير كامل وسيكون غير مؤھل لمزيد من )يوًما من تاريخ اإلشعار 90عن 

جوالت طلب الحقة، إذا رغب في ذلك،  ويمكن أن يقوم مقدم الطلب بإعادة تقديم الطلب. المراجعة
  .بناًء على الرسوم والمتطلبات الخاصة بجوالت الطلب المحددة

في حالة وجود أكثر من طلب واحد للحصول على سلسلة ُتمثِّل اسًما جغرافًيا محدًدا 
كما ھو موضح في ھذا القسم واعتبار أن الطلبات تحظى باعتمادات الحكومة 

إذا لم يتوصل و. الطلبات في انتظار حل من مقدمي الطلباتالضرورية، سيتم تعليق 
كما (مقدمو الطلب إلى حل في موعد ال يتجاوز تاريخ انتھاء جولة طلب االشتراك 

جولة  ICANNأو التاريخ الذي تبدأ فيه منظمة ) ICANNھو معلن من قِبل منظمة 
األموال مستحقة  تالية لطلب االشتراك، أيھما أقرب، سُترفض الطلبات وستتم إعادة

  .1.5الرد لمقدمي الطلب وفًقا للشروط الموضحة في القسم 

مع ذلك، في حال تشكلت مجموعة تنافس من طلبات متعددة مزودة بوثائق دعم و
صادرة من نفس الحكومة أو السلطة العامة، فسيشرع مقدمو الطلبات في تنفيذ 

تطالبھم الحكومة أو  عندما 4إجراءات حل التنافس المنصوص عليھا في الوحدة 
 .السلطة العامة بتوفير الوثائق

وفي حالة طلب واحد للحصول على سلسلة تمثل اسًما جغرافًيا في أحد مجموعات التنافس مع 
التنافس على سيتم حل طلبات لسالسل مشابھة لم يتم تحديدھا على أنھا أسماء جغرافية، 

  .4لموضحة في الوحدة السلسلة باستخدام إجراءات التنافس على السلسلة ا

  عمليات المراجعة الخاصة بمقدم الطلب  2.2.2
م لھا الطلب المذكورة في القسم  gTLDتزامًنا مع عمليات المراجعة الخاصة بسلسلة  المقدَّ

بمراجعة القدرة الفنية والتشغيلية والمالية وخدمات السجل  ICANN، ستقوم 1 .2 .2الفرعي 
  .توضيح عمليات المراجعة ھذه بتفصيل أكبر في األقسام التاليةويتم . الُمقتَرحة لمقدم الطلب



2الوحدة 
التقييم إجراءات

 
 

 2011- 09- 19اإلصدار | كتيب دليل مقدمي الطلبات 
162- 

 

  التشغيلية /المراجعة الفنية  2.2.2.1
في نموذج  44- 24انظر األسئلة (سُيجيب مقدم الطلب، في طلبه، على مجموعة من األسئلة 

 gTLDبھدف تجميع معلومات حول قدراته الفنية وخططه الخاصة بتشغيل نطاق ) التقدم
  .المقترح

فعلي الجتياز المراجعة  gTLDوال ُيطلب من مقدمي الطلبات أن يكونوا قد قاموا بنشر سجل 
وسيكون من الضروري، مع ذلك، بالنسبة لمقدم الطلب أن ُيظھر إدراًكا . التشغيلية/الفنية

واضًحا وكذلك تحقيق بعض العمل األساسي تجاه النواحي الفنية والتشغيلية لتشغيل سجل 
gTLD .الي، سيكون كل مقدم طلب يجتاز التقييم الفني وكافة الخطوات األخرى مطالًبا وبالت

ارجع إلى . الجديد gTLDبإكمال االختبار الفني لما قبل التفويض قبل تفويض نطاق 
  .، االنتقال إلى التفويض، للحصول على معلومات إضافية5 الوحدة

  المراجعة المالية  2.2.2.2
في نموذج  50- 45انظر األسئلة (ه، على مجموعة من األسئلة سُيجيب مقدم الطلب، في طلب

وخططه  gTLDبھدف تجميع معلومات حول قدراته المالية لتشغيل تسجيل نطاق ) الطلب
  .الجديد gTLDالمالية في التحضير لالستقرار طويل المدى لنطاق 

ئلة الفردية، سيوجه ونظًرا ألن األنواع واألھداف المختلفة للسجل قد تبرر ردوًدا مختلفة لألس
فعلى سبيل المثال، خطط . المقيمون انتباًھا خاًصا إلى اتساق الطلب خالل جميع المعايير

التدريج الخاصة بمقدم الطلب التي تحدد أجھزة النظام لضمان كفاءته في التشغيل في مستوى 
نى أن بمع. تخزين محدد يجب أن تكون متسقة مع خططه المالية لتأمين األجھزة الضروري

  .معايير التقييم تختلف باختالف خطط مقدم الطلب لتوفير المرونة

  أسلوب التقييم  2.2.2.3
تشغيلية ومالية، وفًقا /ستقوم ھيئات تقييم فنية ومالية متخصصة بإجراء مراجعات فنية

ويتم إجراء عمليات  .كمرفق مع ھذه الوحدة ةالتسجيل المتضمنوآلية للمعايير المقررة 
في  ICANNذه استناًدا على المعلومات التي يقدمھا كل مقدم للطلب لمنظمة المراجعة ھ

  . إجاباته على األسئلة المطروحة في استمارة التقدم

بالنسبة لكل . وقد يطلب المقّيمون توضيحات أو معلومات إضافية أثناء فترة التقييم المبدئي
الھا إلى مقدم الطلب من كل طلب من طلبات التقدم، سيتم توحيد األسئلة التوضيحية وإرس

وسوف يتاح للمتقدم بذلك الفرصة لتوضيح أو استكمال طلب التقدم في تلك المناطق . ھيئة
وستحدث ھذه االتصاالت عبر نظام تقديم الطلبات . حيث تم تقديم الطلب من جانب المقيمين

الطلب من  لمقدم أسبوعانوستشمل مثل ھذه االتصاالت مھلة قدرھا . (TAS) عبر اإلنترنت
وستصبح أي معلومات تكميلية يوفرھا مقدم الطلب . أجل اإلجابة، ما لم يذكر خالف ذلك

  .جزًءا من الطلب

. يتحمل مقدم الطلب مسؤولية التأكد من اإلجابة على األسئلة بالكامل وإرفاق الوثائق المطلوبة
فية أو دليل إضافي من ويعتبر المقّيمون مؤھلين، إال أنھم غير ُملَزمين، بطلب معلومات إضا

مقدم الطلب، وھم أيًضا غير ملزمين بأن يضعوا في اعتبارھم أي معلومات أو أدلة غير 
  . متوفرة في الطلب وتم تقديمھا بحلول موعد االنتھاء، ما لم يطلب المقيِّمون ذلك بوضوح

  مراجعة خدمات السجل  2.2.3
 ICANNفترة التقييم المبدئي، ستقوم  تزامًنا مع عمليات المراجعة األخرى التي تحدث أثناء

بمراجعة خدمات السجل المقترحة لمقدم الطلب للتحقق من أي تأثيرات عكسية محتملة على 
  .وسُيطلب من مقدم الطلب تقديم قائمة بخدمات السجل الُمقتَرحة في طلبه. األمان أو االستقرار
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 التعريفات 2.2.3.1
 : بأنها خدمات السجليمكن تعريف 

استالم البيانات من المسجلين فيما : ت تشغيل السجل الضرورية للمهام التاليةعمليا .1
يتعلق بتسجيالت أسماء النطاقات وخوادم األسماء؛ وتزويد المسجلين بمعلومات 

؛ ونشر ملفات منطقة نطاق TLDالحالة المتعلقة بخوادم المنطقة الخاصة بنطاق 
TLDاالتصال وغيرها من  ؛ وتشغيل خوادم منطقة السجل؛ واإلعالن عن

كما  TLDالمعلومات فيما يتعلق بعمليات تسجيل خادم اسم النطاق في نطاق 
 تطالب بذلك اتفاقية مزود االمتداد؛ 

منتجات وخدمات أخرى يجب على مشغل السجل تقديمها بسبب تأسيس سياسة  .2
 اإلجماع؛

ها بب تخصيصوأي منتجات وخدمات أخرى يمكن لمشغل السجل فقط تقديمها، بس .3
 .لمشغل مزود االمتداد

سيتم اختبار خدمات السجل المقترحة لتحديد ما إذا كانت ستعمل على إثارة مشكالت كبيرة 
يمكن االطالع على أمثلة للخدمات المقترحة للسجالت الحالية . تتعلق باالستقرار أو األمان

وفي معظم الحاالت، . rsep/registries/en/org.icann.www://tpht/على الموقع 
 .هذه الخدمات هذا التحقيق بنجاح اجتازت

يمكن االطالع على خدمات السجل التي تقدمها شركات تسجيل في ملحقات اتفاقية مزود 
انظر الموقع . االمتداد

htm.agreements/registries/en/org.icann.www://http. 

يمكن العثور على تعريف كامل لخدمة السجل على الموقع 
html.rsep/rsep/registries/en/org.icann.www://http. 

 :يف األمان واالستقرار كما يليوبالنسبة ألغراض هذه المراجعة، يتم تعر

ص ) 1(يشير تأثير خدمة السجل الُمقتَرحة على األمان إلى  – األمان اإلعالن غير الُمرخَّ
الوصول غير الُمرخص للمعلومات ) 2(لبيانات السجل أو تعديلها أو إدراجها أو إزالتها، أو 

نظمة وفًقا لجميع المعايير أو الموارد الموجودة على اإلنترنت أو إعالنها بواسطة تشغيل األ
 .المقبولة

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

ارسات الحالية لطلب العروض ومعترف بها ومعتمدة، مثل تتبع المعايير أو أفضل المم
)RFC ( يدعمها  التيذات الصلةIETF أو ،)إنشاء حالة تؤثر بشكل عكسي على السعة ) 2

اإلنتاجية أو زمن االستجابة أو االتساق أو ترابط االستجابات بخوادم اإلنترنت أو النظم 
شورة بواسطة هيئة النهائية، حيث تعمل وفًقا للمعايير ذات الصلة المعمول بها المعتمدة والمن

معايير مؤسسة بشكل جيد ومعترف بها ومعتمدة، مثل تتبع المعايير أو أفضل الممارسات 
ذات الصلة وباالعتماد على معلومات التفويض أو إدارة ) RFC(الحالية لطلب العروض 

 .الخدمات الخاصة بُمشغل السجل

 الخدمات المعتادة 2.2.3.2
 :تادة يقدمها مشغل شركة التسجيلخدمات السجل التالية هي خدمات مع

 استالم البيانات من الُمسجلين فيما يتعلق بتسجيل أسماء النطاقات وخوادم األسماء  •

 TLDونشر ملفات منطقة  •

 نشر االتصال والمعلومات األخرى فيما يتعلق بعمليات تسجيل خادم اسم النطاق •

 DNSامتدادات أمان  •

http://www.icann.org/en/registries/rsep/
http://www.icann.org/en/registries/agreements.htm
http://www.icann.org/en/registries/rsep/rsep.html


 2 الوحدة
 التقييم إجراءات

 
 

   2011-09-19اإلصدار | كتيب دليل مقدمي الطلبات 
182- 

 

ًرا تقديم أيٍ من خدمات السجل هذه بطريقة فريدة يجب أن يوضح مقدم الطلب ما إذا كان مقر
 .TLDإلى نطاق 

يتم . المقترح بالتفصيل gTLDويجب توضيح أي خدمات سجل إضافية تعتبر فريدة لسجل 
 توفير التوجيهات الخاصة بتوضيح خدمات السجل على الموقع

html.rrs_sample/rsep/registries/en/org.icann.www://http. 

 TLDمحتويات منطقة   2.2.3.3
عدًدا من االستفسارات حول استخدام أنواع السجالت المختلفة في منطقة  ICANNتستقبل 

وتعد محتويات المنطقة  .السجل، بسبب اقتراح الكيانات لنماذج عمل ونماذج فنية مختلفة
 :هي TLDلمنطقة نطاق المسموح بها 

 .Apex SOAسجل  •

الخاصة  DNSوإلحاق منطقة االختصاص لخوادم  Apex NSسجالت  •
 .TLDبنطاقات 

الخاصة باألسماء  DNSوإلحاق منطقة االختصاص لخوادم  NSسجالت  •
 .TLDالمسجلة في نطاق 

 .TLDلألسماء المسجلة في نطاق  DSسجالت  •

 DNSKEYو RRSIGأي و( TLDالسجالت المرتبطة بتوقيع منطقة نطاق  •
 ).NSEC3و NSECو

يجب أن يقوم مقدم الطلب الذي يرغب في وضع أية أنواع سجالت أخرى في منطقة نطاق 
TLD وسيتم تقييم . بتوضيح عرضه في قسم خدمات التسجيل الخاصة بطلب التقدم بالتفصيل

أنها أن تشكل ذلك، كما يمكن أن يؤدي إلى إجراء تقييم لتحديد ما إذا كانت الخدمة من ش
وينبغي على المتقدمين أن يكونوا على . DNSمخاطر ذات تأثير سلبي على أمن واستقرار 

األقل شيوًعا في منطقة  DNSعلم بأن الخدمة المبنية على أساس استخدام سجالت موارد 
، حتى لو تمت الموافقة عليها في مراجعة خدمات التسجيل، قد ال تعمل على TLDنطاق 

 . ود بالنسبة لجميع المستخدمين نظًرا لعدم وجود دعم لطلب التقدمالنحو المنش

 األسلوب 2.2.3.4
ستتضمن مراجعة خدمات السجل المقترحة لمقدم الطلب تحديًدا أولًيا لما إذا كانت أي خدمات 

سجل مقترحة تثير مشكالت كبيرة تتعلق بقضايا األمان واالستقرار وتتطلب مزيًدا من 
 .االعتبار

هر التحديد األولي أنه ربما تكون هناك مشكالت كبيرة تتعلق باألمان أو االستقرار وإذا أظ
تحيط بالخدمة المقترحة، فسيتم تمييز الطلب ) 1 .3 .2 .2كما هو موضح في القسم الفرعي (

، انظر )RSTEP(ليخضع لمراجعة موسعة من ِقبل هيئة التقييم التقني لخدمات السجل 
وسيتم . )html.rstep/rsep/registries/en/org.icann.www://http(الموقع 

 ).3 .2راجع القسم (إجراء هذه المراجعة، إن وجدت، أثناء مرحلة التقييم الموسع 

ستتم وفي حالة تمييز طلب ليخضع لمراجعة موسعة لواحدة أو أكثر من خدمات السجل، ف
وسيتم إخطار مقدم . مطالبة مقدم الطلب برسوم إضافية لتغطية تكلفة المراجعة الموسعة

 . الطلب بأية رسوم إضافية مستحقة يجب تحصيلها قبل بدء المراجعة الموسعة

 سحب مقدم الطلب للطلب 2.2.4
ن يطلب يمكن لمقدم الطلب الذي لم يجتز التقييم المبدئي أن يسحب طلبه في هذه المرحلة وأ

 ).1من الوحدة  5 .1ارجع إلى القسم الفرعي (استرداًد جزئًيا ألمواله 

http://www.icann.org/en/registries/rsep/rrs_sample.html
http://www.icann.org/en/registries/rsep/rstep.html
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 التقييم الموسع 2.3
التقييم الموسع في حالة فشل الطلب في اجتياز مواد التقييم  يمكن أن يطلب مقدم الطلب

 :المبدئي المتعلقة بـ

سوم إضافية ال توجد ر .)4 .1 .2 .2ارجع إلى القسم الفرعي (األسماء الجغرافية  •
 .للتقييم الموسع في هذه الحالة

ال توجد ). 1 .2 .2 .2ارجع إلى القسم الفرعي (إثبات القدرة الفنية والتشغيلية  •
 .رسوم إضافية للتقييم الموسع في هذه الحالة

ال توجد رسوم إضافية ). 2 .2 .2 .2ارجع إلى القسم الفرعي (إثبات القدرة المالية  •
 .الحالة للتقييم الموسع في هذه

والحظ أن هذا البحث يتطلب ). 3 .2 .2ارجع إلى القسم الفرعي (خدمات السجل  •
، إذا كان مقدم الطلب يرغب في )رسم مراجعة خدمات السجل(رسًما إضافًيا 

من  5 .1للحصول على معلومات حول الرسوم والدفع، انظر القسم . المتابعة
 .1الوحدة 

فسوف ُتستخدم نفس المعايير . في معايير التقييمال يتضمن التقييم الموسع أي تغيير 
 .الُمستخدمة في التقييم المبدئي لمراجعة الطلب في ضوء التوضيحات التي يقدمها مقدم الطلب

بدًءا من الوقت الذي يتسلم فيه مقدم الطلب إشعاًرا بفشل اجتياز التقييم المبدئي، يكون لديه 
أما إذا لم يطلب مقدم . ICANNقييم الموسع إلى يوًما تقويمًيا لتقديم إشعار طلب الت 15

، فلن )وقام بدفع رسوم إضافية في حالة تحقيق خدمات السجل(الطلب التقييم الموسع بوضوح 
 .يتابع الطلب

 التقييم الموسع لألسماء الجغرافية 2.3.1
لكن طلب التقدم الذي تم تحديده على أنه اسم جغرافي يحتاج إلى دعم حكومي، و في حال كان

لم يقدم صاحب الطلب فيه دليل على الدعم أو عدم المعارضة من جميع الحكومات أو السلطات 
العامة المختصة بحلول نهاية فترة التقييم المبدئي، فسيكون أمام مقدم الطلب وقت إضافي في 

 . على هذه الوثائق وتقديمها الحصولفترة التقييم الموسع من أجل 

لوثائق لهيئة األسماء الجغرافية في الموعد المطلوب، فإن الهيئة ا الطلبفي حال قّدم مقدم 
أما إذا لم يقدم مقدم الطلب  4 .1 .2 .2ستُجري مراجعة للوثائق على النحو المفصل في القسم 

، فلن يجتز طلب التقدم )يوًما من تاريخ اإلشعار 90على األقل (الوثائق في الموعد المطلوب 
 .إجراء أية مراجعات أخرىالتقييم الموسع، ولن يتم 

 التشغيلي أو المالي الموسع/التقييم الفني 2.3.2
ينطبق ما يلي على التقييم الموسع الذي يتم إجراؤه على القدرة التقنية والتشغيلية أو المالية 

 .2 .2 .2لمقدم الطلب، كما هو موضح في القسم الفرعي 

دخول إلى نظام تقديم الطلبات عبر سيكون على مقدم الطلب الذي طلب تقييًما موسًعا ال
مرة أخرى وتوضيح إجاباته على تلك األسئلة أو األقسام التي حصل فيها  (TAS)اإلنترنت 

أو، في حالة أي طلب حيث يكون قد تم اجتياز األسئلة على حدة ( على نقاط تكفي الجتيازها
، تلك "ييم المبدئيالتق"ولكن إجمالي مجموع الدرجات كان دون المستوى الالزم الجتياز 

ويجب أن تكون اإلجابات . )األسئلة أو األقسام التي يمكن فيها الحصول على نقاط إضافية
توفر أي توضيح ال ُيمثل تغييًرا أو  ،استجابًة لتقرير المقّيمين الذي يشير إلى سبب الفشل

ستبدال أجزاء وال يمكن لمقدمي الطلبات استخدام فترة التقييم الموسع ال. جوهرًيا في الطلب
صلية، بمعنى تغيير من المعلومات الجديدة بالنسبة للمعلومات التي قّدمها في طلباتهم األ

 .الطلب مادًيا
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التشغيلية أو المالية / سيتمتع مقدم الطلب الذي يشارك في تقييم موسع حول المراجعات الفنية
ين بالتقييم والذين قاموا بالخيار لمراجعة طلبه على أيدي نفس األعضاء االستشاريين المختص

بالمراجعة أثناء فترة التقييم المبدئي، أو بالخيار لطلب مجموعة مختلفة من األعضاء 
  .االستشاريين للمراجعة أثناء التقييم الموسع

يسمح التقييم الموسع بمزيد من تبادل المعلومات بين المقّيمين ومقدم الطلب من أجل توضيح 
وستصبح هذه المعلومات التكميلية جزًءا من . طلب بشكل أكبرالمعلومات المتضمنة في ال

 . وستتضمن هذه االتصاالت موعًدا نهائًيا الستجابة مقدم الطلب. الطلب

بإخطار مقدمي الطلبات في نهاية فترة التقييم الموسع فيما يتعلق بنجاحهم  ICANNوستقوم 
ع، فسينتقل إلى المرحلة التالية من وفي حالة اجتياز الطلب للتقييم الموس. في اجتيازه أم ال

ولن يتم . أما إذا لم ينجح طلب االشتراك في اجتياز التقييم الموسع، فلن يتابع بعد ذلك. العملية
 .إجراء أية مراجعات أخرى

 التقييم الموسع لخدمات السجل 2.3.3
 ينطبق هذا القسم على التقييم الموسع لخدمات السجل، كما هو موضح في القسم

 .3 .2 .2رعي الف

) RSTEP(إذا تمت إحالة خدمات السجل الُمقتَرحة إلى هيئة التقييم الفني لخدمات السجل 
إلجراء مراجعة موسعة، فستقوم الهيئة بتشكيل فريق مراجعة يتكون من أعضاء يتمتعون 

 .بالمؤهالت المناسبة

ة السجل أعضاء بناًء على مدى تعقيد خدم 3وسيتكون فريق المراجعة بشكل عام من 
 يوًما عند استخدام هيئة مكونة من 45إلى  30ويمكن إجراء المراجعة خالل . الُمقتَرحة

 وسيتم تحديد ذلك في الحاالت التي تكون هناك حاجة إلى هيئة مكونة من. أعضاء 3
يوًما أو أقل عند استخدام  45ويمكن إجراء المراجعة في . أعضاء قبل بدء التقييم الموسع 5

  .أعضاء 5من  هيئة مكونة

وستغطي المدفوعات الخاصة برسم مراجعة خدمات السجل التي يدفعها مقدم الطلب تكلفة 
ولن تبدأ . 1من الوحدة  5 .1راجع إجراءات الدفع في القسم . RSTEPمراجعة هيئة 
 . حتى يتم استالم الدفع RSTEPمراجعة هيئة 

ن خدمات السجل الُمقتَرحة لمقدم أنه يمكن تقديم خدمة أو أكثر م RSTEPوإذا وجدت هيئة 
الطلب دون وجود خطر التأثير العكسي الحقيقي على األمان أو االستقرار، فسيتم تضمين هذه 

وإذا وجدت هيئة . ICANNمقدم الطلب مع اتفاقية التسجيل الخاصة بالخدمات في 
RSTEP ى األمان أن الخدمة الُمقتَرحة ستؤدي إلى وجود خطر التأثير العكسي الحقيقي عل

أو االستقرار، فقد يختار مقدم الطلب متابعة طلبه بدون الخدمة الُمقتَرحة أو سحب طلبه 
يوًما تقويمًيا إلبالغ  15وفي هذه الحالة، يكون لدى مقدم الطلب . gTLDالخاص بنطاق 

وإذا لم يقدم مقدم الطلب ذلك اإلشعار بوضوح خالل . بنيته لمتابعة الطلب ICANNمنظمة 
 . طار الزمني، فلن تتم متابعة الطلب بعد ذلكهذا اإل

 األطراف المشتركة في التقييم 2.4
يلعب عدد من الخبراء المستقلين وكذلك المجموعات دوًرا في إجراء عمليات المراجعة 

ويوجد في هذا القسم وصف مختصر للهيئات المختلفة، وأدوارها . المختلفة في عملية التقييم
 .التي يعملون في ظلهافي التقييم، والظروف 

 رادواألالهيئات و  2.4.1
المقترحة  gTLDبتقييم ما إذا كان من المحتمل أن تؤدي سلسلة  هيئة تشابه السالسلستقوم 

حالي، أو أي  TLDإلى إرباك المستخدم بسبب التشابه مع أي اسم محجوز، أو أي نطاق 
IDN ccTLD   مطلوب، أو أي سلسلةgTLD لب في جولة الطلب جديدة مقدم لها الط

يمكن للهيئة أيضا مرجعة . ويحدث هذا أثناء مراجعة تشابه السلسلة في التقييم المبدئي. الحالية
 . المقدمة من قبل مقدمي الطلب كجزء من عمله IDNجداول 
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على  مقترحةأي سلسلة تحديد ما إذا كان من المحتمل أن تؤثر ب DNSھيئة استقرار ستقوم 
  .في التقييم المبدئي DNSھذا أثناء مراجعة استقرار سلسلة  ويحدث. DNSاستقرار 

بمراجعة كل طلب من الطلبات لتحديد ما إذا كان نطاق ھيئة األسماء الجغرافية ستقوم 
gTLD وفي حالة . المقدم له الطلب يمثل اسًما جغرافًيا، كما ھو موضح في الدليل المساعد

، فستقوم الھيئة بالتأكد من تقديم الوثائق ةومدعم الحكيتطلب  اجغرافيً  اسماالسلسلة كون 
المطلوبة مع الطلب والتحقق من أنھا واردة من الحكومات والسلطات العامة المختصة وأنھا 

  .صحيحة

بمراجعة المكونات الفنية لكل طلب وفًقا للمعايير الواردة في دليل  ھيئة التقييم الفنيستقوم 
يل السجل المقترحة، لتحديد ما إذا كانت لدى مقدم مقدم الطلب، باإلضافة إلى عمليات تشغ

. وفقا لما ھو مقترح في الطلب gTLDالطلب القدرة الفنية والتشغيلية على تشغيل سجل 
التشغيلية في التقييم المبدئي، وربما يحدث أيًضا في /ويحدث ھذا أثناء عمليات المراجعة الفنية
  .التقييم الموسع إذا اختار ذلك مقدم الطلب

بمراجعة كل طلب من الطلبات في مقابل المعايير التجارية والمالية  ھيئة التقييم الماليتقوم س
والتنظيمية المضمنة في دليل مقدم الطلب، لتحديد ما إذا كانت لدى مقدم الطلب القدرة المالية 

ويحدث ھذا أثناء عمليات . وفقا لما ھو مقترح في الطلب gTLDعلى الحفاظ على سجل 
عة المالية في التقييم المبدئي، وربما يحدث أيًضا في التقييم الموسع إذا اختار ذلك مقدم المراج
  .الطلب

بمراجعة خدمات السجل المقترحة في  )RSTEP(ھيئة التقييم الفني لخدمات السجل ستقوم 
األمان أو  الطلب لتحديد ما إذا كان من المحتمل أن تثير خطر وقوع تأثير عكسي كبير على

  .ويحدث ھذا، إن وجد، أثناء فترة التقييم الموسع. تقراراالس

وُيلزم أعضاء كل الھيئات بااللتزام بقواعد السلوك المقررة وإرشادات تضارب المصالح في 
  .ھذه الوحدة

  عملية اختيار الھيئة   2.4.2
في ھذه العملية الخاصة باختيار الھيئة ھي مزود أطراف ثالثة مؤھل للقيام  ICANNمنظمة 

وباإلضافة إلى خبراء موضوع البحث المحدد المطلوبين لكل  11.عمليات المراجعة المختلفةب
  :ھيئة، يلزم وجود مؤھالت محددة، تتضمن

  أو لديه القدرة على  - يجب أن يكون مزود الخدمة قادًرا على أن يدعو لالجتماع
ا على ھيئات متنوعة من مختلف أنحاء العالم وأن يكون قادرً  - الدعوة لالجتماع 

تقييم الطلبات من كافة المناطق بالعالم، بما في ذلك الطلبات الخاصة بنطاقات 
IDN gTLD.  

  
  يجب أن يكون المزود على دراية بمعاييرIETF IDNA ،ومعايير يونيكود ،

  .IDNذات الصلة، والمصطلحات المرتبطة بأسماء  RFCو
  

  طلبات تقييم عدد غير يجب أن يكون المزود قادًرا على التدرج سريًعا لتلبية
ال ُيعرف، حالًيا، عدد الطلبات التي ستتم مراجعتھا، ومدى . معروف من الطلبات

غير  gTLDأو  gTLD ASCIIتعقيدھا، وما إذا كانت عموًما تخص نطاقات 
ASCII.   

  
  يجب أن يكون المزود قادًرا على تقييم الطلبات ضمن اإلطارات الزمنية المطلوبة

  .الموسعللتقييم المبدئي و
  

على اإلنترنت قبل افتتاح  ICANNوسيتم إشراك المزودين وإعالنھم رسمًيا، على موقع 
  . فترة تقديم الطلبات

                                                 
 .htm.en-eoi-tenders-open/gtlds-new/topics/en/org.icann://httpانظر  11

http://icann.org/en/topics/new-gtlds/open-tenders-eoi-en.htm
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 إرشادات قواعد السلوك لألعضاء االستشاريين  2.4.3
الجديدة  gTLDالخاصة ببرنامج طلبات نطاقات ") قواعد("إن الغرض من قواعد السلوك 

لمصالح الحقيقي والظاهري والسلوك غير األخالقي من ِقبل هو منع تضارب ا") برنامج("
 ").عضو استشاري("أي عضو استشاري مختص بالتقييم 

 
فيجب أن يتصرف األعضاء االستشاريون أنفسهم باعتبارهم متخصصين مفكرين، وجديرين، 

ويتوقع من األعضاء . ومحضرين جيًدا، وغير متحيزين طوال عملية تقديم الطلبات
يين االلتزام باإلنصاف والمعايير السلوكية العالية أثناء التأكد من مجتمع اإلنترنت، االستشار

وال تقبل التصرفات غير . وناخبيه، وعموم الموضوعية، والنزاهة، والسرية، والمصداقية
ويتوقع من األعضاء االستشاريين االلتزام بالمبادئ التالية . األخالقية، أو حتى ظهور التسوية

ويقصد بهذه القواعد تلخيص المبادئ وال يجب أن . مسؤولياتهم الملقاة على عاتقهم في تنفيذ
يتم اعتبار أي شيء فيها واجبات محدودة، أو التزامات، أو متطلبات قانونية يجب أن يلتزم 

 .بها األعضاء االستشاريون
 

 :اللجانيجب على أعضاء  –التحيز 
 

ِقبل منظمة  مال غير معتمدة منعدم تقديم جداول أعمال شخصية أو جداول أع •
ICANN في تقييم الطلبات؛ 

وفحص الحقائق الموجودة كما هي وليس فحصها متأثرة بسمعة ماضية، أو  •
 بحسابات اإلعالم، أو بيانات غير محققة الصحة حول الطلب الجاري تقييمه؛ 

ومنع أنفسهم من المشاركة في تقييم طلب ما، إذا كان هناك عامل ميل، على حد  •
 علمهم، يمكن أن يؤثر عليهم فيما يتعلق بالتقييم؛ 

منع أنفسهم من أنشطة التقييم إذا كانت لديهم فلسفة معارضة لنوع معين من  •
مقدمي الطلبات أو من الطلبات، أو تم تسجيلهم على أنهم قاموا بعمل نقد عام حول 

 .نوع معين من مقدمي الطلبات أو من الطلبات

ال يطلب األعضاء االستشاريون أو يقبلوا أي تعويض أًيا كان أو يجب أ –الهدايا /التعويض
يجب أن تتضمن . (أي هدايا مادية من مقدم الطلب الذي تتم مراجعته أو أي تابع لمقدم الطلب

 ).دوالًرا أمريكًيا 25الهدايا المادية أي هدية تزيد قيمتها عن 

لطلب، فيمكن لألعضاء االستشاريين إذا كان تقديم تذكار صغير أمًرا مهًما في ثقافة مقدم ا
وفي حالة الشك، يجب . دوالًرا أمريكًيا 25قبول ذلك التذكار، إال أنه يجب أال تتجاوز قيمتها 

 .يأخذ العضو االستشاري جانب الحيطة برفض الهدايا من أي نوع

إرشادات تضارب "يجب أن يتصرف األعضاء االستشاريون وفًقا لـ  –تضارب المصالح 
 ).1 .3 .4 .2راجع القسم الفرعي " (الجديدة gTLDبرنامج طلبات نطاقات مصالح 

يجب أن يتمكن األعضاء االستشاريون من . السرية جزء متمم لعملية التقييم –السرية 
يجب أن يحافظ األعضاء االستشاريون . الوصول إلى المعلومات الحساسة إلجراء التقييمات

ومقدم الطلب وأي معلومات  ICANNليها منظمة على سرية المعلومات التي تأتمنهم ع
سرية مقدمة إليهم من أي مصدر، إال في حالة أن يكون الكشف عنها مفوًضا قانوًنا أو تم 

كافة عناصر البرنامج " المعلومات السرية"تتضمن . ICANNترخيص ذلك من ِقبل 
 :يل المثال ال الحصروالتي تتضمن على سب -والمعلومات التي يتم تجميعها كجزء من العملية 

فيما يتعلق بمراجعة أي  -الوثائق، والمقابالت، والمناقشات، والترجمات الفورية، والتحليالت 
 .جديد gTLDطلب نطاق 

يجب على جميع األعضاء االستشاريين قراءة هذه القواعد قبل البدء في خدمات  –اإلقرار 
 .د توضيًحا كتابًياالتقييم وكذلك توضيح قيامهم بذلك واستيعابهم للقواع
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  إرشادات تضارب المصالح لألعضاء االستشاريين  2.4.3.1
من المعترف به أن مزودي األطراف الثالثة يمكنھم أن يتمتعوا بعدد كبير من الموظفين في 

وفي الحقيقة، ھناك احتمالية بأن عدًدا من . عدة بالد يعملون في خدمة العديد من العمالء
الُمسجلين / يكونون معروفين جًدا داخل مجتمع شركات التسجيل  األعضاء االستشاريين قد

   .وأنھم قد قدموا خدمات مھنية لعدد من مقدمي الطلبات المحتملين

وللحماية من احتمالية وجود تأثير في غير محله وضمان تقييم الطلبات بطريقة موضوعية 
مصالح سيلتزم بوضع إرشادات وإجراءات مفّصلة لتضارب ال ICANNومستقلة، قامت 

وللمساعدة في ضمان اتباع تلك . باتباعھا األعضاء االستشاريون المختصون بالتقييم
  :بما يلي ICANNاإلرشادات بطريقة صحيحة، ستقوم 

  المزود (مطالبة جميع األعضاء االستشاريين المختصين بالتقييم
  .المصالح لالعتراف وتوثيق تفھم بشأن إرشادات تضارب) واألفراد

 ة جميع األعضاء االستشاريين المختصين بالكشف عن جميع مطالب
  . العالقات التجارية العاملة في أي وقت خالل األشھر الستة الماضية

  حيثما كان ذلك ممكًنا، تحديد المزودين األساسيين واالحتياطيين
   .وتأمينھم من أجل ھيئات التقييم

 ين المختصين األعضاء االستشاري ،تأسيس وتنفيذ عملية، اتفاًقا مع
بالتقييم لتحديد التعارضات وإعادة تعيين الطلبات إن أمكن إلى مزود 

  . للقيام بعمليات المراجعة أطراف ثالثة ثانوي أو محتمل  

يجب أن يلتزم جميع األعضاء االستشاريين المختصين بالتقييم بإرشادات  – فترة التوافق
طلبات وانتھاًء باإلعالن العام من قبل تضارب المصالح بدًءا من تاريخ بدء فترة تقديم ال

  . منظمة للنتائج النھائية لكافة الطلبات المقدمة من مقدم الطلب محل المناقشة

اإلرشادات التالية ھي الحد األدنى من المعايير التي يجب أن يلتزم بھا األعضاء  –رشادات اإل
ن التنبؤ بكافة الظروف التي ومن المعترف به أنه من الممك .االستشاريون المختصون بالتقييم

وفي ھذه الحاالت، يجب أن . يمكن أن يحدث في ظلھا تضارب في المصالح وتغطيتھا كذلك
يقوم العضو االستشاري المختص بالتقييم بتقييم ما إذا كانت الحقائق والظروف الحالية 

  . ستؤدي إلى أن يستنتج شخص عاقل وجود تضارب فعلي في المصالح

   :اريون المختصون بالتقييم وأعضاء العائلة المقربيناألعضاء االستش

  يجب أال يكونوا محل تعاقد، أو لديھم أو مضمنون في مقترح حالي
  .بتقديم خدمات مھنية لمقدم الطلب أو نيابًة عنه أثناء فترة التوافق

  يجب أال يكون لديھم حالًيا أو يكونوا ملتزمين بالحصول على أي
  . صلحة خاصةمصلحة عند مقدم طلب ذي م

  يجب أال يكون لديھم حالًيا أو يكونوا ملتزمين بالحصول على أكثر من
الطلب من األوراق المالية المتداولة المميزة المدرجة علًنا لمقدم  1%

  .أو غيرھا من مصالح الملكية

  يجب أال يكونوا متورطين أو لديھم مصلحة في شركة مشتركة، أو
  .لتجارية مع مقدم الطلبشراكة، أو غيرھا من الترتيبات ا

 يجب أال ترد أسماؤھم في دعوى قضائية مع مقدم الطلب أو ضده.  
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 ويجب أال يكونوا:  

o  أعضاء مجلس إدارة، أو مسؤولين، أو موظفين، أو
  يشغلون منصًبا مساوًيا لمنصب عضو إدارة لمقدم الطلب؛ 

o  أو أن يكونوا مروجين، أو ضامنين، أو أوصياء تصويت
  لمقدم الطلب؛

o  أوصياء عن أي معاش أو ائتمان مترك الفائدة لمقدم أو
  .الطلب

  –تعريفات

العضو االستشاري المختص بالتقييم ھو أي فرد : األعضاء االستشاريون المختصون بالتقييم
ويشمل ذلك أي أعضاء استشاريين ابتدائيين أو ثانويين أو محتملين . مرتبط بمراجعة الطلب

 لمراجعة طلبات التقدم الخاصة بنطاقبإشراكھم  ICANNكطرف ثالث قامت 
gTLD الجديد.   

ذو (عضو العائلة القريب ھو زوج، أو من ھو في درجته، أو تابع : وأعضاء العائلة المقربين
  .للعضو االستشاري المختص بالتقييم) صلة أم ال

لية، الخدمات القانونية، والمراجعة الما: منھا على سبيل المثال ال الحصر: الخدمات المھنية
االستثمار، والخدمات المقدمة بمعاونة مصادر خارجية، والخدمات / والتخطيط المالي 

الداخلية، والضرائب، وتكنولوجيا المعلومات، / اإلدارية / االستشارية مثل المراجعة التجارية 
  .الُمسجل/ وخدمات شركة التسجيل 

  مخالفات مدونة السلوك  2.4.3.2
يم يقوم بخروقات لھذه القواعد، سواًء كان متعمًدا أم ال، أي عضو استشاري مختص بالتقي

التي قد تقدم توصيات بالتدابير الرادعة، إذا ارتأت  ICANNستتم مراجعته من قِبل 
قد تكون الخروقات الخطرة للقواعد ناتجة عن إقصاء الشخص أو األشخاص أو . ضرورتھا

  . المزود المتورط في الخْرق

لعضو االستشاري قد انتھك قانون المخالفات السلوكية، أن ا ICANNفي حال قررت 
فستصبح النتيجة ھي تجاھل مراجعة ذلك العضو لجميع الطلبات المحالة، مع إخضاع طلبات 

   .التقدم المتأثرة لمراجعة من قبل أعضاء الھيئة الجدد

ري يجوز تقديم شكاوى حول انتھاكات قانون المخالفات السلوكية من قبل العضو االستشا
وترسل . عن طريق التعليق العام وآليات دعم مقدمي الطلبات، طوال فترة التقييم ICANN لـ

كما ). 2 .4 .1انظر القسم الفرعي (شكاوى المتقدمين بشأن الھيئات عبر قنوات الدعم المحددة 
عن طريق منتدى التعليق العام، كما ھو ) أي غير المتقدمين(يمكن تقديم شكاوى الجمھور 

  .1في الوحدة موضح 

  قنوات االتصال  2.4.4
وھيئات التقييم  ICANNتتوافر قنوات محددة للدعم الفني أو تبادل المعلومات مع منظمة 

فمن غير المناسب االتصال بأحد . لمقدمي الطلبات أثناء فترتي التقييم المبدئي والموّسع
فراد الذين ، أو أعضاء مجلس اإلدارة، أو غيرھم من األICANNأعضاء ھيئة موظفي 

يؤدون دوًرا في عملية التقييم بھدف التأثير على القرار أو الحصول على معلومات سرية 
وفي سبيل العدالة والمعاملة المنصفة لجميع مقدمي . حول طلبات التقدم قيد المراجعة

   .الطلبات، سيتم تحويل كافة تلك االتصاالت إلى قنوات االتصال المناسب

  



عسوملا مييقتلاو يئدبملا مييقتلا - ةديدجلا gTLD تاقاطن جمانرب - ةدوسم

لسالسلا ةعجارم - يئدبملا مييقتلا

معن

عيمج بلطلا مدقم زاتجا له

؟عسوملا مييقتلا رصانع
معن

 ةلهؤم ريغ

ةيفاضإ ةعجارمل
ال

بلطلا مدقم ةعجارم - يئدبملا مييقتلا

بلطلا مدقم راتخا له

؟عسوملا مييقتلا ةعباتم

 يأل عسوملا مييقتلا ءارجإ نكمي

 وأ ةيلاتلا ةعبرألا رصانعلا نم

:اهعيمج

ةيليغشتلاو ةينفلا ةردقلا ·

ةيلاملا ةردقلا ·

ةيفارغجلا ءامسألا ·

لجسلا تامدخ ·

 هباشتل ةصصخم تسيل نكلو

DNS رارقتسا وأ لسالسلا

 صحف ءانثأ مييقتلل زهاجو لمتكم بلطلا نأ ىلع ديكأتلا

يرادإلا لامتكالا

ةلسلسلا هباشت

 لسالسلا هباشت ةئيه تاعجارم

 مدع نامضل بلط اهنأشب مدقملا

 TLD تاقاطنب قيثو هباشت دوجو

 .ةزوجحملا ءامسألا وأ ةمئاقلا

 ةنراقم لسالسلا هباشت ةئيه دقعت

 اهنأشب مدقملا لسالسلا عيمج نيب

 ءاشنإ ىلع لمعتو تابلط

.سفانت تاعومجم

DNS رارقتسا

 لسالسلا عيمج ةعجارم متت

 نكمي ٬ةيئانثتسا تالاح يفو

 ءارجإ DNS رارقتسا ةئيهل

 تالكشمل ةعسوم ةعجارم

.ةلمتحملا ينفلا رارقتسالا

ةيفارغجلا ءامسألا

 ام ةيفارغجلا ءامسألا ةئيه ددحت

 اهنأشب مدقملا ةلسلسلا تناك اذإ

 يفارغج مسا نع ةرابع بلط

.يموكحلا معدلا ريفوت مزلتسي

 ىلع ةئيهلا دكؤت

 معدلا قئاثو ريفوت

.ةجاحلا بسح

ةيليغشتلاو ةينفلا ةردقلا

 ةينفلا ةئيهلا عجارت

 مدقم تاباجإ ةيليغشتلاو

 ةلئسألا ىلع بلطلا

.معدلا قئاثوو

ةيلاملا ةردقلا

 ةيلاملا ةئيهلا عجارت

 بلطلا مدقم تاباجإ

 قئاثوو ةلئسألا ىلع

.معدلا

لجسلا تامدخ

 تامدخل ةيئدبملا ةعجارملا

 ةلاحإلاو بلطلا مدقم لجس

 تامدخل ينقتلا مييقتلا ةئيه ىلإ

 ةعجارملل  (RSTEP)لجسلا

 عسوملا مييقتلا ءانثأ ةيفاضإلا

.ةرورضلا دنع

عسوملا مييقتلا ةيلمع
 ىلإ بلطلا مدقم لقتني

 .ةيلاتلا تاوطخلا

 

ةيفلخلا صحف

 يجراخ ةمدخ رفوم  عجاري

بلطلا مدقم ةيفلخ

ال معن

ال

 عيمج بلطلا مدقم زاتجا له

؟يئدبملا مييقتلا رصانع

 رشن لبق سفانتلا تاعومجم رشنل ICANN ىعست

.ةلماكلا (IE) يئدبملا مييقتلا جئاتن



 القابلة للفصلقائمة أسماء الدول : ملحق

على . ISO 3166-1حول أسماء الدول والمناطق بالقوائم الموجودة في حقول الملكية لمعايير  DLTgترتبط القيود المفروضة على طلب نطاق 
مكن استخدامه في عمليات الحماية وهو االسم الشائع لبلد ما وي" اسم إنجليزي مختصر"، على حقل ISO 3166-1الصعيد الوطني، تشتمل معايير 

يطلب هذا السجل إضافة عناصر محمية إضافية مشتقة من تعريفات في معايير . تلك؛ ورغم ذلك، ال يمثل هذا في بعض الحاالت االسم الشائع
ISO 3166-1 .ويتم تضمين توضيح للفئات المتنوعة فيما يلي. 

 
 القابلة للفصلقائمة أسماء الدول 

 
 قابل للفصلاسم  .Cl إلنجليزي المختصراالسم ا الرمز

xa جزر أالند B1  أالند 

xa جزر الساموا األمريكية C توتويال 

  C جزيرة سوين 

xa أنجوال C كابيندا 

xD أنتيجا وباربودا A أنتيجوا 

  A باربودا 

  C جزيرة ريدوندا 

xa أستراليا C جزيرة لورد هاوي 

  C جزيرة ماكواري 

  C  آشمورجزيرة 

  C جزيرة كارتير 

  C جزر بحر كورال 

oa  بوليفيا، متعددة الجنسيات B1 بوليفيا متعددة الجنسيات 

bq  وسابا أوستاتيوسبونير، سانت A بونير 

  A سانت أوستاتيوس 

  A سابا 

ba البوسنة والهرسك A البوسنة 

  A والهرسك 

ob البرازيل C جزيرة فرناندو دي نورونها 

  C جزر مارتيم فاز 

  C جزيرة ترينداد 

oa منطقة الخليج الهندي البريطاني C مجموعة جزر أرشيبيالجو 

  C دييجو جارسيا 

ob بروناي دار السالم B1 بروناي 

  C نيجارا بروناي دار السالم 

vc كابي فيردي C ساو تياجو 

  C ساو فيسينتي 

yk جزر التماسيح االستوائية C تمساح استوائي كبير 

vc شيلي C جزيرة عيد الف صح                 

  C جزر جوان فيرنانديز 

  C يرة ساال واي جوميزجز 

  C جزيرة سان أمبروسيو 

  C جزيرة سان فيليكس 

vv  (كيلنج)جزر كوكوس A جزر كوكوس 

  A جزر كلينج 

va كولومبيا C جزيرة مالبيلو 

  C جزيرة سان أندريس 

  C جزيرة بروفيدينسيا 

yk كوموروس C أنجوان 

  C جراندي كومور 

  C موهيلي 

vy جزر الكوك C اروتونجار 

vb كوستاريكا C جزيرة الكوكو 

cv اإلكوادور C جزر جاالباجوس 

Dg غينيا االستوائية C جزيرة أنوبون 

  C جزيرة بويكو 

  C ريو موني 

ky  (مالفيناس)جزر فالكالند B1 جزر فالكالند 



 قابل للفصلاسم  .Cl إلنجليزي المختصراالسم ا الرمز

  B1 مالفيناس 

ka جزر فاروي A فاروي 

kf فيجي C فانوا ليفو 

  C فيتي ليفو 

  C جزيرة روتوما 

fk جزر بولينيزيا الفرنسية C الجزر الجنوبية 

  C جزر جامبير 

  C جزر ماركيساس 

  C مجموعة جزر المجتمع 

  C تاهيتي 

  C جزر تواموتو 

  C جزيرة كليبرتون 

fk األقاليم الفرنسية الجنوبية C جزر أمستردام 

  C مجموعة جزر كروزيت 

  C جزر كيرجيلين 

  C جزيرة سانت باول 

Db اليونان C جبل أتهوس 

  B1 ** 

Dg جرينادا C الجزر الجرينادية الجنوبية 

  C كارياكو 

Df جواديلوب C ال ديسيراد 

  C جاالنتي-ماري 

  C لو سانت 

mk جزيرة هيرد وجزر ماكدونالد A جزيرة هيرد 

  A جزر ماكدونالد 

cx  (نوالية الفاتيكا)الكرسي المقدس A المرسي المقدس 

  A الفاتيكان 

mb الهندوراس C جزر سوان 

ob الهند C جزر أمينديفي 

  C جزر أماندامان 

  C جزر الكاديف 

  C جزيرة مينيكوي 

  C جزر نيكوبار 

ob إيران، جمهورية إيران B1 اإلسالمية 

yo كيريباتي C جزر جيلبرت 

  C تاراوا 

  C بانابا 

  C نجزر الي 

  C كيريتيماتي 

  C جزر الفونيكس 

  C أباريرينجا 

  C جزيرة إنديربيري 

yf كوريا، الجمهورية الشعبية الديمقراطية C كوريا الشمالية 

yb كوريا، جمهورية C كوريا الجنوبية 

cx جمهورية الوس الشعبية الديمقراطية B1 الوس 

ck  الجماهيرية العربية الليبية B1 ليبيا 

ky مقدونيا، الجمهورية اليوغوسالفية السابقة B1 ** 

kk ماليزيا C صباح 

  C ساراواك 

km جزر مارشال C جولييت 

 كواجالين   

 ماجورو   

ka موريشيوس C جزر أجاليجا 

  C ضفة كارجادوس كاراجوس الرملية 

  C جزر ردودريجز 

kk ميكرونيزيا، الوالية الفيدرالية B1 ميكرونيزيا 

  C  ا )جزر كاروالين  (fp           انظر أيض 

  C شووك 



 قابل للفصلاسم  .Cl إلنجليزي المختصراالسم ا الرمز

  C كوزاراي 

  C بوهنبي 

  C ياب 

kg مولدوفا، جمهورية B1 مولدوفا 

  C مولدافيا 

xb جزر هولندا أنتيلز B1 أنتيلز 

  C بوناير 

  C كورسو 

  C سابا 

  C سانت إستاتيوس 

  C سانت مارتين 

bv جزؤ كاليدونيا الجديدة C  لويالتيجزر 

kf جزر ماريانا الشمالية C جزر ماريانا 

  C سايبان 

ak ع مان      C شبه جزيرة م سندام                  

fp باالو C  انظر )جزر كارولينkk ا  (     أيض 

  C بابيلثواب 

fa المنطقة الفلسطينية، فلسطين B1 المحتلة 

fD  (غينيا الجديدة)بابيوا C مجموعة جزر بيسمارك 

  C يةجزر سليمان الشمال 

  C بوجاينفيل 

fb جزر بتكارن C جزيرة دوسي 

  C جزيرة هندرسون 

  C جزيرة أوينو 

bc رينيون C باساس الهندية 

  C جزيرة أوروبا 

  C جزيرة جلوريوزو 

  C جزيرة جوان دي نوفا 

  C جزيرة توروميلين 

ba االتحاد الروسي B1 روسيا 

  C إقليم كالينينجراد 

am ن، أسينشن، وتريستان دكوناسانت هيلي A سانت هيلين 

  A أسينشن 

  A تريستان دكونا 

  C جزيرة جوغ 

  C مجموعة جزر تريستان دي كونها 

yb سانت كيتس ونيفيس A سانت كيستس 

  A نيفيس 

fk سانت بيير وميكيلون A سانت بيري 

  A ميكيلون 

cv سانت فينسينت والغرينادينيز A سانت فينسينت 

  A الغرينادينيز 

  C جزر الغرينادين الشمالية 

  C بيكيا 

  C جزيرة سانت فينسنت 

pa جزر الساموا C سافاي 

  C أبولو 

af ساو تومي وبرينسيبي A ساو تومي 

  A برينسيبي 

av سيشيل C ماهي 

  C جزر ألدابرا 

  C جزر أميرانتي 

  C جزر كوزموليدو 

  C فراكوهار جزر 

ao جزر سليمان C جزر سانتا كروز 

  C جزر سليمان الجنوبية 

  C جوادالكانال 

ax جنوب أفريقيا C جزيرة ماريون 



 قابل للفصلاسم  .Cl إلنجليزي المختصراالسم ا الرمز

  C جزيرة األمير إدوارد 

Da جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية A جورجيا الجنوبية 

  A جزر ساندويتش الجنوبية 

af سفالبارد وجان ماين A الباردسف 

  A جان ماين 

  C جزيرة الدببة 

ak الجمهورية العربية السورية B1 سوريا 

fp تايوان، المقاطعة الصينية B1 تايوان 

  C جزر بينغو 

  C بيسكادورس 

fa تنزانيا، جمهورية B1 المتحدة 

fc ليستي-تيمور C أويكوزي 

fa تونجا C تونجاتابو 

ff ترينداد وتوباجو A ترينداد 

  A توباجو 

fv جزر تركس وكايكوس A جزر تركس 

  A جزر كايكوس 

fc توفالو C فانافوتي 

xc اإلمارات العربية المتحدة B1 اإلمارات 

aa الواليات المتحدة B2 أميركا 

ak الجزر النائية الصغيرة بالواليات المتحدة C جزيرة بيكر 

  C جزيرة هاوالند 

  C جزيرة جارفيس 

  C يرة جونستون االستوائيةجز 

  C سلسلة صخور كينج مان 

  C جزر ميدواي 

  C جزيرة بالميرا 

  C جزيرة وايك 

  C جزيرة نافاسا 

ca فانواتو C إيفاتي 

  C سانتو 

cc فنزويال، جمهورية B1 فنزويال 

  C جزيرة بيرد 

cD جزر فيرجن، جزر B1 فيرجن بالواليات المتحدة 

  C أنيجادا 

  C سياج جوست فان 

  C تورتوال 

  C فيرجن جوردا 

co جزر فيرجن، جزر B1 فيرجن بالواليات المتحدة 

  C سانت كرويكس 

  C سانت جون 

  C سانت طوماس 

pk واليس وفوتونا A واليس 

  A فوتونا 

  C جزر هوورن 

  C جزر واليس 

  C أوفيا 

kc اليمن C جزيرة سوكورتا 

 
 
 



 نةالصيا
 

 .NCAIIونشره بواسطة موظفي  القابلة للفصلستتم صيانة سجل أسماء الدول 
 

بمدخل جديد، ستتم إعادة تقييم هذا السجل لتحديد ما إذا كانت التغيرات التي تم إدخالها على  ISO 3166-1في كل مرة يتم فيها تحديث معايير 
 .من هذه الوثيقة" األهلية"                                        تقييم بناء  على المعايير المدرجة في قسم سيكون ال. المعايير تضمن التغيرات في المدخالت على السجل

 
التي ال تحتوي الرموز التي تحجزها وكالة صيانة على أي تضمين على هذا السجل، وتعتبر المدخالت المشتقة من الرموز المعينة بشكل عادي فقط و

 .مؤهلة ISO 3166-1تظهر في قائمة 
 

 .، فيجب رفض أي مدخل مشتق من ذلك الرمزISO 3166-1ن معايير م NSIفي حالة نبذ أحد رموز 
 

 األهلية
 

 :                                                      ي شتق كل تسجيل في هذا السجل من الخواص المحتملة التالية

 

وال تتضمن قوائم السجل هذه .                                                                                                        في أول حالتين، يجب أن تكون قائمة السجل مشتقة مباشرة  من االسم اإلنجليزي المختصر بإزالة كلمات وأدوات تعريف
 .إلشارة إلى الدولة                                    مصطلحات عامية أو غير رسمية ت ستخدم ل

 
 ".أ"، فإنه يتم إدراجه فقط باعتباره الفئة "جـ"و" أ"على سبيل المثال، إذا كان من الممكن اشتقاق مصطلح من الفئتين . يتم حساب األهلية بترتيب الفئات

 
 

                                                  من عدة أجزاء يمكن فصلها تتكون الدولة وفق ا لها من  ISO 3166-1يتألف االسم اإلنجليزي المختصر لمعايير  :الفئة أ
.                                     مؤهال  في حقه الخاص باعتباره اسم دولة القابلة للفصلكل جزء من هذه األجزاء ويكون . هيئات فرعية بارزة

 "باربودا"و" أنتيجا"من " أنتيجا وباربودا"فعلى سبيل المثال، يتكون 
  

على لغة  ISO 3166-1لمعايير ( 2)أو االسم اإلنجليزي الكامل ( 1)يحتوي االسم اإلنجليزي المختصر  :الفئة ب
فعلى سبيل المثال، .                                                                            بنوع هيئة الدولة، ال ت ستخدم غالب ا في االستخدام الشائع عند اإلشارة إلى الدولة إضافية تتعلق

 "فنزويال"أحد األسماء الدول المختصرة الذي يشار إليه في االستخدام الشائع بـ  "جمهورية فنزويال"
 

، فنتيجة للنزاع الدائم المدرج في وثائق مقدونيا عبارة عن اسم قابل للفصل في سياق هذه القائمة؛ ورغم ذلك**
والجمهورية اليوغوسالفية السابقة لمقدونيا على االسم، لن يتم ( اليونان)األمم المتحدة بين الجمهورية الهيللينية 

انظر . حتى فض النزاع على االسم" مقدونيا"منح أي الدولتين حق االنتساب أو حقوق في اسم 
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/240/37/IMG/N9324037.pdf-dds-http://daccess. 

  
الذي يحتوي على مرادفات اسم الدولة، أو الهيئات الوطنية الفرعية،  ISO 3166-1يحتوي عمود مالحظات  :الفئة جـ

 ".الجزر الرئيسية"أو " متنوع"، أو "يتألف من"، أو "يتضمن"، أو "                   يشار إليه غالب ا بـ"ـ كما يشار إليه ب
 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/240/37/IMG/N9324037.pdf


  2ملحق الوحدة 
  نموذج خطاب خاص بالدعم الحكومي

  
  ]ينبغي تقديم هذا الخطاب على ورقة رسمية[

  
  
  
  

ICANN 
Suite 330, 4676 Admiralty Way 

Marina del Rey, CA 90292 
  
  

   الجديدةgTLDعملية تقييم : عناية السادة
  
  

  ] مطلوبTLD[خطاب دعم للحصول على : الموضوع
  

في برنامج ] مقدم الطلب[ بواسطة ICANNالمقدم إلى ] TLD[الحصول على لطلب ] الكيان الحكومي[لدعم الكامل من قبل يؤآد هذا الخطاب على ا
gTLDتفسير الكيان . [لمراسلتك في هذا الموضوع] سلطة عامة/ الحكومة [ني أتمتع بصالحيةأؤآد أن] منصب/أمين عام/وزير[وبصفتي  .ة الجديد
  ]وما هية الوظائف والمسؤوليات, أو الوآالة, المكتب, القسم, الهيئة ذات الصلة, الحكومي

قد يشمل هذا السياسات الخاضعة للتطوير بشأن من يمكنه . مدى فهمك لكيفية استخدام االسم من قبل مقدم الطلباشرح [ في gTLDسيتم استخدام 
  .هذا العرضوضع عن قرب مع مقدم الطلب على ] قسم/سلطة عامة/الحكومة[ عملت .]تسجيل االسم، ونظام التسعير والهياآل اإلدارية

وعندئذ، . ICANNبإبرام اتفاقية تسجيل مع ] مقدم الطلب[يلتزم , تتفهم أنه في حالة نجاح الطلب, وهكذا, هذا الطلب] السلطة العامة/الحكومة[تدعم 
   .ICANNات سياسة أصحاب المصلحة المتعددة بـ  وااللتزام بسياسات اإلجماع الموضوعة من خالل عمليICANNيلتزم بدفع رسوم لمنظمة 

ومقدم ] السلطة العامة/الحكومة[في حالة نشوب نزاع بين , هعلى نحو إضافي أن اتفاقية التسجيل تنص على أن] السلطة العامة/ الحكومة[آما تدرك 
  .TLDصادر من أية محكمة تابعة لالختصاص القضائي لصالح الكيان الحكومي ذا الصلة بـ ملزم أمر االلتزام بأي  ICANNيجوز لمنظمة , الطلب

وهكذا يكون من المدرك أن اتفاقية التسجيل تعكس القيود المجتمعية المقترحة في , يتم تقديم هذا الطلب في صورة طلب يستند إلى المجتمع] اختياري[
  .تشمل السبل الممكنة اللجوء إلى إجراء فض النزاع على قيود التسجيل, يودفي حالة عدم التزام التسجيل بهذه الق .الطلب

حيث سيحدد هذا االتفاق . بإبرام اتفاق منفصل مع مقدم الطلب] السلطة العامة/ الحكومة[إنني أنصح أنه في حال نجاح هذا الطلب، فستقوم  ]اختياري[
طرًفا ) ICANN(ولن تكون هيئة  .لك الظروف التي بموجبها يمكن أن نسحب هذا الدعمالشروط التي ندعمه بموجبها في عملية تشغيل النطاق، وآذ

  ]. السلطة العامة/ الحكومة[في هذا االتفاق، وسيكون تنفيذ هذا االتفاق بشكل آامل في يد الحكومة 

ببذل مجهودات , من بين أشياء أخرى, ICANN من قيام الهيئة االستشارية لألسماء الجغرافية المشارآة بدعم] السلطة العامة/ الحكومة[آما تتفهم 
في المقام ] اسم وتفاصيل جهة االتصال[وأود أن أنّوه أنه في حال طلب معلومات إضافية أثناء هذه العملية، فسيتم االتصال بـ  .بشأن تصديق هذه الوثيقة

  . األول
  

  .أشكرآم على إتاحة الفرصة لدعم هذا الطلب
  

  مع خالص الشكر
  

  الهيئة العامة ذات الصلة/  الجهة الحكوميةتوقيع من
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 2ملحق النموذج 
 معايير وأسئلة التقييم

 
 

أهدافها الرئيسية تعزيز المنافسة في سوق أسماء من بين كمنظمة غير ربحية تضم أصحاب مصلحة متعددين، كان  1998في  ICANN  تأسيس منذ 
 –ن التنافس وتحافظ على مصالح المستهلكين تحديًدا هي اإلبقاء على التعاون وإيجاد عمليات تضم ICANN وتعتبر المهمة التي تسعى لها . النطاقات

هو وضع المعايير والتقييم في  ICANN حيث يعد هدف . الجديدة وتنفيذها gTLDsويتضمن ذلك دراسة . بدون التأثير على أمان اإلنترنت واستقراره
 .إطار من الموضوعية قدر اإلمكان

 
، اتا عامل مهم لتعزيز االختيار واالبتكار والمنافسة في إطار خدمات تسجيل النطاقالجديدة بوصفه gTLDsإلى  ICANN وفي الوقت الذي تنظر فيه 

لة وُمطولة مع جميع الدوائر  gTLD الحصول على  اتطلبمن جوالت هذه الفقد تم التوصل إلى قرار بدء  الجديدة القادمة بعد عملية مشاورة ُمفصَّ
 .االنتخابية لمجتمع اإلنترنت العالمي

 
وعلى الرغم من ذلك، فال تعد العملية بنفس سهولة تسجيل أحد . جديدة gTLD  وتشغيل نظمة قطاع عام أو خاص تقديم طلب بإنشاء يمكن ألي مو

حيث أنه بدالً من ذلك يتم في عملية تقديم الطلب تقييم المرشحين القادرين على إدارة سجل واختيارهم، ويعد . أسماء نطاقات المستوى الثاني أو شراؤه
وسيكون على مقدمي الطلبات الجدد الوفاء . على سبيل المثال INFO.أو  COM.هو العمل الذي تتم فيه إدارة نطاقات المستوى األعلى مثل  ذلك

 .بمعايير التشغيل والمعايير الفنية للمحافظة على استقرار اإلنترنت وإمكانية تشغيله
 

 الجديدة gTLD لـ معايير التقييم الفني والمالي الخاصة بمبادئ ال .1
 

ولذلك، . الجديدة بما في ذلك أسماء النطاقات الدولية TLDsلطرح عملية متواصلة سيكون هي الجولة األولى مما هذه . التحفظمبادئ  •
 .ترحلتشغيل سجل والنموذج التجاري المقالالزمة للمتطلبات الفنية وشامل تتطلب معايير تلك الجولة من مقدمي الطلبات تقديم تحليل منطقي 

 
 .تسم المعايير والتقييم بالموضوعية قدر اإلمكانتينبغي أن  •

 
  هام لعملية مع وضع هذا الهدف في االعتبار، هناك هدفTLD  مع وجود نماذج سجالت  ،تنويع حيز األسماءيتمثل في الجديدة

االختالفات في النماذج التجارية وستتسبب المعايير التي تتسم بالموضوعية ولكنها تتجاهل . تجارية مختلفة وجماهير مستهدفة
 –وال يحتاج النموذج التجاري لسجل يستهدف مجتمع صغير . استثنائيةفي جعل العملية  –في بعض الحاالت  -والجماهير المستهدفة 

. كبيرة gTLDsإلى أن يكون له القوة نفسها في التمويل والبنية الفنية األساسية كسجل يهدف إلى التنافس مع  –على سبيل المثال 
ولذلك فلن توفر المعايير الموضوعية الخالصة مثل حتمية توافر كمية معينة من األموال المرونة التي تسمح بدراسة نماذج تجارية 

يقوم مقدمي سالموائمة تبًعا للنماذج المختلفة التي على أن يتيح إمكانية إطار عمل موضوعي للتقييم، يجب أن توفر العملية . مختلفة
 .، سوف يتم تقييم إجابات المتقدم وفقاً للمعايير الخاصة بالنموذج المقترحهذا في نطاق إطار العملو. بتقديمها الطلبات

 
  أن تكون لها المقدرة على التكيف مع خطة العمل، شريطة أن تكون الخطة متناسقة وأن أي : تتسم المعايير بالمرونةلذلك ينبغي أن

 .تستطيع الصمود في جميع الظروف
 

 على سبيل المثالموضوعية في مجاالت حماية مسجل النطاقمكن للمعايير أن تكون ي ،: 
 .التمويل لمواصلة عمليات التشغيل في حالة فشل السجلتوفير  −
 .مستودع البيانات وخطط الطوارئ عند الفشل ومتطلبات التخطيط لالستمرارمتطلبات بااللتزام  −

 
خدمة مصالح مسجلي ل(تشغيل سجل على الفنية لمقدم الطلب والكفاءة ح بين تأسيس العمل الصحي التوازنمستوى يجب أن يفرض التقييم  •

ال تسعى و. بأن أي رأسمالي ألي مشروع يمكنه المطالبة بذلكللمعلومات أو إصدار حكم  يليفصتالالفرز ، مع عدم طلب )النطاقات
 ICANN لمسجلي النطاقضمانات محددة توفير مع نها تسعى لتشجيع االبتكار األعمال بل إنجاح من لتحقق ل . 

 
بتوجيه أسئلة متعددة لكي يتسنى  ICANN ولذلك، تقوم . DNSاستقرار وأمان يجب أن تتم إضافة سجالت جديدة بطريقة تحافظ على  •

المتطلبات بفعلي م التزابإبداء  الطلب مقدم ICANN تطالب وسوف  .تسجالاللتشغيل الالزمة لمقدم الطلب إبداء تفهمه للمتطلبات الفنية 
 .TLD ويتماشى ذلك مع الشروط األساسية الحالية لـ. الفنية للتشغيل قبل التفويض
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 :ما يليبمقدم الطلب مطالبة وتتضمن األمثلة على ذلك . في كٍل من المعايير والنقاط حماية مسجل النطاقتم التأكيد على  •
 

  مشغل بديل مع توفير لموارد المالية لتمويل الحل المستمر لألسماء عن طريق تخصيص ا لحدوث الطوارئ وفشل السجلتقديم خطة
 .عطاء إشعار موسع لمسجلي النطاقاتإإلى أن يكون من الممكن أو 

  من وسائل الحماية من خالل السوقإبداء مقدرة على فهم حاالت الطوارئ والتخطيط لها لتوفير بعٍض. 
  بمتطلبات استقرار وأمان االلتزامDNS وضح بالقسم التقنيكما هو م. 
  إلى أكبر مجموعة من الخدمات إمكانية الوصولتوفير. 

 
 في الطلب ومعايير التقييمالمطروحة جوانب من األسئلة  .2
 

 أن األسئلةالذي تم تأسيسه سيجد مشغل السجل و. تهدف األسئلة الفنية والمالية إلى إعالم مقدم الطلب وتوجيهه بخصوص جوانب بدء السجل والتشغيل
 .صريحة، بينما سيجدها مقدمي الطلبات عديمي الخبرة جزًءا طبيعًيا من التخطيط

 
 :ستؤكد على) موضحة بشكل مفصل أدناه(التقييم والنقاط 

 
 ؟ هل هي مدروسة بدقة وهل تقدم أسًسا كافية للتقييم؟ودقيقة إلى أي حد كانت األسئلة شاملة •

 
 :ستمرةمبصفة إبداء القدرة على تشغيل السجل وتمويله  •

 
 تمويل لدعم عمليات التشغيل الفنية بطريقة تضمن االستقرار واألمان وتدعم النفقات المخطط لهامصادر ال. 
  في جميع الظروف وتوقع حدوث الطوارئواالستدامة المرونة. 
 التمويل للقيام بالعمليات في حالة الفشل. 

 
 .DNSإظهار قدرة الخطة الفنية على توفير أفضل الممارسات للسجل وتحديد الجوانب التي قد تؤدي إلى زيادة مشاكل استقرار وأمان  •

 
 ):ال يتم تقييم اإلجابات على األسئلة بشكل منفرد ولكن بالمقارنة مع غيرها(ضمان تكامل الخطة وتناسقها وتوافقها  •

 بات الفنيةتغطية التمويل بشكٍل كاف للمتطل. 
 تغطية التمويل للتكاليف. 
 تحديد المخاطر وتناولها، بالمقارنة مع جوانب الخطة األخرى. 

 
 تحديد النقاط .3
 

 التقييم
 

مراعاة ذلك، ستقوم مع و. )1(يجب توجيه األسئلة وطرح المعايير والنقاط ومنهجية التقييم بالتوافق مع المبادئ الموضحة سابًقا في القسم  •
تنوع المقيٍّمين والوصول إلى الخبراء في جميع ومن شأن . ن التقييمانوعة من األعضاء االستشاريين حول العالم بتشكيل لجمجموعة مت

 .أن تؤخذ في االعتبار القواعد الثقافية والفنية والتجارية السائدة في المناطق التي تأتي منها الطلبات عند تقييمهاضمان مناطق العالم 
 

وتقوم األخرى بتقييم الطلبات وفًقا . ستقوم إحداهما بتقييم الطلبات وفًقا للمعايير المالية. ييم المستقلة من لجنتين مستقلتينستتكون فرق التق •
ونظًرا لوجوب التكامل بين التخطيط الفني والمالي، سوف تعمل اللجان معاً وتنسق عملية نقل المعلومات . للمعايير المالية ومعايير التشغيل

على سبيل المثال، في المجال الفني ومجال التدقيق والمجال القانوني ومجال التأمين (سيقوم الخبراء اآلخرون ذو الصلة . رورةعند الض
 .في المناطق ذات الصلة بتقديم المشورة عند الحاجة) والمجال المالي

 
ية مصلحة أو ارتباط قد يتم اعتباره تعارض مصالح سيتم اتخاذ االحتياطات الالزمة لضمان عدم تحصل أيٍ من أعضاء فرق التقييم على أ •

 االلتزام بقانون اإلجراء وإرشادات تضارب المصالح يجب على كافة األعضاء. حقيقي أو محتمل مع أحد مقدمي الطلبات أو أحد الطلبات
 .2الموجودة بالنموذج 

 
قد يقوم القائمون بطرح مجموعة من  خالل مرحلة التقييم. ت على اإلنترن. ستتم االتصاالت بين فرق التقييم ومقدمي الطلبات عبر واجهة •

 .لمقدم الطلب الذي قد يستجيب لها مقدم الطلب من خالل الواجهة األسئلة التوضيحية
 

 .ويشير نموذج الطلب إلى األجزاء التي سيتم نشرها. بنشر الطلبات بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات ICANN ستقوم : السرية
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 اطتحديد النق
 
وفي العديد من . سيتم احتساب النقاط تبًعا لجدول النقاط المرتبط بكل سؤال أو مجموعة من األسئلةو. سيتم تقييم اإلجابات وفًقا لكل معيار •

جابة ، يتم منح نقطتين لإلجابة التي تتخطى المتطلبات ونقطة واحدة لإلجابة التي تلبي المتطلبات وال يتم منح أية نقاط لإلاألخرى األسئلة
إما "ما يجعل كل سؤال على أقل تقدير ب" 1"نقطة واحدة يحصل كل سؤال على ويجب أن . التي تفشل في تلبية المتطلبات

 ".بورسال/باالجتياز
 

نوع من  –أثناء مرحلة تقديم الطلبات  –نقاط إذا قدم مقدم الطلب  3، إلى )50رقم انظر السؤال (في سؤال االستمرار بالقسم المالي  •
يمكن لهذه النقطة اإلضافية ضمان اجتياز المعايير المالية . ندات المالية يضمن استمرار عمليات تشغيل السجل في حالة الفشل التجاريالس

يعد الهدف من هذا العبء مكافئة مقدمي . بالنسبة لمقدمي الطلبات الذين يحصلون على الحد األدنى لتجاوز المعايير لكل معيار على حدة
ن يقومون بإجراء ترتيبات مبكرة لحماية مسجلي النطاق وقبول الخطط التجارية التي تنطوي على مجازفة ولكنها توفر الحماية الطلبات مم

 .لمسجلي النطاق
 

ويحتسب لكٍل منها إما رصيد صفر من . لكل سؤال معيار ونقاط خاصة به. سؤاالً بخصوص المواضيع الفنية وعمليات التشغيل 21يوجد  •
بخالف األسئلة االختيارية، يجب أن . اختياري) IDNعمليات تنفيذ (أحد األسئلة . نقطة واحدة أو نقطتين كما هو موضح أعالهالنقاط أو 

 .يحصل الطلب على نقطة واحدة أو أكثر في جميع المعايير الفنية ومعايير عمليات التشغيل وإال فسيفشل في التقييم
 

 :نقطة أو أكثر لنجاح الطلب يعني ذلك أن مقدم الطلب يمكنه النجاح عن طريق 22يبلغ إجمالي النقاط الفنية . يجب أن  •
 

 ونقطتين على كل سؤال إجباري أو كافة األسئلة بما يتضمن السؤال االختياري تلقي نقطة على 
 تلقي نقطة واحدة على كافة األسئلة بما يتضمن السؤال االختياري ونقطتين على األقل للسؤال اإلجباري.  

 
لب تلك المنهجية الحصول على حد أدني من النقاط للنجاح في كل سؤال ومتوسط نقاط أعلى بقليل من الحد األدنى المطلوب لكل سؤال تتط

 .للنجاح
 

مجموعات معيارية تحتسب عبر تقييم اإلجابات لواحد أو أكثر من األسئلة فعلى سبيل المثال، يتطلب السؤال  أسئلة مالية وست توجد ست •
) الموضحة في إجابات األسئلة الفنية وإجابات أسئلة عمليات التشغيل(بتكاليف تشغيل السجل وجود تناسق بين الخطط الفنية المتعلق 

 ).الموضحة في إجابات أسئلة التكاليف(والتكاليف 
 

، ستمرارأعاله باستثناء سؤال االتحتسب النقاط بالنسبة للمعايير المالية إما رصيد صفر من النقاط أو نقطة واحدة أو نقطتين كما هو موضح  •
 .يجب أن تحصل جميع األسئلة على نقطة واحدة على األقل وإال سيفشل الطلب في التقييم. نقاط ما أمكن 3الذي يصل إلى 

 
نه النجاح يعني ذلك أن مقدم الطلب يمك. أو أكثر لمقدم الطلب وذلك لكي يجتاز األسئلة 8ستة معايير  اإلجمالية على النقاط تكونيجب أن  •

 :عن طريق
 

 على معيار االستمرارية أو 3 احتساب نقاط 
 أي معيارين ماليين احتساب نقطتين على. 

 
ال يوجد اختالف علًما بأنه . 2الدخول في عملية تقييم مطولة كما هو موضح في النموذج  ا التقييم األوليويمكن للمتقدمين الذين لم يتجاوزو •

 .بالنسبة لطريقة احتساب النقاط
 
 



 

 5-أ

 

 السؤال م  
 يتضمنبما 

 النقاط المعايير نطاق النقاط المالحظات النشر العام

هيئة التأسيس التي قد ) االسم القانوني الكامل لمقدم الطلب 1 بيانات مقدم الطلب
 (ICANNمع  في اتفاقية السجل تدخل

مطلوبة ليكون الطلب  12 - 1إجابات األسئلة  نعم
 .باتال يتم احتساب نقاط اإلجا .كامال

  
    

  

سيتم استخدام . عنوان المقر الرئيسي لنشاط مقدم الطلب 2
غير مسموح بالصناديق . هذا العنوان لألغراض التعاقدية

 .البريدية

 نعم
  

  

    

  

 نعم .مكان التجارة الرئيسي رقم الهاتف لمقدم الطلب 3
  

  

    

  

 نعم .مكان التجارة الرئيسي لمقدم الطلب رقم الفاكس 4
  

  

    

  

 نعم ، إن وجدURLالموقع أو  5
  

  

    

جهة االتصال الرئيسية 
 الخاصة بمقدم الطلب

سوف تتلقى جهة االتصال الرئيسية كافة االتصاالت  نعم االسم 6
قد يستجيب أي من جهة االتصال . المتعلقة بالطلب

في حالة االختالف سوف يتم . الرئيسية أو الثانوية
االتصال الرئيسي  الوارد من التعامل مع االتصال

يجب إعداد كلتا جهتي . على أنه االتصال المخول
االتصال المدرجتين الستقبال االستعالمات من 

 .الجمهور

  

    

         نعم اللقب    

         نعم العنوان    

         نعم رقم الهاتف    

         نعم رقم الفاكس    

         نعم رونيعنوان البريد اإللكت    

 جهة االتصال الثانوية
 لهذا الطلب

سيتم نسخ جهة االتصال الثانوية على كافة  نعم االسم 7
قد يستجيب أي من . بالطلب فيما يتعلق االتصاالت

 .جهة االتصال الرئيسية أو الثانوية

  

    

         نعم اللقب    

         نعم العنوان    

         نعم رقم الهاتف    

         نعم رقم الفاكس    

         نعم عنوان البريد اإللكتروني    

على سبيل المثال الشراكة . )الشكل القانوني للطلب( أ) 8 إثبات التأسيس القانوني
 (.والمؤسسة التي ال تهدف للربح والتعاون

 نعم
  

 
  

تحديد القومية الخاصة أو أي قانون سلطة قضائية ( ب)  
  (.أ) 8يحدد نوع الكيان المحدد في آخر 

في حالة وجود أسئلة متعلقة بإثبات التأسيس فإن  نعم
مقدم الطلب قد يكون عليه تقديم تفاصيل إضافية مثل 

القومية الخاصة أو غيرها من القوانين التي تنطبق 
 على مثل هذا النوع من الهيئات

 

  

 

الكيان  قم بإرفاق دليل تأسيس مقدم الطلب مثل نوع( ج) 
أعاله بما يتوافق مع القوانين ( أ) 8المحدد في السؤال 

 (ب) 8المعمول بها والمحددة بالسؤال 

لن يتم تقييم الطلبات غير المرفقة بإثبات تأسيس  نعم
 .قانوني ألكثر من ذلك

  

 

  

في حالة تداول الكيان المتقدم بالطلب بشكل عام، قدم ( أ) 9 
 .البدل والرمز

   نعم
  



 

 6-أ

 

 السؤال م  
 يتضمنبما 

 النقاط المعايير نطاق النقاط المالحظات النشر العام

إذا كان الكيان المتقدم بالطلب شركة تابعة، قدمت ( ب)  
 .الشركة األم

   نعم
  

إذا كان الكيان المتقدم بالطلب مشروعاً مشتركاً، ذكر ( ج)  
 .جميع الشركاء في المشاريع المشتركة

   نعم
  

  
رقم البطاقة التعريفية التجارية ورقم البطاقة الضريبية  11

 .الطلب أو ما يكافئ VATورقم تسجيل 
 ن

  
  

    

اإلقامة )أدخل االسم بالكامل ومعلومات االتصال ( أ) 11 خلفية مقدم الطلب
أي أعضاء مجلس إدارة )ووظيفة كل المديرين ( الدائمة

 (.مقدم الطلب إن أمكن
 

ينبغي على مقدم الطلب أن ينتبه من إدراج كافة  بشكل جزئي
األسماء والوظائف لألشخاص على سبيل الرد على 

حيث إن  .هذه األسئلة وأن تنشر كجزء من الطلب
معلومات العقد المدرجة لألشخاص مقتصرة على 
أغراض التعريف وحسب ولن نشرها كجزء من 

 . الطلب
 

يمكن إجراء الفحص الرئيسي ألفراد بعينهم في الرد 
أي أخطاء مادية أو  .11على الطلب على السؤال 

د يؤدي إلى ق( أو إغفال للمعلومات المادية)تحريف 
 .رفض الطلب

 
يؤكد مقدم الطلب على صدور إذن بشر أسماء 

 . ائف األشخاص المدرجين في الطلبووظ

  

    

  
 

اإلقامة )أدخل االسم بالكامل، ومعلومات االتصال ( ب)
الموظفون . ، ووظيفة جميع المسئولين والشركاء(الدائمة

ة مثالً من مكاتب اإلدارة العليا للشركة أو الهيئة التجاري
. المدير التنفيذي ونائب الرئيس والسكرتير والمدير المالي

سيتم إدراج الشركاء في سياق الشراكة أو في شكل الهيئة 
 . القانونية

 

 بشكل جزئي

  

 

  

اإلقامة )أدخل االسم بالكامل ومعلومات االتصال ( ج)  
( الدائمة للمكان الفردي أو مكان العمل الرئيسي للكيان

يع المساهمين الذين يملكون ما ال يقل عن ووظيفة جم
من أسهم الشركة، مع نسبة األسهم التي يحتفظ بها % 15

 .كل منهما

 بشكل جزئي

  

 

  

أو بالنسبة للهيئة المقدمة للطلب والتي ليس لها مديرين ( د)  
شركاء أو مساهمين فأدخل االسم بالكامل أو مسئولين 

( الرئيسي لعمل الفردوالمقر الدائم أو )وبيانات التواصل 
 وأالمسؤوليات القانونية سائر األفراد ذوي ووظائف 

 .التنفيذية للهيئة المتقدمة بالطلب

   بشكل جزئي

  

بيان ما إذا كان مقدم الطلب أو أي من األشخاص  (هـ)  
 :المذكورين أعاله

 
 تمت إدانته فيفي غضون السنوات العشر الماضية، قد  .1

طة اإلدارة المالية أو الشركات، أو أي جريمة متصلة بأنش
أنه قد تم الحكم من قبل محكمة بوجود احتيال أو خرق 

لواجب األمانة، أو كان موضوعا لحكم قضائي وهذا هو 
 .هذه ألي منالجوهري المعادل 

 
خالل العشر سنوات الماضية، قد عوقب من أي حكومة  .2

ذب أو أو كيان تنظيمي للصناعة الرتكابه أفعال تتضمن الك
 التضليل أو إساءة استخدام االعتمادات المالية لآلخرين؛

ف على أساس بطلب مختل ICANNقد ال تعترف  ال
من دليل  1.2.1انظر القسم  .عملية مراقبة الخلفية

 .مقدم الطلب

  

 

 

  



 

 7-أ

 

 السؤال م  
 يتضمنبما 
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خالل السنوات العشر الماضية تمت معاقبته على أية  .3

أفعال احتيال مقصودة ذات صلة بالضرائب أو تهرب 
 مقصود من المسئوليات الضريبية؛

خالل السنوات العشر الماضية تمت معاقبته على  .4
ذباً أو لعدم التعاون مع وكاالت الحنث باليمين أو القسم كا

التحقق من تنفيذ القانون أو قام بعمل بيانات خاطئة لوكالة 
 تعزيز القانون أو الممثل الخاص بها؛

تمت إدانته من قبل بأي جريمة تشمل استخدام أجهزة  .5
من  الحاسوب أو نظم الهاتف أو االتصاالت أو االنترنت

 ؛أجل تسهيل ارتكاب جريمة

مه سابقاً بأية جريمة تتضمن استخدام سالح أو تم اتها .6
 القوة أو التهديد تحت القوة؛

تم اتهامه سابقاً بأي أفعال عنف أو إساءة جنسية  .7
 لألطفال أو كبار السن أو األشخاص ذوي اإلعاقات؛

غير التصنيع  وأتمت إدانته من قبل بتهمة البيع  .8
دانته أو سلم أو توزيع المخدرات الطبية أو تمت إالقانوني 

جنحة منصوص عليها في اتهام بارتكاب أي في بنجاح 
من اتفاق األمم المتحدة ضد االتجار غير  3المادة 

 ؛1988عام لالمشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية 

أي تهمة منصوص عليها في تمت إدانته أو سلم بنجاح  .9
جميع )في اتفاق األمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة 

 ؛(رتوكوالتالب

 –في غضون اإلطار الزمني المعني  –تم اتهامه  .10
أو ارتكاب أو عدم اإلبالغ عن  تسهيلبالمساعدة أو العون أو 

أعوام  11أي في غضون فترة )أي من الجرائم المدرجة 
أعاله، أو في أي  (4)و( 1)بالنسبة للجرائم المدرجة في 

 (.9)لى إ( 5)وقت بالنسبة للجرائم المدرجة في البند 

دعاوى أو لديه قضية طرًفا في جماعية أو اتفاق كان  .11
بالمحكمة في أية دوائر قضائية أو كان مذنباً أو صدر حكم 

عن أي من ( أو شيء مساوي لذلك إقليمياً )قضائي بحقه 
في حدود اإلطار الزمني المعني المشار الجرائم المدرجة 

نسبة للجرائم أعوام بال 11أي في غضون فترة )إليها أعاله 
أعاله، أو في أي وقت بالنسبة ( 4)و( 1)المدرجة في 

 (.9)إلى ( 5)للجرائم المدرجة في البند 
 

وهي  ICANNأو خاضعاً لعدم الصالحية من جانب  .12
 .سارية وقت تقديم هذا الطلب

 .إذا حدثت أي أحداث مما سبق، فيرجى ذكر األمر بالتفصيل



 

 8-أ

 

 السؤال م  
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بيان ما إذا كان مقدم الطلب أو أي من األشخاص ( و)  
المذكورين أعاله لم يشارك في أي قرارات تشير إلى أن 

مقدم الطلب المذكور قد شارك في السطو اإللكتروني، على 
وحدة لتسوية نزاعات أسماء النحو المحدد في السياسة الم

، ومكافحة السطو اإللكتروني وقانون (UDRP)النطاقات 
، أو (ACPA)حماية المستهلك من االحتالل اإللكتروني، 

متورًطا في أعمال ، أو كان المقابلة التشريعات األخرى
السياسة الموحدة بموجب  اتنطاقال اءسمعلى أ السطو

أو النية السيئة  UDRPلتسوية نزاعات أسماء النطاقات 
أو التشريعات  ACPAبموجب اإلهمال الجسيم أو 

 .المقابلة

بطلب مختلف على أساس  ICANNقد ال تعترف  ال
من دليل  1.2.1انظر القسم  .عملية مراقبة الخلفية

 .للحصول على التفاصيلمقدم الطلب 

 

  

 

 

  

الكشف عن ما إذا كان مقدم الطلب أو أي من ( ز)  
رين أعاله قد شارك في أي إجراء األشخاص المذكو

قانوني اإلدارية أو غيره من ادعاءات التعدي على الملكية 
مع  .الفكرية والمتصلة بالتسجيل أو استخدام اسم النطاق

 .تقديم تفسيرات متعلقة بكل حالة

على آخر مؤهل بطلب  ICANNقد ال تعترف  ال
من  1.2.1انظر القسم . أساس عملية مراقبة الخلفية

 .للحصول على التفاصيلل مقدم الطلب دلي

 

  

يقدم تفسيرا ألية معلومات إضافية خلفية قد تكون ( ح)  
موجودة بشأن مقدم الطلب أو أي شخص ورد اسمه في 

، بما في ذلك أي إدانات التأهلالطلب، والتي قد تؤثر على 
 .جنائية غير محددة أعاله

 ال

 

 

  

الخاصة بطريقة دفع رسوم  أدخل معلومات التأكيد (أ) 12 رسم التقييم
على سبيل المثال، رقم تأكيد التحويل البنكي )التقييم 

 (.المباشر

تدفع رسوم التقييم في شكل ودائع في وقت تسجيل  ال
المستخدم، ويقدم المبلغ المتبقي في وقت تقديم الطلب 

في كل  12يطلب المعلومات في السؤال . بالكامل
 .دفع

بلغ الكامل على الم ICANNويجب أن تحصل 
ويتحمل مقدم الطلب المسئولية . بالدوالر األمريكي

والتقلبات في أسعار كافة رسوم المعامالت عن 
 .الصرف

آلية التحويل المفضلة لدينا، وال  Fedwireتعتبر 
وال يوصى . SWIFTبأس من استخدام نظام 

حيث ستستغرق هذه األموال  ACHباستخدام نظام 
قد يؤثر على الوقت  وقًتا أطول للتخليص وهو ما

 .الالزمة لعملية تناول وبحث الطلبات المقدمة

  

    

 ال اسم الدافع (ب)  

 

 

  

 ال عنوان الدافع (ج)  

 

 

  

 ال رقم البنك (د)  

 

 

  

 ال عنوان البنك (ه)  

 

 

  

 ال رقم الميالد (و)  
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المقدم  gTLDسلسلة 
 لها الطلب

لب عند التقدم بط. المقدم لها الطلب gTLDتقديم سلسلة  13
  .U، قدم عنوان  IDNلـ

 17 – 13ال يتم احتساب نقاط إلجابات األسئلة  نعم
 .ولكنها تستخدم ألغراض التحقق وقاعدة البيانات

 
صالحة من رموز  IDNAهو سلسلة  Uعنوان 

يونيكود، تتضمن رمًزا واحًدا على األقل خالف 
 .ASCIIرموز 

  

    

  

  Aنوان ، تقديم عIDNعند تقديم الطلب لـ ( أ) 14
 (."--xn"يبدأ بـ )

    نعم

    

  

، فقم بتوفير المعنى أو إعادة صياغة IDNإذا كان ( ب) 
السلسلة باللغة اإلنجليزية أو بمعنى آخر وصف للمعنى 

 .الحرفي للسلسلة من وجهة نظر مقدم الطلب

     نعم

    

  
كالهما باللغة )، فقم بتوفير لغة العنوان IDNإذا كان  (ج) 

 (.ISO-639-1ليزية والمشار إليها بـ اإلنج
 نعم

  
  

    

  
كالهما باللغة )، فقم بتوفير لغة العنوان IDNإذا كان  (د) 

 .(ISO 15924اإلنجليزية والمشار إليها بـ 
 نعم

  
  

    

  

، فقم بإدراج جميع نقاط الترميز IDNإذا كان (هـ ) 
 .وفقاً لنموذج يونيكود Uالمضمنة في عنوان 

سيتم  "HELLO"ى سبيل المثال السلسلة عل نعم
 U+0048 U+0065 U+006C إدراجها

U+006C U+006F. 

  

    

  

للسجل  IDN، فقم برفع جداول  IDNكانإن  (أ) 15
  :IDNيجب أن يتضمن جدول  .المقترح

 المقدم لها ذات الصلة بالجداول،  gTLDسلسلة  .1
كما هي محددة في )نص أو لغة المصمم  .2

BCP 47)، 
 الجدول،  رقم إصدار .3
 و ( عام-شهر-يوم)تاريخ السريان  .4
اسم جهة االتصال وعنون البريد اإللكتروني ورقم  .5

  .الهاتف
 

مستند إلى  بتنسيق IDNالتشجيع على تقديم جداول 
 .المعايير

، gTLD IDNفي حالة تقديم طلب للحصول على  نعم
للغة أو لتطبيق البرنامج  IDNيجب تقديم جداول 

يجب إرسال . gTLD النصي من أجل سلسلة
لكل لغة أو نص ينوي مقدم الطلب  IDNجداول 

 . على المستوى الثاني به IDNعرض تسجيالت 
 

  

    

 

وصف العملية المستخدمة ألغراض التنمية من  (ب) 
، بما في ذلك المشاورات والمصادر IDNالجداول المقدمة 

 .المستخدمة
 

   نعم

  

 

لها وفق المقدم  gTLDقائمة المتغيرات لسلسلة  (ج) 
 .ذات الصلة IDNجداول 

المتغيرة نتيجة لهذا  TLDعدم تفويض سالسل  نعم
سوف يتم التحقق من السالسل المختلفة . الطلب

لالتساق وإن أقر الطلب فسيتم إدخالها على قائمة 
للسماح بتخصيص آلية إدارة  IDNالمعلنة للخيارين 

ل متغيرة واحدة في المستقبل إلنشاء آلية إلدارة البدي
المختلفة  TLDتضمين سالسل . للمستوى األعلى

بهذا الطلب للمعلومات وحسب مع انعدام الحقوق أو 
 .رفع الدعاوى لهذه السالسل عند الطلب

 

  

  

قم بوصف جهود مقدم الطلب لضمان عدم وجود مشكالت  16
 gTLDتشغيل أو مشكالت في األداء تتعلق بسلسلة 

مشكالت، قم بوصف عند العلم بوجود هذه ال .المطلوبة
الخطوات التي سيتم اتخاذها للحد من هذه المشكالت 

  .بالبرامج والطلبات األخرى

 نعم
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 السؤال م  
 يتضمنبما 

 النقاط المعايير نطاق النقاط المالحظات النشر العام

  

 . اختياري 17
للملصق طبقاً للهجائية الصوتية  تقديم عرض تقديمي

 (./http://www.langsci.ucl.ac.uk/ipa) الدولية

 سيتم استخدام هذه المعلومات حال توفرها كدليل نعم
 .في االتصاالت المتعلقة بالطلب ICANN لـ

  

    

والقصد من المعلومات التي تم جمعها في اإلجابة  نعم  .المقترح gTLDالغرض من نطاق /وصف المهمة (أ) 18 الغرض/المهمة
إلبالغ استعراض فترة ما بعد  18على السؤال 

الجديد، من منظور تقييم  gTLDإطالق برنامج 
بية التي تحققت في فضاء التكاليف والمنافع النس

gTLD الموسع.  
 

للنظر في الطلب بالكامل فيجيب أن تكون اإلجابات 
مفصلة بشكل كاف لإلبالغ  على هذا القسم أغدق

 .بدراسة في المستقبل بشأن خطط النتائج المقابلة
 

الجديد كما جاء في  gTLDsستتم مراجعة برنامج 
ذا وسوف يشمل ه. بتأكيد االلتزامات 9.3القسم 

 gTLDsالنظر في تشجيع مدى أو مقدمة أسماء 
على توسيع المنافسة، وثقة المستهلك واختيار 

عملية الطلب ( أ)المستهلك، فضال عن فعالية 
الضمانات التي وضعت للتخفيف ( ب)والتقييم، و 

  .من القضايا المشاركة في المقدمة أو التوسع
 

وستكون المعلومات المجموعة في هذا القسم أحد 
. مصادر اإلدخال للمساعدة على إبالغ هذه المراجعة
ال يتم استخدام هذه المعلومات كجزء من التقييم أو 
التسجيل للطلب، إال بقدر ما أن المعلومات التي قد 
تتداخل مع أسئلة أو المناطق التي يتم تقييم وسجل 

 .بها
 

يجب على مقدم الطلب الذي يرغب في تعيين هذا 
معي ضمان أن تكون هذه الطلب على أساس مجت

االستجابات متسقة مع ردودها على السؤال 
  .أدناه 21
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 السؤال م  
 يتضمنبما 

 النقاط المعايير نطاق النقاط المالحظات النشر العام

الخاص بك  gTLDكيف تتوقع أن يكون اقتراح  (ب)  
 مكسباً للمسجلين ومستخدمي اإلنترنت وغيرهم؟ 

 :التالية للنقاط اإلجابات تتطرق أن يجب نعم

 المقترح gTLD من الهدف هو ما .1

 مجاالت حيث من بك الخاص

 أو الخدمة، ومستويات ص،التخص

  سمعته؟

 المقترح gTLD من تتوقع كنت ماذا .2

 الفضاء إلى يضيف أن خاصتك

 والتمايز، المنافسة، حيث من الحالي،

  االبتكار؟ أو

 يشتمل التي األهداف أفضل هي ما .3

 في بك الخاص المقترح gTLD عليها

  الخبرة؟ من باإلفادة يتعلق

 طلب مقدم لسياسات كامال وصفا قدم .4

 األهداف دعم في الهدف تسجيل

 . أعاله المذكورة

 الخاص المقترح gTLD سيفرض هل .5

 أو الخصوصية لحماية تدابير أية بك

 أو المسجلين من سرية معلومات

 فمن كذلك ذلك كان فإن المستخدمين؟

 .اإلجابات هذه من أي صف فضلك

 واالتصاالت التوعية وسائل في كان إذا ما صف

 .أم ال بك الخاصة المتوقعة نافعالم تحقيق على ساعدتس
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 السؤال م  
 يتضمنبما 

 النقاط المعايير نطاق النقاط المالحظات النشر العام

 تقليص أو من للحد ستتبعها التي التشغيلية القواعد هي ما (ج) 18 

 الوقت أو المالية المصادر تكاليف مثل) االجتماعية التكاليف

 المستهلكين تعرض إمكانية من العديدة األنواع وكذلك

 لتقليص ستتبعها التي األخرى الخطوات هي ما ؟(لهجمات

 المستهلكين؟ على الملقاة السلبية التكاليف/ظروفال

 :التالية للنقاط اإلجابات تتطرق أن يجب نعم

 السم المتعددة الطلبات حل يمكن كيف .1

 عن المثال، سبيل على معين، مجال

 هذا يأتي أساس على أو المزاد طريق

  خدمته؟ تمت وهل أوالً،

 للمسجلين التكلفة فوائد من أي بيان .2

 ذي التسعير) تنفيذه يتنو كنت الذي

 والخصومات المثال سبيل على الفائدة

 التسجيل وخصومات التمهيدية،

 (.بالجملة

 أن يتطلب التسجيل اتفاق أن الحظ .3

 الحصول السجالت أمناء على يعرض

 لفترات النطاق اسم تسجيل خيار على

 وفقا سنوات عشر إلى سنة بين تتراوح

 عن يزيد ال ولكن السجل، أمين لتقدير

 فإن ذلك، إلى باإلضافة. سنوات شرع

 كتابي إخطار يتطلب التسجيل اتفاق

 هل. األسعار في الزيادات عن مسبق

 للمسجلين تعاقدية التزامات تقديم تنوي

 كان إن األسعار؟ زيادة حجم بشأن

 بوصف التكرم فيرجى كذلك، األمر

 .خططك

 

  

التخصيص المعتمد على 
 المجتمع

معتمد على  TLDعلى هل الطلب مقدم للحصول  19
 المجتمع؟

كما )طلب قياسي سيتم التعامل مع الطلب على أنه نعم
وذلك في حالة عدم ( هو محدد في دليل مقدم الطلب

 .اإلجابة على هذا السؤال
 

يتعذر تغيير تصميم الطلب المعروف على أنه قياسي 
 .أو مستند إلى المجتمع بمجرد تسليم الطلب

 

  

الوصف الكامل للمجتمع الذي يتعهد مقدم تقديم االسم و( أ) 21 
في حالة تضمين هذا الطلب في المجتمع . الطلب بخدمته

ألولوية التقييم، سيتم التسجيل على أساس المجتمع الذي تم 
اسم المجتمع ال يجب أن . تحديده في الرد على هذا السؤال

 .يكون قد اعتمد رسميا للطلب لكونه ذا قاعدة مجتمعية

 :تضمن األوصاف ما يلييجب أن ت نعم

  كيفية وصف المجتمع من مستخدمي
قد تتضمن هذه  .اإلنترنت تدريجيا

األوصاف، مع عدم اقتصارها على ذلك، ما 
العضوية أو التسجيل أو عمليات  :يلي

الترخيص أو التشغيل بأحد الصناعات 
 .الخاصة أو استخدام إحدى اللغات

 معبالنسبة للمجت. كيفية بناء وتنظيم المجتمع 
المكون من اتحاد من المجموعات، يتطلب 

الحصول على تفاصيل حول األجزاء 
 .المقومة

  عند إنشاء المجتمع، بما يشمل تاريخ
الجمعيات الرسمية، إن وجد، ( تواريخ)

مع اإلجابات الخاصة  سيتم التعامل  
على أنها التزامات  21بالسؤال 

ثابتة للمجتمع المحدد كما تنعكس 
اتفاقية السجل شريطة نجاح  في

 . الطلب
 

بالتقييم  لن يتم احتساب اإلجابات
قد يتم احتساب اإلجابات  .األولي

بالتقييم الخاص بأولوية المجتمع، 
معايير وطريقة . إن أمكن ذلك

أولوية المجتمع  احتساب نقاط تقييم
من دليل  4يرد وصفه في النموذج 

  .مقدم الطلب



 

 01-أ

 

 السؤال م  
 يتضمنبما 

 النقاط المعايير نطاق النقاط المالحظات النشر العام

 .وكذلك وصف أنشطة المجتمع حتى تاريخه

  يمتد حجم المجتمع المقدر الحالي لكال من
 .العضوية والجغرافية

توضيح عالقة مقدم الطلب بالمجتمع المحدد في ( ب)   
 (.أ) 21

 :يجب أن تحدد التفسيرات بوضوح نعم

 العالقة بجميع المنظمات المجتمعية. 

  عالقات المجتمع واألجزاء
 .المجموعات/المقوية

 لمجتمعآليات المسئولية لمقدم الطلب ل. 
 

  

   

توفير وصف للغرض المعتمد على المجتمع المقدم ( ج)   
 .gTLD لـ

 :يجب أن تتضمن األوصاف ما يلي نعم

  مسجلون مطلوبون بـTLD. 

  مستخدمون نهائيين مطلوبين فيTLD. 

  أنشطة ذات صلة نفذها مقدم الطلب أو ينوي
 .تنفيذها لخدمة هذا الغرض

  طبيعة تفسير كيفية أن يكون الغرض ذا
 .دائمة

 

  

   

والمجتمع المحدد  gTLDتوضيح العالقة بين سلسلة ( د)   
  (.أ) 21في 

 :يجب أن تحدد التفسيرات بوضوح نعم
 

 وجد للمجتمع االسم المؤسس إن العالقة مع. 

 العالقة بتحديد أعضاء المجتمع. 

 أي داللة للسلسلة وراء المجتمع. 
 

  

   

التسجيل المطلوبة لمقدم توفير وصف كامل لسياسات  (هـ)  
الطلب لدعم الغرض المعتمد على المجتمع المقدم 

ويتوقع أن تشكل السياسات وآليات التعزيز . gTLD لـ
  .مجموعة متسقة

يجب أن تتضمن األوصاف السياسات المقترحة إن  نعم
 :وجدت بالشكل التالي

 من المؤهل لتسجيل اسم من  :األهلية
ية تحديد وكيف gTLDالمستوى الثاني بـ 

 . األهلية

 ما هي أنواع األسماء من  :اختيار االسم
المستوى الثاني التي قد يتم تسجيلها 

 .gTLD بـ

 ما هي العوائق إن  :االستخدام/المحتوى
وجدت التي قد يفرضها المشغل على كيفية 

 . استخدام المسجل لالسم المسجل

 ماهية ممارسات التحقيق واآلليات  :التعزيز
يز السياسات المذكورة أعاله الموجودة لتعز

وماهية الموارد المحددة للتعزيز وماهية 
  .آليات االستئناف المتوفرة للمسجلين

 

 

  

إرفاق أية مصادقات مكتوبة للطلب من المؤسسات ( و)  
قد يقوم مقدم الطلب بتسليم  (.أ) 21الممثلة للمجتمع المحدد 

على المصادقات المكتوبة من خالل المؤسسات إن كانت 
  .صلة بالمجتمع

يتطلب األمر واحد من هذه المصادقات إلكمال  نعم
بناء على تقدير  المصادقةشكل ومضمون . الطلب

الخطاب يجب أن  االطرف المقدم للتأييد، مع أن هذ
والكيان المتقدم للحصول عليها  gTLDيحدد سلسلة 

يشمل دعم اإلعالن الصريح للطلب، أن ، والمتقدم
  .االتصال للكيان المقدم للتأييدوتوفير معلومات 
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يجب أن تصاحب المصادقات التي لم تذكر من 
لكل  واضح بوصف( ب) 21المؤسسات في إجابة 

 .بالمجتمع عالقة لمؤسسة أو مجموعة

المقدم لها اسم جغرافي يتطلب  gTLDتعتبر سلسلة  نعم هل الطلب السم جغرافي؟( أ) 21 األسماء الجغرافية
اسم عاصمة البالد أو ( أ: )إن كان دعما حكوميا

اسم ( ب)؛ ISO 3166-1المقاطعة المدرجة في 
مدينة يتضح من البيانات أن الطلب ينوي مقدم 

استخدامه ألغراض مرتبطة باسم  gTLDالطلب 
مكان وطني فرعي مدرج في اسم ( ج)المدينة؛ 
اسم مدرج كمنطقة ( د)أو  ISO 3166-2معايير 

ر على منافسة منطقة أو تظه UNESCOخاصة بـ 
أو مناطق جغرافية أو مناطق جغرافية ( قارية)دقيقة 

فرعية وجماعات أخرى أو جماعات اقتصادية 
للتعرف على  2انظر الوحدة النمطية . أخرى

  .التعريفات الكاملة والمعايير الموضحة
 

تتم الموافقة على دولة أو اسم اإلقليم، على النحو 
 .لبالمحدد في دليل المقدم الط

  

    

في حالة كانت اسماً جغرافياً، فقم بإرفاق توثيق الدعم ( ب)   
أو غير المعارض من كل الحكومات ذات الصلة أو 

 .السلطات العامة

من دليل مقدم  2انظر متطلبات التوثيق بالوحدة  ال
 .الطلب

 

   

حماية األسماء 
 الجغرافية

رافية وصف المقاييس المقترحة لحماية األسماء الجغ 22
بالطلب المقدم . بالمستوى الثاني والمستويات األخرى

ويجب أن يتضمن أي إجراءات وقواعد معمول  .gTLD لـ
 .أو إطالق هذه األسماء/بها للحجز و

يجب على مقدمي الطلبات أن يعتبروا ويصفوا كيفية  نعم
كونهم سيتعاملون مع نصيحة اللجان االستشارية 

لعمليات تسجيل  خالل إدارتهم (GAC)الحكومية 
المبادئ "انظر . اسم النطاق من المستوى الثاني

 على" gTLDsالمتعلقة بالنطاقات الجديدة 
-http://gac.icann.org/important

documents. 
 

وكمرجع، يمكن لمقدمي الطلبات البناء على الطريقة 
طورة لحفظ وإطالق أسماء الدول في الحالية الم

قم بزيارة  INFO.نطاق المستوى األعلى لـ 
http://gac.icann.org/system/files/doti

nfocircular_0.pdf.  
 

كما سيتم نشر اإلجراءات المقترحة للتعليق العام 
ومع ذلك، الحظ أن . تقديم الطلبات كجزء من

األسماء الجغرافية في  طالقالالزمة إلجراءات اإل
بصفة عليها  ةوافقتتم المأن يجب المستوى الثاني 

 .التسجيل يةمن اتفاق 5 ة رقمللمواصفوفقا منفصلة 

 

  

http://gac.icann.org/important-documents
http://gac.icann.org/important-documents
http://gac.icann.org/system/files/dotinfocircular_0.pdf
http://gac.icann.org/system/files/dotinfocircular_0.pdf
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قم بتقديم اسم ووصف كامل لكل خدمات السجل المطلوب  23 خدمات السجل
كل من المكونات  تضمن األوصافيجب أن ت .تقديمها

مقترحة، وتحديد أمور أمنية أو  لكل خدمة التقنية والتجارية
 .تتعلق باالستقرار

 
تعتبر خدمات السجل التالية خدمات مألوفة مقدمة من 

 :مشغل السجل
 
استالم البيانات من الُمسجلين فيما يتعلق بتسجيل  .أ

 .أسماء النطاقات وخوادم األسماء
 
 .TLDقة نشر ملفات منط .ب

 
نشر معلومات جهة االتصال أو المعلومات األخرى  .ج

خدمة )ذات الصلة بعمليات تسجيل اسم النطاق 
Whois.) 

 
 .تدويل أسماء النطاق عند الطلب .د

 
 DNS (DNSSEC.)امتدادات أمان  .ه

 
يجب على مقدم الطلب أن يوضح ما إن كانت خدمات 
السجل مقصود منها أن يتم عرضها بطريقة فريدة مع 

TLD. 

يجب أن يتم كذلك وصف خدمات السجل اإلضافية 
 .المقترحة الفريدة مع السجل

عمليات ( 1) :ويمكن تحديد خدمات السجل كما يلي نعم
تشغيل السجل التي تعد بالغة األهمية بالنسبة للمهام 

استالم البيانات من الُمسجلين فيما يتعلق ( أ: )التالية
ء؛ بتسجيل أسماء النطاقات وخوادم األسما

تزويد الُمسجلين بمعلومات الحالة المتعلقة  (ب)و
نشر ملفات ( ج)؛ وTLDبخوادم المنطقة لنطاق 

تشغيل خوادم منطقة السجل؛ ( د)؛ وTLDمنطقة 
نشر االتصال والمعلومات األخرى فيما يتعلق ( هـ)و

كما هو  TLDبعمليات تسجيل خادم اسم النطاق في 
ت أو خدمات منتجا( 2)مطلوب في اتفاقية السجل؛ و

أخرى يجب على مشغل السجل تقديمها بسبب 
أية منتجات وخدمات ( 3)تأسيس سياسة اإلجماع؛ و

أخرى يمكن فقط لمشغل السجل تقديمها، بسبب 
يمكن العثور على . تخصيصها لمشغل السجل

 مجموعة تعريفية كاملة لخدمات السجل على
http://www.icann.org/en/registries/rs

ep/rsep.html. 
 

نظًرا للهدف من الدليل المساعد لمقدم الطلب  :األمان
هذا، يعني تأثير خدمة السجل المقترحة على األمان 

الكشف غير المخول لتاريخ السجل أو تبديله أو ( 1)
ر الوصول أو الكشف غي( 2)إدراجه أو إتالفه أو 

المخول لمعلومات أو مصادر على اإلنترنت 
 .بواسطة نظم تعمل وفًقا للمعايير القابلة للتطبيق

 
نظًرا للهدف من دليل مقدم الطلب هذا،  :االستقرار

يعني التأثير على االستقرار أن خدمة السجل 
غير ملتزمة بالمعايير المناسبة القابلة للتطبيق  (1)

طة هيئة معايير تم والتي تم اعتمادها ونشرها بواس
تأسيسها جيًدا ومعترف بها ومعتمدة، مثل 

Standards-Track (تتبع المعايير )أو 
Best Current Practice RFCs ( أفضل

المناسبة والتي ( الممارسات الحالية لطلبات التعليق
يمكن لها أن تنشئ حالة تؤثر ( 2)أو  IETFترعاها 

تجابة أو بصورة عكسية على اإلنتاجية أو زمن االس
االتساق أو ترابط االستجابات بخوادم اإلنترنت أو 
النظم األخيرة، حيث تعمل وفًقا للمعايير المناسبة 

القابلة للتطبيق والتي تم اعتمادها ونشرها بواسطة 
هيئة معايير تم تأسيسها جيًدا ومعترف بها ومعتمدة 

أو ( تتبع المعايير) Standards-Trackمثل 
Best Current Practice RFCs ( أفضل

المناسبة وتعتمد ( الممارسات الحالية لطلبات التعليق
على معلومات التفويض الخاصة بمشغل السجل أو 

 .خدمات التوزيع الخاصة به

. ال يتم احتساب نقاط اإلجابات  
سيتم إجراء تقييم تمهيدي ما إذا 

في  كان هناك مشاكل محتملة
الخدمة المقترحة تتعلق باألمان 

في حالة تعريف مثل . قرارواالست
هذه المشكالت، ستتم اإلشارة إلى 

. مقدم المطلب بالمعاينة الموسعة
انظر الوصف الخاص بعملية 

مراجعة خدمات السجل بالوحدة 
  .من دليل مقدم الطلب 2

قد يتم التعامل مع أي معلومات 
متضمنة بالطلب على أنها جزء 

 .من مراجعة خدمات السجل
على الطلب قد في حالة الموافقة 

فقط في  يشترك مقدم الطلب
خدمات السجل المحددة بالطلب، 

ما لم يتم تقديم طلب جديد إلى 
ICANN  بما يتوافق مع اتفاقية

 . السجل

 

http://www.icann.org/en/registries/rsep/rsep.html
http://www.icann.org/en/registries/rsep/rsep.html
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 السؤال م  
 يتضمنبما 

 النقاط المعايير نطاق النقاط المالحظات النشر العام

توضيح اإلمكانيات 
التشغيلية والتقنية 

 (الخارجية)

 وصف :أداء نظام التسجيل المشترك 24

 خطط تشغيل قوية ويمكن االعتماد عليها لـ SRS. 
SRS  هي مهمة للتسجيل الحرج لتمكين المسجلين

المتعددين لتقديم خدمات تسجيل اسم النطاق في 
TLD.  يجب أن تشملSRS  على واجهةEPP 

إلى التسجيل، فضال عن أية واجهات األخرى 
يزمع تقديمها، إذا كانت حاسمة بالنسبة لسير 

يرجى الرجوع إلى الشروط الواردة في . التسجيل
 11ومواصفات ( 1.2القسم ) 6المواصفات 

(SLA Matrix )المرفقة باتفاقية التسجيل، و 

   توفير الموارد لتنفيذ الخطط األولية، والصيانة
ووصف عدد )المستمرة لهذا الجانب من المعايير 

 (. من األدوار المخصصة ألفراد هذا النطاق
 

 :ينبغي تضمين إجابة كاملة، ولكنها ال تقتصر على
 

  وصف نظامSRS ،عالي المستوى 

  الشبكة الممثلة،( مخططات)مخطط 

 ،عدد الخدمات 

 ،وصف التفاعلية مع أنظمة السجل األخرى 

 تواتر التزامن بين الخوادم و 

  على سبيل المثال، استعداد )مخطط التزامن
 (البرودةللسخونة، واستعداد 

 
إلى  2ومن المتوقع أن تكون اإلجابة كاملة لحوالي 

الصفحة على  تحتوياالسترشاد، وعلى سبيل ) .صفحات 5
 (.حرف 4111ما يقرب من 

أن ( 44-24) يقصد باألسئلة الموجودة بهذا القسم نعم
تعطي لمقدمي الطلبات الفرصة إلثبات قدراتهم 

في حالة اختيار . التشغيلية والتقنية في إدارة السجل
مقدم الطلب إلخراج واحد من األجزاء المتعددة 

فيجب أن يستمر  بالسجل، لعمليات التشغيل الخاصة
 .التفاصيل الكاملة للتفاعالت التقنية السجل في توفير

 
الحظ أن خطط الموارد المقدمة في هذا القسم 

تساعده في التحقق من الخطط الفنية والتشغيلية 
وكذلك في إبالغ تقديرات التكاليف في القسم المالي 

 .أدناه
 

لتقديم توضيح ( أ) 30-24تم تخصيص األسئلة 
بالطلب يقصد المنهجية الوظيفية والتقنية لوظائف 

السجل التي تواجه أي التفاعالت مع المسجلين 
. المختلفين DNSومسجلي النطاق ومستخدمي 

اإلجابات على تلك األسئلة سيتم نشرها للسماح 
 .بالمراجعة من األطراف المتأثرة

 : إيضاحات اإلجابة الكاملة 0-1
 
 ةقوي SRSشغيل تخطة ( 1)

وظائف ال، يعد واحداً من ةوثوقوم
 لتسجيل،ل الهامة الخمس

اتساق إمكانية التوسع واألداء ( 2)
مع النموذج التجاري اإلجمالي 

 ،وحجم السجل المخطط له
تقديم الموارد الكافية للخطة ( 3)

التقنية في التكاليف المخطط لها 
بالقسم  المفصلة في خطة العمل

 .المالي
صفات دليل االمتثال للموا( 4)
 .السجل باتفاقية( 1.2القسم ) 6

 

 

 تتضمن اإلجابات  :يلبي المتطلبات - 1
أنه  SRSومن األوصاف الدقيقة لـ  (1)

يوضح إلى حد كبير قدرات مقدم الطلب 
 والمعارف الالزمة لتلبية هذا العنصر؛

 SRSتفاصيل خطة متطورة لتشغيل  (2)
 بشكل قوي وموثوق،

ل كافية لينتج عنها االمتثا SRSتعد خطط  (3)
باتفاق  11والمواصفة  6بالمواصفة 

 السجل، 
مع الهدف التقني والتشغيلي  SRSتتوافق  (4)

 والمالي الموجود بالطلب و
توضيح أن الموارد التقنية المالئمة بالفعل  (5)

في متناول اليد، أو ملتزمة أو متاحة 
 .لالضطالع بهذه المهمة

 
  :فشل المتطلبات - 0

  .1ال يلبي جميع االحتياجات للنقطة 

تقدم وصفا مفصال للواجهة (: EPP) بروتوكول التزويد 25 
مع المسجلين، بما في ذلك كيفية توافق مقدم الطلب مع 

EPP  فيRFCs 3735 (إن وجد)5734-5730، و.  
 

، وتقديم الوثائق على EPPإذا تنوي تقديم ملكية ملحقات 
، بما في ذلك مخططات RFC 3735نحو يتماشى مع 

 .سيتم استخدامهاالتي  EPPوقوالب 
 

عدد ووصف أدوار الموظفين )صف خطط الموارد 
 (.المخصصة لهذا النطاق

 
فيما ال يزيد عن ومن المتوقع أن تكون اإلجابة كاملة 

من ف، EPPإذا كان هناك ملحقات ملكية . صفحات 5
في ملحق  5عن كاملة ال تزيد اإلجابة الا أن المتوقع أيضً 

EPP. 

 : ة الكاملةإيضاحات اإلجاب 1-0  نعم
المعرفة والفهم الكاملين لهذا ( 1)

النطاق الخاص بالمتطلبات التقنية 
 للسجل 

حجم الخطة التقنية /مجال( 2)
 التجاري المتناسقة مع النموذج

 وحجم السجل المخطط له 
تقديم الموارد الكافية للخطة ( 3)

التقنية في التكاليف المخطط لها 
بالقسم  المفصلة في خطة العمل

 الي،الم
القدرة على التوافق مع ( 4)

RFCs ،المعنية 
إن وجد، تنفيذ موثق جيدا من ( 5)

 ، وEPPأي ملحقات ملكية لـ 
إن وجد، كيف أن ملكية ( 6)

تتفق مع دورة  EPPملحقات 
حياة التسجيل كما هو موضح في 

 .27السؤال 

 تتضمن اإلجابات  :يلبي المتطلبات - 1
 أنه EPPومن األوصاف الدقيقة لـ  (1)

يوضح إلى حد كبير قدرات مقدم الطلب 
 والمعارف الالزمة لتلبية هذا العنصر،

ما يكفي من األدلة على أن ملكية ملحقات  (2)
EPP  تعد متوافقة معRFCs  وتوفير

جميع الوظائف الالزمة لتوفير خدمات 
 التسجيل،

مع الهدف التقني  EPPتتوافق واجهة  (3)
 والتشغيلي والمالي الموجود بالطلب و

أو  توفر الموارد التقنية بالفعل ضمان  (4)
 . االلتزام بها أو إتاحتها بسهولة

  :فشل المتطلبات - 0
 . 1ال يلبي جميع االحتياجات للنقطة 



 

 07-أ

 

 السؤال م  
 يتضمنبما 

 النقاط المعايير نطاق النقاط المالحظات النشر العام

 26 Whois : وصف 

  كيف سيتماشى الطلب مع مواصفاتWhois 
لكائنات البيانات، والوصول بكميات كبيرة، 

وعمليات البحث على النحو المحدد في مواصفات 
 التفاق السجل، 11و  4

  كيف أن مقدم طلب خدمةWhois  سوف يتوافق
 ، وRFC 3912مع 

   توفير الموارد لتنفيذ الخطط األولية، والصيانة
ووصف عدد )المستمرة لهذا الجانب من المعايير 

 .(من األدوار المخصصة ألفراد هذا النطاق
 

على سبيل المثال ال كاملة، الجابة اإلتضمن أن تينبغي 
 :ر ما يليالحص

  نظام لوصفWhois ،عالي المستوى 

  الشبكة المعنية،( مخططات)مخطط 

  على )تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية موارد
سبيل المثال، الخوادم، والمحوالت والموجهات 

 ؛(والمكونات األخرى

 وصف التفاعلية مع أنظمة السجل األخرى و 

 تواتر التزامن بين الخوادم و 
 

وأن تشمل اإلجابات  2للحصول على النقطة  ليكون مؤهال
 :أيضا

  لتوفير قدراتWhois البحثية، و 

  وصفا لألشكال المحتملة من إساءة استخدام هذه
الميزة، وكيف سيتم الحد من هذه المخاطر، 

 .واألساس لهذه األوصاف
 

 5فيما ال يزيد عن كاملة الومن المتوقع أن تكون اإلجابة 
  .صفحات

يتطلب توفير خدمات ( 4المواصفة )جيل اتفاق التس نعم
Whois  البحثية لجميع األسماء المسجلة فيTLD .

البحثية كما  Whoisاعتماد . وهذا هو أقل ما يطلب
هو محدد في عمود النقاط يعد شرط لتحقيق درجة من 

  .نقطة 2
 

 : إيضاحات اإلجابة الكاملة 0-2
المعرفة والفهم الكامل لهذا ( 1)

بات التسجيل الجانب من متطل
وظائف  واحدة من)التقنية، 

 ، (التسجيل الخمس الهامة
حجم الخطة التقنية /مجال( 2)

 المتناسقة مع الهدف التجاري
 الشامل وحجم السجل المخطط له، 

تقديم الموارد الكافية للخطة ( 3)
التقنية في التكاليف المخطط لها 

بالقسم  المفصلة في خطة العمل
 المالي،

لى التوافق مع القدرة ع( 4)
RFCs ،المعنية 

الدليل على االمتثال ( 5)
التفاق  11و 4للمواصفات 
 التسجيل، و

إن وجد، تنفيذ موثق جيدا ( 6)
 .البحثية Whois لـ

تلبية االستجابة لجميع  :تتجاوز المتطلبات - 2
 :وتتضمن 1سمات النقطة 

 Whoisخدمة  :للبحث Whoisخدمة  (1)
ستند إلى التي تتضمن إمكانيات البحث الم

الويب من خالل اسم النطاق واسم المسجل 
والعنوان البريدي وأسماء جهات االتصال 

المسجل وعناوين بروتوكول  IDsو
إمكانيات  .اإلنترنت دون حدود التحكيم

التي قد يتم  Booleanبحث 
يجب أن تشمل الخدمة  .عرضها

االحتياطات المناسبة لتجنب إساءة استخدام 
يل المثال، ما يحد من على سب)هذه الميزة 

، (الوصول إلى مستخدمين معتمدين
ويوضح الطلب االمتثال ألية قوانين أو 

 .تتعلق بالخصوصية معمول بهاسياسات 
 تتضمن اإلجابات  :يلبي المتطلبات - 1
 Whoisومن األوصاف الدقيقة لخدمة  (1)

أنها توضح إلى حد كبير قدرات مقدم 
لتلبية هذا  الطلب والمعارف الالزمة

 العنصر،
متوافقة مع  Whoisإثبات أن خدمات  (2)

RFCs التفاق  11و  4، والمواصفات
التسجيل، وأية متطلبات تعاقدية أخرى بما 

في ذلك جميع الوظائف الالزمة لواجهة 
 المستخدم؛

مع الهدف التقني  Whoisتتوافق قدرات  (3)
 و والتشغيلي والمالي الموجود بالطلب

تي يدل على مستوى كاف من الموارد ال (4)
هي متاحة بالفعل أو متاحة لتنفيذ هذه 

 .المهمة
  :فشل المتطلبات - 0

 . 1ال يلبي جميع االحتياجات للنقطة 
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 السؤال م  
 يتضمنبما 

 النقاط المعايير نطاق النقاط المالحظات النشر العام

قم بتقديم وصف مفصل لزمن دورة : دورة حياة التسجيل 27 
. المقترح gTLDالتسجيل المقترح ألسماء النطاقات في 

 :يجب أن يكون الوصف

 إلضافة إلى موضحاً العديد من حاالت التسجيل با
المعايير واإلجراءات التي يتم استخدامها لتغيير 

 إحدى الحاالت،

  ويجب أن يصف زمن دورة التسجيل العادية
الحذف وجميع الخطوات الطارئة /التحديث/لإلنشاء

التي يمكن تطبيقها مثل التعليق واإلغالق وانتهاء 
 المدة والتحويل، 

 أيًضا شرح أية عناصر موجودة ولها وقت محدد - 
على سبيل المثال، تفاصيل حول إضافة السماح أو 
استرداد فترات السماح أو فترات اإلخطار بعمليات 

 التجديد أو النقل بوضوح و 

   لهذا الجانب من تعهيد المهام وصف خطط
ووصف عدد من األدوار المخصصة )المعايير 
 (.هذا النطاقالمخصصين للألفراد 

 
التسجيل عن طريق  وينبغي أن يستكمل وصف دورة حياة

إدراج رسم تخطيطي للدولة، والذي يجسد تعريفات 
وتفسيرات من النقاط المستهدفة، واالنتقال من دولة إلى 

 .أخرى
 

إن وجد، تقديم تعريفات لجوانب دورة حياة التسجيل التي 
 .EPP RFCsال تغطيها 

 
 5 عن يزيد ال فيما الكاملةومن المتوقع أن تكون اإلجابة 

 .صفحات

 : إيضاحات اإلجابة الكاملة 1-0  منع
 
التفهم والمعرفة الكاملة لدورة ( 1)

 والدول و  حياة التسجيل
التناسق مع االلتزامات التقنية ( 2)

المحددة للمسجلين كما هو موضح 
 المنهج التجاري اإلجمالي

 المقترح و gTLD  لـ
القدرة على التوافق مع ( 3)

RFCs ،المعنية 

 تتضمن اإلجابات  :يلبي المتطلبات - 1
وصف كاف من دورة حياة التسجيل الذي  (1)

يوضح إلى حد كبير قدرات مقدم الطلب 
 والمعارف الالزمة لتلبية هذا العنصر؛

تفاصيل دورة حياة تسجيل المطورة  (2)
بالكامل مع تعريف واليات التسجيل 

المختلفة، واالنتقال بين الدول، والنقاط 
 المستهدفة

ق مع أي دورة حياة التسجيل تتواف (3)
التزامات للمسجلين مع خطط تقنية 

 وتشغيلية ومالية موصوفة في الطلب؛ و
يدل على مستوى كاف من الموارد المتاحة  (4)

 .بالفعل أو متاحة لتنفيذ هذه المهمة
  :فشل المتطلبات - 0

 .1ال يلبي جميع االحتياجات للنقطة 

ينبغي على مقدمي الطلبات  :منع االعتداء والتخفيف منه 28 
وصف السياسات واإلجراءات المقترحة للحد من 

التسجيالت التعسفية وغيرها من األنشطة التي لها تأثير 
ينبغي تضمين إجابة . سلبي على مستخدمي اإلنترنت
 : كاملة، ولكنها ال تقتصر على

  تتطلب خطة التنفيذ إلنشاء ونشر جهة اتصال
واحدة لالعتداء على موقعها على االنترنت تكون 

تتطلب اهتماما خاصا  -ة عن معالجة المسائلمسئول
وعاجال وتوفير االستجابة في الوقت المناسب 
للشكاوى بشأن إساءة استعمال جميع األسماء 

من خالل جميع المسجلين في  TLDالمسجلة في 
السجل، بما في ذلك تلك التي تنطوي على نقطة 

 تجزئة؛

  سياسات لمعالجة الشكاوى المتعلقة بإساءة
 ة؛ المعامل

  الملتصقة سجالت الالتدابير المقترحة إلزالة
لألسماء التي تمت إزالتها من المنطقة الوحيدة 
االلتصاق األدلة في شكل مكتوب أن توفر عندما 

انظر )موجود فيما يتعلق بالسلوك الخبيث 
 .(6المواصفة 

دعم ت أن السجالت الوحيدة الملتصقةالحظ أنه رغم  نعم
، DNSوالعادية لـ  ةالصحيحالتشغيل غالبا عملية 

مشغلي التسجيل اتخاذ اإلجراءات الالزمة يتعين على س
كما هو موضح في )الملتصقة إلزالة السجالت 

http://www.icann.org/en/committees/s
ecurity/sac048.pdf ) عند التزود بأدلة في شكل

تقدم فيما يتعلق بالسلوك مكتوب على أن هذه السجالت 
 .الخبيث

 :توضح اإلجابة الكاملة 0-2

سياسات االعتداء الشامل،  (1)
والتي تشمل تعريفات 

ا يشكل إساءة واضحة لم
، TLDالمعاملة في 

واإلجراءات التي من شأنها 
أن تقلل بشكل فعال من إساءة 

 ؛ TLDاالستخدام في 
تعتبر الخطط موردا كافيا  (2)

 بالتكاليف المخطط لها
 والمفصلة بالقسم المالي؛

تحديد ومعالجة إساءة  (3)
استعمال األسماء المسجلة 

 على أساس مستمر؛ و 
مع عند التنفيذ بما يتوافق  (4)

 اتفاقية السجل، ستؤدي
الخطط التوافق مع المتطلبات 

 .التعاقدية

تلبية االستجابة لجميع  :المتطلبات تتجاوز - 2

 :وتتضمن 1خصائص النقطة 
تفاصيل التدابير الالزمة لتعزيز دقة  (1)

Whois وذلك باستخدام التدابير المحددة ،
هنا أو غيرها من التدابير التي تتناسب من 

  وحيث فعاليتها؛ 
إجراءات مما ال يقل عن مساحة إضافية  (2)

نقطة كما  2لتكون مؤهلة للحصول على 
 .هو موضح في هذه المسألة

 :يفي بالمتطلبات - 1

 تتضمن اإلجابات
وصف كاف لسياسات منع اإلساءة  (1)

والتخفيف من آثارها واإلجراءات التي 
توضح إلى حد كبير قدرات مقدم الطلب 

 العنصر؛والمعارف الالزمة لتلبية هذا 
تفاصيل سياسات إجراءات وإساءة  (2)

 االستخدام المتطورة؛
خطط كافية تؤدي إلى االمتثال إلى  (3)

 ؛DNSبروتوكوالت 
تتماشى الخطط مع النهج التقني والتشغيلي  (4)

http://www.icann.org/en/committees/security/sac048.pdf
http://www.icann.org/en/committees/security/sac048.pdf


 

 09-أ

 

 السؤال م  
 يتضمنبما 

 النقاط المعايير نطاق النقاط المالحظات النشر العام

  توفير الموارد لتنفيذ الخطط األولية، والصيانة
ووصف عدد )عايير المستمرة لهذا الجانب من الم

 (.من األدوار المخصصة ألفراد هذا النطاق
 

، يجب أن تتضمن 2ليكون مؤهال للحصول على النقطة 
فضال عن تدابير أخرى  Whoisاإلجابات تدابير لتعزيز دقة 

 .من منطقة واحدة كما هو موضح أدناه
 

  يمكن أن يضطلع بإجراءات مقاييس تعزيز دقة
Whois ( طريق المسجلين السجل مباشرة أو عن

عبر الشروط الواردة في اتفاقية التسجيل، المسجل 
RRA )لتشمل، ولكنها ال تقتصر على: 
o  مصادقة من المعلومات المسجلة على

معلومات كاملة ودقيقة في وقت 
كما أن التدابير الالزمة إلنجاز . التسجيل

ذلك يمكن أن تشمل فحص أساسي 
لجميع معلومات االتصال للمديرين 

ور في بيانات التسجيل، المذك
واستعراض دليل على وثائق اإلقامة، 

 .وغيرها من الوسائل
o  الرصد المنتظم لبيانات التسجيل للتأكد

من دقتها واكتمالها، وتوظيف أساليب 
المصادقة، ووضع السياسات 

واإلجراءات لمعالجة أسماء النطاقات 
غير الدقيقة أو غير  Whoisمع بيانات 
 المكتملة؛ و

o ن االعتماد على المسجلين لفرض إذا كا
تدابير، فسوف توضع السياسات 

واإلجراءات لضمان االمتثال، والتي قد 
تشمل عمليات مراجعة الحسابات 

والحوافز المالية والعقوبات،أو غيرها 
 RRAالحظ أن متطلبات . من الوسائل

ستواصل الطلب على جميع المسجلين 
 .ICANNالمعتمدين بـ 

 جراءات التي تحدد سلوك وصف السياسات واإل
ضار أو مسيء والقياسات الطبيعية وإقامة مستوى 

الخدمة لمتطلبات القرار، بما في ذلك مستويات 
وهذا قد . الخدمة لالستجابة للطلبات إنفاذ القانون

يشمل إنهاء الخدمة السريعة أو أنظمة التعليق 
وتبادل المعلومات بشأن السلوك الضار أو المسيء 

 صناعة؛مع شركاء ال

  كما أن الضوابط الكافية لضمان الوصول السليم
يمكن أن تضطلع بالتسجيل )إلى وظائف النطاق 

المباشرة أو عن طريق المسجلين عبر الشروط 
قد تشمل ( RRA)الواردة في اتفاقية التسجيل، 
 :على سبيل المثال ال الحصر

o  أي )تتطلب المصادقة متعددة العوامل
كلمات كلمات مرور قوية ورموز و

والمالي الموضح بالطلب، وأية التزامات 
 تجاه المسجلين؛ و

يدل على مستوى كاف من الموارد المتاحة  (5)
 .فيذ هذه المهمةبالفعل أو المتاحة لتن

 المتطلبات فشل - 0

 .1ال يلبي جميع االحتياجات للنقطة 

 



 

 11-أ

 

 السؤال م  
 يتضمنبما 

 النقاط المعايير نطاق النقاط المالحظات النشر العام

من المسجلين لعملية ( مرور لمرة واحدة
 التحديث والتحويالت وطلب الحذف؛

o  تتطلب نقاط متعددة وفريدة لالتصال
أو طلبات الموافقة على حذف /بطلب و

 وتحديث ونقل وطلبات الحذف؛ و
o  تتطلب إخطار جهات اتصال متعددة

وفريدة عند تحديث نطاق أو نقله أو 
 .حذفه

 
 21فيما ال يزيد عن كاملة الاإلجابة  ومن المتوقع أن تكون

 .صفحة

يتعين على مقدمي الطلبات وصف : آليات حماية حقوق 29 
كيفية التسجيل الخاصة بما يتوافق مع السياسات 

والممارسات التي تقلل من التسجيالت التعسفية وغيرها من 
لآلخرين، مثل األنشطة التي تؤثر على الحقوق القانونية 

، ونظام (UDRP)سياسة حل نزاع اسم النطاق الموحد 
، ومطالب العالمات (URS)التعليق الموحد السريع 

  .عند بدء التشغيل Sunriseالتجارية وخدمات 
 

 :يجب أن تتضمن اإلجابة الكاملة
 

  وصفا لكيفية تنفيذ مشغل السجل للضمانات ضد
ل على سبي)السماح غير المشروط للتسجيالت 

أو قيود بما يخالف المثال، التسجيالت التي تتم 
، وتقليل فرص (األهلية للتسجيلسياسات 

وكحد . السلوكيات مثل التصيد أو تزوير العناوين
أدنى، يتعين على مشغل السجل تقديم فترة 

Sunrise  وخدمة مطالبات العالمات التجارية
خالل الفترات الزمنية المطلوبة، وتنفيذ القرارات 

  على أساس مستمر؛ و URSادرة بموجب الص

  وصف لخطط موارد التنفيذ األولي، والصيانة
رقم ووصف )المستمرة لهذا الجانب من المعايير 

 (.عدد من األدوار المخصصة ألفراد هذا النطاق
 

، يجب أن تشمل 2ليكون مؤهال للحصول على النقاط 
سان، اإلجابات أيضا تدابير إضافية محددة لحماية حقوق اإلن

مثل إساءة استخدام السياسات وإجراءات إنهاء الخدمة، 
والتحقيق المسبق للمسجل، أو إجراءات المصادقة، أو غيرها 

 .من العهود
 

 عن يزيد ال فيما الكاملةومن المتوقع أن تكون اإلجابة 
 .صفحات 11

توضح اإلجابة الكاملة اآلليات  2-0  نعم
 : التي تهدف إلى

 
 التعسفية، و منع التسجيالت ( 1)
تحديد ومعالجة إساءة استخدام ( 2)

األسماء المسجلة على أساس 
 .مستمر

جميع تلبي االستجابة  :المتطلبات تجاوز - 2
لنقطة الالزمة للحصول على اخصائص ال
  :وتتضمن 1
الهدف  احقوق باعتبارهالتحديد حماية  (1)

من الخطة دعم بمن خالل األساسي، 
 ن؛المتطورة لحماية حقوق اإلنسا

آليات لتوفير الحماية الفعالة التي تتجاوز  (2)
على سبيل )الحد األدنى من المتطلبات 

باإلضافة إلى تلك  RPMsالمثال، 
 (.التسجيل يةالمطلوبة في اتفاق

 تتضمن اإلجابات :المتطلباتيفي ب - 1
الذي يوضح إلى  RPMsوصف دقيق لـ  (1)

حد كبير قدرات مقدم الطلب والمعارف 
 ا العنصر؛الالزمة لتلبية هذ

تعهد من صاحب الطلب لتنفيذ آليات حماية  (2)
حقوق كافية ليتوافق مع الحد األدنى من 

 ؛7 رقم المتطلبات في المواصفة
خطط كافية تؤدي إلى االمتثال إلى  (3)

 ؛DNSبروتوكوالت 
مع الهدف التقني متوافقة ليات اآل (4)

 والتشغيلي والمالي الموجود بالطلب؛
المتاحة  يدل على مستوى كاف من الموارد (5)

 .بالفعل أو المتاحة لتنفيذ هذه المهمة
  :فشل المتطلبات - 0

 .1ال يلبي جميع االحتياجات للنقطة 



 

 10-أ

 

 السؤال م  
 يتضمنبما 

 النقاط المعايير نطاق النقاط المالحظات النشر العام

تقدم موجز للسياسة األمنية للسجل : السياسة األمنية (أ) 31 
  :المقترح، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر

  

  تحديد أي تقارير تقييم مستقلة مما يدل على قدرات
واألحكام المتعلقة بالتقارير الدورية للتقييم  األمن،

  المستقل الختبار القدرات األمنية؛

  وصف أي زيادة في مستويات األمان أو القدرات
بما يتناسب مع طبيعة طلب الحصول على سلسلة 

gTLD بما في ذلك تحديد أي معايير دولية قائمة ،
أو معايير للصناعة األمنية ذات الصلة بمقدم 

  ؛(يجب توفير موقع مرجعي)اللتزام التالي الطلب ل

  قائمة االلتزامات التي وضعت للمسجلين بشأن
  .مستويات األمان

 
تشمل يجب أن  ،2ليكون مؤهال للحصول على النقطة 

 :ااإلجابات أيضً 
 

  أدلة على وجود تقرير للتقييم المستقل توضح
على سبيل المثال، )الضوابط األمنية الفعالة 

ISO 27001.) 
 

الحظ أن . صفحة 21ملخص ما سبق عن ال يزيد ينبغي أن 
 31السياسة األمنية الكاملة للتسجيل مطلوب تقديمها وفقا لـ 

  (.ب)
 

إلى مستويات أمان يتم اعتبارها  5يدعو المعيار  نعم
بشكل مناسب لالستخدام وزيادة مستوى الثقة 

مثال الخدمات المالية  TLDالمرتبطة بسلسلة 
عبارة عن " الخدمات المالية" .TLDs الموجهة لـ 

 :أنشطة يتم تنفيذها من مؤسسات مالية تتضمن
قبول الودائع والتمويالت األخرى القابلة للرد؛  (1
الدفع وخدمات الحواالت؛ ( 3اإلقراض؛ ( 2
خدمات السمسرة؛ ( 5خدمات التأمين؛  (4
الرعاية المالية؛ ( 7أنشطة وخدمات االستثمار؛  (6
النصائح المالية؛ ( 9االلتزامات؛ الضمانات و (8

العمل ( 11إدارة الملفات والنصائح أو ( 11
يتم استخدام الخدمات المالية كمثال  .كمقاصة مالية

فقط؛ والسالسل األخرى مع إمكانية استثنائية لتسبب 
ضررا للمستهلكين وذلك من شأنه أيضا توقع نشر 

 .مستويات مناسبة من األمن

 : املةتوضح اإلجابة الك 0-2
وصف تفصيلي للعمليات ( 1)

والحلول المنشورة إلدارة األمن 
المنطقي في البنى التحتية ومراقبة 
وكشف التهديدات ونقاط الضعف 
األمنية واتخاذ الخطوات المناسبة 

 لحلها؛ 
اتساق األمن مع النموذج  (2)

التجاري اإلجمالي وحجم السجل 
 المخطط له؛ 

خطة تقديم الموارد الكافية لل( 3)
التقنية في التكاليف المخطط لها 
في خطة العمل المفصلة بالقسم 

 المالي؛
تتسق التدابير األمنية مع ( 4)

االلتزامات التي تم التعهد بها 
للمسجلين فيما ما يتعلق بمستويات 

 األمن؛ و
مناسبة إجراءات األمان ( 5)

على )المقدم لها  gTLDلسلسلة 
طلبات السالسل ذات سبيل المثال 

لتضمينات الموثوقة مثل السالسل ا
الموجة للخدمات المالية المتوقع 

 (.أن تقدم مستوى مناسب لألمان

تلبية االستجابة لجميع  :تجاوز المتطلبات - 2
  :وتتضمن 1خصائص النقطة 

دليل اإلمكانات المفصلة والمطورة على  (1)
درجة عالية،مع مختلف المستويات األمنية 

لمستقلة األساسية، ووضع المعايير ا
لمقاييس األمان والرصد القوي والدوري 

 لألمن واإلنفاذ المستمر؛ و
يرد تقرير تقييم مستقل يوضح أن  (2)

الضوابط األمنية الفعالة متاحة أو قد 
 gTLDصممت، بما يتناسب مع سلسلة 

وهذا يمكن أن يكون شهادة . )المطبقة
ISO 27001  أو غيرها من شهادات

ا في عملية الصناعة الراسخة المعترف به
في حالة توافر معايير مستقلة . التسجيل

جديدة للتظاهر من ضوابط أمنية فعالة 
وثابتة، مثل نطاق المستوى األعلى لألمن 

(HSTLD)فيمكن أن يدرج ذلك ،).  
 تتضمن اإلجابات :يفي بالمتطلبات - 1
وصف كاف إلجراءات وسياسات األمن  (1)

التي توضح إلى حد كبير قدرات مقدم 
والمعارف الالزمة لتلبية هذا الطلب 

  العنصر؛
وصف القدرات األمنية الكافية، بما في  (2)

ذلك إنفاذ ضوابط الوصول المنطقية، 
وتحليل التهديد، واالستجابة للحوادث 

المتابعة والرقابة المخصصة  .والتدقيق
 والحكم والممارسات الرائدة؛

تتماشى القدرات األمنية مع النهج التقني  (3)
مالي الموضح بالطلب، وأية والتشغيلي وال

 التزامات تجاه المسجلين؛ و
يدل على مستوى كاف من الموارد المتاحة  (4)

بالفعل أو الملتزم بها أو المتاحة لتنفيذ هذه 
  المهمة؛ و

تتناسب التدابير األمنية المقترحة مع  (5)
 .المطبقة gTLDطبيعة سلسلة 

ال يلبي جميع االحتياجات  :فشل المتطلبات - 0
 .1للنقطة 

توضيح اإلمكانيات 
التشغيلية والتقنية 

 ( الداخلية)

توفير األمن الكامل لسياسة وإجراءات : السياسة األمنية (ب) 31
  :التسجيل المقترحة، بما في ذلك سبيل المثال ال الحصر

  ( الخدمات/ البيانات والخادم والطلب )النظام
والتحكم في الوصول للشبكة وضمان األنظمة كلها 

عليها في شكل آمن بما يتضمن تفاصيل يتم الحفاظ 
  كيفية المراقبة والدخول والنسخ االحتياطي؛

  موارد مطلوبة لتأمين سالمة التحديثات بين أنظمة
السجل وخوادم االسم وبين خوادم االسم ذاته إن 

 . وجد

  المقدمة )تقارير تقييم مستقلة تبين القدرات األمنية
  ، إن وجدت؛(مرفقاتفي صورة 

وصف لتقديم  44 -( ب) 31تخصص األسئلة  ال
للمنهجية الوظيفية والتشغيلية لمقدم الطلب لوظائف 

السجل الداخلية على البنية التحتية والعمليات 
السماح لمقدم الطلب  .التشغيلية الخاصة بالسجل

بتقديم تفاصيل كاملة وحماية المعلومات المناسبة فلن 
  .يتم اإلعالن عن اإلجابات الخاصة بتلك األسئلة
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  واإلجراءات األخرى التي تقلل المخاطر الشروط
 التي نشرت من خالل رفض مهاجمة الخدمات؛ 

  سياسات االستجابة لحوادث أجهزة الكمبيوتر
 والشبكة والخطط الخاصة بها ومعالجاتها؛ 

  خطط تقليل خطورة الوصول غير المصرح به إلى
 النظم الخاصة به أو التالعب ببيانات السجل؛ 

 ل المقترح والتهديد والدفاعات تحليل آليات التسجي
العاملة ضد التهديدات وتحديثات تحليل المسرح في 

  وقت العمل على فترات؛

  تفاصيل مراجعة حسابات القدرة على الوصول إلى
 الشبكة كافة؛ 

 منهجية األمان المادي؛ 

  تحديد القسم أو المجموعة المسئولة عن منظمة
 أمان السجل؛

 طاقم العاملين على عمليات التحقق من الخلفية ل
 األمان؛

  وصف التهديدات األمنية الرئيسية لعملية التسجيل
  التي تم تحديدها؛ و

  توفير الموارد لتنفيذ الخطط األولية، والصيانة
ووصف عدد )المستمرة لهذا الجانب من المعايير 

  (.من األدوار المخصصة ألفراد هذا المجال
 

تقديم لمحة فنية للتسجيل : ل السجل المقترحنبذة فنية حو 31 
 .المقترح

 
يجب تقديم الموارد الكافية للخطة التقنية، مع اختبار 

وسيقوم مقدم الطلب بتقديم . وتوزيع مناسبين للتكاليف
وصف مالي للموارد في القسم التالي ويجب أن تكون هذه 

 . الموارد مرتبطة بالمتطلبات التقنية هذه بشكل منطقي
 
بغي أن تتضمن النظرة العامة معلومات حول الحجم ين

المقدر لعملية التسجيل التقنية، على سبيل المثال، تشير 
في  DNSالتقديرات إلى عدد من المعامالت واستفسارات 

 .الشهر وينبغي التوفير ألول سنتين من عملها
 

باإلضافة إلى ذلك، ينبغي حساب النظرة العامة على 
ي لحركة مرور الشبكة مثل حساب التشتت الجغراف

DNS ،Whoisإذا كان التسجيل . ، ومعامالت المسجل
يخدم قاعدة محلية للغاية التسجيل، فإنه يتوقع أن تأتي 

 . حركة المرور بشكل رئيسي من منطقة واحدة
 

وال يلزم لهذا التلخيص عالي المستوى تكرار اإلجابات 
إلجابات وينبغي أن تتضمن ا. على األسئلة الواردة أدناه

رسم تخطيطي بصري لتسليط الضوء على تدفقات 
وينبغي . البيانات، وتوفير إطار للبنية التحتية التقنية الشاملة

أن تكون المخططات التفصيلية لألسئلة الالحقة قادرة على 
. العودة إلى خريطة هذا الرسم البياني الرفيع المستوى

نية مقدم بهذه اإلجابة فيه تأثر الذي تمدى إلى ال ال
عمليات االستعانة بمصادر خارجية في الطلب 

طلب ، ينبغي على مقدم الةلتسجيل المختلفعمليات ال
على سبيل المثال، االستفادة )أن يصف هذه الخطط 

ومع ذلك،  (.من وفورات الحجم أو المرافق القائمة
يجب أن يتضمن الرد تحديد خطط التقنية، والحجم 

المقدر، والتشتت الجغرافي على النحو المطلوب في 
 .هذه المسألة

 : توضح اإلجابة الكاملة 0-1
 
التفهم والمعرفة الكاملة  (1)

لمتطلبات  فات التقنيةللمواص
 السجل؛

توفر مستوى كاف من  (2)
 المرونة للعمليات التقنية للسجل؛ 

االتساق مع حلول  (3)
أو  الفنية المنتشرة حاليا؛/التشغيل

 المخطط لها
االتساق مع النهج العام  (4)

وحجم األعمال المخططة من 
 التسجيل؛ 

توفر الموارد الكافية لخطة  (5)
التشغيل التقنية بالتكاليف المخطط 

 لها بالتفصيل بالقسم المالي؛ و
االتساق مع المسائل الفنية  (6)

 .الالحقة
 

 تتضمن اإلجابات  :يفي بالمتطلبات - 1
الوصف الذي يوضح إلى حد كبير قدرات  (1)

مقدم الطلب والمعرفة الالزمة لتلبية هذا 
  العنصر؛

مع النهج التقني متوافقة الخطط الفنية  (2)
والتشغيلي والمالي كما هو موضح في 

  طلب؛ال
يدل على مستوى كاف من الموارد المتاحة  (3)

  .بالفعل أو المتاحة لتنفيذ هذه المهمة
  :فشل المتطلبات - 0

 .1ال يلبي جميع االحتياجات للنقطة 
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لملحقات ويمكن استكمال المخطط البصري مع الوثائق أو ا
 .لشرح كيفية مطابقة كافة المكونات الفنية والتشغيلية

 
 عن يزيد ال فيما الكاملةومن المتوقع أن تكون اإلجابة 

 . صفحات 11

تقديم وثائق عن النظام وهندسة الشبكات التي من : الطريقة 32  
شأنها دعم عمليات التسجيل للحصول على الجدول المقترح 

يجب أن يوضح نظام وتوثيق شكل الشبكة . جيلمن التس
قدرة مقدم الطلب على تشغيل وإدارة ومراقبة أنظمة 

وينبغي أن تتضمن الوثائق مخططات متعددة أو  .التسجيل
  :مكونات أخرى بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر

  يوضح مخطط الشبكة مفصل التفاعل الكامل لعناصر
ل المثال ال الحصر السجل، بما في ذلك على سبي

وضمان  Whoisو DNSو SRSإستراتيجية 
 البيانات وقاعدة بيانات وظائف التسجيل؛

  الشبكة وما يرتبط بها من نظم الزمة لدعم عمليات
 :التسجيل، ومنها

  نظام عنونةTCP/IP ،المتوقع 
  أي الخوادم والموجهات ومكونات )األجهزة

ة الشبكات واآللية البصرية والخصائص الرئيسي
(CPU وRAM  ومساحة القرص، وشبكة

  ،((االتصال الداخلية، وتقديم النموذج
  نظام التشغيل واإلصدارات، و 
  ( بمعلومات عن اإلصدار)البرامج والتطبيقات

الضرورية لدعم عمليات السجل واإلدارة 
 والمراقبة

  نظرة عامة على التخطيط لألهلية بما يتضمن خطط
 تخصيص النطاق العريض؛

 النقال؛ و/ لمزودين قائمة ا 

  توفير الموارد لتنفيذ الخطط األولية، والصيانة
ووصف عدد من )المستمرة لهذا الجانب من المعايير 

  (.األدوار المخصصة ألفراد هذا المجال
 

، يجب أن تشمل 2ليكون مؤهال للحصول على نقاط 
اإلجابات أيضا على دليل على وجود تصميم يقلل بدرجة 

ر من التسجيل المقترح من خالل توفير كبيرة من المخاط
على سبيل المثال، )مستوى االستيعاب والقدرة على التكيف 

الذي يتجاوز بكثير الحد ( DDoSالحماية ضد هجمات 
 .األدنى الالزم لتكوين الحجم المتوقع

 
 عن يزيد ال فيما الكاملةومن المتوقع أن تكون اإلجابة 

 . صفحات 11

 ال

  

 : الكاملةتوضح اإلجابة  0-2
 
طريقة بناء الشبكة  (1)

 ;المترابطة والمفصلة
المرونة  توفر طريقة البناء (2)

 ألنظمة السجل؛
حجم الخطة التقنية /مجال (3)

 التجاري المتناسقة مع النموذج
 وحجم السجل المخطط له؛ و 

تقديم الموارد الكافية  (4)
للخطة التقنية في التكاليف 

 المخطط لها في خطة العمل
 .اليالمفصلة بالقسم الم

تلبية االستجابة لجميع  :تجاوز المتطلبات - 2
  :وتتضمن 1خصائص النقطة 

أدلة على تشكيل شبكة متطورة جدا  (1)
ومفصلة قادرة على نطاق أعلى بكثير من 

التوقعات المعلنة لتسجيل كميات عالية، 
وبالتالي خفض ملحوظ في حجم المخاطر 

غير المتوقعة مما يدل على القدرة على 
التكنولوجيات الجديدة التأقلم بسرعة لدعم 

والخدمات الضرورية لبدء التسجيل 
 األولي؛ و

 .دلة إتاحة البنية التحتية القوية واآلمنةأ (2)
  

 تتضمن اإلجابات  :يفي بالمتطلبات - 1
وصف كاف لدورة حياة التسجيل الذي ( 1)

يوضح إلى حد كبير قدرات مقدم الطلب 
  والبيانات الالزمة لتلبية هذا العنصر؛

وصف البنية التحتية لخطط بناء الشبكات ( 2)
 لجميع العناصر الالزمة؛

رح كاف لهندسة الشبكات وصف ش (3)
 وتوفير قوة أمنية للتسجيل؛

مع الهدف التقني  SLAتوافق الواجهة و (4)
  والتشغيلي والمالي الموجود بالطلب؛ و

المتاحة  يدل على مستوى كاف من الموارد (5)
بالفعل أو الملتزم بها أو متاحة لتنفيذ هذه 

 .المهمة
  :فشل المتطلبات - 0

 .1ة ال يلبي جميع االحتياجات للنقط
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تقديم تفاصيل عن قدرات قاعدة : قدرات قاعدة البيانات 33
 :البيانات بما في ذلك سبيل المثال ال الحصر

 برنامج قاعدة البيانات. 

  أي الميجا ]وفقا لألرقام الطبيعية )مساحة التخزين
/ وعدد عمليات التسجيل [ بايت والجيجا بايت
 ، (تعامالت التسجيل

  (إجماال ونوع التعامل)التعامل األقصى الشامل ، 

  ،إمكانية التوسع 

  إجراءات إلنشاء كائن والتحرير والحذف
 والمستخدم وإدارة االعتمادات،

 ،التوافر الكبير 

  إجراءات إدارة التغيير؛ 

 قدرات اإلبالغ، و 

  توفير الموارد لتنفيذ الخطط األولية، والصيانة
ووصف عدد )المستمرة لهذا الجانب من المعايير 

  (.دوار المخصصة ألفراد هذا المجالمن األ
 

يمكن تضمين نموذج التسجيل بيانات قاعدة البيانات لتوفير 
 . مزيد من الوضوح لهذه االستجابة

 
يجب أن تشير قدرات قاعدة البيانات إلى التسجيل  :مالحظة

والخدمات، وال تتعلق بالضرورة بوظائف الدعم مثل 
بطبيعتها مثل هذه  الموظفين أو المحاسبة، ما لم تتشابك
 .الخدمات مع تقديم خدمات التسجيل

 
، يجب أن تشمل اإلجابات 2ليكون مؤهال للحصول على نقاط 

أيضا على دليل قدرات قاعدة البيانات مما يقلل بدرجة كبيرة 
من مخاطر التسجيل المقترح من خالل توفير مستوى 

ألدنى االستيعاب والقدرة على التكيف مما يتجاوز بكثير الحد ا
 .الالزم لتكوين الحجم المتوقع

 
 عن يزيد ال فيما الكاملةومن المتوقع أن تكون اإلجابة 

 . صفحات 5

 ال

  

 : توضح اإلجابة الكاملة 0-2
 
المعرفة والفهم الكاملين ( 1)

لقدرات قاعدة البيانات للوفاء 
 بمتطلبات التقنية للسجل؛

التوافق مع قدرات قاعدة ( 2)
وحجم السجل البيانات الكاملة 
  المخطط له؛ و

تقديم الموارد الكافية للخطة ( 3)
التقنية في التكاليف المخطط لها 

بالقسم  المفصلة في خطة العمل
 .المالي

  

تلبية االستجابة لجميع  :تجاوز المتطلبات - 2
  :وتتضمن 1خصائص النقطة 

وصف مفصل ومتطور جدا لقدرات قاعدة (1)
وقعات المعلنة البيانات القادرة على تقييم الت

لتسجيل كميات عالية، وبالتالي خفض 
ملحوظ في حجم المخاطر غير المتوقعة 
مما يدل على القدرة على التأقلم بسرعة 
لدعم التكنولوجيات الجديدة والخدمات 

 الضرورية لبدء التسجيل األولي؛ و
دليل قدرات قاعدة البيانات الشامل، والذي (2)

وبنية  يشمل إمكانية التوسع بدرجة كبيرة
تحتية والمراجعة المنتظمة إلجراءات 

التشغيل وإجراءات اإلبالغ من ممارسات 
 . االنطالق

  
 تتضمن اإلجابات  :يفي بالمتطلبات - 1
وصف كاف إلمكانية قاعدة البيانات الذي  (1)

يوضح إلى حد كبير قدرات مقدم الطلب 
 والمعارف الالزمة لتلبية هذا العنصر؛

البيانات لخطط بناء  وصف قدرات قاعدة (2)
 الشبكات جميع العناصر الالزمة؛

يوضح الوصف قدرات قاعدة البيانات  (3)
الكافية وإنتاجية قاعدة البيانات وإمكانية 

التوسع وعمليات قاعدة البيانات مع حوكمة 
  .عمليات محدودة

تتوافق إمكانيات قاعدة البيانات مع الهدف  (4)
ود بالطلب؛ التقني والتشغيلي والمالي الموج

  و
يدل على إتاحة مستوى كاف من الموارد  (5)

بالفعل أو الملتزم بها أو متاحة لتنفيذ هذه 
 .المهمة

  :فشل المتطلبات - 0
 .1ال يلبي جميع االحتياجات للنقطة 

  

توفير وصف للخطط الخاصة بالتنوع : التنوع الجغرافي 34
 : الجغرافي

 
 خوادم االسم، و  .أ
 .مراكز العمليات .ب
 

 :ينبغي أن تتضمن اإلجابات، ولكن ال تقتصر على

  مواقع مادية مقصودة للنظم ومراكز التشغيل
، (بما في ذلك سمات األمان)األساسية واالحتياطية 

 وغيرها من البنى التحتية؛ 

  أي خطط سجل الستخدامAnycast  أو غيره من
تدابير التنوع الجغرافي، وفي هذه الحالة، يجب 

 مة ذات الصلة؛تضمين تكوين الخد

  توفير الموارد لتنفيذ الخطط األولية، والصيانة

 : توضح اإلجابة الكاملة 2-0  ال
 
التنوع الجغرافي للخوادم ( 1)

 ومراكز العمليات؛ 
اتساق إجراءات التنوع ( 2)

الجغرافي مع النموذج التجاري 
اإلجمالي وحجم السجل المخطط 

 له؛ و
تقديم الموارد الكافية للخطة ( 3)

التقنية في التكاليف المخطط لها 
بالقسم  صلةالمف في خطة العمل

 .المالي

تلبية االستجابة لجميع  :تجاوز المتطلبات - 2
  :وتتضمن 1خصائص النقطة 

دليل التدابير المتطورة لعمليات التنوع  (1)
الجغرافي، مع مواقع ووظائف مواصلة 
جميع وظائف األعمال الحيوية في حالة 

حدوث كارثة طبيعية أو غيرها في مكان 
 و العمل الرئيسي أو نقطة الوجود؛

 .مستوى عال من التوافر واألمن والتردد (2)
 
 تتضمن اإلجابات  :يفي بالمتطلبات - 1

وصف كاف للتنوع الجغرافي الذي يوضح ( 1)
إلى حد كبير قدرات مقدم الطلب 

 والمعارف الالزمة لتلبية هذا العنصر؛
خطط من شأنها أن توفر ما يكفي من ( 2)
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ووصف عدد )المستمرة لهذا الجانب من المعايير 
  (.من األدوار المخصصة ألفراد هذا المجال

 
يجب أن تشمل  2ليكون مؤهال للحصول على نقاط، 

اإلجابات أيضا دليال على وجود خطة التنوع الجغرافي 
من المخاطر من التسجيل الذي  الذي يقلل بدرجة كبيرة

اقترحه ضمان استمرار جميع وظائف األعمال الحيوية 
على النحو المحدد في خطة استمرارية مقدم الطلب في )

في ( في حال وقوع كارثة طبيعية أو غيرها( 39السؤال 
 .مكان العمل الرئيسي أو نقطة وجود

 
 عن يزيد ال فيما الكاملةومن المتوقع أن تكون اإلجابة 

 .صفحات 5

التنوع الجغرافي من خوادم االسم 
مليات التسجيل ووظائف ومواصلة ع

حاسمة في حال حدوث انقطاع مؤقت في 
 مكان العمل الرئيسي أو نقطة من الوجود؛ 

توافق خطط التنوع الجغرافي مع النهج  (3)
التقني والتشغيلي والمالي كما هو موضح 

 في الطلب؛ و 
يدل على مستوى كاف من الموارد المتاحة  (4)

 بالفعل أو الملتزم بها أو متاحة لتنفيذ هذه
  .المهمة

  :فشل المتطلبات - 0
 .1ال يلبي جميع االحتياجات للنقطة 

  

وصف تكوين وتشغيل خوادم االسم، بما في : DNSخدمة  35
  .ذات الصلة RFCsذلك كيفية موافقة مقدم الطلب لـ 

 
 gTLDيجب تشغيل جميع خوادم االسم المستخدمة لنطاق 

محددة ال DNSالجديد بالتوافق مع مواصفات بروتوكول 
مع عدم  الخاصة RFCsفيما يلي من طلبات التعليق 

، 2181 ،1982، 1135، 1134: حصرها على ذلك
2182، 2671 ،3226 ،3596، 3597 ،3911 ،
4343 ،4472. 

 

  تقديم تفاصيل عن خدمةDNS  المقصودة بما في
وصف خدمات  :ذلك على سبيل المثال ال الحصر

DNS لتي يجب لتقديمها، مثل معدالت االستعالم ا
دعمها في العملية األولى، والقدرات االحتياطية 

كيف سيتم توسيع ذلك كمهمة للنمو في . للنظام
TLD ؟ بشكل مشابه لطريقة تحديث خادم االسم
 . واألداء

 RFCs  وصف كيفية موافقة  -التي يجب أن تتبع
وإذا هي مكرسة هذه أو  RFCsالخدمات مع 

أو ( اءاألد/سعة)مشتركة مع أي وظائف أخرى 
 . DNSمناطق 

  وصف كامل  -الموارد المستخدمة لتنفيذ الخدمات
ألجهزة وبرامج الخادم، بما في ذلك النطاق 

توفير  .الترددي للشبكة، ومعالجة خطط للخوادم
الموارد لتنفيذ الخطط األولية، والصيانة المستمرة 

ووصف عدد من األدوار )لهذا الجانب من المعايير 
 (.ا المجالالمخصصة ألفراد هذ

  وصف البنية التحتية  -شرح كيفية عمل النظام
المقترحة حيث القدرة على تقديم أداء موضح في 

 .المرفق باتفاقية التسجيل( 2القسم ) 11المواصفة 
 

 
 
 
 

 DNSأحرف بدلرد ااستخدام سجالت موالحظ أن  ال
أو أي طريقة  RFC 4592كما هو موضح في 

أو  DNSأخرى أو تقنية لمزامنة سجالت مورد 
من خالل منع  DNSإعادة التوجيه داخل  استخدام

 .السجل في اتفاقية السجل
 

 gTLDالحظ كذلك أن خوادم االسم الخاصة بـ 
 IANAالجديدة يجب أن تتطابق مع متطلبات تقنية 

: لخوادم االسم
http://www.iana.org/procedures/nam

quirements.htmlre-eserver. 
 

 : توضح اإلجابة الكاملة 0-1
وصف كاف لتهيئة خوادم ( 1)

األسماء واالمتثال لبروتوكول 
DNS  المتعلق بـRFCs ؛ 

حجم الخطة التقنية /مجال( 2)
 التجاري المتناسقة مع النموذج

 وحجم السجل المخطط له؛ و
تقديم الموارد الكافية للخطة ( 3)

خطط لها التقنية في التكاليف الم
بالقسم  المفصلة في خطة العمل

 المالي، 
 6دليل االمتثال للمواصفة ( 4)

 باتفاقية السجل؛ و 
أدلة على معرفة كاملة وفهم ( 5)

باالحتياجات الالزمة لخدمة 
DNS مهمة من مهام السجل ،

 .الهامة الخمس

 تتضمن اإلجابات :يفي بالمتطلبات - 1
التي توضح  DNSوصف كاف لخدمة ( 1)

ى حد كبير قدرات مقدم الطلب إل
 والمعارف الالزمة لتلبية هذا العنصر؛ 

خطط كافية تؤدي إلى االمتثال ( 2)
، 6المواصفة ) DNSللبروتوكوالت 

، ومواصفات األداء (1.1القسم 
، ومصفوفة 11المطلوبة للمواصفة 

  مستوى الخدمة؛
مع النهج التقني متوافقة الخطط ( 3)

و موضح في والتشغيلي والمالي كما ه
 الطلب؛ و

يوضح إتاحة مستوى كاف من ( 4)
الموارد بالفعل أو الملتزم بها أو متاحة 

 .لتنفيذ هذه المهمة
  :فشل المتطلبات - 0

 .1ال يلبي جميع االحتياجات للنقطة 

http://www.iana.org/procedures/nameserver-requirements.html
http://www.iana.org/procedures/nameserver-requirements.html
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 :تشمل األمثلة على الدليل
 

  (.أي التهيئة المخططة)معيار تهيئة الخادم 

  شبكة معالجة وعرض النطاق الترددي لتحميل
 .الم ونشر التحديثاالستع

 االرتفاع لمواجهة العواصف. 
 

 عن يزيد ال فيما الكاملةمن المتوقع أن تكون اإلجابة 
  .صفحات 11

  

تقديم وصف عن خطط : IPv6إمكانية الوصول إلى  36
، بما في ذلك على سبيل المثال ال IPv6لتوفير نقل 

 :حصرال

  كيفية دعم السجل لـIPv6  والوصول إلى
Whoisو ،Whois  على شبكة اإلنترنت

وغيرها من أي بيانات تسجيل لخدمة النشر كما 
إلى ( 1.5القسم ) 6هو موضح في المواصفة 

 .اتفاق التسجيل

  كيفية توافق السجل مع الشروط في المواصفة
للحصول على ما ال يقل عن اثنين من خوادم  6

 .IPv6قابلة للوصول عبر  األسماء

  أدرج كافة الخدمات التي قد تتوفر عبرIPv6  مع
وتنوع المزود الذي قد  IPv6وصف اتصال 

 .يستخدم

  توفير الموارد لتنفيذ الخطط األولية، والصيانة
ووصف )المستمرة لهذا الجانب من المعايير 

عدد من األدوار المخصصة ألفراد هذا 
  (.المجال

 
 عن يزيد ال فيما الكاملةكون اإلجابة من المتوقع أن ت

 . صفحات 5

 المتوفرة في IANAمتطلبات خادم األسماء  ال
http://www.iana.org/procedures/nam

requirements.html-eserver. 

 : توضح اإلجابة الكاملة 0-1
المعرفة والفهم الكاملين لهذا ( 1)

النطاق الخاص بالمتطلبات التقنية 
 للسجل؛ 

حجم الخطة التقنية /مجال( 2)
 التجاري المتناسقة مع النموذج

 وحجم السجل المخطط له؛ و 
تقديم الموارد الكافية للخطة ( 3)

التقنية في التكاليف المخطط لها 
بالقسم  المفصلة في خطة العمل

 المالي؛ و
 6ليل االمتثال للمواصفات د( 4)

 .السجل باتفاقية
  

 تتضمن اإلجابات  :يفي بالمتطلبات - 1
الذي يوضح إلى حد  IPv6وصف دقيق لـ  (1)

كبير قدرات مقدم الطلب والمعارف 
  الالزمة لتلبية هذا العنصر؛

وصف كاف لخطة التنفيذ لمعالجة  (2)
االحتياجات الالزمة إلمكانية الوصول إلى 

IPv6 إمكانية الوصول ، وتشير إلى
 IPv6يتيح اإلصدار  IPv6اإلصدار 

النقل في الشبكة عبر شبكتين اإلصدار 
IPv6  مستقلة قادرة على االمتثال

، والمواصفة IPv4 IANAلمواصفات 
 ؛11رقم 

مع النهج التقني متسقة  IPv6خطط  (3)
والتشغيلي والمالي كما هو موضح في 

 الطلب؛ 
د يوضح إتاحة مستوى كاف من الموار( 4)

المتاحة بالفعل أو الملتزم بها أو متاحة 
  .لتنفيذ هذه المهمة

  :فشل المتطلبات - 0
 .1ال يلبي جميع االحتياجات للنقطة 

 

 تقدم : سياسات وإجراءات النسخ االحتياطي للبيانات 37

  تفاصيل التردد وإجراءات النسخ االحتياطي
 للبيانات،

 اطي، األجهزة واألنظمة المستخدمة للنسخ االحتي 

 ،تنسيق البيانات  

 ،ميزات النسخ االحتياطي للبيانات 

  ،إجراءات اختبار النسخ االحتياطي 

 إعادة بناء قاعدة /إجراءات استرجاع البيانات
 البيانات،

  ضوابط وإجراءات التخزين، و 

  توفير الموارد لتنفيذ الخطط األولية، والصيانة
ووصف عدد )المستمرة لهذا الجانب من المعايير 

  (.ن األدوار المخصصة ألفراد هذا المجالم
 

 عن يزيد ال فيما الكاملةمن المتوقع أن تكون اإلجابة 
 . صفحات 5

 ال

  

 : توضح اإلجابة الكاملة 0-1
 
النسخ االحتياطي المفصل ( 1)

واستخدام عمليات االسترجاع ذات 
 الصلة؛ 

عملية النسخ االحتياطي ( 2)
واالسترجاع تتسق مع المناهج 

ارية الكاملة والحجم المخطط التج
 له للسجل؛ و 

تقديم الموارد الكافية للخطة ( 3)
التقنية في التكاليف المخطط لها 

بالقسم  المفصلة في خطة العمل
 .المالي

 تتضمن اإلجابات  :يفي بالمتطلبات - 1
وصف كاف إلجراءات وسياسات األمن  (1)

التي توضح إلى حد كبير قدرات مقدم 
الزمة لتلبية هذا الطلب والمعارف ال

  العنصر؛
وصف الممارسات الناتجة التي يجري أو  (2)

 الواجب اتباعها؛
مع النهج التقني  متسقة طوحإجراءات الت (3)

والتشغيلي والمالي كما هو موضح في 
  الطلب؛

يدل على مستوى كاف من الموارد المتاحة  (4)
بالفعل أو الملتزم بها أو متاحة لتنفيذ هذه 

 .المهمة
  :باتفشل المتطل - 0

 .1ال يلبي جميع االحتياجات للنقطة 

http://www.iana.org/procedures/nameserver-requirements.html
http://www.iana.org/procedures/nameserver-requirements.html
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 وصف: مستودع البيانات 38

  كيفية امتثال مقدم الطلب مع متطلبات الضمان
والبيانات الموثقة في مواصفة تسجيل مستودع 

 ؛ و(من اتفاق التسجيل 2المواصفة )البيانات 

  توفير الموارد لتنفيذ الخطط األولية، والصيانة
ووصف عدد )ب من المعايير المستمرة لهذا الجان

  (.من األدوار المخصصة ألفراد هذا المجال
 

 عن يزيد ال فيما الكاملةمن المتوقع أن تكون اإلجابة 
 . صفحات 5

 : توضح اإلجابة الكاملة 1-0  ال
معرفة كاملة وفهم مستودع ( 1)

البيانات، كمهمة من مهام السجل 
 . الهامة الخمس

 من 2االمتثال للمواصفة ( 2)
 اتفاق السجل؛ 

تقديم الموارد الكافية للخطة ( 3)
التقنية في التكاليف المخطط لها 

بالقسم  المفصلة في خطة العمل
 المالي؛ و 

اتساق إجراءات المستودع مع ( 4)
مجال /النموذج التجاري وحجم

 .السجل

 تتضمن اإلجابات  :يفي بالمتطلبات - 1
وصف كاف لمستودع البيانات مما يوضح ( 1)

ى حد كبير قدرات مقدم الطلب إل
  والمعارف الالزمة لتلبية هذا العنصر؛

خطط الضمان بيانات كافية لنتيجة في ( 2)
االمتثال للمواصفات الضمان البيانات 

 ؛(التفاق السجل 2المواصفة )
تتوافق المستودع مع الهدف التقني ( 3)

 والتشغيلي والمالي الموجود بالطلب؛ و 
ى كاف من الموارد يوضح إتاحة مستو( 4)

المتاحة بالفعل أو الملتزم بها أو متاحة 
  .لتنفيذ هذه المهمة

  :فشل المتطلبات – 0
 .1ال يلبي جميع االحتياجات للنقطة 

 

وصف كيفية امتثال مقدم الطلب : استمرارية السجل 39
اللتزامات استمرارية التسجيل كما هو موضح في 

وهذا يشمل  .التسجيلإلى اتفاق ( 1.3القسم ) 6المواصفة 
القيام بعمليات التسجيل باستخدام الملقمات المتنوعة، 

لضمان استمرار عمل الوظائف الحيوية في حالة عطل 
 .فني

 
توفير الموارد لتنفيذ الخطط األولية، والصيانة المستمرة 

ووصف عدد من األدوار )لهذا الجانب من المعايير 
 ( المخصصة ألفراد هذا المجال

 
أن يتضمن الرد على سبيل المثال ال الحصر، ينبغي 

 :العناصر التالية لخطة استمرارية األعمال
 

  تحديد المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها
 االمتثال اللتزامات استمرارية التسجيل؛

  والتي قد )تحديد وتعريف وظائف األعمال الحيوية
تشمل خدمات التسجيل بعد خمس وظائف للتسجيل 

ل وظائف التسجيل األخرى وعمليات مقاب( الهام
 دعم والتكنولوجيا؛

  تعريفات أهداف نقطة االسترداد وأهداف موعد
 االسترداد؛ و

  وصف اختبار خطط لتعزيز االمتثال لاللتزامات
 .ذات الصلة

 
وأن تشمل اإلجابات  2ليكون مؤهال للحصول على النقطة 

 :أيضا
 

  خطة مفصلة للغاية مقدمة لمستويات الممارسة
 إلتاحة؛ ول

  أدلة على اتخاذ خطوات ملموسة مثل العقد مع
باإلضافة إلى أي مشغل خدمة )مزود احتياطي 

 .أو موقع ساخن للصيانة( معين حاليا
 

بالنسبة للمراجع، يجب على مقدم الطلب مراجعة  ال
 ICANNصة بـ خطة استمرارية السجل الخا

gTLD على موقع الويب 
http://www.icann.org/en/registries/co

-plan-continuity-registry-ntinuity/gtld
en.pdf-25apr09. 

 
إلى النقطة ( RPO) يشير هدف نقطة االسترداد

استعادة البيانات بعد تعطل عندها ي ينبغي تالالزمنية 
هدف نقطة يتيح حيث . العمل أو حدوث كارثة

للمنظمة تحديد إطار من الوقت  (RPO)االسترداد 
قبل حدوث خلل أو كارثة قد يتم خاللها فقد البيانات 

من الوقت المستغرق للحصول على النظام مرة 
الخاص بالشركة يقدر  RPOفإذا كان . أخرى

استعادة النظام مرة أخرى عبر بساعتين، فعند 
الكارثة، فال بد من استعادة كافة /بعد التوقفالشبكة 

التي كان النظام متوقف عندها البيانات إلى النقطة 
 .بساعتين قبل وقوع الكارثة

 
هو المدة ( RTO)االسترداد نقطة هدف كما أن 

العملية خالله بعد تعطل الزمنية التي يجب أن تسرد 
العمل أو الكوارث لتجنب ما قد يراه الكيان عواقب 

فعلى سبيل المثال، يجب وفقا لمشروع . غير مقبولة
عدم التوقف لمدة أطول  DNSخدمة اتفاق سجل 

ساعات قد تستدعي  4وخالل . ساعات 4من 
ICANN  استخدام المشغل في حاالت الطوارئ

الكيان هذا على أنه وقد يرى . لتولي هذه المهمة
ليكون  RTOنتيجة غير مقبولة ولذلك يضبطون 

خطط من ثم يتم بناء وساعات  4أقل من 
 .االستمرارية وفقا لذلك

 
الحيوية الهامة فهي الوظائف وظائف األعمال أما 

على سبيل المثال، إذا قدم  .ات التشغيللنجاح عملي
مشغل السجل خدمة إضافية تتجاوز خمس وظائف 

 : توضح اإلجابة الكاملة 0-2
وصف مفصل لعرض خطط ( 1)

االمتثال لاللتزامات استمرارية 
 التسجيل؛

حجم الخطة التقنية /مجال( 2)
 التجاري تناسقة مع النموذجالم

 وحجم السجل المخطط له؛ و 
تقديم الموارد الكافية للخطة ( 3)

التقنية في التكاليف المخطط لها 
بالقسم  المفصلة في خطة العمل

 المالي؛ و
دليل االمتثال للمواصفة ( 4)
 .السجل باتفاقية 6

تلبية االستجابة لجميع  :تجاوز المتطلبات - 2
  :تتضمنو 1خصائص النقطة 

عمليات متطورة ومفصلة للحفاظ على  (1)
 استمرارية التسجيل، و 

أدلة الخطوات الملموسة، مثل التعاقد مع  (2)
مزود الخدمة االحتياطي أو موقع الصيانة 

 . الساخن
 : تتضمن اإلجابات :يفي بالمتطلبات - 1
وصف كاف لخطة استمرارية التسجيل ( 1)

 الذي يوضح إلى حد كبير القدرة والمعرفة
  الالزمة للوفاء بهذا العنصر؛

خطط استمرارية كافية لنتيجة االمتثال ( 2)
  ؛(6المواصفة )للمتطلبات 

اتساق خطط االستمرار مع النهج التقني  (3)
والتشغيلي والمالي كما هو موضح في 

 الطلب؛ 
توضيح مستوى كاف من الموارد المتاحة  (4)

  .بالفعل أو المتاحة لتنفيذ هذه المهمة
ال يلبي جميع االحتياجات  :تطلباتفشل الم - 0

 .1للنقطة 

http://www.icann.org/en/registries/continuity/gtld-registry-continuity-plan-25apr09-en.pdf
http://www.icann.org/en/registries/continuity/gtld-registry-continuity-plan-25apr09-en.pdf
http://www.icann.org/en/registries/continuity/gtld-registry-continuity-plan-25apr09-en.pdf
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 عن يزيد ال فيما الكاملةمن المتوقع أن تكون اإلجابة 
 .صفحة 15

، أو TLDمحورية لـ أنها ل الهام، قد ترى للتسجي
فمن ، TLDدعم العملية التي هي أمر محوري في ت

أن يتم تحديدها بوصفها وظيفة هذه األعمال مكن الم
 .الحيوية

  

كما هو موضح )تقديم خطة هجرة الخدمة : انتقال السجل 41
التي يمكن اتباعها في حال كان ( في عمليات انتقال السجل

المقترح إلى  gTLDذلك ضروريا لالنتقال بشكل دائم إلى 
يجب أن تأخذ الخطة في االعتبار، وتتسق  .المشغل الجديد

وظائف األعمال الحيوية التي تم تحديدها في السؤال مع 
  .السابق

 
 :وقد تشمل عناصر الخطة على سبيل المثال ال الحصر

 

  الخطوات التحضيرية الالزمة لالنتقال من
 وظائف التسجيل الهامة؛

  رصد التسجيل أثناء المرحلة االنتقالية
والجهود المبذولة للحد من أي انقطاع إلى 

 خالل هذه الفترة الهامة؛ ووظائف التسجيل 

  خطط الطوارئ في حال عدم تمكن أي جزء
من انتقال التسجيل غير قادر على المضي 

 .قدما وفقا للخطة
 

 عن يزيد ال فيما الكاملةمن المتوقع أن تكون اإلجابة 
 . صفحات 11

 ال

  

 : توضح اإلجابة الكاملة 0-1
معرفة كاملة وفهم لعمليات ( 1)

  انتقال التسجيل؛ و
حجم الخطة /توفق مجال( 2)

التجاري وحجم  التقنية مع النموذج
 السجل المخطط له؛ و 

 تتضمن اإلجابات :يفي بالمتطلبات - 1
وصف كاف لخطة انتقال التسجيل الذي  (1)

يوضح إلى حد كبير القدرة والمعرفة 
  الالزمة للوفاء بهذا العنصر؛

وصف كاف لخطة انتقال التسجيل مع  (2)
ناء المرحلة االنتقالية الرصد المناسبة أث

 التسجيل؛ و 
مع النهج التقني تتوافق الخطة االنتقالية  (3)

والتشغيلي والمالي كما هو موضح في 
 ؛ الطلب

ال يلبي جميع االحتياجات  :فشل المتطلبات - 0
 .1للنقطة 

  

 تقدم: اختبار تجاوز الفشل 41

  وصف لخطة اختبار تجاوز الفشل، تتضمن
وقد تتضمن . اري للخطةاالختبار السنوي اإلجب

األمثلة وصًفا لخطط اختبار تجاوز فشل مراكز 
البيانات أو عمليات تشغيل لمواقع بديله، من مرفق 
فعال إلى آخر ضعيف، أو اختبار مستودع بيانات 

يجب أن تأخذ الخطة في االعتبار، وتتسق  .السجل
مع وظائف األعمال الحيوية التي تم تحديدها في 

  ؛ و39السؤال 

 وفير الموارد لتنفيذ الخطط األولية، والصيانة ت
ووصف عدد )المستمرة لهذا الجانب من المعايير 

  (.من األدوار المخصصة ألفراد هذا المجال
 

ينبغي أن تشمل خطة اختبار الفشل، على سبيل المثال ال 
 :الحصر، العناصر التالية

 

  على سبيل المثال، التوقف، إنهاء )أنواع االختبار
 وتواتر االختبار؛( ة من المواقعالخدم

  كيف يتم الحصول على النتائج، وماذا يفعل
 بالنتائج، وكيفية تقاسمها؛

  على سبيل المثال، )كيف يتم تحديث خطط االختبار
ما يبعث على تحديث وإدارة عمليات التغيير 

 ؛(للحصول على تحديثات القرار

 ال

  

 : توضح اإلجابة الكاملة 0-1
المعرفة والفهم الكاملين لهذا ( 1)

طاق الخاص بالمتطلبات التقنية الن
 للسجل؛ 

حجم الخطة التقنية /مجال( 2)
 المتناسقة مع النموذج التجاري

 وحجم السجل المخطط له 
تقديم الموارد الكافية للخطة ( 3)

التقنية في التكاليف المخطط لها 
بالقسم  المفصلة في خطة العمل

 . المالي

 تتضمن اإلجابات  :يفي بالمتطلبات - 1
صف كاف لخطة اختبار تجاوز الفشل و( 1)

الذي يوضح إلى حد كبير القدرة والمعرفة 
  الالزمة للوفاء بهذا العنصر؛

وصف كاف لخطة اختبار تجاوز الفشل مع ( 2)
مستوى مناسب من استعراض وتحليل 

  نتائج اختبارات الفشل؛
مع تتوافق خطة اختبار تجاوز الفشل ( 3)

ي الموجود الهدف التقني والتشغيلي والمال
  بالطلب؛ و

يوضح إتاحة مستوى كاف من الموارد ( 4)
المتاحة بالفعل أو الملتزم بها أو المتاحة 

  .لتنفيذ هذه المهمة
 المتطلبات فشل - 0

 .1ال يلبي جميع االحتياجات للنقطة 



 

 19-أ

 

 السؤال م  
 يتضمنبما 

 النقاط المعايير نطاق النقاط المالحظات النشر العام

  طول الفترة الزمنية الستعادة وظائف التسجيل
 ة؛الهام

  طول الفترة الزمنية الستعادة جميع العمليات، بما
 في ذلك وظائف التسجيل الهامة؛ و

 طول الفترة الزمنية للترحيل من موقع إلى آخر. 
 

 عن يزيد ال فيما الكاملةمن المتوقع أن تكون اإلجابة 
 . صفحات 11

  

 تقدم: عمليات الرصد وتصعيد الخطأ 42
 

  لمراقبة ( أو الحالية)وصف للترتيبات المقترحة
 SRSبما في ذلك )السجل بالغة األهمية  نظم

وخدمة  DNSونظم قاعدة البيانات وخوادم 
Whois اتصال الشبكة وأجهزة التوجيه  ونشاط

يجب أن يوضح هذا الوصف  (.وجدر الحماية 
كيفية مراقبة هذه النظم واآلليات التي سيتم 

استخدامها لتصعيد الخطأ واإلبالغ عنه، كما يجب 
ترتيبات الدعم المقترحة لنظم  أن يقدم تفاصيل عن

 .السجل هذه

  توفير الموارد لتنفيذ الخطط األولية، والصيانة
ووصف عدد )المستمرة لهذا الجانب من المعايير 

  (.من األدوار المخصصة ألفراد هذا المجال
 

وأن تشمل اإلجابات  2ليكون مؤهال للحصول على النقطة 
 :أيضا

 

 د الموضحة الرص/تلبية إرشادات تسامح الخطأ 

  دليل على التزام لتوفير فريق استجابة خطأ
24x7. 

 
 عن يزيد ال فيما الكاملةمن المتوقع أن تكون اإلجابة 

 . صفحات 11

 ال

  

 : توضح اإلجابة الكاملة 0-2
المعرفة والفهم الكاملين لهذا ( 1)

النطاق الخاص بالمتطلبات التقنية 
 للسجل؛ 

حجم الخطة التقنية /مجال( 2)
 التجاري ناسقة مع النموذجالمت

 وحجم السجل المخطط له؛ و 
تقديم الموارد الكافية للخطة ( 3)

التقنية في التكاليف المخطط لها 
بالقسم  المفصلة في خطة العمل

 المالي؛ و 
االتساق مع االلتزامات التي ( 4)

أمناء تعهد بها المسجلين و
 . السجالت بشأن صيانة النظام

تلبية االستجابة لجميع  :تجاوز المتطلبات - 2
  :وتتضمن 1خصائص النقطة 

األدلة التي تبين درجة عالية من التطور ( 1)
زائدة نظم الرصد /والتفصيل تحمل الخلل

ونشر في الوقت الحقيقي مع أدوات 
، (المقاييس)لوحة القيادة /الرصد

  واستعرض بشكل منتظم؛
مستوى عال من التوافر يتيح القدرة على ( 2)

بة للخطأ من خالل فريق االستجابة االستجا
24x7.  

 
 تتضمن اإلجابات  :يفي بالمتطلبات - 1
وصف كاف لعمليات الرصد وتصعيد ( 1)

الخطأ الذي يوضح إلى حد كبير قدرة مقدم 
الطلب والمعارف الالزمة لتلبية هذا 

  العنصر؛
يوضح الدليل نظم رصد الخطأ والتسامح ( 2)

والمراجعة مع مستوى مناسب من المراقبة 
  الدورية المحدود الذي يجري تنفيذه؛

مع النهج التقني والتشغيلي توافق تالخطط ( 3)
 .والمالي كما هو موضح في الطلب

يوضح إتاحة مستوى كاف من الموارد ( 4)
المتاحة بالفعل أو الملتزم بها أو متاحة 

  .لتنفيذ هذه المهمة
ال يلبي جميع االحتياجات  :فشل المتطلبات - 0

 .1للنقطة 

  

43 DNSSEC :قم بتوفير ما يلي 

  بيان سياسةDNSSEC  الخاص بالسجل
(DPS) والتي ينبغي أن تشمل سياسات ،

وإجراءات التسجيل المقترح والتي ستتبع، على 
سبيل المثال، للتوقيع على ملف المنطقة، عن 

من نطاقات  DSالتحقق والموافقة على سجالت 
  زين القفل للمادة؛األطفال، وتوليد، وتبادل وتخ

  وصف كيفية توافق تنفيذDNSSEC  مع
RFCs  ذات الصلة بما في ذلك عدم حصرها
، RFCs 4133 ،4134 ،4135 :على ذلك
يطلب هذا ) 5155، 4641، 4519، 5911

األخير فقط عند عرض رفض التواجد المعتمد 
 ؛ و(المبعثر

 

 :توضح اإلجابة الكاملة 1-0  ال
المعرفة والفهم الكامل لهذا ( 1)

ات التسجيل الجانب من متطلب
واحدة من وظائف )التقني، 

  ،(التسجيل الخمس الهامة
حجم الخطة التقنية /مجال( 2)

 التجاري المتناسقة مع النموذج
 وحجم السجل المخطط له؛ و 

تقديم الموارد الكافية للخطة ( 3)
التقنية في التكاليف المخطط لها 

بالقسم  المفصلة في خطة العمل
 المالي؛ و

التوافق مع القدرة على ( 4)
RFCs ، 

 تتضمن اإلجابات  :يفي بالمتطلبات - 1
الذي يوضح  DNSSECوصف دقيق لـ  (1)

إلى حد كبير قدرات مقدم الطلب 
  والمعارف الالزمة لتلبية هذا العنصر؛

األدلة التي سيوقع عليها ملفات منطقة  (2)
TLD امتثاال لـ ،RFCs  المطلوبة، ويقدم

تاح السجل توفير قدرات مادية لقبول المف
  ؛SRSالعمومي من المسجلين خالل 

ووصف كاف من اإلجراءات اإلدارية  (3)
، بما في المقترح TLDالرئيسية في نطاق 

ذلك توفير تأمين إدارة مفتاح التشفير 
  ؛(والتبادل والتخزينالتوليد )

مع النهج التقني متوافقة الخطة االنتقالية   (4)
والتشغيلي والمالي كما هو موضح في 



 

 11-أ

 

 السؤال م  
 يتضمنبما 

 النقاط المعايير نطاق النقاط المالحظات النشر العام

  توفير الموارد لتنفيذ الخطط األولية، والصيانة
ووصف عدد )لهذا الجانب من المعايير  المستمرة

  (.من األدوار المخصصة ألفراد هذا المجال
 

 عن يزيد ال فيما الكاملةمن المتوقع أن تكون اإلجابة 
تقديمها كجزء  DPSمالحظة، يتعين على  .صفحات 5

 من الطلب

 ؛ الطلب
 على مستوى كاف من الموارد المتاحةيدل  (5)

لتنفيذ  تهاتاحيتم االلتزام بها أو إبالفعل أو 
 .هذه المهمة

  :فشل المتطلبات - 0
 . 1ال يلبي جميع االحتياجات للنقطة 

  

  .اختياري 44
IDNs : 

  تحديد إن كان السجل المقترح سيقوم بدعم تسجيل
، وإذا كان األمر TLDفي نطاق  IDNعناوين 

على سبيل المثال، وضح  .فوضح الكيفية كذلك،
 IDNالرموز التي سيتم دعمها، وتقديم جداول 

مرفقة بمتغيرات تم تحديدها بجانب سياسة تسجيل 
هذا يتضمن أيًضا الواجهات العامة . مناسبة

  .EPPأو  Whoisالخاصة بقاعدة البيانات مثل 

  وصف كيفية توافق تنفيذIDN  معRFCs 
إلى جانب  5893، 5892، 5891، 5891

 على موقع ICANN IDNإرشادات 
http://www.icann.org/en/topics/idn/i

guidelines.htm-mplementation. 

  توفير الموارد لتنفيذ الخطط األولية، والصيانة
ووصف عدد )المعايير  المستمرة لهذا الجانب من

  (من األدوار المخصصة ألفراد هذا المجال
 

 عن يزيد ال فيما الكاملةمن المتوقع أن تكون اإلجابة 
 . صفحات بالمرفقات 11

ويمثل . عبارة عن خدمة اختيارية وقت البدء IDNs ال
انتقاص من نقاط مقدم  IDNغياب تنفيذ خطط 

سؤال مع مقدم الطلب الذي يستجيب لهذا ال. الطلب
 وقت البدء سيتم احتسابه IDNsلتنفيذ  خطط التنفيذ

 .الموضحة هنا للمعايير طبقاً 

0-1 IDNs هي خدمة اختيارية. 
: توضح اإلجابة الكاملة

المعرفة والفهم الكاملين لهذا  (1)
النطاق الخاص بالمتطلبات التقنية 

 للسجل؛
تقديم الموارد الكافية للخطة ( 2)

المخطط لها التقنية في التكاليف 
في خطة العمل المفصلة بالقسم 

 المالي، 
االتساق مع االلتزامات التي ( 3)

قطعت للمسجلين والنهج التقني 
المذكور والتشغيلي والمالي 

  في الطلب؛بالوصف 
المشاكل المتعلقة باألبجديات ( 4)

تعتبر  IDN موضحة وجداول
 كاملة ومنشورة ومتاحة للعوام؛ 

فق مع القدرة على التوا( 5)
RFCs. 

 :استيفاء الشروط لهذا العنصر االختياري - 1
 تتضمن اإلجابات 

الذي يوضح إلى  IDNوصف دقيق لتنفيذ  (1)
حد كبير قدرات مقدم الطلب والمعارف 

  الالزمة لتلبية هذا العنصر؛
، بما في ذلك IDNوصف كاف إلجراءات  (2)

 الكاملة، واالمتثال إلرشادات  IDNجداول 
IDNA/IDNلدوري لعمليات ، والرصد ا

IDN؛ 
دليل على القدرة على تقديم الحل وقضايا  (3)

IDN المعروفة أو هجمات الخداع؛ 
مع النهج التقني  IDNاتساق خطط  (4)

والتشغيلي والمالي كما هو موضح في 
 ؛ الطلب

توضيح مستوى كاف من الموارد المتاحة  (5)
  .بالفعل أو المتاحة لتنفيذ هذه المهمة

ي جميع االحتياجات ال يلب :فشل المتطلبات - 0
 .1للنقطة 

 ما يلي ميتقدقم ب: التقارير المالية 45 إثبات القدرة المالية

  التقارير المالية المراجعة أو المعتمدة بشكل مستقل
 للسنة المالية األخيرة لمقدم الطلب، و 

  ربما تصدر التقارير المالية المدققة أو غير المدققة
رات المالية عن الفترة المنتهية في معظم الفت

والتي قد يتم إصدار هذه المؤقتة لمقدم الطلب 
 .المعلومات لها

 
التقارير ما تكون بالنسبة لمقدمي الطلبات الجدد، أو عند

 :غير مدققة المالية

  أحدث التقارير المالية غير المدققة المتاحة؛ و 

   المدققة أو تفسير لسبب عدم توافر التقارير المالية
 .قلالمعتمدة بشكل مست

 
كحد أدنى، ينبغي توفير التقارير المالية للكيان القانوني 

  .على النحو الوارد كمقدم الطلب
 

يتم استخدام التقارير المالية في تحليل المشروعات 
  .والتكاليف

 

أن ( 50-45)يقصد باألسئلة الموجودة في هذا القسم  ال
تعطي لمقدمي الطلبات الفرصة إلثبات قدراتهم 

  .التشغيلية والتقنية في إدارة السجل
 

يتم إعداد القوائم المالية الموثقة أو  0-1
المعايير ) IFRSالمدققة وفقاً لـ 

المعتمد ( الدولية لإلقرارات المالية
مجلس معايير ) IASBمن 

 GAAPأو ( المحاسبة الدولية
المبادئ المحاسبية المتعارف )

 ً وهذا  (.عليها والمقبولة عموما
سوف يشمل الميزانية العمومية 
وبيان الدخل مما يعكس موقف 

مقدم الطلب المالي ونتائج 
ين العمليات، وبيان حقوق المساهم

الشريك، وبيان /رأس المال
في حال كان مقدم  .التدفقات النقدية

الطلب كيانا مشكل مؤخرا لغرض 
التقدم بطلب للحصول على 

gTLD يتاريخ التشغيلذات ال 
أقل من سنة )الضئيل أو المعدوم 

، فيجب على مقدم الطلب (واحدة
المالية  أن يقدم كحد أدنى التقارير

بما في ذلك جميع العناصر 
عند عدم  .مذكورة في السؤالال

لية يتم توفير التقارير الما :يفي بالمتطلبات - 1
المدققة كاملة أو صورة مصدقة بشكل مستقل، 

وعلى أعلى المستويات المتوفرة في الوالية 
وعند عدم توافر هذه  .القضائية لمقدم الطلب

المدققة أو المعتمدة بشكل التقارير المالية 
، مثل الكيانات التي تشكلت حديثا، يقدم مستقل

صاحب الطلب شرحا في التقارير المالية غير 
  .ةالمدقق

ال يلبي جميع متطلبات  :فشل المتطلبات - 0
على سبيل المثال، كيان مع خبرة . 1للنقطة 

عملية ال توفر التقارير المدققة أو المعتمدة 
 . بشكل مستقل

http://www.icann.org/en/topics/idn/implementation-guidelines.htm
http://www.icann.org/en/topics/idn/implementation-guidelines.htm


 

 10-أ

 

 السؤال م  
 يتضمنبما 

 النقاط المعايير نطاق النقاط المالحظات النشر العام

 
 :يجب أن تتضمن اإلجابة الكاملة

 

 الميزانية العمومية؛ 

 بيان الدخل؛ 

 رأس المال الشريك؛/بيان حقوق المساهمين 

 يان التدفق النقدي، وب 

 من المراجع أو شهادة مستقلة، إن وجدت خطاب. 

توفر التقارير الموثقة أو المدققة 
يكون على مقدم الطلب توفير 

مع الممارسات  تفسير واضح
المحاسبية في بلده أو مكان 

إلى جانب أن  اختصاصه القضائي
يمتلك بالحد األدنى للتقارير المالية 

  .غير المدققة

  

يقدم التوقعات المالية للتكاليف والتمويل : نموذج التوقعات 46
  (.المرفق)، معظم السيناريو المحتمل 1باستخدام النموذج 

 
مالحظة، إذا كنت االستعانة بمصادر خارجية خدمات 
معينة، فيعكس ذلك في قسم التكلفة في القسم ذو الصلة 

 .بالنموذج
 

 TLDويهدف إلى توفير النموذج المشترك بين طلبات 
  .وبالتالي تيسير عملية التقييم

 
 11 عن يزيد ال فيما الكاملةجابة اإلومن المتوقع أن تكون 

 . نموذجباإلضافة إلى ال

 ال

  

قام مقدم الطلب بتقديم نموذج  0-1
حتى في )شامل يثبت عمل دائم 

حالة تساوي التكاليف مع الربح 
خالل السنوات الثالث األولى 

  (.للتشغيل
 

وصف مقدم الطلب للتنمية 
التوقعات كافية إلظهار الحرص 

 .الواجب

  :يفي بالمتطلبات - 1
لتكاليف التوقعات المالية التي تصف بدقة ا( 1)

  والتمويل والمخاطر للطلب
يوضح الموارد والتخطيط للعمليات ( 2)

  المستدامة؛ و
عمليات يتم تحديد االفتراضات المالية حول ( 3)

لتمويل، وعمليات السوق السجل وا
 .ودعمهاباإلضافة إلى توضيحها 

ال يلبي جميع االحتياجات  :فشل المتطلبات - 0
 .1للنقطة 

  

بالتزامن مع نموذج التوقعات  :نفقات الرأسماليةالتكاليف وال 47
 : المالية، صف واشرح

  تكاليف التشغيل المتوقعة والنفقات الرأسمالية
  إلقامة وتشغيل التسجيل المقترح؛

  أية مهام يتم االستعانة بمصادر خارجية، كما هو
مبين في قسم تكلفة النموذج، وأسباب االستعانة 

 بمصادر خارجية؛ 

 من فئات  يرة بين سنوات في أي فئةأي فروق كب
 التكاليف المتوقعة؛ و

 االفتراضات الرئيسية بما في ذلك /وصف لألساس
األساس المنطقي لتكاليف المقدمة في نموذج 

وهذا قد يشمل موجز تنفيذي أو ملخص . التوقعات
لنتائج الدراسات والبيانات المرجعية، أو غيرها من 

تجابات والتحقق الخطوات التي اتخذت لتطوير االس
 .من صحة أي افتراضات

 
وكما هو موضح في دليل مقدم الطلب، فسوف ينظر إلى 

المعلومات المقدمة في ضوء الطلب بالكامل، ومعايير 
ولذلك، ينبغي أن نتفق مع هذه اإلجابة في . التقييم

الحفاظ على ( 1 :إلى 1المعلومات المقدمة في النموذج 
توفير خدمات ( 2تسجيل، عمليات الحفاظ على عمليات ال

التقنية  يفي بالمتطلبات( 3التسجيل المذكورة أعاله، و
. ووصفها في إثبات دليل القدرة التقنية وقسم العمليات

وينبغي أن تشمل التكاليف كال من التكاليف الثابتة 
 .والمتغيرة

 
 

ل مبني على النموذج المقدم في السؤال هذا السؤا ال
46. 

تتسق التكاليف المحددة مع خدمات  0-2
السجل المقترحة، على نحو كاف 

لصندوق المتطلبات التقنية، وتتسق 
الغرض من /مع البعثة المقترحة

تم وصف التكاليف . التسجيل
المتوقعة والمعقولة لحجم ونطاق 

تتضمن . السجل في الطلب
تكاليف التمويل  التكاليف المحددة

( مصروفات الفائدة والرسوم)
المتصلة بصك استمرار العمليات 

  .أدناه 51المذكورة في السؤال 
 

وصف االفتراضات األساسية 
والمنطق واالشتمال على سبيل 

 :المثال ال الحصر

  المكونات الرئيسية لنفقات
 رأس المال؛

  المكونات الرئيسية من
تكاليف التشغيل، وتكاليف 

وحدة، وعدد  تشغيل
الموظفين، وعدد وحدات 

التقنية والتسويقية، /التشغيل
 وغيرها من التكاليف؛ و

  تكاليف االستعانة بمصادر
 .خارجية، إن وجدت

تلبية االستجابة لجميع  :تجاوز المتطلبات - 2
  :وتتضمن 1خصائص النقطة 

التكاليف المقدرة واالفتراضات المتحفظة ( 1)
يل من بما يتفق مع عملية التسج

  مقدار كما وصفه مقدم الطلب؛/نطاق/حجم
تستمد التقديرات من األمثلة الفعلية لعمليات ( 2)

  التسجيل السابقة أو الحالية أو ما يعادلها؛ و
التقديرات المعتدلة مبنية على هذه الخبرات ( 3)

وتصف مدى التكاليف المتوقعة وتستخدم 
 . النهاية العليا لهذه التقديرات

  :المتطلباتيفي ب - 1
أي تشمل )عناصر التكلفة معقولة وكاملة ( 1)

خدمات  :جميع جوانب عمليات التسجيل
التسجيل، والمتطلبات التقنية والجوانب 
األخرى كما هو موضح من قبل مقدم 

  ؛(الطلب
التكاليف المقدرة واالفتراضات المتحفظة ( 2)

بما يتفق مع عملية التسجيل من 
  ه مقدم الطلب؛مقدار كما وصف/نطاق/حجم

يرفق مع التوقعات تلك التقارير المالية ( 3)
  .45التاريخية الواردة في السؤال 

ال يلبي جميع االحتياجات  :فشل المتطلبات - 0
 .1للنقطة 



 

 11-أ

 

 السؤال م  
 يتضمنبما 

 النقاط المعايير نطاق النقاط المالحظات النشر العام

لتكون مؤهال للحصول على درجة من نقطتين، يجب أن 
حفظ للتكاليف على أساس توضح اإلجابات على تقدير مت

األمثلة الفعلية لعمليات التسجيل السابقة أو القائمة مع نهج 
إرفاق المواد . مماثل وتوقعات النمو والتكاليف أو ما يعادلها
 .المرجعية للحصول على أمثلة من هذا القبيل

 
 عن يزيد ال فيما الكاملةمن المتوقع أن تكون اإلجابة 

  .صفحات 11
  

  

. وصف النطاقات المتوقعة في التكاليف المتوقعة( ب)  
  .ك النطاقاتوصف العوامل التي تؤثر في تل

 
 عن يزيد ال فيما الكاملةاإلجابة من المتوقع أن تكون 

 .صفحات 11

 ال

  

  

    

  

يمكن استخراج التمويل من  :التمويل واإليرادات( أ) 48
على سبيل المثال، رأس المال الموجود أو )مصادر متعددة 

 (.الربح من تشغيل السجل المقترح/العائدات
 

 وصف 
 :نكيف توفر الصناديق القائمة الموارد الالزمة لكال م( 1
  العمليات الجارية؛( ب)بدء العمليات، و( أ

توضيًحا لنموذج الربح بما في ذلك تقديرات لمعدالت ( 2
في حال عدم نية مقدم الطلب االعتماد على ربح )االنتقال 

التسجيل لتغطية تكاليف تشغيل السجل، يجب عليه توضيح 
كيفية نمو تمويل التشغيل وصيانته بطريقة مستقرة 

  ؛(ومستمرة
مصادر التمويل الخارجية، يجب على مقدم الطلب ( 3
تقديم أدلة على تعهد الطرف المتعهد ( عندما يكون متاًحا)

ينبغي تحديد التمويل المضمون وآخر غير . باألموال
أي، )مضمون، بما في ذلك مصادر التمويل المرتبطة بها 

الضمانة /أنواع مختلفة من مستوى التمويل ونوع الضمان
  لكل نوع من التمويل؛( رئيسيةوالبنود ال

أي فروق كبيرة بين السنوات في أي فئة من فئات ( 4
 التمويل واإليرادات؛ و

االفتراضات الرئيسية بما في ذلك /وصف لألساس( 5
. األساس المنطقي لتكاليف المقدمة في نموذج التوقعات

وهذا قد يشمل موجز تنفيذي أو ملخص لنتائج الدراسات 
جعية، أو غيرها من الخطوات التي اتخذت والبيانات المر

 لتطوير االستجابات والتحقق من صحة أي افتراضات؛ و 
التمويل واإليرادات المنصوص توقعات أن ب اتالتأكيد( 6

عليها في هذا الطلب تتسق مع غيرها من المطالبات العامة 
 .والخاصة المبذولة لتشجيع رجال األعمال وتوليد الدعم

، يجب أن تشمل 2صول على النقطة ليكون مؤهال للح
 :اإلجابات أيضا

 
 تقدير متحفظ للتمويل واإليرادات و (1
استمرار العمليات التي ال تعتمد على العائدات  (2

 .المتوقعة

 ال

  

تم تحديد موارد التمويل بوضوح  0-2
رات تكلفة وُتقدم بشكل كاٍف لتقدي

تم تحديد مصادر تمويل . السجل
رأس المال بوضوح واإلبقاء عليها 

بجانب االستخدامات األخرى 
تم . المحتملة لألموال هذه وإتاحتها

وصف خطة انتقال مصادر 
التمويل من الرأس مال المتاح إلى 
الربح الناتج عن عمليات التشغيل 

يتم توثيق (. إذا كان متاًحا)
مويل والتحقق مصادر خارجية للت

أمثلة خاصة بأدلة مصادر . منها
تمويل تشمل على سبيل المثال ال 

 : الحصر
 

 االتفاقات المنفذة التمويل؛ 

  خطاب االئتمان؛ 

 خطاب االلتزام؛ أو 

 تقرير البنك. 
 

التزامات التمويل قد يكون 
تم . مشروطا بالموافقة على الطلب

تحديد مصادر تمويل رأس المال 
عمليات تشغيل  الالزمة الستمرار

. السجل على أساس متطور
األرباح المخطط لها متسقة مع 
حجم والدخول المخطط له إلى 

 .األسواق المستهدفة
 

وصوف بوضوح االفتراضات 
األساسية والمنطق والمعالجة، 

 :كحد أدنى
 

  المكونات الرئيسية لخطة

  :المتطلباتتجاوز  - 2
تلبية االستجابة لجميع خصائص النقطة 

 :وتتضمن 1
جميع السيما )األموال المتوفرة حالًيا  (1)

ومن حيث ( األموال الالزمة لبدء التشغيل
الكم، وفصل الحساب الوحيد المتاح لمقدم 

  الطلب ألغراض الطلب فقط؛
موارد لعمليات جزء من الفي حال تقديم  (2)

بدالً )ال الحالية التشغيل المستمرة من األمو
، (من الربح من عمليات التشغيل المستمرة
يتم فصل هذا التمويل وتخصيصه لهذا 

الغرض فقط بمقدار كاٍف لمدة ثالث 
  .سنوات

وإذا كانت عمليات الجارية على األقل  (3)
جزءا من عائدات الموارد واالفتراضات 
وتأخذ في االعتبار الدراسات والبيانات 

ن الخطوات التي المرجعية، أو غيرها م
اتخذت لتطوير االستجابة والتحقق من 

  صحة االفتراضات؛ و
تم إعداد نماذج التدفقات النقدية برابط  (4)

تمويل وافتراض لإليرادات المتوقعة 
 .الفعلية لنشاط تجاري

  :يفي بالمتطلبات - 1
أن المواد المقدمة المتوفرة بالتأكيدات  (1)

أو المقرضين تتفق مع /للمستثمرين و
قعات واالفتراضات الواردة في نماذج التو

 التوقعات؛ 
جميع السيما )األموال المتوفرة حالًيا  (2)

ومن حيث ( األموال الالزمة لبدء التشغيل
الكم وااللتزام على النحو المحدد المتوفر 

  لدى مقدم الطلب؛
في حال تقديم موارد لعمليات التشغيل  (3)

بدالً من )المستمرة من األموال الحالية 
، يتم (من عمليات التشغيل المستمرةالربح 



 

 11-أ

 

 السؤال م  
 يتضمنبما 

 النقاط المعايير نطاق النقاط المالحظات النشر العام

 
 11 عن يزيد ال فيما الكاملةمن المتوقع أن تكون اإلجابة 

 .صفحات
 

التمويل وشروطها 
 الرئيسية؛ و

 األسعار وعدد التسجيالت. 

تحديد مقدار هذا التمويل ويتم تحديد 
  .مصادره بمقدار كاٍف لمدة ثالث سنوات

وإذا كانت العمليات الجارية على األقل  (4)
من من الخارج جزئيا سيتم تعهيدها 

معقولة العائدات الموارد واالفتراضات 
ولها صلة مباشرة بحجم األعمال المتوقعة 

 وق واالختراق؛ ووحجم الس
 
يرفق مع التوقعات التقارير المالية  (5)

  .45التاريخية الواردة في السؤال 
ال يلبي جميع االحتياجات  :فشل المتطلبات - 0

 .1للنقطة 

  

. وصف النطاقات المتوقعة في التمويل واإليرادات( ب)  
 .وصف العوامل التي تؤثر في تلك النطاقات

 
 عن يزيد ال فيما الكاملةة من المتوقع أن تكون اإلجاب

  .صفحات 11

 ال

  

  

    

  

وصف التخطيط للطوارئ الخاص  :التخطيط للطوارئ( أ) 49
 : بك
 

 مخاطر متوقعة لتنفيذ نهج العمل /تحديد أية حواجز
الموضح بالطلب، وكيف أنها تؤثر على التكلفة، 

والتمويل أو الجدول الزمني في التخطيط الخاص 
  .بك

 ثر أي قانون معين أو الئحة أو التعرف على أ
سياسة عامة قد تؤثر على تقديم خدمات التسجيل؛ 

 و

  وصف التدابير للتخفيف من المخاطر الرئيسية
 .على النحو المبين في هذه المسألة

 
يجب أن تتضمن اإلجابة الكاملة، بالنسبة للطوارئ، وصفا 

واضحا لآلثار المتوقعة للتمويل واإليرادات والتكاليف 
السيناريو ) 1سنوات التي قدمت في النموذج  3رة لفت

  (.األكثر احتماال
 

نقطة، يجب أن  2لتكون مؤهلة للحصول على درجة من 
توضح اإلجابات والموارد الكافية خطط العمل والعمليات 
في خطة التمويل الحالية والعائدات حتى في حالة وقوع 

 .حاالت الطوارئ
 

 عن يزيد ال فيما كاملةالمن المتوقع أن تكون اإلجابة 
  .صفحات 11

  

 ال

  

يتم تحديد الطوارئ والمخاطر من  0-2
حيث الكم، وتدرج في اإليرادات 

ويتم  .والتكلفة وتحليالت التمويل
تحديد خطط العمل في حالة وقوع 

النموذج مرن في حال . طارئ
تحديد  .حدوث هذه االحتماالت

الردود التي تعالج الموارد 
 .ر على الطوارئواحتمال التأثي

تلبية االستجابة لجميع  :تجاوز المتطلبات - 2
 : و 1خصائص النقطة 

يتم تقديم موارد لخطط اإلجراء وعمليات ( 1)
التشغيل بشكل كاٍف في التمويل الحالي 

وخطة الربح حتى في حال حدوث 
 .االحتماالت

  :يفي بالمتطلبات - 1
نموذج يحدد بشكل كاف المخاطر الرئيسية ( 1)

بما في ذلك العمليات، واألعمال التجارية )
والقانونية والقضائية والمالية، والمخاطر 

  ؛(األخرى ذات الصلة
االستجابة تعطي االعتبار ألثر احتمال ( 2)

موارد الحاالت الطارئة التي تم تأثير 
 تحديدها؛ و

إذا كانت الموارد غير متاحة لتمويل ( 3)
الية، االحتماالت الموجودة في الخطة الح

يتم تحديد مصادر تمويل وخطة للحصول 
 . عليها

ال يلبي جميع االحتياجات  :يفي بالمتطلبات - 0
 .1للنقطة 

  

وصف التخطيط للطوارئ الخاص حيث أن مصادر ( ب)  
. التمويل تخضع النخفاض كبيرا لنموذج الطلب المحدد

 :صف على وجه الخصوص

  ستمرة، التقنية الم يفي بالمتطلباتكيف سوف يمكن
  و

 ال

  

  

    



 

 11-أ

 

 السؤال م  
 يتضمنبما 

 النقاط المعايير نطاق النقاط المالحظات النشر العام

  ما التمويل الذي يمكن أن يرفع كبديل معقول في
 .وقت الحق

 
قدم تفسيرا إذا كنت ال تعتقد أن هناك أي فرصة لتخفيض 

 .التمويل
 

نموذج ، السيناريو  2)إكمال نموذج التوقعات المالية 
  (األسوأ

 
 عن يزيد ال فيما الكاملةومن المتوقع أن تكون إجابة 

 .وذجباإلضافة إلى النم 11

  

قم بوصف التخطيط المحتمل لديك حيث تكون  (ج)  
معدالت النشاط بشكل كبير تتجاوز التوقعات العليا التي 

. يكون فيها تغيير المواد من نموذج التطبيق أمًرا الزًما
وبوجه خاص، كيف سيتم الوفاء بالمتطلبات التقنية 

 المستمرة؟
 

 عن يزيد ال فيما الكاملةمن المتوقع أن تكون اإلجابة 
 .صفحات 11

 ال

  

  

    

  

قدم تقدير التكلفة لتمويل وظائف التسجيل الهامة على  (أ)  51
أساس سنوي، واألساس المنطقي لهذه التقديرات 

يتناسب مع المناهج التقنية والتشغيلية والمالية 
  .الموصوفة في الطلب

 
تشمل الوظائف األساسية للسجل التي يجب دعمها 

 : أو التمويل/ل فشل عمل مقدم الطلب وحتى في حا
 

 ألسماء النطاق المسجلة DNSوضوح قرار  (1)
 

ينبغي على مقدمي الطلبات النظر في نطاقات 

على سبيل )اليومية  DNsحجم االستعالمات 

 ، 100M - 0المثال، 

100M - 1B ،1B +) والتكاليف اإلضافية ،

المرتبطة بزيادة مستويات هذه االستفسارات، 

 . SLAعلى تلبية مقاييس األداء  والقدرة

 تشغيل نظام التسجيل المشترك (2)

ينبغي على مقدمي الطلبات النظر في نطاقات 
على سبيل )اليومية  DNsحجم االستعالمات 

  ،200K-0المثال، 
200K-2M، 2M+) والتكاليف اإلضافية ،

المرتبطة بزيادة مستويات هذه االستفسارات، 
  .SLAداء والقدرة على تلبية مقاييس األ

 
 Whoisتوفير خدمة  (3)

 

حماية المسجل أمر هام ومن ثم يطلب من مقدمي  ال
الجدد تقديم دليل يشير إلى استمرار  gTLDطلبات 

يجب أن . ام الحساسة حتى في حالة فشل السجلالمه
تتم حماية احتياجات المستخدم من خالل التوضيح 

الصريح الذي يتم على أساسه الحصول على 
لفترة ممتدة من الوقت حتى في  وظائف السجل

ومن ثم يعرف هذا القسم كإجراء . مقابل فشل السجل
مستهدف وواضح يقصد منه حماية وخدمة 

 . المسجلين

دم الطلب مهمتين مرتبطتين بشكل كاف مما لمق
يجعل هذا دليل على استمرارية لمهام التسجيل 

أوال، يجب تقدير التكلفة المحتملة للحفاظ . الحرجة
(. جزء أ) على وظائف حماية المسجل األساسية

وخالل تقييم الطلب، سيحكم القائمون على عملية 
نظمة التحتية التقييم ما إذا كان التقدير المقدر لبنية األ

والمنهج التجاري اإلجمالي قد تم وصفه بأي مكان 
 . بالطلب

من قبل ( COI)يتم استدعاء أداة العمليات المستمرة 
ICANN إذا لزم األمر للمشغل في حاالت طوارئ 
للحفاظ على الوظائف ( EBERO)التسجيل 

 .سنوات 5-3لمدة  الضرورية للتسجيل الخمس
قديرية لتكلفة الطرف وهكذا، ترتبط التكاليف الت

الثالث لتوفير الوظائف، وليس من مقدم الطلب 
الفعلي الداخلي أو تكاليف التعاقد من الباطن يأتي 

 .توفير هذه الوظائف

هي بناء نموذجي لهذه التكاليف  ICANNعلما بأن 

األشكال المتوفرة هنا تستند إلى  0-3
دليل موثق . تقدير دقيق للتكاليف

لة تتعلق بالقدرة على  أو خطة مفصَّ
الحرجة تمويل وظائف السجل 

والمستمرة لمسّجلي النطاق لفترة 
ثالث سنوات في حالة فشل السجل 

أو البديل االفتراضي أو حتى 
أدلة  .يمكن تخصيص مشغل تابع
الوسائل المالية لتمويل هذه 

يجب . المتطلبات قبيل التفويض
بالتزامن  قبل أو يفي بالمتطلبات

 . مع تنفيذ اتفاقية السجل

  :يفي بالمتطلبات - 3
 : و 1ية االستجابة لجميع خصائص النقطة تلب
يتم تنفيذها  كما تأمين العقود المالية يتم( 1)

لتوفير العمليات المستمرة لفترة يبلغ حدها 
 . األدنى ثالث سنوات في حالة الفشل

  :يفي بالمتطلبات - 1
تتوافق التكاليف مع النهج التقني والتشغيلي ( 1)

  والمالي كما هو موضح في الطلب؛ و
يتم  كما تحديد التمويل ووصف األدوات يتم( 2)

تنفيذها لتوفير العمليات المستمرة لفترة 
يبلغ حدها األدنى ثالث سنوات في حالة 

 . الفشل
ال يلبي جميع االحتياجات  :يفي بالمتطلبات - 0

 .1للنقطة 
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ينبغي على مقدمي الطلبات النظر في نطاقات 
على سبيل )يوميا  Whoisحجم االستعالمات 

 ، 100K - 0المثال، 
100K - 1M ،1M +) والتكاليف ،

اإلضافية المرتبطة بزيادة مستويات هذه 
االستفسارات، والقدرة على تلبية مقاييس 

ت وخدمات على شبكة اإلنترن SLAاألداء 
  .على حد سواء 43الميناء 

 
 مستودع بيانات السجل  (4)

 
ينبغي على مقدمي الطلبات أن يضعوا بعين 
االعتبار اإلدارة، واالحتفاظ، ونقل الرسوم 

على سبيل المثال، )وكذلك اإليداع اليومي 
قد تختلف التكاليف اعتمادا (. كامل أو تزايدي

أي حجم قاعدة )على حجم ملفات المستودع 
 (.يانات التسجيلب
 

صيانة منطقة اإلشارة بشكل مناسب بما  (5)
 .DNSSECيتوافق مع متطلبات 

 
ينبغي على مقدمي الطلبات النظر في نطاقات 

على سبيل )اليومية  DNSحجم االستعالمات 
 ، 100M - 0المثال، 

100M - 1B ،1B +) والتكاليف اإلضافية ،
المرتبطة بزيادة مستويات هذه االستفسارات، 

  .SLAلقدرة على تلبية مقاييس األداء وا
 
حدد العملة )درج التكلفة السنوية المقدرة لكل وظيفة أ

 (.المستخدمة

 11 عن يزيد ال فيما الكاملةمن المتوقع أن تكون اإلجابة 
  .صفحات

 .EBEROبالتعاون مع مقدمي الخدمات المحتملين 
لغ المناسب وهكذا، فإن المبادئ التوجيهية لتحديد المب

ومع ذلك، ال . ستكون متاحة لمقدم الطلب COIلـ 
تقديراته تقديم مقدم الطلب من الضروري لزال ي

  .الخاصة في التفسير والرد على هذا السؤال

 

يتعين على مقدمي الطلبات تقديم دليل حول كيفية ( ب) 
زمة ألداء عمليات التسجيل توفير وجمع األموال الال

( الجديد gTLDفي .وذلك لحماية المسجلين)األساسية 
لفترة ثالث سنوات على األقل من تاريخ إلغاء اتفاقية 

 : طريقتين لتلبية هذا المطلب ICANNوقد حددت  .السجل
من خالل مؤسسة ( LOC) إصدار خطاب االعتماد( 1)

  .مالية حسنة السمعة

 ن يكون مساويا أو أكبر من مقدار اإليداع يجب أ
المقدار المطلوب لتمويل عمليات السجل لفترة ال تقل عن 

في حالة التعامل لدى التحقق من خطاب  .ثالث سنوات
االعتماد فإن الدفع الفعلي سيتم ربطه بتكلفة تشغيل هذه 

 .الوظائف

  يجب علىLOC  أن يسميICANN  أو ممثلها
للمثل  ه سيتم توفيرهأي تمويل يتم دفع .على أنه المستفيد

 .وظائف السجل المطلوبة الذي يعمل على تشغيل

، طرق الحصول على األموال (الجزء ب)ثانيا  ال
تنفيذ تلك المهام لثالث سنوات على األقل الالزمة ل

ليتم وصفها من جانب مقدم الطلب وفقاً للمعايير 
. نوعين من العقود تلبي هذه المتطلبات. الواردة أدناه

يجب على مقدم الطلب تحديد أي من هذه الطرق تم 
يطلب أن يتم تنفيذ العقد وقت تنفيذ اتفاقية . وصفه
 .السجل
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  يجب علىLOC خمس  أن يتمتع بفترة ال تقل
قد يتم النص على  .TLDسنوات من تاريخ تفويض 

LOC  مع تاريخ االنتهاء السنوي إن احتوت على فقرة
لعدد ال  والقابلة لالمتدادات السنوية دون تعديل دائم العمل
الذي يعلم المستفيد  لفترات حتى اإلصدار البنكينهائي من ا

 LOC  بتاريخ االنتهاء النهائي أو حتى إطالق المستفيد لـ
إن جاء تاريخ االنتهاء قبل الذكرى السنوية  .كدليل كتابة

فسيطلب من مقدم الطلب  TLDالخامسة لتفويض 
 .الحصول على عقد استبدال

  يجب إصدارLOC  من خالل مؤسسة مالية حسنة
قد يتضمن . مضمونة على أعلى مستوى قضائي السمعة

ذلك البنك أو شركة التأمين ذات السمعة الدولية القوية التي 
،  (أو أعلى AA) تتمتع باعتماد قوي من طرف ثالث مثل

(Moody  أو أعلى) أو ،A.M. Best (A-X أو أعلى.) 
 .ينبغي أن توضح الوثائق الجهة التي ستتولى التأمين

  وسوف يقدمLOC  إلىICANN  أو من تعينه
( كامال أو جزئيا)دون قيد أو شرط إلخراج األموال 

أو من  ICANNبموجبها عند تسليم إشعار خطي من قبل 
 .تعينه

  يجب على مقدم الطلب إرفاق نسخة أصلية لخطاب
التنفيذ لالعتماد أو مسودة الخطاب التي تحتوي على البنود 

يذها خالل في حالة عدم تنف. والشروط الكاملة
بنسخة  ICANNتاريخه، سيطلب من مقدم الطلب تزويد 

المنفذ قبل أو بالتزامن مع تنفيذ اتفاقية  LOCأصلية 
  .السجل

  يجب أن يحتويLOC  على األقل على المتطلبات
 :التالية
o إصدار بنكي وتاريخ اإلصدار. 
o المستفيد:  

ICANN / 4676 Admiralty Way, Suite 330 
/ Marina del Rey, CA 90292 / US،  

 .أو ممثلها
o لمقدم الطلب والعنوان االسم الكامل. 
o  رقم هويةLOC. 
o تحديد المبلغ المطلوب بالدوالر األمريكي. 
o تاريخ االنتهاء. 
o  تحديد العنوان واإلجراء والنماذج المطلوبة من

 .خالل عروض الدفع
o الشروط: 
  تحديد المعايير الجزئية من خطاب االعتماد

وجوب تقليل الدفع للقيمة بموجب خطاب باإلضافة إلى 
 .االعتماد

  يجب تحديد كافة عمليات الدفع باسم بنك اإلصدار
 .وخطاب االعتماد ورقم االعتماد

  قد ال يتم تعديلLOC  أو تنقيحها أو توسيعها من
 .خالل مرجع ألي مستند أو اتفاقية أو عقد

  يعتبرLOC  معرضاً لممارسات االستعداد الدولية
(ISP 98)  رقم اإلصدار)وغرفة التجارة الدولية .
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 .بالفعل معادل معقوليثبت أنه  بديللمعيار ، أو (591
 
الذي ال يتم إلغاؤه وحساب المستودع  اإليداع بالنقد (2)

  .النقدي من خالل مؤسسة مالية حسنة السمعة

  يجب أن يكون حجم اإليداع مساويا أو أكبر من
سجل لفترة ال تقل عن المقدار المطلوب لتمويل عمليات ال

 .ثالث سنوات

  يجب التعامل مع النقد من خالل طرف ثالث يتمثل
في مؤسسة مالية لن تسمح للتمويل بالدمج مع تمويل 

مقدم الطلب أو التمويالت األخرى وقد يتم  عمليات تشغيل
أو من ممثلها في حالة  ICANNالوصول إليها من خالل 

  .الوفاء بشروط معينة

  يجب إصدارLOC  من خالل مؤسسة مالية حسنة
قد يتضمن . مضمونة على أعلى مستوى قضائي السمعة

ذلك البنك أو شركة التأمين ذات السمعة الدولية القوية التي 
،  (أو أعلى AA) تتمتع باعتماد قوي من طرف ثالث مثل

(Moody  أو أعلى) أو ،A.M. Best (A-X أو أعلى.) 
 .ستتولى التأمين ينبغي أن توضح الوثائق الجهة التي

  وسوف يقدمLOC  إلىICANN  أو من تعينه
( كامال أو جزئيا)دون قيد أو شرط إلخراج األموال 

أو من  ICANNبموجبها عند تسليم إشعار خطي من قبل 
 .تعينه

  يجب علىLOC خمس  أن يتمتع بفترة ال تقل
  .TLDسنوات من تاريخ تفويض 

 اع أصالً ال يعتبر التمويل في حساب مستودع اإليد
  .ICANN  لـ

  أية أرباح ذات أهمية لرسوم بنكية أقل تعود إلى
إلى  الودائع وسيتم ردها لمقدم الطلب حال تسوية الحساب
الحد غير المستخدم لدفع التكلفة ونفقات الحفاظ على 

 .المستودع

  ويجب رد اإليداع باإلضافة إلى المتراكمات التي
ستودع، لمقدم الطلب مع اعتبار الم تقل عن أي رسوم بنكية

حال عدم االستخدام في تمويل عمليات تشغيل السجل 
بسبب حدث مفاجئ أو بعد مرور خمس سنوات أو أيهما 

  .كان أكثر

  سيكون مقدم الطلب مطالبا بتقديم تفسير
كمقدار اإليداع والمؤسسة التي تحسب  ICANN لـ 

 .اإليداع واتفاقية المستودع لحساب وقت تقديم الطلب

  على مقدم الطلب إرفاق دليل لتمويالت يجب
اإليداع في حساب المستودع أو دليل الترتيبات المؤقتة 

يجب تقديم دليل تمويل اإليداع وبنود  .إليداع التمويل
قبل أو بالتزامن مع تنفيذ  ICANNاتفاقية المستودع إلى 

 .اتفاقية السجل

  



 المالية التقديرات – TLD طلب مقدم: تعليمات
 

 التقديرات المالية – TLDمقدم طلب : تعليمات
 

 .على أساس نقدي اثنان من التقديرات المالية عملية تقديم الطلبات قيام مقدم الطلب بتسليمتتطلب 
 
جم ينبغي أن يشمل هذا التقدير حو. األكثر احتماالً بالسيناريو ذات الصلة  التوقعات المالية) 1نموذج (ينبغي أن يوضح التوقع األول و

بدء التسجيل وخالل فترة السنوات الثالث األولى خالل فترة المتوقعة التسجيالت ورسوم التسجيل وجميع التكاليف ونفقات رأس المال 
 .في الطلبالوارد ) نموذج التقديرات( 46بالسؤال رقم  1ويرتبط النموذج . للتشغيل

 
ألسوأ  سيناريو واقعيبالمرتبطة التوقعات المالية ) 2في النموذج (منفصل كما أننا نشترط أيًضا على مقدم الطلب أيًضا بأن يوضح بشكل 

 .في الطلبالوارد ) تخطيط الطوارئ( 49بالسؤال رقم  2يرتبط النموذج رقم  كما .التقديرات
 

تلك التقديرات مع من أجل توفير مراجعات ) المكان المحدد(عن كل تقدير معد في نهاية التقدير واإليضاحات الرجاء إدراج التعليقات 
 :بما يليالمعلومات المتعلقة 

 
 .اسنويً ونفقات رأس المال  التوقعات الماليةفي االختالفات أهم والمستخدمة االفتراضات  .1
 .تمويل العملياتل كطيتخط يةكيف .2
 .للطوارئ التخطيط االحترازي .3

 
متى ما كان ذلك (ت المستخدمة في عملياتك الحسابية المعادالأو /البيانات واإلشارة إلى نقاط رجاء  2ونموذج  1نموذج  تعبئةعند 

 ).مناسًبا
 

 ةالمقدر والخارجةالداخلة التدفقات النقدية  – 1القسم 
 

 ةالمقدر ةالداخل ةالنقدي اتالتدفق
 

 التشغيل بدء اترك العمود. قم بتوضيح عدد التسجيالت المتوقعة ورسوم التسجيل للعام األول والثاني والثالث ".ب"و "أ"السطران 
 .فترة بدء التشغيل للتكاليف النقدية ونفقات رأس المال فقط، حيث ال يجب إدخال بيانات تقديرات نقدية في هذا العمود تم تخصيص. فارغا

 
 .للسطر جبالنسبة  للتسجيالتالداخل للحصول على التدفق النقدي  "ب"و "أ"قم بضرب السطرين  .ج سطر

 
وبخصوص أية أرقام موضحة . مقدرة من أي مصدر عائدات آخر لألعوام األول والثاني والثالثداخلة  توفير تدفقات نقديةقم ب .د سطر

ال تقدم بإدراج التمويل في السطر : ملحوظة. بالقسم األول اإليضاحات/التعليقات خانة في رجاًء قم باإلفصاح عن المصدر ،"د"في السطر 
 .السادس القسم في مسبقا ورد حيث "د"
 

 .الداخلعلى إجمالي التدفق النقدي  للحصول "د"و "ج" اجمع السطرين .هـ سطر
 

 المقدرة الخارجة النقدية التدفقات
 

في خانة ") ل"حتى " و"من (رجاء قم بتحديد الفترة الزمنية الكلية التي من المتوقع أن يشملها هذا البدء لجميع البنود  – البدء تكاليف
 .اإليضاحات/التعليقات

 
بتوفير تكاليف العمالة المقدرة من أجل التسويق ودعم العمالء والدعم الفني لكل من فترة بدء التشغيل والعام األول والثاني قم  .و سطر

وتحديد نوع العمالة والتكاليف المقدرة  )التكاليف األخرى( "ل"ينبغي وضع تكاليف العمالة األخرى في السطر  ،ملحوظة. والثالث
 .من هذا القسماإليضاحات /تعليقاتالالمرتبطة بها في خانة 

 
يجب أن ال يشمل هذا . المبالغ التي تم إنفاقها على الدعاية والعروض الترويجية وأنشطة التسويق األخرى التسويق تكاليف تمثل .سطر ز

 ").و" السطر(المبلغ التكاليف المدرجة في بند عمالة التسويق 
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المقدرة للمرافق والمصروفات اإلدارية والمصروفات العامة، والفوائد والضرائب  توفير التكاليفقم ب ."ك"إلى  "ح"من  السطور
تأكد من إدراج نوع األنشطة التي تم إسنادها لمصادر . واالستعانة بمصادر خارجية لفترة بدء التشغيل وكذلك للعام األول والثاني والثالث

خانة  فيأنه تم إدراج توضيح مناسب للخدمات التي تم جمعها  يمكنك الجمع بين أنشطة معينة من نفس المزود طالما. خارجية
 .اإليضاحات/التعليقات

 
تأكد من تحديد نوع التكاليف في . توفير أية تكاليف تشغيلية أخرى مقدرة لفترة بدء التشغيل واألعوام األول والثاني والثالثقم ب .ل السطر
 .اإليضاحات/التعليقاتخانة 

 
 ".م"للحصول على التكاليف اإلجمالية للسطر  "ل" حتى" و"من  السطوراجمع  .م سطر

 
 ".ن"للسطر  على صافي عدد العمليات المقدر للحصول "م"من السطر " هـ" قم بطرح السطر .ن سطر

 
 الثابتة والمتغيرة الخارجة التشغيلية النقدية التكاليف تصنيف تدفقات –أ 2 القسم

 
علًما بأن التدفقات النقدية . التشغيلية بما في ذلك العمالة والتكاليف ذات الطبيعة المتغيرةارجة الخقم بتوفير التدفقات النقدية  .سطر أ

 .التشغيلية المتغيرة عبارة عن النفقات التي تتذبذب في العالقة مع الزيادة أو النقصان في مستوى اإلنتاجالخارجة 
 

والثابتة للتشغيل هي المصروفات الخارجة علًما بأن التدفقات النقدية . درة للتشغيلالثابتة والمقالخارجة قم بتوفير التدفقات النقدية  .ب سطر
حيث تكون هناك ضرورة إلنفاق هذه . التي ال تتذبذب بشكل عام في عالقتها مع الزيادة أو النقصان في اإلنتاج أو مستوى العمليات

 .ناًدا إلى االلتزامات التعاقديةمن المتوقع أن يتم إنفاقها استالتكاليف بشكل عام من أجل إدارة العمليات األساسية للمنظمة أو 
 

أن  ويجب". ج"الثابتة والمتغيرة للسطر الخارجة للحصول على إجمالي التدفقات النقدية التشغيلية " ب"و" أ"قم بجمع السطرين  .ج سطر
 .مالسطر  1التشغيل من القسم الخاصة بالخارجة يكون هذا المجموع مساوًيا لتكاليف مجموع التدفقات النقدية 

 
 ةالحرج السجلتصنيف التدفقات النقدية التشغيلية لوظائف  – ب2 القسم

 
المتوقع لمهام السجل الخمس الحرجة إذا كانت هذه المهام يستعان بمصادر خارجية الخارج  توفير النقدقم ب ".هـ"و " أ"السطران 

المقدر لهذه الخارج سيمثل النقد . صادر خارجية يجب أن تقدم وتوضح على حدةلإلضالع بها فإن هذه الرسوم الخاصة باإلضالع بم
 .من الطلب 50المهام األساس الحتياطي السنوات الثالث المطلوب في السؤال 

 
الخارج إذا كانت هناك مهام سجل حرجة أخرى تستند إلى نموذج أعمال السجل الخاص بمقدم الطلب فيجب تقديم التدفق النقدي  .و سطر

 .اإليضاحات/التعليقات المقدر لهذه المهمة مع إضافة توضيح في خانة
 

 .الخاص بمهام السجل الحرجةالخارج إجمالي التدفق النقدي  علىللحصول  "و"حتى "أ"اجمع السطور من  .ز سطر
 

" ح"األعمدة (مدار ثالث سنوات الحرجة الخاصة بوظائف السجل الحرجة والمتوقعة على الخارجة يساوي التدفقات النقدية  .ح سطر
 ")ي"و" ط"و
 

 النفقات الرأسمالية المقدرة – 3 القسم
 

قم بتوفير نفقات رأس المال للمعدات والبرمجيات واألثاث والتجهيزات المقدرة لبدء التشغيل وكذلك للعام  ".ج"حتى " أ"السطور من 
 .اإليضاحات/التعليقاتالتي يتوقع أن تغطيها تكاليف بدء التشغيل في خانة  الرجاء توضيح الفترة الزمنية الكلية. األول والثاني والثالث

 
ويجب أن يكون هذا متضمنا بالنسبة لبدء التشغيل وكذلك . نفقات رأسمالية مقدرة كنتيجة لإلضالع بمصادر خارجية ةتوفير أيقم ب. د سطر

بتوضيح الفترة الزمنية الكلية التي يتوقع أن تغطيها تكاليف بدء التشغيل قم بتحديد نوع النفقات وكذلك قم . األعوام األول والثاني والثالث
 .بالقسم الثالث اإليضاحات/التعليقات في خانة

 
 .اإليضاحات/التعليقاترأس المال األخرى في خانة  رجاء توضيح مصروفات .ح سطر

 
 .لمالإجمالي نفقات رأس اللتوصل إلى حاصل " هـ"وحتى " أ"اجمع السطور من  .سطر و
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 المقدرةوالمطلوبات األصول  – 4القسم 
 

والحسابات الجارية األخرى المخصصة لبدء التشغيل ) حسابات القبض(قم بتوفير النقد والذمم المدينة  ".ج"وحتى " أ"السطور من 
ترة الزمنية اإلجمالية التي قم بتحديد نوع األصل ووضح الف األخرى، الجارية لألصول وبالنسبة. وكذلك لألعوام األول والثاني والثالث

 .اإليضاحات/التعليقاتيتوقع أن تغطيها تكاليف بدء التشغيل في خانة 
 

 .األصول الجاريةللتوصل إلى حاصل " ج"و" ب"و" أ"اجمع السطور  .د سطر
 

ارية لبدء التشغيل وكذلك الجالمطلوبات توفير الذمم الدائنة المتوقعة، والقروض قصيرة األجل وكذلك قم ب ".ز"وحتى " هـ"السطور من 
، قم بتحديد نوع الخصم ووضح الفترة الزمنية اإلجمالية التي يتوقع أن األخرىللمطلوبات الجارية بالنسبة . لألعوام األول والثاني والثالث

 .اإليضاحات/التعليقاتتغطيها تكاليف بدء التشغيل في خانة 
 

 .مطلوبات الجاريةالمجموع الكلي للحاصل للتوصل إلى " ز" وحتى" هـ"اجمع السطور من  .ح سطر
 

واحتياطي السنوات الثالث واألصول  ،)الممتلكات واألدوات والمعدات( توفير األصول الثابتة المتوقعةقم  ."ك" وحتى "ط" من السطور
تي يتوقع أن تغطيها تكاليف بدء الرجاء توضيح الفترة الزمنية اإلجمالية ال. األجل لبدء التشغيل واألعوام األول والثاني والثالث طويلة

 .اإليضاحات/التعليقاتالتشغيل في خانة 
 

 .لى مجموع األصول طويلة األجلتوصل إلل" ك"وحتى " ط"اجمع السطور من  .ل سطر
 

منية اإلجمالية الرجاء تحديد الفترة الز. طويل األجل المتوقع لبدء التشغيل وكذلك لألعوام األول والثاني والثالثالدين قم بتحديد  .م سطر
 .اإليضاحات/التي يتوقع أن تغطيها تكاليف اإلنتاج في خانة التعليقات

 
 التدفقات النقدية المقدرة – 5القسم 

 
 المقدرةوالمطلوبات واألصول ، )القسم الثالث( نفقات رأس المال المقدرة، )القسم األول( صافي العمليات المقدرةالتدفق النقدي ناتج عن 

 .)القسم الرابع(
 

الرجاء تحديد . قم بتوفير صافي التدفقات النقدية للتشغيل الخاصة ببدء التشغيل وكذلك بالنسبة ألعوام األول والثاني والثالث ".أ"سطر 
 .اإليضاحات/التعليقاتالفترة الزمنية اإلجمالية التي يتوقع أن تغطيها تكاليف بدء التشغيل في خانة 

 
الرجاء تحديد الفترة الزمنية . ال المتوقعة لبدء التشغيل وكذلك لألعوام األول والثاني والثالثرأس الم توفير نفقاتقم  ".ب" سطر

 .بالجزء الرابع اإليضاحات/التعليقاتاإلجمالية التي يتوقع أن تغطيها تكاليف بدء التشغيل في خانة 
 

المتداولة وتسويات الديون المطلوبات لنقدية وإجمالي األصول المتداولة غير ا توفير التغير المتوقع فيقم ب ."و" حتى "ج" السطر من
الرجاء تحديد الفترة الزمنية اإلجمالية لتكاليف بدء التشغيل . والتسويات األخرى لفترة بدء التشغيل وكذلك لألعوام األول والثاني والثالث

 .اإليضاحات/التعليقاتالتي يتوقع أن تغطيها تكاليف بدء التشغيل في خانة 
 

 ".ح"للحصول على صافي التدفق النقدي المقدر للسطر " و" حتى" أ"اجمع السطور من  .ز سطر
 

 مصادر التمويل – 6القسم 
قم بتوضيح مصادر التمويل من الديون . توفير التمويالت المقدرة من الديون والحقوق عند بدء التشغيلقم ب ."ب"و "أ" انالسطر

يرجى أيضا توفير دليل على . اإليضاحات/التعليقاتلمتوقع أن يغطيها بدء التشغيل في خانة والحقوق وكذلك الفترة الزمنية اإلجمالية ا
 ).مثل خطاب التزام(التمويل 

 
 ".ج"للحصول موارد التمويل اإلجمالية للسطر  "ب"و "أ" اجمع السطرين ."ج" سطر
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 لخإة بين السنوات في ما يتعلق باالفتراضات المستخدمة وأوجه التباين الهام –تعليقات عامة 
 

في أي فئة من ) أو المتوقع منها خالل السنوات التي تقع خارج اإلطار الزمني للنموذج(قم بتوفير توضيحات ألية تنوعات بين السنوات 
 .فئات التكلفة أو التمويل

 
 حول كيفية تخطيط مقدم الطلب لتمويل العمليات –تعليقات عامة 

 
 .48وينبغي أن يتم توضيح التمويل بالتفصيل رًدا على السؤال . فية قيامك بتمويل العملياتقم بتوفير تعليقات عامة توضح كي

 
 حول الطوارئ –تعليقات عامة 

 
 .49وينبغي توضيح التخطيط للطوارئ بالتفصيل رًدا على السؤال . قم بتقديم تعليقات عامة لوصف خططك حيال الطوارئ

 
 
 



التعليقات / المالحظات

تقديم اسم العملة المحلية المستخدمةبالعملة المحلية (ما لم يرد نص بخالف ذلك)

السنة 3السنة 2السنة 1تكاليف البدايةالمرجع / الصيغةالقسم
1) التدفقات النقدية الداخلة والخارجة المتوقعة

كان التسجيل متوقعا استنادا إلى استعراضات السوق الحديثة والتي قمنا               104,780               80,600               62,000                    -أ) حجم التسجيل المتوقع
بتضمينها في هذه الوثيقة ومناقشتها أدناه.

ونحن ال نتوقع زيادات هائلة في رسوم التسجيل بعد السنة 3.                 $6.05                 $5.50                 $5.00                  $-ب) رسوم التسجيل
              633,919              443,300              310,000                    -أ * بج) التدفقات النقدية الداخلة من التسجيل
تمثل اإليرادات األخرى التدفقات النقدية المبالغ التي تم تلقيها من عرض                62,000               48,000               35,000                    -د) تدفقات نقدية داخلة أخرى لإليرادات

اإلعالنات على موقعنا.
              695,919              491,300              345,000                    -هـ) إجمالي التدفقات النقدية الداخلة

تمثل العائد المتوقع تحقيقه بموجب US GAAPخط مدرج: * اإليرادات المحققة

 التدفقات النقدية الداخلة للتشغيل المتوقعة
 و) العمل:

هذا ويتم توضيح التكاليف بالتفصيل في اإلجابة على السؤال رقم 47.               81,000               72,000               66,000              125,000) تسويق العمل
               74,000               71,000               68,000                25,000) دعم العميل للعمل

               49,000               47,000               45,000              332,000) العمل الفني
               31,680               26,400               44,000              40,000ز) التسويق

               14,400               12,000               10,000                7,000حـ) المنشئات
              136,000              122,500              112,000              14,000ط) العامة واإلدارية

               30,760               29,800               29,000              27,500ي) الفوائد والضرائب
قم بتقديم قائمة والتكاليف ذات الصلة لكل وظيفة خارجية.ل) تكاليف التشغيل الخارجية، إن وجدت (قم بعمل قائمة بأنواع األنشطة التي يتم االستعانة فيها من الخارج):

االستعانة الخارجية التامة للموقع إلى شركة ABC حيث تعتمد التكلفة على                  7,500                 7,500                 7,500                5,000الصيانة التامة للموقع1)
عدد من مقدمي الخدمات من الضيوف ودعم العميل.

ما تم االستعانة فيه بالمصادر الخارجية إلى السجل الحساس ووظائف أخرى                43,000               41,000               37,500              32,000وظائف السجل الحساسة2)
لسجل ABC.  حيث تعتمد النفقات على النطاقات واالستفسارات المتوقعة

قم بتقديم وصف لألنشطة التي تمت االستعانة فيها بالمصادر الخارجية وكيف                      -                     -                     -                    -{قم بعمل قائمة باألنشطة التي يتم االستعانة فيها بالخارج}3)
تم تحديد التكاليف.

قم بتقديم وصف لألنشطة التي تمت االستعانة فيها بالمصادر الخارجية وكيف                      -                     -                     -                    -{قم بعمل قائمة باألنشطة التي يتم االستعانة فيها بالخارج}4)
تم تحديد التكاليف.

قم بتقديم وصف لألنشطة التي تمت االستعانة فيها بالمصادر الخارجية وكيف                      -                     -                     -                    -{قم بعمل قائمة باألنشطة التي يتم االستعانة فيها بالخارج}5)
تم تحديد التكاليف.

قم بتقديم وصف لألنشطة التي تمت االستعانة فيها بالمصادر الخارجية وكيف                      -                     -                     -                    -{قم بعمل قائمة باألنشطة التي يتم االستعانة فيها بالخارج}6)
تم تحديد التكاليف.

               25,920               21,600               18,000              12,200م) تكاليف التشغيل األخرى
              493,260              450,800              437,000             199,700ن) إجمالي التدفقات النقدية الخارجة تكاليف للتشغيل

              202,659               40,500              (92,000)           (199,700)هـ - نس) صافي تدفقات النقد التشغيلي المتوقع تكاليف

2 أ) تصنيف التدفقات النقدية الخارجة الثابتة والمتغيرة للتشغيل  
التكاليف المتغيرة:              200,683              154,464              163,417              72,067أ) إجمالي تكاليف التشغيل المتغيرة 

-تساوي البداية كافة العمل إضافة إلى 75% من التسويق.
- السنة 1 خالل 3 تساوي 75% من كافة األعمال باإلضافة إلى 50% من 

التسويق و30% من G&A والتكاليف األخرى.

التكاليف الثابتة: تساوي إجمالي التكاليف ناقص التكاليف المتغيرة              292,577              296,336              273,583             127,633ب) إجمالي تكاليف التشغيل الثابتة

              493,260              450,800              437,000             199,700 = القسم 1) نج) إجمالي التدفقات النقدية الخارجة التشغيل 
تحقق من 2) ج تساوي  1) ن.                     -                     -                     -                    -التحقق

مالحظة: تعمل ICANN حاليا على نموذج التكلفة الذي سيقدم في تاريخ الحق2ب) تصنيف التدفقات النقدية الخارجة لوظائف التشغيل األساسية

SRS يتناسب مع السؤال 24                 6,050                 5,500                 5,000أ) تشغيل
Whois يتناسب مع السؤال 26                 7,260                 6,600                 6,000ب) تقديم

يتناسب مع السؤال 35                 8,470                 7,700                 7,000جـ) قرار DNS ألسماء النطاق المسجلة
يتناسب مع السؤال 38                 9,680                 8,800                 8,000د) مستودع بيانات السجل

DNSSEC يتناسب مع السؤال 43               10,890                 9,900                 9,000هـ) الحفاظ على المنطقة وفقا لـ
و) أخرى

               42,350               38,500               35,000                    -ز) إجمالي التدفقات النقدية الخارجة تكاليف الوظيفة الحاسمة

             115,850ح) إجمالي السنوات 3
3) نفقات رأس المال المتوقعة

-للجهاز والبرمجيات فوائد حيوية لـ 3 سنوات               58,000               16,000               21,000              98,000أ) األجهزة
               11,000               24,000               18,000              32,000ب) البرامج

-لألثاث والمعدات األخرى فوائد حيوية لـ 5 سنوات               16,000               14,000               22,000              43,000ج) األثاث ومعدات أخرى
د) نفقات رأس المال الخارجية، إن وجدت (قم بعمل قائمة بأنواع رأس المال)

قم بعمل قائمة وصف كل نوع محدد من األنواع التي يمكن تحديدها تتم فيها                      -                     -                     -                    -1) 
االستعانة بمصادر خارجية.

قم بعمل قائمة وصف كل نوع محدد من األنواع التي يمكن تحديدها تتم فيها                      -                     -                     -                    -2)
االستعانة بمصادر خارجية.

قم بعمل قائمة وصف كل نوع محدد من األنواع التي يمكن تحديدها تتم فيها                      -                     -                     -                    -3)
االستعانة بمصادر خارجية.

قم بعمل قائمة وصف كل نوع محدد من األنواع التي يمكن تحديدها تتم فيها                      -                     -                     -                    -4) 
االستعانة بمصادر خارجية.

قم بعمل قائمة وصف كل نوع محدد من األنواع التي يمكن تحديدها تتم فيها                      -                     -                     -                    -5) 
االستعانة بمصادر خارجية.

قم بعمل قائمة وصف كل نوع محدد من األنواع التي يمكن تحديدها تتم فيها                      -                     -                     -                    -6) 
االستعانة بمصادر خارجية.

ه) نفقات رأس المال األخرى
               85,000               54,000               61,000             173,000و) إجمالي نفقات رأس المال

4) المسؤوليات واألصول المتوقعة
              784,600              578,600              556,300             705,300أ) المبلغ النقدي

              160,000              106,000               70,000ب) الحسابات المستلمة
               80,000               60,000               40,000جـ) أصول أخرى جارية

           1,024,600              744,600              666,300             705,300د) إجمالي األصول الحالية

              125,300              113,000              110,000              41,000هـ) الحسابات المدفوعة
و) دين قصير األمد

ز) المسؤوليات الحالية األخرى المتراكمة
              125,300              113,000              110,000              41,000ح) كافة المسئوليات الحالية

(PP&E) القسم  3) و: تراكميط) إجمالي الملكية والمنشأة والمعدات =
السنوات السابقة + السنة 

الحالية

173,000             234,000              288,000              373,000              

              115,850              115,850              115,850              25,000= 2ب) ح)ي) احتياطي السنوات 3
ك) أصول أخرى طويلة األمد

              488,850              403,850              349,850             198,000ل) إجمالي األصول طويلة األمد

لن يتم تحمل مبادئ الدفع على خط االئتمان مع بنك XYZ حتى السنة 5. بينما            1,000,000           1,000,000           1,000,000          1,000,000م) إجمالي الدين طويل األمد
سيتم دفع الفائدة على النحو الذي تحولت فيه والمنعكس في القسم 1) ي.

مقدم طلب TLD -- التقديرات المالية: عينة
حي / تشغيلي



التعليقات / المالحظات

تقديم اسم العملة المحلية المستخدمةبالعملة المحلية (ما لم يرد نص بخالف ذلك)

السنة 3السنة 2السنة 1تكاليف البدايةالمرجع / الصيغةالقسم

مقدم طلب TLD -- التقديرات المالية: عينة
حي / تشغيلي

5) التدفق النقدي المتوقع (ما عدا احتياطي السنوات 3)
              202,659               40,500              (92,000)           (199,700)= القسم 1) سأ) التدفقات النقدية للتشغيل

              (85,000)              (54,000)              (61,000)           (173,000)  = القسم 3) و هـجـ) نفقات رأس المال
 = القسم 4) (ب+ج): د) تغيير في األصول الحالية غير النقدية

السنة السابقة - السنة الحالية
              (74,000)              (56,000)            (110,000)غير متاح

= القسم 4) ح : هـ) تغيير في كافة المسؤوليات الحالية
السنة الحالية - السنة السابقة

تمثل 41 ألف دوالر في تكاليف البداية تعويضا للحسابات المدفوعة والمنعكسة                12,300                 3,000               69,000              41,000
في ورقة التوازن المتوقعة.  حيث أن السنوات القادمة تعتمد على التغييرات 

في المسؤوليات الحالية بينما تطرح السنة السابقة من السنة الحالية.

و) تسوية الدين

= القسم 4) و وم ط:
السنة الحالية - السنة السابقة

                     -                     -                     -غير متاح
ز) تسويات أخرى

               55,959              (66,500)            (194,000)           (331,700)حـ) صافي التدفقات النقدية المتوقعة

6) مصادر التمويل
أ) الدين:

للتعليقات الخاصة بالتمويل انظر أدناه. هذا ويتم توضيح اإليرادات بالتفصيل           11,000,000) التسليم وقت تقديم الطلب
في اإلجابة على السؤال رقم 48.

2) الطارئ و/أو الملزم ولكن لم يتح بعد
 ب) حق الملكية:

1) التسليم وقت تقديم الطلب
                    -2) الطارئ و/أو الملزم ولكن لم يتح بعد

          1,000,000ج) كافة مصادر التمويل

وقد أبرمنا أيضا اتفاقا مع شركة XYZ لتولي تدريب مسجلينا حيث أن نموذج األعمال ال تمتلك  ، فإن خط االئتمان موضوع التفاوض حديثا سيغطي تكاليف التشغيل الخاصة بنا لفترة 4 سنوات من التشغيل إذا لزم األمر.  وبالرغم من أننا نتوقع تدفقا نقديا إيجابيا بحلول نهاية العام 2
يمكن العثور على وصف كامل للمخاطر ومجموعة من النتائج والتأثيرات المتوقعة في الردود التي نقدمها على السؤال 49.  وهذه الردود تحدد مقاييس تأثيرات بعض  تم إدراج االتفاقية مع شركة س/ص في طلب التقديم الخاص بنا.  القدرة للحفاظ على نفسها في السنوات المقبلة. 

االحتماالت والتمويل الذي يتم التفاوض بشأنه والخطط اإلجرائية كما هو موضح، فهي كفيلة بتمويل أسوأ الحاالت التي يمكن التعرض لها.

التعليقات العامة فيما يتعلق بالطوارئ:

تعليقات عامة (مالحظات بشأن االفتراضات المستخدمة والفروق الكبيرة بين السنوات وما إلى ذلك.):
ويتم محاذاة افتراضات الرسوم بخطة النمو  وتستند هذه االفتراضات الحجمية لبيانات السوق المرفقة (1) ونمو السجل الرئيسي المعلن (2).  كل عام مع زيادة رسوم التسجيل بمقدار 1 دوالر كل عام في السنوات الثالث األولى.  ونحن نتوقع أن يزداد عدد التسجيالت بنحو %30 
ونحن نتوقع زيادة التكاليف الخاصة بنا بوتيرة تسيطر على مدى السنوات الثالث األولى باستثناء تكاليف التسويق التي ستكون أعلى في سنة البداية والسنة األولى حيث نقوم بتسجيل اسم العالمة التجارية الخاص بنا والعمل على زيادة  والطلب المتوقع استنادًا إلى منحنى التسجيل. 

حيث ستكون نفقات رأس المال هي األكبر في مرحلة البداية وبعد ذلك ستتراجع حاجتنا في االستثمار في األجهزة والبرمجيات  وتراكم التكاليف المستندة إلى عملياتنا الجارية.  لمجموعة من السجالت المشابهة و(2)  وتكاليف التشغيل مدعومة بتقرير اإلنجازات المرفق (1)  التسجيالت. 
في السياق ذاته ستكون استثماراتنا في األثاث والمعدات على أشدها في فترة البداية لما نقوم به من بناء للبنية  لقد قمنا بتضمين وإحالة تكاليف األجهزة لدعم التقديرات.  وتستند مصروفات رأس المال إلى مشاريع العقود والمناقشات التي تدار مع الموزعين.  الحاسوبية بعد فترة البداية. 

وقد استمدت افتراضاتنا من واقع الدعم المرفق.           أشهر تتوازى مع منحنيات النمو المرحلية المشار إليها من خالل البدايات السابقة وبيانات السوق المعلنة.  من المتوقع أن تتألف مرحلة البداية لدينا من (10)  التحتية ثم تأخذ نحو االنخفاض في الفترات التالية. مرحلة البداية: 

تعليقات بشأن كيفية تخطيط مقدم الطلب لتمويل عمليات التشغيل:
وهذا التمويل من أنه أن يتيح لنا شراء المعدات الالزمة ودفع رواتب الموظفين وتكاليف التشغيل األخرى أثناء فترة البداية والسنوات القالئل األولى من عمليات  نسخة من الخط المنفذ بالكامل الوارد في طلب التقديم الخاص بنا)  ) XYZ فقد تفاوضنا مؤخرا على خط ائتمان مع بنك

بحلول النصف الثاني من العام الثاني للتشغيل؛ كما نتوقع أيضا جني أرباح بتدفق نقدي إيجابي في العام الثالث. أي أن إيراد عمليات التشغيل سوف يغطي  كافة التكاليف المتوقعة ونفقات رأس المال)  حيث نتوقع بأن تكون أعمال التشغيل الخاصة بنا ذاتية التمويل ( التشغيل.  



التعليقات / المالحظات
تقديم اسم العملة المحلية المستخدمةبالعملة المحلية (ما لم يرد نص بخالف ذلك)

السنة 3السنة 2السنة 1تكاليف البدايةالمرجع / الصيغةالقسم
1) التدفقات النقدية الداخلة والخارجة المتوقعة

أ) حجم التسجيل المتوقع
ب) رسوم التسجيل

                           -                           -                           -ج) التدفقات النقدية الداخلة من التسجيل
د) التدفقات النقدية الداخلة لإليرادات اآلخرى

                           -                           -                           -                          -هـ) إجمالي التدفقات النقدية الداخلة

   تكلفة التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة للتشغيل
 و) العمل:

1) تسويق العمل
2) دعم العميل للعمل

3) العمل الفني
ز) التسويق

حـ) المنشئات
ط) العامة واإلدارية

ي) الفوائد والضرائب
ك) تكاليف التشغيل الخارجية، إن وجدت (قم بعمل قائمة بأنواع األنشطة التي يتم االستعانة فيها من الخارج):

{قم بعمل قائمة باألنشطة التي يتم االستعانة فيها بالخارج}1)
{قم بعمل قائمة باألنشطة التي يتم االستعانة فيها بالخارج}2)
{قم بعمل قائمة باألنشطة التي يتم االستعانة فيها بالخارج}3)
{قم بعمل قائمة باألنشطة التي يتم االستعانة فيها بالخارج}4)
{قم بعمل قائمة باألنشطة التي يتم االستعانة فيها بالخارج}5)
{قم بعمل قائمة باألنشطة التي يتم االستعانة فيها بالخارج}6)

ل) تكاليف التشغيل األخرى
                           -                           -                           -                          -م) إجمالي التدفقات النقدية الخارجة تكاليف للتشغيل

                           -                           -                           -                          -ن) صافي التدفقات النقدية المتوقعة تكاليف للتشغيل

2 أ) تصنيف التدفقات النقدية الخارجة الثابتة والمتغيرة للتشغيل  
أ) إجمالي تكاليف التشغيل المتغيرة 

ب) إجمالي تكاليف التشغيل الثابتة

                           -                           -                           -                          -ج) صافي التدفقات النقدية الخارجة تكاليف للتشغيل
                           -                           -                           -                          -التحقق

2ب)  تصنيف التدفقات النقدية الخارجة لوظائف التشغيل الحاسمة
SRS أ) تشغيل

Whois ب) تقديم
جـ) قرار DNS ألسماء النطاق المسجلة

د) مستودع بيانات السجل
DNSSEC هـ) الحفاظ على المنطقة وفقا لـ

                           -                           -                           -                          -ز) إجمالي التدفقات النقدية الخارجة تكاليف للوظائف الحاسمة

                          -حـ) إجمالي السنوات 3
3) نفقات رأس المال المتوقعة

أ) األجهزة
ب) البرامج

ج) األثاث ومعدات أخرى
د) نفقات رأس المال الخارجية، إن وجدت (قم بعمل قائمة بأنواع رأس المال)

 (1
(2
(3
 (4
 (5
 (6

هـ) نفقات رأس المال األخرى
                           -                           -                           -                          -و) إجمالي نفقات رأس المال

4) المسؤوليات واألصول المتوقعة
أ) المبلغ النقدي

ب) الحسابات المستلمة
جـ) أصول أخرى جارية

                           -                           -                           -                          -د) إجمالي األصول الحالية

هـ) الحسابات المدفوعة
و) دين قصير األمد

ز) المسؤوليات الحالية األخرى
                           -                           -                           -                          -حـ) إجمالي المسؤوليات الحالية

(PP&E) ط) إجمالي الملكية والمنشأة والمعدات-                          -                           -                           -                           
                           -                           -                           -ي) احتياطي السنوات 3

ك) أصول أخرى طويلة األمد
                           -                           -                           -                          -ل) إجمالي األصول طويلة األمد

م) إجمالي الدين طويل األمد

5) التدفق النقدي المتوقع (عدا احتياطي السنوات 3)
                           -                           -                           -                          -أ) التدفقات النقدية للتشغيل

                           -                           -                           -                          -جـ) نفقات رأس المال
                           -                           -                           -غير متاحد) تغيير في األصول الحالية غير النقدية

                           -                           -                           -                          -هـ) تغيير في كافة المسؤوليات الحالية
                           -                           -                           -غير متاحو) تسوية الدين

ز) تسويات أخرى
                           -                           -                           -                          -حـ) صافي التدفقات النقدية المتوقعة

6) مصادر التمويل
أ) الدين:

1) التسليم وقت تقديم الطلب
2) الطارئ و/أو الملزم ولكن لم يتح بعد

 ب) حق الملكية:
1) التسليم وقت تقديم الطلب

2) الطارئ و/أو الملزم ولكن لم يتح بعد
                          -ج) كافة مصادر التمويل

نموذج 1 - التقديرات المالية: األرجح
حي / تشغيلي

التعليقات العامة (مالحظات بشأن االفتراضات المستخدمة والفروق الكبيرة بين السنوات وما إلى ذلك.):

تعليقات بشأن كيفية تخطيط مقدم الطلب لتمويل عمليات التشغيل:

التعليقات العامة فيما يتعلق بالطوارئ:



التعليقات / المالحظات

تقديم اسم العملة المحلية المستخدمةبالعملة المحلية (ما لم يرد نص بخالف ذلك)

السنة 3السنة 2السنة 1تكاليف البدايةالمرجع / الصيغةالقسم
1) التدفقات النقدية الداخلة والخارجة المتوقعة

أ) حجم التسجيل المتوقع
ب) رسوم التسجيل

                           -                           -                           -ج) التدفقات النقدية الداخلة من التسجيل
د) إيراد تدفقات نقدية داخلة أخرى

                           -                           -                           -                          -هـ) إجمالي التدفقات النقدية الداخلة

   تكلفة التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة للتشغيل
 و) العمل:

1) تسويق العمل
2) دعم العميل للعمل

3) العمل الفني
ز) التسويق

حـ) المنشئات
ط) العامة واإلدارية

ي) الفوائد والضرائب
ك) تكاليف التشغيل الخارجية، إن وجدت (قم بعمل قائمة بأنواع األنشطة التي يتم االستعانة فيها من الخارج):

{قم بعمل قائمة باألنشطة التي يتم االستعانة فيها بالخارج}1)
{قم بعمل قائمة باألنشطة التي يتم االستعانة فيها بالخارج}2)
{قم بعمل قائمة باألنشطة التي يتم االستعانة فيها بالخارج}3)
{قم بعمل قائمة باألنشطة التي يتم االستعانة فيها بالخارج}4)
{قم بعمل قائمة باألنشطة التي يتم االستعانة فيها بالخارج}5)
{قم بعمل قائمة باألنشطة التي يتم االستعانة فيها بالخارج}6)

ل) تكاليف التشغيل األخرى
                           -                           -                           -                          -م) إجمالي التدفقات النقدية الخارجة تكاليف للتشغيل

                           -                           -                           -                          -ن) صافي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة للتشغيل

2 أ) تصنيف التدفقات النقدية الخارجة من الثابتة والمتغيرة للتشغيل  
أ) إجمالي تكاليف التشغيل المتغيرة 

ب) إجمالي تكاليف التشغيل الثابتة
                           -                           -                           -                          -ج) إجمالي التدفقات النقدية الخارجة التشغيل 

                           -                           -                           -                          -التحقق

2ب) تصنيف تكاليف التدفقات النقدية الخارجة لوظائف التشغيل الحاسمة
SRS أ) تشغيل

Whois ب) تقديم
ج) قرار DNS ألسماء النطاق المسجلة

د) مستودع بيانات السجل
DNSSEC هـ) الحفاظ على المنطقة وفقا لـ

                           -                           -                           -                          -ز) إجمالي التدفقات النقدية الخارجة تكاليف للوظائف الحاسمة

                          -حـ) إجمالي السنوات 3
3) نفقات رأس المال المتوقعة

أ) األجهزة
ب) البرامج

ج) األثاث ومعدات أخرى
د) نفقات رأس المال الخارجية، إن وجدت (قم بعمل قائمة بأنواع رأس المال)

 (1
(2
(3
 (4
 (5
 (6

هـ) نفقات رأس المال األخرى
                           -                           -                           -                          -و) إجمالي نفقات رأس المال

4) المسؤوليات واألصول المتوقعة
أ) المبلغ النقدي

ب) الحسابات المستلمة
ج) أصول أخرى جارية

                           -                           -                           -                          -د) إجمالي األصول الحالية

هـ) الحسابات المدفوعة
و) دين قصير األمد

ز) المسؤوليات الحالية األخرى
                           -                           -                           -                          -حـ) إجمالي المسؤوليات الحالية

(PP&E) ط) إجمالي الملكية والمنشأة والمعدات-                          -                           -                           -                           
                           -                           -                           -ي) احتياطي السنوات 3

ك) أصول أخرى طويلة األمد
                           -                           -                           -                          -ل) إجمالي األصول طويلة األمد

م) إجمالي الدين طويل األمد

5) التدفق النقدي المتوقع (excl. احتياطي السنوات 3)
                           -                           -                           -                          -أ) التدفقات النقدية للتشغيل

                           -                           -                           -                          -جـ) نفقات رأس المال
                           -                           -                           -غير متاحد) تغيير في األصول الحالية غير النقدية

                           -                           -                           -                          -هـ) تغيير في كافة المسؤوليات الحالية
                           -                           -                           -غير متاحو) تسوية الدين

ز) تسويات أخرى
                           -                           -                           -                          -حـ) صافي التدفقات النقدية المتوقعة

6) مصادر التمويل
أ) الدين:

1) التسليم وقت تقديم الطلب
2) الطارئ و/أو الملزم ولكن لم يتح بعد

 ب) حق الملكية:
1) التسليم وقت تقديم الطلب

2) الطارئ و/أو الملزم ولكن لم يتح بعد
                          -ج) كافة مصادر التمويل

نموذج 2 - التقديرات المالية: أسوأ حالة
حي / تشغيلي

التعليقات العامة (مالحظات بشأن االفتراضات المستخدمة والفروق الكبيرة بين السنوات وما إلى ذلك.):

تعليقات بشأن كيفية تخطيط مقدم الطلب لتمويل عمليات التشغيل:

التعليقات العامة فيما يتعلق بالطوارئ:
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 3 الوحدة
 االعتراضإجراءات 

 
 :اتطلبالنوعان من اآلليات التي قد تؤثر على توضح هذه الوحدة 

أن توفر بموجبه  ICANN لـ رية الحكوميةاللجنة االستشاإلجراء الذي يمكن  .أوالً  .1
 ةرادإإلى مجلس  الجديدة gTLDطلبات  حولاللجنة االستشارية الحكومية  مشورة

ICANN وتصف هذه الوحدة الغاية من هذا األجراء . فيما يتعلق بطلب محدد
بشأن اللجنة االستشارية الحكومية  مشورةإلى  ICANN مجلسوكيف ينظر 

 .حال استالمها الجديدة gTLDطلبات 

قدمه طرف الناجمة عن اعتراض رسمي على طلب  إجراءات حل النزاعات .ثانياً  .2
وفض النزاعات، ودوافع  عتراضاتمن آليات االتوضح هذه الوحدة الغرض . ثالث

، واإلجراءات العامة الالزمة لتقديم gTLDرسمي على طلب  اعتراضتقديم 
 .أو الرد عليه، والطريقة التي تسير بها إجراءات فض النزاعات اعتراض

أو المقاييس التي ستقوم كل لجنة  وتقوم هذه الوحدة أيًضا بمناقشة المبادئ التوجيهية
 .استشارية لفض النزاعات بتطبيقها في قراراتها المبنية على الخبرة

ضد أي من  رسمي اعتراضينبغي أن يدرك جميع مقدمي الطلبات إمكانية تقديم 
طلباتهم، وأن يكونوا على دراية كذلك باإلجراءات والخيارات المتاحة في حالة 

 .عتراضاال احدوث هذ

 الجديدة gTLD نطاقاتاستشارة اللجنة االستشارية حول  3.1
وضع مصطلحات قياسية ومجموعة  عزمها عن) GAC(أعربت اللجنة االستشارية الحكومية 

وسوف يتم نشر هذه المصطلحات . في تقديم مشورتها في هذا البرنامجمن القواعد الستخدامها 
 .GACتحددها ظهر فيه المصطلحات التي والقواعد، ومن ثم قد يتم تحديث هذا القسم بحيث ت

بشأن أنشطة  المشورةلبحث وتوفير  ICANNالتابعة لـ تم تشكيل اللجنة االستشارية الحكومية 
ICANN  األمور التي قد تحتمل تفاعال بين سياسات فيما يتعلق بمسائل تهم الحكومات، خاصة
ICANN إن  لى مسائل السياسة العامةومختلف القوانين واالتفاقيات الدولية أو حيث تؤثر ع

الهدف من عملية االستشارة المقدمة من اللجنة االستشارية هو معالجة الطلبات التي تعرف من 
 .كتلك التي قد تخرق القانون الوطني أو تثير الحساسياتقبل الحكومات على أنها إشكالية، 

وسوف تبحث اللجنة . ويمكن ألعضاء اللجنة إثارة المخاوف بشأن أي طلب يقدم إلى اللجنة
اللجنة المراد رفعها إلى مجلس  مشورةتتفق بشأن ككل المخاوف التي يثيرها أعضاء اللجنة و

 .ICANNمديري 

اللجنة خالل مشورة وحتى يتسنى للمجلس بحث .حول أي طلب المشورةويمكن للجنة تقديم 
 ).1 الوحدة انظر(تراضات مع انتهاء فترة تقديم االعالمشورة عملية التقييم، يجب أن تسلم هذه 

 gTLDاللجنة بشأن طلبات مشورة إلى أن  ICANN وتشير متطلبات الشفافية الخاصة بـ
والعملية التي تم من  الجديدة يجب أن تحدد الدول المعترضة وأساس السياسة العامة لالعتراض

ثال وحتى يكون الشرح مفيدا للمجلس، يمكن أن يتضمن م. خاللها التوصل إلى اإلجماع
 .مصادر البيانات والمعلومات التي اعتمدت عليها اللجنة االستشارية في صياغة استشارتها

 

 مشورةصيغة مفهومة ومتفق عليها بشكل مشترك لنشر "اللجنة عن نيتها إنشاء وقد عبرت 
 ."ICANNالجديدة وذلك في المباحثات مع مجلس  gTLDإجماع اللجنة فيما يتعلق بحلقات 
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 :اللجنة عدة أشكال من بينهامشورة  ويمكن أن تتخذ

0Fأن هناك إجماع ICANNأخطرت اللجنة االستشارية   .1

لدى اللجنة بعدم إنجاز طلب  1
وإذا . بأنه ال يجب المصادقة على الطلب ICANNلدى افتراضا قويا سوف يخلق . معين

الموافقة على الطلب رغم إخطار اإلجماع من اللجنة االستشارية،  ICANN قرر مجلس
 ICANN تحاول اللجنة االستشارية ومجلس، ICANNبموجب اللوائح الداخلية لـ و

وإذا قرر المجلس عدم . بحسن نية وبطريقة دقيقة وفعالة التوصل إلى حل مقبول للطرفين
 .قبول إخطار اللجنة، يقدم المجلس سببا منطقيا لقراره

يها تخوف حول بعض أن بعض الحكومات لدقدمت اللجنة االستشارية مشورة تشير إلى   .2
فتراض بأن االيتم تمرير هذا اإلخطار إلى مقدم الطلب لكنه لن يشكل وسوف  .الطلبات

الطلب يجب أن يرفض، ولن يتطلب مثل هذا اإلخطار من المجلس تولي عملية محاولة 
الحظ أنه بكافة األحوال . التوصل لحل مقبول من الطرفين إذا تمت الموافقة على الطلب

وسوف  لمجلس أي مشورة أخرى يمكن أن تقدمه اللجنة على محمل الجدسوف يأخذ ا
 .لفهم نطاق المخاوف التي يتم التعبير عنها GACتنظر في عقد حوار بين 

أن إجماع اللجنة يتمثل بعدم قبول الطلب إال إذا تم  ICANNاالستشارية أخطرت اللجنة   .3
إذا . ى وجوب عدم إتمام الطلبسوف يثير ذلك افتراضا قويا لدى المجلس ينص عل.تصويبه

، يمكن اتخاذ ذلك )مثل تأمين موافقة الحكومة(كانت هناك طريقة تصويب متضمنة في الدليل 
رغم ذلك، فإن التعديالت المادية على الطلبات محظورة بشكل عام وإن لم تتوفر . اإلجراء

 .ي الجولة الثانيةطريقة تصويب، لن يمضي الطلب قدما وبإمكان مقدم الطلب إعادة تقديمه ف

 ICANNفيما يخص أي طلب،  الجديدة gTLD بشأن طلباتمشورة  اللجنة االستشارية حال تلقي
الطلبات المعنيين على الفور وسوف يحصل ) مقدمي(مقدم  تسعى إلخطارالمشورة وتنشر سوف 

 .ICANNلتسليم رد إلى مجلس من تاريخ الطلب يوم  21مقدم الطلب على فترة 

يكون ذلك  حينما الجديدة gTLDبشأن طلبات  اللجنة مشورةبدراسة  ICANNسوف تقوم 
مستقلين، مثل الخبراء الذين يتم تعيينهم لالستماع  خبراءويمكن للمجلس التشاور مع . عمليا

، في حاالت تكون فيها الجديدة gTLDطلبات  فض نزاعاتضمن إجراء لالعتراضات 
إن استالم . مواضيع إجراءات االعتراضة بأحد المسائل المثارة في مشورة اللجنة متعلق

لن يتم تعليق أي طلب بل سيستمر عبر مراحل ( مشورة اللجنة لن يفضي إلى إتمام أي طلب
 ).عملية تقديم الطلب

 فض النزاعاتو لالعتراضالعملية العامة  3.2
عملية طريًقا وتقدم ال. تم تصميم العملية المستقلة لفض النزاعات لحماية مصالح وحقوق محدودة

وتسمح هذه الطريقة ألطراف معينة لديها حق . الرسمي أثناء تقييم الطلبات عتراضلال
 . اتهم أمام لجنة من الخبراء المؤهليناعتراضبدراسة  عتراضاال

رسمي عند توفر أي من الدوافع األربعة المذكورة فقط، كما هو موضح  اعتراضويمكن تقديم 
، gTLDوعند تقديم طلب . رسمي اعتراضفض النزاعات بتقديم تبدأ إجراءات . بهذه الوحدة

يوافق مقدم الطلب على قبول سريان إجراءات عملية فض النزاعات هذه بخصوص برنامج 
gTLD . وبالمثل، يقبل المعترض سريان إجراءات عملية فض النزاعات هذه بخصوص
 .عند تقديم معارضته gTLDبرنامج 

 ICANN تضطلع اللجنة االستشارية الحكومية التابعة لـاله، أع 3.1كما هو موضح في القسم 
حول أمور تؤثر على مسائل السياسة  ICANNبعملية توفير المشورة إلى مجلس مديري 

يمكن للجنة تقديم المشورة . وال تطبق إجراءات االعتراض هذه في مثل هذه الحالةالعامة، 
لمذكور في عملية االعتراض العام حول أي موضوع وال يقتصر ذلك على أسس االعتراض ا

 .وحل الخالفات

                                                           
 .سوف توضح اللجنة األساس الذي أعدت بناء عليه مشورة اإلجماع 1
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 عتراضأسس اال  3.2.1
 :عند توفر أي من الدوافع األربعة التاليةرسمي  اعتراضيمكن تقديم 

التي تم التقدم بطلب بشأنها  gTLDتعد سلسلة  – حدوث ارتباك في السلسلةعلى  عتراضاال
أخرى تم  gTLDالًيا أو لسلسلة موجود ح) TLD(مشابهة على نحو مثير لالرتباك لمجال 

 . التقدم بطلب بشأنها في نفس دورة الطلبات

قانونية اعتراض التي تم تقديم طلب بشأنها الحقوق القانونية  gTLDتنتهك سلسلة  – الحقوق ال
 .الحالية للمعترض

التي تم التقدم بطلب بشأنها  gTLDتتعارض سلسلة  – المصلحة العامة المحدودة اعتراض
ام مع المعايير القانونية المتعلقة باألخالق والنظام العام والمتعارف عليها بموجب بشكل ع

 .مبادئ القانون الدولي

من جانب نسبة كبيرة من أفراد  gTLDوجيهة لطلب  اعتراضهناك  –المجتمع  اعتراض
 .بشكٍل صريح أو ضمني gTLDالمجتمع ممن تستهدفهم سلسلة 

في التقرير النهائي لعملية تطوير سياسة  عتراضفع االتمت مناقشة األسس المنطقية لدوا
ICANN  الخاصة بسالسلgTLD لمزيد من المعلومات حول هذه العملية، تفضل . الجديدة

fr-dec05-gtlds/pdp-ewhttp://gnso.icann.org/issues/n-بزيارة موقع الويب 
08aug07.htm-parta. 

 عتراضحق اال  3.2.2
هم بعين عتراضاتليتم النظر ال عتراضيجب على المعارضين استيفاء متطلبات حق اال

بواسطة لجنة  عتراضات، ستتم مراجعة جميع االعتراضوكجزء من إجراءات اال. االعتبار
المناسب ) DRSP(ة فض النزاعات استشارية من الخبراء المعينين بواسطة مزود خدم

لدوافع  عتراضوإليك متطلبات حق اال. عتراضلتحديد ما إذا كان المعترض يملك حق اال
 :األربعة عتراضاال

 عتراضلمن حق اال عتراضدافع اال

 .في الدورة الحالية gTLDحالي أو مقدم  TLDُمشغل  السلسلة المربكة
قبل اإلعالن العام  IDN ccTLDفي حالة تقديم طلب تعقب سريع لـ 

، وكان مقدم طلب التعقب gTLDعن تلقي طلبات الحصول على 
تقديم اعتراض يفيد بتعارض السلسلة على طلب السريع يرغب في 

يتم إعطاء مقدم الطلب الحق في تقديم ، gTLDالحصول على 
 اعتراض

 أصحاب الحقوق الحقوق القانونية

ورغم ذلك، فإن  - اعتراضيود على من يمكنه التقدم بال توجد أي ق المصلحة العامة المحدودة
يهدف إلى إنهاء " فحص سريع"خضع إلجراء ي عتراضاال

 .أو المخالفة/االعتراضات غير الجدية و

 مؤسسة معينة مرتبطة بالمجتمع الموصوف بوضوح المجتمع

 

http://gnso.icann.org/issues/new-gtlds/pdp-dec05-fr-parta-08aug07.htm
http://gnso.icann.org/issues/new-gtlds/pdp-dec05-fr-parta-08aug07.htm
http://gnso.icann.org/issues/new-gtlds/pdp-dec05-fr-parta-08aug07.htm


 3الوحدة رقم 
 إجراءات فض النزاعات

 
 

  2011-09-19 اإلصدار|  الطلبات مقدمي دليل كتيب
4-3 

  

 السلسلة المربكة اعتراض 3.2.2.1
 :عتراضيوجد كيانان اثنان لهما الحق في اال

على سلسلة مربكة للتأكيد على وجود  اعتراضحالي تقديم  TLDيستطيع مشغل  •
 .قيد التشغيل حالًيا TLDمطلوب و gTLDارتباك في السلسلة بين 

 اعتراضفي دورة الطلبات هذه تقديم  gTLDيستطيع أي متقدم بطلب من أجل  •
ين سلسلة بسبب حدوث ارتباك في السلسلة للتأكيد على وجود ارتباك في السلسلة ب

gTLD  التي تم التقدم بطلب من أجلها وبين سلسلةgTLD  التي تقدم هو بطلب من
حيث لم يتم اكتشاف االرتباك في السلسلة الذي حدث بين مقدمي الطلبات أجلها 

على  عتراضوهذا يعني أن مقدم الطلب ال يحق له اال. بالفعل في التقييم األولي
 . ع بالفعل نتيجة للتقييم األوليطلب لمتقدم آخر بينهما مجموعة نزا

الحالي في تأكيد حدوث ارتباك في السلسلة مع أحد مقدمي  TLDوفي حالة نجاح مشغل 
 .الطلبات، فسيتم رفض الطلب

في تأكيد حدوث ارتباك في السلسلة مع مقدم طلب آخر، فإن  gTLDإذا نجح مقدم طلب 
ت في مجموعة نزاع تتم إحالتها إلى النتيجة الوحيدة المحتملة هي وضع كال مقدمي الطلبا

). ، بعنوان إجراءات فض النزاعات حول السالسل4ارجع إلى الوحدة (إجراء فض النزاعات 
على مقدم طلب آخر، فقد يستمر كال  gTLDأما إذا لم ينجح اعتراض أحد مقدمي طلبات 

 .مقدمي الطلبات في العملية دون اعتبارهما في نزاع مع بعضهما البعض

 الحقوق القانونية اعتراض 3.2.2.2
 عتراضكون االيويجب أن . للحقوق القانونية اعتراضلصاحب الحق فقط الحق في التقدم ب

والتي قد تتضمن (على السبب والوثائق الخاصة بالحقوق القانونية الحالية  المقدم مشتمالً 
ل سلسلة التي يدعي المعترض انتهاكها من خال) عالمات تجارية مسجلة أو غير مسجلة

gTLD التي تم التقدم بطلب من أجلها.  

للحقوق القانونية بشرط أن تفي بمعايير  اعتراضالحق في التقدم ب) IGO(للمنظمات الحكومية 
INT.تسجيل اسم نطاق  1F

2 

 و ؛المبرمة بين الحكومات األهلية تأسيس المنظمة المعاهدة الدولية يتعين على )أ 

على المنظمة الخاضعة  ونية دولية مستقلةصفة قانعلى نطاق شامل، يتعين إضفاء  )ب 
 .للتأسيس كما يجب إخضاعها لمواد وسيطرة القانون الدولي

بالجمعية العامة باألمم  وضع المراقبباألمم المتحدة والمنظمات التي لها  الوكاالت الخاصةتعد 
 .المتحدة مستوفية للمعايير

 المصلحة العامة المحدودة 3.2.2.3
رغم ذلك، فنتيجة للقاعدة . المصلحة العامة المحدودة اعتراضبـ يحق ألي شخص التقدم

مصمم " فحص سريع"، يخضع المعترضون إلجراء عتراضالشاملة لمن يملكون حق اال
وقد يتم في أي وقت . أو التعسفية والحد منها/غير الجدية و عتراضاتخصيًصا لتحديد اال

قائم على أسس واهية بشكل جلي  صرف النظر عن المعترض الذي تقدم باعتراض يثبت أنه
 .عتراضأو التعسف في استخدام حق اال/و

على أسس واهية بشكل جلي إذا  اتعلق بالمصلحة العامة المحدودة قائمً ي اعتراضأي يتم اعتبار 
انظر (االعتراضات قع ضمن إطار إحدى الفئات التي تم تحديدها كمعايير لهذا النوع من يلم 

 ). 3.5.3البند الفرعي 

                                                           
 ./http://www.iana.org/domains/int/policyانظر أيًضا  2

http://www.iana.org/domains/int/policy/
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المصلحة العامة المحدودة القائمة على أسس واهية بشكل جلي قد تعتبر أيًضا بمثابة  اعتراض
بحيث تدخل ضمن إحدى الفئات  اعتراضقد تتم صياغة . عتراضسوء استخدام لحق اال

المصلحة العامة المحدودة، لكن قد تثبت الحقائق األخرى بوضوح أن  اعتراضاتالمقبولة لـ 
المتعددة المقدمة من ِقبل األطراف  عتراضاتعلى سبيل المثال، فإن اال. تعسفي عتراضاال اهذ

نفسها أو أطراف ذات صلة ضد مقدم طلب واحد قد تشكل إزعاًجا لمقدم الطلب، وليس دفاًعا 
عد يقد . شرعًيا عن القواعد القانونية الُمعترف بها بموجب المبادئ العامة للقانون الدولي

من السلسلة المقدم طلب بشأنها، بمثابة إساءة استخدام لحق  بدال ،مقدم الطلب اعتراض
 2F3.عتراضاال
 

وهو عبارة  DRSPكما يعتبر الفحص السريع المهمة األولى للمجلس، عقب تعيينه من قبل 
القائم على أسس واهية بشكل جلي  عتراضفإن رفض اال. عن إطاللة على مزايا االعتراض

كون بمثابة قرار راجع للخبراء، يتم تقديمه طبًقا للمادة سي عتراضأو إساءة استخدام حق اال/و
 . الجديد gTLDفض المنازعات الخاصة بنطاق  من إجراء) 21(

، فسيتم تجنب اإلجراءات التي تعقب عتراضوفي حالة أفضت المراجعة السريعة إلى رفض اال
تم التفكير حالًيا في إعادة ، وي)بما في ذلك سداد مقدم التكاليف بالكامل(التقديمات المبدئية عادًة 

 . من اإلجراء) هـ(14، طبًقا للمادة gTLDرسوم التقديم المدفوعة من ِقبل مقدم طلب نطاق 

 المجتمع اعتراض 3.2.2.4
 اعتراضتعتبر المؤسسات المعينة المرتبطة بالجماعات الموصوفة بوضوح مؤهلة لتقديم 

ض عبارة عن جماعة مرتبطة بشكل ويجب أن تكون الجماعة التي يسميها المعتر. مجتمع
ومن أجل . عتراضالتي تم التقدم بطلب من أجلها في الطلب موضوع اال gTLDوثيق بسلسلة 

المجتمع، يلزم أن يثبت المعترض كال  اعتراضالخاصة ب عتراضالتأهل الكتساب حقوق اال
 :مما يلي

ي اتخاذ هذا القرار، على وتتضمن العوامل الممكن أخذها بعين االعتبار ف – أنه مؤسسة قائمة
 :سبيل المثال ال الحصر، ما يلي

 مستوى االعتراف العالمي بالمؤسسة؛ و •

 طول الفترة الزمنية لوجود المؤسسة؛ و •

الدليل التاريخي العام على وجود المؤسسة، مثل وجود الرخصة الرسمية أو وثيقة  •
. ية دولية أو معاهدةالتسجيل الوطنية أو الدولية أو تأييد من حكومة أو منظمة حكوم

 .gTLDيجب أال يكون قد تم تأسيس الهيئة فقط بالتزامن مع عملية تقديم طلب 

وتتضمن العوامل التي  - يجب أن تكون لديها عالقة مستمرة بجماعة موصوفة بشكل واضح
 :يمكن النظر إليها بعين االعتبار عند اتخاذ هذا القرار ما يلي

                                                           
في المنازعات ذات الصلة بحقوق " واهية بشكل جلي"تصاص المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان أمثلة محددة على كيفية ترجمة االصطالح يعرض اخ 3

ويعد غير ) 34(على المحكمة عدم قبول أي طلب فردي يتم تقديمه بموجب المادة " :من الميثاق األوروبي لحقوق اإلنسان على (3)35تنص المادة . اإلنسان
قرارات  ECHRُتصدر ." أو على إساءة استخدام حق الطلب/متوافق مع أحكام الميثاق أو البروتوكوالت ذات الصلة، وقائم على أسس واهية بشكل جلي و

وتقوم بنشر القرارات التي تتوصل إليها على موقع ويب المحكمة . (من الميثاق) 35(مسببة حول قبول الطلب، وذلك بموجب المادة 
int.coe.echr.www://http (.على . في بعض الحاالت، تشير المحكمة بإيجاز للحقائق والقوانين، وبعد ذلك تلجأ إلعالن القرار دون أي نقاش أو تحليل

، تراجع المحكمة الحقائق والقواعد القانونية في حاالت أخرى). 1998(من إيجبرت بيريي ضد هولندا  34328/96سبيل المثال، قرار قبول الطلب رقم 
تشمل أمثلة القرارات المذكورة ذات الصلة بالطلبات المخالفة للمادة . يدعم النتائج التي تم التوصل إليها حول قبول الطلب تحليالذات الصلة بالتفصيل، وتقدم 

 ):حرية التعبير(من الميثاق ) 10(
Décision sur la recevabilité de la requête no 65831/01 présentée par Roger Garaudy contre la France (2003); 

Décision sur la recevabilité de la requête no 65297/01 présentée par Eduardo Fernando Alves Costa contre 
le Portugal (2004). 

 . (3)35للمادة  ECHRة إساءة استخدام حق الطلب الخاضع للعقوبة، طبًقا لـ يعرض اختصاص المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان أمثلة على كيفي
 Décision partielle sur la recevabilité de la requête no 61164/00 présentée par Gérardانظر على سبيل المثال،

Duringer et autres contre la France et de la requête no 18589/02 contre la France (2003).  
 

http://www.echr.coe.int/
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 ة والعضوية والقيادة؛ ووجود آليات للمشاركة في األنشط •

 غرض مؤسسي يتعلق باستفادة المجتمع ذي الصلة؛ و •

 أداء األنشطة الدورية التي تعود بالنفع على المجتمع ذي الصلة؛ و •

 .مستوى الحدود الرسمية حول المجتمع •

ستقوم لجنة استشارية بإجراء موازنة للعوامل المذكورة أعاله باإلضافة إلى المعلومات 
وليس من المتوقع أن يرضى المعترض عن جميع . لصلة عند اتخاذها لقرارهااألخرى ذات ا

 .عتراضالعوامل التي تراعيها اللجنة االستشارية من أجل استيفاء متطلبات حق اال

 مزودو خدمة فض النزاعات 3.2.3
بحلول التاريخ النهائي المعلن لدى مزود  اعتراضلبدء إجراءات فض النزاعات، يجب تقديم 

 . اعتراضالمناسب لكل دافع ) DRSP(فض النزاعات خدمة 

لفض النزاعات من حيث المبدأ على تنظيم النزاعات التي  وقد وافق المركز الدولي •
 .السالسل المربكة عتراضاتتنشأ نتيجة ال

ووافق مركز التحكيم والوساطة بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية من حيث المبدأ  •
 .الحقوق القانونية عتراضاتتنشأ نتيجة ال على تنظيم النزاعات التي

وافق مركز الخبرة الدولي التابع لغرفة التجارة الدولية من حيث المبدأ على تنظيم  •
 اعتراضالمصلحة العامة المحدودة و عتراضالنزاعات التي تنشأ نتيجة ال

 .المجتمع

أيًضا على أساس الخبرات ذات الصلة و DRSPباختيار مزودي  ICANNقامت منظمة  
. الجديدة gTLDرغبتهم وقدرتهم على إدارة إجراءات النزاع في البرنامج الخاص بنطاقات 

3Fوقد بدأت عملية االختيار بدعوة عامة للتعبير عن االهتمام بهذا األمر

وتلتها محادثات مع  4
يير وقد قامت الدعوة للتعبير عن االهتمام بهذا األمر بتحديد معا. المرشحين الذين قاموا بالرد

عديدة لمزودي الخدمة، والتي تتضمن الخدمات القائمة والخبراء المتخصصين والسعة العالمية 
وكان أحد العوامل المهمة في عملية االختيار يتمثل في القدرة على . واإلمكانات التشغيلية

 .توظيف أعضاء استشاريين يحظون باحترام أطراف النزاع

 اضاعترالخيارات في حالة تقديم   3.2.4
 :عتراضتتوفر الخيارات التالية لمقدمي الطلبات التي تخضع ال

يستطيع مقدم الطلب بذل الجهود حتى يصل إلى تسوية مع المعترض، مما يؤدي إلى سحب 
 .أو الطلب عتراضاال

راجع القسم (والدخول في عملية فض النزاعات  عتراضيستطيع مقدم الطلب تقديم رد على اال
 ؛ أو)3.2

الطلب االنسحاب، وفي هذه الحالة يظفر المعترض لتخلف الخصم، ولن يستمر  يستطيع مقدم
 .الطلب بعد ذلك

 .في حالة عدم تقديم مقدم الطلب لرد ألي سبب من األسباب، يفوز المعترض تلقائًيا

                                                           
 .21dec07.htm-http://www.icann.org/en/announcements/announcement انظر 4

http://www.icann.org/en/announcements/announcement-21dec07.htm
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  المعارض المستقل   3.2.5
). IO(بواسطة معترض مستقل  gTLDرسمي على أحد طلبات  اعتراضيمكن كذلك تقديم 

ً                                          ال يتصرف نيابة  عن أشخاص أو جھات معينة، بل ھو يعمل بشكل ) IO(لمعترض المستقل وا             
  .          ً                                                                   منفرد سعي ا وراء تحقيق أفضل المزايا للجمھور الذي يستخدم شبكة اإلنترنت العالمية

تقوم على دوافع  اعتراضاتوفي ضوء أھداف الصالح العام، يتقيد المعترض المستقل بتقديم 
   .حدودة والمجتمعالمصلحة العامة الم

وال مجلس المديرين بھا بسلطة تمكنھم من توجيه المعترض المستقل أو  ICANNوال تتمتع 
فإذا ما قرر المعترض المستقل أن ھناك . معين أو االمتناع عن تقديمه اعتراضمطالبته بتقديم 

وراء الصالح                  ً  واالستمرار فيه سعي ا  عتراضما يجب التقدم بھا، فسيقوم ببدء تقديم اال اعتراض
  .العام

قابلة " gTLDضد طلبات  اعتراضاتيحق للمعترض المستقل التقدم ب – التفويض والنطاق
ويقتصر المعترض المستقل على . ضدھا اعتراضلم يتم التقدم بأي " بدرجة كبيرة عتراضلال

 المصلحة العامة المحدودة و اعتراضات) 1( :وھما كالتالي عتراضاتالتقدم بنوعين من اال
ً          بناء  على ھذه  اعتراضاتيتم منح المعترض المستقل حق التقدم ب. المجتمع اعتراضات) 2(    

 عتراضاتلمثل ھذه اال عتراضالدوافع المذكورة، بغض النظر عن المتطلبات المعتادة لحق اال
  ).3.1.2انظر القسم الفرعي (

طلب حتى إذا  المصلحة العامة المحدودة ضد أي اعتراضويجوز للمعترض المستقل التقدم ب
  .تم التقدم بھا ضد ھذا الطلب، والعكس صحيح" للمجتمع اعتراض"كانت ھناك 

ضد أحد الطلبات، بغض النظر عن الحقيقة المتمثلة  اعتراضويحق للمعترض المستقل التقدم ب
  .حقوق قانونية ضد ھذا الطلب اعتراضارتباك في السلسلة أو  اعتراضفي أنه قد تم التقدم ب

ضد طلب تم  اعتراضوف غير المعتادة، فال يسمح للمعترض المستقل بالتقدم ببخالف الظر
ً                ضده بالفعل بناء  على نفس الدافع اعتراضالتقدم ب               .  

قد يقوم المعترض المستقل بمراعاة المالحظات العامة عند إجراء تقييم مستقل لما إذا كانت 
الطلب  لوصول إلى تعليقاتسيتمكن المعترض المستقل من ا. مبررة أم ال عتراضاتإحدى اال

  . التعليقاتالمستلمة خالل فترة 

في ضوء ھدف المصلحة العامة المذكور أعاله، ال يجوز للمعترض المستقل االعتراض على 
  .إال في حال تقدم تعليق واحد على األقل لالعتراض على الطلب في المجال العامطلب 

، وذلك من خالل عملية تتسم ICANNسيتم اختيار المعترض المستقل بواسطة  – االختيار
وسيكون المعترض المستقل أحد األفراد . باالنفتاح والشفافية، ويتم االحتفاظ به كمستشار مستقل

                                                                        ً           الذين يتمتعون بخبرة جيدة ويحظى باحترام كبير في مجتمع اإلنترنت، وال يتبع أي ا من مقدمي 
  . بأي شكل gTLDطلبات 

الختيار المرشحين كمعترضين مستقلين، إال أن المعترض رغم أننا نرحب بتوصيات المجتمع 
إن . gTLD                                 ً                             المستقل يجب أن يكون وأن يظل مستقال  وغير تابع ألي من مقدمي طلبات 

القواعد المختلفة ألخالقيات القضاة والمحكمين الدوليين توفر نماذج للمعترضين المستقلين 
  .ھذه االستقاللية تساعدھم على اإلعالن عن استقالليتھم والمحافظة على

على المدة الزمنية الالزمة لتنفيذ ) القابلة للتجديد(وتقتصر فترة عمل المعترض المستقل 
  .gTLDالواجبات المنوطة به فيما يتعلق بدورة واحدة من طلبات نطاق 

 :تتمثل ميزانية المعترض المستقل في عنصرين رئيسيين وھما كالتالي – الميزانية والتمويل
وكالھما خاضع  - تكاليف إجراءات فض النزاعات) ب( بات ونفقات التشغيل والمرت) أ(

  .الجديدة gTLDللتمويل من أرباح طلبات نطاق 

وباعتباره أحد المعترضين في إجراءات فض النزاعات، يطلب من المعترض المستقل أن يدفع 
ً                 رسوم ا مقابل التقدم ب ً                                  ورسوم ا إدارية، باإلضافة إلى دفع دفعة مق اعتراض    دمة من التكاليف     



 3الوحدة رقم 
 إجراءات فض النزاعات

 
 

  2011-09-19 اإلصدار|  الطلبات مقدمي دليل كتيب
8-3 

  

وسيقوم مزود خدمة فض النزاعات . وهو يتساوى في هذا مع جميع المعترضين اآلخرين
)DRSP ( بإعادة تسديد هذه المبالغ المدفوعة في الحاالت التي يكون فيها المعترض المستقل

 .هو الطرف الذي له الغلبة

 عتراضاتة في تقديم االوباإلضافة إلى ذلك، فإن المعترض المستقل سيتحمل مصاريف مختلف
وتلك المصاريف لن يتم ) DRSP(أمام لجان االستشاريين التابعة لمزود خدمة فض النزاعات 

وتتضمن هذه المصاريف كل الرسوم والمصاريف . استردادها بغض النظر عن نتيجة النزاع
) اراتإذا تم االستمرار في االستعانة بهذه االستش(المدفوعة نظير االستشارات الخارجية 

 .وتكاليف البحث القانوني أو التحقيق في الوقائع

 إجراءات التقديم 3.3
 :، وهي كالتاليعتراضتوفر المعلومات الواردة بهذا القسم ملخًصا إلجراءات التقدم باال

 و ؛عتراضاتاال •

  .عتراضاتالردود على اال •

، راجع راضاتعتللحصول على بيان شامل حول المتطلبات السارية بوجه عام للتقدم باال
المشار إليها باسم (الجديدة  gTLDإجراءات فض النزاعات المتعلقة بطلبات نطاق 

وفي حالة حدوث أي تعارض بين المعلومات . المضمنة كمرفق بهذه الوحدة") اإلجراءات"
 . الواردة في هذه الوحدة وبين هذه اإلجراءات، فإن الغلبة ستكون لإلجراءات

ع القواعد واإلجراءات المتبعة لدى كل مزود خدمة فض النزاعات الحظ أنه يجب أيًضا اتبا
)DRSP ( اعتراضوالخاصة بكل دافع . 

االرتباك في السلسلة، فإن القواعد السارية الخاصة بمزود خدمة  عتراضبالنسبة ال •
هي اإلجراءات التكميلية للمركز الدولي لحل النزاعات ) DRSP(فض النزاعات 

)ICDR ( لبرنامجgTLD لجديد لشركة اICANN . وهذه القواعد متوفرة
 .كنموذج مسودة وتم نشرها مع هذه الوحدة

الحقوق القانونية، فإن القواعد السارية الخاصة بمزود خدمة  عتراضبالنسبة ال •
) WIPO(هي قواعد المنظمة العالمية للملكية الفكرية ) DRSP(فض النزاعات 

واعد متوفرة كنموذج مسودة وتم وهذه الق. الجديد gTLDلفض نزاعات برنامج 
 .نشرها مع هذه الوحدة

المصلحة العامة المحدودة، فإن القواعد السارية الخاصة بـ  عتراضبالنسبة ال •
DRSP 4،هي قواعد الخبرة المطبقة بغرفة التجارة الدوليةF5  وفًقا لما تتم تكملته من

 .جانب غرفة التجارة الدولية حسب الحاجة

الق والنظام العام، فإن القواعد السارية الخاصة بمزود األخ عتراضبالنسبة ال •
هي قواعد الخبرة المطبقة بغرفة التجارة ) DRSP(خدمة فض النزاعات 

 .وفًقا لما تتم تكملته من جانب غرفة التجارة الدولية حسب الحاجة 5F6،الدولية

 عتراضإجراءات تقديم اال  3.3.1
 اعتراضيجب أن يتبعها أي طرف يرغب في تقديم اإلجراءات المبينة في هذه الفقرة الفرعية 

ينبغي ألي مقدم طلب يرغب في تقديم . ICANNرسمي ضد أي طلب تم نشره بواسطة 
 . آخر اتباع هذه اإلجراءات نفسها gTLDرسمي على طلب  اعتراض

                                                           
 cwbo.org/court/expertise/id4379/index.htmlhttp://www.ic انظر 5
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إلكترونًيا لدى مزود خدمة فض النزاعات  عتراضاتيجب التقدم بجميع اال •
)DRSP ( ولن يتم قبول . يتجاوز التاريخ النهائي المعلنالمناسب بما ال

 . بواسطة مزودي خدمة فض النزاعات بعد هذا الموعد عتراضاتاال

 .باللغة اإلنجليزية عتراضاتيجب تقديم جميع اال •

ويتعين على أي معترض يرغب في . بشكٍل منفصل اعتراضيجب تقديم كل  •
دفع رسوم التقدم المتعلقة مستقل وي اعتراضاالعتراض على عدة طلبات أن يتقدم ب

وإذا رغب المعترض في االعتراض على طلب بناًء . لكل طلب موضع اعتراض
منفصلة ودفع رسوم  اعتراضاتعلى أكثر من دافع، فيتعين على المعترض التقدم ب

 .اعتراضالتقدم المتعلقة لكل دافع 

 :يقدمه أي معترض ما يلي اعتراضيجب أن تتضمن كل 

 .مات االتصال بهاسم المعترض ومعلو •

، ونعني بهذا السبب الذي عتراضبيان األساس الذي يعطي المعترض الحق في اال •
 .عتراضجعل المعترض يرى أنه أوفى بمتطلبات الحق في اال

 :وصف لألساس الذي يقوم عليه االعتراض، والذي يتضمن ما يلي •

 عتراضبيان يوضح الدافع المحدد الذي بموجبه تم تقديم اال. 

 ولماذا ينبغي دعمها عتراضيلي حول صحة االشرح تفص. 

 .عتراضُنسخ من أية وثائق يعتبرها المعترض أساًسا لال •

 .صفحة، أيهما أقل، باستثناء المرفقات 20كلمة أو  5000 عتراضاتالحد األقصى لنص اال

مرفق بها إجراءات التقدم  DRSPيتعين على المعترض تقديم نسخ من الطلبات المقدمة إلى 
 .تراض إلى مقدم الطلبباالع

بنشر قائمة على مواقع الويب الخاصة بهم لتحديد ) DRSP(مزود خدمة فض النزاعات  يقوم
وسوف  .فضالً عن تحديث هذه القائمة بشكل دوريوبمجرد التقدم بها  عتراضاتجميع اال

على موقعها إشعارا بجميع االعتراضات المقدمة حال انتهاء فترة تقديم  ICANNتنشر 
 .عتراضاتاال

 اعتراضرسوم التقدم ب  3.3.2
، تتم مطالبة المعترض بسداد رسم تقديم بالمقدار المحدد والمعلن بواسطة عتراضعند تقديم اال

وإذا لم يتم سداد رسم التقديم، فسوف يتجاهل . المختص DRSPمزود خدمة فض النزاعات 
بخصوص  1من الوحدة  1.5راجع القسم . بدون تحيز عتراضمزود خدمة فض النزاعات اال

 .الرسوم

انظر القسم (لرسوم تقديم االعتراض وللدفعات المقدمة للتكاليف  ICANNيتوفر التمويل من 
إن تمويل تقديم االعتراضات . الخاصة باللجنة االستشارية الموسعة )أدناه 3.4.7الفرعي 

. عتراضات وتقديمهاعمليتها المعتمدة لدراسة االلبواسطة اللجنة الموسعة مشروط بنشر اللجنة 
إعداد شامل لالعتراضات المحتملة  :gTLDوكحد أدنى، تتطلب عملية االعتراض على طلب 

، )RALO(المنظمة اإلقليمية الموسعة  ومناقشة والموافقة على االعتراضات على مستوى
 .بواسطة اللجنة الموسعةوالموافقة عليه وعملية لبحث االعتراض 

لرسوم تقديم االعتراض وللدفعات المقدمة للتكاليف للحكومات  ICANNيتوفر التمويل من و
دوالر أمريكي مع ضمانة تمويل اعتراض واحد على األقل  50,000الوطنية الفرادى بمبلغ 

لصرف بإعداد إجراء  ICANNوسوف تقوم . إذا طلب ذلك ICANNلكل حكومة بواسطة 
 .األموال
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اليف واجبة الدفع لمزود خدمة حل الخالفات هو لتغطية التك ICANNإن التمويل المتوفر من 
وتقدم مباشرة لمزود خدمة حل الخالفات؛ وال تغطى التكاليف األخرى مثل رسوم االستشارة 

 .القانونية

 إجراءات التقدم برد 3.3.3
راجع (المقدمة  عتراضاتقد قامت بنشر قائمة بجميع اال ICANNبمجرد اإلخطار بأن شركة 

، سيقوم مزودو خدمة فض النزاعات بإخطار األطراف بأنه يجب تقديم )3.3.1القسم الفرعي 
لن يقبل مزودو خدمة فض النزاعات . يوًما تقويمًيا من استالم هذا اإلخطار 30الردود خالل 

 30في غضون فترة الـ  اعتراضوإذا لم يلتزم أي مقدم طلب بالرد على . الردود المتأخرة
 .باره متخلًفا عن الرد، مما سينتج عنه فوز المعترضيوًما المخصصة للرد، فسيتم اعت

 .يجب تقديم جميع الردود باللغة اإلنجليزية •

وهذا يعني أن المتقدم بالطلب الذي يرد على عدة . يجب تقديم كل رد بشكل منفصل •
يتعين عليه التقدم برد منفصل ودفع رسوم التقدم المتعلقة للرد على كل  اعتراضات

 . على حدة اعتراض

 .يجب التقدم بالردود إلكترونًياو •

 :يجب أن يكون كل رد يقدمه أي مقدم طلب متضمًنا لما يلي

 .اسم مقدم الطلب ومعلومات االتصال به •

 . رد تفصيلي شامل لجميع النقاط للرد على االدعاءات التي تقدم بها المعترض •

 .أية ُنسخ من الوثائق التي يعتبرها المتقدم بالطلب أساًسا للرد •

 .صفحة، أيهما أقل، باستثناء المرفقات 20كلمة أو  5000األقصى لنص الردود  الحد

مرفق بها إجراءات التقدم  DRSPيتعين على المعترض تقديم نسخ من الطلبات المقدمة إلى 
 .باالعتراض إلى المعترض

 رسوم التقدم برد   3.3.4
بالمقدار المحدد والمعلن بواسطة  عند قيام مقدم طلب بالتقدم برد، تتم مطالبته بسداد رسم تقديم

المعني، والذي سيكون مساوًيا لنفس رسم التقديم الذي قام  DRSPمزود خدمة فض النزاعات 
في حالة عدم سداد رسوم التقديم، فسوف يتم تجاهل الرد، مما سينتج عنه . المعترض بسداده

 .فوز المعترض

 عتراضنظرة عامة على عملية معالجة اال 3.4
علومات التالية نظرة عامة على العملية التي يتبعها مزودو خدمة فض النزاعات إلدارة توفر الم

وللحصول على معلومات شاملة، الرجاء الرجوع إلى . إجراءات النزاعات التي تم التقدم بها
 ). المضمنة كمرفق بهذه الوحدة(الجديدة  gTLDإجراءات فض النزاعات المتعلقة بطلبات 

 

 اإلدارية المراجعة  3.4.1
للتحقق من  اعتراضسيقوم جميع مزودي خدمة فض النزاعات بإجراء مراجعة إدارية لكل 

وبناًء على عدد . عتراضيوًما تقويمًيا من تلقي اال 14مطابقتها لجميع القواعد اإلجرائية خالل 
مد هذا  ICANNالتي يتم استالمها، فقد يطلب مزود خدمة فض النزاعات من  عتراضاتاال

 .عد النهائي لفترة قصيرةالمو

توافق مع القواعد اإلجرائية، فسيتم اعتماد ي عتراضإذا وجد مزود خدمة فض النزاعات أن اال
في حالة اكتشاف مزود خدمة فض النزاعات . ، وستتم مواصلة اإلجراءاتعتراضتقديم اال

DRSP بالقواعد اإلجرائية، فسيصرف  عتراضلعدم التزام االDRSP نهي النظر عنها وي
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القواعد يراعي جديد  اعتراضاإلجراءات دون التحيز ضد حق المعترض في التقدم ب
في  عتراضلال DRSPولن تتسبب مراجعة أو رفض مزود خدمة فض النزاعات . اإلجرائية

 .عتراضمقاطعة اإلطار الزمني المحدد للتقدم باال

 عتراضاتدمج اال  3.4.2
وقيامه بمعالجتها، وبناًء على  عتراضاتيع االبمجرد استالم مزود خدمة فض النزاعات لجم

وسيحاول مزود خدمة فض النزاعات اتخاذ قرار . معينة اعتراضاتتقديره فقد يختار دمج 
الدمج قبل أن يصدر إخطاره لمقدمي الطلبات بأنه يجب التقدم بالرد، وسيقوم إن أمكن ذلك 

 .بإعالم أطراف النزاع بعملية الدمج هذه في هذا اإلخطار

متعددة لنفس الطلب تستند إلى نفس الدافع من أبرز األمثلة على  اعتراضاتوُيعد وجود 
 .الظروف التي قد يحدث بها الدمج

أم ال، سيقوم مزود خدمة فض النزاعات  عتراضاتعند تقييمه لما إذا كان يجب دمج اال
ن الحصول عليها بالموازنة بين معدالت الكفاءة في الوقت والمال والجهد والتناسق التي يمك

وسيسعى مزود خدمة فض . عند الدمج في مقابل الضرر أو المضايقات التي قد تنتج عن الدمج
ومن المقرر عدم وضع ترتيب لهذه . في إطار زمني مشابه عتراضاتالنزاعات لحل جميع اال

 .عتراضاتاال

، عتراضاتالجديدة والمعترضين باقتراح دمج اال gTLDوُسيسمح كذلك لمقدمي طلبات نطاق 
 . DRSPمع الرجوع بالموافقة على هذا االقتراح لتقدير مزود خدمة فض النزاعات 

 عتراضاتفي تشجيعها بقوة لجميع مزودي خدمة فض النزاعات بدمج اال ICANNوتستمر 
 .متى أمكن ذلك

 الوساطة  3.4.3
ي تهدف يتم تشجيع األطراف في أي إجراءات فض النزاع على المشاركة في الوساطات الت

ويتوفر لدى كل مزودي خدمة فض النزاعات خبراء . إلى فض النزاعات، دون إلزامهم بذلك
يمكن توكيلهم كوسطاء لتسهيل هذه العملية، وذلك شريطة اختيار طرفي النزاع للقيام بذلك، 
وسيقوم مزودو خدمة فض النزاعات باالتصال بالطرفين فيما يتعلق بهذا الخيار وأية رسوم 

 .ذات صلة

لة  وفي حالة تعيين أحد الوسطاء، فال يجوز لهذا الشخص أن يعمل في اللجنة االستشارية المشكَّ
 .إلصدار قرار ناتج عن الخبراء فيما يتعلق بالنزاع المعني

ويمكن للطرفين تقديم . ال توجد تمديدات تلقائية للوقت المتعلق بإجراء المفاوضات أو الوساطة
قت إلى مزود خدمة فض النزاعات وفًقا إلجراءاته، وسوف يقرر طلبات مشتركة لتمديدات الو

مزود خدمة فض النزاعات أو اللجنة االستشارية، إذا تم تعيينها، الموافقة على الطلبات أم ال، 
وخالًفا للظروف غير العادية، يتعين على . على الرغم من أنه سيتم عدم تحبيذ التمديدات

 . يوًما تقويمًيا 30دمان بها لتمديد فترة الـ الطرفين وضع حد للطلبات التي يتق

وللطرفين الحرية بالتفاوض في أي وقت دون وساطة أو دخول وسيط مقبول من الطرفين 
 .حسب طلبهما

 اختيار لجان االستشاريين الخبراء  3.4.4
ستتكون اللجنة االستشارية من خبراء مؤهلين على نحو مناسب يتم تعيينهم بواسطة مزود 

ويجب أن يكون الخبراء مستقلين عن . ض النزاعات المحدد لحل كل نزاع على حدةخدمة ف
وسيقوم كل مزود خدمة فض النزاعات باتباع إجراءاته . طرفي أي إجراء لفض النزاعات

الخاصة لتحقيق هذه االستقاللية، بما في ذلك إجراءات االعتراض على أي خبير واستبداله 
 . بسبب افتقاره لالستقاللية

 .ارتباك في السلسلة اعتراضسيكون هناك خبيٌر واحٌد في اإلجراءات التي تنطوي على و
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وسيكون هناك خبيٌر واحٌد، أو ثالثة خبراء، شريطة موافقة جميع األطراف، ذوو خبرة في 
حقوق قانونية  اعتراضنزاعات حقوق الملكية الفكرية وذلك في اإلجراءات التي تنطوي على 

 .حالية

ء، سيتواجد ثالثة خبراء معترف بهم كقضاة بارزين يتمتعون بسمعة دولية، من حسب االقتضا
ذوي الخبرة في المجاالت ذات الصلة، في اإلجراءات التي تنطوي على االعتراض على 

 . المصلحة العامة المحدودة

 .مجتمع اعتراضسيكون هناك خبيُر واحُد في اإلجراءات التي تنطوي على 

أو الموظفين أو  ICANNاء أو مزودي خدمة فض النزاعات أو شركة لن يكون أٌي من الخبر
المديرين أو المستشارين العاملين لديهم مسؤوالً عن أي طرف بخصوص أي إجراء بالنسبة 

لألضرار أو قرارات المنع القضائية بخصوص أي إجراء أو حذف فيما يتعلق بأي إجراء 
 .يندرج تحت إجراءات حل النزاعات

 ماألحكا 3.4.5
قد تقرر اللجنة االستشارية ما إذا كان أطراف النزاع سيقومون بتقديم أية بيانات خطية 

والرد اللذين تم التقدم بهما، وقد تقوم بتحديد قيود زمنية لتقديم هذه  عتراضباإلضافة إلى اال
 .البيانات

راءات ومن أجل تحقيق الهدف المتمثل في فض النزاعات بسرعة وبتكلفة معقولة، فستكون إج
وفي الحاالت االستثنائية، قد تقوم اللجنة االستشارية بمطالبة أحد . إصدار المستندات محدودة

 . األطراف بتوفير أدلة إضافية

ولكن يحق للجنة االستشارية . سيتم عادًة فض النزاعات دون االستماع إلى األشخاص أنفسهم
 . عقد جلسة استماع فقط في الظروف غير االستثنائية

 قرار الخبراء 3.4.6
 :تحريرًيا وسيتضمن ما يلي DRSPسيكون القرار النهائي لمزود خدمة فض النزاعات 

 ملخًصا للنزاع والمالحظات؛  •

 و  ؛تحديًدا للطرف الفائز •

 . األسباب التي اعتمد عليها قرار الخبراء •

سيقوم كل مزود خدمة فض النزاعات بنشر جميع القرارات التي يتسلمها من هيئات 
ستشاريين لديه بالكامل على موقعه على شبكة اإلنترنت، ما لم تقرر اللجنة االستشارية غير اال

 .ذلك

وسيتم اعتبار النتائج التي توصلت إليها اللجنة االستشارية بمثابة قرار ونصائح من الخبراء 
 .في نطاق عملية فض النزاعات ICANNستقبلها 

 تكاليف فض النزاع 3.4.7
، سيقوم كل مزود خدمة فض نزاعات بنشر قائمة عتراضاتقبول االقبل الموافقة على 

بالتكاليف أو بيان بكيفية حساب تكاليف اإلجراءات التي يديرها هذا المزود في إطار هذا 
وتغطي هذه التكاليف الرسوم والنفقات الخاصة بأعضاء اللجنة االستشارية والتكاليف . اإلجراء

 .DRSPفض النزاعات  اإلدارية التي يتحملها مزود خدمة

السلسلة المربكة والحقوق القانونية مبلًغا ثابًتا  اعتراضأن تتضمن إجراءات  ICANNتتوقع 
 المصلحة العامة المحدودة اعتراضيفرضه األعضاء االستشاريون بينما تتضمن إجراءات 

 .والمجتمع معدالت بالساعة يفرضها األعضاء االستشاريون
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مل من تشكيل اللجنة االستشارية، سيقوم مزود خدمة فض أيام ع) 10(في غضون عشرة 
النزاعات بتقييم إجمالي التكاليف ومطالبة كٍل من المعترض ومقدم الطلب بدفع التكاليف 

أيام من ) 10(ويتعين على كل طرف دفع التكاليف مقدًما في غضون عشرة . بالكامل مقدًما
داد إلى جانب تسليم دليل على الدفع لـ بالس DRSPاستالم مطالبة مزود خدمة فض النزاعات 

DRSP . سيتم خصم المبالغ مستحقة الدفع مقابل هذه التكاليف المدفوعة مقدًما من رسوم
 .التقديم التي يدفعها الطرفان

يمكن أن يقوم مزود خدمة فض النزاعات بتعديل التقييم اإلجمالي للتكاليف ومطالبة الطرفين 
 .ناء إجراءات فض النزاعاتبدفع مبالغ إضافية مقدًما أث

يمكن أن تتم المطالبة برسوم إضافية في ظروف معينة، على سبيل المثال، إذا تلقى مزود 
 .خدمة فض النزاعات اقتراحات إضافية أو اختار عقد جلسة استماع

إذا أخفق المعترض في سداد هذه التكاليف مقدًما، فسيتجاهل مزود خدمة فض النزاعات 
 .إعادة الرسوم التي سددها المعارض معارضته ولن تتم

إذا أخفق مقدم طلب في سداد هذه التكاليف مقدًما، فسوف يدعم مزود خدمة فض النزاعات 
 .، ولن تتم إعادة الرسوم التي سددها مقدم الطلبعتراضاال

بعد عقد جلسة االستماع وإصدار اللجنة االستشارية لقرارها، سيقوم مزود خدمة فض 
 .برد أي المدفوعات المسبقة للتكاليف للطرف الفائز DRSPالنزاعات 

 فض النزاعات) معايير(قواعد  3.5
وقد تم . اعتراضعامة مناسبة لتقييم مزايا كل ) معايير(ستستخدم كل لجنة استشارية مبادئ 

ويمكن للجنة االستشارية . في الفقرات التالية اعتراضتحديد قواعد إصدار الحكم على كل نوع 
 .جوع إلى قواعد أخرى مناسبة من القانون الدولي بشأن المعايير المتبعةأيًضا الر

 .يتحمل المعترض عبء اإلثبات في كل حالة

تخضع القواعد المبينة أدناه للتطوير الذي يقوم على التشاور المستمر مع مزودي خدمة فض 
 .النزاعات والخبراء القانونيين والجمهور

 السلسلة المربكة اعتراض 3.5.1
ارتباك  اعتراضتقوم اللجنة االستشارية التابعة لمزود خدمة فض النزاعات والتي تنظر في س

التي تم التقدم بطلب من  gTLDفي السلسلة بدراسة ما إذا كان من المحتمل أن تتسبب سلسلة 
ويحدث االرتباك في السلسلة عندما تكون هناك سلسلة . أجلها في حدوث ارتباك في السلسلة

والحتمال . ة ألخرى بحيث إنه من المحتمل أن تكون خادعة أو تسبب ارتباًكامشابهة بشد
حدوث ارتباك، يجب أن يكون من المحتمل، وليس من الممكن فحسب ظهور االرتباك من 

وأي ارتباط بين السلسلتين يؤدي إلى تشابههما . وجهة نظر مستخدم اإلنترنت العادي المعتدل
 .حتمال حدوث ارتباكيعتبر سبًبا غير كاٍف للحكم با
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 الحقوق القانونية اعتراض 3.5.2
يتعين أال تنتهك ("والتي تنص على أنه ) 3(رقم  GNSOفي إطار تفسير توصيات منظمة 

السالسل الحقوق القانونية الحالية لآلخرين الُمعترف بها أو السارية طبًقا لمبادئ القانون 
 DRSPوم اللجنة االستشارية التابعة لـ ، ستق")المقبولة بشكل عام والُمعترف بها دولًيا

الحقوق القانونية بتقرير ما إذا كان االستخدام المحتمل لنطاق  اعتراضاتوالمسؤولة عن إحدى 
gTLD  المقدم طلب بشأنه من جانب مقدم الطلب سيستغل الشخصية المميزة أو سمعة العالمة

سجلة أو غير المسجلة للمعترض أو اسم الم") العالمة"المشار إليها (التجارية أو عالمة الخدمة 
IGO  أو اختصاره، أو يؤثر سلًبا على الشخصية المميزة أو سمعة العالمة التجارية للمعترض

أو اختصاره مع عدم وجود مسوغ لذلك، أو بشكٍل آخر يتسبب في وجود  IGOأو اسم 
لعالمة التجارية المقدم طلب بشأنه وا gTLDاحتمالية غير مسموح بها باالرتباك بين نطاق 

 : أو اختصاره IGOللمعترض، أو اسم 

في الحالة التي يستند فيها االعتراض إلى حقوق العالمة التجارية، تدرس اللجنة االستشارية 
 : العوامل غير الحصرية التالية

من حيث الشكل أو النطق اللفظي أو  -المقدم طلب بشأنه أو تشابهه gTLDتطابق نطاق  .1
 .مة التجارية الحالية للمعترضمع العال -المعنى

 .اكتساب المعترض لحقوق العالمة التجارية واستخدامه لها بحسن نية .2

وجود اعتراف في القطاع الجماهيري ذي الصلة بالعالمة التجارية المطابقة لنطاق  .3
gTLDكعالمة خاصة بالمعترض أو مقدم الطلب أو طرف آخر ومدى هذا االعتراف ،. 

 -؛ بما في ذلك ما إذا كان مقدم الطلب gTLDتقدم بطلب برنامج هدف مقدم الطلب من ال .4
على علم بالعالمة التجارية للمعترض  - gTLDوقت تقديم طلب الحصول على برنامج 

أو لم يتمكن من العلم بهذه العالمة لسبب معقول، بما في ذلك ما إذا كان مقدم الطلب قد 
أو تشغيلها أو  TLDب للحصول على اشترك في نمط إجراءات قام من خالله بتقديم طل

مطابقة أو مماثلة بشكل مربك لعالمات تجارية مملوكة  TLDعمليات تسجيل في 
 .لآلخرين

بحسن  - gTLDالعالمة المطابقة لبرنامج  -أو إظهار استعداداته الستخدام  -استخدام  .5
طريقة ال ب -بحسن نية  –فيما يتعلق بتقديم سلع أو خدمات، أو تقديم معلومات  -نية 

 .تتعارض مع الممارسات الشرعية للمعترض لحقوق عالمته ومدى هذا االستخدام

ملكية مقدم الطلب لعالمات أو حقوق ملكية فكرية أخرى في العالمة المطابقة لبرنامج  .6
gTLD وإذا كان األمر كذلك؛ فهل تم أي اكتساب لهذا الحق في العالمة، وتم استخدام ،
هل االستخدام المزعوم أو المحتمل من جانب مقدم الطلب و -بحسن نية  –العالمة 
 .يتناسق مع هذا االكتساب أو االستخدام gTLDلبرنامج 

ومدى تلك الشهرة، وإذا كان ذلك  gTLDشهرة مقدم الطلب بالعالمة المطابقة لبرنامج  .7
من جانب مقدم الطلب  gTLDصحيًحا، فهل أي استخدام مزعوم أو محتمل لبرنامج 

 .ذلك ويتم بحسن نيةمتسق مع 

في احتمالية حدوث ارتباك  gTLDهل سيتسبب استخدام مقدم الطلب المقصود لنطاق  .8
أو رعايته أو دمجه  gTLDمع العالمة التجارية للمعترض فيما يتعلق بمصدر برنامج 

 .أو إقراره
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 عتراضاب IGOستدرس اللجنة االستشارية العوامل غير الحصرية التالية وذلك في حالة تقدم 
 :الحقوق القانونية

من حيث الشكل أو النطق اللفظي  -المقدم طلب بشأنه أو تشابهه gTLDتطابق برنامج  .1
 ؛IGOمع االسم أو االختصار الخاص بالمعترض  -أو المعنى

تشمل . واستخدام مقدم الطلب السم أو اختصار مشابه IGOالتعايش التاريخي لمنظمات  .2
 :العوامل المتوقعة ما يلي

 ى االعتراف العالمي بالكيانين؛ مستو )أ 

 طول الفترة الزمنية لوجود الكيانات؛  )ب 

الدليل التاريخي العام على وجودها، والذي قد يشمل ما إذا كانت منظمات  )ج 
IGO  المتقدمة باالعتراض قد أعلنت عن اسمها أو اختصاره بموجب المادة

 .من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية )6(

 -بحسن نية  - TLDالعالمة المطابقة لنطاق  -إظهار استعداداته الستخدام أو -استخدام .3
بطريقة ال تتعارض مع  -بحسن نية –فيما يتعلق بتقديم سلع أو خدمات، أو تقديم معلومات

المعترضة لحقوق االسم أو االختصار، ومدى هذا  IGOالممارسات الشرعية لـ 
 .االستخدام

المقدم طلب بشأنه ومدى تلك  gTLDابقة لبرنامج شهرة مقدم الطلب بالعالمة المط .4
من  gTLDالشهرة، وإذا كان ذلك صحيًحا، فهل أي استخدام مزعوم أو محتمل لبرنامج 

 .جانب مقدم الطلب متسق مع ذلك ويتم بحسن نية

في خلق احتمالية  gTLDهل سيتسبب االستخدام المقصود من جانب مقدم الطلب لنطاق  .5
 TLDالمعترضة فيما يتعلق بمصدر نطاق  IGOو اختصار اسم حدوث ارتباك مع اسم أ

 .أو رعايته أو دمجه أو إقراره

 المصلحة العامة المحدودة 3.5.3
تدرس اللجنة االستشارية المسؤولة عن االستماع إلى االعتراض على المصلحة العامة 

ة للقانون الدولي العام المبادئالمقدم طلب بشأنها تناقض  gTLDالمحدودة ما إذا كانت سلسلة 
 .لألخالق والنظام العام

 :العامة المذكورة ما يلي المبادئتشمل أمثلة الوثائق التي تتضمن 

 )UDHR(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  •

 )ICCPR(الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية  •

 ) CEDAW(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  •

 دولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرياالتفاقية ال •

 إعالن بشأن القضاء على العنف ضد المرأة •

 الميثاق الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  •

اإلنسانية أو غير اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبات القاسية أو  •
 المهينة 

 ق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم االتفاقية الدولية لحماية حقو •

 االتفاقية الخاصة بالرق •
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 اتفاقية منع ومعاقبة جريمة اإلبادة الجماعية  •

 اتفاقية حقوق الطفل •

وتجدر اإلشارة إلى أن هذه . نالحظ تضمين ما سبق ليكون بمثابة أمثلة، بدالً من قائمة شاملة
إضافي، قد تحد الدول من نطاق أحكام على نحو . الوثائق تتفاوت في حالة التصديق عليها

معينة من خالل التحفظات واإلعالنات التي تبين الكيفية التي سيتم بها تفسير وتطبيق أحكام 
القانون الدولي بمثابة األساس المناسب  مبادئال تعد القوانين الوطنية القائمة على . معينة

 . "المصلحة العامة المحدودة اعتراض" لـ

لمبادئ، فلكل شخص الحق في حرية التعبير، إال أن ممارسة هذا الحق تحمل معها ووفًقا لهذه ا
 . وعلى ذلك، قد يتم تطبيق قيود محددة معينة. واجبات ومسئوليات خاصة

المقدم طلب بشأنها للقواعد القانونية  gTLDاألسس التي يقوم عليها تحديد مخالفة سلسلة 
 :القانون الدولي مبادئق والنظام العام في إطار المعترف بها عموًما والتي تتعلق باألخال

 التشجيع على األعمال العنيفة غير القانونية أو تعزيزها؛ أو •

التشجيع على أو تعزيز التفرقة القائمة على العرق أو اللون أو الجنس أو العرق أو  •
، أو أنواع أخرى مماثلة من التفرقة التي تخرق المعايير الدين أو موطن المنشأ

 قانونية المقبولة بشكل عام والتي تقرها مبادئ القانون الدولي؛ال

التشجيع على االستغالل اإلباحي لألطفال أو العنف الجنسي تجاه األطفال أو تعزيز  •
 ذلك؛ أو

الخاصة  للمبادئالمقدم طلب بشأنها  gTLDاتخاذ قرار نهائي بمخالفة سلسلة  •
 .القانونية ذات الصلة كما يتضح في الوثائق الدولية بالقانون الدولي

قد تلجأ . ذاتها المقدم طلب بشأنها gTLDعلى أساس سلسلة تحليلها تجري اللجنة االستشارية 
كسياق  TLDاللجنة االستشارية، حسب الحاجة، إلى استخدام الغرض المستهدف من نطاق 

 .إضافي وفًقا للوارد بالطلب

 المجتمع اعتراض 3.5.4
المذكورة هنا على تمكين اللجنة االستشارية لدى مزود خدمة فض ستساعد االختبارات األربعة 

واقعي من جانب نسبة كبيرة من المجتمع الذي  اعتراضالنزاعات من تحديد ما إذا كانت هناك 
ناجحة، يجب على المعترض إثبات  اعتراضكون أي يولكي . يمكن أن تستهدفه السلسلة

 :التالي

 .مجتمع موصوف بشكل واضح المجتمع الذي يستشهد به المعترض هو •

 .وجيهة اعتراضالمجتمع للطلب  اعتراض •

المقدم  gTLDيوجد ارتباط وثيق بين المجتمع المستشهد به وبين سلسلة نطاقات  •
 .لها الطلب

يدرج الطلب احتمالية وقوع ضرر مادي للحقوق أو المصالح المشروعة لقسم كبير  •
تم شرح كل  .ح أو ضمنيحيث يمكن استهداف السلسلة بشكل صري من المجتمع

 .من هذه االختبارات بتفصيل أكبر أدناه
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يمكن اعتباره  عتراضيجب على المعترض إثبات أن المجتمع الذي يعبر عن اال – المجتمع
ويمكن للجنة االستشارية أن توازن بين عدد من العوامل لتحديد هذه . مجتمًعا موصوًفا بوضوح

 :ال الحصر ما يليالنقطة، بما في ذلك على سبيل المثال 

 أو عالمي؛/مستوى االعتراف العام بالمجموعة كمجتمع على مستوى محلي و •

مستوى الحدود الرسمية حول هذا المجتمع وماهية األشخاص والكيانات التي تشكل  •
 هذا المجتمع؛

 طول الفترة الزمنية لوجود هذا المجتمع، •

 ، و )ان المجتمع إقليمًياقد ال ينطبق هذا إذا ك(التوزيع العالمي لهذا المجتمع  •

 .عدد األشخاص أو الكيانات التي تشكل هذا المجتمع •

الكيانات، ولكن لم يتم تحديد المجموعة التي /من جانب عدد من األشخاص اعتراضإذا وجد 
 .عتراضيمثلها المعترض كمجتمع يمكن وصفه بوضوح، فلن تقبل اال

أساسي داخل المجتمع  اعتراضد يجب على المعترض أن يثبت وجو – األساسي عتراضاال
ويمكن للجنة االستشارية أن توازن بين عدد من العوامل . الذي قام بتنصيب نفسه ممثالً له

واقعي بالفعل أم ال، وتتضمن هذه العوامل على سبيل المثال  اعتراضلتحديد ما إذا كانت هناك 
 :ال الحصر ما يلي

 ع؛المتعلق بتكوين المجتم عتراضعدد تعبيرات اال •

 ؛الطبيعة التمثيلية للكيانات التي تعبر عن المعارضة •

 ؛عتراضمستوى المكانة أو األهمية المعترف بها بين موارد اال •

 :أو التنوع بينها، بما في ذلك عتراضتوزيع مصادر التعبير عن اال •

 إقليمًيا 

 القطاعات الفرعية للمجتمع 

 قيادة المجتمع 

 عضوية المجتمع 

 و  ؛المجتمع في قضايا أخرىمدى الدفاع المسبق لهذا  •

، بما في ذلك القنوات عتراضالتكاليف التي تحملها المعترض للتعبير عن اال •
 .األخرى التي قد يكون المعترض قد لجأ إليها للتعبير عن معارضته

الوجيه،  عتراضلبي معيار االيبداخل المجتمع، ولكنه ال  عتراضإذا تم تحديد شيء من اال
 .عتراضاال يرفضفس

التي تم  gTLDيجب على المعترض أن يثبت وجود ارتباط وثيق بين سلسلة  - ديد الهدفتح
وتتضمن العوامل التي يمكن للجنة االستشارية . التقدم بطلب من أجلها والمجتمع الذي يمثله

 :الموازنة بينها لتحديد هذه النقطة على سبيل المثال ال الحصر ما يلي

 البيانات الموجودة ضمن الطلب؛ و •

 البيانات العامة األخرى من جانب مقدم الطلب؛ و •

 .االرتباطات من جانب الجمهور •
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من جانب أحد المجتمعات، ولكن ال يوجد ارتباط وثيق بين هذا  اعتراضإذا تم تحديد وجود 
 .عتراضالتي تم التقدم بطلب من أجلها، فلن يتم قبول اال gTLDالمجتمع وسلسلة 

ت احتمال وقوع ضرر متعلق بالحقوق أو المصالح يجب على المعترض إثبا – الضرر
. المشروعة لقسم كبير من المجتمع حيث يمكن استهداف السلسلة بشكل صريح أو ضمني

يعد تفويض إدعاء الضرر، والذي يتكون فقط من تفويض إدارة السلسلة لمقدم الطلب بدالً  ال
 .من المعترض، دليالً كافًيا الستنتاج وقوع ضرر مادي

العوامل التي يمكن للجنة االستشارية أن تستخدمها لتحديد هذه النقطة على سبيل المثال تتضمن 
 :ال الحصر ما يلي

طبيعة ومدى الضرر المحيط بسمعة المجتمع الممثل بواسطة المعترض والناجم  •
 المتقدم بطلب بشأنها؛ gTLDعن تشغيل مقدم الطلب لسلسلة 

لمصالح المجتمع أو المستخدمين على نطاق دليل على أن مقدم الطلب ال يعمل وفًقا  •
أوسع أو أنه ال ينوي العمل وفًقا لهذه المصالح، بما في ذلك توفير دليل على أن 
مقدم الطلب لم يعرض أو أنه ال ينوي البدء في توفير حماية أمان فعالة لرعاية 

 مصالح المستخدمين،

 gTLDدم الطلب لسلسلة إعاقة األنشطة األساسية للمجتمع، والناجمة عن تشغيل مق •
 التي تقدم بطلب بشأنها؛ 

من أجل القيام بأنشطته  DNSاعتماد المجتمع الممثل في المعترض على نظام  •
 األساسية؛

المحيق بسمعة المجتمع الممثل بواسطة  االقتصاديطبيعة ومدى الضرر المادي أو  •
 بشأنها؛ المتقدم بطلب gTLDالمعترض، والناجم عن تشغيل مقدم الطلب لسلسلة 

  .مستوى اليقين في وقوع األضرار المزعومة •

من أحد المجتمعات، ومع اختفاء  اعتراضوذلك في حالة تحديد وجود  عتراضيتم رفض اال
نتيجة لتشغيل مقدم الطلب لسلسلة  المستهدف احتمال وقوع أي ضرر مادي لهذا المجتمع

gTLD تم التقدم بطلب بشأنها. 

كون يبمتطلبات االختبارات األربعة الواردة في المعايير حتى يتعين على المعترض الوفاء 
 .اصحيحً  عتراضاال

 

 



عازنلا لحو ضارتعالا – ةديدجلا gTLD جمانرب – ةدوسم

 قيرط نع ًةرشابم ضارتعا ميدقت قح كلمت يتلا فارطألا

:عفاودلا هذهل "عازنلا لح ةمدخل دوزم"

ةلسلسلا كابترا ·

ةينوناقلا قوقحلا ·

وأ/و ؛]ةدودحملا ةماعلا ةحلصملا[ ·

 عمتجملا ·

 ىلإ ًةرشابم ميدقتلا مسر ضراعملا عفدي

"عازنلا لح ةمدخ دوزم"

 لوبق ةرتف قلغ

تاضارتعالا

 ]ةدودحملا ةماعلا ةحلصملا[ ـب ةصاخلا تاضارتعالا

 نم صلختلل ةعوضوم "،ةعيرس ةعجارمل" عضخت

.ةئيسملا وأ/و ةهفاتلا تاضارتعالا

 لك حيضوتب مدقتملا ماق له

؟تاضارتعالا
معنالبحسني مدقتملا

مايأ 10

ICANN  

 لك نع راعشإ رشنت

اهميدقت مت يتلا تاضارتعالا
موي  30

موي  30

مايأ 10

 دادس دعوم لبق عفدلا

فيلاكتلا

 دوزم ىلإ ةضراعملا ميدقت مت له

؟حيحصلا عازنلا لح ةمدخ

حيحصتلل مايأ  7 – ال

موي  45

 

 ةيرادإلا ةعجارملا

ضارتعالل

 نإ تاضارتعالا جمد

نكمأ

ءاربخلا رارق

DRSP  ةنجل نيعت

DRSPs  ملعت 

 تاضارتعالاب نيمدقتملا

ةلصلا تاذ

 ددسيو درلا مدقي مدقتملا

ميدقتلا موسر

DRSP ريدقت لسرت 

 لك ىلإ فيلاكتلل

فارطألا

 لاسرإ ةرتف أدبت

تاضارتعالا

ةيلات ةلحرم ىلإ عباتي مدقتملا

DRSP

 تاضارتعالا ليصافت رشنت 

اهب صاخلا بيولا عقوم ىلع

معن

 دعاوقلا عم ضارتعالا قفاوتي له

؟ةيئارجإلا

معن

ةضراعملا ضفر متي ال

DRSP و ICANNناروطي 

 رشنل صصخم بيو عقوم

رارقلا
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الجديدة، تسري كل هذه  gTLDكجزء من برنامج نطاقات و .في الوقت المناسب وبشكل فعال اتتسوية النزاعبغرض صممت هذه اإلجراءات 
مزود من مزودي خدمة حل النزاعات له  كل ).DRSP(من ِقبل كل مزودي خدمة حل النزاعات  إدارتهااإلجراءات على كل الممارسات التي تتم 

 .تنطبق على هذه اإلجراءاتأو ستكون له إجراءات تكميلية مجموعة قواعد خاصة به 
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 الجديدة gTLD نطاقات نزاعات حل إجراء

 ICANN لـ الجديد gTLDبرنامج  .1المادة 

العامة األعلى مج لتقديم أسماء نطاقات المستوى بتنفيذ برنا") ICANN("قامت منظمة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة  )أ(
")gTLD ("وسيكون هناك تتابع في الجوالت، ويمكن لمقدمي الطلبات خاللها التقدم للحصول على نطاقات . في اإلنترنتgTLD 

 .ICANNالجديدة، بما يتوافق مع الشروط والبنود التي تضعها منظمة 

ى إجراء لحل النزاعات، حتى يتم حل النزاعات التي تنشأ بين شخص أو كيان يقوم بالتقدم الجديدة عل gTLDيشتمل برنامج نطاقات  )ب(
هذا  gTLDمن خالل إجراء حل النزاعات الخاص بنطاقات  gTLDوشخص أو كيان يعارض نطاق  gTLDللحصول على نطاق 

 ").اإلجراء("

وفقاً لهذا اإلجراء وقواعد مزود خدمة حل النزاع المحددة في  ")DRSP("ستتم إدارة إجراءات حل النزاع من قبل مزود خدمة حل نزاع  )ج(
 ).ب(4البند 

، يوافق المتقدم بالطلب على إمكانية تطبيق هذا اإلجراء وقواعد مزود خدمة حل النزاع gTLDمن خالل التقدم للحصول على نطاق  )د(
إمكانية تطبيق هذا اإلجراء  عتراضجديد، يقبل مقدم اال gTLDعلى نطاق  اعتراض، من خالل تقديم )ب(4السارية المحددة في البند 

وال يمكن أن ينسحب األطراف من هذا اإلجراء دون الحصول على ). ب(4وقواعد مزود خدمة حل النزاع السارية المحددة في البند 
ريحة من مزود خدمة حل ومن قواعد مزود خدمة حل النزاع دون الحصول على الموافقة الص ICANNالموافقة الصريحة من منظمة 

 .النزاع ذي الصلة

 التعريفات .2المادة 

جديد وسيكون عبارة عن طرف  gTLDللحصول على نطاق  ICANNعبارة عن كيان تقدم لمنظمة " المستجيب"أو " مقدم الطلب" )أ(
 .عتراضيستجيب لال

 .للحصول عليه تم تقديم طلب gTLDضد نطاق  اعتراضهو شخص أو أكثر قام بتقديم " المعارض" )ب(

يتم تكوينها من ِقبل مزود خدمة حل النزاع بما يتوافق مع اإلجراء " خبراء"هي هيئة من الخبراء، تتكون من خبير واحد أو ثالثة " الهيئة" )ج(
 ).ب(4وقواعد مزود خدمة حل النزاع السارية المحددة في البند 

خالل  "خبراء"من الخبراء، تتكون من خبير واحد أو ثالثة أطلقته هيئة هو قرار بخصوص استحقاق االعتراض الذي " فصل الخبير" )د(
 ).ب(4وقواعد مزود خدمة حل النزاع السارية المحددة في  عمل معين يتم

وهذه األسس . من دليل مقدمي الطلبات 3الوحدة جديد موضحة بشكل تام في  gTLDعلى نطاق  اعتراضاألسس التي يمكن أن يتم إقامة  )هـ(
في هذا اإلجراء، وتعتمد على التقرير النهائي المتعلق بمقدمة نطاقات المستوى األعلى العامة الجديدة، المؤرخ بتاريخ السابع من  موضحة

 :، كما يلي)ICANN )GNSO لـ، والذي أصدرته منظمة دعم األسماء العامة التابعة 2007أغسطس 

المحتمل مشابهة بشكل مربك لنطاق  gTLDلسلسلة التي تكون نطاق بأن ا عتراضإلى اال" ارتباك السلسلة اعتراض"تشير  )1(
 .موجود أو سلسلة أخرى تم التقدم إليها في نفس جولة الطلباتأعلى مستوى 

المحتمل الجديد تنتهك  gTLDعلى أن السلسلة المتعلقة بنطاق  عتراضإلى اال" الحقوق القانونية الحالية اعتراض"تشير  )2(
 .آلخرين التي تكون راسخة أو مفروضة من خالل المبادئ القانونية الدولية المقبولة والمعروفة دولياً الحقوق القانونية ل

الجديد مخالفة للقواعد  gTLDبأن السلسلة التي تمثل نطاق  عتراضإلى اال" ]المصلحة العامة المحدودة اعتراض["تشير  )3(
 .م العام الُمعترف بها بموجب مبادئ القانون الدوليالقانونية المقبولة بشكل عام والخاصة باألخالق والنظا

وجيهة للطلب من جانب نسبة كبيرة من المجتمع الذي يمكن أن تستهدفه سلسلة  اعتراضإلى تواجد " المجتمع اعتراض"تشير  )4(
TLD بشكل صريح أو ضمني. 

بموجب  عتراضها على أنها سارية فيما يتعلق بإجراءات االلإلجراء لمزود خدمة حل نزاع التي تم تحديد" قواعد مزود خدمة حل النزاع" )و(
 .هذا اإلجراء
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 مزودو خدمة حل النزاع .3المادة 

 :تتم إدارة الفئات المختلفة للنزاعات من خالل مزودي خدمات حل النزاع التالي ذكرهم

 .ارتباك السلسلة من قبل المركز الدولي لحل النزاعات اعتراضاتتتم إدارة  )أ(

 .للملكية الفكريةقوق القانونية الحالية يجب أن يديرها مركز التحكيم والوساطة للمنظمة العالمية الح )ب(

 .من قبل المركز الدولي للخبرة التابع لغرفة التجارة الدولية المصلحة العامة المحدودة اعتراضتتم إدارة  )ج(

 .لتابع لغرفة التجارة الدوليةالمجتمع من ِقبل المركز الدولي للخبرة ا اعتراضاتتتم إدارة  )د(

 القواعد المعمول بها  .4المادة 

كل اإلجراءات التي يتم تصعيدها للهيئة تتم إدارتها من قبل هذا اإلجراء وقواعد مزود خدمة حل النزاع التي تسري على فئة معينة من  )أ(
 .الهيئة بدور الخبراء اإلجراءات بمثابة قرار من خبير، ويقوم أفرادمحصلة وتعتبر . عتراضفئات اال

 :وقواعد مزود خدمة النزاع السارية هي كما يلي )ب(

التكميلية لبرنامج نطاقات  ICDRارتباك السلسلة، تعد قواعد مزود خدمة حل النزاع هي إجراءات  عتراضبالنسبة ال )1(
gTLD الجديدة. 

لحل نزاعات  WIPOة حل النزاع السارية هي إجراءات الحقوق القانونية الحالية، تكون قواعد مزود خدم عتراضبالنسبة ال )2(
 .الجديدة gTLDنطاقات 

، تكون قواعد مزود خدمة حل النزاع السارية هي قواعد الخبرة التابعة لغرفة المصلحة العامة المحدودة عتراضالبالنسبة  )3(
 .اجة، ووفًقا لم يتم إكماله من جانب غرفة التجارة الدولية حسب الحالتجارة الدولية

، المجتمع، تكون قواعد مزود خدمة حل النزاع السارية هي قواعد الخبرة التابعة لغرفة التجارة الدولية عتراضبالنسبة ال )4(
 .ووفًقا لم يتم إكماله من جانب غرفة التجارة الدولية حسب الحاجة

 .ية، تكون لهذا اإلجراء األولويةفي حالة وجود أي تناقض بين هذا اإلجراء وقواعد مزود خدمة حل النزاع السار )ج(

 .يكون مكان اإلجراءات هو مقر مزود خدمة حل النزاع الذي يدير اإلجراءات )د(

 .في كل الحاالت، يجب أن تتحقق الهيئة من أنه يتم التعامل مع األطراف بالعدل، وأن كل طرف يحصل على فرصة معقولة لعرض موقفه )هـ(

 اللغة .5المادة 

 .التي يتم التقديم بها وتنفيذ كل اإلجراءات بها في هذا اإلجراء هي اللغة اإلنجليزية تكون اللغة )أ(

 يمكن أن يقوم األطراف بتقديم أدلة داعمة باللغة األصلية لهم، شريطة موافقة الهيئة على ذلك وبناًء على قرارهم في خالف ذلك، أن يكون )ب(
 .لكل النصوص ذات الصلةعتمدة أو رسمية مهذا الدليل مرفقاً بترجمة باللغة اإلنجليزية 

 االتصاالت والحدود الزمنية .6المادة 

يطلب الطرف الذي . يجب أن يتم تقديم كل االتصاالت التي يتم إجراؤها من قبل األطراف مع مزودي خدمة حل النزاع بشكل إلكتروني )أ(
اإلذن من الهيئة لفعل ذلك، وتحدد ) ة باألدلة على سبيل المثالمن خالل أساليب متعلق(يرغب في التقديم من خالل شكل غير إلكتروني 

  .لها، قبول أو رفض التقديم غير اإللكتروني يتراءىاللجنة، حسبما 

بغض النظر عن المراسالت (يقوم مزود خدمة حل النزاع والهيئة ومقدم الطلب والمعارض نسخاً لبعضهم البعض من كل المراسالت،  )ب(
 .فيما يتعلق باإلجراءات) ة ومزود خدمة حل النزاع وبين الهيئةالسرية بين الهيئ

ألغراض تحديد تاريخ بدء الحد الزمني، يتم افتراض وصول إشعار أو أي وسيلة اتصال أخرى في يوم إرسالها إلى المستقبل بما يتوافق  )ج(
 .في هذا البند) ب(و) أ(مع الفقرتين 

شعار أو أي وسيلة اتصال أخرى في يوم إرسالها أو عملها أو بثها في حالة اإل، يتم افتراض وصول ألغراض تحديد االلتزام بالحد الزمني )د(
 .في هذا البند قبل أو في يوم انتهاء صالحية الحد الزمني) ب(و) أ(إرسالها بما يتوافق مع الفقرتين 
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 . في اليوم التالي الستالم إشعار أو أي وسيلة اتصال أخرى ألغراض حساب المدة الزمنية حسب هذا اإلجراء، تبدأ هذه المدة في السريان )هـ(

 . ما لم يتم التصريح بخالف ذلك، يتم حساب كل الفترات الزمنية على أساس أيام التقويم )و(

 عتراضتقديم اال .7المادة 

يجب أن يتم تقديم  ").تراضاع(" اعتراضجديد تم تقديم طلب للحصول عليه تقديم  gTLDنطاق  اعتراضينبغي ألي شخص يرغب في  )أ(
 .قبل انتهاء تاريخ النشر لفترة الحصول على االعتراضمقترح الجديد  gTLDلنطاق  اعتراضأي 

من خالل مزود خدمة حل النزاع المناسب، من خالل استخدام استمارة نموذج تتاح من قبل مزود خدمة حل  عتراضيجب أن يتم تقديم اال )ب(
 .ومقدم الطلب ICANNإلى منظمة النزاع هذا، مع إرسال نسخ 

 :)مزودي الخدمةمن قبل  إنشاؤهاسوف ُتتاح العناوين المحددة حينما يتم ( عتراضاتالعناوين اإللكترونية لتقديم اال )ج(

 ].●: [ارتباك السلسلة إلى اعتراضيجب أن يتم تقديم  )1(

 ].●: [الحقوق القانونية الحالية إلى اعتراضيجب أن يتم تقديم  )2(

 ].●: [إلى المصلحة العامة المحدودة اعتراضيجب أن يتم تقديم  )3(

 ].●: [المجتمع إلى اعتراضيجب أن يتم تقديم  )4(

 :بشكٍل منفصل اعتراضيجب تقديم كل  )د(

منفصلة لدى كل  اعتراضاتطلب واحد بدوافع مختلفة، يجب على المعترض تقديم  اعتراضإذا كان أي معترض يرغب في  )1(
 .دمة حل نزاعمزود خ

منفصلة على كل  اعتراضات، يجب على المعترض تقديم gTLDأكثر من نطاق  اعتراضإذا كان أي معترض يرغب في  )2(
 . لدى مزود خدمة حل النزاع المناسب gTLDنطاق 

، ولن يقوم مزود ترضلدى مزود خدمة حل النزاع غير الصحيح، سوف يخبر مزود خدمة حل النزاع هذا المع اعتراضفي حالة تقديم  )هـ(
ويمكن أن يصلح المعارض الخطأ في تلك الحالة . التي تم تقديمها بشكل غير صحيح عتراضبمعالجة االخدمة حل النزاع غير الصحيح 

أيام من تاريخ استالم إشعار الخطأ، وفي حالة الفشل في ) 7(إلى مزود خدمة حل النزاع الصحيح خالل سبعة  عتراضمن خالل تقديم اال
أيام من تاريخ استالم إشعار ) 7(إلى مزود خدمة حل النزاع الصحيح خالل سبعة  عتراضوإذا تم تقديم اال .عتراضلك، يتم تجاهل االذ

 .من هذا اإلجراء، يتم اعتبار أنه في إطار هذا الحد الزمني) أ(7حسب البند  اعتراضالوقت المحدد لتقديم مرور الخطأ لكن بعد 

 عتراضمحتويات اال .8المادة 

 :على المعلومات التالية من بين أمور أخرىيجب أن يتضمن االعتراض  )أ(

 ؛الخاصة بالمعارض) العناوين وأرقام الهواتف وعناوين البريد اإللكتروني، وما إلى ذلك(األسماء ومعلومات االتصال  )1(

 ؛ وعتراضبيان بأساس حق اال )2(

 :، بما في ذلكعتراضوصف أساس حق اال )3(

 ؛من هذا اإلجراء) هـ(2، كما هو موضح في البند عتراضبيان يوضح الدافع المحدد الذي بموجبه تم تقديم اال )أأ(

 .عتراضولماذا يجب أن يتم رفع اال عتراضشرح لصالحية اال )ب ب(

كما يقوم المعارض  .صفحة، أيهما أقل، باستثناء المرفقات 20كلمة أو  5000على  عتراضالجزء الجوهري من اال يقتصريجب أن  )ب(
 . عتراضبوصف وتقديم نسخ من أي مستندات داعمة أو رسمية تقوم عليها اال

، يجب أن يدفع المعارض رسوم التقديم المحددة بناًء على قواعد مزود خدمة حل النزاع وإدراج دليل عتراضفي نفس توقيت تقديم اال )ج(
من قبل مزود خدمة  عتراضأيام من تاريخ استالم اال) 10(شكوى خالل عشرة وفي حالة عدم دفع رسوم تقديم ال .عتراضالدفع في اال

 .حل النزاع، فسوف يتم تجاهل الشكوى بدون تحيز
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 عتراضالمراجعة اإلدارية لال .9المادة 

لثامن في هذا ألغراض التحقق من االلتزام بالبنود من الخامس إلى ا عتراضيقوم مزود خدمة حل النزاع بإجراء مراجعة إدارية لال )أ(
بنتيجة المراجعة خالل أربعة عشرة  ICANNاإلجراء وقواعد مزود خدمة حل النزاع السارية، وإخبار المعارض ومقدم الطلب ومنظمة 

 .يمكن أن يمد مزود خدمة حل النزاع هذا الحد الزمني بموجب أسباب يتم شرحها في إشعار هذا االمتداد .من استالم المراجعة) 14(يوماً 

تتفق مع البنود من الخامس إلى الثامن من هذا اإلجراء مع قواعد مزود خدمة حل النزاع  عتراضإذا وجد مزود خدمة حل النزاع أن اال )ب(
 .سيتم تسجيلها لمعالجتها عتراضالسارية، يقوم مزود خدمة حل النزاع بتأكيد أن اال

نود من الخامس إلى الثامن من هذا اإلجراء مع قواعد مزود خدمة حل النزاع ال تتفق مع الب عتراضإذا وجد مزود خدمة حل النزاع أن اال )ج(
). 5(خالل خمسة أيام  عتراضالسارية، يكون لمزود خدمة حل النزاع الحق في طلب أن يتم تصحيح أي عيوب إدارية موجودة في اال

حسب  اعتراضلكن بعد مرور الوقت المحدد لتقديم  خالل المدة الزمنية المحددة، عتراضوإذا تم إصالح تلك العيوب الموجودة في اال
 . من هذا اإلجراء، يتم اعتبار أنه في إطار هذا الحد الزمني) أ(7البند 

ال تتوافق مع البنود من الخامس إلى الثامن من هذا اإلجراء وقواعد مزود خدمة حل النزاع  عتراضإذا وجد مزود خدمة حل النزاع أن اال )د(
، يرفض مزود خدمة حل )ج(9لم يتم تصحيحها خالل الفترة الزمنية المحددة في البند  عتراضيوب الموجودة في االالسارية، وأن الع

جديدة تلتزم بقواعد اإلجراء،  اعتراضويقوم بإغالق اإلجراءات دون التأثير بالسلب على إمكانية قيام المعارض بتقديم  عتراضالنزاع اال
ولن تقاطع مراجعة مزود خدمة حل النزاع . عتراضاتخالل الفترة الزمنية المحددة لتقديم اال ضعتراشريطة أن يتم تقديم تلك اال

 .من هذا اإلجراء) أ(7المحدد في البند  عتراضالحد األقصى لزمن تقديم اال عتراضلال

التالية حول االعتراض على المشاركة في المعلومات  DRSP، يتعين على )ب(9فور تسجيل االعتراض على العملية، وفقا للمادة  )هـ(
األسس التي ) 3(أسماء المعارض ومقدم الطلب، ) 2(ضدها،  عتراضالسلسلة المقترحة الذي تم توجيه اال) 1: (موقعها على االنترنت

 .عتراضتواريخ استالم مزود خدمة حل النزاع لال) 4(، وعتراضقامت عليها اال

 ICANNإعالن النزاع من قبل منظمة  .10المادة 

في جولة محددة، تقوم منظمة  gTLDفيما يتعلق بطلبات الحصول على نطاقات  عتراضاتمن موعد تقديم اال) 30(خالل ثالثين يوماً  )أ(
ICANN كما تقوم منظمة "). إعالن النزاع("المقبولة التي تم تقديمها  عتراضاتبنشر وثيقة على موقع الويب الخاص بها تحدد كل اال
ICANN باشر بإعالم كل مزود خدمة حل نزاع بنشر إعالن النزاعأيضاً وبشكل م. 

بمراقبة تطور كل اإلجراءات بموجب هذا اإلجراء، وسوف تقوم باتخاذ اإلجراءات المناسبة للتنسيق مع أي مزود  ICANNتقوم منظمة  )ب(
 .معلقة لها أمام أكثر من مزود خدمة نزاع واحد عتراضاتخدمة حل نزاع، إذا لزم األمر، فيما يتعلق بالطلبات الفردية التي تكون اال

 عتراضالرد على اال .11المادة 

جديد تم تقديم  gTLDكل مقدم طلب لنطاق ) 1: (عند استالم إعالن النزاع، يقوم كل مزود خدمة حل نزاع على الفور بإرسال إشعار إلى )أ(
 .الصلة ذي) المعارضون(المعارض  )2(واحدة أو أكثر عليه إلى مزود خدمة حل نزاع واحد، و اعتراض

من قبل استالم مقدم الشكوى يوماً من تاريخ ) 30(ويتم تقديم الرد خالل ثالثين "). الرد(" اعتراضيقوم مقدم الطلب بتقديم رد على كل  )ب(
 ).أ(11مزود خدمة حل النزاع حسب البند 

ب، من خالل استخدام استمارة نموذج تتاح من قبل مزود خدمة حل النزاع يجب أن يتم تقديم الرد من خالل مزود خدمة حل النزاع المناس )ج(
 .والمعارض ICANNهذا، مع إرسال نسخ إلى منظمة 

 :يجب أن يحتوي الرد، من بين أمور أخرى، على المعلومات التالية )د(

 الخاصة بمقدم الطلب، و) ا إلى ذلكالعناوين وأرقام الهواتف وعناوين البريد اإللكتروني، وم(األسماء ومعلومات االتصال  )1(

 .عتراضرد على كل نقطة على البيانات التي يتم تقديمها في اال )2(

كما يقوم مقدم الطلب بوصف  .صفحة، أيهما أقل، باستثناء المرفقات 20كلمة أو  5000الجزء الجوهري من الرد على  يقتصريجب أن  )هـ(
 .تقوم عليها الردودوتقديم نسخ من أي مستندات داعمة أو رسمية 

وفي نفس توقيت تقديم الرد، يجب أن يقوم مقدم الطلب بدفع رسوم تقديم تحدد قيمتها ويتم نشرها من قبل مزود خدمة حل النزاع ذي الصلة  )و(
لتقديم خالل عشرة وفي حالة عدم دفع رسوم ا. وإرفاق دليل الدفع هذا في الرد) والتي تكون نفس قيمة رسوم التقديم التي يدفعها المعارض(
مسودة أيام من تاريخ استالم الرد من قبل مزود خدمة حل النزاع، يعتبر مقدم الطلب متأخًرا، ويتم تجاهل أي ردود، ويتم اعتبار أن ) 10(
 .مقبوالً  عتراضاال -ألغراض المناقشة -
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ا اإلجراء ومع قواعد مزود خدمة حل النزاع السارية، من هذ) 1)(د(و) ج(11إذا وجد مزود خدمة حل النزاع أن الرد ال تتفق مع البند  )ز(
وإذا تم إصالح تلك  .يكون لمزود خدمة حل النزاع الحق في طلب أن يتم تصحيح أي عيوب إدارية موجودة في الرد خالل خمسة أيام

م رد حسب هذا اإلجراء، يتم اعتبار أنه العيوب اإلدارية الموجودة في الرد خالل المدة الزمنية المحددة، لكن بعد مرور الوقت المحدد لتقدي
 .قد تم تقديم الرد في إطار هذا الحد الزمني

يوماً، فسوف يعتبر مقدم الطلب متأخراً،  30خالل الحد الزمني  عتراضإذا عجز مقدم الطلب عن تقديم رد في الوقت المناسب لال  )ح(
 .دم الطلب في حالة التأخروال يتم إعادة أي رسوم دفعها مق. ناجحة عتراضوسوف تعتبر اال

 عتراضاتدمج اال .12المادة 

يتم تشجيع مزود خدمة حل النزاع، متى كان ذلك ممكًنا ويمكن ممارسته، وكما يظهر بشكل أكبر في قواعد مزود خدمة حل النزاع  )أ(
على  gTLDعلى نفس نطاق  تراضاع، على سبيل المثال، عندما يقوم أكثر من معارض واحد بتقديم عتراضاتالسارية، على توحيد اال

، ويقوم بإخبار أطراف التوحيد، )أ(11سيحاول مزود خدمة حل النزاع تحديد التوحيد قبل إصدار إشعاره بناًء على البند . نفس األسس
 .متى كان ذلك مناسباً، في هذا اإلشعار

خالل  عتراضاتيقترح أي مقدم طلب أو معارض توحيد اال إذا لم يقرر مزود خدمة حل النزاع نفسه توحيد معارضتين أو أكثر، يمكن أن )ب(
إذا قرر مزود خدمة حل النزاع، بعد هذا االقتراح، ). أ(11أيام من اإلشعار المرسل إلى مزود خدمة حل النزاع حسب البند ) 7(سبعة 
، )أ(11دمة حل النزاع وفقاً للمادة يوماً من تاريخ إشعار مزود خ 14يجب أن يتخذ القرار الخاص بها خالل محددة،  اعتراضاتتوحيد 

من تاريخ استالم مقدم الطلب إلشعار مزود خدمة حل  يوًماً ) 30(الموحد هو ثالثون  ءيكون الحد الزمني لرد مقدم الطلب في اإلجرا
 .النزاع بالتوحيد

فيما يتعلق بالوقت، والتكلفة، واتساق (ت أم ال، يقوم مزود خدمة حل النزاع بتقييم االمتيازا عتراضاتأثناء تقرير هل يتم دمج اال )ج(
يجب أن يكون قرار  .والتي يمكن أن تنجم عن التوحيد في مقابل أي أضرار أو عدم مالءمة قد تنتج عن الدمج) القرارات، وما إلى ذلك

DRSP للتعزيز نهائي وال يخضع لالستئناف. 

 ).هـ(2تلخيص ذلك في البند  القائمة على أسس مختلفة، كما تم عتراضاتلن يتم توحيد اال )د(

 الهيئة .13المادة 

 .يوًما بعد استالم الرد) 30(يقوم مزود خدمة حل النزاع باختيار وتعيين هيئة الخبراء خالل ثالثين  )أ(

 :عدد الخبراء والمؤهالت الخاصة بهم )ب(

 .كةسلسلة مرب اعتراضفي اإلجراءات التي تنطوي على  سيكون هناك عضو استشاري واحد )1(

يجب أن يكون خبير واحد أو في حالة موافقة جميع األطراف، فإن ثالثة خبراء من ذوي الخبرة في مجال منازعات حقوق  )2(
  .الملكية الفكرية التي تنطوي على االعتراض للحقوق القانونية الموجودة

تكون جنسية الرئيس مختلفة و .دهم كرئيسسيكون هناك ثالثة خبراء معروفين كقضاة كبار لهم سمعة دولية، ويتم تعيين أح )3(
 .المصلحة العامة المحدودة اعتراضعن جنسيات مقدم الطلب والمعارض، في اإلجراءات التي تشتمل على 

 .المجتمع اعتراضفي اإلجراءات التي تنطوي على  سيكون هناك عضو استشاري واحد )4(

وتفرض قواعد مزود خدمة حل النزاع  .اء عدم التحيز واالستقاللية عن األطرافيشترط في كل الخبراء الذين يعملون بموجب هذا اإلجر )ج(
 .الطريقة التي يمكن أن يؤكد بها كل خبير استقالليته وعدم تحيزه ويحافظ عليها

 .وتفرض قواعد مزود خدمة حل النزاع اإلجراءات الالزمة لتحدي خبير ما واستبدال الخبراء )د(

، ال يقوم الخبير بأي دور أًيا كان، في أي إجراءات معلقة أو مستقبلية، سواء كتابة تصريح األطرافلك أو أن يتم ذ تطلب المحكمةما لم  )هـ(
 .قانونية، أو تحكيمية، أو غير ذلك، فيما يتعلق باألمر الذي تمت إحالته إلى قرار الخبير بموجب هذا اإلجراء

 التكاليف .14المادة 

تكاليف اإلجراءات التي يقوم بتنفيذها بموجب هذا اإلجراء وبما يتوافق مع قواعد مزود خدمة حل النزاع  يحدد كل مزود خدمة حل نزاع )أ(
وتغطي هذه التكاليف تكاليف ونفقات أعضاء الهيئة، باإلضافة إلى التكاليف الرسمية الخاصة بمزود خدمة حل النزاع  .السارية

 ").التكاليف("
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ن إنشاء الهيئة، يقوم مزود خدمة حل النزاع بتقييم إجمالي التكاليف ومطالبة كٍل من المعارض ومقدم أيام عمل م) 10(في غضون عشرة  )ب(
ويقوم كل طرف بدفع التكاليف الخاصة به  .المستجيب بالدفع المقدم للتكاليف الخاصة بهما بالكامل إلى مزود خدمة حل النزاع/ الطلب 

سيتم . فوعات إلى مزود خدمة حل النزاعمزود خدمة حل النزاع للدفع وتقديم دليل بتلك المدأيام من استالم طلب ) 10(مقدماً خالل عشرة 
 .خصم المبالغ المستحقة الدفع مقدماً لمبلغ التكاليف هذا من كل إيداع رسوم تقديم يدفعها الطرفين

لطرفين بدفع مبالغ إضافية مقدماً أثناء إجراءات حل بتعديل التقييم اإلجمالي للتكاليف ومطالبة ا" مزود خدمة حل النزاع"يمكن أن يقوم  )ج(
 .النزاع

 :مقدماً في حالة الفشل في دفع التكاليف  )د(

 .، يتم رفض معارضته ولن تتم إعادة أي تكاليف قام بدفعها إليه مرة أخرى مقدماً التكاليف  عن دفعفي حالة فشل المعارض  )1(

قد تم قبولها ولن تتم إعادة أي تكاليف قام  عتراضيف المقدمة، يتم افتراض أن االفي حالة فشل مقدم الطلب في تقديم التكال )2(
 .مقدم الطلب بدفعها إليه مرة أخرى

رف عند إنهاء اإلجراءات، وبعد تقديم الهيئة لقرارها من الخبراء، يقوم مزود خدمة حل النزاع بإعادة المبالغ المقدمة التي دفعها إلى الط )هـ(
 .دد الهيئةالفائز، كما تح

 التمثيل وتقديم المساعدة .15المادة 

 .يمكن أن يتم تمثيل األطراف أو دعمهم من قبل أفراد من اختيارهم )أ(

بإبالغ االسم وجهات االتصال والوظائف التي يقوم بها هؤالء األشخاص ومزود خدمة حل النزاع  أو طرف ممثل يقوم كل طرف )ب(
 ).عتراضاتفي حالة توحيد االأو األطراف األخرى (والطرف اآلخر 

 التفاوض والوساطة .16المادة 

أو جهود الوساطة في أي وقت خالل عملية حل النزاع التي تهدف /بالمشاركة في المفاوضات و -وال يطالبون إلزامياً  -يشجع األطراف  )أ(
 .إلى حل النزاع بشكل ودي

 .راح شخص يمكن أن يساعد األطراف كوسيط، إذا طلبت األطراف ذلكيجب أن يكون كل مزود خدمة حل النزاع قادراً على اقت )ب(

لن يقوم الشخص الذي يقوم بدور الوساطة بين األطراف بدور الخبير في النزاع بين األطراف بموجب هذا اإلجراء أو أي إجراءات تتم  )ج(
 .gTLDبموجب هذا اإلجراء وتشتمل على نفس نطاق 

تسوية المنازعات أو أي تمديد الموعد النهائي في  إجراءاتأن يكون أساسا لتعليق بحكم الواقع   يجوز،سير المفاوضات أو الوساطة ال )د(
تمديداً ) بعد تشكيلها(وبموجب الطلب المشترك من األطراف، يمكن أن يمنح مزود خدمة حل النزاع أو الهيئة  .إطار هذه اإلجراءات

يقة األمر، أساساً لتعليق إجراءات قرار حل النزاع أو تمديد أي موعد نهائي بموجب هذا ، في حق.للموعد النهائي أو تعليقاً لإلجراءات
 .اعتراضولن يؤجل إدارة أي ) 30(باستثناء الظروف االستثنائية، لن يتجاوز هذا التمديد أو التعليق مدة ثالثون يوماً . اإلجراء

سوية األمر المحال إلى مزود خدمة حل النزاع بموجب هذا اإلجراء، يجب أن إذا اتفق األطراف، أثناء المفاوضات أو الوساطة، على ت )هـ(
تخبر األطراف مزود خدمة حل النزاع، والذي يقوم بإنهاء اإلجراءات، شريطة الوفاء بالتزامات الدفع المتعلقة باألطراف بموجب هذا 

 .واألطراف بالتالي ICANNاإلجراء، كما يقوم بإخبار منظمة 

 تقديمات المكتوبة اإلضافيةال .17المادة 

والرد، وتقوم بتحديد الحدود الزمنية لعمليات  عتراضيمكن أن تحدد الهيئة هل يقوم األطراف بتقديم أي بيانات مكتوبة باإلضافة إلى اال )أ(
 .التقديم تلك

، إال إذا قررت الهيئة، بعد )30(ة ثالثين يوماً لن تتجاوز الحدود الزمنية المحددة من قبل الهيئة لتقديم المستندات المكتوبة اإلضافية مد )ب(
 .استشارة مزود خدمة حل النزاع، أن الظروف االستثنائية تبرر التمديد الزمني

 الدليل .18المادة 

حاالت وفي  .سريعا وبتكلفة معقولة، يقتصر اإلجراءات الالزمة إلنتاج الوثائق gTLDsمن أجل تحقيق الهدف المتمثل في حل المنازعات بشأن 
 .استثنائية، قد تطلب الهيئة من أحد األطراف توفير دليل إضافي
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 جلسات االستماع .19المادة 

 .غالباً يتم حل النزاعات التي تنشأ بموجب هذا اإلجراء وقواعد مزود خدمة حل النزاع السارية دون جلسات استماع )أ(

 .على طلب من أحد الطرفين، عقد جلسة استماع في الظروف االستثنائية فقطويمكن أن تقرر الهيئة بناًء على رأيها الخاص، أو بناًء  )ب(

 :في حالة قرار اللجنة بعقد جلسة استماع )ج(

 .تقرر اللجنة كيفية ومتى يتم تنفيذ جلسة االستماع )1(

 .أمكن من أجل تسريع اإلجراءات وتقليل التكاليف، يتم تنفيذ جلسة االستماع من خالل مؤتمرات الفيديو إذا )2(

وتقتصر جلسة االستماع على يوم واحد فقط، إال إذا قررت الهيئة، في الظروف االستثنائية، أنه يلزم أكثر من يوم واحد  )3(
 .إلجراء جلسة االستماع

 .تقرر الهيئة هل تكون جلسة االستماع مفتوحة للعامة أو يتم تنفيذها بشكل خاص )4(

 المعايير .20المادة 

لكل  ICANNبتطبيق المعايير التي تم تحديدها من قبل منظمة  –) هـ(2لكل فئة من فئات االعتراض المحددة في المادة  –الهيئة تلتزم  )أ(
 .من هذا اإلجراء) هـ(2، والتي تم توضيحها في البند عتراضاتفئة من اال

 .مستندات التي يتم تقديمها وأي قواعد أو مبادئ ترى أنها ساريةوباإلضافة إلى ذلك، يمكن أن تحيل الهيئة نتائجها وتقيمها بناًء على البيانات وال )ب(

 .الخاصة به بناًء على المعايير السارية عتراضيتحمل المعارض عبأ إثبات اال )ج(

 تحديد الخبير  .21المادة 

يوماً من تاريخ تشكيل  45خالل يجب أن يبذل مزود خدمة حل النزاع والهيئة الجهود المعقولة للتحقق من أن قرار الخبير يتم تقديمه  )أ(
يمكن أن يتم السماح بتوفير تمديد وفي بعض الظروف الخاصة، مثل الحاالت الموحدة وعند استشارة مزود خدمة حل النزاع، . الهيئة

 .وقد يسمح بتمديد بسيطإضافي قصير إذا طلبته الهيئة 

دقيق مزود خدمة حل النزاع لصياغتها قبل توقيعها، ما لم يتم استثناء هذا تقوم الهيئة بتقديم قرار الخبير الخاص بها في شكل مسودة لت )ب(
تتعامل التعديالت التي يقترحها مزود خدمة حل النزاع للهيئة، إن . التدقيق بشكل خاص من قبل قواعد مزود خدمة حل النزاع السارية

خدمة حل النزاع، والتي ستوصل قرار الخبراء هذا إلى  ويتم توصيل قرار الخبراء الموقع إلى مزود. وجدت، شكل قرار الخبراء فقط
 .ICANNاألطراف ومنظمة 

  .عندما يتم تشكيل الهيئة من ثالثة خبراء، سيكون القرار ألغلبية الخبراء )ج(

تكون التعويضات  .ايكون قرار الخبراء مكتوًبا، ويجب أن يحدد الطرف الفائز، ويجب أن يحدد األسباب التي تم اتخاذ القرار بناًء عليه )د(
وإعادة األموال من قبل  عتراضالمتاحة إلى مقدم الطلب أو المعارض بموجب أي إجراءات أمام الهيئة مقتصرة على نجاح أو رفض اال

من ) هـ(14مزود خدمة حل النزاع إلى الطرف الفائز، كما تحدد الهيئة في قرار الخبراء الخاص بها، للمدفوعات المقدمة بموجب البند 
 .هذا اإلجراء وأي بنود في قواعد مزود خدمة حل النزاع السارية

في حالة فشل أي خبير في التوقيع على قرار الخبير،  .بالتوقيع عليه الخبراءيحدد قرار الخبراء التاريخ الذي تم اتخاذه فيه، ويجب أن يقوم  )هـ(
 .يجب أن يتم إرفاقه ببيان بسبب غياب هذا التوقيع

ى توفير نسخ إلكترونية من قرار الخبراء، يجب أن تقوم الهيئة بتوفير نسخة مطبوعة موقعة من قرار الخبراء إلى مزود خدمة باإلضافة إل )و(
 .حل النزاع، إال إذا كانت قواعد مزود خدمة حل النزاع تنص على خالف ذلك

 .نترنت، ما لم تقرر الهيئة غير ذلكيتم نشر قرار الخبراء بشكل تام على موقع مزود خدمة حل النزاع على شبكة اإل )ز(

 استثناء المسؤولية .22المادة 

استثناء للمسئولية تنص عليها قواعد مزود خدمة حل النزاع السارية، لن يكون الخبراء، أو مزود خدمة حل النزاع أو موظفيه، أو  أيباإلضافة إلى 
ن نحو أي شخص بسبب أي إجراء أو حذف يتعلق بأي إجراء يتم تنفيذه أو مجلس إدارتها، أو موظفيها أو استشاريها، مسئولي ICANNمنظمة 

 .بموجب هذا اإلجراء



 3ملحق الوحدة 
 الجديدة gTLDإجراء حل نزاعات نطاقات 

 

 9-ص  2011-09-19اإلصدار | كتيب دليل مقدمي الطلبات 
 

 تعديل اإلجراء .23المادة 

 .، من وقت آلخر، وحسب اللوائح الخاصة بها، بتعديل هذا اإلجراءICANNيمكن أن تقوم منظمة  )أ(

 .gTLDي في اليوم الذي تم تقديم الطلب ذي الصلة الخاص بنطاق إصدار هذا اإلجراء الساري على إجراء حل نزاع هو اإلصدار السار )ب(
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 4الوحدة 
 إجراءات التنافس على السلسلة

 
التي يتم تقديم  gTLDلمواقف التي يحدث بها تنافس على سالسل ل اهذه الوحدة وصفً توفر 

 .مقدمي الطلبات لفض حاالت التنافس هذهأمام ، والطرق المتاحة ات للحصول عليهاطلب

 السلسلةعلى التنافس  4.1
 :في أي من الحاالت التاليةيحدث التنافس على السلسلة 

 gTLDسلسلة نطاق لحصول على يقوم اثنان أو أكثر من مقدمي الطلبات لعندما  .1
 .متطابقة بإكمال جميع المراحل السابقة من التقييم وعملية فض النزاع بنجاح

متشابهة  TLDسالسل  لحصول علىا يقوم اثنان أو أكثر من مقدمي طلباتأو عندما  .2
التشابه ويتم تعريف بإكمال جميع المراحل السابقة لعمليتي التقييم وفض النزاع بنجاح، 

 احتمالية إحداث إرباك للمستخدم إذا تم تفويض أكثر من سلسلةيمثل في السالسل بأنه 
 .واحدة من السالسل

بقة أو التي من شأنها أن المقترحة المتطا gTLDعلى طلبات سالسل  ICANNلن توافق 
إذا حدث أي من الموقفين أعاله، . تؤدي إلى إرباك المستخدم، والتي تسمى السالسل المتنافسة

هذه الطلبات إلى حل التنافس إما من خالل تقييم أولوية المجتمع، في بعض الحاالت، فستحال 
يشار إلى مجموعة و .وكلتا هاتين العمليتين موضحتان في هذه الوحدة. أو من خالل المزاد

 .مجموعة تنافسباسم من الطلبات المقدمة لسالسل متنافسة 

إلى السالسل المتشابهة للغاية لدرجة أنها " مشابه"اللفظ شير يالطلب،  يفي كتيب دليل مقدم(
المستخدم في حالة تفويض أكثر من سلسلة واحدة في منطقة لدى تخلق احتمالية إثارة ارتباك 

 .)الجذر

 ريف مجموعات التنافستع 4.1.1
تحتوي على سالسل نطاق التي طلبات المجموعات من عبارة عن .مجموعات التنافس

gTLD ويتم تحديد مجموعات . هات للحصول عليالمتطابقة أو المتشابهة تم التقدم بطال
. التي يتم التقدم للحصول عليها gTLDالتنافس أثناء التقييم المبدئي بعد مراجعة كل سالسل 

بنشر مجموعات تنافس مبدئية بمجرد انتهاء مراجعة تشابه  ICANNوم منظمة ستقو
السلسلة، وستقوم بتحديث مجموعات التنافس حسب الضرورة أثناء مراحل التقييم وحل 

 .النزاعات

على . المتطابقة آلًيا إلحدى مجموعات التنافس gTLDسيتم تخصيص طلبات سالسل نطاق 
، فسيتم TLDSTRING. مقدم الطلب أ ومقدم الطلب بطلب لـسبيل المثال، إذا تقدم كل من 

ويراعي هذا االختبار الخاص بالسالسل المتطابقة . إعالنهما ضمن إحدى مجموعات التنافس
وهذا يعني أن اثنين أو أكثر . ذي صلة IDNمعامالت نقاط الترميز المدرجة في أي جدول 
المعينة بمثابة سالسل متغيراتهم لب أو من المتقدمين الذين تعد سالسلهم المقّدم لها الط

سوف يتم اعتبارها في تنافس مباشر مع  ICANNالذي قدم إلى  IDNوفًقا لجدول متغيرات 
فعلى سبيل المثال، إذا تقدم أحد مقدمي الطلبات بطلب للحصول على سلسلة . بعضها البعض

متغيرات ل السلسلتان سالسوكانت ، "ص"وتقدم آخر بطلب للحصول على سلسلة " س"
 .كال الطلبين في تنافس مباشرعندئذ يكون ، 1على النحو المحدد في الوحدة  TLDلنطاق 



 4الوحدة 
 التنافس على السلسلة
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بمراجعة المجموعة الكاملة لعناوين السالسل التي تم أيًضا قوم هيئة تشابه السالسل تسكما 
ها؛ لتحديد ما إذا كانت السالسل المقترحة في أي طلبين أو أكثر للحصول علي طلببالتقدم 

تشابهة جًدا لدرجة أنها قد تتسبب في إحداث إرباك يضر بالمستخدم إذا تم السماح لها م
وستشارك الهيئة في هذا التحديد بالنسبة لكل زوج من سالسل . DNSبالتواجد مًعا في نظام 

gTLD يتم تعريف 2وكنتيجة لتدقيق تشابه السلسلة الموضح في الوحدة . المقّدم لها الطلب ،
افس بين الطلبات التي لها عالقة تنافس مباشرة أو غير مباشرة ببعضها مجموعات التن

 .البعض

من و. في حالة تطابقهما أو تشابههما مع بعضها البعض تنافس مباشرفي  سلسلتانتكون 
إذا تقدم أربعة ف: الممكن أن يجتمع أكثر من اثنين من مقدمي الطلبات في موقف تنافس مباشر

، فسيكونون جميًعا في تنافس gTLDسلسلة نطاق لنفس فين بطلب من مقدمي الطلبات المختل
 .مباشر مع بعضهم البعض

إذا كانتا في تنافس مباشر مع سلسلة ثالثة، ولكن ليس  تنافس غير مباشرتصبح سلسلتان في 
التنافس المباشر والتنافس غير ويوضح المثال التالي شرًحا حول . مع بعضهما البعض
 .ربالمباشر بتفصيل أك

 Cبينما تعد السلسلتان . مثاالً على التنافس المباشر Bو A، تعد السلسلتان 4.1في الشكل 
، ولكن ليس مع Bفي تنافس مع  Gو Cدخلت كل من . مثاالً على التنافس غير المباشر Gو

وتتكون مجموعة التنافس . يمثل الشكل في مجمله مجموعة تنافس واحدة. بعضهما البعض
مرتبطة ببعضها بواسطة التنافس على السلسلة، بشكل مباشر أو غير من جميع الطلبات ال

 .مباشر

 

تعرض كالً من السالسل  ،يمثل هذا الرسم البياني مجموعة تنافس واحدة – 4.1الشكل 
 .شكل مباشر والسالسل المتنافسة بشكل غير مباشرالمتنافسة ب

مبدئي، ال يمكن التقييم عملية الأثناء يتم تحديدها مجموعات التنافس المبدئية أن  نحيفي 
وضع تصور التكوين النهائي لمجموعات التنافس إال بعد االنتهاء من خطوات عملية التقييم 

بعاده خالل خطوات هذه العملية، يمكنه أن أي طلب يتم استيرجع إلى سبب الو. وحل النزاع
 .أن يشكل تعديالً على مجموعة تنافس محددة في مرحلة سابقة

فقد تزداد إحدى مجموعات التنافس إلى مجموعتين، أو قد تتم إزالتهما مًعا كنتيجة لتقييم 
ويمكن أيًضا تعديل تركيبة مجموعة التنافس بسبب سحب بعض . موسع أو إجراء حل نزاع

 .التقدم طوًعا في جميع مراحل العمليةطلبات 

ويعد طلب . Gو D، تم استبعاد طلبي التقدم 1في مجموعة التنافس رقم : 4.2راجع الشكل 
 . هو الوحيد المتبقي، ولذلك لم تتبق أية مجموعات تنافس لحلها Aالتقدم 

جميع ، تم االنتهاء بنجاح من التقييم الموسع وحل النزاع ل2في مجموعة التنافس رقم 
 .الطلبات، لذا تبقى مجموعة التنافس األساسية لحلها
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في تنافس  Fوبما أن طلب التقدم  .F، يتم استبعاد طلب التقدم 3في مجموعة التنافس رقم 
ال يكونان في تنافس مع بعضهما البعض، تنقسم مجموعة  Jو E، ولكن Jو Eمباشر مع 

في تنافس مباشر، وأخرى  Kو Eواحدة تحتوي على : التنافس األصلية إلى مجموعتين
 . Jو Iتحتوي على 

  
يتعذر بدء حل التنافس على السلسلة حتى ينتهي جميع مقدمي الطلبات ضمن  – 4.2الشكل 

 .المجموعة التنافسية من جميع المراحل السابقة المعمول بها

لمجتمع أو أي وسيلة ثم يجب أن يتم حل حاالت التنافس المتبقية من خالل تقييم أولوية ا
بمعالجة مع كل  ICANNفي عملية حل النزاعات، تقوم منظمة . أخرى وفًقا للظروف

 .مجموعة تنافس لتوفير حل يتسم بالوضوح

كما هو موضح في مكان آخر من هذا الدليل، يمكن أن يتم حل حاالت التنافس من خالل تقييم 
وفي غياب هذا الحل، تكون . المتنازعةأولوية المجتمع أو من خالل االتفاق بين األطراف 

 . آلية حل النزاع على السلسلة األخيرة هي عمل مزاد

تأثير إجراءات فض النزاع الخاص بالسلسلة المربكة على   4.1.2
 مجموعات التنافس

، ووجدت )3راجع الوحدة (ارتباك سلسلة ضد مقدم طلب آخر ب اعتراضمقدم طلب قدم إذا 
سلسلة هذا؛ أي أن القوانين تؤيد المعارض، فسيتم وضع مقدَمي الهيئة وجود ارتباك ال

لذا، سينجم عن إجراءات فض النزاع . الطلبات كليهما في تنافس مباشر مع بعضهما البعض
سلسلة مربكة في هيكل جديد لمجموعة تنافس خاصة بالطلبات ذات الصلة،  اعتراضالقائمة 

 .مما يزيد من مجموعة التنافس األصلية

ارتباك سلسلة ضد مقدم طلب آخر، ووجدت الهيئة عدم وجود  اعتراضمقدم طلب قدم وإذا 
ارتباك السلسلة هذا؛ أي أن القوانين تؤيد مقدم الطلب اآلخر، فلن يتم اعتبار كال الطلبين في 

 . تنافس مباشر مع بعضهما البعض

قبل متقدم ولن تؤدي نتيجة فض النزاع في حالة وجود اعتراض سلسلة مربكة مقدمة من 
  .آخر إلى إزالة طلب التقدم من مجموعة تنافس تمت إقامتها مسبًقا

 الفترة الزمنية
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 الحل الذاتي للتنافس على السلسلة  4.1.3
يمكن لمقدمي الطلبات المحددين كأطراف في تنافس اختيار الوصول لتسوية أو اتفاق فيما 

العملية، بمجرد  وقد يحدث هذا في أي مرحلة من مراحل. بينهم، مما يؤدي إلى حل التنافس
طلبات التقدم الواردة ومجموعات التنافس األولية على موقعها على  ICANNأن تنشر 

 . اإلنترنت بصورة علنية

يمكن أن يقوم مقدمو الطلبات بحل التنازع على السلسلة بطريقة يقوم فيها أحد مقدمي الطلبات 
لتنافس على السلسلة من وال يمكن أن يحل أحد مقدمي الطلبات ا. بسحب الطلب الخاص به

هذا، وُيفهم أن مقدمي . خالل اختيار سلسلة جديدة أو من خالل استبدال ذاته بشركة مشتركة
. الطلبات قد يرغبون في إقامة مشاريع مشتركة في جهودهم الرامية إلى حل تنافس السلسلة

دمي الطلبات على سبيل المثال، اندماج مق(ومع ذلك، فإن التغييرات الجوهرية في الطلبات 
وقد يتطلب ذلك رسوًما إضافية . تتطلب إجراء إعادة تقييم للطلب) لحل التنافس على السلسلة

ويتم تشجيع مقدمي الطلبات لحل التنافس من خالل االندماج بطريقة ال . في دورة طلبات تالية
ركة ووفًقا لذلك، يجب إقامة مشاريع مشت. تؤثر بشكل جوهري على الطلب المتبقي الفائز

جديدة تجري على نحو ال يؤدي إلى تغيير جوهري لطلب التقدم، لتجنب التعرض إلعادة 
 . التقييم

 النتائج المحتملة لحل التنافس  4.1.4
يمكن أن ينتقل الطلب الذي أتم بنجاح كل المراحل السابقة ولم يعد جزًءا من أي مجموعة 

هو موضح في القسم  كما(تنافس بسبب التغييرات في تكوين مجموعة التنافس 
كما هو (أو الحل الذاتي من قبل مقدمي الطلبات في مجموعة التنافس ) 4.1.1 الفرعي

  .إلى المرحلة التالية) 4.1.3موضح في القسم الفرعي 

يمكن أن ينتقل الطلب الذي يفوز في إجراء حل تنافس، سواُء من خالل تقييم أولوية المجتمع 
  .لة التاليةأو من خالل المزاد، إلى المرح

في بعض الحاالت، ال تزال المتابعة ممكنة للمتقدم الذي ال يعد الفائز الصريح لعملية حل 
 :وهذا الموقف موضح في الفقرات التالية. تنافس السلسلة

إذا كانت السالسل الموجودة ضمن مجموعة تنافس متطابقة، فتكون الطلبات في تنافس مباشر 
 .هناك فائز واحد فقط ينتقل إلى الخطوة التالية مع بعضها البعض ويجب أن يكون

وعلى الرغم من ذلك، فحيثما توجد مواقف التنافس المباشر وغير المباشر ضمن المجموعة، 
  .يمكن أن تبقى أكثر من سلسلة بعد الحل

، ولكن Cفي تنافس مع  B، والسلسلة Bفي تنافس مع  Aعلى سبيل المثال، حالة السلسلة 
بإجراءات حل التنافس، فسيتم  Aفإذا فازت السلسلة . Aفي تنافس مع  ليست Cالسلسلة 

المتابعة ألنها ليست في تنافس مباشر مع السلسلة  Cولكن يمكن للسلسلة  Bاستبعاد السلسلة 
 . دون التعرض لخطر االرتباك DNSالفائزة، وكلتا السلسلتين يمكن أن يتعايشا في نظام 

 تقييم أولوية المجتمع 4.2
يبدأ  .تقييم أولوية المجتمع إذا اختار مقدم طلب قائُم على المجتمع هذا الخيار في طلبه يحدث

التقييم القائم على المجتمع بمجرد أن ينهي جميع مقدمي الطلبات في مجموع التنافس جميع 
 .المراحل السابقة للعملية

قاط المستلمة في مراجعات ال يتم تحويل النو. يعد التقييم القائم على المجتمع تحليالً مستقالً 
يبدأ كل من مقدمي الطلبات المشاركين في كما . مقدم الطلب إلى التقييم القائم على المجتمع

 .التقييم القائم على المجتمع برصيد صفر من النقاط
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 صالحية تقييم أولوية المجتمع 4.2.1
ت مطلوب منهم ، فجميع مقدمي الطلبا1من الوحدة  1.2.3كما هو موضح في القسم الفرعي 
 :تحديد ما إذا كان نوع طلباتهم هو

 معتمد على المجتمع •

 قياسيأو  •

سوف يطلب من مقدمي الطلبات الذين يقومون بتعيين طلباتهم كطلبات معتمدة على المجتمع 
اإلجابة على مجموعة من األسئلة في نموذج الطلب تقدم معلومات ذات صلة في حالة حدوث 

 .معالتقييم القائم على المجت

مقدمو الطلبات المعتمدون على المجتمع هم فقط الذين يمكنهم اختيار عمل التقييم القائم يعتبر 
  .على المجتمع

في بداية مرحلة حل التنافس، يتم إعالم كل مقدمي الطلبات المعتمدة على المجتمع في 
مبلغ وديعة  مجموعات التنافس الباقية بفرصة التقدم لتقييم أولوية المجتمع من خالل تقديم

ويتم فقط تسجيل تلك الطلبات التي تم الحصول على ودائعها قبل الموعد . بحلول تاريخ محدد
وبعد التقييم، تتم إعادة المبلغ المودع إلى مقدمي الطلبات . النهائي في تقييم أولوية المجتمع

 . نقطة أو أعلى 14ممن يحققون 

ُيطلب من جميع مقدمي الطلبات المختارين قبل بدء تقييم أولوية المجتمع، من الممكن أن 
 . للمشاركة في مجموعة التنافس تقديم معلومات إضافية ذات صلة بتقييم أولوية المجتمع

 إجراءات تقييم أولوية المجتمع 4.2.2
بإجراء عمليات التقييم لكل مجموعة تنافس؛  ICANNستقوم هيئة يتم تعيينها من قبل منظمة 

يتمثل دور اللجنة التشريعية في تحديد ما إذا كانت أي . لمتنافسةلمراجعة هذه الطلبات ا
لن يشارك مقدمو الطلبات القياسية . الطلبات التي أساسها المجتمع تفي بمعايير أولوية المجتمع

 .داخل مجموعة التنافس الواحدة، إن وجد، في تقييم أولوية المجتمع

انظر (المجتمع يفي بمعايير أولوية المجتمع إذا تمت مالحظة أن مقدم طلب واحًدا قائًما على 
، لتحقيق النجاح في التقييم المقارن، يتم اإلعالن عن نجاح مقدم )أدناه 4.2.3القسم الفرعي 

إذا كان هناك أكثر من طلب . الطلب هذا في تقييم أولوية المجتمع ويمكن أن يتقدم بطلبه
 :تنافس المتبقي بينهم كما يليمعتمد على المجتمع يتوافق مع المعايير، فيتم حل ال

انظر (مع بعضهم البعض  تنافس غير مباشرفي حالة كون مقدمي الطلبات في  •
في تلك الحالة، . ، يسمح لهم مًعا بالتقدم إلى المرحلة التالية)4.1.1القسم الفرعي 

يتم التخلص من الطلبات التي تكون في تنافس مباشر مع أي من هذه الطلبات 
 .مجتمعالقائمة على ال

مع بعضها البعض، تنتقل هذه  تنافس مباشرفي حالة كون الطلبات في حالة  •
إذا اتفق كل األطراف وقاموا بتقديم طلب مشترك، فقد . الطلبات إلى مرحلة المزاد

المزاد لفترة ثالثة أشهر أثناء محاولة األطراف الوصول  ICANNتؤجل منظمة 
هذا الخيار متاح مرة واحدة فقط، ولن  .إلى تسوية قبل االنتقال إلى خيار المزاد

 . أكثر من هذا الطلب لكل مجموعة من الطلبات المتنافسة ICANNتمنح منظمة 

إذا لم يتم العثور على أن أي طلب من الطلبات المعتمدة على المجتمع تفي بالمعايير، ينتقل 
) مة على المجتمعسواء مقدمو الطلبات القياسية أو القائ(كل األطراف في مجموعة التنافس 

 . إلى مرحلة المزاد

 . سيجري نشر نتائج تقييم كل أولوية مجتمع عند االنتهاء منها
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يعتبر مقدمو الطلبات الذين يتم استبعادهم نتيجة لتقييم أولوية المجتمع مؤهلين للحصول على 
 ).1انظر الوحدة ( gTLDاسترداد جزء من رسوم تقييم 

 جتمعمعايير تقييم أولوية الم 4.2.3
ستقوم هيئة أولوية المجتمع بمراجعة مقدم أو مقدمي الطلبات المعتمدين على المجتمع الذين 

 .اختاروا تقييم أولوية المجتمع وحساب رصيد نقاطهم حسب أربعة معايير مذكورة أدناه

تهدف عملية تسجيل النقاط إلى تحديد الطلبات المؤهلة التي تستند إلى المجتمع، في حين يتم 
تم " مجتمع"منح أولوية غير مستحقة لطلب يشير إلى " (اإليجابيات الزائفة"كل من منع 

عدم " (السلبيات الزائفة"، و)gTLDتأسيسه فقط للحصول على كلمة مطلوبة فقط مثل سلسلة 
ويدعو ذلك إلى أسلوب عالئقي، من خالل وضع ). منح األولوية لطلب مؤهل أساسه المجتمع

وسيتم احتساب تسجيل النقاط . الحسبان، كما تم توضيحه في العمليةالكثير من المعايير في 
من قبل هيئة وعلى أساس المعلومات المقدمة في الطلب باإلضافة إلى المعلومات األخرى 

ويجوز للجنة ). مثل المعلومات العامة بشأن المجتمع الذي يتم تمثيله(المتاحة ذات الصلة 
ك ضرورًيا للتوصل إلى قرارات بشأن نقاط التسجيل أيًضا تنفيذ بحث مستقل، إذا رأت ذل

  .المبلّغ عنها

يجب أن تتم مالحظة أن الطلب المؤهل القائم على المجتمع يمحو كل الطلبات القياسية 
وهذا السبب أساسي . المتنافسة بشكل مباشر، بغض النظر عن مدى أهلية الطلبات األخرى

 .م على المجتمع، كما هو موضح في المعايير أدناهللمتطلبات الصارمة للغاية لتأهيل طلب قائ
وعليه، فالنتيجة التي تتوصل إليها الهيئة من أن طلًبا ما ال يستوفي تسجيل النقاط الالزمة 

للنجاح في تقييم أولوية المجتمع ال تستلزم بالضرورة إشارة إلى أن المجتمع نفسه بطريقة ما 
  .غير كفء أو غير صالح

وقد تم اتخاذ  .يير الترتيب الذي سيتم على أساسه التقييم من قبل الهيئةيعكس تسلسل المعا
أي جانب من الجوانب السلبية  -" احتساب مزدوج"أقصى درجات الحذر لتجنب أي 

الموجودة في تقييم أحد طلبات التقدم بالنسبة لمعيار واحد فقط ينبغي احتسابه هناك ويجب أال 
  .يؤثر على تقييم معايير أخرى

. نقطة على األقل حتى يفوز في تقييم أولوية المجتمع 14ب أن يتمكن الطلب من تسجيل يج
 .4.2.2سيتم تحديد النتائج وفًقا لإلجراءات المذكورة في القسم الفرعي 

 )نقاط 4-0(تأسيس المجتمع  :1المعيار 

هو  يتمثل الحد األقصى لعدد النقاط التي يمكن الحصول عليها في معيار تأسيس المجتمع
 :نقاط يتم تجميعها كما يلي 4

4 3 2 1 0 

 مؤسسة المجتمع

 منخفض  عالٍ 
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 :كما تمت عملية القياس من جانب

 )2(التخطيط  .أ 

2 1 0 

مجتمع موجود 
مسبًقا مخطط 

 . ومنظم بوضوح

مجتمع موجود 
مسبًقا مخطط 

بوضوح، ولكن ال 
يفي بمتطلبات 

 . 2نقاط 

تخطيط غير كاٍف 
ووجود مسبق 

 . 1اط بالنسبة لنق

 

 )2(االمتداد  .ب 

2 1 0 

مجتمع ذو حجم 
كبير ويتسم بطول 

 . البقاء

مجتمع إما ذو 
حجم كبير أو يتسم 

بطول البقاء، 
ولكن ال يفي 

 . 2بمتطلبات نقاط 

مجتمع بال حجم كبير 
وال يتسم بطول 

 . البقاء

 

اردة في طلب يتعلق هذا القسم بالمجتمع كما هو محدد بشكل واضح ومعّرف وفًقا للبيانات الو
 .التقدم

ال يتم أخذ ضمنية طلب التقدم الخاص بالسلسلة في االعتبار هنا، ولكنه يؤخذ في االعتبار (
 .")االرتباط بين السلسلة المقترحة والمجتمع"، 2عند تحديد درجة المعيار رقم 

  1تعريفات المعيار 

 )"التيني بشكل كبير من أصله ال" مجتمع"نشأ استخدام تعبير  -)" المجتمع
"communitas " في حين ال يزال ينطوي على المزيد من  -" زمالة"بمعنى

والجدير بالذكر، أنه بناًء على . الترابط الذي يتعدى مجرد المصلحة المشتركة
وعي ) أ( :في جميع طلبات التقدم، ينبغي توفير" المجتمع"استخدام كلمة 

لتفهم لوجود المجتمع قبل نوع من ا) ب(واعتراف بالمجتمع فيما بين أعضائه، و
استقرار ) ج(؛ و)الجديدة gTLDعندما اكتملت توصيات سياسة ( 2007سبتمبر 

 . موسع أو طول البقاء، أو عدم الزوال، في المستقبل

  إلى العضوية في المجتمع، حيث يحصل تعريف العضوية " التخطيط"تشير كلمة
ريف غير الواضح الواضح والمستقيم على نقاط عالية، في حين يحصل التع

  .والمشتت وغير المترابط على نقاط منخفضة

  أن المجتمع يعد نشًطا على هذا النحو منذ قبل " الوجود المسبق"يعني مفهوم
 . 2007الجديدة في سبتمبر  gTLDاكتمال التوصيات المتعلقة بسياسة 

  أن هناك ما ال يقل عن كيان واحد مخصص بشكل رئيسي " التنظيم"تعني كلمة
 . مجتمع، مع أدلة موثقة من األنشطة المجتمعيةلل

  بأبعاد المجتمع، وذلك في إطار عدد أعضائه، والنطاق " االمتداد"يتعلق مصطلح
  .الجغرافي له، وعمر النشاط المتوقع الخاص به، كما هو موضح فيما يلي
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  إلى كٍل من عدد األعضاء والنطاق الجغرافي للمجتمع، " الحجم"يشير مصطلح
قد  -تسجيل نقاطه تبًعا للسياق بدالً من التركيز على األرقام المجردة وسيتم 

يحسب مجتمع الموقع الجغرافي الماليين من األعضاء في مكان محدود، بينما 
مجتمع اللغة قد يكون له مليون عضو موزع على أنحاء العالم، وقد يكون لمجتمع 

انتشارهم جيًدا في على الرغم من " فحسب"مقدمي الخدمات حوالي مائة عضو 
ويمكن اعتبار ذلك كله  -أرجاء العالم، وذلك لمجرد ذكر بعض األمثلة على هذا 

 ". حجم كبير"بأنه 

  أن مساعي المجتمع ذات طابع دائم وغير عابر" طول البقاء"يعني لفظ.  

 1 التوجيهية للمعياراإلرشادات 

ى أن المجتمع قد يتكون من كيانات ، تجدر اإلشارة إل"االمتداد"و " التخطيط"فيما يتعلق بـ 
على سبيل المثال، (، أو أفراد )على سبيل المثال، رابطة من مزودي خدمة معينة(قانونية 

على سبيل المثال، االتحاد الدولي للمجتمعات (أو تحالف منطقي من المجتمعات ) مجتمع اللغة
ا النحو، شريطة وجود الوعي وكلها قابلة لالستمرار على هذ). الوطنية ذات الطبيعة المماثلة

وإال يعد طلب التقدم غير ذي صلة . الالزم واالعتراف من المجتمع فيما بين األعضاء
  ".االمتداد"و " التخطيط"بالنسبة لكل من  0بمجتمع حقيقي ويسجل مجموع نقاط قدره 

الثالثة ، إذا كان طلب التقدم يوضح بصورة مرضية جميع المتغيرات "التخطيط"فيما يتعلق بـ 
 .2، فإنه يحصل على مجموع نقاط قدره )التخطيط، والوجود المسبق، والتنظيم(ذات الصلة 

، إذا كان طلب التقدم يوضح بصورة مرضية كالً من حجم المجتمع "االمتداد"فيما يتعلق بـ 
 . 2وطول بقائه على حد سواء، فإنه يحصل على مجموع نقاط قدره 

 )4-0عدد النقاط من ( والمجتمع سلة المقترحةاالرتباط بين السل :2المعيار 

 :نقاط 4يتمثل الحد األقصى لعدد النقاط التي يمكن الحصول عليها في معيار الرابط في 

4 3 2 1 0 

 الرابط بين السلسلة والمجتمع 

 منخفض عالٍ 

 :كما تمت عملية القياس من جانب

 )3(الرابط  .أ 

3 2 0 

تتماشى السلسلة 
مع اسم المجتمع 

أنها شكل أو 
مختصر معروف 
جًدا أو اختصار 

 . السم مجتمع

تحدد السلسلة 
المجتمع، ولكنها 

ال تتأهل للحصول 
على نقاط 
 . 3مجموعها 

رابط السلسلة ال يفي 
 .2بمتطلبات نقاط 
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 ) 1(التفرد  .ب 

1 0 

ال يوجد للسلسلة 
معنى هام آخر 
أكثر من تحديد 

المجتمع الموضح 
 . في طلب التقدم

تفي السلسلة ال 
 .1بمتطلبات نقاط 

 

 .يقّيم هذا القسم مدى أهمية السلسلة لمجتمع معين تقوم بتمثيله

  2تعريفات المعيار 

  المجتمع االسم القائم والذي ُيعرف به المجتمع " اسم"يكون المقصود بمصطلح
وقد يكون اسم المنظمة المخصصة للمجتمع، ولكنه ال يشترط أن . لدى اآلخرين

 .يكون كذلك

 أن السلسلة المقّدم بشأنها الطلب تصف بشكل وثيق المجتمع " تعريف"لفظ  يعني
  .أو أعضاء المجتمع، دون اإلفراط في الوصول بحد كبير خارج حدود المجتمع

 2المبادئ التوجيهية للمعيار 

نقاط، يتمثل الجانب األساسي في التعرف على  3الحاصل على " االرتباط"فيما يتعلق بـ 
  .اسم المجتمع/م بشأنها الطلب من قبل اآلخرين بوصفها تعريفالسلسلة المقدّ 

يجب أن تصف السلسلة المقّدم لها الطلب عن كثب المجتمع  ،نقطتان "االرتباط"فيما يتعلق بـ 
وعلى سبيل . أو أعضاء المجتمع، دون اإلفراط في الوصول بحد كبير خارج حدود المجتمع

إذا كانت اسًما من الطبيعي أن ُينادى  2ل على نقاط المثال، يمكن للسلسلة أن تتأهل للحصو
في حالة اتساع نطاق السلسلة للغاية  .به أحد أعضاء المجتمع النموذجيين في هذا السياق

مثال، على سبيل المثال، نادي تنس معروف عالمًيا ولكنه محلي تم التقدم بطلب بشأنه باسم (
".TENNIS("نقطة 2 ، فإنها لن تصبح مؤهلة للحصول على.  

بالجمهور بصفة عامة، مع اعتبار سياق لغة " معناه الملحوظ"، يرتبط "التفرد"وفيما يتعلق بـ 
  .المجتمع المضاف

على سبيل . على حسب سياق المجتمع من وجهة نظر عامة" التفرد"سيتم احتساب نقاط 
ها لن تسجل المثال، قد تبدو سلسلة مجتمع موقع جغرافي معين فريدة من منظور عام، ولكن

في التفرد إذا كانت تحمل معنى آخر كبيًرا في اللغة المستخدمة في موقع المجتمع ذي  1نقطة 
 1في مجموع النقاط " أكثر من تحديد المجتمع"... تتضمن هذه الصيغة ونصها . الصلة

، لكي "للرابط" 3أو  2متطلبات بأن السلسلة ال تحدد المجتمع، بمعنى مجموع نقاط " للتفرد"
 ". للتفرد" 1تكون مؤهلة للحصول على مجموع نقاط 

وعلى اعتبار أن التقييم ُيجرى  -السلسلة  معنىليس سوى " التفرد"وتجدر اإلشارة إلى أن 
أو معتمدة على المجتمع، /لحل التنافس، فبالتأكيد ستكون هناك طلبات تقدم أخرى، معيارية و

مجموعة التنافس المقرر حلها، لذلك لن ذات سالسل متطابقة أو مشابهة لحد االرتباك في 
  ".وحيدة"التي يقصد بها " فريدة"تكون السلسلة 



 4الوحدة 
 التنافس على السلسلة

 
 

 
   2011-09-19 اإلصدار|  الطلبات مقدمي دليل كتيب

104- 
 

 )نقاط 4-0(سياسات التسجيل  :3المعيار 

 :نقاط 4يتمثل الحد األقصى لعدد النقاط التي يمكن الحصول عليها في معيار سياسات التسجيل في 

4 3 2 1 0 

 سياسات التسجيل

 منخفض عالٍ 

 :ية القياس من جانبكما تمت عمل

 )1(األهلية  .أ 

1 0 

تقتصر األهلية 
على أعضاء 

 . المجتمع

منهج غير مقيد إلى 
 .حد كبير لألهلية

 

 ) 1(اختيار اسم  .ب 

1 0 

تشمل السياسات 
قواعد اختيار اسم 

يتفق وغرض 
المجتمع الواضح 

 gTLDلنطاق 
 . المقّدم له الطلب

السياسات ال تفي 
 .1بمتطلبات نقاط 

 

  )1(واالستخدام  المحتوى .ج 

1 0 

تشمل السياسات 
قواعد محتوى 
واستخدام تتفق 

وغرض المجتمع 
الواضح لنطاق 

gTLD  المقّدم له
 . الطلب

السياسات ال تفي 
 .1بمتطلبات نقاط 

 

 ) 1(اإلنفاذ  .د 

1 0 

تشمل السياسات 
تدابير إنفاذ محددة 

مثل ممارسات (
التحقيق والعقوبات، 

وإجراءات إنهاء 
ي تشكل الت) الخدمة

مجموعة متماسكة 
ذات آليات استئناف 

 . مناسبة

السياسات ال تفي 
 .1بمتطلبات نقاط 
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د وتع. ُيعنى هذا القسم بتقييم سياسات تسجيل مقدم الطلب على النحو المبين في طلب التقدم
سياسات التسجيل هي الشروط التي ستحدد مستقبل التسجيل للمسجلين المحتملين، أي أولئك 

 .الذين يرغبون في تسجيل أسماء النطاقات من المستوى الثاني في إطار السجل

  3تعريفات المعيار 

المؤهالت التي يجب أن تتوافر لدى الكيانات أو األفراد " األهلية"يعني مصطلح  •
 . ح لهم كمسجلين من قبل السجلمن أجل السما

الشروط التي يجب الوفاء بها عن أي اسم نطاق من " اختيار االسم"يعني  •
 . المستوى الثاني التي تعتبر مقبولة من قبل السجل

القيود المنصوص عليها في السجل بالنسبة " محتوى واستخدام"يقصد بمصطلح  •
مستوى الثاني في للمحتوى المنصوص عليه واستخدام أي اسم نطاق من ال

 . السجل

األدوات واألحكام التي حددها السجل لمنع أي خرق للشروط " اإلنفاذ"يعني لفظ  •
  .من قبل المسجلين ومعالجته

 3المبادئ التوجيهية للمعيار 

المجتمع تشكيل عضوية " أعضاء"، يمكن أن يستدعي االقتصار على "األهلية"فيما يتعلق بـ 
ذلك أيًضا بواسطة طرق أخرى، اعتماًدا على هيكل المجتمع رسمية، كما يمكن الوفاء ب

الخاص بمجتمع الموقع الجغرافي،  TLDعلى سبيل المثال، بالنسبة لنطاق . وتوجهاته الحالية
ويمكن تحقيق حالة االقتصار على أعضاء المجتمع من خالل اشتراط أن يكون عنوان 

 . المسجل الفعلي داخل حدود الموقع

، يجري تسجيل نقاط "اإلنفاذ"، و"المحتوى واالستخدام"و، "اختيار االسم"فيما يتعلق بـ 
الطلبات على أساس هذه المعايير الفرعية من منظور شمولي، مع مراعاة خصوصيات 

 TLDعلى سبيل المثال، طلب التقدم الذي يقترح نطاق . المجتمع المعالجة بشكل صريح
لغة بشأن اختيار أحد األسماء فضالً عن لمجتمع لغة قد يفرض قواعد صارمة على هذه ال

ويمكن، مع ذلك، أن يشتمل ذلك  .أعاله Cو Bبالنسبة لكل  1المحتوى واالستخدام، والنقاط 
على شيء من الهوادة في تدابير اإلنفاذ لمواقع تعليمية لمساعدة أولئك الذين يرغبون في تعلم 

. زيد من القيود تلقائًيا إلى درجة أعلىال تؤدي الم. Dبالنسبة لـ  1اللغة والنتيجة ال تزال 
وينبغي للقيود وآليات اإلنفاذ المقابلة التي اقترحها مقدم الطلب أن تظهر المواءمة مع الغرض 

 . وأن تظهر المساءلة المستمرة للمجتمع المسمى في طلب التقدم TLDالمجتمعي لنطاق 

 )نقاط 4-0(إقرار المجتمع  :4المعيار 

4 3 2 1 0 

 المجتمعإقرار 

 منخفض عالٍ 
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 :كما تمت عملية القياس من جانب 

 )2(الدعم  .أ 

2 1 0 

يعتبر مقدم الطلب 
موثق الدعم أو تم 

توثيق الدعم له 
من مؤسسة 

)/ مؤسسات(
) منظمات(منظمة 

عضوية المجتمع 
المعروفة أو وّثق 

السلطة لتمثيل 
 .المجتمع

الدعم الموّثق من 
مجموعة واحدة 
على األقل ذات 

لكنه غير صلة، و
 . 2كاٍف لنقاط 

دليل عدم كفاية على 
  .1الدعم لنقاط 

 

 ) 2( عتراضاال .ب 

2 1 0 

ليست هناك 
ذات  اعتراض

 . صلة

ذات  عتراضاال
الصلة من 

مجموعة واحدة 
ذات حجم ال 

 . يستهان به

ذات  عتراضاال
الصلة من 

مجموعتين أو أكثر 
  .بحجم ال يستهان به

 

وسيتم احتساب نقاط الدعم . لطلب التقدم عتراضأو اال/لمجتمع وُيعنى هذا القسم بتقييم دعم ا
فيما يتعلق بالمجتمعات المبينة بشكل واضح كما هو مذكور في الطلب، مع  عتراضواال

 . المراعاة الواجبة للمجتمعات المبينة ضمنًيا من قبل السلسلة

 4 تعريفات المعيار

  التي يتم ) المنظمات(نظمة والم) المؤسسات(المؤسسة " المعروفة"ُيقصد بلفظ
التعرف عليها بوضوح، من خالل العضوية أو غير ذلك، من قبل أعضاء 

  .المجتمع كممثلين للمجتمع

  إلى المجتمعات المبينة بشكل واضح " ذات الصلة"و " الصلة"يشير مصطلحا
من المجتمعات غير المحدد في طلب  عتراضوهذا يعني أن اال. وبشكل ضمني
 . ع وجود عالقة مع السلسلة المقّدم لها الطلب ستعتبر ذات صلةالتقدم ولكن م

 4المبادئ التوجيهية للمعيار 

، يترتب على ذلك حصول الدعم الموثق، على سبيل المثال، من الرابطة "الدعم"فيما يتعلق بـ 
إذا كانت  2الوطنية الوحيدة ذات الصلة بمجتمع معين على المستوى الوطني على درجة 

موجهة بوضوح على المستوى الوطني، ويحصل على نقطة واحدة فقط إذا كانت السلسلة 
 . السلسلة تعالج على نحو ضمني المجتمعات المماثلة في دول أخرى

 الجمع بين قوسين والحاصلة على نقطتان، بحاالت المؤسسات، تتعلق أسماء "للدعم"بالنسبة 
هناك دعم موثق من المؤسسات وفي هذه الحاالت يجب أن يكون . المنظمات المتعددة/

 . 2والمنظمات التي تمثل غالبية المجتمع عموًما من أجل تسجيل نقاط 
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ً                         إذا لم يتلق دعم ا من الغالبية العظمى من " الدعم"نقطة من أجل  1سيسجل مقدم الطلب                
منظمات العضوية المجتمعية المعروفة، أو في حالة عدم تقديمه للوثائق الكاملة /مؤسسات
نقطة على  0وسيسجل فيھا  .متع بسلطة تمثيل المجتمع ملحقة بطلب التقدم الخاص بهالتي تت

في حالة فشل مقدم الطلب في تقديم الوثائق التي تثبت حصوله على دعم " الدعم"
منظمات العضوية المجتمعية المعروفة، أو في حالة عدم تقديمه للوثائق التي تثبت /المؤسسات

وتجدر اإلشارة، مع ذلك، أن الدعم الموثق من الجماعات أو . تمتعه بسلطة تمثيل المجتمع
ً   المجتمعات التي يمكن أن ينظر إليھا على أنھا مبينة ضمن ا ولكن لھا توجھات مختلفة تمام ا                              ً                                                    

  . فيما يتعلق بالدعم 2                                          ً              بالمقارنة مع مجتمع المتقدمين لن يكون مطلوب ا لتسجيل نقاط 

          ً                                 ً  دعما مناسب ا، ينبغي أن تتضمن ھذه الوثائق وصف ا وحتى تؤخذ في الحسبان باعتبارھا تمثل 
ال يقوم اعتبار الدعم . للعملية ولألسباب المنطقية المستخدمة في الوصول إلى صور الدعم

  . فقط على عدد التعليقات أو صور الدعم المتلقاة

                                                ً    ، تتم دراسة االعتراضات السابقة على طلب التقدم فضال  عن "عتراضاال"عند تسجيل نقاط 
مع عدم افتراض أن . لتعليقات العامة خالل جولة نفس طلب التقدم، وتقييمھا في ھذا السياقا

نقطة أو تؤدي إلى أي تسجيل  2ھذه االعتراضات أو التعليقات من شأنھا أن تمنع تسجيل 
اوباعتباره  ".عتراضاال"نقاط خاص بـ  ً  اعتراض  ذا صلة، فإن ھذه االعتراضات أو التعليقات       
، أو الزائفة، أو غير المؤكدة عتراضلن يؤخذ بمصادر اال. ذات طابع مسبب يجب أن تكون

  .أو المقدمة بغرض االعتراض المقدمة لغرض ال يتوافق مع أھداف المنافسة،

  آلية المالذ األخير :المزاد العلني  4.3
من المتوقع أن يتم حل معظم قضايا التنافس من جانب تقييم أولوية المجتمع، أو من خالل 

ويعد المزاد العلني طريقة لحل التنافس على . التفاق الطوعي بين مقدمي الطلبات المعنيةا
السلسلة بين الطلبات ضمن إحدى مجموعات التنافس، إن لم يكن قد تم التوصل لحل التنافس 

  .بواسطة وسائل أخرى

اء الجغرافية ال يعد المزاد وسيلة لحل التنافس في حالة اقتصار الطلبات المتنافسة على األسم
ً               في ھذه الحالة، يتم تعليق الطلبات بناء  على قرار غير ). 2    ً                       وفقا  لما تم تعريفه بالوحدة (                                     

   .محسوم من مقدمي الطلبات

                                             ً                                  يبدأ تنفيذ المزاد في حالة عدم حل التنافس فعلي ا، وذلك عندما يكون الطلب على االسم 
سل مشابھة لم يتم تعريفھا الجغرافي في مجموعة تنافس مع الطلبات المقدمة حيال سال

   .كأسماء جغرافية

أن يتم حل معظم حاالت التنافس من خالل وسائل  ICANNوفي الممارسة العملية، تتوقع 
ھناك احتمال بأن التمويل الكبير سوف مع ذلك، فو. أخرى قبل الوصول إلى مرحلة المزاد

  1 .كنتيجة لمزاد واحد أو أكثر ICANNيعود على 

                                                            

 الرسوم، مع موازنتھا تتم سوف الجديد gTLD برنامج تكاليف أن المقرر ومن .وموضوعية واضحة بطريقة التنافس حل ھو المزاد ھذا من والغرض 1
   ُ    وست حجز .إضافي تمويل إلى) المزاد لعملية الدفع بعد(تؤدي  أن شأنھا من العلنية زاداتكالم التنافس لحل األخير المالذ آلية من قادمة أموال أي فإن لذلك

 والقيم ICANN بعثة تدعم مباشرة بطريقة األموال استخدام من بد وال .األموال استخداماتتحديد  يتم حتى              ُ    من المزادات وت خصص أي عائدات
ا لمنظمة  األساسية ً          وتتيح أيض          ICANN  الربحي غير الوضع علىإمكانية الحفاظ.  

 بمجتمع تھتم التي للمشاريع األموال لتخصيص بالشفافية تتسم وبطريقة واضحة مھمة مع األساس ألموال المزادات تشكيل المحتملة االستخدامات تشمل
 إنشاء أو الالحقة، gTLD التجو في المجتمعات من السجل مشغلي أو الجديد gTLD بنطاق الخاصة التقدم طلبات دعم منح مثل األكبر، اإلنترنت
 األموال أن لضمان(المسجلين  لحماية السجل استمرارية صندوق إنشاء أو اإلنترنت، مجتمع لصالح محددة لمشاريع ICANN تديره /مجتمعي صندوق
 البروتوكوالت استخدام نطاق يعلتوس األمن صندوق إنشاء أو ،)تابع على العثور يمكن حتى gTLD سجل تشغيل عملية لدعم المناسب المكان في ستكون
  . اواستقرارھ ICANN أمن لمھمة    ً وفق ا المعايير تطوير منظمات ودعم البحوث، وإجراء اآلمنة،
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 المزادات إجراءات 4.3.1
يجري تنفيذ المزاد المكون من اثنين أو أكثر من طلبات التقدم ضمن مجموعة تنافس على 

يزيد خبير المزادات بصورة متتالية من األسعار المرتبطة بطلبات التقدم ضمن . النحو التالي
ونظًرا . مجموعة التنافس، ويعرب المتقدمون المخصصون عن استعدادهم لدفع هذه األسعار

وعندما يتم استبعاد عدد . تفاع األسعار، على المتقدمين اختيار الخروج تباًعا من المزادالر
أي لم تعد طلبات التقدم المتبقية موجودة في (كاًف من الطلبات كي ال تتبقى تنافسات مباشرة 

، )TLDتنافس مع بعضها البعض، وجميع السالسل ذات الصلة يمكن تفويضها كنطاقات 
وفي ختام المزاد، يدفع المتقدمون ذو الطلبات المتبقية األسعار . اختتام المزادسيتم البدء في 

  ".مزاد بتوقيت صاعد"يشار إلى هذا اإلجراء بـ . الناتجة عنها، ويمضون قدًما نحو التفويض

. ويقدم هذا القسم لمقدمي الطلبات مقدمة رسمية لعملية المشاركة في مزاد التوقيت الصاعد
وسوف تتاح مجموعة مفصلة من قواعد . رد مقدمة عامة ومبدئية فقطويقصد بذلك مج

إذا نشأ أي تعارض بين هذه الوحدة وقواعد . اتمزادللالمزادات قبل بدء أي إجراءات 
 .المزاد، فسوف يتم األخذ بقواعد المزاد

 وللتبسيط، يبين هذا القسم الحالة التي يتألف فيها تنافس المجموعة من اثنين أو أكثر من
 . طلبات الحصول على سالسل متطابقة

وستجرى جميع المزادات عبر اإلنترنت، مع المشاركين بعد وضع عروضهم عن ُبعد 
وسوف يتوافق  .باستخدام نظام البرمجيات على شبكة اإلنترنت الذي ُصمم خصيًصا للمزادات

ن يتطلب تثبيًتا ذلك النظام مع اإلصدارات الحالية من برامج التصفح األكثر انتشاًرا، كما ل
 . محلًيا خاًصا بأي برامج إضافية

تعليمات الوصول إلى موقع المزاد العلني ") مقدمو العروض("سيتلقى المشاركون بالمزاد 
وسوف يكون الوصول إلى الموقع محمًيا بكلمة مرور وسُتشفر العروض من . على اإلنترنت
نترنت مؤقًتا، فُيمكن أن ُيسمح وفي حال فقد مقدم العرض االتصال باإل. SSLخالل خدمة 

لهذا المقدم بتقديم عروضه في جولة المزاد القائمة عن طريق الفاكس، وفًقا لإلجراءات 
وعموًما ُتجرى المزادات الختتامها بسرعة، في يوم واحد كصورة . المبينة في قواعد المزاد

 . مثالية

                                                                                                                                                                             

وعليه، فال يجري التحضير . لن يتم اإلعالن عن مقدار األموال الناتجة عن المزادات، إن وجدت، حتى تكمل جميع طلبات التقديم المالئمة هذه الخطوة
وعلى الرغم من ذلك، فيمكن تحديد عملية ما ُمسبًقا إلتاحة إمكانية التشاور المجتمعي في حالة . ية دقيقة لتخصيص هذه األموال في الوقت الحاليلوضع آل

 .أي نماذج مقترحة وستتضمن هذه العملية، كحد أدنى، نشر البيانات حول أي أموال تم جمعها، باإلضافة إلى التعليقات العامة حول. إتمام جمع هذه األموال
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ويصبح تسلسل . 4.3الشكل  وسيتم تنفيذ المزاد في سلسلة من الجوالت، كما هو مبين في
 : األحداث على النحو التالي

سعر نهاية ) 2(سعر بدء الجولة، و) 1: (لكل جولة مزاد، سيعلن خبير المزادات مقدًما .1
في جولة المزاد األولى، سيكون سعر . مواعيد بداية جولة المزاد ونهايتها) 3(الجولة، و

وفي جوالت المزاد الالحقة، . والرد 0بدء الجولة لجميع مقدمي العروض في المزاد 
 . سيكون سعر بدء الجولة هو نفسه سعر نهايتها من جولة المزاد السابقة

 

 . تسلسل األحداث أثناء مزاد بتوقيت صاعد - 4.3الشكل 

خالل كل جولة مزاد، سيطلب من مقدمي العروض تقديم العرض أو العروض التي  .2
ضمن نطاق األسعار الوسيطة بين أسعار بدء الجولة ونهاية  تمثل استعدادهم للدفع

وبهذه الطريقة، يبدي مقدمو العروض استعدادهم للبقاء في المزاد بناًء على كل . الجولة
األسعار حتى سعر نهاية الجولة، أو رغبتهم في الخروج من المزاد بسعر أقل من سعر 

 . جولة نهاية المزاد، وهو ما يسمى عرض الخروج

فإذا خرج مقدم العرض من المزاد في جولة مزاد سابقة، . الخروج أمر ال رجعة فيهو .3
  .الدخول في جولة المزاد الحالي-فال يحق له 

 . قد يتقدم مقدمو العروض بعرضهم أو بعروضهم في أي وقت خالل جولة المزاد .4

ًضا ووحدها العروض التي تتوافق مع جميع جوانب قواعد المزاد سيتم اعتبارها عرو .5
إذا قُدم أكثر من عرض صالح من أحد مقدمي العروض في حدود المهلة . صالحة

الزمنية لجولة المزاد، فإن خبير المزادات سيعامل آخر عرض صالح تم تقديمه على 
 .اعتبار أنه العرض الفعلي

في نهاية كل جولة مزاد، تصبح العروض عروًضا ملزمة لمقدميها من الناحية القانونية  .6
بأسعار تصل إلى مبالغ العروض المناظرة، عند إنهاء  gTLDتأمين سالسل  وتستدعي

وفي جوالت المزاد الالحقة، قد يتم استخدام العروض . المزاد وفًقا لقواعد المزادات
 . للخروج من المزاد في حالة ارتفاع األسعار الحًقا

إعالن سعر نهاية الجولة 
 tبالجولة الخاص 

إعالن سعر نهاية الجولة 
   t+1 بالجولةالخاص 

 tبالجولة نشر الطلب الخاص 

 دمو الطلبات العروضيقدم مق

 يقدم مقدمو الطلبات العروض

 t الجولة
 

 t+1 الجولة
 

 t الجولة بدء

 t+1 الجولة بدء

 t الجولة انتهاء

 t+1 الجولة انتهاء

 دقيقة 20-45
)مسبًقا اإلعالن(  

 دقيقة 20-45
)مسبًقا اإلعالن(  

 الزمنية الفترة
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لمتبقية بعد كل جولة مزاد، سوف يكشف خبير المزادات عن إجمالي عدد العروض ا .7
في المزاد بأسعار نهاية الجولة في المزاد، وسوف يعلن عن أسعار جولة المزاد المقبلة 

 . ومواعيدها

ويجب على كل عرض أن يتكون من سعر واحد ملحق بطلب التقدم، ويكون هذا  •
 . السعر أكبر من سعر بداية الجولة أو مساوًيا له

بدرجة كبيرة، يتم التعامل مع  إذا كان مبلغ العرض أقل من أسعار نهاية الجولة •
العرض على أنه عرض الخروج عند مبلغ محدد، وذلك يدل على التزام مقدم 

 . العرض بسداد مبلغ العرض حال الموافقة على طلبه

وإذا كان مبلغ العرض أكبر من سعر نهاية الجولة أو مساوًيا له، فإن العرض يدل  •
ناًء على جميع األسعار في جولة المزاد ب متابعةعلى أن مقدم العرض يرغب في 

المزاد الحالية، وذلك يدل على التزام مقدم العرض بدفع مبلغ نهاية الجولة حال 
وبعد هذا العرض، ال يمكن استبعاد طلب التقدم في إطار . الموافقة على طلبه

 . جولة المزاد الحالية

ا مع العرض وعندما يتجاوز مبلغ العرض سعر نهاية الجولة، فسيتم التعامل أيضً  •
يجوز لمقدم العرض . على أنه عرض إنابة يتم ترحيله إلى جولة المزاد المقبلة

تغيير مبلغ عرض اإلنابة في جولة المزاد التالية، كما ال يقيد مبلغ عرض اإلنابة 
قدرة مقدم العرض على تقديم أي مبلغ عرض صالح في الجولة المقبلة من 

 . المزاد

قديم عرض ألي طلب تقدم تم تلقي عرض الخروج وال يسمح ألي مقدم عرض بت •
مما يعني أنه بمجرد خروج طلب التقدم من المزاد، فإنه . له في جولة مزاد سابقة

 . قد ال يرجع إليه

إذا لم يتم تقديم أي عرض صالح ضمن جولة المزاد بالنسبة لطلب التقدم المتبقي  •
ة، إن ُوجد، والذي يتم في المزاد، فسيعد مبلغ العرض بمثابة مبلغ عرض اإلناب

ترحيله من جولة المزاد السابقة، أو إذا لم يوجد، فسيعد العرض بمثابة عرض 
 . الخروج بناًء على سعر بداية الجولة لجولة المزاد الحالية

 TLDوتستمر هذه العملية، مع زيادة الخبير للنطاق السعري لكل سلسلة محددة لنطاق  .8
وبعد جولة . قدم عرض واحد في سعر نهاية الجولةفي كل جولة مزاد، حتى ال يتبقى م

. المزاد التي وفت بهذا الشرط، ينتهي المزاد ويحدد خبير المزادات سعر المقاصة
ويعتبر طلب التقدم األخير المتبقي هو الطلب الناجح، ويلتزم صاحبه بدفع ثمن 

 . المقاصة

 .يوضح كيفية تقدم مزاد ذي خمسة طلبات متنافسة 4.4الشكل 
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 .مثال لمزاد على خمسة طلبات متنافسة تبادلًيا - 4.4الشكل 

 . P1قبل جولة المزاد األولى، يعلن خبير المزادات عن سعر نهاية الجولة  •

، يقوم جميع 4.4في الشكل . خالل جولة المزاد األولى، يقدم عرض لكل طلب تقدم •
أن هناك أكثر من وبما . P1مقدمي العروض بتقديم عروضهم لخمسة على األقل 
ويبين خبير المزادات أن . طلب تراكمي واحد، يتابع المزاد لجولة المزاد الثانية

 .P2ويعلن عن سعر نهاية الجولة  P1خمسة طلبات متنافسة قد بقيت في 

، يقوم جميع 4.4في الشكل . خالل جولة المزاد الثانية، يقدم عرض لكل طلب تقدم •
ويكشف خبير المزادات . P2مسة على األقل مقدمي العروض بتقديم عروضهم لخ

 .P3ويعلن عن سعر نهاية الجولة  P2أن خمسة طلبات متنافسة قد بقيت في 

وخالل جولة المزاد الثالثة، يقدم أحد مقدمي العروض عرض الخروج أقل قليال من  •
P3 في حين قيام األربعة اآلخرين بتقديم عروضهم على األقل ،P3 . ويكشف خبير

 .P4ويعلن عن سعر نهاية الجولة  P3أن أربعة طلبات متنافسة قد بقيت في  المزادات

وخالل جولة المزاد الرابعة، يقوم أحد مقدمي العروض بتقديم نصف عرض  •
، في حين قيام األربعة اآلخرين بتقديم عروضهم على األقل P4و P3الخروج بين 

P4 .ت في ويكشف خبير المزادات أن ثالثة طلبات متنافسة قد بقيP4  ويعلن عن
 .P5سعر نهاية الجولة 

وخالل جولة المزاد الخامسة، يقدم أحد مقدمي العروض عرض الخروج أعلى قليال  •
 P4بين  Pc، يقوم أحد مقدمي العروض بتقديم نصف عرض الخروج عند P4من 

وبما أنه ال يوجد أكثر . Pcبينما يقدم مقدم العرض النهائي عرًضا أكبر من . P5و
ويعتبر . ، ينتهي المزاد في جولة المزاد الخامسةP5تراكمي واحد عند من طلب 

. طلب التقدم الملحق بأعلى عرض في جولة المزاد الخامسة طلب التقدم الناجح
 .، وهذا هو أدنى مستوى لسعر يمكنه تلبية الطلب التراكميPcويبلغ سعر المقاصة 

للعديد من حاالت تنافس السلسلة في وكأقصى حد ممكن، سيتم إجراء المزادات المقرر حلها 
 . وقت واحد

بالدوالر (السعر 
 )األمريكي

 

 الطلب

  5 لثانيةا الجولة

  4 الثانية الجولة

  3 الثانية الجولة

  2 الثانية الجولة

  1 الثانية الجولة

 المتنافسين الطلبات مقدمي عدد
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 العملة 4.3.1.1
) كامل(لتقديم عروض قابلة للمقارنة، سيتم تقديم جميع العروض في المزاد بأي عدد صحيح 

 . من الدوالرات األمريكية

 الرسوم 4.3.1.2
سوف تكون هناك حاجة إليداع وديعة عروض من المتقدمين المشاركين في المزاد، في 

ويجب أن تحول عن طريق حوالة مصرفية إلى الحساب المصرفي . ود مبلغ يحدد فيما بعدحد
أو مزود المزاد التابع لها في بنك دولي كبير، على أن تصل في  ICANNالمحدد من قبل 

: وسيحدد مبلغ الوديعة فترة تقديم العروض لكل مقدم عرض .وقت مبكر من تاريخ المزاد
من حد العروض، ومقدم العرض لن يسمح له بتقديم أية % 10وديعة العروض ستساوي 

 .عروض لما يزيد على ذلك الحد

من أجل تجنب حاجة مقدمي العروض بااللتزام المسبق بحد تقديم العروض الخاص، يمكن 
إعطاء مقدمي العروض خيار عمل وديعة محددة من شأنها أن توفر لهم سلطة عرض غير 

المبلغ المطلوب لتلك السلطة على مجموعة التنافس  وسيعتمد. محدودة لطلب تقدم معين
  .الخاصة، وسيتم بناًء على تقييم لألسعار النهائية المحتملة في المزاد

  .ستتم إعادة جميع الودائع من مقدمي العروض الفاقدين غير المتعثرين بعد انتهاء المزاد

 مدفوعات العرض الفائز 4.3.2
في مزاد التوقيع على اتفاق مقدم العرض والذي  سوف يتعين على أي مقدم طلب يشارك

يحدد حقوقه ومسؤولياته في المزاد، بما في ذلك العروض التي هي عبارة عن التزامات 
على سبيل المثال، إذا تمت الموافقة على (ملزمة قانوًنا بدفع مبلغ العرض في حالة فوزه 

، إلى جانب فرض عقوبة ICANN، وإبرام اتفاقية مزود االمتداد المقررة مع )طلب التقدم
  .محددة للتعثر في سداد العرض الفائز أو عدم إبرام اتفاقية مزود االمتداد المطلوبة

يوم عمل من  20وسيطلب من الفائز في أي مزاد دفع مبلغ السعر النهائي كامالً في غضون 
لي كإيداع يتم السداد بحوالة مصرفية على نفس رقم الحساب المصرفي الدو. نهاية المزاد

  .للعرض، ويتقيد إيداع عرض مقدم الطلب بإكمال السعر النهائي

يوم عمل بسبب القيود  20في حالة توقع مقدم العرض أن األمر سيتطلب فترة دفع أطول من 
في  ICANNالتي تفرضها الحكومة على العمالت، فيمكن لمقدم العرض تقديم المشورة لـ 

في اعتبارها توفير فترة سداد أطول لجميع  ICANNوقت مبكر من المزاد وسوف تأخذ 
 .مقدمي العروض ضمن مجموعة التنافس نفسها

يوم عمل من  20أي مقدم عروض فائز لم ُيتلق منه مبلغ السعر النهائي كامالً في غضون 
وحدها، قد تؤجل  ICANNوحسبما يتراءى لـ . نهاية المزاد قد يكون عرضة إلشهار تعثره

إشهار التعثر لفترة وجيزة، ولكن فقط في حالة االقتناع بأن استالم المبلغ هي ومقيمو المزاد 
 . كامالً بات وشيًكا

يوم عمل من نهاية  20أي مقدم عروض فائز ُتلقّي منه مبلغ السعر النهائي كامالً في غضون 
. يوًما من نهاية المزاد 90المزاد يلتزم بتنفيذ اتفاقية مزود االمتداد المطلوبة في غضون 

يوًما من نهاية المزاد قد يكون عرضة  90والفائز الذي ال يلتزم بتنفيذ االتفاقية في غضون 
وحدها، قد تؤجل هي ومقيمو المزاد إشهار  ICANNوحسبما يتراءى لـ . إلشهار تعثره

 . التعثر لفترة وجيزة، ولكن فقط في حالة االقتناع بأن تنفيذ اتفاقية مزود االمتداد بات وشيًكا
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 إجراءات ما بعد التعثر 4.3.3
بمجرد إشهار التعثر، قد يكون أي مقدم عروض فائز عرضة لمصادرة مكانه في المزاد على 

وبعد إشهار تعثر مقدم العروض الفائز، سيتلقى مقدمو العروض . الفور وتقييم عقوبات التعثر
لخروج لكٍل المتبقون عرًضا لقبول طلباتهم، واحد في كل مرة، في ترتيب تنازلي لعرض ا

وبهذه الطريقة، سيتم اإلعالن عن مقدم العرض التالي، وسيقوم الفائز بدفع سعر . منهم
إجراءات التعثر وعقوباته ال تتغير ألي مقدم عرض ثاٍن كان قد تلقى هذا . العرض األخير

  .العرض

ذو الصلة فترة محددة، تصل عادًة إلى  gTLDسُيعطى كل مقدم عرض ُعرض عليه نطاق 
مقدم العرض الذي يوافق سيكون . gTLDعة أيام عمل للرد على ما إذا كان يريد نطاق أرب

أما مقدم العرض الذي يرفض هذا العرض ال يمكن . يوم عمل لتقديم المبلغ كامالً  20أمامه 
أن يتراجع عن هذا التصريح، وال يوجد لديه التزامات أخرى في هذا السياق، كما أنه لن 

  .متعثًرا يعتبر

تتقيد عقوبات  1F2.من العرض المتعثر %10وبة التعثر بالنسبة لعرض فائز سوف تعادل عق
التعثر ضد أي إيداع للعروض من المتقدم المتعثر قبل أن تتم إعادة إيداع العروض ذات 

  .الصلة

 حل التنافس وتنفيذ العقد  4.4
الدخول في مرحلة تنفيذ سيتابع مقدم الطلب الذي تم إعالنه فائًزا بإحدى عمليات حل التنافس ب

 ).5من الوحدة  5.1راجع القسم . (العقد

يوًما من اتخاذ القرار، فيحق  90في غضون  االفائز بإجراءات حل التنافس عقدً  يحررإذا لم 
رفض ذلك الطلب وتقديم عرض لمقدم الطلب الثاني، إن ُوجد، للشروع في  ICANNلـ 

ادات، قد يتابع مقدم طلب آخر يعتبر مقدم طلب على سبيل المثال، في أحد المز. طلب التقدم
وال يتمتع . فحسب ICANNيتاح هذا الخيار بموافقة من منظمة . ثاٍن في إجراءات التفويض

المقّدم لها الطلب إذا  gTLDمقدم الطلب الثاني في عملية حل التنافس بالحق التلقائي لسلسلة 
وإذا أمكن مقدم الطلب الفائز  .منية محددةلم ينفذ الفائز بالمركز األول العقد خالل فترة ز

إظهار أنه يعمل بجد وبنية حسنة إلكمال الخطوات الضرورية إلبرام اتفاقية التسجيل بنجاح، 
وال يحق لمقدمي . يوًما حسب ما تراه المنظمة 90الفترة التي تبلغ  ICANNفقد تمد منظمة 

ة على الطلب الفائز حتى بعد ما سيكون الطلب الحائزين على المركز الثاني المطالبة باألولوي
 .بمثابة فترة ممتدة من التفاوض

                                                           

ائز هذا وإذا تم منح مقدمي العروض خياًرا لعمل وديعة محددة منحتهم سلطة عروض غير محدودة بالنسبة لطلب تقدم معين وإذا استغل مقدم العرض الف 2
وديعة المحددة التي منحت مقدم مبلغ ال) 2( من العرض المتعثر، أو %10) 1: (الخيار، فإن عقوبة التعثر في العرض الفائز ستكون األقل فيما يلي

 .العرض السلطة غير المحدودة
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.تاعازنلا ضف ةعباتمو ،(EE) عسوملا مييقتلاو ،)IE( يلوألا مييقتلا

 ،حيقنتلا ةيلمعب ةددحم رصانع تابلطلا ضعب زواجتت ال دق

.سفانتلا تاعومجم ليدبت ىلع لمعي امب

 بلط مدقملا  gTLDدجوت له

؟ةيسفانت ةعومجم لخاد اهنأشب

 ةلحرم ىلإ بلطلا مدقم لخدي

ضيوفتلا ىلإ لاقتنالا

 عيمجب ةمئاق ICANN ةمظنم رشنت

.ةلمتكملا تابلطلا
 ىلإ دنتسم بلطلا ناك اذإ ام بلطلا مدقم ددحي

.ال مأ عمتجملا

 مدقتملا نم رثكأ وأ دحاو ماق له

 عمتجملا ىلع نيدمتعملا )نيمدقتملا(

؟عمتجملا ةيولوأ رايتخاب

ال

معن؟دحاو زئاف كانه له

ال

معن

معن

 تامتيراغول ICANN ةمظنم ذفنت

 اهنأشب بلط مدقتملا gTLDs ىلع

 ىرخألا gTLDs عيمج لباقم

.اهنأشب بلطب مدقتملا

 ،اًليلحت لسالسلا هباشت ةئيه يرجُت

 ،تامتيراغوللا جئاتن مادختساب

 ةهباشتملا لسالسلا فينصتل

.سفانت تاعومجم يف ةقباطتملاو

عمتجملا ةيولوأ مييقت

 نم تابلطلا اومدقم كراشي

 ةسفانتملا لسالسلا باحصأ

:دازملا يف

 ىلإ رثكأ وأ دحاو فرط لقتني

ةيلاتلا ةلحرملا

 لح ىلع تابلطلا يمدقم عيجشت يرجي

 تقو يأ يف ةيتاذ ةروصب ةلسلسلا سفانت

.سفانتلا لح ةيلمعل لوصولا لبق

 جئاتن نع ICANN ةمظنم نلعت

 كلذ يف امب ،لسالسلا هباشت حيقنت

.سفانتلا تاعومجم

 ةيلمع بلطلا مدقم أدبي

.بلطلا ميدقت
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 5الوحدة 
 االنتقال إلى مرحلة التفويض

 
لخطوات النهائية الالزمة من قبل مقدم الطلب إلكمال العملية، بما في وصًقا لهذه الوحدة تقدم 

جديد ال gTLDوإعداد وتفويض نطاق  ICANNذلك إبرام اتفاقية مزود امتداد مع منظمة 
 .في منطقة الجذر

 اتفاقية التسجيل 5.1
بما في ذلك، إذا كان هذا –يجب أن يقوم جميع مقدمي الطلبات الذين أنهوا بنجاح عملية التقييم

بالدخول في اتفاقية تزويد االمتداد مع –ضرورًيا، عمليات حل النزاع والتنافس على السلسلة
  .قبل االنتقال إلى مرحلة التفويض ICANNمنظمة 

إرسال إخطار لمقدمي  ICANNبعد االنتهاء من كل مرحلة في العملية، يتعين على منظمة 
 . الطلب الناجحين المنتخبين لتنفيذ اتفاقية التسجيل في ذاك الوقت

 اتفاقيةللمتابعة، يطلب من مقدمي الطلبات تقديم معلومات محددة عن الغرض من تنفيذ 
 :التسجيل

من  8انظر المواصفات (لمقدم الطلب  تمرةالعمليات المستوثيق مستندات  .1
 ).االتفاقية

 .تأكيد معلومات االتصال وتوقيع االتفاقية .2

 .إشعار بأي تغيير مادي مطلوب في شروط االتفاقية .3

حيازة أية مصلحة ملكية لدى أي مأمور ) 1: (يتعين على مقدم الطلب اإلبالغ عن .4
تسجيل أو بائع أو األسماء  حيازة مأمور) 2(تسجيل أو بائع أو في أسماء مسجلة، 

في حالة تحكم مقدم الطلب، ) 3(المسجلة ألية مصلحة ملكية لدى مقدم الطلب، و
أو خضوعه لسيطرة، أو كونه خاضع لسيطرة مشتركة مع أي مأمور تسجيل أو 

بحقها في الرجوع بالطلب إلى  ICANNتحتفظ منظمة . بائع لألسماء المسجلة
قية التسجيل وذلك إذا ما توصلت إلى أن ترتيبات هيئة التنافس قبل إبرام اتفا

قضايا  مأمور التسجيل قد تثير -الملكية المشتركة بين مشغل شركة التسجيل 
" يتم التحكم فيه"بما في ذلك اصطالحات " (التحكم"ولهذا الغرض، . تنافس

يعني الملكية المباشرة أو غير المباشرة لسلطة توجيه أو ") يخضع للتحكم العام"و
التسبب في توجيه اإلدارة والسياسات الخاصة بشخص أو كيان، سواء من خالل 
ملكية السندات المالية، أو كأوصياء، أو منفذين، أو من خالل العمل كعضو في 
مجلس اإلدارة أو أي جهة مسيطرة، من خالل عقد، أو اتفاقية ائتمان أو خالف 

 .ذلك

بحقها في  ICANNنوني الجيد، تحتفظ منظمة لضمان متابعة اهتمام مقدم الطلب بموقفه القا
  .اتفاقية التسجيلديثة إضافية ومعلومات قبل إبرام مطالبة مقدم الطلب بتقديم وثائق ح

في معالجة اتفاقيات التسجيل بعد مرور شهر من تاريخ إخطار مقدمي  ICANNتبدأ منظمة 
  .تتجري معالجة الطلبات بترتيب استالم المعلوما. الطلب الناجحين

بصفة عامة، تشمل العملية موافق رسمية على االتفاقية دون الحاجة إلى مراجعة إضافية من 
يجتاز الطلب كافة معايير التقييم؛ وعدم وجود تغيير مادي في  :، بشرط أنالمجلسجانب 

قد توجد حاالت أخرى يطلب فيها . الحاالت؛ وعدم وجود تغيير مادي في االتفاقية األساسية
  .اجعة الطلبالمجلس مر
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أشهر من ) 9(يتوقع من مقدمي الطلب المعتمدين تنفيذ اتفاقية التسجيل في غضون تسعة 
. ICANNلمنظمة  يتراءىينجم عن الفشل في تنفيذ ذلك فقد األهلية، حسبما . تاريخ اإلخطار

أشهر إذا أمكنه توضيح العمل ) 9(يحق لمقدم الطلب طلب تمديد لمدة إضافية تصل إلى تسعة 
جد وبنية حسنة إلكمال الخطوات الضرورية إلبرام اتفاقية التسجيل، وذلك وفًقا لقناعة ب

  .في حدود المعقول ICANNمنظمة 

تتم اإلشارة إلى بعض . قد تجري مراجعة اتفاقية التسجيل بالملحق المرفق بهذه الوحدة
وال . كيانات الحكومية فقطاألحكام الواردة بهذه االتفاقية بصفتها قابلة للتنفيذ على الحكومة وال

، اكتساب صفة األهلية في IGOيجوز للكيانات الخاصة، وإن كانت مدعمة بالحكومة أو 
 .إطار األحكام الخاصة هذه

يجوز . من المتوقع دخول جميع مقدمي الطلبات الناجحين في االتفاقية فعلًيا كما هو مدون
اء؛ ورغم ذلك، ينجم عن هذه المطالبة لمقدمي الطلب المطالبة بالتفاوض على الشروط كاستثن

في حالة طلب إجراء تغييرات مادية باالتفاقية، . تمديد المدة الزمنية المحددة لتنفيذ االتفاقية
  .قبل تنفيذ االتفاقية ICANNيجب التصديق عليها أوالً من قبل مجلس إدارة 

يحتفظ المجلس . يدالجد gTLDالمسؤولية النهائية عن برنامج  ICANNيتحمل مجلس إدارة 
جديد لتحديد ما إذا كانت  gTLDبحقه لدراسة الطلب، على نحو فردي، المقدم بشأن برنامج 

في ظل ظروف استثنائية، يجوز لمجلس اإلدارة أن يدرس  .الموافق لصالح مجتمع اإلنترنت
يجوز لمجلس اإلدارة أن يدرس على سبيل المثال، . gTLDمنفرًدا طلب مقدم بشأن نطاق 

حول نطاقات ) GAC(مشورة من اللجنة االستشارية الحكومية نتيجة فرًدا طلًبا مقدًما من
gTLD  الستخدام آلية مسؤولية أو الجديدةICANN. 

 اختبار ما قبل التفويض 5.2
يجب أن يقوم كل مقدم طلب بإتمام اختبار التقني لما قبل التفويض كشرط أساسي للتفويض 

ختبار ما قبل التفويض هذا خالل المدة الزمنية المحددة في يجب إتمام ا. في منطقة الجذر
 .اتفاقية مزود االمتداد

يكمن الغرض من االختبار الفني لما قبل التفويض في التحقق من وفاء مقدم الطلب بالتزاماته فيما 
 .2يتعلق بتأسيس عمليات التسجيل وفقاً للمعايير الفنية والتشغيلية الموضحة بالوحدة 

 gTLDاالختبار أيًضا إلى التحقق من أن مقدم الطلب يستطيع تشغيل برنامج  كما يهدف
الفشل حسب / ويتم اختبار كل مقدمي الطلبات على أساس النجاح . بطريقة مستقرة وآمنة

 .المتطلبات التالية

. وعمليات نظام شركة التسجيل DNSوتغطي عناصر اختبار البنية التحتية التشغيلية لخادم 
من الحاالت، يقوم مقدم الطلب بتنفيذ عناصر االختبار كما هو محدد وتوفير وثائق  في الكثير

وعلى حسب ما تراه . إلظهار القدرة على توفير أداء مرٍض  ICANNالنتائج إلى منظمة 
، يمكن أن تتم مراجعة أوجه في وثائق االعتماد الذاتي تلك إما في مواقع ICANNمنظمة 

 . ICANNبشركة التسجيل أو في مكان آخر تحدده منظمة  نقاط تنفيذ الخدمات الخاصة
 

 إجراءات االختبار 5.2.1
يمكن أن يبدأ مقدم الطلب اختبار ما قبل التفويض من خالل تقديم نموذج ما قبل التفويض 

  :ICANNوالمستندات المصاحبة له والتي تحتوي على المعلومات التالية إلى منظمة 

التي يتم استخدامها في توفير  IPv4/IPv6وين وعنا خادم األسماءكل أسماء  •
 ؛الجديد TLDخدمة بيانات نطاق 

 
 unicastوعناوين  IPv4/IPv6، قائمة أسماء anycastفي حالة استخدام   •

 ؛anycastالتي تسمح بتعريف كل خادم مفرد في مجموعات 
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 ؛الكاملة المستخدمة في نظام شركة التسجيل IDN، جداول IDNفي حالة دعم   •
 

الجديد في وقت االختبار ويجب توفير مجموعة  TLDيتعين توقيع منطقة اختبار   •
في الوثائق،  ICANNالمفاتيح الصحيحة المستخدمة وقت االختبار لمنظمة 

 ؛TLD DNSSEC (DPS)فضالً عن بيان سياسة 
 

 االتفاقية المبرمة بين وكيل المستودع المحدد ومقدم الطلب؛ و  •
 

 .ي كما هو موضح أدناه لكل عنصر من عناصر الفحصوثائق الترخيص الذات   •
 

المادة المقدمة وتجري اختبارات في بعض األحيان باإلضافة إلى  ICANNتراجع منظمة 
 ICANNبعد إجراء االختبارات، تقوم منظمة . تلك التي يتم تطبيقها من جانب مقدم الطلب

 .التقرير إلى مقدم الطلب بعمل تقرير يحتوي على نتائج االختبارات وتقوم بتقديم هذا

أي طلب توضيح، أو أي طلب للحصول على المزيد من المعلومات، أو أي طلب آخر يظهر 
 .في العملية سيتم تمييزه وذكره في التقرير المرسل إلى مقدم الطلب

من مقدم الطلب إتمام اختبارات ِحمل تتعلق بِحمل مجمَّع حيث  ICANNقد تطلب منظمة 
 .متعددة TLDتقديم خدمات التسجيل لنطاقات يقوم كيان واحد ب

بمجرد أن يفي أحد مقدمي الطلبات بمتطلبات اختبار ما قبل التفويض، فسيكون مؤهالً لطلب 
  .الذي تم طلبه gTLDتفويض نطاق 

إذا لم يكمل أحد مقدمي الطلبات خطوات ما قبل التفويض خالل الفترة الزمنية المحددة في 
 .بالحق في إنهاء تلك االتفاقية ICANNتحتفظ منظمة  اتفاقية مزود الخدمات،

 التحتية DNSبنية  :عناصر االختبار 5.2.2
في . الجديد gTLDالتحتية لنطاق  DNSتتعلق المجموعة األولى من عناصر االختبار ببنية 

التحتية، تعتبر جميع المتطلبات مستقلة عما إذا كان يتم استخدام  DNSجميع اختبارات بنية 
 IPv4ينبغي إجراء جميع االختبارات على كٍل من بروتوكول . IPv6أو  IPv4وكول بروت

  .، مع تقديم تقارير بالنتائج وفًقا لكال البروتوكولينIPv6وبروتوكول 

التحتية التي تنطبق عليها هذه االختبارات المجموعة الشاملة  DNSتمثل بنية  – UDP دعم
التي يتم استخدامها من ِقبل المزودين المختارين لتوفير التي تشتمل على الخادم وبنية الشبكة و

يجب أن تشتمل الوثائق التي يقدمها مقدم . الجديد على اإلنترنت gTLDلنطاق  DNSخدمة 
الطلب على نتائج اختبار أداء النظام التي تشير إلى توافر قدرة كافية للشبكة والخادم وتقدير 

للتحقق من ثبات الخدمات باإلضافة إلى التعامل بشكل  للقدرة المتوقعة أثناء التشغيل العادي
عة لرفض الخدمة   ). DDoS(كاٍف مع الهجمات الموزَّ

يجب أن تشتمل وثائق الترخيص الذاتي البيانات المتعلقة بقدرة التحمل والتأخر والقدرة على 
 . الوصول إلى الشبكة

ابق، يظهران النسبة المئوية يتم اإلبالغ عن قدرة الحمل باستخدام جدول، ورسم بياني مط
لالستعالمات التي يتم الرد عليها في مقابل زيادة عدد االستعالمات في الثانية والناجمة عن 

يجب أن يشتمل الجدول على األقل على . ومولدات المرور) إلى الخوادم(مصادر محلية 
في فقد  والتي ستتسبب UDPنقطة بيانات وأحمال خاصة باستعالمات المعتمدة على  20

مقابل مجموعة فرعية من الخوادم المنتقاة بشكل عشوائي داخل  %10االستعالمات بنسبة 
ويجب أن تشتمل الردود على بيانات المنطقة أو . الخاص بمقدم الطلب DNSالبنية التحتية لـ 
  .كي يتم اعتبار أنها صالحة NODATAأو  NXDOMAINأن تكون ردود 
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 DNSثانية كما يتم قياسه بواسطة مجسات  بالمليتعالمات وينبغي اإلبالغ عن تأخر االس
الموجودة إلى الخارج من أجهزة توجيه الحدود في الشبكة الفعلية التي تستضيف خوادم 

  .األسماء، من وجهة نظر هيكل الشبكة

يتم توثيق إمكانية الوصول إلى الشبكة من خالل توفير معلومات حول ترتيبات تبادل 
لموفري تبادل المسارات أو  AS، مع ذكر أرقام DNSظر لمواقع خادم المسارات والتنا

  .النظراء في كل نقطة تواجد سعة النطاق المتاح في نقاط التواجد هذه

فيما  DNSالستعالمات وردود  TCPيجب أن يتم تمكين وتوفير خدمة نقل  – TCP دعم
تماد الذاتي للقدرة المتاحة بمراجعة وثائق االع ICANNتقوم منظمة . يتعلق بالحمل المتوقع

عبر  TCPمن ِقبل مقدم الطلب وتقوم بإجراء اختبارات قدرة النقل وإمكانية وصول 
 DNSمجموعة فرعية منتقاة بشكل عشوائي من خوادم األسماء داخل البنية التحتية لـ 

، يتم اختبار كل خادم مفرد في كل anycastفي حالة استخدام أي . الخاصة بمقدم الطلب
  .anycastجموعة م

يجب أن تشتمل وثائق الترخيص الذاتي البيانات المتعلقة بقدرة التحمل والتأخر والقدرة على 
  .الوصول إلى الشبكة الخارجية

يتم اإلبالغ عن قدرة الحمل باستخدام جدول، ورسم بياني مطابق، يظهران النسبة المئوية 
) NXDOMAINأو  NODATAقة أو بيانات المنط(لالستعالمات التي ينتج عنها ردود 

إلى خوادم (صالحة مقابل زيادة عدد االستعالمات في الثانية والناجمة عن مصادر محلية 
نقطة بيانات وأحمال  20يجب أن يشتمل الجدول على األقل على . ومولدات المرور) األسماء

في ) االتصال سواء نتيجة لمهلة االتصال أو إعادة تعيين( %10تسبب فقد استعالمات بنسبة 
التحتية الخاصة بمقدم  DNSمجموعة فرعية من الخوادم محددة بشكل عشوائي داخل بنية 

  .الطلب

 DNSثانية كما يتم قياسه بواسطة مجسات  بالمليويتم اإلبالغ عن تأخر االستعالمات 
الموجودة إلى الخارج من أجهزة توجيه الحدود في الشبكة الفعلية التي تستضيف خوادم 

  .سماء، من وجهة نظر هيكل الشبكةاأل

المعتمدة  DNSيتم توثيق إمكانية الوصول إلى الشبكة من خالل توفير سجالت الستعالمات 
ويمكن أن تكون . من نقاط التوصيل الخارجية في الشبكة التي تستضيف الخوادم TCPعلى 

  .ههذه المواقع هي نفس تلك المواقع المستخدمة لقياس التأخر المذكور أعال

في البنية التحتية الخاصة  EDNS(0)يجب أن يظهر مقدم الطلب دعم  – DNSSEC دعم
مثل  DNSSECبالخادم لديه، والقدرة على إعادة سجالت الموارد الصحيحة المتعلقة بـ 

DNSKEY وRRSIG وNSEC/NSEC3  للمنطقة الموقعة، والقدرة على قبول ونشر
وبصفة خاصة، يجب أن يظهر مقدم . الثاني من مسئولي نطاق المستوى DSسجالت موارد 

ومفتاح توقيع ) KSK(الطلب قدرته على دعم دورة الحياة الكاملة لمفتاح توقيع المفتاح 
مواد االعتماد الذاتي فضالً عن اختبار قابلية  ICANNتراجع منظمة ). ZSK(المنطقة 

ام امتداد باستخد DNSالستعالمات  DNSالوصول، وحجم االستجابات، وقدرات نقل 
لمجموعة فرعية منتقاة " DNSSEC OK"مع ضبط وحدات بت  EDNS(0)بروتوكول 

الخاص  DNSبشكل عشوائي من جميع خوادم األسماء الموجودة داخل البنية التحتية لـ 
، يتم اختبار كل خادم مفرد في كل مجموعة anycastفي حالة استخدام أي . بمقدم الطلب
anycast. 

 
 TCPو UDPلحمل وتأخر االستعالمات وإمكانية الوصول فيما يخص يتم توثيق قدرة ا

 .أعاله
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 نظم شركات التسجيل  :عناصر االختبار 5.2.3
في  EPP كما هو موثق في اتفاقية مزود االمتداد، يجب أن توفر شركات التسجيل الدعم لـ

هة الويب، وواج 43عبر كٍل من المنفذ  Whoisنظام التسجيل المشترك لديها، وتوفير خدمة 
يوضح هذا القسم تفاصيل متطلبات اختبار أنظمة شركات التسجيل . DNSباإلضافة إلى دعم 

  .هذه

يجب تحسين نظام شركة التسجيل ليفي بمتطلبات األداء الموضحة في  – أداء النظام
. ترخيًصا ذاتًيا بااللتزام ICANNمن اتفاقية مزود التسجيل وتطلب منظمة  10المواصفات 

بمراجعة وثائق الترخيص الذاتي للقدرة المتاحة من قبل مقدم الطلب  ICANNنظمة تقوم م
 . للتحقق من االلتزام بمتطلبات الحد األدنى تلك

 
وتتحقق . للحمل المتوقع Whoisيجب أن يوفر مقدم الطلب خدمات  – Whois دعم

نت على بروتوكولي اإلنتر Whoisمن إمكانية الوصول إلى بيانات  ICANNمنظمة 
IPv4 وIPv6  ببروتوكول  43من خالل المنفذTCP  ومن خالل واجهة الويب، كما تقوم

عن  ICANNتقوم منظمة  .Whoisبمراجعة وثائق الترخيص الذاتي فيما يتعلق بقدرة نقل 
بعد باختبار تنسيق الرد وفًقا للمواصفة الرابعة من اتفاقية مزود االمتداد وإمكانية الوصول 

من نقاط مختلفة على اإلنترنت عبر ) ومن خالل الويب 43الل المنفذ من خ( Whoisإلى 
 .IPv6و IPv4بروتوكولي 

 
يجب أن تصف وثائق الترخيص الذاتي الحد األقصى من االستعالمات في الثانية والتي يتم 

وواجهة الويب، باإلضافة إلى توقع الحمل  43التعامل معها بنجاح من قبل خادمات المنفذ 
 .مقدم الطلب الذي يوفره

 
وباإلضافة إلى ذلك، يجب أن يتم توثيق وصف وظائف التحكم الموزعة الكتشاف وتخفيف 

 .Whoisتحليل البيانات في قاعدة بيانات 
 

كجزء من خدمة التسجيل المشتركة، يجب أن يوفر مقدم الطلب خدمات  – EPP دعم
EPP ستقوم منظمة . للحمل المتوقعICANN مع تعليقات  بالتأكيد على التوافقRFC 

 ICANNكما تقوم منظمة ). DNSSECلـ  EPPبما في ذلك امتدادات (المناسبة 
 .EPPبمراجعة وثائق الترخيص الذاتي فيما يتعلق بقدرة نقل 

 
بعشرة نقاط  EPPويجب أن توفر الوثائق الحد األقصى لمعدل النقل في الثانية لواجهة 

إلى الحجم المتوقع بعد عام ) فارغ( 0تسجيل من بيانات تطابق أحجام قاعدة بيانات شركة ال
 .من التشغيل، كما يحدد مقدم الطلب

 
كما تصف الوثائق أيًضا اإلجراءات المتخذة للتعامل مع الحمل أثناء عمليات شركة التسجيل 

 .المبدئية، مثل فترة االنطالق
 

إضافة،  يتم اختبار قدرة شركة التسجيل على دعم مأموري التسجيل في – IPv6دعم 
إذا . ICANNالتي يقدمها الُمسجلين من قبل منظمة  IPv6 DNSوتغيير وإزالة سجالت 

، يتم اختبار ذلك من قبل منظمة IPv6عبر  EPPكانت شركة التسجيل تدعم الوصول إلى 
ICANN عن بعد عبر نقاط مختلفة على اإلنترنت. 

 
يل على دعم مأموري باختبار قدرة شركة التسج ICANNتقوم منظمة  – DNSSEC دعم

باإلضافة إلى  DNSSECالتسجيل في إضافة وتغيير وإزالة سجالت الموارد ذات الصلة بـ 
وبصفة خاصة، يجب أن يظهر مقدم . اإلجراءات الرئيسية إلدارة شركة التسجيل بشكل عام

ة الطلب قدرته على دعم دورة الحياة الكاملة للتغييرات الرئيسية للنطاقات الفرعية التابع
 IANAويتم التحقق من التشغيل المتبادل لقنوات التواصل اآلمنة لمقدم الطلب مع . للجذر
 .مواد إرساء الثقة لتبادل
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 DNSSECالمعروف أيًضا باسم بيان سياسة (كما تتم مراجعة مستند الممارسة والسياسة 
مفاتيح ، والذي يوضح حفظ المواد األساسية، والوصول واالستخدام الخاص بال)DPSأو 

 .الرئيسية الخاصة بشركة التسجيل كجزء من هذه الخطوة
 

الكاملة المستخدمة  IDN) جداول(بالتحقق من جدول  ICANNتقوم منظمة  – IDN دعم
باإلرشادات المستخدمة في ) الجداول(ويجب أن يلتزم الجدول . في نظام شركة التسجيل

repository.html-http://iana.org/procedures/idn.  
 

بعد تطوير هذه المتطلبات، يتوقع من . Whoisلـ  IDNيتم تطوير المتطلبات المتعلقة بـ 
كجزء من عملية  IDNذات الصلة بـ  Whoisشركات التسجيل المحتملة االلتزام بمتطلبات 

 .اختبار ما قبل التفويض
 

تتم مراجعة عينات إيداع البيانات المشتملة على إيداع كامل  – مستودع البياناتاإليداع في 
وإيداع تزايدي، التي يقوم مقدم الطلب بتقديمها، والتي تظهر النوع والتنسيق الصحيح 

يتم االنتباه على نحو خاص لالتفاقية المبرمة مع موفر مستودع البيانات للتحقق . للمحتويات
ساعة في حالة  24ودعة في المستودع يمكن إصدارها على مدار من أن البيانات الم

، حسب اختيارها، أن تطلب من طرف آخر مستقل أن ICANNيجوز لمنظمة . الطوارئ
يجوز . يشهد بصحة إمكانية إعادة تأسيس شركة التسجيل من البيانات المودعة في المستودع

 .خالل وكيل مستودع البيانات اختيار اختبار عملية إطالق البيانات من ICANNلمنظمة 

 عملية التفويض 5.3
لما قبل التفويض بنجاح، يمكن لمقدمي الطلبات  ICANNعند إعالن إتمام اختبار منظمة 
 . الجديد في قاعدة بيانات منطقة الجذر gTLDالبدء في عملية التفويض لمزود 

. ضافية الالزمة لعملية التفويضويشمل ذلك توفير المعلومات اإلضافية وإتمام الخطوات التقنية اإل
 ./http://iana.org/domains/root تتوفر المعلومات حول عملية التفويض على

 العمليات المستمرة 5.4
أثناء ". مشغل مزود امتداد"بنجاح  gTLDيصبح مقدم الطلب الذي يقوم بتفويض نطاق 

غيل نظام أسماء نطاقات اإلنترنت، يتولى مقدم الطلب مجموعة من تفويض دور جزء تش
الجدد حيال أداء  gTLDمشغلي نطاقات  ICANNوتحاسب منظمة . المسئوليات الهامة

التزاماتهم بناًء على اتفاقية مزود االمتداد، ومن الضروري أن يفهم مقدموا الطلبات هذه 
  .المسئوليات

 لتسجيلالمتوقع من مشغل شركة ا  5.4.1
يمكن . gTLDتحدد اتفاقية التسجيل االلتزامات الواقعة على مشغلي شركة التسجيل لنطاقات 

أن يؤدي خرق التزامات مشغل شركة التسجيل إلى اتخاذ إجراءات التزام من قبل منظمة 
ICANN ويتم تشجيع مقدمي الطلبات . تصل إلى وتشمل إنهاء اتفاقية مشغل شركة التسجيل

  .ى مراجعة الوصف المختصر التالي لبعض هذه المسئولياتالمحتملين عل

الحظ أن هذه القائمة غير شاملة يتم توفيرها إلى مقدمي الطلبات المحتملين كمقدمة 
للحصول على النص الكامل والذي يجب . للمسئوليات الملقاة على عاتق مشغل مزود االمتداد

 .االلتزام به، الرجاء الرجوع إلى اتفاقية التسجيل

http://iana.org/procedures/idn-repository.html
http://iana.org/domains/root/
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 :يلتزم مشغل شركة التسجيل بما يلي

ويكون مشغل شركة التسجيل مسئوالً عن  .بطريقة آمنة ومستقرة TLDتشغيل نطاق  
RFC 15910كما هو موضح في . بشكل تام TLDالتشغيل الفني لنطاق  F

1: 

 DNSيجب على المدير المعين القيام بالمهام المنوطة به بشكل مرٍض لتشغيل خدمة "
اإلدارة الفعلية لتعيين أسماء النطاقات، وتفويض النطاقات الفرعية، وتشغيل أي أن . للنطاق

 IRويشتمل ذلك على صيانة . خوادم األسماء كلها عوامل يجب أن تتم بكفاءة تقنية
1Fالمركزي

أو مدير نطاق المستوى العلوي اآلخر الذي ) في حالة نطاقات المستوى األعلى( 2
تجابة للطلبات في الوقت المناسب، وتشغيل قاعدة البيانات يتم إعالمه بحالة بالنطاق، واالس

 ."بدقة، وسرعة، ومرونة

 RFCيلزم على مشغل شركة التسجيل االلتزام بالمعايير الفنية ذات الصلة في شكل تعليقات 
إضافة إلى ذلك، يجب أن يفي مشغل شركة التسجيل بمواصفات األداء . واإلرشادات األخرى

انظر المواصفات (لنظام عن العمل وأوقات استجابة النظام في مناطق مثل توقف ا
  ).من اتفاقية مشغل شركة التسجيل 10و 6

يطلب من مشغلي مزود امتداد نطاقات  .االلتزام بسياسات اإلجماع والسياسات المؤقتة 
gTLD ويمكن أن تتعلق سياسات اإلجماع بمجموعة من . االلتزام بسياسات اإلجماع

، ومواصفات تشغيل DNSألمور التي تؤثر على التشغيل المتبادل لنظام الموضوعات مثل ا
وأداء مزود االمتداد، واستقرار وأمان قاعدة البيانات، وحل المنازعات المتعلقة بتسجيل 

  .أسماء النطاقات

لكي يتم تبني السياسة على أنها سياسة إجماع، يجب أن يتم تطوير سياسة من قبل منظمة دعم 
حسب العملية المذكورة في الملحق أ من لوائح منظمة  GNSO(2F3(امة األسماء الع
ICANN.3F4  وتشتمل عملية تطوير السياسة على المشاورة والتعاون من قبل مجموعات

أصحاب المصالح المختلفة المشاركة في العملية، مع توفير فرص متعددة للمدخالت والتعليق 
  .كبيًرامن قبل العامة، ويمكن أن يتطلب األمر وقًتا 

التي تحكم تحويل (من أمثلة سياسات اإلجماع الحالية سياسة النقل بين مزودي االمتدادات 
التي تحدد مراجعة (، وسياسة تقييم خدمات شركة التسجيل )أسماء النطاقات بين المسجلين

، على الرغم )خدمات شركة التسجيل الجديدة فيما يتعلق بمسائل األمان واالستقرار والمنافسة
من توافر المزيد، ويمكن الوصول إليها من خالل هذا االرتباط 

policies.htm-http://www.icann.org/en/general/consensus.  

لك التي االلتزام بسياسات اإلجماع الحالية وت gTLDيطلب من مشغلي مزود امتداد نطاقات 
بمجرد أن يتم تبني سياسة إجماع بشكل رسمي، تقوم منظمة . يتم تطويرها في المستقبل

ICANN  بتوفير إشعار لمشغلي مزود امتداد نطاقاتgTLD  فيما يتعلق بمتطلبات تنفيذ
 .السياسة الجديدة وتاريخ سريان ذلك

تتطلب الظروف  ، عندماICANNوباإلضافة إلى ذلك، يمكن أن يقوم مجلس إدارة منظمة 
خدمات شركة التسجيل أو ذلك، بوضع سياسة مؤقتة الزمة للحفاظ على استقرار أو تأمين 

 gTLDوفي تلك الحالة، يطلب من جميع مشغلي مزود االمتداد لنطاقات . DNSنظام 
 . االلتزام بالسياسة المؤقتة خالل الفترة الزمنية المحددة

 
  .من اتفاقية التسجيل 1لمزيد من المعلومات، انظر المواصفات 

                                                           

 editor.org/rfc/rfc1591.txt-http://www.rfcانظر  1
2 IR  وهي الوظيفة المنوطة بمنظمة "سجل اإلنترنت"هو اختصار تاريخي لـ ،ICANN في الوقت الراهن. 
3 http://gnso.icann.org 
4 http://www.icann.org/en/general/bylaws.htm#AnnexA 

http://www.icann.org/en/general/consensus-policies.htm
http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1591.txt
http://gnso.icann.org/
http://www.icann.org/en/general/bylaws.htm%23AnnexA
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يجب أن يقوم مشغل مزود االمتداد، على األقل،  .تنفيذ إجراءات حماية الحقوق عند بدء التشغيل
 )Trademark Claims(خدمة مطالبات العالمة التجارية و) Sunrise(بتنفيذ فترة البداية 

في اتفاقية على النحو المنصوص عليه  TLDخالل مراحل بدء التشغيل للتسجيل في نطاق 
سيتم دعم هذه اآلليات من ِقبل مركز تبادل معلومات العالمة التجارية الذي تم . التسجيل

 . ICANNتأسيسه وفًقا لما أشارت إليه منظمة 

أصحاب الحقوق المؤهلين فرصة مبكرة لتسجيل أسماء في ) Sunrise(تمنح فترة البداية 
 . TLDنطاق 

إشعاًرا للمسجلين ) Trademark Claims(ية وتقدم خدمة مطالبات العالمة التجار
المحتملين لحقوق العالمة التجارية الحالية، باإلضافة إلى إشعار آخر ألصحاب الحقوق 

قد يستمر مشغلو مزود االمتداد في تقديم خدمة . المتعلقة باألسماء المسجلة ذات الصلة
 . الصلةمطالبات العالمة التجارية بعد انتهاء مراحل بدء التشغيل ذات 

من اتفاقية التسجيل ونموذج مركز تبادل معلومات  7لمزيد من المعلومات، انظر المواصفات 
 . العالمة التجارية المرفق بهذه الوحدة

يجب على مشغل مزود  .تنفيذ إجراءات حماية الحقوق في مرحلة ما بعد بدء التشغيل 
، بما )URS(التعليق السريع الموحد االمتداد تنفيذ القرارات التي يتم اتخاذها بموجب إجراء 

يجب على مشغل مزود االمتداد . في ذلك تعليق أسماء نطاقات معينة داخل شركة التسجيل
أيًضا االلتزام بالقرارات التي يتم التوصل إليها بناًء على سياسة حل نزاعات ما بعد تفويض 

 . وتنفيذها) PDDRP(العالمة التجارية 

) URS(وبة بالكامل في إجراءات التعليق السريع الموحد يتم وصف اإلجراءات المطل
قد يقوم . المرفقة بهذه الوحدة) PDDRP(وإجراءات سياسة حل نزاعات ما بعد التفويض 

 .معين gLTDمشغلو مزود االمتداد بتقديم إجراءات حماية حقوق إضافية تتعلق بنطاق 

يلزم من كل مشغلي  .الجديد gTLDتنفيذ إجراءات حماية أسماء الدول واألقاليم في نطاق  
الجديدة توفير حد أدنى محدد من وسائل الحماية ألسماء  gTLDمزود االمتداد لنطاقات 

الدول واألقاليم، بما في ذلك مطلب الحجز المبدئي وأي قواعد وإجراءات سارية لتحرير هذه 
 أو اللجنة/ت ويمكن وضع قواعد اإلصدار أو الموافقة عليها من ِقبل الحكوماو. األسماء

يجري  .بعد نقاش مجتمعي ICANNأو اعتمادها من ِقبل منظمة /الحكومية و االستشارية
تشجيع مشغلي شركة التسجيل على تنفيذ إجراءات حماية األسماء الجغرافية باإلضافة إلى 
تلك األسماء المطلوبة في االتفاقية، حسب احتياجات ومصالح الظروف الخاصة بكل نطاق 

gTLD) .باتفاقية التسجيل 5نظر المواصفات ا.(  

باإلضافة إلى النفقات المدعمة الهادفة  .ICANNسداد الرسوم المستحقة إلى منظمة 
 هذه األموال ، تساعدICANNللمساعدة على إتمام األهداف الموضحة في بيان مهمة منظمة 

التعاقدي، ومسئول االلتزام  :بما في ذلك, الجديدة gTLDsفي توفير الدعم الالزم لنطاقات 
عالقات شركة التسجيل، واعتمادات المسجل المتزايدة، وغيرها من أنشطة دعم شركة 

تجاوز نطاق حينما يو) دوالًرا أمريكًيا سنوًيا 25(وتشتمل الرسوم على قيمة ثابتة . التسجيل
TLD 6 انظر المادة. ، يتم فرض رسوم متغيرة حسب مقدار المعامالتحد حجم المعامالت 

 .اتفاقية التسجيل من
 

يؤدي ذلك دوًرا هاًما في حماية المسجلين  .إيداع البيانات بشكل منتظم في مستودع البيانات
واستمرارية حاالت معينة عندما تعاني شركة التسجيل أو أحد جوانب شركة التسجيل حاالت 

  .)في اتفاقية التسجيل 2انظر المواصفات . (فشل في النظام أو فقد للبيانات
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يجب أن يقدم مشغل مزود االمتداد تقريًرا إلى  .تقديم تقرير شهري في الوقت المناسب
يتضمن التقرير معامالت مأمور التسجيل لمدة شهر  .بشكل شهري ICANNمنظمة 

في اتفاقية  3انظر المواصفات . (لحساب رسوم مأمور التسجيل ICANNوتستخدمه منظمة 
 .)التسجيل

متاحة عامة  Whoisيقدم مشغل شركة التسجيل خدمة  يجب أن .Whoisتوفير خدمة 
 .)في اتفاقية التسجيل 4انظر المواصفات . (TLDألسماء النطاق المسجلة في نطاق 

يقوم مشغل مزود االمتداد  المعتمدين .ICANNاإلبقاء على الشراكات مع مسجلي منظمة 
. بالمسجلين التابعين لهلتحديد المتطلبات الخاصة ) RRA(شركة تسجيل -بعمل اتقافية مسجل

ويجب أن يشتمل ذلك على شروط معينة محددة في اتفاقية مزود االمتداد، ويمكن أن تشتمل 
يجب أن يوفر مشغل مزود االمتداد وصوالً بدون . TLDعلى شروط إضافية خاصة بنطاق 

 ICANNتمييز إلى خدمات شركة التسجيل الخاصة به لكل المسجلين المعتمدين من منظمة 
ويشتمل ذلك على توفير . معهم، والذين يلتزمون بالمتطلبات RRAلذين يتم إبرام اتفاقيات ا

إشعار مسبق متعلق بتغييرات األسعار لكل المسجلين، بالتوافق مع اإلطارات الزمنية المحددة 
 .)من اتفاقية التسجيل 2انظر المادة . (في االتفاقية

يجب أن يبقي مشغل شركة التسجيل  .ستخداماإلبقاء على جهات اتصال متعلقة بإساءة اال
على نقطة اتصال واحدة لالتصال بها تكون مسئولة عن التعامل مع األمور التي تتطلب 

اهتماًما سريًعا وتوفر حلوالً فورية لشكاوى إساءة االستخدام المتعلقة بكل األسماء المسجلة 
ذلك أولئك الذين قاموا بعملية لدى كل المسجلين الذين تم تسجيلهم، بما في  TLDفي نطاق 

كما يجب على مشغل شركة التسجيل . بيع، مع نشر هذه النقطة على موقع الويب الخاص به
اتخاذ خطوات مناسبة لفحص أي تقارير صادرة من القائمين على تنفيذ القانون والهيئات 

خدام نطاق الحكومية والهيئات شبه الحكومية حول السلوك غير القانوني فيما يتعلق باست
TLDفي اتفاقية  6المواصفات و 2المادة انظر ( .، فضالً عن االستجابة لهذه التقارير

 .)التسجيل

يقوم  لتوفير المجال المناسب وبيئة تشغيل متسقة، .التعاون مع مراجعات االلتزام التعاقدية
مع أي بإجراء مراجعات دورية لتقييم االلتزام التعاقدي والتعامل  ICANNموظفو منظمة 

ويجب أن يوفر مشغل مزود االمتداد المستندات والمعلومات التي . مشاكل يمكن أن تنجم
من اتفاقية  2انظر المادة . (والتي تكون الزمة لتنفيذ هذه المراجعات ICANNتطلبها منظمة 

 .)التسجيل

يجب أن يتوافر لدى مشغل مزود االمتداد، في وقت  .اإلبقاء على أداة عمليات مستمرة
التفاق، أداة عمليات مستمرة تكفي لتمويل عمليات شركة التسجيل األساسية خالل فترة ا

، وبعد TLDأعوام بعد تفويض نطاق ) 5(ويبقى هذا المطلب سارًيا لمدة . أعوام )3( ثالثة
انظر . (ذلك ال يلزم على مشغل مزود االمتداد الحفاظ على أداة العمليات المستمر

 .)التسجيل من اتفاقية 8 المواصفات

إذا حدد مشغل مزود االمتداد  .اإلبقاء على السياسات واإلجراءات القائمة على المجتمع
طلبه على أنه طلب معتمد على المجتمع في وقت تقديم الطلب، يجب على مشغل مزود 

االمتداد تحقيق متطلبات في اتفاقية مزود االمتداد الخاصة به لإلبقاء على السياسات 
ويكون مشغل مزود االمتداد . تي تعتمد على المجتمع التي حددها في طلبهواإلجراءات ال

ملتزًما بإجراء حل نزاع قيود شركة التسجيل فيما يتعلق بالنزاعات المتعلقة بتنفيذ السياسات 
 .)من اتفاقية التسجيل 2انظر المادة . (واإلجراءات القائمة على بالمجتمع

. شمل ذلك إجراء اختبار تجاوز الفشل على أساس منتظمي .تنفيذ خطط االستمرارية واالنتقال
وفي حالة ضرورة االنتقال إلى مشغل مزود امتداد جديد، فإنه يتوقع من مشغل مزود االمتداد 

بشأن المشغل التابع المناسب، وتوفير  ICANNالتعاون من خالل التشاور مع منظمة 
انظر . (بإجراءات انتقال السجل السارية البيانات الالزمة لتسهيل االنتقال السلس، وااللتزام

 .)من اتفاقية التسجيل 4و 2المواد 
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يشمل ذلك إتاحة الوصول إلى ملف . من خالل عملية موحدة TLDإتاحة ملفات منطقة 
يدخل مشغل . منطقة السجل للمستخدمين المعتمدين، وفًقا لمعايير الوصول والملف والتنسيق

االتفاقيات مع مستخدمي ملفات المنطقة ويقبل المعلومات  مزود االمتداد في نموذج موحد من
في اتفاقية  4انظر المواصفات . (المعتمدة للمستخدمين عبر مركز تبادل المعلومات

 .)التسجيل

لتنفيذ  TLDيجب أن يوقع مشغل مزود االمتداد على ملفات منطقة . DNSSEC تنفيذ
. وفًقا للمعايير التقنية ذات الصلة) DNSSEC(امتدادات األمان لنظام أسماء النطاقات 

ويجب أن تقبل شركة التسجيل المواد األساسية االعامة من المسجلين ألسماء النطاقات 
والذي يوضح تخزين المواد  DNSSEC، مع نشر بيان سياسة TLDالمسجلة في 

ظر ان( .األساسية، والوصول واالستخدام الخاص بالمفاتيح الرئيسية الخاصة بشركة التسجيل
  .)في اتفاقية التسجيل 6المواصفات 

 ICANNما المتوقع من منظمة   5.4.2
طالما يقومون بإطالق  gTLDتقديم الدعم لمشغلي مزود امتداد  ICANNستواصل منظمة 

لتبادل العالقات بين مزودي  ICANNتقدم وظيفة منظمة . عمليات تزويد االمتداد وصيانتها
لتقديم المساعدة على أسس  gTLDمزود امتداد نقطة اتصال لمشغلي  gTLDامتداد 

 .مستمرة

لاللتزام التعاقدي أيًضا بعمل مراجعات على أساس منتظم  ICANNكما تقوم وظيفة منظمة 
بالتزامات االتفاقية، باإلضافة إلى  gTLDللتحقق من استمرار التزام مشغلي مزود امتداد 

ع حول مشغل مزود االمتداد ووفائه تقصي المعلومات حول الشكاوى التي تصدر من المجتم
لمزيد من المعلومات حول أنشطة االلتزام التعاقدي الحالية، يرجى زيارة . بالتزاماته التعاقدية

 ./http://www.icann.org/en/complianceموقع 

حة وشفافة، وتوفير معاملة منصفة بين العمل بطريقة متفت ICANNتتطلب لوائح منظمة 
مسئولة عن الحفاظ على استقرار وأمن اإلنترنت  ICANNومنظمة . مشغلي مزود االمتداد

على المستوى العالمي، وتتطلع إلى عالقة بناءة وتعاونية مع مشغلي مزود امتداد نطاقات 
gTLD المستقبليين فيما يتعلق بتعزيز هذا الهدف.  

 

http://www.icann.org/en/compliance/
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 .الجديدة gTLDsعلى اتفاقية السجل المرتبطة بدليل مقدم الطلب لـ تحتوي هذه الوثيقة 

. الجديدة gTLDقبل تفويض  ICANNاتفاقية السجل مع ممن تقبل طلباتهم بإبرام هذه الصيغة من  gTLDمقدمو طلبات سيقوم 
، بما في اتأثناء عملية تقديم الطلبالمقترحة هذه االتفاقية المعقولة على ات والتغييرات بحقها في إجراء التحديث ICANNتحتفظ  :مالحظة(

 ).اتأثناء عملية تقديم الطلباعتمادها ذلك النتائج المحتملة للسياسات الجديدة التي قد يتم 
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 اتفاقية التسجيل

تاريخ "ويشار إليه فيما يلي هنا بلفظ (______ في ) "االتفاقية"ويشار إليها فيما يلي هنا بلفظ (حررت اتفاقية التسجيل هذه 
ويشار إليها فيما (ال تهدف للربح قائمة في والية كاليفورنيا بين هيئة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة، وهي هيئة عامة ") سريانال

مشغل "يما يلي هنا بلفظ ويشار إليها ف(____________ وهي عبارة عن _____________ بين و") ICANN"يلي هنا بلفظ 
 ").السجل

 ):1( المادة

 والضماناتالمستوي األعلى والتعهدات تفويض وتشغيل نطاق 

ويشار إليه فيما يلي هنا (____ االتفاقية هو تسري عليه هذه الذي المستوى األعلى نطاق  .النطاق والتخصيص 1.1
مشغل "بتعيين  ICANNتلتزم ) 4.1القسم ي محددة في كما ه( تهاوحتى نهاية مداالتفاقية تاريخ سريان واعتباًرا من  ").TLD"بلفظ 

 .والدخول إلى منطقة الجذر TLD تفويضالمتطلبات والموافقات الضرورية من أجل مع مراعاة ، TLDلسجل  بصفته مشغالً "السجل

على القبول العالمي لجميع سالسل  هاتشجيعوف تواصل وس ICANN تشجعفي حين  .للسلسلةالجدوى الفنية  1.2
في قبولها من قبل مزودي خدمة صعوبات قد تصادف بعض سالسل نطاق المستوى األعلى فمستوى األعلى عبر اإلنترنت، نطاق ال

عن ضمان الجدوى التقنية لسلسلة  يةمسؤولالمشغل السجل يتحمل  .طلبات الويبخالل أو التدقيق من /واإلنترنت ومستضيفي الويب 
TLD  يةهذه االتفاقإبرام قبل بما يحقق رضاه. 

 .والضماناتالتعهدات  1.3

 :ما يلي ICANNلـ مشغل السجل ويضمن يتعهد  )أ (

، TLDالمقدمة والتصريحات الصادرة فيما يتعلق بطلب سجل األساسية معلومات أن كافة ال )1(
وقت كافة الجوانب المادية هذه االتفاقية، صحيحة ودقيقة في على مفاوضات الأثناء المقدمة خطًيا لبيانات او

السريان تاريخ كافة الجوانب المادية اعتباًرا من في ستظل صحيحة ودقيقة والبيانات ذه المعلومات هأن صدورها، و
 .ICANNلـ سجل المن قبل مشغل عن خالف ذلك مسبًقا خطًيا اإلفصاح ما لم يتم 

جيد بموجب مركز وفي بصورة قانونية ومتواجد منظم وقائم حسب األصول أن مشغل السجل  )2(
الصالحيات يتمتع بكافة مشغل السجل في مقدمة هذه االتفاقية، وأن لقضائي المنصوص عليها االختصاص اقوانين 

 .حسب األصولهذه االتفاقية وتنفيذها إلبرام على الموافقات الالزمة وقد حصل واالختصاصات الالزمة 

المبالغ مستند تم تنفيذه حسب األصول بما يضمن  ICANNقد قدم لـ مشغل السجل أن  )3(
مستند "ويشار إليه فيما يلي هنا بلفظ (مدتها انتهاء أو إنهاء االتفاقية  ةفي حال TLDألداء مهام سجل  المطلوبة

طرفيها بما على ومستحق التنفيذ ، ملزًما لكال طرفي هذه االتفاقيةالتزاماً يعتبر هذا المستند ، و")العمليات المستمرة
 .المنصوص عليها فيها الشروطيتفق مع 

تسعي للصالح العام ومؤسسة مؤسسة غير ربحية  ICANNأن بلمشغل السجل تضمن و ICANNتتعهد  )ب (
أن و. بموجب قوانين والية كاليفورنيا بالواليات المتحدة األمريكيةوتتمتع بمركز جيد قانوني ومتواجدة بشكل وقائمة حسب األصول، 

ICANN حسب هذه االتفاقية وتنفيذها لتحرير سسية الالزمة الموافقات المؤواالختصاصات وهي حاصلة على بكافة الصالحيات  تتمتع
 .األصول
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 .ت، وسيتم استبدال مرجع االتفاقية بارتباط تشعيبيعلى شبكة اإلنترن ICANNسيتم نشر النص النهائي على موقع  *
 
  

 

 

 ):2( المادة

 تعهدات ُمشغل السجل

 :على ما يلي ICANNيتعهد مشغل السجل ويتفق مع 

من ) ب(و) أ( ةخدمات السجل الموضحة في المادتوفير يجوز لمشغل السجل  .الخدمات المعتمدة؛ الخدمات اإلضافية 2.1
وخدمات السجل ") 6المواصفة "ويشار إليها فيما يلي هنا بلفظ ( ]6رقم انظر المواصفة [صفات من الموا 2.1الفقرة األولى من القسم 
في حالة رغبة مشغل السجل تقديم أي خدمات سجل غير و ").المعتمدةالخدمات "جميًعا بلفظ  اويشار إليه( "أ"الملحق األخرى الموضحة في 

بإرسال طلب اعتماد لهذه  مشغل السجليلتزم  ،")خدمة إضافية" بلفظ كل منهار إلي يشا(معتمدة خدمة على تمثل تعديالً خدمة معتمدة أو 
 ،http://www.icann.org/en/registries/rsep/rsep.htmlالخدمة اإلضافية وفقاُ لسياسة تقييم خدمات السجل الواردة على الموقع 

 ،آخروفًقا للتعديالت التي تجرى عليها من حين إلى ( ICANNمع لوائح بما يتفق آلخر حين نظراً ألن هذه السياسة قد يتم تعديلها من 
مشغل السجل تقديم خدمات يجوز لو ").RSEP("اإلجماع سياسات والتي تسري على ") ICANN لوائح"والمشار إليها هنا بلفظ 

ضافية خدمات تعتبر هذه الخدمات اإلهذه الموافقة، فور الحصول على ، وICANNالموافقة الخطية من الحصول على إضافية بشرط 
 "الخدمة اإلضافية"يعكس فقرة بما االتفاقية وفًقا لتقديرها المعقول المطالبة بتعديل هذه  ICANN لـويجوز  .يةاالتفاقهذه سجل بموجب 

 .لكال الطرفينمعقول عديل بالصيغة المقبولة بشكل ، شريطة أن يكون هذا التRSEPالمعتمدة بموجب 

سياسات اإلجماع والسياسات المؤقتة وينفذ كافة يلتزم مشغل السجل  .االلتزام بسياسات اإلجماع والسياسات المؤقتة 2.2
ووفًقا السريان من تاريخ اعتباًرا ، >http://www.icann.org/general/consensus-policies.htm<في المنصوص عليها 

اإلجماع والسياسات المؤقتة  سياساتة اعتماد طي، شرالتنفيذية ICANNلوائح بما يتفق مع في المستقبل تطويره واعتماده لما قد يتم 
* ]1 المواصفةانظر [في المنصوص عليها لقيود امع مراعاة بالموضوعات وأن ترتبط إلجراءات بما يتفق مع االمستقبلية 

 ").1 المواصفة("

 *.]2المواصفة انظر [يلتزم ُمشغل السجل بإجراءات مستودع بيانات السجل المنشورة في  .مستودع البيانات 2.3

تقاريره تقديم بمشغل السجل يلتزم من نهاية كل شهر تقويمي تقويمًيا اعتباًرا ا يومً  20خالل فترة  .شهريةالتقارير ال 2.4
 *.]3 انظر المواصفة[ ةالمواصفبالصيغة المحددة في  ICANNإلى 

المنشورة في  ةلى بيانات التسجيل وفقاً للمواصفععام إمكانية االطالع اليوفر مشغل السجل  .نشر بيانات التسجيل 2.5
  .)"4المواصفة "( ]*4المواصفة انظر [

يلتزم مشغل السجل بالقيود  ،ذلك كتابًة وصراحةً ل خالًفا ICANNبه تصرح باستثناء ما  .األسماء المحجوزة 2.6
وضع مشغل السجل ويجوز ل ").5المواصفة (" ]*5المواصفة انظر [في المنصوص عليها األحرف تسجيل سالسل المفروضة على 

نطاقات ي أسماء ألمسجل الكان مشغل السجل هو  ذاإو. عند الحاجة TLDحجز أو حجب سالسل رموز إضافية ضمن تتعلق بسياسات 
أمين عمليات التسجيل من خالل فيجب أن تتم ، )5المستوى الثاني لعمليات السجل من المواصفة  اتزوبخالف حج( TLDفي سجل 

ألغراض حساب رسوم ) 6.1في القسم هو محدد كما (ستعتبر كل عمليات التسجيل هذه معامالت و. ICANNمعتمد لدى سجل 
 .6.1القسم بموجب األحكام المنصوص عليها في مشغل السجل خالل من  ICANNإلى ها المقرر سدادمستوى السجل من معامالت ال

مشغل السجل بمواصفات التشغيل البيني للسجل واالستمرارية كما هو يلتزم . التشغيل البيني للسجل واالستمرارية 2.7
 .6مبين في المواصفة 

 TLDعملية وإجراءات لبدء وااللتزام بديد يجب على مشغل السجل تح .حماية الحقوق القانونية لألطراف األخرى 2.8
كما هو موضح في المواصفة األخرى التسجيل للحقوق القانونية لألطراف باإلضافة إلى الحماية األولية والحماية المستمرة ذات الصلة ب

اءات الحماية اإلضافية للحقوق بتنفيذ مزيد من إجرالقيام  –وفًقا الختيار  –مشغل السجل يجوز لو").7المواصفة (" ]*7انظر المواصفة [
بعد تاريخ  7أية تغييرات أو تعديالت على تلك العمليات واإلجراءات تكون مطلوبة بموجب المواصفة و .األخرىالقانونية لألطراف 

خذة من جانب يجب على مشغل السجل االلتزام بكافة التحديدات والقرارات المتو .ICANNالبد من الموافقة عليها كتابة من قبل السريان 
ICANN  هذه القرارات كما هو موضح في اإلجراء المعمول رفض حق مشغل السجل في مع مراعاة ، وذلك 7بالمواصفة  2وفقا للقسم

إنفاذ القانون والوكاالت وكاالت اتخاذ خطوات معقولة للتحقيق والرد على أي تقارير بمشغل السجل يلتزم و .في هذه االتفاقيةبه الموضح 
وعند االستجابة لهذه التقارير، لن يكون مشغل التسجيل  TLD .ة وشبه الحكومية للسلوك غير المشروع فيما يتعلق باستخدامالحكومي

 .مطالباً باتخاذ أي إجراء يخالف القانون المعمول به

http://www.icann.org/en/registries/rsep/rsep.html
http://www.icann.org/general/consensus-policies.htm%3e
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 .تالسجالأمناء  2.9

 .اقاتلتسجيل أسماء النط ICANNالمعتمدين من  تالسجالأمناء أن يستخدم مشغل السجل فقط البد  )أ (
اتفاقيات رام بيقومون بإالمعتمدين الذين  ICANNصول العادل لخدمات التسجيل لجميع مسجلي ويجب على مشغل السجل توفير الو

التي  TLDضع معايير عادلة للتأهيل لتسجيل األسماء في ولمشغل السجل بها، على أنه يجوز  ونلتزميو TLDلـ أمين السجل -السجل
أمناء على مشغل السجل استخدام اتفاق موحد غير تمييزي مع جميع ويتعين  .TLDن سير العمل في حسبترتبط على نحو معقول 

، ويشترط رغم مشغل السجل من وقت آلخرخالل االتفاقية من هذه مراجعة ويجوز  .TLDالمرخص لهم تسجيل األسماء في  تالسجال
 .مقدًما ICANNمن جانب المراجعات موافقة على أي من تلك الالحصول على  ذلك

أحد أمناء السجالت في لدى  امعتمدً  ا أو مسجالً موزعً جهة تابعة أو ) 1(إذا صار مشغل التسجيل  )ب (
ICANN خدمات تسجيل من تقديم أي التعاقد من الباطن على ) 2(، أوICANN  ألي من أمناء السجالت المعتمدين لدى المعتمدة
ICANN بتزويد أعاله، المشار إليهما ) 2(أو ) 1(في كلتا الحالتين فيلتزم مشغل السجل ، الشركات الفرعية التابعة المعنية، أو أي من
ICANN أو التعاقد من البيع بالتجزئة األخرى التي أدت إلى هذا االنتساب، أو عالقة  ة أو الترتيبات، أو المعاملفوري بالتعاقدإشعار ب

عن بعدم اإلفصاح  ICANNالتزام ن أي عقد متعلق بذلك، شريطة ، نسخا مICANNذلك، إذا طلبت ويشمل الباطن، حسب االقتضاء، 
إلى أي من في اإلشارة  ،حق وليس اإللزامالب ICANNتحتفظ . المعنيةسلطات المنافسة األخرى خالف بهذه العقود إلى أي طرف ثالث 

أو الصفقة أو أي  ،بأن هذا العقد ICANN تلك العقود أو الصفقات أو الترتيبات األخرى المتعلقة بالسلطات المتنافسة في حالة إقرار
 .تنافسيةمشكالت ترتيب آخر قد يثير 

يخضع أو  له حق اإلدارةأي شخص أو هيئة " الشركة التابعة"يقصد باللفظ ) 1( :هذه االتفاقيةألغراض  )ج (
 ،أو الهيئة المحددةوفق التحكم المشترك مع الشخص بشكل مباشر أو غير مباشر وسواء من خالل وسيط واحد أو أكثر  لإلدارة

االستحواذ بشكل مباشر أو ") معخاضع لإلدارة المتضامنة "و" خاضع لإلدارة"يشمل المصطلحات والذي " (اإلدارة"يقصد باللفظ  )2(و
غير مباشر على سلطة توجيه اإلدارة أو السياسات لشخص أو هيئة، سواء من خالل ملكية السندات أو العمل كعضو في مجلس اإلدارة أو 

 .، وفقاً لعقد أو ترتيبات ائتمانية أو أي شكل أخر من أشكال التعاقدمماثلةالعمل كموظف أو عضو في مجلس اإلدارة أو هيئة حوكمة 

 .أسعار خدمات السجلتحديد  2.10

قام بتوقيع  ICANNسجل معتمد لدى أمين يقدم مشغل السجل لكل  ،فيما يتعلق بتسجيل أسماء النطاق )أ (
أو ويشمل ذلك حذف أي مبالغ مستردة، (بأي زيادة في األسعار  امسبقً  اكتابيً  االسجل إشعارً أمين  -السجلبين  TLDـ الخاصة بتفاقية اال

تخفيضات على المنتجات، وغيرها من البرامج التي تعمل على تخفيض السعر المفروض على المسجلين، ما لم تكن هذه أو خصومات، 
خالل فترة ال تقل عن ) برامج األخرى محددة بفترة زمنية واضحة ومعروفة لدى المسجلالمبالغ المستردة والخصومات والتخفيضات وال

على المسجلين خيار الحصول على تسجيل اسم نطاق مبدئي لفترات تتراوح بين بأن يعرض مشغل السجل يلتزم  .يوماً ) 30(ن يوماً يثالث
 .رة سنواتعشعلى أن ال يزيد ذلك عن  ،المسجللتقدير سنة وعشر سنوات وفقاً 

قام بتوقيع  ICANNيقدم مشغل السجل لكل أمين سجل معتمد لدى  ،فيما يتعلق بتسجيل أسماء النطاق )ب (
ويشمل ذلك بالتالي حذف أي (بأي زيادة في األسعار  امسبقً  اكتابيً  إشعاًرا TLDأمين السجل لـ  -بين السجل TLDـ االتفاقية الخاصة ب

لمنتجات، وبرنامج التسويق المؤهل أو البرامج التي تعمل على تخفيض السعر المفروض مبالغ مستردة، خصومات، تخفيضات على ا
الفقرة السابقة، فيما يتعلق بتجديد تسجيالت اسم ومع عدم اإلخالل ب. يوماً ) 180(خالل فترة ال تقل عن مائة وثمانين يوماً ) على المسجلين

للفترة التي ) أ(بزيادة السعر إذا كان يقل عن أو يساوي ) 30(مدة ثالثين يوما تقديم إشعار بفقط مشغل السجل يتعين على ) 1: (النطاق
، أو TLDشهرا بعد تاريخ السريان، أو السعر المبدئي المفروضة على السجالت في ) 12(تبدأ من تاريخ النفاذ وتنتهي خالل اثني عشر 

التي ثني عشر اال) 12(فترة ) ب( 2.10األولى من هذا القسم  الجملةبموجب لفترات الحقة، أو سعر قدم به مشغل السجل إشعارا ) ب(
ال يحتاج مشغل السجل إلى تقديم إشعار بزيادة السعر لفرض رسوم التسجيل على ) 2(تاريخ سريان زيادة السعر المقترحة، وتسبق 

تجديد تسجيل اسم النطاق بالسعر يجب أن يعرض مشغل السجل على المسجلين خيار الحصول على  .6.3ستوى متغير الوارد في القسم م
 .لفترة تتراوح من سنة إلى عشر سنين وفق حرية المسجل ولكن بأال تتجاوز العشر سنين) أي السعر قبل أي زيادة ملحوظة(الحالي 

 ").تجديدسعر ال("اسم النطاق  توباإلضافة إلى ذلك، يجب أن يكون لمشغل تسعير موحد لتجديد تسجيال )ج (
التجديد، يجب أن يكون ثمن تجديد تسجيل كل نطاق مطابقا للسعر السائر في تجديد تسجيل اسم النطاق أسعار يد فبالنسبة ألغراض تحد

التجديد، وهذا السعر يجب أن يراعى فيه الطلب العالمي ألي مبالغ مستردة، التنزيل والخصومات، وبرامج المعمول بها في وقت هذا 
أسعار أغراض تحديد ) 1(على ) ج(2.10السابقة من هذا القسم الفقرة  ال تسريو. التجديد في فترة المعمول بهربط المنتج أو غيرها،

على للتجديد في وقت سعر التجديد األمشغل السجل مستندات تفيد أن ذلك السجل متفق عليه صراحة على أمين السجل لتجديد إذا قدم ال
تجديد التسعير المخفض وفقا لبرنامج التسويق المؤهل ) 2(جل، والمس االتسجيل الداخلي السم النطاق الذي يعقب كشف واضح لهذ
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أو الممارسات التمييزية لدى تجديد / أن تحظر التعدي و ) ج(2.10فان بأن الغرض من هذا القسم ويقر الطر ).هو موضح أدناه كما(
ل األولي للنطاق وهذا القسم للتسجي تسعير التسجيل من قبل مشغل السجل دون موافقة خطية من صاحب التسجيل سارية المفعول وقت

هو برنامج " برنامج التسويق المؤهل"، فإن )ج(2.10ألغراض هذا القسم  .أن يفسر على نطاق واسع لمنع هذه الممارسات) ج(2.10
صومات ذات وتقدم البرنامج وخ) 1( :تسويق يقدم مشغل السجل من خالله تخفيضات ألسعار التجديد، شريطة استيفاء المعايير التالية

مجمعة ألغراض تكون في جوهرها على التوالي مع برامج مشابهة (تقويمياً يوما ) 180(الصلة لفترة من الزمن ال تتجاوز مئة وثمانين 
م لنفس الفرصة في التأهل لهذه األسعار يقدتالمعتمدين و ICANNأمناء السجالت المعتمدين من ) 2(، )تحديد عدد أيام التقويم للبرنامج

مثل التسجيالت التي تحتفظ (معينة بالتسجيالت ) فئات(القصد أو التأثر من هذا البرنامج هو عدم استبعاد أي فئة ) 3(و خفضة الجديدة،الم
الحد من ما ينص على ) ج(2.10ال يوجد في هذا القسم  .معينة من التسجيالت) فئات(، أو زيادة سعر تجديد أي فئة )بها الشركات الكبيرة

 ).ب(2.10شغل التسجيل وفقا للقسم ات مالتزام

 TLDأي التي تشغل خدمات منطقة ( TLDالعامة لـ  DNSيجب على مشغل السجل تقديم خدمة استعالم  )د (
 .على نفقته) للسجل

 .يتدقيقات االلتزام التعاقدي والتشغيل 2.11

مليات إسناد مهمة إجراء عأو  ،مراجعة) بما ال يتعدى مرتين سنوياً (من وقت آلخر  ICANNيجوز لـ  )أ (
 1 المادةفي المنصوص عليها والضمانات بالتعهدات مشغل السجل التزام تقييم مستوى آخر من أجل طرف التعاقدي إلى االلتزام تدقيق 

تحقيق من أجل  تفصيليةالمراجعات والتدقيقات يجب أن تكون هذه  .من هذه االتفاقية 2المادة من هذه االتفاقية وإيفائه بتعهداته الواردة في 
أي عملية تدقيق، على أن يحدد اإلشعار ومعقوالً ب امسبقً  اتقدم إشعارً ) أ(بان  ICANN تلتزملغرض من تقييم مستوى التوافق، وا

بذل جهود إعالنية مناسبة للقيام ) ب(و ،ICANNبالتفصيل المناسب فئات المستندات، والبيانات والمعلومات األخرى المطلوبة من قبل 
، يقدم ُمشغل السجل ICANNوكجزء من أي تدقيق وبناًء على طلب من . ال يتسبب في تعطيل عمل مشغل السجلبهذا التدقيق بأسلوب 

وفي الوقت المناسب جميع المستندات والبيانات التي تحتوي على اإلجابات المطلوبة وأية معلومات أخرى ضرورية إلثبات توافقه مع هذه 
فيجوز لـ  ،)ما لم يتم االتفاق على غير ذلك من قبل مشغل السجل(أيام عمل ) 5(ن خمسة وبناء على إشعار ال تقل مدته ع. االتفاقية

ICANN، عمل زيارات للمواقع أثناء ساعات العمل المعتادة لتقييم توافق مشغل السجل مع والتزامه  ،كجزء من أي عملية تدقيق تعاقدية
 .من هذه االتفاقية 2المادة وتعهداته الواردة في  من هذه االتفاقية 1المادة بالعروض والضمانات المشتملة في 

، ما لم )أ(2.11لقسم يتم إجراؤها بما يتفق مع امراجعة  ةإجراء أيالنفقات الخاصة ب ICANNتتحمل  )ب (
لذلك  خالًفا االمشتركة أو تابعً أو يخضع لإلدارة واإلشراف، أو لإلدارة والرقابة ، له حق اإلدارة واإلشراف) أ(مشغل السجل ) 1(تكن 
معتمد أو متعاقد من الباطن مع أي من الشركات التابعة لكل منها، أو أو موزع تجزئة ألمين سجل  ICANNتابع لـ سجل ين مأألي 

أعاله، تتعلق ) ب(أو ) أ(أو التجزئة أو أي من الشركات التابعة لكل منها، وفي كلتا الحالتين  ICANNتوفير خدمات التسجيل لـ  )ب(
التكاليف المعقولة نظير كافة  ICANN بتعويضيقوم مشغل السجل وفي هذه الحالة ، 2.14القسم بمشغل السجل ام بالتزالمراجعة 

ذات صلة باالختالف على المراجعة تكون ) 2(، أو 2.14القسم بسجل بالتزام مشغل الالمرتبط الحسابات بقسم تدقيق والنفقات المرتبطة 
، وفي هذه الحالة يسدد مشغل السجل إلى ICANNتعويض من % 5ما يزيد عن هذه االتفاقية ببموجب الرسوم التي يدفعها مشغل السجل 

ICANN ا التعويض أعاله، يتم سداد هذ) 2(أو ) 1(الحالتين أي من وفي . جميع التكاليف المعقولة والنفقات المرتبطة بهذه المراجعة
 .تاريخ إحالة بيان التكلفة لهذه المراجعةتحقة بعد المسالتالي من مستوى السجل دفع رسوم التسجيل باإلضافة إلى 

وضمانات يلتزم بما ورد فيه من تعهدات ، إذا تبين أن مشغل السجل ال )أ(2.11القسم عدم اإلخالل بومع  )ج (
، 2.11لقسم خالل فحصين على التوالي وفقا لهذا ا يةاالتفاق همن هذ 2أو تلك الواردة في المادة  يةاالتفاقهذه من  1واردة في المادة 

 .هذه التدقيقات إلى ربع سنوية زيادة عدد ICANNفيجوز لـ 

) د(4.3القسم في عند بدء أي من اإلجراءات الُمشار إليها  افوريً  اإشعارً  ICANN يقدم مشغل السجل لـ )د (
 ).و(4.3من األحداث المحددة في القسم أو حدوث أي 

العمليات المستمرة المحددة في بمستند واألحكام المتعلقة لشروط بامشغل السجل يلتزم  .العمليات المستمرةمستند  2.12
 .]8المواصفة انظر [

من  6مشغل السجل على أنه في حالة تعذر أي من وظائف السجل المحددة بالقسم يوافق  .االنتقال في حالة الطوارئ 2.13
مشغل سجل  ICANNفقد تصمم  10المواصفة من  6لفترة تزيد عن البدء في حالة الطوارئ لهذه الوظيفة المحددة بالقسم  10المواصفة 

وبشكل مشابه ( )____________متوفر على ( ICANNبما يتفق مع عملية انتقال سجل ) مشغل طوارئ( TLDمؤقت لسجل 
دون إعادة  TLD  باستئناف تشغيل السجل لـ ICANNالتعديل من وقت آلخر لعملية انتقال السجل حتى ينال مشغل السجل رضا يجوز 
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بما يتفق مع  TLDينتقل مشغل السجل مرة أخرى إلى تشغيل سجل يجوز أن وبعد هذا التوضيح  .ذا اإلخفاق مرة أخرىحدوث ه
لتخصيص  نتيجةً  ICANN) 1(تكبدتها اإلجراءات المحددة بعملية انتقال السجل على أن يدفع مشغل السجل كافة النفقات المقبولة التي 

يتم توثيق هذه النفقات بالتفصيل المناسب في على أن ، TLDرئ بما يتفق مع تشغيل سجل من جانب مشغل الطوا) 2(و مشغل طوارئ
وعملية انتقال  2.13لمشغل طوارئ بما يتفق مع القسم  ICANNفي حالة تخصيص و .السجالت التي سيتم توفيرها لمشغل السجل

بما يتضمن مستودع البيانات بما يتفق (ات المطلوبة أو أي مشغل طوارئ آخر بكل البيان ICANNالسجل يجب على مشغل السجل إمداد 
الضروري للحفاظ على عمليات التشغيل ووظائف السجل التي قد تطلب على نحو  TLDوالمتعلق بعمليات تشغيل السجل ) 2.3مع القسم 

ون ضرورية لقاعدة ألية تغييرات قد تك ICANNيوافق مشغل السجل على إبداء  .أو أي مشغل طوارئ آخر ICANNمعقول من جانب 
إضافة إلى . 2.13في حالة تخصيص مشغل طوارئ بما يتفق مع القسم  TLDمع اعتبار  WHOISوسجالت  DNS  لـ IANAبيانات 

 .أو تعزز حقوقها الخاصة في ظل التشغيل المستمر ووجود آلية بديلة على النحو المعمول به ICANNأنه في حالة اإلخفاق يجب أن تحتفظ 

، على مشغل السجل أن يمتثل لمدونة سلوك TLDفيما يتعلق بعملية التسجيل لـ  .السجلبالخاصة ك سلومدونة ال 2.14
 .]9انظر المواصفة [السجل على النحو المبين في المواصفة الواردة 

أثر أو عمل نطاقات حول دراسة اقتصادية بإطالق أو تشغيل  ICANNقامت إذا  .التعاون مع الدراسات االقتصادية 2.15
أو المسائل ذات الصلة، يجب على مشغل التسجيل التعاون بشكل معقول  DNSأو األعلى الجديدة العامة على شبكة اإلنترنت،  المستوى

أو من تعينه في إجراء هذه الدراسة للتزويد بجميع بيانات  ICANNطريق التقديم إلى ما يتم عن ذلك ويشمل مع هذه الدراسة، 
مشغل السجل حجب أي يجوز لشريطة أنه أو من تعينه فيه،  ICANNلدراسة التي طلبتها الضرورية بشكل معقول ألغراض هذه ا

هذا بموجب أو من تعينه  ICANNتسليم أي بيانات إلى  .هذه البيانات مراعاةتحليالت داخلية أو تقييمات أعدها مشغل التسجيل مع 
 .هذه البيانات إلى أي طرف ثالث عن ينه قبل أي كشفأو من تع ICANNوحفظ مصدرها من قبل بالكامل  هاجمعفيتم  2.15 القسم

في المواصفة وفًقا لما هو منصوص عليها  TLDلتشغيل السجل مواصفات أداء تكون  .مواصفات أداء السجل 2.16
ية يحتفظ بالسجالت التقنكما المواصفات الوظيفية واألداء، ولمدة سنة واحدة، بمراعاة يلتزم مشغل السجل و *.]10انظر المواصفة [

 .والتشغيلية الالزمة إلثبات التزامه بتلك المواصفات لكل سنة تقويمية خالل الفترة المحددة

 ICANNأمناء السجالت المعتمدين من أن يخطر جميع ) 1(يجب على مشغل التسجيل  .البيانات الشخصية 2.17
البيانات عن أي شخص طبيعي محدد أو ديم تقمن أجلها تم التي  TLDمن هم طرف في اتفاقية التسجيل والمسجل ألغراض مالمعتمدين 

أو خالفه والمستلمين  هذه االتفاقيةهذا واستخدامها بموجب أمين السجل إلى مشغل السجل من ") البيانات الشخصية("يمكن تحديده 
لجمع  TLDسجل هذا المسجل للحصول على موافقة كل من م يتطلب) 2(و أو فئات المستفيدين من هذه البيانات الشخصية،(المقصودين 

يجب على مشغل التسجيل اتخاذ خطوات معقولة لحماية البيانات الشخصية التي جمعت من المسجل من . واستخدام البيانات الشخصية
يجب على مشغل السجل عدم استخدام أو السماح باستخدام . الخسارة وسوء االستخدام، والكشف غير المصرح به أو التغيير أو التدمير

 .شخصية بطريقة غير متوافقة مع اإلشعار المقدم إلى المسجلينالبيانات ال

السجل يحدد مشغل  .TLDمجتمع أمام التزامات مشغل السجل  ]المستندة إلى المجتمع فقط gTLDلـ  :مالحظة[ 2.18
، TLDاصطالحات التسمية داخل ) 1( :والخاصة بما يلي TLDبـ فيما يتصل سياسات تسجيل بما يتماشى مع الطلبات المقدمة 

 TLDاستخدام أسماء النطاقات المسجلة بما يتماشى مع الغرض المحدد في ) 3(و ،TLDقبل أعضاء مجتمع من متطلبات التسجيل  )2(
بمناقشة والمشاركة في تطوير وتعديل سياسات  TLDبطريقة تسمح لمجتمع  TLDبتشغيل مشغل السجل يلتزم . المجتمعالمستندة إلى 
سياسات بااللتزام ب، وحل المنازعات الخاصة TLDع مشغل السجالت إجراءات لفرض سياسات تسجيل أن يضالبد . TLDوممارسات 

يوافق مشغل السجل على التنفيذ واالرتباط بإجراءات حل النزاع لتوجيهات السجل كما . ، وأن يفرض سياسات التسجيل تلكTLDتسجيل 
 ].2.18 زاع الناتجة بما يتفق مع القسممع اعتبار حلول الن ]insert applicable URL[هي محددة في 
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 ):3( المادة

 ICANNتعهدات 

 :وتتفق مع مشغل السجل على ما يلي ICANNتتعهد 

 .بانفتاح وشفافيةبالعمل  ICANNوتلتزم المعلنة وقيمها،  ICANNاالتساق مع مهمة  .والشفافيةالصراحة  3.1

جراءات والممارسات بشكل غير مبرر أو المعايير والسياسات واإلتطبيق  ICANNال يجوز لـ  .المعاملة المتساوية 3.2
 .مساواة ولن تختص أي مشغل سجل بمعاملة خاصة إال لسبب معين وواضح نبدو

معقولة لضمان أن أي تغييرات على خوادم أسماء التجارية ببذل الجهود ال ICANNتلتزم  TLD.لـ سماء األخوادم  3.3
TLD  المقدمة إلىICANN  مناسبة مع العناصر الفنية المطلوبة والتي حددتها في الصيغة ال(من قبل مشغل السجلICANN  في

http://www.iana.org/domains/root/  سيتم تطبيقها من قبلICANN  أيام أو في أسرع وقت ممكن بعد ) 7(خالل سبعة
 .التحقق الفني منها

ستتضمن مشغل  TLDلمعلومات اتصال منطقة الجذر لسجل  ICANNنشر  إن .نشر معلومات منطقة الجذر 3.4
أن تقدم في الصيغة التي تحددها البد ي طلب لتعديل معلومات االتصال لمشغل السجل  .السجل وبيانات اتصاله اإلدارية والتقنية

ICANN  من آن آلخر فيna.org/domains/root/http://www.ia. 

وضع سياسة فيما يتعلق بنظام خادم جذر  ICANNإلى الحد الذي يتاح فيه لـ  .المصرح بهاقاعدة بيانات الجذر  3.5
ضمان أن الجذر الموثوق فيه سوف يشير إلى المستوى األعلى لنطاق ) أ(بذل الجهود المعقولة تجاريا بهدف ب ICANNتلتزم معتمد، 

االحتفاظ بقاعدة بيانات مستقرة وآمنة وموثوق بها متاحة للعامة من ) ب(و ،TLDينة من قبل مشغل السجل لـ خوادم األسماء المع
تنسيق نظام خادم جذر مخول بحيث يتم ) ج(واإلجراءات المتاحة للعامة، و ICANN، وفقا لسياسة TLDالمعلومات ذات الصلة حول 

أية مسؤولية في حال  ICANNوال تتحمل  هذه االتفاقيةبعدم خرق  ICANNتزم تشغيله وصيانته بطريقة مستقرة وآمنة؛ على أن تل
 .في أي والية TLDأو تقييد الوصول إلى ) بما في ذلك أي جهة حكومية أو موفر خدمة إنترنت(حجب أي طرف ثالث 

 ):4( المادة

 واإلنهاءالمدة 

يد هذه الفترة حسبما سيرد في ويمكن تمد(السريان سريان هذه االتفاقية هي عشرة سنوات من تاريخ مدة  .المدة 4.1
 ").الفترة الزمنية" 4.2 القسم

 .التجديد 4.2

تجدد هذه االتفاقية لفترات متتالية قدرها عشرة سنوات عند انتهاء صالحيتها أو انتهاء فترة سريانها  )أ (
 :وكل فترة زمنية تالية، إال 4.1المحددة في القسم 

ية أو مادية لتعهدات مشغل السجل إلشعار لمشغل السجل بمخالفة أساس ICANNبعد إصدار   )1(
اإلشعار يجب أن يتضمن هذا من هذه االتفاقية،  6أو عدم تنفيذ التزاماته المالية بموجب المادة  2المحددة في المادة 

يوماً من هذا اإلشعار، ) 30(ثالثين يتم تصحيحه في غضون على وجه التحديد تفاصيل تلك المخالفات وأنها لم 
أخفق مشغل ) 2(قاضي أو محكمة بأن مشغل السجل قد خالف تعهداته أو لم يلتزم مالياً، و قرار نهائي من )1(

أيام أو أي فترة قد يحددها القاضي أو المحكمة؛ ) 10(السجل في الخضوع للشروط ومعالجة المخالفات خالل عشر 
 أو

من  5.2القسم حسب ما ورد في (خالل الفترة الزمنية الحالية لسريان االتفاقية، وجد القاضي  )2(
تعهدات ) سواء تمت معالجتها أم ال(مرات منفصلة على األقل ) 3(أن مشغل السجل قد خالف لثالث ) هذه االتفاقية

 .من هذه االتفاقية 6أو لم يلتزم مالياً بموجب المادة  2مشغل السجل التي وردت في المادة 

http://www.iana.org/domains/root/
http://www.iana.org/domains/root/
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فترة انتهاء تاريخ في يتم إنهاء االتفاقية  ،)2(أو ) 1()أ(4.2األحداث التي وردت في القسم  في حال وقوع )ب (
 .في ذلك الوقت السريان الحالية

 .ICANN انباإلنهاء من ج 4.3

إخفاق مشغل السجل في عالج ) 1( :هذه االتفاقية بعد إرسال إشعار لمشغل السجل عند ICANNقد تنهي  )أ (
أو أي انتهاك ) ب(أو  ،2المادة بتعهداته الموضحة في أو الوفاء  1أي مخالفات أساسية لتعهدات مشغل السجل المحددة في المادة ) أ(

لمشغل  ICANNيوماً بعد أن تعطي ) 30(خالل ثالثين  ،من هذه االتفاقية 6اللتزامات السداد الخاصة بمشغل السجل المحددة في المادة 
لمخالفات أو عدم االلتزام، أن يتضمن على وجه الخصوص تفاصيل االبد السجل إشعاراً بخصوص هذه المخالفات، وهذا اإلشعار 

 وقرار من قاضي أو محكمة نهائي يشير إلى أن مشغل السجل قد خالف التعهدات شكال وموضوعاً أو لم ينفذ التزاماته المالية، )2(
أو  أيام أو أي فترة زمنية يحددها القاضي) 10(إخفاق مشغل السجل في الخضوع لتلك الشروط وعالج تلك المخالفات خالل عشر  )3(و

 .المحكمة

مشغل السجل، إنهاء هذه االتفاقية في حال أخفق مشغل السجل في يقدم لبموجب إشعار  ICANNيجوز لـ  )ب (
في  TLDلتفويض ) كتابيا لمشغل السجل قبل تاريخ السريان ICANNالمحددة من جانب (استكمال كل االختبارات واإلجراءات الالزمة 

شهراً إضافياً للتفويض إن استطاع إثبات  12قد يطلب مشغل السجل مهلة تصل إلى  .سريانالشهراً من تاريخ ) 12(منطقة الجذر خالل 
أي رسوم . بنجاح TLDمناسباً،أن مشغل السجل يعمل جدياً وعلى ثقة في سعيه إلى استكمال خطوات تفويض  ICANNحسبما تراه 

 .ملبالكا ICANNقبل هذا اإلنهاء تحتفظ بها  ICANNدفعها مشغل السجل إلى 

فشل مشغل السجل ) 1(، بموجب إشعار إلى مشغل السجل، إنهاء هذه االتفاقية في حال ICANNيحق لـ  )ج (
يوماً من إرسال اإلشعار بهذه ) 30(من هذه االتفاقية خالل ثالثين  2.12في عالج مخالفة التزامات مشغل السجل المحددة في القسم 

يوماً متتالياً في أي وقت بعد تاريخ ) 60(ات المستمرة غير فعالة ألكثر من ستين ، أو إن كانت أداة العمليICANNالمخالفة من قبل 
أخفق مشغل السجل في عالج ) 3(قرر المحكم أو المحكمة بشكل نهائي أن مشغل السجل قد انتهك أي مادة من االتفاقية ) 2(، سريانال

 .انب المحكم أو المحكمةأيام أو هذا الوقت قد يحدد من ج) 10(الخرق الذي أحدثه خالل فترة 

قام مشغل السجل ) 1(لمشغل السجل إنهاء هذه االتفاقية في حالة  يقدم بناًء على إشعار ICANNيجوز لـ  )د (
إلحاق دعوة أو إجراء مماثل تم اتخاذه ضد مشغل السجل تعتبر تهديد مادي لقدر ) 2(بتعيين لفائدة أحد أصحاب االئتمان أو عمل مماثل 

تعيين شخص ثقة أو مستلم أو ) 3(يوماً من اتخاذ اإلجراء، ) 60(ولم يتم رفضه خالل ستين  TLDغيل السجل لـ مشغل السجل على تش
تم فرض استثناء ) 4(في منصب مشغل السجل أو االستمرار في التحكم في أي من ممتلكات مشغل السجل أو ما في حكمه مصفي أو 

تم اتخاذها من قبل أو ضد مشغل السجل وفقاً ألي من قوانين اإلفالس، التعسر، أو  اإلجراءات التي) 5( ،على أي ممتلكات لمشغل السجل
يوماً من تاريخ ) 30(إعادة التنظيم أو القوانين األخرى التي تهدف إلى التسهيل على المدينين وتلك اإلجراءات لميتم رفضها خالل ثالثين 

، أو وما يليها 101قسم  .U.S.C 11ون اإلفالس للواليات المتحدة األمريكية، تقدم مشغل السجل بطلب للحماية وفقاً لقان )6(أو  ،البدء
 .TLDيقوم بحل أو يوقف عمليات تشغيل  ،خارجي أو مصفيما في حكمه 

من  2يوماً من إشعار مشغل السجل إنهاء هذه االتفاقية وفقاً للقسم ) 30(بعد  ICANNيحق لـ  )ه (
 .معارضة هذا اإلنهاء كما هو موضح في اإلجراء المطبق فيما يلي ، ويخضع ذلك لحق مشغل السجل في7 المواصفة

مشغل السجل أي ) 1(إذا وظف  هذه االتفاقية، بناء على إشعار مشغل السجل، إنهاء ICANNيجوز لـ  )و (
، أو ما هو شخص من أرباب السوابق أو ما يتصل بأنشطة مالية أو أي جناية، أو حكم عليه من قبل محكمة مختصة في االحتيال أو الغش

من معرفة مشغل ) 30(معقول باعتباره معادال موضوعيا ألي ضابط ال تنتهي في غضون ثالثين يوما  ICANNموضوع قضائي تراه 
ألي عضو من أعضاء مجلس التسجيل بنشاط اإلدارة أو ما شابه ذلك من مجلس اإلدارة لجناية أو جنحة ) 2(السجل من إدانة ما سبق، أو 

لية أو أي جناية، أو يتم الحكم فيها من قبل محكمة مختصة باالحتيال أو خرق واجب األمانة، أو ما هو موضوع قضائي تتعلق بأنشطة ما
رفة مشغل السجل من إدانة من مع) 30(معقول باعتباره معادال موضوعيا ألي ضابط ال تنتهي في غضون ثالثين يوما  ICANNتراه 

 .ما سبق

قد تنهي هذه  ICANN ].ومية البينية أو الهيئات الحكومية البينية فقطعند التعامل مع للمنظمات الحك[ )ز (
 .7.14االتفاقية وفقا للقسم 
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 .مشغل السجلجانب اإلنهاء من  4.4

في  ICANNإخفاق ) 1(في حال  ICANNمشغل السجل إنهاء هذه االتفاقية بموجب إشعار يجوز ل )أ (
يوماً بعد أن يرسل مشغل السجل إشعاراً إلى ) 30(، خالل ثالثين 3مادة عالج أي مخالفات أساسية أو مادية لتعهداتها المحددة في ال

ICANN  ،قرر قاضي أو محكمة نهائياً ) 2(بهذه المخالفة، وهذا اإلشعار يتضمن على وجه الخصوص تفاصيل المخالفة المزعومة
أيام أو أي ) 10(خالفات خالل عشر في الخضوع للشروط وعالج تلك الم ICANNإخفاق ) 3(و األساسية والمادية، ICANNمخالفة 

 .فترة يحددها القاضي أو المحكمة

مدته مائة وثمانين  ICANNمشغل السجل إنهاء هذه االتفاقية ألي سبب بعد إرسال إشعار إلى يجوز ل )ب (
 .يوماً ) 180(

أو أي إنهاء  4.2 أو القسم، 4.1مدة االتفاقية بموجب القسم عند انتهاء  .إنهاء االتفاقيةفور انتقال سجل البيانات  4.5
فيما يخص  ICANNمشغل سجل تالي قد تعينه أو أي  ICANNتزويد بمشغل السجل يلتزم ، 4.4أو القسم  4.3لهذه االتفاقية وفقا للقسم 

TLD  بخصوص تشغيل سجل ) 2.3البيانات التي تم جمعها وفق القسم ويشمل ذلك (بكل البيانات  4.5وفقا للقسمTLD  الالزمة
بعد التشاور مع مشغل  .أو أي جهة تسجيل تلحق بها ICANNعمليات ومهام السجل والتي يمكن المطالبة بها من قبل  لالستمرار في

وفقا لتقديره والتوافق في عملية  TLDتحديد عملية االنتقال من عدمه لمشغل تسجيل  ICANNالتسجيل، فيجب تحديد ما إذا كان على 
اسم نطاق كل التسجيالت في ) 1(أن المعقول وفًقا لرضاها  ICANNالسجل يوضح لـ ن مشغل انتقال التسجيل؛ ولكن بشرط أنه إذا كا

TLD  مشغل التسجيل ال يبيع أو يوزع أو ينقل سيطرة أو ) 2(، الستخدامه الحصريتم تسجيلها، وتصان من قبل، مشغل التسجيل
ليست ضرورية  TLDعملية االنتقال من ) 3(و تسجيل،إلى أي طرف ثالث ليس تابعا لمشغل ال TLDاستخدام أي من التسجيالت في 

هذه إلى مشغل التسجيل التالي عند انتهاء أو إنهاء  TLDبعملية االنتقال من القيام  ICANNيجوز لـ ال فلحماية المصلحة العامة، 
ولتجنب الشك، فلن يمنع حكم ما  ).التي ال يجوز حجبها أو تأخيرها أو تقييدها إال لسبب معقول (دون موافقة مشغل التسجيل  االتفاقية

لتطبيقها في المستقبل لعملية تفويض نطاقات المستوى األعلى، فتخضع لجميع عمليات وإجراءات  TLDمن تفويض  ICANNسبق 
يتفق مشغل  .في االتصال مع عملية تقديم الطلب هذه التي تهدف إلى حماية حقوق األطراف ثالثة ICANNاالعتراض التي وضعتها 

 TLDمع اعتبار  WHOISو DNSلسجالت  IANAقد تقوم بإبداء تغييرات ضرورية على قاعدة بيانات  ICANNجل على أن الس
قد يظلوا ويعززوا حقوقهم بموجب عمليات من تعينه أو  ICANNإضافة إلى أن . 4.5بما يتفق مع القسم  TLD  في حالة االنتقال لـ

 .معمول به بغض النظر عن إنهاء أو انقضاء هذه االتفاقية التشغيل المستمرة واألدوات البديلة كما هو

النص الخاص بالمنظمات الحكومية البينية أو الهيئات الحكومية أو الحاالت نقل السجل عند إنهاء االتفاقية  4.5البديل القسم [
 :الخاصة األخرى

أو أي إنهاء لهذه  4.2أو القسم  4.1يتفق مع القسم عند انقضاء الفترة بما  .انتقال سجل البيانات بناًء على إنهاء االتفاقية"
فإن مشغل السجل أو  TLDلمشغل السجل الخليفة لمشغل سجل  ICANNبما يتوافق مع تصميم  4.4أو القسم  4.3االتفاقية وفقا للقسم 

ICANN  تتفقان على التشاور مع بعضهم البعض والعمل بشكل متعاون لتسهيل وتنفيذ عملية انتقالTLD وبعد . 4.5ا يتفق مع القسم بم
لمشغل السجل الوريث لدوره بما يتفق مع عملة  TLD  أن تحدد إما نقل التشغيل من عدمه لـ ICANNالتشاور مع مشغل السجل يمكن 

إلى مشغل سجل آخر بعد موافقة مشغل السجل والتي لن تكون معقولة أو  TLDانتقال تشغيل  ICANNفي حال قررت  .انتقال السجل
بأي بيانات متعلقة بعمليات التشغيل  TLD  أو مشغل السجل الوريث لـ ICANNيجب على مشغل السجل إمداد ) وطة أو مؤجلةمشر

أو مشغل  ICANNوالضرورية للحفاظ على عمليات التشغيل والسجل التي قد تكون مطلوبة على نحو معقول من جانب  TLD  لـ
في حال عدم موافقة مشغل السجل على إمداد تلك البيانات فإن  .أدناه 2.3ا يتفق مع القسم السجل الوريث إضافة إلى مستودع البيانات بم

يتفق مشغل السجل . يجب إعادتها لمشغل السجل ما لم يتم االتفاق على غير ذلك من جانب كل األطراف TLDأي بيانات سجل مرتبطة بـ 
في حالة  TLDمع اعتبار  WHOISو DNSلسجالت  IANAانات قد تقوم بإبداء تغييرات ضرورية على قاعدة بي ICANNعلى أن 

قد يظلوا ويعززوا حقوقهم بموجب عمليات التشغيل من تعينه أو  ICANNإضافة إلى أن . 4.5بما يتفق مع القسم  TLD  االنتقال لـ
 ]."المستمرة واألدوات البديلة كما هو معمول به بغض النظر عن إنهاء أو انقضاء هذه االتفاقية

في حالة انتهاء الفترة الزمنية أو انتهاء هذه االتفاقية، فإن التزامات وحقوق األطراف الواردة هنا  .ثير اإلنهاءتأ 4.6
سوف تتوقف، شريطة أن ال يعفي هذا االنتهاء أو اإلنهاء لهذه االتفاقية األطراف من أي التزام أو خرق حدث قبل انتهاء أو إنهاء 

 ،7المادة  ،5المادة ذلك، تظل باإلضافة إلى . 6كل االلتزامات المالية التي تتضمنها المادة  ،حديدوبدون ت ،بما في ذلك ،االتفاقية
سوف تنتهي  ،لتفادي أي شك .سوف تعيد تجعل هذه االتفاقية سارية في أي من هذه الحاالت 4.6وهذا القسم  ،4.5القسم  ،2.12 القسم

 .الزمنية أو انتهاء هذه االتفاقية على الفور بعد انتهاء الفترة TLDحقوق مشغل سجل 
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 ):5( المادة

 اتحل النزاع

أدناه، يجب على كل من  5.2قبل بدء أي طرف من األطراف في التحكيم بموجب للقسم  .ةالتعاونيالمشاركة  5.1
ICANN  خمسة عشر من خالل المشاركة في مناقشات حسن النية على مدار فترة ال تقل عن وُمشغل السجل محاولة حل النزاع

 .تقويمًيااً يوم )15(

بموجب هذه االتفاقية أو المتعلقة بها، بما في ذلك المتطلبات الخاصة بأداء التي تنشأ يتم حل النزاعات  .التحكيم 5.2
ويتم إجراء التحكيم باللغة  .لغرفة التجارة الدوليةالتابعة لتحكيم الدولية لمحكمة المعين، من خالل تحكيم ُملزم يتم إجراؤه وفقاً لقواعد 

 ICANNتسعى ) 1(ما لم  ،على يد محكم واحدأي تحكيم ويجرى  .، والية كاليفورنياأنجلوسيزية ويتم ذلك في مقاطعة لوس اإلنجل
في  .يتفق الطرفان كتابة على استخدام عدد أكبر من المحكمين) 2(أو  ،أو عقوبات تنفيذية ،للحصول على تعويضات جزائية أو تحذيرية

يتم التحكيم في حضور ثالثة محكمين على أن يختار كل طرف محكم واحد ويختار  ،الجملة السابقة في) 2(أو ) 1(أي من الفقرتين 
وضع حدود ) المحكمين(من أجل اإلسراع في التحكيم والحد من التكلفة، يجب على المحكم  .المحكمين الذين تم اختيارها المحكم الثالث

تحديد أن الجلسة ضرورية، وتقتصر على يوم ) 1) (المحكمين(م، وينبغي على المحكم لألطراف ليتعاملوا معها بما يتوافق مع لجنة التحكي
للسعي للحصول على تعويضات جزائية أو تحذيرية أو عقوبات تنفيذية، فيجوز  ICANN، شريطة أن تكون في أي تحكيم في )1(واحد 

ل المحكم استنادا إلى تقرير محكم مستقل أو طلب معقول من آخر إذا وافق عليه الطرفين أو طلب من قب) 1(تمديد الجلسة إلى يوم واحد 
) المحكمون(وسيتمتع الطرف الفائز في التحكيم بالحق في استرداد التكاليف التي أنفقها وأتعاب محاماة معقولة يقوم المحكم  .األطراف

في حال تحديد المحكمين أن مشغل السجل قام مرارا وتكرارا وبشكل متعمد على مخالفة جوهرية ولمادية  .بتضمينها في أحكامهم
من المحكمين تعويضات جزائية  ICANN، فقد تطلب هذه االتفاقيةمن  5.4أو القسم  6والمادة  2اللتزاماته المنصوص عليها في المادة 

). يل المثال ال الحصر أمر مؤقت بتقييد حق مشغل التسجيل في بيع التسجيالت الجديدةبما في ذلك سب(أو تحذيرية، أو عقوبات تشغيلية 
بخصوص هذه االتفاقية، ستكون دائرة االختصاص ومكان إقامة الدعوى المخصص لهذا التقاضي في  ICANNوفي أي تقاضي يشمل 

ألمريكية، ومع ذلك، يكون لألطراف الحق في تنفيذ حكم ، والية كاليفورنيا، الواليات المتحدة اأنجلوسمحكمة واقعة في مقاطعة لوس 
 .المحكمة في أية محكمة لها دائرة اختصاص ذات أهلية

 :بالمنظمات الحكومية البينية أو الهيئات الحكومية أو الحاالت الخاصة نص خاص التحكيم 5.2البديل القسم [

لمتعلقة بها، بما في ذلك المتطلبات الخاصة بأداء معين، من خالل يتم حل النزاعات الناشئة بموجب هذه االتفاقية أو ا .التحكيم"
 ،وسوف يتم التحكيم باللغة اإلنجليزية ويتم في جنيف .يتم إجراؤه وفقاً لقواعد محكمة التحكيم الدولية لغرفة التجارة الدولية تحكيم ُملزم

تسعى ) 1(ما لم  ،تحكيم سوف يتم على يد محكم واحد أي .ICANNما لم يتم االتفاق على مكان آخر بين مشغل السجل و  ،سويسرا
ICANN يتفق الطرفان كتابة على استخدام عدد أكبر من ) 2(أو  ،أو عقوبات تنفيذية ،للحصول على تعويضات جزائية أو تحذيرية
أن يختار كل طرف محكم يتم التحكيم في حضور ثالثة محكمين على  ،في الجملة السابقة) 2(أو ) 1(في أي من الفقرتين  .المحكمين

) المحكمين(من أجل اإلسراع في التحكيم والحد من التكلفة، يجب على المحكم  .واحد ويختار المحكمين الذين تم اختيارها المحكم الثالث
ورية، تحديد أن الجلسة ضر) 1) (المحكمين(وضع حدود لألطراف ليتعاملوا معها بما يتوافق مع لجنة التحكيم، وينبغي على المحكم 

للسعي للحصول على تعويضات جزائية أو تحذيرية أو  ICANN، شريطة أن تكون في أي تحكيم في )1(وتقتصر على يوم واحد 
آخر إذا وافق عليه الطرفين أو طلب من قبل المحكم استنادا إلى تقرير محكم ) 1(عقوبات تنفيذية، فيجوز تمديد الجلسة إلى يوم واحد 

وسيتمتع الطرف الفائز في التحكيم بالحق في استرداد التكاليف التي أنفقها وأتعاب محاماة معقولة  .األطرافمستقل أو طلب معقول من 
في حال تحديد المحكمين أن مشغل السجل قام مرارا وتكرارا وبشكل متعمد على مخالفة  .بتضمينها في أحكامهم) المحكمون(يقوم المحكم 

من المحكمين  ICANN، فقد تطلب هذه االتفاقيةمن  5.4أو القسم  6والمادة  2ليها في المادة جوهرية ولمادية اللتزاماته المنصوص ع
بما في ذلك سبيل المثال ال الحصر أمر مؤقت بتقييد حق مشغل التسجيل في بيع (تعويضات جزائية أو تحذيرية، أو عقوبات تشغيلية 

االتفاقية، ستكون دائرة االختصاص ومكان إقامة الدعوى بخصوص هذه  ICANNوفي أي تقاضي يشمل ). التسجيالت الجديدة
المخصص لهذا التقاضي في محكمة واقعة في مقاطعة جنيف بسويسرا ومع ذلك، يكون لألطراف الحق في تنفيذ حكم المحكمة في أية 

 "]محكمة لها دائرة اختصاص ذات أهلية

عن انتهاكات هذه االتفاقية مبلغ مساو  ICANNبـ  لن تتجاوز العقوبة المالية المجمعة الخاصة .تحديد المسؤولية 5.3
باستثناء رسوم (عشر شهرا وفقا لهذه االتفاقية  يللرسوم على مستوى التسجيل التي يدفعها مشغل السجل خالل الفترة السابقة االثن

مقابل  ICANNل سجل البيانات ستكون المسؤولية النقدية الكلية لُمشغ ).، إن وجدت6.3التسجيل المتغيرة المنصوص عليها في القسم 
مع استبعاد رسوم (عشر شهراً السابقة  يأثناء فترة اثن ICANNانتهاكات هذه االتفاقية محدودة بمبلغ يساوي مبلغ الرسوم المدفوع إلى 

، والتي تفرض ، والتعويضات التأديبية والرادعة، إذا وجدت)، إذا وجدت6.3مستوى سجل البيانات المتغيرة المنصوص عليها في القسم 
عن تعويضات األضرار الخاصة أو غير المباشرة أو  مسئوالوفي حالة عدم وجود حدث محدد، يكون كال من الطرفين . 5.2وفقاً للقسم 
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فاقية أو تالعرضية أو التأديبية أو الرادعة أو التبعية الناشئة خارج هذه االتفاقية أو المتعلقة بها أو تنفيذ االلتزامات المفروضة في هذه اال
وال يسأل الطرفين عن ضمانات أو نفقات أو تضمينات تتعلق . من هذه االتفاقية 5.2عدم تنفيذها، باستثناء ما هو مفروض بموجب القسم 

بالخدمات المتعلقة بها أو بوكالئها أو يتم الحصول لعيها من عملها بما يتضمن دون الحصر على ذلك أي ضمان غير محدود لآلليات 
 .الغرض المحدودالالئقة ب

أن أي خسائر يتعذر إصالحها قد تقع في حال عدم تنفيذ أي من  ICANNيتفق مشغل السجل مع  .األداء المحدد 5.4
وبالتالي، يتفق األطراف على أنه يحق لكل منهم أن يطلب من المحكم أداًء معيناً لشروط هذه . شروط هذه االتفاقية وفقاً لبنودها الخاصة

  ).ى أي عالج آخر يحق لكل طرف من األطرافعالوة عل(االتفاقية 

 ):6( المادة

 الرسوم

رسم السجل ) 1(رسم مستوى السجل يساوي  ICANNيدفع مشغل السجل إلى  .رسوم مستوى سجل البيانات 6.1
مساوية لعدد من الزيادات تأتي رسوم التعامالت بمستوى السجل  .رسم معاملة مستوى السجل) 2(و لكل ربع سنة 6,250$الثابت وقدره 

على مستوى واحد أو أكثر، وبما في ذلك التجديدات المرتبطة بتحويالت واحد من مسجلي (نوية لتجديد تسجيل اسم النطاق المبدئي الس
ICANN  أمريكي، شريطة أن رسم  دوالر 0,25، وخالل الربع التقويمي المضاعف بنحو ")معاملة"المعتمدين إلى آخر، وكل

خالل أي ربع تقويمي أو أي فترة  TLDحدثت في معاملة  50,000أكثر من هناك  ال إذا كانالتعامالت بمستوى السجالت ال تطبق إ
المعامالت، ولكن ال ينطبق على  عتبةخالل كل ربع سنة تم فيها اجتماع تتم  معاملةعلى كل تسري و") عتبة المعامالت("ربع من العام 

بحلول  ةيدفع ُمشغل السجل رسوم مستوى السجل على أساس ربع سن .لمعامالتا عتبةكل ربع سنة في المعامالت التي لم يتم الوفاء فيها ب
يناير للفترات الربع سنوية  20أكتوبر ويوم  20يوليه ويوم  20أبريل ويوم  20أي يوم (اليوم العشرين بعد نهاية كل ربع سنة ميالدية 

من العام إلى حساب يتم تخصيصه بواسطة ) ديسمبر 31 سبتمبر ويوم 30يونيه ويوم  30مارس ويوم  31الميالدية التي تنتهي يوم 
ICANN. 

بمراجعة الطلبات لمقدمة بواسطة ُمشغل سجل البيانات من أجل  ICANNتلتزم  .RSTEPاسترداد التكاليف لـ  6.2
وفقاً ") RSTEP("لزم األمر إلى لجنة التقييم الفني لخدمات سجل البيانات  وإحالتها إذا 2.1بموجب القسم إضافة التصديق على خدمات 

أن البد ، RSTEPفي حال إحالة تلك الطلبات إلى . /http://www.icann.org/en/registries/rsepلهذه العملية على الموقع 
أيام عمل من استالم نسخة من فاتورة ) 10(خالل عشر  RSTEPلمراجعة  ICANNيقدم مشغل السجل التكلفة بالفاتورة إلى 

RSTEP  منICANN إال إن قررت ،ICANN  دفع كل تكلفة الفاتورة أو جزء منها والخاصة بمراجعةRSTEP. 

 .رسم مستوى سجل البيانات المتغير 6.3

حسب شروط اتفاقيات اعتماد المسجلين مع ) كمجموعة(المعتمدون  ICANNإن لم يوافق مسجلو  )أ (
ICANN التي يحددها مجلس إدارة ، إلى الرسومICANN  ألي سنة مالية، عند تسليم إشعار منICANN دفع مشغل السجل إلى ،
ICANN  رسم مستوى سجل متغير، يتم دفعه على أساس ربع السنة المالي، ويبدأ دفعه في بداية الربع سنة المالي األول من سنة
ICANN تلتزم  .الماليةICANN يوماً ) 60(على أساس ربع سنوي، ويدفعه مشغل السجل خالل ستين  بحساب الرسم وإصدار الفاتورة

يوماً فيما يتعلق بكل ربع متبقي للسنة المالية، من استالم المبلغ ) 20(المالية وخالل عشرين  ICANNفيما يتعلق بالربع األول من سنة 
ل المتغير من المسجلين الذي يعدون طرفا في قد يقوم مشغل السجل بفوترة وتحصيل رسوم مستوى السج .ICANNبالفاتورة من قبل 

االتفاقية التي تنص على سداد رسوم مستوى السجل المتغير المدفوعة من قبل مشغل السجل (المسجل مع مشغل السجل -اتفاقية السجل
رسم مستوى السجل  .مالمعتمدين إذا تمت فوترتها ألي منه ICANNأن تتم فوترة هذه الرسوم لكل مسجلي  شريطة ،6وفقاً لهذا القسم 

بصرف النظر عن  6.3بتحصيله، يعتبر التزاماً على مشغل السجل ويستحق دفعه حسبما ورد في هذا القسم  ICANN تماقإذا المتغير، 
الحقاً لرسوم اعتماد متغيرة قام  ICANNفي حال تحصيل  .إمكانية مشغل السجل الحصول على تعويض مقابل هذا الرسم من المسجلين

مشغل السجل بمبلغ مناسب برسم مستوى السجل  ICANN، تعوض ICANNلسجل بدفع رسم مستوى السجل المتغير إلى مشغل ا
على ما يتعلق بشروط اتفاقيات اعتماد ) كمجموعة( ICANNإن وافق المسجلون المعتمدون من  .ICANNالمتغير، بقدر معقول تحدده 

للسنة المالية، لن يحق أي رسم مستوى متغير  ICANNي يحددها مجلس إدارة على رسوم االعتماد المتغيرة الت ICANNالمسجل مع 
خالل  ICANNالمعتمدون قد نفذوا التزاماتهم المادية نحو  ICANNلهذه السنة المالية، بصرف النظر عما إن كان مسجلو  ICANN لـ

 .تلك السنة المالية

http://www.icann.org/en/registries/rsep/
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د يتضمن على جزء يخص المسجل مبلغ رسم مستوى السجل المتغير سيكون مخصصاً لكل مسجل، وق )ب (
وفقاً للميزانية المقرة من قبل مجلس  ICANNالجزء الخاص بكب مسجل من رسم مستوى السجل المتغير تحدده  .وجزء للمعامالت

وفقاً للميزانية المقرة من  ICANNالجزء الخاص بالمعامالت من رسم مستوى السجل المتغير تحدده  .لكل سنة مالية ICANNإدارة 
بما في ذلك التجديدات المتعلقة بالنقل من مسجل (لكل تسجيل اسم نطاق  0.25$لكل سنة مالية، ولكن لن يتعدى  ICANNس إدارة مجل

 .في السنة) إلى آخر ICANNمعتمد من 

، بدء العمل عند انتهاء السنة المالية 6وعلى الرغم من أي قيود على الرسوم محددة في المادة  .التعديل على الرسوم 6.4
يمكن  6.3والقسم  6.1هذه االتفاقية، وعند انتهاء كل سنة مالية الحقاً خالل الفترة الزمنية، فإن الرسوم الحالية المحددة في القسم ل

مؤشر سعر المستهلك لكل المستهلكين بالمدينة، متوسط ) 1(، بنسبة تساوي نسبة الزيادة، إن وجدت، في ICANNزيادتها، حسبما ترى 
والذي تنشره وزارة العمل األمريكية، مكتب إحصائيات العمل، أو أي مؤشر الحق ) 100=  1984-1982(متحدة مدن الواليات ال

")CPI (" للشهر واحد)2(قبل بدء العمل للسنة المعنية، أكثر، من ) 1 ( مؤشرCPI  الذي تم نشره لشهر واحد)قبل بدء العمل للسنة ) 1
 .إشعاراً إلى مشغل السجل تحدد فيه مبلغ هذه الزيادة للتعديل المقترح ICANNلزيادة، تقدم في حال وجود أي من هذه ا .السابقة مباشرة

 .تكون فعالة في أول يوم من السنة التي تمت بها هذه الحسابات 6.4أي زيادة تقع بموجب هذا القسم 

هذه يوماً أو أكثر وفقاً ل) 30(بالنسبة ألية دفعات فات موعد سدادها بثالثين  .رسم إضافي على الدفعات المتأخرة 6.5
شهرياً، أو إذا كانت أقل من ذلك، سيكون أقصى % 1.5، يدفع ُمشغل سجل البيانات رسماً إضافياً على الدفعات المتأخرة بمعدل االتفاقية

 .معدل يسمح به القانون الساري

 ):7( المادة

 متنوعات

 .ICANNتعويض  7.1

المشار (ليها وموظفيها ووكالئها وحمايتها هي ومديريها ومسئو ICANNيقوم ُمشغل السجل بتعويض  )أ (
من وضد أية وكافة ادعاءات الطرف اآلخر واألضرار والمسئوليات والتكاليف والنفقات بما ") المستفيدين من التعويض"إليهم إجماالً، 

بها أو إدارة ُمشغل  لمشغل السجل أو المرتبطة TLDوتفويض  TLDيتضمن الرسوم القانونية والنفقات المتعلقة بالملكية الفكرية واعتبار 
السجل لخدمات السجل، بشرط أال يكون ُمشغل السجل ملتزماً بتعويض أي مستفيد من التعويض أو حمايته إلى الحد الذي ينشأ عنه مطالبة 

ين ، أو معاونيها من الباطن أو المشاركين المقيمICANNبسبب عمل أو امتناع ) 1( :أو تعويض أو مسؤولية أو تكلفة أو نفقات ترد
نتيجة ) 2(، أو )بخالف السهو أو اإلجراءات المطلوبة أو التي يستفيد منها مشغل السجل( TLDوخاصة تحدث أثناء عملية استخدام 

هذا القسم لن يطالب مشغل السجل  .ICANNأو أي سوء تصرف متعمد من قبل  هذه االتفاقيةألي التزام وارد في  ICANNلخرق 
 :لمرتبطة بالتفاوض بشأن أو تنفيذ هذه االتفاقية، أو بمتابعة أو إدارة التزامات األطراف الواردة هنامقابل التكلفة ا ICANNبتعويض 

أو بقرار محكمة أو  5وأيضاً، هذا القسم ال ينطبق على أي مطالبة بأتعاب المحاماة المتعلقة بأي تحكيم بين األطراف، والتي تحكمها المادة 
 .قاضي

 :لمنظمات الحكومية البينية أو الهيئات الحكوميةنص ا) أ(7.1البديل القسم [

ألية تكاليف  ICANNمن أجل ضمان عدم تحلم  ICANNيجب على مشغل السجل استخدام أفضل الجهود للتعاون مع "
ة الفكرية مرتبطة بالدعاوى واألضرار والمسئوليات والتكاليف والنفقات المتعلقة بالرسوم القانونية والنفقات الناتجة عن حقوق الملكي

أو فقرة مشغل السجل لخدمات السجل وعدم  TLDلمشغل السجل وعمليات تشغيل مشغل السجل للسجل  TLDوتفويض  TLDواعتبار 
إجبار مشغل السجل على عرض هذا التعاون إلى المدى الذي تطلبه الدعوى أو الضرر أو التكلفة أو النفقات المتسببة في خرق قانونية من 

في هذا القسم لن يطالب مشغل السجل  .ICANNالتزامات تقوم بها متضمنة باالتفاقية وسوء إجراء من جانب  أو أي ICANNجانب 
 :مقابل التكلفة المرتبطة بالتفاوض بشأن أو تنفيذ هذه االتفاقية، أو بمتابعة أو إدارة التزامات األطراف الواردة هنا ICANNبتعويض 

أو بقرار محكمة أو  5البة بأتعاب المحاماة المتعلقة بأي تحكيم بين األطراف، والتي تحكمها المادة وأيضاً، هذا القسم ال ينطبق على أي مط
 "].قاضي

بما في ذلك مشغل (بالتعويض من قبل مشغلي سجالت متعددين  ICANNوبخصوص أي مطالبات من  )ب (
فيما يخص هذه المطالبات  ICANNل بتعويض المعنيين بنفس اإلجراءات التي تسببت في هذه المطالبات، يلتزم مشغل السج) السجل

، وتحسب عن طريق قسمة إجمالي عدد أسماء النطاقات المسجلة لدى مسجل الشغل ضمن ICANNوتتحدد بنسبة من إجمالي مطالبة 
TLD ) لتسجيل ضمن على إجمالي عدد أسماء النطاقات قيد ا) ألي ربع سنة مناسب 6يتم حساب األسماء قيد التسجيل بما يتسق مع المادة
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ليات مشغل ولغرض تقليل مسؤو .نطاقات المستوى األعلى لمشغلي السجالت المعنيين بنفس اإلجراءات التي تسببت في هذه المطالبة
، يتحمل مشغل السجل عبء تحديد مشغلي السجالت اآلخرين المعنيين بنفس )ب(7.1المتعلقة بهذا القسم ) أ(7.1السجل بموجب القسم 

من مسؤولية مشغلي السجالت هؤالء عن تلك اإلجراءات أو  ICANNتسببت في هذه المطالبة، وإثبات إلى أن تتحقق  اإلجراءات التي
ولتفادي أي شك، إن ارتبط مشغل السجل بنفس اإلجراءات التي تسببت في هذه المطالبات، ولكن مشغل السجل هذا ليس لديه  .األخطاء

أعاله، عدد النطاقات التي يديرها مشغلو السجالت لن تتضمنها الحسابات ) أ(7.1 القسمكما حددها  ICANNأي التزامات تعويض نحو 
 ].للمنظمات الحكومية البينية أو الهيئات الحكومية) ب( 7.1ال يتم العمل بهذا القسم  :مالحظة[. في الحكم التالي

 ICANNعاليه، تقدم  7.1 أي حالة إنشاء أية مطالبة لطرف آخر بالتعويض بموجب القسم .إجراءات التعويض 7.2
يجوز لُمشغل سجل البيانات، إذا تم انتخابه لذلك، بموجب إشعار يتم تسليمه  .إشعاراً كتابياً بهذه المطالبة إلى مشغل السجل بأسرع ما يمكن

والستخدام وتشغيل  ، التخاذ إجراءات فورية للسيطرة على عملية الدفاع عن هذه المطالبة والتحقيق فيهاICANNفي الوقت المناسب إلى 
للتعامل مع نفس المطالبة والدفاع عنها، على نفقة ُمشغل سجل البيانات وحده، بشرط أن  ICANNمحامين مقبولين بدرجة معقولة لدى 

أو تفسيراتها أو  ICANNللسيطرة على الدعوى القضائية بالمشاكل الخاصة بصالحية سياسات  ICANNيتم في جميع األحوال تخويل 
، على نفقة ُمشغل سجل البيانات، في كافة األوجه المعقولة مع ُمشغل سجل البيانات ومحامييه في التحقيق ICANNتتعاون  .اماالستخد

والمحاكمة والدفاع عن هذه المطالبة وأي استئناف ينشأ عنها، ويجوز لها، على نفقتها الخاصة، االشتراك، من خالل محامييها أو خالف 
ال يتم تنفيذ أية تسوية لمطالبة تشمل عالجاً يؤثر على  .المحاكمة والدفاع عن هذه المطالبة وأي استئناف ينشأ عنهاذلك، في هذا التحقيق و

ICANN  بخالف دفعة من المال بمبلغ يتم تعويضه بالكامل بواسطة ُمشغل السجل دون موافقةICANN.  إذا لم يتولَّ ُمشغل السجل
الحق في الدفاع عن المطالبة  ICANN، فإن لـ 7.2ن مطالبة تخضع لهذا الدفاع وفقاً للقسم السيطرة الكاملة على عملية الدفاع ع

ال يتم العمل بهذا  :مالحظة[. باألسلوب الذي تراه مناسباً، على نفقة ُمشغل السجل، وعلى مشغل السجل التعاون في هذا الشأن
 ].للمنظمات الحكومية البينية أو الهيئات الحكومية 7.2 القسم

، ما لم يتم تعديل هذه التعاريف وفقا لسياسة االتفاق في اآلراء في موعد هذه االتفاقيةألغراض  .مصطلحات معرفة 7.3
الحق، تعتبر التعاريف التالية في هذه الحالة معدل يعاد صياغته في المجمل على النحو المبين في سياسة هذا التوافق في اآلراء، وتحدد 

 :التالياألمن واالستقرار على النحو 

الكشف غير المصرح به أو تبديل أو ) 1(يشير إلى " حماية"ضمن سياق هذه االتفاقية، تأثير كلمة  )أ (
الوصول غير المصرح به أو الكشف عن المعلومات أو المصادر على اإلنترنت من قبل ) 2(اإلضافة إلى أو إتالف بيانات السجل، أو 

 .مشغلي األنظمة حسب المعايير المطبقة

أن خدمة السجل غير ملتزمة بالمعايير ) 1" (االستقرار. "هدف من هذه االتفاقية، يعني تأثيرنظراً لل )ب (
المناسبة القابلة للتطبيق والتي تم اعتمادها ونشرها بواسطة هيئة معايير تم تأسيسها جيداً ومعترف ونشرها بواسطة هيئة معايير تم 

أفضل ( Best Current Practice RFCsأو ) تتبع المعايير( Standards-Trackتأسيسها جيداً ومعترف بها ومعتمدة، مثل 
يمكن لها أن تنشئ حالة تؤثر بصورة ) 2(المناسبة والتي يرعاها فريق عمل هندسة اإلنترنت أو ) الممارسات الحالية لطلبات التعليق

ترنت أو النظم األخيرة، حيث تعمل وفقاً للمعايير عكسية على اإلنتاجية أو زمن االستجابة أو االتساق أو ترابط االستجابات بخوادم اإلن
-Standardsالمناسبة القابلة للتطبيق والتي تم اعتمادها ونشرها بواسطة هيئة معايير تم تأسيسها جيداً ومعترف بها ومعتمدة مثل 

Track )تتبع المعايير ( أوBest Current Practice RFCs )المناسبة وتعتمد على ) أفضل الممارسات الحالية لطلبات التعليق
 .معلومات التفويض الخاصة بمشغل السجل أو خدمات التوزيع الخاصة به

بموجب هذه االتفاقية، يتم سداد كل الدفعات المستحقة في الوقت المناسب خالل مدة هذه االتفاقية وبالرغم  .ال تعويض 7.4
 .ICANNبين ُمشغل السجل و) نقدي أو خالف ذلك(من وجود أي نزاع معلق 

وال يحق ألي طرف التنازل عن هذه االتفاقية بدون موافقة  .التغيير في السيطرة والمهمة والتعاقد من الباطن 7.5
قد تخصص  ICANN ،وعلى الرغم مما سبق .تحريرية مسبقة من الطرف اآلخر، بحيث ال تكون الموافقة مخفية ألسباب غير معقولة

كشركة أخرى غير هادفة للربح أو هيئة منشأة بنفس التشريع القانوني الذي تعمل  ICANNهذه االتفاقية إلعادة تنظيم أو إعادة تأسيس 
ICANN فإن تغيير التحكم المباشر أو غير المباشر في  7.5ألغراض هذا القسم . وفقاً له حاليا لنفس األغراض أو أغراض مشابهة

ودون الحصر على ذلك، سيقوم ُمشغل السجل بتقديم إشعار . اتالتعهدات، وااللتزامات واالتفاقيمشغل السجل أو أي ترتيبات تعاقدية 
يوماً بأي معاملة متوقع أن ينتج عنها تغيير مباشر أو غير مباشر في تحكم ُمشغل ) 30(قبل مدة ال تقل عن ثالثون  ICANNمسبق إلى 

ي سيحصل على التحكم يحقق المواصفات التي أي إشعار بتغيير التحكم البد أن يتضمن بياًنا يؤكد أن الهيئة األصل للطرف الذ. السجل
خالل . أو سياسة معايير مشغل السجل قيد التفعيل، والتأكيد على تنفيذ مشغل السجل اللتزاماته بموجب هذه االتفاقية ICANNتفرضها 

االتفاقية، وفي هذه  بمعلومات إضافية من مشغل السجل إلثبات الخضوع لهذه ICANNيوماً من هذا اإلشعار، قد تطالب ) 30(ثالثين 
 –بأسرع ما يمكن  – ICANNوإذا لم تقم . يوماً ) 15(الحالة يتعين على مشغل السجل تقديم المعلومات المطلوبة خالل خمسة عشر 
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 بتقديم أو حجب موافقتھا على أي تغيير مباشر أو غير مباشر لتحكم مشغل التسجيل أو أية تنظيمات تعاقد مادي من الباطن خالل ثالثون
يوما ) 60(أو ستون  –بطلب معلومات إضافية من شغل التسجيل كما ھو منصوص عليه مسبقا  ICANNإذا قامت  –يوما أو ) 30(

فيما يتعلق بھذه . موافقة على ھذه الصفقة ICANNتقويمية من تاريخ استالم إشعار كتابي بھذه الصفقة من مشغل التسجيل وسيتم اعتبار 
  .لسجل االمتثال لعملية انتقال السجلالصفقة، يتعين على مشغل ا

  .تعديالت وتنازالت 7.6

) بما يتضمن المواصفات المشار إليھا الحقا(ضرورة إجراء تعديالت على االتفاقية  ICANNإذا رأت   )أ (
يل لكل تعد(أمرا مرغوبا ) مشغلي السجل العاملين(ومشغلي السجل المعتمدين  ICANNوكافة االتفاقيات األخرى الخاصة بالسجل بين 

 7.6تقديم تعديال خاصا للموافقة من مشغلي السجل العاملين بما يتفق مع العملية المحددة مسبقا بالقسم  ICANNيكون على ) خاص
أوال  ICANNوقبل تقديم تعديال خاصا لھذه الموافقة يجب على ). كما سيتضح أدناه(شريطة أن ال يكون ھذا التعديل الخاص مقيدا 

ومدة ھذا التشاور يجب تحديدھا من . فيما يتعلق بشكل ومادة التعديل الخاص) كما سيتضح أدناه(مجموعة العمل  التشاور بيقين راسخ مع
تبني التعديل الخاص عبر نشره عامة  ICANNوبعد ھذا التشاور، يجوز أن تقترح . استنادا إلى مادة التعديل الخاص ICANNجانب 

إلى مشغلي السجل المعتمدين بما  ICANNوإرسال إشعار بھذا التعديل من ) فترة النشر(يوما ) 30(على موقع الويب لفترة ال تقل عن 
بما يتضمن التعليقات المقدمة من مشغلي (التعليقات العامة الواردة خالل فترة النشر  ICANNوسوف تراعي . 7.8يتفق مع القسم 

  ).السجل المعتمدين

 ICANNوافق مجلس إدارة ) 1) (ة المتفق عليھاالفتر(إن حدث خالل يومين من انقضاء فترة النشر   )ب (
كما (نال ھذا التعديل الخاص موافقة مشغل السجل ) 2(و) وقد يكون في شكل مختلف عن المعروض للتعليق العام(على التعديل الخاص 

التاريخ األخير الذي تم الحصول (من مشغلي السجل العاملين ) التعديل بالموافقة(فستتم الموافقة على ھذا التعديل الخاص ) ھو محدد أدناه
إلى  ICANNيوما من ) 60(وستكون فاعلة لالتفاقية خالل فترة ) على الموافقات الخاصة به ھنا مشار إليھا بتاريخ الموافقة على التعديل

لقي الموافقة من أو عدم ت ICANNفي حالة عدم الموافقة على التعديل الخاص من مجلس إدارة ). تاريخ التعديل الساري(مشغل السجل 
للحصول على موافقة مشغل السجل  ICANNواإلجراء المستخدم من . مشغل السجل خالل فترة الموافقة فلن يكون ھذا التعديل ساريا

  .سيتم تصميمه لتوثيق الموافقة المكتوبة لمشغلي السجل العاملين وقد يكون في الشكل اإللكتروني

طالما لم يصوت لصالح التعديل (لتعديل قد يقدم مشغل السجل يوما بعد تاريخ سريان ا) 30(خالل فترة   )ج (
 ").طلب إعفاء كل طلب مقدم من مشغل السجل كما ھو أدناه،(لإلعفاء من التعديل المتفق عليه  ICANNطلب كتابي إلى ) المتفق عليه

وقد يتضمن التعديل المتفق عليه وصفا . ليهسيحدد كل طلب إعفاء أساس ھذا الطلب مع تقديم تفاصيل داعمة لإلعفاء من التعديل المتفق ع
قد يمنح طلب اإلعفاء عند االتفاق الواضح مع عرض مشغل . تفصيليا ودعما ألي بدائل أو تنوعا للتعديل المقترح من مشغل السجل

االت المالية على المدى السجل التوافق مع التعديل المتفق لعيه عند معارضته للقوانين المعمول بھا أو يتعارض مع المواد العاملة للح
أي حرية معقولة وليس منح طلب اإلعفاء  ICANNلن يمنح أي طلب إعفاء إن حددت . الطويل أو ينتج عن عمليات تشغيل مشغل السجل

م من استال) 90(في غضون تسعين يوما . التي قد ضارة من ناحية المواد على المسجلين أو تؤدي إلى إنكار الفوائد المباشرة للمسجلين
ICANN  لطلب اإلعفاء، تلتزمICANN أو ) التي قد تكون مشروطة أو تتكون من بدائل أو تباين في التعديل المعتمد( إما بالموافقة

رفض طلب اإلعفاء في الكتابة، وخالل الوقت الذي لن يتم فيه تعديل فال تعديل لھذه االتفاقية، شريطة أن ھذه الظروف، والبدائل أو 
إن تمت الموافقة . ن تكون فعالة، وفي إطار تقديم الطلب، وسيكون تعديل ھذه االتفاقية اعتبارا من تاريخ نفاذ التعديلاالختالفات يجب أ

 ICANNإن تم رفض طلب اإلعفاء من جانب . فإن التعديل المتفق عليه لن يغير من االتفاقية ICANNعلى طلب اإلعفاء من جانب 
أو إن تم تمرير ھذه البيانات فستعتبر التعديل المتفق عليه وقت (اقية طالما جاء تاريخ السريان المعدل فإن التعديل المقترح سيعدل من االتف

لرفض  ICANNلقرار  ICANNيوما بعد استالمه لقرار ) 30(شريطة استئناف مشغل السجل خالل فترة ) تاريخ اإلنكار والرفض
ولن يتم تعديل التعديل المتفق عليه على ھذه االتفاقية خالل فترة . 5المادة طلب اإلعفاء بما يتفق مع إجراءات حل النزاع الموضحة ب

بما  ICANNلتجنب الشكوك بيتم الموافقة فقط على طلبات اإلعفاء المقدمة من مشغل السجل المتفق عليھا من . التعامل بعملية حل النزاع
ويستثنى مشغل السجل من أي تعديل متفق عليه وال يتم  5المادة  أو من خالل لجنة قرار التحكيم بما يتفق مع) ج(7.6يتفق مع القسم 

حيث أنھا لن تكون فاعلة بموجب ) أو من خالل لجنة التحكيم ICANNسواء من خالل (قبول طلبات اإلعفاء الممنوحة إلى مشغل السجل 
  .ھذه االتفاقية أو مشغل السجل المعفي من التعديل المتفق عليه

موافقتھا على أي تغيير  ICANNيجب أن تمسك  .سيعتبر تعيينا TLDجل فرعية واعتبار تشغيل س  )د (
أن الشخص أو الھيئة التي ستحصل على حق  ICANNمباشر أو غير مباشر في التحكم أو ترتيبات التعاقد الفرعي في حال حدد ت 

ال يلبي معايير ) أو الھيئة المتعاقدة فرعيا أو الطرف األصلي المطلق لھذا التحصل(التحكم في مشغل السجل أو تدخل في ترتيبات تعاقدية 
ICANN إضافة إلى مع عدم الحصر على ذلك ويجب على م شغل السجل تقديم إشعار إلى  .أو المواصفات المعمول بھا                           ُ                                         ICANN  في

الباطن لتنفيذ أجزاء من      ً      ً                                                                 يوما  مقدما  بأية ترتيبات للتعاقد من الباطن، ويجب أن يفرض أي اتفاق للتعاقد من) 30(فترة ال تقل عن ثالثين 
ُ                التزاما  بجميع التعھدات وااللتزامات واالتفاقيات بواسطة م شغل السجل أدناه TLDعمليات                                ً      وسوف يستمر مشغل السجل ملتزما  بھذه  ،       ً                                             
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حيث ال يتم تعديل أو تكميل ھذه االتفاقية أو أي من فقراتھا قد يعلق  7.6باستثناء المحددة مسبقا في المادة   )ه (
ومشغل السجل من الدخول في التعديالت الثنائية على  ICANNما يقيد  7.6تنفيذ ذلك كتابة من كال الطرفين وال يوجد بالقسم  ما لم يتم

                                                ُ     ً                  لن يكون المتنازل عن أي نص من نصوص ھذه االتفاقية م لتزما  ما لم يتم إثباته  .ھذه االتفاقية التي يتم التفاوض عليھا بين كال الطرفين
أي تنازل عن نصوص ھذه االتفاقية أو الفشل في تنفيذ أي من نصوصھا ال  .                         ً          سطة الطرف المتنازل إذعانا  لھذا النصبخطاب موقع بوا

 ،لتفادي أي شك .           ً              ً                                        ً       ً                             ً يعتبر تنازال  أو يشكل تنازال  عن أي نص آخر، وال يشكل ھذا التنازل تنازال  مستمرا  ما لم يتم النص على ذلك صراحة  
  .2.2على الحد من التزام مشغل السجل مع القسم  7.6 ال يشير أي بند في ھذا القسم

  :ستكون المصطلحات التالية لھا المعاني التالية 7.6ألغراض ھذه القسم   )و (

تعني بشكل مجمع مشغلي سجل النطاقات من المستوى األعلى  "مشغلي السجل العاملين" )1(
  .السجل بما يتضمن مشغل 7.6للقسم التفاقية السجل التي تحتوي على فقرة مشابھة 

الموافقة األكيدة لمشغلي السجل العاملين ) أ( :تعني استالم كل مما يلي "موافقة مشغل السجل" )2(
المدفوعة إلى ) المحولة إلى الدوالر األمريكي إن أمكن(ثلثي إجمالي الرسوم  ICANNممن تصل مدفوعاتھم إلى 

ICANN  الموافقة ) ب(اتفاقيات السجل المعمول بھا من مشغلي السجل العاملين خالل الفترة السابقة بما يتفق مع
فإن كل ) ب(ولتجنب الشكوك فيما يتعلق بالفقرة  .األكيدة لمعظم مشغلي السجل العاملين وقت الحصول على الموافقة

مشغل سجل عامل سيكون دليه تصويت واحد من نطاق المستوى األعلى من مشغل السجل بما يتفق مع اتفاقية 
  .السجل العاملة

استثناء المدى المحدد ) 2(أو  1المواصفة تعديال على ) 1( :يعني ما يلي" عديل المقيدالت" )3(
وتعديل محدد على أألسعار المدفوعة من مشغل السجل للمسجلين لعمليات تسجيل اسم النطاق أو  2.10بالقسم 

تعديل ) 4(أو  6واصفة الممن  2.1تعديل على تعريف خدمات السجل المحددة مسبقا بالفقرة األولى من القسم   )3(
  .على فترة االتفاقية

الممثلين لمشغلي السجل العاملين واألعضاء اآلخرين بالمجتمع ممن " مجموعة العمل"تعني  )4(
من وقت آلخر للعمل كمجموعة عمل للتشاور معھم بشأن التعديالت على اتفاقيات السجل العاملة  ICANNتعينھم 

  )).د(7.6ع القسم م باستثناء التعديالت الثنائية المتفقة(

ُ                  أو م شغل السجل على أي  ICANNال يتم تفسير ھذه االتفاقية إلنشاء أي التزام بواسطة  .ال أطراف أخرى مستفيدة 7.7    
  .طرف ال يخضع لھذه االتفاقية، ويشمل أي مسجل أو مالك االسم المسجل

عالقة بھا باستثناء اإلشعارات المتعلقة يتم إعطاء كل المالحظات المعطاة في ھذه االتفاقية أو ذات ال .إشعارات عامة 7.8
كنسخة طبق األصل أو عبر البريد ) 2(في خطاب على عنوان الطرف المناسب كما ھو وارد أدناه أو ) أ(، كل إما 7.6بالمادة 

كتروني، أو رقم الفاكس كما ھو وارد أدناه، ما لم يقم ھذا الطرف بإرسال إشعار بتغيير العنوان البريدي أو عنوان البريد اإلل. اإللكتروني
اإللكتروني  ICANNتمنح من خالل نشر المعلومات المناسبة على موقع  7.6كل اإلشعارات تحت القسم  .كما ھو وارد بھذه االتفاقية

ل يقوم الطرف بإرسال أي تغيير في معلومات االتصال لإلشعار أدناه خال .ونقل تلك المعلومات إلى مشغل السجل بالبريد اإللكتروني
تتم كتابة اإلشعارات والتخصيصات والقرارات والمواصفات الواردة في ھذه االتفاقية باللغة  .    ً               يوما  من ھذا التغيير) 30(ثالثين 

، سيعتبر أنه تم إرساله بالشكل المناسب 7.6أي إشعار مطلوب بموجب ھذه االتفاقية بخالف اإلشعارات تحت المادة  .اإلنجليزية
إذا كان عبر الصور الضوئية أو البريد ) 2(                    ً                                         قة، عند تسليمه شخصيا ، أو عبر خدمة السعاة مع تأكيد باالستالم أو كان في شكل ور  إذا  )1(

ً                                                                                                      اإللكتروني، بناء  على تأكيد االستالم بواسطة جھاز الصور الضوئية للمستلم أو مركز خدمة البريد اإللكتروني، بشرط في حال إرسال                
يعتبر أي إشعار  يوم عمل) 2(من إلحاقھما بنسخة ترسل بالبريد العادي خالل فترة البد يد اإللكتروني، اإلشعار بالصور الضوئية أو بالبر

 ICANN                                               ً                                      قد منح إشعار بھذه المعلومات عند نشرھا إلكترونيا  على الموقع اإللكتروني المخصص على موقع  7.6يطالب به القسم 
في حالة وجود وسائل إشعار أخرى عملية، مثل اإلشعار عبر موقع  .اإللكتروني اإللكتروني بعد تأكيد االستالم عن طريق خادم البريد

  .                         ً                                      ويب آمن، تعمل األطراف سويا  لتطبيق ھذه الوسائل بموجب ھذه االتفاقية
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  :، يتم اإلرسال على العنوانICANN            ً      إذا كان موجھ ا إلى 
  مؤسسة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة

4676 Admiralty Way, Suite 330  
Marina Del Rey, California 90292  

  9358-823-310-1 :تليفون
  8649-823-310-1 :فاكس
 الرئيس والمسئول التنفيذي :لعناية

  :مع نسخة مطلوبة إلى :مع نسخة مطلوبة إلى
  .) كما يحدد من وقت آلخر( :البريد االلكتروني

  
ُ                                  إذا كان موجھ ا إلى م شغل السجل، يتم اإلرسال على العنوان       ً            :  

]________________[  
]________________[  
]________________[  

   :تليفون
   :فاكس
  : لعناية

  

   :مع نسخة مطلوبة إلى
  .) كما يحدد من وقت آلخر( :البريد االلكتروني

التي  URLوتشمل تلك المواصفات والمستندات الواردة باإلشارة إلى مواقع (تشكل ھذه االتفاقية  .اتفاقية كاملة 7.9
وتحل محل كافة االتفاقيات ومذكرات التفاھم والمفاوضات  TLDاالتفاقية الكاملة ألطرافھا المتصلين بعملية )   ً     ءا  منھاتشكل جز

  .والمناقشات السابقة، سواء الشفھية أو التحريرية، بين األطراف حول ھذا الموضوع

أو المواصفات التي يتم تقديمھا /قية وعلى الرغم من وجود أية نسخة مترجمة من ھذه االتفا .سيطرة اللغة اإلنجليزية 7.10
ُ                                                                                                                      إلى م شغل السجل، غير أن النسخة المكتوبة باللغة اإلنجليزية من ھذه االتفاقية وجميع المواصفات المرجعية ھي النسخ الرسمية الملزمة      

المكتوبة باللغة اإلنجليزية، بين أية نسخة مترجمة من ھذه االتفاقية والنسخة  وفي حالة وجود أي تضارب أو تناقض .ألطراف االتفاقية
تتم كتابة اإلشعارات والتخصيصات والقرارات والمواصفات الواردة في ھذه  .فستكون النسخة المكتوبة باللغة اإلنجليزية ھي السائدة

  .االتفاقية باللغة اإلنجليزية

ألي حقوق ملكية أو مصالح ال يوجد في ھذه االتفاقية ما يمكن اعتباره أساس أو منح لمشغل السجل  .حقوق الملكية 7.11
  .TLDأو بالخطابات أو الكلمات أو الرموز أو الحروف األخرى التي تؤلف سلسلة  TLDبـ 

أي شرط على صالحية االتفاقية أو قابلية تطبيق ولن تؤثر عدم صالحية أو ; وتعد ھذه االتفاقية تعددية .إنقاص العقد 7.12
في حالة تحديد أي من بنود االتفاقية بأنھا غير صالحة  .فاقية بكافة شروطھا صالحة ونافذة، أو أي بند آخر منھا، وتبقى االتقابلية تطبيقھا
  .سوف يناقش األطراف بحسن نية تعديل ھذه االتفاقية للتأثير على القصد األصلي لألطراف بقدر اإلمكان ،أو غير نافذة

ما في ذلك أي أوامر من أي والية أن تراعي أي أحكام تصدر من محكمة مختصة، ب ICANNعلى  .أحكام قضائية 7.13
، االتفاقية هوبصرف النظر عن أي حكم آخر من أحكام ھذ. TLDقضائية حيث الموافقة أو عدم الممانعة الحكومية ألي شرط لتفويض 

  .ھذه االتفاقيةألي أمر من ھذا القبيل ال يمكن أن يكون خرقا ل ICANNفإن تنفيذ 

  ].مات الحكومية البينية أو الھيئات الحكومية فقطالقسم التالي معمول به لمنظ: مالحظة[
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  .فقرة خاصة تتعلق بالمنظمات الحكومية البينية أو الھيئات الحكومية 7.14

بأن مشغل السجل ھو ھيئة خاضعة للقوانين الدولية العامة بما يتضمن المعاھدات  ICANNتعترف   )أ (
"). بالقوانين المعمول بھا"لي العام والمجمع والمشار إليه فيما بعد مثل المعاھدات والقانون الدو(الدولية المعمول بھا لمشغل السجل 

يوجد في ھذه االتفاقية أو بالمواصفات المتعلقة بھا ما يمكن اعتباره أو مقاطعته لطلب مشغل السجل النتھاك القوانين المعمول بھا أو  ال
  .المعمول بھا على أن ال يشكل ذلك خرقا لالتفاقيةيتفق األطراف على موافقة مشغل السجل للقوانين . منح التوافق بينھما

في حالة قرر مشغل السجل على نحو معقول أن أي فقرة أو مواصفات متعلقة بھا أو أي قرار أو سياسات   )ب (
مثل الفقرات (مشار إليھا بھذه االتفاقية بما يتضمن مع عدم الحصر على ذلك السياسات المؤقتة والسياسات التوافقية  ICANN   لـ
المشار إليه الحقا (قد تتعارض أو تنتھك القانون المعمول بھا ") ICANN"المواصفات والسياسات المشار إليھا ھنا ومتطلبات و

     ً    مبكرا  ما  ICANNعن ھذا التعارض المحتمل إلى ) إشعار(يتوجب على مشغل السجل أن يقدم إشعارا تفصيليا ) بالتعارض المحتمل
في  .مع سياسة التوافق ذات الصلة لن تزيد على فترة التعليق العام للسياسة المقترحة ذات الصلة أمكن وفي حالة وجود تعارض محتمل

فحينھا يجب على مشغل  ICANNحالة توصل مشغل السجل إلى وجود تعارض محتمل بين القانون المقترح المعمول به ومتطلبات 
مبكرا ما أمكن في حالة وجود تعارض محتمل مع سياسة التوافق  ICANNالسجل تقديم إشعار تفصيلي عن ھذا التعارض المحتمل إلى 

  .ذات الصلة لن تزيد على فترة التعليق العام للسياسة المقترحة ذات الصلة

بمجرد عملية كل مراجعة تالية يجب على الطرفان محاولة حل التعارض المحتمل بجھد مشترك بينھما   )ج (
إلى أن مشغل السجل يجب عليه االستفادة من تلك الجھود للتخلص أو تقليل التأثير الناتج  إضافة. 5.1يتفق مع اإلجراءات المحددة بالقسم 

إن قام مشغل السجل بعد ھذا الجھد المشترك وحدد بأن التعارض  .ICANNعن تعارض محتمل بين القوانين المعمول بھا ومتطلبات 
أن تتنازل عن التوافق مع  ICANNعمول بھا فجيب على والقوانين الم ICANNالمحتمل يشكل تعارضا فعليا ألي من متطلبات 

ما لم تحدد ) ICANNشريطة تفاوض الطرفين بيقين راسخ على أساس مستمر للتخلص من تأثيرات عدم التوافق بـ ( ICANNمتطلبات 
ICANN  على نحو معقول أن إخفاق مشغل السجل للتوافق مع متطلباتICANN  لخدمات السجل أو سيشكل تھديدا لألمان واالستقرار

فيجب على مشغل السجل تحمل  ICANNوبعد استالم اإلشعار من تحديد  )."ICANN"المشار إليه الحقا بتحديد ( DNSاإلنترنت أو 
 ICANNإن ظھر التعارض مع القانون المعمول به ولم يحل لنيل رضا  .يوما لحل ھذا التعارض مع القانون المعمول به) 90(فترة 

إن حدث  .أدناه) د(أيام للتحكيم الملزم كما ھو محدد بالقسم ) 10(ك الفترة فيجب على مشغل السجل أن يقدم خالل فترة الكامل خالل تل
بعد إرسال إشعار لمشغل  ICANNأدناه فيمكن لـ ) د(أن مشغل السجل لألمر إلى التحكيم بما يتفق مع القسم الفرعي  ،خالل تلك الفترة

  .اقية بتأثير فوريالسجل أن تقوم بإنھاء االتف

فقد يقدم مشغل السجل األمر إلى التحكيم بما يتفق مع  ICANNإن لم يوافق مشغل السجل مع تحديد   )د (
ألغراض ھذا التحكيم يجب  .ICANNلتحديد  ICANNباستثناء القضية الرئيسية المقدمة للمحكم لتحديد عدم توصل  5.2فقرات القسم 

فيجب  ICANNلم تتوصل عن عمد لقرار  ICANNإن حدد المحكم أن  .ICANNقرار  أن تقدم دليال للمحكم يدعم ICANNعلى 
إن قرر المحكمون أو لجنة التحكيم التمھيدية أن  .ICANNالتنازل عن توافق مشغل السجل ضمن موضوع متطلبات  ICANNعلى 

ICANN  لم تصل إلى تحديدICANN تفاقية فوراأن تنھي اال فيجب عليھا بعد إرسال إشعار لمشغل السجل.  

وعليه يقدم مشغل السجل ويضمن ما يلي وفقا لما يعرفه وقت تاريخ تنفيذ االتفاقية عدم وجود متطلبات   )ه (
  .تتعارض مع أية انتھاكات للقانون المعمول به ICANN   لـ

 7.14وقبل تمويل المحكم وفقا للقسم  ICANNبعد تحديد  7.14على الرغم من أي فقرة أخرى بالقسم   )و (
بعد المشاورات المسبقة مع مشغل السجل اتخاذ إجراءات تقنية مناسبة تراھا ضرورية لضمان أمن  ICANNيمكن لـ  أعاله) د(

على أساس مؤقت حتى مجيء  ICANNويجب تنفيذ تلك اإلجراءات التقنية من جانب  .DNSواستقرار خدمات السجل واإلنترنت و
المذكور أعاله أو تاريخ الوصول إلى قرار كامل للتعارض مع القوانين المعمول ) د( 7.14بداية تاريخ إنھاء إجراءات التحكيم بالقسم 

فيمكن لمشغل السجل تقديم األمر إلى التحكيم  ICANNفي حالة عدم موافقة مشغل السجل على اإلجراءات التقنية المتخذة من جانب  .بھا
في حالة اتخاذ  .في اإلجراءات التقنية الخاصة بھا ICANNستمر أعاله خالل العملية التي ت 5.2الملزمة بما يتفق مع فقرات القسم 

ICANN  لإلجراءات يجب على مشغل السجل أن يدفع كافة التكاليف الحادثة من جانبICANN إضافة إلى  .كنتيجة لھذه اإلجراءات
بعمليات التشغيل المستمرة االحتفاظ بالحقوق وتعزيزھا الخاصة  ICANNھذه اإلجراءات فيجب على  ICANNأنه في حالة اتخاذ 

  .واألدوات البديلة على النحو المعمول بھا

  

* * * * *  
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 1 ةالمواصف

 سياسات اإلجماع والسياسات المؤقتةمواصفات 

 .سياسات اإلجماع .1

 ICANNبموجب اإلجراء المذكور في اللوائح التنظيمية لمنظمة ) 1(هي تلك السياسات الموضوعة " سياسات اإلجماع" .1.1
د تخضع عملية وإجراءات ق. من هذه الوثيقة 1.2التي تشتمل تلك الموضوعات الواردة بالبند ) 2(و, والعملية ذات الصلة

 .مراجعة من حين آلخر وفقاً للعملية المبينة فيهالل ICANNتطوير سياسات اإلجماع  المبينة في اللوائح التنظيمية لمنظمة 

تتم تهيئة سياسات اإلجماع واإلجراءات ذات الصلة بتطويرها للتوصل، إلى الحد الممكن، إلى إجماع بين أصحاب المصالح  .1.2
 :يجب أن تنتمي سياسات اإلجماع إلى مجال أو أكثر مما يلي. gTLDت، بما في ذلك مسؤولي تشغيل بشبكة اإلنترن

أو استقرار شبكة اإلنترنت /تعد القضايا التي يتاح بشأنها قرار موحد أو منسق ضرورية لتسهيل تشغيل، وأمان و .1.2.1
 .)"DNS"(أو نظام اسم النطاق 

 .ر خدمات التسجيلالمواصفات الوظيفية ومواصفات األداء لتوفي .1.2.2

 .TLDأمان واستقرار قاعدة بيانات التسجيل لـ  .1.2.3

سياسات التسجيل الضرورية بشكل معقول لتنفيذ سياسات اإلجماع ذات الصلة بعمليات التسجيل أو مأموري  .1.2.4
 .التسجيل

 .)فيما يتعارض مع استخدام أسماء النطاقات هذه(فض النزاعات المتعلقة بتسجيل أسماء النطاقات  .1.2.5

المفروضة على الملكية المشتركة لمشغلي شركة التسجيل وبائعي مأموري التسجيل، واللوائح التنظيمية  القيود .1.2.6
والقيود المفروضة على عمليات التسجيل، واستخدام بيانات السجل ومأمور التسجيل في حالة إتحاد مشغل شركة 

 .التسجيل ومأمور التسجيل أو بائع مأمور التسجيل

 :، بدون حصر1.2ذكورة للقضايا المشار إليها بالبند تتضمن التصنيفات الم .1.3

األول حصوالً على الخدمة، / على سبيل المثال، األول حضوراً ( TLDتخصيص األسماء المسجلة في  مبادئ .1.3.1
 .)التجديد في الموعد، ومدة االمتالك عقب االنتهاء

 .ة أو المضاربة فيهاوحظر مزودي االمتداد والُمسجلين من تخزين أسماء النطاقات بكميات كبير .1.3.2

والتي قد تكون غير مسجلة على نحو مبدئي أو التي قد ال يتم تجديدها ألسباب  TLDالمسجلة في  ءحجز األسما .1.3.3
 DNSاإلدارة الفنية لـ ) 3(الملكية الفكرية، أو ) 2(بتجنب إثارة اإلرتباك أو تشويش المستخدمين، و) 1(متعلقة 

 .)تحديد إجراءات حجب األسماء عن التسجيل على سبيل المثال،(أو شبكة اإلنترنت 

وإجراءات تجنب إثارة االرتباك ; متابعة والوصول إلى معلومات دقيقة وحديثة حول عمليات تسجيل اسم النطاق .1.3.4
, في عمليات تسجيل اسم النطاق بسبب تعليق أو إنهاء العمليات من جانب مشغل شركة التسجيل أو مأمور التسجيل

والمتأثرة بمثل هذا  TLDتحديد نطاق مسؤولية تقديم خدمات أسماء النطاق المسجلة في  بما في ذلك إجراءات
 .التعليق أو اإلنهاء

 :إضافة إلى قيود أخرى خاصة بسياسات اإلجماع، يجب على سياسات اإلجماع أال .1.4

 .تحديد سعر خدمات التسجيل، أو وضع حداً لها .1.4.1

 .تعمل على تعديل بنود أو شروط تجديد أو إنهاء اتفاقية السجل .1.4.2

 .أو سياسات اإلجماع) المحددة أدناه(تعديل حدود السياسات المؤقتة  .1.4.3

 .ICANNتعديل األحكام الواردة باتفاقية التسجيل بشأن الرسوم المدفوعة من قبل مشغل شركة التسجيل إلى  .1.4.4

ركة التسجيل على معاملة متكافئة ومتابعة معامالت صريحة لضمان حصول مشغلي ش ICANNتعديل التزامات  .1.4.5
 .وتتميز بالشفافية
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بصفة جميع المواصفات أو السياسات المحددة من قبل المجلس وتنفيذها بمراعاة مشغل شركة التسجيل يلتزم  .السياسات المؤقتة .2
يوضح المبررات الكامنة وراء هذه  امالئمً  ارارً وذلك في حالة إجماع ثلثي أعضاء المجلس عليها، بشرط أن يتخذ المجلس ق, ةمؤقت

التعديالت أو التنقيحات وضرورة التوصل لهيكلة مؤقتة وفورية للمواصافات أو السياسات الخاصة بالموضوع للحفاظ على استقرار 
 ").السياسات المؤقتة(" DNSوأمان خدمات التسجيل أو 

عند تحديد مالمح . ورة مجدية لتعمل على تحقيق هذه األهدافيتعين تخطيط هذه المواصفة أو السياسة المقترحة بص .2.1
المدة الزمنية لتطبيق السياسات المؤقتة ويتعين عليه تنفيذ عملية تطوير سياسات يلتزم المجلس بتحديد السياسات المؤقتة، 

 .على الفور ICANNاإلجماع المبينة باللوائح التنظيمية لمنظمة 

ستشاري يتضمن شرح مفصل ألسباب تطبيق السياسات المؤقتة وأسباب اعتقاد إصدار بيان اب ICANNكما تلتزم  .2.1.1
 .المجلس في ضرورة دعم السياسات المؤقتة المذكورة باإلجماع من أصحاب المصلحة بشبكة اإلنترنت

 يوًما، فعلى المجلس إعادة تأكيد تبنيه) 90(إذا تجاوزت المدة الزمنية المحددة لتبني السياسة المؤقتة تسعين  .2.1.2
واحًدا؛ للحفاظ على سريان هذه السياسة ) 1(يوًما لفترة إجمالية ال تتجاوز عاًما ) 90(للسياسة المؤقتة كل تسعين 

جوز مطالبة ُمشغل شركة التسجيل بااللتزام بالسياسة يال . المؤقتة خالل هذه المدة حتى تتحول إلى سياسة إجماع
العام المحدد، أو لم تتحول السياسة المؤقتة إلى سياسة إجماع خالل المؤقتة هذه أو بتنفيذها، وذلك في حالة انقضاء 

 .هذه المدة، ولم ُيعد مجلس اإلدارة تأكيدها

 
يتعين منح ُمشغل شركة التسجيل فترة زمنية معقولة بعد إشعاره بوضع سياسة إجماع أو سياسة مؤقتة، تمكنه . والتعارضات اتاإلشعار .3

وفي حالة وجود تعارض بين خدمات التسجيل . واصفة، مع أخذ أية ضرورات ملحة في االعتبارمن االلتزام بهذه السياسة أو الم
 .سياسات اإلجماع أو السياسات المؤقتة وذلك فيما يتعلق بالموضوع محل النزاع فقطب ُيعملوسياسات اإلجماع أو أي سياسات مؤقتة، 
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 2 ةالمواصف

 البيانات مستودع متطلبات
 
 

لتوفير خدمات مستودع ") وكيل المستودع("كيان مستقل ليكون بمثابة وكيل مستودع البيانات بإشراك مشغل شركة التسجيل يقوم سوف 
طلبات القانونية المنصوص ، والمت)أ(وسيتم تضمين المواصفات الفنية الواردة في الجزء . البيانات ذات الصلة في اتفاقية مزود االمتداد

 ICANN، في أي اتفاقية مستودع البيانات بين مشغل مزود االمتداد ووكيل المستودع، والتي يجب بموجبها اعتبار )ب(عليها في الجزء 
ُيقصد بها إضافة إلى المتطلبات التالية، يمكن أن تتضمن اتفاقية مستودع البيانات شروًطا أخرى، ال تتعارض وال . كطرف ثالث مستفيد

 .اإلخالل بالشروط المطلوبة الواردة أدناه
 

 المواصفات الفنية -الجزء أ 
 
وبالنسبة لكال النوعين من اإليداعات، ال يجب أخذ مدى . التامة والتباينية: سيكون هناك نوعان من اإليداعات .اإليداعات .1

 .معتمدةالتسجيل الخدمات جميع ورية من أجل تقديم عناصر التسجيل في االعتبار ألن مستودع البيانات هو تلك األشياء الضر
بالتوقيت العالمي المنسق  00:00:00الساعة من البيانات التي تعكس حالة دائرة التسجيل اعتباًرا من  "يتكون اإليداع الكامل" 1.1

مع حالة ) انات السجلأي المعامالت التي لم تلتزم بقاعدة بي(ولن تنعكس المعامالت المعلقة في ذلك الوقت . كل يوم أحدمن 
  .اإليداع الكامل

البيانات التي تعكس جميع المعامالت التي لم تنعكس في آخر إيداع كامل أو إيداع تزايدي سابق " اإليداع التزايدي"ُيقصد بـ 1.2
سوف يحتوي كل إيداع تزايدي على جميع معامالت قاعدة البيانات نظًرا ألنه تم استكمال . ماضي، حسب مقتضى الحال

اإليداعات  يجب أن تشتمل. في كل يوم، ما عدا األحدبالتوقيت العالمي المنسق   00:00:00الساعةيداع السابق اعتبارا من اإل
التزايدية، عند االقتضاء، على سجالت المستودع الكاملة كما هو محدد أدناه والتي لم ُتدرج أو تتغير منذ آخر إيداع كامل أو 

 ).ديًثا أو المعدلةأي األسماء المضافة ح(تزايدي 
 
 :يلتزم ُمشغلو السجل بتقديم مجموعة من ملفات المستودع على أساس يومي كالتالي. جدول اإليداعات .2

 .بالتوقيت العالمي المنسق   23:59الساعةفي كل يوم أحد، يجب تقديم إيداع كامل إلى عامل المستودع قبل  2.1
بالتوقيت العالمي   23:59يداع التزايدي المناظر إلى عامل المستودع قبلوفي األيام الستة األخرى من األسبوع، يجب تقديم اإل 2.2

 .المنسق
 
 .مواصفات تنسيق المستودع .3

سيتم تجميع عناصر التسجيل، مثل النطاقات، جهات االتصال، وخوادم األسماء، ومأموري التسجيل، الخ، . تنسيق المستودع 3.1
تصف الوثيقة . ]1[ ، انظر draft-arias-noguchi-registry-data-escrowفي ملف يتم تكوينه وفقا لما تم وصفه في 

سوف . المذكورة آنًفا بعض العناصر اختيارًيا؛ وسوف يدرج مشغل التسجيل تلك العناصر في اإليداعات في حالة توفرها
بمجرد نشر . بالفعل RFCتوقيع االتفاقية، في حالة عدم كونها يستخدم مشغل التسجيل النسخة المسودة المتاحة في وقت 

سيتم استخدام  .يوًما بعد 180، سوف يطبق مشغل التسجيل تلك المواصفة، فيما ال يزيد عن RFCالمواصفة كـ 
 .حروف UTF-8تشفير

 
ليست مدرجة فيما سبق، يجب  في حالة تقديم مشغل التسجيل خدمات تسجيل إضافية تتطلب تقديم بيانات إضافية، .االمتدادات 3.2

هذه وفًقا " تخطيطات االمتداد"سيتم تحديد . إضافية على أساس حالة تلو الحالة لتمثيل تلك البيانات" تخطيطات امتدادات"تحديد 
 .3.1 في ملف اإليداع الموصوف في القسم " اداتتخطيطات االمتد"سيتم إدراج البيانات ذات الصلة ب. ]1[ لما تم وصفه في 

 .والسجل المماثل العمل مًعا من أجل االتفاق على مواصفات مستودع البيانات لموضوعات جديدة ICANNيجب على 
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كما يجب . ات اإللكترونية، ومتطلبات سعة التخزينيوصى باستخدام الضغط لتقليل أزمنة تحويل البيان .معالجة ملفات اإليداع .4
يجب أن تكون الملفات المجهزة للضغط والتشفير في  .أن ُيستخدم تشفير البيانات لضمان خصوصية بيانات مستودع السجل

. ]2[ ، انظر 4880طلب التعليق رقم  - OpenPGPتنسيق رسائل  OpenPGPلكل  OpenPGPشكل ثنائي بتنسيق 
تعد اللوغاريتمات المقبولة للترميز بالمفتاح العام، وتشفير المفتاح المتناظر، والضغط والتجزئة هي تلك المذكورة في طلب 

وذلك أيًضا يعد  ]3[ ، انظر، OpenPGPخاص بتنسيق  IANA، والذي لم يتم تحديده على أنه سجل 4880التعليق رقم 
 :تعتبر عملية متابعة ملف بيانات في تنسيق النص األصلي كما يلي. خالًيا من حق االمتياز

 .4880وفًقا لطلب التعليق رقم  ZIPاللوغاريتم المقترح للضغط هو . يجب أن يتم ضغط الملف )1(
ولوغاريتمات التشفير المقترحة بين تشفير المفتاح . عالمستودكيل يتم تشفير البيانات المضغوطة باستخدام المفتاح العام لو )2(

بينما اللوغاريتمات المقترحة لتشفير المفتاح المتناظر هي . 4880وفًقا لطلب التعليق رقم  RSAو Elgamalالعام هي 
TripleDESو ،AES128 وCAST5  4880كما في طلب التعليق رقم. 

د ضغطه وتشفيره بشكل أكبر من الحد األقصى لحجم الملف المتفق عليه مع ويمكن تقسيم الملف حسب الحاجة، بمجر )3(
وسوف يطلق على كل جزء من الملف المنقسم في هذا القسم، أو الملف بأكمله إذا لم يتم استخدام التقسيم، . وكيل المستودع
  .اسم ملف معالج

ويجب أن يكون ملف التوقيع الرقمي في . اصيتم إنشاء ملف توقيع رقمي لكل ملف معالج باستخدام مفتاح السجل الخ )4(
ولوغاريتمات . ، ولن يمكن ضغطه أو تشفيره]2[  4880كما في طلب التعليق رقم  OpenPGPشكل ثنائي بتنسيق 

في  للتجزئةيتم المقترح واللوغار. 4880وفًقا لطلب التعليق رقم  RSAو DSAالتوقيعات الرقمية المقترحة هي 
 .SHA256التوقيعات الرقمية هو 

سيتم بعد ذلك نقل الملفات المعالجة وملفات التوقيع الرقمية إلى وكيل المستودع من خالل آليات إلكترونية آمنة، مثل،   )5(
يمكن . ، إلخ، وفقا لما هو متفق عليه بين وكيل المستودع ومشغل التسجيلSFTP ,SCP ,HTTPSتحميل ملف 

، أو وسائل التخزين إال في CD-ROMs ,DVD-ROMsاستخدام النقل غير اإللكتروني من خالل الوسيط المادي مثل 
  .بذلك ICANNحالة التفويض من قبل 

المنقولة باستخدام اإلجراء الموضح في ) المعالجة(ويقوم وكيل المستودع بعد ذلك بالتحقق من صحة كل ملفات البيانات  )6(
  .8  القسم

 
 :يجب تسمية الملفات وفق االصطالحات التالية. اصطالحات تسمية الملفات .5

}gTLD}_{YYYY-MM-DD}_{type}_S{#}_R{rev}.{ext{ حيث: 
 ASCII، فيجب استخدام الشكل المتوافق مع IDN-TLD؛ في حالة وجود نطاق gTLDباسم نطاق } gTLD{يتم استبدال  5.1

 ؛ )Aالعنوان (
بالتاريخ الموافق للزمن المستخدم كعالمة مائية زمنية للمعامالت، أي لإليداع الكامل } YYYY-MM-DD{يتم استبدال  5.2

 ؛ "2009-08-02"، وتكون السلسلة المقرر استخدامها 02T00:00Z-08-2009المتوافق مع 
 :بـ} type{يتم استبدال  5.3

)1( "full"الكامل؛ ، إذا كانت البيانات تمثل اإليداع 
)2( "diff"إذا كانت البيانات تمثل إيداًعا تزايدًيا؛ ، 
)3( "thin" من  3، كما هو محدد في القسم "الوصول إلى بيانات التسجيالت اإلجمالية"، إذا كانت البيانات تمثل ملف

 ؛"4المواصفات "
لف وحيد، فال بد من استبدال هذا ، وفي حالة وجود م"1"بوضع الملف في سلسلة الملفات، والتي تبدأ برقم {#} يتم استبدال  5.4

 ". 1"بالرقم 
 ": 0"الخاص ببداية الملف بالرقم ) أو إعادة اإلرسال(رقم المراجعة ب} rev{يتم استبدال  5.5
 ".ryde"وإال فيستبدل بكلمة . إذا كان الملف يحمل توقيًعا رقمًيا لملف شبه متجانس لفظًيا" sig"بـ } ext.{يتم استبدال  5.6

  
ُمشغل السجل (سيقوم كل مزود امتداد ووكيل مستودع بتوزيع المفتاح العام الخاص به للطرف اآلخر . العامة توزيع المفاتيح .6

وكل طرف سوف يؤكد . ، عبر البريد اإللكتروني إلى عنوان بريد إلكتروني يتم تحديده)أو وكيل المستودع، حسب كل حالة
ني للرد على ذلك، وسوف يقوم الطرف الموزع في وقت الحق بإعادة على استالم مفتاح الطرف اآلخر العام مع البريد إلكترو

. ، وما إلى ذلكاالجتماعات الهاتفيةمثالً، أو  ةشخصيال اتالتأكد من صحة المفتاح المنقول عبر وسائل غير متصلة، كاجتماع
عن طريق خادم البريد الذي يديره وبهذه الطريقة، يتم اعتماد نقل المفتاح العام لمستخدم قادر على إرسال البريد واستقباله 

  .بتبادل المفاتيح باستخدام نفس اإلجراء ICANNيقوم وكيل المستودع، والسجل و. الطرف الموزع
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وقد (بياًنا مكتوًبا  ICANNإلى وكيل المستودع والسجل بأن يقدم مشغل يلتزم كل عملية إيداع، تنفيذ مع . اإلشعار باإليداعات .7
يتضمن نسخة من التقرير الذي تولد عن إنشاء اإليداع، وينص على أن اإليداع تم ) د إلكتروني معتمديكون ذلك إلى جانب بري

يتم . الخصائص في بيانه" يعيد إرسال"اإليداع و" هوية"سوف يدرج مشغل التسجيل . فحصه من قبل المشغل ويعد كامالً ودقيًقا
 .]1[ شرح الخصائص في 

 
 .إجراءات التحقق من الصحة .8

 .يتم التحقق من صحة ملف التوقيع لكل ملف معالج )1(
 .األخير تجميعإذا كانت الملفات المعالجة هي أجزاء من ملف أكبر، فيتم  )2(
 .كل ملف تم الحصول عليه في الخطوة السابقة يتم فك تشفيره وفك ضغطه )3(
 .]1[ م بعد ذلك التحقق من صحته مقابل التنسيق المحدد في كل ملف بيانات متضمن في الخطوة السابقة يت )4(
 .اشتمل على عملية تحقق، فإنه يتم تطبيق ذلك في هذه الخطوة ]1[ إذا  )5(

 .وإذا ُوجد أي اختالف في أي من تلك الخطوات، فسيتم اعتبار اإليداع غير مكتمل
  

 .المراجع .9
registry-noguchi-arias-http://tools.ietf.org/html/draft-، )العمل في تقدم(مواصفة مستودع بيانات اسم النطاق  ]1[

escrow-data 
 OpenPGP editor.org/rfc/rfc4880.txt-http://www.rfcتنسيق رسائل  ]2[
 .OpenPGP parameters.xhtml-parameters/pgp-iana.org/assignments/pgphttp://www معلمات ]3[

 
 

 المتطلبات القانونية -الجزء ب 
 
فيما يتعلق بهوية وكيل  ICANNعلى مشغل التسجيل إبالغ يتعين قبل إبرام اتفاقية المستودع، . وكيل مستودع البيانات . 1

باإلضافة  .فاقية المستودع ذات الصلة، وجميع التعديالت عليهاونسخة من ات ICANNالمستودع، وتقديم معلومات االتصال لـ 
استخدام وكيل ) أ(لـ  ICANNإلى ما سبق، قبل إبرام اتفاقية المستودع، يجب على مشغل التسجيل الحصول على موافقة من 

كطرف ثالث  صراحةً  ICANNيجب أن يتم تعيين . صورة من اتفاقية المستودع المقدمةتحرير ) ب(المستودع المحدد، و
بالحق في سحب موافقتها على أي وكيل مستودع، أو اتفاقية مستودع، أو أي  ICANNتحتفظ . مستفيد من اتفاقية المستودع

 .تعديل عليها، وجميع ذلك في اتجاه واحد
 
ذا لم يسدد مشغل إ. رسوًما لوكيل المستودع مباشرةً  -سواء بنفسه أو من خالل آخرين-يجب أن يدفع ُمشغل السجل . الرسوم . 2

إشعاًرا خطًيا بعدم السداد، وقد  ICANNمزود االمتداد أي رسوم في الموعد المحدد، سوف يعطي وكيل مستودع البيانات 
وعند دفع . الرسوم الماضية، في غضون عشرة أيام عمل بعد تلقي إشعار مكتوب من وكيل مستودع البيانات ICANNتسدد 

بالتعويض عن هذا المبلغ من مشغل مزود االمتداد،  ICANN، يجب أن تطالب ICANNل الرسوم المستحقة الماضية من قب
  .مع تسديد الرسوم المقبلة بموجب اتفاقية مزود االمتداد ICANNالذي يشترط أن يسدده إلى 

 
وبعد ذلك، ينبغي أن  .امشغل مزود االمتداد دومً بيد تظل ملكية اإليداعات خالل فترة سريان اتفاقية مزود االمتداد . الملكية . 3

 .ICANNلمثل هذه اإليداعات لـ ) بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية، كما يقتضي الحال(حقوق الملكية ما هي يعين المشغل 
خالل فترة اتفاقية مزود االمتداد، فإن أي حقوق ملكية فكرية يحتفظ بها  ICANNوفي حالة تحرير أي إيداع من المستودع لـ 

لـ بدون رسوم االمتداد في اإليداعات سيتم ترخيصها تلقائًيا على أساس غير حصري ودائم، وال رجعة فيه، ومشغل مزود 
ICANN  أو لطرف معين خطًيا من قبلICANN. 

 
يداعات واالحتفاظ بها في مرفق آمن ومقفل ومحمي اإلحيازة ) 1: (التالية تطلباتمبالوكيل المستودع يلتزم . التكامل والسرية . 4

ح لهم فقط بالوصول إليها، و حماية تكامل وسرية اإليداعات باستخدام ) 2(بيئًيا، يمكن لممثلين عن وكيل المستودع مصرَّ
ومشغل التسجيل الحق  ICANNوسيكون لكٍل من . االحتفاظ بكل إيداع لمدة عام واحد وحمايته) 3(المعقولة تجارًيا و التدابير

كما سيكون لمشغل . ة بناًء على إشعار مسبق معقول وخالل ساعات العمل العاديةفي فحص سجالت وكيل المستودع المطبق
التسجيل الحق في تعيين مدقق حسابات كطرف ثالث لرقابة توافق وكيل المستودع مع المواصفات الفنية ومتطلبات الصيانة 

 .من وقت آلخر 2 ةالمواصفلهذه 
 

http://tools.ietf.org/html/draft-arias-noguchi-registry-data-escrow
http://tools.ietf.org/html/draft-arias-noguchi-registry-data-escrow
http://tools.ietf.org/html/draft-arias-noguchi-registry-data-escrow
http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4880.txt
http://www.iana.org/assignments/pgp-parameters/pgp-parameters.xhtml
http://www.iana.org/assignments/pgp-parameters/pgp-parameters.xhtml
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أو أي أمر آخر من محكمة أو هيئة قضائية أخرى تتعلق بالكشف أو دعوى للمثول أمام محكمة إذا تلقى وكيل المستودع 
ما لم يحظر  ICANNاإلفراج عن إيداعات، فسوف يقوم وكيل مستودع البيانات على الفور بإخطار مشغل مزود االمتداد و 

 ICANNل أو ، سيتيح وكيل المستودع الوقت الكافي لمشغل التسجيICANNوبعد إخطار مشغل التسجيل و  .القانون ذلك
؛ ولكن بشرط أال يتنازل وكيل ICANNللطعن في أي أمر من هذا القبيل، مما يوجب المسؤولية على مشغل التسجيل أو 

كما سوف يبدي وكيل مستودع البيانات تعاونه مع مشغل  .المستودع عن حقوقه لتقديم موقفه فيما يتعلق بأي أمر من هذا القبيل
وأي طرف يطلب  .الرامية إلى سحق أو الحد من أي استدعاء، على حساب هذا الطرف لدعم الجهود ICANNالتسجيل أو 

  .مساعدة إضافية سيدفع رسوم وكيل المستودع المحددة أو كما ذكر عند تقديم طلب مفصل
 
 .لوكيل المستودع بنسخ أي إيداع على نفقته؛ التزاًما ببنود وشروط اتفاقية المستودعيجوز السماح . الُنسخ . 5
 
على وأو من تعينه، في حدود أربع وعشرين ساعة،  ICANNإلى بأن يتيح وكيل مستودع البيانات يلتزم . تحرير اإليداعات . 6

لجميع اإليداعات في امتالك حساب وكيل المستودع في ) ما لم يطالب بخالف ذلك(ميل اإللكتروني حنفقة مشغل التسجيل، الت
، أو تلقي أحد اإلخطارات الخطية ICANNا من مشغل التسجيل بتفعيل هذا التسليم لـ حال تلقي وكيل مستودع البيانات طلبً 

 :ما يليأي مبتفيد  ICANNالتالية من 
 .صالحية اتفاقية السجل بدون تجديد، أو تم إنهاؤها اءانته 6.1
شهر تقويمي، في غضون خمسة  خمسة إيداعات تزايدية في أي) ب(أي إيداعات كاملة، أو ) أ(، فيما يتعلق بـ ICANNإخفاق  6.2

إشعاًرا  ICANNأرسلت ) X(أيام تقويمية من تاريخ التسليم المحدد مسبًقا لإليداع، إخطاًرا باالستالم من وكيل المستودع؛ و
، في غضون سبعة أيام تقويمية بعد هذا ICANNلم تتلق ) Y(لوكيل مستودع البيانات ومشغل التسجيل بعدم االستالم، و

 .عاًرا من وكيل المستودع باستالم اإليداعاإلشعار، إش
إخطاًرا من وكيل المستودع بإخفاق التحقق من صحة اإليداع الكامل أو بإخفاق التحقق من خمسة إيداعات  ICANN يتلق 6.3

 ، في حدودICANNلم تتلق ) ب(إشعاًرا لمشغل التسجيل يفيد باالستالم، و ICANNأرسلت ) أ(تزايدية في أي شهر تقويمي و
سبعة أيام تقويمية بعد هذا اإلشعار، إشعاًرا من وكيل المستودع للتحقق من صحة إصدار معالج لهذا اإليداع الكامل أو اإليداع 

 .التزايدي
بإعالن إفالسه أو أفلس، أو حدث له أي شيء مشابه ) 2(بإيقاف مزاولة نشاطه في الفترة العادية، أو ) 1: (مشغل التسجيلقيام  6.4

 .وفًقا لقوانين المقاضاة في أي مكان بالعالملما يحدث 
من اتفاقية  2.13على حقوقها وفًقا للقسم  ICANNوظائف السجل الحرجة مع تأكيد في خفاق لإلمشغل السجل تعرض  6.5

 .السجل
 .ICANNقررت محكمة مختصة، أو هيئة تشريعية أو تحكيمية، أو وكالة حكومية تحرير اإليداعات لـ  6.6

 
أو من تعينه، فسوف يسلم وكيل المستودع   ICANNن وكيل المستودع قد أصدر سابًقا إيداعات مشغل التسجيل لـما لم يكو

 .عند انتهاء اتفاقية التسجيل أو اتفاقية المستودع ICANNجميع اإليداعات لـ
 

 .التحقق من صحة اإليداعات .7
يتعين على وكيل المستودع التحقق من تنسيق واستكمال كل في غضون أربع وعشرين ساعة بعد تلقي كل إيداع أو تصحيحه،  7.1

سيتم تسليم التقارير إلكترونًيا، وفقا لما يتم تحديده من وقت  .نسخة من تقرير التحقق المنشأ لكل إيداع ICANNإيداع وتسليم 
 .ICANNآلخر من قبل 

ر وكيل المستودع، إما عن طريق اخطإبلتزم ة، فيإذا اكتشف وكيل المستودع إخفاق أي إيداع في إجراءات التحقق من الصح 7.2
بعدم المطابقة في غضون أربع وعشرين ساعة من تلقي  ICANNالبريد اإللكتروني أو الفاكس أو الهاتف، مشغل السجل و

ديثات وبعد اإلشعار بفشل هذا التحقق من الصحة، يجب أن يبدأ ُمشغل السجل في تطوير التعديالت والتح. اإليداع غير المطابق
التحقق، وتقديم طرق اإلصالح هذه  والتصحيحات وطرق إصالح اإليداع األخرى الالزمة لنجاح اإليداع في تجاوز إجراءات

 .إلى وكيل المستودع، بأسرع ما يمكن
 

غضون في  2وكيل المستودع ومشغل التسجيل بتعديل شروط اتفاقية المستودع لتتوافق مع هذه المواصفات  يلتزم  .التعديالت .8
) 2(وفي حالة وجود تعارض بين هذه المواصفات . 2أيام من أي تعديل أو تغيير يطرأ على هذه المواصفات ) 10(عشرة 

  .2واتفاقية المستودع، فيجب األخذ بهذه المواصفات 
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كل من مديريه وموظفيه ووكالئه عن وتعويض وكيل المستودع ودفع الضرر عنه بمشغل التسجيل يلتزم  .التعويض .9
تماًما وإلى األبد من وضد جميع ") مستحقي التعويض لوكيل المستودع("ومرؤوسيه وأعضائه، وأصحاب المصلحة معه 

المطالبات واإلجراءات واألضرار والدعاوى والخصوم وااللتزامات والتكاليف والرسوم والمصروفات، وغيرها من النفقات 
المعقولة، والتي قد ُيؤكد عليها من قبل طرف ثالث مقابل أيٍ من من أي نوع، بما في ذلك أتعاب المحاماة ومصروفاتها 

مستحقي التعويض لوكيل المستودع بناًء على اتفاقية المستودع أو أداء أي وكيل المستودع أو أي من مستحقي التعويض لوكيل 
وء التصرف من قِبل وكيل مع استثناء أي مطالبات على أساس االدعاءات الكاذبة، أو اإلهمال، أو س(المستودع بموجبها 

يجب على وكيل  ).المستودع، ومديريه وموظفيه ووكالئه ومرؤوسيه والمتعاقدين معه وأعضائه وأصحاب المصلحة معه
ودفع الضرر عنهما وكذلك كل من مديريهما وموظفيهما ووكالئهما  ICANNالمستودع تعويض مشغل التسجيل و 

تماًما وإلى األبد من وضد جميع المطالبات ") مستحقي التعويض("عهما ومرؤوسيهما وأعضائهما، وأصحاب المصلحة م
واإلجراءات واألضرار والدعاوى والخصوم وااللتزامات والتكاليف والرسوم والمصروفات، وغيرها من النفقات من أي نوع، 

مقابل أيٍ من مستحقي التعويض بما في ذلك أتعاب المحاماة ومصروفاتها المعقولة، والتي قد ُيؤكد عليها من قبل طرف ثالث 
فيما يتعلق باالدعاءات الكاذبة، أو اإلهمال، أو سوء التصرف من قبل وكيل المستودع، ومديريه وموظفيه ووكالئه ومرؤوسيه 

 والمتعاقدين معه
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  3المواصفة 

ُ          التقرير الشھري لم شغل السجلومحتوى تنسيق                    
قد تطلب . وذلك باستخدام المحتوى التالي____________ من التقارير الشھرية لـ واحدة  بمجموعةيتعين على مشغل السجل التقدم 

ICANN   وتلتزم . تقديم التقارير باستخدام وسائل وتنسيقات أخرى      ً مستقبالICANN  معقولة للحفاظ على التجارية ال جھودالباستخدام
  .سرية المعلومات الواردة في التقارير حتى بعد ثالثة أشھر من نھاية الشھر الذي تتعلق به التقارير

ُ    تقرير األعمال التجارية لكل م سجل .1  RFCا لما يتم تحديده في                                               ً ھذا التقرير في ملف بنسق بقيمة منفصلة بفاصلة وفق  كتابة يتعين  .                          
؛ في حالة gTLDتكون اسم " gTLD"، حيث "gTLD-transactions-yyyymm.csv"الملف  ويجب تسمية. 4180

IDN-TLD يجب استخدام عنوان ،A ؛ ويكون الرمز"yyyymm " يجب أن يحتوي . عداد التقريرإلالعام والشھر الجاري ھو
  :لكل أمين سجلالملف على الحقول التالية 

  
  الوصف  اسم الحقل  رقم الحقل 

01registrar-nameلسماال لدىأمينمؤسسةالكامل لتسجيله وفقا IANAالسجل

02   iana-id  http://www.iana.org/assignments/registrar-ids  

03total-domainsالمدعومة النطاقات إجمالي

04total-nameserversلدى المسجلة االسم خوادم TLDإجمالي
05  net-adds-1-yrوليست ملغاة في (المسجلة بنجاح ولھا مدة أولية بعام واحد عدد النطاقات

  ) نطاق فترة السماح المضافة

06  net-adds-2-yr وليست ملغاة في نطاق (عدد النطاقات المسجلة بنجاح ولھا مدة أولية بعامين
  )فترة السماح المضافة

07  net-adds-3-yrوليست ملغاة في (ثة أعوام عدد النطاقات المسجلة بنجاح ولھا مدة أولية بثال
  )نطاق فترة السماح المضافة

08  net-adds-4-yr وليست ملغاة في (عدد النطاقات المسجلة بنجاح ولھا مدة أولية بأربعة أعوام
  )نطاق فترة السماح المضافة

09  net-adds-5-yr وليست ملغاة في(عدد النطاقات المسجلة بنجاح ولھا مدة أولية بخمسة أعوام 
  )نطاق فترة السماح المضافة

10  net-adds-6-yr وليست ملغاة في (عدد النطاقات المسجلة بنجاح ولھا مدة أولية بستة أعوام
  )نطاق فترة السماح المضافة

11  net-adds-7-yr وليست ملغاة في (عدد النطاقات المسجلة بنجاح ولھا مدة أولية بسبعة أعوام
  )نطاق فترة السماح المضافة

12  net-adds-8-yr وليست ملغاة في (عدد النطاقات المسجلة بنجاح ولھا مدة أولية بثمانية أعوام
  )نطاق فترة السماح المضافة

13  net-adds-9-yr وليست ملغاة في (عدد النطاقات المسجلة بنجاح ولھا مدة أولية بتسعة أعوام
  )نطاق فترة السماح المضافة

14  net-adds-10-yrوليست ملغاة في (النطاقات المسجلة بنجاح ولھا مدة أولية بعشرة أعوام عدد
  )نطاق فترة السماح المضافة

15  net-renews-1-yr عدد النطاقات التي تمت إعادة تجديدھا بنجاح إما تلقائيا أو بأمر مع فترة
  ) وليست ملغاة في خالل فترة السماح للتجديد(تجديد جديدة بعام واحد 

16 net-renews-2-yr عدد النطاقات التي تمت إعادة تجديدھا بنجاح إما تلقائيا أو بأمر مع فترة
  )وليست ملغاة في خالل فترة السماح للتجديد(تجديد جديدة بعامين 
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17 net-renews-3-yr  عدد النطاقات التي تمت إعادة تجديدها بنجاح إما تلقائيا أو بأمر مع فترة
 )وليست ملغاة في خالل فترة السماح للتجديد(م تجديد جديدة بثالثة أعوا

18  net-renews-4-yr  عدد النطاقات التي تمت إعادة تجديدها بنجاح إما تلقائًيا أو بأمر مع فترة
 )وليست ملغاة في خالل فترة السماح للتجديد(تجديد جديدة بأربعة أعوام 

19  net-renews-5-yr دها بنجاح إما تلقائًيا أو بأمر مع فترة عدد النطاقات التي تمت إعادة تجدي
 )وليست ملغاة في خالل فترة السماح للتجديد(تجديد جديدة بخمسة أعوام 

20  net-renews-6-yr  عدد النطاقات التي تمت إعادة تجديدها بنجاح إما تلقائًيا أو بأمر مع فترة
 )جديدوليست ملغاة في خالل فترة السماح للت(تجديد جديدة بستة أعوام 

21  net-renews-7-yr  عدد النطاقات التي تمت إعادة تجديدها بنجاح إما تلقائًيا أو بأمر مع فترة
 )وليست ملغاة في خالل فترة السماح للتجديد(تجديد جديدة بسبعة أعوام 

22  net-renews-8-yr  عدد النطاقات التي تمت إعادة تجديدها بنجاح إما تلقائًيا أو بأمر مع فترة
 )وليست ملغاة في خالل فترة السماح للتجديد(تجديد جديدة بثمانية أعوام 

23  net-renews-9-yr  عدد النطاقات التي تمت إعادة تجديدها بنجاح إما تلقائًيا أو بأمر مع فترة
 )وليست ملغاة في خالل فترة السماح للتجديد(تجديد جديدة بتسعة أعوام 

24  net-renews-10-yr اقات التي تمت إعادة تجديدها بنجاح إما تلقائًيا أو بأمر مع فترة عدد النط
 )وليست ملغاة في خالل فترة السماح للتجديد(تجديد جديدة بعشرة أعوام 

25  transfer-gaining-successful 
 -تم بدء عمليات النقل بواسطة هذا الُمسجل الذي قام الُمسجل اآلخر بإعالمه 

 باألمر أو آلًيا 

26  transfer-gaining-nacked  تم بدء عمليات النقل بواسطة هذا الُمسجل الذي لم ُيعلمه الُمسجل اآلخر 

27  transfer-losing-successful  باألمر أو آلًيا  -تم بدء عمليات النقل بواسطة ُمسجل آخر قام هذا الُمسجل بإعالمه 

28  transfer-losing-nacked سطة ُمسجل آخر لم ُيعلمه هذا الُمسجل تم بدء عمليات النقل بوا 

29  transfer-disputed-won  عدد نزاعات النقل التي كسبها هذا الُمسجل 

30  transfer-disputed-lost  عدد نزاعات النقل التي خسرها هذا الُمسجل 

31  transfer-disputed-nodecision و غير المحسومة عدد نزاعات النقل التي تخص هذا الُمسجل المتشعبة أ 

32  deleted-domains-grace  النطاقات التي ُحذفت خالل فترة السماح باإلضافة 

33  deleted-domains-nograce  النطاقات التي ُحذفت خارج فترة السماح باإلضافة 

34  restored-domains  أسماء النطاقات المستردة من فترة االسترداد 

35  restored-noreport عدد اإلجمالي لألسماء المستعادة التي فشل الُمسجل في تقديم تقرير استعادة بها ال 

36 agp-exemption-requests  إجمالي عددAGP )لطلبات اإلعفاء) فترة السماح باإلضافة 

37 agp-exemptions-granted  إجمالي عددAGP )طلبات اإلعفاء منحت) فترة السماح باإلضافة 

38 agp-exempted-domains  إجمالي عدد األسماء المتأثرة بـAGP  فترة السماح باإلضافة(الممنوحة (
 طلبات اإلعفاء 

39 attempted-adds  بنجاح أو (عدد أوامر إنشاء أسماء النطاقات التي تمت محاولة تنفيذها
 )فشل
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وفقا لما " سطر أعلى الصفحة"ول السابق على هيئة أن يحتوي السطر األول على أسماء الحقول طبقا لما تم وصفه أعاله في الجديتعين 
وينبغي أن يشتمل السطر األخير من كل تقرير على القيم اإلجمالية لكل عمود عبر جميع . RFC 4180من  2تم وصفه في القسم 

. في ذلك السطر اني فارغاً في حين يجب ترك الحقل الث" القيم اإلجمالية"المسجلين؛ بحيث يبين عنوان الحقل األول من هذا السطر عبارة 
 <U+000D, U+000A>يجب أن تكون فواصل األسطر  .وال يجب إدراج أي سطور أخرى بجانب السطور الموصوفة فيما سبق

 .RFC 4180كما هو محدد في 
 
. RFC 4180هذا التقرير في ملف بنسق بقيمة منفصلة بفاصلة وفًقا لما يتم تحديده في كتابة يتعين  .تقرير نشاط وظائف السجل. 2

، يجب استخدام IDN-TLD؛ في حالة gTLDتكون اسم " gTLD"، حيث "gTLD-activity-yyyymm.csv"ويجب تسمية الملف 
 :يحتوي الملف على الحقول التاليةيجب أن . فيهماالعام والشهر الجاري إعداد التقرير " yyyymm"؛ ويكون الرمز Aعنوان 

 

 رقم الحقل اسم الحقل الوصف

 operational-registrars 01 عدد المسجلين التشغيليين في نهاية فترة التقرير

عدد المسجلين الذين حصلوا على كلمة مرور للوصول إلى 
 في نهاية فترة التقرير) OT&E(االختبار التشغيلي والتقييم 

ramp-up-registrars 02 

ولكن لم يدخلوا بعد في , عدد المسجلين الذين طلبوا الوصول
 فترة تنفيذ النشاط في نهاية فترة التقرير

pre-ramp-up-registrars 03 

عدد كلمات مرور الوصول إلى ملفات المنطقة النشطة في 
 نهاية فترة التقرير

zfa-passwords 04 

رد عليها التي تم ال  WHOIS (port-43)عدد استعالمات 
 خالل فترة التقرير

whois-43-queries 05 

القائمة على الويب التي تم الرد عليها  Whoisعدد استعالمات 
القابلة  Whoisخالل فترة التقرير، مع عدم تضمين خدمة 

 للبحث

web-whois-queries 06 

القابلة للبحث التي تم الرد عليها  Whoisعدد استعالمات 
 في حال توفرهاخالل فترة التقرير، 

searchable-whois-queries 07 

المتلقاة من خالل النقل عبر بروتوكول  DNSعدد استعالمات 
UDP خالل فترة التقرير 

dns-udp-queries-received 08 

المتلقاة من خالل النقل عبر بروتوكول  DNSعدد استعالمات 
UDP التي تم الرد عليها خالل فترة التقرير 

dns-udp-queries-responded 09 

المتلقاة من خالل النقل عبر بروتوكول  DNSعدد استعالمات 
TCP خالل فترة التقرير 

dns-tcp-queries-received 10 

المتلقاة من خالل النقل عبر بروتوكول  DNSعدد استعالمات 
TCP التي تم الرد عليها خالل فترة التقرير 

dns-tcp-queries-responded 11 

وأي واجهة  SRS  )EPPاسم نطاق " فحص" عدد طلبات
 التي تم الرد عليها خالل فترة التقرير) أخرى

srs-dom-check 12 

وأي واجهة  SRS  )EPPاسم نطاق " إنشاء"عدد طلبات 
 التي تم الرد عليها خالل فترة التقرير) أخرى

srs-dom-create 13 

وأي واجهة  SRS  )EPPاسم نطاق " حذف"عدد طلبات 
 التي تم الرد عليها خالل فترة التقرير )أخرى

srs-dom-delete 14 
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وأي واجهة  SRS  )EPPاسم نطاق " معلومات"عدد طلبات 
 التي تم الرد عليها خالل فترة التقرير) أخرى

srs-dom-info 15 

وأي واجهة  SRS  )EPPاسم نطاق " تجديد"عدد طلبات 
 التي تم الرد عليها خالل فترة التقرير) أخرى

srs-dom-renew 16 

وأي واجهة  SRS  )EPPاسم نطاق " استعادة"عدد طلبات 
التي تم الرد عليها ) RGP(في فترة السماح باالسترداد ) أخرى

 خالل فترة التقرير

srs-dom-rgp-restore-report 17 

وأي واجهة  SRS  )EPPاسم نطاق " استعادة"عدد طلبات 
تقديم تقرير استعادة التي  في فترة السماح باالسترداد مع) أخرى

 تم الرد عليها خالل فترة التقرير

srs-dom-rgp-restore-request 18 

وأي واجهة  SRS  )EPPاسم نطاق " نقل"عدد طلبات 
العتماد عمليات النقل التي تم الرد عليها خالل فترة ) أخرى
 التقرير

srs-dom-transfer-approve 19 

وأي واجهة  SRS  )EPPاسم نطاق " نقل"عدد طلبات 
إللغاء عمليات النقل التي تم الرد عليها خالل فترة ) أخرى
 التقرير

srs-dom-transfer-cancel 20 

وأي واجهة  SRS  )EPPاسم نطاق " نقل"عدد طلبات 
لالستعالم حول عملية نقل التي تم الرد عليها خالل ) أخرى

 فترة التقرير

srs-dom-transfer-query 21 

وأي واجهة  SRS  )EPPاسم نطاق " نقل" عدد طلبات
لرفض عمليات النقل التي تم الرد عليها خالل فترة ) أخرى
 التقرير

srs-dom-transfer-reject 22 

وأي واجهة  SRS  )EPPاسم نطاق " نقل"عدد طلبات 
لطلب عمليات النقل التي تم الرد عليها خالل فترة ) أخرى
 التقرير

srs-dom-transfer-request 23 

وأي واجهة  SRS  )EPPاسم نطاق " تحديث"عدد طلبات 
دون تضمين طلبات االستعادة في فترة السماح ) (أخرى

 التي تم الرد عليها خالل فترة التقرير) باالسترداد

srs-dom-update 24 

وأي واجهة  SRS  )EPPمضيف " فحص"عدد طلبات 
 التي تم الرد عليها خالل فترة التقرير) أخرى

srs-host-check 25 

وأي واجهة  SRS  )EPPمضيف " إنشاء"عدد طلبات 
 التي تم الرد عليها خالل فترة التقرير) أخرى

srs-host-create 26 

وأي واجهة  SRS  )EPPمضيف " حذف"عدد طلبات 
 التي تم الرد عليها خالل فترة التقرير) أخرى

srs-host-delete 27 

وأي واجهة  SRS  )EPPمضيف " معلومات"عدد طلبات 
 التي تم الرد عليها خالل فترة التقرير) أخرى

srs-host-info 28 

وأي واجهة  SRS  )EPPمضيف " تحديث"عدد طلبات 
 التي تم الرد عليها خالل فترة التقرير) أخرى

srs-host-update 29 

وأي واجهة  SRS  )EPPاتصال " فحص"عدد طلبات 
 التقرير التي تم الرد عليها خالل فترة) أخرى

srs-cont-check 30 
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) وأي واجهة أخرى SRS  )EPPاتصال " إنشاء"عدد طلبات 
 التي تم الرد عليها خالل فترة التقرير

srs-cont-create 31 

) وأي واجهة أخرى SRS  )EPPاتصال " حذف"عدد طلبات 
 التي تم الرد عليها خالل فترة التقرير

srs-cont-delete 32 

وأي واجهة  SRS  )EPPاتصال " اتمعلوم"عدد طلبات 
 التي تم الرد عليها خالل فترة التقرير) أخرى

srs-cont-info 33 

) وأي واجهة أخرى SRS  )EPPاتصال " نقل"عدد طلبات 
 العتماد عمليات النقل التي تم الرد عليها خالل فترة التقرير

srs-cont-transfer-approve 34 

) وأي واجهة أخرى SRS  )EPPاتصال " نقل"عدد طلبات 
 إللغاء عمليات النقل التي تم الرد عليها خالل فترة التقرير

srs-cont-transfer-cancel 35 

) وأي واجهة أخرى SRS  )EPPاتصال " نقل"عدد طلبات 
لالستعالم حول عملية نقل التي تم الرد عليها خالل فترة 

 التقرير

srs-cont-transfer-query 36 

) وأي واجهة أخرى SRS  )EPPاتصال " نقل"عدد طلبات 
 لرفض عمليات النقل التي تم الرد عليها خالل فترة التقرير

srs-cont-transfer-reject 37 

) وأي واجهة أخرى SRS  )EPPاتصال " نقل"عدد طلبات 
 لطلب عمليات النقل التي تم الرد عليها خالل فترة التقرير

srs-cont-transfer-request 38 

وأي واجهة  SRS  )EPPاتصال " تحديث"لبات عدد ط
 التي تم الرد عليها خالل فترة التقرير) أخرى

srs-cont-update 39 

 
 

وفًقا " الصفحةفي رأس سطر "يجب أن يشتمل السطر األول على أسماء الحقول بالضبط طبًقا لما تم وصفه في الجدول السابق على هيئة 
وينبغي أن يشتمل السطر األخير من كل تقرير على القيم اإلجمالية لكل عمود فيما بين . RFC 4180من  2لما تم وصفه في القسم 

في حين يجب ترك الحقل الثاني فارًغا في ذلك " القيم اإلجمالية"، بحيث يعرض الحقل األول من هذا السطر عبارة أمناء السجالتجميع 
يجب أن تكون فواصل األسطر . ة فيما سبقوال يجب إدراج أي سطور أخرى بجانب السطور الموضح. السطر

<U+000D, U+000A>  كما هو محدد فيRFC 4180.  
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 4المواصفة 
  

 بيانات التسجيلنشر  بخدماتالخاصة مواصفات ال
 

مشغل شركة التسجيل بتشغيل خدمة يلتزم بروتوكوالً مختلًفا،  ICANNمنظمة  تطلبإلى أن . خدمات دليل بيانات التسجيل .1
WHOIS  وفًقا لطلب التعليقات  43المتاحة من خالل منفذ)RFC ( ويب علىقائمة على ال "خدمة دليل"و، 3912رقم 

<whois.nic.TLD> وتحتفظ . ة في التنسيق التالي على األقلالذي يوفر حرية الوصول العام على أساس االستعالم للعناصر التالي
بالحق في تحديد تنسيقات وبروتوكوالت بديلة، وبناًء على مثل هذا التحديد، سيقوم مشغل شركة التسجيل بتنفيذ مثل  ICANNمنظمة 

 .بديلة في أقرب وقت ممكن عملًياهذه المواصفات ال
 

يجب أن يتبع تنسيق الردود شكل التنسيق النصي شبه الحر الموضح أدناه، يليه سطر خاٍل وإخالء المسؤولية القانونية مع  1.1
 . تحديد حقوق مشغل شركة التسجيل، وحقوق المستخدم المرسل لالستعالم على قاعدة البيانات

  
القيمة، وذلك في شكل سطور تبدأ بمفاتيح، متبوعة بنقطتين / نات كمجموعة من أزواج المفاتيح يجب تمثيل كل كائن بيا 1.2

 . ومسافة كمحددات، يليها القيمة
  

قيمة مع المفتاح نفسه / باستخدام أزواج متعددة مكونة من مفتاح يتم السماح بالنسبة للحقول المشتملة على أكثر من قيمة،  1.3
مفتاح بعد أي سطر خاٍل بمثابة بداية لسجل /ويجب اعتبار أول زوج مكون من قيمة). ل قائمة بخوادم أسماء متعددةعلى سبيل المثال لعم(

، أو اسم النطاق IPجديد، كما يجب اعتباره كتعريف لهذا السجل، واستخدامه في تجميع البيانات، مثل أسماء المضيفين وعناوين 
 . ومعلومات المسجل، مًعا

 
 :م النطاقبيانات اس 1.4

 
 whois EXAMPLE.TLD: تنسيق االستعالم 1.4.1 
 
 :تنسيق الرد 1.4.2 
 
 EXAMPLE.TLD: اسم النطاق 
 D1234567-TLD: معرف النطاق 
 Whois :whois.example.tldخادم  
 http://www.example.tld: اإلحالة URLعنوان  
 29T20:13:00Z-05-2009: تاريخ التحديث 
 08T00:45:00Z-10-2000: تاريخ اإلنشاء 
 08T00:44:59Z-10-2010: انتهاء فترة شركة التسجيل تاريخ 
 EXAMPLE REGISTRAR LLC: الراعيأمين السجل  
 5555555: الراعيأمين السجل  IANAُمعرف  
 clientDeleteProhibited: حالة النطاق 
 clientRenewProhibited: حالة النطاق 
 clientTransferProhibited: حالة النطاق 
 serverUpdateProhibited: حالة النطاق 
 ERL-5372808: معرف المسجل 
 EXAMPLE REGISTRANT: اسم المسجل 
 EXAMPLE ORGANIZATION: منظمة المسجل 
 EXAMPLE STREET 123: شارع المسجل 
 ANYTOWN: مدينة المسجل 
 AP: مقاطعة المسجل/والية 
 A1A1A1: الرمز البريدي للمسجل 
 EX: المسجلبلد  
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  +1.5555551212: ھاتف المسجل  
  1234: الھاتف الداخلي للمسجل  
  1.5555551213: +فاكس المسجل  
  4321: الرقم الداخلي لفاكس المسجل  
  EMAIL@EXAMPLE.TLD: البريد اإللكتروني للمسجل  
  ERL-5372809: معرف المسؤول  
  EXAMPLE REGISTRANT ADMINISTRATIVE: اسم المسؤول  
  EXAMPLE REGISTRANT ORGANIZATION: ة المسؤولمنظم  
  EXAMPLE STREET 123: شارع المسؤول  
  ANYTOWN: مدينة المسؤول  
  AP: مقاطعة المسؤول/والية  
  A1A1A1: الرمز البريدي للمسؤول  
  EX: بلد المسؤول  
  +1.5555551212: ھاتف المسؤول  
  1234: الھاتف الداخلي للمسؤول  
  +1.5555551213: فاكس المسؤول  
  : الرقم الداخلي لفاكس المسؤول  
  EMAIL@EXAMPLE.TLD: البريد اإللكتروني للمسؤول  
  ERL-5372811: معرف الفني  
  EXAMPLE REGISTRAR TECHNICAL: اسم الفني  
  EXAMPLE REGISTRAR LLC: منظمة الفني  
  EXAMPLE STREET 123: شارع الفني  
  ANYTOWN: مدينة الفني  
  AP: نيمقاطعة الف/والية  
  A1A1A1: الرمز البريدي للفني  
  EX: بلد الفني  
  +1.1235551234: ھاتف الفني  
  1234: الھاتف الداخلي للفني  
  +1.5555551213: فاكس الفني  
  93: الرقم الداخلي لفاكس الفني  
 EMAIL@EXAMPLE.TLD: البريد اإللكتروني للفني  
  NS01.EXAMPLEREGISTRAR.TLD: خادم االسم  
  NS02.EXAMPLEREGISTRAR.TLD: سمخادم اال  
  DNSSEC :signedDelegation  
  DNSSEC :unsigned  
  <<< WHOIS :2009-05-29T20:15:00Zالتحديث األخير لقاعدة بيانات >>>   

  
  :أمين السجلبيانات  1.5

  
  ".whois "registrar Example Registrar, Inc: تنسيق االستعالم 1.5.1  

  
  :تنسيق الرد 1.5.2  

  
  .Example Registrar ,Inc: أمين السجلاسم 

  Admiralty Way 1234: الشارع
  Marina del Rey: المدينة
  CA: المقاطعة/الوالية

  90292: الرمز البريدي
  US: البلد

  +1.3105551212: رقم الھاتف
  +1.3105551213: رقم الفاكس
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  registrar@example.tld: البريد اإللكتروني
  Whois :whois.example-registrar.tldخادم 

  http://www. example-registrar.tld: اإلحالة URLعنوان 
  Joe Registrar: جھة اتصال المسؤول

  +1.3105551213: رقم الھاتف
  +1.3105551213: رقم الفاكس

  joeregistrar@example-registrar.tld: البريد اإللكتروني
  Jane Registrar: جھة اتصال المسؤول

  +1.3105551214: رقم الھاتف
  +1.3105551213: رقم الفاكس

  janeregistrar@example-registrar.tld: البريد اإللكتروني
  John Geek: جھة االتصال التقنية

  +1.3105551215: رقم الھاتف
  +1.3105551216: رقم الفاكس

  johngeek@example-registrar.tld: البريد اإللكتروني
  <<< WHOIS :2009-05-29T20:15:00Zات التحديث األخير لقاعدة بيان>>> 

  
  :خادم االسم 1.6

  
  )"IPعنوان (خادم االسم " whoisأو  "whois "NS1.EXAMPLE.TLD: تنسيق االستعالم 1.6.1  

  
  :تنسيق الرد 1.6.2  

  
  NS1.EXAMPLE.TLD: اسم الخادم

  IP :192.0.2.123عنوان 
  IP: 2001:0DB8::1عنوان 

  .Example Registrar ,Inc: أمين السجل
  Whois :whois.example-registrar.tldخادم 

  http://www. example-registrar.tld: اإلحالة URLعنوان 
  <<< WHOIS :2009-05-29T20:15:00Zالتحديث األخير لقاعدة بيانات >>> 

  
وان والشارع والمدينة يجب أن تتوافق حالة النطاق وأسماء األفراد والمنظمات والعن: تنسيق حقول البيانات التالية 1.7

المقاطعة والرمز البريدي والبلد وأرقام الفاكس والھاتف وعناوين البريد اإللكتروني والتاريخ والوقت مع التعيينات المحددة في /والوالية
أو القيم الواردة في (بحيث يمكن معالجة عرض ھذه المعلومات  EPPفي بروتوكول  5734-5730رقم ) RFCs(طلبات التعليق 

  .وفھمھا بشكل موحد) WHOISردود 
  

، "مشغل السجل"      ً                               اختياري ا ولكن إذا تم توفيرھا عن طريق " خدمات الدليل"ُ                            ي عد توفير إمكانات البحث على . إمكانية البحث 1.8
  .فيجب أن تتوافق مع المواصفات المحددة في ھذا القسم

  
  .لقائمة على الويبا" خدمة الدليل"إمكانية البحث على " مشغل السجل"سيوفر  1.8.1  

  
اسم النطاق وأسماء جھات : إمكانات التطابق الجزئي، على األقل، على الحقول التالية" مشغل السجل"سيوفر  1.8.2  

على سبيل ( EPPبما في ذلك جميع الحقول الفرعية الموضحة في , االتصال والمسجل والعناوين البريدية لجھات االتصال والمسجل
  ).لمدينة أو الوالية أو المقاطعة، إلخالمثال، الشارع أو ا

  
واسم أمين السجل ُ     م عرف : إمكانات التطابق التام، على األقل، على الحقول التالية" مشغل السجل"سيوفر  1.8.3  

ال ينطبق إال على عناوين بروتوكول اإلنترنت المخزنة عن طريق (لخادم األسماء) IP(خادم األسماء وعنوان بروتوكول اإلنترنت 
  ).لسجل، أي السجالت المرفقةا

  
لدعم المشغالت المنطقية التالية، على األقل، ) Boolean(إمكانات البحث المنطقية " مشغل السجل"سيوفر  1.8.4  

  ).ال( NOT, )أو( OR, )و( AND: لالنضمام إلى مجموعة من معايير البحث
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  .ر البحثسوف تتضمن نتائج البحث أسماء النطاقات التي تطابق معايي 1.8.5  

  
على سبيل المثال، (بتنفيذ إجراءات مالئمة لتجنب إساءة استخدام ھذه الميزة ) 1": مشغل السجل"سوف يقوم  1.8.6  

ضمان توافق الميزة مع أي قوانين أو سياسات خصوصية معمول ) 2، و)إتاحة إمكانية الوصول للمستخدمين المعتمدين الشرعيين فقط
  .بھا

    
  قةالوصول إلى ملف المنط .2
  

  وصول الطرف اآلخر .2.1
  

ُ                                                       سيدخل م شغل السجل في اتفاقية مع مستخدم اإلنترنت؛ بما يسمح لھذا . اتفاقية الوصول إلى ملفات المنطقة .2.1.1         
ُ                 يحددھا م شغل السجل، ثم يق/خوادم مضيف إنترنت، يحدده/المستخدم بالوصول إلى خادم يجري توحيد  .وم بتنزيل بيانات ملفات المنطقة       

ُ                  على م شغل شركة التسجيل  ").CZDAمزود ("المركزية المنطقة لبيانات وتسھيل تنفيذھا وإدارتھا من قبل مزود الوصول  االتفاقية،     
رغم ما . "2.1.4القسم "وسيقوم بذلك باستخدام نسق الملف الموضح في " 2.1.3القسم "بموجب  وصول لبيانات ملفات المنطقةتوفير ال
ِ  يستوف  الوصول المقدم من أي مستخدم لم طلب  CZDA قد يرفض مزود) أ(سبق،  قد ) ب(أدناه، " 2.1.2القسم "في  متطلبات االعتماد    

أو حيث  2. 2.1القسم "طلب الوصول المقدم من أي مستخدم ال يقدم بيانات اعتماد صحيحة أو قانونية بموجب " مشغل السجل"يرفض 
مشغل "يجوز أن يلغي ) ج(أدناه، و". 2.1.5القسم " بشكل معقول أن ذلك سوف ينتھك الشروط الواردة في " مشغل السجل"يرى 
 ".2.1.5القسم "دليل يدعم قيام المستخدم بانتھاك الشروط الواردة في " مشغل السجل"إمكانية وصول أي مستخدم إذا كان لدى " السجل

  
ُ                              قد يطلب م شغل السجل، من خالل تسھيل مزود  .ت االعتمادمتطلبا .2.1.2          CZDA من كل مستخدم تزويده ،

ستشمل معلومات المستخدم ھذه، على سبيل المثال وليس الحصر، . وتحديد موقعه بشكل صحيح بمعلومات كافية عنه؛ لتعريف المستخدم
 بروتوكول وعنوان اإلنترنت مضيف واسم ن البريد اإللكترونياسم الشركة واسم جھة االتصال والعنوان ورقم الھاتف والفاكس وعنوا

  .(IP)اإلنترنت 
  

) أخرى مدعومة" سجل"أو خدمة " (لملف المنطقة FTP"خدمة " مشغل سجل"سيوفر كل . منح الوصول .2.1.3 
ُ         ِ   محدد وم دار من ق بل  URLلعنوان        ICANN )ال سيما ,<TLD>.zda.icann.org  حيث>TLD < ھو نطاقTLD يكون  الذي

ا وغير ". السجل"للمستخدم للوصول إلى أرشيفات بيانات منطقة )            ً    السجل مسؤوال  عنه                                   ً      ً        يمنح مشغل شركة التسجيل للمستخدم حق ا محدود 
مشغل شركة التسجيل، ولنقل نسخة من ملفات منطقة فات المنطقة الخاص بللم FTPخادم حصري وغير قابل للتحويل للوصول إلى 

أو  FTPساعة باستخدام  24، وأي ملفات مجموع اختباري مشفرة ذات صلة، ليس ألكثر من مرة واحدة كل نطاقات المستوى األعلى
بالنسبة لكل خادم مخصص للوصول . ICANN                                                                      ِ         غيره من بروتوكوالت نقل البيانات والوصول إليھا والتي قد يتم تحديدھا من ق بل منظمة 

مع توفر , zone>.zone.gz>                ُ          توى العالي الذي ي طلق عليه تكون ملفات المنطقة في دليل المس, إلى ملف المنقطة
<zone>.zone.gz.md5 و<zone>.zone.gz.sig ا بيانات سابقة، فسوف " مشغل السجل"     ّ   إذا وف ر . للتحقق من التنزيالت ً                      أيض    

   ، إلخzone>-yyyymmdd.zone.gz>تستخدم نمط التسمية 
  
  

تنسيق الملف باستخدام تنسيق فرعي من سجيل ملفات المنطقة يوفر مشغل شركة الت. تنسيق الملفاتمعيار  .2.1.4 
. العام DNSبما في ذلك جميع السجالت الموجودة في المنطقة الفعلية المستخدمة في , )5(البند , RFC 1035األصلي المحدد في 

  :ويكون التنسيق الفرعي كما يلي
  

 TTL> <class> <)اسم النطاق( domain-name<: يجب أن يتضمن كل سجل جميع الحقول في سطر واحد مثل .1
  . >RDATA> <)النوع( type> <)الفئة(

  . الصغيرةأساليب تقوية الذاكرة القياسية ويجب أن يكونا في حالة األحرف " النوع"و" الفئة"يجب أن يستخدم كل من  .2

ا في صيغة عدد صحيح مع جزء عشري TTLيجب أن يكون  .3 ً                               متوفر       .  

  . اء النطاقاتفي أسم DDD/و X/يسمح باستخدام  .4

  .الصغيرةيجب أن تكون جميع أسماء النطاقات في حالة األحرف  .5

ً                           يجب استخدام عالمة جدولة واحدة تمام ا كفاصل للحقول داخل أي سجل .6                                  .  
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 . يجب أن تكون جميع أسماء النطاقات مؤهلة بالكامل .7

 . ORIGIN$ال يسمح بتوجيهات  .8

  .لإلشارة إلى األصل الحالي" @"ال يسمح باستخدام  .9

 . في بداية سجل لمتابعة استخدام اسم النطاق في السجل السابق" أسماء نطاقات فارغة"ال يسمح باستخدام  .10

 . INCLUDE$ال يسمح بتوجيهات  .11

 . TTL$ال يسمح بتوجيهات  .12

 . ال يسمح باستخدام األقواس، على سبيل المثال لمواصلة قائمة الحقول في سجل عبر حد سطر .13

 . قاتال يسمح باستخدام التعلي .14

 . ال يسمح باستخدام أسطر فارغة .15

 . نهاية ملف المنطقة) مكرًرا في(و أعلىمتوفًرا في  SOAيجب أن يكون سجل  .16

 .، يجب أن تكون جميع السجالت في الملف مرتبة أبجدًياSOAباستثناء سجل  .17

فيتجه كل جزء منها , تعددالخاصة به إلى مناطق م DNSلبيانات  TLDفي حالة تقسيم . يجب استخدام منطقة واحدة لكل ملف .18
في ملف يطلق عليه  tarمع استخدام جميع الملفات المجّمعة لصيغة , إلى ملف منفصل يسمى كما هو موضح أعاله

<tld>.zone.tar. 

 

 
 

يسمح مشغل شركة التسجيل للمستخدم باستخدام ملف المنطقة . استخدام البيانات من قِبل المستخدم .2.1.5 
يتخذ المستخدم جميع الخطوات المعقولة للحماية ضد الوصول غير المصرح به إلى البيانات ) أ(ة أن، ألغراض مشروعة؛ شريط

تحت أي ظرف من الظروف، ال يتعين إلزام مشغل شركة التسجيل بالسماح للمستخدم باستخدام ) ب(واستخدامها والكشف عنها، و
عن طريق البريد اإللكتروني أو الهاتف أو الفاكس لغير المرغوب فيهم،  السماح باالنتقال أو تمكينه أو دعمه) ا(البيانات من أجل، 

تمكين العمليات اإللكترونية التلقائية ) 2(واإلعالنات التجارية أو الطلبات المقدمة لكيانات أخرى بخالف العمالء الحاليين للمستخدم، أو 
سجل معتمد من قِبل منظمة ين مأشغل شركة التسجيل أو أي كبيرة الحجم التي من شأنها إرسال استعالمات أو بيانات إلى نظم م

ICANN. 
 

، كل مستخدم بوصول إلى ملف CZDAسيزود ُمشغل شركة التسجيل، من خالل مزود . مدة االستخدام .2.1.6 
 .الخاص بهم" منح الوصول"للمستخدمين بتجديد " مشغل السجل"سيسمح  .أشهر) 3(المنطقة لفترة ال تقل عن ثالثة 

 
سيزود ُمشغل شركة التسجيل المستخدم بوصول إلى ملف المنطقة بال تكلفة، وسيعمل . وصول بال رسوم .2.1.7 

 .على تسهيل ذلك CZDAمزود 
 
 

 التعاون 2.2
 

لتيسير " CZDAمزود "و ICANNالتعاون والمساعدة المناسبة لكل من " مشغل السجل"سيقدم . المساعدة 2.2.1 
 ".الجدول"م إلى بيانات ملف المنطقة بكفاءة مع المحافظة عليه كما هو موضح في هذا وصول المستخدمين المصرح له

 
 

الخاصة  أو المعين من جانبها بوصول عام إلى ملفات المنطقة ICANNسيزود مشغل السجل منظمة  .ICANNوصول  2.3
 .لى آخر على نحو معقولمن حين إ ICANNوذلك بصفة مستمرة وفًقا للطريقة التي قد تحددها منظمة  TLDبنطاق 
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المعينين من قِبل منظمة " المشغلين في حاالت الطوارئ"سيزود مشغل السجل  .وصول المشغل في حاالت الطوارئ 2.4
ICANN  بوصول عام إلى ملفات المنطقة الخاصة بنطاقTLD  وذلك بصفة مستمرة وفًقا للطريقة التي قد تحددها منظمةICANN  من

 .معقول حين إلى آخر على نحو
 
 

 ICANNتوصيل بيانات التسجيالت اإلجمالية إلى  .3
 

وضمان " خدمات السجل"من أجل التحقق من االستقرار التشغيلي في  .الوصول الدوري إلى بيانات التسجيالت الصغيرة 3.1
على أساس  ICANN إلى" مشغل السجل"سيقدم , المعتمدينأمناء السجالت تحقيقه، فضالً عن تيسير تنفيذ فحوصات التوافق على 

وستتضمن البيانات ما تم تنفيذه من بيانات اعتباًرا . كما هو محدد أدناه" بيانات التسجيل"أحدث ) ICANNفي اليوم الذي تحدده (أسبوعي 
 .ICANNفي اليوم السابق لليوم المحدد لالسترداد من قِبل ) UTC(بالتوقيت العالمي المنسق  00:00:00من 

 
اسم النطاق : البيانات التالية لجميع أسماء النطاقات المسجلة ، على األقل،"مشغل السجل"سيوفر . المحتويات 3.1.1 

والحاالت وآخر تاريخ للتحديث وتاريخ اإلنشاء وتاريخ ) IANAُمعرف (وُمعرف المسجل  اسم النطاق) roid( مستودعُمعرف عنصر و
 مستودعوُمعرف عنصر أمين السجل اسم : فإنه سيتم توفيرعلى األقل، , ينبالنسبة للمسجلين الراع. االنتهاء وأسماء خوادم األسماء

)roid ( واسم المضيف لخادم أمين السجلWhois  وعنوان بأمين السجل الخاصURL  بأمين السجلالخاص. 
 

ضمًنا مت" (مستودع البيانات"فيما يخص " 2المواصفات "سيتم توفير البيانات بالتنسيق المحدد في . التنسيق 3.1.2 
" النطاق"بمعنى أن الملف لن يحتوي إال على عناصر , ولكن مع تضمين الحقول المذكورة في القسم السابق فقط) إلخ, التشفير والتوقيع

 ".2المواصفات "بخيار توفير ملف إيداع كامل بدالً مما هو محدد في " مشغل السجل"يتمتع  .مع الحقول المذكورة أعاله" وأمين السجل
 

 00:00:00للتنزيل اعتباًرا من ) جاهزة(جاهًزا  مشغل شركة التسجيلل) الملفات(الملف سيتوفر . الوصول 3.1.3 
، SFTPللتنزيل عبر بروتوكول ) الملفات(وسيتم توفير الملف . ICANNبالتوقيت العالمي المنسق في اليوم المحدد لالسترداد من قِبل 

 .قبلأساليب أخرى في المست ICANNإال أنه قد تطلب 
 
 

أو إلغاء اعتماده أو صدور أمر قضائي أمين السجل في حالة تعذر  .الوصول االستثنائي إلى بيانات التسجيالت الصغيرة 3.2
، سيقدم ICANNبشأنه، إلخ يستدعي النقل المؤقت أو النهائي ألسماء النطاقات الخاصة به إلى مسجل آخر، استناًدا إلى الطلب المقدم من 

وسيتم توفير البيانات بالتنسيق المحدد في . أحدث البيانات حول أسماء النطاقات الخاصة بالمسجل الخاسر ICANNلى إ" مشغل السجل"
. ولن يحتوي الملف إال على البيانات المتعلقة بأسماء النطاقات الخاصة بالمسجل الخاسر". مستودع البيانات"فيما يخص " 2المواصفات "

، سيتم توفير ICANNو" مشغل السجل"إذا لم يتم االتفاق على غير ذلك بين . في غضون يومي عمل البيانات" مشغل السجل"وسيقدم 
 ".المواصفات"من هذه " .3.1القسم "بنفس طريقة البيانات المحددة في  ICANNالملف للتنزيل من قِبل 
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5 ةالمواصف  
 

 GTLDمن سجالت المستوى الثاني في جدول األسماء المحجوزة 
 

أي، يمتنع مشغل شركة التسجيل عن تسجيل، أو تفويض، أو استخدام أو توفير العناوين المذكورة (يلتزم مشغل شركة التسجيل باالحتفاظ 
باألسماء التي ) سمه ليحتفظ بها ويمنع تفويضها أو استخدامهابطريقة مماثلة ألية جهة أخرى، ويجوز له فقط تسجيل العناوين المذكورة با

 صراحة ICANN، وذلك ما لم تصدق TLDضمن نطاق ) أي، بخالف التجديد(تتكون باستخدام العناوين التالية من التسجيل المبدئي 
 :وبطريقة مماثلة على خالف ذلك كتابة

 
وفيه يقوم مشغل شركة  TLDى الثاني وعلى المستويات األخرى في نطاق المستوفي "EXAMPLE"يتم االحتفاظ بالعنوان . مثال . 1

 .التسجيل بعمليات التسجيل
 
مكون من حرفين تبًعا لمدى  تحرير حجز سلسلة عنوان يجوزو. أوالً ذات الحرفين يجب حجز كل العناوين . حرفينذات الن ويعناال . 2

باقتراح لتحرير التقدم مشغل شركة التسجيل أيًضا كما يجوز ل. ز البلدمشغل شركة التسجيل التفاق مع الحكومة ومدير رم توصل
 .المقابلةهذه االحتجازات على أساس تطبيق معايير تجنب إثارة االرتباك مع رموز الدول 

 
 دولي قد تشتمل العناوين على حروف الشرطة في الموضع الثالث والرابع إذا عبرت عن أسماء نطاق. أسماء النطاقات المميزة . 3

 ").xn--ndk061n" على سبيل المثال(الخاص بها  ASCIIصحيح في ترميز 
 
 قد يستخدمها مشغل .TLDنطاق تشغيل عملية األسماء التالية الستخدامها في  تم حجز. المستوى الثاني لعمليات السجل حجوزات . 4

، يتم عندئذ نقلها وفًقا لما تحدده TLDتسجيل دائرة باعتباره مشغل شركة التسجيل، ومع انتهاء تخصيص مشغل شركة التسجيل 
 .WHOISو IRISو ،WWWو ،ICANN :NIC منظمة

 
 يتم احتجاز أسماء الدول والمناطق في القوائم التالية المعترف بها دولًيا على المستوى الثاني وجميع. أسماء الدول والمناطق . 5

 :ما يلي حيث يوفر مشغل شركة التسجيل عمليات التسجيل TLDالمستويات األخرى داخل نطاق 
 

 هث، وفًقا لتحديISO 3166-1في قائمة الواردة لكافة أسماء الدول والمناطق ) باللغة اإلنجليزية(الصيغة المختصرة  5.1
 وتمت زيادة ISO 3166-1، بما في ذلك االتحاد األوروبي المحفوظ بشكل استثنائي في قائمة  من حين آلخر

إلى أي تطبيق يحتاج إلى تمثيل اسم االتحاد األوروبي  1999نطاقه في أغسطس عام 
<http://www.iso.org/iso/support/country_codes/iso_3166_code_lists/iso-3166-

1_decoding_table.htm#EU>. 
 

ألسماء الجغرافية، الجزء الثالث أسماء لتوحيد ا فريق خبراء األمم المتحدة باألسماء الجغرافية، ودليل المرجعية الفنية 5.2
 .دول العالم

 
لغات رسمية باألمم المتحدة بواسطة مجموعة العمل المختصة  6قائمة الدول األعضاء باألمم المتحدة معدة باستخدام  5.3

 .األسماء الجغرافية توحيدبأسماء مؤتمر األمم المتحدة حول 
 
 

مع الحكومة " مشغل السجل"أسماء دول ومناطق معينة وفًقا للمدى الذي يصل إليه اتفاق وذلك شريطة أنه يجوز تحرير عملية احتجاز 
اقتراح تحرير هذه االحتجازات، وفًقا للمراجعة التي تجريها اللجنة " مشغل السجل"، وكذلك، شريطة أنه يجوز لـالمعنية) الحكومات(

 .ICANNوموافقة منظمة  ICANNاالستشارية الحكومية التابعة لمنظمة 
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  6المواصفة 
 

 السجل تشغيل استمراريةالتشغيل البيني و مواصفات

 المعايير مع التوافق .1

 المستقبل في نشرھا سيتم التي وتلكالحالية  الصلة ذات RFC التعليقات طلبات تنفيذ السجل مشغل على يجب .DNS نظام. 1.1 
 نظام :باآلتي تتعلق والتي تلي التي اإلضافات أو تعديالتال أو المعايير جميع ذلك في بما )IETF( اإلنترنت ھندسة عمل فريق قبل من

 ،1982و ،1035و ،1034 :أرقام التعليقات طلبات الحصر ال المثال سبيل على ذلك في بما االسم خادم وعمليات النطاقات أسماء
 .5966و ،4343و ،3597و ،3596و ،3226و ،2671و ،2182و ،2181و

 1.2 .EPP. لتعليقات متثالاال السجل مشغل على يجب RFC  فريق بواسطة       ً مستقبال   ستصدر التي والتعليقات الصلة ذاتالحالية 
 النطاقات أسماء توفيرب تتعلق والتي القادمة اإلضافات أو التعديالت أو المعايير جميع ذلك في بما )IETF( اإلنترنت ھندسة عمل

 ،5732و ،5731و ،5730و ،5910 :أرقام التعليقات طلبات مع التوافق في )EPP( المرن التوزيع بروتوكول باستخدام وإدارتھا
 والتوجيھات RFC 3915 بتوجيھات يلتزم فإنه ،)RGP( للتسجيل السماح فترة تطبيق إلى السجل مشغل احتاج إذا .5734و 5733و

 السجل مشغل على فيتعين ،EPP بـ الخاصة RFC تعليقات قاعدة نطاق خارج الوظيفة استخدام السجل مشغل تطلب إذا .لھا التابعة
 سيقوم وبالتبعية .RFC 3735 في الموصوفة باإلرشادات االستعانة خالل من وذلك اإلنترنت مسودة تنسيق في EPP امتدادات توثيق
  .النشر عملية قبل وتحديثھا ICANN إلى المدعومة واالمتدادات EPP كائنات بكافة المتعلقة الوثائق بتزويد السجل مشغل

 1.3 .DNSSEC. نطاق منطقة ملفاتبالتوقيع على  التسجيل مشغل يلتزم DLT اسم نظام تأمين امتدادات تطبق التي به الخاصة 
 4035و 4034و 4033 أرقام RFCs التعليق بطلبات التسجيل مشغل يلتزم أن ينبغي التشغيل، مدة أثناء ").DNSSEC(" النطاق

  ّ  نف ذ حال وفي .يليه وما 4641 رقم RFC التعليق طلب في الموصوفة التطبيقات لأفض ويتبع يليھا، وما لھا التابعة واألرقام 4509و
 رقم التعليق لطلب االمتثال عليه وجب النطاقات، أسماء لنظام األمان المتدادات المبعثر المعتمد التواجد رفض حاشد السجل مشغل

 الممارسات ألفضل    ً وفق ا آمنة بطريقة باألطفال الخاصة لنطاقاتا أسماء من العامة األساسية المادة قبول عليه يجب كما .يليه وما 5155
ا، .الصناعية في ً   وأيض   النطاق اسم لنظام األمان امتدادات ممارسات بيانات اإلنترنت شبكة على موقعه على السجل ينشر أن يجب    
)DPS( إل     ً ضافة  إ األساسية، المواد لتخزين الالزمة واإلجراءات الحرجة األمنية الضوابط توضح التيxالمفاتيح واستخدام الوصول ى 

 امتدادات ممارسات بيانات ينشر أن السجل مشغل على ينبغي .بالمسجلين الخاصة العامة األساسية المواد قبول وضمان بذلك الخاصة
 تنسيق في     ً حالي ا الموجود( "DPS إطار" في الموضح بالتنسيق االستعانة طريق عن به الخاصة )DPS( النطاق اسم لنظام األمان

ً  يوم ا 180 خالل )http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-dnsop-dnssec-dps-framework االرتباط انظر المسودة،  من   
  )RFC( التعليقات طلب إلى "DPS إطار" تحول

 1.4 .IDN. الدولية النطاقات أسماء السجل مشغل عرض إذا ("IDN")، 5890 امأرق التعليقات لطلبات االمتثال عليه وجب، 
 الموقع على ICANN IDN بإرشادات السجل مشغل يلتزم أن ينبغي كما .لھا التابعة واألرقام 5893و 5892و ،5891و

<http://www.icann.org/en/topics/idn/implementation-guidelines.htm>،  أو تغييرھا، أو ،تعديلھا يتمحسبما 
 سجل في وتحديثھا األسماء تلك تسجيل وقواعد الدولية النطاقات أسماء جداول نشر السجل مشغل على يجبو .آخرحين إلى  من إلغاؤھا
 التابعة الدولية النطاقات ألسماء التوجيھية المبادئ في محدد ھو كما األسماء تلك بممارسات الخاص اإلنترنت أسماء تخصيص سلطة
 .(ICANN) لھيئة

 1.5 .IPv6. عناوين لقبو على ا    ً قادر   السجل مشغل يكون أن يجب IPv6 ينشرھا وأن به الخاص السجل نظام فيدائمة  كسجالت 
 مع الجذر منطقة في المدرجة السجل أسماء خوادم من األقل على الثنين العام IPv6 نقل السجل مشغل يعرض أن يجبو .DNS في

 النطاقات أسماء نظام لنقل التشغيلية التوجيھية المبادئ" السجل مشغل يتبع أن وينبغي .IANA لدى المسجلة المناظرة IPv6 عناوين
IPv6" التعليق طلب في الموضحة واالعتبارات والتوصيات 91 رقم الحالية الممارسات أفضل في موضح ھو كما )RFC( رقم 
ا يجب أنه على عالوة .5730 ً  أيض   4 رقم المواصفات في المحدد النحو على التسجيل بيانات نشر لخدمات العامة IPv6 عناوين عرض   

 عن البحث برنامج أو ،)3912 رقم التعليق طلب( Whois النطاقات عن البحث برنامج المثال سبيل على االتفاق؛ وينبغي ھذا من
 ألي بالنسبة )SRS( المشترك التسجيل لنظام العامة IPv6 عناوين نقل عرض السجل لمشغل .العالمية الشبكة على Whois النطاقات
 على يكون بحيث gTLD لنطاقات المعتمدين المسجلين أحد من      ً كتابة   األول الطلب وصول من أشھر ةست يتجاوز ال موعد في المسجل،
  .IPv6 عبر المشترك التسجيل نظام مع للعمل استعداد
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 السجل خدمات .2

 مزود اتعملي )1( تمثل خدمات :التالي النحو على ،التسجيل اتفاقية ألغراض ،"التسجيل خدمات" تعريف يتم .السجل خدمات. 2.1 
 النطاقات أسماء تسجيل بعمليات يتعلق فيما المسجلين من البيانات استالم :وهي التالية للمهام بالنسبة األهمية بالغةتعتبر  التي االمتداد
 بالنسبة المنطقة ملفات ونشر ،TLD لنطاقات بالنسبة المنطقة بخوادم المتعلقة الحالة حول بمعلومات المسجلين وتزويد األسماء؛ وخوادم
 اسم خادم بتسجيالت المتعلقة األخرى والمعلومات االتصال ونشر بالتسجيل، الخاصة النطاقات أسماء نظام خوادم تشغيل ؛TLD لنطاقات
 توفيرها السجل مشغل على يتعين التي األخرى الخدمات أو المنتجات )ب(و االتفاق؛ هذا يقتضيه لما وفًقا TLD نطاقات في النطاق
 السجل لمشغل إال يمكن ال أخرى خدمات أو منتجات أي )ج(و ،1 رقم المواصفات في المحدد النحو على اآلراء توافق سياسة إقامة بسبب

 )ج( أو )ب( أو )أ( النقاط نطاق في التسجيل خدمات من خدمة أي على المادية التغييرات )د( و للسجل، كمشغل تعيينه بسبب توفيرها،
  .أعاله المذكورة

 NS سجالت مثل صالحة سجالت يوفر لم المسجل أن أو مسجلة، تكون ال إما التي النطاق ألسماء بالنسبة .البدل حرفأ حظر. 2.2 
 استخدام يحظر فإنه النطاقات، أسماء نظام في بنشرها يسمح ال وضعها أن أو النطاقات، أسماء بنظام الخاص المنطقة ملف إلدراج
 من أخرى تقنية أو طريقة أي أو 4592و 1034 التعليقات طلبيّ  في المبين النحو على طاقاتالن ألسماء العشوائي الرمز موارد سجالت

 عن االستفسار وعند .السجل قبل من النطاقات أسماء نظام في التوجيه إعادة استخدام أو النطاقات أسماء نظام موارد سجالت تركيب أجل
 ورمز ،)NXDOMAIN باسم أيًضا المعروفة( "الخطأ اسم" استجابة إعادة المعتمدة األسماء خوادم على يجب النطاقات، أسماء

 المنطقة ملفات جميع على الحكم هذا وينطبق .الصلة ذات التعليقات وطلبات 1035 التعليق طلب في موضح هو كما 3 االستجابة
 خدمات توفير مجال في يتبعه من أو( السجل مشغل يقوم التي النطاقات أسماء شجرة في المستويات جميع على النطاقات بأسماء الخاصة
 .الحفظ هذا جراء من عائدات على الحصول أو الحفظ، لهذا الترتيب أو لها، البيانات بحفظ )التسجيل

 التسجيل استمرارية .3

 على رتكرا ذلك في بما( جغرافًيا متنوعة متكررة وخوادم عمل شبكة باستخدام بعملياته السجل مشغل سيقوم .العالي التوفر. 3.1 
 في التشغيل استمرارية لضمان )متوفرة كانت حيثما ،التحميل لموازنة خطة وتنفيذ النهائية العقدة مستوى على وتكرار الشبكة، مستوى

  .السجل مشغل سيطرة نطاق خارج استثنائي ظرف أو واقعة أو ،)محلي أو النطاق واسع كان سواء( تقني عطل حدوث حالة

 من ساعة 24 خالل للسجل الحساسة الوظائف الستعادة تجارًيا معقولة جهوًدا السجل ُمشغل خدمسيست .عادي غير حدث. 3.2 
 هذا بعد ساعة 48 عن تزيد ال مدة خالل بالكامل النظام تشغيل وسيستعيد السجل، ُمشغل إرادة عن الخارج العادي غير الحدث انتهاء

 .للخدمة توفر عدم الحدث هذا عن الناتجة االنقطاع عمليات عدت ال .المعنية الحساسة الوظيفة لنوع وفًقا وذلك الحدث،

 حدث وقوع حالة في التسجيل لخدمات صيانة توفر للعمل، مواصلة خطة على التسجيل مشغل يحافظ أن يجب .العمل استمرار. 3.3 
 .التسجيل خدمات استمرار دمزو تعيين ذلك يتضمن أن ويمكن السجل، مشغل عمل إخفاق أو السجل ُمشغل إرادة عن خارج عادي غير
 االتصال ومعلومات اسم يقدم أن التسجيل لمشغل ينبغي التسجيل، خدمات استمرار مزود تعيين على الخطة هذه مثل اشتمال حالة في

 وقوع السجل مشغل سيطرة نطاق خارج استثنائي حدث وقوع حالة في .ICANN شركة إلى المذكورة التسجيل خدمات استمرار لمزود
 ICANN هيئة تقوم أن على يوافق أن عليه وجب به، االتصال يمكن ال بحيث السجل مشغل سيطرة نطاق خارج استثنائي حدث

 سنوًيا مرة السجل خدمات الستمرارية اختبار إجراء السجل ُمشغل على .وجد إن تعيينه، يتم الذي التسجيل خدمة استمرارية بمزود باالتصال
 .األقل على

 االستخدام ةءاسإ منالحد  .4

 دقيقة اتصال تفاصيل اإلنترنت شبكة على موقعه في وينشر ICANN السجل مشغل يزود أن يجب .لالنتهاكات اتصال جهات. 4.1 
 المتعلقة االستفسارات مع للتعامل أساسية اتصال جهة عن فضالً  صالح البريدي والعنوان اإللكتروني البريد ذلك في بما به خاصة

 .هذه االتصال تفاصيل على تطرأ تغييرات بأي فوري بإشعار )ICANN( هيئة سيمد كما ،TLD قاتنطا في الضار بالسلوك

 الملصقات سجالت إلزالة الالزمة اإلجراءات اتخاذ "السجالت مشغلي" على يجب .المعزولة الملصقات لسجالت الضار االستخدام. 4.2 
 يحصلون عندما )http://www.icann.org/en/committees/security/sac048.pdf الويب موقع على محدد هو كما( المعزولة

 .ضارة بسلوكيات ترتبط السجالت هذه أنب كتابي دليل على

 

http://www.icann.org/en/committees/security/sac048.pdf
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 المدعومة بالتجديد والخاصة األولية التسجيل فترات .5

 )10( عشر حتى عام، كل مرة بزيادات السجل في مسجلةبتسجيالت أولية ألسماء  القيام جوزي .األولية التسجيل فترات. 5.1 
 .سنوات )10( عشر المسجل لالسم األولية التسجيالت تتجاوز ال قد الشك، لتجنب .أقصى كحد سنوات

 الشك، لتجنب .أقصى كحد اتسنو )10( عشر حتى عام، كل مرة بزيادات مسجلة أسماء بتجديد القيام يجوز .التجديد فترات .5.2 
 .التسجيل وقت من بدًءا سنوات )10( عشر عن يزيد ما إلى تسجيلها فترة المسجلة األسماء تجديد يمد ال قد
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 الحقوق حماية آليات متطلباتمن  األدنى الحد
 

 يمكن والتي بها، ويلتزم ")RPM(" حقوق لحماية آليات أية ينفذ أن السجل مشغل على يجب .الحقوق حماية آليات .1
 على تعمل إضافية تبآليا السجل مشغل ويلتزم يطور قد اآلليات، هذه إلى وباإلضافة .ICANN هيئة قبل من آلخر وقت من تفويضها

 آليات كل السجل مشغل وسيشمل .هاماخداست تسيء أو آخر لطرف القانونية الحقوق تنتهك التي النطاقات أسماء تسجيل منع أو تثبيط
 هيئة مسجلي قبل من والمبرم والمسجل، التسجيل اتفاق في ICANN هيئة قبل من مستقلة بصورة مطورةالو مفوضةال الحقوق حماية

ICANN نطاقات في األسماء لتسجيل والمخولين معتمدينال TLD. هيئة وضعتها التي للمتطلبات وفًقا السجل مشغل على يجب 
ICANN سوف الذي الرابط[ على المنشور( التجارية العالمات حقوق مكتب في عليها المنصوص اإللزامية الحقوق حماية آليات تنفيذ 

ال  ):ICANN قبل من آلخر وقت من مراجعتها يتم قد والتي( ])التجارية العالمات ر مقاصةدا من النهائية النسخة إقرار عند وضعه يتم
يجب على مشغل السجل تفويض أي صاحب لحقوق الملكية الفكرية المطبقة باستخدام أي تجميع معلومات حول عالمة تجارية أخرى أو 

 . العالمات التجارية المفوض من الهيئة أو بدالً منه دارة مقاصةاإلخطار بها أو خدمة التحقق من الصحة، بجانب 

 :آلخر وقت من مراجعتها تتم قد والتي التالية المنازعات حل آلليات السجل مشغل يمتثل سوف .المنازعات حل آليات .2

 التسجيل بقيود الخاصة النزاع حل وإجراءات )PDDRP( التفويض تلي التي المنازعات حل مقترحات . أ
)RRDRP( هيئة اعتمدتها التي ICANN )اعتماد يتم عندما المواقع عناوين إدراج يجب[ على والمنشورة 

 عالج أي تشمل قد والتي( الهيئة تفرضها عالجات بأي والتقيد تنفيذ على السجل مشغل يوافق ،])النهائي اإلجراء
 أعقاب في )االتفاق من )هـ( 4.3 للمادة وفًقا التسجيل اتفاق وإنهاء الشك، لتجنب تخصيصه ذلك في بما معقول،
 النزاع حل إجراءات أو التفويض تلي التي المنازعات حل بمقترحات المعنية المحلفين هيئة قبل من الصادر القرار

 .النوع هذا من قرار بأي وااللتزام التسجيل بقيود الخاصة

 عنوان إدراج يجب[ لىع والمنشور( ،ICANN هيئة اعتمدته الذي ")URS(" السريع لإليقاف الموحد النظام . ب
 .السريع لإليقاف الموحد النظام محققي عن الصادرة القرارات تنفيذ ذلك في بما ،])الموقع
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 العمليات المستمرةمستند 

ذات  بالغة األهميةفر الموارد المالية الكافية لضمان التشغيل المستمر لوظائف التسجيل اتنص على توأن ) أ(العمليات المستمرة لمستند يجب  .1
اجه عند االنتهاء من كتيب دليل ليتم إدر url[المنشور على  اتالطلب يمن كتيب دليل مقدم ]__[المذكورة في البند  TLDالصلة بنطاق 

سنوات عقب انتهاء االتفاقية أو قبل اليوم السنوي ) 3(على مدار ثالث ) كمرجع 8الذي تم دمجه في هذه الوثيقة بالمواصفات ( ]مقدم الطلب
خطاب اعتماد احتياطي ) 1(في صورة إما أن تكون ) ب(لتاريخ النفاذ، و) 6(لتاريخ النفاذ ولكن قبل اليوم السنوي السادس ) 5(الخامس 

من كتيب دليل مقدم  ]__[إيداع نقدي عالق غير قابل لإللغاء، يفي كل منهما بااللتزامات المنصوص عليها بالبند ) 2(غير قابل لإللغاء، أو 
 ).كمرجع 8وصافات الذي تم دمجه في هذه الوثيقة بالم( ]ليتم إدراجه عند االنتهاء من كتيب دليل مقدم الطلب url[الطلب المنشور على 

العمليات المستمرة مستند يتعين على مشغل شركة التسجيل بذل غاية جهده إلتخذا كافة اإلجراءات الضرورية أو المفضلة للحفاظ على تنفيذ 
 ICANNسيقدم مشغل شركة التسجيل لـ  .كطرف آخر مستفيد منها ICANNأشهر من تاريخ السريان، وللحفاظ على ) 6(لمدة ستة 

بالصورة المعقولة باتطورات المادية ذات الصلة  ICANNالعمليات المستمرة ويتابع إخطار مستند بن الوثائق النهائية ذات الصلة نسخ م
العمليات مستند ال يتعين على مشغل شركة التسجيل الموافقة على، أو السماح بأي تعديل أو مخالفة، في  .العمليات المستمرةمستند ب

ال يمكن حجب هذه الموافقة بشكل غير ( ICANNاألخرى ذات الصلة بها دون تصديق كتابي مسبق من منظمة  المستمرة أو الوثائق
العمليات المستمرة بموجب مستند لللموارد المالية  ICANNالعمليات المستمرة صراحة على إمكانية وصول مستند تنص  ).معقول

 .من اتفاقية التسجيل ]14.7ند أو الب: إدراج لكيان حكومي[ 4.5أو البند  2.13  البند

العمليات انتهت صالحية مستند مشغل السجل للوفاء بالتزاماته بموجب الفقرة السابقة، إذا من جانب أفضل الجهود بذل وبصرف النظر عن  .2
من سنوات ) 6(مرور ست ، كلًيا أو جزئًيا، ألي سبب من األسباب، وذلك قبل في هذه االتفاقيةمن قبل طرف آخر إلغاؤها المستمرة أو تم 

بذلك االنقضاء أو اإلنهاء وأسباب ذلك،  ICANNإشعار هيئة ) 1(تاريخ النفاذ، فإنه يجب على مشغل السجل وعلى وجه السرعة 
دة لم TLDوفر موارد مالية كافية لضمان التشغيل المستمر لخدمات التسجيل المتصلة بنطاقات يبديل مستند لاتخاذ الترتيبات الالزمة  )2(و

تلي أي إنهاء لهذا ) 1(من تاريخ النفاذ أو لمدة سنة واحدة ) 5(سنوات أي بعد انتهاء هذا االتفاق أو قبل الذكرى السنوية الخامسة ) 3( ثالث
مستند ("من تاريخ النفاذ ) 6(االتفاق بعد الذكرى السنوية الخامسة من تاريخ النفاذ ولكن قبل أو بحلول الذكرى السنوية السادسة 

العمليات المستمرة، وأن تكون في شكل ومضمون مستند والتي ال تقل عن  ICANNبديل االمتثال لشروط منظمة مستند على أي ").يلبد
 . ICANNمقبول لدى منظمة 

العمليات مستند ، في أي وقت، يجوز لمشغل شركة التسجيل استبدال 8بصرف النظر عن أي شيء يتعارض مع المواصفات  .3
 TLDتوفر موارًدا مالية كافية لضمان التشغيل المستمر لخدمات التسجيل المتصلة بنطاقات ) 1(بديل والتي مستند بالمستمرة 
تلي أي ) 1(سنوات أي بعد انتهاء هذا االتفاق قبل أو بحلول الذكرى السنوية الخامسة من تاريخ النفاذ أو لمدة سنة واحدة ) 3(لمدة ثالث 

, من تاريخ النفاذ،) 6(سنوية الخامسة من تاريخ النفاذ ولكن قبل أو بحلول الذكرى السنوية السادسة إنهاء لهذا االتفاق بعد الذكرى ال
العمليات المستمرة، وأن تكون في شكل ومضمون مقبولين من مستند والتي ال تقل عن  ICANNتمتثل لشروط منظمة  )2(و

أو ) 2(العمليات المستمرة إما عمالً بالفقرة ستند موفي حالة قيام مشغل شركة التسجيل باستبدال . ICANNقبل منظمة 
، ولكن يجب أن ُتطبق بعد األصلية العمليات المستمرةمستند بقيد التطبيق فيما يتعلق ) 8(هذه، فلن تعد شروط المواصفات  )3(

 .االستبدال المذكورة) مستندات(مستند ذلك فيما يتعلق 
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 بمشغل شركة التسجيل ةقواعد السلوك الخاصمدونة 
 
 
, أو فرعية, قابضة شركةولن يسمح ألي , يمتنع مشغل شركة التسجيل، TLDنطاق لبتشغيل السجل فيما يتعلق  .1

 توفير في الطرف هذا إشراك فيه يتم الذي الحد ، إلىأو مقاول من الباطن أو كيان آخر ذا صلة, أو تابعة
 "):بالسجلالمرتبط طرف ال"يشار لكل منها ( TLD بنطاق يتعلق فيما لسجلا خدمات

 
الوصول ب يتعلق فيماأمين سجل اهتمام خاص بأي  إظهار المحاباة، المباشرة أو غير المباشرة، أو تقديم . أ

 توفير تم إذا إال ،الخاص بالتشغيل إلى أنظمة شركات التسجيل وخدمات شركات التسجيل المتصلة بها
 شروط وفق المسجلين جميع أمام االعتبارات أو التفضيالت هذه مثل على للحصول تساويةم فرص

 متشابهة؛ لظروف فعليا وخاضعة فعليا متشابهة
 

المعتمدين لدى منظمة  تالسجالأمناء تسجيل أسماء النطاقات لصالحه، باستثناء األسماء المسجلة عبر  . ب
ICANN العمليات والهدف من , رةفي اإلدا، والتي تعد ضرورية بصورة جليةTLD شريطة أن ،

من " 2.6القسم "يجوز له احتجاز أسماء من عملية التسجيل وفًقا لما هو موضح في " مشغل السجل"
 ؛"اتفاقية التسجيل"

 
  إلى المالكين وصول اعتماداً على TLDأو النطاقات الفرعية لـ  TLDتسجيل األسماء في نطاق  . ج

 النطاقات أسماء ألجل المستهلكين من المقدمة النزاعات حل طلبات أو البحث بعمليات تتعلق معلومات
 ؛")التشغيل األولي" باسم واسع نطاق على والمعروفة( اآلن حتى تسجيلها يتم لم التي
 

 فيما بالسجل، مرتبط طرف أي أو السجل لمشغل المستخدم معلومات بكشف تابع مسجل ألي السماح . د
 غير األخرى األطراف كافة إعطاء يتم لم ما وعملياتها، TLD إلدارة الضرورية المعلومات عدا

 شروط وفق المستخدم هذا بيانات إلى مماثال وصوال) اآلخرون السجل مشغلو ذلك في بما( المعنية
 أو بالفعل؛ مماثلة لظروف وخاضعة بالفعل مشابهة

 
 أي عملياته إلى أو سجلها تبخدما المتعلقة السرية المعلومات أو السرية السجل بيانات عن الكشف .هـ

 إعطاء يتم لم ما وعملياتها، TLD إلدارة الضرورية عدا فيما ،DNS خدمات مزود ألي تابع موظف
 مثل إلى مماثال وصوال) اآلخرين السجل مشغلي كافة ذلك في بما( المعنية غير األخرى الجهات كافة
 مشابهة لظروف وخاضعة فعلًيا مشابهة شروط وفق السرية المعلومات أو للسجل السرية البيانات هذه
  .فعليا

 
أمين أو  أمين السجلفي حالة قيام مشغل شركة التسجيل أو الطرف ذا الصلة بالتسجيل بدور مزود خدمات  .2

الطرف ذا الصلة بالتسجيل، للحفاظ على البائع، سيتعين على مشغل شركة التسجيل، أو سيلتزم بدفع  -السجل
 .البائع -السجل أمين أو  أمين السجلسجالت الحسابات الفردية الخاصة بعمليات 

 
 واحدة على األقل كل عام تقويمي) 1(ُيجري مشغل شركة التسجيل عمليات مراجعة داخلية للسلوك مرة  .3

وماً تقويمياً عقب نهاية كل عام تقويمي، ي) 20(في غضون عشرين . قواعد السلوك مدونةبلضمان االلتزام 
لدى مشغل شركة  يتقدم مشغل شركة التسجيل بنتائج المراجعة الداخلية، مدعمة بتصديق من مسؤول التصديق 

قواعد السلوك هذا، عبر البريد اإللكتروني على عنوان  مدونةالتسجيل يشهد بالتزام مشغل شركة التسجيل بـ 
التقارير فيما بعد نموذج هذه التقارير ومحتواها أو تقديم  ICANNطلب قد ت. (ICANNتوفره منظمة 

 هذه مثل عالنية تنشر أن ICANN حق من أنه على السجل مشغل يوافق .)باستخدام وسائل أخرى معقولة
 .واالعتماد النتائج
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ي إدعاءات عدم من إجراء تحقيقات ف ICANNسبباً لمنع منظمة ) 1: (ال يعد أي مما ذكر بموجب هذه الوثيقة .4

توفير األسس التي يستند إليها مشغل شركة التسجيل ) 2(قواعد السلوك؛ أو  مدونةبالتزام مشغل شركة التسجيل 
 مدونةبشأن التحقيق في إدعاءات عدم التزام مشغل شركة التسجيل ب ICANNفي رفضه التعاون مع منظمة 

 .قواعد السلوك المذكور
 

 على بالسجل مرتبط طرف أي أو السجل مشغل لقدرة تقييًدا المستند هذا في عليه النص تم بند أي يمثل ال .5
 بالمنتجات يتعلق فيما بائع أو مسجل مع للنشاط العادية فرةطال في المستقلة البعيدة المعامالت إلى الدخول

 .TLDبـ جهة كل من الصلة ذات غير والخدمات
 

 بناءً  ICANNمن منظمة ، وقد يتم منح هذا اإلعفاء هذه السلوك قواعداإلعفاء من " مشغل السجل"قد يطلب  .6
 منظمةالذي تراه  معقولر التقديلل وفًقا "السجل مشغل" بّين، إذا ICANN منظمة من معقول تقدير على

ICANN،  فياسم النطاق  تسجيالت جميع) 1(أن TLD  هو ويقوم" مشغل السجل"تم تسجيلها بمعرفة 
 أيينقل ملكية أو استخدام  أو يوزع أو يبيع ال السجل مشغل) 2(وصري بشكل ح الذاتي الستخدامه بإدارتها

السلوك هذه  قواعد ال ُيعد تطبيق) 3(و "السجل مشغللتابعة "غير إلى أي جهة أخرى  TLD في تسجيالت
 .مصلحة العامةاللحماية  ضرورًياTLDعلى 
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 10المواصفة 
 

 موصفات أداء السجل

 ريفاالتع .1

1.1. DNS.  يشير إلى نظام أسماء النطاقات كما هو معرف فيRFC  وأرقام  1035، 1034رقمRFC ذات الصلة. 

المسجل تحت  ،TLDللثقة من مرساة الثقة السم النطاق مثل اسم النطاق  DNSSECهناك سلسلة  .األمثل DNSSECحل  .1.2
TLD وهكذا. 

1.3. EPP. لبروتوكوليشير إلى ا Extensible Provisioning Protocolالمعرف في RFC 5730  وأرقامRFC  ذات
 .الصلة

أو  IPv4في حال ضرورة التمييز بينهما، يتم ذكر . بدون التمييز بينهما IPv6أو  IPv4يشير إلى عنوان  .IPعنوان  .1.4
IPv6. 

والموجودة في غير واحد من ) انظر أدناه) (وغيرها EPPو DNS(فعادة مضيفي الشبكة بإجراء اختبارات . ختباراتاال .1.5
 .المواقع العالمية

1.6. RDDS.  خدمات نشر بيانات التسجيل"تشير "Registration Data Directory Services  إلى خدماتWHOIS 
 .من هذه االتفاقية "4المواصفة "وخدمات الويب مجتمعة كما هي معرفة في 

1.7. RTT. زمن الرحلة الكاملة أو RTT من إرسال أول بت من أول حزمة من سلسلة الحزم بدًءا لى الزمن المقاس يشير إوهو
لم يستقبل العميل  ذاإ. الالزمة إلجراء طلب حتى استالم آخر بت من آخر حزمة من السلسلة الالزمة الستقبال االستجابة

 .يعتبر الطلب على أنه لم يستجاب لهسيتم اعتبار اإلجابة هي االستالم وسفسلسلة الحزم بالكامل الالزمة الستالم االستجابة، 

1.8. SLR.  متطلبات مستوى الخدمة هي مستوى الخدمة المتوقع لمعامل معين يتم قياسه في اتفاقية مستوى الخدمة)SLA.( 

 لمستوى الخدمة  اتفاقيةمصفوفة  .2

 )شهرًيا( مطلب مستوى الخدمة المعلمة 

DNS 

 فراتو% 100= دقيقة  0زمن توقف الخدمة  DNS خدمة فراتو
 %)99 ≈(دقيقة  432زمن توقف الخدمة  ≤ DNS أسماء خادم فراتو

RTT حل TCP DNS ≥ 1500  من االستعالمات على األقل% 95مللي ثانية، لنسبة 
RTT حل UDP DNS ≥ 500  من االستعالمات على األقل% 95مللي ثانية، لنسبة 
 ات على األقلمن االختبار% 95كحد أدنى، لنسبة  DNS ≥ 60 تحديث زمن

RDDS 
 %)98 ≈( دقيقة 864زمن توقف الخدمة  ≤ RDDS فراتو

RTT استعالم RDDS ≥ 2000  من االستعالمات على األقل% 95مللي ثانية، لنسبة 
 من االختبارات على األقل% 95كحد أدنى، لنسبة  RDDS ≥ 60 تحديث زمن

EPP 

 %)98 ≈(أدنى  دقيقة كحد 864زمن توقف الخدمة  ≤ EPP خدمة فراتو
RTT جلسة أمر EPP ≥ 4000  من االستعالمات على األقل% 90مللي ثانية، لنسبة 
RTT استعالم مر EPP ≥ 2000  من االستعالمات على األقل% 90مللي ثانية، لنسبة 
RTT تحويل أمر EPP ≥ 4000  من االستعالمات على األقل% 90مللي ثانية، لنسبة 
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بالنسبة ا إحصائيً لمرور البيانات األقل الصيانة لمختلف الخدمات في جميع األوقات والتواريخ بإجراءات السجالت  ييفضل أن يقوم مشغل
ولكن يراعى أنه ال توجد شروط لعمليات انقطاع مخطط لها أو ما شابه، أي وقت تتوقف فيه الخدمة، سواء بسبب الصيانة أو . لكل خدمة

 .SLAف عن الخدمة ألغراض خطأ بالنظام، سيعتبر ببساطة التوق

3. DNS 

على ، )TLDمثل (أنها مرخصة السم نطاق معين بمحددة السماء األخوادم من يشير إلى قدرة مجموعة  .DNS خدمة فراتو .3.1
الثنين على األقل  البدلحظة معينة فمتوفرة في الخدمة يتم اعتبار ولكي  .DNSمن اختبارات  DNSإلجابة على استعالمات ا

ألي  "IPعنوان "التسجيل العام  اتذ DNSلكل من " DNSاختبارات "بنجاح  DNS اجتيازالمفوضة  من خوادم االسم
خالل فترة زمنية  DNSفر خدمات اثبت عدم توي DNSمن اختبارات أو أكثر % 51نسبة كانت وإذا . ذات صلة خدمة

 .غير متوفرة DNSمعينة، فتعتبر 

مرخص السم مدرج بأنه العام لخادم أسماء معين  DNSفي المسجل  "IPعنوان "يشير إلى قدرة  .DNS سما خادم فراتو .3.2
عام لكل خوادم  DNSفي مسجل  "IPعناوين "كل و. من مستخدم اإلنترنت DNSالنطاق، على اإلجابة على استعالمات 

 DNSرات أو أكثر من اختبا% 51نسبة كانت وإذا . الذي تتم متابعته سيتم اختبارها بشكل فردي السم النطاق األسماء
 "IPعنوان " يعتبر وقت معين، لخادم األسماء خالل "IPعنوان "إلى  "DNS اختبارات" معرفة من تحصل على نتائج غير

 .لخادم األسماء غير متوفر

3.3. RTT حل ذات UDP DNS.  يشير إلىRTT لسلسلة من حزمتين، استعالم UDP DNS واستجابة  UDP DNS ذات
 .اعتبارها غير معرفة سيتم RTT ذي الصلة فإن SLRمن ما هو محدد في  مرات 5أكبر  RTTإذا كانت . الصلة

3.4. RTT  حلذات TCP DNS. إلى يشير RTT من بداية اتصال  لسلسلة من الحزمTCP  حتى نهايته، بما في ذلك استقبال
 سيتم RTT ذي الصلة فإن SLR من ما هو محدد في مرات 5أكبر  RTT إذا كانت. واحد DNSالستعالم  DNSاستجابة 

 .اعتبارها غير معرفة

3.5. RTT حل DNS.  يشير إلى إما"RTT حل UDP DNS"  أو"RTT حل TCP DNS." 

ألمر نقل على اسم نطاق، حتى تجيب كل خوادم  EPP يشير إلى الوقت المقاس من استقبال تأكيد .DNS زمن تحديث .3.6
هذا ينطبق فقط على  .تغيير الذي تم إجراؤهمع اتساق البيانات مع ال" DNSاستعالمات "بـ  السم النطاق األصلء األسما

 .DNS التغييرات على معلومات

إن كان ). TCPأو  UDPعن طريق (معين  "IPعنوان "أرسل إلى  واحد غير متعدد DNSيعني استعالم  .DNS اختبار .3.7
DNSSEC  متاًحا في منطقةDNS  ،التوقيعات محققة  أن تكون البدالمستعلمة، لكي يعتبر أنه تمت اإلجابة على االستعالم

مهيئا بشكل  Trust Anchorتم نشره في المنطقة األصل، إن لم يكن األصل موقًعا مقابل مثبت ثقة  DSإيجابًيا مقابل سجل 
. أن تتضمن إجابة االستعالم على المعلومات المعنية من نظام السجل، وإال سيتم االستعالم لم تتم اإلجابة عليه البد. ثابت

النتائج المحتملة . المقابل، سيعتبر لم تتم اإلجابة عليه SLRأضعاف  5أكثر  "DNSحل  RTT" يتضمناالستعالم الذي 
 .غير مجاب/أو، غير معرف "DNS حل RTT" ثانية يقابل بالمليرقم : هي DNSالختبار 

 مسجل "IPعنوان "لكل  TCPو DNS" UDPباختبار "تقوم  DNSفي كل دقيقة، كل عملية  .DNS معامالت قياس .3.8
DNS اختبار "فإن كانت نتيجة . النطاق قيد المتابعة عام لخوادم أسماء اسمDNS" مجابة فسيعتبر /غير معرفةIP الذي تم 

 . اختباره غير متوفر بدء من ذاك االختبار وحتى وقت إجراء اختبار آخر

في أي فترة قياس، وإال  20هو  الحد األدنى لعدد االختبارات النشطة العتبار المقياس صحيحاً  .DNS اختبارات نتائج فحص .3.9
 .أي خطأ SLRسيتم تجاهل المقاييس وال يتم االعتداد بها؛ وفي هذه الحالة لن يتم تحميل 

 .لتقريب توزيع هذه االستعالمات "DNS اختبار" TCPأو  DNS UDPسترسل  .TCPو UDP استعالمات توزيع .3.10

على  DNSفي أقرب مكان ممكن من محلالت  سيتم وضعها DNSاختبارات قياس معامالت  .DNS اختبارات وضع .3.11
من الحرص بحيث ال تنفذ االختبارات  البدالشبكات التي يتواجد بها أكبر عدد مستخدمين في مناطق جغرافية مختلفة؛ و

 .خلف وصالت متأخرة مثل وصالت األقمار الصناعية



GTLD مواصفات اتفاقية   الجديدة 

 

4. RDDS 

تجابة إلى االستعالمات الواردة من مستخدم ، على االسTLDالخاصة بـ  RDDSيشير إلى قدرة كل خدمات  .RDDS فراتو .4.1
فر خدمات اأثبتت عدم تو RDDSمن اختبارات أو أكثر % 51نسبة كانت وإذا . اإلنترنت بالبيانات المناسبة من نظام السجل

RDDS  خالل فترة زمنية معينة، فتعتبرRDDS غير متوفرة. 

4.2. RTT استعالم WHOIS. يشير إلى RTT ة اتصال لسلسلة من الحزم من بدايTCP  حتى نهايته، بما في ذلك استقبال
 .غير معرفة RTT المقابلة، فسيتم اعتبار SLR أضعاف أو أكثر RTT 5إن كانت . WHOISاستجابة 

4.3. RTT استعالم Web-based-WHOIS. إلى يشير RTT من بداية اتصال  لسلسلة من الحزمTCP  حتى نهايته، بما في
إن قام مشغل السجل بتنفيذ عمليات متعددة الخطوات للحصول على . واحد HTTPم الستعال HTTPذلك استقبال استجابة 

 . غير معرفة RTTالمقابلة، فسيتم اعتبار  SLRأضعاف أو أكثر  RTT 5 إن كانت. المعلومات، يتم فقط قياس آخر خطوة

4.4. RTT استعالم RDDS.  يشير إلى"RTT استعالم WHOIS" و"RTT  استعالمWHOIS لويبا على المعتمد" 
 .مجتمعان

ألمر تحويل اسم نطاق استضافة أو تواصل حتى تعكس خدمات  EPPوإشارة إلى وقت استالم تأكيد  .RDDS تحديث زمن .4.5
RDDS التغيير الذي تم إحداثه. 

تكون  RDDSإلحدى خدمات  معين ألحد الخوادم "IP عنوان" يعني إرسال استعالم واحد إلى .RDDS اختبار .4.6
أن تحتوي االستجابات على المعلومات ذات الصلة، وإال سيتم  البدت موجودة في نظام السجل واالستعالمات عن كائنا

المقابلة يتم اعتبارها غير مجاب  SLRأو أكثر من  أضعاف RTT 5 االستعالمات التي بها. االستعالم لم تتم اإلجابة عليه
 .غير مجاب/أو غير معرف RTTقابل ثانية ي بالمليرقم : هي RDDSالنتائج المحتملة الختبار . عليها

ذات التسجيل العام  DNSمن جميع  IPدقائق أحد عناوين  5كل  RDDSستختار اختبارات  .RDDS معامالت قياس .4.7
في حال . لكل منها" RDDS اختبار" التي تجري متابعتها وعمل TLDلـ  RDDSمن خوادم كل خدمات " IPن اويعن"

حتى يحين وقت غير متوفرة من هذا االختبار  RDDS، يتم اعتبار خدمة "RDDSاختبار "التعرف على /اإلجابة عدم
 .إجراء اختبار جديد

في أي فترة قياس،  10الحد األدنى لعدد االختبارات النشطة العتبار المقياس صحيحاً هو  .RDDS اختبارات نتائج فحص .4.8
 .أي خطأ SLRيتم تحميل وإال سيتم تجاهل المقاييس وال يتم االعتداد بها؛ وفي هذه الحالة لن 

على  DNSسيتم وضعها في أقرب مكان ممكن من محلالت  RDDSاختبارات قياس معامالت  .RDDS اختبارات وضع .4.9
من الحرص بحيث ال تنفذ االختبارات خلف  البدالشبكات التي يتواجد بها أكبر عدد مستخدمين في مناطق جغرافية مختلفة؛ و

 .الصناعيةوصالت متأخرة مثل وصالت األقمار 

5. EPP 

كمجموعة على االستجابة إلى األوامر الواردة من مسجلين لدى سجل TLD EPP يشير إلى قدرة خوادم .EPP خدمة فراتو .5.1
مع  EPPأمر . أن تتضمن االستجابة على بيانات مالئمة من نظام السجل البد. معتمد، والذي سبق مصادقتهم على الخوادم

"EPP  أمرRTT" 5 أعلى من  مراتSLR من أو أكثر % 51نسبة كانت إذا . المطابق سوف يعتبر لم يتم الرد عليه
 .غير متوفرة EPPخالل فترة زمنية معينة، فتعتبر  EPPفر خدمات اأثبتت عدم تو EPPاختبارات 

5.2. RTT  جلسة مرأالمحتوية على EPP. يشير إلى RTT التي تتضمن إرسال أمر جلسة إضافة إلى استقبال  لسلسلة الحزم
. TCPبالنسبة ألمر تسجيل الدخول، هو يحتوي على الحزم الالزمة لبدء جلسة . واحد EPPألمر جلسة EPP ابةاستج

هي تلك المعرفة في القسم  EPPأوامر . TCPبالنسبة ألمر تسجيل الدخول، هو يحتوي على الحزم الالزمة لختام جلسة 
 .غير معرفة RTT لمقابل، فستعتبرا SLRأضعاف أو أكثر  RTT 5 إن كانت. EPP RFC 5730من  2.9.1
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5.3. RTT مر استعالمالمحتوية على أ EPP. يشير إلى RTT التي تتضمن إرسال أمر جلسة إضافة إلى استقبال  لسلسلة الحزم
أوامر . TCPو EPPفاألمر ال يحتوي على الحزم الالزمة لبدء أو ختام جلستي . واحد EPPألمر جلسة  EPPاستجابة 

EPP من 2.9.2ي القسم ھي تلك المعرفة ف EPP RFC 5730 .إن كانت RTT 5  أضعاف أو أكثرSLR المقابل، 
  .غير معرفة RTT فستعتبر

5.4. RTT تحويل أمر EPP. يشير إلى RTT التي تتضمن إرسال أمر تحويل إضافة إلى استقبال استجابة  لسلسلة الحزمEPP  ألمر
ھي تلك المعرفة في  EPPأوامر . TCPو EPPأو ختام جلستي فاألمر ال يحتوي على الحزم الالزمة لبدء . واحد EPPجلسة 
  .غير معرفة RTT المقابل، فستعتبر SLRأضعاف أو أكثر  RTT 5 إن كانت. EPP RFC 5730 من 2.9.3القسم 

5.5. RTT أمر EPP. يشير إلى "RTT  أمر جلسةEPP"، أو "RTT  أمر استعالمEPP" أو "RTT تحويل أمر EPP".  

أوامر االستعالم والتحويل، باستثناء . EPPمعين ألحد خوادم  "IP عنوان" واحد إلى EPPسال أمر يعني إر .EPP اختبار .5.6
أن تتضمن االستجابة على بيانات مالئمة من نظام  البد. عن تختص كائنات موجودة في نظام السجل البد، "create"األمر 
  .غير مجاب/أو، غير معرف "EPP حل RTT" بلثانية يقا بالمليرقم : ھي EPPالنتائج المحتملة الختبار . السجل

التي تتم  TLDلـ  EPPلخدمات  "IPعناوين "كل خمس دقائق أحد  EPPستختار اختبارات  .EPP معامالت قياس .5.7
أن تتم المفاضلة بين ثالث أنماط مختلفة من األوامر وكذا بين األوامر من كل صنف في  البدف" EPPاختبار "متابعتھا وعمل 
غير متوفرة من ھذا االختبار حتى يحين وقت إجراء  EPPيتم اعتبار خدمة  "EPPاختبار " التعرف على/جابةحال عدم اإل
  . اختبار جديد

في أي فترة قياس، وإال  5                                                     ً    الحد األدنى لعدد االختبارات النشطة العتبار المقياس صحيحا  ھو  .EPP اختبارات نتائج فحص .5.8
  .أي خطأ SLRھا؛ وفي ھذه الحالة لن يتم تحميل سيتم تجاھل المقاييس وال يتم االعتداد ب

داخل أو بالقرب من نقاط وصول المسجلين إلى اإلنترنت  EPPيتم وضع اختبارات قياس معامالت  .EPP اختبارات وضع .5.9
من مراعاة عدم وضع االختبارات خلف وصالت متأخرة، مثل وصالت األقمار  البدعلى مستوى مناطق جغرافية مختلفة؛ و

  .ةالصناعي

  حدود الطوارئ .6

أو ستحدث تحول الطوارئ لدى الوظائف  TLDلـ التالي حدود الطوارئ التي وصلت ألي خدمة مما ذكر أعاله  مصفوفةاليوضح 
  .من ھذا االتفاق 2.13الحرجة كما ھو معرف في القسم 

  الطوارئ حدود  الحرجة المھمة
  أسبوع/ساعات عمل 4  )جميع الخوادم( DNSخدمة 

  أسبوع/ساعات عمل 4  مثلاأل DNSSECحل 

EPP  24 أسبوع/ساعات عمل  
 RDDS )WHOIS/WHOISاستعالم 

   )المستندة إلى الويب
  أسبوع/ساعات عمل 24

خرق اتفاق السجل الناتج عن فقدان مستودع بيانات كما ھو موضح في   مستودع البيانات
  .6الجزء ب القسم  2التخصيص 

  تصعيد الطوارئ .7

إن بدء التصعيد والتحقيقات . غراض التدقيق والتحري الممكنة أو القضايا المحتملة في ما يخص أعمال المتابعةال يكون التصعيد إال أل
  .التعاونية الھامة ال يمثال في حد ذاتھما خدمتا متابعة جاء الفشل في متطلبات أدائھما

أن توفر  البدو. والمسجلين ICANN ينومشغلي السجل وبين المسجلين ومشغل السجل وب ICANN وأن يكون التصعيد بين البد
ICANN أن يظل التواصل الموجود بين  البدو. ومشغلي السجل أقسام عمليات الطوارئ التي جاء الحديث عنھاICANN  ومشغلي

ف السجل وما ينشر للمسجلين باعتبار دورھم المعني في التصعيدات وقبل التعامل مع أي حالة تصعيد للطوارئ من قبل كافة األطرا
  .                          ً      ً المعنية والبقاء عليھا أمدا  بعيدا  
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 ICANN من جانبتصعيد الطوارئ  .7.1

سيقومون بتصعيد الطوارئ مع  ICANNفإن مشغلي طوارئ  6من حدود الطوارئ كما هو محدد في القسم % 10وجود  ةحالفي 
) SMS أي البريد اإللكتروني أو(ت اإللكترونيا: يشتمل تصعيد الطوارئ على الحد األدنى من العناصر التالية. مشغل السجل المعني

أو إشعار التواصل الصوتي بقسم الطوارئ الخاص بمشغل السجل بمعلومات وافية عن المسألة المتصعدة بما في ذلك دليل فشل المتابعة /و
لمتابعة ومتابعة وكذا مشغل السجل وااللتزام ببدء مسألة التصحيح بين خدمة ا ICANNوالتفاقم المندلع من فشل طاقم المتابعة لدى 

 . الخدمة على حد سواء

 ICANN من جانبتصعيد الطوارئ  .7.2

ن المسجل اوفي حال ك. لتعامل مع طلبات الطوارئ من المسجلينعلى اأقسام عمليات الطوارئ بمراعاة دوام استعداد مشغل السجل يلتزم 
 ICANNمن خالل سبل (قادر على التواصل مع السجل بسبب خلل في خدمة السجل وكونه غير  EPPغير قادر على عمل تحويالت 
مع مشغل السجل أو أن مشغل السجل غير قادر أو ال ينوي عالج الخلل فللمسجل أن يبدأ تصعيد الطوارئ ) المنصوص عليها لالتصاالت

 .تصعيد الطوارئ مع مشغل السجل كما هو مذكور أعاله ICANN ثم يمكن أن تبدأ .ICANN بقسم عمليات الطوارئ في

 بالغ باالنقطاع والصيانةاإل .7.3

ساعة على األقل من  24قبل  ICANN ن مشغل السجل يخطط للصيانة فسوف يقومون بإعطاء مالحظة لقسم الطوارئ فيافي حال ك
ء مرات الصيانة ويرجئ خدمة تصعيد الطوارئ لخدمة المتابعة أثنا ICANN وسيسجل قسم عمليات الطوارئ في. عملية الصيانة تلك

 .الصيانة المحتملة فترة انقطاع

ومتطلبات األداء لتقوم  SLAبالنسبة للخدمات تحت  ICANNانقطاع طبقاً اللتزاماتهم التعاقدية مع على وجود مشغل السجل فإذا أعلن 
أثناء ذلك االنقطاع المزعوم ويقوم بإرجاء  ICANN وسيسجل قسم عمليات الطوارئ في. ICANNبإشعار قسم عمليات الطوارئ في 

 . صعيد الطوارئ للخدمة المتابعة المعنيةخدمة ت

 تعهدات قياس األداء .8

القياس بما في ذلك أي نوع من أنواع المحاباة لطلبات خدمات  اختباراتينبغي على مشغل السجل أال يتدخل في . تدخلعدم ال .8.1
امل مع أي طلب آخر من أن يستجيب مشغل السجل الختبارات التقييم كما جاء في هذا التخصيص مثلما يتع البدو. المتابعة

 .)EPP(أو مسجلي ) RDDSو DNSلـ (مستخدمي اإلنترنت 

ستحصل على اختبار مسجل يستخدم ألغراض  ICANNيوافق مشغل السجل على أن  .ICANNمن ختبار مين سجل االأ .8.2
تاوة على يوافق مشغل السجل على عدم المحاباة في اختبار المسجل غير عدم فرض إ. كما هو موضح أعاله SLRتقييم 

لمصلحتها أو لغيرها ) أو موضوعات السجل(أال تستخدم المسجل أو أسماء نطاق المسجل  ICANNينبغي على . التحويالت
 .عدا أغراض التثبت من االمتثال التعاقدي على الشروط الموضحة في االتفاق
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 المقاصة أغراض دار .1
 

مصادقتها، وتخزينها ونشرها من المقرر مركزي للمعلومات التي  مستودععبارة عن مقاصة العالمة التجارية دار  1.1
فيما بإبرام عقود تتم على أساس التراضي  ICANNوسوف تقوم  .التجاريةالعالمات حقوق حاملي تعلق بوالتي ت

العالمات مقاصة دار خدمات في العمل كموفر لحق بما يمنح ال ،أو مزودي الخدماتمزود بين الطرفين مع 
 .وتسهيل نقل المعلومات المتعلقة ببعض العالمات التجارية تصديقوتوثيق لقبول والتجارية، أي 

التحقق من صحة العالمات التجارية ومصادقة ) 1: (وظيفتيها األساسيتين وهماالمقاصة فصل دار  من طلبيكما س 1.2
خدمات دعم من أجل الجديدة  gTLDتوفير المعلومات لسجالت لالعمل كقاعدة بيانات ) 2(المقاصة، ودار ب

Sunrise  كان هناك مزودين سواء عمل المزود ذاته على كال الوظيفتين أو و. العالمة التجاريةدعاوى أو خدمات
 .رح المناقصاتاثنين فإن ذلك سيتقرر في عملية ط

يحتاج السجل فقط إلى االتصال بإحدى قواعد البيانات المركزية للحصول على المعلومات المطلوبة إلجراء  1.3
Sunrise  مقاصة العالمة  مزود خدمة،) عقود(أو خدمات إدعاءات العالمة التجارية بغض النظر عن تفاصيل عقد

 .ICANNالتجارية مع 

توفير خدمات إضافية إن وجدت طالما تم الحفاظ على هذه  مقاصة العالمة التجاريةإجراء لمزود خدمة يمكن  1.4
 .الخدمات أو أية بيانات مستخدمة لهذه الخدمات بشكل منفصل عن قاعدة بيانات المقاصة

تنفيذ  وسيتم .إلى المستلمين المحدودين المعلومات رونشالمقاصة مخزناً لمعلومات المصادقة قاعدة بيانات وستعتبر  1.5
بما يتفق مع المخطط المحدود ولن يكون لها أية قوى غير محددة بخالف ما وضح في الميثاق بالنظر إلى  ائفهاوظ

قبل إجراء أية تغيرات مادية على وظائف  .المقاصة من تخليق هذه السياسة) مدراء(لن يتمكن مدير  .التصديق
  .ما يتم التعامل حالياً ك ICANNالمقاصة، فستخضع لنفس فترة التعليق العام في 

عالوة على ذلك فإن تعذر تقديم العالمات  .حقوق قانونية ةعلى أي حق وال ُيوجد أي وال يعتبر تضمين المقاصة دليالً  1.6
التجارية بالمقاصة ال يجب النظر إليه على أنه افتقار إلى اليقظة من حاملي العالمة التجارية أو تنازل عن أي حقوق 

  .كون له تأثيرا سلبيا فيما يتعلق بهذا اإلخفاقوال يمكن أن ي

 مزودو الخدمة .2
 

خدمة مقاصة العالمات التجارية بالضرورة مجموعة معايير، إالّ أن االعتبارات ) مزودي(سيشمل اختيار مزود  2.1
واألمان دون تتمثل في القدرة على التخزين والمصادقة ونشر البيانات على المستوى األعلى لالستقرار سالرئيسية 

 . الرجوع إلى تكامل أو توقيت عملية التسجيل أو عمليات التشغيل الخاصة بالسجل

قدم التعليق العام اقتراحاً مفاده أن أفضل الطرق لحماية تكامل  .إدارة قاعدة البيانات; التحقق/التصديق –الوظائف  2.2
أن تكون فصل وظائف إدارة قاعدة البيانات وأي البيانات وتجنب األمور الناشئة لمزودي المصدر الرئيسيين يجب 

  .للبيانات تحقق/عمليات مصادقة

 
التي تحتوي على  العالمات لتأهّ  تضمن وهي التسجيل عمليات مصادقة علىبالعمل واحدة  هيئةتلتزم  2.2.1

ل دستور أو المحمية بفع بها كلماتأو كعالمات  قضائياً  منها التحقق تمبها كلمات عالمات أو أنها  سجلةكم
بضمان توفير ما يثبت استخدام العالمة التجارية، والذي يمكن توضيحه هذه الهيئة  ةطالبتم موست .معاهدة

 .من خالل تقديم إعالن موقع وعينة واحدة من االستخدام الحالي
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 لعالمةا دعاءاتإ وخدمات Sunrise خدمات ميقدوت بيانات قاعدة علىبالحفاظ  الهيئة الثانيةوتلتزم  2.2.2
  ).أدناه تناولها تم( التجارية

 
 كانت إذا ما لتحديدهامة  أخرى وعواملواألمن  الفعاليات موازنة في التصرف وحرية ،التقدير استخدام سيتم 2.3

ICANN البيانات تكامل على الحفاظ أجل من لإلدارة ىخروالتحقق، واأل لمصادقةل واحدة - اثنتين أو بهيئة ستتصل. 
 

 .ت التعاقديةالعالقا 2.4

إلى احتياجات  اتشغيلها استنادً يتم سوف . ICANNمنفصلة ومستقلة عن  أن تكون المقاصةيتوجب  2.4.1
أن تقوم بتنسيق وتحديد  ICANN ويجوز لـ. السوق مع جمع الرسوم من يستخدمون هذه الخدمات

ة ضمان جودة للتحقق من الروابط المستخدمة بواسطة السجالت والمسجلين وأداء وظيفة إشرافية أو وظيف
 .تلبية أهداف حماية الحقوق بالشكل المالئم

االعتماد /القائم على المصادقة) (العالمات التجارية(يتم تحديد مزود خدمة مقاصة العالمة التجارية  2.4.2
من خالل عملية مفتوحة وشفافة بهدف ضمان تدني التكلفة والوثوقية واتساق الخدمة لكل ) واإلدارة
 .ي خدمات المقاصةمساعد

داخل دار الخدمة الذين يعملون على توفير مصادقة العالمات التجارية المقدمة ) مزودي(يجب على مزود  2.4.3
  .التعاقدية ICANNالمقاصة االلتزام بالمعايير الدقيقة التي يجب تحديدها باتفاقية 

على مدار سبعة توفرها بهدف (عمالء أن يتضمن العقد متطلبات مستوى الخدمة وتوفر خدمة اليتوجب  2.4.4
ومتطلبات مخزن البيانات ومتطلبات  ،)يوماً في العام 365ساعة في اليوم و 24أيام في األسبوع و

  .الوصول المتساوي لكل األشخاص والهيئات التي تطلب الوصول لقاعدة بيانات مقاصة العالمة التجارية

التفاقية تأميناً من مزود الخدمة عن األخطاء مثل األخطاء إلى المدى المعمول به، يجب أن تتضمن ا 2.4.5
 .والسجالت ومسجلي النطاقات ICANNاإليجابية للمشاركين مثل المسجلين و

مباشرة (يجب على مزود خدمة المقاصة مساعدة مزودي خدمة مصادقة العالمات اإلقليمية  .متطلبات مزود الخدمة 2.5
ع بميزة الخبراء المحليين ممن يتفهمون الفوارق الدقيقة للعالمة التجارية محل للتمت) أو عبر المقاولين الفرعيين

 :أمثلة لتفاصيل معايير األداء المحددة في معيار جائزة التعاقد واتفاقيات الخدمات .التساؤل

  .)القائم على إدارة قاعدة البيانات(ساعة طوال سبعة أيام في األسبوع  24توفير إمكانية وصول  2.5.1

 .)القائم على إدارة قاعدة البيانات(توظيف أنظمة موثوقة من الناحية التقنية مع تأمينها  2.5.2

استخدام أنظمة الوصول العالمي وأنظمة الموازنة بحيث يمكن تجهيز عدد من العالمات من مختلف  2.5.3
  .)القائم على إدارة قاعدة البيانات والمحقق(المصادر بعدة لغات 

نقطة الدخول من حاملي العالمات التجارية لتقديم بياناتهم بقاعدة  -االت الخضوع من كل العالم قبول ح 2.5.4
 .المقاصة وقد تكون هيئات إقليمية أو هيئة واحدةدار بيانات 

 .السماح باللغات المتعددة مع تحديد تفاصيل التنفيذ الدقيقة 2.5.5

 .رات إدعاءات الخدمةالبحث بإشعاتوفير الوصول من المسجل للتأكد  2.5.6

التحقيق، أو المصادقة إلى جانب الوصول واإللمام البيانات، أو  صلة بإدارة قاعدةالتمتع بالخبرة ذات ال 2.5.7
 .)القائم على إدارة قاعدة البيانات والقائم على المصادقة( بمختلف قوانين العالمات التجارية
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يتضمن الواجهات المتضمنة بالسجالت والمسجلين بعدم منع وجوب الضمان من خالل متطلبات األداء بما  2.5.8
القائم على إدارة قاعدة (توقيت تسجيل اسم النطاق وال عمليات التشغيل الخاصة بالسجل أو المسجل 

 ).البيانات

 
 العالمات بالمقاصة معايير تضمين .3
 

دية لإلدخال قد تؤدي إلى الوصول إلى قاعدة نقطة فر-سيطلب من حامل العالمة التجارية فقط تقديم كل نقطة إدخال  3.1
أن تستضيف صفحة المعلومات التي  ICANNفي حالة استخدام نقاط الدخول، يجب على  .بيانات المقاصة بأكملها

بغض النظر عن نقطة الدخول بالمقاصة فإن إجراءات المصادقة  .توضح كيفية تحديد نقاط اإلخضاع اإلقليمية
 .دةالمحددة ستكون موحّ 

 :فيما يلي المعايير الحالية للتضمين بالمقاصة 3.2

  .من كافة المناطق واالختصاصات القضائيةعلى المستوى القومي أو اإلقليمي المسجلة العالمات الكلماتية  3.2.1

  .أو اإلجراءات القضائية األخرى قد تم التحقق منها قضائياً  كلماتيةأي عالمة  3.2.2

سارية في وقت تقديم العالمة التجارية إلى بموجب قانون أو معاهدة محمية كلمات تحتوي على عالمة أي  3.2.3
  .دار المقاصة الحتوائها

  .العالمات التجارية األخرى التي تمثل ملكية فكرية 3.2.4

 الحماية المتوفرة إلى تسجيالت العالمات التجارية ال تمتد إلى طلبات التسجيل، أو العالمات التجارية في 3.2.5
كانت خاضعة للبطالن الناجح، أو اإللغاء أو إجراءات أي فترة اعتراض أو عالمات تجارية مسجلة 

  .التصحيح

نسخة من معلومات في دار المقاصة على المسجلة الكلماتية  العالمةقيد نوع البيانات التي تدعم يحتوي يجب أن  3.3
التسجيل الضروري والدوائر القضائية التي ) أرقام(قم بما يتضمن ر ذات الصلة أو عملية التسجيل، ملكية التسجيل

 .أصدرتها عمليات التسجيل، واسم مالك السجل

التحقق من التسجيل في دار المقاصة التي تحتوي على كلمات  عالمةالقيد البيانات التي تدعم ويجب أن تتضمن  3.4
التي تحتوي  التي تدل على تحقق العالمةوالتي دخلت بشكل مناسب بواسطة المحكمة، و قضائيا مستندات المحكمة

 .الممنوحة على كلمات

إلى دار  اتقديمهقد تم التي يتم قيدها في دار المقاصة  التي تحتوي على كلماتعالمات الوتكون البيانات التي تدعم  3.5
ر المقاصة للتضمين، وقت تقديمها إلى دا منها قضائياً أو اإلجراءات القضائية األخرى السارية في االمقاصة لتضمينه

 .نسخة من جزء مناسب من اإلجراءات القضائية ودليل على تاريخ سريانهايجب أن تتضمن حيث 

من األنواع التي تخالف األنواع البيانات التي تدعم قيد العالمات التجارية في دار المقاصة والتي تمثل ملكية فكرية  3.6
ه فيتم تحديدها من خالل مشغل السجل ودار المقاصة استناًدا أعال 3.2.3 – 3.2.1المنصوص عليها في القسمين 

 .الخدمات التي يختار أي مشغل سجل محدد توفيرهاإلى 

كالعالمة  "icann." أو" icann.org" يسمح لعمليات التسجيل التي تتضمن حاالت امتداد المستوى األعلى مثل لن 3.7
ذا كان تم تسجيل تلك العالمة أو تم التحقق منها أو حمايتها المقاصة بغض النظر عما إدار في  تحتوي على كلمات

، فسوف لن يسمح لكالً منهما بالدخول icann.أو  icann.orgعلى سبيل المثال عالمة بمعنى أنه إن وجدت (
 ).للمقاصة
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ة أو أي بيان المقاصة، تقديم إعالن أو شهادة خطيدار تضمين عالماتهم بالمطالبين بسيطلب من كل حاملي العالمة  3.8
العالمة كما سيطلب من حامل  .آخر، يفيد بصحة المعلومات المذكورة وحداثتها وعدم إرفاقها لغرض غير مناسب

دار التصديق على الحفاظ على المعلومات المرفقة بالمقاصة حديثة، بحيث إذا تم خالل وقت تضمين العالمة ب
م التحقق منها في تعالمة و في حالة أهمل حامل العالمة تسجيل أو تحويلها إلى هيئة أخرى أالالمقاصة إلغاء 

 .يكون عليه التزام إيجابي لإلعالم عن المقاصةالعالمة فإن حامل للعالمة استخدام القانون العام  المقاصة أو قضائياً 
توجد  وعالوة على ذلك، فإنه يتوقع أن .وسيكون هناك عقوبات تتعلق باإلخفاق في الحفاظ على المعلومات حديثة
قد دبرت عبر طرق احتيالية أو العالمات عملية بحيث يمكن إزالة عمليات التسجيل من المقاصة إن تم اكتشاف أن 

 . مغشوشة أو ثبت عدم دقة البيانات

يرغب في للعالمة كنظام حماية إضافي، فإن مصادقة البيانات سيتطلب تجديدها على فترات من خالل أي حامل  3.9
والسبب وراء  .يجب أن يسهل اإلخضاع اإللكتروني من العملية مع تقليل التكلفة المرتبطة به .اصةالمقدار البقاء ب

المصادقة على فترات هو انسيابية فعاليات المقاصة والمعلومات التي يحتاج إليها مشغل السجل لممارسة عمله 
 .وتحديد العالمات بالمشكلة قيد البحث

 المقاصة بيانات مااستخد .4

ممن يطلبون تضمين عالماتهم في المقاصة الموافقة على استخدام هذه المعلومات العالمة توجب على كل حاملي سي 4.1
ومع ذلك، فإن مثل هذه الموافقة قد تمتد فقط لالستخدام في حالة التوافق مع الغرض المحدد لقاعدة  .من المقاصة

والسبب وراء هذه الفقرة هو منع  .مات التجاريةمطالبات العالأو  Sunriseلخدمات  بيانات المقاصة التجارية
وال يتوجب وجود عائق في طريق مزود خدمة  .بدون تصريح المقاصة حالياً من استخدام البيانات بطرق أخرى

 .مقاصة العالمة التجارية أو مزودي خدمة األطراف األخرى بشأن توفير خدمات إضافية على أساس غير حصري

التجارية مرخصة العالمات مقاصة الموجودة في دار بيانات الميزة تنافسية، يجب أن تكون ومن أجل عدم إنشاء  4.2
بشرط  للمنافسين المهتمين بتقديم خدمات إضافية على أساس متساوي وغير تمييزي وعلى شروط معقولة تجارياً 

رخصة استخدام ) أ( :مةالعالووفقاً لذلك، سيتم عرض خيارين للترخيص لحامل . موافقة حامل العالمة التجارية
البيانات لكل المزايا المطلوبة لمقاصة العالمة التجارية مع عدم السماح باستخدام هذه البيانات للخدمات اإلضافية 

ترخيص استخدام البيانات للمزايا ) ب(سواء من جانب مزود خدمة مقاصة العالمة التجارية أو أية هيئة أخرى أو 
الجديد والتي  gTLDs بـالعالمات مة التجارية وعن االستخدامات اإلضافية المتعلقة بحماية اإلجبارية لمقاصة العال

تتضمن ترخيص السماح بالمقاصة بترخيص االستخدام والتعامل مع البيانات بمقاصة العالمة التجارية للمنافسين 
كما سيتم تضمين كل األحكام والشروط وسيتم تحديد تفاصيل التنفيذ المحددة . التي توفر كذلك هذه الخدمات اإلضافية

 . ICANNوالخضوع لمراجعة  ICANNالمتعلقة بفقرة هذه الخدمات باتفاقية مزود خدمة المقاصة التجارية مع 

لتحقق والبحث في إشعارات العالمة التجارية، خدمة محتمل بهدف امسجل أي لن يتم اعتبار الوصول من جانب   4.3
فسيمثل إساءة استخدام البيانات من قبل مقدمي الخدمات أما . ا دون تكلفة على المسجلإضافية ويجب أن يتم توفيره

 .إلنهاء المباشرل اأساسً 

 البيانات وتوثيق مصادقة إرشادات .5

جدير بالذكر أن إحدى وظائف التضمين األساسية للمقاصة تتمثل في مصادقة البيانات بما يلبي معايير محددة بالحد  5.1
 :ى ذلك فقد تم اقتراح عدد من المعايير الدنيا وهي كالتاليوعل .األدنى

قائمة مقبولة لمصادر مصادقة البيانات وذلك مثل مواقع الويب المرخصة ومكاتب العالمة التجارية  5.1.1
المنتشرة في أرجاء العالم ومزودي األطراف األخرى ممن يمكنهم الحصول على معلومات من مكاتب 

 .متنوعة وما إلى ذلكالعالمة التجارية ال

والعنوان ومعلومات االتصال لمقدم الطلب وتحديثها وموافقتها إن تم إدراج مالك العالمات  االسمدقة  5.1.2
 .التجارية المسجل
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  .توفير معلومات االتصال اإللكترونية والحرص على دقتھا  5.1.3

مكتب العالمة التجارية الخاصة لرقم أعضاء التسجيل والدول التي توافق المعلومات بقاعدة بيانات   5.1.4
  .التسجيل

صاحب تتم مطالبة ، أو معاھدة، قانونمن خالل محكمة، أو تكن محمية من أجل التحقق من مقاصة العالمات التي لم   5.2
م تقديتقديم أدلة من االستخدام المتواصل للعالمة في اتصال مع تقديم حسن النية لبيع السلع أو الخدمات قبل العالمة 
مع عينة فردية عبارة عن إعالن موقع تكون أدلة االستخدام المقبولة يجب أن .دار المقاصةإدراجھا في طلب ب

أو أي لقطات للشاشة  وأكتيبات إعالن  وأحاويات  وأعالمات  وأمسميات باالستخدام الحالي والذي قد يتألف من 
  .الحالي يثبت االستخدامشيء آخر 

  لزاميةآليات حماية الحقوق اإل  .6

الجديدة استخدام مقاصة العالمة التجارية بھدف دعم آليات حماية الحقوق قبل  gTLD  ُ                  سي تطلب من جميع سجالت 
مطالبات العالمات خدمة مؤلفة من التي يجب أن تتكون في الحد األدنى و، أو فترة اإلطالق المبدئية )RPMs(اإلطالق 
  .Sunriseوعملية  التجارية

  
  المات التجاريةالعدعاوى خدمة   6.1

  
الجديدة خدمات دعاوى العالمات التجارية خالل فترة التشغيل  gTLDيجب أن يوفر مشغلي سجالت   6.1.1

 60الـ ويجب أن تحدث فترة البدء ھذه لمدة . األولية للعالمات التجارية في دار مقاصة العالمات التجارية
ا من فتح التسجيل للتس ً                      يوم ا األولى على األقل اعتبار                         ً   .جيل العام  

لنطاق حقوق المتوقع إشعار واضح للمسجل إن الغرض من خدمة دعاوي العالمات التجارية ھي توفير   6.1.2
جدير  .)إخطار دعاوى العالمات التجارية(على المسجلين بھدف تقليل التأثير غير الجيد العالمة حامل 

ما المحتمل البيان المحدد من المسجل  يضمن .بالذكر وجود نموذج يوضح العناصر المطلوبة مرفق بالمستند
استالم المسجل ) 2(في المقاصة؛ ) العالمات(يفيد بتضمين العالمة        ً إشعارا  المتوقع المسجل  استالم) 1: (يلي

عدم انتھاك عملية المتوقع على قدر معرفة المسجل ) 3(بتدارك األمر والتعرف عليه، و      ً      إشعارا  يفيد المتوقع 
  . النطاق المطلوب للحقوق الخاضعة لإلشعارالتسجيل واستخدام اسم 

يجب أن يحتوي إشعار إدعاءات العالمة التجارية على ارتباطات أو يوفر طرقا بديلة لتمكين الوصول  6.1.3
إلى مرجع معلومات قاعدة بيانات مقاصة العالمة التجارية باإلشعار للتعرف بشكل أفضل المتوقع للمسجل 

ويجب أن يتم توفير ھذه االرتباطات . محل النزاع من حامل العالمة التجاريةعلى حقوق العالمة التجارية 
من األفضل أن يتم تقديم . المتوقع في الوقت المناسب فعليا دون تكلفة على المسجل) أو أي مصادر أخرى(

بلغة  إشعار إدعاءات الخدمة باللغة المستخدمة ببقية حاالت التعامل مع المسجل أو السجل ولكن على األقل
  ).السجل/كما ھو محدد من المسجل أو مسجل النطاق(مستخدمة برعاية األمم المتحدة 

) المقاصةدار مع الربط مرة أخرى من خالل (فسيقوم المسجل في دار المقاصة، تم تسجيل اسم النطاق  ذاإ 6.1.4
  .بالتسجيلعلى الفور العالمة ) حاملي(بإعالم حامل 

إلى السجالت عند محاولة المسجلين ترسل إشعار بحيث ت مقاصة العالمة التجارية قاعدة بياناھيكلة يجب   6.1.5
ويقصد بـ . في دار المقاصة التي تم التحقق منھامع العالمات "            ً متطابق كليا  " تسجيل اسم نطاق يكون

سافات م) أ: (في ھذا الصدد .للعالمةأن يكون اسم النطاق من عناصر نصية مطابقة وكاملة "             ً متطابقة كليا  "
الحروف الخاصة المحددة ) ب(أو حذفھا؛ ) أو العكس(متضمنة بالعالمة وقد تم استبدالھا بحروف وصل 

عالمات الترقيم أو ) جـ(؛ )&و@ (المتضمنة بالعالمة التجارية كما يتم نطقھا بكلمات مناسبة توضحھا 
من المستوى الثاني والتي قد  الحروف الخاصة المتضمنة بالعالمة والتي ال يمكن استخدامھا باسم النطاق
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تم استبدالھا بمسافات أو حروف وصل أو بخطوط سفلية وال تزال تعتبر مطابقة ) 2(محذوفة أو ) 1(تكون 
  . المؤھلة للتضمين ،"العالمات المتضمنة"عدم وجود الجمع و) د(و

  
  Sunriseخدمة   6.2

  
ً         يوم ا على أق 30لمدة  Sunriseيجب توفير خدمات تسجيل   6.2.1 ل تقدير خالل مرحلة ما قبل التشغيل ويجب   

في حالة سعي أحدھم للحصول على  إلى سائر حاملي العالمات التجارية في دار المقاصةتقديم إخطار 
مطابقة "التي تكون يجب توفير اإلخطار إلى حاملي العالمات التجارية في دار المقاصة . Sunriseتسجيل 
ً  تمام ا   .Sunriseلالسم المقرر تسجياه خالل "    

، فسوف تلبى Sunriseفي الحاالت التي يختار بھا السجل تقديم تسجيل خدمة . Sunriseعملية تسجيل   6.2.2
                                  ِ                                  باعتبارھا متطلب كحد أدنى مؤكد من ق بل بيانات مقاصة العالمات التجارية، ) SERs(متطلبات األھلية 

  ).SDRP(أو  Sunriseسياسة تسوية خالف وتضمين 

التي صدرت وقت أو ) أعاله 7.2في القسم  للمعاييرالمطابقة (ملكية العالمة ) SERs :)1يشمل عرض   6.2.3
الجديدة  gTLDلقائمة طلب  ICANNقبل تاريخ السريان التفاقية السجل وقد قدمت قبل أو وقت نشر 

تخاب وجدير بالذكر أن متطلبات ان) 2(السم نطاق المقدم له؛ ) أعاله 6محدد في القسم  كما ھو(المطابقة 
يفيد بصحة  تعھد) 3(الدرجة الدولية للسلع والخدمات التي يتناولھا التسجيل؛ : السجل االختيارية ھي

  .فقرة بكفاية البيانات بتوثيق تسجيل المستند أو تسھيل مصادقته بالمقاصة) 4(المعلومات المقدمة ودقتھا؛ و

وقت في ال) 1( :س األربعة التالية على األقلالمقترحة بالتحديات استنادا إلى األس SDRPيجب أن يسمح   6.2.4
أو أن ) أو إقليمي( ذا أثر وطني لك المسجل تسجيالتيموال تسجيل اسم النطاق المتحدى، الذي يتم فيه 

اسم النطاق غير متطابق ) 2(؛ العالمة التجارية لم توثق من خالل حكم محكمة أو يحميھا قانون أو معاھدة
الذي اعتمد عليه العالمة التجارية تسجيل ) 3(؛ Sunriseالتسجيل إلى تسجيل للعالمة التي يستند إليھا 

أو أن العالمة التجارية لم توثق من خالل ) أو إقليمي( أثر وطنيلھا وليس  Sunriseالمسجل في تسجيل 
اق الذي اعتمد عليه مسجل اسم النطالعالمة التجارية تسجيل ) 4(؛ حكم محكمة أو يحميھا قانون أو معاھدة

الذي لم يصدر وقت أو قبل وقت تاريخ السريان التفاقية السجل مع عدم التقدم وقت  Sunriseفي تسجيل 
  .استالم للطلبات ICANNأو قبل إعالن 

، ويدقق في ويصادق على العالمات، على النحو المطابق، ويسمع SERsسوف يحتفظ بيت المقاصة بـ   6.2.5
  .التحديثات

  اصةحماية العالمات بالمق  .7

أو خدمات ادعاءات العالمة التجارية بكل العالمات بمقاصة العالمة  Sunriseالجديدة أن تمد  gTLDيجب على سجالت 
                                                          ِ                                      كما ھو موضح أدناه، فإن نطاق العالمات المسجلة المستخدمة من ق بل خدمة المطالبات ھو أوسع من تلك التي . التجارية

  .Sunriseتستخدم لفترات 
  

: الكلمات التي ھيذات يتعين على السجالت االعتراف بجميع العالمات  -ات مقاصة العالمات التجارية بالنسبة لخدم  7.1
محمي على وجه ) 3(      ً     قانونا ؛ أو منه تحقق م) 2(، أو أو متعددةأو اإلقليمي مسجلة على المستوى الوطني ) 1(

وال يلزم . إلى دار المقاصة للتضمينفي وقت تقديم العالمة التجارية أو معاھدة سارية بموجب قانون التخصيص 
  .تقديم إشعار باالستخدام
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مسجلة   )1: (التي تحتوي على كلماتيتعين على السجالت االعتراف بجميع العالمات  - Sunriseبالنسبة لخدمات   7.2
 يكون لھا دليل استخدام في صورة إعالن وعينة مفردة من أنوالتي يمكن أو اإلقليمي على المستوى الوطني 

التي تم التحقق منھا من خالل ) 2(االستخدام الحالي وتم تقديمه إلى دار مقاصة العالمات التجارية والتحقق منه أو 
قانون أو معاھدة سارية في الوقت الحالي وكانت سارية في المحمية بشكل خاص من خالل   )3(إحدى المحاكم أو 

 .أو قبل ھذا التاريخ 2008يونيو  26
  

  ةالمقاص تكلفة  .8
  

ويلتزم حاملو العالمات التجارية بالتسجيل في دار . الخدماتالمستفيدة من طراف األيجب أن يتم تحمل التكلفة بالكامل من جانب 
أما المسجلين وغيرھم ممن يقدمون أنفسھم إلى . Sunriseالمقاصة، كما تقوم السجالت بسداد مطالبات العالمات التجارية وخدمات 

  .لتزمون بالسداد إلى دار المقاصة مباشرةخدمات دار المقاصة في
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 التجارية العالمة إشعار 

 ]التسجيل اتفاقية ولغة اإلنجليزية باللغة[
 

ن لقد تلقيت إشعار هذه العالمة التجارية بناًء على طلب الحصول على اسم نطاق يطابق على األقل سجالً واحداً م
 .العالمات التجارية إلى دار المقاصة الخاص بالعالمات التجارية

قد يحق أو ال يحق لك تسجيل اسم المجال اعتماداً على الغرض من استخدامها، وما إذا كان هو نفسه إلى حد كبير أو 
 غير كاستخدام هذا النطاق اسم لتسجيل حقوقك تحمى ال أو تحمى قد. تتداخل مع العالمات التجارية المدرجة أدناه

 ]in bold italics or all caps. [بلدكم قوانين بموجب "منصف استخدام" أو تجاري

 

يرجى قراءة معلومات العالمة التجارية الموضحة أدناه بعناية، بما يتضمن العالمات التجارية والدوائر القضائية والسلع 
أن جميع االختصاصات ال تستعرض طلبات تسجيل  يرجى مالجظة. والخدمة التي تسجل من أجلها العالمة التجارية

العالمات التجارية عن كثب، ولذا قد توجد بعض معلومات العالمة التجارية أدناه في السجل المحلي أو اإلقليمي الذي ال 
 .يجري استعراضاً دقيقاً أو أساسياً لحقوق العالمات التجارية قبل التسجيل

تشارة محام أو خبير قانوني بشأن العالمات التجارية والملكية الفكرية إذا كانت لديك أسئلة، قد ترغب في اس
 .لالسترشاد

إن استمريت في عملية التسجيل فقدم ما يفيد استالمك وتفهمك لإلشعار بقدر كبير ولن يتم انتهاك عملية التسجيل 
 . الخاصة بك واستخدامك السم النطاق بحقوق العالمة التجارية المدرجة أدناه

 : العالمات التجارية المدرجة بمقاصة العالمة التجارية] number[ي ما يل
 

 ]click here for more if maximum character count is exceeded: [السلع: حق الدعوى: العالمة. 1
المة معلومات اتصال مسجل الع: مسجل العالمة التجارية: الطبقة الدولية للسلع والخدمات أو المكافئ إن كان متاحاً 

 : التجارية
 
]with links to the TM registrations as listed in the TM Clearinghouse[ 
 
 ]click here for more if maximum character count is exceeded: [السلع: حق الدعوى: العالمة. 2

 : ةمسجل العالمة التجاري: الطبقة الدولية للسلع والخدمات أو المكافئ إن كان متاحاً 
 

 : معلومات اتصال مسجل العالمة التجارية
****** ]with links to the TM registrations as listed in the TM Clearinghouse[ 

 

X .1 .السلع: حق الدعوى: العالمة] :click here for more if maximum character count is exceeded[ 
معلومات اتصال مسجل العالمة : مسجل العالمة التجارية: إن كان متاحاً  الطبقة الدولية للسلع والخدمات أو المكافئ

 : التجارية
 

 



 ("URS") الموحد السريع التعليق نظام
 2011سبتمبر 19

 ات التمھيديةاإلجراء

 الشكوى . 1

  شكوىال تقديم 1.1
 
 والدعاوى التجارية العالمات حقوق تتضمن URS خدمات مقدم من شكوى تقديم خالل من الدعوىيتم بدء   )أ 

 .لإلعفاء التجارية العالمة صاحب تخويل على تركز التي
 

ً       علم ا بأن  .النظر قيد ھو والذي ،ةالمناسب موبالرس مصحوبة شكوى كل تكون أن يجب  )ب   غيرستكون  الرسوم ھذه  
 .لالسترداد قابلة

 
المقدمة للشكوى  الشركاتبشرط أن تكون  واحد، مسجل ضد صلة ذات شركاتعدة ل واحدة شكوى قبوليتم   )ج 

 ذات أنھا تظھر أن يمكن كان إذا فقط واحدة شكوى في المتعددين المسجلين تعيين ويمكن .ببعضھامرتبطة 
 .لإليداع مسبق كشرط فرضت التي النطاقات أسماء لعدد أدنى حد ھناك يكون ولن .الطريقة وبنفس صلة

 
 الشكوى عريضة 1.2

 
ا الشكوى وصيغة شكل يكونيجب أن  ً  بسيط  ا ھناك سيكون كما .اإلمكان بقدر     ً  نموذج   تضمنوسي .الشكوى لتقديم     
 :يلي ما الشكوى نموذج

 
مقدمة  )األطراف( بالطرف الخاصة االتصال معلومات من وغيرھا اإللكتروني البريد وعنوان اسم 1.2.1

  .الشكوى
  

 المتقدمة األطراف عن نيابة يتصرف شخص ألي االتصال ومعلومات اإللكتروني البريد وعنوان اسم 1.2.2
  .بالشكوى

 
ة المدرجة في معلومات االتصال المتاحو )Whois من المتاحة الصلة ذات المعلومات أي( المسجل اسم 1.2.3

Whois الصلة ذات المجال )أسماء( سمبالنسبة ال. 
 

 نسخة الشكوى صاحب يضمن أن ينبغي نطاق، اسم لكل .الشكوى موضوع المحدد النطاق )أسماء( اسم 1.2.4
 الموقع من مھين قسم محتوى من متوفرا، كان إذاو ،ونسخة حاليا المتاحة  Whois المعلومات من

 .الشكوى موضوع ھو ذيال النطاق اسم بكل المرتبطة
 

 تشكو التي األطراف بتأكيد وعمال الشكوى عليھا تقوم التي المحددة الخدمة عالمات/التجارية العالمة 1.2.5
  .بالخدمات يتصل وفيما لصالحھم بحقوقھم، يتصل وفيما لحقوقھم،

 
 له يحق كيالمشت الطرف أن تبين التي الوقائع تحديد الشكوى عليھا تقوم التي األسس يوضح بيان يوجد 1.2.6

  :الخصوص وجه على ،اإلغاثة طلب
 

 من يحمل والتي )1( :كلمة عالمة مع بشكل مربك متشابه أو متطابق المسجل النطاق اسم أن 1.2.6.1
 تم أنه  (2) أو ،االستخدام وقيد المفعول ساري      ً  إقليمي ا أو    ً  وطني ا تسجيل الشكوى مقدم أجلھا
 األساسي النظام من      ً خصيصا   ميةمح تكون التي )3( أو إجراءات، عبر تھاصح من التحقق

  .الشكوى تقديم فيه يتم الذي الوقت في المفعول سارية معاھدة أو
 

 في يكون أن يمكن والذي - االستخدام دليل توضيح خالل من االستخدام توضيح يمكن  . أ
 من وتوثيقه تقديمه تم والذي - التجارة في الحالي االستخدام من وعينة إعالن صورة
 .التجارية العالمات مقاصة دار خالل

ا تقديم دليل على االستخدام بشكل مباشر مع شكوى   . ب ً                                              يمكن أيض         URS.  
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 و

 
 و ؛المجال باسم الفائدة أو المشروع الحق لديه ليس المسجل أن 1.2.6.2

 
 .نية بسوء استخدامه ويتم تسجيله تم النطاق أن 1.2.6.3

 
 :يلي ما المسجل قبل من واستخدامها التسجيل نية سوء تثبت التي بالظروف حصرية غير قائمة تتضمن

 
 إلى النطاق اسم تسجيل نقل أو وتأجيره بيعه لغرض اً أساس النطاق اسم سجل المسجل .أ 

 لتلك منافس أو الخدمة عالمة أو التجارية العالمة صاحب هو الذي الشكوى مقدم
  أو النطاق؛ باسم مباشرة تتصل التي الموثقة النفقات فائض في النظر إلمعان الشكوى،

 من الخدمة عالمة أو التجارية العالمة صاحب منع بهدف النطاق اسم لالمسج سجل .ب 
 هذا من سلوك نمط في المسجل مشاركة بشرط النطاق، باسم يتعلق فيما العالمة عكس
  أو القبيل؛

  أو المنافس؛ أعمال تعطيل بهدف األول المقام في النطاق اسم المسجل سجل .ج 

 مستخدمي وجذب تجارية مكاسب تحقيق قصد عن المسجل حاول النطاق، اسم باستخدام .د 
 وجود خالل من اإلنترنت، عبر المواقع من غيره أو المسجل ويب لموقع اإلنترنت

 تأييد أو واالنتماء والرعاية للمصدر بالنسبة الشكوى مقدم عالمة وبين بينه للخلط احتمال
 .مكان أي أو الويب موقع على خدمة أو منتج من أو المسجل ويب موقع

 .اإليضاح من الخالي النموذج نص من لكمة 500 إلى يصل ما فيه يقدم أن الشكوى لمقدم يمكن صندوق 1.2.7
 

 تقديم عند النية حسن من يكفي ما هناك وبأن سليم، غير أساس أي عن رفعها يتم ال الشكوى أنب شهادة 1.2.8
 .الشكوى

 
 الرسوم .2

 دوالر 300 حدود في الرسوم ونتك أن ويعتقد .الشكوى مقدم على URS خدمات مقدم قبل من الرسوم تفرض 2.1
 .المطاف نهاية في الخدمات مقدم يحددها وسوف دعوى، لكل أمريكي

 تكون استجابة لرسوممسجل بنفس اسم المسجل   مجال اسم )15( خمسة عشر على تحتوي التي الشكاوى تخضع 2.2
 التي الرسوم االستجابة رسوم تتجاوز أن األحوال من حال بأي يجوز وال .له المحكوم الطرف إلى الرد إلعادة قابلة

 .الشكوى مقدم يتحملها

  اإلدارية المراجعة .3

 .اإليداع لمتطلبات لالمتثال URS مقدم قبل من األولي الفحص أو المبدئية اإلدارية للمراجعة الشكاوى تخضع سوف 3.1
 وجها كانت إذا ام لتحديد وليس الالزمة، المعلومات جميع على تحتوي الشكوى أن لتحديد استعراض مجرد هو وهذا

 .الدعوى إلقامة
 

  .URS مقدم إلى شكوى تقديم من عمل (2) يومين غضون في اإلدارة مراجعة إجراء يتعين 3.2
 

 لتصحيح فرصة هناك يكون لن المطلوبة، للرسوم المقصود مستوى وانخفاض السريع، اإلجراء هذا لطبيعة نظرا 3.3
  .االحتياجات تقديم في القصور أوجه

 
 ال .جديدة شكوى بتقديم المساس دون الشكوى رفض سيتم اإليداع، متطلبات مع متوافقة غير تعتبر ىالشكو كانت إذا 3.4

  .الظروف هذه في المبدئي التسجيل رسوم تسترد
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 النطاق وغلق إشعار .4

 
 البريد عبر( الفور على التسجيل مشغل إخطار URS خدمة مقدم على ينبغي اإلدارية المراجعة من االنتهاء وعند 4.1

 وفي .اإليداع متطلبات على بالموافقة الشكوى إحاطة بعد ساعة 24 غضون في ")الشكوى إشعار(" )كترونياإلل
 النطاق، "إغالق" التسجيل مشغل على يتعين ،URS خدمة مقدم من ذلك الشكوى إشعار تلقي من ساعة 24 غضون

 النطاقات، أسماء وحذف نقل ذلك في بما تسجيل،ال بيانات إلى التغييرات كافة يقيد أن يجب التسجيل أن يعني وهذا
 إشعار(" النطاق اسم غلق فور URS خدمة مقدم إخطار على التسجيل مشغل يعمل .االسم حل يجري وسوف

 ").الغلق
 

 المسجل بإخطار URS خدمة مقدم يقوم بالتسجيل، المشغل من الشكوى إشعار تلقي من ساعة 24 غضون في 4.2
 وتقديم ،Whois اتصال معلومات في المدرجة العناوين إلى الشكوى شعارإ من مطبوعة نسخة إرسال بالشكوى،

 والدفاع الرد في المسجل فشل إذا محتملة آثار عن فضال الغلق، لحالة المشورة تقديم الشكوى، من إلكترونية نسخة
 باللغة وىالشك إشعار يكون أن يجب .المحليين للمسجلين ومفهومة واضحة اإلشعارات تكون أن يجب .الشكوى ضد

 .المسجل إقليم أو بلد في السائدة اللغة إلى الشكوى مقدم ويترجمه االنكليزية
 

 .العادي والبريد )وجد إن( الفاكس أو اإللكتروني البريد عبر وترسل االنكليزية باللغة اإلشعارات جميع إرسال يجب 4.3
  .إلكترونيا تقدم أن يجب وجدت، إن ،المرافقة والمعارض الشكوى

 
 في المسجل عناوين عبر القضية في النطاق باسم إلكترونياً  السجل المسجل يخطر أن أيضا URS خدمة دممق على 4.4

 .ICANN مع ملف
 

 الرد .5

 الرد لحفظ المسجل إلى الشكوى إلشعار URS خدمة مقدم إرسال تاريخ من اعتباًرا تقويمًيا يوما 14 للمسجل يتاح 5.1
 إلى ،توجد إن المرفقة، والمستندات الرد من نسخة الخدمة مقدم لُيرس االستالم، وعند .URS مزود مع إلكترونيا

 .الشكوى مقدم
 

 )30( ثالثين من أكثر يكون وال تقصيًرا إعالنه قبل للرد المسجل حفظ حالة في إيداع رسوم أي هناك تكون ولن 5.2
 دفع المسجل على يجب ر،القرا بعد يوما )30( ثالثين من ألكثر المقدمة للردود وبالنسبة .القرار اتخاذ بعد يوما

 في أعاله عليها المنصوص االستجابة مصروفات إلى باإلضافة ،النظر إلعادة لالسترداد قابلة غير معقولة رسوم
 وتكون .نفسه المسجل ضد عليه متنازع أكثر أو مجال اسم )26( وعشرين لست الشكوى إدراج حالة في 2.2 القسم
 .له المحكوم لطرفا إلى لالسترداد قابلة االستجابة رسوم

 
 للقيام النية لحسن أساس هناك كان إذا URS خدمة مقدم قبل من الوقت بعض إتاحة يمكن المسجل، طلب على بناء 5.3

 .تقويمية أيام )7( سبعة من ألكثر األحوال من حال أي في المهلة تمتد أن يجوز وال .بذلك
 

 :يلي ما على الرد مضمون يشتمل أن بغيوين الملحقات، باستثناء كلمة، 2,500 عن الرد يزيد أال يجب 5.4
 

 .المسجل بيانات تأكيد 5.4.1
 

 .الشكوى عليها تقوم التي األسس من أساس لكل محدد رفض أو قبول 5.4.2
 

 .الشكوى مقدم ادعاءات يناقض دفاع أي 5.4.3
 

 .ودقتها المحتويات بصحة بيان 5.4.4
 

 أجل من اإليجابية المطالب إنف الناجح، للشاكي الممنوح واالنتصاف URS لـ المقصود المعجل الطابع مع تمشيا 5.5
  .مسيئة شكوى قدم قد الشكوى صاحب بأن لالدعاء إال بها يسمح لن المسجل جانب من التخفيف
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 نفس في يكون أن يجب الذي( الرد متطلبات توافق من يشتكي الرد أن URS خدمة مقدم وتحديد الرد إيداع وبمجرد 5.6
 لالستعراض ،URS خدمة مقدم يحدده مؤهل، فاحص إلى لفورا على الداعمة والمواد الرد يرسل وسوف ،)اليوم

 .الفاحص قبل من المقدمة المواد جميع في ينظر .القرار وإصدار
 

 :التالية الحاالت من أي تحديد طريق عن نية سوء تسجيل ادعاء تدحض وقائع أية على الرد يحتوي أن يمكن 5.7
 

 النطاق اسم فإن لالستخدام، الواضح التحضير أو المسجل استخدام أو النزاع لمسجل إشعار أي تقديم قبل 5.7.1
 أو الخدمات، أو للسلع النية بحسن يتعلق فيما النطاق السم المطابق االسم أو

 النطاق، اسم قبل من عام بشكل عرف قد )األخرى المنظمات أو التجارية المنظمات أو كفرد،( المسجل 5.7.2
 أو الخدمة؛ عالمة حقوق أو تجارية عالمة ألي المسجل اكتساب عدم حالة في حتى

 لتحويل تجارية مكاسب لتحقيق قصد دون من النطاق، السم عادل أو شرعي باستخدام المسجل يقوم 5.7.3
 .الحالة هذه في الخدمة عالمة أو التجارية العالمة لتشويه أو التضليل سبيل على المستهلكين

 مصلحة في تصب فإنها األدلة، لجميع ييمهتق أساس على إلثباتها الفاحص قبل من وجدت إذا المطالبات، هذه ومثل
 .المسجل

 طريق عن يكون ال النطاق السم المسجل استخدام أن إلى لإلشارة الشكوى إلى الدفاعات تأكيد أيضا للمسجل يجوز 5.8
 :التالية الخيارات أحد عرض خالل من المثال، سبيل على النية، سوء

 .له العادل امباالستخد يقوم المسجل وأن وصفي أو عام النطاق اسم 5.8.1

 يراه كما عادال استخدامه يكون عمل أو ما لشخص انتقاد أو إشادة في فقط النطاق اسم مواقع ُتدار أن 5.8.2
 .الفاحص

 األطراف قبل من مبرم خطي اتفاق وجود عن صريح تعبير جود مع النطاق السم المسجل حمل يتسق 5.8.3
 .المفعول ساري يزال ال وأنه المتنازعة،

 نوع من النطاق اسم ألن نظرا التعسفية التسجيالت من سلسلة أو أوسع نمط من جزءً  ليس النطاق اسم 5.8.4
 .المسجل قبل من المسجلة األخرى النطاقات ألسماء شخصية أو كبير حد إلى مختلف

 :الفاحص ليراعيها أخرى عوامل 5.9

 ذاتها حد في هي النطاقات، أسماء من كبيرة حقيبة على والحصول الربح، أجل من النطاقات أسماء تداول 5.9.1
 تبعا معينة حالة في مؤذًيا كوني قد ذلك، مع السلوك وهذا .URS بموجب النية سوء على دليال ليس

 .مزاياها على بناء حدة على حالة كل ستعراضا الفاحص على فيجب .النزاع لظروف

 حد في )لالستعراض النقر بمجرد عائد وكسب الوقوف بصفحات النطاقات أسماء ربط أي( الحركة بيع 5.9.2
 لظروف تبعا معينة حالة في مؤذًيا تكون قد ذلك، مع السلوك وهذا .URS بموجب نية سوء يشكل ال ذاته

 :االعتبار بعين الفاحص يأخذس .النزاع

 النطاق؛ اسم طبيعة 5.9.2.1

 و النطاق؛ باسم ترتبط وقوف صفحة أية على اإلعالنات روابط طبيعة 5.9.2.2

 .المسجل مسؤولية يكون النطاق اسم استخدام 5.9.2.3
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 اإلخالل .6

 الشكوى وتستمر ردا، المسجل يقدم ال ،)الممنوحة الفترة تمديد أو( الرد فترة من يوما 14 انقضاء حالة في 6.1
  .افتراضًيا

 
 الشكوى صاحب إلى اإللكتروني البريد عبر افتراضي إشعار تقديم الخدمة مقدم على يتعين الحالتين، كلتا في 6.2

 الذي المحتوى تغيير المسجل على يحظر االفتراضية، لفترةا خالل .المسجل إلى والفاكس البريد وعبر والمسجل،
 معلومات لتغيير محظورا أيضا يكون وسوف لالستخدام، مشروًعا هو اآلن األمر بأن للقول الموقع في وجد

Whois. 
 

 .الطلب مزايا لمراجعة للفحص االفتراضية الحاالت جميع تخضع 6.3
 

 من اإلعفاء طلب للمسجل يحق فإنه الشاكي، لصالح متحنالم قواعد ،التخلف حاالت في الفحص بعد كان إذا 6.4
 ويكون .بالتخلف اإلخطار تاريخ من اعتباًرا أشهر ستة مرور بعد وحتى وقت أي في رد بتقديم االفتراضية المراجعة

 الستة األشهر فترة انتهاء قبل التمديد طلب حالة في أخرى أشهر ستة لفترة التمديد مطالبة أيًضا المسجل حق من
 .األولى

 
 تقديم تم )2(و ،)أعاله 6.4 المادة مع يتفق بما الرد تقديم تم طالما( المستجيب تخلف )1( :بعد الرد إيداع حالة في 6.5

 األصلي العنوان إلى أخرى مرة المجال اسم حل يجب فإنه أعاله، ةالموضوع اإلشعار متطلبات وفق صحيح إشعار
IP االفتراضي قبل المناسب الوقت الرد في قدمت قد كانت لو كما ةمغلق تظل ولكن عمليا، ممكن وقت أقرب في. 

 .المناسب الوقت في إليها استجاب لو كما القضية هذه وتعتبر االستئناف، من ليس التقصير بعد الرد إيداع
 

 إخطار الخدمة مقدم على يتعين فإنه المسجل، لصالح الفحص وقواعد االفتراضية الحالة في الفحص بعد كان إذا 6.6
  .المسجل إلى النطاق اسم تسجيل على الكاملة السيطرة وإعادة االسم إلطالق التسجيل مشغل

 
 الفاحصون .7

 .URS دعوى يترأس سوف الخدمة مقدم قبل من واحد فاحص اختيار 7.1
 

 سبيل على التجارية العالمات قانون كمجال ،بالمجال صلة وذات واضحة قانونية خلفية للفاحصين تكون نأ ينبغي 7.2
 الفاحصين تزويد ينبغي الخصوص، وجه وعلى .URS إجراءات في ينومعتمد ينمدرب واكوني أن ويجب ،المثال

  .URS بإجراء الفحص إجراء كيفية حول ودفاعات URS عناصر حول بتعليمات
 

 أو التسوق منتدى" لتجنب اإلمكان قدر وايتناوب أن URS مقدم أي قبل من المستخدمين الفاحصين على يتعين 7.3
 معقولة استثناءات مع المعتمدين، الفاحصين جميع مع المساواة قدم على للعمل URS مقدمي بقوة ويشجع .الفاحص

 أساس على تحديدها يتمس التي معقولةال ستثناءاتاال هذه وجود مع )المخالفات أو األداء، وعدم اللغة، احتياجات مثل(
 .ةحد على حالة كل تحليل

 
 اإلثبات وعبء الفحص معايير .8

 :يلي كما القرار تقديم يكون عندما تطبيقها المؤهل الفاحص سيتولى التي لمعاييرا هي 8.1
 

 تسجيل الشكوى مقدم يحمل الذي )1( :الكلمة بعالمة بشكل مربك متشابه أو متطابق المسجل النطاق اسم 8.1.1
 والتي )3( أو ،اً قضائي هامن التحقق تم أنه )2( أو ؛الحالي االستخدام قيد له المفعول ساري إقليمًيا أو وطنًيا
 ةساري تكان تيوال حاليا المفعول سارية معاهدة أو األساسي النظام من الخصوص وجه على محمية تكون

 .الشكوى تقديم وقت المفعول
 

 إعالًنا يكون أن يمكن والذي – االستخدام دليل إيضاح خالل من االستخدام توضيح يمكن 8.1.1.1
 العالمات مقاصة دار خالل من وتوثيقها تقديمها تم قد – الحالي االستخدام من وعينة

 .التجارية
 

 .URS شكوى مع مباشرة االستخدام دليل تقديم أيًضا يمكن 8.1.1.2
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 و النطاق؛ اسم في مصلحة أو شرعي حق بأي المسجل يتمتع ال 8.1.2
 

  .نية بسوء استخدامه ويجري النطاق اسم ُسجل 8.1.3
 

  .ومقنع واضح األدلة إثبات عبء يكون 8.2
 

 قضية هناك ليس أنه تحديد الفاحص على يجب فإنه الشكوى، صاحب صالح في تتملتخ URS لمسألة وبالنسبة 8.3
 االسم؛ حقوق لديه الشكوى صاحب )1( :يلي ما يشمل أن يمكن التحديد ذاه فمثل .المادي الواقع من حقيقية

 كافية أدلة يقدم أن يجب الشكوى صاحب أن يعني وهذا .االسم في مشروعة مصلحة أو حقوق له ليس المسجل )2(و
 على ودليال التجارية العالمات تسجيل على دليل المثال، سبيل على( النطاق اسم في التجارية العالمات حقوق إلثبات

 ).URS لـ ومنتهكا النية بسوء استخدامه ويجري النطاق، اسم تسجيل تم أنه
 

 فيما الواقع في تبقى المواد قيقةلح الحقيقية القضايا أن أو بأعبائه يفي لم الشكوى صاحب أن يرى الفاحص كان إذا 8.4
 أن وهو .URS لـ مناسبة غير باعتبارها الشكوى رفض الفاحص على يتعين فإنه العناصر، من عنصر بأي يتعلق

 اسم استخدام أن إلى يشير للفاحص متاح الدليل أن أو دليل تقديم أن الفاحص يرى كان إذا ترفض سوف شكوىال
 .التجارية للعالمة العادل االستخدام أو المخالفة غير االستخدام هو السؤال في المجال

 
 نية، سوء يحمل التجارية العالمات واستخدام نطاق اسم تسجيل كان إذا ما للنقض حقيقية قضية أي هناك كان حيث 8.5

 على بناء المحكمة بدعوى المثال، سبيل على المساس، دون URS إجراءات إنهاء وسيتم الشكوى، رفض سيتم فإن
 أي في االستخدام إلى يهدف URS التسجيل نظام من الغرض وليس .آخر URS تقديم يمكن أو الموحدة، ةالسياس

 .التجارية العالمات مع للتعاطي واضحة فقط الحاالت ولكن للحقيقة، مفتوحة أسئلة مع إجراءات
 

 حقيقية قضية وجود وعدم ةومقنع واضحة بأدلة مستوفاة الثالثة المعايير جميع أن الفاحص وجد إذا أخرى، وبطريقة 8.6
 المعايير من أي مقابلة عدم الفاحص رأى وإذا .الشكوى صاحب لصالح قرارا الفاحص يصدر فسوف للنقض،

 للمضي الشكوى بمقدم المساس دون URS عوىد بذلك نتهيت ثم ومن االستئناف، طلب الفاحص ُينكر واستيفائها،
 .UDRP الموحدة اسةالسي إطار في أو مختصة محكمة في إجراء في قدما

 
 الرد على الشكوى .9

 تلك تكون وسوف والرد، للشكوى المقدمة المواد بمثابة الدليل يكون وسوف استماع؛ أو اكتشاف أي هناك يكون لن 9.1
 .قرار التخاذ الفاحص قبل من المستخدم الكامل السجل بمثابة المواد

 
 موقع على نشره يتم وسوف .الشاكي لصالح قرارا الفاحص يصدر اإلثبات، بعبء يفي الشكوى صاحب كان إذا 9.2

 يتم التي URS إجراء بخالف القرار على تأثير أي هناك يكون أال ينبغي ذلك، ومع .URS خدمة مقدم ويب
  .تقديمها

 
 على الكاملة السيطرة تنقل وسوف URS دعوى إنهاء سيتم اإلثبات، عبء على الشكوى صاحب يوافق لم إذا 9.3

  .مسجلال إلى النطاق اسم تسجيل

 اإلنترنت هيئة قبل من محدد شكل في الخدمة مزود قبل من نشرها سيتم الموحد التسجيل نظام عن الناتجة القرارات 9.4
ICANN.  

 
 الشكوى وصاحب المسجل إلى URS الخدمات مقدم طريق عن اإللكتروني البريد عبر التحديدات إرسال ويجب 9.5

 .للتقدير لالمتثال التسجيل مشغل من المطلوبة إلجراءاتوا االنتصاف تحديد ويجب التسجيل، ومشغل والمسجل
 

 ربعةأل الممتدة الستجابةا فترة انقضاء فور الفحص يبدأ أن ينبغي االستعجال، وجه على URS بإجراءات للقيام 9.6
 السرعة، وجه على قرارا ويصدر .الرد تقديم على بناء أو ،)منحها تم ما إذا الممتدة الفترة أو( يوما (14) عشر
 الظروف قرارات إصدار يجب .الفحص بدأ من (3) عمل أيام ثالثة غضون في عليه تقديم يتم أن بهدف وذلك

 لتلبية التنفيذ تفاصيل وضع وسيتم .الرد إيداع من اعتباًرا أيام )5( خمسة يتجاوز ال موعد في غيابيا االستثنائية
 إلى يشير مما المحتملين الخدمات لمقدمي العطاء يقدم وسوف( .اختيارهم عند واحدة مرة الخدمة مزودي احتياجات

 .)التحكيم قرار في عامال سيكون السعر أن
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 التعويض .10

  .السجل مشغل إلى الفور على القرار نقل يتم الشكوى، صاحب صالح في القرار جاء إذا 10.1
  

 فترة من المتبقية مدةلل     ً معلق ا يظل أن على المجال، اسم بتعليق السجل مشغل يقوم الفور، على القرار ستالما وبعد 10.2
 المقدمة المعلومات صفحة إلى األسماء وخادم توجيه إعادة يتم .األصلي الويب موقع إلى التحويل يتم ولن التسجيل
 أية بتقديم URS خدمة لمزود السماح ينبغي ال .URS حول URS خدمة مقدم يقدمھا التي اإلنترنت شبكة على

 الدعاية ألغراض االستخدام مباشر غير أو مباشر طريق من له جوزي وال الصفحة، ھذه مثل على أخرى خدمات
 األصلي المسجل معلومات فةا ك لعرض النطاق السم WHOIS استمرار يجب ).آخر طرف ألي أو لنفسھا إما(

 قادرا يكون لن النطاق اسم بأن Whois تعكس أن يجب ذلك، إلى وباإلضافة .االسم خوادم توجيه إعادة باستثناء
  .التسجيل حياة لدورة تعديله أو حذفه أو تحويله يتم أن على

 
   .تجارية بأسعار إضافية سنة لمدة التسجيل فترة لتمديد ناجح الشكوى لمقدم خيار ھناك يكون أن يجب 10.3

  
 .الشكوى صاحب لصالح تحديد وجود حالة في المتاحة األخرى العالجات تكون ال أن ينبغي 10.4

 
  التعسفية الشكاوى .11

  .التجارية اتالعالم أصحاب قبل من العملية ھذه استخدام إساءة ضد عقوبات URS تتضمن أن يجب 11.1
 

 فإن "،المادة بطالن تعمد" )1( شكوى أو المسيئة، وىاالشك من (2) عدد قدم الطرف فيه يعتبر الذي الحدث في 11.2
 الحقائق حديدت صدور تاريخ من واحدة لسنة الموحد URS التسجيل نظام من االستفادة من يمنع أن يجب الطرف

  .متعمد مادي بطالن تقديم )2( أو ثانية، مسيئة شكوى تقديم )1( :يلي ما إلى الشكوى من
 

 :يحدد الفاحص كان إذا مسيئا الشاكي يعتبر قد 11.3
 

 ممارسة تكلفة لزيادة مبرر غير أو ،له لزوم ال تأخير سبب المضايقة، مثل الئق غير لغرض فقط قدم 11.3.1
  و التجارية؛ األعمال

 
 أو ،URS معايير أو قائم قانون أي جانب من يبرره ما له وليس األخرى التأكيدات أو المطالبات تفتقر )1( 11.3.2

 لألدلة دعم ألي الواقعية االدعاءات تفتقر )2(
 

 فيه، صدر الذي الوقت في لحقيقة، تأكيدا اتسع إذا متعمد مادي بطالن على تحتوي شكوى يجد أن للفاحص يجوز 11.4
 .المتبعة URS إجراءات نتائج على أثر له سيكون صحيحا، ھذا كان إذا والتي، مزيفة، كانت بأنھا العلم مع وقدم

 
 دائم بشكل االستفادة من اآلخر الطرف حرمان إلى "النية بسوء المتعمد المادي االستخدام" من حالتان تؤدي وسوف 11.5

  .URS من
 

 الشكاوى فاحصيھم حدد الذين األطرافو الممنوعة، األطراف وتتبع لتحديد عملية بوضع URS مقدمي يطالبس 11.6
  .متعمدة مادية أكاذيب أو المسيئة المقدمة

 
 .مسيئة شكوى تقديم على دليال يكون ال ذاته، حد في الدعوى، موضوع في حكم أو إدارية ألسباب شكوى فصل 11.7

 
 الفاحص أن أساس على فيھا الطعن يمكن المادي البطالن تضمنت متعمدة إساءة أو شكوى تقديم أن النتيجة تمثلت 11.8

 .متقلبة أو تعسفية بطريقة تصرف أو التصرف، أساءت/أساء
 

  االستئناف .12

 مقابل URS دعوى داخل موجود سجل إلى االستناد لتحديد االستئناف في السعي الحق الطرفين من ألي يحق 12.1
 طعنه، في الطرف ليھاإ يستند التي معينة أسس تحديد المستأنف على يتعين .االستئناف تكاليف لتغطية معقولة رسوم
 .   ً  خاطئ ا كان الفاحص قرار بأن المستأنف ادعاء سبب ذلك ويشمل
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 رسوم دفع عند للقرار جوهرية تعتبر جديدة مقبولة أدلة بتقديم قليال يسمح .بالمستأنف القائم االستئناف رسوم يتحمل 12.2

 لتقديره، وفقا المقدم، قبل من اختيارها االستئناف، لهيئة يمكن .الشكوى لتقديم واضحا الدليل يكون أن بشرط إضافية،
 .األطراف من أي من وثائق أو أخرى وبيانات

 
 الخوادم ألسماء يحل يعد لم المجال اسم كان إذا المثال، سبيل على .المجال اسم قرار يغير لن االستئناف رفع 12.3

 التي اإلعالمية الصفحة لىإ اإلشارة في المجال اسم يستمر الشكوى، مقدم أو لصالح تحديد وجود بسبب األصلية
 فيجب التسجيل، لصالح تحديد وجود بسبب األصلية الخوادم ألسماء يحل المجال اسم كان إذا .URS موفر يقدمها

 .االستئناف عملية خالل الحل في يستمر أن
 

 طلب تقديم بعد يوما 14 خالل فعل رد أي تقديم ويجب القرار صدور بعد يوما 14 خالل االستئناف تقديم يجب 12.4
 .االستئناف

 
 )انطبقت إذا الممتدة الفترة خالل أو( أشهر ستة غضون في رد تقديم طريق عن البحث من اإلغاثة المشارك طلب إذا 12.5

 تقديم ويجب الثاني التحديد تاريخ من يوما 14 خالل االستئناف طلب تقديم فيجب أولي، تقرير صدور من اعتباًرا
  .نافاالستئ تقديم من يوما 14 خالل رد أي

 
 البريد عبر URS موفر قبل من االستئناف لجنة إليها توصلت التي والنتائج االستئناف مالحظات ترسل أن يجب 12.6

 .السجل ومشغل بالتسجيل والقائم والمسجل الشكوى وصاحب المسجل إلى اإللكتروني
 

 .أعاله المذكورة تلك غير ،لالستئناف الخدمات مقدمي وإجراءات قواعد تطبيق يجب 12.7
 

 المتوافرة األخرى عالجاتال .13

 مقدم هو المستأنف كان إذا( UDRP مثل للمستأنف، متاحة أخرى انتصاف وسائل ألي URS قرار إعاقة عدم ينبغي
 أي ضد أو لصالح URS قرار .بالمنافسة اختصاص ذات محكمة في متاحة تكون قد التي األخرى العالجات أو ،)الشكوى
  .أخرى دعوى أي أو UDRP يف طرف أي إلى ينحاز ال أن يجب طرف

 
 URS نظاممراجعة  .14

 من االنتهاء عند .األولي الفاحص قرار إصدار بعد واحدة سنة خالل URS إجراءات في النظر إعادة في الشروع سيتم
 حول العام للتعليق ونشرها اإلحصائية، المعلومات ذلك في بما اإلجراء، هذا استخدام حول تقرير نشر يجب االستعراض،

 .اإلجراء هذا وفعالية جدوى



 
 (TRADEMARK  PDDRP ) التجارية العالمة تفويض بعد ما مرحلة في النزاع حل إجراء

 2011سبتمبر  19

 النزاع أطراف .1

 .في النزاع طرفا ICANN ولن تكون  .gTLD حامل العالمة التجارية ومشغل سجل  مأطراف النزاع ه

 بها المعمول القواعد .2

 .اءات حل النزاع في مرحلة ما بعد تفويض العالمة التجارية بشكل عامإن الهدف من هذا اإلجراء هو تغطية إجر 2.1
وذلك واحد  ")المزود(" إلجراء حل النزاع في مرحلة ما بعد تفويض العالمة التجاريةإلى حد اختيار أكثر من مزود 

ضافية يجب اتباعها ، قد يكون لكل مزود قوانين إإجراء حل النزاع في مرحلة ما بعد تفويض العالمة التجاريةلتنفيذ 
 .فيما يلي اإلجراءات العامة الواجب إتباعها من كافة المزودينو .وىاشكالعند تقديم 

في اتفاقية السجل، يوافق مشغل السجل على المشاركة في كافة إجراءات مرحلة ما بعد التفويض وااللتزام باألحكام  2.2
 .الناتجة

 اللغة .3

 .اللغة اإلنجليزيةهي بات المقدمة والدعاوى لجميع الطلالرسمية تكون اللغة  3.1

لتحديد غير هذا، بأن يتم إرفاق  هيئة الخبراءيجوز لألطراف تقديم أدلة مساندة بلغتهم األصلية، بشكل يخضع لسلطة  3.2
 .مثل هذه األدلة بترجمة إلى اللغة اإلنجليزية لكافة النصوص ذات الصلة

 الزمنية والحدود االتصاالت .4

 .اتقديم كافة أنواع االتصاالت مع المزود إلكترونيً يجب  4.1

ألغراض تحديد تاريخ بدء الحد الزمني، سيتم افتراض وصول إشعار أو أي وسيلة اتصال أخرى في يوم إرسالها  4.2
 .األطرافالمحددة من خالل إلى الجهة المختصة 

قديم إشعار أو أي وسيلة اتصال أخرى في يوم ألغراض تحديد االلتزام بالحد الزمني، سيتم افتراض إرسال أو ت  4.3
 .إرسالها

 استالم تاريخ من التالي اليوم في بالسريان المدةتلك  تبدأ اإلجراء، هذا بحسب الزمنية المدة احتساب ألغراض 4.4
 .أخرى اتصال وسيلة أية أو اإلشعار

 .تحديد خالف ذلكأنها أيام تقويم ما لم يتم بيجب اعتبار أية إشارة إلى حدود اليوم  4.5

 األهلية .5

هو حامل ) "مقدم الشكوى"( طرف ثالث بشكوى ضد المزود تؤكد على أن سيبدأ إجراء اإلدارة اإللزامي عندما يتقدم 5.1
أن واحد أو يدعي  )الذي قد يتضمن العالمات التجارية المسجلة أو غير المسجلة كما هو محدد أدناه( عالمة تجارية،

جّراء أسلوب تشغيل مشغل السجل أو  ،مقدم الشكوىيتم ضرر  األسلوب، وبهذا النتهاك عرضتأكثر من العالمات ت
 .gTLD استخدام 

أية رسوم، يقوم سداد النزاع، وقبل أن يطلب من المدعى عليه تقديم استجابة موضوعية، أو متابعة استحقاقات قبل  5.2
مراجعة سقف  هيئة"( ة لسقف االستحقاقيمبدئ مقدم الخدمة بتعيين لجنة خاصة من شخص واحد ألداء مراجعة

 )."االستحقاق
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 المعايير .6

هيئات تتحكم أو يتم التحكم فيها مباشرة تحت التحكم العام بمشغل سجل، توفير  "مشغل السجل"يضمن المعايير،  لهذهبالنسبة 
 ،المباشر أو غير المباشر ،التحكم االمتالكاستناداً لعقد أو خالفه، حيث يعني  ،سواء عبر التملك أو التحكم في سندات التصويت

سواء عبر التملك أو التحكم في سندات التصويت، عبر عقد أو  ،للقوة الالزمة للتوجيه أو مباشرة إدارة أو سياسات الهيئة
 .خالفه

 :األعلى المستوى 6.1

ابي بعمليات التشغيل أو اإليج يجب على المدعي أن يؤكد ويثبت بالدليل الواضح والمقنع أن إجراء مشغل السجل
 gTLD بعالمة المدعي يسبب أو يساهم بشكل مادي في قيام  إلى حد ما المطابقة أو المشابهة gTLD استخدام سلسلة 

 : بأمر مما يلي

  أو ،مقدم الشكوى عالمة سمعة أو المميزة لشخصيةا استغالل )أ(

  أو ،مقدم الشكوى عالمة سمعة أو المميزة بالشخصية اإلخالل )ب(

 .مقدم الشكوى عالمة مع لالرتباك يدعو كبير شبه تكوين) ج(

مماثلة لعالمة تجارية، ثم على عكس  TLDأحد األمثلة على االنتهاك على المستوى األعلى هو أن تكون سلسلة 
  .عالمةالنوايا المعلنة بعدم انتهاك حقوق حامل العالمة التجارية، يقدم مشغل السجل نفسه على أنه المستفيد من ال

 الثاني المستوى 6.2

 :أن يثبتوا، بأدلة واضحة ومقنعة، من خالل سلوك مشغل السجل ما يلي مقدمي الشكاوىمن المتطلب من 

وجود نمط أو ممارسة جوهرية لنية سيئة محددة من مشغل السجل للتربح من بيع العالمة التجارية ) أ(
 التي تنتهك أسماء النطق، و 

المماثلة أو  gTLD لسيئة للتربح من التسجيل االنتظامي ألسماء النطاق ضمن نية مشغل السجل ا) ب(
 : ، وهيمقدم الشكوىالمشابهة بشكل مربك لعالمة 

 ، أو مقدم الشكوىتستغل بشكل غير منصف الشخصية المميزة أو سمعة عالمة ) 1(

 ، أومقدم الشكوىتخل بالشخصية المميزة أو سمعة عالمة ) 2(

  .مقدم الشكوىالرتباك مع عالمة تمال باتؤدي إلى اح )3(

بعبارة أخرى، لن يكون من الكافي أن يتم إظهار أن مشغل السجل كان على علم باالنتهاك المحتمل للعالمة التجارية 
أسماء التعدي في ) 1: (فقط PDDRP مشغل التسجيل ليس مسئوال تحت . gTLD من خالل عمليات التسجيل لـ

مشغل التسجيل ) 3(يعرف مشغل التسجيل أن األسماء مخالفة في السجل الخاص به، أو  )2(السجل الخاص به، أو 
 . لم يرصد التسجيالت ضمن سجله

تم التسجيل من قبل شخص أو ) 1: (لتسجيل اسم النطاق ما يلي PDDRP مشغل التسجيل ليست مسئوال تحت أي 
ر أو غير مباشر، تحميل، بدء أو توجيه أي شخص تم التسجيل دون تشجيع مباش) 2(كيان ال يتبع مشغل التسجيل، 
ال يقدم أي فائدة مباشرة أو غير مباشرة إلى مشغل التسجيل اآلخر من رسوم ) 3(وأو كيان تابع لشركة التسجيل، 

التي تشمل الرسوم األخرى التي تم جمعها بشكل عرضي لعملية التسجيل لخدمات القيمة المضافة (التسجيل المعتادة 
 ).التسجيل المعززمثل أمن 
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مثال على التعدي على المستوى الثاني هو عامل حيث التسجيل وجود نمط أو ممارسة نشطة، وتشجيع منهجية 
المسجلين لتسجيل أسماء النطاقات المستوى الثاني واالستفادة غير المشروعة للعالمة التجارية لمدى ودرجة أن سوء 

لمستوى الثاني هو وجود نمط لمشغل السجل أو ممارسته لتشجيع أحد األمثلة على االنتهاك على ا .نية واضح
المسجلين بشكل متكرر على تسجيل أسماء نطاق من المستوى الثاني واالستغالل غير المنصف للعالمة التجارية إلى 

 .درجة وحد أن النية السيئة هي ظاهرة

 الشكوى .7

 :التقدم بالشكوى 7.1

، سيبلغ المزود متوافقةالشكوى أن المزود ويرى المراجعة اإلدارية حالما تتم  .يتم تقديم الشكاوى بشكل إلكتروني
بما يتفق مع ") إشعار الشكوى(" بالشكوى إلكترونياً ويبلغ إشعاراً خطياً على مشغل السجل الخاضع للشكوى

 .معلومات االتصال المدرجة في اتفاقية السجل

 :المحتويات 7.2

ا في ذلك العنوان ورقم الهاتف وعنوان البريد اإللكتروني لمقدم الشكوى، اسم ومعلومات االتصال، بم 7.2.1
 .وحسب أفضل معلومات مقدم الشكوى، اسم وعنوان مالك التسجيل الحالي

جهة ومعلومات االتصال، التي تتضمن العنوان ورقم الهاتف وعنوان البريد اإللكتروني ألي شخص  7.2.2
 .مخول بالتصرف نيابة عن مقدم الشكوى

 :والذي ينبغي أن يتضمنوأي دليل مرتبط به بيان بطبيعة النزاع،  7.2.3

مطالبة الحقوق القانونية المعينة التي يتم تقديمها، والعالمات التي تشكل أساس النزاع وبيان  )أ (
 . قصير وصريح عن األساس الذي يتم تقديم الشكوى بناءاً عليه

تطلبات تقديم ادعاء طبقاً لذلك الدافع على شرح تفصيلي حول كيفية تلبية ادعاء المعترض لم )ب (
 .األخص أو المعيار

 .شرح تفصيلي حول صالحية الشكوى ولماذا يعتبر المعترض مؤهالً للمساعدة )ج (

: يوما قبل تقديم الشكوى لمشغل التسجيل كتابة 30إخطار بأن صاحب الشكوى ال يقل عن  )د (
التعدي على العالمات التجارية اهتماماتها محددة وسلوك معين ُيعتقد أنه يؤدي إلى  )1(

 .هو استعداده لتلبية حل هذه القضية) 2(الشكوى و

الخدمات، وأراضيها / بما في ذلك النوع من السلع (شرح لكيفية استخدام عالمة مقدم الشكوى  )ه (
أو محمية بموجب القانون على ) بما في ذلك جميع على الخط االستخدام -فترة االستخدام 

 .ة أو تم التصديق عليها من قبل محكمة أو لتبادل المعلوماتخالف ذلك أو معاهد

دليل االستخدام دليال على أساس النجدة بما يتضمن مقدم الشكوى نسخ من أي مستندات يعتبرها  )و (
 .وعمليات تسجيل اسم النطاقالحالي للعالمة التجارية محل الخالف في الشكوى 

 .ض غير مناسبةبيان يوضح بأن اإلجراءات ال يتم تنفيذها ألغرا )ز (

 .بمالك العالمة التجارية بيان يصف كيفية إضرار التسجيل المعني )ح (
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باستثناء الملحقات، ما لم يقرر مقدم الخدمات عدم  ،صفحة 20كلمة و 5,000تكون الشكاوى مقصورة على   7.3
   .ضرورة المواد اإلضافية

كوى غير مستردة بحسب المبلغ المحدد بما رسوم تقديم ش مقدم الشكوىفي نفس وقت تقديم الشكوى، سوف يدفع   7.4
أيام من استالم المعارضة من  10في حالة عدم فع رسوم اإلدعاء خالل فترة  .يتوافق مع قوانين المزود المعمول بھا
  .المزود فسيتم نبذ الدعوى دون تحامل

  للشكوى اإلدارية المراجعة  .8

أيام عمل من تقديمھا إلى المزود لتحديد ما إذا كانت ) 5(مسة ستتم مراجعة كافة الشكاوى من المزود خالل فترة خ  8.1
   .الشكوى تتضمن كافة المعلومات الضرورية وتتوافق مع القواعد اإلجرائية

 إذا وجد مقدم خدمة أن الشاكي يلتزم بالقواعد اإلجرائية، فسيتم اعتماد تقديم المعارضة، وستتم مواصلة اإلجراءات  8.2
أن الشكوى ال تتوافق مع القواعد اإلجرائية، سوف يتم إشعار مقدم  المزودإذا وجد  .حقاقاتسقف االستمراجعة  إلى

في حالة عدم استقبال المقدم ألي شكوى  .أيام عمل إلرسال شكوى معدلة) 5(الشكوى بعدم التوافق المذكور ومنحه 
ءات دون التأثير على حق مقدم سوف يتم رفض الشكوى وإغالق اإلجرا ،أيام عمل المحددة) 5(معدلة خالل خمسة 

  .ال يمكن استرداد رسوم تقديم الشكوى .الشكوى في تقديم شكوى جديدة تتوافق مع القواعد اإلجرائية

ثم تقديم إشعار شكوى يتكون من  إلكترونيا ومنإذا تم اعتبارھا متوافقة، سيبلغ المزود الشكوى إلى مشغل السجل   8.3
  .التسجيل معلومات اتصال مدرجة في اتفاقية

  سقف االستحقاقاتمراجعة   .9

لكل  ،تتكون من عضو واحد يتم اختياره من قبل الموفر، ھيئة مراجعة سقف االستحقاقات نشاءبإ الخدمة مزوديقوم   9.1
أيام عمل بعد إكمال المراجعة اإلدارية وقيام مقدم الشكوى بموافقة الشكوى مع القواعد  )5( خمسة إجراء خالل
  .اإلجرائية

  :مع تحديد ما إذا كان صاحب الشكوى يستوفي المعايير التاليةھيئة مراجعة سقف االستحقاقات يجب مراجعة   9.2

مسجلة على المستوى الوطني أو مسجلة ) 1: (اتكلمتحتوي على صاحب الشكوى ھو صاحب عالمة   9.2.1
، أو إحدى المحاكم مداوالت توثيقھا من خاللالتي تم ) 2(، أو وقيد االستخدام في الوقت الحالي     ً   إقليمي ا 

في وقت تقديم شكوى محمية بشكل خاص بموجب قانون أو معاھدة سارية المفعول تكون ) 3(
PDDRP.  
  

والذي يمكن أن يكون عبارة  –يمكن توضيح االستخدام من خالل إظھار دليل االستخدام   9.2.1.1
المقاصة والتحقق منھا  وتقديمھا إلى دار –عن إعالن وعينة واحدة من االستخدام الحالي 

  .من خالل دار المقاصة
ا تقديم ما يثبت االستخدام بشكل مباشر مع الشكوى  9.2.1.2 ً                                              يمكن أيض         .  

  
  أكد صاحب الشكوى أنه يضر ماديا نتيجة التعدي على العالمات التجارية؛  9.2.2

  
الشكوى صحيح، أكد صاحب الشكوى الحقائق مع خصوصية كافية أنه إذا كان كل شيء أكد صاحب   9.2.3

  ومطالبة الدول وفقا لمعايير المستوى األعلى ھنا 
  أو 

أكد صاحب الشكوى الحقائق مع خصوصية كافية أنه إذا كان كل شيء أكد صاحب الشكوى صحيح، 
  ومطالبة الدول وفقا لمعايير المستوى األعلى ھنا؛

م إخطار شكوى أن صاحب الشكوى يوما على األقل قبل تقدي 30) 1( :لقد أكد صاحب الشكوى ما يلي  9.2.4
أبلغ مشغل السجل كتابة باھتماماته المحددة وبسلوك معين يعتقد أنه يؤدي إلى التعدي على العالمات 

سواء استجاب مشغل التسجيل إلشعار صاحب ) 2(التجارية الشكوى، وذلك استعدادا لحل المشكلة، 
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يستجيب أن صاحب الشكوى محاولة للدخول  إذا كان مشغل التسجيل لم) 3(الشكوى من شواغل محددة، و
 .PDDRP في مناقشات بحسن نية لحل القضية قبل بدء 

من تاريخ موفر خدمة إشعار شكوى، يتعين على المشغل التسجيل تتاح لي ) 10(في غضون عشرة أيام عمل  9.3
في مرحلة مراجعة  الفرصة، ولكن ليس هو المطلوب، لتقديم ورقات لدعم موقفها والوقوف على صاحب الشكوى

Threshold .إذا اختار مشغل السجل تعبئة هذه الوثائق، فإنه يجب أن يدفع رسم التسجيل.  

 .أيام عمل لتقديم المعارضة) 10(عشرة في حالة إرسال مشغل السجل لهذه الوثائق، فإن صاحب الشكوى يكون لديه  9.4

عمل من تاريخ استحقاق المعارضة لصاحب الشكوى أو أيام  )10(عشرة هيئة مراجعة سقف االستحقاقات تمنح  9.5
 . Thresholdالموعد المتوقع ألوراق مشغل التسجيل إذا لم يقدم أي شيء، لمسألة تحديد 

 . على جميع األطراف Thresholdيقوم موفر خدمة إلكترونيا بتحديد  9.6

فض الموفر اإلجراءات على أساس أن ، سوف يرThresholdفي حالة عدم إيفاء مقدم الشكوى بمعيار مراجعة  9.7
 .مقدم الشكوى يفتقد إلى المصداقية ويقر بأن مشغل السجل هو الطرف صاحب الحق

وتحديد أن الفريق صاحب الشكوى الدائمة يستوفي معايير فإن هيئة مراجعة سقف االستحقاقات إذا كان استعراض   9.8
 ةمقدم الخدمة يبدأ إجراءات النظر في األسس الموضوعي

 على الشكوى الرد .10

هيئة مراجعة يوماً بعد تاريخ إعالن ) 45(رد على كل شكوى خالل خمسة وأربعون يجب أن يقدم مشغل السجل  10.1
 .سقف االستحقاقات

يجب أن يلتزم الرد مع قوانين تقديم الشكوى ويتضمن اسم ومعلومات اتصال مشغل السجل، باإلضافة إلى رد نقطة  10.2
 . بيانات المقدمة في الشكوىبنقطة على ال

بشكل إلكتروني مع إشعار خطي بنسخة  مقدم الشكوىأن يبلغه المزود إلى  يجبإلى المزود، و تقديم الرديجب  10.3
 .ورقية بأنه قد تم تبليغه

سيعتبر التبليغ بالرد فعاالً، وسيبدأ احتساب الوقت للرد، عند التأكيد على إرسال الرد اإللكتروني واإلشعار الخطي  10.4
 .مقدم الشكوىبنسخة ورقية للرد من قبل المزود إلى العنوان الذي قدمه 

اب في معرض استجابته محددا إن اعتقد مشغل السجل أن المعارضة فاقدة األهمية فسيقوم بالرد عن ذلك باإليج 10.5
  .األسس الخاصة بالدعوى

 الرد .11

أيام من تبليغ الرد بإرسال رد يتعامل مع البيانات المقدمة في الرد تبين ) 10(خالل فترة عشرة  مقدم الشكوىيسمح ل 11.1
يجب أن تستعمل فقط  ال يجوز تقديم الرد لوقائع أو أدلة جديدة في السجل، ولكن". فاقدة لألهلية"سبب كون الشكوى 

أية وقائع أو أدلة جديدة أدخلت في رد يجب تجاهلها من قبل فريق  .لمعالجة البيانات التي أدلي بها في مواجهتها
 .الخبراء

 .فسيتم تعيين لجنة وتزويدها بكافة التقديمات) عند الضرورة(بمجرد تقديم المعارضة واالستجابة والرد عليها  11.2

 التخلف .12

 .تعذر على مشغل السجل االستجابة للشكوى، فسيعتبر ذلك تقصيرا إن 12.1

سيتم تأسيس مجموعة من الحقوق المحدودة لتحديد اكتشاف اإلهمال من المزود ولكن في حالة السماح بفقدان عرض  12.2
 .سببا جيدا لتحديد اكتشاف اإلهمال



 - 6   -

 .ومشغل السجل مقدم الشكوىني إلى يجب أن يقدم المزود إشعاراً بالتخلف عبر البريد اإللكترو 12.3

 . يجب تقديم جميع حاالت التخلف إلى خبير حتى تحديد األهلية 12.4

 الخبراء لجنة .13

خالل  ،يوماً بعد استالم الرد، أو في حالة عدم تقديم أي رد 21سوف يقوم المزود بتكوين لجنة خبراء خالل  13.1
 . يوماً بعد الموعد المحدد لتقديم الرد 21

يعمل ال  .مكونة من شخص واحد، ما لم يطلب أي طرف تشكيل هيئة من ثالثة خبراء-خبراء  عين المزود لجنةي 13.2
إجراء حل النزاع في مرحلة ما بعد تفويض كعضو لجنة خبراء في نفس هيئة مراجعة سقف االستحقاقات عضو 

 .العالمة التجارية

أو كل جانب من الخالف في حالة (أفراد، فإن كل طرف  في حالة طلب أحد األطراف لهيئة خبراء مكونة من ثالثة 13.3
وسوف يجرى هذا االختيار تبعا  .سوف يختار خبير ويختار االثنان عضو هيئة الخبراء الثالث) تسوية الخالف

إجراء حل النزاع في مرحلة ما بعد تفويض العالمة سوف يتم تناوب استشاريي  .إلجراءات وقواعد مقدم الطلب
 .تخدمين من قبل أي مزود بقدر اإلمكانالمس التجارية

مزود خدمة حل "وسوف يتبع كل  .مستقالً عن األطراف لتحدي ما بعد التفويض يجب أن يكون عضو لجنة الخبراء 13.4
اإلجراءات التي يختارها للحصول على مثل هذه االستقاللية، بما في ذلك إجراءات إيقاف عضو استشاري " نزاع

  .قار لالستقالليةواستبداله بسبب االفت

 التكاليف .14

سيتم تقدير مثل  .سيقدر المزود تكاليف اإلجراءات التي يديرها بموجب هذا اإلجراء وفقاً لقوانين المزود المعمول بها 14.1
، والهدف منها أن هيئة الخبراءو هيئة مراجعة سقف االستحقاقات، والرسوم اإلدارية للمزود لتغطية التكاليفهذه 

 .حدود المعقول تكون ضمن

، وسوف يكون مطالبا "مقدم الشكوى" سوف يكون مقدم الشكوى مطالباً بدفع رسوم التقديم كما هي مبينة في قسم 14.2
ورسوم لجنة الخبراء عند  هيئة مراجعة سقف االستحقاقات، رسوم للمزودبإرسال كامل الرسوم اإلدارية المقدرة 

مقدم لتغطية حصة ) أو ما يعادل النقد(ذا المبلغ الكامل يجب أن تكون نقداً خمسين بالمائة من ه .استهالل اإلجراءات
، أو على شكل سندات، )أو ما يعادل النقد(األخرى يجب أن تكون إما نقداً % 50 من اإلجراءات والـ الشكوى

 .لتغطية حصة مشغل السجل إذا فاز مشغل السجل

طرف السائد، فإن مشغل التسجيل مطلوب لتعويض مقدم الشكوى مقابل هو ال مقدم الشكوىفي حالة إعالن الهيئة أن  14.3
 PDDRP ويعتبر عدم القيام بذلك يشكل انتهاكا للعالمات التجارية  .كافة رسوم الهيئة ومقدم الخدمات المتكبدة

 . وخرقا التفاق السجل، ويخضع لسبل االنتصاف المتاحة بموجب االتفاق، وذلك حتى االنتهاء

 فاالكتشا .15

ما إذا كان االكتشاف مسموحاً به أم ال ومداه هو بحسب حرية اللجنة الفردية بالتصرف، سواء تم اتخاذ قرار حوله  15.1
 .بحسب حرية اللجنة، أو بناءاً على طلب األطراف

 . في حالة السماح به، يجب أن يكون االكتشاف مقصوراً على الحاجة الكبيرة لكل طرف 15.2

االستثنائية، يمكن للمزود تعيين خبراء تلتزم األطراف بالدفع لهم، وطلب شهادة شاهد مباشرة أو في ظل الظروف  15.3
 .خطية، أو طلب تبادل محدود للوثائق

تية نهائية، وسيتم وسوف يقدم األطراف مراسالت ثببواسطة لجنة الخبراء، إذا تم السماح به  ،عند نهاية االكتشاف 15.4
 .ن قبل المزود بالتشاور مع لجنة الخبراءتحديد التوقيت والتسلسل م
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 جلسات االستماع .16

طلب أحد الطرفين إجراء جلسة استماع أو استماع إال إذا جلسات يتم حل النزاعات بموجب هذا اإلجراء دون عقد  16.1
 .جلسة استماعإذا قررت لجنة الخبراء في المبادرة الخاصة بها ضرورة عقد 

وإذا لم يكن ذلك . م مؤتمرات الفيديو أو المؤتمرات عن بعد إذا أمكناستخديجب اتماع، عقد جلسة اسوفي حالة  16.2
 .ممكناً، فسيختار الخبير مكاناً لعقد جلسة استماع إذا لم يتمكن الطرفين من االتفاق على مكان

 .يجب أن ال تدوم جلسات االستماع ألكثر من يوم واحد إال في الظروف االستثنائية للغاية 16.3

 .يتم تنفيذ كل إجراءات حل النزاع باللغة اإلنجليزية 16.4

 اإلثبات عبء .17

 .ومقنعاً  واضحاً  دليالً يتحمل المعترض عبء إثبات اإلدعاءات ويجب أن تقدم الفكرة 

 التعويضات .18

أو تعليق و نقل الموصى به شكل حذف أالتعويض  يأخذال يمكن أنا  ،ليسوا طرفاً في اإلجراءات نظراً ألن المسجلين 18.1
الحاالت التي يكون فيها المسجلون عاملين، أو مديرين أو عمالء أو موظفين أو هيئات تعمل  باستثناء(التسجيالت 

 ).سيطرة عامة لمشغل سجلتحت 

مادية أو عقوبات يجب دفعها إلى أي طرف آخر بخالف الرسوم تعويضات  الموصى بهاالتعويضات لن تشمل  18.2
 .14 لقسمالممنوحة تبعا ل

السجل إذا تم اعتباره مشغل ضد التدريجية الخبراء أن توصي بمجموعة متنوعة من وسائل التنفيذ  هيئةليجوز  18.3
 : ، بما في ذلكهذه إجراء حل النزاع في مرحلة ما بعد تفويض العالمة التجارية بموجب  مسؤوالً 

كون تي يمكن أن تللسجالت، وال ةالمستقبلي اتتهاكاالنللتأمين ضد للسجل التعويضية جراءات اإلاستخدام  18.3.1
 :ال يجوز أنالحلول التي تعويضات بموجب اتفاقية السجل، باستثناء واجب باإلضافة إلى ما هو 

 .PDDRP طالب مشغل التسجيل بمراقبة التسجيالت التي ال عالقة لها بأسماء موضوع الدعوى ت )أ(

اإلجراءات التي تقتضيها ركة التسجيل تتعارض مع شإجراءات مباشرة من جانب اتخاذ أو  )ب(
 .التسجيل يةاتفاق

إلى أن يتم تصحيح االنتهاك  gTLD الحرمان المؤقت من قبول عمليات تسجيل ألسماء نطاق جديدة بـ 18.3.2
  .أخرى محددةفترة  حدوثالمحددة في القرار أو إلى  )االنتهاكات(

 أو

 .نستدعي إنهاء اتفاق التسجيلخبيثا،  تصرفافي  السجلمشغل  يتصرفي الت العادية غير الظروف ظل في 18.3.3

تأخذ بعين االعتبار الضرر المستمر على مقدم يلتزم بأن توصياتها حول الحل المناسب، الخبراء لجنة  أثناء تقديم 18.4
الحسنة  لآلخرين، وعلى جانب غير مرتبط، النيةالتعويضات وكذلك الضرر الذي سوف يتسبب فيه  الشكوى،

 .gTLD لمسجلي أسماء النطاق الذين يعملون عبر 

، وإذا كان األمر كذلك، منح توقيع "أساسال تستند إلى أي "الخبراء أيضا تحديد ما إذا كانت الشكوى  لهيئةويجوز  18.5
 :العقوبات المناسبة على نطاق التخرج، بما في ذلك

 الحظر المؤقت من تقديم الشكاوى، 18.5.1
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 بما يتضمن رسوم المحاماة المعقولة؛ و ،مل عبء تكلفة مشغل السجلتح 18.5.2

 .الحظر الدائم من تقديم الشكاوى بعد الحظر المؤقت 18.5.3

ولكن في غياب الظروف غير العادية تكون هذه ، ICANNفرض التعويض يجب أن يكون من تقدير  ذاإ 18.6
 .نة الخبراءالتعويضات بما يتماشى مع التعويضات التي توصي بها لج

 الخبراء لجنة قرار 19.

يوماً من تاريخ تعيين  45تقديمه خالل  الخبير يتميجب أن يبذل المزود والخبير الجهود المعقولة للتحقق من أن قرار  19.1
 .يوما بعد تعيين الخبير 60الخبير وسبب جيد للغياب في حالة التأخير إلى فترة 

يحدد الخبير هل الشكوى قائمة على أساس جيد أم ال، ويقوم بتوفير األسباب التي  .يقوم الخبير بتقديم قرار مكتوب 19.2
يجب أن يكون قرار الخبير متاحا بشكل عام ويمكن الوصول إليه من خالل موقع ويب مقدم  .اعتمد عليها قراره

 .الخدمة

والرسوم إلى المدى الذي لم يتم  سيتم دفع التكاليف .محددةلتعويضات يمكن أن يشمل قرار الخبير توصيات أخرى  19.3
 .يوما من تحديد الخبير لذلك 30دفعه فعال خالل فترة 

 . يجب أن ينص قرار الخبراء على تحديد الطرف السائد 19.4

إجراء حل النزاع في أن عامل التسجيل مسئوال بموجب معايير  االعتبارُيؤخذ بعين في حين أن قرار الخبراء  19.5
لديها السلطة لفرض وسائل االنتصاف، إن وجدت، وهو ما  ICANN ، فإن العالمة التجارية مرحلة ما بعد تفويض

 .مناسبا في ضوء ظروف كل مسألة ICANN  تراه 

 استئناف قرار الخبير .20

الموصى به بناًء التعويض يجوز ألي من الطرفين السعي في استئناف قرار الخبراء بخصوص تحديد المسؤول أو  20.1
مقابل رسوم معقولة  إجراء حل النزاع في مرحلة ما بعد تفويض العالمة التجارية سجل موجود داخل على إلى 

 .لتغطية تكاليف االستئناف

يوماً بعد إعالن قرار الخبراء ويجب تقديم  20يجب تقديم االستئناف بواسطة المزود وتقديمها لكل األطراف خالل  20.2
أسلوب وحساب تواريخ نهاية الخدمة سوف يتم مراعاتهما  .تاريخ االستئناف يوماً بعد 20رد على االستئناف خالل 

 ".االتصاالت والحدود الزمنية" ،الوارد أعاله 4بالتوازي مع المحدد في القسم 

اختيارهم بواسطة المزود ، ولكن ال يمكن أن يكون أي من أعضاء tيجب تعيين لجنة مكونة من ثالثة أعضاء يتم  20.3
 .ناف عضو في لجنة الخبراءلجنة االستئ

  .الرسوم الخاصة باالستئناف في المقام األول سوف يتحملها المدعي 20.4

يسمح قليال بتقديم أدلة مقبولة جديدة تعتبر جوهرية للقرار عند دفع رسوم إضافية، بشرط أن يكون الدليل واضحا  20.5
 . لتقديم الشكوى

المزيد من البيانات أو األدلة من أي طرف حتى إذا كان الدليل  ،تقديرها الخاصيحق للجنة االستئناف أن تطلب وفقاً ل 20.6
 .لجنة االستئناف بأن الدليل ذو صلة بالحدثإذا قررت سابق لموعد تقديم الشكوى 

 .المطالبة بتكاليف االستئناف حقهالطرف صاحب الحق سوف يكون من  20.7

 .غير تلك المذكورة أعاله ،ئنافيجب تطبيق قواعد وإجراءات المزودين لالست 20.8



 - 9   -

 التحدي المتمثل في االنتصاف  .21

 21.1 ICANN  النتهاك العالمة التجارية تعويًضا لن تنفذ PDDRP  يوماً على األقل بعد إعالن قرار لجنة  20لمدة
 .الخبراء، إلتاحة فرصة لتقديم استئناف

 .معلقاً حتى ظهور نتيجة االستئنافلتعويض ا تنفيذ ICANN في حالة تقديم االستئناف، سوف تبقي  21.2

، فسوف إجراء حل النزاع في مرحلة ما بعد تفويض العالمة التجاريةالنتهاك تعويًضا تنفيذ  ICANN إذا قررت  21.3
وسوف  بعد إخطار المشغل التسجيل بالقرار) لوحظ في موقع المكتب الرئيسي كما(أيام عمل ) 10(ننتظر عشرة 

أيام عمل للوثائق الرسمية أن ) 10(رار ما لم يكن قد تسلمه من مشغل التسجيل خالل تلك عشرة الق ICANN تنفذ 
بدأ دعوى قضائية ضد صاحب الشكوى في المحكمة المختصة حيث الطعن في تقدير ) أ: (مشغل التسجيل إما

عات وفقا ألحكام اتفاق عن طريق تسوية المنازالتعويض الطعن في ) ب(الخبراء للمسؤولية ضد مشغل التسجيل، أو 
التعويض عمل، فإنها لن تسعى إلى تنفيذ أيام ) 10(لهذه الوثائق في غضون عشرة  ICANN في حالة تلقي . السجل

دليال على وجود قرار بين ) 1: (حتى تستقبل جراء حل النزاع في مرحلة ما بعد تفويض العالمة التجاريةتعزيًزا إل
دليل رفض دعوى مشغل التسجيل ضد مقدم الشكوى أو سحبها، أو  )ب(صاحب الشكوى ومشغل التسجيل، 

سواء بسبب اتفاق  ICANN نسخة من قرار النزاع لمزود القرار المحدد وفقا للسجل باتفاق النزاع ضد  )ج(
 .الطرفين أو بناء على تقرير من الوقائع

الخبراء بحيث يكون مسئوال  المفروض لتقدير قرارللتعويض  ICANN يجوز لمشغل السجل معارضة فرض  21.4
، بقدر ما يشكل تحديا لها على ما يبررها، من خالل الشروع في تسوية المنازعات وفقا ألحكام PDDRP بموجب 

ليس مقصوداً  .السجل وفقا التفاقية أي تحكيم سوف يتم تحديده بالتوافق مع حقوق وواجبات األطراف .اتفاق التسجيل
أي  .النزاعالتأثير على مشغل السجل في أي قرار لتسوية تعويض بتطبيق  ICANN من قرار الخبراء وال قرار 

 .يتضمن إنهاء اتفاقية السجل يجب أن يكون متوافقاً مع شروط وحاالت بند اإلنهاء في اتفاقية السجلتعويض 

دم التزام في أي وقت وبأي طريقة من شأنها أن تنهي عالتعويض من تطبيق  ICANN ال يحق لشيء هنا منع  21.5
 .مشغل السجل باتفاقية السجل

 اإلدارية اإلجراءاتغيرها من  أو المحاكمإجراءات  إتاحة .22

هو أن يكون إجراء حصري وال يمنع  إجراء حل النزاع في مرحلة ما بعد تفويض العالمة التجارية ليس الهدف من  22.1
 . سب ما هو معمول به، مراجعة القرار كمسؤوليةاألفراد من البحث عن حلول في محاكم القانون، بما في ذلك، بح

 في الحاالت التي يقوم فيها طرف بإرسال دليل مستندي إلى المزود يفيد بأن إجراء المحكمة الذي يشمل نفس 22.2
تم اتخاذه قبل تاريخ  إجراء حل النزاع في مرحلة ما بعد تفويض العالمة التجارية والحقائق والظروف مثل األطراف 

إجراء  يقوم المزود بتعليق أو إنهاء ،إجراء حل النزاع في مرحلة ما بعد تفويض العالمة التجارية الشكوى في  تقديم
 .حل النزاع في مرحلة ما بعد تفويض العالمة التجارية



 RRDRP(0F1  ( التسجيل قيود منازعات تسويةإجراءات 
 2011سبتمبر 19

 

 أطراف النزاع .1

 .ا في النزاعطرفً لن تكون  ICANNعلًما بأن . gTLD ومشغل سجل المؤسسات القائمة المتضررة أطراف النزاع هي 

 القواعد المعمول بها .2

" مقدم الخدمات"مقدم وعلى مدى أكثر من  .معابشكل يهدف هذا اإلجراء إلى تغطية دعاوى تسوية النزاع  2.1
  RRDRP  لتنفيذ  هيتم اختيارواحد  RRDRP ويجوز لكل مقدم خدمة توفير قواعد ودعاوى إضافية يجب إتباعها ،

 .وفيما يلي الدعوى العامة التي ينبغي اتباعها من قبل جميع مقدمي الخدمات. وىاعند تقديم الشك

، يطالب مشغل التسجيل بالموافقة على المشاركة في د إلى المجتمعمستن جديد gTLD في أي اتفاق سجل  2.2
   RRDRP الناتجة القراراتب ن ملزمكووأن ي. 

 اللغة .3

 .اللغة اإلنجليزيةهي  اإلجراءات تحت هذا اإلجراءلجميع الطلبات المقدمة والرسمية سوف تكون اللغة  3.1

والتي  RRDRP   خبراء  لجنة أن تكون خاضعة لسلطةبشرط م أدلة داعمة بلغتهم األصلية، يويجوز للطرفين تقد 3.2
 .نجليزية لجميع النصوص ذات الصلةباللغة اإلترجمة هذه األدلة ل ن ترفقتقرر غير ذلك، وهو أممكن أن 

 االتصاالت والحدود الزمنية .4

 .يجب أن تجرى جميع االتصاالت مع المقدم إلكترونيا 4.1

م افتراض وصول إشعار أو أي وسيلة اتصال أخرى في يوم إرسالها ألغراض تحديد تاريخ بدء الحد الزمني، سيت 4.2
 .األطرافالمحددة من خالل إلى الجهة المختصة 

ألغراض تحديد االلتزام بالحد الزمني، سيتم افتراض إرسال أو تقديم إشعار أو أي وسيلة اتصال أخرى في يوم  4.3
 .إرسالها

المدة في السريان في اليوم التالي الستالم إشعار أو أي تلك  ألغراض حساب المدة الزمنية حسب هذا اإلجراء، تبدأ 4.4
 .وسيلة اتصال أخرى

 .أنها أيام تقويم ما لم يتم تحديد خالف ذلكباعتبار أية إشارة إلى حدود اليوم يجب  4.5

                                                 
من ) RRPRS(التي عجز فيها السجل عن االلتزام بقيود التسجيل فيتم التعامل معها من خالل نظام تقارير مشكالت تقييد السجالت الشكاوى األولية  1

دي إلى التقليل وأن رسم المعالجة االسمية يمكن أن يؤ. InterNIC.netفي ) WDPRS(أو  Whoisخالل نموذج مشابه لنظام تقرير مشكلة بيانات 
والعالج إذا اقتضى (وسوف يتلقى مشغل التسجيل نسخة من الشكوى، وستكون هناك حاجة التخاذ خطوات معقولة للتحقيق  .الغير جديةمن الشكاوى 

هذه، ) RRDRP( وفقاً لدعوى تسوية منازعات قيود التسجيل ىوسوف يكوم لمقدم الشكوى الخيار في تصعيد الشكو .وعدم االمتثال للتقرير) األمر
أما عجز السجل عن التعامل مع الشكوى بما يرضي مقدم الشكوى فال يعطي في حد ذاته مكانة لمقدم الشكوى  .في حالة استمرار عدم االمتثال المزعوم

 .RRDRPفي تقديم شكوى تتعلق بـ 
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 األهلية .5

مقدم  مع تأكيدوى لشك) "الشكوىمقدم "(مقدم للشكوى ثالث عند تقديم طرف  اإلدارية اإللزامية اإلجراءات تستأنف 5.1
القائم على المجتمع وعدم  gTLD نتيجة لمشغل سجل  ةمتضرر مؤسسة قائمةهو صاحب الشكوى  على أن خدماتال

 .االمتثال للقيود المنصوص عليها في اتفاق السجل

أن  "عّرفلمالمجتمع ا" يجب على. لتقديم اعتراض للمجتمع مؤهلينفة بالمجتمعات المعرّ  ةمرتبطالقائمة المؤسسات ال 5.2
 صاحب الشكوىوحتى يصبح  .الذي هو موضوع االعتراض الطلبفي  gTLD صلة بسلسلة يكون مجتمع ذات 

عالقة مستمرة مع مجتمع  لهأن ، وقائمةمؤسسة  ا/أنه:  منثبت كالبادعاء مرتبط بالمجتمع، يجب أن ي مؤهالً للتقدم
 .gTLD  عدد نسمات مقيد والذي يدعمهيتكون من  معّرف الذي

يجب أن يكون مقدمي الشكاوى قد قدموا الشكاوى من خالل نظام تقارير مشكالت تقييد السجالت بأن يكون مؤهالً  5.3
 .PRDRPلرفع 

 .الشكوى موقف مقدم تصريح عنتحديد الخبير يتضمن وسوف  األهلية اللجنةسوف تحدد  5.4

 المعايير .6

 :أن يثبت ما يليعتراض، يجب االُيقبل حتى  6.1

 .عّرفيستشهد به المعترض هو مجتمع مالمجتمع الذي أن  6.1.1

 .gTLD سلسلة عالمة أو ترابط قوي بين المجتمع المذكور و يوجد 6.1.2

 .والواردة في اتفاقيتهالمجتمع أساس لقيود القائمة على للشروط قام بانتهاك ا TLDمشغل  6.1.3

 .مقدم االعتراضهناك احتمال قوي لوقوع ضرر على مقدم الشكوى والمجتمع المحدد من قبل  6.1.4

 الشكوى .7

 :التقدم بالشكوى 7.1

 ، فسيقوم المقدممتوافقة الشكوىأن ورأى المقدم  وبمجرد اكتمال المراجعة اإلدارية. يتم تقديم الشكاوى بشكل إلكتروني
 .السجل يةوفقا لمعلومات االتصال المدرجة في اتفاقو لمشغل السجل مع نسخة ورقية وإشعار بالفاكس بتقديمها إلكترونيا

 :المحتويات 7.2

سم ومعلومات االتصال، التي تتضمن العنوان ورقم الهاتف وعنوان البريد اإللكتروني لمقدم الشكوى، اال 7.2.1
 .صاحب الشكوى واسم وعنوان المالك الحالي للتسجيل ،وإلى أفضل معرفة

ومعلومات االتصال، التي تتضمن العنوان ورقم الهاتف وعنوان البريد اإللكتروني ألي شخص  سماال 7.2.2
 .نيابة عن مقدم الشكوى مخول بالتصرف

 :ما يليوالذي يجب أن يتضمن طبيعة النزاع يوضح بيان  7.2.3

 مشغل التسجيل؛ و والتي لم يمتثل لهاالسجل  يةفي اتفاقعلى التسجيل  المعينةالقيود  7.2.3.1

التي تم تحديدها وقد التسجيل االمتثال بقيود  في شرح مفصل لكيفية فشل مشغل التسجيل 7.2.3.2
 .يتسببت في إلحاق ضرر بالشاك

 .بيان يوضح بأن اإلجراءات ال يتم تنفيذها ألغراض غير مناسبة 7.2.4

 .قد تمت PRPRSوأن عملية  PRPRSبيان بأن مقدم الشكوى قد قدم شكوى من خالل نظام  7.2.5
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رفع شكوى بإجراءات حل النزاع على ما قبل تفويض العالمة التجارية بين بأن مقدم الشكوى قد  7.2.6
)PDDRP (الظروف أو ما يشبهها فيما يتعلق بنفس الحقائق أو. 

باستثناء الملحقات، ما لم يقرر مقدم الخدمات عدم  ،صفحة 20وكلمة  5,000تكون الشكاوى مقصورة على  7.3
 .ضرورة المواد اإلضافية

 .ة يجب أن يتم إرفاقها مع الشكوىأي وثائق داعم 7.4

 .خدمةالللقواعد المطبقة لمقدم وفقا  التقديم شكوى، سوف يدفع صاحب الشكوى رسومالفيه تقدم الذي في نفس الوقت  7.5
، سوف يتم رفض الشكوى دون ها من قبل المقدمأيام من تاريخ استالم 10في حالة عدم دفع رسوم التسجيل خالل 

 .بحق الشاكي بتقديم شكوى أخرى مساسال

 اإلدارية للشكوى المراجعة .8

تقديمها من قبل أعضاء اللجنة أيام عمل من تاريخ ) 5(سوف يتم استعراض جميع الشكاوى في غضون خمسة  8.1
 .لقواعد اإلجرائيةلصاحب الشكوى  امتثاللتحديد مدى المناسب خدمات المقدم المحددين من قبل 

. ، وستتم مواصلة اإلجراءاتاالعتراضأن الشاكي يلتزم بالقواعد اإلجرائية، فسيتم اعتماد تقديم  إذا وجد مقدم خدمة 8.2
فسوف يتم إشعار مقدم الشكوى إلكترونياً عن عدم  ،مع القواعد اإلجرائيةإذا وجد المزود أن الشكوى ال تتوافق 

لشكوى المعدلة بتسلم امزود الخدمة  التزام في حالة عدم. أيام إلرسال الشكوى المعدلة) 5(التوافق وإمهاله خمسة 
مقدم الشكوى  المساس بحقاإلجراءات دون سوف يتم رفض الدعوى وإغالق  ،أيام عمل المقررة) 5(خالل الخمسة 

 .رسوم اإليداع ال ترد إذا تبين عدم امتثال مقدم الشكوى. بتقديم شكوى جديدة تتوافق مع اللوائح اإلجرائية

كما يرسل إشعارا ورقيا إلى مشغل السجل االعتراض بالتعامل مع  التوافق، فسيقوم المزود إلكترونياً  إثبات بمجرد 8.3
 .تصال المدرجة باتفاقية السجلبما يتفق مع معلومات االلالعتراض الخاضع 

 الرد .9

 .تقديم االعتراضيوما من ) 30(خالل فترة ثالثين  أن يقدم مشغل السجل رداً إلى كل مقدم شكوى يجب 9.1

يجب أن يتوافق الرد مع قواعد تقديم الشكاوى ويجب أن يحتوي على األسماء ومعلومات االتصال لمشغل مزود  9.2
 .انات التي يتم تقديمها في الشكوىبنقطة على البي االمتداد، باإلضافة إلى الرد نقطة

أن ترافق  يجبو. أن يتم تقديم ذلك من قبل المزود وإلى مقدم الشكوى بالشكل الورقي واإللكتروني المالئم يجب 9.3
 .رسوم تقديم الشكوى التقديم وإال يتم تعليق الشكوى

 .وسوف يبدأ وقت الرد عند تقديم الردسارًيا الرد يعتبر تقديم  9.4

 .إذا كان مشغل السجل يعتقد أن الشكوى فاقدة لألهلية، فسيستأنف بشكل مؤكد في رده على الخلفية المعينة للمطالبة 9.5

سوف يدفع مشغل السجل رسوم إيداع حسب المبلغ المحدد وفقا للقواعد في نفس الوقت الذي تقدم فيه الشكوى،  9.6
يام من استالم الرد من جانب مقدم الخدمة، أ )10(عشرة في حالة عدم إيداع الرسوم خالل  .خدمةالالمطبقة لمقدم 

 .للتقرير ولكن األمر سوف يستمر فإن الرد يعتبر غير صحيح وال يعتبر في اإلجراءات،

 الرد .01

أيام من تبليغ الرد بإرسال رد يتعامل مع البيانات المقدمة في الرد تبين سبب ) 10(خالل فترة عشرة  مقدم الشكوىيسمح ل 10.1
ال يجوز تقديم الرد لوقائع أو أدلة جديدة في السجل، ولكن يجب أن تستعمل فقط لمعالجة و ،"فاقدة لألهلية"ن الشكوى كو

 .أية وقائع أو أدلة جديدة أدخلت في رد يجب تجاهلها من قبل فريق الخبراء. البيانات التي أدلي بها في مواجهتها

 .فسيتم تعيين لجنة وتزويدها بكافة التقديمات) عند الضرورة(عليها واالستجابة والرد االعتراض بمجرد تقديم  10.2
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 التخلف .11

 .إن تعذر على مشغل السجل االستجابة للشكوى، فسيعتبر ذلك تقصيرا 11.1

سيتم تأسيس مجموعة من الحقوق المحدودة لتحديد اكتشاف اإلهمال من المزود ولكن في حالة السماح بفقدان عرض  11.2
 .تحديد اكتشاف اإلهمالسببا جيدا ل

 .ومشغل السجلمقدم الشكوى يجب أن يقدم المزود إشعاراً بالتخلف عبر البريد اإللكتروني إلى  11.3

 .حتى تحديد األهلية التحديد الخبيريجب تقديم جميع حاالت التخلف إلى  11.4

 لجنة الخبراء .12

، أو في حالة عدم تقديم أي رد، خالل الردماً من استالم يو) 21(يقوم المزود باختيار خبير واحد وتعيينه خالل  12.1
 .بعد موعد تقديم الرد ،يوماً  21

 .سيتولى المقدم تعيين هيئة خبراء من شخص واحد ما لم يتطلب أي طرف بتشكيل هيئة من ثالثة خبراء 12.2

كل جانب من الخالف في حالة  أو(في حالة طلب أحد األطراف لهيئة خبراء مكونة من ثالثة أفراد، فإن كل طرف  12.3
وسوف يجرى هذا االختيار تبعا  .سوف يختار خبير ويختار االثنان عضو هيئة الخبراء الثالث) تسوية الخالف

 .لدى كل موفر إلى أقصى حد ممكن RRDRP  يتم تدوير مناصب أعضاء  .إلجراءات وقواعد مقدم الطلب

وسوف يتبع كل  .طراف تلك المشكلة المتعلقة بما بعد التفويضعن األن مستقلي يكونوايجب أن  أعضاء لجنة الخبراء 12.4
موفر خدمة اإلجراءات التي يختارها للحصول على مثل هذه االستقاللية، بما في ذلك إجراءات إيقاف عضو 

 .استشاري واستبداله بسبب االفتقار لالستقاللية

 التكاليف .13

التي يتم إدارتها بموجب هذا اإلجراء بما يتوافق مع قواعد الموفر المعمول سيقوم المزود بحساب تكلفة اإلجراءات  13.1
أن يجب و ويشمل ذلك رسوم تقديم الشكوى والرد واللجنة ،وسوف تغطي هذه التكلفة الرسوم اإلدارية للمزود. بها

 .معقولةهذه الرسوم تكون 

، "مقدم الشكوى"دفع رسوم تقديم الشكوى كما هي مبينة أعاله في قسم  مقدم الشكوىيجب أن يكون مطلوباً من  13.2
ورسوم ويشمل ذلك رسوم الرد ويجب أن يكون من المتطلب إرسال المبلغ الكامل للرسوم اإلدارية المقدرة للموفر 

لتغطية ) يعادل النقدأو ما (خمسين بالمائة من هذا المبلغ الكامل نقداً ويجب أن تكون . اللجنة عند استهالل اإلجراءات
، أو على شكل )أو ما يعادل النقد(األخرى يجب أن تكون إما نقداً  50% من اإلجراءات والـ مقدم الشكوىحصة 

 .سندات، لتغطية حصة مشغل السجل إذا فاز مشغل السجل

مقدم الشكوى مقابل هو الطرف السائد، فإن مشغل التسجيل مطلوب لتعويض  مقدم الشكوىفي حالة إعالن الهيئة أن  13.3
للعالمات التجارية انتهاكاً  ويعتبر عدم القيام بذلك. ويشمل ذلك رسوم الرد كافة رسوم الهيئة ومقدم الخدمات المتكبدة

  RRDRP ويخضع لسبل االنتصاف المتاحة بموجب االتفاق وذلك حتى االنتهاء ،وخرقا التفاق السجل. 

الطرف المحكوم له في الدعوى، يلتزم المزود بتعويض مشغل السجل عن  إذا أعلنت اللجنة أن مشغل السجل هو 13.4
 .رسوم الرد

 الدليل/ االستكشاف  .14

االستكشاف بشكل lلكي يتم تحقيق هدف حل النزاعات على وجه السرعة وبتكلفة معقولة، لن يتم السماح بإجراء  14.1
 .توفير دليل إضافيوفي حاالت استثنائية، قد تطلب الهيئة من أحد األطراف . عام

 .راً على الحاجة الكبيرة لكل طرففي حالة السماح به، يجب أن يكون االكتشاف مقصو 14.2
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قد تطلب لجنة الخبراء من الموفر تعيين ولكن فقط في الحاالت االستثنائية،  ،ودون وجود طلب خاص من األطراف  14.3
  .ة أو الكتابية أو طلب التبادل المحدود للمستنداتبطلب الشھادة المباشر ،خبراء تلتزم األطراف بالدفع لھم

  جلسات االستماع .15

  .تلك بدون جلسة استماع RRDRP       ً                                غالبا  ما يتم حل النزاعات حسب إجراءات   15.1

ً                                         يمكن أن يقرر الخبير بناء  على رأيه الخاص، أو بناء  على طلب من أحد الطرفين، عقد جلسة استماع  15.2                         ً ومع ذلك، .                        
                                  ً                                                        يقوم الخبير بتقديم قراراته اعتمادا  على المعلومات التحريرية التي تم تقديمھا وبدون عقد جلسة  المفترض أن

  .استماع

وإذا . إذا تمت الموافقة على عقد جلسة استماع، يجب استخدام مؤتمرات الفيديو أو المؤتمرات عن بعد إذا أمكن ھذا  15.3
  .كن الطرفين من االتفاق على مكانلعقد جلسة استماع إذا لم يتم                 ً                            ً لم يكن ذلك ممكنا ، فستختار لجنة الخبراء مكانا  

  .لن تستمر جلسات االستماع ألكثر من يوم واحد، إال في الظروف االستثنائية القصوى  15.4

الطرف اآلخر، يتم حث لجنة اعتراض إن قرر الخبير قبول طلب طرف واحد بعقد جلسة استماع، على الرغم من   15.5
  .                                        ً                             ً تكلفة جلسة االستماع على الطرف الطالب وفقا  لما تراه لجنة الخبراء مناسبا  الخبراء إضافة 

  .يتم تنفيذ كل إجراءات حل النزاع باللغة اإلنجليزية  15.6

  عبء اإلثبات  .16

ً                       قائم ا على تفوق وكثرة األدلة ات الدعوى الخاصة به؛ ويكون العبءإثب يتحمل مقدم الشكوى عبء    .  

  االتعويضات الموصى بھ  .17

حيث إن مسجلي أسماء النطاقات التي يتم تسجيلھا بشكل ينتھك قيود االتفاقية ليسوا من أطراف اإلجراءات،يمكن أن   17.1
باستثناء المسجلين المرشحين للعمل كموظفين ومديرين ( .يكون الحل إزالة التسجيالت التي تنتھك قيود االتفاقية

  .)لعامة مع مشغل السجلالسيطرة اوعمالء وعاملين أو كھيئات في إطار 

  .13لن تشمل العالجات أضرار مادية أو عقوبات يجب دفعھا إلى أي طرف آخر بخالف الرسوم الممنوحة تبعا للقسم   17.2

يتاح للخبير تحت تصرفه مجموعة متنوعة من أدوات التعزيز للتوصية ضد السجل إن حدد الخبير السماح بعمليات   17.3
  :المتفق عليھا بما يتضمن الحدودالتسجيل خارج نطاق 

إجراءات العالج، التي يعمل بھا باإلضافة إلى اتفاقية المتطلبات األخرى ضمن اتفاقية السجل، للسجل   17.3.1
 لنع الحدود المجتمعية، فيما عدا إجراءات العالج لمستقبلية التي ال تتوافق ملضمان التصدي للتسجيالت ا

  :تتضمن

اقبة التسجيالت التي ال عالقة لھا بأسماء موضوع الدعوى مطالبة مشغل التسجيل بمر  )أ(
  RRDRPأو ،  

لك المطلوبة بموجب اتفاق مباشرة األعمال التي تقوم بھا شركة التسجيل التي تتعارض مع ت  )ب(
  .التسجيل

حتى انقضاء فترة حدوث  gTLD   الحرمان المؤقت من قبول عمليات تسجيل ألسماء نطاق جديدة بـ  17.3.2
  حدث أو تحديد فترة من الوقت؛) يكونوا(ھاك المعرف التحديد يكون االنت
  
  ،أو

  .على إنھاء اتفاقية السجل في الظروف االستثنائية التي تعامل فيھا مشغل السجل بشكل خبيث للعمل  17.3.3
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، وكذلك كوىفي إصدار توصياتها بطرق العالج المناسبة، سوف تراعي لجنة الخبراء الضرر الواقع على مقدم الش 17.4
الضرر الذي سوف تتسبب فيه طرق العالج لآلخرين، من أمثال، أصحاب النوايا الحسنة من مسجلي أسماء 

 .gTLD النطاقات في 

 الخبير قرار .18

يوماً من تاريخ تعيين  45يجب أن يبذل المزود والخبير الجهود المعقولة للتحقق من أن قرار الخبير يتم تقديمه خالل  18.1
 .يوما بعد تعيين الخبير 60وسبب جيد للغياب في حالة التأخير إلى فترة  الخبير

يحدد الخبير هل الشكوى قائمة على أساس جيد أم ال، ويقوم بتوفير األسباب التي . يقوم الخبير بتقديم قرار مكتوب 18.2
موقع الويب الخاص  وعلى متاحا بشكل عام ويمكن البحث فيه يجب أن يكون قرار الخبير .اعتمد عليها قراره

 .بالمزود

سيتم دفع التكاليف والرسوم إلى المدى الذي لم يتم . يمكن أن يشمل قرار الخبير توصيات أخرى لعالجات محددة 18.3
 .يوما من تحديد الخبير لذلك )30( ثالثين دفعه فعال خالل فترة

 .الخبراء على تحديد الطرف السائديجب أن ينص قرار  18.4

المقيد استنادا إلى المجتمع لاللتزامات للمحافظة على التسجيل  gTLD بأن مشغل السجل لبي قرار الخبير إن لم ي 18.5
وسائل  ICANNوسوف تراجع واستخدام النطاقات في الحدود المعمول بها فيجب إتباع حاالت الغياب االستثنائية، 

مع  ICANNم تعديل طرق العالج هذه من جانب العالج المذكورة في قرار الخبير وتوافق عليها وتفرضها أو قد يت
 .مراعاة ظروف كل حدث

 استئناف قرار الخبير .19

للدعوى مقابل  RRDRP  يجوز ألي من الطرفين السعي في استئناف قرار الخبراء استناداً إلى سجل موجود داخل  19.1
 .رسوم معقولة لتغطية تكاليف االستئناف

يوماً بعد إصدار قرار الخبير ويجب  20ع الموفر وتعرض على كل األطراف خالل يجب أن تقدم الدعوى وتحفظ م 19.2
سوف يكون األسلوب وحساب التواريخ النهائية للخدمة متوافقة . يوماً بعد تقديمها 20تقديم رد على الدعوى خالل 

 ."االتصاالت والحدود الزمنية" ،الُمشار إليه أعاله 4مع تلك المحددة في القسم 

ب اختيار لجنة للدعوى مكونة من ثالثة أفراد بواسطة الموفر، على أن ال يكون منهم أي العاملين كأعضاء في بج 19.3
 .لجنة الخبراء

 .وسوف يتحمل مقدم الدعوى الرسوم للمرة األولى 19.4

يل كون الدليسمح بشكل محدود بتقديم أدلة مقبولة جديدة تعتبر جوهرية للقرار عند دفع رسوم إضافية، بشرط أن ي 19.5
 .واضحا لتقديم الشكوى

يحق للجنة الدعوى وفقاً لرؤيتها الخاصة طلب أدلة أو بيانات أخرى من أي طرف بصرف النظر عن ما إذا كان  19.6
 .الدليل سابق لتاريخ تقديم الشكوى إذا قررت لجنة الشكوى أن هذا الدليل ذو صلة

 .وسوف يحق لصاحب الحق في الدعوى استرداد نفقات الدعوى 19.7

 .يق قواعد وإجراءات موفري الخدمات على الدعاوى فيما عدا تلك الُمشار إليها أعالهويتم تطب 19.8
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 المخالفة .20

ويتم توفير . مشغل السجل بأنه مخالفعندئذ بإخطار  ICANNإذا قرر الخبير بأن مشغل السجل مخالف، فتلتزم  20.1
 .تسجيلالفرصة أمام مشغل السجل بمعالجة المخالفة كما هو موصى به في اتفاقية ال

في حالة عجز مشغل السجل عن تصحيح المخالفة، يكون من حق كال الطرفين استخدام الخيارات المتاحة أمامهما  20.2
النظر في التعويضات الموصى بها والمنصوص عليها في قرار الخبير  ICANNبموجب اتفاقية السجل ويجوز لـ 

 .أو عند اتخاذ اإلجراءات

فرض إجراء عالج في أي وقت وبأي شكل تم إدراجه ضمن أسباب عدم  من ICANNال شيء هنا يشير إلى منع  20.3
 .التوافق مع اتفاقية السجل

 المحاكم أو اإلجراءات اإلدارية األخرىتوافر إجراءات  .21

، بما أن يكون إجراء حصري وال يمنع األفراد من البحث عن حلول في محاكم القانون RRDRP  ليس الهدف من  21.1
 .هو معمول به، مراجعة القرار كمسؤوليةفي ذلك، حسب ما 

أو وساطة في أي وقت خالل عملية /المشاركة في مفاوضات غير رسمية وب، وليس التزاًماالطرفين، يفضل أن يقوم  21.2
حل النزاعات، إال أن تنفيذ مثل تلك المفاوضات المتعلقة بالتسوية، بمفردها، ال تعتبر سبًبا لتعليق أي موعد نهائي 

 .اإلجراءاتبموجب 
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 6الوحدة 
  -طلبات نطاقات المستوى األعلى 

 البنود والشروط
 

نطاق لحصول على اإلنترنت ل لىع ICANNتقديم هذا الطلب من خالل واجهة منظمة ب
كل الشركات بما في ذلك (، يوافق مقدم الطلب )هذا الطلب) (gTLD(لي عام امستوى ع

جميع و، والشركات الفرعية، والتابعة، والوكالء، والمتعاقدون، والموظفون، وأي القابضة
دون ) هذه الشروط والبنود(على البنود والشروط التالية ) عنهالتي تنوب الجهات األخرى 

ال يدرك مقدم الطلب ويوافق على أن هذه البنود والشروط ملزمة له وأنها جزء كما . تغيير
 .من هذا الطلبتجزأ ي

بما في ذلك أية (في هذا الطلب التعهدات الواردة ويضمن مقدم الطلب أن البيانات  .1
صحيحة ودقيقة وأن ) وثائق مرسلة أو أية بيانات شفوية فيما يتعلق بهذا الطلب

بشكل كامل في تقييم هذا التعهدات واالعتماد على هذه البيانات  ICANNبإمكان 
أو حذف (جوهري خاطئ  تعهدلطلب بأن أي بيان أو ويقر مقدم ا. الطلب

ها سدديقد يتسبب في رفض الطلب دون إعادة أي رسوم  )لمعلومات جوهرية
تغييرات  ةكتابة بأي ICANNويوافق مقدم الطلب على إبالغ منظمة  .مقدم الطلب

في الظروف التي يمكن أن تجعل أي معلومات متاحة في الطلب غير صحيحة أو 
 .مضللة

لتقديم هذا الطلب بالنيابة والصالحية الالزمين ن مقدم الطلب أن لديه السلطة يضم .2
التعهدات وعن مقدم الطلب وأنه لديه القدرة على إبرام جميع االتفاقيات 

والتنازالت والتفاهمات التي تم تحديدها في هذه البنود والشروط، وإبرام اتفاقية 
 .بنود والشروطخدمات كما هو مذكور من خالل هذه الالمزود 

في رفض أي أو كل طلبات االشتراك الخاصة  ICANNيقر مقدم الطلب بحق  .3
الجديدة وأنه ال يوجد أي ضمان على أنه سيتم عمل نطاقات  gTLDبنطاقات 
gTLD لعمل واعتماده أي طلب مقدم والموافقة عليه وُيعد قرار مراجعة . إضافية

لجديدة بعد هذه الموافقة ا gTLDوتفويض نطاقات  gTLDنطاق أو أكثر من 
بالحق في  ICANNمنظمة  وتحتفظ. بالكامل ICANNمنظمة متوقًفا على تقدير 

فيه بحسب القوانين أو النظر  ICANNرفض أي طلب يحظر على منظمة 
السياسة السارية، وفي تلك الحالة، يتم إعادة أي رسوم يتم تقديمها فيما يتعلق بهذا 

 .الطلب إلى مقدم الطلب

تشتمل هذه و. جميع الرسوم المتعلقة بهذا الطلب سدادمقدم الطلب على  يوافق .4
، وأي رسم )عند تقديم هذا الطلبسدادها التي يتم (الرسوم على رسوم التقييم 

في الطلب  النظرالطلب لمراحل التقييم المتقدمة في المراجعة وعملية بسير متعلقة 
زمة فيما يتعلق بعملية حل ، بما في ذلك أي وكل الرسوم الالاتبخصوص الطلب

يقر مقدم الطلب أن الرسوم المبدئية المستحقة و. النزاعات الموضحة في الطلب
 ICANNوال توفر منظمة . عند تقديم الطلب تتعلق فقط بجذب االنتباه إلى الطلب

 gTLDأي ضمانات أن الطلب ستتم الموافقة عليه أو سينتج عنه تفويض نطاق 
الرسوم خالل المهلة  سدادمقدم الطلب بأنه إذا تخلف عن  يقر. المقترح في الطلب

الزمنية المحددة في أيٍ من مراحل مراجعة الطلب وعملية دراسته، فسيخسر مقدم 
باستثناء مع تم  .حتى هذه المرحلة وسيتم إلغاء الطلبها سدادالطلب أية رسوم تم 

 ICANNمنظمة ذكره صراحة في هذا الدليل المساعد لمقدم الطلبات، ال تكون 
إلى منظمة ها سدادملزمة بإعادة األموال إلى مقدم الطلب أو إعادة أي رسوم يتم 

ICANN والتي تتعلق بمعالجة الطلب. 



 6الوحدة 
 طلبات نطاقات المستوى األعلى
 البنود والشروط

 
 
 

  

  2011-09-19ر اإلصدا|  ي الطلباتكتيب دليل مقدم
26- 

 

عنها الضرر دفع ، والدفاع عنها، وICANNبتعويض منظمة يلتزم مقدم الطلب  .5
، نيوالمسئولن، يالتابعة، والمديرالشركات بما في ذلك الشركات الفرعية، و(

لفظ ب اعً ي، والوكالء، والمشار إليهم جمنيوالمقيم، نيوالمستشار، نيوالموظف
من وضد أي ادعاءات من أطراف أخرى، ) ICANNمنظمة الجهات التابعة ل

وأي أضرار، ومسئوليات، وتكاليف، ونفقات، بما في ذلك النفقات والرسوم 
أو طرف  طلبفي ال ICANNنظر منظمة ) أ: (القانونية، والتي تنجم عن أو من

أو  ICANNاعتماد منظمة ) ب(أو /، وأي موافقة أو رفض للطلب، وتابع لها
 .على المعلومات المقدمة بواسطة مقدم الطلب في الطلبطرف تابع لها 

واألطراف التابعة  ICANNعفي مقدم الطلب بموجب هذه االتفاقية منظمة يُ  .6
الطلب والتي  من أي وكل االدعاءات التي تصدر عن مقدم ICANNلمنظمة 

تنجم عن، أو تعتمد على، أو تكون ذات صلة بشكل أو بآخر، بأي إجراء، أو 
أو أي من أطراف منظمة  ICANNفي اإلجراء، من قبل منظمة إخفاق 

ICANN  التابعين لها فيما يتعلق بمراجعة منظمةICANN  أو طرف تابع لها
و وصف لمقدم الطلب لهذا الطلب، وتقصي المعلومات أو التحقق، أو أي تصوير أ

بتوصية، أو عدم  ICANNأو المعلومات المتاحة في الطلب، أو قرار منظمة 
يوافق و .gTLDالتوصية، بالموافقة على طلب مقدم الطلب للحصول على نطاق 

مقدم الطلب على عدم الطعن، أمام أية محكمة أو جهة قضائية أخرى، في أي 
بما ال يمكن لطلب والتنازل فيما يتعلق با ICANNقرار نهائي يصدر عن 

أو رفع دعاوى قضائية ضدها أو  ICANNعن أي حق في مقاضاة  فيهالرجوع 
أي ادعاء قانوني آخر فيما والمستندة إلى  ICANNضد األطراف التابعة لـ 

يقر مقدم الطلب ويوافق على أن عدم تمتع مقدم الطلب كما . يتعلق بهذا الطلب
ويضات، أو مطالبات قانونية ضد منظمة بحق المقاضاة ألي حقوق، أو تع

ICANN  أو أي األطراف التابعة لمنظمةICANN  في المحاكم أو أي الجهات
القضائية األخرى فيما يتعلق بالطلب يكون المقصود منه امتناع مقدم الطلب عن 
استرداد رسوم أي طلب، أو األموال المستثمرة في البنية التحتية التجارية أو أي 

توقع مقدم الطلب الحصول عليها يء أعمال أخرى أو كل وأي أرباح تكاليف بد
بشرط أن يستخدم مقدم الطلب أي آلية ، TLDنتيجة لتشغيل دائرة تسجيل نطاق 

أي قرار نهائي الطعن في بغرض  ICANNفي لوائح  محاسبة منصوص عليها
بأن أي يقر مقدم الطلب و. فيما يتعلق بالطلب المقدم ICANNيتم اتخاذه بواسطة 

ويجوز له  6هو طرف آخر واضح مستفيد من هذا القسم  ICANN طرف تابع لـ
 .ضد مقدم الطلب 6من هذا القسم رقم حكم تطبيق كل 

بنشر أية مواد أرسلت إلى  ICANN االتفاقيةبموجب هذه ل مقدم الطلب يخوّ  .7
ICANN  أو حصلت عليها أو استحدثتها والشركات التابعة لـICANN 

، أو اإلعالن عنها بأية ICANNعنها على موقع الويب الخاص بـ اإلفصاح و
كيفية، فيما يتعلق بالطلب، بما في ذلك التقييمات والتحليالت وأي مواد أخرى تم 
إعدادها فيما يتعلق بتقييم الطلب، شريطة أال يتم نشر هذه المعلومات أو الكشف 

االلتزام لطلب هذا بوضوح عنها إلى الحد الذي يحدد فيه الدليل المساعد لمقدم ا
باستثناء . قضائيةإجراءات القانون أو  باستثناء ما يقتضيهالمعلومات، بسرية هذه 

المعلومات التي تمنح حق المعالجة السرية، ويفهم مقدم الطلب ويقر بأن منظمة 
ICANN  ال ولن تحتفظ بالجزء المتبقي من الطلب أو المواد التي تم تقديمها مع

 .السريةالطلب في طي 
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يقر مقدم الطلب أنه قد حصل على تصريح بنشر أية معلومات محددة للشخصية  .8
كما يقر مقدم . في هذا الطلب أو المواد التي تم إرسالها مع هذا الطلبواردة 

في النطاق قد تظل  ICANNالطلب أيًضا بأن المعلومات التي تنشرها منظمة 
 .ICANNمنظمة وفًقا لتقدير العام بشكل دائم، وذلك 

اإلذن باستخدام اسم مقدم الطلب في إعالنات  ICANNيمنح مقدم الطلب لمنظمة  .9
ذات ) بما في ذلك مواقع الويب اإلخبارية اإلعالمية(العامة  ICANNمنظمة 

 .فيما يتعلق بذلك ICANNالصلة بطلب مقدم الطلب وأي إجراء تتخذه منظمة 

فقط في  gTLDتتعلق بنطاق  يدرك مقدم الطلب ويوافق على أنه سيكتسب حقوًقا .10
، وأن حقوق مقدم الطلب ICANNحالة إبرامه اتفاقية مزود امتداد مع منظمة 

هذا ستكون مقصورة على تلك التي تم ذكرها في  gTLDفيما يتعلق بنطاق 
على التوصية بالموافقة  ICANNفي حالة موافقة منظمة و. اتفاقية مزود االمتداد

المقترح، يوافق مقدم الطلب  gTLDلطلب لنطاق على الطلب المقدم من مقدم ا
بالشكل المنشور به فيما  ICANNعلى إبرام اتفاقية دائرة التسجيل مع منظمة 

بحقها في إجراء عمليات تحديث  ICANNتحتفظ : مالحظة. (يتعلق بمواد الطلب
وتغيير معقولة في مسودة االتفاقية المقترحة أثناء مسار عملية تقديم الطلب، بما 

في ذلك النتيجة المحتملة للسياسات الجديدة المحتمل تطبيقها على مدار عملية 
ال يجوز لمقدم الطلب بيع أو تخصيص، أو تحويل أي حق من ). تقديم الطلب

 .حقوق مقدم الطلب أو التزاماته المتعلقة بالطلب

 :بما يلي ICANNيصرح مقدم الطلب لمنظمة  .11

والحصول ، للمطالبةن االتصال بأي شخص، أو مجموعة، أو كيا .أ 
أي مستندات أو معلومات أخرى، قد تكون ذات  ةناقشمعلى، و

منظمة يكون ذا صلة بالطلب حسب تقدير صلة، حسبما 
ICANN. 

بشأن المعلومات  ICANNاستشارة أشخاص من اختيار منظمة  .ب 
، بشرط استخدام ICANNفي الطلب أو التي تصل لعلم  الواردة

ICANNلمعقولة لضمان حفاظ األشخاص ، رغم ذلك، للمساعي ا
ترد المذكورين على سرية المعلومات الواردة بالطلب والتي 

 .صراحة في كتيب دليل مقدم الطلب

مقدمي الطلبات في مختلف أرجاء العالم، تمت ترجمة مواد الطلب وللتسهيل على  .12
باللغة اإلنجليزية إلى مجموعة من اللغات التي  ICANNالتي تنشرها منظمة 

ويدرك مقدم الطلب أن إصدار . م بشكل متكرر في مختلف أرجاء العالمتستخد
هو ) منها التي تعتبر هذه البنود والشروط جزًءا(اللغة اإلنجليزية من مواد الطلب 

اإلصدار الملزم لألطراف، وأن هذه الترجمات ما هي إال ترجمات غير رسمية 
ي حالة حدوث أي تعارض في كل الجوانب، وأنه ف تهاوال يمكن االعتماد على دق

إصدار يعتبر بين النسخة المترجمة من مواد الطلب وإصدار اللغة اإلنجليزية، 
 .هو المعمول به اللغة اإلنجليزية

 تحظى بعالقة طويلة األجل مع شركة ICANN أن منظمة" مقدم الطلب"ُيدرك  .13
Jones Dayوهي عبارة عن شركة محاماة دولية وأن منظمة ، ICANN 

لها خالل عملية التقدم بالطلب  Jones Dayاستمرار تمثيل شركة  تهدف إلى
ما إذا كان أي  ICANN وال تعلم منظمة. TLDوالتفويض الناتج حول نطاقات 
" مقدم الطلب"ن اوفي حال ك. أم ال Jones Day مقدم طلب بعينه عميالً لشركة

" لطلبمقدم ا"، فموجب إرسال هذا الطلب، يوافق Jones Day عميالً لشركة
مقابل  ICANN تمثيل منظمة Jones Day على إجراء تنازل يتيح لشركة

على أنه بموجب إرسال " مقدم الطلب"كما يوافق . في هذا الشأن" مقدم الطلب"
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إجراء تنازالت أو تنفيذ  موافًقا على" مقدم الطلب"كون الخاص به ي" الطلب"
رات أخرى تستعين بها إجراءات معقولة مماثلة للسماح لشركات محاماة واستشا

 وتقييمه بتمثيل منظمة" مقدم الطلب"فيما يتصل بمراجعة طلب  ICANN منظمة
ICANN  في هذا الشأن" مقدم الطلب"مقابل. 

بالحق في عمل تحديثات وتغييرات معقولة في  ICANNتحتفظ منظمة  .14
عملية التقديم في أي وقت عن  علىهذا و اتالطلب يكتيب دليل مقدم
عار بهذه التحديثات والتغييرات على موقع منظمة طريق نشر إش

ICANN  على الويب، بما في ذلك النتيجة المحتملة للسياسات الجديدة
من اللجان  ICANNالتي قد يتم اتباعها أو النصائح المقدمة إلى منظمة 

ويقر . أثناء عملية التقدم بطلب ICANNاالستشارية التابعة لمنظمة 
القيام بهذه التحديثات  ICANNلمنظمة  بأنه يجوز" مقدم الطلب"

والتغييرات ويوافق على أن الطلب المقدم منه سيخضع ألي من هذه 
الطلب الخاص به " مقدم الطلب"وفي حالة إكمال . التحديثات والتغييرات

أن " مقدم الطلب"وإرساله قبل هذه التحديثات أو التغييرات ويكون بإمكان 
مع هذه التحديثات أو التغييرات  أن التوافق ICANNيظهر لمنظمة 

" مقدم الطلب"مع  ICANNسيمثل صعوبة بالغة له، فستعمل منظمة 
ة لمحاولة عمل تسهيالت معقولة بغرض تخفيف أي عواقب الني بحسن

وفًقا للمدى المسموح به والمتوافق مع مهمة " مقدم الطلب"وخيمة يواجهها 
نظمة المعرف لضمان التشغيل المستقر واآلمن أل ICANNمنظمة 

 .الفريدة الخاصة بشبكة اإلنترنت
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