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  العالمي") ("التعدیل األساسیة الجدید gTLD نطاق سجل اتفاقیة على العالمي التعدیل
 

 التصویت عملیة حول الشائعة األسئلة
 
 

 2017 (فبرایر) شباط 17 اإلصدار:
 
  

 موجزة نبذة

 التفاوض في برغبتھا ICANN مؤسسة بإخطار 2014 (یولیو) تموز 16 في )RySG( للسجالت المصلحة أصحاب مجموعة قامت
 من (ب)7.7 البند بموجب ICANN مؤسسة وشاركت األساسیة. الجدید gTLD نطاق سجل اتفاقیة على المقترحة التغییرات بشأن

 تعدیالت ومضمون شكل بشأن RySG شكلتھا التي العمل مجموعة مع مناقشة" "فترة في األساسیة الجدید gTLD نطاق سجل اتفاقیة
 الجدید gTLD نطاق سجل اتفاقیة على المقترح العالمي التعدیل ویعتبر .ICANN ومؤسسة العمل مجموعة قدمتھا التي المقترحة العقود

 لألطراف. مقبول نص بشأن األطراف بین أشھر لعدة دارت لمفاوضات نتیجة األساسیة
  

 العمل. ومجموعة ICANN مؤسسة بین المناقشات بعد وذلك عالمي، تعدیل شكل في العام للتعلیق لألطراف المقبول النص نشر تم
 (یولیو) تموز 20 في العام التعلیق فترة انتھاء بعد ،2016 (أغسطس) آب 17 في العامة التعلیقات تقریر ICANN مؤسسة نشرت
 (دیسمبر) األول كانون 22 في ICANN مؤسسة ونشرت العامة، التعلیقات العمل ومجموعة ICANN مؤسسة واستعرضت .2016
 .محدَّث عالمي تعدیل وكذلك إضافي بتحلیل العامة للتعلیقات االبتدائي التقریر الستكمال إصداره معاد تقریر 2016

 
 مشغلي موافقة على للحصول األساسیة دیدالج gTLD نطاق سجل اتفاقیة من (ج)7.7 البند بموجب المقترحة التنقیحات تقدیم یجب

 فسیتم الساریة، السجالت مشغلي موافقة على العالمي التعدیل حصول حالة وفي ).7.6 البند في المحدد النحو (على الساریة السجالت
 النھائیة. الموافقة على للحصول ICANN إدارة مجلس إلى تقدیمھ

 
 التعدیل فیعتبر األساسیة، الجدید gTLD نطاق سجل اتفاقیة من (ج)7.7 البند في الموضحة الموافقات عن التصویت ھذا أسفر إذا

 مدتھ إخطار بعد األساسیة الجدید gTLD نطاق سجل اتفاقیة على تعدیال ویعتبر التنفیذ حیز دخولھ ویتم معتمدا تعدیال المقترح العالمي
 السجالت. مشغلي إلى ICANN مؤسسة من یوما 60

 
 التي اإلنترنت عبر التصویت أداة عبر التصویت طریق عن السجالت مشغلي لموافقة المقترح العالمي التعدیل ICANN مؤسسة تقدم

  التالیة. والخطوات التصویت بإجراءات المتعلقة الموضوعات الحالیة الشائعة األسئلة وثیقة وتعالج .BigPulse.com یدیرھا
 
  

https://www.icann.org/en/system/files/files/reissued-report-comments-proposed-amend-new-gtld-agreement-22dec16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/proposed-registry-agreement-global-amendment-22dec16-en.pdf
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 18و 12و 11و 7و 5 األسئلة التحدیث
 19و

 شباط 7 في الویب عبر الندوة من األسئلة لمعالجة توضیحات أو تحدیثات
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  للتصویت؟ المؤھلون ھم من .1
 مشغلي األساسیة الجدید gTLD نطاق سجل اتفاقیة من )j)(i(7.6 البند ویعرف الساریة. السجالت مشغلو فقط ھم للتصویت المؤھلون
 للبند مشابھ حكم علي تحتوي التي السجل اتفاقیة في األطراف األعلى المستوى لنطاقات السجالت مشغلي "إجماال بأنھم الساریة السجالت

  للتصویت. مؤھل فأنت ساِر، حكم على لدیك السجل اتفاقیة احتوت إذا لذلك، السجل." مشغل ذلك في بما الحالي، 7.6

 للتصویت؟ المؤھلین غیر ھم من .2
 مؤھلین لیسوا التفاوض، 7 .7 والبند والتنازالت التعدیالت 7.6 البند على لدیھم السجل اتفاقیات تتضمن ال الذین السجالت مشغلو

 للتصویت.

  التصویت؟ فترة تكون متى .3
 23:59 الساعة 2017 أبریل 10 في وتنتھي المنسق العالمي بالتوقیت 23:59 الساعة 2017 (فبرایر) شباط 9 في التصویت فترة تبدأ

 یوما. 60 مدتھا تصویت فترة وھي المنسق. العالمي بالتوقیت
 

 حیث مبكرا التصویت تغلق لن ICANN مؤسسة لكن یوما، 60 قبل الموافقة على یحصل قد المقترح العالمي التعدیل أن مالحظة یُرجي
 واحدة. مرة تصویتھ تعدیل سجل مشغل لكل یمكن

 التصویت؟ بإدارة ICANN مؤسسة ستقوم كیف .4
 2000 عام في BigPulse تأسست التصویت. لھذا ،BigPulse.com ثالث، طرف من للتصویت مدیرا ICANN مؤسسة تستخدم

 على السنوي للتصویت المستخدم التصویت نظام نفس ھو وھذا عال. أمني بمستوى اإلنترنت عبر االنتخابات إجراء في وتتخصص
 السجالت. أمناء رسوم

  بدأ؟ قد التصویت بأن إخطاري یتم كیف .5
  رسالتین: السجالت تتلقى

 إلى السجل) اتفاقیة من 7.9 البند (بموجب إلكتروني برید رسالة بإرسال ICANN مؤسسة تقوم التصویت، فترة بدایة قبل .1
 رسمیا. التصویت فترة إلعالن - السجل مشغل حدده الذي النحو على – القانونیة االتصال وجھة للسجل الرئیسیة االتصال جھة

 حدده الذي النحو على – للسجل الرئیسیة االتصال جھة إلى إلكترونیا بریدا BigPulse ترسل التصویت، فترة بدایة في .2
 TLD األعلى المستوى نطاق اإللكتروني البرید ھذا یحدد .ICANN مع متعاقدة مؤھل سجل اتفاقیة لكل – السجل مشغل

  .BigPulse إلى للوصول شخصي دخول تسجیل ورابط تعلیمات ویتضمن

  التصویت؟ نظام إلى الوصول یمكنني كیف .6
 فترة بدایة في – السجل مشغل حدده الذي النحو على – للسجل الرئیسیة االتصال جھة إلى إلكتروني برید رسالة BigPulse ترسل

 لجھة سیتیح مما ،BigPulse إلى الدخول لتسجیل شخصیا رابطا اإللكتروني البرید ھذا یتضمن مؤھلة. سجل اتفاقیة لكل التصویت
  التصویت. للسجل الرئیسیة االتصال

 
 مشغل عن نیابة للتصویت تدعوھم منفصلة إلكتروني برید رسالة مؤھلة سجل اتفاقیات عدة لھا التي للسجل الرئیسیة االتصال جھة تتلقى

  مؤھلة. سجل اتفاقیة لكل السجل
 

 إلكترونیة رسالة للسجل األساسیة االتصال جھة تتلقى التصویت، ھذا في مؤھلة سجل اتفاقیات ثالث لھ الذي السجل لمشغل بالنسبة مثال:
 لكل منفصل بشكل التصویت علیھا یجب للسجل الرئیسیة االتصال جھة الثالث. السجل اتفاقیات من اتفاقیة لكل التصویت تعلن منفصلة
 مرات: ثالث إجمالي أي – سجل اتفاقیة
 تصویت – 1 السجل اتفاقیة •
 تصویت – 2 السجل اتفاقیة •
 تصویت – 3 السجل اتفاقیة •

https://www.bigpulse.com/
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 التصویت؟ بدایة في اإللكتروني البرید أتلق لم لو ماذا .7
 البرید (إخطارات) إخطار تتلق لم إذا التصویت. یفتح عندما الوقت نفس في المقترعین إلى BigPulse من اإللكتروني البرید إرسال یتم

 العثور من تتمكن لم وإذا لدیك. فیھا المرغوب غیر الرسائل (مجلدات) مجلد مراجعة فیُرجى قصیر، بوقت ذلك بعد للتصویت اإللكتروني
 التالیة: الخطوات اتخاذ فیُرجى اإللكتروني، البرید (إخطارات) إخطار على

 النطاق اسم إدراج منھم واطلب )ISP( اإلنترنت خدمة مزود أو لدیك الداخلي المعلومات تقنیة بقسم اتصل .1
mail1.bigpulse.com، 209.15.228.130 اإلنترنت: بروتوكول عناوین حالیا یستخدم الذي البیضاء القائمة في 

  .5.44.17.248و
 الموضوع بسطر globalsupport@icann.org إلى إلكترونیا بریدا ارسل أو العالمیة النطاقات قسم بوابة عبر قضیة افتح .2

"Need Vote Emails for Global Amendment to the base New gTLD Registry Agreement" 
 ذلك بعد نقوم األساسیة). الجدید gTLD نطاق سجل اتفاقیة على العالمي التعدیل على للتصویت إلكتروني برید رسائل (أحتاج
 التصویت. لك سیتیح مما الشخصي، الدخول تسجیل برابط للسجل الرئیسیة االتصال جھة إلى إلكترونیة رسالة إرسال بإعادة

 
 فترة خالل مماثلة أحكاما أو 7.7و 7.6 البندین تتضمن سجل اتفاقیة یجددون أو سجل اتفاقیة ینفذون الذین السجل لمشغلي بالنسبة

 التجدید. أو االتفاقیة تنفیذ من قصیر وقت بعد التصویت لھذا وإرشادات التصویت مواد ICANN توفر التصویت،

 تصویتي؟ تقدیم یمكنني كیف .8
  التصویت: أجل من التالیة الخطوات اتباع یُرجى

 .BigPulse من اإللكتروني البرید إخطار في المقدم الشخصي الدخول تسجیل رابط على انقر .1
 المتابعة. في ترغب كنت إذا واقبلھا الشفافیة شروط اقرأ .2
 التالیة: الخیارات أحد اختیار طریق عن ارفضھ أو المقترح العالمي التعدیل على وافق .3

  :أوافق .أ
i. المقترح، العالمي التعدیل على للموافقة المربع حدد 
ii. و المفتوح، النص حقل في الكامل القانوني اسمك أدخل  
iii. صوتك. إلرسال التصویت" تحدیث أو "تقدیم زر على انقر  
iv. استالم تؤكد للسجل الرئیسیة االتصال جھة إلى إلكترونیة تأكید رسالة إرسال یتم التصویت، یتم أن بمجرد 

 التصویت.
  :أرفض .ب

i. العالمي، التعدیل رفض في ترغب كنت إذا المربع تحدد ال 
ii. و المفتوح، النص حقل في الكامل القانوني اسمك أدخل  
iii. صوتك. إلرسال التصویت" تحدیث أو "تقدیم زر على انقر  
iv. استالم تؤكد للسجل الرئیسیة االتصال جھة إلى إلكترونیة تأكید رسالة إرسال یتم التصویت، یتم أن بمجرد 

  فارغا. التصویت اختیار یظھر اإللكترونیة، الرسالة ھذه وفي التصویت.
 لك یجوز أنھ ھذا ویعني التعدیل. على الموافقة في ترغب لم إذا التصویت عن االمتناع اختیار لك یجوز :أمتنع .ج

  لالمتناع. التصویت ھذا تخطي
 

 التعدیل على للموافقة المطلوبة الحدود ضمن صوتك احتساب یتم فلن المقترح، العالمي التعدیل على التصویت عن امتنعت أو رفضت إذا
 أدناه. الوارد 18 السؤال على االطالع یُرجى المطلوبة، الحدود بشأن إضافیة لمعلومات المقترح. العالمي

  لتصویتي؟ تأكید على أحصل ھل .9
 بالموافقة، تصویتا قدمت إذا التصویت. تقدیم عند BigPulse من اإللكتروني بالبرید تأكیدا للسجل الرئیسیة االتصال جھة تتلقى نعم،

 فارغا. تصویتك اختیار فسیظھر العالمي، التعدیل رفضت وإذا موافقتك. تصویتك اختیار فسیظھر

  تصویتي؟ تغییر یمكنني فھل صحیح. غیر بشكل تصویتي قدمت لقد .10
 من اإللكتروني بالبرید اإلخطار رسالة في المقدم الشخصي الدخول تسجیل رابط على بالنقر واحدة مرة تصویتك تغییر لك یجوز

BigPulse تصویتك. تقدیم وإعادة  
 تصویتك: تغییر في ترغب لكنك بالموافقة، صوت إذا •

o المربع تحدید ألغ 
o التصویت" تحدیث أو "تقدیم على انقر 

mailto:globalsupport@icann.org?subject=Need%20Vote%20Emails%20for%20Global%20Amendment%20to%20Base%20New%20gTLD%20Registry%20Agreement
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 تصویتك: تغییر في ترغب لكنك الموافقة، بعدم صوت إذا •
o المربع حدد 
o التصویت" تحدیث أو "تقدیم على انقر 

 
  النھائي. تصویتك فسیكون ثانیا، تصویتا قدمت وإذا ثان. لتصویت تقدیمك بعد إضافیا تصویتا BigPulse یقبل لن

  عني؟ نیابةً  التصویت ما لشخص یمكن ھل .11
 للسجل، الرئیسیة االتصال جھة تحدیث إلى احتجت وإذا صوت. كل للسجل الرئیسیة االتصال جھة تقدم أن ICANN مؤسسة تتوقع

  .globalsupport@icann.org اإللكتروني البرید أو العالمیة النطاقات قسم بوابة عبر طلبك تقدیم فیُرجى
 

 سیكون المستلم ألن شخص أي مع الشخصي الدخول تسجیل رابط للسجالت الرئیسیة االتصال جھات تشارك أال أمنیة ألغراض یجب
 البرید برابط للشخص ویمكن الرابط. توجیھ إعادة للسجل الرئیسیة االتصال جھة على محظورا فلیس ذلك، ومع التصویت. على قادرا

 من التصویت نظام یتطلب وسوف التصویت ھذا احتساب یتم المذكور. TLD األعلى المستوى نطاق عن نیابة التصویت اإللكتروني
 مع الكامل اسمھ یقدم وأن األساسیة الجدید gTLD نطاق سجل التفاقیة المقترح العالمي التعدیل على للتصویت معتمد أنھ یشھد أن الناخب

 األعلى المستوى نطاق عن السجل مشغل عن نیابة للتصویت معتمد بأنھ التصویت مع بالكامل اسمھ بإدخال المقترع ویشھد تصویتھ.
TLD .المذكور 

 التصویت؟ نتائج من ICANN مؤسسة تتحقق كیف .12
 أبلغ التي النتائج لمراجعة مستقال ثالثا طرفا ذلك إلى باإلضافة ICANN مؤسسة تستخدم التصویت. نتائج بحساب BigPulse تقوم
 لتأكید عشوائیا المختارة للسجالت الرئیسیة االتصال بجھات االتصال ذلك یتضمن وقد التصویت. فترة انتھاء عند BigPulse عنھا

  تصویتھم. طریقة

  التصویت؟ بیانات إلى الوصول لھ یحق من .13
 المستقل الثالث الطرف ومراجع BigPulseو ICANN مؤسسة في التصویت مسؤولي على التصویت بیانات إلى الوصول حق یقتصر

 بھا. معمول أخرى سیاسة أي أو ICANN لدى الموثقة المعلومات عن اإلفصاح سیاسة أو القانون یقتضیھ الذي الحد باستثناء

 التصویت؟ بشأن تحدیثات ICANN مؤسسة ستقدم ھل .14
 وتقدم العالمي. التعدیل ویب صفحة على أسبوعین كل مرة – الحالیة ثم – التصویت نتائج تحدیثات بنشر ICANN مؤسسة تقوم نعم،
 للموافقات المطلوب الحد بلوغ نحو والتقدم صوتوا الذین الساریة السجالت مشغلي عدد الحدین: كال حالة عن تقریرا التحدیثات ھذه

 المرجحة.
 
 أو القانون یقتضیھ الذي الحد إلى إال حدة على كل السجالت مشغلي تصویت طریقة بشأن بیانات لنشر ICANN مؤسسة تخطط ال

  بھا. معمول أخرى سیاسة أي أو ICANN لدى الموثقة المعلومات عن اإلفصاح سیاسة

  الموافقة؟ إلى العالمي التعدیل یصل كیف .15
 إدارة مجلس وكذلك موافقتھم على والحصول الساریین السجالت مشغلي إلى تقدیمھ یجب العالمي، التعدیل على الموافقة تتم لكي

ICANN.  
 

 الساریة: السجالت مشغلي موافقة لتحقیق حدین إلى حاجة ھناك
 السنة المدفوعة الرسوم مبلغ إجمالي ثلثي ICANN إلى مدفوعاتھم بلغت الذین الساریة السجالت لمشغلي اإلیجابیة "الموافقة .1

  السجل." اتفاقیة بموجب مباشرة السابقة التقویمیة
 الموافقة." ھذه على الحصول عند الساریة السجالت مشغلي ألغلبیة اإلیجابیة "الموافقة .2

 الرسوم؟ احتساب یتم كیف .16
 بلغت الذین الساریة السجالت لمشغلي اإلیجابیة "الموافقة الساریة السجالت مشغلي موافقة تتطلب ،15 السؤال في الوارد النحو على

  السجل." اتفاقیة بموجب مباشرة السابقة التقویمیة السنة المدفوعة الرسوم مبلغ إجمالي ثلثي ICANN إلى مدفوعاتھم

mailto:globalsupport@icann.org
https://www.icann.org/resources/pages/global-amendment-base-new-gtld-registry-agreement-2017-01-23-en
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 الوارد النحو على ICANN تتلقاھا التي المدفوعات أنھا على مباشرة" السابقة التقویمیة "السنة في "ICANN إلى "المدفوعات تعرف

  المثال: سبیل على .2016 التقویمیة السنة في 6 المادة في
 2016 التقویمیة السنة في مقبوضا تدفعا یعتبر فھذا ،2015 رسوم عن 2016 التقویمیة السنة في دفعا ICANN تلقت إذا •

 التصویت. ھذا لغرض
 التصویت. ھذا لغرض الدفع بھذا یعتد فلن ،2016 رسوم عن 2015 التقویمیة السنة في مقدما دفعا ICANN تلقت إذا •
 التصویت. ھذا لغرض الدفع بھذا یعتد فلن ،2016 عام في الرسوم عن 2017 التقویمیة السنة في دفعا ICANN تلقت إذا •

 التصویت؟ فترة انتھاء بعد یحدث ماذا .17
  التصویت: فترة انتھاء عند التالیة الخطوات اتخاذ یتم

 باإلعالن ICANN مؤسسة تقوم .BigPulse عنھا أبلغت التي النتائج بمراجعة مستقل ثالث طرف یقوم التصویت: مراجعة .1
  بالنتیجة. المقترعین جمیع وإخطار ICANN.org موقع على النتیجة عن

 ICANN إدارة مجلس إلى فینتقل المقترح، التعدیل على الساریة السجالت مشغلة وافق إذا السجالت: مشغلو وافق إذا .2
  التصویت. فترة انتھاء بعد النھائیة الموافقة على للحصول
a. اإلدارة مجلس موافقة 

i. مؤسسة إخطار تاریخ من یوما 60 بعد مفعولھ یسري العالمي، التعدیل على اإلدارة مجلس وافق إذا 
ICANN نطاق سجل اتفاقیة من 7 .7 البند (بموجب اإلدارة مجلس بموافقة السجالت مشغلي إلى 

gTLD األساسیة). الجدید 
ii. مؤسسة فتتبع العالمي، التعدیل على اإلدارة مجلس یوافق لم إذا ICANN اإلجراءات العمل ومجموعة 

 الجدید. gTLD نطاق سجل اتفاقیة من 7 .7 البند في الموضحة
 اتفاقیة فتظل المقترح، العالمي التعدیل على الساریة السجالت مشغلو یوافق لم إذا السجالت: مشغلو یوافق لم إذا .3

 مؤسسة وتتبع ونافذة، المفعول ساریة ذلك، إلى وما التعدیالت، جمیع ذلك في بما السجالت، لمشغلي الحالیة السجل
ICANN نطاق سجل اتفاقیة من 7 .7 البند في الموضحة اإلجراءات العمل ومجموعة gTLD .الجدید  

 التغییرات؟ لتنفیذ أستغرق سوف الوقت من فكم الموافقة، تمت إذا .18
 ویعتبر النفاذ حیز ویدخل معتمدا تعدیال فیعتبر اإلدارة، مجلس وموافقة الساریة السجالت مشغلي موافقة على العالمي التعدیل حصل إذا

 السجالت. مشغلي إلى ICANN مؤسسة من یوما 60 مدتھ إخطار بعد متأثرة سجل اتفاقیة لكل تعدیال

  العالمي؟ التعدیل على التوقیع الساریین السجالت مشغلي من مطلوبا سیكون فھل العالمي، التعدیل على الموافقة تمت إذا .19
 مدتھ إخطار وبعد المطلوبة الموافقات استالم بمجرد التنفیذ حیز العالمي التعدیل یدخل ،7.7 البند بموجب مطلوب. غیر الفردي التنفیذ ال،
 اتفاقیات ویب صفحة على النافذ العالمي التعدیل بنشر ICANN مؤسسة تقوم السجالت. مشغلي إلى ICANN مؤسسة من یوما 60

 السجل لمشغل السجل اتفاقیة صفحات من صفحة كل على العالمي التعدیل بنشر ذلك إلى باإلضافة ICANN مؤسسة وتقوم .السجالت
 .ICANN.org موقع على الساري

 
 األساسیة. الجدید gTLD نطاق سجل التفاقیة المعدلة النسخة بتنفیذ المؤھلة األطراف تقوم التنفیذ، حیز العالمي التعدیل دخول بمجرد

 إضافیة؟ معلومات على الحصول یمكنني أین .20
 أنشأت كما إضافیة. معلومات على للحصول األساسي الجدید gTLD نطاق سجل اتفاقیة من 7.7و 7.6 البندین إلى الرجوع یُرجى

  قادمة. ومواعید صلة ذات وموارد أساسیة معلومات تقدم التي ،العالمي التعدیل ویب صفحة ICANN مؤسسة

 بھ؟ االتصال یمكنني الذي فمنْ  أسئلة، لدي یزال ال كان إذا .21
 إلى إلكترونیا بریدا أرسل أو العالمیة النطاقات قسم بوابة عبر قضیة افتح التصویت، عملیة بخصوص أسئلة لتقدیم

support@icann.orgglobal الموضوع بسطر " gTLD New base the to Amendment Global – Inquiry
Registry Agreement" نطاق سجل اتفاقیة على العالمي التعدیل – (استفسار gTLD األساسیة). الجدید  

https://www.icann.org/resources/pages/registries/registries-agreements-en
https://www.icann.org/resources/pages/registries/registries-agreements-en
https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/agreements/agreement-approved-09jan14-en.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/global-amendment-base-new-gtld-registry-agreement-2017-01-23-en
mailto:globalsupport@icann.org?subject=Inquiry%20%E2%80%93%20Global%20Amendment%20to%20the%20base%20New%20gTLD%20Registry%20Agreement
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