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 مقدمة 1
). تحدد اتفاقیات سجل RSEPیقدم ھذا المستند إرشادات لمشغلي السجل لتقدیم الطلبات بموجب عملیة سیاسة تقییم خدمات السجل (

gTLD  عملیةRSEP  كآلیة لمشغل السجل لنقدیم طلبRSEP  إلى منظمةICANN ) :إضافة خدمة سجل مقترحة، 1من أجل (
بتقییم خدمة السجل المقترحة (الخدمة  ICANN) إزالة خدمة سجل. وفقًا للسیاسة، تقوم منظمة 3) تعدیل خدمة سجل حالیة، أو (2(

 تدفق عمل عملیة سیاسة تقییم خدمات السجلالمقترحة) بحثًا عن مشكالت محتملة تتعلق باألمان واالستقرار والمنافسة. راجع 
 نظرة عامة بیانیة عالیة المستوى على العملیة. إللقاء

تقدیم موافقة خطیة إلى مشغل السجل في شكل وثیقة ترخیص قبل أن  ICANN، یجب على منظمة RSEPعند الموافقة على طلب 
یتمكن مشغل السجل من نشر الخدمة. عادة ما تكون وثیقة الترخیص عبارة عن تعدیل التفاقیة السجل أو خطاب یمكن نشره. األمثلة 

 .RSEPعملیة متوفرة في جدول الطلبات المقدمة على صفحة ویب 

 RSEPتحدید نوع طلب  2
القیاسي. یجب أن یحدد مشغل السجل النوع  RSEP) طلب 2و(السریع  RSEPطلب تتبع ) RSEP) :1ھناك نوعان من طلبات 

 المناسب بناًء على المعاییر التالیة:

بشكل متكرر مشكالت كبیرة تھم األمان أو  لم تثر الخدمات المعروفةلبعض عملیة مبسطة  - السریع RSEPطلب تتبع  .1
 RSEPالتتبع السریع لطلبات االستقرار، تمت الموافقة علیھا من قبل ولدیھا صیاغة ترخیص موحدة. الغرض من طلبات 

القیاسي. راجع صفحة الویب  RSEPھو أن تؤدي إلى عملیة مدتھا أقصر، من التقدیم إلى الترخیص، مقارنة بطلب 
 لالطالع على اإلرشادات وقائمة الخدمات المتاحة. السریع وصیاغة التصریح القیاسیةمعالجة التتبع 

: إذا رغب مشغل السجل في تعدیل صیاغة الترخیص (صیاغة التعدیل المعتمدة مسبقًا أو الخطاب الممكن نشره) مالحظة
 القیاسیة مطلوبة. RSEP، فعندئذ تكون عملیة RSEPلطلب التتبع السریع لطلب 

، فیجب على مشغلي RSEPبالنسبة ألي طلب غیر متوفر من خالل عملیة التتبع السریع لطلبات  - القیاسي RSEPطلب  .2
 من ھذا الدلیل. 3قیاسي كما ھو موضح في القسم  RSEPالسجل إرسال طلب 

https://www.icann.org/ar/system/files/files/rsep-process-workflow-14jun19-ar.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/rsep-2014-02-19-en
https://www.icann.org/resources/pages/rsep-2014-02-19-en
https://www.icann.org/resources/pages/rsep-2014-02-19-en
https://www.icann.org/resources/pages/fast-track-rsep-process-authorization-language-2019-06-14-en
https://www.icann.org/resources/pages/fast-track-rsep-process-authorization-language-2019-06-14-en
https://www.icann.org/resources/pages/fast-track-rsep-process-authorization-language-2019-06-14-en
https://www.icann.org/resources/pages/fast-track-rsep-process-authorization-language-2019-06-14-en
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 القیاسیة RSEPعملیة  3
 

 ICANNالتشاور مع منظمة  3.1
 

القیاسي.  RSEPمشغلي السجل على القیام بمكالمة استشاریة قبل تقدیم طلب  ICANNلمزید من القدرة على التنبؤ، تشجع منظمة 
مطلوبًا، وإذا كان  RSEPتھدف ھذه الخطوة إلى خلق عبء إضافي على مشغل السجل، ولكنھا تساعد في تحدید ما إذا كان طلب  ال

لى زیادة الوضوح وتسریع عملیة المراجعة األمر كذلك، فتلك الخطوة تضمن توفیر المعلومات الضروریة في الطلب. كما تھدف إ
لتوضیح أي مخاوف لمشغل السجل والتي قد تنشأ في  ICANNوتقلیل الحاجة إلى تكرار االتصال. ھذه أیًضا فرصة لمنظمة 

ال یعني التوصل إلى اتفاق مالحظة:  المراجعة الرسمیة للطلب والموافقة على صیاغة الترخیص المناسبة في أسرع وقت ممكن.
 .RSEPصیاغة الترخیص أي نتیجة معینة لطلب  لىع

 
لبدء االستشارة. من المفید أن یقدم مشغل السجل استجابات تمھیدیة لنموذج طلب  بوابة خدمات التسمیةیرجى االستعالم العام عبر 

RSEP )التشاور.) قبل الملحق أ 
 

 RSEPتقدیم طلب  3.2
 

 .بوابة خدمات التسمیةالقیاسي تحت العنوان "سیاسة تقییم خدمات السجل" في  RSEPابحث عن نوع خدمة طلب  .1
من ھذا  الملحق أمع اإلجابات الكاملة على جمیع األسئلة ذات الصلة. راجع قائمة األسئلة في  RSEPامأل نموذج طلب  .2

قبل اإلرسال. یوفر التقدیم الكامل ردوًدا موضوعیة على جمیع األسئلة  RSEPالدلیل إلعداد الردود على نموذج طلب 
ذات الصلة، بما في ذلك وصف مفصل للخدمة المقترحة، وقائمة وشرح لألحكام التعاقدیة التي تتأثر بالخدمة الجدیدة 

 وجدت)، وصیاغة التعدیل المقترحة (عندما یكون التعدیل مطلوبًا). إن(
 

 : بعد اإلرسال، یمكن لمشغل السجل سحب الطلب في أي وقت عن طریق إرسال تعلیق في بوابة خدمات التسمیة.مالحظة
 

 فحص االكتمال 3.3
 

 یوًما تقویمیًا SLT:( 15(أو  ICANNھدف مستوى الخدمة التشغیلیة لمؤسسة 
 منشورا لیس RSEPإن طلب 

 
)، یجب أن یفي طلب ICANN، مراجعة 3.4غیر منشور. للمتابعة إلى المرحلة التالیة (القسم  RSEPفي ھذه المرحلة، یظل طلب 

RSEP .بالمعاییر التالیة 
 

 معلومات كافیة .1
 

 .ICANNمن اتخاذ قرار أولي مستنیر خالل مراجعة  ICANNیجب أن یحتوي الطلب على المعلومات الكافیة لتمكین منظمة 
  إذا حددت منظمةICANN  أن ھناك حاجة إلى معلومات إضافیة إلجراء التقییم وإدراجھا في الطلب المنشور، فإن منظمة

ICANN  قد تتشاور مع مشغل السجل و/أو تطلب من مشغل السجل إعادة تقدیم الطلب بمعلومات إضافیة عبر بوابة
 لتسمیة.خدمات ا

  بعد تقدیم المعلومات المطلوبة عبر الحالة، انقر فوق تقدیم الطلبإذا كانت إعادة التقدیم مطلوبة، فستعاد الحالة إلى مرحلة .
 .ICANN"إرسال" إلرسال نموذج الطلب المحدث إلى منظمة 

  إذا قررت منظمةICANN أن تكون خدمة سجل  أن ھناك خدمة مقترحة في طلب سیاسة تقییم خدمات السجل ال تصلح
 مشغل السجل وتغلق الطلب. ICANNوفق التعریف الوارد في اتفاقیة السجل، فسوف تخطر منظمة 

  

https://portal.icann.org/
https://portal.icann.org/
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 اتفاق على وثیقة الترخیص .2
 

قبل  خطاب ممكن نشرهأو  )RAتعدیل اتفاقیة السجل (والموافقة الخطیة في شكل وثیقة ترخیص  ICANNیتعین اجراء تقییم منظمة 
ومشغل السجل الموافقة على نوع وثیقة الترخیص، وإذا لزم األمر  ICANNل للخدمة المقترحة. یجب على منظمة تنفیذ مشغل السج

 ، صیاغة التعدیل.RAتعدیل 
 

ومشغل السجل، سیتم إیقاف  ICANNیتم التوصل إلى اتفاق بشأن وثیقة الترخیص من قبل  لمإذا تم توفیر معلومات كافیة، ولكن 
 مرحلة فحص اإلكتمال مؤقتًا لمواصلة التفاوض.

 

 ICANN مراجعة 3.4
 

 یوًما تقویمیًا 15 :السیاسةالمدة المحددة من قبل 
 RSEPعملیة على صفحة ویب  RSEPیتم نشر طلب 

 
یوافقان على صیاغة الترخیص  ICANNقد اكتمل و(أ) ومشغل السجل ومنظمة  RSEPأن طلب  ICANNبمجرد أن تؤكد منظمة 

یوًما لتقییم ما إذا كانت الخدمة  15ة تقییم لمدة عملیة مراجع ICANN، ستبدأ منظمة طلبًا للمتابعة ICANNأو (ب) تمنح منظمة 
على صفحة ویب  RSEP. یتم نشر طلب للسیاسةالمقترحة تثیر مشكالت كبیرة تتعلق باألمان أو االستقرار أو المنافسة وفقًا 

 في بدایة ھذه المرحلة. RSEP عملیة
 

 )MSAترتیب التعاقد المادي من الباطن (
)، اتفاقیة السجلمن  6، القسم 10إذا كانت الخدمة المقترحة تتطلب أیًضا تغییر مزود الوظیفة الحرجة (كما ھو محدد في المواصفات 

بمجرد الموافقة  )MSAللتعاقد من الباطن (طلب تغییر الترتیب األساسي ستذّكر مشغل السجل بأنھ یلزم إرسال  ICANNفإن منظمة 
بمشغل السجل بشأن الخطوات التالیة  ICANNمطلوبًا، فسوف تتصل منظمة  MSA. إذا كان طلب تغییر RSEPعلى طلب 

 المناسبة وفقًا لطبیعة الخدمة.
 

 قرار أولي 3.5
 

لقرار األولي بشأن الخدمة المقترحة. بإشعار مشغل السجل با ICANNیوًما، ستقوم منظمة  15لمدة  ICANNفي نھایة مراجعة 
 سینتج عن القرار األولي أحد النتائج التالیة:

 RSEPالموافقة على طلب  .1

 )RSTEP( ھیئة التقییم التقني لخدمات السجلاإلحالة إلى  .2
 إلى الجھة الحكومیة المختصة أو اإلحالة .3
 والجھة الحكومیة المناسبة RSTEPاإلحالة إلى كل من  .4

 
تنتقل إلى  -تاریخیا معظم الطلبات  -) 1المحدد أنھا ال تثیر مشاكل كبیرة لألمان أو االستقرار أو المنافسة (النتیجة  RSEPطلبات 

 .العملیة النھائیة
 

)، فیجب على مشغل السجل التأكید على 4-2أو الجھة المنافسة أو كلیھما (النتائج  RSTEPاإلحالة إلى  ICANNإذا قررت منظمة 
 السیاسةالخطوات الموضحة في  ICANN. ستتبع منظمة RSEPما إذا كان یرغب في متابعة عملیة المراجعة أو سحب طلب 

 أیًضا مع مشغل السجل لمناقشة الخطوات والمتطلبات التالیة. ICANNستتواصل منظمة  .RSEPمالحظات تنفیذ و
 

 ).4 - 2أو ھیئة المنافسة أو كلیھما (النتائج  RSTEPإلى  RSEPفي حالة إحالة طلب  ICANNیلزم التعلیق العام ونظر  :مالحظة
  

https://www.icann.org/resources/pages/registries/rsep/policy-en
https://www.icann.org/resources/pages/rsep-2014-02-19-en
https://www.icann.org/resources/pages/rsep-2014-02-19-en
https://www.icann.org/resources/pages/rsep-2014-02-19-en
https://www.icann.org/resources/pages/registries/rsep/policy-en
https://www.icann.org/resources/pages/rsep-2014-02-19-en
https://www.icann.org/resources/pages/rsep-2014-02-19-en
https://www.icann.org/resources/pages/registries/registries-agreements-en
https://www.icann.org/resources/material-subcontracting-arrangement
https://www.icann.org/resources/pages/technical-evaluation-panel-2017-07-18-ar
https://www.icann.org/resources/pages/registries/rsep/policy-en
https://www.icann.org/resources/pages/rsep-implementation-notes-2019-04-30-en
https://www.icann.org/resources/pages/rsep-implementation-notes-2019-04-30-en
https://www.icann.org/resources/pages/rsep-implementation-notes-2019-04-30-en
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 (إذا لزم األمر) ICANNالتعلیقات العامة ونظر  3.6
 

 التعلیق العام
إذا تمت إحالة الخدمة المقترحة إلى  RSEPیلزم إجراء فترة تعلیقات عامة على وثیقة الترخیص المقترحة الناتجة عن طلب 

RSTEP  مالحظات تنفیذ كما ھو موضح في  لطلب المتابعةأو سلطة المنافسة (أو كلیھما) أو تخضع لشروط التعلیق العامRSEP. 
 بإعالم مشغل السجل بمدة فترة التعلیق العام. ICANNستقوم منظمة 

 
 ICANNنظر 

ومشغل السجل أو تعدیل وثیقة الترخیص، سیتم النظر في الموافقة  ICANNبعد فترة التعلیق العام وأي استشارة إضافیة بین منظمة 
رار بناًء على ظروف ھذا الق ICANN. ستتخذ منظمة ICANNأو إحالتھا إلى مجلس  ICANNمن قبل منظمة  RSEPعلى طلب 
 .RSEPكل طلب 

 

 المعالجة النھائیة 3.7
 

 عملیة الترخیص ICANNومشغل السجل على وثیقة الترخیص، ستبدأ منظمة  ICANNوموافقة  RSEPبمجرد الموافقة على طلب 
 من تلبیة ھذه الشروط إما عن طریق: أیام تقویمیة 5 في غضون

 
 إلى مشغل السجل أوإصدار الرسالة المجانیة المتفق علیھا للنشر  .أ

 بدء عملیة تنفیذ تعدیل اتفاقیة السجل باستخدام صیاغة التعدیل المتفق علیھا .ب
 

، یكون مشغل ICANNعند استالم الخطاب المجاني للنشر أو بعد تنفیذ تعدیل اتفاقیة السجل من قبل كل من مشغل السجل و منظمة 
 السجل مصرًحا لھ بنشر الخدمة المطلوبة.

 
 قبل أن ینشر مشغل السجل الخدمة المعتمدة. MSAعملیة تغییر ، فیجب أن تكتمل MSAإلى تغییر  RSEPإذا أدى طلب 

 
  

https://www.icann.org/resources/pages/rsep-implementation-notes-2019-04-30-en
https://www.icann.org/resources/pages/rsep-implementation-notes-2019-04-30-en
https://www.icann.org/resources/pages/rsep-implementation-notes-2019-04-30-en
https://www.icann.org/resources/material-subcontracting-arrangement
https://www.icann.org/resources/material-subcontracting-arrangement
https://www.icann.org/resources/material-subcontracting-arrangement
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 موارد إضافیة 4
 تتوفر موارد إضافیة على الروابط التالیة:

 عملیة  معلوماتRSEP  حول طلباتRSEP الحالیة والسابقة 
  سیر عمل عملیةRSEP -  نظرة عامة على الرسومات البیانیة عالیة المستوى لعملیةRSEP 

  عملیة التتبع السریع لطلبRSEP دمات متاحة مع نموذج طلب التعلیمات وقائمة من الخ - والصیاغة الموحدة للترخیص
 )IDNمبسط وعملیة مبسطة (مثال: قفل السجل) أو الخدمات ذات صیاغة الترخیص الموحدة (مثال: إضافة خدمة 

 RSEP - سیاسة التوافق في اآلراء 
 مذكرات تنفیذ RSEP -  نظرة عامة على تنفیذICANN للسیاسة 

 الملحق "أ" 5
 RSEPنموذج الطلب القیاسي لطلب 

وصف الخدمة المقترحة .1
 اسم الخدمة المقترحة. .1.1

 قم بتقدیم وصف عام للخدمة المقترحة بما في ذلك التأثیر على المستخدمین الخارجیین وكیف سیتم تقدیمھ. .1.2

 تقدیم وصف تقني للخدمة المقترحة. .1.3

، فقم بتحدید وتقدیم رابط لطلب ICANNل من قبل منظمة إذا كانت ھذه الخدمة المقترحة قد تمت الموافقة علیھا بالفع .1.4
RSEP .لنفس الخدمة التي تمت الموافقة علیھا مؤخًرا 

 صف فوائد الخدمة المقترحة ومن الذي سیستفید من الخدمة المقترحة. .1.5

 صف الجدول الزمني لتنفیذ الخدمة المقترحة. .1.6

الخدمة المقترحة، فقم بإرفاق ملف (ملفات) واحد إذا كان ینبغي أخذ معلومات إضافیة في االعتبار مع وصف  .1.7
 أدناه. أكثر أو

) التي تمت الموافقة علیھا IDNإذا كانت الخدمة المقترحة تضیف أو تعدل لغات أو أسماء برامج أسماء النطاقات الدولیة ( .1.8
، RSEPإلى طلب  ، فقم بتقدیم (أ) إشارةICANNآخر أو تم اعتمادھا مسبقًا من قبل منظمة  RSEPبالفعل في طلب 

 )LGRقواعد إنشاء العالمات (التي تمت الموافقة علیھا بالفعل أو (ب) رابط  IDN، وجداول TLDونطاق أو نطاقات 
 "غیر قابل للتطبیق."المعتمدة مسبقًا. بخالف ذلك، یرجى اإلشارة إلى أنھ 

 لتقییم الجدول المقدم. IDNسیتم استخدام أحدث متطلبات 

األمن واالستقرار .2
 ما األثر، إن وجد، الذي ستحدثھ الخدمة المقترحة على دورة حیاة أسماء النطاقات؟ .2.1

 ھل ستعدل الخدمة المقترحة من تخزین وإدخال بیانات السجل؟ .2.2

عة المعالجة أو وقت االستجابة أو االتساق أو تناسق االستجابة إلى خوادم اشرح كیف ستؤثر الخدمة المقترحة على س .2.3
 اإلنترنت أو األنظمة الطرفیة.

 ھل أثیرت مخاوف تقنیة بشأن الخدمة المقترحة؟ إذا كان األمر كذلك، حدد المخاوف وصف كیف تنوي معالجتھا. .2.4

https://www.icann.org/resources/pages/rsep-2014-02-19-en
https://www.icann.org/resources/pages/rsep-2014-02-19-en
https://www.icann.org/resources/pages/rsep-2014-02-19-en
https://www.icann.org/ar/system/files/files/rsep-process-workflow-14jun19-ar.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/fast-track-rsep-process-authorization-language-2019-06-14-en
https://www.icann.org/resources/pages/policy-bd-2012-02-25-en
https://www.icann.org/resources/pages/rsep-implementation-notes-2019-04-30-en
https://www.icann.org/resources/pages/rsep-implementation-notes-2019-04-30-en
https://www.icann.org/resources/pages/second-level-lgr-2015-06-21-en
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 صف خطة ضمان الجودة و/أو اختبار الخدمة المقترحة قبل النشر. .2.5

بتحدید وإدراج جمیع طلبات التعلیقات ذات الصلة أو األبحاث الرسمیة حول الخدمة المقترحة وشرح صلة ھذه  قم .2.6
 باألمر. األبحاث

 المنافسة .3
 ھل تعتقد أن الخدمة المقترحة سیكون لھا أي آثار إیجابیة أو سلبیة على المنافسة؟ إذا كان األمر كذلك، یرجى التوضیح. .3.1

 األسواق التي ستتنافس فیھا الخدمة المقترحة؟كیف یمكنك تحدید  .3.2

 ما ھي الشركات/ الھیئات التي توفر خدمات أو منتجات مشابھة بجوھرھا أو تؤثر على الخدمة المقترحة؟ .3.3

نظراً لوضعك كمشغل سجل، ھل یحتمل أن یؤدي تقدیم الخدمة المقترحة إلى التأثیر السلبي على قدرة الشركات/الھیئات  .3.4
 ت أو منتجات مشابھة على التنافسیة؟التي توفر خدما

ھل تقترح العمل مع متعھد أو متعاقد لتقدیم الخدمة المقترحة؟ إذا صح ھذا، ما ھو اسم البائع/ المتعھد؟ والرجاء وصف  .3.5
 طبیعة الخدمات التي سیقدمھا البائع/ المتعھد.

لخدمة المقترحة؟ إذا صح ھذا، الرجاء وصف ھل قمت باالتصال مع الھیئات التي قد تتأثر منتجاتھا أو خدماتھا بتقدیم ا .3.6
 االتصاالت. تلك

إذا كان لدیك أي مستندات تتناول التأثیرات المحتملة على المنافسة في الخدمة المقترحة، فقم بإرفاق الملف (الملفات) أدناه.  .3.7
 المستندات سریة. ICANNسوف تبقي 

 األحكام التعاقدیة  .4

متأثرة بالخدمة المقترحة. ویشمل ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، سیاسات التوافق اذكر األحكام التعاقدیة ذات الصلة ال .4.1
 والتعدیالت أو الخدمات المعتمدة مسبقًا واألسماء المحجوزة وآلیات حمایة الحقوق.

 ؟ICANNما ھو التأثیر، إن وجد، الذي ستحدثھ الخدمة المقترحة على إبالغ البیانات إلى  .4.2

 )؟RDDSوجد، الذي سیكون للخدمة المقترحة على خدمة دلیل بیانات التسجیل (ما ھو التأثیر، إن  .4.3

ما ھو التأثیر، إن وجد، على الخدمة المقترحة على سعر تسجیل اسم النطاق؟ إذا كان ھناك حاجة لمعلومات إضافیة، فقم  .4.4
 بإرفاق ملف (ملفات) واحد أو أكثر.

) كما ھو محدد في اتفاقیة السجل؟ إذا كان MSAمواد من الباطن (ھل ستؤدي الخدمة المقترحة إلى تغییر في ترتیب ال .4.5
من خالل  ICANNیتطلب موافقة منظمة  MSAاألمر كذلك، حدد وصف التغییر. یرجى مالحظة أن التغییر في 

 .MSAقبل تقدیم طلب تغییر  RSEPیجب الموافقة على طلب  .AMSطلب تغییر  عملیة

 صیاغة الترخیص .5

) تتعارض الخدمة المقترحة مع األحكام الحالیة في 1) عندما تكون الخدمة المقترحة: (RAمطلوب تعدیل اتفاقیة السجل ( .5.1
) لم یتم وضع تصور لھا في اتفاقیة السجل، ومن ثم یجب إضافتھا إلى الملحق "أ" من اتفاقیة السجل 2اتفاقیة السجل أو (

المعتمدة سابقًا)  RAو/أو تعدیل/ملحق مناسب. إذا كان ذلك ممكنًا، یرجى تقدیم صیاغة المسودة (أو رابط بصیاغة التعدیل 
غیر  RAمت الموافقة على الخدمة المقترحة. إذا كان تعدیل إذا ت RAالتي تصف الخدمة التي سیتم استخدامھا في تعدیل 

 .5.2" وقدم إجابة كاملة على السؤال N / Aقابل للتطبیق، فقم بالرد بـ "

القیاسیة  RAللحصول على تعدیالت نموذج  صفحة الویب ، یمكنك الرجوع إلىIDNللحصول على أمثلة أو لخدمات 
 لخدمات السجل الشائعة.

نصیحة مفیدة: یجب أن تتضمن الصیاغة التعاقدیة وصفًا موجًزا للخدمة المقترحة، والظروف التي یجب أن تنفذ بموجبھا 
 التي تتعارض مع الخدمة المقترحة. RAالخدمة، و/أو تحدیث أي من أحكام 

 
إذا كانت الخدمة المقترحة مسموح بھا بموجب حكم موجود في اتفاقیة السجل، فقم بتحدید الحكم وتقدیم األساس المنطقي.  .5.2

 .5.1" وقدم إجابة كاملة على السؤال N / Aإذا لم یكن ذلك قابالً للتطبیق، فقم بالرد بـ "

https://www.icann.org/resources/material-subcontracting-arrangement
https://www.icann.org/resources/material-subcontracting-arrangement
https://www.icann.org/resources/pages/registry-agreement-amendment-templates-2018-01-29-en
https://www.icann.org/resources/pages/registry-agreement-amendment-templates-2018-01-29-en
https://www.icann.org/resources/pages/registry-agreement-amendment-templates-2018-01-29-en
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 التشاور .6

 RSEPى إعداد مكالمة استشاریة من خالل مدیر المشاركة الخاص بك قبل إرسال طلب عل ICANNتشجعك منظمة  .6.1
ھذا. ھذا للمساعدة في ضمان تجمیع المعلومات الضروریة في وقت مبكر. حدد ما إذا كان لدیك اتصال تشاوري مع 

 أم ال. إذا لم تطلب مكالمة تشاور، فقم بتقدیم األساس المنطقي. ICANNمنظمة 

ك مع المجتمع والخبراء و/أو غیرھم. یمكن أن یشمل ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، المجتمع ذي صف مشاورات .6.2
مرعي أو مجتمعي أو أمناء السجالت أو دائرة السجل أو المستخدمین النھائیین و/أو المسجلین أو  TLDالصلة لنطاق 

ستؤثر الخدمة المقترحة على ھذه المجموعات؟ مجموعات الدوائر األخرى. ما ھو عدد وطبیعة ونتائج المشاورات؟ كیف 
 أي المجموعات تدعم أو تعارض ھذه الخدمة المقترحة؟

 أخرى .7

 ھل سیكون ھناك أي تأثیر أو اعتبارات متعلقة بالملكیة الفكریة تثیرھا الخدمة المقترحة؟ .7.1

 الخاص بك؟ gTLDھل تتضمن الخدمة المقترحة حقوق ملكیة فكریة حصریة في سجل  .7.2

 معلومات أخرى ذات صلة لتضمینھا مع الطلب.تقدیم أي  .7.3

 إذا كان ھناك حاجة الى معلومات إضافیة، فقم بإرفاق ملف (ملفات) واحد أو أكثر أدناه. .7.4
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