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 التقييم معايير:  2 الوحدة على تحديثات
 2009 مايو 30

. الجديدة gTLD لتطبيقات األولي التقييم عملية خالل إجراؤها يتم التي المتعددة المراجعات أنواع الطلب مقدم دليل مسودة من 2 الوحدة تشرح
 المقّيمون يقوم أن يجب التي والمعايير ،لمتقدمينا على طرحها يتم التي لألسئلة الكاملة المجموعة على 2 الوحدة ملحقات أحد يشتمل

 هذه من الثاني اإلصدار راجع ؛بنجاح السجل تشغيل على والمالية والتقنية التشغيلية القدرة لديه المتقدم آان إذا ما تحديد في باستخدامها
09feb18-clean-criteria-uationeval-draft/gtlds-new/topics/ar/org.icann.www://http- الرابط على الوثيقة
pdf.ar. 

 دليل مشروع من الثاني اإلصدار على العامة التعليقات تحليل (العامة التعليقات إلى استناًدا الوثيقة هذه على تغييرات بإجراء ICANN قامت
 :على التحديثات تشتمل. العمل فريق بها يقوم التي المستمرة التطوير وأعمال العالقة القضايا حول األولية المجتمع وأعمال) الطلب مقدم

 .المتكررة األسئلة بعض على للقضاء القسم هذا تنظيم تم  .)7 ‐ 1 األسئلة (االتصال معلومات •
 

 يتعلق فيما المرونة من قدر توفير أجل من ومراجعته القسم هذا تنقيح تم  .)9 ‐ 8 ألسئلةا (الجيد والوضع القانوني التأسيس إثبات •
 تعتمد  .متعددة بطرق الجيد والوضع القانوني التأسيس إثبات تقديم من الطلب مقّدم يتمكن بحيث ،القانونية وطبيعته الكيان بنوع

 وثائق أنواع على االعتماد من بدًال الثقة سلسلة إظهار على والقدرة،ةالمقّدم المعلومات مع الوثائق اتساق على التوثيق متطلبات
 .القانوني الكيان إثبات في أهمية أو معنى ذات تكون ال أو تكون قد والتي محددة

 
 أو نةإدا حاالت أية عن اإلفصاح المتقدم من يطلب باستفسار الطلب تقديم نموذج تزويد تم  .)د ‐ أ 11 السؤال (الخلفية من التحقق •

 لشرآة يحق التي الظروف وصف إلى باإلضافة ،له التابعين العموم المساهمين أو المديرين أو الموظفين عن صدرت تأديبية أفعال
ICANN المتقّدم خلفية أساس على التقدم طلب رفض وجودها في. 

 
 المتقدم من يطلب باستفسار الطلب تقديم نموذج تزويد تم  .)و ـ ه11 السؤال (المجال أسماء استخدام سوء/اإللكتروني االحتالل •

 إلى باإلضافة ،المجال أسماء استخدام سوء أو اإللكتروني باالحتالل يتعلق قرار أي في تورط أو اشتراك حاالت أي عن اإلفصاح
 بأسماء يتعلق الطلب لمقدم سابق سلوك أي أساس على التقدم طلب رفض وجودها في ICANN لشرآة يحق التي الظروف وصف
 .المجال

 
 الطلبات مقدمي مع إلى تتناسب ال التي ،األسئلة هذه ومراجعة تنقيح تم  .)24 ‐ 22 األسئلة (المجتمع على المعتمد التخصيص •

 لضمان ،)المجتمع أولوية (المقارن التقييم معيار مع التوافق أجل من ،المجتمع على تعتمد أنها على طلباتهم بتخصيص قاموا الذي
 على القسم هذا يشتمل ،ذلك إلى باإلضافة  .الخطوة هذه فيه تتم الذي الحدث في الالزمة المعلومات آافة بتقديم لبالط مقّدم قيام

 .إجابة لكل متوقعة مكونات نحو الطلبات مقدمي توجه التي التفاصيل من المزيد
 

 المقاييس عن اإلفصاح الطلب مقدم من يطلب ،جديد سؤال وهذا .)28 السؤال (الثاني المستوى عند الجغرافية األسماء حماية •
 بحماية يتعلق فيما (GAC) الحكومية االستشارية اللجنة من الواردة االستشارات مع التكّيف أجل من سيتخذها التي واإلجراءات

 لغة ينتضم وتم ،والمجتمع اإلدارة مجلس مناقشة موضوع المجال هذا شّكل لقد .الجديدة gTLDs في الجديدة الجغرافية األسماء
 .الموضوعات هذه حول المناقشة تحديد أجل من هنا محتملة إرشادي دليل

 
 دليل مشروع من الثاني اإلصدار في موصوف هو آما النقاط تسجيل نموذج يظل  .)48 ‐ 29 األسئلة (والتشغيلية التقنية المعايير •

 ،ذلك إلى باإلضافة. األسئلة عبر التناسق أجل من عديلهات تم قد النقاط تسجيل عمود في العناصر وترتيب اللغة أن إال .الطلب مقدم
 .الطلبات لمقدمي التوجيه من أآبر قدر توفير بهدف التفاصيل من بالمزيد األسئلة من العديد تزويد تم

 



2009 مايو 30 – الطلب مقدم دليل مشروع تحديثات    
2 

 

 

 المالي التوّجه تذا الخدمات مثل (الثقة تضمينات من سلسلة بتقديم الطلب مقدم لمطالبة السؤال في الزيادة تم  .)36 السؤال (األمان •
 مع المتوافقة الثقة وموضوعات قضايا مع للتعامل المقترحة الزائدة األمان وإجراءات مستويات إظهار أجل من) الصناعي أو

 تطبيقها يتم التي المناسبة المعايير تطوير أجل من وغيره المالية الخدمات مجتمع مع التعامل إلى ICANN تتطلع .السلسلة طبيعة
 .جالالم هذا في

 
• )DNSSEC أن على ينص توضيح على السؤال هذا يشتمل ،للتعليقات استجابة  .)47 السؤال DNSSEC مع ،اختيارية خدمة هي 

 خمس مدته زمني إطار غضون في gTLDs إلى بالنسبة ضرورًيا متطلًبا DNSSEC تصبح أن المتوقع من أنه إلى اإلشارة
  .سنوات

 
 زمنية لفترة التسجيل عمليات لتغطية يكفي بمبلغ مالي سند لوجود متطلب على السؤال ذاه يحتوي .)54 السؤال (االستمرارية •

 ،ذلك من وبالرغم. المتطلب هذا تلبية بكيفية تتعلق التي التفاصيل على العمل في ICANN تستمر. سنوات 5 إلى 3 بين تتراوح
 .المتطلب هذا تلبية بكيفية الخاصة الخيارات من موّسعة مجموعة ولتوفير األساسية التسجيل عمليات لتعريف عبارات إضافة تمت

 
 .إليها الرجوع لسهولة الوثيقة من الثاني اإلصدار من التغييرات إلى تشير التي الحمراء الخطوط ذات اإلصدارات تضمين تم

 دليل مشروع من الثالث اإلصدار في باراالعت في التعليقات أخذ سيتم. هنا المقّدمة المؤقتة اللغة حول التعليقات تقديم على ICANN تشّجع
 على التعليقات تحليل في وآامل تام بشكل األمر هذا مناقشة تمت وآما. 2009 سبتمبر في نشره المنتظر من الذي ،الكامل الطلب مقدم

 .الطلب مقدم دليل مشروع من الثالث اإلصدار في التغييرات من عدد وجود توّقع يمكن ،الطلب مقدم دليل مشروع من الثاني اإلصدار

 

.أعرضجمهورإليهاليصلاإلنجليزيةاللغة من الوثيقة هذه ترجمةتمت
 

الُمخصصة واألسماء لألرقام اإلنترنت شرآة بذلتها التي الجهود من الرغم وعلى   (ICANN) اللغة أن غير، الترجمة دقة من للتحقق 
في بها العمل يتم التي اللغة هي اإلنجليزية  ICANN  الوحيد النص هو الوثيقة هذه من اإلنجليزية باللغة المكتوب األصلي النص أن آما، 

والمعتمد الرسمي  



النقاطالمعاييرنطاق النقاطمالحظاتالسؤال#
االسم القانوني الكامل لمقدم الطلب، وذلك بصفته الكيان المؤَسس الذي سيبرم 1معلومات مقدم الطلب

عقدًا مع ICANN، بعد موافقة األخير على هذا االقتراح.
تطلب إجابات األسئلة 1 12 إلنشاء طلب آامل  .ال توجد نقاط لإلجابات.

عنوان المقر الرئيسي لشرآة مقدم الطلب .سيتم استخدام هذا العنوان لألغراض 2
التعاقدية .غير مسموح بالصناديق البريدية.

رقم هاتف المقر الرئيسي لشرآة مقدم الطلب.3
رقم فاآس المقر الرئيسي لشرآة مقدم الطلب.4
عنوان البريد اإللكتروني للمقر الرئيسي لشرآة مقدم الطلب.5

االسم6جهة االتصال الرئيسية لمقدم الطلب
اللقب 
العنوان    
رقم الهاتف 
رقم الفاآس    
عنوان البريد اإللكتروني 

االسم7جهة االتصال الثانوية لمقدم الطلب هذا
اللقب

العنوان
رقم الهاتف
رقم الفاآس

عنوان البريد اإللكتروني
)أ (االستمارة القانونية الخاصة بمقدم الطلب )على سبيل المثال شرآة ذات 8إثبات التأسيس القانوني

  مسئولية محدودة أو مؤسسة أو مؤسسة غير هادفة للربح.(
)ب (تحديد القومية الخاصة أو أي قانون سلطة قضائية آخر يحدد نوع الكيان  

  المحدد في 8) أ.(
)جـ (قم بإرفاق دليل تأسيس مقدم الطلب مثل نوع الكيان المحدد في السؤال 8  

)أ (أعاله بما يتوافق مع القوانين المعمول بها والمحددة بالسؤال 8) ب(
لن يتم تقييم الطلبات غير المرفقة بإثبات تأسيس قانوني ألآثر من ذلك.

)أ (تحديد )الغرض (األغراض التنظيمية أو التجارية المحددة للكيان المحدد 9إثبات الوضع الجيد
بالسؤال 8.

 

)ب (إذا آان مقدم الطلب يعمل في إحدى الصناعات المنظمة التي يطلب فيها  
مستندا محددا للتشغيل بموجب القوانين المحددة )على سبيل المثال البنكية 

والتأمين(، فيجب على مقدم الطلب أن يرفق نسخة بالصناعة الحالية، بترخيص 
غير ملغى أو يشهد باشتراآه بالنشاط أو أنه يعمل آنوع من الكيانات التجارية 

المحددة أعاله .

إذا آان الغرض التجاري لمقدم الطلب ال يتطلب ترخيصا أو شهادة، فيجب على 
مقدم الطلب إرفاق شهادة من الكيان المدمج أو من منظمة بديلة مخولة من جانب 

الكيان المدمج تؤآد على استمرار صالحية مقدم الطلب )على سبيل المثال 
شهادة الوضع الجيد أو إقرار رسمي من آاتب عدل  .(يجب على مقدم الطلب 
أن يوضح سلسلة السلطة من القانون المحدد أعاله للمنظمة البديلة التي توفر 

الشهادة.

قد يكون ممكنا تلبية هذا المطلب بالمستند المقدم إلثبات التأسيس القانوني  .
وفي هذه الحالة، يجب أن يالحظ مقدم الطلب هذا في إجابته.

لن يتم تقييم الطلبات غير المرفقة بإثبات الوضع الجيد ألآثر من ذلك.

بطاقة النشاط التجاري
بطاقة النشاط التجاري أو البطاقة الضريبية أو ضريبة القيمة المضافة أو ما 10

يعادله لمقدم الطلب.

خلفية مقدم الطلب
قد يتم إجراء عمليات تحقق للخلفية على األفراد المذآورين.)أ (أدخل االسم الكامل ومعلومات جهة االتصال والموقع الوظيفي لكل المديرين.11

)ب (أدخل االسم الكامل ومعلومات جهة االتصال والموقع الوظيفي لكل  
المسئولين.

)جـ (أدخل االسم الكامل ومعلومات جهة االتصال والمواقع الوظيفية لكل  
أصحاب المصلحة ممن يملكون على األقل 15 %من األسهم.



النقاطالمعاييرنطاق النقاطمالحظاتالسؤال#
)د (وضح ما إذا آان مقدم الطلب أو أي من مديريه أو مكاتبه أو أصحاب  

المصلحة التابعين له من المذآورين أعاله:

1 .خالل العشر سنوات الماضية، تمت إدانته بجريمة أو جنحة ذات صلة 
بالشئون المالية أو نشاطات الحكم المشترآة أو تم الحكم عليه من القضاء 
الرتكابه جريمة أو خرقا لواجبات اإلدارة واالئتمان أو آان خاضعا لحكم 

قضائي مشابه أو ذا صلة بأي مما سبق؛
2 .خالل العشر سنوات الماضية، قد عوقب من الحكومة بمحل إقامته الرتكابه 
أفعال تتضمن الكذب أو التضليل أو إساءة استخدام االعتمادات المالية لآلخرين؛
3 .متضمن حاليا بأي إجراء قضائي أو تنظيمي قد يؤدي إلى اإلدانة أو الحكم 

القضائي أو الفصل والتحديد أو العقوبة ألي نوع من األنواع المحددة بـ )1 (أو 
)2(؛

4 .أو خاضعا لعدم الصالحية من جانب ICANN وهي سارية وقت تقديم هذا 
الطلب.

إذا حدثت أي أحداث مما سبق، فيرجى ذآر األمر بالتفصيل.

قد ترفض ICANN مقدم طلب مؤهال بطريقة أخرى ألي من األسباب 
التالية:

أن يملك مقدم الطلب أو أي من المسئولين أو المديرين أو الرؤساء أو أي 
شخص أو آيان )أو يملك على نحو مربح (15 %أو أآثر من مقدم الطلب :

أ .خالل العشر سنوات الماضية، تمت إدانته بجريمة أو جنحة ذات صلة 
بالشئون المالية أو نشاطات الحكم المشترآة أو تم الحكم عليه من القضاء 
الرتكابه جريمة أو خرقا لواجبات اإلدارة واالئتمان أو آان خاضعا لحكم 

قضائي تعتبره ICANN مكافئ حقيقي ألي من هذه؛ 
ب .خالل العشر سنوات الماضية، قد عوقب من أي حكومة أو آيان تنظيمي 

للصناعة الرتكابه أفعال تتضمن الكذب أو التضليل أو إساءة استخدام 
االعتمادات المالية لآلخرين؛ 

جـ .متضمن حاليا بأي إجراء قضائي أو تنظيمي قد يؤدي إلى اإلدانة أو 
الحكم القضائي أو الفصل والتحديد أو العقوبة ألي نوع من األنواع المحددة بـ 

)أ (أو )ب(؛ 
د .أو خاضعا لعدم الصالحية من جانب ICANN وهي سارية وقت اعتبار 

تقديم الطلب.

)هـ (توضيح ما إذا آان مقدم الطلب أو أي من مديريه أو مكاتبه أو أصحاب  
المصلحة التابعين له من المذآورين أعاله قد اتهم بارتكاب أو ممارسة أو وجد 

مسئوال عن القرصنة أو إساءات متعلقة بالنطاق.

قد ترفض ICANN مقدم طلب مؤهال بطريقة أخرى ألي من األسباب 
التالية:

أن يملك مقدم الطلب أو أي من المسئولين أو المديرين أو الرؤساء أو أي 
شخص أو آيان )أو يملك على نحو مربح (15 %أو أآثر من مقدم الطلب 
الخاضع لنموذج أحكام تدل على المسئولية أو الممارسة المتكررة عن الثقة 
المفقودة فيما يتعلق بعمليات التسجيل الخاصة باسم النطاق وتتضمن) :1 (
الحصول على أسماء النطاق ألغراض البيع أو اإليجار أو بطريقة أخرى 
تحويل عمليات التسجيل الخاصة باسم النطاق لمالك واحدة من العالمات 

التجارية أو عالمة خدمة أو إلى أحد المنافسين، لالعتبار القيم المتعلق بزيادة 
التكاليف الفعلية المسجلة المتصلة مباشرة باسم النطاق؛ أو )2 (تسجيل أسماء 
النطاق لمنع مالك العالمة التجارية أو عالمة الخدمة من إظهار العالمة على 

اسم نطاق متطابق؛ أو )3 (تسجيل أسماء النطاق لغرض تشتيت األعمال 
التجارية للمنافس؛ أو )4 (استخدام أسماء النطاق بنية جذب، بغرض الربح 
التجاري، مستخدمي اإلنترنت ألحد مواقع الويب أو أي من المواقع األخرى 

الموجودة على اإلنترنت عبر إحداث ارتباك وتشوش مع العالمة التجارية أو 
عالمة الخدمة التابعة للمصدر أو الجهة الراعية أو الجهة الفرعية أو مصادقة 
موقع الويب أو الموقع على اإلنترنت أو لمنتج أو خدمة على موقع الويب أو 

.

)و (آشف ما إذا آان مقدم الطلب متضمن بأي إجراءات إدارية أو قانونية  
أخرى، آمدعي أو مدعى عليه، قد تم فيها توجيه اتهام يتعلق بادعاءات انتهاك 

العالمة التجارية السم مجال  .مع تقديم تفسيرات متعلقة بكل حالة.

 

أدخل معلومات التأآيد الخاصة بطريقة دفع رسوم التقييم )على سبيل المثال، 12رسم التقييم
 رقم تأآيد التحويل البنكي المباشر.(

تقديم سلسلة gTLD المقدم لها الطلب .عند تقديم الطلب لـ IDN، تقديم العنوان 13سلسلة gTLD المقدم لها الطلب
"(.—xn" يبدأ بـ (A

ال يتم احتساب نقاط إلجابات األسئلة 13 - 21 ولكنها تستخدم ألغراض 
التحقق وقاعدة البيانات.

14".U قدم "عنوان ،IDN صالحة من رموز يونيكود، تتضمن رمزًا عند التقدم بطلب لـ IDNA هو سلسلة U عنوان 
.ASCII واحدًا على األقل خالف رموز

إذا آان IDN، فقم بتوفير الترجمة للسلسلة باإلنجليزية أو آتباتها باللغة 15
اإلنجليزية القديمة وهو المعنى الحرفي للسلسلة من وجهة نظر مقدم الطلب.

 

16-ISO فقم بتوفير لغة العنوان )باللغة اإلنجليزية والمشار إليها بـ ،IDN إذا آان
1-639(؟

إذا آان IDN، فقم بتوفير أبجدية العنوان )باللغة اإلنجليزية والمشار إليها بـ 17
).ISO15924
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إذا آان IDN، فقم بإدراج جميع نقاط الترميز المضمنة في عنوان U وفقًا 18

لنموذج يونيكود.
إذا آان IDN، فقم برفع جداول IDN للسجل المقترح  .يجب أن يتضمن جدول 19

IDN:  1 (سلسلة gTLD المطلوبة للجداول و2 (مصمم اللغة أو األبجدية )آما 
هو محدد في BCP 47 (و3 (رقم إصدار الجدول و4 (تاريخ السريان )يوم -
شهر -سنة (و5 (اسم جهة االتصال وعنوان البريد اإللكتروني ورقم الهاتف  .

التشجيع على تقديم جداول IDN بتنسيق مستند إلى المعايير.

إذا آان IDN، فقم بوصف جهود مقدم الطلب لضمان عدم وجود مشكالت 20
تشغيل أو مشكالت في األداء تتعلق بسلسلة gTLD المطلوبة  .عند العلم بوجود 
هذه المشكالت، قم بوصف الخطوات التي سيتم اتخاذها للحد من هذه المشكالت 

بالبرامج والتطبيقات األخرى.

اختياري21
تقديم تمثيل للعنوان بالهجائية الصوتية الدولية.

انظر الهجائية الصوتية العالمية على العنوان 
http://www.langsci.ucl.ac.uk/ipa  ./سيتم استخدام هذه المعلومات 

حال توفرها آدليل لـ ICANN في االتصاالت المتعلقة بالطلب.

سيتم التعامل مع الطلب على أنه TLD مفتوح )آما هو محدد في دليل مقدم هل الطلب مقدم للحصول على TLD معتمد على المجتمع؟22التخصيص المعتمد على المجتمع
الطلب (وذلك في حالة عدم اإلجابة على هذا السؤال.

في حالة التنافس على السلسلة، هل يجب على مقدم الطلب المعتمد على المجتمع 23
اختيار تقييم مقارن )بأولوية المجتمع (على أنه الطريقة المفضلة لحل المنافسة؟

إذا آان معتمدا على المجتمع، يكون لدى مقدم الطلب خيار اختيار تقيم مقارن 
)أولوية المجتمع (في حالة التنافس على السلسلة  .انظر الوحدة 4 من دليل 
مقدم الطلب لمعرفة مزيد من المعلومات حول إجراءات حل التنافس على 

السلسلة.
)أ (توفير االسم والوصف الكامل للمجتمع الذي تمثله  .سيتم احتساب نقاط 24

الطلبات المعتمدة على المجتمع المشارآة بالتقييم المقارن )أولوية المجتمع (
استنادا إلى المجتمع المحدد في اإلجابة على هذا السؤال.

 يجب أن تتضمن األوصاف ما يلي:
 •آيفية وصف المجتمع من مستخدمي اإلنترنت تدريجيا  .قد تتضمن هذه 
األوصاف، مع عدم اقتصارها على ذلك، ما يلي  :العضوية أو التسجيل أو 
عمليات الترخيص أو التشغيل بأحد الصناعات الخاصة أو استخدام إحدى 

اللغات.
 •آيفية تنظيم المجتمع.

 •توقيت تأسيس المجتمع بما يتضمن تاريخ )تواريخ (المنظمة الرسمية، إن 
وجدت.

•الحجم الحالي المقدر للمجتمع.

لن يتم احتساب نقاط إجابات السؤال 24 بالتقييم األولي  .وقد يتم احتساب النقاط بالتقييم 
المقارن )أولوية المجتمع (إن وجد .تم توضيح طريقة احتساب النقاط والمعايير  للتقييم 

المقارن )أولوية المجتمع (بالوحدة 4 من دليل مقدم الطلب.

)ب (توضيح عالقة مقدم الطلب بالمجتمع المحدد بـ 24) أ.(
.TLD يجب أن تتضمن األوصاف ما يلي:)جـ (توفير وصف للغرض المعتمد على المجتمع لـ

.TLD مسجلون مطلوبون بـ• 
.TLD مستخدمون نهائيون مطلوبين في• 

 •أنشطة ذات صلة نفذها مقدم الطلب أو ينوي تنفيذها لخدمة هذا الغرض.

ستزود هذه اإلجابة تلقائيا إجابة مقدم الطلب على السؤال 26، المهمة 
والغرض، بالغرض المعتمد على المجتمع الموجود هنا.

)د  (توضيح العالقة بين سلسلة gTLD المطلوبة والمجتمع المحدد في 24) أ.( 

)هـ  (توفير وصف آامل لسياسات التسجيل المطلوبة لمقدم الطلب لدعم الغرض 
المعتمد على المجتمع لـ TLD  .ويتوقع أن تشكل السياسات وآليات التعزيز 

مجموعة متسقة.
 يجب أن تتضمن األوصاف السياسات المقترحة إن وجدت بالشكل التالي:
 •األهلية  :من المؤهل لتسجيل اسم من المستوى الثاني بـ TLD وآيفية 

تحديد األهلية.
 •تحديد جديد  :ما هي أنواع األسماء من المستوى الثاني التي قد يتم تسجيلها 

.TLD بـ
 •المحتوى/االستخدام  :ماهية القيود إن وجدت التي سيفرضها المشغل على 

آيفية استخدام المسجل السمه المسجل.
 •التعزيز  :ماهية ممارسات التحقيق واآلليات الموجودة لتعزيز السياسات 
المذآورة أعاله وماهية الموارد المحددة للتعزيز وماهية آليات االستئناف 

المتوفرة للمسجلين.



النقاطالمعاييرنطاق النقاطمالحظاتالسؤال#
)و (إرفاق أية مصادقات مكتوبة للطلب من المجموعات الممثلة للمجتمع 

والمحددة في 24) أ  .(قد يقوم مقدم الطلب بتسليم المصادقات من خالل عدة 
 مؤسسات.

تعتبر سلسلة gTLD المطلوبة أحد األسماء الجغرافية إذا آانت)  :أ (اسم )أ (هل التطبيق ألحد األسماء الجغرافية؟25األسماء الجغرافية
مقاطعة أو بلد آما هو محدد بدليل مقدم الطلب؛ )ب (اسم المكان اإلقليمي 
المدرج في معايير ISO 3166-2؛ )جـ (اسم عاصمة البلد أو المقاطعة 

المدرجة بمعايير ISO 3166-1؛ )د (اسم المدينة الذي يعلن مقدم الطلب فيه 
أنها المقصودة الستخدام gTLD لألغراض المرتبطة باسم المدينة؛ أو )و (

قارة أو منطقة تابعة لألمم المتحدة .ويتوقع أن يحدد مقدم الطلب ماهية سلسلة 
gTLD المطلوبة على أنها اسما جغرافيا إلى جانب توفير التوثيق المطلوب  .

انظر مزيد من الوصف لمتطلبات األسماء الجغرافية بالوحدة 2 بدليل مقدم 
الطلب.

)ب (في حالة آانت اسما جغرافيا، فقم بإرفاق توثيق الدعم أو غير المعارض 
من آل الحكومات ذات الصلة أو السلطات العامة.

انظر متطلبات التوثيق بالوحدة 2 من دليل مقدم الطلب.

وصف المهمة/الغرض من نطاق gTLD المقترح.26أسئلة عامة
تم تحديد خدمات السجل آالتالي)   :1 (عمليات التشغيل الخاصة بالسجل قم بتقديم اسم ووصف آامل لكل خدمات السجل المطلوب تقديمها.27

والهامة للمهام التالية) :أ (استالم البيانات من الُمسجلين فيما يتعلق بتسجيل 
أسماء النطاقات وخوادم األسماء؛ و)ب (تزويد الُمسجلين بمعلومات الحالة 

المتعلقة بخوادم المنطقة لنطاق TLD؛ و)ج (نشر ملفات منطقة TLD؛ و)د (
تشغيل خوادم منطقة السجل؛ و)هـ (نشر االتصال والمعلومات األخرى فيما 

يتعلق بعمليات تسجيل خادم اسم النطاق في TLD آما هو مطلوب في اتفاقية 
السجل؛ و)2 (منتجات أو خدمات أخرى يجب على مشغل السجل تقديمها 

بسبب تأسيس سياسة  اإلجماع؛ و)3 (أية منتجات وخدمات أخرى يمكن فقط 
لمشغل السجل تقديمها، بسبب تخصيصها لمشغل السجل  .يمكن العثور على 

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

يمكن لمقدم الطلب االشتراك في هذه الخدمات المحددة في الطلب فقط .تصف االستجابة   
الكاملة خدمات بحيث يمكن إجراء خدمات السجل .يجب أن ال تؤثر خدمات السجل على 

استقرار وأمان DNS بشكل آبير.

األمان :نظرًا ألهداف هذا الدليل المساعد لمقدم الطلب هذا، يعني تأثير خدمة السجل 
المقترحة على األمان )1 (الكشف غير المخول لتاريخ السجل أو تبديله أو إدراجه أو 
إتالفه أو )2 (الوصول أو الكشف غير المخول لمعلومات أو مصادر على اإلنترنت 

بواسطة نظم تعمل وفقًا للمعايير القابلة للتطبيق.
االستقرار  :نظرًا ألهداف دليل مقدم الطلب هذا، يعني التأثير على االستقرار أن خدمة 
السجل )1 (غير ملتزمة بالمعايير المناسبة القابلة للتطبيق والتي تم اعتمادها ونشرها 

-Standards بواسطة هيئة معايير تم تأسيسها جيدًا ومعترف بها ومعتمدة، مثل
Track) تتبع المعايير (أو Best Current Practice RFCs) أفضل الممارسات 
الحالية لطلبات التعليق (المناسبة والتي ترعاها IETF أو )2 (يمكن لها أن تنشئ حالة 

تؤثر بصورة عكسية على اإلنتاجية أو زمن االستجابة أو االتساق أو ترابط االستجابات 
بخوادم اإلنترنت أو النظم األخيرة، حيث تعمل وفقًا للمعايير المناسبة القابلة للتطبيق 

والتي تم اعتمادها ونشرها بواسطة هيئة معايير تم تأسيسها جيدًا ومعترف بها ومعتمدة 
.

سيتم إجراء تقييم تمهيدي لتحديد ما إذا آان هناك مشاآل محتملة تتعلق باألمان 
واالستقرار بأي من خدمات السجل المقترحة لمقدم الطلب .وعند تحديد أي من هذه 
المشكالت، سيتم إحالة األمر إلى مراجعة موسعة  .انظر الوصف الخاص بعملية 

مراجعة خدمات السجل بالوحدة 2 من دليل مقدم الطلب.

TLD وصف المقاييس المقترحة لحماية األسماء الجغرافية بالمستوى الثاني 28حماية األسماء الجغرافية بـ
والمستويات األخرى.

يجب على مقدمي الطلبات اعتبار ووصف آيفية دمج GAC باإلدارة 
بعمليات تسجيل اسم النطاق من المستوى الثاني  .انظر "المبادئ المتعلقة بـ 

gTLDs الجديدة على العنوان 
..http://gac.icann.org/index.php?name=Imp_doc

آمرجع، يمكن لمقدمي الطلبات البناء على الطريقة الحالية والتي طورت 
لحجز وتحرير أسماء الدول باسم نطاق المستوى األعلى لـ .INFO  .انظر 

إجراء .info "على العنوان 
.http://gac.icann.org/index.php?name=Imp_doc

سيتم نشر إجراءات القياس المقترحة للتعليق العام آجزء من الطلب.
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لمحة تقنية على السجل المقترح :قم بتقديم لمحة تقنية على السجل المقترح، بما 29إثبات القدرة التقنية والعملية

في ذلك تفاصيل تتعلق بـ:
 •نوع السجل التي سيتم تشغيله.

 •الواجهات التي سيتم تقديمها للتسجيل.
يجب تقديم الموارد الكافية للخطة التقنية، مع اختبار وتوزيع مناسبين للتكاليف 

في خطة السجل .وسيقوم مقدم الطلب بتقديم وصف مالي للموارد في القسم 
التالي ويجب أن تكون هذه الموارد مرتبطة بالمتطلبات التقنية هذه بشكل 

منطقي .
وال يلزم لهذا التلخيص عالي المستوى تكرار اإلجابات على األسئلة الواردة 

أدناه.

تثبت اإلجابة الكاملة :0-2
)1 (المعرفة والفهم الكاملين للمجاالت التقنية الخاصة بالمتطلبات التقنية للسجل؛

)2 (توفر مستوى آافي من المرونة للعمليات التقنية للسجل؛
)3 (االتساق مع حلول التشغيل/التقنية المنتشرة حاليا؛

)4 (االتساق مع النموذج التجاري وحجم السجل المخطط له؛
)5 (توفر الموارد الكافية لخطة التشغيل التقنية بالتكاليف المخطط لها بخطة عمل 

السجل.

2 - المتطلبات الزائدة :تشمل اإلجابة
)1 (خطط فنية مفصلة وعالية التطوير؛

)2 (تقديم درجة عالية من المرونة؛
)3 (تفاعل وتناسق آامل للمتطلبات التقنية والتجارية؛ و

)4 (دليل الموارد الفنية المتاحة بالفعل والملتزم بها.
1 - الوفاء بالمتطلبات  :يشمل الرد

)1 (مستوى آاٍف من التفصيل إلثبات القدرة والمعرفة المطلوبتين للوفاء بهذا 
العنصر؛

)2 (تناسب الخطط الفنية مع النموذج التجاري؛
)3 (توضيح أن الموارد الفنية المطلوبة إلنجاز خطط هذا العنصر متاح بسهولة.

0 - فشل في تحقيق المتطلبات:
لم يتم الوفاء بالمتطلبات إلحراز 1.

هندسة بناء الشبكات :تقديم  تفاصيل نظام وهندسة بناء الشبكة التي ستدعم 30
تشغيل السجل للمقدار المقترح له .يجب أن يشتمل الرد على معلومات مثل  :

 •هندسة البناء ورسومات تخطيطية للشبكة؛
•تفاصيل األجهزة والنظم الرئيسية للبرامج؛

 •توفير عرض نطاق الشبكة؛
 •اتصال IPv6؛
 •جدار الحماية؛

•الموقع الفعلي المقصود للنظم ومراآز العمليات ومعلومات البنية التحتية 
األخرى؛

وصف لنظم الطاقة االحتياطية )بمصدر مزود بالطاقة متعدد األيام(؛ و
 •احتياطات األمان واالحتياطات الفعلية ضد االختراق، ويشمل وصف للمواقع 

البديلة عن بعد أو المواقع لهذا الغرض.

تثبت اإلجابة الكاملة :0-2
)1 (هندسة بناء الشبكات المفصلة؛

)2 (نشر بنية تحتية فعليو ومنطقية لألمان؛
)3 (حلول مستخدمة لمراقبة عمليات التسجيل؛

)4 (مجال/حجم الخطة التقنية المتناسقة مع النموذج التجاري وحجم السجل المخطط له؛ 
و

)5 (تقديم الموارد الكافية للخطة التقنية في التكاليف المخطط لها في خطة عمل السجل.

2 - تجاوز المتطلبات :يشمل الرد
)1 (دليل لبنية تحتية للشبكات مفصلة وشديدة التطور؛

)2 (دليل لبنية تحتية قوية وآمنة وعلى درجة عالية من المرونة، ومقاييس آداء 
شبكات مراقب وتقديم نطاق عريض للشبكات؛

)3 (تبين البنية التحتية للشبكات تفاعل وتناسق آامل للمتطلبات التقنية والتجارية؛ و
)4 (الموارد التقنية متاحة بالفعل وملتزم بها.

1 - الوفاء بالمتطلبات:  يشمل الرد
)1 (تصف البنية التحتية لخطط بناء الشبكات جميع العناصر الالزمة؛

)2 (وصف يوضح البنية التحتية الكافية للشبكات ويقدم قوة وأمان السجل؛ و
)3 (تتناسب النطاق العريض وSLA مع النموذج التجاري؛ و

)4 (توضيح أن الموارد الفنية المطلوبة إلنجاز خطط هذا العنصر متاحة بسهولة.
0 - فشل في تحقيق المتطلبات:

لم يتم الوفاء بالمتطلبات إلحراز 1.

قدرات قاعدة البيانات :توفير تفاصيل لقدرات قاعدة البيانات وتشمل:31
 •برامج قاعدة البيانات;

 •الحجم;
 •اإلنتاجية;

 •إمكانية التوسع وإجراءات إنشاء آائن وتعديله وحذفه؛
 •تغيير اإلشعارات;

 •إجراءات نقل الُمسجل;
 •تطبيق فترة السماح؛ و

 •قدرات اإلبالغ.

تثبت اإلجابة الكاملة :0-2
)1 (المعرفة والفهم الكاملين لقدرات قاعدة البيانات للوفاء بمتطلبات التقنية للسجل؛
)2 (اتساق قدرات قاعدة البيانات مع النموذج التجاري وحجم السجل المخطط له؛ 

)3 (تقديم الموارد الكافية للخطة التقنية في التكاليف المخطط لها في خطة عمل السجل؛ 
و

)4 (مراقبة قاعدة البيانات وحل القضايا في حينه.

2 - المتطلبات الزائدة :تشمل اإلجابة
)1 (وصف مفصل وعالي التطوير لقدرات قاعدة البيانات؛

)2 (دليل قدرات قاعدة البيانات الشامل، والذي يشمل إمكانية التوسع بدرجة آبيرة 
وبنية تحتية لقاعدة البيانات على نطاق واسع، وعرض إجراءات عملية وتقريرية 

بشكل منتظم واتباع الممارسات الرائدة؛
)3 (تبين قدرات قاعدة البيانات تفاعل وتناسق آامل للمتطلبات التقنية والتجارية؛ و

)4 (الموارد التقنية متاحة بالفعل وملتزم بها.
1 - الوفاء بالمتطلبات:وتشمل اإلجابة

)1 (تصف خطط قدرات قاعدة البيانات جميع العناصر الضرورية؛
)2 (يوضح الوصف قدرات قاعدة البيانات الكافية )ممارسات غير رائدة(، 

وإنتاجية قاعدة البيانات، وإمكانية التوسع وعمليات قاعدة البيانات مع حوآمة 
عمليات محدودة؛

)3 (تتناسب قدرات قاعدة البيانات مع النموذج التجاري؛و
)4 (توضيح أن الموارد الفنية المطلوبة إلنجاز خطط هذا العنصر متاحة بسهولة.

0 -  فشل في تحقيق المتطلبات
لم يتم الوفاء بالمتطلبات إلحراز 1.



النقاطالمعاييرنطاق النقاطمالحظاتالسؤال#
يقدم التنوع الجغرافي وصف لخطط التنوع الجغرافي لخوادم األسماء ومراآز 32

العمليات  .وقد يشمل ذلك خطط التسجيل الستخدام النشر المتعدد أو إجراء آخر 
للتنوع الجغرافي.

تثبت اإلجابة الكاملة :0-2
)1 (التنوع الجغرافي لخوادم األسماء ومراآز العمليات؛

)2 (تتسق إجراءات التنوع الجغرافي مع نموذج األعمال وحجم السجل المخطط؛ و
)3 (تقديم الموارد الكافية للخطة التقنية في التكاليف المخطط لها في خطة عمل السجل.

2 - تجاوز المتطلبات  :يشمل الرد 
)1 (استراتيجية التنوع الجغرافي المفصلة عالية التطور، وتشمل عدد محدد ومواقع 

معينة لخوادم األسماء على النطاق العالمي؛
)2 (درجة عالية من المرونة واألمن وعرض النطاق الترددي؛ 

)3 (دليل اإلجراءات المتطورة على درجة عالية للتنوع الجغرافي للعمليات 
باإلضافة إلى المواقع والوظائف؛

)4 (تفاعل وتناسق آامل للمتطلبات التقنية والتجارية؛ و
)5 (الموارد التقنية متاحة بالفعل وملتزم بها.

1 -الوفاء بالمتطلبات  :ويشمل الرد
)1 (وصف لخطط التنوع الجغرافي ويشمل جميع العناصر الضرورية؛
)2 (تقدم الخطط ما يكفي من التنوع الجغرافي لخوادم األسماء والعمليات؛

)3 (تتناسب خطط التنوع الجغرافي مع النموذج التجاري؛ و
)4 (توضيح أن الموارد الفنية المطلوبة إلنجاز خطط هذا العنصر متاحة بسهولة.

0 - فشل في تحقيق المتطلبات:
لم يتم الوفاء بالمتطلبات إلحراز 1.

التوافق مع بروتوآول DNS :وصف تكوين خادم االسم وتشغيله، بما في ذلك 33
. RFCs التوافق مع

يجب تشغيل جميع خوادم االسم المستخدمة لنطاق gTLD الجديد بالتوافق مع 
) RFC( المحددة فيما يلي من طلبات التعليق DNS مواصفات بروتوآول
, IETF:  1034, 1035, 1101, 1996, 2181, 2182 الخاصة بـ

2308 ,3596 ,3597 ,و3671.
وصف الخدمات التي يجب تقديمها والموارد المستخدمة في تنفيذ الخدمات، 

وبيان آيفية عمل النظام  .وتشمل المعلومات المقترحة ما يلي :
الخدمات  .معدالت االستعالم التي يجب دعمها في العملية األولية وقدرة النظام 
االحتياطية وطريقة تحديث خادم االسم واألداء  .آيف سيتم توسيع ذلك آمهمة 

للنمو في TLD؟ 
الموارد  .إآمال معدات وبرامج الخادم.

صف للتقييم إذا آانت متوافقة مع RFCs  .هل يجري تخصيص أو شراآة أي 
مهمة أخرى )القدرة/األداء(؟  النطاق العريض للشبكات وخطط معالجة الخوادم.
تتضمن األمثلة على األدلة تهيئة الخادم ومعالجة الشبكة ونطاق عريض لتحميل 

االستعالم ونشر التحديث وأمن وسياسة DDOS ومساحة لتلبية الزيادات 
وعلمية الرصد والمعالجة.

تثبت اإلجابة الكاملة :0-2
)1 (وصف آاف لتهيئة خوادم األسماء واالمتثال لبروتوآول DNS المتعلق بـRFCs؛ 
)2 (مجال/حجم الخطة التقنية المتناسقة مع النموذج التجاري وحجم السجل المخطط له؛ 

و
)3 (تقديم الموارد الكافية للخطة التقنية في التكاليف المخطط لها في خطة عمل السجل.

2 - تجاوز المتطلبات  :يشمل الرد:
)1 (خطط على درجة عالية من التطور والتفصيل لضمان االمتثال لبروتوآوالت 

DNS؛
)2 (درجة عالية من المرونة؛

)3 (تفاعل وتناسق آامل للمتطلبات التقنية والتجارية؛ و
)4 (الموارد التقنية متاحة بالفعل وملتزم بها.

1 - الوفاء بالمتطلبات :وتشمل اإلجابة
)1 (مستوى آاٍف من التفصيل إلثبات القدرة والمعرفة المطلوبتين للوفاء بهذا 

العنصر؛
)2 (وهناك خطط آافية تؤدي إلى االمتثال لبروتوآوالت DNS؛

)3 (خطط تتناسب مع النموذج التجاري؛ و 
)4 (توضيح أن الموارد الفنية المطلوبة إلنجاز خطط هذا العنصر متاحة بسهولة.

0 - فشل في تحقيق المتطلبات :
لم يتم الوفاء بالمتطلبات إلحراز 1.

أداء SRS  :وصف خطة لتشغيل نظام التسجيل المشترك القوي الذي يمكن 34
االعتماد عليه  .SRS هي مهمة للتسجيل الحرج لتمكين المسجلين المتعددين 

لتقديم خدمات تسجيل اسم النطاق في TLD  .يرجى الرجوع إلى الشروط 
الواردة في 1-3 من قلم المشترك، واالستمرارية، ومواصفات األداء )6 

مواصفات (المرفقة بمشروع االتفاق األساسي.

تثبت اإلجابة الكاملة :0-1
. SRS 1 (خطة قوية يمكن االعتماد عليها لتشغيل(

)2 (اتساق إمكانية التوسع واألداء مع النموذج التجاري وحجم السجل المخطط له؛
)3 (تقديم الموارد الكافية للخطة التقنية في التكاليف المخطط لها في خطة عمل السجل؛ 

و
)4 (دليل االمتثال للمواصفات 6 بقاعدة االتفاق.

1 - الوفاء بالمتطلبات  :وتشمل اإلجابة
)1 (والدليل على خطة مفصلة وعلى درجة عالية من التطور لتشغيل SRS قوي 

ويمكن االعتماد عليه؛
)2 (تكون خطط SRS آافية لتؤدي إلى االمتثال باستمرار السجل والعمل 

المشترك واإلداء والمواصفات؛
)3 (تفاعل وتناسق آامل للمتطلبات التقنية والتجارية؛ و

)4 (توضيح أن الموارد التقنية موجودة بالفعل أو ملتزم بها أو متاحة بسهولة.
0 - فشل في تحقيق المتطلبات

لم يتم الوفاء بالمتطلبات إلحراز 1.



النقاطالمعاييرنطاق النقاطمالحظاتالسؤال#
EPP :تقديم وصف مفصال للتواصل المسجلين، بما في ذلك االمتثال 35

.  RFCs 4930-4934 ببروتوآول التمديد في
توفر نماذج EPP والمخططات التي يجب استخدامها.

تثبت اإلجابة الكاملة :0-1
)1 (المعرفة والفهم الكاملين للمجاالت الخاصة بالمتطلبات التقنية للسجل؛

)2 (مجال/حجم الخطة التقنية المتناسقة مع النموذج التجاري وحجم السجل المخطط له؛ 
و

)3 (تقديم الموارد الكافية للخطة التقنية في التكاليف المخطط لها في خطة عمل السجل.

1 - الوفاء بالمتطلبات  :وتشمل اإلجابة
)1 (مستوى آاٍف من التفصيل إلثبات القدرة والمعرفة المطلوبتين للوفاء بهذا 

العنصر؛
)2 (تتناسق مخططات ونماذج EPP مع RFCs وتقدم آافة المهام الضرورية 

لواجهة المسجل؛
)3 (تفاعل وتناسق آامل للمتطلبات التقنية والتجارية؛ و

)4 (توضيح أن الموارد التقنية موجودة بالفعل أو ملتزم بها أو متاحة بسهولة.
0 - فشل في تحقيق المتطلبات

لم يتم الوفاء بالمتطلبات إلحراز 1.

سياسة األمان :تقديم توضيح لسياسة األمان واإلجراءات الخاصة بالسجل 36
المقترح، وذلك يتضمن :

 •التحكم في الوصول إلى النظام والشبكة والتأآد من أن النظم تتم صيانتها 
بطريقة آمنة وتضمين تفاصيل حول آيفية مراقبتها وعمل سجالت لها ونسخها 

نسخًا احتياطيًا
  •الشروط واإلجراءات األخرى التي تقلل المخاطر التي نشرت من خالل 

رفض مهاجمة الخدمات؛ 
  •سياسات االستجابة لحوادث أجهزة الكمبيوتر والشبكة والخطط الخاصة بها 

ومعالجاتها؛ 
 •خطط للحد من مخاطر الوصول غير المصرح به ألنظمتها أو التالعب 

ببيانات السجل؛ 
 •آليات آشف التسلل؛

 •تحليل للتهديدات الخاصة بالسجل المقترح وعمليات الوقاية التي سيتم نشرها 
ضد هذه التهديدات؛ 

 •تفاصيل مراجعة حسابات القدرة على الوصول الى الشبكة آافة؛
 •تقرير التقييم المستقل إلظهار القدرات األمنية;

.gTLD يتسق أي مستوى لزيادة األمان أو القدرات مع طبيعة تطبيق سلسلة• 

تثبت اإلجابة الكاملة :0-2 
)1 (وصف تفصيلي للعمليات والحلول المنشورة إلدارة األمن المنطقي في البنى التحتية 

ومراقبة وآشف التهديدات ونقاط الضعف األمنية واتخاذ الخطوات المناسبة لحلها؛ 
)2 (اتساق قدرات األمان مع النموذج التجاري وحجم السجل المخطط له؛

)3 (تقديم الموارد الكافية للخطة التقنية في التكاليف المخطط لها في خطة عمل السجل؛
)4 (تتسق التدابير األمنية مع االلتزامات التي تم التعهد بها للمسجلين فيما ما يتعلق 

بمستويات األمن؛ و 
)5 (إجراءات أمنية مناسبة لسلسلة gTLD المطبقة )على سبيل المثال، بعض 

الصناعات أو TLDs الموجهة ماليا قد تتطلب مستوى أعلى من األمن .وتطلع  
ICANN إلى العمل مع مجتمع الخدمات المالي وغيره من المجتمعات لتحديد المعايير 

في جميعه(.

2 - تجاوز المتطلبات  :يشمل الرد 
)1 (دليل اإلمكانات المفصلة والمطورة على درجة عالية، مع مختلف المستويات 

األمنية األساسية، ووضع المعايير المستقلة لمقاييس األمان والرصد القوي 
والدوري لألمن واإلنفاذ المستمر؛ 

)2 (يتاح تقرير تقييم مستقل وممارسات رائدة متبعة؛
)3 (التفاعل الكامل للمتطلبات الفنية والتجارية، بما في ذلك أي شروط أمنية 

خاصة بسبب طبيعة سلسلة gTLD المطبقة؛ و 
)4 (الموارد التقنية متاحة بالفعل وملتزم بها.

1 -الوفاء بالمتطلبات  :ويشمل الرد
)1 (مستوى آاٍف من التفصيل إلثبات القدرة والمعرفة المطلوبتين للوفاء بهذا 

العنصر؛
)2 (دليل ما يكفي من القدرات األمنية وإنفاذ التحكم المنطقي في الوصول وتحليل 
التهديدات والرد على الحادث والمراجعة للحسابات  .وممارسات الرقابة والحوآمة 

الرائدة المتبعة.
)3 (قدرات أمنية تتماشى مع نموذج/قياس تجاريوالتزامات يتعهد بها المسجلين؛ و
)4 (توضيح أن الموارد الفنية المطلوبة إلنجاز خطط هذا العنصر متاحة بسهولة.

0 - فشل في تحقيق المتطلبات
لم يتم الوفاء بالمتطلبات إلحراز 1.

إمكانية الوصول إلى IPv6 :يدعم السجل الوصول إلى خوادم DNS عبر 37
شبكة IPv6 .ولدى IANA حاليًا حد أدنى لمجموعة من المتطلبات التقنية 
لخدمة اسم IPv4 .تتضمن هذه خادمين من خوادم االسم منفصلين جغرافيًا 

وبواسطة طوبولجيا الشبكة، حيث إن آل خادم يعتبر مجموعة متسقة من 
البيانات، ويمكن الوصول إليهما من مواقع متعددة حول العالم .وصف آيفية 

إيفاء السجل بهذه المعايير نفسها لـ IPv6، وذلك يتطلب نقل IPv6 إلى شبكتها.

تثبت اإلجابة الكاملة :0-2
)1 (المعرفة والفهم الكاملين للمجاالت الخاصة بالمتطلبات التقنية للسجل؛

)2 (مجال/حجم الخطة التقنية المتناسقة مع النموذج التجاري وحجم السجل المخطط له؛
)3 (تقديم الموارد الكافية للخطة التقنية في التكاليف المخطط لها في خطة عمل السجل؛ 

و
)4 (تحديد خوام اسم IPv6 الذي يمكن الوصول إليه لإليفاء بهذه المتطلبات.

2 - تجاوز المتطلبات  :يشمل الرد
)1 (دليل لبنية تحتية للشبكات مفصلة وشديدة التطور وخطة التنفيذ، مما يدل على 

IPv6 يمكن الوصول إليه ويسمح بنقل IPv6 في الشبكة لالمتثال بمواصفات 
IPv4 IANA بما يقل عن 2 من خوادم األسماء المنفصلة؛

)2 (درجة عالية من المرونة؛
)3 (تفاعل وتناسق آامل للمتطلبات التقنية والتجارية؛ و

)4 (الموارد التقنية متاحة بالفعل وملتزم بها.
1 - الوفاء بالمتطلبات  :يشمل الرد

)1 (مستوى آاٍف من التفصيل إلثبات القدرة والمعرفة المطلوبتين للوفاء بهذا 
العنصر؛

)2 (دليل لخطة تنفيذ آافية تعالج متطلبات IPv6، بما في ذلك تحديد خوادم أسماء 
IPv6 التي يمكن الوصول إليها؛

)3 (تتناسب خطط IPv6 مع النموذج التجاري؛ و
)4 (توضيح أن الموارد الفنية المطلوبة إلنجاز خطط هذا العنصر متاحة بسهولة.

0 - فشل في تحقيق المتطلبات:
لم يتم الوفاء بالمتطلبات إلحراز 1.



النقاطالمعاييرنطاق النقاطمالحظاتالسؤال#
Whois :صف آيف سيلتزم مقدم الطلب بمواصفات بيانات التسجيل 38

)Whois (المتاحة بشكل عام للسجل والتي حددتها ICANN لكائنات البيانات 
والوصول المجمع وعمليات البحث آما هو محدد في االتفاقية األساسية :

"مواصفات خدمات نشر بيانات التسجيل) ".المواصفات 4 (توضح آيف أن 
. RFC 3912 تتسق مع Whois خدمات

تثبت اإلجابة الكاملة :0-1
)1 (المعرفة والفهم الكاملين للمجاالت الخاصة بالمتطلبات التقنية للسجل؛

)2 (مجال/حجم الخطة التقنية المتناسقة مع النموذج التجاري وحجم السجل المخطط له؛ 
و 

)3 (تقديم الموارد الكافية للخطة التقنية في التكاليف المخطط لها في خطة عمل السجل.

1 - الوفاء بالمتطلبات:  يشمل الرد 
)1 (مستوى آاٍف من التفصيل إلثبات القدرة والمعرفة المطلوبتين للوفاء بهذا 

العنصر؛
)2 (تتناسق خدمات Whois مع RFCs وتقدم آافة المهام الضرورية لواجهة 

المستخدم؛
)3 (تتناسب إمكانيات Whois مع النموذج التجاري؛ و

)4 (توضيح أن الموارد الفنية مطلوبة إلنجاز خطط لهذا العنصر متاحة بسهولة.
0 - فشل في تحقيق المتطلبات:

لم يتم الوفاء بالمتطلبات إلحراز 1.

زمن دورة التسجيل :قم بتقديم وصف مفصل لزمن دورة التسجيل المقترح 39
ألسماء النطاقات في gTLD المقترح .يجب أن يوضح الوصف العديد من 

حاالت التسجيل باإلضافة إلى المعايير واإلجراءات التي يتم استخدامها لتغيير 
إحدى الحاالت .ويجب أن يصف زمن دورة التسجيل العادية 

لإلنشاء/التحديث/الحذف وجميع الخطوات الطارئة التي يمكن تطبيقها مثل 
التعليق واإلغالق وانتهاء المدة والتحويل .يجب أيضًا 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.

تثبت اإلجابة الكاملة:0-1
)1 (المعرفة والفهم الكامل بدورة حياة التسجيل؛ و 

)2 (التنسيق مع أي التزامات محددة على المسجلين آما هو موضح في الخطة التجارية 
لـgTLD المقترحة.

1 - الوفاء بالمتطلبات: يشمل الرد
)1 (دليل دورة حياة التسجيل على درجة عالية من التطور مع تعريف مختلف دول 

التسجيل واالنتقال بين الدول;
)2 (اتساق دورة حياة التسجيل مع التزامات المسجلين ومع الخطط الفنية 

والتجارية؛ و
)3 (توضيح أن الموارد الفنية مطلوبة إلنجاز خطط لهذا العنصر متاحة بسهولة.

0 - فشل في تحقيق المتطلبات:
لم يتم الوفاء بالمتطلبات إلحراز 1.

إجراءات تتخذ ضد اإلساءة :ينبغي على مقدم الطلب وصف آيف سينشئ 40
اقتراحهم سياسات وممارسات من شأنها أن تقلل إساءة استخدام عمليات التسجيل 
واألنشطة األخرى التي تؤثر على الحقوق القانونية لآلخرين .وصف آيفية تنفيذ 

المقترح إلجراءات األمان في مقابل السماح بالتسجيل غير المؤهل وتقليل 
الفرص لسلوآيات مثل اإلضرار والتزوير .تشمل األجوبة تدابير إضافية مثل 

سياسات إساءة االستخدام وإجراءات التدوين والتسجيل قبل التحقق منها، أو 
إجراءات التوثيق، أو غيرها من العهود .

مالحظة  :على الرغم من عدم وجود تغييرات من v2 بدليل مقدم الطلب 
الموضح هنا، يتوقع أن تكون أسئلة ومتطلبات مقدم الطلب بشأن سياسات 
اإلساءة أن تتطور نتيجة لمناقشات المجتمع حول آيفية معالجة "القضايا 

الرئيسية "من حماية العالمات التجارية والسلوك المغرض .راجع  
-https://st.icann.org/new-gtld-overarching

issues/index.cgi  .تواصل ICANN تشجيع االقتراحات في هذا 
المجال.

توضح اإلجابات الكاملة اآلليات المصممة لـ 0-2
)1 (منع إساءة التسجيالت، و 

)2 (تحديد ومعالجة إساءة استعمال األسماء المسجلة على أساس مستمر.

2 - تجاوز المتطلبات  :
)1 (دليل آليات حماية الحقوق عالية التطور )RPM (المحددة بالتفصيل إلدراجها 

في اتفاق التسجيل؛
)2 (آليات توفر الحماية لما قبل التسجيل وما بعد التسجيل )وراء UDRP(، و 

)3 (آليات تخاطب بدء التسجيل والعمليات المستمرة.
1 - الوفاء بالمتطلبات:

)1 (يلتزم عامل التسجيل المقترح ويصف آليات حماية الحقوق و
)2 (تقدم هذه اآلليات حماية على األقل عند بدء تشغيل السجل.

0 - فشل في تحقيق المتطلبات:
لم يتم الوفاء بالمتطلبات إلحراز 1.

نسخ احتياطية للبيانات :تقديم تفاصيل حول مدى تكرار وإجراءات النسخ 41
االحتياطي للبيانات واألجهزة والنظم المستخدمة لعمل النسخ االحتياطي أو 
تنسيق البيانات أو مستودع البيانات أو الميزات واإلجراءات األخرى للنسخ 

االحتياطي للبيانات السترجاع البيانات/إعادة بناء قاعدة البيانات.

تثبت اإلجابة الكاملة :0-2
)1 (نشر عمليات النسخ االحتياطية المفصلة، وعملية االسترجاع والتردد؛ 

)2 (عملية النسخ االحتياطية واالسترجاع المتناسقة مع النموذج التجاري وحجم السجل 
المخطط له؛ و 

)3 (تقديم الموارد الكافية للخطة التقنية في التكاليف المخطط لها في خطة عمل السجل.

2 - تجاوز المتطلبات  :يشمل الرد 
)1 (دليل سياسات وإجراءات النسخ االحتياطية للبيانات عالية التطور مع مراقبة 
مستمرة قوية، ودعم مستمر ألمن النسخ، واستعراض منتظم للنسخ االحتياطي، 

واختبار استعادة منتظم وتحليل لالستعادة  .ممارسات رائدة التباعها.
)2 (درجة عالية من المرونة؛

)3 (تفاعل وتناسق آامل للمتطلبات التقنية والتجارية؛ و
)4 (الموارد التقنية متاحة بالفعل وملتزم بها.

1 - الوفاء بالمتطلبات :يشمل الرد
)1 (الدعم االحتياطية الكافية وخطوات االسترداد واالسترجاع المتاحة؛

)2 (الحد األدنى من الممارسات الرائدة التي يجري اتباعها؛ 
)3 (تتناسب إمكانيات االحتياط مع النموذج التجاري؛ و 

)4 (توضيح أن الموارد الفنية المطلوبة إلنجاز خطط هذا العنصر متاحة بسهولة.
0 - فشل في تحقيق المتطلبات:

لم يتم الوفاء بالمتطلبات إلحراز 1.



النقاطالمعاييرنطاق النقاطمالحظاتالسؤال#
مستودع البيانات :صف آيف سيلتزم مقدم الطلب بترتيبات مستودع البيانات 42

الموثقة في مواصفات مستودع بيانات السجل )مرفقة آجزء من مسودة االتفاقية 
األساسية(، بما في ذلك خططًا لعمليات النسخ االحتياطي اليومي وحفظ 

معلومات السجل في األرشيف.

تثبت اإلجابة الكاملة :0-2
)1 (االمتثال للمواصفات 2 من مشروع االتفاق األساسي؛ 

)2 (خطة معقولة إلجراء االحتياطيات اليومية وحفظ سجل المعلومات؛ 
)3 (تقديم الموارد الكافية للخطة التقنية في التكاليف المخطط لها في خطة عمل السجل؛ 

و 
)4 (اتساق إجراءات المستودع مع النموذج التجاري وحجم/مجال السجل.

2 - تجاوز المتطلبات  :يشمل الرد 
)1 (دليل إجراءات مستودع البيانات المفصل وعلى درجة عالية من التطور، بما 
في ذلك الرصد المستمر والحفظ واالستعراض الدوري لمواصلة عمليات التسجيل؛

)2 (أدلة االمتثال للمواصفات 2 من االتفاق األساسي؛
)3 (تفاعل وتناسق آامل للمتطلبات التقنية والتجارية؛ و

)4 (الموارد التقنية متاحة بالفعل وملتزم بها.
1 - الوفاء بالمتطلبات  :يشمل الرد

)1 (مستوى آاٍف من التفصيل إلثبات القدرة والمعرفة المطلوبتين للوفاء بهذا 
العنصر؛

)2 (تكفي خطط مستودع البيانات لتؤدي إلى االمتثال بمواصفات مستودع البيانات؛
)3 (تتناسب قدرات المستودع مع النموذج التجاري؛و

)4 (توضيح أن الموارد الفنية المطلوبة إلنجاز خطط هذا العنصر متاحة بسهولة.
0 - فشل في تحقيق المتطلبات:

لم يتم الوفاء بالمتطلبات إلحراز 1.

استمرارية السجل :صف آيف سيلتزم مقدم الطلب بالتزامات استمرارية السجل 43
آما هو موصوف في إمكانية تشغيل السجل واالستمرارية ومواصفات األداء، 

المرفقة آجزء من مسودة االتفاقية األساسية .بالنسبة للمراجع، ينبغي على 
مقدمي الطلبات مراجعة خطة استمرار تسجيل ICANN gTLD على 

-http://www.icann.org/registries/failover/icann-registry
failover-plan-15jul08.pdf وتوصيات ممارسات مشروع سجل 

ICANN على 
-http://www.icann.org/en/registries/continuity/draft-plan

.best-practices-20oct07.pdf

تثبت اإلجابة الكاملة :0-2
)1 (وصفا مفصال يبين خطط االمتثال بالتزام استمرار السجل؛

)2 (مجال/حجم الخطة التقنية المتناسقة مع النموذج التجاري وحجم السجل المخطط له؛ 
و

)3 (تقديم الموارد الكافية للخطة التقنية في التكاليف المخطط لها في خطة عمل السجل.

2 - تجاوز المتطلبات  :يشمل الرد 
)1 (أنظمة مفصلة وعلى درجة عالية من التطور للحفاظ على استمرارية السجل؛

)2 (درجة عالية من المرونة؛
)3 (تفاعل وتناسق آامل للمتطلبات التقنية والتجارية؛ و

)4 (الموارد التقنية متاحة بالفعل وملتزم بها.
1 - الوفاء بالمتطلبات:

)1 (مستوى آاٍف من التفصيل إلثبات القدرة والمعرفة المطلوبتين للوفاء بهذا 
العنصر؛

)2 (تكفي خطط االستمرار لتؤدي إلى االمتثال بالمتطلبات؛
)3 (تتناسب خطط االستمرار مع النموذج التجاري؛ و

)4 (توضيح أن الموارد الفنية المطلوبة إلنجاز خطط هذا العنصر متاحة بسهولة.
0 - فشل في تحقيق المتطلبات

لم يتم الوفاء بالمتطلبات إلحراز 1.

 

44 gTLD انتقال السجل :قم بتقديم خطة يمكن اتباعها عند ضرورة انتقال نطاق
الجديد إلى مشغل جديد، بما في ذلك عملية االنتقال.  (اإلجابة على هذه األسئلة 

تبقى موضع السرية(.

تثبت اإلجابة الكاملة :0-2
)1 (المعرفة والفهم الكاملين للمجاالت الخاصة بالمتطلبات التقنية للسجل؛ 

)2 (مجال/حجم الخطة التقنية المتناسقة مع النموذج التجاري وحجم السجل المخطط له؛ 
و

)3 (تقديم الموارد الكافية للخطة التقنية في التكاليف المخطط لها في خطة عمل السجل.

2 - تجاوز المتطلبات:  يشمل الرد 
)1 (دليل خطة انتقال السجل على درجة عالية من التطور بما في ذلك الوقت 

الالزم لعملية االنتقال، وتحليل الجدوى خالل المرحلة االنتقالية، والمراقبة الفاعلة 
لمراحل ما قبل وبعد التفويض؛ 
)2 (درجة عالية من المرونة؛

)3 (تفاعل وتناسق آامل للمتطلبات التقنية والتجارية؛ و
)4 (مزود االنتقال موجود بالفعل.

1 - الوفاء بالمتطلبات:
)1 (مستوى آاٍف من التفصيل إلثبات القدرة والمعرفة المطلوبتين للوفاء بهذا 

العنصر؛
)2 (دليل خطة نقل السجل الكافية مع رصد مخصص خالل نقل السجل؛

)3 (تتناسب خطة االنتقال مع النموذج التجاري؛ و
)4 (الموارد الالزمة لنقل السجل ملتزم بها تماما .

0 - فشل في تحقيق المتطلبات:
لم يتم الوفاء بالمتطلبات إلحراز 1.



النقاطالمعاييرنطاق النقاطمالحظاتالسؤال#
اختبار تجاوز الفشل :قم بتقديم وصف لخطة اختبار تجاوز الفشل، تتضمن 45

االختبار السنوي اإلجباري للخطة .قد تتضمن األمثلة وصفًا لخطط اختبار 
تجاوز فشل مراآز البيانات أو عمليات تشغيل لمواقع بديله، من مرفق فعال إلى 

آخر ضعيف، أو اختبار مستودع بيانات السجل أو اختبار متواصل مع 
.ICANNاألخرى و gTLD تسجيالت

تثبت اإلجابة الكاملة :0-2
)1 (المعرفة والفهم الكاملين للمجاالت الخاصة بالمتطلبات التقنية للسجل؛

)2 (مجال/حجم الخطة التقنية المتناسقة مع النموذج التجاري وحجم السجل المخطط له؛ 
و

)3 (تقديم الموارد الكافية للخطة التقنية في التكاليف المخطط لها في خطة العمل.

2 - تجاوز المتطلبات:  يشمل الرد 
)1 (دليل خطة االختبار المفصلة وعلى درجة عالية من التطور، بما في ذلك 

االختبار الدوري والرصد القوي واالستعراض والتحليل؛
)2 (درجة عالية من المرونة؛

)3 (تفاعل وتناسق آامل للمتطلبات التقنية والتجارية؛ و
)4 (الموارد التقنية الختبار تجاوز الفشل متاح بالفعل أو ملتزم به.

1 - الوفاء بالمتطلبات:
)1 (مستوى آاٍف من التفصيل إلثبات القدرة والمعرفة المطلوبتين للوفاء بهذا 

العنصر؛
)2 (دليل خطة االختبار لتجاوز الفشل الكافي مع مراجعة متخصصة وتحليل نتائج 

اختبار تجاوز الفشل؛
)3 (تتناسب خطة اختبار تجاوز الفشل مع النموذج التجاري؛ و

)4 (توضيح أن الموارد الفنية المطلوبة إلنجاز خطط هذا العنصر متاحة بسهولة.
0 - فشل في تحقيق المتطلبات:

لم يتم الوفاء بالمتطلبات إلحراز 1.

عمليات المراقبة وتصعيد الخطأ :قم بتقديم وصف للترتيبات المقترحة )أو 46
الحالية (لمراقبة نظم السجل بالغة األهمية )بما في ذلك SRS ونظم قاعدة 
) Whois( وتوصيل شبكة سياسة بيانات التسجيل DNS البيانات وخوادم

المتاحة بشكل عام وأجهزة التوجيه وجدار الحماية .(يجب أن يوضح هذا 
الوصف آيفية مراقبة هذه النظم واآلليات التي سيتم استخدامها لتصعيد الخطأ 
واإلبالغ عنه، آما يجب أن يقدم تفاصيل عن ترتيبات الدعم المقترحة لنظم 

السجل هذه.

تثبت اإلجابة الكاملة :0-2
)1 (المعرفة والفهم الكاملين للمجاالت الخاصة بالمتطلبات التقنية للسجل؛

)2 (مجال/حجم الخطة التقنية المتناسقة مع النموذج التجاري وحجم السجل المخطط له؛
)3 (تقديم الموارد الكافية للخطة التقنية في التكاليف المخطط لها في خطة عمل السجل؛ 

و
)4 (التوافق مع االلتزامات التي تم التعهد بها للمسجلين بشأن صيانة النظام.

2 - تجاوز المتطلبات:  يشمل الرد 
)1 (األدلة التي تبين درجة عالية من التطور والتفصيل تحمل الخلل/زائدة نظم 

الرصد ونشر في الوقت الحقيقي مع أدوات الرصد/لوحة القيادة )المقاييس(، 
واستعرض بشكل منتظم؛

)2 (درجة عالية من المرونة؛
)3 (تفاعل وتناسق آامل للمتطلبات التقنية والتجارية؛ و

)4 (الموارد التقنية لرصد واختبار تجاوز الفشل متاح بالفعل أو ملتزم به.
1 - الوفاء بالمتطلبات  :يشمل الرد

)1 (مستوى آاٍف من التفصيل إلثبات القدرة والمعرفة المطلوبتين للوفاء بهذا 
العنصر؛

)2 (دليل يبين ما يكفي من أنظمة التسامح/المراقبة مع مراقبة مخصصة ومراجعة 
دورية محدودة قائمة؛ 

)3 (تتناسب الخطط مع النموذج التجاري :و
)4 (توضيح أن الموارد الفنية المطلوبة إلنجاز خطط هذا العنصر متاحة بسهولة.

0 - فشل في تحقيق المتطلبات:
لم يتم الوفاء بالمتطلبات إلحراز 1.

اختياري.47
DNSSEC :إذا آان نطاق gTLD المقترح سيقدم DNSSEC آخدمة 

سجل وقت اإلطالق، فقم بوصف السياسات واإلجراءات التي سيتبعها السجل 
المقترح، على سبيل المثال، سيتم تغيير وتخزين تجهيز المواد األساسية بأمان .
, RFCs 4033, 4034, 4035 مع DNSSEC وصف آيفية التزام تنفيذ

.and 5155

DNSSEC خدمة اختيارية  .غياب تنفيذ DNSSEC أو الخطط لن يقلل 
 DNSSEC أن تنفيذ ICANN من سجل مقدم الطلب  .ومع ذلك، تتوقع

سوف يكون شرطا لجميع gTLDs ضمن اإلطار الزمني المقدر لمدة خمس 
سنوات.

DNSSEC خدمة اختيارية  .تثبت اإلجابة الكاملة:0-2
)1 (المعرفة والفهم الكاملين للمجاالت الخاصة بالمتطلبات التقنية للسجل؛

)2 (مجال/حجم الخطة التقنية المتناسقة مع النموذج التجاري وحجم السجل المخطط له؛ 
و

)3 (تقديم الموارد الكافية للخطة التقنية في التكاليف المخطط لها في خطة عمل السجل.

2 - تجاوز المتطلبات  :يشمل الرد 
)1 (دليل اإلجراءات والسياسات المفصلة والتي هي على درجة عالية من التطور 

لـDNSSEC، مع االمتثال لRFCs المطلوبة، وتأمين إدارة مفتاح التشفير 
)التبدال والتخزين(؛

)2 (إجراءات اإلدارة الرئيسية للمسجلين في TLD المقترحة؛
)3 (تفاعل وتناسق آامل للمتطلبات التقنية والتجارية؛ و

)4 (الموارد التقنية متاحة بالفعل وملتزم بها  .ويجب على مقدم الطلب أن يكون 
قادرا على تمرير متطلبات DNSSEC في فحص ما قبل التفويض.

1 - الوفاء بالمتطلبات  :يشمل الرد
)1 (مستوى آاٍف من التفصيل إلثبات القدرة والمعرفة المطلوبتين للوفاء بهذا 

العنصر؛
)2 (دليل خطة التنفيذ الكافي DNSSEC الذي يقدم درجة عالية من المرونة؛ 

)3 (تتناسب الخطة الفنية مع النموذج التجاري؛ و 
)4 (توضيح أن الموارد الفنية المطلوبة إلنجاز خطط هذا العنصر متاحة بسهولة.

0 - فشل في تحقيق المتطلبات:
لم يتم الوفاء بالمتطلبات إلحراز 1.



النقاطالمعاييرنطاق النقاطمالحظاتالسؤال#
اختياري.48

IDNs :تحديد إن آان السجل المقترح سيقوم بدعم تسجيل عناوين IDN في 
نطاق TLD، وإذا آان األمر آذلك، فوضح الكيفية .على سبيل المثال، وضح 
الرموز التي سيتم دعمها، وجدول IDN المرفق بمتغيرات تم تحديدها بجانب 

سياسة تسجيل مناسبة .هذا يتضمن أيضًا الواجهات العامة الخاصة بقاعدة 
 RFCs مع  IDN وصف آيفية التزام تنفيذ. EPP أو Whois البيانات مثل

3454 ,3490 ,3491 ,و3743.

IDNs خدمة اختيارية  .غياب تنفيذ IDN أو الخطط لن يقلل من سجل مقدم 
الطلب.

IDNs خاصية اختيارية  .تثبت اإلجابة الكاملة :0-2
)1 (المعرفة والفهم الكاملين للمجاالت الخاصة بالمتطلبات التقنية للسجل؛

)2 (تقديم الموارد الكافية للخطة التقنية في التكاليف المخطط لها في خطة عمل السجل؛
)3 (التوافق مع االلتزامات التي تم التعهد بها للمسجلين لغرض وصف التسجيل 

وخدمات التسجيل؛ و 
.IDN 4 (المسائل المتعلقة باستخدام النصوص يجري حلها ونشر جداول(

2 - تجاوز المتطلبات:  يشمل الرد 
)1 (دليل اإلجراءات المفصلة والمطورة على درجة عالية لـIDNs، بما فيها إتمام 

جداول IDN، واالمتثال إلرشادات IDNA/IDN وRFCs ورصد دوري 
لعمليات IDN؛

)2 (دليل القدرة على تقديم حل المسائل وتعرف بمسائل IDN أو هجمات IDN؛
)3 (تفاعل وتناسق آامل للمتطلبات التقنية والتجارية؛ و

)4 (الموارد التقنية متاحة بالفعل وملتزم بها.
1 - الوفاء بالمتطلبات  :يشمل الرد

)1 (مستوى آاٍف من التفصيل إلثبات القدرة والمعرفة المطلوبتين للوفاء بهذا 
العنصر؛

)2 (دليل خطط تنفيذ آافي لـIDNs امتثاال إلرشادات IDNA/IDN؛ 
)3 (تتناسب خطط IDN مع النموذج التجاري؛ و

)4 (توضيح أن الموارد الفنية المطلوبة إلنجاز خطط هذا العنصر متاحة بسهولة.
 -فشل في تحقيق المتطلبات :

لم يتم الوفاء بالمتطلبات إلحراز 1.

اإلقرارات المالية .يتم تقديم إقرارات مالية ُمدقَّقة آلخر سنة مالية آاملة لمقدم 49إثبات القدرة المالية
الطلب، وإقرارات مالية غير ُمدقَّقة آلخر فترة مالية مؤقتة انتهت لمقدم الطلب .

بالنسبة لمقدمي الطلبات الجدد، يتم تقديم أحدث اإلقرارات المالية المتاحة  .
)اإلجابة على هذه األسئلة تبقى موضع السرية(.

يتم إعداد اإلقرارات المالية وفقا لمعايير IFRS) معايير التقارير المالية الدولية (0-2
الصادر عن IASB) المجلس الدولي لمعايير المحاسبة (أو مبادئ المحاسبة المقبولة 

عموما في الواليات المتحدة )GAAP .(وسوف تتضمن ورقة الميزانية وبيان الدخل 
الذي يعكس الوضع المالي لمقدم الطلب ونتائج العمليات .في حال آان مقدم الطلب آيانًا 
جرى تشكيله حديثا ألغراض تطبيق gTLD ودون خبرة عملية، فإنه يجب على مقدم 

الطلب تقديم تقارير مالية تعكس رأس مال الكيان المتوقع لمشغل السجل  .يجب أن 
يكون هناك إمكانية للتحقق من التمويل في الحالة السابقة على أنه انعكاس حقيقي ودقيق 

وال يمكن أن يتضمن تمويًال مأموًال.

2 - الوفاء بالمتطلبات بالكامل:  
)1 (تقديم أيضا تقارير آاملة ومعتمدة

)2 (تقارير غير مراجعة ألحدث فترة.
1 - الوفاء بالمتطلبات:

بالنسبة لمقدمي الطلبات الذين ال يستطيعون تقديم إقرارات ُمدقَّقة، يتم تقديم 
إقرارات مالية صورية تعكس عملية الرسملة التي خطط لها الكيان لمشغل السجل.

0 - فشل في تحقيق المتطلبات:
لم يتم الوفاء بالمتطلبات إلحراز 1  .على سبيل المثال، فشل آيان له تاريخ عملي 

في تقديم إقرارات ُمدقَّقة.

نموذج التوقعات :يمكن تقديم تقديرات مالية بشأن التكاليف والتمويل باستخدام 50
نموذج جدول األرقام المرفق .تبدأ فترة بدء التشغيل من تقديم الطلب إلى 

التفويض في نطاق TLD .ويكمن الهدف من النموذج في تقديم الخصائص 
المشترآة بين طلبات الحصول على TLD وبذلك يتم تسهيل عملية التقييم .
تشمل توقعات للفروق الكبيرة بين السنوات )أو المتوقع في السنوات التالية 

لإلطار الزمن الخاص بالنموذج (في أي فئة من التكلفة أو التمويل.  (اإلجابة 
على هذه األسئلة تبقى موضع السرية(.

قام مقدم الطلب بتقديم نموذج شامل يثبت عمل دائم )حتى في حالة تساوي التكاليف مع 0-2
الربح خالل السنوات الثالث األولى للتشغيل.(

2 - تجاوز المتطلبات :
)1 (نموذج يوصف بتفصيل آاف ليتم تحديده آمحافظ على التوازن من حيث 
التكلفة والتمويل والخطر على يد خبير في عمليات السجل، أي اتساق التمويل 

والتكاليف بدرجة عالية وتمثل دعامة قوية لالهتمام المستمر، و
)2 (تم شرح المدى المتوقع في األرباح والتكلفة بالتفصيل  .وتم تمويل جميع 

عمليات التشغيل حتى في النهايات السلبية للمدى المتوقع.
1 - الوفاء بالمتطلبات

)1 (تم إثبات الموارد والخطة لشرآة قوية؛
)2 (الشيء األآثر أهمية، أن الفروض المالية حول خدمات السجل والتمويل 

والسوق محددة.
)3 (التقارير المالية يتم الدفاع عنها، و 

)4 (نموذج يوصف بتفصيل آاف ليتم تحديده آميزان معقول من حيث التكلفة 
والتمويل والخطر على يد خبير في عمليات السجل، أي اتساق التمويل والتكاليف 

بدرجة عالية وتمثل دعامة قوية لالهتمام المستمر.
0 - فشل في تحقيق المتطلبات:

لم يتم الوفاء بالمتطلبات إلحراز 1.



النقاطالمعاييرنطاق النقاطمالحظاتالسؤال#
)أ) التكاليف  :قم بوصف وشرح التكاليف المتوقعة إلعداد السجل المقترح 51

وتشغيله .وآما هو موصوف في الدليل المساعد لمقدم الطلب، ستتم دراسة 
المعلومات المقدمة في ضوء الطلب بالكامل ومعايير التقييم .لذا، يجب أن 

تتوافق هذه اإلجابة مع المعلومات المقدمة في النموذج من أجل  :1 (الحفاظ 
على عمليات التسجيل، 2 (تقديم خدمات التسجيل المذآور أعاله، و 3 (تلبية 
االحتياجات التقنية التي ورد وصفها في قسم إثبات القدرة التقنية والتشغيلية  .

)اإلجابة على هذه األسئلة تبقى موضع السرية(.

التكاليف المحددة متسقة مع خدمات السجل المقترحة وتعمل على تمويل المتطلبات الفنية 0-2
بشكل آاٍف ومتسقة مع المهمة/الهدف المقترح للسجل .حيث من المفترض أن يوافق 

على التكاليف المخطط لها شخصًا مقبوًال له خبرة في التشغيل التقني للسجل على أنها 
مقبولة لحجم السجل الموصوف في الطلب  .تشمل التكاليف المحددة األداة المالية 

المذآورة في السؤال 53 أدناه.

2 - تجاوز المتطلبات  :
عناصر التكلفة الموصوفة مرتبطة بوضوح وبشكل منفصل بكل مجال من عمليات 

تشغيل السجل  :خدمات السجل والمتطلبات التقنية والمجاالت األخرى آما هو 
موصوف بواسطة مقدم الطلب؛

التكاليف المقدرة معتدلة ومتسقة مع عملية تشغيل لحجم/مجال/مقدار السجل آما هو 
موصوف بواسطة مقدم الطلب؛

)3 (تم استنباط معظم التقديرات من أمثلة حقيقية أو معادلة لعمليات تشغيل السجل؛ 
)4 (التقديرات المعتدلة مبنية على هذه الخبرات وتصف مدى التكاليف المتوقعة 

وتستخدم النهاية العليا لهذه التقديرات.
1 - الوفاء بالمتطلبات:

تغطي عناصر التكلفة الموصوفة بشكل مقبول جميع مجاالت عمليات السجل  :
خدمات السجل والمتطلبات التقنية والمجاالت األخرى آما هو موصوف بواسطة 

مقدم الطلب؛
التكاليف المقدرة قابلة للدفاع ومتسقة مع عملية تشغيل لحجم/مجال/مقدار السجل 

آما هو موصوف بواسطة مقدم الطلب؛
0 - فشل في تحقيق المتطلبات:

لم يتم الوفاء بالمتطلبات إلحراز 1.

)ب (وصف المدى المتوقع للتكاليف المخطط لها .قم بوصف العوامل التي تؤثر 
على هذا المدى  .

)اإلجابة على هذه األسئلة تبقى موضع السرية(.

 

)أ (التمويل واإليرادات   :يمكن استخراج التمويل من مصادر متعددة )على 52
سبيل المثال، رأس المال الموجود أو العائدات/الربح من تشغيل السجل 

المقترح .(لكل مصدر )بقدر ما هو متاح(، صف  :1 (آيف ستقدم األموال 
الحالية موارد لكل من  :1  (بدء العمليات، و 2 (العمليات الجارية، 2 (وصفا 
لنموذج اإليرادات بما فيها تخطيطات لحجم المعامالت )إذا آان مقدم الطلب ال 

ينوي االعتماد على تسجيل إيرادات من أجل تغطية تكاليف تشغيل السجل، فإنه 
يجب توضيح آيفية تمويل هذه العملية والتي سيتم تطويرها والحفاظ عليها 

بطريقة مستقرة وعلى نحو مستدام(، 3 (مصادر التمويل الخارجي، يجب على 
مقدم الطلب )عند االقتضاء  (تقديم دليل على التزام من جانب الطرف الذي 

يلتزم باألموال  .
)اإلجابة على هذه األسئلة تبقى موضع السرية(.

تم تحديد موارد التمويل بوضوح وُتقدم بشكل آاٍف لتقديرات تكلفة السجل .تم تحديد 0-2
مصادر تمويل رأس المال بوضوح واإلبقاء عليها بجانب االستخدامات األخرى 

المحتملة لألموال هذه وإتاحتها .تم وصف خطة انتقال مصادر التمويل من الرأس مال 
المتاح إلى الربح الناتج عن عمليات التشغيل )إذا آان متاحًا .(تم توثيق مصادر التمويل 

الخارجية والتحقق منها ويجب أال تتضمن مصادر مأمولة لألموال .تم تحديد مصادر 
تمويل رأس المال الالزمة الستمرار عمليات تشغيل السجل على أساس متطور .األرباح 

المخطط لها متسقة مع حجم والدخول المخطط له إلى األسواق المستهدفة.

2 - تجاوز المتطلبات  :
)1 (تم تحديد األموال المتاحة والمخصصة لعمليات التسجيل لهذا الغرض فقط في 

حدود مبلغ يكفي لثالث أعوام.
)2 (في حال تقديم موارد لعمليات التشغيل المستمرة من األموال الحالية )بدًال من 

الربح من عمليات التشغيل المستمرة(، يتم فصل هذا التمويل وتخصيصه لهذا 
الغرض فقط بمقدار آاٍف لمدة ثالث سنوات.

)3 (األيرادات مرتبطة بوضوح بمعدالت األعمال المخطط لها وحجم السوق 
والدخول؛ و

)4 (اعتبر خبراء المجال الفروض التي تم طرحها على أنها معتدلة.
1 - الوفاء بالمتطلبات -

)1 (تم تحديد مقدار األموال الحالية وتحديدها آمتاحة ووضع لها ميزانية؛
)2 (في حال تقديم موارد لعمليات التشغيل المستمرة من األموال الحالية )بدًال من 

الربح من عمليات التشغيل المستمرة(، يتم تحديدهذا المصدر بمبلغ يكفي لمدة ثالث 
سنوات.

)3 (األيرادات مرتبطة مباشرة بمعدالت األعمال المخطط لها وحجم السوق 
والدخول؛ و

)4 (اعتبر خبراء المجال الفروض التي تم طرحها على أنها معقولة.
0 - فشل في تحقيق المتطلبات:

لم يتم الوفاء بالمتطلبات إلحراز 1.

)ب (قم بوصف المدى المتوقع في التمويل المتوقع واألرباح المتوقعة  .وصف 
العوامل التي تؤثر على هذا المدى.  (اإلجابة على هذه األسئلة تبقى موضع 

السرية(.

 



النقاطالمعاييرنطاق النقاطمالحظاتالسؤال#
)أ) التخطيط المحتمل  :وصف التخطيط المحتمل لديك :تحديد أية معوقات 53

مخطط لها لتطبيق خطة العمل الخاصة بك وآيف تؤثر على التكلفة والتمويل 
والجدول الزمني لتخطيطك .على سبيل المثال، هل قمت بتحديد أية قواعد أو 
قوانين أو سياسات معينة قد تؤثر على خدمات السجل التي يقدمها؟  )اإلجابة 

على هذه األسئلة تبقى موضع السرية(.

االحتماالت والمخاطر محددة ومضمنة في تحليلي التكلفة والتمويل .خطة اإلجراء 0-2
محددة في حال حدوث االحتماالت .النموذج مرن في حال حدوث هذه االحتماالت  .

تحديد الردود التي تعالج الموارد واحتمال التأثير على الطوارئ.

2 - تجاوز المتطلبات  :
)1 (يحدد النموذج بالكامل المخاطر الرئيسية والفرص التي تحدث آل منها  :

مخاطر عملية وتجارية وقانونية ومخاطر خارجية أخرى، و
)2 (يتم تقديم موارد لخطط اإلجراء وعمليات التشغيل بشكل آاٍف في التمويل 

الحالي وخطة الربح حتى في حال حدوث االحتماالت.
1 - الوفاء بالمتطلبات:

)1 (يحدد النموذج المخاطر الرئيسية بتفاصيل آافية حتى يتفهمها رجل أعمال له 
خبرة في هذا المجال؛

)2 (تحديد االستجابة لبعض االعتبار للطواريء؛ و
)3 (إذا آانت الموارد غير متاحة لتمويل االحتماالت الموجودة في الخطة الحالية، 

يتم تحديد مصادر تمويل وخطة للحصول عليها.
0 - فشل في تحقيق المتطلبات:

لم يتم الوفاء بالمتطلبات إلحراز 1.
)ب (وصف التخطيط المحتمل لديك حيث تكون مصادر التمويل بشكل آبير 

وفقًا لخطة العمل التي يكون فيها عمليات تغيير المواد من نموذج التطبيق أمرًا 
الزمًا .وبوجه خاص، آيف سيتم الوفاء بالمتطلبات التقنية المستمرة؟   )اإلجابة 

على هذه األسئلة تبقى موضع السرية(.
 

)c (وصف التخطيط المحتمل لديك حيث تكون معدالت النشاط بشكل آبير 
تتجاوز التوقعات العليا التي يكون فيها تغيير المواد من نموذج التطبيق أمرًا 

الزمًا .وبوجه خاص، آيف سيتم الوفاء بالمتطلبات التقنية المستمرة؟   )اإلجابة 
على هذه األسئلة تبقى موضع السرية(.

 
3 - تجاوز المتطلبات :تم تأمين السندات المالية األخرى أو تم عقد اتفاقية رسمية 

وتم تمويلها بالكامل من قبل مزود خدمة النسخ االحتياطي أو تم إيجاد تمويل 
وترتيبات أخرى لتقديمها إلى عمليات تشغيل مستمرة لمدة خمس سنوات في حال 

الفشل.
2 - تجاوز المتطلبات:  تم تأمين السندات المالية األخرى أو تم عقد اتفاقية رسمية 

وتم تمويلها بالكامل من قبل مزود خدمة النسخ االحتياطي أو تم إيجاد تمويل 
وترتيبات أخرى لتقديمها إلى عمليات تشغيل مستمرة لمدة خمس سنوات في حال 

الفشل.
1 - الوفاء بالمتطلبات:  تم تحديد تمويل منفصل وتم وصف السندات المالية 

لتقديمها إلى عمليات تشغيل مستمرة لمدة ثالث سنوات على األقل في حال الفشل  .
0 - فشل في تحقيق المتطلبات:  لم يتم الوفاء بالمتطلبات إلحراز 1.

االستمرارية :حماية المسجل أمرا هاما ومن ثم يطلب من مقدمي طلبات 54
gTLD الجدد تقديم دليل يشير إلى استمرار المهام الحساسة حتى في حالة عدم 
استدامة التمويل أو معاناة عمل مقدم الطلب   .أوال، يجب تقدير تكاليف الحفاظ 

على مهام حماية المسجل  .ثانيا، يتعين على مقدم الطلب شرح وسائل تدبير 
المبالغ الالزمة ألداء تلك الوظائف لمدة ثالث إلى خمس سنوات.   (اإلجابة 

على هذه األسئلة تبقى موضع السرية(.

1 .يطلب من مقدمي الطلبات تقديم تقديرات لتكاليف تمويل العمليات األساسية 
على أساس سنوي  .تشمل الوظائف األساسية للسجل التي يجب دعمها حتى 

في حال فشل عمل مقدم الطلب و/أو التمويل :

أ .صيانة خوادم األسماء وDNS ألسماء نطاق مسجل
ب .نظام تسجيل مشترك

Whois ج .خدمات
د .محاسبة المسجل

هـ .حماية البيانات ومستودع البيانات
جداول IDN) في حالة تقديم IDNs من مزود االمتداد(

و .مفاتيح DNSSEC) في حالة تنفيذ DNSSEC بواسطة مزود االمتداد(

يتم تحديد هذه المهام على أنها مهام هامة للسجل في خطة استمرار سجل 
gTLD، انظر 

http://www.icann.org/en/registries/continuity /لمزيد من 
المعلومات.

2 .يتعين على مقدمي الطلبات تقديم دليل حول آيفية أن األموال الزمة ألداء 
هذه المهام األساسية وذلك لحماية المسجلين  .يمكن أن يكون الدليل في شكل 

تقارير أو عقود مالية مثل:
 •التعاقد مع سجالت أخرى :يمكن إبرام العقد في حالة الموافقة على تأمين 
وإنشاء السجل لتشغيل سجل مقدم الطلب إذا ما دعت الحاجة في المستقبل

 •نقد مقيد :نقد يملكه طرف ثالث وصي في حساب قيود محددة 
 •ضمانات أخرى  :األصول مثل األسهم والسندات واألوراق القابلة للتداول 

أو العقارات المتعهد بها 
 •ضمان الطرف الثالث  :تقدم منظمة التأمين المالية ضمانًا ألصول الضمان 

أو التعهدات
 •خطابات االعتماد )LOC (السندات  :خطابات االعتماد الضامنة وخطابات اال
 •إغراق الصندوق :األموال محتجزة، مع مرور الوقت، من جانب السجل لتكوي
 •صندوق اإلراق المجمع  :يمكن للمتقدمين بالطلبات تجميع المخاطر التي يتعر

دليل موثق أو خطة مفصَّلة تتعلق بالقدرة على تمويل عمليات تشغيل السجل األساسية 0-3
والمستمرة لمسّجلي النطاق لفترة من ثالث إلى خمس سنوات في حالة فشل السجل أو 

البديل االفتراضي أو حتى يمكن تخصيص مشغل تابع .أدلة الوسائل المالية لتمويل هذه 
المتطلبات قبيل التفويض .يجب الوفاء بهذه المتطلبات قبيل التفويض في السجل.



نطاق  مالحظات السؤال #  
 النقاط

 النقاط المعايير

معلومات مقدم 
 الطلب

1 االسم القانوني الكامل لمقدم الطلب، وذلك بصفته الكيان 
، بعد موافقة األخير ICANN المؤَسس الذي سيبرم عقًدا مع

 .على هذا االقتراح

       . لإلجاباتال توجد نقاط. مطلوبة للحصول على طلب آامل12 - 1إجابات األسئلة 

  -         

          

  2 سيتم استخدام هذا .  لشرآة مقدم الطلبعنوان المقر الرئيسي
 .غير مسموح بالصناديق البريدية. العنوان لألغراض التعاقدية

        

  3          .هبالخرئسيلهعم بلمقدم الطل رقم الهاتف

  4          ..بهاصرئسيالعممكان  الوصول إليه بلمقدم الطلرقم الفاآس 

  5  اللهمكان في  بلمقدم الطل الذي عنوان البريد اإللكتروني
 ..هاصالخ

        

          

           

           

Deleted :16

Deleted : االستمارة القانونية الخاصة بمقدم
على سبيل المثال شرآة ذات مسئولية (الطلب 

Deleted :محدودة أو مؤسسة أو جهاز حكومي أو

Deleted : 

Deleted :IO

Deleted :(

Deleted :2

Deleted : 

Deleted :3

Deleted :4

Deleted :5

Deleted : الذي

Deleted :مكان في الوصول إليه…مكن ي
.…اص…ال

Deleted :6

Deleted :الذي 

Deleted : الخ…له…في …يمكن

Deleted :7

Deleted : …

Deleted :9

Deleted :10
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االتصال الرئيسي 
 لهذا الطلب

611          االسم

         اللقب    
         العنوان    
         رقم الهاتف    
         رقم الفاآس    
         ونيعنوان البريد اإللكتر    

االتصال الثانوي 
 لهذا الطلب

712          االسم

         اللقب    
         العنوان    
         رقم الهاتف    
         رقم الفاآس    
         عنوان البريد اإللكتروني    

إثبات التأسيس 
 القانوني

)أ(8  سبيل المثال على. (االستمارة القانونية الخاصة بمقدم الطلب
شرآة ذات مسئولية محدودة أو مؤسسة أو مؤسسة غير هادفة 

 ).للربح

      



)ب(8  تحديد القانون الداخلي المحدد أو غيره القوانين القضائية التي 
 ).أ(8تحدد نوع الكيان المشار إليه في 

      

            Deleted :حوآمة مقدم الطلب

Deleted :13

Deleted : إرفاق وثائق توضح أن آيان مقدم
. بطريقة قانونية وفي وضع جيدالطلب تم إنشاؤه 

وبالنسبة لدليل اإلنشاء، قدم نظام التأسيس أو غيره من 
على سبيل المثال، النظام األساسي، (الوثائق المماثلة 
إذا آان مقدم الطلب منظمة .   للكيان) واتفاق العضوية

أو جهاز حكومي، قدم نسخة معتمدة من القانون أو 
ة أو المنظمة قرار حكومي بموجبه أنشئت الهيئ

في حالة عدم توافر هذه الشهادات أو . الحكومية
الوثائق في نطاق سلطة مقدم الطلب، يجب تقديم شهادة 

مصاغة وموقعة من آاتب عدل أو شخص مؤهل 
حسب األصول القانونية لتمثيل موآليهم أمام المحاآم 

للبلد الذي يجري فيها إنشاء منظمة مقدم الطلب، الذي 
.منظمة قد أنشئت في وضع جيديعلن فيه أن ال



)ج(8  حسب نوع الكيان المحدد نشاء مقدم الطلب أرفق دليإل
بموجب القوانين المحددة في السؤال , عالهاألالسؤفي
 )ب(8بموجب القوانين المحددة في السؤال )ب(8

 .بعد فيما تقييمه يتم لن القانوني بالتأسيس صحيح دليل دون الطلب مقدم
  

   

)أ(9 ثبات الوضع الجيدإ األغراض التنظيمية أو التجارية المحددة للكيان ) الغرض(تحديد 
 .8في السؤال 

     

)ب(9  إذا آان مقدم الطلب يعمل في إحدى الصناعات المنظمة التي 
يطلب فيها مستندا محددا للتشغيل بموجب القوانين المحددة 

يتعينعلى مقدم الطلب فإن ,)التأمينية, على سبيل المثال، البنكية(
أن يرفق نسخة بالصناعة الحالية، بترخيص غير ملغى أو يشهد 

باشتراآه بالنشاط أو أنه يعمل آنوع من الكيانات التجارية 
 .  المحددة أعاله

 
إذا آان عرض النشاط التجاري لمقدم الطلب ال يتطلب مثل هذا 

ادة فإنه يتعين على مقدم الطلب إرفاق شه, التصريح أو شهادة
من هيئة التشغيل أو أي منظمة بديلة تجيزها هيئة التشغيل 

مثل، شهاة بصحة (وتؤآد على صالحية مقدم الطلب المستمرة 
  يجب على مقدم ).الوضع أو إقرار رسمي من آاتب عدل

الطلب أن يوضح سلسلة السلطة من القانون المحدد أعاله 
 .للمنظمة البديلة التي توفر التوثيق

 هذه وفي  .القانوني التأسيس إلثبات المقدم بالمستند المطلب هذا تلبية ناممك يكون قد
 .إجابته في هذا الطلب مقدم يالحظ أن يجب ،الحالة

 
 .لن يتم تقييم الطلبات غير المرفقة بإثبات الوضع الجيد ألآثر من ذلك

   

  01 بطاقة النشاط التجاري أو البطاقة الضريبية أو ضريبة القيمة 
 .فة أو ما يعادله لمقدم الطلبالمضا

        

)أ(11 خلفية مقدم الطلب أدخل االسم الكامل ومعلومات جهة االتصال والموقع الوظيفي 
 .لكل المديرين

 

       ..قد يتم إجراء عمليات تحقق أساسية على األفراد المذآورين ب

)ب(11 
 

أدخل االسم الكامل ومعلومات جهة االتصال والموقع الوظيفي 
 .لكل المسئولين

    

)ج(11  أدخل االسم الكامل ومعلومات جهة االتصال والمواقع الوظيفية 
من % 15لكل أصحاب المصلحة ممن يملكون على األقل 

 .األسهم

    

Deleted :4

Deleted : 

Deleted :5

Deleted :,  المسؤولين، وحملة األسهم الذي
.من األسهم% 15يملكون ما ال يقل عن 



)د(11   أو مكاتبه أو ديريهم من أي أو الطلب مقدم آان إذا ما وضح
 أعاله المذآورين من له التابعين المصلحة أصحاب

 
 جنحة أو بجريمة إدانته تمت الماضية، سنوات العشر خالل. 1

 تم أو المشترآة الحكم نشاطات أو المالية بالشئون صلة ذات
 لواجبات خرقا أو جريمة الرتكابه القضاء من عليه الحكم
 صلة ذا أو مشابه قضائي لحكم اخاضع آان أو واالئتمان اإلدارة
 سبق؛ مما بأي

 
 بمحل الحكومة من عوقب قد الماضية، سنوات العشر خالل. 2

 إساءة أو التضليل أو الكذب تتضمن أفعال الرتكابه إقامته
 لآلخرين؛ المالية االعتمادات استخدام

 
 إلى يؤدي قد تنظيمي أو قضائي إجراء بأي حاليا متضمن. 3

 ألي العقوبة أو والتحديد الفصل أو القضائي الحكم أو اإلدانة
 أو ؛)ب (أو) أ (بـ المحددة األنواع من نوع

 
 سارية وهي ICANN جانب من الصالحية لعدم خاضعا أو. 4

 .الطلب هذا تقديم وقت

 
 .إذا حدثت أي أحداث مما سبق، فيرجى ذآر األمر بالتفصيل

 

 : من األسباب التاليةأي مقدم طلب مؤهال بطريقة أخرى أليICANN قد ترفض
 

 أو شخص أي أو الرؤساء أو المديرين أو المسئولين من أي أو الطلب مقدم يملك أن
  :الطلب مقدم من أآثر أو عشربالمائة خمسة) مربح نحو على يملك أو (آيان

 جنحة أو بجريمة إدانته تمت الماضية، سنوات العشر خالل. أ
 تم أو ، المشترآة مالحك أنشطة أو المالية بالشئون صلة ذات
 اإلدارة لواجبات خرقا أو جريمة الرتكابه القضاء من عليه الحكم

 مكافئ ICANN تعتبره قضائي لحكم خاضعا آان أو واالئتمان
 هذه؛ من ألي حقيقي

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

 إلى يؤدي قد تنظيمي أو قضائي إجراء بأي حاليا متضمن. ج
 نوع ألي العقوبة أو والتحديد الفصل أو القضائي الحكم أو اإلدانة
  أو ؛)ب (أو) أ (بـ المحددة األنواع من

 سارية وهي ICANN جانب من الصالحية لعدم خاضعا أو. د
 .الطلب تقديم اعتبار وقت

 

   

)ه(11  توضيح ما إذا آان مقدم الطلب أو أي من مديريه أو مكاتبه أو 
أصحاب المصلحة التابعين له من المذآورين أعاله قد اتهم 

بارتكاب أو ممارسة أو وجد مسئوال عن القرصنة أو إساءات 
 .متعلقة بالنطاق

 

 :ي من األسباب التاليةمقدم طلب مؤهال بطريقة أخرى أل ICANN قد ترفض

أن يملك مقدم الطلب أو أي من المسئولين أو المديرين أو الرؤساء أو أي شخص أو 
خمسة عشر بالمائة أو أآثر من مقدم الطلب  نموذج ) أو يملك على نحو مربح(آيان 

أحكام يدل على المسؤولية، أو الممارسة المتكررة عن الثقة المفقودةفيما يتعلق بعمليات 
 :جيل الخاصة باسم النطاق وتتضمنالتس

   



 أخرى بطريقة أو اإليجار أو البيع ألغراض أسماءالنطاق على الحصول). 1(
 عالمة أو التجارية العالمات إحدى بمالك الخاصة التسجيالت عمليات تحويل
 الفعلية التكاليف بزيادة المتعلقة القيم لالعتبار, المنافسين أحد إلى خدمةأو
 أو النطاق؛ باسم مباشرة المتصلة المسجلة

 من الخدمة عالمة أو التجارية العالمة مالك لمنع النطاق أسماء تسجيل). 2(
 أو; متطابق نطاق اسم على العالمة إظهار

 أو للمنافس؛ التجارية األعمال تشتيت لغرض النطاق أسماء تسجيل). 3(

 يمستخدم تجاري، ربح تحقيق أو جذب بهدف النطاق أسماء استخدام). 4(
 على الموجودة األخرى المواقع من أي أو الويب مواقع ألحد اإلنترنت
 عالمة أو التجارية العالمات إحدى مع وتشوش ارتباك إحداث عبر اإلنترنت
 موقع مصادقة أو الفرعية الجهة أو الراعية الجهة أو للمصدر التابعة الخدمة
 .الموقع أو الويب عموق على خدمة أو لمنتج أو اإلنترنت على الموقع أو الويب

 
)و(11  آشف ما إذا آان مقدم الطلب متضمن بأي إجراءات إدارية أو 

قانونية أخرى، آمدعي أو مدعى عليه، قد تم فيها توجيه اتهام 
. يتعلق بادعاءات انتهاك العالمة التجارية السم نطاققد تم إنشاؤه

 .مع تقديم تفسيرات متعلقة بكل حالة

    

21 رسم التقييم على (أدخل معلومات التأآيد الخاصة بطريقة دفع رسوم التقييم 
 .(سبيل المثال، رقم تأآيد التحويل البنكي المباشر

        

         

Deleted :6

Deleted :التخصيص المعتمد على المجتمع

Deleted :17

Deleted :هل الطلب مقدم للحصول على TLD 
معتمد على المجتمع؟

Deleted :سيتم التعامل مع الطلب على أنه TLD 
وذلك في )  مقدم الطلبآما هو محدد في دليل(مفتوح 

.حالة عدم اإلجابة على هذا السؤال



         

   •      

         

         

         

         

 gTLD سلسلة
 المقدم لها الطلب

13  ASCII بمعنى عالمة, .المقدم لها الطلب gTLD تقديم سلسلة
 التي تبدأ بعالمة( A، قدم العالمة IDN تطبيق لـعند ال) 1(
"—xn".(  

ال تحتسب ولكنها تستخدم ألغراض التحقق وقاعدة  21 – 13 الردود على األسئلة
 .البيانات

      

  14 صالحة من رموز يونيكود، تتضمن رمًزا واحًدا على  IDNA هو سلسلة U عنوان  . U ، قدم عنوانIDNطلب لـالتقدم بعند 
 .ASCII األقل خالف رموز

      

Deleted : 

Deleted : في حالة التنافس على السلسلة، هل

Deleted :؟

Deleted : إذا آان معتمدا على المجتمع، يكون

Deleted :19

Deleted :)أ(

Deleted : 

Deleted : إذا آان معتمدا على المجتمع، قدم االسم

Deleted : 

Deleted :)ب(

Deleted : وصف آيفية وجود عالقة مستمرة 

Deleted : 

Deleted :)

Deleted :وصف آيفية اتصال سلسلة) ج gTLD 

Deleted :.(

Deleted : 

Deleted : 

Deleted :)

Deleted :وصف تسجيل مجتمع محدد ) د

Deleted : 

Deleted : 

Deleted :)

Deleted :إرفاق مصادقات مكتوبة للطلب من ) هـ

Deleted :.(

Deleted : 

Deleted :20

Deleted :20…28

Deleted :: العالمة"xn—".

Deleted :21

Deleted :عنوان U هو سلسلة IDNA  صالحة

Deleted : رمًزا واحًدا على يونيكود، تتضمن

Deleted : 

Deleted :ASCII

Deleted :.
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  15 ، فقم بتوفير الترجمة للسلسلة باإلنجليزية أو IDN إذا آان
لسلة  باللغة اإلنجليزية القديمة وهو المعنى الحرفي للسآتابتها

 .من وجهة نظر مقدم الطلب

        

  16 باللغة اإلنجليزية آليهما (، فقم بتوفير لغة العنوان IDN إذا آان
 والمشار إليها بـ
ISO-639-1(؟ 

        

  17 باللغة اإلنجليزية آليهما (، فقم بتوفير نص العنوان IDN إذا آان
 والمشار إليها بـ

ISO15924-1(؟ 

        

  18 ، فقم بإدراج جميع نقاط الترميز المضمنة في IDN إذا آان
 .وفًقا لنموذج يونيكود U عنوان

        

  19 يجب . للسجل المقترح IDN ، قم بتحميل عناوينIDN إذا آان
 : على IDN أن يشمل جدول

مصمم ) 2والمطبقة والمتصلة بالجداول،  gTLD سلسلة) 1
رقم ) 3، و)BCP 47 دد فيآما هو مح(اللغة أو األبجدية 
 إصدار الجدول، 

 ، ) سنة- شهر-يوم(تاريخ السريان ) 4و
اسم جهة االتصال وعنوان البريد اإللكتروني ورقم ) 5و

في تنسيق مستند إلى المعايير وهو  IDN جداولتقديم . الهاتف
 .تشجيعه ما يتم

        

  20 ، فقم بوصف جهود مقدم الطلب لضمان عدم IDN إذا آان
 وجود مشكالت تشغيل أو مشكالت في األداء تتعلق بسلسلة

gTLD عند العلم بوجود هذه المشكالت، قم بوصف . المطلوبة
الخطوات التي سيتم اتخاذها للحد من هذه المشكالت بالبرامج 

 .والتطبيقات األخرى

        

  12   .اختياري
 تقديم تمثيل للعنوان بالهجائية الصوتية الدولية

(http://www.arts.gla.ac.uk/IPA/ipachart.html).

في االتصاالت  ICANN في حالة تقديمه، فإن هذه المعلومات سوف تستخدم آدليل لـ
 .فيما يتعلق بالتطبيق

      

 التخصيص المعتمد
 على المجتمع

22 ) آما هو محدد في دليل مقدم الطلب(مفتوح  TLD سيتم التعامل مع الطلب على أنه معتمد على المجتمع؟ TLD هل الطلب مقدم للحصول على
 .وذلك في حالة عدم اإلجابة على هذا السؤال
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Deleted :24

Deleted :25

Deleted :26

Deleted :لرفعه في تنسيق مستند إلى المعايير .

Deleted :27

Deleted :8



  23 في حالة التنافس على السلسلة، هل يجب على مقدم الطلب 
) بأولوية المجتمع(ع اختيار تقييم مقارن المعتمد على المجتم

  على أنه الطريقة المفضلة لحل المنافسة؟

تقييم أولوية (إذا آان معتمدا على المجتمع، يكون لدى مقدم الطلب خيار اختيار 
 من دليل مقدم الطلب 4انظر الوحدة . مقارنفي حالة التنافس على السلسلة) مجتمع

 .جراءات حل التنافس على السلسلةلمعرفة مزيد من المعلومات حول إ

   

 24 الطلبات . تقديم اسم ووصف آامل للمجتمع الذي تمثله) أ(
مقارن ) أولوية مجتمع(المعتمدة على المجتمع المشارآة في 

سوف يحتسب التقييم بناء على المجتمع المحدد في اإلجابة على 
 .هذا السؤال

 :يجب أن تتضمن األوصاف ما يلي
قد تتضمن هذه . جتمع من مستخدمي اإلنترنت بشكل عامآيفية وصف الم •

العضوية أو التسجيل أو : األوصاف، مع عدم اقتصارها على ذلك، ما يلي
عمليات الترخيص أو التشغيل بأحد الصناعات الخاصة أو استخدام إحدى 

 .اللغات
 .آيفية تنظيم المجتمع •
 الرسمية، إن المنظمة) تواريخ(توقيت تأسيس المجتمع بما يتضمن تاريخ  •

 .وجدت
 .الحجم الحالي المقدر للمجتمع

 لن 24اإلجابة على السؤال   
يتم احتسابها في التقييم 

اإلجابات يمكن . المبدئي
أولوية (احتسابها، في تقييم 
. ، إن وجد)المجتمع المقارن

معايير وطريقة احتساب 
نقاط تقييم أولوية المجتمع 

 4يرد وصفه في النموذج 
 . الطلبمن دليل مقدم

 

        ).أ(24توضيح عالقة مقدم الطلب بالمجتمع المحدد بـ ) ب(  

 :يلي ما األوصاف تتضمن أن يجب .TLD توفير وصف للغرض المعتمد على المجتمع لـ) ج(  
 .TLD بـ مطلوبون مسجلون •
 .TLD في مطلوبين نهائيون مستخدمون •
 .الغرض هذا لخدمة تنفيذها ينوي أو الطلب مقدم نفذها صلة ذات أنشطة

 
 .الهدف/، للمهمة26 في حالة تعبئته، فسوفيزود هذا تلقائيا السؤال

     



المطلوبة والمجتمع  gTLD توضيح العالقة بين سلسلة) د(  
 ).أ(24المحدد في 

      

توفير وصف آامل لسياسات التسجيل المطلوبة لمقدم ) هـ( 
 أن ويتوقع .TLD ـالطلب لدعم الغرض المعتمد على المجتمع ل

 .متسقة مجموعة التعزيز وآليات السياسات تشكل

 :التالي بالشكل وجدت إن المقترحة السياسات األوصاف تتضمن أن يجب  
 تحديد وآيفية TLD بـ الثاني المستوى من اسم لتسجيل المؤهل من: األهلية •

 .األهلية
 يتم قد تيال الثاني المستوى من األسماء أنواع هي ما: االسم اختيار  •

 .TLD بـ تسجيلها
 على المشغل سيفرضها التي وجدت إن القيود ماهية: االستخدام/المحتوى •

 .المسجل السمه المسجل استخدام آيفية
 السياسات لتعزيز الموجودة واآلليات التحقيق ممارسات ماهية: التعزيز •

 افاالستئن آليات وماهية للتعزيز المحددة الموارد وماهية أعاله المذآورة
 .للمسجلين المتوفرة

 

   

إرفاق أية مصادقات مكتوبة للطلب من المجموعات الممثلة ) و( 
قد يقوم مقدم الطلب بتسليم ). أ(24للمجتمع والمحددة في 

 .المصادقات من خالل عدة مؤسسات

    

25 األسماء الجغرافية اسم مقاطعة أو ) أ: (لوبة أحد األسماء الجغرافية إذا آانتالمط gTLD تعتبر سلسلة هل التطبيق ألحد األسماء الجغرافية؟) أ(
 اسم المكان اإلقليمي المدرج في معايير) ب(بلد آما هو محدد بدليل مقدم الطلب؛ 

ISO 3166-2 اسم عاصمة البلد أو المقاطعة المدرجة بمعايير) جـ(؛ ISO 3166-
 gTLD ة الستخداماسم المدينة الذي يعلن مقدم الطلب فيه أنها المقصود) د(؛ 1

ويتوقع . قارة أو منطقة تابعة لألمم المتحدة) و(لألغراض المرتبطة باسم المدينة؛ أو 
المطلوبة على أنها اسما جغرافيا إلى جانب  gTLD أن يحدد مقدم الطلب ماهية سلسلة

انظر مزيد من الوصف لمتطلبات األسماء الجغرافية بالوحدة . توفير التوثيق المطلوب
 . مقدم الطلب بدليل2

      Deleted :29

Deleted : 

Deleted : 



في حالة آانت اسما جغرافيا، فقم بإرفاق توثيق الدعم أو ) ب(   
ذات الصلة أو ) الحكومات(غير المعارض من آل الحكومة 

 ).السلطات العامة(السلطة العامة 

     . من دليل مقدم الطلب2انظر متطلبات التوثيق بالوحدة 

26 أسئلة عامة           ؟المقترح gTLD من نطاقالغرض /وصف المهمة

Deleted : 

Deleted : 

Deleted : 

Deleted :30

Deleted :)من هو : وصف الغرض قد يتضمن
مؤهل لتسجيل اسم أو سياسة استخدام مقبولة أو 

متطلبات فنية 

Deleted :للتسجيالت

Deleted :.(



  27 قم بتقديم اسم ووصف آامل لكل خدمات السجل المطلوب 
 .تقديمها

هامة للمهام عمليات التشغيل الخاصة بالسجل وال) 1: (تم تحديد خدمات السجل آالتالي
استالم البيانات من الُمسجلين فيما يتعلق بتسجيل أسماء النطاقات وخوادم ) أ: (التالية

 تزويد الُمسجلين بمعلومات الحالة المتعلقة بخوادم المنطقة لنطاق) ب(األسماء؛ و
TLDج(؛ و (نشر ملفات منطقة TLD؛ و)هـ(تشغيل خوادم منطقة السجل؛ و) د (

 مات األخرى فيما يتعلق بعمليات تسجيل خادم اسم النطاق فينشر االتصال والمعلو
TLD منتجات أو خدمات أخرى يجب على ) 2(آما هو مطلوب في اتفاقية السجل؛ و

أية منتجات وخدمات ) 3(مشغل السجل تقديمها بسبب تأسيس سياسة اإلجماع؛ و
كن يم.  أخرى يمكن فقط لمشغل السجل تقديمها، بسبب تخصيصها لمشغل السجل

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

يمكن لمقدم الطلب االشتراك    
في هذه الخدمات المحددة في 

تصف االستجابة . الطلب فقط
الكاملة خدمات آما ينبغي 

حتى يمكن إجراء تقييم 
خدمات . خدمات تسجيل

 ىتؤثر علأن  ال يمكنالسجل 
بشكل  DNS استقرار وأمان

 .آبير
نظًرا ألهداف هذا : األمان

الدليل المساعد لمقدم الطلب 
هذا، يعني تأثير خدمة 

السجل المقترحة على األمان 
الكشف غير المخول ) 1(

لتاريخ السجل أو تبديله أو 
) 2(إدراجه أو إتالفه أو 

الوصول أو الكشف غير 
المخول لمعلومات أو 

 على اإلنترنت مصادر
بواسطة نظم تعمل وفًقا 
 .للمعايير القابلة للتطبيق

نظًرا ألهداف : االستقرار 
دليل مقدم الطلب هذا، يعني 

التأثير على االستقرار أن 
غير ) 1(خدمة السجل 

ملتزمة بالمعايير المناسبة 
القابلة للتطبيق والتي تم 

اعتمادها ونشرها بواسطة 
ًدا هيئة معايير تم تأسيسها جي
 ومعترف بها ومعتمدة، مثل

Standards-Track 
 Best أو) تتبع المعايير(

Current Practice 
RFCs)  أفضل الممارسات

) الحالية لطلبات التعليق
 المناسبة والتي ترعاها

سيتم إجراء تقييم 
تمهيدي لتحديد ما 

إذا آان هناك 
مشاآل محتملة في 
الخدمات التسجيل 

المقترحة لمقدم 
تحديد عند . الطلب

أي من هذه 
، فسوف المشكالت
 .ة األمريتم إحال

إلى مراجعة 
 موسعة انظر

الوصف الخاص 
بعملية مراجعة 
خدمات السجل 

 من دليل 2بالوحدة 
 .مقدم الطلب

Deleted :31

Deleted : الحاجة



IETF  يمكن لها أن ) 2(أو
تنشئ حالة تؤثر بصورة 
عكسية على اإلنتاجية أو 

زمن االستجابة أو االتساق 
ستجابات بخوادم أو ترابط اال

اإلنترنت أو النظم األخيرة، 
حيث تعمل وفًقا للمعايير 
المناسبة القابلة للتطبيق 

والتي تم اعتمادها ونشرها 
بواسطة هيئة معايير تم 

تأسيسها جيًدا ومعترف بها 
 ومعتمدة مثل

Standards-Track 
 Best أو) تتبع المعايير(

Current Practice 
RFCs)  أفضل الممارسات

) حالية لطلبات التعليقال
المناسبة وتعتمد على 

معلومات التفويض الخاصة 
بمشغل السجل أو خدمات 

 .التوزيع الخاصة به



وصف المقاييس 
المقترحة لحماية 

األسماء الجغرافية 
بالمستوى الثاني 

والمستويات 
 .األخرى

28 وصف المقاييس المقترحة لحماية األسماء الجغرافية بالمستوى 
 .ات األخرىالثاني والمستوي

 اسم سجالت إدارة فيGAC جهاز دمج طريقة ووصف الطلباتمراعاة مقدمي على
 على" الجديدة gTLDs المبادئ المتعلقة بـ" انظر .الثاني المستوى من النطاق

.doc_Imp=name?php.index/org.icann.gac://http 
 
 حجز أجل من وضعت التي الحالية الطريقة على البناء الطلبات لمقدمي يمكن ،مرجعآ

 ".info إجراء“انظر . INFO لـ األعلى المستوى باسمنطاق الدول وتحريرأسماء
 على

doc_Imp=name?php.index/org.icann.gac://http 
 
 .الطلب من آجزء العام للتعليق المقترحة القياس إجراءات نشر تمسي

   



إثبات القدرة التقنية 
 والعملية

29 قم بتقديم لمحة تقنية على : لمحة تقنية على السجل المقترح
 :السجل المقترح، بما في ذلك تفاصيل تتعلق بـ

• typeنوع السجل الذي سيتم تشغيله  
 . للتسجيللواجهات التي سيتم تقديمها •

 
يجب تقديم الموارد الكافية للخطة التقنية، مع اختبار وتوزيع 

وسيقوم مقدم الطلب بتقديم . مناسبين للتكاليف في خطة السجل
وصف مالي للموارد في القسم التالي ويجب أن تكون هذه 

 .الموارد مرتبطة بالمتطلبات التقنية هذه بشكل منطقي
 

ستوى إلى تكرار اإلجابات وال يحتاج هذا التلخيص عالي الم
 .على األسئلة الواردة أدناه

  :تثبت اإلجابة الكاملة 0-2  
 

المعرفة والفهم  )1(
للمجاالت الكاملين 

  الفنية الخاصة
بالمتطلبات 

 ؛للسجل
 آافي مستوى توفر )2(

 المرونة من
 التقنية للعمليات
 للسجل؛

 حلول مع االتساق )3(
 التقنية/التشغيل
 حاليا؛ المنتشرة

 المتسقة مع  )4(
النموذج التجاري 

وحجم السجل 
  المخطط له؛ و

الموارد تقديم   )5(
الكافية للخطة 

في التكاليف نية فال
المخطط لها في 

خطة عمل 
  .السجل؛

تجاوز  - 2
يشمل : المتطلبات

  الرد
فنية خطط  (1)

مفصلة عالية 
 التطوير 

تقديم درجة  (2)
 عالية من المرونة؛

تفاعل وتناسق  (3)
آامل للمتطلبات 

التقنية والتجارية؛ 
  و

بالموارد دليل  (4)
الموجودة الفنية 

بالفعل أو الملتزم 
 .بها
الوفاء  - 1

: بااللتزامات
  ويشمل الرد

مستوى آاٍف  (1)
من التفصيل 

إلثبات القدرة 
والمعرفة 

مطلوبتين للوفاء ال
  بهذا العنصر؛

تناسب الخطط  (2)
الفنية مع النموذج 

  التجاري
يوضح أن  (3)

المصادر الفنية 
الالزمة لتنفيذ 

خطط لهذا العنصر 
 .متاحة بالفعل

فشل في  - 0
 :تحقيق المتطلبات

لم يتم الوفاء 

Deleted :32

Deleted : 

Deleted :و

Deleted :لهذا المجال

Deleted :شغيل السجلحول معايير ت;

Deleted :فني 

Deleted :والخبرة 

Deleted :2

Deleted :الفنيةحجم الخطة /مجال

Deleted :3

Deleted :خطة فنية

Deleted : يوضح تفهم التأثير التجاري لهذا
 ;المطلب

Deleted :والخبرة 



بالمتطلبات إلحراز  Deleted : 2أو.



  30 قم بتقديم تفاصيل الخطة الحالية للنظام : هندسة بناء الشبكات
وهندسة بناء الشبكة التي ستدعم تشغيل السجل للمقدار المقترح 

 :يجب أن يشتمل الرد على معلومات مثل. له
 هندسة البناء ورسومات تخطيطية للشبكة،  •
 تفاصيل األجهزة والنظم الرئيسية للبرامج،  •
 اق الشبكة،توفير عرض نط •
 ، IPv6اتصال •
 جدار الحماية،  •
الموقع الفعلي المقصود للنظم ومراآز العمليات  •

 ومعلومات البنية التحتية األخرى، 
بمصدر مزود (وصف لنظم الطاقة االحتياطية  •

  ، و)بالطاقة متعدد األيام
احتياطات األمان واالحتياطات الفعلية ضد االختراق،  •

عن بعد أو المواقع لهذا ويشمل وصف للمواقع البديلة 
 .الغرض

  :تثبت اإلجابة الكاملة 0-2  
 بناء هندسة )1(

 المفصلة؛ الشبكات
 تحتية بنية نشر )2(

 ومنطقية فعليو
 لألمان؛

 مستخدمة حلول )3(
 عمليات لمراقبة

 التسجيل؛
حجم /مجال )4(

نية فالخطة ال
المتناسقة مع 

النموذج التجاري 
وحجم السجل 
 المخطط له؛ و

ارد تقديم المو )5(
الكافية للخطة 

نية في فال
التكاليف المخطط 

لها في خطة 
 .عمل السجل

تجاوز  - 2
يشمل : المتطلبات

  الرد
دليل هندسة  )1(

بناء الشبكات 
المفصلة وعالية 

 ;التطوير
دليل لبنية  )2 (

تحتية قوية،وآمنة 
وعلى درجة عالية 

من المرونة، 
ومقاييس آداء 

 .شبكات مراقب و
تبين هندسة ). 3(

تفاعل الشبكات 
آامل وتناسق 

للمتطلبات التقنية 
  والتجارية، و

الفنية  الموارد).4(
متاحة بالفعل 
 .وملتزم بها

الوفاء  - 1
: بااللتزامات
  ويشمل الرد

تصف البنية ). 1(
 لخطط بناء التحتية

الشبكات جميع 
 العناصر الالزمة؛
يوضح الوصف 
مقدار آاٍف من 
هندسة الشبكات 
التيتقدم قوةوأمن 

 و; السجل
دليل عمليات  ).2(

االحتياط الكافية 
وحلول مراقبة 

Deleted :33

Deleted : 

Deleted :2

Deleted :ر التشغيلية خطط حول هذه المعايي
للسجل

Deleted :)2 (

Deleted : خبرة المواردالفنية متاحة بالفعل وملتزم
 .بها

Deleted :¶

Deleted :3

Deleted :  خبرة

Deleted : ومستوى آاٍف إلثبات القدرة والمعرفة
المطلوبتين للوفاء بهذا العنصر؛



األمن الفعلية 
والمنطقية 
   و.المنتشرة

تتناسب ). 3(
 النطاق العريض و

SLA  مع النموذج
 و; التجاري

توضيح أن ). 4(
الفنية الموارد 

المطلوبة إلنجاز 
خطط هذا العنصر 

 . متاح بسهولة
فشل في  - 0

 :تحقيق المتطلبات
  

لم يتم الوفاء 
بالمتطلبات إلحراز 

. 

Deleted : تفهم لتأثيرات عمل المتطلبتوضح;

Deleted : الخبرة

Deleted : 2أو



  13 توفير تفاصيل لقدرات قاعدة البيانات : اناتقدرات قاعدة البي
 :وتشمل
 برامج قاعدة البيانات،  •
 الحجم،  •
 اإلنتاجية،  •
إمكانية التوسع وإجراءات إنشاء آائن وتعديله  •

 وحذفه،
 تغيير اإلشعارات،  •
 إجراءات نقل الُمسجل، •
 تطبيق فترة السماح و •
 .قدرات اإلبالغ •

  :تثبت اإلجابة الكاملة 0-2  
رفة والتفهم الكامل المع) 1(

بإمكانيات قاعدة البيانات 
للوفاء بااللتزامات الفنية 

 ;للسجل الخاصة
اتساق قدرات قاعدة ) 2(

البيانات مع النموذج التجاري 
 وحجم السجل المخطط له؛ و

تقديم الموارد الكافية ) 3(
للخطة التقنية في التكاليف 

خطة عمل المخطط لها في 
  و;السجل 

مراقبة قاعدة البيانات ) 4(
 ..وحل القضايا في حينه

تجاوز  - 2
يشمل : المتطلبات

  الرد
وصف مفصل ) 1(

 وعالي التطوير
لقدرات قاعدة 

 .البيانات
 قدرات دليل )2(

 البيانات قاعدة
 والذي الشامل،
 إمكانية يشمل
 بدرجة التوسع
 تحتية وبنية آبيرة
 البيانات لقاعدة

 واسع، نطاق لىع
 إجراءات وعرض
 وتقريرية عملية
 واتباع منتظم بشكل

 الممارسات
  الرائدة؛

 
تبين قدرات ) 3(

قاعدة البيانات 
تفاعل وتناسق 

آامل للمتطلبات 
 ;لتقنية والتجارية؛ ا
  و
 
 الفنية الموارد) 4(

متاحة بالفعل 
 .وملتزم بها

 
الوفاء  - 1

: بااللتزامات
  ويشمل الرد

تصف خطط ) 1(

Deleted :4

Deleted : 

Deleted : بمجال المتطلبات الفنية للسجل; 

Deleted :)1(

Deleted : 

Deleted : 

Deleted : 

Deleted :عالية بدرجة ومفصلة متطورة خطًطا 
 و;للسجل العملية المعايير هذه حول

Deleted :)2 (

Deleted : خبرة

Deleted :الموارد

Deleted : 

Deleted : الفنية متاحة

Deleted :بالفعل وملتزم بها؛ و 

Deleted :,

Deleted : خبرة



قدرات قاعدة 
البيانات جميع 

العناصر 
 الضرورية؛

يوضح ) 2(
الوصف مقدار 

آاٍف من من 
إمكانيات قاعدة 

بخالف (البيانات 
الممارسات 

ية ، وإنتاج)الرائدة
قاعدة البيانات، 

وإمكانية التوسع 
وعمليات قاعدة 

البيانات مع حوآمة 
 .عمليات محدودة

تتناسق ) 3(
إمكانات قاعدة 

مع  البيانات
; النموذج التجاري

  و
توضيح أن ) 4(

 الفنية الموارد
مطلوبة لتنفيذ 
الخطط لهذا 
متاحة  العنصر هي

 . بالفعل
فشل في  - 0

 :تحقيق المتطلبات
  

لم يتم الوفاء 
بالمتطلبات إلحراز 

. 

Deleted : مستوى آاٍف من التفصيل إلثبات القدرة
والمعرفة المطلوبتين للوفاء بهذا العنصر؛

Deleted : 

Deleted :2

Deleted :لهذا  تفهم التأثير التجاري توضح
المتطلب؛ و

Deleted : 

Deleted :3

Deleted :خبرة 

Deleted : 2أو



  325   يقدم وصف لخطط التنوع الجغرافي: التنوع الجغرافي
   لخوادم األسماء •
  .ومراآز العمليات •

 
ك خطط التسجيل الستخدام النشر المتعدد أو إجراء وقد يشمل ذل

 .آخر للتنوع الجغرافي

  :تثبت اإلجابة الكاملة 0-2  
التنوع الجغرافي لخوادم ) 1(

  األسماء ومراآز العمليات؛
معايير التنوع الجغرافي ) 2(

 مع  المتناسق المقترح
النموذج التجاري وحجم 

  والسجل المخطط له؛
تكون التي الخطة الفنية ) 3(

آافية لتقديم موارد في 
التكاليف المخطط لها في 

 .خطة عمل السجل

تجاوز  - 2
يشمل : المتطلبات

  الرد
 استراتيجية) 1(

 الجغرافي التنوع
 عالية المفصلة
 وتشمل التطور،

 ومواقع محدد عدد
 لخوادم معينة

 على األسماء
 العالمي؛ النطاق

مستوى عاٍل ) 2(
واألمن  من المرونة

 والنطاق العريض؛
 دليل) 3(

 اإلجراءات
 على المتطورة
 للتنوع عالية درجة

 للعمليات الجغرافي
 المواقع إلى باإلضافة

  والوظائف؛
تفاعل وتناسق ) 4(

آامل للمتطلبات 
 تجارية، والفنية وال

فنية موارد ) 5(
تكون متاحة بالفعل 

 .وملتزم بها
 
الوفاء  - 1

: بااللتزامات
  ويشمل الرد

وصف ) 1(
للخطط الجغرافية 
والتي تشمل جميع 

العناصر 
 ;الضرورية

خطط تقدم ) 2(

Deleted :نيةفحجم الخطة ال/مجال

Deleted :ة

Deleted :عالية بدرجة مفصلةو متطورة خطًطا 
. للسجل العملية المعايير هذه حول

Deleted : أ ) 2(تقدم الخطط

Deleted :و

Deleted :3

Deleted :4

Deleted : خبرة



مقدار آاٍف من 
التنوع الجغرافي 
لخوادم األسماء 

 ;; والعمليات
تتناسق خطط ) 3(

التنوع الجغرافي 
مع النموذج 

 و;  .التجاري
وتوضح أن ) 4(

الفنية الموارد 
زمة لتنفيذ خطط اآل

تكون  هذا العنصر
 .متاحة بالفعل

 
فشل في  - 0

 :تحقيق المتطلبات
لم يتم الوفاء 

بالمتطلبات إلحراز 
. 

Deleted : ومستوى آاٍف من التفصيل إلثبات
لقدرات والمعرفة المطلوبتين للوفاء بهذا العنصرا

Deleted :2

Deleted : توضح تفهم التأثيرات التجارية لهذا
المطلب

Deleted :3

Deleted :والخبرة 

Deleted : 2أو



  336  بما وتشغيله، االسم خادم تكوينيصف : DNSتوافق بروتوآول 
 .RFCs مع التوافق ذلك في

 gTLD يجب تشغيل جميع خوادم االسم المستخدمة لنطاق
المحددة فيما  DNS الجديد بالتوافق مع مواصفات بروتوآول

 :IETF الخاصة بـ (RFC) التعليق IETF يلي من طلبات
1034 ،1035 ،1101 ،1996 ،2181 ،2182 ،2308 ،
 .3671 و3597، 3596

 
وصف الخدمات التي يجب تقديمها والموارد المستخدمة في 

وتشمل المعلومات . تنفيذ الخدمات، وبيان آيفية عمل النظام
  :المقترحة ما يلي

 
معدالت االستعالم التي يجب دعمها في العملية  . الخدمات

آيف سيتم توسيع ذلك آمهمة .  األولية وقدرة النظام االحتياطية
 .؟ طريقة وأسلوب تحديث خادم االسمTLD للنمو في

 
 .إآمال معدات وبرامج الخادم.  الموارد

 
هل يخصص ذلك أو . RFCs وصف لتقييم مدى التزامهم بـ
؟  النطاق العريض )أداء/القدرة(يشترك  مع أي مهمة أخرى 

 . معالجة الخوادمللشبكات وخطط
 

 :تتضمن األمثلة على الدليل
 

 تهيئة الخادم •
ومعالجة الشبكة ونطاق عريض لتحميل االستعالم  •

 ونشر التحديث
 DDOSسياسة األمن و •
 ومساحة لتلبية الزيادات •
 وعلمية الرصد والمعالجة •

  :تثبت اإلجابة الكاملة 0-2  
وصف آاف لتهيئة ) 1(

خوادم األسماء واالمتثال 
المتعلق  DNS آوللبروتو

 ؛RFCs بـ
حجم الخطة /مجال) 2(

التقنية المتناسقة مع النموذج 
التجاري وحجم السجل 

 المخطط له؛ و 
تقديم الموارد الكافية ) 3(

للخطة التقنية في التكاليف 
المخطط لها في خطة عمل 

 .السجل

تجاوز  - 2
ويشمل : المتطلبات

 :الرد
خطط مفصلة ) 1(

وعالية التطوير 
 اللتزام معلضمان ا

 بروتوآوالت
DNS؛  

أ درجة عالية ) 2(
 ;من المرونة

  
وتفاعل آامل ) 3(

وتناسق مع 
المتطلبات التجارية 

 و ;والفنية
 فنيةموارد ) 4(

متاحة بالفعل 
 .وملتزم بها

 
الوفاء  - 1

 :بالمتطلبات
 :وتشمل الردود

مستوى  أ) 1(
آاٍف من التفصيل 

إلثبات القدرة 
والمعرفة 

المطلوبتين للوفاء 
 بهذا العنصر؛

هناك خطط ) 2(
آافية تؤدي إلى 

االمتثال 
 لبروتوآوالت

DNS؛ و 
تتناسق ) 3(

 الخطط مع النموذج
 و ; التجاري

Deleted :حول المعايير التشغيلية للتسجيل.

Deleted :تقدم 

Deleted : 

Deleted :الخطط 

Deleted : وتفاعل آامل و

Deleted :وخبرة 

Deleted : 

Deleted :2

Deleted : ويوضح تفهم التأثيرات التجارية لهذا
; المتطلب



توضيح أن ) 4(
ية الفنالموارد 

المطلوبة إلنجاز 
خطط هذا العنصر 

 .متاح بسهولة
فشل في  - 0

 :تحقيق المتطلبات
لم يتم الوفاء 

بالمتطلبات إلحراز 

  43 . قم بوصف خطة تشغيل نظام سجل مشترك قوي وموثوق
SRS  هي مهمة للتسجيل الحرج لتمكين المسجلين المتعددين

رجى الرجوع ي .TLD لتقديم خدمات تسجيل اسم النطاق في
 من قلم المشترك، 3-1األقسام إلى الشروط الواردة في 

 المرفقة )6مواصفات (واالستمرارية، ومواصفات اآلداء 
 .بمشروع االتفاق األساسي

  :تثبت اإلجابة الكاملة 0-1  
 خطة قوية لتشغيل) 1(

SRS  ؛تفهم  
 التوسع إمكانية اتساق) 2(

 التجاري النموذج مع واألداء
  له؛ المخطط السجل وحجم

تقديم الموارد الكافية ) 3(
للخطة التقنية في التكاليف 

المخطط لها في خطة عمل 
 ; .السجل

دليل االمتثال ) 4(
 بقاعدة 6للمواصفات 

 .االتفاق

الوفاء  - 1
: بااللتزامات
  ويشمل الرد

دليل الخطة ) 1(
المفصلة عالية 

التطوير لتشغيل 
قوي ويمكن 
 ;االعتماد عليه

SRS ؛ 
 SRSخطط ) 2(

تكون آافية لتؤدي 
إلى االمتثال 

بـإمكانية تشغيل 
السجل 

Deleted : الخبرة

Deleted : 2أو.

Deleted :7

Deleted : ومعرفة آاملة لهذا المجال من
المتطلبات الفنية للتسجيل

Deleted :نيةفالخطة ال حجم/مجال 

Deleted :و

Deleted : ومستوى آاٍف من التفصيل إلثبات
القدرات والمعرفة المطلوبتين للوفاء بهذا العنصر

Deleted :و

Deleted : 



واالستمرارية 
 .ومواصفات األداء

وتفاعل آامل ) 3(
وتناسق مع 

المتطلبات التجارية 
  والفنية؛ و

 توضح) 4(
نية هي فالالموارد 

خبرة متاحة 
بالفعل، أو ملتزم 

بها أو متاحة 
 .بسهولة

فشل في  - 0
 :تحقيق المتطلبات

  
لم يتم الوفاء 

بالمتطلبات إلحراز 
1. 

  358 EPP : تقديم وصف مفصال للتواصل المسجلين، بما في ذلك
 .RFCs 4930-4934 االمتثال ببروتوآول التمديد في

 
 .والمخططات التي يجب استخدامها EPP توفر نماذج

  :تثبت اإلجابة الكاملة 0-1  
المعرفة والفهم الكاملين ) 1(

للمجاالت الخاصة 
  بالمتطلبات التقنية للسجل؛

لخطة حجم ا/مجال) 2(
التقنية المتناسقة مع النموذج 

التجاري وحجم السجل 
  المخطط له؛ و

تقديم الموارد الكافية ) 3(
للخطة التقنية في التكاليف 

المخطط لها في خطة عمل 
  .السجل

الوفاء  - 1
: بااللتزامات
  ويشمل الرد

مستوى آاٍف ) 1(
من التفصيل 

إلثبات القدرة 
والمعرفة 

المطلوبتين للوفاء 
  العنصر، بهذا

نماذج ) 2(
 EPP ومخططات
 التي تلتزم بـ

RFCs  وتقدم
جميع المهام 

الضرورية لواجهة 
 ;المسجل

تفاعل آامل ) 3(
وتناسق مع 

Deleted :حول نظام التسجيل ا خطط تفصيلية 
 ;TLDلمشترك والمقترح لـ

Deleted : الخبرة

Deleted :تفصيلية حول  خطط

Deleted :المقترحة 



المتطلبات التجارية 
  و, والفنية

توضيح أن ) 4(
نية فالالموارد 

موجودة بالفعل أو 
ملتزم بها ملتزم 

بها أو متاحة 
 .سهولةب

فشل في  - 0
 :تحقيق المتطلبات

لم يتم الوفاء 
بالمتطلبات إلحراز 

1. 

  369 تقديم توضيح لسياسة األمان واإلجراءات : سياسة األمان
  :الخاصة بالسجل المقترح، وذلك يتضمن

التحكم في الوصول إلى النظام والشبكة والتأآد من  •
فاصيل أن النظم تتم صيانتها بطريقة آمنة وتضمين ت

حول آيفية مراقبتها وعمل سجالت لها ونسخها نسًخا 
 احتياطًيا؛

الشروط واإلجراءات األخرى التي تقلل المخاطر  •
  التي نشرت من خالل رفض مهاجمة الخدمات؛

سياسات االستجابة لحوادث أجهزة الكمبيوتر والشبكة  •
  والخطط الخاصة بها ومعالجاتها؛

وصول غير المصرح به خطط لتقليل مخاطر ال •
وآيف أن , ألنظمته أو التالعب ببيانات التسجيل

  ;اقتراحات التسجيل لتقلل رفض هجمات الخدمات
 آليات آشف التسلل،  •
تحليل للتهديدات الخاصة بالسجل المقترح وعمليات  •

  الوقاية التي سيتم نشرها ضد هذه التهديدات؛
 إلىى الوصول تفاصيل مراجعة حسابات القدرة عل •

  الشبكة آافة؛
 ;تقرير التقييم المستقل إلظهار القدرات األمنية •
يتسق أي مستوى لزيادة األمان أو القدرات مع طبيعة  •

 gTLD ..تطبيق سلسلة

  :تثبت اإلجابة الكاملة 0-2  
وصف تفصيلي ) 1(

للعمليات والحلول المنشورة 
إلدارة األمن المنطقي في 

قبة وآشف البنى التحتية ومرا
التهديدات ونقاط الضعف 
األمنية واتخاذ الخطوات 

 المناسبة لحلها؛
اتساق قدرات األمان مع ) 2(

النموذج التجاري وحجم 
 السجل المخطط له؛

يقدم لها  الخطة الفنية) 3(
الموارد الكافية في التكاليف 
المخطط لها في خطة عمل 

 السجل 
تتسق التدابير األمنية ) 4(

من االلتزامات التي مع أي 
تم التعهد بها للمسجلين فيما 
 و; ما يتعلق بمستويات األمن

األمان المناسبة  معايير) 5(
 .المطبقة gTLD لسلسلة

على سبيل المثال، قد (

تجاوز  - 2
 : المتطلبات

  تشمل الردود
 دليل) 1(

 المفصلة تاإلمكانا
 على والمطورة

 مع ،عالية درجة
 المستويات مختلف
 ،األساسية األمنية
 المعايير ووضع
 لمقاييس المستقلة
 والرصد األمان
 والدوري القوي
 واإلنفاذ لألمن

 .المستمر
 
 تقرير يتاح) 2(

 مستقل تقييم
 ; رائدة ارساتومم
  و
التفاعل ) 3(

الكامل للمتطلبات 

Deleted : الخبرة

Deleted :)1 (

Deleted :)2 (

Deleted :)3 (

Deleted :)4 (

Deleted : التي

Deleted :)5 (

Deleted :و 

Deleted :;للسجل التشغيل معايير حول خطط.

Deleted : الخطط تقدم 

Deleted :)2 (

Deleted :)6 (

Deleted :و المرونة من عاٍل مستوى

Deleted :3

Deleted :)7 (

Deleted :)8 (



 TLD تطالب بعض
الموجهة صناعيا وماليا  
 ).بمستوى عاٍل من األمن

الفنية والتجارية، 
بما في ذلك أي 

شروط أمنية 
خاصة بسبب 
 طبيعة سلسلة

gTLD المطبقة; 
  و
 الفنية الموارد) 4(

متاحة بالفعل 
 .وملتزم بها

 
 الوفاء - 1

: بالمتطلبات
 :الردود وتشمل

 آاٍف مستوى) 1(
 التفصيل من

 القدرة إلثبات
 والمعرفة
 للوفاء المطلوبتين

 ؛العنصر بهذا
دليل ما يكفي ) 2(

من القدرات 
األمنية وإنفاذ 

التحكم المنطقي في 
الوصول وتحليل 
التهديدات والرد 

على الحادث 
والمراجعة 
 للحسابات

وممارسات الرقابة 
والحوآمة الرائدة 

 .المتبعة
 
قدرات أمنية ) 3(

تتماشى مع 
قياس /نموذج

Deleted :.التقنية للمتطلبات آامل وتناسق تفاعل 
  ؛والتجارية

Deleted : خبرة

Deleted :آاٍف من التفصيل إلثبات القدرة مستوى 
 ;والمعرفة المطلوبتين للوفاء بهذا العنصر

Deleted :2



تجاري والتزامات 
 يتعهد بها للمسجلين

 و; 
تثبت أن ) 4(

الفنية الموارد 
المطلوبة لتنفيذ 

الخطط لهذا 
عنصر متاحة ال

 .بسهولة
فشل في  - 0

 :تحقيق المتطلبات
  
 الوفاء يتم لم

 إلحراز بالمتطلبات

Deleted :3

Deleted : خبرة

Deleted :2 أو.



  40  .IPv6 عبر شبكة DNS يدعم السجل الوصول إلى خوادم
حالًيا حد أدنى لمجموعة من المتطلبات التقنية  IANA ولدى

تتضمن هذه خادمين من خوادم االسم . IPv4 لخدمة اسم
جيا الشبكة، حيث إن آل وفًيا وبواسطة طوبولمنفصلين جغرا

خادم يعتبر مجموعة متسقة من البيانات، ويمكن الوصول إليهما 
إيفاء السجل بهذه وصف آيفية . من مواقع متعددة حول العالم

 .إلى شبكتها IPv6 ، وذلك يتطلب نقلIPv6 المعايير نفسها لـ

  :تثبت اإلجابة الكاملة 0-2  
المعرفة والفهم الكاملين ) 1(

للمجاالت الخاصة 
  بالمتطلبات التقنية للسجل؛

حجم الخطة /مجال) 2(
التقنية المتناسقة مع النموذج 

التجاري وحجم السجل 
  المخطط له؛

تقديم الموارد الكافية ) 3(
للخطة التقنية في التكاليف 

المخطط لها في خطة عمل 
  السجل؛ و

 IPv6 م اسمدتحديد خوا) 4(
لذي يمكن الوصول إليه ا

 .لإليفاء بهذه المتطلبات

تجاوز  - 2
 :المتطلبات

 :الرد يشمل
 هندسة دليل) 1(

 عالية فصلة شبكة
 التطويرووخطة

 أن إلى تشير تنفيذ
6IPvيمكن 

 إليه الوصول
 بنقل ويسمح

6 IPvالشبكة في 
 لالمتثال

IPv  4بمواصفات
IANA يقل ال بما 

 خادمين عن
 ;أسماء

 عال مستوى) 2(
 ; المرونة من

 وتفاعل) 3(
 آامل وتناسق

 نيةفال للمتطلبات
 و  ;؛والتجارية

 فنية موارد) 4(
 بالفعل متاحة
 .بها وملتزم

 
 الوفاء - 1
: لتزاماتباال

  الرد ويشمل
 آاٍف مستوى) 1(

 التفصيل من
 القدرة إلثبات

 والمعرفة
 للوفاء المطلوبتين

 ؛العنصر بهذا
 خدة دليل) 2(

Deleted :37

Deleted :حول التطوير عالية مفصلة خطط 
.السجل تشغيل معايير

Deleted :الخطط تقدم 

Deleted :و 

Deleted :وخبرة 

Deleted :)5 (

Deleted :والخبرة المعرفة الردود توضح 
 بمتطلبات

Deleted :IPv6

Deleted : 

Deleted :المفصلة التنفيذ وخطة.



 التي الكافية التنفيذ
 متطلبات تلبي
 إلى الوصول قابلية

6IPv، في بما 
 أسماء تعريف ذلك

IPv  6ملقمات
 يمكن التي

  ؛إليها الوصول
 
  تخطط) 3(
6IPv  للتعويض

بنموذج عمل؛ 
توضيح أن ) 3(و

الفنية الموارد 
المطلوب االستفادة 
منها خالل خطط 
هذا العنصر هي 

 .بسهولة متوفرة
 
 فشل - 0

   :المتطلبات
 الوفاء يتم لم

 إلحراز بالمتطلبات
1 . 

Deleted :توضيح مستوى آاف من التفاصيل ل
 ؛القدرة والمعرفة المطلوبتين الستيفاء هذا العنصر

Deleted :2

Deleted : توضيح فهم تأثيرات األعمال على هذا
المتطلب؛

Deleted : خبرة

Deleted :)4 (تمتطلبا إدراك المورد يوضح 
IPv6 التنفيذ موارد تأمين وخطة.

Deleted :أو

Deleted : 2



  83 Whois : وصف آيف سيستلزم مقدم الطلب بمواصفات بيانات
 ICANN المتاحة بشكل عام للسجل والتي حددتها (Whois) التسجيل

آما هو محدد في لكائنات البيانات والوصول المجمع وعمليات البحث 
 ."مواصفات خدمات نشر بيانات التسجيل: "االتفاقية األساسية

) Whois ( صف آيف ستلتزم خدمة بيانات التسجيل)4المواصفات (
رقم  RFC المتاحة بشكل عام للسجل والخاصة بمقدم الطلب بـ

3912. 

  :تثبت اإلجابة الكاملة 0-1  
تفهم ومعرفة آاملة لهذا ) 1(

تطلبات الفنية المجال من الم
  للتسجيل؛

حجم /اتساق مجال) 2(
الخطة التقنية مع النموذج 

التجاري وحجم السجل 
  المخطط له؛ و

تقديم الموارد الكافية ) 3(
للخطة التقنية في التكاليف 

المخطط لها في خطة عمل 
  .السجل

 :بالمتطلبات اإليفاء - 1
  الردود تشمل

ستوى آاٍف م  )1(
من التفصيل إلثبات 

قدرة والمعرفة ال
المطلوبتين للوفاء بهذا 

  و؛العنصر
تتناسق  )2(

 مع Whois خدمات
RFCs  وتقدم آافة

المهام الضرورية 
  ؛لواجهة المستخدم

 قدرات تناسق )3(
Whois الخاص 

؛ و بالنموذج التجاري
تثبت أن خبرة ) 4(

 وبةالمطل الفنيةالموارد 
لتنفيذ الخطط لهذا 

 متاحة هيالعنصر 
 .متوافرة بسرعةأو
   :المتطلبات فشل - 0
 بالمتطلبات الوفاء يتم لم

 1 نقطة إلحراز
  93 قم بتقديم وصف مفصل لزمن دورة التسجيل : دورة حياة التسجيل

يجب أن يوضح . المقترح gTLD المقترحة ألسماء النطاقات في
لتسجيل باإلضافة إلى المعايير الوصف العديد من حاالت ا

ويجب أن . واإلجراءات التي يتم استخدامها لتغيير إحدى الحاالت
الحذف وجميع /التحديث/يصف زمن دورة التسجيل العادية لإلنشاء

الخطوات الطارئة التي يمكن تطبيقها مثل التعليق واإلغالق وانتهاء 
لها وقت يجب أيًضا شرح أية عناصر موجودة و. المدة والتحويل

 على سبيل المثال، تفاصيل حول إضافة السماح أو استرداد -محدد 
فترات السماح أو فترات اإلخطار بعمليات التجديد أو النقل 

 .بوضوح

) 1: (تثبت اإلجابة الكاملة 0-1  
لدورة المعرفة والتفهم الكامل 
  ؛ وحياة التسجيل وتصرح 

االتساق مع بعض  )2(
االلتزامات المحددة تجاه 

المسجلين على النحو 
 gTLD  بخطةالموضح

 .التجارية المقترحة

 :بالمتطلبات اإليفاء - 1
  الردود تشمل

 حياة دورة دليل) 1(
 التطوير عالية التسجيل

 دول تعريف مع
 بين  المختلفة التسجيل
  ؛ الدول

 حياة دورة اتساق) 2(
 تعليقات مع التسجيل
 الخطط على المسجلين

 ؛ واالتجارية لتقنية
الموارد  أن إثبات) 3(

 لتنفيذ المطلوبة الفنية

Deleted :41

Deleted :(1)

Deleted : 

Deleted :2

Deleted :يثبت

Deleted : 

Deleted :التفهم 

Deleted :على التجارية التأثيرات 
) 3(و؛المتطلبات

Deleted :42

Deleted : بهذا المجال من المتطلبات الفنية
للتسجيل

Deleted :إلثبات التفصيل من الكافية والمستويات 
العنصر بهذا لإليفاء المطلوبة والمعرفة رةالقد

Deleted :هذا على التجارية التأيرات تفهم إثبات 
؛المتطلب

Deleted :الخبرة 



 العنصر لهذا الخطط
 يسهلمتاحة بالفعل 

 .عليها حصولال
 :فشل المتطلبات - 0

لم يتم الوفاء بالمتطلبات 
 .1إلحراز نقطة 

  40 ينبغي على مقدم الطلب وصف آيف سينشئ اقتراحهم سياسات 
وممارسات من شأنها أن تقلل إساءة استخدام عمليات التسجيل 
. واألنشطة األخرى التي تؤثر على الحقوق القانونية لآلخرين

تنفيذ المقترح إلجراءات األمان في مقابل السماح وصف آيفية 
بالتسجيل غير المؤهل وتقليل الفرص لسلوآيات مثل اإلضرار 

تشمل األجوبة تدابير إضافية مثل سياسات إساءة . والتزوير
االستخدام وإجراءات التدوين والتسجيل قبل التحقق منها، أو 

 .إجراءات التوثيق، أو غيرها من العهود

 فإنهالموجود هنا،  بدليل مقدم الطلب v2 لى الرغم من عدم وجود تغييرع: مالحظة
 نتيجة اإلساءة سياسات بشأن والمتطلبات الطلب مقدم أسئلة تضمين المتوقع من

 التجارية العالمات بحماية" العالقة القضايا "معالجة آيفية حول المجتمع لمناقشات
 نظرا. المغرض والسلوك

cgi.index/issues-overarching-gtld-new/org.icann.st://https. 
 .في تشجيع المقترحات في هذا المجال ICANN تستمر

توضح اإلجابات الكاملة  0-2
  اآلليات المصممة لـ

منع إساءة التسجيالت، ) 1(
 و
 تحديد ومعالجة إساءة) 2(

استعمال األسماء المسجلة 
 .على أساس مستمر

 تجاوز - 2
   :المتطلبات

 آليات دليل) 1(
 الحقوق حماية
 التطور عالية

,)RPM(المحددة 
 إلدراجها بالتفصيل

 .التسجيل اتفاق في
 توفر آليات) 2(

 قبل لما الحماية
 بعد وما التسجيل
 وراء (التسجيل

UDRP(، و  
 لياتاآل تثير) 3(

 السجل تشغيل بدء
 التشغيل وعمليات
 .المستمرة

 
 إيفاء - 1

  :المتطلبات
 عامل يلتزم) 1(

 المقترح التسجيل
 آليات ويصف
  و الحقوق حماية

 هذه تقدم) 2(
 على حماية اآلليات
 بدء عند األقل
 .السجل تشغيل

فشل  - 0

Deleted :و

Deleted : 2 أو

Deleted :43

Deleted :الحقوق حماية آليات 



 :المتطلبات
لم يتم الوفاء 

بالمتطلبات إلحراز 
 . 1نقطة 

 14   تقدم: للبياناتنسخ احتياطية 
تفاصيل حول مدى تكرار وإجراءات النسخ  •

 االحتياطي للبيانات،
  واألجهزة والنظم المستخدمة لعمل النسخ االحتياطي •
  تنسيق البيانات،  •
  ميزات النسخ االحتياطي للبيانات، و •
عدة إعادة بناء قا/وإجراءات استرجاع البيانات •

 .البيانات

  :تثبت اإلجابة الكاملة 0-2  
نشر عمليات النسخ ) 1(

االحتياطية المفصلة، وعملية 
   االسترجاع والتردد؛

حجم الخطة /مجال) 2(
التي تتسق مع التقنية لعملية 

النموذج التجاري والحجم 
  المخطط للسجل؛ و

تقديم الموارد الكافية ) 3(
طة التقنية في التكاليف للخ

المخطط لها في خطة عمل 
 .السجل

 تجاوز - 2
 تشمل :المتطلبات
  الردود

 عالي دليل) 1(
 لسياسات التطوير

 النسخ وإجراءات
 االحتياطية
 مع ،للبيانات
 القوي الرصد
 المستمر والدعم

ألمن النسخ 
وتتابع االحتياطية، 

مراجعة النسخ 
وتتابع االحتياطية، 

 عادةاالست اختبار
 . االستعادة وتحليل

 الرائدة الممارسات
 . المتبعة

 عالي مستوى) 2(
  و؛المرونة من

Deleted : 2أو

Deleted : 

Deleted :4

Deleted : 

Deleted :،

Deleted : ،أو غير ذلكمستودع البيانات

Deleted : االسترجاع والنسخ االحتياطية

Deleted :المعايير هذه حول التفصيلية والخطط 
 الخطط تقدم.  للسجل التشغيلية



 واتساق تفاعل) 3(
 للمتطلبات آامل

 ؛ ووالفنية التجارية
 فنية موارد) 4(

 بالفعل متاحة تكون
.تماما بها ملتزم أو
 
 اإليفاء - 1

 تشمل :بالمتطلبات
  الردود

مقدار آاٍف ) 1(
من إجراءات 

النسخ 
وخطوا،االحتياطية

ت االستعادة، 
 االستعادة إمكاناتو

  و  المتاحة
 األدنى الحد) 2(

 الممارسات من
  يجري التي الرائدة

 و ؛باعهاات
تتسق ) 3(

إجراءات النسخ 
االحتياطي مع 

 ..النموذج التجاري
 أن توضح) 4 (و

 الفنية الموارد
 لهذا الخطط لتنفيذ

 تكون  العنصر
 .متاحة

فشل  - 0
 :المتطلبات

لم يتم الوفاء 
بالمتطلبات إلحراز 

 . 1نقطة 

Deleted :.

Deleted :خبرة 

Deleted :إلثبات التفصيل من آاٍف ومستوى 
؛العنصر بهذا للوفاء المطلوبتين والمعرفة القدرة

Deleted :لهذا التجارية التأثيرات فهم يثبت 
؛المتطلب

Deleted :3

Deleted :المطلوبة 

Deleted :بالفعل

Deleted : 2أو



  24 يصف آيف سيلتزم مقدم الطلب بترتيبات : مستودع البيانات
مستودع البيانات الموثقة في مواصفات مستودع بيانات السجل 

، بما في ذلك )مرفقة آجزء من مسودة االتفاقية األساسية(
خطًطا لعمليات النسخ االحتياطي اليومي وحفظ معلومات السجل 

 .  في األرشيف

  :تثبت اإلجابة الكاملة 0-2 
 2اصفات م االلتزام ) 1(

من مشروع اتفاقات 
  ؛األساسي

راء خطة معقولة إلج) 2(
االحتياطيات اليومية وحفظ 

 سجل المعلومات؛
تقديم الموارد الكافية ) 3(

للخطة التقنية في التكاليف 
المخطط لها في خطة عمل 

  السجل، و
اتساق إجراءات ) 4(

المستودع مع النموذج 
مجال /التجاري وحجم

 .السجل

تجاوز  - 2
 تشمل :المتطلبات
  الردود

دليل  )1(
عالي التطوير 

راءات إلجومفصل 
، مستودع البيانات
ويشمل الرصد 

المستمر 
واألرشيف 

والمراجعة الدورية 
لعمليات التسجيل 

 المستمرة؛
ة أدل  )2(

االلتزام بمواصفات 
 باالتفاقية 2

  ؛األساسية 
تفاعل آامل  )3(

للمتطلبات التجارية 
  و.نيةوالف

 فنية موارد) 4(
متاحة بالفعل أو 
 .ملتزم بها تماما

 
اإليفاء –- 1

تشمل : بالمتطلبات
 الردود

مستوى آاٍف  (1)
من التفصيل 

إلثبات القدرة 
والمعرفة 

المطلوبتين للوفاء 
  بهذا العنصر؛ و

تكفي خطط ) 2(
مستودع البيانات 

لتؤدي إلى االمتثال 

Deleted :5

Deleted : ،التخاذ مزيد من مقاييس حماية المسجل
منهجا يعرض فيه  مقدم الطلب  ICANN تراعي

إيداع آثيف لبيانات التسجيل والتي  تحرز نقاط أعلى 
يالحظ أن ذلك ال يحتاج من مقدم الطلب أن يعرض (

 جميع البيانات التي يجري إيداعها في سجالت
Whois).تدعو ICANN لعام على هذا إلى التعليق ا

المنهج، خاصة االقتراحات التي تضمن تنفيذ مقدم 
الطلب لهذا االلتزام، على سبيل المثال، بند في اتفاقية 

.التسجيل أو غيره من الوسائل

Deleted :بمستودع بيانات السجل

Deleted :و

Deleted :(1) 

Deleted :ت حول لمزيد من اإلجراءا: مالحظة
حماية المسجل، يؤخذ في االعتبار طريقة يمكن من 
خاللها لمقدم الطلب إحراز نقاط أعلى إليداع بيانات 

إلى التعليق العام على هذا  ICANN تدعو.  السجل
المنهج، خاصة االقتراحات التي تضمن تنفيذ مقدم 

الطلب لهذا االلتزام، على سبيل المثال، بند في اتفاقية 
.ره من الوسائلالتسجيل أو غي

Deleted : خطط مفصلة وعالية التطوير حول هذه
تقدم الخدمات.  المعايير التشغيلية للسجل

Deleted :2

Deleted :تفاعل ) 3(مستوى عاٍل من المرونة و
واتساق آامل للمتطلبات التجارية والفنية، 

Deleted : تكون خبرة



بمواصفات 
 ؛مستودع البيانات

  
تتسق ) 3(

إجراءات النسخ 
االحتياطي مع 

النموذج 
يثبت فهم .التجاري

التأثيرات التجارية 
و  لهذا المتطلب؛

توضح أن ) 4(
الفنية الموارد 

المطلوبة لتنفيذ 
الخطط لهذا 

بالفعل العنصر 
 .متاحة

فشل  – 0
   :المتطلبات

لم يتم الوفاء 
بالمتطلبات إلحراز 

 . 1نقطة 

 34 وصف آيف سيلتزم مقدم الطلب بالتزامات : استمرار التسجيل
السجل استمرارية السجل آما هو موصوف في إمكانية تشغيل 

واالستمرارية ومواصفات األداء، المرفقة آجزء من مسودة 
للمراجع، على مقدمي الطلبات عرض خطة . االتفاقية األساسية
 على ICANNالخاصة بـ gTLD استمرار التسجيل

http://www.icann.org/registries/failover/icann
-registry-failover-plan-15jul08.pdf  ومشروع

  على ICANNت السجل الخاصة بـتوصيات  ممارسا
http://www.icann.org/en/registries/continuity/

draft-plan-best-practices-20oct07.pdf. 

) 1: (تثبت اإلجابة الكاملة 0-2  
وصفا مفصال يبين خطط 
االمتثال بالتزام استمرار 

 السجل؛
حجم /اتساق مجال(2) 

الخطة التقنية مع النموذج 
سجل التجاري وحجم ال

 المخطط له؛
  و ) 

تقديم الموارد الكافية  (34)
للخطة التقنية في التكاليف 

المخطط لها في خطة عمل 
 .السجل

تجاوز  - 2
 تشمل :المتطلبات
  الردود

مة عالية أنظ) 1(
التطوير والتفصيل 

للحفاظ على 
استمرارية 
تقدم السجل؛
 الخدمات

 
 ٍلمستوى عا) 2(

 ؛ومن المرونة 
تفاعل واتساق ) 3(

آامل للمتطلبات 

Deleted : مستوى آاٍف من التفصيل إلثبات القدرة
والمعرفة المطلوبتين للوفاء بهذا العنصر؛ و

Deleted :2

Deleted :3

Deleted : خبرة

Deleted : تكون

Deleted :-

Deleted : 2أو

Deleted : 

Deleted :6

Deleted :3) تم تحديد أفضل الممارسات بأفضل
الممارسات ألوجه عمليات تشغيل السجل الموصوفة 

في مكان آخر في الرد على هذه األسئلة؛

Deleted : 

Deleted : تقدم الخطط



التجارية والفنية، و 
فنية وموارد ) 4(

تكون متاحة ذات 
.بالفعل وملتزم بها

 
اإليفاء  - 1

 تشمل :بالمتطلبات
  الردود

مستوى آاٍف ) 1(
من التفصيل 

إلثبات القدرة 
والمعرفة 

للوفاء المطلوبتين 
 بهذا العنصر؛

استمرار ) 2(
الخطط يكون آاف 
ليؤدي إلى اإللتزام 

 ؛بالمتطلبات؛ 
استمرار  )3(

الخطط يتسق مع 
النموذج 
  ؛.والتجاري؛

يثبت أن  )4(
الفنية الموارد 

المطلوبة لتنفيذ هذا 
تكون العنصر 
 .متاحة

فشل  - 0
عدم : المتطلبات

تلبية المتطلبات 
 . 1للنقطة 

  44  في حالة أصبح من إتباعهاتقديم خطة يمكن : انتقال السجل
غل جديد، ويشمل  المقترح إلى مش gTLD الضروري نقل نطاق

 ).الرد على هذا السؤال سوف يصبح سري(. عملية النقل

  :تثبت اإلجابة الكاملة 0-2  
تفهم ومعرفة آاملة لهذا ) 1(

المجال من المتطلبات الفنية 
  للتسجيل؛

حجم /اتساق مجال) 2(

تجاوز  - 2
 تشمل :المتطلبات
  الردود

دليل خطة نقل 
عالية السجل 

Deleted : خبرة

Deleted :الوفاء بهذا العنصر

Deleted : 

Deleted :2

Deleted :رات التجارية لهذا يثبت تفهم التأثي
المطلب

Deleted :3

Deleted : خبرة

Deleted : 2أو

Deleted :7

Deleted :(1) 



الخطة التقنية مع النموذج 
التجاري وحجم السجل 

  المخطط له؛ و
افية تقديم الموارد الك) 3(

للخطة التقنية في التكاليف 
المخطط لها في خطة عمل 

  .السجل

وتتضمن التطوير 
الوقت المطلوب 

للنقل وتحليل 
دراسة الجدوى 

أثناء النقل والرصد 
القوي لمراحل ما 

قبل وما بعد 
) 2(؛ التفويض

مستوىعاٍل من 
) 3(؛المرونة

تفاعل وتناسق 
آامل للمتطلبات 

 التجارية والفنية، و
مقدم النقل ) 4(

 .المتاح بالفعل
 
اإليفاء  - 1

 تشمل :بالمتطلبات
  الردود

مستوى  )1(
من التفصيل  آاٍف

إلثبات القدرة 
المعرفة و

المطلوبة لإليفاء 
) 2(;بهذا العنصر 

دليل خطة نقل 
مع الكافية السجل 

رصد مخصص 
 .أثناء نقل السجل

تتناسق خطة ) 3( 
النقل مع النموذج 

  التجاري؛ و
موارد نقل )4 (

السجل ملتزم بها 
 .تماما

  

Deleted :عايير خطط مفصلة حول هذه الم
تقدم الخطط.  التشغيلية للسجل

Deleted :و

Deleted :)4 (الخبرة الفنية المتاحة والملتزم بها.

Deleted :)1 (

Deleted : مستوى التفصيل إلثبات القدرة
؛والمعرفة المطلوبة لإليفاء بهذا العنصر

Deleted :)2 (

Deleted :بات تفهم التأثيرات التجارية بهذا إث
إثبات أن الخبرة الفنية المطلوبة لتنفيذ ) 3(المتطلب؛ و 

.الخطط لهذا العنصر متاحة بالفعل



فشل  - 0
عدم : المتطلبات

تلبية المتطلبات 
 .1للنقطة أ 

  54 يقدم وصف لخطة اختبار تجاوز الفشل، : اختبار تجاوز الفشل
قد تتضمن األمثلة . ي اإلجباري للخطةتتضمن االختبار السنو

وصًفا لخطط اختبار تجاوز فشل مراآز البيانات أو عمليات 
تشغيل لمواقع بديله، من مرفق فعال إلى آخر ضعيف، أو 

 اختبار مستودع بيانات السجل أو اختبار متواصل مع تسجيالت
gTLD األخرى وICANN. 

  :تثبت اإلجابة الكاملة 0-2  
ة آاملة لهذا تفهم ومعرف) 1(

المجال من المتطلبات الفنية 
  للتسجيل؛

حجم /اتساق مجال) 2(
الخطة التقنية مع النموذج 

التجاري وحجم السجل 
  المخطط له؛ و

تقديم الموارد الكافية ) 3(
للخطة التقنية في التكاليف 

المخطط لها في خطة عمل 
  .السجل

تجاوز  - 2
 تشمل :المتطلبات
  الردود

دليل  )1(
اختبار خطة 

تجاوز الفشل عالية 
التطوير 
، ويشمل والمفصلة

االختبار الدوري 
وقوة الرصد 

والتحليل 
 ؛ ووالعرض

مستوى   )2(
 وعالي من المرونة

 لتفاع )3(
واتساق آامل 

للمتطلبات التجارية 
 .والفنية

 فنية موارد) 4(
لفعل أو متاحة با

 .ملتزم بها تماما
تقنية موارد 

الختبار تجاوز 
الفشل متاح بالفعل 

 .أو ملتزم به
 
اإليفاء  - 1

 تشمل :بالمتطلبات
  الردود

مستوى آاٍف ) 1(
من التفصيل 
إلثبات قدرة 

Deleted : 2أو

Deleted :8

Deleted :(1) 

Deleted : خطط حول هذه المعايير التشغيلية
)2(تقدم الخطط . للسجل

Deleted :؛

Deleted :و

Deleted :؛ و

Deleted :3

Deleted : تكون خبرة



والمعرفة القوية 
المطلوبة لإليفاء 

) 2(بهذا المطلب؛ 
الكافية دليل الخطة 

لتجاوز الفشل مع 
مراجعة قوية 

تحليل لنتائج و
اختبار تجاوز 

    .الفشل
تتسق خطة ) 3(

اختبار تجاوز 
الفشل مع النموذج 

 التجاري؛ و
إثبات أن  )4(

الفنية الموارد 
لتنفيذ  المطلوبة

ط هذا العنصر خط
 . متاحةتكون 

فشل  - 0
عدم : المتطلبات

تلبية المتطلبات 
 . 1للنقطة أ 

Deleted : مستوى التفصيل إلثبات القدرة
والمعرفة المطلوبة لإليفاء بهذا العنصر؛

Deleted :)2 ( إثبات تفهم التأثيرات التجارية لهذا
المتطلب؛ و

Deleted : خبرة

Deleted :بالفعل

Deleted :؛

Deleted : 2أو



  64 تقديم وصف للترتيبات : عمليات المراقبة وتصعيد الخطأ
بما في (لمراقبة نظم السجل بالغة األهمية ) أو الحالية(المقترحة 

كة وتوصيل شب DNS ونظم قاعدة البيانات وخوادم SRS ذلك
المتاحة بشكل عام وأجهزة  (Whois) سياسة بيانات التسجيل
يجب أن يوضح هذا الوصف آيفية ). التوجيه وجدار الحماية

مراقبة هذه النظم واآلليات التي سيتم استخدامها لتصعيد الخطأ 
واإلبالغ عنه، آما يجب أن يقدم تفاصيل عن ترتيبات الدعم 

 .المقترحة لنظم السجل هذه

  : اإلجابة الكاملةتثبت 0-2  
تفهم ومعرفة آاملة لهذا ) 1(

المجال من المتطلبات الفنية 
  للتسجيل؛

حجم /اتساق مجال) 2(
الخطة التقنية مع النموذج 

التجاري وحجم السجل 
  المخطط له؛

تقديم الموارد الكافية ) 3(
للخطة التقنية في التكاليف 

المخطط لها في خطة عمل 
  السجل، و

 االلتزامات التوافق مع) 4(
التي تم التعهد بها للمسجلين 

 .بشأن صيانة النظام

تجاوز  - 2
 تشمل :المتطلبات
  الردود

 دليل يبين) 1(
خطط عالية 

التطوير والتفصيل 
 المراقبة /التسامح

وأنظمة الرصد 
المنتشرة مع أدوات 

/ رصد حقيقية 
لوحة تحكم 

منتشرة ) عدادات(
ومراجعة 

  ؛مستوى ؛دوريا
 . ؛ وتفاعل ) 3(
الفنية الموارد )3 (

لرصد تصعيد 
الخطأ متاحة 

أو ملتزم بالفعل 
 .بها
 
اإليفاء  - 1

 تشمل :بالمتطلبات
  الردود

من مستوى آاٍف) 1(
لتفصيل لتوضيح ا

اإلمكانات 
والمعرفة المطلوبة 

إليفاء هذا 
دليل ) 2(العنصر؛ 
  مقدار آاٍفيوضح

من أنظمة 
التسامح /الرصد

المخططة مع 
الرصد الفعال 

والمراجعة الدورية 

Deleted :9

Deleted :من حول

Deleted :تقدم الخطط .  للسجلومعايير تشيلية
)2 (

Deleted :عالي من المرونة

Deleted :و

Deleted : واتساق آامل للمتطلبات التجارية
والفنية

Deleted :4

Deleted :خبرة فنية متاحة بالفعل وملتزم بها.



المحدودة التي 
 تتسق )3(؛ ؛تتبع

النموذج الخطط مع 
  ؛ والتجاري؛

يثبت أن  )4(
الفنية الموارد 

المطلوبة لتنفيذ هذا 
تكون العنصر 
 .متاحة

 
فشل  - 0

عدم : المتطلبات
تلبية المتطلبات 

 . 1للنقطة أ 

Deleted : مستوى التفصيل إلثبات القدرة
والمعرفة المطلوبة لإليفاء بهذا العنصر

Deleted :2

Deleted : توضح تفهم تأثيرات األعمال لهذا 
المطلب

Deleted :3

Deleted : خبرة

Deleted : 2أو



  

74   .اختياري
DNSSEC :في حالة عرضgTLD  لـ DNSSEC 

 خدمة تسجيل عند البدء، فإن وصف السياسات باعتباره
واإلجراءات التي يتبعها السجل المقترح، على سبيل المثال، 

وصف آيف أن . آيفية تبادل وتخزين المواد الرئيسية بأمان
  سوف يلتزم بـ  DNSSECتنفيذ

RFCs 4033 ،4034 ،40355155 و. 

DNSSEC غياب تنفيذ. خيارية خدمة DNSSEC نقاط من لليق لن أو الخطط 
 لـ مطلبا يكون سوف DNSSEC تنفيذ أنICANN  تتوع ،ذلك ومع. الطلب مقدم

gTLDs سنوات خمس يمتد زمني إطار خالل. 

0-2 DNSSEC  ميزة خدمة
 : تثبت اإلجابة الكاملة.خيارية

تفهم ومعرفة آاملة لهذا ) 1(
المجال من المتطلبات الفنية 

  للتسجيل؛
حجم الخطة /اتساق مجال) 2(
تقنية مع النموذج التجاري ال

  وحجم السجل المخطط له؛ و
تقديم الموارد الكافية للخطة ) 3(

التقنية في التكاليف المخطط لها 
 .في خطة عمل السجل

تجاوز  - 2
 :المتطلبات

  تشمل الردود
عالي  دليل) 1(

التطوير 
والتفصيل 
للسياسات 

 واإلجراءات لـ
DNSSEC 

مع التزام 
 RFCsبـ

المطلوبة، 
مين إدارة وتأ

مقتاح التشفير 
التبادل (

   ) والتخزين
جراءات إ) 2(

اإلدارة الرئيسية 
للمسجلين في 

 ؛TLD المقترح
تفاعل ) 3(

واتساق آامل 
للمتطلبات 
التجارية 
 . والفنية؛ و

فنية موارد ) 4(
تكون متاحة 

بالفعل أو ملتزم 
يجب . بها تماما

على مقدم 
الطلب أن يكون 

قادرا على 
 تمرير متطلبات
DNSSEC 
في فحص ما 
 .قبل التفويض

Deleted :50

Deleted : وخطة التنفيذ التي تقدم مستوى عال من
المرونة؛

Deleted :s

Deleted : خبرة



 
اإليفاء  - 1

 :بالمتطلبات
  تشمل الردود

مستوى ) 1(
آاٍف من 

التفصيل إلثبات 
القدرة 

والمعرفة 
المطلوبتين 
للوفاء بهذا 
  العنصر؛ و

 خطة دليل) 2(
 تنفيذ

DNSSEC 
التي تقدم 

مستوى عاٍل 
  مرونةمن ال

تتسق ) 2(
الخطة الفنية مع 

النموذج 
 والتجاري؛ 

يثبت أن  )4(
الفنية الموارد 

المطلوبة لتنفيذ 
هذا العنصر 

 .متاحةتكون 
فشل  - 0
 :لمتطلباتا

لم يتم الوفاء 
بالمتطلبات 

 1إلحراز نقطة 

Deleted : مستوى من التفصيل إلثبات اإلمكانات
والمعرفة المطلوبة لإليفاء بهذا العنصر؛ 

Deleted : إثبات تفهم التأثيرات التجارية لهذا
المتطلب؛ 

Deleted :3

Deleted : خبرة

Deleted : بالفعل

Deleted : 2أو



  84  .اختياري
IDNs : تحديد إن آان السجل المقترح سيقوم بدعم تسجيل
، وإذا آان األمر آذلك، فوضح TLD في نطاق IDN عناوين
على سبيل المثال، على سبيل المثال، وضح الرموز . الكيفية

فق بمتغيرات تم تحديدها المر IDN التي سيتم دعمها، وجدول
الواجهات العامة  يشمل ذلك. بجانب سياسة تسجيل مناسبة
وصف آيف . EPPأو Whois الخاصة بقاعدة البيانات مثل

 RFCs 3454 ،3490 ،3491سوف يلتزم بـ  IDNأن تنفيذ
 .3743و

IDNs غياب تنفيذ. خدمة اختيارية IDN 2-0 .أو الخطط لن يقلل من نقاط مقدم الطلب IDNs  آخدمة اختيارية .
  :تثبت اإلجابة الكاملة

تفهم ومعرفة آاملة لهذا ) 1(
المجال من المتطلبات الفنية 

 للتسجيل؛
تقديم الموارد الكافية ) 2(

للخطة التقنية في التكاليف 
المخطط لها في خطة عمل 

  السجل؛
التوافق مع االلتزامات ) 3(

للمسجلين التي تم التعهد بها 
لغرض وصف التسجيل 
 وخدمات التسجيل؛ و

القضايا بشأن استخدام ) 4(
النصوص يجري حلها 
 IDN ويجري نشر جداول

 .أيضا

تجاوز  - 2
 تشمل :المتطلبات
  الردود

دليل  )1(
عالية  اإلجراءات

التطوير والتفصيل 
ويشمل ، IDNs لـ

 إآمال جداول
IDN  وااللتزام

 مع إرشادات
IDN /NAID

 RFCsو
المراقبة الدورية 
 لعمليات تشغيل

IDN ، 
دليل  )2(

على حل القدرة 
 الترجمة وقضايا

IDN  المعروفة أو
   . IDN هجمات

 .و؛ تفاعل ) 3(
 
فنية موارد ) 4(

تكون متاحة بالفعل 
 .أو ملتزم بها تماما

  
  

 
اإليفاء  - 1

 تشمل :بالمتطلبات
  الردود

مستوى آاٍف ) 1(
من التفصيل 

إلثبات اإلمكانات 
والمعرفة المطلوبة 

لإليفاء بهذا 

Deleted :51

Deleted :هذه الميزة

Deleted :من الخمات

Deleted :(1) 

Deleted : أيًضا

Deleted : 

Deleted :م

Deleted :تغيرة اللغات

Deleted : خطط التنفيذ حول هذه المعايير

Deleted :التشغيلية للتسجيل لـIDNs 

Deleted : 

Deleted : تقدم

Deleted :مستوى عاٍل من المرونة؛

Deleted :2

Deleted : واتساق آامل للمتطلبات التجارية
والفنية

Deleted :3

Deleted : خبرة

Deleted :)4 (

Deleted :اآتملت جداول IDN؛

Deleted :)5 (

Deleted :المعرفة والخبرة المثبتة مع IDNA 
.IDN وإرشادات



 دليل) 2(العنصر؛ 
من خطط آاٍف 

 التنفيذ الخاصة بـ
IDNs  امتثاال مع
 إرشادات
IDNA/IDN  

 IDN  خطط)3(
تتسق مع النموذج 

 التجاري؛
يثبت أن  )4(

الموارد 
المطلوبة يةالفن
فيذ خطط هذا لتن

العنصر تكون 
  .متاحة بالفعل

 
فشل  - 0

عدم : المتطلبات
تلبية المتطلبات 

 . 1للنقطة أ 

Deleted :م

Deleted :ستو

Deleted : ى التفصيل إلثبات اإلمكانات والمعرفة
المطلوبة لإليفاء بهذا العنصر؛

Deleted :2

Deleted :  وتثبت تفهم التأثيرات التجارية لهذا
 المتطلب؛

Deleted :3

Deleted : إثبات أن الخبرة الفنية المطلوبة لتنفيذ
قد تشمل ) 4(الخطط لهذا العنصر تكون متاحة؛ و 

بعض الضعف أو الحذف الممكن لتصحيح أو التغلب 
غير  IDN على سبيل المثال، جداول. على وإتاحته

 يجب تكملة جدول. (مكتملة ولكن قد تم بذل جهد آبير
IDN يتم تقديم خطة تفصيلية لرفع .) قبل التفويض

ID وعي موضح إلرشادات. جداول متعددة اللغات

Deleted :NA

Deleted : 

Deleted :وIDN وخطة تأمين الموارد للتنفيذ.

Deleted : 2أو



94 إثبات القدرة المالية ة مالية آاملة تقديم إقرارات مالية ُمدقَّقة آلخر سن: تقارير مالية
لمقدم الطلب، وإقرارات مالية غير ُمدقَّقة آلخر فترة مالية مؤقتة 

بالنسبة لمقدمي الطلبات الجدد، يتم تقديم . انتهت لمقدم الطلب
الرد على هذا السؤال سوف (. أحدث اإلقرارات المالية المتاحة

 ).يصبح سري

يتم إعداد اإلقرارات المالية  0-2  
معايير ( IFRS وفقا لمعايير

) التقارير المالية الدولية
 IASB الصادر عن

المجلس الدولي لمعايير (
أو بالواليات ) المحاسبة

المتحدة مبادئ المحاسبة 
 المقبولة عموما

(GAAP).  وهذا يتضمن
ميزانية وبيان دخل يعكسان 
الحالة المالية لمقدم الطلب 
وإذا  .ونتائج عمليات التشغيل

ًنا آان مقدم الطلب مازال آيا
تم تأسيسه حديًثا بهدف التقدم 

 للحصول على نطاق
gTLD  وليس له تاريخ

عملي، يجب على مقدم 
الطلب تقديم إقرارات مالية 

صورية تعكس عملية 
الرسملة التي خطط لها 
يجب . الكيان لمشغل السجل

أن يكون هناك إمكانية 
للتحقق من التمويل في الحالة 

السابقة على أنه انعكاس 
يق وال يمكن أن حقيقي ودق

 .يتضمن تمويًال مأموًال

الوفاء الكامل  - 2
 :بالمتطلبات

تقديم أيضا ) 1(
تقارير آاملة 

  ومعتمدة
تقارير غير ) 2(

مراجعة ألحدث 
 .فترة

 
الحد األدنى  - 1

: من المتطلبات
بالنسبة لمقدمي 

الطلبات الذين ال 
يستطيعون تقديم 
إقرارات ُمدقَّقة، 

يتم تقديم إقرارات 
ية صورية مال

تعكس عملية 
الرسملة التي 

خطط لها الكيان 
 .لمشغل السجل

 
فشل  - 0

عدم : المتطلبات
تلبية المتطلبات 

 على .2للنقطة أو 
سبيل المثال، فشل 

آيان له تاريخ 
عملي في تقديم 
 .إقرارات ُمدقَّقة

Deleted :52



  50 تقديم تقديرات مالية بشأن التكاليف والتمويل : نموذج التوقعات
تبدأ فترة بدء التشغيل .  نموذج جدول األرقام المرفقباستخدام

نموذج عبارة ال .TLD من تقديم الطلب إلى التفويض في نطاق
يهدف إلى تقديم الخصائص المشترآة بين طلبات الحصول عن 
تشمل توقعات . وبذلك يتم تسهيل عملية التقييم TLD على

نوات التالية أو المتوقع في الس(للفروق الكبيرة بين السنوات 
في أي فئة من التكلفة أو ) لإلطار الزمن الخاص بالنموذج

 (.الرد على هذا السؤال سوف يصبح سري(.  التمويل

قام مقدم الطلب بتقديم نموذج  0-2  
حتى (شامل يثبت عمل دائم 

في حالة تساوي التكاليف مع 
الربح خالل السنوات الثالث 

 ).األولى للتشغيل

تجاوز  - 2
  :اتالمتطلب

نموذج ) 1(
يوصف بتفصيل 
آاف ليتم تحديده 

آمحافظ على 
التوازن من حيث 
التكلفة والتمويل 
والخطر على يد 

خبير في عمليات 
السجل، أي اتساق 
التمويل والتكاليف 

بدرجة عالية 
وتمثل دعامة قوية 
لالهتمام المستمر، 

 و
تم شرح ) 2(

المدى المتوقع في 
األرباح والتكلفة 

 وتم. بالتفصيل
تمويل جميع 

عمليات التشغيل 
حتى في النهايات 

السلبية للمدى 
 .المتوقع

 
إيفاء  - 1

 :المتطلبات
تم إثبات ) 1(

الموارد والخطة 
 .لشرآة قوية

 
والشيء ) 2(

األآثر أهمية، أن 
الفروض المالية 

حول خدمات 
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السجل والتمويل 
 .والسوق محددة

التقارير ) 3(
المالية يتم الدفاع 

  عنها، و
نموذج ) 4(

يوصف بتفصيل 
آاف ليتم تحديده 

آمحافظ على 
التوازن من حيث 
التكلفة والتمويل 
والخطر على يد 

خبير في عمليات 
بمعنى، أن . السجل

التمويل والتكاليف 
متسقة ويمثالن 
 .شرآة ناجحة

 
فشل  - 0

عدم : المتطلبات
تلبية المتطلبات 

2أو : Deleted . 1للنقطة



  15 ليف المتوقعة إلعداد السجل وصف وشرح التكا: التكاليف) أ(
وآما هو موصوف في الدليل المساعد لمقدم . المقترح وتشغيله

الطلب، ستتم دراسة المعلومات المقدمة في ضوء الطلب بالكامل 
لذا، يجب أن تتوافق هذه اإلجابة مع المعلومات . ومعايير التقييم

الحفاظ على عمليات ) 1: المقدمة في جدول األرقام من أجل
تلبية ) 3تقديم خدمات التسجيل لمذآور أعاله، و ) 2جيل، التس

االحتياجات التقنية التي ورد وصفها في قسم إثبات القدرة التقنية 
 .والتشغيلية

 ).الرد على هذا السؤال سوف يصبح سري(

التكاليف المحددة متسقة مع  0-2  
خدمات السجل المقترحة 

وتعمل على تمويل 
ٍف المتطلبات الفنية بشكل آا

الهدف /ومتسقة مع المهمة
حيث من . المقترح للسجل

المفترض أن يوافق على 
التكاليف المخطط لها شخًصا 
مقبوًال له خبرة في التشغيل 

التقني للسجل على أنها 
مقبولة لحجم السجل 
 تشمل .الموصوف في الطلب

التكاليف المحددة األداة 
المحددة في السؤال المالية

 . أدناه53

تجاوز  - 2
 :متطلباتال
عناصر ) 1(

التكلفة الموصوفة 
مرتبطة بوضوح 
وبشكل منفصل 
بكل مجال من 
عمليات تشغيل 

خدمات : السجل
السجل والمتطلبات 
التقنية والمجاالت 
األخرى آما هو 

موصوف بواسطة 
 .مقدم الطلب

التكاليف ) 2(
  المقدرة معتدلة و

متسقة مع ) 3(
عملية تشغيل 

مقدار /مجال/لحجم
و السجل آما ه

موصوف بواسطة 
  .مقدم الطلب

تم استنباط ) 4(
معظم التقديرات 

من أمثلة حقيقية أو 
معادلة لعمليات 
  .تشغيل السجل

التقديرات ) 5(
المعتدلة مبنية على 

هذه الخبرات 
وتصف مدى 

التكاليف المتوقعة 
وتستخدم النهاية 

العليا لهذه 
 .التقديرات

 

Deleted :4



إيفاء  - 1
 :المتطلبات

تغطي ) 1(
تكلفة عناصر ال

الموصوفة بشكل 
مقبول جميع 

مجاالت عمليات 
خدمات : السجل

السجل والمتطلبات 
التقنية والمجاالت 
األخرى آما هو 

موصوف بواسطة 
  .مقدم الطلب

التكاليف ) 2(
المقدرة معتدلة 

 ومتسقة
متسقة مع ) 3(

عملية تشغيل 
مقدار /مجال/لحجم

السجل آما هو 
موصوف بواسطة 

 .مقدم الطلب
 
فشل  - 0

عدم : المتطلبات
تلبية المتطلبات 

 . 1للنقطة

وصف . وصف المدى المتوقع للتكاليف المخطط لها) ب(    
 .العوامل التي تؤثر على هذا المدى

 .)الرد على هذا السؤال سوف يصبح سري(

        

Deleted : 2أو



  25 على سبيل ( يمكن استخراج التمويل من مصادر متعددة ) أ(
الربح من تشغيل /ود أو العائداتالمثال، رأس المال الموج

 ، صف)بقدر ما هو متاح(لكل مصدر ). السجل المقترح
 )1.1: آيف ستقدم األموال الحالية موارد لكل من) 1(

  العمليات الجارية،)1.2العمليات، و 
وصفا لنموذج اإليرادات بما فيها تخطيطات لحجم ) 2(

اد على تسجيل إذا آان مقدم الطلب ال ينوي االعتم(المعامالت 
إيرادات من أجل تغطية تكاليف تشغيل السجل، فإنه يجب 

توضيح آيفية تمويل هذه العملية والتي سيتم تطويرها والحفاظ 
 ،)عليها بطريقة مستقرة وعلى نحو مستدام

عند (مصادر التمويل الخارجي، يجب على مقدم الطلب ) 3(
لذي يلتزم تقديم دليل على التزام من جانب الطرف ا) االقتضاء
 .باألموال

 ).الرد على هذا السؤال سوف يصبح سري(

تم تحديد موارد التمويل  0-2  
بوضوح وُتقدم بشكل آاٍف 

تم . لتقديرات تكلفة السجل
تحديد مصادر تمويل رأس 

المال بوضوح واإلبقاء عليها 
بجانب االستخدامات األخرى 

المحتملة لألموال هذه 
تم وصف خطة . وإتاحتها
مصادر التمويل من انتقال 

الرأس مال المتاح إلى الربح 
الناتج عن عمليات التشغيل 

تم توثيق ). إذا آان متاًحا(
مصادر التمويل الخارجية 

والتحقق منها ويجب أال 
تتضمن مصادر مأمولة 

تم تحديد مصادر . لألموال
تمويل رأس المال الالزمة 
الستمرار عمليات تشغيل 
. السجل على أساس متطور

باح المخطط لها متسقة األر
مع حجم والدخول المخطط 
 .له إلى األسواق المستهدفة

تجاوز  - 2
 :المتطلبات

تم تحديد ) 1(
األموال المتاحة 

والمخصصة 
  .لعمليات التسجيل

في حال تقديم ) 2(
موارد لعمليات 

التشغيل المستمرة 
من األموال الحالية 

بدًال من الربح من (
عمليات التشغيل 

، يتم )المستمرة
فصل هذا التمويل 
وتخصيصه لهذا 

الغرض فقط 
بمقدار آاٍف لمدة 

  .ثالث سنوات
األرباح ) 3(

مرتبطة بوضوح 
بمعدالت األعمال 

المخطط لها وحجم 
السوق والدخول، 

  و
اعتبر خبراء ) 4(

المجال الفروض 
التي تم طرحها 
 .على أنها معتدلة

 
 
إيفاء  - 1

 :المتطلبات
تم تحديد ) 1(

موال مقدار األ
الحالية وتحديدها 

آمتاحة ووضع لها 

Deleted :5

Deleted :بدء



  .ميزانية
في حال تقديم ) 2(

موارد لعمليات 
التشغيل المستمرة 

من األموال الحالية 
بدًال من الربح من (

عمليات التشغيل 
، يتم )المستمرة

فصل هذا التمويل 
وتخصيصه لهذا 

الغرض فقط 
بمقدار آاٍف لمدة 

  .ثالث سنوات
األرباح ) 3(

ح مرتبطة بوضو
بمعدالت األعمال 

المخطط لها وحجم 
السوق والدخول، 

  و
اعتبر خبراء ) 4(

المجال الفروض 
التي تم طرحها 
 .على أنها معتدلة

 
 
فشل  - 0

عدم : المتطلبات
تلبية المتطلبات 

 . 1للنقطة

قم بوصف المدى المتوقع في التمويل المتوقع واألرباح ) ب)    
الرد (.  ؤثر على هذا المدىوصف العوامل التي ت.  المتوقعة

 (.على هذا السؤال سوف يصبح سري

        

Deleted : 2أو



  35 قم بتحديد أية معوقات مخطط لها لتطبيق خطة العمل ) أ(
الخاصة بك وآيف تؤثر على التكلفة والتمويل والجدول الزمني 

على سبيل المثال، هل قمت بتحديد أية قواعد أو . لتخطيطك
 تؤثر على خدمات السجل التي قوانين أو سياسات معينة قد

 يقدمها؟
 .)الرد على هذا السؤال سوف يصبح سري(

االحتماالت والمخاطر محددة  0-2  
ومضمنة في تحليلي التكلفة 

خطة اإلجراء . والتمويل
محددة في حال حدوث 

رن النموذج م. االحتماالت
في حال حدوث هذه 

تحديد الردود . االحتماالت
مال التي تعالج الموارد واحت
 .التأثير على الطوارئ

تجاوز  - 2
 :المتطلبات

يحدد النموذج ) 1(
بالكامل المخاطر 

الرئيسية والفرص 
التي تحدث آل 

  :منها
يتم تقديم ) 2(

موارد لخطط 
اإلجراء وعمليات 

التشغيل بشكل 
آاٍف في التمويل 

الحالي وخطة 
الربح حتى في 

حال حدوث 
 .االحتماالت

 
إيفاء  – 1

 :المتطلبات
يحدد النموذج  )1(

المخاطر الرئيسية 
بتفاصيل آافية 

حتى يتفهمها رجل 
أعمال له خبرة في 

 .هذا المجال
تحديد ) 2(

االستجابة لبعض 
االعتبار 
 للطواريء
  .المحددة

إذا آانت الموارد 
غير متاحة لتمويل 

االحتماالت 
الموجودة في 

الخطة الحالية، يتم 
تحديد مصادر 

Deleted :6



تمويل وخطة 
 .للحصول عليها

 
فشل  - 0

عدم : المتطلبات
تلبية المتطلبات 

 .1للنقطة

وصف التخطيط المحتمل لديك حيث تكون مصادر التمويل ) ب)    
بشكل آبير وفًقا لخطة العمل التي يكون فيها عمليات تغيير 

وبوجه خاص، آيف سيتم . المواد من نموذج التطبيق أمًرا الزًما
الرد على هذا السؤال (ة؟   الوفاء بالمتطلبات التقنية المستمر

 (.سوف يصبح سري

        

وصف التخطيط المحتمل لديك حيث تكون معدالت النشاط )  ج)    
بشكل آبير تتجاوز التوقعات العليا التي يكون فيها تغيير المواد 

وبوجه خاص، آيف سيتم الوفاء . من نموذج التطبيق أمًرا الزًما
الرد على هذا السؤال سوف ( بالمتطلبات التقنية المستمرة؟  

 (.يصبح سري

        

Deleted : 2أو



  45  مقدمي من يطلب ثم ومن هاما أمرا المسجل حماية :االستمرار
 المهام استمرار إلى يشير دليل تقديم ديالجد gTLD طلبات

 عمل معاناة أو التمويل استدامة عدم حالة في حتى الحساسة
 حماية مهام على الحفاظ تكاليف تقدير يجب ،أوال. الطلب مقدم

 تدبير وسائل شرح الطلب مقدم على يتعين ،ثانيا. المسجل
 خمس إلى ثالث لمدة الوظائف تلك ألداء الالزمة المبالغ
 .سنوات

 

 .)الرد على هذا السؤال سوف يصبح سري(

 على األساسية العمليات تمويل لتكاليف تقديرات تقديم الطلبات مقدمي من يطلب .1
 حال في حتى دعمها يجب التي للسجل األساسية الوظائف تشمل. يسنو أساس
 :التمويل أو/و الطلب مقدم عمل فشل

 
 أسماء النطاق المسجلة أجل منDNS  نة خوادم األسماء وصيا )أ 
 المشترك التسجيل نظام )ب 
 Whois خدمات )ج 
 سجلالمسبة محايتم  )د 
 ناتالبياع إيدانات والبياتأمين  )ه 
 )االمتداد مزود منIDNs  تقديم حالة في (IDN جداول )و 
 )االمتداد مزود من DNSSEC تقديم حالة في (DNSSEC مفاتيح )ز 

 
 انظر ؛TLDg لسجررااستمحرجة للسجل في خطة تحديد ذلك آمهام تم 

/continuity/registries/en/org.icann.www://http علوماتلمزيد من الم. 
 
 هذه ألداء الزمة األموال أن آيفية حول دليل تقديم الطلبات مقدمي على يتعين .2

 أو تقارير شكل في الدليل يكون أن يمكن. المسجلين لحماية وذلك األساسية المهام
 :مثل مالية عقود

 لتشغيل السجل وإنشاء تأمين على الموافقة حالة في العقد إبرام يمكن •
 المستقبل في الحاجة دعت ام إذا الطلب مقدم سجل

  محددة قيود حساب في وصي ثالث طرف يملكه نقد •
 العقارات أو للتداول القابلة واألوراق والسندات األسهم مثل األصول •

  بها المتعهد
 ألصول ضماًنا المالية التأمين منظمة تقدم: الثالث الطرف ضمان •

 التعهدات أو الضمان
 االعتماد خطابات :السندات) LOC (االعتماد خطابات •

 ،"الخضرة دائم "االعتماد خطابات أو االعتماد وخطابات،الضامنة
 البنك عن صادرة مالية وسائل تعد الكفالة وسندات ،األداء وسندات
 ،اللغة ،األشكال. لبالط مقدم فشل حال في المدفوعات تسديد لضمان

 .آضمان قوتها تحدد االعتماد خطابات تدعم التي والمؤسسات
 جانب من ،الوقت مرور مع ،محتجزة األموال: الصندوق غراق •

 .المحتمل اإللتزام لتغطية آاف مبلغ لتكوين السجل
 المخاطر تجميع بالطلبات للمتقدمين يمكن: المجمع اإلغراق صندوق •

 أي لتغطية جماعي غرق صندوق في يدفع وأن ،لها يتعرضون التي

ل موثق أو خطة مفصَّلة دلي 0-3
تتعلق بالقدرة على تمويل 

عمليات تشغيل السجل 
األساسية والمستمرة لمسّجلي 

النطاق لفترة من ثالث إلى 
خمس سنوات في حالة فشل 
السجل أو البديل االفتراضي 

أو حتى يمكن تخصيص 
أدلة الوسائل . مشغل تابع

المالية لتمويل هذه المتطلبات 
وفاء يجب ال. قبيل التفويض

بهذه المتطلبات قبيل 
  .التفويض في السجل

تجاوز  - 3
 :المتطلبات

أو تم عقد اتفاقية  
رسمية وتم تمويلها 

بالكامل من قبل 
مزود خدمة النسخ 

االحتياطي أو تم 
إيجاد تمويل 

وترتيبات أخرى 
لتقديمها إلى 

عمليات تشغيل 
س مستمرة لمدة خم
سنوات في حال 

 .الفشل
 
تجاوز  - 2

أو تم و :المتطلبات
عقد اتفاقية رسمية 

وتم تمويلها 
بالكامل من قبل 

مزود خدمة النسخ 
االحتياطي أو تم 

إيجاد تمويل 
وترتيبات أخرى 

لتقديمها إلى 
عمليات تشغيل 

مستمرة لمدة خمس 
سنوات في حال 

 .الفشل
 
اإليفاء  - 1

 :بالمتطلبات
تم تحديد تمويل 

منفصل وتم وصف 
السندات المالية 

لتقديمها إلى 

Deleted :7

Deleted : تم تأمين صك تأمين أو أية سندات مالية
أخرى

Deleted : دليل موثق أو خطة مفصَّلة تتعلق
بالقدرة على تمويل عمليات تشغيل السجل األساسية 

والمستمرة لمسّجلي النطاق لفترة من ثالث إلى خمس 
 في حالة فشل السجل أو البديل االفتراضي أو سنوات

يجب أن تتضمن . حتى يمكن تخصيص مشغل تابع
التفاصيل مقدار ووقت التمويل المطلوب الستمرار 
عمليات التشغيل هذه عند مستويات النشاط المخطط 

تأمين األداة : يمكن تحقيق هذا االلتزام من خالل. لها
مثل دليل القدرة (المالية آالسندات وخطابات اإلئتمان 

على توفير تأمين مالي تضمنه مؤسسه مالية تستحق 
؛ واالتصال بمقدم الخدمات لتمديد الخدمات )االئتمان

وعزل التمويل؛ أو وسائل 

Deleted :أخرى.

Deleted : 

Deleted : تم تأمين صك تأمين أو أية سندات مالية
أخرى



  مجموعة إلى االنتماء في يفشل قد سجل

 

عمليات تشغيل 
مستمرة لمدة ثالث 
سنوات على األقل 

 .في حال الفشل
 
فشل  - 0

 :المتطلبات
عدم تلبية 

 1المتطلبات للنقطة
. 

 

Deleted :آبديل لهذا المطلب، تعتبر ICANN 
خياًرا لخطة استمرارية السجل مشترآة حيث يدفع 

السجل المقترح رسم ثابت باإلضافة إلى رسم الطلب 
لتمويل آيان يستعين بمصادر خارجية لتقديم خدمة 

.تحليل االسم

Deleted : 2أو
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 .الوالية القضائية التي يدرج فيها أعمال مقدم الطلب لألغراض القانونية والمالية
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 مكن ي
 

Page 1: [2] Deleted Karen Lentz 5/14/2009 5:13:00 PM 

 مكان في الوصول إليه
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 ال
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 اص
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. 
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 يمكن 
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 في 
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 له
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 الخ
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 يمكن 
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 الوصول إليه
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 عم
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 رئسي
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في حالة اختالف عنوان المكان الذي يجري فيه مقدم الطلب نشاطه التجاري عن العنوان الرئيسي للنشاط التجاري، فحدد 
 .استالم اإلشعاراتتفاصيل هذا المكان ألغراض 
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تفاصيل مراسالت مقدم الطلب تشمل رقم الهاتف ورقم الفاآس وعنوان البريد اإللكتروني في حالة اختالفه عن مكان العمل 
 .يجب أن يكون مقدم الطلب قادرا على قبول اإلشعارات في هذا العنوان. الرئيسي
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تشغيل سجل مقدم الطلب المقترح إذا آان مختلفا عن أي عنوان من العناوين الرئيسية العنوان الذي يجري فيه إدارة و
 .والمراسالت
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Page 7: [8] Deleted Karen Lentz 5/20/2009 9:48:00 AM 

18 
 

Page 7: [9] Deleted fhabash 6/18/2009 1:03:00 PM 

 في حالة التنافس على السلسلة، هل يجب على مقدم الطلب المعتمد على المجتمع اختيار تقييم مقارن
 

Page 7: [10] Deleted Karen Lentz 5/20/2009 9:48:00 AM 

 4انظر الوحدة .  ةفي حالة التنافس على السلسلi إذا آان معتمدا على المجتمع، يكون لدى مقدم الطلب خيار اختيار تقييم مقارن
 .من دليل مقدم الطلب لمعرفة مزيد من المعلومات حول إجراءات حل التنافس على السلسلة
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 .إذا آان معتمدا على المجتمع، قدم االسم ووصف واضح للمجتمع الذي تمثله
 

Page 7: [11] Deleted Karen Lentz 5/15/2009 1:00:00 PM 

ن تقييمها في مرحلة تالية، في حالة فقد يمك.   لن يتم تقييمها في التقييم المبدئي19ردود على العناصر في ا لسؤال 
 .مشارآة مقدم الطلب في تقييم مقارن
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Page 7: [11] Deleted Karen Lentz 5/20/2009 9:49:00 AM 



معايير وطريقة احتساب نقاط التقييم المقارن يرد وصفه .  يمكن احتسابها، إن وجد، في تقييم تنافسي19الردود على السؤال 
 . من دليل مقدم الطلب4في النموذج 
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 .قدم الطلب مع المجتمع المحدد الذي يتكون من سكان محدودين وصف آيفية وجود عالقة مستمرة لم
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Page 7: [13] Deleted fhabash 6/18/2009 10:52:00 PM 

هي عالمة مجتمعية أو  TLD بمعنى أن(المطبقة وبشكل قوي ومحدد مع المجتمع  gTLD وصف آيفية اتصال سلسلة) ج
 مختصر لها مشهور
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شمل األهلية واختيار السلسلة واستخدام المتطلبات؛ وت .TLDوصف تسجيل مجتمع محدد ومخصص واستخدام سياسات لـ) د
 .وعمليات توافق السياسة
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 أ (19إرفاق مصادقات مكتوبة للطلب من قبل المجتمع المذآور في ) هـ
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28 
 

Page 7: [20] Deleted Karen Lentz 5/15/2009 2:18:00 PM 

 صالحة من رموز  IDNA هو سلسلة U عنوان
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 رمًزا واحًدا على األقل خالف رموزيونيكود، تتضمن 
 

 




