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 2 النموذج ملحق
 التقييم وأسئلة معايير

 
 

، فقد آان أحد أهدافها الرئيسية تعزيز المنافسة في سوق ، متعددة أصحاب المصالحمنذ عشر سنوات آمنظمة غير ربحية ICANN نظرا لتأسيس
ضمن التنافس وتحافظ على مصالح المستهلكين عمليات ت وإنشاءتحديًدا هي اإلبقاء على التعاون  ICANNوتعتبر المهمة التي تسعى لها . النطاقأسماء 

وضع المعايير  ICANNحيث يعد هدف . الجديدة وتنفيذها gTLDsويتضمن ذلك دراسة . أمان اإلنترنت واستقراره مستوى على التنازلدون  –
 .من الموضوعية أآبر قدر والتقييم في إطار

  
لتعزيز االختيار واالبتكار والمنافسة في إطار خدمات تسجيل النطاق،  ًامهم عامال الجديدة بوصفها gTLDsإلى  ICANNفي الوقت الذي تنظر فيه 

الجديدة القادمة بعد عملية مشاورة ُمفصَّلة وُمطولة مع جميع الدوائر االنتخابية لمجتمع  gTLDفقد تم التوصل إلى قرار بدء جوالت طلب اشتراك 
 .اإلنترنت العالمي

 
العملية بنفس سهولة تسجيل أحد أسماء  تعتبرعلى الرغم من ذلك، ال . جديدة وتشغيلها gTLDنشاء إلخاص تقديم طلب يمكن ألي منظمة قطاع عام أو 

بدًال من ذلك يتم في عملية تقديم الطلب تقييم المرشحين القادرين على إدارة سجل واختيارهم، ويعد ذلك العمل  إذ. نطاقات المستوى الثاني أو شراؤه
وسيكون على مقدمي الطلبات الجدد الوفاء بمعايير التشغيل . على سبيل المثال INFO.أو  COM.ارة نطاقات المستوى األعلى مثل الذي تتم فيه إد

 .والمعايير الفنية للمحافظة على استقرار اإلنترنت وإمكانية تشغيله
 
 الجديدة gTLDمبادئ معايير التقييم الفني والمالي لـ   .1
 

ولذلك، . الجديدة بما في ذلك أسماء النطاقات الدولية TLDsعملية متواصلة لتقديم  يعتبرتلك الجولة األولى مما تعد  .مبادئ المحافظة •
 .تتطلب معايير تلك الجولة من مقدمي الطلبات تقديم تحليل منطقي وعميق للمتطلبات الفنية لتشغيل سجل والنموذج التجاري المقترح

 
 .آبر قدر من الموضوعيةالمعيار والتقييم يجب أن يتسما بأ •

 
مع وجود نماذج  تنويع محتويات حيز األسماءهو  –بوضع هذا الهدف في االعتبار  -الجديدة TLDأحد األهداف الهامة لعملية  

وستتسبب المعايير التي تتسم بالموضوعية ولكنها تتجاهل االختالفات في النماذج التجارية . سجالت تجارية مختلفة وجماهير مستهدفة
 –وال يحتاج النموذج التجاري لسجل يستهدف مجتمع صغير . في جعل العملية منعزلة –في بعض الحاالت  -لجماهير المستهدفة وا

ولذلك . الكبيرة gTLDsأن يكون له القوة نفسها في التمويل والبنية الفنية األساسية آسجل يهدف إلى التنافس مع  –على سبيل المثال 
. المرونة التي تسمح بدراسة نماذج تجارية مختلفة ،مثل حتمية توافر آمية معينة من األموال ،وعية الخالصةفلن توفر المعايير الموض

إطار عمل موضوعي للتقييم، ولكن مع السماح بالموائمة تبًعا للنماذج التجارية المختلفة التي يقوم مقدمي يجب أن توفر العملية 
 .مي الطلبات ضمن إطار العمل هذا حسب المعايير المتبعة وفي ضوء النموذج المقترحسيتم تقييم إجابات مقد. الطلبات بتقديمها

 
الخطة متناسقة خطة العمل، شريطة أن تكون  وأن تكون لها المقدرة على التكيف مع: تتسم المعايير بالمرونةلذلك ينبغي أن  

 .وأن تستطيع الصمود في جميع الظروف الخطةمتناسقةومتماسكة
 

 :، على سبيل المثالموضوعية في مجاالت حماية مسجل النطاقير أن تكون يمكن للمعاي 
 .تقديم التمويل لمواصلة عمليات التشغيل في حالة فشل السجل −
 .االلتزام بمستودع البيانات وخطط الطوارئ عند الفشل −

 
، )خدمة مصالح مسجلي النطاقاتل(يل سجل الصحيح بين تأسيس العمل والمنافسة الفنية لمقدم الطلب لتشغ التوازنيجب أن يفرض التقييم  •

 ICANNال تسعى . مع عدم طلب الترتيب المفصل للمعلومات أو إصدار حكم مماثل ألحكام قد تصدر عن أحد أصحاب الملكية الخاصة
 . لتحقيق نجاح تجاري ولكنها عوًضا عن ذلك تسعى لتشجيع االبتكار وفي نفس الوقت توفير حماية معينة لمسجلي النطاق

 
بتوجيه أسئلة متعددة لكي يتسنى  ICANNولذلك، تقوم . DNSاستقرار وأمان  يجب أن تتم إضافة سجالت جديدة بطريقة تحافظ على  •

في حاالت معينة من مقدم الطلب إبداء توافق فعلي مع  ICANNوستطلب . لمقدم الطلب إبداء تفهمه للمتطلبات الفنية لتشغيل سجل
 .TLDلتفويض  ICANN /IANAلـ ويتماشى ذلك مع الشروط األساسية الحالية . قبل التفويضالمتطلبات الفنية للتشغيل 

 
 :وتتضمن األمثلة على ذلك أن يطلب من مقدم الطلب ما يلي. المعايير والنقاط في جميعتم التأآيد على حماية مسجل النطاق  •
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ة لتمويل الحل المستمر لألسماء حتى العثور على عن طريق تخصيص الموارد الماليلحدوث الطوارئ وفشل السجل تقديم خطة  
 .إعطاء إشعار موسع لمسجلي النطاقات إمكانيةمشغل بديل أو 

 ، وسائل الحماية من خالل السوقإبداء مقدرة على فهم حاالت الطوارئ والتخطيط لها لتوفير بعٍض من  
 التقني القسم  موضح في آما هو DNSمتطلبات األمان واالستقرار لـ بااللتزام  
 .إلى أوسع نطاق من الخدمات الوصيليةتوفير  

 
 .التقييم ومعايير الطلب في الموجهة األسئلة من جوانب .2
 

سيجد مشغل السجل الُمنشأ أن األسئلة صريحة، . تهدف األسئلة الفنية والمالية إلى إعالم مقدم الطلب وتوجيهه بخصوص جوانب بدء السجل والتشغيل
 .الطلبات عديمي الخبرة جزًءا طبيعًيا من التخطيطبينما سيجدها مقدمي 

 
 :ستؤآد على) موضحة بشكل مفصل أدناه(التقييم والنقاط 

 
 إلى أي حد آانت األسئلة شاملة؟ هل هي مدروسة بدقة وهل تقدم أسًسا آافية للتقييم؟ •

 
 :إبداء القدرة على تشغيل السجل وتمويله على أسس مستمرة •

 
 ات التشغيل الفنية بطريقة تضمن االستقرار واألمان وتدعم النفقات المخطط لها،تمويل المصادر لدعم عملي 
 المرونة والصمود في جميع الظروف وتوقع حدوث الطوارئ، 
 .توفير صكوك تأمين أو تمويل آخر للقيام بعمليات التشغيل في حالة الفشل 

 
 .DNSالمشاآل التي قد تؤدي إلى زيادة مشاآل استقرار وأمان إظهار قدرة الخطة الفنية على توفير أفضل الممارسات للسجل وتحديد  •

 
 ):ال يتم تقييم اإلجابات على األسئلة بشكل منفرد ولكن بالمقارنة مع غيرها(ضمان تكامل الخطة وتناسقها وتوافقها  •

 آاف للمتطلبات الفنية، تغطية التمويل بشكٍل 
 لتكاليف،اتغطية تمويل  
 .تحديد المخاطر وتناولها، بالمقارنة مع جوانب الخطة األخرى 

 
 النقاط .3
 

 التقييم
 

ستقوم مجموعة متنوعة من . في الوثيقة بقاسميتم توجيه األسئلة وطرح المعايير والنقاط ومنهجية التقييم بالتوافق مع المبادئ الموضحة  •
يضمن تنوع المقيٍّمين والوصول إلى الخبراء في جميع مناطق العالم أن تؤخذ في س. األعضاء االستشاريين حول العالم بتشكيل لجنة التقييم

 . االعتبار القواعد الثقافية والفنية والتجارية السائدة في المناطق التي تأتي منها الطلبات عند تقييمها
 

وتقوم األخرى بتقييم الطلبات وفًقا . للمعايير المالية ستقوم إحداهما بتقييم الطلبات وفًقا. من لجنتين مستقلتينالمستقلة ستتكون فرق التقييم  •
ونظًرا لوجوب التكامل بين التخطيط الفني والمالي، فمن المحتمل أن تقوم منظمة واحدة بتنسيق نقل . للمعايير المالية ومعايير التشغيل

ال الفني ومجال التدقيق والمجال القانوني ومجال على سبيل المثال، في المج(سيقوم الخبراء اآلخرون ذو الصلة . المعلومات بين اللجان
 .في المناطق ذات الصلة بتقديم المشورة عند الحاجة) التأمين والمجال المالي

 
تعارض مصالح  يمكن اعتبارها عالقةأٍي من أعضاء فرق التقييم على أية مصلحة أو  حصولسيتم اتخاذ االحتياطات الالزمة لضمان عدم  •

عدم الكشف عن الحقائق . اتفاقية / قام آافة األعضاء بتوقيع اتفاقية صك السرية . أحد مقدمي الطلبات أو أحد الطلباتحقيقي أو محتمل مع 
وإرشادات تضارب المصالح الموجودة  بقواعد التصرفيجب على آافة األعضاء االلتزام . المشروع تحديًدا/بخصوص هذا التقييم

 .2 بالنموذج
 

بطرح  على التقييمقد يقوم القائمون ، خالل مرحلة التقييم. التقييم ومقدمي الطلبات عبر واجهة على اإلنترنتستتم االتصاالت بين فرق  •
 .مجموعة من األسئلة التوضيحية لمقدم الطلب الذي قد يستجيب لها خالل الواجهة

 
سيتم نشر إجابات جميع . إجابات األسئلة التاليةتتكون الطلبات من . بنشر الطلبات بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات ICANNستقوم : السرية •

 .األسئلة سيتم الحفاظ على سرية هذه). 4047(وسؤال انتقال السجل ) 5057 - 45 52 األسئلة. (األسئلة ماعدا أسئلة إعالن القدرة المالية
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 النقاط
 
في أغلب الحاالت، . لمرتبط بكل سؤال أو مجموعة من األسئلةسيتم احتساب النقاط تبًعا لجدول النقاط ا. سيتم تقييم اإلجابات وفًقا لكل معيار •

تلبية  يتم منح نقطتين لإلجابة التي تتخطى المتطلبات ونقطة واحدة لإلجابة التي تلبي المتطلبات وال يتم منح أية نقاط لإلجابة التي تفشل في
مما يجعل آل سؤال " 1"يحصل آل سؤال على  .نقطة واحدة هيفي العديد من األسئلة،  في العديد من األسئلة، نقطة واحدة هي. المتطلبات

 ".يرسب/صحيح ويجتاز"
 

نوع من  –أثناء مرحلة تقديم الطلبات  –نقاط إذا قدم مقدم الطلب  3، إلى )5057رقم انظر السؤال (في سؤال االستمرار بالقسم المالي  •
يمكن لهذه النقطة اإلضافية ضمان اجتياز المعايير المالية . شل التجاريسندات المالية يضمن استمرار عمليات تشغيل السجل في حالة الفال

يعد الهدف من هذا العبء مكافئة مقدمي . بالنسبة لمقدمي الطلبات الذين يحصلون على الحد األدنى لتجاوز المعايير لكل معيار على حدة
الخطط التجارية التي تنطوي على مجازفة ولكنها توفر الحماية الطلبات ممن يقومون بإجراء ترتيبات مبكرة لحماية مسجلي النطاق وقبول 

 .لمسجلي النطاق
 

ويحتسب لكٍل منها إما رصيد صفر من النقاط أو نقطة واحدة أو . لكل سؤال معيار ونقاط خاصة به. فنيا وتشغيلياسؤاًال  21 20يوجد  •
بخالف  .ةاختياري) IDNعمليات تنفيذ و DNSSEC( ينسؤالالسؤ أحد األسئلة هويرجى االنتباه إلى أن. نقطتين آما هو موضح أعاله

األسئلة االختيارية، يجب أن يحصل الطلب على نقطة واحدة أو أآثر في جميع المعايير الفنية ومعايير عمليات التشغيل وإال فسيفشل في 
 .التقييم

 
 :ذلك أن مقدم الطلب يمكنه النجاح عن طريق يعني .لنجاح الطلب   نقطة أو أآثر 22 20يبلغ إجمالي النقاط الفنية  أنيجب  •

 
 أو على االقل؛ سؤال إجبارييفي ونقطتين ، ناالختياري ينالسؤالعلى آافة األسئلة بما يتضمن أو أآثر واحدة تلقي نقطة  
 .آافة األسئلة بما يتضمن السؤال االختياري ونقطتين على األقل للسؤال اإلجباري فيتلقي نقطة واحدة  
 في سؤالين اجبارين على األقل،نقطتين  الحصول على 

 .تلقي المزيج من النتائج العالية واالختيارية 
 

تتطلب تلك المنهجية الحصول على حد أدني من النقاط للنجاح في آل سؤال ومتوسط نقاط أعلى بقليل من الحد األدنى المطلوب لكل سؤال 
 .للنجاح

 
فعلى سبيل المثال، يتطلب السؤال . سب عبر تقييم اإلجابات لواحد أو أآثر من األسئلةأسئلة مالية وست مجموعات معيارية تحت ستةتوجد  •

) الموضحة في إجابات األسئلة الفنية وإجابات أسئلة عمليات التشغيل(المتعلق بتكاليف تشغيل السجل وجود تناسق بين الخطط الفنية 
 ).الموضحة في إجابات أسئلة التكاليف(والتكاليف 

 
 االستثناء هو. اط بالنسبة للمعايير المالية إما رصيد صفر من النقاط أو نقطة واحدة أو نقطتين آما هو موضح أعاله باستثناءتحتسب النق •

يجب أن تحصل جميع األسئلة على نقطة واحدة على األقل وإال سيفشل . نقاط ما أمكن 3الذي يصل إلى  ،الموضح أعاله ،سؤال االستمرار
 .الطلب في التقييم

 
 :يعني ذلك أن مقدم الطلب يمكنه النجاح عن طريق. الطلب لنجاحأو أآثر نقاط  8 الستة معاييرالالنقاط اإلجمالية على  تكونجب أن ي •

 
 نقاط على معيار االستمرارية أو 3احتساب  
 .احتساب نقطتين على أي معيار مالي 

 
ال يوجد اختالف . ما هو موضح في الدليل المساعد لمقدمي الطلباتيمكن للطلبات التي ال تحقق النجاح الدخول في عملية تقييم موسعة آ •

 .بالنسبة لطريقة احتساب النقاط
 

المتوفرة هنا ُتظهر التغييرات مقابل النسخة السابقة لمستند معايير التقييم، آما تم إرسالها  redline بأن نسخة الـ ُيرجى االنتباه
 ومتوفرة في 2009في شهر مايو 

en.pdf-30may09-criteria-evaluation-gtlds/draft-http://www.icann.org/en/topics/new. 
 
.تمت ترجمة هذه الوثيقة من اللغة اإلنجليزية ليصل إليها جمهور أعرض 

 
وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها شرآة اإلنترنت لألرقام واألسماء 

للتحقق من دقة الترجمة، غير أن اللغة اإلنجليزية هي ) ICANN(الُمخصصة 
، آما أن النص األصلي المكتوب باللغة ICANNاللغة التي يتم العمل بها في 

. اإلنجليزية من هذه الوثيقة هو النص الوحيد الرسمي والمعتمد  
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نطاق  مالحظات السؤال #  
 النقاط

 النقاط المعايير

بصفته ، وذللك ( االسم القانوني الكامل لمقدم الطلب 1 معلومات مقدم الطلب
مع  تسجيلعقدًا  اتفاقالكيان المؤَسس الذي سيبرم 

ICANN(بعد موافقة األخير على هذا االقتراح ،. 

مطلوبة لي يكون الطلب  12 - 1إجابات األسئلة 
 .ال يتم احتساب نقاط اإلجابات. آامال

      

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

 .بالصناديق البريدية

        

         .رقم الهاتف لمقدم الطلب    مكان التجارة الرئيسي 3  

         .مكان التجارة الرئيسي رقم الفاآس  لمقدم الطلب    4  

لطلب    مكان التجارة عنوان البريد اإللكتروني  لمقدم ا 5  
 .الرئيسي

        

جهة االتصال الرئيسية 
 لمقدم الطلب

 االتصاالت آافة الرئيسية االتصال جهة تتلقى سوف  االسم 6
 االتصال جهة من أي يستجيب قد  .بالطلب المتعلقة
سوف يتم في حالة االختالف  .نويةالثا أو الرئيسية

االتصال الرئيسي  الوارد من التعامل مع االتصال 
 .على أنه االتصال المخول

      

         اللقب    
         العنوان       
         رقم الهاتف      
         رقم الفاآس       
         عنوان البريد اإللكتروني        

الثانوية   جهة االتصال
 لهذا الطلب

 آافة على الثانوية االتصال جهة نسخ سيتم  االسم 7
 من أي يستجيب قد.  بالطلب  يتعلق فيما  االتصاالت

 .الثانوية أو الرئيسية االتصال جهة

      

         اللقب    
         العنوان    
         رقم الهاتف    
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         رقم الفاآس    
         البريد اإللكتروني عنوان    

على سبيل المثال شراآة . (الشكل القانوني للطلب) أ( )أ(8 إثبات التأسيس القانوني
المسئولية المحدودة والشرآة والمؤسسى التي ال تهدف 

 ).للربح

      

ب(8 
( 

تحديد القومية الخاصة أو أي قانون سلطة قضائية ) ب(
تحديد أي   ).أ( 8آخر يحدد نوع الكيان المحدد في 

للمستند  URLمراجع ذات صلة بالقسم وتوفير عنوان 
 .عبر اإلنترنت إذا آان متوافًراإن أمكن مع توفره

      

ج(8 
( 

قم بإرفاق دليل تأسيس مقدم الطلب مثل نوع  )جـ(
أعاله بما يتوافق مع ) أ( 8الكيان المحدد في السؤال 

 )ب( 8القوانين المعمول بها والمحددة بالسؤال 

لن يتم تقييم الطلبات غير المرفقة بإثبات تأسيس 
 .قانوني ألآثر من ذلك

 

   

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

     

ب(9 
( 

إذا آان مقدم الطلب يعمل في إحدى الصناعات ) ب(
من  أو رخصة  يها مستندًا محدد المنظمة التي يطلب ف

طبًقا للقوانين  )أ(9االشتراك في هدف محدد في أجل 
على ( )ب(8بإجابة مقدم الطلب على السؤال  المعّرفة

، فيجب على مقدم الطلب )التأمينسبيل المثال البنكية و
أن يرفق نسخة من اإلذن الحالي بترخيص غير ملغي 

عمل آأحد أنواع يأن أو أو يشهد باشتراآه في النشاط 
 .الكيانات التجارية المحددة

 
إذا آان الغرض التجاري لمقدم الطلب ال يتطلب 

إرفاق  ترخيصا أو شهادة، فيجب على مقدم الطلب
شهادة من الكيان المدمج أو من منظمة بديلة مخولة من 
جانب الكيان المدمج تؤآد على استمرار صالحية مقدم 

الوضع الجيد أو إقرار على سبيل المثال شهادة (الطلب 
يجب على مقدم الطلب أن  ).رسمي من آاتب عدل

في معرض  يوضح سلسلة السلطة من القانون المحدد 
للمنظمة البديلة التي توفر  ) ب(8االستجابة للسؤال 

 .الشهادة

قد يكون ممكنا تلبية هذا المطلب بالمستند المقدم 
قد  أي أن الشهادة ذاتها .إلثبات التأسيس القانوني

شهادة الرخصة آال من إثبات التاسيس وتوفر 
في هذه الحالة يجب على مقدم الطلب . المهنية

 .اإلشارة إلى ذلك في معرض إجابته
 

الطلبات التي ليس لها طلب موثوق للموقف الجيد لن 
 .يتم تقييمها بشكل إضافي
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رقم البطاقة التعريفية التجارية ورقم البطاقة الضريبية  10  
 .أو ما يكافئ الطلب   VATتسجيل  ورقم

        

(11 خلفية مقدم الطلب
 )أ

أدخل االسم الكامل ومعلومات جهة االتصال  )أ(
 .والموقع الوظيفي لكل المديرين

 

أجابوا  الذيناألفراد  تدقيق في خلفيةيجب إجراء 
 ..11السؤال على 

 
 تجّلي أي أخطاء جوهرية أو تحريف أن بالذآر جدير

 رفض في يتسبب قد) جوهرية معلوماتل حذف أو(
 .الطلب

      

 11)
 )ب
 

أدخل االسم الكامل ومعلومات جهة االتصال ) ب(
 .والشرآاء والموقع الوظيفي لكافة الموظفين 

    

 11)
 )ج

أدخل االسم الكامل ومعلومات جهة االتصال  )جـ(
والمواقع الوظيفية لكل أصحاب المصلحة ممن يملكون 

 .من األسهم% 15على األقل 

    

 11)
 )د

وضح ما إذا آان مقدم الطلب أو أي من مديريه أو  )د(
أو أصحاب المصلحة التابعين له من أو شرآائه مكاتبه 

 :المذآورين أعاله

 
خالل العشر سنوات الماضية، تمت إدانته بجريمة . 1
جنحة ذات صلة بالشئون المالية أو نشاطات الحكم  أو

ليه من القضاء الرتكابه المشترآة أو تم الحكم ع
جريمة أو خرقا لواجبات اإلدارة واالئتمان أو آان 

 ؛خاضعا لحكم قضائي مشابه أو ذا صلة بأي مما سبق

 
خالل العشر سنوات الماضية، قد عوقب من . 2

تتضمن  أفعاالأفعال الحكومة بمحل إقامته الرتكابه 
ة الكذب أو التضليل أو إساءة استخدام االعتمادات المالي

 لآلخرين؛

 
جراء قضائي أو تنظيمي قد يؤدي إلحاليًا  يخضع. 3

إلى اإلدانة أو الحكم القضائي أو الفصل أو العقوبة ألي 

مقدم طلب مؤهال بطريقة  ICANNقد ترفض 
 :أخرى ألي من األسباب التالية

 
أو من الشرآاء أن يملك مقدم الطلب أو أي 

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

 : مقدم الطلب
خالل العشر سنوات . أ

ضية، تمت إدانته بجريمة الما
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 
 ICANNقضائي تعتبره 

 مكافئ حقيقي ألي من هذه؛ 
خالل العشر سنوات . ب

ن أي الماضية، قد عوقب م
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 ؛)2ب(أو ) 1أ(الواردة في نوع من األنواع 

 
 ICANNمن جانب  يخضع لعملية تجريد األهلية. 4

 .وهي سارية وقت تقديم هذا الطلب

 
رجى ذآر األمر إذا حدثت أي أحداث مما سبق، في

 .بالتفصيل
 

حكومة أو آيان تنظيمي 
للصناعة الرتكابه أفعال 

تتضمن الكذب أو التضليل أو 
إساءة استخدام االعتمادات 

 المالية لآلخرين؛ 

متضمن حاليًا بأي إجراء . جـ
قضائي أو تنظيمي قد يؤدي إلى 

اإلدانة أو الحكم القضائي أو 
الفصل والتحديد أو العقوبة ألي 

) أ( نوع من األنواع المحددة بـ
 أو؛ )ب(أو 

أو خاضعًا لعدم الصالحية . د
وهي  ICANNمن جانب 

سارية وقت اعتبار تقديم 
 أو ؛الطلب

 إمداد في اإلخفاق .هـ
ICANN التعريف بمعلومات 
 وقت الهوية لتأآيد الضرورية

 .الطلب
 

 11)
 )هـ

توضيح ما إذا آان مقدم الطلب أو أي من مديريه ) هـ(
أو أصحاب المصلحة التابعين له ، الشرآاءأو أو مكاتبه 

من المذآورين أعاله قد اتهم بارتكاب أو ممارسة أو 
إسم بوجد مسئوال عن قرصنة أو إساءات متعلقة 

 .لنطاقال

 

مقدم طلب مؤهًال بطريقة  ICANNقد ترفض 
 :أخرى ألي من األسباب التالية

المسئولين أو  شرآائهأن يملك مقدم الطلب أو أي من 
أو (و الرؤساء أو أي شخص أو آيان أو المديرين أ

خمسة عشر بالمائة أو أآثر ) يملك على نحو مربح
من مقدم الطلب  نموذج أحكام يدل على المسؤولية، 
أو الممارسة المتكررة عن الثقة المفقودةفيما يتعلق 
 :بعمليات التسجيل الخاصة باسم النطاق وتتضمن

 النطاقات ألغراض البيع الحصول على أسماء) 1(
أو اإليجار أو بطريقة أخرى تحويل عمليات 

التسجيالت الخاصة بمالك إحدى العالمات التجارية 
لالعتبار القيم , أو عالمة خدمةأو إلى أحد المنافسين
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المتعلقة بزيادة التكاليف الفعلية المسجلة المتصلة 
 مباشرة باسم النطاق؛ أو

تسجيل أسماء النطاق من أجل منع مالك العالمة ) 2(
لتجارية أو عالمة الخدمة من إظهار العالمة على ا

 اسم نطاق متطابق؛ أو أو

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

استخدام أسماء النطاقبنية جذب بغرض الربح ) 4(
ومستخدمي اإلنترنت ألحد مواقع الويب أو  التجاري

اإلنترنت  أي من المواقع األخرى الموجودة على
عبر إحداث ارتباك وتشوشمع العالمة التجارية أو 
عالمة الخدمة التابعة للمصدر أو الجهة الراعية أو 
الجهة الفرعية  أو مصادقة موقع الويب أو الموقع 
.على اإلنترنت أو خدمة على موقع الويب  أو الموقع

 
 11)

 )و
 قد خضع أليآشف ما إذا آان مقدم الطلب ) و(

ت إدارية أو قانونية أخرى تم فيها توجيه اتهام إجراءا
 يتعلق بادعاءات انتهاك العالمة التجارية السم نطاق

 .تقديم تفسيرات متعلقة بكل حالة يجب. قائم

    

 دفعك تؤّآدالخاصة بطريقة دفع التأآيد أدخل معلومات  12 رسم التقييم
على سبيل المثال، رقم تأآيد التحويل (رسوم التقييم 

 ).بنكي المباشرال

        

المقدم  gTLDسلسلة 
 لها الطلب

عند تقديم الطلب  .المقدم لها الطلب gTLDسلسلة  قدِّم 13
 .)"—--xn--"يبدأ بـ ( Aالعنوان  قدِّم، IDN لـ

-13األسئلة عن إلجابات لال يتم احتساب نقاط 
ولكنها تستخدم ألغراض التحقق وقاعدة  1721

 .البيانات

      

صالحة من رموز  IDNAهو سلسلة  Uعنوان   ". Uعنوان "، قدم IDNعند التقدم بطلب لـ ) أ( 14  
يونيكود، تتضمن رمًزا واحًدا على األقل خالف 

 .ASCIIرموز 
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، فقم بتوفير الترجمة للسلسلة IDNإذا آان  )ب( 15  
باللغة اإلنجليزية القديمة وهو  اآتبهاباإلنجليزية أو 
 .للسلسلة من وجهة نظر مقدم الطلب المعنى الحرفي

        

 آالهما(، فقم بتوفير لغة العنوان IDNإذا آان  )جـ( 16  
 ؟)ISO-639-1باللغة اإلنجليزية والمشار إليها بـ 

        

 آالهما(، فقم بتوفير لغة النص IDNإذا آان  )د( 17  
 ؟)ISO15924-1باللغة اإلنجليزية والمشار إليها بـ 

        

، فقم بإدراج جميع نقاط الترميز IDNإذا آان  )هـ( 18  
 .وفقًا لنموذج يونيكود Uالمضمنة في عنوان 

        

  51
9 

. للسجل المقترح IDN، فقم برفع جداول IDN إن آان
 gTLDسلسلة ) IDN :1يجب أن يتضمن جدول 

آما (مصمم اللغة أو األبجدية ) 2المطلوبة للجداول و
رقم إصدار الجدول ) 3و) BCP 47هو محدد في 

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

بتنسيق  مستند إلى  IDNالتشجيع على تقديم جداول 
 .المعايير

        

  61
20 

، فقم بوصف جهود مقدم الطلب لضمان IDNإذا آان 
ل أو مشكالت في األداء عدم وجود مشكالت تشغي

عند العلم بوجود هذه . المطلوبة gTLDتتعلق بسلسلة 
المشكالت، قم بوصف الخطوات التي سيتم اتخاذها 
.  للحد من هذه المشكالت بالبرامج والتطبيقات األخرى

        

  71
21 

 .اختياري
الصوتية  للهجائيةـللملصق طبقًا قّدم عرًضا تقديمًيا 

 .)/:www.langsci.ucl.ac.uk/ipa/http/( الدولية

سيتم استخدام هذه المعلومات حال توفرها آدليل لـ 
ICANN في االتصاالت المتعلقة بالطلب. 

      

التخصيص المعتمد على 
 المجتمع

81
22 

معتمد على  TLDهل الطلب مقدم للحصول على 
 المجتمع؟

سيتم التعامل  ،هذا السؤال عنفي حالة عدم اإلجابة 
آما ( قياسيطلب مفتوح TLDب على أنه مع الطل

 ..)هو محدد في دليل مقدم الطلب
 

قياسي يتعذر تغيير تصميم الطلب المعروف على أنه 
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 .بمجرد تسليم الطلبأو مستند إلى المجتمع 

في حالة التنافس على السلسلة، هل يجب على مقدم  23   
الطلب المعتمد على المجتمع اختيار تقييم مقارن 

على أنه الطريقة المفضلة لحل ) وية المجتمعبأول(
 المنافسة؟

إذا آان معتمدا على المجتمع، يكون لدى مقدم الطلب 
مقارنفي حالة ) تقييم أولوية مجتمع(خيار اختيار 

من دليل مقدم  4انظر الوحدة .  التنافس على السلسلة
الطلب لمعرفة مزيد من المعلومات حول إجراءات 

  .سلةحل التنافس على السل

   

 91
24 

الذي يتعهد للمجتمع  االسم والوصف الكامل قدِّم) أ(
سيتم احتساب نقاط الطلبات   .مقدم الطلب بخدمته

 )المقارن(المشارآة بالتقييم  ،المعتمدة على المجتمع
استنادا إلى   ،) أولوية المجتمع( ولوية المجتمعأل

 .هذا السؤال عنعلى المجتمع المحدد في اإلجابة 

 :ب أن تتضمن األوصاف ما يلييج 
آيفية وصف المجتمع من مستخدمي  •

قد تتضمن هذه . اإلنترنت تدريجيا
األوصاف، مع عدم اقتصارها على ذلك، 

العضوية أو التسجيل أو عمليات :   ما يلي
الترخيص أو التشغيل بأحد الصناعات 

 .الخاصة أو استخدام إحدى اللغات
كل ش المجتمعتنظيم آيفية التعامل مع  •

 بالنسبة .المجتمع البنيوي والتنظيمي
 من اتحاد من المكون  للمجتمع

 على الحصول يتطلب ، المجموعات
 .  المكّونة األجزاء حول تفاصيل

المجتمع، بما يشمل تاريخ  موعد نشوء •
الجمعيات الرسمية، إن وجد، ) تواريخ(

وآذلك وصف أنشطة المجتمع حتى 
 .تاريخه

من  ، لكلٍّالحاليحجم المجتمع المقدر  •
 .العضوية والجغرافية

 اإلجابات مع التعامل سيتم  
 أنها على 19 بالسؤال الخاصة

التزامات ثابتة للمجتمع المحدد 
اتفاقية السجل آما تنعكس في 

 .نجاح الطلب شريطة
 

لن يتم  24على السؤال  اتاإلجاب
 .احتسابها في التقييم المبدئي
تقييم في  ،اإلجابات يمكن احتسابها

تقييم المجتمع المجتمع ولوية أ (
تم توضيح . ، إن وجد))المقارن(

طريقة احتساب النقاط 
أولوية  )المقارن(والمعاييرللتقييم 

من دليل مقدم  4المجتمع النموذج 
 .الطلب

 

توضيح عالقة مقدم الطلب بالمجتمع المحدد في ) ب(  
 ).أ(1924

 :بوضوح التفسيرات تحدد أن يجب 

 لمجتمعيةا المنظمات عالقات •
 واألجزاء المجتمع عالقات •

 المجموعات/المكوِّنة
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توفير وصف للغرض المعتمد على المجتمع ) جـ(  
 .gTLDالمقدم لـ 

 :يجب أن تتضمن األوصاف ما يلي
 .TLDن بـ يمطلوبن يمسجل •
 .TLDن مطلوبين في ين نهائييمستخدم •
أنشطة ذات صلة نفذها مقدم الطلب أو  •

 .ة هذا الغرضينوي تنفيذها لخدم
الغرض ذا طبيعة  لكيفية جعل اتفسيًر •

 .دائمة
 

 602، ُيطَرح بشكل تلقائي السؤال في حالة ملئها
 .الغرض/المتعّلق بالمهمة

     

المطلوبة  gTLDالعالقة بين سلسلة  وضِّح) د(  
 ). أ(1924والمجتمع المحدد في 

 :بوضوح التفسيرات تحدد أن يجب 
  

ع المؤسَّس، إن اسم المجتم العالقة مع  •
 .ُوِجد

 .العالقة بتحديد أعضاء المجتمع •
 .أي داللة للسلسلة وراء المجتمع •

 

     

توفير وصف آامل لسياسات التسجيل المطلوبة )  هـ( 
المقدم  لمقدم الطلب لدعم الغرض المعتمد على المجتمع

ع أن تشكل السياسات وآليات التعزيز يتوقَّ .TLD gلـ 
 .وعة متسقةمجم

ب أن تتضمن األوصاف السياسات المقترحة إن يج  
 :وجدت بالشكل التالي

من المؤهل لتسجيل اسم من : األهلية •
وآيفية تحديد  TLDgالمستوى الثاني بـ 

 . األهلية
ما هي أنواع األسماء من : اختيار االسم •

المستوى الثاني التي قد يتم تسجيلها بـ 
TLDg. 

 إن ،ما هي العوائق: اماالستخد/المحتوى •
 على يفرضها المشغلقد التي  ،وجدت

 .لالمسجَّ آيفية استخدام لالسم
ماهية ممارسات التحقيق : التعزيز •

واآلليات الموجودة لتعزيز السياسات 
المذآورة أعاله وماهية الموارد المحددة 

ت االستئناف المتوفرة للتعزيز وماهية آليا
 . للمسجلين

 

   

11



للطلب من منوحة الممكتوبة المصادقات الإرفاق ) و( 
المجموعات الممثلة للمجتمع المحدد /المؤسسات

قد يقوم مقدم الطلب بتسليم المصادقات من ).  أ(2419
المجموعات، إن آانت على صلة /خالل المؤسسات

 .  بالمجتمع

يجب أن تصاحب المصادقات التي لم تذآر من 
بوصف  ) ب(19المجموعات في إجابة /المؤسسات

 .سسة أو مجموعة  بالمجتمعواضح  لكلعالقة لمؤ

   

 آامل وصف توفير على الطلبات مقدّمي تشجيع يتم. الذي تقترحه gTLDالغرض من نطاق /المهمة ِصف 20 الغرض/المهمة
 جانب إلى  المعروفة االستشارة   لتمكين  ومفصل
 السؤال بهذا الخاصة إلجاباتال تحصل ا .التعليق

 .على نقاط

   

12 األسماء الجغرافية
5 

إذا  اسًما جغرافًياالمطلوبة  gTLDتعتبر سلسلة  هل التطبيق ألحد األسماء الجغرافية؟) أ(
اسم قطر أو منطقة آما هو معرف في ) أ: (آانت
للتمثيل ذو المعنى السم بلد أو  مقدم الطلبالطالبدليل 

أو اسم ) ب(;  ISO 3166-1قطر تعمل بمعايير 
دولة اسم ) ج( ,; ISO 3166-2فرعي لمعيار 

 ISOالعاصمة أو المنطقة المدرجة في معيار
رده في علن مقدم الطلب أاسم مدينة ) د(; 3166-1

 gTLDاستخدام عزمه  02رقم على السؤال 
خاضعة قارة أو منطقة ) هـ( أوبه ألغراض مرتبطة 
ويتوقع أن يحدد مقدم الطلب  .لسيادة األمم المتحدة

ا المطلوبة على أنها اسم gTLDماهية سلسلة 
انظر .  جغرافيا إلى جانب توفير التوثيق المطلوب

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

      

َأرِفْق وثيقة تدعم في حالة آانت اسما جغرافيا، ) ب(   
 )الحكومات(الحكومة  األمر، أو ال تعترض عليه، من

 .)طات العامةالسل(السلطة العامة ذات الصلة أو 

من دليل مقدم  2انظر متطلبات التوثيق بالوحدة 
 .الطلب

    

         .   المقترح gTLDالغرض من نطاق /وصف المهمة 26 أسئلة عامة
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حماية األسماء 
 الجغرافية 

المقترحة لحماية األسماء الجغرافية  اإلجراءات ِصف 22
م بالمستوى الثاني والمستويات األخرى بالطلب المقد

 ذلك يجب أن يتضمن. gTLD لحصول علىلـ
أو إطالق /معمول بها للحجز والقواعد الجراءات واإل

 .هذه األسماء

ويصفوا  يأخذوا بالحسبانالطلبات أن  يعلى مقدّم
مع نصيحة اللجان االستشارية  تعاطيهمآيفية 

خالل إدارتهم لعمليات تسجيل ) GAC(الحكومية 
المبادئ ”انظر . اسم النطاق من المستوى الثاني

 على العنوان "gTLDs -الـالمتعلقة ب
http://gac.icann.org/index.php?name=Imp_d

oc. 
 

مقدمي الطلبات البناء على الطريقة بإمكان آمرجع، 
لحجز وتحرير أسماء الدول باسم نطاق  القائمة

إجراء .”انظر .   INFOى لـ المستوى األعل
 على العنوان“ معلومات 

http://gac.icann.org/index.php?name=Imp_d
oc. 

 
سيتم نشر إجراءات القياس المقترحة للتعليق العام 

 .آجزء من الطلب
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32 خدمات السجل 
7 

لكل خدمات السجل المطلوب  آامال قدِّم االسم ووصًفا
يجب أن تتضمن األوصاف المكونات التقنية   .تقديمها

وتتناول النواحي ، مقترحة  لكل خدمة آذلكوالتجارية 
 .ذات العالقة باألمن واالستقرار

 
مقدمة من خدمات مألوفة تعتبر خدمات السجل التالية 

 :مشغل السجل
 

علق استالم البيانات من الُمسجلين فيما يت .أ 
 .بتسجيل أسماء النطاقات وخوادم األسماء

تزويد الُمسجلين بمعلومات الحالة المتعلقة  .ب 
 .TLDبخوادم المنطقة لنطاق 

 .TLDنشر ملفات منطقة  .ج 
نشر معلومات جهة االتصال أو المعلومات  .د 

األخرى ذات الصلة بعمليات تسجيل اسم 
 .)Whoisخدمة (النطاق 

 .تدويل أسماء النطاق عند الطلب .ه 
 ).DNS )DNSSEC دادات أمانامت .و 

 
 يراد آان إن ما يوضح أن الطلب مقدم على يجب
 مع فريدة بطريقة عرضها يتم أن السجل خدماتل

TLD. 

يجب أن يتم آذلك وصف خدمات السجل اإلضافية 
 . المقترحة الفريدة مع السجل

عمليات ) 1:  (ويمكن تحديد خدمات السجل آما يلي
األهمية بالنسبة للمهام تشغيل السجل التي تعد بالغة 

استالم البيانات من الُمسجلين فيما يتعلق ) أ: (التالية
) ب(بتسجيل أسماء النطاقات وخوادم األسماء؛ و

تزويد الُمسجلين بمعلومات الحالة المتعلقة بخوادم 
نشر ملفات منطقة ) ج(؛ وTLDالمنطقة لنطاق 

TLDهـ(تشغيل خوادم منطقة السجل؛ و) د(؛ و (
صال والمعلومات األخرى فيما يتعلق نشر االت

آما هو  TLDبعمليات تسجيل خادم اسم النطاق في 
منتجات أو خدمات ) 2(مطلوب في اتفاقية السجل؛ و

أخرى يجب على مشغل السجل تقديمها بسبب تأسيس 
أية منتجات وخدمات أخرى ) 3(سياسة اإلجماع؛ و

يمكن فقط لمشغل السجل تقديمها، بسبب تخصيصها 
يمكن العثور على مجموعة تعريفية .  السجل لمشغل

 العنوانآاملة لخدمات السجل على 
http://www.icann.org/en/registries/rsep/rsep.

html. 
 

تأثير خدمة ب يقَصدمقدم الطلب هذا، في دليل : األمان
الكشف غير ) 1(ى األمان السجل المقترحة عل

المخول لتاريخ السجل أو تبديله أو إدراجه أو إتالفه 
الوصول أو الكشف غير المخول لمعلومات ) 2(أو 

أو مصادر على اإلنترنت بواسطة نظم تعمل وفًقا 
 .للمعايير القابلة للتطبيق

 
التأثير في دليل مقدم الطلب هذا، يقَصد ب: االستقرار

ال تلتزم ) 1(مة السجل على االستقرار أن خد
لمعايير المناسبة القابلة للتطبيق والتي تم اعتمادها ا

ا ذات وضعية راسخةونشرها بواسطة هيئة معايير 
 Track-Standardsومعترف بها ومعتمدة، مثل 

 Best Current Practiceأو ) تتبع المعايير(
RFCs )أفضل الممارسات الحالية لطلبات التعليق (

تنشئ حالة تؤثر  قد) 2(أو  IETFوالتي ترعاها 
بصورة عكسية على اإلنتاجية أو زمن االستجابة أو 
االتساق أو ترابط االستجابات بخوادم اإلنترنت أو 
النظم األخيرة، حيث تعمل وفًقا للمعايير المناسبة 

. ال يتم احتساب نقاط اإلجابات 
سيتم إجراء تقييم تمهيدي ما إذا 

هناك مشاآل محتملة في آان 
الخدمة المقترحة تتعلق باألمان 

 تشخيصفي حالة . واالستقرار
سيعاد الطلب مثل هذه المشكالت، 

. إلى صاحبه لمعاينته من جديد
انظر الوصف الخاص بعملية 

مراجعة خدمات السجل بالوحدة 
 . من دليل مقدم الطلب 2

معلومات القد يتم التعامل مع 
أنها جزء  متضمنة بالطلب علىال

 .من مراجعة خدمات السجل
في حالة الموافقة على الطلب قد 

ينحصر اشتراك مقدم يمكن 
فقط  السجلالطلب في خدمات 
ما لم يتم تقديم  الواردة في الطلب،

بما  ICANNطلب جديد إلى 
تصف .يتوافق مع اتفاقية السجل

االستجابة الكاملة خدمات آما 
ينبغي حتى يمكن إجراء تقييم 

خدمات السجل ال . تسجيل خدمات
يمكن أن تؤثرعلى استقرار وأمان 

DNS بشكل آبير. 
نظًرا للهدف من الدليل : األمان

المساعد لمقدم الطلب هذا، يعني 
تأثير خدمة السجل المقترحة على 

الكشف غير المخول ) 1(األمان 
لتاريخ السجل أو تبديله أو إدراجه 

الوصول أو ) 2(أو إتالفه أو 
المخول لمعلومات أو الكشف غير 

مصادر على اإلنترنت بواسطة 
نظم تعمل وفًقا للمعايير القابلة 

 .للتطبيق
نظًرا للهدف من الدليل : االستقرار

المساعد لمقدم الطلب هذا، يعني 

سيتم إجراء تقييم تمهيدي لتحديد 
ما إذا آان هناك مشاآل محتملة 
في الخدمات التسجيل المقترحة 

في حالة تعريف . لمقدم الطلب
مثل هذه المشكالت، ستتم 
اإلشارة إلى مقدم المطلب 

انظر .  بالمعاينة الموسعة
الوصف الخاص بعملية مراجعة 

من  2خدمات السجل بالوحدة 
 .دليل مقدم الطلب
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القابلة للتطبيق والتي تم اعتمادها ونشرها بواسطة 
ها ا ومعترف بذات وضعية راسخةهيئة معايير 

تتبع ( Standards-Trackومعتمدة مثل 
 Best Current Practice RFCsأو ) المعايير

وتعتمد ) أفضل الممارسات الحالية لطلبات التعليق(
على معلومات التفويض الخاصة بمشغل السجل أو 

 .خدمات التوزيع الخاصة به

التأثير على االستقرار أن خدمة 
غير ملتزمة بالمعايير ) 1(السجل 

المناسبة القابلة للتطبيق والتي تم 
رها بواسطة هيئة اعتمادها ونش

معايير تم تأسيسها جيًدا ومعترف 
بها ومعتمدة، مثل 

Standards-Track ) تتبع
 Best Currentأو ) المعايير

Practice RFCs ) أفضل
الممارسات الحالية لطلبات 

المناسبة والتي ترعاها ) التعليق
IETF  يمكن لها أن تنشئ ) 2(أو

حالة تؤثر بصورة عكسية على 
زمن االستجابة أو اإلنتاجية أو 

االتساق أو ترابط االستجابات 
بخوادم اإلنترنت أو النظم 

األخيرة، حيث تعمل وفًقا للمعايير 
المناسبة القابلة للتطبيق والتي تم 
اعتمادها ونشرها بواسطة هيئة 

معايير تم تأسيسها جيًدا ومعترف 
-Standardsبها ومعتمدة مثل 

Track )أو ) تتبع المعايير
Best Current Practice 

RFCs ) أفضل الممارسات
المناسبة ) الحالية لطلبات التعليق

وتعتمد على معلومات التفويض 
الخاصة بمشغل السجل أو خدمات 

 .التوزيع الخاصة به
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حماية األسماء الجغرافية 
 TLDبـ 

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

على مقدمي الطلباتمراعاة ووصف طريقة دمج 
في إدارة سجالت اسم النطاق من  GACجهاز 

المبادئ المتعلقة بـ ”انظر .  المستوى الثاني
gTLDs”   من خالل موقع الويب

http://gac.icann.org/index.php?name
.=Imp_doc 
. 

آمرجع، يمكن لمقدمي الطلبات البناء على الطريقة 
الحالية المطورة لحجز وتحرير أسماء الدول باسم 

إجراء .”انظر .   INFO.نطاق المستوى األعلى لـ 
من خالل موقع الويب “ معلومات 
namehttp://gac.icann.org/index.php?

.=Imp_doc 
 

سيتم نشر إجراءات القياس المقترحة للتعليق العام 
 .آجزء من الطلب
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إثبات القدرة التقنية 
 والعملية

42
9 
 

 

تقديم مراجعة فنية : لمحة تقنية على السجل المقترح
 :بما يشمل تفاصيلللسجل المقترح 

 نوع السجل الذي سيتم تشغيله  •

 
ة التقنية، مع اختبار يجب تقديم الموارد الكافية للخط

وسيقوم  .في خطة السجل وتوزيع مناسبين للتكاليف
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 
 .دناهاألسئلة الواردة أ عن

 أن) 44-24( القسم بهذا الموجودة باألسئلة يقصد 
 قدراتهم إلثبات الفرصة الطلبات لمقدمي تعطي

 اختيار حالة في. السجل إدارة في والتقنية التشغيلية
 المتعددة األجزاء من واحد إخراج الطلب مقدم

 يستمر أن عليه بالسجل، الخاصة التشغيل لعمليات
 .التقنية للتفاعالت الكاملة التفاصيل توفير في

 : الكاملة تبّين اإلجابة 0-2
 

التفهم والمعرفة الكاملة  )1(
 للمواصفات التقنية 
 ؛لمتطلبات السجل

توفر مستوى آافي من  )2(
المرونة للعمليات 

 التقنية للسجل؛ 
االتساق مع حلول  )3(

التقنية /التشغيل
 المنتشرة حاليا؛

النهج التوافق مع  )4(
 الشامل لألعمال

وحجم  .التجارية
 لسجل المخطط لها

موارد آافية من موارد  )5(
الخطة الفنية للخطة 
الفنية في التكاليف 

المفصلة في المخططة 
في خطة  القسم الفني 
 . عمل التسجيل

تتضمن : تجاوز المتطلبات - 2
  اإلجابة

خطط تقنية مفصلة وعالية  ) 1(
 التطوير؛ 

تقييم درجة عالية من ) 2(
 المرونة؛ 

 تفاعل وتناسق آامل) 3(
 والتجارية؛  -للمتطلبات التقنية 

دليل الموارد التقنيةالمتاحة  ) 4(
 .  بالفعل والملتزم بها

:  المتطلبات يستوفي - 1
 ةتتضمن اإلجاب

مستوى آاٍف من التفصيل ) 1(
إلثبات القدرة والمعرفة 

 المطلوبتين للوفاء بهذا العنصر؛ 
تناسب الخطط الفنية مع ) 2(

 ،ةتجاريال النهج الشامل لألعمال
النموذج  آما هو موضح بالطلب؛

 التجاري
  توضيح أن الموارد الفنية ) 3
r المطلوبة إلنجاز خطط هذا

 .العنصر  متاحة بسهولة
 : فشل المتطلبات - 0

إلحراز لم يتم الوفاء بالمتطلبات 
 .1النقطة 
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25
30 

توفير تفاصيل عن طريقة بناء  :بناء الشبكاتهندسة 
لتي تدعم تشغيل السجل على الوضع اة النظام والشبك
:  الرد معلومات مثل يتضّمنيجب أن . المقترح للسجل

 طريقة البناء ومخططات الشبكة  •
تفاصيل البرامج واألجهزة الالزمة لخدمات  •

DNS والخدمات األخرى.    
 ,.تنوع المزودالتوفير الكبير عبر الشبكة و •
 ،IPv6اتصال  •
 جدار الحماية، •
المقصود للنظم ومراآز الموقع الفعلي  •

 العمليات ومعلومات البنية التحتية األخرى، 
وصف لنظم الطاقة االحتياطية  •
 ، و)بمصدر مزود بالطاقة متعدد األيام(
احتياطات األمان واالحتياطات  •

الفعلية ضد االختراق، ويشمل وصف 
للمواقع البديلة عن بعد أو المواقع لهذا 

  .الغرض

 : املةاإلجابة الك توّضح 0-2  
طريقة بناء الشبكة  )1(

 ;المترابطة و المفصلة
المرونة ألنظمة توفر  )2(

طريقة السجل في 
 .البناء

نشر بنية تحتية فعليو  )1(
 ومنطقية لألمان،

مستخدمة حلول  )2(
لمراقبة عمليات 

 التسجيل؛
حجم /مجال )4( )3(

المتناسقة الخطة التقنية 
مع النموذج  التجاري 
وحجم السجل المخطط 

 و،  له
تقديم  )5( )4(

لموارد الكافية للخطة ا
التقنية في التكاليف 

سجل في المخطط لها 
المفصلة  خطة العمل
 .بالقسم المالي

تتضمن : تجاوز المتطلبات - 2
  اإلجابة

لبنية تحتية للشبكات  دليال) 1(
 مفصلة وعالية التطور؛

دليل لبنية تحتية قوية،وآمنة ) 2( 
وعلى درجة عالية من المرونة، 

ات مراقب ومقاييس آداء شبك
وخطط حول هذه المعايير 

 ؛,التشغيلية للسجل
تبين هندسة الشبكات تفاعل ) 3( 

وتناسق آامل للمتطلبات التقنية 
 والتجارية، و 

دليال عن توافر الموارد ) 4( 
التقنية أو االلتزام الكامل 

  .بتوفيرها
أن :  المتطلبات يستوفي – 1

  ةتتضمن اإلجاب
خطط بناء الشبكات تصف ) 1(
 ميع العناصر الالزمة؛ج
ة بنية تحتي تبّين األوصاف) 2(

مان واأل توّفر المتانةآافية 
 و لسجل؛ل
دليل عمليات االحتياط ) 2(

الكافية وحلول مراقبة األمن 
  و ; .المنطقية والمادية المنتشرة

تناسب النطاق العريض ) 3(
الشامل لألعمال مع  SLAو

آما هو موضح  التجارية،
 و ؛لنهج العم بالطلب

 الموارد الفنية المطلوبة يبّين) 4(
لتنفيذ هذا العنصر  في الخطط

 ..بالفعل متاحةتكون 
 : فشل المتطلبات - 0

 لم يتم الوفاء بالمتطلبات إلحراز
 .1 نقطة
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  26
31 

تتضمن التفاصيل حول قدرات : قدرات قاعدة البيانات
 :قاعدة البيانات ما يلي

 برنامج قاعدة البيانات،  •
  ، التخزينسعة حجم  •
 ،  معامالت قصوىإنتاجية  •
  ،إمكانية التوسع •
 ،إجراءات إنشاء آائن وتعديله وحذفه •
  ،قدرة توافر عالية •
  ،إشعارات التغيير •
 ،إجراءات نقل السجل •
 ،تطبيق فترة السماح •
 .قدرات اإلبالغ •

 : اإلجابة الكاملة تبّين 0-2  
المعرفة والفهم ) 1(

الكاملين لقدرات قاعدة 
للوفاء البيانات 

بمتطلبات التقنية 
 للسجل؛

اتساق قدرات ) 2(
قاعدة البيانات مع 

النهج الشامل لألعمال 
التجارية نموذج العمل 

وحجم السجل  المخطط 
 له، و

ذات خطة تقنية  ) 3(
مخطط لها موارد 

 في خطةبشكل مناسب 
المفصلة التكاليف 

 .بالقسم المالي
مراقبة قاعدة ) 4(

البيانات وحل القضايا 
 .حينه في

 : تجاوز المتطلبات - 2
  ةتتضمن اإلجاب

وعالي  مفصال اوصًف )1(
 التطوير لقدرات قاعدة البيانات؛

دليل قدرات قاعدة  )2(
البيانات الشامل، والذي يشمل 
إمكانية التوسع بدرجة آبيرة 

وبنية تحتية لقاعدة البيانات على 
نطاق واسع، وعرض إجراءات 

عملية وتقريرية بشكل منتظم 
 ممارسات الرائدة؛واتباع ال

قدرات قاعدة البيانات تبين  )3(
 تفاعل وتناسق آاملتوافر 

 للمتطلبات التقنية والتجارية؛  
الموارد الفنية المتاحة دليل ) 4(

 .بالفعل والملتزم بها
: المتطلبات يستوفي – 1

  تتضمن اإلجابة
تصف خطط قدرات قاعدة ) 1(

البيانات جميع العناصر 
 الضرورية؛

الوصف قدرات  يوضح) 2(
ممارسات (قاعدة البيانات الكافية 

، وإنتاجية قاعدة )غير رائدة
البيانات، وإمكانية التوسع 

وعمليات قاعدة البيانات مع 
 .حوآمة عمليات محدودة

تناسب قدرات قاعدة ) 3(
مع النهج الشامل البيانات 

آما هو  لألعمال التجارية،
مع النموذج   موضح في الطلب

 ؛ والتجارية
 توضيح أن الموارد التقنية) 4(

المطلوبة إلنجاز خطط هذا 
 .العنصر متاحة بسهولة

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

  27
32 

توفير وصف للخطط الخاصة بالتنوع : التنوع الجغرافي
 الجغرافي 
 ألسماء الخوادم  •
 .ومراآز التشغيل •

 
 

قع الفعلي المقصود للنظم المو األمريجب أن يتضمن 
 .ومراآز العمليات والبنية التحتية األخرى
أو  Anycastقد يتضمن ذلك خطط السجل الستخدام 

  ةالجغرافي اتأخرى للتنوعأي إجراءات 

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

 األسماء ومراآز العمليات؛ 
تساق إجراءات التنوع اال) 2(

النهج الشامل غرافي مع الج
النموذج التجاري لألعمال 
المخطط  وحجم السجل التجارية

  له؛
ذات موارد خطة تقنية ) 3( 

 في خطةبشكل مناسب مخطط لها 
المفصلة  بالقسم  التكاليف
في سجل التخطيط .المالي

 .التجاري

 :  تجاوز المتطلبات - 2
  ةتتضمن اإلجاب

  حول توافردليال )1(
درجة العالية ذات ال اإلجراءات
للتنوع الجغرافي  من التطور
المواقع  إلى جانبللعمليات 

 والوظائف؛ 
استراتيجية التنوع الجغرافي 

المفصلة  عالية التطور، وتشمل 
عدد محدد ومواقع معينة لخوادم 
  األسماء على النطاق العالمي؛

درجة عالية من  )2(
المرونة واألمن وعرض النطاق 

 الترددي؛
دليل اإلجراءات   )3(

المتطورة على درجة عالية 
للتنوع الجغرافي للعمليات 

باإلضافة إلى المواقع والوظائف؛ 
تفاعل وتناسق آامل  )34(

 و للمتطلبات التقنية والتجارية؛
 الموارد الفنيةدليل  )45(

 .المتاحة بالفعل والملتزم بها
يلبي  - 1.أو االلتزام بها 

  تتضمن اإلجابة:  المتطلبات
التنوع  لخطط اوصًف) 1(

الجغرافي يشمل جميع العناصر 
 الضرورية؛

تقدم الخطط ما يكفي من ) 2(
التنوع الجغرافي لخوادم األسماء 
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 و والعمليات؛
تناسب التنوع الجغرافي مع ) 3(

 النهج الشامل لألعمال التجارية
   آما هو موضح بالطلب؛ و

 أن الموارد التقنيةب اتوضيًح) 4(
المطلوبة إلنجاز خطط هذا 

 .عنصر متاحة بسهولةال
 : فشل المتطلبات - 0

إلحراز لم يتم الوفاء بالمتطلبات 
 .1النقطة 

  28
33 

تصف تهيئة وتشغيل : DNSخدمة ببروتوآول االلتزام 
 الطلب طريقة التزام مقدمخوادم األسماء، بما يشمل 

 . RFCsبـ الطلب 
يجب تشغيل جميع خوادم االسم المستخدمة لنطاق 

gTLD لتوافق مع مواصفات بروتوآول الجديد با
DNS  فيما يلي من طلبات التعليق المحددة)RFC (

: مع عدم حصرها على ذلك، RFCsبـ الخاصة 
1034 ,1035, 1101 ,1982 ,1996, 2181 ,
2182 ,2308, 2671 ,3226 ,3596,  3597 ,
 .3671و  4472و , 4343, 3901

 
التي يجب تقديمها والموارد  DNS وصف خدمات

. دمة في تنفيذ الخدمات، وبيان آيفية عمل النظامالمستخ
 :وتشمل المعلومات المقترحة ما يلي

 
معدالت االستعالم التي يجب دعمها في . الخدمات

آيف سيتم العملية األولية وقدرة النظام االحتياطية   
وبنفس المنوال،  ؟TLDsتوسيع ذلك آمهمة للنمو في 

دم االسم تحديث خال طريقة ارتقاء الخدماتِصْف 
 . واألداء

 
 ..إآمال معدات وبرامج الخادموصف .  الموارد

 
 تواق الخدمات معوصف آيفية  وصف لتقييم إذا آان 

استخدام سجالت اتفاقية السجل تحظر  الحظ أن 
 RFCآما هو موضح في  DNS wildcardمورد 
أو أي طريقة أخرى أو تقنية لمزامنة سجالت  4592
أو استخدام  إعادة التوجيه داخل  DNSمورد 
DNS السجل عبر. 

 
 gTLD الحظ آذلك أن خوادم االسم الخاصة بـ

 IANAلبات تقنية الجديدة يجب أن تتطابق مع متط
: لخوادم االسم

htt<<http://www.iana.org/procedures/
-p://www.iana.org/procedures/nameserver
>requirements.html. 
 

 : الكاملة تبّين اإلجابة 0-2
لتهيئة خوادم  ًياآاف اوصًف) 1(

األسماء واالمتثال لبروتوآول 
DNS المتعلق بـRFCs ؛ 

نية حجم الخطة التق/مجال) 2(
النهج الشامل المتناسقة مع 

لألعمال التجارية والحجم 
وحجم السجل المخطط للسجل
   و ؛المخطط له؛ 

ذات موارد خطة تقنية ) 3(
 في خطةبشكل مناسب مخطط لها 

 ؛بالقسم المالي المفصلةالتكاليف 
 .في سجل التخطيط التجاريو
االمتثال   عندليال) 4(

 .باتفاقية السجل 6للمواصفات 

تتضمن : تجاوز المتطلبات - 2
 :اإلجابة

على درجة عالية من  اخطًط) 1(
التطور والتفصيل لضمان 

االمتثال والتوافق مع 
ومواصفات  DNSت بروتوآوال

  األداء المطلوبة؛
 ;من المرونة ًيامستوى عال) 2(
 
تفاعل وتناسق آامل ) 3(

 والتجارية؛ و -للمتطلبات التقنية 
متاحة الموارد الفنية الدليل ) 4(

 .بالفعل والملتزم بها
تتضمن : يلبي المتطلبات - 1

 :اإلجابة
من التفصيل  ًيامستوى آاف) 1(

إلثبات القدرة والمعرفة 
 المطلوبتين للوفاء بهذا العنصر؛ 

 لتوفيرخطط آافية ال) 2(
ومواصفات  DNSمع  االمتثال

 ؛األداء المطلوبة
النهج مع الخطط ناسب تت) 3(

آما هو  ريةالشامل لألعمال التجا
 وبالطلب؛  في الطلب؛ موضح
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RFCs . هل يجري تخصيص أو شراآة أي مهمة
وصف ؟  DNSأو مناطق  ؟ )األداء/القدرة(أخرى 

 .النطاق العريض للشبكات وخطط معالجة الخوادم
 

المقترحة على تقديم األداء وصف قدرة البنية التحتية 
المرفقة ) 6مواصفات (الموضح  في مواصفات األداء 

 .بمسودة اتفاقية السجل
 

 :تشمل األمثلة على الدليل
 

 تكوين الخادم •
شبكة المعالجة وعرض النطاق الترددي  •

 لتحميل االستعالم وتحديث االمتداد
 DDOSسياسة األمن و •
 مساحة لتلبية الزيادات •

 لمعالجةوعلمية الرصد وا •

 أن الموارد التقنية توضيح ) )4(
المطلوبة إلنجاز خطط هذا 

 .العنصر متاحة بسهولة
 : فشل المتطلبات - 0

إلحراز لم يتم الوفاء بالمتطلبات 
 .1النقطة 

  29
34 

وصف خطة لتشغيل نظام التسجيل : SRSأداء 
هي  SRS.   هالمشترك القوي الذي يمكن االعتماد علي

مهمة للتسجيل الحرج لتمكين المسجلين المتعددين لتقديم 
يرجى الرجوع . TLDخدمات تسجيل اسم النطاق في 

 توافقية السجل، 3-1مقاطع  الواردة فيالمتطلبات إلى 
) 6مواصفات (واالستمرارية، ومواصفات اآلداء 

 .االساسية التسجيلبمسودة اتفاقية المرفقة 

 : الكاملة ابةتبّين اإلج 0-1  
خطة قوية يمكن االعتماد ) 1(

  ؛SRSعليها لتشغيل 
اتساق إمكانية التوسع واألداء ) 2(

النهج الشامل لألعمال مع 
والنموذج التجاري  التجارية

 ؛؛وحجم السجل المخطط له
ذات موارد خطة تقنية ) 3(

 في خطةبشكل مناسب مخطط لها 
في بالقسم المالي المفصلةالتكاليف 
 و.تخطيط التجاريسجل ال

 6دليل االمتثال للمواصفات ) 4(
 .السجل .السجل باتفاقية

تتضمن :  يلبي المتطلبات - 1
  اإلجابة

على خطة مفصلة  دليال) 1(
وعلى درجة عالية من التطور 

ل قوي ويمكن االعتماد لتشغي
 ؛SRStعليه؛ 

التوافق  SRSخطط  توّفر) 2(
، وقابلية السجل مع استمرارية

األداء ومواصفات لبيني التشغيل ا
 ؛ األداء ؛
تفاعل وتناسق آامل ) 3(

  و للمتطلبات التقنية والتجارية؛
ضمان توفر الموارد التقنية ) 4(

بالفعل أو االلتزام بها أو إتاحتها 
 .بسهولة

 :  فشل المتطلبات - 0
إلحراز لم يتم الوفاء بالمتطلبات 

 .1النقطة 
  03

5 
EPP :واجهة الُمسجلين حول  مفصال اوصًف قدِّم
مع بروتوآول التوزيع مقدم الطلب توافق  آيفية يتضمن

 : الكاملة تبّين اإلجابة 0-1  
لفهم الكاملين لهذا المعرفة وا) 1(

تتضمن :  يلبي المتطلبات - 1
  اإلجابة
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مع عدم  ، بما في ذلك،ذي الصلة RFCsالمرن في 
4930--، وRFCs 3915 ،3735 :حصرها على ذلك

49345730-5734. 
 

يتم واألنظمة التي سوف  EPPإمداد قوالب 
 .استخدامها

المجال الخاص بالمتطلبات التقنية 
 للسجل 

حجم الخطة التقنية /مجال) 2(
النهج الشامل المتناسقة مع 

والحجم  لألعمال التجارية
وحجم السجل  المخطط للسجل؛

 والمخطط له؛ 
خطة تقنية ذات موارد ) 3(

مخطط لها بشكل مناسب في خطة 
المفصلة بالقسم التكاليف 
 .لمفصلة  بالقسم الماليا.المالي

مستوى آاٍف من التفصيل ) 1(
إلثبات القدرة والمعرفة 

المطلوبتين للوفاء بهذا العنص 
 ر؛
تتناسق مخططات ونماذج ) 2(

EPP  معRFCs  وتقدم آافة
المهام الضرورية لواجهة 

 ;المسجل؛
تفاعل وتناسق آامل ) 3(

؛ والتجارية -نية للمتطلبات التق
 و.
التقنية ضمان توفر الموارد ) 4(

بالفعل أو االلتزام بها أو إتاحتها 
 .بسهولة

 : فشل المتطلبات - 0
إلحراز لم يتم الوفاء بالمتطلبات 

 .1النقطة 
  13

6 
قم بتقديم توضيح لسياسة األمان : سياسة األمن

 : واإلجراءات الخاصة بالسجل المقترح، وذلك يتضمن
م في الوصول إلى النظام والشبكة التحك •

والتأآد من أن النظم تتم صيانتها بطريقة 
آمنة وتضمين تفاصيل حول آيفية مراقبتها 
 ؛وعمل سجالت لها ونسخها نسًخا احتياطًيا

الشروط واإلجراءات األخرى التي تقلل   •
المخاطر التي نشرت من خالل رفض 

 مهاجمة الخدمات؛ 
هزة الكمبيوتر سياسات االستجابة لحوادث أج •

 والشبكة والخطط الخاصة بها ومعالجاتها؛ 
خطط تقليل خطورة الوصول غير المصرح  •

به إلى النظم الخاصة به أو التالعب ببيانات 
 ؛السجل

 آليات آشف التسلل؛  •
تحليل للتهديدات الخاصة بالسجل المقترح  •

وعمليات الوقاية التي سيتم نشرها ضد هذه 
 التهديدات؛ 

عة حسابات القدرة على تفاصيل مراج  •

 : الكاملة تبّين اإلجابة 0-2  
للعمليات  اتفصيلًي اوصًف) 1(

والحلول المنشورة إلدارة األمن 
المنطقي في البنى التحتية ومراقبة 
وآشف التهديدات ونقاط الضعف 
األمنية واتخاذ الخطوات المناسبة 

 لحلها؛ 
النهج اتساق األمن مع ) 2(

 الشامل لألعمال التجارية
والحجم لتجاري والنموذج ا

 المخطط للسجل؛
خطة تقنية ذات موارد ) 3(

مخطط لها بشكل مناسب في خطة 
؛ المفصلة بالقسم الماليالتكاليف 

 و .المفصلة  بالقسم المالي
التدابير األمنية مع  اّتساق) 4(

االلتزامات التي تم التعهد بها 
للمسجلين فيما يتعلق بمستويات 

 األمن؛ 

تتضمن :  تجاوز المتطلبات - 2
  اإلجابة

األمن دليل إمكانات ) 1(
المفصلة والمطورة على درجة 

مع مختلف المستويات  عالية،
األمنية األساسية، ووضع 

ر المستقلة لمقاييس األمان المعايي
والرصد القوي والدوري لألمن 

 واإلنفاذ المستمر؛
تقرير تقييم مستقل  تواُفر) 2( 

 و وممارسات رائدة؛
لمتطلبات  مع اآامال تفاعال) 3(

يتضمن أي ؛ الفنية والتجارية
متطلبات أمنية خاصة بسبب 

 ؛gTLDتطبيق سلسلة 
 و
الموارد الفنية المتاحة دليل ) 4(

 .عل والملتزم بهابالف
تتضمن :  يلبي المتطلبات - 1
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 الوصول إلى الشبكة آافة؛ 
تقرير التقييم المستقل إلظهار القدرات   •

 إن وجدت؛، األمنية
موارد مطلوبة لتأمين سالمة التحديثات بين  •

أنظمة السجل وخوادم االسم وبين خوادم 
 .إن وجد ،االسم ذاته

يتسق أي مستوى لزيادة األمان أو  •
 ..gTLDة القدرات مع طبيعة تطبيق سلسل

اسبة  معاييراألمان المن) 5(
على .  (المطبقة gTLDلسلسلة 

سبيل المثال، قد تطالب بعض 
TLD   الموجهة صناعيا وماليا

    )  .بمستوى عاٍل من األمن

 :اإلجابة
مستوى آاٍف من التفصيل ) 1(

إلثبات القدرة والمعرفة 
 المطلوبتين للوفاء بهذا العنصر؛

دليل ما يكفي من القدرات ) 2(
األمنية وإنفاذ التحكم المنطقي في 

الوصول وتحليل التهديدات 
والرد على الحادث والمراجعة 

وممارسات الرقابة .  للحسابات
 ؛.والحوآمة الرائدة  المتبعة

توافق القدرات األمنية مع ) 3(
النهج الشامل لألعمال التجارية، 

 بالطلب، موضح هو آما
أي و وزن تجاري/نموذج

 التزامات في حق المسجلين؛
توضيح أن الموارد الفنية ) 4(و
مطلوبة إلنجاز خطط لهذا ال

 .العنصر متاحة بسهولة
 : تطلباتفشل الم - 0

إلحراز لم يتم الوفاء بالمتطلبات 
 .1النقطة 
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  23
7

يدعم السجل الوصول إلى : IPv6إمكانية الوصول إلى 
Whois وWhois  المستند إلى الويب وأي خدمة نشر

بيانات تسجيل أخرى آما هو موضح بقسم المواصفات 
 .يدعم السجل الوصول إلى خوادم. التفاقية السجل 6

DNS  عبر شبكةIPv6 تضع  .ي اسم على األقللخادَم
IANA أدنى من المتطلبات التقنية لخدمة اسم  احالًيا حًد

IPv4 .ين من خوادم االسم منفصلين تتضمن هذه خادَم
جيا الشبكة، حيث إن آل وجغرافيًا وبواسطة طوبول

مجموعة متسقة من البيانات، ويمكن  يقوم بخدمةخادم 
وصف  .العالم الوصول إليهما من مواقع متعددة حول

األمر الذي  IPv6 آيفية تلبية السجل للمعايير ذاتها لـ
ج آافة الخدمات التي أدِر. إلى الشبكة IPv6يتطلب نقل 

وتنوع  IPv4مع وصف اتصال  IPv6قد تتوفر عبر 
 .يتم استخدامهالمزود الذي قد 

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

الخاص بالمتطلبات التقنية  المجال
 للسجل 

حجم الخطة التقنية /مجال) 2(
النهج الشامل المتناسقة مع 

النموذج  لألعمال التجارية
الحجم المخطط للسجل؛ والتجاري 

 و
خطة تقنية ذات موارد ) 3(

مخطط لها بشكل مناسب في خطة 
؛ المفصلة بالقسم الماليالتكاليف 

 و .المفصلة  بالقسم المالي
الذي  IPv6حديد خوام اسم ت) 4(

يمكن الوصول إليه لإليفاء بهذه 
  .المتطلبات

 : تجاوز المتطلبات - 2
 :تتضمن اإلجابة

دليل لبنية تحتية للشبكات ) 1(
شديدة التطور ومفصلة وخطة 

 IPv6التنفيذ، مما يدل على 
يمكن الوصول إليه ويسمح بنقل 

IPv6  في الشبكة لالمتثال
ا بم IPv4 IANAبمواصفات 

من خوادم األسماء  2 يقل عن
 المنفصلة؛ 

; مستوى  عالي من المرونة) 2(
تفاعل وتناسق آامل )  3(

و  للمتطلبات التقنية والتجارية؛
توفر الموارد التقنية دليل ) 4(

 .بهاالكامل بالفعل أو االلتزام 
 
تتضمن :  يلبي المتطلبات - 1

  اإلجابة
مستوى آاٍف من التفصيل ) 1(

درة والمعرفة إلثبات الق
 المطلوبتين للوفاء بهذا العنصر؛

دليل لخطة تنفيذ آافية تحدد ) 2(
، بما يتضمن IPv6متطلبات 

 IPv6تحديد خوادم أسماء 
IPv6  التي يمكن الوصول إليها؛

مع  IPv6تناسب خطط ) 3(
النهج الشامل لألعمال التجارية، 

النموذج  آما هو موضح بالطلب
 وتوضيح أن المواردالتجاري 

الفنية المطلوبة إلنجاز خطط هذا 
 .بسهولة ةالعنصر متاح

   :فشل المتطلبات - 0
إلحراز لم يتم الوفاء بالمتطلبات 

  .1النقطة 
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  833 Whois : صف آيف سيلتزم مقدم الطلب بمواصفات بيانات
المتاحة بشكل عام للسجل والتي حددتها ) Whois(التسجيل 

ICANN لمجمع وعمليات لكائنات البيانات والوصول ا
مواصفات : "البحث آما هو محدد في االتفاقية األساسية

توضح آيف  )4مواصفات ." (خدمات نشر بيانات التسجيل
صف آيف  .RFC 3912تتسق مع  Whoisأن خدمات 

آما  Whoisسيلتزم مقدم الطلب بمواصفات األداء لخدمة 
 .لمسودة اتفاقية السجل 6في المواصفات 

 : الكاملة بةتبّين اإلجا0-1  
المعرفة والفهم الكاملين لهذا المجال ) 1(

  ؛الخاص بالمتطلبات التقنية للسجل
المتناسقة مع حجم الخطة التقنية /مجال) 2(

وحجم  النهج الشامل لألعمال التجارية
الحجم المخطط للسجل؛ والسجل المخطط له

 و
خطة تقنية ذات موارد مخطط لها ) 3(

المفصلة يف بشكل مناسب في خطة التكال
 .المفصلة  بالقسم المالي .بالقسم المالي

  :يلبي المتطلبات  - 1
  تتضمن اإلجابة

مستوى آاٍف من  )1(
التفصيل إلثبات القدرة 

والمعرفة المطلوبتين للوفاء 
 و بهذا العنصر؛

توافق خدمات  )2(
Whois  معRFCs  وتوفير

آافة الوظائف الضرورية 
 لواجهة المستخدم؛ 

تتناسب إمكانيات ) 3(
Whois  النهج الشامل مع

آما هو لألعمال التجارية ، 
النموذج  موضح في الطلب؛

توضيح أن ) 4( و التجاري
مطلوبة إلنجاز الالموارد الفنية 

خطط لهذا العنصر متاحة ال
 .بسهولة

  :فشل المتطلبات - 0
لم يتم الوفاء بالمتطلبات 

 .1إلحراز النقطة 
قم بتقديم وصف مفصل لزمن دورة : التسجيلدورة حياة 943  

يجب . المقترح gTLDالتسجيل المقترح ألسماء النطاقات في 
أن يوضح الوصف العديد من حاالت التسجيل باإلضافة إلى 

المعايير واإلجراءات التي يتم استخدامها لتغيير إحدى 
ويجب أن يصف زمن دورة التسجيل العادية . الحاالت
لحذف وجميع الخطوات الطارئة التي يمكن ا/التحديث/لإلنشاء

يجب . تطبيقها مثل التعليق واإلغالق وانتهاء المدة والتحويل
على سبيل  -أيًضا شرح أية عناصر موجودة ولها وقت محدد 

المثال، تفاصيل حول إضافة السماح أو استرداد فترات 
 .السماح أو فترات اإلخطار بعمليات التجديد أو النقل بوضوح

التفهم والمعرفة ) 1: (الكاملة تبّين اإلجابة 0-1  
 و  ؛الكاملة لدورة حياة التسجيل والدول

التناسق مع االلتزامات التقنية المحددة ) 2(
والنهج الشامل بما يتالءم للمسجلين 

 .المقتَرحخطة تجارية  لألعمال التجارية
 .المقترح gTLD لـ

تتضمن  :يلبي المتطلبات  - 1
  اإلجابة

ل دورة حياة التسجيل دلي) 1(
على درجة عالية من التطور 

مع تعريف مختلف دول 
 التسجيل واالنتقال بين الدول؛ 

اتساق دورة حياة التسجيل ) 2
مع التزامات المسجلين ومع 

 والمالية الخطط الفنية
 ؛ و ؛والتجارية

 توضيح أن الموارد الفنية) 3(
المطلوبة إلنجاز خطط هذا 

 .العنصر  متاحة بسهولة
 :  فشل المتطلبات - 0

لم يتم الوفاء بالمتطلبات 
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 .1إلحراز النقطة 

 وصف الطلب مقدم على ينبغي: الحد من اإلساءة ومنعها 35 
 استخدام إساءة من للحد واإلجراءات المقترحة السياسات
 على ذات التأثير السلبي األخرى واألنشطة التسجيل عمليات

  :يلي ما جابةاإل يجب أن تتضمن  اإلنترنت مستخدمي
 وقت الطلب مقدمالتي سوف يطبقها  مايةحال •

 فرص من للحد الالزمة والسياسات  التسجيل
 النطاق أسماء تستخدم التي اإلساءة سلوآيات
مع الشكاوى  التعامل وسياسات، TLD في المسجلة

أن  سجل مشغل آل من سيطلب. المتعلقة باإلساءة
اتصال  ه اإللكتروني نقطةعلى موقعينشئ وينشر 
 ،عنايةالتحديد األمور التي تتطلب  مسيئ تستدعي

مع االستجابة في الوقت المناسب لشكاوى اإلساءة 
عبر  TLDالمتعلقة بكافة األسماء المسجلة في 

بما في ذلك العمليات التي  ،آافة المسجلين للسجالت
 .تتضمن إعادة البيع

جراءات الفصل السريعة أو نظم التعطيل وصًفا إل •
 .يتم تنفيذهاالتي س

اإلجراءات المقترحة إلدارة وإزالة السجالت  •
 .لألسماء التي تمت إزالتها من المنطقة

 :الكاملة تبّين اإلجابة 0-1 

وإجراءات التعامل مع سياسات  )1(
على بفعالية  القادرة اإلساءة

من اإلساءة المحتملة التخفيف 
 ؛TLDفي 

مدعومة على نحو الخطط  موارد )2(
طط لها بالتكاليف المخآاٍف 

 والمفصلة بالقسم المالي؛

السياسات واإلجراءات التي  )3(
إساءة تحدد وتعالج حاالت 

، سواء استعمال األسماء المسجلة
على  في مرحلة بدء التسجيل أو

 ؛ وأساس مستمر

 اتفاقية مع يتوافق بما التنفيذ عند )4(
 توافًقا الخطط ستحرز السجل،

 .التعاقدية المتطلبات مع

 

 المتطلبات تلبي – 1
 
دليل اإلجراءات ) 1(

والسياسات المفصلة 
الخاصة باإلساءة 
والتي هي على 
درجة عالية من 

 )2( ؛ والتطور
 مع متسقة خطط

النهج الشامل 
لألعمال التجارية 

 تم التي اللتزاماتول
 لمسّجلي بها التعهد
 و ؛النطاق

خطط آافية تؤدي  )3(
إلى االمتثال 

 .للمتطلبات التعاقدية
  

 :فشل المتطلبات - 0

 بالمتطلبات الوفاء يتم مل
 .1إلحراز النقطة 
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ينبغي على مقدم الطلب وصف : اإلجراءات المضادة لإلساءة
آيف سينشئ اقتراحهم سياسات وممارسات من شأنها أن تقلل 
إساءة استخدام عمليات التسجيل واألنشطة األخرى التي تؤثر 

لمقترح وصف آيفية تنفيذ ا. على الحقوق القانونية لآلخرين
إلجراءات األمان في مقابل السماح بالتسجيل غير المؤهل 

تشمل . وتقليل الفرص لسلوآيات مثل اإلضرار والتزوير
األجوبة تدابير إضافية مثل سياسات إساءة االستخدام 

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

على الرغم من عدم وجود  :مالحظة:  مالحظة
بدليل مقدم الطلبالموجود هنا، فإنه  v2تغيير 

من المتوقع تضمين أسئلة مقدم الطلب 
والمتطلبات بشأن سياسات اإلساءةنتيجة 

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

انظر   .المغرض
https://st.icann.org/new-gtld-
overarching-issues/index.cgi .

تشجيع االقتراحات في هذا  ICANNتواصل 
 .المجال

الحظ أن متطلبات آليات حماية الحقوق تظل 
األسئلة الخاصة  تتطوريتوقع أن . قيد المناقشة

نقاش  بمقدم الطلب والمعايير المتضمنة نتيجة
حول الطريقة الفعالة لحماية الدائر المجتمع 
في هذا الصدد، . ةالجديد gTLDs بـ الحقوق

لغة  ودليل ذيتم نشر مقترحات متعددة 
متوافقة على موقع الويب للتعليق عليها 

 .بالتزامن مع نشر مسودة دليل مقدم الطلب

  

اإلجابة الكاملة التي تصف آليات مصممة  0-2
  لـ
 منع عمليات التسجيل المسيئة ) 1(
ألسماء تحديد ومعالجة إساءة استعمال ا) 2(

 .المسجلة على أساس مستمر

 : تجاوز المتطلبات - 2
تم تحديد آليات حماية ) 1(

الحقوق بالتفصيل لتضمينها في 
 . اتفاقية السجل

تقدم اآلليات حماية ) 2(
بعد (التسجيل وما بعد التسجيل 

UDRP .( 
تثير اآلليات بدء تشغيل ) 3(

السجل وعمليات التشغيل 
 .المستمرة

  :باتيلبي المتطل - 1
يلتزم مشغل السجل ) 1(

المقترح بآليات حماية الحقوق 
 . ويقوم بوصفها

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

 .السجل
 : فشل المتطلبات - 0

لم يتم الوفاء بالمتطلبات 
 .1إلحراز النقطة 
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 تقديم : نسخ البيانات احتياطيا
البيانات  تفاصيل اإلجراءات والتردد لنسخ •

 احتياطيا؛
 البرامج واألنظمة المستخدمة للنسخ االحتياطي  •
 البيانات تنسيق  •
 مزايا النسخ االحتياطي للبيانات  •
 .إعادة بناء قاعدة بيانات/إجراءات استعادة البيانات •

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

 د؛ المفصلة، وعملية االسترجاع والترد
عملية نسخ البيانات واستعادتها بما ) 2(

النهج الشامل لألعمال التجارية يتفق مع 
 ؛ والنموذج التجاري

خطة تقنية ذات موارد مخطط لها ) 3(
المفصلة بشكل مناسب في خطة التكاليف 

 النموذج التجاريفي سجل  بالقسم المالي

تتضمن : تجاوز المتطلبات - 2
  اإلجابة
دليل عالي ) 1( )1(

لسياسات تطوير ال
وإجراءات النسخ 

االحتياطية للبيانات، 
مع الرصد القوي 
والدعم المستمر 

ألمن النسخ 
االحتياطية، وتتابع 

مراجعة النسخ 
االحتياطية، وتتابع 

اختبار االستعادة 
 .وتحليل االستعادة
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الممارسات الرائدة 
 ؛التي يجري اتباعها

)4()2( )2 (
من  امستوى عالًي

 و؛ المرونة
درات قاعدة البيانات تبين ق )3(

تفاعل وتناسق آاملللمتطلبات 
 التقنية والتجارية؛ 

الموارد الفنية المتاحة دليل ) 4(
 .بالفعل والملتزم بها

تتضمن :  يلبي المتطلبات - 1
  اإلجابة

الدعم االحتياطية الكافية ) 1(
وخطوات االسترداد 

 وواالسترجاع المتاحة؛ 
الحد األدنى من ) 2(

ائدة التي يجري الممارسات الر
 و
تناسب إجراءات النسخ ) 3(

النهج الشامل االحتياطي مع 
 آما هولألعمال التجارية 
النموذج  موضح بالطلب

 و ؛ التجاري
أن الموارد ب اتوضيًح) 4(

المطلوبة إلنجاز خطط  التقنية
 .هذا العنصر متاحة بسهولة

 : فشل المتطلبات - 0
لم يتم الوفاء بالمتطلبات 

 .1طة إلحراز النق
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42 
صف آيف سيلتزم مقدم الطلب بترتيبات مستودع : ضمان

الموثقة في مواصفات مستودع بيانات السجل البيانات 
 .االساسيةالسجل مسودة اتفاقية  مرفقة من 2المواصفة (

 .وأرسيف معلومات السجليومية يتضمن 

 : الكاملة تبّين اإلجابة 0-2 
ة يمن اتفاق 2 ةاالمتثال للمواصف) 1(

 ؛االساسية السجلالمسودة 
خطة معقولة إلجراء االحتياطيات ) 2(

 اليومية وحفظ سجل المعلومات؛ 
خطة تقنية ذات موارد مخطط لها ) 23(

المفصلة  مناسب في خطة التكاليف بشكل 

تتضمن : تجاوز المتطلبات - 2
  اإلجابة

دليل إجراءات  )1(
مستودع البيانات المفصل 

وعلى درجة عالية من التطور، 
بما في ذلك الرصد المستمر 

والحفظ واالستعراض الدوري 
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 ؛ وفي سجل الخطة التجارية  بالقسم المالي
انسجام ترتيبات مستودع البيانات مع ) 34(

آما هو  ال التجاريةالنهج الشامل لألعم
النموذج التجاري  موضح في الطلب

 .مجال السجل/وحجم

 لمواصلة عمليات التسجيل؛
 االمتثالدليال عن  )2(

 اتفاقية السجل 2للمواصفات 
 ؛االساسية

كامل التناسق التفاعل وال )3(
 –لمتطلبات التقنية مع ا

  و ؛.والتجارية
الموارد على أن  دليل) 4(

ملتزم  وأمتاحة بالفعل الفنية 
 .بها
تتضمن : تلبي المتطلبات – 1

  اإلجابة
مستوى آاٍف من التفصيل ) 1(

إلثبات القدرة والمعرفة 
للوفاء بهذا المطلوبتين 
 العنصر؛

حجم الخطة التقنية /مجال) 2(
المتناسقة مع النموذج التجاري 

 ووحجم السجل المخطط له؛ 
تناسب : ضمان) 3( )3(

القدرات مع النهج 
الشامل لألعمال 

آما هو  التجارية،
 و ؛لبموضح بالط

أن  اوضيًح4(. )4(
الموارد التقنية 

المطلوبة إلنجاز 
خطط هذا العنصر 

 .متاحة بسهولة
 

   :المتطلبات فشل – 0
لم يتم الوفاء بالمتطلبات 

 .1إلحراز النقطة 
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صف آيف سيلتزم مقدم الطلب بالتزامات : استمرارية السجل
استمرارية السجل آما هو موصوف في إمكانية تشغيل السجل 

ومواصفات األداء، المرفقة آجزء من مسودة واالستمرارية 
، بالنسبة للمراجع.)6ت المواصفا(االساسيةالسجل اتفاقية 

ينبغي على مقدمي الطلبات مراجعة خطة استمرار تسجيل 
ICANN gTLD  على

http//:www.icann.org/registries/failover/ican
n-registry-failover-plan-15jul08.pdf  وتوصيات

على  ICANNممارسات مشروع سجل 
http//:www.icann.org/en/registries/continuit

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

الطلب مراجعة خطة  يعلى مقدم للمرجعية، 
 ICANN استمرارية السجل الخاصة بـ

gTLD  العنوانعلى 
http://www.icann.org/en/registries/conti

-plan-continuity-registry-nuity/gtld
en.pdf-25apr09. 

وصًفا مسهًبا  )1(: الكاملة تبّين اإلجابة 0-2
 .للخطط تظهر االلتزام باستمرارية السجل

المتناسقة حجم الخطة التقنية /مجال) 2( 
وحجم  النهج الشامل لألعمال التجاريةمع 

وحجم السجل المخطط السجل المخط له؛ و
 له
 و (   
خطة تقنية ذات موارد مخطط لها ) 3(

المفصلة  بشكل مناسب في خطة التكاليف
 .لتجاريةفي خطة السجل ا .بالقسم المالي

تتضمن : تجاوز المتطلبات - 2
  اإلجابة

األنظمة المفصلة وعالية ) 1(
التطوير  للحفاظ على 

 ؛استمرارية السجل
 من المرونة امستوى عالًي) 2(
 ؛و
 آامال اوتناسًق اتفاعًل )3(

و  للمتطلبات التقنية والتجارية؛
توفر الموارد عن  دليال) 4(

 .التقنية بالفعل أو االلتزام بها
تتضمن   :يلبي المتطلبات  - 1

  اإلجابة
من التفصيل  ًيامستوى آاف) 1(

إلثبات القدرة والمعرفة 
المطلوبتين للوفاء بهذا 

 العنصر؛
خطط استمرارية آافية ) 2(

تؤدي إلى التوافق مع 
 المتطلبات؛

خطط االستمرارية تناسب ) 3(
النهج الشامل لألعمال مع 

في  آما هو موضح ،التجارية
 ؛.وبالطلب؛  والطلب؛ 

 أن الموارد التقنية اتوضيًح) 4(
المطلوبة إلنجاز خطط هذا 

 .العنصر متاحة بسهولة
لم يتم : فشل المتطلبات - 0

إلحراز الوفاء بالمتطلبات 
 .1النقطة 

  40
44 

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

 )السرية

 : إيضاحات اإلجابة الكاملة0-2  
المعرفة والفهم الكاملين لهذا المجال ) 1(

 ؛الخاص بالمتطلبات التقنية للسجل
المتناسقة مع حجم الخطة التقنية /مجال

وحجم السجل المخطط النموذج التجاري 
 و؛ له

تتضمن  :تجاوز المتطلبات - 2
 اإلجابات 

دليل خطة انتقال  )1(
السجل على درجة عالية من 

التطور بما في ذلك الوقت 
الالزم لعملية االنتقال، وتحليل 
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وارد الكافية للخطة التقنية في تقديم الم) 3(
 التكاليف المخطط لها في خطة العمل

 في خطة عملالمفصلة بالقسم المالي 
 .السجل

الجدوى خالل المرحلة 
النتقالية،والمراقبة الفاعلة ا

 ؛لمراحل ما قبل وبعد التفويض
 مستوىالي من المرونة؛) 2(
تفاعل وتناسق آامل ) 3(

والتجارية؛  -للمتطلبات التقنية 
  و
مزود االنتقال موجود ) 4(

 .بالفعل
تتضمن : يلبي المتطلبات - 1

 اإلجابات 
مستوى آاٍف من التفصيل  )

إلثبات القدرة والمعرفة 
بتين للوفاء بهذا المطلو

 ;العنصر؛ 
دليل آافي ) 2( )3(

لخطة   انتقال السجل مع 
  ؛المراقبة خالل انتقال السجل

تناسب خطة االنتقال مع ) 3( 
نهج التجاري النموذج التجاري 

الكامل آما هو موضح الشامل 
 وبالطلب؛

االلتزام الكامل بموارد ) 4(
 .انتقال السجل

  
لم يتم : فشل المتطلبات - 0
 .1اء بالمتطلبات إلحراز الوف

  14
5 

قم بتقديم وصف لخطة اختبار تجاوز : اختبار تجاوز الفشل
قد تتضمن . الفشل، تتضمن االختبار السنوي اإلجباري للخطة

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

أو اختبار متواصل  ستودع بيانات السجلاختبار مأو ضعيف، 
 ..ICANNاألخرى و gTLDمع تسجيالت 

 : إيضاحات اإلجابة الكاملة0-2  
المعرفة والفهم الكاملين لهذا المجال ) 1(

 ؛الخاص بالمتطلبات التقنية للسجل
حجم الخطة التقنية المتناسقة مع /مجال )2(

 ؛ والنموذج  التجاري  
افية للخطة التقنية تقديم الموارد الكو) 3(

 في التكاليف المخطط لها في خطة العمل
في خطة عمل المفصلة بالقسم المالي 

 .السجل

تتضمن  :تجاوز المتطلبات - 2
 اإلجابات 

دليل خطة االختبار  )1(
المفصلة وعلى درجة عالية من 

التطور، بما في ذلك االختبار 
الدوري والرصد القوي 
  وواالستعراض والتحليل؛ 

ى عالي من مستو    )2(
 المرونة؛
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تفاعل وتناسق آامل   )3(
 وللمتطلبات التقنية والتجارية؛ 

الموارد التقتية دليل ) 4(
المتاحة بالفعل الختبار تجاوز 

  الفشل
تتضمن  :يلبي المتطلبات - 1

 اإلجابات 
مستوى آاٍف من التفصيل ) 1(

إلثبات القدرة والمعرفة 
المطلوبتين للوفاء بهذا 

 العنصر؛
حليل نتائج وتآافة دليل ) 2( 

  .اختبار تجاوز الفشل
تناسب خطة اختبار تجاوز ) 3(

مع النموذج التجاري  الفشل 
آما هو موضح الكامل 
 و النموذج التجاريبالطلب؛

توضيح  أن الموارد ) 4(
إلنجاز خطط  التقنية المطلوبة

 .هذا العنصر متاحة بسهولة
لم يتم :  فشل المتطلبات - 0

 .1إلحراز الوفاء بالمتطلبات 
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  24
6 

قم بتقديم وصف للترتيبات : عمليات المراقبة وتصعيد الخطأ
بما (لمراقبة نظم السجل بالغة األهمية ) أو الحالية(المقترحة 
وتوصيل  DNSونظم قاعدة البيانات وخوادم  SRSفي ذلك 

السياسة   الخادم )Whois(شبكة سياسة بيانات التسجيل 
يجب أن  ).وجيه وجدار الحمايةوأجهزة الت المتاحة بشكل عام

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

 
سوف يقوم مقدم الطلب بوصف آليات االتصال والمراقبة 

أشير هيئات التسجيل مما يؤدي إلى للمسجلين الآتشاف وت
RFC-بايت وتعديل -512 لـ DNSتجاوز أحجام استجابة 

 .DNSSEC بايت بمجرد توفير الدعم لـ-3226 1220

 : إيضاحات اإلجابة الكاملة 0-2  
المعرفة والفهم الكاملين لهذا المجال ) 1(

 الخاص بالمتطلبات التقنية للسجل 
متناسقة مع الحجم الخطة التقنية /مجال) 2(

وحجم السجل المخطط  النموذج  التجاري 
 ؛له
تقديم الموارد الكافية للخطة التقنية في ) 3(

 التكاليف المخطط لها في خطة العمل
 في خطة عملالمفصلة بالقسم المالي 

 و؛ السجل
التوافق مع االلتزامات التي تم التعهد و) 4(

 .بها للمسجلين بشأن صيانة النظام

  :تطلباتتجاوز الم - 2
 تتضمن اإلجابات 

األدلة التي تبين درجة ) 1(
عالية من التطور والتفصيل 

زائدة نظم الرصد /تحمل الخلل
ونشر في الوقت الحقيقي مع 

لوحة القيادة /أدوات الرصد
، واستعرض بشكل )المقاييس(

 منتظم؛ 
مستوى عالي من ) 2(

 ؛المرونة
تفاعل وتناسق آامل ) 3(

 التجارية؛ و -للمتطلبات التقنية 
 التقنيةالموارد دليل ) 3(

 المتاحة بالفعل
تتضمن : يلبي المتطلبات - 1

 اإلجابات 
مستوى آاٍف من التفصيل ) 1(

إلثبات القدرة والمعرفة 
المطلوبتين للوفاء بهذا العنص 

 ر؛
دليل يبين ما يكفي من ) 2(

المراقبة مع /أنظمة التسامح
مراقبة مخصصة ومراجعة 

 مةدورية محدودة قائ
تتناسب الخطط مع ) 3(; 

ونموذج طريقة العمل العامة؛ 
 و  العمل؛

توضيح  أن الموارد التقنية ) 4(
لمطلوبة إلنجاز خطط هذا ا

 .متاحة بسهولةالعنصر 
لم يتم : فشل المتطلبات - 0

 .1الوفاء بالمتطلبات إلحراز 
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  .اختياري 734  
DNSSEC : إذا آانgTLD  المقترح يمكن أن

آخدمة سجل وقت اإلطالق،  DNSSECيقدم 
صف السياسات واإلجراءات التي يتبعها السجل و

من أجل توقيع ملف  على سبيل المثال, المقترح
من نطاقات  DSالمنطقة، للتأآد وقبول سجالت 

. آيف تتغير المادة الرئيسية وتخزن بأمانالطفل و
مع  DNSSECوصف آيفية توافق تنفيذ 

RFCs  لكن ليس وذات الصلة بما في ذلك
، RFCs 4033 ،4034: على ذلك مقصورُا
 ؛5155 و ،4641 و ،4509، 4310، 4035

المعتمد  رفضالعرض  عنديطلب هذا األخير فقط 
 ..للوجود المبعثر

DNSSEC غياب .  خدمة اختيارية
أو الخطط لن يقلل من نقاط مقدم   DNSSECتنفيذ
أن تنفيذ  ICANNومع ذلك، تتوع  .الطلب

DNSSEC ن مطلبا لـسوف يكوgTLDs  خالل
 .إطار زمني يمتد خمس سنوات

0-2 DNSSEC خدمة اختيارية. 
 :إيضاحات اإلجابة الكاملة

المعرفة والفهم الكاملين ) 1( 
لهذا المجال الخاص بالمتطلبات 

 التقنية للسجل 
حجم الخطة التقنية /مجال) 2(

المتناسقة مع النموذج  التجاري 
حجم ووحجم السجل المخطط له؛ 

 ؛ وخطط للسجلم
تقديم الموارد الكافية للخطة ) 3(

التقنية في التكاليف المخطط لها 
المفصلة بالقسم  في خطة العمل

 .في خطة عمل السجل المالي

تتضمن : تجاوز المتطلبات - 2
 اإلجابات 

دليل السياسات  عالية التطوير  ) 1(
لتقديم والمفصلة واإلجراءات 

DNSSEC  في   وقت اإلطالق
  المطلوب  RFCs معفق التوا

 وإدارة مفتاح تشفير التأمين 
ح إدارة اومفت ؛)التبادل والتخزين(

 .مشفر
إجراءات اإلدارة األولية ) 2(

 المقترح؛  TLD للمسجلين بـ
تفاعل وتناسق آامل للمتطلبات ) 3(

 ووالتجارية؛  -التقنية 
 التقنيةالفنيةالموارد دليل  )4(

يجب  .المتاحة بالفعل والملتزم بها
أن يكون مقدم الطلب قادرا على 

في  DNSSECاجتياز متطلبات 
 .اختبار ما بعد التفويض

تتضمن :  يلبي المتطلبات - 1
 اإلجابات 

مستوى آاٍف من التفصيل ) 1(
إلثبات القدرة والمعرفة المطلوبتين 

 للوفاء بهذا العنصر؛
دليل خطة التنفيذ الكافي ) 2(

DNSSEC  الذي يقدم درجة
 ;ن المرونةعالية م

مع  تناسب خطة االنتقال) 32( 
العامة آما هو موضح في خطة 
مع النموذج التجاري الكامل  الطلب

 وآما هو موضح بالطلب؛ 
توضيح أن الموارد التقنية وال) 4( 

المطلوبة إلنجاز خطط هذا العنصر 
 .متاحة بسهولة

  : فشل المتطلبات - 0
.1لم يتم الوفاء بالمتطلبات إلحراز 
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 . اختياري 844  
IDNs :آان السجل المقترح سيقوم  ذاإ ستحدد

، وإذا TLDفي نطاق  IDNبدعم تسجيل عناوين 
على سبيل . حصول ذلك كيفيةف آان األمر آذلك

وضح الرموز التي سيتم دعمها، وجدول تالمثال، 
IDN  المرفق بمتغيرات تم تحديدها بجانب سياسة

هات العامة أيضًا الواج ذلك يتضمن. تسجيل مناسبة
 .EPPأو  Whoisالخاصة بقاعدة البيانات مثل 

 RFCs مع IDNوصف آيفية توافق تنفيذ 
إلى جانب  3743و ،3491 ،3490 ،3454

اإلنترنت موقع على   IDNICANNإرشادات 
<http://www.icann.org/en/topics/idn

guidelines.htm>-/implementation. 

غياب . طالقعند اإلن خدمة اختيارية IDNsتعتبر 
. .أو خطط لن يقلل من سجل مقدم الطلب IDNتنفيذ 

مقدم الطلب الذي يستجيب لهذا السؤال مع خطط تنفيذ 
IDNs الموضحة طبقًا  للمعايير   سيكافأ عند اإلنطالق

 .هنا

. خدمة  إضافية IDNsتعتبر  0-2
 : إيضاحات اإلجابة الكاملة

المعرفة والفهم الكاملين لهذا ) 1(
خاص بالمتطلبات التقنية المجال ال
 ؛للسجل

تقديم الموارد الكافية للخطة ) 2( 
التقنية في التكاليف المخطط لها 

المفصلة بالقسم  في خطة العمل
 .في خطة عمل السجلالمالي

تتوافق  IDN-مخططات ال )3(
مع االلتزامات التي تم التعهد بها 

للمسجلين لغرض وصف 
 التسجيل وخدمات التسجيل؛ و

اآل المتعلقة باألبجديات المش) 4(
تعتبر  IDNموضحة وجداول 

ومنشورة ومتاحة آاملة 
 .للعامةللعوام

تتضمن  :تجاوز المتطلبات - 2
 اإلجابات 

دليل اإلجراءات  )1(
المفصلة والمطورة على درجة 

، بما فيها إتمام IDNs عالية لـ
، واالمتثال إلرشادات IDNجداول 

IDNA/IDN وRFCs  ورصد
 ،؛IDNدوري لعمليات 

دليل القدرة على تقديم  )2(
 IDNحل المسائل وتعرف بمسائل 

 ؛،IDN احتيال أو هجمات
تفاعل وتناسق آامل للمتطلبات ) 3(

 والتجارية؛ و -التقنية 
المتاحة بالفعل والملتزم  دليل) 4(
 .؛ وبها
   
  

تتضمن : يلبي المتطلبات - 1
 اإلجابات 

مستوى آاٍف من التفصيل ) 1(
عرفة المطلوبتين إلثبات القدرة والم

 للوفاء بهذا العنصر؛
دليل خطط تنفيذ آافي ) 2(
امتثاال إلرشادات  IDNs لـ

IDNA/IDN؛ 
مع  IDNتناسق خطط ) 3(

 التجاري الكامل آما هوالنموذج 
النموذج التجاري موضح بالطلب؛ 

 و
 توضيح أن الموارد التقنيةو)4(
لمطلوبة إلنجاز خطط هذا العنصر ا

 .م بهاأو ملز متاحة بسهولة
لم يتم الوفاء : فشل المتطلبات - 0

 .1بالمتطلبات إلحراز 
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 مدققةأو توفير بيانات مالية موثقة : البيانات المالية 954 إثبات القدرة المالية
آلخر سنة مالية آاملة لمقدم الطلب، وإقرارات 
مالية غير ُمدقَّقة آلخر فترة مالية مؤقتة انتهت 

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

 
 المشروعات تحليل في المالية البيانات استخدام يتم

 .والتكاليف
 
 )اإلجابة على هذه األسئلة تبقى موضع السرية(

أن ) 50-45(يقصد باألسئلة الموجودة بهذا القسم  
المالية لمقدمي الطلبات الفرصة إلثبات قدراتهم تعطي 

 . في إدارة السجل
 

يتم إعداد البيانات المالية الموثقة  0-21
 IFRS وفًقا لـالمدققة أو 

المعايير الدولية لإلقرارات (
 IASBالمعتمد من ) المالية

) مجلس معايير المحاسبة الدولية(
المبادئ المحاسبية ( GAAPأو 

لمقبولة المتعارف عليها وا
وهذا  .بالواليات المتحدة) عموًما

يتضمن ميزانية وبيان دخل 
يعكسان الحالة المالية لمقدم 

الطلب ونتائج عمليات 
في حال آان مقدم  .التشغيل

الطلب آياًنا جرى تشكيله حديثا 
ودون  gTLDألغراض تطبيق 

خبرة عملية، فإنه يجب على مقدم 
الطلب تقديم تقارير مالية تعكس 

ل الكيان المتوقع لمشغل رأس ما
يجب أن يكون هناك . السجل

إمكانية للتحقق من التمويل في 
الحالة السابقة على أنه انعكاس 

حقيقي ودقيق وال يمكن أن 
عند عدم  .يتضمن تمويًال مأموًال

توفر البيانات الموثقة أو المدققة 
يكون على مقدم الطلب توفير 
تفسير واضح  مع الممارسات 

ى جانب  أن يمتلك القضائية إل
بالحد األدنى البيانات المالية غير 

 .المدققة

   :الوفاء الكامل بالمتطلبات - 2
بيانات آاملة ومصادق عليها ) 1( 

 مشروطة أيضًا
ألغلبية  ةغير مدقق اتبيان )2(

 .الفترة األخيرة
من بالحد األدنى الوفاء ) 1(

يتم توفير البيانات المالية :المتطلبات
المدققة الكاملة عند الموثقة أو 

المستوى األعلى المتوفر للسلطة 
حيث أن .  القضائية لمقدم الطلب

مثل هذه البيانات المالية غير 
قدم قدم  فإن مقدم الطلبمتوفرة، 

تفسير وقدم قدم على األقل تقارير 
وبالنسبة لمقدمي .مدققة مالية غير

الطلبات إذا لم تتاح تقارير المراقبة 
فإنها تعكس رأس  للبيانات المالية

المال المتوقع للكيان لمشغل السجل 
 .المقدم

لم يتم الوفاء : فشل المتطلبات - 0
على  .2أو  1بالمتطلبات إلحراز 

سبيل المثال، فشل آيان له تاريخ 
أو  ُمدقَّقةعملي في تقديم إقرارات 

 .موثقة
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تقديم التوقعات المالية للتكلفة : نموذج التوقعات5064  
للحدث ) مرفق( 1النموذج باستخدام والتمويل 
تبدأ فترة بدء التشغيل من تقديم   .احتماًالاألآثر

 .TLDالطلب إلى التفويض في نطاق 
ويقصد بالنموذج  تقديم الخصائص المشترآة بين 

وبذلك يتم تسهيل  TLD طلبات الحصول على
تشمل توقعات للفروق الكبيرة بين . عملية التقييم

في السنوات التالية لإلطار  أو المتوقع(السنوات 
في أي فئة من التكلفة أو ) الزمن الخاص بالنموذج

وصف أساس األرقام المتوفرة بما في  .التمويل
ذلك الدراسات والبيانات المرجعية أو الخطوات 

 ةأي وتوثيقاألخرى المتخذة لتطوير اإلجابات 
 .افتراضات موجودة

 
 )ريةاإلجابة على هذه األسئلة تبقى موضع الس(

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

التكاليف مع  ى فيهاتساوت لم حالة
الربح خالل السنوات الثالث 

  ).األولى للتشغيل
 

يعتبر وصف مقدم الطالب 
خالل لتطوير التوقعات آافيا 

وتعتبر آذلك  مرحلة االجتهاد 
 .للتوقعات أساسا 

 : تجاوز المتطلبات - 2
نموذج يوصف بتفصيل آاف ) 1( 

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
وقد تم شرح المدى المتوقع ) 2( 

وتم  .في األرباح والتكلفة بالتفصيل
تمويل جميع عمليات التشغيل حتى 

 ؛النهايات السلبية للمدى المتوقع في
 و
وصف للعمل التدريجي على  ) 3(

آما أنه  بالكامل تطوير التوقعات
يشير إلى األساس السليم لألرقام 

 .المتوفرة
  : يلبي المتطلبات  - 1
تم إثبات الموارد والخطة ) 1(

 .قويةلعملية  لشرآة 
ألآثر أهمية، أن والشيء ا) 2( 

الفروض المالية حول خدمات 
 ؛.السجل والتمويل والسوق محددة

  ؛.تتم وقاية البيانات المالية) 3( 
نموذج يوصف بتفصيل آاف ) 4(

ليتم تحديده على التوازن المناسب 
من حيث التكلفة والتمويل والخطر 
 ،على يد خبير في عمليات السجل

 والتكاليف بدرجة أي اتساق التمويل
عالية وتمثل دعامة قوية لالهتمام 

 .المستمر
لم يتم الوفاء : فشل المتطلبات - 0

 .1بالمتطلبات إلحراز 
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قم بوصف وشرح التكاليف المتوقعة : التكلفة )أ(5174  
وآما هو . إلعداد السجل المقترح وتشغيله

موصوف في الدليل المساعد لمقدم الطلب، ستتم 
لب بالكامل وء الطدراسة المعلومات المقدمة في ض

أن تتوافق هذه اإلجابة مع  يجبلذا . ومعايير التقييم
 )1: المعلومات المقدمة في جدول األرقام من أجل

تقديم خدمات ) 2. المحافظة على سجل الشرآات
الوفاء بالمتطلبات  )3. السجل الموصوفة أعاله

التقنية الموصوفة في القسم إثبات القدرة التقنية 
  . رد أعالهوالعملية الوا

 )لسريةاإلجابة على هذه األسئلة تبقى موضع ا(

التكاليف المحددة متسقة مع  0-2  
خدمات السجل المقترحة وتعمل 

على تمويل المتطلبات الفنية 
بشكل آاٍف ومتسقة مع 

. الهدف المقترح للسجل/المهمة
حيث من المفترض أن يوافق 

على التكاليف المخطط لها 
رة في شخًصا مقبوًال له خب

التشغيل التقني للسجل على أنها 
مقبولة لحجم السجل الموصوف 

تشمل التكاليف .  في الطلب
المحددة األداة المالية المذآورة 

 .أدناه 305في السؤال 

  : تجاوز المتطلبات - 2
عناصر التكلفة الموصوفة ) 1(

مرتبطة بوضوح وبشكل منفصل 
بكل مجال من عمليات تشغيل 

جل والمتطلبات خدمات الس: السجل
التقنية والمجاالت األخرى آما هو 

 .موصوف بواسطة مقدم الطلب
 التكاليف المقدرة معتدلة و ) 2( 
متسقة مع عملية تشغيل ) 3(

مقدار السجل آما هو /مجال/لحجم
 .موصوف بواسطة مقدم الطلب

تم استنباط معظم  ) 34(
التقديرات من أمثلة حقيقية أو 

 و؛ سجلمعادلة لعمليات تشغيل ال
التقديرات المعتدلة مبنية ) 45(

على هذه الخبرات وتصف مدى 
التكاليف المتوقعة وتستخدم النهاية 

 .العليا لهذه التقديرات
 : يلبي المتطلبات - 1
تغطي عناصر التكلفة ) 1( 

الموصوفة بشكل مقبول جميع 
خدمات : مجاالت عمليات السجل

السجل والمتطلبات التقنية 
ى آما هو والمجاالت األخر

 ؛ وموصوف بواسطة مقدم الطلب
التكاليف المقدرة معتدلة ) 2(

  ومتسقة
متسقة مع عملية تشغيل ) 3(

مقدار السجل آما هو /مجال/لحجم
 .موصوف بواسطة مقدم الطلب

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

قم بوصف المدى المتوقع للتكاليف المخطط ) ب(    
 . وصف العوامل التي تؤثر على هذا المدى .لها
 )اإلجابة على هذه األسئلة تبقى موضع السرية(
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يمكن استخراج التمويل من : التمويل والدخل) أ(5284  
على سبيل المثال، رأس المال (مصادر متعددة 

الربح من تشغيل السجل /الموجود أو العائدات
: ، وصف)تاحبقدر ما هو م(لكل مصدر ). المقترح

I (1: آيف ستقدم األموال الحالية موارد لكل من (
) 2 المستمرة؛ العمليات) 2 التمهيدية، العمليات

توضيًحا لنموذج الربح بما في ذلك تقديرات 
في حال عدم نية مقدم الطلب (لمعدالت االنتقال 

االعتماد على ربح التسجيل لتغطية تكاليف تشغيل 
ية نمو تمويل السجل، يجب عليه توضيح آيف

) 3). التشغيل وصيانته بطريقة مستقرة ومستمرة
مصادر التمويل الخارجي، يجب على مقدم الطلب 

تقديم دليل على التزام من جانب ) عند االقتضاء(
 . الطرف الذي يلتزم باألموال

 )اإلجابة على هذه األسئلة تبقى موضع السرية(

تم تحديد موارد التمويل بوضوح  0-2  
بشكل آاٍف لتقديرات تكلفة وُتقدم 
تم تحديد مصادر تمويل . السجل

رأس المال بوضوح واإلبقاء 
عليها بجانب االستخدامات 

األخرى المحتملة لألموال هذه 
تم وصف خطة انتقال . وإتاحتها

مصادر التمويل من الرأس مال 
المتاح إلى الربح الناتج عن 

). إذا آان متاًحا(عمليات التشغيل 
ادر التمويل تم توثيق مص

الخارجية والتحقق منها ويجب 
أال تتضمن مصادر مأمولة 

تم تحديد مصادر تمويل . لألموال
رأس المال الالزمة الستمرار 

عمليات تشغيل السجل على 
األرباح المخطط . أساس متطور

لها متسقة مع حجم والدخول 
المخطط له إلى األسواق 

 .المستهدفة

 : تجاوز المتطلبات - 2
تحديد مقدار األموال الحالية تم ) 1(

وفصلها وتخصيصها لعمليات 
 ؛.تشغيل السجل

في حال تقديم موارد لعمليات ) 2(
التشغيل المستمرة من األموال 

بدًال من الربح من عمليات (الحالية 
، يتم فصل هذا )التشغيل المستمرة

التمويل وتخصيصه لهذا الغرض 
فقط بمقدار آاٍف لمدة ثالث 

 ؛.سنوات
ألرباح مرتبطة بوضوح ا) 3(

بمعدالت األعمال المخطط لها 
 و ؛.وحجم السوق والدخول

اعتبر خبراء المجال الفروض ) 4(
 .التي تم طرحها على أنها معتدلة

 : يلبي المتطلبات - 1
تم تحديد مقدار األموال الحالية ) 1(

وتحديدها آمتاحة ووضع لها 
 ؛.ميزانية

في حال تقديم موارد لعمليات ) 2(
شغيل المستمرة من األموال الت

بدًال من الربح من عمليات (الحالية 
، يتم تحديد )التشغيل المستمرة

مقدار هذا التمويل ويتم تحديد 
مصادره بمقدار آاٍف لمدة ثالث 

 ؛.سنوات
األرباح مرتبطة بوضوح ) 3(

بمعدالت األعمال المخطط لها 
 و ؛.وحجم السوق والدخول

افتراضات خبير المجال ) 4(
صناعي التي تم طرحها على أنها ال

 .مناسبة
لم يتم الوفاء  :فشل المتطلبات - 0

 .1بالمتطلبات إلحراز 
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قم بوصف المدى المتوقع في التمويل المتوقع ) ب(    
وصف العوامل التي تؤثر على . واألرباح المتوقعة

اإلجابة على هذه األسئلة تبقى موضع (. هذا المدى
 )السرية

        

تأمين السندات المالية ) 2( :التخطيط المحتمل )أ(5394  
األخرى لتقديمها إلى عمليات تشغيل مستمرة لمدة 

قم بتحديد أية . ثالث سنوات في حال الفشل
معوقات مخطط لها لتطبيق خطة العمل الخاصة 
بك وآيف تؤثر على التكلفة والتمويل والجدول 

قى اإلجابة على هذه األسئلة تب(الزمني لتخطيطك؟ 
 )موضع السرية

االحتماالت والمخاطر محددة  0-2  
ومضمنة في تحليلي التكلفة 

خطة اإلجراء محددة . والتمويل
. في حال حدوث االحتماالت

النموذج مرن في حال حدوث 
تحديد الردود . هذه االحتماالت

التي تعالج الموارد واحتمال 
 .التأثير على الطوارئ

 : تجاوز المتطلبات - 2
النموذج بالكامل  يحدد) 1(

المخاطر الرئيسية والفرص التي 
مخاطر عملية : تحدث آل منها

وتجارية وقانونية ومخاطر خارجية 
 و ؛ .أخرى

يتم تقديم موارد لخطط ) 2(
اإلجراء وعمليات التشغيل بشكل 
آاٍف في التمويل الحالي وخطة 

الربح حتى في حال حدوث 
 .االحتماالت

  : يلبي المتطلبات - 1
حدد النموذج المخاطر ي) 1(

الرئيسية بتفاصيل آافية حتى 
يتفهمها رجل أعمال له خبرة في 

  .هذا المجال
تحديد االستجابة لبعض ) 2(

 و ؛.االعتبار للطواريءالمحددة
إذا آانت الموارد غير متاحة ) 3(

لتمويل االحتماالت الموجودة في 
الخطة الحالية، يتم تحديد مصادر 

 .هاتمويل وخطة للحصول علي
لم يتم الوفاء : فشل المتطلبات - 0

 .1بالمتطلبات إلحراز 
وصف التخطيط المحتمل لديك حيث تكون ) ب(    

مصادر التمويل بشكل آبير وفًقا لخطة العمل التي 
يكون فيها عمليات تغيير المواد من نموذج التطبيق 

وبوجه خاص، آيف سيتم الوفاء . أمًرا الزًما
التوقعات  نموذجإنهاء  مستمرة؟بالمتطلبات التقنية ال

اإلجابة ( .تحسبالحدوث أسوأ حالة) 2قالب (المالية 
 )على هذه األسئلة تبقى موضع السرية
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قم بوصف التخطيط المحتمل لديك حيث تكون  )ج(    
معدالت النشاط بشكل آبير تتجاوز التوقعات العليا 

ق التي يكون فيها تغيير المواد من نموذج التطبي
وبوجه خاص، آيف سيتم الوفاء . أمًرا الزًما

اإلجابة على هذه (بالمتطلبات التقنية المستمرة؟ 
 )األسئلة تبقى موضع السرية

        

  50 
54 

أمر هام  هي حماية المسجل: االستمرارية .1
الجدد  gTLDيطلب من مقدمي طلبات و

تقديم دليل يشير إلى استمرار المهام الحساسة 
عدم استدامة التمويل أو معاناة حتى في حالة 

، يجب تقدير تكاليف أوال .عمل مقدم الطلب
ثانيا، .  الحفاظ على مهام حماية المسجل

يتعين على مقدم الطلب شرح وسائل تدبير 
المبالغ الالزمة ألداء تلك الوظائف لمدة ثالث 

 . إلى خمس سنوات

2.  

يبقى اإلجابة على هذه األسئلة قيد ( .1
 لعمليات للتكلفة قديرت قدم )أ(.)السرية
 األساس على للتمويل األساسية التسجيل
 للسجل األساسية الوظائف تشمل. السنوي
 عمل فشل حال في حتى دعمها يجب التي
 :في التمويل أو/و الطلب مقدم

 

 لـ األسماء خوادم صيانة )أ 
TLDوDNS نطاق ألسماء 
 ؛مسجل

 ؛العمل لنظام التسجيل المشترك )ب 
 Whoisتوفير خدمة  )ج 
 محاسبة عمليات على ظالحفا )د 

 ;المسجل
الحفاظ على عمليات تأمين البيانات  )ه 

يطلب من مقدمي الطلبات تقديم تقديرات لتكاليف .1
. تمويل العمليات األساسية على أساس سنوي

تشمل الوظائف األساسية للسجل التي يجب دعمها 
أو /حتى في حال فشل عمل مقدم الطلب و

 : التمويل
 

من أجألسماء  DNSصيانة خوادم األسماء و .أ 
 النطاق المسجلة

 م التسجيل المشتركنظا.ب 
 Whoisخدمات .ج 
 يتم محاسبة المسجل.د 
 تأمين البيانات وإيداع البيانات.ه 
من مزود  IDNsفي حالة تقديم ( IDNجداول .و 

 )االمتداد
في حالة تقديم ( DNSSECمفاتيح .ز 

DNSSEC من مزود االمتداد( 
 

يتم تحديد هذه المهام على أنها مهام هامة للسجل في 
ر ، انظgTLDخطة استمرار سجل 

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

 
الطلبات تقديم دليل حول آيفية أن  يتعين على مقدمي.2

األموال الزمة ألداء هذه المهام األساسية وذلك 
يمكن أن يكون الدليل في شكل . لحماية المسجلين

  :تقارير أو عقود مالية مثل

يمكن إبرام  :التعاقد مع سجالت أخرى•
العقد في حالة الموافقة على تأمين 

األشكال المتوفرة هنا تستند إلى  0-3
دليل موثق . تقدير دقيق للتكاليف

أو خطة مفصَّلة تتعلق بالقدرة 
على تمويل عمليات تشغيل 
السجل األساسية والمستمرة 

مسّجلي النطاق لفترة من ثالث ل
إلى خمس سنوات في حالة فشل 
السجل أو البديل االفتراضي أو 
. حتى يمكن تخصيص مشغل تابع
أدلة الوسائل المالية لتمويل هذه 

يجب . المتطلبات قبيل التفويض
بالتزامن  أوتلبية المتطلبات قبل 

ممثل .مع تنفيذ اتفاقية السجل
 السجل

 : تجاوز المتطلبات - 3
تناسب التكاليف تتناسب مع  )1(

مع النموذج التقنية أو الخطط 
التجاري الكامل آما هو موضح 

 و بالطلب؛
تم تأمين صك تأمين أو أية ) 2(

سندات مالية أخرى أو تم عقد 
رسمية وتم تمويلها بالكامل اتفاقية 

من قبل مزود خدمة النسخ 
 االحتياطي أو تم إيجاد تمويل

ها إلى لتقديموترتيبات أخرى 
على عمليات تشغيل مستمرة لمدة

سنوات في حال خمس  األقل ثالث
 .الفشل

تم تأمين : تجاوز المتطلبات - 2
صك تأمين أو أية سندات مالية 

أخرى أو تم عقد اتفاقية رسمية وتم 
تمويلها بالكامل من قبل مزود 

خدمة النسخ االحتياطي أو تم إيجاد 
تمويل وترتيبات أخرى لتقديمها 

مليات تشغيل مستمرة لمدة إلى ع
 .ثالث سنوات في حال الفشل

التكاليف ) 1(: يلبي المتطلبات - 1
التقنية أو تناسب الخطط تتناسب مع 

مع النموذج التجاري الكامل آما 
 وهو موضح بالطلب؛ 

منفصل  تم تحديد تمويل) 2(
وتم وصف السندات المالية لتقديمها 

إلى عمليات تشغيل مستمرة لمدة 
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وعمليات إيداع المستودع 
 ؛المنتظمة

إن تم ( IDNالحفاظ على جداول  )و 
 ؛)IDNsعرض 

بما يتوافق مع  DNSSECتوفير  )ز 
 ذلك في بما المتطلبات  التقنية 

 .األولية المعلومات تخزين
 

 لكل المقدرة السنوية التكلفة إدراج
 ).المستخدمة العملة حدد( وظيفة

 

 

 

وإنشاء السجل لتشغيل سجل مقدم 
 الطلب إذا ما دعت الحاجة في المستقبل

نقد يملكه طرف ثالث : النقدية المقيدة•
 وصي في حساب قيود محددة 

األصول مثل األسهم :  ضمانات أخرى•
والسندات واألوراق القابلة للتداول أو 

 بها العقارات المتعهد 

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

 التعهدات

: السندات) LOC(خطابات االعتماد  •
خطابات االعتماد الضامنة وخطابات 

دائم "االعتماد أو خطابات االعتماد 
، وسندات األداء، وسندات "الخضرة

الكفالة تعد وسائل مالية صادرة عن 
تسديد المدفوعات في  البنك لضمان

األشكال،   .حال فشل مقدم الطلب
خطابات والمؤسسات التي تدعم اللغة،  

 .االعتماد تحدد قوتها آضمان

األموال محتجزة، : صندوق اإلغراق •
مع مرور الوقت، من جانب السجل 

لتكوين مبلغ آاف لتغطية اإللتزام 
 . المحتمل

يمكن :  صندوق اإلغراق المرتهن •
طلبات تجميع المخاطر للمتقدمين بال

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

سجل قد يفشل في االنتماء إلى 
  مجموعة

 مقدمي من يطلب وبالتالي هام أمر هي المسجل حماية
 استمرار إلى يشير دليل تقديم الجدد gTLD طلبات

نوات على األقل في حال ثالث س
 .الفشل

لم يتم الوفاء : فشل المتطلبات - 0
 .1بالمتطلبات إلحراز 
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 أن يجب. فشل السجل حالة في حتى الحساسة المهام
 التوضيح خالل من المستخدم احتياجات يةحما تتم

 من مطولة لفترة وظائف السجل باإلبقاء على  الصريح
 لذلك. السجل فشل مقابل حتى لو آان ذلك في الوقت
يهدف  وواضح موضوعي آإجراء القسم هذا يعرف
 . المسجلين وخدمة حماية إلى

 التفسير مع مرتبطتين مهمتين ينالمسجل لدىتوجد 
 السجل وظائف الستمرار لتوضيحا لهذا الكافي

 للحفاظ المحتملة التكلفة تقدير يجب أوال،. األساسية
 وخالل. )جزء أ( األساسية المسجل حماية وظائف على
 إذا ما التقييم عملية على القائمون سيحكم الطلب، تقييم
 جاوالمنه األنظمةمبنى معقوُال اعتمادًا علىالتقدير آان

 آخر في مكان في  وصفه تم قد الذي اإلجمالي التجاري
 . الطلب

 وسائل شرح الطلب مقدم على يتعين )جزء ب( ثانيا
 إلى ثالث لمدة الوظائف تلك ألداء الالزمة المبالغ تدبير
 موضح هو آما السجل اتفاقية إلغاء بعيد سنوات خمس
 من نوعين. أدناه المعيار مع بتوافق بما الطلب مقدم من

 الطلب مقدم على يجب .المتطلبات هذه تلبي العقود
جب أن يكون ي. وصفه تم الطرق هذه من أي تحديد

 .السجل اتفاقية تنفيذ العقد في مكانه المناسب عند
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 الطلبات مقدمي على يتعين) ب(  
  الالزمة األموال توفر آيفية حول دليل تقديم
وضمان تمويلها  األساسية العمليات ألداء

 في.المسجلين لحماية وذلك( لعمليات التسجيل
gTLD على سنوات الثث لفترة) الجديد 
 حددت. السجل اتفاقية إلغاء تاريخ من األقل

ICANN المطلب هذا لتلبية طريقتين : 
 

من ) LOC(عتماد إإصدار خطاب  )أ 
 .خالل مؤسسة مالية حسنة السمعة

 

يجب أن يكون مقدار خطاب  •
مساويًا أو أآبر  LOCاالعتماد 

من المقدار المحدد لتمويل عمليات 
عاله السجل األساسية الموضحة أ

لفترة ثالث سنوات على األقل 
 .تتبع تاريخ إلغاء اتفاقية السجل

 خطاب من اإلستفادة حال في
سيكون ا الدفع فإن االعتماد
 هذه تشغيل تكلفةب مرتبطًا
 .الوظائف

 يسمي أن LOC على يجب •
ICANN أنه/ هاأن على ممثلها أو 
 دفعه يتم تمويل أي. ة/ المستفيد
مثل الذي يعمل على ملل يوفر

 .تشغيل وظائف السجل المطلوبة

 فترة LOC أن تتوفر لدى يجب •
 تاريخ من سنوات خمس تقل ال

-ال يجب أن تبنى. TLD تفويض
LOC السنوي االنتهاء تاريخ مع 
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 العمل دائم فقرة على احتوت إن
القابلة لالمتدادات السنوية دون 

 الفترات من نهائي التعديل لعدد 
 المستفيد الُمصدر البنكُيعلم  حتى

 حتى أو النهائي االنتهاء بتاريخ
آدليل  LOC الـ المستفيد ينشر
 قبل االنتهاء تاريخ جاء إن. خطي
 لتفويض سةالخام السنوية الذآرى
TLD الطلب مقدم من فسيطلب 

 .عقد بديل على الحصول

 LOC-يجب أن تضمن ال •
على أعلى مؤسسة تجارية ُمؤمنة 

 ذلك يتضمن قد. مستوى قضائي
 سمعة ذات التأمين شرآة أو بنك
 باعتماد تتمتع تيللاو قوية دولية
 مثل ثالث طرف من قوي

(AA 'sPoorStandard &  
 odyMo أو ،) ذلك من أعلى أو
)Aa أو ،)ذلك من أعلى أو 

A.M. Best )X-A من  أعلى أو
 ). ذلك

أنه يجب على  LOCسوف يحدد  •
ICANN يكونا أو ممثلها أن 

بال شرط إلطالق التمويل  ينمؤهل
 بموجب إشعار) آامال أو جزئيا
أو  ICANNمن  مرسل أو خطي

ممثلها لدى انتهاء اتفاقية السجل 
 .TLD لـ

 قإرفا الطلب مقدم على يجب •
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 التنفيذ لخطاب أصلية نسخة
 التي الخطاب مسودة أو لالعتماد
 والشروط البنود على تحتوي
لم ُتنفذ  حال في. الكاملة
 الطلب مقدم من سيطلب بعد،
 أصلية بنسخة ICANN تزويد

LOC مع بالتزامن أو قبل المنفذ 
 .السجل اتفاقية تنفيذ

 LOC تتضمن أن يجب •
 :على األقل التالية المتطلبات

o وتاريخ بنكي ارإصد 
 .اإلصدار

o المستفيد :ICANN / 
4676 Admiralty 

Way, Suite 330 / 
Marina del Rey, 
CA 90292 / US ,

 .ممثلها أو
o لمقدم الكامل االسم 

 .عنوانهو الطلب
o هوية رقم LOC. 
o  المجموع الكلي الدقيق

 بالدوالر للمبلغ
 .األمريكي

o االنتهاء تاريخ. 
o واإلجراء العنوان تحديد 

 من المطلوبة ذجوالنما
 الدفع عروض خالل

 .التي يجب أن ُتقدم
o الشروط: 

 تحديد 
 المعايير
 من الجزئية
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 خطاب
دفعة  االعتماد
عمل تآهذه س
 ليقلعلى ت
 للقيمة الدفع

 بموجب
 خطاب
 .االعتماد

 تحديد يجب 
 عمليات آافة
 باسم الدفع
 اإلصدار بنك

 وخطاب
 رقم االعتماد
 .االعتماد

 يتم ال قد 
 LOC تعديل
 أو نقيحهات أو

 من توسيعها
 مرجع خالل
 أو مستند ألي

 أو اتفاقية
 .عقد

 تخضع 
LOC 

 لممارسات
إعتماد 
 الضمان
 ISP( الدولية

 وغرفة) 98
 التجارة
 رقم( الدولية

. اإلصدار
590.( 
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 الذي ال يتم إلغاؤه  بالنقد اإليداع  )ب 
من  النقدي المستودع وحساب

 .خالل مؤسسة مالية حسنة السمعة
 

يجب أن يكون  اعاإليد مقدار •
 المقدار من أآبر أو مساويا

 السجل عمليات لتمويل المطلوب
 .سنوات ثالث عن تقل ال لفترة

 خالل من النقد مع التعامل يجب •
 مالية مؤسسة في يتمثل ثالث طرف
 تمويل مع بالدمج للتمويل تسمح لن

 أو الطلب مقدم تشغيل عمليات
 الوصول يتم وقد األخرى تمويالت

 من أو ICANN لخال من إليها
 شروطتوفر  حال في ممثلها خالل
 . معينة

 خالل من LOC إصدار يجب •
 السمعة حسنة مالية مؤسسة

مضمونة على أعلى مستوى 
 أو البنك ذلك يتضمن قد. قضائي
 الدولية السمعة ذات التأمين شرآة
 من قوي باعتماد تتمتع التي القوية
 & Standard مثل ثالث طرف
Poor )AA ن ذلكم أعلى أو( 

Moody ، )Aa من أعلى أو 
 أعلى أو X-A(MA Best.) ذلك

 ).من ذلك
سوف تحدد اتفاقية المستودع ذات  •

ضرورة الصلة بمقدار المستودع 
أو ممثلها  ICANN أن تكون
بال شرط إلطالق التمويل  النمؤهل

بموجب إشعار ) آامًال أو جزئيًا
أو ممثلها لدى  ICANNآتابي من 

 .TLD ل لـانتهاء اتفاقية السج
 أن المستودع اتفاقية على يجب •
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 خمس عن تقل ال بفترة تمتعت
 . TLD تفويض تاريخ من سنوات

 حساب في التمويل يعتبر ال •
. ICANN لـ ملكًا اإليداع مستودع

أي أرباح ذات أهمية لرسوم بنكية  •
أقل تعود إلى الودائع وسيتم ردها 

حال تسوية  في لمقدم الطلب
 ه لم يستخدماعتبار أن علىالحساب 

لدفع التكلفة ونفقات الحفاظ على 
 .المستودع

يجب إرجاع الوديعة باإلضافة الى  •
ناقص أية ، الفائدة الضريبية

عموالت ضريبية على الوديعة، 
حال عدم  في لمقدم الطلب
في تمويل عمليات إستخدامها 

تشغيل السجل بسبب حدث مفاجئ 
أو بعد مرور خمس سنوات أو 

  .أيهما آان أآثر
 تفسير بتقديم مطالب الطلب مقدم •

 اإليداع مقدار عن ICANN لـ
 اإليداع تحسب التي والمؤسسة
 تقديم عند حسابتنفيذ الال واتفاقية
 .الطلب

 دليل إرفاق الطلب مقدم على يجب •
عهد  حساب في اإليداع لتمويالت
 المؤقتة الترتيبات دليل أو التنفيذ
 دليل تقديم يجب. التمويل إليداع
 اتفاقية وبنود يداعاإل تمويل

 أو قبل ICANN إلى المستودع
 .السجل اتفاقية تنفيذ مع بالتزامن
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