
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كتيب دليل مقدم الطلب
 اإلصدار النهائي المرتقب

 الوحدة الثانية
لكتيب دليل مقدم الطلب وغير معتمد ككتيب دليل نهائي من جانب " مقترح"الرجاء مالحظة أن هذا اإلصدار 

 gTLDال يتعين على مقدمي الطلبات المحتملين االعتماد على أي التفاصيل المقترحة لبرنامج . مجلس اإلدارة
 .الجديد نظراً لخضوع البرنامج لمزيد من المداوالت والتنقيح

 
 

 .تمت ترجمة هذه الوثيقة من اللغة اإلنجليزية ليصل إليها جمهور أعرض
  

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

 . الرسمي والمعتمد
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  الثانية الوحدة
  التقييم إجراءات

  
 نطاقات آانت إذا ما تحدید في المستخدمة والمعایير التقييم إجراءات الوحدة هذه توضح

gTLD مبدئي، لتقييم الطلبات مقدمي جميع وسيخضع. للتفویض معتمدة الطلب لها المقّدم 
  .موسع لتقييم العناصر جميع یجتازوا لم الذین أولئك سيحتاج بينما

 سلسلة بتقييم ICANN منظمة خالله تقوم الذي ،المبدئي التقييم هو المطلوب األول قييمالت
 التي المقترحة السجل وخدمات الطلب، مقدم ومؤهالت الطلب، لها المقّدم gTLD نطاقات
  .یقدمها

  :المبدئي التقييم في التالية التقييمات إجراء ویتم

  بالسلسلة الخاصة المراجعة عمليات •

  لسلةالس تشابه 

  المحجوزة األسماء 

  DNS استقرار 

  الجغرافية األسماء 

  الطلب بمقدم الخاصة المراجعة عمليات •

  والتشغيلية التقنية القدرة إثبات 

  المالية القدرة إثبات 

  DNS باستقرار المتعلقة للقضایا السجل بخدمات الخاصة المراجعة عمليات 

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

 التقييم اجتياز في الطلب مقدم فيها ینجح ال التي الحاالت في الموسع التقييم تطبيق یتم
  . أدناه ٣- ٢ القسم انظر .المبدئي

  الخلفية فحص  ١-٢
  :مستویين على لخلفيةا فحص إجراء یتم

  و الجنائي؛ والتاریخ األعمال في العام التفوق) أ(

  .اإللكترونية القرصنة سلوك تاریخ) ب(
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 فحص نتائج تخضع. للمتابعة یتأهل آي الخلفية فحص مستویي آال اجتياز الطلب على یتعين
 التي العملية اليةالت البنود تصف). ١- ٢-١( بالبند الموصوفة للمعایير وفقًا للتقييم الخلفية

  .الخلفية فحص إلجراء ICANN تستخدمها

  الجنائي والتاریخ األعمال في العام التفوق  ١-١-٢
 أي في حسنة سيرة وذات مسجلة علنية تجاریة مؤسسات بوصفها المتقدمة الكيانات تنجح
 ألسواق يالعالم االتحاد یدرجها آما( العالم مستوى على األآبر ٢٥ الـ المالية األوراق أسواق
 تحدید یعتمد. الجنائي والتاریخ األعمال في العام التفوق فحص اجتياز في) المالية األوراق
 آخر نهایة في المسجل المحلية للسوق الرأسمالي التحویل على مالية أوراق سوق ٢٥ أآبر
   ١.دورة آل بدایة قبل حالية تقویمية سنة

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

 المصالح، أصحاب من مستمر لتأمين الكيان یتعرض عامة، مقيدة مؤسسة باعتبارها
 عن والكشف راقبةم المالية المعامالت جميع تتطلب. والمعامالت والمنظمين، والمحللين،
 ذلك في بما اآلخرین، الرئيسيين واألشخاص والمسؤولين، المدراء، حول المادیة المعلومات
  . ICANN ستجریه الذي الفحص تتجاوز أو المتطلبات هذه تلبي إجماال،. اإلجرامي السلوك

 ICANN تقدم سوف المعامالت، هذه من واحدة في المقيدین غير الطلب لمقدمي بالنسبة
 خدمة إلى الرئيسسين المصالح وأصحاب والمدراء، والمسؤولين، للكيان، تمييز لوماتمع

 وتعيد ١-٢- ١ القسم في المدرجة المعایير الخدمة هذه تستخدم سوف. الدولية الخلفية فحص
 العام النطاق على المتاحة المعلومات سوى استخدام یتم لن. المعایير هذه تطابق التي النتائج
   .بياناالست هذا في

 معایير تحقيق في المحتملة المشاآل عن بالكشف الطلب مقدم یقوم أن المتوقع من أنه الحظ
 استيضاحات، أیة إعادة حالة في. الطلب تسليم وقت في استفسار أو توضيح أي ویقدم الطلب،
 لحل الحاالت هذه متابعة وتتم الطلب مقدم من المقدمة الكشف عمليات مع مطابقتها تتم فإنه

  . المحتملة الزائفة اإلیجابية المواقف أو بالتناقضات الخاصة القضایا

  .الخلفية فحص من الجزء هذا الطلب یجتاز استيضاحات، أیة إرسال عدم حالة في

                                                 
 exchanges.org/files/statistics/excel/EQUITY109.xls-http://www.world انظر ١
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  اإللكترونية القرصنة تاریخ  ٢-١-٢
 القانونية البيانات وقواعد UDRP حاالت مقابل الطلب مقدمي حالة ICANN تراجع سوف

 بموجب اإللكترونية القرصنة سلوك نمط تبين أن یمكن التي للبيانات ماليًا جدیةم باعتبارها
   .١-٢- ١ القسم في المدرجة المعایير

 حالة في .الطلب في األنشطة بهذه یتعلق فيما محددة تصریحات یقدم أن الطلب مقدم على یتعين
 وتتم الطلب مقدم من المقدمة الكشف بعمليات الطلب مطابقة تتم فإنه استيضاحات، أیة إعادة
  .المحتملة الزائفة اإلیجابية المواقف أو بالتناقضات الخاصة القضایا لحل الحاالت هذه متابعة

  .الخلفية فحص من الجزء هذا الطلب یجتاز استيضاحات، أیة إرسال عدم حالة في

  المبدئي التقييم  ٢-٢
  . عناصر عدة من نوع آل ویتكون. المراجعة من نوعين من المبدئي التقييم یتكون

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

 أخرى لسالسل مشابهة بشانها بطلب المتقدم gTLD نطاق سلسلة آانت إذا ما •
   المستخدم؛ إرتباك إثارة احتمال إلى یؤدي مما

 عكسية بصورة ستؤثر الطلب لها قدَّمالم gTLD نطاقات سلسلة آانت إذا وما •
  استقراره، أو DNS أمان على

 استخدام حالة في للحكومة األساسية الموافقة على دليل توفير تم قد آان إذا وما •
  .محددة جغرافية أسماء

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

 لتشغيل الضروریة والمالية والتشغيلية التقنية رةبالقد یتمتع الطلب مقدم آان إذا ما •
   سجل،

 على عكسي بشكل ستؤثر الطلب مقدم یوفرها التي السجل خدمات آانت إذا وما •
  .استقراره أو DNS أمان

  بالسلسلة الخاصة المراجعة عمليات  ١-٢-٢
 العامة gTLD نطاقات سالسل من سلسلة آل بمراجعة ICANN تقوم المبدئي، التقييم في

  .التالية األقسام في أآبر بتفصيل هذه المراجعة عمليات توضيح ویتم. الطلب لها المقّدم
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   السلسلة تشابه مراجعة  ١-١-٢-٢
 الطلب لها المقّدم gTLD نطاقات سالسل من سلسلة لكل أولية مقارنة المراجعة هذه تتضمن
 من وغيرها) ٢- ١-٢- ٢ الفرعي القسم راجع( المحجوزة واألسماء الموجودة، TLD بنطاقات
 الثقة وفقد المستخدم إرتباك إثارة تجنب المراجعة هذه من والهدف. الطلب لها المقّدم السالسل

  . المشابهة السالسل من الكثير لتفویض آنتيجة DNS في

 لدرجة للغایة المتشابهة السالسل إلى" مشابه" تشير هذا، الطلب مقدم دليل آتيب في :مالحظة
 المنطقة في واحدة سلسلة من أآثر تفویض حالة في المستخدم ارتباك إثارة يةاحتمال تخلق أنها

  . الجذر

 المعارضة عملية زیادة إلى المبدئي التقييم خالل یحدث الذي البصري التشابه فحص ویهدف
  ). النزاع حل إجراءات الثالثة، الوحدة انظر( التشابه أنواع آافة تتناول التي النزاع وحل

  .مستقلة" سالسل تشابه هيئة" ید على هذه التشابه مراجعة إجراء وسيتم

   إجراؤها یتم التي المراجعات  ١-١-١-٢-٢
 والتي السالسل بين البصري التشابه أوجه تعریف في" السالسل تشابه هيئة" مهمة تتجسد
   .المستخدم ارتباك إثارة احتمالية وجود إلى ستؤدي

 أربعة في المستخدم إرتباك إثارة إلى تؤدي التي هالتشاب أوجه تقييم بمهمة الهيئة وتقوم
  :مقارنة عند الظروف، لتصنيفات مجموعات

 األسماءو الحالية TLDs نطاقات بشأنها بطلب المتقدم gTLD نطاق سالسل •
  ;المحجوزة

 األخرى gTLD نطاق سالسل مقابل بشأنها بطلب المتقدم gTLD نطاق سالسل •
  ;بشأنها بطلب المتقدم

 آـ المطلوبة السالسل مقابل بشأنها بطلب المتقدم gTLD نطاق سالسل •
IDN ccTLDs ;و  

  :مقابل بشأنها بطلب المتقدم حرفين من المكون IDN gTLD نطاق سالسل •

o آخر مفر حرف آل.  

o سلسلة أیة ASCII تفویض عمليات لحمایة( حرفين من مكونة أخرى 
ccTLD الممكنة المستقبلية.(  

 تدقيًقا المراجعة هذه تتضمن -  المحجوزة األسماء أو ةالحالي TLD نطاقات مع التشابه
 واألسماء الحالية TLD سالسل وقوائم الطلب لها المقدَّم السالسل من سلسلة آل بين مضاًدا

 إرباك حدوث احتمال یتوفر بحيث سلسلتين بين آبير تشابه هناك آان إذا ما لتحدید المحجوزة
  .المستخدم
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 األسماء أو الحالي TLD نطاق على الطلبات تقدیم نظام رفیتع التي البسيطة الحالة وفي
  .الطلب بتقدیم الطلبات تقدیم نظام یسمح ولن المحجوزة،

 في المدرجة الترميز نقاط معامالت المتطابقة بالسالسل الخاص االختبار هذا مثل ویراعي
 لمكافئةا العناوین مع البروتوآوالت تتعامل المثال، سبيل على. صلة ذي IDN جدول أي

 العنوان لنفس بدیلة أشكاًال مثال" Foo"و" foo" تعد العنوان، لنفس بدیلة آأشكال
)RFC 3490.(   

 الموقع على الجذر منطقة في حالًيا الموجودة TLDs جميع معرفة یمكن
http://iana.org/domains/root/db/ .  

: التالي الموقع على متاحة ICANN لـ قدمت التي IDN جداول تعد
tables/-http://www.iana.org/domains/idn.  

 )المتنافسة السالسل مجموعات( بشأنها بطلب المتقدم األخرى gTLD سالسل مع التشابه
 البعض بعضها مقابل تنقيح إلى أنهابش بطلب المتقدم gTLD سالسل جميع تخضع –

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

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

 التنافس مجموعات حول المعلومات من مزید على للحصول. البعض لبعضها المشابهة أو
  . السلسلة على التنافس إجراءات ،٤ الوحدة راجع التنافس، وحل

  
 التنافس مجموعة من جزء بوصفهم الطلبات مقدمي إخطار ICANN منظمة على یتعين
 المتنافسين الطلبات لمقدمي أطول فترة هذا ویتيح( .السلسلة تشابه تدقيق من االنتهاء بمجرد
 نشر سيتم آما.) التنافس حل مرحلة إلى الوصول قبل بهم خاص قرار إلى للتوصل

  .ICANN ویب موقع على أیًضا هذه التنافس مجموعات
  

 مراجعة وستتم --  IDN ccTLD آنطاقات المطلوبة TLD نطاقات سالسل مع التشابه
 TLD نطاقات سالسل مع التشابه من للتحقق أیًضا الطلب لها المقدَّم gTLD نطاقات سالسل
 الموقع انظر( IDN ccTLD بنطاقات الخاصة السریع التتبع عملية في المطلوبة
track/-http://www.icann.org/en/topics/idn/fast .(وستقوم ICANN باتخاذ 
 لنطاقات المرتقب السریع التتبع مع تضارب حدوث حالة في التعارض لحل التالي األسلوب

IDN ccTLD.  

 TLD نطاق تفویض سيتم اآلخر، تقدیم قبل به الخاصة للعملية الطلبات أحد إآمال حالة في
 اعالنز فض ذلك في بما بنجاح، التقييم مراحل لجميع المجتاز gTLD نطاق طلب یعد. ذلك

 مكتمًال التسجيل، اتفاقية مرحلة إلى الدخول بأهلية والمتمتع سریانه، حسب السلسلة، وتنافس
 یعد وبالمثل،. حدیثًا به المتقدم IDN ccTLD طلب قبل من أهليته إنكار یجوز ال عليه وبناء
 یجوز ال ولذا آامًال،") منه التحقق تم" أي،( للتقييم المجتاز IDN ccTLD نطاق طلب
  .حدیًثا به التقدم تم gTLD طلب بواسطة عادهاستب



الثانية الوحدة
التقييم إجراءات

 
 

المقترح النهائي اإلصدار –المتقدم دليل آتيب
2-٦

 

 gTLD نطاق طلب یحصل لم وحيث المناظرة، للعملية الطلبات أٍي استيفاء عدم حالة وفي
 طلب تنفيذ یسري المختصة، العامة السلطة أو الحكومية الجهة من المطلوبة الموافقة على
 یتم. gTLD نطاق طلب ىعل الموافقة تجوز وال منه، التحقق تم الذي IDN ccTLD نطاق
 التي ،IDN ccTLD لنطاق السریع التتبع عملية تنفيذ في" منه التحقق تم" المصطلح تعریف
  .http://www.icann.org/en/topics/idn الموقع على عليها العثور یمكن

 الجهة من لمعارضة تلقيه عدم أو ،دعم على gTLD نطاق طلب مقدم حصول حالة وفي
 سلسلة مع تنافس لوجود نتيجة الطلب مقدم استبعاد مع المختصة، العامة السلطة أو الحكومية
 الطلب لمقدم عندئذ یتاح ،IDN ccTLD بنطاقات الخاصة السریع التتبع عملية في مطلوبة
  . ccTLD اتنطاق طلب نشر قبل gTLD نطاق طلب تقدیم حال آامل مبلغ على الحصول

 تخضع, السابقة المراجعة عمليات إلى إضافة - حرفين من مكونة IDN سالسل مراجعة
 حرفين من مكونة IDN سلسلة عن عبارة وهي بشأنها بطلب المتقدم gTLD نطاق سلسلة

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

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

  .حرفين من مكون ASCII من ممكنة توليفة أیة  ) ب

  .المراجعة أعاله) ب( أو) أ( للحالة والمطابقة بشأنها بطلب المتقدم gTLD نطاق سلسة تجتاز لن
  
  المراجعة أسلوب   ٢-١-١-٢-٢

 بالتشابه یتعلق لوغاریتمي تسجيل خالل من جزئًيا" السالسل تشابه هيئة" إخطار سيتم
 TLD نطاقات سالسل من سلسلة وآل الطلب لها المقَدم السالسل من ةسلسل آل بين البصري
 موضوعًيا معياًرا التسجيل وسيوفر. المحجوزة واألسماء الطلب لها والمقدَّم الحالية األخرى

 حدوث إلى تؤدي أن المحتمل من التي السالسل تحدید عملية من آجزء الهيئة، العتبارات
 المرتفع البصري التشابه تسجيل أن توقع الطلبات دميمق على یتعين عامة، بصفة. إرباك
 من الرغم وعلى .السالسل تشابه مراجعة المقدم الطلب اجتياز عدم احتمالية ارتفاع إلى یشير
 آلًيا راجع للتشابه النهائي القرار وأن فقط مؤشر إال هو ما التسجيل أن مالحظة تجدر ذلك،
  .الهيئة لحكم

 لألغراض الطلبات لمقدمي إضافية خلفية ومعلومات المستخدم، داتوإرشا اللوغاریتم، یتوفر
 السالسل اختبار على القدرة الطلبات مقدمي لدى وسيكون ٢.والمعلومات باالختبار المتعلقة

   .الطلب تقدیم قبل التقدم نظام خالل من نتائج على والحصول

                                                 
  group.com/algorithm/-http://icann.swordالموقع انظر٢ 
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 والدیفانية، والسيریالية، ينية،والص العربية، األبجدیات في الشائعة الرموز اللوغاریتم یدعم
 األبجدیات ذات السالسل مقارنة یمكنه آما. والالتينية والكوریة، واليابانية، واليونانية،
  . ببعضها المختلفة

 صلة، ذات لغات جدول أي في المعرفة المتفاوتة، األحرف التقدیر بعين الهيئة ستأخذ آما
 بصریًا المتشابهة غير السالسل توضع لمثال،ا سبيل على. النهائية لقراراتها التوصل عند

 تخضع آما. تنافس مجموعة في ،IDN لجدول استنادًا متفاوتة TLD آسالسل والمحددة
   ٣.السالسل تشابه لتحليل المقدم الطلب من آجزء المدرجة المتفاوتة TLD سالسل

 السالسل ينب للتشابه الخاصة مراجعتها وإجراء اللوغاریتم بيانات بفحص الهيئة ستقوم
 نصوص في سالسل وجود حالة وفي. المربكة السلسلة لمستوى ترتقي آانت إذا ما ومعرفة

  .بالكامل یدویة الهيئة جانب من التقييم عملية تكون بعد، اللوغاریتم یدعمها ال

  :یلي آما ال، أم المربكة السلسلة وجود بتحدید الخاص لالختبار عاًما معياًرا الهيئة وستستخدم

 بشدة مشابهة سلسلة هناك تكون عندما المربكة السلسلة توجد -  المربكة السلسلة رمعيا
 ارتباك، حدوث والحتمال. إرباًآا تسبب أو خادعة تكون أن یحتمل بحيث بصرًیا ألخرى
 نظر وجهة من االرتباك یظهر أن فحسب الممكن من وليس المحتمل، من یكون أن یجب

 سبًبا یعتبر تشابههما إلى یؤدي السلسلتين بين ارتباط وأي .المعتدل العادي اإلنترنت مستخدم
  .ارتباك حدوث باحتمال للحكم آاف غير

  السلسلة تشابه مراجعة نتائج ٣-١-١-٢-٢
 TLD نطاق مع التشابه بسبب السالسل تشابه مراجعة یجتاز لم الذي التقدم طلب شأن ومن

 یجتاز لم وحيثما. متاحة أخرى راجعاتم هناك تكون ولن المبدئي، التقييم یجتاز أال الحالي
 من االنتهاء فيه یتم وقت أقرب في الطلب مقدم إخطار سيتم السالسل، تشابه مراجعة الطلب

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

  
  

                                                 
 المدرجة للسالسل تحليًال الهيئة ُتجري ،)٣-٣-١ الفرعية الفقرة انظر( جانبه من المقدم الطلب في عنها علنالم للمتغيرات الطلب مقدم إدراج حالة في ٣

 جانب من المقدمة IDN جداول بين مقارنة عقد التحليل یتضمن قد. الطلب مقدم جانب من المقدم IDN لجدول وفقًا متغيرة صورًا تمثل أنها من للتأآد
  .الطلب لمقدم تساؤالت أیة وتوجيه, النص أو اللغة لنفس القائمة األخرى والجداول الطلب مقدم
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 قبل من للمعارضة خاضًعا یزال فال السالسل تشابه مراجعة اجتاز الذي التقدم طلب أما
 التقدم طلب جولة في آخر gTLD نطاقات طلب مقدم جانب من أو الحالي TLD مشغل
 بتقدیم مخّول معترض بواسطة السلسلة إرباك معارضة إرسال العملية هذه وتتطلب .الحالي
 العكس، على بل. البصري التشابه على المعارضة من الفئة هذه تقتصر وال. المعارضة هذه
 في بما( التشابه أنوع من نوع أي عن الناتج اإلرباك على معارضة المعارض یقدم أن یمكن
 من مزید على للحصول). المعنى في التشابه أو السمعي، أو البصري، التشابه ذلك

  .النزاع حل إجراءات ،٣ الوحدة راجع المعارضة، عملية حول المعلومات

 إرباك أساس على آخر gTLD نطاق طلب ضد معارضة بإرسال الطلب مقدم یقوم أن یمكن
 مجموعات تكوین تغيير إلى نجاحها، حالة في المعارضة، تلك تؤدي أن ویمكن. السلسلة
 مباشر تنافس في الطلب لها المقدم gTLD نطاقات سالسل اعتبار سيتم بحيث األولية التنافس

 عملية تؤدي ولن). السلسلة على التنافس إجراءات الرابعة، الوحدة رانظ( بعضها مع
  .التنافس مجموعة من الطلب استبعاد إلى المعارضة

   المحجوزة األسماء  ٢-١-٢-٢
 من بقائمة الطلب لها المقّدم gTLD نطاق سالسل أجل من التقدم طلبات آل مقارنة تتم

 لها المقّدم gTLD نطاق سلسلة ظهور دمع لضمان األعلى المستوى ذات المحجوزة األسماء
   .القائمة هذه في الطلب

   األعلى المستوى ذات المحجوزة األسماء قائمة

AFRINIC  IANA-SERVERS  NRO  
ALAC  منظمة ICANN  RFC-EDITOR  

APNIC  IESG  RIPE  
ARIN  IETF  ROOT-SERVERS  
  ASO  INTERNIC  RSSAC منظمة

CCNSO  صحيح غير  SSAC  
  *اختبار  IRTF  *مثال

GAC  ISTF  TLD  
  GNSO  LACNIC  WHOIS منظمة

GTLD-SERVERS  LOCAL  WWW  
IAB  LOCALHOST    

IANA  NIC    

 بالترجمات أیًضا ICANN ستحتفظ أعاله، الواردة السالسل إلى باإلضافة أنه الحظ*
 فهي السالسل باقي أما .متعددة بلغات" example"و" test" بالمصطلحين الخاصة
  .أعاله المتضمن الشكل في قطف محجوزة

  

 السم الطلب مقدم إدراج حالة في المحجوز، االسم على الطلبات تقدیم نظام وسيتعرف
  . الطلب بتقدیم یسمح ولن الطلب، لها المقَدم gTLD سلسلة أنه على محجوز
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 تشابه مراجعة خالل لها المقدّم gTLD نطاق سالسل مراجعة تتم ذلك، إلى وباإلضافة
 gTLD سلسلة طلب یجتاز لن. المحجوزة األسماء ألحد مشابهة آانت إذا ما لتحدید السلسلة
  .المراجعة هذه محجوز السم جًدا مشابهة أنها على تعریفها یتم التي

 على) ٣ - ٣ -١ بند انظر( عنها المعلن المتغيرات بقائمة الواردة األسماء عن اإلعالن یتم
. المحجوزة األسماء مثل أساسي بشكل معها التعامل ویجري ICANN منظمة ویب موقعه
 واردة لسلسلة المشابهة أو المطابقة gTLD سلسلة بشأن المقدم الطلب یجتاز لن بمعنى،
  .المراجعة هذه عنها المعلن المتغيرات بقائمة

   DNS استقرار مراجعة  ٣-١-٢-٢
 عدم حدوث ىإل ستؤدي الطلب لها المقدَّم gTLD سلسلة آانت إذا ما المراجعة هذه تحدد

 مع التوافق من للتأآد مراجعة ذلك سيتضمن الحاالت، جميع وفي. DNS في استقرار
 بعض وفي. gTLD) عناوین( بسالسل الخاصة األخرى والمتطلبات التقنية المتطلبات
 المحتملة المشاآل لدراسة موسعة لمراجعة حاجة هناك تكون قد االستثنائية، الحاالت

  .الطلب لها المقدَّم gTLD ةلسلسل التقني لالستقرار

  السلسلة مراجعة إجراء: DNS استقرار  ١-٣-١-٢-٢
 وستقوم. استقراره أو DNS أمان على عكسي بشكل الجدیدة gTLD عناوین تؤثر أال یجب

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

 في الموضحة بالمتطلبات الطلب لها المقّدم gTLD سالسل التزام من للتأآد •
   ،٢- ٣- ١- ٢- ٢ القسم

 االستقرار أو باألمان تتعلق آبيرة مشكالت تثير سلسلة أي آانت إذا ما وتحدید •
  .المراجعة من مزیًدا تتطلب أن یمكن

 بشكل تتوافق تيال للسلسلة ضرورًیا الموّسع التحليل یكون بأن جًدا منخفضة إمكانية وتوجد
 ذلك، ومع. الوحدة هذه من ٢- ٣- ١-٢-٢ الفرعي القسم في الواردة السلسلة متطلبات مع آامل
 غير استقرار أو أمان مشكالت إثارة حالة في إضافية حمایًة االستقرار مراجعة عملية توفر

  .الطلب لها المقدَّم gTLD بسلسلة یتعلق فيما متوقعة

 التقدم لطلب موسعة مراجعة بإجراء ستقوم DNS استقرار هيئة فإن الحالة، هذه مثل في
 إذا ما بتحدید الهيئة وستقوم. المبدئي التقييم فترة أثناء الطلب لها المقّدم gTLD نطاق لسلسلة

 أو اإلنتاجية على عكسية بصورة تؤثر حالة تنشئ أو الصلة ذات بالمعایير السلسلة تلتزم لم
 مع األخيرة، النظم أو اإلنترنت خوادم إلى االستجابات ترابط أو االتساق أو االستجابة زمن
  .ذلك حول التقاریر آتابة
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 األحوال من أٍي ظهور عدم مع الصلة، ذات بالمعایير تلتزم السلسلة أن الهيئة قررت إذا
  . DNS استقرار مراجعة سيجتاز التقدم طلب فإن أعاله، المذآورة

 أنها أو الصلة ذات الفنية بالمعایير السلسلة التزام عدم على ینص لقرار الهيئة إتخاذ حالة وفي
 ترابط أو االتساق أو االستجابة زمن أو اإلنتاجية السعة على عكسيًا تؤثر حالة في تتسبب

 لن أنه آما المبدئي التقييم الطلب یجتاز فلن الطرفية، النظم أو اإلنترنت لخوادم االستجابات
 األمن بمسائل خاصة مشاآل تسبب أن المحتمل من السلسلة أن یدتحد تم ما وإذا. متابعته تتم

 من االنتهاء فيه یتم وقت أقرب في الطلب مقدم إخطار یتم فسوف ،DNS في واالستقرار
  .DNS االستقرار مراجعة

  ٤السلسلة متطلبات  ٢-٣-١-٢-٢
 هاتوافق لضمان الطلب لها المقدَّم gTLD سالسل من سلسلة آل بمراجعة ICANN ستقوم
  . التالية الفقرات في الموضَّحة المتطلبات مع

 الطلب یجتاز لن القواعد، هذه من ألي بشأنها بطلب المتقدم gTLD سلسلة انتهاك حالة في
  .أخرى مراجعات أیة إجراء یتم ولن. DNS استقرار مراجعة

 نطاقات ناوینلع الفنية المتطلبات -  )السالسل( العناوین لكل الفنية المتطلبات --  األول الجزء
  .التالية األعلى المستوى

 هو آما صالًحا،) سلكًيا ُیبث الذي العنوان أي،( ASCII عنوان یكون أن یجب   ١- ١
 RFC( والمواصفات التنفيذ: النطاقات ألسماء التقنية المعایير في موضح
. بها تحدیثات وأي) ٢١٨١ RFC( DNS مواصفات توضيحو, )١٠٣٥

  :یلي ما هذا ویتضمن

   .رمًزا ٦٣ من أآثر على العنوان یحتوي أال یجب ١- ١- ١

  .متطابقة أنها على والصغيرة الكبيرة األحرف معاملة تتم ٢- ١- ١

 في المبين النحو على صالًحا استضافة اسم ASCII عنوان یكون أن یجب ٢- ١
 DOD الدفاع بوزارة اإلنترنت مضيفي جدول مواصفات الفنية المعایير

)RFC 952( ,والدعم التطبيق –اإلنترنت مضيفي ومتطلبات )RFC 1123(، 
 اسماء, )RFC 3696(وتحویلها األسماء من بالتحقق الخاصة التطبيق تقنياتو

 تحدیثات وأي, )IDNA)(RFCs 5890-5894( الطلبات في الدولية النطاق
  :یلي ما هذا ویتضمن .لها

                                                 
  names-tld-liman-http://tools.ietf.org/html/draft-04.انظر  .IETFفي التقدم قيد  RFC 1123لـ طبقًا للمراجعة السلسلة متطلبات خضعت٤ 
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 حروف( حروف من بأآمله یتكون أن ASCII عنوان على ١- ٢- ١
  أو ،)ي- أ أبجدیة

 مقيد( صحيح IDNA A عنوان عن عبارة العنوان یكون أن یجب ٢- ٢- ١
   )أدناه) ٢( الثاني الجزء في للمبين وفقًا إضافي نحو على

 نطاقات على فقط المتطلبات هذه تنطبق – الدولية النطاقات أسماء متطلبات - الثاني الجزء
 یكون أن المتوقع ومن. ASCII بخالف رموًزا تستخدم التي المحتملة األعلى المستوى
 بمعایير اطالع على هذه الدولي األعلى المستوى نطاق بعناوین الخاصة الطلبات مقدمو

IETF IDNA الدولية النطاقات بأسماء المرتبطة والمصطلحات یونيكود ومعایير.  

 وقابل( من تحویله تم ،IDNA في لتعریفه وفقًا A عنوان العنوان یكون أن یجب ١- ٢
 على ومقيد ،IDNA في الموضح یفالتعر مع متوافق U عنوان) إلى للتحویل

   :التقييد ألوجه التالية الشاملة غير بالقائمة إضافي نحو

  .IDNA لـ وفقًا صحيح A عنوان یكون أن یجب ١- ١- ٢

 وفقًا الترميز، نقاط لجميع المشتقة الخاصية قيمة تكون أن یتعين ٢- ١- ٢
 واضحة سياق بقواعد ومصحوبة IDNA، PVALID في لتعریفها
  ٥.الضرورة حسب

 بواسطة المعرف الترميز، نقاط لجميع العام التصنيف یكون نأ یجب ٣- ١- ٢
IDNA، بين من )Ll, Lo, Lm, Mn.(  

 موضح هو آما ج، المعایرة نموذج مع تماًما متوافقة تكون أن یجب ٤- ١- ٢
 انظر .یونيكود معایرة نماذج: ١٥ رقم اليونيكود معيار ملحق في

 الموقع على األمثلة أیًضا
http://unicode.org/faq/normalization.html.  

   .االتجاه خاصية نفس لها رموز من بالكامل یتكون أن یجب ٥- ١- ٢

                                                 
 العالمات صحة من التحقق یتم سوف وأنه الطلب، تقدیم فترة بدایة قبل متاحة تكون سوف IDNA 2008 بـ الخاصة التحویل أدوات أن المتوقع ومن ٥

 وتوآوللبر وفًقا وليس) IDNA2003( البروتوآول من السابق لإلصدار وفًقا الصالحة العناوین فإن الحالة، هذه وفي. IDNA2008 تحت الموجودة
IDNA2008 المتطلبات من العنصر بهذا ستفي فإنها البروتوآول من اإلصدارین لكال وفًقا الصالحة العناوین أما. المتطلبات من العنصر بهذا تفي لن. 

 مقدمو ُینصح ك،ذل ومع بالمتطلبات؛ تفي قد فإنها ،IDNA2003 لبروتوآول وفًقا وليس IDNA2008 لبروتوآول وفًقا الصالحية للعناوین وبالنسبة
 الدعم تطویر وسيتم. معين زمني إطار أي في ضمانها أو حالًيا تقدیرها یمكن ال البروتوآولين بين االنتقال فترة مدة أن بمالحظة بشدة الطلبات

 ،IDNA2008 وآوللبروت وفًقا الصحيحة TLD لنطاقات یكون ذلك، وأثناء. تدریجًيا األوسع البرامج تطبيقات بيئات في IDNA2008 لبروتوآول
  . محدودة فعالية ،IDNA2003 وليس
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 النطاقات أسماء تنفيذ إرشادات من الصلة ذات بالمعایير العنوان یفي أن یجب ٢- ٢
 انظر .ICANN بمنظمة الخاصة الدولية

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

 الفردیة العناوین من أي في الموجودة الترميز نقاط جميع أخذ یجب ١- ٢- ٢
: ٢٤ رقم یونيكود معيار ملحق في ددمح هو آما ذاتها األبجدیة من

   .یونيكود أبجدیات خواص

 ذات للغات بالنسبة ١- ٢- ٢ القسم من استثناءات بوجود یسمح ٢- ٢- ٢
 مختلًطا استخداًما تتطلب التي الموضوعة والقواعد الهجائية الضوابط
 المربكة األحرف فإن االستثناء، هذا مع حتى ولكن. متعددة ألبجدیات
 یجري لم ما النقاط من واحدة مجموعة في لتعایشبا یسمح لن بصریا
  .بوضوح العامة لسياسة جانب من تحدیده

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

  
 ثالثة من ASCII في بشأنها بطلب المتقدم gTLD سالسل تتألف أن یجب ١ - ٣

   ليست اثنين حرفين من المكونة ASCII سالسل. أآثر أو بصریًا مختلفة أحرف
 والمستقبلية الحالية الدول رموز في تضارب وقوع لتفادي وذلك بها، مسموح
  .ISO 3166-1 معيار أساس على

  
 حرفين من IDN في بشأنها بطلب المتقدم gTLD سالسل تتألف أن یجب ٢ - ٣

 تتم لن أنه الحظ ولكن. المالئمة حسب النص، في أآثر أو بصریًا مختلفين
  :حالة في األحرف من اثنين من المكونة IDN سلسلة على الموافقة

  
   أو ؛)نص أي في( واحد حرف من یتكون عنوات أي مع بصریًا تتشابه ١- ٢- ٣
  
  . حرفين من ممكنة ASCII توليفة أیة مع ًابصری تتشابه ٢- ٢- ٣
  

 على للحصول ١- ١-٢-٢ الفرعية الفقرة في السالسل تشابه مراجعة انظر
  . المتطلبات هذه حول إضافية معلومات
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  الجغرافية األسماء مراجعة   ٤-١-٢-٢
 لمصالح المناسب االعتبار إیالء gTLD نطاق سالسل على الحصول طلبات تضمن أن یجب
 التي واإلجراءات المتطلبات وصف یتم. الجغرافية األسماء في العامة السلطات أو وماتالحك

 هذه مراجعة المتقدمين على وینبغي. التالية الفقرات في التقييم عملية في ICANN ستتبعها
 جميع تخضع .جغرافي اسم هي المحددة gTLD نطاق سلسلة أن یصدقوا لم لو حتى الشروط
 عما النظر بصرف البند، بهذا الواردة للمتطلبات طبقًا بشأنها بطلب مالمتقد gTLD سالسل

  .جغرافي السم مخصصًا آونه على ینص الطلب آان إذا

  ٦المناطق أو الدول أسماء معاملة  ١-٤-١-٢-٢
 ألنها ،مناطق أو دول أسماء تعد والتي السالسل على الحصول طلبات على الموافقة تتم لن

 اسم السلسلة ُتعتبر .هذه التقدم جولة في الجدید gTLD نطاق امجبرن إطار في متاحة ليست
   :إذا إقليم أو دولة

 في مدرجة أبجدیة أحرف ثالثة من مكون رمز عن عبارة آانت  .أ 
  .ISO 3166-1 معيار

 آانت أو ،ISO 3166-1 معيار في مدرج طویلة بصيغة اسًما آانت  .ب 
  .أخرى لغة أي إلى الطویلة الصيغة ذي لالسم ترجمة

 أو ،ISO 3166-1 المعيار في مدرًجا قصيرة بصيغة اسمًا آانت  .ج 
  .أخرى لغة أي إلى القصيرة الصيغة ذي لالسم ترجمة آانت

 رمز مع قصيرة صيغة أو طویلة بصيغة اسم ارتباط عن عبارة آانت  .د 
 وآالة بواسطة" استثنائي بشكل حجزه تم" أنه على تخصيصه تم

  .ISO 3166 متابعة

 قائمة" في تخصيصه تم دولة السم فصله یمكن كونم بمثابة آانت إذا  .ه 
 بالقائمة، یظهر السم ترجمة عن عبارة أو" للفصل القابلة الدول أسماء
  .الوحدة هذه نهایة في الملحق انظر. لغة بأیة

 إلى" أ" البنود في المتضّمنة األسماء من اسم ألي نقًال أو تبدیًال آانت  .و 
 الترقيم عالمات وإدخال مسافاتال إزالة التبدیل عملية وتتضمن ".و"

 النقل ویعتبر. إزالتها أو" ال" مثل التعریفية النحو أدوات وإضافة
 سبيل على القصيرة، أو الطویلة الصيغة ذي االسم ترتيب في تغييًرا
  ".IslandsCayman" أو" RepublicCzech" المثال،

                                                 
 اللجنة مبادئ من ٢-٢ المبدأ توضح التي األخيرة البالغات في الحكومية االستشاریة اللجنة توجيهات على بناًء العملية من والمناطق الدول أسماء تستبعد ٦

GAC نطاقات بشأن gTLD من معها التعامل یتم أن ینبغي آبيرة بصورة المنطقة أو الدولة اسم تختصر أو تمثل التي السالسل أن إلى تشير لكي الجدیدة 
  .المختصة العامة السلطة أو الحكومة مع اتفاق ضمن ذلك آان إذا gTLD نطاق في أخرى جغرافية لسالسل ُیسمح أن ویمكن المقبلة، ccPDP خالل



الثانية الوحدة
التقييم إجراءات

 
 

المقترح النهائي اإلصدار –المتقدم دليل آتيب
2-١٤

 

   الحكومة دعم إلى تحتاج التي الجغرافية األسماء  ٢-٤-١-٢-٢
 معها یرفق أن ویجب معتبرة جغرافية أسماء عن عبارة هي التالية لها المقّدم السالسل واعأن

  :المختصة العامة السلطات أو الحكومات عن الصادرة المعارضة عدم أو الدعم وثائق
  
 دولة ألي عاصمة مدین اسم عن لغة، بأي تمثيل، عن عبارة هي سلسلة ألي طلب .١

  . ISO 3166-1 معيار في واردة مقاطعة أو

 المختصة العامة السلطة أو الحكومة تكون أن المتوقع من یصبح الحالة، هذه في
  .الوطني المستوى على

 نطاق استخدام في الرغبة بإظهار الطلب مقدم یقوم حيث ،مدینة اسم طلب .٢
gTLD المدینة باسم المرتبطة لألغراض.  

 أسماء أو عامة باراتع أیًضا تكون ربما ألنها راهنة تحدیات المدن أسماء تمثل
 عكس وعلى. مكرر غير مدینة اسم یوجد ال الحاالت من آثير وفي تجاریة،
 یمكن إنشاؤها تم قوائم هناك ليس الجغرافية، األسماء من األخرى األنواع

 محمية ليست المدن أسماء فإن وهكذا، .التقييم عملية في هدف آمراجع استخدامها
 حيثما مًعا للتعاون والمتقدمين للمدن وسائل مليةالع تتيح ال ذلك، ومع. عالمًيا
   .بذلك رغبة هناك آانت

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

  : إذا

 مقدم یستخدم أن التقدم طلب ضمن الطلب مقدم بيانات من یتضح آان  ) أ(
   و المدینة، باسم ترتبط ألغراض األول المقام في TLD الطلب

 المدینة وثائق في الوارد النحو على مدینة اسم هي لها المقّدم السلسلة آانت  ) ب(
  ٧. الرسمية

 الدعم وثائق توفير یتعين ،)ب(و) أ( للشروط التقدم طلبات أحد استيفاء حالة في
 طلب في الواردة بالمدینة المختصة العامة اتالسلط أو الحكومات قبل من فقط
   .التقدم

                                                 
 التقييم عملية على المدینة اسم من قریبة استدعاءات أو مستعارة أسماء أو تكرارات، لتمث التي السالسل من تتخوف التي المدن حكومات تعتمد أال یجب ٧

 الهيئة تعارضه الذي التقدم طلب على رسمي اعتراض تقدیم اختيار للحكومة یمكن ذلك، من وبدًال. السلسلة في مصالحها لحمایة أساسية آوسيلة
   .السلسلة على للحصول بها الخاص الطلب تقدیم یمكنها أو المختصة،
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 مدرج, فرعي وطني مكان اسم لـ دقيق تطابق عن عبارة هي سلسلة ألي طلب .٣
   .والیة أو مقاطعة أو آدولة ،ISO 3166-2 المعيار في

  دون المستوى على تكون أن العامة أو الحكومية الجهة من نتوقع الحالة، هذه في      
   .المختصة السلطة أو المحلية أو اإلقليمية الحكومةأو الدولة، مثل لوطني،ا      

 قائمة في یظهر ٨ اليونيسكو لمنظمة تابع آإقليم مدرجة لسلسلة بطلب التقدم .٤
 الثانویة الجغرافية والمناطق الكبرى) القاریة( الجغرافية المناطق تكوین"

  ٩".المجموعات من وغيرها المحددة االقتصادیة والمجموعات
  
 أعاله، المذآورة القوائم بأي واردة سلسلة على للحصول طلب تقدیم حالة في

 في المختصة الوطنية الحكومات من األقل على ٪٦٠ من دعم وثائق توفير یتعين
 مقدم الطلب على من واحد آتابي اعتراض بيان من أآثر هناك یكون وأال اإلقليم،

 أو بالقارة المتصلة العامة السلطات أو/و إلقليما في المختصة الحكومات إحدى من
  .اإلقليم

 القائمتين، من آل في مشترآة مناطق هناك ویكون ،٪ ٦٠ قاعدة تطبيق یتم حيثما
 ،)القاریة( الجغرافي الماآرو مناطق ترآيبة" في المتضمنة المناطقية الترآيبة فإن

" األخرى والتكتالت نتقاةالم االقتصادیة والتكتالت الجغرافية، الفرعية والمناطق
  .األسبقية تأخذ

 أعاله، المذآورة ٤ إلى ١ من الفئات ضمن تقع بطلب، لها مقّدم gTLD سلسلة أي تعتبر
 استشارة مسؤولية الطلب مقدم على تقع شك، أي وجود حالة وفي. جغرافي السم ممثلة

 الطلب، تقدیم لقب معارضتها عدم أو دعمها وإدراج المختصة العامة والسلطات الحكومات
 بالسلسلة یتعلق غموض أي مع المسبق والتعامل محتملة اعتراضات أیة دون للحيلولة

   .للتطبيق القابلة والمتطلبات

                                                 
 ./http://www.unesco.org/new/en/unesco/worldwide انظر ٨
 
 .http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm انظر ٩
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 لها المقّدم gTLD لسلسلة مختصة عامة سلطة أو حكومية جهة من أآثر وجود حالة وفي
 الجهات آافة من المعارضة عدم أو الدعم وثائق تقدیم الطلب مقدم على یجب الطلب،
 مكان اسم وجود حالة على ذلك ینطبق أن المتوقع ومن. المختصة العامة والسلطات الحكومية
  . فرعي وطني

  :في الطلب مقدم مسؤولية تتمثل

 فئة أي ضمن تقع به الخاصة الطلب لها المقّدم gTLD سلسلة آانت إذا ما تحدید •
   ال؛ أم أعاله المذآورة الفئات من

   و المختصة؛ العامة السلطات أو ماتالحكو وتحدید •

  .المطلوب الحكومي الدعم مستوى وتحدید •

 أن من إعفائها أو الطلبات استثناء إلى الطلبات لبعض الدعم وثيقة تضمين متطلب یؤدي ال
 الوحدة في ١- ١- ٣ الفرعي القسم إلى ارجع( المجتمع نطاق في لالعتراضات غرضًا تكون
 التي االعتراضات أساس على بموجبها للرفض الطلبات رضتتع أن یمكن والتي ،)الثالثة
  .المستهدف المجتمع من بشدة معارض موقف إلى تشير

   التوثيق متطلبات   ٣-٤-١-٢-٢
 السلطة أو الحكومة من موّقًعا خطاًبا المعارضة عدم أو الدعم توثيق عملية تتضمن أن یجب
 القضائية واألنظمة الدوائر عبر يختلفس األمر هذا أن الجيد اإلدراك مع. المختصة العامة

 تكنولوجيا أو المجال أسماء إدارة عن المسؤول الوزیر الخطاب على یوّقع أن یجب المختلفة،
 الرئيس أو الوزراء رئيس مكتب أو الخارجية الشؤون أو) ICT( والمعلومات االتصاالت

 الوزارة أو للهيئة التابعين مثلينالم آبار أحد أو الصلة؛ ذات القانونية الدوائر تلك تتبعه الذي
 الخارجية الشئون أو والمعلومات االتصاالت تكنولوجيا أو المجال أسماء إدارة عن والمسئول

 العامة السلطة أو الحكومية الجهة تحدید على الطلب مقدم لمساعدة. الوزراء رئيس مكتب أو
 اللجنة ممثل استشارة في الطلب مقدم یرغب قد مقترح، جغرافي باسم مختصة تكون قد التي

   ١٠.الشأن بهذا المختص) GAC( الحكومية االستشاریة

 لطلب معارضتها عدم أو العامة السلطة أو الحكومة دعم وضوح بكل الخطاب ُیظهر أن یجب
 واالستخدام المطلوبة للسلسلة العامة السلطة أو الحكومة تفّهم إبداء إلى باإلضافة الطلب مقدم

  .لها المزمع

                                                 
 members-http://gac.icann.org/gac انظر ١٠
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 خالل من السلسلة طلب یتم أنه العامة السلطة أو الحكومة تفّهم الخطاب ُیظهر أن یجب آما
 توفير سيتم التي الظروف لقبول استعداد على الطلب مقدم وأن gTLD طلب تقدیم عملية
 مع التوافق ضرورة تفرض ICANN مع تسجيل اتفاقية في الدخول أي، ظلها، في السلسلة
 بمشغل الخاصة االلتزامات لمناقشة الخامسة الوحدة انظر. (ومالرس ودفع اإلجماع سياسات
  ).gTLD تسجيل شرآة

  . الوحدة بهذه آملحق متاحة الدعم خطابات أحد من عينة وهناك

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

  الجغرافية األسماء مراجعة إجراء  ٤-٤-١-٢-٢
 gTLD سالسل من سلسلة آل آانت إذا ما بتأآيد) GNP( الجغرافية األسماء هيئة ستقوم
 وصحتها الدعم وثائق صلة من بالتحقق آذلك وستقوم جغرافًيا، اسًما تمثل الطلب لها المقدم
   .الضرورة عند

 فقط وليس المستلمة، الطلبات آافة راجعةبم) GNP( الجغرافية األسماء هيئة وستقوم
 اسم هي لها بطلب یتقدم التي gTLD سلسلة أن إلى الطلب مقدم فيها أشار التي الطلبات
 المقّدم gTLD نطاق سلسلة أن الجغرافية األسماء هيئة تقرر تقدم طلب ألي بالنسبة. جغرافي

 الطلب هذا یجتاز لن ،)حدةالو هذه في موضح هو آما( لمنطقة أو لدولة اسًما تعتبر لها
  . متاحة إضافية مراجعات أیة هناك تكون لن آما .رفضه وسيتم الجغرافية األسماء مراجعة

 المقّدم gTLD نطاق سلسلة أن) GNP( الجغرافية األسماء هيئة تقرر طلب ألي وبالنسبة
 ،)لوحدةا هذه في موضح هو آما( حكومًيا دعًما یتطلب جغرافًيا اسًما ليست الطلب لها

  . إضافية خطوات أي طلب دون الجغرافية األسماء مراجعة الطلب سيجتاز

 لها المقّدم gTLD سلسلة أن) GNP( الجغرافية األسماء هيئة تقرر طلب ألي وبالنسبة
 وثائق قدم قد الطلب مقدم أن الهيئة ستؤآد حكومًيا، دعًما یتطلب جغرافي اسم هي الطلب
 االتصاالت وأن المختصة، العامة والسلطات الحكومية هاتالج آافة من المطلوبة الدعم
 صحة ICANN تؤآد أن ویمكن. المطلوب المحتوى على وتشتمل صحيحة منها الواردة

 اللجنة أعضاء أو المختصة الدبلوماسية السلطات مع تشاورها طریق عن االتصاالت
 المعنية العامة لطةالس أو الحكومة بشأن ICANN لمنظمة التابعة الحكومية االستشاریة
  . بها الخاصة االتصاالت إدارة ضمن المناسبة االتصال ونقطة المختصة بالسلطة

 وفهمها عزمها لتأآيد الخطاب على التوقيع آيان مع الجغرافية األسماء هيئة تتواصل وقد
   .التقدم لطلب الدعم تقدیم فيها تم التي للشروط

                                                 
 عن التسجيل مشغل حيود حالة في جدید، gTLD تفویض بعد ذلك في بما الحق، وقت في ما لطلب دعمها الحكومة تسحب أن آذلك الممكن من ١١

  .المعارضة وعدم األصلي بالدعم الخاصة الشروط
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 الطلب بمقدم االتصال سيتم المطلوبة، الوثائق لطلبا مقدم فيها یقدم ال التي الحاالت وفي
 الطلب مقدم آان فإذا. الوثائق لتقدیم محدوًدا زمنًيا إطاًرا منحه وسيتم بالمطلوب، وإبالغه
 تفي الوثائق وآانت المبدئي، التقييم فترة انتهاء قبل المطلوبة الوثائق تقدیم على قادًرا

 فسيحصل قادًرا، یكن لم إذ أما. الجغرافية األسماء ةمراجع الطلب مقدم فسيجتاز بالمتطلبات،
 الوثائق الطلب مقدم یقدم لم إذا ذلك، ومع المطلوبة؛ الوثائق على للحصول إضافي وقت على

 غير الطلب فسُيعتبر ،)اإلشعار تاریخ من یوًما ٩٠ عن یقل ال لما( المحدد التاریخ بحلول
 تقدیم بإعادة الطلب مقدم یقوم أن ویمكن. المراجعة من لمزید مؤهل غير وسيكون آامل
 الخاصة والمتطلبات الرسوم على بناًء ذلك، في رغب إذا الحقة، طلب جوالت الطلب
  .المحددة الطلب بجوالت

 هو آما محدًدا جغرافًيا اسًما ُتمثِّل سلسلة على للحصول واحد طلب من أآثر وجود حالة في
 تعليق سيتم الضروریة، الحكومة باعتمادات حظىت الطلبات أن واعتبار القسم هذا في موضح
  . الطلبات مقدمي من حل انتظار في الطلبات

 مع التنافس مجموعات أحد في جغرافًيا اسًما تمثل سلسلة على للحصول واحد طلب حالة وفي
 على التنافس تسویة ستتم جغرافية، أسماء أنها على تحدیدها یتم لم مشابهة لسالسل طلبات
  .الرابعة الوحدة في الموضحة السلسلة على التنافس إجراءات ستخدامبا السلسلة

  
  الطلب بمقدم الخاصة المراجعة عمليات   ٢-٢-٢

 القسم في المذآورة الطلب لها المقدَّم gTLD بسلسلة الخاصة المراجعة عمليات مع تزامًنا
 السجل وخدمات والمالية والتشغيلية الفنية القدرة بمراجعة ICANN ستقوم ،١-٢- ٢ الفرعي
  .التالية األقسام في أآبر بتفصيل هذه المراجعة عمليات توضيح ویتم. الطلب لمقدم الُمقتَرحة
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   التشغيلية/الفنية المراجعة  ١-٢-٢-٢
 نموذج في ٤٤ -٢٤ األسئلة انظر( األسئلة من مجموعة على طلبه، في الطلب، مقدم سُيجيب
 gTLD نطاق بتشغيل الخاصة وخططه نيةالف قدراته حول معلومات تجميع بهدف) التقدم

  . المقترح

 المراجعة الجتياز فعلي gTLD سجل بنشر قاموا قد یكونوا أن الطلبات مقدمي من ُیطلب وال
 إدراًآا ُیظهر أن الطلب لمقدم بالنسبة ذلك، مع الضروري، من وسيكون. التشغيلية/الفنية

 سجل لتشغيل والتشغيلية الفنية يالنواح تجاه األساسي العمل بعض تحقيق وآذلك واضًحا
gTLD .،مطالًبا األخرى الخطوات وآافة الفني التقييم یجتاز طلب مقدم آل سيكون وبالتالي 
 الوحدة إلى ارجع. الجدید gTLD نطاق تفویض قبل التفویض قبل لما الفني االختبار بإآمال

  .إضافية معلومات على للحصول التفویض، إلى االنتقال الخامسة،

  المالية المراجعة ٢-٢-٢-٢
 نموذج في ٥٠-٤٥ األسئلة انظر( األسئلة من مجموعة على طلبه، في الطلب، مقدم سُيجيب
 وخططه gTLD نطاق تسجيل لتشغيل المالية قدراته حول معلومات تجميع بهدف) الطلب
  .الجدید gTLD لنطاق المدى طویل لالستقرار التحضير في المالية

 سيوجه الفردیة، لألسئلة مختلفة ردوًدا تبرر قد للسجل المختلفة ألهدافوا األنواع ألن ونظًرا
 خطط المثال، سبيل فعلى. المعایير جميع خالل الطلب اتساق إلى خاًصا انتباًها المقيمون
 مستوى في التشغيل في آفاءته لضمان النظام أجهزة تحدد التي الطلب بمقدم الخاصة التدریج
 أن بمعنى. الضروري األجهزة لتأمين المالية خططه مع تسقةم تكون أن یجب محدد تخزین
  .المرونة لتوفير الطلب مقدم خطط باختالف تختلف التقييم معایير

  التقييم أسلوب  ٣-٢-٢-٢
 وفًقا ومالية، تشغيلية/فنية مراجعات بإجراء متخصصة ومالية فنية تقييم هيئات ستقوم

 عمليات إجراء ویتم .الوحدة هذه مع مرفقآ المتضمن التسجيل وأسلوب المقررة للمعایير
 في ICANN لمنظمة للطلب مقدم آل یقدمها التي المعلومات على استناًدا هذه المراجعة
  . التقدم استمارة في المطروحة األسئلة على إجاباته

 لكل بالنسبة. المبدئي التقييم فترة أثناء إضافية معلومات أو توضيحات المقّيمون یطلب وقد
 آل من الطلب مقدم إلى وإرسالها التوضيحية األسئلة توحيد سيتم التقدم، طلبات نم طلب
 المناطق تلك في التقدم طلب استكمال أو لتوضيح الفرصة بذلك للمتقدم یتاح وسوف. هيئة
 الطلبات تقدیم نظام عبر االتصاالت هذه وستحدث. المقيمين جانب من الطلب تقدیم تم حيث
. الوسائل من غيرها أو اإللكتروني البرید أو الخطاب أو الهاتف من بدًال اإلنترنت، عبر

 یذآر لم ما اإلجابة، أجل من الطلب لمقدم أسابيع ٣ قدرها مهلة االتصاالت هذه مثل وستشمل
  .الطلب من جزًءا الطلب مقدم یوفرها تكميلية معلومات أي وستصبح. ذلك خالف
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. المطلوبة الوثائق وإرفاق بالكامل األسئلة على بةاإلجا من التأآد مسؤولية الطلب مقدم یتحمل
 من إضافي دليل أو إضافية معلومات بطلب ُملَزمين، غير أنهم إال مؤهلين، المقّيمون ویعتبر
 غير أدلة أو معلومات أي اعتبارهم في یضعوا بأن ملزمين غير أیًضا وهم الطلب، مقدم

  . بوضوح ذلك المقيِّمون یطلب لم ما اء،االنته موعد بحلول تقدیمها وتم الطلب في متوفرة

  السجل خدمات مراجعة  ٣-٢-٢
 ICANN ستقوم المبدئي، التقييم فترة أثناء تحدث التي األخرى المراجعة عمليات مع تزامًنا

 على محتملة عكسية تأثيرات أي من للتحقق الطلب لمقدم المقترحة السجل خدمات بمراجعة
  .طلبه في الُمقتَرحة السجل بخدمات قائمة تقدیم الطلب مقدم نم وسُيطلب. االستقرار أو األمان

  التعریفات   ١-٣-٢-٢
  : بأنها السجل خدمات تعریف یمكن

 فيما المسجلين من البيانات استالم: التالية للمهام الضروریة السجل تشغيل عمليات .١
 بمعلومات المسجلين وتزوید األسماء؛ وخوادم النطاقات أسماء بتسجيالت یتعلق
 نطاق منطقة ملفات ونشر ؛TLD بنطاق الخاصة المنطقة بخوادم المتعلقة الحالة
TLDمن وغيرها االتصال عن واإلعالن السجل؛ منطقة خوادم وتشغيل ؛ 

 آما TLD نطاق في النطاق اسم خادم تسجيل بعمليات یتعلق فيما المعلومات
   االمتداد؛ مزود اتفاقية بذلك تطالب

 سياسة تأسيس بسبب تقدیمها السجل مشغل على بیج أخرى وخدمات منتجات .٢
   اإلجماع؛

 تخصيصها بسبب تقدیمها، فقط السجل لمشغل یمكن أخرى وخدمات منتجات وأي .٣
  . االمتداد مزود لمشغل

 آبيرة مشكالت إثارة على ستعمل آانت إذا ما لتحدید المقترحة السجل خدمات اختبار سيتم
 الحالية للسجالت المقترحة للخدمات أمثلة على الطالعا یمكن. األمان أو باالستقرار تتعلق
 الحاالت، معظم وفي. /http://www.icann.org/en/registries/rsep الموقع على

  . بنجاح التحقيق هذا الخدمات هذه اجتازت
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 مزود اتفاقية ملحقات في تسجيل شرآات تقدمها التي السجل خدمات على االطالع یمكن
 الموقع انظر. االمتداد

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

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

  :یلي آما واالستقرار األمان تعریف یتم المراجعة، هذه ألغراض وبالنسبة

 الُمرخَّص غير اإلعالن) ١( إلى األمان على الُمقتَرحة السجل خدمة تأثير یشير -  األمان
 للمعلومات الُمرخص غير الوصول) ٢( أو إزالتها، أو إدراجها أو تعدیلها أو السجل لبيانات

 المعایير لجميع وفًقا األنظمة تشغيل بواسطة إعالنها أو اإلنترنت على الموجودة الموارد أو
  .المقبولة

 مع تتوافق ال) ١( الُمقتَرحة السجل خدمة أن إلى االستقرار على التأثير یشير - االستقرار
 جيد بشكل مؤسسة معایير هيئة بواسطة والمنشورة المعتمدة بها المعمول لةالص ذات المعایير
 العروض لطلب الحالية الممارسات أفضل أو المعایير تتبع مثل ومعتمدة، بها ومعترف

)RFC (یدعمها اللتي الصلة ذات IETF، أو )السعة على عكسي بشكل تؤثر حالة إنشاء) ٢ 
 النظم أو اإلنترنت بخوادم االستجابات ترابط أو ساقاالت أو االستجابة زمن أو اإلنتاجية
 هيئة بواسطة والمنشورة المعتمدة بها المعمول الصلة ذات للمعایير وفًقا تعمل حيث النهائية،
 الممارسات أفضل أو المعایير تتبع مثل ومعتمدة، بها ومعترف جيد بشكل مؤسسة معایير
 إدارة أو التفویض معلومات على تمادوباالع الصلة ذات) RFC( العروض لطلب الحالية

  .السجل بُمشغل الخاصة الخدمات

  المعتادة الخدمات   ٢-٣-٢-٢
  :التسجيل شرآة مشغل یقدمها معتادة خدمات هي التالية السجل خدمات

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

  TLD منطقة ملفات ونشر •

  النطاق اسم خادم تسجيل بعمليات یتعلق فيما األخرى والمعلومات التصالا نشر •

   DNS أمان امتدادات •

 فریدة بطریقة هذه السجل خدمات من أٍي تقدیم مقرًرا آان إذا ما الطلب مقدم یوضح أن یجب
  .TLD نطاق إلى
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 یتم. بالتفصيل المقترح gTLD لسجل فریدة تعتبر إضافية سجل خدمات أي توضيح ویجب
 الموقع على السجل خدمات بتوضيح الخاصة التوجيهات توفير

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

  TLD منطقة محتویات   ٣-٣-٢-٢
 منطقة في المختلفة السجالت نواعأ استخدام حول االستفسارات من عدًدا ICANN تستقبل
 المنطقة محتویات وتعد .مختلفة فنية ونماذج عمل لنماذج الكيانات اقتراح بسبب السجل،
  :هي TLD نطاق لمنطقة بها المسموح

  . Apex SOA سجل •

 الخاصة DNS لخوادم االختصاص منطقة وإلحاق Apex NS سجالت •
  .TLD بنطاقات

 باألسماء الخاصة DNS لخوادم االختصاص منطقة وإلحاق NS سجالت •
  . TLD نطاق في المسجلة

  . TLD نطاق في المسجلة لألسماء DS سجالت •

 DNSKEYو RRSIGو أي( TLD نطاق منطقة بتوقيع المرتبطة السجالت •
  ). NSEC3و NSECو

 نطاق منطقة في أخرى سجالت أنواع أیة وضع في یرغب الذي الطلب مقدم یقوم أن یجب
TLD تقييم وسيتم. بالتفصيل التقدم بطلب الخاصة التسجيل خدمات قسم في عرضه بتوضيح 
 تشكل أن شأنها من الخدمة آانت إذا ما لتحدید تقييم إجراء إلى یؤدي أن یمكن آما ذلك،

 على یكونوا أن المتقدمين على وینبغي. DNS واستقرار أمن على سلبي تأثير ذات مخاطر
 منطقة في شيوًعا األقل DNS موارد سجالت اماستخد أساس على المبنية الخدمة بأن علم
 على تعمل ال قد التسجيل، خدمات مراجعة في عليها الموافقة تمت لو حتى ،TLD نطاق
   .التقدم لطلب دعم وجود لعدم نظًرا المستخدمين لجميع بالنسبة المنشود النحو

  األسلوب   ٤-٣-٢-٢
 خدمات أي آانت إذا لما أولًيا دیًداتح الطلب لمقدم المقترحة السجل خدمات مراجعة ستتضمن

 من مزیًدا وتتطلب واالستقرار األمان بقضایا تتعلق آبيرة مشكالت تثير مقترحة سجل
  .االعتبار

 االستقرار أو باألمان تتعلق آبيرة مشكالت هناك تكون ربما أنه األولي التحدید أظهر وإذا
 الطلب تمييز فسيتم المقترحة، بالخدمة تحيط) ١-٣- ٢-٢ الفرعي القسم في موضح هو آما(

 انظر ،)RSTEP( السجل لخدمات التقني التقييم هيئة ِقبل من موسعة لمراجعة ليخضع
 وسيتم). http://www.icann.org/en/registries/rsep/rstep.html( الموقع
  ).٣- ٢ القسم راجع( الموسع التقييم مرحلة أثناء وجدت، نإ المراجعة، هذه إجراء

 فستتم السجل، خدمات من أآثر أو لواحدة موسعة لمراجعة ليخضع طلب تمييز حالة وفي
 مقدم إخطار وسيتم. الموسعة المراجعة تكلفة لتغطية إضافية برسوم الطلب مقدم مطالبة
  . الموسعة المراجعة ءبد قبل تحصيلها یجب مستحقة إضافية رسوم بأیة الطلب
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  للطلب الطلب مقدم سحب   ٤-٢-٢
 یطلب وأن المرحلة هذه في طلبه یسحب أن المبدئي التقييم یجتز لم الذي الطلب لمقدم یمكن

  ).األولى الوحدة من ٥- ١ الفرعي القسم إلى ارجع( ألمواله جزئًيا استرداًد

  الموسع التقييم  ٣-٢
 التقييم مواد اجتياز في الطلب فشل حالة في وسعالم التقييم الطلب مقدم یطلب أن یمكن

  :بـ المتعلقة المبدئي

 إضافية رسوم توجد ال -) ٤-١-٢-٢ الفرعي القسم إلى ارجع( الجغرافية األسماء •
  .الحالة هذه في الموسع للتقييم

 توجد ال). ١- ٢- ٢-٢ الفرعي القسم إلى ارجع( والتشغيلية الفنية القدرة إثبات •
  .الحالة هذه في الموسع ييمللتق إضافية رسوم

 إضافية رسوم توجد ال). ٢-٢-٢-٢ الفرعي القسم إلى ارجع( المالية القدرة إثبات •
  .الحالة هذه في الموسع للتقييم

 یتطلب البحث هذا أن والحظ). ٣-٢-٢ الفرعي القسم إلى ارجع( السجل خدمات •
 في یرغب الطلب مقدم آان إذا ،)السجل خدمات مراجعة رسم( إضافًيا رسًما

 من ٥-١ القسم انظر والدفع، الرسوم حول معلومات على للحصول. المتابعة
  .األولى الوحدة

 المعایير نفس ُتستخدم فسوف. التقييم معایير في تغيير أي الموسع التقييم یتضمن ال
  .الطلب مقدم یقدمها التي التوضيحات ضوء في الطلب لمراجعة المبدئي التقييم في الُمستخدمة

 لدیه یكون المبدئي، التقييم اجتياز بفشل إشعاًرا الطلب مقدم فيه یتسلم الذي الوقت من ابدًء
 مقدم یطلب لم إذا أما. ICANN إلى الموسع التقييم طلب إشعار لتقدیم تقویمًيا یوًما ١٥

 فلن ،)السجل خدمات تحقيق حالة في إضافية رسوم بدفع وقام( بوضوح الموسع التقييم الطلب
  .لطلبا یتابع
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  الجغرافية لألسماء الموسع التقييم  ١-٣-٢
 ولكن حكومي، دعم إلى یحتاج جغرافي اسم أنه على تحدیده تم الذي التقدم طلب أن حالة في
 أو الحكومات جميع من المعارضة عدم أو الدعم على دليل فيه الطلب صاحب یقدم لم

 وقت الطلب مقدم أمام فسيكون ،المبدئي التقييم فترة نهایة بحلول المختصة العامة السلطات
  . وتقدیمها الوثائق هذه على الحصول أجل من الموسع التقييم فترة في إضافي

 الهيئة فإن المطلوب، الموعد في الجغرافية األسماء لهيئة الوثائق الطلب مقدم قّدم حال في
 الطلب مقدم یقدم لم إذا أما. ٤- ١- ٢- ٢ القسم في المفصل النحو على للوثائق مراجعة سُتجري
 التقدم طلب یجتز فلن ،)اإلشعار تاریخ من یوًما ٩٠ األقل على( المطلوب الموعد في الوثائق
  .أخرى مراجعات أیة إجراء یتم ولن الموسع، التقييم

  الموسع المالي أو التشغيلي/الفني التقييم  ٢-٣-٢
 المالية أو والتشغيلية ةالتقني القدرة على إجراؤه یتم الذي الموسع التقييم على یلي ما ینطبق
  .٢-٢-٢ الفرعي القسم في موضح هو آما الطلب، لمقدم

 عبر الطلبات تقدیم نظام إلى الدخول موسًعا تقييًما طلب الذي الطلب مقدم على سيكون
 نقاط على فيها حصل التي األقسام أو األسئلة تلك على إجاباته وتوضيح أخرى مرة اإلنترنت

 سبب إلى یشير الذي المقّيمين لتقریر استجابًة اإلجابات تكون نأ ویجب. الجتيازها تكفي
 المعلومات من أجزاء الستبدال الموسع التقييم فترة استخدام الطلبات لمقدمي یمكن وال. الفشل
  . مادًیا الطلب تغيير بمعنى األصلية، طلباتهم في قّدمها التي للمعلومات بالنسبة الجدیدة

 المالية أو التشغيلية/ الفنية المراجعات حول موسع تقييم في شاركی الذي الطلب مقدم سيتمتع
 قاموا والذین بالتقييم المختصين االستشاریين األعضاء نفس أیدي على طلبه لمراجعة بالخيار

 األعضاء من مختلفة مجموعة لطلب بالخيار أو المبدئي، التقييم فترة أثناء بالمراجعة
   .الموسع قييمالت أثناء للمراجعة االستشاریين

 توضيح أجل من الطلب ومقدم المقّيمين بين المعلومات تبادل من بمزید الموسع التقييم یسمح
 من جزًءا التكميلية المعلومات هذه وستصبح. أآبر بشكل الطلب في المتضمنة المعلومات

  . الطلب مقدم الستجابة نهائًيا موعًدا االتصاالت هذه وستتضمن. الطلب

 بنجاحهم یتعلق فيما الموسع التقييم فترة نهایة في الطلبات مقدمي بإخطار ICANN وستقوم
 من التالية المرحلة إلى فسينتقل الموسع، للتقييم الطلب اجتياز حالة وفي. ال أم اجتيازه في

 یتم ولن. ذلك بعد یتابع فلن الموسع، التقييم اجتياز في االشتراك طلب ینجح لم إذا أما. العملية
  .أخرى مراجعات ةأی إجراء
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  السجل لخدمات الموسع التقييم  ٣-٣-٢
 القسم في موضح هو آما السجل، لخدمات الموسع التقييم على القسم هذا ینطبق
  .٣-٢- ٢ الفرعي

) RSTEP( السجل لخدمات الفني التقييم هيئة إلى الُمقتَرحة السجل خدمات إحالة تمت إذا
 یتمتعون أعضاء من یتكون مراجعة فریق بتشكيل الهيئة فستقوم موسعة، مراجعة إلجراء

  .المناسبة بالمؤهالت

 السجل خدمة تعقيد مدى على بناًء أعضاء ٣ من عام بشكل المراجعة فریق وسيتكون
 من مكونة هيئة استخدام عند یوًما ٤٥ إلى ٣٠ خالل المراجعة إجراء ویمكن. الُمقتَرحة

 من مكونة هيئة إلى حاجة ناكه تكون التي الحاالت في ذلك تحدید وسيتم. أعضاء ٣
 استخدام عند أقل أو یوًما ٤٥ في المراجعة إجراء ویمكن. الموسع التقييم بدء قبل أعضاء ٥

   .أعضاء ٥ من مكونة هيئة

 تكلفة الطلب مقدم یدفعها التي السجل خدمات مراجعة برسم الخاصة المدفوعات وستغطي
 تبدأ ولن. األولى الوحدة من ٥- ١ قسمال في الدفع إجراءات راجع. RSTEP هيئة مراجعة
  . الدفع استالم یتم حتى RSTEP هيئة مراجعة

 لمقدم الُمقتَرحة السجل خدمات من أآثر أو خدمة تقدیم یمكن أنه RSTEP هيئة وجدت وإذا
 هذه تضمين فسيتم االستقرار، أو األمان على الحقيقي العكسي التأثير خطر وجود دون الطلب

 الخدمة أن RSTEP هيئة وجدت وإذا. ICANN مع الطلب قدمم عقد في الخدمات
 فقد االستقرار، أو األمان على الحقيقي العكسي التأثير خطر وجود إلى ستؤدي الُمقتَرحة
 بنطاق الخاص طلبه سحب أو الُمقتَرحة الخدمة بدون طلبه متابعة الطلب مقدم یختار

gTLD .منظمة إلبالغ تقویمًيا ًمایو ١٥ الطلب مقدم لدى یكون الحالة، هذه وفي ICANN 
 اإلطار هذا خالل بوضوح اإلشعار ذلك الطلب مقدم یقدم لم وإذا. الطلب لمتابعة بنيته

  . ذلك بعد الطلب متابعة تتم فلن الزمني،

  التقييم في المشترآة األطراف  ٤-٢
 عةالمراج عمليات إجراء في دوًرا المجموعات وآذلك المستقلين الخبراء من عدد یلعب

 وأدوارها المختلفة، للهيئات مختصر وصف القسم هذا في ویوجد. التقييم عملية في المختلفة
  .ظلها في یعملون التي والظروف التقييم، في
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  ودورها الهيئات   ١-٤-٢
 المقترحة gTLD سلسلة تؤدي أن المحتمل من آان إذا ما بتقييم السالسل تشابه هيئة ستقوم
 أي أو حالي، TLD نطاق أي أو محجوز، اسم أي مع التشابه بسبب المستخدم إرباك إلى

IDN ccTLD ،سلسلة أي أو مطلوب gTLD الطلب جولة في الطلب لها مقدم جدیدة 
 مرجعة أیضا للهيئة یمكن. المبدئي التقييم في السلسلة تشابه مراجعة أثناء هذا ویحدث. الحالية
  . ملهع من آجزء الطلب مقدمي قبل من المقدمة IDN جداول

 إذا ما لتحدید بطلب لها المقدم السالسل من سلسلة آل بمراجعة DNS استقرار هيئة ستقوم
 مراجعة أثناء هذا ویحدث. DNS استقرار على.المقترحة السلسلة تؤثر أن المحتمل من آان

  .المبدئي التقييم في DNS سلسلة استقرار

 نطاق آان إذا ما لتحدید باتالطل من طلب آل بمراجعة الجغرافية األسماء هيئة ستقوم
gTLD حالة وفي. المساعد الدليل في موضح هو آما جغرافًيا، اسًما یمثل الطلب له المقدم 
 الوثائق تقدیم من بالتأآد الهيئة فستقوم الحكومي، للدعم وتطلبه جغرافي السم السلسلة تمثيل

 وأنها المختصة العامة والسلطات الحكومات من واردة أنها من والتحقق الطلب مع المطلوبة
  .صحيحة

 دليل في الواردة للمعایير وفًقا طلب لكل الفنية المكونات بمراجعة الفني التقييم هيئة ستقوم
 مقدم لدى آانت إذا ما لتحدید المقترحة، السجل تشغيل عمليات إلى باإلضافة الطلب، مقدم

. الطلب في مقترح هو الم وفقا gTLD سجل تشغيل على والتشغيلية الفنية القدرة الطلب
 في أیًضا یحدث وربما المبدئي، التقييم في التشغيلية/الفنية المراجعة عمليات أثناء هذا ویحدث
  .الطلب مقدم ذلك اختار إذا الموسع التقييم

 والمالية التجاریة المعایير مقابل في الطلبات من طلب آل بمراجعة المالي التقييم هيئة ستقوم
 المالية القدرة الطلب مقدم لدى آانت إذا ما لتحدید الطلب، مقدم دليل في ةالمضمن والتنظيمية

 عمليات أثناء هذا ویحدث. الطلب في مقترح هو لما وفقا gTLD سجل على الحفاظ على
 مقدم ذلك اختار إذا الموسع التقييم في أیًضا یحدث وربما المبدئي، التقييم في المالية المراجعة
  .الطلب

 في المقترحة السجل خدمات بمراجعة )RSTEP( السجل لخدمات الفني لتقييما هيئة ستقوم
 عكسي تأثير وقوع خطر سجل أي خدمات أي تثير أن المحتمل من آان إذا ما لتحدید الطلب
  .الموسع التقييم فترة أثناء وجد، إن هذا، ویحدث. االستقرار أو األمان على آبير

 في المصالح تضارب وإرشادات المقررة السلوك بقواعد بااللتزام الهيئات آل أعضاء وُیلزم
  .الوحدة هذه
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  الهيئة اختيار عملية   ٢-٤-٢
 للقيام مؤهل ثالثة أطراف مزود هي الهيئة باختيار الخاصة العملية هذه في ICANN منظمة
 لكل المطلوبين المحدد البحث موضوع خبراء إلى وباإلضافة ١٢.المختلفة المراجعة بعمليات
  :تتضمن محددة، مؤهالت وجود یلزم هيئة،

 على القدرة لدیه أو -  لالجتماع یدعو أن على قادًرا الخدمة مزود یكون أن یجب •
 على قادًرا یكون وأن العالم أنحاء مختلف من متنوعة هيئات -  لالجتماع الدعوة
 بنطاقات الخاصة الطلبات ذلك في بما بالعالم، المناطق آافة من الطلبات تقييم

IDN gTLD.  
  

 یونيكود، ومعایير ،IETF IDNA بمعایير درایة على المزود یكون أن یجب •
  .IDN بأسماء المرتبطة والمصطلحات الصلة، ذات RFCو
  

 غير عدد تقييم طلبات لتلبية سریًعا التدرج على قادًرا المزود یكون أن یجب •
 ومدى ،مراجعتها ستتم التي الطلبات عدد حالًيا، ُیعرف، ال. الطلبات من معروف
 غير gTLD أو gTLD ASCII نطاقات تخص عموًما آانت إذا وما تعقيدها،
ASCII.   

  
 المطلوبة الزمنية اإلطارات ضمن الطلبات تقييم على قادًرا المزود یكون أن یجب •

  .والموسع المبدئي للتقييم
  

 افتتاح قبل اإلنترنت على ICANN موقع على رسمًيا، وإعالنهم المزودین إشراك وسيتم
  . الطلبات تقدیم فترة

  
  االستشاریين لألعضاء السلوك قواعد إرشادات   ٣-٤-٢
 الجدیدة gTLD نطاقات طلبات ببرنامج الخاصة") قواعد(" السلوك قواعد من الغرض إن
 ِقبل من األخالقي غير والسلوك والظاهري الحقيقي المصالح تضارب منع هو") برنامج("
  ").استشاري عضو"( بالتقييم مختص استشاري عضو أي
  

 وجدیرین، مفكرین، متخصصين باعتبارهم أنفسهم االستشاریون األعضاء یتصرف أن فيجب
 األعضاء من ویتوقع. الطلبات تقدیم عملية طوال متحيزین وغير جيًدا، ومحضرین
 اإلنترنت، مجتمع من التأآد أثناء العالية السلوآية والمعایير باإلنصاف االلتزام االستشاریين

 غير التصرفات تقبل وال. والمصداقية والسریة، والنزاهة، الموضوعية، وعموم اخبيه،ون
 التالية بالمبادئ االلتزام االستشاریين األعضاء من ویتوقع. التسویة ظهور حتى أو األخالقية،

 أن یجب وال المبادئ تلخيص القواعد بهذه ویقصد. عاتقهم على الملقاة مسؤولياتهم تنفيذ في
 یلتزم أن یجب قانونية متطلبات أو التزامات، أو محدودة، واجبات فيها شيء أي باراعت یتم
  .االستشاریون األعضاء بها
  

                                                 
 .en.htm-eoi-tenders-gtlds/open-http://icann.org/en/topics/new نظرا ١٢



الثانية الوحدة
التقييم إجراءات

 
 

المقترح النهائي اإلصدار –المتقدم دليل آتيب
2-٢٨

 

  :االستشاریين األعضاء على یجب --  التحيز
  

 منظمة ِقبل من معتمدة غير أعمال جداول أو شخصية أعمال جداول تقدیم عدم •
ICANN الطلبات؛ تقييم في  

  
 أو ماضية، بسمعة متأثرة فحصها وليس هي آما ةالموجود الحقائق وفحص •

   تقييمه؛ الجاري الطلب حول الصحة محققة غير بيانات أو اإلعالم، بحسابات

  

 حد على ميل، عامل هناك آان إذا ما، طلب تقييم في المشارآة من أنفسهم ومنع •
   بالتقييم؛ یتعلق فيما عليهم یؤثر أن یمكن علمهم،

  

 من معين لنوع معارضة فلسفة لدیهم آانت إذا قييمالت أنشطة من أنفسهم منع •
 عام نقد بعمل قاموا أنهم على تسجيلهم تم أو الطلبات، من أو الطلبات مقدمي
  .الطلبات من أو الطلبات مقدمي من معين نوع حول

  
 أو آان أًیا تعویض أي یقبلوا أو االستشاریون األعضاء یطلب أال یجب --  الهدایا/التعویض

 تتضمن أن یجب. (الطلب لمقدم تابع أي أو مراجعته تتم الذي الطلب مقدم من ادیةم هدایا أي
  ).أمریكًيا دوالًرا ٢٥ عن قيمتها تزید هدیة أي المادیة الهدایا

 االستشاریين لألعضاء فيمكن الطلب، مقدم ثقافة في مهًما أمًرا صغير تذآار تقدیم آان إذا  
 یجب الشك، حالة وفي. أمریكًيا دوالًرا ٢٥ قيمتها جاوزتت أال یجب أنه إال التذآار، ذلك قبول
  .نوع أي من الهدایا برفض الحيطة جانب االستشاري العضو یأخذ

 تضارب إرشادات" لـ وفًقا االستشاریون األعضاء یتصرف أن یجب --  المصالح تضارب
  ).١- ٣- ٤- ٢ الفرعي القسم راجع" (الجدیدة gTLD نطاقات طلبات برنامج مصالح

 من االستشاریون األعضاء یتمكن أن یجب. التقييم لعملية متمم جزء السریة --  یةالسر
 االستشاریون األعضاء یحافظ أن یجب. التقييمات إلجراء الحساسة المعلومات إلى الوصول

 معلومات وأي الطلب ومقدم ICANN منظمة عليها تأتمنهم التي المعلومات سریة على
 تم أو قانوًنا مفوًضا عنها الكشف یكون أن حالة في إال مصدر، أي من إليهم مقدمة سریة

 البرنامج عناصر آافة" السریة المعلومات" تتضمن. ICANN ِقبل من ذلك ترخيص
 :الحصر ال المثال سبيل على تتضمن والتي - العملية من آجزء تجميعها یتم التي والمعلومات
 أي بمراجعة یتعلق فيما -  والتحليالت یة،الفور والترجمات والمناقشات، والمقابالت، الوثائق،
  .جدید gTLD نطاق طلب
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 خدمات في البدء قبل القواعد هذه قراءة االستشاریين األعضاء جميع على یجب --  اإلقرار
  .آتابًيا توضيًحا للقواعد واستيعابهم بذلك قيامهم توضيح وآذلك التقييم

  ناالستشاریي لألعضاء المصالح تضارب إرشادات ١-٣-٤-٢
 في الموظفين من آبير بعدد یتمتعوا أن یمكنهم الثالثة األطراف مزودي أن به المعترف من
 من عدًدا بأن احتمالية هناك الحقيقة، وفي. العمالء من العدید خدمة في یعملون بالد عدة

 الُمسجلين/  التسجيل شرآات مجتمع داخل جًدا معروفين یكونون قد االستشاریين األعضاء
   .المحتملين الطلبات مقدمي من لعدد مهنية خدمات قدموا قد وأنهم

 موضوعية بطریقة الطلبات تقييم وضمان محله غير في تأثير وجود احتمالية من وللحمایة
 سيلتزم المصالح لتضارب مفّصلة وإجراءات إرشادات بوضع ICANN قامت ومستقلة،
 تلك اتباع ضمان في اعدةوللمس. بالتقييم المختصون االستشاریون األعضاء باتباعها

  :یلي بما ICANN ستقوم صحيحة، بطریقة اإلرشادات

 المزود( بالتقييم المختصين االستشاریين األعضاء جميع مطالبة •
  .المصالح تضارب إرشادات بشأن تفهم وتوثيق لالعتراف) واألفراد  

 جميع عن بالكشف المختصين االستشاریين األعضاء جميع مطالبة •
  . الماضية الستة األشهر خالل وقت أي في العاملة جاریةالت العالقات

 واالحتياطيين األساسيين المزودین تحدید ممكًنا، ذلك آان حيثما •
   .التقييم هيئات أجل من وتأمينهم

 المختصين االستشاریين األعضاء ،مع اتفاًقا عملية، وتنفيذ تأسيس •
 مزود إلى أمكن إن الطلبات تعيين وإعادة التعارضات لتحدید بالتقييم  
  . المراجعة بعمليات للقيام محتمل أو ثانوي ثالثة أطراف  

 بإرشادات بالتقييم المختصين االستشاریين األعضاء جميع یلتزم أن یجب --  التوافق فترة
 قبل من العام باإلعالن وانتهاًء الطلبات تقدیم فترة بدء تاریخ من بدًءا المصالح تضارب
  . المناقشة محل الطلب مقدم من المقدمة الطلبات لكافة ةالنهائي للنتائج منظمة
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 األعضاء بها یلتزم أن یجب التي المعایير من األدنى الحد هي التالية اإلرشادات --  إرشادات
 التي الظروف بكافة التنبؤ الممكن من أنه به المعترف ومن .بالتقييم المختصون االستشاریون

 أن یجب الحاالت، هذه وفي. آذلك وتغطيتها لمصالحا في تضارب ظلها في یحدث أن یمكن
 الحالية والظروف الحقائق آانت إذا ما بتقييم بالتقييم المختص االستشاري العضو یقوم

  . المصالح في فعلي تضارب وجود عاقل شخص یستنتج أن إلى ستؤدي

   :المقربين العائلة وأعضاء بالتقييم المختصون االستشاریون األعضاء

 حالي مقترح في مضمنون أو لدیهم أو تعاقد، محل یكونوا أال یجب •
  .التوافق فترة أثناء عنه نيابًة أو الطلب لمقدم مهنية خدمات بتقدیم

 أي على بالحصول ملتزمين یكونوا أو حالًيا لدیهم یكون أال یجب •
  . خاصة مصلحة ذي طلب مقدم عند مصلحة

 من أآثر على الحصولب ملتزمين یكونوا أو حالًيا لدیهم یكون أال یجب •
 الطلب لمقدم علًنا المدرجة المميزة المتداولة المالية األوراق من ٪١
   الملكية مصالح من غيرها أو

 أو مشترآة، شرآة في مصلحة لدیهم أو متورطين یكونوا أال یجب •
  .الطلب مقدم مع التجاریة الترتيبات من غيرها أو شراآة،

  ضده أو الطلب مقدم مع قضائية دعوى في أسماؤهم ترد أال یجب •

  : یكونوا أال ویجب •

o أو موظفين، أو مسؤولين، أو إدارة، مجلس أعضاء 
   الطلب؛ لمقدم إدارة عضو لمنصب مساوًیا منصًبا یشغلون

o تصویت أوصياء أو ضامنين، أو مروجين، یكونوا أن أو 
  الطلب؛ لمقدم

o لمقدم الفائدة مترك ائتمان أو معاش أي عن أوصياء أو 
  .الطلب
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  -- تعریفات

 فرد أي هو بالتقييم المختص االستشاري العضو: بالتقييم المختصون االستشاریون األعضاء  
 محتملين أو ثانویين أو ابتدائيين استشاریين أعضاء أي ذلك ویشمل. الطلب بمراجعة مرتبط
 بنطاق الخاصة التقدم طلبات لمراجعة بإشراآهم ICANN قامت ثالث آطرف
gTLD الجدید.   

 ذو( تابع أو درجته، في هو من أو زوج، هو القریب العائلة عضو: المقربين العائلة أعضاءو  
  .بالتقييم المختص االستشاري للعضو)  ال أم صلة

 المالية، والمراجعة القانونية، الخدمات: الحصر ال المثال سبيل على منها: المهنية الخدمات  
 والخدمات خارجية، مصادر بمعاونة دمةالمق والخدمات االستثمار،/  المالي والتخطيط
 المعلومات، وتكنولوجيا والضرائب، الداخلية،/  اإلداریة/  التجاریة المراجعة مثل االستشاریة
  .الُمسجل/  التسجيل شرآة وخدمات

  السلوآية المخالفات قانون ٢-٣-٤-٢  
 ال، أم عمًدامت آان سواًء القواعد، لهذه بخروقات یقوم بالتقييم مختص استشاري عضو أي
 ارتأت إذا الرادعة، بالتدابير توصيات تقدم قد التي ICANN ِقبل من مراجعته ستتم

 أو األشخاص أو الشخص إقصاء عن ناتجة للقواعد الخطرة الخروقات تكون قد. ضرورتها
  . الخْرق في المتورط المزود

 سلوآية،ال المخالفات قانون انتهك قد االستشاري العضو أن ICANN قررت حال في
 طلبات إخضاع مع المحالة، الطلبات لجميع العضو ذلك مراجعة تجاهل هي النتيجة فستصبح
   .الجدد الهيئة أعضاء قبل من لمراجعة المتأثرة التقدم

 لـ االستشاري العضو قبل من السلوآية المخالفات قانون انتهاآات حول شكاوى تقدیم یجوز
ICANN وترسل. التقييم فترة طوال الطلبات، مقدمي دعم وآليات العام التعليق طریق عن 
 آما). ٢-٤-١ الفرعي القسم انظر( المحددة الدعم قنوات عبر الهيئات بشأن المتقدمين شكاوى
 هو آما العام، التعليق منتدى طریق عن) المتقدمين غير أي( الجمهور شكاوى تقدیم یمكن

   .١ رقم الوحدة في موضح
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  االتصال قنوات   ٤-٤-٢
 التقييم وهيئات ICANN منظمة مع المعلومات تبادل أو الفني للدعم محددة قنوات توافرت

 بأحد االتصال المناسب غير فمن. والموّسع المبدئي التقييم فترتي أثناء الطلبات لمقدمي
 الذین األفراد من غيرهم أو اإلدارة، مجلس أعضاء أو ،ICANN موظفي هيئة أعضاء
 سریة معلومات على الحصول أو القرار على التأثير بهدف لتقييما عملية في دوًرا یؤدون
 مقدمي لجميع المنصفة والمعاملة العدالة سبيل وفي. المراجعة قيد التقدم طلبات حول

   .المناسب االتصال قنوات إلى االتصاالت تلك آافة تحویل سيتم الطلبات،

  



عسوملا مييقتلاو يئدبملا مييقتلا – ديدجلا gTLD قاطن جمانرب - ةدوسم

لسالسلا ةعجارم - يئدبملا مييقتلا

معن

؟عسوملا مييقتلا داوم عيمج بلطلا مدقم زاتجا له معن
  عجارمل  له م ري 

 يفاضإ
ال

بلطلا مدقم ةعجارم - يئدبملا مييقتلا

 عباتم بلطلا مدقم رايتخا

؟عسوملا مييقتلا

  عبر ا ر انعلا  م    عسوملا مييقتلا  ارجإ   مي

:اهعيمج وأ  يلاتلا
 يليغشتلاو  ينفلا تاينا مإلا ·

 يلاملا تاينا مإلا ·

   يفارغجلا  امس ا ·

ليجستلا تامدخ ·

 رارقتسا وأ لسالسلا هباشتل    خم تسيل   لو
DNS

 رادإلا لامت الا صحف  انثأ مييقتلل زهاجو لمت م بلطلا  أ ىلع دي أتلا

لسالسلا هباشت

 لسالسلا لسالسلا هباشت  ئيه عجارت

 مدع  امضل اهنأشب بلطب مدقتملا

 TLDs تاقاطنب قيثو هبش دوجو
.ةزوجحملا  امس ا وأ  مئاقلا

 لسالسلا هباشت  ئيه دقعت

 لسالسلا  فا   يب  نراقم

 لمعتو اهنأشب تابلطب مدقتملا

.سفانت تاعومجم  اشنإ ىلع

 DNS رارقتسا
 يفو لسالسلا عيمج  عجارم تمت

  ئيهل   مي , يئانثتسا تالاح
  عجارم  ارجإ DNS رارقتسا

 ينفلا رارقتسالا تالشمل  عسوم

. لمتحملا

ةيفارغجلا ءامسألا

 ا إ ام  يفارغجلا  امس ا   ئيه ددحت

 اهنأشب بلطب مدقتملا  لسلسلا تنا 

 ريفوت مزلتسي يفارغج مسا  ع ةرابع

.يمو حلا معدلا

 معدلا ريفوت ىلع  ئيهلا د  ت

. جاحلا بسح قئاثولل

ةيليغشتلاو ةينفلا تايناكمإلا

  ينفلا تاينا مإلا  ئيه عجارت 

 ىلع بلطلا مدقم تابجإ  يليغشتلاو
.قئاثولا معدتو  لئس ا

ةيلاملا تايناكمإلا

 تاباجإ  يلاملا  ئيهلا عجارت 

  لئس ا ىلع بلطلا مدقم

.قئاثولا معدتو

ليجستلا تامدخ

 ليجستلا تامدخ  ئيه عجارت

 مدقم  م  مدقملا ليجستلا تامدخ

 ميقتل تابلطلا عضخت دقو بلطلا

. عجارملا  م ديزمل عسوم

عسوملا مييقتلا تا ارجإ . يلاتلا تاوطخلا ىلإ بلطلا مدقم لقتني

ربمفون ١٠ -  لوادملا ضار   - ةدوسم

ةيفلخلا صحف  
  يفلخ رخ ا  رطلا رفوم عجاري -

.بلطلا مدقم

ال معن

ال

 تاعومجملا رشنل ICANN ىعست

. لما لا IE جئاتن رشن لبق  يسفانتلا

 مييقتلا داوم عيمج بلطلا مدقم زاتجا له

؟يئدبملا



  فصلها يمكنقائمة أسماء الدول التي  :ملحق

حول أسماء الدول والمناطق بالقوائم الموجودة  gTLD، ترتبط القيود المفروضة على طلب نطاق ICANNوفًقا للسياسات المتنوعة المقترحة من قبل 
وهو االسم " اسم إنجليزي مختصر"قل ، على حISO 3166-1على الصعيد الوطني، تشتمل معایير . ISO 3166-1في حقول الملكية لمعایير 

یطلب هذا السجل إضافة عناصر . الشائع لبلد ما ویمكن استخدامه في عمليات الحمایة تلك؛ ورغم ذلك، ال یمثل هذا في بعض الحاالت االسم الشائع
  .يویتم تضمين توضيح للفئات المتنوعة فيما یل. ISO 3166-1محمية إضافية مشتقة من تعریفات في معایير 

 
  قائمة أسماء الدول التي يمكن فصلها

 
  اسم یمكن فصله  .Cl  االسم اإلنجليزي المختصر  الرمز

ax  جزر أالند  Bأالند   ١  
as  جزر الساموا األمریكية  C  توتویال  
    C  جزیرة سوین  

ao  أنجوال  C  آابيندا  
ag  أنتيجا وباربودا  A  أنتيجوا  
    A  باربودا  
    C  جزیرة ریدوندا  

au  ياأسترال  C  جزیرة لورد هاوي  
    C  جزیرة ماآواري  
    C  جزیرة آشمور  
    C  جزیرة آارتير  
    C  جزر بحر آورال  

bo   بوليفيا، متعددة الجنسيات  B1 بوليفيا متعددة الجنسيات  
ba  البوسنة والهرسك  A  البوسنة  
    A  والهرسك  

br  البرازیل  C  جزیرة فرناندو دي نورونها  
    C  جزر مارتيم فاز  
    C  جزیرة ترینداد  
io  منطقة الخليج الهندي البریطاني  C  مجموعة جزر أرشيبيالجو  
    C  دیيجو جارسيا  

bn  بروناي دار السالم  B1 بروناي  
    C  نيجارا بروناي دار السالم  

cv  آابي فيردي  C  ساو تياجو  
    C  ساو فيسينتي  

ky  جزر التماسيح االستوائية  C  تمساح استوائي آبير  
cl  شيلي  C  جزیرة عيد الُفصح  
    C  جزر جوان فيرناندیز  
    C  جزیرة ساال واي جوميز  
    C  جزیرة سان أمبروسيو  
    C  جزیرة سان فيليكس  

cc   آيلنج(جزر آوآوس(  A  جزر آوآوس  
    A  جزر آلينج  

co  آولومبيا  C  جزیرة مالبيلو  
    C  جزیرة سان أندریس  
    C  جزیرة بروفيدینسيا  

km  آوموروس  C  وانأنج  
    C  جراندي آومور  
    C  موهيلي  

ck  جزر الكوك  C  راروتونجا  
cr  آوستاریكا  C  جزیرة الكوآو  
ec  اإلآوادور  C  جزر جاالباجوس  
gq  غينيا االستوائية  C  جزیرة أنوبون  
    C  جزیرة بویكو  
    C  ریو موني  
fk   مالفيناس(جزر فالكالند(  B1 جزر فالكالند  
    B1 مالفيناس  
fo  ويجزر فار  A  فاروي  

  فانوا ليفو  C  فيجيفيجي 



)fj(  
    C  فيتي ليفو  
    C  جزیرة روتوما  
pf  جزر بولينيزیا الفرنسية  C  الجزر الجنوبية  
    C  جزر جامبير  
    C  جزر مارآيساس  
    C  مجموعة جزر المجتمع  
    C  تاهيتي  
    C  جزر تواموتو  
    C  جزیرة آليبرتون  
tf  األقاليم الفرنسية الجنوبية  C  جزر أمستردام  
    C  مجموعة جزر آروزیت  
    C  جزر آيرجيلين  
    C  جزیرة سانت باول  

gr  اليونان  C  جبل أتهوس  
    B1 **  

gd  جرینادا  C  الجزر الجرینادیة الجنوبية  
    C  آاریاآو  

gp  جوادیلوب  C  ال دیسيراد  
    C  جاالنتي-ماري  
    C  لو سانت  

hm  جزیرة هيرد وجزر ماآدونالد  A  هيرد جزیرة  
    A  جزر ماآدونالد  

va   والیة الفاتيكان(الكرسي المقدس(  A  المرسي المقدس  
    A  الفاتيكان  

hn  الهندوراس  C  جزر سوان  
  جزر أميندیفي  C  الهند  )in(الهند 

    C  جزر أماندامان  
    C  جزر الآادیف  
    C  جزیرة مينيكوي  
    C  جزر نيكوبار  
ir  إیران، جمهوریة إیران  B1 ميةاإلسال  
ki  آيریباتي  C  جزر جيلبرت  
    C  تاراوا  
    C  بانابا  
    C  جزر الین  
    C  آيریتيماتي  
    C  جزر الفونيكس  
    C  أباریرینجا  
    C  جزیرة إندیربيري  

kp  آوریا، الجمهوریة الشعبية الدیمقراطية  C  آوریا الشمالية  
kr  آوریا، جمهوریة  C  آوریا الجنوبية  
la  ة الدیمقراطيةجمهوریة الوس الشعبي  B1 الوس  
ly   الجماهيریة العربية الليبية  B1 ليبيا  

mk  مقدونيا، الجمهوریة اليوغوسالفية السابقة  B1 **  
my  ماليزیا  C  صباح  

    C  ساراواك  
mh  جزر مارشال  C  جولييت  

  آواجالين      
  ماجورو      

mu  موریشيوس  C  جزر أجاليجا  
    C  ضفة آارجادوس آاراجوس الرملية  
    C  جزر ردودریجز  

fm  ميكرونيزیا، الوالیة الفيدرالية  B1 ميكرونيزیا  
    C   انظر أیًضا (جزر آاروالینpw(  
    C  شووك  
    C  آوزاراي  
    C  بوهنبي  
    C  یاب  



md  مولدوفا، جمهوریة  B1 مولدوفا  
    C  مولدافيا  

an  جزر هولندا أنتيلز  B1 أنتيلز  
    C  بونایر  
    C  آورسو  
    C  سابا  
    C  سانت إستاتيوس  
    C  سانت مارتين  

nc  جزؤ آاليدونيا الجدیدة  C  جزر لویالتي  
mp  جزر ماریانا الشمالية  C  جزر ماریانا  

    C  سایبان  
om  ُعمان  C  شبه جزیرة ُمسندام  
pw  باالو  C   انظر (جزر آارولينfm أیًضا(  

    C  بابيلثواب  
ps  المنطقة الفلسطينية، فلسطين  B1 المحتلة  
pg   غينيا الجدیدة(بابيوا(  C  مجموعة جزر بيسمارك  
    C  جزر سليمان الشمالية  
    C  بوجاینفيل  

pn  جزر بتكارن  C  جزیرة دوسي  
    C  جزیرة هندرسون  
    C  جزیرة أوینو  

re  رینيون  C  باساس الهندیة  
    C  جزیرة أوروبا  
    C  جزیرة جلوریوزو  
    C  جزیرة جوان دي نوفا  
    C  نجزیرة توروميلي  

ru  االتحاد الروسي  B1 روسيا  
    C  إقليم آالينينجراد  

sh  سانت هيلين، أسينشن، وتریستان دآونا  A  سانت هيلين  
    A  أسينشن  
    A  تریستان دآونا  
    C  جزیرة جوغ  
    C  مجموعة جزر تریستان دي آونها  

kn  سانت آيتس ونيفيس  A  سانت آيستس  
    A  نيفيس  

pm  سانت بيير وميكيلون  A  نت بيريسا  
    A  ميكيلون  

vc  سانت فينسينت والغرینادینيز  A  سانت فينسينت  
    A  الغرینادینيز  
    C  جزر الغرینادین الشمالية  
    C  بيكيا  
    C  جزیرة سانت فينسنت  

ws  جزر الساموا  C  سافاي  
    C  أبولو  
st  ساو تومي وبرینسيبي  A  ساو تومي  
    A  برینسيبي  

sc  سيشيل  C  ماهي  
    C  ألدابرا جزر  
    C  جزر أميرانتي  
    C  جزر آوزموليدو  
    C  جزر فراآوهار  

sb  جزر سليمان  C  جزر سانتا آروز  
    C  جزر سليمان الجنوبية  
    C  جوادالكانال  

za  جنوب أفریقيا  C  جزیرة ماریون  
    C  جزیرة األمير إدوارد  

gs  جورجيا الجنوبية وجزر ساندویتش الجنوبية  A  جورجيا الجنوبية  
    A  جزر ساندویتش الجنوبية  
sj  سفالبارد وجان ماین  A  سفالبارد  



    A  جان ماین  
    C  جزیرة الدببة  

sy  الجمهوریة العربية السوریة  B1 سوریا  
تایوان 

)tw(  
  تایوان B1  تایوان، المقاطعة الصينية

    C  جزر بينغو  
    C  بيسكادورس  
tz  تنزانيا، جمهوریة  B1 المتحدة  
tl  يليست-تيمور  C  أویكوزي  

to  تونجا  C  تونجاتابو  
tt  ترینداد وتوباجو  A  ترینداد  
    A  توباجو  
tc  جزر ترآس وآایكوس  A  جزر ترآس  
    A  جزر آایكوس  
tv  توفالو  C  فانافوتي  

اإلمارات 
العربية 
المتحدة 

)ae(  

  اإلمارات B1  اإلمارات العربية المتحدة

us  الوالیات المتحدة  B2 أميرآا  
um    النائية الصغيرة بالوالیات المتحدةالجزر  C  جزیرة بيكر  

    C  جزیرة هاوالند  
    C  جزیرة جارفيس  
    C  جزیرة جونستون االستوائية  
    C  سلسلة صخور آينج مان  
    C  جزر ميدواي  
    C  جزیرة بالميرا  
    C  جزیرة وایك  
    C  جزیرة نافاسا  

vu  فانواتو  C  إیفاتي  
    C  سانتو  

ve  وریةفنزویال، جمه  B1 فنزویال  
    C  جزیرة بيرد  

vg  جزر فيرجن، جزر  B1 فيرجن بالوالیات المتحدة  
    C  أنيجادا  
    C  سياج جوست فان  
    C  تورتوال  
    C  فيرجن جوردا  
vi  جزر فيرجن، جزر  B1 فيرجن بالوالیات المتحدة  
    C  سانت آرویكس  
    C  سانت جون  
    C  سانت طوماس  

wf  واليس وفوتونا  A  يسوال  
    A  فوتونا  
    C  جزر هوورن  
    C  جزر واليس  
    C  أوفيا  

ye  اليمن  C  جزیرة سوآورتا  
 
 
 

  الصيانة
  

  .ICANNستتم صيانة سجل أسماء الدول التي یمكن فصلها ونشرها بواسطة موظفي 
 
 
 
  



ا إذا آانت التغيرات التي تم إدخالها على بمدخل جدید، ستتم إعادة تقييم هذا السجل لتحدید م ISO 3166-1في آل مرة یتم فيها تحدیث معایير 
  .من هذه الوثيقة" األهلية"سيكون التقييم بناًء على المعایير المدرجة في قسم . المعایير تضمن التغيرات في المدخالت على السجل

  
الرموز المعينة بشكل عادي فقط والتي ال تحتوي الرموز التي تحجزها وآالة صيانة على أي تضمين على هذا السجل، وتعتبر المدخالت المشتقة من 

  .مؤهلة ISO 3166-1 تظهر في قائمة
  

  .، فيجب رفض أي مدخل مشتق من ذلك الرمزISO 3166-1من معایير  ISOفي حالة نبذ أحد رموز 
  

  األهلية
  

  :ُیشتق آل تسجيل في هذا السجل من الخواص المحتملة التالية

 

وال تتضمن قوائم السجل هذه . المختصر بإزالة آلمات وأدوات تعریففي أول حالتين، یجب أن تكون قائمة السجل مشتقة مباشرًة من االسم اإلنجليزي 
  .مصطلحات عامية أو غير رسمية ُتستخدم لإلشارة إلى الدولة

  
  ".أ"، فإنه یتم إدراجه فقط باعتباره الفئة "جـ"و" أ"على سبيل المثال، إذا آان من الممكن اشتقاق مصطلح من الفئتين . یتم حساب األهلية بترتيب الفئات

 
 
 

من عدة أجزاء یمكن فصلها تتكون الدولة وفًقا لها من  ISO 3166-1لمعایير یتألف االسم اإلنجليزي المختصر   :الفئة أ
ویكون آل جزء من هذه األجزاء التي یمكن فصلها مؤهًال في حقه الخاص باعتباره اسم . هيئات فرعية بارزة

  "باربودا"و" أنتيجا"من " أنتيجا وباربودا"فعلى سبيل المثال، یتكون . دولة
    

على لغة  ISO 3166-1لمعایير ) ٢(أو االسم اإلنجليزي الكامل ) ١(السم اإلنجليزي المختصر یحتوي ا  :الفئة ب
فعلى سبيل المثال، . إضافية تتعلق بنوع هيئة الدولة، ال ُتستخدم غالًبا في االستخدام الشائع عند اإلشارة إلى الدولة

  "فنزویال"في االستخدام الشائع بـ أحد األسماء الدول المختصرة الذي یشار إليه "  جمهوریة فنزویال"
  
مقدونيا عبارة عن اسم قابل للفصل في سياق هذه القائمة؛ ورغم ذلك، فنتيجة للنزاع الدائم المدرج في وثائق **

والجمهوریة اليوغوسالفية السابقة لمقدونيا على االسم، لن یتم ) اليونان(األمم المتحدة بين الجمهوریة الهيللينية 
انظر . حتى فض النزاع على االسم" مقدونيا"تين حق االنتساب أو حقوق في اسم منح أي الدول

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/240/37/IMG/N9324037.pdf-dds-http://daccess.  
    

الذي یحتوي على مرادفات اسم الدولة، أو الهيئات الوطنية الفرعية،  ISO 3166-1مالحظات یحتوي عمود   :الفئة جـ
  ".الجزر الرئيسية"أو " متنوع"، أو "یتألف من"، أو "یتضمن"، أو "یشار إليه غالًبا بـ"آما یشار إليه بـ 

  



  ٢ملحق الوحدة 
  نموذج خطاب خاص بالدعم الحكومي

  
  ]ينبغي تقديم هذا الخطاب على ورقة رسمية[

  
  
  
  

  ICANNمنظمة  
Suite 330, 4676 Admiralty Way 

Marina del Rey, CA 90292 
  
  

   الجديدةgTLDعملية تقييم : انتبه
  
  

  ]] مطلوبTLD[خطاب دعم للحصول على : الموضوع
  

.   الجديدgTLDفي برنامج ] مقدم الطلب[ بواسطة ICANNالمقدم إلى ] TLD[لطلب ] الكيان الحكومي[الدعم الكامل من قبل يؤآد هذا الخطاب على 
الهيئة ذات ، تفسير الكيان الحكومي. [لمراسلتك في هذا الموضوع] سلطة عامة/ الحكومة[أؤآد أن لدي من التفويض ] منصب/أمين عام/وزير[وبصفتي 
  ]وما هية الوظائف والمسؤوليات، أو الوآالة، مكتبال، القسم، الصلة

  
قد يشمل هذا السياسات الخاضعة للتطوير بشأن من يمكنه . تحديد مدى فهمك لكيفية استخدام االسم من قبل مقدم الطلب[ في gTLDسيتم استخدام 

  .قرب مع مقدم الطلب على تطوير هذا العرضعن ] قسم/سلطة عامة/الحكومة[عملت .]  تسجيل االسم، ونظام التسعير والهياآل اإلدارية
  

وعندئذ، . ICANNبإبرام اتفاقية تسجيل مع ] مقدم الطلب[يلتزم ، تتفهم أنه في حالة نجاح الطلب، وهكذا، هذا الطلب] السلطة العامة/الحكومة[تدعم 
  .  ICANNاسة أصحاب المصلحة المتعددة بـ  وااللتزام بسياسات اإلجماع الموضوعة من خالل عمليات سيICANNيلتزم بدفع رسوم لمنظمة 

  
ومقدم ] السلطة العامة/الحكومة[في حالة نشوب نزاع بين ، على نحو إضافي أن اتفاقية التسجيل تنص على أن] السلطة العامة/ الحكومة[آما تدرك 

  .TLD الكيان الحكومي ذا الصلة بـ  تطبيق األمر الصادر من أية محكمة تابعة لالختصاص القضائي لصالحICANNيجوز لمنظمة ، الطلب

وهكذا يكون من المدرك أن اتفاقية التسجيل تعكس القيود المجتمعية المقترحة في ،  يتم تقديم هذا الطلب في صورة طلب يستند إلى المجتمع]اختياري[
  .لنزاع على قيود التسجيلتشمل السبل الممكنة اللجوء إلى إجراء فض ا، في حالة عدم التزام التسجيل بهذه القيود.  الطلب

  
حيث سيحدد هذا االتفاق . بإبرام اتفاق منفصل مع مقدم الطلب] السلطة العامة/ الحكومة[إنني أنصح أنه في حال نجاح هذا الطلب، فستقوم ]  اختياري[

طرًفا ) ICANN(ولن تكون هيئة .  عمالشروط التي ندعمه بموجبها في عملية تشغيل النطاق، وآذلك الظروف التي بموجبها يمكن أن نسحب هذا الد
  ]. السلطة العامة/ الحكومة[في هذا االتفاق، وسيكون تنفيذ هذا االتفاق بشكل آامل في يد الحكومة 



ت ببذل مجهودا، من بين أشياء أخرى، ICANNقيام الهيئة االستشارية لألسماء الجغرافية المشارآة بدعم من ] السلطة العامة/ الحكومة[آما تتفهم 
في ] اسم وتفاصيل جهة االتصال[وأود أن أنّوه أنه في حال طلب معلومات إضافية أثناء هذه العملية، فسيتم االتصال بـ .  بشأن تصديق هذه الوثيقة

  . المقام األول
  

  .أشكرآم على إتاحة الفرصة لدعم هذا الطلب
  

  مع خالص الشكر 
  

  ةالهيئة العامة ذات الصل/ توقيع من الجهة الحكومية
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