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 الثانية2 الوحدة
 التقييم إجراءات

 
 نطاقات آانت إذا ما تحديد في المستخدمة والمعايير التقييم إجراءات الوحدة هذه توضح

 gTLD لتقييم الطلبات مقدمي جميع وسيخضع. أم ال للتفويض معتمدة لها المقّدمالمطلوبة 
 جميع يجتازوايستوفوا لم الذين أولئك سيحتاج بينماويمكن لمقدمي الطلبات مبدئي،
 .موسع لتقييمطلب إجراء تقييم العناصر

 منظمة خاللهفيه تقوم الذي ,حيث المبدئي التقييم هو المطلوب األول التقييموالتقييم 
 ICANN ًنطاقات سلسلة بتقييمأوال gTLD مقدم ومؤهالت, الطلب لها المقّدمالمقدَّم 

 .يقدمها التي المقترحةالخاصة به المُقترَحة السجل وخدمات ،الطلب

 :من العناصر التالية المبدئي التقييم في التالية التقييمات إجراء ويتمويتكون

 بالسلسلة الخاصة المراجعة عمليات •

 المربكة السلسلة تشابه 

 المحجوزة األسماء 

 DNS استقرار 

 الجغرافية األسماء 

 الطلب بمقدم الخاصة المراجعة عمليات •

 والتشغيلية التقنية القدرة إثبات 

 المالية القدرة إثبات 

 خدمات السجل 

  DNSباستقرار المتعلقة للقضايا السجل بخدمات الخاصة المراجعة عمليات

 التقييم الجتيازالمراجعات  هذه المراجعة عمليات جميع اجتياز الطلب مقدم على يجب
 في الفشل إلى المراجعات هذه المراجعة عمليات من أي اجتياز في الفشل وسيؤدي. المبدئي
  .المبدئي التقييم اجتياز

 التقييم اجتياز في الطلب مقدم فيها ينجح ال التي الحاالت في الموسع التقييم تطبيق يتم
 . أدناه الوارد. 2- 2القسم انظر . المبدئي

 المبدئي التقييم .2-1

 عدة من نوع آل ويتكون. المراجعة من نوعيننوعي مراجعة من المبدئي التقييم يتكون
  .عناصر

 المقّدمالمقدَّم gTLD نطاقات سلسلة على األولى المراجعة ترّآز  :السلسلة مراجعةوتُركز
 :الختبار الطلب لها

 مشابهةمشابهةً جدًا الطلب لها المقدَّم gTLD نطاقات سلسلة آانت إذا ما •
  المستخدم، إرباك إلى يؤدي مما أخرى لسالسل
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بشكل  ستؤثر الطلب لها المقدَّم gTLD نطاقات سلسلة آانت إذا وماما •
 ،و استقراره أو DNS أمان على عكسية بصورةسلبي

 لموافقة األساسي المطلب دليل توفيرالوفاء بالمطلب تم قد آان إذا وماما •
 .محددة جغرافية أسماء استخدام حالة في الحكومة

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

 الضرورية والمالية والتشغيلية التقنية بالقدرة يتمتع الطلب مقدم آان إذا ما •
  سجل، لتشغيلو

 بشكل ستؤثر الطلب مقدم يوفرها التي السجل خدمات آانتكان  إذا وماما •
 .استقراره أو DNS أمان على عكسي

 بالسلسلة الخاصة المراجعة عمليات .1-.2-1

 نطاقات سالسل من سلسلة آل بمراجعة ICANN تقوم ،المبدئي التقييم في ICANNتقوم 
gTLD في أآبر بتفصيل هذه المراجعة عمليات توضيح ويتموتم .الطلب لها المقّدمالمقدَّم 
 .التاليةالفرعية  األقسام

  المربكة السلسلة تشابه مراجعة .1-.1-.2-1
 في الثقة وفقد المستخدم ارتباك منع هو المراجعة هذه تتضمنمن الهدف إن

DNS. سالسل من سلسلة لكل أولية مقارنةتمهيديةً مقارنةً المراجعة هذه وتتضمن 
 gTLD وسالسل الحالية TLDs لـ بالنسبة الطلب لها المقّدمالمقدَّم  gTLDنطاقات

 والهدف .الطلب لها المقّدم السالسل من وغيرها الموجودة  TLDبنطاقاتالمقدَّم األخرى
   .DNSفي الثقة وفقد المستخدم إرباك منع هو المراجعة هذه من

 الطلب لها المقّدمالمقدَّم  gTLDنطاق سلسلة آانت إذا ما تحديد إلى هو المراجعة وتهدف
 مماتؤدي أن المحتمل من بحيث األخرى السالسل ألحد مشابهةإلحدى جدًا مشابهةً
 في تفويضها حالة في المستخدمبالمستخدم يضر إرباك احتمالية وجودحدوث إلى يؤدي
 المبدئي التقييم خالل أثناء يحدث الذي البصري التشابه فحص ويهدفيهدف .الجذر منطقة
) النزاع حل إجراءات ،3 الوحدة انظر( النزاع وحل المعارضة عملية زيادةتحسين إلى
  .(النزاع حل إجراءات الثالثة، الوحدة انظر ).التشابه أنواع آافةجميع تتناول التي

وستتم  .هيئة من مختبري تشابه السلسلة بإجراء مراجعة التشابه هذه وستقوم
معرفة نتيجتها جزئيًا من خالل نقاط العملية الحسابية يتعلق بالتشابه البصري 

 TLDبين كل سلسلة من السالسل المقدَم لها الطلب وكل سلسلة من سالسل 
 .ا فعاالً لدراسة الهيئةوستوفر النقاط معيارً .األخرى الحالية والمقدَّم لها الطلب

 .مستقلة "سالسل تشابه هيئة "يد على هذه التشابه مراجعة إجراء وسيتمومهمة المختبرين

 المراجعة إجراءات 2.1.1.1.1
للسلسلة التي  البصري التشابه أوجهنواحي تحديد هي" السالسل تشابه هيئة "مهمة 

المختبرون باستخدام وسيقوم  .احتمال حدوث إرباك يضر بالمستخدمتؤدي إلى 
  :لالختبار الخاص بتحديد وجود السلسلة المربكة أم ال، كما يلي معيار عام

عندما تكون هناك سلسلة  السلسلة فييحدث ارتباك  - معيار السلسلة المربكة
مشابهة بشدة بأخرى بصريًا بحيث من المحتمل أن تكون خادعة أو تسبب 

 الممكن من وليس المحتمل، من يكون أن يجب ارتباك، حدوث والحتمال ستؤدي التي.إرباكًا
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 فمجرد تداعي .المعتدل العادي اإلنترنت مستخدم نظر وجهة من االرتباك يظهر أن فحسب
 الذهن، ال يكفي للحكم إلى الخواطر، بمعنى أن السلسلة تستدعي سلسلة أخرى

    .المستخدم إلرباك احتمالية وجود.باحتمال حدوث ارتباك

  وسيتم تطبيق المعيار على 

 مجموعات ثالث في المتستخدم إرباك إلى ستؤدي التي التشابه أوجه تقييم بمهمة الهيئة وتقوم
 :مقارنةالمقارنة بين عند ،الظروفالحاالت من

 الحالية TLD بنطاقاتTLDsو الطلب لها المقّدمالمقدَّم gTLD نطاقات سالسل •
 ؛أو المحجوزة واألسماء

 gTLD نطاقات سالسل من بغيرها الطلب لها المقّدم  gTLDنطاقات وسالسل
  ;  الطلب لها المقّدمالمقدَّم

 أو الطلب لها المقّدماألخرى المقدَّم gTLD نطاقات وسالسل •

 آنطاقاتالسالسل المطلوبة كـضد  المطلوبة بالسالسلgTLDسالسل  •
.ccTLDccTLDsIDN  

 سلسلة آل بين مضاًدا تدقيًقا المراجعة هذه تتضمن - الحالية TLD نطاقات TLDsمع التشابه
 تشابه هناك آان إذا ما لتحديد الحالية TLD سالسل وقائمة الطلب لها المقدَّم السالسل من
 يضر إرباك حدوث احتمال يتوفر بحيث سلسلتينالسلسلتين بين آبير

 .المستخدمبالمستخدم

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

لن ينجح الطلب الذي يفشل في اجتياز مراجعة ارتباك السلسلة والذي وجد أنه 
حالي بدرجة كبيرة، في اجتياز التقييم المبدئي، ولن تتاح أية مراجعات  TLDيشابه 

  .إضافية

 تكون التيحيث البسيطة الحالة في ،- الحالي  TLDنطاق على الطلبات تقديم نظام وسيتعرف
 ، ولن -حالي  TLDلنطاقلـ مطابقًة الطلب لها المقدَّم  gTLDنطاق سلسلة فيها السلسلة

 .الطلب بتقديم يسمح لن آما

 معامالت المتطابقة السالسل اختبار يراعي آماويراعي االختبار الخاص بالسالسل 
  .صلة ذيذا مرجعي لغات جدول أي في المدرجة الترميز نقاط

 لنفس بديلة آأشكال المكافئةالمتكافئة العناوين مع البروتوآوالت تتعامل المثال، سبيل فعلى 
 ) RFCالعنوان لنفسنفسه للعنوان بديلة آأشكال"Foo "و "foo "معاملة مثل العنوان،

  ).3490 
 معرضًا السلسلة، الرتباك التمهيدية المراجعة تلك اجتاز الذي الطلب يزال وال

 gTLD لـ آخر طلب مقدم قِبل من أو TLD لـ حالي مشغل قِبل من للتحدي
 بواسطة خاصة معارضة إرسال العملية هذه وتتطلب .للطلب الحالية الجولة في

 المعارضة من الفئة هذه تقتصر وال. المعارضة هذه بتقديم مخول معترض
 بخصوص االدعاء للمعارض يمكن ذلك، من العكس على بل. البصري التشابه على

 السمعي أو البصري التشابه ذلك في بما( التشابه من نوع أي على القائم االرتباك
 ).المعنى في التشابه أو
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 حل إجراءات ،3 الوحدة راجع المعارضة، عملية حول المعلومات من مزيد على للحصول 
 .النزاع

 – (السلسلة على التنافس مجموعات) الطلب لها المقدَّم األخرى gTLD سالسل مع التشابه
 السالسل لتحديد ببعضها مقارنة الطلب لها المقدَّم gTLD نطاقات سالسل جميع مراجعة ستتم

ارتباك يضر  حدوث احتمال إلى تؤديقد  والتي آبير تشابه بينها يوجد التيالمتشابهة
 مراجعة وفي. الجذر منطقة في سلسلة من أآثر تفويض حالة في المستخدم إرباكبالمستخدم

 يمكن والتي تنافس مجموعات بوضع السلسلة تشابه مختبري هيئة ستقوم السلسلة، ارتباك
  .التقييم من متأخرة مراحل في .بعد ذلك في المراحل التالية استخدامها

 
 وهما الطلب لها المقَدم السالسل من األقل على سلسلتين على التنافس مجموعة وتحتوي
 من أآثر تفويض حالة في المربكة السلسلة حدوث إلى يؤدي مما متشابهتين أو متطابقتين
 وحل التنافس مجموعات حول المعلومات من مزيد على للحصول .الجذر منطقة في سلسلة

 مقدمي بإخطار ICANN وستقوم .السلسلة على التنافس إجراءات ،4 الوحدة راجع التنافس،
 سيتم آماوسيتم. المبدئي التقييم فترة بانتهاء التنافس مجموعة من جزء هم الذين الطلبات
 .ICANN ويبالويب الخاص بـ موقع على أيًضا هذه التنافس مجموعات نشر

 وجود بسبب آخر gTLD طلب ضد رسمية معارضة تقديم الطلب لمقدم يمكن
 هذه مثل تؤدي قد). النزاع حل إجراءات ،3 الوحدة انظر( مربكة سلسلة

التي تم  التنافس مجموعات تكوين تغيير إلى - نجاحها حالة في - المعارضة
 مباشر تنافس في المطلوبتين gTLD سلسلتي اعتبار سيتم حيث تكوينها مسبقًا

 لن). السلسلة على التنافس إجراءات ،4 الوحدة انظر( البعض بعضهما مع
 .التنافس مجموعات إحدى من الطلبات أحد حذف في المعارضة عملية تتسبب

  سالسل مشابهة
 ccTLD-ستتم --  ccTLDsIDNآنطاقاتكـ المطلوبة  TLDنطاقات سالسل مع التشابه

 للتحقق للتشابه بالنسبة أيًضا الطلب لها المقدَّم gTLD نطاقات سالسل مراجعة وستتم- 
 بنطاقاتبـ الخاصة السريع التتبع عملية في المطلوبة  TLDنطاقات سالسل مع التشابه من

IDN ccTLD (الموقع انظر 
. )track/-http://www.icann.org/en/topics/idn/fastوستقوم 
 ICANNتضارب حدوث  حالة فيبمجرد التعارض لحل التالي األسلوبالمسلك باتخاذ 

 .IDN ccTLD لنطاقاتلـ المرتقب السريع التتبع مع

 اآلخر، تقديم قبل به الخاصة للعملية الطلباتلعمليته الطلبين أحد إآمالإتمام حالة في
 قام الذي  gTLDنطاق طلب اعتبار وسيتم .ذلكسيتم. هذا  TLDنطاق تفويض سيتم
 على بناًء استبعاده يتم لنفلن ولذا آامًال، عليه بالموافقة اإلدارة مجلس عليه وافق

 طلب اعتبار سيتم وبالمثل، .حديًثا مقّدم مقدم  IDN ccTLDطلب مع التنافس تنافس
 ("منه التحققاعتماده تم "أيآخر، بمعني )التقييم أآملأنهى الذي  IDN ccTLDنطاق
 مقّدممقدم  gTLDطلب مع التنافس تنافس على بناًء استبعاده يتم لنفلن ولذا آامًال،
 .حديًثا

على  gTLD طلب قد  gTLDنطاق طلب مقدم يكن لم إذافي حالة عدم حصول
ذات الصلة،  العامة السلطة أو الحكومية الجهةالحكومة منالمطلوبة  الموافقة
 هو منه التحقق تم الذيالمعتمد ccTLD  IDNنطاقDN طلب فسيكون المختصة،سيفوز
 التحقق تم "المصطلح تعريف يتم  .gTLDنطاق.gTLD طلب على الموافقة تتم ولن السائد،
 على عليها العثور يمكن التي ، IDN ccTLDلنطاق السريع التتبع عملية تنفيذ في "منه

  http://www.icann.org/en/topics/idn.الموقع
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 طالب وآذلكطلب وصاحب  gTLDنطاق طلب مقدم من آل طلبكال حصول حالة في
 أو الحكومية الجهةالحكومة من للموافقةالمطلوبة الموافقة على  IDN ccTLDنطاق
 خالل من التنافس حل يتم حتى الطلبين آال تعليق سيتم المختصة،الصلة؛ ذات العامة السلطة

 قبل من الحلبواسطة حله يتم ،أي .الطرفينآخر بمعنى أو األطراف، بين اتفاقاالتفاق
 .الحكومة

 لتشابه الرياضي النظام إن – السلسلة لتشابه الرياضي النظام
 يستخدمها أداة هو ")الرياضي النظام(" السلسلة

  2.1.1.1.2لتوفير معيار موضوعي المختبرون
 المراجعة أسلوب 

 بالتشابه يتعلق لوغاريتمي تسجيل خالل من جزئًيا "السالسل تشابه هيئة "إخطار سيتم
  TLDنطاقات سالسل من سلسلة وآل الطلب لها المقَدم السالسل من سلسلة آل بين البصري
 موضوعًيا معياًرا التسجيل وسيوفر .المحجوزة واألسماء الطلب لها والمقدَّم الحالية األخرى

 حدوث إلى تؤدي أن المحتمل من التي السالسل تحديد عملية من آجزء الهيئة، العتبارات
 هو ما التسجيل أن مالحظة وتجب .أبجدياتفي عدة الرياضي نظام السيتوفر  .إرباك
 .الهيئة لحكم آلًيا راجع للتشابه النهائي القرار وأن فقط مؤشر إال

 والصينية، العربية، األبجديات في شيوًعا الرموز أآثر الُمستخدم اللوغاريتم يدعم
 مقارنة يمكنه آما .والالتينية والكورية، واليابانية، واليونانية، والديفانية، والسيريالية،

 .ببعضها المختلفة األبجديات ذات السالسل

 .أيضًا لمقدمي الطلبات لالختبار وأغراض المعلومات نظام الرياضيال يتوفر
 إضافية خلفيةعامة ومعلومات ،المستخدم وإرشادات اللوغاريتم،الرياضي النظام ويتوفر

 لمقدمي. algorithm/-group.com/icann-http://icann.swordالموقع  على
 .والمعلومات باالختبار المتعلقة لألغراض الطلبات

 السالسل بين للتشابه الخاصة مراجعتها وإجراء اللوغاريتم بيانات بفحص الهيئة ستقوم
 أبجديات ذات سالسل وجود حالة وفي .المربكة السلسلة لمستوى ترتقي آانت إذا ما ومعرفة

 .بالكامل يدوية الهيئة تقييم عملية تكون بعُد، اللوغاريتم يدعمها ال

 :يلي آما ال، أم المربكة السلسلة وجود بتحديد الخاص لالختبار عاًما معياًرا الهيئة وستستخدم

 بشدة مشابهة سلسلة هناك تكون عندما المربكة السلسلة توجد - المربكة السلسلة معيار
 ارتباك، حدوث والحتمال. إرباًآا تسبب أو خادعة تكون أن يحتمل بحيث بصرًيا ألخرى
 نظر وجهة من االرتباك يظهر أن فحسب الممكن من وليس المحتمل، من يكون أن يجب

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

 السلسلة تشابه مراجعة نتائج   2.1.1.1.3

 حالي،  TLDلنطاق جًدا مشابه أنه واآتشاف السلسلة تشابه مراجعة في ما طلب فشل حالة في
 .آخر تقييم أي له يتوفر ولن المبدئي التقييم يجتاز لن
 
 أخرى  gTLDنطاق سلسلة مع السلسلة بإرباك خطًرا يمثل ما طلًبا أن اآتشاف حالة وفي
 .التنافس مجموعات إحدى في وضعه سيتم الطلب، لها مقدم
 

 لنطاق حالي مشغل قبل من للتحدي خاضًعا السلسلة تشابه مراجعة يجتاز الذي الطلب ويظل
TLD طلب مقدم أوgTLD  إرسال العملية هذه وتتطلب  .الحالية الطلب جولة في آخر 

 الفئة هذه تقتصر وال .المعارضة هذه بتقديم مخّول معترض بواسطة السلسلة إرباك معارضة
 معارضة المعارض يقدم أن يمكن العكس، على بل .البصري التشابه على المعارضة من
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 السمعي، أو البصري، التشابه ذلك في بما )التشابه أنوع من نوع أي عن الناتج اإلرباك على
 راجع المعارضة، عملية حول المعلومات من مزيد على للحصول.( المعنى في التشابه أو

 .النزاع حل إجراءات ، 3الوحدة
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 باستخدام سلسلتين أية بين البصري التشابه نقاط بحساب الحسابية العملية تقوم
 المتشابهة غير الحروف وعدد المتشابهة الحروف وعدد الحروف ترتيب مثل عناصر،

 يتم أنه الحظ .1السلسلة وطول والشرطات الشائعة واللواحق الشائعة والبوادئ
 سيتم" E-X-A-M-P-L-E" فالسلسلة لذلك المقارنة، إجراء عند الشرطات تجاهل

 ."EXAMPLE" للسلسلة مطابقة الحسابية الحلول نظام بواسطة اعتبارها

 على آخر  gTLDنطاق طلب ضد معارضة بإرسال الطلب مقدم يقوم أن يمكن-2-1-1
 حالة في المعارضة، تلك تؤدي أن ويمكن .(الثالثة الوحدة انظر )السلسلة إرباك أساس

 نطاقات سالسل اعتبار سيتم بحيث األولية التنافس مجموعات تكوين تغيير إلى نجاحها،
gTLD إجراءات الرابعة، الوحدة انظر )بعضها مع مباشر تنافس في الطلب لها المقدم 
 .التنافس مجموعة من الطلب استبعاد إلى المعارضة عملية تؤدي ولن .(السلسلة على التنافس

  المحجوزة األسماء مراجعة .22.1.1
 المستوى ذات المحجوزة األسماء بقائمة مقارنة إجراء المحجوزة األسماء مراجعة تتضمن
 . 2.القائمة هذه في الطلب لها المقدَّم gTLD سلسلة ظهور عدم لضمان األعلى

  األعلى المستوى ذات المحجوزة األسماء قائمة

AFRINIC IANA-SERVERS NRO 
ALAC منظمةICANN   RFC-EDITOR 

APNIC IESG RIPE 
ARIN IETF ROOT-SERVERS 
 ASO  INTERNIC RSSACمنظمة

CCNSO INVALID SSAC 
EXAMPLE* IRTF TEST* 

GAC ISTF TLD 
 GNSO  LACNIC WHOISمنظمة

GTLD-SERVERS LOCAL WWW 
IAB LOCALHOST  

IANA NIC  

                                                            
 يتم وال. الكتابي االحتيال ضد للحماية المفاتيح، لوحة تالصق مثل لعوامل الحسابية الحلول نظام دمج بخصوص التعليقات بعض ICANN تلقت 1

 وعلى. ألخرى دولة من المفاتيح لوحات تختلف كما عالميًا gTLDs استخدام يتم إنه حيث التشابه، فئات من خاصة كفئة المفاتيح لوحة تالصق تناول
التي يقوم بها  الكتابي االحتيال محاوالت على التعرف يتم أن المتوقع منيعد الهدف من فحص تشابه السلسلة تجنب االرتباك،و ذلك، من الرغم

 .المختبِرين بواسطة أو الرياضي نظامال بواسطة مقدمو الطلبات

 بتضمين التعليقات بعض طالبت وقد .لمقدم الطلب المساعد للدليل المسودة هذه أجل من األعلى المستوى ذات المحجوزة األسماء قائمة تغيير يتم لم 2
ICANN لـ التابعة الهيئات وأسماء ICANN وتتخذ. القائمة في ICANN موقفًا  ً تضمين األسماء المحجوزة بالفعل على المستوى الثاني  طريق عن معتدال

. ICANNبخصوص معاملة أسماء  GNSO، وستقوم بتنفيذ األعمال التي أوصت بها مجموعة عمل األسماء المحجوزة التابعة لـ gTLDsفي أغلب 
 إلى وباإلضافة. ICANN أسماء بمعاملة يتعلق فيما GNSO لـ التابعة المحجوزة األسماء عمل مجموعة به أوصت الذي العمل وتنفيذ هي، كما القائمة ترك
 ذات المحجوزة األسماء قائمة إلى الجغرافية واألسماء المعروفة التجارية العالمات مثل لألسماء أخرى فئات إضافة التعليقات اقترحت فقد ذلك،

-http://www.icann.org/ar/topics/newتم تضمين مناقشة هذه المشاكل في تحليل التعليقات العامة على الموقع  .األعلى المستوى
gtlds/agv1-analysis-public-comments-18feb09-ar.pdf. 
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 بالترجمات أيًضا  ICANNستحتفظ أعاله، الواردة السالسل إلى باإلضافة أنه الحظ*
 السالسل باقي أما حجز سيتم .متعددة بلغات "example"و  "test"بالمصطلحين الخاصة
 .فقط أعاله المتضمن الشكل في فقط محجوزة فهيالمتبقية

 

 الطلب مقدم إدراج حالة في ،- المحجوز االسم على الطلباتالطلب تقديم نظام وسيتعرف
 طلب بتقديم يسمح ولن ،-الطلب لها المقَدمالمقدَّم gTLD سلسلة أنه على محجوز السم

  .الطلباالشتراك

 الطلب لها المقّدمالمقدَّم gTLD سالسل مراجعة تتمستتم ذلك، إلى وباإلضافةباإلضافة
 إذا ما لتحديد وذلك السابق القسم في الموضحة لتلكللعملية المذكورة مطابقة عملية في

الطلب الخاص  يجتاز لنولن. محجوز السم .مشابهةتتشابه مع اسم آانت
 أنها على تعريفها يتمتم تحديدها التيالمقدَّم لها الطلب  gTLD سلسلة طلببسلسلة
 .المحجوزة األسماء مراجعة ؛محجوز السم جًدا مشابهة

  DNS استقرارDNSاستقرار مراجعة .3-.1-.2-1
 عدم حدوث إلى 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
 وفي( gTLD. عناوين )بسالسلبعناوين الخاصة األخرى والمتطلبات التقنية المتطلبات

 المحتملة المشاآل لدراسة موسعة لمراجعة حاجة هناك تكون قد االستثنائية، الحاالت بعض
 .الطلب لها المقدَّم gTLD لسلسلة التقني لالستقرار

 مرجعة إجراءإجراءات مراجعة DNS :استقرار .1-.3-.1-.2-1
  السلسلة

 وستقوم .استقراره أو DNS أمان على عكسي بشكل الجديدة gTLD عناوين تؤثر أال يجب
 ICANNأولية لمجموعة تمهيدية مراجعة بإجراء ،المبدئي التقييم فترة خالل ،أثناء 

 :وذلك الطلب لها المقّدمالمقدَّم  gTLDسالسل من مجموعة على

المتطلبات  المطلوبة مع  gTLDسالسل التزام من للتأآدتوافق لضمان .1•
  ،و .2-.3-.1-.1- 2القسم في الموضحة بالمتطلبات الطلب لها المقّدمالمقدمة

 أومشاكل أمان  تثير سلسلة السالسل من أي آانت إذا ما وتحديدتحديد .2•
إجراء  تتطلب أن يمكن االستقرار أو باألمان تتعلققد آبيرة مشكالتاستقرار
 .المراجعة من مزيًداالمزيد

 ضرورية الموّسعةالموسعة المراجعة تكون بأن جًدانأل جدً◌َا منخفضة إمكانية وتوجد
-.1-.1- 2الفرعي القسم في الواردة السلسلة متطلبات مع آامل بشكل تتوافق التي للسلسلة

 في إضافية حمايًة االستقرارالسلسلة مراجعة عملية توفر ذلك، ومع. الوحدة هذه من. 2-.3
 المقدَّم gTLD بسلسلة يتعلق فيما متوقعة غير استقرار أو أمان مشكالتمشاكل إثارة حالة
 .الطلب لها

 التقييم يجتازوااجتياز من يتمكنوا لم الذين الطلبات مقدمي بإبالغبإخطار ICANN ستقوم
 المطلوبة gTLD سلسلة حول االستقرار أو األمان اهتماماتمن مخاوف بسبب المبدئي

 الطلبات مقدمي لدى وسيكون .المبدئي التقييم فترة بنهاية وذلك الطلب لها المقّدمفي نهاية
 حتى سيتابعونمواصلة في يرغبون آانوا إذا ما خاللها ليقرروا تقويمًيالتحديد يوًما 15
 الموسع، التقييم عملية حول إضافية معلومات على للحصول .ال أم الموّسعالموسع التقييم
 ..2- 2القسم انظر
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 السلسلة متطلبات .2-.3-.1-.2-1
 توافقها لضمان الطلب لها المقدَّم gTLD سالسل من سلسلة آل بمراجعة ICANN ستقوم
  .التالية الفقرات في الموضَّحة المتطلبات مع

 gTLD لسلسلة انتهاك وجودتحديد أن سلسلة حالة فيوسيتم رفض الطلب 
 ولن. الطلب إلغاء سيتم القواعد،القوانين هذه من أليتخالف أي الطلب لها المقّدمالمقدَّم

 .أخرى مراجعات أية إجراء يتم

فيما  –( السالسل )العناوين لكل الفنية المتطلبات -- األول الجزءمتطلبات تقنية لجميع
 المستوى نطاقات لعناوين الفنيةالتقنية الخاصة باختيار عناوين نطاق المتطلبات- يلي

 .التالية األعلى

 (سلكًيا ُيبث الذي العنوان أي، ASCII )عنوان يكون أن يجب   1.1 •
 التنفيذ :النطاقات ألسماء التقنية المعايير في موضح هو آما صالًحا،

 DNS لخصائصوصف توضيحاتو ،(RFC 1035) والمواصفاتوالوصف
 ).RFC 2181(يلي ما هذا ويتضمنوهذا يتضمن: 

o1. عمليات حالة في .رمًزا  63من أآثر على العنوان يحتوي أال يجب 
 لعناوين) A-عنوان IDNA2008( بيونيكود بنظام التمثيل

IDN )عناوين-U(، األولى األربعة الرموز ذلك ويتضمن 
)--xn.(   

o2. إعرابيًا  والصغيرة الكبيرة األحرف معاملة تتميجب مراعاة تطابق
 .متطابقة أنها علىودالليًا

 المعايير في المحدد النحو على ، كما هو موضحصالح استضافةمضيف اسم ASCII عنوان يكون أن يجب .2•
األمريكية  الدفاع بوزارةالذي وضعته وزارة اإلنترنت مضيفي جدولمضيف مواصفات الفنيةجدول التقنية 

)DOD( )RFC 952(، والدعم التطبيق– الطلب - اإلنترنت مضيفي ومتطلبات)RFC 1123( ، طلب  وتقنيات
 :يلي ما هذا ويتضمنوهذا يتضمن )RFC 3696.( وتحويلها األسماء من بالتحقق الخاصة التطبيقفحص 

o1. حروف علىمن  بالكامل العنوان هذا يحتوييتكون أن يجب 
 .وشرطات وأعدادوأرقام

o2. بشرطةبها ينتهي أوبشرطة  العنوان يبدأ أال يجب. 

 أي أو  (IP)اإلنترنت بروتوآول وعنوان  ASCIIعنوان بين ارتباك حدوث على احتمال هناك يكون أال يجب .3•
 طرق ترجمة تتم قدالتمثيل عمليات تؤدي قدي المثال، سبيل على .تطبيقي برنامج خالل من آخر رقمي معرِّف
 في "0xff 255) "أو (الثماني النظامالثُمَانية التمثيل عمليات في "o377 255) "أو "255 "مثل البيانات تمثيل

 (عشر السداسي النظاماألعلى المستوى نطاق تحليل يمكن إنه حيث) عشرية السدس التمثيل عمليات
 .التالية بالصورة ASCII عناوين أحد يكون أال يجب ولذلك، IP .3عنوانعناوين إلى أعلى، مستوى آنطاق
 :العناوين وهكذا

 األرقام بين ما تقع أعداد من بالكامل تتكون أال يجبيقع عشري عدد .1
 ."؛""9و"0 "

                                                            
 التمثيل عمليات عن أكبر خلفية على للحصول ar.pdf ‐18feb09‐stability‐dns‐gtlds/update‐http://www.icann.org/ar/topics/new راجع 3

 .القسم هذا في التغييرات وعن ،العشرية يةساوالسد الثمانية
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o2. 0" بـ تبدأ أال يجبx" أو"x" ، أعداد من بالكامل العنوان باقي يتكون وأن 
     ."f"وحتى "a"و  "9"إلى  "0"عشرية، سداسية

o متبوعًا" 0" الرقم من يتكون عشري سدس رقم 
 متبوعًا" x||X" الصغير الحرف أو الكبير بالحرف
 جميعها تنتمي أكثر أو واحد رمز من مكون بتسلسل

 الصغيرة الحروف أو الكبيرة الحروف مجموعة إلى
 ؛"9" وحتى" 0" من واألرقام" f||F" حتى" a||A" من
  أو

o الصغير أو الكبير الحرف من يتكون ثماني رقم "o||O "
 تنتمي أكثر أو واحد رمز من مكون لبتسلس متبوعًا

 ."7" حتى" 0" من األرقام مجموعة إلى جميعها

 من بالكامل العنوان باقي يتكون وأن ، "o"أو  "0o"بـ تبدأ أال يجبقد .3
    ."7"و  "0"بين ما تقع أعداد

 دولي نطاق اسم يمثل آان إذا فقط، والرابع الثالث الموضعين فيفقط  شرطات ASCII عنوان يتضمن أن يمكن .1•
 .( الثاني الجزء في موضح هو آما ASCII ترميز )به الخاص A عنوان بصيغةفي نموذج صالح

 بأسماء الخاص U العنوان أو ASCII نطاقات عنوان سواًء أي )بالنطاق الخاصة التمثيل صيغة تبدأ أال يجب .2•
 .به تنتهي أو بعدد (الدولية النطاقات

 نطاقات على فقط المتطلبات هذه تنطبق- – الدولية النطاقات أسماء متطلبات - الثاني الجزء
. فقط  ASCIIبخالف رموًزا تستخدمتحتوي على رموز التي المحتملة األعلى المستوى

 هذه الدولي األعلى المستوى نطاق بعناوين الخاصة الطلبات مقدمو يكون أن المتوقع ومن
 بأسماء المرتبطة والمصطلحات يونيكود ومعايير IETF IDNA بمعايير اطالع على

 .الدولية النطاقات

 أسماء تدويل ذلك يوضحالتقني المعيار في محدد هو آما صالح، دولي نطاق اسم العنوان يكون أن يجب .1
 بتطبيقه IETF تقوم الذي التقني المعيار لهذا مراجعات أية أو) RFC 3490) التطبيقات في النطاقات

 ال ولكنه .للتغيير IDN بـ المتعلقة التقنية المتطلبات تخضع المستمرة المراجعة لهذه ونتيجة. حاليًا
ً  بيانًا وليست إرشادات هذه أن الحظ. التالية القيود على يقتصر   .(. IDNA مواصفات بمتطلبات كامال
   :التالية الشاملة غير القيود قائمة ذلك ويشمل

 يتم التي اليونيكود رمز نقاط على فقط تحتوي:العنوان يكون أن يجب .1•
 باليونيكود الخاصة الرمز نقاط في "صالحة "أنها على تحديدها

 وأن ،IDNA (http://tools.ietf.org/wg/idnabis/)و
 .الضرورة عند غامضة غير سياق بقواعد مصحوبة تكون

o المحددة يونيكود ترميز نقاط على فقط محتويًا 
 في" مطلوبة القرينة القاعدة" أو "صالح بروتوكول"

 IDNAو يونيكود ترميز نقاط
)http://www.ietf.org/internet-drafts/draft-ietf-

idnabis-tables-05.txt" (, ،حالة في والمصاحبة 
 .واضحة سياق قواعد" مطلوبة القرينة القاعدة"

o2.  معايرة  نموذج مع تماًما متوافقة تكون أن يجبمتوافقًا بالكامل
Cرقم اليونيكوديونيكود معيار ملحق في موضح هو آما ،ج المعايرة 
 على الواردة األمثلة أيًضا انظر( . .يونيكود معايرة نماذج15 :
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 الموقع
http://unicode.org/faq/normalization.html.(. 

o3. الحظ .االتجاه خاصية نفس لها رموز من بالكامل يتكون أن يجبمتكونًا 
 IDNA بروتوكول مراجعة مع يتغير قد المطلب هذا أن

 نظام في اتجاهات خاصية لها توجد ال التي للرموز للسماح
 ذات الرموز مع التواجد لها يتاح لكي للسماح يونيكود
  .اليمين إلى اليسار أو اليسار إلى اليمين من االتجاه

 النطاقات أسماء تنفيذ إرشادات منالواردة في الصلة ذات بالمعاييرمستوفيًا للمعايير العنوان يفييكون أن يجب .2•
 الموقع انظر.. . ICANNبمنظمةبـ الخاصة الدولية

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

 من أيالعنوان نفسه  في الموجودة الترميز نقاط جميع أخذ يجب .1
 ملحق في محدد هو آما ذاتها األبجدية من الفردية العناويننفس 
 قد .يونيكود نظام أبجديات خواص :24 رقم يونيكود نظام معيار
   هناك تكون

o2. ذات للغات بالنسبة  2.2.1القسم من استثناءات بوجود يسمح 
 والقواعد الهجائية الضوابط موضوعة وقواعد هجائية ضوابط

 ومع .متعددة ألبجديات مختلًطا استخداًما تتطلب التي الموضوعة
 يُسمح لن االستثناء، هذا مع حتى ولكن من وبالرغم ذلك،

 األبجديات من بصريًا المربكة األحرف فإنالرموز بوجود
 واحدةفردية مجموعة في بالتعايش يسمح لن بصريامعًا المختلفة

 سياسة تحديد يتم لم ما  النقاطبها المسموح الترميز نقاط من
 العامة لسياسة جانب من تحديده يجري متوافقين رموز وجدول
 .بوضوح

 المستخدم في العناوين الدولية حاليًا للمراجعة عبر عملية IDNAيخضع بروتوكول 
بها إضافية يجب االلتزام  متطلبات ولذلك، قد يتم تخصيص .توحيد معايير اإلنترنت

 تم توثيق الوضع الحالي لمراجعة البروتوكول .عند االنتهاء من هذه المراجعة
 .http://tools.ietf.org/wg/idnabisعلى الموقع 

 تتكون أن يجب - العامة األعلى المستوى لنطاقاتبنطاقات الخاصة السياسة متطلبات
 الرموز أو الحروف من أآثر أو اثنين أحرف ثالثة من الطلب لها المقَدمالمقدَّم السالسل
 .األبجدية في 4.مناسب هو آما ،األبجدية في بصريًا المميزة

 الجغرافية األسماء  .4.1-.2-1-1
 على الحصول طلبات تقديم عملية تضمن أن يجببمراجعة جميع  ICANNستقوم 
 االعتبار منح gTLDالمقدَّم لها الطلب للتأكد من توجيه االهتمام  TLDgسالسل

                                                            
 سبيل على الحاالت، بعض في رموز ثالثة من أقل من تتكون gTLDs بإنشاء السماح ينبغي أنه تقترح التي التعليقات من عددًا ICANN تلقت 4

   الموقع على أكبر بتفصيل معينة حاالت متطلبات تعريف تتناول التي المشاكل مناقشة وتتوفر. الكتابية الرموز تستخدم التي النصوص في المثال

ar.pdf ‐18feb09‐comments‐public‐analysis‐gtlds/agv1‐http://www.icann.org/ar/topics/new وتدعو ICANN المشاركة من المزيد إلى 
 .الحلول بشأن
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 أو الدولالدولة أسماء في العامة الهيئاتالسلطات أو الحكومات لمصالح المناسب
ويتم . األماآن أسماء من محددةمعينة أخرى أنواع جانب إلى األقاليمالمنطقة، باإلضافة

 ICANN ستتبعها التي واإلجراءاتواإلجراء الذي ستتبعه المتطلبات توضيح يتمشرح
 .التالية الفقرات في

  جغرافية أسماًء تعتبر التي السالسل 4.1.فئات  .4-1-.2-1-1
 معتبرة جغرافية أسماء عن عبارة هيأسماءً التالية التقديم طلباتالطلبات أنواعتعتبر 
 أو الحكومات عن الصادرة المعارضة عدم أو الدعم وثائق معها يرفقتُرفق بها أن ويجب

 :المختصة العامة السلطات

   :إذا إقليم أو دولة اسم السلسلة ُتعتبر  .إقليم أو دولة اسم عن عبارة هي سلسلة أي طلب  .1

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

 آانت أو ، ISO 3166-1معيار في مدرج طويلة بصيغة اسًما آانت .2
 .أخرى لغة أي إلى الطويلة الصيغة ذي لالسم ترجمة

 أو ، ISO 3166-1المعيار في مدرًجا قصيرة بصيغة اسمًا آانت .3
 .أخرى لغة أي إلى القصيرة الصيغة ذي لالسم ترجمة آانت

 رمز مع قصيرة صيغة أو طويلة بصيغة اسم ارتباط عن عبارة آانت .4
 وآالة بواسطة "استثنائي بشكل حجزه تم "أنه على تخصيصه تم

  .ISO 3166صيانة

 أسماء قائمة "في تخصيصه تم دولة السم فصله يمكن مكّوًنا آانت .5
 .لغة بأي بالقائمة، يظهر السم ترجمة أو "فصلها يمكن التي الدول
 .الوحدة هذه نهاية في الملحق انظر

الحكومات أو /الحكومة من اسم ألي نقًال أو تبديًال آانت .6
 البنود في المتضّمنة األسماء:السلطات العامة ذات الصلة/السلطة

 عالمات وإدخال المسافات إزالة التبديل عملية وتتضمن  ."و "إلى "أ"
 ويعتبر ."ال "مثل التعريفية النحو أدوات إزالة أو وإضافة الترقيم
 على القصيرة، أو الطويلة الصيغة ذي االسم ترتيب في تغييًرا النقل
 أو  "RepublicCzech"المثال، سبيل

"IslandsCayman". 

 ISO 3166-المعيار في مدرج ,فرعي وطني مكان اسم لـ دقيق تطابق عن عبارة هي سلسلة أليالحصول على أية  طلب .1
   .والية أو مقاطعة أو آدولة ،2

 في واردة مقاطعةمنطقة أو دولة ألي عاصمة مدين اسم عن لغة، بأي ،السمفعَّال  تمثيل عن عبارة هي سلسلة ألي طلب .2•
 انظر( ISO 3166-1 معيارالمعيار

http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_databases.htm( بحسب ما يتم تحديثه ،
ً  الفعالة التمثيل عمليات وتتضمن .من وقت آلخر   .لغة أية في المنطقة أو الدولة السم تمثيال

ً  السلسلة تعتبر ً  تمثيال  :كانت إذا المناطق أو الدول إحدى السم فعاال

o أو المنطقة؛ أو الدولة اسم تمثل 

o أو الدولة إلى يشير المنطقة أو الدولة اسم من جزء 
 أو المنطقة؛
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o أو الدولة السم قصيرة صيغة ذي مألوفًا تحديدًا 
 .المنطقة أو الدولة إلى ويشير المنطقة
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 ثانوية قومية داللة ذا مكان السم تمامًا مطابقًا يعتبر سلسلة أية طلب •
 ،ISO 3166-25 المعيار في إدراجه تم -والية أو مقاطعة أو بلد مثل-

 . آلخر وقت من تحديثه يتم ما بحسب

ً  تعتبر سلسلة أي طلب •  دولة ألي العاصمة السم - لغة أي في - تمثيال
 .ISO 3166-1 المعيار قائمة ضمن موجودة منطقة أو

 لألغراضلغرض مرتبط gTLD نطاق استخدام في الرغبة بإظهارنيته الطلب مقدم يقوميوضح  حيث, ،مدينة اسم طلب .3•
 .  المدينة باسم المرتبطة

 قائمة في يظهرتظهر المتحدة ألمم تابًعا إقليًما أو قارة تمثلقارةً أو منطقةً تابعة لألممتُمثِّل  سلسلةالحصول على  طلب .4•
ومجموعات  المحددة االقتصادية والمجموعات الثانوية الجغرافية والمناطق (القارية) الكبرى الجغرافية المناطق تكوين"

 من وغيرها.http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htmعلى الموقع " أخرى
 ."المجموعات

 وفي
 منطقة أو قارة تمثلقارةً تُمثِّل سلسلة على للحصول طلب تقديم حالة في

 عدم أو دعم وثيقة تقديم ذلك سيتطلبسيُطلب المتحدة، لألمم تابعًا إقليمًاتابعة
 في المختصة الحكومات من األقل على  %69نسبةكبير عدد من معارضة
 الحكومات إحدى من واحد آتابي اعتراض من أآثر هناك يكون وأال اإلقليم،

 بالقارةبالقارةً  المرتبطة الصلة ذات العامة السلطات أو/و اإلقليم في المختصة
 .المتحدة لألمم التابع اإلقليمالتابعة المنطقة أو

 الفئات من فئة أي ضمن تقع بطلب، التي الطلب لها مقّدمالمقدَّم gTLD سلسلة أي تعتبر
 أي وجود حالة وفي .جغرافي السم ممثلة أعاله، المذآورةجغرافيًا اسمًا تُمثِّل السابقة؛

 الحكومات استشارة مسؤوليةمع التشاور الطلب مقدم على تقعمصلحة فمن شك،
 عدم أو دعمها وإدراج المختصةدعمهم وطلب الصلة ذات العامة السلطات أووالسلطات
 للحيلولة وتوضيح المحتملة المعارضات لمنع الطلب، تقديم قبل معارضتهامعارضتهم

 السلسلة بخصوص محتمل غموض أي مع المسبق والتعامل محتملة اعتراضات أية دون
 .  للتطبيق القابلة والمتطلبات بالسلسلة يتعلق

 عامة سلطة أو حكومية جهة من أآثر وجود حالة وفيويتحمل مقدم الطلب مسؤولية
 عدم أو الدعم وثائق تقديم الطلب مقدم على يجب الطلب، لها المقّدم  gTLDلسلسلة مختصة

 .المختصة العامة والسلطات الحكومية الجهات آافة من المعارضة

 :في الطلب مقدم مسؤولية تتمثل

 به الخاصة الطلب لها المقّدم  gTLDسلسلةالسلسلة المقدَم آانت إذا ما تحديد .1•
   ال؛ أم ؛ وأعاله المذآورة الفئات من فئة أي ضمن تقع

 السلطات أوذات الصلة، أو السلطة  الحكومات وتحديدتحديد الحكومة أو .2•
   المختصة؛ذات الصلة؛ و العامة

 .المطلوب الحكومي الدعم مستوى وتحديدتحديد .1•

                                                            
 قائمة استخدام له المخطط ومن. الجديدة gTLD لعملية القابلة للتطبيق المراجع كأكثر 2و ISO 3166-1 قائمتي استخدام ICANN تواصل 5

 لتحديد إجراء لديها ISO أن االعتبار في وضعًا ،ccTLDs لتخصيص كأساس بوستل جون اختارها والتي ،1-3166 قائمة مع باالقتران 3166-2
ً  مصدرًا ISO 3166-2 قائمة وتوفر. تضمينها ينبغي ال والتي تضمينها ينبغي التي الكيانات  ICANN عمليات مع المتوافقة ألسماءوديناميكيًا ل مستقال
 .الحالية
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 تضمين متطلب يؤدي المحددة طلبات دعم وثيقة بتضمين الخاص الطلب يمنع وال
 عرضة تكون أن من إعفائهايستثنيها أو الطلبات استثناء إلى الطلبات لبعض الدعم وثيقة

 القسم إلى ارجع راجع )المجتمع نطاق في لالعتراضات غرضًاأسس على للمعارضات
 للرفض الطلبات تتعرض أن يمكن يتم قد والتي ،(الثالثة3 الوحدة في من. 1-.1- 3الفرعي
 معارضةً توضح التي االعتراضات أساسالمعارضات على بناءً  الطلبات رفض بموجبها

 .المستهدفالمستهدَف المجتمع من بشدة معارض موقف إلى تشيرأساسية

   التوثيق متطلبات . 2 -.4-.1-.2-1
 من موّقًعا خطاًبا المعارضة عدم أو الدعم توثيق عملية تتضمنيتضمن  أن يجبويجب
ذات الصلة خطاب دعم أو عدم معارضة موقَّع من وزير  العامة السلطة أو الحكومة

 الدوائر عبر سيختلف األمر هذا أن الجيد اإلدراك مع .المختصةالوزارة المسؤولة
 أسماء إدارة عن المسؤول الوزير الخطاب على يوّقع أن يجب المختلفة، القضائية واألنظمة

 والمعلومات االتصاالت تكنولوجيا أو المجالالنطاقات أو تقنية المعلومات واالتصاالت
(ICT) رئيس السلطة القضائية ذات  أو الوزراء رئيس مكتب أو الخارجية الشؤون أو
 التابعين الممثلين آبار أحد أو الصلة؛ ذات القانونية الدوائر تلك تتبعه الذي الرئيس .الصلة
 أو والمعلومات االتصاالت تكنولوجيا أو المجال أسماء إدارة عن والمسئول الوزارة أو للهيئة
 الحكومية الجهة تحديد على الطلب مقدم لمساعدة .الوزراء رئيس مكتب أو الخارجية الشئون

 في الطلب مقدم يرغب قد مقترح، جغرافي باسم مختصة تكون قد التي العامة السلطة أو
   .الشأن بهذا المختص  (GAC)الحكومية االستشارية اللجنة ممثل استشارة

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

 .لها المزمع

 خالل من السلسلة طلب يتم أنه العامة السلطة أو الحكومة تفّهم الخطاب ُيظهر أن يجب آما
 توفير سيتم التي الظروف لقبول استعداد على الطلب مقدم وأن  gTLDطلب تقديم عملية
 تفرض  ICANNمع تسجيل اتفاقية في الدخول المثال، سبيل على ظلها، في السلسلة
 لمناقشة الخامسة الوحدة انظر) .الرسوم ودفع اإلجماع سياسات مع التوافق ضرورة

  .(gTLDتسجيل شرآة بمشغل الخاصة االلتزامات

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

 مع ICANN ستتشاور االتصاالت، صحةسلطة  حيال شك أسباب وجود حالة وفي
 التابعة الحكومية االستشارية اللجنة أعضاء أو المختصةذات الصلة الدبلوماسية السلطات
 ونقطة المختصة بالسلطة المعنية العامة السلطة أو الحكومة بشأن ICANN لمنظمة
  .بها الخاصة االتصاالت إدارة ضمن المناسبة االتصال

ويجب أن يعبر الخطاب بوضوح عن دعم الحكومة أو السلطة العامة أو عدم 
 معارضتهما للطلب الخاص بمقدم الطلب ويثبت تفهم الحكومة أو السلطة العامة

 .للسلسلة المطلوبة واالستخدام المرتقب لها

 السلسلة أن العامة السلطة أو الحكومة إدراك أيضًا الخطاب يُظهر أن يجب
 الشروط قبول في يرغب الطلب مقدم وأن gTLD طلب عملية خالل من مطلوبة

 اتفاقية في الدخول يتطلب آخر بمعني بموجبها، متاحة السلسلة ستكون التي
 .الرسوم ودفع العامة السياسات مع التوافق ICANN مع سجل

 الجغرافية األسماء مراجعة إجراء .3-.4-.1-.2-1
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 gTLDأن سلسلة  على تأكيدلل )GNP (الجغرافية األسماء هيئة ستقوم تأسيس سيتم
 وصحتها الدعم وثيقة صلة من لتحققاو ،اجغرافيً ااسمً تمثل المقدم لها طلب

للقيام بوظيفة  آخر بطرف ICANNتحتفظ  أن له المخطط ومن. الضرورة عند
GNP.  سالسل من سلسلة آل آانت إذا ما بتأآيدوستقوم اللجنة باختبار gTLD المقدم 

تم الحصول عليها من مصادر  على قاعدة بيانات مكونة من أسماء جغرافية طلب لها
. الدعم وثائق صلة من بالتحقق آذلك وستقوم جغرافًيا، اسًما تمثل الطلبومراجعة  رسمية

 لهيئة ويحق .وحكومية وجغرافية لغوية خبرة ذوي أشخاصًا GNPوستتضمن 
  .أمكن إن وصحتها

 .حسب الضرورة إضافيين خبراء مع التشاور الجغرافية األسماء هيئة وستقوم

 الطلبات آافة بمراجعة (GNP) بإرسال المبدئي التقييم فترة أثناء ICANN تقوم
 جغرافيًا اسمًا تعتبر المطلوبة gTLD سلسلة كانت إذا ما لتحديد GNP إلى

-4-1-1-2 الفرعي القسم في المذكورة الفئات من أي ضمن تقع آخر، بمعنى(
 gTLD سالسل تحديد فيها أشاريتم ال التي الطلبات فقط وليس المستلمة،وستجتاز). 1

 اسم هي لها بطلب يتقدم التي  gTLDسلسلة أن إلى الطلب مقدم مراجعة جغرافية كأسماء
 إلى الحاجة بدون الجغرافية األسماء هيئة فيها تقرر طلبات ألي وبالنسبة .جغرافي

 في المطلوبة gTLD سلسلة أن (GNP)تحديد حالة وفي .إضافية خطوات
 طلب دون الجغرافية السماء مراجعة الطلب سيجتاز جغرافًيا، اسًما ليست الطلب لها المقّدمأي

  .إضافية خطوات أيكاسم

 المقّدم  gTLDسلسلة أن  (GNP)الجغرافية األسماء هيئة فيها تقرر طلبات ألي وبالنسبة
 GNP ستقوم ،(الوحدة هذه توضحموضح في هو آما )جغرافي اسم هي الطلب لها
 آافة من المطلوبة الدعم وثائق قدم قد الطلب مقدم أن الهيئة ستؤآدمن لتأكداب

االتصال من الحكومة  وأن الصلة ذات العامة والسلطات الحكومية الجهاتالحكومات
 صحيحة منها الواردة االتصاالت وأن المختصة،أو السلطة العامة شرعي ويحتوي

 الوثائق الطلب مقدم فيها يقدم ال التي الحاالت وفي  .المطلوب المحتوى على وتشتمل
 محدوًدا زمنًيا إطاًرا منحه وسيتم بالمطلوب، وإبالغه الطلب بمقدم االتصال سيتم المطلوبة،

 التقييم فترة انتهاء قبل المطلوبة الوثائق تقديم على قادًرا الطلب مقدم آان فإذا  .الوثائق لتقديم
 أما .الجغرافية السماء مراجعة الطلب مقدم فسيجتاز بالمتطلبات، تفي الوثائق وآانت المبدئي،

 إذا ذلك، ومع المطلوبة؛ الوثائق على للحصول إضافي وقت على فسيحصل قادًرا، يكن لم إذ
 غير وسيكون آامل غير الطلب فسُيعتبر المحدد، التاريخ بحلول الوثائق الطلب مقدم يقدم لم

 طلب جوالت الطلب تقديم بإعادة الطلب مقدم يقوم أن ويمكن .المراجعة من لمزيد مؤهل
 .المحددة الطلب بجوالت الخاصة والمتطلبات الرسوم على بناًء ذلك، في رغب إذا الحقة،

           

 بالمتطلبات المطلوبة الوثائق يقدموا لم الذين الطلبات مقدمي إخطار يتم لن
 عدم حالة وفي. الوثائق تلك يقدموا لكي محدود زمني إطار لديهم وسيكون

ً  غير الطلب اعتبار سيتم المحدد، الزمني باإلطار االلتزام  التقييم يجتاز ولن كامال
 الطلبات تقديم جوالت في الطلب تقديم إعادة الطلب لمقدم يمكن. المبدئي
 .ذلك أراد حال في التالية،

 فقط وليس تتلقاها التي الطلبات جميع بمراجعة ستقوم GNP أن الحظ
 .جغرافي كاسم المطلوبة السلسلة الطلب مقدم فيها حدد التي الطلبات

 هو آما محدًدا جغرافًيا اسًما ُتمثِّل سلسلة على للحصول واحد طلب من أآثر وجود حالة في
 موافقة على حصولهاآخر، وجود بمعنى )آاملة، الطلبات أن واعتبار القسم هذا في موضح
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 من حل انتظار في الطلبات تعليق سيتم ،(الضرورية، فسيتم)بشكل أساسي الحكومة
 . الطلبات مقدمي

 تمثل سلسلة على للحصول واحدألحد السالسل التي  طلب من أآثر وجود حالة وفيفي
 يتم لم مشابهة لسالسل طلباتسلسلة  مع التنافس مجموعات أحدإحدى في جغرافًيا اسًما

 السلسلة على التنافس تسوية ستتم جغرافية، أسماء أنها علىجغرافيًا، سيتماسمًا  تحديدها
 .الرابعة4 الوحدة في الموضحةالموضح السلسلة على التنافس إجراءات باستخدام

 الطلب بمقدم الخاصة المراجعة عمليات  .2-.2-1

 لها المقدَّم gTLD بسلسلة الخاصة المراجعة عملياتالمراجعات  مع تزامًناوبالتزامن
 الفنيةالتقنية القدرة بمراجعة ICANN ستقوم ،.1-.1- 2الفرعي القسم في المذآورة الطلب

 عمليات توضيح ويتموتم .الطلب لمقدم الُمقتَرحة السجل وخدمات والمالية والتشغيلية
 .التالية األقسام في أآبر بتفصيل هذه المراجعة

 والمالية التشغيلية/الفنية المراجعةالمراجعات التقنية .1-.2-.2-1
  الموقع تتوفر األسئلة المقدَّمة لمقدمي الطلبات في نموذج الطلب على

-gtlds/draft-http://www.icann.org/ar/topics/new
ar.pdf -18feb09-clean-criteria-evaluation. 

ويقوم مقدمو الطلبات باإلجابة على أسئلة تغطي المجاالت الثالثة التالية فيما 
المعلومات العامة،والقدرة التقنية والتشغيلية، والقدرة  :يتعلق بصلتها ببعضها

 .المالية

ويجب أن يعي مقدمو الطلبات أنه سيتم نشر مواد الطلب المقدَّمة في نظام 
 -باإلضافة إلى أية مواد أو مراسالت خاصة بالتقييم-تقديم الطلبات عبر اإلنترنت 

لن يتم نشر األقسام المحددة  .ICANNللجمهور على موقع الويب الخاص بـ 
 نشر أية أقسام موجودةوسيتم  ).CONFIDENTIAL(في الطلب على أنها سرية 
  ).CONFIDENTIAL(على أنها سرية  ICANNفي الطلب لم تخصصها 

 :المجاالت الثالثة التالية الطلب مقدم سُيجيبوتغطي أسئلة

 بهدفجمع هو األسئلة هذه من مجموعة على طلبه، في ،الهدف - العامة المعلومات
 وسلسلة االتصال ومعلومات الطلب لمقدم القانونية الهوية حول معلومات تجميع

gTLD المعلومات هذه من جزء أي تقديم فشل وسيؤدي .الطلب لها المقدَّم 
 وتقديمها المطلوبة الوثائق طلب سيتم.مستوفي غير أنه على الطلب اعتبار إلى
  .المقترح  gTLDنطاق بتشغيل الخاصة وخططه الفنية قدراته.أيضًا هنا

الهدف من هذه األسئلة هو جمع معلومات  –إثبات القدرة التقنية والتشغيلية 
  .المُقترَحة gTLDحول القدرات التقنية والتشغيلية لمقدم الطلب وخطط تشغيل 

حقيقي  سجل بنشر قاموا قد يكونوا أننشر الطلبات مقدمي من ُيطلب والوال يجب على 
. التشغيلية/الفنية المراجعة الجتياز فعلية gTLDإلكمال المتطلبات الخاصة بطلب ناجح

إظهار  الطلب لمقدم بالنسبة ذلك، مع الضروري، منكافيًا وقت تقديم الطلب وسيكون
 تجاه األساسي العمل بعض تحقيق وآذلك واضًحا إدراًآا ُيظهر أنإدراك واضح وتحقيق

 مقدم آل سيكون وبالتالي،وسيطالب gTLD. سجل لتشغيل والتشغيلية الفنيةالتقنية النواحي
بعد تنفيذ اتفاقية  -األخرى الخطوات وآافة الفنيالتقني وجميع التقييم يجتاز طلب

 نطاق تفويض قبل التفويض قبل لما الفني االختباراختبار تقني بإآمال مطالًبا-السجل



الثانية2 الوحدة
التقييم إجراءات

 
 

 فقط للمناقشة - الطلب مقدم دليل مسودة من الثالث اإلصدار
2-18 

 

gTLD التفويض، إلى االنتقال ،الخامسة5 الوحدة إلى ارجع .الجديدالمقدَّم لها الطلب 
 .إضافية معلومات على للحصول

 المالية المراجعة   2.1.2.2إثبات القدرة
 قدراته حول معلومات تجميع بهدف األسئلة من مجموعة على طلبه، في الطلب، مقدم سُيجيب
الهدف من هذه األسئلة هو جمع معلومات حول القدرات المالية  – المالية

وتخطيطه المالي في  gTLD نطاقالنشاط التجاري لسجل لتشغيللمقدم الطلب 
 المدىاألمد لـ طويل لالستقرار التحضير في المالية وخططهإطار االستعداد لتشغيل

 .الجديدالجديدة gTLD لنطاق

 سيوجه الفردية، لألسئلة مختلفة ردوًدا تبرر قد للسجل المختلفة واألهداف األنواع ألن ونظًرا
 خطط المثال، سبيل فعلى .المعايير جميع خالل الطلب اتساق إلى خاًصا انتباًها المقيمون
 مستوى في التشغيل في آفاءته لضمان النظام أجهزة تحدد التي الطلب بمقدم الخاصة التدريج
 أن بمعنى .الضروري األجهزة لتأمين المالية خططه مع متسقة تكون أن يجب محدد تخزين
 .المرونة لتوفير الطلب مقدم خطط باختالف تختلف التقييم معايير

 التقييم أسلوب 2.3-.2-.2-1
 بإجراء متخصصة ومالية فنية تقييم هيئات ستقوميتم إجراء عمليات التقييم المبدئي

 مع آمرفق المتضمن التسجيل وأسلوب المقررة للمعايير وفًقا ومالية، تشغيلية/فنية مراجعات
 مقدم آل يقدمها التي المعلومات على استناًدا هذه المراجعة عمليات إجراء ويتم .الوحدة هذه

وال تعد  .الطلب نموذج في المطروحة األسئلة على إجاباته في ICANN لمنظمة للطلب
ICANN أية  وال أي من المقيِّمين التابعين لها مجبرة على األخذ بعين االعتبار

معلومات أو أدلة لم تتوفر في الطلب وتم تقديمها بحلول موعد االنتهاء، ما لم 
  .يقم المقيِّمين بطلب ذلك بوضوح

 مقدم مسؤولية المطلوبة الوثائق وإرفاق األسئلة جميع على اإلجابة ضمان يعد
 وقد أدلة أو معلومات طلب - على مجبرين ليسو ولكن - للمقيِّمين يحق. الطلب
 فترة أثناءتتيح. الطلبات مقدمي أحد من إضافية معلومات أو توضيحات المقّيمون يطلب
 سيتم .6والمقيِّمين الطلب مقدم بين للمعلومات فقط واحد تبادل المبدئي التقييم
 إضافية فرصة الطلب مقدم لدى وسيكونTAS . خالل من منفرد بشكل طلب أي تنفيذ

 عبر االتصاالت هذه وستحدث .المقّيمون يطلبها التي المناطق في تكملته أو طلبه لتوضيح
 مثل المباشرة الوسائل بواسطة تنفيذه من بدًال ،اإلنترنت عبر الطلبات تقديم نظام

 غيرهااألخرى المشابهة الوسائل أو اإللكتروني البريد أو الخطابالخطابات أو الهاتف
 أي وستصبح  .الطلب مقدم الستجابة نهائًيا موعًدا االتصاالت هذه وستتضمن .الوسائل من

 .الطلب من جزًءا الطلب مقدم يوفرها تكميلية معلومات

ونظرًا ألن األنواع واألهداف المختلفة للسجل قد تبرر ردود مختلفة لألسئلة 
 .الفردية، سيوجه المقيمون انتباهًا خاصًا إلى اتساق الطلب خالل جميع المعايير

 التدريج الخاصة بمقدم الطلب إلى الجهاز لضمانفعلى سبيل المثال، تشير خطط 
كفاءته في التشغيل في مستوى تخزين محدد بحيث يكون متسقًا مع خططه 

 .المالية لتأمين الجهاز الضروري
                                                            

 التقييم أثناء والمقيِّمين الطلب مقدم بين واحدة تبادل عملية على االقتصار بسبب المرونة في نقص وجود في رؤيتها عن التعليقات بعض أعربت 6
 في حدوثها المرجح التأجيالت مشاكل من تقلل تسوية هي الواحدة التواصل فرصة وتعد. ومتوقعة فعالة عملية إيجاد إلى التصميم ويهدف. المبدئي

 .ضرورية إيضاحات أي لتقديم الطلب لمقدم فرصة توفر ال ولكنها ،مفتوح حوار
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 .المطلوبة الوثائق وإرفاق بالكامل األسئلة على اإلجابة من التأآد مسؤولية الطلب مقدم يتحمل
 من إضافي دليل أو إضافية معلومات بطلب ُملَزمين، غير أنهم إال مؤهلين، المقّيمون ويعتبر
 غير أدلة أو معلومات أي اعتبارهم في يضعوا بأن ملزمين غير أيًضا وهم الطلب، مقدم

  .بوضوح ذلك المقيِّمون يطلب لم ما االنتهاء، موعد بحلول تقديمها وتم الطلب في متوفرة

 السجل خدمات مراجعة .3-.2-1

 مع تزامًنا1-1-2مراجعات السلسلة المذكورة في القسم الفرعي بالتزامن مع 
 بمراجعة ICANN ستقوم ،المبدئي التقييم فترة أثناء تحدث التي األخرى المراجعة عمليات
 على محتملة عكسية تأثيرات أي من للتحقق الطلب لمقدم المقترحةالمُقترَحة السجل خدمات
 في الُمقتَرحة السجل بخدمات قائمة تقديم الطلب مقدم من وسُيطلب. االستقرار أو األمان
  .طلبه

 التعريفات   2.1.3.1ويمكن تحديد
 : أنها على السجل خدمات تعريف يمكن

 من البيانات استالماستقبال :التالية للمهام الضرورية السجل تشغيل عمليات .1
 النطاقات أسماء بتسجيالتبعمليات تسجيل  يتعلق فيما المسجلينالمُسجلين

، وتقديم معلومات الوضع إلى المُسجلين فيما االسم وخوادم
 بخوادم المتعلقة الحالة بمعلومات المسجلين وتزويد األسماء؛يتعلق
 ؛، TLDنطاق منطقة ملفات ونشر ؛، TLDبنطاق الخاصة المنطقةمنطقة
 االتصال عن واإلعالن ؛ونشر معلومات ، السجل منطقة خوادم وتشغيل

 تسجيل بعمليات يتعلق فيما المعلومات من وغيرهاومعلومات أخرى تتعلق
 اتفاقية بذلك تطالب آماحسب ما تفرضه TLD نطاق في النطاق اسم خادم

  االمتداد؛ مزودالسجل و

 على يجب أخرى وخدمات منتجاتالمنتجات أو الخدمات األخرى التي  .2
إجماع  سياسة تأسيس بسببنظرًا لوجود تقديمها السجل مشغلمُشغل

   اإلجماع؛و

 لمشغل يمكنيستطيع مُشغل أخرى وخدماتأو خدمات منتجات وأيأية .3
 تخصيصهاتخصيصه كمُشغل السجل بسبب ،تقديمهاتوفيرها فقط السجل
 . االمتداد مزود لمشغل

 آانتتعمل أن الممكن من كان إذا ما لتحديد المقترحة السجل خدمات اختبار سيتم
 االطالعالعثور يمكن .األمان أو باالستقرار تتعلق آبيرة مشكالتمشاكل إثارة على ستعمل
 على موضوعة الحالية للسجالت المقترحةالسجالت اقترحتها التي للخدمات أمثلة على

 وفيأغلب في /http://www.icann.org/en/registries/rsep. الموقع
 . بنجاح التحقيق هذا المقترحة الخدمات هذه اجتازتتجتاز الحاالت، معظم

 تقدمها التيالمقدمة حاليًا بواسطة السجالت السجل خدمات على االطالعالعثور يمكن
 الموقع انظر. االمتداد مزود.السجل اتفاقية ملحقاتمالحق في تسجيل شرآات

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

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

 .اتفاقية مسودة

 :التسجيل شرآة مشغل يقدمها معتادة خدمات هي التالية السجل خدمات
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  األسماء وخوادم النطاقات أسماء بتسجيل يتعلق فيما الُمسجلين من البيانات استالم .4

  TLDلنطاق المنطقة بخوادم المتعلقة الحالة بمعلومات الُمسجلين وتزويد .5

  TLDمنطقة ملفات ونشر .6

 النطاق اسم خادم تسجيل بعمليات يتعلق فيما األخرى والمعلومات االتصال نشر .7

 (وجدت إن )الدولية النطاقات أسماء .8

   DNSأمان امتدادات .9

 فريدة بطريقة هذه السجل خدمات من أٍي تقديم مقرًرا آان إذا ما الطلب مقدم يوضح أن يجب
  .TLDنطاق إلى

 يتم .بالتفصيل المقترح  gTLDلسجل فريدة تعتبر إضافية سجل خدمات أي توضيح ويجب
 الموقع على السجل خدمات بتوضيح الخاصة التوجيهات توفير

-gtlds/draft-http://www.icann.org/ar/topics/new 
 ar.pdf -18feb09-clean-agreement

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

بمثابة تحديد  ICANNالتي ستقوم بها  المراجعة هذه ألغراض وبالنسبةستتضمن
ما إذا خدمة السجل المُقترَحة تتطلب دراسةً أوسع بناءً على مبدئي لما إذا كانت 
 .ستثير مشاكل كبيرة تتعلق باألمان أو االستقرار كانت خدمة السجل

 أنه من المحتمل وجود مشاكل كبيرة ICANNوإذا أظهر التحديد المبدئي لـ 
 تتعلق باألمان أو االستقرار تحيط بالخدمة المُقترَحة، فسيتم تمييز الطلب ليخضع

كما يقوم الخبراء  DNSلجنة االستقرار الفني لـ لمراجعة موسعة من قِبل 
انظر الموقع ( ،الحالية RSTEPبإجرائها في 

http://www.icann.org/en/registries/rsep/rstep.html(.  سيتم
راجع (أثناء فترة التقييم الموسع  -إذا كانت قابلة للتطبيق  -المراجعة إجراء هذه 

  ).2-2القسم 

المُطبَّقة في مراجعة خدمات السجل  واالستقرار األمان تعريف يتم ،تعريفات
 :يلي آماهي

 الُمرخَّص غير اإلعالن  (1)إلى األمان على الُمقتَرحة السجل خدمة تأثير يشير- – األمان
 للمعلومات الُمرخص غير الوصول (2) أو إزالتها، أو إدراجها أو تعديلها أو السجل لبيانات

 لجميع وفًقا األنظمة تشغيلنظم  بواسطة إعالنها أو اإلنترنت على الموجودة الموارد أو
 .المقبولة المعايير

 مع تتوافق ال  (1)الُمقتَرحة السجل خدمة أن إلى االستقرار على التأثير يشير- – االستقرار
 جيد بشكل مؤسسة معايير هيئة بواسطة والمنشورة المعتمدة بها المعمول الصلة ذات المعايير
 العروض لطلب الحالية الممارسات أفضل أو المعايير تتبع مثل ومعتمدة، بها ومعترف
(RFC) يدعمهما اللتان الصلة ذوي IETF، على عكسي بشكل تؤثر حالة إنشاء (2) أو 

 النظم أو اإلنترنت بخوادم االستجابات ترابط أو االتساق أو االستجابة زمن أو اإلنتاجية السعة
 هيئة بواسطة والمنشورة المعتمدة بها المعمول الصلة ذات للمعايير وفًقا تعمل حيث النهائية،
 الممارسات أفضل أو المعايير تتبع مثل ومعتمدة، بها ومعترف جيد بشكل مؤسسة معايير
 إدارة أو التفويض معلومات على وباالعتماد الصلة ذوي (RFC) العروض لطلب الحالية

 .السجل بُمشغل الخاصة الخدمات
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 األسلوب   3.2.-.2-1
 خدمات أي آانت إذا لما أولًيا تحديًدا الطلب لمقدم المقترحة السجل خدمات مراجعة ستتضمن

 .االعتبار من مزيًدا وتتطلب واالستقرار باألمان تتعلق آبيرة مشكالت تثير مقترحة سجل

 االستقرار أو باألمان تتعلق آبيرة مشكالت هناك تكون ربما أنه األولي التحديد أظهر وإذا
 الطلب تمييز فسيتم المقترحة، بالخدمة تحيط  (2.1.3.1الفرعي القسم في موضح هو آما)

 الموقع انظر ، (RSTEP)السجل لخدمات التقني التقييم هيئة ِقبل من موسعة لمراجعة ليخضع
). http://www.icann.org/en/registries/rsep/rstep.htmlوسيتم 

  .(2.2القسم راجع )الموسع التقييم مرحلة أثناء وجدت، إن 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 بدء قبل تحصيلها يجب مستحقة إضافية رسوم بأية الطلب

 للطلب الطلب مقدم سحب  .42.1
 في طلبه يسحب أنبسحب المبدئي التقييم يجتزيجتاز لم الذي الطلب لمقدم يمكنقد يُسمح

 استرداًد يطلب وأنراجع(بهدف الحصول على استعادة جزئية لألموال  المرحلة هذه
 الفرعي القسم إلى ارجع )ألمواله جزئًيا

 .(األولى1 الوحدة من. 5-5- 1

 الموسع التقييم .2-2

 في الطلب فشل حالة في الموسع التقييم طلب الطلب مقدم يطلب أن يمكنيحق لمقدم
 :بـ المتعلقة المبدئي التقييم مواد اجتياز

 إجراء مقابل إضافي رسم يوجد ال. .(1-.2-.1- 2الفرعي القسم إلى ارجعراجع )والتشغيلية الفنيةالتقنية القدرة إثبات .1•
 .الحالة هذه في الموسع للتقييم إضافية رسوم توجدموسع تقييم

 تقييم إجراء مقابل إضافي رسم يوجد ال2. .(1-.2-.1- 2الفرعي القسم إلى ارجعراجع )المالية القدرة إثبات .2•
 .الحالة هذه في الموسع للتقييم إضافية رسوم توجدموسع

 مقابل إضافي رسم يوجد ال.1. .(3-.1-1- 2الفرعي القسم إلى ارجع)راجع( السلسلة مراجعة DNS - استقرار .3•
 .الحالة هذه في الموسع للتقييم إضافية رسوم توجدموسع تقييم إجراء

 رسًما يتطلب البحث هذا أن والحظ..(3 -.1- 2الفرعي القسم إلى ارجعراجع الفقرة )السجل خدمات - DNS استقرار .4•
 والدفع، الرسوم حول معلومات على للحصول .المتابعة في يرغب الطلب مقدم آان إذا ،(السجل خدمات مراجعة رسم) إضافًيا
 .األولى1 الوحدة من. 5- 1القسم انظر

 إضافية رسوم توجد ال  (2.1.1.4- الفرعي القسم إلى ارجع )الجغرافية األسماء
 .الحالة هذه في الموسع للتقييم

 المعايير نفس ُتستخدم فسوف .التقييم معايير في تغيير أي الموسع التقييم يتضمن ال
 .الطلب مقدم يقدمها التي التوضيحات ضوء في الطلب لمراجعة المبدئي التقييم في الُمستخدمة

 لديه يكون المبدئي، التقييم اجتياز بفشل إشعاًرا الطلب مقدم فيه يتسلم الذي الوقت من بدًءا
تقديم عبر واجهة   ICANNإلى الموسع التقييم طلب إشعار لتقديم تقويمًيا يوًما 15

 وقام)ولم يقم بوضوح الموسع التقييم الطلب مقدم يطلب لم إذا أما. الطلب على اإلنترنت
 .الطلب يتابع فلن ،(السجل خدمات تحقيق حالة في ؛ قابلة للتطبيق،إضافية رسومأية  بدفع
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 المالي أو التشغيلي/الفنيالموسع التقني والتشغيلي التقييم .1-.2-2
 الموسع

 المالية أو والتشغيلية التقنية القدرة على إجراؤه يتم الذي الموسع التقييم على يلي ما ينطبق
 .1-.2-.1- 2الفرعي القسم في موضح هو آما الطلب، لمقدم

 طلب من موسع تقييم إجراء بطلب يتقدم الذي الطلب مقدم على سيكون سيتمكن
 أخرى مرة اإلنترنت عبر الطلبات تقديمبالطلبات التقدم نظام إلى الدخول موسًعا تقييًما

 .الجتيازها تكفي نقاط على فيها حصل التي األقسام أو األسئلة تلك على إجاباته وتوضيح
 من تمكنه نقاطًا عليها يتلقى لم الذي المقّيمين لتقرير استجابًة اإلجابات تكون أن ويجب
 التقييم فترة استخدام الطلبات لمقدمي يمكن وال .الفشل سبب إلى يشيرويتيح. التقييم اجتياز
 طلباتهم في قّدمها التي للمعلومات بالنسبة الجديدة المعلومات من أجزاء الستبدال الموسع
  .مادًيا الطلب تغيير بمعنى األصلية،

 نفس أيدي على طلبه لمراجعة بالخيار موسع تقييم في يشارك الذي الطلب مقدم سيتمتع
 المبدئي، التقييم فترة أثناء بالمراجعة قاموا والذين بالتقييم المختصين االستشاريين األعضاء

   .الموسع التقييم أثناء للمراجعة االستشاريين األعضاء من مختلفة مجموعة لطلب بالخيار أو

 ومقدم المقّيمينالمقيمين بين واحدةً مرةً المعلومات تبادل من بمزيد الموسع التقييم يسمح
. أآبر بشكل الطلب في المتضمنةالمُضمنة المعلومات توضيح أجل منلتوضيح الطلب

 نهائًيا موعًدا االتصاالت هذه وستتضمن .الطلب من جزًءا التكميلية المعلومات هذه وستصبح
 الموسع التقييم فترة استغالل الطلبات لمقدمي يمكن ال .الطلب مقدم الستجابة

 طلباتهم في إرسالها تم التي لمعلوماتبا ستبدال أجزاء المعلومات الجديدةال
 .األصلية

 بإجراء -المبدئي التقييم أثناء بمراجعة الطلب قامت التي-ذاتها  الهيئة وستقوم
 في  موضح هو كما المعايير نفس باستخدام الموسع التقييم

-gtlds/draft-http://www.icann.org/ar/topics/new
ar.pdf -18feb09-clean-criteria-evaluationكان  إذا ما ، لتحديد

 7.بالمعايير يفي -حيث تم توضيح معلومات محددة–الطلب 

 بنجاحهم يتعلق فيما الموسع التقييم فترة نهاية في الطلبات مقدمي بإخطار ICANN وستقوم
 المرحلة إلى طلبه فسينتقل الموسع، للتقييم الطلب مقدم اجتياز حالة وفي .ال أم اجتيازه في

 الطلب متابعة تتم فلن الموسع، التقييم اجتياز في الطلب مقدم فشل إذا أما .العملية من التالية
 .أخرى مراجعات أية إجراء يتم ولن .ذلك بعد

 الموّسعالموسع التقييم DNS - استقرار . 2-.2-2
 gTLD سلسلة مع استقراره أو DNS أمان لمشاآل الموسع التقييم على القسم هذا ينطبق
 ..3 -.1-.1- 2الفرعي القسم في موضح هو آما طلب، لها مقدَّم

فسيتم تشكيل  موسع، لتقييم ما طلبالطلب يخضع مقدم خضوع حالة فيوإذا كان
 بمراجعة  "DNSاستقرارأعضاء لمراجعة مشاكل 3من مستقلة تتكون  هيئة "ستقوم

 .المبدئي التقييم أثناء تحديدها تم التي االستقرار أو األمان مشكالت

                                                            
 في المستمرين المقيِّمين مع بالمشاورة ICANN وستقوم. الموسع بالتقييم للقيام جديدة لجنة تشكيل تفضيل إلى الواردة التعليقات بعض وتشير 7

 .المشابهة المواقف في اتباعها ينبغي التي المعايير بشأن توصياتهم على للحصول الدور بهذا القيام
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 المعايير مع التوافق في فشلتال تتوافق آانت إذا ما وتحديد السلسلة بمراجعة الهيئة وستقوم
 أو االستجابة زمن أو اإلنتاجية السعة على عكسي بشكل تؤثر حالة في تتسبب أو الصلة ذات

 التي النتائج بنقل وستقوم النهائية، النظم أو اإلنترنت بخوادم االستجابات ترابط أو االتساق
  .الطلب ومقدم ICANN إلى إليها توصلت

 تتسبب أو الصلة ذات الفنيةالتقنية المعايير مع تتوافق ال السلسلة أن الهيئة تحديد حالة وفي
 ترابط أو االتساق أو االستجابة زمن أو اإلنتاجية السعة على عكسي بشكل تؤثر حالة في

 .الطلب يتابع فلن النهائية، النظم أو اإلنترنت بخوادم االستجابات

 السجل لخدمات الموسع التقييم .3-.2-2

-2 الفرعي القسم في موضح هو آما السجل، لخدمات الموسع التقييم على القسم هذا ينطبق
1.-3.. 

 السجل لخدمات الفنيالتقني التقييم هيئة إلى الُمقتَرحة السجل خدمات إحالة تمت إذا
(RSTEP) أعضاء من يتكون مراجعة فريق بتشكيل الهيئة فستقوم موسعة، مراجعة إلجراء 

 .المناسبة بالمؤهالت يتمتعون

 السجل خدمة تعقيد مدى على بناًء أعضاء 3 من عام بشكل المراجعة فريق وسيتكون
 3 من مكونة هيئة استخدام عند يوًما 45 إلى 30 خالل المراجعة إجراء ويمكن .الُمقتَرحة
 أعضاء 5 من مكونة هيئة إلى حاجة هناك تكون التي الحاالت في ذلك تحديد وسيتم .أعضاء

 مكونة هيئة استخدام عند أقل أو يوًما 45 في المراجعة إجراء ويمكن .الموسع التقييم بدء قبل
   .أعضاء 5 من

 تكلفة الطلب مقدم يدفعها التي السجل خدمات مراجعة برسم الخاصة المدفوعات وستغطي
يبدأ  ولن. األولى.1 الوحدة من. 5- 1القسم في الدفع إجراءات راجع RSTEP. هيئة مراجعة

 . الدفع استالم يتم حتى RSTEP هيئة مراجعة تبدأفريق المراجعة التابع لهيئة

 دون الُمقتَرحة السجل خدمات من أآثر أو خدمة تقديم يمكن أنه RSTEP هيئة وجدت وإذا
 هذه تضمين فسيتميتم فقد االستقرار، أو األمان على الحقيقي العكسي التأثير خطر وجود

 الُمقتَرحة الخدمة أن RSTEP هيئة وجدت وإذا .ICANN مع الطلب مقدم عقد في الخدمات
 مقدم يختار فقد االستقرار، أو األمان على الحقيقي العكسي التأثير خطر وجود إلى ستؤدي
 هذه وفي .gTLD بنطاقبـ الخاص طلبه سحب أو الُمقتَرحة الخدمة بدون طلبه متابعة الطلب
 ICANN منظمة إلبالغ تقويمًياإلخطار يوًما  15الطلب مقدم لدى يكونسيكون الحالة،
 بوضوح اإلشعار ذلك الطلب مقدم يقدم لم وإذا. الطلب لمتابعة.طلبه مع المتابعة في بنيته
  .ذلك بعد .الطلب متابعة تتم فلن ،الزمني اإلطارصراحةً  اإلخطار هذا خالل

 قنوات التواصل 2-3
 التقييم في المشترآة األطراف   2.3سيتاح

 المراجعة عمليات إجراء في دوًرا المجموعات وآذلك المستقلين الخبراء من عدد يلعب
 وأدوارها المختلفة، للهيئات مختصر وصف القسم هذا في ويوجد .التقييم عملية في المختلفة

 .ظلها في يعملون التي والظروف التقييم، في

 ودورها الهيئات   2.3.1
 إلى المقترحة  gTLDسلسلة تؤدي أن المحتمل من آان إذا ما بتقييم السالسل تشابه هيئة تقوم
 سلسلة أي أو حالي،  TLDنطاق أي أو محجوزة، آلمة مع التشابه بسبب المستخدم إرباك

gTLD تشابه مراجعة أثناء هذا ويحدث .الحالية الطلب جولة في الطلب لها مقدم جديدة 
 .المبدئي التقييم في السلسلة
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 إذا ما لتحديد بطلب لها المقدم السالسل من سلسلة آل بمراجعة DNS استقرار هيئة ستقوم
 مراجعة أثناء هذا ويحدث  .DNSاستقرار على.المقترحة السلسلة تؤثر أن المحتمل من آان

 في المراجعة الطلب مقدم يجتز لم إذا ثانيًة يحدث وربما المبدئي، التقييم في  DNSاستقرار
 .موّسًعا تقييًما وطلب المبدئي التقييم

 نطاق آانت إذا ما لتحديد الطلبات من طلب آل بمراجعة الجغرافية األسماء هيئة ستقوم
gTLD حالة وفي .المساعد الدليل في موضح هو آما جغرافًيا، اسًما يمثل الطلب له المقدم 
 الطلب مع المطلوبة الوثائق تقديم من بالتأآد الهيئة فستقوم جغرافي، السم السلسلة تمثيل

 .صحيحة وأنها المختصة العامة والسلطات الحكومات من واردة أنها من والتحقق

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

 المراجعة عمليات أثناء هذا ويحدث  .gTLDسجل تشغيل على والتشغيلية الفنية القدرة الطلب
 مقدم ذلك اختار إذا الموسع التقييم في أيًضا يحدث وربما المبدئي، التقييم في التشغيلية/الفنية
 .الطلب

 والمالية التجارية المعايير مقابل في الطلبات من طلب آل بمراجعة المالي التقييم هيئة ستقوم
 المالية القدرة الطلب مقدم لدى آانت إذا ما لتحديد الطلب، مقدم دليل في المضمنة والتنظيمية

 التقييم في المالية المراجعة عمليات أثناء هذا ويحدث  .gTLDسجل على الحفاظ على
 .الطلب مقدم ذلك اختار إذا الموسع التقييم في أيًضا يحدث وربما المبدئي،

 في المقترحة السجل خدمات بمراجعة (RSTEP) السجل لخدمات الفني التقييم هيئة ستقوم
 باألمان تتعلق آبيرة مشكالت سجل خدمات أي تثير أن المحتمل من آان إذا ما لتحديد الطلب

 .الموسع التقييم فترة أثناء وجد، إن هذا، ويحدث .االستقرار أو

 في المصالح تضارب وإرشادات المقررة السلوك بقواعد بااللتزام الهيئات هذه أعضاء وُيلزم
 .الوحدة هذه

 الهيئة اختيار عملية   2.3.2
 للقيام مؤهل ثالثة أطراف مزود هي الهيئة باختيار الخاصة العملية هذه في  ICANNمنظمة
 لكل المطلوبين المحدد البحث موضوع خبراء إلى وباإلضافة.8 المختلفة المراجعة بعمليات
 :تتضمن محددة، مؤهالت وجود يلزم هيئة،

 أنحاء مختلف من متنوعة هيئات - لالجتماع الدعوة على القدرة لديه أو - لالجتماع يدعو أن على قادًرا المزود يكون أن يجب
  .IDN gTLDبنطاقات الخاصة الطلبات ذلك في بما بالعالم، المناطق آافة من الطلبات تقييم على قادًرا يكون وأن العالم

 
 المرتبطة والمصطلحات الصلة، ذات RFCو يونيكود، ومعايير ، IETF IDNAبمعايير دراية على المزود يكون أن يجب
  .IDNبأسماء

 
 عدد حالًيا، ُيعرف، ال .الطلبات من معروف غير عدد تقييم طلبات لتلبية سريًعا التدرج على قادًرا المزود يكون أن يجب

    .ASCIIغير  gTLDأو  gTLD ASCIIنطاقات تخص عموًما آانت إذا وما تعقيدها، ومدى مراجعتها، ستتم التي الطلبات
 

 المطلوبة الزمنية اإلطارات ضمن الطلبات تقييم على قادًرا المزود يكون أن يجب .1
 .والموسع المبدئي للتقييم

 
 ويب موقع على إضافية تحديثات نشر وسيتم .العام هذا خالل المزودين اختيار يتم أن ويتوقع
  .ICANNمنظمة

 

                                                            
  en.htm-eoi-tenders-gtlds/open-http://icann.org/en/topics/new.انظر8 
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 االستشاريين لألعضاء السلوك قواعد إرشادات   2.3.3
 الجديدة  gTLDنطاقات 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
 

 وجديرين، مفكرين، متخصصين باعتبارهم أنفسهم االستشاريون األعضاء يتصرف أن فيجب
 األعضاء من ويتوقع .الطلبات تقديم عملية طوال متحيزين وغير جيًدا، ومحضرين
 اإلنترنت، مجتمع من التأآد أثناء العالية السلوآية والمعايير باإلنصاف االلتزام االستشاريين

 غير التصرفات تقبل وال .والمصداقية والسرية، والنزاهة، الموضوعية، وعموم وناخبيه،
 بالمبادئ االلتزام االستشاريين األعضاء من ويتوقع  .التسوية ظهور حتى أو األخالقية،

 وال المبادئ تلخيص القواعد بهذه ويقصد .عاتقهم على الملقاة مسؤولياتهم تنفيذ في التالية
 أن يجب قانونية متطلبات أو التزامات، أو محدودة، واجبات فيها شيء أي اعتبار يتم أن يجب
 .االستشاريين األعضاء بها يلتزم

 
 :االستشاريين األعضاء على يجب -- التحيز

 
 منظمة ِقبل  من معتمدة غير أعمال جداول أو شخصية أعمال جداول تقديم عدم .1

ICANN الطلبات؛ تقييم في 
 

 فحصها وليس هي آما تقييمهم يتم الذين الطلبات بمقدمي المتعلقة الحقائق وفحص .2
 ذلك؛ إلى وما بالحسابات، أو باإلعالم، أو ماضية، بسمعة متأثرة

 

 حد على ميل، عامل هناك آان إذا ما، طلب تقييم في المشارآة من أنفسهم ومنع .3
  بالتقييم؛ يتعلق فيما عليهم يؤثر أن يمكن علمهم،

 

 من معين لنوع معارضة فلسفة لديهم آانت إذا التقييم أنشطة من أنفسهم منع .4
 حول عام نقد بعمل قاموا أنهم على تسجيلهم تم أو الطلبات، من أو الطلبات مقدمي
 الطلبات من أو الطلبات مقدمي من معين نوع

 
 أو آان أًيا تعويض أي يقبلوا أو االستشاريون األعضاء يطلب أال يجب -- الهدايا/التعويض

 تتضمن أن يجب) .الطلب لمقدم تابع أي أو مراجعته تتم الذي الطلب مقدم من مادية هدايا أي
 .(أمريكًيا دوالًرا  25عن قيمتها تزيد هدية أي المادية الهدايا

 االستشاريين لألعضاء فيمكن الطلب، مقدم ثقافة في مهًما أمًرا صغير تذآار تقديم آان إذا 
 يجب الشك، حالة وفي .أمريكًيا دوالًرا  25قيمتها تتجاوز أال يجب أنه إال التذآار، ذلك قبول
 .نوع أي من الهدايا برفض الحيطة جانب االستشاري العضو يأخذ

 مصالح تضارب "لـ وفًقا االستشاريين األعضاء يتصرف أن يجب -- المصالح تضارب
 ."الجديدة  gTLDنطاقات طلبات برنامج

 من االستشاريون األعضاء يتمكن أن يجب .التقييم لعملية متمم جزء السرية -- السرية
 األعضاء يحافظ أن يجب  .الطلبات مقدمي تقييمات إلجراء الحساسة المعلومات إلى الوصول

 وأي الطلب ومقدم  ICANNمنظمة عليها تأتمنهم التي المعلومات سرية على االستشاريون
 قانوًنا مفوض عنها الكشف يكون أن حالة في إال مصدر، أي من إليهم مقدمة سرية معلومات

 البرنامج عناصر آافة "السرية المعلومات "تتضمن   .ICANNِقبل من ذلك ترخيص تم أو
 :الحصر ال المثال سبيل على تتضمن والتي - العملية من آجزء تجميعها يتم التي والمعلومات
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 بمراجعة يتعلق فيما - والتحليالت الفورية، والترجمات والمناقشات، والمقابالت، الوثائق، 
 .جديد  gTLDنطاق طلب أي

 منظمة ِقبل من ال، أم متعمدة آانت سواًء القواعد، هذه خروقات مراجعة تجب -- التنفيذ
ICANN الخروقات تكون قد .ضرورتها ارتأت إذا الرادعة، بالتدابير توصيات تقدم قد التي 

  .الخْرق في المتورط المزود أو األشخاص أو الشخص إقصاء عن ناتجة للقواعد الخطرة

 خدمات في البدء قبل القواعد هذه قراءة االستشاريين األعضاء جميع على يجب -- اإلقرار
 .آتابًيا توضيًحا للقواعد واستيعابهم بذلك قيامهم توضيح وآذلك التقييم

 االستشاريين لألعضاء المصالح تضارب إرشادات   2.3.4
 في الموظفين من آبير بعدد يتمتعوا أن يمكنهم الثالثة األطراف مزودي أن به المعترف من
 من عدًدا بأن احتمالية هناك الحقيقة، وفي .العمالء من العديد خدمة في يعملون بالد عدة

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

 موضوعية بطريقة الطلبات تقييم وضمان محله غير في تأثير وجود احتمالية من وللحماية
 سيلتزم المصالح لتضارب مفّصلة وإجراءات إرشادات بوضع  ICANNقامت ومستقلة،
 تلك اتباع ضمان في وللمساعدة  .بالتقييم المختصون االستشاريون األعضاء باتباعها

 :يلي بما  ICANNستقوم صحيحة، بطريقة اإلرشادات

 (واألفراد  المزود )بالتقييم المختصين االستشاريين األعضاء جميع مطالبة .1
 .استيعابها وتوثيق  المصالح بتضارب  لالعتراف

 والمحتملين والثانويين الرئيسيين  األخرى األطراف مزودي وضمان تحديد .2
 لمقدمي المساعد الدليل  في المميزين التقييم هيئات من هيئة لكل 

  .استخدام الطلبات

 بالتقييم المختصين االستشاريين األعضاء  ,مع اتفاًقا عملية، وتنفيذ تأسيس .1
 مزود إلى أمكن إن  الطلبات تعيين وإعادة التعارضات لتحديد 

  .المراجعة بعمليات للقيام  محتمل أو ثانوي ثالثة أطراف

 بإرشادات بالتقييم المختصين االستشاريين األعضاء جميع يلتزم أن يجب -- التوافق فترة
 قبل من العام باإلعالن وانتهاًء التسجيل قبل ما فترة بدء تاريخ من بدًءا المصالح تضارب
  .المناقشة محل الطلب مقدم من المقدمة الطلبات لكافة النهائية للنتائج منظمة

 األعضاء بها يلتزم أن يجب التي المعايير من األدنى الحد هي التالية اإلرشادات -- إرشادات
 الظروف بكافة التنبؤ الممكن من أنه به المعترف ومن  .بالتقييم المختصون االستشاريون

 يجب الحاالت، هذه وفي .آذلك وتغطيتها المصالح في تضارب ظلها في يحدث أن يمكن التي
 الحالية والظروف الحقائق آانت إذا ما بتقييم بالتقييم المختص االستشاري العضو يقوم أن

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

   :المقربين العائلة وأعضاء بالتقييم المختصون االستشاريون األعضاء

 حالي مقترح في مضمنون أو لديهم أو تعاقد، محل يكونوا أال يجب .1
 .التوافق فترة أثناء عنه نيابًة أو الطلب لمقدم مهنية خدمات بتقديم

 أي على بالحصول ملتزمين يكونوا أو حالًيا لديهم يكون أال يجب .2
  .خاصة مصلحة ذي طلب مقدم عند مصلحة
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 من أآثر على بالحصول ملتزمين يكونوا أو حالًيا لديهم يكون أال يجب .3
 الطلب لمقدم علًنا المدرجة المميزة المتداولة المالية األوراق من 1%
  الملكية مصالح من غيرها أو

 أو مشترآة، شرآة في مصلحة لديهم أو متورطين يكونوا أال يجب .4
 .الطلب مقدم مع التجارية الترتيبات من غيرها أو شراآة،

 ضده أو الطلب مقدم مع قضائية دعوى في أسماؤهم ترد أال يجب .5

  :يكونوا أال ويجب .6

 أو موظفين، أو مسؤولين، أو إدارة، مجلس أعضاء .1
  الطلب؛ لمقدم إدارة عضو لمنصب مساوًيا منصًبا يشغلون

 تصويت أوصياء أو ضامنين، أو مروجين، يكونوا أن أو .2
 الطلب؛ لمقدم

 لمقدم الفائدة مترك ائتمان أو معاش أي عن أوصياء أو .3
 .الطلب

 --تعريفات

 فرد أي هو بالتقييم المختص االستشاري العضو :بالتقييم المختصون االستشاريون األعضاء 
 أو الرئيسية، الثالثة لألطراف االستشاريين األعضاء هذا ويتضمن .الطلب بمراجعة مرتبط
     .(EOI)االهتمام إبداء عملية خالل المحددين المحتملة أو الثانوية،

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

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

 االتصال قنوات   2.3.5
  ICANNمنظمة مع المعلومات تبادل أو الفنيالتقني للدعم محددة قنوات توفير سيتم

 والتقييم المبدئي التقييم فترتيفترات أثناء الطلبات لمقدمي التقييم وهيئاتومقيِّميها
 هيئةطاقم أعضاء بأحدبأفراد االتصال المناسب غير فمن .والموّسعيعد ال. الموسع
 الذين اآلخرين األفراد من غيرهم أو ،اإلدارة مجلس أعضاء أو ، ICANNموظفي

 بهدف التقييم عملية في دوًرا يؤدون الذينتحالفات لتكوين تقييمي بدور يضطلعون
ً  سرية معلومات على الحصول أو القرار على التأثير  على الحرص باب ومن. مقبوال

 ستتم الطلبات، مقدمي لجميع المنصفةالمتكافئة والمعاملة العدالة سبيل وفي .تحقيق
.  المالئمة االتصال قنوات إلى االتصاالت تلك آافة تحويل سيتمفردية اتصاالت أي إحالة

     .المناسب

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

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

 . اإلنجليزية من هذه الوثيقة هو النص الوحيد الرسمي والمعتمد

 



 فصلها يمكن التي الدول أسماء قائمة  :ملحق

 ISO بمعايير الملكية حقول في الموجودة بالقوائم تخصيصه أو الدولة اسم حجز أهلية ربط يتم المتنوعة، ICANN لسياسات وفًقا
 تلك في استخدامه ويمكن ما لبلد الشائع االسم هو" مختصر إنجليزي اسم" حقل على مبدئًيا، ،ISO 3166-1 معايير تحتوي. 1-3166

 تعريفات من مشتقة إضافية محمية عناصر إضافة السجل هذا يطلب. الشائع االسم هذا يمثل ال الحاالت بعض في ذلك، ومع الحماية؛

 .يلي فيما المتنوعة للفئات توضيح تضمين ويتم. ISO 3166-1 معايير في
 

 فصلها يمكن التي الدول أسماء قائمة
 

 فصله يمكن اسم .Cl لمختصرا اإلنجليزي االسم الرمز
ax أالند جزر B1 أالندا  
as األمريكية الساموا جزر C توتويال 
  C العشاق جزيرة 

ao أنجوال C آابيندا 
ag وباربودا أنتيجا A أنتيجوا 
  A باربودا 
  C ريدوندا جزيرة 

au أستراليا C هاوي لورد جزيرة 
  C ماآواري جزيرة 
  C آشمور جزيرة 
  C آارتير جزيرة 
  C آورال بحر جزر 

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

br البرازيل C نورونها دي فرناندو جزيرة 
  C فاز مارتيم جزر 
  C ترينداد جزيرة 
io البريطاني الهندي الخليج منطقة C الجوأرشيبي جزر مجموعة 
  C جارسيا دييجو 

bn السالم دار بروناي B1 بروناي 
  C السالم دار بروناي نيجارا 

cv فيردي آابي C تياجو ساو 
  C فيسينتي ساو 

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

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

co آولومبيا C مالبيلو جزيرة 
  C أندريس سان جزيرة 
  C بروفيدينسيا جزيرة 

km آوموروس C أنجوان 
  C آومور جراندي 
  C موهيلي 

ck الكوك جزر C راروتونجا 
cr يكاآوستار C الكوآو جزيرة 
ec اإلآوادور C جاالباجوس جزر 
gq االستوائية غينيا C أنوبون جزيرة 
  C بويكو جزيرة 
  C موني ريو 
fk مالفيناس( فالكالند جزر( B1 فالكالند جزر 
  B1 مالفيناس 
fo فاروي جزر A فاروي 



fj فيجي C ليفو فانوا 
  C ليفو فيتي 
  C روتوما جزيرة 
pf الفرنسية بولينيزيا جزر C الجنوبية الجزر 
  C جامبير جزر 
  C مارآيساس جزر 
  C المجتمع جزر مجموعة 
  C تاهيتي 
  C تواموتو جزر 
  C آليبرتون جزيرة 
tf الجنوبية الفرنسية األقاليم C أمستردام جزر 
  C آروزيت جزر مجموعة 
  C آيرجيلين جزر 
  C باول سانت جزيرة 

gr اليونان C أتهوس جبل 
gd جرينادا C الجنوبية الجرينادية الجزر 
  C آارياآو 

gp جواديلوب C ديسيراد ال 
  C جاالنتي-ماري 
  C سانت لو 

hm ماآدونالد وجزر هيرد جزيرة A هيرد جزيرة 
  A ماآدونالد جزر 

va الفاتيكان والية( المقدس الكرسي( A المقدس المرسي 
  A تيكانالفا 

hn الهندوراس C سوان جزر 
in الهند C أمينديفي جزر 
  C أماندامان جزر 
  C الآاديف جزر 
  C مينيكوي جزيرة 
  C نيكوبار جزر 
ir ،إيران جمهورية إيران B1 اإلسالمية 
ki آيريباتي C جيلبرت جزر 
  C تاراوا 
  C بانابا 
  C الين جزر 
  C آيريتيماتي 
  C لفونيكسا جزر 
  C أباريرينجا 
  C إنديربيري جزيرة 

kp ،الشمالية آوريا جمهورية آوريا C الديمقراطية الشعبية 
kr ،جمهورية آوريا C الجنوبية آوريا 
la الشعبية الديمقراطية الوس جمهورية B1 الوس 
ly الليبية العربية الجماهيرية  B1 ليبيا 

mk ،يةاليوغوسالف الجمهورية مقدونيا 
 السابقة

B1 مقدونيا 

my ماليزيا C صباح 
  C ساراواك 

mh مارشال جزر C جولييت 
 آواجالين   
 ماجورو   

mu موريشيوس C أجاليجا جزر 
  C الرملية آاراجوس آارجادوس ضفة 
  C ردودريجز جزر 

fm ،الفيدرالية الوالية ميكرونيزيا B1 ميكرونيزيا 
  C ًضاأي انظر( آاروالين جزر pw( 
  C شووك 
  C آوزاراي 
  C بوهنبي 
  C ياب 



md ،جمهورية مولدوفا B1 مولدوفا 
  C مولدافيا 

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

nc الجديدة آاليدونيا جزؤ C لويالتي جزر 
mp لشماليةا ماريانا جزر C ماريانا جزر 

  C سايبان 
om ُعمان C ُمسندام جزيرة شبه 
pw باالو C أيًضا انظر( آاروالين جزر fm( 

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

pn بتكارن رجز C دوسي جزيرة 
  C هندرسون جزيرة 
  C أوينو جزيرة 

re رينيون C الهندية باساس 
  C أوروبا جزيرة 
  C جلوريوزو جزيرة 
  C نوفا دي جوان جزيرة 
  C توروميلين جزيرة 

ru الروسي االتحاد B1 روسيا 
  C آالينينجراد إقليم 

sh هيلين سانت C جوغ جزيرة 
  C آونها دي تريستان جزر ةمجموع 

kn ونيفيس آيتس سانت A آيستس سانت 
  A نيفيس 

pm وميكيلون بيير سانت A بيري سانت 
  A ميكيلون 

vc والغرينادينيز فينسينت سانت A فينسينت سانت 
  A الغرينادينيز 
  C الشمالية الغرينادين جزر 
  C بيكيا 
  C فينسنت سانت جزيرة 

ws واالسام جزر C سافاي 
  C أبولو 
st وبرينسيبي تومي ساو A تومي ساو 
  A برينسيبي 

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

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

za أفريقيا جنوب C ماريون ةجزير 
  C إدوارد األمير جزيرة 

gs ساندويتش وجزر الجنوبية جورجيا 
 الجنوبية

A الجنوبية جورجيا 

  A الجنوبية ساندويتش جزر 
sj ماين وجان سفالبارد A سفالبارد 
  A ماين جان 
  C الدببة جزيرة 



sy السورية العربية الجمهورية B1 سوريا 
tw ،الصينية المقاطعة تايوان B1 تايوان 
  C بينغو جزر 
  C بيسكادورس 
tz ،جمهورية تنزانيا B1 المتحدة 
tl ليستي-تيمور C أويكوزي 

to تونجا C تونجاتابو 
tt وتوباجو ترينداد A ترينداد 
  A توباجو 
tc وآايكوس ترآس جزر A ترآس جزر 
  A آايكوس جزر 
tv توفالو C فانافوتي 

ae تحدةالم العربية اإلمارات B1 اإلمارات 
us المتحدة الواليات B2 أميرآا 

um  بالواليات الصغيرة النائية الجزر 
 المتحدة

C بيكر جزيرة 

  C هاوالند جزيرة 
  C جارفيس جزيرة 
  C االستوائية جونستون جزيرة 
  C مان آينج صخور سلسلة 
  C ميدواي جزر 
  C بالميرا جزيرة 
  C وايك جزيرة 
  C نافاسا يرةجز 

vu فانواتو C إيفاتي 
  C سانتو 

ve ،جمهورية فنزويال B1 فنزويال 
  C بيرد جزيرة 

vg 170,400 جزر فيرجن، جزر 
ÏæáÇÑ 

 المتحدة بالواليات فيرجن

  C أنيجادا 
  C فان جوست سياج 
  C تورتوال 
  C جوردا فيرجن 
vi جزر فيرجن، جزر B1 المتحدة بالواليات فيرجن 
  C آرويكس سانت 
  C جون سانت 
  C طوماس سانت 

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

ye اليمن C سوآورتا جزيرة 
 
 
 

 الصيانة
 

 .ICANN موظفي بواسطة ونشرها فصلها يمكن التي الدول أسماء سجل صيانة ستتم
 
 تم التي التغيرات آانت إذا ما لتحديد السجل هذا تقييم إعادة ستتم جديد، بمدخل ISO 3166-1 معايير حديثت فيها يتم مرة آل في

 هذه من" األهلية" قسم في المدرجة المعايير على بناًء التقييم سيكون. السجل على المدخالت في التغيرات تضمن المعايير على إدخالها

 .الوثيقة
 
 بشكل المعينة الرموز من المشتقة المدخالت وتعتبر السجل، هذا على تضمين أي على صيانة وآالة هاتحجز التي الرموز تحتوي ال

 .مؤهلة ISO 3166-1 قائمة في تظهر والتي فقط عادي



 
 .الرمز ذلك من مشتق مدخل أي رفض فيجب ،ISO 3166-1 معايير من ISO رموز أحد نبذ حالة في
 

 األهلية
 

 :التالية المحتملة الخواص من جلالس هذا في تسجيل آل ُيشتق

 

 تتضمن وال. تعريف وأدوات آلمات بإزالة المختصر اإلنجليزي االسم من مباشرًة مشتقة السجل قائمة تكون أن يجب حالتين، أول في

 .الدولة إلى لإلشارة ُتستخدم رسمية غير أو عامية مصطلحات هذه السجل قوائم
 
 فقط إدراجه يتم فإنه ،"جـ"و" أ" الفئتين من مصطلح اشتقاق الممكن من آان إذا المثال، سبيل على. الفئات بترتيب األهلية حساب يتم

 ".أ" الفئة باعتباره
 
 
 

 الدولة تتكون فصلها يمكن أجزاء عدة من ISO 3166-1 لمعايير المختصر اإلنجليزي االسم يتألف :أ الفئة
 حقه في مؤهًال فصلها يمكن التي األجزاء هذه من جزء آل ويكون. بارزة فرعية هيئات من لها وفًقا

 "باربودا"و" أنتيجا" من" وباربودا أنتيجا" يتكون ل،المثا سبيل فعلى. دولة اسم باعتباره الخاص
  

 على ISO 3166-1 لمعايير) 2( الكامل اإلنجليزي االسم أو) 1( المختصر اإلنجليزي االسم يحتوي :ب الفئة

. الدولة إلى اإلشارة عند الشائع االستخدام في غالًبا ُتستخدم ال الدولة، هيئة بنوع تتعلق إضافية لغة

 االستخدام في إليه يشار الذي المختصرة الدول األسماء أحد"  فنزويال جمهورية" المثال، سبيل فعلى

 "فنزويال" بـ الشائع
  

 آما فرعية، وطنية هيئات أو الدولة، السم مرادفات من يتكون الذي ISO 3166-1 مالحظات عمود :جـ الفئة
 الجزر" أو" متنوع" أو ،"من ألفيت" أو ،"يتضمن" أو ،"بـ غالًبا إليه يشار" بـ إليه يشار

 ".الرئيسية
 



عسوملامييقتلاويئدبملامييقتلا-ةديدجلاgTLDتاقاطنجمانرب-ةدوسم

ةلسلسلامدقمةعجارم-يئدبملامييقتلا

ةلسلسلاهباشت DNSرارقتسا ةيفارغجلاءامسألا

مييقتلاداومعيمجبلطلامدقمزاتجاله
؟يئدبملا معن

ال

معن

؟عسوملامييقتلاداومعيمجبلطلامدقمزاتجاله ةعجارملةلهؤمريغمعن
ةيفاضإ ال

ةلسلسلامدقمةعجارم-يئدبملامييقتلا

ةيليغشتلاوةينفلاةردقلا ةيلاملاةردقلا لجسلاتامدخ

؟عسوملامييقتلاةعباتمبلطلامدقمرايتخا
ال

وأةيلاتلاةسمخلارصانعلانميألعسوملامييقتلاءارجإنكمي
 :اهعيمج

رارقتساةيفارغجلاءامسألاةيلاملاةردقلاةيليغشتلاوةينفلاةردقلا
DNSلجسلاتامدخ

صحفءانثأمييقتللزهاجولمتكمبلطلانأىلعديآأتلا
يرادإلالامتآالا

تناآاذإامديدحتلبلطلاةعجارممتت
اًدجةهباشمبلطلااهلمّدقملاةلسلسلا
.ةزوجحمءامسأوأةيلاحTLDتاقاطنل

ةفاآةنراقمبلسالسلاهباشتةئيهموقت
ءاشنإوتابلطاهلمدقملالسالسلا

.سفانتتاعومجم

تالاحلايفولسالسلاةفاآةعجارمدعب
ءاربخموقينأنكمي،ةيداعلاريغ

ICANNامةلسلسنأديدحتبنوينفلا
مدعيفببستتنأبةيوقةيلامتحااهيدل
ةعجارمبنوبلاطيسوDNSرارقتسا

.عسوملامييقتلاءانثأ

ةيفارغجلاءامسألاةئيهددحت
(GNP) ةلسلسلاتناآاذإام

اًيفارغجاًمسابلطلااهلمدقملا

قئاثوGNPةئيهدآؤت
اهبلطدنعمعدلا

مدقمتاباجإلنيمّيقملاةعجارم
معدلاقئاثووةلئسألاىلعبلطلا

مدقمتاباجإلنيمّيقملاةعجارم
معدلاقئاثووةلئسألاىلعبلطلا

يتلالجسلاتامدخهيجوتمتي
تامدخيأعم،اهتعجارمتمت
ىلإةيفاضإةعجارمبلطتت

.عسوملامييقتلا

عسوملامييقتلاتاءارجإ ةيلاتلاتاوطخلاىلإبلطلامدقملاقتنا

-طقفةشقانملاضرغل-ةدوسم 1.42رادصإلا،ربمتبس9


