كتيب دليل مقدم الطلب
اإلصدار النهائي المرتقبمسودة مناقشة إبريل
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الوحدة الثانية
الرجاء مالحظة أن هذا اإلصدار "مقترح" لكتٌب دلٌل مقدم الطلب وغٌر معتمد ككتٌب دلٌل نهائً من جانب
مجلس اإلدارةٌمثل مسودة للمناقشة فقط .ال ٌتعٌن على مقدمً الطلبات المحتملٌن االعتماد على أي التفاصٌل
المقترحة لبرنامج  DLTgالجدٌد نظراً لخضوع البرنامج لمزٌد من المداوالت والتنقٌح.
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الوحدة الثانية
إجراءات التقييم
توضح ھذه الوحدة إجراءات التقييم والمعايير المستخدمة في تحديد ما إذا كانت نطاقات
 gTLDالمقدّم لھا الطلب معتمدة للتفويض .وسيخضع جميع مقدمي الطلبات لتقييم مبدئي،
بينما سيحتاج أولئك الذين لم يجتازوا جميع العناصر لتقييم موسع.
التقييم األول المطلوب ھو التقييم المبدئي ،الذي تقوم خالله منظمة  ICANNبتقييم سلسلة
نطاقات  gTLDالمقدّم لھا الطلب ،ومؤھالت مقدم الطلب ،وخدمات السجل المقترحة التي
يقدمھا.
ويتم إجراء التقييمات التالية في التقييم المبدئي:




عمليات المراجعة الخاصة بالسلسلة


تشابه السلسلة



األسماء المحجوزة



استقرار DNS



األسماء الجغرافية

عمليات المراجعة الخاصة بمقدم الطلب


إثبات القدرة التقنية والتشغيلية



إثبات القدرة المالية



عمليات المراجعة الخاصة بخدمات السجل للقضايا المتعلقة باستقرار DNS

يجب على الطلب اجتياز جميع عمليات المراجعة ھذه الجتياز التقييم المبدئي .وسيؤدي الفشل
في اجتياز أي من عمليات المراجعة ھذه إلى الفشل في اجتياز التقييم المبدئي.
يتم تطبيق التقييم الموسع في الحاالت التي ال ينجح فيھا مقدم الطلب في اجتياز التقييم
المبدئي .انظر القسم  3-2أدناه.
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فحص الخلفية

يتم إجراء فحص الخلفية على مستويين:
)أ( التفوق العام في األعمال والتاريخ الجنائي؛ و
)ب( تاريخ سلوك القرصنة اإللكترونية.
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الوحدة الثانية
إجراءات التقييم
يتعين على الطلب اجتياز كال مستويي فحص الخلفية كي يتأھل للمتابعة .تخضع نتائج فحص
الخلفية للتقييم وفقا ً للمعايير الموصوفة بالبند ) .(1-2-1نظرً ا لما يحتمل أنه طبيعة حساسة
للمادة ،لن يتم نشر تقارير فحص خلفية مقدم الطلب.
تصف البنود التالية العملية التي تستخدمھا  ICANNإلجراء فحص الخلفية.

 1-1-2التفوق العام في األعمال والتاريخ الجنائي
تنجح الكيانات المتقدمة بوصفھا مؤسسات تجارية علنية مسجلة وذات سيرة حسنة في أي
أسواق األوراق المالية الـ  25األكبر على مستوى العالم )كما يدرجھا االتحاد العالمي
ألسواق األوراق المالية( في اجتياز فحص التفوق العام في األعمال والتاريخ الجنائي .يعتمد
تحديد أكبر  25سوق أوراق مالية على التحويل الرأسمالي للسوق المحلية المسجل في نھاية
1
آخر سنة تقويمية حالية قبل بداية كل دورة.
قبل تسجيل الكيان في سوق األوراق المالية ،يتعين خضوعه لفحص التفوق الملحوظ بما في
ذلك بحث جاري تطبيقه من قبل أسواق األوراق المالية ،والمنظمين والبنوك االستثمارية.
باعتبارھا مؤسسة مقيدة عامة ،يتعرض الكيان لتأمين مستمر من أصحاب المصالح،
والمحللين ،والمنظمين ،والمعامالت .تتطلب جميع المعامالت المالية مراقبة والكشف عن
المعلومات المادية حول المدراء ،والمسؤولين ،واألشخاص الرئيسيين اآلخرين ،بما في ذلك
السلوك اإلجرامي .إجماال ،تلبي ھذه المتطلبات أو تتجاوز الفحص الذي ستجريه .ICANN
بالنسبة لمقدمي الطلب غير المقيدين في واحدة من ھذه المعامالت ،سوف تقدم ICANN
معلومات تمييز للكيان ،والمسؤولين ،والمدراء ،وأصحاب المصالح الرئيسسين إلى خدمة
فحص الخلفية الدولية .سوف تستخدم ھذه الخدمة المعايير المدرجة في القسم  1-2-1وتعيد
النتائج التي تطابق ھذه المعايير .لن يتم استخدام سوى المعلومات المتاحة على النطاق العام
في ھذا االستبيان.
الحظ أنه من المتوقع أن يقوم مقدم الطلب بالكشف عن المشاكل المحتملة في تحقيق معايير
الطلب ،ويقدم أي توضيح أو استفسار في وقت تسليم الطلب .النتائج المستخرجة من عملية
فحص الخلفية في حالة إعادة أية استيضاحات ،فإنه ستتم مطابقتھا مع عمليات الكشف المقدمة
من مقدم الطلب وتتم متابعة ھذه الحاالت لحل القضايا الخاصة بالتناقضات أو المواقف
اإليجابية الزائفة المحتملة.
في حالة عدم إرسال أية استيضاحات ،يجتاز الطلب ھذا الجزء من فحص الخلفية.

1

انظر http://www.world-exchanges.org/files/statistics/excel/EQUITY109.xls
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الوحدة الثانية
إجراءات التقييم

 2-1-2تاريخ القرصنة اإللكترونية
سوف تراجع  ICANNحالة مقدمي الطلب مقابل حاالت  UDRPوقواعد البيانات القانونية
باعتبارھا مجدية ماليا ً للبيانات التي يمكن أن تبين نمط سلوك القرصنة اإللكترونية بموجب
المعايير المدرجة في القسم .1-2-1
يتعين على مقدم الطلب أن يقدم تصريحات محددة فيما يتعلق بھذه األنشطة في الطلب .في حالة
إعادة أية استيضاحاتالنتائج المستخرجة ،فإنه ستتم مطابقتھاة الطلب بعمليات الكشف المقدمة من
مقدم الطلب وتتم متابعة ھذه الحاالت النماذج لحل القضايا الخاصة بالتناقضات أو المواقف
اإليجابية الزائفة المحتملة.
في حالة عدم إرسال أية استيضاحات ،يجتاز الطلب ھذا الجزء من فحص الخلفية.
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التقييم المبدئي

يتكون التقييم المبدئي من نوعين من المراجعة .ويتكون كل نوع من عدة عناصر.
مراجعة السلسلة :تر ّكز المراجعة األولى على سلسلة نطاقات  gTLDالمقدّم لھا الطلب
الختبار:


ما إذا كانت سلسلة نطاق  gTLDالمتقدم بطلب بشانھا مشابھة لسالسل أخرى
مما يؤدي إلى احتمال إثارة إرتباك المستخدم؛



وما إذا كانت سلسلة نطاقات  gTLDالمقدَّم لھا الطلب ستؤثر بصورة عكسية
على أمان  DNSأو استقراره،



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

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


ما إذا كان مقدم الطلب يتمتع بالقدرة التقنية والتشغيلية والمالية الضرورية لتشغيل
سجل،



وما إذا كانت خدمات السجل التي يوفرھا مقدم الطلب ستؤثر بشكل عكسي على
أمان  DNSأو استقراره.

 1-2-2عمليات المراجعة الخاصة بالسلسلة
في التقييم المبدئي ،تقوم  ICANNبمراجعة كل سلسلة من سالسل نطاقات  gTLDالعامة
المقدّم لھا الطلب .ويتم توضيح عمليات المراجعة ھذه بتفصيل أكبر في األقسام التالية.
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 1-1-2-2مراجعة تشابه السلسلة
تتضمن ھذه المراجعة مقارنة أولية لكل سلسلة من سالسل نطاقات  gTLDالمقدّم لھا الطلب
بنطاقات  TLDالموجودة ،واألسماء المحجوزة )راجع القسم الفرعي  (2-1-2-2وغيرھا
من السالسل المقدّم لھا الطلب .والھدف من ھذه المراجعة تجنب إثارة إرتباك المستخدم وفقد
الثقة في  DNSكنتيجة لتفويض الكثير من السالسل المشابھة.
مالحظة :في كتيب دليل مقدم الطلب ھذا ،تشير "مشابه" إلى السالسل المتشابھة للغاية لدرجة
أنھا تخلق احتمالية إثارة ارتباك المستخدم في حالة تفويض أكثر من سلسلة واحدة في المنطقة
الجذر.
ويھدف فحص التشابه البصري الذي يحدث خالل التقييم المبدئي إلى زيادة عملية المعارضة
وحل النزاع التي تتناول كافة أنواع التشابه )انظر الوحدة الثالثة ،إجراءات حل النزاع(.
وسيتم إجراء مراجعة التشابه ھذه على يد "ھيئة تشابه سالسل" مستقلة.

 1-1-1-2-2المراجعات التي يتم إجراؤھا
تتجسد مھمة "ھيئة تشابه السالسل" في تعريف أوجه التشابه البصري بين السالسل والتي
ستؤدي إلى وجود احتمالية إثارة ارتباك المستخدم.
وتقوم الھيئة بمھمة تقييم أوجه التشابه التي تؤدي إلى إثارة إرتباك المستخدم في أربعة
مجموعات لتصنيفات الظروف ،عند مقارنة:


سالسل نطاق  gTLDالمتقدم بطلب بشأنھا نطاقات  TLDsالحالية واألسماء
المحجوزة;



سالسل نطاق  gTLDالمتقدم بطلب بشأنھا مقابل سالسل نطاق  gTLDاألخرى
المتقدم بطلب بشأنھا;



سالسل نطاق  gTLDالمتقدم بطلب بشأنھا مقابل السالسل المطلوبة كـ
 ;IDN ccTLDsو



سالسل نطاق  IDN gTLDالمكون من حرفين المتقدم بطلب بشأنھا مقابل:
o

كل حرف مفر آخر.

o

أية سلسلة  ASCIIأخرى مكونة من حرفين )لحماية عمليات تفويض
 ccTLDالمستقبلية الممكنة(.

التشابه مع نطاقات  TLDالحالية أو األسماء المحجوزة  -تتضمن ھذه المراجعة تدقي ًقا
مضا ًدا بين كل سلسلة من السالسل المقدَّم لھا الطلب وقوائم سالسل  TLDالحالية واألسماء
المحجوزة لتحديد ما إذا كان ھناك تشابه كبير بين سلسلتين بحيث يتوفر احتمال حدوث إرباك
المستخدم.
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إجراءات التقييم
وفي الحالة البسيطة التي يتعرف نظام تقديم الطلبات على نطاق  TLDالحالي أو األسماء
المحجوزة ،ولن يسمح نظام تقديم الطلبات بتقديم الطلب.
ويراعي مثل ھذا االختبار الخاص بالسالسل المتطابقة معامالت نقاط الترميز المدرجة في
أي جدول  IDNذي صلة .على سبيل المثال ،تتعامل البروتوكوالت مع العناوين المكافئة
كأشكال بديلة لنفس العنوان ،تعد " "fooو" "Fooمثال أشكاالً بديلة لنفس العنوان
).(RFC 3490
يمكن معرفة جميع  TLDsالموجودة حاليًا في منطقة الجذر على الموقع
.http://iana.org/domains/root/db/
تعد جداول  IDNالتي قدمت لـ  ICANNمتاحة على الموقع التالي:
.http://www.iana.org/domains/idn-tables/

التشابه مع سالسل  gTLDاألخرى المتقدم بطلب بشأنھا )مجموعات السالسل المتنافسة(
– تخضع جميع سالسل  gTLDالمتقدم بطلب بشأنھا إلى تنقيح مقابل بعضھا البعض
للتعرف على أي السالسل المتشابھة .وعند إجراء تلك المراجعة ،ستقوم ھيئة تشابه السلسلة
بوضع مجموعات تنافس والتي يمكن استخدامھا في مراحل متأخرة من التقييم.
تحتوي مجموعة التنافس على اثنين على األقل من السالسل المتقدم بطلب بشأنھا والمتطابقة
أو المشابھة لبعضھا البعض .للحصول على مزيد من المعلومات حول مجموعات التنافس
وحل التنافس ،راجع الوحدة  ،4إجراءات التنافس على السلسلة.
يتعين على منظمة  ICANNإخطار مقدمي الطلبات بوصفھم جزء من مجموعة التنافس
بمجرد االنتھاء من تدقيق تشابه السلسلة) .ويتيح ھذا فترة أطول لمقدمي الطلبات المتنافسين
للتوصل إلى قرار خاص بھم قبل الوصول إلى مرحلة حل التنافس (.كما سيتم نشر
مجموعات التنافس ھذه أيضًا على موقع ويب .ICANN
التشابه مع سالسل نطاقات  TLDالمطلوبة كنطاقات  -- IDN ccTLDوستتم مراجعة
سالسل نطاقات  gTLDالمقدَّم لھا الطلب أيضًا للتحقق من التشابه مع سالسل نطاقات TLD
المطلوبة في عملية التتبع السريع الخاصة بنطاقات ) IDN ccTLDانظر الموقع
 .(http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/وستقوم  ICANNباتخاذ
األسلوب التالي لحل التعارض في حالة حدوث تضارب مع التتبع السريع المرتقب لنطاقات
.IDN ccTLD
في حالة إكمال أحد الطلبات للعملية الخاصة به قبل تقديم اآلخر ،سيتم تفويض نطاق TLD
ذلك .يعد طلب نطاق  gTLDالمجتاز لجميع مراحل التقييم بنجاح ،بما في ذلك فض النزاع
وتنافس السلسلة ،حسب سريانه ،والمتمتع بأھلية الدخول إلى مرحلة اتفاقية التسجيل ،مكتمالً
وبناء عليه ال يجوز إنكار أھليته من قبل طلب  IDN ccTLDالمتقدم به حديثا ً .وبالمثل ،يعد
طلب نطاق  IDN ccTLDالمجتاز للتقييم )أي" ،تم التحقق منه"( كامالً ،ولذا ال يجوز
ً
حديثا.
استبعاده بواسطة طلب  gTLDتم التقدم به
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وفي حالة عدم استيفاء أي ٍ الطلبات للعملية المناظرة ،وحيث لم يحصل طلب نطاق gTLD
على الموافقة المطلوبة من الجھة الحكومية أو السلطة العامة المختصة ،يسري تنفيذ طلب
نطاق  IDN ccTLDالذي تم التحقق منه ،وال تجوز الموافقة على طلب نطاق  .gTLDيتم
تعريف المصطلح "تم التحقق منه" في تنفيذ عملية التتبع السريع لنطاق  ،IDN ccTLDالتي
يمكن العثور عليھا على الموقع .http://www.icann.org/en/topics/idn
وفي حالة حصول مقدم طلب نطاق  gTLDعلى دعم ،أو عدم تلقيه لمعارضة من الجھة
الحكومية أو السلطة العامة المختصة ،مع استبعاد مقدم الطلب نتيجة لوجود تنافس مع سلسلة
مطلوبة في عملية التتبع السريع الخاصة بنطاقات  ،IDN ccTLDيتاح عندئذ لمقدم الطلب
الحصول على مبلغ كامل حال تقديم طلب نطاق  gTLDقبل نشر طلب نطاقات .ccTLD
مراجعة سالسل  IDNمكونة من حرفين  -إضافة إلى عمليات المراجعة السابقة ,تخضع
سلسلة نطاق  gTLDالمتقدم بطلب بشأنھا وھي عبارة عن سلسلة  IDNمكونة من حرفين
للمراجعة من جانب ھيئة تشابه السالسل للبحث عن تشابه بصري مع:
أ(

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

ب( أية توليفة ممكنة من  ASCIIمكون من حرفين.
لن تجتاز سلسة نطاق  gTLDالمتقدم بطلب بشأنھا والمطابقة للحالة )أ( أو )ب( أعاله المراجعة.

 2-1-1-2-2أسلوب المراجعة
سيتم إخطار "ھيئة تشابه السالسل" جزئيًا من خالل تسجيل لوغاريتمي يتعلق بالتشابه
البصري بين كل سلسلة من السالسل المقدَم لھا الطلب وكل سلسلة من سالسل نطاقات TLD
األخرى الحالية والمقدَّم لھا الطلب واألسماء المحجوزة .وسيوفر التسجيل معيارً ا موضوعيًا
العتبارات الھيئة ،كجزء من عملية تحديد السالسل التي من المحتمل أن تؤدي إلى حدوث
إرباك .بصفة عامة ،يتعين على مقدمي الطلبات توقع أن تسجيل التشابه البصري المرتفع
يشير إلى ارتفاع احتمالية عدم اجتياز الطلب المقدم مراجعة تشابه السالسل .وعلى الرغم من
ذلك ،تجدر مالحظة أن التسجيل ما ھو إال مؤشر فقط وأن القرار النھائي للتشابه راجع كليًا
لحكم الھيئة.
يتوفر اللوغاريتم ،وإرشادات المستخدم ،ومعلومات خلفية إضافية لمقدمي الطلبات لألغراض
المتعلقة باالختبار والمعلومات 2.وسيكون لدى مقدمي الطلبات القدرة على اختبار السالسل
والحصول على نتائج من خالل نظام التقدم قبل تقديم الطلب.

2انظر الموقعhttp://icann.sword-group.com/algorithm/
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إجراءات التقييم
يدعم اللوغاريتم الرموز الشائعة في األبجديات العربية ،والصينية ،والسيريالية ،والديفانية،
واليونانية ،واليابانية ،والكورية ،والالتينية .كما يمكنه مقارنة السالسل ذات األبجديات
المختلفة ببعضھا.
كما ستأخذ الھيئة بعين التقدير األحرف المتفاوتة ،المعرفة في أي جدول لغات ذات صلة،
عند التوصل لقراراتھا النھائية .على سبيل المثال ،توضع السالسل غير المتشابھة بصريا ً
والمحددة كسالسل  TLDمتفاوتة استناداً لجدول  ،IDNفي مجموعة تنافس .كما تخضع
3
سالسل  TLDالمتفاوتة المدرجة كجزء من الطلب المقدم لتحليل تشابه السالسل.
ستقوم الھيئة بفحص بيانات اللوغاريتم وإجراء مراجعتھا الخاصة للتشابه بين السالسل
ومعرفة ما إذا كانت ترتقي لمستوى السلسلة المربكة .وفي حالة وجود سالسل في نصوص
ال يدعمھا اللوغاريتم بعد ،تكون عملية التقييم من جانب الھيئة يدوية بالكامل.
وستستخدم الھيئة معيارً ا عامًا لالختبار الخاص بتحديد وجود السلسلة المربكة أم ال ،كما يلي:
معيار السلسلة المربكة  -توجد السلسلة المربكة عندما تكون ھناك سلسلة مشابھة بشدة
ألخرى بصريًا بحيث يحتمل أن تكون خادعة أو تسبب إربا ًكا .والحتمال حدوث ارتباك،
يجب أن يكون من المحتمل ،وليس من الممكن فحسب أن يظھر االرتباك من وجھة نظر
مستخدم اإلنترنت العادي المعتدل .وأي ارتباط بين السلسلتين يؤدي إلى تشابھھما يعتبر سببًا
غير كاف للحكم باحتمال حدوث ارتباك.

 3-1-1-2-2نتائج مراجعة تشابه السلسلة
ومن شأن طلب التقدم الذي لم يجتاز مراجعة تشابه السالسل بسبب التشابه مع نطاق TLD
الحالي أال يجتاز التقييم المبدئي ،ولن تكون ھناك مراجعات أخرى متاحة .وحيثما لم يجتاز
الطلب مراجعة تشابه السالسل ،سيتم إخطار مقدم الطلب في أقرب وقت يتم فيه االنتھاء من
المراجعة.
ويتم إدراج طلب التقدم للحصول على إحدى السالسل المشابھة ج ًدا لسلسلة  gTLDتم التقدم
بطلب بشأنھا أخرى ،في مجموعة تنافس.

 3في حالة إدراج مقدم الطلب للمتغيرات المعلن عنھا في الطلب المقدم من جانبه )انظر الفقرة الفرعية ُ ،(3-3-1تجري الھيئة تحليالً للسالسل المدرجة
للتأكد من أنھا تمثل صوراً متغيرة وفقا ً لجدول  IDNالمقدم من جانب مقدم الطلب .قد يتضمن التحليل عقد مقارنة بين جداول  IDNالمقدمة من جانب
مقدم الطلب والجداول األخرى القائمة لنفس اللغة أو النص ,وتوجيه أية تساؤالت لمقدم الطلب.
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إجراءات التقييم
أما طلب التقدم الذي اجتاز مراجعة تشابه السالسل فال يزال خاضعًا للمعارضة من قبل
مشغل  TLDالحالي أو من جانب مقدم طلب نطاقات  gTLDآخر في جولة طلب التقدم
الحالي .وتتطلب ھذه العملية إرسال معارضة إرباك السلسلة بواسطة معترض مخوّ ل بتقديم
ھذه المعارضة .وال تقتصر ھذه الفئة من المعارضة على التشابه البصري .بل على العكس،
يمكن أن يقدم المعارض معارضة على اإلرباك الناتج عن أي نوع من أنوع التشابه )بما في
ذلك التشابه البصري ،أو السمعي ،أو التشابه في المعنى( .للحصول على مزيد من
المعلومات حول عملية المعارضة ،راجع الوحدة  ،3إجراءات حل النزاع.
يمكن أن يقوم مقدم الطلب بإرسال معارضة ضد طلب نطاق  gTLDآخر على أساس إرباك
السلسلة .ويمكن أن تؤدي تلك المعارضة ،في حالة نجاحھا ،إلى تغيير تكوين مجموعات
التنافس األولية بحيث سيتم اعتبار سالسل نطاقات  gTLDالمقدم لھا الطلب في تنافس مباشر
مع بعضھا )انظر الوحدة الرابعة ،إجراءات التنافس على السلسلة( .ولن تؤدي عملية
المعارضة إلى استبعاد الطلب من مجموعة التنافس.

 2-1-2-2األسماء المحجوزة
تتم مقارنة كل طلبات التقدم من أجل سالسل نطاق  gTLDالمقدّم لھا الطلب بقائمة من
األسماء المحجوزة ذات المستوى األعلى لضمان عدم ظھور سلسلة نطاق  gTLDالمقدّم لھا
الطلب في ھذه القائمة.
قائمة األسماء المحجوزة ذات المستوى األعلى
AFRINIC

SERVERS-IANA

NRO

ALAC

منظمة ICANN

EDITOR-RFC

APNIC

IESG

RIPE

ARIN

IETF

SERVERS-ROOT

منظمة ASO

INTERNIC

RSSAC

CCNSO

غير صحيح

SSAC

مثال*

IRTF

اختبار*

GAC

ISTF

TLD

منظمة GNSO

LACNIC

WHOIS

SERVERS-GTLD

LOCAL

IAB

LOCALHOST

IANA

NIC

WWW

*الحظ أنه باإلضافة إلى السالسل الواردة أعاله ،ستحتفظ  ICANNأيضًا بالترجمات
الخاصة بالمصطلحين " "testو" "exampleبلغات متعددة .أما باقي السالسل فھي
محجوزة فقط في الشكل المتضمن أعاله.
وسيتعرف نظام تقديم الطلبات على االسم المحجوز ،في حالة إدراج مقدم الطلب السم
محجوز على أنه سلسلة  gTLDالمقدَم لھا الطلب ،ولن يسمح بتقديم الطلب.
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الوحدة الثانية
إجراءات التقييم
وباإلضافة إلى ذلك ،تتم مراجعة سالسل نطاق  gTLDالمقد ّم لھا خالل مراجعة تشابه
السلسلة لتحديد ما إذا كانت مشابھة ألحد األسماء المحجوزة .لن يجتاز طلب سلسلة gTLD
التي يتم تعريفھا على أنھا مشابھة ج ًدا السم محجوز ھذه المراجعة.
يتم اإلعالن عن األسماء الواردة بقائمة المتغيرات المعلن عنھا )انظر بند  (3 -3 -1على
موقعه ويب منظمة  ICANNويجري التعامل معھا بشكل أساسي مثل األسماء المحجوزة،
حتى يتم تطوير حلول اإلدارة المختلفة وإرسال نطاقات  TLDالمختلفة .بمعنى ،لن يجتاز
الطلب المقدم بشأن سلسلة  gTLDالمطابقة أو المشابھة لسلسلة واردة بقائمة المتغيرات
المعلن عنھا ھذه المراجعة.

 3-1-2-2مراجعة استقرار DNS
تحدد ھذه المراجعة ما إذا كانت سلسلة  gTLDالمقدَّم لھا الطلب ستؤدي إلى حدوث عدم
استقرار في  .DNSوفي جميع الحاالت ،سيتضمن ذلك مراجعة للتأكد من التوافق مع
المتطلبات التقنية والمتطلبات األخرى الخاصة بسالسل )عناوين(  .gTLDوفي بعض
الحاالت االستثنائية ،قد تكون ھناك حاجة لمراجعة موسعة لدراسة المشاكل المحتملة
لالستقرار التقني لسلسلة  gTLDالمقدَّم لھا الطلب.
ملحوظة :يجب أن يتعرف جميع مقدمي الطلبات بالمشكالت المحيطة باستعالمات TLD
الباطلة على مستوى الجذر الخاص بنظام .DNS

Formatted: Ri

أي ﻣﺸﻐﻞ ﲭﻞ  TLDﻗﺪ ﺗﻄﺮح ﻋﻠﻴﻪ اﺳـﺘﻌﻼﻣﺎت ﻏﲑ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ وﺑﻌﺾ ﻧﻄﺎﻗﺎت  TLDﻗﺪ ﺗﻮاﺟﻪ ﺣﺸﺪً ا ﻫﺎﺋ ًﻼ ﻣﻦ
الاﺳـﺘﻌﻼﻣﺎت ﻏﲑ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ .ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،اﻧﻈﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ الاﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻼٔﻣﺎن وﻟﻼﺳـﺘﻘﺮار )(SSAC
ﺑﺸﺎٔن ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻋﲆ اﻟﺮاﺑﻂ
http://www.icann.org/en/committees/security/sac045.pdf.
ﺑﻌﺾ اﻻٕﺣﺼﺎءات اﳌﻨﺸﻮرة ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻛﺬكل ﻋﲆ اﻟﺮاﺑﻂhttp://stats.l.root-servers.org/.

Formatted: Ri

ستتخذ  ICANNخطوات لتنبيه مقدمي الطلبات بشأن المشكالت المطروحة في
 SAC045وستعمل على تشجيع المتقدم على التأھب لتقليل احتمالية حدوث
مصاعب تشغيلية التي قد تتسبب في حدوث مشكلة بشأن االستقرار أو التوفر
للمسجلين بھا ومستخدميھا .مع ذلك ،ليس ھذا اإلشعار سوى نصيحة للمتقدمين وال
يمثل جزءًا من التقييم ،إال إذا كانت السلسلة تطرح مشكالت أمان واستقرار كبيرة
على النحو المذكور في القسم التالي

 1-3-1-2-2استقرار  :DNSإجراء مراجعة السلسلة
يجب أال تؤثر عناوين  gTLDالجديدة بشكل عكسي على أمان  DNSأو استقراره .وستقوم
 ،ICANNخالل فترة التقييم المبدئي ،بإجراء مراجعة أولية على مجموعة من سالسل
 gTLDالمقدّم لھا الطلب وذلك:


للتأكد من التزام سالسل  gTLDالمقدّم لھا الطلب بالمتطلبات الموضحة في
القسم ،2-3-1-2-2



وتحديد ما إذا كانت أي سلسلة تثير مشكالت كبيرة تتعلق باألمان أو االستقرار
يمكن أن تتطلب مزي ًدا من المراجعة.

وتوجد إمكانية منخفضة ج ًدا بأن يكون التحليل الموسّع ضروريًا للسلسلة التي تتوافق بشكل
كامل مع متطلبات السلسلة الواردة في القسم الفرعي  2-3-1-2-2من ھذه الوحدة .ومع
ً
ذلك ،توفر عملية مراجعة االستقرار
حماية إضافية في حالة إثارة مشكالت أمان أو استقرار
غير متوقعة فيما يتعلق بسلسلة  gTLDالمقدَّم لھا الطلب.
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إجراءات التقييم
في مثل ھذه الحالة ،فإن ھيئة استقرار  DNSستقوم بإجراء مراجعة موسعة لطلب التقدم
لسلسلة نطاق  gTLDالمقدّم لھا الطلب أثناء فترة التقييم المبدئي .وستقوم الھيئة بتحديد ما إذا
لم تلتزم السلسلة بالمعايير ذات الصلة أو تنشئ حالة تؤثر بصورة عكسية على اإلنتاجية أو
زمن االستجابة أو االتساق أو ترابط االستجابات إلى خوادم اإلنترنت أو النظم األخيرة ،مع
كتابة التقارير حول ذلك.
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إذا قررت الھيئة أن السلسلة تلتزم بالمعايير ذات الصلة ،مع عدم ظھور أي ٍ من األحوال
المذكورة أعاله ،فإن طلب التقدم سيجتاز مراجعة استقرار .DNS
وفي حالة إتخاذ الھيئة لقرار ينص على عدم التزام السلسلة بالمعايير الفنية ذات الصلة أو أنھا
تتسبب في حالة تؤثر عكسيا ً على السعة اإلنتاجية أو زمن االستجابة أو االتساق أو ترابط
االستجابات لخوادم اإلنترنت أو النظم الطرفية ،فلن يجتاز الطلب التقييم المبدئي كما أنه لن
تتم متابعته .وإذا ما تم تحديد أن السلسلة من المحتمل أن تسبب مشاكل خاصة بمسائل األمن
واالستقرار في  ،DNSفسوف يتم إخطار مقدم الطلب في أقرب وقت يتم فيه االنتھاء من
مراجعة االستقرار .DNS

 2-3-1-2-2متطلبات السلسلة

4

ستقوم  ICANNبمراجعة كل سلسلة من سالسل  gTLDالمقدَّم لھا الطلب لضمان توافقھا
مع المتطلبات الموضَّحة في الفقرات التالية.
في حالة انتھاك سلسلة  gTLDالمتقدم بطلب بشأنھا ألي من ھذه القواعد ،لن يجتاز الطلب
مراجعة استقرار  .DNSولن يتم إجراء أية مراجعات أخرى.
الجزء األول  --المتطلبات الفنية لكل العناوين )السالسل(  -المتطلبات الفنية لعناوين نطاقات
المستوى األعلى التالية.
1-1

2-1

يجب أن يكون عنوان ) ASCIIأي ،العنوان الذي يُبث سلكيًا( صالحً ا ،كما ھو
موضح في المعايير التقنية ألسماء النطاقات :التنفيذ والمواصفات ) RFC
 ,(1035وتوضيح مواصفات  (RFC 2181) DNSوأي تحديثات بھا.
ويتضمن ھذا ما يلي:
1-1-1

ً
رمزا.
يجب أال يحتوي العنوان على أكثر من 63

2-1-1

تتم معاملة األحرف الكبيرة والصغيرة على أنھا متطابقة.

يجب أن يكون عنوان  ASCIIاسم استضافة صالحً ا على النحو المبين في
المعايير الفنية مواصفات جدول مضيفي اإلنترنت بوزارة الدفاع DOD
) ,(RFC 952ومتطلبات مضيفي اإلنترنت– التطبيق والدعم )،(RFC 1123
وتقنيات التطبيق الخاصة بالتحقق من األسماء وتحويلھا) ,(RFC 3696اسماء
النطاق الدولية في الطلبات ) ,(RFCs 5890-5894)(IDNAوأي تحديثات
لھا .ويتضمن ھذا ما يلي:

4خضعت متطلبات السلسلة للمراجعة طبقا ً لـ  RFC 1123قيد التقدم في  IETF.انظرhttp://tools.ietf.org/html/draft-liman-tld-names-04.
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1-2-1

على عنوان  ASCIIأن يتكون بأكمله من حروف )حروف
أبجدية أ-ي( ،أو

2-2-1

يجب أن يكون العنوان عبارة عن عنوان  IDNA Aصحيح )مقيد
على نحو إضافي وفقا ً للمبين في الجزء الثاني ) (2أدناه(

الجزء الثاني  -متطلبات أسماء النطاقات الدولية – تنطبق ھذه المتطلبات فقط على نطاقات
ً
رموزا بخالف  .ASCIIومن المتوقع أن يكون
المستوى األعلى المحتملة التي تستخدم
مقدمو الطلبات الخاصة بعناوين نطاق المستوى األعلى الدولي ھذه على اطالع بمعايير
 IETF IDNAومعايير يونيكود والمصطلحات المرتبطة بأسماء النطاقات الدولية.
1-2

يجب أن يكون العنوان عنوان  Aوفقا ً لتعريفه في  ،IDNAتم تحويله من )وقابل
للتحويل إلى( عنوان  Uمتوافق مع التعريف الموضح في  ،IDNAومقيد على
نحو إضافي بالقائمة غير الشاملة التالية ألوجه التقييد:
1-1-2

يجب أن يكون عنوان  Aصحيح وفقا ً لـ .IDNA

2-1-2

يتعين أن تكون قيمة الخاصية المشتقة لجميع نقاط الترميز المستخدمة
في العالمة  ،Uوفقا ً لتعريفھا في  PVALID ،IDNAأو حسب
5
السياق )مصحوبة بقواعد سياق واضحة حسب الضرورة(.

3-1-2

يجب أن يكون التصنيف العام لجميع نقاط الترميز ،المعرف بواسطة
 ،IDNAمن بين ).(Ll, Lo, Lm, Mn

4-1-2

يجب أن تكون العالمة  Uمتوافقة تمامًا مع نموذج المعايرة ج ،كما
ھو موضح في ملحق معيار اليونيكود رقم  :15نماذج معايرة
يونيكود .انظر أيضًا األمثلة على الموقع
.http://unicode.org/faq/normalization.html

5-1-2

يجب أن يتتكون العالمة  Uبالكامل من رموز لھا نفس خاصية
االتجاه ،.أو تلبي كافة متطلبات القاعدة  Bidiلكل طلب التعليق
) (RFCرقم .5893

 5ومن المتوقع أن أدوات التحويل الخاصة بـ  DNA 2008Iسوف تكون متاحة قبل بداية فترة تقديم الطلب ،وأنه سوف يتم التحقق من صحة العالمات
الموجودة تحت  .IDNA2008وفي ھذه الحالة ،فإن العناوين الصالحة وف ًقا لإلصدار السابق من البروتوكول ) (IDNA2003وليس وف ًقا لبروتوكول
 IDNA2008لن تفي بھذا العنصر من المتطلبات .أما العناوين الصالحة وف ًقا لكال اإلصدارين من البروتوكول فإنھا ستفي بھذا العنصر من المتطلبات.
وبالنسبة للعناوين الصالحية وف ًقا لبروتوكول  IDNA2008وليس وف ًقا لبروتوكول  ،IDNA2003فإنھا قد تفي بالمتطلبات؛ ومع ذلك ،يُنصح مقدمو
الطلبات بشدة بمالحظة أن مدة فترة االنتقال بين البروتوكولين ال يمكن تقديرھا حاليًا أو ضمانھا في أي إطار زمني معين .وسيتم تطوير الدعم
لبروتوكول  IDNA2008في بيئات تطبيقات البرامج األوسع تدريجيًا .وأثناء ذلك ،يكون لنطاقات  TLDالصحيحة وف ًقا لبروتوكول ،IDNA2008
وليس  ،IDNA2003فعالية محدودة.
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2-2

يجب أن يفي العنوان بالمعايير ذات الصلة من إرشادات تنفيذ أسماء النطاقات
الدولية الخاصة بمنظمة  .ICANNانظر
http://www.icann.org/en/topics/idn/implementation .guidelines.htmويشمل ذلك قائمة القيود غير الشاملة التالية:
1-2-2

يجب أخذ جميع نقاط الترميز الموجودة في أي من العناوين الفردية
من األبجدية ذاتھا كما ھو محدد في ملحق معيار يونيكود رقم :24
خواص أبجديات يونيكود.

2-2-2

يسمح بوجود استثناءات من القسم  1-2-2بالنسبة للغات ذات
ً
مختلطا
الضوابط الھجائية والقواعد الموضوعة التي تتطلب استخدامًا
ألبجديات متعددة .ولكن حتى مع ھذا االستثناء ،فإن األحرف المربكة
بصريا لن يسمح بالتعايش في مجموعة واحدة من النقاط ما لم يجري
تحديده من جانب لسياسة العامة بوضوح.

الجزء الثالث  -متطلبات السياسة الخاصة بنطاقات المستوى األعلى العامة – تنطبق ھذه
المتطلبات على جميع سالسل نطاق المستوى األعلى المحتملة المقدّم لھا باعتبارھا نطاقات
.gTLDs
1 -3

يجب أن تتألف سالسل  gTLDالمتقدم بطلب بشأنھا في  ASCIIمن ثالثة
أحرف مختلفة بصريا ً أو أكثر .سالسل  ASCIIالمكونة من حرفين اثنين ليست
مسموح بھا ،وذلك لتفادي وقوع تضارب في رموز الدول الحالية والمستقبلية
على أساس معيار .ISO 3166-1

2 -3

يجب أن تتألف سالسل  gTLDالمتقدم بطلب بشأنھا في  IDNمن حرفين
مختلفين بصريا ً أو أكثر في النص ،حسب المالئمة 6.ولكن الحظ أنه لن تتم
الموافقة على سلسلة  DNIالمكونة من اثنين من األحرف في حالة:
 1-2-3تتشابه بصريا ً مع أي عنوات يتكون من حرف واحد )في أي نص(؛ أو
 2-2-3تتشابه بصريا ً مع أية توليفة  ASCIIممكنة من حرفين.
انظر مراجعة تشابه السالسل في الفقرة الفرعية  1-1-2-2للحصول على
معلومات إضافية حول ھذه المتطلبات.
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الحظ أن مجموعة العمل المشتركة  cNSO-GNSO IDNقدمت توصيات تشير إلى ضرورة مراجعة ھذا القسم للسماح بعالمات  IDN Gtldأحادية
الحروف .انظر التقرير النھائي لـ JIGعلى االرتباط  .http://ccnso.icann.org/node/15245أنماط التنفيذ الخاصة بھذه التوصيات ما تزال قيد
التطوير إلعدادھا للنقاش المجتمعي.
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 4-1-2-2مراجعة األسماء الجغرافية
يجب أن تضمن طلبات الحصول على سالسل نطاق  gTLDإيالء االعتبار المناسب لمصالح
الحكومات أو السلطات العامة في األسماء الجغرافية .يتم وصف المتطلبات واإلجراءات التي
ستتبعھا  ICANNفي عملية التقييم في الفقرات التالية .وينبغي على المتقدمين مراجعة ھذه
الشروط حتى لو لم يصدقوا أن سلسلة نطاق  gTLDالمحددة ھي اسم جغرافي .تخضع جميع
سالسل  gTLDالمتقدم بطلب بشأنھا طبقا ً للمتطلبات الواردة بھذا البند ،بصرف النظر عما
إذا كان الطلب ينص على كونه مخصصا ً السم جغرافي.

 1-4-1-2-2معاملة أسماء الدول أو المناطق

7

لن تتم الموافقة على طلبات الحصول على السالسل والتي تعد أسماء دول أو مناطق ،ألنھا
ليست متاحة في إطار برنامج نطاق  gTLDالجديد في جولة التقدم ھذهُ .تعتبر السلسلة اسم
دولة أو إقليم إذا:
أ.
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كانت عبارة عن رمز مكون من ثالثة أحرف أبجدية مدرجة في
معيار .ISO 3166-1

ب.

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

ج.

كانت اسما ً بصيغة قصيرة مدرجً ا في المعيار  ،ISO 3166-1أو
كانت ترجمة لالسم ذي الصيغة القصيرة إلى أي لغة أخرى.

د.

كانت عبارة عن ارتباط اسم بصيغة طويلة أو صيغة قصيرة مع رمز
تم تخصيصه على أنه "تم حجزه بشكل استثنائي" بواسطة وكالة
متابعة .ISO 3166

ه.

إذا كانت بمثابة مكون يمكن فصله السم دولة تم تخصيصه في "قائمة
أسماء الدول القابلة للفصل" أو عبارة عن ترجمة السم يظھر بالقائمة،
بأية لغة .انظر الملحق في نھاية ھذه الوحدة.
كانت تبديالً أو نقالً ألي اسم من األسماء المتضمّنة في
و.
البنود "أ" إلى "و" .وتتضمن عملية التبديل إزالة المسافات وإدخال
عالمات الترقيم وإضافة أدوات النحو التعريفية مثل "ال" أو إزالتھا.
ويعتبر النقل تغييرً ا في ترتيب االسم ذي الصيغة الطويلة أو القصيرة،
على سبيل المثال "RepublicCzech" ،أو
"."IslandsCayman
إذا كانت اسمًا تعرف به دولة ما عمومًا ،كما ھو ثابت
ي.
بالدليل من أن الدولة يتم االعتراف بھا عبر ذلك االسم من خالل
المنظمات فيما بين الحكومات أو المنظمة التحالفية.

Formatted: No

 7تستبعد أسماء الدول والمناطق من العملية بنا ًء على توجيھات اللجنة االستشارية الحكومية في البالغات األخيرة التي توضح المبدأ  2-2من مبادئ اللجنة
 GACبشأن نطاقات  gTLDالجديدة لكي تشير إلى أن السالسل التي تمثل أو تختصر اسم الدولة أو المنطقة بصورة كبيرة ينبغي أن يتم التعامل معھا من
خالل  ccPDPالمقبلة ،ويمكن أن يُسمح لسالسل جغرافية أخرى في نطاق  gTLDإذا كان ذلك ضمن اتفاق مع الحكومة أو السلطة العامة المختصة.
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2-4-1-2-2
الحكومة

األسماء الجغرافية التي تحتاج إلى دعم

أنواع السالسل المقدّم لھا التالية ھي عبارة عن أسماء جغرافية معتبرة ويجب أن يرفق معھا
وثائق الدعم أو عدم المعارضة الصادرة عن الحكومات أو السلطات العامة المختصة:
.1

طلب ألي سلسلة ھي عبارة عن تمثيل ،بأي لغة ،عن اسم مدين عاصمة ألي دولة
أو مقاطعة واردة في معيار .ISO 3166-1
في ھذه الحالة ،يصبح من المتوقع أن تكون الحكومة أو السلطة العامة المختصة
على المستوى الوطني.

.2

طلب اسم مدينة ،حيث يقوم مقدم الطلب بإظھار الرغبة في استخدام نطاق
 gTLDلألغراض المرتبطة باسم المدينة.
تمثل أسماء المدن تحديات راھنة ألنھا ربما تكون أيضًا عبارات عامة أو أسماء
تجارية ،وفي كثير من الحاالت ال يوجد اسم مدينة غير مكرر .وعلى عكس
األنواع األخرى من األسماء الجغرافية ،ليس ھناك قوائم تم إنشاؤھا يمكن
استخدامھا كمراجع ھدف في عملية التقييم .وھكذا ،فإن أسماء المدن ليست محمية
عالميًا .ومع ذلك ،ال تتيح العملية وسائل للمدن والمتقدمين للتعاون معًا حيثما
كانت ھناك رغبة بذلك.
سيخضع طلب الحصول على اسم المدينة لمتطلبات األسماء الجغرافية )أي،
سيتطلب وثائق دعم أو عدم معارضة من الحكومات أو السلطات العامة المختصة(
إذا:
)أ( كان يتضح من بيانات مقدم الطلب ضمن طلب التقدم أن يستخدم مقدم
الطلب  TLDفي المقام األول ألغراض ترتبط باسم المدينة ،و
)ب( كانت السلسلة المقدّم لھا ھي اسم مدينة على النحو الوارد في وثائق المدينة
8
الرسمية.
في حالة استيفاء أحد طلبات التقدم للشروط )أ( و)ب( ،يتعين توفير وثائق الدعم
فقط من قبل الحكومات أو السلطات العامة المختصة بالمدينة الواردة في طلب
التقدم.
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يجب أال تعتمد حكومات المدن التي تتخوف من السالسل التي تمثل تكرارات ،أو أسماء مستعارة أو استدعاءات قريبة من اسم المدينة على عملية التقييم
كوسيلة أساسية لحماية مصالحھا في السلسلة .وبدالً من ذلك ،يمكن للحكومة اختيار تقديم اعتراض رسمي على طلب التقدم الذي تعارضه الھيئة
المختصة ،أو يمكنھا تقديم الطلب الخاص بھا للحصول على السلسلة.
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.3

طلب ألي سلسلة ھي عبارة عن تطابق دقيق لـ اسم مكان وطني فرعي ,مدرج
في المعيار  ،ISO 3166-2كدولة أو مقاطعة أو والية.
في ھذه الحالة ،نتوقع من الجھة الحكومية أو العامة أن تكون على المستوى دون
الوطني ،مثل الدولة ،أوالحكومة اإلقليمية أو المحلية أو السلطة المختصة.

.4

التقدم بطلب لسلسلة مدرجة كإقليم تابع لمنظمة اليونيسكو  9يظھر في قائمة
"تكوين المناطق الجغرافية )القارية( الكبرى والمناطق الجغرافية الثانوية
10
والمجموعات االقتصادية المحددة وغيرھا من المجموعات".
في حالة تقديم طلب للحصول على سلسلة واردة بأي القوائم المذكورة أعاله،
يتعين توفير وثائق دعم من  ٪60على األقل من الحكومات الوطنية المختصة في
اإلقليم ،وأال يكون ھناك أكثر من بيان اعتراض كتابي واحد من على الطلب مقدم
من إحدى الحكومات المختصة في اإلقليم و/أو السلطات العامة المتصلة بالقارة أو
اإلقليم.
حيثما يتم تطبيق قاعدة  ،٪ 60ويكون ھناك مناطق مشتركة في كل من القائمتين،
فإن التركيبة المناطقية المتضمنة في "تركيبة مناطق الماكرو الجغرافي )القارية(،
والمناطق الفرعية الجغرافية ،والتكتالت االقتصادية المنتقاة والتكتالت األخرى"
تأخذ األسبقية.

تعتبر أي سلسلة  gTLDمقدّم لھا بطلب ،تقع ضمن الفئات من  1إلى  4المذكورة أعاله،
ممثلة السم جغرافي .وفي حالة وجود أي شك ،تقع على مقدم الطلب مسؤولية استشارة
الحكومات والسلطات العامة المختصة وإدراج دعمھا أو عدم معارضتھا قبل تقديم الطلب،
للحيلولة دون أية اعتراضات محتملة والتعامل المسبق مع أي غموض يتعلق بالسلسلة
والمتطلبات القابلة للتطبيق.
السالسل التي تتضمن اسمًا جغرافيًا لكن ال تتطابق معه )كما ھو مذكور في ھذا القسم( لن يتم
اعتبارھا أسماء جغرافية على النحو المنصوص عليھا في القسم  2.2.1.4.2وعليه لن
تستلزم وثائق الدعم الحكومي أثناء عملية التقييم.

 9انظر .http://www.unesco.org/new/en/unesco/worldwide/
 10انظر .http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm
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وفي حالة وجود أكثر من جھة حكومية أو سلطة عامة مختصة لسلسلة  gTLDالمقدّم لھا
الطلب ،يجب على مقدم الطلب تقديم وثائق الدعم أو عدم المعارضة من كافة الجھات
الحكومية والسلطات العامة المختصة .ومن المتوقع أن ينطبق ذلك على حالة وجود اسم مكان
وطني فرعي.
تتمثل مسؤولية مقدم الطلب في:


تحديد ما إذا كانت سلسلة  gTLDالمقدّم لھا الطلب الخاصة به تقع ضمن أي فئة
من الفئات المذكورة أعاله أم ال؛



وتحديد الحكومات أو السلطات العامة المختصة؛ و



وتحديد مستوى الدعم الحكومي المطلوب.

ملحوظة :يعتبر تقرير أي مستوى من الحكومة أو أي إدارة ھي المسؤولة عن
إرسال خطابات الدعم أو عدم االعتراض مسألة سيادية.
على مقدمي الطلبات الرجوع إلى دائرة السلطة القضائية ذات الصلة لتحديد
مستوى الدعم المناسب.

ال يؤدي متطلب تضمين وثيقة الدعم لبعض الطلبات إلى استثناء الطلبات أو إعفائھا من أن
تكون غرضا ً لالعتراضات في نطاق المجتمع )ارجع إلى القسم الفرعي  1-1-3في الوحدة
الثالثة( ،والتي يمكن أن تتعرض الطلبات للرفض بموجبھا على أساس االعتراضات التي
تشير إلى موقف معارض بشدة من المجتمع المستھدف.

 3-4-1-2-2متطلبات التوثيق
يجب أن تتضمن عملية توثيق الدعم أو عدم المعارضة خطابًا مو ّقعًا من الحكومة أو السلطة
العامة المختصة .مع اإلدراك الجيد أن ھذا األمر سيختلف عبر الدوائر واألنظمة القضائية
المختلفة ،يجب أن يو ّقع على الخطاب الوزير المسؤول عن إدارة أسماء المجال أو تكنولوجيا
االتصاالت والمعلومات ) (ICTأو الشؤون الخارجية أو مكتب رئيس الوزراء أو الرئيس
الذي تتبعه تلك الدوائر القانونية ذات الصلة؛ أو أحد كبار الممثلين التابعين للھيئة أو الوزارة
والمسئول عن إدارة أسماء المجال أو تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات أو الشئون الخارجية
أو مكتب رئيس الوزراء .لمساعدة مقدم الطلب على تحديد الجھة الحكومية أو السلطة العامة
التي قد تكون مختصة باسم جغرافي مقترح ،قد يرغب مقدم الطلب في استشارة ممثل اللجنة
11
االستشارية الحكومية ) (GACالمختص بھذا الشأن.
يجب أن يُظھر الخطاب بكل وضوح دعم الحكومة أو السلطة العامة أو عدم معارضتھا لطلب
مقدم الطلب باإلضافة إلى إبداء تفھّم الحكومة أو السلطة العامة للسلسلة المطلوبة واستخدامھا
المزمع.

 11انظر http://gac.icann.org/gac-members
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كما يجب أن يُظھر الخطاب تفھّم الحكومة أو السلطة العامة أنه يتم طلب السلسلة من خالل
عملية تقديم طلب  gTLDوأن مقدم الطلب على استعداد لقبول الظروف التي سيتم توفير
السلسلة في ظلھا ،أي ،الدخول في اتفاقية تسجيل مع  ICANNتفرض ضرورة التوافق مع
سياسات اإلجماع ودفع الرسوم) .انظر الوحدة الخامسة لمناقشة االلتزامات الخاصة بمشغل
شركة تسجيل .(gTLD
وھناك عينة من أحد خطابات الدعم متاحة كملحق بھذه الوحدة.
ومن المھم مالحظة أن الحكومة أو السلطة العامة غير ملتزمة نھائيًا بتوفير وثائق الدعم أو
عدم المعارضة ر ًدا على طلب مقدم الطلب.12.
من الممكن كذلك أن تسحب حكومة ما دعمھا لطلب في وقت تال ،بما في ذلك بعد تفويض
نطاقات gTLDالجديدة ،وذلك إذا كان مشغل السجل قد حاد عن الشروط األصلية الخاصة
بالدعم أو عدم االعتراض .على مقدمي الطلب أن يعلموا أن  ICANNتعھدت للحكومة بأنه
في حال حدوث نزاع بين حكومة ما )أو سلطة عامة( ومشغل السجل الذي قدم وثائق الدعم
من تلك الحكومة أو تلك السلطة العامة ،فإن  ICANNستلتزم بأي أمر ملزم قانو ًنا من
محكمة في دائرة السلطة القضائية الخاصة بالحكومة أو السلطة العامة العامة التي منحت
دعمھا ألحد الطلبات.

Formatted: Fo

Formatted: Fo

 4-4-1-2-2إجراء مراجعة األسماء الجغرافية
ستقوم ھيئة األسماء الجغرافية ) (GNPبتأكيد ما إذا كانت كل سلسلة من سالسل gTLD
المقدم لھا الطلب تمثل اسمًا جغرافيًا ،وستقوم كذلك بالتحقق من صلة وثائق الدعم وصحتھا
عند الضرورة.
وستقوم ھيئة األسماء الجغرافية ) (GNPبمراجعة كافة الطلبات المستلمة ،وليس فقط
الطلبات التي أشار فيھا مقدم الطلب إلى أن سلسلة  gTLDالتي يتقدم بطلب لھا ھي اسم
جغرافي .بالنسبة ألي طلب تقدم تقرر ھيئة األسماء الجغرافية أن سلسلة نطاق  gTLDالمقدّم
لھا تعتبر اسمًا لدولة أو لمنطقة )كما ھو موضح في ھذه الوحدة( ،لن يجتاز ھذا الطلب
مراجعة األسماء الجغرافية وسيتم رفضه .كما لن تكون ھناك أية مراجعات إضافية متاحة.
وبالنسبة ألي طلب تقرر ھيئة األسماء الجغرافية ) (GNPأن سلسلة نطاق  gTLDالمقدّم
لھا الطلب ليست اسمًا جغرافيًا يتطلب دعمًا حكوميًا )كما ھو موضح في ھذه الوحدة(،
سيجتاز الطلب مراجعة األسماء الجغرافية دون طلب أي خطوات إضافية.
وبالنسبة ألي طلب تقرر ھيئة األسماء الجغرافية ) (GNPأن سلسلة  gTLDالمقدّم لھا
الطلب ھي اسم جغرافي يتطلب دعمًا حكوميًا ،ستؤكد الھيئة أن مقدم الطلب قد قدم وثائق
الدعم المطلوبة من كافة الجھات الحكومية والسلطات العامة المختصة ،وأن االتصاالت
الواردة منھا صحيحة وتشتمل على المحتوى المطلوب .ويمكن أن تؤكد  ICANNصحة
االتصاالت عن طريق تشاورھا مع السلطات الدبلوماسية المختصة أو أعضاء اللجنة
االستشارية الحكومية التابعة لمنظمة  ICANNبشأن الحكومة أو السلطة العامة المعنية
بالسلطة المختصة ونقطة االتصال المناسبة ضمن إدارة االتصاالت الخاصة بھا.
وقد تتواصل ھيئة األسماء الجغرافية مع كيان التوقيع على الخطاب لتأكيد عزمھا وفھمھا
للشروط التي تم فيھا تقديم الدعم لطلب التقدم.

12

من الممكن كذلك أن تسحب الحكومة دعمھا لطلب ما في وقت الحق ،بما في ذلك بعد تفويض  gTLDجديد ،في حالة حيود مشغل التسجيل عن
الشروط الخاصة بالدعم األصلي وعدم المعارضة.
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وفي الحاالت التي ال يقدم فيھا مقدم الطلب الوثائق المطلوبة ،سيتم االتصال بمقدم الطلب
وإبالغه بالمطلوب ،وسيتم منحه إطارً ا زمنيًا محدو ًدا لتقديم الوثائق .فإذا كان مقدم الطلب
قادرً ا على تقديم الوثائق المطلوبة قبل انتھاء فترة التقييم المبدئي ،وكانت الوثائق تفي
بالمتطلبات ،فسيجتاز مقدم الطلب مراجعة األسماء الجغرافية .أما إذ لم يكن قادرً ا ،فسيحصل
على وقت إضافي للحصول على الوثائق المطلوبة؛ ومع ذلك ،إذا لم يقدم مقدم الطلب الوثائق
بحلول التاريخ المحدد )لما ال يقل عن  90يومًا من تاريخ اإلشعار( ،فسيُعتبر الطلب غير
كامل وسيكون غير مؤھل لمزيد من المراجعة .ويمكن أن يقوم مقدم الطلب بإعادة تقديم
الطلب جوالت طلب الحقة ،إذا رغب في ذلك ،بنا ًء على الرسوم والمتطلبات الخاصة
بجوالت الطلب المحددة.

في حالة وجود أكثر من طلب واحد للحصول على سلسلة ُت ِّ
مثل اسمًا جغرافيًا محد ًدا
كما ھو موضح في ھذا القسم واعتبار أن الطلبات تحظى باعتمادات الحكومة
الضرورية ،سيتم تعليق الطلبات في انتظار حل من مقدمي الطلبات. .مع ذلك ،في
حال تشكلت مجموعة تنافس من طلبات متعددة مزودة بوثائق دعم صادرة من نفس
الحكومة أو السلطة العامة ،فسيشرع مقدمو الطلبات في تنفيذ إجراءات حل التنافس
المنصوص عليھا في الوحدة  4عندما تطالبھم الحكومة أو السلطة العامة بتوفير
الوثائق.

وفي حالة طلب واحد للحصول على سلسلة تمثل اس ًما جغرافيًا في أحد مجموعات التنافس مع
طلبات لسالسل مشابھة لم يتم تحديدھا على أنھا أسماء جغرافية ،ستتم سيتم تسوية حل
التنافس على السلسلة باستخدام إجراءات التنافس على السلسلة الموضحة في الوحدة الرابعة.

 2-2-2عمليات المراجعة الخاصة بمقدم الطلب
تزام ًنا مع عمليات المراجعة الخاصة بسلسلة  gTLDالمقدَّم لھا الطلب المذكورة في القسم
الفرعي  ،1-2-2ستقوم  ICANNبمراجعة القدرة الفنية والتشغيلية والمالية وخدمات السجل
ُقترحة لمقدم الطلب .ويتم توضيح عمليات المراجعة ھذه بتفصيل أكبر في األقسام التالية.
الم َ
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 1-2-2-2المراجعة الفنية/التشغيلية
سيُجيب مقدم الطلب ،في طلبه ،على مجموعة من األسئلة )انظر األسئلة  44 -24في نموذج
التقدم( بھدف تجميع معلومات حول قدراته الفنية وخططه الخاصة بتشغيل نطاق gTLD
المقترح.
وال يُطلب من مقدمي الطلبات أن يكونوا قد قاموا بنشر سجل  gTLDفعلي الجتياز المراجعة
الفنية/التشغيلية .وسيكون من الضروري ،مع ذلك ،بالنسبة لمقدم الطلب أن يُظھر إدرا ًكا
واضحً ا وكذلك تحقيق بعض العمل األساسي تجاه النواحي الفنية والتشغيلية لتشغيل سجل
 .gTLDوبالتالي ،سيكون كل مقدم طلب يجتاز التقييم الفني وكافة الخطوات األخرى مطالبًا
بإكمال االختبار الفني لما قبل التفويض قبل تفويض نطاق  gTLDالجديد .ارجع إلى الوحدة
الخامسة ،االنتقال إلى التفويض ،للحصول على معلومات إضافية.

 2-2-2-2المراجعة المالية
سيُجيب مقدم الطلب ،في طلبه ،على مجموعة من األسئلة )انظر األسئلة  50-45في نموذج
الطلب( بھدف تجميع معلومات حول قدراته المالية لتشغيل تسجيل نطاق  gTLDوخططه
المالية في التحضير لالستقرار طويل المدى لنطاق  gTLDالجديد.
ونظرً ا ألن األنواع واألھداف المختلفة للسجل قد تبرر ردو ًدا مختلفة لألسئلة الفردية ،سيوجه
المقيمون انتباھًا خاصًا إلى اتساق الطلب خالل جميع المعايير .فعلى سبيل المثال ،خطط
التدريج الخاصة بمقدم الطلب التي تحدد أجھزة النظام لضمان كفاءته في التشغيل في مستوى
تخزين محدد يجب أن تكون متسقة مع خططه المالية لتأمين األجھزة الضروري .بمعنى أن
معايير التقييم تختلف باختالف خطط مقدم الطلب لتوفير المرونة.

3-2-2-2

أسلوب التقييم

ستقوم ھيئات تقييم فنية ومالية متخصصة بإجراء مراجعات فنية/تشغيلية ومالية ،وف ًقا
للمعايير المقررة وأسلوب التسجيل المتضمن كمرفق مع ھذه الوحدة .ويتم إجراء عمليات
المراجعة ھذه استنا ًدا على المعلومات التي يقدمھا كل مقدم للطلب لمنظمة  ICANNفي
إجاباته على األسئلة المطروحة في استمارة التقدم.
وقد يطلب المقيّمون توضيحات أو معلومات إضافية أثناء فترة التقييم المبدئي .بالنسبة لكل
طلب من طلبات التقدم ،سيتم توحيد األسئلة التوضيحية وإرسالھا إلى مقدم الطلب من كل
ھيئة .وسوف يتاح للمتقدم بذلك الفرصة لتوضيح أو استكمال طلب التقدم في تلك المناطق
حيث تم تقديم الطلب من جانب المقيمين .وستحدث ھذه االتصاالت عبر نظام تقديم الطلبات
عبر اإلنترنت ) ،(TASبدالً من الھاتف أو الخطاب أو البريد اإللكتروني أو غيرھا من
الوسائل .وستشمل مثل ھذه االتصاالت مھلة قدرھا  3أسابيع لمقدم الطلب من أجل اإلجابة،
ما لم يذكر خالف ذلك .وستصبح أي معلومات تكميلية يوفرھا مقدم الطلب جزءًا من الطلب.
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يتحمل مقدم الطلب مسؤولية التأكد من اإلجابة على األسئلة بالكامل وإرفاق الوثائق المطلوبة.
ويعتبر المقيّمون مؤھلين ،إال أنھم غير م َ
ُلزمين ،بطلب معلومات إضافية أو دليل إضافي من
مقدم الطلب ،وھم أيضًا غير ملزمين بأن يضعوا في اعتبارھم أي معلومات أو أدلة غير
متوفرة في الطلب وتم تقديمھا بحلول موعد االنتھاء ،ما لم يطلب المقيِّمون ذلك بوضوح.

 3-2-2مراجعة خدمات السجل
تزام ًنا مع عمليات المراجعة األخرى التي تحدث أثناء فترة التقييم المبدئي ،ستقوم ICANN
بمراجعة خدمات السجل المقترحة لمقدم الطلب للتحقق من أي تأثيرات عكسية محتملة على
ُقترحة في طلبه.
األمان أو االستقرار .وسيُطلب من مقدم الطلب تقديم قائمة بخدمات السجل الم َ

1-3-2-2

التعريفات

يمكن تعريف خدمات السجل بأنھا:
 .1عمليات تشغيل السجل الضرورية للمھام التالية :استالم البيانات من المسجلين فيما
يتعلق بتسجيالت أسماء النطاقات وخوادم األسماء؛ وتزويد المسجلين بمعلومات
الحالة المتعلقة بخوادم المنطقة الخاصة بنطاق TLD؛ ونشر ملفات منطقة نطاق
TLD؛ وتشغيل خوادم منطقة السجل؛ واإلعالن عن االتصال وغيرھا من
المعلومات فيما يتعلق بعمليات تسجيل خادم اسم النطاق في نطاق  TLDكما
تطالب بذلك اتفاقية مزود االمتداد؛
 .2منتجات وخدمات أخرى يجب على مشغل السجل تقديمھا بسبب تأسيس سياسة
اإلجماع؛
 .3وأي منتجات وخدمات أخرى يمكن لمشغل السجل فقط تقديمھا ،بسبب تخصيصھا
لمشغل مزود االمتداد.
سيتم اختبار خدمات السجل المقترحة لتحديد ما إذا كانت ستعمل على إثارة مشكالت كبيرة
تتعلق باالستقرار أو األمان .يمكن االطالع على أمثلة للخدمات المقترحة للسجالت الحالية
على الموقع  .http://www.icann.org/en/registries/rsep/وفي معظم الحاالت،
اجتازت ھذه الخدمات ھذا التحقيق بنجاح.
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يمكن االطالع على خدمات السجل التي تقدمھا شركات تسجيل في ملحقات اتفاقية مزود
االمتداد .انظر الموقع
.http://www.icann.org/en/registries/agreements.htm
يمكن العثور على تعريف كامل لخدمة السجل على الموقع
.http://www.icann.org/en/registries/rsep/rsep.html
وبالنسبة ألغراض ھذه المراجعة ،يتم تعريف األمان واالستقرار كما يلي:
ُقترحة على األمان إلى ) (1اإلعالن غير الم َّ
ُرخص
األمان  -يشير تأثير خدمة السجل الم َ
لبيانات السجل أو تعديلھا أو إدراجھا أو إزالتھا ،أو ) (2الوصول غير المُرخص للمعلومات
أو الموارد الموجودة على اإلنترنت أو إعالنھا بواسطة تشغيل األنظمة وف ًقا لجميع المعايير
المقبولة.
ُقترحة ) (1ال تتوافق مع
االستقرار  -يشير التأثير على االستقرار إلى أن خدمة السجل الم َ
المعايير ذات الصلة المعمول بھا المعتمدة والمنشورة بواسطة ھيئة معايير مؤسسة بشكل جيد
ومعترف بھا ومعتمدة ،مثل تتبع المعايير أو أفضل الممارسات الحالية لطلب العروض
) (RFCذات الصلة اللتي يدعمھا  ،IETFأو ) (2إنشاء حالة تؤثر بشكل عكسي على السعة
اإلنتاجية أو زمن االستجابة أو االتساق أو ترابط االستجابات بخوادم اإلنترنت أو النظم
النھائية ،حيث تعمل وف ًقا للمعايير ذات الصلة المعمول بھا المعتمدة والمنشورة بواسطة ھيئة
معايير مؤسسة بشكل جيد ومعترف بھا ومعتمدة ،مثل تتبع المعايير أو أفضل الممارسات
الحالية لطلب العروض ) (RFCذات الصلة وباالعتماد على معلومات التفويض أو إدارة
الخدمات الخاصة بمُشغل السجل.

2-3-2-2

الخدمات المعتادة

خدمات السجل التالية ھي خدمات معتادة يقدمھا مشغل شركة التسجيل:


استالم البيانات من المُسجلين فيما يتعلق بتسجيل أسماء النطاقات وخوادم األسماء



ونشر ملفات منطقة TLD



نشر االتصال والمعلومات األخرى فيما يتعلق بعمليات تسجيل خادم اسم النطاق



امتدادات أمان DNS

يجب أن يوضح مقدم الطلب ما إذا كان مقررً ا تقديم أي ٍ من خدمات السجل ھذه بطريقة فريدة
إلى نطاق .TLD
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ويجب توضيح أي خدمات سجل إضافية تعتبر فريدة لسجل  gTLDالمقترح بالتفصيل .يتم
توفير التوجيھات الخاصة بتوضيح خدمات السجل على الموقع
.http://www.icann.org/en/registries/rsep/rrs_sample.html

3-3-2-2

محتويات منطقة TLD

تستقبل  ICANNعد ًدا من االستفسارات حول استخدام أنواع السجالت المختلفة في منطقة
السجل ،بسبب اقتراح الكيانات لنماذج عمل ونماذج فنية مختلفة .وتعد محتويات المنطقة
المسموح بھا لمنطقة نطاق  TLDھي:


سجل .Apex SOA



سجالت  Apex NSوإلحاق منطقة االختصاص لخوادم  DNSالخاصة
بنطاقات .TLD



سجالت  NSوإلحاق منطقة االختصاص لخوادم  DNSالخاصة باألسماء
المسجلة في نطاق .TLD



سجالت  DSلألسماء المسجلة في نطاق .TLD



السجالت المرتبطة بتوقيع منطقة نطاق ) TLDأي و RRSIGوDNSKEY
و NSECو.(NSEC3

يجب أن يقوم مقدم الطلب الذي يرغب في وضع أية أنواع سجالت أخرى في منطقة نطاق
 TLDبتوضيح عرضه في قسم خدمات التسجيل الخاصة بطلب التقدم بالتفصيل .وسيتم تقييم
ذلك ،كما يمكن أن يؤدي إلى إجراء تقييم لتحديد ما إذا كانت الخدمة من شأنھا أن تشكل
مخاطر ذات تأثير سلبي على أمن واستقرار  .DNSوينبغي على المتقدمين أن يكونوا على
علم بأن الخدمة المبنية على أساس استخدام سجالت موارد  DNSاألقل شيوعًا في منطقة
نطاق  ،TLDحتى لو تمت الموافقة عليھا في مراجعة خدمات التسجيل ،قد ال تعمل على
النحو المنشود بالنسبة لجميع المستخدمين نظرً ا لعدم وجود دعم لطلب التقدم.

4-3-2-2

األسلوب

ستتضمن مراجعة خدمات السجل المقترحة لمقدم الطلب تحدي ًدا أوليًا لما إذا كانت أي خدمات
سجل مقترحة تثير مشكالت كبيرة تتعلق بقضايا األمان واالستقرار وتتطلب مزي ًدا من
االعتبار.
وإذا أظھر التحديد األولي أنه ربما تكون ھناك مشكالت كبيرة تتعلق باألمان أو االستقرار
)كما ھو موضح في القسم الفرعي  (1-3-2-2تحيط بالخدمة المقترحة ،فسيتم تمييز الطلب
ليخضع لمراجعة موسعة من قِبل ھيئة التقييم التقني لخدمات السجل ) ،(RSTEPانظر
الموقع  .()http://www.icann.org/en/registries/rsep/rstep.htmlوسيتم
إجراء ھذه المراجعة ،إن وجدت ،أثناء مرحلة التقييم الموسع )راجع القسم .(3-2
وفي حالة تمييز طلب ليخضع لمراجعة موسعة لواحدة أو أكثر من خدمات السجل ،فستتم
مطالبة مقدم الطلب برسوم إضافية لتغطية تكلفة المراجعة الموسعة .وسيتم إخطار مقدم
الطلب بأية رسوم إضافية مستحقة يجب تحصيلھا قبل بدء المراجعة الموسعة.
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 4-2-2سحب مقدم الطلب للطلب
يمكن لمقدم الطلب الذي لم يجتز التقييم المبدئي أن يسحب طلبه في ھذه المرحلة وأن يطلب
استردا ًد جزئيًا ألمواله )ارجع إلى القسم الفرعي  5-1من الوحدة األولى(.

3-2

التقييم الموسع

يمكن أن يطلب مقدم الطلب التقييم الموسع في حالة فشل الطلب في اجتياز مواد التقييم
المبدئي المتعلقة بـ:


األسماء الجغرافية )ارجع إلى القسم الفرعي  - .(4-1-2-2ال توجد رسوم
إضافية للتقييم الموسع في ھذه الحالة.



إثبات القدرة الفنية والتشغيلية )ارجع إلى القسم الفرعي  .(1-2-2-2ال توجد
رسوم إضافية للتقييم الموسع في ھذه الحالة.



إثبات القدرة المالية )ارجع إلى القسم الفرعي  .(2-2-2-2ال توجد رسوم إضافية
للتقييم الموسع في ھذه الحالة.



خدمات السجل )ارجع إلى القسم الفرعي  .(3-2-2والحظ أن ھذا البحث يتطلب
رسمًا إضافيًا )رسم مراجعة خدمات السجل( ،إذا كان مقدم الطلب يرغب في
المتابعة .للحصول على معلومات حول الرسوم والدفع ،انظر القسم  5-1من
الوحدة األولى.

ال يتضمن التقييم الموسع أي تغيير في معايير التقييم .فسوف ُتستخدم نفس المعايير
المُستخدمة في التقييم المبدئي لمراجعة الطلب في ضوء التوضيحات التي يقدمھا مقدم الطلب.
بدءًا من الوقت الذي يتسلم فيه مقدم الطلب إشعارً ا بفشل اجتياز التقييم المبدئي ،يكون لديه
 15يومًا تقويميًا لتقديم إشعار طلب التقييم الموسع إلى  .ICANNأما إذا لم يطلب مقدم
الطلب التقييم الموسع بوضوح )وقام بدفع رسوم إضافية في حالة تحقيق خدمات السجل( ،فلن
يتابع الطلب.
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 1-3-2التقييم الموسع لألسماء الجغرافية
في حالة أن طلب التقدم الذي تم تحديده على أنه اسم جغرافي يحتاج إلى دعم حكومي ،ولكن
لم يقدم صاحب الطلب فيه دليل على الدعم أو عدم المعارضة من جميع الحكومات أو
السلطات العامة المختصة بحلول نھاية فترة التقييم المبدئي ،فسيكون أمام مقدم الطلب وقت
إضافي في فترة التقييم الموسع من أجل الحصول على ھذه الوثائق وتقديمھا.
في حال قدّم مقدم الطلب الوثائق لھيئة األسماء الجغرافية في الموعد المطلوب ،فإن الھيئة
س ُتجري مراجعة للوثائق على النحو المفصل في القسم  .4-1-2-2أما إذا لم يقدم مقدم الطلب
الوثائق في الموعد المطلوب )على األقل  90يومًا من تاريخ اإلشعار( ،فلن يجتز طلب التقدم
التقييم الموسع ،ولن يتم إجراء أية مراجعات أخرى.

 2-3-2التقييم الفني/التشغيلي أو المالي الموسع
ينطبق ما يلي على التقييم الموسع الذي يتم إجراؤه على القدرة التقنية والتشغيلية أو المالية
لمقدم الطلب ،كما ھو موضح في القسم الفرعي .2-2-2
سيكون على مقدم الطلب الذي طلب تقييمًا موسعًا الدخول إلى نظام تقديم الطلبات عبر
اإلنترنت ) (TASمرة أخرى وتوضيح إجاباته على تلك األسئلة أو األقسام التي حصل فيھا
ً
استجابة لتقرير المقيّمين الذي يشير إلى
على نقاط تكفي الجتيازھا .ويجب أن تكون اإلجابات
سبب الفشل .وال يمكن لمقدمي الطلبات استخدام فترة التقييم الموسع الستبدال أجزاء من
المعلومات الجديدة بالنسبة للمعلومات التي قدّمھا في طلباتھم األصلية ،بمعنى تغيير الطلب
ماديًا.
سيتمتع مقدم الطلب الذي يشارك في تقييم موسع حول المراجعات الفنية /التشغيلية أو المالية
بالخيار لمراجعة طلبه على أيدي نفس األعضاء االستشاريين المختصين بالتقييم والذين قاموا
بالمراجعة أثناء فترة التقييم المبدئي ،أو بالخيار لطلب مجموعة مختلفة من األعضاء
االستشاريين للمراجعة أثناء التقييم الموسع.
يسمح التقييم الموسع بمزيد من تبادل المعلومات بين المقيّمين ومقدم الطلب من أجل توضيح
المعلومات المتضمنة في الطلب بشكل أكبر .وستصبح ھذه المعلومات التكميلية جزءًا من
الطلب .وستتضمن ھذه االتصاالت موع ًدا نھائيًا الستجابة مقدم الطلب.
وستقوم  ICANNبإخطار مقدمي الطلبات في نھاية فترة التقييم الموسع فيما يتعلق بنجاحھم
في اجتيازه أم ال .وفي حالة اجتياز الطلب للتقييم الموسع ،فسينتقل إلى المرحلة التالية من
العملية .أما إذا لم ينجح طلب االشتراك في اجتياز التقييم الموسع ،فلن يتابع بعد ذلك .ولن يتم
إجراء أية مراجعات أخرى.
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 3-3-2التقييم الموسع لخدمات السجل
ينطبق ھذا القسم على التقييم الموسع لخدمات السجل ،كما ھو موضح في القسم
الفرعي .3-2-2
ُقترحة إلى ھيئة التقييم الفني لخدمات السجل )(RSTEP
إذا تمت إحالة خدمات السجل الم َ
إلجراء مراجعة موسعة ،فستقوم الھيئة بتشكيل فريق مراجعة يتكون من أعضاء يتمتعون
بالمؤھالت المناسبة.
وسيتكون فريق المراجعة بشكل عام من  3أعضاء بنا ًء على مدى تعقيد خدمة السجل
ُقترحة .ويمكن إجراء المراجعة خالل  30إلى  45يومًا عند استخدام ھيئة مكونة من
الم َ
 3أعضاء .وسيتم تحديد ذلك في الحاالت التي تكون ھناك حاجة إلى ھيئة مكونة من
 5أعضاء قبل بدء التقييم الموسع .ويمكن إجراء المراجعة في  45يومًا أو أقل عند استخدام
ھيئة مكونة من  5أعضاء.
وستغطي المدفوعات الخاصة برسم مراجعة خدمات السجل التي يدفعھا مقدم الطلب تكلفة
مراجعة ھيئة  .RSTEPراجع إجراءات الدفع في القسم  5-1من الوحدة األولى .ولن تبدأ
مراجعة ھيئة  RSTEPحتى يتم استالم الدفع.
ُقترحة لمقدم
وإذا وجدت ھيئة  RSTEPأنه يمكن تقديم خدمة أو أكثر من خدمات السجل الم َ
الطلب دون وجود خطر التأثير العكسي الحقيقي على األمان أو االستقرار ،فسيتم تضمين ھذه
الخدمات في عقد اتفاقية التسجيل الخاصة بمقدم الطلب مع  .ICANNوإذا وجدت ھيئة
ُقترحة ستؤدي إلى وجود خطر التأثير العكسي الحقيقي على األمان
 RSTEPأن الخدمة الم َ
ُقترحة أو سحب طلبه
أو االستقرار ،فقد يختار مقدم الطلب متابعة طلبه بدون الخدمة الم َ
الخاص بنطاق  .gTLDوفي ھذه الحالة ،يكون لدى مقدم الطلب  15يومًا تقويميًا إلبالغ
منظمة  ICANNبنيته لمتابعة الطلب .وإذا لم يقدم مقدم الطلب ذلك اإلشعار بوضوح خالل
ھذا اإلطار الزمني ،فلن تتم متابعة الطلب بعد ذلك.

4-2

األطراف المشتركة في التقييم

يلعب عدد من الخبراء المستقلين وكذلك المجموعات دورً ا في إجراء عمليات المراجعة
المختلفة في عملية التقييم .ويوجد في ھذا القسم وصف مختصر للھيئات المختلفة ،وأدوارھا
في التقييم ،والظروف التي يعملون في ظلھا.
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 1-4-2الھيئات ودورھا
ستقوم ھيئة تشابه السالسل بتقييم ما إذا كان من المحتمل أن تؤدي سلسلة  gTLDالمقترحة
إلى إرباك المستخدم بسبب التشابه مع أي اسم محجوز ،أو أي نطاق  TLDحالي ،أو أي
 IDN ccTLDمطلوب ،أو أي سلسلة  TLDgجديدة مقدم لھا الطلب في جولة الطلب
الحالية .ويحدث ھذا أثناء مراجعة تشابه السلسلة في التقييم المبدئي .يمكن للھيئة أيضا مرجعة
جداول  IDNالمقدمة من قبل مقدمي الطلب كجزء من عمله.
ستقوم ھيئة استقرار  DNSبمراجعة كل سلسلة من السالسل المقدم لھا بطلب لتحديد ما إذا
كان من المحتمل أن تؤثر السلسلة المقترحة.على استقرار  .DNSويحدث ھذا أثناء مراجعة
استقرار سلسلة  DNSفي التقييم المبدئي.
ستقوم ھيئة األسماء الجغرافية بمراجعة كل طلب من الطلبات لتحديد ما إذا كان نطاق
 gTLDالمقدم له الطلب يمثل اسمًا جغرافيًا ،كما ھو موضح في الدليل المساعد .وفي حالة
تمثيل كون السلسلة الاس ًما جغراف ًيا وتطلبه يتطلب للدعم الحكومةي ،فستقوم الھيئة بالتأكد من
تقديم الوثائق المطلوبة مع الطلب والتحقق من أنھا واردة من الحكومات والسلطات العامة
المختصة وأنھا صحيحة.
ستقوم ھيئة التقييم الفني بمراجعة المكونات الفنية لكل طلب وف ًقا للمعايير الواردة في دليل
مقدم الطلب ،باإلضافة إلى عمليات تشغيل السجل المقترحة ،لتحديد ما إذا كانت لدى مقدم
الطلب القدرة الفنية والتشغيلية على تشغيل سجل  gTLDوفقا لما ھو مقترح في الطلب.
ويحدث ھذا أثناء عمليات المراجعة الفنية/التشغيلية في التقييم المبدئي ،وربما يحدث أيضًا في
التقييم الموسع إذا اختار ذلك مقدم الطلب.
ستقوم ھيئة التقييم المالي بمراجعة كل طلب من الطلبات في مقابل المعايير التجارية والمالية
والتنظيمية المضمنة في دليل مقدم الطلب ،لتحديد ما إذا كانت لدى مقدم الطلب القدرة المالية
على الحفاظ على سجل  gTLDوفقا لما ھو مقترح في الطلب .ويحدث ھذا أثناء عمليات
المراجعة المالية في التقييم المبدئي ،وربما يحدث أيضًا في التقييم الموسع إذا اختار ذلك مقدم
الطلب.
ستقوم ھيئة التقييم الفني لخدمات السجل ) (RSTEPبمراجعة خدمات السجل المقترحة في
الطلب لتحديد ما إذا كان من المحتمل أن تثير أي خدمات أي سجل خطر وقوع تأثير عكسي
كبير على األمان أو االستقرار .ويحدث ھذا ،إن وجد ،أثناء فترة التقييم الموسع.
ويُلزم أعضاء كل الھيئات بااللتزام بقواعد السلوك المقررة وإرشادات تضارب المصالح في
ھذه الوحدة.
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 2-4-2عملية اختيار الھيئة
منظمة  ICANNفي ھذه العملية الخاصة باختيار الھيئة ھي مزود أطراف ثالثة مؤھل للقيام
بعمليات المراجعة المختلفة 13.وباإلضافة إلى خبراء موضوع البحث المحدد المطلوبين لكل
ھيئة ،يلزم وجود مؤھالت محددة ،تتضمن:


يجب أن يكون مزود الخدمة قادرً ا على أن يدعو لالجتماع  -أو لديه القدرة على
الدعوة لالجتماع  -ھيئات متنوعة من مختلف أنحاء العالم وأن يكون قادرً ا على
تقييم الطلبات من كافة المناطق بالعالم ،بما في ذلك الطلبات الخاصة بنطاقات
.IDN gTLD



يجب أن يكون المزود على دراية بمعايير  ،IETF IDNAومعايير يونيكود،
و RFCذات الصلة ،والمصطلحات المرتبطة بأسماء .IDN



يجب أن يكون المزود قادرً ا على التدرج سريعًا لتلبية طلبات تقييم عدد غير
معروف من الطلبات .ال يُعرف ،حاليًا ،عدد الطلبات التي ستتم مراجعتھا ،ومدى
تعقيدھا ،وما إذا كانت عمومًا تخص نطاقات  gTLD ASCIIأو  gTLDغير
.ASCII



يجب أن يكون المزود قادرً ا على تقييم الطلبات ضمن اإلطارات الزمنية المطلوبة
للتقييم المبدئي والموسع.

وسيتم إشراك المزودين وإعالنھم رسميًا ،على موقع  ICANNعلى اإلنترنت قبل افتتاح
فترة تقديم الطلبات.

 3-4-2إرشادات قواعد السلوك لألعضاء االستشاريين
إن الغرض من قواعد السلوك )"قواعد"( الخاصة ببرنامج طلبات نطاقات  gTLDالجديدة
)"برنامج"( ھو منع تضارب المصالح الحقيقي والظاھري والسلوك غير األخالقي من قِبل
أي عضو استشاري مختص بالتقييم )"عضو استشاري"(.
فيجب أن يتصرف األعضاء االستشاريون أنفسھم باعتبارھم متخصصين مفكرين ،وجديرين،
ومحضرين جي ًدا ،وغير متحيزين طوال عملية تقديم الطلبات .ويتوقع من األعضاء
االستشاريين االلتزام باإلنصاف والمعايير السلوكية العالية أثناء التأكد من مجتمع اإلنترنت،
وناخبيه ،وعموم الموضوعية ،والنزاھة ،والسرية ،والمصداقية .وال تقبل التصرفات غير
األخالقية ،أو حتى ظھور التسوية .ويتوقع من األعضاء االستشاريين االلتزام بالمبادئ التالية
في تنفيذ مسؤولياتھم الملقاة على عاتقھم .ويقصد بھذه القواعد تلخيص المبادئ وال يجب أن
يتم اعتبار أي شيء فيھا واجبات محدودة ،أو التزامات ،أو متطلبات قانونية يجب أن يلتزم
بھا األعضاء االستشاريون.

13

انظر .http://icann.org/en/topics/new-gtlds/open-tenders-eoi-en.htm
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التحيز  --يجب على األعضاء االستشاريين:


عدم تقديم جداول أعمال شخصية أو جداول أعمال غير معتمدة من قِبل منظمة
 ICANNفي تقييم الطلبات؛



وفحص الحقائق الموجودة كما ھي وليس فحصھا متأثرة بسمعة ماضية ،أو
بحسابات اإلعالم ،أو بيانات غير محققة الصحة حول الطلب الجاري تقييمه؛



ومنع أنفسھم من المشاركة في تقييم طلب ما ،إذا كان ھناك عامل ميل ،على حد
علمھم ،يمكن أن يؤثر عليھم فيما يتعلق بالتقييم؛



منع أنفسھم من أنشطة التقييم إذا كانت لديھم فلسفة معارضة لنوع معين من
مقدمي الطلبات أو من الطلبات ،أو تم تسجيلھم على أنھم قاموا بعمل نقد عام
حول نوع معين من مقدمي الطلبات أو من الطلبات.

التعويض/الھدايا  --يجب أال يطلب األعضاء االستشاريون أو يقبلوا أي تعويض أيًا كان أو
أي ھدايا مادية من مقدم الطلب الذي تتم مراجعته أو أي تابع لمقدم الطلب) .يجب أن تتضمن
الھدايا المادية أي ھدية تزيد قيمتھا عن  25دوالرً ا أمريكيًا(.
إذا كان تقديم تذكار صغير أمرً ا مھمًا في ثقافة مقدم الطلب ،فيمكن لألعضاء االستشاريين
قبول ذلك التذكار ،إال أنه يجب أال تتجاوز قيمتھا  25دوالرً ا أمريكيًا .وفي حالة الشك ،يجب
يأخذ العضو االستشاري جانب الحيطة برفض الھدايا من أي نوع.
تضارب المصالح  --يجب أن يتصرف األعضاء االستشاريون وف ًقا لـ "إرشادات تضارب
مصالح برنامج طلبات نطاقات  gTLDالجديدة" )راجع القسم الفرعي .(1-3-4-2
السرية  --السرية جزء متمم لعملية التقييم .يجب أن يتمكن األعضاء االستشاريون من
الوصول إلى المعلومات الحساسة إلجراء التقييمات .يجب أن يحافظ األعضاء االستشاريون
على سرية المعلومات التي تأتمنھم عليھا منظمة  ICANNومقدم الطلب وأي معلومات
سرية مقدمة إليھم من أي مصدر ،إال في حالة أن يكون الكشف عنھا مفوضًا قانو ًنا أو تم
ترخيص ذلك من قِبل  .ICANNتتضمن "المعلومات السرية" كافة عناصر البرنامج
والمعلومات التي يتم تجميعھا كجزء من العملية  -والتي تتضمن على سبيل المثال ال الحصر:
الوثائق ،والمقابالت ،والمناقشات ،والترجمات الفورية ،والتحليالت  -فيما يتعلق بمراجعة أي
طلب نطاق  gTLDجديد.
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إجراءات التقييم
اإلقرار  --يجب على جميع األعضاء االستشاريين قراءة ھذه القواعد قبل البدء في خدمات
التقييم وكذلك توضيح قيامھم بذلك واستيعابھم للقواعد توضيحً ا كتابيًا.

 1-3-4-2إرشادات تضارب المصالح لألعضاء االستشاريين
من المعترف به أن مزودي األطراف الثالثة يمكنھم أن يتمتعوا بعدد كبير من الموظفين في
عدة بالد يعملون في خدمة العديد من العمالء .وفي الحقيقة ،ھناك احتمالية بأن عد ًدا من
األعضاء االستشاريين قد يكونون معروفين ج ًدا داخل مجتمع شركات التسجيل  /المُسجلين
وأنھم قد قدموا خدمات مھنية لعدد من مقدمي الطلبات المحتملين.
وللحماية من احتمالية وجود تأثير في غير محله وضمان تقييم الطلبات بطريقة موضوعية
ومستقلة ،قامت  ICANNبوضع إرشادات وإجراءات مفصّلة لتضارب المصالح سيلتزم
باتباعھا األعضاء االستشاريون المختصون بالتقييم .وللمساعدة في ضمان اتباع تلك
اإلرشادات بطريقة صحيحة ،ستقوم  ICANNبما يلي:


مطالبة جميع األعضاء االستشاريين المختصين بالتقييم )المزود
واألفراد( لالعتراف وتوثيق تفھم بشأن إرشادات تضارب المصالح.



مطالبة جميع األعضاء االستشاريين المختصين بالكشف عن جميع
العالقات التجارية العاملة في أي وقت خالل األشھر الستة الماضية.



حيثما كان ذلك ممك ًنا ،تحديد المزودين األساسيين واالحتياطيين
وتأمينھم من أجل ھيئات التقييم.



تأسيس وتنفيذ عملية ،اتفا ًقا مع ،األعضاء االستشاريين المختصين
بالتقييم لتحديد التعارضات وإعادة تعيين الطلبات إن أمكن إلى مزود
أطراف ثالثة ثانوي أو محتمل للقيام بعمليات المراجعة.

فترة التوافق  --يجب أن يلتزم جميع األعضاء االستشاريين المختصين بالتقييم بإرشادات
تضارب المصالح بدءًا من تاريخ بدء فترة تقديم الطلبات وانتھا ًء باإلعالن العام من قبل
منظمة للنتائج النھائية لكافة الطلبات المقدمة من مقدم الطلب محل المناقشة.
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إرشادات  --اإلرشادات التالية ھي الحد األدنى من المعايير التي يجب أن يلتزم بھا األعضاء
االستشاريون المختصون بالتقييم .ومن المعترف به أنه من الممكن التنبؤ بكافة الظروف التي
يمكن أن يحدث في ظلھا تضارب في المصالح وتغطيتھا كذلك .وفي ھذه الحاالت ،يجب أن
يقوم العضو االستشاري المختص بالتقييم بتقييم ما إذا كانت الحقائق والظروف الحالية
ستؤدي إلى أن يستنتج شخص عاقل وجود تضارب فعلي في المصالح.
األعضاء االستشاريون المختصون بالتقييم وأعضاء العائلة المقربين:


يجب أال يكونوا محل تعاقد ،أو لديھم أو مضمنون في مقترح حالي
ً
نيابة عنه أثناء فترة التوافق.
بتقديم خدمات مھنية لمقدم الطلب أو



يجب أال يكون لديھم حاليًا أو يكونوا ملتزمين بالحصول على أي
مصلحة عند مقدم طلب ذي مصلحة خاصة.



يجب أال يكون لديھم حاليًا أو يكونوا ملتزمين بالحصول على أكثر من
 ٪1من األوراق المالية المتداولة المميزة المدرجة عل ًنا لمقدم الطلب
أو غيرھا من مصالح الملكية



يجب أال يكونوا متورطين أو لديھم مصلحة في شركة مشتركة ،أو
شراكة ،أو غيرھا من الترتيبات التجارية مع مقدم الطلب.



يجب أال ترد أسماؤھم في دعوى قضائية مع مقدم الطلب أو ضده



ويجب أال يكونوا:
o

أعضاء مجلس إدارة ،أو مسؤولين ،أو موظفين ،أو
يشغلون منصبًا مساويًا لمنصب عضو إدارة لمقدم الطلب؛

o

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

o

أو أوصياء عن أي معاش أو ائتمان مترك الفائدة لمقدم
الطلب.
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تعريفات--
األعضاء االستشاريون المختصون بالتقييم :العضو االستشاري المختص بالتقييم ھو أي فرد
مرتبط بمراجعة الطلب .ويشمل ذلك أي أعضاء استشاريين ابتدائيين أو ثانويين أو محتملين
كطرف ثالث قامت  ICANNبإشراكھم لمراجعة طلبات التقدم الخاصة بنطاق
 gTLDالجديد.
وأعضاء العائلة المقربين :عضو العائلة القريب ھو زوج ،أو من ھو في درجته ،أو تابع )ذو
صلة أم ال ( للعضو االستشاري المختص بالتقييم.
الخدمات المھنية :منھا على سبيل المثال ال الحصر :الخدمات القانونية ،والمراجعة المالية،
والتخطيط المالي  /االستثمار ،والخدمات المقدمة بمعاونة مصادر خارجية ،والخدمات
االستشارية مثل المراجعة التجارية  /اإلدارية  /الداخلية ،والضرائب ،وتكنولوجيا المعلومات،
وخدمات شركة التسجيل  /المُسجل.

 2-3-4-2قانون المخالفات السلوكية
أي عضو استشاري مختص بالتقييم يقوم بخروقات لھذه القواعد ،سوا ًء كان متعم ًدا أم ال،
ستتم مراجعته من قِبل  ICANNالتي قد تقدم توصيات بالتدابير الرادعة ،إذا ارتأت
ضرورتھا .قد تكون الخروقات الخطرة للقواعد ناتجة عن إقصاء الشخص أو األشخاص أو
المزود المتورط في الخرْ ق.
في حال قررت  ICANNأن العضو االستشاري قد انتھك قانون المخالفات السلوكية،
فستصبح النتيجة ھي تجاھل مراجعة ذلك العضو لجميع الطلبات المحالة ،مع إخضاع طلبات
التقدم المتأثرة لمراجعة من قبل أعضاء الھيئة الجدد.
يجوز تقديم شكاوى حول انتھاكات قانون المخالفات السلوكية من قبل العضو االستشاري لـ
 ICANNعن طريق التعليق العام وآليات دعم مقدمي الطلبات ،طوال فترة التقييم .وترسل
شكاوى المتقدمين بشأن الھيئات عبر قنوات الدعم المحددة )انظر القسم الفرعي .(2-4-1
كما يمكن تقديم شكاوى الجمھور )أي غير المتقدمين( عن طريق منتدى التعليق العام ،كما
ھو موضح في الوحدة رقم .1
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 4-4-2قنوات االتصال
تتوافر قنوات محددة للدعم الفني أو تبادل المعلومات مع منظمة  ICANNوھيئات التقييم
لمقدمي الطلبات أثناء فترتي التقييم المبدئي والموسّع .فمن غير المناسب االتصال بأحد
أعضاء ھيئة موظفي  ،ICANNأو أعضاء مجلس اإلدارة ،أو غيرھم من األفراد الذين
يؤدون دورً ا في عملية التقييم بھدف التأثير على القرار أو الحصول على معلومات سرية
حول طلبات التقدم قيد المراجعة .وفي سبيل العدالة والمعاملة المنصفة لجميع مقدمي
الطلبات ،سيتم تحويل كافة تلك االتصاالت إلى قنوات االتصال المناسب.
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مسودة  -برنامج نطاق  gTLDالجديد – التقييم المبدئي والتقييم الموسع
التأ يد على أ الطلب م تمل وجاهز للتقييم أثنا فحص اال تمال اإلدار

فحص الخلفية
 يراجع موفر الطر ا خر خلفيمقدم الطلب.

التقييم المبدئي  -مراجعة مقدم الطلب

خدمات التسجيل
تراجع هيئ خدمات التسجيل
خدمات التسجيل المقدم م مقدم
الطلب وقد تخضع الطلبات لتقيم
موسع لمزيد م المراجع .

اإلمكانيات المالية
تراجع الهيئ المالي إجابات
مقدم الطلب على ا سئل
وتدعم الوثائق.

التقييم المبدئي  -مراجعة السالسل

استقرار DNS
تمت مراجع جميع السالسل وفي
حاالت استثنائي  ,يم لهيئ
استقرار  DNSإجرا مراجع
موسع لمشالت االستقرار الفني
المحتمل .

األسماء الجغرافية
تحدد هيئ ا سما الجغرافي ما إ ا
انت السلسل المتقدم بطلب بشأنها
عبارة ع اسم جغرافي يستلزم توفير
الدعم الح ومي.

اإلمكانيات الفنية والتشغيلية
تراجع هيئ اإلم انيات الفني
والتشغيلي إجبات مقدم الطلب على
ا سئل وتدعم الوثائق.

تشابه السالسل
تراجع هيئ تشابه السالسل السالسل
المتقدم بطلب بشأنها لضما عدم
وجود شبه وثيق بنطاقات TLDs
القائم أو ا سما المحجوزة.

تعقد هيئ تشابه السالسل
مقارن بي اف السالسل
المتقدم بطلبات بشأنها وتعمل
على إنشا مجموعات تنافس.

ت د الهيئ على توفير الدعم
للوثائق حسب الحاج .

تسعى  ICANNلنشر المجموعات
التنافسي قبل نشر نتائج  IEال امل .

هل اجتاز مقدم الطلب جميع مواد التقييم
الم ب د ئ ي ؟

نعم

ال

م الع ن ا ر ا ر بع

ينتقل مقدم الطلب إلى الخطوات التالي .

إجرا ات التقييم الموسع

يم إجرا التقييم الموسع
التالي أو جميعها:
اإلم انيات الفني والتشغيلي
·
اإلم انيات المالي
·
ا سما الجغرافي
·
خدمات التسجيل
·
لتشابه السالسل أو استقرار
ول ليست مخ
DNS

اختيار مقدم الطلب متابع
التقييم الموسع؟

نعم

ال
نعم
مسودة -

راض المداول  ١٠ -نوفمبر

هل اجتاز مقدم الطلب جميع مواد التقييم الموسع؟

ال

ير م هل لمراجع
إضافي

ملحق :قائمة أسماء الدول التي يمكن فصلها
وف ًقا للسٌاسات المتنوعة المقترحة من قبل  ،NNAIIترتبط القٌود المفروضة على طلب نطاق  DLTgحول أسماء الدول والمناطق بالقوائم الموجودة
فً حقول الملكٌة لمعاٌٌر  .ISO 3166-1على الصعٌد الوطنً ،تشتمل معاٌٌر  ،ISO 3166-1على حقل "اسم إنجلٌزي مختصر" وهو االسم
الشائع لبلد ما وٌمكن استخدامه فً عملٌات الحماٌة تلك؛ ورغم ذلك ،ال ٌمثل هذا فً بعض الحاالت االسم الشائعٌ .طلب هذا السجل إضافة عناصر
محمٌة إضافٌة مشتقة من تعرٌفات فً معاٌٌر  .ISO 3166-1وٌتم تضمٌن توضٌح للفئات المتنوعة فٌما ٌلً.
قائمة أسماء الدول التي يمكن فصلها
الرمز
xn
xi

االسم اإلنجلٌزي المختصر
جزر أالند
جزر الساموا األمرٌكٌة

xa
xD

أنجوال
أنتٌجا وباربودا

xk

أسترالٌا

oa
bq

بولٌفٌا ،متعددة الجنسٌات
بونٌر وسانت أوستاتٌوس وسابا

ox

البوسنة والهرسك

oh

البرازٌل

oa

منطقة الخلٌج الهندي البرٌطانً

ob

بروناي دار السالم

vl

كابً فٌردي

yo
vC

جزر التماسٌح االستوائٌة
شٌلً

vv

جزر كوكوس (كٌلنج)

va

كولومبٌا

yk

كوموروس

vy
vh
cv
Dg

جزر الكوك
كوستارٌكا
اإلكوادور
غٌنٌا االستوائٌة

ky

جزر فالكالند (مالفٌناس)

.NC
1B
N
N
N
A
A
N
N
N
N
N
N
B1
A
A
A
A
A
N
N
N
N
N
B1
N
N
N
N
N
N
N
N
N
A
A
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
B1

اسم ٌمكن فصله
أالند
توتوٌال
جزٌرة سوٌن
كابٌندا
أنتٌجوا
باربودا
جزٌرة رٌدوندا
جزٌرة لورد هاوي
جزٌرة ماكواري
جزٌرة آشمور
جزٌرة كارتٌر
جزر بحر كورال
بولٌفٌا متعددة الجنسٌات
بونٌر
سانت أوستاتٌوس
سابا
البوسنة
والهرسك
جزٌرة فرناندو دي نورونها
جزر مارتٌم فاز
جزٌرة ترٌنداد
مجموعة جزر أرشٌبٌالجو
دٌٌجو جارسٌا
بروناي
نٌجارا بروناي دار السالم
ساو تٌاجو
ساو فٌسٌنتً
تمساح استوائً كبٌر
جزٌرة عٌد الفُصح
جزر جوان فٌرناندٌز
جزٌرة ساال واي جومٌز
جزٌرة سان أمبروسٌو
جزٌرة سان فٌلٌكس
جزر كوكوس
جزر كلٌنج
جزٌرة مالبٌلو
جزٌرة سان أندرٌس
جزٌرة بروفٌدٌنسٌا
أنجوان
جراندي كومور
موهٌلً
راروتونجا
جزٌرة الكوكو
جزر جاالباجوس
جزٌرة أنوبون
جزٌرة بوٌكو
رٌو مونً
جزر فالكالند

ka
فٌجً
()kf

جزر فاروي
فٌجً

fk

جزر بولٌنٌزٌا الفرنسٌة

jk

األقالٌم الفرنسٌة الجنوبٌة

Dh

الٌونان

Dg

جرٌنادا

Df

جوادٌلوب

mk

جزٌرة هٌرد وجزر ماكدونالد

lx

الكرسً المقدس (والٌة الفاتٌكان)

mb
الهند ()ob

الهندوراس
الهند

oh
yo

إٌران ،جمهورٌة إٌران
كٌرٌباتً

yf
yh
Cx
Co
ky
ko

كورٌا ،الجمهورٌة الشعبٌة الدٌمقراطٌة
كورٌا ،جمهورٌة
جمهورٌة الوس الشعبٌة الدٌمقراطٌة
الجماهٌرٌة العربٌة اللٌبٌة
مقدونٌا ،الجمهورٌة الٌوغوسالفٌة السابقة
مالٌزٌا

km

جزر مارشال

kk

مورٌشٌوس

kk

مٌكرونٌزٌا ،الوالٌة الفٌدرالٌة

B1
A
N

مالفٌناس
فاروي
فانوا لٌفو

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
B1
N
N
N
N
N
A
A
A
A
N
N
N
N
N
N
B1
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
B1
B1
B1
N
N
N

فٌتً لٌفو
جزٌرة روتوما
الجزر الجنوبٌة
جزر جامبٌر
جزر ماركٌساس
مجموعة جزر المجتمع
تاهٌتً
جزر تواموتو
جزٌرة كلٌبرتون
جزر أمستردام
مجموعة جزر كروزٌت
جزر كٌرجٌلٌن
جزٌرة سانت باول
جبل أتهوس
**
الجزر الجرٌنادٌة الجنوبٌة
كارٌاكو
ال دٌسٌراد
ماري-جاالنتً
لو سانت
جزٌرة هٌرد
جزر ماكدونالد
المرسً المقدس
الفاتٌكان
جزر سوان
جزر أمٌندٌفً
جزر أماندامان
جزر الكادٌف
جزٌرة مٌنٌكوي
جزر نٌكوبار
اإلسالمٌة
جزر جٌلبرت
تاراوا
بانابا
جزر الٌن
كٌرٌتٌماتً
جزر الفونٌكس
أبارٌرٌنجا
جزٌرة إندٌربٌري
كورٌا الشمالٌة
كورٌا الجنوبٌة
الوس
لٌبٌا
**
صباح
ساراواك
جولٌٌت
كواجالٌن
ماجورو
جزر أجالٌجا
ضفة كارجادوس كاراجوس الرملٌة
جزر ردودرٌجز
مٌكرونٌزٌا
جزر كاروالٌن (انظر أٌضًا )fm
شووك

N
N
N
B1
N
N

kg

مولدوفا ،جمهورٌة

xb

جزر هولندا أنتٌلز

bv
kf

جزؤ كالٌدونٌا الجدٌدة
جزر مارٌانا الشمالٌة

ak
fm

عُمان
باالو

fi
fD

المنطقة الفلسطٌنٌة ،فلسطٌن
بابٌوا (غٌنٌا الجدٌدة)

fb

جزر بتكارن

hc

رٌنٌون

hk

االتحاد الروسً

im

سانت هٌلٌن ،أسٌنشن ،وترٌستان دكونا

yb

سانت كٌتس ونٌفٌس

fk

سانت بٌٌر ومٌكٌلون

lv

سانت فٌنسٌنت والغرٌنادٌنٌز

mi

جزر الساموا

ij

ساو تومً وبرٌنسٌبً

iv

سٌشٌل

io

جزر سلٌمان

px

جنوب أفرٌقٌا

N
N
N
B1
N
B1
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
B1
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
B1
N
A
A
A
N
N
A
A
A
A
A
A
N
N
N
N
N
A
A
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

كوزاراي
بوهنبً
ٌاب
مولدوفا
مولدافٌا
أنتٌلز
بوناٌر
كورسو
سابا
سانت إستاتٌوس
سانت مارتٌن
جزر لوٌالتً
جزر مارٌانا
ساٌبان
شبه جزٌرة مُسندام
جزر كارولٌن (انظر  kkأٌضًا)
بابٌلثواب
المحتلة
مجموعة جزر بٌسمارك
جزر سلٌمان الشمالٌة
بوجاٌنفٌل
جزٌرة دوسً
جزٌرة هندرسون
جزٌرة أوٌنو
باساس الهندٌة
جزٌرة أوروبا
جزٌرة جلورٌوزو
جزٌرة جوان دي نوفا
جزٌرة تورومٌلٌن
روسٌا
إقلٌم كالٌنٌنجراد
سانت هٌلٌن
أسٌنشن
ترٌستان دكونا
جزٌرة جوغ
مجموعة جزر ترٌستان دي كونها
سانت كٌستس
نٌفٌس
سانت بٌري
مٌكٌلون
سانت فٌنسٌنت
الغرٌنادٌنٌز
جزر الغرٌنادٌن الشمالٌة
بٌكٌا
جزٌرة سانت فٌنسنت
سافاي
أبولو
ساو تومً
برٌنسٌبً
ماهً
جزر ألدابرا
جزر أمٌرانتً
جزر كوزمولٌدو
جزر فراكوهار
جزر سانتا كروز
جزر سلٌمان الجنوبٌة
جوادالكانال
جزٌرة مارٌون
جزٌرة األمٌر إدوارد

Di

جورجٌا الجنوبٌة وجزر ساندوٌتش الجنوبٌة

if

سفالبارد وجان ماٌن

io

الجمهورٌة العربٌة السورٌة

A
A
A
A
N
B1

جورجٌا الجنوبٌة
جزر ساندوٌتش الجنوبٌة
سفالبارد
جان ماٌن
جزٌرة الدببة
سورٌا

تاٌوان
()jm

تاٌوان ،المقاطعة الصٌنٌة

B1

تاٌوان

jp
jC
ja
jj

تنزانٌا ،جمهورٌة
تٌمور-لٌستً
تونجا
ترٌنداد وتوباجو

jv

جزر تركس وكاٌكوس

jl
اإلمارات
العربٌة
المتحدة
()xc
ki
kk

توفالو
اإلمارات العربٌة المتحدة

N
N
B1
N
N
A
A
A
A
N
B1

جزر بٌنغو
بٌسكادورس
المتحدة
أوٌكوزي
تونجاتابو
ترٌنداد
توباجو
جزر تركس
جزر كاٌكوس
فانافوتً
اإلمارات

الوالٌات المتحدة
الجزر النائٌة الصغٌرة بالوالٌات المتحدة

lk

فانواتو

lc

فنزوٌال ،جمهورٌة

lD

جزر فٌرجن ،جزر

lo

جزر فٌرجن ،جزر

mk

والٌس وفوتونا

oc

الٌمن

B2
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
B1
N
B1
N
N
N
N
B1
N
N
N
A
A
N
N
N
N

أمٌركا
جزٌرة بٌكر
جزٌرة هاوالند
جزٌرة جارفٌس
جزٌرة جونستون االستوائٌة
سلسلة صخور كٌنج مان
جزر مٌدواي
جزٌرة بالمٌرا
جزٌرة واٌك
جزٌرة نافاسا
إٌفاتً
سانتو
فنزوٌال
جزٌرة بٌرد
فٌرجن بالوالٌات المتحدة
أنٌجادا
سٌاج جوست فان
تورتوال
فٌرجن جوردا
فٌرجن بالوالٌات المتحدة
سانت كروٌكس
سانت جون
سانت طوماس
والٌس
فوتونا
جزر هوورن
جزر والٌس
أوفٌا
جزٌرة سوكورتا

الصٌانة
ستتم صٌانة سجل أسماء الدول التً ٌمكن فصلها ونشرها بواسطة موظفً .NNAII

فً كل مرة ٌتم فٌها تحدٌث معاٌٌر  ISO 3166-1بمدخل جدٌد ،ستتم إعادة تقٌٌم هذا السجل لتحدٌد ما إذا كانت التغٌرات التً تم إدخالها على
المعاٌٌر تضمن التغٌرات فً المدخالت على السجل .سٌكون التقٌٌم بنا ًء على المعاٌٌر المدرجة فً قسم "األهلٌة" من هذه الوثٌقة.
ال تحتوي الرموز التً تحجزها وكالة صٌانة على أي تضمٌن على هذا السجل ،وتعتبر المدخالت المشتقة من الرموز المعٌنة بشكل عادي فقط والتً
تظهر فً قائمة  ISO 3166-1مؤهلة.
فً حالة نبذ أحد رموز  NSIمن معاٌٌر  ،ISO 3166-1فٌجب رفض أي مدخل مشتق من ذلك الرمز.
األهلية
ٌُشتق كل تسجٌل فً هذا السجل من الخواص المحتملة التالٌة:
الفئة أ:

ٌتألف االسم اإلنجلٌزي المختصر لمعاٌٌر  ISO 3166-1من عدة أجزاء ٌمكن فصلها تتكون الدولة وف ًقا لها من
هٌئات فرعٌة بارزة .وٌكون كل جزء من هذه األجزاء التً ٌمكن فصلها مؤهالً فً حقه الخاص باعتباره اسم
دولة .فعلى سبٌل المثالٌ ،تكون "أنتٌجا وباربودا" من "أنتٌجا" و"باربودا"

الفئة ب:

ٌحتوي االسم اإلنجلٌزي المختصر ( )Bأو االسم اإلنجلٌزي الكامل ( )2لمعاٌٌر  ISO 3166-1على لغة
إضافٌة تتعلق بنوع هٌئة الدولة ،ال ُتستخدم غالبًا فً االستخدام الشائع عند اإلشارة إلى الدولة .فعلى سبٌل المثال،
"جمهورٌة فنزوٌال" أحد األسماء الدول المختصرة الذي ٌشار إلٌه فً االستخدام الشائع بـ "فنزوٌال"
**مقدونٌا عبارة عن اسم قابل للفصل فً سٌاق هذه القائمة؛ ورغم ذلك ،فنتٌجة للنزاع الدائم المدرج فً وثائق
األمم المتحدة بٌن الجمهورٌة الهٌللٌنٌة (الٌونان) والجمهورٌة الٌوغوسالفٌة السابقة لمقدونٌا على االسم ،لن ٌتم
منح أي الدولتٌن حق االنتساب أو حقوق فً اسم "مقدونٌا" حتى فض النزاع على االسم .انظر
.http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/240/37/IMG/N9324037.pdf

الفئة جـ:

ٌحتوي عمود مالحظات  ISO 3166-1الذي ٌحتوي على مرادفات اسم الدولة ،أو الهٌئات الوطنٌة الفرعٌة،
كما ٌشار إلٌه بـ "ٌشار إلٌه غالبًا بـ" ،أو "ٌتضمن" ،أو "ٌتألف من" ،أو "متنوع" أو "الجزر الرئٌسٌة".

فً أول حالتٌنٌ ،جب أن تكون قائمة السجل مشتقة مباشر ًة من االسم اإلنجلٌزي المختصر بإزالة كلمات وأدوات تعرٌف .وال تتضمن قوائم السجل هذه
مصطلحات عامٌة أو غٌر رسمٌة ُتستخدم لإلشارة إلى الدولة.
ٌتم حساب األهلٌة بترتٌب الفئات .على سبٌل المثال ،إذا كان من الممكن اشتقاق مصطلح من الفئتٌن "أ" و"جـ" ،فإنه ٌتم إدراجه فقط باعتباره الفئة "أ".

ملحق الوحدة 2
نموذج خطاب خاص بالدعم الحكومً
[ٌنبغً تقدٌم هذا الخطاب على ورقة رسمٌة]

منظمة NNAII
Suite 330, 4676 Admiralty Way
Marina del Rey, CA 90292
انتبه :عملٌة تقٌٌم  DLTgالجدٌدة
الموضوع :خطاب دعم للحصول على [ LTgمطلوب]]
ٌؤكد هذا الخطاب على الدعم الكامل من قبل [الكٌان الحكومً] لطلب [ ]LTgالمقدم إلى  NNAIIبواسطة [مقدم الطلب] فً برنامج  DLTgالجدٌد.
وبصفتً [وزٌر/أمٌن عام/منصب] أؤكد أن لدي من التفوٌض [الحكومة /سلطة عامة] لمراسلتك فً هذا الموضوع[ .تفسٌر الكٌان الحكومً ,الهٌئة ذات
الصلة ,القسم ,المكتب ,أو الوكالة ,وما هٌة الوظائف والمسؤولٌات]
سٌتم استخدام  DLTgفً [تحدٌد مدى فهمك لكٌفٌة استخدام االسم من قبل مقدم الطلب .قد ٌشمل هذا السٌاسات الخاضعة للتطوٌر بشأن من ٌمكنه
تسجٌل االسم ،ونظام التسعٌر والهٌاكل اإلدارٌة ].عملت [الحكومة/سلطة عامة/قسم] عن قرب مع مقدم الطلب على تطوٌر هذا العرض.
تدعم [الحكومة/السلطة العامة] هذا الطلب ,وهكذا ,تتفهم أنه فً حالة نجاح الطلبٌ ,لتزم [مقدم الطلب] بإبرام اتفاقٌة تسجٌل مع  .NNAIIوعندئذ،
ٌلتزم بدفع رسوم لمنظمة  NNAIIوااللتزام بسٌاسات اإلجماع الموضوعة من خالل عملٌات سٌاسة أصحاب المصلحة المتعددة بـ .NNAII
كما تدرك [الحكومة /السلطة العامة] على نحو إضافً أنه اتفاقٌة التسجٌل تنص على أن ,فً حالة نشوب نزاع بٌن [الحكومة/السلطة العامة] ومقدم
الطلب ,ستعمل ٌجوز لمنظمة  NNAIIتطبٌق األمر الصادر من أٌة محكمة تابعة لالختصاص القضائً لصالح الكٌان الحكومً ذا الصلة بـ .LTg
بموجب أمر قضائً ملزم قانونٌا صادر عن محكمة فً دائرة السلطة القضائٌة التً تتبعها [الحكومة /السلطة العامة].
[اختٌاري] ٌتم تقدٌم هذا الطلب فً صورة طلب ٌستند إلى الم جتمع ,وهكذا ٌكون من المدرك أن اتفاقٌة التسجٌل تعكس القٌود المجتمعٌة المقترحة فً
الطلب .فً حالة عدم التزام التسجٌل بهذه القٌود ,تشمل السبل الممكنة اللجوء إلى إجراء فض النزاع على قٌود التسجٌل.
[اختٌاري] إننً أنصح أنه فً حال نجاح هذا الطلب ،فستقوم [الحكومة /السلطة العامة] بإبرام اتفاق منفصل مع مقدم الطلب .حٌث سٌحدد هذا االتفاق
الشروط التً ندعمه بموجبها فً عملٌة تشغٌل النطاق ،وكذلك الظروف التً بموجبها ٌمكن أن نسحب هذا الدعم .ولن تكون هٌئة ( )NNAIIطرفا
فً هذا االتفاق ،وسٌكون تنفٌذ هذا االتفاق بشكل كامل فً ٌد الحكومة [الحكومة /السلطة العامة].

كما تتفهم [الحكومة /السلطة العامة] قٌام الهٌئة االستشارٌة لألسماء الجغرافٌة المشاركة بدعم من  ,NNAIIمن بٌن أشٌاء أخرى ,ببذل مجهودات
بشأن تصدٌق هذه الوثٌقة .وأود أن أنوّ ه أنه فً حال طلب معلومات إضافٌة أثناء هذه العملٌة ،فسٌتم االتصال بـ [اسم وتفاصٌل جهة االتصال] فً
المقام األول.
أشكركم على إتاحة الفرصة لدعم هذا الطلب.
مع خالص الشكر
توقٌع من الجهة الحكومٌة /الهٌئة العامة ذات الصلة

