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 أٍي على المحتملون الطلبات مقدمو يعتمد أن ينبغي ال -فحسب مناقشة مسودة هي هذه أن مالحظة ُيرجى
 ومراجعة لمشاورة خاضًعا البرنامج زال ما حيث الجديدة gTLD ببرنامج الخاصة الُمقتَرحة التفاصيل من

 .إضافيتين

 .مت ترجمة هذه الوثيقة من اللغة اإلنجليزية ليصل إليها جمهور أعرضت
  

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

 . اإلنجليزية من هذه الوثيقة هو النص الوحيد الرسمي والمعتمد

 



١-٤مطروح للمناقشة وحسب- مسودة دلیل إجراءات التقدیم اإلصدار الرابع 

الوحدة الرابعة
إجراءات التنافس على السلسلة

المقدَّم لھا gTLDتقوم ھذه الوحدة بوصف المواقف التي یحدث بھا تنافس على سالسل 
.الطلب، والطرق المتاحة لمقدمي الطلبات لحل حاالت التنافس ھذه

التنافس على السلسلة١-٤
:یحدث التنافس على السلسلة عندما

متطابقة بإكمال جمیع gTLDمن مقدمي الطلبات لسلسلة نطاق یقوم اثنان أو أكثر.١
المراحل السابقة من التقییم وعملیة حل النزاع بنجاح؛ أو

متشابھة بإكمال جمیع المراحل TLDیقوم اثنان أو أكثر من مقدمي الطلبات لسالسل .٢
نھ احتمالیة السابقة لعملیتي التقییم وحل النزاع بنجاح، وُیعرَّف التشابھ في السالسل بأ

.إحداث إرباك للمستخدم إذا تم تفویض أكثر من سلسلة

المقترحة المتطابقة أو التي من شأنھا أن gTLDعلى طلبات سالسل ICANNلن توافق 
٢أو ١إذا حدث أي من الموقفین . تؤدي إلى إرباك المستخدم، والتي تسمى السالسل المتنافسة

حل التنافس إما من خالل تقییم أولویة المجتمع، في أعاله، فستنتقل مثل ھذه الطلبات إلى 
یشار . وكلتا ھاتین العملیتین موضحتان في ھذه الوحدة. بعض الحاالت، أو من خالل المزاد

.إلى مجموعة من الطلبات المقدمة لسالسل متنافسة كمجموعة تنافس

تعریف مجموعات التنافس١-١-٤
متطابقة أو gTLDتوي على سالسل نطاق ھي مجموعات من طلبات تح.مجموعات التنافس

السالسل " مشابھ"في ھذا الدلیل المساعد لمقدمي الطلبات، تعني . (متشابھة تم التقدم بطلبھا
التي تكون متشابھة للغایة لدرجة أنھا تخلق احتمالیة ارتباك للمستخدم ویمكن أن یؤدي ھذا 

یتم تفویضھا في gTLDمن سالسل االرتباك لدى المستخدم إذا كانت أكثر من سلسلة واحدة 
ویتم تحدید مجموعات التنافس أثناء التقییم المبدئي بعد مراجعة كل سالسل .) منطقة الجذر

gTLDستقوم منظمة . التي یتم التقدم للحصول علیھاICANN بنشر مجموعات تنافس
حسب مبدئیة بمجرد انتھاء مراجعة تشابھ السلسلة، وستقوم بتحدیث مجموعات التنافس 

.الضرورة أثناء مراحل التقییم وحل النزاعات

على . المتطابقة آلًیا إلحدى مجموعات التنافسgTLDسیتم تخصیص طلبات سالسل نطاق 
، فسیتم TLDSTRINGسبیل المثال، إذا تقدم كل من مقدم الطلب أ ومقدم الطلب بطلب لـ 

لخاص بالسالسل المتطابقة ویراعي ھذا االختبار ا. إعالنھما ضمن إحدى مجموعات التنافس
وھذا یعني أن اثنین أو أكثر من . ذي صلةIDNمعامالت نقاط الترمیز المدرجة في أي جدول 

المتقدمین الذین تعد سالسلھم المقّدم لھا الطلب أو تھجئاتھم المعینة بمثابة سالسل تھجئات وفًقا 
شر مع بعضھا سوف یتم اعتبارھا في تنافس مباICANNالذي قدم إلى IDNلجدول 
وتقدم Aفعلى سبیل المثال، إذا تقدم أحد مقدمي الطلبات بطلب للحصول على سلسلة . البعض

على TLD، في حین تعتبر السلسلتان سالسل تھجئة لنطاق Bآخر بطلب للحصول على سلسلة 
. النحو المحدد في الوحدة األولى، فإن كال الطلبین في تنافس مباشر

ئة التشابھ في السالسل بمراجعة المجموعة الكاملة لعناوین السالسل سیقوم أیًضا فاحصو ھی
التي تم التقدم لطلبھا؛ لتحدید ما إذا كانت السالسل المقترحة في أي طلبین أو أكثر متشابھة جًدا 

لدرجة أنھا قد تتسبب في إحداث إرباك یضر بالمستخدم إذا تم السماح لھا بالتواجد مًعا في 
المقّدم لھا gTLDالھیئة في ھذا التحدید بالنسبة لكل زوج من سالسل وستشارك. DNSنظام 

وتكون نتیجة مراجعة ارتباك التشابھ الموضحة في الوحدة الثانیة ھو تحدید مجموعات . الطلب
. التنافس بین الطلبات التي بھا عالقة تنافس مباشرة أو غیر مباشرة مع بعضھا البعض



الوحدة الرابعة
التنافس على السلسلة

٢-٤مطروح للمناقشة وحسب- قدیم اإلصدار الرابع مسودة دلیل إجراءات الت

إذا كانتا متطابقتین أو متشابھتین جًدا بحیث تنافس مباشرفيویمكن القول بأن ھناك سلسلتین
من . في منطقة الجذرTLDیكون ھناك احتمال إلرباك المستخدم إذا تم تفویضھما كنطاقات 

إذا تقدم أربعة : الممكن أن یجتمع أكثر من اثنین من مقدمي الطلبات في موقف تنافس مباشر
نفسھا، فسیكونون جمیًعا في تنافس gTLDسلة نطاق من مقدمي الطلبات المختلفین بطلب سل

.مباشر مع بعضھم البعض

إذا كانت كلتاھما في تنافس مباشر مع سلسلة ثالثة، تنافس غیر مباشرتصبح سلسلتان في 
یتم شرح التنافس المباشر والتنافس غیر المباشر بتفاصیل . ولكن لیس مع بعضھما البعض

.أكثر

GوCبینما تعد السلسلتان . مثاًال على التنافس المباشرBوAلتان ، تعد السلس١-٤في الشكل 
، ولكن لیس مع Bفي تنافس مع GوCدخلت كل من . مثاًال على التنافس غیر المباشر

وتتكون مجموعة التنافس من . یمثل الشكل في مجملھ مجموعة تنافس واحدة. بعضھما البعض
.نافس على السلسلة، بشكل مباشر أو غیر مباشرجمیع الطلبات المرتبطة ببعضھا بواسطة الت

یمثل ھذا الرسم التوضیحي مجموعة تنافس واحدة تعرض كًال –١-٤الشكل 
.من السالسل المتنافسة بشكل مباشر والسالسل المتنافسة بشكل غیر مباشر

وین حیث یتم تحدید مجموعات التنافس المبدئیة أثناء تقییم مبدئي، ال یمكن وضع تصور التك
وذلك . النھائي لمجموعات التنافس إال بعد االنتھاء من خطوات عملیة التقییم وحل النزاع

بسبب أن أي طلب یتم استبعاده خالل خطوات ھذه العملیة، یمكنھ أن یشكل تعدیًال على 
. مجموعة تنافس محددة في مرحلة سابقة

زالتھما مًعا كنتیجة لتقییم موسع فقد تزداد إحدى مجموعات التنافس إلى مجموعتین، أو قد تتم إ
ویمكن أیًضا تعدیل تركیبة مجموعة التنافس بسبب سحب بعض طلبات . أو إجراء حل نزاع

.التقدم طوًعا في جمیع مراحل العملیة

ویعد طلب . GوD، تم استبعاد طلبي التقدم ١في مجموعة التنافس رقم : ٢-٤راجع الشكل 
. ك لم تتبق أیة مجموعات تنافس لحلھاھو الوحید المتبقي، ولذلAالتقدم 

، تم االنتھاء بنجاح من التقییم الموسع وحل النزاع لجمیع الطلبات، ٢في مجموعة التنافس رقم 
.لذا تبقى مجموعة التنافس األساسیة لحلھا

في تنافس Fوبما أن طلب التقدم .F، یتم استبعاد طلب التقدم ٣في مجموعة التنافس رقم 
ال یكونان في تنافس مع بعضھما البعض، تنقسم مجموعة JوE، ولكن JوEمباشر مع 

في تنافس مباشر، وأخرى تحتوي KوEواحدة تحتوي على : التنافس األصلیة إلى مجموعتین
.JوIعلى واحد 



الوحدة الرابعة
التنافس على السلسلة

٣-٤مطروح للمناقشة وحسب- قدیم اإلصدار الرابع مسودة دلیل إجراءات الت

ال یمكن بدء حل التنافس على السلسلة حتى ینھي جمیع مقدمي –٢-٤الشكل 
.نافس جمیع المراحل السابقة المعمول بھاالطلبات داخل إحدى مجموعات الت

ثم یجب أن یتم حل حاالت التنافس المتبقیة من خالل تقییم أولویة المجتمع أو أي وسیلة أخرى 
بالتعاطي مع كل مجموعة ICANNفي عملیة حل النزاعات، تقوم منظمة . وفًقا للظروف

.تنافس لتوفیر حل یتسم بالوضوح

ھذا الدلیل، یمكن أن یتم حل حاالت التنافس من خالل تقییم كما ھو موضح في مكان آخر من
وفي غیاب ھذا الحل، تكون آلیة . أولویة المجتمع أو من خالل االتفاق بین األطراف المتنازعة

. حل النزاع على السلسلة األخیرة ھي عمل مزاد

تأثیر إجراءات حل النزاع الخاصة بالسلسلة المربكة على ٢-١-٤
افسمجموعات التن

، ووجدت )٣راجع الوحدة (وإذا رفع مقدم طلب معارضة ارتباك سلسلة ضد مقدم طلب آخر 
الھیئة وجود ارتباك السلسلة ھذا؛ أي أن القوانین تؤید المعارض، فسیتم وضع مقدَمي الطلبات 

لذا، فستتسبب نتیجة إجراءات حل النزاع القائمة . كلیھما في تنافس مباشر مع بعضھما البعض
عارضة سلسلة مربكة في ھیكل جدید لمجموعة تنافس خاصة بالطلبات ذات الصلة، مما على م

. یزید من مجموعة التنافس األصلیة

، ووجدت )٣راجع الوحدة (وإذا رفع مقدم طلب معارضة ارتباك سلسلة ضد مقدم طلب آخر 
، فلن یتم اعتبار الھیئة عدم وجود ارتباك السلسلة ھذا؛ أي أن القوانین تؤید مقدم الطلب اآلخر

. كال الطلبین في تنافس مباشر مع بعضھما البعض

ولن تؤدي نتیجة حل النزاع في حالة وجود اعتراض سلسلة مربكة مقدمة من قبل متقدم آخر 
. إلى إزالة طلب التقدم من مجموعة تنافس تمت إقامتھا مسبًقا



الوحدة الرابعة
التنافس على السلسلة

٤-٤مطروح للمناقشة وحسب- قدیم اإلصدار الرابع مسودة دلیل إجراءات الت

الحل الذاتي للتنافس على السلسلة٣-١-٤
ت المحددین كأطراف في تنافس اختیار الوصول لتسویة أو اتفاق فیما یمكن لمقدمي الطلبا

وقد یحدث ھذا في أي مرحلة من مراحل العملیة، بمجرد أن . بینھم، مما یؤدي إلى حل التنافس
طلبات التقدم الواردة ومجموعات التنافس األولیة على موقعھا على اإلنترنت ICANNتنشر 

. بصورة علنیة

دمو الطلبات بحل التنازع على السلسلة بطریقة یقوم فیھا أحد مقدمي الطلبات یمكن أن یقوم مق
وال یمكن أن یحل أحد مقدمي الطلبات التنافس على السلسلة من خالل . بسحب الطلب الخاص بھ

ھذا، وُیفھم أن مقدمي الطلبات قد . اختیار سلسلة جدیدة أو من خالل استبدال ذاتھ بشركة مشتركة
ومع ذلك، فإن . مة مشاریع مشتركة في جھودھم الرامیة إلى حل تنافس السلسلةیرغبون في إقا

على سبیل المثال، اندماج مقدمي الطلبات لحل التنافس على (التغییرات الجوھریة في الطلبات 
. وقد یتطلب ذلك رسوًما إضافیة في دورة طلبات تالیة. تتطلب إجراء إعادة تقییم للطلب) السلسلة

قدمي الطلبات لحل التنافس من خالل االندماج بطریقة ال تؤثر بشكل جوھري على ویتم تشجیع م
ووفًقا لذلك، یجب إقامة مشاریع مشتركة جدیدة تجري على نحو ال یؤدي . الطلب المتبقي الفائز

. إلى تغییر جوھري لطلب التقدم، لتجنب التعرض إلعادة التقییم

النتائج المحتملة لحل التنافس٤-١-٤
أن ینتقل الطلب الذي أتم بنجاح كل المراحل السابقة ولم یعد جزًءا من أي مجموعة تنافس یمكن

أو ) ١- ١-٤كما ھو موضح في القسم الفرعي (بسبب التغییرات في تكوین مجموعة التنافس 
كما ھو موضح في القسم الفرعي(الحل الذاتي من قبل مقدمي الطلبات في مجموعة التنافس 

. حلة التالیةإلى المر) ٣- ١-٤

یمكن أن ینتقل الطلب الذي یفوز في إجراء حل تنافس، سواء من خالل تقییم أولویة المجتمع 
. أو من خالل المزاد، إلى المرحلة التالیة

في بعض الحاالت، ال تزال المتابعة ممكنة للمتقدم الذي ال یعد الفائز الصریح لعملیة حل 
:الفقرات التالیةوھذا الموقف موضح في . تنافس السلسلة

إذا كانت السالسل الموجودة ضمن مجموعة تنافس متطابقة، فتكون الطلبات في تنافس مباشر 
. مع بعضھا البعض ویجب أن یكون ھناك فائز واحد فقط ینتقل إلى الخطوة التالیة

وعلى الرغم من ذلك، فحیثما توجد مواقف التنافس المباشر وغیر المباشر ضمن المجموعة، 
. أن تبقى أكثر من سلسلة بعد الحلیمكن

، ولكن Cفي تنافس مع B، والسلسلة Bفي تنافس مع Aعلى سبیل المثال، حالة السلسلة 
بإجراءات حل التنافس، فسیتم Aفإذا فازت السلسلة . Aلیست في تنافس مع Cالسلسلة 

مباشر مع السلسلة المتابعة ألنھا لیست في تنافس Cولكن یمكن للسلسلة Bاستبعاد السلسلة 
. دون التعرض لخطر االرتباكDNSالفائزة، وكلتا السلسلتین یمكن أن یتعایشا في نظام 

تقییم أولویة المجتمع٢-٤
یبدأ . یحدث تقییم أولویة المجتمع إذا اختار مقدم طلب قائًما على المجتمع ھذا الخیار في طلبھ

مقدمي الطلبات في مجموع التنافس جمیع التقییم القائم على المجتمع بمجرد أن ینھي جمیع
.المراحل السابقة للعملیة

ال یتم تحویل النقاط المستلمة في مراجعات مقدم . یعد التقییم القائم على المجتمع تحلیًال مستقًال
یبدأ كل من مقدمي الطلبات المشاركین في التقییم القائم . الطلب إلى التقییم القائم على المجتمع

.ع برصید صفر من النقاطعلى المجتم



الوحدة الرابعة
التنافس على السلسلة

٥-٤مطروح للمناقشة وحسب- قدیم اإلصدار الرابع مسودة دلیل إجراءات الت

صالحیة تقییم أولویة المجتمع١-٢-٤
من الوحدة األولى، فجمیع مقدمي الطلبات مطلوب ٣-٢-١كما ھو موضح في القسم الفرعي 

:منھم تحدید ما إذا كان نوع طلباتھم ھو

معتمد على المجتمع، أو·

.المعیار·

م كطلبات معتمدة على المجتمع سوف یطلب من مقدمي الطلبات الذین یقومون بتعیین طلباتھ
اإلجابة على مجموعة من األسئلة في نموذج الطلب تقدم معلومات ذات صلة في حالة حدوث 

.التقییم القائم على المجتمع

مقدمو الطلبات المعتمدون على المجتمع ھم فقط الذین یمكنھم اختیار عمل التقییم القائم على 
. المجتمع

، یتم إعالم كل مقدمي الطلبات المعتمدة على المجتمع في في بدایة مرحلة حل التنافس
مجموعات التنافس الباقیة بفرصة التقدم لتقییم أولویة المجتمع من خالل تقدیم مبلغ ودیعة 

ویتم فقط تسجیل تلك الطلبات التي تم الحصول على ودائعھا قبل الموعد . بحلول تاریخ محدد
د التقییم، تتم إعادة المبلغ المودع إلى مقدمي الطلبات ممن وبع. النھائي في تقییم أولویة المجتمع

. نقطة أو أعلى١٤یحققون 

قبل بدء تقییم أولویة المجتمع، من الممكن أن ُیطلب من جمیع مقدمي الطلبات المختارین 
. للمشاركة في مجموعة التنافس تقدیم معلومات إضافیة ذات صلة بتقییم أولویة المجتمع

تقییم أولویة المجتمعإجراءات ٢-٢-٤
بإجراء عملیات التقییم لكل مجموعة تنافس؛ ICANNستقوم ھیئة یتم تعیینھا من قبل منظمة 

یحدد دور الھیئة ما إذا كان أي الطلبات المعتمدة على . لمراجعة ھذه الطلبات المتنافسة
ل مجموعة لن یشارك مقدمو الطلبات القیاسیة داخ. المجتمع یفي بمعاییر أولویة المجتمع

.التنافس الواحدة، إن وجد، في تقییم أولویة المجتمع

انظر (إذا تمت مالحظة أن مقدم طلب واحًدا قائًما على المجتمع یفي بمعاییر أولویة المجتمع 
، لتحقیق النجاح في التقییم المقارن، یتم اإلعالن عن أن مقدم )أدناه٣-٢-٤القسم الفرعي 

إذا كان ھناك أكثر من . ولویة المجتمع ویمكن أن یتقدم بطلبھالطلب ھذا قد نجح في تقییم أ
:طلب معتمد على المجتمع یتوافق مع المعاییر، یتم حل التنافس المتبقي بینھم كما یلي

انظر (مع بعضھم البعض تنافس غیر مباشرفي حالة كون مقدمي الطلبات في ·
في تلك الحالة، . لة التالیة، یسمح لھما مًعا بالتقدم إلى المرح)١-١-٤القسم الفرعي 

یتم التخلص من الطلبات التي تكون في تنافس مباشر مع أي من ھذه الطلبات 
.القائمة على المجتمع

مع بعضھا البعض، تنتقل ھذه تنافس مباشرفي حالة كون الطلبات في حالة ·
إذا اتفق كل األطراف وقاموا بتقدیم طلب مشترك، فقد. الطلبات إلى مرحلة المزاد

المزاد لفترة ثالثة أشھر أثناء محاولة األطراف الوصول ICANNتؤجل منظمة 
ھذا الخیار متاح مرة واحدة فقط، ولن . إلى تسویة قبل االنتقال إلى خیار المزاد

. أكثر من ھذا الطلب لكل مجموعة من الطلبات المتنافسةICANNتمنح منظمة 

المعتمدة على المجتمع تفي بالمعاییر، ینتقل كل إذا لم یتم العثور على أن أي طلب من الطلبات
إلى ) سواء مقدمو الطلبات القیاسیة أو القائمة على المجتمع(األطراف في مجموعة التنافس 

.مرحلة المزاد

. وسوف یتم نشر نتائج التقییم لكل أولویة مجتمع عند االنتھاء منھا



الوحدة الرابعة
التنافس على السلسلة

٦-٤مطروح للمناقشة وحسب- قدیم اإلصدار الرابع مسودة دلیل إجراءات الت

قییم أولویة المجتمع مؤھلین للحصول على یعتبر مقدمو الطلبات الذین یتم استبعادھم نتیجة لت
).انظر الوحدة األولى(gTLDاسترداد جزء من رسوم تقییم 

تقییم أولویة المجتمع ٣-٢-٤
ستقوم ھیئة أولویة المجتمع بمراجعة مقدم أو مقدمي الطلبات المعتمدین على المجتمع الذین 

:بعة معاییر مذكورة أدناهاختاروا تقییم أولویة المجتمع وحساب رصید نقاطھم حسب أر

اإلیجابیات "تھدف عملیة تسجیل النقاط إلى تحدید الطلبات القائمة على المجتمع، مما یمنع 
تم تأسیسھ فقط للحصول على " مجتمع"منح أولویة غیر مستحقة لطلب یشیر إلى " (الزائفة

ة لطلب مؤھل عدم منح األولوی" (السلبیات الزائفة"، و)gTLDكلمة مطلوبة فقط مثل نطاق 
ویدعو ذلك إلى أسلوب عالئقي، من خالل وضع الكثیر من المعاییر في ). قائم على المجتمع

وسیتم احتساب تسجیل النقاط من قبل ھیئة وعلى أساس . الحسبان، كما تم توضیحھ في العملیة
مثل (المعلومات المقدمة في الطلب باإلضافة إلى المعلومات األخرى المتاحة ذات الصلة 

ویجوز للجنة أیًضا تنفیذ بحث مستقل، إذا ). المعلومات العامة بشأن المجتمع الذي یتم تمثیلھ
.رأت ذلك ضرورًیا للتوصل إلى قرارات بشأن نقاط التسجیل المبّلغ عنھا

یجب أن تتم مالحظة أن الطلب المؤھل القائم على المجتمع یمحو كل الطلبات القیاسیة 
وھذا السبب أساسي . غض النظر عن مدى أھلیة الطلبات األخرىالمتنافسة بشكل مباشر، ب

. للمتطلبات الصارمة للغایة لتأھیل طلب قائم على المجتمع، كما ھو موضح في المعاییر أدناه

وقد تم اتخاذ .یعكس تسلسل المعاییر الترتیب الذي سیتم على أساسھ التقییم من قبل الھیئة
أي جانب من الجوانب السلبیة –" اب مزدوجاحتس"أقصى درجات الحذر لتجنب أي 

الموجودة في تقییم أحد طلبات التقدم بالنسبة لمعیار واحد فقط ینبغي احتسابھ ھناك ویجب أال 
. یؤثر على تقییم معاییر أخرى

. نقطة على األقل حتى یفوز في تقییم أولویة المجتمع١٤یجب أن یتمكن الطلب من تسجیل 
.٢-٢-٤ًا لإلجراءات المذكورة في القسم الفرعي سیتم تحدید النتائج وفق

)نقاط٤-٠(تأسیس المجتمع : المعیار األول

یتمثل الحد األقصى لعدد النقاط التي یمكن الحصول علیھا في معیار تأسیس المجتمع ھو
:نقاط یتم تجمیعھا كما یلي٤

٤٣٢١٠

مؤسسة المجتمع

منخفضعاٍل 

:كما تمت عملیة القیاس من جانب

)٢(التخطیط -أ

٢١٠

مجتمع موجود 
مسبًقا مخطط 

. ومنظم بوضوح

مجتمع موجود مسبًقا 
مخطط بوضوح، 

ولكن ال یفي 
. ٢بمتطلبات نقاط 

تخطیط غیر كاٍف 
ووجود مسبق 
. ١بالنسبة لنقاط 



الوحدة الرابعة
التنافس على السلسلة

٧-٤مطروح للمناقشة وحسب- قدیم اإلصدار الرابع مسودة دلیل إجراءات الت

)٢(االمتداد -ب

٢١٠

مجتمع ذو حجم 
سم بطول كبیر ویت

. البقاء

مجتمع إما ذو حجم 
كبیر أو یتسم بطول 
البقاء، ولكن ال یفي 

. ٢بمتطلبات نقاط 

مجتمع بال حجم 
كبیر وال یتسم 

. بطول البقاء

یتعلق ھذا القسم بالمجتمع كما ھو محدد بشكل واضح ومعّرف وفًقا للبیانات الواردة في طلب 
لخاص بالسلسلة المقّدم لھا الطلب في االعتبار ھنا، ولكن ال یتم أخذ ضمنیة طلب التقدم ا. (التقدم

".) االرتباط بین السلسلة المقترحة والمجتمع"تؤخذ في االعتبار عند تسجیل المعیار الثاني، 

١تعریفات المعیار األول 

§"Community)نشأ استخدام تعبیر –)" المجتمع"community " بشكل
في حین ال یزال –" زمالة"بمعنى " communitas"كبیر من أصلھ الالتیني 

والجدیر بالذكر، . ینطوي على المزید من التماسك من مجرد المصلحة المشتركة
في جمیع طلبات التقدم، ینبغي أن یكون " المجتمع"أنھ بناًء على استخدام كلمة 

نوع من التفاھم ) ب(زیادة وعي واعتراف بالمجتمع فیما بین أعضائھ، و) أ: (ھناك
gTLDعندما اكتملت توصیات سیاسة (٢٠٠٧وجود المجتمع قبل سبتمبر بشأن 

. استقرار موسع أو طول بقاء، أو عدم زوال، في المستقبل) ج(، و )الجدیدة

إلى العضویة في المجتمع، حیث )" التخطیط(Delineation"تشیر كلمة §
یحصل تعریف العضویة الواضح والمستقیم على نقاط عالیة، في حین یحصل 

.التعریف غیر الواضح والمشتت وغیر المترابط على نقاط منخفضة

أن المجتمع یعد نشًطا على ھذا )" الوجود المسبق(Pre-existing"یعني مفھوم §
.٢٠٠٧الجدیدة في سبتمبر gTLDالنحو منذ قبل اكتمال التوصیات المتعلقة بسیاسة 

ن كیان واحد أن ھناك ما ال یقل ع)" التنظیم(Organized"تعني كلمة §
. مخصص بشكل رئیسي للمجتمع، مع أدلة موثقة من األنشطة المجتمعیة

إلى أبعاد المجتمع، فیما یتعلق بعدد أعضائھ، )" االمتداد(Extension"یشیر مصطلح §
.والنطاق الجغرافي لھ، وعمر النشاط المتوقع الخاص بھ، كما ھو موضح فیما یلي

ٍل من عدد األعضاء والنطاق الجغرافي إلى ك)" الحجم(Size"یشیر مصطلح §
قد - للمجتمع، وسیتم تسجیل نقاطھ تبًعا للسیاق بدًال من التركیز على األرقام المجردة 

یحسب مجتمع الموقع الجغرافي المالیین من األعضاء في مكان محدود، بینما مجتمع 
مقدمي اللغة قد یكون لھ ملیون عضو موزع على أنحاء العالم، وقد یكون لمجتمع

على الرغم من انتشارھم جیًدا في أرجاء العالم، " فحسب"الخدمات حوالي مائة عضو 
". حجم كبیر"ویمكن اعتبار ذلك كلھ بأنھ -وذلك لمجرد ذكر بعض األمثلة على ھذا 

أن مساعي المجتمع ذات طابع دائم )" طول البقاء(Longevity"یعني لفظ §
.وغیر عابر

، "عریفاتت"لقد تم إعادة تنظیم المالحظات التوضیحیة لكل معیار التي تم تضمینھا في اإلصدار الثالث من مسودة دلیل إجراءات التقدیم ھنا على ھیئة ١
كما تم . لمساعدة ھیئة أولویة المجتمع على تقییم طلب التقدم في ضوء تلك المعاییر" مبادئ توجیھیة"للمصطلحات المستخدمة في المعاییر، و على ھیئة 

.توضیح المالحظات السابقة وإسھابھا في بعض المناطق كاستجابة للتعلیق



الوحدة الرابعة
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٨-٤مطروح للمناقشة وحسب- قدیم اإلصدار الرابع مسودة دلیل إجراءات الت

عیار األولالمبادئ التوجیھیة للم

، تجدر اإلشارة إلى أن المجتمع یمكن أن یتكون من "االمتداد"و " التخطیط"فیما یتعلق بـ 
على سبیل (، أو من األفراد )على سبیل المثال، رابطة من مزودي خدمة معینة(كیانات قانونیة 

الدولي على سبیل المثال، االتحاد(أو من تحالف منطقي من المجتمعات ) المثال، مجتمع اللغة
وكلھا قابلة لالستمرار على ھذا النحو، شریطة ). للمجتمعات الوطنیة ذات الطبیعة المماثلة

وإال فسوف ُینظر إلى طلب . وجود الوعي الالزم واالعتراف من المجتمع فیما بین األعضاء
بالنسبة لكل من ٠التقدم على أنھ غیر متعلق بمجتمع حقیقي ویسجل مجموع نقاط قدره 

".االمتداد"و " یطالتخط"

، إذا كان طلب التقدم یوضح بصورة مرضیة جمیع المعاییر الثالثة "التخطیط"فیما یتعلق بـ 
.٢، فإنھ یحصل على مجموع نقاط قدره )التخطیط، والوجود المسبق، والتنظیم(ذات الصلة 

المجتمع ، إذا كان طلب التقدم یوضح بصورة مرضیة كًال من حجم "االمتداد"فیما یتعلق بـ 
. ٢وطول بقائھ على حد سواء، فإنھ یحصل على مجموع نقاط قدره 

Nexus between Proposed String and Community:المعیار الثاني
)نقاط٤-٠(

:نقاط٤یتمثل الحد األقصى لعدد النقاط التي یمكن الحصول علیھا في معیار الرابط في 

٤٣٢١٠

الرابط بین السلسلة والمجتمع 

منخفضعاٍل          

:كما تمت عملیة القیاس من جانب

)٣(الرابط -أ

٣٢٠

تتماشى السلسلة مع 
اسم المجتمع أو أنھا 

شكل مختصر معروف 
جًدا أو اختصار السم 

. مجتمع

تحدد السلسلة 
المجتمع، ولكنھا 

ال تتأھل للحصول 
على نقاط 
. ٣مجموعھا 

رابط السلسلة ال 
یفي بمتطلبات 

.٢نقاط 

) ١(التفرد -ب

١٠

ال یوجد للسلسلة معنى 
ھام آخر أكثر من تحدید 

المجتمع الموضح في 
. طلب التقدم

السلسلة ال تفي 
.١بمتطلبات نقاط 

.یقّیم ھذا القسم مدى أھمیة السلسلة لمجتمع معین تقوم بتمثیلھ



الوحدة الرابعة
التنافس على السلسلة

٩-٤مطروح للمناقشة وحسب- قدیم اإلصدار الرابع مسودة دلیل إجراءات الت

تعریفات المعیار الثاني 

المجتمع االسم الذي تم إنشاؤه والذي ُیعرف )" االسم(Name"ح یعني مصطل§
وقد یكون اسم منظمة مكرسة للمجتمع، ولكنھ ال . المجتمع بھ من قبل اآلخرین

.یشترط أن یكون كذلك

أن السلسلة المقّدم لھا الطلب تصف بشكل وثیق )" التحدید(Identify"یعني لفظ §
اط في الوصول بحد كبیر خارج حدود المجتمع أو أعضاء المجتمع، دون اإلفر

.المجتمع

المبادئ التوجیھیة للمعیار الثاني

، یعد الجانب األساسي ھو أن السلسلة المقّدم لھا الطلب ُتعرف ٣لنقاط " الرابط"فیما یتعلق بـ 
.اسم المجتمع/ من قبل اآلخرین بأنھا تحدید

ة المقّدم لھا الطلب عن كثب المجتمع یجب أن تصف السلسل،٢لنقاط " الرابط"فیما یتعلق بـ 
وعلى سبیل . أو أعضاء المجتمع، دون اإلفراط في الوصول بحد كبیر خارج حدود المجتمع

إذا كانت اسًما من الطبیعي أن ُینادى بھ ٢المثال، یمكن للسلسلة أن تتأھل للحصول على نقاط 
على (السلسلة عریضة للغایة وإذا ظھر أن . أحد أعضاء المجتمع النموذجیین في ھذا السیاق

، فإنھا لن تصبح ")تنس".سبیل المثال، نادي تنس معروف عالمًیا ولكنھ محلي یتقدم باسم 
.٢مؤھلة للحصول على نقاط 

بالجمھور بصفة عامة، مع اعتبار سیاق لغة " معناه الكبیر"، یرتبط "التفرد"وفیما یتعلق بـ 
.المجتمع المضاف

على سبیل . على حسب سیاق المجتمع من وجھة نظر عامة" ردالتف"سیتم احتساب نقاط 
المثال، قد تبدو سلسلة مجتمع موقع جغرافي معین فریدة من منظور عام، ولكنھا لن تسجل 

في التفرد إذا كانت تحمل معنى آخر كبیًرا في اللغة المستخدمة في موقع المجتمع ذي ١نقطة 
١في مجموع النقاط " من تحدید المجتمعأكثر"... تتضمن ھذه الصیغة ونصھا . الصلة

، لكي "للرابط"٣أو ٢متطلبات بأن السلسلة ال تحدد المجتمع، بمعنى مجموع نقاط " للتفرد"
". للتفرد"١تكون مؤھلة للحصول على مجموع نقاط 

وعلى اعتبار أن التقییم ُیجرى –السلسلة معنىلیس سوى " التفرد"وتجدر اإلشارة إلى أن 
أو معتمدة على المجتمع، /نافس، فبالتأكید ستكون ھناك طلبات تقدم أخرى، معیاریة ولحل الت

ذات سالسل متطابقة أو مشابھة لحد االرتباك في مجموعة التنافس المقرر حلھا، لذلك لن 
".وحیدة"التي یقصد بھا " فریدة"تكون السلسلة 

)نقاط٤-٠(سیاسات التسجیل : المعیار الثالث

األقصى لعدد النقاط التي یمكن الحصول علیھا في معیار سیاسات التسجیل في یتمثل الحد 
:نقاط٤

٤٣٢١٠

سیاسات التسجیل

منخفضعاٍل                         

:كما تمت عملیة القیاس من جانب



الوحدة الرابعة
التنافس على السلسلة

١٠-٤مطروح للمناقشة وحسب- قدیم اإلصدار الرابع مسودة دلیل إجراءات الت

)١(األھلیة -أ

١٠

تقتصر األھلیة على 
. أعضاء المجتمع

منھج غیر 
مقید إلى حد 
.كبیر لألھلیة

) ١(اختیار اسم -ب

١٠

تشمل السیاسات قواعد 
اختیار اسم تتفق وغرض 
المجتمع الواضح لنطاق 

gTLDالمقّدم لھ الطلب .

السیاسات ال 
تفي بمتطلبات 

.١نقاط 

)١(المحتوى واالستخدام -ت

١٠

تشمل السیاسات قواعد 
محتوى واستخدام تتفق 

جتمع الواضح وغرض الم
المقّدم لھ gTLDلنطاق 
. الطلب

السیاسات ال 
تفي بمتطلبات 

.١نقاط 

) ١(اإلنفاذ -ث

١٠

تشمل السیاسات تدابیر 
مثل (إنفاذ محددة 

ممارسات التحقیق 
والعقوبات، وإجراءات 

التي تشكل ) إنھاء الخدمة
مجموعة متماسكة ذات 

. آلیات استئناف مناسبة

السیاسات ال 
بات تفي بمتطل

.١نقاط 

وتعد . ُیعنى ھذا القسم بتقییم سیاسات تسجیل مقدم الطلب على النحو المبین في طلب التقدم
سیاسات التسجیل ھي الشروط التي ستحدد مستقبل التسجیل للمسجلین المحتملین، أي أولئك 

.الذین یرغبون في تسجیل أسماء النطاقات من المستوى الثاني في إطار السجل

المعیار الثالث تعریفات 

المؤھالت التي یجب أن تتوافر لدى )" األھلیة(Eligibility"یعني مصطلح ·
. الكیانات أو األفراد من أجل السماح بھم كمسجلین من قبل السجل

الشروط التي یجب الوفاء بھا )" اختیار االسم(Name selection"یعني ·
. لة من قبل السجلعن أي اسم نطاق من المستوى الثاني التي تعتبر مقبو

القیود المنصوص علیھا في السجل بالنسبة " محتوى واستخدام"یقصد بمصطلح ·
. للمحتوى المنصوص علیھ واستخدام أي اسم نطاق من المستوى الثاني في السجل
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١١-٤مطروح للمناقشة وحسب- قدیم اإلصدار الرابع مسودة دلیل إجراءات الت

األدوات واألحكام التي حددھا السجل )" اإلنفاذ(Enforcement"یعني لفظ ·
.ن ومعالجتھلمنع أي خرق للشروط من قبل المسجلی

المبادئ التوجیھیة للمعیار الثالث

المجتمع عضویة رسمیة، " أعضاء"، یمكن أن یستدعي االقتصار على "األھلیة"فیما یتعلق بـ 
كما یمكن أیًضا أن تكون راضیة بطرق أخرى، اعتماًدا على ھیكل المجتمع وتوجیھھ 

مجتمع الموقع الجغرافي، ویمكن الخاص بTLDعلى سبیل المثال، بالنسبة لنطاق . المتوافرین
تحقیق حالة االقتصار على أعضاء المجتمع من خالل اشتراط أن یكون عنوان المسجل الفعلي 

. داخل حدود الموقع

، فسیتم تنفیذ نقاط الطلبات "اإلنفاذ"، و "والمحتوى واالستخدام"، "اختیار االسم"فیما یتعلق بـ 
ور شمولي، مع المراعاة الواجبة لخصوصیات على أساس ھذه المعاییر الفرعیة من منظ

لمجتمع TLDعلى سبیل المثال، طلب التقدم الذي یقترح نطاق . المجتمع المبینة بشكل صریح
لغة قد یفرض قواعد صارمة على ھذه اللغة بشأن اختیار أحد األسماء فضًال عن المحتوى 

ذلك، أن یشتمل ذلك على شيء ویمكن، مع .أعالهCوBبالنسبة لكل ١واالستخدام، والنقاط 
من الھوادة في تدابیر اإلنفاذ لمواقع تعلیمیة لمساعدة أولئك الذین یرغبون في تعلم اللغة 

وینبغي . ال تؤدي المزید من القیود تلقائًیا إلى درجة أعلى. Dبالنسبة لـ ١والنتیجة ال تزال 
ن تظھر المواءمة مع الغرض للقیود وآلیات اإلنفاذ المقابلة التي اقترحھا مقدم الطلب أ

. وأن تظھر المساءلة المستمرة للمجتمع المسمى في طلب التقدمTLDالمجتمعي لنطاق 

)نقاط٤-٠(إقرار المجتمع : المعیار الرابع

٤٣٢١٠

إقرار المجتمع

منخفضعاٍل 

:كما تمت عملیة القیاس من جانب

)٢(الدعم -أ

٢١٠

یعتبر مقدم الطلب 
موثق الدعم أو تم 

توثیق الدعم لھ من 
)/ مؤسسات(مؤسسة 
) منظمات(منظمة 

عضویة المجتمع 
المعروفة أو وّثق 

السلطة لتمثیل 
.المجتمع

الدعم الموّثق من 
مجموعة واحدة 
على األقل ذات 

صلة، ولكنھ غیر 
. ٢كاٍف لنقاط 

دلیل عدم كفایة على 
.١قاط الدعم لن
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) ٢(المعارضة -ب

٢١٠

لیست ھناك 
. معارضة ذات صلة

المعارضة ذات 
الصلة من 

مجموعة واحدة 
ذات حجم ال 

. یستھان بھ

المعارضة ذات 
الصلة من 

مجموعتین أو أكثر 
.بحجم ال یستھان بھ

ط الدعم وسیتم احتساب نقا. أو المعارضة لطلب التقدم/ ُیعنى ھذا القسم بتقییم دعم المجتمع و
والمعارضة فیما یتعلق بالمجتمعات المبینة بشكل واضح كما ھو مذكور في الطلب، مع 

. المراعاة الواجبة للمجتمعات المبینة ضمنًیا من قبل السلسلة

تعریفات المعیار الرابع 

والمنظمة ) المؤسسات(المؤسسة )" المعروفة(Recognized"ُیقصد بلفظ §
علیھا بوضوح، من خالل العضویة أو غیر ذلك، من التي یتم التعرف) المنظمات(

.قبل أعضاء المجتمع كممثلین للمجتمع

إلى المجتمعات المبینة بشكل واضح " ذات الصلة"و " الصلة"یشیر مصطلحا §
وھذا یعني أن المعارضة من المجتمعات غیر المحددة في طلب . وبشكل ضمن

. لھا الطلب ستعتبر ذات صلةالتقدم ولكن مع وجود عالقة مع السلسلة المقّدم

المبادئ التوجیھیة للمعیار الرابع

، یترتب على ذلك أن الدعم الموثق، على سبیل المثال، من الرابطة "الدعم"فیما یتعلق بـ 
إذا ٢الوطنیة الوحیدة ذات الصلة بمجتمع معین على المستوى الوطني من شأنھ أن یسجل 

إذا كانت السلسلة تبین ١لمستوى الوطني، ولكن فقط كانت السلسلة موجھة بوضوح إلى ذلك ا
. ضمًنا المجتمعات المماثلة في دول أخرى

إلى حاالت ٢، تشیر أسماء الجمع الموجودة بین قوسین بنقاط "الدعم"أیًضا فیما یتعلق بـ 
وفي مثل ھذه الحاالت یجب أن یكون ھناك دعم موثق من . المؤسسات والمنظمات المتعددة

. ٢والمنظمات التي تمثل غالبیة المجتمع عموًما من أجل تسجیل نقاط المؤسسات

إذا لم یكن لدیھ دعم من الغالبیة العظمى من " الدعم"من أجل ١وسوف یسجل مقدم الطلب 
منظمات عضویة المجتمع المعروفة، أو لم یوفر الوثائق الكاملة التي لدیھا السلطة / مؤسسات

إذا لم یقدم مقدم الطلب " الدعم"لما یخص ٠وسوف یسجل فیھا .ملتمثیل المجتمع مع طلب التقد
منظمات عضویة المجتمع المعروفة، أو لم یقدم وثائق تثبت أن / وثائق تظھر الدعم من مؤسسات

وتجدر اإلشارة، مع ذلك، أن الدعم الموثق من الجماعات أو . لدیھ السلطة لتمثیل المجتمع
ھا على أنھا مبینة ضمًنا ولكن لھا توجھات مختلفة تماًما المجتمعات التي یمكن أن ینظر إلی

. فیما یتعلق بالدعم٢بالمقارنة مع مجتمع المتقدمین لن یكون مطلوًبا لتسجیل نقاط 

، االعتراضات السابقة على طلب التقدم وكذلك التعلیقات العامة "المعارضة"وعند تسجیل 
كما لن . تبار، ویتم تقییمھا في ھذا السیاقخالل جولة طلب التقدم نفسھا سوف تؤخذ في االع

أو ٢یكون ھناك افتراض بأن ھذه االعتراضات أو التعلیقات من شأنھا أن تمنع تسجیل النقاط 
وباعتبارھا معارضة ذات صلة، فإن مثل ".المعارضة"تؤدي إلى أي تسجیل نقاط خاص بـ 

لن تعتبر مصادر المعارضة .ھذه االعتراضات أو التعلیقات یجب أن تكون ذات طابع مسبب
.التي یتضح أنھا زائفة أو غیر مؤكدة ذات أھمیة
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آلیة المالذ األخیر: المزاد العلني٣-٤
من المتوقع أن یتم حل معظم قضایا التنافس من جانب تقییم أولویة المجتمع، أو من خالل 

لحل التنافس على ویعد المزاد العلني طریقة . االتفاق الطوعي بین مقدمي الطلبات المعنیة
السلسلة بین الطلبات ضمن إحدى مجموعات التنافس، إن لم یكن قد تم التوصل لحل التنافس 

.بواسطة وسائل أخرى

أن یتم حل معظم حاالت التنافس من خالل وسائل ICANNوفي الممارسة العملیة، تتوقع 
یر سوف یعود على وھناك احتمال بأن التمویل الكب. أخرى قبل الوصول إلى مرحلة المزاد

ICANN٢.كنتیجة لمزاد واحد أو أكثر

إجراءات المزادات١-٣-٤
یجري تنفیذ المزاد المكون من اثنین أو أكثر من طلبات التقدم ضمن مجموعة تنافس على 

یزید خبیر المزادات بصورة متتالیة من األسعار المرتبطة بطلبات التقدم ضمن . النحو التالي
ونظًرا . عرب المتقدمون المخصصون عن استعدادھم لدفع ھذه األسعارمجموعة التنافس، وی

وعندما یتم استبعاد عدد . الرتفاع األسعار، على المتقدمین اختیار الخروج تباًعا من المزاد
أي لم تعد طلبات التقدم المتبقیة موجودة في (كاف من الطلبات كي ال تتبقى تنافسات مباشرة 

، سیتم )TLDمیع السالسل ذات الصلة یمكن تفویضھا كنطاقات تنافس مع بعضھا البعض، وج
وفي ختام المزاد، سوف یقوم المتقدمون ذوو الطلبات المتبقیة بدفع . البدء في اختتام المزاد

مزاد "ویشار إلى ھذا اإلجراء بأنھ . األسعار الناتجة عنھا، والمضي قدًما نحو التفویض
".بتوقیت صاعد

. مي الطلبات مقدمة رسمیة لعملیة المشاركة في مزاد التوقیت الصاعدویقدم ھذا القسم لمقد
وسوف تتاح مجموعة مفصلة من قواعد . ویقصد بذلك مجرد مقدمة عامة ومبدئیة فقط

إذا نشأ أي تعارض بین ھذه الوحدة وقواعد المزاد، . المزادات قبل بدء أي إجراءات مزادیة
.فسوف یتم األخذ بقواعد المزاد

ط، یبین ھذا القسم الحالة التي یتألف فیھا تنافس المجموعة من اثنین أو أكثر من طلبات وللتبسی
. الحصول على سالسل متطابقة

وستجرى جمیع المزادات عبر اإلنترنت، مع المشاركین بعد وضع عروضھم عن ُبعد 
وافق وسوف یت.باستخدام نظام البرمجیات على شبكة اإلنترنت الذي ُصمم خصیًصا للمزادات

ذلك النظام مع اإلصدارات الحالیة من برامج التصفح األكثر انتشاًرا، كما لن یتطلب تثبیًتا 
. محلًیا خاًصا بأي برامج إضافیة

بتلقى تعلیمات من أجل الحصول على ") مقدمي العروض("وسیقوم المشاركون في مزاد 
ع محمًیا بكلمة مرور وسوف یكون الوصول إلى الموق. موقع للمزاد العلني على اإلنترنت

وفي حال فقد مقدم العرض االتصال باإلنترنت . SSLوسُتشفر العروض من خالل خدمة 
مؤقًتا، فُیمكن أن ُیسمح لھذا المقدم بتقدیم عروضھ في جولة المزاد القائمة عن طریق الفاكس، 

ومن المقرر أن . وسُتحجز عائدات المزادات، وُتخصص حتى یتم تحدید استخداماتھا. واضحة وموضوعیةوالغرض من ھذا المزاد ھو حل التنافس بطریقة٢
الجدید سوف تتم موازنتھا مع الرسوم، لذلك فإن أي أموال قادمة من آلیة المالذ األخیر لحل التنافس كالمزادات العلنیة من شأنھا أن gTLDتكالیف برنامج 

وال بد من تخصیص . ولذلك، ینبغي أن یشمل النظر إلى آلیة تنافس المالذ األخیر استخدامات األموال. إلى تمویل إضافي) لمزادبعد الدفع لعملیة ا(تؤدي 
.والقیم األساسیة وتحافظ أیًضا على الوضع غیر الربحيICANNاألموال على حدة واستخدامھا بطریقة مباشرة تدعم بعثة 

األساس مع مھمة واضحة وبطریقة تتسم بالشفافیة لتخصیص األموال للمشاریع التي تھتم بمجتمع اإلنترنت األكبر، مثل تشمل االستخدامات المحتملة تشكیل 
ICANNتدیره / الالحقة، أو إنشاء صندوق مجتمعيgTLDالجدید أو مشغلي السجل من المجتمعات في جوالت gTLDمنح دعم طلبات التقدم الخاصة بنطاق 

لضمان أن األموال ستكون في المكان المناسب لدعم عملیة (ح مجتمع اإلنترنت، أو إنشاء صندوق استمراریة السجل لحمایة المسجلین لمشاریع محددة لصال
، أو إنشاء صندوق األمن لتوسیع نطاق استخدام البروتوكوالت اآلمنة، وإجراء البحوث، ودعم منظمات )حتى یمكن العثور على تابعgTLDتشغیل سجل 

. واستقرارھاICANNلمعاییر وفًقا لمھمة أمن تطویر ا
. وسیتم توفیر مزید من التفاصیل حول االستخدامات المحتملة لألموال مع تحدیث مواد مسودة إجراءات التقدیم
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بسرعة، في یوم وعموًما ُتجرى المزادات الختتامھا . وفًقا لإلجراءات المبینة في قواعد المزاد
. واحد كصورة مثالیة

ویصبح تسلسل . ٣-٤وسیتم تنفیذ المزاد في سلسلة من الجوالت، كما ھو مبین في الشكل 
: األحداث على النحو التالي

سعر نھایة ) ٢(سعر بدء الجولة، و) ١: (لكل جولة مزاد، سیعلن خبیر المزادات مقدًما.١
في جولة المزاد األولى، سیكون سعر . اد ونھایتھامواعید بدایة جولة المز) ٣(الجولة، و 

وفي جوالت المزاد الالحقة، . دوالر٠بدء الجولة لجمیع مقدمي العروض في المزاد 
. سیكون سعر بدء الجولة ھو نفسھ سعر نھایتھا من جولة المزاد السابقة

. تسلسل األحداث خالل مزاد التوقیت الصاعد–٣-٤الشكل 

لة مزاد، سیطلب من مقدمي العروض تقدیم العرض أو العروض التي خالل كل جو.٢
تمثل استعدادھم للدفع ضمن نطاق األسعار الوسیطة بین أسعار بدء الجولة ونھایة 

وبھذه الطریقة، یبدي مقدمو العروض استعدادھم للبقاء في المزاد بناًء على كل . الجولة
الخروج من المزاد بسعر أقل من سعر األسعار حتى سعر نھایة الجولة، أو رغبتھم في 

. جولة نھایة المزاد، وھو ما یسمى عرض الخروج

فإذا خرج مقدم العرض من المزاد في جولة مزاد سابقة، فال . والخروج أمر ال رجعة فیھ.٣
.الدخول في جولة المزاد الحالي–یحق لھ 

. جولة المزادقد یتقدم مقدمو العروض بعرضھم أو بعروضھم في أي وقت خالل.٤

ووحدھا العروض التي تتوافق مع جمیع جوانب قواعد المزاد سیتم اعتبارھا عروًضا .٥
إذا ُقدم أكثر من عرض صالح من أحد مقدمي العروض في حدود المھلة . صالحة

الزمنیة لجولة المزاد، فإن خبیر المزادات سیعامل آخر عرض صالح تم تقدیمھ على 
.ياعتبار أنھ العرض الفعل

في نھایة كل جولة مزاد، تصبح العروض عروًضا ملزمة لمقدمیھا قانوًنا بتأمین سالسل .٦
gTLD ذات الصلة باألسعار التي تصل إلى مبالغ العروض الخاصة، والتي تخضع
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١٥-٤مطروح للمناقشة وحسب- قدیم اإلصدار الرابع مسودة دلیل إجراءات الت

وفي جوالت المزاد الالحقة، قد یتم استخدام . إلنھاء المزاد وفًقا لقواعد المزادات
. ي حالة ارتفاع األسعار الحًقاالعروض للخروج من المزاد ف

بعد كل جولة مزاد، سوف یكشف خبیر المزادات عن إجمالي عدد العروض المتبقیة في .٧
المزاد بأسعار نھایة الجولة في المزاد، وسوف یعلن عن أسعار جولة المزاد المقبلة 

. ومواعیدھا

ن ھذا ویجب على كل عرض أن یتكون من سعر واحد ملحق بطلب التقدم، ویكو·
. السعر أكبر من سعر بدایة الجولة أو مساوًیا لھ

إذا كان مبلغ العرض أقل من أسعار جولة النھایة بشكل كبیر، فسیتم التعامل مع ·
العرض على أنھ عرض الخروج بمبلغ محدد، وذلك یدل على التزام مقدم العرض 

. بدفع مبلغ العرض إذا تمت الموافقة على طلب التقدم

العرض أكبر من سعر نھایة الجولة أو مساوًیا لھ، فإن العرض یدل إذا كان مبلغ·
على أن مقدم العرض یرغب في البقاء في المزاد بناًء على جمیع األسعار في 

جولة المزاد الحالیة، وذلك یدل على التزام مقدم العرض بدفع مبلغ الجولة إذا تمت 
مكن استبعاد طلب التقدم في وبعد مثل ھذا العرض، ال ی. الموافقة على طلب التقدم
. إطار جولة المزاد الحالیة

وعندما یتجاوز مبلغ العرض سعر نھایة الجولة، فسیتم التعامل أیًضا مع العرض ·
وسوف یسمح لمقدم . على أنھ عرض إنابة یتم ترحیلھ إلى جولة المزاد المقبلة

قید عرض العرض تغییر مبلغ عرض اإلنابة في جولة المزاد المقبلة، كما لن ی
. اإلنابة مقدم العرض بأن یقدم أي مبلغ عرض صالح في جولة المزاد المقبلة

وال یسمح ألي مقدم عرض بتقدیم عرض ألي طلب تقدم تم تلقي عرض الخروج ·
مما یعني أنھ بمجرد خروج طلب التقدم من المزاد، فإنھ . لھ في جولة مزاد سابقة

. قد ال یرجع إلیھ

رض صالح ضمن جولة المزاد بالنسبة لطلب التقدم المتبقي إذا لم یتم تقدیم أي ع·
في المزاد، فسیعد مبلغ العرض بمثابة مبلغ عرض اإلنابة، إن ُوجد، والذي یتم 
ترحیلھ من جولة المزاد السابقة، أو إذا لم یوجد، فسیعد العرض بمثابة عرض 

. الخروج بناًء على سعر بدایة الجولة لجولة المزاد الحالیة

معینة في TLDستمر ھذه العملیة، مع زیادة الخبیر للنطاق السعري لكل سلسلة نطاق وت.٨
وبعد جولة . كل جولة مزاد، حتى ال یتبقى مقدم عرض واحد في سعر نھایة الجولة

ویعتبر . المزاد التي وفت بھذا الشرط، ینتھي المزاد ویحدد خبیر المزادات سعر المقاصة
. و الطلب الناجح، ویلتزم صاحبھ بدفع ثمن المقاصةطلب التقدم األخیر المتبقي ھ
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١٦-٤مطروح للمناقشة وحسب- قدیم اإلصدار الرابع مسودة دلیل إجراءات الت

.یوضح كیفیة تقدم مزاد ذي خمسة طلبات متنافسة٤-٤الشكل 

.مثال لمزاد ذي خمسة طلبات متنافسة تبادلًیا–٤-٤الشكل 

. P1قبل جولة المزاد األولى، یعلن خبیر المزادات عن سعر نھایة الجولة ·

، یقوم ٤-٤في الشكل . عرض لكل طلب تقدمخالل جولة المزاد األولى، یقدم·
وبما أن ھناك أكثر . P1جمیع مقدمي العروض بتقدیم عروضھم لخمسة على األقل 

ویبین خبیر المزادات أن . من طلب تراكمي واحد، یتابع المزاد لجولة المزاد الثانیة
. P2ویعلن عن سعر نھایة الجولة P1خمسة طلبات متنافسة قد بقیت في 

، یقوم جمیع ٤-٤في الشكل . ولة المزاد الثانیة، یقدم عرض لكل طلب تقدمخالل ج·
ویكشف خبیر المزادات . P2مقدمي العروض بتقدیم عروضھم لخمسة على األقل 

. P3ویعلن عن سعر نھایة الجولة P2أن خمسة طلبات متنافسة قد بقیت في 

خروج أقل قلیال وخالل جولة المزاد الثالثة، یقدم أحد مقدمي العروض عرض ال·
ویكشف . P3، في حین قیام األربعة اآلخرین بتقدیم عروضھم على األقل P3من 

ویعلن عن سعر نھایة P3خبیر المزادات أن أربعة طلبات متنافسة قد بقیت في 
. P4الجولة 

وخالل جولة المزاد الرابعة، یقوم أحد مقدمي العروض بتقدیم نصف عرض ·
قیام األربعة اآلخرین بتقدیم عروضھم على األقل ، في حین P4وP3الخروج بین 

P4 . ویكشف خبیر المزادات أن ثالثة طلبات متنافسة قد بقیت فيP4 ویعلن عن
. P5سعر نھایة الجولة 

وخالل جولة المزاد الخامسة، یقدم أحد مقدمي العروض عرض الخروج أعلى ·
بین Pcوج عند ، یقوم أحد مقدمي العروض بتقدیم نصف عرض الخرP4قلیال من 

P4وP5 . بینما یقدم مقدم العرض النھائي عرًضا أكبر منPc . وبما أنھ ال یوجد
. ، ینتھي المزاد في جولة المزاد الخامسةP5أكثر من طلب تراكمي واحد عند 
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١٧-٤مطروح للمناقشة وحسب- قدیم اإلصدار الرابع مسودة دلیل إجراءات الت

ویعتبر طلب التقدم الملحق بأعلى عرض في جولة المزاد الخامسة طلب التقدم 
ھذا ھو أدنى مستوى لسعر یمكنھ تلبیة الطلب ، وPcویبلغ سعر المقاصة . الناجح

.التراكمي

وكأقصى حد ممكن، سیتم إجراء المزادات المقرر حلھا للعدید من حاالت تنافس السلسلة في 
. وقت واحد

العملة١-١-٣-٤
) كامل(لتقدیم عروض قابلة للمقارنة، سیتم تقدیم جمیع العروض في المزاد بأي عدد صحیح 

. ریكیةمن الدوالرات األم

الرسوم٢-١-٣-٤
سوف تكون ھناك حاجة إلیداع ودیعة عروض من المتقدمین المشاركین في المزاد، في حدود 

ویجب أن تحول عن طریق حوالة مصرفیة إلى الحساب المصرفي المحدد . مبلغ یحدد فیما بعد
مبكر أو مزود المزاد التابع لھا في بنك دولي كبیر، على أن تصل في وقتICANNمن قبل 

ودیعة : وسیحدد مبلغ الودیعة فترة تقدیم العروض لكل مقدم عرض.من تاریخ المزاد
٪ من حد العروض، ومقدم العرض لن یسمح لھ بتقدیم أیة عروض لما ١٠العروض ستساوي 
.یزید على ذلك الحد

من أجل تجنب حاجة مقدمي العروض بااللتزام المسبق بحد تقدیم العروض خاص، یمكن 
مقدمي العروض خیار عمل ودیعة محددة من شأنھا أن توفر لھم سلطة عرض غیر إعطاء 

وسیعتمد المبلغ المطلوب لتلك السلطة على مجموعة التنافس . محدودة لطلب تقدم معین
. الخاصة، وسیتم بناًء على تقییم لألسعار النھائیة المحتملة في المزاد

.اقدین غیر المتعثرین بعد انتھاء المزادستتم إعادة جمیع الودائع من مقدمي العروض الف

مدفوعات العرض الفائز ٢-٣-٤
سوف یتعین على أي مقدم طلب یشارك في مزاد التوقیع على اتفاق مقدم العرض والذي یحدد 

حقوقھ ومسؤولیاتھ في المزاد، بما في ذلك العروض التي ھي عبارة عن التزامات ملزمة 
على سبیل المثال، إذا تمت الموافقة على طلب (ة فوزه قانوًنا بدفع مبلغ العرض في حال

، إلى جانب فرض عقوبة محددة ICANN، وإبرام اتفاقیة مزود االمتداد المقررة مع )التقدم
.للتعثر في سداد العرض الفائز أو عدم إبرام اتفاقیة مزود االمتداد المطلوبة

یوم عمل من ٢٠كامًال في غضون وسیطلب من الفائز في أي مزاد دفع مبلغ السعر النھائي 
یتم السداد عن طریق حوالة مصرفیة إلى الحساب المصرفي الدولي كإیداع . نھایة المزاد

.للعرض، وسوف یتقید إیداع عرض مقدم الطلب إلكمال السعر النھائي

یوم عمل بسبب القیود ٢٠في حالة توقع مقدم العرض أن األمر سیتطلب فترة دفع أطول من 
في ICANNفرضھا الحكومة على العمالت، فیمكن لمقدم العرض تقدیم المشورة لـ التي ت

في اعتبارھا توفیر فترة سداد أطول لجمیع ICANNوقت مبكر من المزاد وسوف تأخذ 
.مقدمي العروض ضمن مجموعة التنافس نفسھا

عمل من یوم ٢٠أي مقدم عروض فائز لم ُیتلق منھ مبلغ السعر النھائي كامًال في غضون 
وحدھا، قد تؤجل ICANNوحسبما یتراءى لـ . نھایة المزاد قد یكون عرضة إلشھار تعثره

ھي ومقیمو المزاد إشھار التعثر لفترة وجیزة، ولكن فقط في حالة االقتناع بأن استالم المبلغ 
. كامًال بات وشیًكا

یوم عمل من نھایة ٢٠أي مقدم عروض فائز ُتلقّي منھ مبلغ السعر النھائي كامًال في غضون 
ومثل . یوًما من نھایة المزاد٩٠المزاد یلتزم بتنفیذ اتفاقیة مزود االمتداد المطلوبة في غضون 

یوًما من نھایة المزاد قد یكون عرضة ٩٠ھذا الفائز الذي ال یلتزم بتنفیذ االتفاقیة في غضون 
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١٨-٤مطروح للمناقشة وحسب- قدیم اإلصدار الرابع مسودة دلیل إجراءات الت

مو المزاد إشھار وحدھا، قد تؤجل ھي ومقیICANNوحسبما یتراءى لـ . إلشھار تعثره
. التعثر لفترة وجیزة، ولكن فقط في حالة االقتناع بأن تنفیذ اتفاقیة مزود االمتداد بات وشیًكا

إجراءات ما بعد التعثر٣-٣-٤
بمجرد إشھار التعثر، قد یكون أي مقدم عروض فائز عرضة لمصادرة مكانھ في المزاد على 

ر مقدم العروض الفائز، سیتلقى مقدمو العروض وبعد إشھار تعث. الفور وتقییم عقوبات التعثر
المتبقون عرًضا لقبول طلباتھم، واحد في كل مرة، في ترتیب تنازلي لعرض الخروج لكٍل 

وبھذه الطریقة، سیتم اإلعالن عن مقدم العرض التالي، وسیقوم الفائز بدفع سعر العرض . منھم
عرض ثاٍن كان قد تلقى مثل ھذا إجراءات التعثر وعقوباتھ ال تتغیر ألي مقدم . األخیر

.العرض

ذو الصلة فترة محددة، تصل عادًة إلى gTLDسُیعطى كل مقدم عرض ُعرض علیھ نطاق 
مقدم العرض الذي یوافق سیكون . gTLDأربعة أیام عمل للرد على ما إذا كان یرید نطاق 

ل ھذا العرض ال أما مقدم العرض الذي یرفض مث. یوم عمل لتقدیم المبلغ كامًال٢٠أمامھ 
یمكن أن یتراجع عن ھذا التصریح، وال یوجد لدیھ التزامات أخرى في ھذا السیاق، كما أنھ لن 

.یعتبرمتعثًرا

ستقید عقوبات ٣.٪ من العرض المتعثر١٠عقوبة التعثر بالنسبة لعرض فائز سوف تعادل 
.روض الموجودالتعثر ضد أي إیداع عروض لمتقدم متعثر قبل أن یتم إعادة إیداع الع

حل التنافس وتنفیذ العقد٤-٤
سیتابع مقدم الطلب الذي تم إعالنھ فائًزا بإحدى عملیات حل التنافس بالدخول في مرحلة تنفیذ 

).من الوحدة الخامسة١-٥راجع القسم . (العقد

لـ یوًما من اتخاذ القرار، فیحق ٩٠إذا لم ینفذ الفائز بإجراءات حل التنافس العقد في غضون 
ICANN رفض ذلك الطلب وتقدیم عرض لمقدم الطلب الثاني، إن ُوجد، للشروع في طلب

على سبیل المثال، في أحد المزادات، قد یتابع مقدم طلب آخر یعتبر مقدم طلب ثاٍن في . التقدم
وال یتمتع مقدم . فحسبICANNوال یتوافر ھذا العرض إال مع خیار . إجراءات التفویض

المقّدم لھا الطلب إذا لم ینفذ gTLDعملیة حل التنافس بالحق التلقائي لسلسلة الطلب الثاني في
. الفائز بالمركز األول العقد خالل فترة زمنیة محددة

مقدم العرض الفائز ھذا وإذا تم منح مقدمي العروض خیارًا لعمل ودیعة محددة منحتھم سلطة عروض غیر محدودة بالنسبة لطلب تقدم معین وإذا استغل ٣
مبلغ الودیعة المحددة التي منحت مقدم العرض ) ٢(٪ من العرض المتعثر، أو ١٠) ١: (الخیار، فإن عقوبة التعثر في العرض الفائز ستكون األقل فیما یلي

.السلطة غیر المحدودة
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 مدقتلا ةيلمع بلطلا مدقم لمكي
 مدقتلا ماظن مادختساب بلطلاب
 فورعملا(TLD يف تابلطلاب

)TAS مساب اًراصتخا
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.سفانتلا تاعومجم رييغت يف ببستي دق

 مت يتلاgTLD ةلسلس دجوت له
 ةعومجم يف اهلجأ نم بلطب مدقتلا

؟سفانت

 ةلحرم يف بلطلا مدقم لخدي
ضيوفتلا ىلإ لاقتنالا

 ةمئاق رشنبICANN ةمظنم موقت
 مدقتلا ةيلمع يف بلطلا مدقم أدبي.تابلطلا يمدقم عيمجب

.بلطلاب
 بلطآ بلطلا نييعت متيس ناآ اذإ ام بلطلا مدقم راتخي

.عمتجملا ىلع مئاق

 تابلطلا يمدقم نم رثآأ وأ دحاو ماق له
 مييقت رايتخاب عمتجملا ىلع نيدمتعملا
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 ةطساوب ةيمزراوخ ءارجإ متي
ICANNلسالس عيمجل gTLD

 يف اهلجأ نم تابلطب مدقتلا مت يتلا
gTLD لسالس عيمج لباقم
 تابلطب مدقتلا مت يتلا ىرخألا

.اهلجأ نم

 هباشت صحفب ةينعملا ةئيهلا لمعت
 مادختساب ،ليلحت ءارجإ ىلع لسالسلا
 لسالسلا عيمجتل ،ةيمزراوخلا جئاتن
 تاعومجم يف ةقباطتملاو ةهباشتملا

.سفانتلا

عمتجملا ةيولوأ مييقت

 نيذلا تابلطلا ومدقم كراشي
 يف ةسفانتم لسالس مهيدل
:يلاتلا وحنلا ىلع ةديازم
 ىلإ رثآأ وأ فرط لاقتنا

ةقحاللا ةلحرملا

 ةعجارم جئاتن نالعإبICANN موقت
 تاعومجم كلذ يف امب لسالسلا هباشت

.سفانتلا

 لح ىلع تابلطلا يمدقم عيجشت متي
 تقو يأ يف مهسفنأب لسالسلا تاعازن

.عازنلا لح ةيلمع لبق
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