
 

 

 

 

  المساعدالدليلمسودة
   الطلب لمقدم

 الوحدة رقم 4   

 الطلبات مقدمو يعتمد أن ينبغيال .فقطمناقشةمسودةهيهذهأنالعلم الرجاء
 ما حيث الجديدة gTLD ببرنامج الخاصة المُقتَرحة التفاصيل من أيٍ على المحتملون

 .تينإضافي ومراجعة لمشاورة خاضعًا البرنامج زال

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

وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها شركة اإلنترنت لألرقام واألسماء المُخصصة 
)ICANN ( للتحقق من دقة الترجمة، غير أن اللغة اإلنجليزية هي اللغة التي يتم

، كما أن النص األصلي المكتوب باللغة اإلنجليزية من هذه ICANNالعمل بها في 
. الوثيقة هو النص الوحيد الرسمي والمعتمد  
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 4الوحدة 
 إجراءات التنافس على السلسلة

 

 gTLDتقوم هذه الوحدة بوصف المواقف التي يحدث بها تنافس على سالسل 
المقدَّم لها الطلب، والطريقتين المتاحتين لمقدمي الطلبات لحل حاالت التنافس 

 .هذه

 السلسلة علىالتنافس   4-1
 :يحدث التنافس على السلسلة عندما

متطابقة  gTLDمن مقدمي الطلبات لسلسلة نطاق  يقوم اثنان أو أكثر .1
 بإكمال جميع المراحل السابقة من التقييم وعملية حل النزاع بنجاح؛ أو

شابهة بإكمال تم TLDيقوم اثنان أو أكثر من مقدمي الطلبات لسالسل  .2
التشابه  يُعرَّفحل النزاع بنجاح، ووالتقييم  لعمليتيجميع المراحل السابقة 

لمستخدم إذا تم تفويض أكثر لإرباك إحداث نه احتمالية في السالسل بأ
 .ةسلسلمن 

 المتطابقة المقترحة gTLDباعتماد طلبات سالسل  ICANNلن تقوم منظمة 
أو تلك التي ستتسبب في ارتباك في السلسلة، والتي يطلق عليها سالسل 

ات أعاله، فستنتقل مثل هذه الطلب 2أو  1إذا حدث أي من الموقفين  .متنافسة
مزاد آلية فعالة لحل التنافسإلى حل التنافس إما من خالل التقييم المقارن أو 

يشار إلى مجموعة من الطلبات  .، وكالهما موضح في هذه الوحدةعلني
 .المقدمة لسالسل متنافسة كمجموعة تنافس

للحصول على وصف كامل لالعتبارات المتعلقة بإجراءات التنافس على 
الموقع ة التوضيحية على السلسلة، انظر المذكر

-contention-gtlds/string-/topics/newarhttp://www.icann.org/
.pdfar-18feb09. 

  تعريف مجموعات التنافس 4-1-1

هي مجموعات من طلبات تحتوي على سالسل نطاق .مجموعات التنافس
gTLD في( .متطابقة أو متشابهة تم التقدم بطلبها RFP الدليل المساعد  هذا

سالسل متشابهة جدًا لدرجة أنه من " مشابهة"، تعني كلمة دم الطلبلمق
المتشابهتان  gTLDsالمحتمل أن ينشأ إرباك يضر بالمستخدم إذا كانت سلسلتا 

يتم تحديد مجموعات التنافس أثناء التقييم  .)مفوضتين في منطقة الجذر
بواسطة  التي تم التقدم بطلبها TLDالمبدئي من مراجعة جميع سالسل نطاق 

بنشر مجموعات  ICANNستقوم منظمة  ..لجنة فاحصي التشابه في السالسل
 .التنافس قرب انتهاء فترة التقييم المبدئي
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المتطابقة آليًا إلحدى مجموعات  gTLDسيتم تخصيص طلبات سالسل نطاق 
على سبيل المثال، إذا تقدم كل من مقدم الطلب أ ومقدم الطلب  .التنافس
كما  .، فسيتم إعالنهما ضمن إحدى مجموعات التنافسTLDSTRINGبطلب لـ 

يأخذ هذا االختبار في االعتبار معامالت نقاط الرموز الواردة بجدول مراجع 
 .المتعلق بذلكاللغات 

سيقوم أيضًا فاحصو التشابه في السالسل بمراجعة المجموعة الكاملة لعناوين 
انت السالسل المقترحة في أي لتحديد ما إذا ك ؛طلبهالالسالسل التي تم التقدم 

طلبين أو أكثر متشابهة جدًا لدرجة أنها قد تتسبب في إحداث إرباك يضر 
ستقوم اللجنة  .DNSبالمستخدم إذا تم السماح لها بالتواجد معًا في نظام 

 .التي تم التقدم بطلبها gTLDبمثل هذا التحديد لكل زوج من سالسل نطاق 
من  1-1-1-2ل الموضحة في القسم الفرعي ينتج عن مراجعة ارتباك السالس

، تحديد مجموعات التنافس بين الطلبات التي لها عالقات تنافس 2الوحدة 
 .مباشرة أو غير مباشرة مع بعضها البعض

إذا كانتا متطابقتين أو متشابهتين جدًا  تنافس مباشريتم اعتبار سلسلتين في 
في  TLD سالسلويضهما كلدرجة وجود احتمالية إرباك المستخدم إذا تم تف

من الممكن أن يجتمع أكثر من اثنين من مقدمي الطلبات في  .منطقة الجذر
مختلفين بطلب الإذا تقدم أربعة من مقدمي الطلبات  :موقف تنافس مباشر

نفسها، فسيكونون جميعًا في تنافس مباشر مع بعضهم  gTLDسلسلة نطاق 
 .البعض

ا كانت كلتاهما في تنافس مباشر مع إذ تنافس غير مباشرتصبح سلسلتان في 
التنافس المباشر  شرحيتم  .سلسلة ثالثة، ولكن ليس مع بعضهما البعض

 .المثال التالي خاللوالتنافس غير المباشر بتفاصيل أكثر 

تشكل  .مثاالً على التنافس المباشر Bو A، تشكل السلسلتان 1-4في الشكل 
في  Gو Cدخلت كل من  .لمباشرمثاالً على التنافس غير ا Gو Cالسلسلتان 
يمثل الشكل في مجمله  .، ولكن ليس مع بعضهما البعضBتنافس مع 

تتكون مجموعة التنافس من جميع الطلبات المرتبطة  .مجموعة تنافس واحدة
 .ببعضها بواسطة التنافس على السلسلة، بشكل مباشر أو غير مباشر
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 يمثل هذا الرسم التوضيحي مجموعة تنافس واحدة - 1-4الشكل 
تعرض كالً من السالسل المتنافسة بشكل مباشر والسالسل 

 .المتنافسة بشكل غير مباشر

 حيث يتم تحديد مجموعات التنافس أثناء تقييم مبدئي، ال يمكن وضع تصور
التكوين النهائي لمجموعات التنافس إال بعد االنتهاء من خطوات عملية التقييم 

 ،وذلك بسبب أن أي طلب يتم استبعاده خالل هذه الخطوات .وحل النزاع
فقد  .يمكنه أن يشكل تعديالً على مجموعة تنافس محددة في مرحلة سابقة

ا كنتيجة لتقييم زالتهما معً قسم مجموعة تنافس إلى مجموعتين، أو قد تتم إنت
  .ع أو إجراء حل نزاعموس

أصبح  .Gو D، تم استبعاد الطلبات 1في مجموعة التنافس  :2-4راجع الشكل 
 .هو الطلب الوحيد المتبقي، لذا ال توجد منافسة موجودة لحلها Aالطلب 

، تم االنتهاء بنجاح من التقييم الموسع وحل النزاع 2في مجموعة التنافس 
 .لذا تبقى مجموعة التنافس األساسية لحلها لجميع الطلبات،

كان في تنافس  نظرًا ألن الطلب  .، تم استبعاد الطلب 3في مجموعة التنافس 
ليسا في تنافس مع بعضهما البعض، فستنقسم  Jو E، ولكن Jو Eمباشر مع 

في  Kو Eواحدة تحتوي على  :مجموعة التنافس األساسية إلى مجموعتين
  .Jو Iة تحتوي على تنافس مباشر وواحد
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حتى ينهي  ال يمكن بدء حل التنافس على السلسلة – 2-4الشكل 
جميع  التنافس جميع مقدمي الطلبات داخل إحدى مجموعات

 .االمراحل السابقة المعمول به

آلية يجب أن يتم حل حاالت التنافس المتبقية من خالل التقييم المقارن أو 
في هذه العملية، تقوم منظمة  .، وفقًا للظروفطرق أخرىفعالة لحل التنافس

ICANN بمخاطبة كل مجموعة تنافس للوصول إلى حلٍ واضح. 

دعوة في نصيحة السياسة التي قدمتها تطالب فيها بعملية  GNSOوجهت 
لة لحل حاالت التنافس، في حالة عدم وجود ادعاء من جانب تمثيل فعا

وما لم تتم تسويتها، تتم مناقشة  .المجتمع باستخدامها كعامل لحل التنافس
الوسائل المرشَّحة لهذه العملية أدناه وبمزيد من التفاصيل في ورقة مرفقة 

دورة وهي  -حل تنافس السلسلة "بمسودة دليل مقدمي الطلبات المسماة 
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انظر ." (السلسلة على التنافس حياة كاملة تشمل حل
22oct08.pdf-contention-http://www.icann.org/en/topics/string.( 

س وكما هو موضح في مكان آخر من هذا المستند، قد يتم حل حاالت التناف
وفي ظل غياب ذلك،  .من خالل التقييم المقارن أو اتفاقية ما بين األطراف

  .مزاد علني إقامة حل التنافس هيالمالذ األخير لفستكون آلية 

 تأثير إجراءات حل النزاع على مجموعات التنافس  4-1-2

راجع (وإذا رفع مقدم طلب معارضة ارتباك سلسلة ضد مقدم طلب آخر 
أن القوانين أي ( ؛ الهيئة وجود ارتباك السلسلة هذا ، ووجدت)3الوحدة 

ي الطلبات كليهما فسيتم وضع مقدمَ ،)،المعارض يكون الحكم في صالحتؤيد
إجراءات اإلجراءاتلذا، فسيتسبب أحد  .في تنافس مباشر مع بعضهما البعض

القائمة على معارضة على سلسلة مربكة في هيكل جديد لمجموعة  حل النزاع
 .صة بالطلبات ذات الصلةتنافس خا

  الحل الذاتي للتنافس على السلسلة 4-1-3
كأطراف في تنافس اختيار الوصول لتسوية  محددينيمكن لمقدمي الطلبات ال

من  .، يقوم من خالله أحد مقدمي الطلبات بسحب طلبهأو اتفاق فيما بينهم
 من الممكن أن يحدث هذا في أي مرحلة من .شأنه أن يحل هذا التنافس

بشكل عام بنشر الطلبات المستلمة على  ICANNالعملية، بمجرد قيام منظمة 
  .موقع الويب الخاص بها

ال يمكن لمقدمي الطلبات حل إحدى حاالت التنافس على السلسلة بواسطة 
جديدة  TLDتغيير طلباتهم عن طريق، علي سبيل المثال، اختيار سلسلة نطاق 

 .الة التنافسأو إنشاء مشروع مشترك كوسيلة لحل ح
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يمكن لمقدمي الطلبات حل التنافس على السلسلة من خالل أن يقوم أحد 
وال يمكن لمقدم الطلب حل التنافس على  .مقدمي الطلبات بسحب طلبه

السلسلة من خالل اختيار سلسلة جديدة أو استبدال السلسلة نفسها بمشروع 
حل ذاتي ومن المعلوم أن المشروعات المشتركة قد تنتج عن  .مشترك

ومع ذلك، ستتطلب التغييرات  .للتنافس على السلسلة بواسطة مقدمي الطلبات
إعادة ) على سبيل المثال، ضم الطلبات لحل التنافس(الجذرية في الطلبات 

ونُشجع  .وهذا قد يتطلب رسومًا إضافية أو التقييم في جولة طلب تالية .تقييم
بطريقة ال تأثر على الطلب  مقدمي الطلبات على حل التنافس من خالل الضم

 .الباقي بشكل جذري

 النتائج المحتملة لحل التنافس  4-1-4

االنتقال إلى الخطوة  -غير مرتبط بأي موقف تنافس معلق  -يمكن ألي طلب 
يمكن أن ينتقل طلب أكمل جميع المراحل السابقة بنجاح ولم يعد جزءًا  .التالية

كما (تحدث داخل مجموعة التنافس من مجموعة تنافس نظرًا للتغيرات التي 
أو من خالل حل ذاتي بواسطة مقدمي ) 1-1-4هو موضح في القسم الفرعي 

) 3-1-4كما هو موضح في القسم الفرعي (الطلبات داخل مجموعة التنافس 
 .إلى المرحلة التالية

ويمكن أن ينتقل مقدم طلب فاز في إجراء حل التنافس، سواء من خالل 
 .زاد علني، إلى المرحلة التاليةتقييم مقارن أو م

بعملية حل  ال يمثل الفائز النهائي -يمكن لمقدم طلب  في بعض الحاالت،
وهذا الموقف موضح في الفقرات  .المتابعة للخطوات التالية - تنافس سلسلة

 .:التالية

يمكن أن يجتاز أكثر من طلب واحد حل التنافس ضمن إحدى مجموعات 
 سل الموجودةإذا كانت السال .التنافس

ضمن مجموعة تنافس متطابقة، فتكون الطلبات في تنافس مباشر مع بعضها  
  .البعض ويجب أن يكون هناك فائز واحد فقط ينتقل إلى الخطوة التالية

وعلى الرغم من ذلك، فحيثما توجد مواقف التنافس المباشر وغير المباشر 
 .حلضمن المجموعة، يمكن أن تبقى أكثر من سلسلة بعد ال

، Bفي تنافس مع السلسلة  Aالسلسلة  افترض أنإذا كانتعلى سبيل المثال، 
 Aإذا فازت ف. Aليست في تنافس مع  C، ولكن Cفي تنافس مع  Bو

ليست في تنافس  Cنظرًا ألن  Cيمكن استمرار  ،Bبالتنافس وتم استبعاد 
بدون  DNSمباشر مع الفائز ويمكن أن تتواجد كال السلسلتين معًا في نظام 

 .المخاطرة بوجود ارتباك
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 التقييم المقارن 4-2
سيتم إجراء التقييم المقارن إذا اختار مقدم طلب معتمد على المجتمع هذا يبدأ

التقييم المقارن بمجرد أن ينهي جميع مقدمي الطلبات  يبدأو .الخيار في طلبه
 .في مجموع التنافس جميع المراحل السابقة للعملية

ً يعد التقييم المقار ال يتم تحويل النقاط المستلمة في  .ن تحليالً مستقال
يبدأ كل من مقدمي الطلبات  .مراجعات مقدم الطلب إلى التقييم المقارن

 .المشاركين في التقييم المقارن برصيد صفر من النقاط

 أهلية المشاركة في التقييم المقارن 4-2-1
يع مقدمي ، فجم1من الوحدة  2-2-1كما هو موضح في القسم الفرعي 

 :الطلبات مطلوب منهم تحديد ما إذا كان نوع طلباتهم هو

 مفتوح؛ أو •

 ؛ أومعتمد على المجتمع •

 .مفتوح •

مقدمو الطلبات المعتمدون على المجتمع هم فقط الذين يمكنهم اختيار عمل 
حالة وجود تنافس  فيو أنه في ICANNتنص سياسة منظمة  .تقييم مقارن

حد األطراف بدعم المجتمع سببًا في منح على السلسلة، فسيكون ادعاء أ
ن على المجتمع يإذا قام أحد مقدمي الطلبات المعتمد .األولوية لهذا الطلب

ضمن إحدى مجموعات التنافس بهذا االختيار، فسيكون جميع مقدمي الطلبات 
المجتمع في مجموعة التنافس ذاتها جزءًا من التقييم اآلخرين المعتمدين على 

 .المقارن

يطلب من مقدمي الطلبات الذين يقومون بتعيين طلباتهم كطلبات سوف 
معتمدة على المجتمع اإلجابة على مجموعة من األسئلة في نموذج الطلب 

 .تقدم معلومات ذات صلة في حالة حدوث تقييم مقارن

قبل بدء التقييم المقارن، من الممكن أن يُطلب من جميع مقدمي الطلبات 
في مجموعة التنافس تقديم معلومات إضافية ذات ن على المجتمع يالمعتمد

إضافة إلى ذلك، سيُطلب من مقدمي الطلبات المعتمدين  .صلة بالتقييم المقارن
 ،)1من الوحدة  5-1راجع القسم (دفع رسوم تقييم مقارن على المجتمع 

سيتم إعادة هذا و .التقييم المقارن تقديم إيداع لتغطية تكلفةللمشاركة في
 .نقطة أو أعلى 14ى مقدمي الطلبات الذين يسجلون اإليداع إل

 إجراء التقييم المقارن 4-2-2

التقييم المقارن عمليات بإجراء  ICANNنه سيقوم مزود خدمة تقييم مقارن تعيِّ 
 .المتنافسة TLDطلبات سالسل نطاق جميع لكل مجموعة تنافس؛ لمراجعة 

سوف المعتمدة على المجتمع ما إذا كان أحد الطلبات  المزودالهيئةيحدد ميثاق 
مزيدًا من القيمة إلى  بشكلٍ واضح وجلي يمتلك دعم المجتمع المحدديضيف



4 الوحدة
 السلسلة على التنافس

 
 

 
 8-4  فقط للمناقشة - مسودة

 

لن يشارك مقدمو الطلبات المفتوحة داخل  .نظام أسماء نطاقات اإلنترنت
 .في التقييم المقارن ، إن وجدوا،مجموعة التنافس الواحدة

بشكلٍ واضح  تمعالمج على معتمد واحد طلب مقدم أن ثبتلم يظهر إذا
 في للفوز) أدناه 3-2-4 الفرعي القسم انظر( المطلوبة بالمعايير يفيوجلي

يضيف قيمة جديدة  أنه على هذا الطلب مقدم إعالن سيتم المقارن، التقييم
 .بطلبه المتابعة له ويحق المقارن التقييم في لفائزلحيز األسماء، بخالف كال

 المطلوبة، بالمعايير يفي المجتمع على معتمد طلب مقدم من أكثر أن ثبت وإذا
 :يلي كما ذلك حل سيتم

تنافس في المتنافسة والمتسابقةالطلبات  وفي حالة وجود مقدمي •
، سيتم )1-1-4انظر القسم الفرعي (البعض  امع بعضهم غير مباشر

 .السماح لكليهما باالنتقال إلى الخطوة التالية

مع بعضهما  باشرتنافس مفي حالة وجود مقدمي الطلبات في و •
 أحد تم منحيا بتحديد نفس المجتمع في طلبهما، سهممياالبعض وق

غلبية هذا المجتمع وله أاألولوية إذا أثبت أنه يمثل  ينطلبال يمقدم
 ينطلبال يمقدم من إذا لم يثبت أيو .نصيب أكبر فيه بشكل واضح

 .ذلك، سينتقل مقدمو الطلبات إلى مزاد علني

مع بعضهما  تنافس مباشرفي  ينالطلبوفي حالة وجود مقدمي  •
سيتم حل هما، يا بتحديد مجتمعين مختلفين في طلبهماميالبعض وق

 .النزاع عن طريق إقامة مزاد علني بين هذين الطلبين

 يفي المجتمع على المعتمدين الطلبات مقدمي من أحد يوجد ال أنه ثبت إذا
 مقدمو( لتنافسا بمجموعة األطراف كافة فستدخل ،المطلوبة بالمعايير
آلية جديدة لتقرير حل  في) المجتمع على والمعتمدون المفتوحة الطلبات

 .علني مزادالتنافس بشكل أمثل

 معايير التقييم المقارن 4-2-3
ستقوم لجنة معينة بواسطة مزود التقييم المقارن بمراجعة مقدم أو مقدمي 

لمقارن وحساب رصيد الطلبات المعتمدين على المجتمع الذين اختاروا التقييم ا
 :فيما يليفي الجدول التاليمذكورة الربعة األمعايير لنقاطهم وفقًا ل

 والمجتمع المُقترَحة السلسلة بين الصلة :1# المعايير

 النقاط رصيد المعايير

4 3 2 1 0 

الصلة بين 
السلسلة 

المُقترَحة 
 السلسلةوالمجتمع

 بقوة مرتبطة
 إحدى أو بالمجتمع
 المجتمع مؤسسات

 لديها يوجد وال

السلسلة تمثل 
اسمًا أو اختصارًا 

معروفًا إلحدى 
مؤسسات 

 السلسلة.المجتمع
 بوضوح مرتبطة

 ولكن بالمجتمع
 لديها يوجد

 ذات السلسلة
بمنطقة  صلة

اهتمام مقدم 
 بالمجتمعالطلب
أيضًا لها  ولكن

ارتباط 
 يوجدبمؤسسات

 اطاتارتب لديها

ال توجد 
 الرغم على.صلة
 السلسلة أن من
 صلة ذات

 يوجد بالمجتمع،
 ارتباطات لديها

 في أوسع
 .األصل

 بالمتطلبات والمجتمع السلسلة بين الصلة تفي ال
 .واحدة نقطة لتسجيل
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 النقاط رصيد المعايير

4 3 2 1 0 
 ذو آخر ارتباط
 .أهمية

 أخرى ارتباطات
 .أيضًا

 معروفة أخرى
 .أيضًا

سياسات التسجيل 
 المُخصصة

تقتصر أهلية التسجيل بشدة 
على أعضاء المجتمع الذي 

يسه مسبقًا والمحدد تم تأس
وتتضمن  .في الطلب

سياسات التسجيل أيضًا 
اختيار االسم ومتطلبات 
االستخدام المتسقة مع 

المجال الموضح وطبيعة 
المعتمد على  TLDنطاق 

وتتضمن  .المجتمع
السياسات المقترحة 

مقاييس محددة للتنفيذ 
تحتوي على ممارسات 

التحقيق والعقوبات 
وإجراءات الفصل وآليات 

 .الستئنافا

تتاح أهلية تزويد االمتداد 
بشكل أساسي ألعضاء 

المجتمع سابق التأسيس 
المحدد في الطلب، 

وأيضًا لألفراد 
والمجموعات المرتبطة 

بشكل غير رسمي 
تتضمن  .بالمجتمع

السياسات بعض العناصر 
من تلك الواردة أعاله 

ولكن ليس هناك عنصرًا 
 .أو أكثر مفقودين

ة لتزويد ال توجد سياسات مخصص
 .االمتداد

مجتمع محدد بوضوح  مؤسسة المجتمع
ومنظم وتم تأسيسه مسبقًا 
وكبير الحجم ويتسم بطول 

 .البقاء

المجتمع المخاطب يلبي 
 3بعض المتطلبات لرصيد 
من النقاط ولكن ليس 

 .كلها

 .ال يوجد مجتمع مخاطب

تم إقراره بواسطة مؤسسة  إقرار المجتمع
معترف بها أو بواسطة 

  .مات أعضاءمنظ

تم إقراره بواسطة بعض 
المجموعات ذات صلة 

واضحة، ولكن أيضًا 
وجدت بعض المعارضة 
بواسطة مجموعات ذات 

 .صلة واضحة

توجد إقرارات منسقة من قبل 
 -أفراد أو مجموعات غير ذات صلة 

ال توجد أية إقرارات بواسطة  -أو 
 .أي مجتمع

 

 :والمجتمع لةالسلس بين الصلة منح سيتم تفصيلي، وبشكل

 للسلسلة - 0 إلى - بالمجتمع بقوة المرتبطة للسلسة -3 من نقاط •
 .بالمجتمع كافيًا ارتباطًا لها ليس التي

 السلسلة أن بمعنى بالسلسلة، أخرى ارتباطات لفقد -1 من نقاط •
 أنها على معروفة السلسلة كانت إذا 0و المجتمع، لهذا بالنسبة فريدة
 .أخرى لمجتمعات أيضًا اسم

 المُخصصة التسجيل سياسات :2# المعايير

 النقاط رصيد

4 3 2 1 0 

 سياسات تفي ال على التشجيع يتم تزويد أهلية تتاح تزويد أهلية تتاح أهلية تقتصر
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 النقاط رصيد

4 3 2 1 0 
 بشدة التسجيل

 أعضاء على
 تم الذي المجتمع
 مسبقًا تأسيسه
 في والمحدد

 وتتضمن .الطلب
 التسجيل سياسات

 االسم اختيار أيضًا
 األخرى والمتطلبات

 مع المتسقة
 الموضح المجال
 نطاق وطبيعة

TLD على المعتمد 
 تتضمن .المجتمع

 السياسات
 مقاييس المقترحة

 للتنفيذ محددة
 على تحتوي

 التحقيق ممارسات
 والعقوبات
 الفصل وإجراءات

 .االستئناف وآليات

 بشكل االمتداد
 ألعضاء أساسي
 سابق المجتمع
 المحدد التأسيس

 وأيًضا الطلب، في
 لألفراد

 والمجموعات
 بشكل المرتبطة

 .تمعبالمج رسمي
 السياسات تتضمن
 العناصر معظم

 إلى تؤدي التي
 نقاط تسجيل

 هناك ولكن عالية
 واحًدا عنصرًا
 .مفقودًا

 بشكل االمتداد
 ألعضاء أساسي
 سابق المجتمع
 المحدد التأسيس

 الطلب، في
 لألفراد وأيضًا

 والمجموعات
 بشكل المرتبطة

 رسمي غير
 .بالمجتمع

 تتضمن
 بعض السياسات

 التي العناصر
 إلى تؤدي

 نقاط تسجيل
 ولكن عالية
 من أكثر هناك
 واحد عنصر
 .مفقود

 تزويد أهلية
 أو االمتداد
 ألعضاء تسهيلها

 سابق المجتمع
 المحدد التأسيس

 الطلب، في
 يتم وأيضًا

 بها السماح
 تتضمن .لآلخرين

 أحد السياسات
 فقط العناصر
 نقاط لتسجيل

 .عالية

 بالمتطلبات التسجيل
 نقطة لتسجيل
 .واحدة

 

 :التسجيل سياسات منح سيتم تفصيلي، وبشكل

 ألسلوب 0 إلى المجتمع، أعضاء على المقصورة لألهلية 2 من نقاط •
 .األهلية من كبير حد إلى مقصور غير

 والمتطلبات االسم باختيار تتعلق التي الواضحة للقواعد واحدة نقطة •
 تحت بالمجتمع الصلة ذات المسجلة باألسماء الخاصة األخرى

 األخرى والمتطلبات االسم باختيار المتعلقة القواعد لفقد 0و الدراسة،
 .ضعيفة صله ذات أو كافية غير لقواعد أو

 أو التنفيذ مقاييس لفقد 0و المرضية التنفيذ لمقاييس واحدة نقطة •
 .كافية غير تعتبر لمقاييس
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 المجتمع مؤسسة :3# المعايير

 النقاط رصيد

4 3 2 1 0 

 محدد مجتمع
 ومنظم بوضوح

 تأسيسه وتم
 وكبير مسبًقا
 ويتسم الحجم
 .البقاء بطول

 تحت المجتمع
 يفي الدراسة

 المتطلبات بجميع
 نقاط لتسجيل

 عدا ما عالية
 .إحداها

 تحت المجتمع
 يفي الدراسة

 مطلب من بأكثر
 المتطلبات من

 نقاط لتسجيل
 ولكن عالية،
 اءالوف في فشل

 .أكثر أو بمطلبين

 تحت المجتمع
 يفي الدراسة

 من بمطلب فقط
 المتطلبات

 نقاط لتسجيل
 .عالية

 تحت المجتمع
 بأي يفي ال الدراسة

 المتطلبات من
 نقاط لتسجيل

 .عالية

 

 :المجتمع مؤسسة منح سيتم تفصيلي، وبشكل

 إلى مسبقًا، تأسيسه وتم ومنظم بوضوح محدد لمجتمع ،2 من نقاط •
 .تأسيسي وتاريخ واضح تحديد إلى يفتقر لمجتمع 0

 لمجتمع 0 إلى البقاء، بطول ويتسم الحجم كبير لمجتمع 2 من نقاط •
 .والبقاء الحجم محدود

 المجتمع إقرار :4# المعايير

 النقاط رصيد

4 3 2 1 0 

 أو- من مقدم طلب
 إحدى -به أقرت

 المجتمع مؤسسات
 أقرت أو المعروفة،

 منظمات به
 .أعضاء

 معظم به أقرت
 ذات المجموعات

 واضحة، صلة
 غير تصبح ولكنها

 أصبح إذا واضحة
 بالكامل المجتمع

 .داعمًا

 به أقرت
 ذات مجموعات

 واضحة، صلة
 أيضًا ولكن

 بعض وجدت
 من المعارضة
 ذات مجموعات

 .واضحة صلة

 إقرارات توجد
 بواسطة منسقة

 ذات مجموعات
 غير صلة

 ولكن معروفة،
 وجدت أيضًا

 واضحة معارضة
 مجموعات من
 صلة ذات

 .واضحة

 إقرارات توجد
 بواسطة محدودة

 صلة ذات مجموعات
 معروفة، غير

 معارضة ووجدت
 مجموعات من قوية
 .واضحة صلة ذات

 

 :المجتمع إقرارات منح سيتم تفصيلي، وبشكل

 وجود أو إقرار وجود لعدم 0 إلى وموثق، واضح لدعم 2 من نقاط •
 .مؤكدة غير لصلة محدود إقرار

 معارضة لوجود 0 إلى صلة، ذات معارضة وجود لعدم 2 نم نقاط •
 .صلة وذات قوية

نقطة على األقل حتى يتم  14يجب أن يسجل مقدم الطلب  - تسجيل النقاط
 4111إذا لم يسجل أي من مقدمي الطلبات  .إعالنه كفائز في التقييم المقارن
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ي الطلبات إذا سجل واحد فقط من مقدم .نقطة أو أكثر، فال يوجد فائز واضح
 .نقطة أو أكثر، فسيتم إعالن مقدم الطلب هذا فائزًا 4111
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نقطة أو أكثر، فسيقوم  11إذا سجل أكثر من واحد من مقدمي الطلبات 
ذا كان أحد مقدمي إ .المُقيِّمُون بمراعاة الشريحة التي يمثلها من المجتمع

ي الطلبات الطلبات يمثل حصة أكبر من المجتمع ذي الصلة أكثر من أحد مقدم
فوز سيتم إعالن  نقطة أو أكثر، 41اآلخرين، فسيعد ذلك قاعدة ألولوية المنح

-4الجميع وسيتم حل هذا التنافس وفقًا لإلجراء الموضح في القسم الفرعي 
2-2. 

بمراجعة النتائج وإعادة تهيئة  ICANNعقب التقييم المقارن، ستقوم منظمة 
ذ هذا اإلجراء ذاته بالنسبة سيتم اتخا .مجموعة التنافس حسب الحاجة

لمجموعات التنافس المتبقية التي تتضمن أي طلب معتمد على المجتمع قام 
إذا لم يتبق في مجموعة التنافس أي من مقدمي  .باختيار التقييم المقارن

الطلبات المعتمدين على المجتمع الذين قاموا باختيار التقييم المقارن، ستنتقل 
 .مزاد علني.عملية حل التنافس التاليةجموعة إلى أي طلبات متبقية في الم

 .إلى التفويض التي ال يُتنافس عليهاغير المشاركة في منافسةستنتقل الطلبات 

 األخير المالذ آلية :العلني المزاداآللية الفعالة 4-3

تقييم مقارن  إجراء ومن المتوقع أن يتم حل معظم حاالت التنافس من خالل
 لحل طريقة العلني المزادويعد  .أو اتفاقية بين األطرافيتكون من مرحلتين، 

 التنافس
 ضمن الطلبات مقدمي بين السلسلة على سيتم تطوير آلية حسم للتنافس

 بواسطة التنافس لحل التوصل تم قد يكن لم إن التنافس، مجموعات إحدى
 وإذا لم تنطبق الشروط الخاصة بالتقييم المقارن في القسم .خرىاألوسائل ال

قد تستخدم هذه اآللية أيضًا  .، فستستخدم هذه اآللية لحل التنافس2-4رقم 
  .أخرى وسائل.إذا لم يتم تحديد فائز واضح أثناء عملية التقييم المقارن

إلى إيجاد وسائل فعالة للتوصل  GNSOوتدعو توصيات السياسة الخاصة بـ 
وفر طرق بديلة إلى فيما يتعلق بت ةالمستمر تحرياتقود التس .إلى حل التنافس

 .لهذه اآللية ICANNتطوير 

تعد الوسيلة األولى الفعالة التي سيتم توظيفها للحل هي توصل األطراف 
متشابهة أو  TLDsلحصول على امكن لمقدمي طلبات وي .المتنافسة إلى تسوية

 .الوصول إلى اتفاق ينسحب بمقتضاه جميع األطراف لصالح أحدهم ،طابقةتم
اف المنسحبة التقدم لطلب سلسلة جديدة، كما سبقت اإلشارة وال يمكن لألطر

فمن  .ال يمكن لألطراف المتنافسة التجمع كمقدم طلب واحدكما  .إلى ذلك
 عدالمتوقَّع أن يتم حل العديد من حاالت التنافس بهذه الطريقة؛ حيث ت

 .الطريقة األمثل واالقتصادية لألطراف المتنافسة

إلى اتفاق بالكيفية المذكورة آنفًا، سيتم اللجوء  وفي حالة الفشل في الوصول
إن الهدف من المزاد العلني  .حل التنافسل إلى المزادات العلنية كوسيلة أخيرة

 .هو حل التنافس بطريقة واضحة وموضوعية

                                                            

 .من أجل التعليقات العامة التنفيذيتم تضمين هذه المعلومات لتوفير تفاصيل حول  1
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إن الهدف من المزاد العلني هو حل التنافس  - العلنية المزادات إيرادات
وعلى الرغم من  .رفع العائدات دمجروليس  .بطريقة واضحة وموضوعية

إمكانية تحقيق إيرادات كبيرة من المزادات العلنية في حال حدوثها، فمن المهم 
حيث تحدد  .إدراك أن هذا ليس هو الهدف من المزاد العلني على اإلطالق

 ICANN وبالتالي .ونفقاتها ICANNعملية الميزانية السنوية حدود تمويل 
 ICANNوقد سبق أن أعادت  .يتجاوز هذه الميزانية ما ليست مخوَّلة بإنفاق

رسوم التسجيل في العام السابق  ICANNعائدات إلى المجتمع عندما خفضت 
سنتًا طوال سنتين كنتيجة لزيادة غير  20سنتًا إلى  25من  2006وفي عام 

وسيتم االحتفاظ باإليرادات التي تنشأ عن المزادات  .متوقعة في العائدات
ولن  .ى أن يتم تحديد استخدامات اإليرادات عبر مشاورة المجتمعالعلنية إل

ولكن سيتم  ICANNتدخل هذه اإليرادات في ميزانية اإلنفاق العام لـ 
 .منفصل للمشروعات أو االستخدامات التي حددها المجتمع بشكل تخصيصها

وسيكون هذا المجال الهام من عملية المزاد العلني ونتائجه بمثابة جزء مهم 
 .الجديد gTLDلخطة االتصاالت الخاصة ببرنامج 

وقد  .عائدال/تكلفةمحايدًا لل الجديد ليكون gTLDوقد تم تخصيص رسم طلب 
تم تضمينه في التكاليف التي تم إسقاطها بالفعل وتكاليف المعالجة المستقبلية 

 .كةلشرل المحددة ميزانيةالوالنفقات القانونية الكبيرة وسيمثل عبئًا كبيرًا على 

يمكنك االطالع على مزيد من التفاصيل حول استكشاف نموذج مزاد علني في 
 دورة حياة التنافس على 

22oct08.pdf-contention-http://www.icann.org/en/topics/string. 

 حلها سيتم التنافس حاالت أغلب أن ICANN منظمة قعتتو العملية، الناحية من
 .العلني المزاد مرحلة.هذه المرحلة إلى الوصول قبل أخري وسائل خالل من

مزاد جراء على الكثير من األموال كنتيجة إل ICANNوهناك احتمالية أن تحصل 
 .علني واحد أو أكثر

 العلني المزاد إجراءات 4-3-1
 العملية للتطبيقات رسمية غير مقدمة طلباتال لمقدمي القسم هذا يقدم

 تكون أن منها والمقصود .ساعة خالل من التصاعدي المزاد في للمشاركة

                                                            

 يتم أن إلى العلنية المزادات عن تنشأ التي باإليرادات االحتفاظ وسيتم .وموضوعية واضحة بطريقة التنافس حل وه العلني المزاد من الهدف إن 2
 لحل األخير المالذ آلية عن ناتجة أموال أية ستؤدي لذا الرسوم، مع الجديدة gTLD تكاليف توازن أن المخطط ومن .اإليرادات استخدامات تحديد

 لحل األخير المالذ دراسة تتضمن أن يجب ولذلك، .إضافية عائدات تدفق إلى) العلني المزاد عملية مقابل الدفع بعد( يةالعلن كالمزادات التنافس
والقيم األساسية  ICANNيجب تمييز هذه األموال بشكل منفصل واستخدامها بشكل يدعم مباشرة مهمة  .األموال هذه استخدامات التنافس

 .لربحي لهاويحافظ أيضًا على الوضع غير ا

الجديدة أو مشغلي السجل من مجتمعات في جوالت  gTLDتخفيض رسوم الطلب أو االشتراكات لدعم طلبات  :المحتملة االستخدامات تتضمن
gTLD  التالية، أو إنشاء صندوق معتمد على المجتمع تديرهICANN  من أجل مشروعات محددة إلفادة مجتمع اإلنترنت، أو إنشاء صندوق

حتى  gTLDمع التأكيد على أن األموال سيتم وضعها في المكان الصحيح لدعم تشغيل سجل (ة السجل من أجل حماية مسّجلي النطاق الستمراري
، أو صندوق أمان لتوسيع استخدام بروتوكوالت آمن ICANN، أو تشكيل مؤسسة لمساعدة المبادرات المتسقة مع مهمة )يتم العثور على تابع

 .الخاصة باألمان واالستقرار ICANNث وتطوير معايير الدعم طبقًا لمهمة ومنظمات إقامة األبحا

 .الطلب لمقدم المساعد الدليل ومواد الجديدة gTLD لعملية المقترحة الميزانية مع لألموال المحتملة االستخدامات حول إضافية تفاصيل توفير سيتم
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 هذا بين تعارض أي حدث وإذا .تمهيدية مقدمة فقط وهي فقط عامة مقدمة
 المزاد إجراءات بدء قبيل إصدارها تم التي العلني المزاد وقواعد القسم
 .العلني المزاد اعدبقو العمل يتم العلني،

 الطلبات مقدمي وضع خالل من اإلنترنت، عبر المزادات جميع إجراء وسيتم
 خصيصًا مصمم اإلنترنت على قائم برنامج نظام باستخدام بعد عن لعروضهم
 من الحالية النسخ مع متوافق العلني المزاد برنامج نظام سيكون .للمزادات

  .إضافية برامج ألية محلي تثبيت يتطلب ولن السائدة، اإلنترنت متصفحات

 موقع لدخول تعليمات") المزايدون(" العلني المزاد في المشاركون سيتلقى
 وسيتم مرور بكلمة محمي الموقع دخول وسيكون .اإلنترنت على العلني المزاد
 يُسمح قد مؤقتًا، باإلنترنت االتصال المزايد فقد إذا .SSL عبر العروض تشفير

 طبقًا الفاكس، عبر جارية علني مزاد جولة في عروضه يمتقد المزايد لهذا
 بشكل المزادات إجراء وسيتم .العلني المزاد قواعد في الموضحة لإلجراءات

 .واحد يوم خالل مثالية وبطريقة بسرعة ينتهي حتى عام

 في موضح هو كما المزاد، جوالت من سلسلة في العلني المزاد إجراء سيتم
 :التالي النحو على حداثاأل تتسلسل .3-4 الشكل

 سعر) 1( :مقدمًا المزاد عن المسؤول سيعلن علني مزاد جولة كل في .1
 العلني المزاد جولة بداية وقت) 3(و الجولة نهاية سعر) 2(و الجولة بداية

 الجولة بداية سعر سيكون األولى، العلني المزاد جولة في .انتهائها ووقت
 جوالت وفي أمريكي، دوالر 0 هو المزاد في الموجودة المزايدين لكل

 جولة نهاية سعر هو الجولة بداية سعر سيكون التالية، العلني المزاد
 .السابقة العلني المزاد

 

 .ساعة خالل من تصاعدي مزاد أثناء األحداث تسلسل - 3-4 الشكل
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 أو عرض تقديم المزايدين على سيكون علني، مزاد جولة كل أثناء .2
 أسعار بين المتوسطة األسعار نطاق في الدفع في رغبتهم تمثل عروض

 رغبته المزايد يظهر قد الطريقة، وبهذه .الجولة نهاية وأسعار الجولة بداية
 جولة نهاية سعر حتى عاراألس جميع عند العلني المزاد داخل البقاء في

 من أقل سعر عند العلني المزاد من الخروج في رغبته أو العلني المزاد
 .للعروض النهائي الحد يسمى ما وهو العلني، المزاد جولة نهاية سعر

 جولة في العلني المزاد من مزايد خروج حالة في .الخروج إلغاء يمكن وال .3
 جولة في أخرى مرة الدخول يدالمزا لهذا يُسمح ال السابقة، علني مزاد

  .الحالية العلني المزاد

 المزاد جولة أثناء وقت أي في عروضهم أو عرضهم المزايدون يقدم قد .4
 .العلني

 المزاد بقواعد الخاصة الجوانب جميع مع المتوافقة العروض اعتبار سيتم .5
 من صالح عرض من أكثر تقديم تم إذا .صالحة أنها على فقط العلني
 سيتعامل العلني، المزاد جولة لزمن األقصى الحد خالل دمحد مزايد

 .الفعلي العرض أنه على صالح عرض آخر مع المزاد عن المسؤول

 بمثابة العروض تصبح العلني، المزاد جوالت من جولة كل نهاية في .6
 تصل أسعار عند الفائز المركز على للحصول للمزايد قانونيًا ملزمة عروض

 طبقًا العلني المزاد انتهاء على متوقف صة،المخص العرض مبالغ حتى
 استخدام يتم قد التالية، العلني المزاد جوالت في .العلني المزاد لقواعد

 .تالية أعلى أسعار عند العلني المزاد من للخروج العروض

 العدد عن المزاد عن المسؤول سيكشف علني، مزاد جولة كل بعد .7
 المزاد جولة نهاية أسعار عند المزاد في المتبقين لمزايدين اإلجمالي

 بجولة الخاصة واألوقات األسعار وسيعلن الحالية، بالجولة الخاصة العلني
 .التالية العلني المزاد

 أن ويجب بالطلب، مرتبط واحد سعر من عرض كل يتكون أن يجب •
 .العلني المزاد جولة بداية لسعر مساوي أو من أكبر السعر هذا يكون

 صريح، بشكل الجولة نهاية سعر من قلأ العرض مبلغ كان إذا •
 المبلغ عند للعرض نهائي حد أنه على العرض مع التعامل فسيتم

 إذا العرض مبلغ حتى بدفع للمزايد ملزم تعهد على وتدل المحدد،
 .طلبه على الموافقة تمت

 يدل الجولة، نهاية لسعر مساوي أو من أكبر العرض مبلغ كان إذا •
 األسعار جميع عند المزاد في البقاء يف المزايد رغبة على العرض

 بدفع للمزايد ملزم تعهد على وتدل الحالية، العلني المزاد جولة في
 مثل بمتابعة .طلبه على الموافقة تمت إذا الجولة نهاية سعر حتى
 .الحالية العلني المزاد جولة خالل الطلب إلغاء يمكن ال العرض، هذا
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 الجولة، نهاية سعر لعرضا مبلغ عنده يتجاوز الذي الحد وإلى •
) ثانوي عرض( سعر ثاني مزاد في كعرض أيضًا العرض سيُعامل

 للمزايد مسموحًا سيكون .التالية العلني المزاد جولة إلى نقلها يتم
 يعوق ولن التالية، العلني المزاد جولة في الثانوي العرض مبلغ تغيير
 صالح عرض مبلغ أي تقديم على المزايد قدرة الثانوي العرض مبلغ
 .التالية العلني المزاد جولة في

 النهائي الحد استالم تم طلب ألي عرض بتقديم مزايد ألي يُسمح وال •
 .سابقة علني مزاد جولة في لعرضه

 ألحد جارية علني مزاد جولة خالل صالح عرض تقديم عدم حال في •
 العرض مبلغ في التصرف يتم العلني، المزاد في المتبقية الطلبات

 المزاد جولة من نقله يتم -وجد إن- الثانوي العرض مبلغ هأن على
 أنه على العرض في التصرف يتم - يوجد لم إن - أو السابقة العلني

 المزاد بجولة الخاص الجولة بداية سعر عند للعرض نهائي حد
 .الحالية العلني

 لكل السعر نطاق المزاد عن المسؤول فيزيد العملية، هذه وتستمر .8
 واحد مزايد يتبقى حتى علني، مزاد جولة كل في منوحةم TLD سلسلة

 هذا حل فيها تم علني مزاد جولة انتهاء بعد .الجولة نهاية سعر عند
 .المقاصة سعر المزاد عن المسؤول ويحدد العلني المزاد ينتهي التنافس،

 المزايد إلزام ويتم الناجح الطلب أنه على المتبقي الطلب اعتبار يتم
 .المقاصة سع بدفع المرتبط

 .متنافسة طلبات خمسة به علني مزاد يسير أن يمكن كيف 4-4 الشكل يوضح
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 .مثال لمزاد علني به خمسة طلبات متنافسة بشكل تبادلي - 4-4الشكل 

 المزاد عن المسؤول يعلن العلني، المزاد من ولىاأل الجولة قبل •
 .1 السعر الجولة، انتهاء سعر

 الخاص العرض تقديم يتم العلني، المزاد من األولى الجولة أثناء •
 عروضًا جميعًا الخمسة المزايدون يقدم 4-4 الشكل في .طلب بكل

 من أكبر اإلجمالي الطلب ألن ونظرًا .األقل على 1 للسعر مساوية
. العلني المزاد من الثانية الجولة إلى المزاد ينتقل األول، السعر
 عند ثابتة المتنافسة الخمسة الطلبات أن المزاد عن المسؤول ويعلن

 .2 السعر الجولة، انتهاء سعر يعلن كما ،1 السعر حد

 .طلب لكل عرض تقديم يتم العلني، المزاد من الثانية الجولة أثناء •
 عن تزيد عروضًا جميعًا الخمسة ونالمزايد يقدم 4-4 الشكل في

 الطلبات أن المزاد عن المسؤول ويعلن .األقل على 2 السعر
 انتهاء سعر يعلن كما ،2 السعر حد عند ثابتة المتنافسة الخمسة
 .3 السعر الجولة،

 حد بتقديم المزايدين أحد يقوم العلني، المزاد من الثالثة الجولة أثناء •
 المزايدون يقدم بينما ،3 السعر عن الشيء بعض يقل للعرض نهائي

 ويعلن .األقل على 3 للسعر مساوية عروضًا اآلخرين األربعة
 كما ،3 السعر حد عند متنافسة طلبات أربع ثبوت المزاد عن المسؤول

 .4 السعر الجولة، انتهاء سعر يعلن

أثناء الجولة الرابعة من المزاد العلني، يقوم أحد المزايدين بتقديم  •
، بينما يقدم المزايدون 4والسعر  3للعرض بين السعر  حد نهائي

 يعلن .على األقل 4الثالثة اآلخرين المتبقين عروضًا مساوية للسعر 
 ،4 السعر عند متنافسة طلبات ثالثة تبقى أنه المزاد عن المسؤول

 .5 السعر العلني، المزاد جولة انتهاء سعر يعلن كما

 بتقديم المزايدين أحد يقوم لني،الع المزاد من الخامسة الجولة أثناء •
 أحد ويقدم ،4 السعر عن الشيء بعض يزيد للعرض نهائي حد

 4 السعر بين) cP( الحالي السعر عند للعرض نهائيًا حدًا المزايدين
 ).cP( الحالي السعر من أعلى عرضًا األخير المزايد ويقدم .5 والسعر

 المزاد ينتهي ول،األ السعر عن يزيد ال اإلجمالي الطلب ألن ونظرًا
 المرتبط الطلب ويكون. العلني المزاد من الخامسة الجولة في

 الطلب هو العلني المزاد من الخامسة الجولة في األعلى بالعرض
 أدنى هو إنه حيث ،)cP( الحالي السعر هو المقاصة سعر .الفائز
 .اإلجمالي بالطلب للوفاء سعر
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 مواقف حل منها المراد العلنية المزادات إجراء يمكن ممكن، حد أقصى وإلى
 .واحد وقت في السلسلة على التنافس من متعددة

 العملة 4-3-1-1
 المزاد في العروض جميع تقديم يمكن للمقارنة، القابلة للعروض بالنسبة
 .األمريكي الدوالر من) عشري غير( صحيح عدد بأي العلني

 الرسوم 4-3-1-2
 إيداع دفع العلني المزاد يف المشاركين الطلبات مقدمي على سيتوجب
  .تحديده يتم بمبلغ للمزايدة،

 بعد يتخلفوا ولم خاسرون مزايدون دفعها التي اإليداعات جميع إعادة سيتم
  .العلني المزاد إغالق

 الفائزة المزايدة مدفوعات 4-3-2

 يقر مزايد اتفاقية توقيع علني مزاد في مشارك طلب مقدم أي على سيتوجب
 عروضه بأن اإلقرار ذلك في بما العلني، المزاد داخل سؤولياتهوم بحقوقه فيها

 تمت إذا أي فوزه؛ حال في العرض مبلغ لدفع قانونيًا ملزمة تعهدات تعتبر
 مع -ICANN مع مسبقًا الموضحة السجل اتفاقية ولدخول طلبه، على الموافقة

  .عرضه سداد عن تخلف إذا عقوبة تحديد

 النهائي لسعره الكامل المبلغ بدفع علني مزاد أي في الفائز المزايد وسيطالَب
 التحويل طريق عن الدفع وسيتم .العلني المزاد نهاية من عمل أيام 10 خالل

 إيداع خصم وسيتم المزايدة، إيداع مثل نفسه الدولي البنك حساب إلى البرقي
  .النهائي السعر من هذا الطلب بمقدم الخاص المزايدة

 الخاص النهائي للسعر الكامل المبلغ استالم يتم لم فائز مزايد أي إعالن سيتم
 وحسب .السداد عن متخلف أنه العلني المزاد نهاية من عمل أيام 10 خالل به

 بتأجيل لديها العلني المزاد ومزود ICANN تقوم أن يمكن وحدهم، تقديرهم
 ملالكا الدفع استالم أن اقتنعوا إذا فقط ولكن وجيزة، لفترة التخلف إعالن

 .العاجل القريب في سيكون

 التخلف بعد ما إجراءات 4-3-3

 المزايد هذا حرمان سيتم السداد، عن متخلف أنه الفائز المزايد إعالن بمجرد
 بعد .التخلف عقوبات لتحديد وسيخضع العلني المزاد في موقعه من الفور على

 عرضًا متبقونال المزايدون سيتلقى السداد، عن متخلف أنه الفائز المزايد إعالن
 للعروض النهائي الحد حسب تنازلي بترتيب مرة، كل في واحدًا طلباتهم، بقبول

 ويجب الفائز أنه على التالي المزايد إعالن سيتم الطريقة، وبهذه .بهم الخاصة
  .له عرض آخر سعر دفع عليه

 عادةً،- محددة فترة عليه الصلة ذات gTLD عرض يتم مزايد كل منح سيتم
 منح وسيتم .ال أو gTLD على الحصول في برغبته للرد -عمل امأي أربعة

 .بالكامل به الخاص الدفع لتقديم عمل أيام 10 باإليجاب يرد الذي المزايد
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 :التالي النحو على أكبر الفائز العرض سداد عن التخلف عقوبة وستكون
 المتخلف العرض به يتجاوز الذي المبلغ) 2( أو المتخلف العرض من% 10) 1(

 مقدم بواسطة األمر نهاية في ICANN لمنظمة دفعه تم الذي العرض مبلغ
  .متشابهة أو ومتطابقة عليها متنافس gTLD سلسلة مقابل طلب

 تخلف طلب مقدم بأي الخاص المزايدة إيداع من التخلف عقوبات خصم سيتم
 وبةعق به تتجاوز الذي الحد وإلى المرتبط المزايدة إيداع إعادة قبل السداد عن

 السداد عن المتخلف الطلب مقدم سيكون المرتبط، المزايدة إيداع التخلف
 ً        .اإلضافي المبلغ دفع عن مسؤوال

 

 حل التنافس وتنفيذ العقد  4-4
سيتابع مقدم الطلب الذي تم إعالنه فائزًا بإحدى عمليات حل التنافس بالدخول 

 .)5وحدة من ال 1-5راجع القسم ( .تنفيذ العقد خطوةمرحلةفي 

يومًا من حسم التنافس،  90وإذا لم يبرم الفائز بحل التنافس عقدًا خالل 
عرض لمقدم الطلب التالي للفائز،  مديقصاحبة الحق في ت ICANNفستكون 

فمثالً في عملية تقييم مقارن، يمكن اختيار مقدم  .كي يواصل إجراءات طلبه
أو  نيأربعإحدى عشر إذا كان(الطلب الحائز على ثاني أعلى مجموع نقاط 

راجع ( .التفويض نتقال إلىلاللالستمرار حتى الخطوة التالية، وهي ، )أكثر
، يمكن لمقدم طلب مزاد علنيآلية فعالة لحل التنافسوبالمثل في .) 5الوحدة 

يعد  .التفويض خطوة إلى نتقالاالالمتابعةآخر يمثل مقدم الطلب التالي للفائز، 
ال يملك مقدم الطلب الذي  .ICANNنفردًا لمنظمة تقديم هذا العرض خيارًا م

إذا لم يقم الفائز بالمركز األول  ،TLDفي سلسلة نطاق  تلقائيًايلي الفائز حقًا 
 .بتنفيذ العقد خالل مدة محددة




