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ﺗﻘﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﻭﺻ ًﻔﺎ ﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻭﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ
 gTLDﺍﻟﻣﻘﺩّﻡ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻟﻠﺗﻔﻭﻳﺽ ﺃﻡ ﻻ .ﻭﺳﻳﺧﺿﻊ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻟﺗﻘﻳﻳﻡ
ﻣﺑﺩﺋﻲ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺳﻳﺣﺗﺎﺝ ﺃﻭﻟﺋﻙ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻟﻡ ﻳﺟﺗﺎﺯﻭﺍ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﻭﺳﻊ.
ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ ﻫﻭ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ ،ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻘﻭﻡ ﺧﻼﻟﻪ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﺑﺗﻘﻳﻳﻡ ﺳﻠﺳﻠﺔ
ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  gTLDﺍﻟﻣﻘﺩّﻡ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻁﻠﺏ ،ﻭﻣﺅﻫﻼﺕ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ،ﻭﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ﺍﻟﺗﻲ
ﻳﻘﺩﻣﻬﺎ.
ﻭﻳﺗﻡ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ:
•

•

ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠﺳﻠﺔ


ﺗﺷﺎﺑﻪ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ



ﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣﺣﺟﻭﺯﺓ



ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ DNS



ﺍﻷﺳﻣﺎء 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 ﻫﺫﻩ ﻻﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ .ﻭﺳﻳﺅﺩﻱ ﺍﻟﻔﺷﻝ
ﻓﻲ ﺍﺟﺗﻳﺎﺯ ﺃﻱ ﻣﻥ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺷﻝ ﻓﻲ ﺍﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ.
ﻳﺗﻡ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﻳﻧﺟﺢ ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ
ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ .ﺍﻧﻅﺭ ﺍﻟﻘﺳﻡ  2.3ﺃﺩﻧﺎﻩ.

2.1

ﻓﺣﺹ ﺍﻟﺧﻠﻔﻳﺔ

ﻳﺗﻡ ﺇﺟﺭﺍء ﻓﺣﺹ ﺍﻟﺧﻠﻔﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻳﻳﻥ:
)ﺃ( ﺍﻟﻌﻧﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻷﻋﻣﺎﻝ ﻭﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﻲ.
)ﺏ( ﺳﺟﻝ ﺳﻠﻭﻙ ﺍﻟﻘﺭﺻﻧﺔ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ.
ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﺟﺗﻳﺎﺯ ﻛﻼ ﻣﺳﺗﻭﻳﻲ ﻓﺣﺹ ﺍﻟﺧﻠﻔﻳﺔ ﻛﻲ ﻳﺗﺄﻫﻝ 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 ﺗﺳﺗﺧﺩﻣﻬﺎ  ICANNﻹﺟﺭﺍء ﻓﺣﺹ ﺍﻟﺧﻠﻔﻳﺔ.
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ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ

2.1.1

ﺍﻟﻌﻧﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺑﺎﻷﻋﻣﺎﻝ ﻭﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﻲ

ﺗﻧﺟﺢ ﺍﻟﻛﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﺔ ﺑﻭﺻﻔﻬﺎ ﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻧﻳﺔ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﺳﻳﺭﺓ ﺣﺳﻧﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ
ﺃﺳﻭﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟـ  25ﺍﻷﻛﺑﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ )ﻛﻣﺎ ﻳﺩﺭﺟﻬﺎ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
ﻷﺳﻭﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ( ﻓﻲ ﺍﺟﺗﻳﺎﺯ ﻓﺣﺹ ﺍﻟﺗﻔﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﻭﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﻲ .ﻳﻌﺗﻣﺩ
ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺃﻛﺑﺭ  25ﺳﻭﻕ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺣﻭﻳﻝ ﺍﻟﺭﺃﺳﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺳﻭﻕ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
1
ﺁﺧﺭ ﺳﻧﺔ ﺗﻘﻭﻳﻣﻳﺔ ﺣﺎﻟﻳﺔ ﻗﺑﻝ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﻛﻝ ﺩﻭﺭﺓ.
F0

ﻗﺑﻝ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻛﻳﺎﻥ ﻓﻲ ﺳﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻳﺗﻌﻳﻥ ﺧﺿﻭﻋﻪ ﻟﻔﺣﺹ ﺍﻟﺗﻔﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﺣﻭﻅ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ
ﺫﻟﻙ ﺑﺣﺙ ﺟﺎﺭﻱ ﺗﻁﺑﻳﻘﻪ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺃﺳﻭﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﻣﻧﻅﻣﻳﻥ ﻭﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻳﺔ.
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎ ﻣﺅﺳﺳﺔ ﻣﻘﻳﺩﺓ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻳﺗﻌﺭﺽ ﺍﻟﻛﻳﺎﻥ ﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻣﺳﺗﻣﺭ ﻣﻥ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﺎﻟﺢ،
ﻭﺍﻟﻣﺣﻠﻠﻳﻥ ،ﻭﺍﻟﻣﻧﻅﻣﻳﻥ ،ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ .ﺗﺗﻁﻠﺏ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﻭﺍﻟﻛﺷﻑ ﻋﻥ
ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﺩﻳﺔ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻣﺩﺭﺍء ،ﻭﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﻥ ،ﻭﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﻳﻥ ﺍﻵﺧﺭﻳﻥ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
ﺍﻟﺳﻠﻭﻙ ﺍﻹﺟﺭﺍﻣﻲ .ﺇﺟﻣﺎﻻ ،ﺗﻠﺑﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﻔﺣﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺳﺗﺟﺭﻳﻪ .ICANN
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻘﻳﺩﻳﻥ ﻓﻲ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ،ﺳﻭﻑ ﺗﻘﺩﻡ ICANN
ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺗﻣﻳﻳﺯ ﻟﻠﻛﻳﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﻥ ،ﻭﺍﻟﻣﺩﺭﺍء ،ﻭﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﻳﻥ ﺇﻟﻰ ﺧﺩﻣﺔ
ﻓﺣﺹ ﺍﻟﺧﻠﻔﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ .ﺳﻭﻑ ﻳﺳﺗﺧﺩﻡ ﻣﺯﻭﺩ )ﻣﺯﻭﺩﻭ( ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ
 1.2.1ﻭﺗﻌﻳﺩ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻁﺎﺑﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ .ﻟﻥ ﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺳﻭﻯ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺳﺗﺑﻳﺎﻥ.
ﺗﺟﺭﻱ  ICANNﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺷﺭﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ )ﺍﻹﻧﺗﺭﺑﻭﻝ( ﺑﻐﺭﺽ ﺗﺣﺩﻳﺩ
ﻁﺭﻕ ﺑﻣﻛﻥ ﻣﻥ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻟﻠﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻓﺣﺹ ﺍﻟﺧﻠﻔﻳﺔ ﻟﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻛﻳﺎﻧﺎﺕ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﻬﻭﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔﻕ ﻣﻊ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻠﻙ
ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ .ﻻﺣﻅ 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 ﺳﺗﺗﻡ ﻣﻁﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻛﺷﻑ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺗﺗﻡ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﻟﺣﻝ ﺍﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻭﺍﻗﻑ ﺍﻹﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﺍﻟﺯﺍﺋﻔﺔ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺃﻳﺔ ﺍﺳﺗﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ،ﻳﺟﺗﺎﺯ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﺎﻣﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺟﺯء ﻣﻥ ﻓﺣﺹ ﺍﻟﺧﻠﻔﻳﺔ.

2.1.2

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﺭﺻﻧﺔ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ

ﺳﻭﻑ ﺗﺭﺍﺟﻊ  ICANNﺣﺎﻟﺔ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺣﺎﻻﺕ  UDRPﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎ ﻣﺟﺩﻳﺔ ﻣﺎﻟﻳﺎ ً ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺑﻳﻥ ﻧﻣﻁ ﺳﻠﻭﻙ ﺍﻟﻘﺭﺻﻧﺔ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ
ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ .1.2.1
ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﻳﻘﺩﻡ ﺗﺻﺭﻳﺣﺎﺕ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ.ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺭﺟﺔ ﺃﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻔﺣﺹ ﺳﺗﺗﻡ ﻣﻁﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﺑﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻛﺷﻑ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺗﺗﻡ
ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻧﻣﺎﺫﺝ ﻟﺣﻝ ﺍﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻭﺍﻗﻑ ﺍﻹﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﺍﻟﺯﺍﺋﻔﺔ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺃﻳﺔ ﺍﺳﺗﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ،ﻳﺟﺗﺎﺯ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﺎﻣﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺟﺯء ﻣﻥ ﻓﺣﺹ ﺍﻟﺧﻠﻔﻳﺔ.

ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ

2.2

ﻳﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ ﻣﻥ ﻧﻭﻋﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ .ﻭﻳﺗﻛﻭﻥ ﻛﻝ ﻧﻭﻉ ﻣﻥ ﻋﺩﺓ ﻋﻧﺎﺻﺭ.
ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ :ﺗﺭ ّﻛﺯ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  gTLDﺍﻟﻣﻘﺩّﻡ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻻﺧﺗﺑﺎﺭ:
•

ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻧﻁﺎﻕ  gTLDﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ ﺑﻁﻠﺏ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﺳﻼﺳﻝ ﺃﺧﺭﻯ
ﻣﻣﺎ ﻳﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺣﺗﻣﺎﻝ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺇﺭﺗﺑﺎﻙ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ؛

•

ﻭﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  gTLDﺍﻟﻣﻘﺩﱠﻡ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺳﺗﺅﺛﺭ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻋﻛﺳﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺎﻥ  DNSﺃﻭ ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭﻩ؛

 1ﺍﻧﻈﺮ http://www.world-exchanges.org/statistics/annual/2010/equity-markets/domestic-market-capitalization
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الوحدة 2

إجراءات التقييم


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.

2.2.1

عمليات 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.

2.2.1.1

مراجعة تشابه السلسلة

تتضمن ھذه المراجعة مقارنة أولية لكل سلسلة من سالسل نطاقات  gTLDالمقدّم لھا الطلب
بنطاقات  TLDالموجودة ،واألسماء المحجوزة )راجع القسم الفرعي  (2.2.1.2وغيرھا من
السالسل المقدّم لھا الطلب .والھدف من ھذه المراجعة تجنب إثارة ارتباك 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  ،3إجراءات حل النزاع(.
وسيتم إجراء مراجعة التشابه ھذه على يد "ھيئة تشابه سالسل" مستقلة.

 2.2.1.1.1المراجعات 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 ارتباك 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 ccTLDs



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

كل حرف مفرد 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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ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ 2

ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺑﺳﻳﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻌﺭﻑ ﻧﻅﺎﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻓﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻁﺎﻕ  TLDﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﺃﻭ
ﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣﺣﺟﻭﺯﺓ ،ﻭﻟﻥ ﻳﺳﻣﺢ ﻧﻅﺎﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻋﺑﺭ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ.
ﻭﻳﺭﺍﻋﻲ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﺳﻼﺳﻝ ﺍﻟﻣﺗﻁﺎﺑﻘﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺗﺭﻣﻳﺯ ﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ
ﺃﻱ ﺟﺩﻭﻝ  IDNﺫﻱ ﺻﻠﺔ .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺗﺗﻌﺎﻣﻝ ﺍﻟﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻻﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻧﺎﻭﻳﻥ ﺍﻟﻣﻛﺎﻓﺋﺔ
ﻛﺄﺷﻛﺎﻝ ﺑﺩﻳﻠﺔ ﻟﻧﻔﺱ ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ،ﺗﻌﺩ " "fooﻭ" "Fooﻣﺛﻼ ﺃﺷﻛﺎﻻً 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 ﺳﻼﺳﻝ  gTLDﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ ﺑﻁﻠﺏ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ )ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ
ﺍﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔ( – ﺗﺧﺿﻊ ﺟﻣﻳﻊ ﺳﻼﺳﻝ  gTLDﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ ﺑﻁﻠﺏ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﻧﻘﻳﺢ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺑﻌﺿﻬﺎ

ﺍﻟﺑﻌﺽ ﻟﻠﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ ﺍﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ .ﻭﻋﻧﺩ ﺇﺟﺭﺍء ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ،ﺳﺗﻘﻭﻡ ﻫﻳﺋﺔ ﺗﺷﺎﺑﻪ
ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺑﻭﺿﻊ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺗﻧﺎﻓﺱ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺭﺍﺣﻝ ﻣﺗﺄﺧﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ.
ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﺛﻧﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ ﺑﻁﻠﺏ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﻭﺍﻟﻣﺗﻁﺎﺑﻘﺔ
ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﺑﻌﺿﻬﺎ ﺍﻟﺑﻌﺽ .ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ
ﻭﺣﻝ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ،ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ  ،4ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ.
ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﺇﺧﻁﺎﺭ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺑﻭﺻﻔﻬﻡ ﺟﺯء ﻣﻥ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ
ﺑﻣﺟﺭﺩ ﺍﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﻥ ﺗﺩﻗﻳﻕ ﺗﺷﺎﺑﻪ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ) .ﻭﻳﺗﻳﺢ ﻫﺫﺍ ﻓﺗﺭﺓ ﺃﻁﻭﻝ ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﻳﻥ
ﻟﻠﺗﻭﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺧﺎﺹ ﺑﻬﻡ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ (.ﻛﻣﺎ ﺳﻳﺗﻡ ﻧﺷﺭ
ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﻫﺫﻩ ﺃﻳﺿًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ ﻭﻳﺏ .ICANN
ﺍﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﻣﻊ ﺳﻼﺳﻝ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  TLDﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻛﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  – IDN ccTLDﻭﺳﺗﺗﻡ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ
ﺳﻼﺳﻝ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  gTLDﺍﻟﻣﻘﺩﱠﻡ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻳﺿًﺎ ﻟﻠﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﻣﻊ ﺳﻼﺳﻝ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ TLD
ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﺗﺑﻊ ﺍﻟﺳﺭﻳﻊ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ) IDN ccTLDﺍﻧﻅﺭ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ
 .(http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/ﻭﺳﺗﻘﻭﻡ  ICANNﺑﺎﺗﺧﺎﺫ
ﺍﻷﺳﻠﻭﺏ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﺣﻝ ﺍﻟﺗﻌﺎﺭﺽ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺩﻭﺙ ﺗﺿﺎﺭﺏ ﻣﻊ ﺍﻟﺗﺗﺑﻊ ﺍﻟﺳﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﺭﺗﻘﺏ ﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ
.IDN ccTLD
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻛﻣﺎﻝ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻟﻠﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﻗﺑﻝ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻵﺧﺭ ،ﺳﻳﺗﻡ ﺗﻔﻭﻳﺽ ﻧﻁﺎﻕ TLD
ﺫﻟﻙ .ﻳﻌﺩ ﻁﻠﺏ ﻧﻁﺎﻕ  gTLDﺍﻟﻣﺟﺗﺎﺯ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﻣﺭﺍﺣﻝ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺑﻧﺟﺎﺡ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ
ﻭﺗﻧﺎﻓﺱ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ،ﺣﺳﺏ ﺳﺭﻳﺎﻧﻪ ،ﻭﺍﻟﻣﺗﻣﺗﻊ ﺑﺄﻫﻠﻳﺔ ﺍﻟﺩﺧﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ،ﻣﻛﺗﻣﻼً
ﻭﺑﻧﺎء ﻋﻠﻳﻪ ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺇﻧﻛﺎﺭ ﺃﻫﻠﻳﺗﻪ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻁﻠﺏ  IDN ccTLDﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ ﺑﻪ ﺣﺩﻳﺛﺎ ً .ﻭﺑﺎﻟﻣﺛﻝ ،ﻳﻌﺩ
ﻁﻠﺏ ﻧﻁﺎﻕ  IDN ccTLDﺍﻟﻣﺟﺗﺎﺯ ﻟﻠﺗﻘﻳﻳﻡ )ﺃﻱ ،ﺗﻡ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻣﻧﻪ( ﻛﺎﻣﻼً ،ﻭﻟﺫﺍ ﻻ ﻳﺟﻭﺯ
ً
ﺣﺩﻳﺛﺎ.
ﺍﺳﺗﺑﻌﺎﺩﻩ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﻁﻠﺏ  gTLDﺗﻡ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺑﻪ
ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﺳﺗﻳﻔﺎء ﺃﻱٍ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻟﻠﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺎﻅﺭﺓ ،ﻭﺣﻳﺙ ﻟﻡ ﻳﺣﺻﻝ ﻁﻠﺏ ﻧﻁﺎﻕ gTLD
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻬﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ،ﻳﺳﺭﻱ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻁﻠﺏ
ﻧﻁﺎﻕ  IDN ccTLDﺍﻟﺫﻱ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻣﻧﻪ ،ﻭﻻ ﺗﺟﻭﺯ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻧﻁﺎﻕ  .gTLDﻳﺗﻡ
ﺗﻌﺭﻳﻑ ﺍﻟﻣﺻﻁﻠﺢ "ﺗﻡ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻣﻧﻪ" ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﺗﺑﻊ ﺍﻟﺳﺭﻳﻊ ﻟﻧﻁﺎﻕ  ،IDN ccTLDﺍﻟﺗﻲ
ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﻌﺛﻭﺭ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ .http://www.icann.org/en/topics/idn
ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺻﻭﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﻧﻁﺎﻕ  gTLDﻋﻠﻰ ﺩﻋﻡ ،ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺗﻠﻘﻳﻪ ﻟﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻬﺔ
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
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ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ
ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺳﻼﺳﻝ  IDNﻣﻛﻭﻧﺔ ﻣﻥ ﺣﺭﻓﻳﻥ – ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﺗﺧﺿﻊ
ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻧﻁﺎﻕ  gTLDﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ ﺑﻁﻠﺏ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻋﺑﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺳﻠﺳﻠﺔ  IDNﻣﻛﻭﻧﺔ ﻣﻥ ﺣﺭﻓﻳﻥ
ﻟﻠﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﻫﻳﺋﺔ ﺗﺷﺎﺑﻪ ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ 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 ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﻭﺍﻟﻣﻁﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ )ﺃ( ﺃﻭ )ﺏ( ﺃﻋﻼﻩ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ.

 2.2.1.1.2ﺃﺳﻠﻭﺏ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ
ﺳﻳﺗﻡ ﺇﺧﻁﺎﺭ "ﻫﻳﺋﺔ ﺗﺷﺎﺑﻪ ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ" ﺟﺯﺋﻳًﺎ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻟﻭﻏﺎﺭﻳﺗﻣﻲ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﺗﺷﺎﺑﻪ
ﺍﻟﺑﺻﺭﻱ ﺑﻳﻥ ﻛﻝ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ ﺍﻟﻣﻘﺩَﻡ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﻛﻝ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﻥ ﺳﻼﺳﻝ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ TLD
ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻘﺩﱠﻡ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣﺣﺟﻭﺯﺓ .ﻭﺳﻳﻭﻓﺭ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻣﻌﻳﺎﺭً ﺍ ﻣﻭﺿﻭﻋﻳًﺎ
ﻻﻋﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ،ﻛﺟﺯء ﻣﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ 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 ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ
ﺫﻟﻙ ،ﺗﺟﺩﺭ ﻣﻼﺣﻅﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻣﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﻣﺅﺷﺭ ﻓﻘﻁ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺗﺷﺎﺑﻪ ﺭﺍﺟﻊ ﻛﻠﻳًﺎ
ﻟﺣﻛﻡ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ.
ﻳﺗﻭﻓﺭ ﺍﻟﻠﻭﻏﺎﺭﻳﺗﻡ ،ﻭﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ،ﻭﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺧﻠﻔﻳﺔ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻟﻸﻏﺭﺍﺽ
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ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺧﺗﺑﺎﺭ ﻭﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ .ﻭﺳﻳﻛﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ
ﻭﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﻗﺑﻝ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ.
F1

ﻳﺩﻋﻡ ﺍﻟﻠﻭﻏﺎﺭﻳﺗﻡ ﺍﻟﺭﻣﻭﺯ ﺍﻟﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺑﺟﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺻﻳﻧﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺳﺭﻳﺎﻟﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺩﻳﻔﺎﻧﻳﺔ،
ﻭﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻧﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﻳﺎﺑﺎﻧﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﻛﻭﺭﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ .ﻛﻣﺎ ﻳﻣﻛﻧﻪ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺑﺟﺩﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ.
ﻛﻣﺎ ﺳﺗﺄﺧﺫ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺑﻌﻳﻥ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭ ﺍﻷﺣﺭﻑ ﺍﻟﻣﺗﻔﺎﻭﺗﺔ ،ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺟﺩﻭﻝ ﻟﻐﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ،
ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺗﻭﺻﻝ ﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺗﻭﺿﻊ ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﺑﺻﺭﻳﺎ ً
ﻭﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻛﺳﻼﺳﻝ  TLDﻣﺗﻔﺎﻭﺗﺔ ﺍﺳﺗﻧﺎﺩﺍً ﻟﺟﺩﻭﻝ  ،IDNﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺗﻧﺎﻓﺱ .ﻛﻣﺎ ﺗﺧﺿﻊ
3
ﺳﻼﺳﻝ  TLDﺍﻟﻣﺗﻔﺎﻭﺗﺔ ﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﻛﺟﺯء ﻣﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ﺗﺷﺎﺑﻪ ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ.
F2

ﺳﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺑﻔﺣﺹ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻠﻭﻏﺎﺭﻳﺗﻡ ﻭﺇﺟﺭﺍء ﻣﺭﺍﺟﻌﺗﻬﺎ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺗﺷﺎﺑﻪ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ
ﻭﻣﻌﺭﻓﺔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺗﺭﺗﻘﻲ ﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺍﻟﻣﺭﺑﻛﺔ .ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻭﺩ ﺳﻼﺳﻝ ﻓﻲ ﻧﺻﻭﺹ
ﻻ ﻳﺩﻋﻣﻬﺎ ﺍﻟﻠﻭﻏﺎﺭﻳﺗﻡ ﺑﻌﺩ ،ﺗﻛﻭﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻳﺩﻭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ.
ﻭﺳﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻣﻌﻳﺎﺭً ﺍ ﻋﺎﻣًﺎ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎﺭ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺗﺣﺩﻳﺩ ﻭﺟﻭﺩ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺍﻟﻣﺭﺑﻛﺔ ﺃﻡ ﻻ ،ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺍﻟﻣﺭﺑﻛﺔ – ﺗﻭﺟﺩ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺍﻟﻣﺭﺑﻛﺔ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﺑﺷﺩﺓ
ﻷﺧﺭﻯ ﺑﺻﺭﻳًﺎ ﺑﺣﻳﺙ ﻳﺣﺗﻣﻝ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺧﺎﺩﻋﺔ ﺃﻭ ﺗﺳﺑﺏ ﺇﺭﺑﺎ ًﻛﺎ .ﻭﻻﺣﺗﻣﺎﻝ ﺣﺩﻭﺙ ﺍﺭﺗﺑﺎﻙ،
ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻝ ،ﻭﻟﻳﺱ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ ﻓﺣﺳﺏ ﺃﻥ ﻳﻅﻬﺭ ﺍﻻﺭﺗﺑﺎﻙ ﻣﻥ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻅﺭ
ﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﻣﻌﺗﺩﻝ .ﻭﺃﻱ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺗﻳﻥ ﻳﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺷﺎﺑﻬﻬﻣﺎ ﻳﻌﺗﺑﺭ ﺳﺑﺑًﺎ
ﻏﻳﺭ ﻛﺎﻑ ﻟﻠﺣﻛﻡ ﺑﺎﺣﺗﻣﺎﻝ ﺣﺩﻭﺙ ﺍﺭﺗﺑﺎﻙ.

 2ﺍﻧﻅﺭ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ http://icann.sword-group.com/algorithm/
3
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟﻠﻣﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﻠﻥ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺑﻪ )ﺍﻧﻅﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ ُ ،(1.3.3ﺗﺟﺭﻱ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺗﺣﻠﻳﻼً ﻟﻠﺳﻼﺳﻝ ﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ
ً
ً
ﻟﻠﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛﻝ ﺻﻭﺭﺍ ﻣﺗﻐﻳﺭﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺟﺩﻭﻝ  IDNﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ .ﻗﺩ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ﻋﻘﺩ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻳﻥ ﺟﺩﺍﻭﻝ  IDNﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ
ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺍﻟﺟﺩﺍﻭﻝ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻟﻧﻔﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻧﺹ ,ﻭﺗﻭﺟﻳﻪ ﺃﻳﺔ ﺗﺳﺎﺅﻻﺕ ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ.
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ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ

 2.2.1.1.3ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺗﺷﺎﺑﻪ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ
ﻭﻣﻥ ﺷﺄﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻳﺟﺗﺎﺯ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺗﺷﺎﺑﻪ ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ ﺑﺳﺑﺏ ﺍﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﻣﻊ ﻧﻁﺎﻕ TLD
ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﺃﻻ ﻳﺟﺗﺎﺯ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ ،ﻭﻟﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻣﺭﺍﺟﻌﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﻣﺗﺎﺣﺔ .ﻭﺣﻳﺛﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺟﺗﺎﺯ
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺗﺷﺎﺑﻪ ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ ،ﺳﻳﺗﻡ ﺇﺧﻁﺎﺭ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺃﻗﺭﺏ ﻭﻗﺕ ﻳﺗﻡ ﻓﻳﻪ ﺍﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ.
ﻭﻳﺗﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺩﻯ ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ ﺍﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﺟ ًﺩﺍ ﻟﺳﻠﺳﻠﺔ  gTLDﺗﻡ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ
ﺑﻁﻠﺏ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﺧﺭﻯ ،ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺗﻧﺎﻓﺱ.
ﺃﻣﺎ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺟﺗﺎﺯ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺗﺷﺎﺑﻪ ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ ﻓﻼ ﻳﺯﺍﻝ ﺧﺎﺿﻌًﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ
ﻣﺷﻐﻝ  TLDﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﻣﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  gTLDﺁﺧﺭ ﻓﻲ ﺟﻭﻟﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ
ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ .ﻭﺗﺗﻁﻠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺇﺭﺑﺎﻙ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﻣﻌﺗﺭﺽ ﻣﺧﻭّ ﻝ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺿﺔ .ﻭﻻ ﺗﻘﺗﺻﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﺍﻟﺑﺻﺭﻱ .ﺑﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻛﺱ،
ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﻘﺩﻡ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺽ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺭﺑﺎﻙ 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 ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ ،ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺗﻛﻭﻳﻥ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ ﺑﺣﻳﺙ ﺳﻳﺗﻡ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭ ﺳﻼﺳﻝ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  gTLDﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺗﻧﺎﻓﺱ ﻣﺑﺎﺷﺭ
ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ )ﺍﻧﻅﺭ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ  ،4ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ( .ﻭﻟﻥ ﺗﺅﺩﻱ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺿﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺗﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ.

2.2.1.2

ﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣﺣﺟﻭﺯﺓ ﻭﺍﻟﺳﻼﺳﻝ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﻭﻓﺭﺓ

ﻻ ﺗﺗﻭﻓﺭ ﺑﻌﺽ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﻛﺳﻼﺳﻝ  gTLDﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﻣﺫﻛﻭﺭ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ.
ﺗﺗﻡ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻛﻝ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺳﻼﺳﻝ ﻧﻁﺎﻕ  gTLDﺍﻟﻣﻘﺩّﻡ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ ﻣﻥ
ﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣﺣﺟﻭﺯﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﻅﻬﻭﺭ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻧﻁﺎﻕ  gTLDﺍﻟﻣﻘﺩّﻡ ﻟﻬﺎ
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ.

 2.2.1.2.1ﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣﺣﺟﻭﺯﺓ
ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣﺣﺟﻭﺯﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ
NRO

SERVERS-IANA

AFRINIC

EDITOR-RFC

ICANN

ALAC

RIPE

IESG

APNIC

SERVERS-ROOT

IETF

ARIN

RSSAC

INTERNIC

ﻣﻧﻅﻣﺔ ASO

SSAC

ﻏﻳﺭ ﺻﺣﻳﺢ

CCNSO

*TEST

IRTF

*EXAMPLE

TLD

ISTF

GAC

WHOIS

LACNIC

ﻣﻧﻅﻣﺔ GNSO

WWW

LOCAL

SERVERS-GTLD

LOCALHOST

IAB

NIC

IANA

* ﻻﺣﻅ ﺃﻧﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺃﻋﻼﻩ ،ﺳﺗﺣﺗﻔﻅ  ICANNﺃﻳﺿًﺎ ﺑﺎﻟﺗﺭﺟﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻﻁﻠﺣﻳﻥ " "testﻭ" "exampleﺑﻠﻐﺎﺕ ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ .ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ ﻓﻬﻲ
ﻣﺣﺟﻭﺯﺓ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻛﻝ ﺍﻟﻣﺗﺿﻣﻥ ﺃﻋﻼﻩ.

ﻛﺗﻳﺏ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ | ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ 2011-09-19

2-6

ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ 2

ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ
ﻭﺳﻳﺗﻌﺭﻑ ﻧﻅﺎﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﻡ ﺍﻟﻣﺣﺟﻭﺯ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻻﺳﻡ
ﻣﺣﺟﻭﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺳﻠﺳﻠﺔ  gTLDﺍﻟﻣﻘﺩَﻡ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻁﻠﺏ ،ﻭﻟﻥ ﻳﺳﻣﺢ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ.
ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ،ﺗﺗﻡ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺳﻼﺳﻝ ﻧﻁﺎﻕ  gTLDﺍﻟﻣﻘﺩ ّﻡ ﻟﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺗﺷﺎﺑﻪ
ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻷﺣﺩ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣﺣﺟﻭﺯﺓ .ﻟﻥ ﻳﺟﺗﺎﺯ ﻁﻠﺏ ﺳﻠﺳﻠﺔ gTLD
ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺗﻌﺭﻳﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ً
ﺟﺩﺍ ﻻﺳﻡ ﻣﺣﺟﻭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ.

 2.2.1.2.2ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﻠﻥ ﻋﻧﻬﺎ
ﻳﺗﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﻠﻥ ﻋﻧﻬﺎ )ﺍﻧﻅﺭ ﺑﻧﺩ  (1.3.3ﻋﻠﻰ
ﻣﻭﻗﻌﻪ ﻭﻳﺏ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﻭﻳﺟﺭﻱ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻣﺛﻝ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣﺣﺟﻭﺯﺓ،
ﺣﺗﻰ ﻳﺗﻡ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺣﻠﻭﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻭﺇﺭﺳﺎﻝ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  TLDﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .ﺑﻣﻌﻧﻰ ،ﻟﻥ ﻳﺟﺗﺎﺯ
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﺑﺷﺄﻥ ﺳﻠﺳﻠﺔ  gTLDﺍﻟﻣﻁﺎﺑﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻣﻌﻠﻥ ﻋﻧﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ.

 2.2.1.2.3ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﺔ ﻟﻠﺗﻔﻭﻳﺽ
ﺗﻡ ﺣﻅﺭ ﺗﻔﻭﻳﺽ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻛﻣﺟﺎﻻﺕ  gTLDﻓﻲ ﺍﻟﺟﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ .ﻭﻗﺩ
ﺗﺗﻔﺎﻭﺕ ﺟﻭﻻﺕ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻻﻋﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺷﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺳﺔ.
ﻭﻻ ﻳﺗﻡ ﻭﺿﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣﺣﺟﻭﺯﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ،ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻓﺈﻧﻬﺎ
ﻟﻳﺱ ﺟﺯءًﺍ ﻣﻥ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺗﺷﺎﺑﻪ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻡ ﻟﻸﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ .ﻳﺭﺟﻰ
ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ  :2.2.1.1ﻓﻣﺗﻰ ﻣﺎ ﺗﻣﺕ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺳﻼﺳﻝ  gTLDﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻁﻠﺑﺎﺕ
ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻟﻠﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻭﺩ ﺃﻱ ﺗﺷﺎﺑﻪ ﻣﻊ  TLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻭﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣﺣﻔﻭﻅﺔ ،ﻓﺈﻥ
ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ ﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﻻ ﺗﻛﻭﻥ ﺃﺳﻣﺎء ﻣﺣﻔﻭﻅﺔ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺗﻡ ﺗﺿﻣﻳﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻣﺎء ﺗﻅﻬﺭ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﻓﻠﻥ ﻳﺗﻡ
ﺍﻋﺗﻣﺎﺩﻫﺎ.
ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻷﻭﻟﻳﻣﺑﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ
OLYMPIC

OLYMPIAD

OLYMPIQUE

OLYMPIADE

OLYMPISCH

OLÍMPICO

OLIMPÍADA

ﺃﻭﻟﻳﻣﺑﻲ

ﺃﻭﻟﻳﻣﺑﻳﺎﺩ

奥林匹克

奥林匹亚

奧林匹克

奧林匹亞

Ολυμπιακοί

Ολυμπιάδα

올림픽

올림피아드

Олимпийский

Олимпиада
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ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﺻﻠﻳﺏ ﺍﻷﺣﻣﺭ ﻭﺍﻟﻬﻼﻝ ﺍﻷﺣﻣﺭ
REDCRYSTAL

REDCROSS

REDCRESCENT

REDLIONANDSUN

REDSTAROFDAVID MAGENDDAVIDADOM

CROIXROUGE

CROIX-ROUGE

CROISSANTROUGE

CROISSANT-ROUGE

CRISTALROUGE

CRISTAL-ROUGE

מגן דוד אדום

CRUZROJA

MEDIALUNAROJA

CRISTALROJO

Красный Крест

Красный Полумесяц

Красный Кристалл

ﺭﻣﺣﺄﻻ ﺑﻳﻠﺻﻼ

ﻻﻟﻬﻼ ﺭﻣﺣﺄﻻ

ءﺍﺭﻣﺣﻼ ﺓﺭﻭﻟﺑﻼ

ﺍﻟﻙﺭﻳﺳﺗﺎﻟﺔ ﺍﻟﺣﻡ ﺍﺭء

紅十字

红十字

紅新月

红新月

紅水晶

红水晶

2.2.1.3

ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ DNS

ﺗﺣﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺳﻠﺳﻠﺔ  gTLDﺍﻟﻣﻘﺩﱠﻡ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺳﺗﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺣﺩﻭﺙ ﻋﺩﻡ
ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ  .DNSﻭﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ،ﺳﻳﺗﺿﻣﻥ ﺫﻟﻙ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻊ
ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺳﻼﺳﻝ )ﻋﻧﺎﻭﻳﻥ(  .gTLDﻭﻓﻲ ﺑﻌﺽ
ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ،ﻗﺩ ﺗﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻣﻭﺳﻌﺔ ﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻣﺷﺎﻛﻝ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
ﻟﻼﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺗﻘﻧﻲ ﻟﺳﻠﺳﻠﺔ  gTLDﺍﻟﻣﻘﺩﱠﻡ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻁﻠﺏ.
ﻣﻠﺣﻭﻅﺔ :ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﻌﺭﻑ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻟﻣﺣﻳﻁﺔ ﺑﺎﺳﺗﻌﻼﻣﺎﺕ TLD
ﺍﻟﺑﺎﻁﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺟﺫﺭ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻧﻅﺎﻡ .DNS
ﺃﻱ ﻣﺷﻐﻝ ﺳﺟﻝ  TLDﻗﺩ ﺗﻁﺭﺡ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﺳﺗﻌﻼﻣﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻭﺑﻌﺽ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  TLDﻗﺩ
ﺗﻭﺍﺟﻪ ﺣﺷ ًﺩﺍ ﻫﺎﺋﻼً ﻣﻥ ﺍﻻﺳﺗﻌﻼﻣﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ .ﻟﻠﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ،ﺍﻧﻅﺭ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ
ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﻟﻸﻣﺎﻥ ﻭﻟﻼﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ) (SSACﺑﺷﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺍﺑﻁ
 .http://www.icann.org/en/committees/security/sac045.pdfﺑﻌﺽ
ﺍﻹﺣﺻﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﺷﻭﺭﺓ ﻣﺗﻭﻓﺭﺓ ﻛﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺍﺑﻁ .http://stats.l.root-servers.org/

ﺳﺗﺗﺧﺫ  ICANNﺧﻁﻭﺍﺕ ﻟﺗﻧﺑﻳﻪ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻟﻣﻁﺭﻭﺣﺔ ﻓﻲ
 SAC045ﻭﺳﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺟﻳﻊ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺄﻫﺏ ﻟﺗﻘﻠﻳﻝ ﺍﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺔ ﺣﺩﻭﺙ
ﻣﺻﺎﻋﺏ ﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﺗﺗﺳﺑﺏ ﻓﻲ ﺣﺩﻭﺙ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻻﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻭﻓﺭ
ﻟﻠﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﺑﻬﺎ ﻭﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻳﻬﺎ .ﻣﻊ ﺫﻟﻙ ،ﻟﻳﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﺳﻭﻯ ﻧﺻﻳﺣﺔ ﻟﻠﻣﺗﻘﺩﻣﻳﻥ ﻭﻻ
ﻳﻣﺛﻝ ﺟﺯءًﺍ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺗﻁﺭﺡ ﻣﺷﻛﻼﺕ ﺃﻣﺎﻥ ﻭﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﻛﺑﻳﺭﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ.
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 2.2.1.3.1ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ  : DNSﺇﺟﺭﺍء ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ
ﻳﺟﺏ ﺃﻻ ﺗﺅﺛﺭ ﻋﻧﺎﻭﻳﻥ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﻛﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺎﻥ  DNSﺃﻭ ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭﻩ .ﻭﺳﺗﻘﻭﻡ
 ،ICANNﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ ،ﺑﺈﺟﺭﺍء ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺃﻭﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺳﻼﺳﻝ
 gTLDﺍﻟﻣﻘﺩّﻡ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺫﻟﻙ:
•

ﻟﻠﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﺳﻼﺳﻝ  gTLDﺍﻟﻣﻘﺩّﻡ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺑﺎﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ
،2.2.1.3.2

•

ﻭﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺃﻱ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺗﺛﻳﺭ ﻣﺷﻛﻼﺕ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻷﻣﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺗﻘﺭﺍﺭ
ً
ﻣﺯﻳﺩﺍ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ.
ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺗﻁﻠﺏ

ﻭﺗﻭﺟﺩ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ً
ﺟﺩﺍ ﺑﺄﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﻣﻭﺳّﻊ ﺿﺭﻭﺭﻳًﺎ ﻟﻠﺳﻠﺳﻠﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻭﺍﻓﻕ ﺑﺷﻛﻝ
ﻛﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ  2.2.1.3.2ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ .ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻙ،
ً
ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﻣﺷﻛﻼﺕ ﺃﻣﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﻏﻳﺭ
ﺗﻭﻓﺭ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻻﺳﺗﻘﺭﺍﺭ
ﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺳﻠﺳﻠﺔ  gTLDﺍﻟﻣﻘﺩﱠﻡ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻁﻠﺏ.
ﻓﻲ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﻓﺈﻥ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ  DNSﺳﺗﻘﻭﻡ ﺑﺈﺟﺭﺍء ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻣﻭﺳﻌﺔ ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ
ﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻧﻁﺎﻕ  gTLDﺍﻟﻣﻘﺩّﻡ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﺛﻧﺎء ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ .ﻭﺳﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺑﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ
ﻟﻡ ﺗﻠﺗﺯﻡ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺃﻭ ﺗﻧﺷﺊ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺅﺛﺭ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻋﻛﺳﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﺃﻭ
ﺯﻣﻥ ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺗﺳﺎﻕ ﺃﻭ ﺗﺭﺍﺑﻁ ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺧﻭﺍﺩﻡ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻧﻅﻡ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ،ﻣﻊ
ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺣﻭﻝ ﺫﻟﻙ.
ﺇﺫﺍ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺗﻠﺗﺯﻡ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ،ﻣﻊ ﻋﺩﻡ ﻅﻬﻭﺭ ﺃﻱٍ ﻣﻥ ﺍﻷﺣﻭﺍﻝ
ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ،ﻓﺈﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺳﻳﺟﺗﺎﺯ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ .DNS
ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻟﻘﺭﺍﺭ ﻳﻧﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺃﻭ ﺃﻧﻬﺎ
ﺗﺗﺳﺑﺏ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺅﺛﺭ ﻋﻛﺳﻳﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻌﺔ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﺃﻭ ﺯﻣﻥ ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺗﺳﺎﻕ ﺃﻭ ﺗﺭﺍﺑﻁ
ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎﺕ ﻟﺧﻭﺍﺩﻡ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ 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 ﺍﻷﻣﻥ
ﻭﺍﻻﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ  ،DNSﻓﺳﻭﻑ ﻳﺗﻡ ﺇﺧﻁﺎﺭ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺃﻗﺭﺏ ﻭﻗﺕ ﻳﺗﻡ ﻓﻳﻪ ﺍﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﻥ
ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻻﺳﺗﻘﺭﺍﺭ .DNS

2.2.1.3.2

ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ

ﺳﺗﻘﻭﻡ  ICANNﺑﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻛﻝ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﻥ ﺳﻼﺳﻝ  gTLDﺍﻟﻣﻘﺩﱠﻡ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﺗﻭﺍﻓﻘﻬﺎ
ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺿﱠﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻧﺗﻬﺎﻙ ﺳﻠﺳﻠﺔ  gTLDﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ ﺑﻁﻠﺏ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﻷﻱ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ،ﻟﻥ ﻳﺟﺗﺎﺯ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ  .DNSﻭﻟﻥ ﻳﺗﻡ ﺇﺟﺭﺍء ﺃﻳﺔ ﻣﺭﺍﺟﻌﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ.
ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻷﻭﻝ – ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻔ ﻧﻳﺔ ﻟﻛﻝ ﺍﻟﻌﻧﺎﻭﻳﻥ )ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ( – ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻟﻌﻧﺎﻭﻳﻥ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ.
1.1

1.2

ﻛﺗﻳﺏ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ | ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ 2011-09-19

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻋﻧﻭﺍﻥ ) ASCIIﺃﻱ ،ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻳُﺑﺙ ﺳﻠﻛﻳًﺎ( ﺻﺎﻟﺣً ﺎ ،ﻛﻣﺎ ﻫﻭ
ﻣﻭﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ :ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ
) ،(RFC 1035ﻭﺗﻭﺿﻳﺢ ﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ  (RFC 2181) DNSﻭﺃﻱ ﺗﺣﺩﻳﺛﺎﺕ
ﺑﻬﺎ .ﻭﻳﺗﺿﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
1.1.1

ً
ﺭﻣﺯﺍ.
ﻳﺟﺏ ﺃﻻ ﻳﺣﺗﻭﻱ ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ 63

1.1.2

ﺗﺗﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻷﺣﺭﻑ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭﺓ ﻭﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺗﻁﺎﺑﻘﺔ.

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻋﻧﻭﺍﻥ  ASCIIﺍﺳﻡ ﺍﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﺻﺎﻟﺣً ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻣﺑﻳﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺟﺩﻭﻝ ﻣﺿﻳﻔﻲ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﺑﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ DOD
) ،(RFC 952ﻭﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻣﺿﻳﻔﻲ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ– ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻕ ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ )،(RFC 1123
ﻭﺗﻘﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﻭﺗﺣﻭﻳﻠﻬﺎ ) ،(RFC 3696ﺃﺳﻣﺎء
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الوحدة 2

إجراءات التقييم
النطاق الدولية في الطلبات ) ،(RFCs 5890-5894) (IDNAوأي تحديثات
لھا .ويتضمن ھذا ما يلي:
1.2.1

على عنوان  ASCIIأن يتكون بأكمله من حروف )حروف
أبجدية أ  ،(a-zأو

1.2.2

يجب أن يكون العنوان عبارة عن عنوان  A IDNAصحيح )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
 IDNAالخاصة بفريق عمل ھندسة اإلنترنت ) (IETFومعايير يونيكود والمصطلحات
المرتبطة بأسماء النطاقات الدولية.
2.1

2.2

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:
2.1.1

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
4
السياق )مصحوبة بقواعد سياق واضحة(.

2.1.3

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

2.1.4

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

2.1.5

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

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:
2.2.1

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  2.2.1بالنسبة للغات ذات
ً
مختلطا
الضوابط الھجائية والقواعد الموضوعة التي تتطلب استخدامًا
ألبجديات متعددة .ولكن حتى مع ھذا االستثناء ،فإن األحرف المربكة

 4ومن المتوقع أن أدوات التحويل الخاصة بـ  IDNAسوف تكون متاحة قبل بداية فترة تقديم الطلب ،وأنه سوف يتم التحقق من صحة العالمات الموجودة
تحت  .IDNAوفي ھذه الحالة ،فإن العناوين الصالحة وف ًقا لإلصدار السابق من البروتوكول ) (IDNA2003وليس وف ًقا لبروتوكول  IDNAلن 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  IDNAوليس 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  IDNAفي بيئات
تطبيقات البرامج األوسع تدريجيًا .وأثناء ذلك ،يكون لنطاقات  TLDالصحيحة وف ًقا لبروتوكول  ،IDNAوليس  ،IDNA2003فعالية محدودة.
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ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ 2

ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ
ﺑﺻﺭﻳﺎ ﻟﻥ ﻳﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻳﺵ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺟﺭﻱ
ﺗﺣﺩﻳﺩﻩ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻭﺿﻭﺡ.
ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ – ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ – ﺗﻧﻁﺑﻕ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﺳﻼﺳﻝ ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩّﻡ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ
.gTLDs
3.1

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

3.2

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﺄﻟﻑ ﺳﻼﺳﻝ  gTLDﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ ﺑﻁﻠﺏ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ  IDNﻣﻥ ﺣﺭﻓﻳﻥ
5
ﻣﺧﺗﻠﻔﻳﻥ ﺑﺻﺭﻳﺎ ً ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ،ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻣﻼﺋﻣﺔ .ﻭﻟﻛﻥ ﻻﺣﻅ ﺃﻧﻪ ﻟﻥ ﺗﺗﻡ
ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺳﻠﺔ  IDNﺍﻟﻣﻛﻭﻧﺔ ﻣﻥ ﺍﺛﻧﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻷﺣﺭﻑ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ:
F4

3.2.1

ﺗﺗﺷﺎﺑﻪ ﺑﺻﺭﻳﺎ ً ﻣﻊ ﺃﻱ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﻳﺗﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﺣﺭﻑ ﻭﺍﺣﺩ )ﻓﻲ ﺃﻱ ﻧﺹ(؛
ﺃﻭ

3.2.2

ﺗﺗﺷﺎﺑﻪ ﺑﺻﺭﻳﺎ ً ﻣﻊ ﺃﻳﺔ ﺗﻭﻟﻳﻔﺔ  ASCIIﻣﻣﻛﻧﺔ ﻣﻥ ﺣﺭﻓﻳﻥ.

ﺍﻧﻅﺭ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺗﺷﺎﺑﻪ ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ  2.2.1.1ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﺣﻭﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ.

2.2.1.4

ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺔ

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺿﻣﻥ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﺳﻝ ﻧﻁﺎﻕ  gTLDﻣﻊ ﺍﻷﺧﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ
ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺳﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺔ .ﻳﺗﻡ ﻭﺻﻑ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ
ﻭﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﺗﺗﺑﻌﻬﺎ  ICANNﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ .ﻭﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﻳﻥ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺣﺗﻰ ﻟﻭ ﻟﻡ ﻳﺻﺩﻗﻭﺍ ﺃﻥ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻧﻁﺎﻕ  gTLDﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﺳﻡ
ﺟﻐﺭﺍﻓﻲ .ﺗﺧﺿﻊ ﺟﻣﻳﻊ ﺳﻼﺳﻝ  gTLDﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ ﺑﻁﻠﺏ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﻁﺑﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺑﻬﺫﺍ
ﺍﻟﺑﻧﺩ ،ﺑﺻﺭﻑ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻋﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻳﻧﺹ ﻋﻠﻰ ﻛﻭﻧﻪ ﻣﺧﺻﺻﺎ ً ﻻﺳﻡ ﺟﻐﺭﺍﻓﻲ.

2.2.1.4.1

ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ
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ﻟﻥ ﺗﺗﻡ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺩ ﺃﺳﻣﺎء ﺩﻭﻝ ﺃﻭ ﻣﻧﺎﻁﻕ ،ﻷﻧﻬﺎ
ﻟﻳﺳﺕ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﻧﻁﺎﻕ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﻓﻲ ﺟﻭﻟﺔ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﻫﺫﻩُ .ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺍﺳﻡ
ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺇﻗﻠﻳﻡ ﺇﺫﺍ:
.1

ﻛﺎﻧﺕ ﻋﺑﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺭﻣﺯ ﻣﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺣﺭﻑ ﺃﺑﺟﺩﻳﺔ ﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ
ﻣﻌﻳﺎﺭ .ISO 3166-1

.2

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

.3

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

ﻻﺣﻅ ﺃﻥ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ  cNSO-GNSO IDNﻗﺩﻣﺕ ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺗﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺿﺭﻭﺭﺓ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﻟﻠﺳﻣﺎﺡ ﺑﻌﻼﻣﺎﺕ IDN gTLD
ﺃﺣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺣﺭﻭﻑ .ﺍﻧﻅﺭ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟـ JIGﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺗﺑﺎﻁ  .http://gnso.icann.org/drafts/jig-final-report-30mar11-en.pdfﺃﻧﻣﺎﻁ
ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﻣﺎ ﺗﺯﺍﻝ ﻗﻳﺩ ﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﻹﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻟﻠﻧﻘﺎﺵ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ.

5

6

ﺗﺳﺗﺑﻌﺩ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﺩﻭﻝ ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺗﻭﺟﻳﻬﺎﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻼﻏﺎﺕ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻭﺿﺢ ﺍﻟﻣﺑﺩﺃ  2.2ﻣﻥ ﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ
 GACﺑﺷﺄﻥ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻟﻛﻲ ﺗﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻝ ﺃﻭ ﺗﺧﺗﺻﺭ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻥ
ﺧﻼﻝ  ccPDPﺍﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ،ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳُﺳﻣﺢ ﻟﺳﻼﺳﻝ ﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﻧﻁﺎﻕ  gTLDﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺿﻣﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ.

ﻛﺗﻳﺏ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ | ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ 2011-09-19

2-11

ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ 2

ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ

.4

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

.5

ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﻛﻭﻥ ﻳﻣﻛﻥ ﻓﺻﻠﻪ ﻻﺳﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﺗﻡ ﺗﺧﺻﻳﺻﻪ ﻓﻲ "ﻗﺎﺋﻣﺔ
ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻔﺻﻝ" ﺃﻭ ﻋﺑﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺗﺭﺟﻣﺔ ﻻﺳﻡ ﻳﻅﻬﺭ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻣﺔ،
ﺑﺄﻳﺔ ﻟﻐﺔ .ﺍﻧﻅﺭ ﺍﻟﻣﻠﺣﻕ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ.

.6

ﻛﺎﻧﺕ ﺗﺑﺩﻳﻼً ﺃﻭ ﻧﻘﻼً ﻷﻱ ﺍﺳﻡ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣﺗﺿﻣّﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻧﻭﺩ "ﺃ" ﺇﻟﻰ
"ﻭ" .ﻭﺗﺗﺿﻣﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﺑﺩﻳﻝ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻓﺎﺕ ﻭﺇﺩﺧﺎﻝ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺭﻗﻳﻡ
ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻔﻳﺔ ﻣﺛﻝ "ﺍﻝ" ﺃﻭ ﺇﺯﺍﻟﺗﻬﺎ .ﻭﻳﻌﺗﺑﺭ ﺍﻟﻧﻘﻝ
ﺗﻐﻳﻳﺭً ﺍ ﻓﻲ ﺗﺭﺗﻳﺏ ﺍﻻﺳﻡ ﺫﻱ ﺍﻟﺻﻳﻐﺔ ﺍﻟﻁﻭﻳﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺻﻳﺭﺓ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ
ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ "RepublicCzech" ،ﺃﻭ "."IslandsCayman

.7

ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﺳﻣًﺎ ﺗﻌﺭﻑ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺎ ﻋﻣﻭﻣًﺎ ،ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﺛﺎﺑﺕ ﺑﺎﻟﺩﻟﻳﻝ ﻣﻥ ﺃﻥ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﻬﺎ ﻋﺑﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺳﻡ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻥ
ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﺗﺣﺎﻟﻔﻳﺔ.

 2.2.1.4.2ﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ
ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ ﺍﻟﻣﻘﺩّﻡ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻫﻲ ﻋﺑﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺃﺳﻣﺎء ﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺔ ﻣﻌﺗﺑﺭﺓ ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺭﻓﻕ ﻣﻌﻬﺎ
ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺳﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ:
.1

ﻁﻠﺏ ﻷﻱ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻫﻲ ﻋﺑﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺗﻣﺛﻳﻝ ،ﺑﺄﻱ ﻟﻐﺔ ،ﻋﻥ ﺍﺳﻡ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﻋﺎﺻﻣﺔ ﻷﻱ
ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻣﻘﺎﻁﻌﺔ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻌﻳﺎﺭ .ISO 3166-1

.2

ﻁﻠﺏ ﺍﺳﻡ ﻣﺩﻳﻧﺔ ،ﺣﻳﺙ ﻳﻘﻭﻡ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺑﺈﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺭﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻧﻁﺎﻕ
 gTLDﻟﻸﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺎﺳﻡ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ.
ﺗﻣﺛﻝ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣﺩﻥ ﺗﺣﺩﻳﺎﺕ ﺭﺍﻫﻧﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺭﺑﻣﺎ ﺗﻛﻭﻥ ﺃﻳﺿًﺎ ﻋﺑﺎﺭﺍﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺃﺳﻣﺎء
ﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﻓﻲ ﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﻻ ﺗﻭﺟﺩ ﺃﺳﻣﺎء ﻣﺩﻥ ﻓﺭﻳﺩﺓ .ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻛﺱ ﺍﻷﻧﻭﺍﻉ
ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺔ ،ﻟﻳﺱ ﻫﻧﺎﻙ ﻗﻭﺍﺋﻡ ﺗﻡ ﺇﻧﺷﺎﺅﻫﺎ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ
ﻛﻣﺭﺍﺟﻊ ﻫﺩﻑ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ .ﻭﻫﻛﺫﺍ ،ﻓﺈﻥ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣﺩﻥ ﻟﻳﺳﺕ ﻣﺣﻣﻳﺔ ﻋﺎﻟﻣﻳًﺎ.
ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻙ ،ﻻ ﺗﺗﻳﺢ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﻟﻠﻣﺩﻥ ﻭﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﻳﻥ ﻟﻠﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻌًﺎ ﺣﻳﺛﻣﺎ ﻛﺎﻧﺕ ﻫﻧﺎﻙ
ﺭﻏﺑﺔ ﺑﺫﻟﻙ.
ﺳﻳﺧﺿﻊ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻷﺳﻣﺎء 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 ﺍﻷﻭﻝ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺗﺭﺗﺑﻁ ﺑﺎﺳﻡ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ،ﻭ
)ﺏ( ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩّﻡ ﻟﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﺳﻡ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ
7
ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ.
F6

.3

7

ﻁﻠﺏ ﻷﻱ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻫﻲ ﻋﺑﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺗﻁﺎﺑﻕ ﺩﻗﻳﻕ ﻟـ ﺍﺳﻡ ﻣﻛﺎﻥ ﻭﻁﻧﻲ ﻓﺭﻋﻲ ،ﻣﺩﺭﺝ
ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ  ،ISO 3166-2ﻛﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻣﻘﺎﻁﻌﺔ ﺃﻭ ﻭﻻﻳﺔ.

ﻳﺟﺏ ﺃﻻ ﺗﻌﺗﻣﺩ ﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺩﻥ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧﻭﻑ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻝ ﺗﻛﺭﺍﺭﺍﺕ ،ﺃﻭ ﺃﺳﻣﺎء ﻣﺳﺗﻌﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﺳﺗﺩﻋﺎءﺍﺕ ﻗﺭﻳﺑﺔ ﻣﻥ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ
ﻛﻭﺳﻳﻠﺔ ﺃﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ .ﻭﺑﺩﻻً ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ،ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻠﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﺭﺳﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻌﺎﺭﺿﻪ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ
ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ،ﺃﻭ ﻳﻣﻛﻧﻬﺎ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ.
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ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺑﻁﻠﺏ ﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﺩﺭﺟﺔ ﻛﺈﻗﻠﻳﻡ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﻳﻭﻧﻳﺳﻛﻭ ﻳﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ
"ﺗﻛﻭﻳﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺔ )ﺍﻟﻘﺎﺭﻳﺔ( ﺍﻟﻛﺑﺭﻯ ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻭﻳﺔ
9
ﻭﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ".
8

.4

F7

F8

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﺑﺄﻱ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ،
ﻳﺗﻌﻳﻥ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺩﻋﻡ ﻣﻥ  %60ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ
ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻳﻡ ،ﻭﺃﻻ ﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﻛﺗﺎﺑﻲ ﻭﺍﺣﺩ ﻣﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﻣﻘﺩﻡ ﻣﻥ ﺇﺣﺩﻯ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻳﻡ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﺳﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺗﺻﻠﺔ
ﺑﺎﻟﻘﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﻠﻳﻡ.
ﺣﻳﺛﻣﺎ ﻳﺗﻡ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﻗﺎﻋﺩﺓ  ،%60ﻭﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻣﻧﺎﻁﻕ ﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﻥ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺗﻳﻥ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻘﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ "ﺗﺭﻛﻳﺑﺔ ﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﻣﺎﻛﺭﻭ ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻲ
)ﺍﻟﻘﺎﺭﻳﺔ( ،ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺗﻛﺗﻼﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻘﺎﺓ ﻭﺍﻟﺗﻛﺗﻼﺕ
ﺍﻷﺧﺭﻯ" ﺗﺄﺧﺫ ﺍﻷﺳﺑﻘﻳﺔ.
ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺃﻱ ﺳﻠﺳﻠﺔ  gTLDﻣﻘﺩّﻡ ﻟﻬﺎ ﺑﻁﻠﺏ ،ﺗﻘﻊ ﺿﻣﻥ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﻣﻥ  1ﺇﻟﻰ  4ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ،
ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻻﺳﻡ ﺟﻐﺭﺍﻓﻲ .ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻭﺩ ﺃﻱ ﺷﻙ ،ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺳﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻭﺇﺩﺭﺍﺝ ﺩﻋﻣﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻣﻌﺎﺭﺿﺗﻬﺎ ﻗﺑﻝ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ،
ﻟﻠﺣﻳﻠﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻳﺔ ﺍﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﺍﻟﻣﺳﺑﻕ ﻣﻊ ﺃﻱ ﻏﻣﻭﺽ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﺳﻠﺳﻠﺔ
ﻭﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻁﺑﻳﻕ.
ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﺳﻣًﺎ ﺟﻐﺭﺍﻓﻳًﺎ ﻟﻛﻥ ﻻ ﺗﺗﻁﺎﺑﻕ ﻣﻌﻪ )ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺫﻛﻭﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ( ﻟﻥ ﻳﺗﻡ
ﺍﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎ ﺃﺳﻣﺎء ﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ  2.2.1.4.2ﻭﻋﻠﻳﻪ ﻟﻥ
ﺗﺳﺗﻠﺯﻡ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻲ ﺃﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛﻝ ﻁﻠﺏ ،ﺳﺗﺣﺩﺩ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﺧﺗﺻﺔ ﺍﺳﺗﻧﺎ ًﺩﺍ
ﺇﻟﻰ ﻣﺩﺧﻼﺕ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻭﻋﻣﻠﻳﺗﻲ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻭﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﺧﺎﺻﺗﻳﻥ ﺑﻪ .ﻭﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻭﺩ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺟﻬﺔ ﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺃﻭ ﺳﻠﻁﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺧﺗﺻﺔ ﻟﺳﻠﺳﻠﺔ  gTLDﺍﻟﻣﻘﺩّﻡ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻁﻠﺏ،
ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻣﻥ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺳﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ .ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻧﻁﺑﻕ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻭﺩ ﺍﺳﻡ ﻣﻛﺎﻥ ﻭﻁﻧﻲ
ﻓﺭﻋﻲ.
ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
•

ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺳﻠﺳﻠﺔ  gTLDﺍﻟﻣﻘﺩّﻡ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﺗﻘﻊ ﺿﻣﻥ ﺃﻱ ﻓﺋﺔ
ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻡ ﻻ.

•

ﻭﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺳﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻭﺍﻟﺗﺷﺎﻭﺭ ﻣﻌﻬﺎ.

•

ﻭﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻲ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ.

ﻣﻠﺣﻭﻅﺔ :ﻳﻌﺗﺑﺭ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺃﻱ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻭﺃﻱ ﺟﻬﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺗﻛﻭﻥ ﻫﻲ
ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺧﻁﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺣﺩﺩﻫﺎ ﻛﻝ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﻗﻭﻣﻳﺔ.

8

ﺍﻧﻅﺭ .http://www.unesco.org/new/en/unesco/worldwide/

9

ﺍﻧﻅﺭ .http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm

ﻛﺗﻳﺏ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ | ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ 2011-09-19

2-13

ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ 2

ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ

ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺋﺭﺓ ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ
ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ .ﻻ ﻳﺅﺩﻱ ﻣﺗﻁﻠﺏ ﺗﺿﻣﻳﻥ ﻭﺛﻳﻘﺔ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﺑﻌﺽ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺇﻟﻰ
ﺍﺳﺗﺛﻧﺎء ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﻋﻔﺎﺋﻬﺎ ﻣﻥ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻏﺭﺿﺎ ً ﻟﻼﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﻓﻲ ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
)ﺍﺭﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ  3.1.1ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ  ،(3ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺗﻌﺭﺽ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ
ﻟﻠﺭﻓﺽ ﺑﻣﻭﺟﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﻭﻗﻑ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﺑﺷﺩﺓ
ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻑ.

 2.2.1.4.3ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻭﺛﻳﻕ

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻭﺛﻳﻕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺧﻁﺎﺑًﺎ ﻣﻭﻗّﻌًﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ .ﻣﻊ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺟﻳﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻣﺭ ﺳﻳﺧﺗﻠﻑ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﺩﻭﺍﺋﺭ ﻭﺍﻷﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻭﻗّﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻝ ﻋﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﺃﻭ ﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ
ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ) (ICTﺃﻭ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻛﺗﺏ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ
ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺗﺑﻌﻪ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﺍﺋﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ؛ ﺃﻭ ﺃﺣﺩ ﻛﺑﺎﺭ ﺍﻟﻣﻣﺛﻠﻳﻥ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﻳﻥ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ
ﻭﺍﻟﻣﺳﺋﻭﻝ ﻋﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﺃﻭ ﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺷﺋﻭﻥ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ
ﺃﻭ ﻣﻛﺗﺏ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء .ﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﺟﻬﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﺳﻡ ﺟﻐﺭﺍﻓﻲ ﻣﻘﺗﺭﺡ ،ﻗﺩ ﻳﺭﻏﺏ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﺓ ﻣﻣﺛﻝ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ
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ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳُﻅﻬﺭ ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ﺑﻛﻝ ﻭﺿﻭﺡ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻣﻌﺎﺭﺿﺗﻬﺎ ﻟﻁﻠﺏ
ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺑﺩﺍء ﺗﻔﻬّﻡ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺳﻠﺳﻠﺔ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻭﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ
ﺍﻟﻣﺯﻣﻊ.
ﻛﻣﺎ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ُﻳﻅﻬﺭ ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ﺗﻔﻬّﻡ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻧﻪ ﻳﺗﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ
ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ  gTLDﻭﺃﻥ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺗﻌﺩﺍﺩ ﻟﻘﺑﻭﻝ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﻳﺗﻡ ﺗﻭﻓﻳﺭ
ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻓﻲ ﻅﻠﻬﺎ ،ﺃﻱ ،ﺍﻟﺩﺧﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻣﻊ  ICANNﺗﻔﺭﺽ ﺿﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻊ
ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﺟﻣﺎﻉ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ) .ﺍﻧﻅﺭ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ  5ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺷﻐﻝ ﺷﺭﻛﺔ
ﺗﺳﺟﻳﻝ .(gTLD
ﻭﻫﻧﺎﻙ ﻋﻳﻧﺔ ﻣﻥ ﺃﺣﺩ ﺧﻁﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻛﻣﻠﺣﻕ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ.
ﻳﺟﻭﺯ ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ﺇﺟﺭﺍء ﻣﻧﺎﻗﺷﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻷﻱ ﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ.
ﻛﻣﺎ ﻧﺣﺙ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺑﺩء ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻭﺗﻣﻛﻳﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ﻣﻥ
ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﺗﻛﻭﻥ ﺿﺭﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺧﻁﺎﺏ ﺩﻋﻡ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ
ﻭﺍﻋﺗﻣﺎﺩﻩ ﻭﺇﺻﺩﺍﺭﻩ.
ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻣﻬﻡ ﻣﻼﺣﻅﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻳﺭ ﻣﻠﺗﺯﻣﺔ ﻧﻬﺎﺋﻳًﺎ ﺑﺗﻭﻓﻳﺭ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺃﻭ
ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺭ ًﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ.
ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ ﻛﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺗﺳﺣﺏ ﺣﻛﻭﻣﺔ ﻣﺎ ﺩﻋﻣﻬﺎ ﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺗﺎﻝ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺑﻌﺩ ﺗﻔﻭﻳﺽ
ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻗﺩ ﺣﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻷﺻﻠﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﺩﻋﻡ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ .ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻣﻭﺍ ﺃﻥ  ICANNﺗﻌﻬﺩﺕ 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 ﺍﻟﺗﻲ ﻣﻧﺣﺕ ﺩﻋﻣﻬﺎ
ﻷﺣﺩ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ.

 2.2.1.4.4ﺇﺟﺭﺍء ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺔ
ﺳﺗﻘﻭﻡ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺔ ) (GNPﺑﺗﺄﻛﻳﺩ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﻛﻝ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﻥ ﺳﻼﺳﻝ gTLD
ﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺗﻣﺛﻝ ﺍﺳﻣًﺎ ﺟﻐﺭﺍﻓﻳًﺎ ،ﻭﺳﺗﻘﻭﻡ ﻛﺫﻟﻙ ﺑﺎﻟﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﺻﻠﺔ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺻﺣﺗﻬﺎ
ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﺓ.

10

ﺍﻧﻅﺭ http://gac.icann.org/gac-members

ﻛﺗﻳﺏ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ | ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ 2011-09-19

2-14

الوحدة 2

إجراءات التقييم
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.
وفي الحاالت التي ال يقدم فيھا مقدم الطلب الوثائق المطلوبة ،سيتم االتصال بمقدم الطلب وإبالغه
بالمطلوب ،وسيتم منحه إطارًا زمنيًا محدو ًدا لتقديم الوثائق .فإذا كان مقدم الطلب قادرًا على تقديم
الوثائق المطلوبة قبل انتھاء فترة التقييم المبدئي ،وكانت الوثائق تفي بالمتطلبات ،فسيجتاز مقدم
الطلب مراجعة األسماء الجغرافية .أما إذ لم يكن قادرًا ،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 .وإذا لم يتوصل
مقدمو الطلب إلى حل في موعد ال يتجاوز تاريخ انتھاء جولة طلب االشتراك )كما
ھو معلن من قِبل منظمة  (ICANNأو التاريخ الذي تبدأ فيه منظمة  ICANNجولة
تالية لطلب االشتراك ،أيھما أقرب ،س ُترفض الطلبات وستتم إعادة األموال مستحقة
الرد لمقدمي الطلب وف ًقا للشروط الموضحة في القسم .1.5
ومع 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 اسمًا جغرافيًا في أحد مجموعات التنافس مع
طلبات لسالسل مشابھة لم يتم تحديدھا على أنھا أسماء جغرافية ،سيتم حل التنافس على
السلسلة باستخدام إجراءات التنافس على السلسلة الموضحة في الوحدة .4

2.2.2

عمليات المراجعة الخاصة بمقدم الطلب

تزام ًنا مع عمليات المراجعة الخاصة بسلسلة  gTLDالمقدَّم لھا الطلب المذكورة في القسم
الفرعي  ،2.2.1ستقوم  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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الوحدة 2

إجراءات التقييم

2.2.2.1

المراجعة 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  ،5االنتقال إلى التفويض ،للحصول على معلومات إضافية.

2.2.2.2

المراجعة 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.

2.2.2.3

أسلوب التقييم

ستقوم ھيئات تقييم فنية ومالية متخصصة بإجراء مراجعات فنية/تشغيلية ومالية ،وف ًقا
للمعايير المقررة وآلية التسجيل المتضمنة 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 ) .(TASوستشمل مثل ھذه االتصاالت مھلة قدرھا أسبوعان لمقدم الطلب من
أجل اإلجابة ،ما لم يذكر خالف ذلك .وستصبح أي معلومات تكميلية يوفرھا مقدم الطلب
جزءًا من الطلب.
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.

2.2.3

مراجعة 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 َ
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ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ 2

ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ

2.2.3.1

ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻔﺎﺕ

ﻳﻣﻛﻥ ﺗﻌﺭﻳﻑ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺑﺄﻧﻬﺎ:
 .1ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ :ﺍﺳﺗﻼﻡ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﻓﻳﻣﺎ
ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺗﺳﺟﻳﻼﺕ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﻭﺧﻭﺍﺩﻡ ﺍﻷﺳﻣﺎء؛ ﻭﺗﺯﻭﻳﺩ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﺑﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺧﻭﺍﺩﻡ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﻁﺎﻕ TLD؛ ﻭﻧﺷﺭ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﻧﻁﺎﻕ
TLD؛ ﻭﺗﺷﻐﻳﻝ ﺧﻭﺍﺩﻡ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺳﺟﻝ؛ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺧﺎﺩﻡ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻓﻲ ﻧﻁﺎﻕ  TLDﻛﻣﺎ
ﺗﻁﺎﻟﺏ ﺑﺫﻟﻙ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩ؛
 .2ﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﻭﺧﺩﻣﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺗﻘﺩﻳﻣﻬﺎ ﺑﺳﺑﺏ ﺗﺄﺳﻳﺱ ﺳﻳﺎﺳﺔ
ﺍﻹﺟﻣﺎﻉ؛
 .3ﻭﺃﻱ ﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﻭﺧﺩﻣﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻓﻘﻁ ﺗﻘﺩﻳﻣﻬﺎ ،ﺑﺳﺑﺏ ﺗﺧﺻﻳﺻﻬﺎ
ﻟﻣﺷﻐﻝ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩ.
ﺳﻳﺗﻡ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺳﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﻣﺷﻛﻼﺕ ﻛﺑﻳﺭﺓ
ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﺎﻥ .ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ﻟﻠﺳﺟﻼﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ  .http://www.icann.org/en/registries/rsep/ﻭﻓﻲ ﻣﻌﻅﻡ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ،
ﺍﺟﺗﺎﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻕ ﺑﻧﺟﺎﺡ.
ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﺩﻣﻬﺎ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻓﻲ ﻣﻠﺣﻘﺎﺕ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﺯﻭﺩ
ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩ .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 ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ،ﻳﺗﻡ ﺗﻌﺭﻳﻑ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻭﺍﻻﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺍﻷﻣﺎﻥ – ﻳﺷﻳﺭ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣُﻘﺗﺭَ ﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺇﻟﻰ ) (1ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣ ﱠ
ُﺭﺧﺹ
ﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺃﻭ ﺗﻌﺩﻳﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺩﺭﺍﺟﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺯﺍﻟﺗﻬﺎ ،ﺃﻭ ) (2ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣُﺭﺧﺹ ﻟﻠﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ
ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﺃﻭ ﺇﻋﻼﻧﻬﺎ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻷﻧﻅﻣﺔ ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ
ﺍﻟﻣﻘﺑﻭﻟﺔ.
ﺍﻻﺳﺗﻘﺭﺍﺭ – ﻳﺷﻳﺭ ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣُﻘﺗﺭَ ﺣﺔ ) (1ﻻ ﺗﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻊ
ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺍﻟﻣﻌﻣﻭﻝ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻭﺍﻟﻣﻧﺷﻭﺭﺓ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﻫﻳﺋﺔ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﺟﻳﺩ
ﻭﻣﻌﺗﺭﻑ ﺑﻬﺎ ﻭﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ،ﻣﺛﻝ ﺗﺗﺑﻊ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺃﻭ ﺃﻓﺿﻝ ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ
) (RFCﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺩﻋﻣﻬﺎ  ،IETFﺃﻭ ) (2ﺇﻧﺷﺎء ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺅﺛﺭ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﻛﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻌﺔ
ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﺃﻭ ﺯﻣﻥ ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺗﺳﺎﻕ ﺃﻭ ﺗﺭﺍﺑﻁ ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎﺕ ﺑﺧﻭﺍﺩﻡ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻧﻅﻡ
ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ،ﺣﻳﺙ ﺗﻌﻣﻝ ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺍﻟﻣﻌﻣﻭﻝ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻭﺍﻟﻣﻧﺷﻭﺭﺓ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﻫﻳﺋﺔ
ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﺟﻳﺩ ﻭﻣﻌﺗﺭﻑ ﺑﻬﺎ ﻭﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ،ﻣﺛﻝ ﺗﺗﺑﻊ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺃﻭ ﺃﻓﺿﻝ ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ) (RFCﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﻭﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣُﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ.

2.2.3.2

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺗﺎﺩﺓ

ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻫﻲ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﻣﻌﺗﺎﺩﺓ ﻳﻘﺩﻣﻬﺎ ﻣﺷﻐﻝ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ:

ﻛﺗﻳﺏ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ | ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ 2011-09-19

•

ﺍﺳﺗﻼﻡ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﻣُﺳﺟﻠﻳﻥ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺗﺳﺟﻳﻝ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﻭﺧﻭﺍﺩﻡ ﺍﻷﺳﻣﺎء

•

ﻭﻧﺷﺭ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻣﻧﻁﻘﺔ TLD

•

ﻧﺷﺭ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﻭﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺧﺎﺩﻡ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ

•

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

2.2.3.3

ﻣﺣﺗﻭﻳﺎﺕ ﻣﻧﻁﻘﺔ TLD

ﺗﺳﺗﻘﺑﻝ  ICANNﻋﺩ ًﺩﺍ ﻣﻥ ﺍﻻﺳﺗﻔﺳﺎﺭﺍﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﻁﻘﺔ
ﺍﻟﺳﺟﻝ ،ﺑﺳﺑﺏ ﺍﻗﺗﺭﺍﺡ ﺍﻟﻛﻳﺎﻧﺎﺕ ﻟﻧﻣﺎﺫﺝ ﻋﻣﻝ ﻭﻧﻣﺎﺫﺝ ﻓﻧﻳﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .ﻭﺗﻌﺩ ﻣﺣﺗﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ
ﺍﻟﻣﺳﻣﻭﺡ ﺑﻬﺎ ﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﻧﻁﺎﻕ  TLDﻫﻲ:
•

ﺳﺟﻝ .Apex SOA

•

ﺳﺟﻼﺕ  Apex NSﻭﺇﻟﺣﺎﻕ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻻﺧﺗﺻﺎﺹ ﻟﺧﻭﺍﺩﻡ  DNSﺍﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﻧﻁﺎﻗﺎﺕ .TLD

•

ﺳﺟﻼﺕ  NSﻭﺇﻟﺣﺎﻕ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻻﺧﺗﺻﺎﺹ ﻟﺧﻭﺍﺩﻡ  DNSﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺳﻣﺎء
ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻁﺎﻕ .TLD

•

ﺳﺟﻼﺕ  DSﻟﻸﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻁﺎﻕ .TLD

•

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

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻘﻭﻡ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺃﻳﺔ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺳﺟﻼﺕ 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 ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺷﻛﻝ
ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺫﺍﺕ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻥ ﻭﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ  .DNSﻭﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﻳﻥ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻧﻭﺍ ﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻡ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻣﺑﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺳﺟﻼﺕ ﻣﻭﺍﺭﺩ  DNSﺍﻷﻗﻝ ﺷﻳﻭﻋًﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﻁﻘﺔ
ﻧﻁﺎﻕ  ،TLDﺣﺗﻰ ﻟﻭ ﺗﻣﺕ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ،ﻗﺩ ﻻ ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻣﻧﺷﻭﺩ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻳﻥ ﻧﻅﺭً ﺍ ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﻋﻡ ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ.

2.2.3.4

ﺍﻷﺳﻠﻭﺏ

ﺳﺗﺗﺿﻣﻥ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺗﺣﺩﻳ ًﺩﺍ ﺃﻭﻟﻳًﺎ ﻟﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺃﻱ ﺧﺩﻣﺎﺕ
ﺳﺟﻝ ﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ﺗﺛﻳﺭ ﻣﺷﻛﻼﺕ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺑﻘﺿﺎﻳﺎ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻭﺍﻻﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﻭﺗﺗﻁﻠﺏ ﻣﺯﻳ ًﺩﺍ ﻣﻥ
ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ.
ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻅﻬﺭ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺃﻧﻪ ﺭﺑﻣﺎ ﺗﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻣﺷﻛﻼﺕ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻷﻣﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺗﻘﺭﺍﺭ
)ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ  (2.2.3.1ﺗﺣﻳﻁ ﺑﺎﻟﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ،ﻓﺳﻳﺗﻡ ﺗﻣﻳﻳﺯ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﻟﻳﺧﺿﻊ ﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻣﻭﺳﻌﺔ ﻣﻥ ﻗِﺑﻝ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﺗﻘﻧﻲ ﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ ) ،(RSTEPﺍﻧﻅﺭ
ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ) .(http://www.icann.org/en/registries/rsep/rstep.htmlﻭﺳﻳﺗﻡ
ﺇﺟﺭﺍء ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ،ﺇﻥ ﻭﺟﺩﺕ ،ﺃﺛﻧﺎء ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺳﻊ )ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻘﺳﻡ .(2.3
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 ﺗﺣﺻﻳﻠﻬﺎ ﻗﺑﻝ ﺑﺩء ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻣﻭﺳﻌﺔ.

2.2.4

ﺳﺣﺏ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟﻠﻁﻠﺏ

ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻳﺟﺗﺯ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ ﺃﻥ ﻳﺳﺣﺏ ﻁﻠﺑﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﻁﻠﺏ
ﺍﺳﺗﺭﺩﺍ ًﺩ ﺟﺯﺋﻳًﺎ ﻷﻣﻭﺍﻟﻪ )ﺍﺭﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ  1.5ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ .(1

ﻛﺗﻳﺏ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ | ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ 2011-09-19
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ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺳﻊ

2.3

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

ﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺔ )ﺍﺭﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ  .(2.2.1.4ﻻ ﺗﻭﺟﺩ ﺭﺳﻭﻡ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ
ﻟﻠﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺳﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ.

•

ﺇﺛﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ )ﺍﺭﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ  .(2.2.2.1ﻻ ﺗﻭﺟﺩ
ﺭﺳﻭﻡ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺳﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ.

•

ﺇﺛﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )ﺍﺭﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ  .(2.2.2.2ﻻ ﺗﻭﺟﺩ ﺭﺳﻭﻡ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ
ﻟﻠﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺳﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ.

•

ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ )ﺍﺭﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ  .(2.2.3ﻭﻻﺣﻅ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻳﺗﻁﻠﺏ
ﺭﺳﻣًﺎ ﺇﺿﺎﻓﻳًﺎ )ﺭﺳﻡ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ( ،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻳﺭﻏﺏ ﻓﻲ
ﺍﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ .ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﻭﺍﻟﺩﻓﻊ ،ﺍﻧﻅﺭ ﺍﻟﻘﺳﻡ  1.5ﻣﻥ
ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ .1

ﻻ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺳﻊ ﺃﻱ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ .ﻓﺳﻭﻑ ُﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ
ﺍﻟﻣُﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ ﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺿﻭء ﺍﻟﺗﻭﺿﻳﺣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻘﺩﻣﻬﺎ 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.

2.3.1

ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺳﻊ ﻟﻸﺳﻣﺎء ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺔ

ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻛﺎﻥ 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 ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ،ﻓﺴﻴﻜﻮﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﻗﺖ ﺇﺿﺎﻓﻲ ﻓﻲ
ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﻮﺳﻊ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻗ ّﺪﻡ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻷﺳﻤﺎء ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ
ﺳﺘُﺠﺮﻱ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻢ  2.2.1.4ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻘﺪﻡ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ
ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ )ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ  90ﻳﻮ ًﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ( ،ﻓﻠﻦ ﻳﺠﺘﺰ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ
ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﻮﺳﻊ ،ﻭﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍء ﺃﻳﺔ ﻣﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ.

2.3.2

ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻔﻧﻲ/ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﻭﺳﻊ

ﻳﻧﻁﺑﻕ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺳﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻡ ﺇﺟﺭﺍﺅﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ،ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ .2.2.2
ﺳﻳﻛﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﻠﺏ ﺗﻘﻳﻳﻣًﺎ ﻣﻭﺳﻌًﺎ ﺍﻟﺩﺧﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻧﻅﺎﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻋﺑﺭ
ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ) (TASﻣﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯ ﻭﺗﻭﺿﻳﺢ ﺇﺟﺎﺑﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻙ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻗﺳﺎﻡ ﺍﻟﺗﻲ ﺣﺻﻝ ﻓﻳﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎﻁ ﺗﻛﻔﻲ ﻻﺟﺗﻳﺎﺯﻫﺎ )ﺃﻭ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺃﻱ ﻁﻠﺏ ﺣﻳﺙ ﻳﻛﻭﻥ ﻗﺩ ﺗﻡ ﺍﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺩﺓ
ﻭﻟﻛﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺟﺎﺕ ﻛﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻻﺟﺗﻳﺎﺯ "ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ" ،ﺗﻠﻙ
ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻗﺳﺎﻡ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎﻁ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ( .ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ
ً
ﺍﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﻘﻳّﻣﻳﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺳﺑﺏ ﺍﻟﻔﺷﻝ ،ﺃﻭ ﺗﻭﻓﺭ ﺃﻱ ﺗﻭﺿﻳﺢ ﻻ ﻳُﻣﺛﻝ ﺗﻐﻳﻳﺭً ﺍ
ﺟﻭﻫﺭﻳًﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ .ﻭﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺳﻊ ﻻﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﺃﺟﺯﺍء
ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩّﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻁﻠﺑﺎﺗﻬﻡ ﺍﻷﺻﻠﻳﺔ ،ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺗﻐﻳﻳﺭ
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻣﺎﺩﻳًﺎ.
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ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ
ﺳﻳﺗﻣﺗﻊ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﻭﺳﻊ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ /ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺑﺎﻟﺧﻳﺎﺭ ﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻁﻠﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺩﻱ ﻧﻔﺱ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﻳﻥ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﻳﻥ ﺑﺎﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﻭﺍﻟﺫﻳﻥ ﻗﺎﻣﻭﺍ
ﺑﺎﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺃﺛﻧﺎء ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ ،ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺧﻳﺎﺭ ﻟﻁﻠﺏ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﻋﺿﺎء
ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﻳﻥ 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 ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ ﺟﺯءًﺍ ﻣﻥ
ﺍﻟﻁﻠﺏ .ﻭﺳﺗﺗﺿﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ ﻣﻭﻋ ًﺩﺍ ﻧﻬﺎﺋﻳًﺎ ﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ.
ﻭﺳﺗﻘﻭﻡ  ICANNﺑﺈﺧﻁﺎﺭ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺳﻊ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﻧﺟﺎﺣﻬﻡ
ﻓﻲ ﺍﺟﺗﻳﺎﺯﻩ ﺃﻡ ﻻ .ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟﻠﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺳﻊ ،ﻓﺳﻳﻧﺗﻘﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ
ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ .ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﻧﺟﺢ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺳﻊ ،ﻓﻠﻥ ﻳﺗﺎﺑﻊ ﺑﻌﺩ ﺫﻟﻙ .ﻭﻟﻥ ﻳﺗﻡ
ﺇﺟﺭﺍء ﺃﻳﺔ ﻣﺭﺍﺟﻌﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ.

2.3.3

ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺳﻊ ﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ

ﻳﻧﻁﺑﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺳﻊ ﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ ،ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ
ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ .2.2.3
ﺇﺫﺍ ﺗﻣﺕ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣُﻘﺗﺭَ ﺣﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻔﻧﻲ ﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ )(RSTEP
ﻹﺟﺭﺍء ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻣﻭﺳﻌﺔ ،ﻓﺳﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺑﺗﺷﻛﻳﻝ ﻓﺭﻳﻕ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻳﺗﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﺃﻋﺿﺎء ﻳﺗﻣﺗﻌﻭﻥ
ﺑﺎﻟﻣﺅﻫﻼﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ.
ﻭﺳﻳﺗﻛﻭﻥ ﻓﺭﻳﻕ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎﻡ ﻣﻥ  3ﺃﻋﺿﺎء ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﺗﻌﻘﻳﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﺳﺟﻝ
ﺍﻟﻣُﻘﺗﺭَ ﺣﺔ .ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺧﻼﻝ  30ﺇﻟﻰ  45ﻳﻭﻣًﺎ ﻋﻧﺩ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻫﻳﺋﺔ ﻣﻛﻭﻧﺔ ﻣﻥ
 3ﺃﻋﺿﺎء .ﻭﺳﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﻳﺋﺔ ﻣﻛﻭﻧﺔ ﻣﻥ
 5ﺃﻋﺿﺎء ﻗﺑﻝ ﺑﺩء ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺳﻊ .ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻓﻲ  45ﻳﻭﻣًﺎ ﺃﻭ ﺃﻗﻝ ﻋﻧﺩ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ
ﻫﻳﺋﺔ ﻣﻛﻭﻧﺔ ﻣﻥ  5ﺃﻋﺿﺎء.
ﻭﺳﺗﻐﻁﻲ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺭﺳﻡ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺩﻓﻌﻬﺎ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺗﻛﻠﻔﺔ
ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻫﻳﺋﺔ  .RSTEPﺭﺍﺟﻊ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ  5.1ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ  .1ﻭﻟﻥ ﺗﺑﺩﺃ
ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻫﻳﺋﺔ  RSTEPﺣﺗﻰ ﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﻼﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻭﺟﺩﺕ ﻫﻳﺋﺔ  RSTEPﺃﻧﻪ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺧﺩﻣﺔ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣُﻘﺗﺭَ ﺣﺔ ﻟﻣﻘﺩﻡ
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻭﺩ ﺧﻁﺭ ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﻌﻛﺳﻲ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ،ﻓﺳﻳﺗﻡ ﺗﺿﻣﻳﻥ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻣﻊ  .ICANNﻭﺇﺫﺍ ﻭﺟﺩﺕ ﻫﻳﺋﺔ
 RSTEPﺃﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻣُﻘﺗﺭَ ﺣﺔ ﺳﺗﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻭﺩ ﺧﻁﺭ ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﻌﻛﺳﻲ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺎﻥ
ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ،ﻓﻘﺩ ﻳﺧﺗﺎﺭ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻁﻠﺑﻪ ﺑﺩﻭﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻣُﻘﺗﺭَ ﺣﺔ ﺃﻭ ﺳﺣﺏ ﻁﻠﺑﻪ
ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻧﻁﺎﻕ  .gTLDﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﻳﻛﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ  15ﻳﻭﻣًﺎ ﺗﻘﻭﻳﻣﻳًﺎ ﻹﺑﻼﻍ
ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﺑﻧﻳﺗﻪ ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ .ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﻘﺩﻡ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﺑﻭﺿﻭﺡ ﺧﻼﻝ
ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ،ﻓﻠﻥ ﺗﺗﻡ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺑﻌﺩ ﺫﻟﻙ.

2.4

ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ

ﻳﻠﻌﺏ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﻳﻥ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺩﻭﺭً ﺍ ﻓﻲ ﺇﺟﺭﺍء ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ
ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ .ﻭﻳﻭﺟﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﻭﺻﻑ ﻣﺧﺗﺻﺭ ﻟﻠﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻭﺃﺩﻭﺍﺭﻫﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ،ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻌﻣﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﻅﻠﻬﺎ.

2.4.1

ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ

ﺳﺗﻘﻭﻡ ﻫﻳﺋﺔ ﺗﺷﺎﺑﻪ ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ 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  gTLDﺟﺩﻳﺩﺓ ﻣﻘﺩﻡ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺟﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ .ﻭﻳﺣﺩﺙ ﻫﺫﺍ ﺃﺛﻧﺎء ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺗﺷﺎﺑﻪ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ .ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ ﺃﻳﺿﺎ ﻣﺭﺟﻌﺔ
ﺟﺩﺍﻭﻝ  IDNﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻛﺟﺯء ﻣﻥ ﻋﻣﻠﻪ.
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الوحدة 2

إجراءات التقييم
ستقوم ھيئة استقرار  DNSبتحديد ما إذا كان من المحتمل أن تؤثر أي سلسلة مقترحة 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
كون السلسلة اسما جغراف ًيا يتطلب دعم الحكومة ،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 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.

2.4.2

عملية اختيار الھيئة

منظمة  ICANNفي ھذه العملية الخاصة باختيار الھيئة ھي مزود أطراف ثالثة مؤھل للقيام
بعمليات المراجعة المختلفة 11.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.
11

انظر .http://icann.org/en/topics/new-gtlds/open-tenders-eoi-en.htm
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ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ 2

ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ

2.4.3

ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺳﻠﻭﻙ ﻟﻸﻋﺿﺎء ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﻳﻥ

ﺇﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻣﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺳﻠﻭﻙ )"ﻗﻭﺍﻋﺩ"( ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ
)"ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ"( ﻫﻭ ﻣﻧﻊ ﺗﺿﺎﺭﺏ ﺍﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻭﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ ﻭﺍﻟﺳﻠﻭﻙ ﻏﻳﺭ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﻣﻥ ﻗِﺑﻝ
ﺃﻱ ﻋﺿﻭ ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﻱ ﻣﺧﺗﺹ ﺑﺎﻟﺗﻘﻳﻳﻡ )"ﻋﺿﻭ ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﻱ"(.
ﻓﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﺻﺭﻑ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﻭﻥ ﺃﻧﻔﺳﻬﻡ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻫﻡ ﻣﺗﺧﺻﺻﻳﻥ ﻣﻔﻛﺭﻳﻥ ،ﻭﺟﺩﻳﺭﻳﻥ،
ﻭﻣﺣﺿﺭﻳﻥ ﺟﻳ ًﺩﺍ ،ﻭﻏﻳﺭ ﻣﺗﺣﻳﺯﻳﻥ ﻁﻭﺍﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ .ﻭﻳﺗﻭﻗﻊ ﻣﻥ ﺍﻷﻋﺿﺎء
ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﻳﻥ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺎﻹﻧﺻﺎﻑ ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺳﻠﻭﻛﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻳﺔ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ،
ﻭﻧﺎﺧﺑﻳﻪ ،ﻭﻋﻣﻭﻡ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﻧﺯﺍﻫﺔ ،ﻭﺍﻟﺳﺭﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﻣﺻﺩﺍﻗﻳﺔ .ﻭﻻ ﺗﻘﺑﻝ ﺍﻟﺗﺻﺭﻓﺎﺕ ﻏﻳﺭ
ﺍﻷﺧﻼﻗﻳﺔ ،ﺃﻭ ﺣﺗﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﺔ .ﻭﻳﺗﻭﻗﻊ ﻣﻥ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﻳﻥ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ
ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺗﻬﻡ ﺍﻟﻣﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﻡ .ﻭﻳﻘﺻﺩ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺗﻠﺧﻳﺹ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﻭﻻ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ
ﻳﺗﻡ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭ ﺃﻱ ﺷﻲء ﻓﻳﻬﺎ ﻭﺍﺟﺑﺎﺕ ﻣﺣﺩﻭﺩﺓ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ،ﺃﻭ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻠﺗﺯﻡ
ﺑﻬﺎ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﻭﻥ.
ﺍﻟﺗﺣﻳﺯ – ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ:
•

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

•

ﻭﻓﺣﺹ ﺍﻟﺣﻘﺎﺋﻕ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻭﻟﻳﺱ ﻓﺣﺻﻬﺎ ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ ﺑﺳﻣﻌﺔ ﻣﺎﺿﻳﺔ ،ﺃﻭ
ﺑﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ،ﺃﻭ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﻣﺣﻘﻘﺔ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺟﺎﺭﻱ ﺗﻘﻳﻳﻣﻪ؛

•

ﻭﻣﻧﻊ ﺃﻧﻔﺳﻬﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﻣﺎ ،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻋﺎﻣﻝ ﻣﻳﻝ ،ﻋﻠﻰ ﺣﺩ
ﻋﻠﻣﻬﻡ ،ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺅﺛﺭ ﻋﻠﻳﻬﻡ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﺗﻘﻳﻳﻡ؛

•

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

ﺍﻟﺗﻌﻭﻳﺽ/ﺍﻟﻬﺩﺍﻳﺎ – ﻳﺟﺏ ﺃﻻ ﻳﻁﻠﺏ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﻭﻥ ﺃﻭ ﻳﻘﺑﻠﻭﺍ ﺃﻱ ﺗﻌﻭﻳﺽ ﺃﻳًﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ
ﺃﻱ ﻫﺩﺍﻳﺎ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻣﻥ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺗﻡ ﻣﺭﺍﺟﻌﺗﻪ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ) .ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﺿﻣﻥ
ﺍﻟﻬﺩﺍﻳﺎ ﺍﻟﻣﺎﺩﻳﺔ ﺃﻱ ﻫﺩﻳﺔ ﺗﺯﻳﺩ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﻋﻥ  25ﺩﻭﻻﺭً ﺍ ﺃﻣﺭﻳﻛﻳًﺎ(.
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺗﺫﻛﺎﺭ ﺻﻐﻳﺭ ﺃﻣﺭً ﺍ ﻣﻬﻣًﺎ ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ،ﻓﻳﻣﻛﻥ ﻟﻸﻋﺿﺎء ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﻳﻥ
ﻗﺑﻭﻝ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺗﺫﻛﺎﺭ ،ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﺟﺏ ﺃﻻ ﺗﺗﺟﺎﻭﺯ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ  25ﺩﻭﻻﺭً ﺍ ﺃﻣﺭﻳﻛﻳًﺎ .ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺷﻙ ،ﻳﺟﺏ
ﻳﺄﺧﺫ ﺍﻟﻌﺿﻭ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻱ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﺣﻳﻁﺔ ﺑﺭﻓﺽ ﺍﻟﻬﺩﺍﻳﺎ ﻣﻥ ﺃﻱ ﻧﻭﻉ.
ﺗﺿﺎﺭﺏ ﺍﻟﻣﺻﺎﻟﺢ – ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﺻﺭﻑ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﻭﻥ ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟـ "ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺗﺿﺎﺭﺏ
ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ" )ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ .(2.4.3.1
ﺍﻟﺳﺭﻳﺔ – ﺍﻟﺳﺭﻳﺔ ﺟﺯء ﻣﺗﻣﻡ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ .ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﻣﻛﻥ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﻭﻥ ﻣﻥ
ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺣﺳﺎﺳﺔ ﻹﺟﺭﺍء ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻣﺎﺕ .ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺣﺎﻓﻅ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﻭﻥ
ﻋﻠﻰ ﺳﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺄﺗﻣﻧﻬﻡ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﻭﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺃﻱ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ
ﺳﺭﻳﺔ ﻣﻘﺩﻣﺔ ﺇﻟﻳﻬﻡ ﻣﻥ ﺃﻱ ﻣﺻﺩﺭ ،ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻛﺷﻑ ﻋﻧﻬﺎ ﻣﻔﻭﺿًﺎ ﻗﺎﻧﻭ ًﻧﺎ ﺃﻭ ﺗﻡ
ﺗﺭﺧﻳﺹ ﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﻗِﺑﻝ  .ICANNﺗﺗﺿﻣﻥ "ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳﺭﻳﺔ" ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ
ﻭﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺗﺟﻣﻳﻌﻬﺎ ﻛﺟﺯء ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ  -ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺣﺻﺭ:
ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻕ ،ﻭﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ،ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺗﺭﺟﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻭﺭﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻼﺕ  -ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺃﻱ
ﻁﻠﺏ ﻧﻁﺎﻕ  gTLDﺟﺩﻳﺩ.
ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ – ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﻳﻥ ﻗﺭﺍءﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺑﺩء ﻓﻲ ﺧﺩﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺗﻭﺿﻳﺢ ﻗﻳﺎﻣﻬﻡ ﺑﺫﻟﻙ ﻭﺍﺳﺗﻳﻌﺎﺑﻬﻡ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺗﻭﺿﻳﺣً ﺎ ﻛﺗﺎﺑﻳًﺎ.
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2.4.3.1

إرشادات 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.
اإلرشادات – 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:

كتيب دليل مقدمي الطلبات | اإلصدار 2011-09-19



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.

2-23

الوحدة 2

إجراءات التقييم


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.

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.

2.4.3.2

مخالفات مدونة السلوك

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  .(2.4.1كما
يمكن تقديم شكاوى الجمھور )أي غير المتقدمين( عن طريق منتدى التعليق العام ،كما ھو
موضح في الوحدة .1

2.4.4

قنوات 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 نطاقات  gTLDالجديدة  -التقييم المبدئي والتقييم الموسع
التأكيد على أن الطلب مكتمل وجاهز للتقييم أثناء فحص
االكتمال اإلداري
فحص الخلفية
يراجع موفر خدمة خارجي
خلفية مقدم الطلب
التقييم المبدئي  -مراجعة مقدم الطلب

خدمات السجل
المراجعة المبدئية لخدمات
سجل مقدم الطلب واإلحالة
إلى هيئة التقييم التقني لخدمات
السجل ) (RSTEPللمراجعة
اإلضافية أثناء التقييم الموسع
عند الضرورة.

القدرة المالية
تراجع الهيئة المالية
إجابات مقدم الطلب
على األسئلة ووثائق
الدعم.

التقييم المبدئي  -مراجعة السالسل

القدرة الفنية والتشغيلية
تراجع الهيئة الفنية
والتشغيلية إجابات مقدم
الطلب على األسئلة
ووثائق الدعم.

استقرار DNS
تتم مراجعة جميع السالسل
وفي حاالت استثنائية ٬يمكن
لهيئة استقرار  DNSإجراء
مراجعة موسعة لمشكالت
االستقرار الفني المحتملة.

األسماء الجغرافية
تحدد هيئة األسماء الجغرافية ما
إذا كانت السلسلة المقدم بشأنها
طلب عبارة عن اسم جغرافي
يستلزم توفير الدعم الحكومي.

تشابه السلسلة
مراجعات هيئة تشابه السالسل
المقدم بشأنها طلب لضمان عدم
وجود تشابه وثيق بنطاقات TLD
القائمة أو األسماء المحجوزة.
تعقد هيئة تشابه السالسل مقارنة
بين جميع السالسل المقدم بشأنها
طلبات وتعمل على إنشاء
مجموعات تنافس.

تؤكد الهيئة على
توفير وثائق الدعم
حسب الحاجة.

تسعى  ICANNلنشر مجموعات التنافس قبل نشر
نتائج التقييم المبدئي ) (IEالكاملة.

هل اجتاز مقدم الطلب جميع
عناصر التقييم المبدئي؟

نعم

ينتقل مقدم الطلب إلى
الخطوات التالية.

نعم

عملية التقييم الموسع

هل اجتاز مقدم الطلب جميع
عناصر التقييم الموسع؟

ال

هل اختار مقدم الطلب
متابعة التقييم الموسع؟

نعم

ال

غير مؤهلة
لمراجعة إضافية

ال

يمكن إجراء التقييم الموسع ألي
من العناصر األربعة التالية أو
جميعها:
· القدرة الفنية والتشغيلية
· القدرة المالية
· األسماء الجغرافية
· خدمات السجل
ولكن ليست مخصصة لتشابه
السالسل أو استقرار DNS

ملحق :قائمة أسماء الدول القابلة للفصل
ترتبط القيود المفروضة على طلب نطاق  DLTgحول أسماء الدول والمناطق بالقوائم الموجودة في حقول الملكية لمعايير  .ISO 3166-1على
الصعيد الوطني ،تشتمل معايير  ،ISO 3166-1على حقل "اسم إنجليزي مختصر" وهو االسم الشائع لبلد ما ويمكن استخدامه في عمليات الحماية
تلك؛ ورغم ذلك ،ال يمثل هذا في بعض الحاالت االسم الشائع .يطلب هذا السجل إضافة عناصر محمية إضافية مشتقة من تعريفات في معايير
 .ISO 3166-1ويتم تضمين توضيح للفئات المتنوعة فيما يلي.
قائمة أسماء الدول القابلة للفصل
الرمز
xa
xa

االسم اإلنجليزي المختصر
جزر أالند
جزر الساموا األمريكية

xa
xD

أنجوال
أنتيجا وباربودا

xa

أستراليا

oa
bq

بوليفيا ،متعددة الجنسيات
بونير ،سانت أوستاتيوس وسابا

ba

البوسنة والهرسك

ob

البرازيل

oa

منطقة الخليج الهندي البريطاني

ob

بروناي دار السالم

vc

كابي فيردي

yk
vc

جزر التماسيح االستوائية
شيلي

vv

جزر كوكوس (كيلنج)

va

كولومبيا

yk

كوموروس

vy
vb
cv
Dg

جزر الكوك
كوستاريكا
اإلكوادور
غينيا االستوائية

ky

جزر فالكالند (مالفيناس)

Cl.
1B
C
C
C
A
A
C
C
C
C
C
C
B1
A
A
A
A
A
C
C
C
C
C
B1
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A
A
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
B1

اسم قابل للفصل
أالند
توتويال
جزيرة سوين
كابيندا
أنتيجوا
باربودا
جزيرة ريدوندا
جزيرة لورد هاوي
جزيرة ماكواري
جزيرة آشمور
جزيرة كارتير
جزر بحر كورال
بوليفيا متعددة الجنسيات
بونير
سانت أوستاتيوس
سابا
البوسنة
والهرسك
جزيرة فرناندو دي نورونها
جزر مارتيم فاز
جزيرة ترينداد
مجموعة جزر أرشيبيالجو
دييجو جارسيا
بروناي
نيجارا بروناي دار السالم
ساو تياجو
ساو فيسينتي
تمساح استوائي كبير
جزيرة عيد الفصح
جزر جوان فيرنانديز
جزيرة ساال واي جوميز
جزيرة سان أمبروسيو
جزيرة سان فيليكس
جزر كوكوس
جزر كلينج
جزيرة مالبيلو
جزيرة سان أندريس
جزيرة بروفيدينسيا
أنجوان
جراندي كومور
موهيلي
راروتونجا
جزيرة الكوكو
جزر جاالباجوس
جزيرة أنوبون
جزيرة بويكو
ريو موني
جزر فالكالند

الرمز

االسم اإلنجليزي المختصر

ka
kf

جزر فاروي
فيجي

fk

جزر بولينيزيا الفرنسية

fk

األقاليم الفرنسية الجنوبية

Db

اليونان

Dg

جرينادا

Df

جواديلوب

mk

جزيرة هيرد وجزر ماكدونالد

cx

الكرسي المقدس (والية الفاتيكان)

mb
ob

الهندوراس
الهند

ob
yo

إيران ،جمهورية إيران
كيريباتي

yf
yb
cx
ck
ky
kk

كوريا ،الجمهورية الشعبية الديمقراطية
كوريا ،جمهورية
جمهورية الوس الشعبية الديمقراطية
الجماهيرية العربية الليبية
مقدونيا ،الجمهورية اليوغوسالفية السابقة
ماليزيا

km

جزر مارشال

ka

موريشيوس

kk

ميكرونيزيا ،الوالية الفيدرالية

Cl.
B1
A
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
B1
C
C
C
C
C
A
A
A
A
C
C
C
C
C
C
B1
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
B1
B1
B1
C
C
C

C
C
C
B1
C
C

اسم قابل للفصل
مالفيناس
فاروي
فانوا ليفو
فيتي ليفو
جزيرة روتوما
الجزر الجنوبية
جزر جامبير
جزر ماركيساس
مجموعة جزر المجتمع
تاهيتي
جزر تواموتو
جزيرة كليبرتون
جزر أمستردام
مجموعة جزر كروزيت
جزر كيرجيلين
جزيرة سانت باول
جبل أتهوس
**
الجزر الجرينادية الجنوبية
كارياكو
ال ديسيراد
ماري-جاالنتي
لو سانت
جزيرة هيرد
جزر ماكدونالد
المرسي المقدس
الفاتيكان
جزر سوان
جزر أمينديفي
جزر أماندامان
جزر الكاديف
جزيرة مينيكوي
جزر نيكوبار
اإلسالمية
جزر جيلبرت
تاراوا
بانابا
جزر الين
كيريتيماتي
جزر الفونيكس
أباريرينجا
جزيرة إنديربيري
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
الوس
ليبيا
**
صباح
ساراواك
جولييت
كواجالين
ماجورو
جزر أجاليجا
ضفة كارجادوس كاراجوس الرملية
جزر ردودريجز
ميكرونيزيا
جزر كاروالين (انظر أيضا )fp
شووك

الرمز

االسم اإلنجليزي المختصر

kg

مولدوفا ،جمهورية

xb

جزر هولندا أنتيلز

bv
kf

جزؤ كاليدونيا الجديدة
جزر ماريانا الشمالية

ak
fp

عمان
باالو

fa
fD

المنطقة الفلسطينية ،فلسطين
بابيوا (غينيا الجديدة)

fb

جزر بتكارن

bc

رينيون

ba

االتحاد الروسي

am

سانت هيلين ،أسينشن ،وتريستان دكونا

yb

سانت كيتس ونيفيس

fk

سانت بيير وميكيلون

cv

سانت فينسينت والغرينادينيز

pa

جزر الساموا

af

ساو تومي وبرينسيبي

av

سيشيل

ao

جزر سليمان

ax

جنوب أفريقيا

Cl.
C
C
C
B1
C
B1
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
B1
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
B1
C
A
A
A
C
C
A
A
A
A
A
A
C
C
C
C
C
A
A
C
C
C
C
C
C
C
C
C

اسم قابل للفصل
كوزاراي
بوهنبي
ياب
مولدوفا
مولدافيا
أنتيلز
بوناير
كورسو
سابا
سانت إستاتيوس
سانت مارتين
جزر لويالتي
جزر ماريانا
سايبان
شبه جزيرة مسندام
جزر كارولين (انظر  kkأيضا)
بابيلثواب
المحتلة
مجموعة جزر بيسمارك
جزر سليمان الشمالية
بوجاينفيل
جزيرة دوسي
جزيرة هندرسون
جزيرة أوينو
باساس الهندية
جزيرة أوروبا
جزيرة جلوريوزو
جزيرة جوان دي نوفا
جزيرة توروميلين
روسيا
إقليم كالينينجراد
سانت هيلين
أسينشن
تريستان دكونا
جزيرة جوغ
مجموعة جزر تريستان دي كونها
سانت كيستس
نيفيس
سانت بيري
ميكيلون
سانت فينسينت
الغرينادينيز
جزر الغرينادين الشمالية
بيكيا
جزيرة سانت فينسنت
سافاي
أبولو
ساو تومي
برينسيبي
ماهي
جزر ألدابرا
جزر أميرانتي
جزر كوزموليدو
جزر فراكوهار
جزر سانتا كروز
جزر سليمان الجنوبية
جوادالكانال
جزيرة ماريون

الرمز

االسم اإلنجليزي المختصر

Da

جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية

af

سفالبارد وجان ماين

ak

الجمهورية العربية السورية

fp

تايوان ،المقاطعة الصينية

fa
fc
fa
ff

تنزانيا ،جمهورية
تيمور-ليستي
تونجا
ترينداد وتوباجو

fv

جزر تركس وكايكوس

fc
xc
aa
ak

توفالو
اإلمارات العربية المتحدة
الواليات المتحدة
الجزر النائية الصغيرة بالواليات المتحدة

ca

فانواتو

cc

فنزويال ،جمهورية

cD

جزر فيرجن ،جزر

co

جزر فيرجن ،جزر

pk

واليس وفوتونا

kc

اليمن

Cl.
C
A
A
A
A
C
B1

اسم قابل للفصل
جزيرة األمير إدوارد
جورجيا الجنوبية
جزر ساندويتش الجنوبية
سفالبارد
جان ماين
جزيرة الدببة
سوريا

B1
C
C
B1
C
C
A
A
A
A
C
B1
B2
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
B1
C
B1
C
C
C
C
B1
C
C
C
A
A
C
C
C
C

تايوان
جزر بينغو
بيسكادورس
المتحدة
أويكوزي
تونجاتابو
ترينداد
توباجو
جزر تركس
جزر كايكوس
فانافوتي
اإلمارات
أميركا
جزيرة بيكر
جزيرة هاوالند
جزيرة جارفيس
جزيرة جونستون االستوائية
سلسلة صخور كينج مان
جزر ميدواي
جزيرة بالميرا
جزيرة وايك
جزيرة نافاسا
إيفاتي
سانتو
فنزويال
جزيرة بيرد
فيرجن بالواليات المتحدة
أنيجادا
سياج جوست فان
تورتوال
فيرجن جوردا
فيرجن بالواليات المتحدة
سانت كرويكس
سانت جون
سانت طوماس
واليس
فوتونا
جزر هوورن
جزر واليس
أوفيا
جزيرة سوكورتا

الصيانة
ستتم صيانة سجل أسماء الدول القابلة للفصل ونشره بواسطة موظفي .NCAII
في كل مرة يتم فيها تحديث معايير  ISO 3166-1بمدخل جديد ،ستتم إعادة تقييم هذا السجل لتحديد ما إذا كانت التغيرات التي تم إدخالها على
المعايير تضمن التغيرات في المدخالت على السجل .سيكون التقييم بناء على المعايير المدرجة في قسم "األهلية" من هذه الوثيقة.
ال تحتوي الرموز التي تحجزها وكالة صيانة على أي تضمين على هذا السجل ،وتعتبر المدخالت المشتقة من الرموز المعينة بشكل عادي فقط والتي
تظهر في قائمة  ISO 3166-1مؤهلة.
في حالة نبذ أحد رموز  NSIمن معايير  ،ISO 3166-1فيجب رفض أي مدخل مشتق من ذلك الرمز.
األهلية
يشتق كل تسجيل في هذا السجل من الخواص المحتملة التالية:
الفئة أ:

يتألف االسم اإلنجليزي المختصر لمعايير  ISO 3166-1من عدة أجزاء يمكن فصلها تتكون الدولة وفقا لها من
هيئات فرعية بارزة .ويكون كل جزء من هذه األجزاء القابلة للفصل مؤهال في حقه الخاص باعتباره اسم دولة.
فعلى سبيل المثال ،يتكون "أنتيجا وباربودا" من "أنتيجا" و"باربودا"

الفئة ب:

يحتوي االسم اإلنجليزي المختصر ( )1أو االسم اإلنجليزي الكامل ( )2لمعايير  ISO 3166-1على لغة
إضافية تتعلق بنوع هيئة الدولة ،ال تستخدم غالبا في االستخدام الشائع عند اإلشارة إلى الدولة .فعلى سبيل المثال،
"جمهورية فنزويال" أحد األسماء الدول المختصرة الذي يشار إليه في االستخدام الشائع بـ "فنزويال"
**مقدونيا عبارة عن اسم قابل للفصل في سياق هذه القائمة؛ ورغم ذلك ،فنتيجة للنزاع الدائم المدرج في وثائق
األمم المتحدة بين الجمهورية الهيللينية (اليونان) والجمهورية اليوغوسالفية السابقة لمقدونيا على االسم ،لن يتم
منح أي الدولتين حق االنتساب أو حقوق في اسم "مقدونيا" حتى فض النزاع على االسم .انظر
.http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/240/37/IMG/N9324037.pdf

الفئة جـ:

يحتوي عمود مالحظات  ISO 3166-1الذي يحتوي على مرادفات اسم الدولة ،أو الهيئات الوطنية الفرعية،
كما يشار إليه بـ "يشار إليه غالبا بـ" ،أو "يتضمن" ،أو "يتألف من" ،أو "متنوع" أو "الجزر الرئيسية".

في أول حالتين ،يجب أن تكون قائمة السجل مشتقة مباشرة من االسم اإلنجليزي المختصر بإزالة كلمات وأدوات تعريف .وال تتضمن قوائم السجل هذه
مصطلحات عامية أو غير رسمية تستخدم لإلشارة إلى الدولة.
يتم حساب األهلية بترتيب الفئات .على سبيل المثال ،إذا كان من الممكن اشتقاق مصطلح من الفئتين "أ" و"جـ" ،فإنه يتم إدراجه فقط باعتباره الفئة "أ".

