
 

 

 

 

 

 

 

 كتيب دليل مقدم الطلب
 (1322 مايو 03)

 2الوحدة 
. من الدليل للنظر ولم يتم اعتماده بعد اإلصدارهذا  ه تم إعدادمالحظة أن يجب على مقدمي الطلبات المحتملين

 لمزيد من المداوالت والتنقيح.تخضع الجديد  DLTgالتفاصيل المقترحة لبرنامج حيث ال تزال 

 1322 مايو 03
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 الوحدة الثانية
 إجراءات التقييم

 
ضٞػف ٛزٙ جُٞقذز ئؾشجءجش جُطو٤٤ْ ٝجُٔؼح٤٣ش جُٔغطخذٓس ك٢ ضكذ٣ذ ٓح ئرج ًحٗص ٗطحهحش 

DLTg  ،جُٔوّذّ ُٜح جُطِد ٓؼطٔذز ُِطل٣ٞغ. ٝع٤خؼغ ؾ٤ٔغ ٓوذ٢ٓ جُطِرحش ُطو٤٤ْ ٓرذت٢

 ذ٤٘ٔح ع٤كطحؼ أُٝثي جُز٣ٖ ُْ ٣ؿطحصٝج ؾ٤ٔغ جُؼ٘حطش ُطو٤٤ْ ٓٞعغ.

ذطو٤٤ْ عِغِس  NNAIIجُز١ ضوّٞ خالُٚ ٓ٘ظٔس  ،انتقييى انًبدئيو٤٤ْ جألٍٝ جُٔطِٞخ ٛٞ جُط

جُٔوّذّ ُٜح جُطِد، ٝٓإٛالش ٓوذّ جُطِد، ٝخذٓحش جُغؿَ جُٔوطشقس جُط٢  DLTgٗطحهحش 

 ٣وذٜٓح.

 ٣ٝطْ ئؾشجء جُطو٤٤ٔحش جُطح٤ُس ك٢ جُطو٤٤ْ جُٔرذت٢:

 ػ٤ِٔحش جُٔشجؾؼس جُخحطس ذحُغِغِس 

 ِغِسضشحذٚ جُغ 

 جألعٔحء جُٔكؿٞصز 

  جعطوشجسgID 

 جألعٔحء جُؿـشجك٤س 

 ػ٤ِٔحش جُٔشجؾؼس جُخحطس ذٔوذّ جُطِد 

 ئغرحش جُوذسز جُطو٤٘س ٝجُطشـ٤ِ٤س 

 ئغرحش جُوذسز جُٔح٤ُس 

  ػ٤ِٔحش جُٔشجؾؼس جُخحطس ذخذٓحش جُغؿَ ُِوؼح٣ح جُٔطؼِوس ذحعطوشجسgID 

٤حص جُطو٤٤ْ جُٔرذت٢. ٝع٤إد١ جُلشَ ٣ؿد ػ٠ِ جُطِد جؾط٤حص ؾ٤ٔغ ػ٤ِٔحش جُٔشجؾؼس ٛزٙ الؾط

 ك٢ جؾط٤حص أ١ ٖٓ ػ٤ِٔحش جُٔشجؾؼس ٛزٙ ئ٠ُ جُلشَ ك٢ جؾط٤حص جُطو٤٤ْ جُٔرذت٢. 

ك٢ جُكحالش جُط٢ ال ٣٘ؿف ك٤ٜح ٓوذّ جُطِد ك٢ جؾط٤حص جُطو٤٤ْ  انتقييى انًىسع٣طْ ضطر٤ن 

 أدٗحٙ.  3-2جٗظش جُوغْ  جُٔرذت٢.

 فحص الخلفية 2-1

 ِل٤س ػ٠ِ ٓغط٤٣ٖٞ:٣طْ ئؾشجء ككض جُخ

 )أ( جُطلٞم جُؼحّ ك٢ جألػٔحٍ ٝجُطحس٣خ جُؿ٘حت٢؛ ٝ

 )خ( ضحس٣خ عِٞى جُوشط٘س جإلٌُطش٤ٗٝس.
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٣طؼ٤ٖ ػ٠ِ جُطِد جؾط٤حص ًال ٓغط٢٣ٞ ككض جُخِل٤س ٢ً ٣طأَٛ ُِٔطحذؼس. ضخؼغ ٗطحتؽ ككض 

قغحعس ٗٚ ؽر٤ؼس ٗظًشج ُٔح ٣كطَٔ أ (.1-2-1جُخِل٤س ُِطو٤٤ْ ٝكوحً ُِٔؼح٤٣ش جُٔٞطٞكس ذحُر٘ذ )

 ُِٔحدز، ُٖ ٣طْ ٗشش ضوحس٣ش ككض خِل٤س ٓوذّ جُطِد.

 إلؾشجء ككض جُخِل٤س. NNAIIضظق جُر٘ٞد جُطح٤ُس جُؼ٤ِٔس جُط٢ ضغطخذٜٓح  

 التفوق العام في األعمال والتاريخ الجنائي 2-1-1

ض٘ؿف ج٤ٌُحٗحش جُٔطوذٓس ذٞطلٜح ٓإعغحش ضؿحس٣س ػ٤ِ٘س ٓغؿِس ٝرجش ع٤شز قغ٘س ك٢ أ١ 

جألًرش ػ٠ِ ٓغطٟٞ جُؼحُْ )ًٔح ٣ذسؾٜح جالضكحد جُؼح٢ُٔ ألعٞجم  25عٞجم جألٝسجم جُٔح٤ُس جُـ أ

جألٝسجم جُٔح٤ُس( ك٢ جؾط٤حص ككض جُطلٞم جُؼحّ ك٢ جألػٔحٍ ٝجُطحس٣خ جُؿ٘حت٢. ٣ؼطٔذ ضكذ٣ذ 

عٞم أٝسجم ٓح٤ُس ػ٠ِ جُطك٣َٞ جُشأعٔح٢ُ ُِغٞم جُٔك٤ِس جُٔغؿَ ك٢ ٜٗح٣س آخش  25أًرش 

ضو٤ٔ٣ٞس قح٤ُس هرَ ذذج٣س ًَ دٝسز.ع٘س 
1
  

هرَ ضغؿ٤َ ج٤ٌُحٕ ك٢ عٞم جألٝسجم جُٔح٤ُس، ٣طؼ٤ٖ خؼٞػٚ ُلكض جُطلٞم جُِٔكٞظ ذٔح ك٢ 

رُي ذكع ؾحس١ ضطر٤وٚ ٖٓ هرَ أعٞجم جألٝسجم جُٔح٤ُس، ٝجُٔ٘ظ٤ٖٔ ٝجُر٘ٞى جالعطػٔحس٣س. 

حخ جُٔظحُف، ذحػطرحسٛح ٓإعغس ٓو٤ذز ػحٓس، ٣طؼشع ج٤ٌُحٕ ُطأ٤ٖٓ ٓغطٔش ٖٓ أطك

ٝجُٔك٤ِِٖ، ٝجُٔ٘ظ٤ٖٔ، ٝجُٔؼحٓالش. ضططِد ؾ٤ٔغ جُٔؼحٓالش جُٔح٤ُس ٓشجهرس ٝجٌُشق ػٖ 

جُٔؼِٞٓحش جُٔحد٣س قٍٞ جُٔذسجء، ٝجُٔغإ٤ُٖٝ، ٝجألشخحص جُشت٤غ٤٤ٖ ج٥خش٣ٖ، ذٔح ك٢ رُي 

 . NNAIIجُغِٞى جإلؾشج٢ٓ. ئؾٔحال، ضِر٢ ٛزٙ جُٔططِرحش أٝ ضطؿحٝص جُلكض جُز١ عطؿش٣ٚ 

 NNAIIُ٘غرس ُٔوذ٢ٓ جُطِد ؿ٤ش جُٔو٤ذ٣ٖ ك٢ ٝجقذز ٖٓ ٛزٙ جُٔؼحٓالش، عٞف ضوذّ ذح

ٓؼِٞٓحش ض٤٤ٔض ٤ٌُِحٕ، ٝجُٔغإ٤ُٖٝ، ٝجُٔذسجء، ٝأطكحخ جُٔظحُف جُشت٤غغ٤ٖ ئ٠ُ خذٓس 

-2-1جُخذٓس جُٔؼح٤٣ش جُٔذسؾس ك٢ جُوغْ  ٓضٝد )ٓضٝدٝ(غطخذّ ٣ككض جُخِل٤س جُذ٤ُٝس. عٞف 
طحذن ٛزٙ جُٔؼح٤٣ش. ُٖ ٣طْ جعطخذجّ عٟٞ جُٔؼِٞٓحش جُٔطحقس ػ٠ِ جُ٘طحم ٝضؼ٤ذ جُ٘طحتؽ جُط٢ ض 1

  جُؼحّ ك٢ ٛزج جالعطر٤حٕ.

القع أٗٚ ٖٓ جُٔطٞهغ إٔ ٣وّٞ ٓوذّ جُطِد ذحٌُشق ػٖ جُٔشحًَ جُٔكطِٔس ك٢ ضكو٤ن ٓؼح٤٣ش 

جُٔغطخشؾس ٖٓ ػ٤ِٔس جُ٘طحتؽ جُطِد، ٣ٝوذّ أ١ ضٞػ٤ف أٝ جعطلغحس ك٢ ٝهص ضغ٤ِْ جُطِد. 

ططْ ٓطحذوطٜح ٓغ ػ٤ِٔحش جٌُشق جُٔوذٓس ٖٓ ٓوذّ جُطِد ٝضطْ ٓطحذؼس ٛزٙ ض جُخِل٤س عكك

 جُكحالش ُكَ جُوؼح٣ح جُخحطس ذحُط٘حهؼحش أٝ جُٔٞجهق جإل٣ؿحذ٤س جُضجتلس جُٔكطِٔس. 

 ٛزج جُؿضء ٖٓ ككض جُخِل٤س.ػحٓس ك٢ قحُس ػذّ ئسعحٍ أ٣س جعط٤ؼحقحش، ٣ؿطحص جُطِد 

                                                
1
 capitalization-market-markets/domestic-exchanges.org/statistics/annual/2010/equity-http://www.worldجٗظش  

http://www.world-exchanges.org/statistics/annual/2010/equity-markets/domestic-market-capitalization
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 لكترونيةتاريخ القرصنة اإل 2-1-2

ٝهٞجػذ جُر٤حٗحش جُوح٤ٗٞٗس  PgDUقحُس ٓوذ٢ٓ جُطِد ٓوحذَ قحالش  NNAIIعٞف ضشجؾغ 

ذحػطرحسٛح ٓؿذ٣س ٓح٤ُحً ُِر٤حٗحش جُط٢ ٣ٌٖٔ إٔ ضر٤ٖ ٗٔؾ عِٞى جُوشط٘س جإلٌُطش٤ٗٝس ذٔٞؾد 

  .1-2-1جُٔؼح٤٣ش جُٔذسؾس ك٢ جُوغْ 

جُ٘طحتؽ ن ذٜزٙ جألٗشطس ك٢ جُطِد.٣طؼ٤ٖ ػ٠ِ ٓوذّ جُطِد إٔ ٣وذّ ضظش٣كحش ٓكذدز ك٤ٔح ٣طؼِ

ذؼ٤ِٔحش جٌُشق جُٔوذٓس ٖٓ ٓوذّ جُطِد ٝضطْ  طٜحططْ ٓطحذوعأغ٘حء ػ٤ِٔس جُلكض  جُٔغطخشؾس

 ُكَ جُوؼح٣ح جُخحطس ذحُط٘حهؼحش أٝ جُٔٞجهق جإل٣ؿحذ٤س جُضجتلس جُٔكطِٔس. جُ٘ٔحرؼٓطحذؼس ٛزٙ 

 جُؿضء ٖٓ ككض جُخِل٤س. ٛزجػحٓس ك٢ قحُس ػذّ ئسعحٍ أ٣س جعط٤ؼحقحش، ٣ؿطحص جُطِد 

 التقييم المبدئي 2-2

 ٣طٌٕٞ جُطو٤٤ْ جُٔرذت٢ ٖٓ ٗٞػ٤ٖ ٖٓ جُٔشجؾؼس. ٣ٝطٌٕٞ ًَ ٗٞع ٖٓ ػذز ػ٘حطش. 

ًّض جُٔشجؾؼس جأل٠ُٝ ػ٠ِ عِغِس ٗطحهحش  ٓشجؾؼس جُغِغِس: جُٔوّذّ ُٜح جُطِد  DLTgضش

 الخطرحس:

  ٓح ئرج ًحٗص عِغِس ٗطحمDLTg ٜس ُغالعَ أخشٟ ٓٔح جُٔطوذّ ذطِد ذشحٜٗح ٓشحذ

 ٣إد١ ئ٠ُ جقطٔحٍ ئغحسز ئسضرحى جُٔغطخذّ؛ 

  ٝٓح ئرج ًحٗص عِغِس ٗطحهحشDLTg  جُٔوذَّّ ُٜح جُطِد عطإغش ذظٞسز ػٌغ٤س ػ٠ِ

 أٝ جعطوشجسٙ، gIDأٓحٕ 

  ّٝٓح ئرج ًحٕ هذ ضْ ضٞك٤ش د٤َُ ػ٠ِ جُٔٞجكوس جألعحع٤س ُِكٌٞٓس ك٢ قحُس جعطخذج

 أعٔحء ؾـشجك٤س ٓكذدز.

 ضشًض جُٔشجؾؼس جُػح٤ٗس ػ٠ِ ٓوذّ جُطِد الخطرحس:  وذّ جُطِد:ٓشجؾؼس ٓ

  َٓح ئرج ًحٕ ٓوذّ جُطِد ٣طٔطغ ذحُوذسز جُطو٤٘س ٝجُطشـ٤ِ٤س ٝجُٔح٤ُس جُؼشٝس٣س ُطشـ٤

 عؿَ، 

  ٝٓح ئرج ًحٗص خذٓحش جُغؿَ جُط٢ ٣ٞكشٛح ٓوذّ جُطِد عطإغش ذشٌَ ػٌغ٢ ػ٠ِ

 أٝ جعطوشجسٙ. gIDأٓحٕ 

 الخاصة بالسلسلةعمليات المراجعة  2-2-1

جُؼحٓس  DLTgذٔشجؾؼس ًَ عِغِس ٖٓ عالعَ ٗطحهحش  NNAIIك٢ جُطو٤٤ْ جُٔرذت٢، ضوّٞ 

 جُٔوّذّ ُٜح جُطِد. ٣ٝطْ ضٞػ٤ف ػ٤ِٔحش جُٔشجؾؼس ٛزٙ ذطلظ٤َ أًرش ك٢ جألهغحّ جُطح٤ُس.
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 مراجعة تشابه السلسلة  2-2-1-1
جُٔوّذّ ُٜح جُطِد  DLTgٗطحهحش ضطؼٖٔ ٛزٙ جُٔشجؾؼس ٓوحسٗس أ٤ُٝس ٌَُ عِغِس ٖٓ عالعَ 

( ٝؿ٤شٛح ٖٓ 2-1-2-2جُٔٞؾٞدز، ٝجألعٔحء جُٔكؿٞصز )سجؾغ جُوغْ جُلشػ٢  LTgذ٘طحهحش 

جُغالعَ جُٔوّذّ ُٜح جُطِد. ٝجُٜذف ٖٓ ٛزٙ جُٔشجؾؼس ضؿ٘د ئغحسز ئسضرحى جُٔغطخذّ ٝكوذ جُػوس 

 ً٘ط٤ؿس ُطل٣ٞغ جٌُػ٤ش ٖٓ جُغالعَ جُٔشحذٜس.  gIDك٢ 

ًط٤د د٤َُ ٓوذّ جُطِد ٛزج، ضش٤ش "ٓشحذٚ" ئ٠ُ جُغالعَ جُٔطشحذٜس ُِـح٣س ُذسؾس  ك٢ ٓالقظس:

أٜٗح ضخِن جقطٔح٤ُس ئغحسز جسضرحى جُٔغطخذّ ك٢ قحُس ضل٣ٞغ أًػش ٖٓ عِغِس ٝجقذز ك٢ جُٔ٘طوس 

 جُؿزس. 

٣ٜٝذف ككض جُطشحذٚ جُرظش١ جُز١ ٣كذظ خالٍ جُطو٤٤ْ جُٔرذت٢ ئ٠ُ ص٣حدز ػ٤ِٔس جُٔؼحسػس 

 ٘ضجع جُط٢ ضط٘حٍٝ ًحكس أٗٞجع جُطشحذٚ )جٗظش جُٞقذز جُػحُػس، ئؾشجءجش قَ جُ٘ضجع(. ٝقَ جُ

 ٝع٤طْ ئؾشجء ٓشجؾؼس جُطشحذٚ ٛزٙ ػ٠ِ ٣ذ "٤ٛثس ضشحذٚ عالعَ" ٓغطوِس.

 المراجعات التي يتم إجراؤها  2-2-1-1-1
جُط٢ ضطؿغذ ٜٓٔس "٤ٛثس ضشحذٚ جُغالعَ" ك٢ ضؼش٣ق أٝؾٚ جُطشحذٚ جُرظش١ ذ٤ٖ جُغالعَ ٝ

  عطإد١ ئ٠ُ ٝؾٞد جقطٔح٤ُس ئغحسز جسضرحى جُٔغطخذّ.

ٝضوّٞ ج٤ُٜثس ذٜٔٔس ضو٤٤ْ أٝؾٚ جُطشحذٚ جُط٢ ضإد١ ئ٠ُ ئغحسز ئسضرحى جُٔغطخذّ ك٢ أسذؼس 

 ٓؿٔٞػحش ُطظ٤٘لحش جُظشٝف، ػ٘ذ ٓوحسٗس:

  عالعَ ٗطحمDLTg  ٗطحهحش جُٔطوذّ ذطِد ذشأٜٗحLTgT  جألعٔحء ٝجُكح٤ُس

 ;جُٔكؿٞصز

 حم عالعَ ٗطDLTg  َعالعَ ٗطحم جُٔطوذّ ذطِد ذشأٜٗح ٓوحذDLTg  ٟجألخش

 جُٔطوذّ ذطِد ذشأٜٗح;

  عالعَ ٗطحمDLTg  َجُغالعَ جُٔطِٞذس ًـجُٔطوذّ ذطِد ذشأٜٗح ٓوحذ 
NgI ccLTgTٝ ; 

  عالعَ ٗطحمNgI DLTg :َجٌُٕٔٞ ٖٓ قشك٤ٖ جُٔطوذّ ذطِد ذشأٜٗح ٓوحذ 

o .قشف ٓلش آخش ًَ 

o  أ٣س عِغِسADNNN ٌٓ ٟٞٗس ٖٓ قشك٤ٖ )ُكٔح٣س ػ٤ِٔحش ضل٣ٞغ أخش

ccLTg .)جُٔغطور٤ِس جٌُٔٔ٘س 

ضطؼٖٔ ٛزٙ جُٔشجؾؼس ضذه٤وًح  - انحبنيت أو األسًبء انًحجىزة DLTانتشببه يع َطبقبث 

ّ ُٜح جُطِد ٝهٞجتْ عالعَ  جُكح٤ُس ٝجألعٔحء  LTgٓؼحًدج ذ٤ٖ ًَ عِغِس ٖٓ جُغالعَ جُٔوذَّ

ضشحذٚ ًر٤ش ذ٤ٖ عِغِط٤ٖ ذك٤ع ٣طٞكش جقطٔحٍ قذٝظ ئسذحى جُٔكؿٞصز ُطكذ٣ذ ٓح ئرج ًحٕ ٛ٘حى 

 جُٔغطخذّ.
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جُكح٢ُ أٝ جألعٔحء  LTgٝك٢ جُكحُس جُرغ٤طس جُط٢ ٣طؼشف ٗظحّ ضوذ٣ْ جُطِرحش ػ٠ِ ٗطحم 

 ذطوذ٣ْ جُطِد.ػرش جإلٗطشٗص جُٔكؿٞصز، ُٖٝ ٣غٔف ٗظحّ ضوذ٣ْ جُطِرحش 

ٓؼحٓالش ٗوحؽ جُطش٤ٓض جُٔذسؾس ك٢ أ١  ٣ٝشجػ٢ ٓػَ ٛزج جالخطرحس جُخحص ذحُغالعَ جُٔططحذوس

ر١ طِس. ػ٠ِ عر٤َ جُٔػحٍ، ضطؼحَٓ جُرشٝضًٞٞالش ٓغ جُؼ٘ح٣ٖٝ جٌُٔحكثس ًأشٌحٍ  NgIؾذٍٝ 

 " ٓػال أشٌحالً ذذ٣ِس ُ٘لظ جُؼ٘ٞجoff"ٝ "offٕذذ٣ِس ُ٘لظ جُؼ٘ٞجٕ، ضؼذ "
(RFC 3490.)  

جُٔٞهغ جُٔٞؾٞدز قح٤ًُح ك٢ ٓ٘طوس جُؿزس ػ٠ِ  ٣LTgTٌٖٔ ٓؼشكس ؾ٤ٔغ 

http://iana.org/domains/root/db/ . 

ٓطحقس ػ٠ِ جُٔٞهغ جُطح٢ُ:  NNAIIجُط٢ هذٓص ُـ  NgIضؼذ ؾذجٍٝ 

tables/-http://www.iana.org/domains/idn. 

 األخري انًتقدو بطهب بشأَهب )يجًىعبث انسالسم انًتُبفست( DDLTسم انتشببه يع سال
جُٔطوذّ ذطِد ذشأٜٗح ئ٠ُ ض٘و٤ف ٓوحذَ ذؼؼٜح جُرؼغ ُِطؼشف  DLTgضخؼغ ؾ٤ٔغ عالعَ  –

ػ٠ِ أ١ جُغالعَ جُٔطشحذٜس. ٝػ٘ذ ئؾشجء ضِي جُٔشجؾؼس، عطوّٞ ٤ٛثس ضشحذٚ جُغِغِس ذٞػغ 

 ك٢ ٓشجقَ ٓطأخشز ٖٓ جُطو٤٤ْ.  ٓؿٔٞػحش ض٘حكظ ٝجُط٢ ٣ٌٖٔ جعطخذجٜٓح

 

ضكط١ٞ ٓؿٔٞػس جُط٘حكظ ػ٠ِ جغ٤ٖ٘ ػ٠ِ جألهَ ٖٓ جُغالعَ جُٔطوذّ ذطِد ذشأٜٗح ٝجُٔططحذوس أٝ 

جُٔشحذٜس ُرؼؼٜح جُرؼغ. ُِكظٍٞ ػ٠ِ ٓض٣ذ ٖٓ جُٔؼِٞٓحش قٍٞ ٓؿٔٞػحش جُط٘حكظ ٝقَ 

 ، ئؾشجءجش جُط٘حكظ ػ٠ِ جُغِغِس. 4جُط٘حكظ، سجؾغ جُٞقذز 

 

ئخطحس ٓوذ٢ٓ جُطِرحش ذٞطلْٜ ؾضء ٖٓ ٓؿٔٞػس جُط٘حكظ  ٠NNAII ٓ٘ظٔس ٣طؼ٤ٖ ػِ

ذٔؿشد جالٗطٜحء ٖٓ ضذه٤ن ضشحذٚ جُغِغِس. )٣ٝط٤ف ٛزج كطشز أؽٍٞ ُٔوذ٢ٓ جُطِرحش جُٔط٘حكغ٤ٖ 

ُِطٞطَ ئ٠ُ هشجس خحص ذْٜ هرَ جُٞطٍٞ ئ٠ُ ٓشقِس قَ جُط٘حكظ.( ًٔح ع٤طْ ٗشش ٓؿٔٞػحش 

 .٣NNAIIد جُط٘حكظ ٛزٙ أ٣ًؼح ػ٠ِ ٓٞهغ ٝ

 

ٝعططْ ٓشجؾؼس  -- DTT   DLTانًطهىبت كُطبقبث  DLTانتشببه يع سالسم َطبقبث 

 LTgجُٔوذَّّ ُٜح جُطِد أ٣ًؼح ُِطكون ٖٓ جُطشحذٚ ٓغ عالعَ ٗطحهحش  DLTgعالعَ ٗطحهحش 

)جٗظش جُٔٞهغ  NgI ccLTgجُٔطِٞذس ك٢ ػ٤ِٔس جُططرغ جُغش٣غ جُخحطس ذ٘طحهحش 

track/-http://www.icann.org/en/topics/idn/fast ّٞٝعطو .)NNAII  ذحضخحر

قذٝظ ضؼحسخ ٓغ جُططرغ جُغش٣غ جُٔشضود ُ٘طحهحش  جألعِٞخ جُطح٢ُ ُكَ جُطؼحسع ك٢ قحُس

NgI ccLTg. 

 LTg، ع٤طْ ضل٣ٞغ ٗطحم ك٢ قحُس ئًٔحٍ أقذ جُطِرحش ُِؼ٤ِٔس جُخحطس ذٚ هرَ ضوذ٣ْ ج٥خش

جُٔؿطحص ُؿ٤ٔغ ٓشجقَ جُطو٤٤ْ ذ٘ؿحـ، ذٔح ك٢ رُي كغ جُ٘ضجع  DLTgرُي. ٣ؼذ ؽِد ٗطحم 

ٝض٘حكظ جُغِغِس، قغد عش٣حٗٚ، ٝجُٔطٔطغ ذأ٤ِٛس جُذخٍٞ ئ٠ُ ٓشقِس جضلحه٤س جُطغؿ٤َ، ٌٓطٔالً 

. ٝذحُٔػَ، ٣ؼذ جُٔطوذّ ذٚ قذ٣ػحً  NgI ccLTgٝذ٘حء ػ٤ِٚ ال ٣ؿٞص ئٌٗحس أ٤ِٛطٚ ٖٓ هرَ ؽِد 

جُٔؿطحص ُِطو٤٤ْ )أ١، ضْ جُطكون ٓ٘ٚ( ًحٓالً، ُٝزج ال ٣ؿٞص جعطرؼحدٙ  NgI ccLTgؽِد ٗطحم 

 ضْ جُطوذّ ذٚ قذ٣ػًح. DLTgذٞجعطس ؽِد 

http://iana.org/domains/root/db/
http://iana.org/domains/root/db/
http://www.iana.org/domains/idn-tables/
http://www.iana.org/domains/idn-tables/
http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/
http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/


 الثانٌة الوحدة
 التقٌٌم إجراءات

 
 

   (1322ماٌو  03) مقدم الطلب دلٌل كتٌب
2-6 

 

 DLTgٝك٢ قحُس ػذّ جعط٤لحء أ١ٍ جُطِرحش ُِؼ٤ِٔس جُٔ٘حظشز، ٝق٤ع ُْ ٣كظَ ؽِد ٗطحم 

أٝ جُغِطس جُؼحٓس جُٔخطظس، ٣غش١ ض٘ل٤ز ؽِد  ػ٠ِ جُٔٞجكوس جُٔطِٞذس ٖٓ جُؿٜس جُك٤ٌٓٞس

. ٣طْ DLTgجُز١ ضْ جُطكون ٓ٘ٚ، ٝال ضؿٞص جُٔٞجكوس ػ٠ِ ؽِد ٗطحم  IDN ccTLDٗطحم 

، جُط٢ NgI ccLTgضؼش٣ق جُٔظطِف "ضْ جُطكون ٓ٘ٚ" ك٢ ض٘ل٤ز ػ٤ِٔس جُططرغ جُغش٣غ ُ٘طحم 

 .٣http://www.icann.org/en/topics/idnٌٖٔ جُؼػٞس ػ٤ِٜح ػ٠ِ جُٔٞهغ 

ػ٠ِ دػْ، أٝ ػذّ ضِو٤ٚ ُٔؼحسػس ٖٓ جُؿٜس  DLTgٝك٢ قحُس قظٍٞ ٓوذّ ؽِد ٗطحم 

جُك٤ٌٓٞس أٝ جُغِطس جُؼحٓس جُٔخطظس، ٓغ جعطرؼحد ٓوذّ جُطِد ٗط٤ؿس ُٞؾٞد ض٘حكظ ٓغ عِغِس 

، ٣طحـ ػ٘ذتز ُٔوذّ جُطِد NgI ccLTgش ٓطِٞذس ك٢ ػ٤ِٔس جُططرغ جُغش٣غ جُخحطس ذ٘طحهح

 . ccLTgهرَ ٗشش ؽِد ٗطحهحش  DLTgجُكظٍٞ ػ٠ِ ٓرِؾ ًحَٓ قحٍ ضوذ٣ْ ؽِد ٗطحم 

ئػحكس ئ٠ُ ػ٤ِٔحش جُٔشجؾؼس جُغحذوس, ضخؼغ  - يكىَت يٍ حرفيٍ DTTيراجعت سالسم 

ٌٓٞٗس ٖٓ قشك٤ٖ  NgIجُٔطوذّ ذطِد ذشأٜٗح ٢ٛٝ ػرحسز ػٖ عِغِس  DLTgعِغِس ٗطحم 

 ُِٔشجؾؼس ٖٓ ؾحٗد ٤ٛثس ضشحذٚ جُغالعَ ُِركع ػٖ ضشحذٚ ذظش١ ٓغ:

 أ١ ػ٘ٞجٕ ٌٕٓٞ ٖٓ قشف ٝجقذ )ك٢ أ١ ٗض(، ٝ ( أ

 ٌٕٓٞ ٖٓ قشك٤ٖ. ADNNNأ٣س ض٤ُٞلس ٌٓٔ٘س ٖٓ  ( خ

 .المراجعة أعاله( ب) أو( أ) للحالة والمطابقة بشأنها بطلب المتقدم DLTg نطاق سلسة تجتاز لن
 

 أسلوب المراجعة  2-2-1-1-2
ع٤طْ ئخطحس "٤ٛثس ضشحذٚ جُغالعَ" ؾضت٤ًح ٖٓ خالٍ ضغؿ٤َ ُٞؿحس٣ط٢ٔ ٣طؼِن ذحُطشحذٚ 

 LTgجُرظش١ ذ٤ٖ ًَ عِغِس ٖٓ جُغالعَ جُٔوَذّ ُٜح جُطِد ًَٝ عِغِس ٖٓ عالعَ ٗطحهحش 

ّ ُٜح جُطِد ٝجألعٔحء جُٔكؿٞصز. ٝع٤ٞكش جُطغؿ٤َ ٓؼ٤حًسج ٓٞػٞػ٤ًح  جألخشٟ جُكح٤ُس ٝجُٔوذَّ

٤ثس، ًؿضء ٖٓ ػ٤ِٔس ضكذ٣ذ جُغالعَ جُط٢ ٖٓ جُٔكطَٔ إٔ ضإد١ ئ٠ُ قذٝظ الػطرحسجش جُٜ

ئسذحى. ذظلس ػحٓس، ٣طؼ٤ٖ ػ٠ِ ٓوذ٢ٓ جُطِرحش ضٞهغ إٔ ضغؿ٤َ جُطشحذٚ جُرظش١ جُٔشضلغ ٣ش٤ش 

ٝػ٠ِ جُشؿْ ٖٓ رُي،  ئ٠ُ جسضلحع جقطٔح٤ُس ػذّ جؾط٤حص جُطِد جُٔوذّ ٓشجؾؼس ضشحذٚ جُغالعَ.

َ ٓح ٛٞ ئال ٓإشش كوؾ ٝإٔ جُوشجس جُٜ٘حت٢ ُِطشحذٚ سجؾغ ٤ًًِح ُكٌْ ضؿذس ٓالقظس إٔ جُطغؿ٤

 ج٤ُٜثس.

٣طٞكش جُِٞؿحس٣طْ، ٝئسشحدجش جُٔغطخذّ، ٝٓؼِٞٓحش خِل٤س ئػحك٤س ُٔوذ٢ٓ جُطِرحش ُألؿشجع 

جُٔطؼِوس ذحالخطرحس ٝجُٔؼِٞٓحش.
2
ٝع٤ٌٕٞ ُذٟ ٓوذ٢ٓ جُطِرحش جُوذسز ػ٠ِ جخطرحس جُغالعَ  

  ٖ خالٍ ٗظحّ جُطوذّ هرَ ضوذ٣ْ جُطِد.ٝجُكظٍٞ ػ٠ِ ٗطحتؽ ٓ

                                                
 

  group.com/algorithm/-http://icann.swordجُٔٞهغ جٗظش2

http://www.icann.org/en/topics/idn
http://icann.sword-group.com/algorithm/
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٣ذػْ جُِٞؿحس٣طْ جُشٓٞص جُشحتؼس ك٢ جألذؿذ٣حش جُؼشذ٤س، ٝجُظ٤٘٤س، ٝجُغ٤ش٣ح٤ُس، ٝجُذ٣لح٤ٗس، 

ٝج٤ُٞٗح٤ٗس، ٝج٤ُحذح٤ٗس، ٝجٌُٞس٣س، ٝجُالض٤٘٤س. ًٔح ٣ٌٔ٘ٚ ٓوحسٗس جُغالعَ رجش جألذؿذ٣حش جُٔخطِلس 

 ذرؼؼٜح. 

٣ش جألقشف جُٔطلحٝضس، جُٔؼشكس ك٢ أ١ ؾذٍٝ ُـحش رجش طِس، ػ٘ذ ًٔح عطأخز ج٤ُٜثس ذؼ٤ٖ جُطوذ

جُطٞطَ ُوشجسجضٜح جُٜ٘حت٤س. ػ٠ِ عر٤َ جُٔػحٍ، ضٞػغ جُغالعَ ؿ٤ش جُٔطشحذٜس ذظش٣حً ٝجُٔكذدز 

 LTg، ك٢ ٓؿٔٞػس ض٘حكظ. ًٔح ضخؼغ عالعَ NgIٓطلحٝضس جعط٘حدجً ُؿذٍٝ  LTgًغالعَ 

ذّ ُطك٤َِ ضشحذٚ جُغالعَ.جُٔطلحٝضس جُٔذسؾس ًؿضء ٖٓ جُطِد جُٔو
3
  

عطوّٞ ج٤ُٜثس ذلكض ذ٤حٗحش جُِٞؿحس٣طْ ٝئؾشجء ٓشجؾؼطٜح جُخحطس ُِطشحذٚ ذ٤ٖ جُغالعَ 

ٝٓؼشكس ٓح ئرج ًحٗص ضشضو٢ ُٔغطٟٞ جُغِغِس جُٔشذٌس. ٝك٢ قحُس ٝؾٞد عالعَ ك٢ ٗظٞص ال 

 .٣ذػٜٔح جُِٞؿحس٣طْ ذؼذ، ضٌٕٞ ػ٤ِٔس جُطو٤٤ْ ٖٓ ؾحٗد ج٤ُٜثس ٣ذ٣ٝس ذحٌُحَٓ

ح ُالخطرحس جُخحص ذطكذ٣ذ ٝؾٞد جُغِغِس جُٔشذٌس أّ ال، ًٔح ٢ِ٣: ًٓ  ٝعطغطخذّ ج٤ُٜثس ٓؼ٤حًسج ػح

ضٞؾذ جُغِغِس جُٔشذٌس ػ٘ذٓح ضٌٕٞ ٛ٘حى عِغِس ٓشحذٜس ذشذز ألخشٟ  -يعيبر انسهسهت انًربكت 

ح. ٝالقطٔحٍ قذٝظ جسضرحى، ٣ؿد إٔ  ًً ذظش٣ًح ذك٤ع ٣كطَٔ إٔ ضٌٕٞ خحدػس أٝ ضغرد ئسذح

ٕٞ ٖٓ جُٔكطَٔ، ٤ُٝظ ٖٓ جٌُٖٔٔ ككغد إٔ ٣ظٜش جالسضرحى ٖٓ ٝؾٜس ٗظش ٓغطخذّ ٣ٌ

جإلٗطشٗص جُؼحد١ جُٔؼطذٍ. ٝأ١ جسضرحؽ ذ٤ٖ جُغِغِط٤ٖ ٣إد١ ئ٠ُ ضشحذٜٜٔح ٣ؼطرش عررًح ؿ٤ش ًحف 

 ُِكٌْ ذحقطٔحٍ قذٝظ جسضرحى.

 َتبئج يراجعت تشببه انسهسهت 2-2-1-1-3

 LTgٓشجؾؼس ضشحذٚ جُغالعَ ذغرد جُطشحذٚ ٓغ ٗطحم ٖٝٓ شإٔ ؽِد جُطوذّ جُز١ ُْ ٣ؿطحص 

جُكح٢ُ أال ٣ؿطحص جُطو٤٤ْ جُٔرذت٢، ُٖٝ ضٌٕٞ ٛ٘حى ٓشجؾؼحش أخشٟ ٓطحقس. ٝق٤ػٔح ُْ ٣ؿطحص 

جُطِد ٓشجؾؼس ضشحذٚ جُغالعَ، ع٤طْ ئخطحس ٓوذّ جُطِد ك٢ أهشخ ٝهص ٣طْ ك٤ٚ جالٗطٜحء ٖٓ 

 جُٔشجؾؼس.

 

ضْ جُطوذّ  DLTgئقذٟ جُغالعَ جُٔشحذٜس ؾًذج ُغِغِس ٣ٝطْ ئدسجؼ ؽِد جُطوذّ ُِكظٍٞ ػ٠ِ 

 ذطِد ذشأٜٗح أخشٟ، ك٢ ٓؿٔٞػس ض٘حكظ.

 

 

                                                
3
(، ضُؿش١ ج٤ُٜثس ضك٤ِالً ُِغالعَ جُٔذسؾس ُِطأًذ 3-3-1ك٢ قحُس ئدسجؼ ٓوذّ جُطِد ُِٔطـ٤شجش جُٔؼِٖ ػٜ٘ح ك٢ جُطِد جُٔوذّ ٖٓ ؾحٗرٚ )جٗظش جُلوشز جُلشػ٤س  

جُٔوذٓس ٖٓ ؾحٗد ٓوذّ جُطِد  NgIجُٔوذّ ٖٓ ؾحٗد ٓوذّ جُطِد. هذ ٣طؼٖٔ جُطك٤َِ ػوذ ٓوحسٗس ذ٤ٖ ؾذجٍٝ  NgIضٔػَ طٞسجً ٓطـ٤شز ٝكوحً ُؿذٍٝ  ٖٓ أٜٗح
 ٝجُؿذجٍٝ جألخشٟ جُوحتٔس ُ٘لظ جُِـس أٝ جُ٘ض, ٝضٞؾ٤ٚ أ٣س ضغحؤالش ُٔوذّ جُطِد.
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أٓح ؽِد جُطوذّ جُز١ جؾطحص ٓشجؾؼس ضشحذٚ جُغالعَ كال ٣ضجٍ خحػًؼح ُِٔؼحسػس ٖٓ هرَ ٓشـَ 

LTg  جُكح٢ُ أٝ ٖٓ ؾحٗد ٓوذّ ؽِد ٗطحهحشDLTg .آخش ك٢ ؾُٞس ؽِد جُطوذّ جُكح٢ُ 

ٍ ذطوذ٣ْ ٛزٙ ٝضططِد ٛزٙ  ّٞ جُؼ٤ِٔس ئسعحٍ ٓؼحسػس ئسذحى جُغِغِس ذٞجعطس ٓؼطشع ٓخ

جُٔؼحسػس. ٝال ضوطظش ٛزٙ جُلثس ٖٓ جُٔؼحسػس ػ٠ِ جُطشحذٚ جُرظش١. ذَ ػ٠ِ جُؼٌظ، ٣ٌٖٔ 

إٔ ٣وذّ جُٔؼحسع ٓؼحسػس ػ٠ِ جإلسذحى جُ٘حضؽ ػٖ أ١ ٗٞع ٖٓ أٗٞع جُطشحذٚ )ذٔح ك٢ رُي 

جُطشحذٚ ك٢ جُٔؼ٠٘(. ُِكظٍٞ ػ٠ِ ٓض٣ذ ٖٓ جُٔؼِٞٓحش قٍٞ جُطشحذٚ جُرظش١، أٝ جُغٔؼ٢، أٝ 

 ، ئؾشجءجش قَ جُ٘ضجع.3ػ٤ِٔس جُٔؼحسػس، سجؾغ جُٞقذز 

آخر على أساس إرباك  DLTgٌمكن أن ٌقوم مقدم الطلب بإرسال معارضة ضد طلب نطاق 
السلسلة. وٌمكن أن تؤدي تلك المعارضة، فً حالة نجاحها، إلى تغٌٌر تكوٌن مجموعات 

المقدم لها الطلب فً تنافس مباشر  DLTgتنافس األولٌة بحٌث سٌتم اعتبار سالسل نطاقات ال
مع بعضها )انظر الوحدة الرابعة، إجراءات التنافس على السلسلة(. ولن تؤدي عملٌة 

 المعارضة إلى استبعاد الطلب من مجموعة التنافس.

 األسماء المحجوزة  2-2-1-2
جُٔوّذّ ُٜح جُطِد ذوحتٔس ٖٓ  DLTgٖٓ أؾَ عالعَ ٗطحم ضطْ ٓوحسٗس ًَ ؽِرحش جُطوذّ 

جُٔوّذّ ُٜح  DLTgجألعٔحء جُٔكؿٞصز رجش جُٔغطٟٞ جألػ٠ِ ُؼٔحٕ ػذّ ظٜٞس عِغِس ٗطحم 

  جُطِد ك٢ ٛزٙ جُوحتٔس.

 هحتٔس جألعٔحء جُٔكؿٞصز رجش جُٔغطٟٞ جألػ٠ِ 

CINFRFA FCRC-SRNVRNS RNN 

CTCA منظمة FACRR NIA-RgFLNN 

CIRFA FRSI NFIR 

CNFR FRLI NNNL-SRNVRNS 

 CSN FRLRNRFA NSSCAمنظمة 

AARSN غٌر صحٌح SSCA 

 اختبار* FNLI مثال*

ICA FSLI LTg 

 IRSN TCARFA SINFSمنظمة 

ILTg-SRNVRNS TNACT SSS 

FCI TNACTINSL  

FCRC RFA  

ا بالترجمات أٌض   FACRR*الحظ أنه باإلضافة إلى السالسل الواردة أعاله، ستحتفظ 
أما باقً السالسل فهً  " بلغات متعددة.slpmaxs" و"tsetالخاصة بالمصطلحٌن "

 محجوزة فقط فً الشكل المتضمن أعاله.

 

ٝع٤طؼشف ٗظحّ ضوذ٣ْ جُطِرحش ػ٠ِ جالعْ جُٔكؿٞص، ك٢ قحُس ئدسجؼ ٓوذّ جُطِد العْ ٓكؿٞص 

 جُطِد. جُٔوَذّ ُٜح جُطِد، ُٖٝ ٣غٔف ذطوذ٣ْ  DLTgػ٠ِ أٗٚ عِغِس 
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ّّ ُٜح خالٍ ٓشجؾؼس ضشحذٚ  DLTgٝذحإلػحكس ئ٠ُ رُي، ضطْ ٓشجؾؼس عالعَ ٗطحم  جُٔوذ

 DLTgجُغِغِس ُطكذ٣ذ ٓح ئرج ًحٗص ٓشحذٜس ألقذ جألعٔحء جُٔكؿٞصز. ُٖ ٣ؿطحص ؽِد عِغِس 

 جُط٢ ٣طْ ضؼش٣لٜح ػ٠ِ أٜٗح ٓشحذٜس ؾًذج العْ ٓكؿٞص ٛزٙ جُٔشجؾؼس.

( ػ٠ِ 3 -3 -1سدز ذوحتٔس جُٔطـ٤شجش جُٔؼِٖ ػٜ٘ح )جٗظش ذ٘ذ ٣طْ جإلػالٕ ػٖ جألعٔحء جُٞج

، ٣ٝؿش١ جُطؼحَٓ ٓؼٜح ذشٌَ أعحع٢ ٓػَ جألعٔحء جُٔكؿٞصز NNAIIٓٞهؼٚ ٣ٝد ٓ٘ظٔس 

. ذٔؼ٠٘، ُٖ ٣ؿطحص جُٔخطِلس TLDقط٠ ٣طْ ضط٣ٞش قٍِٞ جإلدجسز جُٔخطِلس ٝئسعحٍ ٗطحهحش 

ذٜس ُغِغِس ٝجسدز ذوحتٔس جُٔطـ٤شجش جُٔؼِٖ جُٔطحذوس أٝ جُٔشح DLTgجُطِد جُٔوذّ ذشإٔ عِغِس 

 ػٜ٘ح ٛزٙ جُٔشجؾؼس.

  SNDمراجعة استقرار  2-2-1-3
جُٔوذَّّ ُٜح جُطِد عطإد١ ئ٠ُ قذٝظ ػذّ  DLTgضكذد ٛزٙ جُٔشجؾؼس ٓح ئرج ًحٗص عِغِس 

. ٝك٢ ؾ٤ٔغ جُكحالش، ع٤طؼٖٔ رُي ٓشجؾؼس ُِطأًذ ٖٓ جُطٞجكن ٓغ gIDجعطوشجس ك٢ 

. ٝك٢ ذؼغ DLTgس ٝجُٔططِرحش جألخشٟ جُخحطس ذغالعَ )ػ٘ح٣ٖٝ( جُٔططِرحش جُطو٤٘

جُكحالش جالعطػ٘حت٤س، هذ ضٌٕٞ ٛ٘حى قحؾس ُٔشجؾؼس ٓٞعؼس ُذسجعس جُٔشحًَ جُٔكطِٔس 

 جُٔوذَّّ ُٜح جُطِد. DLTgُالعطوشجس جُطو٢٘ ُغِغِس 

 TLDجُٔك٤طس ذحعطؼالٓحش جُٔشٌالش ػ٠ِ ِٓكٞظس: ٣ؿد إٔ ٣طؼشف ؾ٤ٔغ ٓوذ٢ٓ جُطِرحش 

 .DNSجُرحؽِس ػ٠ِ ٓغطٟٞ جُؿزس جُخحص ذ٘ظحّ 

 

قد تواجه حشًدا هائاًل من  TLD قد تطرح عليه اس تعالمات غري متوقعة وبعض هطاقات TLD أ ي مشغل جسل

 (SSAC) الاس تعالمات غري املتوقعة. للمزيد من املعلومات، اهظر تقرير اللجنة الاستشارية لل مان ولالس تقرار

  الراب بشأ ن هذا املوضوع عىل

http://www.icann.org/en/committees/security/sac045.pdf. 

 ./http://stats.l.root-servers.org بعض الإحصاءات املنشورة متوفرة كذكل عىل الراب 

خطوات لتنبٌه مقدمً الطلبات بشأن المشكالت المطروحة فً  ICANNستتخذ 

SAC045 لٌل احتمالٌة حدوث وستعمل على تشجٌع المتقدم على التأهب لتق

مصاعب تشغٌلٌة التً قد تتسبب فً حدوث مشكلة بشأن االستقرار أو التوفر 

للمسجلٌن بها ومستخدمٌها.  مع ذلك، لٌس هذا اإلشعار سوى نصٌحة للمتقدمٌن وال 

ا من التقٌٌم، إال إذا كانت السلسلة تطرح مشكالت أمان واستقرار كبٌرة  ٌمثل جزء 

 القسم التالًعلى النحو المذكور فً 

 

 : إجراء مراجعة السلسلةSNDاستقرار  2-2-1-3-1
أٝ جعطوشجسٙ. ٝعطوّٞ  gIDجُؿذ٣ذز ذشٌَ ػٌغ٢ ػ٠ِ أٓحٕ  ٣DLTgؿد أال ضإغش ػ٘ح٣ٖٝ 

NNAII َخالٍ كطشز جُطو٤٤ْ جُٔرذت٢، ذاؾشجء ٓشجؾؼس أ٤ُٝس ػ٠ِ ٓؿٔٞػس ٖٓ عالع ،

DLTg :جُٔوّذّ ُٜح جُطِد ٝرُي 

 عَ ُِطأًذ ٖٓ جُطضجّ عالDLTg جُٔوّذّ ُٜح جُطِد ذحُٔططِرحش جُٔٞػكس ك٢ 
 ، 2-3-1-2-2جُوغْ 

  ٝضكذ٣ذ ٓح ئرج ًحٗص أ١ عِغِس ضػ٤ش ٓشٌالش ًر٤شز ضطؼِن ذحألٓحٕ أٝ جالعطوشجس

 ٣ٌٖٔ إٔ ضططِد ٓض٣ًذج ٖٓ جُٔشجؾؼس.

َ ٝضٞؾذ ئٌٓح٤ٗس ٓ٘خلؼس ؾًذج ذإٔ ٣ٌٕٞ جُطك٤َِ جُّٔٞعغ ػشٝس٣ًح ُِغِغِس جُط٢ ضطٞجكن ذشٌ

ٖٓ ٛزٙ جُٞقذز. ٝٓغ رُي،  2-3-1-2-2ًحَٓ ٓغ ٓططِرحش جُغِغِس جُٞجسدز ك٢ جُوغْ جُلشػ٢ 
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ضٞكش ػ٤ِٔس ٓشجؾؼس جالعطوشجس قٔح٣سً ئػحك٤س ك٢ قحُس ئغحسز ٓشٌالش أٓحٕ أٝ جعطوشجس ؿ٤ش 

ّ ُٜح جُطِد. DLTgٓطٞهؼس ك٤ٔح ٣طؼِن ذغِغِس   جُٔوذَّ

عطوّٞ ذاؾشجء ٓشجؾؼس ٓٞعؼس ُطِد جُطوذّ  gIDك٢ ٓػَ ٛزٙ جُكحُس، كإ ٤ٛثس جعطوشجس 

جُٔوّذّ ُٜح جُطِد أغ٘حء كطشز جُطو٤٤ْ جُٔرذت٢. ٝعطوّٞ ج٤ُٜثس ذطكذ٣ذ ٓح ئرج  DLTgُغِغِس ٗطحم 

ُْ ضِطضّ جُغِغِس ذحُٔؼح٤٣ش رجش جُظِس أٝ ض٘شة قحُس ضإغش ذظٞسز ػٌغ٤س ػ٠ِ جإلٗطحؾ٤س أٝ 

حش ئ٠ُ خٞجدّ جإلٗطشٗص أٝ جُ٘ظْ جألخ٤شز، ٓغ صٖٓ جالعطؿحذس أٝ جالضغحم أٝ ضشجذؾ جالعطؿحذ

 ًطحذس جُطوحس٣ش قٍٞ رُي.
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ئرج هشسش ج٤ُٜثس إٔ جُغِغِس ضِطضّ ذحُٔؼح٤٣ش رجش جُظِس، ٓغ ػذّ ظٜٞس أ١ٍ ٖٓ جألقٞجٍ 

 . gIDجُٔزًٞسز أػالٙ، كإ ؽِد جُطوذّ ع٤ؿطحص ٓشجؾؼس جعطوشجس 

ُغِغِس ذحُٔؼح٤٣ش جُل٤٘س رجش جُظِس أٝ أٜٗح ٝك٢ قحُس ئضخحر ج٤ُٜثس ُوشجس ٣٘ض ػ٠ِ ػذّ جُطضجّ ج

ضطغرد ك٢ قحُس ضإغش ػٌغ٤حً ػ٠ِ جُغؼس جإلٗطحؾ٤س أٝ صٖٓ جالعطؿحذس أٝ جالضغحم أٝ ضشجذؾ 

جالعطؿحذحش ُخٞجدّ جإلٗطشٗص أٝ جُ٘ظْ جُطشك٤س، كِٖ ٣ؿطحص جُطِد جُطو٤٤ْ جُٔرذت٢ ًٔح أٗٚ ُٖ ضطْ 

جُٔكطَٔ إٔ ضغرد ٓشحًَ خحطس ذٔغحتَ جألٖٓ  ٓطحذؼطٚ. ٝئرج ٓح ضْ ضكذ٣ذ إٔ جُغِغِس ٖٓ

، كغٞف ٣طْ ئخطحس ٓوذّ جُطِد ك٢ أهشخ ٝهص ٣طْ ك٤ٚ جالٗطٜحء ٖٓ gIDٝجالعطوشجس ك٢ 

 .gIDٓشجؾؼس جالعطوشجس 

 4متطلبات السلسلة 2-2-1-3-2
جُٔوذَّّ ُٜح جُطِد ُؼٔحٕ ضٞجكوٜح ٓغ  DLTgذٔشجؾؼس ًَ عِغِس ٖٓ عالعَ  NNAIIعطوّٞ 

كس ك٢ جُلوشجش جُطح٤ُس. جُٔططِرحش   جُٔٞػَّ

جُٔطوذّ ذطِد ذشأٜٗح أل١ ٖٓ ٛزٙ جُوٞجػذ، ُٖ ٣ؿطحص جُطِد  DLTgك٢ قحُس جٗطٜحى عِغِس 

 . ُٖٝ ٣طْ ئؾشجء أ٣س ٓشجؾؼحش أخشٟ.gIDٓشجؾؼس جعطوشجس 

جُٔططِرحش جُل٤٘س ُؼ٘ح٣ٖٝ ٗطحهحش  - انًتطهببث انفُيت نكم انعُبويٍ )انسالسم( --انجسء األول 

 غطٟٞ جألػ٠ِ جُطح٤ُس.جُٔ

)أ١، جُؼ٘ٞجٕ جُز١ ٣ُرع ع٤ًٌِح( طحًُكح، ًٔح ٛٞ  ٣ADNNNؿد إٔ ٣ٌٕٞ ػ٘ٞجٕ   1-1

(, DoN 103R) ألعٔحء جُ٘طحهحش: جُط٘ل٤ز ٝجُٔٞجطلحشٓٞػف ك٢ جُٔؼح٤٣ش جُطو٤٘س 

( ٝأ١ ضكذ٣ػحش ذٜح. ٣ٝطؼٖٔ ٛزج ٓح DoN 21F1) gIDضٞػ٤ف ٓٞجطلحش ٝ

:٢ِ٣ 

  سًٓضج. 63ػ٠ِ أًػش ٖٓ  ٣ؿد أال ٣كط١ٞ جُؼ٘ٞجٕ 1-1-1

 ضطْ ٓؼحِٓس جألقشف جٌُر٤شز ٝجُظـ٤شز ػ٠ِ أٜٗح ٓططحذوس. 1-1-2

جعْ جعطؼحكس طحًُكح ػ٠ِ جُ٘كٞ جُٔر٤ٖ ك٢  ٣ADNNNؿد إٔ ٣ٌٕٞ ػ٘ٞجٕ  1-2

 gOgٓٞجطلحش ؾذٍٝ ٓؼ٤ل٢ جإلٗطشٗص ذٞصجسز جُذكحع جُٔؼح٤٣ش جُل٤٘س 
(RFC 952 ,)جُططر٤ن ٝجُذػْ –ٝٓططِرحش ٓؼ٤ل٢ جإلٗطشٗص (RFC 1123)، 

(, جعٔحء RFC 3696ضو٤٘حش جُططر٤ن جُخحطس ذحُطكون ٖٓ جألعٔحء ٝضك٣ِٜٞح)ٝ

(, ٝأ١ ضكذ٣ػحش NgIA()RFCs 5890-5894جُ٘طحم جُذ٤ُٝس ك٢ جُطِرحش )

 ٣ٝطؼٖٔ ٛزج ٓح ٢ِ٣: ُٜح.
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 إٔ ٣طٌٕٞ ذأًِٔٚ ٖٓ قشٝف )قشٝف ADNNNػ٠ِ ػ٘ٞجٕ  1-2-1
 ١(، أٝ-أ أذؿذ٣س

طك٤ف )ٓو٤ذ  NgIA A٘ٞجٕ ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ جُؼ٘ٞجٕ ػرحسز ػٖ ػ 1-2-2

  ( أدٗحٙ(2ػ٠ِ ٗكٞ ئػحك٢ ٝكوحً ُِٔر٤ٖ ك٢ جُؿضء جُػح٢ٗ )

ض٘طرن ٛزٙ جُٔططِرحش كوؾ ػ٠ِ ٗطحهحش  –يتطهببث أسًبء انُطبقبث اندونيت  -انجسء انثبَي 

. ٖٝٓ جُٔطٞهغ إٔ ٣ٌٕٞ ٓوذٓٞ ADNNNجُٔغطٟٞ جألػ٠ِ جُٔكطِٔس جُط٢ ضغطخذّ سًٓٞصج ذخالف 

 NgIAس ذؼ٘ح٣ٖٝ ٗطحم جُٔغطٟٞ جألػ٠ِ جُذ٢ُٝ ٛزٙ ػ٠ِ جؽالع ذٔؼح٤٣ش جُطِرحش جُخحط

ٝٓؼح٤٣ش ٤ٗٞ٣ٌٞد ٝجُٔظطِكحش جُٔشضرطس ( NTLo) جإلٗطشٗص ٛ٘ذعس ػَٔ لش٣نجُخحطس ذ

 ذأعٔحء جُ٘طحهحش جُذ٤ُٝس.

، ضْ ضك٣ِٞٚ ٖٓ )ٝهحذَ NgIAٝكوحً ُطؼش٣لٚ ك٢  ٣Aؿد إٔ ٣ٌٕٞ جُؼ٘ٞجٕ ػ٘ٞجٕ  2-1

، ٝٓو٤ذ ػ٠ِ NgIAٓطٞجكن ٓغ جُطؼش٣ق جُٔٞػف ك٢  Pُِطك٣َٞ ئ٠ُ( ػ٘ٞجٕ 

  ٗكٞ ئػحك٢ ذحُوحتٔس ؿ٤ش جُشحِٓس جُطح٤ُس ألٝؾٚ جُطو٤٤ذ:

 .NgIAطك٤ف ٝكوحً ُـ  ٣Aؿد إٔ ٣ٌٕٞ ػ٘ٞجٕ  2-1-1

جُٔغطخذٓس  ٣طؼ٤ٖ إٔ ضٌٕٞ ه٤ٔس جُخحط٤س جُٔشطوس ُؿ٤ٔغ ٗوحؽ جُطش٤ٓض 2-1-2

قغد  ٝأ NgIA، UIATNg، ٝكوحً ُطؼش٣لٜح ك٢ Uك٢ جُؼالٓس 

.(ٓظكٞذس ذوٞجػذ ع٤حم ٝجػكسُغ٤حم )ج
5
 

٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ جُطظ٤٘ق جُؼحّ ُؿ٤ٔغ ٗوحؽ جُطش٤ٓض، جُٔؼشف ذٞجعطس  2-1-3

NgIAٖذ٤ ٖٓ ، (Ll, Lo, Lm, Mn.) 

ح ٓغ ٗٔٞرؼ جُٔؼح٣شز ؼ، ًٔح ٛٞ  Uجُؼالٓس ٣ؿد إٔ ضٌٕٞ  2-1-4 ًٓ ٓطٞجكوس ضٔح

 : ٗٔحرؼ ٓؼح٣شز ٤ٗٞ٣ٌٞد.15ِٓكن ٓؼ٤حس ج٤ٗٞ٤ٌُٞد سهْ ٓٞػف ك٢ 

٣ًؼح جألٓػِس ػ٠ِ جُٔٞهغ جٗظش أ

http://unicode.org/faq/normalization.html. 

، ذحٌُحَٓ ٖٓ سٓٞص ُٜح ٗلظ خحط٤س جالضؿحٙ Uجُؼالٓس طٌٕٞ ض٣ؿد إٔ  2-1-5

( سهْ RFCٌَُ ؽِد جُطؼ٤ِن ) Bidiأٝ ضِر٢ ًحكس ٓططِرحش جُوحػذز 

5893. 

                                                
ٞف ضٌٕٞ ٓطحقس هرَ ذذج٣س كطشز ضوذ٣ْ جُطِد، ٝأٗٚ عٞف ٣طْ جُطكون ٖٓ طكس جُؼالٓحش جُٔٞؾٞدز ع  NDNAٖٝٓ جُٔطٞهغ إٔ أدٝجش جُطك٣َٞ جُخحطس ذـ  5

ُٖ ضل٢ ذٜزج  IDNA( ٤ُٝظ ٝكوًح ُرشٝضًٍٞٞ IDNA2003. ٝك٢ ٛزٙ جُكحُس، كإ جُؼ٘ح٣ٖٝ جُظحُكس ٝكوًح ُإلطذجس جُغحذن ٖٓ جُرشٝضًٍٞٞ )IDNAضكص 

ٝذحُ٘غرس ُِؼ٘ح٣ٖٝ جُظحُك٤س  ُكس ٝكوًح ٌُال جإلطذجس٣ٖ ٖٓ جُرشٝضًٍٞٞ كاٜٗح عطل٢ ذٜزج جُؼ٘ظش ٖٓ جُٔططِرحش.جُؼ٘ظش ٖٓ جُٔططِرحش. أٓح جُؼ٘ح٣ٖٝ جُظح

، كاٜٗح هذ ضل٢ ذحُٔططِرحش؛ ٝٓغ رُي، ٣ُ٘ظف ٓوذٓٞ جُطِرحش ذشذز ذٔالقظس إٔ ٓذز كطشز ٤ُٝIDNA2003ظ ٝكوًح ُرشٝضًٍٞٞ  IDNAٝكوًح ُرشٝضًٍٞٞ 

ك٢ ذ٤ثحش ضطر٤وحش جُرشجٓؽ  ٤ُIDNAٖ ال ٣ٌٖٔ ضوذ٣شٛح قح٤ًُح أٝ ػٔحٜٗح ك٢ أ١ ئؽحس ص٢٘ٓ ٓؼ٤ٖ. ٝع٤طْ ضط٣ٞش جُذػْ ُرشٝضًٍٞٞ جالٗطوحٍ ذ٤ٖ جُرشٝضًٞٞ

 ، كؼح٤ُس ٓكذٝدز. IDNA2003، ٤ُٝظ IDNAجُظك٤كس ٝكوًح ُرشٝضًٍٞٞ  LTgجألٝعغ ضذس٣ؿ٤ًح. ٝأغ٘حء رُي، ٣ٌٕٞ ُ٘طحهحش 

http://unicode.org/faq/normalization.html
http://unicode.org/faq/normalization.html
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ض٘ل٤ز أعٔحء جُ٘طحهحش إٔ ٣ل٢ جُؼ٘ٞجٕ ذحُٔؼح٤٣ش رجش جُظِس ٖٓ ئسشحدجش ٣ؿد  2-2
جٗظش  .NNAIIجُذ٤ُٝس جُخحطس ذٔ٘ظٔس 

-http://www.icann.org/en/topics/idn/implementation
guidelines.htm هحتٔس جُو٤ٞد ؿ٤ش جُشحِٓس جُطح٤ُس:. ٣ٝشَٔ رُي 

٣ؿد أخز ؾ٤ٔغ ٗوحؽ جُطش٤ٓض جُٔٞؾٞدز ك٢ أ١ ٖٓ جُؼ٘ح٣ٖٝ جُلشد٣س ٖٓ  2-2-1

: خٞجص 24جألذؿذ٣س رجضٜح ًٔح ٛٞ ٓكذد ك٢ ِٓكن ٓؼ٤حس ٤ٗٞ٣ٌٞد سهْ 

  أذؿذ٣حش ٤ٗٞ٣ٌٞد.

ذحُ٘غرس ُِـحش رجش جُؼٞجذؾ  1-2-٣2غٔف ذٞؾٞد جعطػ٘حءجش ٖٓ جُوغْ  2-2-2

ح ٓخطِطًح ألذؿذ٣حش جُٜؿحت٤س ٝجُوٞجػ ًٓ ذ جُٔٞػٞػس جُط٢ ضططِد جعطخذج

ٓطؼذدز. ٌُٖٝ قط٠ ٓغ ٛزج جالعطػ٘حء، كإ جألقشف جُٔشذٌس ذظش٣ح ُٖ 

ٓح ُْ ٣ؿش١ ضكذ٣ذٙ ٖٓ  ٣غٔف ذحُطؼح٣ش ك٢ ٓؿٔٞػس ٝجقذز ٖٓ جُ٘وحؽ

 ؾحٗد ُغ٤حعس جُؼحٓس ذٞػٞـ.

 هذه تنطبق – على العامةمتطلبات السياسة الخاصة بنطاقات المستوى األ -الجزء الثالث 

 نطاقات باعتبارها لها المقّدم المحتملة األعلى المستوى نطاق سالسل جمٌع على المتطلبات
DLTge.  

 
 ثالثة من CSAFF فً بشأنها بطلب المتقدم DLTg سالسل تتألف أن ٌجب 1 -3

  لٌست اثنٌن حرفٌن من المكونة CSAFF سالسل. أكثر أو بصرٌا   مختلفة أحرف
 والمستقبلٌة الحالٌة الدول رموز فً تضارب وقوع لتفادي وذلك بها، مسموح

 .ISO 3166-1 معٌار أساس على

 
 حرفٌن من FgR فً بشأنها بطلب المتقدم DLTg سالسل تتألف أن ٌجب 2 -3

 تتم لن أنه الحظ ولكن 6.المالئمة حسب النص، فً أكثر أو بصرٌا   مختلفٌن
 :حالة فً األحرف من اثنٌن نم المكونة FgR سلسلة على الموافقة

 
  أو ؛(نص أي فً) واحد حرف من ٌتكون عنوات أي مع بصرٌا   تتشابه 3-2-1

 
 . حرفٌن من ممكنة CSAFF تولٌفة أٌة مع بصرٌا   تتشابه 3-2-2

 
للحصول على  1-1-2-2انظر مراجعة تشابه السالسل فً الفقرة الفرعٌة 

 معلومات إضافٌة حول هذه المتطلبات. 

 

                                                
أحادٌة   IDN Gtldقدمت توصٌات تشٌر إلى ضرورة مراجعة هذا القسم للسماح بعالمات   cNSO-GNSO IDNالحظ أن مجموعة العمل المشتركة  6

. أنماط التنفٌذ الخاصة بهذه http://gnso.icann.org/drafts/jig-final-report-30mar11-en.pdfعلى االرتباط  JIGالحروف. انظر التقرٌر النهائً لـ

 إلعدادها للنقاش المجتمعً.التوصٌات ما تزال قٌد التطوٌر 

http://www.icann.org/en/topics/idn/implementation-guidelines.htm
http://www.icann.org/en/topics/idn/implementation-guidelines.htm
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 مراجعة األسماء الجغرافية  2-2-1-4
ئ٣الء جالػطرحس جُٔ٘حعد ُٔظحُف  ٣DLTgؿد إٔ ضؼٖٔ ؽِرحش جُكظٍٞ ػ٠ِ عالعَ ٗطحم 

جُكٌٞٓحش أٝ جُغِطحش جُؼحٓس ك٢ جألعٔحء جُؿـشجك٤س. ٣طْ ٝطق جُٔططِرحش ٝجإلؾشجءجش جُط٢ 

ذ٤ٖٓ ٓشجؾؼس ٛزٙ ك٢ ػ٤ِٔس جُطو٤٤ْ ك٢ جُلوشجش جُطح٤ُس. ٣ٝ٘رـ٢ ػ٠ِ جُٔطو NNAIIعططرؼٜح 

ضخؼغ ؾ٤ٔغ  جُٔكذدز ٢ٛ جعْ ؾـشجك٢. DLTgجُششٝؽ قط٠ ُٞ ُْ ٣ظذهٞج إٔ عِغِس ٗطحم 

جُٔطوذّ ذطِد ذشأٜٗح ؽروحً ُِٔططِرحش جُٞجسدز ذٜزج جُر٘ذ، ذظشف جُ٘ظش ػٔح ئرج  DLTgعالعَ 

 ًحٕ جُطِد ٣٘ض ػ٠ِ ًٞٗٚ ٓخظظحً العْ ؾـشجك٢.

 7ناطقمعاملة أسماء الدول أو الم 2-2-1-4-1
، ألٜٗح أعٔحء دٍٝ أٝ ٓ٘حؽنُٖ ضطْ جُٔٞجكوس ػ٠ِ ؽِرحش جُكظٍٞ ػ٠ِ جُغالعَ ٝجُط٢ ضؼذ 

ضُؼطرش جُغِغِس جعْ  جُؿذ٣ذ ك٢ ؾُٞس جُطوذّ ٛزٙ. ٤ُDLTgغص ٓطحقس ك٢ ئؽحس ذشٗحٓؽ ٗطحم 

  دُٝس أٝ ئه٤ِْ ئرج:

ًحٗص ػرحسز ػٖ سٓض ٌٕٓٞ ٖٓ غالغس أقشف أذؿذ٣س ٓذسؾس ك٢ ٓؼ٤حس  .أ 

ISO 3166-1. 

ح ذظ٤ـس ؽ٣ِٞس ٓذسؼ ك٢ ٓؼ٤حس  .خ  ًٔ ، أٝ ًحٗص ISO 3166-1ًحٗص جع

 ضشؾٔس ُالعْ ر١ جُظ٤ـس جُط٣ِٞس ئ٠ُ أ١ ُـس أخشٟ.

، أٝ ISO 3166-1ًحٗص جعٔحً ذظ٤ـس هظ٤شز ٓذسًؾح ك٢ جُٔؼ٤حس  .ؼ 

 ًحٗص ضشؾٔس ُالعْ ر١ جُظ٤ـس جُوظ٤شز ئ٠ُ أ١ ُـس أخشٟ.

ط٤ـس هظ٤شز ٓغ سٓض ًحٗص ػرحسز ػٖ جسضرحؽ جعْ ذظ٤ـس ؽ٣ِٞس أٝ  .د 

ضْ ضخظ٤ظٚ ػ٠ِ أٗٚ "ضْ قؿضٙ ذشٌَ جعطػ٘حت٢" ذٞجعطس ًٝحُس 

 .ISO 3166ٓطحذؼس 

ئرج ًحٗص ذٔػحذس ٌٕٓٞ ٣ٌٖٔ كظِٚ العْ دُٝس ضْ ضخظ٤ظٚ ك٢ "هحتٔس  .ٙ 

أعٔحء جُذٍٝ جُوحذِس ُِلظَ" أٝ ػرحسز ػٖ ضشؾٔس العْ ٣ظٜش ذحُوحتٔس، 

 ز.ذأ٣س ُـس. جٗظش جُِٔكن ك٢ ٜٗح٣س ٛزٙ جُٞقذ

٘س ك٢  .ٝ  ّٔ ًحٗص ضرذ٣الً أٝ ٗوالً أل١ جعْ ٖٓ جألعٔحء جُٔطؼ

ٝضطؼٖٔ ػ٤ِٔس جُطرذ٣َ ئصجُس جُٔغحكحش ٝئدخحٍ  جُر٘ٞد "أ" ئ٠ُ "ٝ".

ػالٓحش جُطشه٤ْ ٝئػحكس أدٝجش جُ٘كٞ جُطؼش٣ل٤س ٓػَ "جٍ" أٝ ئصجُطٜح. 

٣ٝؼطرش جُ٘وَ ضـ٤٤ًشج ك٢ ضشض٤د جالعْ ر١ جُظ٤ـس جُط٣ِٞس أٝ جُوظ٤شز، 

 ".NTcsICTNsalsI" أٝ "DpezCcicNupcRر٤َ جُٔػحٍ، "ػ٠ِ ع

ح، ًٔح ٛٞ غحذص  . ١ ًٓ ح ضؼشف ذٚ دُٝس ٓح ػٔٞ ًٔ ئرج ًحٗص جع

ذحُذ٤َُ ٖٓ إٔ جُذُٝس ٣طْ جالػطشجف ذٜح ػرش رُي جالعْ ٖٓ خالٍ 

 جُٔ٘ظٔحش ك٤ٔح ذ٤ٖ جُكٌٞٓحش أٝ جُٔ٘ظٔس جُطكحُل٤س.

                                                
7
 CANٖٓ ٓرحدب جُِؿ٘س  2-2ضغطرؼذ أعٔحء جُذٍٝ ٝجُٔ٘حؽن ٖٓ جُؼ٤ِٔس ذ٘حًء ػ٠ِ ضٞؾ٤ٜحش جُِؿ٘س جالعطشحس٣س جُك٤ٌٓٞس ك٢ جُرالؿحش جألخ٤شز جُط٢ ضٞػف جُٔرذأ  

ُٔ٘طوس ذظٞسز ًر٤شز ٣٘رـ٢ إٔ ٣طْ جُطؼحَٓ ٓؼٜح ٖٓ خالٍ جُؿذ٣ذز ٢ٌُ ضش٤ش ئ٠ُ إٔ جُغالعَ جُط٢ ضٔػَ أٝ ضخطظش جعْ جُذُٝس أٝ ج DLTgذشإٔ ٗطحهحش 

ccUgU  جُٔورِس، ٣ٌٖٝٔ إٔ ٣ُغٔف ُغالعَ ؾـشجك٤س أخشٟ ك٢ ٗطحمDLTg .ئرج ًحٕ رُي ػٖٔ جضلحم ٓغ جُكٌٞٓس أٝ جُغِطس جُؼحٓس جُٔخطظس 
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األسماء الجغرافٌة التً تحتاج إلى دعم  2-2-1-4-2

 الحكومة 

أٗٞجع جُغالعَ جُٔوّذّ ُٜح جُطح٤ُس ٢ٛ ػرحسز ػٖ أعٔحء ؾـشجك٤س ٓؼطرشز ٣ٝؿد إٔ ٣شكن ٓؼٜح 

 ٝغحتن جُذػْ أٝ ػذّ جُٔؼحسػس جُظحدسز ػٖ جُكٌٞٓحش أٝ جُغِطحش جُؼحٓس جُٔخطظس:

 

أل١ دُٝس  ػحطٔس جعْ ٓذ٣ٖؽِد أل١ عِغِس ٢ٛ ػرحسز ػٖ ضٔػ٤َ، ذأ١ ُـس، ػٖ  .1

 . ٢ISO 3166-1 ٓؼ٤حس أٝ ٓوحؽؼس ٝجسدز ك

 DLTgق٤ع ٣وّٞ ٓوذّ جُطِد ذاظٜحس جُشؿرس ك٢ جعطخذجّ ٗطحم  ،جعْ ٓذ٣٘سؽِد  .2

 ُألؿشجع جُٔشضرطس ذحعْ جُٔذ٣٘س.

ا عبارات عامة أو أسماء  تمثل أسماء المدن تحدٌات راهنة ألنها ربما تكون أٌض 
األنواع  . وعلى عكسفرٌدة توجد أسماء مدنتجارٌة، وفً كثٌر من الحاالت ال 

األخرى من األسماء الجغرافٌة، لٌس هناك قوائم تم إنشاؤها ٌمكن استخدامها 
ا.  كمراجع هدف فً عملٌة التقٌٌم.  ٌ وهكذا، فإن أسماء المدن لٌست محمٌة عالم

ا حٌثما كانت هناك  ومع ذلك، ال تتٌح العملٌة وسائل للمدن والمتقدمٌن للتعاون مع 
  رغبة بذلك.

على اسم المدٌنة لمتطلبات األسماء الجغرافٌة )أي،  سٌخضع طلب الحصول
سٌتطلب وثائق دعم أو عدم معارضة من الحكومات أو السلطات العامة المختصة( 

 إذا: 

كان ٌتضح من بٌانات مقدم الطلب ضمن طلب التقدم أن ٌستخدم مقدم  ( أ)
 فً المقام األول ألغراض ترتبط باسم المدٌنة، و  LTgالطلب 

مقّدم لها هً اسم مدٌنة على النحو الوارد فً وثائق المدٌنة كانت السلسلة ال ( خ)

الرسمٌة. 
8
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تعارة أو استدعاءات قرٌبة من اسم المدٌنة على عملٌة التقٌٌم ٌجب أال تعتمد حكومات المدن التً تتخوف من السالسل التً تمثل تكرارات، أو أسماء مس 

ئة كوسٌلة أساسٌة لحماٌة مصالحها فً السلسلة. وبدال  من ذلك، ٌمكن للحكومة اختٌار تقدٌم اعتراض رسمً على طلب التقدم الذي تعارضه الهٌ
  المختصة، أو ٌمكنها تقدٌم الطلب الخاص بها للحصول على السلسلة.
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, ٓذسؼ ك٢ جعْ ٌٓحٕ ٝؽ٢٘ كشػ٢ؽِد أل١ عِغِس ٢ٛ ػرحسز ػٖ ضطحذن ده٤ن ُـ  .3

  ، ًذُٝس أٝ ٓوحؽؼس أٝ ٝال٣س.ISO 3166-2جُٔؼ٤حس 

جُطوذّ ذطِد ُغِغِس ٓذسؾس ًاه٤ِْ ضحذغ ُٔ٘ظٔس ج٤ٗٞ٤ُغٌٞ  .4
9
حتٔس "ض٣ٌٖٞ ٣ظٜش ك٢ ه 

جُٔ٘حؽن جُؿـشجك٤س )جُوحس٣س( جٌُرشٟ ٝجُٔ٘حؽن جُؿـشجك٤س جُػح٣ٞٗس ٝجُٔؿٔٞػحش 

جالهطظحد٣س جُٔكذدز ٝؿ٤شٛح ٖٓ جُٔؿٔٞػحش".
10
 

 

ك٢ قحُس ضوذ٣ْ ؽِد ُِكظٍٞ ػ٠ِ عِغِس ٝجسدز ذأ١ جُوٞجتْ جُٔزًٞسز أػالٙ، ٣طؼ٤ٖ 

جُٔخطظس ك٢ جإله٤ِْ،  ػ٠ِ جألهَ ٖٓ جُكٌٞٓحش جُٞؽ٤٘س ٪60ضٞك٤ش ٝغحتن دػْ ٖٓ 

ٝأال ٣ٌٕٞ ٛ٘حى أًػش ٖٓ ذ٤حٕ جػطشجع ًطحذ٢ ٝجقذ ٖٓ ػ٠ِ جُطِد ٓوذّ ٖٓ 

ئقذٟ جُكٌٞٓحش جُٔخطظس ك٢ جإله٤ِْ ٝ/أٝ جُغِطحش جُؼحٓس جُٔطظِس ذحُوحسز أٝ 

 جإله٤ِْ.

، ٣ٌٕٝٞ ٛ٘حى ٓ٘حؽن ٓشطشًس ك٢ ًَ ٖٓ جُوحتٔط٤ٖ، ٪ 60ق٤ػٔح ٣طْ ضطر٤ن هحػذز 

ٔ٘حؽو٤س جُٔطؼٔ٘س ك٢ "ضش٤ًرس ٓ٘حؽن جُٔحًشٝ جُؿـشجك٢ )جُوحس٣س(، كإ جُطش٤ًرس جُ

ٝجُٔ٘حؽن جُلشػ٤س جُؿـشجك٤س، ٝجُطٌطالش جالهطظحد٣س جُٔ٘طوحز ٝجُطٌطالش جألخشٟ" 

 ضأخز جألعرو٤س.

جُٔزًٞسز أػالٙ،  4ئ٠ُ  1ٓوّذّ ُٜح ذطِد، ضوغ ػٖٔ جُلثحش ٖٓ  DLTgضؼطرش أ١ عِغِس 

ُس ٝؾٞد أ١ شي، ضوغ ػ٠ِ ٓوذّ جُطِد ٓغإ٤ُٝس جعطشحسز ٓٔػِس العْ ؾـشجك٢. ٝك٢ قح

جُكٌٞٓحش ٝجُغِطحش جُؼحٓس جُٔخطظس ٝئدسجؼ دػٜٔح أٝ ػذّ ٓؼحسػطٜح هرَ ضوذ٣ْ جُطِد، 

ُِك٤ُِٞس دٕٝ أ٣س جػطشجػحش ٓكطِٔس ٝجُطؼحَٓ جُٔغرن ٓغ أ١ ؿٔٞع ٣طؼِن ذحُغِغِس 

  ٝجُٔططِرحش جُوحذِس ُِططر٤ن.

 ًٔ ح ؾـشجك٤ًح ٌُٖ ال ضططحذن ٓؼٚ )ًٔح ٛٞ ٓزًٞس ك٢ ٛزج جُوغْ( ُٖ ٣طْ جُغالعَ جُط٢ ضطؼٖٔ جع

ٝػ٤ِٚ ُٖ ضغطِضّ  2.2.1.4.2جػطرحسٛح أعٔحء ؾـشجك٤س ػ٠ِ جُ٘كٞ جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُوغْ 

ٝغحتن جُذػْ جُك٢ٌٓٞ أغ٘حء ػ٤ِٔس جُطو٤٤ْ.

                                                
9
 ./http://www.unesco.org/new/en/unesco/worldwide جٗظش 

 
10
 .http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm جٗظش 

http://www.unesco.org/new/en/unesco/worldwide/
http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm
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ٓخطظس جعط٘حًدج  ؽِد، عطكذد ٤ٛثس جألعٔحء جُؿـشجك٤س أ١ جُؿٜحش جُك٤ٌٓٞس ضٌٕٞ َذحُ٘غرس ٌُ

ٝك٢ ئ٠ُ ٓذخالش ٓوذّ جُطِد ٝجُؿٜحش جُك٤ٌٓٞس ٝػ٤ِٔط٢ جُركع ٝجُطك٤َِ جُخحطط٤ٖ ذٚ. 

جُٔوّذّ ُٜح جُطِد،  DLTgقحُس ٝؾٞد أًػش ٖٓ ؾٜس ق٤ٌٓٞس أٝ عِطس ػحٓس ٓخطظس ُغِغِس 

٣ؿد ػ٠ِ ٓوذّ جُطِد ضوذ٣ْ ٝغحتن جُذػْ أٝ ػذّ جُٔؼحسػس ٖٓ ًحكس جُؿٜحش جُك٤ٌٓٞس 

طحش جُؼحٓس جُٔخطظس. ٖٝٓ جُٔطٞهغ إٔ ٣٘طرن رُي ػ٠ِ قحُس ٝؾٞد جعْ ٌٓحٕ ٝؽ٢٘ ٝجُغِ

 كشػ٢. 

 ضطٔػَ ٓغإ٤ُٝس ٓوذّ جُطِد ك٢:

  ضكذ٣ذ ٓح ئرج ًحٗص عِغِسDLTg  جُٔوّذّ ُٜح جُطِد جُخحطس ذٚ ضوغ ػٖٔ أ١ كثس

  ٖٓ جُلثحش جُٔزًٞسز أػالٙ أّ ال؛

 ؛ ٝ ٝجُطشحٝس ٓؼٜح ٝضكذ٣ذ جُكٌٞٓحش أٝ جُغِطحش جُؼحٓس جُٔخطظس 

 .ٝضكذ٣ذ ٓغطٟٞ جُذػْ جُك٢ٌٓٞ جُٔطِٞخ 

هً جهة إدارٌة تكون أي وملحوظة: ٌعتبر تقرٌر أي مستوى من الحكومة 
تحددها كل إدارة المسؤولة عن إرسال خطابات الدعم أو عدم االعتراض مسألة 

 . قومٌة

تحدٌد على مقدمً الطلبات الرجوع إلى دائرة السلطة القضائٌة ذات الصلة ل
 مستوى الدعم المناسب.

 

ال ٣إد١ ٓططِد ضؼ٤ٖٔ ٝغ٤وس جُذػْ ُرؼغ جُطِرحش ئ٠ُ جعطػ٘حء جُطِرحش أٝ ئػلحتٜح ٖٓ إٔ 

ك٢ جُٞقذز  1-1-3ضٌٕٞ ؿشػحً ُالػطشجػحش ك٢ ٗطحم جُٔؿطٔغ )جسؾغ ئ٠ُ جُوغْ جُلشػ٢ 

حش جُط٢ ضش٤ش جُػحُػس(، ٝجُط٢ ٣ٌٖٔ إٔ ضطؼشع جُطِرحش ُِشكغ ذٔٞؾرٜح ػ٠ِ أعحط جالػطشجػ

 ئ٠ُ ٓٞهق ٓؼحسع ذشذز ٖٓ جُٔؿطٔغ جُٔغطٜذف.

  متطلبات التوثيق  2-2-1-4-3
٣ؿد إٔ ضطؼٖٔ ػ٤ِٔس ضٞغ٤ن جُذػْ أٝ ػذّ جُٔؼحسػس خطحذًح ٓٞهًّؼح ٖٓ جُكٌٞٓس أٝ جُغِطس 

جُؼحٓس جُٔخطظس. ٓغ جإلدسجى جُؿ٤ذ إٔ ٛزج جألٓش ع٤خطِق ػرش جُذٝجتش ٝجألٗظٔس جُوؼحت٤س 

، ٣ؿد إٔ ٣ٞهّغ ػ٠ِ جُخطحخ جُٞص٣ش جُٔغإٍٝ ػٖ ئدجسز أعٔحء جُٔؿحٍ أٝ ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُٔخطِلس

( أٝ جُشإٕٝ جُخحسؾ٤س أٝ ٌٓطد ست٤ظ جُٞصسجء أٝ جُشت٤ظ NNLجالضظحالش ٝجُٔؼِٞٓحش )

جُز١ ضطرؼٚ ضِي جُذٝجتش جُوح٤ٗٞٗس رجش جُظِس؛ أٝ أقذ ًرحس جُٔٔػ٤ِٖ جُطحذؼ٤ٖ ٤ُِٜثس أٝ جُٞصجسز 

ئدجسز أعٔحء جُٔؿحٍ أٝ ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح جالضظحالش ٝجُٔؼِٞٓحش أٝ جُشثٕٞ جُخحسؾ٤س  ٝجُٔغثٍٞ ػٖ

أٝ ٌٓطد ست٤ظ جُٞصسجء. ُٔغحػذز ٓوذّ جُطِد ػ٠ِ ضكذ٣ذ جُؿٜس جُك٤ٌٓٞس أٝ جُغِطس جُؼحٓس 

جُط٢ هذ ضٌٕٞ ٓخطظس ذحعْ ؾـشجك٢ ٓوطشـ، هذ ٣شؿد ٓوذّ جُطِد ك٢ جعطشحسز ٓٔػَ جُِؿ٘س 

( جُٔخطض ذٜزج جُشإٔ.CAN)جالعطشحس٣س جُك٤ٌٓٞس 
11
  

٣ؿد إٔ ٣ُظٜش جُخطحخ ذٌَ ٝػٞـ دػْ جُكٌٞٓس أٝ جُغِطس جُؼحٓس أٝ ػذّ ٓؼحسػطٜح ُطِد 

 ٜحجعطخذجٓغِطس جُؼحٓس ُِغِغِس جُٔطِٞذس ٝٓوذّ جُطِد ذحإلػحكس ئ٠ُ ئذذجء ضلّْٜ جُكٌٞٓس أٝ جُ

 جُٔضٓغ.

                                                
 members-http://gac.icann.org/gac جٗظش 11

http://gac.icann.org/gac-members
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ٓس أٗٚ ٣طْ ؽِد جُغِغِس ٖٓ خالٍ ًٔح ٣ؿد إٔ ٣ُظٜش جُخطحخ ضلّْٜ جُكٌٞٓس أٝ جُغِطس جُؼح

ٝإٔ ٓوذّ جُطِد ػ٠ِ جعطؼذجد ُورٍٞ جُظشٝف جُط٢ ع٤طْ ضٞك٤ش  DLTgػ٤ِٔس ضوذ٣ْ ؽِد 

ضلشع ػشٝسز جُطٞجكن ٓغ  NNAIIجُغِغِس ك٢ ظِٜح، أ١، جُذخٍٞ ك٢ جضلحه٤س ضغؿ٤َ ٓغ 

طس ذٔشـَ ع٤حعحش جإلؾٔحع ٝدكغ جُشعّٞ. )جٗظش جُٞقذز جُخحٓغس ُٔ٘حهشس جالُطضجٓحش جُخح

 (.DLTgششًس ضغؿ٤َ 

 ٝٛ٘حى ػ٤٘س ٖٓ أقذ خطحذحش جُذػْ ٓطحقس ًِٔكن ذٜزٙ جُٞقذز.

٣ؿٞص ُٔوذ٢ٓ جُطِد ٝجُكٌٞٓحش ئؾشجء ٓ٘حهشحش قٍٞ دػْ جُكٌٞٓس أل١ ؽِد ك٢ أ١ ٝهص. 

ًٔح ٗكع ٓوذ٢ٓ جُطِد ػ٠ِ ذذء ٛزٙ جُٔ٘حهشحش ك٢ أٍٝ ٓشقِس ٌٓٔ٘س ٝض٤ٌٖٔ جُكٌٞٓحش ٖٓ 

جُط٢ هذ ضٌٕٞ ػشٝس٣س ُِ٘ظش ك٢ ئػذجد خطحخ دػْ أٝ ػذّ جػطشجع ٓطحذؼس جُؼ٤ِٔحش 

 ٝجػطٔحدٙ ٝئطذجسٙ.

ٖٝٓ جُْٜٔ ٓالقظس إٔ جُكٌٞٓس أٝ جُغِطس جُؼحٓس ؿ٤ش ِٓطضٓس ٜٗحت٤ًح ذطٞك٤ش ٝغحتن جُذػْ أٝ 

.ػذّ جُٔؼحسػس سًدج ػ٠ِ ؽِد ٓوذّ جُطِد
 
 

ذٔح ك٢ رُي ذؼذ ضل٣ٞغ ٖٓ جٌُٖٔٔ ًزُي إٔ ضغكد قٌٞٓس ٓح دػٜٔح ُطِد ك٢ ٝهص ضحٍ، 

جُؿذ٣ذز، ٝرُي ئرج ًحٕ ٓشـَ جُغؿَ هذ قحد ػٖ جُششٝؽ جألط٤ِس جُخحطس  gTLD ٗطحهحش

ضؼٜذش ُِكٌٞٓس ذأٗٚ  ICANNذحُذػْ أٝ ػذّ جالػطشجع. ػ٠ِ ٓوذ٢ٓ جُطِد إٔ ٣ؼِٔٞج إٔ 

 ك٢ قحٍ قذٝظ ٗضجع ذ٤ٖ قٌٞٓس ٓح )أٝ عِطس ػحٓس( ٝٓشـَ جُغؿَ جُز١ هذّ ٝغحتن جُذػْ ٖٓ

ٖٓ ٓكٌٔس  ستهتسو بأي أير يهسو قبَىًَب ICANNضِي جُكٌٞٓس أٝ ضِي جُغِطس جُؼحٓس، كإ 

ك٢ دجتشز جُغِطس جُوؼحت٤س جُخحطس ذحُكٌٞٓس أٝ جُغِطس جُؼحٓس جُؼحٓس جُط٢ ٓ٘كص دػٜٔح ألقذ 

 جُطِرحش.

 إجراء مراجعة األسماء الجغرافية 2-2-1-4-4
 ٤ًDLTgذ ٓح ئرج ًحٗص ًَ عِغِس ٖٓ عالعَ ( ذطأCIUعطوّٞ ٤ٛثس جألعٔحء جُؿـشجك٤س )

ح ؾـشجك٤ًح، ٝعطوّٞ ًزُي ذحُطكون ٖٓ طِس ٝغحتن جُذػْ ٝطكطٜح  ًٔ جُٔوذّ ُٜح جُطِد ضٔػَ جع

  ػ٘ذ جُؼشٝسز.

( ذٔشجؾؼس ًحكس جُطِرحش جُٔغطِٔس، ٤ُٝظ كوؾ جُطِرحش CIUٝعطوّٞ ٤ٛثس جألعٔحء جُؿـشجك٤س )

جُط٢ ٣طوذّ ذطِد ُٜح ٢ٛ جعْ ؾـشجك٢.  DLTgغِس جُط٢ أشحس ك٤ٜح ٓوذّ جُطِد ئ٠ُ إٔ عِ

جُٔوّذّ ُٜح ضؼطرش  DLTgذحُ٘غرس أل١ ؽِد ضوذّ ضوشس ٤ٛثس جألعٔحء جُؿـشجك٤س إٔ عِغِس ٗطحم 

ح ُذُٝس أٝ ُٔ٘طوس )ًٔح ٛٞ ٓٞػف ك٢ ٛزٙ جُٞقذز(، ُٖ ٣ؿطحص ٛزج جُطِد ٓشجؾؼس جألعٔحء  ًٔ جع

 ًٔح ُٖ ضٌٕٞ ٛ٘حى أ٣س ٓشجؾؼحش ئػحك٤س ٓطحقس.  جُؿـشجك٤س ٝع٤طْ سكؼٚ.

جُٔوّذّ ُٜح  DLTg( إٔ عِغِس ٗطحم CIUٝذحُ٘غرس أل١ ؽِد ضوشس ٤ٛثس جألعٔحء جُؿـشجك٤س )

ح ق٤ًٌٓٞح )ًٔح ٛٞ ٓٞػف ك٢ ٛزٙ جُٞقذز(، ع٤ؿطحص  ًٔ ح ؾـشجك٤ًح ٣ططِد دػ ًٔ جُطِد ٤ُغص جع

 ئػحك٤س. جُطِد ٓشجؾؼس جألعٔحء جُؿـشجك٤س دٕٝ ؽِد أ١ خطٞجش 

جُٔوّذّ ُٜح جُطِد  DLTg( إٔ عِغِس CIUٝذحُ٘غرس أل١ ؽِد ضوشس ٤ٛثس جألعٔحء جُؿـشجك٤س )

ح ق٤ًٌٓٞح، عطإًذ ج٤ُٜثس إٔ ٓوذّ جُطِد هذ هذّ ٝغحتن جُذػْ  ًٔ ٢ٛ جعْ ؾـشجك٢ ٣ططِد دػ

ح جُٔطِٞذس ٖٓ ًحكس جُؿٜحش جُك٤ٌٓٞس ٝجُغِطحش جُؼحٓس جُٔخطظس، ٝإٔ جالضظحالش جُٞجسدز ٜٓ٘

طكس جالضظحالش ػٖ  NNAIIطك٤كس ٝضشطَٔ ػ٠ِ جُٔكطٟٞ جُٔطِٞخ. ٣ٌٖٝٔ إٔ ضإًذ 

ؽش٣ن ضشحٝسٛح ٓغ جُغِطحش جُذذِٞٓحع٤س جُٔخطظس أٝ أػؼحء جُِؿ٘س جالعطشحس٣س جُك٤ٌٓٞس 

ذشإٔ جُكٌٞٓس أٝ جُغِطس جُؼحٓس جُٔؼ٤٘س ذحُغِطس جُٔخطظس ٝٗوطس  NNAIIجُطحذؼس ُٔ٘ظٔس 

 دجسز جالضظحالش جُخحطس ذٜح. جالضظحٍ جُٔ٘حعرس ػٖٔ ئ

ٝهذ ضطٞجطَ ٤ٛثس جألعٔحء جُؿـشجك٤س ٓغ ٤ًحٕ جُطٞه٤غ ػ٠ِ جُخطحخ ُطأ٤ًذ ػضٜٓح ٝكٜٜٔح 

  ُِششٝؽ جُط٢ ضْ ك٤ٜح ضوذ٣ْ جُذػْ ُطِد جُطوذّ.
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ٝك٢ جُكحالش جُط٢ ال ٣وذّ ك٤ٜح ٓوذّ جُطِد جُٞغحتن جُٔطِٞذس، ع٤طْ جالضظحٍ ذٔوذّ جُطِد 

، ٝع٤طْ ٓ٘كٚ ئؽحًسج ص٤ً٘ٓح ٓكذًٝدج ُطوذ٣ْ جُٞغحتن. كارج ًحٕ ٓوذّ جُطِد ٝئذالؿٚ ذحُٔطِٞخ

هحدًسج ػ٠ِ ضوذ٣ْ جُٞغحتن جُٔطِٞذس هرَ جٗطٜحء كطشز جُطو٤٤ْ جُٔرذت٢، ًٝحٗص جُٞغحتن ضل٢ 

ذحُٔططِرحش، كغ٤ؿطحص ٓوذّ جُطِد ٓشجؾؼس جألعٔحء جُؿـشجك٤س. أٓح ئر ُْ ٣ٌٖ هحدًسج، كغ٤كظَ 

ُِكظٍٞ ػ٠ِ جُٞغحتن جُٔطِٞذس؛ ٝٓغ رُي، ئرج ُْ ٣وذّ ٓوذّ جُطِد جُٞغحتن ػ٠ِ ٝهص ئػحك٢ 

ح ٖٓ ضحس٣خ جإلشؼحس(، كغ٤ُؼطرش جُطِد ؿ٤ش  00ذكٍِٞ جُطحس٣خ جُٔكذد )ُٔح ال ٣وَ ػٖ  ًٓ ٞ٣

ًحَٓ ٝع٤ٌٕٞ ؿ٤ش ٓإَٛ ُٔض٣ذ ٖٓ جُٔشجؾؼس. ٣ٌٖٝٔ إٔ ٣وّٞ ٓوذّ جُطِد ذاػحدز ضوذ٣ْ جُطِد 

سؿد ك٢ رُي، ذ٘حًء ػ٠ِ جُشعّٞ ٝجُٔططِرحش جُخحطس ذؿٞالش جُطِد  ؾٞالش ؽِد القوس، ئرج

 جُٔكذدز.

ا  ا محدد   ٌ ا جغراف فً حالة وجود أكثر من طلب واحد للحصول على سلسلة ُتمثِّل اسم 

كما هو موضح فً هذا القسم واعتبار أن الطلبات تحظى باعتمادات الحكومة 

إذا لم ٌتوصل ومن مقدمً الطلبات. حل  انتظارالضرورٌة، سٌتم تعلٌق الطلبات فً 

مقدمو الطلب إلى حل فً موعد ال ٌتجاوز تارٌخ انتهاء جولة طلب االشتراك )كما 

جولة  ICANN( أو التارٌخ الذي تبدأ فٌه منظمة ICANNهو معلن من قِبل منظمة 

تالٌة لطلب االشتراك، أٌهما أقرب، سُترفض الطلبات وستتم إعادة األموال مستحقة 

 .1.5لمقدمً الطلب وفق ا للشروط الموضحة فً القسم الرد 

مع ذلك، فً حال تشكلت مجموعة تنافس من طلبات متعددة مزودة بوثائق دعم و

صادرة من نفس الحكومة أو السلطة العامة، فسٌشرع مقدمو الطلبات فً تنفٌذ 

عندما تطالبهم الحكومة أو  4إجراءات حل التنافس المنصوص علٌها فً الوحدة 

 لسلطة العامة بتوفٌر الوثائق.ا

 

ا فً أحد مجموعات التنافس مع   ٌ ا جغراف وفً حالة طلب واحد للحصول على سلسلة تمثل اسم 
التنافس على حل تم ٌسطلبات لسالسل مشابهة لم ٌتم تحدٌدها على أنها أسماء جغرافٌة، 

 ابعة.السلسلة باستخدام إجراءات التنافس على السلسلة الموضحة فً الوحدة الر

 

 عمليات المراجعة الخاصة بمقدم الطلب  2-2-2

جُٔوذَّّ ُٜح جُطِد جُٔزًٞسز ك٢ جُوغْ  DLTgضضجًٓ٘ح ٓغ ػ٤ِٔحش جُٔشجؾؼس جُخحطس ذغِغِس 

ذٔشجؾؼس جُوذسز جُل٤٘س ٝجُطشـ٤ِ٤س ٝجُٔح٤ُس ٝخذٓحش جُغؿَ  NNAII، عطوّٞ 1-2-2جُلشػ٢ 

وطَشقس ُٔوذّ جُطِد. ٣ٝطْ ضٞػ٤ف ػ٤ِٔحش ج ُٔ  ُٔشجؾؼس ٛزٙ ذطلظ٤َ أًرش ك٢ جألهغحّ جُطح٤ُس.جُ
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 المراجعة الفنية/التشغيلية  2-2-2-1
ك٢ ٗٔٞرؼ  44 -24ع٤ُؿ٤د ٓوذّ جُطِد، ك٢ ؽِرٚ، ػ٠ِ ٓؿٔٞػس ٖٓ جألعثِس )جٗظش جألعثِس 

 DLTgجُطوذّ( ذٜذف ضؿ٤ٔغ ٓؼِٞٓحش قٍٞ هذسجضٚ جُل٤٘س ٝخططٚ جُخحطس ذطشـ٤َ ٗطحم 

 جُٔوطشـ. 

كؼ٢ِ الؾط٤حص جُٔشجؾؼس  DLTgٖ ٓوذ٢ٓ جُطِرحش إٔ ٣ٌٞٗٞج هذ هحٓٞج ذ٘شش عؿَ ٝال ٣ُطِد ٓ

ح  ًً جُل٤٘س/جُطشـ٤ِ٤س. ٝع٤ٌٕٞ ٖٓ جُؼشٝس١، ٓغ رُي، ذحُ٘غرس ُٔوذّ جُطِد إٔ ٣ُظٜش ئدسج

ٝجػًكح ًٝزُي ضكو٤ن ذؼغ جُؼَٔ جألعحع٢ ضؿحٙ جُ٘ٞجق٢ جُل٤٘س ٝجُطشـ٤ِ٤س ُطشـ٤َ عؿَ 

DLTgًَ ٌٕٞٓوذّ ؽِد ٣ؿطحص جُطو٤٤ْ جُل٢٘ ًٝحكس جُخطٞجش جألخشٟ ٓطحُرًح  . ٝذحُطح٢ُ، ع٤

جُؿذ٣ذ. جسؾغ ئ٠ُ جُٞقذز  DLTgذأًحٍ جالخطرحس جُل٢٘ ُٔح هرَ جُطل٣ٞغ هرَ ضل٣ٞغ ٗطحم 

 جُخحٓغس، جالٗطوحٍ ئ٠ُ جُطل٣ٞغ، ُِكظٍٞ ػ٠ِ ٓؼِٞٓحش ئػحك٤س.

 انًراجعت انًبنيت 2-2-2-2

ك٢ ٗٔٞرؼ  50-45ٓؿٔٞػس ٖٓ جألعثِس )جٗظش جألعثِس ع٤ُؿ٤د ٓوذّ جُطِد، ك٢ ؽِرٚ، ػ٠ِ 

ٝخططٚ  DLTgجُطِد( ذٜذف ضؿ٤ٔغ ٓؼِٞٓحش قٍٞ هذسجضٚ جُٔح٤ُس ُطشـ٤َ ضغؿ٤َ ٗطحم 

 جُؿذ٣ذ. DLTgجُٔح٤ُس ك٢ جُطكؼ٤ش ُالعطوشجس ؽ٣َٞ جُٔذٟ ُ٘طحم 

شد٣س، ع٤ٞؾٚ ٝٗظًشج ألٕ جألٗٞجع ٝجألٛذجف جُٔخطِلس ُِغؿَ هذ ضرشس سدًٝدج ٓخطِلس ُألعثِس جُل

جُٔو٤ٕٔٞ جٗطرحًٛح خحًطح ئ٠ُ جضغحم جُطِد خالٍ ؾ٤ٔغ جُٔؼح٤٣ش. كؼ٠ِ عر٤َ جُٔػحٍ، خطؾ 

جُطذس٣ؽ جُخحطس ذٔوذّ جُطِد جُط٢ ضكذد أؾٜضز جُ٘ظحّ ُؼٔحٕ ًلحءضٚ ك٢ جُطشـ٤َ ك٢ ٓغطٟٞ 

ضخض٣ٖ ٓكذد ٣ؿد إٔ ضٌٕٞ ٓطغوس ٓغ خططٚ جُٔح٤ُس ُطأ٤ٖٓ جألؾٜضز جُؼشٝس١. ذٔؼ٠٘ إٔ 

 ؼح٤٣ش جُطو٤٤ْ ضخطِق ذحخطالف خطؾ ٓوذّ جُطِد ُطٞك٤ش جُٔشٝٗس.ٓ

 أسلوب التقييم 2-2-2-3
عطوّٞ ٤ٛثحش ضو٤٤ْ ك٤٘س ٝٓح٤ُس ٓطخظظس ذاؾشجء ٓشجؾؼحش ك٤٘س/ضشـ٤ِ٤س ٝٓح٤ُس، ٝكوًح ُِٔؼح٤٣ش 

٣ٝطْ ئؾشجء ػ٤ِٔحش جُٔشجؾؼس ٛزٙ  ًٔشكن ٓغ ٛزٙ جُٞقذز. سجُطغؿ٤َ جُٔطؼٔ٘ آ٤ُسٝجُٔوشسز 

ك٢ ئؾحذحضٚ ػ٠ِ جألعثِس  NNAIIحًدج ػ٠ِ جُٔؼِٞٓحش جُط٢ ٣وذٜٓح ًَ ٓوذّ ُِطِد ُٔ٘ظٔس جعط٘

 جُٔطشٝقس ك٢ جعطٔحسز جُطوذّ. 

ٝهذ ٣طِد جُٔو٤ّٕٔٞ ضٞػ٤كحش أٝ ٓؼِٞٓحش ئػحك٤س أغ٘حء كطشز جُطو٤٤ْ جُٔرذت٢. ذحُ٘غرس ٌَُ 

٠ ٓوذّ جُطِد ٖٓ ًَ ٤ٛثس. ؽِد ٖٓ ؽِرحش جُطوذّ، ع٤طْ ضٞق٤ذ جألعثِس جُطٞػ٤ك٤س ٝئسعحُٜح ئُ

ٝعٞف ٣طحـ ُِٔطوذّ ذزُي جُلشطس ُطٞػ٤ف أٝ جعطٌٔحٍ ؽِد جُطوذّ ك٢ ضِي جُٔ٘حؽن ق٤ع ضْ 

ضوذ٣ْ جُطِد ٖٓ ؾحٗد جُٔو٤ٔ٤ٖ. ٝعطكذظ ٛزٙ جالضظحالش ػرش ٗظحّ ضوذ٣ْ جُطِرحش ػرش 

ٖٓ أؾَ ُٔوذّ جُطِد  أعرٞػحٕ. ٝعطشَٔ ٓػَ ٛزٙ جالضظحالش ِٜٓس هذسٛح (TAS) جإلٗطشٗص

جإلؾحذس، ٓح ُْ ٣زًش خالف رُي. ٝعطظرف أ١ ٓؼِٞٓحش ض٤ِ٤ٌٔس ٣ٞكشٛح ٓوذّ جُطِد ؾضًءج ٖٓ 

 جُطِد.
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٣طكَٔ ٓوذّ جُطِد ٓغإ٤ُٝس جُطأًذ ٖٓ جإلؾحذس ػ٠ِ جألعثِس ذحٌُحَٓ ٝئسكحم جُٞغحتن جُٔطِٞذس. 

َِض٤ٖٓ، ذطِد ٓؼِٞٓحش ئػحك٤س أٝ ُٓ د٤َُ ئػحك٢ ٖٓ  ٣ٝؼطرش جُٔو٤ّٕٔٞ ٓإ٤ِٖٛ، ئال أْٜٗ ؿ٤ش 

ٓوذّ جُطِد، ْٝٛ أ٣ًؼح ؿ٤ش ِٓض٤ٖٓ ذإٔ ٣ؼؼٞج ك٢ جػطرحسْٛ أ١ ٓؼِٞٓحش أٝ أدُس ؿ٤ش 

ٕٞ رُي ذٞػٞـ.   ٓطٞكشز ك٢ جُطِد ٝضْ ضوذ٣ٜٔح ذكٍِٞ ٓٞػذ جالٗطٜحء، ٓح ُْ ٣طِد جُٔو٤ِّٔ

 مراجعة خدمات السجل 2-2-3

 NNAIIجُطو٤٤ْ جُٔرذت٢، عطوّٞ ضضجًٓ٘ح ٓغ ػ٤ِٔحش جُٔشجؾؼس جألخشٟ جُط٢ ضكذظ أغ٘حء كطشز 

ذٔشجؾؼس خذٓحش جُغؿَ جُٔوطشقس ُٔوذّ جُطِد ُِطكون ٖٓ أ١ ضأغ٤شجش ػٌغ٤س ٓكطِٔس ػ٠ِ 

ُٔوطَشقس ك٢ ؽِرٚ.  جألٓحٕ أٝ جالعطوشجس. ٝع٤ُطِد ٖٓ ٓوذّ جُطِد ضوذ٣ْ هحتٔس ذخذٓحش جُغؿَ جُ

 التعريفات  2-2-3-1
 ذأٜٗح:  خديبث انسجم٣ٌٖٔ ضؼش٣ق 

٤َ جُغؿَ جُؼشٝس٣س ُِٜٔحّ جُطح٤ُس: جعطالّ جُر٤حٗحش ٖٓ جُٔغؿ٤ِٖ ك٤ٔح ػ٤ِٔحش ضشـ .1

٣طؼِن ذطغؿ٤الش أعٔحء جُ٘طحهحش ٝخٞجدّ جألعٔحء؛ ٝضض٣ٝذ جُٔغؿ٤ِٖ ذٔؼِٞٓحش 

؛ ٝٗشش ِٓلحش ٓ٘طوس ٗطحم LTgجُكحُس جُٔطؼِوس ذخٞجدّ جُٔ٘طوس جُخحطس ذ٘طحم 

LTgظحٍ ٝؿ٤شٛح ٖٓ ؛ ٝضشـ٤َ خٞجدّ ٓ٘طوس جُغؿَ؛ ٝجإلػالٕ ػٖ جالض

ًٔح  LTgجُٔؼِٞٓحش ك٤ٔح ٣طؼِن ذؼ٤ِٔحش ضغؿ٤َ خحدّ جعْ جُ٘طحم ك٢ ٗطحم 

 ضطحُد ذزُي جضلحه٤س ٓضٝد جالٓطذجد؛ 

ٓ٘طؿحش ٝخذٓحش أخشٟ ٣ؿد ػ٠ِ ٓشـَ جُغؿَ ضوذ٣ٜٔح ذغرد ضأع٤ظ ع٤حعس  .2

  جإلؾٔحع؛

ٝأ١ ٓ٘طؿحش ٝخذٓحش أخشٟ ٣ٌٖٔ ُٔشـَ جُغؿَ كوؾ ضوذ٣ٜٔح، ذغرد ضخظ٤ظٜح  .3

 ٔشـَ ٓضٝد جالٓطذجد. ُ

ع٤طْ جخطرحس خذٓحش جُغؿَ جُٔوطشقس ُطكذ٣ذ ٓح ئرج ًحٗص عطؼَٔ ػ٠ِ ئغحسز ٓشٌالش ًر٤شز 

ضطؼِن ذحالعطوشجس أٝ جألٓحٕ. ٣ٌٖٔ جالؽالع ػ٠ِ أٓػِس ُِخذٓحش جُٔوطشقس ُِغؿالش جُكح٤ُس 

. ٝك٢ ٓؼظْ جُكحالش، :www.icann.org/en/registries/rsep/http//ػ٠ِ جُٔٞهغ 

 جؾطحصش ٛزٙ جُخذٓحش ٛزج جُطكو٤ن ذ٘ؿحـ. 

http://www.icann.org/en/registries/rsep/
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٣ٌٖٔ جالؽالع ػ٠ِ خذٓحش جُغؿَ جُط٢ ضوذٜٓح ششًحش ضغؿ٤َ ك٢ ِٓكوحش جضلحه٤س ٓضٝد 

جالٓطذجد. جٗظش جُٔٞهغ 

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

٣ٌٖٔ جُؼػٞس ػ٠ِ ضؼش٣ق ًحَٓ ُخذٓس جُغؿَ ػ٠ِ جُٔٞهغ 

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

 ق جألٓحٕ ٝجالعطوشجس ًٔح ٢ِ٣:ٝذحُ٘غرس ألؿشجع ٛزٙ جُٔشجؾؼس، ٣طْ ضؼش٣

وطَشقس ػ٠ِ جألٓحٕ ئ٠ُ ) - األيبٌ ُٔ ُٔشخَّض ٣1ش٤ش ضأغ٤ش خذٓس جُغؿَ جُ ( جإلػالٕ ؿ٤ش جُ

ُٔشخض ُِٔؼِٞٓحش أٝ 2ُر٤حٗحش جُغؿَ أٝ ضؼذ٣ِٜح أٝ ئدسجؾٜح أٝ ئصجُطٜح، أٝ ) ( جُٞطٍٞ ؿ٤ش جُ

ٗظٔس ٝكوًح ُؿ٤ٔغ جُٔؼح٤٣ش جُٔٞجسد جُٔٞؾٞدز ػ٠ِ جإلٗطشٗص أٝ ئػالٜٗح ذٞجعطس ضشـ٤َ جأل

 جُٔورُٞس.

وطَشقس ) - االستقرار ُٔ ( ال ضطٞجكن ٓغ ٣1ش٤ش جُطأغ٤ش ػ٠ِ جالعطوشجس ئ٠ُ إٔ خذٓس جُغؿَ جُ

جُٔؼح٤٣ش رجش جُظِس جُٔؼٍٔٞ ذٜح جُٔؼطٔذز ٝجُٔ٘شٞسز ذٞجعطس ٤ٛثس ٓؼح٤٣ش ٓإعغس ذشٌَ ؾ٤ذ 

سعحش جُكح٤ُس ُطِد جُؼشٝع ٝٓؼطشف ذٜح ٝٓؼطٔذز، ٓػَ ضطرغ جُٔؼح٤٣ش أٝ أكؼَ جُٔٔح

(DoN رجش جُظِس جُِط٢ ٣ذػٜٔح )NTLo( ٝئٗشحء قحُس ضإغش ذشٌَ ػٌغ٢ ػ٠ِ جُغؼس 2، أ )

جإلٗطحؾ٤س أٝ صٖٓ جالعطؿحذس أٝ جالضغحم أٝ ضشجذؾ جالعطؿحذحش ذخٞجدّ جإلٗطشٗص أٝ جُ٘ظْ 

شٞسز ذٞجعطس ٤ٛثس جُٜ٘حت٤س، ق٤ع ضؼَٔ ٝكوًح ُِٔؼح٤٣ش رجش جُظِس جُٔؼٍٔٞ ذٜح جُٔؼطٔذز ٝجُٔ٘

ٓؼح٤٣ش ٓإعغس ذشٌَ ؾ٤ذ ٝٓؼطشف ذٜح ٝٓؼطٔذز، ٓػَ ضطرغ جُٔؼح٤٣ش أٝ أكؼَ جُٔٔحسعحش 

( رجش جُظِس ٝذحالػطٔحد ػ٠ِ ٓؼِٞٓحش جُطل٣ٞغ أٝ ئدجسز DoNجُكح٤ُس ُطِد جُؼشٝع )

ُٔشـَ جُغؿَ.  جُخذٓحش جُخحطس ذ

 الخدمات المعتادة  2-2-3-2
 ؼطحدز ٣وذٜٓح ٓشـَ ششًس جُطغؿ٤َ:خذٓحش جُغؿَ جُطح٤ُس ٢ٛ خذٓحش ٓ

  ُٔغؿ٤ِٖ ك٤ٔح ٣طؼِن ذطغؿ٤َ أعٔحء جُ٘طحهحش ٝخٞجدّ جألعٔحء  جعطالّ جُر٤حٗحش ٖٓ جُ

  ٝٗشش ِٓلحش ٓ٘طوسLTg 

 ٗشش جالضظحٍ ٝجُٔؼِٞٓحش جألخشٟ ك٤ٔح ٣طؼِن ذؼ٤ِٔحش ضغؿ٤َ خحدّ جعْ جُ٘طحم 

  ٕجٓطذجدجش أٓحgID  

وشًسج ضوذ٣ْ أ١ٍ ٖٓ خذٓحش جُغؿَ ٛزٙ ذطش٣وس كش٣ذز ٣ؿد إٔ ٣ٞػف ٓوذّ جُطِد ٓح ئرج ًحٕ ٓ

 .LTgئ٠ُ ٗطحم 

http://www.icann.org/en/registries/agreements.htm
http://www.icann.org/en/registries/agreements.htm
http://www.icann.org/en/registries/rsep/rsep.html
http://www.icann.org/en/registries/rsep/rsep.html
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جُٔوطشـ ذحُطلظ٤َ. ٣طْ  ٣ٝDLTgؿد ضٞػ٤ف أ١ خذٓحش عؿَ ئػحك٤س ضؼطرش كش٣ذز ُغؿَ 

 ضٞك٤ش جُطٞؾ٤ٜحش جُخحطس ذطٞػ٤ف خذٓحش جُغؿَ ػ٠ِ جُٔٞهغ
http://www.icann.org/en/registries/rsep/rrs_sample.html. 

 DLSمحتويات منطقة   2-2-3-3

ا من االستفسارات حول استخدام أنواع السجالت المختلفة فً منطقة  FACRRتستقبل  عدد 
وتعد محتوٌات المنطقة  السجل، بسبب اقتراح الكٌانات لنماذج عمل ونماذج فنٌة مختلفة.

 هً: LTgها لمنطقة نطاق المسموح ب

  َعؿAep  DOA . 

  عؿالشAep  ID  ّٝئُكحم ٓ٘طوس جالخطظحص ُخٞجدgID  جُخحطس ذ٘طحهحش

LTg. 

  عؿالشID  ّٝئُكحم ٓ٘طوس جالخطظحص ُخٞجدgID  جُخحطس ذحألعٔحء جُٔغؿِس

 . LTgك٢ ٗطحم 

  عؿالشgD  ُألعٔحء جُٔغؿِس ك٢ ٗطحمLTg . 

 حم جُغؿالش جُٔشضرطس ذطٞه٤غ ٓ٘طوس ٗطLTg ٝ أ١(DDDNC ٝgIDSTD 

ٝIDTN ٝNSEC3 .) 

ٌجب أن ٌقوم مقدم الطلب الذي ٌرغب فً وضع أٌة أنواع سجالت أخرى فً منطقة نطاق 
LTg  بتوضٌح عرضه فً قسم خدمات التسجٌل الخاصة بطلب التقدم بالتفصٌل. وسٌتم تقٌٌم

مة من شأنها أن تشكل ذلك، كما ٌمكن أن ٌؤدي إلى إجراء تقٌٌم لتحدٌد ما إذا كانت الخد
. وٌنبغً على المتقدمٌن أن ٌكونوا على gRSمخاطر ذات تأثٌر سلبً على أمن واستقرار 

ا فً منطقة  gRSعلم بأن الخدمة المبنٌة على أساس استخدام سجالت موارد  األقل شٌوع 
، حتى لو تمت الموافقة علٌها فً مراجعة خدمات التسجٌل، قد ال تعمل على LTgنطاق 
ا لعدم وجود دعم لطلب التقدم. النح  و المنشود بالنسبة لجمٌع المستخدمٌن نظر 

 األسلوب  2-2-3-4
عططؼٖٔ ٓشجؾؼس خذٓحش جُغؿَ جُٔوطشقس ُٔوذّ جُطِد ضكذ٣ًذج أ٤ًُٝح ُٔح ئرج ًحٗص أ١ خذٓحش 

عؿَ ٓوطشقس ضػ٤ش ٓشٌالش ًر٤شز ضطؼِن ذوؼح٣ح جألٓحٕ ٝجالعطوشجس ٝضططِد ٓض٣ًذج ٖٓ 

 جالػطرحس.

ٝئرج أظٜش جُطكذ٣ذ جأل٢ُٝ أٗٚ سذٔح ضٌٕٞ ٛ٘حى ٓشٌالش ًر٤شز ضطؼِن ذحألٓحٕ أٝ جالعطوشجس 

( ضك٤ؾ ذحُخذٓس جُٔوطشقس، كغ٤طْ ض٤٤ٔض جُطِد 1-3-2-2)ًٔح ٛٞ ٓٞػف ك٢ جُوغْ جُلشػ٢ 

(، جٗظش جُٔٞهغ ٤ُDDLTUخؼغ ُٔشجؾؼس ٓٞعؼس ٖٓ هِرَ ٤ٛثس جُطو٤٤ْ جُطو٢٘ ُخذٓحش جُغؿَ )

http://www.icann.org/en/registries/rsep/rstep.html) ٙٝع٤طْ ئؾشجء ٛز .)

 (.3-2جُٔشجؾؼس، ئٕ ٝؾذش، أغ٘حء ٓشقِس جُطو٤٤ْ جُٔٞعغ )سجؾغ جُوغْ 

َ، كغططْ ٝك٢ قحُس ض٤٤ٔض ؽِد ٤ُخؼغ ُٔشجؾؼس ٓٞعؼس ُٞجقذز أٝ أًػش ٖٓ خذٓحش جُغؿ

ٓطحُرس ٓوذّ جُطِد ذشعّٞ ئػحك٤س ُطـط٤س ضٌِلس جُٔشجؾؼس جُٔٞعؼس. ٝع٤طْ ئخطحس ٓوذّ جُطِد 

 ذأ٣س سعّٞ ئػحك٤س ٓغطكوس ٣ؿد ضكظ٤ِٜح هرَ ذذء جُٔشجؾؼس جُٔٞعؼس. 

http://www.icann.org/en/registries/rsep/rrs_sample.html
http://www.icann.org/en/registries/rsep/rstep.html
http://www.icann.org/en/registries/rsep/rstep.html
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قِس ٝإٔ ٣طِد ٣ٌٖٔ ُٔوذّ جُطِد جُز١ ُْ ٣ؿطض جُطو٤٤ْ جُٔرذت٢ إٔ ٣غكد ؽِرٚ ك٢ ٛزٙ جُٔش

 ٖٓ جُٞقذز جأل٠ُٝ(. 5-1جعطشدجًد ؾضت٤ًح ألٓٞجُٚ )جسؾغ ئ٠ُ جُوغْ جُلشػ٢ 

 التقييم الموسع 2-3

جُطو٤٤ْ جُٔٞعغ ك٢ قحُس كشَ جُطِد ك٢ جؾط٤حص ٓٞجد جُطو٤٤ْ جُٔرذت٢  ٣ٌٖٔ إٔ ٣طِد ٓوذّ جُطِد

 جُٔطؼِوس ذـ:

  ضٞؾذ سعّٞ ئػحك٤س  ال .(4-1-2-2جألعٔحء جُؿـشجك٤س )جسؾغ ئ٠ُ جُوغْ جُلشػ٢

 ُِطو٤٤ْ جُٔٞعغ ك٢ ٛزٙ جُكحُس.

  (. ال ضٞؾذ 1-2-2-2ئغرحش جُوذسز جُل٤٘س ٝجُطشـ٤ِ٤س )جسؾغ ئ٠ُ جُوغْ جُلشػ٢

 سعّٞ ئػحك٤س ُِطو٤٤ْ جُٔٞعغ ك٢ ٛزٙ جُكحُس.

  (. ال ضٞؾذ سعّٞ ئػحك٤س 2-2-2-2ئغرحش جُوذسز جُٔح٤ُس )جسؾغ ئ٠ُ جُوغْ جُلشػ٢

 ٙ جُكحُس.ُِطو٤٤ْ جُٔٞعغ ك٢ ٛز

  (. ٝالقع إٔ ٛزج جُركع ٣ططِد 3-2-2خذٓحش جُغؿَ )جسؾغ ئ٠ُ جُوغْ جُلشػ٢

ح ئػحك٤ًح )سعْ ٓشجؾؼس خذٓحش جُغؿَ(، ئرج ًحٕ ٓوذّ جُطِد ٣شؿد ك٢  ًٔ سع

ٖٓ  5-1جُٔطحذؼس. ُِكظٍٞ ػ٠ِ ٓؼِٞٓحش قٍٞ جُشعّٞ ٝجُذكغ، جٗظش جُوغْ 

 جُٞقذز جأل٠ُٝ.

ُٔغطخذٓس ال ٣طؼٖٔ جُطو٤٤ْ جُٔٞعغ أ١ ضـ٤ ٤ش ك٢ ٓؼح٤٣ش جُطو٤٤ْ. كغٞف ضُغطخذّ ٗلظ جُٔؼح٤٣ش جُ

 ك٢ جُطو٤٤ْ جُٔرذت٢ ُٔشجؾؼس جُطِد ك٢ ػٞء جُطٞػ٤كحش جُط٢ ٣وذٜٓح ٓوذّ جُطِد.

 15ذذًءج ٖٓ جُٞهص جُز١ ٣طغِْ ك٤ٚ ٓوذّ جُطِد ئشؼحًسج ذلشَ جؾط٤حص جُطو٤٤ْ جُٔرذت٢، ٣ٌٕٞ ُذ٣ٚ 

ح ضو٤ٔ٣ًٞح ُطوذ٣ْ ئشؼحس ؽِد  ًٓ . أٓح ئرج ُْ ٣طِد ٓوذّ جُطِد NNAIIجُطو٤٤ْ جُٔٞعغ ئ٠ُ ٣ٞ

جُطو٤٤ْ جُٔٞعغ ذٞػٞـ )ٝهحّ ذذكغ سعّٞ ئػحك٤س ك٢ قحُس ضكو٤ن خذٓحش جُغؿَ(، كِٖ ٣طحذغ 

 جُطِد.
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ً، ولكن فً حالة أن طلب التقدم الذي تم تحدٌده على أنه اسم جغرافً ٌحتاج إلى دعم حكوم
لم ٌقدم صاحب الطلب فٌه دلٌل على الدعم أو عدم المعارضة من جمٌع الحكومات أو 

السلطات العامة المختصة بحلول نهاٌة فترة التقٌٌم المبدئً، فسٌكون أمام مقدم الطلب وقت 
 إضافً فً فترة التقٌٌم الموسع من أجل الحصول على هذه الوثائق وتقدٌمها. 

لب الوثائق لهٌئة األسماء الجغرافٌة فً الموعد المطلوب، فإن الهٌئة فً حال قّدم مقدم الط
. أما إذا لم ٌقدم مقدم الطلب 4-1-2-2سُتجري مراجعة للوثائق على النحو المفصل فً القسم 

ا من تارٌخ اإلشعار(، فلن ٌجتز طلب التقدم  00الوثائق فً الموعد المطلوب )على األقل  ٌوم 
 م إجراء أٌة مراجعات أخرى.التقٌٌم الموسع، ولن ٌت

 التقييم الفني/التشغيلي أو المالي الموسع 2-3-2

٣٘طرن ٓح ٢ِ٣ ػ٠ِ جُطو٤٤ْ جُٔٞعغ جُز١ ٣طْ ئؾشجؤٙ ػ٠ِ جُوذسز جُطو٤٘س ٝجُطشـ٤ِ٤س أٝ جُٔح٤ُس 

 .2-2-2ُٔوذّ جُطِد، ًٔح ٛٞ ٓٞػف ك٢ جُوغْ جُلشػ٢ 

ح ٓٞعًؼح جُ ًٔ ذخٍٞ ئ٠ُ ٗظحّ ضوذ٣ْ جُطِرحش ػرش ع٤ٌٕٞ ػ٠ِ ٓوذّ جُطِد جُز١ ؽِد ضو٤٤

ٓشز أخشٟ ٝضٞػ٤ف ئؾحذحضٚ ػ٠ِ ضِي جألعثِس أٝ جألهغحّ جُط٢ قظَ ك٤ٜح  (TAS)جإلٗطشٗص 

)أٝ، ك٢ قحُس أ١ ؽِد ق٤ع ٣ٌٕٞ هذ ضْ جؾط٤حص جألعثِس ػ٠ِ قذز  ػ٠ِ ٗوحؽ ضٌل٢ الؾط٤حصٛح

٤٤ْ جُٔرذت٢"، ضِي ٌُٖٝ ئؾٔح٢ُ ٓؿٔٞع جُذسؾحش ًحٕ دٕٝ جُٔغطٟٞ جُالصّ الؾط٤حص "جُطو

. ٣ٝؿد إٔ ضٌٕٞ جإلؾحذحش جألعثِس أٝ جألهغحّ جُط٢ ٣ٌٖٔ ك٤ٜح جُكظٍٞ ػ٠ِ ٗوحؽ ئػحك٤س(

ضٞكش أ١ ضٞػ٤ف ال ٣ُٔػَ ضـ٤٤ًشج أٝ  ،جعطؿحذسً ُطوش٣ش جُٔو٤ّٔ٤ٖ جُز١ ٣ش٤ش ئ٠ُ عرد جُلشَ

عطرذجٍ أؾضجء ٖٓ . ٝال ٣ٌٖٔ ُٔوذ٢ٓ جُطِرحش جعطخذجّ كطشز جُطو٤٤ْ جُٔٞعغ الؾٞٛش٣ًح ك٢ جُطِد

جُٔؼِٞٓحش جُؿذ٣ذز ذحُ٘غرس ُِٔؼِٞٓحش جُط٢ هّذٜٓح ك٢ ؽِرحضْٜ جألط٤ِس، ذٔؼ٠٘ ضـ٤٤ش جُطِد 

 ٓحد٣ًح. 

ع٤طٔطغ ٓوذّ جُطِد جُز١ ٣شحسى ك٢ ضو٤٤ْ ٓٞعغ قٍٞ جُٔشجؾؼحش جُل٤٘س/ جُطشـ٤ِ٤س أٝ جُٔح٤ُس 

ظ٤ٖ ذحُطو٤٤ْ ٝجُز٣ٖ هحٓٞج ذحُخ٤حس ُٔشجؾؼس ؽِرٚ ػ٠ِ أ٣ذ١ ٗلظ جألػؼحء جالعطشحس٤٣ٖ جُٔخط

ذحُٔشجؾؼس أغ٘حء كطشز جُطو٤٤ْ جُٔرذت٢، أٝ ذحُخ٤حس ُطِد ٓؿٔٞػس ٓخطِلس ٖٓ جألػؼحء 

  جالعطشحس٤٣ٖ ُِٔشجؾؼس أغ٘حء جُطو٤٤ْ جُٔٞعغ.

٣غٔف جُطو٤٤ْ جُٔٞعغ ذٔض٣ذ ٖٓ ضرحدٍ جُٔؼِٞٓحش ذ٤ٖ جُٔو٤ّٔ٤ٖ ٝٓوذّ جُطِد ٖٓ أؾَ ضٞػ٤ف 

ُطِد ذشٌَ أًرش. ٝعطظرف ٛزٙ جُٔؼِٞٓحش جُط٤ِ٤ٌٔس ؾضًءج ٖٓ جُٔؼِٞٓحش جُٔطؼٔ٘س ك٢ ج

 جُطِد. ٝعططؼٖٔ ٛزٙ جالضظحالش ٓٞػًذج ٜٗحت٤ًح العطؿحذس ٓوذّ جُطِد. 

ذاخطحس ٓوذ٢ٓ جُطِرحش ك٢ ٜٗح٣س كطشز جُطو٤٤ْ جُٔٞعغ ك٤ٔح ٣طؼِن ذ٘ؿحقْٜ  NNAIIٝعطوّٞ 

عغ، كغ٤٘طوَ ئ٠ُ جُٔشقِس جُطح٤ُس ٖٓ ك٢ جؾط٤حصٙ أّ ال. ٝك٢ قحُس جؾط٤حص جُطِد ُِطو٤٤ْ جُٔٞ

جُؼ٤ِٔس. أٓح ئرج ُْ ٣٘ؿف ؽِد جالشطشجى ك٢ جؾط٤حص جُطو٤٤ْ جُٔٞعغ، كِٖ ٣طحذغ ذؼذ رُي. ُٖٝ ٣طْ 

 ئؾشجء أ٣س ٓشجؾؼحش أخشٟ.
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 ٣٘طرن ٛزج جُوغْ ػ٠ِ جُطو٤٤ْ جُٔٞعغ ُخذٓحش جُغؿَ، ًٔح ٛٞ ٓٞػف ك٢ جُوغْ
 .3-2-2ُلشػ٢ ج

وطَشقس ئ٠ُ  ُٔ ( ٤ٛDDLTUثس جُطو٤٤ْ جُل٢٘ ُخذٓحش جُغؿَ )ئرج ضٔص ئقحُس خذٓحش جُغؿَ جُ

إلؾشجء ٓشجؾؼس ٓٞعؼس، كغطوّٞ ج٤ُٜثس ذطش٤ٌَ كش٣ن ٓشجؾؼس ٣طٌٕٞ ٖٓ أػؼحء ٣طٔطؼٕٞ 

 ذحُٔإٛالش جُٔ٘حعرس.

س جُغؿَ أػؼحء ذ٘حًء ػ٠ِ ٓذٟ ضؼو٤ذ خذٓ 3ٝع٤طٌٕٞ كش٣ن جُٔشجؾؼس ذشٌَ ػحّ ٖٓ 

وطَشقس. ٣ٌٖٝٔ ئؾشجء جُٔشجؾؼس خالٍ  ُٔ ح ػ٘ذ جعطخذجّ ٤ٛثس ٌٓٞٗس ٖٓ 45ئ٠ُ  30جُ ًٓ ٞ٣ 
 أػؼحء. ٝع٤طْ ضكذ٣ذ رُي ك٢ جُكحالش جُط٢ ضٌٕٞ ٛ٘حى قحؾس ئ٠ُ ٤ٛثس ٌٓٞٗس ٖٓ 3
ح أٝ أهَ ػ٘ذ جعطخذجّ  45أػؼحء هرَ ذذء جُطو٤٤ْ جُٔٞعغ. ٣ٌٖٝٔ ئؾشجء جُٔشجؾؼس ك٢  5 ًٓ ٞ٣

  أػؼحء. 5ٖٓ  ٤ٛثس ٌٓٞٗس

ٝعطـط٢ جُٔذكٞػحش جُخحطس ذشعْ ٓشجؾؼس خذٓحش جُغؿَ جُط٢ ٣ذكؼٜح ٓوذّ جُطِد ضٌِلس 

ٖٓ جُٞقذز جأل٠ُٝ. ُٖٝ ضرذأ  5-1. سجؾغ ئؾشجءجش جُذكغ ك٢ جُوغْ DDLTUٓشجؾؼس ٤ٛثس 

 قط٠ ٣طْ جعطالّ جُذكغ.  DDLTUٓشجؾؼس ٤ٛثس 

وطَشقس ُٔوذّ أٗٚ ٣ٌٖٔ ضوذ٣ْ خذٓس أٝ أً DDLTUٝئرج ٝؾذش ٤ٛثس  ُٔ ػش ٖٓ خذٓحش جُغؿَ جُ

جُطِد دٕٝ ٝؾٞد خطش جُطأغ٤ش جُؼٌغ٢ جُكو٤و٢ ػ٠ِ جألٓحٕ أٝ جالعطوشجس، كغ٤طْ ضؼ٤ٖٔ ٛزٙ 

 DDLTU. ٝئرج ٝؾذش ٤ٛثس NNAIIٔوذّ جُطِد ٓغ جضلحه٤س جُطغؿ٤َ جُخحطس ذجُخذٓحش ك٢ 

وطَشقس عطإد١ ئ٠ُ ٝؾٞد خطش جُطأغ٤ش جُؼٌغ٢ جُكو٤و ُٔ ٢ ػ٠ِ جألٓحٕ أٝ إٔ جُخذٓس جُ

وطَشقس أٝ عكد ؽِرٚ جُخحص  ُٔ جالعطوشجس، كوذ ٣خطحس ٓوذّ جُطِد ٓطحذؼس ؽِرٚ ذذٕٝ جُخذٓس جُ

ح ضو٤ٔ٣ًٞح إلذالؽ ٓ٘ظٔس  15. ٝك٢ ٛزٙ جُكحُس، ٣ٌٕٞ ُذٟ ٓوذّ جُطِد DLTgذ٘طحم  ًٓ ٞ٣

NNAII ج ذ٤٘طٚ ُٔطحذؼس جُطِد. ٝئرج ُْ ٣وذّ ٓوذّ جُطِد رُي جإلشؼحس ذٞػٞـ خالٍ ٛز

 جإلؽحس جُض٢٘ٓ، كِٖ ضطْ ٓطحذؼس جُطِد ذؼذ رُي. 

 األطراف المشتركة في التقييم 2-4

٣ِؼد ػذد ٖٓ جُخرشجء جُٔغطو٤ِٖ ًٝزُي جُٔؿٔٞػحش دًٝسج ك٢ ئؾشجء ػ٤ِٔحش جُٔشجؾؼس 

جُٔخطِلس ك٢ ػ٤ِٔس جُطو٤٤ْ. ٣ٝٞؾذ ك٢ ٛزج جُوغْ ٝطق ٓخطظش ٤ُِٜثحش جُٔخطِلس، ٝأدٝجسٛح 

 شٝف جُط٢ ٣ؼِٕٔٞ ك٢ ظِٜح.ك٢ جُطو٤٤ْ، ٝجُظ
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 الهيئات ودورها  2-4-1

جُٔوطشقس  DLTgذطو٤٤ْ ٓح ئرج ًحٕ ٖٓ جُٔكطَٔ إٔ ضإد١ عِغِس  هيئت تشببه انسالسمعطوّٞ 

قح٢ُ، أٝ أ١  LTgئ٠ُ ئسذحى جُٔغطخذّ ذغرد جُطشحذٚ ٓغ أ١ جعْ ٓكؿٞص، أٝ أ١ ٗطحم 

NgI ccLTg  ٓطِٞخ، أٝ أ١ عِغِسDLTg ُطِد ك٢ ؾُٞس جُطِد ؾذ٣ذز ٓوذّ ُٜح ج

جُكح٤ُس. ٣ٝكذظ ٛزج أغ٘حء ٓشجؾؼس ضشحذٚ جُغِغِس ك٢ جُطو٤٤ْ جُٔرذت٢. ٣ٌٖٔ ٤ُِٜثس أ٣ؼح ٓشؾؼس 

 جُٔوذٓس ٖٓ هرَ ٓوذ٢ٓ جُطِد ًؿضء ٖٓ ػِٔٚ.  NgIؾذجٍٝ 

ػ٠ِ  ٓوطشقسعِغِس أ١ طكذ٣ذ ٓح ئرج ًحٕ ٖٓ جُٔكطَٔ إٔ ضإغش ذ TTDهيئت استقرار عطوّٞ 

 ك٢ جُطو٤٤ْ جُٔرذت٢. gIDذظ ٛزج أغ٘حء ٓشجؾؼس جعطوشجس عِغِس . ٣ٝكgIDجعطوشجس 

ذٔشجؾؼس ًَ ؽِد ٖٓ جُطِرحش ُطكذ٣ذ ٓح ئرج ًحٕ ٗطحم هيئت األسًبء انجغرافيت عطوّٞ 

DLTg  ح ؾـشجك٤ًح، ًٔح ٛٞ ٓٞػف ك٢ جُذ٤َُ جُٔغحػذ. ٝك٢ قحُس ًٔ جُٔوذّ ُٚ جُطِد ٣ٔػَ جع

ًٔ ججُغِغِس جًٕٞ  ، كغطوّٞ ج٤ُٜثس ذحُطأًذ ٖٓ ضوذ٣ْ جُٞغحتن سجُكٌٞٓدػْ  ٣ططِد حؾـشجك٤ً  حع

جُٔطِٞذس ٓغ جُطِد ٝجُطكون ٖٓ أٜٗح ٝجسدز ٖٓ جُكٌٞٓحش ٝجُغِطحش جُؼحٓس جُٔخطظس ٝأٜٗح 

 طك٤كس.

ذٔشجؾؼس جٌُٔٞٗحش جُل٤٘س ٌَُ ؽِد ٝكوًح ُِٔؼح٤٣ش جُٞجسدز ك٢ د٤َُ  هيئت انتقييى انفُيعطوّٞ 

ضشـ٤َ جُغؿَ جُٔوطشقس، ُطكذ٣ذ ٓح ئرج ًحٗص ُذٟ ٓوذّ  ٓوذّ جُطِد، ذحإلػحكس ئ٠ُ ػ٤ِٔحش

ٝكوح ُٔح ٛٞ ٓوطشـ ك٢ جُطِد.  DLTgجُطِد جُوذسز جُل٤٘س ٝجُطشـ٤ِ٤س ػ٠ِ ضشـ٤َ عؿَ 

٣ٝكذظ ٛزج أغ٘حء ػ٤ِٔحش جُٔشجؾؼس جُل٤٘س/جُطشـ٤ِ٤س ك٢ جُطو٤٤ْ جُٔرذت٢، ٝسذٔح ٣كذظ أ٣ًؼح ك٢ 

 د.جُطو٤٤ْ جُٔٞعغ ئرج جخطحس رُي ٓوذّ جُطِ

ذٔشجؾؼس ًَ ؽِد ٖٓ جُطِرحش ك٢ ٓوحذَ جُٔؼح٤٣ش جُطؿحس٣س ٝجُٔح٤ُس  هيئت انتقييى انًبنيعطوّٞ 

ٝجُط٘ظ٤ٔ٤س جُٔؼٔ٘س ك٢ د٤َُ ٓوذّ جُطِد، ُطكذ٣ذ ٓح ئرج ًحٗص ُذٟ ٓوذّ جُطِد جُوذسز جُٔح٤ُس 

ٝكوح ُٔح ٛٞ ٓوطشـ ك٢ جُطِد. ٣ٝكذظ ٛزج أغ٘حء ػ٤ِٔحش  DLTgػ٠ِ جُكلحظ ػ٠ِ عؿَ 

ٔشجؾؼس جُٔح٤ُس ك٢ جُطو٤٤ْ جُٔرذت٢، ٝسذٔح ٣كذظ أ٣ًؼح ك٢ جُطو٤٤ْ جُٔٞعغ ئرج جخطحس رُي ٓوذّ جُ

 جُطِد.

ذٔشجؾؼس خذٓحش جُغؿَ جُٔوطشقس ك٢  (PDDSRهيئت انتقييى انفُي نخديبث انسجم )عطوّٞ 

جألٓحٕ أٝ  جُطِد ُطكذ٣ذ ٓح ئرج ًحٕ ٖٓ جُٔكطَٔ إٔ ضػ٤ش خطش ٝهٞع ضأغ٤ش ػٌغ٢ ًر٤ش ػ٠ِ

 جالعطوشجس. ٣ٝكذظ ٛزج، ئٕ ٝؾذ، أغ٘حء كطشز جُطو٤٤ْ جُٔٞعغ.

٣ُِٝضّ أػؼحء ًَ ج٤ُٜثحش ذحالُطضجّ ذوٞجػذ جُغِٞى جُٔوشسز ٝئسشحدجش ضؼحسخ جُٔظحُف ك٢ 

 ٛزٙ جُٞقذز.
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 عملية اختيار الهيئة  2-4-2

٤حّ ك٢ ٛزٙ جُؼ٤ِٔس جُخحطس ذحخط٤حس ج٤ُٜثس ٢ٛ ٓضٝد أؽشجف غحُػس ٓإَٛ ُِو NNAIIٓ٘ظٔس 

ذؼ٤ِٔحش جُٔشجؾؼس جُٔخطِلس.
12
ٝذحإلػحكس ئ٠ُ خرشجء ٓٞػٞع جُركع جُٔكذد جُٔطِٞذ٤ٖ ٌَُ  

 ٤ٛثس، ٣ِضّ ٝؾٞد ٓإٛالش ٓكذدز، ضطؼٖٔ:

  ا على أن ٌدعو لالجتماع أو لدٌه القدرة على  -ٌجب أن ٌكون مزود الخدمة قادر 
ا على  هٌئات متنوعة من مختلف أنحاء العالم وأن ٌكون -الدعوة لالجتماع  قادر 

تقٌٌم الطلبات من كافة المناطق بالعالم، بما فً ذلك الطلبات الخاصة بنطاقات 
IDN gTLD. 

 

  ٌجب أن ٌكون المزود على دراٌة بمعاٌٌرIETF IDNA ،ومعاٌٌر ٌونٌكود ،
 .FgRذات الصلة، والمصطلحات المرتبطة بأسماء  NIAو
 

 ا لت ا على التدرج سرٌع  لبٌة طلبات تقٌٌم عدد غٌر ٌجب أن ٌكون المزود قادر 
ا، عدد الطلبات التً ستتم مراجعتها، ومدى   ٌ ٌُعرف، حال معروف من الطلبات. ال 

ا تخص نطاقات  غٌر  DLTgأو  DLTg CSAFFتعقٌدها، وما إذا كانت عموم 
CSAFF.  

 

  ا على تقٌٌم الطلبات ضمن اإلطارات الزمنٌة المطلوبة ٌجب أن ٌكون المزود قادر 
 دئً والموسع.للتقٌٌم المب

 
ا، على موقع   ٌ على اإلنترنت قبل افتتاح  FACRRوسٌتم إشراك المزودٌن وإعالنهم رسم

 فترة تقدٌم الطلبات. 
 

 إرشادات قواعد السلوك لألعضاء االستشاريين  2-4-3

الجدٌدة  DLTgإن الغرض من قواعد السلوك )"قواعد"( الخاصة ببرنامج طلبات نطاقات 
ضارب المصالح الحقٌقً والظاهري والسلوك غٌر األخالقً من ِقبل )"برنامج"( هو منع ت

 أي عضو استشاري مختص بالتقٌٌم )"عضو استشاري"(.
 

فٌجب أن ٌتصرف األعضاء االستشارٌون أنفسهم باعتبارهم متخصصٌن مفكرٌن، وجدٌرٌن، 
ا، وغٌر متحٌزٌن طوال عملٌة تقدٌم الطلبات. وٌتوقع من األعضاء  ومحضرٌن جٌد 

ستشارٌٌن االلتزام باإلنصاف والمعاٌٌر السلوكٌة العالٌة أثناء التأكد من مجتمع اإلنترنت، اال
وناخبٌه، وعموم الموضوعٌة، والنزاهة، والسرٌة، والمصداقٌة. وال تقبل التصرفات غٌر 

األخالقٌة، أو حتى ظهور التسوٌة. وٌتوقع من األعضاء االستشارٌٌن االلتزام بالمبادئ التالٌة 
تنفٌذ مسؤولٌاتهم الملقاة على عاتقهم. وٌقصد بهذه القواعد تلخٌص المبادئ وال ٌجب أن  فً

ٌتم اعتبار أي شًء فٌها واجبات محدودة، أو التزامات، أو متطلبات قانونٌة ٌجب أن ٌلتزم 
 بها األعضاء االستشارٌون.

 

                                                
12
 .en.htm-eoi-tenders-gtlds/open-http://icann.org/en/topics/newجٗظش  

http://icann.org/en/topics/new-gtlds/open-tenders-eoi-en.htm
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 ٌجب على األعضاء االستشارٌٌن: --التحيز 
 

 ِقبل منظمة  صٌة أو جداول أعمال غٌر معتمدة منعدم تقدٌم جداول أعمال شخ
FACRR فً تقٌٌم الطلبات؛ 

 

  وفحص الحقائق الموجودة كما هً ولٌس فحصها متأثرة بسمعة ماضٌة، أو
 بحسابات اإلعالم، أو بٌانات غٌر محققة الصحة حول الطلب الجاري تقٌٌمه؛ 

 

  عامل مٌل، على حد ومنع أنفسهم من المشاركة فً تقٌٌم طلب ما، إذا كان هناك
 علمهم، ٌمكن أن ٌؤثر علٌهم فٌما ٌتعلق بالتقٌٌم؛ 

 

  منع أنفسهم من أنشطة التقٌٌم إذا كانت لدٌهم فلسفة معارضة لنوع معٌن من
مقدمً الطلبات أو من الطلبات، أو تم تسجٌلهم على أنهم قاموا بعمل نقد عام 

 حول نوع معٌن من مقدمً الطلبات أو من الطلبات.

 
ا كان أو  --ويض/الهدايا التع  ٌ ٌجب أال ٌطلب األعضاء االستشارٌون أو ٌقبلوا أي تعوٌض أ

أي هداٌا مادٌة من مقدم الطلب الذي تتم مراجعته أو أي تابع لمقدم الطلب. )ٌجب أن تتضمن 
ا(. 25الهداٌا المادٌة أي هدٌة تزٌد قٌمتها عن   ٌ ا أمرٌك  دوالر 

ا   ا فً ثقافة مقدم الطلب، فٌمكن لألعضاء االستشارٌٌن إذا كان تقدٌم تذكار صغٌر أمر  مهم 
ا. وفً حالة الشك، ٌجب  25قبول ذلك التذكار، إال أنه ٌجب أال تتجاوز قٌمتها   ٌ ا أمرٌك دوالر 

 ٌأخذ العضو االستشاري جانب الحٌطة برفض الهداٌا من أي نوع.

"إرشادات تضارب  ٌجب أن ٌتصرف األعضاء االستشارٌون وفق ا لـ --تضارب المصالح 
 (.1-3-4-2الجدٌدة" )راجع القسم الفرعً  DLTgمصالح برنامج طلبات نطاقات 

السرٌة جزء متمم لعملٌة التقٌٌم. ٌجب أن ٌتمكن األعضاء االستشارٌون من  --السرية 
الوصول إلى المعلومات الحساسة إلجراء التقٌٌمات. ٌجب أن ٌحافظ األعضاء االستشارٌون 

ومقدم الطلب وأي معلومات  FACRRلومات التً تأتمنهم علٌها منظمة على سرٌة المع
ا أو تم  ا قانون  سرٌة مقدمة إلٌهم من أي مصدر، إال فً حالة أن ٌكون الكشف عنها مفوض 

. تتضمن "المعلومات السرٌة" كافة عناصر البرنامج FACRRترخٌص ذلك من ِقبل 
 والتً تتضمن على سبٌل المثال ال الحصر: -والمعلومات التً ٌتم تجمٌعها كجزء من العملٌة 

فٌما ٌتعلق بمراجعة أي  -الوثائق، والمقابالت، والمناقشات، والترجمات الفورٌة، والتحلٌالت 
 جدٌد. DLTgطلب نطاق 
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ٌجب على جمٌع األعضاء االستشارٌٌن قراءة هذه القواعد قبل البدء فً خدمات  --اإلقرار 

ا.التقٌٌم وكذلك توضٌح قٌامهم   ٌ ا كتاب  بذلك واستٌعابهم للقواعد توضٌح 

 إرشادات تضارب المصالح لألعضاء االستشاريين 2-4-3-1

من المعترف به أن مزودي األطراف الثالثة ٌمكنهم أن ٌتمتعوا بعدد كبٌر من الموظفٌن فً 
ا من  عدة بالد ٌعملون فً خدمة العدٌد من العمالء. وفً الحقٌقة، هناك احتمالٌة بأن عدد 

ا داخل مجتمع شركات التسجٌل / الُمسجلٌن  األعضاء االستشارٌٌن قد ٌكونون معروفٌن جد 
  وأنهم قد قدموا خدمات مهنٌة لعدد من مقدمً الطلبات المحتملٌن.

وللحماٌة من احتمالٌة وجود تأثٌر فً غٌر محله وضمان تقٌٌم الطلبات بطرٌقة موضوعٌة 
راءات مفّصلة لتضارب المصالح سٌلتزم بوضع إرشادات وإج FACRRومستقلة، قامت 

باتباعها األعضاء االستشارٌون المختصون بالتقٌٌم. وللمساعدة فً ضمان اتباع تلك 
 بما ٌلً: FACRRاإلرشادات بطرٌقة صحٌحة، ستقوم 

  مطالبة جمٌع األعضاء االستشارٌٌن المختصٌن بالتقٌٌم )المزود
 المصالح. ات تضاربواألفراد( لالعتراف وتوثٌق تفهم بشأن إرشاد 

  مطالبة جمٌع األعضاء االستشارٌٌن المختصٌن بالكشف عن جمٌع
 العالقات التجارٌة العاملة فً أي وقت خالل األشهر الستة الماضٌة. 

  ا، تحدٌد المزودٌن األساسٌٌن واالحتٌاطٌٌن حٌثما كان ذلك ممكن 
  وتأمٌنهم من أجل هٌئات التقٌٌم.

   األعضاء االستشارٌٌن المختصٌن  ،ا معتأسٌس وتنفٌذ عملٌة، اتفاق
بالتقٌٌم لتحدٌد التعارضات وإعادة تعٌٌن الطلبات إن أمكن إلى مزود  
 للقٌام بعملٌات المراجعة.  أطراف ثالثة ثانوي أو محتمل 

ٌجب أن ٌلتزم جمٌع األعضاء االستشارٌٌن المختصٌن بالتقٌٌم بإرشادات  -- فترة التوافق
ا م ن تارٌخ بدء فترة تقدٌم الطلبات وانتهاء  باإلعالن العام من قبل تضارب المصالح بدء 

 منظمة للنتائج النهائٌة لكافة الطلبات المقدمة من مقدم الطلب محل المناقشة. 
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اإلرشادات التالٌة هً الحد األدنى من المعاٌٌر التً ٌجب أن ٌلتزم بها األعضاء  --إرشادات 
ن المعترف به أنه من الممكن التنبؤ بكافة الظروف التً وم االستشارٌون المختصون بالتقٌٌم.

ٌمكن أن ٌحدث فً ظلها تضارب فً المصالح وتغطٌتها كذلك. وفً هذه الحاالت، ٌجب أن 
ٌقوم العضو االستشاري المختص بالتقٌٌم بتقٌٌم ما إذا كانت الحقائق والظروف الحالٌة 

 المصالح.  ستؤدي إلى أن ٌستنتج شخص عاقل وجود تضارب فعلً فً

  األعضاء االستشارٌون المختصون بالتقٌٌم وأعضاء العائلة المقربٌن:

  ًٌجب أال ٌكونوا محل تعاقد، أو لدٌهم أو مضمنون فً مقترح حال
 بتقدٌم خدمات مهنٌة لمقدم الطلب أو نٌابة  عنه أثناء فترة التوافق.

 ا أو ٌكونوا ملتزمٌن بالحصول على أ  ٌ ي ٌجب أال ٌكون لدٌهم حال
 مصلحة عند مقدم طلب ذي مصلحة خاصة. 

  ا أو ٌكونوا ملتزمٌن بالحصول على أكثر من  ٌ ٌجب أال ٌكون لدٌهم حال

ا لمقدم الطلب  1٪ من األوراق المالٌة المتداولة الممٌزة المدرجة علن 
 أو غٌرها من مصالح الملكٌة 

  ٌجب أال ٌكونوا متورطٌن أو لدٌهم مصلحة فً شركة مشتركة، أو
 ، أو غٌرها من الترتٌبات التجارٌة مع مقدم الطلب.شراكة

 ٌجب أال ترد أسماؤهم فً دعوى قضائٌة مع مقدم الطلب أو ضده 

  :وٌجب أال ٌكونوا 

o  أعضاء مجلس إدارة، أو مسؤولٌن، أو موظفٌن، أو
ا لمنصب عضو إدارة لمقدم الطلب؛   ٌ ا مساو  ٌشغلون منصب 

o ٌاء تصوٌت أو أن ٌكونوا مروجٌن، أو ضامنٌن، أو أوص
 لمقدم الطلب؛

o  أو أوصٌاء عن أي معاش أو ائتمان مترك الفائدة لمقدم
 الطلب.

 

 



 الثانٌة الوحدة
 التقٌٌم إجراءات

 
 

   (1322ماٌو  03) مقدم الطلب دلٌل كتٌب
2-32 

 

 --تعريفات

األعضاء االستشارٌون المختصون بالتقٌٌم: العضو االستشاري المختص بالتقٌٌم هو أي فرد  
 مرتبط بمراجعة الطلب. وٌشمل ذلك أي أعضاء استشارٌٌن ابتدائٌٌن أو ثانوٌٌن أو محتملٌن

 بإشراكهم لمراجعة طلبات التقدم الخاصة بنطاق FACRRكطرف ثالث قامت 
DLTg .الجدٌد  

وأعضاء العائلة المقربٌن: عضو العائلة القرٌب هو زوج، أو من هو فً درجته، أو تابع )ذو  
 صلة أم ال ( للعضو االستشاري المختص بالتقٌٌم.

الخدمات القانونٌة، والمراجعة المالٌة،  الخدمات المهنٌة: منها على سبٌل المثال ال الحصر: 
والتخطٌط المالً / االستثمار، والخدمات المقدمة بمعاونة مصادر خارجٌة، والخدمات 

االستشارٌة مثل المراجعة التجارٌة / اإلدارٌة / الداخلٌة، والضرائب، وتكنولوجٌا المعلومات، 
 وخدمات شركة التسجٌل / الُمسجل.

 فات السلوكيةقانون المخال 2-4-3-2 

ا أم ال،  أي عضو استشاري مختص بالتقٌٌم ٌقوم بخروقات لهذه القواعد، سواء  كان متعمد 
التً قد تقدم توصٌات بالتدابٌر الرادعة، إذا ارتأت  FACRRستتم مراجعته من ِقبل 

ضرورتها. قد تكون الخروقات الخطرة للقواعد ناتجة عن إقصاء الشخص أو األشخاص أو 
 تورط فً الخْرق. المزود الم

أن العضو االستشاري قد انتهك قانون المخالفات السلوكٌة،  FACRRفً حال قررت 
فستصبح النتٌجة هً تجاهل مراجعة ذلك العضو لجمٌع الطلبات المحالة، مع إخضاع طلبات 

  التقدم المتأثرة لمراجعة من قبل أعضاء الهٌئة الجدد.

جُٔخحُلحش جُغ٤ًِٞس ٖٓ هرَ جُؼؼٞ جالعطشحس١ ُـ ٣ؿٞص ضوذ٣ْ شٌحٟٝ قٍٞ جٗطٜحًحش هحٕٗٞ 

NNAII  َػٖ ؽش٣ن جُطؼ٤ِن جُؼحّ ٝآ٤ُحش دػْ ٓوذ٢ٓ جُطِرحش، ؽٞجٍ كطشز جُطو٤٤ْ. ٝضشع

(. ًٔح 2-4-1شٌحٟٝ جُٔطوذ٤ٖٓ ذشإٔ ج٤ُٜثحش ػرش ه٘ٞجش جُذػْ جُٔكذدز )جٗظش جُوغْ جُلشػ٢ 

ش٣ن ٓ٘طذٟ جُطؼ٤ِن جُؼحّ، ًٔح ٛٞ ٣ٌٖٔ ضوذ٣ْ شٌحٟٝ جُؿٜٔٞس )أ١ ؿ٤ش جُٔطوذ٤ٖٓ( ػٖ ؽ

  .1ٓٞػف ك٢ جُٞقذز سهْ 
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 قنوات االتصال  2-4-4

٤ٛٝثحش جُطو٤٤ْ  NNAIIضطٞجكش ه٘ٞجش ٓكذدز ُِذػْ جُل٢٘ أٝ ضرحدٍ جُٔؼِٞٓحش ٓغ ٓ٘ظٔس 

ُٔوذ٢ٓ جُطِرحش أغ٘حء كطشض٢ جُطو٤٤ْ جُٔرذت٢ ٝجُّٔٞعغ. كٖٔ ؿ٤ش جُٔ٘حعد جالضظحٍ ذأقذ أػؼحء 

، أٝ أػؼحء ٓؿِظ جإلدجسز، أٝ ؿ٤شْٛ ٖٓ جألكشجد جُز٣ٖ ٣إدٕٝ دًٝسج ٤ٛNNAIIثس ٓٞظل٢ 

ك٢ ػ٤ِٔس جُطو٤٤ْ ذٜذف جُطأغ٤ش ػ٠ِ جُوشجس أٝ جُكظٍٞ ػ٠ِ ٓؼِٞٓحش عش٣س قٍٞ ؽِرحش جُطوذّ 

ه٤ذ جُٔشجؾؼس. ٝك٢ عر٤َ جُؼذجُس ٝجُٔؼحِٓس جُٔ٘ظلس ُؿ٤ٔغ ٓوذ٢ٓ جُطِرحش، ع٤طْ ضك٣َٞ ًحكس 

  ه٘ٞجش جالضظحٍ جُٔ٘حعد. ضِي جالضظحالش ئ٠ُ

 



عسوولا نييقتلاو يئذبولا نييقتلا - ةذيذجلا gTLD ثاقاطن جهانرب - ةدوسه

لسالسلا تعجاره - يئذبولا نييقتلا

ىعَ

عًٍج بهطنا وذقي زبخجا مه

؟عسىًنا ىٍٍقخنا داىي
ىعَ

 تههؤي رٍغ

تٍفبضإ تعجارًن
ال

بلطلا مذقه تعجاره - يئذبولا نييقتلا

بهطنا وذقي ربخخا مه

؟عسوولا نييقتلا تعببخي

 ٍي يأل عسىًنا ىٍٍقخنا ءارجإ ٍكًٌ

:بهعًٍج وأ تٍنبخنا تعبرألا رصبُعنا

تٍهٍغشخناو تٍُفنا ةرذقنا ·

تٍنبًنا ةرذقنا ·

تٍفارغجنا ءبًسألا ·

مجسنا ثبيذخ ·

 مسالسنا هببشخن تصصخي جسٍن ٍكنو

DNS رارقخسا وأ

 صحف ءبُثأ ىٍٍقخهن سهبجو مًخكي بهطنا ٌأ ىهع ذٍكأخنا

يرادإلا لبًخكالا

تلسلسلا هباشت

 مسالسنا هببشح تٍئه ثبعجاري

 وذع ًٌبضن بهط بهَأشب وذقًنا

 TLD ثبقبطُب قٍثو هببشح دىجو

 .ةزىجحًنا ءًبسألا وأ تًئبقنا

 مسالسنا هببشح تٍئه ذقعح

 مسالسنا عًٍج ٍٍب تَربقي

 مًعحو ثببهط بهَأشب وذقًنا

.سفبُح ثبعىًجي ءبشَإ ىهع

DNS رارقتسا
 مسالسنا عًٍج تعجاري جًح

 ٍكًٌ ٬تٍئبُثخسا ثالبح ًفو

 ءارجإ DNS رارقخسا تٍئهن

 ثالكشًن تعسىي تعجاري

.تهًخحًنا ًُفنا رارقخسالا

تيفارغجلا ءاوسألا

 بي تٍفارغجنا ءًبسألا تئٍه دذحح

 بهَأشب وذقًنا تهسهسنا جَبك ارإ

 ًفارغج ىسا ٍع ةرببع بهط

.ًيىكحنا ىعذنا رٍفىح وسهخسٌ

 ىهع تئٍهنا ذكؤح

 ىعذنا قئبثو رٍفىح

.تجبحنا بسح

تيليغشتلاو تينفلا ةرذقلا

 تٍُفنا تئٍهنا عجارح

 وذقي ثبببجإ تٍهٍغشخناو

 تهئسألا ىهع بهطنا

.ىعذنا قئبثوو

تيلاولا ةرذقلا

 تٍنبًنا تئٍهنا عجارح

 بهطنا وذقي ثبببجإ

 قئبثوو تهئسألا ىهع

.ىعذنا

لجسلا ثاهذخ

 ثبيذخن تٍئذبًنا تعجارًنا

 تنبحإلاو بهطنا وذقي مجس

ً ُقخنا ىٍٍقخنا تئٍه ىنإ

 (RSTEP) مجسنا ثبيذخن

 ءبُثأ تٍفبضإلا تعجارًهن

ةرورضنا ذُع عسىًنا ىٍٍقخنا

عسىًنا ىٍٍقخنا تٍهًع
 ىنإ بهطنا وذقي مقخٌُ

 .تٍنبخنا ثاىطخنا

 

تيفلخلا صحف

 فرطنا رفىي عجارٌ

 .بهطنا وذقي تٍفهخ رخَا

ال ىعَ

ال

 عًٍج بهطنا وذقي زبخجا مه

؟ًئذبًنا ىٍٍقخنا رصبُع

 رشن لبق سفانتلا تاعومجم رشنل ICANN ىعست

.ةلماكلا (IE) يئدبملا مييقتلا جئاتن



 ملحق: قائمة أسماء الدول التي يمكن فصلها

حول أسماء الدول والمناطق بالقوائم الموجودة  DLTg، ترتبط القٌود المفروضة على طلب نطاق NNAIIوفًقا للسٌاسات المتنوعة المقترحة من قبل 
ل "اسم إنجلٌزي مختصر" وهو االسم ، على حقISO 3166-1. على الصعٌد الوطنً، تشتمل معاٌٌر ISO 3166-1فً حقول الملكٌة لمعاٌٌر 

عناصر الشائع لبلد ما وٌمكن استخدامه فً عملٌات الحماٌة تلك؛ ورغم ذلك، ال ٌمثل هذا فً بعض الحاالت االسم الشائع. ٌطلب هذا السجل إضافة 
 .. وٌتم تضمٌن توضٌح للفئات المتنوعة فٌما ٌلISO 3166-1ًمحمٌة إضافٌة مشتقة من تعرٌفات فً معاٌٌر 

 
 قائمة أسماء الدول التي يمكن فصلها

 
 اسم ٌمكن فصله .NC االسم اإلنجلٌزي المختصر الرمز

xn 1 جزر أالندB  أالند 

xi جزر الساموا األمرٌكٌة N توتوٌال 

  N جزٌرة سوٌن 

xa أنجوال N كابٌندا 

xD أنتٌجا وباربودا A أنتٌجوا 

  A باربودا 

  N جزٌرة رٌدوندا 

xk ٌاأسترال N جزٌرة لورد هاوي 

  N جزٌرة ماكواري 

  N جزٌرة آشمور 

  N جزٌرة كارتٌر 

  N جزر بحر كورال 

oa  بولٌفٌا، متعددة الجنسٌات B1 بولٌفٌا متعددة الجنسٌات 

ox البوسنة والهرسك A البوسنة 

  A والهرسك 

oh البرازٌل N جزٌرة فرناندو دي نورونها 

  N جزر مارتٌم فاز 

  N جزٌرة ترٌنداد 

oa ًمنطقة الخلٌج الهندي البرٌطان N مجموعة جزر أرشٌبٌالجو 

  N دٌٌجو جارسٌا 

ob بروناي دار السالم B1 بروناي 

  N نٌجارا بروناي دار السالم 

vl كابً فٌردي N ساو تٌاجو 

  N ًساو فٌسٌنت 

yo جزر التماسٌح االستوائٌة N تمساح استوائً كبٌر 

vC ًشٌل N جزٌرة عٌد الفُصح 

  N جزر جوان فٌرناندٌز 

  N جزٌرة ساال واي جومٌز 

  N جزٌرة سان أمبروسٌو 

  N جزٌرة سان فٌلٌكس 

vv )جزر كوكوس )كٌلنج A جزر كوكوس 

  A جزر كلٌنج 

va كولومبٌا N جزٌرة مالبٌلو 

  N جزٌرة سان أندرٌس 

  N جزٌرة بروفٌدٌنسٌا 

yk كوموروس N انأنجو 

  N جراندي كومور 

  N ًموهٌل 

vy جزر الكوك N راروتونجا 

vh كوستارٌكا N جزٌرة الكوكو 

cv اإلكوادور N جزر جاالباجوس 

Dg غٌنٌا االستوائٌة N جزٌرة أنوبون 

  N جزٌرة بوٌكو 

  N ًرٌو مون 

ky )جزر فالكالند )مالفٌناس B1 جزر فالكالند 

  B1 مالفٌناس 

ka يجزر فارو A فاروي 

 فانوا لٌفو N فٌجًفٌجً 



(kf) 

  N فٌتً لٌفو 

  N جزٌرة روتوما 

fk جزر بولٌنٌزٌا الفرنسٌة N الجزر الجنوبٌة 

  N جزر جامبٌر 

  N جزر ماركٌساس 

  N مجموعة جزر المجتمع 

  N ًتاهٌت 

  N جزر تواموتو 

  N جزٌرة كلٌبرتون 

jk األقالٌم الفرنسٌة الجنوبٌة N جزر أمستردام 

  N مجموعة جزر كروزٌت 

  N جزر كٌرجٌلٌن 

  N جزٌرة سانت باول 

Dh الٌونان N جبل أتهوس 

  B1 ** 

Dg جرٌنادا N الجزر الجرٌنادٌة الجنوبٌة 

  N كارٌاكو 

Df جوادٌلوب N ال دٌسٌراد 

  N جاالنتً-ماري 

  N لو سانت 

mk جزٌرة هٌرد وجزر ماكدونالد A  هٌردجزٌرة 

  A جزر ماكدونالد 

lx )الكرسً المقدس )والٌة الفاتٌكان A المرسً المقدس 

  A الفاتٌكان 

mb الهندوراس N جزر سوان 

 جزر أمٌندٌفً N الهند (obالهند )

  N جزر أماندامان 

  N جزر الكادٌف 

  N جزٌرة مٌنٌكوي 

  N جزر نٌكوبار 

oh إٌران، جمهورٌة إٌران B1 ٌةاإلسالم 

yo ًكٌرٌبات N جزر جٌلبرت 

  N تاراوا 

  N بانابا 

  N جزر الٌن 

  N ًكٌرٌتٌمات 

  N جزر الفونٌكس 

  N أبارٌرٌنجا 

  N جزٌرة إندٌربٌري 

yf كورٌا، الجمهورٌة الشعبٌة الدٌمقراطٌة N كورٌا الشمالٌة 

yh كورٌا، جمهورٌة N كورٌا الجنوبٌة 

Cx الدٌمقراطٌة جمهورٌة الوس الشعبٌة B1 الوس 

Co  الجماهٌرٌة العربٌة اللٌبٌة B1 لٌبٌا 

ky مقدونٌا، الجمهورٌة الٌوغوسالفٌة السابقة B1 ** 

ko مالٌزٌا N صباح 

  N ساراواك 

km جزر مارشال N جولٌٌت 

 كواجالٌن   

 ماجورو   

kk مورٌشٌوس N جزر أجالٌجا 

  N ضفة كارجادوس كاراجوس الرملٌة 

  N جزر ردودرٌجز 

kk مٌكرونٌزٌا، الوالٌة الفٌدرالٌة B1 مٌكرونٌزٌا 

  N  انظر أًٌضا( جزر كاروالٌنfm) 

  N شووك 

  N كوزاراي 

  N ًبوهنب 

  N ٌاب 



kg مولدوفا، جمهورٌة B1 مولدوفا 

  N مولدافٌا 

xb جزر هولندا أنتٌلز B1 أنتٌلز 

  N بوناٌر 

  N كورسو 

  N سابا 

  N سانت إستاتٌوس 

  N سانت مارتٌن 

bv جزؤ كالٌدونٌا الجدٌدة N ًجزر لوٌالت 

kf جزر مارٌانا الشمالٌة N جزر مارٌانا 

  N ساٌبان 

ak ُعمان N شبه جزٌرة ُمسندام 

fm باالو N  انظر( جزر كارولٌنkk )أًٌضا 

  N بابٌلثواب 

fi المنطقة الفلسطٌنٌة، فلسطٌن B1 المحتلة 

fD ابٌوا )غٌنٌا الجدٌدة(ب N مجموعة جزر بٌسمارك 

  N جزر سلٌمان الشمالٌة 

  N بوجاٌنفٌل 

fb جزر بتكارن N ًجزٌرة دوس 

  N جزٌرة هندرسون 

  N جزٌرة أوٌنو 

hc رٌنٌون N باساس الهندٌة 

  N جزٌرة أوروبا 

  N جزٌرة جلورٌوزو 

  N جزٌرة جوان دي نوفا 

  N جزٌرة تورومٌلٌن 

hk ًاالتحاد الروس B1 روسٌا 

  N إقلٌم كالٌنٌنجراد 

im سانت هٌلٌن، أسٌنشن، وترٌستان دكونا A سانت هٌلٌن 

  A أسٌنشن 

  A ترٌستان دكونا 

  N جزٌرة جوغ 

  N مجموعة جزر ترٌستان دي كونها 

yb سانت كٌتس ونٌفٌس A سانت كٌستس 

  A نٌفٌس 

fk سانت بٌٌر ومٌكٌلون A نت بٌريسا 

  A مٌكٌلون 

lv سانت فٌنسٌنت والغرٌنادٌنٌز A سانت فٌنسٌنت 

  A الغرٌنادٌنٌز 

  N جزر الغرٌنادٌن الشمالٌة 

  N بٌكٌا 

  N جزٌرة سانت فٌنسنت 

mi جزر الساموا N سافاي 

  N أبولو 

ij ًساو تومً وبرٌنسٌب A ًساو توم 

  A ًبرٌنسٌب 

iv سٌشٌل N ًماه 

  N ألدابرا جزر 

  N ًجزر أمٌرانت 

  N جزر كوزمولٌدو 

  N جزر فراكوهار 

io جزر سلٌمان N جزر سانتا كروز 

  N جزر سلٌمان الجنوبٌة 

  N جوادالكانال 

px جنوب أفرٌقٌا N جزٌرة مارٌون 

  N جزٌرة األمٌر إدوارد 

Di جورجٌا الجنوبٌة وجزر ساندوٌتش الجنوبٌة A جورجٌا الجنوبٌة 

  A جزر ساندوٌتش الجنوبٌة 

if سفالبارد وجان ماٌن A سفالبارد 



  A جان ماٌن 

  N جزٌرة الدببة 

io الجمهورٌة العربٌة السورٌة B1 سورٌا 

تاٌوان 
(jm) 

 تاٌوان B1 تاٌوان، المقاطعة الصٌنٌة

  N جزر بٌنغو 

  N بٌسكادورس 

jp تنزانٌا، جمهورٌة B1 المتحدة 

jC ًلٌست-تٌمور N أوٌكوزي 

ja تونجا N تونجاتابو 

jj ترٌنداد وتوباجو A ترٌنداد 

  A توباجو 

jv جزر تركس وكاٌكوس A جزر تركس 

  A جزر كاٌكوس 

jl توفالو N ًفانافوت 

اإلمارات 
العربٌة 
المتحدة 

(xc) 

 اإلمارات B1 اإلمارات العربٌة المتحدة

ki الوالٌات المتحدة B2 أمٌركا 

kk   النائٌة الصغٌرة بالوالٌات المتحدةالجزر N جزٌرة بٌكر 

  N جزٌرة هاوالند 

  N جزٌرة جارفٌس 

  N جزٌرة جونستون االستوائٌة 

  N سلسلة صخور كٌنج مان 

  N جزر مٌدواي 

  N جزٌرة بالمٌرا 

  N جزٌرة واٌك 

  N جزٌرة نافاسا 

lk فانواتو N ًإٌفات 

  N سانتو 

lc ورٌةفنزوٌال، جمه B1 فنزوٌال 

  N جزٌرة بٌرد 

lD جزر فٌرجن، جزر B1 فٌرجن بالوالٌات المتحدة 

  N أنٌجادا 

  N سٌاج جوست فان 

  N تورتوال 

  N فٌرجن جوردا 

lo جزر فٌرجن، جزر B1 فٌرجن بالوالٌات المتحدة 

  N سانت كروٌكس 

  N سانت جون 

  N سانت طوماس 

mk والٌس وفوتونا A ٌسوال 

  A فوتونا 

  N جزر هوورن 

  N جزر والٌس 

  N أوفٌا 

oc الٌمن N جزٌرة سوكورتا 

 

 

 
 الصٌانة

 
 .NNAIIستتم صٌانة سجل أسماء الدول التً ٌمكن فصلها ونشرها بواسطة موظفً 

 
 
 
 



د ما إذا كانت التغٌرات التً تم إدخالها على بمدخل جدٌد، ستتم إعادة تقٌٌم هذا السجل لتحدٌ ISO 3166-1فً كل مرة ٌتم فٌها تحدٌث معاٌٌر 
 المعاٌٌر تضمن التغٌرات فً المدخالت على السجل. سٌكون التقٌٌم بناًء على المعاٌٌر المدرجة فً قسم "األهلٌة" من هذه الوثٌقة.

 
من الرموز المعٌنة بشكل عادي فقط والتً ال تحتوي الرموز التً تحجزها وكالة صٌانة على أي تضمٌن على هذا السجل، وتعتبر المدخالت المشتقة 

 مؤهلة. ISO 3166-1تظهر فً قائمة 
 

 ، فٌجب رفض أي مدخل مشتق من ذلك الرمز.ISO 3166-1من معاٌٌر  NSIفً حالة نبذ أحد رموز 
 

 األهلية
 

 ٌُشتق كل تسجٌل فً هذا السجل من الخواص المحتملة التالٌة:

 

زي المختصر بإزالة كلمات وأدوات تعرٌف. وال تتضمن قوائم السجل هذه فً أول حالتٌن، ٌجب أن تكون قائمة السجل مشتقة مباشرًة من االسم اإلنجلٌ
 مصطلحات عامٌة أو غٌر رسمٌة ُتستخدم لإلشارة إلى الدولة.

 
 "أ". تباره الفئةٌتم حساب األهلٌة بترتٌب الفئات. على سبٌل المثال، إذا كان من الممكن اشتقاق مصطلح من الفئتٌن "أ" و"جـ"، فإنه ٌتم إدراجه فقط باع

 

 

 

من عدة أجزاء ٌمكن فصلها تتكون الدولة وفًقا لها من  ISO 3166-1صر لمعاٌٌر ٌتألف االسم اإلنجلٌزي المخت الفئة أ:
هٌئات فرعٌة بارزة. وٌكون كل جزء من هذه األجزاء التً ٌمكن فصلها مؤهالً فً حقه الخاص باعتباره اسم 

 دولة. فعلى سبٌل المثال، ٌتكون "أنتٌجا وباربودا" من "أنتٌجا" و"باربودا"
  

على لغة  ISO 3166-1( لمعاٌٌر 2( أو االسم اإلنجلٌزي الكامل )Bي االسم اإلنجلٌزي المختصر )ٌحتو الفئة ب:
إضافٌة تتعلق بنوع هٌئة الدولة، ال ُتستخدم غالًبا فً االستخدام الشائع عند اإلشارة إلى الدولة. فعلى سبٌل المثال، 

 ٌه فً االستخدام الشائع بـ "فنزوٌال""جمهورٌة فنزوٌال"  أحد األسماء الدول المختصرة الذي ٌشار إل
 

**مقدونٌا عبارة عن اسم قابل للفصل فً سٌاق هذه القائمة؛ ورغم ذلك، فنتٌجة للنزاع الدائم المدرج فً وثائق 
األمم المتحدة بٌن الجمهورٌة الهٌللٌنٌة )الٌونان( والجمهورٌة الٌوغوسالفٌة السابقة لمقدونٌا على االسم، لن ٌتم 

دولتٌن حق االنتساب أو حقوق فً اسم "مقدونٌا" حتى فض النزاع على االسم. انظر منح أي ال
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/240/37/IMG/N9324037.pdf-dds-http://daccess. 

  
الذي ٌحتوي على مرادفات اسم الدولة، أو الهٌئات الوطنٌة الفرعٌة،  ISO 3166-1ود مالحظات ٌحتوي عم الفئة جـ:

 كما ٌشار إلٌه بـ "ٌشار إلٌه غالًبا بـ"، أو "ٌتضمن"، أو "ٌتألف من"، أو "متنوع" أو "الجزر الرئٌسٌة".
 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/240/37/IMG/N9324037.pdf
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/240/37/IMG/N9324037.pdf


 2ملحق الوحدة 
 نموذج خطاب خاص بالدعم الحكومً

 

 ]ٌنبغً تقدٌم هذا الخطاب على ورقة رسمٌة[
 
 
 
 

 NNAIIمنظمة  
Suite 330, 4676 Admiralty Way 

Marina del Rey, CA 90292 
 
 

 الجدٌدة DLTgانتبه: عملٌة تقٌٌم 
 
 

 مطلوب[[ LTgالموضوع: خطاب دعم للحصول على ]
 

الجدٌد.   DLTgبواسطة ]مقدم الطلب[ فً برنامج  NNAII[ المقدم إلى LTgالدعم الكامل من قبل ]الكٌان الحكومً[ لطلب ]ٌؤكد هذا الخطاب على 
ة ذات وبصفتً ]وزٌر/أمٌن عام/منصب[ أؤكد أن لدي من التفوٌض ]الحكومة/ سلطة عامة[ لمراسلتك فً هذا الموضوع. ]تفسٌر الكٌان الحكومً, الهٌئ

 مكتب, أو الوكالة, وما هٌة الوظائف والمسؤولٌات[الصلة, القسم, ال
 

فً ]تحدٌد مدى فهمك لكٌفٌة استخدام االسم من قبل مقدم الطلب. قد ٌشمل هذا السٌاسات الخاضعة للتطوٌر بشأن من ٌمكنه  DLTgسٌتم استخدام 
 قرب مع مقدم الطلب على تطوٌر هذا العرض.تسجٌل االسم، ونظام التسعٌر والهٌاكل اإلدارٌة.[  عملت ]الحكومة/سلطة عامة/قسم[ عن 

 
. وعندئذ، NNAIIتدعم ]الحكومة/السلطة العامة[ هذا الطلب, وهكذا, تتفهم أنه فً حالة نجاح الطلب, ٌلتزم ]مقدم الطلب[ بإبرام اتفاقٌة تسجٌل مع 

 .  NNAIIاسة أصحاب المصلحة المتعددة بـ وااللتزام بسٌاسات اإلجماع الموضوعة من خالل عملٌات سٌ NNAIIٌلتزم بدفع رسوم لمنظمة 
 

 NNAIIمنظمة  ستعملفً حالة نشوب نزاع بٌن ]الحكومة/السلطة العامة[ ومقدم الطلب,  هكما تدرك ]الحكومة/ السلطة العامة[ على نحو إضافً أن
ٌ  بموجب أمر   .]الحكومة/ السلطة العامة[السلطة القضائٌة التً تتبعها  ةصادر عن محكمة فً دائر اقضائً ملزم قانون

جتمع, وهكذا ٌكون من المدرك أن اتفاقٌة التسجٌل تعكس القٌود المجتمعٌة المقترحة فً ٌتم تقدٌم هذا الطلب فً صورة طلب ٌستند إلى الم ]اختٌاري[
 الطلب.  فً حالة عدم التزام التسجٌل بهذه القٌود, تشمل السبل الممكنة اللجوء إلى إجراء فض النزاع على قٌود التسجٌل.

 
/ السلطة العامة[ بإبرام اتفاق منفصل مع مقدم الطلب. حٌث سٌحدد هذا االتفاق إننً أنصح أنه فً حال نجاح هذا الطلب، فستقوم ]الحكومة]اختٌاري[  

( طرف ا NNAIIالشروط التً ندعمه بموجبها فً عملٌة تشغٌل النطاق، وكذلك الظروف التً بموجبها ٌمكن أن نسحب هذا الدعم.  ولن تكون هٌئة )
 د الحكومة ]الحكومة/ السلطة العامة[. فً هذا االتفاق، وسٌكون تنفٌذ هذا االتفاق بشكل كامل فً ٌ



, من بٌن أشٌاء أخرى, ببذل مجهودات NNAIIكما تتفهم ]الحكومة/ السلطة العامة[ قٌام الهٌئة االستشارٌة لألسماء الجغرافٌة المشاركة بدعم من 
، فسٌتم االتصال بـ ]اسم وتفاصٌل جهة االتصال[ فً بشأن تصدٌق هذه الوثٌقة.  وأود أن أنّوه أنه فً حال طلب معلومات إضافٌة أثناء هذه العملٌة

 المقام األول. 
 

 أشكركم على إتاحة الفرصة لدعم هذا الطلب.
 

 مع خالص الشكر 
 

 توقٌع من الجهة الحكومٌة/ الهٌئة العامة ذات الصلة
 
  
 
 


	m2-flowchart-28may11_ar.pdf
	m2-flowchart-28may11_ar.vsd
	Page-1



